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 )2( :أطلب

ھ  ا  حتس  اب أداءات ال  ، إل  ى قائم  ة المؤسس  ات الت  ي قام  ت بتفویض  ي            إض  افة المؤسس  ة أو المؤسس  ات  اآلت  ي ذك  رھا    
 )3 (. من دفع ھذه األداءات بالقباضة المالیةھاالمستوجبة عن بعد  مع تمكین

      

 المعــرف الجبائـــي االسم و اللقب أو االسم االجتماعي

  

  
 

م ن قائمة المؤسسات التي قامت بتفویضي الحتساب أداءاتھا المستوجبة  ح ذف المؤسس ة أو المؤسس ات  اآلت ي ذك رھا               
      .عن بعد  

 

 المعــرف الجبائـــي االسم و اللقب أو االسم االجتماعي
  
  

        

 . العبور المفقودةة و تعوض كلميإسناد مؤسستي أو المؤسسة التي أمثلھا كلمة عبور تلغ      
 

 

 ...................في .................... بـــ 
 ختم المؤسسة  واإلمضاء  

یة ودفع األداءات عن بعد             )*(  داع التصـاریح الجباـئ ا إلـی خاص الخاضـعین وجوـب نظومة األـش ذه الـم ّص ـھ  القانونى أحكام  بمقتضال تـخ
ام الفصــل        نفس الطــریقة طــبقا ألحـك تاروا اكتــتاب وإیــداع التصـاریح الجبائــیة أو دفــع األداء ـب ك األشــخاص الذیــن اـخ  مــن 57وكذـل

 2001 لسنة قانون المالیة
 .یمكن استعمال المطلب الختیار خدمة أو أكثر من بین الخدمات المبینة أعاله(*) 
م تفویضـ         (*)  ي ـت ة الـت وم المؤسـس اب األداءات  ھا بتـق ي حین تبقى إجراءات الدفع من مھام    احتـس د ـف ن بـع  لدى القباضة المالیة الحریف ـع

  . مرجع النظر
 .ھذا المطلب یمكنكم من الحصول على كلمة سر للولوج للموقع اإللكتروني  )*(
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 مـعلومــات ھــامة

 
 
w       عبر المنظومة على أن یتّم دفعھا        محر فائك ب الخاصة بكم و      یمكنكم احتساب األداءات و المعالیم المستوجبة 

 .بالقباضة المالیة المختصة ترابیا

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

 .  دون إعالم مصالح القباضة المالیة  ببدیلتھاایتّم تغییرھ

 االتصال بالقباضة المالیة المختصة ترابیا لتتسلموا كلمة عبور تلغي           في صورة فقدانكم كلمة العبور یمكنكم        

 .وتعوض سابقاتھا

w                     التصاریح التصحیحیة    (تخص المنظومة األداءات و المعالیم التي یتم خالصھا بموجب تصاریح جبائیة

 ..)غیر معنیة بھذه المنظومة

 .آلجال القانونیةال یمكنكم احتساب األداءات و المعالیم عبر المنظومة إال قبل ا  

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

 .بالقباضة المالیة 

w   المطالب باألداء وذلك بتقدیم    مرجع نظر    خالص األداءات و المعالیم المحتسبة عن بعد بالقباضة المالیة         یتم

   .ر المنظومة آلیا عبالمسند رقم ھذا التصریح 
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