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مشروع قانون يتعلق
بإنعاش االقتصاد وتسوية مخالفات الصرف
إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على املؤسسات ودفع االستثمار
تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
الفصل األول:
 )1تضاف إلى الفصل  48عاشرا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات فقرة  6فيما يلي نصها:
 .6بصرف النظر عن أحكام الفقرة  1من هذا الفصل ،يمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها
املبنية وغير املبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة املادية كما تم تعريفها بالتشريع
املحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.
وال يمكن للقيم الحقيقية املرسمة باملوازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة
تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تضبط بأمر حكومي.
تطبق على العقارات املبنية وغير املبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرات  3و 4و 5من
هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات املعاد تقييمها املعنية ملدة  10سنوات على األقل
ابتداء من تاريخ تكوين حساب االحتياطي الخاص بإعادة التقييم املنصوص عليه بالفقرة  4املذكورة.
وال يمكن أن تؤدي االستهالكات الناتجة عن إعادة التقييم إلى تسجيل استهالكات مؤجلة.
 )2تطبق أحكام هذا الفصل على العقارات املبنية وغير املبنية التي تكون عنصرا من عناصر األصول
الثابتة املادية التي تتضمنها موازنات الشركات املختومة في  31ديسمبر  2020وموازنات السنوات
املوالية.
طرح األرباح أو املداخيل املعاد استثمارها في رأس مال املؤسسات املصدرة كليا
الفصل :2
 (1مع مراعاة أحكام الفصلين  12و 12مكرر من القانون عدد  114لسنة  1989املؤرخ في  30ديسمبر
 1989املتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،تطرح
كليا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع ل لضريبة املداخيل أو األرباح املعاد استثمارها في االكتتاب في
رأس املال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات املصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به
~~1

العمل وذلك شريطة احت رام الشروط املنصوص عليها بالفصل  75من مجلة الضريبة على دخل
األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويمنح الطرح املذكور كذلك بالنسبة إلى عمليات االكتتاب في راس مال املؤسسات املذكورة التي تتم
عن طريق شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق املشتركة للتوظيف في راس مال تنمية
وذلك شريطة احت رام كل الشروط املستوجبة لذلك واملنصوص عليها بالفصلين  39خامسا و 77من
مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الطرق والحدود
املنصوص عليها بالفصل  77املذكور.
وال يمنح االمتياز الجبائي املنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات االكتتاب املخصصة القتناء األراض ي.
 )2تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات االكت تاب في راس املال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات
املعنية املنجزة ابتداء من غرة جانفي  2021إلى غاية  31ديسمبر .2022
حث املؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير
الفصل :3
تضاف إلى الفصل  12من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
فقرة  9فيما يلي ّ
نصها:
 .9طرح إضافي بنسبة  %50من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها املؤسسة في إطار اتفاقيات
مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها
من املؤسسات واملنشآت العمومية املؤهلة للبحث بمقتض ى الت شريع والت راتيب الجاري بها العمل وذلك
شريطة أال تقل نسبة مساهمة املؤسسة في املصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع االتفاقية عن
 %10ودون أن يتجاوز هذا الطرح االضافي حدا أقص ى ب ـ 200ألف دينار سنويا.
تخفيف العبء الجبائي على املساكن املشيدة من قبل الباعثين العقاريين
الفصل :4
 )1تلغى أحكام الفصل  23مكرر (جديد) من القانون عدد  17لسنة  1990املؤرخ في  26فيفري 1990
املتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري ّ
وتعوض بما يلي:
ّ
تسجل عقود النقل األول بمقابل للمساكن املشيدة من قبل الباعثين العقاريين باملعلوم القار
املنصوص عليه بالعدد  22من الفصل  23من مجلة مع اليم التسجيل والطابع الجبائي شريطة اإلدالء
بنسخة من محضر انتهاء األشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز األشغال املنصوص
عليهما بالفصل  14من هذا القانون.
~~2

وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يصبح الفارق بين املعلوم املدفوع واملعلوم النسبي للتسجيل
ّ
املوظف على البيوعات العقارية مستوجبا مع إضافة خطايا التأخير املستوجبة طبقا للتشريع الجاري به
العمل.
 )2يجري العمل بهذا اإلجراء على العقود املحررة ابتداء من تاريخ غرة أكتوبر .2020
إضفاء املرونة على تطبيق إجراءات االعتراض اإلداري لفائدة املعترض لديه
الفصل :5
تنقح أحكام الفقرة  8من الفصل  31من مجلة املحاسبة العمومية كما يلي:
ّ
وتصبح بطاقة اإللزام دون مفعول إذا قدم املعقول تحت يده تصريحه وسلم املبالغ موضوع العقلة
أو االعت راض إن وجدت مع مصاريف التتبع إلى املحاسب العمومي في أجل ثالثين يوما من تاريخ تبليغها
إليه.
ضبط مبلغ أقص ى لخطايا التأخير املتعلقة بالدين العمومي املثقل
الفصل :6
 )1تضاف فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة من الفصل  72مكرر من مجلة املحاسبة العمومية هذا
نصها:
وال يمكن أن تتجاوز املبالغ املوظفة بعنوان خطايا التأخير أصل الدين.
 )2تضاف إلى أحكام الفصل  88من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة خامسة فيما يلي نصها:
ال يمكن أن تتجاوز خطية التأخير املنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.
 )3يضاف إلى الفقرة  Iمن الفصل  19من مجلة الجباية املحلية ما يلي:
وال يمكن أن تتجاوز هذه الخطية مبلغ أصل الدين.
 )4تطبق أحكام هذا الفصل على الديون العمومية التي تكون في تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ مثقلة وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.
 )5ال يمكن أن يؤدي تطبيق هذه األحكام إلى إرجاع مبالغ تم استخالصها بعنوان خطايا التأخير في
االستخالص أو إعادة إدراجها املحاسبي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ّ
ّ
ديوانية مكتتبة
الديوانية موضوع تصاريح
تسوية املخالفات والجنح
ّ
االقتصادية
من قبل املؤسسات
~~3

الفصل :7
ّ
تسوى املخالفات والجنح الديوانية املرفوعة قبل صدور هذا القانون والتي تكون موضوع تصاريح
)1
ّ
ديو ّ
االقتصادية ،وذلك على النحو التالي:
انية مكتتبة من قبل املؤسسات
ّ
املتفص ى منها بزيادة نسبة .% 10
 دفع املعاليم واألداءات دفع  % 10من قيمة البضاعة لدى ّّ
متفص ى منها.
الديوانة في صورة عدم وجود أداءات ومعاليم
ّ )2
يتعين على ّ
املؤسسة ّ
الراغبة في التسوية املنصوص عليها بالفقرة  1من هذا الفصل إيداع مطلب في
ّ
ّ
ّ
املستحقة
العامة للديوانة قبل موفى  31جويلية  ،2021مع إمكانية تسديد املبالغ
الغرض لدى اإلدارة
وفقا لرو نامة في الدفع ّ
ّ
ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع
تحددها اإلدارة وعلى أقساط
ز
القسط ّ
األول منها عند إبرام الروزنامة.
ّ
 )3يمكن ل ّ
االقتصادية املنخرطة في إجراءات تسوية جارية االنتفاع بهذه التسوية على أال
لمؤسسات
ّ
ّ
املسددة باستثناء الحاالت
يؤدي ذلك إلى إرجاع مبالغ لفائدتها أو مراجعة اإلدراج املحاسبي للمبالغ
التي صدر في شأنها حكم بات.

إجراءات إلدماج األنشطة والعملة املتأتية من االقتصاد املوازي في الدورة االقتصادية
تسوية مخالفات الصرف
الفصل :8
يمكن تسوية مخالفات الصرف املرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من قبل
األشخاص الطبعيين املقيمين على معنى تشريع الصرف.
ال تنسحب أحكام هذا القانون على مخالفات الصرف املرتبطة بأي فعل يجرمه القانون األساس ي عدد
 26لسنة  2015املؤرخ في  7أوت  2015املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال.
تتمثل املخالفات موضوع التسوية على معنى هـذا القانون في:
أ .عدم التصريح باملكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا وعدم االمتثال لإلجراءات الناتجة عن
ذلك طبقا لقانون عدد  18لسنة  1976املؤرخ في  21جانفي  1976املتعلق بمراجعة وتدوين التشريع
الخاص بالصرف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية واألمر
عدد  608لسنة  1977املؤرخ في  27جويلية  1977املتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18
لسنة  1976والتراتيب الجاري بها العمل.
ب .عدم إعادة مداخيل ومحاصيل املكاسب املشار إليها بالفقرة "أ" أعاله واملكاسب من العمالت إلى
البالد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت الت راتيب الجاري به ا العمل إعادة تلك
~~4

املداخيل واملحاصيل واملكاسب وإحالتها.
ج .مسك عمالت في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبالد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول
وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت الت راتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العمالت وإحالتها.
الفصل :09
لالنتفاع بالتسوية املنصوص عليها بالفصل  08من هذا القانون ،يتعين على األشخاص املعنيين في
أجل ال يتجاوز  30سبتمبر :2021
- 1إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة املكاسب املصرح بها ،والبلد
املوجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العمالت موضوع التسوية متأتية من مصدر
مشروع طبقا للفصل  10من هـذا القانون.
 -2إعادة املداخيل واملحاصيل واملكاسب من العمالت املشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل  08من هـذا
القانون إلى البالد التونسية.
 -3إيداع العمالت املشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل  08من هذا القانون بالحسابات املشار
إليها بالفصل  10من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
تحدث مساهمة تحررية توظف على االشخاص الطبعيين املقيمين املذكورين بالفصل  08تعفيهم من
مخالفات الصرف واملخالفات الجبائية املوظفة على االموال التي تمت تسويتها طبقا لهـنا الفصل.
 -4تحتسب نسبة املساهمة التحررية كما يلي :
أ  %15 -من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية املوجودة بالخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول
املالية والقيم املنقولة وغيرها من السندات واإليداعات املوجودة بالخارج شريطة تحويل  %25من
مبلغ اإليداعات املذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي مفتوح بالبالد التونسية.
يمكن دفع مبلغ ا لقيمة بما يقابلها بالدينار عند التصريح على أقساط مدة سنتين على أقص ى تقدير.
طبقا لروزنامة تضبط بمقتض ى قرار من الوزير املكلف باملالية.
ب  %7 -من املقابل بالدينار لقيمة العمالت التي تم إيداعها بالحسابات املشار إليها بالفصل  10من
هـذا القانون وذلك بالنسبة للمبالغ املعاد ة من الخارج امل شار إليها بالفقرة "ب" من الفصل  08من هذا
القانون.
تخفض هذه النسبة إلى  % 4عند إحالة املبالغ املسترجعة مقابل الدينار.
ج  -بالنسبة للمبالغ بالعملة املتأتية من املصادر الداخلية واملشار إليها بالفقرة "ج" من الفصل 08
من هذا القانون يستوجب إحالة ن سبة ال تقل عن  % 20من قيمتها مقابل الدينار مع دفع مساهمة
~~5

تحررية بنسبة  %4على مقدارها .وتستوجب املساهمة التحررية بنسبة  % 7على باقي املبالغ التي تم
إيداعها بالحسابات املشار إليها بالفصل  10من هذا القانون.
ويتم استخالص املبالغ املشار إليه آنفا من قبل الوسيط املقبول الـذي تمت عملية فتح الحساب أو
اإلحالة لديه بناء على تصريح حسب أنموذج تعده اإلدارة للغرض .
-5
يتولى الوسيط املقبول تحويل املبالغ املخصومة من املورد لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليومالخامس عشر من الشهر املوالي للشهر الذي تمت فيه عملية الخصم.
وتطبق في هذه الحالة الواجبات والعقوبات واإلجراءات املعمول بها في مادة الخصم من املورد.
ينتفع األشخاص املعنيون بهذا الفصل من إبراء الـذمة بعنوان الخطايا املتعلقة بمخالفات الصرفومن دفع الضرائب واألداءات والخطايا املتعلقة بها ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف
موضوع التسوية وذلك في حدود املبالغ التي تمت إحالتها إلى الوسيط املقبول.
الفصل :10
يمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعمالت أو بالدينار القابل للتحويل
لدى الوسطاء املقبولين إليداع العمالت املشار إليها بالفصل  09من هذا القانون.
الفصل :11
 )1يمكن لألشخاص املعنيين بالتسوية استعمال املبالغ املودعة بالحسابات املشار إليها بالفصل 10
من هذا القانون طبقا للت راتيب الجاري بها العمل ،كما يلي :
 الستثمارها بالبالد التونسية، لتغطية نفقاتهم داخل البالد التونسية، لتغطية نفقاتهم خارج البالد التونسية ،باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.تتولى لجنة التحاليل املالية القيام بالتحريات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بعمليات التسوية املشار
إليها بالفصول  08و 09و 10و 11من هذا القانون وفقا للتشريع الجاري بها العمل.
 )2يمكن لألشخاص الطبيعيين املقيمين فتح حساب بالعملة األجنبية أ و بالدينارالقابل للتحويل
شريطة ان يقع تمويله من مصادر مشروعة ودون تأثير على احتياطي البنك املركزي من العملة
األجنبية.
ويضبط البنك املركزي التونس ي بمنشور شروط فتح وتسييرهذه الحسابات.
~~6

تأهيل مصالح الجباية إلسناد معرفات جبائية رأسا لألشخاص املخلين بواجب التصريح في
الوجود
الفصل :12
 )1يضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل  89من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يلي:
وتتولى مصالح الجباية في هذه الحالة إسناد املخالف رأسا ّ
معرفا جبائيا يكون ملزما للمعني باألمر من
تاريخ تبليغه مقرر اإلسناد وذلك بصرف النظر عن إجراءات الطعن املتبعة في شأنه والتي يجب أن
تتم:
 في إطار االعت راض على محضر معاينة املخالفة إذا تعلق الطعن بمشروعية املخالفة، وطبقا إلجراءات االعت راض على قرارات التوظيف اإلجباري في صورة االعت راض على ال نظام الجبائياملسند للمعني باألمر بموجب املعرف الجبائي.
 )2تطبق أحكام هذا الفصل على املخالفات املتعلقة بعدم التصريح في الوجود التي تمت معاينتها
ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.

إجراءات ملقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية
التقليص من  6إلى  4أشهر في املدة القصوى للمراجعة الجبائية املعمقة على أساس محاسبة
الفصل :13
 )1تعوض عبارة "ستة أشهر" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل  40من مجلة الحقوق واإلجراءات
الجبائية بعبارة "أربعة أشهر".
 )2تطبق ّ
املدة القصوى للمراجعة الجبائية املعمقة املحددة طبقا ألحكام الفقرة  1من هذا الفصل
على عمليات املراجعة املعمقة التي يتم البدء الفعلي ف يها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون
حيز التنفيذ.
مراجعة نسبة املعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل وطرق احتسابه
الفصـل :14
 )1تن ّقح أحكام الفقرتين األولى والثانية من الفصل  46من القانون عدد  1لسنة  2012املتعلق
بقانون املالية التكميلي لسنة  2012املؤرخ في  16ماي  2012كما يلي:
ّ
املتضمنة لنقل بمقابل أو دون مقابل مللكية أو لحق
يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات
~~7

انتفاع أو مللكية رقبة أمالك عقارية أو لحق ارتفاق واملقدمة إلجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.
ّ
ويوظف املعلوم بنسبة  % 6من قيمة العقار موضوع عملية النقل ّ
محينة بالترفيع فيها بـنسبة  %5عن
كل سنة أو جزء من السنة من الفترة املمتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو
ا لتصريح إلجراء التسجيل ،على أال يقل مقدار االستخالص األدنى بعنوان هذا املعلوم عن املعلوم القار
املنصوص عليه بالعدد  23من الفصل  23من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
 )2تطبق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تبرم بعد دخول هذا القانون حيز
التنفيذ.
ّ
حث املطالبين باألداء على املبادرة بتسجيل عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم الخاضعة وجوبا لإلجراء
الفصـل :15
 )1تضاف إلى الفصل  16من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرتان  IVو Vفيما يلي نصهما:
 .IVفي صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة لتعري فة معاليم التسجيل النسبية أو
التصاعدية املنصوص عليها بالفصل  20من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد مض ّي سنة
كاملة من انتهاء األجل األقص ى املحدد لتسجيلهاّ ،
فإن املعاليم النسبية أو التصاعدية املستوجبة
تحتسب على قيمة ّ
محينة ألسسها بالترفيع فيها بـنسبة  %5عن كل سنة أو جزء من السنة من فترة
التأخي ر على معنى الفصل  87من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وذلك دون املساس بخطايا
التأخير املستوجبة.
ّ .V
تطبق تعريفة معاليم التسجيل القارة الجاري بها العمل في تاري خ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح
إلجراء التسجيل بصرف النظر عن تاريخ العقد أو الكتب أو عملية النقل.
ويضاعف مقدار معلوم التسجيل القار املستوجب ّ
مرة واحدة في صورة تقديم العقد أو الكتب أو
التصريح إلجراء التسجيل بعد مض ّي سنة كاملة من انتهاء األجل األقص ى املحدد للتسجيل وذلك دون
املساس بخطايا التأخير املستوجبة وبصرف النظر عن آجال التقادم.
 )2تطبق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تبرم بعد دخول هذا القانون حيز
التنفيذ.
اعتماد منصة الكترونية إلعداد شهائد الخصم من املورد
الفصل :16
 )1يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة  Iمن الفصل  55من مجلة الضريبة على دخل األشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد الفقرة األولى من الفقرة  IIمن نفس الفصل ما يلي:
~~8

ويتم إعداد الشهادة املذكورة أعاله عبر منصة الكترونية تضعها وزارة املالية للغرض .ويضبط ميدان
تطبيق هذا االجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتض ى قرار من وزير املالية.
 )2تضاف بعد الفقرة األولى من الفصل  105من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة فيما يلي
نصها:
ويعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من املورد دون مراعاة واجب إعدادها
عب ر املنصة اإللكترونية التي وضعتها وزارة املالية للغرض املنصوص عليه بالفصل  55من مجلة
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخطية تساوي  %30من مبلغ األداء
املخصوم من املورد دون أن ّ
يقل مبلغ الخطية عن  50دينارا عن كل شهادة.

إجراءات ملزيد ترشيد تداول األموال نقدا
مزيد ترشيد تداول األموال نقدا
الفصل :17
 )1تضاف بع د الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة  1من الفصل  45من القانون عدد  56لسنة 2018
ّ
املتعلق بقانون ّ
املالية لسنة  2019فقرة فرعية ثالثة فيما يلي نصها:
املؤ ّرخ في  27ديسمبر 2018
ويستوجب القيام بعمليات التسجيل بعنوان عقود التفويت في العقارات ووسائل النقل واألصول
ال تجارية املنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين األولى والثانية من هذه الفقرة إرفاق العقد بنسخة من
إشعار تنزيل الثمن في حساب بنكي أو بريدي.
 )2يضاف إلى مجلة املحاسبة العمومية فصل  76مكرر فيما يلي نصه:
الفصل  76مكرر :يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة  % 5على كل مب لغ يتم دفعه نقدا لدى
املحاسبين العموميين تفوق قيمته  5000دينار.
 )3تلغى أحكام الفصل  44من القانون عدد  59لسنة  2014املؤرخ في  26ديسمبر 2014املتعلق بقانون املالية لسنة
.2015
 )4تضاف إلى الفصل  78من مجلة املحاسبة العمومية فقرة ثانية فيما يلي نصها:
ويحجر على املحا سبين العموميين تسليم منتوجات االختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع
بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخالص بواسطة الشيك فانه يجب أن يكون معتمدا من البنك املسحوب عليه.
منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل باملعلوم القار القتناءاتهم بالعملة األجنبية
~~9

للعقارات املعدة ملمارسة نشاط اقتصادي ولألراض ي
الفصل :18
ّ
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ّ
وتعوض بما
تلغى أحكام العدد  12سابعا من الفصل  23من
يلي:
مبلغ املعلوم ّ
بالدينار
نوع العقود والنقل
 12سابعا (جديد) :االقتناءات بمقابل للمساكن من قبل األشخاص غير
ّ
املقيمين على معنى التشريع املتعلق بالصرف وكذلك االقتناءات بمقابل
من قبل التونسيين بالخارج غير املقيمين على معنى التشريع املتعلق  25عن ّ
كل صفحة
بالصرف للعقارات املعدة ملمارسة نشاط اقتصادي ولألراض ي وذلك عند
دفع ثمنها بالبالد التونسية بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
مراجعة طريقة احتساب معاليم الجوالن بالنسبة إلى السيارات املسجلة بالخارج
الفصل :19
 )1يضاف إل ى أحكام املطة الثانية من الفقرة  3 – Iمن الفصل  19من األمر العلي املؤرخ في 31
مارس  1955املتعلق بضبط املي زانية العادية للسنة املالية  1956- 1955ما يلي:
ويوظف األداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة املذكورة على أساس املدة الفعلية للجوالن وذلك
باعتماد  1/12من املبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
 )2يضاف الى أحكام املطة األولى من الفقرة  2 – Iمن الفصل األول من املرسوم عدد  22املؤرخ في
 13سبتمبر  1960املتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات املحركات املزودة بالزيت الثقيل ما
يلي:
ويوظف األداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة املذكورة على أساس املدة الفعلية للجوالن وذلك
باعتماد  1/12من املبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
 )3تضاف الى أحكام الفصل  34من القانون عدد  84لسنة  1984املؤرخ في  31ديسمبر  1984املتعلق
بقانون املالية لسنة  1985فقرة فيما يلي نصها:
كما تعفى من هذا املعلوم السيارات املسجلة خارج البالد التونسية خالل الثالثة أشهر األولى من
إقامتها بالبالد التونسية .ويوظف األداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة املذكورة على أساس املدة
الفعلية للجوالن وذلك باعتماد  1/12من املبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

إجراءات مختلفة
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إجراءات ملزيد تسريع وتفعيل إجراءات املصالحة بخصوص ملفات املراجعة الجبائية
الفصل :20
 )1تع ّوض أحكام املطة الرابعة الواردة بالفقرة األولى من الفصل  118من مجلة الحقوق واإلجراءات
الجبائية بما يلي:
 ممثلين إثنين للمطالب باألداء بصفة عضوين يعينهما املوفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوانكل ملف من قائمة تضم ممثلين عن املنظمات والهيئات املهنية املمثلة باملجلس الوطني للجباية
تضبط بقرار من وزير املالية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقت راحات هذه
املنظمات والهيئات.
ّ )2
تعوض أحكام املطة الرابعة الواردة بالفقرة األولى من الفصل  120من مجلة الحقوق واإلجراءات
الجبائية بما يلي:
 ممثلين إثنين للمطالب باألداء بصفة عضوين يعينهما املمثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابهرئيس املركز الجهوي ملراقبة األد اءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين
عن املنظمات والهيئات املهنية املمثلة باملجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير املالية ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقت راحات هذه املنظمات والهيئات.
 )3يتواصل العمل بقرار وزير املالية املؤرخ في  31جويلية  2018واملتعلق بتعيين ممثلي املطالب باألداء
باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات املشار إليها بالعددين
 1و 2من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق.
ّ )4
تعوض عبارة ّ
"تعهد لجنة املصالحة بامللف املعروض عليها" الواردة بالفصل  125من مجلة
الحقوق واإلجراءات الجبائية بما يلي:
" تقديم املطالب باألداء للمطلب الكتابي املنصوص عليه بالفصل  122من هذه املجلة أو من تاريخ
استدعاء املطالب باألداء من قبل لجنة املصالحة إذا ّ
تم عرض امللف على اللجنة بمبادرة من مصالح
الجباية ولم يسبق تقديم املطالب باألداء ملطلب في الغرض".
 )5تلغى أحكام الفقرتين األولى والثانية من الفصل  124من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ّ
وتعوض بما
يلي:
يمكن ملصالح الجب اية تعديل نتائج املراجعة الجبائية جزئيا أو كليا على ضوء رأي اللجنة دون أن
يؤدي ذلك التعديل إلى الترفيع في املبالغ املستوجب دفعها واملضمنة باإلعالم بنتائج املراجعة إال إذا
كان ذلك ناتجا عن تدارك األخطاء ّ
املادية.
وي تم إعالم املطالب باألداء وجوبا بتعديل مصال ح الجباية لنتائج املراجعة الجبائية طبقا ألحكام
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الفقرة األولى من هذا الفصل وذلك بالطرق املنصوص عليها بالفصل  10أو بالفصل  10مكرر من
هذه املجلة.
إمكانية الخالص الشهري لألتاوة املستوجبة في حالة القبول املؤقت مع اإلعفاء الجزئي
ّ
املخصصة لالستعمال الخاص
من املعاليم واألداءات لوسائل النقل
الفصل :21
تضاف إلى أحكام الفصل  238من مجلة الديوانة الفقرة  3فيما يلي نصها:
 - 3بصرف النظر عن أحكام الفقرتين  1و 2أعاله ،تخضع كل عملية من عمليات التمديد لنظام
ّ
ّ
املخصصة لالستعمال الخاص والتي ال تتوفر
القبول املؤقت خالل السنة الثانية ملكوث وسائل النقل
فيها شروط االنتفاع بنظام القبول املؤقت مع اإلعفاء الكلي من املعاليم واألداءات عند التوريد ،إلى
دفع إتاوة شهرية تساوي واحد على ثماني وأربعين ( )48/1من مبلغ املعاليم واألداءات املستوجبة كما
لو وقع التصريح بها تحت نظام الوضع لالستهالك ع ند تاريخ دخولها إلى الت راب الديواني.
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