
 

  التونسیةالجمھوریة
  المالیةوزارة

 اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واإلستخالص
 : .................. المالیة بـ القباضة

 

 مطلــب انخــــــراط 
 بمنظومة احتساب األداءات عن بعد 

   (*) بالقباضة المالیةدفعھامع 
 

(www.impots.finances.gov.tn) 

 .................................................اللقب ....... .......................................اإلسم  : أسفلــھ )  ة(إني الممضــي 

 .........................................................: .........................................................بطاقة التعریف الوطنیةرقم 

 .................................: ..........................................................................................................الصفة 

 ........................................................: .............................................................................المؤسســــة 

 : المعـــرف الجبائـــي ….....…………………………………………

 .................................................................................................................: ...العنـــــــوان البریـــدي 

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

 ............................: ...................................................................................العنــــــوان اإللكتـــروني 

 .......................: ......................الھاتف القار : ............................................................ الھاتف الجوال 

نخراط االأطلب ،  بالقباض ة المالیة  دفعھ ا بم نظومة احتس اب األداءات ع ن بع د م ع       بع د إطالع ي عل ى اإلج راءات الم تعلقة           

  .بھذه المنظومة

 

 ...................في .................... بـــ 

 ختم المؤسسة  واإلمضاء  
 

 
 
 
 

 .ب یمكنكم من الحصول على كلمة سر للولوج للموقع اإللكترونيھذا المطل  (*)
 القانون بمقتضى أحكام ال تخ ّص ھ ذه الم نظومة األش خاص الخاض عین وجوب ا إلی داع التص اریح الجبائ یة ودفع األداءات عن بعد            (*) 

 م  ن 57ریقة ط  بقا ألحك ام الفص  ل  وكذل ك األش  خاص الذی ن اخ  تاروا اكت  تاب وإی داع التص  اریح الجبائ یة أو دف  ع األداء ب  نفس الط       
 2001 لسنة قانون المالیة
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 امةــ ھمـعلومــات
 

 
w دفعھا بالقباضة المالیة المختصة      عبر المنظومة على أن یتمّ      احتساب األداءات و المعالیم المستوجبة      یمكنكم

 .ترابیا

w ولكم على  كلمة عبور      حص إال بعد     "احتساب األداءات عن بعد    "إلى منظومة   أول مرة    یمكنكم الدخول     ال

  .لتھاببدی القباضة المالیة  دون إعالم مصالح اھرتغیی یتّم

 كلمة عبور تلغي    لمواست ترابیا لت  ة المختص بالقباضة المالیة االتصال   كم كلمة العبور یمكن   كمفي صورة فقدان    

 .تعوض سابقاتھاو

w                     التصاریح التصحیحیة    (ائیةتخص المنظومة األداءات و المعالیم التي یتم خالصھا بموجب تصاریح جب

 ..)غیر معنیة بھذه المنظومة

 .ال یمكنكم احتساب األداءات و المعالیم عبر المنظومة إال قبل اآلجال القانونیة  

  المستوجبة أنتم مدعوون للمصادقة على التصریح الذي تم احتسابھ عن بعد و ذلك قبل خالص األداءات                         

 .بالقباضة المالیة 

w    المالیة مصحوبین ات قباضحدى بإأنتم مدعوون لالتصال   ، عن بعد    المحتسبةمعالیم  لخالص األداءات و ال

 .  آلیا عبر المنظومةإسناده الذي تّم برقم التصریح
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