
 ر تسوية وضعية المطالبين باألداءاجراءات لتيسي

 الفصل

ي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون يتم التخل  ( 1
على  وتسديد المبالغ المتخلدة 9112الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب  روزنامة دفع قبل غرة أفريل 

وتضبط روزنامة  .أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع  القسط األول منها قبل التاريخ المذكور 
 .الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ

 :تطبق أحكام التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع على

 ،9112ات قباض المالية قبل غرة جانفي لة بحسابالديون الجبائية المثق   -

أو تم تبليغ نتائج مراجعة جبائية  9112الديون الجبائية التي تم ابرام صلح في شأنها قبل غرة جانفي  -
 ،9112أو تبليغ قرارات توظيف اجباري في شأنها قبل غرة جانفي 

تعلقة بقرارات والم 9112ل ية صادرة قبل غرة أفريالديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائ -
 .9112توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي 

تطبق احكام هذه الفقرة على الديون المثقلة بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو 
 .التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة

كما تطبق أحكام هذه الفقرة على الملفات موضوع إعالمات بالمراجعة الجبائية الصادرة قبل غرة جانفي 
 . 9112شريطة اكتتاب روزنامة الدفع وتسديد القسط األول منها قبل موفى أفريل  9112

 9118ديسمبر  11والعقوبات المالية المتبقي من تاريخ  من مبلغ الخطايا% 01يتم التخلي عن ( 9
 9112كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل و بالنسبة لكل خطية 

سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ  خمسعلى أقساط ثالثية لفترة أقصاها وتسديد المبالغ المتبقية 
 .المذكور

 :تطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقرة على 

 ،9112الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بحسابات قباض المالية قبر تاريخ غرة جانفي  -



 ،9112الخطايا والعقوبات المالية التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ غرة جانفي  -

الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ غرة جانفي  -
9112. 

 .ال تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد

يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه  من هذا الفصل ، 9و 1بصرف النظر عن أحكام الفقرتين ( 1
 تتعدى المطالب باألداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن ال

 .الفترة القصوى المحددة بـخمس سنوات

ويترتب عن .  جالهاآويتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط المستوجبة في 
توظف على كل كما . أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية الستخالصه  كل قسط حل  

جال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك قسط غير مدفوع في اآل
عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية %  1.0الديون الراجعة للجماعات المحلية خطية تأخير بـــ

 .من انتهاء أجل التسديد

الفصل بالنسبة للمبالغ غير  من هذا 9و 1ويسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفقرتين 
يوما من انتهاء أجل قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة  01المسددة في أجل 

 .مستوجبة أصال وخطايا دون طرح

 11من هذا الفصل ،تطبق أحكام الفصل  ة المنصوص عليها بالفقرات السابقةنظر عن الروزنامبصرف ال
 .جراءات الجبائية على مبالغ األداء موضوع قرارات إرجاعمن مجلة الحقوق واال

يمنح تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم عليها بها في ( 4
شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم واالداءات المستوجبة وما تبقى من  9112قبل غرة جانفي قضايا ديوانية 

على أقساط ثالثية  9112اكتتاب روزنامة في دفعها قبل غرة جويليبة  أو 9191 انفيالخطايا قبل غرة ج
 .لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول عند ابرام الروزنامة

 :ويتم التخفيض على النحو التالي



 مليون دينار، 1من مبلغ الخطايا الذي ال يفوق  % 21 -

 .مليون دينار 1من مبلغ الخطايا الذي يفوق  20% -

يمكن للمطالبين باألداء إيداع تصاريحهم غير المودعة وتقديم العقود والكتابات للتسجيل والتي حل ( 0
التقادم ، االنتفاع باإلعفاء من الخطايا اإلدارية المنصوص  ولم يشملها 9118أكتوبر  11قبل أجلها 

مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية شريطة إيداعها في أجل أقصاه من  80و 89و 81عليها بالفصول 
 .ودفع أصل األداء المستوجب عند اإليداع أو التسجيل  9112أفريل  11

 .تطبق أحكام هذه الفقرة على التصاريح التصحيحية

ال يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ المدين أو  (0
 .مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحاالت التي صدر في شأنها حكم بات

 

 

 

 

 


