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قسام األمقسمة حسب  77 إلى 63الجبائية يتضمن الفصول من  رابع تحت عنوان االمتيازات الطبيعيين والضريبة على الشركات بابيضاف إلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص  ـ الفصل األول  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبوبعد مصادقة    باسم الشعب،      .)1( بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية يتعلق 2017 فيفري 14 مؤرخ في 2017 لسنة 8دد  عقانون         ر من القانون  مكر12 و12بصرف النظر عن أحكام الفصلين   :63الفصل   التنمية الجهوية  القسم الفرعي األول  االمتيازات الجبائية بعنوان االستغالل  القسم األول  االمتيازات الجبائية  الباب الرابع  :كما يلي خالل العشر سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول طور ـ  الجهوية،النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة األولى من مناطق التنمية خالل الخمس سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول طور ـ   :األشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يليجهوية من أساس الضريبة على دخل المنجزة بمناطق التنمية ال من قانون االستثمار 3الفصل المباشرة على معنى ستثمارات االعلى الشركات، تطرح كليا المداخيل أو األرباح المتأتية من بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114عدد  ــ  .المحاسبي للمؤسساتويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع   .الجهويةنشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
 فيفري 1 يخدة بتارـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1

2017.  

 مكرر من القانون عدد 12بصرف النظر عن أحكام الفصل   :64الفصل   .بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكوميتضبط قائمة األنشطة داخل القطاعات المستثناة من االنتفاع 
بعد استيفاء مدة  وذلك من هذه المجلة وحسب نفس الشروط 11مكرر من الفصل  I األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرةمن قانون االستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك  3الفصل المباشرة على معنى ستثمارات االالمداخيل المتأتية من  اعلى الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثلى دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة بإصدار مجلة الضريبة ع المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114 المباشرة على معنى ستثمارات االوتخضع األرباح المتأتية من   .المحاسبي للمؤسساتويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع   . من هذه المجلة63الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل   .المجلةنشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى األشخاص الذين يمارسون ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع   . والصيد البحريمن قانون االستثمار في قطاع الفالحة 3الفصل المباشرة على معنى ستثمارات االأو األرباح المتأتية من   األولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خالل العشر سنوات  الشركات، تطرح من أساس الضريبة على دخل األشخاص علىبإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114عدد  مكرر من القانون 12 و 12بصرف النظر عن أحكام الفصلين   :65الفصل  التنمية الفالحية  القسم الفرعي الثاني  . من هذه المجلة49 من الفصل I الثالثة من الفقرة بالفقرةالمجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها  من هذه 63استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد 11الفصل  مكرر من Iوكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة ار والمنجزة بمناطق التنمية الجهوية  من قانون االستثم3الفصل 
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 مكرر من القانون عدد 12بصرف النظر عن أحكام الفصل   :66الفصل 
لك من قانون االستثمار في قطاع الفالحة والصيد البحري وكذ 3الفصل المباشرة على معنى ستثمارات االالمداخيل المتأتية من  ثاعلى الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلبإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989نة  لس114 بعد استيفاء مدة   وذلكمن هذه المجلة وحسب نفس الشروط 11مكرر من الفصل   I  األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة المباشرة على معنى ستثمارات االتية من وتخضع األرباح المتأ  .المحاسبي للمؤسساتويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع   . من هذه المجلة65الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل   مكرر من القانون عدد 12بصرف النظر عن أحكام الفصل   : 67الفصل   التصدير  القسم الفرعي الثالث  . من هذه المجلة49 من الفصل Iبالفقرة الثالثة من الفقرة لمجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها ا من هذه 65استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل  من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد 11الفصل  مكرر من Iوكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة  من قانون االستثمار في قطاع الفالحة والصيد البحري 3الفصل 
وكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها  هذه المجلة من 68المداخيل المتأتية من التصدير كما تم تعريفه بالفصل  اعلى الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثلضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة بإصدار مجلة ا المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114 من هذه المجلة وحسب نفس  11مكرر من الفصل   I  بالفقرة  :تعتبر عمليات تصدير  : 68صل الف  .هذه المجلة من 49 من الفصل Iالمنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة  من هذه المجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة 68بالفصل وتخضع األرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تم تعريفها   .المحاسبي للمؤسساتويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع   .الشروط
وإنجاز خدمات بالبالد التونسية والتي يتم  خارج البالد التونسيةبيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات  ـ 1  استعمالها بالخارج،

وذلك   كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة1992أوت  3 المؤرخ في 1992 لسنة 81المنصوص عليها بالقانون عدد المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادية  من هذه 69للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل عات التقليدية الفالحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصنابيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات  ـ 2  ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 1994مارس  7 المؤرخ في 1994 لسنة 42المنصوص عليها بالقانون عــدد النهائي المعد للتصدير ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا نتجات في مكونات المنتوج شريطة أن تدخل هذه السلع والم
مرتبطة مباشرة باإلنتاج تضبط بمقتضى أمر أو في إطار خدمات المذكورة أعاله في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع األنشطة االقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا ذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات  من ه69بالفصل إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها  ـ 3 ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم  العقاراتوال تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات تسويغ   .اإلدارية والمالية والقانونية والخدمات ف والبستنة والتنظيالحراسةباستثناء خدمات  حكومي . لمنقضيةمعامالتها للتصدير المحقق خالل السنة المدنية ا من رقم %30من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة ال تتعدى ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء   . من هذه المجلة72الفصل  لمقتضيات االستجابة 2017 المحدثة ابتداء من غرة جانفيدر الكلي بالنسبة إلى المؤسسات ويستوجب منح صفة المص  . من هذه المجلة68الفصل  من 3 و2منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا ألحكام الفقرتين كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل   .بالخارجأو التي تنجز كامل خدماتها بالبالد التونسية والتي يتم استعمالها  دماتها خارج البالد التونسيةسلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل ختعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل   : 69الفصل   .والمقاطع   .بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجةالنفايات إلى المؤسسات المرّخص لها من قبل الوزارة المكلفة  تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات إطار طلبات عروض دوليةرقم المعامالت المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في  المذكورة أعاله %30وال يؤخذ بعين االعتبار الحتساب نسبة   . الفعليأساس رقم معامالتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور اإلنتاج  على %30وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 



  15عـــدد   2017 فيفري 21 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   606صفحــة 

 مكرر من القانون عدد 12بصرف النظر عن أحكام الفصل   : 70الفصل   أنشطة المساندة ومقاومة التلوث  رابعالقسم الفرعي ال  .المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا بمقتضى أمر حكوميوتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق   .المنتوج بالنسبة للفالحة والصيد البحريبالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة  باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع %30 وتضبط نسبة  .المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركاتوال تخضع المداخيل أو األرباح المتأتية من بيوعات النفايات 
ي والترفيه ومؤسسات اإلنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابوالتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني  التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين االستثمار من قانون 3ستثمارات المباشرة على معنى الفصل االـ   :المتأتية من المداخيل  اعلى الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثبإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114 ستثمارات المباشرة على واال ستشفائية واالوالمؤسسات الصحية مشاريع السكن الجامعي في  االستثمار من قانون 3معنى الفصل  حسب نفس الشروط أعاله ويطبق الطرح المنصوص عليه   .ن أو رسكلة أو معالجة الفضالت والنفاياتأو تثمي التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل االستثمار من قانون 3ستثمارات المباشرة على معنى الفصل االـ   .وتضبط األنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي. الخاص مكرر من   I  األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة على   . من هذه المجلة49 من الفصل Iبالفقرة الثالثة من الفقرة الشروط، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها  من هذه المجلة وحسب نفس 11 مكرر من الفصل Iبالفقرة التلوث المذكورة أعاله وكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها  في أنشطة المساندة ومقاومة االستثمار من قانون 3الفصل  المباشرة على معنى االستثماراتأتية من وتخضع األرباح المت .المحاسبي للمؤسساتويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع    . من هذه المجلة11الفصل 

وكذلك األرباح االستثنائية  وات األولى للنشاطاالستغالل لألربع سن، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من االتصالشبكات والبعث العقاري واالستهالك على عين المكان والتجارة ومشغلي  والمناجم ، باستثناء الطاقات المتجددة،المالي وقطاعات الطاقةعلى الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع  والضريبة بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114عدد  مكرر من القانون 12 و12بصرف النظر عن أحكام الفصلين   : 71الفصل   المؤسسات جديدة اإلحداث  القسم الفرعي الخامس المباشرة على ستثمارات اال بعنوان 2017ابتداء من غرة جانفي على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار  من هذه المجلة 71 و70 و65 و63تطبق أحكام الفصول   :72لفصل ا  . رابعا من هذه المجلة39عليها بالفصل ويستوجب االنتفاع بالطرح المذكور توفر الشروط  المنصوص   .المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلكويمنح الطرح على أساس مقرر من الوزير . من تاريخ اإلحالةالمتأتية من االستغالل  لألربع  سنوات األولى ابتداء األرباح  أو مكرر من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل 11من الفصل    IIبصعوبات اقتصادية والتي تتم إعادة إحالتها في إطار الفقرة أحكام هذا الفصل كذلك على المؤسسات التي تمر تطبق   .المحاسبي للمؤسساتويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع   .لرابعةبالنسبة إلى السنة ا %25ـ   بالنسبة إلى السنة الثالثة، %50ـ   بالنسبة إلى السنة الثانية،%75ـ   بالنسبة إلى السنة األولى،%100ـ   :وحسب نفس الشروط، تحدد كما يلي  من هذه المجلة 11مكرر من الفصل   I  المنصوص عليها بالفقرة   .المجلة من هذه 71تمر بصعوبات اقتصادية المنصوص عليها بالفصل باستثناء إحالة المؤسسات التي  بنفس المنتوج أو بنفس الخدمةالشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق  تبعا لتغيير  تبعا للتوقف عن النشاط أوعمليات إحالة أوإطار وال تطبق أحكام هذه الفصول على المؤسسات المحدثة في   . من قانون االستثمار3معنى الفصل 
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فيه للمؤسسات  في االكتتاب في رأس المال األصلي أو في الترفيعداخيل أو األرباح المعاد استثمارها على الشركات، تطرح كليا المبإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114عدد  مكرر من القانون 12 و12بصرف النظر عن أحكام الفصلين   :73الفصل   التنمية الجهوية والتنمية الفالحية  القسم الفرعي األول  رفيع فيهفي رأس المال األصلي أو في الت  االمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار خارج المؤسسة  القسم الثاني . لضمان االجتماعيصناديق اأن تكون الوضعية مسواة تجاه ـ  المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي،إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من ـ   العمل،والتراتيب الجاري بها الذاتية طبقا للتشريعتحقيق هيكل تمويل لالستثمار يتضمن نسبة دنيا من األموال ـ  النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،إيداع تصريح باالستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع ـ   :االستثمارات المذكورة أعاله االستجابة للشروط التاليةصول بالنسبة إلى ويستوجب االنتفاع بأحكام هذه الف  مكرر من القانون عدد 12 و12مع مراعاة أحكام الفصلين   :74الفصل   دةالتصدير والقطاعات المجد  عي الثانيالقسم الفر  .وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبةالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات  من هذه المجلة من أساس 65 و63المنصوص عليها بالفصلين 
 . االتصالواالستهالك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري االقتصادية وذلك باستثناء االستثمارات في القطاع المالي وقطاعات  القطاعات لتجديد في كّلأو التحكم فيها واالستثمارات في اللمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا ـ  هذه المجلة، من 69للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل ـ   :أو في الترفيع فيه رأس المال األصليللضريبة المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في لخاضع ا وفي حدود الدخل أو الربح اــــــات، تطرح كليــعلى الشركبإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114

بمقتضى مقرر من هذه االستثمارات  صبغةوتتم المصادقة على  عالوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من  ،االستجابة من هذه المجلة 74 و73يستوجب االنتفاع بأحكام الفصلين   : 75الفصل   .تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منه تضبط تحدث للغرضوزير المكّلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة ال ناعيا أو تجاريا إلى الشركات واألشخاص الذين يمارسون نشاطا صأو في المنابات االجتماعية التي خولت االنتفاع بالطرح وذلك بالنسبة بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إال في صورة التفويت في األسهم رصد األرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص  ـ  ،المشروع موضوع عملية االكتتابمرتبطة بنتائج والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير عدم التنصيص ضمن االتفاقيات المبرمة بين الشركات ـ  ،رأس المال المكتتبخولت االنتفاع بالطرح قبل موّفى السنتين المواليتين لسنة تحرير عدم التفويت في األسهم أو في المنابات االجتماعية التي ـ  ،الرأس المال المكتتب أو ما يعادلهاألشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل ـ  الخسائر، تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض الستيعاب ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها سنوات أن ال يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة خمس ـ  ،أن تكون األسهم أو المنابات االجتماعية جديدة اإلصدارـ  ،غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلةإلى األشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة ك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة مسـ   :للشروط التالية من هذه المجلة، 72الفصل    . أو األرباح الخاضعة للضريبة   في حدود المداخيل أو تخصيصها ألي أغراض أخرى وذلك   توزيعها تممطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يعليها بهذه المطة، المداخيل أو األرباح التي تفرزها محاسبة ويقصد بالمداخيل أو األرباح المعاد استثمارها المنصوص  .أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة
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 مكرر من القانون عدد 12 و12أحكام الفصلين  مع مراعاة   :76الفصل   تشجيع الباعثين الشبان  القسم الفرعي الثالث
وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع ى الشركات، تطرح كليا علبإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  المتعلق 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114 يتحملون مسؤولية التصرف  الذينوفي تاريخ تكوين الشركة سنة  ثالثونرهم اعمأتجاوز تالذين ال  أصحاب الشهائد العليا الشبانرأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل واألرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في أالمداخيل للضريبة    :77الفصل   والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية  الرابعالقسم الفرعي   . من هذه المجلة75المنصوص عليها بالفصل ويستوجب االنتفاع بالطرح المذكور االستجابة للشروط   .ودائمةفي المشروع بصفة شخصية 

 Iركات الضريبة المداخيل أو األرباح المكتتبة في رأس مال شاألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة  المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل 1989ديسمبر  30 المؤرخ في 1989 لسنة 114 مكرر من القانون عدد 12و 12مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين  ـ انون ــــــــوص عليها بالقـــــــاالستثمار ذات رأس مال تنمية المنص في حدود المبالغ المستعملة  المشار إليه أعالهويتم الطرح   . الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة االستثمارالقانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول االنتفاع باالمتيازات  من نفس 22طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل  أسهم أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلىتمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في االكتتاب في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في  من نفس 21 المحدد بالفصل تستعمل، قبل انقضاء األجلأو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي   تمامه بالنصوص الالحقة إركات االستثمار كما تم تنقيحه وــبش المتعلق 1988 أوت 2 المؤرخ في 1988ة ــ لسن92عدد    .هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع للضريبةتثمار ذات رأس مال تنمية طبقا ألحكام فعليا من قبل شركة االس

  .غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلةإلى األشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة ـ   ب الخسائر،باستثناء حالة التخفيض الستيعالسنة استعمالها لرأس المال المحرر طبقا ألحكام هذه الفقرة مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية عدم تخفيض شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس ـ  استعمالها، خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا ألحكام هذه الفقرة لمدة عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال ـ   صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا ألحكام هذه الفقرة،المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل ر ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة شركة االستثماإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسّلـمة من قبل ـ   :االستجابة للشروط التالية ويستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة   .من هذه المجلة 65 و63التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعاله االجتماعية أو في موارد من ميزانية الدولة، في االكتتاب في األسهم أو في المنابات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات المنصوص عليها أعاله في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس ا أو الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدني  ذات رأس مال تنمية طبقا ألحكام هذه الفقرة في حدود الدخل ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة االستثمار 
II ق الطرح المنصوص عليه بالفقرة  ـيطبI رة في في نفس الحدود على المداخيل أو األرباح المكتت من هذا الفصلالجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف 22المنصوص عليها بالفصل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بة والمحر I  المذكورة أعاله   الفقرة،تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا ألحكام هذه المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مسلمة من قبل إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة ـ   :االستجابة للشروط التالية ويستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة   .بهاللتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق تستعمل موجوداتها في االكتتاب في حصص الصناديق المشتركة الثا من نفس المجلة التي  ث22تنمية المنصوص عليها بالفصل في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال  وكذلك
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 . غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلةإلى األشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة ـ   الصندوق لموجوداته طبقا ألحكام هذه الفقرة،لسنة  استعمالبالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت االنتفاع ـ 
 III ص في رأس مال شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوالدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو األرباح المكتتبة األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود  المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل 1989ديسمبر  30 المؤرخ في 1989 لسنة 114ر من القانون عدد  مكر12و 12مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين ـ من موارد  مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أوعلى األقل من كّل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس  65أس المال المحرر و على األقل من ر65نفس القانون،  من 21التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء األجل المحدد بالفصل الالحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية تمامه بالنصوص إالمتعلق بشركات االستثمار كما تم تنقيحه و 1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 92عليها بالقانون عدد  في منابات  من ميزانية الدولة، القتناء أو لالكتتاب في أسهم أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود  اجتماعية أو كة االستثمار ذات أعاله وحسب نفس الشروط في صورة التزام شرويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها   .الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة االستثماراإلصدار من قبل المؤسسات التي تخول االنتفاع باالمتيازات  من نفس القانون، جديدة 22وط المنصوص عليها بالفصل والشر من موارد من ميزانية الدولة، لالكتتاب في أسهم  تمويل أجنبية أوشكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر  على األقل من كّل مبلغ موظف لديها في 75المكتتب والمحرر و على األقل من رأس المال 75رأس مال تنمية الستعمال    .بعنوان إعادة االستثمارتمنح حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية المخصصة لعمليات اإلحالة باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي إذا تعلق األمر االجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة اإلصدار وال يستوجب الشرط القاضي بأن تكون األسهم أو المنابات   . من هذه المجلة65 و63عليها بالفصلين المذكورة أعاله جديدة اإلصدار من قبل المؤسسات المنصوص في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم  اعية أوفي منابات اجتم أو

  . غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلةإلى األشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة اسبي للمؤسسات بالنسبة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحـ  باستثناء حالة التخفيض الستيعاب الخسائر،غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من ـ  لسنة دفعها،تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية  ذات رأس مال عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديقـ  إصدار أسهم جديدة،ـ  ألحكام هذه الفقرة،أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا مال تنمية وبالتزام شركة االستثمار الستعمال رأس المال المحرر المكتتب أو دفع المبالغ مسّلمة من قبل شركة االستثمار ذات رأس ل إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس الماـ   :االستجابة للشروط التالية ويستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة 
IV ق الطرح المنصوص عليه بالفقرة  ـيطبIII لتوظيف في رأس مال والمحررة في حصص الصناديق المشتركة لالفصل في نفس الحدود على المداخيل أو األرباح المكتتبة  من هذا  .غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلةإلى األشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة  طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة مسك محاسبةـ  لسنة  تحريرها،بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت االنتفاع ـ  استعمال موجودات الصندوق طبقا ألحكام هذه الفقرة،الحصص مسّلـمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه هادة اكتتاب وتحرير إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشـ   :االستجابة للشروط التالية ويستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة   .الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكرحسب الحالة، على األقل من موجوداتها في االكتتاب في حصص ، %75 أو %65 نفس المجلة التي تستعمل  ثالثا من22بالفصل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها في حصص  المذكورة أعاله  وكذلك III المنصوص عليها بالفقرةالتوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط  مكرر من مجلة مؤسسات 22تنمية المنصوص عليها بالفصل 
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V المشار إليها بالفقرتين في صورة تفويت شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية  ـIو  III من هذا الفصل في المساهمات التي  أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 92 من القانون عدد 22بالفصل إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة اإلحالة المنصوص عليه النتفاع باالمتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها خولت ا
تمامه إ المتعلق بشركات االستثمار كما تم تنقيحه و1988   .التوظيف الجماعي طبقا ألحكام  الفقرتين المذكورتين رابعا من مجلة مؤسسات 22صوص عليه بالفصل اإلحالة المنإحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة في المساهمات التي خولت االنتفاع باالمتيازات الجبائية  أو إعادة  من هذا الفصل IV وIIرأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في   . المذكورتينتينألحكام الفقربالنصوص الالحقة طبقا 
VIعليها بالفقرتين تكون شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص   ـIو  IIIر والمبالغ المودعة في شكل بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد  المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة مع ، بالتضامن،من هذا الفصل مطالبةتخفيض في رأس مالها قبل انتهاء بنفس الفقرتين  أو في صورة الصناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها صورة عدم استعمال رأس المال المحر   ـ 2الفصل   .شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحددة  لذلكللفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها ركات المستوجبة والتي لم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشبالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ من هذا الفصل مطالبين IV  وIIتنمية المنصوص عليها بالفقرتين ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال   .المدة المحددة لذلك

  :فيما يلي نصها VIIIدخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة  مكرر من مجلة الضريبة على 12ضاف إلى أحكام الفصل ت) 1
VIIIالحالة حسب ،األولى من تاريخ االقتناء أو الصنع أو بدء االستعمالعلى الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة السياحية من غير التي تكون الغرض األصلي لالستغالل، المقتناة ل، باستثناء السيارات والمعدات والتجهيزات المخصصة لالستغال بعنوان استهالكات اآلالت %30هذه المجلة بطرح إضافي بنسبة  من 71 تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل  ـ.  

الواردة بالمطة الثانية من الفقرة " الجبائي الجاري به العملالمتأتية من التصدير على معنى التشريع "تعوض عبارة ) 2 التي "دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة  من مجلة الضريبة على 44 من الفصل IIالفرعية األولى من الفقرة  رح الثلثين منها طبقا ألحكام هذه تنتفع المداخيل الناتجة عنها بط  ".المجلة
  .المداخيل طبقا لهذه المجلةالشركاء واألعضاء من األشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي واألعضاء طبقا لهذه المجلة وبالنسبة إلى األرباح الراجعة إلى  على مستوى الشركاء %10للضريبة على الشركات بنسبة  بالنسبة إلى األرباح الخاضعة %10وتخفض هذه النسبة إلى   :على الشركات كما يليمكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  51 من الفصل IIتنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ) 3
األشخاص الطبيعيين  من مجلة الضريبة على دخل 52الفصل  من Iمن الفقرة " ز"تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ) 4   .هذه المجلة طبقا ألحكام %10الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع األرباح  بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع %0.5وتخفض هذه النسبة إلى   :والضريبة على الشركات كما يلي
 من الفصل Iعية األولى من الفقرة يضاف إلى الفقرة الفر) 5

 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114 من القانون عدد 12
  .%25للضريبة على الشركات بنسبة  بالنسبة إلى الشركات الخاضعة %15وتخفض هذه النسبة إلى  :الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص 1989
   ـ 3الفصل   ".%45"والضريبة على الشركات بنسبة المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114القانون عدد  مكرر من 12الواردة بالفصل " %60"تعوض نسبة ) 6
  :   من مجلة األداء على القيمة المضافة بما يلي11 من الفصل Iالفقرة   تلغى وتعوض الفقرة األولى وطالع الفقرة الثانية من) 1
I المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلةقتناءاتهم االمضافة بالنسبة إلى توقيف العمل باألداء على القيمة  بنظام االنتفاع من رقم معامالتهم الجملي، %50باألداء يفوق رقم معامالت متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل يمكن للخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين يحققون  ـ.  
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بة إلى الشركات بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسمجلـّة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  من 69وتنتفع المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل    :ليةوجوبا البيانات التا محلـّي إعداد قسيمة طلب التزود في نظيرين تحمل اقتناءعملية ويجب على األشخاص المشار إليهم أعاله بالنسبة إلى كّل   .وعمليات إسداء الخدمات الالزمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات واالقتناءعمليات التوريد 
 :فيما يلي نصها)  رابعا- Iالمضافة فقرة  من مجلة األداء على القيمة 11تضاف إلى الفصل ) 2
I -ت  المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمااالقتناءوبتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة عمليات التوريد تنتفع   العمليات المنجزة من قبل التجارباستثناء)  رابعا والالزمة إلنجاز عمليات التصدير كما تم  التي تمنح حق الطرح   .الطبيعيين والضريبة على الشركات من مجلـّة الضريبة على دخل األشخاص 68تعريفها بالفصل 
  : ثالثا13الفصل  : ثالثا فيما يلي نصه 13يضاف إلى مجلة األداء على القيمة المضافة فصل ) 3
ألداء على القيمة المضافة عمليات تنتفع بتوقيف العمل با) 1   .االتصالوالمناجم ومشغلي شبكات  ،تجددةالم من غير الطاقات ،التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة على عين المكان والقطاع االستهالك باستثناء قطاع االقتصاديةالمقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي، في القطاعات  اإلحداث، الستثمارات التجهيزات المصنوعة محليا الالزمة اقتناء
  .حكوميعليها بهذا الفصل وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر  المنصوص باالمتيازات االنتفاعوتضبط شروط وإجراءات   .دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتالتلوث وأنشطة المساندة كما تم تعريفها بمجلـّة الضريبة على مقاومة والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات وقطاعات التنمية الفالحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي  في لالستثمار المحلي للتجهيزات الالزمة واالقتناءالتوريد تنتفع بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة عمليات ) 2
الواردة " 13"بعد عبارة "  ثالثا13و"تضاف عبارة ) 4  جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62 من القانون عدد 6بالفصل 

كما تم تنقيحه   المتعلق بمراجعة المعلوم على االستهالك1988  .وإتمامه بالنصوص الالحقة
أينما وردت بمجلة األداء " تأجيل توظيف"تعوض عبارة ) 5  .مراعاة االختالفات في العبارة حسب السياق ومع" توقيف العمل"على القيمة المضافة بعبارة 

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

  . تشجيع االستثمار7.3
جديد " ب" الجدول من  ثالثا18 عددالوب ثالثا 13عليها بالفصل التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص ـ  ،القيمة المضافة من مجلة األداء على 11 رابعا من الفصل I والفقرة Iبالفقرة التجهيزات والمنتجات والمواد الموردة المنصوص عليها ـ   :المعاليم الديوانية أعاله، تعفى من 7.1 و6 أحكام الفقرتين  مع مراعاة7.3.1  .مجلة األداء على القيمة المضافةق بحلالم
جديد " ب" من الجدول Iيضاف إلى الفقرة ـ  5الفصل   .بمقتضى أمر حكومي أعاله وقائمات التجهيزات المعنية 7.3.1المنصوص عليها بالفقرة  تضبط شروط وإجراءات االنتفاع باالمتيازات 7.3.2   : نصه ثالثا فيما يلي 18جلة األداء على القيمة المضافة عدد الملحق بم

وقائمات  %6شروط وإجراءات االنتفاع بنسبة  وتضبط  .محليا والتجهيزات المصنوعة محلياالتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع )  ثالثا18    ـ6الفصل   .التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي
  مبلغ المعلوم بالدينار نوع العقود والنقل    : مكرر في ما يلي نصه 11التسجيل والطابع الجبائي العدد  من مجّلة معاليم 23 الواردة بالفصل يضاف إلى التعريفة) 1
  .ماربقرض عقاري طبقا لقانون االستثفي قطاع الفالحة الممولة   االستثماراتالفالحية المخصصة إلنجاز عقود نقل ملكية األراضي .  مكرر11

  
     عن كل صفحة20

 
 : في ما يلي نصها Vالجبائي الفقرة  من مجّلة معاليم التسجيل والطابع 74يضاف إلى الفصل ) 2
Vلى أساس طلب يقدمه الفالحة على معنى قانون االستثمار، عنقل ملكية األراضي الفالحية المخصصة إلنجاز استثمار في قطاع على عقود  المدفوع النسبي إرجاع معلوم التسجيل  ـ يتم   .إيداع تصريح باالستثمار لدى المصالح المعنية سنوات من تاريخ العقد وذلك شريطة 3المشتري في أجل أقصاه 
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نجاز رجاع تقديم شهادة تثبت الدخول طور اإلويستوجب اإل رجاع ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات ويخضع اإل. الفعلي   .  الجبائية
 : هذا نصه7الجبائي العدد  مجّلة معاليم التسجيل والطابع  من25يضاف إلى الفصل ) 3
  . التونسية والخاضعة وجوبا إلجراء التسجيلبالتشريع الجبائي الجاري به العمل، المتعّلقة بنشاطها بالبالد عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تم تعريفها ) 7
" الستثماراتة بأحكام مجلة تشجيع االمنتفع"تعوض عبارة ) 4 على معنى قانون "معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة  من مجّلة 23 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل 12الواردة بالعدد  ؤرخ  الم1988 لسنة 145يضاف إلى القانون عدد  ـ 8الفصل   .طبقا للتشريع الجاري به العملالجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية لفائدة األجراء، المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن   : الحقة ما يليبالنصوص ال كما تم تنقيحه وإتمامه 1977 أوت 3 المؤرخ في 1977لسنة  54 من القانون عدد 1يضاف إلى أحكام الفصل  ـ 7الفصل  ".الستثمارا به  لجهوية طبقا للتشريع الجاريالمنتفعة بامتيازات التنمية االمصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات ال يستوجب األداء على التكوين المهني على المؤسسات   : نصه مكرر فيما يلي 29تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، فصل  كما 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 ديسمبر 31في   لسنة 57يضاف إلى الفصل األول من القانون عدد ـ  9الفصل   .العمل

 لسنة 11م عدد  من المرسو2يضاف إلى الفصل ـ  10الفصل   .وتعفى من المعلوم عمليات تصدير معجون الطماطم  :الطماطم المعدة للتحويل ما يلي المتعلق بإحداث معلوم على 2001 ماي 22 المؤرخ في 2001
 لسنة 66تعويضي على االسمنت المصادق عليه بالقانون عدد  المتعلق بتوظيف معلوم 1973 أكتوبر 17 المؤرخ في 1973
ما " شركات اإلسمنت التونسية" بعد عبارة 1982المالية لسنة  المتعلق بقانون 1981 ديسمبر 31ؤرخ في  الم1981لسنة  100 من القانون عدد 105يضاف إلى الفصل ـ  11الفصل   .وال يوظف المعلوم على الكميات المصدرة  : ما يلي1973 نوفمبر 19 المؤرخ في 1973   بالسوق المحلية باستثناء التصدير  :يلي

من مجلة معاليم  145ضاف إلى الفصل يـ  12الفصل    : هذا نصه7التسجيل والطابع الجبائي عدد 
  ـ  14 الفصل  أحكام جبائية وديوانية تتعّلق بالمؤسسات المصدرة كّليا  .لى المنتجات التي يتم تصديرهاوال يوظف المعلوم ع  :يلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة ما 1984المالية لسنة  المتعلق بقانون 1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983لسنة  113 من القانون عدد 97يضاف إلى الفصل ـ  13الفصل   .نشاطهاكما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار مصدرة كليا  المؤسسات الالمبرمة من قبل عقود التأمين) 7
تخضع المؤسسات المصدرة كّليا كما تم تعريفها بالفصل  ـ 1

ّلة بمج على الشركات لنظام المنطقة الحرة المنصوص عليها من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة 69  .الديوانة
  .بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجةكّليا لنفاياتها إلى المؤسسات المرّخص لها من قبل الوزارة المكّلفة تنطبق هذه األحكام على بيوعات المؤسسات المصدرة  كما ال  .يد البحري المسوقة محّلياعلى منتوجات الفالحة والصإنتاجها في تاريخ وضعها لالستهالك غير أن هذه األحكام ال تنطبق المستوجبة عند التوريد بعنوان المواد الموردة الداخلة في كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم واألداءات   .العمل حسب النظام الداخليمالت طبقا للتشريع الجبائي الجاري به الموّظفة على رقم المعاالمضافة والمعلوم على االستهالك واألداءات والمعاليم األخرى الخارجية والصرف الجاري بها العمل ولدفع األداء على القيمة قبل المؤسسات المصدرة كليا إلجراءات وتراتيب التجارة تخضع المبيعات المنجزة والخدمات المسداة محليا من  ـ 2
ويقوم هذا . إلنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانةيمكن للمؤسسات المصدرة كّليا أن تورد المواد الّالزمة  ـ 3  .التصريح مقام سند اإلعفاء
من األجر % 20دفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة ـ   : على المؤسسات المذكورة االنتفاع باالمتيازات الّتاليةاإلشرافاالستثمار، وكذلك المستثمرين أو من ينوبهم من األجانب في  من قانون 6المؤسسات المصدرة كّليا، وفقا ألحكام الفصل يخول لألجانب من اإلطارات الذين يتم انتدابهم من قبل   ـ4 . أو االقتناء المحلي لألمتعة الشخصية وسيارة سياحية لكّل شخص  اإلعفاء من المعاليم واألداءات المستوجبة عند الّتوريد ـ  .الخام  . سياحية لكّل مؤسسة سيارات 10دود عدد أقصى ويسند هذا االمتياز الجبائي في ح
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  .التاريختاريخ اإلحالة على أساس قيمة السيارة السياحية واألمتعة في ذلك تراتيب التجارة الخارجية ودفع المعاليم واألداءات المستوجبة في وتخضع إحالة السيارة السياحية واألمتعة موضوع اإلعفاء إلى 
   ـ 15الفصل   باالمتيازات الجبائيةمع التشريع المتعلق مالءمة التشريع الجاري به العمل   .الجاري بها العملطبقا للشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة ديوانية . الجاري به العملاإلدارية المختصة قصد الّتثبت من مطابقة نشاطها إلى التشريع لمصدرة كّليا إلى مراقبة المصالح تخضع المؤسسات ا. 5
  :على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي من مجلة الضريبة 39 من الفصل Vتنقح أحكام الفقرة ) 1
V ر من القــانون 12بصرف النظر عن أحكام الفصل  ـخ في 1989 لسنة 114عدد  مكرن األولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة ــبالمطتيالمداخيل المتأتية من األنشطة أو المشاريع المنصوص عليها  ااس الضريبة على الدخل، ثلثــــــعلى الشركات يطرح من أسبإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة لمتعلق  ا1989 ديسمبر 30 المؤرI بالفقرة االستثنائية المنصوص عليها الشروط على المداخيل واألرباح ويطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس   .مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسساتالتي يتم ضبطها على أساس محاسبة  من هذه المجلة و49الفصل  من I  من هذه المجلة11مكرر من الفصل . 
" لة من هذه المج39 من الفصل Vبالفقرة "تلغى عبارة ) 2  من الفصل Iالواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة 

 ". من هذه المجلة68بالفصل "على الشركات وتعوض بعبارة  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة 49
الواردة بالمطة السادسة من الفقرة " الفقرة"تعوض لفظة ) 3  ".الفصل"األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة  من مجلة الضريبة على دخل 49  من الفصلIالثالثة من الفقرة 
 ".77الفصل "الشركات بعبارة  الطبيعيين والضريبة على األشخاصالضريبة على دخل مجلة  من 38 من الفصل 17وبالمطتين الخامسة والسادسة من العدد  11 من الفصل Iوالثالثة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة الواردة بالمطتين الثانية "  سابعا39الفصل "تعوض عبارة ) 4
أينما وردت بالفقرة "  تاسعا48الفصل "تعوض عبارة ) 5
VII 77الفصل "الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة  األشخاص من مجلة الضريبة على دخل 48 رابعا من الفصل." 

العدد    مكرر وأحكام11فصل  من ال Iتلغى أحكام الفقرة) 6
وأحكام   رابعا39 من الفصل II وأحكام الفقرة 38 من الفصل 19  .األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات رابعا من مجلة الضريبة على دخل 48 من الفصل IIالفقرة 

 ". مكرر11 من الفصل IIفي إطار الفقرة "على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة  رابعا من مجلة الضريبة 48ا و رابع39الواردة بالفصلين " مكرر 11 من الفصل II وIفي إطار الفقرتين "تعوض عبارة ) 7
الواردة بالمطة " بمجلة تشجيع االستثمارات"تعوض عبارة ) 8  ".بالباب الرابع من هذه المجلة"بعبارة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  رابعا من مجلة 48 من الفصل Iالثالثة من الفقرة األولى من الفقرة  رابعا وبالمطة 39 من الفصل Iاألولى من الفقرة الثالثة من الفقرة 
الواردة بالفقرة األولى من الفقرة "  من%35"تلغى عبارة ) 9

I وبالفقرة األولى من الفقرة   رابعا39 من الفصلI على الشركاتابعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة ر 48 من الفصل. 
 .األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من مجلة الضريبة على دخل 48عاشرا مكرر من الفصل  VII والفقرة 39 مكرر من الفصل Vتلغى أحكام الفقرة ) 10
 .والضريبة على الشركات من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 48الفصل  ثامنا من VII مكرر والفقرة VII والفقرة 39ثالثا من الفصل  IIIقرة  مكرر والفIII والفقرة IIIتلغى أحكام الفقرة ) 11
 والفقرة IX والفقرة VII والفقرة VIتلغى أحكام الفقرة ) 12

XI والفقرة 39 من الفصل VII إحدى عشر والفقرة VII ة عشر والفقر إثنيVII خامسة عشر والفقرة VII والفقرة  سادسة عشرVII سابعة عشر والفقرة VII الشركاتمن مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  48 عشرون من الفصل. 
 .لشركاتامجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  ثامنا من 48 سادسا والفصل 39تلغى أحكام الفصل ) 13
 .الشركاتمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  تاسعا من 48 سابعا والفصل 39تلغى أحكام الفصل ) 14
  :بالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية من هذه المجلة عالوة على الشروط المنصوص عليها 77و ثالثا 39 بالفصلين يستوجب االنتفاع بالطرح المنصوص عليه : دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي خامسا من مجلة الضريبة على 39ينّقح طالع الفصل ) 15
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ات هذه المجلة عالوة على الشروط المنصوص عليها بالفقر تاسعا من 48 وبالفصل 48 اثنان وعشرون من الفصل VIIو إحدى عشر VII ثامنا وVIIبالفقرات "تلغى عبارة ) 16  اثنان وعشرون من الفصل VIIبالفقرة "الشركات وتعوض بعبارة مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  سادسا من 48الواردة بالفصل " المذكورة وبالفصل المذكور
 ".عليها بالفصل المذكور وبالفقرة المذكورة من هذه المجلة عالوة على الشروط المنصوص 77 وبالفصل 48

 . الشركات المتعلقة بنظام تجميع النتائجمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  تاسعا من 49 مكرر إلى 49تلغى أحكام الفصول من ) 17
 وأحكام الفصل 38 من الفصل 13تلغى أحكام النقطة ) 18

 .الشركاتوالضريبة على  مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 48
 مكرر من القانون عدد 8تلغى الفقرة الثالثة من الفصل ) 19

 .األنشطة االقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة المتعلق بفضاءات 1992 أوت 3 المؤرخ في 1992 لسنة 81
 .شركات التجارة الدولية حسب نوعيتهاالمتعلقة بعمليات التصدير أو بالشركات المصدرة كليا على وتطبق األحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل  :الدولية كما يليالمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة  1994 مارس 7خ في  المؤر1994 لسنة 42القانون عدد  مكرر من 7تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل ) 20
 لسنة 94 من القانون عدد 5  من الفصل2تلغى الفقرة ) 21
 .خدماتها لفائدة غير المقيمينكامل التي تسدي  المتعلق بالمؤسسات الصحية 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001
 مكرر من التعريفة الواردة بالفصل 20تلغى أحكام العدد ) 22

 . من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي23
 .التسجيل والطابع الجبائي من مجّلة معاليم 23 من الفصل VIIتلغى أحكام الفقرة ) 23
في الحاالت المنصوص عليها بالعددين "تعوض عبارة ) 24

في الحالة "مجّلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة  من 23 من الفصل VIIIالواردة بالفقرة "  ثالثا20 مكرر و20  ". ثالثا20المنصوص عليها بالعدد 
 . من مجلة األداء على القيمة المضافة9 من الفصل IVمن الفقرة  2الثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة تلغى المطة الث) 25
ب " من الجدول I من الفقرة 31 و29يحذف العددان ) 26   .جديد الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة" مكرر
 من القانون عدد 24 من الفصل 1تلغى أحكام  الفقرة ) 27

 .2017 أفريل من غرة ابتداء وذلك 2014المالية التكميلي لسنة  المتعلق بقانون 2014 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54

من االستثمارات المنصوص عليها "تعوض عبارة  ـ 16الفصل   قانون االستثمارمالءمة أحكام مجلة األداء على القيمة المضافة مع أحكام  تنّقح أحكام المّطة الرابعة من الفقرة الثالثة من ـ  17الفصل   قانون االستثمار الجبائية مع أحكام واإلجراءاتمالءمة أحكام  مجلة الحقوق   ".والتجارة ومشّغلي شبكات االتصالالمتجددة، والمناجم والبعث العقاري واالستهالك على عين المكان قات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطامن قانون االستثمار المنجزة من قبل المؤسسات من غير تلك  3من عمليات االستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل "بعبارة  من مجلة األداء على القيمة المضافة 15 من الفصل IIالفقرة  من 2الواردة بالفقرة " ستثمارات من مجلة تشجيع اال5بالفصل  ويتضمن هذا . الّتقرير المشار إليه أعاله مع مشروع قانون الماليةوتعرض الوزارة المكّلفة بالمالية على مجلس نواب الشعب  .نشاطها وديمومته استمراريةث  من حيباالمتيازوضعية المؤسسة المنتفعة ـ  . خالل السنة المنقضيةباالمتيازاترقم المعامالت بعنوان الّتصدير للمؤسسات المنتفعة ـ  . خالل السنة المنقضية ومبوبة حسب صنف المنتدبينباالمتيازاتعدد مواطن الشغل المحدثة بالمؤسسات المنتفعة ـ  .يات وكذلك المعتمديات والوالاالقتصاديةالممنوحة بعنوان السنة المالية المنقضية وتبويبها حسب القطاعات  الجبائية والمالية لالمتيازاتحجم المبالغ المخصصة ـ   :يتضمن خاصة المعطيات الّتالية تتوّلى الوزارة المكّلفة بالمالية إعداد تقرير سنوي  ـ18فصل ال .ارة ومشّغلي شبكات االّتصالوالتجالمتجددة، والمناجم والبعث العقاري واالستهالك على عين المكان الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات قانون االستثمار المنجزة من قبل المؤسسات من غير تلك  من 3عمليات االستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل ـ   :جراءات الجبائية كما يلي من مجلة الحقوق واإل32الفصل  هوية والقطاعية مع التصدير والتشغيل وعلى صعيدي الّتنمية الج الجبائية والمالية في ميداني االمتيازاتالّتقرير خاصة تقييم مردود    .2020ويبدأ العمل بهذا الفصل بمقتضى قانون المالية لسنة   .للوزارة بعد المصادقة على قانون المالية التقرير التقييمي المذكور بموقع الواب المخصص وينشر  .الفصل في أجل ال يتجاوز نهاية الثالثية األولى من كّل سنة ماليةالمكّلفة بالمالية بالمعطيات المشار إليها بالفقرة األولى من هذا ستثمار، وجوبا، الوزارة  الغرض تمد الهيئة المكّلفة باالولهذا .بيان المنهجية المعتمدة لعملية الّتقييم



  615صفحـة   2017 فيفري 21 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   15عــدد 

   ـ19الفصل   أحكام انتقالية
تواصل المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون ) 1  .هذا القانون حيز النفاذ طبق التشريع الجاري به العمل قبل دخول لمدة المخولة لها لذلكابالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها إلى غاية استيفاء  التي لم تستوف مدة الطرح، االنتفاع 2017 مارس 31العمل في دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الجاري بها أو األرباح المتأتية من االستغالل طبقا ألحكام مجلة الضريبة على   ائية بعنوان المداخيل  والتي انتفعت بامتيازات جبالنفاذحيز 
 والمنصوص عليه بالفصل 2017 أفريل من غرة داءابتالمساندة لذلك، للتشريع الجبائي الجاري به العمل المطبق على أنشطة الجامعي الخاص، بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها تخضع المداخيل واألرباح المتأتية من مشاريع السكن ) 2

  .على الشركات من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة 70
، خاضعة للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ 2017 أفريلغرة الموضوعة على ذمة شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية قبل على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمبالغ  بمجلة الضريبة الجبائية بعنوان إعادة االستثمار المنصوص عليهاحصص الصناديق، التي تمنح الحق في االنتفاع باالمتيازات تبقى عمليات االكتتاب في رأس مال المؤسسات وفي ) 3  .المذكور
 ديسمبر 31االستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول إعادة االستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل لب المؤسسات المؤهلة لالنتفاع باالمتيازات بعنوان استثمارها ص على المداخيل واألرباح المعاد 3تطبق أحكام الفقرة ) 4

2019.  
   ـ20الفصل  .به العمل قبل التاريخ المذكوربة قبل التاريخ المذكور خاضعة للنظام الجبائي الجاري تنمية المكتتإعادة إحالة حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال  والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من 2017 أفريلقبل غرة شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير األسهم وفي المنابات االجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل ن إعادة إحالة تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو م) 5
دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة  والتي 2017 أفريلشهادة إيداع تصريح باالستثمار قبل غرة التنمية الجهوية أو في قطاعات التنمية الفالحية المتحصلة على تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق ) 1

 .بمقتضى أحكام مجلة تشجيع االستثماراتاالنتفاع بالطرح المذكور إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك الطرح الكّلي أو الجزئي للمداخيل أو األرباح المتأتية من النشاط، 
  .طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ، باالمتيازات المذكورةوالمتحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار والتي تدخل ،  الواردة بهذا القانونوالمؤهلة لالنتفاع باالمتيازات الجبائية من هذا الفصل 1أو في القطاعات المنصوص عليها بالفقرة   ار في المناطق تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثم) 2
 .2019 ديسمبر 31أجل أقصاه  ودخول االستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في 2017ديسمبر  31 المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاهاالنتفاع باالمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا ألحكام المجلة  والتي تمنح الحق في 2017 أفريلتصريح باالستثمار قبل غرة االكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع كام مجلة تشجيع االستثمارات عمليات ألح خاضعة تبقى) 3
ديسمبر  31تخضع المؤسسات الناشطة في  ـ 21الفصل  .2019 ديسمبر 31أقصاه المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل ، خاضعة ألحكام المجلة 2017 أفريلتصريح باالستثمار قبل غرة  ألحكام مجلة تشجيع االستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع باالمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا االنتفاعتمنح الحق في تبقى عمليات إعادة استثمار األرباح صلب الشركات التي ) 4

على  في قطاعات استثمارات المساندة ومقاومة التلوث 2016 ابتداء من الجبائي الجاري به العمل للتشريع  معنى هذا القانون مع مراعاة أحكام هذا القانون، تعوض ابتداء من  ـ 22الفصل  .2017جانفي  1 ابتداء من وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو األرباح المحققة 2017 أفريلغرة  مجلة "و" مجلة تشجيع االستثمارات" عبارتا 2017 أفريلغرة   لسنة 120تضى القانون عدد تشجيع االستثمارات الصادرة بمق
وذلك مع مراعاة " التشريع الجبائي الجاري به العمل"بعبارة فصول المجلة المذكورة أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وكذلك اإلحاالت إلى " 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993   محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2017 فيفري 14تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ   .2017 أفريل غرة من ابتداء القانون هذا أحكام تطبق القانون، بهذا الواردة المخالفة األحكام مراعاة مع ـ 23الفصل   تطبيق القانون تاريخ ضبط  .االختالفات في العبارة




