م شروع ق ان ون
يتعلق بتنقيح القانون عدد  54لسنة  2013المؤرخ في  30ديسمبر 2013
والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014

فصل وحيد  :تلغى أحكام الفصل  79من القانون عدد  54لسنة  2013المؤرخ
في  30ديسمبر  2013والمـتعلق بقانون المالية لسنة  2014وتعـوض بما
يلي :
الفصل  ( 79جديد ) :
-1

تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصال وفائضا بعنوان القروض الفالحية

المتحصل عليها إلى موفى  31ديسمبر  2012والتي ال يفوق مبلغها من حيث
األصل خمس آالف دينار للفالح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي
أسندت على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خــارجـيـة مـباشـرة لفــائـدة
الــدولة وذلك في حـدود ثمانين مليـون دينـار(  80مليون دينار ) .
ويكون التخلي وفقا للصيغ التالية :
 -بالنسبة للقروض التي ال تتجاوز مبالغها من حيث األصل ألفي دينار (2000دينار)

يكون التخلي بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك
وشركات استخالص الديون المتفرعة عن البنوك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب
في الغرض.
 بالـنسبة للقروض الـتي تتراوح مبـالغـها مـن حـيث األصل بيـن ألـفي ديـنار(2000دينار) و خمس آالف دينار (  5000دينار) يكون التخلي على ضوء دراسة ملفات
المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة األطراف بعد تقديمهم لمطالب في
الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفالحي أو
الصيد البحري .
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وتضبط تركيبة اللجان الجهوية وطرق عملها و مقاييس االنتفاع بهذا اإلجراء
بمقتضى قرار مشترك بين وزيري المالية والفالحة والموارد المائية والصيد
البحري.
 -2تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض
الـتي لـها صـفة بنـك وشركات استخالص الديون المتفرعة عن البنوك  ،وفـق
مقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل والقرار المشترك بين وزيري المالية
والفالحة والموارد المائية والصيد البحري .
ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض و بمقتضى
اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض أوشركة استخالص الديون
المعنية في  31ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار (  40مليون
دينار) و بعد تقديم البنوك و شركات استخالص الديون المعنية لقائمة اسمية في
الفالحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فالح أو
صياد بحري .
 -3تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخالص الديون المتفرعة
عن البنوك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على
القروض الفالحية  ،المتحصل عليها إلى موفى  31ديسمبر  2012والتي تضمنتها
إيراداتها وتم التخلي عنها وفقا لمقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل .
ويتم الطرح على مدة أقصاها ثال ث سنوات بداية من سنة التخلي .
ولالنتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض أو شركة استخالص الديون المعنية
إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى
عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف
الضريبة عليها وهوية المنتفع .
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 -4تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخالص الديون
المتفرعة عن البنوك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفالحية
المتحصل عليها إلى موفى  31ديسمبر  2012والتي تم التخلي عنها خالل سنوات
 2014و 2015و. 2016
وال يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع
للضريبة على الشركات لسنة الشطب .
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