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 الجمهوريـة التونسيـة
 يةــــــــالمالوزارة    شؤون المحلية والبيئةوزارة ال

 

 

 2019جوان  17.بتاريخ 8عدد  مشتركنشور م                

 

 ووزير المالية وزير الشؤون المحلية والبيئة بين

 إلى

 البلديات محاسبيوالقباض  رؤساء البلدياتالسادة   

 وأمناء المال الجهويين الوالةعن طريق السادة 
 

 

 

 تخفيف العبء الجبائيالمتعلقة بجراءات اإلأهم توضيح ول ح:  الـموضـوع

 .هتيسير اإلنخراط فيوبخالص األداء البلدي على المطالبين 

ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56من القانون عدد  72الفصل  : المرجــــــع

2018. 

 .أمثلة تطبيقية المصاحيب :

 

متابعة نتائج تطبيق إجراءات تخفيف العبء الجبائي التي تم إقرارها  في إطارد، وبع

من قانون  72الفصل أحكام بموجب لفائدة المطالبين بخالص المعلوم على العقارات المبنية 

المطالبين  واستحثاث، ولغاية مزيد توضيح أهم الجوانب التطبيقية  2019المالية لسنة 

التي التطبيقية اإلشكاليات وبالرجوع ألهم  ، مزيد اإلنخراط بهذا اإلجراء الهامباألداء على 

 التي تم عرضها أو ذات العالقةوالمحلية توصلت بها مختلف المصالح اإلدارية المركزية 

 2019شهر أفريل لفائدة اإلطارات البلدية خالل اإلقليمية التكوينية الملتقيات  بمناسبة تنظيم

 التالية : يجدر توضيح المسائلفإنه ، 
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 :  للتعريف بهذا اإلجراءالخطة االتصالية  تكثيف .1

المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 72الفصل مقتضيات  توضيح مزيد لغاية

تخفيف العبء الجبائي على حول  2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27

على أوسع نطاق  والتعريف بعنوان المعلوم على العقارات المبنيةالبلدي  المطالبين باألداء

 المنخرطين بهذا اإلجراء لمدينينا الممكن اإلنتفاع بها من قبل الجبائية متيازاتباال ممكن

العفو  خالف آجال وذلك على 2019ديسمبر  31 يوم إلى غاية يتواصل العمل بهالذي 

فإن البلديات ، التي إنقضت آجال اإلنتفاع بها لمعاليم الراجعة للدولةالمعتمد بالنسبة لالجبائي 

لدى  تكثيف الحمالت التحسيسيةمواصلة الى خالل الفترة المتبقية من السنة الجارية مدعوة 

تكثيف لى إ، إضافة والمسموعة والمرئيةمنها  المكتوبةوسائل المتاحة البكل  المتساكنين

 معالمباشر  لتواصلوابالتعاون مع مكونات المجتمع المدني الميدانية التحسيسية  الحمالت

بمناسبة والعامة وداخل الفضاءات التجارية  والساحات باألماكن العموميةالمتساكنين 

، على االنخراط في اإلجراء إستحثاثهمبهدف  واليومية األسبوعيةاألسواق إنتصاب 

 التونسيين المقيمينعودة بمناسبة  وخاصة اإلصطيافموسم خالل والتمادي في ذلك 

 .بالخارج

 

عالمات إلستكمال توزيع اإأن البلديات مدعوة بالتنسيق التام مع محاسبيها إلى  كما

)اإلعالم الوحيد الصادر عن  وما قبلها 2019لسنة  بقيمة المعلوم على العقارات المبنية

 بواسطة 2019شهر جوان في أجل أقصاه موفى على المطالبين باألداء  (القباضة البلدية

 .الخزينة عدولبما يمكن من معاضدة مجهودات  وسائلها الخاصةوأعوانها 

 

للمطالبين باألداء  توجيه إعالمات شخصيةاإلشارة أنه يمكن لإلدارة البلدية  وتجدر

وإدراج كل البيانات المتعلقة بالمعلوم المستوجب والمبالغ القابلة للطرح في صورة تسديد 

 في األجل القانوني. المتخلدات
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 استكمال اجراءات تركيز منظومة التصرف في موارد الميزانية : .2

معطيات جبائية من  (GRB) منظومة التصرف في موارد الميزانية لما توفره اعتبارا

بالسرعة للمطالبين باألداء على مستوى البلدية والقباضة  تيسير إسداء الخدمات امن شأنه

المذكورة لدى كل من استكمال تركيز المنظومة فيجدر الحرص على ، والجدوى المرجوتين

تحيين و بالتعاون مع المصالح الفنية للمركز الوطني لإلعالميةالمصالح البلدية وقباضاتها 

 : وخاصة من خالل الجبائية قاعدة البيانات

 وقباضتهااإلدارة البلدية بالمنظومة الالزمة لتركيز ـ اقتناء التجهيزات اإلعالمية 

 .ربط بالشبكةوال (... الموزع -اآللة الطابعة  -)الحاسوب 

نظومة التصرف في موارد لى مالجبائية إـ استكمال إجراءات ترحيل المعطيات 

 تحيين قاعدة البيانات.الميزانية و

دراج المعطيات الخاصة بالمعلوم على العقارات المبنية بالمنظومة بالنسبة للبلديات إـ 

 اإلحصاء العشري.نتائج عمليات بختم  تبادر بعدالتي لم 

 

ه يمكن ربط فإن ، مع المركز الوطني لإلعالمية والتواصل خاطبالت تيسير وبهدف

الشؤون المحلية وزارة المالية المحلية بالصلة بمصالح اإلدارة العامة للموارد وحوكمة 

وطرح  df.local2019@gmail.com : البريد االلكتروني التالي والبيئة على موقع

ومعالجة وإستعمالها تركيز المنظومة وتحيينها المتصلة ب اإلشكاليات أو اإلستفسارات

  .تطرأ عليها التي قدالفنية األعطاب 

 

 : ةالبشري بالمواردتدعيم المصلحة المكلفة بالجباية والقباضة البلدية  .3

سن وتحقيق األهداف المرجوة من  الجبائية الخدماتمستوى تحسين  على مزيدحرصا 

فإن األمر يقتضي لمعلوم على العقارات المبنية ، إجراءات تخفيف العبء الجبائي بالنسبة ل

لتأمين المهام األعوان بالعدد الكافي من المكلفة بالجباية البلدية المصالح  تدعيممواصلة 

خالل  البلديةالقباضات مجهودات  معاضدة، عالوة على  الموكولة إليها على الوجه األكمل

mailto:df.local2019@gmail.com
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الطلبات اإلضافية على مستوى وتمكينها من مجابهة  الفترة المتبقية من السنة الحالية

 . الخدمات الجبائية في أحسن الظروف 

 

في  االنخراطاالعتراضات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في  البت في .4

 اإلجراء في إبانها:

والبت فيها في الصادرة عن المطالبين باألداء البلدي االعتراض ملفات  معالجة لغاية

يتجه العمل  ،في اإلجراء الخاص بتخفيف العبء الجبائيهم نخراطوتيسير إ أحسن اآلجال

 :على إتخاذ التدابير التالية

من مجلة الجباية  24الفصل المنصوص عليها ب لجنة المراجعة دورية إنعقادتكثيف ـ 

وإجراء البلدي  من قبل المطالبين باألداءالمقدمة ملفات االعتراض لدراسة  المحلية

 .في أقرب اآلجال الممكنة عنهاجابة اإلالميدانية والمعاينات 

البلدية بطرح المعاليم  تتعلقج نقطة قارة بجدول أعمال المجالس البلدية ادرإ ـ

والتي  أو األراضي غير المبنية( بعنوان المعلوم على العقارات المبنية) الموظفة خطأ

من عتراضات المقدمة نتائج اإلقبل اإلدارة البلدية أو على ضوء ليها من إتم التفطن 

 نه يتمأعلما و. المراجعةلجنة عرضها على  وذلك بعدالبلدي  قبل المطالبين باألداء

مداولة  بناء على أمين المال الجهوي صادر عن بمقتضى قرار األداء البلدي الطرح

المؤرخة في  11المالية عدد  ارةبمذكرة وزالمبينة وفقا لإلجراءات و البلديمجلس ال

وذلك على النحو  المتعلقة بالتصرف المحاسبي للجماعات المحلية 16/01/2006

 التالي :

مرجع  أمين المال الجهويإلى  البلديةرئيس يوجه ملف الطرح من قبل  •

 .في شأنه المناسب تخاذ القرارإلدرسه و النظر

 : على المعروض على أمانة المال الجهوية الملف حتويي •

حالة  التنصيص وجوباتضمن ت البلديمجلس المداولة من  نظير ❖

مبلغ الدين و تمتيعهم بإجراء الطرح المقترح هوية المدينين على بحالة

 .السنة العائد إليها الدينو موضوعهو المزمع طرحه
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مستوفى جوانب المعنية  البلديةمحاسب  من قبل ممضى طلب طرح ❖

 اإلعداد.

تتضمن المعنية  محاسب البلدية من قبل ممضاةتقديم الملف وثيقة  ❖

األسباب وتاريخ تثقيلها ا ومبلغهالمقترح طرحها و بيان الموارد خاصة

 .نتائجهاوستخالص المجراة في شأنها إلإجراءات اوالداعية لطرحها 

 

تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمعلوم على الجباية المكلفة بالبلدية مصلحة ال وتتولى

على مستوى منظومة التصرف في موارد  أو األراضي غير المبنية العقارات المبنية

السنوي  ول التحصيلجد تحيينمن بما يمكن بعد استكمال إجراءات الطرح الميزانية 

  .للمعلوم

 

 :معالجتهاأمثلة تطبيقية ألهم اإلشكاليات المطروحة وكيفية  .5

يتضمن الملحق بهذا المنشور عرضا ألهم اإلشكاليات التطبيقية التي تمت مالحظتها 

على مستوى توظيف وإستخالص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على األراضي 

  .غير المبنية والحلول العملية المقترحة لمعالجتها

 

ن السادة رؤساء البلديات فا ،ضوع من أهمية قصوىوونظرا لما يكتسيه هذا الم

 مقتضيات هذا المنشور.لسهر على حسن تطبيق مدعوون لوالقباض محاسبي البلديات 

 

 المـــالس  و
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 أمثلة تطبيقية

 

 

حالة توظيف المعلوم على األراضي غير المبنية على  الوضعية األولى : /1

 .عقارات أصبحت خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية

 

 : كيفية المعالجة* 

تدارك اإلغفاالت التي وقعت  يمكن ،من مجلة الجباية المحلية 27طبقا ألحكام الفصل 

معاينتها في أساس المعلوم على العقارات المبنية وكذلك األخطاء المرتكبة في تطبيق النسب 

  إلى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم.

 

بتوظيف المعلوم على األراضي غير المبنية على عقار وفي حالة قيام البلدية  ،هذا

على وجه الخطأ وعدم إعالم المعني باألمر بالمعلوم ومنحه أجال  ني معد لسكنمب

بعنوان المعلوم على األراضي غير المبنية بعد  يمكن طرح المبالغ المثقلةفإنه  ،لالعتراض

إلى انتهاء التداول في شأنها من قبل المجلس البلدي وتوظيف المعلوم على العقارات المبنية 

 المعلوم.السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها 

 

من أرض في طور البناء إلى عقار مبني معد للسكن إلثبات تغيير صبغة العقار وهذا، 

 يمكن للبلدية اعتماد:

 .شهادة في انتهاء أشغال البناء -

 كشوفات استهالك الكهرباء و الماء و الهاتف.  -
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حالة المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات  الوضعية الثانية : /2

المبنية بالنسبة للمطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود 

 .المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعة المحلية

 

 : كيفية المعالجة* 

إلى  2016خالل الفترة من  البلديةبإعانة من الدولة أو من  نتفاعاال حالة ❖

2019: 

 

لفائدة الراجع لهذا المعلوم وللمعلوم  الحط الكليبينتفع المعني باألمر  ،في هذه الصورة

من الفصل  2طبقا ألحـكام الـفقرة  2019 - 2016الصندوق الـوطني لتحسين السكن للفترة 

 كلوبالتالي فإن  ،1999من قانون المالية لسنة  52من مجلة الجباية المحلية والفصل  6

ديون المثقلة بعنوان هذا المعلوم وكذلك مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة به عن ال

 .تسقط بصفة آلية وما قبلها 2016سنة 

 

وتواصل  2017سنة بداية من  البلديةبإعانة من الدولة أو من  نتفاعحالة اال ❖

 : 2019و 2018بها خالل سنتي  انتفاعه

 

لفائدة الصندوق الوطني الراجع لهذا المعلوم وللمعلوم  الحط الكليبالمعني باألمر ينتفع 

 6من الفصل  2طبقا ألحكام الفقرة  2019و 2018و 2017لتحسين السكن بعنوان سنوات 

 كلوبالتالي فإن  ،1999من قانون المالية لسنة  52مجلة الجباية المحلية والفصل من 

ديون المثقلة بعنوان هذا المعلوم وكذلك مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة به عن ال

 .وما قبلها تسقط بصفة آلية 2016سنة 
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وتواصل  2018سنة بداية من  البلديةبإعانة من الدولة أو من  نتفاعحالة اال ❖

 : 2019بها خالل سنة  انتفاعه

 

لفائدة الصندوق الوطني الراجع لهذا المعلوم وللمعلوم  الحط الكليبالمعني باألمر ينتفع 

من مجلة  6من الفصل  2طبقا ألحكام الفقرة  2019و 2018لتحسين السكن بعنوان سنتي 

إجراءات في  االنخراطوبإمكانه  ،1999من قانون المالية لسنة  52الجباية المحلية والفصل 

الجبائي بالنسبة لبقية المبالغ المستوجبة بعنوان هذا المعلوم عن سنة  تخفيف العبء

وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها وكذلك مصاريف التتبع  2016

شريطة دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم  2017وخطايا التأخير المتعلقة بسنة 

 .2017المذكورة لسنتي 

 

 : 2019سنة بداية من  البلديةبإعانة من الدولة أو من  نتفاعالحالة ا ❖

 

الصندوق الراجع لفائدة لهذا المعلوم وللمعلوم لفائدة  الحط الكليبالمعني باألمر ينتفع 

من مجلة  6من الفصل  2الفقرة  بأحكامعمال  2019سنة الوطني لتحسين السكن بعنوان 

في إجراءات  االنخراطوبإمكانه  ،1999من قانون المالية لسنة  52الجباية المحلية والفصل 

بالنسبة لبقية المبالغ المستوجبة بعنوان هذا المعلوم عن سنة  تخفيف العبء الجبائي

وكذلك مصاريف التتبع وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها  2016

شريطة دفع كامل المبالغ المستوجبة  2018و 2017وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 

 .2018و  2017ليم المذكورة لسنتي بعنوان المعا
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  .حالة األمالك المصادرة الوضعية الثالثة : /3

 

 : * كيفية المعالجة

دامت على ملك هذه العقارات من المعلوم الموظف على العقارات المبنية ما  تعفى

إلى  ملكيتها انتقالوفي صورة  .من مجلة الجباية المحلية 3عمال بمقتضيات الفصل  الدولة

 .ملكيتها انتقالبداية من تاريخ  تصبح خاضعة لهذا المعلومالخواص فهي 

 

 

 

 .خطأ مادي في المساحةوجود  حالة الوضعية الرابعة : /4

 

 : * كيفية المعالجة

 إستنادا المساحة الحقيقيةالمعلوم على أساس  احتسابإعادة ويتم تدارك هذا الخطأ 

مكن معاينتها التي ي اإلغفاالتتدارك لجباية المحلية في إطار من مجلة ا 27الفصل حكام أل

وبالنسبة ، العبء الجبائيإجراءات تخفيف في  االنخراطداء من وتمكين المطالب باأل

الجديد المحتسب على أساس المساحة الصحيحة والمبالغ المثقلة داء باألللفارق بين قيمة 

عرض الموضوع على لجنة المراجعة  بعد يتم طرحهفإنه  ،المعلوم نفسبعنوان خطأ 

 .راءات المعمول بها في هذا المجالوفقا لإلج شأنهامداولة المجلس البلدي في و

 


