
  

  ةـــــة التونسيـــجمھوريال
 ةـــــــيالمال وزارة       

 لألداءات  العامة اإلدارة
  

 التصريح الشھري باألداءات
     السنة      الشھر  (1)رمز التصريح 

  
  
  

  ........................................................................................................................................: ...... االسم االجتماعياالسم واللقب أو
  ..............................................................................:..............................................................العنوان أو المقر االجتمــــــــــاعي 

  ........................ الترقيم البريدي..................................................................................................................
     تاريخ توقيف النشاط..........   ...........النشـــــاط : .................................................... 
  

    ــةالسنــ                  الشھر            اليوم            )في الخانة المناسبة (x)ضع عالمة  (نوع األداء أو المعلوم المدفوع على أساس ھذا التصريح  

  
  

 الخصم من المورد

األداء على التكوين 
 المھني

المساھمة في 
صندوق النھوض 

  بالمسكن
 لفائدة األجراء

المعلوم على 
 االستھالك

األداء على 
القيمة 
 المضافة

معاليم 
أخرى على 

رقم 
 المعامالت

معلوم الطابع 
 الجبائي

 المعاليم الراجعة للجماعات المحلية

المعلوم على 
 المؤسسات

المعلوم 
 معلوم اإلجازة على النزل

  

 الخصم من المورد
 مبلغ الخصم (د)  النسبة أساس الخصم (د))2(البيــــــــــانـــــــــــــــات

اتا – 1 ور والجراي ات واألج ة لمرتب رادات العمري ت  واإلي ي تحّمل الت
 )3( العام للقانونصما من المورد طبقا خ
ة المرتبات واألجور  -2 ازات األخرى المتعلق نح واالمتي آت والم والمكاف

  )4( %20بنسبة بھا التي تحملت خصما من المورد 

 
...........................

  
...........................

  

   
........................ 

  
........................ 

آت األنشطة   - 3 ة  ومكاف األتعاب والعموالت وأجور الوساطة واألكري
 غير التجارية

      

 ...........................   %15  .............................  المدفوعة للمقيمين والمستقرين * 
  )5(المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين * 

   رعمليات التصدي *المتأتية من
.............................  
.............................  

  )في صورة تحمل عبء الضريبة 17,64%(15%
2.5%  

...........................  
........................... 

ة  – 4 اب المدفوع وييناألتع خاص المعن ين  لألش خاص الطبيعي ولألش
  و المبدعينالمدفوعة إلى الفنانين والمكافآت  الخاضعين للنظام الحقيقي

 
.............................  

 
5% 

  

 
........................... 

 ........................... % 2,5  .............................  )6(تعاب المدفوعة إلى مكاتب الدراسات المصدرة األ -5
 ...........................  %5  .............................  أكرية النزل – 6
        
ةفوائد اإليداعات بالحسابات الخاصة لالدخار لدى  – 7  المؤسسات البنكي

  وصندوق االدخار الوطني التونسي  
  

.............................  
 
20%  

  
........................... 

   مداخيل رؤوس األموال المنقولة األخرى  – 8
  الراجعة للمقيمين * 
  )7(الراجعة لغير المقيمين  * 

  الراجعة لغير المقيمين وغير المستقرين مداخيل األوراق المالية – 9

    حصص األسھم  – 10
  إلى األشخاص الطبيعيين المقيمين * الراجعة 

  )8( غير المقيمينإلى األشخاص الطبيعيين والمعنويين الراجعة  *

  

  
.............................  
.............................  
.............................  

 

.............................  

.............................  
  

  
  )9( ) في صورة تحمل عبء الضريبة 25%(20%

  )في صورة تحمل عبء الضريبة 25%(20%
  )في صورة تحمل عبء الضريبة 17,64%(15%

  

  )في صورة تحمل عبء الضريبة 5,26%(5%
  )في صورة تحمل عبء الضريبة 5,26%(5%

  

  
...........................  

...........................  

...........................  
   

...........................  

...........................  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . توقيف نشاط : 4 –توظيف إجباري  : 3 – تصحيح : 2 –تسوية  : 1  -تلقائي  :0 )1(
  )11بيان ذلك ضمن الجدول الملحق (الصفحة إذا تم الدفع لحساب الغير يتعين  )2(
 .الخصم من الموردمن  التخفيضات بعنوان الحالة واألعباء العائليةطرح  بعددينار  5000السنوي الصافي  ھمدخل يفوقعفى أصحاب الجرايات و االيرادات العمرية الذين ال ي )3(
الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير  مؤسسات القرض غير المقيمةالمرتبات واألجور المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا في إطار مجلة تشجيع االستثمارات أو  )4(

 المرتباتو التونسيةات أو في إطار مجلة المناجم أو طبقا التفاقية مع الدولة أو المؤسسات الناشطة بفضاءات األنشطة اإلقتصادية أو طبقا للتشريع المتعلق بإنتاج المحروق المقيمين
   .أشھر 6المدفوعة إلى غير المقيمين مقابل عمل ال تتجاوز مدته  اإلمتيازات المنح وو واألجور والمكافآت

 .%15من  أقل كانتإذا بالنسبة إلى األتعاب (أتاوات) في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية  )5(
  .بعنوان السنة السابقةمن التصدير على األقل من رقم معامالتھا  %50 حققتالتي  الخاضعة للنظام الحقيقي األتعاب المدفوعة إلى مكاتب الدراسات )6(
 .%20 من وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية إذا كانت أقلفي صورة  )7(
 .%5إذا كانت أقل من  الواردة باالتفاقية تطبق النسبة اتفاقية في صورة وجود )8(
 ن الخصم من المورد تحرري من الضريبة.اإذا ك )9(

  

رمز األداء   المعرف الجبائي  رقم السجل التجاري
على القيمة 
  المضافة

رمز 
  الصنف
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  مبلغ الخصم (د)  النسبة  أساس الخصم (د)  البيــــــــــانـــــــــــــــات
 مكافآت الحضور  – 11

  
  الراجعة للمقيمين *  
   ر المقيمينالراجعة لغي*      

  
  

................................  
............................... 

  

  
  
20%  

 )في صورة تحمل عبء الضريبة 25%(20%
  

  
  

...........................  

........................... 

ي  – 12 ل عمل وقت ر األجراء مقاب التأجيرات المدفوعة لألجراء وغي
  أو ظرفي خارج نشاطھم األصلي 

 
...............................  

  
15%  

 
........................... 

ات البنكي – 13 ة للمؤسس روض المدفوع د الق تقرة فوائ ر المس ة غي
   )1( بالبالد التونسية

  
...............................  

  
  )في صورة تحمل عبء الضريبة 5,26%(5%

  
........................... 

  )2(بالعقد سعر التفويت المصرح به  –41
  مقيمين إلى البالنسبة  *
 غير المقيمين إلى بالنسبة  *

 وأشخاص معنويون أشخاص طبيعيون 
 ون خاص معنوي بة  أش تقرين بالنس ر مس غي

  للعقارات فحسب.

  
................................  

  
...............................  
...............................  

  

  
2,5%  

  
  )في صورة تحمل عبء الضريبة 2,56%(2,5%
  )في صورة تحمل عبء الضريبة 17,64%(15%

  

  
...........................  

  
...........................  
........................... 

  
وان  – 15 الغ الخصم من المورد بعن وق المب ي تساوي أو تف  1000الت

 بما في ذلك األداء على القيمة المضافة 

ات التصدير ومن بيوعات المؤسسات  *  المتأتية من عملي
  .%10الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 

  
   )3(أخرىالمتأتية من عمليات  *

  
  
 

................................  
 

................................ 

  
  
  

0.5%  
  
1.5 %  

  

  
  
  

...........................  
 

...........................  
  
  

م  – 16 افةخص ة المض ى القيم ورد األداء عل ن الم وان  م الغ بعن المب
ة و آت العمومي ات والمنش ل المؤسس ن قب ة م اوي أو المدفوع ي تس الت

  )3(دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة  1000تفوق 

      
    

................................  

  
  

50%  

  
    

........................... 
        

ة المضافةخصم  – 17 ى القيم ورد من  األداء عل وانالم ات  بعن العملي
  المنجزة مع األشخاص الذين ليست لھم مؤسسة بالبالد التونسية

  
................................ 

  
100%  

  
........................... 

        

اء  –18 ذين ينجزون أشغال بن ين ال المكافآت المدفوعة إلى غير المقيم
  )4( أخرى ال تتجاوز مدتھا ستة أشھر  أو خدماتأو عمليات تركيب 

  

التسبقة الموظفة على بيوعات المؤسسات الصناعية ومؤسسات  – 19
دخل تجارة الجملة إلى األشخاص الطبعيين الخاضعين للضر يبة على ال

حسب النظام التقديري في صنف األرباح الصناعية و التجارية أو على 
  )5( أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المھن غير التجارية

 

ر القيمة الزائدة المت -20 ين و غي ر المقيم أتية من تفويت األشخاص غي
ي حصص  ة أو ف ات االجتماعي ي المناب ھم أو ف ي األس تقرين ف المس

   )6(بھا الصناديق المنصوص عليھا بالتشريع المتعلق 
 7(أشخاص طبيعيون( 
 8(أشخاص معنويون( 

 )9(المداخيل األخرى المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين  – 12
  )10(أتاوة دعم موارد الصندوق العام للتعويض  -22

  
................................ 

 
  
  
  

................................  
  
  

  
  

................................  

................................  

................................  

................................ 

  
  
 
  
 
 

1%  
  
  
  
  

  )في صورة تحمل عبء الضريبة 11,11%(10%
25 )33,33% في صورة تحمل عبء الضريبة(  
  )في صورة تحمل عبء الضريبة 17,64%(15%

  
...........................  

  
  
  
 

...........................  
  
  

  
  

..........................  

...........................  
...........................

........................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .%5 من وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية إذا كانت أقلفي صورة  )1(
نة   و عمليات التفويت في المبنية و في الحقوق االجتماعية في الشركات العقارية غير الملحقة بموازنة و في العقارات الملحقة بموازعمليات التفويت في العقارات المبنية و غير  )2(

  التجارية. األصول
الخصم على المبالغ المدفوعة بعنوان ھذا ال يطبق  و وعقارات وأصول تجارية من سلع ومعّدات وتجھيزات وخدمات يخص الخصم من المورد المبالغ المدفوعة بعنوان إقتناءاتھم )3(

وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود   التأمينوعقود و عقود اإلجارة د اإليجار المالي والصحف والدوريات والنشريات وعقو اشتراكات الھاتف والماء والكھرباء والغاز
وإقتناءات  %6المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتجاوز ھامش ربحھا الخام  واقتناءمؤسسات القرض  بيع السلم المبرمة من قبل 

 اإلسالميةزمين بالقيام بالخصم من المورد واإلقتناءات في إطار آلية الصكوك ن العقود المذكورة أشخاصا غير ملمؤسسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة إذا كان المستفيد م
 .قتناءات لدى األشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفالحة والصيد  البحرياإل و

  يتم الخصم حسب النسب التالية  : )4(
  بالنسبة إلى أشغال البناء .الخام  رقم المعامالت من  5% -
 ة إلى عمليات التركيب .ببالنسالخام  رقم المعامالت من  10% -
 الخدمات األخرى .من رقم المعامالت الخام بالنسبة إلى  % 15 -

 الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية  لألسعار. بيوعات المواد باستثناءكل األداءات  باعتبارتحتسب التسبقة على المبلغ الخام المضمن بالفاتورة  )5(
 يطبق الخصم على أساس القيمة الزائدة المحققة بعد طرح المصاريف المبذولة بمناسبة اإلقتناء أو التفويت.   )6(
 .في صورة تحمل عبء الضريبة) %2,56( من ثمن التفويت %2,5مع حد أقصى يساوي  )7(
 .في صورة تحمل عبء الضريبة) %5,26( من ثمن التفويت %5مع حد أقصى يساوي  )8(
 .%15أقل من  بالنسبة إلى األتعاب (أتاوات) إذا كانتفي صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية  )9(
   1% د  وذلك بنسبة 20.000أتاوة توظف على األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامھم الجبائي و الذين يفوق دخلھم الصافي السنوي  )10(
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  مبلغ الخصم (د)  النسبة  أساس الخصم (د) بيــــــــــانـــــــــــــــاتال    
  

المكافآت الراجعة إلى أشخاص  مقيمين أو مستقرين بمالذات  -23
  )1(جبائية

مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي  -24
  شبكات االتصاالت 

بعنوان معاليم التسجيل المستوجبة على  الخصم من المورد-25
  )2(  عقود الصفقات العمومية

       
      

................................. 
  

.................................  
  

.................................  
  

  
 

 )في صورة تحمل عبء الضريبة 33,33%(25%
  

1,5%  

  
  

................................. 
  

.................................  
  

..................................  

  .……………….……   المجمـــــــــــــــــــــوع

    األداء على التكوين المھني
                نعم                                                                            )3( االنتفاع بالتسبقة على األداء على التكوين المھني

  

  األداء المستوجب النسبة أساس األداء (د) 
 I(د) 

 األداء القابل للطرح 
 II(د) 

  ....................... %1 ............................... الصناعات المعملية *  
  ....................... %2 ................................  األنشطة األخرى *  
 ................       )4( طرح مبلغ التسبقة  -
  ................      )5(طرحه    فائض التسبقة الذي لم يتسن طرح مبلغ -
 ................     )6(طرح مبلغ العائدات التي لم يتسن طرحھا  -

 ................      )7(العائداتالتسبقة أو مبالغ إضافية للطرح بعنوان  -
     )8( طرحھا مبالغ للطرح من فائض العائدات التي لم يتسن  -

  

......................  
 .................. ....................... المجمـــــــــــــــــــــوع

  

 ....................................                                   )         I  (-  )II: (ب) مستوجب أو (ف) فائض  (الباقي 
  ال                     نعم                                                                                                                              ھااستنفاذ طرح التسبقة أو التخلي عن طرح

    
  قرار المصادقة في المبالغ

  النھائية بعنوان طرح التسبقة:
  

  
  رفض

  
  قبول    

  تاريخ استالم مقرر المصادقة
  

  السنة           الشھر                            اليوم                                                                              
  

  

ال                                     نعم         مؤسسة معفاة   
    

  المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األجراء    
  

 المساھمة المستوجبة(د) النسبة أساس المساھمة
.................................................  1% ....................................................  

  
  المعلوم على االستھالك

 II القابل للطرح (د)المعلوم  I المعلوم المستوجب (د) النسبة (د)المبلغ البيـــــــــــــــــانات
ى  – 1 وم عل ار المعل امالت دون اعتب م المع رق

 االستھالك واألداء على القيمة المضافة
    

...........................  .........  ................................    

...........................  .........  ................................    

...........................  .........  ................................    
  الشراءات  – 2

  شراءات محلية   -  
  شراءات موردة  -  

  
...........................  
........................... 

  
.........  
......... 

  
  
 

  
................................  
................................ 

  ................................ ................................  المجمـــــــــــــــــــــوع          
  )I  (-  )IIالباقي : (ب) مستوجب أو (ف) فائض (

    الفائض من الشھر السابق
 الباقي المستوجب أو الفائض (ب) أو (ف)

............................... 

...............................  
................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .2014أكتوبر  03المؤرخ في  3833القائمة الملحقة باألمر عدد  )1(
 .من القيمة الجملية للصفقة و يتم خصمه من المبلغ األول المدفوع بعنوانھا و من المبالغ المدفوعة الحقا عند االقتضاء  0.5يحتسب معلوم التسجيل بنسبة  )2(
ة إيداع التصريح بعنوان شھر جانفي في اآل خاللفي القسيمة المناسبة  " Xوضع عالمة " يتعين على األداء على التكوين المھني  بالتسبقة  االنتفاعالراغبة في بالنسبة إلى المؤسسات  )3( دون  جال القانوني

 .سواه
داعھا للتصريح الشھري  االنتفاع اختارتالتي  المؤسساتبالنسبة إلى  من مبلغ األداء على التكوين المھني المستوجب بعنوان السنة السابقة %60تساوي النسبة القصوى للتسبقة  )4( بقة  خالل إي بنظام التس

  .بعنوان شھر  جانفي
 تطرح المؤسسة فائض التسبقة من األداء على التكوين المھني المستوجب بعنوان الشھر السابق بالنسبة إلى التصاريح بعنوان شھر فيفري واألشھر الموالية :  - )5(

ا  في صورة تجاوز مبلغ التسبقة التي تم طرحھا المبلغ الذي تم إقراره من قبل المصلحة المختصة يتعين إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الشھر -  م إقرارھ بقة التي ت تنفاذ طرح التس ه اس م خالل ذي ت ال
  واألشھر الالحقة. 

 تتّم عملية الطرح كما يلي: لم يتسن طرحھا عائدات 2008ديسمبر  31بالنسبة إلى المؤسسات التي سجلت في تاريخ   )6(
 .التسبقة باستعمالات التي صّرحت تطرح العائدات بعد طرح التسبقة بالنسبة إلى المؤسس -
 بإستعمال التسبقة. تصّرحطرح العائدات مباشرة بالنسبة إلى المؤسسات غير المعنية بالتسبقة أو التي لم ت -

 .على مقرر المصادقة في المبالغ النھائية للتسبقة و التي أفرزت عملية االعتراض تخفيض في مبلغ التسبقة الواجب إرجاعهبالنسبة إلى المؤسسات التي اعترضت   - )7(
 بالنسبة إلى المؤسسات التي قامت بطرح عائدات تقل عن العائدات النھائية موضوع قرارات االسترجاع. - 

  .المھني إثر صدور القرار النھائي للعائدات) ن(تصريح تصحيحي  باألداء على التكويللدفع بعنوان العائدات، يتم استعمال التصريح المخصص للغرض.بالنسبة إلى الحاالت التي تفرز مبالغ  -           
ذه ا طرحتبالنسبة إلى المؤسسات التي  )8( ة تصحيح ھ رزت عملي ي أف أتيلوضعية عائدات تفوق العائدات النھائية موضوع قرارات االسترجاع والت ائض األداء المت م  التخفيض في ف دات التي ل من العائ

  .يتسن طرحھا
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 األداء على القيمة المضافة (أ.ق.م)
  

 (د) )1(غ ــبلــالم البيــــــــــــــــانات
  

أ.ق. م.  القابل للطــــرح  Iأ.ق.م. المستوجب(د) النسبة
II(د)  

امالت ال – 1 م المع ى رق ألداء عل ع ل خاض
  دون اعتبـار أ. ق . مالقيمة المضافة 

.................................  6.00%  ..............................  

.................................  12.00%   ..............................   

.................................  18.00%  ..............................   
ـ أ. ق. م. الشر – 2 ـة لـ دون اءات الخاضعــــ

         اعتبار أ. ق. م. والتي تخّول حق الطرح

 ..........................      ..................................  شراء عقارات  : -  
         :  معداتشراء  -  

 ..........................      ..................................  * محلية    
  ..........................      ..................................  * موردة    
          أخـــرى :شراءات  -  

  ..........................      ..................................  *  محلية    

  ..........................      ..................................  * موردة    
          طروحات أخرى : – 3
ي تساوي مستوجب أ. ق. م.  - الغ الت على المب

وق  ك أ. ق. م.  1000أو تف ي ذل ا ف ار بم دين
  .مبلغ الخصم من الموردو

 
  

..................................  

 
  
50%  

  
 
  

..........................  
زة  .م .ق .أ - ات المنج ى العملي توجب عل المس

ذين لي خاص ال ع األش ات م م مؤسس ت لھ س
  بالبالد التونسية .

  
..................................  

  
100%      

..........................  

  ..........................      ..................................  تقديري على وسائل النقل .م .ق .أ -
          التعديــالت : – 4
          :طرح إضافي -

  ..........................        * بعنوان عمليات الفسخ واإللغاء        
  ..........................        * بعنوان عمليات أخرى        

  .............................      إعادة دفع -
  

  
 .......................... .............................. المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  

  ...................................              )I  (-  )IIالباقي : (ب) مستوجب أو (ف) فائض (
  ...................................                              الفائض من الشھر الســـابق

  ...................................                      المبلغ المسترجع
  )2(قسيمة خاصة بالمؤسسات التي طلبت استرجاع فائض األداء على القيمة المضافة المعني بإيقاف حق الطرح 

  

  )IIIإيقاف حق طرحه خالل الشھر (فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم  -
  )IVالمبلغ الذي تم استرجاعه من ھذا الفائض ( -
  )V( )3(الباقي من فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه خالل األشھر السابقة  -
  ) VIيوما من تاريخ العمل بإيقاف حق الطرح) ( 120مبلغ الفائض المعني باسترجاع حق الطرح (تجاوز  -
  ))V (– )IV  +VIأو  VII) =IIIلباقي من فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه (ا -

...................................  
...................................  
...................................  
...................................  
...................................  

  ...................................                                    الباقي : (ب) مستوجب أو (ف) فائض 

            
 نسبة الطرح المائوية بعنوان النشاط الخاضع بصفة جزئية                                    

  
  الفــــــــــــارق  السنة المالية الفارطة  الجاريةالسنة المالية 

......................................  .....................................  ......................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

ى  )1( ديري عل ارق يحتسب األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوعات المتعلقة بالمنتوجات المسلمة من طرف األشخاص الخاضعين للنظام التق أساس الف
 ن الشراء.بين ثمن البيع وثم

 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية. 28يوما طبقا ألحكام الفصل  120الفائض المعني باإلرجاع في أجل  )2(
بعين االعتبار عند احتساب األداء المستوجب علما وأن المبلغ الذي يتعين التنصيص عليه ضمن ھذا السطر يساوي المبلغ يؤخذ المبلغ المدرج بھذا السطر  ال )3(

 .) من الشھر السابقVIIبالسطر األخير (المضّمن 
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  رىـــــادات أخــــإرشـ  

  أ.ق.م المستوجب  أ.ق.م القابل للطرح المبلغ (د) البيانات
  ........................ ....................... )1( القيمة المضافة بتوقيف العمل باألداء على اتشراء -

القيمة المضافة بعنوان المواد  بتوقيف العمل باألداء على اتشراء -
 صفقات بالخارج و التجھيزات التي تدخل ضمن مكونات إنجاز

  )1( مليون دينار 3تساوي أو تفوق 
......................  ........................   

   ........................ )1( شراءات معفاة -

   ........................  الخاضعين للنظام التقديريشراءات لدى  -

وال  .ق. م .دون اعـــتبار أخاضعــة لــ أ.ق.م  شراءات أخــــرى -
  )1( تنتفع بحق الطرح

........................ ........................  

 ........................  ......................  )2( تصدير بضائع وخدمات -

 ........................  ........................  )2. (بيوعات بتأجيل توظيف أ.ق. م -

 ........................  ........................  )2( المعامالت المعفى من أ.ق.م.رقم  -

 ........................ ........................  المجمـــــــــــــــوع
 

 معاليم أخرى على رقم المعامالت
  

 المعلوم المستوجب (د) النسبة األســـــاس (د) المعلــــــــــــــــوم
ية  -1 درة التنافس ة الق في قطاعات الصناعة و الخدمات و استخالصات لفائدة صندوق تنمي

     )3( الصناعات التقليدية

........................... %1........................  المعلوم المھني  -  
........................... %1........................  المعلوم على المصبرات الغذائية  -  

     استخالصات لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري  -2

........................... %2........................  المعلوم الموظف على منتوجات الصيد البحري  -  
........................... %2........................  المعلوم على القطانيا والصوجا  -  
........................... %2........................  المعلوم على الخضر والغالل   -  
 ...........................  د/ كغ 0,050........................  المعلوم على اللحوم  -  

  تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحةاستخالصات لفائدة صندوق  -3

الموظف على مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية  معلوم ال-
 )4( المصنفة

 معلوم على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يتجاوز  -
  سنة 12سنه  

  

........................  

  

........................

 

1%   

  

  د/ مسافر 2,5

 

...........................  

  

...........................  

........................... %5........................  األتاوة لفائدة صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال -4
        استخالصات لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل  -5

........................... د/ كغ 0,150........................  المعلوم على البيوعات المحلية للشاي والقھوة  -  
........................... / طن د 2........................   على اإلسمنت يالمعلوم التعويض -            
........................... د / طن 1 ........................  المعلوم على بيع اإلسمنت -            

  المعلوم الموظف على الطماطم المعدة للتحويل  – 6
  مساھمة منتجي الطماطم  -
  مساھمة مستغلي وحدات التحويل  -

 
........................

........................  

 
  د/ كغ 0,005
 د/ كغ 0,028

 
...........................

...........................  
...........................  %5........................ )3( لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم للمحافظــة على البيئـــة  – 7

 -------------------------------------------------------  
 لو كانت الشراءات خاضعة أو تخول حق الطرح .كما  )1(
 كما لو كانت العمليات خاضعة لألداء على القيمة المضافة. )2(
 المضافة.يوظف المعلوم على أساس رقم المعامالت خال من األداء على القيمة  )3(
بتمبر  %1تطبق نسبة  )4( داء من غرة س ياحية المصنفة ابت ياحية و المطاعم الس ل المؤسسات الس في  2011على رقم المعامالت المحقق من قب

 على رقم المعامالت المذكور قبل ذلك التاريخ.%0.5نسبة  حين تطبق
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 (د)المعلوم المستوجب  النسبة األســـــاس (د) المعلــــــــــــــــوم

 استخالصات لفائدة صندوق االنتقال الطاقي  – 8
  معلوم على أجھزة تكييف الھواء -
  
  )  1(معلوم على المصابيح واألنابيب   -

 )2(معلوم على المنتجات الطاقية المستھلكة  -     
ق  -9 اتف أو عن طري رة بالھ ا مباش اركة فيھ تم المش ي ت اب الت ى األلع وم عل معل

 )3(المراسالت القصيرة أو الموّزع الصوتي 

  ) 1(معلوم لفائدة صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني  -10

 معلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية  في قطاع الصيد  البحري  -11
  لفائدة الصندوق العام للتعويض م الدع تاوةأ -12

الليلية غير التابعة لمؤسسة  و المالھي الموظفة على المالھياألتاوة  -
سياحية والمطاعم المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمقاھي 
من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحالت صنع 

   )4( المرطبات

 
............................. 

 
............................. 
............................. 

 
 

 
.............................  

 

.............................  
  
  
  
  
  

...........................  

 
  1000د/10

 واط
40% 

 
 

  
1%  

  

1%  
  
 
  
  
 

1%  

 
............................. 

 
............................. 
............................. 

 
 

............................. 

.............................  
 

............................. 
 
  
  
  
  
 

............................  

................................ المجمــــــــــــــــوع
...  

 معلوم الطابع الجبائي
  

عدد الوثائق )6(نوع الوثيقة الخاضعة للمعلوم  )5( سةمؤسال رقم
  )7( المعلوم المستوجب

 (د)
..............  

.............. 

 ................. ....................................

....................................................... 

.............. 

............ 

....................................  

.................................. 
..............  

.............. 

. ........................................ ...............

.......................................................... 

............  

............ 
..................................  

................................... 
..............  

.............. 

...... .................. ..............................

.......................................................... 

............  

............ 
...................................  

.................................... 

 ................................... (I)            المجــــمــــــــــــــــــــوع                                                    

  ...................................       II) ( )3(  المعلوم المستوجب على عمليات تمويل و شحن  الھاتف و على فواتير خطوط الھاتف مؤجلة الدفع

  ...................................   III  =(II + I)  العـــــام ـــوعالمجــــمــــــــــــ                                                   
 

 المعلوم على النزل
 

 المعلوم المستوجب (د) النسبة أساس المعلوم (د) 
  

 رقم المعامالت الخام
  

.......................................... 
  

2% 
  

.......................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .األداء على القيمة المضافةيوظف المعلوم على أساس رقم المعامالت خال من  )1(
 تضبط قائمة المنتجات الطاقية المستھلكة ونسبة المعلوم بأمر. )2(
 يساوي مبلغ المعلوم المستوجب المبلغ المدرج بالملحق الخاص بمشغلي شبكات االتصاالت. )3(
 يوظف المعلوم على أساس رقم المعامالت خال من كل األداءات والمعاليم. )4(
  .وجوبا للمؤسسة الرئيسية 0يسند رقم  )5(
 .بيان ھذه الوثائق )6(
 يستخلص معلوم الطابع الجبائي كما يلي : )7(

  د عن كل شھادة فحص فني لوسيلة نقل . 10 -
  د عن كل تذكرة نقل دولي لألشخاص . 3 -
  د عن كل فاتورة أو كمبيالة قابلة للقراءة اآللية. 0.500 -
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  ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية المعلوم على المؤسسات 
  

   (1) ترّوج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعارمؤسسات  )1
  المعلوم المستوجب (د)  النسبة  (د) أساس المعلوم

  ................................  %0,1 ...........................  رقم المعامالت المحلي الخام المحقق 
  ................................  %0,1  ...........................  رقم المعامالت المتأتي من التصدير.

  ................................  )I(المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية 
 
  )2( من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات %25دفع المعلوم على المؤسسات على أساس مؤسسات ت )2

  المعلوم المستوجب (د)  النسبة  (د) أساس المعلوم
  ................................  %25  ...........................  )3) (2(الضريبة على الدخل أو على الشركات المستوجبة 

  ................................  )I( أو التجارية أو المھنيةالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية 
 
  مؤسسات أخرى  )3

  المعلوم المستوجب (د)  النسبة  (د) أساس المعلوم
  ................................  %0,2  ...........................  رقم المعامالت المحلي الخام المحقق 

بنفس النظام  التصدير ومن العمليات المنتفعةرقم المعامالت المتأتي من 
  ................................  %0,1  ...........................  الجبائي للتصدير.

  ................................  )I(المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية 
 
  المؤسساتاحتساب المعلوم على ) 4

  

 
  

 المعلوم المستوجب (د)
  

 )I(المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية 
  

.................................. 
  ..................................  المعلوم المستوجب بعنوان األشھر السابقة 

  ..................................  المجمـــــــــــــــــــــــوع   
  

   )II(  المعلوم المستوجب سنويا -
  

................................... 
  ...................................  ) III( )4( الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية -
  ..................................  )III  (-  )II(  الباقي المستوجب -

  

  

 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات بالنسبة لسنة 
  

 الجماعة المحلية
 3صنف  2صنف  1صنف 

  المجموع العام
 المبلغ (د)

 (د)
عدد 
 المحالت

  المجموع
 (د)

المبلغ
  (د)

عدد 
 المحالت

 المجموع
 (د)

المبلغ
 (د)

عدد 
 المحالت

 المجموع
 (د)

.................... 25 .......... ........ 150 .......... ........ 300 .......... ........ ..................... 

.................... 25 .......... ........ 150 .......... ........ 300 .......... ........ .................... 

.................... 25 .......... ........ 150 .......... ........ 300 .......... ........ .................... 

.................... 25 .......... ........ 150 .......... ........ 300 .......... ........ .................... 

.................... 25 .......... ........ 150 .......... ........ 300 .......... ........ ..................... 

.................... 25 .......... ........ 150 .......... ........ 300 .......... ........ ..................... 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

----------------------------------------------------------------------------  
ذه المنتج )1( ات قسيمة خاصة بالمؤسسات التي ترّوج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى ھامش الربح الخام لھ

أتي 6% امالت مت م مع ابقة رق نة الس وان الس ي تحقق بعن  وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي ترّوج باإلضافة إلى ھذه المنتجات منتجات أخرى والت
م  % 6أو أكثر من ترويج المنتجات التي ال يتعدى ھامش ربحھا الخام  %  80  بنسبة ى أساس رق ى المؤسسات عل وم عل ع المعل ارت دف و التي اخت
 عامالت.الم

من الضريبة  %25دفع المعلوم على المؤسسات على أساس  تاختارالتي وخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار القسيمة خاصة بالمؤسسات  )2(
ى الشركات نة  على الدخل أو الضريبة عل وان الس ي سّجلت خسارة بعن ا والت ك المصدرة كلي ا في ذل ا أعاله بم ر المشار إليھ أو بمؤسسات من غي

 .الفارطة
وان يودع التصريح ويدفع المعلوم  )3( ى بعد إيداع التصريح بعن دخل أو الضريبة عل ى ال بة الشركاتالضريبة عل ى  بالنس ي تسجل  المؤسساتإل الت

ما لم تودع التصريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي  %0,2وتواصل دفع المعلوم بنسبة  .خسارة بعنوان السنة الفارطة 
 تبين الخسارة.

 .لمؤسسة بهمن قبل الجماعة المحلية المعنية وإعالم ا احتسابهبلغ يتم م )4(
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 المعاليم الواجب دفعھا (خاص باإلدارة)خالصة األداءات و

  
  

 الضريبة أو المعلوم

  
 )1(مبلغ أصل األداء

)I(  
 

  
(األداء رح طال

     (II))2( المدفوع)
  

  
  األداء المستوجب
(II-I)=(III)  

  

 ــوعـالمجمــــــ خطايا التأخير

            
......................................................... ........................ ..................... الخصم من المورد  *
..................... األداء على التكوين المھني *    ........................ .........................................................
المساھمة في صندوق النھوض *  

......................................................... ........................ ..................... بالمسكن لفائدة األجراء 
................................... ...................... ........................ ..................... المعلوم على االستھالك*  
................................... ...................... ............................................... * األداء على القيمة  المضافة 

م *  ى رق رى عل اليم أخ مع
......................................................... ........................ ..................... المعامالت 

......................................................... ........................ ..................... معاليم الطابع الجبائي *
ات  * ة للجماع اليم الراجع المع

       : المحلية
......................................................... ........................ ..................... المعلوم على النزل  - 
ات  - ى المؤسس وم عل المعل

ناعية أو  بغة الص ذات الص
  التجارية أو المھنية 

  
  

..................... 

  
  

........................ 

  
  

......................

  
  

..................

  
  
.................

            
......................................................... ........................ .....................  معلوم اإلجازة -

  المجمـــــــوع
  

.....................  ........................  ...................... .................. ................. 
  

  
    )3رمز الدفع  (  رمز القباضة..... .................... بـــ قباضة الماليةال

إني الممضي أسفله أشھد بصحة البيانات التي 

 تضمنھا ھذا التصريح.

  
    الوصلرقم 

  ............................ في ............................  تاريخ الوصل

    السنة  الشھر  اليوم  

  اإلمضــــــــــــــــاء  القبــاضة طابع        

    
      

-------------------------------------------------- 
األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل على دنانير بالنسبة إلى  5ال يمكن أن يقل المبلغ الجملي لألداء أو األداءات المستوجبة عن   )1(

 دينارا بالنسبة إلى األشخاص المعنويين . 15و الخاضعين للنظام الحقيقي األشخاص الطبيعيين د بالنسبة إلى  10أساس قاعدة تقديرية و 
 في حالة إيداع تصريح تصحيحي فقط .  )2(
 في صورة الدفع الكلي   – 1ضع :    )3(

 في صورة الدفع المؤجل  – 2           
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  ) 1(إرشادات حول الفروع

  الشراءات التي تمنح حق الطرح -

  )2(رقم 
 الفرع

 أ.ق.م القابل للطرح شراءات موردة تمنح حق الطرح شراءات محلية تمنح حق الطرح

شراءات شراء معدات
شراءات شراء معدات المجمـــوع أخرى

بعنوان شراء  المجمـــوع أخرى
 معدات

بعنوان 
شراءات 
 أخرى

 المجمـــوع

         

         

         

         

         المجمــوع
  

  رقم المعامالت الخاضع لألداء على القيمة المضافة ـ 

 )2(الفرع رقم
 رقم المعامالت خال من أ.ق.م

 أ.ق.م المستوجب
%6 %12 %18 

   

   

   

   

      المجمـــــــوع

  
 إرشادات تكميلية لتوزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية

  أو التجارية أو المھنية و المعلوم على النزل
  

I- :توزيع المعلوم على المؤسسات  
  

ة:.................................... -1 ر مبني ة أو غي ارات مبني اط بعق اطي النش ورة تع ي ص ع ف ل للتوزي ات القاب ى المؤسس وم عل غ المعل          ...... مبل
  عدد المقاطع: ................ -.. ..........المساحة الجملية للعقارات غير المبنية أو غير المغطاة: ..... - ...........المساحة المبنية الجملية: ........

  

الجماعة المحلية 
 ) 3( العقارالراجع لھا 
 

  نوع 
 )4(العقار 

  رقم
 الفرع

أو األرض غير المبنية أو  غير المغطاة  عنوان الفرع
 أو المقطع

  مساحة
  المبني الفرع
  )2(م

المعلوم على 
 العقارات المبنية

الموظف على الفرع 
 )5((د)  المبني

مناب 
 الجمـاعة
  )6( المحلية

 (د)  
..................... ........ ........ ....................................................... .................. ................... ........... 

 ........ ........ ....................................................... .................. .................. ........... 
 ........ ........ ....................................................... .................. .................. ........... 
 ........ ........ ....................................................... .................. .................. ........... 

  

 لجماعة المحلية األولىالمجموع بالنسبة إلى ا
 

..................... ..................... 
  
  

..............  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .االقتضاءأضف قائمة عند  )1(
 .) بالنسبة للمؤسسة الرئيسية0ضع رقم ( )2(
 يتعين احتساب المجموع بالنسبة إلى كل جماعة محلية على حدة. )3(
 : بالنسبة إلى المقطع.3 –: بالنسبة إلى األراضي غير المبنية أو غير المغطاة 2 –بالنسبة إلى العقارات المبنية  - 1ضع:   )4(
 معلوم يتم إحتسابه من قبل الجماعة المحلية المعنية وإعالم المؤسسة به قصد إدراجه ضمن التصريح. )5(
 مساحة الفرع× المعلوم ية: مناب الجماعة =     في صورة ممارسة النشاط بعقارات مبن *يوزع المعلوم كما يلي :  )6(

  المساحة الجملية                                                                                                                                 
  بعقارات مبنية مع وجود مقطع أو أكثر:  في صورة ممارسة مؤسسة نشاطھا *                                     

  من المعلوم إلى الجماعة المحلية المتواجد بھا المقطع وتوزع ھذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية في صورة وجود أكثر من مقطع، 50% -                                      
 مساحة الفرع× المعلوم  من %50 مناب الجماعة =   من المعلوم يوزع بين الجماعات المحلية المتواجدة بھا العقارات المبنية أو المغطاة:  50% -                                      

  المساحة الجملية                                                                                                                                                                    
  في صورة ممارسة مؤسسة نشاطھا بعقارات مبنية مع وجود  عقارات غير مبينة أو غير مغطاة: *                                     

  من المعلوم يوزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجدة بھا العقارات الغير المبنية أو غير المغطاة ، 30% -                                      
 مساحة الفرع× المعلوم  من %70 مناب الجماعة = من المعلوم يوزع بين الجماعات المحلية المتواجدة بھا العقارات المبنية أو المغطاة:  70% -                                     

  المساحة الجملية                                                                                                                                                                     
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الجماعة المحلية 
   )1( العقارالراجع لھا 
 

نوع 
العقار 

)2( 

  رقم
 الفرع

أو األرض غير المبنية أو  غير المغطاة  الفرععنوان 
 أو المقطع

  مساحة
  المبني الفرع
  )2(م

المعلوم على 
 العقارات المبنية

الموظف على الفرع 
 (د)  )3(المبني

مناب 
 الجمـاعة
 )4( المحلية

 (د)  
........................ ........ ........ ....................................................... ..................... .................. ........... 

 ........ ........ ....................................................... ..................... .................. ........... 
 ........ ........ ....................................................... ..................... .................. ........... 
 ........ ........ ....................................................... ..................... .................. ........... 

 ..................... ..................... لجماعة المحلية الثانيةبالنسبة إلى االمجموع 
  

..............  
  ...........  ...................  ..................  المجمــــــــــــــــــــــــوع العـــــام

  
  
  ـ مبلغ المعلوم على المؤسسات القابل للتوزيع في صورة عدم تعاطي النشاط بعقارات مبنية أو غير مبنية:.......................... 2
  
  

  (د)  )5(مناب الجماعة المحلية  رقم المعامالت (د)  الجماعة المحلية الممارس بھا النشاط

..................................................................  ...................................................................  ............................................................ 

..................................................................  ...................................................................  ............................................................ 

..................................................................  ...................................................................  ............................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................  
 

  .......................................................... ............................................................  المـــــــجمـــــوع
 

  
II-  :المساحة المبنية الجملية بالمتر المربع : -........................ :المبلغ القابل للتوزيع -توزيع المعلوم على النزل .............................  

الجماعة المحلية الراجع لھا 
 )1(الفرع بالنظر 

  رقم
  مساحة عنوان الفرع الفرع

 )2الفرع (م

مناب الجمـاعة  
  (د)   )6( المحلية

 
.................................. ............ .......................................................... ................ .......................... 

 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 

 .......................... .................... المجموع بالنسبة إلى الجماعة المحلية األولى
.................................. ............ .......................................................... ................ .......................... 

 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 
 ............ .......................................................... ................ .......................... 

 .......................... ................  المحلية الثانيةالمجموع بالنسبة إلى الجماعة 
 .......................... ................ المجـــــــموع العــــــــــــام

-------------------------------------------------------------------------------  
 جماعة محلية على حدة.يتعين احتساب المجموع بالنسبة إلى كل  )1(
 : بالنسبة إلى المقطع.3 –: بالنسبة إلى األراضي غير المبنية أو غير المغطاة 2 –بالنسبة إلى العقارات المبنية  - 1ضع:   )2(
 معلوم يتم إحتسابه من قبل الجماعة المحلية المعنية وإعالم المؤسسة به قصد إدراجه ضمن التصريح. )3(
 مساحة الفرع× المعلوم ورة ممارسة النشاط بعقارات مبنية: مناب الجماعة =     في ص *يوزع المعلوم كما يلي :  )4(

  المساحة الجملية                                                                                                                                 
  في صورة ممارسة مؤسسة نشاطھا بعقارات مبنية مع وجود مقطع أو أكثر:  *                                        

  من المعلوم إلى الجماعة المحلية المتواجد بھا المقطع وتوزع ھذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية في صورة وجود أكثر من مقطع، 50% -                                        
 مساحة الفرع× المعلوم  من %50 مناب الجماعة =   من المعلوم يوزع بين الجماعات المحلية المتواجدة بھا العقارات المبنية أو المغطاة:  50% -                                        

  المساحة الجملية                                                                                                                                                                                         
  في صورة ممارسة مؤسسة نشاطھا بعقارات مبنية مع وجود  عقارات غير مبينة أو غير مغطاة: *                                          

  من المعلوم يوزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجدة بھا العقارات الغير المبنية أو غير المغطاة ، 30% -                                          
 مساحة الفرع× المعلوم  من %70 مناب الجماعة = من المعلوم يوزع بين الجماعات المحلية المتواجدة بھا العقارات المبنية أو المغطاة:  70% -                                         

 المساحة الجملية                                                                                                                                                                                                 
 رقم المعامالت المحقق بالجماعة المحلية× المعلوم     = مناب الجماعة )5(

  رقم المعامالت الجملي                                      
 مساحة الفرع× المعلوم   =  مناب الجماعة )6(

  المساحة الجملية                                          
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  لحساب الغير المدفوعة المبالغجدول الخصم من المورد بعنوان 
  

أساس الخصم من   المدفوعة المبالغصنف 
  المورد

نسبة الخصم من 
  المورد

مبلغ الخصم من 
  المورد

ھوية المدين الفعلي 
  بالمبالغ

ھوية المستفيدين 
  بالمبالغ

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
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....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

....................  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
  


