أمر حكىمي عذد  1343لسنت  2016مؤرخ في  2ديسمبر  2016يتعلق بتنقيح األمر
عذد  197لسنت  1995المؤرخ في  23جانفي  1995المتعلق بضبظ االمتيازاث الجبائيت
لفائذة التىنسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
إن رئٌس الحكومة،
باقتراح من وزٌرة المالٌة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجٌة الصادرة بممتضى المانون عدد  18لسنة  1976المؤرخ فً 21
جانفً  1976كما تم تنمٌحها وإتمامها بالنصوص الالحمة وخاصة المرسوم عدد  98لسنة  2011المؤرخ فً 24
أكتوبر ،2011
وعلى مجلة األداء على المٌمة المضافة الصادرة بممتضى المانون عدد  61لسنة  1988المؤرخ فً  2جوان
 1988كما تم تنمٌحها وإتمامها بالنصوص الالحمة وخاصة المانون عدد  53لسنة  2015المؤرخ فً  25دٌسمبر
 2015المتعلك بمانون المالٌة لسنة ،2016
وعلى المانون عدد  62لسنة  1988المؤرخ فً  2جوان  1988المتعلك بمراجعة نظام المعلوم على
االستهالن كما تم تنمٌحه وإتمامه بالنصوص الالحمة وخاصة المانون عدد  53لسنة  2015المؤرخ فً 25
دٌسمبر  2015المتعلك بمانون المالٌة لسنة ،2016
وعلى التعرٌفة الجدٌدة للمعالٌم الدٌوانٌة عند التورٌد الصادرة بممتضى المانون عدد  113لسنة 1989
المؤرخ فً  30دٌسمبر  1989كما تم تنمٌحها وإتمامها بالنصوص الالحمة وخاصة المانون عدد  53لسنة 2015
المؤرخ فً  25دٌسمبر  2015المتعلك بمانون المالٌة لسنة ،2016
وعلى مجلة الدٌوانة الصادرة بممتضى المانون عدد  34لسنة  2008المؤرخ فً  2جوان  2008كما تم
تنمٌحها وإتمامها بالنصوص الالحمة وخاصة المانون عدد  53لسنة  2015المؤرخ فً  25دٌسمبر 2015
المتعلك بمانون المالٌة لسنة ،2016
وعلى األمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ فً  30ماي  1975المتعلك بضبط مشموالت وزارة المالٌة،
وعلى األمر عدد  1743لسنة  1994المؤرخ فً  29أوت  1994المتعلك بضبط طرق المٌام بعملٌات
التجارة الخارجٌة كما تم تنمٌحه وإتمامه بالنصوص الالحمة وخاصة األمر عدد  3487لسنة  2014المؤرخ فً
 18سبتمبر ،2014
وعلى األمر عدد  197لسنة  1995المؤرخ فً  23جانفً  1995المتعلك بضبط االمتٌازات الجبائٌة لفائدة
التونسٌٌن الممٌمٌن بالخارج وشروط منحها كما تم تنمٌحه وإتمامه بالنصوص الالحمة وخاصة األمر عدد 1376
لسنة  2015المؤرخ فً  5أكتوبر ،2015
وعلى األمر الرئاسً عدد  107لسنة  2016المؤرخ فً  27أوت  2016المتعلك بتسمٌة رئٌس الحكومة
وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة اإلدارٌة.
ٌصدر األمر الحكومً اآلتً نصه:

الفصل األول ـ تلغى أحكام الفمرة الثانٌة من الفصل  4من األمر عدد  197لسنة  1995المؤرخ فً 23
جانفً  1995المشار إلٌه أعاله وتعوض بما ٌلً:
"غٌر أنه ٌمكن لمرٌن المنتفع تونسً الجنسٌة الذي تتوفر فٌه الشروط المنصوص علٌها بهذا األمر االنتفاع
باالمتٌاز الجبائً فً إطار العودة النهائٌة مرة واحدة غٌر لابلة للتجدٌد عند التورٌد أو عند االلتناء بالسوق
المحلٌة لعربة سٌارة سٌاحٌة واحدة أو عربة سٌارة ذات استعمال مهنً واحدة بما فً ذلن العربات السٌارة من
نوع لكل المسالن ال ٌفوق وزنها الجملً (ثالثة أطنان ونصف)" وذلن كالتالً:
ـ اإلعفاء الكلً من المعالٌم واألداءات المستوجبة عند التورٌد أو عند االقتناء من السوق المحلٌة بالعملة
القابلة للتحوٌل لدى وكالء بٌع السٌارات المرخص لهم طبما للتراتٌب الجاري بها العمل مع تحجٌر التفوٌت لمدة
غٌر محدودة ،وتسجل العربة فً هذه الحالة بالسلسلة المنجمٌة التونسٌة " ن ت" مع التنصٌص وجوبا بشهادة
التسجٌل على عبارة "عربة غٌر لابلة للتفوٌت إال بعد الترخٌص من لبل مصالح الدٌوانة"،
ـ اإلعفاء الجزئً من المعالٌم واألداءات المستوجبة عند االقتناء من السوق المحلٌة بالعملة القابلة للتحوٌل
لدى وكالء بٌع السٌارات المرخص لهم طبما للتراتٌب الجاري بها العمل ،مع إمكانٌة التفوٌت .وتسجل العربة
السٌارة فً هذه الحالة بالسلسلة المنجمٌة التونسٌة العادٌة.
الفصل  - 2تلغى أحكام الفصل  13من األمر عدد  197لسنة  1995المؤرخ فً  23جانفً  1995المشار
إلٌه أعاله وتعوض بما ٌلً:
الفصل  ( 13جدٌد)  -ال ٌمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة باالمتٌازات الجبائٌة المنصوص علٌها
بالفصول  2و 3و 4من هذا األمر الحكومً إعادة طلب االنتفاع الحما بنفس االمتٌاز حتى وإن تمت خالل هذه
المدة إعادة التصدٌر الكلً أو الجزئً لألفصال الموردة فً هذا اإلطار أو تسوٌتها بدفع المعالٌم واألداءات
المستوجبة حسب النظام الجبائً فً القانون العام.
الفصل  3ـ تطبك أحكام هذا األمر الحكومً أٌضا وبنفس الشروط المنصوص علٌها أعاله على العربات
السٌارة الموردة تحت نظام المبول المؤلت لبل تارٌخ دخول أحكام هذا األمر الحكومً حٌز التطبٌك.
الفصل  4ـ وزٌرة المالٌة ووزٌر الصناعة والتجارة ووزٌر الشؤون االجتماعٌة ووزٌر النمل مكلفون ،كل
فٌما ٌخصه
 ،بتنفٌذ هذا األمر الحكومً الذي ٌنشر بالرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة.
تونس فً  2دٌسمبر .2016

اإلمضاء المجاور
وزٌرة المالٌة
لمٌاء بوجناح الزرٌبً
وزٌر الصناعة والتجارة
زٌاد العذاري
وزٌر الشؤون االجتماعٌة
دمحم الطرابلسً
وزٌر النقل
أنٌس غدٌرة

رئٌس الحكومة
ٌوسف الشاهد

