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يتعلق   2011 أفريل   18 في  مؤرخ   2011 لسنة   28 عدد  مرسوم 
بإجراءات جبائية ومالية ملساندة االقتصاد الوطني.

إن رئيس اجلمهورية املؤقت،
باقتراح من وزير املالية،

 2011 مارس   23 في  املؤرخ   2011 لسنة   14 عدد  املرسوم  على  االطالع  بعد 
املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر املرسوم اآلتي نصه :

الفصل األول ـ ال تطبق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل 
األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات على :

ـ املداخيل املكتتبة في رأس املال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات 
التي تنجز استثمارات مبناطق التنمية اجلهوية املنصوص عليها بالفصل 

23 من مجلة تشجيع االستثمارات،

ـ املداخيل املكتتبة في رأس املال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات 
من   34 بالفصل  عليها  املنصوص  اجلهات  في  استثمارات  تنجز  التي 

املجلة املذكورة،
ـ املداخيل املعاد استثمارها في بعث مشاريع فردية منجزة مبناطق التنمية 
اجلهوية املنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع االستثمارات أو 

باجلهات املنصوص عليها بالفصل 34 من نفس املجلة.
وتطّبق أحكام هذا الفصل على املبالغ احملررة أو املستعملة إلى غاية 31 

ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ  تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 23 من مجلة تشجيع 

االستثمارات وتعّوض مبا يلي :
النهوض  صندوق  في  املساهمة  من  اإلعفاء   : (جديدة)  ـ   3 الفقرة 
إلى  بالنسبة  املهني  التكوين  على  األداء  ومن  األجراء  لفائدة  باملسكن 
االستثمارات  إلى  وبالنسبة  السياحة  قطاع  في  املنجزة  االستثمارات 
أنشطة  وبعض  التقليدية  والصناعات  الصناعة  قطاعات  في  املنجزة 
اخلدمات باملجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية اجلهوية ومبناطق 

تشجيع التنمية اجلهوية ذات األولوية.
مكرر   25 فصل  االستثمارات  تشجيع  مجلة  إلى  يضاف  ـ    3 الفصل 

فيما يلي نصه :
غرة  من  ابتداء  بها  املصّرح  االستثمارات  تنتفع   : مكرر   25 الفصل 
والصناعات  والسياحة  الصناعة  قطاعات  في  واملنجزة   2011 جانفي 
التقليدية وبعض أنشطة اخلدمات املنصوص عليها بالفصل 23 من هذه 
املجلة واملنجزة مبناطق تشجيع التنمية اجلهوية احملددة باألمر املنصوص 
النظام  في  األعراف  مبساهمة  الدولة  بتكفل  املذكور   23 بالفصل  عليه 
القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور املدفوعة لألعوان التونسيني 

كاآلتي :
ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية اجلهوية في قطاع السياحة : تكّفل 
الدولة بهذه املساهمة ملدة العشر سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول 

في طور النشاط الفعلي،
ـ بالنسبة إلى املجموعة األولى من مناطق تشجيع التنمية اجلهوية التي 

تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض 
أنشطة اخلدمات : تكّفل الدولة بهذه املساهمة ملدة اخلمس سنوات األولى 

ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،

اجلهوية  التنمية  تشجيع  مناطق  من  الثانية  املجموعة  إلى  بالنسبة  ـ 
التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية 
وبعض أنشطة اخلدمات : تكّفل الدولة بهذه املساهمة ملدة اخلمس سنوات 
األولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وبنسبة من هذه 

املساهمة ملدة خمس سنوات إضافية تضبط كما يلي :

نسبة تكّفل الدولة السنة املعنية بتكّفل الدولة 
السنة األولى                  ٪80 
السنة الثانية                  ٪65
السنة الثالثة                     ٪50
السنة الرابعة                  ٪35
السنة اخلامسة                  ٪20

ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية اجلهوية ذات األولوية التي تضبط 
قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة 
اخلدمات : تكّفل الدولة بهذه املساهمة ملدة العشر سنوات األولى ابتداء 

من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.
من   VIII بالفقرة  الوارد  دينار“   20.000” مبلغ  يرّفع  ـ    4 الفصل 
الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة 

على الشركات إلى 50.000 دينار.
الفصل 5 ـ  بصرف النظر عن أحكام الفقرتني الفرعيتني ”أ“ و“ب“ من 
امللحق مبجلة األداء على  العدد 3 من الفقرة I من اجلدول ”ب مكرر“ 

القيمة املضافة :
محليا  مصنوع  مثيل  لها  ليس  والتي  املوّردة  التجهيزات  تخضع   -
املنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 
من مجلة تشجيع االستثمارات لألداء على القيمة املضافة بنسبة 6% 

بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع االستثمارات،
التجهيزات  بعنوان  املضافة  القيمة  على  باألداء  العمل  يوقف   -
املصنوعة محليا املنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 
من  ابتداء  واملقتناة  االستثمارات  تشجيع  مجلة  من   56 والفصل   50
تاريخ دخول استثمارات إحداث املشاريع املنصوص عليها بالفصل 5 من 

مجلة تشجيع االستثمارات طور النشاط الفعلي.
الفصل 6 ـ  تعوض نسبة %6 الواردة بالفقرة 3 من الفصل 130 من 

مجلة الديوانة بنسبة 3%.
املتعلقة  املراسيم  معنى  على  املتضررة  للمؤسسات  ميكن  ـ    7 الفصل 
 14 بعد  الصادرة  نشاطها  ملواصلة  املؤسسات  ملساندة  ظرفية  بإجراءات 
اإلستهالكات  للضريبة  اخلاضع  الربح  ضبط  لغاية  طرح   2011 جانفي 
التي تقوم بها بعنوان اآلالت والتجهيزات واملعدات الالزمة لالستغالل 
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طبقا  لإلستهالك  والقابلة   2011 سنة  خالل  املوّردة  أو  محليا  املقتناة 
للتشريع اجلاري به العمل وذلك على أساس نسبة استهالك قصوى بـ 

.33,33%

تشجيع  مجلة  من   16 الفصل  أحكام  عن  النظر  بصرف  ـ    8 الفصل 
املؤرخ   1992 لسنة   81 عدد  القانون  من   21 والفصل  اإلستثمارات 
في 3 أوت 1992 املتعلق بفضاءات األنشطة اإلقتصادية والفصل 7 
 1994 مارس   7 في  املؤرخ   1994 لسنة   42 عدد  القانون  من  مكّرر 
واملتعلق بالنظام املطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، ميكن 
للمؤسسات املصدرة كليا كما مت تعريفها بالتشريع اجلاري به العمل بيع 
خالل سنة 2011 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق 
احمللية وذلك في حدود نسبة %50 من رقم معامالتها للتصدير احملقق 

خالل سنة 2010.
وتخضع املبيعات واخلدمات املعنية بهذا الفصل ألحكام الفصل 17 من 

مجلة تشجيع اإلستثمارات.
الفصل 9 ـ  تدفع دون مراقبة جبائية مسبقة تسبقة بنسبة

%50 من فائض الضريبة على الشركات في أجل 30 يوما من تاريخ 
تقدمي مطلب اإلسترجاع املستوفي جلميع الشروط القانونية. وترفع هذه 
النسبة إلى %100 بالنسبة إلى املؤسسات املتضررة على معنى املراسيم 
املتعلقة بإجراءات ظرفية ملساندة املؤسسات ملواصلة نشاطها الصادرة بعد 

14 جانفي 2011.

تطبق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل على املؤسسات التي تخضع 
على  التصديق  مت  والتي  حسابات  مراقب  لتدقيق  قانونا  حساباتها 
حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة 
على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض 
لها  إحترازات  التصديق  هذا  يتضمن  أن  ودون  الشركات  على  الضريبة 

مساس بأساس األداء.
تطّبق أحكام هذا الفصل على فائض األداء موضوع مطالب االسترجاع 

املستوفاة جلميع الشروط القانونية واملودعة قبل غرة جانفي 2012.
أجل  في  تلقائية  بصفة  يقوم  باألداء  مطالب  كل  ينتفع  ـ    10 الفصل 
أقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع تصاريح جبائية تصحيحية للتصاريح 
املودعة قبل غرة فيفري 2011 بالنسبة إلى السنوات التي لم يشملها 
التقادم باإلعفاء من خطايا التأخير املستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع 

اجلبائي اجلاري به العمل.
ال تطبق أحكام هذا الفصل على املطالبني باألداء الذين مت تبليغهم قرار 
توظيف إجباري لألداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 

.2011

أجل  في  تلقائية  بصفة  يقوم  باألداء  مطالب  كل  ينتفع  ـ    11 الفصل 
اجلبائية التي لم يشملها  التصاريح  سبتمبر 2011 بإيداع  أقصاه 30 
التقادم وغير املودعة والتي حل أجلها قبل غرة فيفري 2011 باإلعفاء 
من خطايا التأخير املستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع اجلبائي اجلاري 

به العمل.
ال تطبق أحكام هذا الفصل على املطالبني باألداء الذين مت تبليغهم قرار 
توظيف إجباري لألداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 

.2011

الديون  بعنوان  املدفوعة  غير  املبالغ  جدولة  إعادة  ميكن  ـ    12 الفصل 
اجلبائية الراجعة للدولة واخلطايا والعقوبات املالية والديوانية والصرفية 
عليها  املنصوص  اجلبائي  العفو  إطار  في  املبرمة  اجلدوالت  من  املترتبة 
ضمن أحكام الفصلني 2 و 8 من القانون عدد 25 لسنة 2006 املؤرخ 
من  و5   1 والفصلني  جبائي،  عفو  بسن  املتعلق   2006 ماي   15 في 
املتعلق   2006 جويلية   31 في  املؤرخ   2006 لسنة   1 عدد  املرسوم 
عليه  املصادقة  متت  كما  اجلبائي  بالعفو  لالنتفاع  جديدة  آجال  بتحديد 
 2006 نوفمبر   9 في  املؤرخ   2006 لسنة   74 عدد  القانون  مبقتضى 
وذلك، شريطة تقدمي مطلب إلى قابض املالية املختص وتسديد القسط 

األول قبل 30 سبتمبر 2011.
املتبقية بعنوان  تطّبق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل على املبالغ 
املهنية  أو  التجارية  أو  الصناعية  الصبغة  ذات  املؤسسات  على  املعلوم 
واملعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة املترتبة من اجلدوالت املبرمة في إطار 

العفو اجلبائي.
كما ميكن إعادة جدولة املبالغ غير املدفوعة بعنوان املعلوم على العقارات 
املبرمة  اجلدوالت  من  املترتبة  املبنية  غير  األراضي  على  واملعلوم  املبنية 
طبقا ملقتضيات الفصل 5 من القانون املذكور شريطة تقدمي مطلب في 
الغرض إلى قابض املالية املختص وتسديد القسط األول قبل 30 جوان 

.2011

وأصناف  املتبقية  الديون  قيمة  حسب  اجلديدة  الدفع  جدوالت  وتضبط 
املطالبني باألداء بقرار من وزير املالية لفترة أقصاها ثالث سنوات بالنسبة 
إلى الديون الراجعة للدولة وسنتني بالنسبة إلى الديون الراجعة للجماعات 

احمللية حتتسب بداية من تاريخ صدور هذا املرسوم.
على  املوظفة  االستخالص  في  التأخير  خطايا  تطبق  ال  ـ    13 الفصل 
الديون املثقلة املنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة احلقوق واإلجراءات 
اجلبائية والفصل 72 مكرر من مجلة احملاسبة العمومية والفصل 19 من 

مجلة اجلباية احمللية، على املبالغ املسددة خالل سنة 2011.
ال ميكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة املدين 
أو مراجعة اإلدراج احملاسبي للمبالغ املسددة إلى تاريخ صدور هذا املرسوم 
القيام،  دون  اإلجراء  هذا  يحول  وال  بات  حكم  صدور  حاالت  باستثناء 

خالل سنة 2011، بإجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خالص الدين.
الفصل 14ـ   تلغى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 58 لسنة 2010 

املؤرخ في 17 ديسمبر 2010 املتعلق بقانون املالية لسنة 2011.
الفصل 15 ـ  تطبق أحكام الفصلني 5 و 6 من هذا املرسوم إلى غاية 

31 ديسمبر 2011.

التجارة  ووزير  املالية  ووزير  االجتماعية  الشؤون  وزير  ـ    16 الفصل 
والسياحة ووزير التكوين املهني والتشغيل ووزير الصناعة والتكنولوجيا 
مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس اجلمهورية املؤقت

فؤاد املبزع


