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البيــــــــــانـــــــــــــــات
المرتباااا واألجاااوا واليراياااا واإليااارادا العمرياااة التاااي تحملااا
خصما من المواد طبقا للقانون العام
المرتبا واألجوا والمكافآ والمنح واالمتيازا األخرى المتعلقة بها ........................
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()7
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الناضعين للنظام الحقيقي والمكافآ المدفوعة إل الفنانين والمبدعين

أساس الخصم (د)

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

()9
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 -7األتعاب المدفوعة إل مكاتب الدااسا المصداة
...........................
 -7أكرية النزل
()12
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-8المكافآ المدفوعة مقابل النياعة في اسداء الندما لفائدة الغير
 -9فوائد اإليداعا بالحساابا الناصاة لالدخااا لادى المتسساا البنكياة ...........................
وصندوق االدخاا الوطني التونسي
 -12مداخيل اؤوس األموال المنقولة األخرى
...........................
* الراجعة للمقيمين والمستقرين
()12
...........................
* الراجعة لغير المقيمين وغير المستقرين
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 -11مداخيل األوااق المالية الراجعة لغير المقيمين وغير المستقرين
 -12حصص األسهم
...........................
* الراجعة إل األعناو الطبيعيين المقيمين
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()13
* الراجعة إل األعناو الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين
()14
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 -13مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2222
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()11
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النسبة

مبلغ الخصم (د)

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

%11
%11

( %17,74في صواة تحمل عبء اليريبة)

%2,5
%5

()8

%2,5
%5
%11
%22

%22
%22
( %17,74في صواة تحمل عبء اليريبة)
%11

( %21في صواة تحمل عبء اليريبة ()11
( %21في صواة تحمل عبء اليريبة)

%12
%12

( %11,11في صواة تحمل عبء اليريبة)
( %11,11في صواة تحمل عبء اليريبة)

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

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

يتم إيداع تصريح المتجر لدى إدااة المتسسا الكبرى أو لدى إدااة المتسسا المتوسطة أو لدى مكاتب مراقبة األداءا مرجع النظر
 : 2تلقائي  : 1 -تسوية –  : 2تصحيح –  : 3توظيف إجبااي –  : 4توقيف نشاط .
ضع عالمة في القسيمة المناسبة.
بما في ذلك المبالغ التي تم دفعها لحساب الغير( الفقرة الفرعية قبل األخيرة من الفقرة  Iمن الفصل  12من ميلة اليريبة عل دخل االعناو الطبيعيين واليريبة عل الشركا )
المرتبا واألجوا المدفوعة من قبل المتسسا المصداة كليا في إطاا ميلة تشييع االستثمااا أو متسسا القرض غير المقيمة الناعط ة في إطاا ميلة إسداء الندما المالية لغير المقيمين أو المتسسا الناعطة بفياءا األنشطة اإلقتصادية أو
طبقا للتشريع المتعلق بإنتاج المحروقا أو في إطاا ميلة المناجم أو طبقا التفاقية مع الدولة التونسية والمرتبا واألجوا والمكافآ والمنح و اإلمتيازا المدفوعة إل غير المقيمين مقابل عمل ال تتياوز مدته  7أعهر.
ال تطبق المساهمة االجتماعية التيامنية عل األعناو الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبا واألجوا و اليرايا واإليرادا العمرية دون سواها والذين ال يتياوز دخلهم السنوي الصافي  1222ديناا بعد طرح التنفييا بعنوان
الحالة واألعباء العائلية فحسب.
في صواة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية بالنسبة إل المبالغ المصنفة أتاوا إذا كان أقل من  %11وذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة.
تطبق هذه النسبة عل المبالغ الراجعة إل المتسسا المصداة الناعطة في  31ديسمبر  2218ويتواصل تطبيقها إل غاية  31ديسمبر .2222
األتعاب المدفوعة إل مكاتب الدااسا الناضعة للنظام الحقيقي التي حقق  %12عل األقل من اقم معامالتها من التصدير بعنوان السنة السابقة.
بالنسبة إل المكافآ المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين وفي غياب اتفاقية تطبق نسبة  %17,74عوضا عن نسبة  %11وذلك في صواة تحمل عبء اليريبة .
في صواة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية إذا كان أقل من  %22وذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة.
إذا كان النصم من المواد تحراي من اليريبة.
في صواة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية إذا كان أقل من  %10وذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة.
ذوي الينسية التونسية بعنوان عهر أفريل 2222
تساوي المساهمة الظرفية االستثنائية بعنوان سنة  2222لفائدة ميزانية الدولة مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل لمجراء وأصحاب اليرايا
ويستثن من هذه المساهمة األجراء وأصحاب اليرايا الذين ال يتياوز دخلهم السنوي الصافي  1222ديناا وكذلك أجراء متسسا القطاع الناو الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد  4لسنة .2222

البيــــــــــانـــــــــــــــات
 -14المكافآ والمنح المسندة ألعياء الميالس والهيئا والليان
* الراجعة للمقيمين والمستقرين
* الراجعة لغير المقيمين وغير المستقرين

النسبة

أساس الخصم (د)

مبلغ الخصم (د)

() 1

 -11التأجيرا المدفوعة لمجراء وغير األجراء مقابال عمال وقتاي أو
ظرفي خااج نشاطهم األصلي
 -17فوائد القروض المدفوعة للمتسسا البنكياة غيار المساتقرة باالبالد
()2
التونسية
()3
 -17سعر التفوي المصرح به بالعقد
* بالنسبة إل المقيمين والمستقرين
* بالنسبة إل غير المقيمين وغير المستقرين
 أعناو طبيعيون وأعناو معنويون
 أعاااااناو معنوياااااون غيااااار مساااااتقرين بالنسااااابة
للعقااا فحسب.
 -18المبالغ التي تساوي أو تفوق  1222ديناا بما فاي ذلاك األداء علا
القيمة الميافة
* المتأتية من بيوعا المتسسا الفردية المنتفعة بطرح ثلثي
المداخيل أو من بيوعا المتسسا الناضعة لليريبة عل
الشركا بنسبة .%12
)(5
* المتأتية من عمليا أخرى

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

%20
%20

( %21في صواة تحمل عبء اليريبة)

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

%11
%12

( %11,11في صواة تحمل عبء اليريبة)

%2,5

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

%2,5

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

%15

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

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

( %2,17في صواة تحمل عبء اليريبة)

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

( %17,74في صواة تحمل عبء اليريبة)

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

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

%0,5

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

 1,5

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

 – 18خصاام األداء عل ا القيمااة الميااافة م ان المااواد بعنااوان المبااالغ ................................
المدفوعة من قبل المتسسا والمنشآ العمومية والتي تساوي أو تفوق
()6
 1222ديناا بما في ذلك األداء عل القيمة الميافة
................................
 – 19خصاام األداء علا القيمااة الميااافة ماان المااواد بعنااوان العمليااا
المنيزة مع األعناو الذين ليس لهم متسسة بالبالد التونسية

%21

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

%122

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

 –22المكافآ المدفوعة إل غير المقيمين الذين ينيزون أعغال بناء أو
()7
عمليا تركيب أو خدما أخرى ال تتياوز مدتها ستة أعهر
 –21المبالغ المدفوعة إل غير المقيمين الذين ينشطون في إطاا منشاأة
دائمة والذين ال يودعون التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط.
 منشااآ دائمااة تابعااة لمتسسااا مقيمااة ببلااد أو إقلاايم ذي نظااام ................................
()8
جبائي تفاضلي
................................
 منشآ دائمة أخرى
 – 22التسبقة الموظفة عل بيوعاا المتسساا الصاناعية ومتسساا
تيااة اليملة إل األعناو الطبيعيين الناضعين لليريبة عل الدخل ..............................
حسب النظام التقديري في صنف األاباح الصاناعية والتيااياة أو علا
()9
أساس قاعدة تقديرية في صنف أاباح المهن غير التيااية

((4

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

 -23القيمة الزائدة المتأتية من تفويا األعاناو غيار المقيماين و غيار
المساااتقرين فاااي األساااهم أو فاااي المناباااا االجتماعياااة أو فاااي حصاااص
()10
الصناديق المنصوو عليها بالتشريع المتعلق بها
................................
()11
 أعناو طبيعيون
................................
()12
 أعناو معنويون

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

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

%12
 21

%25

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

%11

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

%1

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

( %11,11في صواة تحمل عبء اليريبة)
( %33,33في صواة تحمل عبء اليريبة)

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

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

المكافآ والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب اليااي بها العمل ألع ياء الميالس والهيئا والليان في الشركا خفية اإلسم وفي عركا المقااضة باألسهم بصفتهم تلك.
في صواة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية إذا كان أقل من  %12و.ذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة
عمليا التفوي في العقااا المبنية وغير المبنية وفي الحقوق االجتماعية في الشركا العقااية غير الملحقة بموازنة وفي العقااا الملحقة بموازنة وعمليا التفوي في األصول التيااية.
تطبق هذه النسبة عل المبالغ الراجعة إل المتسسا المصداة الناعطة في  31ديسمبر  2218ويتواصل تطبيقها إل غاية  31ديسمبر .2222
ينص النصم من المواد المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءا من سلع ومعدا وتيهيزا وخدما وال يطبق هذا النصم عل المبالغ المدفوعة بعنوان اعتراكا الهاتف والماء والكهرباء والغاز
والصحف والدوايا والنشريا وعقود اإليياا المالي وعقود اإلجااة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل متسسا القرض ومن متسسا التمويل
الصغير التي تمااس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها واقتناء المنتيا والندما الناضعة لنظام المصادقة اإلدااية لمسعاا والتي ال يتياوز هامش ابحها النام  %7وإقتناءا متسسا
القرض في إطاا عقود بيع مرابحة إذا كان المستفيد من العقود المذكواة أعناصا غير ملزمين بالقيام بالنصم من المواد واإلقتناءا في إطاا آلية الصكوك اإلسالمية واإلقتناءا لدى األعناو
الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفالحة والصيد البحري.
ينص النصم من المواد المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءا من سلع ومعدا وتيهيزا وخدما وعقااا وأصول تيااية وال يطبق هذا النصم عل المبالغ المدفوعة بعنوان اعتراكا الهاتف والماء
والكهرباء والغاز والصحف والدوايا والنشريا وعقود اإليياا المالي وعقود اإلجااة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل متسسا القرض ومن
متسسا التمويل الصغير التي تمااس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها واقتناء المنتيا والندما الناضعة لنظام المصادقة اإلدااية لمسعاا والتي ال يتياوز هامش ابحها النام %7
وإقتناءا متسسا القرض في إطاا عقود بيع مرابحة إذا كان ال مستفيد من العقود المذكواة أعناصا غير ملزمين بالقيام بالنصم من المواد واإلقتناءا في إطاا آلية الصكوك اإلسالمية و اإلقتناءا
لدى األعناو الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفالحة والصيد البحري والعمولة الراجعة إل الموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكا االتصاال .
يتم النصم حسب النسب التالية  %5 :من اقم المعامال النام بالنسبة إل أعغال البناء  % 12 ،من اقم المعامال النام بالنسبة إل عمليا التركيب  % 11،من اقم المعامال النام بالنسبة إل
الندما األخرى

()8

القائمة الملحقة بقراا وزير المالية المتاخ في  21مااس  2219المتعلق بيبط قائمة البلدان واألقاليم ذا نظام جبائي تفاضلي.

()7

()7

تحتسب التسبقة عل المبلغ النام الميمن بالفاتواة باعتباا كل األداءا باستثناء بيوعا المواد الناضعة لنظام المصادقة اإلدااية لمسعاا.
()9
( )12يطبق النصم عل أساس القيمة الزائدة المحققة بعد طرح المصاايف المبذولة بمناسبة اإلقتناء أو التفوي .
( )11مع حد أقص يساوي  %2,1من ثمن التفوي ( %2,17في صواة تحمل عبء اليريبة).
( )12مع حد أقص يساوي  %1من ثمن التفوي ( %1,27في صواة تحمل عبء اليريبة).
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البيــــــــــانـــــــــــــــات

 – 24المداخيل األخرى المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين

أساس الخصم (د)
()1

 -21المكافآ الراجعة إل أعناو مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم
()2
ذي نظام جبائي تفاضلي
 -27مبلغ العمولة الراجعة إل الموزعين المعتمدين لمشغلي عبكا
االتصاال
 -27النصم من المواد بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان
()3
والحظ واليانصيب
 -28التسبقة الموظفة عل بيوعا متسسا اإلنتاج الصناعي
والمتسسا الناعطة في قطاع التيااة لفائدة المتدخلين في توزيع
السلع والمنتيا والندما والتي التتياوز قيمتها اليملية
()4
22.222ديناا سنويا
المجمـــــــــــــــــــــوع

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

النسبة

%11

( %17,74في صواة تحمل عبء اليريبة)

%25

( %33,33في صواة تحمل عبء اليريبة)

%1,5

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

%25

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

%3

( %33,33في صواة تحمل عبء اليريبة)

( 3.092%في صواة تحمل عبء اليريبة)

مبلغ الخصم (د)

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

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

…….……………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------( )1في صواة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية بالنسبة إل المبالغ المصنفة أتاوا إذا كان أقل من  %11وذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة.
( )2إذا كان اليريبة المستوجبة بهذا البلد أو اإلقليم تقل عن  %12من اليريبة عل الدخل أو اليريبة عل الشركا المستوجبة بالبالد التونسية عل نفس النشاط.
( )3ال تنيع للنصم من المواد المبالغ المتأتية ابتداء من غرة جانفي  2218من ألعاب الرهان التبادلي عل سباقا النيل ومسابقا التكهنا الرياضية التي تنظمها المتسسا
للتشريع المتعلق بها
( )4تحتسب النسبة المذكواة عل المبلغ الميمن بالفاتواة باعتباا كل االداءا .

العمومية طبقا
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ملحق عــــــدد I
التصريح بالمرتبات واألجور
والجرايات واإليرادات العمرية المدفوعة
والمساهمة االجتماعيّة التضامنيّة
والمساهمة الظرفية االستننايية بعنوا سنة 0202

الشنص أو المتسسة التي تول الدفع .......................................................................................... :

المعرف اليبائي

عدد المنتفعين

امز األداء عل
القيمة الميافة

امز الصنف

عـــــــدد الصفحات
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المنتفعون

العدد
الرتبي

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

الخطة
المشغولة

آخر عنوا

المعــــــرف

الحالة
العايلية
()0

عدد
األطفال
في
الكفالة
في
تاريخ
الخصم

فترة العمل
()3

من

إلى

( )1الرمز  -2:بطاقة التعريف الوطنية  – 3بطاقة اإلقامة لمجانب
( )2الحالة العائلية في تاايخ النصم  : 1 :أعزب –  : 2متزوج –  : 3مطلق –  : 4أامل
( )3أذكر فترة العمل باليوم والشهر والسنة بالنسبة إل المبالغ موضوع التصريح .
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الدخل الخاضع
للضريبة
(د)

قيمة
االمتيازات
العينية
(د)

مجموع
الدخل الخام
الخاضع
للضريبة
(د)

الدخل
المعاد
استنماره
(د)

المبالغ
المخصومة
(د)

المبالغ
المخصومة
بنسبة %02
()1
(د)

المبالغ
المخصومة على
المساهمة
االجتماعية
التضامنية
المستوجبة على
المرتبات واألجور
والمنح والجرايات
واإليرادات العمرية
()2

المبالغ
المخصومة
على
المساهمة
الظرفية
االستننايية
بعنوا
سنة
2222
()3

المبلغ
الصافي
المدفوع
(د)

المجموع
()1
()2
()3

المرتبا واألجوا المدفوعة من قبل المتسسا المصداة كليا في إطاا ميلة تشييع االستثمااا أو متسسا القرض غير المقيمة الناعطة في إطاا ميلة إسداء الندما المالية لغير المقيمين
أو المتسسا الناعطة بفياءا األنشطة اإلقتصادية أو طبقا للتشريع المتعلق بإنتاج المحروقا أو في إطاا ميلة المناجم أو طبقا التفاقية مع الدولة التونسية والمرتبا واألجوا والمكافآ
والمنح واإلمتيازا المدفوعة إل غير المقيمين مقابل عمل ال تتياوز مدته  7أعهر.
ال تطبق المساهمة االجتماعية التيامنية عل األعناو الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبا واألجوا واليرايا واإليرادا العمرية دون سواها والذين ال يتياوز دخلهم
السنوي الصافي  1222ديناا بعد طرح التنفييا بعنوان الحالة واألعباء العائلية فحسب.
تساوي المساهمة الظرفية االستثنائية بعنوان سنة  2222لفائدة ميزانية الدولة مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل لمجراء وأصحاب اليرايا ذوي الينسية التونسية بعنوان عهر أفريل 2222
ويستثن من هذه المساهمة األجراء وأصحاب اليرايا الذين ال يتياوز دخلهم السنوي الصافي  1222ديناا وكذلك أجراء متسسا القطاع الناو الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد  4لسنة
.2222
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ملحق عــــــدد II
التصريح بالمبالغ المدفوعة لألشخاص المقيمين بالبالد التونسية بعنوا
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 واللجا (*)  ،حصص أسهم ومنابات اجتماعية وقيمة زايدة عقارية

الشنص أو المتسسة التي تول الدفع .......................................................................................... :

المعرف اليبائي

عدد المنتفعين

امز األداء عل
القيمة الميافة

امز الصنف

عـــــــدد الصفحات

(*)ا لمكافآ والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب اليااي بها العمل ألعياء الميالس والهيئا
المقااضة باألسهم بصفتهم تلك.

والليان في الشركا

خفية اإلسم وفي عركا
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المنتفعو

العدد
الرتبي

المعرف الجبايي أو رقم
بطاقة التعريف الوطنية

الرمز

االسم واللقب أو االسم
االجتماعي

النشاط

آخر عنوا

المع ّرف

()1

( )1الرمز  – 1 :المعرف اليبائي بالنسبة إل الشركا واألعناو الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تياايا أو صناعيا أو إسداء خدما أو حرفيا أو نشاطا غير
تياايا.
 – 2بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إل األعناو الطبيعيين غير المعرفين بمعرف جبائي.
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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
()0

المبلغ
الخام

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

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

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

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

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

المكافآت
المدفوعة
إلى الفنانين
والمبدعين

األتعاب
المدفوعة
إلى مكاتب
الدراسات
المصدرة
()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

الميموع
()1
()2

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

بما في ذلك مبلغ العمولة الراجعة إل الموزعين المعتمدين لدى مشغلي عبكا االتصاال والناضعة لنسبة .  1,5
 – 1بالنسبة إل األتعاب
ضــع :
 – 2بالنسبة إل العموال
 – 3بالنسبة إل أجوا الوســاطة
 – 4بالنسبة إل األكرية
 – 1بالنسبة إل مكافآ األنشطة غير التيااية.
 – 7بالنسبة إل المكافآ المدفوعة مقابل النياعة في اسداء الندما لفائدة الغير.
يتم النصم من المواد بنسبة  %22وذلك بالنسبة إل ا لمكافآ والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب اليااي بها العمل ألعياء الميالس والهيئا والليان في الشركا خفية اإلسم وفي عركا المقااضة
باألسهم بصفتهم تلك.
يتم النصم من المواد بنسبة  %12بالنسبة لحصص االسهم والمنابا االجتماعية.
عمليا التفوي في العقااا المبنية وغير المبنية وفي الحقوق االجتماعية في الشركا العقااية غير الملحقة بموازنة وفي العقااا الملحقة بموازنة وعمليا التفوي في األصول التيااية.
األتعاب المدفوعة إل مكاتب الدااسا الناضعة للنظام الحقيقي التي حقق  %12عل األقل من اقم معامالتها من التصدير بعنوان السنة السابقة.
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ملحق عــــــدد III
التصريح بمداخيل رؤوس األموال المنقولة
الشنص أو المتسسة التي تول الدفع .......................................................................................... :

عدد المنتفعين

المعرف اليبائي

امز األداء عل
القيمة الميافة

امز الصنف

عــدد الصفحـــــات
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المنتفعو

العدد
الرتبي

المعرف الجبايي أو رقم بطاقة
التعريف الوطنية أو بطاقة اإلقامة
بالنسبة إلى األجانب أو معرف آخر
الرمز ()1

( )1الرمـــز :

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخـــــر عنــــــوا

المعرف

 –1المعرف اليبائي بالنسبة إل ال شركا واألعناو الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تياايا أو صناعيـــا أو حرفيا أو إســـــــداء خدما أو
نشاطا غير تياايا
 – 2بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إل األعناو الطبيعيين غير المعرفين بمعرف جبائي
 – 3بطاقة اإلقامة لمجانب .
 – 4معرف األعناو غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية إن وجد.
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فوايد اإليداعات
بالحسابات الخاصة
لالدخار لدى
المؤسسات البنكية
وصندوق االدخار
الوطني التونسي
(د)

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

مداخيل رؤوس
األموال المنقولة
األخرى ()0
(د)

المبالغ المخصومة
(د)

المبالغ الصافية
(د)

المجموع
()1
()2

في صواة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية إذا كان أقل من  %12و.ذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة.
إذا كان النصم من المواد تحراي من اليريبة بالنسبة إل المبالغ الراجعة لغير المقيمين
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ملحق عــــــدد IV
التصريح بالمبالغ المدفوعة لألشخاص غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية بعنوا أتعاب  ،عموالت،
أجور وساطة  ،مداخيل أوراق مالية  ،أكرية  ،مكافآت أنشطة غير تجارية  ،مكافآت ومنح مسندة ألعضاء
المجالس والهيئات واللجا (*)  ،حصص أسهم و منابات اجتماعية ،قيمة زايدة عقارية ،قيمة زايدة متأتية من
التفويت في األسهم والمنابات اإلجتماعية ،مكافآت راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام
جبايي تفاضلي  ،مبالغ مدفوعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين الذين ينشطو في إطار منشأة دايمة والذين ال
يودعو التصريح في الوجود ومداخيل أخرى مدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين
الشنص أو المتسسة التي تول الدفع ........................................................................................... :

عدد المنتفعين

المعرف اليبائي

امز األداء عل
القيمة الميافة

امز الصنف

عـــــــدد الصفحات

(*)ا لمكافآ والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب اليااي بها العمل ألعياء الميالس والهيئا
المقااضة باألسهم بصفتهم تلك.

والليان في الشركا

خفية اإلسم وفي عركا
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المنتفعو

العدد
الرتبي

رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة إلى
األجانب أو مع ّرف آخر

الرمز (*)

( )1الرمز  :ضــع

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوا

المعرف

 – 1بطاقة اإلقامة لمجانب
 – 2معرف األعناو غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية إن وجد.
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األتعاب والعموالت وأجور
القيمة الزايدة
األنشطة
الوساطة ومكافآت
المتأتية من
المكافآت المدفوعة
غير التجارية و المبالغ
التفويت في
إلى غير المقيمين
المدفوعة إلى غير المقيمين
األسهم والمنابات
الذين ينجزو أشغال
الذين ينشطو في إطار
اإلجتماعية أو
القيمة الزايدة
بناء أو عمليات
منشأة دايمة والذين ال
تركيب أو أنشطة العقارية (ثمن العقار حصص الصناديق
يودعو التصريح في
مراقبة متعلقة بها أو المصرح به بالعقد) المنصوص عليها
الوجود والمداخيل األخرى
بالتشريع المتعلق
خدمات أو أشغال
المدفوعة لغير المقيمين
()4
أخرى ال تتجاوز
بها
وغير المستقرين
مدتها ستة أشهر
()3( )0( )1

الرمز النسبة
()1

المبلغ

النسبة

المبلغ

(د)

()8

(د)

()7

النسبة
()7

مداخيل األوراق
المالية بما في ذلك
مكافآت ومنح
مسندة ألعضاء
المجالس
والهيئات
()5
واللجا
وحصص االسهم
و المنابات
االجتماعية ()6

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)

()1

(د)

المكافآت
الراجعة إلى
أشخاص
مقيمين أو
مستقرين
ببلد أو إقليم
ذي نظام
جبايي
تفاضلي
جبايية
(د)

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

المبلغ
الصافي
المدفوع

(د)

المجموع
()1

ضــع :
 – 1بالنسبة إل األتعاب
 – 2بالنسبة إل العموال
 –3بالنسبة إل األكرية

 -7بالنسبة إل المداخيل األخرى المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين
 -7المبالغ المدفوعة إل غير المقيمين الذين ينشطون في إطاا منشأة دائمة والذين ال يودعون التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط (منشآ
مقيمة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي)

 – 4بالنسبة إل أجوا الوساطة
 – 1بالنسبة إل
التيااية
()2
()3
()4
()1
()7
()7
()8
()9

مكافآ

األنشطة غير

دائمة تابعة لمتسسا

 –8المبالغ المدفوعة إل غير المقيمين الذين ينشطون في إطاا منشأة دائمة والذين ال يودعون التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط (منشآ دائمة أخرى)
 -9المكافآ المدفوعة مقابل النياعة في اسداء الندما لفائدة الغير

في صواة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية بالنسبة إل المبالغ المصنفة أتاوا إذا كان أقل من  %11وذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة.
بالنسبة إل المكافآ المدفوعة مقابل النياعة في إسداء الندما لفائدة غير المقيمين وغير المستقرين وفي غياب اتفاقية تطبق نسبة  %17,74عوضا عن نسبة  %11وذلك في صواة تحمل عبء اليريبة .
يطبق النصم عل أساس القيمة الزائدة المحققة بعد طرح المصاايف المبذولة بمناسبة اإلقتناء أو التفوي .
ا لمكافآ والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب اليااي بها العمل ألعياء الميالس والهيئا والليان في الشركا خفية اإلسم وفي عركا المقااضة باألسهم بصفتهم تلك.
في صواة وجود اتفاقية بالنسبة إل حصص االسهم و المنابا االجتماعية تطبق النسبة الواادة باالتفاقية إذا كان أقل من  %12وذلك بالنسبة إل الحاال من غير تحمل عبء اليريبة.
أذكر النسبــة .
أذكر النسبــة  .علما وأنه بالنسبة إل هذه الحاال يتم النصم بنسبة  % 1من اقم المعامال النام بالنسبة إل أعغال البناء و % 12من اقم المعامال النام بالنسبة إل عمليا التركيب و % 11من اقم
المعامال النام بالنسبة إل الندما األخرى.
أذكر النسبــة  .علما أنها تكون مع حد أقص يساوي  %2,1من ثمن التفوي ( %2,17في صواة تحمل عبء اليريبة) بالنسبة إل األعناو الطبيعيين و %1من ثمن التفوي ( %1,27في صواة تحمل
عبء اليريبة) بالنسبة إل األعناو المعنويين.
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ملحق عــــــدد V
التصريح بالمبالغ األخرى المدفوعة والخاضعة إلى الخصم من المورد
الشنص أو المتسسة التي تول الدفع ........................................................................................... :

عدد المنتفعين

المعرف اليبائي

امز األداء عل
القيمة الميافة

امز الصنف

عــــــدد الصفحات
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مز ّودو السلع والخدمات
المعرف الجبايي
أو رقم بطاقة
التعريف الوطنية
أو بطاقة اإلقامة
بالنسبة إلى األجانب
أو معرف آخر

العدد
الرتبي

الرمز
(*)

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوا

المعرف

( )1الرمــــز  – 1:المعرف اليبائي بالنسبة إل الشركا واألعناو الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تياايا أو صناعيا أو إسداء خدما أو حرفيا أو نشاطا غير
تياايا .
 – 2بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إل األعناو الطبيعيين غير المعرفين بمعرف جبائي .
 – 3بطاقة اإلقامة لمجانب .
 – 4معرف األعناو غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية إن وجد .
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الخصم من المورد بعنوا المبالغ التي تساوي أو
تفوق  1000دينار بما في ذلك األداء على القيمة
المضافة
(د)
المتأتية من بيوعات
المؤسسات الفردية
المنتفعة بطرح ثلني
المتأتية من عمليات
المداخيل أو من
()0
أخرى
بيوعات المؤسسات
الخاضعة للضريبة على
الشركات بنسبة .%12
المبلغ
الخام
المدفوع

الخصم
من
()1
المورد

المبلغ
الخام
المدفوع

الخصم من
المورد

خصم األداء على القيمة
المضافة من المورد بعنوا
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 بعنوا
العمليات المنجزة مع
األشخاص الذين ليست لهم
مؤسسة بالبالد التونسية
والخاضعة للخصم من
المورد بعنوا األداء على
()4
القيمة المضافة
(د)

المبلغ
الخام
المدفوع

المبلغ الصافي
المدفوع
(د)

الخصم من
المورد

الميموع
()1
()2

()3

يتم النصم من المواد بنسبة % 0,5
يتم النصم من المواد بنسبة  %1,5وينص المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءا من سلع ومعدا وتيهيزا وخدما و ال يطبق هذا النصم عل المبالغ المدفوعة بعنوان اعتراكا
الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوايا والنشريا وعقود اإليياا المالي و عقود اإلجااة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل
متسسا القرض ومن متسسا التمويل الصغير التي تمااس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها واقتناء المنتيا والندما الناضعة لنظام المصادقة اإلدااية لمسعاا والتي ال يتياوز
هامش ابحها النام  %7وإقتناءا متسسا القرض في إطاا عقود بيع مرابحة إذا كان المستفيد من العقود المذكواة أعناصا غير ملزمين بالقيام بالنصم من المواد واإلقتناءا في إطاا آلية
الصكوك اإلسالمية و اإلقتناءا لدى األعناو الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفالحة والصيد البحري.
ينص النصم من المواد المبالغ المدفوعة بعنوان القتناءا من سلع ومعدا وتيهيزا وخدما وعقااا وأصول تيااية و ال يطبق هذا النصم عل المبالغ المدفوعة بعنوان اعتراكا
الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوايا والنشريا وعقود اإليياا المالي و عقود اإلجااة وعقود التأمين وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل
متسسا القرض ومن متسسا التمويل الصغير التي تمااس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها واقتناء المنتيا والندما الناضعة لنظام المصادقة اإلدااية لمسعاا والتي ال يتياوز
هامش ابحها النام  %7وإقتناءا متسسا القرض في إطاا عقود بيع م رابحة إذا كان المستفيد من العقود المذكواة أعناصا غير ملزمين بالقيام بالنصم من المواد واإلقتناءا في إطاا آلية
الصكوك اإلسالمية و اإلقتناءا لدى األعناو الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفالحة والصيد البحري والعمولة الراجعة إل الموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكا
االتصاال .

( )4يتم النصم من المواد بعنوان األداء عل القيمة الميافة بنسبة .%122
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ملحق عــــــدد VI
التصريح باإلنقاصات التجارية أو غير التجارية الممنوحة
وبالبيوعات لفايدة األشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري ()1
وبالبيوعات والخدمات التي ت ّم إستخالص مقابلها نقدا ()0
وبالبيوعات لفايدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات()3
وبالمداخيل المحققة من ألعاب الرها والحظ واليانصيب
الشنص أو المتسسة التي تول الدفع ........................................................................................... :

عدد المنتفعين

المعرف اليبائي

امز األداء عل
القيمة الميافة

امز الصنف

عــــــدد الصفحات

( )1بيوعا متسسا اإلنتاج الصناعي و المتسسا التي تتعاط تيااة اليملة لفائدة األعناو الناضعين لليريبة حسب النظام التقديري في صنف األاباح
الصناعية و التيااية أو عل أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التيااية و التي تم توظيف تسبقة بنسبة  %1عليها.
( )2بالنسبة للبيائع واألمالك والندما التي تم استنالو مقابلها نقدا والتي يساوي أو يفوق مبلغها  1.222ديناا .
( )3بيوعا متسسا اإلنتاج الصناعي والمتسسا الناعطة في قطاع التيااة لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتيا والندما والتي التتياوز قيمتها
اليملية 22.222ديناا سنويا
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األشخاص المقتنو لسلع وخدمات والمنتفعو بإنقاصات تجارية وغيرها
واألشخاص الطبيعيو الخاضعو للنظام التقديري والمقتنو لسلع
واألشخاص المقتنو لبضايع أو خدمات أو أمالك ت ّم خالص مقابلها نقدا
واألشخاص المتدخلو في توزيع السلع والمنتجات والخدمات
واألشخاص المحققو لمداخيل من ألعاب الرها والحظ واليانصيب

العدد
الرتبي

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

الرمز
()1

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوا

المعرف

( )1الرمــــز  – 1 :المعرف اليبائي بالنسبة إل الشركا واألعناو الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تياايا أو صناعيا أو إسداء خدما
 – 2بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إل األعناو الطبيعيين غير المعرفين بمعرف جبائي.
 – 3بطاقة اإلقامة لمجانب .
 –4معرف األعناو غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية إن وجد .

أو حرفيا أو نشاطا غير تياايا .
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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 بعنوا
المداخيل المحققة من ألعاب
()0
الرها و الحظ واليانصيب

بيوعات مؤسسات اإلنتاج
الصناعي والمؤسسات الناشطة
في قطاع التجارة لفايدة
المتدخلين في توزيع السلع
والمنتجات والخدمات والتي
التتجاوز قيمتها الجمليّة
()3
02.222دينار 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 الت سبقة عل المبلغ النام الميمن بالفاتواة باعتباا كل األداءا باستثناء بيوعا المواد الناضعة لنظام المصادقة اإلدااية لمسعاا.
التنيع للنصم من المواد المبالغ المتأتية ابتداء من غرة جانفي  2218من ألعاب الرهان التبادلي عل سباقا النيل ومسابقا التكهنا الرياضية التي تنظمها
المتسسا العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها
تحتسب النسبة المذكواة عل المبلغ الميمن بالفاتواة باعتباا كل االداءا .
بالنسبة للبيائع واألمالك والندما التي تم استنالو مقابلها نقدا والتي يساوي أو يفوق مبلغها  1.222ديناا ابتداء من غرة جانفي .2217
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ملحق عــــــدد VII
التصريح بالمبالغ المدفوعة لحساب الغير

(*)

الشنص أو المتسسة التي تول الدفع ........................................................................................... :

عدد المنتفعين

المعرف اليبائي

امز األداء عل
القيمة الميافة

امز الصنف

عــــــدد الصفحات

(*) الفقرة الفرعية قبل األخيرة من الفقرة  Iمن الفصل  12من ميلة اليريبة عل

دخل االعناو الطبيعيين  ،واليريبة عل الشركا .
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المنتفعو

العدد
الرتبي

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

الرمز
(*)

االسم واللقب
أو
االسم االجتماعي

النشاط

آخر عنوا

المعرف

واألعناو الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تياايا أو صناعيا أو إسداء خدما أو حرفيا أو نشاطا غير

(*) الرمــــز  – 1:المعرف اليبائي بالنسبة إل الشركا
تياايا .
 – 2بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إل األعناو الطبيعيين غير المعرفين بمعرف جبائي .
 – 3بطاقة اإلقامة لمجانب .
 – 4معرف األعناو غير المقيمين أو غير المستقرين بالبالد التونسية إن وجد .
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صنف المبالغ
المدفوعة
(*)

المبلغ الخام المدفوع
(د)

الخصم من المورد
(د)

المبلغ الصافي
(د)

المجموع

(*) أنظر الصفحة الموالية
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صنف المبالغ المدفوعة لحساب الغير
1
2
3
4
1
7
7
8
9
12
11
12
13
14
11
17
17
18
19
22
21
22
23
24
21
27

المرتبا واألجواواليرايا واإليرادا العمرية المدفوعة
األتعاب
العموال
أجوا الوســاطة
األكرية
مكافآ األنشطة غير التيااية.
األتعاب المدفوعة لمعناو المعنويين واألعناو الطبيعيين الناضعين للنظام الحقيقي
المكافآ المدفوعة إل الفنانين والمبدعين
األتعاب المدفوعة إل مكاتب الدااسا المصداة
األتعاب المتأتية من عمليا التصدير
العموال المتأتية من عمليا التصدير
أجوا الوساطة المتأتية من عمليا التصدير
األكرية المتأتية من عمليا التصدير
مكافآ األنشطة غير التيااية المتأتية من عمليا التصدير
فوائد اإليداعا بالحسابا الناصة لالدخاا لدى المتسسا البنكية وصندوق االدخاا الوطني التونسي
فوائد القروض المدفوعة للمتسسا البنكية غير المستقرة بالبالد التونسية
مداخيل اؤوس األموال المنقولة األخرى
مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2222
المكافآ المدفوعة إل غير المقيمين الذين ينيزون أعغال بناء أو عمليا تركيب أو أنشطة مراقبة متعلقة بها أو خدما أو أعغال
أخرى ال تتياوز مدتها ستة أعهر
مداخيل األوااق المالية الراجعة لغير المقيمين وغير المستقرين بما في ذلك المكافآ والمنح المسندة ألعياء الميالس والهيئا
والليان(*) وحصص االسهم و المنابا االجتماعية الراجعة إل األعناو الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين
المكافآ الراجعة إل أعناو مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي.
النصم من المواد بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق  1000ديناا بما في ذلك األداء عل القيمة الميافة المتأتية من بيوعا
المتسسا الفردية المنتفعة بطرح ثلثي المداخيل أو من بيوعا المتسسا الناضعة لليريبة عل الشركا بنسبة .%12
النصم من المواد بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق  1000ديناا بما في ذلك األداء عل القيمة الميافة المتأتية من عمليا أخرى
خصم األداء عل القيمة الميافة من المواد بعنوان المبالغ المدفوعة من قبل المتسسا والمنشآ العمومية والتي تساوي أو تفوق
 1222ديناا بما في ذلك األداء عل القيمة الميافة
المبالغ المدفوعة بعنوان العمليا المنيزة مع األعناو الذين ليس لهم متسسة بالبالد التونسية والناضعة للنصم من المواد
بعنوان األداء عل القيمة الميافة
المساهمة االجتماعية التيامنية المستوجبة عل المرتبا واألجوا والمنح واليرايا واإليرادا العمرية

(*)المبالغ الدفوعة بعنوان ا لمكافآ والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب اليااي بها العمل ألعياء الميالس والهيئا والليان في الشركا خفية اإلسم وفي عركا المقااضة باألسهم بصفتهم تلك.
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الجمهورية التونسية
وزارة اإلقتصاد والمالية ودعم اإلستنمار
المصلحة (................................ )1
تاايخ إيداع التصريح  :اليوم

السنة

الشهر

وصل عـــدد
إني المميي أسفله أعهد بصحة البيانا التي تيمنها
هذا التصريح .
مصلحة مراقبة األداءا

(*)

بــ  ...............في .........................
ختم وإمياء المتسسة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) إدااة المتسسا الكبرى أو إدااة المتسسا المتوسطة أو مكتب مراقبة األداءا المنتص ترابيا.

وصل إيداع تصريح المؤجر لسنة

عدد

تاايخ إيداع التصريح  :اليوم

السنة

الشهر
امز األداء عل
القيمة الميافة

المعرف اليبائي

امز الصنف

االسم واللقب أو االسم االجتمـــاعي ................................................................................................................... :
............................................................................................................................................................

المالحق المصاحبة لهذا التصريح

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

ملحق عدد

I

II

III

IV

V

VI

VII

()2

عدد المنتفعين
الميموع الوااد بالملحق

()3

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

( )1إدااة المتسسا الكبرى أو إدااة المتسسا المتوسطة أو مكتب مراقبة األداءا المنتص ترابيا.
( )2ضع عالمة " "xفي القسيمة المناسبة.
) (3ميموع المبالغ الصافية المدفوعة الواادة بالمالحق عدد  Iو IIو  IIIو  IVو  Vو  VIIوميموع اإلنقاصا بالنسبة للملحق عدد .VI

