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 جانفي 18مؤرخ في  2023لسنة  8بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تعفى السيدة منية الجويني من خطة مقررة للجنة الوطنية 
  .2022 ديسمبر 27 من للصلح الجزائي، وذلك ابتداء

  

 جانفي 18مؤرخ في  2023لسنة  9بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تسمى اآلنسة حياة العربي، متصرف باإلدارة العامة لنزاعات 
  .الدولة، مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي

  

  

 

  

يتعّلق  2023 جانفي 16 من وزيرة المالية مؤرخ فيقرار 
    2022 ماي 23 وزيرة المالية المؤرخ في  بتنقيح وإتمام قرار

المتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض 
  .الوثائق اإلدارية بواسطة وصوالت خالص

  إن وزيرة المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1973ديسمبر  31 المؤرخ في 1973 لسنة  81

 لسنة 79 تممتها  وخاصة المرسوم عدد أوالنصوص التي نقحتها 
 المتعلق بقانون المالية 2022 ديسمبر 22 المؤرخ في 2022
  ،2023لسنة 

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى 
 وعلى 1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53القانون عدد 

 79لنصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد جميع ا
 المتعلق بقانون 2022 ديسمبر 22 المؤرخ في 2022لسنة 

   رابعا منها،128، وخاصة الفصل 2023المالية لسنة 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138 عدد وعلى األمر الرئاسي
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 المتعلق 2022 ماي 23 وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في
بتوظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق 

  .اإلدارية بواسطة وصوالت خالص

  :قررت ما يلي

 من قرار 2مبيّنة  بالفصل  تضاف إلى الوثائق الـالفصل األول 
 المشار إليه أعاله 2022 ماي 23وزيرة المالية المؤرخ في 

  :الوثائق اإلدارية التالية 

 أذون طلبات التزود،  -

الشهادات العامة في االمتيازات الجبائية في مادة األداء على  -
 المعاليم األخرى أوالقيمة المضافة أو المعلوم على االستهالك 

 لى رقم المعامالت، الموظفة ع

الشهادات الظرفية في االمتيازات الجبائية في مادة األداء  -
على القيمة المضافة أو المعلوم على االستهالك أو المعاليم 

 .األخرى الموظفة على رقم المعامالت

 من قرار وزيرة 2 من الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة  ـ2الفصل 
  .ار إليه أعاله المش2022 ماي 23المالية المؤرخ في  

 يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من غرة جانفي  ـ3الفصل 
2023. 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

     .2023 جانفي 16 تونس في
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  

يتعلق  2023 جانفي 16رة المالية مؤرخ في من وزيقرار 
  .بتسعير بيع الكحول
  إن وزيرة المالية،

  طالع على الدستور،بعد اال

  الصادر في جعل1927 نوفمبر 20وعلى األمر المؤرخ في 
ترتيب لنظام الكحول كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 

مبر  سبت28 المؤرخ في 1959 لسنة 113وخاصة القانون عدد 
1959،  




