
 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                 
 

 ريبة التقديريةالتصريح بالض
 

 السنة                                                              ( 1)رمز التصريح           
 

 

 الجبائي المعرف
 رمــز

 الصنف
         

 

 
 

                .................. ............................................................................................................................................................................................ :االسم واللقب 

 ..........................................................................................................................................................................................................................النشاط:

 الترقيم البريدي........................................................................................................................................................عنوان النشاط:

                            ال                                           نعم          (3) ( 2)  مؤسسة منتصبة خارج المناطق البلدية 

  الرمز........................................................................................................................................................................:الجماعة المحلية

                                 لسنةا                 الشهر   اليوم                        التاريخ         وفاة                 توقيف نشاط                 : (3)الحالة 

  

 

 

 

-I قديريةاحتساب الضريبة الت  
 معلومات تتعلق برقم المعامالت .1

 

  (6)قيمة المخزون )د( 
 لربح الصافيا (7) جمليال رقم المعامالت (6))د(  السنويةقيمة الشراءات 

 ديسمبر 31في  في غرة جانفي

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

 

  المستوجبة التقديرية  ضبط الضريبة .2
 

   ( I ) )د( بلغ الضريبة التقديريةم (8) )المبلغ/النسبة( رقم المعامالت شـــرائح  رقم المعامالت ) بحساب الدينار(

0  - 10.000 ....................................... ................................ .......................................  

10.001  - 100.000 ....................................... 3% ....................................... 

 المجموع
.......................................  ....................................... (9) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :انقطاع عن النشاط . 4 -:توظيف إجباري  3 -: تصحيح 2  -:   تسوية  1 -:   تلقائي 0   (1)

 .2012المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي  (2)

 في القسيمة المناسبة  " Xضع عالمة " (3)

 .من األداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقيوتعتبر محّررة  ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية تتضمن الضريبة التقديرية المعلوم على المؤسسات  (4)

خارج المناطق البلدية  المنتصبة قاعات الشاي ومحالت صنع المرطبات كذلك أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف على المقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث و (2)

  .2012بها العمل قبل غرة جانفي  طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري

في ية قثبات األحوكذلك إل من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 25من الفصل  Vالفقرة يتعيّن اإلدالء بهذه المعلومات وجوبا طبقا ألحكام  (6)

 .2012بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي  أخرىسنوات  ستفاع بالنظام التقديري لمدة االنت

 .ألف دينار 100 السنويال يمكن أن يتجاوز رقم المعامالت  (7)

 على أساس رقم المعامالت السنوي كما يلي:تضبط الضريبة التقديرية  (8)

 200  بالنسبة إلى دينار  100و 2012دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي

 آالف دينار، 10الت الذي يساوي أو يقّل عن بالنسبة إلى رقم المعام وذلك المؤسسات المنتصبة بالمناطق األخرى

 3%  ألف دينار. 100و آالف دينار 10بين بالنسبة إلى رقم المعامالت   

 لإليداع. يوما من انقضاء اآلجال القانونية 30بعد مضي في صورة إيداع هذا التصريح   20ترفع الضريبة المستوجبة بنسبة  (5)

 

 

 نوع األداء والمعلوم
وأتاوة الدعم لفائدة  الضريبة التقديرية

 (5) (4) الصندوق العام للتعويض

مداخيل غير الخاضعة  للضريبة ال

  أو الخاضعة لنظام خاص
 معلوم الزيارة علوم اإلجازةم

في  (x)ضع عالمة 

 القسيمة المناسبة
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 التسوية بعنوان الضريبة على الدخل .3

 دينار()بال
 

 (II  I/1225=)المعلوم على المؤسسات(  اعتبارالمستوجبة )دون  على الدخلالضريبة  -

 يطرح: -

 فائض ضريبة متأتي من تصريح السنة الفارطة 

  (1)الخصوم من المورد 

  الموظفة على اإلقتناءات لدى المؤسسات الصناعية ومؤسسات تجارة الجملة %1التسبقة بنسبة 

 ة في إطار التصاريح التصحيحيةالمبالغ المسترجع -

 

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

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

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

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

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

 
 

 مستوجب         فائض        فــائض أو مستوجب :
 

 

 

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

 

 ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنيةالحد األدنى للمعلوم على المؤسسات  .4
 

 المبلغ )د( ارق بين الحد األدنى والمعلوم على المؤسسات المستوجباحتساب الف

 

  (2) الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات -

 
 

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

 ( III=I –II)المعلوم على المؤسسات الذي تتضمنه الضريبة التقديرية  -

 )أ(توجب أو الحد األدنىالمعلوم على المؤسسات المس -

 

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

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

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

 ....................................................... (ب –الباقي المستوجب )ج= أ 

 

II ـ معلوم الزيارة                              III اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات معلوم  
 

 

 المبلـــــــغ  )د(

  

 السنــــة

 

 الصنـــــــــف

 

 المبلـــــــــغ )د(

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

 

 
 

IV- المداخيل غير الخاضعة للضريبة أو الخاضعة لنظام خاص                                                                                                                                                                                                  

 المبالغ )د(                                                                                                                                                              
 

  األسهم والمداخيل المشابهةحصص  -

 

............................................ 
 ............................................ دينار سنويا 4000حسابات االدخار لالستثمار في حدود  فوائض -

 ............................................ فوائض اإليداعات أو السندات بالعملة األجنبية  أو بالدينار القابل للتحويل -

 ............................................ حسابات االدخار من أجل الدراسة المفتوحة لدى البنوك لفائدة األبناء فوائض -

 ............................................ المداخيل المتأتية من كراء األراضي الفالحية المخصصة للزراعات الكبرى -

 ............................................ ……… ..…………………………………(3) مداخيل أخرى -

 ............................................ المجمـــــــــــوع       

  

 

V- (4)اعمداخيل رؤوس األموال المنقولة التي خضعت لخصم من المورد نهائي وغير قابل لإلرج ……........................................     
 

VI - وكذلك قاعات صحاب المقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث أ)  المستوجبة بعنوان النشاط أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض

 (2012بية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي خارج المناطق البلدية  طبقا للحدود التراالمنتصبة  الشاي ومحالت صنع المرطبات
                

 

 )د( ( Iرقم المعامالت ) -

 (I = II * 1%) األتاوة المستوجبة  -

 

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

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

                       

 دينار سنويّا. 10.000بما في ذلك الخصم من المورد بعنوان حصص األسهم والمداخيل المشابهة التي ال يتجاوز مبلغها  (1)

 .ى المؤسساتمعلومة يوفرها المطالب بالمعلوم بناء على المعطيات المضبوطة من قبل الجماعة المحلية المعنية تعتمد الحتساب الحد األدنى للمعلوم عل (2)

 .أذكرها (3)

المدفوعة قبل غرة جانفي  ويتعلق األمر بمداخيل رؤوس األموال المنقولةهائي وغير قابل للطرح أو لإلرجاع، يكون الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس األموال المنقولة ن (4)

 .%20الخاضعة للخصم من المورد بنسبة  2021ومداخيل رؤوس األموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي  %32الخاضعة للخصم من المورد بنسبة  2021
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VII- الخالصـــة 
 )بالدينار(

 الضريبة أو المعلوم

الضريبة المستوجبة أو فائض 

 الضريبة 

 )م( أو) ف( 

الطرح )الضريبة 

 المدفوعة(

(1) 

الضريبة المستوجبة أو 

 فائض الضريبة 

 )م( أو)ف(

 المجموع خطايا التأخير 

 الضريبة على الدخل -
 

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

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

الخطايا المستوجبة على  -

غير الخاضعة  المداخيل

للضريبة أو الخاضعة لنظام 

 بها حغير المصرخاص 

   
 

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

 

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

أتاوة الدعم لفائدة الصندوق  -

العام للتعويض بعنوان 

 النشاط

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

 .................. ..................... .................................... ........................... ..................................... معلوم الزيارة -

 .................. ..................... .................................... ........................... ..................................... لمؤسساتالمعلوم على ا -

 .................. ..................... .................................... ........................... ..................................... معلوم اإلجازة -

 .................. ..................... .................................... ........................... ..................................... المجمــــــــــــــــوع
 

 

 

 أخرى             نعم                  ال سنوات ستم التقديري لمدة طلب مواصلة االنتفاع بالنظا
 

 

IVII-   (2) نشاط المؤسسة حول إرشادات 
 

 (3)  العقارات المعدة لتعاطي النشاط .1
 

 ملك / مسوغ (2المساحة )م العنوان
(4) 

 معين الكراء )د( عدد الرسم العقاري

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

...... 

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

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

...... 

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

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

...... 

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

 

 

 :  )دون اعتبار وسائل النقل(  (3)  االستغاللوسائل  .2
 

 سنة االقتناء ثمن االقتناء )د( (5) االستغاللوسيلة 
 طرق التمويـــــل

 التمويـــــــل (6) الرمز

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

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

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

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

.......  

 :نقلالوســـــائل  .3
 

نوع 

الوسيلة 
(7) 

 سنة االقتناء ثمن االقتناء )د( الحمولة النافعة رقم التسجيل
 طرق التمويل

 التمويل (6) الرمـــــز

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

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

 

 إرشادات أخرى حول النشاط   .4
 

 ........ .................................. كلرباء والغازلل  ................................... ماءلل)د( :  السنوي ستلالكاالمبلغ         ...... .............  :عدد العملة
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                

 بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية. (1)

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك إلثبات األحقية في االنتفاع بالنظام  V.25ا ألحكام الفصل يتعيّن اإلدالء بهذه المعلومات وجوبا طبق (2)

 .2012ة جانفي بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غر أخرى سنوات ستالتقديري لمدة 

 ف قائمة عند االقتضاء.أَض (3)

 : مسوغ.2 -: ملك   1:  الرمز (4)

 : وسـائل  10،  آالت نسخ: 9حواسيب، :8، طاوالت  :7، كراسي :6آالت طبخ،  :2 آالت ضغط لتحضير القهوة،: 4 خزانات مبردة، : 3 آالت لحام، : 2 آالت نجارة، : 1 :الرمز (2)

 (.أخرى )أذكرها

 : طرق أخرى: أذكرها.   4  -: إيجار مالي  3   -:قرض  2   -: ذاتي1الرمز:  (6)

                البضائع. قللن: عربة 2   -األشخاص  عربة لنقل: 1الرمز:  (7)
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IX-  إرشادات أخرى  

 (1)أرقام الحسابات البنكية أو البريدية 

 العدد

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

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

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

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

 (2) كشف في عناصر مستوى العيش .1
 

 شخص في الكفالة            حبالتصريمعني :  ال(3)الصفة : .................................................. (3) االسم واللقب

 اإلقامة
 

 (4)محل اإلقامة األصلي  
في ذلك  بما) محل اإلقامة الثانوي

 (4) (التونسيةالموجودة خارج البالد 
    

       مالك 
        

       متسوغ  
        

       جانيةبصفة م 
        

 السيارات المعّدة لنقل األشخاص

 القوة الجبائية العمر النوع  

 ...……………………………… ...……………………………… ...………………………………………………………………  ـ

 ...……………………………… ...……………………………… …………………………………..……………………………   ـ

 ...……………………………… ...……………………………… ……………………………..…………………………………   ـ

     

 اليخوت أو مراكب النزهة                                                                   الطائرات السياحية             

 االقتناءتاريخ  عدد األطنان الحجمية  االقتناءتاريخ  عدد الخيول البخارّية 

 …………………….……… .........................  ـ    ......  ………………………… …………………….……… ـ

 …………………………… ـ    ...............................    ………………………… ……………………………  ـ
  

(      4) المسابح
 العدد                                  ال                                               نعم         

 

 العامل األّول( باستثناء) لعملة بالمنازل وغيرهم من األجراء الذين أعمارهم دون ستين سنـةعـدد ا
 

  السنةأسفـار النزهـة أو السياحـة بالخـارج خالل 
العدد 
 الرتبي

عدد 
العدد  الوجلة السفرات

 الرتبي
عدد 

 الوجلة السفرات

1   3   
2   4   

 

 ةخاص باإلدار
 

 صحة البيانات إني الممضي أسفله أشهد ب

  التي تضمنها هذا التصريح.

  (5)رمز الدفع                                رمز القباضة .....      .................... بـــ قباضة الماليةال

  الوصلرقم 

 .................. في ...................................... الشهر                    السنة اليوم                          تاريخ الوصل

 اإلمضــــاء والخـتـم طابع القبــاضة                                                                   

  

 

 .إن وجدت للبريدالوطني لدى البنوك ولدى الديوان  ملحسابكو مباسمكرقام الحسابات المفتوحة أ التصريح بالوثائق التي تبين أرفق (1)

 . وفي هذه الحالة إفراد كل شخص في الكفالة بكشف.والذين ال يصرحون بدخل شخصي الكفالةفي هم بما في ذلك العناصر التي تهم األشخاص الذين  (2)

 اسم ولقب الشخص المعني بإيداع التصريح بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الشخص في الكفالة. (3)

 في القسيمة المناسبة. (X)ضع عالمة   (4)

  المؤجل.ـ في صورة الدفع  2ـ في صورة الدفع الكلي     1ضع :  (2)

  

  


