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  2000 ديسمبر 25  مؤرخ في2000 لسنة 98عدد قانون فصول من 

   2001يتعلق بقانون المالية لسنة 
  

  .توظيف موارد لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل

  

  باسم الشعب،

  بعد موافقة مجلس النواب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

  

  .توظيف موارد لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل

  :  الرابع عشرالفصل

  :وظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل مردود المعاليم التالية

 لسنة 15المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة والشاي المحدث بالفصل الثالث من القانون عدد -

  .1968/06/10 المؤرخ في 1968

 113 من القانون عدد 94المعلوم على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين األجانب المحدث بالفصل -

 كما تم تنقيحه أو إتمامه 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983/12/30 المؤرخ في 1983لسنة 

  .بالنصوص الالحقة

 1984 لسنة 2المعلوم على السفرات إلى الخارج المحدث بالفصل الثاني عشر من القانون عدد -

 كما تم تنقيحه أو إتمامه 1984ضافي لسنة المتعلق بقانون المالية اإل1984/03/21المؤرخ في 

  .بالنصوص الالحقة

 2 من القانون عدد22 تسجيل للعربات بالسلسلة التونسية المحدث بالفصل أول عند اإلضافيالمعلوم -

 أو كما تم تنقيحه 1984 لسنة اإلضافي المتعلق بقانون المالية 1984/03/21 المؤرخ في 1984لسنة 

  . بالنصوص الالحقةإتمامه

 من 55المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل -

  .1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995/12/25 المؤرخ في 1995 لسنة 109القانون عدد 

 1995 لسنة 109 من القانون عدد 56على تعريفة الخدمات البريدية المحدثة بالفصل  المساهمة-

  .1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995/12/25المؤرخ في 
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  : الفصل الخامس عشر

 المتعلق بقانون 1995/12/25 المؤرخ في 1995 لسنة 109 من القانون عدد 57 الفصل أحكامتلغى 

  : وتعوض بما يلي1996المالية لسنة 

  ).جديد (57الفصل 

  :دود المعاليم التاليةيوظف لفائدة صندوق التضامن الوطني مر

 المؤرخ 1973 لسنة 11 من المرسوم عدد األولالمعلوم التعويضي على االسمنت المحدث بالفصل -

  .1973/11/19 المؤرخ في 1973 لسنة 66 والمصادق عليه بالقانون عدد 1973/10/17في 

لمؤرخ في  ا1981 لسنة 100 من القانون عدد 105المعلوم على بيع االسمنت المحدث بالفصل -

  .1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981/12/31
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