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 16مؤرخ في  2020 لسنة 6 عدد مرسوم من رئيس الحكومة

للتخفيف  راءات جبائية وماليةبسن إجيتعلق  2020أفريل 

  ."19 - كوفيد" فيروس كوروناانتشار تداعيات حّدة من 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير المالية،

والفقرة الثانية  65بعد االطالع على الدستور وخاّصة الفصل 

  منه، 70من الفصل 

على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد و

وعلى جميع  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81

لسنة  65القانون عدد وخاصة  النصوص التي نقحتها أو تممتها

المتعلق بقانون المالية  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018

  ،2019لسنة 

وعلى مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 

ّم تنقيحها كما ت 1988جوان  2المؤرخ في  1988لسنة  61

لسنة  78عدد وخاصة القانون  وإتمامها بالنصوص الالحقة

بقانون المالية  المتعلق 2019ديسمبر  23مؤرخ في ال 2019

  ،2020لسنة 

 1983ديسمبر  30المؤرخ في  113وعلى القانون عدد 

تمامه إكما تم تنقيحه و 1984المتعلق بقانون المالية لسنة 

 المؤرخ 2016لسنة  78 عدد وخاصة القانون بالنصوص الالحقة

 ،2017المتعلق بقانون المالية لسنة  2016ديسمبر  17في 
على مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة و

المؤرخ  1989لسنة  114على الشركات الصادرة بالقانون عدد 

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص ، 1989ديسمبر  30في 

 23مؤرخ في ال 2019لسنة  78عدد  وخاصة القانونالالحقة 

  ،2020بقانون المالية لسنة  المتعلق 2019ديسمبر 

أوت  3المؤرخ في  1992لسنة  81وعلى القانون عدد 

كما تم تنقيحه  المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية 1992

 2017لسنة  8وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

لمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات ا 2017فيفري  14المؤرخ في 

  ،الجبائية

مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  42وعلى القانون عدد 

والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة التجارة  1994

الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون 

المتعلق  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8عدد 

  جعة منظومة االمتيازات الجبائية،بمرا

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع  1997فيفري  3المؤرخ في  1997لســنة  11

لسنة  53القانون عدد  وخاصةالنصوص التي نقحتها أو تممتها 

المتعلق بقانون المالية  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015

  ،2016لسنة 

جويلية  26المؤرخ في  1999لسنة  71القانون عدد  وعلى

  منه، 114المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل  1999

على مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بالقانون و

كما تم تنقيحها  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82عدد 

ة لسن 78القانون عدد  وخاصةوإتمامها بالنصوص الالحقة 

المتعلق بقانون المالية  2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019

  ،2020لسنة 

 28المؤرخ في  2001لسنة  123القانون عدد وعلى 

وخاصة  2002المتعلق بقانون المالية لسنة  2001ديسمبر 

وخاصة  تمامه بالنصوص الالحقةإكما تم تنقيحه و منه، 68الفصل 

 2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78عدد القانون 

  ،2020المتعلق بقانون المالية لسنة 

فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8وعلى القانون عدد 

المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية كما تم  2017

لسنة  47تمامه بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون عدد إتنقيحه و

والمتعلق بتحسين مناخ  2019ماي  29المؤرخ في  2019

  االستثمار،    

ديسمبر  18المؤّرخ في  2017لسنة  66القانون عدد وعلى 

  ،2018المتعلق بقانون المالية لسنة  2017

أفريل  12المؤّرخ في  2020لسنة  19وعلى القانون عدد 

بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم المتعّلق  2020

  ،"19 - د كوفي" نتشار فيروس كوروناإلغرض مجابهة تداعيات 

  .جلس الوزراءوبعد مداولة م

  :ُيصدر المرسوم اآلتي نّصه

  الباب األّول

  تأجيل دفع الضريبة على الشركات

  2020ماي  31إلى غاية 

د األجل األقصى إليداع التصريح بالضريبة مّدُي ـ الفصل األّول

 2019على النتائج المحققة بعنوان سنة  الشركات المستوجبةعلى 

  .2020ي ما 31غاية إلى 

 مراسيـــم
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تطبق أحكام هذا الفصل على التسبقة المنصوص عليها 

مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  51بالفصل 

الطبيعيين والضريبة على الشركات والمستوجبة على الشركات 

  .من نفس المجلة 4والتجمعات المشار إليها بالفصل 

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المساهمة االجتماعية 

 66من القانون عدد  53ضامنية المنصوص عليها بالفصل الت

المتعلق بقانون  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة 

 78كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  2018المالية لسنة 

المتعلق بقانون  2019ر بديسم 23المؤرخ في  2019لسنة 

زعة وعلى الضريبة بعنوان المداخيل المو 2020المالية لسنة 

 52من الفصل   Iمن الفقرة" ج مكرر"المذكورة بالفقرة الفرعية 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

  .الشركات

ال تطبق أحكام هذا الفصل على الشركات المنصوص عليها 

من مجلة  49من الفصل   Iمن الفقرة الرابعة من الفقرة 3بالفقرة 

خاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الضريبة على دخل األش

وعلى التجمعات المكونة بين مؤسسات  على المؤسسات البتروليةو

بترولية وكذلك على المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في 

  .إطار اتفاقيات خاصة

  الباب الثاني

  أشهر 3تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع األداء لمدة 

اآلجال المنصوص عليها بصرف النظر عن ـ  2 الفصل

في  ايا التأخيربالتشريع الجاري به العمل، يتّم تعليق العمل بخط

من مجلة الحقوق  81المنصوص عليها بالفصل  اتدفع األداء

 2020 أفريل أّولالجبائية خالل الفترة الممتدة من  واإلجراءات

وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة  2020جوان  30إلى غاية 

  . "19 - كوفيد " فيروس كورونا انتشار من تداعيات

  الباب الثالث

المضافة  استرجاع فائض األداء على القيمة إجراءاتتيسير 

  االستغاللالمتأتي من 

من  IIمن الفقرة  3العدد بصرف النظر عن أحكام ـ  3 الفصل

يمكن  ،من مجلة األداء على القيمة المضافة 15الفصل 

   فيروس كورونا نتشاراللمؤسسات المتضررة من تداعيات 

المطالبة باسترجاع فائض األداء المتأتي من  "19 - كوفيد "

بآخر تصريح مودع بعنوان األشهر من فيفري  المسجل االستغالل

  .متتاليةأشهر  6لمدة  اشتراط استرساله دون 2020لى سبتمبر إ

 31قبل طالب االسترجاع المودعة ويطبق هذا اإلجراء على َم

  .2020 ديسمبر

 باب الرابعال
إعفاء اإلرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة 

حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية من األداء على 

  القيمة المضافة ومن األتاوة على االتصاالت

  ـ  4 الفصل

لفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوائح "تضاف عبارة  -1

ة بالفقرة الثانية من الوارد" لجمع تبرعات"بعد عبارة " الصحية و

من مجلة األداء على القيمة  9من الفصل  IVمن الفقرة  5العدد 

  .المضافة

من  68ُتضاف في نهاية الفقرة الخامسة من الفصل  -2

 2001ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة  123القانون عدد 

كما تم تنقيحه وإتمامه  2002والمتعلق بقانون المالية لسنة 

ولفائدة حساب التوقي ومجابهة "قة، عبارة بالنصوص الالح

  ".الجوائح الصحية

  الباب الخامس

  التمديد في آجال خالص معاليم الجوالن

د أجل خالص معلوم الجوالن على العربات مّدُيـ  5 الفصل

السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون 

عويضي على النقل الت والمعلوم الوحيدوعلى الدراجات النارية 

أفريل  10و 5خالصهما تباعا يومي يحل أجل  نبالطرقات الذي

  .2020أفريل  30وذلك إلى غاية  2020
المعلوم الوحيد التعويضي على النقل  احتسابويعلق سريان 

بالطرقات المستوجب على العربات والشاحنات الخاضعة إليقاف 

أفريل  30ل إلى أفري أّولهذا المعلوم خالل الفترة الممتدة من 

2020.  

  الباب السادس

جال التقادم وخطايا التأخير في مادة آتعليق سريان 

  استخالص الديون العمومية المثقلة

تعلق آجال سريان التقادم المعمول بها في مادة ـ  6الفصل 

استخالص الديون العمومية المثقلة الراجعة إلى الهيئات الخاضعة 

ة أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين ألحكام مجلة المحاسبة العمومي

 2020مارس  23العموميين وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 

اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي  موفىإلى 

  .الشامل

المنح ، لحجز من قبل المحاسبين العمومييناال تخضع للعقلة و

لة المسندة للمدينين العموميين بعنوان مساعدات اجتماعية طي

اليوم الخامس  موفىإلى  2020مارس  23الفترة الممتدة من 

  .عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل
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وال تطبق خطايا التأخير في االستخالص الموظفة على الديون 

من مجلة الحقوق  88المثقلة المنصوص عليها بالفصل 

مكرر من مجلة المحاسبة  72واإلجراءات الجبائية والفصل 

من مجلة الجباية المحلية على مبالغ الديون  19والفصل العمومية 

لى إأفريل  1من الفترة الممتدة  المستوجبة الدفع، وذلك طيلة

  .اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل موفى

وال يمكن أن يؤدي تطبيق هذه األحكام إلى إرجاع مبالغ لفائدة 

للمبالغ المسددة باستثناء  المدينين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي

  .حاالت صدور حكم بات

  الباب السابع

  جال مضاعفة الخطايا المروريةآتعليق 

يعلق أجل مضاعفة الخطايا المرورية المنصوص ـ  7 الفصل

من مجلة الطرقات وذلك بالنسبة للمخالفات  114 عليه بالفصل

 سمار 23الفترة الممتدة من  طيلة التي حّل أجل مضاعفتها خالل

اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي  موفىلى إ

  .الشامل

وال يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ 

  .لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة

  الباب الثامن

  الجبائيةالتمديد في أجل إيداع التصاريح 

ريح الشهرية باألداءات يمدد أجل إيداع التصاـ  8الفصل 

الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والتي حّل 

مارس  19وذلك إلى غاية  2020مارس  15أجلها في تاريخ 

2020.  

احتساب خطايا التأخير  2020أفريل  موفىلى إكما يعلق 

للمطالبين باألداء غير المنخرطين  وذلك بعنوان التصاريح الجبائية

لتصريح ودفع األداء عن بعد التي حل أجلها خالل بمنظومة ا

  .2020أفريل  30لى غاية إمارس  23الفترة الممتدة من 

  الباب التاسع

  تعليق آجال التقادم وآجال المراجعة الجبائية

علق آجال التقادم وكافة اآلجال المتعلقة بإجراءات ُتـ  9الفصل 

ذلك آجال بما في  ،المراجعة الجبائية وبالتوظيف اإلجباري

الممنوحة للمطالب باألداء الواردة بمجلة الحقوق  االعتراض

مارس  23خالل الفترة الممتدة من ، وذلك واإلجراءات الجبائية

اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر  موفىلى إ 2020

  .الصحي الشامل

  الباب العاشر

 2020السماح للمؤسسات المصّدرة كليا بالترفيع خالل سنة 

 منبة التسويق المحّلي من رقم معامالتها المحّقق في نس

  التصدير

  ـ  10الفصل 

 14بصرف النظر عن األحكام المخالفة والواردة بالفصل  -1

 2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8من القانون عدد 

من  21والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائّية، والفصل 

المتعلق  1992أوت  3لمؤرخ في ا 1992لسنة  81القانون عدد 

مكرر من القانون عدد  7بفضاءات األنشطة االقتصادية والفصل 

والمتعلق بالنظام  1994مارس   7المؤرخ  في  1994لسنة  42

المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، يخّول 

للمؤّسسات الصناعّية المصّدرة كلّيا والناشطة في قطاعات 

غذائّية وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع الصناعات ال

في نسبة التسويق المحّلي لمنتجاتها إلى  2020خالل سنة 

  .2019من رقم معامالتها للتصدير المحّقق خالل سنة  100%

كما يخّول للمؤسسات المصّدرة كليا األخرى الترفيع خالل 

اتها في نسبة التسويق المحّلي لمنتجاتها أو خدم 2020سنة 

من رقم معامالتها للتصدير المحّقق خالل  %50حسب الحالة إلى 

  .2019سنة 

   % 50وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 

على أساس رقم معامالتها للتصدير المحقق منذ  % 100أو 

  .الدخول طور النشاط الفعلي

تخضع مبيعات المؤسسات المشار إليها أعاله عند وضعها  -2

ك إلى دفع المعاليم واألداءات المستوجبة حسب نوع لالستهال

البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى 

أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية 

  .عند وضعها لالستهالك

غير أّنه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات 

ا لالستهالك لدفع المعاليم واألداءات التعويضّية عند وضعه

المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاّصة بها في تاريخ 

  :تسجيل التصريح بالوضع لالستهالك، وذلك في الحالتين التاليتين

عندما يكون المنتوج المحّول خاضعا عند وضعه لالستهالك  -

لموّردة لمعاليم وأداءات بنسب أقّل من التي تخضع لها المواد ا

 الداخلة في إنتاجه،
  عندما يكون الموّجه إليه المنتوج المصّنع ينتفع بإعفاء كّلي 

 .أو جزئي من المعاليم واألداءات المستوجبة
تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل  - 3 

التي يتم تسويقها محليا للضرائب واألداءات والمعاليم الموظفة 

محقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع على رقم المعامالت ال

  . الجبائي الجاري به العمل
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  الباب الحادي عشر

لفائدة القطاعات والمؤسسات  قروضالآلية لضمان إحداث 

 المتضّررة
واالستغالل تحدث آلية لضمان قروض التصّرف  ـ 11الفصل 

متضّررة من تداعيات الالمسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات 

  ."19 - كوفيد "ا كورون وسنتشار فيرإ

 500 في حدود مبلغوتشمل هذه اآللية ضمان قروض جديدة 

إلى  2020خالل الفترة من غرة مارس  تسندوالتي  مليون دينار

 سبع سنواتمّدة أقصاها  وتسّدد على 2020 ديسمبر 31غاية 

  .منها سنتين إمهال

مليون دينار على موارد الصندوق الوطني  100ص مبلغ يخّص

وكل الموارد األخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشريع  مانللض

ويعهد بالتصرف فيها إلى . اآلليةلفائدة هذه الجاري به العمل 

 الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية

  .اآلليةتضبط شروط وكيفية التصرف في هذه 

 الباب الثاني عشر
استمرارية  توسطة لضمانوالممساندة المؤسسات الصغرى 

 مواطن الشغل والمحافظة علىنشاطها 
مليون دينار على  300يخصص اعتماد بمبلغ ـ  12الفصل  

موارد ميزانية الدولة إلعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة 

من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة 

وذلك خالل ، "19 - فيد كو"من تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  . 2020ديسمبر  31إلى غاية  2020مارس  23الفترة من 

وال يشمل هذا الخط المؤسسات الناشطة في القطاع المالي 

 والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري

  . ومشغلي شبكات االتصال

وتضبط بمقتضى أمر حكومي شروط االنتفاع بهذا الخط وصيغ 

  .فيهالتصرف 

  الباب الثالث عشر

  أحكام مختلفة

  ـ  13الفصل 

تضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس تعريف المؤسسات  -1

 2المتضررة وشروط انتفاعها باألحكام المنصوص عليها بالفصول 
 .من هذا المرسوم 12و  11و 3و

يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية تمديد اآلجال  -2

من هذا  8و 5و 2والفصول المنصوص عليها بالفصل األّول 

المرسوم وكذلك أجل خالص معلوم الجوالن الذي يحل أجله في 

 .2020ماي  5

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 14الفصل 

  .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

 .2020 أفريل 16تونس في 
  رئيس الحكومة 

 إلياس الفخفاخ

 

 17 مؤرخ في 2020 لسنة 7 عددة مرسوم من رئيس الحكوم

يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق باألعوان  2020أفريل 

والمنشآت العمومية والمصالح  العموميين وبسير المؤسسات

  .اإلدارية

  إن رئيس الحكومة،

والفقرة الثانية  65 بعد االطالع على الدستور وخاّصة الفصل

  منه، 70من الفصل 

جويلية  14المؤرخ في  1967نة لس 29على القانون عدد و

المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون  1967

األساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 4المؤرخ في  2012لسنة  13وخاصة القانون األساسي عدد 
 ،2012أوت 

سبتمبر  26المؤرخ في  1970لسنة  6وعلى المرسوم عدد 

تعلق بضبط القانون األساسي ألعضاء دائرة المحاسبات الم 1970

المرسوم عدد  وآخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ،2011سبتمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  90
 1972المؤرخ في أول أوت  1972لسنة  67وعلى القانون عدد 

ها، المتعلق بتسيير المحكمة اإلدارية وضبط القانون األساسي ألعضائ

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي 

 ،2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  78عدد 
ماي  15المؤرخ في  1995لسنة  46وعلى القانون عدد 

المتعلق بالنظام األساسي العام ألعوان الديوانة وعلى  1995

ألساسي جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون ا

 ،2013جويلية  30المؤرخ في  2013لسنة  28عدد 
 7مؤرخ في ال 2018لسنة  47عدد وعلى القانون األساسي 

باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية  المتعلق 2018أوت 

 منه، 15وخاصة الفصل  المستقلة
ماي  31المؤرخ في  1967لسنة  20على القانون عدد و

ون األساسي العام للعسكريين، وعلى المتعلق بضبط القان 1967

 47جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

  ،2009جويلية  8المؤرخ في  2009لسنة 

أوت  6المؤرخ في  1982لسنة  70وعلى القانون عدد 

المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن  1982

أو تممته وخاصة الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته 

  ،2013ديسمبر  19المؤرخ في  2013لسنة  50القانون عدد 


