

تصريح المؤجر

( )1

رمز التصريح
المعرف الجبائي

()2

السنة

رمز األداء على القيمة المضافة

رمز الصنف

االسم  .................................................................................:اللقب .......................................................................:
أواالسم االجتماعي ............................................................................................................................................... .:
العنوان أو المقر االجتماعي ............................................................................................................................. :
..........................................................................................................................
هل يستعمل المصرح اإلعالمية ( )3؟ نعم
المالحق المصاحبة لهذا التصريح

()3

الترقيم البريدي

ال
ملحق عدد I

ملحق عدد II

ملحق عدد III

ملحق عدد IV

ملحق عدد V

ملحق عدد VIملحق عدد VII

الخصم من المورد
()4

-1

البيــــــــــانـــــــــــــــات
المرتبات واألجور التي تح ّملت خصما من المورد

النسبة

أساس الخصم (د)

 -2المرتبات واألجور والمكافآت والمنح واالمتيازات األخرى المتعلقةة ........................
()5
........................
بها التي تحملت خصما من المورد بنسبة %22

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

 -3المساهمة االجتماعية التضامنية المستوجبة على المرتبات واألجور
والمنح والجرايات واإليرادات العمرية
 -4األتعاب والعموالت وأجور الوسةاةة واألرريةة ومكافةآت األن ة ة
غير التجارية
* المدفوعة للمقيمين والمستقرين
()6
* المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين
*المتأتية من عمليات التصدير
 -1األتعةةاب المدفوعةةةة ل اةةةناي المعنةةويين ول اةةةناي ال بيعيةةةين
الناضةةةعين للن ةةةاي الحقيقةةةي والمكافةةةةآت المدفوعةةةة لةةةى ال نةةةةانين
والمبدعين
((7
 -7األتعاب المدفوعة لى مكاتب الدراسات المصدرة
 -6أررية النزل
() 8
-8المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في اسداء الندمات ل ائدة الغير
 -9فوائد اإليداعات بالحسابات الناصة لالدخار لدى المؤسسات البنكية
وصندوق االدخار الوةني التونسي
 -12مداخيل رؤوس األموال المنقولة األخرى
* الراجعة للمقيمين
()9
* الراجعة لغير المقيمين
 -11مداخيل األوراق المالية الراجعة لغير المقيمين وغير المستقرين
 -12حصص األسهم
* الراجعة لى األاناي ال بيعيين المقيمين
()11
* الراجعة لى األاناي ال بيعيين والمعنويين غير المقيمين

مبلغ الخصم (د)

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

%11

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

%2,5
%5

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

%2,5
%5
%11
%22

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

%22
%22
( %16,74في صورة تحمل عبء الضريبة)
%11

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

%12
( %11,11في صورة تحمل عبء الضريبة)
%12

%11

( %16,74في صورة تحمل عبء الضريبة)

( %21في صورة تحمل عبء الضريبة ()10
( %21في صورة تحمل عبء الضريبة)

( %11,11في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

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

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

( )1يتم يداع تصريح المؤجر لدى دارة المؤسسات الكبرى أو لدى مكاتب مراقبة األداءات مرجع الن ر
( : 2 )2تلقائي  : 1 -تسوية –  : 2تصحيح –  : 3توظيف جباري –  : 4توقيف ن اة .
( )3ضع عالمة في القسيمة المناسبة.
( )4بما في ذلك المبالغ التي تم دفعها لحساب الغير( ال قرة ال رعيّة قبل األخيرة من ال قرة  Iمن ال صل  12من مجلة الضريبة على دخل االاناي ال بيعيين والضريبة على ال ررات)
( )1المرتبات واألجور المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة رليا في ةار مجلة ت جيع االستثمارات أو مؤسسات القرض غير المقيمة الناا ة في ةار مجلة سداء الندمات المالية لغير المقيمين أو المؤسسات
الناا ة ب ضاءات األن ة اإلقتصادية أو ةبقا للت ريع المتعلق بإنتاج المحروقات أو في ةار مجلة المناجم أو ةبقا الت اقية مع الدولة التونسية والمرتبات واألجور والمكافآت والمنح و اإلمتيازات المدفوعة لى
غير المقيمين مقابل عمل ال تتجاوز مدته  7أاهر.
( )7في صورة وجود ات اقية ت بق النسبة الواردة باالت اقية بالنسبة لى المبالغ المصن ة أتاوات ذا رانت أقل من  %11وذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
( )6األتعاب المدفوعة لى مكاتب الدراسات الناضعة للن اي الحقيقي التي حققت  %12على األقل من رقم معامالتها من التصدير بعنوان السنة السابقة.
( )8بالنسبة لى المكافآت المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين وفي غياب ات اقية ت بق نسبة  %16,74عوضا عن نسبة  %11وذلك في صورة تحمل عبء الضريبة .
( )9ذا ران النصم من المورد تحرري من الضريبة.
( )12في صورة وجود ات اقية ت بق النسبة الواردة باالت اقية ذا رانت أقل من  %22وذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
( )11في صورة وجود ات اقية ت بق النسبة الواردة باالت اقية ذا رانت أقل من  %10وذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.

البيــــــــــانـــــــــــــــات
 -13المكافآت والمنح المسندة ألعضاء المجالس والهيئات واللجان
* الراجعة للمقيمين
* الراجعة لغير المقيمين

النسبة

أساس الخصم (د)

مبلغ الخصم (د)

()1

 -14التأجيرات المدفوعة ل جراء وغير األجراء مقابةل عمةل وقتةي أو
ظرفي خارج ن اةهم األصلي
 -11فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكيةة غيةر المسةتقرة بةالبالد
()2
التونسية
()3
 -17سعر الت ويت المصرح به بالعقد
* بالنسبة لى المقيمين
* بالنسبة لى غير المقيمين
 أاناي ةبيعيون وأاناي معنويون
 أاةةةةةناي معنويةةةةةون غيةةةةةر مسةةةةةتقرين بالنسةةةةةبة
للعقارات فحسب.
 -16المبالغ التي تساوي أو ت وق  1222دينار بما فةي ذلةك األداء علةى
القيمة المضافة
* المتأتيةةةة مةةةن عمليةةةات التصةةةدير ومةةةن بيوعةةةات المؤسسةةةات
الناضعة للضريبة على ال ررات بنسبة .%12

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

%20
%20

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

%11
%12

( %11,11في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

( %21في صورة تحمل عبء الضريبة)

%2,5
%2,5
%15

( %2,17في صورة تحمل عبء الضريبة)

( %16,74في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

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

%0,5

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

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

 1,5

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

* المتأتية من عمليات أخرى
 – 18خصةةم األداء علةةى القيمةةة المضةةافة مةةن المةةورد بعنةةوان المبةةالغ ................................
المدفوعة من قبل المؤسسات والمن آت العمومية والتي تساوي أو ت وق
() 1
 1222دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة
 – 19خصةةم األداء علةةى القيمةةة المضةةافة مةةن المةةورد بعنةةوان العمليةةات
................................
المنجزة مع األاناي الذين ليست لهم مؤسسة بالبالد التونسية
(( 4

%21
%122

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

 –22المكافآت المدفوعة لى غير المقيمين الذين ينجزون أاغال بناء أو
()7
عمليات ترريب أو خدمات أخرى ال تتجاوز مدتها ستة أاهر
 – 21المبةةالغ المدفوعةةة لةةى غيةةر المقيمةةين الةةذين ين ة ون فةةي ةةةار
من أة دائمة والذين ال يودعون التصريح في الوجود قبل بدأ الن اة.
 – 22التسبقة الموظ ة على بيوعةات المؤسسةات الصةناعية ومؤسسةات
تجارة الجملة لى األاناي ال بعيين الناضعين للضريبة علةى الةدخل
حسب الن اي التقديري في صنف األرباح الصناعية و التجارية أو علةى
() 6
أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية

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

%11

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

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

%1

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

 -23القيمة الزائدة المتأتية من ت ويةت األاةناي غيةر المقيمةين و غيةر
المسةةةتقرين فةةةي األسةةةهم أو فةةةي المنابةةةات االجتماعيةةةة أو فةةةي حصةةةص
() 8
الصناديق المنصوي عليها بالت ريع المتعلق بها
()9
 أاناي ةبيعيون
()10
 أاناي معنويون

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

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

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

%12
 21

( %11,11في صورة تحمل عبء الضريبة)
( %33,33في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المكافآت والمنح التي تسند ةبقا للت ريع والترا تيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في ال ررات خ ية اإلسم وفي اررات المقارضة باألسهم بص تهم تلك.
()1
في صورة وجود ات اقية ت بق النسبة الواردة باالت اقية ذا رانت أقل من  %12و.ذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة
()2
عمليات الت ويت في ال عقارات المبنية وغير المبنية وفي الحقوق االجتماعية في ال ررات العقارية غير الملحقة بموازنة وفي العقارات الملحقة بموازنة وعمليات الت ويت في األصول التجارية.
()3
ينص النصم من المورد المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وال ي بق هذا النصم على المبالغ المدفوعة بعنوان ااترارات الهاتف والماء والكهرباء والغاز
()4
والصحف والدوريات والن ريات وعقود اإليجار المالي وعقود اإلجارة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض ومن مؤسسات
التمويل الصغير التي تمارس ن اةها ةبقا ألحكاي الت ريع المتعلق بها واقتناء المنتجات والندمات الناضعة لن اي المصادقة اإلدارية ل سعار والتي ال يتجاوز هامش ربحها الناي  %7و قتناءات
مؤسسات القرض في ةار عقود بيع مرابحة ذا ران المست يد من العقود المذرورة أاناصا غير ملزمين بالقياي بالنصم من المورد واإلقتناءات في ةار آلية الصكوك اإلسالمية واإلقتناءات لدى
األاناي ال بيعيين المحققين لمداخيل في صنف ال الحة والصيد البحري.
ينص النصم من المورد المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية وال ي بق هذا النصم على المبالغ المدفوعة بعنوان ااترارات الهاتف والماء
()1
والكهرباء والغاز والصحف والدوريات والن ريات وعقود اإليجار المالي وعقود اإلجارة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض ومن
مؤسسات التم ويل الصغير التي تمارس ن اةها ةبقا ألحكاي الت ريع المتعلق بها واقتناء المنتجات والندمات الناضعة لن اي المصادقة اإلدارية ل سعار والتي ال يتجاوز هامش ربحها الناي %7
و قتناءات مؤسسات القرض في ةار عقود بيع مرابحة ذا ران المست يد من العقود المذرورة أاناصا غي ر ملزمين بالقياي بالنصم من المورد واإلقتناءات في ةار آلية الصكوك اإلسالمية و
ّ
الموزعين المعتمدين للم غّلين العموميين ل بكات االتصاالت.
اإلقتناءات لدى األاناي ال بيعيين المحققين لمداخيل في صنف ال الحة والصيد البحري والعمولة الراجعة لى
يتم النصم حسب النسب التالية :
()7
  %1من رقم المعامالت الناي بالنسبة لى أاغال البناء .  %12من رقم المعامالت الناي بالنسبة لى عمليات الترريب .  % 11من رقم المعامالت الناي بالنسبة لى الندمات األخرى .تحتسب التسبقة على المبلغ الناي المضمن بال اتورة باعتبار رل األداءات باستثناء بيوعات المواد الناضعة لن اي المصادقة اإلدارية ل سعار.
()6
ي بق النصم على أساس القيمة الزائدة المحققة بعد ةرح المصاريف المبذولة بمناسبة اإلقتناء أو الت ويت.
()8
مع حد أقصى يساوي  %2,1من ثمن الت ويت ( %2,17في صورة تحمل عبء الضريبة).
()9
( )12مع حد أقصى يساوي  %1من ثمن الت ويت ( %1,27في صورة تحمل عبء الضريبة).

2

البيــــــــــانـــــــــــــــات

 – 24المداخيل األخرى المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين

أساس الخصم (د)
() 1

 -21المكافآت الراجعة لى أاناي مقيمين أو مستقرين بمالذات
()2
جبائية
 -27مبلغ العمولة الراجعة لى الموزعين المعتمدين لم غلي ابكات
االتصاالت
 -26النصم من المورد بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان
()3
والحظ واليانصيب
 -28التسبقة الموظ ة على بيوعات مؤسسات اإلنتاج الصناعي
والمؤسسات الناا ة في ق اع التجارة ل ائدة المتدخلين في توزيع
السلع والمنتجات والندمات والتي التتجاوز قيمتها الجمليّة
()4
22.222دينار سنويا

النسبة

%11 ...........................
.................................

( %16,74في صورة تحمل عبء الضريبة)

%25

%1,5

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

%25

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

%3

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

المجمـــــــــــــــــــــوع

( %33,33في صورة تحمل عبء الضريبة)

( %33,33في صورة تحمل عبء الضريبة)

( 3.092%في صورة تحمل عبء الضريبة)

مبلغ الخصم (د)

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

…….……………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------( )1في صورة وجود ات اقية ت بق النسبة الواردة باالت اقية بالنسبة لى المبالغ المصن ة أتاوات ذا رانت أقل من  %11وذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.

( )2القائمة الملحقة باألمر عدد  3833المؤرخ في  3أرتوبر .2214

( )3ال تنضع للنصم من المورد المبالغ المتأتية ابتداء من غرة جان ي  2218من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات النيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تن مها المؤسسات العمومية ةبقا
للت ريع المتعلق بها

( )4تحتسب النسبة المذرورة على المبلغ المضمن بال اتورة باعتبار رل االداءات.
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ملحق عــــــدد I
التصريح بالمرتبات واألجور
والجرايات واإليرادات العمرية المدفوعة
والمساهمة االجتماعيّة التضامنيّة
ال نص أو المؤسسة التي تولت الدفع .......................................................................................... :

المعرف الجبائي

عدد المنت عين

رمز األداء على
القيمة المضافة

رمز الصنف

عـــــــدد الصفحات

5

المنتفعون

العدد
الرتبي

رقم بطاقة التعريف
الوطنية أو بطاقة اإلقامة
لألجانب
االسم واللقب
الرمز
()1

الخطة
المشغولة

آخر عنوان

المعــــــرف

الحالة
العائلية
()2

عدد
األطفال
في
الكفالة
في
تاريخ
الخصم

فترة العمل
()3

من

إلى

( )1الرمز  -2:ب اقة التعريف الوةنية  -3ب اقة اإلقامة ل جانب
( )2الحالة العائلية في تاريخ النصم  : 1 :أعزب –  : 2متزوج –  : 3م لق –  : 4أرمل
( )3أذرر فترة العمل باليوي وال هر والسنة بالنسبة لى المبالغ موضوع التصريح .

6

الدخل الخاضع
للضريبة
(د)

قيمة
االمتيازات
العينية
(د)

مجموع
الدخل الخام
الخاضع
للضريبة
(د)

الدخل
المعاد
استثماره
(د)

المبالغ
المخصومة
(د)

المبالغ
المخصومة
بنسبة %22
()1

(د)

المبالغ
المخصومة على
المساهمة
االجتماعية
التضامنية
المستوجبة على
المرتبات واألجور
والمنح والجرايات
واإليرادات العمرية

المبلغ
الصافي
المدفوع
(د)

المجموع

()1

المرتبات واألجور ا لمدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة رليا في ةار مجلة ت جيع االستثمارات أو مؤسسات القرض غير المقيمة الناا ة في ةار مجلة سداء الندمات المالية لغير المقيمين
أو المؤسسات الناا ة ب ضاءات األن ة اإلقتصادية أو ةبقا للت ريع المتعلق بإنتاج المحروقات أو في ةار مجلة المناجم أو ةبقا الت اقية مع الدولة التونسية والمرتبات واألجور والمكافآت
والمنح واإلمتيازات المدفوعة لى غير المقيمين مقابل عمل ال تتجاوز مدته  7أاهر.
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ملحق عــــــدد II
التصريح بالمبالغ المدفوعة لألشخاص المقيمين بالبالد التونسية بعنوان
أتعاب،عموالت ،أجور وساطة  ،أكرية  ،أكرية النزل ،مكافآت مدفوعة إلى الفنانين والمبدعين ،تأجيرات
مدفوعة لألجراء وغير األجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم األصلي  ،مكافآت أنشطة غير تجارية،
مكافآت مقابل النجاعة في اسداء الخدمات ،أتعاب مدفوعة لألشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي ،مكافآت ومنح
مسندة ألعضاء المجالس والهيئات واللجان (*)  ،حصص أسهم ومنابات اجتماعية وقيمة زائدة عقارية

ال نص أو المؤسسة التي تولت الدفع .......................................................................................... :

المعرف الجبائي

عدد المنت عين

رمز األداء على
القيمة المضافة

رمز الصنف

عـــــــدد الصفحات

(*)ا لمكافآت والمنح التي تسند ةبقا للت ريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في ال ررات خ ية اإلسم وفي اررات
المقارضة باألسهم بص تهم تلك.
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المنتفعون

العدد
الرتبي

المعرف الجبائي أو رقم
بطاقة التعريف الوطنية

الرمز

االسم واللقب أو االسم
االجتماعي

النشاط

آخر عنوان

المعرف
ّ

()1

( )1الرمز  – 1 :المعرف الجبائي بالنسبة لى ال ررات واألاناي ال بيعيين الذين يتعاةون ن اةا تجاريا أو صناعيا أو سداء خدمات أو حرفيا أو ن اةا غير
تجاري.
المعرفين بمعرف جبائي.
 – 2ب اقة التعريف الوةنية بالنسبة لى األاناي ال بيعيين غير
ّ
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األتعاب والعموالت
وأجور الوساطة
واألكرية والمكافآت
المدفوعة مقابل
النجاعة في اسداء
الخدمات ومكافآت
األنشطة غير
التجارية
المدفوعة للمقيمين
والمستقرين
(( )1د)

الرمز
()2

المبلغ
الخام

األتعاب
المدفوعة
لألشخاص
المعنويين
واألشخاص
الطبيعيين
الخاضعين
للنظام
الحقيقي
(د)

المكافآت
والمنح
المسندة
ألعضاء
المجالس
والهيئات
واللجان
وحصص
االسهم
والمنابات
االجتماعية
()4( )3

(د)

التأجيرات
المدفوعة
لألجراء وغير
األجراء مقابل
عمل وقتي أو
ظرفي خارج
نشاطهم
األصلي
(د)

القيمة
الزائدة
العقارية
(ثمن العقار
المصرح به
بالعقد) ()5
(د)

أكرية النزل
المدفوعة
للشركات
واألشخاص
الطبيعيين
الخاضعين
للنظام
الحقيقي
(د)

األتعاب
المدفوعة
إلى مكاتب
الدراسات
المصدرة

المكافآت
المدفوعة
إلى الفنانين
والمبدعين

()6

(د)

(د)

األتعاب والعموالت
وأجور الوساطة
واألكرية ومكافآت
األنشطة
غير
التجارية المتأتية
من
عمليات التصدير
(د)

الرمز
()2

المبالغ
المخصومة
(د)

المبلغ
الصافي
المدفوع
(د)

المبلغ

المجموع
()1
()2

()3
()4
()1
()7

بما في ذلك مبلغ العمولة الراجعة لى الموزعين المعتمدين لدى م غلي ابكات االتصاالت والناضعة لنسبة .  1,5
 – 1بالنسبة لى األتعاب
ضــع :
 – 2بالنسبة لى العموالت
 – 3بالنسبة لى أجور الوســاةة
 – 4بالنسبة لى األررية
 – 1بالنسبة لى مكافآت األن ة غير التجارية.
 – 7بالنسبة لى المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في اسداء الندمات ل ائدة الغير.
يتم النصم من المورد بنسبة  %22وذلك بالنسبة لى ا لمكافآت والمنح التي تسند ةبقا للت ريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في ال ررات خ ية اإلسم وفي اررات المقارضة
باألسهم بص تهم تلك.
يتم النصم من المورد بنسبة  %12بالنسبة لحصص االسهم والمنابات االجتماعيّة.
عمليات الت ويت في العقارات المبنية وغير المبنية وفي الحقوق االجتماعية في ال ررات العقارية غير الملحقة بموازنة وفي العقارات الملحقة بموازنة وعمليات الت ويت في األصول التجارية.
األتعاب المدفوعة لى مكاتب الدراسات الناضعة للن اي الحقيقي التي حققت  %12على األقل من رقم معامالتها من التصدير بعنوان السنة السابقة.
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ملحق عــــــدد III
التصريح بمداخيل رؤوس األموال المنقولة
ال نص أو المؤسسة التي تولت الدفع .......................................................................................... :

عدد المنت عين

المعرف الجبائي

رمز األداء على
القيمة المضافة

رمز الصنف

عــدد الصفحـــــات
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المنتفعون

العدد
الرتبي

المعرف الجبائي أو رقم بطاقة
التعريف الوطنية أو بطاقة اإلقامة
بالنسبة إلى األجانب أو معرف آخر
الرمز

( )1الرمـــز :

()1

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخـــــر عنــــــوان

المعرف

 –1المعرف الجبائي بالنسبة لى ال ررات واألاناي ال بيعيين الذين يتعاةون ن اةا تجاريا أو صناعيـــا أو حرفيا أو ســـــــداء خدمات أو
ن اةا غير تجاريا
المعرفين بمعرف جبائي
 – 2ب اقة التعريف الوةنية بالنسبة لى األاناي ال بيعيين غير
ّ
 – 3ب اقة اإلقامة ل جانب .
 – 4معرف األاناي غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية ن وجد.
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فوائد اإليداعات
بالحسابات الخاصة
لالدخار لدى
المؤسسات البنكية
وصندوق االدخار
الوطني التونسي
(د)

فوائد القروض
المدفوعة للمؤسسات
البنكية غير المستقرة
بالبالد التونسية ()1
(د)

مداخيل رؤوس
األموال المنقولة
األخرى ()2
(د)

المبالغ المخصومة
(د)

المبالغ الصافية
(د)

المجموع
()1
()2

في صورة وجود ات اقية ت بق النسبة الواردة باالت اقية ذا رانت أقل من  %12و.ذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
ذا ران النصم من المورد تحرري من الضريبة بالنسبة لى المبالغ الراجعة لغير المقيمين

15

ملحق عــــــدد IV
التصريح بالمبالغ المدفوعة لألشخاص غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية بعنوان أتعاب  ،عموالت،
أجور وساطة  ،مداخيل أوراق مالية  ،أكرية  ،مكافآت أنشطة غير تجارية  ،مكافآت ومنح مسندة ألعضاء
المجالس والهيئات واللجان (*)  ،حصص أسهم و منابات اجتماعية ،قيمة زائدة عقارية ،قيمة زائدة متأتية من
التفويت في األسهم والمنابات اإلجتماعية ،مكافآت راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بمالذات جبائية،
مبالغ مدفوعة إلى غير المقيمين الذين ينشطون في إطار منشأة دائمة والذين ال يودعون التصريح في الوجود
ومداخيل أخرى مدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين
ال نص أو المؤسسة التي تولت الدفع .......................................................................................... :

عدد المنت عين

المعرف الجبائي

رمز األداء على
القيمة المضافة

رمز الصنف

عـــــــدد الصفحات

(*)ا لمكافآت والمنح التي تسند ةبقا للت ريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في ال ررات خ ية اإلسم وفي اررات
المقارضة باألسهم بص تهم تلك.
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المنتفعون

العدد
الرتبي

رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة إلى
معرف آخر
األجانب أو ّ

الرمز

()1

( )1الرمز  :ضــع

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوان

المعرف

 – 1ب اقة اإلقامة ل جانب
 – 2معرف األاناي غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية ن وجد.
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األتعاب والعموالت وأجور
القيمة الزائدة
الوساطة ومكافآت األنشطة
المتأتية من
المكافآت المدفوعة
غير التجارية و المبالغ
التفويت في
إلى غير المقيمين
المدفوعة إلى غير المقيمين
األسهم والمنابات
الذين ينجزون أشغال
الذين ينشطون في إطار
اإلجتماعية أو
القيمة الزائدة
بناء أو عمليات
منشأة دائمة والذين ال
تركيب أو أنشطة العقارية (ثمن العقار حصص الصناديق
يودعون التصريح في
مراقبة متعلقة بها أو المصرح به بالعقد) المنصوص عليها
الوجود والمداخيل األخرى
بالتشريع المتعلق
خدمات أو أشغال
المدفوعة لغير المقيمين
()3
أخرى ال تتجاوز
بها
وغير المستقرين
مدتها ستة أشهر
()2( )1
الرمز النسبة
()6

()7

المبلغ

النسبة

المبلغ

(د)

()8

(د)

النسبة
()7

مداخيل األوراق
المالية بما في ذلك
مكافآت ومنح
مسندة ألعضاء
المجالس
والهيئات
()4
واللجان
وحصص االسهم
و المنابات
()5
االجتماعية

األتعاب
والعموالت و أجور
الوساطة واألكرية
ومكافآت األنشطة
غير
التجارية المتأتية
من
عمليات التصدير
(د)

المبلغ

النسبة

المبلغ

النسبة

المبلغ

الرمز

المبلغ

(د)

()9

(د)

()7

(د)

()6

(د)

المكافآت
الراجعة إلى
أشخاص
مقيمين أو
مستقرين
بمالذات
جبائية
(د)

المبالغ
المخصومة
بعنوان
الضريبة
على الدخل
والضريبة
على
الشركات
(د)

المبلغ
الصافي
المدفوع

(د)

المجموع
()1
()2
()3
()4
()1
()7

()6
()8
()9

في صورة وجود ات اقية ت بق النسبة الواردة باالت اقية بالنسبة لى المبالغ المصن ة أتاوات ذا رانت أقل من  %11وذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
بالنسبة لى المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في سداء الندمات ل ائدة غير المقيمين وغير المستقرين وفي غياب ات اقية ت بق نسبة  %16,74عوضا عن نسبة  %11وذلك في صورة تحمل عبء الضريبة .
ي بق النصم على أساس القيمة الزائدة المحققة بعد ةرح المصاريف المبذولة بمناسبة اإلقتناء أو الت ويت.
ا لمكافآت والمنح التي تسند ةبقا للت ريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في ال ررات خ ية اإلسم وفي اررات المقارضة باألسهم بص تهم تلك.
في صورة وجود ات اقية بالنسبة لى حصص االسهم و المنابات االجتماعية ت بق النسبة الواردة باالت اقية ذا رانت أقل من  %12وذلك بالنسبة لى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
 – 1بالنسبة لى مكافآت األن ة غير التجارية
 – 1بالنسبة لى األتعاب
ضــع :
 – 7بالنسبة لى المداخيل األخرى المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين.
 – 2بالنسبة لى العموالت
 –6المبالغ المدفوعة لى غير المقيمين الذين ين ون في ةار من أة دائمة والذين ال يودعون التصريح في الوجود قبل بدأ الن اة
 – 3بالنسبة لى األررية
 –8المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في اسداء الندمات ل ائدة الغير
 – 4بالنسبة لى أجور الوساةة
أذرر النسبــة .
أذرر النسبــة  .علما وأنه بالنسبة لى هذه الحاالت يتم النصم بنسبة  % 1من رقم المعامالت الناي بالنسبة لى أاغال البناء و % 12من رقم المعامالت الناي بالنسبة لى عمليات الترريب و % 11من رقم
المعامالت الناي بالنسبة لى الندمات األخرى.
أذرر النسبــة  .علما أنها تكون مع حد أقصى يساوي  %2,1من ثمن الت ويت ( %2,17في صورة تحمل عبء الضريبة) بالنسبة لى األاناي ال بيعيين و %1من ثمن الت ويت ( %1,27في صورة تحمل
عبء الضريبة) بالنسبة لى األاناي المعنويين.
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ملحق عــــــدد V
التصريح بالمبالغ األخرى المدفوعة والخاضعة إلى الخصم من المورد
ال نص أو المؤسسة التي تولت الدفع .......................................................................................... :

عدد المنت عين

المعرف الجبائي

رمز األداء على
القيمة المضافة

رمز الصنف

عــــــدد الصفحات
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مزودو السلع والخدمات
ّ
المعرف الجبائي
أو رقم بطاقة
التعريف الوطنية
أو بطاقة اإلقامة
بالنسبة إلى األجانب
أو معرف آخر

العدد
الرتبي

الرمز
()1

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوان

المعرف

( )1الرمــــز  – 1:المعرف الجبائي بالنسبة لى ال ررات واألاناي ال بيعيين الذين يتعاةون ن اةا تجاريا أو صناعيا أو سداء خدمات أو حرفيا أو ن اةا غير
تجاريا .
المعرفين بمعرف جبائي .
 – 2ب اقة التعريف الوةنية بالنسبة لى األاناي ال بيعيين غير
ّ
 – 3ب اقة اإلقامة ل جانب .
 – 4معرف األاناي غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية ن وجد .
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الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تساوي أو
تفوق  1000دينار بما في ذلك األداء على القيمة
المضافة
(د)
المتأتية من عمليات
التصدير و من بيوعات
المتأتية من عمليات
المؤسسات الخاضعة
()2
أخرى
للضريبة على الشركات
بنسبة .%12
المبلغ
الخصم
المبلغ
الخصم من
الخام
من
الخام
المورد
()1
المدفوع
المورد
المدفوع

خصم األداء على القيمة
المضافة من المورد بعنوان
المبالغ المدفوعة من قبل
المؤسسات والمنشآت
العمومية والتي تساوي أو
تفوق  1222دينار بما في ذلك
األداء على القيمة المضافة
(( )3د)
المبلغ الخام
المدفوع

الخصم من
المورد

المبالغ المدفوعة بعنوان
العمليات المنجزة مع
األشخاص الذين ليست لهم
مؤسسة بالبالد التونسية
والخاضعة للخصم من
المورد بعنوان األداء على
() 4
القيمة المضافة
(د)
المبلغ
الخام
المدفوع

المبلغ الصافي
المدفوع
(د)

الخصم من
المورد

المجموع
()1
()2

()3

يتم النصم من المورد بنسبة % 0,5
يتم النصم من المورد بنسبة  %1,5وينص المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات و ال ي بق هذا النصم على المبالغ المدفوعة بعنوان ااترارات
الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوريات والن ريات وعقود اإليجار المالي و عقود اإلجارة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل
مؤسسات القرض ومن مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس ن اةها ةبقا ألحكاي الت ريع المتعلق بها واقتناء المنتجات والندمات الناضعة لن اي المصادقة اإلدارية ل سعار والتي ال يتجاوز
هامش ربحها الناي  %7و قتناءات مؤسسات القرض في ةار عقود بيع مرا بحة ذا ران المست يد من العقود المذرورة أاناصا غير ملزمين بالقياي بالنصم من المورد واإلقتناءات في ةار آلية
الصكوك اإلسالمية و اإلقتناءات لدى األاناي ال بيعيين المحققين لمداخيل في صنف ال الحة والصيد البحري.
ينص النصم من المورد المبالغ المدفوعة بعنوان القتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية و ال ي بق هذا النصم على المبالغ المدفوعة بعنوان ااترارات
الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوريات والن ريات وعقود اإليجار المالي و عقود اإلجارة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل
مؤسسات القرض ومن مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس ن اةها ةبقا ألحكاي الت ريع المتعلق بها واقتناء المنتجات والندمات الناضعة لن اي المصادقة اإلدارية ل سعار والتي ال يتجاوز
هامش ربحها الناي  %7و قتناءات مؤسسات القرض في ةار عقود بيع مرابحة ذا ران المست يد من العقود المذرورة أاناصا غير ملزمين بالقياي بالنصم من المورد واإلقتناءات في ةار آلية
ّ
الموزعين المعتمدين للم غّلين العموميين ل بكات
الصكوك اإلسالمية و اإلقتناءات لدى األاناي ال بيعيين المحققين لمداخيل في صنف ال الحة والصيد البحري والعمولة الراجعة لى
االتصاالت.

( )4يتم النصم من المورد بعنوان األداء على القيمة المضافة بنسبة .%122
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ملحق عــــــدد VI
التصريح باإلنقاصات التجارية أو غير التجارية الممنوحة
وبالبيوعات لفائدة األشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري
()2
وبالبيوعات والخدمات التي ت ّم إستخالص مقابلها نقدا
()3
وبالبيوعات لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات
وبالمداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب

()1

ال نص أو المؤسسة التي تولت الدفع .......................................................................................... :

عدد المنت عين

المعرف الجبائي

رمز األداء على
القيمة المضافة

رمز الصنف

عــــــدد الصفحات

( )1بيوعات مؤسسات اإلنتاج الصناعي و المؤسسات التي تتعاةى تجارة الجملة ل ائدة األاناي الناضعين للضريبة حسب الن اي التقديري في صنف األرباح
الصناعيّة و التجاريّة أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجاريّة و التي تم توظيف تسبقة بنسبة  %1عليها.
( )2بالنسبة للبضائع واألمالك والندمات التي تم استنالي مقابلها نقدا والتي يساوي أو ي وق مبلغها  1.222دينار .
( )3بيوعات مؤسسات اإلنتاج الصناعي والمؤسسات الناا ة في ق اع التجارة ل ائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والندمات والتي التتجاوز قيمتها
الجمليّة 22.222دينار سنويا
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األشخاص المقتنون لسلع وخدمات والمنتفعون بإنقاصات تجارية وغيرها
واألشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام التقديري والمقتنون لسلع
واألشخاص المقتنون لبضائع أو خدمات أو أمالك ت ّم خالص مقابلها نقدا
واألشخاص المتدخلون في توزيع السلع والمنتجات والخدمات
واألشخاص المحققون لمداخيل من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب

العدد
الرتبي

المعرف الجبائي
أو رقم بطاقة
التعريف الوطنية
أو بطاقة اإلقامة
بالنسبة إلى
األجانب
أو معرف آخر

الرمز
()1

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوان

المعرف

( )1الرمــــز  – 1 :المعرف الجبائي بالنسبة لى ال ررات واألاناي ال بيعيين الذين يتعاةون ن اةا تجاريا أو صناعيا أو سداء خدمات أو حرفيا أو ن اةا غير تجاريا .
المعرفين بمعرف جبائي.
 – 2ب اقة التعريف الوةنية بالنسبة لى األاناي ال بيعيين غير
ّ
 – 3ب اقة اإلقامة ل جانب .
 –4معرف األاناي غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية ن وجد .
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اإلنقاصات
التجارية أو
غير التجارية
الممنوحة

بيوعات إلى األشخاص
الطبيعيين الخاضعين للضريبة
على الدخل حسب النظام
التقديري في صنف األرباح
الصناعية والتجارية أو على
أساس قاعدة تقديرية في صنف
أرباح المهن غير التجارية

الخصم من المورد بعنوان
المداخيل المحققة من ألعاب
( )2
الرهان و الحظ واليانصيب

بيوعات مؤسسات اإلنتاج
الصناعي والمؤسسات الناشطة
في قطاع التجارة لفائدة
المتدخلين في توزيع السلع
والمنتجات والخدمات والتي
التتجاوز قيمتها الجمليّة
( )3
22.222دينار سنويا

بيوعات
وخدمات ت ّم
استخالص
مقابلها نقدا
()4

(د)
مبلغ البيوعات

(د)

مبلغ التسبقة
(د)

()1

المبلغ المدفوع

الخصم من
المورد

المبلغ المدفوع

الخصم من
المورد

المجموع

()1
()2
()3
()4

تحتسب التسبقة على المبلغ الناي المضمن بال اتورة باعتبار رل األداءات باستثناء بيوعات المواد الناضعة لن اي المصادقة اإلدارية ل سعار.
التنضع للنصم من المورد المبالغ المتأتية ابتداء من غرة جان ي  2218من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات النيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تن مها
المؤسسات العمومية ةبقا للت ريع المتعلق بها
تحتسب النسبة المذرورة على المبلغ المضمن بال اتورة باعتبار رل االداءات.
بالنسبة للبضائع واألمالك والندمات التي تم استنالي مقابلها نقدا والتي يساوي أو ي وق مبلغها  1.222دينار ابتداء من غرة جان ي .2217
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ملحق عــــــدد VII
التصريح بالمبالغ المدفوعة لحساب

الغير (*)

ال نص أو المؤسسة التي تولت الدفع .......................................................................................... :

عدد المنت عين

المعرف الجبائي

رمز األداء على
القيمة المضافة

رمز الصنف

عــــــدد الصفحات

(*) ال قرة ال رعيّة قبل األخيرة من ال قرة  Iمن ال صل  12من مجلة الضريبة على دخل االاناي ال بيعيين  ،والضريبة على ال ررات.
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المنتفعون
المعرف الجبائي
أو رقم بطاقة
التعريف الوطنية
أو رقم بطاقة اإلقامة
بالنسبة إلى األجانب
أو معرف آخر

العدد
الرتبي

الرمز
()1

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوان

المعرف

( )1الرمــــز  – 1:المعرف الجبائي بالنسبة لى ال ررات واألاناي ال بيعيين الذين يتعاةون ن اةا تجاريا أو صناعيا أو سداء خدمات أو حرفيا أو ن اةا غير
تجاريا .
المعرفين بمعرف جبائي .
 – 2ب اقة التعريف الوةنية بالنسبة لى األاناي ال بيعيين غير
ّ
 – 3ب اقة اإلقامة ل جانب .
 – 4معرف األاناي غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية ن وجد .
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صنف المبالغ
المدفوعة
(*)

المبلغ الخام المدفوع
(د)

الخصم من المورد
(د)

المبلغ الصافي
(د)

المجموع

(*) أن ر الص حة الموالية
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صنف المبالغ المدفوعة لحساب الغير
1
2
3
4
1
7
6
8
9
12
11
12
13
14
11
17
16
18
19
22
21
22
23
24

المرتبات واألجوروالجرايات واإليرادات العمرية المدفوعة
األتعاب
العموالت
أجور الوســاةة
األررية
مكافآت األن ة غير التجارية.
األتعاب المدفوعة ل اناي المعنويين واألاناي ال بيعيين الناضعين للن اي الحقيقي
المكافآت المدفوعة لى ال نانين والمبدعين
األتعاب المدفوعة لى مكاتب الدراسات المصدرة
األتعاب المتأتية من عمليات التصدير
العموالت المتأتية من عمليات التصدير
أجور الوساةة المتأتية من عمليات التصدير
األررية المتأتية من عمليات التصدير
مكافآت األن ة غير التجارية المتأتية من عمليات التصدير
فوائد اإليداعات بالحسابات الناصة لالدخار لدى المؤسسات البنكية وصندوق االدخار الوةني التونسي
فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبالد التونسية
مداخيل رؤوس األموال المنقولة األخرى
المكافآت المدفوعة لى غي ر المقيمين الذين ينجزون أاغال بناء أو عمليات ترريب أو أن ة مراقبة متعلقة بها أو خدمات أو أاغال
أخرى ال تتجاوز مدتها ستة أاهر
مداخيل األوراق المالية الراجعة لغير المقيمين وغير المستقرين بما في ذلك المكافآت والمنح المسندة ألعضاء المجالس والهيئات
واللجان(*) وحصص االسهم و المنابات االجتماعية الراجعة لى األاناي ال بيعيين والمعنويين غير المقيمين
المكافآت الراجعة لى أاناي مقيمين أو مستقرين بمالذات جبائية.
النصم من المورد بعنوان المبالغ التي تساوي أو ت وق  1000دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة المتأتية من عمليات
التصدير و من بيوعات المؤسسات الناضعة للضريبة على ال ررات بنسبة .%12
النصم من المورد بعنوان المبالغ التي تساوي أو ت وق  1000دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة المتأتية من عمليات أخرى
خصم األداء على القيمة المضافة من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسات والمن آت العمومية والتي تساوي أو ت وق
 1222دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة
المبالغ المدفوعة بعنوان العمليات المنجزة مع األاناي الذين ليست لهم مؤسسة بالبالد التونسية والناضعة للنصم من المورد
بعنوان األداء على القيمة المضافة

(*)المبالغ الدفوعة بعنوان ا لمكافآت والمنح التي تسند ةبقا للت ريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في ال ررات خ ية اإلسم وفي اررات المقارضة باألسهم بص تهم تلك.
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الجمهورية التونسية
وزارة المـــالية
المصلحة (................................ )1
تاريخ يداع التصريح  :اليوي

السنة

ال هر

وصل عـــدد
ني الممضي أس له أاهد بصحة البيانات التي تضمنها
هذا التصريح .
مصلحة مراقبة األداءات

(*)

بــ  ...............في .........................
ختم و مضاء المؤسسة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) دارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة األداءات المنتص ترابيا.

وصل إيداع تصريح المؤجر لسنة

عدد

تاريخ يداع التصريح  :اليوي

السنة

ال هر
رمز األداء على
القيمة المضافة

المعرف الجبائي

رمز الصنف

االسم واللقب أو االسم االجتمـــاعي ................................................................................................................... :
............................................................................................................................................................
ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

I

II

III

IV

V

VI

VII

()2

المالحق المصاحبة لهذا التصريح

عدد المنت عين
المجموع الوارد بالملحق

()3

ختم وإمضـــــاء المصلحة
------------------------------------

( )1دارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة األداءات المنتص ترابيا.
( )2ضع عالمة " "xفي القسيمة المناسبة.
) (3مجموع المبالغ الصافية المدفوعة الواردة بالمالحق عدد  Iو IIو  IIIو  IVو  Vو  VIIومجموع اإلنقاصات بالنسبة للملحق عدد .VI

