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إجراءات لدفع االستثمار –1 إجراءات لدفع االستثمار –1



اندماجنسبةوذاتالواعدةاألنشطةفياالستثماراتتشجیعمواصلة-1
إلى5%مناالستثنائيبالترفیعاالنتفاعفترةفيبالتمدیدوذلكمرتفعة
إطارفياالستثماراتلھذهالمخّولةاالستثمارمنحةفي20%حدود

وذلك2012دیسمبر31إلىاالستثماراتتشجیعمجلةمن52الفصل
التحفیزیةالمنظومةمراجعةانتظارفي التحفیزیةالمنظومةمراجعةانتظارفي

وفضاءاتالمؤسسات محاضنمواصلة تشجیع االستثمار في قطاعات -2
خامسا من مجلة تشجیع االستثمارات 52العمل عن بعد في إطار الفصل 

من كلفة %20استثمار في حدود وذلك بالتمدید في فترة االنتفاع بمنحة 
مع حصر 2012دیسمبر 31االستثمار وأراض بالدینار الرمزي إلى 

الجھویةھذه االمتیازات على االستثمارات المنجزة في مناطق التنمیة 
وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفیزیة



مزید تشجیع االستثمارات الخاصة في قطاعات التربیة والتعلیم -3
العالي والتكوین المھني وذلك بالتمدید في اإلعفاء من المساھمة 

في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور 
والمرتبات والمنح واالمتیازات الراجعة للمدرسین أو المكّونین 

ثالثا من 52الفصل التونسیین المنتدبین بصفة قارة في إطار 
2012دیسمبر 31إلى مجلة تشجیع االستثمارات

ثالثا من 52الفصل التونسیین المنتدبین بصفة قارة في إطار 
2012دیسمبر 31إلى مجلة تشجیع االستثمارات

الترفیھیة الفضاءاتمواصلة تشجیع االستثمارات المنجزة في -4
رابعا من مجلة تشجیع 52لألطفال والشباب في إطار الفصل 

االستثمارات وذلك بالتمدید في فترة االنتفاع باالمتیاز المتمثل في 
وذلك في 2012دیسمبر 31إسناد أراض بالدینار الرمزي إلى 

انتظار مراجعة المنظومة التحفیزیة 



مواصلة تشجیع القطاع الخاّص على االستثمار في السكن -5
الجامعي وذلك بالتمدید في فترة إسناد أراض بالدینار الرمزي 

ثالثا من 52الفصل لفائدة المستثمرین في القطاع في إطار 
2012دیسمبر 31إلى غایة مجلة تشجیع االستثمارات 2012دیسمبر 31إلى غایة مجلة تشجیع االستثمارات

واألرباح على المداخیلسحب الطرح بعنوان إعادة استثمار -6
منحة اإلصدار مع اشتراط عدم استعمالھا لمدة خمس سنوات 
باستثناء االستعمال الستیعاب الخسائر كما ھو الشأن بالنسبة 

جبائيإلى رأس المال المحّرر موضوع امتیاز 



مزید الحث على التشغیل بالتخفیض في المدة المخّولة إلعفاء -7
من القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في المساھمات في 50%

االستثمارات في رأس مال تنمیة من خمس سنوات إلى ثالث 
ألف 50سنوات بالنسبة إلى االستثمارات التي تقل كلفتھا عن 

محدثدینار بالنسبة إلى كل موطن شغل محدثدینار بالنسبة إلى كل موطن شغل 

تیسیر طرق استخالص الضریبة المستوجبة على القیمة الزائدة -8
المتأتیة من التفویت في السندات من قبل غیر المقیمین غیر 

المستقرین بتونس وذلك بتطبیق نسبة الضریبة المستوجبة في 
الحالة الخاصة على القیمة الزائدة المحققة من عملیات التفویت 

المذكورة عوضا عن تطبیق الخصم من المورد على ثمن التفویت



لمساندة المؤسساتإجراءات –2 لمساندة المؤسساتإجراءات –2



دعم القدرة التنافسیة للصناعة المحلّیة وتمكین الصناعیین من -1
اختیار مصدر تورید التجھیزات والمواد األولیة والمنتجات 

الصناعیة األخرى حسب الجدوى االقتصادیة بصرف النظر عن 
المعالیمبلد المنشأ من خالل التقلیص في الفارق بین نسب 

الدیوانیة المستوجبة على المنتجات الصناعیة المطّبقة حسب 
التعریفة الحّرة والتعریفة التفاضلیة في إطار اتفاقیات التبادل 
الدیوانیة المستوجبة على المنتجات الصناعیة المطّبقة حسب 
التعریفة الحّرة والتعریفة التفاضلیة في إطار اتفاقیات التبادل 

الدیوانیة إلى للمعالیمالحّر مما سیخفض في معّدل النسبة النظریة 
2012ابتداء من سنة %14أقل من 

الدیوانیة المستوجبة بالنسبة إلى البذور بالمعالیمتوقیف العمل -2
الموجھة المدخالتوالمشاتل محلیا بھدف الضغط في كلفة تورید 

الفالحيللقطاع 



بتمكینوذلكللمؤسساتالمالیةالسیولةلتحسیناألداءفائضإرجاعتیسیر-3
منالشركاتعلىضریبةأوالدخلعلىضریبةلفائضالمسّجلةالمؤسسات

:یليكماتضبطمسبقةمراقبةدونالفائضمبلغمنتسبقة
حسابات،مراقبلتدقیقوجوباالخاضعةالشركاتإلىبالنسبة35%*
.األخرىالمؤسساتإلىبالنسبة15%*
تمكین الشركات المنتمیة لنفس المجّمع من طرح المخصصات التي تقوم -4 تمكین الشركات المنتمیة لنفس المجّمع من طرح المخصصات التي تقوم -4

باقتطاعھا من الربح الخاضع للضریبة لفائدة صندوق ترغیب المستخدمین 
حتى ولو تّم صرف المخّصصات التي تكّونت على مستوى شركة معینة على 

.أجراء شركات أخرى منتمیة لنفس المجّمع
التفاضلي لقطاع النقل العمومي لألشخاص بواسطة الجبائيتوحید النظام -5

بتوقیف العمل بالمعلوم على االستھالك واللواجسیارات النقل الریفي والتاكسي 
في نسبة األداء على القیمة المضافة%12والتخفیض إلى 



تتعلق بإرساء نظام إجراءات –3
خاص للتمویل اإلسالميجبائي خاص للتمویل اإلسالميجبائي



قبلمنالمنجزةاإلجارةعملیاتعلىالماليلإلیجارالجبائيالنظامسحب-1
.القرضمؤسسات

عقودأوإجارةعقودأومرابحةبیععقودإطارفيالمدفوعةالمبالغإعفاء-2
منالخصممنالقرضمؤسساتقبلمنالمبرمةالسلمبیعوعقوداإلستصناع

.المالياإلیجارعقودغرارعلى%1,5بنسبةالمورد
علىالبنكياالقتراضطریقعنالممولةللعملیاتالجبائيالنظامسحب-3 علىالبنكياالقتراضطریقعنالممولةللعملیاتالجبائيالنظامسحب-3

قبلمنالمنجزةاالستصناعوعقودالسلمبیعوعقودالمرابحةبیععقود
،القرضمؤسسات

علىالتسجیلمعلوممنالقرضمؤّسساتتبرمھاالتيالسلمبیععقودإعفاء-4
.الفالحياإلنتاجبیععقودغرار

العملبھالجاريالتشریعبموجبالمسندةواإلعفاءاتاالمتیازاتنفستطبیق-5
بیععقودإطارفيالعقاراتأوالمعّداتأوالتجھیزاتاقتناءصورةفي

اإلجارةعقودأواإلستصناععقودأوالمرابحة



لتیسیر دفع الدیون إجراءات –4
بذمة المطالبین المتخلدةالجبائیة بذمة المطالبین المتخلدةالجبائیة

باألداء



فيدینار300منھافصلكلمبلغیتجاوزالالتيالمثقلةالفصولعنتماماالتخلي-1
والعقوباتالخطایاإلىبالنسبةدینار200وللدولةالجبائیةالدیونإلىبالنسبةاألصل
بعنوانقبلھاوما2007بعنوانالمثقلةالفصولوكذلكوالصرفیةوالدیوانیةالمالیة

وذلكالمحلیةللجماعاتالراجعةالمبنیةغیرواألراضيالمبنیةالعقاراتعلىالمعلومین
2011لسنة13عددبالمرسومالمعنییناألشخاصبذمةالمتخلدةالدیوناستثناءمع

وعقاریةمنقولةوممتلكاتأموالبمصادرةالمتعلق2011مارس14فيالمؤرخ
الجبائیةالدیونإلىبالنسبةالتتبعومصاریفالتأخیروفوائدالمراقبةخطایاعنالتخلي-2 الجبائیةالدیونإلىبالنسبةالتتبعومصاریفالتأخیروفوائدالمراقبةخطایاعنالتخلي-2

من%50عنوالتخلياألصلفيدینار300مبلغھایتجاوزالتيللدولةالراجعة
وكذلكدینار200تتجاوزالتيوالصرفیةالدیوانیةوالخطایاالمالیةوالعقوباتالخطایا
علىالمعلومینإلىبالنسبة2011إلى2008بعنوانالدیونمن%50عنالتخلي

سنوات5تتعدىالدفعروزنامةإبرامشریطةالمبنیةغیرواألراضيالمبنیةالعقارات
الدیوناستثناءمعوذلكالمحلیةالجماعاتإلىبالنسبةوسنتینالدولةدیونإلىبالنسبة

مارس14فيالمؤرخ2011لسنة13عددبالمرسومالمعنییناألشخاصبذمةالمتخلدة
وعقاریةمنقولةوممتلكاتأموالبمصادرةالمتعلق2011



لمواصلة إصالح إجراءات –5
الجبائیةالمنظومة الجبائیةالمنظومة 



والقراراتاألحكامتسجیلعلىصراحةتنصّ خاصةأحكامإدراج-1
درجةحسبالموّظفاألدنىبالمعلومالشفعةإجراءاتبصحةالقاضیة
بالمعلومبالتسجیلاإلنتفاعمنبالتراضيالشفعةعقودوتمكینالمحكمة

القار

مسبقخطلفائدةمفوترخطقبلمنالرصیدتحویلعملیاتإخضاع-2 مسبقخطلفائدةمفوترخطقبلمنالرصیدتحویلعملیاتإخضاع-2
الھاتفتمویلعملیاتعلىالمستوجبالجبائيالطابعلمعلومالدفع

بعضعلىالمستوجبالجبائيالطابعمعلومتوظیفطریقةمراجعة-3
جوازات(وصوالتبواسطةالدفعطریقةباعتمادوذلكاإلداریةالوثائق
عنعوضا)األجانبإقامةوبطاقاتالوطنیةالتعریفوبطاقاتالسفر
نفسھاالوثیقةعلىمنقولةجبائیةطوابعإلصاقطریقة



آجالسریانتجاهالجبایةأعوانمسؤولیاتوإخالءالخزینةحقوقعلىالحفاظ-4
الشعبیةالتحّركاتبسببنتائجھاتبلیغالمصالحعلىتعذرالتيالمعّمقةالمراجعة

:بــوذلكالبالدشھدتھاالتيالصعبةاألمنیةوالظروف
تمالتيالجبائیةالملفاتإلىبالنسبة2012دیسمبر31إلى2010دیسمبر17منالممتّدةالفترةخاللالمعّمقةالجبائیةالمراجعةآجالتعلیق*

.نتائجھاتبلیغالجبایةمصالحعلىوتعذر2010دیسمبر17تاریخقبلالمسبقاإلعالمتبلیغشأنھافي
قطعیتملمما2012دیسمبر31إلى2011جانفيغرةمنابتداءالجبائیةواإلجراءاتالحقوقبمجلةعلیھاالمنصوصالتقادمآجالتعلیق*

.للقانونطبقاشأنھافيالتقادم

الواجبالتاریختحّددالجبائیةواإلجراءاتالحقوقمجلةضمنأحكامإدراج-5 الواجبالتاریختحّددالجبائیةواإلجراءاتالحقوقمجلةضمنأحكامإدراج-5
:باعتماداآلجالالحتساباعتماده

بمقّره،وجدهلمنأونفسھباألداءللمطالباإلعالمأوالمطلببالتبلیغالمكلففیھسلمالذيالتاریخ*
إعالممعالوصولمضمونةبرسالةاإلعالمأوالمطلبتبلیغصورةفيالبرید،مصالحلدىتبلیغھاالمرادالمكاتبةإیداعتمالذيالتاریخ*

لدىاإلعالمأوالمطلبمننظیربتركإلعالمھباألداءللمطالببالبلوغإعالممعالوصولمضمونةرسالةتوجیھصورةفيأوبالبلوغ،
أوتسلمھعنبمقرهوجدمنأوباألداءالمطالبامتنعإذاوذلكالوطني،الحرسمركزأوالوطنياألمنمركزأوالعمدةأوالناحیةمحكمة

بالمقر،أحدابالتبلیغالمكلفیجدلمإذا
وصارمقرهباألداءالمطالببارحإذاالوطني،الحرسأوالوطنياألمنمركزلرئیسأوللعمدةاإلعالمأوالمطلبتسلیمفیھتمالذيالتاریخ*

المقر،مجھول
.مطلقاالمقرمجھولباألداءالمطالبكانإذاللتعلیق،الوالیةومركزالمحكمةلدىاإلعالمأوالمطلبإیداعفیھتمالذيالتاریخ*



لألداءاتوالمرونة المستوجبة على عمل مصالح اإلدارة العامة النجاعةإضفاء -6
وذلك بإسناد اختصاص إصدار قرار التوظیف اإلجباري لألداء  ومقّرر سحب 

ومذكرة إثارة الدعوى العمومیة الجبائیةاالمتیازات النظام التقدیري ومقّرر سحب 
الجزائیة التي ال تستوجب عقوبة بدنیة إلى رؤساء الجبائیةبالنسبة إلى المخالفات 

لتالفي إسناد تفویضات في الغرض األداءاتلمراقبة والجھویةالھیاكل المركزیة 
.األداءاتمن قبل وزیر المالیة كلما حدث تغییر في مستوى الوزارة أو مصالح 

والمرونة المستوجبة على عمل مصالح اإلدارة العامة للمحاسبة النجاعةإضفاء -7 والمرونة المستوجبة على عمل مصالح اإلدارة العامة للمحاسبة النجاعةإضفاء -7
بطاقات اإللزام بالصیغة إكساءاختصاص وذلك بإسناد واالستخالص العمومیة 

.بصفتھم الوظیفیةالجھویینالتنفیذیة إلى أمناء المال 
تعلیق سریان آجال التقادم في مادة استخالص الدیون العمومیة المثقـّلة بالنسبة إلى -8

مع تمكین .2012دیسمبر 31و2010دیسمبر 17الفترة المتراوحة بین 
المحاسبین العمومیین الذین أتلفت خالل نفس الفترة وثائقھم المتعلقة باستخالص 
وصرف النفقات من اعتماد المعلومات المودعة بالمنظومات اإلعالمیة بالمركز 

.المحاسبي



إجراءات مختلفة–6 إجراءات مختلفة–6



تطبیق طرح أقساط التأمین على الحیاة من قاعدة مجالتوسیع -1
الضریبة على الدخل لیشمل عقود التأمین في حالة البقاء على قید 

.الحیاة التي یكون المنتفع منھا فروع المؤمن لھ
طویل المدى والتشجیع على إبرام عقود التأمین اإلدخارتنمیة -2

على الحیاة بضبط المبلغ األقصى ألقساط التأمین على الحیاة على الحیاة بضبط المبلغ األقصى ألقساط التأمین على الحیاة 
القابل للطرح من الدخل الصافي الخاضع للضریبة على الدخل 

دینار سنویا بصرف النظر عن الوضعیة 10.000في حدود 
.العائلیة للمطالب بالضریبة

اإلحتیاجاتمواصلة اإلحاطة والعنایة باألشخاص من ذوي -3
الخصوصیة وذلك بالتخفیض في الجبایة الموظفة على وسائل 
.النقل المھیأة خصیصا لالستعمال من قبل األشخاص المعوقین



بالمرسومالواردةاألحكاممعالمضافةالقیمةعلىاألداءمجلـّةأحكاممالئمة-4
بتنظیمالمتعلق2011سبتمبر24فيالمؤرخ2011لسنة88عـدد

القیمةعلىاألداءمناإلعفاءأنّ علىصراحةبالتنصیصوذلكالجمعّیات
:یشملالمضافة

علمیةأوتكوینیةأوخیریةصبغةلھاالتيالجمعّیـاتبھاتقومالتيالمعـامالت*
وزیربینمشتركبقرارتحدیدھایتموالتيتراثیـّةأوثقافیةأواجتماعیةأو وزیربینمشتركبقرارتحدیدھایتموالتيتراثیـّةأوثقافیةأواجتماعیةأو

بالقطاع،المكلفوالوزیرالمالیة
الدوليالتعاوننطاقفيالمسلـّمةوالخدماتواألشغالوالبضائعاألمالك*

اجتماعیةأوعلمیةأوتكوینیةأوخیریةصبغةلھاالتيللجمعّیاتھبةبعنوان
المالیةوزیربینمشتركبقرارتحدیدھایتموالتيتراثیـّةأوثقافیةأو

.بالقطاعالمكلفوالوزیر
بھدفوذلكالخارجإلىالسفراتعلىالموظفالجبائيالطابعمعلومحذف-5

كلفتھمنوالتقلیصالسفرحریةمبدأتكریس



المودعةالمصوغمنالرھونأصحابالمواطنینتعویضإمكانیةسن-6
معالبالدشھدتھاالتياالضطراباتخاللنھبھتموالذيالمالیةبالقباضات

یومالتكسیرذھبتسعیرةباعتمادالمصوغقیمةحسبالتعویضمقدارضبط
.التعویض

فيللتصّرفالمعّینینالقضائیینوالمتصّرفینالعدلیینالمؤتمنینإعفاء-7
2011لسنة13عددللمرسومطبقامصادرتھاتمتالتيالعقاریةاألمالك 2011لسنة13عددللمرسومطبقامصادرتھاتمتالتيالعقاریةاألمالك
للحصولعریضةعلىإذنتقدیموجوبمن،2011مارس14فيالمؤرخ

بتلكوالمتعلقةالمالیةبالقباضاتالمسّجلةالعقودمنلألصلمطابقةنسخعلى
.األمالك

بھاتنتفعالتياألسھمفيالتفویتمنالمتأتیةالزائدةالقیمةبطرحالعملإنھاء-8
تتمالتيالتفویتعملیاتإلىبالنسبةالقارمالرأسذاتاالستثمارشركات

.الجبائیةاالمتیازاتترشیدإطارفيوذلك2012جانفيغرةمنابتداء


