أمر رئاسي عدد  67لسنة  2021مؤرخ في  23جويلية
 2021يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  77منه،
وعلى اﻷمر عدد  50لسنة  1978المؤرخ في  26جانفي
 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  59لسنة  2021المؤرخ في 24
جوان  2021المتعلق بإعﻼن حالة الطوارئ،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية
التونسية لمدة ستة ) (6أشهر ابتداء من  24جويلية  2021إلى
غاية  19جانفي .2022
الفصـل  2ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  23جويلية .2021
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر حكومي عدد  542لسنة  2021مؤرخ في  16جويلية
 2021يتعلّق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات واﻷجزاء
والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد الﻼزمة للفﻼحة
والصيد البحري المنتفعة باﻹعفاء من المعاليم الديوانية
المنصوص عليه بالفقرة  7.5.1من الباب الثاني من اﻷحكام
التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.
إ ن رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزير اﻻقتصاد والمالية ودعم اﻻستثمار،
بعـد اﻻطـﻼع عـلـى الدسـتـور،
عــدد 63

وعلـى القانون عـدد  66لسنـة  1970المؤرخ في  31ديسمبر
 1970المتعلّـق بقانون المالية لسنة  1971وخاصة الفصل 48
منه،
وعلى القانون عـدد  113لسنة  1989الـمؤرخ فـي 30
ديسمبر  1989المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية
عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وخاصة
القانون عـدد  46لسنة  2020المؤرخ في  23ديسمبر 2020
المتعلّق بقانون المالية لسـنة ،2021
وعلى القانون عدد  106لسنة  2005المؤرخ في 19
ديسمبر  2005المتعلق بقانون المالية لسنة  2006وخاصة
الفصل  36منه،
وعلى القانون عدد  53لسنة  2015المؤرخ في  25ديسمبر
 2015المتعلّق بقانون المالية لسنة  2016وخاصة الفصلين 31
و 75منه،
وعلى القانون عدد  8لسنة  2017المؤرخ في  14فيفري
 2017المتعلّق بمراجعة منظومة اﻻمتيازات الجبائية كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  66لسنة  2017المؤرخ في  18ديسمبر
 2017المتعلّق بقانون المالية لسنة ،2018
وعلى القانون عدد  78لسنة  2019المؤرخ في  23ديسمبر
 2019المتعلّق بقانون المالية لسنة  2020وخاصة الفصل 36
منه،
وعلى اﻷمر عدد  468لسنة  2006المؤرخ في  15فيفري
 2006المتعلّق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات واﻷجزاء
والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد الﻼزمة للفﻼحة
والصيد البحري والمﻼحة البحرية المنتفعة باﻹعفاء من المعاليم
الديوانية المنصوص عليه بالفقرة  7.5.1من الباب الثاني من
اﻷحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية كما تم تنقيحه باﻷمر
الحكومي عدد  1769لسنة  2015المؤرخ في  10نوفمبر
،2015
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  2605لسنة  2015المؤرخ في
 29ديسمبر  2015المتعلق بطرق وإجراءات منح اﻻمتيازات
الجبائية المنصوص عليها بالفصلين  31و 75من القانون عدد
 53لسنة  2015المؤرخ في  25ديسمبر  2015المتعلق بقانون
المالية لسنة  2016كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  1048لسنة  2020المؤرخ في 24
ديسمبر ،2020
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