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                  ريح بالضريبة على الشركاتالتص                                           

 

 

 
      (2) نتائج سنة                                                                                         ( 1)رمز التصريح         

 
    

 

        

 

    

   اليوم                          الشهر                         السنة                                                      السنة المالية:       افتتاحتاريخ      
 

   السنة                        اليوم                          الشهر             تاريخ ختم السنة المالية:                                                        

 
 ........................................................................................................................................................................................................ :االجتماعياالسم 

 

 .......................................................................... الجنسية......................................................................................................ة القانونية  : ...............الصف
 

 ...................................................................................................................................................................................... عنوان المقر االجتمــــــــــاعي : 
 

 .............................................................................................الترقيم البريدي..........................................................................  

 

 .............................................................................................النشاط األصلي : .............................................................................................................
 

 

الضريبة أو المعلوم المدفوع على أساس هذا 

 التصريح

الضريبة على 

 الشركات

المعلوم على صندوق  معلوم الزيارة

 ترغيب األجراء
 

 األرباحوالضريبة على  أرباح المنشآت الدائمة التونسيةالضريبة على 
 موزعة بالخارج من قبل الشركات غير المقيمة التي لها منشآت دائمة بتونسال

 القسيمة المناسبة في xضع عالمة 
    

 

 
 

 الهيكل الذي تم لديه إيداع التصريح باالستثمار اإلطار القانوني الذي تنشط فيه المؤسسة
 

 مراجع التصريح باالستثمار
/ تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي 

إدراج األسهم العادية بالسوق البديلة يخ تار

 التاريخ العدد اإلطـــار (5)الرمز  اإلطـــار (4) الرمز لبورصة األوراق المالية

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

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

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

 

 

 ال                                 نعم                     (3)مواصلة استغالل مؤسسة محالة وناشطة في إطار التشريع المتعلق باالمتيازات الجبائية 
 

 (6)رقم بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة التي تمت إحالتها أو المعّرف الجبائي 
 

 

 

 
 

 

 

 اقة التعريف الوطنيةرقم بط رمز الصنف المعرف الجبائي

                 

 

 

                                                                                                                                      نعم                      ال                    (3)شركة منخرطة في نظام تجميع النتائج    

 

 لسنةا                                                   مرجع الترخيص في تجميع النتائج                             (7)رمز مصلحة مراقبة األداءات المتعهدة بالملف
       

                                    

   I –    بالدينار                                                                                                          معطــيات لتوظـيف الضـريبـة                                                                           
                            

    قيمة المخزون أّول السنة المالية -

  قيمة المخزون آخر السنة المالية -

    قيمة الشراءات خالل السنة المالية -

 رقـــم المـــعامالت المــــحلي )خال من األداءات( -

   (8)رقــم المــــعامالت عــند التـصــدير -

 رقــم المـــعامالت الجـــملي بـــما في ذلك -

 األداءات
      

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

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

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

 

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

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

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

المتأتي من   رقــم المـــعامالت الجـــملي خال من األداءات -

 (9)طة غير التجارية أنشطة الخدمات ومن األنش

رقــم المـــعامالت الجـــملي خال من األداءات المتأتي من  -

     أنشطة االستهالك على عين المكان 

  (11)مبلغ المنح  -

 النتــــيجة المـحاسبية :  ربح  :  ر   خـــسارة :   خ                                                   -

 : خـــبـائية   : ربح  :  ر    خســــارة النتـــيجة الج -

 

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

  

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 : توظيف إجباري.  3: تصحيح ؛  2:  تسوية ؛ 1: تلقائي ؛   1   (1)

 السنة التي تّم خاللها افتتاح السنة المالية.  (2)

 في القسيمة المناسبة .  Xضع عالمة     (3)

: 15 ؛لمقيمينا:  المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير  14 ؛:  تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة 13:  تصدير ؛   5:  فضاءات األنشطة االقتصادية ؛   4: التنمية الفالحية ؛ 3ة الجهوية ؛:التنمي 2: تصددير كلي؛ 1الرمز : (4)

: أنشددطة 17(؛ 2116لسددنة  71من القانون عدد  21:  مشددروع ذو أهمية وطنية ) الفصددل  16؛ 2121وخالل سددنة  2119و 2118لجبائية أو المحدثة خالل سددنتي المؤسددسددات جديدة اإلحداب  طبقا للقانون المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات ا

 : إطار آخر )أذكره (.  99 ق الماليةإدراج األسهم العادية بالسوق البديلة لبورصة األورا: 19؛(2118لسنة  21)القانون عدد مؤسسة ناشئة  :18 المساندة ومقاومة التلوب؛ 

ار؛ : الهيئة التونسية لالستثم 6:  :  الديوان الوطني التونسي للسياحة ؛   5:  مركز النهوض بالصادرات ؛ 4: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ؛  3: وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية؛ 2وكالة النهوض بالصدناعة والتجديد  ؛  1الرمز: : (5)

 آخر )أذكره(.   :  هيكل9

 والذين قاموا بإحالة مؤسساتهم.إلى األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا من غير األنشطة الصناعية والتجارية والمهن غير التجارية رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة   (6)

 .مراقبة األداءاتالمركز الجهوي لأو  و إدارة المؤسسات المتوسطةإدارة المؤسسات الكبرى أ (7)

 .2121ديسمبر  31االنتفاع باالمتياز ات الجبائية بعنوان التصدير إلى غاية  2118ديسمبر  31تواصل الشركات المصدرة الناشطة في   (8)

 .بما في ذلك األنشطة الفالحية  (9)

 .يل مصادق عليه أو في إطار تدخالت الصندوق الوطني للتشغيلطبقا للتشريع الجاري به العمل أو في إطار تشجيع التصدير أو في إطار برنامج تأه المسندة المنح (11)

رمز األداء على  المعرف الجبائي

 القيمة المضافة

رمز 

 الصنف

   

          

 

 

(3) 

 

 تصريح وقتـــــــي
 

 تصريح نهــــــائي
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II – األربــــاح التي تـــــــّم طــــــرحــــها بعنوان االستغالل أو إعادة االستثمار 
 

 اإلطار القانوني للطرح (1)الرمز 
 المبالغ المستثمرة 

 )د(

 المؤسسة التي تم بها االستثمار
 المبالغ المطروحة )د( 

 االسم االجتماعي عرف الجبائيالم

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

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

........... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

.. 
 ............................. المــجـــــــــمـــــــــوع

  

III –  بيانات تتعلق بالمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات 
 

 رقم المعامالت اإلطار القانوني (2)الرمز 

 )د( الخام

 النتيجة المحاسبية )د(

 خسارة : خ  ربح : ر

 النتيجة الجبائية )د(

 خسارة : خ ربح : ر

داخيل رؤوس األموال المنقولة م

      التي خضعت لخصم من المورد 

 نهائي وغير قابل لإلرجاع

 )د(

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

 
 

IV –  غــير الخـــاضعة للـــضريــبةو المحاصيل األرباح 

 ) د ( المبلـــــــــــغ و المــحـــــــــــاصيــــــــل  األربـــــــــــــــــــــــــاح  نـــــــــــوع

حصدص الصناديق المشتركة للتوظيف في األوراق المالية ومدا  لخيامدوكذلك  بتونس  للضدريبة على الشدركاتالخاضدعة الشدركات  من قبل الموزعةاألرباح  -

 على  االنطالق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية صناديق المساعدة لخي

والمتوسطة الصغرى  والناشطة في كل القطاعات  والمؤسسات 2113سنة  المحققة من قبل المؤسسات الصغرى و المتوسطة  المحدثة خاللمداخيل واألرباح لا -

من قبل العاطلين عن العمل  2116والشركات الصغرى والمتوسطة  المحدثة خالل سنة الناشطة في قطاع التحويل و 2016و 2114المحدثة خالل سنتي 

لية ركة الشخص الواحد ذات المسؤوالناشطة في قطاع الخدمات والمهن غير التجارية بإستثناء ش المتحّصلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي

 (3) المحدودة 

 (4)2121وخالل سنة  2119و 2118لمداخيل واألرباح المحققة من قبل المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار خالل سنتي ا -

   (5)ؤسسات الناشئة مألرباح المحققة من قبل الا -

 
 

 

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

 

 

 

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

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

 

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

 .................................... ………………………………………………………………………  )أذكرها(األرباح األخرى غير الخاضعة للضريبة  -
 

 ................................... وعملمجا
 

V - (6)مداخيل رؤوس األموال المنقولة التي خضعت لخصم من المورد نهائي وغير قابل لإلرجاع         .........................................................................     

V                                                                                         – بالدينـــار                              احتســـاب الضريبة المستوجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 المجمــوع %52 (8) %53 )7 (  %02 %25 %53 النسبة

 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ائيةالجب طرح االمتيازاتالربح الجبائي قبل 

 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... الربح الصافي الخاضع للضريبة 

 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... رقم المعامالت المحلي بما في ذلك األداءات 

رقم المعامالت المحلي الخاضدددددع للضدددددريبة 

 (9)الدنيا بما في ذلك األداءات 

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

رقم المعامالت المحلي الخاضدددددع للضدددددريبة 
 األداءات والمتأتي منالدنيا بـددددددـددددددما في ذلك 

ترويج منتجات أو خدمات خاضعة للمصادقة 

االداريدددة لاسدددددددعدددار والتي ال يفوق هدددام  
 %6بحها الخام ر

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

رقدم الدمدعددددامالت المتددددأتي من التصدددددددددددير 

      الخاضع للضريبة الدنياو

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

 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... الضريبة المستوجبة 

 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ة بار االمتيازات الجبائيالضريبة الدنيا باعت

حتسددددبة على أسدددداس رقم المالضددددريبة الدنيا 

 (10)الضريبة الدنيا  الحد األدنىالمعامالت أو

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

 من التصريح. 8انظر الصفحة  (1)

 التصريح. من 6 انظر الصفحة (2)

 للنشاط ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعليحدود الخمس سنوات األولى  اء فياإلعفيمنح هذا  (3)

في أجل أقصاه سنتان شاط الفعلي والتي دخلت طور الن 2121سنة  وخالل 2119و 2118في حدود األربع سدنوات األولى للنشداط بالنسدبة إلى المؤسدسدات المحدثة والمتحصدلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار خالل سنتي يمنح هذا اإلعفاء  (4)

 ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار اإلحداب.

 سنوات من تاريخ تكوين الشركة. 8والتي ال يمكن أن تتجاوز خالل مدة صلوحية عالمة المؤسسة الناشئة  والمتعلق بالمؤسسات الناشئة 2118أفريل  17في  المؤرخ 2118 لسنة 21بمقتضى القانون عدد  إعفاء (5)

المدفوعة قبل غرة  ل، ويتعلق األمر بمداخيل رؤوس األموال المنقولةالمداخيللشددركة المنتفعة بهذه لإلرجاع وذلك بصددرف النظر عن النظام الجبائي للطرح أو مداخيل رؤوس األموال المنقولة نهائي وغير قابل  ون الخصددم من المورد بعنوانيك (6)

 .%21للخصم من المورد بنسبة  التي خضعت 2121ومداخيل رؤوس األموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي  %35للخصم من المورد بنسبة  التي خضعت 2121جانفي 

 على الشركات: %21تطبق نسبة  (7)

 2121ديسمبر  31وذلك بالنسبة إلى األرباح المحققة إلى غاية  ة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجاريةألف دينار بالنسب 500و مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع 1 ال يتجاوز رقم معامالتها السنويالتي  -

 سنوات ابتداء من سنة االدراج 5وتطبق هذه النسبة لمدة  2117لمالية بتونس قبل غرة جانفي والتي أدرجت أسهمها العادية ببورصة األوراق ا 25%لنسبة  الخاضعة -

مشّغلي شبكات . ال يشمل التخفيض سنوات ابتداء من سنة االدراج 5وتطبق هذه النسبة لمدة  2124 ديسمبر  31إلى  2111خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة األوراق المالية  %35سبة الخاضعة لن -

 ؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملةلموا لمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقاتوا االتصال

بتونس  التي تدرج أسهما العادية ببورصة األوراق الماليةو %25الخاضدعة للضدريبة على الشدركات بنسدبة لمؤسدسدات ا وعلى األرباح المحققة من قبل 2121جانفي غرة على األرباح المحققة ابتداء من   %15بـددددددد العامة المحددة  نسدبةالتطبق  (8)

 2121ديسمبر  31وإلى غاية  2117ابتداء من سنة 

خولة لها للطرح منمية الفالحية المنتفعة بالطرح الكلي ألرباحها المتأتية من االسددتغالل خالل المدة اليتم طرح رقم المعامالت المتأتي من النشدداط بالنسددبة إلى المؤسددسددات الناشددطة في مناطق التنمية الجهوية أو المؤسددسددات الناشددطة بقطاعات الت (9)

 الكلي. 

 :تساوي الضريبة الدنيا (11)

   10%الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة غيرالمؤسسات د بالنسبة إلى  511 معامالت يساوييكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم  المعامالت المحلي الخام مع حد أدنىرقم  من % 1.2 -

مع حد أدنى يكون  %6ر ال يفوق هام  ربحها اأو لرقم المعامالت المحقق من ترويج منتجات خاضددعة لنظام المصددادقة اإلدارية لاسددع 10% عنه للضددريبة على الشددركات بنسددبة الناتجةألرباح لرقم المعامالت الذي تخضددع ا بالنسددبة % 1.1 -

اية تطبيقها إلى غ ويتواصددددل 31/12/2118التصدددددير وذلك بالنسددددبة إلى الشددددركات الناشددددطة في من  المتأتيرقم المعامالت  على % 1.1تطبّق الضددددريبة الدنيا بنسددددبة  د.311 معامالت يسدددداويمسددددتوجبا حتى في صددددورة عدم تحقيق رقم 

31/12/2121. 

حقق رقم معامالت خالل مدة إنجاز المشروع التي ال تفوق ثالب سنوات ابتداء من وتعفى من هذه الضريبة الشركات الجديدة التي ال ت في الغرضلم تودع تصريحا  التيوعن النشاط  المؤسسة المنقطعةد على 311د أو 511األدنى  ويطبق الحد

 .االستغاللرباحها المتأتية من المنتفعة بالطرح الكلي أل والشركات إيداع التصريح في الوجود تاريخ
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IV– مراجع دفع األقساط االحتياطية 
 

 قباضة الماليةال األقساط
  الوصــــــوالت

 العــــــــدد التــــــــــــــاريخ ) د( غبلالم
 

 .................................. .................... ................................. ........................ القسط األّول

 .................................. .................... ................................. ........................ القسط الثاني

 .................................. .................... ................................. ........................ القسط الثالث

 .................................. المجموع

 

VII– التســـــــــوية 
 

 ) د(   المبـــلــغ 
 ( I)       :  وجبةـشركات المسريبة على الالض -

 ( II)     : القابلة للطرح   والتسبقات ضـالفوائواألقساط و الخصم من المورد  -

  (1)الخصم من المــــورد 

 مدفوعةاألقساط االحتـــياطية ال 

 ابقة  الفوائض الس 

 التسبقة على المنتجات الموردة   

  (2)شركات األشخاص وما شابهها الشركات التي تخضع لنظام على مستوجبةالتسبقة ال فيحصة الشركة 

  (3)حصة الشركة العضو في الضريبة على الشركات المدفوعة بعنوان النتائج المجمعة 

  (4)مبالغ أخرى قابلة للطرح  

 ( III:    )  (5)لشركات المسترجع  مبلغ  الضريبة على ا  -
 

 م :   مستوجب  أو فائض  : ف     (   II - III + I  =  IV) الحاصل :   -
        

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

VIII.  (6)0205و 0202نتي لس احتساب المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة 
 

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

............................................ 
 الربح الصافي الخاضع للضريبة -

  (7) المعلوم المستوجب -
 

IX.المساهمة االجتماعية التضامنية  

 

X. الزيارةلوم مع                                                IX.  توزيعهيتم المعلوم على صندوق ترغيب األجــراء الذي لم 

 

 ) د ( المبلـــــغ
 

 )د( المعلوم المستوجب النسبـــــــة ) د ( المبلـــــغ

       ........................................ .......................... 7% .................................. 

 

XI.  الشركات غير المقيمة التي لها منشآت دائمة  من قبلبالخارج الموزعة األرباح الضريبة على المنشآت الدائمة التونسية وأرباح الضريبة على

  بتونس.
 

 ..................................................................................................................للشركة غير المقيمة االسم االجتماعي

 

 ال                         نعم                         (9) (8)ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي شركة مقيمة  ...........................................ة: ـقاماإللد ــب

 
 

مبلـــــغ األرباح المحققة من قبل المنشآت الدائمة 

  التونسية

 ) د ( 

 مبلـــــغ األرباح الموزعة بالخارج

النسبـــــــة  ) د ( 
(11)

 )د( لضريبة  المستوجبةا 

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

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

ت الناشطة في ر الراجعة إلى الشركابعنوان المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تصدي التفاضليةنسب الخصم من المورد  قالمورد. تطبّ أرفق التصريح بقائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من  (1)

 . 31/12/2121ويتواصل تطبيقها إلى غاية  31/12/2118
 31/12/2121وذلك إلى غاية  31/12/2118على األرباح المتأتية من عمليات التصدير التي تحققها شركات األشخاص وما شابهها الناشطة في  %11يتواصل تطبيق التسبقة بنسبة  (2)

 فقط.المنسحبة من نظام تجميع النتائج بالنسبة إلى الشركات  (3)

 أذكرها. (4)
 بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية فقط. (5)

ؤسسات م منهاالمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء  2116جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد  يستوجبمعلوم  (6)

مين وذلك خالل سنتي لة التأوإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وصندوق المشتركين الناشطة طبقا ألحكام مج سات التأمينالدفع وعلى مؤس
 2121و 2121

  .دينار 5.111مع حد أدنى بـ 2121و 2121التي حل أجل التصريح بها خالل سنتي من األرباح المعتمدة الحتساب الضريبة على الشركات  %2بنسبة بنسبة يحتسب هذا المعلوم   (7)

 .القسيمة المناسبة في Xضع عالمة  (8)
 ماليةيم المعنية بمقتضى قرار وزير الوتضبط قائمة البلدان واألقال النشاطالشركات المستوجبة بالبالد التونسية على نفس  الضريبة على من %51المستوجبة بهذا البلد أو األقليم تقل عن إذا كانت الضريبة  (9)

 2119مارس  25بتاريخ 

 الحاالت األخرى. في % 11و ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضليأو مستقرة  مقيمةتابعة لشركة كانت المنشأة الدائمة ذا إ % 25تستوجب الضريبة بنسبة  (11)
 

 

 

 

 
 

 الربح الصافي الخاضع للضريبة -

 ستوجبة )د( الم المساهمة االجتماعية التضامنية -

                                                                 فــائض أو مستوجب)د(  : ف = فائض م = مستوجب -

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

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

...................................................... 
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XI .ةـالصالخ 
 بالدينــــــــــار                                                                      

 الضريبة أو المعلوم

 الضريبة المستوجبة: م

 ف الضريبة:أو فائض 

(I ) 

الضريبـة ) طرحال

 المدفوعة(
)1( 

(I I ) 

 ة: مالضريبة المستوجب

 ف الضريبة:أو فائض  

I =I I I )    - I I ( 
 المجمــــوع خطايا التأخير

 

 ى الشركاتالضريبة عل  -

الخطايا المستوجبة على األرباح المعفاة  -

غير الخاضعة للضريبة واألرباح واألرباح 

غير التي خضعت لخصم من المورد تحرري 

 المصّرح بها

 معلوم الزيارة  -

 الذي لمالمعلوم على صندوق ترغيب األجراء  -

 توزيعه يتم

الضريبة على أرباح المنشآت الدائمة التونسية  -

قبل  الموزعة من على األرباح والضريبة

الشركات غير المقيمة التي لها منشآت دائمة 

 .بتونس

ي لسنت المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة -

 2121و 2121

 المساهمة االجتماعية التضامنية  -

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

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

 

  المجموع
.......................... ........................ ......................... ....................... ..................... 

 

 (3( )2)أرقام الحسابات البنكية أو البريدية 
 العدد

 الرتبي
 تاريخ فتح الحساب أو البريدي يرقم الحساب البنك المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد

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

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

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

 خـــاص باإلدارة

 
 

 

 

 

 

 

  (4)رمز الدفع      رمز القباضة                                       . .......... بـــ المالية القباضة
ا ذإني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها ه

 التصريح.

 

 

           الوصلرقم 
 ............................ في ............................       

 اإلمضـــــــــــــــــــاء تاريخ الوصل

  السنة           الشهر      اليوم       

 

 

 طابع القبــاضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

------------------------------------------------------- 
 بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية فقط. (1)

(2)  

 أضف قائمة عند االقتضاء. (3)

 رقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريدأ التصريح بالوثائق التي تبين فقإر (4)

 في صورة الدفع المؤجل . – 2في صورة الدفع الكلي ؛  – 1 ضع: (5)
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XIII - إرشادات تكميلية 

 أو الخبير المحاسب  المحاسب حول بيانات            
 

 

                          ................................................................................................................................ االجتماعيأو اإلسم أو الخبير المحاسب  ولقب المحاسب اسم

 

 لكغير ذ                                        أجيرا                            (1)الصفة:  

                                                                                      

    ...............................................................................................................................................................................................  العنوان:

                        

 البريـدي....... الترقيم ....................................................................................................................................   
 

 

 

 
 رقم بطاقة التعريف الوطنية رمز الصنف المعرف الجبائي

                 

 بيانات حول المستشار الجبائي
 

   .............................................................االجتماعي: .................................................................................أو االسم  الجبائي المستشار اسم ولقب

 

   ...............................................................................العــــنـــوان: .............................................................................................................

 

 البريدي الترقيم.................................................................  ...........................................................              
   

 رقم بطاقة التعريف الوطنية رمز الصنف المعرف الجبائي

                 

 

 

 حول مراقب الحسابات بيانات
   .............................االجتماعي: ..................................................................................................................االسم  الحسابات أو مراقب اسم ولقب

 

  ..............................................................................................................................................................العنوان: ....................................

 

 البريدي الترقيم....................  .....................................................................................................            

    
 رقم بطاقة التعريف الوطنية رمز الصنف المعرف الجبائي

                 

 

 االجتماعيالمال  رأسحول  بيانات
 

 

 بالدينــــار االجتماعيرأس المــــال  مبلــغ

 الـدينــارب االجتماعيالســـــهم أو المنـــاب  قيمـــة

 االجتماعيةأو المنـــــابات  عــدد األســــهم

 

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

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

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

 

 (0)س المال بين الشركاء أر توزيعحول  بيانات       
 

 واللــقـــب االسم

 العــــنـــوان أو االسم االجتماعي
 التعريف الوطنية بطاقة

 الجبائي المعرف أو
األسهم أو  عـدد

المنابات 

 اإلجتماعية

الصافي لألرباح الموزعة  المبلغ

 المعرف (5) الرمز لى كل شريكع الماضيةخالل السنة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 في القسيمة المناسبة X ضع عالمة    ( 1)

 . االقتضاءإضافة قائمة مفصلة عند  معللشركاء   ةالكامل والعناوينوالصفة  اذكر اإلسم واللقب    ( 2)

 بالبالد: معرف األشخاص غير المقيمين أو غير المستقرين  4 ؛: المعرف الجبائي 3 ؛ : رقم بطاقة اإلقامة لاجانب 2 ؛ التعريف الوطنية بطاقة: رقم  1الرمز :     ( 3)

 فتوح للعموم .: رأس المال الم  5 ؛  التونسية
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 (5) %52مال الشركات األخرى التي تساوي أو تفوق  رأسحول المساهمة في  بيانات

 
 

 العدد

 الرتبي
 المساهمة نسبة االجتماعيالمال  رأس للشركة االجتماعي االسم الجبائي للشركة المعرف

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

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

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

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

…… 
 

 

………………….. …………………. …………………… ………………….. 
 

 

 إلعانات الممنوحةحول الهبات وا بيانات
 

 للهبات واإلعانات )بالدينار( الجملية المبالغ الطرح نسبة
 )بالدينار( المطروحة المبالغ

 

1.2% ...................................... ......................................... 

111% ...................................... ......................................... 

 ......................................... ....................................... المجمــــــــــــوع

 
 

 (1) واالستهالكات المؤجلة المؤجلة خسائرالحول  بيانات
 

 (د) لةاالستهالكات المؤج مبلغ (د) الخســــــائر مبلغ (2) السنــــــــــــــــــــوات

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

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

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

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

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

 (5)رئيسية  ؤسسةتابعة لم مؤسساتبيانات مفصلة تتعلق بنشاط 
 

 النشاط عنوان الفرع عدد الفرع

 (5)قيمة المخزون )د( 
قيمة الشراءات خالل 

 (5)السنة المالية )د(  
أول السنة 

 المالية

آخر السنة 

 المالية

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

.. 

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

.. 

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

. 

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

.. 

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

. 

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

... 
………

… 

…………………………. …………………… ………….. ………….. ……………….. 

………. …………………………. ……………………

. 

………….. ………….. ……………….. 

………

….. 

………………………….

. 

……………………

.. 

………….. …………

… 

………………

… 
………

…. 

…………………………. ……………………

. 

 ………….    

………...                                                                                                    

………….. 

……… ………………  

               
 

 

 المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات
 

 ةالمـــؤسســــ الرمز

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

11 

11 

 

99 

 التجمعات المهنية التي ال تباشر بصفة أصلية أنشطة لهدف الربح والتي لها موارد من أصل جبائي أو شبه جبائي.

 صناديق االدخار والحيطة التي تقع إدارتها مجانا.

 الربح.المنشآت العمومية وهيئات الدولة أو الجماعات العمومية المحلية التي ليس لها غرض 

 تعاضديات الخدمات التي يساهم نشاطها في االتجار في المحاصيل الفالحية أو الصيد البحري والعاملة في نطاق أسواق الجملة.

 الشركات التعاونية للخدمات الفالحية و تعاضديات الصيد البحري.

 التعاضديات العمالية لإلنتاج.

 صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

المتعلق بإصددددار مجلة مؤسدددسدددات  2111جويلية  24المؤرخ في  2111لسدددنة  83السدددتثمار ذات رأس المال المتغير المنصدددوص عليها بالقانون عدد شدددركات ا

 التوظيف الجماعي.

  (.اإلستثمار المتعلق بقانون رسبتمب 31المؤرخ في  2116لسنة  71من القانون عدد  32الفصل من  2الفقرة ) مناطق صناعية مؤسسات تقوم بإنجاز

لسنة  71من القانون عدد  32من الفصدل  2الفقرة ) ذات أهمية خاصدة بالنسدبة إلى االقتصداد الوطني أو بالنسدبة إلى المناطق الحدودية اتاسدتثمارمؤسدسدات تقوم ب

 (.سبتمبر  المتعلق بقانون اإلستثمار 31المؤرخ في  2116

 ى اتفاقيات خاصة.مؤسسات معفاة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتض

 

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

 أضف قائمة عند االقتضاء .   (1)

 . مج وانقسام الشركاتبالنسبة إلى الخسائر ومصدر الخسائر واالستهالكات المؤجلة بالنسبة إلى عمليات د الخسارةالسنة مصدر  أذكر   (2)

 . خال من األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الخاضعين وباعتبار األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى غير الخاضعين   (3)
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XIV – (5)للتصريح   الوثائق المصاحبة 

 

 ال نعم الوثــيــــقـــــة

 ـة:الـــــقوائــــــــم المــــــــاليــــــــــ -

  * الموازنة      

 * قائمة النتائج      

 * جدول التدفقات النقدية      

 * اإليضاحات حول القوائم المالية      

  

   جـــدول احتــــساب النتيـــــــجة الجـــبائيـــة انطالقا من النتيجة المحاسبية -

   قائـــمة مفـــصلة في االستــــهالكـــــات -

لة في المـــدخرات بعنـــوان الديون غـــير ثابـــتة االستخالص تبين هوية المدين والقيمة االسمية لكل دين وأيضا المدخرات قائـــمة مفصـــ -

 المكونة والقيمة المحاسبية الصافية

  

لصافية لكل يمة المحاسبية اقائمة مفصلة في المدخرات المكّونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة األصلية والمدخرات المكونة والق -

 صنف من أصناف المخزونات 

  

القيمة وقائمة مفـــصلة في المدخرات المكونة بعـــنوان تقلص قيمــة األســهم والمنابات االجتماعية تبين الكلفة األصلية والمدخرات المكونة  -

 المحاسبية الصافية لاسهم والمنابات االجتماعية

  

   ( 2)ـــبات واإلعــانات والرعايا قائمة مفـــصلة في اله -

   بالنسبة إلى عمليات التفويت في المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية المفّوت فيها قائمة في عناصر األصول -

   ونسخة من المقرر المسند في الغرض من وزير المالية مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية قائمة في العناصر المقتناة في إطار اقتناء -

زهات العائلية الخضراء والمنت مبرمة مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز واإلسكان إلنشاء وصيانة المساحاتالتفاقيات اال -

 ألف دينار سنويا. 151في حدود  والتي تمكن من طرح الرعايا المتعلقة بها وذلكوالحضرية 

  

تب أو شــهادة تثبت دفع المبالغ بعنوان إعادة االستثمار لدى شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو شهــادة تحرير رأس المــال المــكت -

 لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 

  

ال م شهادة توظيف مسلمة من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل المتصرفين في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس -

ازات التي تخول االنتفاع باالمتي المؤسساتتنمية تثبت االستعمال الفعلي لرأس المال المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها أو الموجودات في 

 .وفي المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلةالجبائية بعنوان إعادة االستثمار 

  

أس المال رباستعمال  صناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنميةالمتصرفين في ال ذات رأس مال تنمية أواالستثمار  اتالتزام شرك -

و حسب نسبة في قطاع الفالحة والصيد البحري أ في مناطق التنمية أو %75لديها أو الموجودات حسب نسبة المحرر أو المبالغ المودعة 

موضوع  أو في المؤسسات ان إعادة اإلستثمار وفي المؤسسات الناشئةفي المؤسسات التي تخول اإلنتفاع باإلمتيازات الجبائية بعنو 65%

 عملية إحالة أو إعادة هيكلة.

  

   شهادة في تحرير رأس المال المكتتب أو ما يعادلها -

   دينار 111 التي ال تتجاوز قيمتها والمحددةقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها  -

في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين ومراجع قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها  -

 . (3)األحكام أو القرارات التي تّم بمقتضاها التخلي  

  

 2118-2117ي قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها لفائدة معاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خالل موسم -

فوائض موضوع الة المالية التي تضمنت إيراداتها سنالو 2121-2119سنتي خالل عنها التأخير المتخلى تبين مبلغ فوائض  2119-2118و

 .التخلي وهوية المنتفع بالتخلي

  

   قائمة مفصلة في الديون المشطوبة من قبل البنوك ومؤسسات اإليجار المالي والمؤسسات المالية إلدارة الديون -

   يسهادة مسلمة من قبل وزارة اإلشراف بالنسبة لمشاريع السكن والمطاعم لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني األساش -

   شهادة تثبت تحويل العملة األجنبية المتأتية من عمليات الوساطة الدولية إلى حساب بنكي بالبالد التونسية -

   منجزة في صلب المؤسسة والمنتفعة بحق الطرح أو االلتزام بإنجاز االستثمارات قبل نهاية السنة قائمة في االستثمارات ال -

   قائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من المورد   -

   (4)بيانات مفصلة تتعلق بنشاط مؤسسات تابعة لمؤسسة رئيسية  -

   األوراق المالية بتونسالتزام الشركة األم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة  -

   شهادة مسلمة من قبل المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفالحة تثبت تخصيص األرض موضوع الكراء للزراعات الكبرى  -

لتي مدخرات اوال لمدخرات المكّونة بعنوانهاموضوع قائم المدخرات الجماعية وا التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاّصةقائم  -

 .تّم طرحها لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة

  

   .في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعيالمعني ع والمشرشهادة مسلـّمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز تثبت إنجاز  -

   شهادة تثبت الدخول في طور النشاط الفعلي  -

   تماعيةشهادة في تسوية الوضعية تجاه الصناديق االج -

مقرر المصادقة على صبغة االستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيات والتحكم فيها واالستثمارات في التجديد في كل القطاعات  -

 االقتصادية

  

   .رقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريدأ وثيقة تبين  -

   رصة األوراق المالية بتونس بالسوق البديلة لبودراج اإلشهادة في  -
                                                                                                                                

 ................فــي..................  

 تأشيرة العون المكلف بقبول الوثائق 
 

 طابع القباضــــة                                                                                                                                          

   ----------------------------------------------------------- 
 ورة.ال يمكن رفض التصريح بسبب عدم تقديم إحدى الوثائق المذك      

 (  قسائم تتولى تعميرها قباضة المالية.1)      
فائدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجي  وقوات األمن ( قائمة مفصلة في الهبات واإلعانات والرعايا تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم وكلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة ل2)

 ي تاريخ إسنادها لها.الداخلي والديوانة ف

 وكل المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتصديق مراقب حسابات لفائدة المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية. ومؤسسات اإليجار المالي والمؤسسات المالية إلدارة الديون( بالنسبة إلى البنوك 3)
 6( حسب النموذج المضمن بالصفحة عدد 4)
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 الجبائية التي تخّول حق الطرح متـيــازاتاال

 االمتيازطبيعة 

األرباح 

 المتأتية

 من النشاط  

في  االكتتاب

 رأس

مال  

 (5)المؤسسات 

 االستثمار

في صلب 

المؤسسات 
(5) 

   5515  (2)  بالنسبة للمؤسسات التي لم تستوف مدة الطرح الكلي من عمليات تصدير الخدمات وتصدير سلع تم اقتناؤها محليا المتأتيةاألرباح 

   5515 .(%51) األرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية

  5050 5055 (3)  األرباح المتأتية من تسويغ عقارات لفائدة الطلبة

 5005 األرباح المتأتية من خدمات المطعم لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني األساسي .
5000 

 
5005 

   5035 .االقتصاديأو  االجتماعيعمودية معدة للسكن الجماعي  بناياترباح المتأتية من تسويغ األ

 لاوكذلك قطاعات تكنولوجيا االتص اإلعالمية والهندسة اإلعالمية والخدمات ذات العالقة القيمة الناقصة الناتجة عن رفع الخيار من قبل أجراء الشركات التي تنشط أساسا في قطاع الخدمات

 .والشركات المدرجة أسهمها ببورصة األوراق المالية والتكنولوجيات الحديثة
 

 

5010 

 

 

 

  5150  .األرباح الموظفة لدى صناديق المساعدة على االنطالق

في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية  التصرف في  سنة أربعونفي المؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين ال تتجاوز أعمارهم  األرباح المعاد استثمارها

 المشروع بصفة شخصية 
 5310  

  5330  في المؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيات والتحكم فيها واالستثمارات في التجديد في كل القطاعات االقتصادية   األرباح المعاد استثمارها

للتشريع  اتمر بصعوبات اقتصادية تخول االنتفاع بامتيازات جبائية  بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح في إطار عمليات إحالة المؤسسات طبق التي في المؤسسات  د استثمارهااألرباح المعا

 الجاري به العمل
  5365 

  5300  1995لسنة  34ر القانون عدد في إطا المعاد استثمارها القتناء مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية األرباح

   5555 (%51) مكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائياألرباح المتأتية من استغالل 

   5505 المؤسسات الصغرى والمتوسطة طرح األرباح في إطار تشجيع

   5555 طرح األرباح في إطار تشجيع إحداب المؤسسات 

   1341 في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي بمناطق التنمية الجهوية جزةالمنطرح  األرباح المتأتية من المشاريع 

   1351 في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي المنجزةاألخرى طرح  األرباح المتأتية من المشاريع 

   5565 (4)تونسالعادية بالسوق البديلة لبورصة األوراق المالية ب طرح أرباح الشركات التي تدرج أسهمها

   6711 حصص صناديق المساعدة على اإلنطالق   طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في

   6355   السندات بعنوان اإلكتتاب في رأس مال المؤسسات الناشئة طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في

   6155 في رأس مال الشركة األم أو الشركة القابضة االجتماعيةنابات طرح القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم والم

   6115 أو في إطار عملية إدراج بالبورصة   2111طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في األسهم المدرجة بالبورصة المقتناة أو المكتتبة  قبل غرة جانفي 

   6125     والمفوت فيها بعد إنتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو اإلكتتاب فيها 2111األسهم المدرجة بالبورصة  المقتناة أو المكتتبة  إبتداء من غرة جانفي  طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في

   6135 عناصر األصولأو انقسام طرح القيمة الزائدة المتأتية من دمج 

   6105 حسب الحالة. (%51)كليا أو في حدود  ذات رأس مال تنمية االستثمارمن قبل شركات  االجتماعية المنابات في ويت في األسهم أوطرح القيمة الزائدة المتأتية من التف

   6135 حسب الحالة (%51)حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية كليا أو في حدود  طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في

   6115 للسكن االجتماعيالخصوصي  البرنامجإطار في ع اريالمشإلنجاز  التي يتم تخصيصهاالقيمة الزائدة المحققة من التفويت في األراضي  طرح

، رأس علياف التي تستعمل ناديق للتوظيف في رأس مال تنميةص فيأو  شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية،المعاد استثمارها عن طريق األرباح 

 .المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية أو الناشطة في التنمية الفالحيةالمؤسسات في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  موجوداتأو المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها 
 6110  

ل، استعملتزم باتالتي  في صناديق للتوظيف في رأس مال تنميةأو  شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية،تثمارها عن طريق المعاد اساألرباح 

المؤسسات في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  موجوداتأو من  مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنميةمن كل رأس المال المحرر أو على األقل من  75%

 المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية أو الناشطة في التنمية الفالحية.

 6130  

، فعليا تعملالتي تس ي صناديق للتوظيف في رأس مال تنميةفأو  شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية،المعاد استثمارها عن طريق األرباح 

 . رالمؤسسات التي تخول االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمافي الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  موجوداتأو رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها 
 6110  

ل، استعملتزم باتالتي  في صناديق للتوظيف في رأس مال تنميةأو  شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية،د استثمارها عن طريق المعااألرباح 

ي المؤسسات التفي الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية  موجوداتمن  أو مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنميةمن كل رأس المال المحرر أو على األقل من  65%

 . تخول االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار

 6130  

  0150  األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في رأس المال األصلي أو الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة

رأس يف في للتوظالمشتركة صناديق ال لدىالموظفة  أو أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أومارها في اإلكتتاب في األرباح المعاد استث

 لناشئةعلى األقل في رأس مال المؤسسات ا%65لدى صناديق المساعدة على اإلنطالق والتي تلتزم باستعمال أو  مال تنمية
 0150  

تها كتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسات تتم إحالالمبالغ المعاد استثمارها عن طريق شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في اقتناء أو ا

 (5)ال مؤسسات تتم إعادة هيكلتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو في رأس م
 0110  

  0100  (6)  في رأس مال النزل السياحية  في إطار إعادة هيكلة مالية المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب

 0555 0550 0555 (2)   خالل فترة الطرح الكليالتصدير 

 0535 0530 0535 مدة الطرح الكليالتي لم تستوف  المصدرة كليا شركات التجارة الدولية

 2123 2122 0505 (2)الكلي الجزئي خالل فترة الطرحالتصدير 

   0515 شركات التجارة الدولية بالنسبة إلى خالل فترة الطرحالتصدير الجزئي 

 0565 0560 0565 (7)(  الفعليدخول في طور النشاط ال)خالل الخمس سنوات األولى إبتداء من تاريخ  التنمية الجهوية: المجموعة األولى

 0535 0530 0535 (7)( دخول في طور النشاط الفعليال)خالل العشر سنوات األولى إبتداء من تاريخ التنمية الجهوية: المجموعة الثانية 

 0515 0510 0515 (8) ة الطرح الكليفي إطار مجلة تشجيع اإلستثمارات خالل فتر 2117بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة قبل غرة أفريل التنمية الجهوية 

   0555 )المجموعة الثانية والمناطق ذات األولوية(األشغال العامة والبعث العقاري بمناطق التنمية الجهوية 

 0115 0110 0115 2117بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة قبل غرة أفريل  التنمية الفالحية

 0115 0110 0115   2117 جانفيابتداء من غرة  باالستثمارالمتحصلة على شهادة إيداع تصريح سات الفالحة والصيد البحري بالنسبة إلى المؤس

 0315 ناعيةلصاوبتهيئة مناطق األنشطة الفالحية والسياحية والصناعية والبناءات لانشطة  االجتماعياألرباح المتأتية من المشاريع المنجزة من طرف الباعثين العقاريين المتعلقة ببرامج السكن 
 

 

 

 

   5535 من قانون االستثمار( 21)الفصل المشاريع ذات األهمية الوطنية 

 5535 5530 5535 (9)التي لم تستوف مدة الطرح الكلي االقتصاديةالمؤسسات المنتصبة بفضاءات األنشطة 

   5565 (%51)طرح  المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين

  3310 3315 إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والمداخيل المعاد استثمارها في إطار األرباح 

 3525     )10(المقتناة أو التي تّم صنعها في إطار عمليات توسعة أو تجديد من قبل كل الشركاتوبعنوان استهالكات اآلالت والمعدات والتجهيزات المخصصة لالستغالل  %31طرح إضافي بنسبة 

 2121ديسمبر  31شريطة دخول اإلستثمار طور النشاط الفعلي قبل  2117يداع تصريح باإلستثمار قبل غرة أفريل إشركات المتحصلة على شهادة إلى البالنسبة لطرح يطبق ا (1)

المؤرخ في  2117لسنة  8ابة عمليات إسداء الخدمات أو مبيعات السلع والمنتجات لمفهوم التصدير كما تم تعريفه بمقتضى القانون عدد في صورة استج 31/12/2121باالمتياز الجبائي المتعلق بالتصدير إلى غاية االنتفاع  31/12/2118الشركات المصدرة في  واصلت (2)

 والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 2117فيفري  14

 .%11للضريبة على الشركات بنسبة  كلي المخولة لها لذلكتخضع األرباح المتأتية من مشاريع السكن الجامعي الخاص، بعد استيفاء مدة الطرح ال (3)

 %25و %51و %75و %111محددة على التوالي بـ ولى الموالية لسنة اإلدراج نسبة من أرباحها المتأتية من االستغالل لاربع سنوات األ % 25للضريبة بنسبة ال تتجاوز تطرح الشركات الخاضعة  (4)

 .2122ديسمبر  31لى غاية يطبق الطرح على المبالغ المكتتبة إ (5)

 2121ديسمبر  31إلى  2119على عمليات االكتتاب التي تتم خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي يطبق الطرح  (6)

 سنوات بعد استيفاء مدة اإلعفاء المحددة بأربع سنوات 11سنوات أو  5 مدة الطرح الكلي المحددة بـ تحتسب  2121خالل سنة و 2119و 2118 خالل سنتي باالستثماريداع تصريح بالنسبة إلى المؤسسات المتحصلة على شهادة إ (7)

 إلى غاية استيفاء مدة الطرح المذكورة يتواصل العمل بالطرح الكلي  (8)

 .31/12/2121االنتفاع باالمتيازات  الجبائية بهذا العنوان إلى غاية  31/12/2118تواصل الشركات المنتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادية الناشطة في  (9)

وذلك فقط بعنوان عمليات التوسعة  2117وكذلك على االستهالكات القابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة لسنة  السنوات المواليةو 2118على االستهالكات القابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة لسنة بعنوان عمليات التوسعة والتجديد يطبّق الطرح اإلضافي  (11)

ك واالستهاللعقاري . ويستثنى من االنتفاع بهذا الطرح المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث ا2117يح التصحيحية بعنوان سنة بالنسبة للتصار 2117قبل الشركات المحدثة ابتداء من غرة جانفي  المنجزة من

 شغلي شبكات االتصال.على عين المكان والتجار وم

 
 

 



  
   
 

   

 

 

 

 
 

    (1)ان الضريبة على الشركاتبعنو المورد من المخصومة المبالغ في مفصلة قائمة
 بعنوان سنة                                                                                                          

 االسم االجتماعي:.................................................

 
 

 

                                                                                                                                                                             

 عدد الصفحات                                                                                                                                

 

العدد 

 الرتبي

 المدين بالمبالغ المدفوعة
 

 

تاريخ شهادة 

الخصم من 

 المورد

 

 

 نوع العملية

 

 

 المبلغ الخام

 

 

نسبة 

 الخصم

 

مبلغ الخصم 

 من المورد

 

المبلغ 

الصافي 

 المدفوع
 

 ف الجبائيالمعرّ 
االسم واللقب أو االسم 

 االجتماعي
 آخر عنوان النشاط

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   المجـمــــــوع
 .أضف قائمة عند االقتضاء (1)

 

 

 

 

    

رمز األداء على القيمة  المعرف الجبائي

 لمضافةا

 رمز الصنف

          

   


