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  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 المشار إليه أعاله، 2018 أكتوبر 8 المؤرخ في 2018 لسنة 819الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل األول من األمر الحكومي عدد 

  :وتعوض بما يلي

 من 62يتعين على مؤسسة الصحافة المكتوبة التونسية الراغبة في االنتفاع باالمتياز المنصوص عليه بالفصل ) : جديد(الفصل األول 
 المشار إليه أعاله، تقديم مطلب تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66القانون عدد 

 من هذا األمر الحكومي 6نموذج المصاحب مستوفيا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالفصل القانوني للضمان االجتماعي حسب األ
ويسلم وصل . 2020 من هذا األمر الحكومي في أجل ال يتعدى موفى شهر سبتمبر 2وإيداعه لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 

  .إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية

 المشار إليه أعاله، فقرة ثانية إلى 2018 أكتوبر 8 المؤرخ في 2018 لسنة 819األمر الحكومي عدد ام أحك ـ تضاف إلى 2الفصل 
  : فيما يلي نصهما3الفصل األول ومطة ثامنة إلى الفقرة األولى من الفصل 

ومي، مؤسسات  الصحافة يقصد بمؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية على معنى أحكام هذا األمر الحك) : فقرة ثانية(الفصل األول 
  .أو تنشر أو تطبع أو توزع جريدة يومية أو نشرية منتظمة تملك ة التونسية الورقية وااللكترونية التيبالمكتو

  . األكثر تمثيال ألعوان مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسيةالنقابية ممثل عن المنظمة - ) : الفقرة األولى مطة ثامنة (3الفصل 

المالية ووزير الشؤون االجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي  ـ وزير 3الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 جوان 12تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور 

  وزير المالية
   محمد نزار يعيش

  وزير الشؤون االجتماعية
       الحبيب الكشومحمد 

  رئيس الحكومة
  اس الفخفاخإلي

 

   

 الراجعة للدولة المثقلة بكتابات الجبائية الديون دفع روزنامة بضبط يتعلق 2020 جوان 12 في مؤرخ المالية وزير من قرار
 ".19 -كوفيد " المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا

 المالية، وزير إن

  ر،الدستو على االطالع بعد

 تنقيحها تم  كما1973 ديسمبر 31في   المؤرخ1973 لسنة 81عدد  القانون بمقتضى الصادرة العمومية المحاسبة مجلة وعلى
 الالحقة، بالنصوص إتمامها أو

  بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق 2020فيفري  27 في مؤرخ ال2020لسنة  19 عدد الرئاسي األمر وعلى

 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة 2020 ماي 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308 عدد  الحكومياألمروعلى 
 المتعلق بسن إجراءات جبائية 2020فريل أ 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 

  ".19 - كوفيد "ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

 :يلي ما قرر

 الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خالل سنتي الجبائية للديون بالنسبة الدفع روزنامة تضبط ـ األول الفصل

على معنى األمر الحكومي عدد " 19 -  كوفيد" والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا 2020 و2019

  :والتي لم يتم إبرام روزنامات دفع في شأنها كما يلي  2020 ماي 8خ في المؤر 2020 لسنة 308
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 :الطبيعيون   األشخاص-
  

  المبلغ المتبقي لالستخالص أصال وخطايا عدد األقساط الثالثية األجل األقصى للدفع

 د200,000يفوق  ال 1 2020 جويلية 31

 د1.000,000إلى   د200,001من  2 2020 سبتمبر 30 و2020  جويلية31

 د5.000,000 د إلى 1.000,001من  4  2021  مارس 31 إلى 2020  جويلية31

  د10.000,000 د إلى 5.000,001من  5 2021 جوان 30 إلى 2020  جويلية31

   د15.000,000 إلى د 10.000,001من   6 2021 سبتمبر 30 إلى 2020  جويلية31

   د20.000,000 إلى د 15.000,001من   7 2021 ديسمبر 31إلى  2020  جويلية31

  د30.000,000 د إلى 20.000,001من   8 2022 مارس 31 إلى 2020  جويلية31

   د40.000,000 إلى د 30.000,001من   9 2022  جوان30إلى  2020  جويلية31

   د50.000,000 إلى د 40.000,001من   10  2022 سبتمبر 30 إلى 2020 جويلية 31

 د60.000,000 د إلى 50.000,001من  11  2022 ديسمبر 31 إلى 2020  جويلية31

   د70.000,000 إلى د 60.000,001من   12 2023 مارس 31إلى  2020 جويلية 31

   د80.000,000 إلى د 70.000,001من   13 2023 جوان 30  إلى2020  جويلية31

   د90.000,000 إلى د 80.000,001من   14  2023 سبتمبر 30  إلى2020 جويلية 31

   د100.000,000  إلى د 90.000,001من   15  2023ر ديسمب 31 إلى 2020  جويلية31

 د125.000,000 د إلى 100.000,001من  16 2024 مارس 31إلى  2020 جويلية 31

   د150.000,000 إلى د 125.000,001من   17 2024  جوان30إلى  2020ة  جويلي31

   د175.000,000 إلى د 150.000,001من   18  2024 سبتمبر 30 إلى 2020  جويلية31

   د200.000,000 إلى د 175.000,001من   19    2024 ديسمبر 31 إلى 2020  جويلية31

  د225.000,000 إلىد 200.000,001من  20 2025 مارس 31إلى  2020 جويلية 31

   د250.000,000 إلى د 225.000,001من   21 2025جوان  30 إلى 2020  جويلية31

   د275.000,000 إلى د 250.000,001من   22  2025 سبتمبر 30  إلى2020ة  جويلي31

   د300.000,000 إلى د 275.000,001من   23   2025 ديسمبر 31 إلى 2020  جويلية31

   د325.000,000 إلىد 300.000,001 من  24 2026  مارس31إلى  2020 جويلية 31

    د350.000,000 إلى د 325.000,001من   25 2026 جوان30إلى  2020  جويلية31

   د375.000,000 إلى  د 350.000,001من   26  2026 سبتمبر 30  إلى2020 جويلية 31

   د400.000,000 إلى د 375.000,001من   27   2026 ديسمبر 31 إلى 2020  جويلية31

  د400.000,000 من أكثر  28 2027 مارس 31إلى  2020 جويلية 31
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  :المعنويون   األشخاص-
  

 ل األقصى للدفعاألج
عدد األقساط 

 الثالثية
 المبلغ المتبقي لالستخالص أصال وخطايا

  د5.000,000يفوق  ال 1 2020 جويلية 31

  د10.000,000 د إلى 5.000,001من  2 2020 سبتمبر 30و 2020 جويلية 31

 د 30.000,000 د إلى 10.000,001من  4 2021  مارس31 إلى 2020  جويلية31

   د50.000,000 إلى د 30.000,001من   5 2021جوان  30إلى  2020  جويلية31

 د 70.000,000 د إلى 50.000,001من  6 2021 سبتمبر 30 إلى 2020  جويلية31

   د100.000,000  إلى د 70.000,001من   7 2021 ديسمبر 31إلى  2020  جويلية31

  د150.000,000   د إلى100.000,001من   8  2022  مارس 31 إلى 2020  جويلية31

   د200.000,000 إلى د 150.000,001من   9 2022 جوان 30إلى  2020  جويلية31

 د 300.000,000 د إلى 200.000,001من  12  2023 مارس 31  إلى2020 جويلية 31

   د400.000,000 إلى د 300.000,001من   13  2023 جوان 30 إلى 2020  جويلية31

   د500.000,000 إلى د 400.000,001من   14 2023  سبتمبر31إلى  2020 جويلية 31

 د 600.000,000 د إلى 500.000,001من  15 2023 ديسمبر 31إلى  2020  جويلية31

   د700.000,000 إلى د 600.000,001من   16  2024  مارس 31   إلى2020  جويلية31

    د800.000,000 إلى د 700.000,001من   17  2024  جوان30 إلى 2020  جويلية31

   د900.000,000 إلى د 800.000,001من   18 2024سبتمبر  30إلى  2020 جويلية 31

  د 1.000.000,000 د إلى 900.000,001من   19 2024 ديسمبر 31إلى  2020  جويلية31

 د 1.200.000,000د إلى 1.000.000,001من 20  2025مارس  31 إلى 2020  جويلية31

   د1.500.000,000 إلى د 1.200.000,001من   21  2025 جوان  30 إلى 2020  جويلية31

   د1.800.000,000 إلى د 1.500.000,001من   22 2025سبتمبر  30  إلى2020  جويلية31

  د 2.000.000,000 إلى د 1.800.000,001من   23 2025  ديسمبر31إلى  2020  جويلية31

   د3.000.000,000 إلى  د2.000.000,001من   24  2026  مارس 31 إلى 2020  جويلية31

   د4.000.000,000 إلى د 3.000.000,001من   25  2026 جوان 30 إلى 2020  جويلية31

   د5.000.000,000 إلى د 4.000.000,001من   26   2026 سبتمبر 30 إلى  2020  جويلية31

  د 5.000.000,000أكثر من    28 2027 مارس 31إلى  2020  جويلية31

  
كما يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية، الترخيص . رط دفع تسبقة إلبرام الروزنامة ال يشتـ 2الفصل 

 . في التمديد في روزنامات الدفع على أن ال تتعدى الفترة القصوى المحددة بسبع سنوات

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل 

    .2020 جوان 12 تونس في
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

  وزير المالية
           محمد نزار يعيش


