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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 )مقتطفات(  2019يتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27مؤرخ في  2018لسنة  56قانون عدد 
 

  باسم الشعب،
 

 .وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
 

 نصه:يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي 
 
 

 
 الجباية مصالح إزاء به االعتصام يمكن الذي المهني السر مجال توضيح

 
 

 المالية قانون مشروع من وبفصلها الفصل هذا أحكام دستورية بعدم القوانين مشاريع دستورية لمراقبة الوقتية الهيئة قضت) – 36 الفصل
 قرارها بمقتضى وذلك الهيئة لقرار طبقا ثانية فيها للتداول الّشعب نّواب مجلس على لعرضها الجمهورية رئيس إلى وإحالتها 2019 لسنة
 .(2018 ديسمبر 26 بتاريخ 07/2018 عدد

 
 

 سحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات
 
 

 :من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي 56يضاف إلى أحكام الفصل  – 44الفصل 

 .تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي −

 ترشيد تداول األموال نقدا، −

 وتأطير تبادل المعلومات معها.رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية  −
 

  – 52الفصل 

 :من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية األحكام التالية 15تضاف إلى الفصل  -1

يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول األجنبية التي تربطها مع 
معلومات والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية تونس اتفاقيات لتبادل ال

 .المختصة

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية 
 :لالزمة لتنفيذ مهامهااآلتي ذكرها المعلومات ا

 البنك المركزي التونسي، −

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، −

 المعهد الوطني لإلحصاء، −

 الوكالة الفنية للنقل البري، −

 السجل الوطني للمؤسسات، −

 إدارة الملكية العقارية،  −

 .إدارة الديوانة −

 .المكلّف بالماليةويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير 

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل على األشخاص المدعوين بحكم وظائفهم 
ومشموالتهم لالطالع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعاله بهذا الفصل وكذلك 

العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية ومصالح االستخالص وعلى أعضاء لجان المصالحة على 
 .من هذه المجلة 127و 119و 117ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري المنصوص عليها بالفصول 

اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية" الواردة بالفقرة تلغى عبارة "أو للدول التي تربطها مع تونس  -2
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وعبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات  15الثالثة من الفصل 

الواردة  النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إال بإذن من القاضي المختص"والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية وال تسلّم هذه 
 .بالفقرة الرابعة من نفس الفصل
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 
 إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية

 
 

 ـ 53الفصل 

ريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للب -1
 .وحسب نموذج تعده اإلدارة 2020فيفري  15وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه  2019ديسمبر  31لديها في تاريخ 

 .ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها

 مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:من  17تضاف إلى الفصل  -2
دون المساس بأحكام الفقرة األولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح 

بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خالل لمصالح الجباية مرجع النظر خالل الخمسة عشر يوما األولى من كل ثالثية مدنية 
 .الثالثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعّده اإلدارة

 .2020من هذا الفصل على الحسابات التي تّم فتحها أو غلقها ابتداء من غّرة جانفي  2تطبّق أحكام العدد  -3
 
 

 ية بأرقام الحسابات البنكية والبريديةإرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنو
 
 

 ـ 54الفصل 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما  56تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل  -1
 :يلي نصها

حساب المطالب باألداء وكذلك تاريخ فتح وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ول −
 .هذه الحسابات

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  59من الفصل  II تضاف إلى الفقرة األولى من الفقرة -2
 :مّطة جديدة فيما يلي نصها

الوطني للبريد باسم ولحساب األشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان  −
 .هذه الحسابات

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما  59من الفصل  II يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة -3
 :يلي

من هذه المجلة أن يرفقوا تصريحهم  27مداخيل المشار إليها بالفصل كما يتعين على المعنيين باألمر باستثناء منهم األشخاص المحققين لل
 .السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات

دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من مجلة الضريبة على  59من الفصل  II تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة -4
 :مطة جديدة فيما يلي نصها

تاريخ بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب األشخاص المعنيين وكذلك  −
 .هذه الحسابات فتح

 
 

 لمساعدة اإلدارية في المادة الجبائيةتفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات وا
 
 

 ـ 55الفصل 

  :من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يلي 16يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل  -1

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق 
 .داءبتبادل المعلومات والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين باأل

 :من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها 40تضاف إلى الفصل  -2

المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة اإلدارية في لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول 
ما. وال المادة الجبائية يمكن عند االقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يو

القصوى لعملية المراجعة المعمقة والحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة  تؤخذ هذه المّدة بعين االعتبار الحتساب المدة الفعلية
المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعالم المطالب باألداء 
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خالل فترة التمديد وذلك طبقا لإلجراءات  بالتمديد كما يمكنها عند االقتضاء دعوة المطالب باألداء إلى
 .من هذه المجلة 10المنصوص عليها بالفصل 

 :من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يلي 37يضاف إلى الفقرة األخيرة من الفصل  -3

ون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا األجل لمدة أقصاها مائة وثمان
لتمديد تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعالم المطالب باألداء با

 .قبل انقضاء أجل التسعين يوما

 :ن مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يليم 87يضاف بعد الفقرة األولى من الفصل  -4

مبادرة والحتساب مدة التأخير ال تؤخذ بعين االعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية األولية أو المعمقة ب
 .من مصالح الجباية

من مجلة الحقوق واإلجراءات  27بالفقرة األولى من الفصل  تضاف قبل عبارة "بتبليغ اإلعالم بنتائج المراجعة الجبائية" الواردة -5
  " من هذه المجلة أو 39الجبائية عبارة "بتبليغ اإلعالم المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 

 
 

أعوان الديوانة والمدنيين الذين و تنقيح بعض األحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي والعسكريين
 تعرضوا إلصابات نتيجة اعتداءات إرهابية

 
 

  – 63الفصل 

ديسمبر  23المؤرخ في  2013لسنة  51من القانون عدد  9آالف دينار" الواردة بالفقرة "أوال" من الفصل  10تعوض عبارة " -1
 ."( ألف دينار30"ثالثين )بعبارة  2013المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2013

المتعلق بقانون المالية  2013ديسمبر  23المؤرخ في  2013لسنة  51من القانون عدد  10تلغى أحكام الفقرة "أوال" من الفصل  -2
 :وتعوض بما يلي 2013التكميلي لسنة 

 :شهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي( ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي ال100أوال )جديدة(: مبلغ مالي قدره مائة )

  .للوالدين تقسم بالتساوي بينهما %25- −

 .للقرين %25 −

 .ألبناء الشهيد بالتساوي بينهم %50 −

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. وفي صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع 
 .بة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة لألبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوياألبناء بالنس

 .وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى األبناء بالتساوي بينهم

 .الديه بالتساويأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين واألبناء تؤول لوو وفي صورة عدم وجود قرين

 .وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى األبناء بالتساوي

 .وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى اإلخوة األشقاء بالتساوي بينهم

المتعلق بقانون  2013ديسمبر  23المؤرخ في  2013لسنة  51من القانون عدد  11تضاف إلى أحكام الفقرة األولى من الفصل  -3
من هذا القانون" عبارة "ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد  8بعد عبارة "بالفصل  2013المالية التكميلي لسنة 

 ."األعزب
تعلق بقانون المالية التكميلي لسنة الم 2013ديسمبر  23المؤرخ في  2013لسنة  51من القانون عدد  12تلغى أحكام الفصل   -4

المتعلق بقانون المالية  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  12وأحكام الفقرة الثانية من الفصل  2013
 .2016لسنة 

 
 


