
 

 الجمهوريـــة التونسيــــة

 وزارة المــــاليــــــة

 اإلدارة العامة للدراسات 

 والتشريع الجبائي
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 على دخل األشخاص الطبيعيين مجلة  الضريبة

 ونصوصها التطبيقية  والضريبة على الشركات

 ونصوص مختلفة ذات الصلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 أفريلغرة محيّنة في 

 
 

 

 
 



2 
 

 رسـهــفـال

 الصفحة المـــادة

 5 الجــزء األول

األشخاص دخل المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114 دالقانون عد

 ............................................................................................. والضريبة على الشركات الطبيعيين

 

 16إلى  7

يتعلق بضبط شروط تحمل المؤجرين وصناديق  1990جانفي  6قرار من وزير التخطيط والمالية مؤرخ في 

 .................................................................................... الضمان االجتماعي للعبء الجبائي اإلضافي

 

 22إلى  17

 23 زء الثانيــالج

 136إلى  27 .......................مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات........
 

 141 إلى 137 ........................................................................................................... المالحـــق
 

 142 الجـزء الثالث

 النصوص الترتيبية التي سنت تطبيقا للمجلة :

I ـ األوامر 

 ............................. يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم 1990جوان  4مؤرخ في  1990لسنة  905ـ أمر عدد 

 258إلى  146

 148إلى  146

يتعلق بضــبط قائمة مواد االستهالك الخاضعة للتسبقة  1996مارس  25مؤرخ في  1996لسنة  500ـ أمر عدد 

 ............................................................................................................عند التوريد. %10بنسبة 

 

 173إلى  149

بضبط شروط اإلعفاء من الضريبة على فوائد يتعلق  1999أوت  31مؤرخ في  1999لسنة  1923ـ أمر عدد 

 .........................................االدخار من أجل الدراسة.....................................................................

 

 177إلى  174

"حسابات االدخار في األسهم" يتعلق بضبط شروط فتح  1999ديسمبر  13مؤرخ في  1999لسنة  2773ـ أمر عدد 

 ..............................التصرف فيها وكيفية استعمال المبالغ والسندات المودعة فيها............................ وكيفية
 

 181إلى  178

 186إلى  182 ..........الفردية يتعلق باإلجراء الموحد لبعث المشاريع 2000أكتوبر  31مؤرخ في  2000لسنة  2475أمر عدد  -

 58من القانون عدد  2يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2005سبتمبر  24مؤرخ في  2005لسنة  2603أمر عدد  -

 ..................................المتعلق بصناديق المساعدة على االنطالق. 2005جويلية  18المؤّرخ في  2005لسنة 

 

 188 و 187

يتعلق بضبط شروط طرح المصاريف المبذولة إلنجاز  2006جانفي  16مؤّرخ في  2006لسنة  95أمر عدد  -

 ................................... ...............................عملية اإلفراق من قاعدة الضريبة وحدودها.....................

 

189 

يتعلق بتحديد أسباب عدم مواصلة النشاط الخارجة عن  2007ماي  21مؤّرخ في  2007لسنة   1266أمر عدد  -

 ................................................................نطاق المؤسسة........................................................

 

 191 و 190

طرق الخصم من المورد على مداخيل يتعلق بضبط  2007جويلية  17مؤّرخ في  2007لسنة   1870أمر عدد  -

رؤوس األموال المنقولة بعنوان سندات اإلقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل األشخاص 

 .............................................................الطبيعيين والضريبة على الشركات..................................

 

 

 194إلى  192

يتعلق بضبط شروط تحويل حسابات ادخار األشخاص  2008فيفري  11مؤّرخ في  2008لسنة  384أمر عدد  -

 .....................................الطبيعيين إلى حسابات ادخار لالستثمار.....................................................

 

 197إلى  195

يتعلق بتحديد النسب القصوى لإلستهالكات ذات  2008فيفري  25مؤّرخ في  2008لسنة   492أمر عدد  -

األقساط الثابتة والمدة الدنيا إلستهالكات األصول المستغلة في إطار عقود اإليجار المالي وقيمة األصول الثابتة التي 

 ........................................................يمكن أن تكون محل استهالك كلي بعنوان سنة استعمالها................

 

 

 202إلى  198

من مجلة الحقوق  112بضبط طرق تطبيق الفصل يتعلق  2008 ماي 13مؤّرخ في  2008لسنة  1858عدد أمر  -

وضعيتهم  واإلجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة لألداء من قبل األجانب بتسوية

 ..........ائية.........................................................................................................................الجب
 

 

 

 

 207إلى  203

المنصوص االمتيازات  يتعلّق بضبط شروط وطرق إسناد 2012جوان  2مؤّرخ في  2012لسنة  473أمر عدد  -

المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2012 ماي 16المؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  4عليها بالفصل 

2012.................................................................................................................................... 

 
 

 213إلى  208



3 
 

 الصفحة المـــادة

 92من القانون عدد  22يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل  2012جويلية  24مـؤّرخ فـي  2012لـسـنة  890أمر عــدد  -

تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة  المتعلق بشركات االستثمار كما تم 1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة 

المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات  2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011لسنة  99وخاصة المرسوم عدد 

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط  االستثمار ذات رأس مال تنمية

 ....................................................................................................................................تدخالتها
 

 

 
 

 215 و 214

 22ثالثا والفصل  22يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل  2012جويلية  24مـؤّرخ فـي  2012لـسـنة  891أمر عــدد  -

 2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 

 2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011لسنة  99المرسوم عدد  تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصةكما تم 

بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس  المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق

 ...................................................................................................وتيسير شروط تدخالتها مال تنمية
 

 

 

 

 

 218إلى  216

 92القانون عدد  من 23يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2012نوفمبر  27مؤرخ في  2012لسنة  2945أمر عدد  -

مؤسسات التوظيف خامسا من مجلة  22المتعلق بشركات االستثمار والفصل  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة 

 ..................................................................................................................................الجماعي
 

 

 

 221إلى  219

 2012لسنة التكميلي  يتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية 2012أوت  10مؤرخ في  2012لسنة  1224أمر عدد  -

 ...............................................................……المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
 

 236إلى  222
 

 المؤسسات قبل من الممارسة يتعلّق بتحديد قائمة األنشطة 2014أوت 1مؤرخ في  2014لسنة  2939أمر عدد- 

 الضريبة مكّرر من مجلة 44نصوص عليه بالفصل المالبلدية والمستثناة من اإلنتفاع بالنظام التقديري  المناطق داخل

 .....................................................................كاتالشر على والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل على

 

 

 

 241 إلى 237

 ضبط قائمة المالذات الجبائية المعنية بأحكاميتعلّق ب 2014أكتوبر  3في مؤرخ  2014لسنة  3833أمر عدد  - 

 ....... 2014لمتعلق بقانون المالية لسنةا 2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  44الفصل 

 

 لفائدة المالية بالحوافز يتعلق 2017 مارس 9 في مؤرخ 2017 لسنة 389 عدد حكوميال مراأل بعض أحكام -

 ................................................................................... االستثمار قانون إطار في المنجزة االستثمارات

 

 مباشرة المرتبطة الخدمات قائمة بضبط يتعلق 2017 أفريل 10 في مؤرخ 2017 لسنة 418 عدد حكومي أمر -

 من 70و 68 بالفصلين عليهما المنصوص المساندة أنشطة قائمة وبضبط التصدير عمليات بتعريف المعنية باإلنتاج

 ..................................................... الشركات على والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مجلة

 

 245إلى  242

 

 

 253إلى  246

 

 

 

 258إلى  254

 

II 269إلى  259 تراراــ الق 

 

يتعلق بضبط قائمة  2002أوت  31قرار من وزراء المالية والصحة العمومية والشؤون االجتماعية مؤرخ في  -

 2001ديسمبر  28المؤّرخ في  2001لسنة  123من القانون عدد  31األحداث الطارئة المنصوص عليها بالفصل 

 ...................................................................................................2002المتعلق بقانون المالية لسنة 

 لالستثمار االدخار حسابات وسير فتح شروط بضبط يتعلق 2003 أفريل 24 في مؤّرخ المالية وزير من قرار -

 .................................................................................................االدخار ومّدة فيها التصرف وكيفية
 

بعنوان األبناء  يتعلق بضبط صيغ وشروط طرح التخفيض 2013مارس  29قرار من وزير المالية مؤرخ في  -

 ...........................................................................الذين يزاولون تعليمهم العالي دون االنتفاع بمنحة
يتعلّق بضبط نسبة دنيا لمساهمة األجير في عقود  2014مارس  11قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في  -

 ...................................................................................التأمين الجماعي على الحياة.......................

 من 15 الفصل لتطبيق العملية والطرق آجال بضبط يتعلّق 2016 ديسمبر 30 في مؤرخ المالية وزيرة من قرار -

 ........................ 2017 لسنة المالية بقانون المتعلّق 2016 ديسمبر 17 في المؤرخ 2016 لسنة 78 عدد القانون

 صبغة بتحديد المكلفة اللجنة تسيير وطرق تركيبة بضبط يتعلق 2017 أفريل 5 في مؤرخ المالية وزيرة من قرار -

 ..................................التجديد في واالستثمارات فيها التحكم أو التكنولوجيا تطوير من تمكن التي االستثمارات

 

 

 

259 
 

 262إلى  260

 

263 

 

264 

 266و  265

 

 269 إلى 267



4 
 

 الصفحة المـــادة

 270 عــزء الرابـالج

على النصوص التشريعية غير المدرجة ضمن مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة 

 لشركاتا

 

 274و  273 ..............ة قطاع الفالحة والصيد البحري.يتعلق بمديوني 1999جويلية  15مؤرخ في  1999لسنة  65ـ قانون عدد 

 ......2001انون المالية لسنة المتعلق بق 2000ديسمبر  25المؤرخ في  2000لسنة  98ـ بعض فصول القانون عدد 

 .2002ق بقانون المالية لسنة المتعل 2001ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة  123من القانون عدد  39الفصل  -

 .....2004لية لسنة بقانون الما المتعلق 2003ديسمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  80ـ بعض فصول القانون عدد 

 ..2005قانون المالية لسنة المتعلق ب 2004ديسمبر  31المؤّرخ في  2004لسنة  90من القانون عدد  41الفصل   -

 277إلى  275

278 

 284إلى  279

285 

 286 ....2006قانون المالية لسنة يتعلق ب 2005ديسمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  106من القانون عدد  49الفصل  -

تعلق بقانون المالية الم 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70من القانون عدد  30إلى  28الفصول من  -

 ...........................................................................................................................2008لسنة 

 

287 

 288  2009 قانون المالية التكميلي لسنةالمتعلق ب 2009جويلية  8المؤرخ في  2009لسنة  40قانون عدد من  5 الفصل -

لمتعلق بقانون المالية لسنة ا 2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71القانون عدد من  25و 24الفصالن  -

2010..................................................................................................................................... 

 

289 

 290 ...يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة 2010جوان  07مؤرخ في  2010لسنة  29قانون عدد  -

  291 .2011المتعلق بقانون المالية لسنة  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58القانون عدد  من ـ بعض فصول

ومالية لمساندة االقتصاد  بإجراءات جبائيةيتعلق  2011أفريل  18مؤرخ في  2011لسنة  28مرسوم عدد ال -

 ...................................................................................................................................الوطني

 

 297إلى  292

المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات  2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011لسنة  99المرسوم عدد  -

 .....روط تدخالتها...مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شاالستثمار ذات رأس 

 

 306إلى  298

قانون المالية لسنة المتعلق ب 2011ديسمبر  31المؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  27و 26الفصالن  -

2012....................................................................................................................... 

 

307 

الية التكميلي لسنة المتعلق بقانون الم 2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1بعض الفصول من القانون عدد  -

2012....................................................................................................................... 

المتعلق بقانون المالية التكميلي  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27بعض الفصول من القانون عدد  -

 .................................................................................................................2012لسنة 

 

 312إلى  308

 

 318إلى  313

المتعلق بتخفيض نسب األداء  18/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  80بعض الفصول من القانون عدد  -

 .............................المؤسسات كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة.....وتخفيف الضغط الجبائي على 
 

  321إلى  319

المتعلق بإصدار مجلة إسداء  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  64بعض الفصول من القانون عدد  -

 ..وبعض الفصول من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين...................... الخدمات المالية لغير المقيمين
 

322 

المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54بعض الفصول من القانون عدد  -

2014........................................................................................................................ 

 لسنةالتكميلي المتعلق بقانون المالية  2015أوت  18ؤرخ في مال 2015لسنة  30قانون عدد من ال 22الفصل  -

2015………….............................................................................................................. 

 متعلق بقانون المالية لسنةال 2016ديسمبر  17مؤرخ في  2016لسنة  78قانون عدد بعض الفصول من ال -

2017..................................................................................................................................... 

 

علق بمراجعة منظومة االمتيازات المت 2017فيفري  14مؤرخ في  2017نة لس 8قانون عدد بعض الفصول من ال -

 ................................................................................................................................الجبائية

 

 327إلى  323

 
328 

 

 331إلى  329

 

 

 335إلى  332

 



5 

 

 الجـــزء األول  
 

 
 لة الضريبةـدار مجـانون المتعلق بإصـالق      

 على دخل األشخاص الطبيعيين     
 والضريبة على الشركات

 



6 

 

 

 الجــــــــزء األّول

 

 الــفــهــــــــرس

 

 

 الصفحــة الفصــول المحتـــوى

 

 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114ـ القانون عدد 

 29بتاريخ  88الرائد الرسمي عددعلى دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات )

 (   1989ديسمبر   31  إلى

 

 

 
 20إلى  1
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 ؤرخ في ـم 1989لسنة  114عدد  انونــق

 يتعلق بإصدار مجلة الضريبة  1989ديسمبر  30

 على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

                                                   

 

                                                    باسم الشعب، 

 النواب، بعد موافقة مجلس

 يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه :

 

 الباب األول

 اليةـقـة وأحكام انتـامـكام عـأح

 

                                                    الفصل األول 

تجمع النصوص الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بتوظيف الضريبة على دخل وأرباح 

اص المعنويين تحت عنوان "مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين واألشخ

 األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

 

                                                     2الفصل 

 :    1990يحذف بالنسبـة للمداخيـل واألربـاح المحققـة ابتداء من غرة جانفـي 

                                                  

من القانون عدد  9األداء على األرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل  -

 .1986المتعلق بقانون المالية لسنة  1985ديسمبر  31المؤرخ في  1985لسنة  109

 

مارس  30األداء على أرباح المهن غير التجارية المنصوص عليه بالـقرار المؤرخ في  -

 يحه أو إتمامه بالنصوص الموالية .كما وقع تنق 1954

 

األداء على المرتبات واألجور العمومية والخاصة والمنح والغرامات والجرايات  -

كما وقع تنقيحه أو  1945مارس  29واإليرادات العمرية المحدث باألمر المؤرخ في 

 إتمامه بالنصوص الموالية.

 

برهن أو بإمتياز المحدث باألمر األداء على مداخيل القيم المنقولة والفوائض الموثقة  -

 كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية. 1918ديسمبر  23الـــمؤرخ في 

 

كما وقع  1919ديسمبر  20األداء على مداخيل الديون المحدث باألمر المؤرخ في  -

 تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية.
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كما وقع  1932مارس  31ي لضريبة الشخصية للدولة المحدثة باألمر المؤرخ فا -

 تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية.

 

نوفمبر  19المؤرخ في  1973لسنة  72ومساهمة التضامن المحدثة بالقانون عدد  -

 كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية. 1973

 

لى األداء ع 1990ويحذف أيضا بالنسبة لألرباح والمداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 

المؤرخ في  1985لسنة  109من القانون عدد  9أرباح الشركات المنصوص عليه بالفصل 

 .1986والمتعلق بقانون المالية لسنة  1985ديسمبر  31

 

                                                     3الفصل 

يبة على خل" وضرتحدث ضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين تسّمى "الضريبة على الدّ 

أرباح الشركات تسّمى الضريبة على الشركات" تطبقان حسب الشروط المبينة بالمجلة 

المشار إليها بالفصل األول من هذا القانون، على المداخيل واألرباح المحققة ابتداء من غرة 

 .1990جانفي 

 

                                                     4الفصل 

التي يدفعها األشخاص الطبيعيون المتعاطون  1990المستوجبة بعنوان سنة  تحتسب التسبقات

وعي ومساهمة التضامن لنشاط تجاري أو غير تجاري على أساس المبلغ الجملي لألداء النّ 

 .1989والضريبة الشخصية للدولة المطالب بها هؤالء األشخاص بعنوان مداخيلهم لسنة 

من قبل األشخاص المعنويين الخاضعين  1990نة تحتسب التسبقات المستوجبة بعنوان س

للضريبة على الشركات على أساس مجموع األداء على أرباح الشركات ومساهمة 

 .1989التضامن المطالب بهما هؤالء األشخاص بعنوان سنة 

 

                                                     5الفصل 

وما قبلها خاضعة لألحكام المعمول بها قبل  1989ة تبقى المداخيل واألرباح المحققة سن

إحداث الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك إلى غاية 

 انتهاء آجال التقادم.

 

                                                     6الفصل 

على دخل األشخاص الطبيعيين أو يطرح الزائد من التسبقات والضرائب الملغاة من الضريبة 

وما بعدها أو من التسبقات المستوجبة  1991من الضريبة على الشركات المستوجبة سنة 

 بعنوان هذه الضرائب وذلك حسب نفس الشروط والحدود المنصوص عليها بالتشريع الملغى.

 

                                                     7الفصل 

 26المؤرخ في  1987لسنة  71من القانون عدد  8المفعول أحكام الفصل تبقى سارية 

 والمتعلق بالعفو الجبائي. 1987نوفمبر 
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      8الفصل 
I.  تعّوض في النصوص القانونية والترتيبية السارية المفعول وباستثناء النصوص المتعلقة

 باالمتيازات الجبائية :

 

هذا القانون الضرائب الملغاة بمقتضى  من 3الضريبة على الدخل المحدثة بالفصل  (1

 من هذا القانون. 2الفقرة األولى من الفصل 

 

من هذا القانون الضريبة على أرباح  3الضريبة على الشركات المحدثة بالفصل  (2

 من هذا القانون. 2من الفصل  2الشركات الملغاة بمقتضى الفقرة 

 

II. النصوص السارية المفعول، يتواصل غير أنه ولتطبيق االمتيازات الجبائية المبينة ب

 العمل بنفس الشروط والحدود :

 

باالمتيازات الممنوحة بعنوان الضريبة الشخصية للدولة على مستوى الضريبة على  (1

 الدخل. 

                                                    

توى الضريبة ( باالمتيازات الممنوحة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات على مس2

 على الشركات.

 

( باإلعفاء من األداء على مداخيل األوراق المالية لفائدة الشركاء غير المقيمين على 3

 مستوى الضريبة على الدخل.

 

                                                     9الفصل 

Iمداخيل المعاد . تبقى سارية المفعول وبنفس النسب التخفيضات بالنسبة لألرباح وال

استثمارها في المشاريع المنجزة في مناطق الالمركزية كما وقع تحديدها بالنصوص الجاري 

بها العمل وكذلك في القطاع الفالحي والصيد البحري وبعنوان اإليداعات في حساب اإلدخار 

 لبعث المشاريع.

 

IIداخيل المعاد استثمارها . وتبقى سارية المفعول التخفيضات الممنوحة بالنسبة لألرباح والم

وفقا للنصوص المعمول بها. على أنه  1990في المشاريع المصادق عليها قبل غرة جانفي 

وبالنسبة لشركات االستثمار المصادق عليها يطبق هذا اإلجراء في حدود الرأس المال األولي 

 .1990المكتتب قبل غرة جانفي 

 

III . 1995أكتوبر  30المؤرخ في  1995ة لسن 88من القانون عدد  6)ألغيت بالفصل 

 .المتعلق بأحكام جبائية خاصة بشركات االستثمار(
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                                                     10الفصل 

تبقى سارية المفعول االمتيازات الممنوحة وفقا للنصوص الجاري بها العمل بعنوان 

واإلقتراضات الرقاعية الصادرة عن  1990اقتراضات الدولة الصادرة قبل غرة جانفي 

 .1990الشركات والمتحصلة على تأشيرة بورصة األوراق المالية قبل غرة جانفي 

 .(31/12/1990المؤرخ في  111ق.م عدد  44)نقح بالفصل 
 

                                                     11الفصل 

 52فقرة الفرعية "ب" من الفقرة األولى من الفصل يطبق الخصم من المورد المنصوص عليه بال

من مجلة الضريبة المشار إليها بالفصل األول من هذا القانون على فوائض الحسابات الخاصة 

 وما بعدها. 1990لإلدخار المستحقة بعنوان سنة 
 

                                                     12الفصل 

I. من هذا القانون بنسبة دنيا قدرها  3الشركات المحدثة بالفصل  تستوجب الضريبة على

من قبل كل شخص معنوي منتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من الضريبة على الشركات  (1) 20%

 22)نقحت بالفصل وذلك بمقتضى التشريع الساري المفعول المتعلق باالمتيازات الجبائية. 

المؤرخ في  88ق.م. عدد  62وبالفصل  30/12/96المؤرخ في  113ق.م. عدد 

29/12/97.) 
 

بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات  %15وتخفض هذه النسبة إلى 

فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8قانون عدد  5-2بالفصل  أضيفت) .%25بنسبة 

 المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية( 2017
 

 :ال تطبق علىهذه الضريبة الدنيا  غير أن

 

الـــمؤرخ في  1987لسنة  51الشركات المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد  -

 (2)المتعلق بمجلة االستثمارات الصناعية  1987أوت  2
 

مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير  -

 .المقيمين
 

 1988أفريل  2المؤرخ في  1988لسنة  18د الشركات المنصوص عليها بالقانون عد -

 .(2)المتعلق بمجلة االستثمارات الفالحية والصيد البحري
 

لسنة  100شركات الخدمات المعدة كليا للتصدير المنصوص عليها بالقانون عدد  -

 .(2) 1989نوفمبر  17المؤرخ في  1989

                                                 

 .1999بداية من سنة  %20ثم إلى  1997بداية من سنة  %15ورفعت إلى  1996إلى غاية سنة  %10تم تحديد هذه النسبة بـ  (1)  

 .المتعلق بإصدار مجلة تشجيع االستثمارات 1993ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  120ألغيت بالقانون عدد  (2)
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 1988لسنة  110دد ركات التجارة الدولية غير المقيمة المنصوص عليها بالقانون عش -

 (1) 1988أوت  18المؤرخ في 

 

 1995أكتوبر  30المؤرخ في  1995لسنة  88من القانون عدد  6)ألغيت بالفصل  -

 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بشركات اإلستثمار(.

 

 2المؤرخ في  1988لسنة  93بنوك اإلستثمار التي تبقى خاضعة ألحكام القانون عدد  -

 .(31/12/1990المؤرخ في  111ق.م. عدد  57صل )أضيفت بالف. 1988أوت 

 

 31األرباح المتأتية من التصدير بالنسبة للشركات غير المصدرة كليا وذلك إلى غاية  -

 .(29/12/1992المؤرخ في  122ق.م. عدد  111)أضيفت بالفصل  1996ديسمبر 

 

II. الضريبة الدنيا المشار إليها بالفقرة  بتستوجI بقات حسب أحكام من هذا الفصل دفع تس

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 51الفصل 

 

وبصفة انتقالية، يتكون أساس التسبقات من مساهمة التضامن  1990غير أنه بالنسبة لسنة 

 .1989المستحقة بعنوان سنة 

 

III. 1990اء من غرة جانفي تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل واألرباح المحققة ابتد . 

                                                    

                                                    مكرر  12الفصل 

 (2) %45تساوي يخضع األشخاص الطبيعيون المنتفعون بإعفاءات جبائية إلى ضريبة دنيا 

 دون إعتبار هذه اإلعفاءات.  من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي

 

ونقحت  29/12/92المؤرخ في  1992لسنة  122من القانون عدد  112)أضيفت بالفصل  

ق.م. عدد  23وبالفصل  27/12/93المؤرخ في  1993لسنة  125ق.م. عدد  42بالفصل 

المؤرخ في  1997لسنة  88ق.م. عدد  62وبالفصل  30/12/96المؤرخ في  113

 2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8قانون عدد  6-2وبالفصل  29/12/97

 المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية(

 

                                                     13الفصل 

يتحمل المؤجر والصناديق االجتماعية، حسب الشروط التي يضبطها قرار من وزير 

ق الجبائي اإلضافي الذي قد يترتب عن تطبيق المجلة الجديدة فيما التخطيط والمالية، الفار

                                                 
المؤرخ  1996لسنة  59المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  42بالقانون عدد ألغي  (1)

 .1998نوفمبر  30المؤرخ في  102وبالقانون عدد  1996جويلية  6في 
 .1999بداية من سنة  %60ثم إلى  1997بداية من سنة  %45ورفعت إلى  1996إلى غاية سنة  %30تم تحديد هذه النسبة بـ  (2)
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 (1)يتعلق بالمرتبات واألجور والجرايات التي تصرف في القطاعين العام والخاص 

 

                                                     14الفصل 

I.  على كل مطالب بالضريبة سواء كان شخصا طبيعيا أو  %20تطبق ضريبة جملية بنسبة

بإيداع تصاريح تصحيحية  1990سبتمبر  30شخصا معنويا يقوم بصورة تلقائية قبل تاريخ 

 .1989و 1988و 1987تتعلق بمداخيله وأرباحه بالنسبة لسنوات 

 

II. 1988و 1987بها بالنسبة لسنتي  توظف هذه النسبة على المبالغ اإلضافية المصرح 

شريطة أن يكون التصريح الخاضع  1989وعلى المبلغ اإلضافي المصرح به بالنسبة لسنة 

على األقل التصريح  %15يفوق نسبة  1990للنظام الضريبي المعمول به قبل غرة جانفي 

 .1988األصلي لسنة 

 

IIIتأخير كما ال تخضع إلى عمليات . في هذه الحالة، ال توظف على هذه التصاريح خطايا ال

المراقبة شريطة أن يتم دفع الضريبة المنجرة عن التصريح التصحيحي على قسطين 

 متساويين يدفع األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني خالل الستة األشهر الموالية.

 

IV. رار ال تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالضريبة الذين صدر في شأنهم ق

 .1989ديسمبر  31توظيف إجباري قبل 

 

                                                     15الفصل 

من هذا القانون، تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة  4و 2مع مراعاة أحكام الفصلين 

 وخاصة :

يع في والمتعلق بالوثائق المقرة للترف 1955ماي  12من األمر المؤرخ في  3الفصل  -

 ات.يرأس المال بإدماج األرباح واالحتياط

والمتعلق  1976ديسمبر  31المؤرخ في  1976لسنة  115من القانون عدد  27الفصل  -

بإحداث أداء على األرباح الزائدة عند التفويت في الممتلكات العقارية كما تم تنقيحه 

 .1980يسمبر د 31المؤرخ في  1980لسنة  88من القانون عدد  9وإتمامه بالفصل 

والمتعلق  1985ديسمبر  31المؤرخ في  1985لسنة  109من القانون عدد  45الفصل  -

 1987لسنة  83من القانون عدد  33بالمساهمة العقارية االستثنائية كما نقح بالفصل 

 .1987ديسمبر  31المؤرخ في 

                                                 
 ( :31/12/91المؤرخ في  1991لسنة  98ق.م. عدد  61)الفصل  (1)

Iالمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114من القانون عدد  13بالغ العبء الجبائي اإلضافي المنصوص عليه بالفصل . حددت م

 .1991ديسمبر  31األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بصفة نهائية في المستوى الذي يقع احتسابه بتاريخ 

IIمؤسسات العمومية ذات العبء الجبائي اإلضافي ضمن المرتبات أو األجور أو الجرايات بمفتضى أمر وذلك بالنسبة ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية وال . ويتم إدماج

 .الصبغة اإلدارية
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لق والمتع 1981ديسمبر  31المؤرخ في  1981لسنة  100من القانون عدد  51الفصل  -

 بإعفاء المنح وكذلك جميع األحكام القانونية والترتيبية التي تخصها.

المتعلق  1987أوت  2المؤرخ في  1987لسنة  48الفصل األول من القانون عدد   -

 بإحداث المكتسب الجبائي.

 

 

 

 الباب الثاني

 مالءمة بعض األحكام الجبائية مع

 مقتضيات اإلصالح الجبائي على المداخيل

 

 

 

                                                     (1) 16الفصل 

 1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  39من القانون عدد  4و 3و 2نقحت الفصول 

المتعلق بإحداث المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لفائدة 

 الجماعات المحلية كما يلي :

 

 المعلوم على :: يستوجب 2الفصل 

ـ كل شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل بعنوان األرباح الصناعية والتجارية 

 وأرباح المهن غير التجارية.

 

 ـ األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.

 

 ـ شركات األشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.

 

حتى في حالة إعفاء األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل من الضريبة على  يستوجب المعلوم

دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات بمقتضى أحكام تشريعية لتشجيع 

 االستثمارات أو بمقتضى إتفاقيات خاصة باستثناء :  

                                                   

 ياحية، ـ المؤسسات الس

                                                   

                                                 
المتعلق بإصدار مجلة الجباية  1997 فيفري 3المؤرخ في  1997لسنة  11من القانون عدد  3من هذا القانون بالفصل  17و 16ألغي الفصالن  (1)

 المحلية.

ألحكام مجلة الجباية المحلية الصادرة  1997يخضع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية إبتداء من غرة جانفي 

 .1997فيفري  3المؤرخ في  1997لسنة  11بالقانون عدد 
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من  IIوالفقرة  3ـ األشخاص المعنويين أو الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة السادسة من الفصل 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، 45الفصل 

 

لوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو ـ المؤسسات التي تتمتع بإعفاء من المع

التجارية أو المهنية بمقتضى نصوص تشريعية خاصة لتشجيع االستثمارات أو بمقتضى 

 اتفاقيات خاصة.

 

                                                     3الفصل 

I .األشخاص  يحتسب المعلوم على أساس رقم المعامالت المحلي الخام المحقق من قبل

مع اعتبار حد أدنى يساوي المبلغ المستوجب  %0.2وتضبط نسبته بـ  2المشار إليهم بالفصل 

من هذا القانون ومبلغ  5دفعه بعنوان المعاليم على القيمة الكرائية المنصوص عليها بالفصل 

 أقصى يضبط بأمر. 

 

بموجب  %4حها بالنسبة للمؤسسات التي ال يتعدى هامش رب %0.1وتحدد هذه النسبة بـ 

 نص ترتيبي.                                                    

 (.31/12/91المؤرخ في    1991لسنة  98ق.م. عدد  55بالفصل  ت)نقح

 

وفي صورة دفع الضريبة على الدخل أو على الشركات خالل سنة معينة من قبل الشخص 

 IIوالفقرة  44من الفصل  IIار إليه بالفقرة الطبيعي أو المعنوي على أساس الحد األدنى المش

شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دخل األمن مجلة الضريبة على  49من الفصل 

 من هذا الحد األدنى. %25يستوجب المعلوم بعنوان السنة المالية الموالية بنسبة 

 

الضريبة على دخل من مجلة مكّرر  44الفصل ببالنسبة لألشخاص الطبيعيين المشار إليهم 

من مبلغ  %25األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يستوجب المعلوم بنسبة 

 الضريبة على الدخل.

 

II من هذا القانون  2. يدفع المعلوم المحمل على كاهل األشخاص المشار إليهم بالفصل

شر إعتمادا على تصريح شهري حسب نموذج معد من قبل اإلدارة وذلك خالل الخمسة ع

يوما األولى من كل شهر بالنسبة لألشخاص الطبيعيين والثمانية وعشرين يوما األولى من 

 نفس هذا الشهر بالنسبة لألشخاص المعنويين.                                                    

 (.27/12/93المؤرخ في  125ق.م. عدد  38)نقحت بالفصل 

 

IIIمن الفقرة  3خاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة الفرعية . يدفع المعلوم من قبل األش

 األولى من هذا الفصل في نفس اآلجال المحددة لدفع ضريبتهم على الدخل.

                                                     

غير أنه وبصفة انتقالية، يستخلص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو 

من الفقرة  2ة أو المهنية المستوجب على األشخاص المشار إليهم بالفقرة الفرعية التجاري
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من معلوم المباشرة حسب  %25بنسبة  1990)جديد( بعنوان سنة  3األولى من الفصل 

 .1989النظام الخاص الذي وقع دفعه بعنوان سنة 

 

عدة جماعات محلية أن يتعين على األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتد نشاطهم إلى 

يرفقوا تصريحهم بقائمة تتضمن رقم المعامالت المحقق بكل مركز أو فرع موجود بكل 

 جماعة محلية وإن تعذر ذلك بعدد العاملين بهذا المركز أو هذا الفرع. 

 

 4الفصل 

يقع التصريح والمعاينة واالستخالص واالجراءات المتبعة فيما يخص التوظيف االجباري 

م تقديم اإلعالم أو اإلعالم المنقوص وبصفة عامة المخالفات ألحكام هذا القانون كما نتيجة عد

 هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

 17الفصل 

تخص أحكام الفصل السابق من هذا القانون المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية 

 والسنوات الموالية.  1990المهنية المستوجب بعنوان سنة أو التجارية أو 

                                                    

 18الفصل 

 من مجلة األداء على القيمة المضافة كما يلي : Iـ18نقح الفصل 

 

 Iـ  18الفصل 

شخاص من مجلة الضريبة على دخل األ 85و 65إلى  62و 58إلى  56تطبق أحكام الفصول 

 الطبيعيين والضريبة على الشركات في مادة األداء على القيمة المضافة.

 

                                                     19الفصل 

من مجلة األداء على القيمة المضافة وعوضت باألحكام  20من الفصل  Iألغيت الفقرة 

 التالية:

 

 : Iفقرة  20الفصل 

I. 78و 74و 73و 71إلى  66اء على القيمة المضافة أحكام الفصول من تطبق في مادة األد 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  (1) 97إلى  88و 84إلى  82و 80إلى 

 والضريبة على الشركات.

 

                                                     20الفصل 

 القيمة المضافة كما يلي :من مجلة األداء على   II-21نقح الفصل 

                                                 

والمتعلنق بإصندار مجلنة الحقنوق  2000أوت  9المنؤّرخ فني  2000لسننة  82من القانون عدد  7تضى الفصل قبم 97إلى  63ت الفصول من ألغي (1) 

 .الجبائية واإلجراءات
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 72من الفصل  III: تطبق في مادة األداء على القيمة المضافة أحكام الفقرة  II-21الفصل 
من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة (1)

 باستخالص أصل األداء والخطايا وما يتبعها.  

 

 للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي

 

 .1989ديسمبر  30تونس في 

 

 زين العابدين بن علي                                        

                                                 

والمتعلنق بإصندار مجلنة الحقنوق  2000أوت  9المنؤّرخ فني  2000لسننة  82من القانون عندد  7تضى الفصل قبم 97إلى  63ت الفصول من ألغي (1)

 .الجبائية واإلجراءات



17 

 

 قــــــــــرار
 
 

  1990جانفي  6من وزير التخطيط والمالية مؤرخ في 

 تحمل المؤجرين  شروط  يتعلق بضبط

 وصناديق الضمان االجتماعي للعبء الجبائي اإلضافي 
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 قـــــــرار

 العبء الجبائي اإلضافي

 

 

يتعلق بضبط شروط تحمل المؤجرين  1990جانفي  6قرار من وزير التخطيط والمالية مؤرخ في 

 وصناديق الضمان االجتماعي للعبء الجبائي اإلضافي.

 

                                                     

 إن وزير التخطيط والمالية،

 

المتعىق بإصدار  1989 يسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114 ع لى  الااونن لد  بعد االطال

 منه. 13مجىة الضريبة لى   خل األشخاص الطبيعيين والضريبة لى  الشركات وخاصة الفصل 

 ولى  مجىة الضريبة لى   خل األشخاص الطبيعيين والضريبة لى  الشركات. 

                                                    

 رر ما يأتي :ـــــق

 

لسبنة  114مبن الاباونن لبد   13يضبط العبء  الجببا ي اافبافي المشبار إليبه بالفصبل :  1الفصل 

المتعىببق بإصببدار مجىببة الضببريبة لىبب   خببل األشببخاص  1989 يسببمبر  30المببؤرخ  فببي   1989

نرة فببي مببا ة المر بببات ، النببا ع لببن  طبيببق المجىببة المبب كوالضببريبة لىبب  الشببركات الطبيعيببين 

واألجنر والجرايات واايرا ات العمرية في الاطبالين العباو والخباص، ويابم   مىبه طبابا لىشبروط 

 وحسء الطرق المبينة به ا الارار.

 

يت مبل العبء  الجببا ي اافبافي المشبار إليبه بالفصبل األوا مبن اب ا الابرار المبؤجر   :  2الفصل 

 هم أو المؤسسة التي  تنل   فم جراية التاالد بالنسبة لىمتاالدين.بالنسبة لألجرا  المباشرين لعمى

 

ياصببد بالعببء  الجبببا ي اافببافي المبىببل الجا ببد النببا ع لببن  طبيببق التعريبب  الجديببد   :  3الفصللل 

ألسبباا الضببريبة فببي مببا ة المر بببات واألجببنر والجرايببات واايببرا ات العمريببة كمببا اببن مبببين 

ريبة لىب   خبل األشبخاص الطبيعيبين والضبريبة لىب  الشبركات من مجىة الضب 26و 25بالفصىين 

 وخاصة النا ع لن :
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 30المبؤرخ فببي  1981لسببنة  100مبن الابباونن لبد   51ـب إ مباا المببنم المعفباة بماتضبب  الفصبل   

 في أساا الضريبة، 1981 يسمبر 

 

 ،1974جاوفي  5ـ ح ف التخفيضات اافافية المبينة بارار وزير المالية مؤرخ في 

                                                      

 ـ  طبيق جدوا الضريبة لى   خل األشخاص الطبيعيين.

 

:  يام   مل العبء  المشبار إليبه بالفصبل ال باوي مبن اب ا الابرار لنبد الايباو بالخصبم مبن   4الفصل 

 االد واايرا ات العمرية.المنر  النا ع لن خالص األجنر المنتظمة أو العرفية وجرايات الت

 

يخب    مببل العبء  المشببار إليبه بالفصببل ال باوي مببن اب ا الاببرار المر ببات واألجببنر   :  5الفصلل 

والجرايات واايرا ات العمرية التي  صرف لأللنان المباشرين أو ال ين ام في حالة  االد بتاريخ 

 كما يخ  أيضا : 1989 يسمبر  31

 

بالنسبببة لأللببنان  1990لتببدرا فببي سببىم األجببنر بدايببة مببن  ببرة جبباوفي ـبب المنتفعببين بتر يببات أو با

 المباشرين،

 

ـ األلنان المابنلين لإلوتفا ع ب اهم في التاالد أو المنتفعين باايرا ات العمرية وذلك بداية من  رة 

 .1990جاوفي 

 

ا الارار يضبط   مل العء  اافافي كما ان منصنص لىيه بالفصنا الساباة من ا   :  6الفصل 

 وفاا لىانالد التالية :

  

. فبط العء  الجبا ي اافافي : يضبط مبىل العء  الجبا ي اافافي بالتببار الفبارق ببين مبىبل 1

خصم الضريبة من المنر  الم تسبة لىب  أسباا التشبريم الجديبد والمبىبل المخصبنو وفابا لىتشبريم 

 المىغ .

 

ا لبه مبن المبىبل الخباو لىمر ببات واألجبنر واايبرا ات .   نيل العء  المشار إليه ألاله إل  مبا يع2

العمرية : يام ال صنا لى  ا ا الت نيل بتطبيق إحدى الانالد المنصنص لىيهبا ببالمى ق المرفبق 

 له ا الارار لى  مبىل ا ا العء . 
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سء الخصبم المنجبج بعنبنان الضبريبة لىب   خبل األشبخاص . احتساب الضريبة المستنجبة : ي ت3

الطبيعيين لى  أساا المبىل الجمىي الخاو لىمر ببات أو األجبنر أو الجرايبات أو اايبرا ات العمريبة 

بما في ذلك خاصبة م صبنا   نيبل العبء  الجببا ي اافبافي المشبار إليبه ببالفارة ال اويبة مبن اب ا 

 الفصل.

 

 .1990ا ا الارار بداية من  رة جاوفي  طبق أحكاو    :   7الفصل 
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 حـــــقــلـــم

 

لضبببط المبىببل اافببافي لىمر بببات واألجببنر والجرايببات واايببرا ات العمريببة التببي ي تمهببا 

ضريبة طباا لهب ا التشبريم مابدار الضبريبة التبي  طبيق التشريم الجبا ي الجديد في صنرة  جاوز ال

   دفم طباا لىتشريم المىغ ، يتعين استعماا الانالد اآل ية : 

                                                   

 . بالنسبة لألجرا  المباشرين :1

  ع                

   =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1 - (0.90 x )ن 

 

 

 . بالنسبة لىمتاالدين والمنتفعين باايرا ات :2

  ع            

 ا =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1- (0.75 x )ن 

 

 لىما وأوه ياصد بـ :

   = المر ء أو األجر اافافي المنجر لن العء  الجبا ي اافافي

 ا = الجراية أو اايرا  اافافي

 ق الجبا ي ع = الفار

 ن = وسبة الضريبة لى  الدخل الخاصة بالشري ة المعنية.

 

لندما ينجر لن احتساب العء  الجبا ي اافافي االوتااا من شري ة إل  شري ة ألى  مبن 

جببدوا الضببريبة،   تسببء وسبببة الشببري ة العىيببا لغايببة اسببتعماا الاالببدة المبينببة ألبباله، ولىبب  ابب ا 

د يفببرز الضببنارب التببي يمكببن  طبياهببا لىبب  الفببارق الجبببا ي بببين األسبباا، فببإن  طبيببق ابب ه الانالبب

 النظاو الجديد والنظاو السابق والمبينة في الجدوا اآل ي :
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الشرائح السنوية لألجور والمرتبات 

 والجرايات واإليرادات العمرية

األجراء 

 المباشرون

المتقاعدون 

والمنتفعون 

باإليرادات 

 العمرية

 ـــ ــــ      1.500إل        0      

 1.1267 1.1560      5.000إل    1.500,001

 1.1764 1.2195    10.000إل    5.000,001

 1.2307 1.2903    20.000إل   10.000,001

 1.2903 1.3698    50.000إل   20.000,001

 1.3559 1.4598  ينار 50.000ما فنق 
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 الجـــزء الثــانـــي

 

 مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

 والضريبة على الشركات
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 ريبةـــلة الضـــمج

 اص الطبيعيينــل األشخــعلى دخ

 والضريبة على الشركات

 

 الباب األول

 الضريبة على دخل

 األشخاص الطبيعيين

 

 القسم األول

 ةــامـــأحكام ع
 

 :لالفصل األو

شخص طبيعي مهما كانت حالته العائلية وذلك بعنوان توظف الضريبة على دخل كل 

 دخله الجملي الصافي.
 

 القسم الفرعي األول

 األشخاص الموظفة عليهم الضريبة
 

 : 2الفصل 

مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية واالتفاقيات الخاصة، تستوجب الضريبة على 

ية وذلك عادة بالبالد التونسالدخل بتاريخ غرة جانفي من كل سنة على كل شخص طبيعي يقيم 

 على مجموع أرباحه أو مداخيله المحققة أثناء السنة السابقة.
 

 يعتبر مقيمين عادة بالبالد التونسية :
 

 على ذمتهم بالبالد التونسية. ياألشخاص الذين لهم مسكن رئيس .1

 األشخاص الذين يقيمون بالبالد التونسية بصفة مستمرة أو غير مستمرة لمدة .2

وما أثناء السنة المدنية إن لم يكن على ذمتهم مسكن رئيسي ي 183عن ال تقل 

 بها. 

الموظفون وأعوان الدولة الذين يباشرون وظائفهم أو مهامهم في بلد أجنبي  .3

وذلك في صورة عدم إخضاعهم في هذا البلد لضريبة شخصية على دخلهم 

 الجملي.
 

 : 3الفصل 
ل الطبيعيين غير المقيمين الذين يحققون مداخيتستوجب الضريبة أيضا على األشخاص 

 27من الفصل  2قرة ناشئة بالبالد التونسية أو يحققون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالف

 .وذلك بعنوان هذه المداخيل أو هذه القيمة الزائدة دون سواها من هذه المجلة
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 مناباتتفويت في األسهم أو في التطبّق أحكام هذه الفقرة على القيمة الزائدة المتأتية من ال

الحقوق  أو في اإلجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها

و إعادة أ وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها

لسنة  58م عدد .ق 5-41أضيفت بالفصل ) .2011التي تتم ابتداء من غرة جانفي  اإلحالة

 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 4بالفصل ونقحت  17/12/2010المؤرخ في  2010

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال

االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية 

 مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(والصناديق ال
 

 وال تستوجب الضريبة على :
 

 ،بالدينار القابل للتحويل فوائد اإليداعات والسندات بالعملة األجنبية أو -

 ،(1) (30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق 1-19 بالفصل)ألغيت  -

 ،(30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق 54 بالفصل)ألغيت  -

 .ةطائرات لغاية المالحة الدوليتأجير البواخر أو الالمكافآت مقابل  -

 .(17/12/2010المؤرخ في  2010 لسنة 58 م عدد.ق 4-41ل بالفص ألغيت) -

 59الفصل و 26/12/1994المؤرخ في  127من ق.م عدد  53 بالفصل أضيفت) 

المؤرخ  101م عدد ق. 45ونقحت بالفصل  29/12/1997المؤرخ في  88عدد  من ق.م

 .(17/12/2002في 
 

   : 4الفصل 

من هذه المجلة، يخضع شخصيا للضريبة على الدخل  45مع مراعاة أحكام الفصل 

الشركاء في شركات المفاوضة والشركات الفعلية وشركات المقارضة البسيطة والشركاء في 

شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح االقتصادية الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين 

شركات أشخاص وكذلك أعضاء الشركات المدنية التي ليست لها فعليا صفة شركات أو 

رؤوس األموال وذلك على أساس مناباتهم في األرباح االجتماعية حسب حقوقهم في الشركات 

قونها وعلى أساس القيمة الزائدة التي يحق أو التجمعات التي لها مكان استغالل بالبالد التونسية

ق.م   55ل ص)نقحت بالف(2)وقهم في هذه الشركات أو في هذه التجمعات.من التفويت في حق

المؤرخ في  53ق.م عدد  6-19بالفصل و 28/12/2001المؤرخ في  123دد ع

25/12/2015.) 
 

 شتركةالميخضع شخصيا للضريبة على الدخل المالكون المشتركون في الصناديق و

المتعلق  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83للديون المنصوص عليها بالقانون عدد 

 شركاتمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو  بإصدار

                                                           
. وتبقى عمليات توزيع 2015التي تتّم ابتداء من غرة جانفي ألغي إعفاء األرباح الموزعة من الضريبة ابتداء من عمليات توزيع األرباح   (1)

معفاة من الضريبة شريطة تضمين األموال الذاتية  2013ديسمبر  31األرباح من األموال الذاتية التي تتضّمنها موازنة الشركة الموّزعة في 
 .2013المذكورة بقائمة اإليضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 

 .2016على عمليات التفويت التي تتم ابتداء من غرة جانفي ، تطبق الضريبة 2016ق.م  7-19طبقا للفصل  (2)
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 25أضيفت بالفصل ) في الصناديق المذكورة. مساهماتهمأشخاص وذلك على أساس حصص 

 (.28/12/2001المؤرخ في  123عدد  من ق.م
 

 : 5الفصل 

رئيس عائلة للضريبة على الدخل حسب دخله الخاص ودخل  يخضع كل شخص له صفة

 أطفاله المعتبرين في كفالته الحتساب الضريبة.

 ويعتبر رئيس عائلة :                                                

 الزوج،                                                            -

 ل،المطلق الذي في كفالته األطفا -

 األرمل،                                                            -

 المتبني. -
 

 إال أّن الزوجة تعتبر رئيسة عائلة :
 

وظيف ت عندما تثبت أن الزوج ليس له أي مصدر دخل أثناء السنة السابقة لسنة -1

 الضريبة.
 

 عندما تتزوج من جديد وتحتفظ بكفالة أطفالها من زواج سابق. -2
 

وخالفا لمقتضيات األحكام السابقة، يمكن لرئيس العائلة أن يطالب بتوظيف الضريبة 

 على أبنائه القصر الذين يحققون مداخيال مهما كان نوعها.

 

 القسم الفرعي الثاني

 ونـفـــخـاص المعـاألش

 

                                                         : 6الفصل 

على الدخل أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي ذوو الجنسيات يعفى من الضريبة 

 األجنبية شريطة المعاملة بالمثل.

 

 القسم الثاني

 المداخيل الموظفة عليها الضريبة

 تعاريف عامة
 

                                                          : 7الفصل 
لألرباح أو المداخيل المحققة أو المقبوضة توظف الضريبة كل سنة على المبلغ الجملي  .1

 أثناء السنة السابقة.
 

توظف الضريبة على كل شخص غير مقيم بالبالد التونسية وأصبح مقيما بها خالل سنة  .2

الد إلى الب وضة ابتداء من تاريخ تحويل إقامتهما وذلك على مداخيله المحققة أو المقب

 التونسية.
 



30 

قيم بالبالد التونسية مقره خارجها، توظف الضريبة ل مطالب بالضريبة معندما يحوّ  .3

على مداخيله المحققة أو المقبوضة أثناء سنة رحيله حتى تاريخ هذا الرحيل وكذلك على 

 مداخيله المكتسبة والتي لم يتحصل عليها قبل هذا التاريخ. 
 

 عند الوفاة، توظف الضريبة على المداخيل التي تحصل عليها المطالب بالضريبة أو .4

 التي حققها إلى يوم وفاته.

ويطبق التشريع الجاري به العمل في غرة جانفي من سنة الرحيل أو الوفاة في الحالتين 

 من هذا الفصل. 4و 3المشار إليهما بالفقرتين 
 

 : 8الفصل 
 

يتكون الدخل الصافي الجملي المكون ألساس الضريبة من الفارق اإليجابي بين 

قيمة المكاسب واالمتيازات العينية وبين األعباء والمصاريف المحصول الخام بما في ذلك 

 المتحملة في سبيل الحصول على الدخل واالحتفاظ به.
 

ويتكون هذا الدخل الصافي الجملي من مجموع المداخيل الصافية المضبوطة كل على 

 أنواع الدخل اآلتية :حدة وذلك حسب القواعد الخاصة بكل نوع من 

 والتجارية،األرباح الصناعية  -

 أرباح المهن غير التجارية، -

 أرباح األنشطة الفالحية والصيد البحري، -

 المرتبات واألجور والمنح والجرايات واإليرادات العمرية، -

 المداخيل العقارية،                                                -

 مداخيل األوراق المالية ورؤوس األموال المنقولة، -

 مداخيل أخرى.  -
 

ويأخذ الدخل المضبوط بهذه الطريقة بعين االعتبار الخسارة التي لحقت أحد أنواع 

دخل ال . وإن لم يكفطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسساتالدخل والتي تبرزها محاسبة م

، يخصم ما تبقى منها بالتتابع من الدخل الجملي للسنوات الموالية الجملي لتغطية كل الخسارة

وال يشمل الطرح الخسائر الناتجة عن طرح  .بدخول الغاية الخامسةة حدود السنوذلك في 

ق.م  37)نقحت بالفصل  المداخيل أو األرباح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

  (16/05/2012المؤرخ في  1التكميلي عدد 
 

الموالية ووال تقبل للطرح الخسائر التي لم يتم طرحها بعنوان السنوات المسجلة لمداخيل 

 101عدد  مق. 31نقحت بالفصل ). مداخيل المحققةلسنة تسجيل الخسائر وذلك في حدود ال

 (.17/12/2002المؤرخ في 
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 القسم الفرعي األول

 ضبط األرباح أو المداخيل الصافية

 

I- األرباح الصناعية والتجارية 

 ريفـــتع -1

 

                                                       : 9الفصل 

تعتبر أرباحا صناعية وتجارية األرباح المحققة في نطاق مؤسسات تقوم بنشاط تجاري 

 حسب مدلول المجلة التجارية.

 
 

 ـ ضبط الربح الصافي 2
 

                                                       : 10الفصل 

I.  يدمج في مجموع الدخل المكون ألساس الضريبة على الدخل، الربح الصافي الذي

تمدت عخالل فترة اإلثني عشر شهرا التي ايحققه كل خاضع للضريبة أثناء السنة السابقة أو 

 نتائجها إلعداد آخر موازنة وذلك عندما ال تطابق تلك الفترة السنة المدنية.
  

II.  إذا امتدت السنة المالية المختومة أثناء السنة السابقة إلى فترة تزيد أو تقل عن إثني

 عشر شهرا، توظف الضريبة على الدخل حسب نتائج هذه السنة المالية.  
 

III.  إذا لم تختم أية موازنة أثناء سنة ما، توظف الضريبة على الدخل حسب أرباح الفترة

الضريبة أو، إذا كانت المؤسسة حديثة العهد، منذ بداية الممتدة من آخر فترة وظّفت عليها 

 باألمر. ديسمبر من السنة المعنية 31نشاطها حتى تاريخ 
 

 وتطرح بعد ذلك هذه األرباح من نتائج الموازنة التي تتضمنها.
 

IV.  عندما تختم موازنات متتالية أثناء نفس السنة، يعتمد مجموع نتائج هذه الموازنات

 ة المستوجبة بعنوان السنة الموالية.لضبط أساس الضريب
 

 

                                    : 11الفصل 

I.  يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كل العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها

المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر ما من األصول. وال تقبل للطرح القيمة 

الناقصة الناتجة عن التفويت في أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق 

لسنة  83سات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد المالية المنصوص عليها بمجلة مؤس

كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وذلك في  2001جويلية  24المؤرخ في  2001

ق.م  53 )نقّحت بالفصلحدود النقص في قيمة التصفية الناتج عن توزيع األرباح أو المداخيل. 

 (2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد 
 

 (.1997ديسمبر  29المؤرخ في  88عدد  ق.م 49)ألغيت بالفصل 
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غير أنه تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في األسهم 

المدرجة ببورصة األوراق المالية بتونس التي تم اقتناؤها أو االكتتاب فيها قبل غرة جانفي 

 اج ببورصة األوراق المالية بتونس.وفي األسهم في إطار عملية إدر 2011

 

كما تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في األسهم 

المدرجة ببورصة األوراق المالية بتونس التي يتم اقتناؤها أو االكتتاب فيها ابتداء من غرة 

ب لية لسنة اقتنائها أو االكتتاوذلك إذا تم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموا 2011جانفي 

 فيها. 

ونقحت  1999 ديسمبر 31المؤرخ في  1999لسنة  101عدد  ق.م 29)أضيفت بالفصل 

وألغيت وعوضت  25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد ق.م  1-30بالفصل 

 (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 1-41بالفصل 
 

 2-30صل وألغيت بالف 2003ديسمبر  29في  المؤّرخ 80عدد  ق.م 65)أضيفت بالفصل 

 (.25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85ق.م عدد 
 

ن الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية م بعين االعتبار لضبطكذلك  تؤخذوال 

 :اذكرهتها اآلتي إعادة إحالـالسندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو عمليات التفويت في 
 

لسنة  58بالقانون عدد حصص صناديق المساعدة على االنطالق المنصوص عليها  -

وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في  2005جويلية  18المؤرخ في  2005

ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف  22رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 

التي  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83الجماعي الصادرة بالقانون عدد 

 حصص صناديق المساعدة على االنطالقموجوداتها في اإلكتتاب في تستعمل 

 طبقا للتشريع المتعلق بها؛ المذكورة أعاله
 

 IIرة المكتتبة في إطار الفقالمشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  الصناديقحصص  -

بعد نهاية السنة إعادة اإلحالة أو تمت التفويت  إذا تمّ ن هذه المجلة م 77الفصل من 

من القيمة الزائدة  50الحصص وذلك في حدود تحرير الخامسة الموالية لسنة 

 المحققة؛
 

رة المكتتبة في إطار الفقحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  -

IV  من هذه المجلة.  77الفصل من 

جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  59)أضيفت بالفصل األول من القانون عدد 

دة على االنطالق تشجيع إحداث صناديق المساع المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى 2005

وألغيت وعوضت بالفصل  19/12/2005 المؤّرخ في 106عدد  ق.م 3-25ونقحت بالفصل 

بمالءمة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 5

كات تدخالت شر االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال

قحت ون االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

والمتعلق  2017فيفري  14مؤرخ في ال 2017لسنة  8القانون عدد من  4-15بالفصل 

 (بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية
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منابات اإلسهام باألسهم وبالتطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من 

االجتماعية في رأس مال الشركة األم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة األم أو 

الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة 

ى وزير المالية عل الموالية لسنة الطرح. ويمكن التمديد في هذا األجل بسنة واحدة بقرار من

 أساس تقرير معلّل من هيئة السوق المالية. 

 

ويستوجب االنتفاع بالطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بااللتزام 

 المذكور أعاله مؤشرا عليه من قبل هيئة السوق المالية. 

 

يمة الزائدة قوتطالب المؤسسات المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان ال

التي تّم طرحها طبقا لمقتضيات هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا 

للتشريع الجاري به العمل في صورة عدم إيداعها لدى مركز أو مكتب مراقبة األداءات 

المختّص شهادة تثبت إدراج الشركة األم أو الشركة القابضة المنتفعة باإلسهام ببورصة 

ق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي النتهاء األجل المنصوص األورا

 عليه أعاله. 

 

وال تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة اإلدالء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق 

المالية تثبت أن عدم إدراج الشركة األم أو الشركة القابضة ببورصة األوراق المالية بتونس 

 ّده أسباب خارجة عن نطاقها. مر

 (. 2006ديسمبر  25المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 31)أضيفت بالفصل 

 

I تطرح المداخيل واألرباح االستثنائية المرتبطة بالنشاط األصلي للمؤسسات حسب  .مكرر

نفس الحدود والشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المداخيل واألرباح 

 المتأتية من االستغالل. ويتعلق األمر بــ:

 

منح االستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلّق بالتشجيع على االستثمار ومنح  -

التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع 

 الوطنيوالمنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخالت الصندوق  عمليات التصدير

المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  2-28)نقحت بالفصل ، للتشغيل

17//122010) 
 

القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر األصول الثابتة المخصصة  -

للنشاط األصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية واألصول 

 التجارية،
 

المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط أرباح الصرف  -

 األصلي،
  

 االنتفاع بالتخلي عن الديون. -
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ويستوجب االنتفاع بهذه األحكام بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة أن تتم عملية التفويت  

لتشريع افي عناصر األصول خارج البالد التونسية أو لفائدة مؤسسات مصدرة كليا على معنى 

الجبائي الجاري به العمل فيما يتعلق بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر األصول 

 وأن تكون األرباح االستثنائية األخرى المشار إليها أعاله متصلة بعملية التصدير.
 

 (.  2007ديسمبر  27المؤّرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م 1-34)أضيفت بالفصل 

 

II.  يتكون الربح الصافي من الفارق بين قيمة األصول الصافية عند ختم وافتتاح الفترة

التي يجب أن تكون نتائجها أساسا للضريبة على الدخل بعد طرح اإلسهامات المضافة وزيادة 

 ما سحبه المستغل أو الشركاء أثناء نفس الفترة.                                                      

 

ويقصد باألصول الصافية الفارق بين قيمة األصول ومجموع الديون لفائدة الغير 

 واالستهالكات والمدخرات القابلة للطرح الموجودة بالخصوم.

 

III.  لتطبيق الفقرتينI وII  من هذا الفصل، يقع تقييم المخزونات واألشغال الجارية بثمن

 التكلفة.

 

IV. ي نتائج سنة قبضها. وتضاف هذه المنح ال تدمج منح التجهيز المسندة للمؤسسات ف

إلى النتائج الصافية للسنوات المالية في حدود مبالغ االستهالكات المعتمدة على أساس ثمن 

تكلفة األصول الثابتة القابلة لالستهالك عند ختم هذه السنوات المالية وذلك عندما تستعمل 

 إلنشاء أو إقتناء هذه األصول الثابتة.

 

ويضاف عشر المنح المستعملة إلنشاء أو إقتناء أصول ثابتة غير قابلة لإلستهالك إلى 

 أرباح كل سنة طيلة عشر سنوات إبتداء من سنة إنشاء أو إقتناء هذه األصول الثابتة. 

 

وفي صورة التفويت في األصول الثابتة المنصوص عليها في هذا الفصل، تخصم بقية 

أساس الضريبة من القيمة المحاسبية لهذه األصول الثابتة وذلك  المنح التي لم تضف بعد إلى

 للطرح. لتحديد القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة أو القيمة الناقصة القابلة

 

V.  تدمج منح االستغالل ومنح التوازن المقبوضة ضمن النتائج الصافية المحققة سنة

صة لتمويل االستثمارات الالمادية قبضها. وتدمج المنح المسندة إلى المؤسسات والمخص

 36الفصل نقّحت ب)ضمن النتائج الصافية لكل سنة طيلة عشر سنوات ابتداء من سنة قبضها. 

 (.2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م
 

المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 12بالفصل  )أضيف :مكّرر 11الفصل 

 المتعلق بتيسير إحالة المؤسسات(  25/12/2006
 

I.  2017فيفري  14مؤرخ في ال 2017لسنة  8من القانون عدد  6-15)ألغيت بالفصل 

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية
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II.  تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المؤسسات

 34التي تمّر بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 

والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمّر بصعوبات  1995أفريل  17المؤّرخ في  1995لسنة 

امه وتنقيحه بالنصوص الالحقة أو في فرع من نشاطها أو في مجموعة اقتصادية كما تّم إتم

 من فروع متكاملة. 
 

قائمة الضريبة لسنة الطرح ببويستوجب االنتفاع بهذا الطرح إرفاق التصريح السنوي 

في األصول المفّوت فيها تبيّن مراجع قرار اإلحالة ومراجع الرائد الرسمي للجمهورية 

ار قرار اإلحالة والقيمة المحاسبية الصافية لألصول وقيمة التفويت التونسية المتضّمن إشه

 والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجلة.
 

III.  تطبّق على عمليات اإلسهام بمؤسسات فردية في رأس مال شركات خاضعة للضريبة

ة من عاشرا من هذه المجلة المتعلقة بالقيمة الزائدة المتأتي 49على الشركات أحكام الفصل 

 اإلسهام.
 

 :توجب االنتفاع بأحكام هذه الفقرةويس
  

أن تكون المؤسسة الفردية خاضعة للضريبة على الدخل في النظام الحقيقي وأن تكون  -

 األصول موضوع اإلسهام مسجلة بالموازنة في تاريخ اإلسهام، 

 

قّل ت أن تواصل الشركة المنتفعة باإلسهام استغالل المؤسسة موضوع اإلسهام لمدة ال -

عن ثالث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة اإلسهام. وفي صورة 

اإلخالل بهذا الشرط يطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام 

هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. وال 

في صورة اإلخالل بهذا الشرط ألسباب خارجة عن نطاق المؤسسة  تطبق هذه األحكام

 .(1)المنتفعة باإلسهام. وتضبط هذه األسباب بأمر

 

 : 12الفصل 
تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل األعباء التي استلزمها االستغالل والتي تشمل 

 خاصة :

 

نفقات المستخدمين مصاريف وأعباء اإلنتاج أو االستغالل مهما كان نوعها وخاصة  .1

 واليد العاملة والكراء.

 (2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م 43)ألغيت بالفصل  .2
 

الديون غير ثابتة االستخالص التي ال تتعدى قيمتها االسمية بالنسبة لكل مدين مائة  .3

صها ستخالدينار بشرط أن ال تواصل المؤسسة التعامل مع المدين وأن يكون قد مر على أجل ا

                                                           
 .يتعلق بتحديد أسباب عدم مواصلة النشاط الخارجة عن نطاق المؤسسة 2007ماي  21مؤرخ في  2007لسنة  1266أمر عدد  (1)



36 

أكثر من سنة وأن تمد المؤسسة اإلدارة بقائمة اسمية للمدينين المعنيين ترفق بتصريح الضريبة 

 على الدخل.
 

المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة االستخالص بما فيها األداءات غير المباشرة  .4

لمعدة االتي تحملتها والتي شرعت في شأنها تتبعات عدلية وبعنوان تقلص قيمة المخزونات 

من الربح  %50للبيع وبعنوان تقلص قيمة األسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 

ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م 45)نقّحت بالفصل  الخاضع للضريبة.

2007). 

 

وال يكون الشرط المتعلق بالشروع في التتبّعات العدلية مستوجبا لغاية طرح المدخرات 

دية دة بذّمة المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصاغير ثابتة االستخالص المتخلّ ون بعنوان الدي

 1995لسنة  34وذلك خالل فترة تعليق إجراءات التقاضي المنصوص عليها بالقانون عدد 

المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية كما تّم  1995أفريل  17المؤّرخ في 

 2006لسنة  85عدد  ق.م 1-21بالفصل  ت)أضيفالالحقة. تنقيحه وإتمامه بالنصوص 

 (. 25/12/2006المؤّرخ في 
 

 ولتطبيق أحكام هذه الفقرة :
 

يتكون مبلغ المدخرات القابل للطرح بعنوان المخزونات من الفارق بين ثمن تكلفة  -

المنتوج المضمن بالمحاسبة وبين قيمة التحقيق الصافية المعروفة بتاريخ ختم 

السنة التي تم بعنوانها تكوين المدخرات دون اعتبار المصاريف غير موازنة 

من ثمن تكلفة  %50المنجزة في هذا التاريخ، على أن ال يتجاوز هذا المبلغ 

 المنتوج.
 

يتم تقييم األسهم على أساس معدل قيمتها اليومية ببورصة األوراق المالية بتونس  -

 35)نقحت بالفصل ها تكوين المدخرات.آلخر شهر من السنة المالية التي تم بعنوان

لسنة  92من القانون عدد  5وبالفصل  1997ديسمبر  29المؤرخ في  88عدد  ق.م

 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية(. 1999أوت  17المؤرخ في  1999
 

تدمج المدخرات المكونة خالل سنة ما ضمن األرباح الموظفة عليها الضريبة خالل 

 ة.العدلية الخاصة بالديون متواصلالسنة الثالثة التي تلي سنة تكوينها ما دامت التتبعات 

 

غير أنه يمكن إعادة تكوين هذه المدخرات بخصم هذا المبلغ من األرباح الخاضعة 

الثة المذكورة وذلك دون اعتبار الحد األقصى المشار إليه بالفقرة للضريبة بالنسبة للسنة الث

 الفرعية األولى من هذه الفقرة.

نة ما ضمن أرباح هذه وتدمج المدخرات المكونة والتي أصبحت بدون موجب خالل س

 السنة.

 

لالنتفاع بهذه التخفيضات، يجب على المؤسسات التي كونت مدخرات أن ترفق تصريح 

الدخل بقائمة مفصلة في هذه المدخرات. ويتعيّن أن تنّص قائمة المدخرات الضريبة على 
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القابلة للطرح المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية على 

لسنة  85عدد  ق.م 2-21)أضيفت بالفصل مراجع القرار القاضي بتعليق إجراءات التقاضي. 

 (. 25/12/2006المؤّرخ في  2006

 

ثالثا  IIIال تطبق األحكام السابقة على األشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفقرة 

 26/12/94ؤرخ في الم 127ق.م عدد  72)أضيفت بالفصل  من هذه المجلة. 62من الفصل 

وألغيت بالفصل  17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  2-39ونقحت بالفصل 

 53ق.م عدد  3-18أضيفت بالفصل و 30/12/2013في المؤرخ  54ق.م عدد  82-4

 (.25/12/2015المؤرخ في 

 

الهبات واإلعانات التي تسند إلى أعمال أو منظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها  .5

ي عندما يقع إثبات صرفها وذلك ف صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية

 الخام.باأللف من رقم المعامالت  2دود ح
 

 غير أنّه يمكن طرح كامل:
 

 الهبات واإلعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، -

كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من  -

 ،ش وقوات األمن الداخلي والديوانةالجي

الجمعيات العاملة في مجال النهوض باألشخاص الهبات واإلعانات المسندة إلى  -

 المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها.

 

 .(17/12/2016ؤرخ في م 78دد ق.م ع 1- 62بالفصل  ت)نقح

 

المؤسسات أو المشاريع أو األعمال ذات الصبغة الثقافية المسندة إلى  مكرر. الرعايا 5 

 54ق.م.ت عدد  1-49) أضيفت بالفصل مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة. التي تتحصل على 

 (.19/08/2014المؤرخ في  2014لسنة 
 

المخصصات لفائدة صندوق ترغيب المستخدمين إذا تمت هذه المخصصات طبقا  .6

 ذا لم تصرف لمستحقيها سنة طرحها.لألحكام التشريعية والترتيبية وذلك حتى إ

                                              

مساهمات المكتتب المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي المنصوص عليها  .7

والمساهمات المدفوعة في إطار عقود  من هذه المجلة 39من الفصل  Iمن الفقرة  2بالفقرة 

التشريع تب المنصوص عليها بتنفيذا اللتزامات المكتوعقود تكوين األموال التأمين على الحياة 

 الجاري به العمل.

 

دفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف العقد وينجّر عن اشتراء 

ى ويتّم االشتراء في هذه الحالة عل إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وية وضعيته قام بتس المكتتب المختّصة تثبت أنّ شهادة تسلمها مصالح المراقبة الجبائية أساس 
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الجبائية بعنوان المساهمات التي انتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين 

 متضامنة مع المعني باألمر في دفع المبالغ المستوجبة.
 

في صورة إحالة المّدخر الحسابي للعقد إلى مؤسسة تأمين  تطبق أحكام هذه الفقرةوال 

 أخرى.
عدد  ق.م 46وأضيفت بالفصل  25/12/95مؤرخ في  109عدد  ق.م 54)ألغيت بالفصل 

المؤرخ في  54ق.م عدد  4-24بالفصل  ألغيت وعوضتو 28/12/2001المؤرخ في  123

30/12/2013 .) 

 

المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية األداء على القيمة المضافة الذي تّمت  .8

في إطار عملية مراجعة جبائية باستثناء األداء الذي تّمت فوترته إلى الحرفاء واألداء على 

 5-75) أضيفت بالفصل  .القيمة المضافة المتعلق باألعباء واالستهالكات غير القابلة للطرح

 (.25/12/2015 في المؤرخ 53 عدد م.ق

 

المؤّرخ في  2007لسنة  70ق.م عدد  41مكّرر: )أضيف بالفصل  12الفصل 

27/12/2007) 

 

I.  تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة اإلستهالكات التي تقوم بها المؤسسة

باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح 

المحتسبة على أساس نسب قصوى. غير أّن استهالكات االستهالكات ذات األقساط الثابتة 

األصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة تطرح بصفة كلية من نتائج السنة المالية التي وقع فيها 

استعمالها. وتضبط نسب االستهالك القصوى وقيمة األصول التي يمكن أن تكون محل 

 (1).استهالك كلي بمقتضى أمر

 

II.  تطبّق االستهالكات المنصوص عليها بالفقرةI   من هذا الفصل على األصول الثابتة

أو على عناصرها التي تختلف مّدة استعمالها عن األصول األصلية والمعّرضة لفقدان قيمتها 

والتي هي على ملك المؤسسة بما في ذلك المباني المشيّدة على أراضي الغير. ويحتسب 

اريخ االقتناء أو البناء أو الصنع أو بدء االستعمال أو االستغالل، إذا تم االستهالك ابتداء من ت

فيما بعد،  أو من تاريخ الدخول في االنتاج بالنسبة إلى الغراسات الفالحية وذلك على أساس 

ات ويحتسب االستهالك بالنسبة إلى محط ثمن تكلفة االقتناء أو البناء أو الصنع أو الغراسات.

 نقّحت) .(2) ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورةالهاتف الجوال 

 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد  1-20بالفصل 
 

 وال تتضمن قاعدة احتساب االستهالكات األداء على القيمة المضافة القابل للطرح.

 

                                                           
ذات األقساط الثابتة والمدة الدنيا  يتعلق بتحديد النسب القصوى لإلستهالكات 2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  492ألمر عدد ا (1)

 الها.مالستهالكات األصول المستغلة في إطار عقود اإليجار المالي وقيمة األصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهالك كلي بعنوان سنة استع
 .2015غرة جانفي  قبل مسلّم نهائي قبول محضر موضوع الجوال الهاتف محطات استهالكات على حكامهذه األ تطبق (2)
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III.  غلة في الثابتة المستتطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة استهالكات األصول

على أساس مدة عقد اإليجار. وال  2008إطار عقود إيجار مالي مبرمة ابتداء من غرة جانفي 

 (1) يمكن أن تقل هذه المدة عن مدة دنيا تضبط بمقتضى أمر

 

وفي صورة ما إذا فاق مبلغ االستهالكات المحددة طبقا ألحكام هذه الفقرة االستهالكات 

يطرح فارق االستهالكات من أساس الضريبة شريطة أن يتضمن جدول المسجلة بالمحاسبة 

االستهالكات ودفتر الجرد مبلغ االستهالكات التي تم طرحها ومبلغ االستهالكات المسجلة 

 بالمحاسبة.
 

ويحتسب االستهالك من تاريخ بدء االستعمال وذلك على أساس ثمن تكلفة االقتناء من 

اإليجار المالي تضاف إليه المصاريف المبذولة من قبل  قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط

 المؤسسة المستغلة لألصول والالزمة لدخول األصول طور االستغالل. 
 

 وال تتضمن قاعدة احتساب االستهالكات األداء على القيمة المضافة القابل للطرح.
 

ضيفت )أ اإلجارة.تطبق أحكام هذه الفقرة على األصول الثابتة المستغلة في إطار عقود 

 (31/12/2011المؤرخ في  7ق.م عدد  1-36بالفصل 
 

IV.  تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة المحاسبية الصافية لألصول التي

 يتّم إتالفها من نتائج السنة التي أتلفت فيها وذلك على أساس الوثائق المثبتة لذلك.
 

V. علقة هالكات المسجلة بالمحاسبة والمتتطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة االست

بمعلوم اللزمات مقابل الحصول على اللزمات طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على 

 أساس المدة المضبوطة بعقد اللزمة.
 

VI.  تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة اإلستهالكات المكونة بعنوان سنة مالية

 Iوالتي لم يتسّن طرحها بموجب الحدود القصوى والمدد الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين 

نسب وذلك حسب نفس ال من هذا الفصل من نتائج السنوات المالية الموالية لسنة تكوينها IIIو

تطرح اإلستهالكات التي أّجل طرحها أثناء فترات الخسارة  بالتتابع من والمدد المذكورة. و

نتائج السنوات المالية الموالية شريطة التنصيص عليها ضمن اإليضاحات حول البيانات 

 المالية.
 

VII.  تساوي االستهالكات القابلة للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى

، الفارق بين القيمة القابلة لالستهالك 2007غّرة جانفي  األصول الثابتة المستغلة قبل

واإلستهالكات التي تّم طرحها لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة بعنوان السنوات المالية 

 مقسمة على المدة المتبقية. 2007السابقة لسنة 
 

                                                           
ذات األقساط الثابتة والمدة الدنيا الستهالكات األصول  يتعلق بتحديد النسب القصوى لإلستهالكات 2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  492ألمر عدد ا (1)

 لتي يمكن أن تكون محل استهالك كلي بعنوان سنة استعمالها.المستغلة في إطار عقود اإليجار المالي وقيمة األصول الثابتة ا
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VIII.   من هذه المجلة بطرح إضافي بنسبة  71تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل

بعنوان استهالكات اآلالت والمعدات والتجهيزات المخصصة لالستغالل، باستثناء  30%

السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض األصلي لالستغالل، المقتناة أو التي تم صنعها 

في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات 

 من تاريخ االقتناء أو الصنع أو بدء االستعمال حسب الحالة. المستوجبة بعنوان السنة األولى

المتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 1-2 بالفصل أضيفت)

 بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية(

 

   : 13الفصل 

I.  للمطالبين من هذه المجلة، ولغاية ضبط الربح، يمكن مكرر  12خالفا ألحكام الفصل

بالضريبة الذين يقومون بأشغال البناء مباشرة أو عن طريق الغير أو الذين يشترون عقارات 

معدة للسكن مخصصة لسكنى مستخدميهم بصفة مجانية، أن يطرحوا، حال إتمام البناءات أو 

 ةمن ثمن التكلفة. ويقع طرح استهالك القيمة المتبقي %50الشراء، استهالكا استثنائيا يساوي 

 2007لسنة  70عدد  ق.م 1-42)نقّحت بالفصل  للبناءات المذكورة على مدة عشر سنوات.

 (. 2007ديسمبر  27المؤّرخ في 
 

وتعتبر العقارات مخصصة لسكنى المستخدمين حسب مدلول الفقرة الفرعية أعاله إذا 

     لى األقل لسكنى مستخدمي المؤسسة.خصصت ثالث أرباع مساحتها الجملية ع

                       

II.  لتطبيق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل، ال يعتبر من بين المستخدمين المستغل

الفردي أو الشركاء باالسم لشركات األشخاص أو أعضاء شركات المحاصة وكذلك قرائنهم 

 وأوالدهم القصر.

 

   : 14 الفصل

لة، ال تكون قابلة للطرح لغاية من هذه المج 12خالفا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 

 ضبط الربح :

 

الهدايا بكل أنواعها ومصاريف الضيافة بما في ذلك مصاريف المآدب والحفالت  .1

التي تفوق قيمتها نسبة واحد بالمائة من رقم المعامالت الخام الذي تحققه المؤسسة على أن ال 

 يتجاوز الطرح مبلغا أقصاه عشرون ألف دينار في كل سنة مالية. 

  

ات بما في ذلك الخصم من المورد الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشرك .2

لى الفعلي بها وكذلك المعلوم ع المطالبالمنجز بعنوانها والتي تتحملها المؤسسات عوضا عن 

 26/12/1994المؤرخ في  127م عدد ق. 51)نقحت بالفصل  .إلى الخارج السفرات

 58م عدد .ق 11-41بالفصل و 17/12/2002ؤرخ في الم 101ق.م عدد   1-51 لبالفصو

 المؤرخ 54 عدد م.ق 39بالفصل ألغيت وعوضت و 17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة 

 (. 30/12/2013 في
       



41 

 ةالنجاع مقابل والمكافآت العموالت وأجور الوساطة واالنقاصات التجارية أو غيرها .3

 هذه من 52 الفصل من I الفقرة من" أ" الفقرة من األولى الفرعية بالفقرة عليها المنصوص

المجلة من هذه  53مكرر من الفصل  IIوالتأجيرات المنصوص عليها بالفقرة  المجلة

التي  من هذه المجلة 30من الفصل  3والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة  واألتعاب

من هذه  55ل سب شروط الفقرة الثالثة من الفصتتحملها المؤسسة والتي ال تصرح بها ح

 م.ق 4-29 بالفصلو 28/12/2001المؤرخ في  123عدد  ق.م 92نقحت بالفصل ) المجلة.

المؤرخ في  78ق.م عدد  5-30وبالفصل  25/12/2015 في المؤرخ 53 عدد

17/12/2016.)      
           

كل األعباء التي تتعلق بمحالت اإلقامة الثانوية والطائرات ومراكب النزهة المشار  .4

 المجلة.من هذه  15من الفصل  4إليها بالفقرة 

 

األكرية ونفقات الصيانة واللوازم والمحروقات ومعلوم الجوالن التي يقع صرفها  .5

خيول جبائية بخارية باستثناء التي تكّون الغرض  9بعنوان سيارات السياحة التي تفوق قوتها 

 (.25/12/95مؤرخ في  109عدد  ق.م 52)نقحت بالفصل . لالستغاللاألصلي 

 

ل أو لشركاء شركات األشخاص أو شركات المحاصة الفوائض المدفوعة للمستغ .6

 وذلك مقابل المبالغ التي يودعونها بصندوق المؤسسة عالوة على إسهاماتهم في رأس المال. 

 

 أجر المستغل أو الشريك باإلسم. .7

 

المصالحات والغرامات والمحجوزات والخطايا مهما كان نوعها التي يتحملها  .8

القانونية الخاصة باألسعار واالتجار وتوزيع مختلف المواد أو مرتكبو المخالفات لألحكام 

مراقبة الصرف وأساس الضرائب أو المساهمات أو المعاليم وبصفة عامة كل مخالفة للتشريع 

 الجاري به العمل.

 

من  59من الفصل  IIالهبات واإلعانات التي لم يقع التصريح بها طبقا ألحكام الفقرة  .9

 (.29/12/97مؤرخ في  88عدد  ق.م 48لفصل أضيفت با)هذه المجلة. 

 

القسط من معينات الكراء المستوجبة على مستغلي األصول الثابتة موضوع عقود  .10

بعنوان إرجاع ثمن تكلفة اقتناء األصول المذكورة من قبل أو عقود اإلجارة اإليجار المالي 

 مق. 43بالفصل  )أضيفت .أو اإلجارة اإليجار الماليالقرض التي تتعاطى نشاط مؤسسات 

 7.م عدد ق 3-36و 2-36ونقحت بالفصل   25/12/2006بتاريخ  2006لسنة  85عدد 

 (1) (31/12/2011المؤرخ في 
 

                                                           
 .2008عقود اإليجار المالي المبرمة ابتداء من غّرة جانفي تطبق هذه األحكام على  (1)
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دينار دون اعتبار األداء على القيمة   5.000األعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها .11

المؤرخ في  54ق.م عدد  34)أضيفت بالفصل نقدا.  خالص مقابلهاالمضافة والتي يتّم 

30/12/2013 .) 

 

متعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالمالذات األعباء ال .12

 78ق.م عدد  1-34)أضيفت بالفصل من هذه المجلة.  52الجبائية المشار إليها بالفصل 

 .(17/12/2016المؤرخ في 

 

 : 15الفصل 

قبل طرح استهالك هذه المجلة، ولضبط الربح، ال ي من مكرر 12خالفا ألحكام الفصل 

                                            : (2007 ديسمبر 27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م 1-42بالفصل  )نقّحتقيمة 
 

 األراضي،   .1

 أصول التجارة،                                                   .2

 .(2007 ديسمبر 27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م 2-42)ألغيت بالفصل  .3

الطائرات ومراكب النزهة التي توضع على ذمة المسيرين أو المستخدمين بالمؤسسة  .4

وذلك إذا كان استعمالها ال يتعلق مباشرة بغرض المؤسسة وكذلك محالت اإلقامات 

 الثانوية.

رية باستثناء التي تكّون خيول جبائية بخا 9السيارات السياحية التي تفوق قوتها  .5

 .(25/12/95مؤرخ في  109ق.م عدد  53)نقحت بالفصل  الغرض األصلي لإلستغالل.

دون اعتبار األداء على  دينار 5.000األصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها  .6

 54ق.م عدد  34)أضيفت بالفصل  نقدا. خالص مقابلهاوالتي يتّم القيمة المضافة 

 (. 30/12/2013المؤرخ في 

األصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالمالذات الجبائية المشار إليها  .7

المؤرخ في  78ق.م عدد  2-34)أضيفت بالفصل من هذه المجلة.  52بالفصل 

17/12/2016). 

 

 ـ إعادة تقييم الموازنات 3
 

 وألغي 1994ديسمبر  26المؤرخ في  127عدد  ق.م 72)تّمم بالفصل :  16الفصل 

 (.       31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101عدد  ق.م 30بالفصل 
                                             

يمكن للمؤسسات الصناعية أو التجارية أن تقوم بإعادة تقييم بعض عناصر أصول 

لك طبقا للشروط المبينة بالفصول التالية من وخصوم موازناتها، حسب قيمتها الحقيقية، وذ

 هذه المجلة.

من الفقرة  4ال تطبق األحكام السابقة على األشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة 

III  من هذه المجلة. 62من الفصل 
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 (.                                                      31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101ق.م عدد  30)ألغي بالفصل  :17الفصل 
 

 ال يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز :
 

لمبينة ا القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات .1

 بأمر وذلك بالنسبة للممتلكات الثابتة.
 

وفيما يخص الممتلكات الثابتة القابلة لإلستهالك، تعدل هذه القيمة بترسيم، بخصوم 

الموازنة، مبالغ االستهالكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس 

  المؤشرات المطبقة على الممتلكات الثابتة المقابلة. 
                                                                                                                              

أفضل  كإال أن إعادة التقييم ال يمكن أن تتم بالنسبة للممتلكات المنتفعة بنظام استهال

 من نظام االستهالك القار.
 

 السنداتبالنسبة لمحفظة  .2
 

القيمة حسب معدل آخر شهر من السنة المالية التي تمت إعادة تقييم موازنتها وذلك  -

 بالنسبة للسندات المرسمة بالتسعيرة القارة ببورصة األوراق المالية.
                                                                                                                    

القيمة الحقيقية أو القيمة الناتجة عن إعادة تقييم ثمن شراء السندات إذا كانت  -

ة األوراق الماليدونها، بالنسبة للسندات غير المرسمة بالتسعيرة القارة ببورصة 

 ها بالفقرة األولى من هذا الفصل.وذلك باعتبار المؤشرات المشار إلي
               

 بالنسبة للمخزونات واألشغال الجارية، ثمن التكلفة. .3
 

بالنسبة للمستحقات والديون بالعملة األجنبية، قيمتها حسب السعر الرسمي األخير  .4

 المعروف بتاريخ الموازنة. 
      

 سبة للمستحقات والديون بالدينار، قيمتها اإلسمية.بالن .5
 

                               (.                                                                                                                           31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101ق.م عدد  30: )ألغي بالفصل 18الفصل 
 

لة للطرح لغاية ضبط النتيجة على أساس تحتسب مبالغ االستهالكات المتبقية والقاب

من هذه المجلة. ويقع تقسيطها  17القيم الصافية المحاسبية الجديدة المحددة طبقا للفصل 

على خمسة أعوام على األقل بالنسبة للمعدات وعلى عشرين عام على األقل بالنسبة 

كات التي تهم للعقارات مع االحتفاظ بحق المؤسسات في أن تجري دفعة واحدة االستهال

 نة.يالقيمة المتبقية للعناصر التي أتلفت أو التي صارت غير صالحة أثناء سنة مالية مع
 

                                                                                                                                                  (.31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101ق.م عدد  30: )ألغي بالفصل 19الفصل 

تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص أو تدمج 

                       تحمل أية ضريبة. وذلك دون في رأس المال تحت قسيمة خاصة
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وال تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الربح الخاضع 

 للضريبة.                       
 

 (.31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101ق.م عدد  30: )ألغي بالفصل 20الفصل 
 

تعفى من الضريبة على الدخل القيم الزائدة المتأتية من التفويت أثناء االستغالل أو  .1

عند نهايته في عناصر األصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي يتكون 

 منها غرض االستغالل وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها. 
 

رباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت أثناء االستغالل أو ال تطرح من األ .2

عند نهايته في عناصر األصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي يتكون 

 منها غرض االستغالل وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
 

 

II-  أرباح المهن غير التجارية 

 تعريف -1
 

 :  21الفصل 

تعتبر متأتية من تعاطي مهنة غير تجارية األرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة 

وأصحاب الوظائف واألعمال الذين ليست لهم صفة تاجر وكذلك األرباح الناتجة عن أشغال 

 أو استغالالت غير تجارية غايتها الربح.
 

 ضبط الربح الصافي -2

  : 22 الفصل

I.  األنشطة غير التجارية من الفارق بين المحاصيل الخام المحققة أثناء السنة يتكون ربح

 المدنية واألعباء التي يستلزمها االستغالل أثناء نفس السنة.
 

من هذه المجلة على األشخاص الذين يثبتون مسكهم  (1)20إلى  10تطبق أحكام الفصول 

المؤرخ في  88دد ع ق.م 76بالفصل  )نقحتلمحاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات 

29/12/97). 
 

II.  غير أنه يمكن للمعنيين باألمر اختيار إخضاعهم للضريبة على أساس ربح تقديري

من مبلغ مقابيضهم الخام المحققة وذلك عند القيام بإيداع تصريحهم بالضريبة  %80يساوي 

 (. 30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق 46) نقحت بالفصل  على الدخل.

 

III.  في صورة خضوع المعنيين باألمر بعنوان سنة ما للضريبة على الدخل حسب النظام

 123عدد  ق.م 71أضيفت بالفصل )الحقيقي يكون هذا النظام نهائيا وال يمكن الرجوع فيه. 

 .(28/12/2001المؤرخ في 

 

                                                           
 .1999ديسمبر  31المؤرخ في   1999لسنة  101عدد من المجلة بمقتضى أحكام ق.م  20إلى  16تّم  إلـغـاء الفصول من  (1)
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III- رباح االستغالل الفالحيأ 

 أو الصيد البحري

 تعـريف  -1
 

 : 23الفصل 

تعتبر أرباح استغالل فالحي أو صيد بحري مداخيل استغالل األمالك الفالحية التي 

ينتفع بها المالكون المستغلون بأنفسهم أو المزارعون أو غيرهم وكذلك المداخيل المتأتية من 

 الصيد البحري.
 

ة المحاصيل الناتجة عن زراعة الحبوب والكروم والقوارص وتشمل هذه األرباح خاص

والزياتين واألشجار أو تربية الدواجن والنحل أو زراعة الورود والخضر أو الغابات وتربية 

الماشية وكذلك المحاصيل المتأتية من تربية الكائنات البحرية وكراء حق المرعى والتي 

 يحققها كل شخص مستغل بصفة مالك أو متسوغ. 
 

 ضبط الربح الصافي  -2
 

 :  24الفصل 

يتكون الربح الصافي الفالحي أو المتأتي من الصيد البحري من الفارق اإليجابي بين 

المقابيض الجملية المحققة أثناء السنة المدنية والنفقات التي يستلزمها االستغالل أثناء نفس 

 السنة باعتبار تأثير المخزونات.
 

من هذه المجلة على األشخاص الذين يثبتون مسكهم  (1)20 إلى 10تطبّق أحكام الفصول 

مؤرخ في ال 88ق.م عدد  76)نقحت بالفصل لمحاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات 

29/12/97). 
 

إال أنه، وفي حالة عدم مسك محاسبة، يخضع الفالحون والصيادون للضريبة على 

ة الميدان تأخذ بعين االعتبار نوعية األنشطأساس تقديري يضبط بعد استشارة الخبراء في 

 حسب الجهات.
 

IV- واألجور المرتبات 

 العمرية واإليرادات والجرايات

 تعريف -1
 

 : 25 الفصل

 كوكذل بها المتعلقة األخرى واالمتيازات والمنح والمكافآت واألجور المرتبات تكّون

 الضريبة أساس منه يتكون الذي الجملي الدخل من عنصرا العمرية واإليرادات الجرايات

 .الدخل على

                                                           
 .1999ديسمبر  31المؤرخ في   1999لسنة  101عدد من المجلة بمقتضى أحكام ق.م  20إلى  16تّم  إلـغـاء الفصول من  (1)
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وتصنـّف ضمن المرتبات واألجور المكافآت والمنح واإلمتيازات األخرى التي يتحصل 

 1-42)أضيفت بالفصل عليها الوكالء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك. 

 .(17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق

 

 الصافي الدخل ضبط -2

 

 :  26 الفصل

I. الفصلب إليها المشار الدخل لعناصر الخام المبلغ من تطرح الصافي، الدخل مبلغ لضبط 

 : العينية االمتيازات ذلك في بما المجلة هذه من 25
 

 شمعا أو جرايات أو إيرادات تكوين لغاية المؤجر بها يقوم التي اإلجبارية الخصوم -

 االجتماعي، للضمان اإلجبارية األنظمة تغطية لغاية أو

 الخصوم هذه طرح بعد تبقى مما %10 بـ تقديرية بصفة المحددة المهنية المصاريف -
 78عدد  ق.م 2-14)نقحت بالفصل  .دينار سنويا 2.000ودون أن يتجاوز الطرح 

 .(17/12/2016المؤرخ في 
 

II. لغرض الخام مبلغها من % 25 يساوي بطرح العمرية واإليرادات الجرايات تنتفع 

 . عليها الضريبة توظيف

                                                 

III. قانونيا فعونينت الذين األشخاص أن إال. الحقيقية قيمتها بحسب العينية االمتيازات تقّدر 

 إنهمف بالمنحة، االنتفاع دون المستخدم ملك على هو بمسكن يتمتعون والذين السكن بمنحة

 .يتقاضونها أن لهم كان التي المنحة مبلغ أساس على للضريبة يخضعون
 

 .شخصية ألغراض عمل سيارة استعمال عند اإلجراء نفس ويطبّق
 

V- المداخيــل العقارية 

 تعريف -1
 

  :27الفصل 
 :يدمج ضمن صنف المداخيل العقارية إن لم يكن ضمن األصناف األخرى من المداخيل

 

 ي ذلك األراضي المستغلة كمقاطع.إيجار األمالك المبنية واألمالك غير المبنية بما ف -1
 

 القيمة الزائدة المحققة من التفويت في: -2
 الحقوق اإلجتماعية بالشركات العقارية، -

 البناءات أو جزء منها، -

األراضي باستثناء األراضي الفالحية المتواجدة بمناطق فالحية، والمفوت فيها  -

لغير الباعثين العقاريين، أو ألشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص 

سنوات ابتداء من تاريخ التفويت.  4للبناء قبل انتهاء مّدة  موضوع التفويتاألرض 
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المستوجبة بهذا العنوان في صورة  دفع الضريبةالمفّوت له مطالبا بويكون 

 اإلخالل بااللتزام المذكور.
 

 وال تطبّق هذه األحكام على عمليات التفويت التي تتم:
 

 للقرين أو لألصول أو للفروع، أو -

للمنتفع بحق األولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا  -

 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أو  41و 40لمقتضيات الفصلين 

 ، أوالعموميةفي إطار االنتزاع من أجل المصلحة  -

متر  1000ى عند التفويت في محّل واحد معّد للسكنى في حدود مساحة جمليّة ال تتعدّ  -

 مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أّول عملية تفويت. 

ي حّق الرقبة حق االنتفاع أو فالملكية أو في  ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في

 أو في حق االرتفاق.
 

من القانون عدد  3وبالفصل  29/12/92المؤرخ في  122عدد  ق.م 106)نقحت بالفصل 

المتعلق بتبسيط اإلجراءات الجبائية والتخفيض  1998أوت  4المؤرخ في  1998لسنة  73

  1-60وبالفصل  28/12/2001المؤرخ  في  123عدد  ق.م 74وبالفصل   في نسب األداء

المؤرخ  54ق.م عدد  1-47وبالفصل  31/12/2004المؤّرخ في  2004لسنة   90عدد  ق.م

 (. 30/12/2013في 
 

القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في مقاسم األراضي أو أجزاء منها التي يرجع  -3

أصل ملكيتها إلى التفويت، من غير المعاوضة، في أراضي دولية ذات صبغة فالحية 

المؤرخ في  122عدد  ق.م 106)نقحت بالفصل والتي فقدت هذه الصبغة. 

 1998أوت  4المؤرخ في  1998لسنة  73من القانون عدد  4وبالفصل  29/12/92

 المتعلق بتبسيط اإلجراءات الجبائية والتخفيض في نسب األداء(.
 

 ضبط الدخل الصافي -2
 

 :  28الفصل 
 

I.  يتكون الدخل الخام للعقارات المسوغة كلها أو البعض منها من مبلغ المقابيض الخام

المقبوضة من طرف المالك مع إضافة مبلغ النفقات التي يتحملها عادة المالك والتي يلزم بها 

المتسوغ حسب االتفاق من ناحية مع طرح مبلغ النفقات التي يتحملها المالك عوضا عن 

 المتسوغ من ناحية أخرى.
 

ء حق اوتتضمن المقابيض الخام خاصة المقابيض المتأتية من تسويغ حقوق التعليق وكر

 الملكية أو االستغالل.
 

II.  بعنوان أعباء  %20لضبط الدخل الصافي لألمالك المبنية يطرح من الدخل الخام

التصرف وأجور الحراسة والتأمينات واالستهالكات وكذلك مصاريف اإلصالح والصيانة 
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 53ق.م عدد  1-20) نقحت بالفصل الذي تم دفعه. (1) رة والمعلوم على القيمة الكرائيةالمبر

 (.25/12/2015المؤرخ في 
 

يقّدر الدخل الصافي لألمالك غير المبنية المؤجرة بخصم، من الدخل الخام، مبلغ النفقات 

 (2)العقاري على األراضي غير المبنيةالمبررة التي إستلزمها إنتاج الدخل، وكذلك المعلوم 

 الذي تم دفعه.
 

III.  من هذه المجلة على األشخاص الذين يثبتون (3) 20إلى  10تطبق أحكام الفصول

المؤرخ  88عدد  ق.م 76)نقحت بالفصل مسكهم لمحاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات 

 .(29/12/97في 
 

IV.  من هذه المجلة، تساوي القيمة الزائدة  27من الفصل  3و 2لتطبيق أحكام الفقرتين

ح ا المصرّ المشار إليهوالحقوق الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر التفويت في األمالك 

الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية من ناحية وسعر تكلفة اإلقتناء أو الهبة  تمّ به أو الذي 

ع م أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية البناء بما في ذلك قيمة األرض أو

  عن كل سنة امتالك من ناحية أخرى. %10إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسبة 

ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق االنتفاع وفي حّق الرقبة على أساس 

من مجلة معاليم  38لكية وذلك وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل لماجزء من قيمة 

 .التسجيل والطابع الجبائي

 (.30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  2-47نقحت بالفصل ) 
 

ولتمكين المنتفعين بأراضي دولية فقدت صبغتها الفالحية من الحصول على شهادة في 

رفع اليد قبل التفويت النهائي في هذه األراضي، تحتسب القيمة الزائدة على أساس القيمة 

 29 المؤرخ في 122عدد  ق.م 107بالفصل  )نقحتالمحددة من قبل خبير أمالك الدولة. 

 1998أوت  4 المؤرخ في 1998لسنة  73ن القانون عدد م 5وبالفصل  1992ديسمبر 

 المتعلق بتبسيط اإلجراءات الجبائية والتخفيض في نسب األداء(.
 

ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بالهبة وبالتعويض وباألمالك الموروثة بناء على القيم 

 .فاةالنقل بالوالمصرح بها في عقود الهبة أو التعويض أو في التصاريح المودعة بعنوان 

 .(31/12/2004المؤّرخ في  2004لسنة  2004لسنة  90عدد  ق.م 2-60نقحت بالفصل )
 

سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في أمالك موهوبة بين األصول  ويضبط

حتسب . وتاألّول والفروع وبين األزواج على أساس قيمتها في تاريخ امتالكها من قبل الواهب

 4ل )أضيفت بالفص. األّول في هذه الحالة ابتداء من تاريخ التملك من قبل الواهبمدة التملك 

المتعلق بإعفاء الهبات بين  2006أكتوبر  28المؤرخ في  2006لسنة  69من القانون عدد 

ق.م  3-47ونقحت بالفصل  األسالف واألعقاب وبين األزواج من معلوم التسجيل النسبي

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54عدد 

                                                           
 عوض بالمعلوم على العقارات المبنية. (1)
 .عوض بالمعلوم على األراضي غير المبنية (2)
 . 1999ديسمبر  31المؤرخ في  1999نة لس 101من المجلة بمقتضى أحكام ق.م عدد  20إلى  16تم إلغاء الفصول من  (3)
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VI- مداخيل األوراق المالية 

 ورؤوس األموال المنقولة
 

I- مداخيل األوراق المالية 
 

 تعريف -1

 :  29الفصل 
I. ة مداخيل األوراق المالية ـإن األشخاص المعنويين الذين تعتبر أرباحهم الموزعة من فئ

 :هم

 

 الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك التعاضديات واتحاداتها. .1

لى علها خاضعة للضريبة عالمحاصة التي تكتسي فعليا شكال قانونيا يجشركات  .2

 الشركات.

المنشآت التونسية للشركات األجنبية التي لها شكل شركات مشار إليها بالفقرتين  .3

 من الفقرة األولى من هذا الفصل. 2و 1الفرعيتين 

 

II. : تعتبر بهذا العنوان مداخيل موزعة 
 

 ـ كل األرباح أو المحاصيل غير المرصودة باالحتياطي وغير المدمجة برأس المال. أ 
 

ب ـ كل المبالغ أو القيم الموضوعة على ذمة الشركاء والمساهمين وحاملي المنابات غير 

 المخصومة من األرباح.
 

ية الثالثة عاألرباح المحققة بالبالد التونسية من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفر -ج 

من الفقرة األولى من هذا الفصل التي تعتبر موزعة لفائدة الشركاء غير المقيمين بالبالد 

 التونسية.
 

II تعتبر كذلك مداخيل موزعة، مداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف  .مكرر

في األوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة 

وكذلك حصص صناديق  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83بالقانون عدد 

 18المؤرخ في  2005 لسنة 58بالقانون عدد المنصوص عليها المساعدة على االنطالق 

باستثناء القيمة الزائدة المتعلقة بهذه الحصص أو بالحقوق المتعلقة بها  2005جويلية 

مكرر من  31وبالفقرة الثانية من الفصل  3المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

 هذه المجلة.
 

من  2حت بالفصل ونقّ  28/12/2001المؤرخ في  123عدد  ق.م 22أضيفت بالفصل )

المتعلق بأحكام جبائية ترمي  2005جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  59القانون عدد 

 106عدد  مق. 1-25إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على االنطالق وبالفصل 

لسنة  100مرسوم عدد من ال 6بالفصل وألغيت وعوضت  2005/ 19/12المؤّرخ في  

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011
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بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال 

 تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

III.  تتكون األرباح المشار إليها بالفقرة الفرعية أ من الفقرة الثانية من هذا الفصل من

 ح المكونة ألساس احتساب الضريبة على الشركات.األربا
 

 غير أن هذه األرباح :

                                                

 ـ تضاف لها األرباح المعفاة أو ذات المصدر األجنبي.

وتطرح منها الضريبة على الشركات والغرامات والخطايا وكذلك األعباء غير القابلة  -

للطرح لضبط أساس الضريبة على الشركات وذلك إذا لم ينتج عنها نقص في األصول 

 الصافية.

 

 :  30الفصل 
 تعتبر كمداخيل موزعة :

 

الشركاء مباشرة أو ما لم يقع إثبات ما يخالف ذلك، المبالغ التي توضع على ذمة  .1

بواسطة الغير بعنوان تسبقات أو قروض أو أقساط باستثناء تلك التي تسند بين 

 الشركة األم وشركاتها الفرعية.
 

وإذا أرجعت هذه المبالغ للشخص المعنوي، يخصم قسط الضرائب التي وظفت على 

سنوات و بعنوان الهذه المبالغ من الضريبة المستحقة بعنوان السنة التي تم فيها الترجيع أ

 الالحقة.

                                      

 المكافآت واالمتيازات واألرباح الخفية. .2

  

المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء  .3

المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية اإلسم وفي شركات المقارضة باألسهم 

 (. 17/12/2016المؤرخ في  78ق.م عدد  من 1ـ30)نقحت بالفصل  بصفتهم تلك.

 

                                                     :    31الفصل 
I.  ،إذا لم يعد شخص معنوي موظفة عليه الضريبة على الشركات خاضعا لهذه الضريبة

مدة تقل عن خمس سنوات موزعة  تعتبر أرباحه واحتياطياته المدمجة في رأس المال منذ

 على الشركاء حسب نسب حقوقهم.

 

II.  باستثناء حالة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها بمجلة

الشركات التجارية يعتبر جمع األسهم أو المنابات االجتماعية من قبل شريك واحد حالة من 

ديسمبر  25مؤرخ في  2000لسنة  98عدد  ق.م 2ـ62)نقحت بالفصل حاالت انتهاء النشاط. 

2000 .) 
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ديسمبر  29المؤّرخ في  80عدد  ق.م  1-61)أضيف بالفصل مكّرر :  31 الفصل

2003.) 

 

 ويت فيالتف عندصنف مداخيل األوراق المالية القيمة الزائدة المحققة  أيضا من وتعتبر

أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة  المنابات االجتماعيةوفي األسهم 

 100مرسوم عدد من ال 1-7نقحت بالفصل  .2004اإلحالة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة 

ال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مج

 تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

ي التفويت ف منتعتبر من صنف مداخيل األوراق المالية القيمة الزائدة المحققة كما 

نسبة إلى بالحصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها وذلك 

-7أضيفت بالفصل  .2012التي تتم ابتداء من غرة جانفي  إعادة اإلحالة وأالتفويت عمليات 

بمالءمة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 2

االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات 

 تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(االستثمار ذات رأس مال 
 

وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة 

مؤرخ ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 2-7أضيفت بالفصل الذكر أو إعادة إحالتها.

الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في بمالءمة االمتيازات تعلق الم 2011 أكتوبر 21في 

رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق 

 المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(

 

 :  32الفصل 

 ال تعتبر كمداخيل موزعة :  

                                      

مبالغ متأتية من التفويت في عناصر األصول إستهالك رأس المال المحقق بواسطة  .1

 وكذلك إرجاع اإلسهامات في حالة التخفيض في رأس المال.

 توزيع منحة اإلصدار للذين قاموا باإلسهام. .2

المبالغ المسترجعة للشركاء المنجرة عن تصفية الشركة والمتعلقة بإسهاماتهم في  .3

ل الضريبة أو المتعلقة رأس المال أو برأس مال تم إستهالكه سابقا والذي تحمّ 

 باحتياطيات مرسملة منذ مدة تفوق خمس سنوات.

 

 ضبط الدخل الصافي -2

 

 :  33الفصل 
 29يتكون الدخل الصافي من المبلغ الخام للمداخيل الموزعة كما هي معّرفة بالفصول 

 من هذه المجلة. 32و 31و 30و
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مكّرر  31وبالفصل  3المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل القيمة الزائدة  تتكونو

أو الحقوق المتعلقة بها  السنداتإعادة إحالة أو من الفارق بين سعر التفويت من هذه المجلة 

االكتتاب فيها أو اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت أو من ناحية وقيمة 

ة بعد طرح القيمة الناقص السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة المنجزة خاللإعادة اإلحالة 

  29المؤّرخ في  80ق.م عدد  2-61)أضيفت بالفصل  .المسجلة من العمليات المذكورة

 17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  6-41بالفصل و 2003ديسمبر 

 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 8بالفصل وألغيت وعوضت 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية تعلق الم 2011

مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف 

 .في رأس مال تنمية(
 

 ويُقصُد بسعر التفويت أو إعادة اإلحالة:
 

تداول ببورصة األوراق المالية بتونس في تاريخ التّفويت وذلك التّفويت الم سعر -

 بالنسبة إلى األسهم المدرجة بالبورصة،
 

سعر التّفويت، أو اإلحالة، المضمن بالعقد أو المعّدل من قبل مصالح الجباية وذلك في  -

ليات مصورة إثباتها االتفاق أو الحصول على مبلغ يتجاوز المبلغ المصّرح به بالنسبة إلى ع

التّفويت أو إعادة إحالة المنابات االجتماعية أو األسهم غير المدرجة ببورصة األوراق المالية 

بتونس وعمليات التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو 

 إعادة إحالتها.

 

وعند االقتضاء، وبطلب من الطرف األحرص، يمكن اللجوء إلى االختبار بناء على 

 إذن من المحكمة المختّصة. 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  20)أضيفت بالفصل 

 

II- مداخيل رؤوس األموال المنقولة 

 تعــريف -1

 

 :                                                       34الفصل 
 تعتبر مداخيل رؤوس أموال منقولة :

الفوائض والعائدات واألنصبة ومنح الترجيع والمحاصيل األخرى للرقاع والسندات  .1

العمومية وسندات القروض القابلة للبيع والشراء التي تم إصدارها من قبل الدولة 

والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات مهما كان نوعها 

 ركات المدنية والتجارية.والش

 فوائض الديون.                                                 .2

المؤرخ  53ق.م عدد  2-16)نقحت بالفصل  ودائع المبالغ المالية. وعائداتفوائض  .3

 (. 25/12/2015في 
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المؤّرخ في  80عدد  ق.م 66)نقحت بالفصل . وتأجيرات الضمانات فوائض .4

29/12/2003 .) 
 محاصيل الحسابات الجارية. .5

يه عل اقي التصفية للصندوق المشترك للديون المنصوصمداخيل الحصص وب .6

المتعلق بإصدار مجلة  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83بالقانون عدد 

المؤرخ في  123 ددق.م ع 27أضيفت بالفصل )مؤسسات التوظيف الجماعي. 

28/12/2001) 

ها ونتائج تصفية الصندوق المشترك للصكوك صافي ربح الصكوك وعوائد .7

المؤرخ في  54ق.م عدد  28) أضيفت بالفصل المنصوص عليه بالتشريع المتعلق به.

30/12/2013.) 
 

 

 

 ضبط الدخل الصافي -2
 

 :  35الفصل 
يتكون الدخل الصافي من المبلغ الخام للفوائض وكل المحاصيل أو االمتيازات األخرى 

خالل السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة وذلك مهما كانت المدة التي يتقاضاها الدائن 

الراجعة لها تلك المبالغ بدون تمييز بين المدفوع منها بعنوان السنة المشار إليها أو المسبقة 

 أو بعنوان مؤخرات.
 

VII- المداخيل األخـــرى 

 تعـريف -1
 

 :  36الفصل 

األجنبي التي لم تخضع لدفع تتكون المداخيل األخرى من المداخيل ذات المصدر 

 الضريبة في بلد المنشأ.

 

 وتعتبر أيضا من صنف المداخيل األخرى:
 

 المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب، -
 

المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقا  -

تحقيق مداخيل في صنف األرباح الصناعية من هذه المجلة في صورة عدم  43ألحكام الفصل 

 والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح االستغالل الفالحي أو الصيد البحري.

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  1-19) أضيفت بالفصل 
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 ضبط الدخل الصافي -2

 

 :  37الفصل 
تأتي المبلغ الخام الم ومن الخارجيتكون الدخل الصافي من المبالغ المقبوضة فعليا من 

من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  2-19) نقحت بالفصل والجلية ونمو الثروة.

 

ويضبط الدخل الصافي بالنسبة للمرتبات واألجور والجرايات واإليرادات العمرية طبقا 

المؤرخ في  88عدد  ق.م 61)أضيفت بالفصل من هذه المجلة.  26ألحكام الفصل 

29/12/97.) 
 

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يضبط الدخل الصافي بالنسبة 

من مبلغها الخام وذلك في صورة  %80العمرية بعد طرح يساوي  إلى الجرايات واإليرادات

تحويل الجرايات واإليرادات العمرية المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي بالبالد التونسية 

فت بالفصل )أضيأو التصريح بتوريدها وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بما يثبت ذلك. 

 (.25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 35
 

 القسم الفرعي الثاني

 اإلعـفـــاءات
 

  : 38الفصل 

 ال تخضع للضريبة:
 

ادث الشغل أو لمن آل اإليرادات العمرية والمنح الوقتية التي تصرف لضحايا حو .1

 حقهم إليه.
 

 اإليرادات العمرية التي تصرف بعنوان الضرر بمقتضى حكم لجبر ضرر بدني.  .2
 

التي تصرف من قبل الدول األجنبية لفائدة أعوان    المرتبات واألجور والمنح .3

 يضعونهم على ذمة الحكومة التونسية في نطاق التعاون الفني.
 

الدفوعات والمنح والخدمات المقدمة بأي صفة كانت طبقا للتشريع الخاص  .4

 باإلسعافات والتأمين والضمان االجتماعي.
 

 ى التشريع المتعلق بالشغل أو فيالمضبوطة بمقتضحدود ال مكافأة نهاية الخدمة في .5

حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح األجراء ألسباب اقتصادية والمصادق 

أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة  لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل عليها من قبل

عدد ق.م  41نقحت بالفصل )تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية 

 .(17/12/2002المؤرخ في  101
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الدفوعات الخاصة المرصودة لتغطية مصاريف الوظيفة أو العمل التي يتحملها  .6

 المستخدمون إذا كانت هذه الدفوعات مبررة.
 

 فوائض إدخار السكن المدفوعة ألصحاب عقود اإلدخار السكني. .7

 (.1991ديسمبر  31المؤرخ في  98عدد  ق.م 30)نقحت بالفصل 
 

 يل.فوائض اإليداعات والسندات بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحو .8
 

شريطة  ينيلين فالحفوائض الحسابات الجارية المفتوحة بين صناعيين وتجار ومستغ .9

 أن تتعلق العمليات المرسمة بالحساب الجاري بالمهنة بصفة قطعية.
 

ق.م  23وبالفصل   94/ 26/12المؤرخ في  127ق.م عدد  50)نقحت بالفصل .10

المؤرخ  54من ق.م عدد  2-19وألغيت بالفصل  28/12/2001المؤرخ في  123عدد 

 (1)(. 30/12/2013في 
 

نوان راء بعتيازات األخرى التي يتقاضاها األجمنحة التغرب والمكافآت والمنح واالم.11

تعلق يلبالد التونسية وأن نشاطهم بالخارج شريطة أن يكون المشغل مقيما أو مستقرا با

 بـ : النشاط
 

 ـ الدراسات الفنية أو اإلقتصادية أو االجتماعية أو البيئية أو المساعدة الفنية،
 

 ـ أشغال البناء أو التركيب أو عمليات الصيانة أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها.

 (.29/12/97المؤرخ في  88عدد  ق.م 60)أضيفت بالفصل 
 

   فوائد حسابات اإلدخار من أجل الدراسة المفتوحة لدى البنوك لفائدة األبناء.                                                       .12
 

ق.م  45صل )أضيفت بالف (2)اإلجراء بمقتضى أمرويتم ضبط شروط تطبيق هذا 

 .(28/12/98المؤرخ في  111دد ع
 

 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 18-15 بالفصل ألغيت) .13

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017
 

مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وعقود .14

من هذه المجلة.  39الفصل من  Iالفقرة من  2تكوين األموال المنصوص عليها بالفقرة 

-24ونقحت بالفصل  28/12/2001ؤرخ في الم 123ق.م عدد   47 بالفصل)أضيفت 

 (.30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  5
 

                                                           
. وتبقى عمليات توزيع األرباح 2015التي تتّم ابتداء من غرة جانفي  األرباح توزيع عملياتمن الضريبة ابتداء من  الموزعةألغي إعفاء األرباح  (1)

الضريبة شريطة تضمين األموال الذاتية المذكورة بقائمة معفاة من  2013ديسمبر  31من األموال الذاتية التي تتضّمنها موازنة الشركة الموّزعة في 

 .2013اإليضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 
 يتعلق بضبط شروط اإلعفاء من الضريبة على فوائد اإلدخار من أجل الدراسة. 1999أوت  31مؤرخ في  1923أمر عدد  (2)



56 

مكرر من هذه  39فوائض حسابات االدخار لالستثمار المنصوص عليها بالفصل  .15

المؤرخ في  101دد ع ق.م 22ل )أضيفت بالفصدينار سنويا  2000المجلة في حدود 

17/12/2002). 
 

من الفقرة  2المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة .16

I  من هذه المجلة باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على  39من الفصل

تنفيذا اللتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع وعقود تكوين األموال الحياة 

 29/12/2003المؤرخ في   80دد ع ق.م 44بالفصل أضيفت )الجاري به العمل.

 .(30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  6-24ونقحت بالفصل 
 

مكّرر  31وبالفصل  3القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل  .17

 من هذه المجلة المتأتية من السندات والحقوق المتعلقة بها واآلتي ذكرها: 
 

األسهم المدرجة ببورصة األوراق المالية بتونس التي تم االكتتاب فيها أو اقتناؤها قبل  -

أو األسهم في إطار عملية إدراج ببورصة األوراق المالية بتونس؛  2011غرة جانفي 

وألغيت  17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  2-41)نقحت بالفصل 

 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100د مرسوم عدمن ال 1-9وعوضت بالفصل 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس تعلق الم 2011

مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق 

 المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

تونس التي يتم االكتتاب فيها أو اقتناؤها األسهم المدرجة ببورصة األوراق المالية ب -

إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد انتهاء السنة  2011ابتداء من غرة جانفي 

لسنة  58ق.م عدد  3-41)أضيفت بالفصل الموالية لسنة االكتتاب فيها أو اقتنائها ؛

مرسوم من ال 1-9وألغيت وعوضت بالفصل  17/12/2010المؤرخ في  2010

بمالءمة االمتيازات تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100عدد 

الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات 

 االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

مال المتغيّر وحصص الصناديق المشتركة أسهم شركات االستثمار ذات رأس ال -

من مجلة مؤسسات  10للتوظيف في األوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 

جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 

مؤرخ ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 1-9ألغيت وعوضت بالفصل ؛ 2001

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة تعلق الم 2011 أكتوبر 21في 

االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال 

 تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

لسنة  58بالقانون عدد حصص صناديق المساعدة على االنطالق المنصوص عليها  -

وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في  2005جويلية  18المؤرخ في  2005

ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف  22رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 
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 2001جويلية   24المؤرخ في  2001لسنة  83الجماعي الصادرة بالقانون عدد 

 حصص صناديق المساعدة على االنطالق التي تستعمل موجوداتها في اإلكتتاب في

مرسوم من ال 1-9ألغيت وعوضت بالفصل طبقا للتشريع المتعلق بها؛  سالفة الذكر

بمالءمة االمتيازات تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100عدد 

الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات 

 مار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(االستث
 

ير من لحساب الغالتي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها  االجتماعيةالمنابات وألسهم ا -

و المكتتبة أ األشخاص الطبيعيين، من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية

 الصناديقحصص وكذلك  من هذه المجلة 77الفصل من  Iقرة الفالمقتناة في إطار 

من نفس الفصل  IIقرة الفالمكتتبة في إطار المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 

بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة  هاتحالإعادة إفيها أو التفويت  ت عمليةإذا تمّ 

وذلك في حدود  ئهاأو اقتناوالحصص   االجتماعيةاألسهم والمنابات  االكتتاب في

50  من القيمة الزائدة المحققة؛ مرسوم عدد من ال 1-9ألغيت وعوضت بالفصل

بمالءمة االمتيازات تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100

الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات 

مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق الاالستثمار ذات رأس مال تنمية 

 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 4-15 بالفصل نقحتو

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية

 
 

ير من لحساب الغالتي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها  االجتماعيةالمنابات وألسهم ا -

ة أو المكتتب الطبيعيين، من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال تنميةاألشخاص 

 الصناديقحصص المجلة ون هذه م 77الفصل من  IIIقرة لفالمقتناة في إطار ا

 ؛من نفس الفصل   IVقرةالفالمكتتبة في إطار المشتركة للتوظيف في رأس مال 

وألغيت وعوضت  29/12/2003المؤرخ في   80ق.م عدد  63)أضيفت بالفصل 

 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 1-9بالفصل 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية تعلق الم

مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة 

 2017 لسنة 8 عدد القانون من 4-15 بالفصل نقحتو للتوظيف في رأس مال تنمية

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري 14 في مؤرخال

 
 
 

في رأس مال الشركة األم أو الشركة األسهم والمنابات االجتماعية موضوع إسهام  -

القابضة شريطة التزام الشركة األم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة 

األوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة اإلعفاء. ويمكن 

 نالتمديد في هذا األجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس تقرير معلّل م

مؤرخ ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 2-9بالفصل  نقحتهيئة السوق المالية. 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار تعلق الم 2011 أكتوبر 21في 
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في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية 

 ال تنمية(والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس م

 

ويستوجب االنتفاع باإلعفاء إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة االنتفاع باإلعفاء   

 هيئة السوق المالية.بااللتزام المذكور أعاله مؤشرا عليه من قبل 

 

وتستوجب الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة التي انتفعت باإلعفاء طبقا 

إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمقتضيات هذه الفقرة تضاف 

في صورة عدم إيداع المنتفعين باإلعفاء لدى مركز أو مكتب مراقبة األداءات المختّص شهادة 

تثبت إدراج الشركة األم أو الشركة القابضة المنتفعة باإلسهام ببورصة األوراق المالية بتونس 

 لثالث الموالي النتهاء األجل المنصوص عليه أعاله.في أجل أقصاه موفى الشهر ا

 

وال تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة اإلدالء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق 

س نالمالية تثبت أن عدم إدراج الشركة األم أو الشركة القابضة ببورصة األوراق المالية بتو

 مرّده أسباب خارجة عن نطاقها.
 (. 2006ديسمبر  25المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 32)أضيفت بالفصل 

  

أو القيمة الزائدة المنصوص مكّرر  31مة الزائدة المنصوص عليها بالفصل القي .18

 نويا.دينار س 10.000لمجلة في حدود من هذه ا 3عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

 7-41بالفصل  ونقحت 29/12/2003المؤرخ في  80ق.م عدد  63أضيفت بالفصل )

 (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق
 

 17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  8-41)أضيفت بالفصل مكرر. 18

 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 3-9بالفصل  وألغيت

االستثمار في رأس مال بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة تعلق الم 2011

تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة 

 للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

 ألغيتو 25/12/2006المؤّرخ في  2006سنة ل 85عدد  ق.م 13)أضيفت بالفصل .19

والمتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 6-15 بالفصل

 (بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية
 

 

المداخيل المتأتية من كراء األراضي الفالحية المخصصة للزراعات الكبرى  (1).20

 موضوع عقود كراء مبرمة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات. 
 

 ويستوجب االنتفاع بهذا اإلعفاء:
 

 الكبرى،التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص األرض للزراعات  -

                                                           
 والسنوات الموالية المتبقية من العقد. 2008وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى المداخيل المتعلقة بسنة  2009ة في غرة جانفي العقود الجاريتطبق أحكام هذه النقطة على  (1)
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إرفاق التصريح بالضريبة على الدخل بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة  -

بالوزارة المكلفة بالفالحة تثبت أن األرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات 

 الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خالل السنة المعنية باإلعفاء. 

 (22/12/2008المؤّرخ في  2008لسنة  77عدد  مق. 1-13)أضيفت بالفصل 
 

في إطار تدخالت الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل  المسندةالمنح .21

المؤّرخ  2010لسنة  58ق.م عدد  1-28)أضيفت بالفصل  .المؤسسات في نفس اإلطار

 (.17/12/2010في 
 

أكتوبر  24المؤرخ في  2011لسنة  97الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد .22

)أضيفت بالفصل ومصابيها.  2011جانفي  14المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  2011

  (.24/10/2011المؤرخ في  2011لسنة  97من المرسوم عدد  13
 

 وألغيت بالفصل 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  1-73بالفصل  )أضيفت .23

 (.17/12/2016المؤرخ في  78ق.م عدد  14-5
 

 لقسم الفرعي الثالثا

 تخفـيضات مشتركة
 

 :  39الفصل 

I.  تضبط الضريبة على الدخل على أساس المبلغ الجملي للمداخيل الصافية المضبوطة

م لحسب األحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب بعد طرح األعباء التالية إن 

 تؤخذ بعين االعتبار لتقييم أحد أصناف المداخيل :
 

 ات المدفوعة بصفة وجوبية ومجانية،ـ أقساط اإليراد1
 

 ينتكو وعقود الحياة على التأمين عقود إطار في المكتتب يدفعها التي األقساط -2

 الضمانات إحدى العقود هذه في توفرت إذا وذلك سنويّا دينار 10.000 حدود في األموال

  :التالية
 

 ال فعلية لمدة لفروعه أو ألصوله أو لقرينه أو له للمؤّمن إيراد أو مال رأس ضمان  -

 سنوات، 10 عن تقل
 

 بعد تصرف فروعه أو أصوله أو قرينه أو له المؤّمن لفائدة حساب وحدات ضمان  -

 ،سنوات 10 عن تقلّ  ال دنيا مّدة
 

 .الفروع أو األصول أو القرين لفائدة الوفاة عند إيراد أو مال رأس ضمان  -
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 إطار يف المنخرط يدفعها التي الحياة على التأمين أقساط على الفقرة هذه أحكام تطبّق

 في مساهمته تقل أن دون (1)سنوات 10 عن تقلّ  ال فعلي انخراط بمّدة جماعي تأمين عقود

 .المالية وزير من (2)بقرار نسبتها تضبط دنيا مساهمة عن العقود هذه
 

 123ق.م عدد  45بالفصل و  29/12/1997المؤرخ في  88ق.م. عدد  52قحت بالفصل ن)

ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70ق.م عدد  23بالفصل و  28/12/2001المؤرخ في 

 24وبالفصل  16/05/2012المؤرخ في  1ق.م التكميلي عدد  2و 1-42وبالفصل  2007

 .( 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  1-
 

أمين قبل لعقد الت المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعيةوينجّر عن إشتراء 

انتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها أعاله دفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع 

تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.  المجلةبمقتضى أحكام هذه 

المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود وال تستوجب خطايا التأخير إذا تّم اشتراء 

لعقد التأمين تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تّم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل أو  الجماعية

المؤرخ  70ق.م عدد  2-23نقحت بالفصل سنوات )قل عن خمس بعد انتهاء مدة إدخار ال ت

 .(30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق 3-24و 2-24 وبالفصل 2007ديسمبر  27في 
 

ويستوجب االشتراء استظهار المعني باألمر لدى مؤسسة التأمين بشهادة تسلمها مصالح 

المراقبة الجبائية المختّصة تثبت أنه قام بتسوية وضعيته الجبائية بعنوان أقساط التأمين التي 

فردية المكتتب للعقود الانتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين متضامنة مع 

 في دفع المبالغ المستوجبة. ط في العقود الجماعيةأو المنخر
 

 2-24 بالفصلنقحت و 31/12/2004المؤرخ في  90ق.م عدد  61بالفصل  ت)أضيف

  .(30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق
 

 .ـ األقساط المدفوعة بعنوان تسديد أصل القروض الجامعية وفوائدها3

 (.28/12/98المؤرخ في  111ق.م عدد  46)أضيف بالفصل 
 

والعموالت المدفوعة بعنوان القروض المتعلّقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد ـ الفوائض  4

دينار. تطبّق هذه األحكام على عمليّات االقتناء أو  200.000ال تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 

 البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
 

  .2016أجل استخالصها ابتداء من غّرة جانفي حكام على المبالغ التي يحّل هذه األتطبّق 

على األشخاص الذين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في هذه األحكام تطبّق  ال

 هذا العدد.أحكام إطار 

-26بالفصل  تونقّح 21/12/2009المؤرخ في  71ق.م عدد  1-39)أضيف بالفصل  

 .(18/08/2015المؤرخ في  30ق.م.ت عدد  1

                                                           
 الجماعية العقود في اإلنخراطات على المذكورة الفعلي اإلنخراط مدة تطبق ال، 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  8-24لفصل لطبقا  (1)

 إلحالةا تاريخ إلى اإلنخراط تاريخ من الممتدة المذكورة العقود في إنخراطهم مدة تقل الذين المنخرطين إلى بالنسبة 2014 جانفي غرة قبل المكتتبة

 . سنوات عشر عن التقاعد على
 التأمين الجماعي على الحياة.يتعلق بضبط نسبة دنيا لمساهمة األجير في عقود  2014مارس  11قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في  (2)
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االشتراكات المدفوعة من قبل العملة غير األجراء المنخرطين بأحد األنظمة القانونية  -5

 للضمان االجتماعي.

 (.21/12/2009المؤرخ في  71ق.م عدد  44)أضيف بالفصل 
 

II.  زيادة على ذلك تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب

خاصة لالدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى بالضريبة خالل السنة بعنوان الحسابات ال

صندوق االدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من 

على أن  د(5000خمسة آالف دينار )وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي  1992غرة جانفي 

بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات  د(3000ثالثة آالف دينار )ال يتجاوز هذا الطرح 

)نقحت الخاصة لالدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق االدخار القومي التونسي. 

المؤرخ  78.م عدد من ق 13وبالفصل  31/12/91المؤرخ في  98عدد  ق.م 30بالفصل 

 .(17/12/2016في 
 

III. (فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 11-15 بالفصل ألغيت 

    (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية 2017

                             

IIIفيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 11-15 بالفصل ألغيت) . مكرر 

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية 2017
 

IIIفيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 11-15 بالفصل ألغيت) . ثالثا 

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية 2017
 

IV.  19بالفصل  ونقحت 2005/ 19/12المؤّرخ في  106ق.م عدد  23)أضيفت بالفصل 

مرسوم من ال 3-1بالفصل وألغيت  2008 /22/12المؤرخ في  2008لسنة  77ق.م عدد 

بمالءمة االمتيازات الجبائية تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100عدد 

المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات 

 .رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

V.  1989نة لس 114مكّرر من القــانون عدد  12بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص  1989ديسمبر  30المؤّرخ في 

لمداخيل ا امن أساس الضريبة على الدخل، ثلث الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح

المتأتية من األنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين األولى والخامسة من الفقرة 

من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة  49من الفصل  Iالثالثة من الفقرة 

 مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
 

ويطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الشروط على المداخيل 

 من هذه المجلة. 11مكرر من الفصل  Iواألرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة 
 

 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 1-15 بالفصل نقحت)

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية
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.V  بالفصل وألغيت 25/12/2000المؤرخ في  98ق.م عدد  31أضيفت بالفصل )مكرر 

والمتعلق بمراجعة  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 15-10

 (الجبائيةمنظمة االمتيازات 
 

 

VI.  15 بالفصل وألغيت 28/12/98المؤرخ في  111عدد  ق.م 28)أضيفت بالفصل-

والمتعلق بمراجعة منظمة  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12

 (االمتيازات الجبائية
 

VII.  15 بالفصل وألغيت 28/12/98المؤرخ في  111عدد  .مق 47)أضيفت بالفصل-

والمتعلق بمراجعة منظمة  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12

 (االمتيازات الجبائية
 

VIII.  المؤرخ في  1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12مع مراعاة أحكام الفصل

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  1989ديسمبر  30

دخل الخاضع للضريبة المبالغ المودعة في حسابات تدعى على الشركات ، تطرح من ال

"حسابات االدخار في األسهم" تفتح لدى مؤسسة قرض لها صفة بنك أو لدى وسيط بالبورصة 

شركات هم أو أسقصد اكتتاب أو اقتناء أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير 

االستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في األوراق 

من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون  10المالية المنصوص عليها بالفصل 

في  تستعمل رأس مالها أو موجوداتها 2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83عدد 

دود الطرح في ح ويتمّ رجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير. اقتناء األسهم المد

 28/12/2001ؤرخ في الم 123عدد  ق.م 30)نقحت بالفصل . دينار سنويا 50.000

 28من المرسوم عدد  4وبالفصل  29/12/2003المؤّرخ في  80ق.م. عدد  45وبالفصل 

 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 13بالفصل و 18/04/2011المؤرخ في  2011لسنة 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال

االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية 

 والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

 ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح :
 

 

  (.29/12/2003المؤّرخ في  80عدد  ق.م 46)ألغيت بالفصل  -

ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة في إيداع األموال مسلمة من قبل المؤسسة 

 ،وح لديها حساب االدخار في األسهمالمفت

ـ عدم سحب المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة لمدة ال تقل عن خمس سنوات بداية 

 انفي للسنة الموالية لسنة اإليداع.من غرة ج
 

وينجر عن كل عملية سحب تتم قبل انقضاء المدة المشار إليها أعاله دفع الضريبة 

المستوجبة والتي لم تسدد تضاف إليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به 

العمل. وال تستوجب خطايا التأخير إذا تم سحب األموال المودعة بعد نهاية السنة الثالثة 

 م السحب تبعا لوقوع أحداث طارئة.يداع أو إذا تالموالية لسنة اإل
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تضبط للغرض قائمة األحداث الطارئة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة و

المؤرخ في  123عدد  ق.م 31)أضيفت بالفصل . (1)ةالعمومية ووزير الشؤون االجتماعي

28/12/2001). 
 

من هذه المجلة  (2)72بالفصل  وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها

 بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خاللها سحب األموال المودعة.
 

وتستوجب الضريبة على الدخل التي كانت موضوع إعفاء على المؤسسة المفتوح لديها 

ب الحساب في صورة عدم استعمال المبالغ المودعة لألغراض التي أودعت من أجلها وحس

الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة تضاف إليها الخطايا المحتسبة حسب 

 التشريع الجبائي الجاري به العمل.
 

من هذه المجلة (2) 72وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 

ة األموال المودع بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خاللها عدم استعمال

لألغراض التي أودعت من أجلها أو التي تمت خاللها مخالفة الشروط المتعلقة بالتصرف في 

 الحسابات المذكورة.
 

شروط فتح الحسابات المذكورة وكيفية التصرف فيها وكيفية  (3)وتضبط بمقتضى أمر

 استعمال المبالغ والسندات المودعة فيها.

المتعلق  1999أوت  17المؤرخ في  1999لسنة  92عدد  من القانون 4)أضيفت بالفصل 

 بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية(.
 

IX.   وألغيت 31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101عدد  ق.م 43)أضيفت بالفصل 

والمتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل

 (الجبائيةبمراجعة منظمة االمتيازات 
 

X.  من هذه المجلة تطرح من أساس  12من الفصل  5بصرف النظر عن أحكام الفقرة

أضيفت )الضريبة على الدخل الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل. 

 ( 31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101عدد  ق.م 15بالفصل 
 

XI. ( وألغيت 2000ديسمبر  25مؤرخ في  2000سنة ل 98عدد  ق.م 55أضيفت بالفصل 

والمتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل

 (بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية
 

 مكرر : 39الفصل 

 30المؤرخ في  1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12مع مراعاة أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  1989ديسمبر 

على الشركات، تطرح المبالغ التي تودع من قبل األشخاص الطبيعيين في حسابات ادخار 
                                                           

 .2002أوت  31قرار من وزراء المالية والصحة العمومية والشؤون اإلجتماعية مؤرخ في  (1)
 من مجلة الحقوق واالجراءات الجبائية. 19من المجلة وتم تعويضها بأحكام الفصل  72تّم إلغاء أحكام الفصل  (2)

 

يتعلق بضبط شروط فتح حسابات اإلدخار في األسهم وكيفية التصرف فيها وكيفية  1999ديسمبر  13مؤرخ في  1999لسنة  2773أمر عدد  (3)

لسنة  1977وباألمر عدد  2002جويلية  29المؤّرخ في  2002لسنة  1727استعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تّم تنقيحه باألمر عدد 

  .2005جويلية  11خ في المؤرّ  2005
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دخار الوطني التونسي أو لدى مؤسسة قرض لها صفة لالستثمار يتم فتحها لدى صندوق اال

 20.000بنك، من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان سنة اإليداع دون أن يتجاوز هذا الطرح 

 دينار سنويا .
 

تجة الفوائض النات المنصوص عليها بالفقرة أعاله ووتجّمد المبالغ المودعة بالحسابا

مشاريع فردية جديدة من قبل صاحب الحساب أو من عنها وال يمكن سحبها إال لغاية بعث 

ري به االمنصوص عليها بالتشريع الج قبل أبنائه تكون مؤهلة لالنتفاع باالمتيازات الجبائية

أو استعمالها في االكتتاب في رأس المال األصلي للمؤسسات التي تمنح حق طرح  العمل

لعمل المتعلق بتشجيع الجاري به االمداخيل أو األرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع 

 .االستثمارات
 

ويتعيّن استعمال المبالغ المودعة بما في ذلك الفوائض الناتجة عنها بحسابات االدخار 

هاء مدة االدخار. وتخضع كل ديسمبر من السنة الموالية النت 31لالستثمار في أجل أقصاه 

رة بهذا الفصل أو كل عملية بعث عملية سحب لألموال لسبب آخر غير بعث المشاريع المذكو

وان المبالغ بعن ةمشروع تتم بعد انتهاء المدة المنصوص عليها أعاله لدفع الضريبة المستوجب

المودعة بما في ذلك الفوائض الناتجة عنها والتي لم تدفع تضاف إليها الخطايا المحتسبة طبقا 

المودعة  موالذا تم سحب األخير إأللتشريع الجبائي الجاري به العمل. وال تستوجب خطايا الت

 تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل.
 

و ث المشاريع أوال يمنح توظيف األموال المودعة بحسابات االدخار لالستثمار في بع

عنوان ب س مال المؤسسات حق الطرح المنصوص عليه بالتشريع الجبائي في االكتتاب في رأ

 .إعادة استثمار المداخيل
 

وتضبط شروط فتح وسير حسابات االدخار لالستثمار وكيفية التصرف فيها وكذلك مدة 

المؤرخ في  101عدد  ق.م 21)أضيف بالفصل من وزير المالية.  (1)االدخار بقرار

17/12/2002.) 
 

المؤرخ في  2005لسنة  59من القانون عدد  3)أضيف بالفصل  ثالثا : 39الفصل 

المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على  18/07/2005

 االنطالق(
 

المؤرخ  1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  1989ديسمبر  30في 

والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة، المداخيل المعاد استثمارها في اقتناء 

 2005لسنة  58بالقانون عدد المنصوص عليها حصص صناديق المساعدة على االنطالق 

وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  2005جويلية  18المؤرخ في 

ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون  22المنصوص عليها بالفصل 

ي االكتتاب في التي تستعمل موجوداتها ف 2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83عدد 

 1-3نقحت بالفصل . طبقا للتشريع المتعلق بها حصص صناديق المساعدة على االنطالق

                                                           
 يتعلق بضبط شروط فتح وسير حسابات االدخار لالستثمار  وكيفية التصّرف فيها.  2003أفريل  24قرار من وزير المالية مؤّرخ في  (1)
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بمالءمة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال

االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخــالت 

 ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مـال تنمية(شركات االستثمار 

 ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح :
 

مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى األشخاص المتعاطين  -

 ؛رية كما وقع تعريفها بهذه المجلةلنشاط تجاري أو لمهنة غير تجا
 

 ح بشهادة اكتتاب ودفعبالضريبة على الدخل لسنة الطرإرفاق التصريح السنوي  -

مرسوم عدد من ال 2-3نقحت بالفصل الصناديق. مة من قبل المتصّرف في الحصص مسلّ 

بمالءمة االمتيازات الجبائية تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100

شركات االستثمار ذات المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت 

 رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
 

ويستوجب عدم استعمال موجودات الصندوق في األغراض المنصوص عليها بالقانون 

المتعلق بصناديق المساعدة على االنطالق وفي اآلجال وحسب الشروط المحّددة لذلك 

المنتفع بالطرح بالتضامن مع المتصّرف في الصندوق  بالتشريع الجاري به العمل مطالبة

بدفع الضريبة على الدخل بعنوان المبالغ المعاد استثمارها في اقتناء حصص الصندوق والتي 

لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي 

 الجاري به العمل.   
 

المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 14)أضيف بالفصل  رابعا : 39ل الفص

 المتعلق بتيسير إحالة المؤسسات(.  25/12/2006
 

I.  المؤّرخ في  1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12مع مراعاة أحكام الفصل

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  1989ديسمبر  30

من الفصل  IIفي إطار الفقرة لمؤسسات على الشركات، ينتفع األشخاص الطبيعيون المقتنون 

ثمارها في الغرض وذلك في المداخيل أو األرباح المعاد است من هذه المجلة بطرح مكرر 11

 أو األرباح الخاضعة للضريبة على الدخل لسنة االقتناء.   المداخيل حدود
 

 ويمنح الطرح على أساس مقّرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك. 
 

 ويستوجب االنتفاع بالطرح :
 

من  بالباب الرابععليها أن تكون المؤسسة المفّوت فيها ناشطة في قطاعات منصوص  -

 ؛هذه المجلة
 

أن تواصل المؤسسة المقتنية استغالل المؤسسة المقتناة لمّدة ال تقّل عن ثالث سنوات  -

 ابتداء من غّرة جانفي من السنة الموالية لسنة االقتناء؛ 
 

 اسبي للمؤسسات بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيينمسك محاسبة مطابقة للتشريع المح -

المحققين لمداخيل في صنف األرباح الصناعية والتجارية أو في صنف أرباح المهن 

 غير التجارية؛ 
 



66 

 أن تسّجل أصول المؤسسة المقتناة في موازنة السنة المعنية بالطرح للمؤسسة المقتنية؛  -
 

في مقتناة الأن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر  -

تتضّمن خاّصة قيمة االقتناء وبنسخة  المذكور مكرر 11من الفصل  IIإطار الفقرة 

 من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعاله. 
 

المعاد استثمارها  غويطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبال

تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقفه عن 

استغالل المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثالث سنوات الموالية لسنة الطرح. وال تطبق هذه 

 . (1)األحكام في صورة التوقف عن االستغالل ألسباب خارجة عن نطاقه تضبط بأمر

 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 9-15و 8-15و 7-15 بالفصل نقحت)

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري
 

II. (2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 6-15 بالفصل ألغيت 

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية
 

المؤّرخ في  2009لسنة  71عدد  ق.م 1-46)أضيف بالفصل  خامسا: 39الفصل 

مؤرخ ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 2-1بالفصل  وألغي وعوض 21/12/2009

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في تعلق الم 2011 أكتوبر 21في 

ذات رأس مال تنمية والصناديق رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار 

 لسنة 8 عدد القانون من 15-15 بالفصل نقحو المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

 والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017
 

من هذه المجلة،  77ثالثا و 39بالفصلين المنصوص عليه طرح اليستوجب االنتفاع ب

 :توفر الشروط التاليةبالفصلين المذكورين، عالوة على الشروط المنصوص عليها 
 

لتي االصناديق في حصص  وأفي المنابات االجتماعية  وأعدم التفويت في األسهم  -

رأس تعمال أو اسقبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير  بالطرحخّولت االنتفاع 

  المكتتبة،المال المكتتب أو الحصص 
 

 على ضمانات خارج المبرمة مع باعثي المشاريعتفاقيات االعدم التنصيص ضمن  -

تدّخل المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية 

 شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية،
 

يات استثمار منصوص عليها أن تتم تدخالت الشركات أو الصناديق في إطار عمل -

 بالتشريع الجاري به العمل،
 

رصد األرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير  -

في  وأفي المنابات االجتماعية  وأقابل للتوزيع إال في صورة التفويت في األسهم 

وذلك بالنسبة إلى األشخاص بالطرح التي خّولت االنتفاع  الصناديق حصص

 .للمؤسساتللتشريع المحاسبي  طبقاالملزمين قانونا بمسك محاسبة 
                                                           

 .يتعلق بتحديد أسباب عدم مواصلة النشاط الخارجة عن نطاق المؤسسة 2007ماي  21مؤرخ في  2007لسنة  1266أمر عدد  (1)
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المؤّرخ في  2010لسنة  58عدد  ق.م 19)أضيف بالفصل  سادسا: 39الفصل 

 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 13-15 بالفصلوألغي  17/12/2010

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري
 

مؤرخ ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 1-1 )أضيف بالفصل سابعا: 39الفصل 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في تعلق الم 2011 أكتوبر 21في 

تنمية والصناديق رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال 

 لسنة 8 عدد القانون من 14-15 بالفصل وألغي المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017
 

 : 40لفصل ا
 

I.  دينارا  150من هذه المجلة الحق في طرح  5لكل رئيس عائلة كما هو معّرف بالفصل

 مبلغ مداخيله الصافية.من 
 

II. ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان األطفال الذين هم في كفالته قدره: 
 

 دينارا بعنوان الطفل األول، 90 -

 دينارا بعنوان الطفل الثاني، 75ـ 

 دينارا بعنوان الطفل الثالث، 60ـ 

 دينارا بعنوان الطفل الرابع. 45ـ 
 

المطالب بالضريبة أطفاله من صلبه أو بالتبني الذين يكون سنهم دون ويعتبر في كفالة 

سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة شريطة أن ال يكون لهم مداخيل منفصلة  20

 عن تلك التي وظفت عليها الضريبة باسم المطالب المذكور.
 

III. : ويرفع الطرح المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلى 

دينار لكل طفل يزاول تعليمه العالي بدون االنتفاع بمنحة والذي ال يتجاوز  1000 -

ق.م  1-40)نقحت بالفصل  سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة. 25عمره 

 54ق.م عدد  1-94وبالفصل  21/12/2009المؤرخ في  2009لسنة  71عدد 

 (. 30/12/2013المؤرخ في 
ق.م عدد  50حت بالفصل )نقّ دينار لكل طفل معاق مهما كان سنه أو رتبته  1200و -

لسنة  71ق.م عدد  2-40وبالفصل  31/12/2004المؤرخ في  2004لسنة  90

المؤرخ في  54ق.م عدد  2-94وبالفصل  21/12/2009المؤرخ في  2009

30/12/2013 .) 
 

IV.  وباإلضافة إلى ذلك، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه

من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى  %5الذي هو في كفالته وذلك في حدود 

 شريطة:دينارا  150قدره 
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أن يصّرح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه  -

 فس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني باألمر.في ن
 

وأن ال يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ  -

 المطروح، األجر األدنى الصناعي المضمون.
 

 إذا تكفّل بالوالدين أكثر من ابن يقسم مبلغ الطرح بين جميع األبناء.
 

V.  ونقحت  31/12/2004المؤرخ في  2004 لسنة 90ق.م عدد  49)أضيفت بالفصل

-73وألغيت بالفصل  21/12/2009المؤرخ في  2009لسنة  71ق.م عدد  2-39بالفصل 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  2
 

 : 41الفصل 
 

ال تكون الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين عبئا يطرح لضبط الدخل الخاضع 

 للضريبة.

 

 القسم الفرعي الرابع

 الموظفة عليه الضريبة التقييمات التقديرية للدخل

 التقييم باعتبار عناصر مستوى العيش -1
 

 : 42الفصل 
 

I.  ال يمكن أن يكون الدخل الجملي الخاضع للضريبة أقل من المبلغ التقديري المضبوط

من هذه المجلة على بعض عناصر مستوى العيش  Iباعتبار تطبيق الجدول الموجود بالملحق 

للمطالبين بالضريبة وذلك عند عدم إثبات العكس وفي حالة وجود فارق واضح بين مستوى 

 عيش المطالب بالضريبة والمداخيل التي يصرح بها.
 

ويتم إثبات الفارق الواضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة وبين المداخيل التي 

يفوق المبلغ التقديري الناتج عن تطبيق أحكام هذه الفقرة الدخل الجملي يصرح بها عندما 

على األقل وذلك بالنسبة لسنة توظيف الضريبة وللسنة  %40الصافي المصرح به بنسبة 

 السابقة.
 

لتطبيق األحكام السابقة، تضبط القيمة اإليجارية الحقيقية إما إستنادا إلى عقود إيجار 

اإليجار الشفاهية التي ثبت تسجيلها أو بالمقارنة مع محالت أخرى مكتوبة أو إلى تصاريح 

 ثبتت قيمة إيجارها أو هي معروفة من الجميع.
 

II.  تتضمن العناصر التي تؤخذ بعين االعتبار لضبط أساس الضريبة بالنسبة للمطالب بها

 العناصر التي تهم األشخاص المعتبرين في كفالته عندما ال يصرحون بدخل شخصي.
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III. ما يكون على ذمة المطالب بالضريبة على األقل وفي نفس الوقت ثالث عناصر عند

 .%25دالة على مستوى العيش يرفع الدخل التقديري المطابق لملكية هذه العناصر بـ 
 

 أو أكثر. 4عندما يكون عدد العناصر  % 40يرفع هذا الدخل بـ 
 

IV. سب األحكام في حالة توظيف تقديري، تطرح من أساس الضريبة المضبوطة ح

 المذكورة أعاله المداخيل المعفاة بصفة صريحة ومداخيل القرين.
 

 التقييم حسب النفقات الشخصية الظاهرة -2

 والجلية ونمو الثروة
 

 :(1) 43الفصل 

يطبق التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة 

 مصادر تمويل نفقاته أو نمّو ثروته. على كل مطالب بالضريبة ما لم يقم بإثبات
 

وتقبل لتبرير تلك النفقات ونمو الثروة المداخيل الخاضعة للضريبة المحققة خالل الفترة 

التي شملها التقادم والتي تم التصريح بها ودفع األداء المستوجب عليها قبل غرة جانفي من 

عمال هذه إليه وذلك ما لم يثبت استالسنة التي يتم بعنوانها تطبيق التقييم التقديري المشار 

 المداخيل في اقتناءات أخرى. 

 

 (.  25/12/2006المؤّرخ في  85عدد  مق. 59)نقحت بالفصل 

 

وتستعمل هذه الطريقة عندما يفوق مبلغ هذا التقييم، مع إضافة تكاليف المعيشة وباعتبار 

يما المنوال المتبع فمستوى عيش المعني باألمر، دخله المصرح به الذي يضبط وفق نفس 

 يخص التوظيف التقديري حسب عناصر مستوى العيش.

 

 

 

 
 

                                                           
 الفصل على: هذا ال تطّبق أحكام ، 2016ق.م. 14طبقا للفصل  (1)

المبالغ المكتتبة في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات أو المبالغ المستعملة في بعث مشاريع فردية  -
 وجب :يست العمل. و لالنتفاع بهذا اإلجراء في قطاعات أو أنشطة تخول االنتفاع باالمتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به

  سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب  5عدم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة

 وذلك باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر،
  االجتماعية موضوع عملية االكتتاب أو في المشاريع الفردية المشار إليها أعاله قبل موفى عدم التفويت في األسهم أو في المنابات

 السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة استعمال المبالغ.
الضريبة على دخل المبالغ المودعة في حسابات االدخار في األسهم أو في حسابات االدخار لالستثمار المنصوص عليها بمجلة  -

األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتخضع هذه المبالغ إلى الشروط واألحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به 
 العمل والخاصة بهذه الحسابات.

 .2016ديسمبر  31على المبالغ المحّررة أو المودعة إلى غاية  2016ق.م. 14تطّبق أحكام الفصل 
حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح المنصوص  2016ق.م. 14الغ المعنية بأحكام الفصل وال تمنح المب

 عليها بالتشريع الجاري به العمل.
لتشريع المستوجبة طبقا لحكام دفع الضريبة على الدخل بعنوان المبالغ التي انتفعت باإلجراء تضاف إليها الخطايا هذه األوينجر عن اإلخالل ب

  الجبائي الجاري به العمل.
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 القسم الثالث

 النسب وجدول الضريبة
 

 : 44الفصل 
 

I.  يقع تطبيق قاعدة إختصار األرقام باعتبار الجزء من الدينار دينارا كامال وذلك الحتساب

 الضريبة على الدخل وفقا للجدول التالي :

 

  الدخلجدول الضريبة على 

 

النسب الفعلية في  النسب الشرائـــح

 الحد األقصى

 0% %0 دينار 5.000إلى                      0

 %19,50 %26 دينار 20.000إلى    5.000,001

 %22,33 %28 دينار 30.000إلى   20.000,001

 %26,20 %32 دينار 50.000إلى   30.000,001

 ــــــــ %35 دينار    50.000ما فوق 

 (17/12/2016 في المؤرخ 78 عدد م.ق 1-14 بالفصل نقح(

 

II.   ال يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى األنشطة التجارية واألنشطة غير التجارية

من هذا الفصل عن ضريبة  Iالمحتسبة طبقا ألحكام هذه المجلة وحسب شروط الفقرة 

 دنيا تساوي:
 

دينار  300من رقم المعامالت المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي  0,2% -

كما ال يمكن أن تقّل  .يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معامالت

من  IIاألشخاص المشار إليهم بالفقرة إلى الضريبة الّسنوية المستوجبة بالنسبة 

عن من هذه المجلة والذين يمارسون نشاطا له نظير في القطاع العمومي  22الفصل 

الضريبة المستوجبة على األشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة 

ابتداء من السنة الرابعة على النتائج المحققة  تطبق هذه األحكام  .المذكورفي القطاع 

غرة  اء منابتدالنتائج المحققة  وعلى التصريح بالوجودإيداع الموالية  لسنة للنشاط 

ألشخاص الذين تجاوزت مدة بدأ نشاطهم األربع سنوات إلى ا بالنسبة  2015 جانفي

المؤرخ في  2014ق.م.ت لسنة  10) نقحت بالفصل التاريخ المذكور.في 

19/08/2014.) 
 

الناتجة عنها بطرح التي تنتفع المداخيل من رقم المعامالت أو المقابيض  0,1% -

ومن رقم المعامالت الذي تحققه المؤسسات  الثلثين منها طبقا ألحكام هذه المجلة

 المنصوص عليها بالقانون عدد الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير المقيمين

من معامالتها مع غير المقيمين والمتأتي  2001أوت  07المؤرخ في  2001لسنة  94
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منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار  ج أو المحقق من تروي

ّد مع ح طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل %6 الخام ال يفوق هامش ربحها

 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معامالت. 200أدنى يساوي 

 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 2-2 بالفصل نقحت)

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية

 

وال يطبق الحّد األدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خالل مدة إنجاز المشروع التي 

 الوجود المنصوصفي ال تتجاوز في كل الحاالت ثالث سنوات من تاريخ إيداع التصريح 

 من هذه المجلة. 56عليه بالفصل 

 

ويطبق الحّد األدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع 

 من هذه المجلة. 58من الفصل  Iالتصريح المنصوص عليه بالفقرة 

 

في صورة بالمائة  50للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة  الحد األدنى ويرفّع

 القانونية.دفعه بعد شهر من انقضاء اآلجال 

 

بالطرح الكلي ألرباحها أو المنتفعة وال تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات 

بالتشريع الجاري به لذلك خالل المدة المحّددة لها وذلك لمداخيلها المتأتية من االستغالل 

 العمل.

 ق.م 42بالفصل نقحت وتممت و 29/12/97المؤرخ في  88ق.م عدد  45بالفصل )نقحت 

 2010لسنة  58ق.م عدد  1-38بالفصل نقحت و 2005 /19/12المؤّرخ في  106عدد 

 .( 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  1-48وبالفصل  122010//17المؤّرخ في 

 

III.   خالفا ألحكام الفقرتينI وII : من هذا الفصل 

 

 :من هذه المجلة إلى 27من الفصل  2تخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة  -1
 

 بداية من تاريخ التملك. خمس سنواتإذا تم التفويت خالل فترة  %15نسبة  ـ
 

 سنوات بداية من تاريخ التملك. خمسإذا تم التفويت بعد  %10ـ نسبة 

 (29/12/2012المؤرخ في  27ق.م عدد  47)نقحت بالفصل 
 

على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مكاسب موروثة مهما  %10وتطبّق نسبة 

نقحت و 31/12/2004المؤرخ في  90ق.م عدد   3-60)أضيفت بالفصل  مّدة التملك.كانت 

 .(29/12/2012المؤرخ في  27ق.م عدد  3-47بالفصل 

 

 :من هذه المجلة إلى نسبة 27الفصل من  3وتخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة  -2

 

إذا تم التفويت للوكاالت العقارية السياحية والصناعية وللسكنى أو للشركة  25% -

القومية العقارية للبالد التونسية أو لشركة النهوض بالمساكن االجتماعية أو 
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ألشخاص يتعهدون ضمن عقد التفويت بتخصيص األرض موضوع التفويت لتهيئة 

الل الخمس سنوات الموالية منطقة صناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل خ

لتاريخ اإلقتناء. وفي صورة عدم اإليفاء بهذه الشروط يتحمل المفوت له الفارق بين 

والضريبة المدفوعة وكذلك الخطايا المحتسبة  %50الضريبة المستوجبة بنسبة 

 طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. 

 

 في الحاالت األخرى. % 50ـ 

 

المدفوعة بعنوان هذه القيم الزائدة تحررية من الضريبة على وتكون الضريبة 

المتعلق  1998أوت  4المؤرخ في  1998لسنة  73)نقحت بالفصل األول من القانون عدد .الدخل

 . بتبسيط اإلجراءات الجبائية والتخفيض في نسب األداء(

 

من هذه  33الفصل من  بالفقرتين الثانية والثالثةوتخضع القيمة الزائدة المشار إليها  -3

عدد  ق.م  62)أضيفت بالفصل من مبلغها.  %10المجلة للضريبة على الدخل بنسبة 

 2010لسنة  58م عدد .ق 9-41بالفصل ونقحت  2003 /29/12المؤّرخ في   80

 (. 17/12/2010المؤرخ في 
 

IV.  2010 12// 17المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  1-37ألغيت بالفصل   
 

 الرابعالقسم 
 

 النظام التقديري للضريبة على الدخل

 (2010 12// 17المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  32)أضيف بالفصل 

 

 القسم الفرعي األول

 ميدان تطبيق النظام التقديري للضريبة على الدخل

 وشروط االنتفاع به
 

  مكرر: 44 الفصل
 

حقق مداخيل في صنف األرباح الصناعية والتجارية ت المؤسسات الفردية التي خضعت

وذلك إذا تعلق األمر تقديري النظام ال للضريبة على الدخل حسب منشأة واحدةفي إطار 

 بمؤسسات :
 

 ،موّردة غير -

باستثناء األشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة  غير منتفعة بأجور وساطة -

 59ق.م عدد  2-30) نقحت بالفصل ،هذه المجلةمن  52من الفصل I "ز" من الفقرة 

  (2014ديسمبر  26المؤرخ في 

 ،غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية -

 غير متعاطية لتجارة الجملة، -
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ال تملك أكثر من عربة للنقل العمومي لألشخاص أو لنقل البضائع على أن ال تتجاوز  -

 حمولتها النافعة ثالثة أطنان ونصف،

 أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية،ال يحقق  -

 ،غير خاضعة لألداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي -

لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر  -

 ،عملية مراقبة جبائية

ق.م عدد  1-17) نقحت بالفصل  .ألف دينار 100ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي  -

 .)25/12/2015المؤرخ في  53

 

إبتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص  سنوات 3ويمنح هذا النظام لمّدة 

من هذه المجلة تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات الالزمة حول  56عليه بالفصل 

والتي تثبت أحقية االنتفاع  من هذه المجلة 59 من الفصل Vالنشاط المنصوص عليها بالفقرة 

 بالنظام المذكور. 

 

كما لو تّم  2016 سنوات، تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي  3 مّدةوالحتساب 

  إحداثها في هذا التاريخ.

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  2-17بالفصل  ألغيت وعّوضت) 

 

نشطة أ النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلديةويستثنى من االنتفاع بهذا 

   (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  1-45) أضيفت بالفصل .(1)يتم تحديدها بأمر
 

 القسم الفرعي الثاني

 تعريفة الضريبة التقديرية

 

  : ثالثا 44 الفصل

 على أساس رقم المعامالت السنوي كما يلي: التقديريةتضبط الضريبة 

 

 دينارا 150بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و سنويا دينارا 75 -

سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق األخرى وذلك بالنسبة إلى رقم 

 آالف دينار، 10المعامالت الذي يساوي أو يقّل عن 
 

 ألف دينار. 100آالف دينار و 10بالنسبة إلى رقم المعامالت بين  3% -

ق.م  3-17وبالفصل  30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  2-45) نقحت بالفصل  

 (.25/12/2015المؤرخ في  53عدد 

 

                                                           
 تثناةوالمس البلدية المناطق داخل المؤسسات قبل من الممارسة األنشطة قائمة بتحديد يتعلّق 2014 أوت1 في مؤرخ 2014 لسنة 2939 عدد أمر (1)

  الشركات على والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مجلة من مكّرر 44 بالفصل عليه المنصوص التقديري بالنظام اإلنتفاع من
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في صورة  بالمائة 50بنسبة الضريبة المستوجبة طبقا ألحكام هذا الفصل  وترفّع

    .         لقانونيةابعد مضي ثالثين يوما من انقضاء اآلجال لضريبة باإيداع التصريح السنوي 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  3-45) أضيفت بالفصل 

 

  :رابعا  44 الفصل

 

الحقيقي  في النظامالضريبة التقديرية تحريرية من األداء على القيمة المضافة  تعتبر

وتتضمن المعلوم على  األرباح الصناعية والتجاريةومن الضريبة على الدخل بعنوان 

تكون قابلة للطرح من غير أنها  .المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

ألشخاص الذين يتم إلى االضريبة على الدخل أو من األداء على القيمة المضافة بالنسبة 

 .إثر عملية مراجعة جبائية إلحاقهم بالنظام الحقيقي

 

  :خامسا  44الفصل 

 

تحتسب الضريبة السنوية  ثالثا من هذه المجلة، 44صل عن أحكام الف النظربصرف 

بعنوان  األرباح الصناعية والتجارية في صورة التفويت من قبل الخاضعين  على الدخل 

 Iعلى أساس جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة  للنظام التقديري في األصل التجاري

دون أن تقل الضريبة المستوجبة على هذا األساس عن الضريبة المجلة  هذهمن  44 من الفصل

  .حسب رقم المعامالتالتقديرية المستوجبة 

 

على أساس الفارق بين المقابيض في هذه الحالة يضبط الربح الخاضع للضريبة  و

ألصل اوالمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في 

 .التجاري

 

 القسم الفرعي الثالث

 إجراءات سحب النظام التقديري

 

  :سادسا  44الفصل 

باستثناء ما  المجلةمكرر من هذه  44بالفصل شرط من الشروط الواردة  توفر انعدمإذا 

لمدير ابمقرر معلل من  باألداءتعلق منها برقم المعامالت يسحب النظام التقديري من المطالب 

ق.م عدد  38) نقحت بالفصل  .العام لألداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات

 (.25/12/2015المؤرخ في  53
 

ليغ قرار تبإلى ويتم تبليغ مقرر السحب للمعني باألمر بالطرق المعمول بها بالنسبة 

 التوظيف اإلجباري لألداء.

 

االستجابة للواجبات الجبائية المنصوص عليها في النظام  باألداءويتعين على المطالب 

 الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب.
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مقرر السحب طبقا لإلجراءات المتعلقة بقرار  االعتراض على باألداءويمكن للمطالب 

اريخ ثالثة أشهر من تأقصاه في أجل  الدعوىالتوظيف اإلجباري لألداء على أن يتم البت في 

 .أمام المحكمة اإلبتدائية نشرها

 

 تنفيذ مقرر السحب. االعتراض وال يوقف
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 الثانيالبـاب 

 الضريبة على الشركات
 

 القسم األول

 ميدان التطبيق

 

 :  45الفصل 
I.  تطبق على الشركات واألشخاص المعنويين اآلخرين اآلتي ذكرهم مهما كانت غايتهم

والذين يمارسون نشاطهم بالبالد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء 

 من هذه المجلة : 4بالفصل 
 

)نقحت بالفصل من مجلة الشركات التجارية.  7الشركات المنصوص عليها بالفصل  .1

 (.2000ديسمبر  25مؤرخ في  2000لسنة  98من القانون عدد  1ـ62

 تعاضديات االنتاج واالستهالك أو الخدمات واتحاداتها. .2

المنشآت العمومية والهيئات ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة باإلستقالل  .3

 لمالي والتابعة للدولة أو للواليات والبلديات.ا

 الشركات المدنية إذا ثبت أن لها فعليا خصوصيات شركات رؤوس األموال. .4

الشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح االقتصادية والمالكين  .5

من هذه  4المشتركين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 

نقحت )ين لهم شكل أشخاص معــنويين خاضعين للضريبة عــلى الشركات. المجلة الذ

 ( .28/12/2001المؤرخ  في  123عدد ق.م  56بالفصل 

الفصل ) أضيفت بالجمعيات التي ال تمارس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها. .6

 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد  21
 

II.  الشركات على األشخاص المعنويين غير المقيمين وغير تستوجب أيضا الضريبة على

المستقرين بالبالد التونسية والذين يحققون مداخيل ناشئة بالبالد التونسية أو يحققون  قيمة 

زائدة متأتية من التفويت في عقارات كائنة بالبالد التونسية أو في حقوق تخصها أو في الحقوق 

ية و غير ملحقة بمنشآت موجودة بالبالد التونسية وذلك االجتماعية بالشركات المدنية العقار

 و هذه القيمة الزائـدة دون سواها.بعنوان هذه المداخيل أ

 

وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة على الشركات والمتأتية من التفويت في 

 فة أو االقتناء.التكلفي الحقوق المذكورة بهذه الفقرة الفارق بين ثمن التفويت وثمن  العقارات أو

 

من  3صل من الف الفقرة الثالثةوال تستوجب الضريبة على المداخيل المنصوص عليها ب

 هذه المجلة .

ق.م.  41مت بالفصل وتمّ  31/12/90المؤرخ في  111عدد  ق.م 43)نقحت بالفصل  

المؤرخ في  101ق.م عدد  46و نقحت بالفصل  28/12/98المؤرخ في  111 ددع

  (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 11-41وبالفصل  17/12/2002
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وال تستوجب الضريبة كذلك على أقساط إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط 

ق.م  7-24أضيفت بالفصل   (.ة بالمثلالتأمين المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعامل

 (.30/12/2013المؤرخ في  54عدد 

 

III  . تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على األشخاص المعنويين غير المقيمين

ية وذلك بعنوان القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانالتونسية غير المستقرين بالبالد 

وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة طبقا ألحكام الفصل من هذه المجلة.  3من الفصل 

 من هذه المجلة. 33

 

وال تستوجب الضريبة على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الفرعية الثانية 

من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة  11من الفصل  Iوالثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة 

األشخاص  لفائدةمن هذه المجلة المحققة  48رابعا من الفصل   VIIبالفقرة عليها المنصوص

 .التونسيةالمعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبالد 

ونقحت  17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  10-41)أضيفت بالفصل  

تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 10بالفصل 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت 

 شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(

 

 القسم الثاني

 اإلعــفـــاءات

 

 : 46الفصل 

 اإلجتماعي :تعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضها 

 

التجمعات المهنية التي ال تباشر بصفة أصلية أنشطة لهدف الربح والتي لها موارد  .1

 من أصل جبائي أو شبه جبائي.

 التأمينات التعاونية المكّونة بصفة قانونية. .2

 صناديق االدخار والحيطة التي تقع إدارتها مجانا. .3

المحلية التي ليس لها غرض  المنشآت العمومية وهيئات الدولة أو الجماعات العمومية .4

 الربح.

تعاضديات الخدمات التي يساهم نشاطها في االتجار في المحاصيل الفالحية أو الصيد  .5

 البحري والعاملة في نطاق أسواق الجملة.

لسنة  94من القانون عدد  51)نقحت بالفصل الشركات التعاونية للخدمات الفالحية  .6

والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات  2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005

 الفالحية(.

 التعاضديات العمالية لإلنتاج. .7

 125عدد  ق.م 62)أضيفت بالفصل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.  .8

 (.27/12/93المؤرخ في 
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لسنة  83قانون عدد المنصوص عليها بال المتغيراالستثمار ذات رأس المال  شركات .9

المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف  2001جويلية  24المؤرخ في  2001

 30المؤرخ في  1995لسنة  88من القانون عدد  5)أضيفت بالفصل الجماعي. 

 94المتعلق بأحكام جبائية خاصة بشركات اإلستثمار ونقحت بالفصل  1995أكتوبر 

 (.28/12/2001المؤرخ  في  123عدد م ق.

 

 القسم الثالث

 ضبط الربح الموظفة عليه الضريبة

 

 : 47الفصل 

إن األرباح الخاضعة للضريبة على الشركات هي األرباح المحققة في مؤسسات مستغلة 

بالبالد التونسية وكذلك التي توظف عليها الضريبة بالبالد التونسية بمقتضى إتفاقية الجتناب 

 االزدواج الضريبي.

 

 : 48الفصل 

I.  (2)ركاتهذه المجلة على الضريبة على الشمن  (1)20إلى  10أحكام الفصول تطبق. 

غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة االستخالص وبعنوان الكفاالت الممنوحة 

 2001لسنة  65للحرفاء التي تكّونها مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 

ات القرض ومؤسسات القرض غير المقيمة المتعلق بمؤسس 2001جويلية  10المؤرخ في 

لسنة  64الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 

  ، الناتجة عن التمويالت التي تسندها، تطرح كليا.2009أوت  12المؤرخ في  2009

 

ولغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة االستخالص من قبل المؤسسات 

وطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة االستخالص المتخلدة بذمة الدولة المذكورة أعاله 

ال ينطبق الشرط المتعلق بالشروع في ، والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية

         من هذه المجلة. 12من الفصل  4ار إليها بالفقرة التتبعات العدلية المش
 

عدد  ق.م  39و  37وبالفصلين   31/12/91المؤرخ في  98عدد  ق.م 34)نقحت بالفصل 

المؤرخ  1999لسنة  92من القانون عدد  6وبالفصل  30/12/1996المـــؤرخ في  113

عدد  ق.م 14ية وبالفصل فع السوق المالالمتعلق بأحكام ترمي إلى د 1999أوت  17في 

المؤّرخ في  2006لسنة  85ق.م عدد  37وبالفصل  28/12/2001المؤرخ في  123

ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70ق.م عدد  48و 1-47 ينوبالفصل 25/12/2006

المؤرخ في  2009لسنة  71ق.م عدد  1-35وألغيت وعّوضت بالفصل  2007

 (.25/12/2015المؤرخ في  53عدد ق.م  25ونقحت بالفصل  21/12/2009

 

                                                           
 .1999ديسمبر  31المؤرخ في  1999لسنة  101من المجلة بمقتضى أحكام ق.م. عـدد  20إلى  16إلغاء الفصول من    تـمّ  (1)
 المواصالت من قاعدة الضريبة على الشركات.، تطرح األتاوة المحدثة لفائدة صندوق تنمية  28/12/2001المؤرخ في  123ق.م. عدد  68طبقا ألحكام الفصل  (2)
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تكّونها لتغطية التي  الجماعيةكما تطرح مؤسسات القرض المذكورة المدخرات 

يب ة طبقا للتراتالمخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصّ 

من إجمالي قائم هذه التعهدات المضّمن بقوائمها  %1الجاري بها العمل وذلك في حدود نسبة 

 سنة المعنية بطرح المدخرات المذكورة والمصادق عليها من قبل مراقبي الحسابات.للالمالية 

 

عهدات التبإجمالي قائم  ويستوجب الطرح إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات

 لمدخراتموضوع قائم المدخرات الجماعية وا ةلجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصّ ا

 .والمدخرات التي تّم طرحها لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المكّونة بعنوانها

 

ضمن النتيجة ه الفقرة التي تّم طرحها بمقتضى أحكام هذالجماعية وتدمج المدخرات 

 ون موجب.الجبائية للسنة التي تصبح فيها د

 (. 29/12/2012المؤرخ في  27ق.م عدد  27)أضيفت بالفصل 

 

 3كما ال يكون الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع المدين الوارد بالعدد 

من هذه المجلة مستوجبا لطرح الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات التي  12من الفصل 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  24) أضيفت بالفصل  تسدي خدمات للعموم.
 

I شركات االستثمار ذات رأس مال تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة  .مكرر

المتعلق  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 

عنوان التي تكّونها ب بشركات اإلستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة المدخرات

 تقلص قيمة األسهم والمنابات االجتماعية.
 

 15ونقحت بالفصل  30/12/1996ي المؤرخ ف 113عدد  ق.م 38أضيفت بالفصل )

 2007لسنة  70ق.م عدد  47و 45بالفصلين و 28/12/2001المؤرخ في  123عدد  ق.م

 2009لسنة  71 ق.م عدد 2-35وألغيت وعّوضت بالفصل  2007ديسمبر  27المؤرخ في 

 (.21/12/2009المؤرخ في 

 

 لتطبيق األحكام السابقة يقع تقييم األسهم والمنابات االجتماعية على أساس :

 

ـ القيمة حسب معدل آخر شهر من السنة المالية التي يتم بعنوانها تكوين المدخرات 

 بالنسبة لألسهم المدرجة ببورصة األوراق المالية بتونس،

 

 الحقيقية بالنسبة لألسهم األخرى والمنابات االجتماعية.ـ القيمة 

 15ونقحت بالفصل  30/12/1996المؤرخ في  113ق.م عدد  38)أضيفت بالفصل 

 (28/12/2001المؤرخ في  123ق.م عدد 
 

I ل ونقحت بالفص 30/12/96المؤرخ في  113عدد  ق.م 38أضيفت بالفصل )  .ثالثا

المؤّرخ في  90عدد  ق.م 44وبالفصل  28/12/2001رخ في المؤ 123عدد  ق.م 16

 1-47بالفصل و 19/12/2005المؤّرخ في  106ق.م عدد  30وبالفصل  31/12/2004
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 64من القانون عدد  4وبالفصل  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70ق.م عدد 

المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة 

 .(21/12/2009المؤرخ في  2009لسنة  71ق.م عدد  3-35وألغيت بالفصل  لمقيمينا
 

وألغيت  25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  مق. 38)أضيفت بالفصل 

 (. 21/12/2009المؤرخ في  2009لسنة  71ق.م عدد  3-35بالفصل 
 

 ق.م 16بالفصل ونقحت  98/ 28/12ي المؤرخ ف 111عدد  ق.م 44)أضيفت بالفصل 

المؤّرخ  2006لسنة  85عدد  ق.م 40ونقحت بالفصل  28/12/2001المؤرخ في  123عدد 

ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م 46وألغيت بالفصل  25/12/2006في 

2007.) 
 

I يت وألغ 17/12/2002المؤرخ في  101عدد  م.ق 1-30أضيفت بالفصل ) .رابعا

 .(29/12/2003في  المؤّرخ  80ق.م عدد  24بالفصل 
 

II. طرحت أو إعادة التأمين التأمينالربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى شركات  لضبط 

 التأمين:المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة  الفنيةالمّدخرات 
 

 التالية:المدخرات الفنية  يا بالنسبة إلىكلّ ( 1

 :المدخرات الفنية بعنوان التأمين على الحياة  -أ 

 الحسابية، المّدخرات -

 مدخرات نفقات التصرف، -

 مدخرات المساهمة في األرباح واإلرجاعات، -

 مدخرات التعويضات تحت التسوية، -

 مدخرات التعديل، -

 مدخرات العقود بوحدات الحساب. -

 المدخرات الفنية بعنوان التأمين على غير الحياة : -ب 

 مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة، -

 طر السارية، مدخرات المخا -

 مدخرات التعويضات تحت التسوية، -

 مدخرات التوازن، -

 مدخرات التعديل، -

 مدخرات المساهمة في األرباح واإلرجاعات، -

 مدخرات حسابية للجرايات. -

 

للضريبة بعد طرح المدخرات الفنية القابلة  الخاضعمن الربح  %50في حدود ( 2

بالنسبة إلى المّدخرات لمجابهة استحقاق  استثمارهاللطرح كليا وقبل طرح األرباح المعاد 

 28/12/2001المؤرخ  في  123عدد ق.م   33)ألغيت وعّوضت بالفصل .التعهدات الفنية

 .(2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70عدد  ق.م 45نقّحت بالفصل و
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III.  زيادة على ذلك، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة المداخيل الموزعة حسب

والفصل  29مكّرر من الفصل    IIوالفقرة   IIمن الفقرة  « أ »مدلول أحكام الفقرة الفرعية 

وبالفصل  28/12/2001في  المؤرخ 123عدد  ق.م 24نقحت بالفصل )من هذه المجلة.  31

 (.17/12/2016المؤرخ في  78من ق.م عدد  30-3
 

IV.  من هذه المجلة، ال يعتبر ضمن مستخدمي  13لتطبيق أحكام الفقرة األولى من الفصل

المؤسسات وكالء الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المقارضة باألسهم وأعضاء 

 مجلس إدارة الشركات الخفية االسم وكذلك قرنائهم وأطفالهم غير الراشدين.

 

V. (17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 2-42بالفصل  ألغيت). 

 

VI. من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع  تطرح

والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية اإلسم 

 78ق.م عدد من  4-30بالفصل )نقحت  وفي شركات المقارضة باألسهم بصفتهم تلك.

 (.17/12/2016ؤرخ في الم

 

VII. على  ونهايتركلشركاء حسب قيمة المبالغ التي يدفعونها أو لالفوائض الممنوحة  تطرح

 تتجاوزأال على  %8 نسبةذمة الشركة، زيادة على مناباتهم في رأس المال، وذلك في حدود 

 مسددا كليا. المالرأس المال وأن يكون رأس  من %50المبالغ الناتجة عنها الفوائض نسبة 
 

غير الموظفة الفوائض ، %8 ةعلى أساس نسب ضمن النتائج الخاضعة للضريبة وتدمج

 .ة الشركاءـعلى ذمّ الشركة بعنوان المبالغ التي تضعها أو الموظفة بنسبة تقّل عن هذه النسبة 
 

ق األمر بمؤسسات قرض لها صفة بنك أو بمؤسسات تطبق أحكام هذه الفقرة إذا تعلّ وال 

قرض مشتركة محدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون. وتؤخذ في هذه الحالة بعين االعتبار 

 نسبة الفوائد المعتمدة من قبل المؤسسات المذكورة بعنوان القروض مع الغير. 
 

منصوص عليها وتقبل للطرح المبالغ المدفوعة بعنوان تأجير سندات المساهمة ال

)نقحت  من القيمة اإلسمية للسندات. % 8من مجلة الشركات التجارية في حدود  369بالفصل 

 . (2003ديسمبر   29مؤرخ في   80عدد  ق.م 75بالفصل 

 

VII فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 11-15 بالفصل تألغي) .مكرر 

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017

 

VII ونقحت   19/12/2005المؤرخ في  106عدد  ق.م 24)أضيفت بالفصل   .ثالثا

من  3-2وألغيت بالفصل  22/12/2008المؤرخ في  2008لسنة  77ق.م عدد  20بالفصل 

بمالءمة االمتيازات تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد ال

الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار 

 ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(
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VII تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت  .رابعا

 :تها اآلتي ذكرهاإعادة إحالـفي السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو 
 

المحققة لحسابها أو لحساب الغير من قبل شركات  االجتماعيةاألسهم والمنابات  -

 77الفصل من  Iالفقرة المكتتبة أو المقتناة في إطار االستثمار ذات رأس مال تنمية 

بعد نهاية السنة الخامسة إعادة اإلحالة أو التفويت  ت عمليةإذا تمهذه المجلة  من

دود وذلك في ح ئهاأو اقتنا االجتماعيةاألسهم والمنابات  الموالية لسنة االكتتاب في

 ؛من القيمة الزائدة المحققة 50%
 

المحققة من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية  االجتماعيةاألسهم والمنابات  -

ن م 77الفصل من  IIIالفقرة  المكتتبة أو المقتناة في إطار لحسابها أو لحساب الغير

 هذه المجلة.
 

المتعلق  1995أكتوبر  30المؤرخ في  1995لسنة  88من القانون عدد  3)أضيفت بالفصل 

لسنة  100مرسوم عدد من ال 11بالفصل بأحكام جبائية خاصة بشركات االستثمار ونقحت 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011

مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية االستثمار في رأس مال تنمية مع 

 عدد القانون من 5-15 بالفصل ونقحت والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8

 (الجبائية

 

VII أكتوبر  30المؤرخ في  1995لسنة  88من القانون عدد  4)أضيفت بالفصل (1) .خامسا

 7ق.م عدد  45وألغيت بالفصل  المتعلق بأحكام جبائية خاصة بشركات االستثمار 1995

 (.31/12/2011المؤرخ في 

 

VII في  الناتجة عن التفويت الزائدةالربح الخاضع للضريبة تطرح القيمة  لضبط .سادسا

 لسنة  65عليها بالقانون عدد  المنصوصاألسهم من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك 

 بأصولالمضمنة وبمؤسسات القرض  المتعلق 2001 جويلية 10 في  المؤّرخ 2001

 نظاماحتياطي ذو " ىاب يسمّ موازناتها شريطة أن يقع رصدها ضمن خصوم الموازنة بحس

 د لمّدة الخمس سنوات الموالية لسنة التفويت.وأن تجمّ " خاصّ 

 

 إلى  2002 يت المنجزة ابتداء من غّرة جانفيعمليات التفو علىأحكام هذه الفقرة  قتطبّ 

  30/12/96المؤرخ في  113عدد  ق.م 40ت بالفصل )أضيف. 2009 ديسمبر 31غاية 

 85عدد  ق.م 33وبالفصل  28/12/2001المؤرخ  في  123ق.م عدد  17ونقحت بالفصل 

 (.25/12/2006المؤّرخ في 

 

                                                           
 2012يتوقف العمل بأحكام هذه الفقرة بالنسبة إلى عمليات التفويت في األسهم التي تتّم ابتداء من غرة جانفي  (1)
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VII ق.م 59وبالفصل   29/12/97ؤرخ في الم 88عدد  ق.م 50)نقحت بالفصل  .سابعا 

ؤرخ الم 101.م عدد ق 2-30ل بالفصو 2000ديسمبر  25مؤرخ في  2000سنة ل 98عدد 

 (.29/12/2003ي ؤّرخ فالم 80عدد  ق.م 24ل وألغيت بالفص 17/12/2002ي ف

 

VII 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 11-15 بالفصل ألغيت) .ثامنا 

 ( والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري

 

VII لضبط الربح الخاضع للضريبة تقبل للطرح فوائد اإليداعات والسندات بالعملة  .تاسعا

المؤرخ في  111عدد  ق.م 42)أضيفت بالفصل األجنبية وبالدينار القابل للتحويل. 

28/12/98.) 

 

VII وعّوضت  28/12/98ي المؤرخ ف 111عدد  ق.م 27)أضيفت بالفصل  .عاشرا

من  4بالفصل نقحت و 31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101عدد  ق.م 27بالفصل 

المتعلق بإصدار مجلة إسداء  2009أوت  12خ في رالمؤ 2009لسنة  64القانون عدد 

 2006لسنة  80من القـــانون عدد  3-5 وألغيت بالفصل المقيمينالخدمات المالية لغير 

والمتعلق بتخفيض نسب األداء وتخفيف الضغط الجبائي  2006ديسمبر  18المؤرخ في 

المؤرخ في  2007لسنة  70ق.م عدد  12بالفصل  تنقيحه وإتمامه على المؤسسات كما تمّ 

، 21/12/2009المؤرخ في  2009لسنة  71ق.م عدد  21بالفصل و 2007ديسمبر  27

من  11وبالفصل  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  24وبالفصل 

والمتعلق بقانون المالية التكميلي  25/06/2011المؤرخ في  2011لسنة  56المرسوم عدد 

 (.2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27ق.م عدد  20الفصل بو 2011لسنة 

 

VII ديسمبر  25مؤرخ في  2000نة لس 98عدد  ق.م 32الفصل )أضيفت ب .مكرر عاشرا

 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 10-15 بالفصل وألغيت 2000

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017

 

VII ألغيتو 28/12/98ؤرخ في الم 111ق.م عدد  29فت بالفصل )أضي .عشر إحدى 

والمتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل

 (بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية

 

VII ألغيتو 28/12/98المؤرخ في  111عدد  ق.م 30)أضيفت بالفصل  .عشر إثني 

والمتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل

 (بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية
 

VII األصلية وفوائدها التي يقع التخلي عنها من قبل البنوك لفائدة تطرح الديون  .عشر ثالثة

المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك في إطار التسوية الرضائية أو التسوية 

 1995أفريل  17المؤرخ في  1995لسنة  34القضائية المنصوص عليهما بالقانون عدد 

التي  اقتصادية من أساس الضريبة للسنة والمتعلق بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات

 تم فيها التخلي.
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ولالنتفاع بهذا الطرح يتعين على المؤسسة البنكية أن ترفق التصريح السنوي بالضريبة 

على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين 

 اها التخلي.ومراجع األحكام أو القرارات التي تم بمقتض
 

وفي صورة التراجع عن التخلي عن الديون، ألي سبب من األسباب، تدمج المبالغ التي 

 . وقع طرحها طبقا ألحكام هذه الفقرة في نتائج السنة التي تم خاللها التراجع

 (.28/12/98المؤرخ في  111عدد  ق.م 39لفصل )أضيفت با
 

وتطبق األحكام الواردة بهذه الفقرة على الديون والفوائد المتخلى عنها من قبل 

 22)أضيفت بالفصل المؤسسات المالية لإليجار المالي والمؤسسات المالية إلدارة الديون. 

 (. 25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م
 

 المؤسسات نها من قبلويطبّق الطّرح المنصوص عليه أعاله على الديون المتخلى ع

 17المؤرخ في  1995لسنة  34الّسابقة في إطار القانون عدد  اتمن غير الواردة بالفقر

 بصعوبات اقتصادية. والمتعلق بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمرّ  1995ل يأفر
 

 ولالنتفاع بهذا الطرح يتعيّن :
 

قانونا  التخلّي خاضعتينأن تكون المؤّسسة المتخليّة والمؤسسة التي يتّم لفائدتها  -

وات على حساباتهما بعنوان السن التصديق لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون قد تم

 ديقالتصتضّمن يالمالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها التقادم دون أن 

 احترازات من قبل مراقب الحسابات  لها تأثير على  أساس األداء، 

سنة للتصريح السنوي بالضريبة على الشركات أن ترفق المؤسسة المتخليّة ا -

بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية التخلي 

 المدين ومراجع األحكام أو القرارات التي تم بمقتضاها التخلي.
 

وفي صورة استخالص الديون موضوع التخلي جزئيا أو كليّا، تدمج المبالغ المستخلصة 

 طرحها طبقا ألحكام هذه الفقرة ضمن نتائج السنة التي تم خاللها االستخالص. التي وقع
 

 (. 21/12/2009المؤّرخ في  2009لسنة  71عدد  ق.م 1-36)أضيفت بالفصل 

 

VII يمكن للمؤسسات البنكية شطب من موازناتها، الديون غير القابلة  .عشر رابعة

 لالستخالص والتي تم في شأنها تكوين المدخرات الالزمة.
 

يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة وال 

 على الشركات بالنسبة لسنة الشطب.
 

 ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية :
 

 أن يكون قد صدر في شأنها حكم، -
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أن ال يكون قد وقع تسجيل عمليات استخالص في شأنها على فترة ال تقل عن  -

 2001سنة ل 123عدد ق.م  18نقحت بالفصل سنتين في تاريخ شطبها، )

 . (28/12/2001المؤرخ في 

 أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة المؤسسة البنكية، -

أن يتم تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معد من قبل إدارة الجباية  -

بدائرتها مقر المؤسسة  مرقم ومؤشر عليه من قبل كتابة المحكمة التي يوجد

 البنكية،

أن ترفق المؤسسة البنكية التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في  -

هذه الديون وفقا لنموذج توفره إدارة الجباية تتضمن مبلغ الديون المشطوبة 

ومبلغ المدخرات المكونة في شأنها وهوية المدين ومراجع األحكام الصادرة في 

 شأنها.
 

وتدمج الديون التي وقع شطبها والتي يتم استخالصها ضمن الربح الخاضع للضريبة 

 على الشركات للسنة التي تم فيها االستخالص. 

 (.28/12/98المؤرخ في  111عدد  ق.م 40)أضيفت بالفصل 
 

ق األحكام الواردة بهذه الفقرة على مؤسسات القرض بعنوان اإليجار المالي وعلى وتطبّ 

 المؤرخ في 90عدد  ق.م 43)أضيفت بالفصل المؤسسات المالية إلدارة الديون. 

 (.25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 39ونقحت بالفصل  31/12/2004
 

VII وألغيت 28/12/98ؤرخ في الم 111عدد  ق.م 48فصل )أضيفت بال .عشر خامسة 

والمتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل

 (بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية
 

VII 31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101عدد  ق.م 44ل )أضيفت بالفص .عشر سادسة 

 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل وألغيت

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية
 

VII 31/12/99ؤرخ في الم 1999لسنة  101ق.م عدد  44)أضيفت بالفصل  .عشر سابعة 

 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل وألغيت

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية

 

VII من هذه المجلة تطرح  12من الفصل  5بصرف النظر عن أحكام الفقرة  .عشر ثامنة

من أساس الضريبة على الشركات الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني 

 (.31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101عدد  ق.م 16)أضيفت بالفصل للتشغيل. 

 

VII لضبط الربح الخاضع للضريبة يمكن لمؤسسات اإليجار المالي طرح  (1) .عشر تاسعة

االستهالكات المالية المتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات موضوع عقود اإليجار المالي. 

                                                           
 .2008ال تطبق أحكام هذه الفقرة على عقود اإليجار المالي المبرمة ابتداء من غرة جانفي  (1)
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ويتم الطرح سنويا في الحدود التي يتضمنها جدول االستهالكات المتعلق باسترجاع أصل 

ه على أساس قيمة االقتناء ومبلغ التمويل الذاتي الدين موضوع عقد اإليجار كما تم ضبط

 ونسبة الفائدة ومدة اإليجار وثمن البيع في نهاية مدة اإليجار.

 

وال يمكن أن يتجاوز مبلغ االستهالكات الجملي القابل للطرح الفارق بين ثمن اقتناء 

 اإليجار.التجهيزات أو المعدات أو العقارات المذكورة وثمن بيعها في نهاية مدة 

 

وال يمكن أن يتجاوز مبلغ االستهالكات المالية الجملي القابل للطرح بالنسبة إلى المعدات 

والتجهيزات والعقارات موضوع عقود اإليجار المالي الجارية والمبرمة قبل غرة جانفي 

ثمن اقتناء الممتلكات المذكورة يطرح منه المبلغ الجملي لإلستهالكات التي تم طرحها  2000

من هذه المجلة وثمن بيعها في نهاية  12لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا ألحكام الفصل 

 مدة اإليجار. 

 (.2000ديسمبر  25ؤرخ في م 2000لسنة  98ق.م عدد  16)أضيفت بالفصل 

 

VII ديسمبر  25مؤرخ في  2000نة لس 98عدد  ق.م 56)أضيفت بالفصل  .عشرون

 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 12-15 بالفصل وألغيت 2000

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية 2017

 

VII بالنسبة إلى الّربح الخاضع للضريبة  ضبطتقبل للطرح لغاية  .وعشرون واحد 

مبلغها  يتجاوزغير ثابتة االستخالص التي ال  الديونمؤسسات القرض التي لها صفة بنك 

رة توفرت الشروط الواردة بالفق دينار وذلك إذا مائةكّل مدين خمس إلى بالنسبة  أصال وفائدة 

ديسمبر  29مؤرخ في  80عدد  ق.م 48)أضيفت بالفصل  المجلةهذه  من 12الفصل  من 3

2003) . 

 

VII لسنة  114من القانون عدد  12بصرف النظر عن أحكام الفصل  .وعشرون إثنان

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989

الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة، األرباح المعاد استثمارها 

لسنة  58بالقانون عدد ص عليها حصص صناديق المساعدة على االنطالق المنصوفي اقتناء 

وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال  2005جويلية  18المؤرخ في  2005

ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة  22تنمية المنصوص عليها بالفصل 

التي تستعمل موجوداتها في  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83بالقانون عدد 

نقحت طبقا للتشريع المتعلق بها.  حصص صناديق المساعدة على االنطالقتتاب في االك

تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 1-3بالفصل 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت 

 مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(شركات االستثمار ذات رأس 
 

 ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح :
 

 مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ؛ -
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اب ح بشهادة اكتتإرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الطر - 

مرسوم من ال 2-3بالفصل نقحت الصناديق. مة من قبل المتصّرف في ودفع الحصص مسلّ 

بمالءمة االمتيازات الجبائية تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100عدد 

المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات 

 (رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
 

ويستوجب عدم استعمال موجودات الصندوق في األغراض المنصوص عليها بالقانون 

المتعلق بصناديق المساعدة على االنطالق وفي اآلجال وحسب الشروط المحّددة بالتشريع 

الجاري به العمل مطالبة المنتفع بالطرح بالتضامن مع المتصّرف في الصندوق بدفع الضريبة 

لغ المعاد استثمارها في اقتناء حصص الصندوق والتي لم تدفع على الشركات بعنوان المبا

بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي 

ؤرخ في الم 2005ة لسن 59دد من القانون ع 4)أضيفت بالفصل الجاري به العمل. 

 ىحداث صناديق المساعدة علالمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تشجيع إ 18/07/2005

 االنطالق(
 

VIII.  ال تقبل الضريبة على الشركات ضمن األعباء القابلة للطرح لضبط الربح الموظفة

 عليه الضريبة.
 

IX.  تطرح الخسارة المسجلة بعنوان سنة مالية والتي تبرزها محاسبة مطابقة للتشريع

بدخول  لخامسةاالمحاسبي للمؤسسات بالتتابع من نتائج السنوات الموالية وذلك في حدود السنة 

وال يشمل الطرح الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو األرباح طبقا للتشريع الجبائي  الغاية.

 العمل.الجاري به 
 

 سنوات من المداخيل خمسأكثر من على تسجيلها  غير أنه يمكن طرح الخسائر التي مرّ 

 ي إطارفاالستثنائية التي تحققها المؤسسات تبعا النتفاعها بالتخلي عن الديون المتخلّدة بذمتها 

 .مذكورةالثالثة عشر من هذا الفصل وذلك في حدود المداخيل االستثنائية المحققة  VIIالفقرة 

 

ويتم الطرح في هذه الحالة في حدود الخسائر المسجلة منذ مدة ال تتعدى عشر سنوات 

 لتصديقافي سنة الطرح شريطة أن تكون الحسابات بعنوان السنوات المسّجلة لخسائر قد تم 

احترازات لها تأثير على أساس  التصديقتضّمن يعليها من قبل مراقب حسابات دون أن 

 األداء.
 

توجب االنتفاع بهذه األحكام إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات لسنة طرح ويس

ي سنوات بقائمة مفصلة تبيّن مبلغ الخسائر الت خمسأكثر من الخسائر التي مّر على تسجيلها 

لم يتسن طرحها من نتائج السنوات السابقة وسنة تسجيلها ومبلغ الديون المنتفعة بالتخلي وسنة 

 االنتفاع بالتخلي.

ونقحت  21/12/2009المؤّرخ في  2009لسنة  71عدد  ق.م 2-36)أضيفت بالفصل 

 (16/05/2012في  المؤرخسنة  1ق.م التكميلي عدد  37بالفصل 
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ويمكن طرح الخسائر واالستهالكات بالنسبة إلى كل سنة مالية تسجل بعنوانها أرباح 

 وفق الترتيب التالي :

 

 الخسائر المؤجلة ، -أ

 استهالكات السنة المالية المعنية ، - ب

 االستهالكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة. - ج

 

طرحها بعنوان السنوات المسجلة ألرباح والموالية وال تقبل للطرح الخسائر التي لم يتم 

 101ق.م عدد  32ل نقحت بالفص) .لسنة تسجيل الخسائر وذلك في حدود األرباح المحققة

 (17/12/2002المؤرخ في 

 

X .لموّحدا الصندوق لفائدة المخّصصات تطرح للضريبة الخاضع الربح ضبط لغاية 

 توزيعها يتم والتي المجلة هذه من 12 الفصل من 6 بالعدد عليها المنصوص األجراء لترغيب

 .التجارية الشركات مجلة معنى على التجّمع لنفس المنتمية الشركات أجراء على

 (16/05/2012المؤرخ في  2012سنة ل 1ق.م التكميلي عدد  52)أضيفت بالفصل 

 

 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 18-15 بالفصل ألغي) مكرر : 48الفصل 

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري 14

 

المؤرخ في  2005لسنة  56من القانون عدد  5)أضيف بالفصل ثالثا :  48الفصل 

 المتعلق بإفراق المؤسسات االقتصادية( 18/07/2005

 

رح طيمكن للمؤسسات المعتمدة آللية اإلفراق كما تّم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل 

المصاريف المبذولة إلنجاز عملية اإلفراق من قاعدة الضريبة للسنة التي بذلت بعنوانها هذه 

 .(1)المصاريف وذلك في حدود وحسب شروط تضبط بأمر

 

المؤرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 14رابعا : )أضيف بالفصل  48ل الفص

 علق بتيسير إحالة المؤسسات(المت 25/12/2006

 

I.  ديسمبر  30المؤّرخ في  1989لسنة  114من القانون عدد  12مع مراعاة أحكام الفصل

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  1989

 11من الفصل  IIفي إطار الفقرة لمؤسسات الشركات، ينتفع األشخاص المعنويون المقتنون 

اح المعاد استثمارها في الغرض وذلك في حدود األرباح من هذه المجلة بطرح األرب مكرر

 الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة االقتناء.

 

 ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك. 

 

                                                           
 يتعلق بضبط شروط طرح المصاريف المبذولة إلنجاز عملية اإلفراق من قاعدة الضريبة وحدودها. 2006جانفي  16مؤّرخ في  0620لسنة  95أمر عدد  (1)
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 ويستوجب االنتفاع بالطرح : 

 

ع بالباب الرابعليها أن تكون المؤسسة المفّوت فيها ناشطة في قطاعات منصوص  -

 من هذه المجلة،

 

أن تواصل المؤسسة المقتنية استغالل المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمّدة ال تقّل عن  -

 ن السنة الموالية لسنة االقتناء؛ثالث سنوات ابتداء من غرة جانفي م

 

 مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات؛ -

  

في لمقتناة اأن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر  -

لمذكور تتضمن خاّصة قيمة االقتناء وبنسخة ا مكرر 11من الفصل  IIإطار الفقرة 

 من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعاله.

 

لمبالغ المعاد ا وتطالب المؤسسة المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان

استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة 

توقفها عن استغالل المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثالث سنوات الموالية لسنة الطرح. وال 

تطبق هذه األحكام في صورة التوقف عن االستغالل ألسباب خارجة عن نطاقها تضبط 

 . (1)أمرب

 

 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 9-15و 8-15و 7-15 بالفصل نقحت)

 والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية( 2017 فيفري 14
 

II. (2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 6-15 بالفصل ألغيت 

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية

 

المؤرخ في  2008لسنة  77عدد  ق.م 2-13)أضيف بالفصل  :(2) خامسا 48الفصل 

22/12/2008 ) 

تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة المداخيل المتأتية من كراء األراضي 

برمة لمدة ال تقل عن ثالث الفالحية المخصصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء م

 سنوات.

 

 الطرح: ويستوجب االنتفاع بهذا

 

 التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص األرض للزراعات الكبرى، -

                                                           
 يتعلق بتحديد أسباب عدم مواصلة النشاط الخارجة عن نطاق المؤسسة. 2007ماي  21مؤرخ في  2007لسنة  1266األمر عدد  (1)
 والسنوات الموالية المتبقية من العقد. 2008وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى المداخيل المتعلقة بسنة  2009العقود الجارية في غرة جانفي تطبق أحكام هذا الفصل على  (2)
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إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بشهادة تسلمها المصالح الجهوية  -

المختصة بالوزارة المكلفة بالفالحة تثبت أن األرض موضوع الكراء تم 

نة ل الستخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خال

 المعنية بالطرح.

 

المؤّرخ في  2009لسنة  71عدد  من ق.م 2-46)أضيف بالفصل  سادسا: 48الفصل 

 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 2-2نقح بالفصل و 21/12/2009

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تعلق الم 2011 أكتوبر

مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة تنمية 

 مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 16-15 بالفصل نقحو للتوظيف في رأس مال تنمية

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري 14 في

 

وبالفصل  48اثنان وعشرون من الفصل  VIIبالفقرة المنصوص عليه طرح اليستوجب 

من هذه المجلة عالوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور وبالفقرة  77

 خامسا من هذه المجلة. 39المنصوص عليها بالفصل توفر الشروط ، المذكورة

 

المؤّرخ في  2009لسنة  71عدد  من ق.م 51)أضيف بالفصل سابعا:  48الفصل 

21/12/2009) 

ثبت لمصالح الجباية وجود معامالت تجارية أو مالية بين مؤسسة ومؤسسات أخرى  إذا

تربطها عالقات تبعية، تخضع في تحديد قيمتها لقواعد تختلف عن تلك التي يمكن أن تقوم 

بين مؤسسات مستقلة فإن النقص في األرباح المترتب عن إعتماد هذه القواعد المختلفة يدمج 

 .ضمن نتائج هذه المؤسسة

 

تطبق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل في الحاالت التي يتبين فيها أن سعر المعامالت 

المعتمد من قبل المؤسسة المعنية يختلف عن أسعار المعامالت المعتمدة مع حرفائها اآلخرين 

أو عن أسعار المعامالت المعتمدة من قبل المؤسسات المستقلة المتعاطية لنشاط مماثل أو أنه 

تحمل أعباء بعنوان عمليات غير مبررة وأنه قد ترتب عن هذه المعامالت أو العمليات  تم

 التقليص في دفع األداء المستوجب.

 17/12/2010المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  20)أضيف بالفصل  ثامنا: 48الفصل 

 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 13-15 بالفصل وألغي

 (والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية
 

مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 1-2بالفصل أضيف ) تاسعا: 48الفصل 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس تعلق الم 2011 أكتوبر 21

مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة 

 مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 14-15 بالفصل وألغيللتوظيف في رأس مال تنمية 

 (والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017 فيفري 14 في

  

 



91 

 القسم الرابع

 النســب

 

 : 49الفصل 

 

I.  نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه  (1)%25تحدد بـ

الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار. وتطبق هذه النسبة أيضا على القيمة الزائدة المنصوص 

 80من القانون عدد  1-1)نقحت بالفصل من هذه المجلة  45من الفصل  IIعليها بالفقرة 

المتعلق بتخفيض نسب األداء وتخفيف الضغط  2006ديسمبر  18المؤرخ في  2006لسنة 

 . )30/12/2013المؤرخ في  54ق.م. عدد  1-18وبالفصل  الجبائي على المؤسسات

 

زائدة على الشركات بعنوان القيمة الغير أنه يمكن للمعنيين باألمر اختيار دفع الضريبة 

المؤرخ في  101ق.م عدد  48. )نقحت بالفصل من ثمن التفويت %15المذكورة بنسبة 

17/12/2002). 
 

إلى األرباح المتأتية من النشاط األصلي  بالنسبة %10غير أن هذه النسبة تضبط بـ 

من هذه المجلة  11مكرر من الفصل   Iوكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة

 وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة :
  

للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فالحي أو الصيد البحري  -

 أو تجهيز مراكب الصيد البحري، 
 

لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات  -

 عاضد،خاضعة للقانون العام للت

 لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة، -
 

 لتعاضديات االستهالك الخاضعة للقانون العام للتعاضد، -
 

لألرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة  -

ية الصناعة التقليدببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق القومي للنهوض ب

 والحرف الصغرى،
 

من هذه المجلة  68بالفصل تعريفها لألرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تّم  -

ة إلى لك بالنسبوذالفصل بنفس مراعاة نفس الشروط واالستثناءات الواردة  ومع

                                                           
 31/12/2013 وتبقى األرباح والقيمة الزائدة المحققة إلى غاية 01/01/2014المحققة ابتداء من والقيمة الزائدة تطبق هذه النسبة على األرباح  - (1)

 .%30خاضعة لنسبة 

بالنسبة إلى الشركات  %20، التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 2010جوان  7المؤرخ في  2010لسنة  29تم بمقتضى القانون عدد  -  

التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها سنوات ابتداء من سنة اإلدراج. ويمنح  5وذلك لمدة  %30التي تدرج أسهمها العادية بالبورصة بنسبة ال تقل عن 

التخفيض في هذه النسبة إلى  2017تم بمقتضى قانون المالية لسنة و .31/12/2019إلى  1/1/2010ببورصة األوراق المالية بتونس خالل الفترة من 

 .2017سنوات بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالبورصة ابتداء من غرة جانفي  5لمدة  15%
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انون من الق 1-5الفصل ب)أضيفت .2014األرباح المحققة ابتداء من غّرة جانفي 

والمتعلق بتخفيض نسب  2006ديسمبر  18في  المؤرخ 2006لسنة  80عدد 

األداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما تّم تنقيحه وإتمامه بالفصل 

 21بالفصل و 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70ق.م عدد  12

ق.م عدد  24، وبالفصل 21/12/2009المؤرخ في  2009لسنة  71ق.م عدد 

من المرسوم  11وبالفصل  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58

والمتعلق بقانون المالية  25/06/2011المؤرخ في  2011لسنة  56عدد 

 29رخ في المؤ 2012سنة ل 27ق.م عدد  20وبالفصل  2011التكميلي لسنة 

 25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  2-23ونقحت بالفصل  2012ديسمبر 

 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 3-15و 2-15 بالفصلو

 (المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2017
 

 .(25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  1-23)نقحت بالفصل 

 

 النسبة إلى: ب (1) %35وتحّدد هذه النسبة بــ

 

 2001جويلية  10المؤّرخ في  2001لسنة  65المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد  -

المؤّرخ  2006لسنة  19المتعلق بمؤسسات القرض، كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 ، 2006ماي  2في 

 الخدمات المالية لغير المقيمينإسداء الناشطة في إطار مجلة مؤسسات القرض غير المقيمة  -

 لك بالنسبة لعملياتها مع المقيمين، وذ

أوت  2المؤّرخ في  1988لسنة  92شركات االستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد  -

 2005لسنة  104كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاّصة القانون عدد  1988

 ، 2005ديسمبر  19المؤّرخ في 

ألحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا  -

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة  1992مارس  9المؤرخ في  1992لسنة  24

 ،2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  86وخاصة منها القانون عدد 

 

 2المؤّرخ في  1998لسنة  4شركات استخالص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد  -

 42المتعلق بشركات استخالص الديون كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  1998فيفري 

 ، 2003جوان  9المؤّرخ في  2003لسنة 

 1لي شبكات االتصال المنصوص عليهم بمجلة االتصاالت الصادرة بالقانون عدد مشغّ  -

لسنة  46كما تّم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد  2001جانفي  15المؤّرخ في  2001لسنة 

 ، 2002ماي  7المؤّرخ في  2002

                                                           

بالنسبة إلى الشركات التي  %20، التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 2010جوان  7المؤرخ في  2010لسنة  29تم بمقتضى القانون عدد  (1)

سنوات ابتداء من سنة اإلدراج. ويمنح التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها ببورصة  5وذلك لمدة  %30تدرج أسهمها العادية بالبورصة بنسبة ال تقل عن 

الشركات المنصوص عليها بالمطات السادسة والسابعة وال يطبق هذا التخفيض بالنسبة إلى  .31/12/2019إلى  1/1/2010األوراق المالية بتونس خالل الفترة من 

 لفقرة.والثامنة والتاسعة من هذه ا
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التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في شركات الخدمات في قطاع المحروقات  -

 إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،

المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار  -

 اتفاقيات خاّصـة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر األنابيب، 

المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون  -

 المتعلق بمنتوجات النفط. 1991المؤّرخ في غّرة جويلية  1991لسنة  45عدد 

 2006ديسمبر  18المؤرخ في  2006لسنة  80من القانون عدد  2-1)أضيفت بالفصل 

 4فصل ونقحت بال المتعلق بتخفيض نسب األداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات

المتعلق بإصدار مجلة إسداء  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  64من القانون عدد 

المؤرخ في  54من ق.م عدد  3-18وبالفصل  لمالية لغير المقيمينالخدمات ا

30/12/2013.) 
 

II.  أن تقّل الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي: يمكنال 
 

رقم المعامالت المحلّي الخام مع حّد أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم  من 0,2% -

للضريبة الخاضعة الشركات غير دينار بالنسبة إلى  500 تحقيق رقم معامالت يساوي

 .%10نسبة على الشركات ب
 

بالنسبة لرقم المعامالت الذي تخضع األرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات  0,1% -

منتجات أو خدمات خاضعة لنظام أو لرقم المعامالت المحقق من ترويج  %10بنسبة 

طبقا للتشريع والتراتيب  %6 الخام المصادقة اإلدارية لألسعار ال يفوق هامش ربحها

دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم  300مع حّد أدنى يساوي  الجاري بها العمل

 تحقيق رقم معامالت.

 

وال يطبق الحّد األدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خالل مدة إنجاز المشروع 

منصوص الوجود الفي التي ال تتجاوز في كل الحاالت ثالث سنوات من تاريخ إيداع التصريح 

 من هذه المجلة. 56عليه بالفصل 

 

ويطبق الحّد األدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع 

عاشرا من  49من الفصل  IVوبالفقرة  58من الفصل  Iالتصريح المنصوص عليه بالفقرة 

 هذه المجلة. 

 

في صورة بالمائة  50الفقرة بنسبة  للضريبة المنصوص عليه بهذه الحد األدنى ويرفّع

 القانونية.دفعه بعد شهر من انقضاء اآلجال 

 

بالطرح الكلي ألرباحها أو المنتفعة وال تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات 

بالتشريع الجاري به لذلك خالل المدة المحّددة لها وذلك لمداخيلها المتأتية من االستغالل 

 العمل.
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 106ق.م عدد  43و بالفصل  29/12/97المؤرخ في  88ق.م عدد  46بالفصل )نقحت 

 18المؤرخ في  2006لسنة  80من القانون عدد  2بالفصل و 19/12/2005المؤّرخ في 

 و المتعلق بتخفيض نسب األداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات 2006ديسمبر 

ق.م   2-48وبالفصل  2010 12// 17المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  38بالفصل 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54عدد 
 

 القسم الخامس

 نظام تجميع النتائج

وألغي  2000ديسمبر  25مؤرخ في  2000لسنة  98ق.م عدد  30)أضيف بالفصل 

المتعلق  2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانونمن  17-15بالفصل 

 (بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية

 

 (تاسعا 49 مكرر إلى 49الفصول من )

 

  80م عدد ق. 23ف بالفصل )أضينظام اندماج وانقسام الشركات   :عاشرا 49الفصل 

 (2003ديسمبر  29ؤرخ في م  2003لسنة 
 

I. الزائدة الناتجة عن اإلسهام بعناصر  القيمةالربح الخاضع للضريبة تطرح  لضبط

لشركات باستثناء السلع كلي لنقسام عملية اأو إطار عملية اندماج شركات األصول في 

 واألمالك والقيم التي تكّون غرض االستغالل. 
 

لتي آلت الشركة لنتائج الخاضعة للضريبة الأن القيمة الزائدة المذكورة تدمج ضمن  غير

من مبلغها  %50في حدود إليها عناصر األصول بمقتضى عملية االندماج أو عملية االنقسام 

 سنة االنقسام.من أو  االندماجالخمس سنويا ابتداء من سنة  اسأسوذلك على 
 

صورة التفويت في العناصر المذكورة قبل نهاية خمس سنوات ابتداء من سنة  وفي

يدمج القسط من القيمة الزائدة الذي لم يتّم إخضاعه للضريبة  ،سنة االنقساممن  أو االندماج

 نتائج سنة التفويت.  ضمن
 

التي  لزائدةاالفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة أعاله إذا كانت القيمة تطبق أحكام  وال

في  تالتفويالمنقسمة في صورة  الشركة كان من الممكن تحقيقها من قبل الشركة المدمجة أو

ة على الضريب منالعناصر المذكورة قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات أو معفاة 

 الشركات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
  

II.  التي تم طرحها وفقا  ال تدمج المدخرات ،كلي للشركات انقسامأو  اندماجفي صورة

 موجب ال يزال لهاوالتي من هذه المجلة  48ثالثا من الفصل  Iمكرر و Iو Iألحكام الفقرات 

 منض المذكورةضمن نتائج الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة شريطة تسجيل المدخرات 

بمقتضى عملية  التي آلت إليها عناصر األصول موضوع المدخرات  اتموازنات الشرك

 .االندماج أو عملية االنقسام
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II تطرح من نتائج الشركة أو الشركات التي آلت إليها عناصر األصول بمقتضى  .مكرر

دماج أو انقسام كلي للشركات االستهالكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة والخسائر عملية ان

المسجلة على مستوى الشركة المدمجة أو المنقسمة والتي لم يتسّن طرحها من نتائج سنة 

 االندماج أو سنة االنقسام الكلي للشركات. 
 

ن ال تتعدى فترة ويتّم طرح الخسائر واالستهالكات طبقا ألحكام هذه المجلة على أ

 48من الفصل  IXالطرح بالنسبة إلى الخسائر ما تبقى من المدة المنصوص عليها بالفقرة 

 من هذه المجلة. 
 

ويتّم طرح الخسائر واالستهالكات المؤجلة على مستوى الشركات التي آلت إليها 

عناصر األصول بمقتضى عملية االنقسام الكلي للشركات كّل في حدود ما آل إليها من 

 األصول الصافية للشركة المنقسمة مقارنة بجملة األصول الصافية موضوع االنقسام. 
 

 ويستوجب االنتفاع بالطرح :
  

اع الشركات المدمجة أو المنقسمة بمركز أو بمكتب مراقبة الضرائب المختّص في إيد -

من هذا الفصل قائمة في الخسائر واالستهالكات  IVاألجل المنصوص عليه بالفقرة 

-88نقحت بالفصل (وات التي سجلت بعنوانها، نالمؤجلة موضوع الطرح مع بيان الس

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  5
 

تسجيل الشركات التي آلت إليها عناصر األصول بمقتضى عملية االندماج أو عملية  -

االنقسام الكلي للشركات الخسائر واالستهالكات موضوع الطرح ضمن جدول 

احتساب النتيجة الجبائية انطالقا من النتيجة المحاسبية مع بيان مصدرها وضمن 

 اإليضاحات حول القوائم المالية.

  ).31/12/2004المؤرخ في  90ق.م عدد   1-36)أضيفت بالفصل 
 

III.  (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  3-88) ألغيت بالفصل 
 

IV.  بصرف النظر عن أحكام الفقرةI  من هذه المجلة، يتعيّن على الشركات  58من الفصل

قصاه في أجل أالمدمجة أو الشركات المنقسمة إيداع التصريح المتعلق باالنقطاع عن النشاط 

نهاية الشهر الثالث من تاريخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقّرت عملية االندماج أو 

خاّصة النتائج المسّجلة من تاريخ بدء السنة المالية  هذا التصريحويتضّمن  .عملية االنقسام

لسنة االنقسام أو لسنة االندماج إلى تاريخ بدء مفعول عملية االنقسام أو عملية االندماج وكذلك 

المؤرخ في  54ق.م عدد   4-88) نقحت بالفصل  المّدخرات التي أصبحت دون موجب.

30/12/2013 .) 
 

دماج أو لعملية االنقسام مفعول رجعي تدمج نتائج سنة غير أنه، إذا كان لعملية االن

االندماج أو سنة االنقسام ضمن نتائج الشركات التي آلت إليها عناصر األصول بمقتضى 
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عملية االندماج أو عملية االنقسام. وفي هذه الحالة تضبط القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة 

ى أساس قيمتها المحاسبية الصافية المسجلة الناتجة عن عملية اإلسهام بعناصر األصول عل

لدى الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في تاريخ ختم الموازنة للسنة السابقة لسنة االندماج 

 أو لسنة االنقسام.

 

IV تطبّق أحكام هذا الفصل على عمليات االندماج وعلى عمليات االنقسام الكلي  .مكرر

الشركات التجارية وشريطة أن تكون الشركات المعنية للشركات التي تتّم طبقا ألحكام مجلة 

خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون قد تمت المصادقة على حساباتها بعنوان 

ل )أضيفت بالفصللشركات.  لـّيآخر سنة مالية مختومة في تاريخ االندماج أو االنقسام الك

 (.31/12/2004ؤرخ في الم 90ق.م عدد   36-2

 

V. لشركات التي آلت إليها عناصر األصول بمقتضى عملية االندماج  أو عملية تطالب ا

االنقسام التي انتفعت بأحكام هذا الفصل في صورة قيامها بعمليات انقسام قبل نهاية مّدة ثالث 

سنوات ابتداء من غّرة جانفي من السنة الموالية لسنة االندماج أو لسنة االنقسام بدفع الضريبة 

التي لم يتّم دفعها تطبيقا ألحكام هذا الفصل، تضاف إليها الخطايا المستوجبة على الشركات 

 طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

 

VI. ابتداء  هايبدأ مفعولات التي االنقسام الكلي للشرك عملياتعلى هذا الفصل أحكام  تطبق

 .2004من غرة جانفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 الباب الثالث

 مشــتركــةأحـكام 

 

 القسم األول

 مكان توظيف الضريبة

 

 : 50الفصل 

والمتعلق  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82من القانون عدد  7)ألغي بالفصل 

 بإصدار مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية( .

 

 القسم الثاني

 طرق الدفع

 األقساط االحتياطية -1

 

 :51الفصل 

 

I.  ةاضعالخ والمؤسسات الفرديةباستثناء المستغلين في الفالحة والصيد البحري 

مكّرر من هذه المجلة، يطالب األشخاص  44بالفصل  االمشار إليهللضريبة التقديرية 

ريبة الخاضعون للض الطبيعيون المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات واألشخاص

لمهنة غير تجارية بدفع ثالثة تسبقات تسمى "أقساط المتعاطون لنشاط تجاري أو على الدخل 

نقحت )احتياطية" وذلك بعنوان الضريبة المستوجبة على مداخيلهم أو على أرباحهم الجملية.

ؤرخ الم 111ق.م عدد  62وبالفصل  30/12/96مؤرخ في ال 113عدد  ق.م 28بالفصل 

 (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  1-35وبالفصل  98 /28/12في 

 

من هذا الفصل  IVويعفى من دفع القسط االحتياطي األول المشار إليه بالفقرة 

المؤرخ  125عدد  ق.م 36)نقحت بالفصل األشخاص الطبيعيون المتعاطون لحرف تقليدية. 

 (.27/12/93في 

 

األقساط االحتياطية من هذه المجلة من دفع  4ويعفى األشخاص المشار إليهم بالفصل 

وذلك بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على حصصهم في األرباح والمداخيل المحققة 

 56ل )أضيفت بالفصصل. ــمن قبل الشركات والتجمعات والصناديق المشار إليها بنفس الف

 123عدد  ق.م 57ل ونقحت بالفص 31/12/99المؤرخ في  1999لسنة  101دد ق.م ع

 (.28/12/2001المؤرخ في 

 

II.  تستخلص األقساط االحتياطية التي تدفع ابتداء من السنة الثانية للنشاط حسب دفوعات

 من الضريبة المستوجبة بعنوان مداخيل أو أرباح السنة السابقة. %30يساوي كل واحد منها 
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وال تؤخذ بعين االعتبار لضبط قاعدة احتساب األقساط االحتياطية القيمة الزائدة أو 

القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في األصول الثابتة المادية واألصول الثابتة غير المادية 

وفي محفظة السندات دون أن تقّل قاعدة احتساب األقساط االحتياطية عن الضريبة الدنيا 

 85عدد  ق.م 45فت بالفصل )أضيمن هذه المجلة.  49و 44يها بالفصلين المنصوص عل

 (. 25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة 
 

-35 وألغيت بالفصل  30/12/1996 المؤرخ في 113عدد  ق.م 29)أضيفت بالفصل 

 .(17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  2
 

-35  وألغيت بالفصل 28/12/2001المؤرخ في  123عدد  ق.م 73بالفصل  )أضيفت

 .(17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58 ق.م عدد  2
 

III.  تطرح المبالغ المخصومة من المورد في شكل تسبقات كما هو منصوص عليها

من هذا  Iمن هذه المجلة، من األقساط االحتياطية الواجب دفعها بمقتضى الفقرة  52بالفصل 

 الفصل.
 

حالة تعذر جزئي أو كلي لتطبيق هذا الطرح، يتم طرح ما تبقى من األقساط المقبلة في 

 أو عند االقتضاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات.
 

IV.  : يتم التصريح باألقساط االحتياطية ودفعها 
 

 خالل الخمسة والعشرين يوما األولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي -

 تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين،

خالل الثمانية والعشرين يوما األولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي  -

 تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى األشخاص المعنويين. 

 85م عدد ق. 71وبالفصل  27/12/93مؤّرخ في ال 125عدد  مق. 36)نقحت بالفصل 

 (. 25/12/2006المؤرخ في  2006لسنة 
 

 (.27/12/93المؤرخ في  125عدد  ق.م 44)أضيف بالفصل  مكرر : 51الفصل 
 

I.  من هذه المجلة باستثناء الصناديق  4تطالب الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل

أو الضريبة  نالمشتركة للديون بدفع تسبقة بعنوان الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيي

عدد  ق.م 58)نقحت بالفصل على الشركات المستوجبة على مداخيل الشركاء أو األعضاء. 

 (.28/12/2001المؤرخ في  123
 

II.  نقحتمن األرباح المحققة بعنوان السنة السابقة.  %25وتستخلص هذه التسبقة بنسبة( 

 1999لسنة  101عدد  ق.م 55وبالفصل  29/12/97المؤرخ في  88عدد  ق.م 44بالفصل 

 (.31/12/99ؤرخ في الم
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بالنسبة إلى األرباح الخاضعة للضريبة على الشركات  %10وتخفض هذه النسبة إلى 

على مستوى الشركاء واألعضاء طبقا لهذه المجلة وبالنسبة إلى األرباح الراجعة  %10بنسبة 

إلى الشركاء واألعضاء من األشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي المداخيل طبقا لهذه 

-2 بالفصل نقحتو 25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  27)أضيفت بالفصل  المجلة.

والمتعلق بمراجعة منظمة  فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 3

 (.2017 االمتيازات الجبائية
 

III. من الفقرة  2عها في نفس اآلجال المنصوص عليها بالعدد يتم التصريح بالتسبقة ودفI 

 من هذه المجلة. 60من الفصل 
 

 (.25/12/95المؤرخ في  109عدد  ق.م 47)أضيف بالفصل ثالثا :  51الفصل 

على الدخل والضريبة على الشركات محل تسبقة على واردات مواد تكون الضريبة 

والمعاليم المستوجبة  من القيمة الديوانية للمواد تضاف لها األداءات %10االستهالك بنسبة 

 .(1)بط قائمة المواد الخاضعة لهذه التسبقة بمقتضى أمرعليها وتض
 

 الدخل أو من الضريبة علىتطرح التسبقة من األقساط االحتياطية ومن الضريبة على 

 من هذه المجلة. 54و 51الشركات وفقا ألحكام الفصلين 
 

استخالص التسبقة والمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات كما هو الشأن بالنسبة  يتمّ 

 للمعاليم الديوانية.
 

المؤرخ في  2010لسنة  58 ق.م عدد 1-33)أضيف بالفصل : ارابع 51 الفصل

المتعلق  2011أفريل  14المؤرخ في  2011لسنة  28عدد وألغي بالمرسوم  17/12/2010

 27ق.م عدد  1-37وأضيف بالفصل  بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني

 ( 29/12/2012المؤرخ في 

يتعين على مؤسسات اإلنتاج الصناعي وعلى المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة 

من الفصل األول من مجلة األداء على القيمة  IIمن الفقرة  3كما تم تعريفها بمقتضى العدد 

الخاضعين على بيوعاتها إلى األشخاص الطبيعيين  % 1المضافة توظيف تسبقة بنسبة 

ام التقديري في صنف األرباح الصناعية والتجارية أو على للضريبة على الدخل حسب النظ

 .أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية
 

وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل األداءات. وال 

 تحتسب التسبقة على بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار.
 

يتم التصريح بالتسبقة ودفعها خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في 

اآلجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات 

 المتعلقة بها وفقا لإلجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.
                                                           

 عند التوريد.  %10يتعلق بضبط قائمة مواد االستهالك الخاضعة للتسبقة بنسبة  1996مارس  25مؤرخ في  1996لسنة  500مر عدد أ (1)
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 المؤرخ في 2010لسنة  58ق.م عدد  36ف بالفصل )أضي :خامسا 51الفصل 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  4-17بالفصل وألغي  17/12/2010
 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  1-29)أضيف بالفصل  سادسا: 51الفصل 
 يتعين على مؤسسات اإلنتاج الصناعي وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة 

المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات  على بيوعاتها لفائدة%3 نسبة قدرهاتوظيف 

 وغير المحققين ألرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخرما لم تتجاوز القيمة الجملية

 دينار سنويا. 20.000أو الخدمة، التي تم اقتناؤها  للبضاعة،
 

  .بالفاتورة باعتبار كل األداءات وتحتسب النسبة المذكورة على المبلغ المضمن
 

المحتسب طبقا ألحكام الفقرة األولى أعاله محّررا من الضريبة على  ويكون المبلغ

 الدخل بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.
 

يتم التصريح بالمبلغ المشار إليه أعاله ودفعه خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه 

وتتم مراقبة ومعاينة  .ددة بالنسبة إلى الخصم من الموردوذلك في اآلجال المح توظيفه

 .المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا لإلجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد
 

  الخصم من المورد -2

 :52الفصل 
 

I.  تكون الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات محل خصم من المورد حسب

 النسب التالية:
 

بعنوان األتعاب والعموالت وأجور الوساطة واألكرية وكذلك مكافآت األنشطة  %15 .أ

غير التجارية مهما كانت تسميتها والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية 

واألشخاص المعنويين واألشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب 

 المجلة هذه من 22 الفصل من II بالفقرة إليهم المشار األشخاصو النظام الحقيقي

ق.م  1-45الفصل بو 31/12/2004المؤّرخ في  90عدد  ق.م 1-69)نقحت بالفصل 

 (.29/12/2012المؤرخ في  27عدد 
 

كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات  %15وتطبق نسبة 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  3-29) أضيفت بالفصل  لفائدة الغير.
 

 وتخفض هذه النسبة إلى:
 

بعنوان األتعاب والعموالت وأجور الوساطة واألكرية ومكافآت األنشطة غير  2.5% -

التجارية مهما كانت تسميتها والمتأتية من عمليات التصدير على معنى التشريع الجبائي 

) أضيفت بالفصل الجاري به العمل والمدفوعة من قبل األشخاص المشار إليهم أعاله. 

 59ق.م عدد  1-17ونقحت بالفصل   2013 /30/12المؤرخ في  54ق.م عدد  51-7
 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في 
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بعنوان األتعاب وبعنوان معينات كراء النزل إذا دفعت هذه األتعاب أو هذه المعينات  5% -

إلى األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات 

واألشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على من هذه المجلة  4المشار إليها بالفصل 

و بعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين و المبدعين و إلى  الدخل حسب النظام الحقيقي

األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات و ذلك بعنوان إنتاج وتوزيع و 

الفصل )نقحت بكيلية  عرض األعمال المسرحية و الركحية و الموسيقية و األدبية و التش

المالية المتعلق بقانون  25/06/2011المؤّرخ في  2011لسنة  56من المرسوم عدد  8

 (2011التكميلي لسنة 

 

ويستوجب االنتفاع بهذه النسبة بعنوان األتعاب بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين 

عاب للضريبة المنتفع باألتتثبت خضوع  ببطاقة التعريف الجبائياالستظهار لدى المدينين بها 

 (30/12/2013المؤرخ في  54.م عدد ق 2-88نقحت بالفصل ) حسب النظام الحقيقي.

 

بعنوان األتعاب مقابل الدراسات المدفوعة إلى مكاتب الدراسات الخاضعة  2,5% -

للضريبة على الشركات أو التي تنشط في شكل تجمعات أو شركات المشار إليهـــا 

من هذه المجلة وإلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل  4بالفصل 

من رقم المعامالت خال من األداء  %50حسب النظام الحقيقي إذا ثبت أن ما ال يقل عن 

على القيمة المضافة بعنوان السنة السابقة للسنة المالية التي تم خاللها دفع األتعاب متأت 

 من التصدير.

 

بعنوان األتعاب االستظهار لدى  %2,5ويستوجب االنتفاع بالخصم من المورد بنسبة 

 ءات المختصة.المدينين بها بشهادة في الغرض تسلـّمها مصالح األدا

 

 98ق.م عدد  31والفصل  31/12/90لمؤرخ في ا 111عدد  ق.م 45)نقحت بالفصل 

 59والفصل  27/12/93مؤرخ في ال 125عدد  ق.م 43والفصل  91/ 31/12المؤرخ في 

 101عدد  ق.م 53بالفصل وألغي وعّوض  2001/ 28/12المؤرخ في  123عدد  ق.م

المؤرخ في  90عدد  من ق.م 2-69ونقحت بالفصل  17/12/2002المؤرخ في 

 27المؤرخ في  2007لسنة  70ق.م عدد  13وألغيت وعّوضت بالفصل  31/12/2004

 (.2007ديسمبر 

 

 بعنوان : %15 .ب
 

 (،30/12/96المؤرخ في  113عدد  ق.م 30)ألغيت بالفصل  -

 (،30/12/96المؤرخ في  113عدد  ق.م 30)ألغيت بالفصل  -

ي رين والتي لم تحقق فالراجعة إلى غير المقيمين وغير المستقالمكافآت والمداخيل  -

 ام الفقرتين الفرعيتين "ج"ونسية وذلك مع مراعاة أحكموجودة بالبالد الت إطار منشأة

المؤرخ في  101د م عدق. 47)نقحت بالفصل . "هــ" من هذه الفقرةو

17/12/2002). 
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 4-69وألغيت بالفصل  26/12/94المؤرخ في  127ق.م عدد  52أضيفت بالفصل ) -

 (.31/12/2004المؤرخ في  90دد من ق.م ع

من الفصل  IIالتفويت في العقارات أوفي الحقوق المنصوص عليهــــا بالفقرة  ثمن -

 األشخاص أومن هذه المجلة والمدفوع من قبل الدولة أو الجماعات المحلية  45

 نظامال حسب الدخل على للضريبة الخاضعين الطبيعيين األشخاص أو المعنويين

)أضيفت  المجلة هذه من 22 الفصل من II بالفقرة إليهم المشار األشخاص أو الحقيقي

ق.م  2-45ونقحت بالفصل  17/12/2002المؤرخ في  101عدد  ق.م 49ل بالفص

 .(29/12/2012المؤرخ في  27 عدد

 

بعنوان مداخيل رؤوس األموال المنقولة باستثناء فوائد اإليداعات والسندات  %20 .ج

ند طبقا المكافآت والمنح التي تسوبعنوان بالعملة األجنبية وبالدينار القابل للتحويل 

للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في 

الفصل )نقحت ب. مقارضة باألسهم بصفتهم تلكالشركات خفية اإلسم وفي شركات ال

المؤرخ في  113دد ق.م ع 31وبالفصل  31/12/91ؤرخ في الم 98عدد  ق.م 31

 3-69وبالفصل  28/12/98المؤرخ في  111عدد  ق.م 43وبالفصل  30/12/96

 78من ق.م عدد  2-30وبالفصل  31/12/2004المؤرخ في  90عدد  من ق.م

 (.17/12/2016المؤرخ في 
 

 "أ"الفقرتين الفرعيّتين بعنوان المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام  (1) %5ج مكّرر. 

)أضيفت  من هذه المجلة. 29مكّرر من الفصل  IIوالفقرة   IIمن الفقرة  "ج"و 

 1-25ونقحت بالفصل  30/12/2013المؤرخ في  54من ق.م عدد  4-19بالفصل 

 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد 

 

الضريبة بعنوان األرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة  دفعويتم 

بتونس طبقا ألحكام اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي، من قبل المنشآت الدائمة لها بتونس 

 26المؤرخ في  59ق.م عدد  2-25) أضيفت بالفصل عن طريق تصريح يودع في الغرض.

 (.2014ديسمبر 
 

       .(2)بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب %25ج ثالثا. 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  4-19أضيفت بالفصل )
 

 (.30/12/96المؤرخ في  113عدد  ق.م 30)ألغيت بالفصل  .د
 

فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبالد  بعنوان %5هـ. 

  .التونسية

                                                           
 ال تطبّق على عمليات توزيع األرباح من األموال الذاتية التي تتضّمنهاو 01/01/2015تطبق هذه النسبة على المداخيل الموزعة ابتداء من  (1)

شريطة تضمين األموال الذاتية المذكورة بقائمة اإليضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان  2013ديسمبر  31موازنة الشركة الموّزعة في 

 .2013سنة 
 .2016على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي ، يطبق الخصم من المورد 2016ق.م  7-19طبقا للفصل  (2)
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 12-41ونقحت بالفصلين  94 /26/12المؤرخ في  127عدد  ق.م 54بالفصل  )أضيفت 

مرسوم من ال 1-12وبالفصل  17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 43و

بمالءمة االمتيازات الجبائية تعلق الم 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100عدد 

المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخالت شركات االستثمار ذات 

ق.م  1-15بالفصل و رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

 (31/12/2011المؤرخ في  7عدد 

 

بعنوان القيمة الزائدة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة السندات  (1) %25. رمكرّ هـ 

من  IIIأو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة  

 أساس على يحتسب حّدا المستوجب، المبلغ يتعدى أن ودون من هذه المجلة 45الفصل 

نقحت  (.المذكورة الحقوق أو السندات إحالة إعادة أو التفويت ثمن من %5 نسبة

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  2-18بالفصل 
 

بالنسبة إلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية  %10وتضبط هذه النسبة بــ 

 أساس على يحتسب حّدا المستوجب، المبلغ يتعدى أن ودون من هذه المجلة 3من الفصل 

 بنفس عليها المنصوص الحقوق أو السندات إحالة إعادة أو التفويت ثمن من %2,5 نسبة

  .الفقرة

 

وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد الفارق بين سعر التفويت في 

السندات وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت وقيمة االقتناء كل المصاريف المبذولة 

االقتناء بما في ذلك منحة اإلصدار عند االقتضاء وذلك على أساس بمناسبة عملية التفويت أو 

 الوثائق المبررة.

ونقحت بالفصل  31/12/2011المؤرخ في  2011سنة  7ق.م عدد  2-15)أضيفت بالفصل 

  (16/05/2012المؤرخ في  1ق.م التكميلي عدد  12
من سعر التفويت في العقارات وفي الحقوق االجتماعية بالشركات العقارية  %2,5و. 

وفي األصول التجارية المصّرح به بالعقد، المدفوع من قبل الدولة والجماعات المحلية 

واألشخاص المعنويين واألشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب 

 .من هذه المجلة 22من الفصل  IIبالفقرة  النظام الحقيقي واألشخاص المشار إليهم

من القانون  2ونقحت بالفصل  26/12/94المؤرخ في  127ق.م عدد  55)أضيفت بالفصل 

المتعلق بتبسيط اإلجراءات الجبائية  1998أوت  4المؤرخ  في   1998لسنة  73عدد 

المؤرخ في  27ق.م عدد  46ألغيت وعوضت بالفصل و والتخفيض في نسب األداء

29/12/2012(. 
 

بل ومن ق المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرضعلى الخصم من المورد يطبق وال 

قابل ممؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها 

االقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا 

                                                           
وتبقى المبالغ المدفوعة مقابل عمليات التفويت  2014/ 01/01عمليات التفويت المنجزة ابتداء من  على المبالغ المدفوعة مقابلتطبّق هذه النسبة  (1)

 .%30المنجزة قبل هذا التاريخ خاضعة لنسبة 
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بعنوان االقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك و ،ملزمين بالقيام بالخصم من الموردغير 

المؤرخ في  54ق.م عدد  1-81أضيفت بالفصل  ((1).المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها

 .(25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  1-16ونقحت بالفصل   30/12/2013
 

 من:  %1.5ز. 
 

 (17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 1-44ألغيت بالفصل ) -

دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة  1000المبالغ التي تساوي أو تفوق  -

 واألشخاص المعنويين واألشخاصوالمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية 

 المشار واألشخاص الحقيقي النظام حسب الدخل على للضريبة الخاضعين الطبيعيين

من سلع ومعّدات  بعنوان اقتناءاتهم المجلة هذه من 22 الفصل من II بالفقرة إليهم

وتجهيزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاّصة المنصوص عليها بهذا 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  1-51)نقحت بالفصل الفصل.

ونقحت   25/12/2006المؤرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 81بالفصل  ضيفتأ) -

وألغيت بالفصل  17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق  2-44بالفصل 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  51-2
ضيفت )أ. مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات االتصاالت -

 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد  1-30بالفصل 

 

التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بالنسبة إلى المبالغ  %0.5وتخفض هذه النسبة إلى 

 %10نسبة ببطرح الثلثين منها أو التي تخضع األرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات 

ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد  2-17) أضيفت بالفصل  طبقا ألحكام هذه المجلة.

 2017 فيفري 14 في مؤرخال 2017 لسنة 8 عدد القانون من 4-2 بالفصل نقحتو 2014

 (.والمتعلق بمراجعة منظمة االمتيازات الجبائية
 

 وال يطبّـق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة :
 

اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوريات  في إطار -

 والنشريات ؛
 

 بعنوان عقود التأمين ؛ -
 

 وعقود االستصناعوعقود اإلجارة وعقود بيع مرابحة  بعنوان عقود اإليجار المالي -

ومن قبل مؤسسات التمويل  لم المبرمة من قبل مؤسسات القرضوعقود بيع السّ 

 الفصلب)نقحت  .الصغير التي تمارس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها

المؤرخ  7ق.م عدد  4-36بالفصل و 29/12/2003في  المؤرخ 80 عددق.م. 74

 (25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  1-16وبالفصل  31/12/2011في 
 

                                                           
عقود بيع المرابحة المبرمة قبل دخول أحكام القانون المذكور حيز ، تطبق أحكام هذه الفقرة على 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م.عدد  3-81طبقا للفصل  (1)

 .التطبيق. وال يمكن أن تؤدي هذه األحكام إلى إرجاع مبالغ سبق استخالصها
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مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي  -

 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. %6ال يتجاوز هامش ربحها الخام 

 (.30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  3-51)أضيفت بالفصل 
 

ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها  من قبل مؤسسات القرض -

مقابل االقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة   طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها

وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم 

من المورد، وبعنوان االقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها 

المؤرخ في  54ق.م عدد  2-81أضيفت بالفصل  ) بالتشريع المتعلق بها.

 (25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  1-16ونقحت بالفصل  30/12/2013
 

 

لدى األشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها  االقتناءاتمقابل  -

 26المؤرخ في  59ق.م عدد  35) أضيفت بالفصل من هذه المجلة. 23بالفصل 

 (.2014ديسمبر 
 

 (.29/12/97المؤرخ في  88عدد  ق.م 42)أضيفت بالفصل 
 

ق.م  2-51ل الفصبوألغيت  25/12/95مؤرخ في  109عدد  ق.م 50أضيفت بالفصل )

 (.17/12/2002المؤرخ في  101عدد 
 

ويتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المداخيل المشار إليها بالفقرة 

 وذلك بصرف لحسابه أو لحساب الغيرالفرعية األولى من هذه الفقرة سواء كان هذا الدفع 

ق.م عدد  5-51)نقحت بالفصل  .النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمداخيل المذكورة

 (.30/12/2013المؤرخ في  54

 

وتضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس األموال المنقولة بعنوان سندات  

الضريبة على الدخل أو من الضريبة على االقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من 

 (.31/12/99المؤرخ في  101عدد  ق.م 57)أضيفت بالفصل . (1)الشركات بمقتضى أمر

 

II. 1 )الضريبة على  منالخصم من المورد محّررا من الضريبة على الدخل أو  ويكون

  Iن الفقرة ج م و  ب  رتين الفرعيّتينالشركات وذلك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفق

رات الفرعية وبالفقالممنوحة لغير المقيمين وغير المستقرين بالبالد التونسية  من هذا الفصل

)نقحت   .من هذه الفقرة 3الفرعية  وبالفقرة من هذا الفصل Iمن الفقرة هـ وج مكّرر وج ثالثا 

المؤّرخ في  80ق.م عدد  71وبالفصل   30/12/96في  المؤرخ 113دد ق.م ع 32بالفصل 

 5-19وبالفصل  31/12/2004المؤرخ في  90عدد  ق.م 5-69وبالفصل  29/12/2003

المؤرخ في  53ق.م عدد  5-19بالفصل و 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد من 

25/12/2015). 
 

                                                           
يتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس األموال المنقولة بعنوان  2007جويلية  17مؤرخ في  2007لسنة  1870أمر عدد  (1)

 االقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات. سندات



106 

غير أنه يمكن طرح الخصم من المورد المشار إليه بالمطة الخامسة من الفقرة الفرعية 

من هذا الفصل من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المشار إليها  I"ب" من الفقرة 

المؤرخ في  101عدد  ق.م 50أضيفت بالفصل ). من هذه المجلة 45من الفصل  IIبالفقرة 

17/12/2002). 

 

ويستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والحقوق موضوع عملية تفويت بين غير 

مقيمين اإلدالء بشهادة مسلمة من قبل مصالح األداءات المختصة تثبت دفع المفّوت للضريبة 

المؤرخ في  54ق.م عدد  2-92) أضيفت بالفصل المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة.

30/12/2013 .) 

 

يمكن لألشخاص الخاضعين للخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من كما 

لفرعية بالفقرة ا االمنصوص عليه إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها أو منالتفويت 

من هذا الفصل اختيار خضوعهم للضريبة على دخل األشخاص  I" من الفقرة مكّرر "هــ

 IIIمن الفقرة  3والفقرة  38من الفصل  18والنقطة  33الفصل الطبيعيين حسب مقتضيات 

حسب  (1) %25 للضريبة على الشركات بنسبة خضوعهممن هذه المجلة أو  44من الفصل 

ألغيت  من هذه المجلة. 45من الفصل  III األولى من الفقرة الفرعية  مقتضيات الفقرة

 2011 أكتوبر 21مؤرخ في ال 2011لسنة  100مرسوم عدد من ال 2-12وعوضت بالفصل 

بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تعلق الم

تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس 

 1-18وبالفصل   31/12/2011المؤرخ في  7ق.م عدد  3-15بالفصل ونقحت  مال تنمية

 (.30/12/2013المؤرخ في  54ق.م. عدد 
 

 الضريبة من أو الدخل على الضريبة من المورد من الخصم يطرح الحالة هذه وفي

 المنابات يف أو األسهم في التفويت من المتأتية الزائدة القيمة على المستوجبة الشركات على

 .المجلة هذه من 54 الفصل لمقتضيات طبقا المذكورة الحصص في أو اإلجتماعية

 (17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 13-41)أضيفت بالفصل 

 

يتعيّن  ،التي تتّم بين أشخاص غير مقيمينأو إعادة اإلحالة التفويت  اتعمليإلى  وبالنسبة

على متصرفي إعادة اإلحالة و وأعلى الشركات الصادرة عنها السندات موضوع التفويت 

الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها مطالبة المقتني الجديد للسندات أو للحصص 

فع المختصة تثبت د األداءاتباإلدالء بشهادة مسلمة من قبل مصالح أو للحقوق المتعلقة بها 

أو في  اتالتفويت  في السند المتأتية منالمفوت للضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة 

أو عدم استحقاقها وذلك أو في الحقوق المتعلقة بها أو من إعادة إحالتها، الحصص المذكورة 

ق.م عدد  1-92) أضيفت بالفصل .قبل تمكينه من حصته في األرباح أو المداخيل الموزعة

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54

 

                                                           
وتبقى القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت المنجزة إلى غاية  2014/ 01/01تطبّق هذه النسبة على القيمة الزائدة المحققة ابتداء من  (1)

  .%30ضريبة بنسبة خاضعة لل 31/12/2013
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كما يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموّزعة طبقا ألحكام هذا الفصل 

على الدخل السنوية المستوجبة أو لإلرجاع وذلك بالنسبة إلى  الضريبةقابال للطرح من 

.) أضيفت دينار سنويا 10.000األشخاص الطبيعيين الذين ال تتعدى مداخيلهم الموزعة 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54د من ق.م عد 6-19بالفصل 

 

وتخضع مداخيل رؤوس األموال المنقولة المحققة من قبل األشخاص المعنويين غير  (2

الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول 

األوراق  في وكذلك مداخيل رؤوس األموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للتوظيف

 2001جويلية  24المؤرخ في   2001لسنة    83المالية المنصوص عليه بالقانون عدد  

المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي لخصم من المورد  نهائي وغير قابل 

ت نقح)مداخيل ل الشخص الذي يقوم بدفع هذه الويتم هذا الخصم من قب %20لإلرجاع بنسبة 

 2001لسنة  123عدد  ق.م 21وبالفصل  31/12/91المؤرخ في  98دد ع ق.م 31بالفصل 

 (.28/12/2001المؤرخ في 

 

تطبق أحكام هذه الفقرة على رؤوس األموال المنقولة التي تحققها صناديق المساعدة 

على االنطالق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  المنصوص عليها بالتشريع 

 18/07/2005المؤرخ في  2005لسنة  59من القانون عدد  5)أضيفت بالفصل المتعلق بها. 

 االنطالق ونقحتالمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على 

 (.19/12/2005المؤّرخ في   106عدد  ق.م 2-25بالفصل 

 

نار األجنبية أو بالديوال تنطبق هذه األحكام على مداخيل رؤوس األموال المنقولة بالعملة 

ونقحت بالفصل  29/12/92المؤرخ في  122ق.م عدد  99)أضيفت بالفصل القابل للتحويل. 

 (.28/12/98المؤرخ في  111ق.م عدد  43
 

يخضع غير المقيمين المستقرين بالبالد التونسية والذين ال تتجاوز مدة ممارسة  (3

نشاطهم بتونس ستة أشهر للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات عن طريق خصم 

 حسب النسب التالية :يطبق على المبالغ الراجعة إليهم في هذا اإلطار من المورد 
 

 أشغال البناء؛سبة إلى بالنالخام  رقم المعامالت من 5% -

 عمليات التركيب؛بالنسبة إلى الخام  رقم المعامالتمن  10% -

 الخدمات األخرى.أو من المقابيض الخام بالنسبة إلى الخام  رقم المعامالتمن  15% -
 

 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد  1-24) نقحت بالفصل 
 

غير أنه يمكن للمعنيين باألمر اختيار خضوعهم للضريبة على الدخل أو للضريبة على 

الشركات على أساس المداخيل أو األرباح الصافية المحققة بعنوان األنشطة المشار إليها أعاله 

 والتي تضبط حسب مقتضيات هذه المجلة. 
 

أو مركز مراقبة وتتّم ممارسة الخيار عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى مكتب 

من هذه المجلة  56األداءات المختّص عند القيام بالتصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 

من قبل المعنيين باألمر. ويتولـّـى المعنيون باألمر إعالم المدين بالمبالغ الراجعة إليهم بعنوان 
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 26لمؤرخ في ا 59ق.م عدد  2-24)نقحت بالفصل األنشطة المذكورة أعاله بهذا الخيار. 

 (.2014ديسمبر 

 

وفي صورة اختيار الخضوع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على 

أساس األرباح الصافية المحققة بالبالد التونسية بعنوان األنشطة المشار إليها أعاله واإلخالل 

بالواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بهذه المجلة، ال يمكن أن تقّل الضريبة على 

بة على الشركات المستوجبة بعنوان المبالغ الراجعة إليهم عن مبلغ الضريبة الدخل أو الضري

المحتسبة على أساس الخصم من المورد المنصوص عليه بالفقرة الفرعية الثانية من هذه 

 الفقرة. 

 

 (. 29/12/2003المؤّرخ في  80ق.م عدد  70)أضيفت بالفصل 

 

يح في الذين لم يتولوا التصر التونسية،غير المقيمين والمستقرين بالبالد  ( يخضع4

خصم من المورد بنسبة  طريق عن للضريبة من هذه المجلة، 56الذي اقتضاه الفصل  الوجود

 لهم. الخام الراجعة من المبالغ 15%

 

ويكون هذا الخصم محررا من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة 

 بالبالد التونسية. على الشركات المستوجبة على نشاطهم

 

به  لوضعيتهم الجبائية طبقا للتشريع الجاري باألمر تسوية المعنيين في صورة أنه غير

العمل، يطرح الخصم من المورد المذكور من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو 

أو يكون قابال  نشاطهم بالبالد التونسية من الضريبة على الشركات المستوجبة على

 جاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.لالستر

 

 (25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  28) أضيفت بالفصل 

 

III.  تستوجب الضريبة على الدخل المستحقة على المرتبات واألجور والجرايات

واإليرادات العمرية بما في ذلك قيمة اإلمتيازات العينية خصما إجباريا من المورد يقوم به 

 بدفع اإليرادات أو الجرايات المستقر أو المقيم بالبالد التونسية.المؤجر أو الملتزم 

 

يتعين على المطالبين بالضريبة الذين يتقاضون من الشركات أو الجمعيات أو الخواص 

المقيمين أو المستقرين خارج البالد التونسية مرتبات أو أجور القيام بخصم الضريبة المحتسبة 

بالفصل  )نقحته بالفقرة الفرعية األولى من هذه الفقرة. حسب نفس شروط الخصم المشار إلي

 (. 25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  مق. 36

 

IV. : تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية 
 

من قبل األشخاص الطبيعيين، خالل الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي  -

تمت خالله هذه الخصوم وخالل الخمسة عشر يوما األولى من الشهر الموالي لكل 



109 

ثالثية من السنة المدنية التي تّمت خاللها هذه الخصوم بالنسبة إلى األشخاص المشار 

جلة وخالل الخمسة عشر يوما األولى من شهر من هذه الممكرر  44الفصل بإليهم 

جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خاللها هذه الخصوم وذلك بالنسبة 

إلى األشخاص الناشطين في قطاع نقل األشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي 

 44لفصل ام التقديري المنصوص عليه بولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظا

 19/12/2005المؤّرخ في  106ق.م عدد  54)نقحت بالفصل من هذه المجلة. مكرر 

بالفصل و 2007 ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70م عدد ق. 62وبالفصل 

 (17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 37-3

 

ومن قبل األشخاص المعنويين، خالل الثمانية وعشرين يوما األولى من نفس هذا  -

 الشهر.
 

ر أن الخصم من المورد المحّرر من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على غي

الشركات والذي لم يتّم القيام به يعتبر متخلدا بذمة المدين الفعلي به. ويستوجب الخصم 

 المذكور في هذه الحالة حسب قاعدة تحّمل عبء الضريبة التالية :

 

 نسبة الخصم من المورد×  100 

 نسبة الخصم من المورد - 100  

 

 59ق.م عدد  23وبالفصل  27/12/93المؤرخ في  125عدد  ق.م 33)نقحت بالفصل  

 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في 

 

بالفقرات و ة الثالثة من الفقرة الفرعية "ب"وترفّع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمط

إذا تعلق األمر  %25من هذا الفصل إلى   Iالفرعية "ج" و"ج مكرر" و"هـ" من الفقرة

 بمكافآت أو مداخيل راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بمالذات جبائية.

 

 .(1)وتضبط قائمة المالذات الجبائية المعنية بأحكام هذا الفصل بمقتضى أمر

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  44) أضيفت بالفصل 

 

 : 53الفصل 

 

I.  الذي يقوم به كل مؤجر أو ملتزم باإليرادات أو بالجرايات يستعمل يساوي الخصم

اإلعالمية بالنسبة لكل خالص أجر، الضريبة السنوية المحتسبة حسب أحكام هذه المجلة 

المطبقة على كل شخص ليس له أي دخل غير أجره أو جرايته المقسم على عدد خالصات 

 األجر.

 

                                                           
 54من القانون عدد  44تعلّق بضبط قائمة المالذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل مال 2014أكتوبر  3مؤرخ في  2014لسنة  3833أمر عدد  (1)

 .2014المتعلق بقانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة 
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أجر إضافي أو منحة ظرفية الفارق بين هذه ويساوي كل خصم يتم القيام به على كل 

الضريبة السنوية المضبوطة حسب الشروط المبينة أعاله على أساس المرتب السنوي الذي 

يضاف له هذا األجر أو هذه المنحة، وبين الضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذا األجر 

 أو هذه المنحة.

 

II. بالجرايات وكذلك األشخاص المشار إليهم  يقوم كل مؤجر آخر أو ملتزم باإليرادات أو

من هذه المجلة بالخصم من المورد حسب  52من الفصل  IIIبالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 

 جدول معد من طرف اإلدارة.

 

ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح عالوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل 

ق.م عدد  3-14)نقحت بالفصل  .%20بنسبة  نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي

 (.17/12/2016 المؤرخ في 78

 

وال يخضع األجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان األجر السنوي الجملي 

المؤرخ  78ق.م عدد  3-14)نقحت بالفصل  دينار. 5000ال يتجاوز  الصافي

 (.17/12/2016في

 

II مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة  .مكررII  أعاله تخضع التأجيرات

م خصالراجعة لألجراء وغير األجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم األصلي إلى 

لسنة  98عدد  ق.م 61)أضيفت بالفصل على أساس مبلغها الجملي  %15من المورد بنسبة 

 (.2000ديسمبر  25المؤرخ في  2000

 
 

II .المرتبات واألجور والمكافآت والمنح واالمتيازات و كذلك المكافآت  تخضع ثالثا

مكّرر من هذا الفصل والراجعة إلى األجراء غير المقيمين الذين  IIالمنصوص عليها بالفقرة 

أشهر إلى خصم من المورد تحّرري  6يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات ال تفوق في مجملها 

 على أساس مبلغها الخام تضاف إليها االمتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية. %20بنسبة 

 (. 30/12/2013 في ؤرخالم 54 عدد م.ق  52) أضيفت بالفصل 

 
III.  ال تؤخذ بعين االعتبار على مستوى الخصم من المورد التخفيضات المشار إليها

المؤرخ في  27ق.م عدد  1-34)نقحت بالفصل  من هذه المجلة. 40من الفصل  IV ةبالفقر

29/12/2012.)  
 

IV.   تضبط صيغ وشروط األخذ بعين االعتبار للطروحات المنصوص عليها بالمطة

)أضيفت  .من وزير المالية (1)من هذه المجلة بقرار 40من الفصل  IIIاألولى من الفقرة 

  (.29/12/2012المؤرخ في  27ق.م عدد  2-34بالفصل 
 

                                                           
يتعلق بضبط صيغ وشروط طرح التخفيض بعنوان األبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي دون االنتفاع  2013 مارس 29قرار من وزير المالية مؤرخ في  (1)

 .بمنحة
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 التسويــة -3

 

 : 54الفصل 

 

I.  ،تطرح إذا كانت مبررة األقساط االحتياطية والتسبقة والخصوم، غير التي هي محررة

من هذه المجلة والمدفوعة من قبل كل مطالب  52مكرر و 51و 51المشار إليها بالفصول 

ة على الضريببالضريبة أو لحسابه بعنوان سنة مالية وذلك من الضريبة على الدخل أو من 

لمداخيل أو األرباح التي حققها المعني باألمر أو الراجعة له خالل الشركات المستوجبة على ا

رابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان  51وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل نفس السنة. 

االقتناءات التي يستلزمها االستغالل من الضريبة على الدخل المستوجبة على األشخاص 

المؤرخ  125ق.م عدد  46)نقحت بالفصل  قة المذكورة.الطبيعيين المعنيين بتوظيف التسب

 (.29/12/2012المؤرخ في  27ق.م عدد  2-37 بالفصلو 27/12/93في 

 

يمكن طرح الفائض المتبقي من األقساط االحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة 

وبالفصل  31/12/90ؤرخ في الم 111عدد  ق.م 46ح بالفصل )نقمستقبال، أو استرجاعه. 

 2009لسنة  40من القانون عدد  1-6وبالفصل  27/12/93المؤرخ في  125دد ق.م ع 46

 (.2009المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  8المؤرخ في 

 

من  2-6وألغيت بالفصل  31/12/90المؤرخ في  111عدد  ق.م 46)نقحت بالفصل 

المتعلق بقانون المالية التكميلي  2009جويلية  8المؤرخ في  2009لسنة  40القانون عدد 

 (.2009لسنة 

 

ويطرح الخصم من المورد الذي تحّمله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه 

من هذه المجلة بعنوان مداخيل رؤوس األموال المنقولة من الخصم من المورد  4بالفصل 

ق.م عدد  26أضيفت بالفصل ). نالمستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركي

 (.28/12/2001مؤرخ في ال 123

 

بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يطرح الخصم من المورد الذي تم القيام به بعنوان 

من هذه المجلة وكذلك  4المبالغ الراجعة إلى الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 

  ،رة بعنوان واردات مواد االستهالكالمذكوالتسبقة المدفوعة من قبل الشركات والتجمعات 

 مكرر من نفس المجلة . 51من التسبقة المستوجبة عليها طبقا ألحكام الفصل 

 

وينقل الفائض المتبقي إلى التسبقات المستوجبة بعنوان السنوات المالية الالحقة كما 

 101ق.م عدد  54أضيفت بالفصل )يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمـل 

 .(17/12/2002المؤرخ في 
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وألغيت بالفصل  30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق 3 -48ضيفت بالفصل أ (

 .(2014ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م.عدد  22

 

I  ّبالفقرة إليه المشار األداء لفائض الجملي المبلغ من تسبقة تدفع .رمكر I الفصل هذا من 

 : بــ التسبقة هذه وتضبط مسبّقة مراقبة دون

 

 حساباتها تخضع التي المؤسسات إلى بالنسبة الشركات على الضريبة فائض من 35% -

 سنة رآخ بعنوان حساباتها على المصادقة تمت والتي حسابات مراقب لتدقيق قانونا

 تاريخ في نتائجها بعنوان الشركات على بالضريبة التصريح أجل حل مختومة مالية

 لها احترازات التصديق هذا يتضّمن أن ودون األداء فائض استرجاع مطلب إيداع

 األداء، بأساس مساس

 

ويتم إرجاع كامل فائض األداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى 

إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع 

راقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب فائض األداء بتقرير خاص من م

 (.2014ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد  2-19)أضيفت بالفصل  .االسترجاع

 
 .األخرى الحاالت في 15% -

 

 (31/12/2011المؤرخ في  7ق.م عدد  18)أضيفت بالفصل 

 

II. ة فورا.التكمل إذا نتج عن احتساب الضريبة تكملة مستوجبة لفائدة الخزينة تدفع هذه 

 

 :غير أنه

 

من هـذه المجلة دفع مكرر  44الفصل بيمكن لألشخاص الطبيعيين غير المشار إليهم  .1

تكملة هذه الضريبة في حدود النصف عند إيداع التصريح والنصف اآلخر قبل موفى 

.م ق 3-37نقحت بالفصل ) الشهر الرابع الموالي لألجل األقصى إليداع التصريح.

 (17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58دد ع

 

 وال يمنح هذا التقسيط إال إذا أودع التصريح في اآلجال القانونية.

 

 (.27/12/93المؤرخ في  125عدد  ق.م 41)ألغيت بالفصل   .2

 

وألغيت  98 /28/12المؤرخ في  111عدد ق.م  63)أضيفت بالفصل  ) جديدة (. 2

 (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 3-35بالفصل 
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 القسم الثالث

 

 الــواجبـــات

 

 : 55الفصل 

I.  52يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا ألحكام الفصل 

من هذه المجلة تسليم شهادة خصم للمنتفعين بهذه  53 مكرر من الفصل IIالفقرة  وألحكام

المؤرخ في  123عدد ق.م  93نقحت بالفصل )المبالغ بمناسبة كل عملية دفع. 

28/12/2001). 
 

 وتحتوي هذه الشهادة على :

 

 هوية وعنوان المنتفع، -
 

 المبلغ الخام الذي دفع له، -
 

 مبلغ الخصم من المورد، -
 

 المبلغ الصافي الذي دفع له. -

 

من هذه المجلة تسليم  4ويتعين على الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 

 على : تحتوياألعضاء شهادة للشركاء أو 

 

 هوية وعنوان الشريك أو العضو، -
 

 المناب الخام في األرباح، -
 

 مبلغ التسبقة المتعلق به، -
 

 المناب الصافي في األرباح. -

 ق.م 60ونقحت بالفصل  27/12/93المؤرخ في  125ق.م عدد  45)أضيفت بالفصل 

 (.28/12/2001المؤرخ في  123عدد 

 

II.  يدفع مرتبات وأجور وجرايات وإيرادات يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي

 عمرية أن يسلم المنتفعين شهادة سنوية تحتوي عالوة على اإلرشادات المعّددة أعاله على :

 

 عدد األطفال في الكفالة الذي أخذ بعين االعتبار الحتساب الخصوم. -
 

 مبلغ المنح بعنوان مصاريف العمل. -
 

 تفصيل االمتيازات العينية. -
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ت المعفاة والمنجزة من قبل المعني باألمر والذي وقع إعتماده مبلغ االستثمارا -

 الحتساب الخصوم.

 

III.  يجب على المدينين المشار إليهم أعاله وعلى المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف

رابعا من هذه المجلة إيداع مقابل وصل تسليم في أجل أقصاه  51التسبقة المشار إليها بالفصل 

من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة األداءات أو بالقباضة المالية التي يرجعون  أفريل 30

من هذا الفصل وفي التسبقات  IIو Iلها بالنظر تصريحا في المبالغ المشار إليها بالفقرتين 

التي قاموا بتوظيفها مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ ولألشخاص الموظفة عليهم 

ق.م  3-37الفصل بو 17/12/2002المؤرخ في  101ق.م عدد  69)نقحت بالفصل  التسبقة.

 (.17/12/2016المؤرخ في  78ق.م عدد  76وبالفصل  29/12/2012المؤرخ في  27 عدد
 

من هذه المجلة في  58بالفصل  ايجب أن يودع التصريح في اآلجال المنصوص عليه

 صورة التفويت أو االنقطاع عن العمل.

 

يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على 

سادسا من هذه  51المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف النسبة المنصوص عليها بالفصل 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  5-29)أضيفت بالفصل  .المجلة

 

IV.  وأالبضائع الحرفاء بيجب على األشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد 

من  6وبالعدد  14من الفصل  11مبالغ تفوق الحد المضبوط بالعدد األمالك ب وأالخدمات ب

من هذه المجلة، التصريح بالمبالغ المذكورة  مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء  15الفصل 

 1-35) أضيفت بالفصل من هذا الفصل.  IIIالمعنيين ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة 

 .(30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق

 

 :56الفصل 

استثناء بيتعين على كل شخص يتعاطى نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية 

سادسا من  51المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل 

من هذه المجلة قبل أن يبدأ  45وكذلك على كل شخص معنوي مشار إليه بالفصل  هذه المجلة

نشاطه أن يودع بمكتب مراقبة الضرائب الراجع له بالنظر تصريحا في وجوده حسب نموذج 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  2-29)نقحت بالفصل . معد من قبل اإلدارة

 

 ويرفق هذا التصريح :

 

 بنسخة من الوثائق التأسيسية بالنسبة لألشخاص المعنويين. -
 

وبنسخة من شهادة المصادقة أو الترخيص اإلداري عندما يكون النشاط أو المحل  -

 الذي يباشر فيه خاضعا لرخصة مسبقة.
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م مكتب مراقبة الضرائب المختّص إلى األشخاص المشار إليهم أعاله بطاقة ويسلّ 

يفت أضتعريف جبائي. ويتعيّن على المعنيين باألمر تعليقها في محّل ممارسة النشاط. )

 (.31/12/2004المؤرخ في  90عدد  ق.م  65بالفصل 

 

 :57الفصل 

تودع لدى مركز أو مكتب مراقبة الضرائب الذي يرجع له بالنظر المعنيون باألمر كل 

وثيقة تنص على تنقيح القوانين األساسية أو تحويل المقر الرئيسي أو تحويل المنشأة أو ترفيع 

قة على النتائج وكيفية توزيعها وكذلك تقارير مراقبي أو تخفيض في رأس المال أو المصاد

الحسابات والمحققين وذلك مقابل وصل تسليم أو بإرسالية مضمونة الوصول خالل الثالثين 

 يوما من تاريخ مداوالت الجلسة العامة التي أقرتها أو التي علمت بها.

 

من هذه المجلة وشركات  4كما يلزم األشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 

الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة واألشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون نشاطا 

صناعيا أو تجاريا أو حرفة أو مهنة غير تجارية بإيداع تصريح بتغيير عنوان المنشأة أو 

يسي بمكتب مراقبة األداءات الراجعين له بالنظر بالطريقة المقر االجتماعي أو المقر الرئ

ت )أضيفالمنصوص عليها أعاله خالل الثالثين يوما من تاريخ تغيير المنشأة أو المقّر. 

 (. 25/12/2006المؤّرخ في  2006لسنة  85عدد  ق.م 68بالفصل 

 

 :  58الفصل 

I.  ة أو تجارية أو صناعفي صورة تفويت أو انقطاع كلي عن العمل في مؤسسة صناعية

تقليدية أو منشأة غير تجارية، تدفع الضريبة الموظفة على األرباح المحققة بالمنشأة محل 

التفويت أو االنقطاع عن العمل والتي لم يقع توظيف الضريبة عليها وكذلك المدخرات غير 

نهائي ق الالمستعملة بواسطة إعالم يودع خالل الخمسة عشر يوما من تاريخ التفويت أو الغل

 للمؤسسة في حالة االنقطاع عن العمل. 
 

ويتم إرجاع بطاقة التعريف الجبائي في نفس اآلجال إلى المصالح الجبائية المختصة 

عدد  ق.م 66)أضيفت بالفصل  التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية مقابل وصل تسليم .

المؤرخ في  54ق.م عدد  1-88بالفصل ونقحت  31/12/2004المؤرخ في  90

30/12/2013 .) 
 

 ويطبق نفس األجل على خصوم الضريبة غير المدفوعة.

 

II.  يتحمل المقتني مسؤولية دفع الضرائب المستوجبة بعنوان المنشأة المفوت فيها في

حدود ثمن التفويت بالتضامن مع المفوت خالل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح 

من هذا الفصل من قبل المفوت وذلك في صورة التفويت بمقابل أو المشار إليه بالفقرة األولى 

بدون مقابل إال إذا أعلم المقتني كتابيا إدارة الجباية بالعملية خالل نفس اآلجال الممنوحة 

 للمفوت.
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III.  إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين تطرح عند االقتضاء، الضرائب الموظفة في حالة

للتشريع الجاري به العمل في تاريخ التفويت من مبلغ  تفويت أو انقطاع عن العمل طبقا

 الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين المحتسبة مستقبال حسب مجموع دخلهم.

 

 :59الفصل 

I.  لغاية توظيف الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات يتعين على كل شخص

من طرف اإلدارة  خاضع إلحدى هذه الضرائب أو معفى منها أن يحرر حسب نموذج معد

تصريحا سنويا لمداخيله أو أرباحه أو تصريحا للقيمة الزائدة عندما يتعلق األمر بحالة تفويت 

من هذه المجلة وأن يودعه بقباضة المالية التابعة  27من الفصل  3و 2مشار إليها بالفقرتين 

 لمكان توظيف الضريبة.
 

 

ت )أضيفا كان نظامها الجبائي. ويتضمن التصريح وجوبا كل المداخيل واألرباح مهم

من القانون  7ونقحت بالفصل  1994ديسمبر  26المؤرخ في  127ق.م عدد  69بالفصل 

مجلة الحقوق واإلجراءات المتعلق بإصدار  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82عدد 

 (.الجبائية

 

 I .يتعين على األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها . مكرر

إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في 

ذلك العناصر التي تهم األشخاص الذين في كفالتهم والذين ال يصرحون بدخل شخصي وذلك 

 (.17/12/2016المؤرخ في  78ق.م عدد  42بالفصل )أضيفت حسب نموذج تعده اإلدارة. 
 

II.  يتعين على األشخاص المعنويين وكذلك األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة

بما في ذلك األشخاص الماسكين لمحاسبة مبسطة طبقا  على الدخل حسب النظام الحقيقي

ق.م  1-82ل بالفص) نقحت  أن يرفقوا تصاريحهم السنوية بـ : للتشريع المحاسبي للمؤسسات

 ( 30/12/2013المؤرخ في  54عدد 
 

 القوائم المالية، -
 

 جدول في احتساب النتيجة الجبائية انطالقا من النتيجة المحاسبية، -
 

 قائمة مفصلة في االستهالكات، -
 

قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة االستخالص تبين هوية المدين  -

 والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية،والقيمة االسمية لكل دين 
 

قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة  -

األصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف 

 المخزونات،
 

قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة األسهم والمنابات االجتماعية   -

تبين الكلفة األصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية لألسهم والمنابات 

 االجتماعية،
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غ المسندة تتضمن هوية المستفيدين والمبال والرعايا قائمة مفصلة في الهبات واإلعانات -

نقحت ) وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين المسندة لهم

 54ق.م.ت عدد  2-49وبالفصل  29/12/97المؤرخ في  88عدد  ق.م 79بالفصل 

المؤرخ في  78عدد  ق.م 2-62وبالفصل  19/08/2014المؤرخ في  2014لسنة 

17/12/2016.) 

 

من هذه المجلة  62من الفصل  III بالفقرةغير أنه يتعين على األشخاص المشار إليهم 

غير المجبرين بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات أن يرفقوا تصريحهم بكشف 

م التي ونفقاته مينص على رقم معامالتهم أو مقابيضهم السنوية حسب الحالة ومبلغ شراءاته

ؤرخ في الم 88ق.م عدد  76قحت بالفصل )نيطالبون بطرحها لضبط الربح أو الدخل. 

وبالفصل  122010//17المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  3-39بالفصل و 29/12/97

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  82-2

 

من هذه  62ثالثا من الفصل  IIIويتعين على األشخاص المنصوص عليهم بالفقرة 

 المجلة أن يرفقوا تصاريحهم السنوية:

 

 بحساب نتائج طبقا لنموذج معد من قبل اإلدارة، -
 

 بقائمة مفصلة لإلستهالكات. -

-39نقحت بالفصل  و 1994ديسمبر  26المؤرخ في  127ق.م عدد  71)أضيفت بالفصل 

ق.م عدد  3-82وألغيت بالفصل  2010 12// 17المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  2

المؤرخ في  53ق.م عدد  2-18أضيفت بالفصل و 30/12/2013المؤرخ في  54

25/12/2015.) 

 

III.  االقتصادية المصالحيجب على شركات األشخاص وشركات المحاصة وتجمعات 

لجملي ا ربحهاخضوعها للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه  حتى عند عدم

على  األرباحبوط طبقا ألحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه المض

)نقحت . الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص أو األعضاء الشركاء والمساهمين بالمال

 .(28/12/2001المؤرخ في  123عدد  ق.م 61بالفصل 

 

 4ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 

من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس األموال المنقولة التي تم تحقيقها 

وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ 

القيام بها ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا ألحكام الخصم من المورد التي تم 

ؤرخ في الم 123ق.م عدد  28)أضيفت بالفصل من هذه المجلة.  54و  52الفصلين 

28/12/2001). 

 

IV.  يتعين على األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبـة عــلى الشركات إرفاق

تي اهماتهم التعده اإلدارة في مس تصاريحهم بالضريبة على الشركات بقائمة حسب نموذج
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س مال شركات أخرى تتضمن خاصة اسم الشركات ومقرها من رأ %10تفوق نسبة 

 101عدد  .مق 70)أضيفت بالفصل االجتماعي ومعّرفها الجبائي ونسبة المساهمة فيها 

 .(12/2002/ 17المؤرخ في 

 
 

V. من هذه المجلة التنصيص ضمن مكرر  44الفصل تعيّن على األشخاص المشار إليهم بي

 التصريح السنوي بالضريبة على المعلومات الالزمة حول النشاط والمتمثلة خاصة في: 

 

 مبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها ،  -
 

 قيمة مخزونات السلع ،  -
 

 وسائل االستغالل وطريقة تمويلها ،  -
 

مساحة العقار المعّد لالستغالل ومعين الكراء في صورة استغالله عن طريق  -

 التسويغ. 

م ق.  3-37بالفصل ونقحت  31/12/2004المؤرخ في  90عدد  ق.م 64)أضيفت بالفصل 

 (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58عدد 

 

VI.  يتعيّن على األشخاص المنصوص عليهم بالفقرةI  من هذه المجلة إيداع  62من الفصل

من هذه  60من الفصل  Iاضبارة جبائية موحدة في نفس اآلجال المنصوص عليها بالفقرة 

المجلة ويتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية.  

 (.17/12/2016المؤرخ في  78ق.م عدد  6-41ضيفت بالفصل )أ

 

المؤرخ في  2008لسنة  77عدد  ق.م 35مكّرر : )أضيف بالفصل  59الفصل 

22/12/2008) 

 

من مجلة األداء على  18من الفصل  IIIثالثا و  IIمكرر و IIو II الفقراتتطبّق أحكام 

القيمة المضافة على األشخاص المعنويين واألشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب إيداع 

من هذه المجلة باستثناء الخاضعين للضريبة  56التصريح بالوجود المنصوص عليهم بالفصل 

وذلك  لمجلةمن هذه امكرر  44على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليهم بالفصل 

  3-37)نقحت بالفصل  دينار. 500بالنسبة إلى عملياتهم التي تقّل قيمة كل واحدة منها عن 

المؤرخ  54ق.م عدد  4-45وبالفصل  2010 /17/12المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق

 (.25/12/2015المؤرخ في  53عدد ق.م. 4-22وبالفصل   30/12/2013في 

 

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  48بالفصل  )أضيف ثالثا: 59الفصل 

االستهالك على عين المكان اعتماد  يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات

 "جهاز تسجيل العمليات" وذلك بالنسبة إلى كل معامالته مع الحرفاء.

 

 بمقتضى أمر حكومي.  الطرق العملية العتماد الجهاز المذكور وتضبط
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 .2016لفصل ابتداء من غرة جوان تطبق أحكام هذا ا

 

 :60الفصل 

I.  تضبط آجال إيداع التصريح السنوي للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو

الضريبة على الشركات وذلك حتى في حالة إعفاء كلي في نطـاق االمتيازات الجبائية كما 

 يلي :

 

 : األشخاص الطبيعيون .1

 

الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة فيفري بالنسبة إلى األشخاص  25إلى غاية  .أ

أو مداخيل األوراق المالية أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج من غير 

لسنة  77عدد  ق.م 27)نقحت بالفصل  ،األجور والجرايات واإليرادات العمرية

المؤرخ  2010لسنة  58م عدد .ق 47وبالفصل  2008 /22/12المؤرخ في  2008

 (.17/12/2010في 

 

مكرر. ويطبق األجل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أ أعاله على التصريح بالقيمة أ 

وبالقيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية مكرر  31الزائدة المشار إليها بالفصل 

 29المؤّرخ في  80عدد  ق.م  64)أضيفت بالفصل . من هذه المجلة 3من الفصل 

المؤرخ في  2010لسنة  58م عدد .ق 14-41ونقحت بالفصل  12/2003/

17/12/2010.) 

 

 أفريل بالنسبة للتجار، 25إلى غاية  .ب

 

ماي بالنسبة لمسدي الخدمات ولألشخاص المتعاطين لنشاط صناعي أو  25إلى غاية  .ج

ن ولمهنة غير تجارية وكذلك بالنسبة لألشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحقق

وتعتبر المداخيل الواردة بالفقرة الفرعية "أ"  أعاله  واحد من المداخيل. أكثر من صنف

 صنفا واحدا،

 

 جويلية بالنسبة لألشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية. 25إلى غاية  .د

 

ويطبق هذا األجل أيضا على األشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح الحرف التقليدية 

 لفرعية "أ" من هذه الفقرة.المداخيل المشار إليها بالفقرة ا

 ( .29/12/97المؤرخ في  88عدد  ق.م 80)أضيفت بالفصل 

 

أوت بالنسبة لألشخاص الذين يحققون أرباح االستغالالت الفالحية  25هـ. إلى غاية 

 والصيد البحري.
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من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في  25ويودع التصريح إلى غاية يوم 

 بتاريخ غير موفى شهر ديسمبر.صورة ختمها 

 

ويطبق هذا األجل أيضا على األشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح االستغالل 

 الفالحي والصيد البحري المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"د" من هذه الفقرة.

 (.29/12/97ؤرخ في الم 88ق.م عدد  81)أضيفت بالفصل  

 

رايات أو بإيرادات عمرية وذلك ة لألجراء والمنتفعين بجسمبر بالنسبدي 5و. إلى غاية 

 .بالنسبة إلى األجور والجرايات واإليرادات العمرية ذات المصدر التونسي واألجنبي

 125عدد  ق.م 37وبالفصل  31/12/91المؤرخ في  98عدد  ق.م 25)نقحت بالفصل 

المؤرخ في  2008لسنة  77عدد  ق.م 28و بالفصل  27/12/93المؤرخ في 

22/12/2008.) 

 

ويطبق هذا األجل أيضا على األشخاص الذين يحققون إضافة إلى األجور أو الجرايات 

أو اإليرادات العمرية المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"هـ" من هذه الفقرة. 

 (.29/12/97المؤرخ في  88عدد  ق.م 82)أضيفت بالفصل 

 

 األشخاص المعنويون : .2
 

مارس من كل سنة أو في أجل أقصاه الخمسة  25يجب إيداع التصريح في أجل أقصاه 

وعشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر غير 

  موفى شهر ديسمبر.

 

من  Iر" من الفقرة ويطبق هذا األجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرّ 

ديسمبر  26المؤرخ في  59ق.م عدد  3-25بالفصل  أضيفت) مجلة.هذه المن  52الفصل 

2014.) 
 

إذا قدمت التصاريح المتعلقة بضبط الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات 

الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات قبل انعقاد الجلسة السنوية العامة للشركاء التي تقع 

فيها المصادقة على حسابات السنة المذكورة أو قبل التصديق على حسابات السنة المعنية من 

بالنسبة إلى شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، فإنها  قبل مراقب حسابات

تكتسي صبغة وقتية ويمكن تنقيحها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو 

التصديق على الحسابات حسب الحالة وفي أجل أقصاه الخامس والعشرين من الشهر الثالث 

عدد  مق. 37)نقحت بالفصل الفرعية السابقة.  الموالي للتاريخ األقصى المضبوط بالفقرة

المؤّرخ في  2006 لسنة 85ق.م عدد  67وبالفصل  27/12/93ؤرخ في الم 125

25/12/2006.) 
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II.  من  27من الفصل  3و 2يودع التصريح المتعلق بالقيمة الزائدة المشار إليها بالفقرتين

ع للتحقيق الفعلي للتفويت، ويقع دفهذه المجلة في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي 

 27من الفصل  3الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليها بالفقرة 

من هذه المجلة على أساس تصريح أولي يقع خالل الشهر الذي يلي تاريخ اإلعالم بالقيمة 

 المحددة من طرف خبير أمالك الدولة.

 

ى هذا األساس تسبقة يقع طرحها من الضريبة وتمثل الضريبة المستخلصة عل

المستوجبة عند التفويت الفعلي في كامل األرض أو في جزء منها وتعتبر هذه التسبقة حدا 

 أدنى لمقدار الضريبة المستوجبة على القيمة المحققة عند التفويت.

 

جه و وال يمكن تسليم شهادة رفع اليد للمنتفعين بأراضي دولية ذات صبغة فالحية على

التفويت إال بعد اإلدالء بما يفيد دفع الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية. ويمكن 

تسليم الشهادة المذكورة عند القيام بالتصريح األولي بالقيمة الزائدة وإثبات دفع الضريبة على 

 هذا األساس ما لم تسترجع الدولة العقار طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المشار إليها 

، بعد انقضاء شهر من تاريخ هذه المجلة يمكن لمصالح الجباية من 27من الفصل  2بالفقرة 

من  %2.5التنبيه على المعني باألمر، توظيف تسبقة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة بنسبة 

 2000لسنة  82من القانون عدد  6نقحت بالفصل .)ح به في العقد سعر التفويت المصرّ 

 . (مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائيةالمتعلق بإصدار  2000أوت  9المؤرخ في 

 

وال يقع تثقيل الضريبة إذا تم إثبات أنها كانت محل خصم من المورد طبقا ألحكام 

 29/12/92المؤرخ في  122دد ق.م ع 108)نقحت بالفصل من هذه المجلة.  52الفصل 

المتعلق بتبسيط  1998أوت  4المؤرخ في  1998لسنة  73من القانون عدد  6وبالفصل 

 الجبائية والتخفيض في نسب األداء(. اإلجراءات

 

III.  من هذه المجلة إيداع  7من الفصل  3يتعين على األشخاص المشار إليهم بالفقرة

 ناء الشهر الذي يسبق شهر رحيلهم.تصريحهم ودفع الضرائب المتخلدة بذمتهم أث

 

IV.  في حالة الوفاة، يتعين على الورثة أن يودعوا التصريح خالل الستة أشهر الجارية

ابتداء من تاريخ الوفاة وال يمكن أن تنجر عنه ضريبة تتعدى نصف اإلرث الصافي قبل دفع 

 معاليم النقل إثر الوفاة.

 

 :  61الفصل 

المتعلق  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82من القانون عدد  7بالفصل  )ألغي

 .بإصدار مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية(
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 القسم الرابع

 مسك المحاسبة

 

 : 62الفصل 
 

I.  من هذه المجلة  45وبالفصل  4يلزم األشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل

واألشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان األرباح الصناعية والتجارية 

أو أرباح المهن غير التجارية وكّل شخص طبيعي يخـتار الخضوع للضريبة على الدخل 

 75الفصل )نقحت بطبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.  حسب النظام الحقيقي بمسك محاسبة

المؤّرخ في  90عدد  ق.م 63وبالفصل  29/12/97ؤرخ في الم 88عدد  ق.م

31/12/2004). 
 

II. : يتعين على األشخاص الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب 

تب مكإيداع نسخة من البرنامج األولي أو المنقح مسجلة على أشرطة مغناطيسية لدى  -

 مراقبة األداءات مرجع النظر مقابل تسليم وصل،

إعالم المكتب المذكور بنوع اآلالت المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن  -

 (.29/12/97المؤرخ في  88عدد  ق.م 75فصل )نقحت باليطرأ على هذه المعطيات. 
 

III. نالوثائق المشار إليها بالفقرتي يعفى من مسك I وII   : من هذا الفصل 

           

)نقحت  من هذه المجلة.مكرر  44بالفصل  األشخاص الطبيعيون المشار إليهم .1

 (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  3-37بالفصل 
 

األشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل بعنوان أصناف  .2

 من هذه المجلة. 27و 21المداخيل المشار إليها بالفصلين 
 

غير أنهم يلزمون بمسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة حيث 

 34 صلف)نقحت بال.على أساس الوثائق المبررة لها تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف

 (.17/12/2010المؤرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد 
 

ناف لضبط الدخل بعنوان أصاألشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري  .3

 من هذه المجلة. 23المداخيل المشار إليها بالفصل 
 

ق.م  70وبالفصل  98 /28/12المؤرخ في  111عدد  ق.م 64)نقحت بالفصل  .4

 2010لسنة  58ق.م عدد  1-39بالفصل وألغيت  26/12/94المؤرخ في  127عدد 

 (.2010 12// 17المؤّرخ في 
 

III حقق ت التيالفردية يمكن للمؤسسات  ،بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل .مكرر

 بةمحاس مسك التجارية وأرباح المهن غيرمداخيل في صنف األرباح الصناعية والتجارية 

 :  يتجاوز رقم معامالتها السنوي وذلك إذا لم للمؤسسات المحاسبي للتشريع طبقا مبّسطة
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 أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويلبالنسبة إلى  يناردألف  300 -

 ،واالستهالك على عين المكان
 

 .التجارية المهن غيرو بالنسبة إلى أنشطة الخدماتدينار ألف  150 -

نقحت و 122010//17المؤّرخ في  2010لسنة  58ق.م عدد  1-39بالفصل )أضيفت 

 (.19/08/2014المؤرخ في  2014لسنة  54ق.م.ت عدد  2و1-8بالفصل 
 

III .بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن لألشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم  ثالثا

إلى النظام الحقيقي أو الذين يتم  االنضواءمكرر من هذه المجلة الذين يختارون  44بالفصل 

ألف دينار، أن  150 إلحاقهم بالنظام الحقيقي، والذين ال يتجاوز رقم معامالتهم السنوي

 على محاسبة مبسطة تعتمد على مسك: باالعتماديختاروا تحديد ربحهم الصافي 
 

دفتر مرقّم ومؤّشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به يوميا المحاصيل  -

 الخام واألعباء على أساس الوثائق المبررة لها،
 

المختصة تسجل به سنويا دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية  -

  األمالك الثابتة والمخزونات.

 (.25/12/2015المؤرخ في  53ق.م عدد  1-18)أضيفت بالفصل 
 

IV.  يجب االحتفاظ لمدة عشر سنوات بالدفاتر التجارية أو غيرها من وثائق المحاسبة

 وبصفة عامة جميع الوثائق المقرر مسكها أو اإلدالء بها طبقا ألحكام هذه المجلة.
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 الباب الرابع

 (1)االمتيازات الجبائية

 

 القسم األّول

 االمتيازات الجبائية بعنوان االستغالل

 

 القسم الفرعي األّول

 التنمية الجهوية
 

 :63الفصل 
 

 1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12و 12بصرف النظر عن أحكام الفصلين 

الضريبة على دخل األشخاص المتعلق بإصدار مجلة  1989ديسمبر  30المؤرخ في 

الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو األرباح المتأتية من االستثمارات 

من قانون االستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس  3المباشرة على معنى الفصل 

 لي:الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما ي
 

خالل الخمس سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة  -

 إلى المجموعة األولى من مناطق التنمية الجهوية،

خالل العشر سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى  -

 المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.
 

 نتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.ويستوجب اال
 

تضبط قائمة األنشطة داخل القطاعات المستثناة من االنتفاع بالطرح المذكور ومناطق 

 (2)التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي.
 

 :64الفصل 
 

خ المؤر 1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  1989ديسمبر  30في 

من  المداخيل المتأتية اضريبة على الدخل ثلثوالضريبة على الشركات، يطرح من أساس ال

من قانون االستثمار المنجزة بمناطق التنمية  3االستثمارات المباشرة على معنى الفصل 

من هذه  11مكرر من الفصل  Iوكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  الجهوية

بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  المجلة وحسب نفس الشروط وذلك

 من هذه المجلة. 63

 

 ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

                                                           
 333بالنسبة إلى األحكام االنتقالية، انظر الصفحة  (1)
 في إطار قانون االستثمار. يتعلق بالحوافز المالية لفائدة االستثمارات المنجزة 2017مارس  9مؤرخ في  2017لسنة  389( أمر حكومي عدد 2)



125 

من قانون  3المباشرة على معنى الفصل وتخضع األرباح المتأتية من اإلستثمارات 

والمنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها  االستثمار

من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة  11مكرر من الفصل  Iبالفقرة 

للضريبة على الشركات حسب  ،من هذه المجلة 63ها بالفصل الطرح الكلي المنصوص علي

 من هذه المجلة. 49من الفصل  Iالنسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 
 

 القسم الفرعي الثاني

 التنمية الفالحية
 

 :65الفصل 
 

 1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12و 12بصرف النظر عن أحكام الفصلين 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص  1989ديسمبر  30المؤرخ في 

الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على دخل األشخاص 

دخول سنوات األولى ابتداء من تاريخ الالطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خالل العشر 

فصل المباشرة على معنى الستثمارات االطور النشاط الفعلي، المداخيل أو األرباح المتأتية من 

 في قطاع الفالحة والصيد البحري. من قانون االستثمار 3
  

ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات 

لى األشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم بالنسبة إ

 تعريفها بهذه المجلة.
 

 :66الفصل 
 

المؤرخ  1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  1989ديسمبر  30في 

من  المداخيل المتأتية اح من أساس الضريبة على الدخل ثلثوالضريبة على الشركات، يطر

في قطاع الفالحة والصيد  من قانون االستثمار 3المباشرة على معنى الفصل ستثمارات اال

من هذه  11مكرر من الفصل  Iوكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  البحري

بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  وذلك الشروطالمجلة وحسب نفس 

 من هذه المجلة. 65
 

 ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
 

من قانون  3على معنى الفصل المباشرة  االستثماراتوتخضع األرباح المتأتية من 

في قطاع الفالحة والصيد البحري وكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها االستثمار 

من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة  11مكرر من الفصل  Iبالفقرة 

للضريبة على الشركات حسب  ،من هذه المجلة 65الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 

 من هذه المجلة. 49من الفصل  Iلثة من الفقرة النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثا
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 القسم الفرعي الثالث

 التصدير
 

 : 67الفصل 
 

المؤرخ  1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  1989ديسمبر  30في 

من  المداخيل المتأتية امن أساس الضريبة على الدخل ثلثح والضريبة على الشركات، يطر

وكذلك األرباح االستثنائية المنصوص  من هذه المجلة 68التصدير كما تّم تعريفه بالفصل 

 .من هذه المجلة وحسب نفس الشروط 11مكرر من الفصل  Iعليها بالفقرة 
 

 .المحاسبي للمؤسساتويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع 
 

من هذه  68وتخضع األرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تّم تعريفها بالفصل 

من  Iالمجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 

 .من هذه المجلة 49الفصل 
 

 : 68الفصل 
 

 تعتبر عمليات تصدير:
 

وإنجاز  المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البالد التونسيةبيع المنتجات والسلع  .1

 خدمات بالبالد التونسية والتي يتّم استعمالها بالخارج،
 

بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفالحة والصيد البحري  .2

والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصّدرة كليا كما تم تعريفها 

من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادية  69فصل بال

كما تّم  1992أوت  3المؤّرخ في  1992لسنة  81المنصوص عليها بالقانون عدد 

وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 

التجارة الدولية المصّدرة كليا ولشركات مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير 

كما تّم  1994مارس  7المؤّرخ في  1994لسنة  42المنصوص عليها بالقانون عدد 

 ،تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة
 

من هذه المجلة  69إسداء الخدمات للمؤسسات المصّدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل  .3

ولشركات التجارة الدولية وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادية 

 المصّدرة كليّا المذكورة أعاله في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في

باستثناء خدمات  (1)تضبط بمقتضى أمر حكومي مرتبطة مباشرة باالنتاجإطار خدمات 

 .الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات اإلدارية والمالية والقانونية

                                                           
 بتعريف المعنية باإلنتاج مباشرة المرتبطة قائمة الخدمات بضبط يتعلق 2017 أفريل 10 في مؤرخ 2017 لسنة 418 عدد حكومي أمر (1)

 والضريبة الطبيعييناألشخاص  دخل على الضريبة مجلة من 70و 68 بالفصلين عليهما المنصوص أنشطة المساندة قائمة وبضبط التصدير عمليات
 الشركات على
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 ومبيعات العقارات تسويغتصدير الخدمات المالية وعمليات ليات وال تعتبر عم

 المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
 

 : 69الفصل 
 

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي 

بالبالد التونسية والتي يتّم  أو التي تنجز كامل خدماتها كامل خدماتها خارج البالد التونسية

 استعمالها بالخارج.
 

كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل 

 من هذه المجلة. 68من الفصل  3و 2خدماتها طبقا ألحكام الفقرتين 
 

 ويستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة

 من هذه المجلة. 72اإلستجابة لمقتضيات الفصل  2017جانفي 
 

ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية 

من رقم معامالتها للتصدير المحقق خالل السنة المدنية المنقضية.  %30بنسبة ال تتعّدى 

على أساس رقم معامالتها للتصدير  %30وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 

 المحقق منذ الدخول طور اإلنتاج الفعلي. 
 

المذكورة أعاله رقم المعامالت المتأتي  %30وال يؤخذ بعين االعتبار الحتساب نسبة 

من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية 

سات المرّخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أو بيوعات النفايات إلى المؤس

 أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.
 

وال تخضع المداخيل أو األرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على 

 الدخل أو للضريبة على الشركات.
 

ماد للسلع وباعت باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة %30وتضبط نسبة 

 سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفالحة والصيد البحري.
 

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات 

 المصّدرة كليا بمقتضى أمر حكومي.
 

 القسم الفرعي الرابع

 أنشطة المساندة ومقاومة التلوث
 

 : 70الفصل 
 

المؤرخ  1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  1989ديسمبر  30في 

 من : المداخيل المتأتية اح من أساس الضريبة على الدخل ثلثوالضريبة على الشركات، يطر
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التي تنجزها من قانون االستثمار  3المباشرة على معنى الفصل  ستثماراتاال -

مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي 

ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات اإلنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي 

 لمباشرة على معنىا ستثماراتاالو واالستشفائيةوالترفيه والمؤسسات الصحية 

مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط األنشطة من قانون االستثمار في  3الفصل 

 (1)المعنية بمقتضى أمر حكومي.

التي تنجزها من قانون االستثمار  3المباشرة على معنى الفصل  ستثماراتاال -

 تالمؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضال

 والنفايات.
 

ويطبق الطرح المنصوص عليه أعاله حسب نفس الشروط على األرباح االستثنائية 

 من هذه المجلة. 11مكرر من الفصل   Iالمنصوص عليها بالفقرة 
 

 ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
 

من قانون  3المباشرة على معنى الفصل ستثمارات اإلوتخضع األرباح المتأتية من 

في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعاله وكذلك األرباح االستثنائية االستثمار 

من هذه المجلة وحسب نفس الشروط،  11مكرر من الفصل  Iالمنصوص عليها بالفقرة 

من الفصل  Iة لفقرللضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من ا

 من هذه المجلة. 49
 

 القسم الفرعي الخامس

 المؤسسات جديدة اإلحداث
 

 :(2)71الفصل 
 

 1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12و 12بصرف النظر عن أحكام الفصلين 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص  1989ديسمبر  30المؤرخ في 

الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع 

جددة والمناجم والبعث العقاري واالستهالك المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المت

على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات اإلتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية 

                                                           
 بتعريف المعنية باإلنتاج مباشرة المرتبطة قائمة الخدمات بضبط يتعلق 2017 أفريل 10 في مؤرخ 2017 لسنة 418 عدد حكومي أمر (1)

 والضريبة الطبيعييناألشخاص  دخل على الضريبة مجلة من 70 و 68 بالفصلين عليهما المنصوص أنشطة المساندة قائمة وبضبط التصدير عمليات
 الشركات على

ألف   300ال يتجاوز رقم معامالتها السنويناشطة في قطاع الخدمات والمهن غير التجارية التي ال 2013المحدثة خالل سنة مؤسسات تنتفع ال  (2)

ألف دينار  600ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي على عين المكان التي  الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل واالستهالك ناشطة في قطاعالو دينار

 ق.م  17)الفصل  سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي 5اإلعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة ب

 :حسب نفس الشروط علىويطبق هذا اإلعفاء  (2014ق.م  20والفصل  2013

الفصل ( ألف دينار، 600والمتعاطية ألنشطة التحويل والتي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي الخام  2014المحدثة خالل سنة  المؤسسات الجديدة -

 ، )2014لسنة  م.ق 20

 13الفصل ) ألف دينار 600المتعاطية ألنشطة التحويل والتي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي الخام  2016المؤسسات الجديدة المحدثة خالل سنة  -

 (، 2016ق.م لسنة 

ألف دينار  300في قطاع الخدمات أو المهن غير التجارية التي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي  2016الشركات الجديدة المحدثة خالل سنة  -

 (.2016لسنة  ق.م 13أو على شهادة مؤهل تقني سامي. )الفصل والمكونة من قبل العاطلين عن العمل المتحّصلين على شهادة جامعية 
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وكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها  من االستغالل لألربع سنوات األولى للنشاط

 ، تحّدد كما يلي :من هذه المجلة وحسب نفس الشروط 11مكرر من الفصل  Iبالفقرة 
 

 بالنسبة إلى السنة األولى،  100% -

 ، الثانيةبالنسبة إلى السنة  75% -

 لسنة الثالثة ،ابالنسبة إلى  50% -

 السنة الرابعة.بالنسبة إلى  25% -
 

 .ساتللمؤسلمحاسبي ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع ا
 

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي تم 

مكرر من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى  11من الفصل  IIفي إطار الفقرة إعادة إحالتها 

المداخيل أو األرباح المتأتية من االستغالل لألربع سنوات األولى ابتداء من تاريخ اإلحالة. 

ويمنح الطرح على أساس مقرر من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف 

 بالمالية في ذلك.
 

رابعا  39المذكور توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل  ويستوجب االنتفاع بالطرح

 من هذه المجلة.
 

 :72الفصل 
 

من هذه المجلة على المؤسسات المتحصلة  71و 70و 65و 63تطبق أحكام الفصول 

ستثمارات االبعنوان  2017على شهادة إيداع تصريح باالستثمار ابتداء من غرة جانفي 

 .قانون االستثمارمن  3المباشرة على معنى الفصل 
 

وال تطبق أحكام هذه الفصول على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا 

للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق 

باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة

 .من هذه المجلة 71المنصوص عليها بالفصل 
 

 إلى االستثمارات المذكورة أعاله أحكام هذه الفصول بالنسبةاالنتفاع ب ويستوجب

 االستجابة للشروط التالية:
 

ب الجاري للتراتيإيداع تصريح باالستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا  -

 بها العمل،
 

تحقيق هيكل تمويل لالستثمار يتضمن نسبة دنيا من األموال الذاتية طبقا للتشريع  -

 والتراتيب الجاري بها العمل،
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بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة -

 طور النشاط الفعلي،

 

 لضمان االجتماعي. ا صناديقأن تكون الوضعية مسواة تجاه  -

 

 

 القسم الثاني

 االمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار خارج المؤسسة 

 في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه 

 

 القسم الفرعي األّول

 التنمية الجهوية والتنمية الفالحية 

 

 :73الفصل 
 

 1989لسنة  114عدد  مكرر من القانون 12و  12بصرف النظر عن أحكام الفصلين 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص  1989ديسمبر  30المؤرخ في 

الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في 

االكتتاب في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 

من هذه المجلة من أساس الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة  65و 63

 على الشركات وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

 

 القسم الفرعي الثاني

 التصدير والقطاعات المجددة 

 

 :74الفصل 
 

المؤرخ  1989لسنة  114مكرر من القانون عدد  12و 12مع مراعاة أحكام الفصلين 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  1989ديسمبر  30في 

في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل لضريبة على الشركات، تطرح كليا ووا

 :أو في الترفيع فيه أو األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في رأس المال األصلي
 

 من هذه المجلة، 69ا تم تعريفها بالفصل للمؤسسات المصدرة كليا كم -
 

للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها  -

واالستثمارات في التجديد في كل القطاعات االقتصادية وذلك باستثناء االستثمارات 

في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث 

التجارة ومشغلي شبكات اإلتصال. وتتم العقاري واالستهالك على عين المكان و
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بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية هذه االستثمارات  صبغةالمصادقة على 

 (1). هلجنة تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منبعد أخذ رأي 

 

 : 75الفصل 
 

عالوة على  ،من هذه المجلة االستجابة 74و 73يستوجب االنتفاع بأحكام الفصلين 

 للشروط التالية:من هذه المجلة  72بالفقرة الثالثة من الفصل الشروط المنصوص عليها 
 

بالنسبة إلى األشخاص الذين  مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات -

 ،يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة
 

 ،المنابات االجتماعية جديدة اإلصدارأن تكون األسهم أو  -
 

أن ال يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمّدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي  -

للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض 

 الستيعاب الخسائر، 
 

أو  دخل األشخاص الطبيعيين أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على -

 ،رأس المال المكتتب أو ما يعادلهاالضريبة على الشركات بشهادة تحرير ل
 

عدم التفويت في األسهم أو في المنابات االجتماعية التي خّولت االنتفاع بالطرح قبل  -

 ،ين لسنة تحرير رأس المال المكتتبموفّى السنتين المواليت
 

المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج عدم التنصيص ضمن االتفاقيات  -

 ،ئج المشروع موضوع عملية االكتتابالمشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتا
 

رصد األرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير  -

تي خّولت عية القابل للتوزيع إال في صورة التفويت في األسهم أو في المنابات االجتما

االنتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات واألشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا 

 أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
 

 

ويقصد بالمداخيل أو األرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل 

 تميسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم أو األرباح التي تفرزها محا

توزيعها أو تخصيصها ألي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو األرباح 

 الخاضعة للضريبة. 

 

 

 

                                                           
المكلفة بتحديد صبغة االستثمارات التي تمكن  ةيتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجن 2017أفريل  5قرار من وزيرة المالية مؤرخ في  (1)

 من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها واالستثمارات في التجديد
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 الثالث الفرعي القسم

 الشبان الباعثين تشجيع

 

 : 76الفصل 
 

القانون عدد مكرر من  12و 12مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114

تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الربح  ،األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الخاضع للضريبة المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في رأس المال األصلي 

يع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين يتجاوز أو في الترف

أعمارهم ثالثون سنة في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في 

 المشروع بصفة شخصية ودائمة. 
 

 75ويستوجب االنتفاع بالطرح المذكور االستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 

 لمجلة.من هذه ا
 

 

 الرابعالقسم الفرعي 

 شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية

 والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

 

 :77الفصل 
 

I-   مكرر من القانون عدد  12و 12مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114

، تطرح من قاعدة الضريبة دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

المداخيل أو األرباح المكتتبة في رأس مال شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية 

المتعلق  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92المنصوص عليها بالقانون عدد 

بالنصوص الالحقة أو الموظفة لديها في شكل  وإتمامهبشركات االستثمار كما تم تنقيحه 

 21رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء األجل المحدد بالفصل  صناديق ذات

من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل 

صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد 

منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة  من ميزانية الدولة، في االكتتاب في أسهم أو في

من نفس  22للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 

المؤسسات التي تخول االنتفاع باالمتيازات الجبائية المنصوص القانون، التي تصدرها 

 . عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة االستثمار
 

حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة االستثمار  فيأعاله  المشار إليهويتّم الطرح 

ذات رأس مال تنمية طبقا ألحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع 

 للضريبة.
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ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا 

ح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة ألحكام هذه الفقرة في حدود الدخل أو الرب

الدنيا المنصوص عليها أعاله في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب 

والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من 

ت اب في األسهم أو في المنابامصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في االكتت

االجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعاله التي تصدرها المؤسسات 

 من هذه المجلة. 65و 63عليها بالفصلين  المنصوص
 

 ويستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة االستجابة للشروط التالية :
 

بالضريبة بشهادة مسلّـمة من قبل شركة االستثمار ذات رأس  إرفاق التصريح السنوي -

مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في 

 شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا ألحكام هذه الفقرة،
 

الغ مبعدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة لل -

المستعملة طبقا ألحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة 

 الموالية لسنة استعمالها، 
 

عدم تخفيض شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات  -

حكام ألابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحّرر طبقا 

 هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض الستيعاب الخسائر،
 

مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى األشخاص الذين  -

 يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تّم تعريفها بهذه المجلة. 
 

II-   يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرةI  في نفس الحدود على المداخيل من هذا الفصل

أو األرباح المكتتبة والمحّررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال 

ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي  22تنمية المنصوص عليها بالفصل 

في حصص الصناديق  المذكورة أعاله وكذلك I تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة

ثالثا من نفس  22ف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل المشتركة للتوظي

المجلة التي تستعمل موجوداتها في االكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف 

 طبقا للتشريع المتعلق بها. في رأس مال تنمية سالفة الذكر
 

 لتالية :اويستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة االستجابة للشروط 
 

إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصّرف في الصناديق  -

المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة 

 طبقا ألحكام هذه الفقرة،
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عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت االنتفاع بالطرح لمدة خمس  -

استعمال الصندوق لموجوداته طبقا  ن غرة جانفي للسنة الموالية لسنةبتداء مسنوات ا

 ،ذه الفقرةألحكام ه
 

مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى األشخاص الذين  -

 يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تّم تعريفها بهذه المجلة. 
 

III-  مكرر من القانون عدد  12و 12ين الدنيا المنصوص عليها بالفصل مع مراعاة الضريبة

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114

ربح أو ال، تطرح في حدود الدخل دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 شركات االستثمار ذات المكتتبة في رأس مالأو األرباح الخاضع للضريبة، المداخيل 

أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92المنصوص عليها بالقانون عدد رأس مال تنمية 

و أبالنصوص الالحقة  وإتمامهالمتعلق بشركات االستثمار كما تم تنقيحه  1988

الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء 

على األقل من رأس المال المحرر  65، من نفس القانون 21فصل المحدد بالاألجل 

على األقل من كّل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية،  65و

من موارد من ميزانية الدولة، القتناء أو  من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو

بقا طفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم  في منابات اجتماعية أو لالكتتاب في أسهم أو

، جديدة اإلصدار من من نفس القانون 22للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 

المؤسسات التي تخول االنتفاع باالمتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة قبل 

 .بعنوان إعادة االستثمار
 

صوص عليها أعاله وحسب نفس ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المن

على األقل  75الشروط في صورة التزام شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية الستعمال 

على األقل من كّل مبلغ موظف لديها في شكل  75من رأس المال المكتتب والمحرر و

من موارد من  صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو

أسهم  في رقاع قابلة للتحويل إلى في منابات اجتماعية أو يزانية الدولة، لالكتتاب في أسهم أوم

من  65و 63لمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين االمذكورة أعاله جديدة اإلصدار من قبل 

 هذه المجلة.
 

لقابلة اوال يستوجب الشرط القاضي بأن تكون األسهم أو المنابات االجتماعية أو الرقاع 

للتحويل إلى أسهم جديدة اإلصدار إذا تعلق األمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات 

التي تمنح حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية المخصصة لعمليات اإلحالة بعنوان إعادة 

 االستثمار.
 

 :ويستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة االستجابة للشروط التالية 
 

التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ إرفاق  -

مسلّمة من قبل شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة االستثمار 
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الستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال 

 تنمية طبقا ألحكام هذه الفقرة،
 

 ر أسهم جديدة،إصدا -
 

عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات  -

 ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها،
 

عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية  -

 يض الستيعاب الخسائر،لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخف
 

طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى األشخاص الذين  مسك محاسبة -

 يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تّم تعريفها بهذه المجلة. 
 

IV-   يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرةIII  من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل

أو األرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال 

مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي  22تنمية المنصوص عليها بالفصل 

أعاله   المذكورة IIIة بقا للشروط المنصوص عليها بالفقرتلتزم باستعمال موجوداتها ط

في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها  وكذلك

، حسب الحالة، على %75أو  %65ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل  22بالفصل 

األقل من موجوداتها في االكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس 

 مال تنمية سالفة الذكر.
 

 االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة االستجابة للشروط التالية :ويستوجب 
 

إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّـمة من قبل  -

المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا ألحكام هذه 

 الفقرة،
 

ي خولت االنتفاع بالطرح لمدة خمس عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة الت -

 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة  تحريرها،
 

مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى األشخاص الذين  -

 يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تّم تعريفها بهذه المجلة. 
 

V-  ت االستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين في صورة تفويت شركاI 

من هذا الفصل في المساهمات التي خّولت االنتفاع باالمتيازات الجبائية أو إعادة III و

إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة اإلحالة المنصوص عليه 

المتعلق  1988أوت  2ؤرخ في الم 1988لسنة  92من القانون عدد  22بالفصل 

تين طبقا ألحكام  الفقركما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقة بشركات االستثمار 

 المذكورتين.
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كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها 

من هذا الفصل في المساهمات التي خّولت االنتفاع باالمتيازات الجبائية  IVو  IIبالفقرتين 

أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة اإلحالة المنصوص 

رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا ألحكام  الفقرتين  22عليه بالفصل 

 المذكورتين.
 

VI-    تكون شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتينI و III  من

هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ 

الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى 

لخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال أحكام الفقرتين سالفتي الذكر وا

المحّرر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط 

المنصوص عليها بنفس الفقرتين  أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء 

 المدة المحددة لذلك.
 

ا س مال تنمية المنصوص عليهويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأ

من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما  IV و IIبالفقرتين 

انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد 

رام شرط عدم احت بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة

استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي 

 الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحّددة لذلك.
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 Iملحق عــدد 

 

 ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر

 مستوى العيش

 

 الدخل التقديري عناصر مستوى العيش

I.  االقامة األصلي بعد طرح قيمة المحالت ذات القيمة الكرائية لمحل

 الصبغة المهنية

 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية 3

II.  القيمة الكرائية لمحالت اإلقامة الثانوية الموجودة بالبالد التونسية أو

 خارجها.

 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية 6

III. مل المنزل األول :عملة بالمنازل وغيرهم من األجراء باستثناء عا 

 بالنسبة لكل شخص عمره دون ستين عاما -

 

 دينار 500

 

IV.  :السيارات المعدة لنقل األشخاص عن كل خيل بخاري من قوة السيارة  

 دينار 150 خيول بخارية 6ـ إذا كانت قوة السيارة تساوي أو تقل عن 

 دينار 300 خيول بخارية 10و 7ـ إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 

 دينار 450 خيال بخاريا 15و 11ـ إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 

 دينار 600 خيال بخاريا 15ـ إذا كانت قوة السيارة تفوق 

مع القيام بحطّ يساوي الثلث بالنسبة 

 5للسيارات التي يتراوح عمرها بين 

سنوات ويساوي الثلثين بالنسبة  10و

سنوات  10للتي يتراوح عمرها بين 

 وعشرين سنة. 

V.  أطنان حجمية  3اليخت أو مراكب النزهة التي تبلغ حمولتها الدولية

 على األقل :

 

 دينار 500 ـ لكل طن حجمي

VI .: طائرة سياحية  

 دينار 300 ـ عن كل خيل بخاري من قوة الطائرة

VII. مرات سعر تذكرة النقل يضاف إليها 5 أسفار النزهة أو السياحة بالخارج 

مرات مبلغ المنحة السياحية  5 

المرخص فيها من طرف البنك 

 المركزي.

VIII .دينار 5.000 المسبح 
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 ........................................عند التوريد % 10االستهالك الخاضعة للتسبقة بنسبة 

 

 

 173إلى  149

يتعلق بضبط شروط اإلعفاء  1999أوت  31مؤرخ في  1999لسنة  1923أمر عدد  -3

 ..............................................من أجل الدراسةمن الضريبة على فوائد االدخار 

 
 

 

 177إلى  174

يتعلق بضبط شروط فتح  1999ديسمبر  13مؤرخ في  1999لسنة  2773ـ أمر عدد  -4

حسابات االدخار في األسهم وكيفية التصرف وشهادة استعمال المبالغ والسندات 

 ...........................................................................................المودعة فيه

 

 

 

 181إلى  178

يتعلق باإلجراء الموحد  2000أكتوبر  31مؤرخ في  2000لسنة  2475أمر عدد  -5

 ..............................................................................المشاريع الفردية لبعث

 

 

 186إلى  182

يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2005سبتمبر  24مؤّرخ في  2005لسنة  2603أمر عدد  -6

المتعلق بصناديق  2005جويلية  18المؤّرخ في  2005لسنة  58من القانون عدد  2

 .......................................................................... القالمساعدة على االنط

 

 

 

  188و  187

يتعلق بضبط شروط طرح  2006جانفي  16مؤّرخ في  2006لسنة  95أمر عدد  -7

 ................المصاريف المبذولة إلنجاز عملية اإلفراق من قاعدة الضريبة  وحدودها

 

 

189 

يتعلق بتحديد أسباب عدم  2007ماي  21مؤرخ في  2007لسنة  1266أمر عدد  -8

 ..................................................مواصلة النشاط الخارجة عن نطاق المؤسسة

 

 

 191و  190

يتعلق بضبط طرق الخصم  2007جويلية  17مؤّرخ في  2007لسنة  1870أمر عدد   -9

من المورد على مداخيل رؤوس األموال المنقولة بعنوان سندات االقتراض القابلة 

للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة 

 .........................................................................................على الشركات

 
يتعلق بضبط شروط تحويل  2008فيفري  11مؤّرخ في  2008لسنة  384أمر عدد  -10

 ..................... حسابات ادخار األشخاص الطبيعيين إلى حسابات إدخار لالستثمار.

 

 

 

 

 194إلى  192

 
 197إلى  195
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 الصفحة المحتوى

يتعلق بتحديد النسب القصوى  2008فيفري  25مؤّرخ في  2008لسنة  492أمر عدد  -11

لإلستهالكات ذات األقساط الثابتة والمدة الدنيا إلستهالكات األصول المستغلة في إطار 

عقود اإليجار المالي وقيمة األصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهالك كلي 

 ...............................................................................بعنوان سنة استعمالها

 

 

 

 

 202إلى  198

 

يتعلق بضبط طرق تطبيق  2008ماي  13مؤّرخ في  2008لسنة  1858أمر عدد  -12

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج  112الفصل 

 ........................ لألداء من قبل األجانب بتسوية وضعيتهم الجبائيةلمداخيل خاضعة 

 

 

 

 207إلى  203

يتعلّق بضبط شروط وطرق  2012جوان  2مؤّرخ في  2012لسنة  473أمر عدد   -13

المؤرخ  2012لسنة  1من القانون عدد  4االمتيازات المنصوص عليها بالفصل  إسناد

 ............................2012المالية التكميلي لسنة  المتعلق بقانون 2012 ماي 16في 

 

 

 

 213إلى  208

يتعلّق بتطبيق أحكام  2012جويلية  24مـؤّرخ فـي  2012لـسـنة  890أمر عــدد  -14

المتعلق  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92من القانون عدد  22الفصل 

الالحقة وخاصة المرسوم عدد  تنقيحه وإتمامه بالنصوص بشركات االستثمار كما تم

المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق  2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011لسنة  99

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال  بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية

 ...................................................................تنمية وتيسير شروط تدخالتها

 

 

 

 

 

 

 215و  214

يتعلّق بتطبيق أحكام  2012جويلية  24مـؤّرخ فـي  2012لـسـنة  891أمر عــدد   -15

رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة  22ثالثا والفصل  22الفصل 

كما تم تنقيحها وإتمامها  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83بالقانون عدد 

أكتوبر  21المؤرخ في  2011لسنة  99المرسوم عدد  الالحقة وخاصةبالنصوص 

بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية  المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق 2011

 .............وتيسير شروط تدخالتها والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

 

 

 

 

 

 

 218إلى  216

يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2012نوفمبر  27في مؤرخ  2012لسنة  2945أمر عدد   -16

المتعلق بشركات  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92القانون عدد  من 23

 .....................خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 22االستثمار والفصل 

 

 

 

 221إلى  219

بتطبيق أحكام قانون يتعلق  2012أوت  10مؤرخ في  2012لسنة  1224أمر عدد   -17

 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 2012التكميلي لسنة  المالية

 

 

 236إلى  222

 يتعلّق بتحديد قائمة األنشطة 2014أوت 1مؤرخ في  2014لسنة  2939أمر عدد -18

البلدية والمستثناة من اإلنتفاع بالنظام التقديري  المناطق داخل المؤسسات قبل من الممارسة

 الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مكّرر من مجلة 44نصوص عليه بالفصل الم

 .................................................................................الشركات على والضريبة

 

 

 

 

 241إلى  237
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ضبط قائمة المالذات يتعلّق ب 2014أكتوبر  3مؤرخ في  2014لسنة  3833أمر عدد  -19

ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  44الفصل  الجبائية المعنية بأحكام

 ............................................................ 2014المتعلق بقانون المالية لسنة  2013

 
يتعلق بالحوافز المالية  2017مارس  9مؤرخ في  2017لسنة  389أمر حكومي عدد  -20

 .............................................. لفائدة االستثمارات المنجزة في إطار قانون االستثمار

 

 

  245إلى  242

 

 

 253 إلى 246

 
يتعلق بضبط قائمة  2017أفريل  10مؤرخ في  2017لسنة  418أمر حكومي عدد  -21

الخدمات المرتبطة مباشرة باإلنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير وبضبط قائمة أنشطة 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 70و 68المساندة المنصوص عليهما بالفصلين 

 ................................................................... الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

 

 

 

 258إلى  254

 

 

II- القرارات 

 
 

أوت  31قرار من وزراء المالية والصحة العمومية والشؤون االجتماعية مؤرخ في  -1

من القانون  31يتعلق بضبط قائمة األحداث الطارئة المنصوص عليها بالفصل  2002

المالية لسنة المتعلق بقانون  2001ديسمبر  28المؤّرخ في  2001لسنة  123عدد 

2002.................................................................................................. 

 

يتعلق بضبط شروط فتح وسير  2003أفريل  24قرار من وزير المالية مؤّرخ في  -2

 .............................حسابات االدخار لالستثمار وكيفية التصرف فيها ومّدة االدخار

 

 

 

 

259 

 

 

 

 

 262إلى  260

 

يتعلق بضبط صيغ وشروط طرح  2013مارس  29قرار من وزير المالية مؤرخ في  -3

 ................بعنوان األبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي دون االنتفاع بمنحة التخفيض

 

بضبط نسبة دنيا  يتعلّق 2014مارس  11قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في  -4

 ..............لمساهمة األجير في عقود التأمين الجماعي على الحياة..........................

 
يتعلّق بضبط آجال والطرق  2016ديسمبر  30قرار من وزيرة المالية مؤرخ في  -5

ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  15العملية لتطبيق الفصل 

 .......................................................2017المتعلّق بقانون المالية لسنة  2016

 

يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير  2017أفريل  5قرار من وزيرة المالية مؤرخ في  -6

اللجنة المكلفة بتحديد صبغة االستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم 

 .....................................................................رات في التجديد.فيها واالستثما

 

 

263 

 

 

264 

 

 

 

 266و  265

 

 

 

 269إلى  267
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 ييمــادة التقــؤشرات إعــم

 

 .(1)يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم 1990جوان  4مؤرخ في  1990لسنة  905أمــر عدد 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير االقتصاد والمالية،

 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  17و 16بعد االطالع على الفصلين 

 30المؤرخ في  1989لسنة  114الشركات كما تم إصدارها بالقانون عدد والضريبة على 

 .1989ديسمبر 

 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 يصدر األمر اآلتي نصه :

 

 الفصل األول

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  17تضبط مؤشرات إعادة التقييم الواردة بالفصل 

 الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

 

 المؤشرات السنوات

 وما سبقها 1945

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

- 

28,6 

19,4 

13,3 

8,8 

7,0 

6,7 

6,0 

5,3 

5,2 

1955 

1956 

5,1 

5,1 

                                                 
غير أن عمليات إعادة  31/12/1999المؤرخ في  1999لسنة  101من القانون عدد  30تّم إلغاء نظام إعادة  التقييم القانوني للموازانات  بمقتضى أحكام الفصل (1) 

 ( . 2000لسنة  30) انظر مذكرة عامة عدد  31/12/1999عمل في تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به ال 2000التقييم التي تمت قبل غرة جانفي 



147 

 

 المؤشرات السنوات

1957 

1958 

1959 

4,8 

4,5 

4,4 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

4,5 

4,6 

4,4 

4,5 

4,3 

4,0 

4,9 

3,8 

3,7 

3,5 

3,5 

3,3 

3,2 

3,1 

3,0 

2,7 

2,6 

2,4 

2,3 

2,0 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,3 

1,2 

1,2 

1,1 

1,0 
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 2الفصل 

مؤشرات المتعلق بضبط  1985مارس  19المؤرخ في  1985لسنة  450يلغى األمر عدد 

 إعادة تقييم موازنات المؤسسات.

 

 3الفصل 

 وزير االقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

 يزين العابدين بن عل                                                     .1990جوان  4تونس في 
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يتعلق بضبط قائمة مواد االستهالك  1996مارس  25مؤرخ في  1996لسنة  500ر عدد أم

 عند التوريد. % 10الخاضعة للتسبقة بنسبة 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،

 

المتعلق بقانون  1995ديسمبر  25المؤرخ في  1995لسنة  109وبعد االطالع على القانون عدد 

 منه، 47وخاصة الفصل  1996المالية لتصرف 

 

ثالثا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  51وعلى الفصل 

 الشركات،

 

 وعلى رأي وزير الفالحة،

 وعلى رأي وزير الصناعة،

 وعلى رأي وزير التجارة،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 

 يصدر األمر اآلتي نصه :

 

 الفصل األول

عند التوريد  % 10مواد االستهالك الخاضعة للتسبقة بنسبة تضبط بالملحق لهذا األمر قائمة 

ثالثا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  51المنصوص عليها بالفصل 

 والضريبة على الشركات.

 

 2الفصل 

 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

 .1996مارس  25تونس في 

 زين العابدين بن علي
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 قـملح

 عند التوريد % 10قائمة مواد االستهالك الخاضعة للتسبقة بـ

 

 

 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند

 

02.07 

 

 

 

 

 

03.05 

 

 

 

 

 

 

04.03 

 

 

 

04.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09 

 

 

 

 

08.01 

 

 

 

 

 

08.02 

 

 

 

 

 

020731.0 

 

 

 

 

 

030541.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

040610.0 

 

040620.0 

040630.0 

040640.0 

 040690.0م

 

 

 

 

070951.0 

 

 

 

 

 080110.0م

080130.0 

 

 

 

صالحة لألكل طازجة، مبردة  01.05لحوم وأحشاء وأطراف الدواجن المذكورة في البند 

 أو مجمدة :

 

 ـ قطع وأحشاء وأطراف دواجن )بما فيها األكباد( طازجة أو مبردة :

 ـ ـ أكباد إوز أو بط دسمة.

 

أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أسماك مجففة أو مملحة، أو في ماء مملح، 

 أثناء عملية التدخين، دقيق سمك صالح لالستهالك البشري :

 

 ـ أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح :

ـ  سلمون المحيط الهادي )انكورنكوس( وسلمون األطلنطي )سالموساالر( وسلمون الدانوب  -ـ 

 )هوكو هوكو(

 

كفير وغيرها من أنواع األلبان والقشدة المخمرة مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، 

أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة 

 أو محتوية على فواكه أو كاكاو مضافة :

 

 أجبان جبن ولبن مخثر

 

 ـ أجبان طازجة غير مرققة، )بما في ذلك جبن مصل اللبن(، وجبن لبن مخثر 

 

 ن مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األنواعـ أجبا

 ـ أجبان ذائبة غير مبشورة وال بشكل مسحوق

 ـ أجبان ذات عروق زرقاء

 ـ أجبان أخر معدة للبيع بالتفصيل

 

 ، طازجة أو مبردة :ى خضر أخر

 

 ـ فطور وكماة

 ـ ـ فطور

 

أو بدونها  جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو )لوز هندي(، طازجة أو جافة، بقشرها

: 

 ـ جوز الهند )نارجيل(

 * جوز الهند )نارجيل( طازجة أو جافة بقشرها أو بدونه

 ـ جوز الكاشو )لوز هندي(

 

 ، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها :ى ثمار قشرية أخر
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 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند

 

08.03 

 

08.06 

 

 

08.12 

 

 

 

 

 

13.01 

 

 

 

 

15.17 

 

 

 

16.01 

 

 

16.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04 

 

 

 

 

 

 

 

16.05 

 

080300.0 

 

 

080620.0 

 

 

 

 

081210.0 

 

 

 

 

130190.1 

 130190.9م

 

 

 

 

 

160100.0 

 

 

 

 

160210.0 

160220.0 

 

160239.0 

160250.0 

 

160290.1 

190290.9 

 

 

 

 

160415.0 

160416.0 

 

160419.1 

 

 

 

 موز، بما فيه البالنتان، طازج أو مجفف

 

 عنب، طازج أو جاف

 ـ جاف

 

بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت فواكه وثمار محفوظة مؤقتا )مثال 

أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت( ولكنها غير صالحة بحالتها هذه لالستهالك 

 المباشر :

 ـ كرز

 

 

 صمغ اللك، صموغ راتنجات وصموغ راتنجية وبالسم، طبيعية :

 ـ غيرها

 * ساللم طبيعية

 أخرى وراتنجات طبيعية :* غيرها باستثناء صموغ راتنجية 

 

مرجرين، مخاليط أو محضرات غذائية من دهون وشحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية 

ومن جزئياتها دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل عدا الدهون 

 : 15.16والشحوم والزيوت الغذائية وجزئياتها الداخلة في بند 

 

ثلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو من دم حيواني، سجق )غليظ أو رقيق( ومنتجات مما

 محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات :

 

 محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو دم حيواني :

 

 ـ محضرات متجانسة

 ـ من أكباد جميع الحيوانات

 : 01.05ـ من الطيور الدواجن الداخلة في البند 

 ـ ـ غيرها

 فصيلة األبقارـ من 

 ـ غيرها بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات

 * مصبرات ضأن

 ـ غيرها

 

 أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري )كافيار( وأبداله المحضرة من بيض األسماك :

 

 ـ أسماك كاملة أو مقطعة ولكن غير مفرومة :

 ـ ـ اسقمري )ماكريل(

 ـ ـ أسماك أنشوقة

 ـ ـ غيرها

 * سلمونيراي

 

 قشريات وخويات والفقريات مائية أخر محضرة أو محفوظة
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 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند

 

17.04 

 

18.06 

 

 

 

 

 

 

19.03 

 

 

19.04 

 

 

 19.05م

 

 

 

20.01 

 

 

 

 

20.03 

 

 

 

20.04 

 

20.05 

 

20.06 

 

 

20.07 

 

 

20.08 

 

 

 

20.09 

 

 

 

 

 

 

180631.0 

180632.0 

180690.0 

 

190300.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200110.0 

 

 

 

200310.0 

 

 

 

 

 

200600.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصنوعات سكرية )بما فيها الشوكوالتة البيضاء( ال تحتوي على كاكاو :

 

 شوكوالتة ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو :

 

 ـ غيرها، في شكل قضبان أو ألواح أو أصابع :

 ـ ـ محشوة

 ـ ـ غير محشوة

 ـ غيرها

 

وأبدالها محضرة من النشا، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخاالت أو تابيوكا 

 بأشكال مماثلة

 

منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميض )مثل رقائق الذرة كورن 

 فلكس(، حبوب، غير الذرة، بشكل حبيبات، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى :

 

وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز وإن كانت تحتوي على كاكاو خبز وفطائر وكعك 

رقائق الختم وورق األرز ومنتجات مماثلة باستثناء خبز القربان وبراشيم فارغة من 

 190590.1األنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة الداخلة في رقم التعريفة 

 

أو محفوظة بالخل أو  صالحة لألكل، محضرة ىخضر وفواكه وثمار وأجزاء نباتات أخر

 بحمض الخليك :

 

 ـ خيار وخيار محبب

 

 فطر وكمأة، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك :

 

 ـ فطر

 

 محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة : ىخضر أخر

 

 محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة : ىخضر أخر

 

فواكه وأجزاء نباتات أخرى ملفوفة بالسكر )بطريقة التقطر أو التلميع فواكه وثمار وقشور 

 أو التبلور(

 

مربي وهالم فواكه وخبيص )مرمالد( وهريس أو عجين فواكه أو ثمار، متحصل عليها 

 بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى :

 

أخرى أو محفوظة،  صالحة لألكل، محضرة بطريقة ىفواكه وثمار وأجزاء نباتات أخر

وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة وال داخلة في مكان 

 آخر :

 

عصير فواكه )بما فيه سالفة العنب( وعصير خضر، غير مخمر وال مضاف إليه كحول، 
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 21.03م

 

 

21.04 

 

 

21.05 

 

22.01 

 

 

22.02 

 

 

 

33.03 

 

33.04 

 

 

 

33.05 

 

 33.06م

 

 

33.07 

 

 

 

 

34.01 

 

 

 

34.02 

 

 

 

 

 

200930.0 

200940.0 

 

 

 

 

 

 

 210410.0م

210500.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340220.0 

 :ىوإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر 

 ـ عصير حمضيات أخر

 ـ عصير أناناس

 

ات للصلصات، توابل مركبة، دقيق خردل وخردل محضر باستثناء دقيق صلصات ومحضر

 210330.1خردل الداخل في رقم التعريفة 

 

 حساء ومرق محضرة ومحضرات إعدادها، محضرات غذائية مركبة متجانسة.

 ـ حساء ومرق ومحضرات إعدادها

 * حساء ومرق محضرة

 مثلجات )بوظة( لالستهالك، وإن احتوت على كاكاو

 

مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو االصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها 

 سكر أو مواد تحلية أخر وغير منهكة، جليد وثلج :

 

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو 

ات الفواكه أو الخضر الداخلة في البند منهكة، ومشروبات أخر غير كحولية عدا عصار

20.09 : 

 

 عطور ومياه تجميل )تواليت( :

 

مستحضرات تجميل أو زينة )ماكياج( ومستحضرات للعناية بالبشرة )غير األدوية(، بما فيها 

محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير )برنز(، محضرات العناية بأظافر اليدين 

 والقدمين :

 

 العناية بالشعر :مستحضرات 

 

محضرات للعناية بالفم أو األسنان، باستثناء معاجين ومساحيق تثبيت األسنان 

 330690.0االصطناعية الداخلة في رقم التعريفة 

 

مستحضرات معدة لالستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحالقة ومزيالت الروائح الجسدية 

ضرات تطرية أو تجميل غير ومحضرات االستحمام ومزيالت الشعر وعطور أخرى ومح

مذكورة وال داخلة في مكان آخر، مزيالت روائح محضرة للغرف وإن كانت غير معطرة 

 أو ذات خواص تطهيرية أم ال :

 

صابون، منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لالستعمال كصابون على هيئة قضبان 

وال منسوجات، أو قطع بأشكال مقبولة، وإن احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد 

 مشربة أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة

 

عوامل سطح عضوية )عدا الصابون(، مستحضرات غواسل ومستحضرات غسيل )بما فيها 

مستحضرات الغسيل المساعدة ومستحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون، غير تلك 

 : 34.01الواردة في البند 

 

 ـ محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة
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34.06 

 

 36.04م

 

 

 

38.19 

 

 

 

39.18 

 

 

39.22 

 

 

 

 

 

 

 

39.24 

39.25 

 

 

 

 

39.26 

 

 

 

 

 

 

40.16 

 

 

 

 

 

 

 

42.01 

 

340600.0 

 

 

 

 

 

381900.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392210.0 

392220.0 

392290.0 

 

 

 

 

392530.0 

 

 

 

 

 

 392610.0م

392690.5 

 

 

 

 

 

401691.0 

 

401695.1 

401695.9 

 

420100.0 

 

 اءة وأصناف مماثلةشموع إض

 

ألعاب نارية، وقذائف اإلشارة وصواريخ مانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب 

والمفرقعات وغيرها من األصناف النارية الفنية باستثناء المنتوجات الداخلة في رقم 

 360490.1التعريفة 

 

توي تح سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية ال

على زيوت نفط وال على زيوت معدنية قارية، أو محتوية على هذه الزيوت بما يقل عن 

 وزنا. % 70

 

أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت الصقة ذاتيا، بشكل لفات أو ترابيع أبالط، أغطية جدران 

 من هذا الفصل : 9وأسقف من لدائن، كما هي معرفة في المالحظة 

 

شات )دوش(، مغاسل، أحواض اغتسال )بيديه( مراحيض مغاطس، أحواض ومر

ومقاعدها وأغطيتها وأحواض تدفق المياه وأصناف مماثلة الستعماالت صحية، من لدائن 

: 

 

 ـ مغاطس أحواض ومرشات )دوش(

 ـ مقاعد وأغطية مراحيض

 ـ غيرها

 

 أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات تجميل، من لدائن :

 من لدائن غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر :أدوات بناء 

 

ـ مصاريع أبواب أو نوافذ وستائر داخلية )بما في ذلك الستائر المضلعة( وأصناف مماثلة 

 وأجزاؤها

 

إلى  39.01مصنوعات أخر من لدائن ومصنوعات من المواد األخر الداخلة في البنود من 

39.14 : 

 

 ـ أدوات مكتبية من لدائن

 ـ غيرها

 مراوح وستائر يدوية بما في ذلك هياكلها وأوراقها المقدمة بمفردها ** 

 

 مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسي :

 

 ـ غيرها :

 ـ ـ أغطية أرضيات وبسط

 ـ ـ أصناف أخر قابلة للنفخ :

 * متانة للكرة

 * أصناف أخرى قابلة للنفخ

 

أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات )بما في ذلك سروج وعدد أطواق ومجرات 
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42.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.03 

 

42.05 

 

 

 

43.03 

 

43.04 

 

44.14 

 

44.19 

 

44.20 

 

 

 

44.21 

 

 

 

 

 

 

45.03 

 

 

 

 

45.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420300.0 

 

 

 

420500.9 

 

 

 

430400.0 

 

441400.0 

 

441900.0 

 

 

 

 

 

 

 

442110.0 

 

442190.1 

 442190.9م

 

 

 

 450390.0م

 

 

 

 

وواقيات الركب وكمامات فم حيوان وحلس وقراب ومالبس كالب وما يماثلها(، من أية 

 المواد

 

صناديق وحقائب نقل أمتعة بما فيها حقائب أدوات تجميل وحقائب مستندات وحقائب يد 

ات ومحافظ مناظير ومحافظ آالت تصوير ومحافظ آالت وحقائب مدرسية ومحافظ نظار

موسيقية ومحافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية وأغلفة مماثلة، أكياس سفر ومحافظ 

أدوات الزينة وأكياس ظهر وحقائب يدوية وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزادين 

وات رياضية وعلب وأغلفة خرائط ومحافظ للسجائر، أكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أد

زجاجات وعلب مساحيق وعلب مجوهرات واألوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي 

أو مجدد أو من صفائح لدائن أو من مواد نسيجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى 

 )كرتون( أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها بهذه المواد أو من ورق :

 

 و مجدد :ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أ

 

 أصناف أخرى من جلد طبيعي أو مجدد

 

 * غيرها

 

 ألبسة ولوازمها وأصناف أخر من فراء

 

 فراء اصطناعية ومصنوعاتها

 

 أطر من خشب للوحات أو للصور أو للمرايا أو ما يماثلها

 

 أدوات مائدة وأدوات مطبخ من خشب

 

ات الصياغة وأصناف خشب مطعم منقوش، علب وصناديق صغيرة، علب للمجوهرات أو لمصنوع

مماثلة من خشب، تماثيل صغيرة وأصناف زينة أخر من خشب، أصناف أثاث خشبية غير داخلة 

 : 94في الفصل 

 

 أصناف أخر من خشب :

 

 ـ مشاجب ألبسة

 ـ غيرها

 * بالط من الخشب )أرضية(

 * غيرها باستثناء المكاييل والنماذج للمسابك

 

 مصنوعات من فلين طبيعي :

 

باستثناء االسطوانات الصغيرة لقاع الكبسوالت أو الستعمال مماثل والواصالت ـ غيرها 

 والعوامات الصالحة لشباك الصيد البحري من فلين

 

 فلين مكتل )بلواصق أو بدونها( ومصنوعات من فلين مكتل :
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46.02 

 

 

48.17 

 

 

 

48.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 450490.0م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481820.0 

481830.0 

 

481840.2 

 

481840.9 

 

 

 

 

 

 

481910.0 

481930.0 

481950.0 

481960.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482010.0 

 

482030.0 

 

 

 ـ غيرها باستثناء الفلين المكتل نصف مصنع والواصالت والسدادات من فلين مكتل

 

عة السالل وأصناف أخر متحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر مصنوعات صنا

 ، مصنوعات من لوف :46.01أو مصنوعة من األصناف الداخلة في البند 

 

مغلفات )ظروف( وورق بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، 

محتوية  من ورق أو ورق مقوى، علب وجعب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى،

 على مجموعات من أوراق المراسلة :

 

ورق صحي ومناديل ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف األيدي، أغطية المناضد وفوط 

مائدة وحفاظات لألطفال وفوط وواقيات صحية وأغطية أسرة وأصناف مماثلة الستعماالت 

ق أو الورق، أو منزلية أو صحية أو للمستشفيات، األلبسة ولوازمها، من عجائن الور

 الحشو السليلوزي، أو طبقات األلياف السليلوزية :

 

 ـ مناديل، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف

 ـ أغطية وفوط المناضد

 ـ فوط وواقيات صحية، حفاظات وحفاظات مبطنة لألطفال وأصناف صحية مماثلة

 ـ ـ واقيات صحية

 

 ـ ـ غيرها

 

ومخاريط وغلف أخر، من ورق أو ورق مقوى أو علب وأكياس كبيرة أو صغيرة وجعب 

حشو سليلوزي أو طبقات من ألياف سليلوزية، علب لحفظ األوراق والملفات والرسائل 

وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحالت التجارية 

 وما يماثلها :

 

 ـ علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى مموج

 صم أو أكثر 40يبلغ عرض قاعدتها ـ أكياس 

 ـ أغلفة أخر بما في ذلك جعب االسطوانات

ـ علب لحفظ الملفات واألوراق والرسائل وما يماثلها من األنواع المستعملة في المكاتب 

 والمحالت التجارية وما يماثلها

 

 ،سجالت، سجالت محاسبة، دفاتر جيب، دفاتر طلبات، دفاتر إيصاالت، دفاتر ورق رسائل

مفكرات، مذكرات وأصناف مماثلة، كراريس، حامالت  ورق نشاف )واقيات مكاتب(، 

حافظات األوراق )للصفحات المحلولة أو غيرها(، ملفات وغالفات ملفات وأصناف 

مدرسية أو مكتبية أو قرطاسية أخر، بما فيها الرزم الورقية المجمعة ودفاتر ذات أوراق 

ورق كربون، من ورق أو ورق مقوى، مجاميع حفظ عديدة )مانيغولد( وإن احتوت على 

 النماذج والصور وغالفات كتب من ورق أو ورق مقوى :

 

ـ سجالت وسجالت محاسبة ودفاتر جيب طلبات ودفاتر إيصاالت ورق رسائل ومفكرات 

 ومذكرات وأصناف مماثلة

 حافظاتـ حافظات أوراق )للصفحات المحلولة أو غيرها( وحامالت )عدا غالفات الكتب( و

 وغالفات ملفات

 ـ مجاميع حفظ النماذج والصور



157 

 

 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند

 

 

 

 

 

48.23 

 

 

 

 

56.01 

 

 

 

 

57.02 

 

 

 

57.03 

 

57.04 

 

57.05 

 

61.01 

 

 

61.02 

 

 

 

61.03 

 

 

 

61.04 

 

 

 

61.05 

 

61.06 

 

482050.1 

 

482050.9 

482090.0 

 

 

 

 

 

482360.0 

 

 

 

560110.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570500.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * مجاميع حفظ الصور

 

 * غيرها

 ـ غيرها

 

أصناف أخر من ورق وورق مقوى أو حشو سليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، 

مقطعة بأشكال معينة، مصنوعات أخر من عجائن الورق أو من ورق أو ورق مقوى أو 

 ألياف سليلوزية:من حشو سليلوز أو من طبقات من 

 

 ـ صواني وأطباق وأكواب وما يماثلها من ورق أو ورق مقوى

مم )زغب(  5حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو ألياف ال يزيد طولها عن 

 وغبار من مواد نسجية :

 

 ـ فوط وواقيات صحية وحفاظات لألطفال وأصناف للوقاية الصحية مماثلة من حشو

 

أخر من مواد نسجية، منسوجة، بدون عفارات وألياف مغروزة سجاد وأغطية أرضيات 

وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط المعروفة، "بالكليم" أو "الشوماك" أو "الكرماني" 

 وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج :

 

 سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات عفارات وإن كانت جاهزة

 

 أخر، من لباد، بدون عفرات وألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة سجاد وأغطية أرضيات

 

 سجاد أخر وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية وإن كانت جاهزة

 

معاطف وأقبية، لحف )كاب( وانوراكات )بما فيها جاكات التزلج( وأصناف مماثلة للرجال 

 : 61.03أو الصبية، من مصنرات عدا األصنــــاف الداخلة في البند 

 

معاطف وأقبية، لحف )كاب( وأنوركات )بما فيها جاكات التزلج( وسترات واقية للريح أو 

المطر أو أصناف مماثلة للنساء والبنات، من مصنرات عدا األصناف الداخلة في البند 

61.04 : 

 

بدل وأطقم وسترات )جاكيتات( بما فيه البليزر، وسراويل وسراويل بصدرية وبحماالت 

يل قصيرة )تصل إلى الركبة( وتبانات )عدا ألبسة السباحة( للرجال أو متصلة بها وسراو

 الصبية، مصنرات.

 

بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير بشكل سراويل وسراويل بصدرية وبحماالت 

متصلة بها وسراويل قصيرة )تصل إلى الركبة( وتبانات )عدا ألبسة السباحة( للنساء أو 

 البنات، من مصنرات

 

 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات :

 

 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات، من مصنرات :
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61.07 

 

 

 

61.08 

 

 

 

61.09 

 

61.10 

 

61.11 

 

61.12 

 

 

61.13 

 

61.14 

 

61.15 

 

 

 

61.16 

 

 61.17م

 

 

62.01 

 

 

62.02 

 

 

62.03 

 

 

62.04 

 

 

62.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سراويل داخلية قصيرة جدا )سليب( وسراويل داخلية أخر )كالصونات( وقمصان نوم 

وبدل نوم )بيجامات( وبرانس حمام ومبادل )روب البيت( وأصناف مماثلة للرجال أو 

 من مصنرات :الصبية، 

 

كومبينازون ألبسة داخلية ساترة وتنانير داخليةأخرى سراويل قصيرة جدا )سليب( 

قمصان نوم وبدل نوم )بيجامات( وألبسة رقيقة وبرانس حمام ومبادل )روب للبيت( 

 وأصناف مماثلة للنساء والبنات، من مصنرات :

 

 رات :قمصان "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصن

 

 صدريات بما فيها البيل أوفر والكرديقان وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها، من مصنرات.

 

 ألبسة وتوابع ألبسة لألطفال الرضع، من مصنرات :

 

أردية للرياضة )ترانينع( وأردية )كومبينيزون( وأطقم التزلج ومالبس السباحة، من 

 مصنرات :

 

 59.07أو  59.06أو  59.03في البنود ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة داخلة 

 

 ألبسة أخر من مصنرات :

 

كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيه العالية( وكلسات نصفية )حتى 

الركب( وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام بما 

 فيها جوارب تمدد األوردة، من مصنرات :

 

 : فزة بأنواعها، من مصنراتـ أق

 

توابع أخر جاهزة لأللبسة من مصنرات، باستثناء أجزاء ألبسة أو توابع ألبسة، من 

 مصنرات :

 

معاطف وأقبية لحف )كاب( وأنوراكات )بما فيها جاكات التزلج( وأصناف مماثلة للرجال 

 : 62.03أو الصبية، عدا األصناف الداخلة في البند 

 

)كاب( وأنوركات )بما فيها جاكات التزلج( وسترات واقية للريح أو معاطف وأقبية لحف 

 : 62.04المطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات، عدا ما هو داخل في البند 

 

بدل وأطقم وسترات )جاكينات( بما فيه البليزر سراويل بصدرية وبحماالت متصلة بها 

 السباحة( للرجال أو الصبية : وسراويل قصيرة )تصل إلى الركبة( وتبانات )عداألبسة

 

بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنازير وتنازير بشكل سراويل وسراويل وسراويل بصدرية 

 وبحماالت متصلة بها وسراويل قصيرة ال تصل إلى الركبة وتبانات )عدا ألبسة السباحة(

 

 قمصان للرجال أو للصبية :
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62.06 

 

62.07 

 

 

62.08 

 

 

 

62.09 

 

62.10 

 

62.11 

 

62.12 

 

 

62.13 

 

62.14 

 

62.15 

 

62.16 

 

 62.17م

 

 

 63.06م 

 

 

 

64.01 

 

 

 

64.02 

 

64.03 

64.04 

 

 

64.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبنات :بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان للنساء أو ا

 

سراويل داخلية قصيرة جدا )سليب( وسراويل داخلية )كالصونات( وقمصان نوم )بيجامات( 

 وبرانس حمام ومبادل )روب البيت( وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية :

 

كومبنازون وألبسة داخلية ساترة وتنانير داخلية أخرى سراويل قصيرة جدا )سليب( 

ألبسة رقيقة ومبادل )روب البيت( وأصناف مماثلة قمصان نوم وبدل نوم )بيجامات( و

 للنساء والبنات 

 

 ألبسة وتوابع ألبسة لألطفال

 

 : 59.07أو  59.06أو  59.03أو  56.03أو  56.02ألبسة مصنوعة من مواد البنود 

 

 أردية للرياضة )ترينيغ( وأردية وأطقم تزلج ومالبس سباحة، ألبسة أخر :

 

وكورسية )مشدات( وحماالت بنطلونات أو صدارى ورباطات حمائل ثدي وأحزمة شدادة 

 جوارب وأصناف مماثلة وأجزاؤها وإن كانت من مصنرات:

 

 مناديل جيب :

 

 شاالت ولفافات عنق ومناديل رأس ولثم وبراقع وأصناف مماثلة :

 

 أربطة عنق )كرافاتات( ووردات عنق )بابيون( وأربطة عنق بشكل مناديل:

 

 أقفزة بأنواعها :

 

توابع أخرى جاهزة لأللبسة، باستثناء أجزاء ألبسة أو تــــوابع ألبسة، عــــدا األصنــــاف 

 : 62.12الداخلة في البند 

 

أغطية بضائع وأشرعة للوحات الشراعية أو للعربات الشراعية وضلل خارجية، خيام 

ريفة عوأصناف أخرى للتخييم باستثناء أشرعة السفن والقوارب الداخلة في رقمي الت

 .630639.0و 630631.0

 

أحذية كتيمة بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل 

الخارجية بالخياطة أو بواسطة تباشيم أو بمسامير أو براغي أو بالكبس أو بعمليات 

 مماثلة، وغير مكونة من أجزاء مختلفة مجمعة بنفس هذه الطرق

 

 ارجية ووجوه من مطاط ولدائنأحذية أخر بنعال خ

 

 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد 

 نسجية

 

 أحذية أخر
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65.03 

 

 

65.04 

 

 

65.05 

 

 

 

65.06 

 

66.01 

 

 

66.02 

 

67.01 

 

 

67.02 

 

 

67.04 

 

 

68.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.08 

 

 

 

650300.0 

 

 

650400.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660200.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 680221.0م

 

 

 

 680291.0م

 

 

 

 

 

دوائر داخلة في  قبعات وأغطية رأس أخر من لباد، مصنوعة من هياكل قبعات )كلوش(،

 وإن كانت مبطنة أو مزينة 65.01البند 

 

قباعات وأغطية رأس أخر مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد وإن 

 كانت مبطنة أو مزينة

 

قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو مسننات، ولباد أو مواد نسجية أخر، أثوابا )لكن 

أو مزينة : شبكيات شعر من أية مادة كانت وإن ليست بشكل أشرطة( وإن كانت مبطنة 

 كانت مبطنة أو مزينة :

 

 أغطية رأس أخر وإن كانت مبطنة أو مزينة :

 

مظالت شمس ومطر )بما فيها عصي المشي بشماسي ومظالت الحدائق واألصناف 

 المماثلة( :

 

 عصي مشي وعصي بمقاعد، سياط وما يماثلها

 

بريشها أو بزغبها وريش وأجزاؤه وزغب وأصناف جلود طيور وأجزاء أخرى من طيور، 

 وقصب الريش وعروقه(، المشغولة : 05.05من هذه المواد )ما عدا أصناف البند 

 

أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها وأصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار 

 اصطناعية :

 

أو وبر أو من مواد  شعور رأس ولحي وحواجب ورموش، وخصل وما شابهها مستعارة من شعر

 نسجية، مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر :

 

أحجار مصب وبناء عدا حجر األردواز مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا األصناف 

حجر طبيعي )بما فيها  ، مكعبات للفسيفساء وما يماثلها، من68.01المذكورة في البند 

امل، حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي )بما فيها األردواز( وإن كانت على ح

 األردواز( ملونة اصطناعيا :

 

ـ أحجار نصب وبناء أخر وأصناف منها مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط 

 أو مستو

 ـ ـ رخام وترافرتين ومرمر

* رخام ومصنوعات أخرى من رخام مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو     

 مستو واردة من جميع البلدان

 ـ غيرها

 ـ ـ رخام وترافرتين ومرمر

 * رخام مصنوع بطريقة أخرى ومصنوعات أخرى من رخام واردة من جميع البلدان  

 

المواقد مثال( ملمعة )مورنشة( أو بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية )للجدران أو 

مطلية بالميناء، مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها ملمعة أو مطلية بالميناء وإن 

 كانت على حامل
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69.10 

 

 

69.11 

 

69.12 

 

 

69.13 

 

69.14 

 

 

 

 

 

 

70.03 

 

 

70.04 

 

 

70.06 

 

 

 

70.09 

 

 

 

 

 

 70.13م

 

 

 

70.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691410.9 

 

691490.9 

 

 

 

 

 

 

 

700600.0 

 

 

 

 

 

 

700991.0 

700992.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحواض غسيل )مجالي( ومغاسل ومغاسل بقواعد وأحواض استحمام وحمامات، مقاعد 

 مراحيض وأجهزة تدفق مياه ومبادل وأصناف صحية مماثلة ثابتة

 

 اني وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أو للتواليت أخر من بورسلين )صيني(أو

 

أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أو للتواليت أخر من مواد خزفية عدا 

 البورسلين

 

 تماثيل وأصناف أخر للزينة أو الزخرفة من خزف

 

 مصنوعات أخر من مواد خزفية :

 

 ني :ـ من بورسلين صي

 * غيرها

 غيرها -

 * غيرها

 

زجاج مصبوب وزجاج مرافق، صفائحا أو ألواحا أو مجنبات )بروفيالت( وإن كان ذو 

 طبقة ماصة أو عاكسة ولكن غير مشغول بطريقة أخرى :

 

زجاج مسحوب وزجاج منفوخ، ألواحا، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة ولكن غير مشغول 

 بطريقة أخرى :

 

محنى أو مشغول األطراف أو مشطوف أو  70.05أو  70.04أو  70.03في البند زجاج مذكور 

محفور أو منقوب أو مطلي بالميناء أو مشغول بطريقة أخرى ولكن غير مزود بأطر وال مزود 

 بمواد أخرى

 

 مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية :

 

 غيرها -

 ـ ـ بدون أطر

 ـ ـ بأطرها

 

أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للتواليت أو للمكتب أو 

( 70.18أو  70.10للتزيين الداخلي أو الستعماالت مماثلة )عدا األصناف الداخلة في البند 

 701332.0باستثناء الرضاعات الداخلة في رقم التعريفة 

 

ات وأصناف أخرى من زجاج مضغوط أو آجر )طوب( وكتل تبليط وألواح ومربعات وبالط

مقلوب وإن كان مسلحا لالستعمال في البناء أو اإلنشاءات، مكعبات وأصناف أخرى مماثلة 

أخر من زجاج وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة، زجاج مجمع 

ا حا أو ألواحبشكل زجاجيات وما يماثله، زجاج متعدد الخاليا أو زجاج رغوي كتال أو صفائ

 أو رقائقا أو أشكاال مماثلة :
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70.18 

 

 

 

 

 

 

70.20 

 

 

 

 

71.13 

 

 

71.14 

 

 

71.15 

 

71.16 

 

 

71.17 

 

73.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.22 

 

 

 

 

 

 

701890.9 

 

 

 

702000.1 

702000.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732111.1 

732111.9 

732112.0 

732113.0 

 

732181.0 

 

732182.1 

732182.9 

 

732183.0 

 

 

 

خرز زجاجي وآللئ وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من 

صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها عدا الحلي المقلدة، عيون من زجاج، عدا العيون 

خ نفاالصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف زينة من زجاج مشغولة ب

 ملم : 1اللهب، عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج ال يتجاوز قطرها 

 

 * غيرها

 

 مصنوعات أخرى من زجاج :

 

 * من كريستال رصاصي

 * غيره

 

حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن مكسوة بقشرة من معادن 

 ثمينة :

 

من  بقشرةمصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة 

 معادن ثمينة :

 

 مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

 

مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمــة طبيعية أو شبه كريمــة أو 

 تركيبية أو مصدرة :

 

 حلي مقلدة

 

مواد ومدافئ وأفران طبخ ومناصب مواقد، )بما في ذلك ما كان مجهزا منها بمراحل 

إضافية الستعماله في التدفئة المركزية(، شويات ضخمة وكوانين ومواقد غاز ومسخنات 

 األطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد صلب :

 نات األطباق :ـ أجهزة طبخ ومسخ

 ـ ـ تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أخرى معا :

 * مسخنات أطباق

 * غيرها

 تعمل بوقود سائل --

 ـ ـ تعمل بوقود صلب

 ـ أجهزة أخرى :

 ـ ـ تعمل بالغاز أو غاز ووقود أخرى معا

 ـ ـ تعمل بوقود سائل

 * مدافئ

 * أجهزة أخرى

 ـ أجهزة أخرى

 ـ ـ تعمل بوقود صلب

 

أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، غير مسخنة كهربائيا، وأجزاؤها من حديد صلب 

أو حديد أو صلب بمسخنات هواء وموزعات هواء ساخن ) بما فيها موزعات الهواء 
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73.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 732211.0م

 

 732219.0م

 

 

 

 

 

 

 732391.0م

 732392.0م

 

732393.1 

 

 

732394.1 

 732399.0م

 

 

 

732410.0 

 

 

732421.9 

 

 

732429.9 

 

732490.1 

 

 

 

 732620.0م

 

732690.2 

 

732690.3 

 

732690.5 

 

النقي أو المكيف(، غير مسخنة كهربائيا المتضمنة مروحيا، أو نافخ هواء يعمل بمحرك 

 وأجزاؤها من حديد أو صلب:

 زة إشعاع حراري وأجزاؤها :ـ أجه

 ـ ـ من حديد صلب

 * أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية باستثناء األجزاء  

 ـ ـ غيرها

 * أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية باستثناء األجزاء   

 

أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات المنزلية وأجزاؤها، من حديد صلب أو 

ألياف من حديد أو صلب، اسفنجات ووسيدات وأقفزة وما يماثلها للجلي  حديد أو صلب،

 أو التلميع أو الستعماالت مماثلة، من حديد أو صلب :

 

 ـ غيرها :

 ـ ـ من حديد صلب، غير مطلي بالميناء باستثناء األجزاء    

 ـ ـ من حديد صلب، مطلي بالميناء باستثناء األجزاء

 ـ ـ من صلب مقاوم للصدأ

 * أدوات مائدة وأدوات مطبخية من صلب مقاوم للصدأ    

 ـ ـ من حديد أو صلب مطلي بالميناء

 

 * أدوات مائدة وأدوات مطبخية من حديد أو صلب مطلي بالميناء    

 ـ ـ غيرها باستثناء األجزاء

 

 أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صلب أو حديد أو صلب :

 

 للصدأـ مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم 

 ـ أحواض استحمام :

 ـ ـ من حديد صلب، وإن كانت مطلية بالميناء :

 * غيرها

 ـ ـ غيرها :

 

 * غيرها

 ـ غيرها، بما في ذلك األجزاء :

 * أدوات أخرى لحفظ الصحة والتنظيف 

 

 مصنوعات أخر من حديد أو صلب

 

 ـ مصنوعات أسالك من حديد أو صلب باستثناء األسالك اإلطارات المطاطية

 ـ غيرها : ـ

* علب مساحيق التجميل )مذرات( علب حلويات، علب سجائر، حقق جيب وأصناف 

 مشابهة غير مغلقة، مذهبة أو مفضضة

* علب مساحيق التجميل )مذرات( علب حلويات، علب سجائر، حقق جيب وأصناف 

 مشابهة غير مغلقة

 * ساللم وساللم صغيرة
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 74.17م

 

 

 74.18م

 

 

 

74.19 

 

 

 

 

 

76.15 

 

 

 

 

 

 

 

76.16 

 

 

 

 

 

 

80.07 

 

 

 

82.10 

 

 

 82.11م

 

 

82.12 

 

 82.13م

 

 82.14م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741999.1 

 

 

 

 

 

 

 761510.0م

 

 761520.0م

 

 

 

 

 

761690.1 

 

 

 

 

800700.1 

 

821000.0 

 

 

 

 

 

 

 

821300.0 

 

 

 

دفئة مما يستعمل في المنازل، من نحاس أجهزة غير كهربائية للطبخ، للطهي، أو للت

 باستثناء أجزائها

 

أدوات مائدة مطبخية وأدوات صحية وغيرها من األدوات المنزلية، من نحاس، اسفنجات 

أو وسيدات وأقفزة وما يماثلها للجلي أو التلميع من نحاس، أدوات صحية، من نحاس 

 باستثناء أجزائها :

 

 أصناف أخرى من نحاس :

 

 : ـ ـ غيرها

* علب مساحيق التجميل )مذرات( علب حلويات، علب سجائر، حقق جيب وأصناف 

 مشابهة غير مغلقة

 

أدوات مائدة وأدوات مطبخية أو غيرها من األدوات المنزلية وأجزاؤها، من األلومنيوم، 

اسفنجات ووسيدات وأقفزة وما يماثلها للجلي أو التلميع أو الستعماالت أخرى، من 

 أدوات صحية وأجزاؤها من األلومنيوم باستثناء األجزاءاأللومنيوم، 

 

ـ أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية، اسفنجات ووسيدات وأقفزة وما 

 يماثلها للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة من األلومنيوم باستثناء األجزاء 

 ـ أدوات صحية باستثناء األجزاء

 

 األلومنيوم :مصنوعات أخرى من 

 

 ـ غيرها :

 

* علب مساحيق التجميل )مذرات( علب حلويات، علب سجائر، حقق جيب وأصناف 

 مشابهة غير مغلقة.

 

 مصنوعات أخر من قصدير :

 

 * أدوات منزلية

 

( كيلو جرامات وأقل مستعملة في تحضير أو تهيئة أو تقديم 10أجهزة آلية يدوية تزن )

 األطعمة أو األشربة

 

ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار عدا سكاكين 

 821194.0باستثناء النصال الداخلة في رقم التعريفة  82.08السكاكين الداخلة في البند 

 

 :لحالقة غير تامة النصع بشكل قدد(أمواس حالقة ونصالها )بما في ذلك نصال أمواس ا

 

 مقصات باستثناء نصالها

 

أدوات قاطعة أخر )مثل مقصات الشعر وسواطير وسكاكين القرم للجزارين أو المطبخ 

وقاطعات الورق(، مجموعات تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين )بما فيها مبارد 



165 

 

 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند

 

 

82.15 

 

 

83.02 

 

 

 

 

 

 

 

83.03 

 

 

83.04 

 

 

 

 83.05م

 

 

 

83.06 

 

 

 

 84.03م

 

 

84.15 

 

 

 

 

 

 

84.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830241.0 

 

830300.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841510.0 

 

 

 

841581.1 

 

 

 

 

841810.0 

 

841821.0 

 .821410.2األظافر( باستثناء تلك الداخلة في رقم التعريفة 

 

كعك وسكاكين للسمك مالعق وشوك ومغارف رغوة ومقشدات )مكشطات( وقاطعات ال

 وسكاكين للزبدة ومالقط وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ :

 

لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في األثاث واألبواب والساللم 

والنوافذ والستائر وصناعة العربات والسراجة، وصناديق الثياب والعلب وأصناف مماثلة، مشاجب 

وأصناف مماثلة من معادن عادية، عجالت بتركيبات من معادن عادية، غالقات  وحوامل قبعات

 ذاتية الحركة ألبواب من معادن عادية :

 

 ـ تركيبات ولوازم وأصناف أخر مماثلة :

 ـ ـ مما يستعمل في المباني

 

خزائن )صناديق مأمونة(، صناديق مقواة وأبواب وخزائن صناديق األمان للغرف 

 النقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية المصفحة وصناديق

 

مصنفات، خزائن للملفات ولبطاقات الفهرسة، علب فرز األوراق ومساند )حوامل( أقالم وحوامل 

أختام وأصناف ولوازم مماثلة لالستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب 

 94.03الداخل في البند 

 

األوراق أو الملفات، حابسات، شابكات رسائل وزوايا رسائل ومشابك لوازم لضم 

لألوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية باستثناء دبابيس 

 830520.0تخريس بمجموعات الداخلة في رقم التعريفة 

 

وأصناف أخر  نواقيس وأجراس وما يماثلها، غير كهربائية من معادن عادية، تماثيل صغيرة

للتزيين من معادن عادية، أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات وما يماثلها من معادن عادية، 

 مرايا من معادن عادية :

 

 باستثناء أجزائها 84.02مراجل للتدفئة المركزية عدا تلك الداخلة في البند 

 

والرطوبة، بما  آالت تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة

 في ذلك اآلالت التي ال يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة:

 ـ من النوع المعد للنوافذ أو الجدران مؤلفة جسما واحدا :

 

 ـ غيرها :

 ـ ـ محتوية  على وحدة تبريد وصمام لعكس الدورة الحرارية    

 وحدة تبريد في الساعة 10.000* ذات قوة تبريد أقل من أو تساوي  

 

ثالجات مجمدات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد، كهربائية أو غيرها، مضخات 

 84.15حرارية عدا آالت تكييف الهواء الداخلة في رقم البند 

 

 ـ ثالجات مجمدات مشتركة، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة

 ـ ثالجات لالستعمال المنزلي :

 ـ ـ من النوع الذي يعمل بالضغط
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84.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.22 

 

 

 

 

 

 

84.23 

 

 

 

 

 

84.50 

 

 

 

 

 

 

 

84.81 

 

 

 

 

 

841829.0 

841830.0 

841840.0 

841850.0 

 

 

841891.0 

 

 

 

 

 

 

 

 841911.0م

 841919.0م

 

 

 

 

 

 

842211.0 

 

 

 

 

 

842310.0 

 

 

 

 

 

845011.0 

845012.0 

845019.0 

 

 

 

 

 

 

848110.1 

 ـ ـ غيرها

 لترا 800مدات بشكل صندوق ال يتجاوز سعتها ـ مج

 لترا 900ـ مجمدات بشكل خزائن ال تتجاوز سعتها 

 ـ خزائن وواجهات عرض وصناديق أخر من األصناف المماثلة للتبريد أو التجميد

 

 ـ أجزاء :

 ـ ـ أثاث مصمم الستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد

 

كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير آالت أو تجهيزات أو أجهزة مختبرات وإن 

الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميس أو التقطير أو التكرير أو التعقيم أو التعقيم 

بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، على أن ال تكون معدة 

 مجمع، غير كهربائية :الستعماالت منزلية، مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء 

 

 ـ مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع، غير كهربائية :

 ـ ـ مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز لالستعمال المنزلي

 ـ ـ غيرها لالستعمال المنزلي باستثناء آالت االمتصاص ألجهزة ألتقاط األشعة الشمسية

 

يف أو تجفيف القناني )القوارير( أو األوعية أجهزة لغسل األواني المنزلية، آالت وأجهزة التنظ

األخر، أجهزة للتعبئة أو لسد أو لصق الرقاع للقوارير والعلب واألكياس واألوعية األخر، 

 أجهزة أخر لتعبئة أو رزم البضائع، أجهــزة إلضافة الغاز في المشروبات :

 

 ـ أجهزة لغسل األواني :

 ـ ـ من النوع المعد لالستعمال المنزلي

 

سنتيجرام أو أقل( بما في ذلك القبابين  5أجهزة وزن )عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 

وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين األخرى بمختلف أنواعها، صنجــات موازين 

 )عيارات( من جميع األنواع :

 

 ـ أجهزة وزن األشخاص بما في ذلك موازين األطفال، موازين منزلية

 

منزلية أو مما يستعمل في المغاسل العامة بما فيها اآلالت التي تقوم بعمليتي  آالت غسيل

 الغسل أو التجفيف :

 

 كلغ : 10ـ آالت وأجهزة ال تزيد سعة كل منها من المالبس الجافة عن 

 ـ ـ آالت وأجهزة ذاتية الحركة بكاملها

 ـ ـ آالت وأجهزة أخرى مندمجة بأجهزة عصر تعمل بالطرد المركزي

 ـ غيرهاـ 

 

أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو 

األوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات متأثرة بالحرارة 

 )تيرموستاتية( :

 

 ـ صمامات تخفيض الضغط

 * صمامات تخفيض الضغط لالستعمال المنزلي



167 

 

 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند

 

 

 

 85.06م

 

85.07 

 

 

 

 

 

 85.09م

 

 

85.10 

 

 

 

 85.16م

 

 

 

 

 

 

85.17 

 

 

 

 

 

 

 

85.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.20 

 

 848180.9م

 

 

 

 

 

 

850710.0 

850720.0 

 

 

 

 

 

 

851010.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851710.1 

 

851710.9 

 

 

 

 

 

851931.0 

851939.0 

 

 851991.0م

 851999.0م

 

 

 ت الحنفيات وما يماثلهاـ أصناف أخرى من أصناف صناعا

 * الحنفيات بالغاز والحنفيات األخرى الصحية أو للمباني

 

 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء باستثناء األجزاء

 

مدخرات )جماعات( كهربائية، بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة 

 باستثناء األجزاء

 

 مستعملة لتشغيل المحركات ذات المكابس ـ عاملة بالرصاص والحمض من األنواع ال

 ـ مدخرات أخرى عاملة بالرصاص والحمض

 

أجهزة آلية كهربائية لالستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج باستثناء المنتوجات 

 850990.0الداخلة في رقم التعريفة 

 

 أجهزة لحالقة الذقن وقص الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج

 

 الذقن ـ أجهزة لحالقة

 

مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية 

غاطسة، أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة األماكن أو التربة أو الستعماالت مماثلة أجهزة 

حرارية كهربائية للشعر )مثل المجففات والمجعدات والمكاوي المسخنة للتجعيد( 

ئية، أجهزة حرارية كهربائية أخرى الستعماالت منزلية، ومجففات األيدي مكاوي كهربا

باستثناء المسخنات للماء  85.45مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 

 واألجزاء. 851610.1بالطاقة الشمسية الداخلة في رقم التعريفة 

 

الناقلة  لك األجهزةأجهزة كهربائية للهاتف )تليفون( أو البرق )تلغراف( السلكيين بما في ذ

 للشبكة :

 ـ أجهزة تليفون يستخدمها األفراد :

 

* ذات صبغة زخرفية من حجارة صلبة أو من خشب أو عاج أو معادن عادية مكسوة بقشرة 

 من معادن ثمينة

 * غيرها

 

أجهزة إدارة االسطوانات، حاكيات كهربائية )الكتروفون(، قارئات أشرطة )كاسيت( 

 عة الصوت، غير مندمج فيها تسجيل صوت :وغيرها من أجهزة إذا

 

 ـ أجهزة إدارة االسطوانات :

 ـ ـ بمغير ذاتي الحركة لتبديل االسطوانات

 ـ ـ غيرها

 ـ غيرها من أجهزة إذاعة الصوت :

 ـ ـ يعمل بأشرطة كاسيت عدا تلك المستعملة في الصناعة

 ـ ـ غيرها باستثناء المستعملة في الصناعة

 

مسجالت صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت مندمجة فيها أجهزة 
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85.21 

 

 

85.23 

 

 

 

 

 

85.24 

 

 

 

 

 

 

85.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852020.0 

 

 852031.0م

 

 852039.0م

 

 852090.0م

 

 

 

 

 

 

 

852390.2 

852390.3 

 

 

 

 

852490.5 

852490.6 

852990.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

852711.0 

852719.0 

 

 

 

 

852721.0 

852729.0 

 

 

 

852721.0 

 إلذاعة الصوت :

 ـ أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية

 ـ غيرها من مسجالت األشرطة الممغنطة المندمجة بأجهزة إلذاعة الصوت :

 ـ ـ تعمل بأشرطة كاسيت عدا تلك المستعملة في الصناعة

 ـ ـ غيرها

 رها عدا تلك المستعملة في الصناعة* غي

 ـ غيرها

 * غيرها من أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت

 

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة )فيديو( وإن كان مندمج فيها جهاز استقبال 

 إلشارات الصوت والصورة )فيديو فونية(

 

المذكورة في حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو تسجيالت مماثلة، عدا األصناف 

 : 37الفصل 

 

 * كاسيت معدة لتسجيل الصوت غير مسجلة

 * كاسيت معدة لتسجيل الصورة والصوت غير مسجلة

 

اسطوانات وأشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيالت مماثلة، مسجلة، 

ي فبما في ذلك اآلالت والقوالب الهوائية لصناعة األسطوانات ما عدا المنتجات المذكورة 

 : 37الفصل 

 مم مسجلة 4* كاسيت بأشرطة مغناطيسية ال يزيد عرضها عن 

 مم مسجلة  6.5مم ولكن ال يتجاوز  4* كاسيت بأشرطة مغناطيسية يزيد عرضها عن 

 مم مسجلة 6.5* كاسيت بأشرطة مغناطيسية يزيد عرضها عن 

 

ن مندمج فيها ضمن أجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو إلذاعة )راديو( وإن كا

نفس الغالف بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو جهاز من أجهزة أصناف صناعة 

 الساعات :

 

ـ أجهزة استقبال لإلذاعة )راديو( قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي بما في ذلك 

 األجهزة القادرة أيضا على االستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :

 

 ز تسجيل أو إذاعة الصوتـ ـ مندمج بجها

 ـ ـ غيرها 

 

من النوع  و ـ أجهزة استقبال )راديو( غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي

المستعمل في العربات السيارة بما في ذلك األجهزة القادرة أيضا على االستقبال بالراديو 

 للهاتف أو البرق :

 ـ ـ مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت

 غيرهاـ ـ 

 

ـ أجهزة استقبال أخرى لإلذاعة )راديو( بما في ذلك األجهزة القادرة على االستقبال بالراديو 

 للهاتف أو البرق

 ـ ـ مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت
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85.28 

 

 

 

85.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85.39م

 

 

 

852729.0 

 

 

 

 

 

852731.3 

 

 

852731.4 

 

 

 

852732.3 

 

 

852732.9 

 

 

 

852739.4 

852739.9 

 

 

852790.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852910.1 

852910.2 

 852910.9م

 

 

 

 

 

 

 غيرها  --

 

أجهزة استقبال أخرى لإلذاعة )راديو( ، بما في ذلك األجهزة القادرة على اإلستقبال  -

 و للبرق .بالراديو للهاتف أ

 بجهاز تسجيل أو  إذاعة صوت . مندمجة --

 

استقبال أخرى لإلذاعة )راديو( مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت غير معد  أجهزة* 

  لإلذاعة والتلفزة التونسية

 

أجهزة استقبال أخرى لإلذاعة )راديو( مندمجة بأجهزة االستقبال بالراديو للهاتف أو * 

 أو إذاعة الصوت غير معد لإلذاعة والتلفزة التونسيةالبرق وبجهاز تسجيل 

ـ ـ غير مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن مندمجة بجهاز من أجهزة أصناف 

 صناعة الساعات

* أجهزة استقبال أخرى لإلذاعة )راديو( غير مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت 

 ر معد لإلذاعة والتلفزة التونسيةبجهاز من أجهزة أصناف الساعات غي ولكن مندمجة

 

أجهزة استقبال أخرى لإلذاعة )راديو( غير مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت * 

ولكن مندمجة بأجهزة استقبال الراديو للهاتف أو البرق وبجهاز من أجهزة أصناف صناعة 

 التونسية الساعات غير معدة لإلذاعة والتلفزة

 ـ ـ غيرها

 أخرى لإلذاعة )راديو( غير معدة لإلذاعة والتلفزة التونسية* أجهزة استقبال 

)راديو( مندمجة بأجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق  * أجهزة استقبال أخرى لإلذاعة

 غير معدة لإلذاعة والتلفزة التونسية

 

 ـ أجهزة أخرى

 

و عرض الصور أجهزة استقبال لإلذاعة المصورة "تلفزة" )بما في ذلك أجهزة المراقبة أ

"فيديو" وإن كان مندمج فيها جهاز استقبال لإلذاعة )راديو( أو بجهاز تسجيل أو إذاعة 

 : الصوت أو الصورة

 

 85.25أجزاء معدة لإلستعمال حصرا أو بصورة أساسية لألجهزة الداخلة في البنود من 

 : 85.28لغاية 

 

أجزاء معدة لالستعمال سوية ـ هوائيات )صوارى( وعاكسات هوائيات من جميع األنواع، 

 مع هذه األصناف.

 ـ ـ هوائيات خارجية

 ـ ـ عاكسات هوائيات ومحطة استقبال التلفزة عبر األقمار الصناعية

ـ غيرها باستثناء قطع وأجزاء أجهزة استقبال االذاعة )راديو( بما فيها الهوائيات المعدة 

 لإلذاعة والتلفزة التونسية

 

ة تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك األصناف مصابيح وأنابيب كهربائي

المسماة "مصابيح مقفلة" والمصابيح واألنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة 

تحت الحمراء، مصابيح قوسية باستثناء المصابيح المعدة لكل السيارات والداخلة في رقم 

ي رقمـــــــي التعــــــريفـــــــة والمصابيح الــــــــداخلة ف 853929.9التعريفة 
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85.43 

 

 

 

 

 

 

 

 87.11م

 

87.12 

 

 

 

87.15 

 

 

 

89.03 

 

 

 90.03م

 

 90.04م

 

 

 90.06م

 

 

91.01 

 

 

 91.02م

 

 

 

91.03 

 

91.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 854380.0م

 

 

 

 

 

 

871200.9 

 

871500.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1000فولت وبقدرة تقل عن  50والمصابيح بضغط أقل من  853990.0و  853939.1

 .853929.9وات الداخلة في رقم التعريفة 

 

آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة في أي بند آخر 

 من هذا الفصل :

 

 رىـ آالت وأجهزة أخ

 

 * محوالت التواتر بضغط منخفض لمحطة استقبال برامج التلفزة عبر األقمار الصناعية

 

جات نارية )موتوسيكل( بما فيها الدراجات بمحركات ودراجات بمحركات إضافية، وإن ادر

 كانت بمركبات جانبية، مركبات جانبية للدراجات باستثناء الحامالت ذات ثالثة عجالت

 

ودراجات أخرى بدون محركات )بما في ذلك الدراجات ذات الثالث عجالت، دراجات عادية 

 صندوق للتوزيع( :

 * غيرها

 

 عربات األطفال وأجزاؤها

 

 ـ عربات األطفال

 

يخوت وسفن أخر وزوارق النزهة أو الرياضة، قوارب التجديف وزوارق خفيفة )كانوى( 

: 

 

 ء أجزائها :أطر وركائب للنظارات أو لألصناف المماثلة باستثنا

 

نظارات )مصححة أو واقية أو غيرها( وأصناف مماثلة باستثناء المنتوجات الداخلة في 

 900490.2و 900490.1رقمي التعريفة 

 

أجهزة التصوير الفوتوغرافي )عدا آالت التصوير السينمائي( أجهزة إحداث الضوء الخاطف 

قام استثناء المنتوجات الداخلة في أرللتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح واألنابيب( ب

 900699.0إلى  900691.0ومن  900630.9إلى  900610.0التعريفة من 

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، بظروف من معادن 

 ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :

 

ساعات مماثلة بها فيها ساعات قياس الفترات الزمنية عدا ساعات يد وساعات جيب و

باستثناء ساعات قياس الفترات الزمنية الداخلة في رقم التعريفة  91.01الداخلة في البند 

910299.0 

 

 ساعات وساعات منبهة، مجهزة بعدد حركة ساعاتية

 

زة بعدد ساعات وساعات منبهة وغيرها من أصناف صناعة الساعات المماثلة غير مجه

 حركة ساعة :
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91.13 

 

 

 

 

 

 

 

94.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 94.03م

 

94.04 

 

 

 

 94.05م

 

 

 

95.01 

 

 

95.02 

 

 

 

95.03 

 

 

911310.0 

911320.0 

 

 

911390.1 

 911390.9م

 

 

 

 

 

940130.0 

940140.0 

940150.0 

 

 

940161.0 

940169.0 

 

940171.0 

940179.0 

 

940180.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950100.0 

 

 

 

 

950210.0 

 

 

 

 

 أساور ساعات وأجزاؤها :

 ـ من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

 ـ من معادن عادية وإن كانت مذهبة أو مفضضة

 ـ غيرها

 * من جلد

* غيرها باستثناء أساور الساعات وأجزائها من لؤلؤ طبيعي ومن أحجار كريمة أو شبه 

 أو مجددة(كريمة )تركيبية 

 

( 94.02مقاعد وأرائك وإن كانت قابلة للتحول إلى أسّرة )عدا ما يدخل منها في البند 

 وأجزاؤها :

 

 ـ كراسي دوارة قابلة للتعديل في االرتفاع

 ـ مقاعد، عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة للتحول إلى أسّرة

 اد مماثلةـ مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي أو من مو

 ـ مقاعد أخر بهياكل من خشب :

 

 ـ ـ محشوة

 ـ ـ غيرها

 ـ مقاعد أخر بهياكل من معدن :

 ـ ـ محشوة

 ـ ـ غيرها

 ـ مقاعد أخر

 * غيرها

 

 أثاث أخر باستثناء أجزائه :

 

حوامل فرش، أصناف لألسرة وأصناف مماثلة مثل )الفرش واللحف والوسائد والمساند 

من الداخل بأية مادة بها فيها  نوابض أو محشوة أو مجهزةو"البوف"( محتوية على 

 المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية مكسوة أو غير مكسوة :

 

أجهزة إنارة )بما فيها أجهزة تركيز األضواء( غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر 

تحتوي على إشارات مضيئة ولوحات إرشادية مضيئة وغيرها من األصناف المماثلة مما 

 مصدر إضاءة مثبت بصورة دائمة باستثناء أجزائها.

 

لعب بعجالت مصممة خصيصا لركوب األطفال )مثل الدراجات بثالث عجالت "السكوتر" 

 وسيارات بدواسات(، عربات وحامالت دمى

 

 دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط

 

 ـ دمى وإن كانت بمالبس

 

للتسلية وإن كانت متحركة، ألعاب مفككة )بزل( من جميع لعب أخر، نماذج مصغرة مماثلة 

 األنواع :
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95.04 

 

 

 

 

95.05 

 

 

 95.07م

 

 

 

96.02 

 

 

 

 

 

96.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.05 

 

 96.13م

 

 96.14م

 

 

 

 

950410.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960310.0 

 

 

 

 

 

960321.0 

960329.0 

 

960340.0 

 

 960390.9م

 

 

 

960500.0 

 

 

 

 

 

ألعاب مجتمعات بها فيها األلعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى و"البليارد" 

 والمناضد الخاصة أللعاب الكازينو، لعبة األوتاد الذاتية الحركة )بولينغ مثال( :

 

 از استقبال تلفزيونيـ ألعاب الفيديو من النوع المستعمل مع جه

 

أصناف لالحتفاالت أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية بما فيها األلعاب السحرية 

 و أدوات الدعاية والمباغتة 

 

قصبات صيد األسماك، شبيكات اللتقاط األسماك وشبيكات صيد الفراشات وشبيكات 

ولوازم  97.05أو  92.08البند مماثلة، طيور تقليدية الجتذاب مثيالتها عدا الداخلة في 

 مماثلة للصيد أو الرماية باستثناء صنانير صيد األسماك

 

مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد، مصنوعات مقبولة 

أو منحوتة من شمع من بارفين، من ستييارين، من صموغ أو راتنجات طبيعية، أو من 

ت أخرى مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة وال داخلة في عجن قولبة النماذج ومصنوعا

( ومصنوعات 35.03مكان آخر، هالم غير مقسي مشغول )عدا الهالم الداخل في البند 

 من هالم غير مقسي

 

مكانس وفراجين ) وإن كانت تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات( ومكانس أرض 

افض من ريش، حزم وخصل محضرة لصناعة آلية دون محرك تدار باليد فرش تنظيف ومن

المكانس أو الفراجين، لبادات وإسطوانات دهان مماسح )مقائط( من مطاط أو من مواد 

 مرنة مماثلة

 

ـ مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزما وإن كانت 

 بأيدي

 

ن أظافر، فراجين رموش وفراجين ـ فراجين أسنان، فراجين حالقة، فراجين شعر، فراجي

 :التي تشكل أجزاء لآلالت واألجهزةأخرى لتجميل أو لزينة األشخاص، بما فيها الفراجين 

 

 ـ ـ فراجين األسنان بما فيها فراجين أطقم األسنان االصطناعية

 ـ ـ غيرها

 

الفرعي ـ فراجين دهان أو طالء أو ورنشة وما يماثلها )عدا الفراجين الداخلة في البند 

 ( لبادات وأسطوانات دهان960330

 ـ غيرها

 * مكانس أخرى وأفصال أخرى من المكانس والفراجين

 * منفظات ريش

 

 مجموعات )أطقم( سفر لتجميل األشخاص أو للخياطة أو لتنظيف األحذية أو المالبس

 

 ا :هقداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية، باستثناء أجزائ

 

 غاليين تدخين ) بما فيها رؤوسها( ومباسم سيجار أو سجائر باستثناء أجزائها :
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96.15 

 

 

 96.17م

 

 

 

961700.0 

 

أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة، دبابيس شعر، مالقط بمقص ومشابك تجعيد 

 وأجزاؤها 85.17ولفافات شعر وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 

 

 يكون عزلها بالفراغ، باستثناء أجزائهاأوعية عازلة للحرارة كاملة مع أغلفتها والتي 
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يتعلق بضبط شروط اإلعفاء من  1999أوت  31مؤرخ في  1999لسنة  1923أمر عدد 

 الضريبة على فوائد اإلدخار من أجل الدراسة.
 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،
 

الطبيعيين والضريبة  على الشركات بعد االطالع على مجلة الضريبة على دخل األشخاص 

وخاصة على الفصل  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114الصادرة بالقانون عدد 

المؤرخ في  1998لسنة  111من القانون عدد  45منها مثلما وقع إتمامه بمقتضى الفصل  38

 ،1999المتعلق بقانون المالية لسنة  1998ديسمبر  28
 

المتعلق بتنظيم مهنة البنوك  1967ديسمبر  7المؤرخ في  1967لسنة  51وعلى القانون عدد 

 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية،
 

 ،1959أكتوبر  5المـــؤرخ في  1959لسنة  129وعلى المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 
 

 وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 

 يصدر األمر اآلتي نصه :
 

 الفصل األول

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  38يطبق اإلعفاء المنصوص عليه بالفصل 

ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 

المؤرخ في  1998لسنة  111من القانون عدد  45مثلما وقع إتمامه بمقتضى الفصل  1989

على حسابات اإلدخار  المفتوحة لدى  1999المتعلق بقانون  المالية لسنة  1998ديسمبر 28

بنوك اإليداع وتحمل تسمية حسابات "اإلدخار من أجل الدراسة" وتستجيب للشروط الواردة 

 بالفصول الموالية.
 

 2الفصل 

ولياء لغرض حصول تخصص "حسابات  اإلدخار من أجل الدراسة" إلى قبول إيداعات األ

أبنائهم المزاولين لدراستهم في التعليم األساسي والتعليم الثانوي على قروض بنكية لمزاولة 

 دراستهم الجامعية حسب صيغ يتم  تحديدها من قبل البنك.
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 وال يمكن فتح أكثر من حساب لالبن الواحد.

 

"حساب اإلدخار من أجل وفي صورة انقطاع أحد األبناء عن الدراسة يمكن للولي تحويل 

 الدراسة" لفائدة إبن آخر من أبنائه لنفس األغراض.
 

 3الفصل 

تسجل "حسابات اإلدخار من أجل الدراسة" دائنة إما بالمبالغ المتأتية من الدفوعات والتحويالت 

البنكية أو البريدية لفائدة صاحب الحساب أو بالمبالغ المتأتية من نقل الحسابات المذكورة من 

سسة مودع لديها إلى أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية النقل من قبل المؤسسة المودع مؤ

لديها على أساس طلب من صاحب الحساب أو من وليه قبل بلوغه سن الرشد يحمل تأشيرة 

المؤسسة المنتفعة بعملية النقل تشهد بفتح الحساب الجديد المعد لقبول مبلغ االدخار المجمع بما 

ك الفوائض المنتجة بالحساب األول الذي يجب أن يتم غلقه بمجرد إنجاز عملية النقل. وفي في ذل

كل الحاالت يجب أن تتم عملية النقل دون أن يتمكن صاحب المؤسسة من الحصول على مبلغ 

 ادخاره.
 

 4الفصل 

سلم ي ينجّر عن فتح "حسابات اإلدخار من أجل الدراسة" تسجيل العمليات المتعلقة بها بدفتر

 إلى الحريف، وال يسلم إال دفتر واحد بالنسبة لكل حساب وال يقع تسليم دفتر صكوك.
 

 5الفصل 

 5حدد المبلغ األدنى لكل عملية توفير "لحسابات اإلدخار من أجل الدراسة" أو سحب عليها بـ 

 دنانير.
 

 6الفصل 

 الحال.ال يمكن "لحساب اإلدخار من أجل الدراسة" أن يكون مدينا مهما كان 
 

 7الفصل 

يمنع على المؤسسات المودع لديها منح أصحاب "حسابات اإلدخار من أجل الدراسة" تسبيقات 

مهما كان نوعها تهدف أو ينتج عنها تمكين هؤالء من االنتفاع جزئيا أو كليا بالمبالغ المسجلة 

 بهذا الحساب.
 

 8الفصل 

الدراسة" نسبة فائدة ال تقل عن نسبة  توظف  على المبالغ المودعة "بحسابات اإلدخار من أجل

 تأجير اإلدخار المحددة من قبل  البنك المركزي التونسي.
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ديسمبر من كل سنة  31وتضاف فوائض "اإلدخار من أجل الدراسة" إلى رأس المال في 

 وتصبح بدورها منتجة للفوائض .

 

شأنها التنزيل المتفق ب ويجب على صاحب الحساب أو وليه قبل بلوغه سن الرشد احترام دورية

 مع المؤسسة المفتوح لديها الحساب.
 

 9الفصل 

سنوات. ويمكن تعديل المبالغ القصوى لإلدخار التي تعطي حق  3وتضبط مدة اإلدخار الدنيا بـ 

االنتفاع بإعفاء الفوائض التي تنتجها "حسابات اإلدخار من أجل الدراسة" وكذلك نسبة الفائدة 

 إلدخار بقرار صادر عن وزير المالية.المطبقة على تأجير ا
 

 10الفصل 

من مجلة  الضريبة على دخل  األشخاص  38من الفصل  12وفقا ألحكام الفقرة الفرعية 

الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى الفوائد التي تنتجها "حسابات اإلدخار من أجل 

ة بيق اإلعفاء على القيمالدراسة" من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين مع حصر تط

 القصوى لإلدخار المحددة بخمسة آالف دينار بالنسبة لكل حساب ادخار.
 

ويشترط لالنتفاع بهذا اإلعفاء، تجميد المبالغ في "حسابات اإلدخار من أجل الدراسة" لدى 

 المؤسسة المفتوح لديها الحساب خالل الفترة التي تبتدئ من تاريخ أول إيداع إلى تاريخ شروع

 صاحب الحساب في الدراسة الجامعية.
 

وينجر عن سحب المبالغ المودعة جزئيا أو كليا لغرض غير الذي جمدت من أجله المبالغ 

المذكورة إلى سحب اإلعفاء ودفع الضرائب المستوجبة. ويتعين، في هذه الحالة، على المؤسسة 

ريع على الدخل وفقا للتش المفتوح لديها الحساب القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة

 الجاري به العمل.
 

 11الفصل 

يتم رفع التجميد على األموال المودعة بعد استظهار صاحب "حساب اإلدخار من أجل 

الدراسة" بشهادة تسجيل تسلمها المؤسسة الجامعية التي يزاول بها المعني باألمر دراسته. 

يل سخة مطابقة لألصل من شهادة التسجويتعين على البنك المفتوح لديه الحساب االحتفاظ بن

 المذكورة.
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 12الفصل 

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ملكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 

 1999أوت  31تونس في 

 

 زين العابدين بن علي
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يتعلق بضبط شروط فتح حسابات  1999ديسمبر  13مؤرخ في  1999لسنة  2773أمر عدد 

 االدخار في األسهم وكيفية التصرف فيها وكيفية استعمال المبالغ والسندات المودعة فيها
(1). 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،

وبعد االطالع على مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  على الشركات 

وخاصة على الفصل  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114الصادرة بالقانون عدد 

أوت  17المؤرخ في  1999لسنة  92من القانون عدد  4منها كما وقع إتمامه بالفصل  39

 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية، 1999

المتعلق بإعادة تنظيم  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117وعلى القانون عدد 

 السوق المالية،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 يصدر األمر اآلتي نصه :

 

 الفصل األول

من مجلة الضريبة على  39تفتح "حسابات االدخار في األسهم" المنصوص عليها بالفصل 

دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من قبل األشخاص الطبيعيين لدى البنوك 

 ولدى وسطاء البورصة.
 

 2الفصل 

 :تخصص المبالغ المودعة في "حسابات االدخار في األسهم"

وتستعمل   %80القتناء سندات رأس مال شركات مدرجة بالبورصة في حدود ال تقل عن   -

البقية القتناء رقاع الخزينة القابلة للتنظير. ويعتبر هذا الشرط قد توفر إذا لم يتجاوز المقدار 

 ،النحو مائة دينارهذا م يتم تخصيصه على الذي ل

أو القتناء أسهم أو حصص مؤسسات توظيف جماعي في األوراق المالية تستعمل موجوداتها  -

بنفس الشروط المبينة أعاله. ويعتبر هذا الشرط قد توفر إذا لم يتجاوز المقدار الذي لم يتم 

 من الموجودات.   % 2تخصيصه على هذا النحو 

  ( 2002جويلية  29مؤّرخ في  2002لسنة  1727األمر عدد )ألغيت وعوضت بالفصل األول من 

ويجوز بيع األوراق المالية المقتناة بهذه الطريقة على أن يعاد رصد قسط المحصول الموافق 

من مجلة الضريبة  39للمبالغ التي تم على أساسها احتساب الطرح المنصوص عليه بالفصل 

 خاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بنفس الحساب.على دخل األش

                                                 
 .2005جويلية  11المؤّرخ في  2005لسنة  1977وباألمر عدد   2002جويلية  29مؤّرخ في  2002لسنة  1727نقح باألمر عدد  (1)
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ويخضع هذا القسط من محصول البيع إلى نفس شروط التخصيص المبينة بالفقرة األولى من 

 هذا الفصل.

 

 3الفصل 

يوم عمل  90يجب استعمال كّل مبلغ ينزل في حساب ادخار في األسهم خالل مدة ال تتجاوز 

بالبورصة ابتداء من يوم العمل بالبورصة الموالي لتاريخ إيداعه. غير أن األموال التي لم 

يوم عمل بورصة ابتداء من تاريخ تنزيلها في الحساب، يتعين توظيفها  30تستعمل، بعد مضي 

ناء أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية خالل المدة مؤقتا القت

 المتبقية. 

جويلية  11المؤّرخ في  2005لسنة  1977)ألغيت وعّوضت بالفصل األول من األمر عدد 

2005 .) 

وتطبق نفس اآلجال على المبالغ المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل الثاني من هذا األمر 

 ابتداء من يوم العمل بالبورصة الموالي لتاريخ الدفع.

 

 4الفصل 

 ال تنتج األموال المرصودة في "حسابات االدخار في األسهم" فوائضا.

 

 5الفصل 

يتم فتح "حسابات االدخار في األسهم" بمقتضى اتفاقية تبرم بين البنك أو وسيط البورصة 

المفوضة من قبل هذا األخير والحريف تضبط بالخصوص طبيعة وحدود الصلوحيات 

 للتصرف في حسابه وشروط التأجير ويجب أن تتضمن خاصة التنصيصات التالية :
 

 ـ اسم صاحب الحساب وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية،

 ـ تاريخ فتح الحساب ومكانه وعند االقتضاء ذكر الفرع المفتوح لديه الحساب،

ومة المرس ساب وحدود هذا التفويض والتوجهاتحـ طبيعة العمليات التي يفوضها صاحب ال

 إلدارة الحساب،

 ـ طرق ودورية خالص عموالت التصرف في الحساب،

 ـ محتوى ودورية المعلومات الواجب توجيهها إلى صاحب الحساب.

المتعلق  1999أوت  17المؤرخ في  1999لسنة  92وتشير االتفاقية وجوبا إلى القانون عدد 

 دفع السوق المالية وإلى هذا األمر.بأحكام ترمي إلى 

 

 6الفصل 

يوجب كل حساب ادخار في األسهم مرة كل ثالثة أشهر على األقل توجيه كشف لصاحب 

 الحساب يتضمن وضعية الحساب والنتائج المسجلة في الفترة المعنية.
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من  674وتخضع االحترازات حول المعلومات المضمنة بالكشف المذكور إلى أحكام الفصل 

 المجلة التجارية المتعلق بإيداع المبالغ النقدية.

 

 7الفصل 

يمكن للبنك أو لوسيط البورصة خالل الخمسة أيام األخيرة من اآلجال المبينة بالفصل الثالث 

من هذا األمر القيام لحساب حريفه بعمليات اقتناء أوراق مالية وذلك بصرف النظر عن طبيعة 

 مقتضى االتفاقية المنصوص عليها بالفصل الخامس أعاله.الصلوحيات التي يفوضها الحريف ب

 

 8الفصل 

يتولى البنك أو وسيط البورصة عرض نموذج االتفاقية التي سيعتمدها مع حرفائه على موافقة 

هيئة السوق المالية. وال يمكن الشروع في "فتح حسابات االدخار في األسهم" إال بعد الحصول 

 االتفاقية المذكور.على موافقة الهيئة على نموذج 

 

 9الفصل 

ال يودع أي مبلغ بحساب ادخار في األسهم إال بعد إمضاء االتفاقية المنصوص عليها بهذا األمر 

 ويسلم البنك أو وسيط البورصة صاحب الحساب شهادة في كل مبلغ يودعه هذا األخير بحسابه.

 

 10الفصل 

يها ب خالل فترة التجميد المنصوص علال يمكن للبنك أو لوسيط البورصة المفتوح لديه الحسا

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  39من الفصل  VIIIبالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 

الطبيعيين والضريبة على الشركات تمكين صاحب الحساب من سحب المبالغ التي تم على 

إال بعد االستظهار أساسها احتساب الطرح أو السندات المودعة في الحساب جزئيا أو كليا 

 بشهادة تثبت دفع الضريبة المستوجبة والخطايا المتعلقة بها تسلمها مصالح المراقبة الجبائية.

 

 11الفصل 

يمكن لصاحب الحساب خالل فترة التجميد المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 

VII  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  39من الفصل

الشركات أن يستعمل بكل حرية المحاصيل التي يفرزها الحساب في شكل مرابيح موزعة 

وفوائض متأتية من رقاع الخزينة القابلة للتنظير وحقوق متعلقة باألسهم وقيمة زائدة محققة 

 كن أن يفرزه الحساب.عند التفويت وأي محصول آخر يم

 

 

 



181 

 

 12الفصل 

يمكن لصاحب حساب ادخار في األسهم نقل حسابه من بنك أو وسيط البورصة إلى بنك أو 

 وسيط البورصة آخر مع المحافظة على كل الحقوق المتصلة بذلك الحساب.

وفي هذه الحالة، يجب على المؤسسة المفتوح لديها الحساب تحويل األموال والسندات المودعة 

 لديها مباشرة إلى المؤسسة الجديدة مع تمكينها من جميع البيانات المتعلقة بالحساب.

 

 13الفصل 

وزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية مكلفان كل فيما يخصه بتطبيق هذا األمر الذي ينشر 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

 .1999ديسمبر  13تونس في 

 

 

    زين العابدين بن علي 
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يتعلق باإلجراء الموحد لبـــعث  2000أكتوبر  31مؤرخ في  2000لسنة  2475أمر عدد 

 .(1)المشاريع الفردية 

 

 إن رئيس الجمهورية ،

 

 باقتراح من الوزير األّول ،

 ،تورمن الدس 35بعد اإلطالع على الفصل 

 

اإلداري لتراب الجمهورية وعلى  المتعلق بالتنظيم 1956جوان  21وعلى األمر المؤرخ في 

 31المؤرخ في  2000لسنة  78جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 

 ، 2000جويلية 

 

المتعلق بتنظيم أنظمة  1960ديسمبر  14المؤرخ في  1960لسنة  30وعلى القانون عدد 

لسنة  91القانون عدد الضمان اإلجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته وخاصة 

 ، 1998نوفمبر  2المؤرخ في   1998

 

المتعلق بإصدار مجلة  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81وعلى القانون عدد 

لسنة  86المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته وخاصة القانون عدد 

 ، 1996نوفمبر  6المؤرخ في  1996

 

المتعلق بإصدار مجلة   1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114دد وعلى القانون ع

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص 

 التي نقحته أو تّممته،

 

المتعلق بإصدار مجلة  1993ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  120وعلى القانون عدد 

 ة الفصل الثاني منه ،تشجيع اإلستثمارات وخاص

 

المتعلق بإعادة تنظيم  1999مارس  22المؤرخ في  1999لسنة  630وعلى األمر عدد 

 ،العمومية التابعة لوزارة الماليةالمراكز المحاسبية 

 

 وعلى رأي وزراء الداخلية والشؤون اإلجتماعية والصحة العمومية والمالية والصناعة ،

 

                                                 
 2006فيفري  3المؤرخ في  2006لسنة  359نقح  باألمر  عدد   (1)



183 

 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية ،

 يصدر األمـر اآلتي نّصه :

 

: لتطبيق هذا األمر يقصد بالمشروع الفردي المشروع الذي ال يكتسي شكل  الفصل األول

شركة ويقوم ببعثه شخص طبيعي يتولى تسييره بصفة شخصية لممارسة نشاط اقتصادي . 

ة ئوتستثنى من ذلك المهن التي تستوجب ممارستها تأهيال علميا خاصا والخاضعة لرقابة هي

 مهنية معنـية بمقتضى القوانين الخاصة بها.

 

: لغرض بعث مشروع فردي وإتمام اإلجراءات الالّزمة لذلك يقدم الباعث تصريحا   2الفصل 

 موحدا إلى مخاطب وحيد مقابل وصل .

يكون المخاطب الوحيد قابض المالية الذي يكون مكان انتصاب المشروع من مرجع نظره 

 تعيينه للغرض من قبل وزير المالية .الترابي أو الذي يتّم 

ويتمثل التصريح الموحد في مطبوعة يتّم تعميرها في نظير واحد ممضي من باعث المشروع 

تكون مرفوقة بالمؤيدات الضرورية وتتضمن المعلومات الالّزمة وتصريحا على الشرف 

 بصحـّة تلك المعلومات.

 لمالية أو على الخط.وتسحب المطبوعة إما مباشرة لدى مصالح القباضة ا

 المطبوعة بقرار من الوزير األول ويتّم تحيينها حسب نفس اإلجراء . ويضبط أنموذج

   (2006فيفري  3المؤرخ في  2006لسنة  359) ألغي وعوض بالفصل األول من األمر عدد 

 

يعوض التصريح الموحد كافة اإلجراءات اإلدارية الآلزمة لحصول الباعث على  : 3الفصل 

: 

 رقم معرف جبائي ، -

 رقم انخراط في الصندوق القومي للضمان اإلجتماعي ، -

 شهادة التصريح باإلستثمار عند اإلقتضاء ، -

 .ة حسب التشريع والتراتيب الجاريةرخصة لتعاطي النشاط إذا كانت الرخصة الزم -

 

 ثيرفق التصريح الموحد عند اإلقتضاء بكل المؤيدات الضرورية لتمكين الباع:   4الفصل 

من ممارسة النشاط والحصول على التشجيعات المالية والجبائية المخّولة بمقتضى التشريع  

 والتراتيب الجاري بها العمل. 

 

 وتكون هذه المؤيدات كما يلي حسب الحالة :

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة لألجانب ، (1

 فرضته القوانين والتراتيب ،المؤهل العلمي أو المهني إذا  (2

 سند ملكية أو سند كراء أو ما يعادله بالنسبة للمشروع الفالحي ، (3
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 قائمة إسمية في األجراء المستخدمين في صورة التجاء الباعث الفردي لتشغيل عملة،  (4

 نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط ، (5

ترخيص  مسبق ، تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين في صورة خضوع النشاط ل (6

 والتراتيب الجاري بها العمل .

   (2006فيفري  3المؤرخ في  2006لستة  359) ألغي وعوض بالفصل األول من األمر عدد 

 

إذا لم يكن المشروع خاضعا لترخيص حسب القوانين والتراتيب الجارية يقوم  :5الفصل 

المخاطب الوحيد في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ إيداع التصريح الموّحد من قبل باعث 

المشروع بتوجيه نسخة من التصريح الموحد إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

سخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة مرفوقة بالمعّرف الجبائي وبن

لألجانب وقائمة إسمية في األجراء المستخدمين في صورة التجاء الباعث الفردي لتشغيل عملة 

. 

ويتولى الصندوق الوطني  للضمان اإلجتماعي التثبت من خضوع الباعث الفردي ألنظمة 

ط في صورة الخضوع أو رفضه لعدم توفر الشروط الضمان اإلجتماعي وإسناده رقم انخرا

في ذلك مع إعالم المخاطب الوحيد بالقرار المتخذ في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ 

 وصول الملّف إلى مصالح الصندوق .

ويتعين على المخاطب الوحيد مّد الباعث برقم المعرف الجبائي ورقم اإلنخراط بالصندوق 

ماعي في صورة موافقة هذا األخير وبشهادة إيداع التصريح باإلستثمار الوطني للضمان اإلجت

 عند اإلقتضاء في أجل أسبوع من تاريخ إيداع التصريح الموّحد.

كما يحيل المخاطب الوحيد نسخة من التصريح إلى مصالح الوزارة المعنية بالنشاط المزمع 

لى مكتب مراقبة األداءات الراجع االستثمار فيه ونسخة إلى المعهد الوطني لإلحصاء ونسخة إ

 له بالنظر في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ إيداع التصريح من قبل الباعث الفردي.

   (2006فيفري  3المؤرخ في  2006لستة  359) ألغي وعوض بالفصل األول من األمر عدد 

 

ولى تيب الجارية يتإذا كان بعث المشروع خاضعا لترخيص حسب ا لقوانين والترا :6الفصل  

المخاطب الوحيد في  نفس اليوم الذي يودع فيه باعث المشروع ملفه إحالة نسخة من التصريح 

مع كّل المعلومات والمؤيدات إلى الوالي الذي يكون مكان انتصاب المشروع بمرجع نظره 

 الترابي .

ا دعت الحاجة إلى ويعرض الملف على لجنة جهوية يرأسها الوالي أو من ينوبه ، تجتمع كّل م

ذلك وتضّم ممثال عن كل وزارة أو مؤسسة أو جماعة محلية معنية التخاذ اإلجراء المناسب . 

ويكون أمين المال الجهوي مقررا ألعمال اللجنة ويقوم بإعالم قابض المالية المعني بنتائج 

 أعمالها.

 أجل أقصاه أسبوعان ويتعين على اللجنة إنهاء النظر في الملف وإعالم المخاطب الوحيد في

 من تاريخ إيداع التصريح .



185 

 

يقوم المخاطب الوحيد في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ اجتماع اللجنة الجهوية بتوجيه 

نسخة من التصريح الموحد إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مرفوقة بالمعرف 

 الجبائي. 

ثبت من خضوع الباعث الفردي ألنظمة ويتولى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الت

 الضمان االجتماعي ومرفوقة بالمعرف الجبائي. 

ويتولى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التثبت من خضوع الباعث الفردي ألنظمة 

الضمان االجتماع وإسناده رقم انخراط في صورة الخضوع أو رفضه لعدم توفر الشروط في 

بالقرار المتخذ في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ وصول  ذلك مع إعالم المخاطب الوحيد

 الملف إلى مصالح الصندوق. 

كما يتعين على المخاطب الوحيد تسليم باعث المشروع، الترخيص مرفوقا برقم المعرف 

الجبائي ورقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي في صورة موافقة هذا األخير 

لتصريح باالستثمار عند االقتضاء وذلك في أجل ال يتجاوز ثالثة أسابيع من وبشهادة إيداع ا

 تاريخ إيداع التصريح. 

   (2006فيفري  3المؤرخ في  2006لستة  359) ألغي وعوض بالفصل األول من األمر عدد 

 

: يتولى الوالي إمضاء كل ترخيص الزم لممارسة النشاط إذا كان ذلك الترخيص  7الفصل 

 داخال ضمن صالحياته الخاصة أو ضمن صالحيات صدر فيها تفويض .

ويمكن لكل وزارة أو مؤسسة أو جماعة محلية منح ممثلها في اللجنة تفويضا لمنح الترخيص 

 فيها تفويض للوالي.إذا لم يكن منح الترخيص مشموال ضمن صالحيات صدر 

في كّل الحاالت التي يكون فيها ترخيص غير مشمول بالتفويضات المخّولة للوالي أو لممثل 

باللجنة يتعـين على كل وزارة أو مؤسسة أو جماعة محلية مختصة لمنح أحد التراخيص 

لضرورة االمطلوبة مّد اللجنة بالترخيص بواسطة ممثلها في اليوم المحدد الجتماع اللجنة وعند 

 في اليوم المحدد لالجتماع الموالي على أقصى تقدير.

وإذا كانت اإلجابة بالرفض يتعين مدّ اللجنة بأسباب ذلك الرفض وببيانات حول ما يمكن إجراؤه 

 لرفع الرفض.

ويتولى المخاطب الوحيد إعالم الباعث بمنح الترخيص أو برفضه في أجل يومين من تاريخ 

 اجتماع اللجنة .

عندئذ كل من المخاطب الوحيد والصندوق القومي للضمان اإلجتماعي بجميع اإلجراءات  ويقوم

 المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا األمر .

 

يتعين علىالباعث في كل الحاالت احترام التراتيب المتعلقة بالبيئة وبصلوحية المحل  : 8الفصل 

لى تقديم شهادة مسبقة في ذلك وعلى والسالمة العامة والحماية من الحرائق بدون حاجة إ

اإلدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية أن تقوم بالمعاينات والمراقبة 
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الالزمة على أن ذلك ال يعفي الباعث من القيام باإلجراءات التي توجبها القوانين الخاصة 

 بالصحة والسالمة المهنية .

 

الموكولة  إليه بالفصول السابقة يكلف المخاطب الوحيد أيضا : باإلضافة إلى المهام  9الفصل 

بتوفير المعلومات واإلرشادات الضرورية للباعث الفردي وإرشاده إلى اإلجراءات القانونية 

 واإلدارية الالّزمة لممارسة نشاطه.

كما يمكنه مطالبة اإلدارات والمؤسسات التي تكون معنية باجراءات بعث المشاريع الفردية 

 كل المعلومات حول ما يمكن القيام به بخصوص مشروع معين .ب

 

   : ألغيت كل األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر . 10الفصل 

 . 2001:  تدخل أحكام هذا األمر حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي  11الفصل 

 

: الوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي  12الفصل 

 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

 

 زين العابدين بن علي                                                  2000أكتوبر  31تونس في 
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من  2يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2005سبتمبر  24مؤّرخ في  2005لسنة  2603أمر عدد 

المتعلق بصناديق المساعدة  2005جويلية  18المؤّرخ في  2005لسنة  58القانون عدد 

 على االنطالق.

 

 إن رئيس الجمهورية، 

 

 باقتراح من وزير المالية، 

 

 2001لسنة  83بعد االطالع على مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 

 ، 2001جويلية  24المؤّرخ في 

 

المتعلق بصناديق المساعدة  2005جويلية  18المؤّرخ في  2005لسنة  58وعلى القانون عدد 

 منه،  2على االنطالق وخاصة على الفصل 

 

المتعلق بأحكام جبائية ترمي  2005جويلية  18المؤّرخ في  2005لسنة  59وعلى القانون عدد 

 إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على االنطالق، 

 

المتعلق بضبط مشموالت  1975ماي  30المؤّرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 وزارة المالية، 

 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية. 

 

 يصدر األمر اآلتي نصه : 

 

 %50تتكون موجودات صندوق المساعدة على االنطالق بنسبة ال تقّل عن  .الفصل األول

من مساهمات في رأس مال الشركات التي تتولى إنجاز المشاريع المنصوص عليها بالفصل 

أو من  2005جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  58األول من القانون المشار إليه أعاله عدد 

 سندات تمكن من المساهمة في رأس مال الشركات المذكورة.

 

الق أن تتكون من تسبيقات في شكل كما يمكن لموجودات صندوق المساعدة على االنط

حساب جاري للشركاء لدى الشركات التي يساهم في رأس مالها الصندوق بنسبة ال تقّل عن 

من موجودات الصندوق. ويتّم احتساب  %15شريطة أن ال يتجاوز مجموع هذه التسبيقات  5%

 فصل. المشار إليها بالفقرة األولى من هذا ال %50هذه التسبيقات في نسبة الــ
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من   %15ال يجوز لصندوق المساعدة على االنطالق استعمال أكثر من . 2الفصل 

موجوداته في المساهمة في رأس المال أو في سندات تمكن من المساهمة في رأس المال أو في 

أوراق مالية أخرى أو في الحساب الجاري للشركاء بعنوان مصدر واحد إال ّ إذا تعلق األمر 

 ية المصدرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو المضمونة من قبل الدولة. باألوراق المال

 

يجب استعمال موجودات صندوق المساعدة على االنطالق حسب النسب .  3الفصل 

المبينة بالفصل األول من هذا األمر في أجل أقصاه موفى السنة الرابعة الموالية لسنة االكتتاب 

 موال التي لم تستعمل مؤقتا القتناء أو راق مالية. في الصندوق ويتّم توظيف األ

 

وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية .  4الفصل 

 التونسية. 

 

 . 2005سبتمبر  24تونس في 

 

 

 زين العابدين بن علي
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يتعلق بضبط شروط طرح المصاريف  2006جانفي  16مؤّرخ في  2006لسنة  95أمر عدد 

 المبذولة إلنجاز عملية اإلفراق من قاعدة الضريبة وحدودها. 

 إّن رئيس الجمهورية، 

 باقتراح من وزير المالية، 

بعد اإلطالع على مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

كما تّم تنقيحها  1989ديسمبر  30المؤّرخ في  1989لسنة  114ادرة بمقتضى القانون عدد الص

ثالثا  48وخاّصة الفصل  2005لسنة  106وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 منها، 

المتعلق بإفراق المؤسسات  2005جويلية  18المؤّرخ في  2005لسنة  56وعلى القانون عدد 

 منه،  5وخاصة الفصل  االقتصادية

المتعلق بضبط مشموالت  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 وزارة المالية، 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية. 

 يصدر األمر اآلتي نصـّـه : 
 

يمكن للمؤسسات المعتمدة آللية اإلفراق أن تقوم بطرح المصاريف المبذولة الفصل األول :  

اإلطار من قاعدة الضريبة للسنة التي بذلت بعنوانها هذه المصاريف وذلك في حدود في هذا 

 من رقم المعامالت الخام السنوي وبسقف ثالثين ألف دينار بحساب المشروع الواحد.  1%

 

يتعيّـن على كل باعث مشروع في صيغة اإلفراق انتفع بمنحة لدراسة مشروعه :  2الفصل 

 وفقا للتشريع الجاري به العمل، أن يتخلى عن هذه المنحة لفائدة المؤسسة. 

 

يتعيّـن على المؤسسة المنتفعة بطرح المصاريف المنصوص عليه بالفصل األول :  3الفصل 

لضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في مبالغ من هذا األمر أن ترفق تصريحها السنوي با

المصاريف المذكورة مع تحديد طبيعتها وكذلك بنسخة من االتفاقية المبرمة بينها وبين باعث 

 المشروع مؤشر عليها من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

 

والمتوسطة مكلـّـفان  وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى:  4الفصل 

 كل في ما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

 2006جانفي  16ونس في ت

 زين العابدين بن علي 
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يتعلّق بتحديد أسباب عدم مواصلة  2007ماي  21مؤرخ في  2007لسنة  1266أمر عدد 

 النشاط الخارجة عن نطاق المؤسسة 

 

 رئيس الجمهوريّة ؛إن 

 

 بإقتراح من وزير المالية ،

 

 بعد اإلطالع على مجلة اإللتزامات والعقود،

 

وعلى المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون 

 ،2003أفريل  28المؤرخ في  2003لسنة  31عدد 

 

 والضريبة على الشركات،وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 

 وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

 

المتعلق بقانون المالية  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85وعلى القانون عدد 

 ،2007لسنة 

 

 وعلى رأي وزير العدل وحقوق اإلنسان،

 

 وعلى رأي وزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

 

 رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية، وعلى

 

 وعلى رأي المحكمة اإلداريّة ، 

 

 يصدر األمر اآلتي نصه :

 

تعتبر أسباب خارجة عن نطاق المؤسسة تحول دون مواصلتها النشاط  الفصل األّول:

من الفصل  19مكرر والعدد  11من الفصل  IIIعلى معنى أحكام الفقرة األخيرة من الفقرة 

رابعا من مجلة  48من الفصل  IIو Iرابعا و والفقرتين  39من الفصل  IIو Iرتين والفق 38

من الفصل  VIIIالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفقرة 
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ثالثا من مجلة معاليم التسجيل  52من الفصل  IIمكّرر والفقرة  52من الفصل  IIوالفقرة  23

 ب التالية :والطابع الجبائي األسبا

 

لسنة  34( إحالة المؤسسة للغير في إطار التسوية القضائية على معنى القانون عدد 1

المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  1995أفريل  17المؤرخ في  1995

 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة.

 

ن المثبتة طبقا للقانون والتي تحول دو( حاالت القوة القاهرة المستقلة عن فعل المؤسسة 2

 مواصلة المؤسسة لنشاطها.

 

(  إتحاد الدائنين والصلح بتنازل المفلس عن ماله في إطار اإلفالس طبقا ألحكام المجلة 3

 التجارية باستثناء حاالت التسبب في اإلفالس.

 

ية سمي للجمهوروزير المالية مكلـّف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الر:  2الفصل 

 التونسية. 

            

 2007ماي  21تونس في   

          

 زين العابدين بن علي 
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يتعلق بضبط طرق الخصم من  2007جويلية  17مؤّرخ في  2007لسنة  1870أمر عدد 

المورد على مداخيل رؤوس األموال المنقولة بعنوان سندات االقتراض القابلة للتداول وكيفية 

 طرحه من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات. 

 

 إّن رئيس الجمهورية، 

 

 باقتراح من وزير المالية، 

 

بعد اإلطالع على مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

كما تّم  1989ديسمبر  30المؤّرخ في  1989لسنة  114الشركات الصادرة بالقانون عدد 

منها كما وقع تـنقيحه وإتمامه خاّصة  52تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل 

المتعلق بقانون  1999ديسمبر  31المؤّرخ في  1999لسنة  101من القانون عدد  57الفصل ب

 ، 2000المالية لسنة 

 

المتعلق بضبط طرق  2000أفريل  5المؤّرخ في  2000لسنة  712وعلى األمر عدد 

الخصم من المورد على مداخيل رؤوس األموال المنقولة بعنوان سندات االقتراض القابلة 

وكيفية طرحه من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على  للتداول

 الشركات، 

 

المتعلق بتطبيق  2005نوفمبر  21المؤّرخ في  2005لسنة  3018وعلى األمر عدد 

 من مجلة الشركات التجارية،  329أحكام الفصل 

 

بضبط شروط  المتعلق 2006أفريل  24المؤّرخ في  2006لسنة  1208وعلى األمر عدد 

 وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة، 

 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 

 يصدر األمر اآلتي نّصـه: 

 

 الفصل األول: 

تخضع الفوائد المدفوعة بعنوان رقاع الخزينة قصيرة المدى وبعنوان رقاع الخزينة 

 1208دد مر عالقابلة للتنظير وبعنوان رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر المنصوص عليها باأل

والمتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع  2006أفريل  24المؤرخ في  2006لسنة 

الخزينة وكذلك الفوائد المدفوعة بعنوان الرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة 

العامة والمدرجة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على 

نوفمبر  21المؤّرخ في  2005لسنة  3018المالية المنصوص عليها باألمر عدد  األوراق

من مجلة الشركات التجارية، للخصم من المورد  329المتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2005
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من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  52المنصوص عليه بالفصل 

 لفصول الموالية.   على الشركات حسب الطرق المبيّـنة با

 

 :  2الفصل 

يتولّى المختّصون في رقاع الخزينة بالنسبة لرقاع الخزينة وكذلك المؤسسات المالية 

المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على األوراق  المالية بالنسبة 

للرقاع القيام بالخصم من المورد عند دفع الفوائد الجارية أو المستحقة بحلول األجل بعنوان 

الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة صفر والرقاع المنصوص عليها  رقاع

 بالفصل األول أعاله. 

 

 :  3لفصل ا

ال تخضع الفوائد المتعلـّـقة برقاع الخزينة قصيرة المدى والمدفوعة عند االكتتاب للخصم 

 من المورد. 

 

نة  عند بيع أو تسديد رقاع ويتّم الخصم من المورد من قبل المختّصين في رقاع الخزي

 الخزينة القصيرة المدى. 

 

 ويوظف الخصم من المورد على الفوائد الجارية والمتعلقة بمّدة امتالك الرقاع المذكورة. 

 

 :  4الفصل 

ال تخضع الفوائد المدفوعة للمختّصين في رقاع الخزينة المنصوص  عليهم باألمر عدد 

والفوائد المدفوعة للمؤسسات الماليّة  2006أفريل   24المؤّرخ في  2006لسنة  1208

المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على األوراق المالية للخصم 

 من هذا األمر.  3و 2عليه بالفصلين  من المورد المنصوص

 

 : 5الفصل 
من هذا األمر  3و 2تدفع الخصوم من المورد التي تم القيام بها طبقا ألحكام الفصلين 

من مجلة الضريبة على  52من الفصل  IVلقباضة المالية المعنية في اآلجال المحددة بالفقرة 

 دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 

 

 : 6لفصل ا

يسلـّم المختّصون في رقاع الخزينة والمؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية 

بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على األوراق المالية للمنتفعين بالفوائد، بمناسبة كل عملية 

من مجلة الضريبة على دخل  55خالص، شهادة الخصم من المورد المنصوص عليها بالفصل 

 خاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. األش

 :  7الفصل 

باستثناء حالة الخصوم من المورد المحّررة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة 

من هذا األمر من األقساط  3و 2على الشركات، تطرح الخصوم التي تّم القيام بها طبقا للفصلين 

بة على الشركات طبقا لألحكام المنصوص االحتياطية أو من الضريبة على الدخل أو من الضري
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من مجلة الضريبة على دخل  54من الفصل  Iوبالفقرة  51من الفصل  IIIعليها بالفقرة 

 األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.  

 

 :  8الفصل 

المتعلق بضبط طرق  2000أفريل  5المؤّرخ في  2000لسنة  712يلغى األمر عدد 

مداخيل رؤوس األموال المنقولة بعنوان سندات االقتراض القابلة  الخصم من المورد على

للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على 

 الشركات.

 

 : 9الفصل 
 وزير المالية مكلـّـف بتطبيق هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

      2007جويلية   17تونس في 

 زين العابدين بن علي
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يتعلق بضبط شروط تحويل حسابات  2008 فيفري 11مؤّرخ في  2008لسنة  384عدد  أمر

 ادخار األشخاص الطبيعيين إلى حسابات ادخار لإلستثمار.

 

 إّن رئيس الجمهورية، 

 

 باقتراح من وزير المالية، 

 

المتعلق بإحداث صندوق  1956أوت  28اإلطالع على األمر العلي المؤرخ في بعد 

االدخار الوطني التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصندوق كما تّم تنقيحه بالقانون 

 ،1966ديسمبر  29المؤرخ في  1966لسنة  78عدد 

 

ق بإحداث نظام المتعل 1973ماي  7المؤرخ في  1973لسنة  24وعلى القانون عدد 

 1989لسنة  18االدخار السكني كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 ،1989فيفري  22المؤرخ في 

 

وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة 

تنقيحها بالنصوص  كما تم 1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114بالقانون عدد 

 مكرر منها، 39و 39و 38الالحقة وخاصة على الفصول 

 

المتعلق بإعادة تنظيم  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117وعلى القانون عدد 

المؤرخ  2005لسنة  96السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 م سالمة العالقات المالية،المتعلقة بتدعي 2005أكتوبر  18في 

 

المتعلق بمؤسسات  2001جويلية  10المؤرخ في  2001لسنة  65وعلى القانون عدد 

 ،2006ماي  2المؤرخ في  2006لسنة  19القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 

المتعلق بحفز المبادرة  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69وعلى القانون عدد 

 منه، 17تصادية وخاصة على الفصل االق

 

المتعلق بضبط مشموالت  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 وزارة المالية،

 

المتعلق بضبط شروط  1999أوت  13المؤرخ في  1999لسنة  1923وعلى األمر عدد 

 اإلعفاء من الضريبة على فوائد االدخار من أجل الدراسة.

 

المتعلق بضبط النظام  1999نوفمبر  1المؤرخ في  1999لسنة  2478دد وعلى األمر ع

المؤرخ في  2007لسنة  1678األساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 ،2007جويلية  5
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المتعلق بضبط  1999ديسمبر  13المؤرخ في  1999لسنة  2773وعلى األمر عدد 

سهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات شروط فتح حسابات االدخار في األ

 2005لسنة  1977المودعة فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد 

 ،2005جويلية  11المؤرخ في 

 

المتعلق بضبط شروط فتح وسير  2003أفريل  24وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 

 ر وكيفية التصرف فيها ومدة االدخار،حسابات االدخار لالستثما

 

وعلى اتفاقية نظام إدارة االدخار السكني الممضاة بين الدولة التونسية وبنك االسكان 

 ومالحقها، 1989أفريل  28بتاريخ 

 

 وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 

 يصدر األمر اآلتي نّصـه: 

 

المشار إليه أعاله  2007لسنة  69من القانون عدد  17وفقا ألحكام الفصل  الفصل األول:

لسنة  24يمكن لكل شخص طبيعي مالك لحساب إدخار سكني منصوص عليه بالقانون عدد 

المشار إليه أعاله أو لحساب إدخار من أجل الدراسة أو لحساب ادخار في األسهم  1973

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  39و 38منصوص عليهما على التوالي بالفصلين 

الطبيعيين والضريبة على الشركات تحويل حسابه إلى حساب إدخار لإلستثمار منصوص عليه 

 مكرر من نفس المجلة وذلك حسب الشروط الواردة بهذا األمر. 39بالفصل 

 

تتم عملية التحويل المنصوص عليها بالفصل األول من هذا األمر بطلب من  :2لفصل ا

صاحب الحساب. وتتولى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك أو وسيط البورصة إحالة المبالغ 

إلى حسابات االدخار لالستثمار بصفة مباشرة وبالنسبة إلى حسابات اإلدخار في األسهم تشمل 

 عملية اإلحالة محصول التفويت في األوراق المالية.   

 

االدخار في األسهم أو بحساب اإلدخار من  ويمكن أن تتم إحالة المبالغ المتوفرة بحساب

 أجل الدراسة إلى حسابات اإلدخار لالستثمار جزئيا أو كليا.

تتم عملية تحويل حساب إدخار سكني إلى حساب إدخار لإلستثمار لدى نفس : 3الفصل 

مؤسسة القرض التي لها صفة بنك. ويبقى حساب االدخار لالستثمار في هذه الحالة مفتوحا 

أفريل  24لى حين استعمال المبالغ المودعة فيه وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في لديها إ

 المشار إليه أعاله. 2003

 

المفتوح بتحويل حسابات االدخار  تطبق على حساب االدخار لالستثمار: 4الفصل 

المنصوص عليها بالفصل من هذا األمر نفس الشروط المضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ 
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المشار إليه أعاله المتعلقة بحسابات اإلدخار لالستثمار وذلك بداية من  2003أفريل  24 في

 تاريخ إحالة المبالغ إلى حساب االدخار لالستثمار.

 

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ : 5الفصل 

 تونسية.هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ال

 

 . 2008فيفري  11تونس في 

 

 زين العابدين بن علي         
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القصوى نسب اليتعلق بتحديد  2008 فيفري 25مؤّرخ في  2008لسنة  492عدد أمر 

ذات األقساط الثابتة والمدة الدنيا إلستهالكات األصول المستغلة في إطار عقود ستهالكات لإل

 بعنوان سنة الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهالك كلي األصولوقيمة اإليجار المالي 

 .استعمالها
 

 إّن رئيس الجمهورية، 
 

 باقتراح من وزير المالية، 
 

المتعلق  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة   70بعد اإلطالع على القانون عدد 

 منه، 41الفصلوخاصة  2008بقانون المالية لسنة 
 

مكّرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  12الفصل وعلى 

 ،1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114على الشركات كما تم إصدارها بالقانون عدد 
 

المتعلق بنظام  1996ديسمبر  30المؤرخ في  1996لسنة  112وعلى القانون عدد 

 المحاسبة للمؤسسات،
 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 

 يصدر األمر اآلتي نّصـه: 
 

 :الفصل األول

من  Iذات األقساط الثابتة المنصوص عليها بالفقرة ستهالكات ب القصوى لإلنسالتحدد 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مكرر  12الفصل 

بالنسبة لألصول ولعناصرها التي على ملك المؤسسة، بما في ذلك المباني المشيّدة على أراضي 

 كما يلي:الغير، 

 

 النسب األصول 

I – 100 النفقات األولية% 

II - 20 البراءات وعالمات الصنع ونفقات التطوير المرسملة% 

III -  البناءات باستثناء قيمة األرض  

 %10 البناءات ذات المتانة الخفيفة   -1

 

 %5 البناءات المتينة - 2

 %2,5 الطرقات السيارة والقناطر والمحّوالت  -3

 %12,5 زالّقات األمان للطرقات السيارة  -4
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 النسب األصول 

 %12,5 اإلشارات العمودية للطرقات السيارة  -5

 %12,5 نفقات االصالحات الكبرى للطرقات السيارة والقناطر والمحّوالت -6

 %5 مدارج الطائرات  -7

 %5 أرصفة المواني -8

 %5 السكك الحديدية - 9

 %5 إشارات السكك الحديدية - 10

 %5 الشبكات والقنوات -11

 8و 7و 2و  1الكبرى للبناءات الواردة باألعداد  نفقات اإلصالحات -12

 11و 10و 9و

 

15% 

 %10 المآوي غير المغطاة  -13

 %10 ميادين التنس -14

 %10 المسابح  -15

 %25  15و 14و 13نفقات اإلصالحات الكبرى للبناءات الواردة باألعداد  -16

IV -  اآلال ت والمعدات والتجهيزات  

  وتجهيزات بصفة عامةآالت ومعدات  -1

 %15 اآلالت والمعدات والتجهيزات  الصناعية -أ

 %33,33 نفقات اإلصالحات الكبرى لآلالت والمعدات والتجهيزات الصناعية -ب

 %10 آالت وأجهزة التدفئة والتبريد -ج

 %10 مصاعد األشخاص أو البضائع والمدارج المتحركة -د

 %10 الخزانات وأحواض الخزن -هــ

نفقات االصالحات الكبرى لآلالت والمعدات والتجهيزات الواردة  -و

 بالفقرات ج  ود وهــ

 

25% 

 %33,33 المعدات والبرمجيّات اإلعالمية  -ز

 %20 األثاث والمعدات المكتبية  -ح 

 %15 الرفوف المعدنية  -ط

 %10 الحاويات  -ي

 %20 الصهاريج والبراميل -ك

 %15 آالت ومعدات وتجهيزات أخرى  -ل 

  معدات ووسائل النقل الحديدي - 2

 %5 القاطرات وجّراراتها -أ

 %3,33 عربات نقل السلع  -ب

 %6,67 عربات فنية لتفقد السكك الحديدية   -ج

 %12,5 نفقات االصالحات الكبرى لوسائل النقل الحديدي  -د
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 النسب األصول 

  معدات ووسائل النقل الجوي - 3

 %5,56 الجزء القار للطائرات ومحركاتها -أ

 %20 نفقات اإلصالحات الكبرى للطائرات -ب

 %33,33 نفقات اإلصالحات الكبرى لمحركات الطائرات -ج

   معدات ووسائل النقل البحري -4

 % 6,25 السفن والبواخر -أ

 %20 نفقات اإلصالحات الكبرى للسفن والبواخر -ب

 %33,33 الكبرى لمحركات السفن والبواخرنفقات اإلصالحات  -ج

  معدات ووسائل النقل البري -5

 %20 وسائل النقل المعدة لنقل األشخاص أو البضائع -أ

 %33,33 نفقات االصالحات الكبرى لوسائل النقل البري  -ب

)الجرافات، آالت خلط  آالت ومعدات األشغال العامة والبناء - 6

شاحنات دنبار، خاّض االسمنت، اآلالت الرافعة، اإلسمنت، الحفّارات، 

 %20 آالت صقل، الرواضم...(

 %33,33 نفقات االصالحات الكبرى آلالت ومعدات األشغال العامة  والبناء  -

  تجهيزات الكهرباء والغاز -7

 %5 تجهيزات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء  -أ

 %5 تجهيزات نقل وتوزيع الغاز -ب

 %15 نفقات االصالحات الكبرى لتجهيزات الكهرباء والغاز  -ج

V – النزل والمطاعم  

 % 20 آالت الطبخ والغسيل  -1

 %100 أواني األكل -2

 %20 الزرابي، والستائر وعناصر وتهييئات التزويق  -3

 %33,33 المفروشات -4

 %20 مكمالت المسابح )الكراسي الطويلة والواقيات الشمسية...( -5

VI -  الفالحــــة  

 %20 الجرارات الفالحية واآلالت المتحركة بنفسها -أ

 %15 اآلالت والمعدات األخرى -ب

 %20 حيوانات اإلنتاج وحيوانات الخدمات -ج

  الغراسات  -د 

 %3,33 أشجار زيتون استخراج الزيت -

 % 5 أشجار زيتون الطاولة  -

 %3,33 الكروم  -
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 النسب األصول 

 %3,33 النخيل  -

 % 5 القوارص  -

 % 5 أشجار اللوز -

 %6,66 الغراسات األخرى -

 %20 أشغال المحافظة على األرض والمياه -هــ

  %10 اآلبار  -و

 %20 معدات الّري  -ز

 

 :2الفصل 

 

اآلالت والمعدات والتجهيزات والمنشآت  على نسب استهالك 1,5يطبّق ضارب 

أعاله المستغلة في الصناعات المعملية غير  IVمن الفقرة  أ.1المنصوص عليها بالنقطة 

الموسمية التي تشتغل بفريقين وذلك بالنسبة للمؤسسات المرخص لها لالشتغال بأكثر من فريق. 

إذا كانت هذه اآلالت والمعدات والتجهيزات والمنشآت تشتغل  2ويضبط هذا الضارب بــ 

 بثالث فرق.

 

 :3الفصل 

ا الستهالك األصول المستغلّة في إطار عقود اإليجار المالي المنصوص تضبط المّدة الّدني

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين مكرر  12الفصل من  IIIالفقرة بعليها 

 كما يلي: والضريبة على الشركات

 

 المّدة الدنيا  المستغلة في إطار عقود اإليجار المالياألصول 

I - سنوات 7 البناءات باستثناء قيمة األرض 

II -  سنوات 4 معّدات وتجهيزات 

III - سنوات 3  وسائل النقل 

 

 :4الفصل 

 

القيمة القصوى لألصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة التي يمكن أن تكون قابلة  تحدد

 دينار. 200الستهالك كلي بعنوان سنة استعمالها بـ 
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 :5الفصل 

 

 المالية مكلـّـف بتطبيق هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وزير 

 

 

      2008فيفري  25تونس في 

 زين العابدين بن علي
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بضبط طرق تطبيق الفصل يتعلق  2008 ماي 13مؤّرخ في  2008لسنة  1858عدد أمر 

الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل من مجلة الحقوق واإلجراءات  112

 خاضعة لألداء من قبل األجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية

 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،

متعلق بقانون ال 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70بعد اإلطالع على القانون عدد 

 ،2008المالية لسنة 

المؤرخ في  2000لسنة  82الصادرة بالقانون عدد  الحقوق واإلجراءات الجبائيةمجلة على و

 منها،  112وخاصة الفصل  2000أوت  9

، 1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى 

خ المؤر 2007لسنة  19وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

 وما بعده منها، 258، وخاصة الفصل 2007أفريل  2في 

المتعلق بضبط مشموالت  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 وزارة المالية،

المتعلق بتنظيم وزارة المالية  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى األمر عدد 

المؤرخ في  2007لسنة  1198ة وآخرها األمر عدد كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحق

 ، 2007ماي  14

المتعلق بنظام االتصال  1993سبتمبر  13المؤرخ في  1993لسنة  1880وعلى األمر عدد 

 واإلرشاد اإلداري،

المتعلق بضبط قائمة الشهادات  1995ماي  2المؤرخ في  1995لسنة  826وعلى األمر عدد 

وزارة التكوين المهني والتشغيل وللمؤسسات العمومية والمنشآت  اإلدارية التي يجوز لمصالح

 العمومية الخاضعة إلشرافها إسداؤها للمتعاملين معها،

المتعلق بضبط قائمة  1996فيفري  14المؤرخ في  1996لسنة  262وعلى األمر عدد 

ة ية الراجعالشهادات اإلدارية التي يجوز لمصالح وزارة المالية والمؤسسات والمنشآت العموم

 إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

المتعلق بضبط شروط  1998نوفمبر  2المؤرخ في  1998لسنة  2109 وعلى األمر عدد

وأساليب تسليم شهادة براءة الذمة في المادة الجبائية لألجانب المقيمين أو المتعاطين لنشاط 

 ، بالبالد التونسية

 والتنمية المحلية،وعلى رأي وزير الداخلية 
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 وعلى رأي وزير التشغيل واالدماج المهني للشباب،

 وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

 ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 يصدر األمر اآلتي نصه:

 

 الفصل األول

من  112يتعين على األشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 

راءات الجبائية االستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان كل مجلة الحقوق واإلج

األداءات والمعاليم المستوجبة أو بشهادة إعفاء المداخيل أو األرباح المنصوص عليها بنفس 

 لدى:الفصل 

 

 ،طلب شهادة تغيير اإلقامة والتنمية المحلية عند ـ مصالح وزارة الداخلية

 معدات،ترحيل أمتعة شخصية أو بمناسبة ـ مصالح الديوانة 

اح إلى مداخيل أو أربتحويل مصالح البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين بمناسبة ـ 

 الخارج.

 

وال يستوجب تقديم شهادة اإلعفاء المشار إليها أعاله إذا تعلّق األمر بمداخيل أو أرباح توجد 

منه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة خارج ميدان تطبيق األداء أو تكون معفاة 

 بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل أو األرباح المذكورة والسند القانوني إلعفائها.

 

 2الفصل 

الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو األرباح التي لم يتم بيان  تسلّم

ئها ضمن مطلب التحويل على أساس مطلب يحّرر حسب نموذج صنفها والسند القانوني إلعفا

 ة. مراقبة األداءات المختص تعّده اإلدارة يودع لدى مصلحة

 

 يتعين تقديم المطلب بالنسبة إلى: 

األجانب المقيمين الذين يغيّرون مكان إقامتهم خارج البالد التونسية وبالنسبة لألشخاص  -

 تونسية من قبل الشخص المعني أو من فّوض له وفقاغير المقيمين والمستقرين بالبالد ال

 للقانون، 

األشخاص غير المقيمين وغير المستقرين الذين يحققون مداخيل ذات مصدر تونسي  -

خاضعة لخصم من المورد تحرري أو معفاة من األداء من قبل األشخاص المستقرين 

 بالبالد التونسية المدينين بالمبالغ المدفوعة بهذا العنوان،

أصحاب الجرايات أواإليرادات العمرية ذات المصدر التونسي من قبل المدينين  -

 بالجرايات أو باإليرادات.

 

 ويكون المطلب مصحوبا بـ: 
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 نسخ من وصوالت إيداع التصاريح ودفع األداءات والمعاليم المستوجبة،  -

ة الضريبنسخة من شهادة الخصم من المورد التحّرري بعنوان الضريبة على الدخل أو  -

 على الشركات واألداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المداخيل الخاضعة لهذا الخصم.

 

 ويستوجب على األجراء إرفاق مطلبهم  بـ:

 

بطاقة إرشادات محررة وممضاة من قبل المؤجر تتضمن خاصة هوية األجير وجنسيته  -

افآت والمنح وقيمة وحالته العائلية ومقر إقامته ومبلغ األجور والمرتبات والمك

االمتيازات العينية المتحصل عليها بتونس وبالخارج حسب نموذج تعّده اإلدارة. وفي 

صورة عدم انتفاعه بمكافآت أو بامتيازات من الخارج مقابل عمله بتونس، يتعين 

 التنصيص على ذلك ضمن بطاقة اإلرشادات، 

امة أو كل وثيقة تثبت مقر اإلق نسخة من عقد تسويغ مقر اإلقامة مسجل بالقباضة المالية -

 بتونس،

 نسخة من بطاقة اإلقامة،  -

نسخة من تأشيرة عقد شغل أو شهادة في عدم الخضوع لتأشيرة عقد شغل مسلمة من قبل  -

 مصالح وزارة التشغيل واإلدماج المهني للشباب.

 

 3الفصل 

ل إعفاء المداخييمكن لمؤسسات القرض طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة 

بعنوان المبلغ الجملي للفوائد أو لمداخيل رؤوس األموال المنقولة موضوع التحويل الراجعة 

إلى غير المقيمين وغير المستقرين بالنسبة لكل عملية تحويل بصرف النظر عن عدد المنتفعين 

 بها.

 

  هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفّصلة تتضّمن خاّصة: عليهم فيويتعين 

 هوية المنتفعين بالفوائد أو بمداخيل رؤوس األموال المنقولة وبلد إقامتهم ، -

 المبلغ الجملي الخام للفوائد أو لمداخيل رؤوس األموال المنقولة ، -

 نسبة الخصم من المورد المطبقة ومبلغ الخصم من المورد الذي تّم القيام به، -

 الصافي للفوائد أو لمداخيل رؤوس األموال المنقولة موضوع التحويل.  المبلغ الجملي -

 

 4الفصل 

يمكن للمدينين بجرايات أو بإيرادات عمرية لفائدة غير المقيمين، طلب شهادة في تسوية 

الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء الجرايات أو اإليرادات العمرية بعنوان كّل سنة بصرف 

 التحويل المنجزة خالل السنة المعنية.النظر عن عدد عمليات 

 ويتعين عليهم في هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفّصلة تتضمن خاّصة: 

 

 هوية المنتفعين بالجرايات أو باإليرادات العمرية وبلد إقامتهم، -

 المبلغ الجملي الخام للجرايات واإليرادات العمرية، -

 مبلغ الخصم من المورد الذي تّم القيام به، -

 الصافي للجرايات أواإليرادات العمرية موضوع التحويل. المبلغ الجملي -
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 5الفصل 

جبائية أو الالشهادة في تسوية الوضعية تسليم  ةاألداءات المختصمراقبة  مصلحةيتعين على 

في أجل أقصاه خمسة أيام من التحويل إلى الخارج  شهادة إعفاء المداخيل أو األرباح موضوع

 .من هذا األمر 4و 3و 2ل وبالفص المنصوص عليهاتاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق 

 

 6الفصل 

 لبصاحب الطإعالم المختصة مراقبة األداءات  مصلحةيتعين على  ،في صورة رفض المطلب

عليه  جل المنصوص. ويعتبر عدم الّرد على المطلب في األكتابيا بذلك مع ذكر أسباب الرفض

 .من هذا األمر رفضا ضمنيّا للمطلب 5بالفصل 

 مكلفة بإعادة النظر فيلجنة  لدى في الغرضإمكانية رفع عريضة ويتضمن رفض المطلب 

 المطالب المتعلقة بشهائد تسوية الوضعية الجبائية وشهائد إعفاء المداخيل أواألرباح.

 

 7الفصل 

و أ بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائيةالمتعلقة  بإعادة النظر في المطالترفع عريضة 

مراقبة األداءات  مصلحة لدىالمعني باألمر  قبلمن بالشهادة في إعفاء المداخيل أو األرباح 

 .من هذا األمر 6المشار إليها بالفصل  اللجنة إلى ابدورهتتولى إحالتها ي تالة المختص

 

 .المذكورة اللجنة مباشرة أمامرفع العريضة للمعنيين باألمر كما يمكن 

 

  8الفصل 

في  وتتولى البت لألداءاتباإلدارة العامة من هذا األمر  6تلحق اللجنة المشار إليها بالفصل 

الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على  إعادة النظر في مطالبعرائض 

 .شهادة إعفاء المداخيل أو األرباح

 

 المذكورة من:وتتركب اللجنة 

 

 المدير العام لألداءات أو من ينوبه: رئيس،  -

 ممثل عن وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي: عضو، -

 ممثل عن وحدة البرمجة والتنسيق والصلح اإلداري: عضو، -

 ممثل عن وحدة تفقد المصالح الجبائية: عضو، -

 ممثل عن اإلدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي: عضو، -

 عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص: عضو.    ممثل -

 

 9الفصل 

تنعقد جلسات اللجنة بمقر اإلدارة العامة لألداءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحضور رئيسها 

 وجوبا وعضوين على األقل.
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لعرائض اوتكلف اإلدارة العامة لألداءات بكتابة اللجنة، ويمسك لهذا الغرض دفتر تسجل به كل 

المقدمة إلعادة النظر في مطالب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على 

 شهادة إعفاء المداخيل أو األرباح.

 

 10الفصل 

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية األصوات، وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس 

 مرجحا.

ة بشأن كل عريضة، ويكون ممضى من قبل ويتّم إعداد محضر جلسة يدّون به قرار اللجن

 الرئيس وكاتب اللجنة.

 

تبلّغ قرارات اللجنة من قبل المدير العام لألداءات عن طريق أعوان مصالح اإلدارة العامة 

 لألداءات أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

 

 11الفصل 

في العريضة المرفوعة أمامها البت  األمرمن هذا  6المشار إليها بالفصل يتعين على اللجنة 

مراقبة  مصلحةلدى  عريضة إعادة النظرفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع 

طالب وإعالم  توصلها بالعريضة المرفوعة أمامها مباشرةمن تاريخ أو المختصة األداءات 

في و األرباح في نفس األجل،تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو في الشهادة 

 صورة الرفض يجب أن يكون قرارها معلال.

 

 

 12الفصل 

المؤرخ في  1998لسنة  2109عدد  األمرتلغى كل األحكام المخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام 

المتعلق بضبط شروط وأساليب تسليم شهادة براءة الذمة في المادة الجبائية و 1998نوفمبر  2

 المقيمين أو المتعاطين لنشاط بالبالد التونسية.لألجانب 

 

 13الفصل 

افظ واإلدماج المهني للشباب ومح التشغيلووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير وزير المالية 

ي بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمكل فيما يخّصه  ونمكلفالبنك المركزي التونسي 

 للجمهورية التونسية.

 

 2008 ماي 13في تونس 

  زين العابدين بن علي                                       
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 يتعلّق بضبط شروط وطرق إسناد 2012جوان  2مؤّرخ في  2012لسنة  473أمر عدد 

 ماي 16المؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  4االمتيازات المنصوص عليها بالفصل 

 .2012التكميلي لسنة المتعلق بقانون المالية  2012

 

 الحكومة، إن رئيس
 

 باقتراح من وزير المالية،
 

 ، 2011ديسمبر  16المؤّرخ في  2011لسنة  6التأسيسي عدد  بعد االطّالع على القانون

 للسلط العمومية، المتعلّق بالتنظيم المؤقت
 

بتنظيم أنظمة المتعلّق  ،1960ديسمبر  14المؤّرخ في  1960لسنة  30وعلى القانون عدد 

 الالحقة، الضمان االجتماعي كما تّم تنقيحه و إتمامه بالنصوص
 

أفريل  30في  المؤّرخ 1966لسنة  27وعلى مجلّة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 ، كما تّم تنقيحها و إتمامها بالنصوص الالحقة،1966
 

المتعلّق بتغطية المتربصين ، 1988فيفري  8المؤّرخ في  1988لسنة  6عدد  وعلى القانون

 الضمان االجتماعي، في ميدان
 

، المتعلّق بسحب التغطية 1989 جويلية 21المؤّرخ في  1989لسنة  67وعلى القانون عدد 

 المهني، االجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين
 

 الصادرة وعلى مجلّة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

تنقيحها و  ، كما تمّ 1989ديسمبر  30المؤّرخ في  1989لسنة  114بمقتضى القانون عدد 

 إتمامها بالنصوص الالحقة،
 

المؤّرخ في  1993لسنة  120بمقتضى القانون عدد  وعلى مجلة تشجيع االستثمارات الصادرة

 وإتمامها بالنصوص الالحقة، ، كما تّم تنقيحها1993ديسمبر  27
  

المتعلّق بقانون المالية  1994ديسمبر  26المؤّرخ في  1994لسنة  127القانون عدد وعلى 

 منه، 39و 38و 37وخاّصة الفصول  1995لسنة 
 

بقانون المالية  المتعلّق 1999ديسمبر  31المؤّرخ في  1999لسنة  101وعلى القانون عدد 

 للتشغيل، طنيمنه، المتعلّق بإحداث الصندوق الو 13وخاّصة الفصل  2000لسنة 

بقانون المالية لسنة  المتعلّق 2004ديسمبر  31المؤّرخ في  2004لسنة  90وعلى القانون عدد 

 منه، 22وخاّصة الفصل  2005
 

، المتعلّق بإرساء 2007فيفري  19المؤّرخ في  2007لسنة  13 وعلى القانون التوجيهي عدد

 الرقمي، االقتصاد
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بقانون المالية التكميلي  المتعلّق 2012ماي  16ّرخ في المؤ 2012لسنة  1وعلى القانون عدد 

 منه، 4وخاّصة الفصل  2012لسنة 
 

، المتعلق بضبط مشموالت 1975ماي  30المؤّرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 المالية، وزارة
 

بضبط قائمات  ، المتعلق1994فيفري  28المؤرخ في  1994لسنة  492وعلى األمر عدد 

تشجيع  من مجلة 27و 3و 2و 1اخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول األنشطة د

  االستثمارات كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،
 

المتعلّق بضبط قواعد تنظيم  1999ديسمبر  6المؤّرخ في  1999لسنة  2741 وعلى األمر عدد

تّم تنقيحه وإتمامه  تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما وتسيير وكيفية

 الالحقة، بالنصوص
 

بتغيير تسمية  ، المتعلّق2003مارس  17المؤّرخ في  2003لسنة  564وعلى األمر عدد 

 الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
 

، المتعلّق بضبط برامج 2009فيفري  09المؤّرخ في  2009لسنة  349األمر عدد  وعلى

الوطني للتشغيل وشروط وصيغ االنتفاع بها كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص  الصندوق

  الالحقة،
 

أعضاء  المتعلق بتسمية 2011ديسمبر 29المؤرخ في  2011لسنة  4796وعلى األمر عدد 

 الحكومة،
 

المتعلق بتعيين  2011 ديسمبر 24المؤرخ في  2011لسنة  2وعلى القرار الجمهوري عدد 

 رئيس الحكومة،
 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 

 .مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية وعلى
 

 :نّصه يصدر األمر اآلتي
 

المنصوص عليها  ـ يتعيّن على المؤسسات الراغبة في االنتفاع باالمتيازات الفصل األّول

بقانون المالية المتعلّق  2012ماي  16المؤّرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  4بالفصل 

التشغيل والعمل المستقّل  المشار إليه أعاله تقديم مطلب لدى مكتب 2012التكميلي لسنة 

بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات  المختّص ترابيا حسب األنموذج المصاحب لهذا األمر مدعمّ 

 .األنموذج سالف الذكر
 

المؤّرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  4المنصوص عليها بالفصل  وتخص االمتيازات
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المشار إليه أعاله المؤّسسات  2012المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة  2012ماي  16

في القطاعات المنصوص عليها بمجلّة تشجيع االستثمارات كما تم ضبطها بمقتضى  الناشطة

 .المشار إليه أعاله 1994فيفري  28 المؤرخ في 1994لسنة  492 األمر عدد
 

 4بعبارة "انتداب بصفة قارة" المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل  ـ يقصد 2الفصل 

المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة  2012ماي  16المؤّرخ في 2012لسنة  1 من القانون عدد

 .المشار إليه أعاله عقود الشغل غير محددة المدة 2012
 

إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة تكلّف بإبداء الرأي في  تحدث لدى كل ـ 3الفصـل 

 2012لسنة  1من القانون عدد  4باالمتيازات المنصوص عليها بالفصل  مطالب االنتفاع

 المشار إليه أعاله 2012المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة  2012 ماي 16المؤّرخ في 
 

من هذا األمر المدير الجهوي للتكوين  3ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل  4 الفصـل

 : والتشغيل وتتركّب من األعضاء اآلتي ذكرهم المهني
 

 االجتماعية أو من ينوبه، ـ المدير الجهوي للشؤون

 ينوبه، ـ رئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات أو من

 ينوبه، للضمان االجتماعي أو من ـ رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني

 ـ رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة أو من ينوبه،

 .التشغيل والعمل المستقّل أو من ينوبه ـ رئيس مكتب
 

فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات  ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كّل شخص يرى

 .جدول األعمال
 

ة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على اللجنة إجتماعاتها بدعو ـ تعقد 5الفصـل 

 .يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيّام على األقّل قبل تاريخ انعقادها جدول أعمال
 

مداوالت اللجنة قانونية إالّ بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ اآلراء بأغلبية  وال تكون

 .ساألعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئي أصوات
 

يوّجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى األعضاء وتجتمع  وفي صورة عدم توفّر النصاب

 .يقّرره رئيسها مهما كان عدد األعضاء الحاضرين اللجنة في التاريخ الذي
 

اإلدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد  وتعهد كتابة اللجنة إلى

ة وتوجيه االستدعاءات وتحرير محاضر االجتماعات وبصفة عامة إعداد اللجن جداول أعمال

  .ومسك الملفات أشغال اللجنة
 

 .عضو من أعضائها وتدّون مداوالت اللجنة بمحاضر جلسات تسلّم نسخة منها إلى كلّ 
 

 2012لسنة  1القانون عدد  من 4ـ تسند االمتيازات المنصوص عليها بالفصل  6الفصـل 
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المشار إليه أعاله  2012لسنة  المتعلّق بقانون المالية التكميلي 2012ماي  16المؤّرخ في 

المختّص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة  بمقّرر من المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل

رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقّل  من هذا األمر ويحيل 3المحدثة وفقا ألحكام الفصل 

 .سالف الذكر إلى المؤّسسة المعنية من مقّرر إسناد االمتيازاتالمختّص ترابيا نسخة 
 

موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات شهرية مفصلة  تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل

 .الممنوحة حول االمتيازات
 

بمساهمة األعراف في النظام  ـ تحّمل المصاريف المتعلّقة بامتياز تكفّل الدولة 7الفصـل 

 2012لسنة  1القانون عدد  من 4نوني للضمان االجتماعي المنصوص عليها بالفصل القا

المشار إليه أعاله على  2012لسنة  المتعلّق بقانون المالية التكميلي 2012ماي 16المؤّرخ في 

 .بالشؤون االجتماعية االعتمادات المرّسمة بميزانية الوزارة المكلّفة
 

االجتماعي على أساس كشف  الصندوق الوطني للضمان وتصرف المبالغ موضوع التكفل إلى

خاّصة عدد العّمال المعنيين  شهري يحيله إلى الوزارة المكلّفة بالشؤون االجتماعية يتضّمن

لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفّل.  لكّل مؤّسسة منتفعة باالمتياز ومبلغ األجور المصّرح بها

االجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى  وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون

 .المالية مصالح وزارة
 

لسنة  1القانون عدد  من 4تسحب وتسترجع االمتيازات المنصوص عليها بالفصل  ـ 8الفصـل 

المشار إليه  2012لسنة  المتعلّق بقانون المالية التكميلي 2012ماي  16المؤّرخ في  2012

صورة تحويل الوجهة األصلية  عين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو فيأعاله من المنتف

من مجلّة تشجيع  63بالفصل  لالمتيازات يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها

 .االستثمارات
 

بقرار معلّل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح  ويقع سحب االمتيازات واسترجاعها

 .بعد استماعها للمنتفعين ها وذلكالمختّصة أو باقتراح من
 

ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلّفون،  ـ وزير المالية ووزير الشؤون االجتماعية 9الفصـل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كّل فيما يخّصه، بتنفيذ هذا األمر الذي

 .2012جوان  2تونس في 

 

 الحكومة رئيس

 حمادي الجبالي
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 قـــــــــــــملح

 

 

 بامتيازات تشجيع التشغيل أنموذج مطلب االنتفاع

 2012لسنة  من قانون المالية التكميلي 4المنصوص عليها بالفصل 

 

I ـ بيانات خاّصة بالمؤسسة : 

   إسم المؤّسسة .1

      الشكل القانوني .2

       : النشاط .3

                   المقّر االجتماعي .4

                                  مكان االنتصاب  .5

  الممثّل القانوني وصفته .6

 المعّرف الجبائي .7

 يللضمان االجتماع رقم االنخراط بالصندوق الوطني .8

 الفاكس                                              الهاتف .9

 االلكتروني البريد .10

             العالي العدد الجملي لألعوان : منهم حاملي شهادات التعليم .11

                 تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي .12

                االمتيازات التي تحصلت عليها المؤسسة .13

              برنامج االنتداب .14

 

 

 

 

 

 عدد األعوان المزمع انتدابهم  *

 العالي منهم حاملي شهادات التعليم*
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II  باالمتيازاتـ بيانات خاّصة باألعوان المعنيين : 

 

عدد بطاقة التعريف           اسم ولقب العون

          الوطنية 

 التعليمي المستوى تاريخ االنتداب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 إيداع هذا المطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقّل بـ تمّ 

 
 ................في ................ حّرر بـ        

 واإلمضاء ختم المؤسسة                                                                             

 

 : يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية

 .إيداع تصريح باالستثمار ـ شهادة

 .ـ بطاقة التعريف الجبائية

 .في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ـ شهادة انخراط

 .باالمتيازات االنتداب لألعوان المعنيينـ عقود 

 .إيداع المطلب ـ شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل اجلها في تاريخ

 .اإلجتماعي في تاريخ إيداع المطلب ـ شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان
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 22يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل  2012جويلية  24مـؤّرخ فـي  2012لـسـنة  890أمر عــدد 

المتعلق بشركات االستثمار كما  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92من القانون عدد 

المؤرخ في  2011لسنة  99تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد  تم

 نميةس مال تالمتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأ 2011أكتوبر  21

 .والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها

 

 رئـيــس الحــكــومــة، إنّ 
 

 باقتراح من وزيـر الماليّـة،
 

 2011ديسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6علـى القـانون التأسيسي عـدد  بعـد اإلطالع

 بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المتعلّق
  

المتعلق بشركات االستثمار  1988أوت  2 المؤرخ في 1988لسنة  92وعلـى القانون عدد 

المؤرخ في  2011لسنة  99المرسوم عدد  كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة

بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية  المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق 2011أكتوبر  21

 وتيسير شروط تدخالتها، للتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق المشتركة
 

والضريبة على الشركات الصادرة  وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

كما تم تنقيحها وإتمامها  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114بالقانون عدد 

 2011أكتوبر  21في  المؤرخ 2011لسنة  100بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد 

في رأس مال تنمية مع مجال  المتعلق بمالءمة االمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار

المشتركة للتوظيف في رأس مال  تدخالت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق

 تنمية،
 

نوفمبر  3في  المؤرخ 2000لسنة  93بالقانون عدد  وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة

 بالنصوص الالحقة، كما تم تنقيحها وإتمامها 2000
 

المتعلق بضبط مشموالت  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 وزارة المالية،
 

المتعلق بتطبيق أحكام الفقرة  2006فيفري  3في  المؤرخ 2006لسنة  380وعلى األمر عدد 

المتعلق  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92القانون عدد من  22األولى من الفصل 

 بالنصوص الالحقة، بشركات االستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه
 

المتعلق بتسمية أعضاء  2011ديسمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  4796وعلى األمر عدد 

 الحكومة،
 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
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 .إعالم رئيس الجمهوريةمداولة مجلس الوزراء وبعد  وعلى
 

 :يصدر األمر اآلتي نصه

 

الشركات المنصوص  ـ يمكن لشركة االستثمار ذات رأس مال تنمية التدخل لفائدة الفصل األول

المشار إليه  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92من القانون عدد  21عليها بالفصل 

تسبقات في شكل  عن طريق إسناد ،%5أعاله والتي تساهم في رأس مالها بنسبة ال تقل عن 

أو سندات المساهمة  حساب جاري للشركاء أو اكتتاب أو اقتناء رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم

للتشاريع والتراتيب الجاري بها  وبصفة عامة كل الصيغ األخرى الشبيهة باألموال الذاتية طبقا

من  %30الها المحرر ورأس م من %30العمل شريطة أن ال يتجاوز مجموع هذه التدخالت 

 .تنمية كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال
 

على دخل األشخاص  ـ لالنتفاع باالمتياز الجبائي المنصوص عليه بمجلة الضريبة 2الفصل 

االعتبار تدخالت شركات  الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار إليها أعاله، تؤخذ بعين

 %20للتحويل إلى أسهم في حدود  أس مال تنمية عن طريق اكتتاب رقاع قابلةاالستثمار ذات ر

من القانون  21هذه المجلة وبالفصل  تاسعا من 48سابعا و 39من النسبة المذكورة بالفصلين 

إليه أعاله، على أن تكون الرقاع القابلة  المشار 1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92عدد 

 .شروط تأجيرها مرتبطة بنتائج المشاريع ة اإلصدار، وأن تكونللتحويل إلى أسهم جديد

 

المتعلق  2006فيفري  3المؤرخ في  2006لسنة  380ـ تلغى أحكام األمر عدد  3الفصل 

 2المؤرخ في  1988لسنة  92من القانون عدد  22بتطبيق أحكام الفقرة األولى من الفصل 

 .تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقةتم  المتعلق بشركات االستثمار، كما 1988أوت 

 

 .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا 4الفصل 

 

  2012  جويلية 24تونس في 

 رئيس الحكومة

 حمادي الجبالي
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 22الفصل يتعلّق بتطبيق أحكام  2012جويلية  24مـؤّرخ فـي  2012لـسـنة  891أمر عــدد 

 83رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد  22ثالثا والفصل 

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة 

المتعلق بتنقيح التشريع  2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011لسنة  99المرسوم عدد  وخاصة

الستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس بشركات ا المتعلق

 .وتيسير شروط تدخالتها مال تنمية
  

 إّن رئـيــس الحــكــومــة،
 

 الماليّـة، باقتراح من وزيـر
 

 2011ديسمبر  16 المؤرخ في 2011لسنة  6بعـد اإلطالع علـى القـانون التأسيسي عـدد 

  للسلط العمومية،المتعلّق بالتنظيم المؤقت 
 

المتعلق بشركات االستثمار  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92عدد  وعلـى القانون

المؤرخ في  2011لسنة  99وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد  كما تم تنقيحه

المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية  2011أكتوبر  21

 المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها، الصناديقو
 

على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة  وعلى مجلة الضريبة

كما تم تنقيحها وإتمامها  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989 لسنة 114بالقانون عدد 

 2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011لسنة  100المرسوم عدد  بالنصوص الالحقة وخاصة

الجبائية المتعلقة بإعادة االستثمار في رأس مال تنمية مع مجال  المتعلق بمالءمة االمتيازات

 االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تدخالت شركات

 تنمية،
 

نوفمبر  3المؤرخ في  2000لسنة  93 وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة، 2000
 

المؤرخ في  2001لسنة  83مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد  وعلى

 لسنة 99كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد  2001جويلية  24

ذات  المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار 2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011

 تدخالتها، رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط

بصناديق المساعدة  المتعلق 2005جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  58وعلى القانون عدد 

لسنة  99المرسوم عدد  مه بالنصوص الالحقة وخاصةعلى االنطالق كما تم تنقيحه وإتما
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بشركات االستثمار ذات  المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق 2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011

 وتيسير شروط تدخالتها، رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
 

المتعلق بضبط مشموالت  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 وزارة المالية،
 

المتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2006فيفري  3في  المؤرخ 2006لسنة  381وعلى األمر عدد 

 الجماعي، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة، مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف 22
 

المتعلق بتسمية أعضاء  2011ديسمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  4796وعلى األمر عدد 

 الحكومة،
 

 المحكمة اإلدارية، وعلى رأي
 

 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس
 

 : يصدر األمر اآلتي نصه
 

المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه  ـ ال يمكن للصندوق الفصل األول

الجماعي المشار إليه أعاله استعمال أكثر من التوظيف  مكرر من مجلة مؤسسات 22بالفصل 

 22كل فترة اكتتاب، في التدخالت المنصوص عليها بالفصل  من المبالغ المكتتبة خالل 15%

بعنوان مصدر واحد إال إذا تعلق األمر باألوراق المالية المصدرة  رابعا من المجلة المذكورة

ن قبل الدولة، على أن تكون قاعدة احتساب الجماعات المحلية أو المضمونة م من قبل الدولة أو

 .في نهاية فترة تحرير الحصص موجودات الصندوق هذه النسبة
 

للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل  ـ يمكن للصندوق المشترك 2الفصل 

الجماعي المشار إليه أعاله التدخل لفائدة الشركات  مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف 22

، عن %5والتي يساهم في رأس مالها بنسبة ال تقل عن  عليها بالفصل المذكور المنصوص

للشركاء أو اكتتاب أو اقتناء رقاع قابلة للتحويل إلى  طريق تسبقات في شكل حساب جاري

عامة كل الصيغ األخرى الشبيهة باألموال الذاتية طبقا  أسهم أو سندات المساهمة وبصفة

من  %30العمل شريطة أن ال يتجاوز مجموع هذه التدخالت  بهاللتشاريع والتراتيب الجاري 

 .موجودات الصندوق

 ـ لالنتفاع باالمتياز الجبائي المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل األشخاص 3 الفصل

الصندوق  الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار إليها أعاله، تؤخذ بعين االعتبار تدخالت

أسهم في  رأس مال تنمية عن طريق اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلىالمشترك للتوظيف في 

 22وبالفصل  تاسعا من هذه المجلة 48سابعا و 39من النسبة المذكورة بالفصلين  %20حدود 
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الرقاع القابلة  مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعاله على أن تكون

 .بنتائج المشاريع ن تكون شروط تأجيرها مرتبطةللتحويل إلى أسهم جديدة اإلصدار وأ
 

تنمية المنصوص عليه  ـ يتعين على الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال 4الفصل 

أعاله، في أجل أقصاه  ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها 22بالفصل 

داته في االكتتاب في موجو موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال كامل

مكرر  22عليها بالفصل  حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص

االنطالق المنصوص  من المجلة المذكورة أو االكتتاب في حصص صناديق المساعدة على

 .إليه أعاله المشار 2005جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  58عليها بالقانون عدد 
 

المنصوص عليه بالفصل  ـ ال يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية 5الفصل 

 %20استعمال أكثر من  ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعاله 22

المشترك للتوظيف في  من المبالغ المكتتبة خالل كل فترة اكتتاب، في حصص نفس الصندوق

أو نفس صندوق  مكرر من المجلة المذكورة 22بالفصل رأس مال تنمية المنصوص عليه 

جويلية  18في  المؤرخ 2005لسنة  58المساعدة على االنطالق المنصوص عليه بالقانون عدد 

نهاية فترة تحرير  المشار إليه أعاله، على أن تكون قاعدة احتساب هذه النسبة في 2005

 .الحصص موجودات الصندوق
 

المتعلق  2006فيفري  3المؤرخ في  2006لسنة  381 ـ تلغى أحكام األمر عدد 6الفصل 

مؤسسات التوظيف الجماعي كما تم تنقيحها وإتمامها  مكرر من مجلة 22بتطبيق أحكام الفصل 

 .بالنصوص الالحقة
 

 .ةالتونسي وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريةـ  7الفصل 
 

 .2012جويلية  24تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 الجبالي حمادي
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 23يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2012نوفمبر  27مؤرخ في  2012لسنة  2945أمر عدد 

المتعلق بشركات االستثمار  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92القانون عدد  من

 .خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 22والفصل 

 

 إن رئيس الحكومة،

 

 وزير المالية، باقتراح من

 

المتعلق  2011ديسمبر  16 المؤرخ في 2011لسنة  6بعد اإلطالع على القانون التأسيسي عدد 

 بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

 

المتعلق بشركات االستثمار كما  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92 وعلى القانون عدد

 21المؤرخ في  2011لسنة  99بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد  تم تنقيحه وإتمامه

بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية  المتعلق 2011أكتوبر 

 للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها، والصناديق المشتركة

 

المؤرخ في  2001لسنة  83عدد الجماعي الصادرة بالقانون  وعلى مجلة مؤسسات التوظيف

لسنة  99تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد  كما تم 2001جويلية  24

المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات  2011أكتوبر  21المؤرخ في  2011

 تها،شروط تدخالوالصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير  رأس مال تنمية

 

 2009لسنة  64مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد  علىو

 ،2009أوت  12المؤرخ في 

 

المتعلق بضبط مشموالت  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 وزارة المالية،

 

المتعلق بتعيين  2011ديسمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  2وعلى القرار الجمهوري عدد 

 رئيس الحكومة،

 

المتعلق بتسمية أعضاء  2011ديسمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  4796وعلى األمر عدد 

  الحكومة،

 

 رأي المحكمة اإلدارية، وعلى
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 .الجمهورية وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس
 

 : يصدر األمر اآلتي نصه
  

المستثمر الذي تتوفر لديه الخبرة والمعرفة والكفاءات  ـ يعتبر مستثمر حذر، الفصل األول

االستثمارية وتقييم المخاطر المرتبطة بها والذي ينتمي ألحد أصناف  الضرورية التخاذ قراراته

 .من هذا األمر 3و 2المنصوص عليهم بالفصلين  المستثمرين
 

 : األول من هذا األمرطبقا للفصل  ـ يعتبر مستثمرين حذرين 2الفصل 
 

I. لحسابهم الخاص المستثمرين اآلتي ذكرهم في حالة التصرف: 
 

 الدولة التونسية، .1

 اإلقليمية، مؤسسات المالية الدولية أوال .2

 :العمل المستثمرين اآلتي ذكرهم، كما تم تعريفهم بالتشاريع الجاري بها .3
 

 ـ صندوق الودائع واألمانات،

 ـ مؤسسات القرض،

 االستثمار، ـ شركات

 ـ مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية،

 التأمين وإعادة التأمين، ـ شركات

 ـ وسطاء البورصة،

 األوراق المالية، ـ شركات التصرف في محافظ

 ـ صناديق الخبرة،

 المقيمين، ـ مسديي الخدمات المالية غير

من مجلة  147بالفصل  عليهاـ المؤسسات الغير مقيمة التي تمارس إحدى األنشطة المنصوص 

 .إسداء الخدمات لغير المقيمين المشار إليها أعاله

 

 :مؤسسة يتوفر فيها على األقل شرطين من بين الثالث شروط التالية كل .4
 

 شخص، 200األعوان السنوي يفوق  ـ معدل عدد

 دينار، مليون 20ـ مجموع الموازنة يفوق 

 .دينار مليون 40يفوق ـ رقم المعامالت أو اإليرادات الصافية 

ذلك على أساس القوائم  وذلك على أساس الحسابات المجمعة للسنة المحاسبية األخيرة وإن تعذر

 .الحسابات المالية المنشورة وعند االقتضاء المدققة من طرف مراقب
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دينار ويتوفر فيه  ألف 100كل مستثمر شخص طبيعي يقوم باكتتاب أولي ال يقل عن   .5

 :من بين الشرطين التاليين على األقل شرط

تولى لمدة ال تقل عن سنتين مهمة في القطاع المالي وأن يقدم ما يثبت أنه اكتسب  ـ أن يكون قد

 في استراتيجيات التصرف في محافظ األوراق المالية، خبرة

مليون  1األوراق المالية أو إيداعات تساوي قيمتها الجملية وتفوق  ـ أن تكون له محفظة في

 .دينار

 

 .مليون دينار 1كل مستثمر شخص طبيعي يقوم باكتتاب أولي يعادل أو يفوق   .6

 

II.   كما يعتبر مستثمرين حذرين، شركات التصرف ومؤسسات القرض وشركات

مال تنمية ومسديي الخدمات المالية غير المقيمين كما تم تعريفهم  االستثمار ذات رأس

لحساب المستثمرين المشار إليهم بها العمل، عندما تتصرف  بالتشاريع الجاري

والذين يمكن لهم التنازل في أي وقت عن صفة مستثمر  من هذا الفصل 1بالنقطة 

 .التصرف حذر بمقتضى اتفاقية
 

 :ـ يعتبر كذلك مستثمرين حذرين 3الفصل 
 

 معنوي معترف به كمستثمر حذر في دولته األصلية، ـ كل شخص طبيعي أو

من الفصل الثاني  3ـ  I أغراض المستثمرين المذكورين بالنقطة ـ المستثمرين الذين لهم نفس

 .التشاريع األجنبية من هذا األمر على معنى
 

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر 4الفصل 
   

 .2012نوفمبر  27تونس في 

 الحكومة رئيس

 حمادي الجبالي
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 يتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية 2012أوت  10مؤرخ في  2012لسنة  1224عدد أمر 

 .المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 2012التكميلي لسنة 
 

 رئيس الحكومة، إن
 

 باقتراح من وزير التجهيز،
 

المتعلق  2011ديسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6التأسيسي عدد  بعد اإلطالع على القانون

 العمومية، بالتنظيم المؤقت للسلط
 

المتعلق بالمجالس  1989فيفري  4المؤرخ في  1989لسنة  11وعلى القانون األساسي عدد 

 2006لسنة  2األساسي عدد  الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالّحقة وخاصة القانون

 ،2006جانفي  9المؤرخ في 
 

المتعلق بالموافقة على  1957سبتمبر  10المؤرخ في  1957 نةلس 19وعلى القانون عدد 

الوطنية العقارية للبالد التونسية كما تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة  القانون األساسي للشركة

 ،1959ماي  17المؤرخ في  1959لسنة  58عدد  وخاصة القانون
 

لق بتهيئة المناطق المتع 1973أفريل  14المؤرخ في  1973لسنة  21وعلى القانون عدد 

 والسكنية، السياحية والصناعية
 

المؤرخ في  1973 لسنة 81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 86الفصل  وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة على 1973ديسمبر  31

  )جديد( منها،

المتعلق بإحداث شركة النهوض  1977 أوت 3المؤرخ في  1977لسنة  53و على القانون عدد 

جويلية  19المؤرخ في  1993لسنة  78 بالمساكن االجتماعية كما تّم تنقيحه بالقانون عدد

1993، 

 

المتعلق بإحداث وكالة التهذيب  1981المؤرخ في أّول أوت  1981لسنة  69وعلى القانون عدد 

 ،1993ماي  17المؤرخ في  1993سنة ل 53تنقيحه بالقانون عدد  والتجديد العمراني كما تم
 

المتعلق بتحوير التشريع  1990فيفري  26المؤرخ في  1990لسنة  17 وعلى القانون عدد

 62وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد  الخاص بالبعث العقاري

 ،2009جويلية  31المؤرخ في  2009لسنة 

المتعلق بقانون المالية  1992ديسمبر  29المؤرخ في  1992لسنة  122وعلى القانون عدد 

 ،2011جوان  9في  المؤرخ 2011لسنة  55كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد  1993لسنة 
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 28المؤّرخ في  1994لسنة  122عدد  وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون

لسنة  29وخاصة منها القانون عدد  الالحقةكما هي منقحة ومتّممة بالنصوص  1994نوفمبر 

 ،2009جوان  9المؤرخ في  2009
 

المتعلق بالصندوق الوطني  2004أوت  2المؤرخ في  2004لسنة  77عدد  وعلى القانون

  لتحسين السكن،
 

المالية لسنة  المتعلق بقانون 2004ديسمبر  31المؤرخ في  2004لسنة  90وعلى القانون عدد 

2005، 
 

المتعلق بقانون المالية التكميلي  2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1قانون عددوعلى ال

 منه، 32و 31و 30و 29و 28و 27وخاصة الفصول  2012لسنة 
 

مشموالت  المتعلّق بضبط 1974فيفري  15المؤّرخ في  1974لسنة  93وعلى األمر عدد 

 ،1992فيفري  3مـؤّرخ فــي ال 1992لسنة  248وزارة التجهيز كما هو متمم باألمر عـدد 
 

المتعلّق بتطبيق القانون  1977نوفمبر  24المؤّرخ في  1977لسنة  965وعلى األمر عدد 

بإحداث صندوق النهوض بالمسكن  المتعلق 1977أوت  3المـؤّرخ فــي  1977لسنة  54عـدد 

 لفائدة األجراء،
 

المتعلق بتنظيم وزارة  1988جويلية  22المؤرخ في  1988لسنة  1413وعلى األمر عدد 

فيفري  3المؤرخ في  1992لسنة  249باألمر عدد  التجهيز واإلسكان كما هو منقح ومتمم

 ،2008فيفري  16في  المؤرخ 2008لسنة  121وباألمر عدد  1992
 

المتعلق بتنظيم الصفقات  2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158وعلى األمر عدد 

 2012لسنة  515عدد  النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمرالعمومية وعلى جميع 

 ،2012جوان  2المؤرخ في 
 

والمتعلق بضبط شروط  2007مارس  12المؤرخ في  2007لسنة  534وعلى األمر عدد 

لتحسين السكن كما تّم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني

 ،2012 جوان 2خ في المؤر 2012لسنة  509

بتسمية أعضاء  المتعلق 2011ديسمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  4796وعلى األمر عدد 

 الحكومة،
 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 

 الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية، وعلى مداولة مجلس
 

 : يصدر األمر اآلتي نصه



224 

 

 األول العنـوان

 أحكام عامة

 

الفئات االجتماعية محدودة الدخل  ـ يضبط هذا األمر صيغ وشروط انتفاع الفصل األول

 31و 30و 29و 28و 27الفصول  بالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي المحدث بمقتضى

 .2012من قانون المالية التكميلي لسنة  32و
 

 .يضبط تركيبة ومهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سير كل منها كما
 

 :ـ يهدف البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى 2 الفصل
 

 وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، إزالة المساكن البدائية -

 .اجتماعي إنجاز وتوفير مشاريع سكن -
 

طريق المجالس  ـ يمكن أن يتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي عن 3الفصل 

والوسط والجنوب وشركة  الوطنية العقارية للبالد التونسية بتونس والشمالالجهوية والشركات 

والوكالة العقارية للسكنى  النهوض بالمساكن االجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني

 .والباعثين العقاريين الخواص
 

في  رنامجممثلة في الوزير المكلف باإلسكان بالمتدخلين في إنجاز الب وتضبط عالقة الدولة

 .تبرم في الغرض تحّدد التزامات كّل طرف إطار اتفاقيات
 

الخصوصي للسكن االجتماعي طبقا للتراتيب الجاري  ـ يتم إنجاز مشاريع البرنامج 4الفصل 

 : مع مراعاة اإلجراءات الخصوصية التالية بها العمل في مجال الصفقات العمومية
 

 وحيدة، ـ إمكانية المشاركة في صيغة حصة

 ،"ـ إمكانية المشاركة بطريقة " المفتاح في اليد

 اللجوء إلى استشارة المتدخلين في إنجاز البرنامج من بين المنتصبين بالمنطقة ـ إمكانية

 الجغرافية المعنية بالمشروع،

 .التكنولوجيات الحديثة في البناء ـ إمكانية تقديم العارض لحل بديل يخص إحدى
 

التصرف في الموارد المخصصة للبرنامج  لها صفة بنك ـ تتولى مؤسسة قرض 5الفصل 

التجهيز والمالية من ناحية ومؤسسة القرض  بمقتضى اتفاقية تبرم بين الدولة ممثلة في وزيري

  .من ناحية أخرى
 

البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي لكّل عمليات الرقابة والتدقيق التي  ـ يخضع 6لفصل ا

 .الرقابة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملتجريها هياكل  يمكن أن
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 الثاني العنوان

 إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة

 توسعتها أو ترميمها أو

 الباب األّول
 

 شروط اإلنتفاع
 

بدائية على معنى هذا األمر المحالت المعّدة للسكنى والمعدة لإلقامة  ـ تعتبر مساكن 7الفصل 

مستمّرة وال تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث مساحتها  بصفةفيها 

المرافق  متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها قابلة للسكن وتفتقر ألبسط أو

 .الضرورية كاألكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها
 

عنوان الفئات االجتماعية التي تشغل مسكنا بالتدخالت الواردة ضمن هذا ال ـ تنتفع 8لفصل ا

 أعاله وال تملك محال قابال للسكنى، 7معنى الفصل  بدائيا على
 

 االجتماعية المرشحة لالنتفاع بهذا البرنامج باالعتماد على  ـ يتم ترتيب الفئات 9الفصل 

 :المعايير التالية
 

 ـ حالة المسكن، 1

 ـ الدخل الشهري للعائلة، 2

 بقائمة العائالت المعوزة وقائمة المنتفعين بالعالج بالتعريفة المنخفضة والعائالت ـ الترسيم 3

 المسجلة بقائمة االنتظار،

 ـ عدد األفراد المعاقين في العائلة، 4

 .عدد األبناء واألصول في الكفالة ـ 5

طى الترتيب التفاضلي المشار إليه أعاله وتع وفي حالة وجود كوارث طبيعية فإنه ال يعتمد

 .المتضررة من هذه الكوارث األولوية في هذه الحالة إلى الفئات
 

 الباب الثاني

 صيغ اإلنتفاع
 

 األول: إجراءات ضبط قائمات الفئات االجتماعية القسم

 المرشحة لالنتفاع

 
 

 ـ يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن االجتماعي 10 الفصل

 ، القيام على الميدان2012من قانون المالية التكميلي لسنة  32الفصل المحدثة بمقتضى 
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التدخل  بالمعاينات الفنية للمحالت واألبحاث االجتماعية للعائالت الشاغلة واقتراح إمكانيات

  .المتاحة والكلفة التقديرية لألشغال
 

للغرض، تمضى وجوبا جذاذة فنيّة، وفق أنموذج يتّم إعداده  وتضّمن نتائج أعمال الفريق في

 .العمل المشار إليه أعاله من قبل جميع أعضاء فريق
 

الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن  ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة 11الفصل 

المعاينات وإعداد القائمات األولية مرتبة حسب األولوية  االجتماعي التي تتولى تجميع نتائج

 .من هذا األمر 9بالفصل  صوص عليهاوفق المقاييس المن
 

بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية  ـ تعرض القائمات في المرشحين مرفقة 12الفصل 

االسمية للمرشحين موّزعة على أساس  المذكورة أعاله للتداول في شأنها وضبط القائمات

 .معتمديات الوالية المعنيّة
 

ن بصفة أصلية بمقرات الواليات وعلى سبيل اإلعالم يتّم تعليق قائمات المنتفعي ـ 13الفصل 

 المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل، بعد المصادقة عليها من قبل بمقر

  .رئيس اللجنة وأعضائها لمدة عشرة أيام
 

اعتراضه خالل هذا األجل بسجالت تفتح في الغرض بمقر  ويمكن لكل من يهّمه األمر تسجيل

 .الوالية
 

تتولى اللجنة الجهوية على ضوء االعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع  ـ 14الفصل 

 االعتراضات والقيام بعمليات التثبت الالزمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين دراسة

ترميمها  لالنتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو

الوطنية المحدثة بالفصل  توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى اللجنةأو 

 ."قيادة برنامج السكن االجتماعي والمسماة "لجنة 2012من قانون المالية التكميلي لسنة  32
 

أعاله،  14القائمات المنصوص عليها بالفصل  ـ تتولى كتابة اللجنة الوطنية عرض 15الفصل 

 .والمصادقة عليها على أنظار اللجنة للتداول في شأنها
 

النهائية للمرشحين لالنتفاع بالبرنامج  ـ يتولّى رئيس اللجنة الجهوية تعليق القائمة 16الفصل 

 .المعنية على سبيل اإلعالم الخصوصي للسكن االجتماعي بمقر المعتمديات
 

النتفاع بالبرنامج يتعين عليه التصريح با وفي كل الحاالت وإذا عبّر المترشح عن عدم رغبته

 .المعنية بذلك كتابيا لدى كتابة اللجنة الجهوية
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 القسم الثاني

 صيغ التدخالت
 

التدخالت في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في ما  ـ تتمثّل 17الفصل 

 :يلي
 

 المكان، على عين إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى *

يتم تحديدها وتوفيرها  إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى بمواقع أخرى *

 في إطار البرنامج،

والمعتبرة بدائية وذلك بإضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها  توسعة النواة السكنية القائمة *

 بالمرافق الضرورية،

 .مج عند االقتضاءتخصيص مساكن جاهزة لفائدة البرنا *

 

 القسم الثالث

 تمويل كلفة التدخل صيغ

 

عين المكان أو توسعة أو ترميم  ـ ال يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على 18الفصل 

 (.د 35.000وثالثون ألف دينارا )  مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة

 

بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة  وال يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد

 (د 45.000وأربعون ألف دينارا )
 

البدائية وتعويضها  من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن % 50تتحمل الدولة ـ  19الفصل 

بإبرام عقد قرض لدى  بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. ويتحمل المنتفع بقية الكلفة

  :وفق الشروط التالية القرض المكلفة بالتصرف في االعتمادات المخصصة للبرنامجمؤسسة 
 

 .سنة بدون فائض مع سنة إمهال 25ـ مدة السداد 

 .االعتمادات إبرام عقد رهن عقاري لفائدة مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في ـ

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

 العنوان الثالث

 االجتماعية إنجاز المساكن
 

 الباب األّول

 االجتماعية شروط االنتفاع بالمساكن

 

 :ـ يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى هذا األمر 20الفصل 
 

 45000) المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي ال يتجاوز ثمن بيعه خمسة وأربعون ألف دينارا -

 (دينار

 (دينار 65000دينارا ) المسكن الجماعي الذي ال يتجاوز ثمن بيعه خمسة وستون ألف -
 

العائالت التي ال تملك مسكنا و ال  ـ تنتفع بالتدخالت الواردة ضمن هذا العنوان 21الفصل 

 .األدنى المهني المضمون يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثالث مرات األجر
 

حسب دخلها الشهري الخام كما  وتصنف العائالت المرشحة للحصول على مساكن اجتماعية

  :يلي

 األجر األدنى المهني المضمون، شهري خام للعائلة أقل من: دخل  1صنف -

األجر األدنى المهني المضمون وأقل  : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين 2صنف -

 مرتين من هذا األجر،

للعائلة يتراوح بين مرتين األجر األدنى المهني المضمون  : دخل شهري خام 3صنف -

 .األجر وثالث مرات هذا

 

الوطنية المشار إليها  يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل اللجنةـ  22الفصل 

وباقتراح من اللجنة  من هذا األمر باعتماد ثمن المسكن وصنف دخل العائلة 14بالفصل 

من هذا األمر على النحو  10الجهوية لمتابعة برنامج السكن االجتماعي المشار إليها بالفصل 

 :التالي
 

 : 1بالنسبة للعائالت من صنف  *
 

 45000من ثمن المسكن االجتماعي الذي ال يتجاوز ثمنه  % 40الدولة نسبة أقصاها  تتحمل

 .دينار

 :  للجدول التالي بالنسبة لألصناف األخرى من العائالت يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا
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 (المنحة )دينار ثمن المسكن

 3 صنف 2صنف  

 35000د إلى  30001من 

 د

 ال شئ د 5000د إلى  0من 

 40000د إلى  35001 من

 د

 د 5000د إلى  0من  د 7500د إلى  5000من 

 45000د إلى  40001 من

 د

 د 7500د إلى  5000من  د 10000د إلى  7500من 

 50000د إلى  45001من 

 د

 د 10000د إلى  7500من  د 10000

 65000د إلى  50001من 

 د

 د 10000 د 10000

 

 .طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف باإلسكان وتضبط
 

استكمال تمويل ثمن المسكن االجتماعي بقرض تضبط شروط إسناده بقرار  ـ يتم 23الفصل 

  .المكلف باإلسكان ووزير المالية مشترك بين الوزير

 

ووضعيّته االجتماعية البرنامج حسب دخل المنتفع  ـ تحدد أولوية االنتفاع بتدخالت 24الفصل 

 :ووفق المقاييس التالية

 دخل العائلة، ـ

 ـ عدد األفراد المعوقين في العائلة،

 الذين يزاولون الدراسة أو التكوين، ـ عدد األبناء

 الكفالة، ـ عدد األبناء واألصول في

 .ـ الفئة العمريّة

 

لدى المعتمدية مسكن اجتماعي أن يقدم ملفا  ـ على الراغب في الحصول على 25الفصل 

 : التالية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق

 

مطبوعة طبقا  ـ تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محّرر في شكل

 ألنموذج يتّم إعداده للغرض ومعرف باإلمضاء،

 لالنتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي وفق أنموذج معد للغرض، ـ جذاذة الترشح

 من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين، ـ نسخة

 األبناء، ـ مضامين والدة
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 ـ مضامين والدة األصول في الكفالة،

 مدرسية، ـ شهادة حضور

 ـ نسخة من بطاقة اإلعاقة لألفراد المعوقين في العائلة،

 .التصريح السنوي للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين ـ

 

 .برنامج السكن االجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك عةويمكن للجنة متاب

 

 الثاني الباب
 

 صيغ االنتفاع بالمساكن االجتماعية
 

 القسم األول
 

 ضبط قائمة العائالت المنتفعة إجراءات

 بالمساكن االجتماعية

 

من  42بالفصل فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها  ـ تتولى 26الفصل 

من الحالة االجتماعية للعائالت الراغبة في االنتفاع بالمسكن االجتماعي  هذا األمر التثبت

األبحاث الالزمة لدى المصالح اإلداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات  وإجراء

التي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق  25بالجذاذة المشار إليها بالفصل  المضمنة

المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة فيما يتعلق  العمل

 .ملكيتهم لمساكن بعدم

 

لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن  ـ ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية 27الفصل 

من  24يها بالفصل المقاييس المنصوص عل االجتماعي التي تتولى إعداد القائمات األولية وفق

 .هذا األمر
 

األولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية  ـ تعرض القائمات 28الفصل 

للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موّزعة على أساس معتمديات  المذكورة أعاله

المحدثة  ليها إلى اللجنة الوطنيةالمعنيّة. وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة ع الوالية

 .2012من قانون المالية التكميلي لسنة  32بالفصل 
 

كتابة اللجنة الوطنية المذكورة أعاله، عرض القائمات المنصوص عليها  ـ تتولى 29الفصل 

 .أنظار اللجنة للتداول في شأنها وللمصادقة عليها على 28بالفصل 
 

المشروع، تتولى لجنة قيادة برنامج السكن االجتماعي إنجاز  ـ بمجرد الشروع في 30الفصل 

باألولوية في الترتيب ضمن القائمة النهائية المصادق عليها،  حصر المنتفعين ممن يتمتعون
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السكنية المبرمج إنجازها والمنطقة المعنية. ويتم توجيه قائمة في الغرض  بحسب عدد الوحدات

 إلى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات الجهوية المعنية مع نظير منها إلى اللجنة

 .بالمشروع البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي ونظير آخر للباعث العقاري المعني
 

الجهوية بمكاتيب مضمونة  ـ تتّم دعوة المنتفعين بمساكن اجتماعية من قبل اللجنة 31الفصل 

القرض المكلفة بالتصرف  بمؤسسةالوصول لربط الصلة بالباعث العقاري المكلف بالمشروع و

 .استكمال إجراءات التعاقد في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي وذلك قصد
 

ربط الصلة بالمؤسسة البنكية المعنية  ـ إذا لم يتول المنتفع بالمسكن االجتماعي 32الفصل 

عالم يتم إقصاؤه من شهران من تاريخ اإل والباعث العقاري المكلف بالمشروع في أجل أقصاه

 .القائمة

 

 القسم الثاني

 التدخالت صيغ

 

 

االجتماعي فيما يتعلق  ـ تتمثل التدخالت في إطار البرنامج الخصوصي للسكن 33الفصل 

 : بإنجاز مشاريع المساكن االجتماعية فيما يلي

 من هذا األمر، 20مساكن اجتماعية كما هي معرفة بالفصل  ـ بناء

إقامة المساكن إّما على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك  تتمّ وفي هذه الحالة 

 أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع، المجلس الجهوي

 من هذا  20سكنية تتوفر فيها معايير المسكن االجتماعي طبقا للفصل  ـ تخصيص وحدات

  البرنامج، األمر لفائدة

والباعث العقاري يلتزم  عملية التخصيص في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة ويتّم تجسيم

اإلنجاز أو مكتملة البناء على  بمقتضاها هذا األخير بوضع الوحدات السكنية التي هي بصدد

تتولى تحديدها وذلك بالشروط واألثمان  ذّمة الدولة لتوزيعها على قائمة المستفيدين التي

 لبرنامج،المعمول بها في إطار ا

 .اقتناء أراضي وتخصيصها للسكن االجتماعي ـ
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 العنوان الرابع

 وطرق سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية تركيب ومهام
 

 الباب األّول

 قيادة برنامج السكن االجتماعي تركيب لجنة

 ومهامها وطرق سيرها
 

 األّول القسم

 تركيب لجنة قيادة برنامج السكن االجتماعي

 

 : لجنة قيادة برنامج السكن االجتماعي من ـ تتركب 34الفصل 

 

 ينوبه: رئيس، ـ الوزير المكلف باإلسكان أو من

 ـ ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو، 

 الوزارة المكلفة باإلسكان: أعضاء، ـ أربعة ممثلين عن

 ـ ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،

 ممثلين عن وزارة المالية: عضوان، ـ

 عضوان، :عن وزارة الشؤون االجتماعية ـ ممثلين

 ـ ممثل عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية: عضو،

 عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط: عضو، ـ ممثل

 .عضو :ـ ممثل عن البنك المركزي

 

المواضيع المدرجة  ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة

 .ا برأي استشاريبجدول أعماله

 

اللجنة بمقرر من الوزير المكلف باإلسكان باقتراح من الوزارات  ـ يتم تعيين أعضاء 35الفصل 

 .سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ والشروط 3 والهياكل المعنية لمدة

 

 الثاني القسم

 مهام لجنة قيادة برنامج السكن االجتماعي

 

لجنة قيادة برنامج السكن االجتماعي في إطار القانون المحدث لها  ـ تتولى 36الفصل 

 :القيام خاصة ومقتضيات هذا األمر

  الخصوصي للسكن االجتماعي ، ـ بالمصادقة على القائمة النهائية للمنتفعين بالبرنامج
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الجهوي من خالل اللجنة الجهوية للسكن  ـ بمتابعة سير تنفيذ البرنامج على المستوى

 االجتماعي،

الدولة والمتدخلين في إنجاز البرنامج من خالل إعداد مشاريع  ـ السهر على التنسيق بين

وعرضها على اإلمضاء والتنسيق بين مختلف هياكل الدولة ذات الصلة  االتفاقيات الالّزمة

بالنظر في المقترحات الواردة عليها من الواليات بخصوص األراضي  وخاصة فيما يتعلق

للغرض، ومتابعة عمليات التخصيص أو التفويت في األراضي الدولية  م تشخيصهاالتي ت

 تنفيذ التدخالت، المقترح استغاللها في

واقتراح خطوط تمويل جديدة عند  ـ بمتابعة عمليات تمويل البرنامج وحاجياته من االعتمادات

 بالحكومة، االقتضاء بالتنسيق مع المصالح المعنية

البرنامج التي من شأنها الضغط  والطرق الحديثة والحلول المالئمة في إطار ـ باقتراح التقنيات

 على كلفة البناء والتحكم في األثمان،

 .من هذا األمر 22مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه طبقا لمقتضيات الفصل  ـ تحديد

المالئمة  اتبالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة في عرضها عليها التخاذ القرار ـ

 .في شأنها

 

بخصوص أنشطتها يتم إعداده من قبل  ويرفع رئيس اللجنة إلى رئاسة الحكومة تقريرا سداسيّا

 .كتابتها

 

 القسم الثالث

 قيادة برنامج السكن االجتماعي طرق سير لجنة

 

أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه  ـ تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول 37الفصل 

 لإلذن بتوجيهه لألعضاء،

 

استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول األعمال ونسخ من الملفات المدرجة به  ويتم

 .إليهم بالطريقة اإلدارية توجه

كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف  ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها 38الفصل 

يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة  ولى،أعضائها وإن لم يتوفر النصاب خالل الجلسة األ

األولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان  ثانية تعقد بعد ثالثة أيام من تاريخ الجلسة

 .عدد الحاضرين

 

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي ـ  39الفصل 

 .الرئيس مرجحا يكون صوت
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 باإلسكان كتابة اللجنة وتكلّف  ـ تتولى اإلدارة العامة لإلسكان بالوزارة المكلفة 40الفصل 

 : لهذا الغرض خاّصة

 

 للملفات قبل عرضها على اللجنة، ـ بالدراسة األوليّة

 ـ بإعداد جدول األعمال،

 أعضاء اللجنة، ـ باستدعاء

 ـ إعداد محاضر الجلسات،

 .السداسية ـ إعداد التقارير

 

 الباب الثاني

 لمتابعة تركيب ومهام وطرق سير اللجان الجهوية

 برنامج السكن االجتماعي

 

 القسم األّول

 اللجنة الجهويّة لمتابعة تركيب وسير

 برنامج السكن االجتماعي

 

  : اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن االجتماعي من ـ تتركب 41الفصل 

 

 رئيس، : ـ الوالي أو من ينوبه

 ممثلي السلطة التشريعية بالجهة: أعضاء،ـ 

 الجهوي: عضوان، ـ ممثلين عن المجلس

 عضو، : ـ ممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة باإلسكان

 ـ ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون االجتماعية : عضو،

 ،ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية : عضو ـ

  .ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط : عضو ـ
 

اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة  ولرئيس

 .أعمالها بجدول
 

عن السلطة الجهوية  ـ يحدث لدى كل لجنة جهوية فريق عمل يتكون وجوبا من ممثل 42الفصل 

وممثل عن المصالح الجهوية  ل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة باإلسكانالمعنية وممث

الميدانية والبحوث اإلدارية الفنية  لوزارة الشؤون االجتماعية، يتولى القيام بالمعاينات
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القائمات األولية في المرشحين لالنتفاع بالبرنامج  واالجتماعية التي تستدعيها عمليات تحديد

  .االجتماعيالخصوصي للسكن 
  

الهياكل  يتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من ـ 43الفصل 

والشروط  ( سنوات ويمكن تجديد تعيينهم مرة واحدة حسب نفس الصيغ3المعنية لمدة ثالث )

  .باستثناء ممثلي السلطة التشريعية بالجهة

 

 القسم الثاني

 لمتابعة برنامج السكن االجتماعياللجنة الجهويّة  مهام

 

  :الجهوية لمتابعة برنامج السكن االجتماعي ـ تتولى اللجنة 44الفصل 

بالمعاينات الميدانية والبحوث االجتماعية الالزمة لضبط  ـ إحصاء المساكن البدائية والقيام

 بالبرنامج، القائمات األولية للمنتفعين

الخصوصي للسكن  وضعها على ذمة البرنامجـ التشخيص األولي لألراضي التي يمكن 

 االجتماعي وتقديم اقتراحات في الغرض،

المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات والمقاوالت لتنفيذ التدخالت  متابعة الصفقات -

 للمجلس في إطار البرنامج، الموكولة

الزمة في إطار إزالة المساكن الترميم أو التوسعة ال ـ تحديد الكلفة التقديرية ألشغال البناء أو

 توسعتها، البدائية أو ترميمها أو

 الجهوي، ـ ربط الصلة بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج على المستوى

البرنامج خاصة فيما يتعلق  ـ متابعة الملفات الفنية للتدخالت والمشاريع المنجزة في إطار

 والبناء، التهيئةبالحصول على التراخيص الالزمة إلنجاز عمليات 

المشاريع بالتنسيق مع  ـ السهر على التصفية العقارية السابقة لألراضي التي ستستغل إلنجاز

العقارية ومتابعة التسوية العقارية  مصالح ديوان قيس األراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية

 الالحقة للمساكن المنجزة،

يتطلبها إنجاز البرنامج على مستوى الجهة المقترحات بخصوص االعتمادات التي  ـ تقديم

 صرف االعتمادات المرصودة، ومتابعة

 .من هذا األمر 22ـ اقتراح مبلغ منحة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 

 .إلبداء الرأي في شأنها ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة من عرضها عليها

 .أنشطتها يرفع إلى اللجنة الوطنية ر بخصوصوتتولى اللجنة إعداد تقرير كل ثالثة أشه
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 القسم الثالث

 برنامج السكن االجتماعي الجهويّة لمتابعة طرق سير اللجنة

 

اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة وعرضه على رئيسها أو من ينوبه  ـ تتولى كتابة 45الفصل 

 لألعضاء، لإلذن بتوجيهه
 

الملفات المدرجة به  مرفقة بجدول األعمال ونسخ منويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب 

 .توجه إليهم بالطريقة اإلدارية
 

جلساتها بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا وبحضور نصف  ـ تعقد اللجنة 46الفصل 

النصاب خالل الجلسة األولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة  أعضائها وإن لم يتوفر

ثة أيام من تاريخ الجلسة األولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما ثال ثانية تعقد بعد

 .عدد الحاضرين كان
 

الحاضرين وفي صورة التساوي  ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها 47الفصل 

 يكون صوت الرئيس مرجحا،
 

فة باإلسكان كتابة اللجنة اإلسكان باإلدارة الجهوية للوزارة المكل ـ تتولى مصلحة 48الفصل 

 : خاّصة وتكلّف لهذا الغرض
 

 ـ بالدراسة األوليّة للملفات قبل عرضها على اللجنة،

 جدول األعمال، ـ بإعداد

 ـ باستدعاء أعضاء اللجنة،

 الجلسات، ـ إعداد محاضر

 .ـ إعداد التقارير الثالثية
 

االجتماعية ووزير أمالك الدولة ووزير الماليّة ووزير الشؤون  وزير الداخليّة ـ 49الفصل 

التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز مكلفون، كّل فيما يخّصه،  والشؤون العقارية ووزير

 .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر
 

 .2012ت أو 10تونس في 

 رئيس الحكومة

 حمادي الجبالي
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 الممارسة يتعلّق بتحديد قائمة األنشطة 2014أوت 1مؤرخ في  2014لسنة  2939أمر عدد

البلدية والمستثناة من اإلنتفاع بالنظام التقديري  المناطق داخل المؤسسات قبل من

 الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مكّرر من مجلة 44نصوص عليه بالفصل الم

 الشركات على والضريبة

 

 الحكومة، رئيس إنّ 

 

 اإلقتصاد والمالية، وزير من باقتراح

 

 المتعلق 2011 ديسمبر 16 في المؤرخ 2011 لسنة 6 عدد التأسيسي القانون على االطالع بعد

 2014 لسنة 3 عدد األساسي بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم

 فيفري 5 في المؤرخ 2014 لسنة 4 عدد األساسي والقانون 2014 فيفري 3 في المؤرخ

2014، 

وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة 

مكّرر  44وخاصة الفصل  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114بالقانون عدد 

 منها،

المتعلق بقانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54وعلى القانون عدد 

 منه، 45وخاصة الفصل  2014

 

بضبط مشموالت  المتعلق  1975ماي  30 في المؤرخ 1975 لسنة 316 عدد األمر وعلى

 وزارة المالية،

 

 بتعيين المتعلق 2014 جانفي 29 في المؤرخ 2014 لسنة 32 عدد الجمهوري القرار وعلى

 الحكومة، رئيس

 

 أعضاء بتسمية المتعلق 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413 عدد األمر وعلى

 الحكومة،

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 .الجمهورية رئيس إعالم وبعد الوزراء مجلس مداولة وعلى

 يصدر األمر اآلتي نّصه:

 

الممارسة من قبل المؤسسات داخل  الملحقة بهذا األمر األنشطةقائمة بالضبط ت - الفصل األّول

 مكّرر 44 لبالفص عليه التقديري المنصوص بالنظام اإلنتفاع من المناطق البلدية والمستثناة

 الشركات. على والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مجلة من
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 . 2015تطبّق أحكام هذا األمر إبتداء من غرة جانفي   - 2الفصل 

 

اإلقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي  وزير  - 3الفصل 

 للجمهورية التونسية 

 

 

 .2014 أوت 01 تونس في       

 رئيس الحكومة                                                                                       

 مهدي جمعة                                                                                         
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 ملحــــق

 

الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من اإلنتفاع  األنشطةقائمة 

 األشخاص دخل على الضريبة مكّرر من مجلة 44نصوص عليه بالفصل المبالنظام التقديري 

 الشركات على والضريبة الطبيعيين

 
 

 :األنشطة الصناعية

 التنظيف، ومواد الصابون صناعة -

 التجميل، ومواد العطور صناعة -

 األلمنيوم، صناعة -

 والموس، الحشايا صناعة -

 والقرميد، القوالب صناعة -

 الورقية، المواد صناعة -

 بها، المتعلّقة والمنتجات والورنيش الدهن صناعة -

 صناعة المالبس، -

 صناعة الجلود واألحذية، -

 صناعة المرطّبات، -

 صنع طقم األسنان، -

 إنتاج علف الحيوانات، -

 

 :األنشطة التجارية

 المالبس الجاهزة،المالبس وتجارة  -

 تجارة منتجات النسيج، -

 بيع العطورات ومواد التجميل، -

 بيع المواد الصّحية، -

 والتأثيث،تجارة األثاث  -

 تجارة الخشب ومشتقّاته، -

 تجارة الثريّات، -

 تجارة المعّدات الطبيّة والعلميّة، -

 بيع المنتجات شبه الصيدلية، -

 تجارة المصنوعات من الذهب، -



240 

 

 تجارة المعّدات المكتبية ومكّمالتها، -

 تجارة التجهيزات اإلعالمية ومكّمالتها، -

 تجارة الهواتف ومكّمالتها، -

 االلكترونية،بيع القطع  -

 تجارة التجهيزات الكهرومنزلية، -

 بيع المواد والتجهيزات الكهربائية، -

 بيع تجهيزات النزل والمطاعم والمقاهي، -

 بيع معّدات السّخانات ومكيّفات الهواء، -

 بيع تجهيزات السالمة والوقاية من الحرائق، -

 تجارة المواد الحديدية، -

 بيع مواد البناء، -

 بيع العجالت المطاطية، -

 يع مكّمالت السيارات،ب -

 بيع بلّور السيّارات، -

 بيع دهن السيّارات، -

 بيع التجهيزات الصناعية ومكّمالتها، -

 بيع قطع الغيار والتجهيزات والمعّدات األخرى، -

 بيع المضّخات الكهربائية ومكّمالتها، -

 بيع الدّراجات والدّراجات النارية، -

 تجارة قطع غيار السيارات والمعّدات الفالحية، -

 ع معّدات الّري ومكّمالتها،بي -

 بيع المواد والمنتجات الضرورية للقطاع الفالحي، -

 بيع التجهيزات الفالحية وتجهيزات األشغال، -

 بيع الرخام، -

 بيع منتجات المقاطع، -

 

 :أنشطة الخدمات

 

 كراء فساتين األفراح، -

 استغالل قاعات األفراح، -

 متعهدي الحفالت، -

 استغالل قاعات التجميل، -
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 قاعات الشاي،استغالل  -

 استغالل مخابر التصوير، -

 النظاراتي، -

 المطبعة، -

 تحميص القهوة، -

 نشاط منتجعات المياه الحرارية والعالج بمياه البحر، -

 استغالل النزل غير المصنّفة سياحيّا، -

 تنظيم الملتقيات، -

 وكالء الالّعبين، -

 إعادة إنتاج التسجيالت اإلعالمية، -

 كراء السيارات، -

 ريد،استغالل مخازن التب -

 عمليات النقل والتفريغ والتخزين، -

 كراء تجهيزات ومعّدات األشغال، -

 مؤسسات البناء، -

 األشغال العمومية، -

 البناءات المعدنية. -
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ضبط قائمة المالذات الجبائية يتعلّق ب 2014أكتوبر  3مؤرخ في  2014لسنة  3833أمر عدد 

 2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  44الفصل  المعنية بأحكام

 2014المتعلق بقانون المالية لسنة 

 

 إّن رئيس الحكومة،

 

 باقتراح من وزير اإلقتصاد والمالية،

 

المتعلق  2011ديسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 2014لسنة  3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد بالتنظيم المؤقت للسلط 

فيفري  5المؤرخ في  2014لسنة  4والقانون األساسي عدد  2014فيفري  3المؤرخ في 

2014، 

 

وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة 

 منها، 52وخاصة الفصل  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114بالقانون عدد 

 

المتعلق بقانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54وعلى القانون عدد 

 منه، 44وخاصة الفصل  2014

 

المتعلق بتعيين  2014جانفي  29المؤرخ في  2014لسنة  32وعلى القرار الجمهوري عدد 

 رئيس الحكومة،

 

المتعلق بتسمية أعضاء  2014فيفري  3المؤرخ في  2014لسنة  413وعلى األمر عدد 

 الحكومة،

 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.

 

 يصدر األمر اآلتي نّصه:

 

 44تضبط بالقائمة الملحقة بهذا األمر المالذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل  - الفصل األّول

المتعلق بقانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد 

2014. 
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وزير االقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي   - 2الفصل 

 للجمهورية التونسية .

 

 .2014أكتوبر  3 تونس في       

 رئيس الحكومة                                                                                       

 مهدي جمعة                                                                                         
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 ملحق

 

 من القانون 44المعنية بأحكام الفصل  قائمة المالذات الجبائية 

 2014المتعلق بقانون المالية لسنة  2013لسنة  54عدد 

 

 

 ديالوير ) الواليات المتحدة األمريكية( -

 أنغويال ) المملكة المتحدة( -

 برمودا ) المملكة المتحدة( -

 جزر كايمان ) المملكة المتحدة(  -

 (جبل طارق ) المملكة المتحدة -

 (المتحدة مونتسرات ) المملكة -

 جزر توركس وكايكوس ) المملكة المتحدة( -

 (الجزر العذراء البريطانية ) المملكة المتحدة -

 (جيرنزي ) المملكة المتحدة -

 (جيرزي ) المملكة المتحدة -

 سانت مارتن ) فرنسا( -

 سانت مارتن ) هولندا( -

 جزر األنتيل الهولندية ) هولندا( -

 كوراساو ) هولندا( -

 جزر كوك ) نيوزيلندة ( -

 ييوي  ) نيوزيلندة (ن -

 انتيغا وباربودا -

 أروبا   -

 باربادوس -

 بليز -

 كوستاريكا -

 الدومينيك -

 جرينادا -

 ليبيريا -

 جزر مارشال -

 ناورو -
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 بنما  -

 الفليبين  -

 سانت كيتس ونيفيس  -

 سانت فنسنت والجرينادين -

 سانت لوسيا -

 ساموا -

 األوروغواي -

 فانواتو -

 جيبوتي -
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يتعلق بالحوافز المالية لفائدة  2017مارس  9مؤرخ في  2017لسنة  389عدد  أمر حكومي

 االستثمارات المنجزة في إطار قانون االستثمار

 

 
 1الملحــق عدد 

 

 
 

I ـ قائمة القطاعات ذات األولوية 

 

II ـ قائمة المنظومات االقتصادية 

 

III ـ قائمة األنشطة المستثناة من االنتفاع بامتيازات التنمية الجهوية 

 

 ـ استخراج المواد اإلنشائية وترويجها على حالتها

 

 ـ الخدمات المالية والتأمين 

 

 ـ مشغلي شبكات االتصال ومزودي خدمات األنترنات

 

 ـ تجارة التفصيل والجملة 

 

 على عين المكان باستثناء المطاعم السياحية المصنفة ـ خدمات المطاعم والمقاهي وخدمات االستهالك

 

 ـ إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة

 

 ـ البعث العقاري واألشغال العامة والخدمات المرتبطة بهما

 

 ـ الخدمات العقارية وخدمات اإليجار 

 

 ـ خدمات المهن الصغرى 

 

 والتجميل ـ خدمات الحالقة

 

 ـ النقل 

 

 ـ وكاالت األسفار السياحية

 

 ـ الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء المائية 

 

 ـ المهن الحرة

 

 ـ الخدمات شبه الطبية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية

 

 ـ قاعات األفراح

 

 ـ صناعة الخبز والمرطبات والحلويات
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 ـ صناعة التوابل المختلفة ورحي القهوة

 

 ـ الصناعات التقليدية غير المهيكلة )دون خمسة عمال(.

 

IV  ـ قائمة أنشطة الخدمات المرتبطة بالفالحة والصيد البحري وأنشطة التحويل األولي لمنتوجات الفالحة والصيد

 البحري

 

V ـ قائمة االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين اإلنتاجية 

 

VI الستثمارات الالماديةـ قائمة ا 

 

VII ـ قائمة مصاريف البحث والتطوير 
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 2ملحق عدد 

 

 مناطق التنمية الجهوية

 

 المجموعة الثانية المجموعة األولى المناطق 
    والية جندوبة
 X  معتمدية جندوبة  -
 X  معتمدية جندوبة الشمالية -
 X  معتمدية بوسالم -
 X  معتمدية طبرقة -
 X  معتمدية عين دراهم -
 X  معتمدية فرنانة  -
 X  معتمدية غار الدماء -
 X  معتمدية وادي منيز -
 X  معتمدية بلطة بوعوان -

   والية القصرين 
 X  القصرين الشمالية معتمدية -
 X  معتمدية القصرين الجنوبية  -
 X  معتمدية الزهور -
 X  معتمدية حاسي الفريد -
 X  معتمدية سبيطلة  -
 X  معتمدية سبيبة -
 X  معتمدية جدليان -
 X  معتمدية العيون  -
 X  معتمدية تالة -
 X  معتمدية حيدرة -
 X  معتمدية فوسانة -
 X  معتمدية فريانة -
 X  ماجل بالعباسمعتمدية  -

   والية القيروان
 X  معتمدية القيروان الشمالية  -
 X  معتمدية القيروان الجنوبية  -
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 X  معتمدية الشبيكة  -
 X  معتمدية السبيخة  -
 X  معتمدية حفوز -
 X  معتمدية حاجب العيون -
 X  معتمدية نصر اهلل  -
 X  معتمدية الشراردة  -
 X  معتمدية بوحجلة -
 X  الوسالتيةمعتمدية  -
 X  معتمدية العال -
 X  معتمدية عين جلولة -
 X  معتمدية منزل المهيري -

   والية سليانة 
 X  معتمدية بوعرادة  -
 X  معتمدية قعفور -
 X  معتمدية الكريب -
 X  معتمدية العروسة -
 X  معتمدية سليانة الشمالية  -
 X  معتمدية سليانة الجنوبية  -
 X  معتمدية بورويس -
 X  معتمديو برقو -
 X  معتمدية مكثر -
 X  معتمدية الروحية  -
 X  معتمدية كسرى  -

   والية سيدي بوزيد
 X  معتمدية سيدي بوزيد الغربية -
 X  معتمدية سيدي بوزيد الشرقية  -
 X  معتمدية المزونة  -
 X  معتمدية الرقاب -
 X  معتمدية أوالد حفوز -
 X  معتمدية بئر الحفي -
 X  علي بن عونمعتمدية سيدي  -
 X  معتمدية منزل بوزيان -
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 X  معتمدية جلمة  -
 X  معتمدية سبالة أوالد عسكر -
 X  معتمدية المكناسي -
 X  معتمدية سوق الجديد -
 X  معتمدية السعيدة -
   والية الكاف
 X  معتمدية الكاف الغربية -
 X  معتمدية الكاف الشرقية -
 X  معتمدية نبر -
 X  معتمدية ساقية سيدي يوسف -
 X  معتمدية تاجروين  -
 X  معتمدية قلعة سنان -
 X  معتمدية قلعة الخصباء -
 X  معتمدية الجريصة -
 X  معتمدية القصور -
 X  معتمدية الدهماني -
 X  معتمدية السرس -
 X  معتمدية الطويرف -

   تطاوينوالية 
 X  معتمدية تطاوين الشمالية -
 X  معتمدية تطاوين الجنوبية  -
 X  االحمرمعتمدية بئر  -
 X  معتمدية الصمار -
 X  معتمدية غمراسن -
 X  معتمدية الذهيبة -
 X  معتمدية رمادة -
   والية باجة

  X معتمدية مجاز الباب -
 X  باجة الشمالية  -
 X  باجة الجنوبية  -
 X  معتمدية تبرسق -
 X  معتمدية تيبار -
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 X  معتمدية تستور -
 X  معتمدية قبالط -
 X  معتمدية نفزة -
 X  معتمدية عمدون -
   والية قفصة
 X  معتمدية قفصة الشمالية -
 X  معتمدية قفصة الجنوبية -
 X  معتمدية سيدي عيش -
 X  معتمدية القصر -
 X  معتمدية ام العرايس -
 X  معتمدية الرديف -
 X  معتمدية المتلوي -
 X  معتمدية المظيلة -
 X  معتمدية القطار -
 X  معتمدية بلخير -
 X  معتمدية السند -
 X  معتمدية سيدي بوبكر -
 X  معتمدية زانوش -
   والية مدنين 
 X  معتمدية مدنين الجنوبية  -
 X   الشماليةمعتمدية مدنين  -
 X  معتمدية بن قردان -
 X  معتمدية سيدي مخلوف -
 X  معتمدية بني خداش -

   والية المهدية 
 X  معتمدية شربان -
 X  معتمدية السواسي -
 X  معتمدية هبيرة  -
 X  معتمدية أوالد الشامخ -
   والية قابس

 X  معتمدية مارث -
 X  معتمدية الحامة  -
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 X  معتمدية منزل الحبيب -
 X  معتمدية مطماطة الجديدة -
 X  معتمدية مطماطة  -
 X  معتمدية دخيلة توجان -

   قبلي والية
 X  معتمدية قبلي الجنوبية -
 X  معتمدية قبلي الشمالية  -
 X  معتمدية سوق االحد -
 X  معتمدية دوز الشمالية  -
 X  معتمدية دوز الجنوبية -
 X  معتمدية فوار -
 X  معتمدية رجيم معتوق -
   والية زغوان
  X معتمدية زغوان -
  X معتمدية بئر مشارقة  -
  X معتمدية الزريبة -
 X  معتمدية الفحص -
 X  معتمدية صّواف -
 X  معتمدية الناظور -

   توزر والية
 X  معتمدية توزر -
 X  معتمدية دقاش -
 X  معتمدية تمغزة -
 X  معتمدية نفطة  -
 X  معتمدية حزوة -
 X  معتمدية حامة الجريد -
   والية بنزرت
 X  معتمدية جومين  -
 X  معتمدية غزالة -
 X  معتمدية سجنان -

   والية صفاقس
  X معتمدية عقارب -
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  X معتمدية جبنيانة  -
  X معتمدية العامرة  -
  X معتمدية الحنشة  -
  X معتمدية الغريبة -
  X معتمدية الصخيرة -
  X معتمدية بئر علي بن خليفة -
  X معتمدية منزل شاكر -
 X  معتمدية قرقنة -
   والية سوسة
  X معتمدية سيدي الهاني  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

قائمة الخدمات يتعلق بضبط  2017أفريل  10مؤرخ في  2017لسنة  418أمر حكومي عدد 

دة قائمة أنشطة المسانالمرتبطة مباشرة باإلنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير وبضبط 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  70و 68المنصوص عليهما بالفصلين 

 والضريبة على الشركات.

 

 إّن رئيس الحكومة،

 

 باقتراح من وزيرة المالية،

 

 لدستور،بعد االطّالع على ا

 

وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى 

كما تّم تنقيحها وإتمامها بالنصوص  1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114القانون عدد 

المتعلق بمراجعة  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8الالحقة وخاصة القانون عدد 

 ة االمتيازات الجبائية،منظوم

 

المتعلّق بفضاءات األنشطة  1992أوت  3المؤرخ في  1992لسنة  81وعلى القانون عدد 

المؤرخ  2017لسنة  8االقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 المتعلّق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية، 2017فيفري  14في 

 

المتعلّق بشركات التجارة الدولية  1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  42قانون عدد وعلى ال

 14المؤرخ في  2017لسنة  8كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 المتعلّق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية، 2017فيفري 

 

المتعلّق بالمؤسسات الصحية التي  2001أوت  7المؤّرخ في  2001لسنة  94وعلى القانون عدد 

تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون 

 المتعلّق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية، 2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8عدد 

 

 المتعلّق بقانون االستثمار، 2016سبتمبر  30في المؤّرخ  2016لسنة  71وعلى القانون عدد 

 

المتعلّق بمراجعة منظومة  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8وعلى القانون عدد 

 االمتيازات الجبائية،

 

المتعلّق بضبط مشموالت وزارة  1975ماي  30المؤّرخ في  1975لسنة  316وعلى األمر عدد 

 المالية،
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 اإلدارية.وعلى رأي المحكمة 

 

 يصدر األمر الحكومي اآلتي نّصه:

 

الملحقة بهذا األمر الحكومي، قائمة الخدمات المرتبطة  1ـ تضبط بالقائمة عدد  الفصل األول

من مجلة الضريبة  68مباشرة باإلنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير على معنى الفصل 

 لمشار إليها أعاله.على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ا

 

الملحقة بهذا األمر الحكومي، قائمة أنشطة المساندة على معنى  2ـ تضبط بالقائمة عدد  2الفصل 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار  70الفصل 

 إليها أعاله.

 

 .2017فريل ـ تطبّق أحكام هذا األمر الحكومي ابتداء من أول أ 3الفصل 

 

ـ وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  4الفصل 

 التونسية.

 

 .2017أفريل  10تونس في 

 

 

 اإلمضاء المجاور
 

 وزيرة المالية
 

 لمياء بوجناح الزريبي

 رئيس الحكومة
 

 يوسف الشاهد
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 1الملحق عدد 

 

الخدمات المرتبطة مباشرة باإلنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير على معنى الفصل قائمة 

 والضريبة على الشركات من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 68

 

ـ الخدمات اللوجستية : العمليات المرتبطة بتجميع البضائع وتخزينها وتسليمها فضال عن كل ما 

 غ واللف والتركيب ومراقبة الجودة ومتابعة الحرفاء،يخص النقل والشحن والتفري

 

 ـ تصميم وتطوير البرمجيات المرتبطة باإلنتاج،

 

 ـ التصميم الفني للمنتوجات، 

 

 ـ المراقبة الفنية لجودة المنتوجات،

 

 ـ التحاليل والتجارب المخبرية والفنية للمنتوجات بغاية مطابقتها للمواصفات الدولية،

 

 التجارية للمنتوجات. ـ وضع العالمات

 

 2الملحق عدد 

 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  70قائمة أنشطة المساندة على معنى الفصل 

 الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

 

 ـ التربية والتعليم 1

 

 ـ التكوين المهني األساسي 2

 

 ـ البحث العلمي  3

 

 ـ المؤسسات الصحية واالستشفائية : 4

 

 المستشفياتـ 

 

 ـ المصحات متعّددة االختصاص
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 ـ المصحات ذات االختصاص الواحد

 

 ـ أنشطة اإلنتاج والصناعات الثقافية : 5

 

 ـ اإلنتاج السينمائي والمسرحي

 

 ـ صيانة وتنشيط المعالم األثرية والتاريخية

 

 ـ بعث متاحف

 

 ـ بعث مكتبات

 

 ـ الفنون التخطيطية

 

 ـ مراكز الموسيقى والرقص

 

 ـ الفنون التشكيلية

 

 ـ التصميم الفني

 

 ـ أروقة العروض الثقافية

 

 ـ المراكز الثقافية

 

 ـ التوثيق باستعمال الميكرو فيلم

 

 ـ نشر الكتب

 

 ـ إنتاج حوامل متعّددة الوسائط ذات مضامين ثقافية

 

 ـ رقمنة وتوثيق المخزون السمعي البصري

 

 بالطفولة ورعاية المسنين :ـ التنشيط الشبابي والترفيه والعناية  6
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 ـ المحاضن ورياض األطفال

 

 ـ مراكز الترفيه للطفل والعائلة

 

 ـ مراكز التخييم واإلقامة

 

 ـ المراكز الرياضيّة

 

 ـ مراكز الطب الرياضي

 

 ـ مراكز التربية والتنمية البدنية

 

 ـ المنتزهات

 

 ـ مراكز رعاية المسنّين

 

 ـ السكن الجامعي الخاص 7
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 2002أوت  31قرار من وزراء المالية والصحة العمومية والشؤون االجتماعية مؤّرخ في  

 123مين الايانون عيا   31يتعلق بضبط قائمة األحياا  الاارئية الموصيول عليبيا بال صي  

 . 2002المتعلق باانون المالية لسوة  2001 يسمبر  28المؤّرخ ف   2001لسوة 

 

 ية والشؤون االجتماعية، إن وزراء المالية والصحة العموم

 

بعد االطالع على مجلة الضريبة علىى خلىا اخاى ال العبيعيىيل والضىريبة علىى الشىر ا  

 39ولاّصة الفصىا  1989خيسمبر  30المؤّرخ في  1989لسنة  114الصاخرة بالقانون عدخ 

 منها، 

 

ن الماليىة المتعلى  بقىانو 2001خيسىمبر  28المىؤّرخ فىي  2001لسنة  123وعلى القانون عدخ 

 منه،  31ولاّصة الفصا  2002لسنة 

 

المتعلى  بضىبش اىروط  1999خيسىمبر  13المؤّرخ في  1999لسنة  2773وعلى اخمر عدخ 

فىىتح اسىىابا  االخلىىار فىىي اخيىىهل و يفيىىة التصىىّرا فيهىىا و يفيىىة ايىىتعما  المبىىال  والسىىندا  

 الموخعة فيها. 

 

 قّرروا ما يأتي : 

 

اخاداث العارئة التي ت ّو  يحب اخموا  الموخعة فىي اسىابا   تضبش قائمة ال ص  األول:

لسىنة  123مىل القىانون عىدخ  31االخلار فىي اخيىهل خون خفىط لعايىا التىألير تعبيقىا للفصىا 

 :  اآلتي 2002بقانون المالية لسنة المتعل   2001خيسمبر  28المؤّرخ في  2001

 

دني للمعنىي بىاخمر أو لقرينىه أو خاىد ( وقوع ااال  مرضية أو اواخث ينتج عنهىا عجىب بى1

 أبنائه في الكفالة يكون نهائيا أو مؤقتا لمدة ال تقّا عل اهريل. 

 

ويىىتّل إابىىا  العجىىب البىىدني بشىىهاخة تسىىلل مىىل قبىىا طبيىىب مبااىىر  امىىا الوقىى  بقعىىاع الصىىحة 

 العمومية. 

 

جىىة لقلىى  المؤيسىىة ( انقعىىاع نهىىائي أو مؤق ّىى   عىىل العمىىا خيىىباو اقتصىىاخية أو فنيىىة أو نتي2

 المشقلة لمدة ال تقّا عل اهريل خون التمتط بأجر. 

 

ويىىىتّل إابىىىا  حىىى ع الحالىىىة عىىىل طريىىى  اىىىهاخة تسىىىلمها المصىىىالح الم تّصىىىة لىىىوزارة الشىىىؤون 

 االجتماعية. 

 

 ( وفاة صااب الحساو. 3

 

 ينشر ح ا القرار بالرائد الريمي للجمهورية التونسية.  :2ال ص  
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يتعلق بضبط شروط فيت  وييير حسيابات  2003أفري   24ية مؤّرخ ف  قرار من وزير المال

 اال خار لاليتثمار وكي ية التصرف فيبا ومّاة اال خار. 

 

 المالية،وزير  إن

بإاىىداث صىىندو   والمتعلىى   1956أو   28علىىى اخمىىر العلىىي المىىؤرخ فىىي  إطالعىىه بعىىد

الصىىىندو   مىىىا تىىىل تنقيحىىىه  بهىىى ااالخلىىىار القىىىومي التونسىىىي ونشىىىر المجلىىىة القانونيىىىة للعمىىىا 

 بالنصول الالاقة،

شىر ا ، الصىاخرة العبيعيىيل والضىريبة علىى ال اخاى المجلة الضىريبة علىى خلىا  وعلى

بالنصىىول  تنقيحهىا مىا تىّل  1989خيسىمبر  30المىؤرخ فىىي  1989 لسىنة 114بالقىانون عىدخ 

 الالاقة،

لمتعلىى  بمؤيسىىا  ا 2001 جويليىىة 10المىىؤرخ فىىي  2001 لسىىنة  65عىىدخ  القىىانون وعلىىى

 القرض،

المتعلى  بقىانون الماليىة  2002خيسىمبر  17المىؤرخ فىي  2002لسنة  101عدخ  القانون وعلى

 منه، 22و 21ولاصة على الفصليل  2003لسنة 

 ما يل  : قــّرر

 

 :  األول ال ص 

صىندو   لىد اخلىار لاليىتامار   اسىاوا ص طبيعي فتح اساو يحمىا تسىمية   لكاّ يمكل 

 وطني التونسي أو لد  مؤيسة قرض لها صفة بنك.ال االخلار

 أ ار مل اساو للش ص الوااد.  فتحيمكل  وال

مؤيسىىة مىىوخع لىىديها إلىىى ألىىر  علىىى أن تىىتّل  مىىلاالخلىىار لاليىىتامار   اسىىاونقىىا   ويمكىىل

النقىىا مىىل قبىىا المؤيسىىة المىىوخع لىىديها علىىى أيىىاح طلىىب مىىل صىىااب الحسىىاو يحمىىا  عمليىىة

بعملية النقىا تشىهد بفىتح الحسىاو الجديىد المعىّد لقبىو  مبلى  االخلىار  المنتفعة المؤيسةتأايرة 

 إنجىازبما في ذلك الفوائض المنتجة بالحساو اخو  وال ي يجىب أن يىتّل قلقىه بمجىّرخ  المجمط

مىل  الحسىاوعملية النقا وفي  ّا الحىاال  يجىب أن تىتّل عمليىة النقىا خون أن يىتمكل صىااب 

 الحصو  على مبل  اخلارع.

 

 :  2 ص ال 

 بعى قبىو  إيىداعا  اخاى ال العبيعيىيل لقىرض  إلىىاالخلار لاليىتامار   اسابا تهدا  

مشىىاريط فرخيىىة جديىىدة مىىل قبىىا صىىااب الحسىىاو أو مىىل قبىىا أبنائىىه تكىىون مؤحلىىة لالنتفىىاع 

فىي  لال تتىاوالجبائية المنصول عليها بالتشريط الجاري به العمىا أو ايىتعمالها  باالمتيازا 

ايىتامارحا  المعىاخصلي للمؤيسا  التي تمىنح اى  طىرم المىداليا أو اخربىام رأح الما  اخ

المبىىال   ايتعمىى ا طبقىىا للتشىىريط الجىىاري بىىه العمىىا المتعلىى  بتشىىجيط االيىىتامارا  اىى ريعة 

السىنة المواليىة  مىلخيسىمبر  31الموخعة بما فىي ذلىك الفىوائض الناتجىة عنهىا فىي أجىا أقصىاع 

 مل ح ا القرار. 9ل عليها بالفصا النتهاء مّدة االخلار المنصو
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 : 3 ال ص 

 مىىىلبالمبىىىال  المتأتيىىىة إمىىىا مىىىل الىىىدفوعا  أو  خائنىىىةاالخلىىىار لاليىىىتامار   اسىىىابا تسىىىجا   

 التىىيالتحىىويال  البنكيىىة أو البريديىىة لفائىىدة أصىىحاو الحسىىابا  أو بوايىىعة تسىىجيا الفىىوائض 

لىديها  مىوخعبا  الم  ورة مل مؤيسىة تنتجها ح ع الحسابا  أو بالمبال  المتأتية مل نقا الحسا

 إلى ألر  وفقا للشروط المنصول عليها بالفصا اخّو  مل ح ا القرار.

 

 :  4 ال ص 

 لبعىى المبىىال  التىىي يتسىىتعما إّمىىا  إالّ االخلىىار لاليىىتامار   اسىىابا تسىىحب مىىل   أنال يمكىىل 

 للمؤيسىا اخصلي  مل ح ا القرار أو لال تتاو في رأح الما  2المشاريط الم  ورة بالفصا 

بىه العمىا  الجىاريالتي تمنح ا  طرم المداليا أو اخربىام المعىاخ ايىتامارحا طبقىا للتشىريط 

 المتعل  بتشجيط االيتامارا .

 

 :  5 ال ص 

العمليىىا  المتعلقىىة بىىه بىىدفتر يسىىلل  تسىىجيالاليىىتامار   إخلىىار اسىىاوينجىىر عىىل فىىتح  ىىا  

 للش ص الوااد.خفتر وااد بالنسبة  إالّ للحريف. وال يسلل 

صااب الحساو اهاخة في  ا مبل  يوخعىه حى ا اخليىر  اخموا المؤيسة الموخع لديها  وتسلل

 في اسابه تتضّمل بال صول :

  الحساو،صااب  حوية -

 فتحه، وتاريخالحساو  رقل -

 وتاري ه. اإليداع مبل  -

 اسىابا و  صىكو  خصىحا خفتىر إالّ اىهاخة وااىدة عنىد  ىّا إيىداع. وال يقىط تسىليل تسىلل وال

 االخلار لاليتامار .

 

 :  6 ال ص 

االخلىىار  اسىىاواخخنىىى لكىىا عمليىىة إيىىداع بمىىا فىىي ذلىىك اإليىىداع بمنايىىبة فىىتح   المبلىى اىىّدخ 

 خينار. بمائة  لاليتامار

 اخخنى لكا عملية يحب على ح ع الحسابا  ب مسمائة خينار. المبل  واّدخ

 :  7 ال ص 

 

 .يكون مدينا أنمار  االخلار لاليتا اساو  ل ال يمكل 

 :  8 ال ص 

 

 نسىبةلد  مؤيسا  القرض التي لهىا صىفة بنىك  المفتواةاالخلار لاليتامار   اسابا   تنتج

 وتضىىاافائىىدة ال تقىىا عىىل نسىىبة تىىأجير االخلىىار المحىىّدخة مىىل قبىىا البنىىك المر ىىبي التونسىىي 

 وتصىىبحيىىنة  خيسىىمبر مىىل  ىىا 31الفىىوائض التىىي تنتجهىىا حىى ع الحسىىابا  إلىىى رأح المىىا  فىىي 

 بدورحا منتجة للفوائض.

 فائضىالد  صندو  االخلىار الىوطني التونسىي  المفتواةاالخلار لاليتامار   اسابا   وتنتج

 بنفس الشروط المنصول عليها بالفقرة السابقة.
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ايىتعماله بمىا فىي ذلىك  يجىباالخلىار لاليىتامار   اسىاواخلىارع بى    يتلّ :  ّا مبل   9 ال ص 

 يىنةخيسىمبر مىل السىنة المواليىة للسىنة ال امسىة مىل  31عنه في أجا أقصاع الناتجة  الفوائض

 االخلار. 

 

 مىلاالخلىار لاليىتامار   اسىاولديها اخموا  صىااب   الموخعالمؤيسة  تمّكل:  10 ال ص 

 2الموخعة في اسابه لقرض إنجاز المشاريط المى  ورة بالفصىا  للمبال يحب جبئي أو  لّي 

يىتاهار بشىهاخة تسىلّمها مصىالح المراقبىة الجبائيىة علىى أيىاح وصىا اال بعىدمل حى ا القىرار 

المصالح المعنية بقعاع نشىاط المشىروع المبمىط إادااىه المنصىول عليىه  لد إيداع تصريح 

تشجيط االيتامارا  أو بمىا يابى  ااتىراإل اإلجىراءا  الجىاري بهىا العمىا  مجلةمل  2بالفصا 

 .(.اخلر  ) ّراح اروط .. لألنشعةبالنسبة 

رأح  فىي لال تتىاواالخلىار لاليىتامار   اسىابا ايتعما  المبال  الموخعىة فىي   صورة وفي

فىإن  ايىتامارحاالما  اخصىلي للمؤيسىا  التىي تمىنح اى  طىرم المىداليا أو اخربىام المعىاخ 

البنكىىي أو  الحسىىاوالشىىهاخة التىىي تسىىلّمها مصىىالح المراقبىىة الجبائيىىة يجىىب أن تتضىىّمل رقىىل 

. وتتولى فىي حى ع الحصصيتوخع فيه اخموا  التي تتأتى مل تحرير اخيهل أو البريدي ال ي 

المبلى  المعنىي مبااىرة إلىى  تحويا  لاليتاماراالخلار  اساوالحالة المؤيسة المفتوم لديها  

 ح ا الحساو.

 

 : 11 ال ص 

 مىىل حىى ا القىىرار، ال يمكىىل للمؤيسىىة المىىوخع لىىديها 10و 4أاكىىاإل الفصىىليل  عىىلبقعىىط الناىىر  

 الموخعىةيحب جبئي أو  لي للمبال   ملاالخلار لاليتامار   اساوصااب   تمكيلاخموا  

وضىعيته  تسىويةفيه لقير القرض ال ي مل أجله فتح الحساو إالّ بعد االيتاهار بشهاخة تابى  

 الجبائية تسلّمها مصالح المراقبة الجبائية.

 

 : 12 ال ص 

 ية التونسية.بالرائد الريمي للجمهور القرارينشر ح ا  
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يتعلييق بضييبط ويييط وشييروط طيير   2013مييار   29مييؤرخ فيي  ميين وزييير المالييية قييرار 

  .بعووان األبواء الذين يزاولون تعليمبم العال   ون االنت اع بموحة التخ يض

 

 إن وزير المالية،
 

 ر ا بعد االطالع على مجلة الضريبة علىى خلىا اخاى ال العبيعيىيل والضىريبة علىى الشى

الفصىليل  ولاصىة  1989خيسىمبر  30المىؤرخ فىي  1989لسىنة  114القىانون عىدخ الصاخرة ب

 منها ، 53و 40
 

المتعلى  بقىانون الماليىىة  2012خيسىىمبر  29المىؤرخ فىي  2012لسىىنة  27وعلىى القىانون عىدخ 

 منه، 34ولاصة الفصا  2013لسنة 
 

 ما يأتي : قّرر

 
 

 : األّول ص  ال
 

بمنحىة بعنىوان اخبنىاء الى يل يباولىون تعلىيمهل العىالي خون االنتفىاع لت فىيض يستوجب طرم ا

لضىىبش قاعىىدة ااتسىىاو ال صىىل مىىل المىىورخ مىىّد المىىؤّجر أو المىىديل بالجرايىىة أو بىىاإليراخا  

 العمرية ب :
 

اهاخة تفيد عدإل انتفاع االبل ال ي يىباو  خرايىته بىالتعليل العىالي بمنحىة جامعيىة لىال   -

 ت فيض مسلّمة مل قبا وزارة اإلاراا،ال السنة المعنية بعرم
 

اهاخة مسلّمة مل قبا مؤيسا  التعليل العالي تاب  مباولة االبل المعني خرايته لال   -

 السنة الجامعية المعنية بعرم الت فيض.
 

 

 ينشر ح ا القرار بالرائد الريمي للجمهورية التونسية. : 2ال ص  
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يتعلّييق بضييبط نسييبة  نيييا  2014مييار   11مييؤرخ فيي  ميين وزييير االقتصييا  والمالييية قييرار 

 .على الحياة عاو  التأمين الجماع لمساهمة األجير ف  
 

 ، والمالية االقتصاخ وزيرإّن 

 

 2011خيسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6بعد اإلطالع على القانون التأييسي عدخ 

 المتعلّ  بالتنايل المؤق  للسلش العمومية، 

 

المتعل  بقانون المالية  2013خيسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54دخ وعلى القانون ع

 منه، 24ولاصة الفصا  2014لسنة 

 

وعلى مجلة الضريبة على خلا اخا ال العبيعييل والضريبة على الشر ا  الصاخرة 

 منها، 39ولاصة الفصا  1989خيسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114بالقانون عدخ 

 

مارح  09المؤرخ في  1992لسنة  24ميل الصاخرة بمقتضى القانون عدخ وعلى مجلة التأ

  ما تّل تنقيحها وإتمامها بالنصول الالاقة،  1992

 

 قّرر ما يلي: 

 

تضبش النسبة الدنيا لمساحمة المن رط في أقساط التأميل الجماعي على الحياة  ال ص  األول:

مل مجلة الضريبة على خلا  39مل الفصا  Iمل الفقرة  2المنصول عليها بالفقرة 

 اخا ال العبيعييل والضريبة على الشر ا   التالي:

بالنسبة للعقوخ الضامنة لرأح ما  أو إيراخ أو وادا  اساو تصرا بمنايبة  % 10 -

 إاالة المن رط على التقاعد وف  أاد أنامة التقاعد اإلجبارية؛

دا  اساو في إطار تحفيب بالنسبة للعقوخ الضامنة لرأح ما  أو إيراخ أو وا 5% -

 لمؤيسة تصرا بقعط النار عل إاالة المن رط على التقاعد؛اوف  قرارا   اخجراء

 بالنسبة للعقوخ الضامنة لرأح ما  أو إيراخ عند الوفاة. 1% -

 

 ينشر ح ا القرار بالرائد الريمي للجمهورية التونسية. : 2ال ص  
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يتعلّق بضبط آجال والارق العملية  2016يسمبر   30قرار من وزيرة المالية مؤرخ ف  

 2016 يسمبر  17المؤرخ ف   2016لسوة  78من الاانون عا   15لتابيق ال ص  

 .2017المتعلّق باانون المالية لسوة 

 

 إّن وزيرة المالية،

 

 بعد االطالع على الديتور،

 

  بقانون المالية المتعلّ  2016خيسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78وعلى القانون عدخ 

 منه، 15ولاصة الفصا  2017لسنة 

 

وعلى مجلة الضريبة على خلا اخا ال العبيعييل والضريبة على الشر ا  الصاخرة 

 ،1989خيسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114بالقانون عدخ 

 

المتعل  بضبش  2016جانفي  5المؤرخ في  2016لسنة  1وعلى اخمر الحكومي عدخ 

ومقاخير وبرنامج  2016و 2015اخير البياخة العامة في اخجور بعنوان ينتي برنامج ومق

البياخة ال صوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعا  المحلية والمؤيسا  العمومية ذا  

 .2018و 2017و 2016الصبقة اإلخارية بعنوان ينوا  

 

 قّرر  ما يلي:

 

حلية والمؤيسا  العمومية ذا  الصبقة الفصا اخو    ينتفط موظفو الدولة والجماعا  الم

ببياخة في  2017إلى موفى نوفمبر  2017اإلخارية لال  الفترة الممتدة مل قرة جانفي 

مل البياخة العامة في المنح ال صوصية التي تم  برمجتها  %50مرتباتهل وأجورحل تساوي 

المؤرخ في  2016لسنة  1مل اخمر الحكومي عدخ  2طبقا خاكاإل الفصا  2017لال  ينة 

 المشار إليه أعالع. 2016جانفي  5

 

  ينتفط موظفو الدولة والجماعا  المحلية والمؤيسا  العمومية ذا  الصبقة  2الفصا 

ببياخة في  2017إلى موفى نوفمبر  2017اإلخارية لال  الفترة الممتدة مل قرة أفريا 

ح ال صوصية التي تم  مل البياخة ال صوصية في المن %50مرتباتهل وأجورحل تساوي 

 2016لسنة  1مل اخمر الحكومي عدخ  3طبقا خاكاإل الفصا  2017برمجتها لال  ينة 

 المشار إليه أعالع. 2016جانفي  5المؤرخ في 

 

مل ح ا القرار في اكا اعتماخ جبائي  2  تمنح البياخة الم  ورة بالفصليل اخو  و 3الفصا 

المورخ المستوجب بعنوان مرتبا  وأجور المنتفعيل يتماا في الت فيض في مبل  ال صل مل 

 بالبياخة يساوي المبل  الصافي المترتب عل البياخة الم  ورة.
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مل مبل  البياخا   %50وال يمكل أن يقا مبل  االعتماخ الجبائي في  ا الحاال  عل 

 الصافية المقررة.

 

إلى قاية اهر نوفمبر  2017  تعب  أاكاإل ح ا القرار ابتداء مل اهر جانفي  4الفصا 

بالنسبة إلى البياخة العامة المنصول عليها بالفصا اخو  مل ح ا القرار ومل اهر  2017

بالنسبة إلى البياخة ال صوصية المنصول  2017إلى قاية اهر نوفمبر  2017أفريا 

 مل ح ا القرار. 2عليها بالفصا 

 

مورخ المستوجب على مرتبا    تتولى الهيا ا المعنية بااتساو ال صل مل ال 5الفصا 

وأجور موظفي الدولة والجماعا  المحلية والمؤيسا  العمومية ذا  الصبقة اإلخارية إخلا  

التعديال  الالزمة على التعبيقا  التي تستعملها للقرض بهدا ااتساو االعتماخ الجبائي 

 مل ح ا القرار. 3المنصول عليه بالفصا 

 

مل ح ا القرار إلى الت فيض في مبل   3  أاكاإل الفصا   ال يمكل أن يؤخي تعبي 6الفصا 

ال صل مل المورخ القابا للعرم مل الضريبة على الدلا المستوجبة على اخجراء المنتفعيل 

بالبياخا  العامة وال صوصية الم  ورة أعالع وال ي يساوي ال صل مل المورخ المحتسب 

 قبا طرم االعتماخ الجبائي الم  ور.

 

 نشر ح ا القرار بالرائد الريمي للجمهورية التونسية.  ي 7الفصا 

 

 .2016خيسمبر  30تونس في 

 

 

 

 اطلط عليه
 

 رئيس الحكومة
 

 يويف الشاحد

 وزيرة المالية
 

 لمياء بوجنام البريبي
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يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجوة  2017أفري   5رار من وزيرة المالية مؤرخ ف  ق

وبغة االيتثمارات الت  تمكن من تاوير التكوولوجيا أو التحكم فيبا المكل ة بتحايا 

 وااليتثمارات ف  التجايا.
 

 إن وزيرة المالية،
 

 بعد االطالع على الديتور،
 

المتعل  بشر ا  االيتامار  1988أو   2المؤرخ في  1988لسنة  92وعلى القانون عدخ 

المؤرخ في  2011لسنة  99مريوإل عدخ  ما تل تنقيحه وإتمامه بالنصول الالاقة ولاصة ال

المتعل  بتنقيح التشريط المتعل  بشر ا  االيتامار ذا  رأح ما  تنمية  2011أ توبر  21

 والصناخي  المشتر ة للتوظيف في رأح ما  تنمية وتيسير اروط تدلالتها،
 

وعلى مجلة الضريبة على خلا اخا ال العبيعييل والضريبة على الشر ا  الصاخرة 

 ما تل تنقيحها  1989خيسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114قتضى القانون عدخ بم

فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8وإتمامها بالنصول الالاقة ولاصة القانون عدخ 

 المتعل  بمراجعة مناومة االمتيازا  الجبائية، 2017
 

إاداث و الة المتعل  ب 1991جوان  8المؤرخ في  1991لسنة  38وعلى القانون عدخ 

لسنة  25النهوض بالصناعة  ما تل تنقيحه وإتمامه بالنصول الالاقة ولاصة القانون عدخ 

 ،2010جوان  17المؤرخ في  2010
 

المتعل  بالبح   1996جانفي  31المؤرخ في  1996لسنة  6وعلى القانون التوجيهي عدخ 

لالاقة ولاصة القانون عدخ العلمي وتعوير التكنولوجيا  ما تل تنقيحه وإتمامه بالنصول ا

 المتعل  بقانون االيتامار، 2016يبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71
 

 2001لسنة  83وعلى مجلة مؤيسا  التوظيف الجماعي الصاخرة بمقتضى القانون عدخ 

 ما تل تنقيحها وإتمامها بالنصول الالاقة ولاصة المريوإل  2001جويلية  24المؤرخ في 

المتعل  بتنقيح التشريط المتعل  بشر ا   2011أ توبر  21المؤرخ في  2011لسنة  99عدخ 

االيتامار ذا  رأح ما  تنمية والصناخي  المشتر ة للتوظيف في رأح ما  تنمية وتسيير 

 اروط تدلالتها،
 

المتعل  بصناخي   2005جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  58وعلى القانون عدخ 

 المساعدة على االنعال ،
 

المتعل  بإاداث الو الة  2008أو   4المؤرخ في  2008لسنة  60وعلى القانون عدخ 

الوطنية للنهوض بالبح  والتجديد  ما تل تنقيحه وإتمامه بالنصول الالاقة ولاصة القانون 

 ،2010جويلية  26المؤرخ في  2010لسنة  42عدخ 
 

 المتعل  بقانون االيتامار، 2016يبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71وعلى القانون عدخ 
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المتعل  بمراجعة مناومة  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8وعلى القانون عدخ 

 االمتيازا  الجبائية،
 

المتعل  بضبش مشموال   1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى اخمر عدخ 

 وزارة المالية،
 

المتعل  بضبش مشموال   1995ي ما 22المؤرخ في  1995لسنة  916وعلى اخمر عدخ 

لسنة  3215وزارة الصناعة  ما تل تنقيحه وإتمامه بالنصول الالاقة ولاصة اخمر عدخ 

 .2010خيسمبر  13المؤرخ في  2010
 

 قرر  ما يلي :
 

  ت و  المداليا واخربام المعاخ ايتامارحا في اال تتاو في رأح الما   ال ص  األول

للمؤيسا  التي تقوإل بايتامارا  تمكل مل تعوير التكنولوجيا أو  اخصلي أو في الترفيط فيه

التحكل فيها وااليتامارا  في التجديد االنتفاع باالمتيازا  الجبائية المنصول عليها بالفصا 

 مل مجلة الضريبة على خلا اخا ال العبيعييل والضريبة على الشر ا . 74
 

امارا  بمقتضى مقرر مل الوزير المكلف   تتل المصاخقة على صبقة ح ع االيت 2ال ص  

بالمالية بعد أل  رأي لجنة تحدث للقرض تضبش تر يبتها وطر  تسييرحا بمقتضى ح ا 

 القرار.
 

  تحدث لد  وزارة المالية لجنة تكلف بإبداء الرأي في صبقة االيتامارا  المؤحلة  3ال ص  

 مل ح ا القرار. لالنتفاع باالمتياز الجبائي المشار إليه بالفصا اخو  
 

مل ح ا القرار المدير العاإل لالمتيازا   3  يترأح اللجنة المحداة بمقتضى الفصا  4ال ص  

 الجبائية والمالية أو مل ينوبه وتتر ب مل اخعضاء اآلتي ذ رحل :
 

   مماا عل اإلخارة العامة لالمتيازا  الجبائية والمالية بوزارة المالية،

 مة لألخاءا  بوزارة المالية،  مماا عل اإلخارة العا

   مماا عل اإلخارة العامة للدرايا  والتشريط الجبائي بوزارة المالية،

   مماا عل الوزارة المكلفة بالصناعة،

   مماا عل الوزارة المكلفة بالبح  العلمي،

   مماا عل الوزارة المكلفة بتكنولوجيا  االتصا ،

 ديد،  مماا عل و الة النهوض بالصناعة والتج

   مماا عل الو الة الوطنية للنهوض بالبح  والتجديد.
 

ويمكل لرئيس اللجنة خعوة  ا ا ص ير  فائدة في اضور أاقالها وذلك اسب مقتضيا  

 جدو  أعمالها.
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ويتعيل أن ال تقا ال عة الوظيفية خعضائها عل مدير إخارة مر بية أو ما يعاخلها ويتل 

 بالمالية باقترام مل الوزارا  والهيا ا الم  ورة أعالع. تعيينهل بمقرر مل الوزير المكلف
 

  تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة مل رئيسها  لما خع  الحاجة إلى ذلك بناء على  5ال ص  

جدو  أعما  يحا  إلى جميط أعضائها عشرة أياإل على اخقا قبا تاريخ انعقاخحا. وال تكون 

بية أعضائها واضور ممالي الوزارة المكلفة بالمالية مداوال  اللجنة قانونية إال بحضور أقل

والوزارة المكلفة بالصناعة ويتل ات اذ اآلراء بأقلبية أصوا  اخعضاء الحاضريل وعند 

 التساوي يرجح صو  الرئيس.
 

وفي صورة عدإل توفر النصاو يوجه رئيس اللجنة الدعوة مل جديد إلى اخعضاء وتجتمط 

ررع رئيسها في أجا أقصاع يبعة أياإل مل تاريخ االجتماع اخو  اللجنة في التاريخ ال ي يق

 وذلك بصرا النار عل عدخ اخعضاء الحاضريل.
 

وتعهد  تابة اللجنة إلى اإلخارة العامة لالمتيازا  الجبائية والمالية بوزارة المالية التي تتولى 

ر االجتماعا  بال صول إعداخ جداو  أعما  اللجنة وتوجيه االيتدعاءا  وتحرير محاض

 وإعداخ المععيا  اإلاصائية بصفة خورية وبصفة عامة إعداخ أاقا  اللجنة ومسك الملفا .
 

وتدون مداوال  اللجنة بمحاضر جلسا  ممضاة تسلل نس ة منها إلى  ا عضو مل 

 أعضائها.
 

قا لعة ويتولى موظف باإلخارة العامة لالمتيازا  الجبائية والمالية بوزارة المالية له على اخ

 رئيس مصلحة إخارة مر بية مهاإل مقرر اللجنة خون المشار ة في التصوي .
 

  يسند مقرر مل الوزير المكلف بالمالية في المصاخقة على صبقة االيتامارا   6ال ص  

التي تمكل مل تعوير التكنولوجيا أو التحكل فيها وااليتامارا  في التجديد المعنية باالمتياز 

مل مجلة الضريبة على خلا اخا ال العبيعييل  74عليه بالفصا  الجبائي المنصول

 والضريبة على الشر ا  وذلك بعد أل  رأي اللجنة الم  ورة أعالع.
 

 .2017  يجري العما به ا القرار ابتداء مل أو  أفريا  7ال ص  
 

   ينشر ح ا القرار بالرائد الريمي للجمهورية التونسية. 8ال ص  
 

 .2017ا أفري 5تونس في 

  
 اطلط عليه

 

 رئيس الحكومة
 

 يويف الشاحد

 وزيرة المالية
 

 لمياء بوجنام البريبي
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يتعلق بمعالج  مديوني  قطاع  1999جويلي   15مؤرخ في  1999لسنننننن    65انون عدد ق

 الفالح  والصيد البحري.

 

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب،

 

 يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه :

 

 األولالفصل 

تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصال وفائدة بعنوان القروض الفالحية المتحصل عليها إلى 

والتي ال يفوق مبلغها الجملي من حيث األصمممممل ألفي دينارا للفال   1998ديسممممممبر  31موفى 

الواحد في تاريخ الحصمممول عليها والتي أسمممندا على اعتماداا مياانية الدولة أو على  روض 

 دينارا(. 100 000 000مائة مليون دينارا ) لك في حدودذجية مباشرة لفائدة الدولة وخار

 

 2الفصل 

تأخير وعن  تتخلى بالغ فوائض ال مل م كا لة عن  لدو ية  50ا عاد بالغ الفوائض ال ئة من م ما بال

والتي يتراو   1998ديسممممبر  31الموظفة على القروض الفالحية المتحصمممل عليها إلى موفى 

جملي من حيث األصمممممممل بين ألفي دينار وأربعين ألا دينارا للفال  الواحد في تاريخ مبلغها ال

الحصمممول عليها والتي أسمممندا على اعتماداا مياانية الدولة أو على  روض خارجية مباشمممرة 

 دينارا(. 55 000 000لفائدة الدولة وذلك في حدود خمسة وخمسين مليون دينارا )

 

 3الفصل 

ة أصمممل الدين اليت يتم التخلي عنه من  بل البنوا والمتعلا بالمبالغ المتبقيفل الدولة بتسمممديد كتت

والتي ال يفوق مبلغها من  1998ديسمممبر  31من القروض الفالحية المتحصممل عليها إلى موفى 

 حيث األصل ألفي دينارا للفال  الواحد في تاريخ الحصول عليها.

 

لفقرة األولى من هيا الفصمممل على مدش عشمممرين ويتم تسمممديد المبالغ المتخلى عنها والميكورة با

 40 000 000وذلك في حدود أربعين مليون دينارا ) 2000سممممنة بدون فائض بداية من سممممنة 

دينارا( وبعد تقديم البنوا المعنية لقائمة اسمممية في الفالحين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى 

 عنها بالنسبة لكل فال .

 

 4الفصل 

بالمائة من الفوائد العادية الموظفة على  50من أسمممال البمممريبة على الشمممركاا طر  البنوا ت

والتي تبممممنتها  1998ديسممممبر  31القروض الفالحية الموسممممية المتحصمممل عليها إلى موفى 

 إيرادتها وتم التخلي عنها. ويتم الطر  على مدة أ صاها ثالث سنواا بداية من سنة التخلي.
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فالحية الموسمممممممية المتحصممممممل عليها من  بل كل فال  تتراو  ويخص هيا الطر  القروض ال

من حيث األصممل بين  1998ديسمممبر  31جملة  روضممه الفالحية والمتحصممل عليها إلى موفى 

 ألفي دينار وأربعين ألا دينار في تاريخ الحصول عليها.

 

على  ةولإلنتفاع بهيا الطر  يتعين على المؤسمممسمممة البنكية إرفاق التصمممريب السمممنوت بالبمممريب

الشركاا بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائد المتخلى عنها والسنة 

 المالية التي تم بعنوانها توظيا البريبة عليها وهوية المنتفع بالتخلي.

 

 (1) 5الفصل 

وفى مشطب البنوا من حساباتها جملة الفوائد المتعلقة بالقروض الفالحية المتحصل عليها إلى ت

والتي ال يفوق مبلغها الجملي من حيث األصمممممممل ألفي دينارا في تاريخ  1998ديسمممممممبر  31

بالمائة من مبلغ الفوائد العادية الموظفة على  50الحصممممول عليها. كما تشممممطب فوائد التأخير و

والتي يتراو  مبلغها الجملي  1998ديسمممبر  31القروض الفالحية المتحصممل عليها إلى موفى 

ألصممممممممل بين ألفي دينممار وأربعين ألا دينممار في تمماريخ الحصممممممول عليهمما و ير من حيممث ا

 1999من هيا القانون والتي يتم التخلي عنها خالل سممممممنتي  4المنصمممممموا عليها بالفصمممممممل 

 .2000و

 

وال يمكن أن تؤدت عملية الشممطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربب الخاضممع للبممريبة لسممنة 

 الشطب.

 

 لرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفي كقانون من  وانين الدولة.ينشر هيا القانون با

 

 زين العابدين بن علي                                                    1999جويلية  15تونس في 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 : 2000ديسمبر  25مؤرخ في  2000ق.م. لسنة  43الفصل   - (1

المتعلا بمعالجة مديونية  طاع الفالحة والصممممميد  1999جويلية  15المؤرخ في  1999لسمممممنة  65من القانون عدد  5" يتّم التمديد في آجال تطبيا أحكام الفصمممممل 
 . "         2001البحرت وذلك إلى موفى سنة 

 :  2001ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة  123ق.م. عدد  52الفصل  -

المتعلا بمعالجة مديونية  طاع الفالحة والصممممميد  1999جويلية  15المؤرخ في  1999لسمممممنة  65من القانون عدد  5يد في آجال تطبيا أحكام الفصمممممل " يتّم التمد

 . " 2002البحرت وذلك إلى موفى سنة 
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 2001 المتعلق بقانون المالي  لس   2000ديسمبر  25مؤرخ في  2000لس    98قانون عدد 

 

 تثمارـزيز حركي  االسـعمليات التأهيل وتعم ـدع

 

 25الفصل 

 

I . يمكن للمطالبين باألداء الخاضممعين للنمام الحقيقي والماسممكين لمحاسممبة واليين  اموا ب يداع

تصمماريحهم الجبائية المتعلقة بالبممريبة على الدخل أو البممريبة على الشممركاا التي حل أجلها 

داع تصممماريب تصمممحيحية في شمممأنها  بل  رة جويلية اكتتاب وإي 2000ديسممممبر  31في تاريخ 

2001. 

 

II: ينتفع المطالبون باألداء بعنوان التصاريب التصحيحية . 

 

من األربا  أو المداخيل اإلضممممافية المصممممر  بها من البممممريبة على دخل  %50ـمممممممممم ب عفاء 

 األشخاا الطبيعيين أو من البريبة على الشركاا،

 المحتسبة على مبلغ البريبة اإلضافية المستوجبة.ـ باإلعفاء من خطايا التأخير 

 

 ويستوجب االنتفاع بأحكام هيه الفقرة :

ـمم إدراا المبالغ المعفاة من البريبة بخصوم المواةنة ضمن حساب عنوانه "احتيا ي ذو نمام 

 خاا"

وذلك في  (1)ـممممممم استعمال هيا االحتيا ي في استفماراا في  طاعاا منتجة تببه  ائمتها بأمر

 .2003ديسمبر  31ل أ صاه أج

 

ويترتب عن عدم احترام أحد الشممممر ين الميكورين أعاله سممممحب االمتياة ودفع األداء اليت لم 

يقع دفعه تباف إليه الخطايا المستوجبة  بقا للتشريع الجارت به العمل، وتحتسب آجال التقادم 

 .2004في هيه الحالة ابتداء من  رة جانفي 

 

عفاة من البممممممريبة باالمتياةاا الجبائية بعنوان إعادة اسممممممتفمار المداخيل وال تنتفع المبالغ الم

 واألربا  المنصوا عليها بالتشريع الجبائي الجارت به العمل.
 

 26الفصل 

 

I  ـممممم يمكن للمطالبين باألداء اليين  اموا ب يداع كل التصاريب الجبائية التي حل أجلها في تاريخ

اء على القيمة المبمافة والمعلوم على االسمتهالا والمعاليم بالنسمبة إلى األد 2000ديسممبر  31

                                                 

  2000ديسمبر  25المؤرخ في  2000لسنة  98من القانون عدد  25عليها بالفصل  يتعلا بببه  ائمة القطاعاا المنتجة والمنصوا 2001مارل  29مؤرخ في  2001لسنة  786األمر عدد  (1) 
 (  . 2001أفريل   6بتاريخ   28)  انمر رائد  رسمي  عدد   2001المتعلا بقانون المالية لسنة        
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األخرش الموظفة على ر م المعامالا اكتتاب وإيداع تصممماريب تصمممحيحية في شمممأنها  بل  رة 

 . 2001جويلية 

 

II  ـممممممممممم وينتفع المطالبون باألداء بعنوان التصممممماريب التصمممممحيحية باإلعفاء من خطايا التأخير

 اإلضافي المستوجب.المحتسبة على مبلغ األداء 

 

 27الفصل 

 

يتم دفع مبلغ األداء اإلضممممافي المسممممتوجب بعنوان التصمممماريب التصممممحيحية المنصمممموا عليها 

من هيا القانون على  سممطين متسمماويين األول عند إيداع التصممريب والفاني  26و 25بالفصمملين 

 .2001ديسمبر  31في أجل أ صاه 

 

 28الفصل 

 

قا  27و 26و 25ال تحول أحكام الفصممممممول  ية  ب بة الجبائ بالمرا  يام  قانون دون الق من هيا ال

 للتشريع الجبائي الجارت به العمل.

 

 29الفصل 

 

من هيا القانون على األشخاا الخاضعين لنمام جبائي  27و 26و 25ال تطبا أحكام الفصول 

 القانون.بخاا بمقتبى التشريع المتعلا بقطاع نشا هم أو بمقتبى اتفا ياا مصادق عليها 
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 تيسيــر القـــيام بالواجـب الجبـائي

 

 

 

 57الفصل 

 

قة به  يا المتعل يمكن للمطالب باألداء اكتتاب وإيداع تصممممممماريحه الجبائية ودفع األداء والخطا

وكيلك تبادل المعلوماا والوثائا المسمممتعملة لبمممبه األداء أو الموجهة إلى مصمممالب الجباية أو 

بالوسمممائل اإللكترونية الموثوق بها وذلك  بقا للتشمممريع الجارت به مصمممالب اسمممتخالا األداء 

 العمل المتعلا بالمبادالا اإللكترونية.

 

ويعفى اكتتاب وإيداع التصاريب الجبائية أو دفع األداء والخطايا المتعلقة به أو تبادل المعلوماا 

ق المنصمموا عليها والوثائا الموجهة إلى مصممالب الجباية أو مصممالب اسممتخالا األداء بالطر

 بالفقرة األولى من هيا الفصل صاحبه من القيام بأت إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

 

 يببه مجال و رق تطبيا أحكام هيا الفصل بأمر.

 

 58الفصل 

 

يمكن لألشمممخاا المعنويين أو األشمممخاا الطبيعيين الخاضمممعين لألداء حسمممب النمام الحقيقي 

والكشمممموفاا المتبمممممنة لمعلوماا موجهة إلى مصممممالب الجباية أو تقديم التصمممماريب والقائماا 

مصمممالب اسمممتخالا األداء على حوامل ممغنطة يمكن فهمها والرجوع إليها عند الحاجة ترفا 

 بجداول إحالة حسب نموذا تعده اإلدارة.

ه الويعفي القيام بهيا اإلجراء صاحبه من تقديم التصاريب والقائماا والكشوفاا المشار إليها أع

 على ورق.

 .(1)يببه مجال و رق تطبيا أحكام هيا الفصل بأمر

                                                 
 2000لسنة  98من القانون عدد  58يتعلا بببه مجال و رق تطبيا  أحكام الفصل  2001ديسمبر  6مؤرخ في  2001لسنة  2802أمر عدد  (1) 

 ( 2001ديسمبر  14بتاريخ  100) الرائد الرسمي عدد  2001والمتعلا بقانون المالية لسنة  2000ديسمبر  25المؤرخ في 
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المتعلق بقانون المالي  لسنن    2001ديسننمبر  28المؤرخ في  2001لسنن    123القانون عدد 

2002 . 

 

 االستثمار حركي  دعم عمليات التأهيل وتعزيز

 

 

  39الفصل 

 

 2000لسممممممنة  98القانون عدد من  29و  28و  26و  25تطبا األحكام الواردة بالفصممممممول 

التصاريب التصحيحية  على 2001المتعلا بقانون المالية لسنة  2000ديسمبر  25المؤرخ في 

 2001ديسممممممبر  31بعنوان التصممممماريب التي حّل أجلها في تاريخ  2002المودعة خالل سمممممنة 

افة أو المبمم والمتعلقة بالبممريبة على الدخل أو البممريبة على الشممركاا أو األداء  على القيمة

 المعلوم على اإلستهالا أو المعاليم األخرش الموظفة على ر م المعامالا .

 

 من  انون المالية الميكور . 25من الفصل   IIتمدد بسنة اآلجال المنصوا عليها بالفقرة 

 

تطبّا أحكام هيا الفصممل على التصمماريب التصممحيحية المودعة بعنوان تصمماريب  تّم في شممأنها 

.  2001ديسمممممممبر  31نوفمبر و  7توظيا إجبارت لألداء خالل الفترة الممتدة بين  تبليغ  رار

 . 2002ويتّم إيداع التصاريب التصحيحية في هيه الحالة  بل  رة أفريل 

 

وال تطبا أحكام هيا الفصل على التصاريب التصحيحية المودعة بعنوان تصاريب تّم في شأنها 

 . 2002تداء من  رة جانفي تبليغ  رار توظيا إجبارت لألداء اب

 

ويتّم دفع مبلغ األداء اإلضافي المستوجب بعنوان التصاريب التصحيحية على  سطين متساويين 

األول عنـمممممممممد إيداع التصمممريب التصمممحيحي والفاني خالل السمممتة أشمممهر التي تلي تاريخ إيداع 

 التصريب الميكور .
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المتعلق بقانون المالي  لسننن    2003ديسنننمبر  29المؤرخ في  2003لسننن    80القانون عدد 

2004 . 

 

 إجراءات لمعالج  مديوني  المؤسسات السياحي 

 التي جابهت صعوبات ظرفي 

 

  25 الفصــل

 

يمكن لمؤسمسماا القرض التي لها صمفة بنك ولمؤسمسماا القرض المشمتركة المحدثة  باتفا ياا 

ب من حسمممماباتها خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد مصممممادق عليها بقانون أن تشممممط

سبتمبر  سبة من  رة  والتي تتخلى عنها لفائدة المؤسساا  2003إلى موفى جوان  2001المحت

 السياحية كما تّم تعريفها بالتشريع الجارت به العمل والتي جابهت صعوباا ظرفية.  

 

 ويستوجب الشطب توفر الشرو  التالية : 

 ن ال تكون المؤسسة المعنية في  ور النااع ،أ -

 ، 2004أن يتّم التّخلّي المنصوا عليه بالفقرة الفرعية أعاله  بل موفّى ديسمبر -

أن ترفا مؤسساا القرض الميكورة التصريب السنوت بالبريبة على الشركاا لسنة الشطب -

 ي ؛المدينين بها ومعّرفهم الجبائبقائمة مفّصـلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهويّـة 

 أن يكون  رار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مرا بة مؤسسة القرض.-

 

وال يمكن أن تؤدت عملية الشممممطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربب الخاضممممع للبممممريبة 

 على الشركاا لسنة الشطب.

 

 ة بمقتبى أمر.ويتم تعريا المؤسساا السياحية التي تمر بصعوباا ظرفي
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 تسوي  الوضعي  الجبائي  للمؤسسات

 السياحي  التي تواجه صعوبات

 

  26الفصل 

 

سياحية كما تم تعريفها بالمرسوم عدد  سنة  3يمكن للمؤسساا ال أكتوبر  3المؤرخ في  1973ل

لم والتي  1973نوفمبر  19المؤرخ في  1973لسمممنة  58المصمممادق عليه بالقانون عدد  1973

 2001تقم ب يداع التصاريب الجبائية التي حّل أجل إيداعها خالل الفترة الممتدة من  رة سبتمبر 

 2004مارل 31إيداع هيه التصمممماريب بصممممفة تلقائية في أجل أ صمممماه  2003إلى موفى جوان 

 واالنتفاع باالمتياةاا التالية :

 

 اإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة ؛ -

ب على ثمانية أ سممما  متسممماوية  يدفع القسمممه األول منها عند إيداع دفع األداء المسمممتوج -

 يوما. 90التصريب وتدفع األ سا  المتبقية بحساب  سه كل 

 

  27الفصل 

 

من هيا القانون عن خطايا  26يقع التخلي لفائدة  المؤسمممسممماا السمممياحية المشمممار إليها بالفصمممل 

واإلجراءاا الجبائية وخطايا التأخير من مجلة الحقوق  82التأخير المنصمموا عليها بالفصممل 

من نفس المجلة المتعلقة بالمبالغ  المفقلة  88في دفع األداء المفقل المنصمممموا عليها بالفصممممل 

بعنوان األداءاا التي حل أجل دفعها خالل  2004بدفاتر  باضممممممماا المالية  بل  ّرة جانفي 

 . 2003إلى موفى جوان  2001الفترة الممتدة من  رة سبتمبر 

 

ولالنتفاع بأحكام الفقرة األولى من هيا الفصممل يتعين إبرام رةنامة خالا أصممل األداء المفقل 

يدفع القسممه األول منها   2004مارل  31على أسممال ثمانية أ سمما  متسمماوية في أجل أ صمماه 

 يوما. 90في تاريخ إبرام الرةنامة وتدفع األ سا  األخرش على أسال  سه كل 

 

  28الفصل 

 

 من هيا القانون  على : 27و  26ال تطبّا أحكام الفصلين 

 

سياحية التي لم تقم ب يداع التصاريب الجبائية الموجبة لدفع األداء التي حل  - المؤسساا ال

 ؛ 2001أجل إيداعها   بل  رة سبتمبر 

 معاليم التسجيل والطابع الجبائي . -

 

تأخير  يا ال قل إلى وال يمكن أن يؤدت اإلعفاء من دفع خطا تأخير في دفع األداء المف يا ال وخطا

 استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوانها  بل دخول هيا القانون حيّـا التطبيا.
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  29الفصل 

 

يترتّب عن التأخير في دفع األداء المسممممممتوجب بعنوان كل  سممممممه من األ سمممممما  المشممممممار إليها  

من مبلغ األداء المسممتوجب  %1 من هيا القانون تطبيا خطيّة تأخير بنسممبة 27و 26بالفصمملين 

 عن كّل شهر تأخير أو جاء منه. 

 

أخير ابتممداء من اليوم األول الموالي النتهمماء األجممل المحممّدد لممدفع األداء  و تحتسممممممممب مممّدة التممّ

 المستوجب بعنوان كّل  سه و إلى  اية آخر الّشهر اليت  تّم خالله دفع األداء.
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 لمعالج  مديوني  المؤسسات السياحي  الصحراوي  إجراءات

 والمؤسسات السياحي  المحدث  من قبل الباعثين الجدد

 والمؤسسات السياحيّ  ال اشط  بمعتمديتي  طبرق  وعين دراهم

 

 

  30 الفصل
 

لبممبه الربب الخاضممع للبممريبة على الشممركاا  يمكن لمؤسممسمماا القرض التي لها صممفة بنك 

ولمؤسممسمماا القرض المشممتركة المحدثة باتفا ياا مصممادق عليها بقانون أن تطر  الفوائد التي 

سياحية  سياحية الصحراوية أو المؤسساا ال تحولها إلى مساهماا في رأل مال المؤسساا ال

فين الجدد أو المؤسممممسمممماا السممممياحية الناشممممطة بمعتمديتي   بر ة وعين المحدثة من  بل الباع

 دراهم أو إلى حساب جارت للشركاء في هيه المؤسساا. 

 

ولالنتفاع  بهيا الطر  يتعين على  مؤسمممسممماا القرض الميكورة أن ترفا التصمممريب السمممنوت 

ي مسممماهماا ف بالبمممريبة على الشمممركاا لسمممنة الطر  بقائمة مفصممملة في الفوائد المحولة إلى

سابها وهوية  شركاء تبيّـمممممممن مبلغ هيه الفوائد وتاريخ احت رأل المال أو إلى الحساب الجارت لل

 ومعرفه الجبائي ونوعية التحويل. المدين

 

  31الفصل 

 

من مجلة البممريبة على  48من الفصممل  VIIبصممرف النمر عن أحكام الفقرة الفانية من الفقرة 

بة على الشركاا, ال تدمج ضمن النتيجة الجبائية الخاضعة دخل األشخاا الطبيعيين والبري

أصممممل الديون وعلى الفوائد المحّولة إلى   للبممممريبة على الشممممركاا الفوائد  ير الموظفة على

الحسمماب الجارت للشممركاء في المؤسممسمماا السممياحية الصممحراوية وفي المؤسممسمماا السممياحية 

س شطة بمعتمديّـمممممممتي  بر ة وعين المحدثة من  بل الباعفين الجدد وفي المؤسساا ال ياحية النا

 دراهم.

 

  32الفصل 

 

من هيا القانون للبممريبة على  30تخبممع الفوائد المحّولة إلى مسمماهماا المشممار إليها بالفصممل 

 الشركاا في صورة التفويت في هيه المساهماا وذلك في حدود  يمة التفويت. 

 

من هيا القانون  30اء  بقا ألحكام الفصممل وتدمج الفوائد المحّولة إلى الحسمماب الجارت للشممرك

 في صورة تسديدها من  بل المؤسساا السياحية ضمن النتائج الخاضعة للبريبة لسنة دفعها.
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  33الفصل 

  

يمكن لمؤسممسمماا القرض التي لها صممفة بنك ولمؤسممسمماا القرض المشممتركة المحدثة باتفا ياا 

ـوائد مصادق عليها بقانون أن تشطب من حساباتها خطا ـ ـ ـ ـ يا التأخير والفوائد الموظفة على الف

المتخلى عنها لفائدة المؤسمسماا السمياحية الصمحراوية و المؤسمسماا السمياحية المحدثة من  بل 

 الباعفين الجدد  والمؤسساا السياحية الناشطة بمعتمديتي   بر ة وعين دراهم شريطة أن :

 

بالبممريبة على الشممركاا لسممنة ترفا مؤسممسمماا القرض الميكورة التصممريب السممنوت  -

الشطب بقائمة مفّصـممملة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهويّـمممة المدين ومعرفه 

 الجبائي ؛

 

 يكون  رار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مرا بة مؤسسة القرض. -

 

يبة روال يمكن أن تؤدت عملية الشممممطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربب الخاضممممع للبمممم

 على الشركاا لسنة الشطب.

 

   34الفصل  
  

من هيا القانون على عملياا تحويل الفوائد إلى   33إلى  30تطبّـمممممممممممما أحكام الفصممممممول من 

 مساهماا في رأل المال أو إلى الحساب الجارت للشركاء وعلى عملياا الشطب المنجاة :

 

 الصحراوية ؛بالنسبة إلى المؤسساا السياحية  2004 بل موفى سنة  -

بالنسبة إلى المؤسساا السياحية المحدثة من  بل الباعفين الجدد  2005 بل موفّى سنة  -

 وبالنسبة إلى المؤسساا السياحية الناشطة بمعتمديتي   بر ة وعين دراهم. 

 

وال يمكن أن تؤّدت هيه األحكام إلى إرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان البمممريبة على الشمممركاا  

 .2004على عملياا التحويل أو على عملياا الشطب التي تّمت  بل  ّرة جانفي المستوجبة 

 

  35الفصل 

 

تبمممبه بقرار مشمممترا بين وةير المالية ووةير السمممياحة والتجارة والصمممناعاا التقليدية  ائمة 

من هيا القانون  33إلى  30المؤسمممسممماا السمممياحية الصمممحراوية المنتفعة بأحكام الفصمممول من 

 ب الفوائد المعنية بهيه األحكام وذلك على أسال رأت لجنة تحدث للغرض.وتاريخ احتسا
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 في حدود المداخيل واألرباح حصر م ح االمتيازات الجبائي 

 في اآلجال القانوني   المصّرح بها
 

  59الفصل 

 

تمنب االمتياةاا المنصممموا عليها بالتشمممريع الجبائي بعنوان المداخيل أو األربا  المكتتبة في 

رأل مال المؤسممممممسمممممماا التي تخّول حا  ر  المداخيل أو األربا  المكتتبة أو األربا  المعاد 

المداخيل أو األربا  المصمممممّر  بها في اآلجال  اسمممممتفمارها في صممممملب المؤسمممممسمممممة، في حدود

 القانونية.

 

تطبّا أحكام هيا الفصمممممممل على اإلمتياةاا بعنوان المبالغ المودعة في حسممممممماباا اإلدخار في 

 األسهم وفي حساباا اإلدخار لإلستفمار.

 

  60الفصل 

 

من هيا القانون على التصممممماريب بعنوان البمممممريبة على الدخل أو  59ال تطبّا أحكام الفصمممممل 

إال إذ تّم إيداع التصاريب  2004البريبة على الشركاا التي حّل أجل إيداعها  بل  رة جانفي 

. ويمنب االمتياة في هيه الحالة في 2004 التصممممممحيحية بعنوانها في أجل أ صمممممماه موفى جوان

 .حدود المداخيل أو األربا  المصّر  بها في إ ار التصاريب التصحيحية
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يتعلق بقانون المالي  لسنننننن    2004ديسننننننمبر  31المؤرخ في  2004لسنننننن    90قانون عدد 

2005 . 

 

 

 تشجيع الشركات على تسوي  وضعيتها

 بالمساهمات المتبادل المتعلق  

 

  41 الفصــل

 

المتعلا  2001ديسمبر  6المؤّرخ في  2001لسنة  117من القانون عدد  2يباف إلى الفصل 

 ب تمام مجلة الشركاا التجارية ما يلي : 

 

 . 2005ديسمبر  31وتمّدد الفترة المنصوا عليها بالفقرة أعاله إلى 

 

ريبة على الشمممركاا القيمة الاائدة المتأتية من وتقبل للطر  لغاية ضمممبه الربب الخاضمممع للبممم

التفويت في المسممماهماا التي تقوم بها الشمممركاا في إ ار تسممموية وضمممعيتها  بقا ألحكام هيا 

الفصمممل شمممريطة أن يقع رصمممدها ضممممن خصممموم المواةنة بحسممماب يسممممى "احتيا ي ذو نمام 

 خاّا" وأن تجمد لمدة الخمس سنواا الموالية لسنة التفويت. 
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 . 2006يتعلق بقانون المالي  لس    2005ديسمبر  19مؤرخ في  2005لس    106عدد قانون 
 

 

 ضبط حد أدنى لالستخالص

 بال سب  إلى التصاريح الشهري  والثالثي 
 

 :49الفصل 

 

ال يمكن أن يقل مبلغ أصل األداء المستخلص عن كل تصريب جبائي شهرت أو ثالثي بعنوان 

األداءاا والبرائب والمعاليم المستوجبة باستفناء التصاريب الجبائية المتعلقة بدفع األ سا  جملة 

 االحتيا ية عن حّد أدنى يحّدد كما يلي:

 

دنانير بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام  5 -

 التقديري،

اضعين للضريبة على الدخل حسب دنانير بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخ 10 -

 النظام الحقيقي،

 دينارا بالنسبة إلى األشخاص المعنويين.  15 -
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يتعلق بقانون المالي  لسنننننن    2007ديسننننننمبر  27المؤرخ في  2007لسنننننن    70قانون عدد 

2008 . 

 

 إجراءات لمعالج  مديوني 

 قطاع الزراعات الكبرى

 

 

  28الفصل 

 

تأخير وعن تتخلى  لدولة عن كامل مبالغ فوائض ال عادية الموظفة  %50ا ئد ال من مبالغ الفوا

على القروض الفالحية المسمممندة لقطاع الاراعاا الكبرش والمتحصمممل عليها إلى موفى أكتوبر 

و ير المستخلصة إلى ذلك التاريخ والتي أسندا على اعتماداا مياانية الدولة أو على  2007

 رة لفائدة الدولة وذلك في حدود خمسة وعشرين مليون دينار. روض خارجية مباش

 

  29الفصل 

 

من  %50تطر  مؤسمممسممماا القرض التي لها صمممفة بنك من أسمممال البمممريبة على الشمممركاا 

الفوائد العادية الموظفة على القروض الفالحية المسممممندة لقطاع الاراعاا الكبرش والمتحصممممل 

تخلصمممممة إلى ذلك التاريخ التي تبمممممّمنتها إيراداتها و ير المسممممم 2007عليها إلى موفى أكتوبر 

 .2009و 2008و  2007والتي يتم التخلي عنها خالل سنواا 

 

ولإلنتفاع بهيا الطر  يتعيّن على مؤسممسممة القرض المعنية إرفاق التصممريب السممنوت بالبممريبة 

تأخير لعلى الشمممممركاا بقائمة مفصممممملة في الديون تبيّن خاصمممممة مبلغ الفوائد العادية وفوائض ا

المتخلى عنها والسمممممنة المالية التي تبمممممّمنت إيراداتها الفوائد موضممممموع التخلي وهوية المنتفع 

 بالتخلي.

 

  30الفصل 

 

من مبلغ الفوائد  %50تشطب مؤسساا القرض التي لها صفة بنك من حساباتها فوائد التأخير و

 كبرش المتحصممل عليها إلىالعادية الموظفة على القروض الفالحية المسممندة لقطاع الاراعاا ال

 .2009و 2008و  2007والتي يتم التخلي عنها خالل سنواا  2007موفى أكتوبر 

 

وال يمكن أن تؤدت عملية الشممممطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربب الخاضممممع للبممممريبة 

 لسنة الشطب.
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المتعلق بقانون المالي  التكميلي  2009جويلي   8المؤرخ في  2009لسنننننن    40قانون عدد 

  2009لس   

 

 إعفاء المؤسسات التي تواجه صعوبات من دفع األقساط االحتياطي 

 

  5الفصــل 

( يمكن للمؤسمممسممماا الناشمممطة في القطاعاا المنصممموا عليها بمجلة تشمممجيع االسمممتفماراا، 1

والتي تكون مطالبة بدفع األ سمما  االحتيا ية  %30ى الشممركاا بنسممبة الخاضممعة للبممريبة عل

بعد  ر  الخصممموم من المورد والتسمممبقاا وفائض األداء إيداع  2009المسمممتوجبة خالل سمممنة 

 2009التصمماريب المتعلقة باأل سمما  الميكورة دون دفعها وذلك إذا تقلص ر م معامالتها لسممنة 

إيداع التصمماريب باأل سمما  االحتيا ية مقارنة مع ر م معامالا والمتعلا بالفترة السممابقة لتاريخ 

 . 2008نفس الفترة من سنة 

 

 ويستوجب االنتفاع بهيا اإلجراء :

 

 تحدد باالعتماد على: %15أن ال تقل نسبة تقلص ر م المعامالا عن  -

 

  مقارنة مع نفس الفترة من سممنة  2009ر م معامالا السممتة أشممهر األولى من سممنة

 بالنسبة للقسه االحتيا ي األول، و  2008

  مقارنة مع نفس الفترة من سممنة  2009ر م معامالا الفمانية أشممهر األولى من سممنة

 بالنسبة للقسه االحتيا ي الفاني، و  2008

 مقارنة مع نفس الفترة من  2009من سنة  ر م معامالا اإلحدش عشر شهرا األولى

 بالنسبة للقسه االحتيا ي الفالث.  2008سنة 

 

التي تّم اعتمادها كمرجع لبمممممبه نسمممممبة تقلّص ر م  2008أن تكون حسممممماباا سمممممنة  -

 ،  د تم التصديا عليها من  بل مرا ب الحساباا،2009معامالا سنة 

 

ية من األ سا  لدش المصالب الجبائأن يتم تقديم مطلب في الغرض بالنسبة إلى كل  سه  -

يه من  بل مرا ب  ية يكون مؤشممممممرا عل المختصمممممممة حسمممممممب نموذا تعده إدارة الجبا

 الحساباا،

 

أن يتم إيداع التصممممممماريب المتعلقة باأل سممممممما  االحتيا ية المعنية باإلجراء  في اآلجال  -

 القانونية.

 

والخاضممعة للبممريبة على ( يمكن للمؤسممسمماا الناشممطة في إ ار مجلة تشممجيع االسممتفماراا 2

إيداع التصريب المتعلا بالقسه االحتيا ي األول المستوجب خالل سنة  %30الشركاا بنسبة 

 .2009جويلية  28إلى  اية  2009



289 

 

المتعلق بقانون المالي  لسننن    2009ديسنننمبر  21ؤرخ في مال 2009لسننن    71القانون عدد 

2010 . 

 

 زيت الزيتونإجراءات لمعالج  مديوني  معاصر ومصدري 

 

 

  24الفصل 

 

يمكن لمؤسمممسممماا القرض التي لها صمممفة بنك وللبنوا  ير المقيمة  ر  من أسمممال البمممريبة 

لداا بعنوان  %50على الشممممممركاا  مل المتخ ية وكا عا د لداا بعنوان الفوائض الت من المتخ

فوائض التأخير التي تبممممنتها إيراداتها والموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسممممبر 

والتي يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدرت ةيت الايتون اليين جابهوا صعوباا  2009

اء تقلباا األسممعار العالمية لايت الايتون على أن يتم جرّ  2006 – 2005ظرفية خالل موسممم 

 .2010و 2009هيا التخلي خالل سنتي  

 

ال يشمل هيا اإلجراء المعاصر ومصدرت ةيت الايتون اليين لهم صعوباا هيكلية  بل موسم 

2005 – 2006. 

 

ة على بولالنتفاع بهيا الطر  يتعيّن على المؤسممسمماا المعنية إرفاق التصممريب السممنوت بالبممري

الشممممممركاا بقائمة مفصمممممملة في الديون تبيّن خاصممممممة مبلغ الفوائض التعا دية وفوائض التأخير 

المتخلى عنها والسمممنة المالية التي تبمممّمنت إيراداتها الفوائض موضممموع التخلي وهوية المنتفع 

 بالتخلي.

 

  25الفصل 

 

ها من حسممممابات يمكن لمؤسممممسمممماا القرض التي لها صممممفة بنك وللبنوا  ير المقيمة أن تشممممطب

من المتخلممداا بعنوان الفوائض التعمما ممديممة وكممامممل المتخلممداا بعنوان فوائض التممأخير  50%

التي لم تتبمممممنها إيراداتها والتي  2009الموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمممممبر 

يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدرت ةيت الايتون اليين جابهوا صعوباا ظرفية خالل 

جّراء تقلباا األسممممعار العالمية لايت الايتون على أن يتم هيا التخلي  2006 – 2005سممممم مو

.  وال يمكن أن تؤدت عملية الشممممطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض 2010و 2009خالل سممممنتي

 في الربب الخاضع للبريبة لسنة الشطب.

 

اا هيكلية  بل موسم ال يشمل هيا اإلجراء المعاصر ومصدرت ةيت الايتون اليين لهم صعوب

2005 – 2006. 
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يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج  2010جوان  7مؤرخ في   2010لس     29 عددقانون 

 أسهمها بالبورص 
 

 الفصـــل األول

 

الفقرة الفرعية ـبتخفض نسبة البريبة على الشركاا المنصوا عليها بالفقرة الفرعية األولى و

من مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة  49من الفصل  Iالرابعة من الفقرة 

بالنسبة إلى الشركاا التي تدرا أسهمها العادية ببورصة األوراق  % 20على الشركاا إلى 

وذلك لمدة خمس سنواا  % 30المالية بتونس على أن ال تقل نسبة فتب رأل مالها للعموم عن 

 ابتداء من سنة اإلدراا. 

الل خويمنب هيا التخفيض للشركاا التي تدرا أسهمها العادية ببورصة األوراق المالية بتونس 

ق.م.ت عدد  25) نقحت بالفصل .2019ديسمبر  31إلى  2010الفترة الممتدة من  رة جانفي 

 (.19/08/2014المؤرخ في  2014لس    54

 

ال تطبا أحكام هيا الفصل على المؤسساا المنصوا عليها بالمطّاا السادسة والسابعة والفامنة 

من مجلّة البريبة على دخل  49من الفصل  Iوالتاسعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 

 األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا .

 

بالنسبة إلى الشركاا  %15الفصل إلى  الواردة بالفقرة األولى من هيا %20تخفّض نسبة 

والتي تدرا أسهمها العادية ببورصة األوراق  %25الخاضعة للبريبة على الشركاا بنسبة 

 2016لس    78ق.م عدد  1-12)أضيفت بالفصل . 2017المالية بتونس إبتداء من  ّرة جانفي 

 (.17/12/2016المؤرخ في 

  

  2الفصـــل 

 

شطب أسهم الشركاا المشار إليها بالفصل األول من هيا القانون من  وائم  ااينجر عن عملي

تياة سحب االمالمعنية باالمتياة الخمس سنواا  خاللاإلدراا ببورصة األوراق المالية بتونس 

لى ة المنصوا عليها بالفقرة الفرعية األوـودفع الفارق بين البريبة المستوجبة حسب النسب

اا ـل األشخـى دخـة علـة البريبـن مجلـم 49ل ـمن الفص I ن الفقرةـالرابعة موالفقرة الفرعية 

حسب الحالة  15%أو  % 20الطبيعيين والبريبة على الشركاا والبريبة المستوجبة بنسبة 

 2-12صل بالفنقحت ) باف إليه الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجارت به العمل.ت

 (.17/12/2016مؤرخ في ال 2016لس    78ق.م عدد 

 

من مجلة الحقوق واإلجراءاا  19ها بالفصل يوفي هيه الحالة تسرت آجال التقادم المنصوا عل

 الجبائية بداية من  رة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خاللها الشطب.

 

لية عم  ير أنه وفي صورة إدالء الشركة بشهادة مسلمة من  بل هيئة السوق المالية تفبت أن

 الشطب تمت ألسباب خارجة عن نطا ها يتم سحب االمتياة ابتداء من سنة الشطب.
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المتعلق بقانون المالي  لسننن    2010ديسنننمبر  17ؤرخ في مال 2010لسننن    58قانون عدد ال

2011 . 

 

 الي قأحكام مالئم  مع مراجع  ال ظام التقديري للضريب  على الدخل وأحكام انت

 

 :37الفصل 

 

( يمكن لألشخاا اليين كانوا ينتفعون بالنمام التقديرت وتم إلحا هم بالنمام الحقيقي إثر عملية 4

مكرر من  44جبائية إختيار خبوعهم للبريبة التقديرية المنصوا عليها بالفصل مرا بة 

مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا على أسال مطلب يتم 

 .2011ديسمبر  31اجل أ صاه  إيداعه في

 

وتتم في هيه الحالة تسوية األداء على القيمة المبافة بالنسبة للمعنيين باألمر  بقا ألحكام الفقراا 

 من مجلة األداء على القيمة المبافة. 2من الفصل  Iالفرعية "أ" و"ب" و"ا" من الفقرة 

 

المؤسسات ذات الصبغ  الص اعي   أحكام انتقالي  تتعلق بالضريب  على الدخل والمعلوم على

 2010أو التجاري  أو المه ي  في ال ظام التقديري المستوجب  بع وان س   

 

 :40الفصل 

 

البريبة على دخل على  2010ديسمبر  31يطبا التشريع الجبائي الجارت به العمل في 

 2010نة س لنمام التقديرت بعنواناألشخاا الطبيعيين المستوجبة على األشخاا الخاضعين ل

وجب المستالمعلوم على المؤسساا ذاا الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية كيلك على و

  على األشخاا الميكورين بعنوان نفس السنة.
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يتعلق بإجراءات جبائي  ومالي   2011أفريل  18مؤرخ في  2011لس    28مرسوم عدد 

 لمساندة االقتصاد الوط ي.

 

 الجمهورية المؤ ت،إن رئيس 

 با ترا  من وةير المالية،

المتعلا بالتنميم  2011مارل  23المؤرخ في  2011لسنة  14وبعد اإل الع على المرسوم عدد 

 المؤ ت للسله العمومية،

 وبعد مداولة مجلس الوةراء،

 يصدر المرسوم اآلتي نصه :

 

 الفصل األول :

 

لى دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة من مجلة البريبة ع 43ال تطبّا أحكام الفصل 

 على الشركاا على :

 

المداخيل المكتتبة في رأل المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسساا التي تنجا  -

 من مجلة تشجيع االستفماراا، 23إستفماراا بمنا ا التنمية الجهوية المنصوا عليها بالفصل 

 

و في الترفيع فيه للمؤسساا التي تنجا المداخيل المكتتبة في رأل المال األصلي أ -

 من المجلة الميكورة. 34إستفماراا في الجهاا المنصوا عليها بالفصل 

 

المداخيل المعاد استفمارها في بعث مشاريع فردية منجاة بمنا ا التنمية الجهوية  -

من مجلة تشجيع االستفماراا أو بالجهاا المنصوا عليها  23المنصوا عليها بالفصل 

 من نفس المجلة. 34فصل بال

 

 .2012ديسمبر  31وتطبّا أحكام هيا الفصل على المبالغ المحّررة أو المستعملة إلى  اية 

 

   : 2الفصـل 
 

 وتعّوض بما يلي: من مجلة تشجيع االستفماراا 23من الفصل  3تلغى أحكام الفقرة 

 

بالمسكن لفائدة األجراء )جديدة(: اإلعفاء من المساهمة في صندوق النهوض  -3الفقرة 

ومن األداء على التكوين المهني بالنسبة إلى االستفماراا المنجاة في  طاع السياحة وبالنسبة 

إلى االستفماراا المنجاة في  طاعاا الصناعة والصناعاا التقليدية وبعض أنشطة الخدماا 

ا تنمية الجهوية ذابالمجموعة الفانية من منا ا تشجيع التنمية الجهوية وبمنا ا تشجيع ال

 األولوية.
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   : 3الفصـل 
 

 مكرر فيما يلي نصه : 25يباف إلى مجلة تشجيع االستفماراا فصل 
 

والمنجاة  2011مكرر: تنتفع االستفماراا المصّر  بها ابتداء من  رة جانفي  25الفصل 

ليها عفي  طاعاا الصناعة والسياحة والصناعاا التقليدية وبعض أنشطة الخدماا المنصوا 

من هيه المجلّة والمنجاة بمنا ا تشجيع التنمية الجهوية المحّددة باألمر المنصوا  23بالفصل 

الميكور بتكفّل الدولة بمساهمة األعراف في النمام القانوني للبمان  23عليه بالفصل 

 االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسيين كاآلتي:
 

  التنمية الجهوية في  طاع السياحة: تكفـّل الدولة بهيه  بالنسبة إلى منا ا تشجيع

 المساهمة لمّدة العشر سنواا األولى ابتداء من تاريخ الدخول في  ور النشا  الفعلي،
 

  بالنسبة إلى المجموعة األولى من منا ا تشجيع التنمية الجهوية التي تببه  ائمتها

ض أنشطة الخدماا: تكفّل الدولة بأمر في  طاعاا الصناعة والصناعاا التقليدية وبع

بهيه المساهمة لمّدة الخمس سنواا األولى ابتداء من تاريخ الدخول في  ور النشا  

 الفعلي،
 

   بالنسبة إلى المجموعة الفانية من منا ا تشجيع التنمية الجهوية التي تببه  ائمتها

دولة تكفّل ال بأمر في  طاعاا الصناعة والصناعاا التقليدية وبعض أنشطة الخدماا:

بهيه المساهمة لمّدة الخمس سنواا األولى ابتداء من تاريخ الدخول في  ور النشا  

 الفعلي وبنسبة من هيه المساهمة لمّدة خمس سنواا إضافية تببه كما يلي:
 

 نسب  تكفّل الدول  الس   المع ي  بتكفّل الدول 

 %80 السنة األولى

 %65 السنة الفانية

 %50 السنة الفالفة

 %35 السنة الرابعة

 %20 السنة الخامسة

 

  بالنسبة إلى منا ا تشجيع التنمية الجهوية ذاا األولوية التي تببه  ائمتها بأمر في

 طاعاا الصناعة والصناعاا التقليدية وبعض أنشطة الخدماا: تكفـّل الدولة بهيه 

 المساهمة لمّدة العشر سنواا األولى ابتداء من تاريخ الدخول في  ور النشا  الفعلي. 
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 : 4الفصل 

 

من مجلة البريبة على  39من الفصل  VIIIدينار" الوارد بالفقرة  20.000ع مبلغ "يرفـّ 

 دينار. 50.000دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا إلى     

 

   : 5 الفصل
 

من  Iمن الفقرة  3بصرف النمر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من العدد 

 الجدول "ب مكرر" الملحا بمجلة األداء على القيمة المبافة :

 

تخبع التجهيااا الموّردة والتي ليس لها مفيل مصنوع محليا المنصوا عليها بالفصل  -

من مجلة تشجيع االستفماراا لألداء على القيمة  56والفصل  50والفقرة الفانية من الفصل  9

 حكام مجلة تشجيع االستفماراا،بصرف النمر عن أ %6المبافة بنسبة 

 

يو ـا العمل باألداء على القيمة المبافة بعنوان التجهيااا المصنوعة محليا  -

من مجلة تشجيع  56والفصل  50والفقرة الفانية من الفصل  9المنصوا عليها بالفصل 

ها ياالستفماراا والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استفماراا إحداث المشاريع المنصوا عل

 من مجلة تشجيع االستفماراا  ور النشا  الفعلي. 5بالفصل 

 

 : 6الفصل 

 

 .%3 بنسبة الديوانة مجلة من 130 الفصل من 3 بالفقرة الواردة %6 نسبة تعوض

 

 : 7الفصل 

 

 دةلمسان ظرفية ب جراءاا المراسيم المتعلقة  معنى على المتبّررة لمؤسساايمكن ل

 ر  لغاية ضبه الربب الخاضع  2011جانفي  14الصادرة بعد نشا ها  لمواصلة المؤسساا

للبريبة االستهالكاا التي تقوم بها بعنوان اآلالا والتجهيااا والمعداا الالةمة لالستغالل 

والقابلة لالستهالا  بقا للتشريع الجارت به العمل  2011المقتناة محليا أو الموّردة خالل سنة 

 .%33,33صوش بــ وذلك على أسال نسبة استهالا  

 

 : 8الفصل 

 

من  21من مجلة تشجيع االستفماراا والفصل  16بصرف النمر عن أحكام الفصل 

المتعلا بفباءاا األنشطة اال تصادية  1992أوا  03المؤرخ في  1992لسنة  81القانون عدد 

والمتعلا  1994مارل  07المؤرخ في  1994لسنة  42مكّرر من القانون عدد  7والفصل 

نمام المطبّا على ممارسة أنشطة شركاا التجارة الدولية، يمكن للمؤسساا المصدرة كليا بال

جاء من إنتاجها أو إسداء جاء  2011كما تم تعريفها بالتشريع الجارت به العمل بيع خالل سنة 
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من ر م معامالتها للتصدير المحقا  %50من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 

 .2010خالل سنة 

 

من مجلة تشجيع  17وتخبع المبيعاا والخدماا المعنية بهيا الفصل ألحكام الفصل 

 االستفماراا.

 

 : 9الفصل 

 

في  البريبة على الشركاا فائض من %50 بنسبة تسبقة مسبقة جبائية مرا بة دون تدفع

ترفع هيه ويوما من تاريخ تقديم مطلب االسترجاع المستوفي لجميع الشرو  القانونية.  30أجل 

 المراسيم المتعلقة ب جراءاا معنى على المتبّررة المؤسساا إلى بالنسبة %100النسبة إلى 

 .2011جانفي  14نشا ها الصادرة بعد  لمواصلة المؤسساا لمساندة ظرفية

 

تطبا أحكام الفقرة األولى من هيا الفصل على المؤسساا التي تخبع حساباتها   انونا 

والتي تم التصديا على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل  لتد يا مرا ب حساباا

أجل التصريب بالبريبة على الشركاا بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض 

 البريبة على الشركاا ودون أن يتبمن هيا التصديا احتراةاا لها مسال بأسال األداء.

 

 المستوفاة لجميعداء موضوع مطالب االسترجاع تطبّا أحكام هيا الفصل على فائض األ

 .2012والمودعة  بل  رة جانفي  الشرو  القانونية

 

 : 10الفصل 

                                                   

ب يداع  2011سبتمبر  30ينتفع كل مطالب باألداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أ صاه 

بالنسبة إلى السنواا التي  2011ب المودعة  بل  رة فيفرت تصاريب جبائية تصحيحية للتصاري

لجبائي لتشريع الم يشملها التقادم باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهيا العنوان  بقا ل

 الجارت به العمل.

 

ال تطبا أحكام هيا الفصل على المطالبين باألداء اليين تم تبليغهم  رار توظيا إجبارت 

 .2011ب مباء اعتراف بالدين  بل  رة فيفرت  لألداء أو  اموا

 

 : 11الفصل 

                                                   

ب يداع  2011سبتمبر  30ينتفع كل مطالب باألداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أ صاه 

 2011رت  رة فيفالتصاريب الجبائية التي لم يشملها التقادم و ير المودعة والتي حّل أجلها  بل 

 .لتشريع الجبائي الجارت به العملباإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهيا العنوان  بقا ل
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ال تطبا أحكام هيا الفصل على المطالبين باألداء اليين تم تبليغهم  رار توظيا إجبارت 

 .2011لألداء أو  اموا ب مباء اعتراف بالدين  بل  رة فيفرت 

 

 : 12الفصل 

 

كن إعادة جدولة المبالغ  ير المدفوعة بعنوان الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا يم

والعقوباا المالية والديوانية والصرفية المترتبة من الجدوالا المبرمة في إ ار العفو الجبائي 

 15المؤرخ في  2006لسنة  25من القانون عدد  8و 2المنصوا عليها ضمن أحكام الفصلين 

المؤرخ  2006لسنة   1من المرسوم عدد  5و 1 ينالمتعلا بسن عفو جبائي، والفصل 2006مات 

المتعلا بتحديد آجال جديدة لالنتفاع بالعفو الجبائي كما تمت المصاد ة  2006جويلية  31في 

وذلك، شريطة تقديم  2006نوفمبر  9المؤرخ في  2006لسنة  74عليه بمقتبى القانون عدد 

 .     2011سبتمبر 30الية المختص و تسديد القسه األول  بل مطلب إلى  ابض الم

      

تطبّا أحكام الفقرة األولى من هيا الفصل على المبالغ المتبقية بعنوان المعلوم على  

ة ال ومعلوم اإلجاةـالمؤسساا ذاا الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على الن

 ة في إ ار العفو الجبائي. المترتبة من الجدوالا المبرم

 

كما يمكن إعادة جدولة المبالغ  ير المدفوعة بعنوان المعلوم على العقاراا المبنية والمعلوم 

من القانون  5على األراضي  ير المبنية  المترتبة من الجدوالا المبرمة  بقا لمقتبياا الفصل 

بل تص  و تسديد القسه األول  الميكور شريطة تقديم مطلب في الغرض إلى  ابض المالية المخ

 . 2011جوان  30

 

وتببه جدوالا الدفع الجديدة حسب  يمة الديون المتبقية وأصناف المطالبين باألداء 

بقرار من وةير المالية لفترة أ صاها ثالث سنواا بالنسبة إلى الديون الراجعة للدولة وسنتين 

 وم.هيا المرسصدور سب بداية من تاريخ بالنسبة إلى الديون الراجعة للجماعاا المحلية  تحت

 

 :  13 الفصل

 

ال تطبّا خطايا التأخير في االستخالا الموظفة على الديون المفقلة المنصوا عليها 

مكرر من مجلة المحاسبة  72من مجلة الحقوق واإلجراءاا الجبائية والفصل  88بالفصل 

 . 2011المبالغ المسددة خالل سنة من مجلة الجباية المحلية، على  19العمومية والفصل 

 

ال يمكن أن يؤدت تطبيا أحكام هيا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة 

اإلدراا المحاسبي للمبالغ المسددة إلى تاريخ صدور هيا المرسوم باستفناء  حاالا صدور حكم 

اا التتبع والتنفيي لبمان ،  ب جراء2011خالل سنة ، باا وال يحول هيا اإلجراء دون القيام 

 خالا الدين.
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 : 14الفصل 

 

 2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58من القانون عدد  33تلغى أحكام الفصل 

 .2011المتعلا بقانون المالية لسنة 

 

 : 15الفصل 

 

 .2011ديسمبر  31من هيا المرسوم إلى  اية  6و 5تطبّا أحكام الفصلين 

 

 : 16الفصل 

 

وةير الشؤون االجتماعية ووةير المالية ووةير التجارة والسياحة ووةير التكوين المهني 

والتشغيل ووةير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيي هيا المرسوم اليت ينشر 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

 

 

  2011 أفريل 18تونس في         

 

              الجمهورية المؤ ت       رئيس              

 فؤاد المبزع                                                                     
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بت قيح التشريع المتعلق علق المت 2011أكتوبر  21مؤرخ في  2011لس    99المرسوم عدد 

والص اديق المشترك  للتوظيف في رأس مال ت مي  بشركات االستثمار ذات رأس مال ت مي  

 وتيسير شروط تدخالتها.

 

 إّن رئيس الجمهورية المؤ ت،

 با ترا  من وةير المالية،

المتعلا بشركاا  1988أوا  2المؤرخ في  1988لسنة  92بعد اال الع على القانون عدد 

 االستفمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوا الالحقة،

 2001لسنة  83المؤسساا التوظيا الجماعي الصادرة بمقتبى القانون عدد وعلى مجلة 

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوا الالحقة، 2001جويلية  24المؤرخ في 

المتعلا بصناديا المساعدة  2005جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  58وعلى القانون عدد 

 على االنطالق،

المتعلا بالتنميم المؤ ت  2011مارل  23لمؤرخ في ا 2011لسنة  14وعلى المرسوم عدد 

 للسله العمومية،

 وبعد مداولة مجلس الوةراء،

 : هيصدر المرسوم اآلتي نصّ 
 

والنقطة الفانية من المطة الفانية من الفقرة  22والفصل  21تلغى أحكام الفصل  – الفصل األّول

لسنة  92من القانون عدد  29 والفصل 24والفقرة الفانية من الفصل  23األولى من الفصل 

المتعلا بشركاا االستفمار كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوا  1988أوا  2المؤرخ في  1988

 الالحقة وتعوض باألحكام التالية:
 

يتمفل  رض شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية في المساهمة لحسابها  :(جديد) 21الفصل 

ا أو التفويت فيها في تعايا فرا االستفمار وتدعيم األموال أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالته

الياتية لشركاا منتصبة بالبالد التونسية و ير مدرجة ببورصة باستفناء تلك الناشطة في القطاع 

على  %80على األ ل من رأل مالها المحرر و %80العقارت المتعلا بالسكن وذلك بنسبة 

شكل صناديا ذاا رأل مال تنمية من  ير المتأتي  األ ل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في

من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من مياانية الدولة، وذلك في أجل أ صاه موفى السنتين 

 المواليتين لسنة تحرير رأل المال المكتتب أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها.
 

المنصوا عليها بالفقرة األولى من هيا تؤخي كيلك بعين االعتبار الحتساب نسبة االستعمال 

الفصل األسهم جديدة اإلصدار في السوق البديلة لبورصة األوراق المالية بتونس وذلك في حدود 

 من النسبة الميكورة. 30%
 

في صورة إدراا أسهم شركة تساهم فيها شركة استفمار ذاا رأل مال تنمية للتداول بالسوق 

لية بتونس، يتواصل أخيها بعين االعتبار الحتساب نسبة الرئيسية ببورصة األوراق الما

االستعمال المنصوا عليها بالفقرة األولى من هيا الفصل خالل مدة ال تتجاوة خمس سنواا 

 ابتداء من تاريخ اإلدراا
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تكون مساهماا شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية في شكل اكتتاب  :(جديد) 22الفصل 

أو ا تناء أسهم عادية أو ذاا أولوية في الربب دون حا اال تراع أو حصص الشركاء أو شهاداا 

 استفمار.
 

 

يجب أن تكون مساهماا شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية موضوع اتفا ياا تبرم 

ن ألت وال يمك  رق وآجال إنجاة عملياا إعادة اإلحالة أو التفويت بينها وبين الباعفين تببه

 شركة استفمار ذاا رأل مال تنمية أن تمسك بمفردها األ لبية في رأل المال.

ويجب أالّ تتبمن هيه االتفا ياا ضماناا خارا المشروع أو مكافآا ال تكون شرو ها مرتبطة 

 بنتائج المشاريع.
 

 

مار ذاا رأل مال تنمية أن تتدخل عن  ريا اكتتاب أو ا تناء كما يمكن لشركاا االستف

سنداا المساهمة أو ر اع  ابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ األخرش الشبيهة 

في  كما يمكنها أن تسند تسبقاا. باألموال الياتية  بقا للتشاريع والتراتيب الجارت بها العمل

 د وشرو  هيه التدخالا بمقتبى أمر.شكل حساب جار للشركاء. وتببه حدو
 

ويتعين على شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية، عند إعادة إحالة السنداا موضوع 

تدخالتها أو التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقاا في شكل حساب جار للشركاء، إعادة 

نصوا عليها استعمال المحصول المتأتي من هيه العملياا حسب نفس الشرو  واآلجال الم

من هيا القانون، إال في حالة التخفيض في رأل مالها أو سحب  21بالفقرة األولى من الفصل 

 المبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديا استفمار ذاا رأل مال تنمية.
 

ويساوت محصول إعادة اإلحالة أو التفويت اليت يتعين إعادة استعماله سعر إعادة اإلحالة 

 تطر  منه القيمة الاائدة المحققة وبعد األخي بعين االعتبار للقيمة النا صة المسجلة.أو التفويت 
 

 :)النقطة الفانية جديدة من المطة الفانية من الفقرة األولى( 23الفصل 
 

وموارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير، ويخبع التصرف في هيه الموارد 

 إلى تصريب لدش هيئة السوق المالية. لفائدة المستفمرين الحيرين

وفي هيه الحالة تتولى شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية إعالم هيئة السوق المالية بقواعد 

 تصرفها.

 يتم تعريا المستفمرين الحيرين بمقتبى أمر.
 

ويخبع التصرف في هيه الموارد لفائدة مستفمرين من  ير المشار إليهم أعاله إلى 

 يئة السوق المالية.ترخيص من ه

تببه بترتيب لهيئة السوق المالية  واعد حماية أموال المستفمرين وسالمة  ،وفي هيه الحالة

 العملياا.
 

تخبع شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على 

يئة السوق إلى ر ابة هذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير من المستفمرين الحيرين أو  ير الحيرين 

 المالية.

 وتببه شرو  و رق إسناد الترخيص ونموذا التصريب بترتيب من هيئة السوق المالية.
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 )الفقرة الثاني  جديدة(:  24الفصل 

ويتعين على شركاا االسفمار موافاة وةارة المالية، بطلب منها، بكل المعلوماا واإلحصائياا 

 المتعلقة بنشا ها.

ركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع ويتعين على ش

 على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير موافاة هيئة السوق المالية، بطلب منها، بكل المعلوماا 

 المتعلقة بنشا ها.
 

 وتحدد هيئة السوق المالية بمقتبى ترتيب محتوش وتواتر و رق إرسال المعلوماا المطلوبة.

يعا ب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراو  بين ألفين  :(جديد) 29ل الفص

وعشرين ألا دينار أو ب حدش هاتين العقوبتين، المؤسس أو الرئيس المدير العام أو المدير العام 

لشركة االستفمار أو أحد أعباء مجلس إدارتها أو هيئة إدارتها أو رئيس هيئة اإلدارة الجماعية 

اليت يخالا إحدش أحكام هيا القانون المتعلقة بشرو  التكوين والتسيير، وكيلك كّل الجماعية 

شخص أو مسير  انوني أو فعلي لشركة استفمار ذاا رأل مال تنمية ناشطة وتتعا ى نشا  

موضوعة على ذمتها دون الحصول على ترخيص  بقا التصرف لفائدة الغير في موارد خاصة 

ثالفا  23ألحكام هيا القانون أو تواصل تعا ي هيا النشا  بعد سحب الترخيص في إ ار الفصل 

 من هيا القانون. وتباعا العقوبة في صورة العود.
 

المتعلا بشركاا  1988أوا  2المؤرخ في  1988لسنة  92يباف إلى القانون عدد  -2الفصل 

 ثالفا هيا نصه: 23ستفمار فصل اال
 

تمارل هيئة السوق المالية السلطة التأديبية تجاه شركاا االستفمار ذاا رأل  ثالثا: 23الفصل 

 مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها لفائدة الغير.

ائيا، عن أو ج يمكن لهيئة السوق المالية أن تقرر مع التعليل التو يا الو تي أو النهائي، كليا

 ممارسة نشا  التصرف في الموارد الخاصة الموضوعة على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير.

من هيا القانون إما بطلب  23تسحب هيئة السوق المالية الترخيص المنصوا عليه بالفصل 

 لية:امن المنتفع بالترخيص أو بمبادرة منها بعد سماع المنتفع بالترخيص وذلك في الحاالا الت

 إذا لم يستعمل الترخيص في أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إسناده،  -

 إذا لم يعد المنتفع بالتصريب يستجيب للشرو  التي منب على أساسها الترخيص، -

 إذا لم يراع المنتفع بالترخيص التشاريع أو التراتيب الجارت بها العمل. -

  رار السحب على تاريخ فاعليته. وينصّ 
 

رابعا من مجلة مؤسساا  22ثالفا و 22مكرر و 22تلغى أحكام الفصول  – 3الفصل 

 2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83التوظيا الجماعي الصادرة بالقانون عدد 

 وتعوض باألحكام التالية:

الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية هي صناديا  :(جديد)مكرر  22الفصل 

مشتركة للتوظيا في األوراق المالية يتمفل  رضها في المساهمة لحساب حاملي 

الحصص وبهدف إعادة إحالتها أو التفويت فيها في تعايا فرا االستفمار وتدعيم 

تنمية،  ا في رأل مالاألموال الياتية للشركاا. ويتعين على الصناديا المشتركة للتوظي

على األ ل  %80في أجل أ صاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال 
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من موجوداتها في شركاا منتصبة بالبالد التونسية و ير مدرجة ببورصة األوراق 

 المالية بتونس باستفناء تلك الناشطة في القطاع العقارت المتعلا بالسكن.

بار الحتساب نسبة االستعمال المنصوا عليها بالفقرة األولى من تؤخي كيلك بعين االعت

هيا الفصل األسهم جديدة اإلصدار في السوق البديلة لبورصة األوراق المالية بتونس 

 من النسبة الميكورة. %30وذلك في حدود 

في صورة إدراا أسهم شركة يساهم فيها صندوق مشترا للتوظيا في رأل مال تنمية 

سوق الرئيسية ببورصة األوراق المالية بتونس، يتواصل أخيها بعين االعتبار للتداول بال

الحتساب نسبة االستعمال المنصوا عليها بالفقرة األولى من هيا الفصل خالل مدة ال 

 تتجاوة خمس سنواا ابتداء من تاريخ اإلدراا.
 

ن نمية أيمكن للصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال ت :(جديد)ثالثا  22الفصل 

تتكون في شكل صناديا تستعمل موجوداتها في االكتتاب في حصص الصناديا المشتركة 

مكرر من هيه المجلة أو في  22للتوظيا في رأل مال تنمية المنصوا عليها بالفصل 

االكتتاب في حصص صناديا المساعدة على االنطالق المنصوا عليها بالقانون عدد 

 .2005يلية جو 18المؤرخ في  2005لسنة  58
 

 وتببه شرو  وحدود هيه االستعماالا بمقتبى أمر.
 

تكون مساهماا الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال  :(جديد)رابعا  22الفصل 

مكرر من هيه المجلة في شكل اكتتاب أو ا تناء أسهم  22تنمية المنصوا عليها بالفصل 

عادية أو ذاا أولوية في الربب دون حا اال تراع أو شهاداا استفمار وبصرف النمر 

 أو اكتتاب حصص الشركاء.مكرر من هيه المجلة، في شكل ا تناء  22عن أحكام الفصل 
 

ويجب أن تكون مساهماا الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية موضوع 

اتفا ياا تبرم بين شركة التصرف والباعفين تببه  رق وآجال إنجاة عملياا إعادة 

 اإلحالة أو التفويت.
 

ها ن شرو ويجب أال تتبمن هيه االتفا ياا ضماناا خارا المشروع أو لمكافآا ال تكو

 مرتبطة بنتائج المشاريع.
 

كما يمكن للصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية المنصوا عليها بهيا الفصل 

أن تتدخل عن  ريا اكتتاب أو ا تناء سنداا المساهمة أو ر اع  ابلة للتحويل إلى أسهم 

يب والترات وبصفة عامة كل الصيغ األخرش الشبيهة باألموال الياتية  بقا للتشاريع

الجارت بها العمل. كما يمكنها أن تسند تسبقاا في شكل حساب جار للشركاء. وتببه 

 حدود وشرو  هيه التدخالا بمقتبى أمر.
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ويتعين على الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية، عند إعادة إحالة السنداا 

في شكل حساب جار  موضوع تدخالتها أو التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقاا

للشركاء، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هيه العملياا حسب نفس الشرو  واآلجال 

مكرر من هيه المجلة إال إذا تمت هيه العملياا خالل فترة  22المنصوا عليها بالفصل 

 إحدش عشر من هيه المجلة. 22ما  بل التصفية المنصوا عليها بالفصل 
 

اإلحالة أو التفويت اليت يتعين إعادة استعماله سعر إعادة اإلحالة ويساوت محصول إعادة 

 أو التفويت بعد  ر  القيمة الاائدة المحققة واألخي بعين االعتبار للقيمة النا صة المسجلة.
 

لسنة  83تباف إلى مجلة مؤسساا التوظيا الجماعي الصادرة بالقانون عدد  -4الفصل 

 22سابعا و 22سادسا و 22خامسا و 22الفصول  2001جويلية  24المؤرخ في  2001

 22ثالثة عشر و 22اثني عشر و 22إحدش عشر و 22عاشرا و 22تاسعا و 22ثامنا و

ثامنة عشر فيما  22سابعة عشر و 22سادسة عشر و 22خامسة عشر و 22رابعة عشر و

 يلي نصها:
 

تخصص اإلجراءاا المخففة الكتتاب وا تناء حصص الصناديا  خامسا: 22الفصل 

المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية للمستفمرين الحيرين كما يتم تعريفهم بالتشريع 

الجارت به العمل وكيلك للمسيرين أو لألجراء أو لألشخاا الطبيعيين العاملين لحساب 

 شركة التصرف في الصناديا أو لشركة التصرف نفسها.
 

 وتببه اإلجراءاا المخففة بمقتبى ترتيب من هيئة السوق المالية.
 

 يخبع إحداث وتصفية هيه الصناديا إلى ترخيص مخفا من هيئة السوق المالية.
 

على المودع لديه التفبت من أن المكتتب أو المقتني من بين المستفمرين المشار إليهم 

مقتني صر  فعليا أنه على علم بأن هيا أعاله. كما يتعين عليه التفبت أن المكتتب أو ال

 الصندوق يخبع ألحكام هيا الفصل.
 

ال يمكن لحاملي حصص الصندوق  لب إعادة شراء حصصهم  بل  سادسا: 22الفصل 

سنواا، ويمكن لحاملي  10انقباء فترة محددة بنمامه الداخلي التي ال يمكنها أن تتجاوة 

بتصفية الصندوق إذا لم تتم االستجابة إلى الحصص، بعد انقباء هيه الفترة، المطالبة 

 مطالب إعادة الشراء خالل سنة من تاريخ إيداع هيه المطالب لدش المتصرف.
 

ياداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص ب عادة شراء  سابعا: 22الفصل 

 حصص مكتتبة سابقا من  بل الصندوق المشترا للتوظيا في رأل مال تنمية.
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جوة إعادة شراء حصص مكتتبة سابقا إذا انخفبت القيمة األصلية للحصص  ير أنه ال ي

المتداولة إلى حد خمسين ألا دينار. وإذا بقيت القيمة األصلية لمجموع الحصص المتداولة 

 مدة تسعين يوما دون مائة ألا دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق.
 

ترا للتوظيا في رأل مال تنمية يكون المتصرف في صندوق مش ثام ا: 22الفصل 

من القانون  20من هيه المجلة أو بالفصل  31شركة تصرف منصوا عليها بالفصل 

المتعلا بتدعيم سالمة العال اا  2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة  96عدد 

المالية. ويقوم المتصرف بالتصرف في الصندوق لحساب حاملي الحصص وفقا ألحكام 

 ما ينص عليه نمامه الداخلي.هيه المجلة ول
 

ويقوم في هيا اإل ار بتمفيل حاملي الحصص في كل الدعاوش القبائية سواء عند الطلب 

أو عند الدفاع وفي كل األعمال التي تهم حقو هم وواجباتهم. ويمارل بالخصوا الحقوق 

 المتصلة باألوراق المالية التي يتبمنها الصندوق.

 لحساب الصندوق المشترا للتوظيا في رأل مال تنمية.وال يمكن للمتصرف اال تراض 
 

يمكن أن ينص النمام الداخلي للصندوق المشترا للتوظيا في رأل  تاسعا: 22الفصل 

مال تنمية على فترة أو عدة فتراا لالكتتاب لمدة محددة. وال يمكن لشركة التصرف 

حسب الشرو  توةيع أت جاء من الموجوداا إال عند انقباء آخر فترة اكتتاب و

 خامسة عشر من هيه المجلة. 22إحدش عشر و 22المنصوا عليها بالفصلين 
 

يمكن التفويت في حصص الصندوق المشترا للتوظيا في رأل  عاشرا: 22الفصل 

مال تنمية مني اكتتابها. في صورة عدم تحرير الحصص بالكامل، يكون المكتتب والمحال 

ينهم بدفع المبلغ  ير المحرر منها. وإذا امتنع حامل لهم بالتوالي ملامين بالتبامن فيما ب

الحصص عن تحرير المبالغ المتبقية من الحصص المكتتبة في اآلجال المحددة من  بل 

شركة التصرف، ف ن هيه األخيرة توجه له إنيارا بموجب رسالة مبمونة الوصول مع 

اإلنيار، ف نه يمكن  اإلعالم بالبلوغ. وإذا انقبى شهر دون أن يترتب أت أثر عن هيا

لشركة التصرف التفويت في هيه الحصص دون أت إذن  بائي.  ير أن المكتتب أو 

المحال إليه اليت  ام بالتفويت في حصصه يصبب  ير ملام بدفع ما لم تقم شركة التصرف 

بالمطالبة به بعد مبي سنتين من تحويل الحصص التي تم التفويت فيها من حساب إلى 

 حساب.
 

يمكن للصندوق المشترا للتوظيا في رأل مال تنمية أن يدخل  إحدى عشر: 22 الفصل

في فترة ما  بل التصفية بعد التصريب بيلك لدش هيئة السوق المالية ومركا مرا بة 

 األداءاا المختص، وذلك: 
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ابتداء من افتتا  السنة المالية الموالية لختم سنته المالية الخامسة إذا لم يتم اكتتاب حصص  -

 جديدة مني انقباء فترة اكتتاب أ صاها ثمانية عشر شهرا التي تلي مباشرة تاريخ تأسيسه،

ابتداء من افتتا  السنة المالية الموالية لختم السنة المالية الخامسة التي تلي تلك التي تمت  -

 خاللها آخر االكتتاباا في الحاالا األخرش.
 

مكرر من هيه المجلة  22عليها بالفصل يمكن عدم احترام نسبة االستعمال المنصوا 

ابتداء من السنة المالية التي تم خاللها إيداع التصريب المنصوا عليه بالفقرة األولى من 

 هيا الفصل.
 

 خالل فترة ما  بل التصفية، ال يمكن للصندوق: اث ي عشر: 22الفصل 
 

 السما  باكتتاباا في حصص جديدة، -

افتتا  السنة المالية الموالية لتلك التي انطلقت فيها  أن يمتلك ضمن موجوداته ابتداء من -

 فترة ما  بل التصفية سوش:
 

*سنداا أو حقوق شركاا  ير مدرجة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة األوراق 

المالية بتونس أو سنداا أو حقوق الشركاا المدرجة للتداول بالسوق الرئيسية لبورصة 

تم أخيها بعين االعتبار في احتساب نسبة االستعمال األوراق المالية بتونس التي 

مكرر من هيه المجلة وكيلك التسبقاا في شكل حساب  22المنصوا عليها بالفصل 

 جارت للشركاء لفائدة هيه الشركاا.
 

*توظيفاا محاصيل التفويت في موجوداته ومحاصيل أخرش في انتمار توةيعها في 

لية للسنة التي تم خاللها التفويت أو تحقيا أجل أ صاه موفى السنة المالية الموا

 من موجوداته. %20المحاصيل، وكيلك توظيا السيولة في حدود 
 

إذا نص النمام الداخلي للصندوق على التحرير التدريجي للمبالغ،  ثالث  عشر: 22الفصل 

يتم تحرير المبالغ المتعلقة بتدخالته من  بل حاملي الحصص بطلب من شركة التصرف 

 إحدش عشر من هيه المجلة. 22 بل فترة ما  بل التصفية المنصوا عليها بالفصل 

 ير  باها توظيا فوائد على المبالغويحدد النمام الداخلي للصندوق الصيغ التي يتم بمقت

 المدفوعة في تاريخ استحقا ها المحدد من  بل شركة التصرف.

عاشرا من هيه المجلة على الحصص التي  22تطبا األحكام المنصوا عليها بالفصل 

 ال يتم تحريرها.
 

 تتم إعادة شراء حصص الصندوق نقدا إذا أمكن ذلك. رابع  عشر: 22الفصل 
 

حل الصندوق يمكن، بطلب صريب من حاملي الحصص، أن تتم إعادة   ير أنه، عند

شراء الحصص في شكل سنداا الشركاا التي يساهم فيها الصندوق، إذا نص نمامه 
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الداخلي على ذلك وفي  ياب أت حكم أو شر  استفنائي يحد من حرية التفويت في هيه 

 السنداا.
 

ام الشراء حسب الشرو  التي يببطها النميتولى المودع لديه تنفيي وتسوية عملياا إعادة 

الداخلي للصندوق، ومنها خاصة آجال إعادة الشراء التي ال يمكن أن تتجاوة مدتها السنة 

 ابتداء من تاريخ إيداع  لب إعادة الشراء.
 

في صورة امتالا شركة التصرف في الصندوق أو مساهميها أو مسيريها أو األشخاا 

مكلفين بالتصرف في الصندوق لحصص، ال يمكنهم االنتفاع الطبيعيين أو المعنويين ال

ب عادة الشراء إال بعد إعادة شراء أو تسديد الحصص األخرش المكتتبة وذلك في حدود 

 المبلغ المحرر أو عند تصفية الصندوق.

 

يمكن لشركة التصرف توةيع جاء من موجوداا الصندوق  خامس  عشر: 22الفصل 

 نقدا خالل فترة ما  بل التصفية.
 

 ير أنه يمكن أن يتم هيا التوةيع في شكل سنداا الشركاا التي يساهم فيها الصندوق إذا 

نص نمامه الداخلي على ذلك وفي  ياب أت أحكام أو شرو  استفنائية تحد من حرية 

وإذا منب جميع حاملي الحصص إمكانية االختيار بين الخالا  التفويت في هيه السنداا

 نقدا أو في شكل سنداا.
 

 تخصص المبالغ أو القيم الموةعة أو ال لتسديد الحصص.
 

يمكن أن ينص النمام الداخلي للصندوق عند التصفية على منب  سادس  عشر: 22الفصل 

حصول التصفية وذلك من با ي م %20جاء من موجوداته لشركة التصرف ال يتجاوة 

 رابعة عشر من هيه المجلة. 22 بقا ألحكام الفصل 
 

تعلم شركة التصرف حاملي الحصص بتسمياا ممفليها في  سابع  عشر: 22الفصل 

هيئاا التصرف أو اإلدارة أو األجراء في مهام مديرين عامين أو وكالء أو أعباء مجلس 

لس المرا بة للشركاا التي يساهم فيها اإلدارة أو أعباء هيئة اإلدارة الجماعية أو مج

 الصندوق.
 

تطبا على الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية  ثماني  عشر: 22الفصل 

 28إلى  26ومن  23منه، وأحكام الفصول  16و 15أحكام الباب الفاني باستفناء الفصلين 

وان الفالث من هيه المجلة من الباب الفالث من العنوان األول وأحكام العن 34إلى  31ومن 

 ما لم تتعارض مع أحكام هيا الباب.
 

جويلية  18المؤرخ في  2005لسنة  58من القانون عدد  4تلغى أحكام الفصل  -5الفصل 

 المتعلا بصناديا المساعدة على االنطالق وتعوض باألحكام التالية: 2005
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يكون المتصرف في صناديا المساعدة على اإلنطالق شركة التصرف  :(جديد) 4الفصل 

من مجلة مؤسساا التوظيا الجماعي الصادرة بالقانون  31المنصوا عليها بالفصل 

 96من القانون عدد  20أو بالفصل  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83عدد 

 مة العال اا المالية.المتعلا بتدعيم سال 2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة 
 

  – 6الفصل 
 

يتعين على شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور هيا المرسوم  (1

والتي تتعا ى نشا  التصرف في موارد خاصة وضعت على ذمتها لفائدة الغير، حسب 

ئة هيالحالة، إما التصريب بيلك لدش هيئة السوق المالية أو  لب ترخيص للغرض من 

أوا  2المؤرخ في  1988لسنة  92من القانون عدد  23السوق المالية  بقا ألحكام الفصل 

المتعلا بشركاا االستفمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوا الالحقة، وذلك في  1988

 أشهر ابتداء من تاريخ صدور هيا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 6أجل 
 

ك اليين تم الترخيص نالبورصة ومؤسساا القرض التي لها صفة بيواصل وسطاء  (2

لهم لتعا ي نشا  التصرف في الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية وصناديا 

المساعدة على االنطالق، القيام بهيا النشا  إلى  اية تصفية الصناديا المشتركة للتوظيا 

 االنطالق التي يديرونها.في رأل مال تنمية أو صناديا المساعدة على 
 

 ينشر هيا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.  – 7الفصل 

 .2011أكتوبر  21تونس في 

 

 

 رئيس الجمهورية المؤ ت

 فؤاد المبزع
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 2012المتعلق بقانون المالي  لس    2011ديسمبر  31ؤرخ في مال 2011لس    7قانون عدد ال

 

 لحث مؤسسات القرض علىإجراءات ظرفي  

 مساندة المؤسسات االقتصادي 

 التي تضّررت جّراء األحداث األخيرة

 

 : 26الفصل 

 

ال تأخي مؤسساا القرض  2011لغاية ضبه ربحها الخاضع للبريبة على الشركاا لسنة 

، بعين االعتبار الفوائد المؤجلة على 2001لسنة  65المرخص لها في إ ار القانون عدد 

ا الجارية والتي تستوجب متابعة خاصة  بقا للتراتيب الجارت بها العمل وذلك شريطة التعهّدا

 بقائمة مفصلة للفوائد المؤّجلة الميكورة. 2011إرفاق التصريب بالبريبة على الشركاا لسنة 

 

وتدمج الفوائد المنصوا عليها بالفقرة األولى أعاله ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي يتم فيها 

 خالصها.است

 

 : 27الفصل 

 

تطر  مؤسساا القرض  2011لغاية ضبه ربحها الخاضع للبريبة على الشركاا لسنة 

، المدخراا "ذاا الصبغة العامة" التي 2001لسنة  65المرخص لها في إ ار القانون عدد 

 تكّونها لتغطية المخا ر الكامنة على التعهداا الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة  بقا

من إجمالي  ائم هيه التعهداا في موفى  %1للتراتيب الجارت بها العمل وذلك في حدود نسبة 

 .2011سنة 

 

ويستوجب الطر  إرفاق التصريب بالبريبة على الشركاا بقائمة التعهداا الميكورة 

 والمدخراا المكّونة بعنوانها.

 

تي لنتيجة الجبائية للسنة الوتدمج المدخراا التي تم  رحها بمقتبى أحكام هيا الفصل ضمن ا

 تصبب فيها دون موجب.
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 لس  التكميلي المتعلق بقانون المالي   2012 ماي 16ؤرخ في مال 2012لس    1قانون عدد ال

2012. 

 

 إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل
 

 

 : 3الفصل 

 

أفريل  18المؤرخ في  2011لسنة  28بصرف النمر عن أحكام الفصل األول من المرسوم عدد 

 43المتعلا ب جراءاا جبائية ومالية لمساندة اال تصاد الو ني، ال تطبّا أحكام الفصل  2011

 من مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا على :

 

اا أو رالمبالغ المكتتبة في رأل المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسساا التي تنجا استفما -

المستعملة في بعث مشاريع فردية في  طاعاا منصوا عليها بمجلة تشجيع االستفماراا 

باستفناء  طاع البعث العقارت المخصص للسكن  ير االجتماعي. ويتعيّن لالنتفاع بهيا اإلجراء 

: 

 

  للسنة الموالية للسنة سنواا ابتداء من  رة جانفي  5عدم التخفيض في رأل المال مدة

 سائر،باستفناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخ م فيها تحرير رأل المال المكتتبالتي ت

 

  عدم التفويت في األسهم أو في المناباا اإلجتماعية موضوع عملية االكتتاب أو في

المشاريع الفردية المشار إليها أعاله  بل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأل المال 

 تعمال المبالغ.المكتتب أو لسنة اس

 

المبالغ المودعة في حساباا اإلدخار في األسهم أو في حساباا اإلدخار لالستفمار المنصوا  -

عليها بمجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا. وتخبع هيه 

يه بهالمبالغ إلى الشرو  واألحكام المنصوا عليها بالتشريع الجارت به العمل والخاصة 

 الحساباا.

 

ديسمبر  31تطبّا أحكام هيا الفصل على المبالغ المكتتبة أو المستعملة أو المودعة إلى  اية 

2012. 

 

وال تمنب المبالغ المعنية بأحكام هيا الفصل حا االنتفاع باالمتياةاا الجبائية بعنوان إعادة 

 العمل.استفمار المداخيل واألربا  المنصوا عليها بالتشريع الجارت به 

 

وينجر عن اإلخالل بأحكام هيا الفصل دفع البريبة على الدخل بعنوان المبالغ التي انتفعت 

 باإلجراء تباف إليها الخطايا المستوجبة  بقا للتشريع الجبائي الجارت به العمل.
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 :1 4الفصل 

 

تقوم  يتنتفع المؤسساا الناشطة في القطاعاا المنصوا عليها بمجلة تشجيع االستفماراا والت

بانتداب بصفة  ارة  البي شغل ألول مرة من حاملي الجنسية التونسية بطر  إضافي من أسال 

البريبة على الدخل أو البريبة على الشركاا بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر في 

 ةدينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير. وال يطبّا هيا االمتيا 3000من األجر مع سقا  %50حدود 

على االنتداباا التي تنتفع المؤسساا الخاصة بعنوانها بالتكفّل بنسبة من األجور المدفوعة  بقا 

 للتشريع الجارت به العمل.

 

وتعفى هيه المؤسساا من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض 

 باألمر.بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين 

 

كما تنتفع هيه المؤسساا في صورة عدم انتفاعها بتكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النمام 

القانوني للبمان االجتماعي بمقتبى التشريع الجارت به العمل، بتكفـّل الدولة بمساهمة 

 . راألعراف في النمام القانوني للبمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألم

 

 تطبّا أحكام هيا الفصل على : 

 

 ،2013ديسمبر  31إلى  اية  2012االنتداباا التي تتم خالل الفترة الممتدة من  رة أفريل  -

 

لمتربّصين في إ ار عقود تربصاا اإلعداد  2013ديسمبر  31االنتداباا التي تتم بعد تاريخ  -

برمة خالل الفترة الممتدة من  رة أفريل للحياة المهنية أو عقود التأهيل واإلدماا المهني الم

 .2013ديسمبر  31إلى  اية  2012

 

وتطبّا أحكام هيا الفصل لمدة خمس سنواا ابتداء من تاريخ االنتداب وال تؤخي بعين االعتبار 

 فتراا التربّص الحتساب هيه المدة. 

 

 وتببه شرو  و رق إسناد هيه االمتياةاا بمقتبى أمر.

 
                                                 

 وحسب نفس الشرو :الفصل يتواصل العمل بأحكام هيا  - 1

 (،30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  21) الفصل  2014خالل سنة   -

على االنتداباا بصفة  ارة لطالبي شغل ألول مرة من  2016ديسمبر  31إلى  2015خالل الفترة الممتدة من  رة جانفي   -

  حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة و نية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم.

وتاريخ دخول  انون المالية  2015على أن ال تطالب المؤسساا المنتفعة بهيا اإلجراء خالل الفترة المتراوحة بين  رة جانفي 

والمساهمة  باسترجاع المبالغ المسددة بعنوان األداء على التكوين المهني (2015أوا  30حيا التطبيا ) 2015التكميلي لسنة 

 ومساهمة األعراف في النمام القانوني للبمان االجتماعي. ة األجراءفي صندوق النهوض بالمسكن لفائد

  .(2015/ 18/08المؤرخ في  30ق.م.ا عدد  1-10ل ) الفص
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 مار ذات رأس مال ت مي م ح شركات االستث

 والص اديق المشترك  للتوظيف في رأس مال ت مي 

 مهل  إضافي  الستعمال المبالغ الموضوع  على ذمتها

 

 

 : 6الفصل 

 

لسنة  92يتعيّن على شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية المنصوا عليها بالقانون عدد  

المتعلا بشركاا االستفمار وعلى شركاا التصّرف في  1988أوا  2المؤرخ في  1988

الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية المنصوا عليها بمجلة مؤسساا التوظيا 

استعمال رأل  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83عدد  الجماعي الصادرة بالقانون

المال المحّرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديا ذاا رأل مال تنمية والحصص المحّررة 

في المؤسساا والمشاريع المنصوا  2012ديسمبر  31في أجل أ صاه  2009خالل سنة 

ل األشخاا الطبيعيين والبريبة على سابعا من مجلة البريبة على دخ 39عليها بالفصل 

 الشركاا.

 

من عملياا التفويت  2009تطبّا أحكام هيا الفصل كيلك على المحاصيل المحققة خالل سنة 

أو إعادة إحالة المساهماا في المؤسساا والمشاريع المشار إليها أعاله من  بل شركاا 

 المشتركة للتوظيا في رأل االستفمار ذاا رأل مال تنمية وشركاا التصّرف في الصناديا

 مال تنمية.

 

 توضيح تطبيق ال ظام الجبائي

 الخاص بالتمويل اإلسالمي
 

 

 

 : 13الفصل 

 

 31 في المؤرخ 2011لسنة   7من القانون عدد  37إلى  28تطبّا أيبا أحكام الفصول من 

المتعلقة ب رساء نمام جبائي خاا للتمويل  2012 لسنة المالية بقانون والمتعلا 2011 ديسمبر

اإلسالمي على عقود وعملياا المرابحة واالستصناع واإلجارة والسلم المنجاة من  بل مؤسساا 

 .2012القرض  بل  رة جانفي 

 

وال يمكن أن يؤدت تطبيا أحكام هيا الفصل إلى إرجاع المبالغ المدفوعة  بل دخول  انون المالية 

 لتطبيا.حيّا ا 2012لسنة 
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 إجراءات لمعالج  مديوني 

 قطاع الفالح  والصيد البحري

 

 

 : 59الفـصل 

 

تتخلى الدولة  عن كامل مبالغ فوائض  التأخير ونسبة من مبالغ الفوائض العادية الموظفة على  

والتي ال يفوق مبلغها من حيث   2011القروض الفالحية المتحصل عليها إلى موفى  ديسمبر 

األصل عشرة آالف دينار للفال  الواحد في تاريخ الحصول عليها  والتي أسندا على إعتماداا 

ية الدولة أو على  ــروض خـارجـيـة مباشـرة لفــائـدة الـدولة وذلـك فـي حـدود خمسين مياان

 مليـون دينـار. 

   

ويتم التخلي عن الفوائض العادية  بنسبة تعادل نسبة استخالا أصل الدين. ويستوجب االنتفاع 

تم جدولة با ي . وت 10%بأحكام هــــيا الفصل أن ال تقّل نسبة استخالا أصــل الــدين عن 

 سنواا تحتسب من تاريخ إبـرام عـقد الجدولة  .10المتخلداا على مدة أ صاها 

  

 : 60الفـصل 

 

تتخلى الدولة  عن نسبة من مبالغ فوائض التأخير الموظفة على القروض الفالحية المتحصل  

والتي يفوق مبلغها من حيث األصل عشرة آالف دينار للفال    2011عليها إلى موفى ديسمبر 

الواحد في تاريخ الحصول عليها  والمسندة على إعتماداا مياانية الدولة أو على  ــروض 

 باشـرة لفــائـدة الـدولة وذلـك فـي حـدود عشرين مليـون دينـار.خـارجـيـة م

    

ويتم التخلي عن فوائض التأخير بنسبة تعادل نسبة استخالا أصل الدين والفوائض التعا دية. 

ويستوجب االنتفاع بأحكام هيا الفصل أن ال تقل نسبة استخالا أصل الدين و الفوائض التعا دية 

سنواا تحتسب  من تاريخ إبـرام 10ا ي المتخلداا على مدة أ صاها .وتتم جدولة ب10%عن 

 عـقد الجدولة  . 

 

 : 61الفـصل 

 

يمكن لمؤسساا القرض التي لها صفة بنك وللبنوا  ير المقيمة   ر  من أسال البريبة  

 بعنوان :  2013و 2012على الشركاا المتخلداا  التي يتم التخلي عنها  خالل سنتي 

لعادية وفوائض التأخير التي تبمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الفالحية الفوائض ا -

والتي ال يفوق مبلغها من حيث األصل عشرة آالف   2011المتحصل عليها إلى موفى  ديسمبر 

 دينار للفال  الواحد في تاريخ الحصول عليها . 

فوائض التأخير التي تبمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الفالحية المتحصل عليها   -

والتي يفوق مبلغها من حيث األصل عشرة آالف دينار للفال  الواحد   2011إلى موفى ديسمبر 

 في تاريخ الحصول عليها .  
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البريبة صريب السنوش بولالنتفاع بهيا الطر  يتعين على المؤسسة البنكية المعنية إرفاق الت

على الشركاا بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض العادية 

وفوائض التأخير المتخلى عنها والسنة المالية التي تبمنت إيراداتها الفوائض موضوع التخلي 

 وهوية المنتفع بالتخلي .

 

 : 62الفـصل 

 

تشطب مؤسساا القرض التي لها صفة بنك والبنوا  ير المقيمة من حساباتها المتخلداا التي  

 بعنوان :  2013و 2012يتم التخلي عنها خالل سنتي 

 

الفوائض العادية وفوائض التأخير التي لم تتبمنها  إيراداتها والموظفة على القروض الفالحية  -

والتي ال يفوق مبلغها من حيث األصل عشرة آالف   2011المتحصل عليها إلى موفى  ديسمبر 

 دينار للفال  الواحد في تاريخ الحصول عليها. 

 

فوائض التأخير التي لم تتبمنها إيراداتها والموظفة على القروض الفالحية المتحصل عليها  -

 دوالتي يفوق مبلغها من حيث األصل عشرة آالف دينار للفال  الواح  2011إلى موفى  ديسمبر 

 في تاريخ الحصول عليها .  

وال يمكن أن تؤدت عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربب الخاضع للبريبة على 

 الشركاا لسنة الشطب .
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المتعلق بقانون المالي  لس    2012ديسمبر  29ؤرخ في مال 2012لس    27قانون عدد ال

2013. 

 

 تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسط 

 

 : (1)17الفصل 

 

والتي ال يتجاوة ر م معامالتها  2013تنتفع المؤسساا الجديدة المحدثة خالل سنة 

ألا دينار  600ألا دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدماا والمهن  ير التجارية و 300السنوت 

بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل واالستهالا على عين المكان باإلعفاء 

سنواا ابتداء من تاريخ الدخول  5ى الدخل أو من البريبة على الشركاا لمدة من البريبة عل

 (30/12/2013 في المؤرخ 54 عدد م.ق 1-20) نقحت بالفصل  ور النشا  الفعلي.

 

 ويستوجب االنتفاع باإلعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسساا.

 

ال تطبا أحكام هيا الفصل على المؤسساا المحدثة في إ ار عملياا إحالة أو تبعا لتغيير 

الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بين أشخاا يمارسون نشا ا من نفس  بيعة نشا  

 المؤسسة المحدثة المعنية باالمتياة.  

 

 م ح شركات االستثمار ذات رأس مال ت مي 

 ظيف في رأس مال ت مي والص اديق المشترك  للتو

 مهل  إضافي  الستعمال المبالغ الموضوع  على ذمتها

 

 : 18الفصل 

 

لسنة  92يمكن لشركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية المنصوا عليها بالقانون عدد 

المتعلا بشركاا االستفمار ولشركاا التصّرف في الصناديا  1988أوا  2المؤرخ في  1988

المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية المنصوا عليها بمجلة مؤسساا التوظيا الجماعي 

استعمال رأل المال  2001جويلية  24المؤرخ في  2001سنة ل 83الصادرة بالقانون عدد 

المحّرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديا ذاا رأل مال تنمية والحصص المحّررة 

ديسمبر  31والتي ينقبي األجل األ صى الستعمالها  بقا للتشريع الجارت به العمل في تاريخ 

                                                 
 فصل: الهيا أحكام تطبّا  (1)

والمتعا ية ألنشطة التحويل والتي ال يتجاوة ر م  2014المحدثة خالل سنة  حسب نفس الشرو  على المؤسساا الجديدة -

 ، )2014لسنة  م.ق 20الفصل ( ألا دينار، 600معامالتها السنوت الخام 

المتعا ية ألنشطة التحويل والتي ال يتجاوة ر م معامالتها  2016المؤسساا الجديدة المحدثة خالل سنة على حسب نفس الشرو   -

 (، 2016ق.م لسنة  13الفصل ) ألا دينار 600السنوت الخام 

في  طاع الخدماا أو المهن  ير التجارية التي ال يتجاوة  2016الشركاا الجديدة المحدثة خالل سنة على خالل نفس الفترة  -

شهادة  أو علىألا دينار والمكونة من  بل العا لين عن العمل المتحّصلين على شهادة جامعية  300ر م معامالتها السنوت 

 (. 2016ق.م لسنة  13مؤهل تقني سامي. )الفصل 
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 39والمشاريع المنصوا عليها بالفصل في المؤسساا  2013ديسمبر  31إلى  اية  2012

 سابعا من مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا.

 

وتطبّا أحكام هيا الفصل كيلك على المحاصيل المحققة من عملياا التفويت أو إعادة 

 فمار ذااإحالة المساهماا في المؤسساا والمشاريع المشار إليها أعاله من  بل شركاا االست

 رأل مال تنمية وشركاا التصّرف في الصناديا المشتركة للتوظيا في رأل مال تنمية.

 

 في إطار إحداث جبائي  م ح امتيازات 

 البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

 

 :(1) 31الفصل 

 

تنتفع المشاريع المنجاة في إ ار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي لتعويض 

قانون ى البمقتبالمساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة والياا الجمهورية المحدث 

 2012المالية التكميلي لسنة المتعلا بقانون  2012مات  16المؤرخ في  2012لسنة  1عدد 

 التالية:ية الجبائباالمتياةاا 

 

دينارا عن  20بـ ائدة المستفيدين بمعلوم  ار محددتسجيل عقود نقل ملكية المساكن لف .1

 ار في إشريطة أن ينص عقد البيع على أن إحالة ملكية المساكن  د أنجاا  كل عقد

وأن يرفا العقد الميكور بشهادة مسلـّمة من  البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

  بل الوةارة المكلفة بالتجهيا تفبت ذلك،

 ،%3إعفاء عقود نقل ملكية المساكن من معلوم انجرار الملكية المحدد بـ  .2

 ر  المداخيل أو األربا  المتأتية من المشاريع الميكورة من أسال البريبة على  .3

على الشركاا وذلك بصرف النمر عن أحكام دخل األشخاا الطبيعيين أو البريبة 

ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12و 12الفصلين 

المتعلا ب صدار مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة  1989

على الشركاا بالنسبة إلى المشاريع المنجاة بمنا ا التنمية الجهوية ومع مراعاة 

 ن الميكورين بالنسبة إلى المشاريع األخرش. ويستوجب االنتفاع بهيا الطر  :الفصلي

 مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسساا،  -

إرفاق المنتفعين بالطر  التصريب بالبريبة بشهادة مسلـّمة من  بل الوةارة  -

ي للسكن صفي إ ار البرنامج الخصوالمعني ع والمشرالمكلفة بالتجهيا تفبت إنجاة 

 الميكور أعاله.االجتماعي 

 

                                                 
، تطبا أحكام هيا الفصل على المشاريع الرامية إلى توفير المساكن االجتماعية 2014ق.م لسنة  75 بقا للفصل   (1)

 في ا ار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي.
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ع اريالمشإعفاء القيمة الاائدة المحققة من التفويت في األراضي المخصصة إلنجاة   .4

الميكور أعاله من البريبة وذلك شريطة التنصيص ضمن عقد إ ار البرنامج في 

التفويت على أن التفويت في األرض  د تم في إ ار البرنامج الخصوصي للسكن 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  74) أضيفت بالفصل عي.االجتما

 
بتو يا العمل باألداء على القيمة المبافة بعنوان ا تناءاا المواد واألشغال   .5

والخدماا من  بل المؤسساا المكلفة ب نجاة المساكن االجتماعية في إ ار البرنامج 

الميكور والالةمة  صرا إلنجاة هيه المساكن بناء على شهادة ظرفية تسلم للغرض 

ضوء  ائمة مؤشر عليها من  بل المصالب  من مكتب مرا بة األداءاا المؤهل على

المؤرخ في  54ق.م عدد  74.) أضيفت بالفصل المختصة بوةارة التجهيا

30/12/2013 .) 

 

 دعم موارد الص دوق العام للتعويض

 

 :  63الفصل 

 

I -  : تحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض أتاوة دعم توظا على 

 

ريع المطاعم المصنفة  بقا للتش الليلية  ير التابعة لمؤسسة سياحية و المالهي والمالهي (1

والمقاهي من الصنا الفاني والصنا الفالث و اعاا الشات ومحالا الجارت به العمل 

 من ر م المعامالا خال من كل األداءاا والمعاليم. 1صنع المر باا بنسبة 

 

 تاوة كما يلي:تستخلص األو

 

م المطاع والمالهي الليلية  ير التابعة لمؤسممممسممممة سممممياحية و المالهيبالنسممممبة إلى  -

والمقاهي من الصمممنا الفاني والصمممنا الفالث و اعاا الشمممات ومحالا المصمممنفة 

صنع المر باا الخاضعة للبريبة على الدخل حسب النمام الحقيقي و للبريبة 

على الشممركاا على أسممال تصممريب شممهرت في نفس اآلجال المعمول بها في مادة 

 ألداء على القيمة المبافة،ا

 

المقاهي من الصممنا الفاني والصممنا الفالث و اعاا الشممات ومحالا بالنسممبة إلى  -

صممنع المر باا الخاضممعة للبممريبة على الدخل حسممب النمام التقديرت في نفس 

 اآلجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة البريبة على الدخل.

 

من مجلة الطر اا  2المادوجة كما تم تعريفها بالفصل السياراا الخاصة و السياراا  (2

بالنسبة إلى  3صم 2000عند أّول تسجيل بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها     
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بالنسبة إلى السياراا التي تشتغل بالايت  3صم 2500السياراا التي تشتغل بالبناين و

 دينار عن كل سيارة. 5000الفقيل بمبلغ 

 

 طبيا األتاوة السياراا : وتستفنى من ت

 

المستعملة في السياحة الصحراوية وفي سياحة الصيد بالمنا ا الجبلية ومن  بل  -

 من مجلة تشجيع االستفماراا، 50وكاالا األسفار والمقتناة في إ ار الفصل 

المستعملة في  طاع النقل العمومي لألشخاا كسياراا أجرة تاكسي أو لواا أو  -

 ،سياراا النقل الريفي

 المستعملة من  بل مؤسساا كراء السياراا والتي تكّون  رض االستغالل، -

 المستعملة من  بل مؤسساا تعليم سيا ة السياراا والتي تكّون  رض االستغالل، -

المعدة خصيصا الستعمال المعو ين جسديا والمنتفعة بنمام جبائي تفاضلي وفقا  -

 للتشريع الجارت به العمل،

 ية الدم والمعدة لنقل مرضى القصور الكلوت،التي تملكها مراكا تصف -

التي هي على ملك األجانب  ير المقيمين والمنتفعة باإلعفاء من دفع المعاليم  -

 واألداءاا عند التوريد بمقتبى التشريع الجارت به العمل،

التي تملكها البعفاا الديبلوماسية  وموظفيها  والمنمماا و الهياكل الدولية و  -

شطة في إ ار اتفا ياا التعاون الدولي وإتفا ياا التعاون الفني  اإل ليمية  النا

 وموظفيها .

    

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البرت  دفع األتاوة الميكورة  إلى الخاينة على أسال تصريب 

شهرت حسب نموذا تعده اإلدارة يودع لدش  ابض المالية خالل الفمانية وعشرين يوما األولى 

 الي للشهر اليت تم خالله اإلستخالا.من الشهر المو

 

كل مقيم بالمؤسممسمماا السممياحية كما تم تعريفها بالتشممريع الجارت به العمل يتجاوة سممنه  (3

 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقباة.  12

 

وتطبّا األتاوة الموظفة على كل مقيم بالمؤسمممممسممممماا السمممممياحية ابتداء من  رة أكتوبر 

2013. 

 

لدش المؤسسة السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم تاوة تستخلص األو

دفع األتاوة على أسمممال تصمممريب شمممهرت يودع لدش القباضمممة المالية الراجعة لها المؤسمممسمممة 

السممممياحية بالنمر في نفس اآلجال المعمول بها في مادة الخصممممم من المورد.وفي صممممورة عدم 

وصمممممممة يتم تطبيا نفس العقوبماا المعمول بهما في ممادة دفع األتماوة في اآلجمال أو دفعهما منق

 .الخصم من المورد

 

ر عليه  من  بل مصالب  م ومؤشـممممممّ ويتعيّن على المؤسساا السياحية مسك دفتر مر ـممممممّ

 الجباية يتبّمن التنصيصاا الوجوبية التالية :



317 

 

 

 اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه ، -

 فترة إ امته بالمؤسسة السياحية، -

 لي المقباة بالمؤسسة السياحية.عدد الليا -

 

الطبيعيين الخاضممممعين للبممممريبة على الدخل بصممممرف النمر عن نمامهم  األشممممخاا (4

من  %1دينار وذلك بنسمممممبة  20.000الجبائي واليين يفوق دخلهم السمممممنوت الصمممممافي 

 .الدخل السنوت الصافي

 

بة للبريويشمل الدخل السنوت الصافي الخاضع لألتاوة الميكورة المداخيل الخاضعة 

تطر  منها البريبة على الدخل المستوجبة وتباف إليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة 

  خارا ميدان تطبيا البريبة على الدخل وكيلك المداخيل الخاضعة ألنممة جبائية خاصة.
 

 األتاوة على :وال تستوجب هيه 
 

 قرين،المبالغ الراجعة إلى األشخاا  ير المقيمين  ير المست -

مكرر من مجلة البريبة على دخل  31و 27القيمة الاائدة المنصوا عليها بالفصلين  -

 األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا.

 

صوا المنالميكورة، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للخصم من المورد وتستوجب األتاوة 

عن  ريا  ،على الشركاا من مجلة البريبة على الدخل والبريبة 53و 52عليه بالفصلين 

من المبالغ صافية من الخصم من المورد، وعن  ريا التسوية  %1الخصم من المورد بنسبة 

 عند إيداع التصريب السنوت بالبريبة على الدخل.

 

 على كل المكافآا التي يفوق مبلغها الجملي %1ويطبا الخصم من المورد بنسبة 

 لغ المدفوعة.المبابصرف النمر عن سنويا دنيار  20.000

 

 

وتستخلص األتاوة الميكورة في نفس اآلجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع البريبة 

 على الدخل. وال تطر  األتاوة من البريبة على الدخل.

 

 (. 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  77) نقحت بالفصل 

 

II -  االعتبار لبممممبه الربب ال تؤخي أتاوة الدعم المنصمممموا عليها بهيا الفصممممل بعين

 الخاضع للبريبة بالنسبة إلى األشخاا الموظفة عليهم.

 

III-  ّوتبقى األتاوة المنصوا عليها بالعدد  2015و 2014بعنوان سنتي ا األتاوة تطب .

خاضعة للنمام الجارت به العمل  2013و 2012من هيا الفصل والمستوجبة بعنوان سنتي  4
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 30/12/2013المؤرخ في  54ق.م عدد  78)أضيفت بالفصل  .2014 بل  رة جانفي 

 (.19/08/2014المؤرخ في  54ق.م.ت عدد  40ونقحت بالفصل 
 

 إجراءات لمعالج  مديوني  قطاع الفالح  

 والصيد البحري 

 

 :75الفصل 

 

تتخلى الدولة عن كامل مبالغ فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة على القروض 

والتي ال يفوق مبلغها من حيث األصل ألفي  2011المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر الفالحية 

دينار للفال  الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندا على اعتماداا مياانية الدولة أو 

 على  روض خارجية مباشرة لفائدة الدولة.

 

 %10صل الّدين عن ويستوجب االنتفاع بأحكام هيا الفصل أن ال تقل نسبة استخالا أ

وتتم جدولة با ي المتخلداا على مدة أ صاها خمس سنواا تحتسب من تاريخ إبرام عقد الجدولة 

 ودون فائض.
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 2006ديسمبر  18المؤرخ في  2006لس    80من القـــانون عدد  11إلى  6الفصول من 

على المؤسسات كما تّم ت قيحها  والمتعلق بتخفيض نسب األداء وتخفيف الضغط الجبائي

 21بالفصل و 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لس    70ق.م عدد  12وإتمامها بالفصل 

 2010لس    58ق.م عدد  24، وبالفصل 21/12/2009المؤرخ في  2009لس    71ق.م عدد 

المؤرخ في  2011لس    56من المرسوم عدد  11وبالفصل  2010ديسمبر  17المؤرخ في 

لس    27ق.م عدد  20والفصل  2011والمتعلق بقانون المالي  التكميلي لس    25/06/2011

 2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012

 

 إرســاء نـــظام نهائــي للتصديــــر

 

  6الفصـل 

 

من مجلة  12من الفـممـممصل  7والفقرة  6أحكام الفقرة  2014تلغى ابتداء من  ّرة جانفي  

 تشجيع االستفماراا وتعّوض بما يلي :

 

بة على دخل األشممممممخاا الطبيعيين بعد  ر  ثلفي -6 ية من  البممممممري مداخيل المتأت ال

 1989لسمممممنة  114مكّرر من القانون عدد  12التصمممممدير بصمممممرف النمر عن أحكام الفصمممممل 

تعلا ب صدار مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين الم 1989ديسمبر  30المؤّرخ في 

من هيه المجلة وذلك بالنسممممبة إلى  17والبممممريبة على الشممممركاا ومع مراعاة أحكام الفصممممل 

 . 2014المداخيل المحققة ابتداء من  ّرة جانفي 

 

من األربا  المتأتية من التــصدير ومع مراعاة    10%البريبة على الشركاا بنسبة -7

ـصل أحك ـ ـداء من  ّرة جانفي  17ام الف ـ ـقة ابت ـّ من هيه المجلة وذلك بالنسبة إلى األربا  المحق

من  11مكرر من الفصمممل   Iبما في ذلك األربا  االسمممتفنائية المنصممموا عليها بالفقرة 2014

وحسمممممب نفس  مجلة البمممممريبة على دخل األشمممممخاا الطبيعيين والبمممممريبة على الشمممممركاا

 .الشرو 

 

  7الفصـل 

 

من مجلة  22من الفصل  3والفقرة  2أحكام الفقرة  2014تلغى ابتداء من  رة جانفي 

 تشجيع االستفماراا وتعّوض بما يلي :  

                  

 ر  ثلفي المداخيل المتأتية من التصدير من أسال البريبة على الدخل بصرف  -2

ديسمبر  30المؤّرخ في  1989نة لس 114مكّرر من القانون عـــدد  12النمر عن أحكام الفصل 

 المتعلا ب صدار مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا 1989

 . 2014وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من  ّرة جانفي 
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من األربا  المتأتية من التصدير وذلك بالنسبة  %10نسبة ضريبة على الشركاا بــ  -3

بما في ذلك األربا  االستفنائية المنصوا  2014إلى األربا  المحققة ابتداء من  رة جانفي 

مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين من  11مكرر من الفصل   Iعليها بالفقرة

 .وحسب نفس الشرو  والبريبة على الشركاا

 

  8الفصـل 
 

من الباب الفالث من  8من الفصل  4أحكام الفقرة  2014تلغى ابتداء من  ّرة جانفي  (1

المتعلا بفباءاا األنشطة اال تصادية  1992أوا  3المؤرخ في  1992لسنة  81القانون عدد 

 كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوا الالحقة وتعّوض بما يلي:

 

صدير المداخيل المتأتية من الت ر  ثلفيالبريبة على دخل األشخاا الطبيعيين بعد   -4

 30المؤّرخ في  1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12بصرف النمر عن أحكام الفصل 

المتعلا ب صدار مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على  1989ديسمبر 

 .2014نفي وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحقـّـقة ابتداء من  ّرة جا الشركاا

المؤرخ  1992لسنة  81من الباب الفالث من القانون عدد  8تباف إلى أحكام الفصل  (2

المتعلا بفباءاا األنشطة اال تصادية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوا  1992أوا  3في 

 هيا نّصـها :  5الالحقة فقرة 

 

صدير وذلك بالنسبة من األربا  المتأتية من الت 10%البريبة على الشركاا بنسبة  -5

بما في ذلك األربا  االستفنائية المنصوا  2014إلى األربا  المحققة ابتداء من  ّرة جانفي 

مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين من  11مكرر من الفصل   Iعليها بالفقرة

 .وحسب نفس الشرو  والبريبة على الشركاا

  

  9الفصـل 
 

من مجلة المحرو اا كما تّم تنقيحها  5-130األخيرة من الفصل تنقـّـب أحكام الفقــرة 

جويلية  27المؤّرخ في  2004لسنة  61وإتمامها بالنصوا الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

 كما يلي: 2004

 

وتعتبر عملياا تصدير المبيعاا المنجاة والخدماا المسداة خارا البالد التونسية من  بل 

شركاا الخدماا في  طاع المحرو اا المنتصبة بالبالد التونسية وكيلك المبيعاا المنجاة 

والخدماا المسداة بالبالد التونسية والموّجهة إلى االستعمال بالخارا. وتخبع األربا  المتأتية 

وذلك بالنسبة إلى األربا  10% عملياا التصدير الميكورة للبريبة على الشركاا بنسبة من 

  Iبما في ذلك األربا  االستفنائية المنصوا عليها بالفقرة 2014المحققة ابتداء من  ّرة جانفي 

مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على من  11مكرر من الفصل 

 .الشرو  وحسب نفس الشركاا
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  10الفصـل 

 

والتي استوفت مدة الطر  الكلي  2014تواصل المؤسساا الناشطة  بل  رة جانفي 

 .2013ديسمبر  31ألرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير االنتفاع بالطر  الكلي إلى  اية 

 

وتواصل المؤسساا الصحية التي تسدت كامل خدماتها لغير المقيمين الناشطة  بل  رة 

والتي استوفت مدة الطر  الكلي ألرباحها أو لمداخيلها المتأتية من النشا  االنتفاع  2014جانفي 

 .2013ديسمبر  31بالطر  الكلي إلى  اية 

 

ديسمبر  31لم تستوف في  والتي 2014كما تواصل المؤسساا الناشطة  بل  رة جانفي 

مدة الطر  الكلي ألرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير االنتفاع بالطر  الكلي إلى  2013

  اية انتهاء المدة المخّولة لها ليلك.

 

وتواصل المؤسساا الصحية التي تسدت كامل خدماتها لغير المقيمين الناشطة  بل  رة 

مدة الطر  الكلي ألرباحها أو لمداخيلها  2013ديسمبر  31والتي لم تستوف في  2014جانفي 

 المتأتية من النشا  االنتفاع بالطر  الكلي إلى  اية انتهاء المدة المخّولة لها ليلك.

 

كما يمكن للمؤسساا المتحصلة على شهادة في إيداع التصريب باالستفمار  بل  رة جانفي 

االنتفاع  2014أول عملية تصدير خالل سنة  والتي تدخل  ور االستغالل الفعلي وتنجا 2014

بالطر  الكلي لألربا  والمداخيل المتأتية من التصدير خالل العشر سنواا األولى للنشا  بداية 

 من أّول عملية تصدير.

 

 مالءم  بعض األنظم  الجبائي  الخاص 

 مع ال ظام الجبائي للتصدير
  

 11الفصــل 

 

 94من القانون عدد  4من الفصمممممممل  7و  6أحكام العددين  2014تلغى إبتداء من  رة جانفي 

المتعلا بالمؤسساا الصحية التي تسدت كامل خدماتها  2001أوا  7المؤرخ في  2001لسنة 

 لغير المقيمين وتعّوض بما يلي :

 

البممريبة على دخل األشممخاا الطبيعيين بعد  ر  المداخيل المتأتية من النشمما  كليا دون  -6

سال الدخل الجملي  %30ة المستوجبة عن أن تقل البريب سبة على أ من مبلغ البريبة المحت

 .2014دون اعتبار الطر  وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من  رة جانفي 

 

البمممريبة على الشمممركاا بعد  ر  األربا  المتأتية من النشممما  كليا دون أن تقل البمممريبة  -7

من الربب الجملي الخاضممع للبممريبة دون اعتبار الطر  وذلك بالنسممبة  %10المسممتوجبة عن 

 .2014إلى األربا  المحققة ابتداء من  رة جانفي 



322 

 

المتعلق بإصدار  2009أوت  12المؤرخ في  2009لس    64القانون عدد من  3 الفصل

لس    58ق.م عدد  24كما تم ت قيحه بالفصل مجل  إسداء الخدمات المالي  لغير المقيمين 

 2011لس    56من المرسوم عدد  11وبالفصل  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010

ق.م  20والفصل  2011والمتعلق بقانون المالي  التكميلي لس    25/06/2011المؤرخ في 

 2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لس    27عدد 

 

 

 1985ديسمبر  6في المؤرخ  1985لسنة  108من القانون عدد  17( تبقى أحكام الفصل 1

والمتعلا بتشجيع مؤسساا مالية وبنكية تتعامل أساسا مع  ير المقيمين سارية المفعول إلى  اية 

 .2014وذلك بالنسبة إلى المؤسساا  ير المقيمة الناشطة  بل  رة جانفي  2013ديسمبر  31

 

في إ ار مجلة  2014( ينتفع مسديو الخدماا المالية  ير المقيمين الناشطين  بل  رة جانفي 2

إسداء الخدماا المالية لغير المقيمين بحا  ر  األربا  المتأتية من عملياتهم مع  ير المقيمين 

 .2013ديسمبر  31المحققة لغاية 

 

في إ ار اتفا ياا مبرمة  بقا ألحكام  2014( تواصل المؤسساا الناشطة  بل  رة جانفي 3

والمتعلا بتشجيع  1985ديسمبر  6المؤرخ في  1985لسنة  108من القانون عدد  28الفصل 

مؤسساا مالية وبنكية تتعامل أساسا مع  ير المقيمين وكيلك الموظفين لديها االنتفاع 

. وتتم ابتداء من 2013ديسمبر 31باالمتياةاا المنصوا عليها باالتفا ياا الميكورة إلى  اية 

لة إسداء الخدماا المالية لغير مراجعة هيه االمتياةاا  بقا ألحكام مج 2014 رة جانفي 

 المقيمين.

 

 

 

ق.م  24كما تم ت قيحه بالفصل  جل  إسداء الخدمات المالي  لغير المقيمينن مم 143الفصل 

 56من المرسوم عدد  11وبالفصل  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لس    58عدد 

 2011والمتعلق بقانون المالي  التكميلي لس    25/06/2011المؤرخ في  2011لس   

 .2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لس    27ق.م عدد  20وبالفصل 

 

 

وذلك  %10الية  ير المقيمين للبممممريبة على الشممممركاا بنسممممبة يخبممممع مسممممديو الخدماا الم

بالنسممممممبة إلى األربا  المتأتية من العملياا المنجاة مع  ير المقيمين والمحققة ابتداء من  رة 

 .2014جانفي 
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 التكميلي المالي  بقانون المتعلق 2014 أوت 19 في المؤرخ 2014 لس   54 عدد القانون

 2014 لس  

 

 
 المصالح  مع المطالبين بالضريب  

 وتحسين المردود الجبائي لألنظم  التقديري 

  5الفصل 

 

، ب يداع تصاريب 2014ديسمبر  31ينتفع المطالبون باألداء اليين يقومون، في أجل أ صاه 

باإلعفاء  2014جوان  30وتم إيداعها  بل تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية التي حّل أجلها 

 .الميكورةيا التأخير المستوجبة على التصاريب التصحيحية من خطا

 

من مجلةّ الحقوق  38و 37أحكام الفصلين صحيحية التصاريب التّ هيه  كما ال تطبّا على

 .واإلجراءاا الجبائية

 

 لمصر ا األربا أو  المداخيلويستوجب االنتفاع بأحكام هيا الفصل أاّل يقل الترفيع في 

المصر  بها ضمن  األربا أو  من المداخيل % 20عن  صحيحيّةبها ضمن التصاريب التّ 

 التصاريب األولية المودعة.

 

لتصحيحيّة اويمكن للمعنيين باألمر في هيه الحالة دفع البريبة المستوجبة على التصاريب 

على  سطين متساويين يدفع القسه األول عند إيداع التصاريب الميكورة والقسه الفاني في أجل 

 .2015جوان  30أ صاه 

 

والتي تكون  2014جوان  30 بل تطبّا األحكام أعاله على العقود والكتاباا المودعة 

تتبّمن الترفيع في القيمة ، 2014ديسمبر  31موضوع تصاريب تصحيحيّة في أجل أ صاه 

 .% 20المصّر  بها ضمن العقود والكتاباا األّولية المودعة بنسبة ال تقّل عن 

 

تطبا أحكام هيا الفصل على األشخاا الطبيعيين وعلى المؤسساا الخاضعة للبريبة 

من مجلة  49من الفصل  Iعلى الشركاا الميكورة بالفقرة األولى وبالفقرة الفالفة من الفقرة 

البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا وكيلك على الشركاا 

 . من نفس المجلة 4 والتجمعاا الميكورة بالفصل

 

وال يمكن  ر  الخسائر واالستهالكاا المؤجلة أثناء فتراا الخسارة في إ ار التصاريب 

 التصحيحية المودعة  بقا ألحكام هيا الفصل.
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  6الفصل 

 

مكرر من مجلة البريبة على دخل األشخاا  44ينتفع األشخاا المشار إليهم بالفصل 

من نفس المجلة اليين يقومون  22من الفصل  IIوبالفقرة  الطبيعيين والبريبة على الشركاا

ة لم يشملها التقادم و ير المودعب يداع التصاريب الجبائية التي  2014ديسمبر  31في أجل أ صاه 

باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على  بل دخول هيا القانون حيا التنفيي حّل أجلها والتي 

 الميكورة.التصاريب 

 

من مجلةّ الحقوق واإلجراءاا  38و 37أحكام الفصلين التصاريب هيه  تطبّا على كما ال

 .الجبائيّة

 

ويستوجب االنتفاع بأحكام هيا الفصل أالّ تقل البريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريب 

 بعنوان الدخل السنوت عن:

 

 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل  1000 -

د بالنسبة إلى أنشطة الخدماا والمهن  ير التجارية واالستهالا على عين  2000 -

 المكان.

 

ويمكن للمعنيين باألمر في هيه الحالة دفع البريبة المستوجبة على التصاريب المودعة 

على  سطين متساويين يدفع القسه األول عند إيداع التصاريب الميكورة والقسه الفاني في أجل 

 .2015ان جو 30أ صاه 

 

وتكون البريبة المدفوعة  بقا ألحكام هيا الفصل تحررية من كل األداءاا والمعاليم 

 األخرش المستوجبة.

 7الفصل 

  

من هيا القانون على المطالبين باألداء اليين هم موضوع  6و  5ال تطبا أحكام الفصلين 

بارت ة أو بقرار التوظيا اإلجمراجعة جبائية أو اليين  تم تبليغهم ب عالم بنتائج مراجعة جبائي

 لألداء  بل دخول هيا القانون حيا التنفيي.  
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 دعم الشفافي  والتشجيع

 على االنخراط في الم ظوم  الجبائي 

 

 9الفصل 

 

ينتفع األشخاا الطبيعيون اليين يمارسون نشا ا صناعيا أو تجاريا أو مهنة  ير تجارية 

من مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة  56دون احترام أحكام الفصل 

على الشركاا واليين يقومون ب يداع التصريب في الوجود المنصوا عليه بالفصل الميكور 

 31أ صاه  في أجللمستوجبة بعنوان كل السنواا التي لم يشملها التقادم والتصاريب الجبائية ا

باإلعفاء من البرائب واألداءاا والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم  2014ديسمبر 

أال تقل البريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها  المحققة  بل هيا التاريخ وذلك شريطة

  التقادم عن :

 

  .د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل 1000 -

د بالنسبة إلى أنشطة الخدماا والمهن  ير التجارية واالستهالا على عين  2000 -

 المكان.

 

المودعة  ريباويمكن للمعنيين باألمر في هيه الحالة دفع البريبة المستوجبة على التص

القسه األول عند إيداع التصاريب الميكورة والقسه على  سطين متساويين يدفع بهيا العنوان 

 .2015جوان  30الفاني في أجل أ صاه 

 

وتكون البريبة المدفوعة  بقا ألحكام هيا الفصل تحررية من كل األداءاا والمعاليم 

 األخرش المستوجبة.

 

تطبا أحكام هيا الفصل مع مراعاة الشرو  واإلجراءاا المنصوا عليها بالتشريع 

 به العمل والخاصة باألنشطة الميكورة. الجارت
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 إجراءات للحد من كلف  االستثمارات و التشجيع على التشغيل

 

   24 الفصل

 

من   Iمن الفقرة  3بصرف النمر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب" من العدد  -1

  : الجدول  " ب مكرر" الملحا بمجلة األداء على القيمة المبافة
 

تخضع التجهيزات الموّردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل  -

من مجلة تشجيع االستثمارات لألداء على  56الفصل بو 50الفقرة الثانية من الفصل بو 9

 بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع االستثمارات. % 6بنسبة   القيمة المضافة
 

التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص  المضافة بعنوان يوقف العمل باألداء على القيمة  -

من مجلة تشجيع االستثمارات  56والفصل  50الفقرة الثانية من الفصل بو 9عليها بالفصل 

والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 

 توجب االنتفاع بهذا االمتيازمن مجلة تشجيع االستثمارات طور النشاط الفعلي. ويس 5

االستظهار بشهادة في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة مسلّمة للغرض من مكتب 
 مراقبة األداءات المؤهل .

 (1) .2015ديسمبر  31إلى  ايةتطبّا أحكام هيا الفصل  

 

ر  بها والمصتنتفع االستفماراا الجديدة المنجاة في إ ار مجلة تشجيع االستفماراا  -2

باالمتياةاا  2017والتي تدخل  ور النشا  الفعلي  بل  رة جانفي  2015و 2014خالل سنتي 

 التالية:

 

المنجزة بعنوان األصول القابلة لالستهالك وموضوع عملية  اإلستهالكاتطرح (2) -
 ، %35االستثمار بنسبة 

 

ات واإلمتيازات من مبلغ األجور والمرتب %10طرح اعتماد جبائي يحتسب بنسبة (3) -
 2016ديسمبر  31إلى  2014العينية الراجعة إلى المنتدبين خالل الفترة من غرة جانفي 

من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة الثالث سنوات األولى للنشاط 
 إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،

                                                 
 31ى  اية وتو يا العمل باألداء على القيمة المبافة إل %6، تطبا نسبة األداء على القيمة المبافة بـ2016ق.م.  15 بقا للفصل  (1)

 . 2017ديسمبر 
، تطبا هيه األحكام على االستفماراا الجديدة المنجاة في إ ار مجلة تشجيع االستفماراا والُمصر  بها 2016ق.م.  15 بقا للفصل  (2)

 .2019والتي تدخل  ور النشا  الفعلي  بل  رة جانفي  2017و 2016خالل سنتي 
المطة المؤسساا الناشطة في تاريخ  هيه تنتفع بأحكام، 18/08/2015المؤرخ في  0152لسنة  30ق.م..ا عدد  1-10 بقا للفصل  (3)

في القطاعاا المنصوا عليها بمجلة تشجيع ( 2015أوا  30حيا التنفيي ) 18/08/2015المؤرخ في  2015لسنة  30عدد  القانوندخول 

 .2016ديسمبر  31إلى  2015 جويلية االستفماراا وذلك بالنسبة إلى االنتداباا المنجاة خالل الفترة من  رة
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لذاتية المخصصة لتمويل من األموال ا %5طرح مبلغ يحتسب على أساس نسبة  -
االستثمارات المذكورة أعاله وذلك لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على 

 الشركات.
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التكميلي المتعلق بقانون المالي   2015 أوت 18ؤرخ في مال 2015لس    30قانون عدد ال

 .2015لس   

 

 السياحي  والمؤسسات االقتصادي  للمؤسسات المالي  الهيكل  إعادة دعم

 

  22 الفصل

 

 1988 لسنة 92 عدد بالقانون عليها المنصوا تنمية مال رأل ذاا االستفمار لشركاا يمكن 

 الالحقة بالنصوا وإتمامه تنقيحه تمّ  كما االستفمار بشركاا المتعلا1988 أوا 2 في المؤرخ

 عليها المنصوا تنمية مال رأل في للتوظيا المشتركة الصناديا في صّرفالت ولشركاا

 24 في المؤرخ 2001 لسنة 83 عدد بالقانون الصادرة الجماعي التوظيا مؤسساا بمجلة

 رأل ذاا صناديا شكل في لديها الموظفة والمبالغ لمحررا المال رأل استعمال 2001 جويلية

 من 5 الفصل معنى على  اال تصادية المؤسساا مال رأل في ّررةالمح والحصص تنمية مال

 ديسمبر 31 أ صاه أجل في االستعماليتّم  أن شريطة وذلك السياحية والمؤسساا القانون هيا

2016. 

 

 وشركاا الميكورة الشركاا حققتها التي المحاصيل على كيلك الفصل هيا أحكام وتطبا

 المؤسساا في المساهماا إحالة إعادة أو التفويت عملياا من أعاله إليها المشار التصرف

 .بتدخالتها لالنتفاع المؤهلة والمشاريع

 

 سابعا 39 الفصل ألحكام  بقا  رحها تم التي واألربا  المداخيل على الفصل هيا أحكام تطبا

 الشركاا على والبريبة الطبيعيين األشخاا دخل على البريبة مجلة من تاسعا 48 والفصل

رم 12 و 12 بالفصلين عليها المنصوا الدنيا البريبة مراعاة مع  114 عدد القانون نم كرٍّ

 .1989 ديسمبر 30 في المؤرخ 1989 لسنة

 

 : الفصل هيا بأحكام االنتفاع يستوجب

 

 موفى  بل الفصل هيا إ ار في المقتناة االجتماعية المناباا في أو األسهم في التفويت عدم -

 فيها، االكتتاب أو ا تنائها لسنة المواليتين السنتين
 

  رة من ابتداء سنواا 5 لمدة مالها رأل في باالستعمال المنتفعة المؤسساا تخفيض عدم -

 .الخسائر الستيعاب التخفيض حالة باستفناء االستعمال لسنة الموالية للسنة جانفي
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 2017متعلق بقانون المالي  لس    2016ديسمبر  17مؤرخ في  2016لس    78قانون عدد 

 

  2017إلى نوفمبر  2017من جانفيم ح اعتماد جبائي 

 2017من الزيادة في األجور لس    %50لموظفي الدول  يساوي 

 

 :15الفصل 

 

ينتفع موظفو الدولة والجماعاا المحلية والمؤسساا العمومية ذاا الصبغة اإلدارية إبتداء 

 باعتماد جبائي يتمفل في التخفيض في 2017إلى  اية شهر نوفمبر  2017من شهر جانفي 

من المبلغ  %50مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوت 

الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتبى الاياداا العامة والخصوصية كما تمت 

 5المؤرخ في  2016لسنة  1في إ ار األمر الحكومي عدد  2017برمجتها خالل سنة 

 .2016جانفي 

 

من مبلغ الاياداا الصافية  %50العتماد الجبائي في كل الحاالا عن وال يمكن أن يقل مبلغ ا

 المقررة.

 

وتببه آجال والطرق العملية لتطبيا أحكام هيا الفصل بمقتبى  رار من الوةير المكلا 

 بالمالية.

 

 2017إحداث مساهم  ظرفي  استث ائي  لفائدة ميزاني  الدول  لس   

 

 : 48الفصل 

 

 لفائدة مياانية الدولة. 2017استفنائية بعنوان سنة أحدثت مساهمة ظرفية 

 

 ويخبع لهيه المساهمة:

 

 المؤسساا والشركاا الخاضعة للبريبة على الشركاا وكيلك المعفية منها، -

األشخاا الطبيعيون من ذوت الجنسية التونسية الخاضعون للبريبة على الدخل في  -

 ير التجارية وأربا  األنشطة صنا األربا  الصناعية والتجارية وأربا  المهن 

 الفالحية والصيد البحرت والمداخيل العقارية وكيلك المعفيون منها.

 

 : 49الفصل 

 

 حّددا المساهمة المرفية بما يساوت:
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من األربا  المعتمدة الحتساب البريبة على الشركاا التي حل أجل التصريب  % 7,5-

 عبالنسبة إلى األشخاا المعنويين الخاضعين للبريبة على الشركاا م 2017بها خالل سنة 

 حد أدنى يساوت:

 

 5.000  دينار بالنسبة إلى األشخاا الخاضعين للبريبة على الشركاا بنسبة

35%، 

 1.000 إلى األشخاا الخاضعين للبريبة على الشركاا بنسبة  دينار بالنسبة

 ،%20أو  25%

 500  دينار بالنسبة إلى األشخاا الخاضعين للبريبة على الشركاا بنسبة

10%، 

 

 2016من األربا  المعتمدة الحتساب البريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة  % 7,5 -

بالنسبة إلى الشركاا البترولية مع حد  2017والتي حل أجل التصريب بها خالل سنة 

 دينار على كل امتياة استغالل، 10.000أدنى بــ 

 

 نتاا،دينار بالنسبة إلى الشركاا البترولية التي لم تدخل  ور اإل 5.000 -

 

من المداخيل المعتمدة الحتساب البريبة على الدخل التي حل أجل التصريب  % 7,5 -

وذلك بالنسبة إلى األشخاا الطبيعيين الخاضعين للبريبة على  2017بها خالل سنة 

الدخل في صنا االربا  الصناعية والتجارية حسب النمام الحقيقي أو المتعا ين لمهنة 

 دينار، 500اوت  ير تجارية مع حد أدنى يس

 

من المداخيل المعتمدة الحتساب البريبة على الدخل التي حل أجل التصريب    % 7,5 -

وذلك بالنسبة إلى األشخاا الطبيعيين الخاضعين للبريبة على  2017بها خالل سنة 

الدخل في صنا أربا  األنشطة الفالحية والصيد البحرت أو في صنا المداخيل العقارية 

 دينار، 200اوت مع حد أدنى يس

 

 IIوبالفقرة  44من الفصل  IIمن الحد األدنى للبريبة المنصوا عليه بالفقرة  50% -

من مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على  49من الفصل 

 ،2017الشركاا حسب الحالة والمستوجب خالل سنة 

 

التصريب بها خالل سنة من البريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل  % 7,5 -

دينار بالنسبة إلى األشخاا الطبيعيين المنصوا عليهم  25مع حد أدنى بـ 2017

مكرر من مجلة البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على  44بالفصل 

دينار  10.000مبلغ  2016الشركاا واليين ال يتجاوة ر م معامالتهم الجملي لسنة 

إلى األشخاا الطبيعيين اآلخرين المنصوا عليهم بالفصل دينار بالنسبة  50وبـ

 الميكور،
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من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسساا المعفاة كليّا من البريبة على الدخل   % 7,5 -

أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطر  بالنسبة إلى المؤسساا المنتفعة  2016خالل سنة 

من االستغالل خالل نفس السنة بصرف النمر عن بالطر  الكلي لمداخيلها المتأتية 

 1989لسنة  114مكّرر من القانون عدد  12البريبة الدنيا المنصوا عليها بالفصل 

 دينار ، 500مع حد أدنى بـ  1989ديسمبر  30المؤرخ في 

 

من األربا  المعفاة بالنسبة إلى الشركاا المعفاة كليّا من البريبة على الشركاا  % 7,5 -

أو من مبلغ األربا  المنتفعة بالطر  بالنسبة إلى الشركاا المنتفعة  2016نة خالل س

بالطر  الكلي ألرباحها المتأتية من االستغالل خالل نفس السنة بصرف النمر عن 

المؤرخ  1989لسنة  114من القانون عدد  12البريبة الدنيا المنصوا عليها بالفصل 

 دينار. 1000مع حد أدنى بـ  1989ديسمبر  30في 

 

وتبقى المساهمة المرفية اختيارية بالنسبة إلى األشخاا من  ير المنصوا عليهم بهيا الفصل 

 من هيا القانون. 48وبالفصل 

 

تطر  األربا  المعاد استفمارها صلب الشركاا دون سواها والتي تستجيب للشرو  المنصوا 

عليها بالتشريع الجبائي الجارت به العمل من  اعدة المساهمة المرفية المنصوا عليها بهيا 

من  اعدة المساهمة الميكورة وال يمنب هيا الطر  إال للشركاا  % 50الفصل وذلك في حدود 

 .% 25بريبة على الشركاا بنسبة الخاضعة لل

 

 :50الفصل 

  

 في نفس اآلجال المستوجبة:تستخلص المساهمة المرفية 

 

للتصريب بالبريبة على الدخل بالنسبة إلى األشخاا الطبيعيين وللتصريب بالبريبة  -

 على الشركاا بالنسبة إلى األشخاا المعنويين،

 البترولية.لدفع البريبة البترولية بالنسبة إلى الشركاا  -

 

 : 51الفصل 

 

ال يمكن  ر  المساهمة المرفية من أسال البريبة على دخل األشخاا الطبيعيين أو البريبة 

 ى الشركاا أو البريبة البترولية.عل

 

وتتّم مرا بة هيه المساهمة ومعاينة المخالفاا والنااعاا المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى 

 الطبيعيين والبريبة على الشركاا. البريبة على دخل األشخاا
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يتعلق بمراجع  م ظوم  االمتيازات  2017فيفري  14مؤرخ في  2017لس    8قانون عدد 

 الجبائي 
 

 وديواني  تتعلّق بالمؤسسات المصّدرة كلّياأحكام جبائي  

 

  ـ 14الفصل 

 

من مجلة البريبة على دخل  69ـ تخبع المؤسساا المصّدرة كلّيا كما تّم تعريفها بالفصل  1

األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا لنمام المنطقة الحّرة المنصوا عليها بمجلّة 

 الديوانة.

 

والخدماا المسداة محليا من  بل المؤسساا المصّدرة كليا ـ تخبع المبيعاا المنجاة  2

إلجراءاا وتراتيب التجارة الخارجية والّصرف الجارت بها العمل ولدفع األداء على القيمة 

المبافة والمعلوم على االستهالا واألداءاا والمعاليم األخرش الموظّفة على ر م المعامالا 

 ل حسب النمام الداخلي. بقا للتشريع الجبائي الجارت به العم

 

كما تخبع المبيعاا الميكورة لدفع المعاليم واألداءاا المستوجبة عند التوريد بعنوان المواد 

الموّردة الّداخلة في إنتاجها في تاريخ وضعها لالستهالا  ير أّن هيه األحكام ال تنطبا على 

 منتوجاا الفالحة والصيد البحرت المسّو ة محلّيّا.

 

با هيه األحكام على بيوعاا المؤسساا المصّدرة كلّيّا لنفاياتها إلى المؤسساا كما ال تنط

 المرّخص لها من  بل الوةارة المكلّفة بالبيئة لممارسة أنشطة التفمين والّرسكلة والمعالجة.

 

ـ يمكن للمؤسساا المصّدرة كلّيا أن تورد المواد الالّةمة إلنتاجها بشر  التصريب بها لدش  3

 لديوانة. ويقوم هيا التصريب مقام سند اإلعفاء.مصالب ا

 

ـ يخّول لألجانب من اإل اراا اليين يتّم انتدابهم من  بل المؤسساا المصّدرة كلّيّا، وفقا  4

من  انون االستفمار، وكيلك المستفمرين أو من ينوبهم من األجانب في  6ألحكام الفصل 

 متياةاا التّالية:اإلشراف على المؤسساا الميكورة االنتفاع باال

 

 من األجر الخام. %20ـ دفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 

 

أو اال تناء المحلي لألمتعة الشخصية  ـ اإلعفاء من المعاليم واألداءاا المستوجبة عند التّوريد

سيّاراا  10وسيارة سياحية لكّل شخص. ويسند هيا االمتياة الجبائي في حدود عدد أ صى 

 لكّل مؤّسسة.سياحيّة 
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وتخبع إحالة الّسيّارة السياحية واألمتعة موضوع اإلعفاء إلى تراتيب التجارة الخارجية ودفع 

المعاليم واألداءاا المستوجبة في تاريخ اإلحالة على أسال  يمة الّسيّارة السياحيّة واألمتعة في 

 ذلك التاريخ.

 

المصالب اإلدارية المختّصة  صد التّفبّت من . تخبع المؤسساا المصّدرة كلّيا إلى مرا بة 5

مطابقة نشا ها إلى التشريع الجارت به العمل. كما تخبع هيه المؤسساا إلى مرا بة ديوانية 

  بقا للشرو  واإلجراءاا المنصوا عليها بالتشريع والتراتيب الجارت بها العمل.

 

 تيازات الجبائي مالءم  التشريع الجاري به العمل مع التشريع المتعلق باالم

 

 

 15الفصل 

............ 

 

أوا  3المؤرخ في  1992لسنة  81مكرر من القانون عدد  8( تلغى الفقرة الفالفة من الفصل 19

 المتعلا بفباءاا األنشطة اال تصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوا الالحقة. 1992

 

المؤرخ  1994لسنة  42من القانون عدد مكرر  7( تنقب الفقرتان الفانية والفالفة من الفصل 20

المتعلا بالنمام المطبا على ممارسة أنشطة شركاا التجارة الدولية كما  1994مارل  7في 

 يلي:

 

وتطبا األحكام المنصوا عليها بالتشريع الجارت به العمل المتعلقة بعملياا التصدير أو 

 وعيتها.بالشركاا المصدرة كليا على شركاا التجارة الدولية حسب ن

 

 2001أوا  7المؤرخ في  2001لسنة  94من القانون عدد  5من الفصل  2( تلغى الفقرة 21

 المتعلا بالمؤسساا الصحية التي تسدت كامل خدماتها لفائدة  ير المقيمين.

 

 

 أحكام انتقالي 

 ـ 19الفصل 

 

متياةاا انتفعت با( تواصل المؤسساا الناشطة في تاريخ دخول هيا القانون حيا النفاذ والتي 1

أو األربا  المتأتية من االستغالل  بقا ألحكام مجلة البريبة على دخل  جبائية بعنوان المداخيل

التي لم  2017مارل  31األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا الجارت بها العمل في 

فاء إلى  اية استيتستوف مدة الطر ، االنتفاع بالطر  الكلي أو الجائي لمداخيلها أو أرباحها 

 المدة المخولة لها ليلك  با التشريع الجارت به العمل  بل دخول هيا القانون حيا النفاذ.
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( تخبع المداخيل واألربا  المتأتية من مشاريع السكن الجامعي الخاا، بعد استيفاء مدة 2

لمساندة أنشطة ا الطر  الكلي المخولة لها ليلك، للتشريع الجبائي الجارت به العمل المطبا على

من مجلة البريبة على دخل  70والمنصوا عليه بالفصل  2017ابتداء من  رة أفريل 

 األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا.

 

( تبقى عملياا االكتتاب في رأل مال المؤسساا وفي حصص الصناديا، التي تمنب الحا 3

لى االستفمار المنصوا عليها بمجلة البريبة عفي االنتفاع باالمتياةاا الجبائية بعنوان إعادة 

دخل األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا والمبالغ الموضوعة على ذمة شركاا 

، خاضعة للتشريع الجارت به العمل  بل 2017االستفمار ذاا رأل مال تنمية  بل  رة أفريل 

 التاريخ الميكور.

 

ربا  المعاد استفمارها صلب المؤسساا المؤهلة على المداخيل واأل 3( تطبا أحكام الفقرة 4

لالنتفاع باالمتياةاا بعنوان إعادة االستفمار المنصوا عليها بمجلة البريبة على دخل 

األشخاا الطبيعيين والبريبة على الشركاا شريطة دخول االستفماراا  ور النشا  الفعلي 

 .2019ديسمبر  31في أجل أ صاه 

 

المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة األسهم وفي المناباا االجتماعية  ( تبقى القيمة الاائدة5

المكتتبة أو المقتناة من  بل شركاا االستفمار ذاا رأل مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير  بل 

والقيمة الاائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة حصص الصناديا  2017 رة أفريل 

ا في رأل مال تنمية المكتتبة  بل التاريخ الميكور خاضعة للنمام الجبائي المشتركة للتوظي

 الجارت به العمل  بل التاريخ الميكور.

 

 ـ 20الفصل 

 

( تواصل المؤسساا المنجاة لعملياا استفمار في منا ا التنمية الجهوية أو في  طاعاا 1

والتي  2017ر  بل  رة أفريل التنمية الفالحية المتحصلة على شهادة إيداع تصريب باالستفما

دخلت  ور النشا  الفعلي  بل هيا التاريخ ولم تستوف مدة الطر  الكلّي أو الجائي للمداخيل 

أو األربا  المتأتية من النشا ، االنتفاع بالطر  الميكور إلى  اية استيفاء المدة المخولة لها ليلك 

 بمقتبى أحكام مجلة تشجيع االستفماراا.

 

ها أو في القطاعاا المنصوا علي مؤسساا المنجاة لعملياا استفمار في المنا ا( تنتفع ال2

من هيا الفصل والمؤهلة لالنتفاع باالمتياةاا الجبائية الواردة بهيا القانون، والمتحصلة  1بالفقرة 

على شهادة إيداع تصريب باالستفمار والتي تدخل  ور النشا  الفعلي بعد هيا التاريخ، 

 الميكورة.باالمتياةاا 

( تبقى خاضعة ألحكام مجلة تشجيع االستفماراا عملياا االكتتاب في رأل مال المؤسساا 3

والتي تمنب الحا في  2017المتحصلة على شهادة إيداع تصريب باالستفمار  بل  رة أفريل 

 االنتفاع باالمتياةاا الجبائية بهيا العنوان  بقا ألحكام المجلة الميكورة شريطة تحرير رأل
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ودخول االستفمار المعني حيا النشا  الفعلي  2017ديسمبر  31المال المكتتب في أجل أ صاه 

 .2019ديسمبر  31في أجل أ صاه 

 

( تبقى عملياا إعادة استفمار األربا  صلب الشركاا التي تمنب الحا في االنتفاع باالمتياةاا 4

اا والمتحصلة على شهادة إيداع الجبائية بهيا العنوان  بقا ألحكام مجلة تشجيع االستفمار

، خاضعة ألحكام المجلة الميكورة وذلك شريطة 2017تصريب باالستفمار  بل  رة أفريل 

 .2019ديسمبر  31الدخول حيا النشا  الفعلي في أجل أ صاه 

 

في  طاعاا استفماراا المساندة  2016ديسمبر  31ـ تخبع المؤسساا الناشطة في  21الفصل 

على معنى هيا القانون للتشريع الجبائي الجارت به العمل ابتداء من  رة أفريل ومقاومة التلوث 

 .2017جانفي  1وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو األربا  المحققة ابتداء من  2017

 

عبارتا "مجلة  2017ـ مع مراعاة أحكام هيا القانون، تعوض ابتداء من  رة أفريل  22الفصل 

لسنة  120تشجيع االستفماراا الصادرة بمقتبى القانون عدد  تشجيع االستفماراا" و"مجلة

" وكيلك اإلحاالا إلى فصول المجلة الميكورة أينما 1993ديسمبر  27المؤرخ في  1993

وردا بالنصوا الجارت بها العمل بعبارة "التشريع الجبائي الجارت به العمل" وذلك مع 

 مراعاة االختالفاا في العبارة.


