قانون عدد  8لسنة  2017مؤرخ في  14فيفري  2017يتعلق
بمراجعة منظومة اﻻمتيازات الجبائية ).(1
باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات باب رابع تحت عنوان اﻻمتيازات
الجبائية يتضمن الفصول من  63إلى  77مقسمة حسب اﻷقسام
كما يلي:
الباب الرابع

اﻻمتيازات الجبائية
القسم اﻷول

اﻻمتيازات الجبائية بعنوان اﻻستغﻼل
الفصل :63

القسم الفرعي اﻷول
التنمية الجهوية

بصرف النظر عن أحكام الفصلين  12و 12مكرر من القانون
عدد  114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،تطرح كليا المداخيل أو اﻷرباح المتأتية من
اﻻستثمارات المباشرة على معنى الفصل  3من قانون اﻻستثمار
المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يلي:

ـ خﻼل الخمس سنوات اﻷولى ابتداء من تاريخ الدخول طور
النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة اﻷولى من مناطق التنمية
الجهوية،

ـ خﻼل العشر سنوات اﻷولى ابتداء من تاريخ الدخول طور
النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية
الجهوية.
ويستوجب اﻻنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع
المحاسبي للمؤسسات.

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  1فيفري
.2017

صفحــة 604

تضبط قائمة اﻷنشطة داخل القطاعات المستثناة من اﻻنتفاع
بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل :64

بصرف النظر عن أحكام الفصل  12مكرر من القانون عدد
 114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا
المداخيل المتأتية من اﻻستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3
من قانون اﻻستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك
اﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  Iمكرر من الفصل 11
من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة
الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  63من هذه المجلة.
ويستوجب اﻻنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع
المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع اﻷرباح المتأتية من اﻻستثمارات المباشرة على معنى
الفصل  3من قانون اﻻستثمار والمنجزة بمناطق التنمية الجهوية
وكذلك اﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  Iمكرر من
الفصل  11من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد
استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  63من هذه
المجلة ،للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها
بالفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل  49من هذه المجلة.
الفصل :65

القسم الفرعي الثاني
التنمية الفﻼحية

بصرف النظر عن أحكام الفصلين  12و  12مكرر من القانون
عدد  114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،تطرح من أساس الضريبة على دخل اﻷشخاص
الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خﻼل العشر سنوات
اﻷولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ،المداخيل
أو اﻷرباح المتأتية من اﻻستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3
من قانون اﻻستثمار في قطاع الفﻼحة والصيد البحري.
ويستوجب اﻻنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع
المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى اﻷشخاص الذين يمارسون
نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه
المجلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  21فيفري 2017

عـــدد 15

الفصل :66

بصرف النظر عن أحكام الفصل  12مكرر من القانون عدد
 114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا
المداخيل المتأتية من اﻻستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3
من قانون اﻻستثمار في قطاع الفﻼحة والصيد البحري وكذلك
اﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  Iمكرر من الفصل 11
من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة
الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  65من هذه المجلة.
ويستوجب اﻻنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع
المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع اﻷرباح المتأتية من اﻻستثمارات المباشرة على معنى
الفصل  3من قانون اﻻستثمار في قطاع الفﻼحة والصيد البحري
وكذلك اﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  Iمكرر من
الفصل  11من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد
استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  65من هذه
المجلة ،للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها
بالفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل  49من هذه المجلة.
الفصل : 67

القسم الفرعي الثالث
التصدير

بصرف النظر عن أحكام الفصل  12مكرر من القانون عدد
 114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا
المداخيل المتأتية من التصدير كما تم تعريفه بالفصل  68من
هذه المجلة وكذلك اﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها
بالفقرة  Iمكرر من الفصل  11من هذه المجلة وحسب نفس
الشروط.
ويستوجب اﻻنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع
المحاسبي للمؤسسات.
وتخضع اﻷرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تم تعريفها
بالفصل  68من هذه المجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة
المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل  49من
هذه المجلة.
الفصل : 68

تعتبر عمليات تصدير:

 1ـ بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات
خارج البﻼد التونسية وإنجاز خدمات بالبﻼد التونسية والتي يتم
استعمالها بالخارج،
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 2ـ بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات
الفﻼحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية
للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل  69من هذه
المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات اﻷنشطة اﻻقتصادية
المنصوص عليها بالقانون عدد  81لسنة  1992المؤرخ في 3
أوت  1992كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وذلك
شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج
النهائي المعد للتصدير ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا
المنصوص عليها بالقانون عــدد  42لسنة  1994المؤرخ في 7
مارس  1994كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،

 3ـ إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها
بالفصل  69من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات
اﻷنشطة اﻻقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا
المذكورة أعﻼه في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع
أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة باﻹنتاج تضبط بمقتضى أمر
حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات
اﻹدارية والمالية والقانونية.

وﻻ تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات تسويغ
العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم
والمقاطع.
الفصل : 69

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل
سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البﻼد التونسية
أو التي تنجز كامل خدماتها بالبﻼد التونسية والتي يتم استعمالها
بالخارج.
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل
منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا ﻷحكام الفقرتين  2و 3من
الفصل  68من هذه المجلة.
ويستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى المؤسسات
المحدثة ابتداء من غرة جانفي  2017اﻻستجابة لمقتضيات
الفصل  72من هذه المجلة.
ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء
من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة ﻻ تتعدى  %30من رقم
معامﻼتها للتصدير المحقق خﻼل السنة المدنية المنقضية.
وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة  %30على
أساس رقم معامﻼتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور اﻹنتاج
الفعلي.
وﻻ يؤخذ بعين اﻻعتبار ﻻحتساب نسبة  %30المذكورة أعﻼه
رقم المعامﻼت المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في
إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات
النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة
بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.
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وﻻ تخضع المداخيل أو اﻷرباح المتأتية من بيوعات النفايات
المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة  %30باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع
بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة
المنتوج بالنسبة للفﻼحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق
المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا بمقتضى أمر حكومي.
القسم الفرعي الرابع

أنشطة المساندة ومقاومة التلوث

الفصل : 70

بصرف النظر عن أحكام الفصل  12مكرر من القانون عدد
 114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا
المداخيل المتأتية من :
ـ اﻻستثمارات المباشرة على معنى الفصل  3من قانون
اﻻستثمار التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين
والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني
ومؤسسات اﻹنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه
والمؤسسات الصحية واﻻستشفائية واﻻستثمارات المباشرة على
معنى الفصل  3من قانون اﻻستثمار في مشاريع السكن الجامعي
الخاص .وتضبط اﻷنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
ـ اﻻستثمارات المباشرة على معنى الفصل  3من قانون
اﻻستثمار التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل
أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضﻼت والنفايات.
ويطبق الطرح المنصوص عليه أعﻼه حسب نفس الشروط
على اﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  Iمكرر من
الفصل  11من هذه المجلة.
ويستوجب اﻻنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع
المحاسبي للمؤسسات.

وتخضع اﻷرباح المتأتية من اﻻستثمارات المباشرة على معنى
الفصل  3من قانون اﻻستثمار في أنشطة المساندة ومقاومة
التلوث المذكورة أعﻼه وكذلك اﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها
بالفقرة  Iمكرر من الفصل  11من هذه المجلة وحسب نفس
الشروط ،للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها
بالفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل  49من هذه المجلة.
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الفصل : 71

القسم الفرعي الخامس

المؤسسات جديدة اﻹحداث

بصرف النظر عن أحكام الفصلين  12و 12مكرر من القانون
عدد  114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع
المالي وقطاعات الطاقة ،باستثناء الطاقات المتجددة ،والمناجم
والبعث العقاري واﻻستهﻼك على عين المكان والتجارة ومشغلي
شبكات اﻻتصال ،نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من
اﻻستغﻼل لﻸربع سنوات اﻷولى للنشاط وكذلك اﻷرباح اﻻستثنائية
المنصوص عليها بالفقرة  Iمكرر من الفصل  11من هذه المجلة
وحسب نفس الشروط ،تحدد كما يلي :
ـ  %100بالنسبة إلى السنة اﻷولى،
ـ  %75بالنسبة إلى السنة الثانية،
ـ  %50بالنسبة إلى السنة الثالثة،

ـ  %25بالنسبة إلى السنة الرابعة.

ويستوجب اﻻنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع
المحاسبي للمؤسسات.

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المؤسسات التي تمر
بصعوبات اقتصادية والتي تتم إعادة إحالتها في إطار الفقرة II
من الفصل  11مكرر من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل
أو اﻷرباح المتأتية من اﻻستغﻼل لﻸربع سنوات اﻷولى ابتداء
من تاريخ اﻹحالة .ويمنح الطرح على أساس مقرر من الوزير
المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.
ويستوجب اﻻنتفاع بالطرح المذكور توفر الشروط المنصوص
عليها بالفصل  39رابعا من هذه المجلة.
الفصل :72

تطبق أحكام الفصول  63و 65و 70و 71من هذه المجلة
على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح باﻻستثمار
ابتداء من غرة جانفي  2017بعنوان اﻻستثمارات المباشرة على
معنى الفصل  3من قانون اﻻستثمار.
وﻻ 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
بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي
تمر بصعوبات اقتصادية المنصوص عليها بالفصل  71من هذه
المجلة.
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ويستوجب اﻻنتفاع بأحكام هذه الفصول بالنسبة إلى
اﻻستثمارات المذكورة أعﻼه اﻻستجابة للشروط التالية:

ـ إيداع تصريح باﻻستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع
النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تحقيق هيكل تمويل لﻼستثمار يتضمن نسبة دنيا من اﻷموال
الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من
المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي،
ـ أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان اﻻجتماعي.
القسم الثاني

اﻻمتيازات الجبائية بعنوان إعادة اﻻستثمار خارج المؤسسة
في رأس المال اﻷصلي أو في الترفيع فيه
القسم الفرعي اﻷول

التنمية الجهوية والتنمية الفﻼحية

الفصل :73

بصرف النظر عن أحكام الفصلين  12و 12مكرر من القانون
عدد  114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،تطرح كليا المداخيل أو اﻷرباح المعاد استثمارها
في اﻻكتتاب في رأس المال اﻷصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات
المنصوص عليها بالفصلين  63و 65من هذه المجلة من أساس
الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات
وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.
الفصل :74

القسم الفرعي الثاني

التصدير والقطاعات المج ددة

مع مراعاة أحكام الفصلين  12و 12مكرر من القانون عدد
 114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركــات ،تطرح كليــــــا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع
للضريبة المداخيل أو اﻷرباح المعاد استثمارها في اﻻكتتاب في
رأس المال اﻷصلي أو في الترفيع فيه:
ـ للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل  69من
هذه المجلة،

ـ للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا
أو التحكم فيها واﻻستثمارات في التجديد في كلّ القطاعات
اﻻقتصادية وذلك باستثناء اﻻستثمارات في القطاع المالي وقطاعات
الطاقة من غير الطاقات المتجددة ،والمناجم والبعث العقاري
واﻻستهﻼك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات اﻻتصال.
عــدد 15

وتتم المصادقة على صبغة هذه اﻻستثمارات بمقتضى مقرر من
الوزير المكلّف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة تحدث للغرض تضبط
تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منه.
الفصل : 75

يستوجب اﻻنتفاع بأحكام الفصلين  73و 74من هذه المجلة
اﻻستجابة ،عﻼوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من
الفصل  72من هذه المجلة ،للشروط التالية:
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة
إلى اﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة
غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة،
ـ أن تكون اﻷسهم أو المنابات اﻻجتماعية جديدة اﻹصدار،

ـ أن ﻻ يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة خمس
سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها
تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض ﻻستيعاب
الخسائر،
ـ أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل

اﻷشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير
لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها،

ـ عدم التفويت في اﻷسهم أو في المنابات اﻻجتماعية التي
خولت اﻻنتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير
رأس المال المكتتب،

ـ عدم التنصيص ضمن اﻻتفاقيات المبرمة بين الشركات
والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير
مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية اﻻكتتاب،

ـ رصد اﻷرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص
بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إﻻ في صورة التفويت في اﻷسهم
أو في المنابات اﻻجتماعية التي خولت اﻻنتفاع بالطرح وذلك بالنسبة
إلى الشركات واﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا
أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
ويقصد بالمداخيل أو اﻷرباح المعاد استثمارها المنصوص
عليها بهذه المطة ،المداخيل أو اﻷرباح التي تفرزها محاسبة
مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها
أو تخصيصها ﻷي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل
أو اﻷرباح الخاضعة للضريبة.
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الفصل :76

القسم الفرعي الثالث

تشجيع الباعثين الشبان

مع مراعاة أحكام الفصلين  12و 12مكرر من القانون عدد
 114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات ،تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع
للضريبة المداخيل أواﻷرباح المعاد استثمارها في اﻻكتتاب في
رأس المال اﻷصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل
الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين ﻻ تتجاوز أعمارهم ثﻼثون
سنة في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية التصرف
في المشروع بصفة شخصية ودائمة.
ويستوجب اﻻنتفاع بالطرح المذكور اﻻستجابة للشروط
المنصوص عليها بالفصل  75من هذه المجلة.
القسم الفرعي الرابع

شركات اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الفصل :77

 Iـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12
و 12مكرر من القانون عدد  114لسنة  1989المؤرخ في 30
ديسمبر  1989المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،تطرح من قاعدة
الضريبة المداخيل أو اﻷرباح المكتتبة في رأس مال شركات
اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية المنصـــــــوص عليها بالقــــــــانون
عدد  92لسنــة  1988المؤرخ في  2أوت  1988المتعلق
بش ـركات اﻻستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة
أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ،التي
تستعمل ،قبل انقضاء اﻷجل المحدد بالفصل  21من 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 من ميزانية الدولة ،في اﻻكتتاب في
أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم
طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل  22من نفس
القانون ،التي تصدرها المؤسسات التي تخول اﻻنتفاع باﻻمتيازات
الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة اﻻستثمار.
ويتم الطرح المشار إليه أعﻼه في حدود المبالغ المستعملة
فعليا من قبل شركة اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا ﻷحكام
هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.

صفحــة 608

ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة اﻻستثمار
ذات رأس مال تنمية طبقا ﻷحكام هذه الفقرة في حدود الدخل
أو الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا
المنصوص عليها أعﻼه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس
المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات
رأس مال تنمية ،من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من
موارد من ميزانية الدولة ،في اﻻكتتاب في اﻷسهم أو في المنابات
اﻻجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعﻼه
التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين  63و65
من هذه المجلة.
ويستوجب اﻻنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة
اﻻستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّـمة من قبل
شركة اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة
المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل
صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا ﻷحكام هذه الفقرة،
ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال
تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا ﻷحكام هذه الفقرة لمدة
خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة
استعمالها،
ـ عدم تخفيض شركة اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس
مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية
لسنة استعمالها لرأس المال المحرر طبقا ﻷحكام هذه الفقرة
باستثناء حالة التخفيض ﻻستيعاب الخسائر،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة
إلى اﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة
غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
 IIـ يطبق الطرح المنصوص عليه بالفقرة  Iمن هذا الفصل
في نفس الحدود على المداخيل أو اﻷرباح المكتتبة والمحررة في
حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المنصوص عليها بالفصل  22ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف
الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة  Iالمذكورة أعﻼه
وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال
تنمية المنصوص عليها بالفصل  22ثالثا من نفس المجلة التي
تستعمل موجوداتها في اﻻكتتاب في حصص الصناديق المشتركة
للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق
بها.
ويستوجب اﻻنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة
اﻻستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل
المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا ﻷحكام هذه
الفقرة،
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ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت اﻻنتفاع
بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية
لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا ﻷحكام هذه الفقرة،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة
إلى اﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة
غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

 IIIـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12
و 12مكرر من القانون عدد  114لسنة  1989المؤرخ في 30
ديسمبر  1989المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،تطرح في حدود
الدخل أو الربح الخاضع للضريبة ،المداخيل أو اﻷرباح المكتتبة
في رأس مال شركات اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص
عليها بالقانون عدد  92لسنة  1988المؤرخ في  2أوت 1988
المتعلق بشركات اﻻستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص
الﻼحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية
التي تلتزم باستعمال ،قبل انقضاء اﻷجل المحدد بالفصل  21من
نفس القانون 65 ،على اﻷقل من رأس المال المحرر و65
على اﻷقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس
مال تنمية ،من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد
من ميزانية الدولة ،ﻻقتناء أو لﻼكتتاب في أسهم أو في منابات
اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود
والشروط المنصوص عليها بالفصل  22من نفس القانون ،جديدة
اﻹصدار من قبل المؤسسات التي تخول اﻻنتفاع باﻻمتيازات
الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة اﻻستثمار.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها
أعﻼه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة اﻻستثمار ذات
رأس مال تنمية ﻻستعمال  75على اﻷقل من رأس المال
المكتتب والمحرر و 75على اﻷقل من كلّ مبلغ موظف لديها في
شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ،من غير المتأتي من مصادر
تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة ،لﻼكتتاب في أسهم
أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم
المذكورة أعﻼه جديدة اﻹصدار من قبل المؤسسات المنصوص
عليها بالفصلين  63و 65من هذه المجلة.

وﻻ يستوجب الشرط القاضي بأن تكون اﻷسهم أو المنابات
اﻻجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة اﻹصدار
إذا تعلق اﻷمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي
تمنح حق اﻻنتفاع باﻻمتيازات الجبائية المخصصة لعمليات اﻹحالة
بعنوان إعادة اﻻستثمار.
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ويستوجب اﻻنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة
اﻻستجابة للشروط التالية :

ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال
المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة اﻻستثمار ذات رأس
مال تنمية وبالتزام شركة اﻻستثمار ﻻستعمال رأس المال المحرر
أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا
ﻷحكام هذه الفقرة،
ـ إصدار أسهم جديدة،

ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال
تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية
لسنة دفعها،

ـ عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من
غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب
باستثناء حالة التخفيض ﻻستيعاب الخسائر،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة
إلى اﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة
غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.

 IVـ يطبق الطرح المنصوص عليه بالفقرة  IIIمن هذا
الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو اﻷرباح المكتتبة
والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال
تنمية المنصوص عليها بالفصل  22مكرر من مجلة مؤسسات
التوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط
المنصوص عليها بالفقرة  IIIالمذكورة أعﻼه وكذلك في حصص
الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها
بالفصل  22ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل  %65أو ،%75
حسب الحالة ،على اﻷقل من موجوداتها في اﻻكتتاب في حصص
الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.

ويستوجب اﻻنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة
اﻻستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير
الحصص مسلّـمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه
استعمال موجودات الصندوق طبقا ﻷحكام هذه الفقرة،

ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت اﻻنتفاع
بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية
لسنة تحريرها،

ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة
إلى اﻷشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة
غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
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صفحـة 609

 Vـ في صورة تفويت شركات اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية
المشار إليها بالفقرتين  Iو IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي
خولت اﻻنتفاع باﻻمتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها ،يتعين عليها
إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة اﻹحالة المنصوص عليه
بالفصل  22من القانون عدد  92لسنة  1988المؤرخ في  2أوت
 1988المتعلق بشركات اﻻستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة طبقا ﻷحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في
رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين  IIو IVمن هذا الفصل
في المساهمات التي خولت اﻻنتفاع باﻻمتيازات الجبائية أو إعادة
إحالتها ،يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة
اﻹحالة المنصوص عليه بالفصل  22رابعا من مجلة مؤسسات
التوظيف الجماعي طبقا ﻷحكام الفقرتين المذكورتين.

 VIـ تكون شركات اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص
عليها بالفقرتين  Iو IIIمن 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 أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في
صورة عدم استعمال رأس المال المحرر 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.

ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال
تنمية المنصوص عليها بالفقرتين  IIو IVمن هذا الفصل مطالبين
بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ
الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم
تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها
في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا
للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة
شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحددة لذلك.
الفصل  2ـ
 (1تضاف إلى أحكام الفصل  12مكرر من مجلة الضريبة على
دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VIII
فيما يلي نصها:
 VIIIـ تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل  71من
هذه المجلة بطرح إضافي بنسبة  %30بعنوان استهﻼكات اﻵﻻت
والمعدات والتجهيزات المخصصة لﻼستغﻼل ،باستثناء السيارات
السياحية من غير التي تكون الغرض اﻷصلي لﻼستغﻼل ،المقتناة
أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة
على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة
اﻷولى من تاريخ اﻻقتناء أو الصنع أو بدء اﻻستعمال ،حسب
الحالة.

صفحــة 610

 (2تعوض عبارة "المتأتية من التصدير على معنى التشريع
الجبائي الجاري به العمل" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة
الفرعية اﻷولى من الفقرة  IIمن الفصل  44من مجلة الضريبة على
دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "التي
تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها طبقا ﻷحكام هذه
المجلة".

 (3تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة  IIمن الفصل 51
مكرر من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى  %10بالنسبة إلى اﻷرباح الخاضعة
للضريبة على الشركات بنسبة  %10على مستوى الشركاء
واﻷعضاء طبقا لهذه المجلة وبالنسبة إلى اﻷرباح الراجعة إلى
الشركاء واﻷعضاء من اﻷشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي
المداخيل طبقا لهذه المجلة.
 (4تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة  Iمن
الفصل  52من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى  %0.5بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع
المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع اﻷرباح
الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة  %10طبقا ﻷحكام
هذه المجلة.
 (5يضاف إلى الفقرة الفرعية اﻷولى من الفقرة  Iمن الفصل
 12من القانون عدد  114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر
 1989المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى  %15بالنسبة إلى الشركات الخاضعة
للضريبة على الشركات بنسبة .%25

 (6تعوض نسبة " "%60الواردة بالفصل  12مكرر من
القانون عدد  114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر 1989
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات بنسبة "."%45
الفصل  3ـ

 (1تلغى وتعوض الفقرة اﻷولى وطالع الفقرة الثانية من
الفقرة  Iمن الفصل  11من مجلة اﻷداء على القيمة المضافة بما يلي :
 Iـ يمكن للخاضعين لﻸداء على القيمة المضافة الذين يحققون
رقم معامﻼت متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل
باﻷداء يفوق  %50من رقم معامﻼتهم الجملي ،اﻻنتفاع بنظام
توقيف العمل باﻷداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم
المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.
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وتنتفع المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل  69من
مجلـّة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات بتوقيف العمل باﻷداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى
عمليات التوريد واﻻقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات
وعمليات إسداء الخدمات الﻼزمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.

الفصل  4ـ تنقح الفقرة  7.3من اﻷحكام التمهيدية لتعريفة
المعاليم الديوانية الصادرة بمقتضى القانون عدد  113لسنة
 1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989كما تم تنقيحها وإتمامها
بالنصوص الﻼحقة كما يلي:

 (3يضاف إلى مجلة اﻷداء على القيمة المضافة فصل 13
ثالثا فيما يلي نصه :

الفصل  5ـ يضاف إلى الفقرة  Iمن الجدول "ب" جديد
الملحق بمجلة اﻷداء على القيمة المضافة عدد  18ثالثا فيما يلي
نصه :

ويجب على اﻷشخاص المشار إليهم أعﻼه بالنسبة إلى ك ّل
عملية اقتناء محلـّي إعداد قسيمة طلب التزود في نظيرين تحمل
وجوبا البيانات التالية:
 (2تضاف إلى الفصل  11من مجلة اﻷداء على القيمة
المضافة فقرة  -Iرابعا( فيما يلي نصها:
 -Iرابعا( باستثناء العمليات المنجزة من قبل التجار تنتفع
بتوقيف العمل باﻷداء على القيمة المضافة عمليات التوريد
واﻻقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات
التي تمنح حق الطرح والﻼزمة ﻹنجاز عمليات التصدير كما تم
تعريفها بالفصل  68من مجلـّة الضريبة على دخل اﻷشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل  13ثالثا:

 (1تنتفع بتوقيف العمل باﻷداء على القيمة المضافة عمليات
اقتناء التجهيزات المصنوعة محليا الﻼزمة ﻻستثمارات اﻹحداث،
المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي ،في القطاعات
اﻻقتصادية باستثناء قطاع اﻻستهﻼك على عين المكان والقطاع
التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة ،من غير الطاقات
المتجددة ،والمناجم ومشغلي شبكات اﻻتصال.
 (2تنتفع بتوقيف العمل باﻷداء على القيمة المضافة عمليات
التوريد واﻻقتناء المحلي للتجهيزات الﻼزمة لﻼستثمار في
قطاعات التنمية الفﻼحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي
والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات ومقاومة
التلوث وأنشطة المساندة كما تم تعريفها بمجلـّة الضريبة على
دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتضبط شروط وإجراءات اﻻنتفاع باﻻمتيازات المنصوص
عليها بهذا الفصل وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر
حكومي.

 (4تضاف عبارة "و 13ثالثا" بعد عبارة " "13الواردة
بالفصل  6من القانون عدد  62لسنة  1988المؤرخ في  2جوان
 1988المتعلق بمراجعة المعلوم على اﻻستهﻼك كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الﻼحقة.

 (5تعوض عبارة "تأجيل توظيف" أينما وردت بمجلة اﻷداء
على القيمة المضافة بعبارة "توقيف العمل" حسب السياق ومع
مراعاة اﻻختﻼفات في العبارة.

عــدد 15

 7.3تشجيع اﻻستثمار.

 7.3.1مع مراعاة أحكام الفقرتين  6و 7.1أعﻼه ،تعفى من
المعاليم الديوانية:
ـ التجهيزات والمنتجات والمواد الموردة المنصوص عليها
بالفقرة  Iوالفقرة  Iرابعا من الفصل  11من مجلة اﻷداء على
القيمة المضافة،
ـ التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص
عليها بالفصل  13ثالثا وبالعدد  18ثالثا من الجدول "ب" جديد
الملحق بمجلة اﻷداء على القيمة المضافة.
 7.3.2تضبط شروط وإجراءات اﻻنتفاع باﻻمتيازات
المنصوص عليها بالفقرة  7.3.1أعﻼه وقائمات التجهيزات المعنية
بمقتضى أمر حكومي.
 18ثالثا( التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع
محليا والتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط شروط وإجراءات اﻻنتفاع بنسبة  %6وقائمات
التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل  6ـ

 (1يضاف إلى التعريفة الواردة بالفصل  23من مجلّة معاليم
التسجيل والطابع الجبائي العدد  11مكرر في ما يلي نصه :
نوع العقود والنقل

 11مكرر .عقود نقل ملكية اﻷراضي
ﻹنجاز
المخصصة
الفﻼحية
اﻻستثمارات في قطاع الفﻼحة الممولة
بقرض عقاري طبقا لقانون اﻻستثمار.

مبلغ المعلوم بالدينار
 20عن كل صفحة

 (2يضاف إلى الفصل  74من مجلّة معاليم التسجيل والطابع
الجبائي الفقرة  Vفي ما يلي نصها :

 Vـ يتم إرجاع معلوم التسجيل النسبي المدفوع على عقود
نقل ملكية اﻷراضي الفﻼحية المخصصة ﻹنجاز استثمار في قطاع
الفﻼحة على معنى قانون اﻻستثمار ،على أساس طلب يقدمه
المشتري في أجل أقصاه  3سنوات من تاريخ العقد وذلك شريطة
إيداع تصريح باﻻستثمار لدى المصالح المعنية.
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صفحـة 611

ويستوجب اﻹرجاع تقديم شهادة تثبت الدخول طور اﻹنجاز
الفعلي .ويخضع اﻹرجاع ﻷحكام مجلة الحقوق واﻹجراءات
الجبائية.
 (3يضاف إلى الفصل  25من مجلّة معاليم التسجيل والطابع
الجبائي العدد  7هذا نصه:
 (7عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا ،كما تم تعريفها
بالتشريع الجبائي الجاري به العمل ،المتعلّقة بنشاطها بالبﻼد
التونسية والخاضعة وجوبا ﻹجراء التسجيل.
 (4تعوض عبارة "المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع اﻻستثمارات"
الواردة بالعدد  12ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل  23من مجلّة
معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "على معنى قانون
اﻻستثمار".
الفصل  7ـ يضاف إلى أحكام الفصل  1من القانون عدد 54
لسنة  1977المؤرخ في  3أوت  1977كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة ما يلي:

كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن
لفائدة اﻷجراء ،المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع
الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية
طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل  8ـ يضاف إلى القانون عدد  145لسنة  1988المؤرخ
في  31ديسمبر  1988المتعلق بقانون المالية لسنة  1989كما
تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة ،فصل  29مكرر فيما يلي
نصه:
ﻻ يستوجب اﻷداء على التكوين المهني على المؤسسات
المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات
المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به
العمل.

الفصل  9ـ يضاف إلى الفصل اﻷول من القانون عدد  57لسنة
 2001المؤرخ في  22ماي  2001المتعلق بإحداث معلوم على
الطماطم المعدة للتحويل ما يلي:
وتعفى من المعلوم عمليات تصدير معجون الطماطم.

الفصل  10ـ يضاف إلى الفصل  2من المرسوم عدد  11لسنة
 1973المؤرخ في  17أكتوبر  1973المتعلق بتوظيف معلوم
تعويضي على اﻻسمنت المصادق عليه بالقانون عدد  66لسنة
 1973المؤرخ في  19نوفمبر  1973ما يلي:
وﻻ يوظف المعلوم على الكميات المصدرة.

الفصل  11ـ يضاف إلى الفصل  105من القانون عدد 100
لسنة  1981المؤرخ في  31ديسمبر  1981المتعلق بقانون
المالية لسنة  1982بعد عبارة "شركات اﻹسمنت التونسية" ما
يلي:
بالسوق المحلية باستثناء التصدير

صفحــة 612

الفصل  12ـ يضاف إلى الفصل  145من مجلة معاليم
التسجيل والطابع الجبائي عدد  7هذا نصه:
 (7عقود التأمين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة كليا
كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار
نشاطها.
الفصل  13ـ يضاف إلى الفصل  97من القانون عدد 113
لسنة  1983المؤرخ في  30ديسمبر  1983المتعلق بقانون
المالية لسنة  1984كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة ما
يلي:
وﻻ يوظف المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها.
أحكام جبائية وديوانية تتعلّق بالمؤسسات المصدرة كلّيا
الفصل  14ـ

 1ـ تخضع المؤسسات المصدرة كلّيا كما تم تعريفها بالفصل
 69من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات لنظام المنطقة الحرة المنصوص عليها بمجلّة
الديوانة.

 2ـ تخضع المبيعات المنجزة والخدمات المسداة محليا من
قبل المؤسسات المصدرة كليا ﻹجراءات وتراتيب التجارة
الخارجية والصرف الجاري بها العمل ولدفع اﻷداء على القيمة
المضافة والمعلوم على اﻻستهﻼك واﻷداءات والمعاليم اﻷخرى
الموظّفة على رقم المعامﻼت طبقا للتشريع الجبائي الجاري به
العمل حسب النظام الداخلي.
كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم واﻷداءات
المستوجبة عند التوريد بعنوان المواد الموردة الداخلة في
إنتاجها في تاريخ وضعها لﻼستهﻼك غير أن هذه اﻷحكام ﻻ تنطبق
على منتوجات الفﻼحة والصيد البحري المسوقة محلّيا.
كما ﻻ تنطبق هذه اﻷحكام على بيوعات المؤسسات المصدرة
كلّيا لنفاياتها إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلّفة
بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.
 3ـ يمكن للمؤسسات المصدرة كلّيا أن تورد المواد الﻼّزمة
ﻹنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة .ويقوم هذا
التصريح مقام سند اﻹعفاء.
 4ـ يخول لﻸجانب من اﻹطارات الذين يتم انتدابهم من قبل
المؤسسات المصدرة كلّيا ،وفقا ﻷحكام الفصل  6من قانون
اﻻستثمار ،وكذلك المستثمرين أو من ينوبهم من اﻷجانب في
اﻹشراف على المؤسسات المذكورة اﻻنتفاع باﻻمتيازات التّالية:
ـ دفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة  %20من اﻷجر
الخام.
ـ اﻹعفاء من المعاليم واﻷداءات المستوجبة عند التّوريد
أو اﻻقتناء المحلي لﻸمتعة الشخصية وسيارة سياحية لكلّ شخص.
ويسند هذا اﻻمتياز الجبائي في حدود عدد أقصى  10سيارات
سياحية لكلّ مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  21فيفري 2017

عـــدد 15

وتخضع إحالة السيارة السياحية واﻷمتعة موضوع اﻹعفاء إلى
تراتيب التجارة الخارجية ودفع المعاليم واﻷداءات المستوجبة في
تاريخ اﻹحالة على أساس قيمة السيارة السياحية واﻷمتعة في ذلك
التاريخ.

 (6تلغى أحكام الفقرة  Iمن الفصل  11مكرر وأحكام العدد
 19من الفصل  38وأحكام الفقرة  IIمن الفصل  39رابعا وأحكام
الفقرة  IIمن الفصل  48رابعا من مجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

مﻼءمة التشريع الجاري به العمل مع التشريع المتعلق
باﻻمتيازات الجبائية

 (8تعوض عبارة "بمجلة تشجيع اﻻستثمارات" الواردة بالمطة
اﻷولى من الفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل  39رابعا وبالمطة
اﻷولى من الفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل  48رابعا من مجلة
الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
بعبارة "بالباب الرابع من هذه المجلة".

 .5تخضع المؤسسات المصدرة كلّيا إلى مراقبة المصالح
اﻹدارية المختصة قصد التّثبت من مطابقة نشاطها إلى التشريع
الجاري به العمل .كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة ديوانية
طبقا للشروط واﻹجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب
الجاري بها العمل.
الفصل  15ـ

 (1تنقح أحكام الفقرة  Vمن الفصل  39من مجلة الضريبة
على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

 Vـ بصرف النظر عن أحكام الفصل  12مكرر من القــانون
عدد  114لسنة  1989المؤرخ في  30ديسمبر  1989المتعلق
بإصدار مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات يطرح من أســــــاس الضريبة على الدخل ،ثلثا
المداخيل المتأتية من اﻷنشطة أو المشاريع المنصوص عليها
بالمطتيــن اﻷولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن
الفصل  49من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة
مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ويطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس
الشروط على المداخيل واﻷرباح اﻻستثنائية المنصوص عليها
بالفقرة  Iمكرر من الفصل  11من هذه المجلة.

 (2تلغى عبارة "بالفقرة  Vمن الفصل  39من هذه المجلة"
الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل
 49من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وتعوض بعبارة "بالفصل  68من هذه المجلة".

 (3تعوض لفظة "الفقرة" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة
الثالثة من الفقرة  Iمن الفصل  49من مجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "الفصل".

 (4تعوض عبارة "الفصل  39سابعا" الواردة بالمطتين الثانية
والثالثة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة  Iمن الفصل 11
وبالمطتين الخامسة والسادسة من العدد  17من الفصل  38من
مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات بعبارة "الفصل ."77

 (5تعوض عبارة "الفصل  48تاسعا" أينما وردت بالفقرة
 VIIرابعا من الفصل  48من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل ."77
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 (7تعوض عبارة "في إطار الفقرتين  Iو IIمن الفصل 11
مكرر" الواردة بالفصلين  39رابعا و 48رابعا من مجلة الضريبة
على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة
"في إطار الفقرة  IIمن الفصل  11مكرر".

 (9تلغى عبارة " %35من" الواردة بالفقرة اﻷولى من الفقرة
 Iمن الفصل  39رابعا وبالفقرة اﻷولى من الفقرة  Iمن الفصل 48
رابعا من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
 (10تلغى أحكام الفقرة  Vمكرر من الفصل  39والفقرة VII
عاشرا مكرر من الفصل  48من مجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
 (11تلغى أحكام الفقرة  IIIوالفقرة  IIIمكرر والفقرة III
ثالثا من الفصل  39والفقرة  VIIمكرر والفقرة  VIIثامنا من
الفصل  48من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات.

 (12تلغى أحكام الفقرة  VIوالفقرة  VIIوالفقرة  IXوالفقرة
 XIمن الفصل  39والفقرة  VIIإحدى عشر والفقرة  VIIإثني
عشر والفقرة  VIIخامسة عشر والفقرة  VIIسادسة عشر
والفقرة  VIIسابعة عشر والفقرة  VIIعشرون من الفصل 48
من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات.
 (13تلغى أحكام الفصل  39سادسا والفصل  48ثامنا من
مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات.
 (14تلغى أحكام الفصل  39سابعا والفصل  48تاسعا من
مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات.
 (15ينقّح طالع الفصل  39خامسا من مجلة الضريبة على
دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

يستوجب اﻻنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين  39ثالثا
و 77من هذه المجلة عﻼوة على الشروط المنصوص عليها
بالفصلين المذكورين ،توفر الشروط التالية:
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 (16تلغى عبارة "بالفقرات  VIIثامنا و VIIإحدى عشر
و VIIاثنان وعشرون من الفصل  48وبالفصل  48تاسعا من
هذه المجلة عﻼوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات
المذكورة وبالفصل المذكور" الواردة بالفصل  48سادسا من
مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات وتعوض بعبارة "بالفقرة  VIIاثنان وعشرون من الفصل
 48وبالفصل  77من هذه المجلة عﻼوة على الشروط المنصوص
عليها بالفصل المذكور وبالفقرة المذكورة".

 (17تلغى أحكام الفصول من  49مكرر إلى  49تاسعا من
مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات المتعلقة بنظام تجميع النتائج.
 (18تلغى أحكام النقطة  13من الفصل  38وأحكام الفصل
 48مكرر من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات.
 (19تلغى الفقرة الثالثة من الفصل  8مكرر من القانون عدد
 81لسنة  1992المؤرخ في  3أوت  1992المتعلق بفضاءات
اﻷنشطة اﻻقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة.
 (20تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل  7مكرر من
القانون عدد  42لسنة  1994المؤرخ في  7مارس 1994
المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة
الدولية كما يلي:
وتطبق اﻷحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
المتعلقة بعمليات التصدير أو بالشركات المصدرة كليا على
شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.
 (21تلغى الفقرة  2من الفصل  5من القانون عدد  94لسنة
 2001المؤرخ في  7أوت  2001المتعلق بالمؤسسات الصحية
التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.
 (22تلغى أحكام العدد  20مكرر من التعريفة الواردة بالفصل
 23من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
 (23تلغى أحكام الفقرة  VIIمن الفصل  23من مجلّة معاليم
التسجيل والطابع الجبائي.
 (24تعوض عبارة "في الحاﻻت المنصوص عليها بالعددين
 20مكرر و 20ثالثا" الواردة بالفقرة  VIIIمن الفصل  23من
مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "في الحالة
المنصوص عليها بالعدد  20ثالثا".

 (25تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2
من الفقرة  IVمن الفصل  9من مجلة اﻷداء على القيمة المضافة.
 (26يحذف العددان  29و 31من الفقرة  Iمن الجدول "ب
مكرر" جديد الملحق بمجلة اﻷداء على القيمة المضافة.

 (27تلغى أحكام الفقرة  1من الفصل  24من القانون عدد
 54لسنة  2014المؤرخ في  19أوت  2014المتعلق بقانون
المالية التكميلي لسنة  2014وذلك ابتداء من غرة أفريل .2017

صفحــة 614

مﻼءمة أحكام مجلة اﻷداء على القيمة المضافة مع أحكام
قانون اﻻستثمار

الفصل  16ـ تعوض عبارة "من اﻻستثمارات المنصوص عليها
بالفصل  5من مجلة تشجيع اﻻستثمارات" الواردة بالفقرة  2من
الفقرة  IIمن الفصل  15من مجلة اﻷداء على القيمة المضافة
بعبارة "من عمليات اﻻستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل 3
من قانون اﻻستثمار المنجزة من قبل المؤسسات من غير تلك
الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة ،باستثناء الطاقات
المتجددة ،والمناجم والبعث العقاري واﻻستهﻼك على عين المكان
والتجارة ومشغّلي شبكات اﻻتصال".
مﻼءمة أحكام مجلة الحقوق واﻹجراءات الجبائية مع أحكام
قانون اﻻستثمار

الفصل  17ـ تنقّح أحكام المطّة الرابعة من الفقرة الثالثة من
الفصل  32من مجلة الحقوق واﻹجراءات الجبائية كما يلي:

ـ عمليات اﻻستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل  3من
قانون اﻻستثمار المنجزة من قبل المؤسسات من غير تلك
الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة ،باستثناء الطاقات
المتجددة ،والمناجم والبعث العقاري واﻻستهﻼك على عين المكان
والتجارة ومشغّلي شبكات اﻻتّصال.

الفصل  18ـ تتولّى الوزارة المكلّفة بالمالية إعداد تقرير سنوي
يتضمن خاصة المعطيات التّالية:
ـ حجم المبالغ المخصصة لﻼمتيازات الجبائية والمالية
الممنوحة بعنوان السنة المالية المنقضية وتبويبها حسب القطاعات
اﻻقتصادية والوﻻيات وكذلك المعتمديات.
ـ عدد مواطن الشغل المحدثة بالمؤسسات المنتفعة
باﻻمتيازات خﻼل السنة المنقضية ومبوبة حسب صنف المنتدبين.
ـ رقم المعامﻼت بعنوان التّصدير للمؤسسات المنتفعة
باﻻمتيازات خﻼل السنة المنقضية.
ـ وضعية المؤسسة المنتفعة باﻻمتياز من حيث استمرارية
نشاطها وديمومته.
وتعرض الوزارة المكلّفة بالمالية على مجلس نواب الشعب
التّقرير المشار إليه أعﻼه مع مشروع قانون المالية .ويتضمن هذا
التّقرير خاصة تقييم مردود اﻻمتيازات الجبائية والمالية في ميداني
التصدير والتشغيل وعلى صعيدي التّنمية الجهوية والقطاعية مع
بيان المنهجية المعتمدة لعملية التّقييم.
ولهذا الغرض تمد الهيئة المكلّفة باﻻستثمار ،وجوبا ،الوزارة
المكلّفة بالمالية بالمعطيات المشار إليها بالفقرة اﻷولى من هذا
الفصل في أجل ﻻ يتجاوز نهاية الثﻼثية اﻷولى من كلّ سنة مالية.

وينشر التقرير التقييمي المذكور بموقع الواب المخصص
للوزارة بعد المصادقة على قانون المالية.
ويبدأ العمل بهذا الفصل بمقتضى قانون المالية لسنة .2020
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الفصل  19ـ

أحكام انتقالية

 (1تواصل المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون
حيز النفاذ والتي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل
أو اﻷرباح المتأتية من اﻻستغﻼل طبقا ﻷحكام مجلة الضريبة على
دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الجاري بها
العمل في  31مارس  2017التي لم تستوف مدة الطرح ،اﻻنتفاع
بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها إلى غاية استيفاء
المدة المخولة لها لذلك طبق التشريع الجاري به العمل قبل دخول
هذا القانون حيز النفاذ.
 (2تخضع المداخيل واﻷرباح المتأتية من مشاريع السكن
الجامعي الخاص ،بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها
لذلك ،للتشريع الجبائي الجاري به العمل المطبق على أنشطة
المساندة ابتداء من غرة أفريل  2017والمنصوص عليه بالفصل
 70من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.

 (3تبقى عمليات اﻻكتتاب في رأس مال المؤسسات وفي
حصص الصناديق ،التي تمنح الحق في اﻻنتفاع باﻻمتيازات
الجبائية بعنوان إعادة اﻻستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة
على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمبالغ
الموضوعة على ذمة شركات اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية قبل
غرة أفريل  ،2017خاضعة للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ
المذكور.
 (4تطبق أحكام الفقرة  3على المداخيل واﻷرباح المعاد
استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة لﻼنتفاع باﻻمتيازات بعنوان
إعادة اﻻستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول
اﻻستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه  31ديسمبر
.2019

 (5تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة
اﻷسهم وفي المنابات اﻻجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل
شركات اﻻستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير
قبل غرة أفريل  2017والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من
إعادة إحالة حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال
تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور خاضعة للنظام الجبائي الجاري
به العمل قبل التاريخ المذكور.
الفصل  20ـ

 (1تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق
التنمية الجهوية أو في قطاعات التنمية الفﻼحية المتحصلة على
شهادة إيداع تصريح باﻻستثمار قبل غرة أفريل  2017والتي
دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة
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الطرح الكلّي أو الجزئي للمداخيل أو اﻷرباح المتأتية من النشاط،
اﻻنتفاع بالطرح المذكور إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك
بمقتضى أحكام مجلة تشجيع اﻻستثمارات.
 (2تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في المناطق
أو في القطاعات المنصوص عليها بالفقرة  1من هذا الفصل
والمؤهلة لﻼنتفاع باﻻمتيازات الجبائية الواردة بهذا القانون،
والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح باﻻستثمار والتي تدخل
طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ ،باﻻمتيازات المذكورة.

 (3تبقى خاضعة ﻷحكام مجلة تشجيع اﻻستثمارات عمليات
اﻻكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع
تصريح باﻻستثمار قبل غرة أفريل  2017والتي تمنح الحق في
اﻻنتفاع باﻻمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا ﻷحكام المجلة
المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31
ديسمبر  2017ودخول اﻻستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في
أجل أقصاه  31ديسمبر .2019

 (4تبقى عمليات إعادة استثمار اﻷرباح صلب الشركات التي
تمنح الحق في اﻻنتفاع باﻻمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا
ﻷحكام مجلة تشجيع اﻻستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع
تصريح باﻻستثمار قبل غرة أفريل  ،2017خاضعة ﻷحكام المجلة
المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل
أقصاه  31ديسمبر .2019
الفصل  21ـ تخضع المؤسسات الناشطة في  31ديسمبر
 2016في قطاعات استثمارات المساندة ومقاومة التلوث على
معنى هذا القانون للتشريع الجبائي الجاري به العمل ابتداء من
غرة أفريل  2017وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو اﻷرباح المحققة
ابتداء من  1جانفي .2017
الفصل  22ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون ،تعوض ابتداء من
غرة أفريل  2017عبارتا "مجلة تشجيع اﻻستثمارات" و"مجلة
تشجيع اﻻستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد  120لسنة
 1993المؤرخ في  27ديسمبر  "1993وكذلك اﻹحاﻻت إلى
فصول المجلة المذكورة أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل
بعبارة "التشريع الجبائي الجاري به العمل" وذلك مع مراعاة
اﻻختﻼفات في العبارة.
ضبط تاريخ تطبيق القانون

الفصل  23ـ مع مراعاة اﻷحكام المخالفة الواردة بهذا القانون،
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة أفريل .2017

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  14فيفري .2017
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