
 

 مؤسسات التأمينبالخاص  التصريح الشهري باألداءات 

 التأمين التكافلي اتمؤسسبما في ذلك 
 

     السنة               الشهر          (1) حرمز التصري
 

 

 

 

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

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

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

 

    تاريخ توقيف النشاط..........   ............................................................... النشـــــاط: 
 

  ــةالسنــ                 الشهر            اليوم            المناسبة(في الخانة  (x)عالمة  التصريح )ضعنوع األداء أو المعلوم المدفوع على أساس هذا 

األداء على  الخصم من المورد

 التكوين المهني
المساهمة في صندوق النهوض 

 لفائدة األجراء بالمسكن

األداء على القيمة 

 المضافة
 المؤسساتالمعلوم على  معلوم الطابع الجبائي المعاليم على التأمين

 

       
 

 الخصم من المورد
(2) البيــــــــــانـــــــــــــــات

 مبلغ الخصم )د( النسبة أساس الخصم )د( 

صمممما من المورد التي تحّملت خ واإليرادات العمرية واألجور والجرايات المرتبات-1

  العام للقانونطبقا 
 

المممدفوعممة األخرى  العينيممة واالمتيمماتاتوالمكممافممات والمنح واألجور  المرتبممات-2

 (3) لألجانب
 

واألجور والمنح  اتمرتبالمسممممممماهمة االجتماعية التضمممممممامنية المسمممممممتوجبة على ال -3

 (4)والجرايات واإليرادات العمرية 
 

 العموالت وأجور الوساطة واألكرية ومكافات األنشطة غير التجارية -4

 المدفوعة للمقيمين والمستقرين   *    

  طبيعيونأشخاص 
  أشخاص معنويون 

 (5)المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين * 

   أشخاص طبيعيون 
  أشخاص معنويون 

 الخاضعين للنظام الحقيقي غير الطبيعيين لألشخاص األتعاب المدفوعة  -5
 

 

 

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

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

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

 

 
 

 في صورة تحمل عبء الضريبة( 25%) 20%

 

 

 
10% 

10% 

 

15(17,64% )في صورة تحمل عبء الضريبة 

15(17,64% )في صورة تحمل عبء الضريبة 

 

%10 
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...................... 
الشمممممركات للضمممممريبة على الخاضمممممعين  لألشمممممخاص المعنوييناألتعاب المدفوعة -6

والتجمعات وشممممركات األشممممخاص وما شممممابهها واألشممممخاص الطبيعيين الخاضممممعين 

  للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي

 (6) والمبدعينالمدفوعة إلى الفنانين المكافات  -7

 المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير المكافات8-
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3% 
 

5 % 
 

%10 
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........................ 
 

 (7)المنقولة رؤوس األموال  مداخيل -9

 * الراجعة للمقيمين

 أشخاص طبيعيون 

 أشخاص معنويون 

 (8)* الراجعة لغير المقيمين 

 أشخاص طبيعيون 

 أشخاص معنويون 
 حصص األسهم -10

 

 إلى األشخاص الطبيعيين المقيمين* الراجعة 

 (9)الطبيعيين غير المقيمين  المعنويين واألشخاص إلى األشخاصالراجعة  *
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 في صورة تحمل عبء الضريبة( 25%)20%

 في صورة تحمل عبء الضريبة( 25%)20%

 
 

 في صورة تحمل عبء الضريبة( 25%)20%

 في صورة تحمل عبء الضريبة( 25%)20%

 
 (في صورة تحمل عبء الضريبة 11,11%)10%

 (الضريبةفي صورة تحمل عبء 11,11%)% 10

 

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

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

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

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

 

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

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

 : توقيف نشاط.4 –: توظيف إجباري 3 –: تصحيح 2 –: تسوية 1-: تلقائي 0 (1)
 من مجلة الضريبة على دخل االشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات(. 52من الفصل  Iالفقرة الفرعيّة قبل األخيرة من الفقرة )بما في ذلك المبالغ التي تم دفعها لحساب الغير  (2)

لغير  ةإطار القانون المتعلق بمراجعة منظومة االمتياتات الجبائية أو مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات الماليالمرتبات واألجور المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا في  (3)
 والمنح واإلمتياتات واألجور والمكافات التونسية والمرتباتطبقا التفاقية مع الدولة المقيمين أو المؤسسات الناشطة بفضاءات األنشطة االقتصادية أو طبقا للتشريع المتعلق بإنتاج المحروقات أو في إطار مجلة المناجم أو 

 أشهر.  6إلى غير المقيمين مقابل عمل ال تتجاوت مدته  المدفوعة

دينار  5000واإليرادات العمرية دون سواها والذين ال يتجاوت دخلهم السنوي الصافي الجرايات والمرتبات واألجور مداخيل  في صنف ال تطبق المساهمة االجتماعية التضامنية على األشخاص الطبعيين الذين يحققون  (4)
 .بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة واألعباء العائلية فحسب

 الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة. وذلك بالنسبة إلى %15أقل من  إذا كانت في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية بالنسبة إلى المبالغ المصنفة أتاوات (5)

و األدبية و  والموسيقية عرض األعمال المسرحية و الركحية األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات و ذلك بعنوان إنتاج وتوتيع و المكافات المدفوعة إلى الفنانين و المبدعين و إلىبما في ذلك  (6)
 المكافات المدفوعة ألصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية األدبية والفنية.والسينمائية وبعنوان  التشكيلية

 ال تخضع للخصم من المورد فوائض اإليداعات والسندات بالعملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل. (7)

 وذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة. %20 من إذا كانت أقلوجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية في صورة  (8)
 .وذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة %10في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية إذا كانت أقل من  (9)

 

 

رمز األداء على  المعرف الجبائي

 المضافةالقيمة 

 رمز الصنف
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 الخصم )د(مبلغ  النسبة أساس الخصم )د( البيــــــــــانـــــــــــــــات
   (1)والمنح المسندة ألعضاء المجالس والهيئات واللجان  المكافات-11

 الراجعة للمقيمين*         

 أشخاص طبيعيون 
 أشخاص معنويون 

 رالمقيمينالراجعة لغي *

 أشخاص طبيعيون 

 أشخاص معنويون 

أجيرات المدفوعة لألجراء وغير األجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج الت-12

 نشاطهم األصلي

 

 

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

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

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

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

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

 

 

20% 

20% 

 

 (في صورة تحمل عبء الضريبة 25%)20%

 (في صورة تحمل عبء الضريبة 25%)20%

 
15% 

 

 

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

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

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

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

 
……….……….. 

 ........................... (في صورة تحمل عبء الضريبة %11,11)%10 ............................. ( 2) فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبالد التونسية-31

 (3)سعر التفويت في العقارات وفي الحقوق المتعلّقة بها المصرح به بالعقد  -41

  المستقرين و مقيمينإلى ال* بالنسبة 

 وغير المستقرين  غير المقيمين إلى * بالنسبة 

  أشخاص طبيعيون 

 بالنسمممممممبة للعقارات  ونأشمممممممخاص معنويون غير مسمممممممتقر

والحقوق المتعلّقة بها والحقوق االجتماعية في الشمممممممركات 

 .المدنية العقارية

ي التالمدفوعة بعنوان اإلقتناءات من سممممملع ومعدات وتجهيزات وخدمات والمبالغ -15

 (4)بما في ذلك األداء على القيمة المضافة  1000تساوي أو تفوق 

 

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

 

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

 

 

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

 

2,5% 

 
 (في صورة تحمل عبء الضريبة 2,56%)2,5%

 

 

 (في صورة تحمل عبء الضريبة 11,11%)10%

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 %15الخاضعة للّضريبة على الّشركات بنسبة * لدى المؤّسسات 

 %10* لدى المؤّسسات الخاضعة للّضريبة على الّشركات بنسبة 

 * لدى المؤّسسات الفرديّة المنتفعة بطرح ثلثي المداخيل

 (4) األخرىلدى المؤّسسات * 

المبالغ المدفوعة من قبل على  من المورد األداء على القيمة المضافة خصم-16

دينار بما في ذلك األداء  1000المؤسسات والمنشات العمومية والتي تساوي أو تفوق 

 (4)على القيمة المضافة 

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

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

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

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

 
 

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

1% 

0,5% 

0,5% 

1,5% 

 
 
 

25% 

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

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

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

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

 

 

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

المنجزة مع  بعنوان العمليمماتمن المورد  األداء على القيمممة المضممممممممافممةخصمممممممم -17

 األشخاص الذين ليست لهم مؤسسة بالبالد التونسية

 

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

100% 

 

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

المكافات المدفوعة إلى غير المقيمين المسممممممتقرين الذين ينجزون أشممممممغال بناء أو -18

 (5) عمليات تركيب أو خدمات أخرى ال تتجاوت مدتها ستة أشهر

إلى غير المقيمين الذين ينشطون في إطار منشأة دائمة والذين ال  المبالغ المدفوعة-19

 يودعون التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط.

 (6)منشات دائمة تابعة لمؤسسات مقيمة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي  

 منشات دائمة أخرى 

القيمة الزائدة المتأتية من تفويت األشمممخاص غير المقيمين و غير المسمممتقرين في  -20

األسمممممهم أو في المنابات االجتماعية أو في حصمممممص الصمممممناديق المنصممممموص عليها 

 ( 7)بالتشريع المتعلق بها 

 (8)أشخاص طبيعيون 

 (9)أشخاص معنويون 

 (10)المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين  المكافات -21

 أشخاص طبيعيون 

 أشخاص معنويون 

 

بائي ج   ببلد أو إقليم ذي نظام المكافات الراجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين  -22

  (6) تفاضلي

الخصم من المورد بعنوان معاليم التسجيل المستوجبة على عقود الصفقات -23

 (11)العمومية 

 

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

 
 

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

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

 

 

 
 

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

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

 

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

……...………….. 

 

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

 

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

 
 حسب الحالة %15أو  %10أو  5%

 

 
25 % 
 

15% 

 

 

 
 (في صورة تحمل عبء الضريبة 11,11%) 10%
25  (33,33% في صورة تحمل عبء الضريبة) 

 

 (في صورة تحمل عبء الضريبة 17,64%)15%

 (في صورة تحمل عبء الضريبة 17,64%)15%

 

 

 (في صورة تحمل عبء الضريبة 33,33%)25%

 

 

 

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

  

 

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

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

 

 
 

 

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

…………...…… 

 

 

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

 

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

 ............................. (12) الرهان والحظ واليانصيبالخصم من المورد بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب  -24
 

 .......................... (في صورة تحمل عبء الضريبة 33,33%)25%

    

 .شركات المقارضة باألسهم بصفتهم تلكالمكافات والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية اإلسم وفي  (1)

    وذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة. %10في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية إذا كانت أقل من  (2)

 التجارية. في األصول وعمليات التفويت نةالملحقة بموات وفي العقاراتاالجتماعية في الشركات العقارية غير الملحقة بمواتنة  وفي الحقوق وغير المبنيةعمليات التفويت في العقارات المبنية  (3)

عقود اإلستصناع وعقود بيع مرابحة و بما في ذلك عقود التأمين التكافلي وعقود التأمينو عقود اإلجارة والصحف والدوريات والنشريات وعقود اإليجار المالي  الخصم على المبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاتهذا ال يطبق  (4)

بحها نظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتجاوت هامش رمؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها  واقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة ل قبلوعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض  ومن 

يين المحققين خاص الطبيعقتناءات لدى األشاالواإلقتناءات في إطار آلية الصكوك اإلسالمية و  وإقتناءات مؤسسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد %6الخام 

 .العمولة الراجعة إلى الموّتعين المعتمدين للمشغّلين العموميين لشبكات االتصاالتالبحري ولمداخيل في صنف الفالحة والصيد  

 األخرى.الخدمات من رقم المعامالت الخام بالنسبة إلى  % 15 -و  التركيبة إلى عمليات ببالنسرقم المعامالت الخام  من -10 %البناء و بالنسبة إلى أشغال  المعامالت الخامرقم من  % 5 - بنسبة:يتم الخصم  (5)

 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبالد التونسية على نفس النشاط. %50إذا كانت الضريبة المستوجبة بهذا البلد أو اإلقليم تقل عن  (6)

 أو التفويت.   االقتناءلزائدة المحققة بعد طرح المصاريف المبذولة بمناسبة يطبق الخصم على أساس القيمة ا (7)

 .في صورة تحمل عبء الضريبة( %2,56) من ثمن التفويت %2,5مع حد أقصى يساوي  (8)

 .في صورة تحمل عبء الضريبة( %5,26) من ثمن التفويت %5مع حد أقصى يساوي  (9)

 .ذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبةو %15إذا كانت أقل من المصنفة أتاوات  إلى المبالغبالنسبة في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية  (10)

 من القيمة الجملية للصفقة ويتم خصمه من المبلغ األول المدفوع بعنوانها ومن المبالغ المدفوعة الحقا عند االقتضاء. 0.5يحتسب معلوم التسجيل بنسبة  (11)

 للخصم من المورد :ال تخضع  (12)

ية وكذلك من األلعاب التي تنظمها مؤسسات أخرى لفائدة المؤسسات العمومية المذكورة في إطار عقود لزمة أو المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية بمختلف أنواعها التي تنظمها المؤسسات العموم-

 شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

 24التي تنظمها المؤسسات الخاضعة للمعلوم المنصوص عليه بالفصل  وألعاب اللوطو عبر األنترنات ومواقع الوابالمبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ من صنف الرهان متعدد االحتماالت واأللعاب الحينية وألعاب الكشط واأللعاب الرقمية -

 .2021من قانون المالية لسنة 
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  األداء على التكوين المهني

 ال               نعم                                                                            (1) االنتفاع بالتسبقة على األداء على التكوين المهني
 

 النسبة أساس األداء )د( البيــــــــــانـــــــــــــــات    
 األداء المستوجب

 I)د( 

   األداء القابل للطرح 

 II)د( 

  ....................... %1 ............................... الصناعات المعملية *  

  ....................... %2 ................................  األنشطة األخرى *  

(2) طرح مبلغ التسبقة  -
 
    ................ 

 ................    (3) يتسن طرحهطرح مبلغ فائض التسبقة الذي لم  -

 ................     (4)طرح مبلغ العائدات التي لم يتسن طرحها  -

 ................    (5) العائداتالتسبقة أو مبالغ إضافية للطرح بعنوان  -
   (6) يتسن طرحهامبالغ للطرح من فائض العائدات التي لم  -

 

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

 .................. ....................... المجمـــــــــــــــــــــوع

 ....................................                                   (         II) -( I)ب( مستوجب أو )ف( فائض ) الباقي:

 

 نعم                     ال                                                                                                                              هااستنفاذ طرح التسبقة أو التخلي عن طرح

  

 قرار المصادقة في المبالغ

 النهائية بعنوان طرح التسبقة:
 

 

 رفض

 

 قبول    

 تاريخ استالم مقرر المصادقة
 

 السنة           الشهر                            اليوم                                                                              
 

 

ال                                    نعم         مؤسسة معفاة   
     

 المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء
 

 أساس المساهمة

 

 

 المساهمة المستوجبة)د( النسبة

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

 
1% .................................................... 

  

 

 األداء على القيمة المضافة )أ.ق.م(
 

 )د( (7)غ ــبلــالم البيــــــــــــــــانات

 

أ.ق. م.  القابل للطــــرح  Iالمستوجب)د(أ.ق.م.  النسبة

II)د(  

خاضمممممممع لألداء على رقم المعامالت ال – 1

 م ق.دون اعتبـار أ. القيمة المضافة 

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

................................. 13% ..............................  

................................. 19% ..............................  
                                                             (8) .................................  ..............................  
                                                             (8) .................................  ..............................  
                                                             (8) .................................  ..............................  

  ..............................  ................................. عمليات التسليم للنفس –  

الشراءات الخاضعـممـممـممـممـممة لـممـمم أ. ق. م.  – 2

 دون اعتبار أ. ق. م. والتي تخّول حق الطرح
    

 ..........................   .................................. شراء عقارات: - 

     شراء معدات: - 

 ..........................   .................................. * محلية  

 ..........................   .................................. * موردة  

     أخـــرى:شراءات  - 

 ..........................   .................................. * محلية  

 * موردة  
   .................................. 

 
  

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

 .......................... .............................. المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

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

 " في القسيمة المناسبة خالل إيداع التصريح بعنوان شهر جانفي في اآلجال القانونية دون سواه. Xبالنسبة إلى المؤسسات الراغبة في االنتفاع بالتسبقة على األداء على التكوين المهني يتعين وضع عالمة " (1)
يح الشممهري تصممربالنسممبة إلى المؤسممسممات التي اختارت االنتفاع بنظام التسممبقة خالل إيداعها لل من مبلغ األداء على التكوين المهني المسممتوجب بعنوان السممنة السممابقة %60تسمماوي النسممبة القصمموى للتسممبقة  (2)

 بعنوان شهر جانفي. 
  .ن الشهر السابقبالنسبة إلى التصاريح بعنوان شهر فيفري واألشهر الموالية: تطرح المؤسسة فائض التسبقة من األداء على التكوين المهني المستوجب بعنوا - (3)

م إقرارها الذي تم خالله اسممتنفاذ طرح التسممبقة التي ت في صممورة تجاوت مبلغ التسممبقة التي تم طرحها المبلغ الذي تم إقراره من قبل المصمملحة المختصممة يتعين إيداع تصمماريح تصممحيحية بعنوان الشممهر - 
 واألشهر الالحقة. 

 تتّم عملية الطرح كما يلي:دات لم يتسن طرحها عائ 2008ديسمبر  31بالنسبة إلى المؤسسات التي سجلت في تاريخ   (4)
 تطرح العائدات بعد طرح التسبقة بالنسبة إلى المؤسسات التي صّرحت باستعمال التسبقة. -
 تطرح العائدات مباشرة بالنسبة إلى المؤسسات غير المعنية بالتسبقة أو التي لم تصّرح بإستعمال التسبقة. -

 ضت على مقرر المصادقة في المبالغ النهائية للتسبقة و التي أفرتت عملية االعتراض تخفيض في مبلغ التسبقة الواجب إرجاعه.بالنسبة إلى المؤسسات التي اعتر   - (5)
 بالنسبة إلى المؤسسات التي قامت بطرح عائدات تقل عن العائدات النهائية موضوع قرارات االسترجاع. -  
 ائدات(.المهني إثر صدور القرار النهائي للع نتصريح تصحيحي باألداء على التكوي)بالنسبة إلى الحاالت التي تفرت مبالغ للدفع بعنوان العائدات، يتم استعمال التصريح المخصص للغرض.  -             
والتي أفرتت عملية تصحيح هذه الوضعية التخفيض في فائض األداء المتأتي من العائدات التي لم يتسن بالنسبة إلى المؤسسات التي طرحت عائدات تفوق العائدات النهائية موضوع قرارات االسترجاع  (6)

 طرحها.
 وثمن الشراء. ن البيعالخاضعين لألداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين ثمغير يحتسب األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوعات المتعلقة بالمنتوجات المسلمة من طرف األشخاص  (7)
 إدراج رقم المعامالت ونسبة التوظيف. 18%أو  12%أو  6%في صورة توظيف نسبة  (8)
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 غ )د(ــبلــالم البيــــــــــــــــانات

 

أ.ق. م.  القابل للطــــرح  Iأ.ق.م. المستوجب)د( النسبة

II)د(  

     طروحات أخرى: – 3

على المبمممالغ التي أ. ق. م. مسمممممممتوجمممب  -

دينار بما في ذلك أ.  1000تسممماوي أو تفوق 

 .مبلغ الخصم من الموردق. م. و

 

 

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

 

 

25% 

 

 

 

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

المستوجب على العمليات المنجزة  .م .ق .أ -

مع األشمممخاص الذين ليسمممت لهم مؤسمممسمممات 

 بالبالد التونسية.

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

 
100% 

 
 

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

 ..........................    تقديري على وسائل النقل .م .ق .أ -

 ............................   ................................... عمليات التسليم للنفس  -

     التعديــالت: – 4

     :إضافيطرح  -

 ..........................    * بعنوان عمليات الفسخ واإللغاء        

 ..........................     * بعنوان عمليات أخرى        

 .............................   إعادة دفع -
 

 

 .......................... .............................. المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 ...................................         (II) -( I)ب( مستوجب أو )ف( فائض ) الباقي:

 ...................................                      الفائض من الشهر الســـابق

 ...................................             )1( المبلغ المسترجع

 (2)قسيمة خاصة بالمؤسسات التي طلبت استرجاع فائض األداء على القيمة المضافة المعني بإيقاف حق الطرح 
 

 (IIIفائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه خالل الشهر ) -

 (IVالمبلغ الذي تم استرجاعه من هذا الفائض ) -

 (V) (3)الباقي من فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه خالل األشهر السابقة  -

 ( VIيوما من تاريخ العمل بإيقاف حق الطرح( ) 120مبلغ الفائض المعني باسترجاع حق الطرح )تجاوت  -

 ] (IV  +VI) –( Vأو  III= )VII [  الباقي من فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه -

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

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

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

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

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

 ...................................                              )ب( مستوجب أو )ف( فائض  الباقي:

 نسبة الطرح المائوية بعنوان النشاط الخاضع بصفة جزئية
 

 الفــــــــــــارق السنة المالية الفارطة السنة المالية الجارية

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

 
                                            

 إرشـــــادات أخـــــرى

 أ.ق.م القابل للطرح المبلغ )د( البيانات

 )د(

 أ.ق.م المستوجب

  ........................ ....................... (4) القيمة المضافة بتوقيف العمل باألداء على اتشراء - )د(

القيمة المضافة بعنوان المواد  بتوقيف العمل باألداء على اتشراء -    

والتجهيزات التي تدخل ضمن مكونات إنجات صفقات بالخارج تساوي 

 (4) مليون دينار 3أو تفوق 

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

   ........................ (4) شراءات معفاة -

   ........................ شراءات لدى غير الخاضعين لألداء على القيمة المضافة -

وال  .ق. م .دون اعـــتبار أخاضعــة لــ أ.ق.م  شراءات أخــــرى -

 (4) تنتفع بحق الطرح
........................ ........................  

 ........................  ...................... (5) وخدمات تصدير بضائع -

 ........................  ........................ (5. )أ.ق. م بيوعات بتوقيف العمل بـ -

   ........................ (5) المعامالت المعفى من أ.ق.م.رقم  -

   ........................ التفويت على الرصيف -
 

 . بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية فقط (1)

 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية. 28يوما طبقا ألحكام الفصل  120الفائض المعني باإلرجاع في أجل  (2)

 ( من الشهر السابق.VIIيتعين التنصيص عليه ضمن هذا السطر يساوي المبلغ المضّمن بالسطر األخير ) ال يؤخذ المبلغ المدرج بهذا السطر بعين االعتبار عند احتساب األداء المستوجب علما وأن المبلغ الذي (3)
 الطرح.كما لو كانت الشراءات خاضعة أو تخول حق  (4)

 كما لو كانت العمليات خاضعة لألداء على القيمة المضافة. (5)
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 (1)  المعلوم الوحيد على التأمين

 فرع التأمين

مبلغ 

األقساط 

 معاليمو

 االشتراك

 الصادرة

الخاضعة و

 للمعلوم

 )د(

قسممممممط التمممأمين 

المشمممممترك الذي 

ال يممكممون فمميمممه 

ثال  م م مؤمن  ل ا

  للمؤّمنين

 )د(

أقسمممممممماط التممأمين 

الممممممشمممممممممممتمممممرك 

الخاضممعة للمعلوم 

بصممممممفمممة المؤمن 

لمؤّمنين ل  ممثال 

 )د(

 األقساط مبلغ 

ومعاليم 

 االشتراك

الملغاة أو 

المسترجعة 
 )د( (2)

 أساس المعلوم

 )د(
 النسبة

المعلوم 

 المستوجب

 )د(

فائض مبلغ 

ومعاليم األقساط 

 الملغاةاالشتراك 

أو المسترجعة 

 )د(

 )د( )ج( )ب( )أ(
ب+  -هـ= )أ

 د( -ج
 (د -هـ ح = ) و( xت = )هـ   )و(

أخطار المالحة  -

 .................. ................ %6 ................ ............... ............... ............... ............ البحرية أو الجوية

 .................. ................ %12 ................ ............... ............... ............... ............ األخطار األخرى -

 .................. ................ المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع   
 

 معاليم أخرى على التأمين

 )د( المعلوم المستوجب النسبــــــــة )د( األســــــــــــاس المعلــــــــــــوم

لفائدة صممندوق ضمممان ضممحايا حواد  المؤمن لهم أو المشممتركين مسمماهمة  -1

  المرور
............................ 2% ................................ 

    استخالصات لفائدة صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات  -2

 ................................ د 0,300 ............................ مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين 2-1

    أو صناديق المشتركينالتأمين  مؤسساتمساهمة  2-2

  0,3 ............................ بعنوان التأمين على السيارات% ................................ 

  تراك أو معاليم االشبعنوان التأمينات األخرى باستثناء أقساط التأمين

  األموالوتكوين على الحياة 

 

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

 

1% 

 

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

    :أو المشتركينمساهمات لفائدة صندوق ضمان المؤمن لهم  -3

 ............................... %1 ............................  (2) أو صناديق المشتركين مساهمة مؤسسات التأمين -

 ............................... د 3,000 ............................ (3) أو المشتركين مساهمة المؤمن لهم  -

    (4)مساهمات لفائدة صندوق الوقاية من حواد  المرور  – 4

 ............................... %0,4 ............................ أو صناديق المشتركين مساهمة مؤسسات التأمين - 

 ............................... د 0,500 ............................ أو المشتركين مساهمة المؤمن لهم - 

 ................................ المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع  
 

 اإلعفاءات 
 

 نوع التأميـــــــــــــــن
 األقســـــــاط الصــــادرة صافية 

 )د( من اإللغاءات واالسترجاع
  

 ........................................................ (5))األقساط المقبولة( بما في ذلك التأمين التكافلي/ عقود إعادة التأمين 1

 ......................................................... بما في ذلك التأمين التكافلي/ عقود التأمين المتعلقة باألخطار الفالحية والصيد البحري 2

 ........................................................ ليبما في ذلك التأمين التكاف التصدير وعقود تأمين قروض التصدير السلع عند/ عقود تأمين أخطار 3

ذلك  بما فيلسممممممكن طبقا للتشممممممريع الجاري به العمل / عقود التأمين اإلجباري في ميدان البناء المعد ل4

 التأمين التكافلي
......................................................... 

د أو عقو وعقود تكوين رأس المممال أو عقود التممأمين التكممافلي على الحيمماة/ عقود التممأمين على الحيمماة 5

  يرادات العمرية وعقود اإل  التأمين التكافلي لتكوين األموال
......................................................... 

 ......................................................... بما في ذلك التأمين التكافلي/ عقود التأمين لألخطار التي يمكن أن تحد  خارج البالد التونسية 6

 .........................................................  (6)/ إعفاءات أخرى 7

- .................................................................................................. ......................................................... 

- .................................................................................................. ......................................................... 
 

ة مؤسسات تأمين بما في ذلك مؤسسات يدفع المعلوم من قبل مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين أو ممثل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين إذا كان العقد مبرما من طرف عد (1)

ساط الملغاة بما في ذلك فائض األقالتي تم إلغاؤها أو إرجاعها خالل نفس الشهر  التأمين التكافلي بعنوان أقساط التأمين أو معاليم اإلشتراك الصادرة خالل الشهر السابق بعد طرح المبالغ

 أو المسترجعة بعنوان األشهر السابقة الذي لم يتسن طرحه.

 .2002فيفري  14المؤرخ في  2002لسنة  418ضبطت باألمر عدد  (2)

  2018 دبسمبر 17المؤرخ في  2018لسنة  1050ضبطت باألمر عدد  (3)

 .2006أوت  28المؤرخ في  2006لسنة  2336 ضبطت باألمر عدد (4)

 أصدرتها.التي أو مؤسسة التأمين التكافلي خضعت للمعلوم على مستوى مؤسسة التأمين  باعتبارهاتعفى األقساط المقبولة  (5)

 .بيان هذه اإلعفاءات (6)
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 معلوم الطابع الجبائي

 )د( (3)المعلوم المستوجب  عدد الوثائق الوثيقة الخاضعة للمعلوم   (1) الفرع الثانويرقم 

   نوع الوثيقة (2)الرمز 

……………………. 

…………………….. 

…………………….. 

……………………. 

……………… 

………………… 

………………… 

……………… 

……………………. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

……………………. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

……………………. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 ..………….…………… المجموع 

 

  ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنيةالمعلوم على المؤسسات 
 

  (4) مؤسسات ترّوج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار (1

 المعلوم المستوجب )د( النسبة )د(أساس المعلوم  

 ................................ %0,1 ........................... رقم المعامالت المحلي الخام المحقق 

 ................................ %0,1 ........................... رقم المعامالت المتأتي من التصدير.

 ................................ (I)المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 

 

 (5)من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات  %25دفع المعلوم على المؤسسات على أساس مؤسسات ت (2

 المعلوم المستوجب )د( النسبة )د( أساس المعلوم 

 ................................ %25 ........................... ( 6( )5)الضريبة على الدخل أو على الشركات المستوجبة 

 ................................ (I) المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

 

 مؤسسات أخرى  (3

 المعلوم المستوجب )د( النسبة )د( أساس المعلوم 

 ................................ %0,2 ........................... رقم المعامالت المحلي الخام المحقق 

نظام بنفس ال رقم المعامالت المتأتي من التصدير ومن العمليات المنتفعة

 الجبائي للتصدير.
........................... 0,1% ................................ 

 ................................ (I)المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 

 

 ( احتساب المعلوم على المؤسسات4
 

 
 

 المعلوم المستوجب )د(
 

 (I)المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 
 

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

 .................................. المعلوم المستوجب بعنوان األشهر السابقة 

 .................................. المجمـــــــــــــــــــــــوع  
 

  (IIسنويا )المعلوم المستوجب  -
 

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

 ................................... ( III) (7) الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية -

 .................................. (II)  -(  IIIالمستوجب )الباقي  -
 

 

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

 (.0بما في ذلك المؤسسة الرئيسية وفي هذه الحالة يسند الرقم ) (1)

  : وثائق أخرى.9 - فاتورة أو كمبيالة قابلة للقراءة اآللية  -3: (2)

 فني لوسيلة نقل. د عن كل شهادة فحص 10 -يستخلص معلوم الطابع الجبائي كما يلي: (3)

 د عن كل تذكرة نقل دولي لألشخاص. 5 -                                                     

 د عن كل فاتورة أو كمبيالة بما في ذلك القابلة للقراءة اآللية . 0,600 -                                                     

ترّوج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى هامش الربح الخام لهذه قسيمة خاصة بالمؤسسات التي  (4)

وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي ترّوج باإلضافة إلى هذه المنتجات منتجات أخرى والتي تحقق بعنوان السنة السابقة  %6المنتجات 

والتي اختارت دفع المعلوم  % 6يج المنتجات التي ال يتعدى هامش ربحها الخام أو أكثر من ترو % 80 رقم معامالت متأتي بنسبة

 على المؤسسات على أساس رقم المعامالت.

 %25دفع المعلوم على المؤسسات على أساس  تاختارالتي وخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار القسيمة خاصة بالمؤسسات  (5)

أو بمؤسسات من غير المشار إليها أعاله بما في ذلك المصدرة كليا والتي سّجلت  من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات

 .خسارة بعنوان السنة الفارطة

التي  ساتلمؤساإلى  بالنسبة الشركاتالضريبة على الدخل أو الضريبة على بعد إيداع التصريح بعنوان يودع التصريح ويدفع المعلوم  (6)

ما لم تودع التصريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة  %0,2وتواصل دفع المعلوم بنسبة  الفارطة.تسجل خسارة بعنوان السنة 

 على الشركات التي تبين الخسارة.

 .لمؤسسة بهمن قبل الجماعة المحلية المعنية وإعالم ا احتسابهبلغ يتم م (7)
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 الواجب دفعها )خاص باإلدارة(المعاليم خالصة األداءات و
 

 الضريبة أو المعلوم

 

 (1)مبلغ أصل األداء

(I) 

 

رح )األداء ط       ال       

    (II)(2)المدفوع( 

 

 

 األداء المستوجب

(II-I)=(III) 

 

 ــوعـالمجمــــــ خطايا التأخير

 م من المورد والخص .............. ......  ....................... ..................... ................. ................ 

  األداء على التكوين المهني ................... ....................... ..................... ................. ................ 

  المسمماهمة في صممندوق النهوض

 ................ ................. ..................... ....................... .................... بالمسكن لفائدة األجراء 

      

  القيمة المضافةاألداء على .....................  ....................... ..................... ................. ................ 

 المعاليم على التأمين      

 
 

  الوحيد على التأمينالمعلوم 

 معاليم أخرى على التأمين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معاليم الطابع الجبائي .................... ....................... ..................... ................. ................ 

  المعلوم على المؤسمممممسمممممات ذات

الصبغة الصناعية أو التجارية 

 أو المهنية

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 المجمـــــــوع
 

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

 

 

 (3)الدفع رمز  رمز القباضة..... .................... بـــ قباضة الماليةال
إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها 

 هذا التصريح.

 

  الوصلرقم 

 ............................ في ............................ تاريخ الوصل

  السنة الشهر اليوم 

 اإلمضــــــــــــــــاء طابع القبــاضة    

  
 

 الثانويةإرشادات حول الفروع 

 (4)الشراءات التي تمنح حق الطرح  -

 (5)رقم 

 الفرع

 الثانوي

 أ.ق.م القابل للطرح شراءات موردة تمنح حق الطرح شراءات محلية تمنح حق الطرح

 شراء معدات
شراءات 

 أخرى
 شراء معدات المجمـــوع

شراءات 

 أخرى
 المجمـــوع

بعنوان شراء 

 معدات

بعنوان 

شراءات 

 أخرى

 المجمـــوع

          

          

          

          المجمــوع
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .دنانير 15ال يمكن أن يقل المبلغ الجملي لألداء أو األداءات المستوجبة عن   (1)

 فقط.في حالة إيداع تصريح تصحيحي   (2)

 صورة الدفع الكلي  في – 1 ضع:   (3)

 صورة الدفع المؤجل في – 2         

 أضف قائمة عند االقتضاء. (4)

 (.0بما في ذلك المؤسسة الرئيسية وفي هذه الحالة يسند الرقم ) (5)
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 (1)رقم المعامالت الخاضع لألداء على القيمة المضافة ـ 

 (2)الثانوي الفرع رقم
أ.ق.م  رقم المعامالت خال من أ.ق.م

 المجموع (3) نسب أخرى 19% 13% 7% المستوجب

       

       

       

       المجمـــــــوع

 

 أو التجارية أو المهنية  إرشادات تكميلية لتوزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية

  والمعلوم على النزل
I-  على المؤسسات:توزيع المعلوم 
 

 نية:مبأو غير )بص  رف الن ر عن وجهة اإلس  تعمال( المعلوم على المؤس  س  ات القابل للتوزيع في ص  ورة تعاطي النش  اط بعقارات مبنية  مبلغ .1
المسمممممماحة الجملية للعقارات غير المبنية أو غير  -المسمممممماحة المبنية الجملية: ...................                  ..........................................

 عدد المقاطع: ................ -المغطاة: ................. 

الجماعة المحلية 

  (1)الراجع لها العقار 

 

نوع 

العقار 
(4) 

 رقم

 الفرع

 (2)الثانوي

عنوان الفرع أو األرض غير 

 المغطاة أو المقطع أو غيرالمبنية 

 مساحة

الفرع 

الثانوي 

 المبني

)بصرف 

الن ر عن 

وجهة 

 اإلستعمال(

 (2)م

 المساحة

غير المبنية أو غير 

 مغطاة 

 (2)م

المعلوم على 

العقارات المبنية 

 الموظف على الفرع

 (5)المبني الثانوي

 )د( 

مناب 

الجمـاعة 

 (6)المحلية 

 د( )

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

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

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

 .......... ..................... .................... ............ المجموع بالنسبة إلى الجماعة المحلية األولى

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

 

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

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

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

 .......... ..................... .................... ............ المجموع بالنسبة إلى الجماعة المحلية األولى

 ........... ................... .................... ............ المجمــــــــــــــــــــــــوع العـــــام

 .......................... مبلغ المعلوم على المؤسسات القابل للتوزيع في صورة عدم تعاطي النشاط بعقارات مبنية أو غير مبنية: .2
 

 )د(  (7) مناب الجماعة المحلية رقم المعامالت )د( المحلية الممارس بها النشاطالجماعة 
.................................................................. ................................................................... ............................................................ 

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

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

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

 .......................................................... ............................................................ المـــــــجمـــــوع
 

 أضف قائمة عند االقتضاء (1)

 (.0وفي هذه الحالة يسند الرقم )بما في ذلك المؤسسة الرئيسية  (2)

 المعامالت.إدراج رقم  18%أو  12%أو  6%في صورة توظيف نسبة  (3)

 : بالنسبة إلى المقطع.3 –: بالنسبة إلى األراضي غير المبنية أو غير المغطاة 2 –إلى العقارات المبنية  بالنسبة- 1ضع:  (4)

 من قبل الجماعة المحلية المعنية وإعالم المؤسسة به قصد إدراجه ضمن التصريح. احتسابهمعلوم يتم  (5)

 مساحة الفرع× المعلوم في صورة ممارسة النشاط بعقارات مبنية: مناب الجماعة =      * يلي:يوتع المعلوم كما  (6)

 المساحة الجملية                                                                                                                          

 في صورة ممارسة مؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود مقطع أو أكثر:  *                                   

 من المعلوم إلى الجماعة المحلية المتواجد بها المقطع وتوتع هذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية في صورة وجود أكثر من مقطع، 50% -                                      

 مساحة الفرع× المعلوم  من %50 مناب الجماعة =   من المعلوم يوتع بين الجماعات المحلية المتواجدة بها العقارات المبنية أو المغطاة:  50% -                                      

 المساحة الجملية                                                                                                                                                                    

 في صورة ممارسة مؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود عقارات غير مبينة أو غير مغطاة:*                                    

 من المعلوم يوتع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجد بترابها العقارات غير المبنية أو غير المغطاة الممارس بها النشاط، 30% -                                      

 مساحة الفرع× المعلوم  من %70 مناب الجماعة =من المعلوم يوتع بين الجماعات المحلية المتواجدة بها العقارات المبنية أو المغطاة:  70% -                                     

 المساحة الجملية                                                                                                                                                                                

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________                         يةرقم المعامالت المحقق بالجماعة المحل   Xالمعلوم مناب الجماعة =    (7)

 رقم المعامالت الجمل                                    


