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 في المؤرخ 2003 لسنة    80 من القانون عدد       29 إلى    26 الفصول من     )4
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II  .األحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمأموري المصالح
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 لسنة101 القانون عدد        من  73 و      72 و      71 أحكام الفصول        )1
 المتعلق بقانون المالية2002 ديسمبر     17     المؤرخ في    2002
..................................................2003لسنة 

 يتعلق بضبط2003 فيفري      19 قرار وزير المالية المؤر خ في                  )2
حاملي بطاقات الجبر ضمن جدول مأموري المصالحشروط ترسيم    

 .......................................................المالية

 يتعلق بضبط واجبات2003 فيفري   19قرار وزير المالية المؤرخ في          )3
......................مأموري المصالح المالية وكيفية أدائهم لمهامهم

 يتعلق بضبط2003 فيفري      19 المؤرخ في          قرار وزير المالية        )4
...........................تعريفة تأجير مأموري المصالح المالية

 يتعلق بضبط2003 فيفري      19قرار وزير المالية المؤرخ في               )5 
...............جدول مأموري المصالح المالية ودوائر اختصاصهم

III. قة بالعفو الجبائياألحكام التشريعية و الترتيبية المتعل 

 و المتعلق2006 ماي   15 مؤرخ في     2006 لسنة   25 عدد   القانون  )1
 ................................................بسن عفو جبائي
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2006 جويلية      31 المؤرخ في         2006 لسنة      1 عدد      المرسوم  )2

والمتعلق بتحديد آجال جديدة لإلنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص
2006 ماي    15 المؤرخ في      2006 لسنة    25لقانون عدد    عليه با 

.......................................المتعلق بسن عفو جبائي
2006  نوفمبر  9 المؤرخ في       2006 لسنة     74القانون عدد     )  3

2006 لسنة         1والمتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد                      

ة المتعلق بتحديد آجال جديد       2006 جويلية    31المؤرخ في    
25لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد                        

 المتعلق بسن عفو2006 ماي     15 المؤرخ في       2006لسنة   
 ...................................................جبائي

  يتعلق بضبط2006 ماي    26 قرار من وزير المالية مؤرخ في             )4
لة والديون الراجعةروزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدو                

للجماعات المحلية،  والخطايا والعقوبات المالية والديوانية
2006 لسنة         25والصرفية المنصوص عليها بالقانون عدد                     

 والمتعلق بسن عفو2006 ماي                  15المؤرخ في                  
......................................................جبائي

 يتعلق بضبط2006 أوت      14   قرار من وزير المالية مؤرخ في                )5
روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة و الديون الراجعة
للجماعات المحلية،  و الخطايا و العقوبات المالية  و الديوانية و

 المؤرخ2006 لسنة    1الصرفية المنصوص عليها  بالمرسوم عدد          
 المتعلق بتحديد آجال جديدة لإلنتفاع2006 جويلية       31في    

2006 لسنة      25بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد                   

 والمتعلق بسن2006 ماي                           15المؤرخ في                           
.....................................................عفوجبائي
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 يتعلق بإصدار     2000أوت     9 مؤرخ في       2000 لسنة     82قانون عدد     
 .)1(مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية

 ، باسم الشعب

 بعد موافقة مجلس النواب،

 :اآلتي نصه  القانون يصدر رئيس الجمهورية

 ل األولــالفص

تصدر بمقتضى هذا القــانون النصوص المتعــــــلقة بضبط حقوق  المطالب            
  في مستوى المراقبة والنزاعات             باألداء وواجباته واإلجراءات المتعلقة بها          

 ".مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية"الجبائية  تحت عنوان 

 2ل ــالفص

 من مجلة معاليم التسجيل            73تلغى أحكام  الفقرة الثانية من الفصل                    
 :والطابع الجبائي وتعوض باألحكام التالية 

ذي وفق     ـ ويمكن االعتراض على الرقيم التنفي                )جديدة(الفقرة الثانية     
 . اإلجراءات المعمول بها بالنسبة إلى بطاقة اإللزام

 3ل  ــالفص

 1992   لسنة  39   من القــــــانون عدد       5  يتواصل العمل بأحكام الفصل       
 المتعلق بتحيين الر سوم العقارية  وتخليصها من        1992 أفريل   27المؤرخ في   

 . الجمود كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالن صوص الال حقة

 4ل ــالفص

من مجلة الجباية المحلي ة وتعو ض           40من الفصل     I   تلغى أحكام الفقرة    
 :باألحكام التالية 

من هذا   II  مع مراعاة أحكام الفقرة       :  )جديدة(  40من الفصل      I الفقرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

))
11
  األعمال التحضيرية  األعمال التحضيرية   ))

 ..20002000 جويلية  جويلية 2727    مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ     مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 
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الفصل تطب ق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الص ناعية أو التجارية              
بات والمراقبة والتقادم والنزاعات والعقوبات     المهنية األحكام المتعلقة بالواج     أو

في مادة الضريبة على دخل  األشخاص الطبيعيين والضريبة على             المعمول بها 
 . الشركات ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة

 5ل ــالفص

 من  73بالنسب المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل          "  تلغى عبارة   
"  الطبيعيين والضريبة على الشركات               مجلة الضريبة على دخل األشخاص           

       : وتعو ض بما يلي               االستثمارات من مجلة تشجيع               63الواردة بالفصل        
 من مجلة الحقوق واإلجراءات     82 و   81بالنسب المنصوص عليها بالفصلين     "

 86الجبائية مع مراعاة المبلغ األدنى لخطية التأخير المنصوص عليه بالفصل                 
 ". من نفس المجلة

 6ل ــصالف

 من مجلة    60من الفصل     II تلغى أحكام الفقرة الفرعية الر ابعة من الفقرة          
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعو ض بما             

وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الد خل بعنوان القيمة الزائدة            "  :يلي  
مجلة، يمكن لمصالح         من هذه ال         27 من الفصل          2المشار إليها بالفقرة          

اريخ التنبيه على المعني باألمر، توظيف            ـــــاء شهر من ت       ــــالجباية، بعد انقض    
 من سعر       %2.5اس    ــــــــتسبقة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة على أس                   

 ". ه في العقدـر ح بـــت المصـالتفوي

 7ل ــالفص

قوق  يجري العمل بأحكام هذا القانون وكذلك بأحكام مجلة الح                                            
 . 2002واإلجراءات الجبائية ابتداء من غر ة جانفي 

  :وتلغى في هذا التاريخ  جميع األحكام المخالفة وخاصة منها األحكام التالية

 من مجلة الضريبة على دخل          97  إلى      63 و من      61 و    50ـ الفصول    
 إتمامهااألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،  كما وقع تنقيحها أو                   

 . وص الالحـقـةبالنص

 من مجلة الضريبة على        59من الفصل     I ـ األحكام التالية الواردة بالفقرة       
   :دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

ويترتب عن عدم التصريح بهذه المداخيل واألرباح دفع الخطية                                      "
 من هذه المجلة على أساس الضريبة المستوجبة        73المنصوص عليها بالفصل    

 "و كانت هذه األرباح والمداخيل خاضعة للضريبةكما ل
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  114 و 112 إلى    102 و من     90   و 82و  80 إلى    75ول من    ــــــــــ الفص 
 من مجلة معـــــاليم التسجيل والطــــابع             149و  143 إلى      138 ومن      130و

 . بالنصوص الالحـقـةإتمامهاالجبائي كمـــا وقع تنقيحها أو 

 من مجلة األداء على        18من الفصل      IV  بالفقرةـ العبارة التالية الواردة        
 :القيمة المضافة 

 " التابعة لدائرتهم "

 15من الفصل      II ـ الفقرات الفرعية الثانية والثالثة والر ابعة من الفقرة                 
 من مجلة األداء على القيمة       21 و 20 و الفصالن    18من الفصل     VI  والفقرة

 . صوص الالحـقـة بالنإتمامهاالمضافة، كما وقع تنقيحها أو 

  الصادر في تعيين       1955 مارس    31 من األمر المؤرخ في         21ـ الفصل    
 الذي يضبط إجراءات المراقبة     1955/1956 للسنة المالية    االعتياديالميزان  

وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة  معلوم الجوالن على العربات السيارة،                      
 .ة بالنصوص الالحـقـإتمامهكما وقع تنقيحه أو 

 سبتمبر  13 المؤرخ في      1960 لسنة    22 من المرسوم عدد        3ـ الفصل    
 والمتعلق بإحداث أداء  سنوي على العربات السياحية ذات المحركات              1960

 .  بالنصوص الالحـقـةإتمامهالمزودة بالزيت الثقيل كما وقع تنقيحه أو 

 ديسمبر  30 المؤرخ في      1983 لسنة    113 من القانون عدد        45ـ الفصل    
 الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع      1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة      1983

المخالفات والعقوبات في مادة  المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات                     
 .كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الالحقة

 لسنة   84  من القانون عدد           34ـ الفقرتان  الثانية والر ابعة من الفصل               
 1985 والمتعلق بقانون المالية لسنة       1984 ديسمبر   31المؤرخ في     1984

الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة األداء                         
اإلضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل، كما وقع                             

 .  بالنصوص الالحـقـةإتمامهماتنقيحهما أو 

 29 المؤرخ في          1992 لسنة       122 عدد        من القانون      113ـ الفصل       
 الذي يضبط  شروط         1993والمتعلق بقانون المالية لسنة          1992ديسمبر   

 .  الجبائيةاالمتيازاتمنح 
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 8ل ــالفص

ال تطب ق العقوبات الجبائية الجزائية الواردة بمجلة الحقوق واإلجراءات                     
ذه المخالفات  وتبقى ه2002الجبائية على المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي        

خاضعة للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل                      
  . 2002غرة جانفي 

غير أن  العقوبات الجزائية األرفق الواردة بمجلة الحقوق واإلجراءات                            
 ما لم يصدر      2002الجبائية تطب ق على المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي               

 . بشأنها حكم بات

إدارية  في التشريع           نة المخالفات الجبائية الموجبة لعقوبات            وتتم معاي   
 بواسطة محضر يحر ر وفقا       2002الجبائي الجاري به العمل قبل غر ة جانفي            

اإلجراءات الجبائية وتطب ق     و من مجلة الحقوق          72 و     71ألحكام الفصلين     
عليها اإلجراءات المتعلقة بنزاعات األساس المنصوص عليها بمجلة الحقوق                 

 . واإلجراءات الجبائية

 9ل ــالفص

يصدر وزير المالية  أو من فو ض  له وزير المالية في ذلك  قرارات                                   
التوظيف اإلجباري لألداء بالنسبة إلى الملفات التي تم فيها اإلعالم بنتائ                          
المراجعة ولم تصدر بشأنها قرارات التوظيف اإلجباري لألداء في تاريخ دخول            

  .ات  الجبائية حيز التنفيذمجلة الحقوق واإلجراء

وتكون هذه القرارات قاطعة لسريان التقادم ونافذة  بصرف النظر عن                          
ويتوقف تنفيذ هذه القرارات  طبقا            .  إجراءات االعتراض المتبعة في شـأنها         

 . من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية52ألحكام الفصل 

 10ل ــالفص

 واإلجراءات الجبائية حي ز          يتم بداية من تاريخ دخول مجلة الحقوق                      
التنفيذ استخالص المبالغ المستوجبة بموجب قرارات التوظيف اإلجباري                          

ائية حي ز التنفيذ     ـــقبل دخول مجلة الحقوق واإلجراءات الجب             لألداء الصادرة  
ويتوقف تنفيذ  .  ة في شأنها  ــوذلك بصرف النظر عن إجراءات االعتراض المتبع       

 . من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية52الفصل هذه القرارات طبقا ألحكام 
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 11ل ــالفص

ترفع ابتداء من تاريخ دخول مجلة الحقوق  واإلجراءات الجبائية حيز                          
التنفيذ االعتراضات على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء لدى المحكمة                          

من المجلة  المذكورة         55 مرجع النظر ترابيا على معنى الفصل                  االبتدائية
تعهد كل محكمة ابتدائية بالملفات التي تكون في هذا التاريخ منشورة أو في وت

 .ااصة بالتوظيف اإلجباري التابعة لهــــطور النشر لدى اللجنة الخ

يتم البت في الدعاوى المتعلقة باالعتراض على قرارات التوظيف اإلجباري           
 تم توقيف      من هذا القانون والتي          10 و      9لألداء المشار إليها بالفصلين           

تنفيذها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة                              
أحكام     أضيفت بمقتضى (  .االبتدائية أو من تاريخ تعهد هذه األخيرة بها               

 2002 جانفي    8 المؤرخ في     2002 لسنة    1 من القانون عدد       4الفصل  
 ).والمتعلق بتيسير اإلجراءات الجبائية

 12ل ــالفص

: االستئناف تتولى محاكم

 المأذون بها في مادة معاليم التسجيل         االختباراتـ المصادقة على تقارير       
 . قبل دخول مجلة الحقوق  واإلجراءات الجبائية حي ز التنفيذ 

 على بطاقات الجبر الصادرة في مادة معاليم                       االعتراضاتـ النظر في          
  .قة اإللزامالتسجيل والطابع الجبائي حسب اإلجراءات المنطبقة على بطا

 13ل ــالفص

تبقى الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف اإلجباري لألداء                    
 . ا تعقيبياــمن اختصاص  المحكمة اإلدارية للنظر فيه

 14ل ــالفص

 النظر في قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف                       االستئنافتتولى محاكم        
ة  في مستوى التعقيب ابتداء من             اإلجباري لألداء التي تم  نقضها مع اإلحال           

تاريخ دخول مجلة  الحقوق  واإلجراءات الجبائية حيز التنفيذ كما تتعهد هذه              
المحاكم بالقضايا المنشورة في هذا التاريخ لدى  اللجنة  بمقتضى إحالة من                 

 .المحكمة اإلدارية

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
14

 15ل ــالفص

 8 المؤرخ في        2002 لسنة     1 من القانون عدد          2ألغي بالفصل     (
 ) .الجبائية  والمتعلق بتيسير اإلجراءات2002انفي ج

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

 .2000 أوت 9تونس في 

 زين العابدين بن علي
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 الجزء الثاني 

 

 مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية
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 ةــــديـــأحكـــام تمهي

 

 الفصل األول

تضبط هذه المجلة األحكام المتعلقة بحقوق المطالب باألداء وواجباته                       
واإلجراءات المتعلقة بها في مستوى المراقبة والنزاعات في مادة األداءات                        

ة الراجعة للدولة      ياوى وغيرها من الموارد الجبائ           والمعاليم والضرائب واألت     
 ".أداء" والمعبر عنها ضمن هذه المجلة بلفظة 

وال تطبق أحكام هذه المجلة على المعاليم الديوانية وغيرها من المعاليم                 
 .واألداءات المستوجبة عند التوريد التي تبقى خاضعة ألحكام المجلة الديوانية

 2ل ــالفص

لواجب الجبائي المبادرة بالتصريح التلقائي باألداء في              يستوجب القيام با    
 .اآلجال القانونية والقيام بكل الواجبات األخرى التي يضبطها التشريع الجبائي

 3ل ــالفص

من مجلة معاليم التسجيل           12 و      11 و      10مع مراعاة أحكام الفصول           
ظيف األداءات  والطابع الجبائي المتعلقة بمكان تسجيل العقود والكتابات يتم  تو              

 :الخاضعة ألحكام هذه المجلة والتصريح بها 

بمكان المنشأة الر ئيسية بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الذين                        ـ       1
يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار                            

 .منشأة واحدة أو عد ة منشآت كائنة بالبالد التونسية

 الرئيسي بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الذين             بمكان مقر  اإلقامة     ـ     2
يحققون مداخيل أو أرباحا متأتية قصرا من غير األنشطة المهنية المشار إليها            

 وفي غياب مقر  إقامة بالبالد        . من هذا الفصل أو متأتية من الخارج          1بالفقرة  
يل التونسية يتم  توظيف األداء والتصريح به بمكان المصدر الر ئيسي للمداخ               

 .حواألربا
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 أو المقر  الر ئيسي بالنسبة إلى الشركات                    االجتماعيبمكان المقر         ـ   3
 أو مقر قار بالبالد     اجتماعيوفي غياب مقر     .  وغيرها من األشخاص المعنويين   

التونسي ة يتم  توظيف األداء والتصريح به بمكان المصدر الر ئيسي للمداخيل                
 .واألرباح

 األولى من هذا الفصل يمكن بمقتضى أمر            بصرف النظر عن أحكام الفقرة      
تعيين مكان توظيف األداءات الخاضعة ألحكام هذه المجلة باالعتماد على                          
مقاييس تأخذ بعين االعتبار خاص ة قطاع نشاط المطالبين باألداء وأهمية رقم              

أضيفت (ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر                   .  المعامالت
 25/12/2006 المؤرخ في    2006 لسنة   85ن عدد    من القانو  69بالفصل  

 ).2007والمتعلق بقانون المالية لسنة 

ويتعي ن على المطالبين باألداء الذين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من                
منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم الجبائية ببيانات مفص لة تتعلق بنشاط كل                

 .ارةمنشأة من منشآتهم وذلك حسب نموذج توفره اإلد

وال تمنع األحكام المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان مصالح الجباية التي             
 .ةيوجد بدائرتها مكان تعاطي نشاط المطالب باألداء من ممارسة حق  المراقب

 4 لــالفص

يحدث مجلس وطني للجباية مكلف بتقييم النظام الجبائي ومدى مالءمته                
 المالية العمومية وتحقيق          مع األهداف المرسومة والمتعلقة خاصة بتوازن                

 . النجاعة االقتصادية والعدالة الجبائية

يبدي المجلس الوطني للجباية رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالجباية                  
 . المعروضة عليه

  .تضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره بمقتضى أمر
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  األولالعنــــوان

 ة الجبـائــيةــــالمــراقب
 

  األوللبــــابا

 أحكــــــام عامة

 

 حق المــراقبــة الجبـائية - القســــم األو ل

 

 5ل ــالفص

تراقب مصالح الجباية وتراجع التصـاريح والعقــــــود والكتابات والنقل                           
والوثـائق المستعملة أو المثبتة لضبط األداءات الخاضعة ألحكام هذه            والفواتير

ة لـــــــغرض االنتفـــــــاع بامتيــــازات أو تخفيضات                المجلة ودفعها أو المقدمــ         
ة أو استرجاع مبالغ زائــدة بعنوان هذه األداءات كما تراقب احترام                               يجبائ

 .المطالب باألداء لواجباته الجبائية

 6ل ــالفص

المراجعة المنصوص عليها        يمكن لمصالح الجباية في نطاق المراقبة أو                  
ن تطلب كل اإلرشادات والتوضيحات والمبررات              من هذه المجلة أ         5بالفصل   

ويحق  لها أن تضبط األداء وتصح ح      .  المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب باألداء    
 إلى القرائن القانونية أو الفعلية المتمثلة خاصة في مقارنات                باالستنادالتصاريح  

  .ستغالالت أو مصادر دخل أو عمليات مماثلةامع معطيات تتعلق ب

 7 لــصالف

مكن لمصالح الجباية أن تطلب من األشخاص الطبيعيين في نطاق مراجعة           ي
وضعيتهم الجبائية كشوفات مفصلة لمكاسبهم وكذلك عناصر مستوى عيشهم               

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص         43 و 42المنصوص عليها بالفصلين     
 .الطبيعيين والضريبة على الشركات
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 8 لــالفص

باألداء أن يستظهـــــر عند كل طلب مــــن أعــــوان                   يتعين على المطالب         
مصالح الجبـــــاية المؤهلين لذلك بوصوالته ووثائقه وفواتيره المتعلقة بدفع                     

 ولهذا الغرض يخو ل     .األداءات المستوجبة أو المثبتة لقيامه بواجباته الجبائية         
نية والمغازات  لهؤالء األعوان القيام بزيارات بدون سابق إعالم للمحالت المه              

وكذلك المخازن التابعة لها وبصفة عامة كل األماكن المخصصة ألنشطة أو                       
عمليات خاضعة لألداء وإجراء معـــاينات مــادية لعناصر ممارسة النشـــاط                           

 وتتم  المعاينات   .لدفاتر ووثائق المحاسبة    التجـاري أو الصناعي أو المهني أو       
تسلم نسخة منه مباشرة للمطالب           المادية بناء على تكليف خاص للغرض                 

 .باألداء أو من ينوبه عند بدء الزيارة مقابل وصل تسليم

 فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية      انطالقاوال تعتبر هذه المعاينات     
 . من هذه المجلة38المنصوص عليها بالفصل 

ــاط كما يخو ل لهؤالء األعوان عند توفـــــر قــرائن تتعلق بتعاطي نشـ                               
خـــاضع لألداء وغير مصرح به أو بارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيــــــارات            
وتفتيشات داخل المحالت المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف              

 .الجزائية عن الحج المثبتة لهـا، وذلك وفقا ألحكام مجلة اإلجراءات

ق أو األشياء المثبتة لتعاطي        ويمكن ألعوان مصالح الجباية حجز كل الوثائ          
 .نشاط خاضع لألداء وغير مصر ح به أو تحمل على الظن بارتكاب مخالفة جبائية             

على معنى هذا الفصل محضر طبقا ألحكام الفصلين          ويحرر عند إجراء كل  زيارة    
 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم                        72 و     71

 وتسل م للمطالب باألداء أو لمن ينوبه                  .ال للمحجوز  إجراؤها و وصفا مفص         
 .نسخة من المحضر مقابل وصل تسليم

 9ل ــالفص

يتعين على األشخاص الملزمين بمسك محاسبة طبقـــــــا ألحكـــــــام الفصل                
 من مجلة الضريبة على دخل األشخــــــاص الطبيعيين والضـريبة على                              62

 الجباية جميع الدفاتر والسندات                     مصالح    ألعوانالشركات أن يقدموا               
والوثـــــــــائق والبرام والمنظومات والتطبــــيقات اإلعـــالميــــة المستعــــملة                        

  وكذلك المعطيات والبيانات           لضبط حساباتهم وإلعداد تصاريحهم الجبائية          
الالزمة إلستغالل هذه البرام والمنظومات والتطبيقات مسجلة على حوامل                   

 المؤرخ  2003 لسنة    80 من القانون عدد        79الفصل  بنقحت  (  .إعالمية
 .)2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 ديسمبر 29في 
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 الذين يمسكون حساباتهم أو يعد ون تصاريحهم              األشخاصويتعين على     
 أن يقدموا ألعوان مصالح الجباية                    اإلعالميةالجبائية باستعمال الوسائل            

  .الزمة التي يطلبونها منهم في نطاق مهامهمالمعلومات والتوضيحات ال

 10ل ــالفص

غ مطالب وإعالمات مصالح الجباية المنصوص في شأنها على أجل                           تبل 
محد د للرد عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو العــدول المنفذين أو                          

 أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم                 مأموري المصالح الماليـــــــة    
.  ويخضع التبليغ إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية                                .وغبالبل

" مأمور المصالح المالية   "بعبارة  "  حامل بطاقات الجبر   "عو ضت عبارة    (
  ).2003 من قانون المالية لسنة 73بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

 11ل ــالفص

لمطالب باألداء  مع مراعاة اآلجال الخاصة الواردة بهذه المجلة يتعين على ا          
الرد  كتابيا على مطــالب وإعالمات مصالح الجباية الموجهة إليه في أجل ثالثين  

 .اإلعالميوما من تاريخ تبليغ الطلب أو 

 12ل ــالفص

يتولى أعوان مصالح الجباية والديوانة وغيرهم من أعوان الدولة المؤهلين           
لضرورية للتثبت من احترام    لمعاينة المخالفات في مادة المرور إجراء المراقبة ا        

التشريع المتعلق بالفواتير ونقل المواد والبضائع و دفع األداءات المستوجبة                 
  .على وسائل النقل بالطرقات

ويقوم أعوان الجباية بعملية المراقبة بالطريق العام وبالمؤسسات المفتوحة 
غيرهم يقتصر دور    وللعموم وغيرها من األماكن التي يمكنهم دخولها قانونا                

 .من األعوان على المراقبة بالطريق العام

 13ل ــالفص

تكون عملية المراقبة الجبائية من مشموالت أعوان مصالح الجبـــــاية                              
 . المؤهلين لذلك طبقا للقانون كل في حدود مشموالته               األعوانوغيرهم من    

ويمكن ألعوان مصالح الجباية في إطار عمليات مراقبة تستوجب خبرة وكفاءة              
 بأعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو بخبراء غير                   االستعانةني ة خاص ة      ف

منافسين للمطالب باألداء، ويتم  ذلك بتكليف من وزير المالية أومن فو ض له                   
 .وزير المالية في ذلك
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 14ل ــالفص

تقدم السلط المدنية واألمنية ألعوان مصالح الجباية كل المساعدات التي               
 .طاق ممارستهم لمهامهميطلبونها منها في ن

 المــهني الجبائي واجب المحافظة على الـسر - القسم الــثاني

 15ل ــالفص

مشموالته للمشاركة في       يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو               
 االلتزاماحتساب األداء أو استخالصه أو مراقبته أو في النزاعات المتعلقة به                  

 .بواجب المحافظة على السر المهني

جب أن تحال داخل ظروف مغلقة جميع اإلعالمات والمكاتبات المتعلقة               وي
 .باألداء المتبادلة بين مصالح الجباية أو الموجهة من قبلها للمطالب باألداء

ال يخول ألعوان مصالح الجباية إعطاء معلومات أو نسخ من الملفات                                 
 الجبائية أو    الموجودة بحوزتهم إال للمطالب باألداء نفسه فيما يتعلق بوضعيته              

 .لألشخاص الذين يمكن مطالبتهم بدفع األداء عوضا عنه

ال يمكن لمصالح االستخالص ومصالح الجباية تسليم نسخ من العقود المسجلة            
وال .  أو مضامين من الدفتر المخصص إلجراء التسجيل إال للمتعاقدين أو خلفهم                

 . قاضي المختصتسل م هذه النسخ والمضامين فيما عدا ذلك إال بإذن من ال

 حق اإلطـــالع ـ الثــــم الثــــالقس

 16ل ــالفص

 يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت                 

العمومية والشركات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة والجماعات المحلية                   
وكذلك المؤسسات والمنشآت وغيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع                        

لخاص واألشخاص الطبيعيين تمكين أعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا             ا
من االطالع على عين المكان على الدفاتر والمحاسبة والفواتير والوثائق التي               
يمسكونها في نطاق مشموالتهم أو التي هم ملزمون بمسكها بمقتضى التشريع           

باية عند الطلب كتابيا     كما يتعين عليهم أن يمد وا أعوان مصالح الج          .  الجبائي
 في حرفائهم ومزوديهم تتضمن مبلغ الشراءات والبيوعات من              اسميةبقائمات  

السلع والخدمات واألمالك المنجزة مع كل واحد منهم وذلك في أجل ال                                 
 .يتجاوز ثالثين يوما من تاريخ تبليغ الطلب
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ويتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت                  
عمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غيـــر                 ال

مصالح الجباية المختصة جميع اإلرشادات المتعلقة                  مباشرة أن توجه إلى         
بصفقات البناء واإلصالح والصيانة والتزويد والخدمات واألشياء المنقولة                      

ذلك خالل أجل ال     حسب نموذج تعد ه اإلدارة، و       األخرى التي تبرمها مع الغير      
  .ايتجاوز ثالثين يوما من تاريخ إبرامه

ويتعين على المأمورين العموميين وحافظي الوثائق والسندات العمومية                  
تمكين أعــوان مصالح الجباية المؤهلين من اإلطالع على عين المكان على                         
العقود والكتابات والدفاتر ووثائق الملفات التي يمسكونها أو يحفظونها في                   

ويتعين عليهم أيضا تمكين هؤالء األعوان بدون مصاريف من              .  طاق مهامهم ن
 .المعلومات والمضامين والنسخ الالزمة لمراقبة العقود والتصاريح

ويتعي ن على األشخاص المؤهلين للقيام في إطار ممارسة مهامهم طبقا                      
 للتشريع الجاري به العمل بإعالنات أو بإشهارات وجوبية تتعلق بإحالة أو                         

تصفية أو مقاسمة عقارات أو منقوالت، إدراج رقم المعر ف الجبائي أو في                          
غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية ألصحاب تلك األمالك أو لحائزيها أو                     
للمتصرفين فيها وذلك إضافة إلى البيانات الوجوبية األخرى المستوجبة                              

المؤرخ   2005 لسنة   106 من القانون عدد      55أضيفت بالفصل   (.  قانونا
 ).2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ديسمبر 19في 

وال يمكن للمصالح واألشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم بهذا               
الفصل في غياب أحكام قانونية مخالفة االعتصام بواجب المحافظة على السر                 

 .المهني إزاء أعوان مصالح الجباية المؤهلين لممارسة حق اإلطالع

 )جديد (17ل ــلفصا

 من هذه المجلة بالنسبة       16يتمثل حق اإلطالع المنصوص عليه بالفصل          
إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية المتعلق بفتح الحسابات في                   

عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه ثالثون        مصالح الجباية المختصة     إلى  اإلدالء  
سابات المفتوحة لديها خالل الفترة التي      يوما من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الح       

لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم                     
 .الفتح خالل الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خالل نفس الفترة

وال يشمل حق االطالع المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل إال              
اء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في                      المطالبين باألد  

 .تاريخ تقديم الطلب
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يمارس حق االطالع المنصوص عليه بهذا الفصل من قبل أعوان مصالح                  
ألغيت أحكام هذا الفصل وعوضت بالفصل        (.الجباية المرخص لهم في ذلك    
 2002 جانفي      8 المؤرخ في        2002 لسنة      1األول من القانون عدد           

 ).تعلق بتيسير اإلجراءات الجبائيةوالم

 18ل ــالفص

تحيل النيابة العمومية لمصالح الجباية كل المعلومات والوثـــــــائق التي من             
أي عمل     رتكاب تحيل في المادة الجبائية أو            اشأنها أن تحمل على الظن ب            

بقضية مدنية   غايته التحيل الجبائي أو التهرب من دفع األداء سواء تعلق األمر           
 .الدعوى أو تجارية أو إجراء بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع 

 حق التدارك و آجال التقـــادم ـ القسم الــــرابع

 19ل ــالفص

 من هذه المجلة يقع        26 و    24 و 23و    21مع مراعاة أحكام الفصول        
اإلخفاءات التي     بالنسبة إلى األداء المصر ح به تدارك اإلغفاالت واألخطاء و                

  : معاينتها في أساس األداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابهوقعت

ـ إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم  خاللها تحقيق الر بح أو                1
الد خل أو رقم المعامالت أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات                         

ة لألداء حسب     غير أن ه بالنسبة إلى المؤسسات الخاضع          .الموجبة لدفع األداء   
النظام الحقيقي والتي ال يوافق تاريخ ختم موازنتها موفى السنة المدنية فإن                    
حق  تدارك األداء المستوجب بعنوان سنة مالية معي نة يمارس إلى موفى السنة               

 .المدنية الرابعة الموالية للسنة التي تم  خاللها ختم الموازنة

التصريح بالنسبة إلى     لعقد أو ـ في أجل أربع سنوات من تاريخ تسجيل ا           2
 غير أن ه وفي صورة إبرام عقد أو صدور حكم خالل السنتين             .معاليم التسجيل 

المواليتين لتاريخ الوفاة يتضم ن قيمة للعقارات تفوق القيمة المدرجة بتصريح             
  .التركة يحتسب أجل التقادم بداية من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم

 20ل ــالفص

 من هذه المجلة إلى عشــر                19لمنصوص عليه بالفصل          يرفع األجل ا      
سنوات بالنسبة إلى األداءات غير المصرح بها ويحتسب هذا األجل ابتداء من              

 .لتاريخ العقد أو اإلحالة أو الكتب أو الحكم بالنسبة إلى معاليم التسجي
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 21ل ــالفص

 في أجل    يقع تدارك اإلغفاالت و األخطاء المتعلقة بمعاليم الطابع الجبائي             
 .أقصاه عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه المعاليم مستوجبة

 22ل ــالفص

لغاية احتساب آجال التدارك في مادة معاليم التسجيل ال يلزم اإلدارة                            
 من  450تاريخ عقود خط اليد التي لم تكتسب تاريخا ثابتا على معنى الفصل               

 . والعقودااللتزاماتمجلة 

 23ل ــالفص

 واألخطاء المتعلقة بمعلوم الجوالن على العربات                   اإلغفاالتك    يقع تدار   
السيارة واألداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة                         
بالزيت الثقيل والمعلوم اإلضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول           

 .االسائل إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خاللها األداء مستوجب

 24ل ــالفص

تقع المطالبة بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب              
غير أن المدة التي يقع     .  بعنوان سنة معينة إلى انتهاء السنة الرابعة الموالية لها        

 المعلوم ال يمكن أن تتجاوز الستة أشهر بالنسبة إلى                   احتساب في     اعتمادها
 .لمعلوم عند اإليداع الظرفي لرخصة الجوالنتنتفع بتوقيف ا العربات التي ال

 25ل ــالفص

 من هذه المجلة      24 إلى    19تطب ق آجال التدارك المحددة بالفصول من            
 .على الخطايا المحتسبة على أصل األداء

 26ل ــالفص

 من هذه     20 و  19بصرف النظر عن اآلجال المنصوص عليها بالفصلين               
دم إذا كان لها انعكاس على أساس أو           المجلة يمكن مراقبة فترات شملها التقا       

مبلغ األداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها التقادم خاصة بواسطة طرح                
  .ءخسائر أو استهالكات مؤجلة أو فوائض أدا

وال يمكن أن تؤدي عملية المراقبة إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان                             
.الفترات التي شملها التقادم

 27ل ــالفص

  بالدين باالعتراف أو   الجبائيةادم بتبليغ اإلعالم بنتائ المراجعة        ينقطع التق 
غير أنه بالنسبة إلى       .  وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف اإلجباري لألداء               
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المعاليم الموظفة على وسائل النقل ينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة                                 
 .ة الجبائيالمخالفة ويقوم تبليغ المحضر مقام التبليغ بنتائ المراجعة

 28 المؤرخ في    2001 لسنة   123 من القانون عدد      79الفصل  بتمم  (
  ) .2002 والمتعلق بقانون المالية لسنـــة 2001ديسمبر  

كما ينقطع التقادم بالنسبة إلى األداءات غير المصرح بها بتبليغ التنبيه                        
 من هذه المجلة أو بتبليغ              47المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل                 

 من  39اإلعالم بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل             
 2005 لسنة    106 من القانون عدد        51أضيفت بالفصل     (.  هذه المجلة  
 ).2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ديسمبر 19المؤرخ في 

 دةـــحق استرجاع المبالغ الزائ ـ امســـم الخــالقس

 28ل ــالفص

مطالبة باسترجاع مبالغ األداء الزائدة في أجل أقصاه ثالث سنوات            يمكن ال 
من التاريخ الذي أصبح فيه األداء قابال لإلرجاع طبقا للتشريع الجبائي وعلى                 

 غير أنه ال يؤخذ      .االستخالصسنوات من تاريخ     أقصى تقدير في أجل خمس     
ذي أصبح    األجل المحدد بخمس سنوات بالنسبة إلى األداء ال                 االعتباربعين   

 .قابال لإلرجاع بموجب حكم أو قرار قضائي

 29ل ــالفص

 بتقديم مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية                      باالسترجاعتقع المطالبة        
 ويتعين على هذه المصالح اإلجابة على             .المختصة مقابل وصل في التسليم        

 ويكون الرد     . في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه              االسترجاعمطلب  
ويعتبر عدم الرد  في     .   كليا أو جزئيا    االسترجاع في صورة رفض مطلب        معلال

 .االسترجاع  األجل المحدد بهذا الفصل رفضا ضمنيا لمطلب 

 30ل ــالفص

 حسب تراتيب     االسترجاعيقع النظر من قبل مصالح الجباية في مطالب                   
  .تضبط بقرار من وزير المالية

 31ل ــالفص

الزائدة إال للمطالب باألداء الذي قام بإيداع           ال يمكن إرجاع مبالغ األداء         
تصاريحه بعنوان كل األداءات المستوجبة التي حل  أجلها في تاريخ تقديم                         

 .م ولم يشملها التقاداالسترجاعمطلب 
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تقوم مصالح الجباية بإجراء المـــراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب               
مراجعة المعمقة للوضعية     بالم   االسترجاع، وال تحول هذه المراقبة دون القيا            

 . من هذه المجلة38الجبائية المنصوص عليها بالفصل 

 32ل ــالفص

يتم إرجاع األداء على القيمة المضافة في الحاالت المنصوص عليها                               
 من مجـــلة األداء على القيمة المضافة مباشرة عن              15 من الفصل      IIبالفقرة  

ترجاع من قبل مصالح الجباية           طريق قابض المالية بعد تأشير مطلب االس               
ويتم  التأشير على مطلب االسترجاع في أجل أقصاه تسعون يوما من             .  المعنية

 . تاريخ تقديم المطلب

ويخف ض أجل التأشير إلى ثــالثين يوما بالنسبة إلى فائض األداء على                           
 : القيــمة المضافة المتأتي من 

 المؤرخ في    2007 لسنة    69 من القانون عدد        10ألغيت بالفصل    (ـ   
 2007 ديسمبر   27 المؤرخ في    2007 لسنة   69 عدد   2007 ديسمبر   27

  )المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية

 ـ البيوعات بتأجيل توظيف األداء،

 ـ خصم األداء على القيمة المضافة من المورد،

 من مجلة       5ـ استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل                      
 ،تشجيع االستثمارات

ـ استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنام تأهيل مصادق عليه من قبل              
 16ألغيت الفقرة األولى  وعو ضت بالفصل          (.  لجنة تسيير برنام التأهيل     

 المتعلق  2006 ديسمبر   18 المؤرخ في    2006 لسنة   80من القانون عدد    
 ).بتخفيض نسب األداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات

أجل التأشير بالنسبة إلى فائض األداء على القيمة المضافة                          ويخفض    
المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى سبعة أيام تحتسب من تاريخ                 

أضيفت (.  إيداع مطلب االسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير           
 ديسمبر  27 المؤرخ في      2007 لسنة    69 من القانون عدد       11بالفصل  

 )علق بحفز المبادرة االقتصادية المت2007
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 ةـــــة بنسب ــيـوجب خط ــــدون م ــا ب ــهــع إرجاع ــغ التي وق  ــى المبال ـــق عل ــ وتطب
 عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ اإلرجاع وإلى غاية آخر الشهر                        0,5% 

أو االعتراف بالدين أو تبليغ نتائ المراجعة             الذي تم خالله دفع هذه المبالغ        
 من  82 و   81ائية وذلك عالوة على الخطايا المنصوص عليها بالفصلين             الجب

 لسنة  85 من القانون عدد      47نقحت نسبة الخطية بالفصل      (  هذه المجلة 
 المتعلق بقانون المالية لسنة            2006 ديسمبر      25 المؤرخ في         2006
2007.( 

 33ل ــالفص

لمثقلة لدى    مبالغ األداء الزائدة بعد طرح الديون الجبائية ا                    إرجاعيتم   
قابض المالية بحساب الشخص الذي تقدم بمطلب االسترجاع أو خلفه حتى                  

 .في صورة التنازع حول هذه الديون جزئيا أو كليا

 34ل ــالفص

 من مبالغ األداء     %50,اع بنسبة   ــــــــائض استرج ـــينتفع المطالب باألداء بف    
عن كل شهر أو     لألداء يحتسب    إجباريالمدفوعة بدون موجب نتيجة توظيف       

نقحت   (. وإلى تاريخ قرار اإلرجاع         االستخالصجزء منه انقضى من تاريخ            
 المؤرخ في   2006 لسنة   85 من القانون عدد      47نسبة الخطية بالفصل     

 ).2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 ديسمبر 25

 35ل ــالفص

مقابيض  مبالغ األداء الزائدة عن طريق الخصم المباشر من ال                 إرجاعيقع  
 .االسترجاعبعنوان األداء أو الخطايا موضوع 

 

 الــبــاب الــثـــاني

 إجراءات المراجعة الجبائية

 

 36ل ــالفص

يمكن أن تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود              
مراجعة معمقة للوضعية الجبائية         والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية أو           

 .ألداءللمطالب با
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 والعقود والكتابات المراجعة األولية للتصاريح ـ القسم األول

 37ل ــالفص

تتم  المراجعة األولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح                   
الجباية على أساس العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة               

 .لدى اإلدارة

الم المسبق و ال تحول دون القيام                    وال تخضع المراجعة األولية لإلع             
 .بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية

 ةيالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائ ـ القسم الثاني

 38ل ــالفص

ة كامل الوضعية الجبـــــائية            يتشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبــائ               
المطالب للمطالب باألداء أو جزء منها وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى                          

باألداء الملزم بمسكـــها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية                
وال تعتمد المحاسبة المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي في                .في كل الحاالت    

صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل ثالثين يوما من تاريخ التنبيه                
 من هذه المجلة      10وص عليها بالفصل      على المطالب باألداء بالطرق المنص       

 من نفس      72 إلى      70وتحرير محضر في ذلك وفقا ألحكام الفصول من                        
وال يطب ق هذا اإلجراء على الحاالت التي تكون فيها المحاسبة مودعة            .  المجلة

لدى المحاكم أو النيابة العمومية أو هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء                       
 في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة              مكلفين طبقا للقانون أو    

 2004 لسنة     90 من القانون عدد         62أضيفت بالفصل     (.  القوة القاهرة  
 ).2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة2004 ديسمبر 31المؤرخ في 

وال يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس األداء             
 عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس األداء                 وإلى نفس الفترة إال      

 .واحتسابه ولم يسبق لإلدارة علم بها

 39ل ــالفص

تخضع وجوبا لإلعالم المسبق عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية                   
ويبلغ اإلعالم للمطالب باألداء بمقر ه األصلي أو مقر ه المختار المصرح به لمصالح             

 . من هذه المجلة10ءات المنصوص عليها بالفصل الجباية طبقا لإلجرا
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ويجـــــب أن يتضمن اإلعالم بالمراجعة المعمقة عالوة على البيــــانات                             
وختمها التنصيص صراحة على حق المطالب                  المتعلقة بمصلحة المراجعة      

باألداء في االستعانة خالل سير عملية المراجعة ومناقشة نتائجها بمن يختاره              
كما يجب أن يحدد اإلعالم           .  وكيل عنه للغرض طبقا للقانون          أو في إنابة        

المكلفين  األداءات والفترة التي ستشملها عملية المراجعة والعون أو األعوان              
بها وكذلك تاريخ البدء في عملية المراجعة الذي يجب أن ال يقل  عن خمسة                   

 .عشر يوما من تاريخ تبليغ اإلعالم

 عملية المراجعة بمبادرة منها أو بناء           ويمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء       
 .على طلب كتابي من المطالب باألداء لمدة أقصاها ستون يوما

 40ل ــالفص

ويمكن .  تتم عملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية بمقر المؤسسة                 
إجراء عملية المراجعة بمكاتب مصالح الجباية بناء على طلب كتابي من                                

بمبادرة من هذه المصالح وفي هذه الحالة يتم                المؤسسة أو عند الضرورة          
 .تسليم وإرجاع الدفاتر والوثائق مقابل وصوالت

تضبط المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية                 
بستة أشهر إذا تمت المراجعة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به              

 . العمل وبسنة في الحاالت األخرى

تسب مدة المراجعة المعمقة ابتداء من تاريخ انطالقها المضمن                             وتح
باإلعالم بالمراجعة وإلى غاية تبليغ اإلعالم بالنتائ المنصوص عليه بالفصل                   

 . من هذه المجلة43

غير أنه في صورة تأخير بدء المراجعة تقع معاينة انطالقها الفعلي بمحضر            
 .  من هذه المجلة72 و71يحرر بنفس الطرق المنصوص عليها بالفصلين 

والحتساب هذه المدة ال تؤخذ بعين االعتبار فترات توقف المراجعة                             
ألسباب راجعة للمطالب باألداء أو بمبادرة من اإلدارة والتي تمت في شأنها                      

 . مكاتبات على أن ال تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة ستين يوما

 41ل ــالفص

 إرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق          يمكن لمصالح الجباية أن تطلب      
 وفي صورة الطلب الكتابي يتعين على المطالب باألداء                           .بعملية المراجعة   

اإلجابة كتابيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ أو تسليم طلب                                
مصالح الجباية وال تؤخذ مدة التأخير في اإلجابة على طلبات مصالح الجباية                 
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ع فوير.  ةيحتساب مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائ            بعين االعتبار في ا       
هذا األجل إلى خمسة عشر يوما في الحاالت التي يستوجب فيها توفير                                
اإلرشادات أو التوضيحات أو المبررات المطلوبة الحصول على معلومات من                  

 .مؤسسة مقيمة بالخارج تكون مرتبطة بالمؤسسة الموجه إليها الطلب

 ركةــــــــــام مشتـــــــأحك ـ الثــم الثــالقس

 42ل ــالفص

 خالل عملية المراجعة الجبائية ومناقشة          االستعانةيمكن للمطالب باألداء      
 .نتائجها بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون

 43ل ــالفص

تعلم مصالح الجباية المطالب باألداء كتابيا بالتعديالت المتعلقة بوضعيته               
 .ة من هذه المجل10ويبلغ اإلعالم بالطرق المنصوص عليها بالفصل . يةالجبائ

 :ويتضمن اإلعالم خاصة 

 ،نوع المراجعة الجبائية التي شملت المطالب باألداء ـ

 ،يف األداءـــ فحوى اإلخالالت والطريقة المعتمدة إلعـــــــادة توظ

ائر ـداء وبالخس التعديالت المتعلقة بفائض األ       ـ مبلغ األداء المستوجب أو       
 ،ستهالكات المؤجلة طبقا للقانونباالو

  ،ـ الخطايــا المستوجبة

دعوة المطالب باألداء إلبداء مالحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول نتائ  ـ
 .المراجعة وذلك في أجل ثالثين يوما من تاريخ تبليغ اإلعالم

 44ل ــالفص

 في  يةنتائ المراجعة الجبائ  كتابيا على   يرد  يتعين على المطالب باألداء أن       
  .غأجل ثالثين يوما من تاريخ التبلي

  مكرر44الفصل 

في صورة قيام المطالب باألداء باالعتراض على نتائ المراجعة الجبائية                   
يتعين على مصالح     من هذه المجلة       44في اآلجال المنصوص عليها بالفصل         

يجب أن يكون الرفض        و.  الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب باألداء              
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. الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية العتراض المطالب باألداء معلال                        
 . من هذه المجلة10غ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل ويبل 

 يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح أجال بـخمسة عشر المطالب باألداء منحوي
أضيف (  ته كتابيا حول هذا الرد     الجباية إلبداء مالحظاته واعتراضاته وتحفظا     

 25/12/2006 المؤرخ في    2006 لسنة   85 من القانون عدد     57  بالفصل
 ).2007والمتعلق بقانون المالية لسنة 

 45ل ــالفص

 يقع تجسيم موافقة المطالب باألداء على نتائ المراجعة الجبائية جزئيا أو             
 .نعتراف بالدياكليا بإمضاء تصريح تصحيحي و

 46ل ــالفص

رفيع في نتائ المراجعة الجبائية           يمكن لمصالح الجباية التخفيض أو الت             
وذلك لتدارك األخطاء المادية المتعلقة بتوظيف األداء أو في صورة الحصول               

  .على معلومات لها مساس بأساس األداء واحتسابه ولم يسبق لإلدارة علم بها

ة ـــــ الحالة للمحكم  ويقد م طلب التخفيض في نتائ المراجعة الجبائية حسب        
لمحكمة االستئناف المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شأنها حكم            االبتدائية أو 

 . نهائي

ويقد م طلب الترفيع في نتائ المراجعة الجبائية للمحكمة االبتدائية                                 
 .المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شأنها حكم ابتدائي

بعد صدور الحكم االبتدائي          ويتم الترفيع في نتائ المراجعة الجبائية                    
بواسطة قرار توظيف إجباري لألداء وذلك مع مراعاة اإلجراءات الواردة                              

 . من هذه المجلة44 و 43بالفصلين 

 

 الــبـــاب الــــثالث

 التــــوظيف اإلجباري لألداء

 

 

 47ل ــالفص

 بين مصالح الجباية والمطـــالب   االتفاقيوظف األداء وجوبا في صورة عدم       
ألداء على نتائ المراجعة الجبائي ة األو لية أو المعمقة المنصوص عليها                            با

أو في صورة عدم رد  المطالب باألداء كتابيا على          من هذه المجلة     36بالفصل  
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اإلعالم بنتائ المراجعة الجبائية أو على رد  مصالح الجباية على اعتراضه على              
 نقحت(ر من هذه المجلة         مكر 44 و    44هذه النتائ طبقا ألحكام الفصلين          

 25/12/2006 المؤرخ في    2006 لسنة   85 من القانون عدد     58بالفصل  
 ).2007والمتعلق بقانون المالية لسنة 

كما يوظف األداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب باألداء بإيداع                           
التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف األداء في أجل                           

ثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل                  أقصاه ثال  
 . من هذه المجلة10

 48ل ــالفص

يوظف األداء وجوبا في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل             
أو على أساس       من هذه المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية                        47

ح مودع دون اعتبار فائض األداء         عناصر توظيف األداء المضمنة بآخر تصري        
والخسائر واالستهالكات المؤجلة المتأتية من فترات سابقة للفترة المعنية                         
بالتصريح  وكذلك التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل واألرباح المعاد                           
استثمارها مع اعتماد حد  أدنى لألداء غير قابل لالسترجاع  يستخلص عن                      

عدد األداءات المستوجبة المضمنة به يحدد كما   كل  تصريح بصرف النظر عن      
 : يلي

  دينار بالنسبة إلى األشخاص المعنويين،200 -

 دينار بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة                 100 -
على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على                         

 ة،الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير التجاري

 دينارا بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة                   50 -
على الدخل بعنوان األرباح الصناعية والتجارية حسب النظام                             

 التقديري، 

 .  دينارا في الحاالت األخرى25 -

 المراجعة المعمقة     إجراء وفي هذه الحالة ال يحول توظيف األداء دون                  
 2007 لسنة     70القانون عدد      من     61نقح بالفصل (.  للوضعية الجبائية  

 )2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 ديسمبر 27المؤرخ في 

 49ل ــالفص

يتم  توظيف األداء في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل                   
 من  44 و    43 من هذه المجلة دون اتباع اإلجراءات الواردة بالفصلين                  47

 .هذه المجلة
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 50ل ــالفص

يتم   من مجلة تشجيع االستثمارات            65لنظر عن أحكام الفصل          بصرف ا  
 من هذه المجلة بواسطة   47التوظيف اإلجباري لألداء المنصوص عليه بالفصل     

قرار معلل يصدره وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك على                             
ليها أساس النتائ التي أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد  المطالب باألداء ع                

 من مجلة   65بصرف النظر عن أحكام الفصل        " عبارة    أضيفت(  .إن توفر 
 2006 لسنة     85 من القانون عدد          76 بالفصل     "تشجيع االستثمارات  

 ).2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة                  25/12/2006المؤرخ في        
 :ويتضمن قرار التوظيف اإلجباري لألداء البيانات التالية 

 ،  المراجعة الجبائيةإجراءولت ـ مصالح الجباية التي ت

 ، ـ طريقة توظيف األداء المتبعة

 ، ـ األسس القانونية التي انبنى عليها القرار

 ، ـ اسم ولقب المحققين ورتبهم

 ، ـ تاريخ بداية المراجعة المعمقة وختمها ومكانها

 ، ـ السنوات واألداءات التي شملتها المراجعة الجبائية

 والخطايا المتعلقة به أو التعديالت المتعلقة                   ـ مبلغ األداء المستوجب         
 ، ا للقانونـستهالكات المؤجلة طبقباال بفائض األداء وبالخسائر و

 ، ـ القباضة المالية التي سيتم  بها تثقيل المبالغ المستوجبة

ـ إعالم المطالب باألداء بحقه في االعتراض على قرار التوظيف اإلجباري                 
 ، المختصة ترابيا واألجل المحد د لذلكدائيةاالبتلألداء لدى المحكمة 

إعالم المطالب باألداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا ألحكام الفصل                  ـ
 . من هذه المجلة52

 51ل ــالفص

يبلغ قرار التوظيف اإلجباري لألداء للمطـــالب باألداء بالطرق المنصوص               
لب باألداء االعتراض على     ويمكن للمطا .   من هذه المجلة    10عليهـــــا بالفصل   

 . من هذه المجلة55هذا القرار وفق أحكام الفصل 

 52ل ــالفص

ينف ذ قرار التوظيف اإلجباري لألداء بصرف النظر عن إجراءات االعتراض             
من أصل األداء المستوجب      %20 ويتوقف تنفيذ القرار بدفع      .المتبعة بشأنه   

 ستين يوما من تاريخ            أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل                      
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بأحكام %  20إلى   %  30تم التخفيض في هذه النسبة من                (.  التبليغ
 2002 جانفي    8 المؤرخ في     2002 لسنة    1 من القانون عدد       3الفصل  

 ).والمتعلق بتيسير اإلجراءات الجبائية 

ويكون مبلغ األداء موضوع الضمان البنكي قابال لالستخالص لدى                                 
 وال يمكن في      .من تاريخ تبليغ قرار التوظيف          المؤسسة البنكية بمضي سنة        

هذه الحالة للمؤسسة البنكية الضامنة أن تحيل مصالح االستخالص على تتب ع                
 .مكاسب المطالب باألداء

ويستثنى من توقيف التنفيذ أصل األداء والخطايا اإلدارية المستوجبة في             
 .مادة خصم األداء من المورد

ة باالعتراض على قرارات التوظيف                 ويتم البت في الدعاوى المتعلق                 
اإلجباري لألداء التي تم توقيف تنفيذها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ                  

 من   3أضيفت بمقتضى الفصل       (.  نشر الدعوى أمام المحكمة االبتدائية            
 والمتعلق   2002 جانفي      8 المؤرخ في         2002 لسنة      1القانون عدد      

 ).بتيسير اإلجراءات الجبائية
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 وان الثـــانيالعنـــ

 يــي الجـبائــوق التقاضـــحق
 

 الــبـــاب األول

 النزاعات المتعلقة بأساس األداء

 

 االبتدائيةاإلجراءات لدى المحــاكم  ـ القسم األول

 53ل ــالفص

 المرتبطة بأصل األداء والمشار إليها                  ىتشمل نزاعات األساس الدعاو          
متعلقة به والمنصوص عليها        من هذه المجلة و كذلك الخطايا ال               54بالفصل   

 .  من هذه المجلة86 إلى 81بالفصول من 

 54ل ــالفص

 المتعلقة باالعتراض   ى بالنظر ابتدائيا في الدعاو    االبتدائيةتختص  المحاكم   
 .  األداءباسترجاععلى قرارات التوظيف اإلجباري لألداء أو المتعلقة 

 التبليغ      كما تختص  هذه المحاكم بالنظر في الطعون في أعمال                                         
واالستدعاءات واالعالمات وغيرها من اإلجراءات المتصلة بالتوظيف اإلجباري         
لألداء أو باسترجاع األداء وذلك في إطار الدعاوى المشار إليها بالفقرة                              

 لسنة  70 من القانون  عدد      60أضيفت  بالفصل    (.  األولى من هذا الفصل   
لمالية لسنة    المتعلق بقانون ا        2007 ديسمبر      27 المؤرخ في         2007
2008( 

 55ل ــالفص

 التي توجد      االبتدائيةترفع الدعوى ضد  مصالح الجباية لدى المحكمة                   
بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في أجل أقصاه ستون يوما من                    

 األجل المحد د   انتهاءتاريخ تبليغ قرار التوظيف اإلجباري لألداء أو من تاريخ            
 وذلك بواسطة عريضة كتابية يحررها المطالب               عاالسترجاللرد على مطلب        

باألداء أو من يوكله للغرض طبقا للقانون تتضمن البيانات المنصوص عليها                  
بمجلة المرافعات المدنية والتجارية يبلغ نظير منها مصحوبا بالمؤيدات                              

 . لمصالح الجباية
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 56ل ــالفص

اوى المنصوص  تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الدع           
 من هذه المجلة ما لم تتعارض مع األحكام الخاصة الواردة               54عليها بالفصل   

 .بهذه المجلة

 : )جديد (57الفصل   

تكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ األداء الموظف إجباريا أو المبلغ              
 .المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين ألف دينار

ى أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل              ويمثل اإلدارة خالل سير الدعو          
 المؤرخ  2006 لسنة    11نق ح بالفصل األول من القانون عدد           (  .خاص للغرض 

 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق واإلجراءات               2006 مارس     6في   
 ).الجبائية

 58ل ــالفص

 واإلعالمات المتعلقة بالدعاوى       االستدعاءاتيمكن لمصالح الجباية تبليغ         
 من هذه المجلة وكذلك األحكام والقرارات                   54صوص عليها بالفصل          المن

مأموري الصادرة في شأن هذه الدعاوى عن طريق أعوانها أو بواسطة                                 
حامل بطاقات    "عو ضت عبارة       (  . أو العدول المنفذين           المصالح المالية   

بمقتضى الفقرة الثانية من         "  مأمور المصالح المالية     "بعبارة   "  الجبر
  ).2003انون المالية لسنة  من ق73الفصل 

 59ل ــالفص

ال يمكن أن يقل ميعاد الحضور بالجلسة المعينة لها القضية عن ثالثين                       
 .يوما من تاريخ تبليغ نظير من عريضة الدعوى لإلدارة

 60ل ــالفص

يحيل رئيس المحكمة القضية إلى القاضي المقرر الذي يبذل ما في وسعه                
 .ة والمطالب باألداءلتقريب وجهات النظر بين اإلدار

 خالل الجلسة الصلحية بمن يختاره أو           االستعانةويمكن للمطالب باألداء      
 . إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون

وفي صورة عدم حضور ممثل اإلدارة أو المطالب باألداء يتم تأخير                               
 . الجلسة مرة واحدة
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القاضي المقرر عند التوصل إلى اتفاق بين المطالب باألداء واإلدارة يضبط 
ويقع طرح القضية إذا أدلى         .  لهما أجال لتجسيم ذلك بتوقيع محضر صلح                

 .أحد الطرفين بما يفيد تجسيم الصلح

يحرر القاضي المقرر في كل الحاالت تقريرا مفصال في أعماله والنتائ                       
 . التي توص ل إليها ويحيله إلى رئيس المحكمة

 61ل ــالفص

 الصلحية تسعين يوما بداية من تاريخ أول                  ال يمكن أن تتجاوز المرحلة          
جلسة ويمكن لرئيس المحكمة التمديد في هذا األجل لمدة ال تتجاوز ثالثين                      

 . يوما بناء على طلب معل ل من القاضي المقرر

 62ل ــالفص

 لتقدير القيمة التجارية         لالختبار من قبل المحكمة وجوبا               االلتجاءيقع   
صول التجارية المحالة بالنسبة إلى النزاعات             للعقارات والحقوق العقارية واأل       

المتعلقة بمعاليم التسجيل أو بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة                           
 . العقارية

 63ل ــالفص

تكون المرافعة علنية إال إذا رأت المحكمة المتعه دة بالقضية إجراءها سر ا،            
  . للغرض طبقا للقانونبناء على طلب معل ل من المطالب باألداء أو ممن يوكله

ال يمكن لمصالح الجباية أن تدرج ضمن ملف القضية وثائق تحتوي على                
معلومات دقيقة بخصوص نشاط أشخاص غير أطراف في القضية غير أنه                          
بإمكانها إدراج معلومات في شأنهم في شكل معدالت لرقم معامالت أو مداخيل  

  . أو أرباح دون التعريف بهم

تعلق األمر    ء الوارد بالفقرة الثانية من هذا الفصل إذا               وال يطبق اإلجرا    
 . بمعلومات مسموح بنشرها بمقتضى القانون

 64ل ــالفص

 ثالثا    427 طرق اإلثبات الواردة بالفصل                    اعتمادال يمكن للمحكمة            
 األطراف المتعلقة        ادعاءات والعقود إلثبات           االلتزاماتوخامسا من مجلة           

 . بالقضية

 65ل ــالفص

 لألداء  إجبارين للمطالب باألداء الذي صدر في شأنه قرار توظيف           ال يمك 
الحصول على اإلعفاء أو التخفيض من األداء الموظف عليه إال إذا أقام الدليل             

 . على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو على شطط األداء الموظف عليه
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 66ل ــالفص

غ الموظفة أو     في صورة إدخال تعديالت تستوجب إعادة احتساب المبال                
 يمكن للمحكمة االستعانة بمصالح الجباية إلعادة عملية                    لالسترجاعالقابلة   

 .تعيين خبير لهذا الغرض بناء على طلب من المطالب باألداء  أواالحتساب

 االستئــــــنـــافي ـــف ـ انيــــم الثــــالقس

 67ل ــالفص

 في الدعاوى          ةاالبتدائييقع استئناف األحكام الصادرة عن المحكمة                              
 الراجع لها   االستئناف من هذه المجلة لدى محكمة       54المنصوص عليها بالفصل    

 .النظر في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم بالحكم

 بعريضة كتابية يحررها المستأنف أو من يوكله للغرض                االستئنافويرفع   
 . طبقا للقانون

ي الدعاوى المــتـعلقة        الصادرة ف      االبتدائيةوال يوقف استئناف األحكام             
غير أنه ال يمكن إرجاع           .  اإلجباري لألداء تنفيذ هذه األحكام         بالتـــــوظيـــــف

تنفيذ قرار التوظيف اإلجباري لألداء إال بمقتضى         المبالغ المستخلصة في إطار   
 . أحكام باتة

وتكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ األداء الموظف إجباريا أو                   
ويبقى لإلدارة رفع      .  غ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين ألف دينار               المبل

الطعن ومتابعة سير الدعوى لدى الطور االستئنافي بواسطة أعوانها المؤهلين           
 11 من القانون عدد       2أضيفت بالفصل    (.لذلك دون توكيل خاص للغرض       

والمتعلق بتنقيح بعض أحكام        2006 مارس    6 المؤرخ في      2006لسنة  
 )وق واإلجراءات الجبائيةمجلة الحق

 68ل ــالفص

 من هذه المجلة    66 إلى   63 و من    58 و   57 و   56تطبق أحكام الفصول    
 . االستئنافيفي الطور 

وتبت  محكمة االستئناف في الطعون المتعلقة بأعمال تبليغ االستدعاءات                  
واالعالمات باألحكام الصادرة في مادة التوظيف اإلجباري لألداء أو في مادة                  

 60أضيفت بالفصل   (.  ترجاع األداء عند النظر في استئناف هذه األحكام         اس
 المتعلق  2007 ديسمبر   27 المؤرخ في    2007 لسنة   70من القانون عدد    

 )2008بقانون المالية لسنة 
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 بــيــقـي التعــف ـ الثــــــم الثـــالقس

 69ل ــالفص

دعاوى  في ال          االستئنافيتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم                               
 من هذه المجلة طبقا لإلجراءات المنصوص                54المنصوص عليها بالفصل        

عليها بالقانون األساسي المتعلق بالمحكمة اإلدارية وبالقوانين التي تنق حه أو               
 . تتم مه

إجراءات يمكن لمصالح الجباية تبليغ المستندات والمذك رات المتعلقة ب                     
 واإلعالم من هذه المجلة       54الدعاوى المنصوص عليها بالفصل       التعقيب في    

عن طريق أعوانها    وغيرها من الوثائق        ها الصادرة في شأن     التعقيبيةالقرارات  ب
بالفصل ت  أضيف  (.أو بواسطة مأموري المصالح المالية أو العدول المنفذين          

 2008   ديسمبر  22 المؤرخ في       2008 لسنة     77 من القانون عدد         36
 )2009المتعلق بقانون المالية لسنة و

 

 البـــاب الثانـــي

 ةــة الجزائيــات الجبائيــالنزاع

 

 ةــة الجزائيــمعاينة المخالفـات الجبائي ـ القســم األول

 

 70ل ــالفص

 المخالفات     باستثناءتقع معاينة المخالفات ألحكام التشريع الجبائي                              
 من هذه المجلة        88 وبالفصل     85 إلى     81المنصوص عليها بالفصول من          

من قبل أعوان مصالح الجباية وغيرهم من األعوان المؤهلين               بمحاضر تحرر    
ويخو ل لهؤالء األعوان معاينة المخالفات       .  لمعاينة المخالفات الجبائية الجزائية    

 من المجلة الجنائية والمتعلقة بتقليد            181 و     180المشار إليها بالفصلين       
 . إعادة استعمالها العالمات الجبائية أو الختم أو الطوابع أو

 71ل ــالفص

الجبائية الجزائية من قبل عونين               تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات          
محلفين يكونان قد عاينا بصفة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة ويقع اعتماد              

 . هذه المحاضر ما لم يثبت خالف ذلك
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 72ل ــالفص

  :انات التاليةــيجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة البي

 . انهــلمحضر وساعته ومكتاريخ ا ـ 1

 . نوع المخالفة المرتكبة ـ 2

 االسماسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا أو                                ـ       3
  .  والمقر  إذا كان المخالف شخصا معنويااالجتماعي

إجراءات الحجز التي وقع اتباعها مع بيان الوثائق والبضائع واألشياء               ـ    4
  .التي  شملها الحجز

ء المخالف أو من ينوبه في صورة حضوره عند تحرير المحضر              إمضا ـ   5
 .أو التنصيص حسب الحالة على عدم حضوره أو امتناعه عن اإلمضاء

ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحر ران للمحضر                      ـ      6
 . واسميهما ولقبيهما وإمضاءيهما

 73 لــالفص

الجزائية بسجالت خاصة تفتح        م محاضر معاينة المخالفات الجبائية             ترس 
للغرض بمصالح الجباية وذلك وفق نظام ترقيمي متسلسل وتسجل بالنسبة                    

 من هذه     72إلى كل محضر عالوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل                     
 . المجلة إجراءات التتبع أو الصلح التي وقع اتباعها ونتائ هذه اإلجراءات

 اتـــتبع المخالفراءات تـــإج ـ انيــــم الثـــالقس

 اـــة وتسويتهــة الجزائيـــالجبائي              

 

 74ل ــالفص

يتولى وزير المالية أو من فو ض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة                             
رئيس إدارة مركزية أو جهوية لألداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه                                

 .لمحكمة المختص ةالمحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية لدى ا

وبالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية تتم  إثارة                
الدعوى العمومية بعد أخذ رأي لجنة تـــضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها                

  . بمقتضى أمر
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 75ل ــالفص

يمكن ألعوان مصالح الجباية متابعة القضايا الجزائية الخاصة بمصالح                              
  التي يرجعون إليها بالنظر أمام المحاكم ودون توكيل خاص للغرض، كماالجباية

يمكنهم القيام باإلجراءات الموكولة عادة للعدول المنفذين أو اللجوء بالنسبة إلى            
حامل "عو ضت عبارة     (   .مأموري المصالح المالية    هذه اإلجراءات لخدمات        

ضى الفقرة الثانية    بمقت"  مأمور المصالح المالية   "بعبارة  "  بطاقات الجبر 
  ).2003 من قانون المالية لسنة 73من الفصل 

 76ل ــالفص

 من هذه المجلة يسقط حق تتبع المخالفات              25مع مراعاة أحكام الفصل        
 .الجبائية الجزائية بمضي ثالث سنوات من تاريخ ارتكابها

 الجزائية بتبليغ محضر          ئيةوينقطع التقادم بالنسبة إلى المخالفات الجبا               
  . ينة المخالفةمعا

 77ل ــالفص

 في جميع القضايا المتعلقة              ابتدائيا بالنظر       االبتدائيةتختص المحاكم       
 . بالمخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بهذه المجلة

 78ل ــالفص

يمكن لمصالح الجباية إبرام الصلح بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية               
 أو تتبعها قبل أن يصدر في شأنها حكم نهائي            التي يرجع لها بالنظر معاينتها        

 من هذه المجلة             102وذلك باستثناء المخالفات المشار إليها بالفصل                         
 . من المجلة الجنائية181 و180وبالفصلين 

 79ل ــالفص

 من هذه المجلة على أساس               78يتم  الصلح المنصوص عليه بالفصل               
 . ةيلمخالف لوضعيته الجبائتعريفة تضبط بقرار من وزير المالية وبعد تسوية ا

 80ل ــالفص

 الدعوى العمومية في  رضيسقط حق تتبع المخالفات الجبائية الجزائية وتنق      
 . شأنها بإبرام الصلح
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 العنـــوان الثــــالث

 ةـــائيـبـات الجـــقوبـالع
 

 اب األولـــالب

 ةــة اإلدارييــات الجبائـالعقوب

 

 81ل ــالفص

ي دفع األداء أو جزء منه تطبيق خطية تأخير                     يترتب عن كل تأخير ف          
 من مبلغ األداء عن كل شهر تـــأخير أو جزء منه إذا تم  دفع                    %0,5تسـاوي  

األداء المستوجب بصفة تلقائية وبدون تدخل مسبق من قبل مصالح المراقبة              
 لسنة   85 من القانون عدد          46 بالفصل     نقحت نسبة الخطية    ( الجبائية
 ).2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 25/12/2006 المؤرخ في 2006

 )جديد (82ل ــالفص

في صورة معاينة التأخير في دفع األداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية            
 من هذه المجلة إلى      81ترف ع نسبة خطية التأخيــر المنصوص عليهــا بالفصل           

1,25 %.  

مستوجب في أجل      إذا تم دفع األداء ال           50%وتخف ض هذه الخطية بــ          
 45أقصاه ثالثون يوما من تاريخ االعتراف بالدين المنصوص عليه بالفصل                   

من هذه المجلة شريطة أن يتم االعتراف بالدين قبل انتهاء مرحلة الصلح                          
 من  48بالفصل  نقح  ( من هذه المجلة     60القضائي المنصوص عليها بالفصل     

والمتعلق   25/12/2006 المؤرخ في          2006 لسنة       85القانون عدد       
 ).2007بقانون المالية لسنة 

وال تطب ق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ األداء                                     
المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة وذلك في حدود فائض األداء الذي تم                   
إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة في إطار    

 لسنة  77 من القانون عدد        23بالفصل   ت   فأضي(.  نفس عملية المراجعة    
المتعلق بقانون المالية لسنة        و  2008   ديسمبر  22 المؤرخ في        2008
2009( 
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 83ل ــالفص

يعاقب بخطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة كل        
شخص لم يقم بخصم األداء من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به                           

  . ة منقوصةـبصفالعمل أو قام به 

 . وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خالل سنتين

 )جديد (84ل ــالفص

يترتب عن عدم توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع بغير                             
طريقة الدفع بواسطة تصريح أو توظيف هذا المعلوم بصفة منقوصة تطبيق                    

دفع أصل   من مبلغ المعلوم غير المدفوع عالوة على                %  50خطية تساوي     
 .المعلوم المستوجب

ويخضع معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع بواسطة تصريح لخطايا                 
بالفصل نقح  ( من هذه المجلة     82 و   81التأخير المنصوص عليها بالفصلين     

 25/12/2006 المؤرخ في           2006 لسنة       85 من القانون عدد              49
 ).2007والمتعلق بقانون المالية لسنة 

 )دجدي (85ل ــالفص

يترتب عن عدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة                
من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من                             

من المداخيل واألرباح    %  1المورد تحرريا من الضريبة تطبيق خطية بنسبة            
 .المعنية

ام الجبائي للتصدير    وتطب ق الخطية بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالنظ          
الكل ي ابتداء من اليوم األو ل من الشهر الرابع الموالي للشهر الذي ينتهي                             

 من   55بالفصل   نقح   (خالله األجل المحد د للتصريح بالمداخيل واألرباح               
 والمتعلق    25/12/2006 المؤرخ في          2006 لسنة       85القانون عدد       

 ).2007بقانون المالية لسنة 

 86ل ــالفص

 82 و 81بلغ األدنى لخطيــــة التأخير المنصوص عليها بالفصول             حد د الم 
 من هذه المجلة بــخمسة دنانير ويستخلص هذا المبلغ حتى في صورة                   85و

  .عدم وجود مبلغ أداء مستوجب
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 87ل ــالفص

تحتسب مدة التأخير في دفع األداء ابتداء من اليوم األول الموالي النتهاء               
فع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خالله دفع األداء           األجل القانوني المحدد للد   

 .  بالدين أو تبليغ نتائ المراجعة الجبائيةاالعترافأو 

غير أن مدة التأخير في دفع معاليم التسجيل الموظفة على األحكام                                  
والقرارات تحتسب ابتداء من أول يوم من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي             

لمتقاضي من قبل قابض المالية بمبلغ المعاليم                  وقع خالله إشعار الطرف ا           
 .المستوجبة على الحكم أو القرار

 88ل ــالفص

يستوجب كل دين جبائي مثقل بحسابات قابض المالية تطبيق خطية                            
 عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس                 %0,75تأخير تحتسب بنسبة      

   %0,75إلى     %  1تم التخفيض في نسبة الخطية من                (أصل الدين  
 25/12/2006 المؤرخ في    2006 لسنة   85 من القانون عدد     51بالفصل  

   ).2007والمتعلق بقانون المالية لسنة 

 تسعين يوما   النتهاءوتحتسب مدة التأخير ابتداء من اليوم األول الموالي            
 بالدين أو تبليغ قرار التوظيف            لالعترافمن تاريخ إمضاء المطالب باألداء            

ليغ حكم أو قرار قضائي وإلى آخر الشهر الذي تم  خالله           اإلجباري لألداء أو تب   
 . دفع األداء

 
 الباب الثاني

 ة الجزائيةيالعقوبات الجبائ
 

 المتعلقة  العقوبات الجبائية الجزائية ـ القسم األول

  بالتصريح باألداء ودفعه        

 89ل ــالفص

 يقم   دينار كل شخص لم     10000ودينار    100يعاقب بخطية تتراوح بين      
بإيداع تصريح أو بتقديم عقد أو وثيقة في اآلجال المحددة بالتشريع الجبائي              

 من هذه   86 إلى   81وذلك عالوة على الخطايا المنصوص عليها بالفصول من          
 . المجلة

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
48

وال تطبق الخطية في صورة قيام المطالب باألداء بتسوية وضعيته قبل                      
 . تدخل مصالح الجباية

 )جديد( مكر ر 89الفصل 

 دينار كل شخص قام            5.000 دينار و     100 بخطية تتراوح بين            يعاقب
بإيداع تصريح جبائي أو بتقديم عقد أو وثيقة مستوجبة لضبط أو لمراقبة                       
األداءات دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع                              

وجهة التصاريح الجبائية والمعلومات والوثائق المستعملة لضبط األداء أو الم              
إلى مصالح الجباية أو مصالح االستخالص بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها                

 77 من القانون عدد     37بالفصل    أضيف  (.عن بعد أو على حوامل ممغنطة     
المتعلق بقانون المالية     و  2008   ديسمبر  22 المؤرخ في        2008لسنة   
 )2009لسنة 

 90ل ــالفص

 خالل وفي صورة العود            من هذه المجلة        92مع مراعاة أحكام الفصل           
 دينار كل   50000 و  دينار 1000تتراوح بـــين     اقب بخطية ـــــ يع سنواتخمس  

شخص لم يقدم لمصالح الجباية التصاريح والعقود والوثائق الواجب تقديمها              
 من تاريخ التنبيه عليه            ابتداءطبقا للتشريع الجبائي في أجل ستين يوما                     

 81طايا المنصوص عليها بالفصول من       لتسوية وضعيته وذلك عالوة على الخ      
 .  من هذه المجلة86إلى 

 91ل ــالفص

 دنانير عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة                    10يعاقب بخطية قدرها        
منقوصة أو مغلوطة ضمن التصاريح والعقود والوثائق المشار إليها بالفصل                   

 .  من هذه المجلة89

 92الفصل 

شر يوما وثالث سنوات وبخطية       يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة ع          
 دينار كل شخص قام بتوظيف األداء على         50000ودينار    1000تتراوح بين   

األداءات غير المباشرة األخرى        أو االستهالكالمعلوم على     القيمة المضافة أو   
المستوجبة على رقم المعامالت أو قام بخصم األداء من المورد ولم يتول دفع              

ة الخزينة في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم األول                 المبالغ المستوجبة لفائد   
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 األجل المحدد للدفع وذلك عالوة على دفع أصل األداء                              النتهاءالموالي    
 . من هذه المجلة86 إلى 81والخطايا المنصوص عليها بالفصول من 

 93ل ــالفص

 من مبلغ األداء المستوجب كل شخص لم            %200يعاقب بخطية تساوي     
 . ت الموظفة على وسائل النقل بالطرقاتيقم بدفع األداءا

عدم إلصاق العالمة المثبتة لدفع معلوم الجوالن على                     كما يعاقب على     
 بالجزء المقوى منها بخطية     االستظهارالبلو ر األمامي للعربات السيارة أو عدم       

  . دينارا20قدرها 

ويمكن حجز وثائق وسيلة النقل المرتكبة بشأنها المخالفة لضمان دفع                       
ألداء والخطايا المستوجبة ويتم  رفع الحجز بعد دفع المبالغ المستوجبة أو                    ا

 . تأمينها لدى محاسب عمومي أو تقديم ضمان بنكي بشأنها

 العقوبات الجبائية الجزائية ـ يــانــم الثــالقس

 بالفواتير وسندات المرور المتعلقة              

 94ل ــالفص

 ستة عشر يوما وثالث سنوات وبخطية           يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين       
  : دينار50000 و دينار1000تتراوح بين 

شخص مطالب بإصدار الفواتير بمقتضى التشريع الجبائي ولم يصدر            كلـ  
فواتير في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات أو أصدر فواتير تتضمن مبالغ                 

كان ملزما   وفي هذه الحالة تطبق نفس العقوبة على المشتري إذا                   .  منقوصة
 .انونا بإصدار فواتير بعنوان بيوعاته أو خدماتهـق

كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير في شأن عمليات بيع أو                         ـ   
إسداء خدمات غير حقيقية قصد التهر ب من دفع األداء كليا أو جزئيا أو                            

 . الغ األداءــمتيازات جبائية أو استرجاع مبا باالنتفاع

 95ل ــالفص

 دينار كل شخص تولى       10000ودينارا    250طية تتراوح بين      يعاقب بخ 
 من مجلة األداء      18 من الفصل      IIإصدار فواتير دون مراعاة أحكام الفقرة            
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وتطبق هذه العقوبة على كل مخالفة تتم معاينتها وذلك          .  على القيمة المضافة    
 .بصرف النظر عن عدد الفواتير موضوع المخالفة

 عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل على          وتطبق نفس الخطية المنصوص    
كل شخص لم يصرح بأسماء وعناوين مزو ديه بالفواتير لمكتب مراقبة                                  

 . األداءات المختص

 دينارا كل شخص قام بنقل بضائع غير                     250ويعاقب بخطية تساوي         
 من مجلة األداء    18مصحوبة بفواتير أو وثائق تقوم مقامها على معنى الفصل           

غيـــر مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها                    مضـــــافة أو   على القيمة ال       
 . التشريع الجبائي

وتضاعف الخطايا المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود خالل                     
 .سنتين

 96ل ــالفص

 دينار كل شخص قام       50000 و     دينار 1000يعاقب بخطية تتراوح بين       
 . منقطعة ظمة أوـنتـغير ممرقمة في سلسلة  واتير غير مرقمة أوــــع فـطبــب

 دينار عن كل فاتورة كل          1000 دينار و   50ويعاقب بخطية تتراوح بين        
شخص تولى استعمــال فواتير غير مرقمة أو مرقمة في سلسلة غير منتظمة                    

 .أو منقطعة

ود ـــــــورة الع  ـــــل في ص     ــــــذا الفص  ـــــا به  ــــــــايا المشار إليه     ــــاعف الخط  ـــــتضو
 . الل سنتينخ

 العقوبات الجبائية الجزائية المتعلقة ـ ثــم الثالـــالقس

 لمصالح الجباية بالمحاسبة وتقديم المعلومات         

 

 97ل ــالفص

 دينار كل شخص لم يقم       10000 و  دينار 100يعاقب بخطية تتراوح بين      
ي بمسك المحاسبة أو الدفاتر أو السجالت المنصوص عليها بالتشريع الجبائ                

أو امتنع عن تقديمها ألعوان مصالح الجباية أو قام بإتالفها قبل انتهاء المدة                 
 .القانونية المحددة لحفظها
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وفي صورة العود خالل خمس سنوات يعاقب المخالف إذا كان خاضعا                        
لألداء حسب النظام الحقيقي بالسجن لمـــدة تتراوح بين ستة عشر يوما                              

 .ر دينا50000ودينار  1000ين ـوثالث سنوات وبخطية تتراوح ب

 98ل ــالفص

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثالث سنوات وبخطية                        
 دينار كل شخص تولى مسك محاسبة                  50000ودينار      1000تتراوح بين       

مزدوجة أو استعمل وثائق محاسبة أو دفاتر أو سجالت مزورة قصد التهر ب من             
 .ة أو استرجاع مبالغ أداءيمتيازات جبائا بتفاعاالندفع األداء كليا أو جزئيا أو 

 99ل ــالفص

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثالث سنوات وبخطية                  
 دينار عالوة على سحب رخصة العمل               50000ودينار     1000تتراوح بين     

وكالء األعمال والمستشارون الجبائيون والخبراء وكل األشخاص الذين                            
 لمسك المحاسبة أو المساعدة على مسكها والذين تعمدوا          يتعاطون مهنة حرة  

إعداد أو ساعدوا عمدا على إعداد حسابات ووثائق محاسبة مغلوطة قصد                  
ويعتبر هؤالء األشخاص عالوة    .  التنقيص من أساس األداء أو من األداء نفسه        

على ذلك متضامنين مع حرفائهم في دفع أصل األداء والخطايا المتعلقة به التي 
 .قع التحيل في دفعها بسبب تصرفاتهم و

وتطبق نفس العقوبة على األشخاص الذين يقومون بإعداد أو تركيز                             
المنظومات أو التطبيقات اإلعالمية المتعلقة بمسك المحاسبة أو بإعداد                              
التصاريح الجبائية في صورة القيام باألعمال المنصوص عليها بالفقرة األولى                  

 . من هذا الفصل

 100ل ــالفص

 دينار كل من يخل  بأحكام 1000ودينار  100يعـــــاقب بخطية تتراوح بين    
 دنانير   10 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها                      17 و  16الفصلين   

 .منقوصة  بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو

قة ويمكن معاينة المخالفة مر ة كل تسعين يوما ابتداء من المعاينة الساب                   
  . ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية
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 ةــة الجزائيــات الجبائيــالعقوبـ  القسم الرابع

 يــل الجبائــال التحيــة بأعمــالمتعلق          

 101ل ــالفص

 لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثالث سنوات وبخطية                نيعاقب بالسج 
 : دينار كل شخص قام 50000 دينار و1000تتراوح بين 

ير حقيقية أو تقديم وثائق مزورة أو إخفاء              غافتعال وضعيات قانونية      ـ ب 
الطبيعة القانونية الحقيقية لعقد أو اتفاقية قصد االنتفاع بامتيازات جبائية أو                 

 .التنقيص من األداء المستوجب أو استرجاعه

ـ بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من                                 
 .ئيةباجتسديد الديون ال

ـ بالزيادة في فائض األداء على القيمة المضافة أو المعلوم على االستهالك              
النتفاع لأو بالتنقيص في رقم المعامالت للتهرب من دفع األداء أو المعلوم أو                 

وتطبق العقوبة في الحاالت التي يساوي أو . باسترجاع مبالغ األداء أو المعلوم   
  من رقم المعامالت أو فائض األداء        %30يفوق فيها النقص أو الترفيع نسبة         

 .المصرح به

 ةــة المختلفــالعقوبات الجبائية الجزائي ـ القسم الخامس

 102ل ــالفص

 من المجلة الجنائية على        254تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل          
 15كل من يخل بواجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفصل               

 .من هذه المجلة

 103ل ــالفص

 دينار كل من يخل                1000 دينار و       100يعاقب بخطية تتراوح بين               
 وبالفقرة األولى من         99 و  98 و  85بالواجبات المنصوص عليها بالفصول            

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع                135 و   101 وبالفصلين       100الفصل    
ويكون المخالف في هذه الحاالت مسؤوال شخصيا عن دفع المعاليم               .  الجبائي

 .خطايا المستوجبةوال

 دينار كل من يخالف           1000 دينار و     100ويعاقب بخطية تتراوح بين           
 . من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي97 و96أحكام الفصلين 
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 104ل ــالفص

 دينار كل شخص قام        50000 دينار و   1000يعاقب بخطية تتراوح بين        
    داد من   ــات المدرجة باألع      ـــــالية المتعلقة بجباية المنتج          ــبأحد األعمال الت       

 : من تعريفة المعاليم الديوانية 22 ـ 08 إلى 22 ـ 03

ـ إنتاج هذه المنتجات وتعليبها في نفس المحل  خالفا لمقتضيات التشريع                
 .الجبائي

ـ استغالل مخازن لهذه المنتجات دون الحصول على الترخيص المسبق أو             
صا خالفا لمقتضيات التشريع          دون تقديم الضمان البنكي أو تقديمه منقو                  

 .الجبائي

ـ استعمال آالت لصنع هذه المنتجات بواسطة التقطير غير مقفلة أو غير                    
مختومة من قبل مصالح الجباية أو استعمالها في صورة تعذر ختمها أو قفلها                

 .ألسباب فنية دون حضور أعوان هذه المصالح المؤهلين لذلك

ون حضور أعوان مصالح الجباية          ـ استخراج هذه المنتجات وتعطيلها د           
 .المؤهلين لذلك خالفا لمقتضيات التشريع الجبائي

 .وتضاعف الخطية في صورة العود خالل سنتين

 105ل ــالفص

 دينار كل شخص امتنع عن      5000 دينار و  100يعاقب بخطية تتراوح بين     
 .تسليم شهادة في المبالغ المخصومة من المورد

 :را كل شخص  دينا50ويعاقب بخطية تساوي 

ويتم في هذه   .  ـ قام ببيع الطوابع والعالمات الجبائية دون ترخيص في ذلك          
 .الحالة حجز الطوابع والعالمات موضوع المخالفة

تقديم الدفاتر المفروضة على عدول اإلشهاد وعدول             واجب   ـ لم يحترم       
 من مجلة     88التنفيذ إلى قابض المالية في األجل المنصوص عليه بالفصل                   

 .يم التسجيل والطابع الجبائيمعال

ـ لم يحترم واجب حمل السيارة المستعملة لغاز البترول السائل للعالمة                     
 .المنصوص عليها بالتشريع الجبائي
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 106ل ــالفص

يمكن للمحاكم أن تأذن بنشر األحكام أو القرارات التي تصدرها في المادة              
ثلة خالل الخمس    الجبائية على أشخاص صدرت بشأنهم أحكام أو قرارات مما            

سنوات السابقة للتصريح بالحكم أو القرار أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي                  
للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة وكذلك بتعليق                      
الحكم أو القرار أو مقتطفات منه لمدة ثالثين يوما على الباب الخارجي                                  

ويتم النشر  .  ك للفروع التابعة له    كذلولمدخل المقر المهني الرئيسي للمخالف       
 .بموجب حكم أو قرار بات على نفقة المطالب باألداء

 :تعتبر أحكاما أو قرارات مماثلة و

ـ األحكام والقرارات الصادرة في أساس األداء بناء على قرار توظيف                             
  .إجباري يعتمد أسباب تعديل سبق أن صدر في شأنها حكم أو قرار

لصادرة في شأن مخالفات جبائية جزائية على شخص          ـ األحكام والقرارات ا    
 .سبق أن صدر ضد ه حكم أو قرار في مخالفة جبائية جزائية

 اتــات وعبء اإلثبــق العقوبــتطبي ـ القسم السادس

 107ل ــالفص

  98 و  97 و  94 و  92تطبق العقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصول             
وات المعنوية بصفة شخصية على      من هذه المجلة بالنسبة إلى الذ       101 و 99و

رؤسائها أو وكالئها أو مديريها أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات                            
 . مسؤوليته في األعمال المرتكبةوثبتتالمعنوية 

 108ل ــالفص

 94ة من قبل اإلدارة في شأن المخالفات المبينة بالفصول           ـة الحج ــتتم إقام 
 . من هذه المجلة101 و99 و98و
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 ثالثالباب ال

 الص األداءــن استخــإجراءات لتحسي

 

 109ل ــالفص

يتوقف االشتراك بشبكة الهاتف وتسليم رخص البناء وشهادات تسجيل                   
 بجميع أنواعها على تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح           ةالعربات السيار 

  .مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات

 )جديد ( مكر ر  109الفصل 

في صورة انتقال ملكية السيارات الخاضعة لمعلوم الجوالن وللمعلوم                            
اإلضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل ولألداء السنوي   
على السيارات السياحية ذات المحر كات المزو دة بالزيت الثقيل، يستوجب                        

صل خالص لدى     تسليم شهادات تسجيل السيارات المذكورة االستظهار بو               
المصالح المختصة لوزارة النقل يثبت دفع المعاليم المذكورة أعاله بعنوان آخر             

 من القانون عدد    34بالفصل    أضيف(.  سنة مستوجبة بعنوانها هذه المعاليم    
المتعلق بقانون المالية   و  2008   ديسمبر 22 المؤرخ في    2008 لسنة   77

 )2009لسنة 

 110ل ــالفص

صفقات الدولة والجماعات المحلية وكذلك                   ال يمكن المشاركة في                   
المؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إال بعد                     
اإلدالء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المعني باألمر قد قام                        

ريحه الجبائية التي حل  أجلها ولم تسقط بمرور الزمن وتكون               ابإيداع كل تص   
 . بهذا العنوان صالحة لمدة تسعين يوما من تاريخهاالشهادة المسلمة

 111ل ــالفص

 الجبائية إال لألشخاص الذين قاموا بإيداع كل                             االمتيازاتال تمنح         
التصاريح الجبائية التي حل  أجلها ولم تسقط بمرور الزمن أو الذين تخلدت                    

من بذمتهم ديون جبائية لفائدة الدولة تم  في شأنها ضبط رزنامة استخالص                    
  .قبل قابض المالية
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ويقع سحب االمتياز من األشخاص الذين لم يحترموا اآلجال المحددة                        
بالرزنامة المذكورة بمقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في                        

 .ذلك

  112الفصل 

يستوجب على األشخاص الطبيعيين غير المقيمين وعلى األشخاص                              
تقرين وعلى األشخاص الذين ينشطون في      المعنويين غير المقيمين وغير المس    

إطار منشأة دائمة بالبالد التونسية وعلى األجانب المقيمين الذين يغيرون                        
مكان إقامتهم خارج البالد التونسية االستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم             
الجبائية بعنوان كل األداءات والمعاليم المستوجبة مسلـ مة من قبل مصالح                       

تصة على أساس مطلب وفقا لنموذج تعد ه اإلدارة يتضمن خاصة  األداءات المخ 
 :صنف المداخيل المعنية بالشهادة وذلك عند 

  طلب شهادة تغيير اإلقامة،-

  ترحيل أمتعة شخصية أو معدات،-

 . تحويل مداخيل أو أرباح خاضعة لألداء طبقا للتشريع الجاري به العمل-

لفقرة األولى أعاله           ويستوجب على األشخاص المنصوص عليهم با                         
والمنتفعين بأرباح أو بمداخيل معفاة من األداء بيان صنف المداخيل أو                             
األرباح موضوع التحويل والسند القانوني إلعفائها ضمن مطلب التحويل وذلك        
بمناسبة تحويل األرباح أو المداخيل المذكورة وفي غياب ذلك االستظهار                        

دى الوسطاء المقبولين بشهادة         لدى مصالح البنك المركزي التونسي أو ل                 
 .مسلمة من قبل مصالح األداءات المختصة تثبت هذا اإلعفاء

ويستوجب االستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص                      
عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل على األشخاص المستقرين بالبالد                                 

ري من الضريبة     التونسية المدينين بمداخيل خاضعة لخصم من المورد تحر               
عند تحويل المداخيل المذكورة لفائدة األشخاص غير المقيمين وغير                                  

 .المستقرين

وتطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على األشخاص المستقرين                       
بالبالد التونسية المدينين بمداخيل أو بأرباح معفاة من الضريبة عند تحويلها             

 .مستقرينلفائدة األشخاص غير المقيمين وغير ال

 .تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر

 27 المؤرخ في     2007 لسنة    70 من القانون عدد       59أضيف بالفصل     (
  )2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007ديسمبر
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 الجزء الثالث
 

 النصــــوص التطبيقيــة 
 ملجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 
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 ماي   28مؤرخ في     ال  2001 لسنة     1250مر عدد      األ  )1

تعلـ ـق بضبط تركيبة المجلس الوطني                     والم  2001

 ..............................للجباية وطرق تسييره

 

 2006 جانفي 12ي  ــمؤر خ ف الالية  ـــــــــ وزير الم  قــــــــــرار    )2

.....بتعيين أعضاء المجلس الوطني للجبايةتعلق الم و

 

 جويلية   24مؤرخ في  ال  2001 لسنة  1721عـــدد  مـــر األ  )3

 ومهام وطرق عمل            تركيبةتعلق بضبط        والم  2001

 من مجلة الحقوق     74 بالفصل   عليها  المنصوص  اللجنة

 ................................واإلجراءات الجبائية

 

 2002 جانفي       8  ر المـاليـــة مـؤرخ في          ـ وزي   ــرارـــــقـ  )4

 في مــطـالب استـــرجاع     تراتيـب النـظـر    بضبط والمتعلق

.......................................األداء الزائد

 

 2002 جــــــــــــانفي    8مؤر خ في    ال وزير المالية      قــــــــــرار  )5

 لفاتالمخا مادة          فيتعلق بضبط تعريفة الصلح            والم

 ...................................الجبائية الجزائية

 

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 ماي 28ؤرخ في ـــــــمال 2001 لسنة 1250دد ـــــمر عاأل

تعلـ ـق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية والم 2001

 وطرق تسييره
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 والمتعلـ ـق  2001 مــــاي   28 المؤرخ في     2001 لسنــــة   1250األمر عدد   
 .ـط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييرهبضبـ

  ،إن  رئيس الجمهورية 

 ،باقتراح من وزير المالية

بعد اإلطالع على مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائيــة الصادرة بمقتــضى                  
  وخاص ـة الفصل    2000 أوت   9 المؤر خ في    2000  لسنة    82القانون عــدد     

  ، منها4

 1975 ماي      30  المؤر خ في            1975نة     لس     316وعلى األمر عدد         
  ،المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية 

 1991 أفريل       23 المؤرخ في           1991 لسنة       556وعلى األمر عدد           
المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم  تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحـقة                             

 ، 2000 فيفـري 7  المؤرخ في 2000 لسنة 326وخاص ة منها األمر عدد 

 . على رأي المحكمة اإلداريةو

 : يصدر األمر اآلتي نص ـه 

 الفصل األو ل

 : يتركـ ـب المجلس الوطني للجباية من األعضــاء اآلتي ذكرهم 

  ،رئيس :   وزير المالية  -

 .نائب رئيس :   كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالجباية -

 :ومية  ممثـ ــلون عن الوزارات والهياكل العم .   1

  ،ممثل عن الوزارة األولى  -

  ،ممثل عن وزارة العدل  -

 ،ممثل عن وزارة التنمية االقتصادية  -
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  ، ممـثـلين عن وزارة المالية 3 -

 ،ممثل عن وزارة الصناعة  -

  ،ممثل عن وزارة التجارة  -

  ،ممثل عن وزارة النقل  -

  ،ممثل عن وزارة الفالحة  -

 ،اعات التقليدية ممثل عن وزارة السياحة والترفيه والصن -

 ،ممثل عن هيئة السوق المالية  -

 .ممثل عن مركز الدراسات القانونية والقضائية  -

 :ممثلون عن المنظمات والهيئات المهنية  .   2

  ،ممثل عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  -

  ،ممثل عن االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري  -

  ،التحاد العام التونسي للشغل ممثل عن ا -

  ،ممثل عن االتحاد الوطني للمرأة التونسية  -

  ،ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك  -

  ،ممثل عن الجامعة التونسية للنزل  -

 ،ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية  -

  ،ممثل عن عمادة المحامين  -

  ،ممثل عـن المنظمة المهنية للمحاسبين  -

 ،ثل عن المنظمة المهنية للمستشارين الجبائيـين مم -

   في ميادين ذات عالقة  بالجباية شخصيات معترف لها بالكفاءة.   3 

  شخصيات معترف لها بالكفاءة في العلوم القانونية أو اإلقتصادية أو                      3
 . اإلجتماعية يقع تعيينها من قبل وزير المالية 

 دعوة كل  شخص يرى في حضوره       ويمكن لرئـيس المجلس الوطني للجباية    
 . فائدة إلثراء أعمال المجلس باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعماله
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 2الفصل 

يعي ـن أعضاء المجلس الوطني للجباية بقرار من وزير المالية بناء على                        
. اقتراح الجهات المعنية وذلك لمد ة ثالث سنوات

 3الفصل 

لحاجة لدى المجلس الوطني للجباية          يمكن أن تبعث لجان فرعية عند ا              
 . يعهد لها بالبحث في مسائل قطاعية أو معيـ ـنة مرتبطة بمهام المجلس

تتكو ن اللجان الفرعي ـة من أعضاء يقع اختيارهم حسب كفاءتهم في الميدان  
 .  موضوع البحث من بين أعضاء المجلس الوطني للجباية أو من خارجه 

 4الفصل 

ي للجباية بدعوة من رئيسه مر ة في السنة على األقل           يجتمع المجلس الوطن  
 . وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 

كما يجتمع المجلس بمناسبة إعداد مخطط التنمية االقتصادية                                            
واالجتماعية إلبداء الرأي حول توجهات السياسة الجبائية المقترحة ضمن                       

 . المخطط 

 5الفصل 

وطني للجباية مصحوبة      توجه االستدعاءات لحضور اجتماع المجلس ال              
 . بجدول األعمال قبل عشرة أيـ ـام على األقل  من تاريخ انعقاده

تدو ن أعمال المجلس الوطني للجباية بمحاضر جلسات تبلغ إلى كافة                          
 . األعضاء المشاركين في هذه األعمال

 6الفصل 

طني تتولى اإلدارة العامة المكلـ ـفة  بالتشريع الجبائي مهام كتابة المجلس الو
 . للجباية وتعد  التقرير السنوي حول أعماله

تحمل نفقات تسيير المجلس الوطني للجباية على ميزانية الدولة بالباب                    
 . المخص ص لوزارة المالية

 7الفصل 

  .2002تدخل أحكام هذا األمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 
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 8الفصل 

ل فيما يخص ـه بتنفيذ هذا األمر      الوزير األو ل والوزراء المعنيون مكلـ ــفون ك     
 . الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2001 ماي 28تونس في 

 زين العابدين بن علي
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  يتعلق2006 جانفي 12 وزير المالية مؤر خ في  منقـرار
 بتعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية
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علق بتعيين أعضاء    يت 2006 جانفي   12قرار من وزير المالية مؤرخ في         
 .المجلس الوطني للجباية

 :عي ن لمدة ثالث سنوات بصفة أعضاء بالمجلس الوطني للجباية 

 : ـ ممثلون عن الوزارات والهياكل العمومية 1

 :السيدة والسادة 

ـ رضا عبد الحفيظ، رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، ممثال                     
 عن الوزارة األولى،

جماعة، مكلف بمأمورية بالديوان، ممثال عن وزارة العدل                ـ المختار بن       
 وحقوق اإلنسان،

ـ عبد الحميد التريكي، المدير العام لمعهد االقتصاد الكمي، ممثال عن                       
 وزارة التنمية والتعاون الدولي،

ـ محمد علي بن مالك، المدير العام للمراقبة الجبائية، ممثال عن وزارة                        
 المالية،

لغربي، المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلة         ـ آمنة السالمي ا    
 عن وزارة المالية،

ـ هشام المكاوي، المدير العام للمحاسبة العمومية، ممثال عن وزارة                              
 المالية،

ـ محمد العقربي، مدير عام مكتب اإلحاطة بالمؤسسات، ممثال عن وزارة                 
 الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

حمد العويني، المدير العام للجودة والتجارة الداخلية والحرف                                ـ م    
 والخدمات، ممثال عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،

ـ سالم الميالدي، المدير العام للدراسات والتخطيط، ممثال عن وزارة                         
 النقل،
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ـ بدر بن عمار، المدير العام للدراسات والتنمية الفالحية، ممثال عن وزارة             
 فالحة والموارد المائية،ال

 ـ حسن غنية، مدير بالديوان، ممثال عن وزارة السياحة،

 ـ صالح الصايل، ممثال عن هيئة السوق المالية،

ـ أحمد الورفلي، قاضي باحث، ممثال عن مركز الدراسات القانونية                                 
 .والقضائية

 : ـ ممثلون عن المنظمات والهيئات المهنية 2

 :السيدة والسادة 

 العريبي، رئيس االتحاد الجهوي بسوسة، ممثال عن االتحاد                           ـ توفيق   
 التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

ـ حمودة الميساوي، عضو بالمكتب التنفيذي، ممثال عن االتحاد التونسي             
 للفالحة والصيد البحري،

ـ محمد السحيمي، األمين العام المساعد، ممثال عن االتحاد العام                                   
  للشغل،التونسي

ـ سيدة بن سفطة، أمينة مال االتحاد، ممثلة عن االتحاد الوطني للمرأة                       
 التونسية،

ـ بوراوي مرزوق، مفوض سلطة، ممثال عن الجمعية التونسية المهنية                         
 للبنوك والمؤسسات المالية،

ـ محمد غمام، رئيس اللجنة االقتصادية والمالية، ممثال عن الجامعة                              
 التونسية للنزل،

 بلعيفة، رئيس مجلس الهيئة، ممثال عن هيئة الخبراء المحاسبين                  ـ أحمد  
 بالبالد التونسية،

 ـ األستاذ محمد الهادفي، ممثال عن الهيئة الوطنية للمحامين،

ـ حافظ بوخريص، رئيس مجمع المحاسبين بالبالد التونسية، ممثال عن                     
 المنظمة المهنية للمحاسبين،
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ابية الوطنية للمستشارين الجبائيين،        ـ لسعد الذوادي، رئيس الغرفة النق
 .ممثال عن المنظمة المهنية للمستشارين الجبائيين

 : ـ شخصيات معترف لها بالكفاءة في ميادين ذات عالقة بالجباية 3

 :السادة 

 ـ فيصل دربال، خبير محاسب،

 ـ عبد الرزاق القابسي، خبير محاسب،

 .ـ عبد المجيد عبودة، أستاذ جامعي
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 24 ؤرخ فيـــــمال 2001 ةـــــ لسن1721 ــددــــــر عــــــمـاأل

تعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل والم 2001 جويلية

 من مجلة الحقوق 74وص عليها بالفصل ــاللجنة المنص

 واإلجراءات الجبائية
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 والمتعلق  2001 جويلية    24 المؤرخ في   2001 لسنة 1721األمر عـدد    
 74ق عمل اللجنة  المنصوص عليها بالفصل           بضبط تركيبة ومهام وطر

 .من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية

إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،

بعد اإلطالع على مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  الصادرة بموجب                      
 74 وخاصة الفصل    2000 أوت   9 المؤرخ في    2000 لسنة   82القانون عدد   

 منها،

 المتعلق  1975 ماي   30 المؤرخ في    1975 لسنة   316مر عـدد   وعلى األ 
 بضبط مشموالت وزارة المالية،

 1991 أفريل       23 المؤرخ في           1991 لسنة       556وعلى األمر عدد           
المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالنصوص الالحقة                        

 ،2000 فيفري 7 المؤرخ في 2000 لسنة 326وخاصة منها األمر عدد 

 ة و الشؤون العقارية،ـ العدل و أمالك الدوليوعلى رأي وزير

 . وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :يصدر األمــر اآلتي نصه 

 الفصل األول

 من مجلة الحقوق واإلجراءات      74تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل        
ية الموجبة الجبائية إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائ        

لعقوبة بدنية والمعروضة عليها من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير                          
المالية سلطة  إثارة الدعوى العمومية بخصوص هذه المخالفات  وذلك خاصة             

 :من حيث 

 ـ توفر جميع أركان المخالفة ،
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 ـ صح ة اجراءات معــاينة  المخالفة،

 خالفة المرتكبة،ـ مالءمة العقوبة المقترحة مع خطورة الم

 12 المؤرخ في         2005 لسنة      2495نقح باألمر عدد           (2الفصل   
 )2005سبتمبر 

 :تتركب  اللجنة المشار إليها بالفصل األول أعاله كما يلي 

 رئيس،: ـ وزير المالية أو من ينوبه 

 ـ قاض مستشار لدى المحكمة اإلدارية،

 ـ قاضيان لدى المحكمة االبتدائية،

 مة االستئناف،ـ قاضيان لدى محك

 ـ مستشار لدى دائرة المحاسبات،

 ـ المكلف العام بنزاعات الدولة،

 ـ ممثل عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة،

 ـ المدير العام للمراقبة الجبائية،

 ـ المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي،

 .ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية

 3الفصل 

 .ة العامة للمراقبة الجبائية  مهام كتابة اللجنةتتولى اإلدار

 4الفصل 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي                       
 .يحدد تاريخ جلساتها وجدول أعمالها

توجه االستدعاءات لحضور جلسات اللجنة مرفوقة بجدول األعمال ونسخ           
 .  من الملفات المدرجة به
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 12 المؤرخ في         2005 لسنة      2495ر عدد      نقح باألم    (5الفصل   
 )2005سبتمبر 

تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل             
 .األصوات يكون صوت الرئيس مرج حا

ال يمكن للجنة المفاوضة بصفة قانونية إال بحضور سبعة أعضاء على                           
 .األقل من بينهم الرئيس

تم دعوة اللجنة لالنعقاد مرة ثانية في           وفي صورة تعذر تحقيق النصاب ت        
وفي هذه الحالة تكون     .  غضون عشرة أيام من التاريخ المحدد للجلسة األولى          

 .قرارات اللجنة قانونية بصرف النظر عن عدد األعضاء الحاضرين

 6الفصل 

تدو ن أعمال  اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة الذي                       
 من   ء هذه المحاضر    للمراقبة الجبائية ويتم  إمضا      يعين من قبل المدير العام           

 .قبل  جميع األعضاء الحاضرين

الية أو من فوض له وزير           ـــــــــتحال محاضر جلسات اللجنة إلى وزير الم            
 .المالية سلطة إثارة الدعوى العمومية

 7 الفصل

 .2002تدخل أحكام هذا األمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 

 8 الفصل

ء العدل والمالية  وأمالك الدولة والشؤون العقارية مكلفون ، كل فيما            وزرا
 .يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2001 جويلية 24تونس في  

 زين العابدين بن علي
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يتعلق  2002 جانفي 8 ر المـالية مـؤرخ فيـقـرار من وزي
  األداء الزائداستـــرجاع ي مــطـالب ف تراتيـب النـظـر بضبط
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   يتعلق بضبط      2002 جانفي       8ر المـاليـــة مـؤرخ في             ـقرار من وزي      
 . األداء الزائدتراتيـب النـظـر في مــطـالب استـــرجاع

 إن وزير المالية،

بعد اإلطالع على مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  الصادرة بمقتضى                    
 وخاصة الفصل    2000 أوت    9  الـمؤرخ في        2000   لسنة  82القانون عدد     

  منها،30

 1991 أفريل       23 المؤرخ في           1991 لسنة       556وعلى األمر عدد           
المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الالحقة                       

 ،2000 فيفري 07 المؤرخ في 2000 لسنة 326وخاصة األمر عدد 

 1991 المؤرخ في أو ل جويلية             1991 لسنة      1016وعلى األمر عدد        
المتعلق بتنظيم وضبط مشموالت المصالح الخارجية لإلدارة العامة للمراقبة                   
الجبائية بوزارة المالية كما وقع  تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الالحقة  وخاصة              

 ،2001 فيفري 26 المؤرخ في 2001 لسنة 585األمر عدد 

 1999 مارس       22 في        المؤرخ   1999 لسنة       630وعلى األمر عدد           
 .المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية

 :قـــــر ر ما يـأتــــي 

 7نقح بالفصل األول من قرار وزير المالية المؤرخ في          (الفصل األول   
 )2008جويلية 

 تتم  المطالبة باسترجاع األداء المدفوع بدون موجب أو الذي أصبح قابال             
لإلرجاع  طبقا للتشريع الجبائي وكذلك الخطايا المتعلقة به بتقديم مطلب                         
كتابي إلى مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة                       

 من مجلة   3األداءات الراجع إليه بالنظر مكان توظيف األداء على معنى الفصل            
 .الحقوق واإلجراءات الجبائية

 2الفصل 

 :سترجاع خاصة ما يلي  يتضمن مطلب اال

 ـ االسم واللقب أو االسم االجتماعي للمطالب باألداء،
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 ـ عنوان  المطالب باألداء،

 ـ مهنة  المطالب باألداء أو نوع  نشاطه،

ـ المعرف الجبائي  للمطالب باألداء وفي غياب ذلك بطاقة  تعريفه الوطنية               
راجها والسلطة الصادرة   أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها مع بيان تاريخ استخ             

 عنها، 

 ـ المبالغ المعنية باالسترجاع،

 ـ األسباب التي انبنى عليها مطلب االسترجاع ومستنداتها،

 ـ اإلمضاء الخطي  للمطالب باألداء أو من ينوبه طبقا للقانون،

 . ـ رقم الحساب الـبـريدي أو البنكي لصاحب الطلب

 3الفصل 

قــ م ومؤشر عليه من قبل مدير إدارة             ترسم مطالب االسترجاع بدفتر مر        
المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات يفتح للغرض                    

 األداءات ويتضمن الترسيم     بإدارة المؤسسات الكبرى وبكل  مركز جهوي لمراقبــة         
  :)2008 جويلية 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2نقحت بالفصل (

  االسترجاع،ـ تاريخ تقديم  مطلب

 ـ هوية  المطالب باألداء،

 ـ األداءات المعنية باالسترجاع ومبالغها أصال وخطايا،

 ـ األسباب التي انبنى عليها مطلب االسترجاع ومستنداتها إن توفـ رت،

 ـ المصلحة  الجبائية المتعهدة بالتحقيق في مطلب االسترجاع،

 .ـ اإلجراءات المتبعة  بشأن مطلب االسترجاع

 4صل الف

يتولى العون المكلـ ف بالتحقيق  في مطلب االسترجاع  دراسة الـمطلب من             
حيث توفــ ر جميع الشروط القانونية الشكلية والموضوعية لإلرجاع بما في ذلك           
التثبت من انتظام الوضعية الجبائية للمطالب باألداء وصحتها والكشف عن                       

 .اإلخالالت التي قد تتضمنها اإلغفاالت و
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المحقق إعداد تقرير في الغرض يتم  عرضه على لجنة االسترجاع                   يتولى   
اللجنة الجهوية  "عوضت عبارة   .( من هذا القرار   5المنصوص عليها بالفصل    

 من قرار     3 بمقتضى الفصل       "لجنة االسترجاع  "  بعبارة       "لالسترجاع
 )2008 جويلية 7وزير المالية المؤرخ في 

 7لمالية المؤرخ في         من قرار وزير ا          4نقح بالفصل        (5الفصل   
 )2008جويلية 

 :يتم  البت في مطلب االسترجاع من قبل لجنة تتركب من 

ـ مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة                 
 رئيس،: األداءات 

إليه بالنظر مكان توظيف        الراجع  ـ رئيس فريق العمل أو مكتب مراقبة األداءات            
 عضـو، : األداء 

 .عضـو: مال الجهوي أو من ينوبه ـ أمين ال

 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في                    5نقح بالفصل      (  6الفصل    
 )2008جويلية 

يتولى موظف بإدارة المؤسسات الكبرى أو بالمركز الجهوي لمراقبة                             
األداءات  مهام مقرر اللجنة وحفظ  وثائقها ومسك الدفتر المنصوص عليه                        

 . من هذا القرار3بالفصل 

 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في                   6نقح بالفصل      (  7الفصل   
 )2008جويلية 

 يوما  15تجتمع لجنة االسترجاع  بدعوة من رئيسها  على األقل  مر ة كل                 
وترفع المسائل غير       .  وكل ما دعت الحاجة لذلك وتتخذ قراراتها باإلجماع                  

 . المتفق عليها إلى اإلدارة العامة لألداءات للبت  فيها

 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في                   7نقح بالفصل      (  8الفصل   
 )2008جويلية 

يتخذ مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس  المركز الجهوي لمراقبة                    
األداءات المختص  اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  ما تقرر بشأن  مطلب االسترجاع             

د لذلك  وطبقا    وإعالم المطالب باألداء بـرد  اإلدارة  في األجل القانوني المحد            
 .إلجراءات  التبليغ  الجاري بها العمل
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 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في                   8نقح بالفصل      (  9الفصل   
 )2008جويلية 

بالنسبة إلى إرجاع فائض األداء على القيمة المضافة المنصوص عليه                          
 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية يتولى مدير إدارة                                  32بالفصل     

برى أو رئيس المـــــركز  الجهوي لمراقبة األداءات التأشير على             المؤسسات الك 
مطلب االسترجاع  في األجل المحد د  لذلك ضمن نفس الفصل من هذه                               

 .المجلة  وذلك بعد التثبت من توفر الشروط القانونية إلرجاع فائض األداء

ويتم  الحقا مواصلة التحقيق في الملف وعرضه على لجنة االسترجاع                          
 من هذا القرار للبت فيه في أجل أقصاه ستة                      5وص عليها بالفصل        المنص

أشهر من تاريخ تقديم الطلب  وذلك طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بهذا                   
 .القرار

 10الفصل 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

  .2002 جانفي 8تونس في 

 وزيــر المـالية

 توفيـــق بــك ـــــار

 لع عليهاط

 الوزير األو ل

 محمد الغن وشي
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 بضبط  يتعلق2002 جانفي 8 وزير المالية مؤر خ في  منقـرار

  الجزائيةالجبائية المخالفاتتعريفة الصلح في مادة  
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 يتعلق بضبط تعريفة      2002 جانفي    8قرار من وزير المالية مؤرخ في            
 .الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية

 ر المالية،إن وزي

بعد اإلطالع على مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بالقانون                       
  79 و 78 وخاصة الفــصول     2000 أوت   9 المؤرخ في     2000 لسنة   82عدد  
  مــنها،105 إلى 89ومن 

 :قــــرر ما يلي 

 الفصل  األو ل

  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ، ضبطت          79عمال بأحكام الفصل    
عريفة الصلح في مادة  المخالفات الجبائية الجزائية بالجدول الملحق لهذا                       ت

 .القرار

 2الفصل 

تطب ق تعريفة الصلح المضبوطة بالجدول المصاحب لهذا القرار والمتعلقة             
  من مجلة    90  و  89بالمخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصلين        

صريح أو عقد أو وثيقة لم يقع إيداعها        الحقوق واإلجراءات الجبائية على كل  ت     
غير أنه وبالنسبة إلى التصاريح الجبائية الواجب إيداعها في نفس           .  أو تقديمها 

األجل والتي تكتتب على نفس المطبوعة اإلدارية تكون تعريفة الصلح                                       
المستوجبة في صورة معاينة عدم إيداع تصريحين أو أكثر منها ضعف تعريفة                

 . تصريح الواحدالصلح المضبوطة  لل

 3الفصل 

تطب ق تعريفة الصلح المضبوطة بالجدول المصاحب لهذا القرار والمتعلقة             
  من مجلة الحقوق      90بالمخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصل        

 . واإلجراءات الجبائية على حاالت العود المتعلقة بنفس األداء
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 4الفصل 

لفات الجبائية الجزائية المضبوطة            ترفع تعريفة الصلح في مادة المخا                   
 : بالجدول المصاحب لهذا القرار بنسبة 

إذا تم  إبرام الصلح بعد إثارة الدعوى العمومية وقبل التصريح              %    15ـ  
 بالحكم اإلبتدائي ؛ 

إذا تم  إبرام الصلح بعد التصريح بالحكم اإلبتدائي وقبل أن                    %    25ـ   
 . بةيصدر حكم نهائي بشأن المخالفة المرتك

 5الفصل 

 . 2002تدخل أحكام هذا القرار حيز التطبيق ابتداء مـن غر ة جانفي  

 6الفصل 

 .ينشر هذا  القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 . 2002 جانفي 8تونس في 

 وزيــر المـالية

 توفيـــق بــك ـــــار

 اطلع عليه

 الوزير األو ل

 محمد الغن وشي
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 ــقالـــمـــلـــحـــ

 تعريفة الصلح  في ماد ة املخالفات الجبائية الجزائية 

I   .   .المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بالتصريح باألداء ودفعهالمخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بالتصريح باألداء ودفعه 

 

 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

عن كل    دينار     500
تـــصريح أو عقد أو         
وثيـــقة تضاف إليهــا        

 عن كل     دينارا      50
شهر تأخير أو جزء         
منه دون اعتبار                     
الثالثين يوما األولى       
من التأخير على أن           
ال يفوق مبلغ الخطية 

  . دينار 1000

  

عن كل    دينار     100
تصريح أو عقد أو            
وثيقة تضاف إليها             

 100خـــطية تتراوح بين     
 10000 و                       دينار
 .دينار

وال تطب ـق الخطية في              
صورة قيام المطالب                 
باألداء بتسوية وضعيته        
قبل تدخل مصالح                    

 .الجباية 

 عدم إيداع تصريح       . 1
أو عدم تقديم عقد أو              

ة في اآلجال                              وثيق
المحد دة بالتشريع                        

 . الجبائي
 
 

 

  التصاريح             .1.  1  
والوثائق  والعقود

المتعلقة باحتساب األداء     
ودفعه باستثناء المتعلقة       
منها بمعاليم التسجيل أو     
بدفع األقساط                                     

 .اإلحتياطية
 

بالنسبة إلى المطالبين     *  
باألداء المتعاطين لنشاط     
صناعي أو تجاري أو                 

ية والذين  لمهنة غير تجار  
يساوي أو يفوق رقم                 
معامالتهم السنوي الخام      

 رمليون دينا
 

 

 

 

بالنسبة إلى المطالبين     *  
باألداء المتعاطين لنشاط     
صناعي أو تجاري أو                 

 89الفصل 
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 عن كل        دنانير   10
شهر تأخير أو جزء         
منه دون اعتبار                     
الثالثين يوما األولى       
من التأخير على أن           

مبلغ الخطية  ال يفوق    
 . دينار200

 
  

عن كل     دينارا       25
تصريـــح أو عقد أو         
وثيــقة تــضاف إليها         

 عن كل          دنانير     5
شهر تأخير أو جزء         
منه دون اعتبار                     
الثالثين يوما األولى       
مـــن التأخـــير على أن     
ال يفوق مبلغ الخطية      

 . دينارا 50
 

عن كل    دينار      100
 .قسط

 

 

 

 

 

 
 

 عن كل     دينارا      50
 .قسط 

 

 

 

 

 

 

لمهنة غير تجارية والذين     
يتراوح رقم معامالتهم             
السنوي الخام بين                        

 دينار ومليون           30000
 . دينار

 

 

  .في الحاالت األخرى* 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

األقساط .      2.  1
 االحتياطية 

بالنسبة إلى المطالبين     *  
باألداء المتعاطين لنشاط     
صناعي أو تجاري أو                 
لمهنة غير تجارية والذين     
يساوي أو يفوق رقم                 
معامالتهم السنوي الخام      

 مليون دينار 
 

بالنسبة إلى المطالبين         *  
باألداء المتعاطين لنشاط            
صناعي أو تجاري أو لمهنة       

 والذين يتراوح     غير تجارية  
رقم معامالتهم السنوي                

 دينار    30000الخام بين        
 ومليون دينار 
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 

عن كل     دنانير       10
 . قسط

 

عن كل    دينار     100
تصريح أو عقد أو            

 وثيقة تضاف إليها

 عن كل      دنانير  10 
شهر تأخير أو جزء         
منه دون اعتبار                     
الثالثين يوما األولى       
من التأخير على أن           
ال يفوق مبلغ الخطية 

 . دينار 200

  

عن كل      دينارا      20
تصريح أو عقد أو            

 .وثيقة 

 

عن كل      دنانير       10
تصريح أو عقد أو            

 .وثيقة 

 

 

 

 

 

عن كل     دينارا       250 
ـتــصريح أو عقد أو                  

ــقة تضاف إليهــا         25وثـي
عن كل  شهر           دينارا     

تأخير أو جزء منه دون        
اعتبار الثالثين يوما                 
ــر على         األولى من التأخـي
ـغ                         أن ال يفــوق مبـل

   . دينار500الخـــطية  

 .في الحاالت األخرى* 
  
 
التصاريح والعقود . 3.  1

والكتابات الخاضعة                      
وجوبا إلجراء التــسجيل  

التصاريح والعقود         *  
والكتابات الخاضعة                      
لمعلوم تسجيل نسبي أو       

 . تصاعدي
 

 

 

 

التصاريح والعقود         *  
لكتابات الخاضعة                      وا

 . لمعلوم تسجيل قار 
 

التصاريح والعقود         *  
والكتابات المعفاة من                 

 . معاليم التسجيل
 
 التصاريح والعقود .4.  1

والوثائق غير المتعلقة             
 باحتساب األداء ودفعه

 

بالنسبة إلى المطالبين     *  
باألداء المتعاطين لنشاط     
صناعي أو تجاري أو                 
لمهنة غير تجارية والذين     

ي أو يفوق رقم                 يساو
معامالتهم السنوي الخام      

 . مليون دينار
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 
عن كل     دينارا       50

صريح أو عقد أو            ت
 5وثيقة تضاف إليها      

 عن كل  شهر         دنانير
تأخير أو جزء منه             
دون اعتبار الثالثين        
يوما األولى من                     
التأخير على أن ال              
يفوق مبلغ الخطية             

  . دينار 100

 
عن كل     دنانير       10

تصريـــح أو عقد أو         
وثيــقة تــضاف إليها         

 عن كل          دنانير     5
شهر تأخير أو جزء         

ار منه دون اعتب                    
الثالثين يوما األولى       
مـــن التأخـــير على أن     
ال يفوق مبلغ الخطية      

 .  دينارا 25

بالنسبة إلى المطالبين     *  
باألداء المتعاطين لنشاط     
صناعي أو تجاري أو                 
لمهنة غير تجارية والذين     
يتراوح رقم معامالتهم             
السنوي الخام بين                        

 دينار ومليون           30000
 . دينار

 

 

 
  .في الحاالت األخرى* 
 
 
 

خطية تتراوح بين                 
 5000 دينار و    100
 .دينار

إيداع تصريح    .   مكرر   1
جبائي أو تقديم عقد أو        
وثيقة مستوجبة لضبط أو 
لمراقبة األداءات دون               
مراعاة التشريع الجاري          
به العمل المتعلق باكتتاب 
وإيداع التصاريح الجبائية   
بالوسائل اإللكترونية                 

وثوق بها عن بعد أو         الم
 : على حوامل ممغنطة 

 مكرر 89
أضيف (

بقرار 
وزير 
المالية 
المؤرخ 

 17في 
أفريل 
2009( 

 عن كل       دينار  100
تصريح أو عقد أو            

 .وثيقة

بالنسبة إلى المطالبين     *   
باألداء الذين يفوق رقم         
معامالتهم السنوي الخام      

 مليون دينار دون أن           2
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 . مليون دينار5يتجاوز 

 عن كل       دينار  500
تصريح أو عقد أو            

 .وثيقة

بالنسبة إلى المطالبين     *   
باألداء الذين يفوق رقم         
معامالتهم السنوي الخام      

 مليون دينار دون أن           5
 . مليون دينار10يتجاوز 

 

عن كل    دينارا    750
تصريح أو عقد أو            

 .وثيقة

بالنسبة إلى المطالبين     *   
باألداء الذين يفوق رقم         

وي الخام   معامالتهم السن  
 مليون دينار دون أن      10

 . مليون دينار15يتجاوز 

 

 عن كل    دينار 1000
تصريح أو عقد أو            

 .وثيقة

بالنسبة إلى المطالبين     *   
باألداء الذين يفوق رقم         
معامالتهم السنوي الخام      

 . مليون دينار15

 

 

ضعف تعريفة الصلح       
المتعلقة بالمخالفات       
المنصوص عليها                

  من            89بالفصل      
الحقوق مجلة                          

 .واإلجراءات الجبائية

 

 خـــطــية تـــتــراوح بــين   
 دينار 1000

 . دينار50000و

 

عدم إيداع تصريح أو . 2
تقديم عقد أو وثيقة في         
اآلجال المحددة بالتشريع    
الجبائي في حالة العود             
خالل خمس سنوات 
وعدم تسوية المطالب              
باألداء لوضعيته خالل             
ستين يوما من تاريخ                 

 .لتنبيه عليها

 

 90الفصل 

 

عن كل       دنانير         5
معلومة غير مقدمة           
أو مقدمة منقوصة أو    

 .مغلوطة 

 

 10خطية تساوي             
عن كل        دنانير              

معلومة غير مقدمة أو     
مقدمة منقوصة أو               

 .مغلوطة 

 

عدم تقديم        .      3
معلومة أو تقديمها                      
منقوصة أو مغلوطة                     
ضمن التصاريح والعقود       
ا والوثائق المشار إليه             

 .  من المجلة89بالفصل 

 

 91الفصل 

 

 

   من المبالغ       5%  -

في غير المدفوعة              

 

خــطــيـة تــتــراوح بــيــن   

 دينار 1000

 

   توظيف األداء على        .4

القيمة المضافة أو                         
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صورة تسوية                 

الوضعية الجبائية        

قبل تدخل مصالح      

 المراقبة  الجبائية        

وذلك دون أن يقل              

مبلغ الخطية                              

 100المستوجبة عن    

 أو يفوق                      دينار

 .  دينار10000

  

 من المبالغ   10%    -

في غير المدفوعة              

صورة تسوية                 

وضعية الجبائيـــة     ال

إثر تــــــدخل                    

مصالح الـــمـراقبة         

وذلك الجبـــائيــة            

دون أن يــقل  مبلــغ            

الخــطــية 

المســـــتوجبة عن                

أو يفوق   دينار   200

  . دينار50000

 دينار               50000و

 16والسجــن من                 

 3يوما إلـــى                                

  .سنــوات

 

 

المعلوم على االستهالك          

أو األداءات غــيــر                           

المـــباشــرة األخــرى                    

الموظفة على رقم                          

المعامالت أو خصم                     

األداء من المورد وعدم          

دفع المبالغ المستوجبة            

 6لفائدة الخزينة في أجل     

أشهر ابتداء من اليوم               

األول الموالي النتهاء                

 .   المحد د لدفعهااألجل

 

  من مبــلغ     50%    -
األداء المستوجب إذا   
كانت مد ة التأخير ال       

  أشهر  ،6تفوق 

من %    100      -
مبلغ األداء                                  
المستوجب إذا كانت      

 6مد ة التأخير تفوق      

 خطيــة تــساوي                      
  من مبلغ            200%

األداء مع إمكانية                   
حجز وثائق وسيلة             

 .النقل 

م دفع األداءات          عد.  5
الموظفة على وسائل                 

 .النقل بالطرقات 
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 .أشهر

 

 .  دينارا20

 

 20خطية تساوي             
 مع إمكانية                 دينارا

حجز وثائق وسيلة             
 .النقل 

 

عدم الصاق العالمة     .    6
المثبتة لدفع معلوم                       
الجوالن على البلور                     
األمامي للعربات السيارة        
أو عدم االستظهار                        

 .بالجزء المقوى منها 

 

 

 93الفصل 
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II  . المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بالفواتير وسندات المرور 

 

 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 

من مبلغ        %    5
البيوعات التي لم يتم       
في شأنها إصــــدار             
فواتـــير وذلك دون أن    
يقل  مبلغ الخطــية عن     

أو  دينار                  100
 50000يفـــوق                    

 .ردينا

 

خــطية تــتــراوح          
 1000بــيــن                 

 50000ودينار      
والســجن دينار        

  يوما إلى     16من  
 .  ســنوات 3

 

 

 

 

عدم إصدار          .  7
فواتير في شأن                    
عمليات بيع أو                      
إسداء خدمات أو             
إصدارفواتير تتضمن    
مبالغ منقوصة في               
الحاالت التي يكون           
فيها إصدار الفواتير        
مستوجبا بموجب             

 .التشريع الجبائي 

 

 94الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

من مبلغ             %  5
الشراءات التي لم يتم      
في شأنها إصدار                 
فواتير وذلك دون أن       
يقل مبلغ الخطية عن       

 أو         دينار          100
 50000يفوق                       

 .دينار

 

خــطية تــتــراوح          
 1000بــيــن                 

 50000ودينار      
والســجن دينار        

  يوما إلى     16من  
 .  ســنوات 3

 

الشراء بدون    .      8
 بفواتير          فواتير أو         

تتضم ـن مبالغ منقوصة      
من قبل األشخاص              
الطبيعيين أو المعنويين   
الملزمين قانونا                      
بإصدار فواتير بعنوان      

 .بيوعاتهم أو خدماتهم

  

 

 94الفصل 

 

 

مـــــــــــن مـــــــــــبلغ مـــــــــــن مـــــــــــبلغ %  %  55
   الفواتيــــــر التــــــي تــــــم    الفواتيــــــر التــــــي تــــــم
إصــــــــــــــــــــــــــــــدارها أو إصــــــــــــــــــــــــــــــدارها أو 
اســتعمالها وذلــك دون اســتعمالها وذلــك دون 
أن يقــل  مــبلغ الخطــــية أن يقــّل مــبلغ الخطــــية 

ــن  ــن عــ ــنار 100100عــ ــنار  ديــ أو أو  ديــ
  5000050000يفـــــــــــــــــــــوق  يفـــــــــــــــــــــوق  

 ..ارارديندين

 

ــراوح   ــية تــتــــ ــراوح  خــطـــ ــية تــتــــ خــطـــ
  10001000بـــــــــــــــــيـن  بـــــــــــــــــيـن  

ــنار   ــنار  دي   5000050000وودي
ــنار  ــنار ديــ ــســجن ديــ ــســجن والــ والــ

  يوما إلى      يوما إلى    1616مـن   مـن   
 ..  ســنوات   ســنوات 33

 

إصدار أواستعمال  إصدار أواستعمال  .  .  99
ـأن    ــر فـــــــي شــــــ ـأن   فواتيـــــ ــر فـــــــي شــــــ فواتيـــــ
عملــيات بــيع أو إســداء عملــيات بــيع أو إســداء 
خـــدمات غيـــر حقيقـــية   خـــدمات غيـــر حقيقـــية   
قــصد التهــرب مــن دفــع  قــصد التهــرب مــن دفــع  
األداء كليا أو جزئيا أو     األداء كليا أو جزئيا أو     
ــيازات   ــتفاع بامتــــــ ــيازات  االنــــــ ــتفاع بامتــــــ االنــــــ
جبائــــــية أو اســــــترجاع جبائــــــية أو اســــــترجاع 

  . .مبالغ األداءمبالغ األداء
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عن  دنانير      10    -
كل  فاتورة شملتها             
المخالفة وذلك دون          
أن يقل  مبلغ الخطية         

 250المستوجبة عن     
أو يفــوق دينارا          

 . دينار10000

 

 

عن  دينارا        20    -
كل  فاتورة شملتها             
المخالفة في صورة            
العود خالل سنتين            
وذلك دون أن يقل               
مبلغ الخطية                              

 500المستوجبة عن     
أو يفــوق نار         دي

 . دينار20000

 

خـــطية تـتـراوح           
 250بـــيـن                      

 10000وديــنارا  
 .دينار

تضاعف في صورة   
العود خالل                      

 . سنتين

وتطبق هذه                     
العقوبة على كل           
مخالفة تتم                         
معاينتها وذلك              
بصرف النظر عن      
عدد الفواتير                 

. موضوع المخالفة
 

 

إصدار فواتير    .  10
دون مراعاة أحكام          

  من              IIالفقــرة       
  من            18الفصل      

مجلة األداء على               
 .القيمة المضافة 

 

 95الفصل 

 

 عن كل       دينارا  250
 .  مخالفة

تضاعف في صورة             
. العود خالل سنتين 

 

خـــــــطية تـتـراوح       
 250 بـــيــــــــــن
 10000و  ديــنارا
 .دينار

تضاعف في صورة   
العود خالل                      

 .سنتين

 

عدم التصريح    .  11
 باسماء وعناوين            

المزودين بالفواتير        
لمكتب مراقبة                       

 .األداءات المختص 

 

 95الفصل 

 

 عن كل       دينارا  250
 .مخالفة

 

خطية تساوي               
 .   دينارا250

 

نقل بضائع   .      12
غير مصحوبة                       
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تضاعف في صورة             
 .العود خالل سنتين

تضاعف في صورة   
العود خالل                      

 .سنتين

بفواتير أو وثائق              
تقوم مقامها على              

 18معنى الفصل             
ن مجلة األداء على    م

القيمة المضافة أو          
غير مصحوبة                       
بسندات المرور التي   
اقتضاها التشريع             

 .الجبائي

 

 

عــــن عــــن   دنانيـــر    دنانيـــر  1010    -
كل  فاتورة غير مرقمة    كّل فاتورة غير مرقمة    
وذلــــــك دون أن يقــــــل  وذلــــــك دون أن يقــــــّل 
مـــــــــــــــبلغ الخطـــــــــــــــية مـــــــــــــــبلغ الخطـــــــــــــــية 

  250250المــستوجبة عــن المــستوجبة عــن 
 أو يفـــــــــوق  أو يفـــــــــوق ديــــــــنارا ديــــــــنارا 
 . . ديناردينار  5000050000

وتــــــــــــضاعف هــــــــــــذه وتــــــــــــضاعف هــــــــــــذه 
الخطـــــية فـــــي صـــــورة  الخطـــــية فـــــي صـــــورة  

 ..تينتينالعود خالل سنالعود خالل سن

عن عن   دينارا        دينارا      5050      -
ــّل انقطـــاع أو عـــدم    ــل  انقطـــاع أو عـــدم   كـ كـ
ــرقيم   ــي تــــ ــتظام فــــ ــرقيم  انــــ ــي تــــ ــتظام فــــ انــــ
الفواتيـــــر وذلـــــك دون الفواتيـــــر وذلـــــك دون 
أن يقــل  مــبلغ الخطــية   أن يقــّل مــبلغ الخطــية   
المــــــــــستوجبة عــــــــــن المــــــــــستوجبة عــــــــــن 

أو أو   ديــــــــــنارا    ديــــــــــنارا  250250
ــوق   ــوق  يفــــــــــــــــ   5000050000يفــــــــــــــــ

 . . ديناردينار

وتــــــــــــضاعف هــــــــــــذه وتــــــــــــضاعف هــــــــــــذه 

خــطــــــية تــتــــــراوح خــطــــــية تــتــــــراوح 
ــين  ــين بـــــــــــــــــــ   10001000بـــــــــــــــــــ

  5000050000 و وديـــنــارديـــنــار
 . . ديناردينار

تضاعف في صورة   تضاعف في صورة   
لعـــــــــــود خـــــــــــالل لعـــــــــــود خـــــــــــالل اا

 ..سنتين سنتين 

ــبع فواتيـــر  .   .   1313 ــبع فواتيـــر  طـ طـ
غيــــــــــر مــــــــــرقمة أو  غيــــــــــر مــــــــــرقمة أو  
مـــرقمة فـــي سلـــسلة   مـــرقمة فـــي سلـــسلة   
غيـــــــــر منـــــــــتظمة أو غيـــــــــر منـــــــــتظمة أو 

 ..منقطعة منقطعة 

 96الفصل 
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

الخطـــــية فـــــي صـــــورة  الخطـــــية فـــــي صـــــورة  
 ..العود خالل سنتينالعود خالل سنتين

 

 

عن   دينارا        50      -
كل  فاتورة غير مرقمة           
دون أن يقل  مبلغ                       
الخطية المســتوجبة عن     

أو يــفوق   دينارا     250
 . دينار50000

  

وتضاعف هذه                        
الخطية في صورة                

 .العود خالل سنتين

عن  دينارا        50    -
كل  انقطاع أو عدم            
انتظام في ترقيم                   
الفواتير وذلك دون           
أن يقل مبلغ الخطية         

 250المستوجبة عن     
 أو يفوق                     دينارا

 .دينار 50000

وتضاعف هذه                        
الخطية في صورة                

 .العود خالل سنتين

 

 

خــــطـــيــــــــة 
تتـــراوح بــــيـــن            

  دينـــارا               50
  دينار         1000و

 .ل  فاتورة عن ك

 

 

تضاعف في صورة   
العود خالل                      

 .سنتين

 

استعمال .    14
فواتير غير مرقمة           
أو مرقمة في                         
سلسلة غير منتظمة     

 .  أو منقطعة 

 

 96الفصل 
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III   . المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بالواجبات المحاسبية 

 

 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . دينار5000

وتضاعف هذه الخطية          
في صورة االمتناع عن            
تقديم المحاسبة                        
والدفاتر والسجالت              
المنصوص عليها                      
بالتشريع الجبائي ألعوان     

خـــطية 
تـــــتراوح 
 100بيــــن           
      دينـــار

 10000و
 .دينار

عدم مسك         .  15
المحاسبة والدفاتر        

والسجالت 
المنصوص عليها             

ي أو   بالتشريع الجبائ  
االمتناع عن تقديمها   
ألعوان مصالح                    
الجباية أو القيام                
بإتالفها قبل انتهاء        
المدة القانونية                   

 .المحد دة لحفظها 

 

الواجبات .      1.15
المحاسبية 

المنصوص عليها             
  من        62بالـــفصل    

مجلة الضريبة على        
دخل األشخاص                
الطبيعيين والضريبة     

  : على الشركات 

 

بالنسبة إلى             *
المعنويين األشخاص  

واألشخاص 
الطبيعيين الذين               
يساوي أو يفوق               
رقم معامالتهم                    
السنوي الخام                     

 . مليون دينار

الفصل 
97  

الفقرة (
 )األولى
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

مصالح الجباية في إطار       
مراجعة معمقة للوضعية       

 . الجبائية

 

 

 . دينار1000

وتضاعف هذه الخطية          
في صورة االمتناع عن            
تقديم المحاسبة                        

ر والسجالت              والدفات
المنصوص عليها                      
بالتشريع الجبائي ألعوان     
مصالح الجباية في إطار       
مراجعة معمقة للوضعية       

 .الجبائية 

 .   دينار500

وتضاعف هذه الخطية          
في صورة االمتناع عن            
تقديم المحاسبة                        
والدفاتر والسجالت              
المنصوص عليها                      
بالتشريع الجبائي ألعوان     
مصالح الجباية في إطار       

مقة للوضعية    مراجعة مع   
 .الجبائية

 

 .   دينار 100

وتضاعف هذه الخطية          
في صورة االمتناع عن            
تقديم المحاسبة                        
والدفاتر والسجالت              
المنصوص عليها                      

 

 

 

 

بالنسبة إلى             *  
األشخاص المعنويين      
واألشخاص الطبيعيين   
الذين يقل  رقم                       
معامالتهم السنوي            
الخام عن مليون دينار     
والملزمين قانونا                 
بمسك محاسبة طبقا        
للتشريع المحاسبي            

 .  تللمؤسسا

بالنسبة إلى           *  
األشخاص الطبيعيين  
المنتفعين بالنظام            
الحقيقي المبس ط              
بعنوان األرباح                    
الصناعية أو                           
التجارية أو بالنظام        
التقديري بعنوان              
أرباح المهن غير               

 .التجارية

 

في الحاالت           *  
  .األخرى
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

بالتشريع الجبائي ألعوان     
مصالح الجباية في إطار       
مراجعة معمقة للوضعية       

 .الجبائية

 

 دينار  عن كل  سجل        100
أو دفتر وتضاعف هذه                 

 االمتناع   الخطية في صورة    
عن تقديم الدفاتر                              
والسجالت  المنصوص               
عليها بالتشريع الجبائي               
ألعوان مصالح الجباية في        
إطار مراجعة معمقة                         

 .للوضعية الجبائية

 

 

 

 

الدفاتر .      2.15
والسجالت األخرى       
المنصوص عليها             

 _ .بالتشريع الجبائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  دينار10000

وتضاعف هذه الخطية إذا      

خــــطيــة 
تـــتــــراوح 

 1000ـــن  بــــيـ
      دينار 

 50000و
 دينـــار

والســجن من     
 يوما إلــى    16
 . سنوات3

العود في          .  16
ارتكاب المخالفة                
المنصوص عليها             
بالفقرة األولى من            

  من            97الفصل      
مجلة الحقوق                       
واإلجراءات الجبائية    
عند توفر العنصرين     

 : التاليين 

  العود خالل                     -
 خمس سنوات ،

  أن يكون                              -
ضعا المخالف خا              

لألداء حسب النظام      
 . الحقيقي

الواجبات .    1.16
المحاسبية 

 97الفصل 

الفقرة (
 )الثانية
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

تعلق العود باالمتناع عن           
تقديم المحاسبة والدفاتر      
والسجالت المنصوص            
عليها بالتشريع الجبائي            
ألعوان مصالح الجباية في       
إطار مراجعة معمقة                     

 .للوضعية الجبائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .  دينار2000

وتضاعف هذه الخطية          
إذا تعلق العود باالمتناع       
عن تقديم المحاسبة               
والدفاتر والسجالت              
المنصوص عليها                      
بالتشريع الجبائي ألعوان     
مصالح الجباية في إطار       
مراجعة معمقة للوضعية       

 .الجبائية 

 

 

    دينار1000

وتضاعف هذه الخطية          
إذا تعلق العود باالمتناع       
عن تقديم المحاسبة               

ر والسجالت              والدفات
المنصوص عليها                      
بالتشريع الجبائي ألعوان     
مصالح الجباية في إطار       

المنــصوص عليها           
  من        62بالفـــصل    

مجلة الضريبة على        
دخل األشخاص                
الطبيعيين والضريبة     

 .على الشركات

بالنسبة إلى           *  
األشخاص المعنويين  

واألشخاص 
الطبيعيين الذين               
يساوي أو يفوق               
رقم معامالتهم                    
السنوي الخام                     

 .دينارمليون 

 

بالنسبة إلى           *  
األشخاص المعنويين  

واألشخاص 
الطبيعيين الذين               
يقل  رقم معامالتهم        
السنوي الخام عن           
مليون دينار                           
والملزمين قانونا             
بمسك محاسبة طبقا   
للتشريع المحاسبي       

 . للمؤسسات

 

بالنسبــــــــة إلــــــى    *  
 األشــخـــــــــــــــــــــــــاص

ــــــــــــــــــن الطبيـعييــــــــ
المنتفعين بالنظــــــام      
الحقيقـــي المبســــط       
بعنـــوان األربــــــــــاح       
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

مراجعة معمقة للوضعية       
 .الجبائية

 

 

 

    دينار200

وتضاعف هذه الخطية إذا      
تعلق العود باالمتناع عن           
تقديم المحاسبة والدفاتر      
والسجالت المنصوص            
عليها بالتشريع الجبائي            
ألعوان مصالح الجباية في       

مراجعة معمقة           إطار           
 .للوضعية الجبائية 

 عن كل  سجل    دينار  200
 أو دفتر

وتضاعف هذه الخطية          
إذا تعلق العود باالمتناع       
عن تقديم الدفاتر                    
والسجالت المنصوص         
عليها بالتشريع الجبائي        
ألعوان مصالح الجباية          
في إطار مراجعة معمقة          

 .للوضعية الجبائية 

الصنــــــــــاعيــــــــــة أو       

 .التجارية

 

 

 

في الحاالت           *  
 . األخرى

 

 

   

 

 

الدفاتر .      2.16
والسجالت األخرى       
المنصوص عليها             

 بالتشريع الجبائي 

  من مبلغ أصل                   50%
األداء  الذي وقع فيه                      
التحي ل دون أن يقل  مبلغ            
الخطية المستوجبة عن               

أو يفوق      دينار             500
 . دينار50000

خــطية 
تـــتــراوح بين 

 دينار   1000

 50000و        

 دينار
والسجن من       

 يوما إلى      16
   سنوات3

مسك محاسبة     .  17
مزدوجة أو استعمال      
وثائق محاسبة أو              

سجالت دفاتر أو               
مزورة قصد التهرب        
من دفع األداء كليا            
أو جزئيا أو االنتفاع        
بامتيازات جبائية أو         

 98الفصل 
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 استرجاع مبالغ األداء

 

 

  من مبلغ أصل                   50%
األداء  الذي وقع فيه                      
التحي ل دون أن يقل  مبلغ            
الخطية المستوجبة عن               

 أو يفوق                دينار     500
 . دينار50000

 

ويبقى المخالف متضامنا           
حرفائه في دفع أصل           مع    

األداء والخطايا المتعلقة           
به التي وقع التحيل في                  

 .دفعها بسبب تصر فاته

 

خطية تــتراوح  
 1000بيـــن       

 دينار      
  50000و

مع دينار             
سحب رخصة    

العــمل  
والســـجن 
 16مـــن                  

يــــوما إلـــــى 
 . ســــنوات 3

 

ويكون 
المخالف 

عالوة على           
ذلك متضامنا     

حرفـائـــــه ع     ـــم
في دفع أصل     

األداء 
والخطايا 

المتعلقة به           
التي وقع                  
التحيل في            
دفعها بسبب       

 . تصر فاته

 

 

اإلعداد عمدا    .  18
أو المساعدة                        
المتعمدة على إعداد   
حسابات ووثائق              
محاسبة مغلوطة               
قصد التنقيص من          
أساس األداء أو من      
األداء نفسه من قبل     
وكالء األعمال                    

والمستشارين 
 يين والخبراء الجبائ

 

وكل األشخاص                 
الذين يتعاطون مهنة    
حرة لمسك                             
المحاسبة أو                         
المساعدة على                   
مسكها وكذلك                     
األشخاص الذين              
يقومون بإعــداد أو       
تركيز المنظومات أو   
التطبيقات االعالمية     
المتعلقة بمسك                  
المحاسبة أو بإعداد    

 التصاريح الجبائية 

 

 99الفصل 
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IV   . لجزائية المتعلقة بحق اإلطالعالمخالفات الجبائية ا 

 

 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تضاف  دينار             500

خطــية تــــتراوح       
 100بيــــن                    

 1000  و      دينار
تضاف دينار            

إليها خطية                    
 10قدرها                     

 بالنسبة         دنانير
إلى كل  معلومة          
غير مقدمة أو            
مقدمـــة مغلوطــة     

. أو منقوصة                
ويــمكــن 

معايــنــــــــة 
المخالفـة مر ة              

  يوما       90كـــل     
 ابتــداء مــــــــــن    

المعايـنــــــــــــــة 
السابقة 

ويستوجب ذلك        
تطبيق نفــــس              

 . الخطية

 

اإلخالل .  19
بأحكام الفصليـن             

 من         17 و      16
مجلة الحقوق                     
واالجراءات الجبائية  
المتعلقة بحق                     

 .االطالع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في صورة  .      1.19
اإلخالل الكلي بأحد    

الواجبات 
المنصوص عليها           

 :بهذين الفصلين 

  

بالنسبة إلى          * 

الفصل 
100 
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 عن كل      دنانير 5إليها  

معلومة غير مقدمة أو        

مقدمـــة مغلوطــة أو              

 .منقوصة

 

 

 

 

 

تضاف  دينارا           250

 عن كل      دنانير 5إليها  

معلومة غير مقدمة أو        

ــة مغلوطــة أو              مقدمـ

 .منقوصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تضاف   دينار           100
 عن كل      دنانير 5إليها  

معلومة غير مقدمة أو        
مقدمـــة مغلوطــة أو              

 .منقوصة

األشخاص 

المعنويين 

واألشخاص 

الطبيعيين الذين             

يساوي أو يـــفوق          

رقم معامالتهم                   

الســنوي الخام                  
 ـــون دينار مليـ

 

بالنسبة إلى          *  

األشخاص 

المعنويين 

واألشخاص 

الطبيعيين الذين 

يقل  رقم معامالتهم      

السنوي الخام عن         

مليون دينار                         

والملزمين قانونا           

بمسك محاسبة                 

طبقا للتشريع                     

المحاسبي 

 .للمؤسسات

 

في الحاالت          *  
 .األخرى
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 

عن كل      دنانير             5
معلومة غير مقدمة أو        
مقدمة مغلوطة أو                   

 .منقوصة

 

 

في صورة   .      2.19

اإلخالل الجزئي بأحد      

ص الواجبات المنصو      

عليها بهذين الفصلين     

وذلك بعدم تقديم               

المعلومات المطلوبة        

أو بتقديمها منقوصة       

 .أو مغلوطة
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 V .المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بأعمال التحيل الجبائي األخرى 

 

 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

 

 من مبلغ                 50%
أصل األداء الذي            

لتحيل وقع فيه ا                 
دون أن يقل  مبلغ             

 500الخطية عن            

 أو يفوق                   دينار
 . دينار50000

 

خـــطيــة تتــــراوح            
 دينار    1000بين     

  دينار         50000و
 16والسجن من             

 3يوما إلى                            
 سنوات

 

 

افتعال .    20
وضعيات قانونية      
غير حقيقية أو            
تقديم وثائق                
مزورة أو إخفاء         
الطبيعة القانونية      
الحقيقية لعقد أو     

قية قصـــد              اتفا
االنـــتفاع 

بامتــيازات جبائيــة   
أو التنقيص من          
األداء المستوجب  

 .أو استرجاعه 

  

 

 101الفصل 

 

 من مبلغ                 50%
أصل الدين الذي            
أصبح استخالصه           
عسيرا بموجب                  
العمليات المرتكبة          
دون أن يقل  مبلغ             

 500الخطية عن            

 أو يفوق                   دينار
 . دينار50000

 

خــطية تــــتراوح               
   دينار  1000ــين  بـ
  دينار        50000و

 16والسجن من             
 3يوما إلى                            

 . سنوات

 

القيام .    21
بعمليات تؤدي         
إلى تحويل                     
الممتلكات إلى           
الغير قصد                    
التملص من                  
تسديد الديون        

 .الجبائية 

 

 101الفصل 
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 الفصل  المخالفــة  العقوبــة  تعريفة الصلح 

   

 

 من مبلغ                 50%
أصل األداء الذي            
وقع فيه التحيل 
دون أن يقل  مبلغ             

 500الخطية عن            

 يفوق          أودينار        
 . دينار 50000

 

خطية تتــــــراوح بين   
 دينار 1000

 دينار        50000و 

و الــســـــجــن من             
 3  يــومــا إلـــــى     16

 .سنوات

 

 

 

 

الزيادة في    .  22
فائض األداء                
على القيمة                    
المضافة أو                   
المعلوم على                
االستهالك أو              
التنقيص في رقم     

المعامالت 
للتهر ب من دفع         

معلوم األداء أو ال  
أو لإلنتفاع                     
باسترجاع مبالغ       
األداء أو المعلوم   
وتطبق العقوبة         
في الحاالت التي      
يساوي أو يفوق     
فيها النقص أو          
الترفيع نسبة 

  من رقم       30%
المعامالت أو              
فائض األداء                

 .المصر ح به

 

 

 

 

 

 101الفصل 
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VI   . المخالفات الجبائية الجزائية المختلفة 

 

 الفصل المخالفة  العقوبة  تعريفة الصلح 

 

عن كل   دينارا   250
مخالفة تضاعف في        
صورة العود خالل          

 . سنتين

ويبقى المخالف                 
مسؤوال شخصيا             

عن دفع المعاليم               
والخطايا 
 .المستوجبة

 

 

خطية تتراوح بين     
 دينار  100

 . دينار1000و

ويكون المخالف         
مسؤوال شخصيا       
عن دفع المعاليم         

والخطايا 
 .المستوجبة

 

 

 

خالل اال.  23
بالواجبات المنـصوص    

 85عليها بالفــصول          
 وبالفـقرة  99 و   98و  

األولى من الفــصل               
 و بالفصلـــين             100
  من            135 و     101

مجلة معاليم التسجيل    
 .والطابع الجبائي

 

 

الفصل 

103 

 

 

 

 

 

عن كل   دينارا   250
مخالفة تضاعف في        
صورة العود خالل          

 .سنتين

 

 

خطية تـــتراوح بين        
 دينار 100

 .  دينار1000و 

 

 

مخـالفة أحـكام      .    24
  من    97 و 96الفصليــن  

مجلة  معاليم التسجيل           
 .والطابع الجبائي

 

الفصل 

103 

 

  دينار             10000
تضاعف في صورة         
العود خالل 

 .سنتين

 

 

 

 

 

خــطــية تتراوح            
 1000 بــــــــــــــيـن

 ديــــــــنـــــــــــار      

 50000و

 .دينـــار

ـــف فـي              تضـــاعـ
صـــــورة العــود             

 . خالل  سنتين

  

 

 

القيام باألعمال     .      25
التالية المتعلقة بجباية                   
المنتجات المدرجة                       

 22-03باألعداد من                
  من تعريفة       22-08إلى      

 : المعاليم الديوانية 

  إنتاج هذه                              -
المنتجات وتعليبها في    
نفس المحل خالفا              
لمقتضيات التشريع            

 . الجبائي

 

 

الفصل 

104 
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 الفصل المخالفة  العقوبة  تعريفة الصلح 

 

غالل مخازن         است       -
لهذه المنتجات بدون       
ترخيص مسبق أو               
دون تقديم الضمان           
البنكي أو تقديمه                  
منقوصا خالفا                         
لمقتضيات التشريع            

 . الجبائي

 

  استعمال آالت                   -
لصنع هذه المنتجات         
بواسطة التقطير غير       
مقفلة أو غير مختومة      
من قبل مصالح                       
الجباية أو استعمالها        
في صورة تعذر                       
ختمها أو قفلها                       

سباب فنية دون                  أل
حضور أعوان مصالح      

 . الجباية

 

 استخراج هذه                     -
المنتجات وتعطيلها           
دون حضور أعوان             
مصالح الجباية                        
المؤهلين لذلك خالفا      
لمقتضيات التشريع            

 . الجبائي
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 الفصل المخالفة  العقوبة  تعريفة الصلح 

 

اوي ـــــــــــــــتس خطيـة
المبالغ المخصومـــة 
التي لم يتم  بشأنــها 

 خصم تسليم شهادة
من المورد وذلـــــــــك 
دون أن يقل  مبلـــــــغ 
الخطيـة المستوجبـة 

 أو  دينار100عــن 
. دينار5000يفوق 

 

تــضاعف تــضاعف  ديــنارا  ديــنارا 2525
ــود    ــورة العـــ ــي صـــ ــود   فـــ ــورة العـــ ــي صـــ فـــ

 . . خالل سنتينخالل سنتين

 

 

 

تــضاعف تــضاعف  ديــنارا  ديــنارا 2525
ــود    ــورة العـــ ــي صـــ ــود   فـــ ــورة العـــ ــي صـــ فـــ

 ..خالل سنتينخالل سنتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تــــــتراوح خطية
  ديــــنار100بين 
 .  دينار5000و

 

 

 

 

 

 

 

 50خطية تساوي   

 مع  حجز         دينارا
 الــــــــــــطـــــــوابــــــــــع

 . والعـــالمات

 

 

  خطية تساوي         
 . دينارا 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــن  .  .  2626 ــناع عــــ ــن  االمتــــ ــناع عــــ االمتــــ
تــــــسليم شــــــهادة فــــــي تــــــسليم شــــــهادة فــــــي 
المـبالغ المخصومة من    المـبالغ المخصومة من    

  .  . الموردالمورد

 

 

 

 

 

 

ــع  .  .  2727 ــيع الطوابـــــ ــع  بـــــ ــيع الطوابـــــ بـــــ
والعالمـــــــات الجبائـــــــية والعالمـــــــات الجبائـــــــية 
دون تــــــــرخيص فــــــــي   دون تــــــــرخيص فــــــــي   

 ..ذلكذلك

 

 

ــدم تقـــــــديم  .  .  2828 ــدم تقـــــــديم  عـــــ عـــــ
ــر عــدول اإلشــهاد    ــر عــدول اإلشــهاد   دفات دفات
والعـدول المنفذين إلى   والعـدول المنفذين إلى   
قــــــابض المالــــــية فــــــي  قــــــابض المالــــــية فــــــي  
األجــــــــــــل القانونــــــــــــي األجــــــــــــل القانونــــــــــــي 
ــيه  ــيه المنــــــــــصوص علــــــــ المنــــــــــصوص علــــــــ

  مـــــــــن   مـــــــــن 8888بالفـــــــــصل بالفـــــــــصل 
مجلـة معاليم التسجيل    مجلـة معاليم التسجيل    

 ..والطابع الجبائي والطابع الجبائي 

     

 

 

 

الفصل 
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 الفصل المخالفة  العقوبة  تعريفة الصلح 

 

تــضاعف تــضاعف  ديــنارا  ديــنارا 2525

ــود    ــورة العـــ ــي صـــ ــود   فـــ ــورة العـــ ــي صـــ فـــ

 ..خالل سنتينخالل سنتين

 

 

 

 

 50خطية تساوي   

 .دينارا

 

 

 

ــل  . . 2929 ــدم حمــــــــ ــل  عــــــــ ــدم حمــــــــ عــــــــ

الــــــسيارة المــــــستعملة الــــــسيارة المــــــستعملة 

ــا ــالغـ ــسائل  لغـ ــرول الـ ــسائل  ز البتـ ــرول الـ ز البتـ

ــة المنــــــصوص   ــة المنــــــصوص  للعالمــــ للعالمــــ

ــيها بالتـــــــــــشـريع  ــيها بالتـــــــــــشـريع علـــــــــ علـــــــــ

 ..الجبائيالجبائي
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األحكام المتعلقة بخطايا التأخير وغير المدرجة بمجلة 

 الحقوق واالجراءات الجبائية
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I . .   األحكــام المــتعلقة بخطايــا التأخيــر وغيــر المدرجــة بمجلــة   األحكــام المــتعلقة بخطايــا التأخيــر وغيــر المدرجــة بمجلــة

 الحقوق واإلجراءات الجبائيةالحقوق واإلجراءات الجبائية

  20002000 لــسنة  لــسنة 9898 مــن القانــون عــدد  مــن القانــون عــدد 4848 إلــى  إلــى 4646 الفــصول مــن  الفــصول مــن ))11

 والمتعلــق بقـــــانون المــالية     والمتعلــق بقـــــانون المــالية    20002000 ديسمبر    ديسمبر   2525المـــــؤرخ في   المـــــؤرخ في   

 ........................................................................................20012001لسنة لسنة 

 

 المــؤرخ فــي  المــؤرخ فــي 20012001 لــسنة  لــسنة 123123 مــن القانــون عــدد  مــن القانــون عــدد 8080 الفــصل  الفــصل ))22

  .. ..20022002 والمتعلق بقانون المالية لسنة  والمتعلق بقانون المالية لسنة 20012001 ديسمبر  ديسمبر 2828

 

 المـؤرخ في    المـؤرخ في   20022002 لـسنة     لـسنة    11 مـن القانـون عـدد         مـن القانـون عـدد        66 و  و 55 الفـصالن     الفـصالن    ))33

 .......... والمتعلق بتيسير اإلجراءات الجبائية  والمتعلق بتيسير اإلجراءات الجبائية 20022002 جانفي  جانفي 88

 

  20032003سنة سنة  لــ لــ8080 مــن القانــون عــدد  مــن القانــون عــدد 2929 إلــى  إلــى 2626 الفــصول مــن  الفــصول مــن ))44

ــي   ــؤرخ فـ ــي  المـ ــؤرخ فـ ــية  20032003 ديـــسمبر  ديـــسمبر 2929المـ ــون المالـ ــتعلق بقانـ ــية   والمـ ــون المالـ ــتعلق بقانـ  والمـ

 ........................................................................................20042004لسنة لسنة 
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التطبيق المسبق ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 
 المتعلقة بخطايا التأخير في دفع األداء

 25لمؤرخ في  ا2000 لسنة 98 من القانون عدد 48 إلى 46الفصول من 

 2001لسنة  المتعلق بقانون المــاليةو 2000ديسمبر 
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 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98 من القانون عدد 48 إلى 46 من الفصول
 . 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000ديسمبر 

 

 46الفصــل 

بصرف النظر عن التشريع الجبائي  الجاري به العمل المتعلق بخطايا                           
  87  و      86  و      85  و      81في دفع األداء تطبق أحكـــــــام الفصول           التأخير  

 .2001من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  ابتــداء من  غر ة جانفي 

 47الفصــل 

بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلق بخطايا                             
 تدخل    التأخير وخطايا األساس تطبق على مبالغ األداء المستوجب  إثر                           

 : خطيــــة تأخير بنسبة 2002مصالح  المراقبة الجبائية قبـــل غر ة جانفي 

عن كل شهر تأخير أو جزء منه إذا تم  دفع األداء المستوجب في               %    1ـ  
أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ االعتراف بالدين شريطة أن يتم االعتراف                  

و قبل إصدار بطاقة جبر       بالدين قبل صدور قرار التوظيف اإلجباري لألداء أ           
أو اللجوء إلى االختبار إذا تعلق األمر بتوظيف معاليم التسجيل والطابع                             

 الجبائي،

 .عن كل شهر تأخير أو جـــزء منه في الحــاالت األخرى% 1,25ـ 

  من مجلة الحقوق  87 و   86وتحتسب هذه الخطية طبقا ألحكام الفصلين       
 .واإلجراءات الجبائية

ي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى المطالبة باسترجاع                    وال يمكن أن يؤد        
 .المبالغ المدفوعة بعنوان هذه الخطايا

 :وال تنسحب أحكام هذا الفصل على 

 ،2001ـ الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية قبل غرة جانفي 
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ـ معاليم التسجيل والطابع الجبائي المضمنة بدفاتر مصالح الجباية قبل                      
 ،2001 غرة جانفي

 2001ـ الديون الجبائية التي تم في شأنها اعتراف بالدين قبل غرة جانفي      
 أو التي صدر في شأنها حكم نهائي قبل هذا التاريخ،

ـ الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى قرار توظيف إجباري لألداء أو                         
 نتيجة عدم    2001بمقتضى بطاقة جبر والتي أصبحت نهائية قبل غرة جانفي               

راض حسب الحالة على قرار التوظيف أو على بطاقة الجبر في اآلجال                       االعت
 .القانونية المحددة لذلك

 48الفصــل 

بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل تطبق نسبة خطية                        
 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على كل              88التأخير الواردة بالفصل       

 .2001الية ابتداء من غر ة جانفي دين جبائي يثقل بحسابات قابض الم
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تطبيق خطايا التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح الجباية 
والمنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على 

 2002األداءات التي حل أجل دفعها قبل غرة جانفي 

 ديسمبر 28 المؤرخ في 2001 لسنة 123 من القانون عدد 80الفصل 

 2002لسنة  بقانون المالية والمتعلق 2001
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 ديسمبر 28  المؤرخ في 2001 لسنة 123 من القانون عدد 80الفصل 
 2002  والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001

 

  80الفصــل 

 85 و 82  ولـــالفصام  ــــــف تطبق أحك  ـــ النظر عن كل تنصيص مخال      بصرف
 التأخيرعلقة بخطية      من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والمت            87 و  86و

المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية على كل تأخير في دفع األداء                  
 بعنوان    2002 غرة جانفي       من المصالح ابتداء       هذه معاينته من قبل            تمت

ائية التي حل  أجل      ــــ ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجب         الخاضعةاألداءات  
في ذلك معلوم الطابع الجبائي المدفوع             بما     2002دفعها قبل غرة جانفي           

 .حسب جداول بيانية
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 إجراءات تتعلق بتيسير

 تسوية التصاريح الجبائية غير المودعة

 8 المــــــؤرخ في 2002 لسنة 1 من القانـــون عدد 6 و 5الفصالن 

  والمتعلق بتيسير اإلجراءات الجبائية2002جانفي 
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 جانفي 8 المؤرخ في 2002 لسنة 1 من القانون عدد 6 و 5الفصالن 
  والمتعلق بتيسير اإلجراءات الجبائية2002

 

 5الفصــل 

يمكن للمطالبين باألداء الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية                             
بعنوان األداءات الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية التي حل               

لتصاريح بصفة تلقائية في        إيداع هذه ا      2001أجل دفعها قبل غرة نوفمبر            
 : واالنتفاع باالمتيازات التالية 2002أجل أقصاه موفى جوان 

 ـ اإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة ،

ـ دفع األداء المستوجب على ثمانية أقساط متساوية يدفع القسط األول                     
  يوما،90منها عند إيداع التصريح وتدفع األقساط المتبقية بحساب قسط كل 

صر أجل التقادم في أربع سنوات بالنسبة إلى التصاريح التي تمت                         وينح
 .تسويتها في األجل المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل

ال تطبق أحكام الفقرتين األولى والثانية من هذا الفصل في مادة معاليم                       
التسجيل كما أنها ال تطبق على مبالغ األداء التي تم في شأنها في تاريخ                               

 :ل هذا القانون حيز التطبيق أو بعده دخو

 ـ اعتراف بالدين،

 ـ أو تبليغ قرار توظيف إجباري لألداء،

 .ـ أو تبليغ بطاقة جبر

 6الفصــل 

يترتب عن التأخير في دفع األداء المستوجب بعنوان التصاريح المشار                        
عن كل شهر   %  1 من هذا القانون تطبيق خطية تأخير بنسبة          5إليها بالفصل   

وتحتسب مدة التأخير ابتداء     .   أو جزء منه من مبلغ األداء المستوجب           تأخير
من اليوم األول الموالي النتهاء األجل المحدد لدفع األداء المستوجب بعنوان               

 .كل قسط وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خالله دفع هذا األداء
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 تسوية الوضعية الجبائية

 يةللمؤسسات السياحية التي تمر  بصعوبات ظرف

 80 من القانون عدد 29 إلى 26الفصول من 

 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003لسنة 

 2004المتعلق بقانون المالية لسنة 
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 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 29 إلى 26الفصول من 
 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003ديسمبر 

 

  26الفصـــل  

 لسنة  3ية كما تم  تعريفها بالمرسوم عدد          يمكن للمؤسسات السياح    
 لسنة  58 المصادق عليه بالقانون عدد         1973 أكتوبر    3 المؤرخ في      1973
 والتي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية        1973 نوفمبر   19 المؤرخ في    1973

 إلى موفى   2001التي حل  أجل إيداعها خالل الفترة الممتدة من غر ة سبتمبر             
 مارس  31هذه التصاريح بصفة تلقائية في أجل أقصاه               إيداع     2003جوان   
 :  واإلنتفاع باإلمتيازات التالية 2004

 ـ اإلعفاء من خطايا التاخير المستوجبة ؛

ـ دفع األداء المستوجب على ثمانية اقساط متساوية يدفع القسط األول                     
 . يوما90منها عند ايداع التصريح وتدفع األقساط المتبقية بحساب قسط كل 

 27الفصل  

 26يقع التخلي لفائدة المؤسسات السياحية المشار إليها بالفصل                    
 من مجلة    82 عليها بالفصل      صمن هذا القانون عن خطايا التأخير المنصو           

الحقوق واإلجراءات الجبائية وخطايا التأخير في دفع األداء المثقل المنصوص           
ثقلة بدفاتر قباضات     من نفس المجلة المتعلقة بالمبالغ الم           88عليها بالفصل    

 بعنوان االداءات التي حل اجل دفعها خالل                2004المالية قبل غرة جانفي 
 .2003 الى موفى جوان 2001الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 

ولالنتفاع بأحكام الفقرة األولى من هذا الفصل يتعين إبرام رزنامة خالص                 
 31ي اجل أقصاه       أصل األداء المثقل على أساس ثمانية أقساط متساوية ف                

 يدفع القسط األول منها في تاريخ إبرام الرزنامة وتدفع األقساط             2004مارس  
 . يوما90األخرى على أساس قسط كل 
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 28الفصل 

 :  من هذا القانون على 27 و 26ال تطب ق أحكام الفصلين 

ـ المؤسسات السياحية التي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية الموجبة لدفع   
  ؛2001التي حل  أجل إيداعها قبل غر ة سبتمبر األداء 

 . ـ معاليم التسجيل والطابع الجبائي 

وال يمكن أن يؤدي اإلعفاء من دفع خطايا التأخير وخطايا التأخير في دفع 
األداء المثقل إلى استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوانها قبل دخول هذا القانون               

 . حي ز التطبيق 

  29الفصــل 

ن التأخير في دفع األداء المستوجب بعنوان كل  قسط من األقساط   يترتب ع 
 من هذا القانون تطبيق خطي ة تأخير بنسبة          27 و   26المشار إليها بالفصلين     

 .  من مبلغ األداء المستوجب عن كل  شهر تأخير أو جزء منه% 1

وتحتسب مد ة التأخير ابتداء من اليوم األو ل الموالي إلنتهاء األجل                                
د لدفع األداء المستوجب بعنوان كل  قسط وإلى غاية آخر الش هر الذي                 المحد 

 .تم  خالله دفع األداء
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II  

 األحكــام التشريعيــــة والترتيبيــــــة

 ي المصالـــح الماليـــــة المتعلــقـة بمأمـــور
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II  .األحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمأموري المصالح

 المالية

 

 لسنة101 القانون عدد     من  73 و   72 و   71 الفصول   أحكام    )1

 المتعلق بقانون المالية2002 ديسمبر   17 المؤرخ في    2002

  ............................................2003لسنة 

 

 يتعلق بضبط2003 فيفري    19 المؤر خ في      قرار وزير المالية     )2

شروط ترسيم حاملي بطاقات الجبر ضمن جدول مأموري

 ..........................................المصالح المالية

 

 يتعلق بضبط2003 فيفري    19قرار وزير المالية المؤرخ في            )3

 .....واجبات مأموري المصالح المالية وكيفية أدائهم لمهامهم 

 

 يتعلق بضبط2003 فيفري   19  قرار وزير المالية المؤرخ في           )4

.....................تعريفة تأجير مأموري المصالح المالية 

 

 يتعلق بضبط2003 فيفري    19 قرار وزير المالية المؤرخ في            )5

.........جدول مأموري المصالح المالية ودوائر اختصاصهم 
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  من القانون73 و 72 و 71أحكام الفصول 

 المتعلق 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101عدد 

  2003بقانون المالية لسنة 

 دعم اإلطــار القانونــي المتعلــق باستخــالص (

 )الديــون العموميــة 
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 2002 لسنة 101 القانون عدد من 73 و 72 و 71 الفصول أحكام
 2003ن المالية لسنة  المتعلق بقانو2002 ديسمبر 17المؤرخ في 

 

 71الفصل 

 :  من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي 28ينقح الفصل 

 28الفصل 

يتولى العدول المنفذون ومأمورو المصالح المالية المنصوص عليهم                            
 مكرر من هذه المجلة القيام باألعمال المتعلقة بتتبع استخالص                   28بالفصل   

 .الديون العمومية

 الجبائية وأعوان مصالح االستخالص المحلفين               ويمكن ألعوان المراقبة      
والحاملين لبطاقة مهنية القيام بأعمال تتبع استخالص الديون العمومية                                

 . السابقة لتبليغ السند التنفيذي إلى المدين 

 72الفصل 

 28 ثالثــا و   28 مكرر و   28تضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصول           
 : خامسا فيما يلي نصها 28رابعا و

  مكرر 28الفصل 

لمأمور المصالح المالية صفة المأمور العمومي وهو مساعد لمصالح                            
 . استخالص الديون العمومية ومصالح المراقبة الجبائية 

يكون مأمور المصالح المالية في وضعية تبعية للمصالح اإلدارية التي                            
 .يساعدها دون أن تكون له صفة العون العمومي 

الية بالنظر إلى المحاسب العمومي الذي  تم                  يرجع مأمور المصالح الم       
 . إلحاقه به 

يضبط جدول مأموري المصالح المالية ودائرة اختصاص كل مأمور  بقرار             
 .من وزير المالية
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ويستوجب الترسيم بهذا الجدول أن تتوفر في المعني باألمــــر الشروط                     
 : التالية 

  على األقل ، أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام 

 أن يكون مقيما بالبالد التونسية ، 

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و نقي السوابق العدلية ،

أن يكون قد أنهى بنجاح السنة الثانية على األقل من التعليم العالي                  
 في العلوم القانونية أو ما يعادل ذلك ، 

 أن ال يتجاوز سنه خمسين  سنة ، 

 ه تجاه الخدمة الوطنية ،أن يكون قد سوى وضعيت

أن يشارك في دورات التكوين األساسي والرسكلة التي تضبطها                          
 .وزارة المالية

  ثالثا 28الفصل 

ال يمكن لمأمور المصالح المالية أن يباشر أعماله إال بعد أن يدلي بنسخة               
 .من وثيقة  أدائه اليمين القانونية 

الح المالية كل شخص     يمكن لوزير المالية شطب من جدول مأموري المص         
مرسم بالجدول قام بخرق القوانين والتراتيب وقواعد المهنة أو قام بعمل ينال          

 .من شرفها 

تضبط بقرار من وزير المالية واجبات مأمور المصالح المالية وكيفية أدائه               
 .لمهامه 

  رابعا28الفصل 

 بقرار  تضبط تعريفة تأجير األعمال التي يقوم بها مأمور المصالح المالية                 
 .من وزير المالية 

  خامسا 28الفصل 

تتمثل أعمال تتبع الديون العمومية السابقة لتبليغ السند التنفيذي في                         
 :تسليم المدين مقابل إمضائه باالستالم 

 إعالما أو ليا في جملة المبالغ المطلوبة منه ، -
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إعالما مضمون الوصول في جملة المبالغ المطلوبة منه بعد أجل ال                -
 . شهر من تاريخ اإلعالم األو لي يقل عن

ويتمتع المدين بأجل ال يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالم                 
لتسوية وضعيته قبل أن يتولى المحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي                              

 .الصادر ضده 

ويتحم ل المدين مصاريف اإلعالمات المذكورة حسب تعريفة الخدمات                      
 .البريدية 

 73الفصل 

 يرسم حاملو بطاقات الجبر الذين يكونون في حالة مباشرة لمهامهم                    ـ 1
 ضمن جدول مأموري المصالح المالية حسب            2002 ديسمبر    31في تاريخ    

 .شروط تضبط بقرار من وزير المالية 

أينما وجدت بالتشريع الجاري      "  حامل بطاقات الجبر   " ـ تعو ض عبارة        2
 .  وذلك مع مراعاة قواعد اللغة " مأمور المصالح المالية"به العمل بعبارة 
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 يتعلق 2003 فيفري 19قرار من وزير المالية  مؤرخ في 

بضبط شروط ترسيم حاملي بطاقات الجبر ضمن جدول 

 مأموري المصالح المالية
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 يتعلق بضبط شروط     2003 فيفري   19قرار من وزير المالية مؤر خ في          
 .ري المصالح المالية ترسيم حاملي بطاقات الجبر ضمن جدول مأمو

 إن وزير المالية، 

 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101بعد اإلطالع على القانون عدد    
  منه، 73 وخاصة الفصل 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002

 1959 لسنة    129وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد            
نقيحها أو إتمامها بالنصوص الالحقة       ، كما تم ت     1959 أكتوبر   5المؤرخ في 

 ، 2000 جوان 20 المؤرخ في 2000 لسنة 61وخاصة القانون عدد 

المتعلق 1987 مارس     6 المؤرخ في       1987 لسنة     8وعلى القانون عدد       
 باإلجراءات الخاصة بتشغيل المتقاعدين، 

وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على                               
 30 المؤرخ في      1989 لسنة    114رة بمقتضى القانون عدد        الشركات الصاد 

، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة                           1989ديسمبر    
 المتعلق   2002 ديسمبر      17 المؤرخ في        2002 لسنة      101القانون عدد      

 .2003بقانون المالية لسنة 

 : قرر ما يلي  

 الفصل األول

 حامل بطاقات الجبر الذي يكون           يرس م بجدول مأموري المصالح المالية        
 والذي تتوفر فيه         2002 ديسمبر      31في حالة مباشرة لمهامه في تاريخ                 

 : الشروط التالية 

  ،2002 ديسمبر 31 سنة في تاريخ 65سن ه  ـ ال يتجاوز

ـ ال يقل مستواه التعليمي عن السنة السابعة من التعليم الثانوي أو ما                          
 يعادل ذلك، 
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تجاري على معنى المجلة التجارية أو نشاط غير                   ـ ال يكون له نشاط              
 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص                       21تجاري على معنى الفصل               

 الطبيعيين والضريبة على الشركات ، 

 . ـ ال يكون متمتعا بجراية تقاعد

 2الفصل 

يرسم بجدول مأموري المصالح المالية حامل بطاقات الجبر الذي يكون                   
 والذي تتوفر فيه جميع             2002 ديسمبر       31يخ    في حالة مباشرة في تار            

الشروط المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القرار باستثناء شرط                                 
 : المستوى التعليمي شريطة 

 ـ اإلجتياز بنجاح إلختبار مهني شفاهي تجريه وزارة المالية ، 

 . ـ المشاركة في دورة تكوينية تنظمها وزارة المالية 

 3الفصل 

ختبار المشار إليه بالفصل السابق لجنة يعي ن أعضاءها                    تشرف على اإل     
 :وزير المالية وتتكون من 

 رئيس ،: ـ ممثل عن وزير المالية 

 عضو ،: ـ المستشار القانوني لوزارة المالية 

 عضو ،: ـ ممثل عن الوزارة األولى 

 عضو ،: ـ ممثل عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية 

:  عن اإلدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية                      ـ ممثل  
 عضو،

 .عضو : ـ ممثل عن اإلدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية 

 .تؤم ن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية كتابة اللجنة 

 4الفصل 

 حول   من هذا القرار    3 و   2يجرى اإلختبار المهني المشار إليه بالفصلين         
 : استخالص الديون العمومية و يتضمن برنام اإلمتحان العناصر التالية 

 ـ دور مأمور المصالح المالية في إجراءات اإلستخالص ، 
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ـ واجبات مأمور المصالح المالية وعالقته مع المحاسب العمومي                                        
 والمطالبين بالديون العمومية ، 

 ، ـ إجراءات اإلستخالص الود ي للديون العمومية 

 ـ إجراءات اإلستخالص الجبري للديون العمومية ، 

 ـ أصناف سندات التتبع ، 

 ـ إجراءات تبليغ سندات التتبع الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، 

ـ إجراءات اإلستخالص الخاصة بالديون العمومية الواردة بمجلة المحاسبة           
 . العمومية 

 5الفصل 

تقوم اللجنة باستدعاء كل حامل بطاقات الجبر               إلجراء اإلختبار المهني        
 والذي تتوفر فيه     2002 ديسمبر   31الذي يكون في حالة مباشرة في تاريخ           

جميع الشروط المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القرار باستثناء                                
يوما على   )  15(المستوى التعليمي برسالة مضمونة الوصول خمسة عشر                 

  .األقل قبل تاريخ اإلختبار 

 ) . 20(وعشرين ) 0(يسند إلى كل مترشح عدد يتراوح بين صفر 

إثر اإلختبار وبعد المداولة تعد اللجنة قائمة المترشحين الذين تحصلوا                 
 على األقل وتم قبولهم للمشاركة في الدورة التكوينية                        10/20على عدد      

 .  من هذا القرار 2المشار إليها بالفصل 

 6الفصل 

 . ائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر هذا القرار بالر

  .2003 فيفري 19تونس في 

 وزير المالية

 توفيق بكار

 اطلع عليه

 الوزير األو ل

محم د الغنوشي
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 يتعلق 2003 فيفري 19قرار من وزير المالية مؤرخ في 

بضبط واجبات مأموري المصالح المالية وكيفية أدائهم 

 لمهامهم
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 يتعلق بضبط واجبات    2003 فيفري   19في  قرار من وزير المالية مؤرخ       
 . مأموري المصالح المالية وكيفية أدائهم لمهامهم 

   إن وزير المالية،

بعد اإلطالع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد           
 ، كما تم تنقيحها أو               1973 ديسمبر      31 المؤرخ في         1973 لسنة      81

 101 من القانون عدد      72 و   71الفصول  إتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة      
 المتعلق بقانون المالية لسنة          2002 ديسمبر     17 المؤرخ في        2002لسنة 
2003، 

وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد                 
 ، كما تم تنقيحها أو إتمامها          1959 أكتوبر 5 المؤرخ في     1959 لسنة    130

 أوت  3 المؤرخ في     2002 لسنة   82لقانون عدد   بالنصوص الالحقة وخاصة ا    
2002 ، 

وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد                 
 58 و     10 وخاصة الفصلين        2000 أوت     9 المؤرخ في        2000 لسنة     82

 101 من القانون عدد       73منها، كما تم تنقيحها أو إتمامها وخاصة الفصل              
 المتعلق بقانون المالية لسنة          2002ديسمبر     17 المؤرخ في        2002لسنة   
2003، 

 1999 مارس       22 المؤرخ في           1999 لسنة       630وعلى األمر عدد           
 . المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية

 : قرر ما يلي 

 الفصل األول

 : يتولى مأمور المصالح المالية 

مضمونة الوصول المشار إليها            ـ تبليغ اإلعالمات األولية واإلعالمات                   
 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية إلى مديني الدولة                                      28بالفصل     

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المحلقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية           
 الدولة ،

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
156

ـ تبليغ السندات التنفيذية الصادرة عن المحاسبين العموميين المكلفين                      
ن المذكورين أعاله والتنبيه عليهم بدفع الديون                     باإلستخالص إلى المديني      

 المتخلدة بذمتهم قبل اللجوء إلى أعمال التنفيذ على مكاسبهم، 

ـ القيام باألعمال التحفظية والتنفيذية على المكاسب المنقولة للمدينين                      
 باستثناء األصول التجارية وإتمام إجراءات بيعها،

خاص الذين توجد بذمتهم أموال           ـ تبليغ اإلعتراضات اإلدارية إلى األش           
عائدة لمديني الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الملحقة                         

 من مجلة    31 و    30ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عمال بأحكام الفصلين            
 المحاسبة العمومية ، 

ـ تبليغ مطالب واستدعاءات وإعالمات مصالح المراقبة الجبائية وقرارات                  
يف اإلجباري واألحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في النزاعات                        التوظ

 من مجلة الحقوق       58 و     10المتعلقة بأساس األداء عمال بأحكام الفصلين             
 . واإلجراءات الجبائية

 . ـ إنجاز كل األعمال األخرى التي تدخل في إطار مهامه

 2الفصل 

لمدير العام للمحاسبة   يحمل مأمور المصالح المالية بطاقة مهنية يصدرها ا        
 . العمومية ويجب عليه اإلستظهار بها خالل ممارسته لمهامه 

ويتعين على مأمور المصالح المالية إرجاع البطاقة المهنية بمجرد انتهاء                  
 . مباشرته لمهامه إلى المحاسب العمومي المعين لديه 

 3الفصل 

يسجل به يوميا يجب على مأمور المصالح المالية مسك دفتر توفره اإلدارة 
دون بياض أو تشطيب األعمال التي عهدت إليه ومآلها مع التنصيص خاصة                     

 : على 

 ـ تاريخ تسلم الملف ، 

 ـ مراجع الفصول المثقلة بسجالت المحاسب العمومي ، 

 ـ طبيعة الديون ومبلغها ، 

 ـ األعمال اإلجرائية التي تم تنفيذها وتاريخها ، 

 . ـ اإلستخالصات المحققة 
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 4لفصل ا

يباشر مأمور المصالح المالية مهامه في كنف القانون والتراتيب الجاري بها         
العمل ويحجر عليه القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بحياده تجاه المدين أو                 

 . أن يعر ض نزاهته إلى القدح 

 5الفصل 

يتعي ن على مأمور المصالح المالية اإلمتثال ألوامر المحاسب العمومي                         
ديه في كل ما يتعلق بالمهام الموكولة إليه وال يمكنه رفضها إال إذا                     المعين ل 

كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشئ عن القرابة أو المصاهرة مع                   
 . المدين حسب ما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل 

 6الفصل 

األعمال الموكولة   يتعين على مأمور المصالح المالية التفرغ كل يا للقيام ب                  
 :إليه ويحج ر عليه 

ـ قبول أموال من مديني الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية            
 الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة ،

 ـ إعارة اسمه في أي ظرف من الظروف ولو في غير األعمال المبينة آنفا ، 

 موكولة إليه بواسطة الغير ، ـ القيام في أي حال من األحوال باألعمال ال

ـ تعاطي التجارة بأنواعها على معنى أحكام المجلة التجارية أو تعاطي                            
 من مجلة الضريبة على       21األنشطة غير التجارية ، على معنى أحكام الفصل             

 دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،

  صفة التاجر ، ـ مباشرة المسؤولية في ذوات معنوية من شأنها أن تكسبه

ـ الشراء باسمه أو بواسطة الغير للممتلكات المباعة في إطار إجراءات                       
 . التنفيذ التي يقوم بها 

 7الفصل 

يتحم ل مأمور المصالح المالية شخصيا مسؤولية األخطاء التي يرتكبها                     
 .تجاه الغير 

 8الفصل 

لى السر    يتعي ن على مأمور المصالح المالية اإللتزام بواجب المحافظة ع                   
 . المهني 
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 9الفصل 

يتعين على مأمور المصالح المالية إعالم المحاسب العمومي بنتائ األعمال          
 . الموكولة إليه يوما بيوم 

 10الفصل 

يتعي ن على مأمور المصالح المالية الحضور يوميا بالمركز المحاسبي                           
ب المعين به واإلمضاء على ورقة الحضور المعدة للغرض وإعالم المحاس                          

العمومي الراجع إليه بالنظر في اإلبان بالموانع التي تحول دون حضوره ومد ه                
 . بالمبررات عند اإلقتضاء 

ويعتبر مأمور المصالح المالية متخلي ا عن مباشرة مهامه في صورة تعم ده               
 .عدم اإللتحاق بمركز عمله دون مبرر شرعي 

 11الفصل 

ا من شأنه أن يخل بشرف           على مأمور المصالح المالية أن يتجنب كل م              
 . المهنة كما يتعين عليه التحلي بالمظهر والهندام الالئق 

 12الفصل 

كل إخالل بمقتضيات هذا القرار يعرض صاحبه للشطب من جدول                                 
مأموري المصالح المالية عالوة على العقوبات المنصوص عليها بالقوانين                         

 . والتراتيب الجاري بها العمل 

 13الفصل 

 . لقرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر هذا ا

  .2003 فيفري 19تونس في 

 وزير المالية

 توفيق بكار

 اطلع عليه

 الوزير األو ل

محم د الغنوشي
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 يتعلق 2003 فيفري 19قرار من وزير المالية مؤرخ في 

 بضبط تعريفة تأجير مأموري المصالح المالية
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 يتعلق بضبط تعريفة     2003فيفري    19قرار من وزير المالية مؤرخ في         
 .تأجير مأموري المصالح المالية 

 إن وزير المالية ، 

بعد اإلطالع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى                      
 ،  كما تم          1959 أكتوبر     5 المؤرخ في        1959 لسنة     130القانون عدد     

 2002 لسنة   82تنقيحها أو إتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد            
  ،2002 أوت 3المؤر خ في 

 لسنة   81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد               
 ، كما تم تنقيحها أو إتمامها                      1973 ديسمبر        31 المؤر خ في           1973

 17 المؤرخ في      2002 لسنة    101بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد          
  ، 2003نة  المتعلق بقانون المالية لس2002ديسمبر 

 منها  58 و   10وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وخاصة الفصلين         
 ،  2000 أوت   9 المؤرخ في    2000 لسنة   82الصادرة بمقتضى القانون عدد      

 من القانون   73كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل            
 بقانون    المتعلق  2002 ديسمبر      17 المؤرخ في         2002 لسنة      101عدد   

 . 2003المالية لسنة 
 1970 نوفمبر       20 المؤرخ في          1970 لسنة       572وعلى األمر عدد          

المتعلق بضبط قائمة المصاريف التي يمكن أن تدفع عن طريق تسبقات                                
 24 المؤرخ في        1983 لسنة      180الخزينة ، كما تم تنقيحه باألمر عدد                   

  ، 1983فيفري 

 1986 مارس       12في     المؤرخ       1986 لسنة       333وعلى األمر عدد           
المتعلق بضبط نسبة الزيادة المعدة لتغطية المصاريف الواقع عقدها                                       

 .إلستخالص الديون العمومية 

 : قر ر ما يلي 

 الفصل األو ل

 : يتكون تأجير مأمور المصالح المالية من 

 ـ مبلغ قار بعنوان تبليغ اإلعالمات األو لية واإلعالمات مضمونة الوصول               1
  دينار عن كل تبليغ ، 0.800مصالح المراقبة الجبائية بحساب وتبليغ أعمال 
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 ـ مبلغ قار بعنوان تبليغ سندات التنفيذ وأعمال التنفيذ الموالية له                              2
 بحساب دينارين عن كل تبليغ أو عمل تنفيذي ، 

 من المبلغ الشهري              %  1 ـ مبلغ متغي ر يحتسب على أساس                                3
بليغ اإلعالم مضمون الوصول مع          لإلستخالصات المحققة ابتداء من تاريخ ت           

 .  دينار بعنوان كل عملية استخالص 100حد أقصى بـ 

 2الفصل 

ال يمكن أن يتجاوز التأجير الشهري القار الخام المحتسب على أساس                        
 من الفصل األول من هذا القرار             2 و     1المبالغ المنصوص عليها بالفقرتين         

بما فيها مصاريف التنقل التي      دينار ويغطي هذا التأجير كافة المصاريف        500
 . يستوجبها تبليغ أعمال التتبع 

 3الفصل 

ال يمكن أن يقل التأجير الشهري الجملي الخام المحتسب على األسس                       
 دينارا شريطة    250المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القرار عن مبلغ                

 . نار  دي1500 عملية تبليغ على األقل وال يمكن أن يتجاوز 200القيام بـ 

 4الفصل 

يصرف تأجير مأمور المصالح المالية من قبل المحاسب العمومي المعين                 
لديه عن طريق تسبقات الخزينة التي تسوى على اعتمادات ميزانية وزارة                          

 1970 نوفمبر     20 المؤرخ في       1970 لسنة     572المالية طبقا لألمر عدد         
  . 1983  فيفري24 المؤرخ في 1983 لسنة 180والمتمم باألمر عدد 

 5الفصل 

 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2003 فيفري 19تونس في 

 وزير المالية

  توفيق بكار 

 اطلع عليه

 الوزير األو ل

 محم د الغنوشي
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 يتعلق 2003 فيفري 19قرار من وزير المالية مؤرخ في 

 بضبط جدول مأموري المصالح المالية ودوائر اختصاصهم
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 يتعلق بضبط جدول     2003 فيفري    19قرار من وزير المالية مؤرخ في          

 .مأموري المصالح المالية ودوائر اختصاصهم 

 إن وزير المالية ،

بعد اإلطالع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد           
 ، كما تم تنقيحها أو               1973 ديسمبر      31 المؤرخ في         1973 لسنة      81

 المؤرخ   2002 لسنة     101النصوص الالحقة وخاصة القانون عدد           إتمامها ب  
  ،2003  المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ديسمبر 17في 

 2002 ديسمبر     17 المؤرخ في       2002 لسنة     101وعلى القانون عدد       
 . منه 73 وخاصة الفصل 2003المتعلق بقانون  المالية لسنة  

 الفصل األول

 (......) هم بجدول مأموري المصالح المالية يرسم السادة اآلتية أسماؤ

 2الفصل 

حد دت دوائر اختصاص مأموري المصالح المالية المذكورين أعاله داخل               
 . الحدود الترابية للواليات المدرجين بها بمقتضى الفصل األول من هذا القرار

يقع تعيين مأموري المصالح المالية بالمراكز المحاسبية داخل كل والية                    
 . رات فردية صادرة عن وزير المالية أو من فو ض له وزير المالية في ذلكبمقر

 3الفصل 

 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

  .2003 فيفري 19تونس في 

 وزير المالية

  توفيق بكار 

 اطلع عليه

 الوزير األو ل

محم د الغنوشي
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III  

 ــــــةاألحكــام التشريعيــــة والترتيبي

 المتعلــقـة بالعفو الجبائي
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III  –                 األحكام التشريعية و الترتيبية المتعلقة
 بالعفو الجبائي 

 ماي  15 مؤرخ في      2006 لسنة    25 عدد    القانون)  1
 ...............جبائي و المتعلق بسن عفو 2006

 31 المؤرخ في          2006 لسنة       1 عدد       المرسوم)  2
 والمتعلق بتحديد آجال جديدة                 2006جويلية     

لإلنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون                 
 2006 ماي   15 المؤرخ في    2006 لسنة   25عدد  

 ........................المتعلق بسن عفو جبائي

 9 المؤرخ في        2006 لسنة      74القانون عدد      )  3
 والمتعلق بالمصادقة على                       2006  نوفمبر

 31 المؤرخ في       2006 لسنة     1المرسوم عدد     
 المتعلق بتحديد آجال جديدة            2006جويلية   

لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه                                
 15 المؤرخ في     2006 لسنة    25بالقانون عدد    

 ......... المتعلق بسن عفو جبائي2006ماي 

 2006 ماي    26ر المالية مؤرخ في       قرار من وزي   )  4
بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة          يتعلق   
 الراجعة  للجماعات المحلية، والديون  للدولة

والخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية        
 2006 لسنة   25المنصوص عليها بالقانون عدد       

 والمتعلق بسن عفو     2006 ماي    15المؤرخ في    
 .......................................جبائي
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 2006 أوت     14قرار من وزير المالية مؤرخ في             )  5 
يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة             
للدولة و الديون الراجعة  للجماعات المحلية،  و                

 المالية  و الديوانية و الصرفية        العقوبات  والخطايا  
 2006نة   لس 1المنصوص عليها  بالمرسوم عدد          

 المتعلق بتحديد      2006 جويلية      31المؤرخ في       
آجال جديدة لإلنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص                   

 المؤرخ في      2006 لسنة      25عليه بالقانون عدد        
 ....... والمتعلق بسن عفو جبائي2006 ماي 15
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 2006 لسنة 25قانون عدد 

 يتعلق بسن عفو جبائي2006 ماي 15مؤرخ في 
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بسن عفو   يتعلق   2006 ماي   15 مؤرخ في     2006لسنة    25 عدد   قانون
 .جبائي

 باسم الشعب،

 ، ومجلس المستشارينبعد موافقة مجلس النوابو

 :اآلتي نصه  يصدر رئيس الجمهورية القانون

 الباب األول

 الديون الجبائية الراجعة للدولة

 الفصل األول

اوز أصل األداء   يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي ال يتج          
 دينار بالنسبة للمدين الواحد وكذلك الخطايا                             100المتبقي بعنوانها          

 .ومصاريف التتبع المتعلقة بها

 2الفصل 

يتم التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة      

ن  دينار بالنسبة للمدي    100للدولة التي يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها            

 وتسديد المبالغ    2006الواحد شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية             

المتخلدة على أقساط ثالثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع                              

 .القسط األول منها قبل التاريخ المذكور

تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير                             
 .وأصناف المطالبين باألداءالمالية حسب أهمية المبالغ 
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 3الفصل 

 : من هذا القانون على 2 و1تطبق أحكام الفصلين 

 مارس   20ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ                    
2006، 

ـ الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائ                  
باري أو صدور حكم وذلك قبل تاريخ        مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إج       

 ،2006 مارس 20

 مارس    20ـ خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ                            
 والمستوجبة بعنوان عدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل                              2006

واألرباح المعفاة من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على                         
 .ضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبةالشركات أو الخا

 الباب الثاني

 الديون الراجعة للجماعات المحلية

 4الفصل 

 من هذا القانون على المعلوم على                    3 و   2 و   1تطبق أحكام الفصول          
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل               

 .ومعلوم اإلجازة

 5الفصل 

من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان          %  50ن  يتم التخلي ع   
المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على األراضي غير المبنية والمساهمة                

 وما  2005لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمستوجبة بعنوان سنة           
 :قبلها وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع 

 ،2006ـ كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 
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المتبقية على أقساط ثالثية متساوية لفترة أقصاها سنتان يدفع          %  50ـ الـ   
وتضبط روزنامة الدفع داخل        .  2006القسط األول منها قبل غرة سبتمبر                

 .الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين

 6الفصل 

عن المبالغ المثقلة بعنوان المعلوم المتعلق باستعمال الهوائيات        يتم التخلي   
اللتقاط البرام التلفزية عبر األقمار الصناعية المنصوص عليه بالفقرة األولى                

 15 المؤرخ في       1988 لسنة     1من القانون عدد       )  جديد  (11من الفصل     
ملة  المتعلق بالمحطات األرضية الفردية أو الجماعية المستع                  1988جانفي   

اللتقاط البرام التلفزية بواسطة األقمار الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه                       
 .1995 جويلية 24 المؤرخ في 1995 لسنة 71بالقانون األساسي عدد 

 الباب الثالث

 الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية

 7الفصل 

لصرفية التي ال     يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية والديوانية وا                
 دينار بالنسبة لكل خطية وكذلك مصاريف التتبع           100يتجاوز مبلغها المتبقي     

 .المتعلقة بها

 8الفصل 

من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية               %  50يتم التخلي عن         
 دينار بالنسبة لكل خطية وكذلك         100والصرفية التي يتجاوز مبلغها المتبقي         

علقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية                      مصاريف التتبع المت     
 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية متساوية لفترة أقصاها                      2006

 .خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ المذكور

تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير                             
 .المالية حسب أهمية الدين
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 9لفصل ا

 : على 8 و7تطبق أحكام الفصلين 

ـ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المثقلة بحسابات قباض              
 ،2006 مارس 20المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 

ـ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية التي صدر في شأنها                        
 ،2006 مارس 20حكم قبل تاريخ 

 الديوانية والصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل تاريخ                  ـ الخطايا 
 ،2006 مارس 20

ـ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية والديوانية والمثقلة                               
 ،2006 مارس 20بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 

عقوبات  من هذا القانون على الخطايا وال               8 و  7ال تطبق أحكام الفصلين           
 .المالية المتعلقة بالمخالفات من أجل إصدار صكوك بدون رصيد

 الباب الرابع

 أحكام مشتركة

 10الفصل 

ال يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة                                
المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسد دة باستثناء حاالت صدور            

 .حكم بات

 11الفصل 

إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط المستوجبة تعلق 
 .في آجالها

ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتب عات                    
 .القانونية قصد استخالصه
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توظف على كل قسط غير مدفوع في اآلجال المحد دة له خطية تأخير                          
 تحتسب بداية من انتهاء أجل      عن كل شهر أو جزء من الشهر      %  0,75بنسبة  

بمقتضى   %  0,75إلى    %  1تم التخفيض في هذه النسبة من        (التسديد  
 25 المؤرخ في        2006 لسنة     85 من القانون عدد          52أحكام الفصل     

 ).2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006ديسمبر 

 12الفصل 

لمسد دة في  يسقط حق االنتفاع بأحكام هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير ا              
 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محد د بالروزنامة المتعلقة                    60أجل  

 من هذا القانون حسب الحالة وتبقى             8 و  5 و  2بالمدين والواردة بالفصول       
 .المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصال وخطايا دون أي طرح

 13الفصل 

طبق أحكام   يصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بهذا القانون ت                 
 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على مبالغ األداء موضوع                 33الفصل  

 .قرارات إرجاع

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

 .2006 ماي 15تونس في 

زين العابدين بن علي
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 2006  جويلية31 المؤرخ في 2006 لسنة 1مرسوم عدد 

يتعلق بتحديد آجال جديدة لالنتفاع بالعفو الجبائي 

 2006 لسنة 25المنصوص عليه بالقانون عدد 

  يتعلق بسن عفو جبائي2006 ماي 15مؤرخ في 
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 يتعلق   2006 جويلية      31 المؤرخ في         2006 لسنة      1مرسوم عدد      
بتحديد آجال جديدة لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون           

 المتعلق بسن عفو       2006 ماي     15 المؤرخ في       2006 لسنة     25دد ع
 .جبائي

إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،

  من الدستور،31وبعد االطالع على الفصل 

 المتعلق  2006 ماي   15 المؤرخ في    2006 لسنة   25وعلى القانون عدد    
 .بسن عفو جبائي

 :يصدر المرسوم اآلتي نصه 

 الباب األول

 لديون الجبائية الراجعة للدولةا

 الفصل األول

يتم التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة      
 دينار بالنسبة للمدين     100للدولة التي يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها            

 وتسديد المبالغ    2006الواحد شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة نوفمبر              
خلدة على أقساط ثالثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع                              المت

 .القسط األول منها قبل التاريخ المذكور

تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير                             
 .المالية حسب أهمية المبالغ وأصناف المطالبين باألداء
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 2الفصل 

 :لى تطبق أحكام الفصل األول من هذا المرسوم ع

 مارس   20ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ                    

2006، 

ـ الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائ                  

مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم وذلك قبل تاريخ                

 ،2006 مارس 20

 مارس   20بات قباض المالية قبل تاريخ             ـ خطايا التأخير المثقلة بحسا          

 والمستوجبة بعنوان عدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل                        2006

واألرباح المعفاة من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على                   

 .الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة

 الباب الثاني

 ت المحليةالديون الراجعة للجماعا

 3الفصل 

 من هذا المرسوم على المعلوم على                         2 و    1تطبق أحكام الفصلين             

المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل               

 .ومعلوم اإلجازة

 4الفصل 

الواردة بالفصل الخامس من        "  2006قبل غرة سبتمبر        "تعوض عبارة      

 المتعلق بسن عفو    2006 ماي   15خ في    المؤر 2006 لسنة   25القانون عدد   

 ".2006قبل غرة نوفمبر "جبائي بعبارة 
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 الباب الثالث

 الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية

 5الفصل 

من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية               %  50يتم التخلي عن         
 خطية وكذلك     دينار بالنسبة لكل     100والصرفية التي يتجاوز مبلغها المتبقي         

مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة نوفمبر                            
 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية متساوية لفترة أقصاها                      2006

 .خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ المذكور

زير تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من و                            
 .المالية حسب أهمية الدين

 6الفصل 

 : من هذا المرسوم على 5تطبق أحكام الفصل 

ـ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المثقلة بحسابات قباض              
 ،2006 مارس 20المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 

ها ـ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية التي صدر في شأن                       
 ،2006 مارس 20حكم قبل تاريخ 

ـ الخطايا الديوانية والصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل تاريخ                   
 ،2006 مارس 20

ـ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية والديوانية والمثقلة                               
 .2006 مارس 20بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 

 من هذا المرسوم على الخطايا والعقوبات         6 و 5صلين  ال تطبق أحكام الف    
 .المالية المتعلقة بالمخالفات من أجل إصدار شيكات بدون رصيد

 7الفصل 

 من هذا المرسوم يمكن لوزير            5 و  1بصرف النظر عن أحكام الفصلين            
المالية بالنسبة للديون التي تتجاوز مليون دينار وبناء على طلب معلل من                       
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خيص بإبرام روزنامات  دفع لمدة تفوق الخمس سنوات على              قبل المدين التر   
أن ال تتعدى عشر سنوات بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير               

 .المالية

 الباب الرابع

 أحكام مشتركة

 8الفصل 

ال يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى إرجاع مبالغ لفائدة                            
ي للمبالغ المسددة باستثناء حاالت صدور       المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسب    

 .حكم بات

 9الفصل 

تعلق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط المستوجبة 
 .في آجالها

ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات                    
 .القانونية قصد استخالصه

لمحددة له خطية تأخير       توظف على كل قسط غير مدفوع في اآلجال ا                  
عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل            %  0,75بنسبة  

بمقتضى   %  0,75إلى    %  1تم التخفيض في هذه النسبة من        (التسديد  
 25 المؤرخ في        2006 لسنة     85 من القانون عدد          52أحكام الفصل     

 ).2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006ديسمبر 

 10الفصل 

يسقط حق االنتفاع بأحكام هذا المرسوم بالنسبة للمبالغ غير المسددة في             
 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة                    60أجل  

 من هذا المرسوم حسب الحالة وتبقى                  5 و  1بالمدين والواردة بالفصلين         
 .المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصال وخطايا دون أي طرح

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
185

 11الفصل 

بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بهذا المرسوم تطبق أحكام                 
 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على مبالغ األداء موضوع                 33الفصل  

 .قرارات إرجاع

 12الفصل 

 من هذا المرسوم تبقى روزنامات الدفع المبرمة في          7مع مراعاة أحكام الفصل     
 المتعلقة   2006 ماي     15مؤرخ في      ال  2006 لسنة     25إطار القانون عدد        

 .بسن عفو جبائي سارية المفعول

 13الفصل 

وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي                             
 .للجمهورية التونسية

 .2006 جويلية 31تونس في 

 زين العابدين بن علي
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 2006 نوفمبر 9 مؤرخ في 2006 لسنة 74قانون عدد 

 2006 لسنة 1على المرسوم عدد يتعلق بالمصادقة 

 يتعلق بتحديد آجال جديدة 2006 جويلية 31المؤرخ في 

 25لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد 

 2006 ماي 15 المؤرخ في 2006لسنة 

المتعلق بسن عفو جبائي

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
189

 

 

 

يتعلق   2006 نوفمبر      9 مؤرخ في         2006 لسنة      74 عدد      قانون
 31 المؤرخ في          2006 لسنة       1رسوم عدد       بالمصادقة على الم      

 المتعلق بتحديد آجال جديدة لالنتفاع بالعفو                      2006جويلية    
 المؤرخ في   2006 لسنة   25الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد        

 . المتعلق بسن عفو جبائي2006 ماي 15

 باسم الشعب،

 ، ومجلس المستشارينبعد موافقة مجلس النوابو

 :اآلتي نصه  قانونيصدر رئيس الجمهورية ال

 فصل وحيد

 جويلية 31 المؤرخ في 2006 لسنة   1تمت المصادقة على المرسوم عدد      
 المتعلق بتحديد آجال جديدة لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه            2006

 المتعلق بسن     2006 ماي     15 المؤرخ في       2006 لسنة     25بالقانون عدد     
 .عفو جبائي

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

 .2006 نوفمبر 9تونس في 

 زين العابدين بن علي
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 2006 ماي 26قرار من وزير المالية مؤرخ في 

يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة 

 والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا

 ديوانية والصرفيةوالعقوبات المالية وال

 2006 لسنة 25المنصوص عليها  بالقانون عدد 

 والمتعلق بسن عفو جبائي2006 ماي 15المؤرخ في 
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 يتعلق بضبط روزنامة      2006 ماي    26قرار من وزير المالية مؤرخ في           
دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات                          

المالية والديوانية والصرفية المنصوص      المحلية، والخطايا والعقوبات      
 المتعلق  2006 ماي   15 المؤرخ في    2006 لسنة   25عليها بالقانون عدد    

 .بسن عفو جبائي

 إن وزير المالية،

بعد االطالع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد           
مها  كما تم تنقيحها أو إتما      1973 ديسمبر   31 المؤرخ في     1973 لسنة   81

 بالنصوص الالحقة،

 المتعلق  2006 ماي   15 المؤرخ في    2006 لسنة   25وعلى القانون عدد    
 . منه8 و5 و4 و2بسن عفو جبائي وخاصة الفصول 

 :قــر ر مــا يلــي 

 الفصل األول

 25 من القانون عدد         2تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل             
بسن عفو جبائي، كما يلي       المتعلق   2006 ماي   15 المؤرخ في     2006لسنة  

بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة           
 :الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة 

 :ـ األشخاص الطبيعي ون 

المبلغ المتبقي لالستخالص 
 في األصل

عدد األقساط 
 الثالثية

 دفعاألجل األقصى لل

 2006 جوان 30 1  د200,000ال يفوق 

 إلى200,001من                    

  د1.000,000

30 و       2006 جوان                30 2

 2006سبتمبر 
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المبلغ المتبقي لالستخالص 
 في األصل

عدد األقساط 
 الثالثية

 دفعاألجل األقصى لل

 إلى1.000,001من                 

  د5.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   4

 2007مارس 

 إلى5.000,001من                 

  د20.000,000

30 إلى   2006 جوان   30من   6

 2007سبتمبر 

 إلى20.000,001من              

  د50.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   8

 2008مارس 

 إلى50.000,001من              

  د100.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   12

 2009مارس 

 إلى100.000,001من            

  د200.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   16

 2010مارس 

31 إلى   2006 جوان   30من   20  د200.000,000أكثر من 

 2011مارس 

 :ي ون ـ األشخاص المعنو

المبلغ المتبقي لالستخالص 
 في األصل

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 جوان 30 1  د5.000,000ال يفوق 

 إلى5.000,001من                 

  د10.000,000

30 و       2006 جوان                30 2

 2006سبتمبر 

 إلى10.000,001من              

  د50.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   4

 2007مارس 

 إلى50.000,001من              

  د100.000,000

30 إلى   2006 جوان   30من   6

 2007سبتمبر 

 إلى100.000,001من            

  د200.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   8

 2008مارس 
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المبلغ المتبقي لالستخالص 
 في األصل

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 إلى200.000,001من            

  د500.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   12

 2009مارس 

 إلى500.000,001من            

  د1.000.000,000

31ى   إل 2006 جوان   30من   16

 2010مارس 

31 إلى   2006 جوان   30من   20  د1.000.000,000أكثر من 

 2011مارس 

 2الفصل 

 25 من القانون عدد         5تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل             

 المتعلق بسن عفو جبائي، كما يلي         2006 ماي   15 المؤرخ في     2006لسنة  

 :بالنسبة للديون الراجعة للجماعات المحلية 

ن المبلغ المتبقي م % 50
 لالستخالص

  وما قبلها2005بعنوان 

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 أوت 31 1  د50,000ال يفوق 

 نوفمبر30 و 2006 أوت    31 2 د100,000 إلى 50,001من 
2006 

31 إلى     2006 أوت     31من    4 د200,000 إلى 100,001من 

 2007ماي 

30 إلى     2006 أوت     31من    6 د300,000 إلى 200,001من 

 2007نوفمبر 

31 إلى     2006 أوت     31من    8  د300,000أكثر من 

 2008ماي 
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 3الفصل 

 25 من القانون عدد         8تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل             

 المتعلق بسن عفو جبائي، كما يلي         2006 ماي   15 المؤرخ في     2006لسنة  

 :ية والديوانية والصرفية بالنسبة للخطايا والعقوبات المال

 :ـ بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية 

من المبلغ المتبقي  % 50
 لالستخالص

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 جوان 30 1  د100,000ال يفوق 

30 و       2006 جوان                30 2 د500,000 إلى 100,001من 

 2006سبتمبر 

 إلى500,001من                     

  د1.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   4

 2007مارس 

 إلى1.000,001من                  

  د5.000,000

30 إلى   2006 جوان   30من   6

 2007سبتمبر 

 إلى5.000,001من                  

  د10.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   8

 2008مارس 

 إلى10.000,001من               

  د50.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   12

 2009مارس 

 إلى50.000,001من               

  د100.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   16

 2010مارس 

31 إلى   2006 جوان   30من   20  د100.000,000أكثر من 

 2011مارس 
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 :ـ بالنسبة للخطايا الديوانية والصرفية 

 :الخطايا الصادرة في شأنها أحكام 

من المبلغ المتبقي  % 50
 لالستخالص

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 جوان 30 1  د1.000,000ل من أق

 إلى1.000,001من                 

  د5.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   4

 2007مارس  

 إلى5.000,001من                 

  د20.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   8

 2008مارس 

 إلى20.000,001من               

  د50.000,000

30 إلى   2006 جوان   30من   10

 2008سبتمبر 

 إلى50.000,001من               

  د100.000,000

30 إلى   2006 جوان   30من   14

 2009سبتمبر 

 إلى100.000,001من             

  د200.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   16

 2010مارس 

31 إلى   2006 جوان   30من   20  د200.000,000أكثر من 

 2011مارس 

 :الخطايا الصادرة في شأنها قرارات صلح 

من المبلغ المتبقي  % 50
 لالستخالص

قساط عدد األ
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 جوان 30 1  د1.000,000أقل من 

 إلى1.000,001من                 

  د5.000,000

30 و       2006 جوان               30 2

 2006سبتمبر  
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من المبلغ المتبقي  % 50
 لالستخالص

قساط عدد األ
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 إلى5.000,001من                 

  د20.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   4

 2007مارس 

 إلى20.000,001من               

  د50.000,000

30 إلى   2006 جوان   30من   6

 2007تمبر سب

 إلى50.000,001من               

  د100.000,000

31 إلى   2006 جوان   30من   8

 2008مارس 

30 إلى   2006 جوان   30من   10  د100.000,000أكثر من 

 2008سبتمبر 

 4الفصل 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2006 ماي 26تونس في 

  الماليةوزير

 محمد رشيد كشيش

 هاطلع علي

 الوزير األول

 محمد الغنوشي
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 2006 أوت 14قرار من وزير المالية مؤرخ في 

يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة 

 والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا

 والعقوبات المالية والديوانية والصرفية

 2006 لسنة 1المنصوص عليها بالمرسوم عدد 

 المتعلق بتحديد آجال جديدة 2006جويلية  31المؤرخ في 

 لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه 

 2006 ماي 15 المؤرخ في 2006 لسنة 25بالقانون عدد 

والمتعلق بسن عفو جبائي
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 يتعلق بضبط روزنامة      2006 أوت    14قرار من وزير المالية مؤرخ في           
لراجعة للجماعات    دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون ا                      

المحلية، والخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المنصوص            
 2006 جويلية     31 المؤرخ في        2006 لسنة     1عليها بالمرسوم عدد        

المتعلق بتحديد آجال جديدة لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه             
 .2006 ماي 15 المؤرخ في 2006 لسنة 25بالقانون عدد 

 المالية،إن وزير 

بعد االطالع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد           
 كما تم تنقيحها أو إتمامها       1973 ديسمبر   31 المؤرخ في     1973 لسنة   81

 بالنصوص الالحقة،

 المتعلق  2006 ماي   15 المؤرخ في    2006 لسنة   25وعلى القانون عدد    
 نه، م8 و5 و4 و2بسن  عفو جبائي وخاصة الفصول 

 2006 جويلية      31 المؤرخ في         2006 لسنة      1وعلى المرسوم عدد         
المتعلق بتحديد آجال جديدة لالنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه                                 

 وخاصة الفصول   2006 ماي   15 المؤرخ في     2006 لسنة   25بالقانون عدد   
 . منه5 و4 و1

 :قر ر ما يلي 

 الفصل األول

 2006 لسنة      25 القانون عدد        تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار             
 . المتعلقة بسن  عفو جبائي سارية المفعول2006 ماي 15المؤرخ في 

 2الفصل 

 من المرسوم   1تضبط روزنامة الدفع التي يتم إبرامها وفقا ألحكام الفصل             
 كما يلي بالنسبة للديون      2006 جويلية   31 المؤرخ في     2006 لسنة   1عدد  
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وم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو             الجبائية الراجعة للدولة والمعل      
 :التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة 

 :ـ األشخاص الطبيعيون 

المبلغ المتبقي لالستخالص 
 في األصل

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 أكتوبر 31 1  د200,000ال يفوق 

 إلى200,001من                     
  د1.000,000

31 و      2006 أكتوبر              31 2

 2007جانفي 

 إلى1.000,001من                 
  د5.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     4
 2007 جويلية 31

 إلى5000,001من                   
  د20.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     6
 2008 جانفي 31

 د إلى20.000,001من        
  د50.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     8
 2008 جويلية 31

إلى  50.000,001من               
  د100.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     12
 2009 جويلية 31

 إلى100.000,001من             
  د200.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     16
 2010 جويلية 31

 إلى2006 أكتوبر        31من     20  د200.000,000أكثر من 
 2011 جويلية 31

 :ـ األشخاص المعنويون 

المبلغ المتبقي لالستخالص 
 في األصل

األقساط عدد 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 أكتوبر 31 1  د5.000,000ال يفوق 

 إلى5.000,001من                 
  د10.000,000

31 و      2006 أكتوبر              31 2

 2007جانفي 
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المبلغ المتبقي لالستخالص 
 في األصل

األقساط عدد 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 إلى10.000,001من               

  د50.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     4
 2007 جويلية 31

 إلى50.000,001من               
  د100.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     6
 2008 جانفي 31

 د إلى100.000,001من       
  د200.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     8
 2008 جويلية 31

 إلى200.000,001من             
  د500.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     12
 2009 جويلية 31

 إلى500.000,001من             
  د1.000.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     16
 2010 جويلية 31

 إلى2006 أكتوبر        31من     20  د1.000.000,000 أكثر من
 2011 جويلية 31

 3الفصل 

 من المرسوم   4تضبط روزنامة الدفع التي يتم إبرامها وفقا ألحكام الفصل             
 كما يلي بالنسبة للديون      2006 جويلية   31 المؤرخ في     2006 لسنة   1عدد  

 :الراجعة للجماعات المحلية 

من المبلغ المتبقي  % 50
 2005 بعنوان لالستخالص

 وما قبلها

 عدد األقساط

 الثالثية
 األجل األقصى للدفع

 2006 أكتوبر 31 1  د50,000ال يفوق 

31 و      2006 أكتوبر              31 2  د100,000 إلى 50,001من 

 2007جانفي 
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من المبلغ المتبقي  % 50
 2005 بعنوان لالستخالص

 وما قبلها

 عدد األقساط

 الثالثية
 األجل األقصى للدفع

 إلى2006 أكتوبر        31من     4 د200,000 إلى 100,001من 
 2007 جويلية 31

 إلى2006توبر     أك   31من     6 د300,000 إلى 200,001من 
 2008 جانفي 31

 إلى2006 أكتوبر        31من     8  د300,000أكثر من 
 2008 جويلية 31

 4الفصل 

 من المرسوم   5تضبط روزنامة الدفع التي يتم إبرامها وفقا ألحكام الفصل             
 كما يلي بالنسبة للخطايا     2006 جويلية   31 المؤرخ في    2006 لسنة   1عدد  

 :والصرفية والعقوبات المالية والديوانية 

 :ـ بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية 

من المبلغ المتبقي  % 50
 لالستخالص

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 أكتوبر 31 1  د100,000ال يفوق 

31 و      2006 أكتوبر              31 2 د500,000 إلى 100,001من 

 2007جانفي 

 إلى500,001من                     
  د1.000,000

 إلى2006بر     أكتو   31من     4
 2007 جويلية 31

 إلى1.000,001من                 
  د5.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     6
 2008 جانفي 31

 إلى5.000,001من                 
  د10.000,000

31 إلى       2006 أكتوبر       31 8

 2008جويلية 
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من المبلغ المتبقي  % 50
 لالستخالص

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 إلى10.000,001من               

  د50.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     12
 2009 جويلية 31

 إلى50.000,001من               
  د100.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     16
 2010 جويلية 31

 إلى2006 أكتوبر        31من     20  د100.000,000أكثر من 
 2011 جويلية 31

 :ـ بالنسبة للخطايا الديوانية والصرفية 

 :الخطايا الصادرة في شأنها أحكام 

من المبلغ المتبقي  % 50
 لالستخالص

عدد األقساط 
 الثالثية

 دفعاألجل األقصى لل

 2006 أكتوبر 31 1  د1.000,000أقل من 

 إلى1.000,001من                 
  د5.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     4
 2007 جويلية 31

 إلى5.000,001من                 
  د20.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     8
 2008 جويلية 31

 د إلى20.000,001من        
  د50.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     10
 2009 جانفي 31

 إلى50.000,001  من
  د100.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     14
 2010 جانفي 31

 إلى100.000,001من             
  د200.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     16
 2010 جويلية 31

 إلى2006 أكتوبر        31من     20  د200.000,000أكثر من 
 2011 جويلية 31
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 :الخطايا الصادرة في شأنها قرارات صلح 

بلغ المتبقي من الم % 50
 لالستخالص

عدد األقساط 
 الثالثية

 األجل األقصى للدفع

 2006 أكتوبر 31 1  د1.000,000أقل من 

 إلى1.000,001من                 
  د5.000,000

31 و      2006 أكتوبر              31 2

 2007جانفي 

 إلى5.000,001من                 
  د20.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     4
 2007 جويلية 31

 د إلى20.000,001من        
  د50.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     6
 2008 جانفي 31

 إلى50.000,001من               
  د100.000,000

 إلى2006 أكتوبر        31من     8
 2008 جويلية 31

 إلى2006 أكتوبر        31من     10  د100.000,000أكثر من 
 2009 جانفي 31

 5الفصل 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2006 أوت 14تونس في 

  الماليةوزير

 محمد رشيد كشيش

 اطلع عليه

 الوزير األول

 محمد الغنوشي
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