التصريح الشهري باألداءات
رمز التصريح

)(1

السنة

الشهر

رمز األداء على
القيمة المضافة

المعرف الجبائي

رمز الصنف

االسم واللقب أواالسم االجتماعي...................................................................................................................................................:
العنوان أو المقر االجتمــــــــــاعي................................................................................................................................................ :
 ..........................................................................................................................................الترقيم البريدي
النشـــــاط ......................................................................... :تاريخ توقيف النشاط
اليوم
نوع األداء أو المعلوم المدفوع على أساس هذا التصريح
الخصم من المورد

األداء على
التكوين
المهني

السنــــة

الشهر

(ضع عالمة ) (xفي الخانة المناسبة)

المساهمة في صندوق النهوض
بالمسكن
لفائدة األجراء

المعلوم على
االستهالك

الخصم من المورد
البيــــــــــانـــــــــــــــات

()2

األداء على
القيمة
المضافة

معاليم أخرى
على رقم
المعامالت

معلوم الطابع
الجبائي

أساس الخصم (د)

-1المرتبات واألجور والجرايات واإليرادات العمرية التي تح ّملت خصمممممممما من
المورد طبقا للقانون العام

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

-2المرتبات واألجور والمكافآت والمنح واالمتيازات العينية األخرى المدفوعة
() 3
لألجانب

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

-3المسممماهمة االجتماعية التضمممامنية المسمممتوجبة على المرتبات واألجور والمنح
()4
والجرايات سواإليرادات العمرية

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

المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
المعلوم على
المؤسسات

النسبة

المعلوم على
النزل

معلوم
اإلجازة

مبلغ الخصم (د)
.....................

%20

( %25في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

 -4العموالت وأجور الوساطة واألكرية ومكافآت األنشطة غير التجارية
* المدفوعة للمقيمين والمستقرين
 أشخاص طبيعيون
 أشخاص معنويون
()5
 المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين



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

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

أشخاص طبيعيون
أشخاص معنويون

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

-5األتعاب المدفوعة لألشخاص الطبيعيين غيرالخاضعين للنظام الحقيقي

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

- 6األتعاب المدفوعة لألشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات
والتجمعات وشركات األشخاص وما شابهها واألشخاص الطبيعيين الخاضعين
للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي
-7المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين

()6

-8أكرية النزل المدفوعة إلى األشخاص المعنويين و األشخاص الطبيعيين
الخاضعين للنظام الحقيقي
 -9المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير
()1
()2
()3
()4
()5
()6

%10
%10

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

15

 %17,64(في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

15

 %17,64(في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

%10

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

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

%3

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

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

%5

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

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

%5

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

%10

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

 :0تلقائي  :1-تسوية – :2تصحيح– :3توظيف إجباري – :4توقيف نشاط.
بما في ذلك المبالغ التي تم دفعها لحساب الغير.
المرتبات واألجور المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا في إطار القانون المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية أو مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير
المقيمين أو المؤسسات الناشطة بفضاءات األنشطة االقتصادية أو طبقا للتشريع المتعلق بإنتاج المحروقات أو في إطار مجلة المناجم أو طبقا التفاقية مع الدولة التونسية والمرتبات واألجور والمكافآت والمنح واالمتيازات
المدفوعة إلى غير المقيمين مقابل عمل ال تتجاوز مدته  6أشهر.
ال تطبق المساهمة االجتماعية التضامنية على األشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات واألجور والجرايات واإليرادات العمرية دون سواها والذين ال يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000
دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة واألعباء العائلية فحسب.
في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية بالنسبة إلى المبالغ المصنفة إتاوات إذا كانت أقل من  %15وذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
بما في ذلك المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين وإلى األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض األعمال المسرحية و الركحية والموسيقية و األدبية و التشكيلية
والسينمائية وبعنوان المكافآت المدفوعة ألصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية األدبية والفنية.

البيــــــــــانـــــــــــــــات

أساس الخصم (د)

-10فوائد اإليداعات بالحسممممممابات الخاصممممممة لالدخار لدى المؤسممممممسممممممات البنكية
()1
وصندوق االدخار الوطني التونسي

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

-11مداخيل رؤوس األموال المنقولة األخرى
* الراجعة للمقيمين
 أشخاص طبيعيون
 أشخاص معنويون
()2
* الراجعة لغير المقيمين
 أشخاص طبيعيون
 أشخاص معنويون

النسبة
20

 %25(%في صورة تحمل عبء الضريبة)

مبلغ الخصم (د)
.........................

()1

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

-12حصص األسهم
* الراجعة إلى األشخاص الطبيعيين المقيمين
* الراجعممة إلى األشمممممممخمماص المعنويين واألشمممممممخمماص الطبيعيين غير
()3
المقيمين
-13المكافآت والمنح المسندة ألعضاء المجالس والهيئات واللجان

…………………
…………………

( %25في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

( %25في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

( %11,11في صورة تحمل عبء الضريبة)

……………….
..........................

%20
%20
%20
%20

( %25في صورة تحمل عبء الضريبة)

( %25في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

()4

* الراجعة للمقيمين
أشخاص طبيعيون

أشخاص معنويون

*الراجعة لغير المقيمين
أشخاص طبيعيون

أشخاص معنويون

-14التمميجيرات المممدفوعممة لألجراء وغير األجراء مقممابممل عمممل وقتي أو ظرفي
خارج نشاطهم األصلي
-15فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبالد التونسية
 -16سعر التفويت في العقارات وفي الحقوق المتعلّقة بها المصرح به بالعقد

()3

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

%20
%20

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

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

 %25(%20في صورة تحمل عبء الضريبة)
 %25(%20في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

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

%15

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

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

 %11,11(%10في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

()5

المستقرين
* بالنسبة إلى المقيمين و
ّ
المستقرين
* بالنسبة إلى غير المقيمين وغير
ّ
 أشخاص طبيعيون
 أشخاص معنويون غير مستقرون بالنسبة للعقارات والحقوق
المتعلّقة بها و الحقوق االجتماعية في الشركات المدنية
العقارية.

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

%2,5

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

 %2,56(%2,5في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

 %11.11(%10في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

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

-17المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءات من سممممممملع ومعدّات وتجهيزات وخدمات
()6
التي تساوي أو تفوق  1000دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة

* لدى المؤسّسات الخاضعة للضّريبة على ال ّ
شركات بنسبة .%15

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

%1

* لدى المؤسّسات الخاضعة للضّريبة على ال ّ
شركات بنسبة .%10

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

%0,5

* لدى المؤسّسات الفرديّة المنتفعة بطرح ثلثي المداخيل

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

%0,5

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

%1,5

* لدى المؤسّسات األخرى

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()6

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

ال تخضع للخصم من المورد فوائض اإليداعات والسندات بالعملة األجنبية أوبالدينار القابل للتحويل.
في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية إذا كانت أقل من  %20وذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية إذا كانت أقل من  %10وذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.
المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ألعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية اإلسم وفي شركات المقارضة باألسهم بصفتهم تلك.
عمليات التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية وفي الحقوق االجتماعية في الشركات العقارية غير الملحقة بموازنة وفي العقارات الملحقة بموازنة وعمليات التفويت في األصول التجارية.
ال يطبّق هذا الخصم على المبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدّوريّات والنّشريّات وعقود االيجار المالي وعقود اإلجارة وعقود التّيمين بما في ذلك عقود التّيمين التّكافلي
وعقود بيع مرابحة وعقوداالستصناع وعقود بيع السّلم المبرمة من قبل مؤسّسات القرض ومن قبل مؤسّسات التّمويل الصّغير التّي تمارس نشاطها طبقا ألحكام التّشريع المتعلّق بها ومقابل اقتناء المنتجات والخدمات
الخاضعة لنظام المصادقة االداريّة لألسعار والتّي ال يتجاوز هامش ربحها الخام  %6واقتناءات مؤسّسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم
من المورد واالقتناءات في إطار آليّة الصّكوك اإلسالميّة واالقتناءات لدى األشخاص ّ
ّ
الموزعين المعتمدين للمشغّلين العموميين
الطبيعيّين المحقّقين لمداخيل في صنف الفالحة والصّيد البحري والعمولة الراجعة إلى
لشبكات االتصاالت.

2

أساس الخصم (د)

البيــــــــــانـــــــــــــــات

مبلغ الخصم (د)

النسبة

 -18خصمممم األداء على القيمة المضمممافة من المورد على المبالغ المدفوعة
من قبل المؤسمممسمممات والمنشمممآت العمومية والتي تسممماوي أو تفوق 1000
()1
..........................
دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة

%25

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

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

%100

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

 -19خصممممممم األداء على القيمة المضممممممما فة من المورد بعنوان العمليات
المنجزة مع األشخاص الذين ليست لهم مؤسسة بالبالد التونسية

 -20المكممافممآت المممدفوعممة إلى غير المقيمين المسممممممتقرين الممذين ينجزون
أشممممممغال بناء أو عمليات تركيب أو خدمات أخرى ال تتجاوز مدتها سممممممتة
..........................
أشهر

% 5أو  %10أو %15حسب الحالة

()2

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

 -21المبالغ المدفوعة إلى غير المقيمين الذين ينشممممطون في إطار منشممممية
دائمة والذين ال يودعون التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط.



ن

منشآآآآائ ة تمب ة لمب سمت آآآآ آآآآ ئ م إمب للذة نظ م ذإ
()3
جل تي ةف ضذي
منشائ ة تمب نخرى

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

 -22التسمممبقة الموظفة على بيوعات المؤسمممسمممات الصمممناعية ومؤسمممسمممات
تجارة الجملة إلى األشممخاص الطبيعيين الخاضممعين للضممريبة على الدخل
حسمممب النظام التقديري في صمممنف األرباح الصمممناعية والتجارية أو على
..........................
()4
أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية

% 25

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

%15

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

%1

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

 -23القيمة الزائدة المتيتية من تفويت األشممممممخاص غير المقيمين و غير
المستقرين في األسهم أو في المنابات االجتماعية أو في حصص الصناديق
()5
المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها


()6



()7

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

أشخاص طبيعيون
أشخاص معنويون

 %11,11(%10في صورة تحمل عبء الضريبة)
 %17,64(15في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

()8

المستقرين
-24المكافآت األخرى المدفوعة إلى غير المقيمين غير
ّ
 أشخاص طبيعيون
 أشخاص معنويون

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

 -25المكافآت الراجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي
()3
نظام جبائي تفاضلي

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

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

 %17,64(15في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

 %33,33(%25في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

 %17,64(15في صورة تحمل عبء الضريبة)

يخص الخصم من المورد المبالغ المدفوعة بعنوان االقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية و ال يطبق هذا الخصم على المبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء
والغاز والصحف والدوريات والنشريات وعقود اإليجار المالي وعقود اإلجارة وعقود التيمين بما في ذلك عقود التيمين التكاف لي وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات
القرض ومن مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا ألحكام التشريع المتعلق بها واقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتجاوز هامش ربحها الخام %6
وإقتناءات مؤسسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد واإلقتناءات في إطار آلية الصكوك اإلسالمية واإلقتناءات لدى األشخاص
ّ
الموزعين المعتمدين للمشغّلين العموميين لشبكات االتصاالت.
الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفالحة والصيد البحري والعمولة الراجعة إلى
 % 10من رقم المعامالت الخام بالنسبة إلى عمليات التركيب. % 5من رقم المعامالت الخام بالنسبة إلى أشغال البناء.يتم الخصم حسب النسب التالية:
 % 15من رقم المعامالت الخام بالنسبة إلى الخدمات األخرى.إذا كانت الضريبة المستوجبة بهذا البلد أو اإلقليم تقل عن  %50من الضريبة على ال ّ
شركات المستوجبة بالبالد التّونسيّة على نفس النّشاط وتم ضبط قائمة البلدان واألقاليم المعنيّة بمقتضى قرار وزير الماليّة بتاريخ
 25مارس .2019
تحتسب التسبقة على المبلغ الخام المضمن بالفاتورة باعتبار كل األداءات باستثناء بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار.
يطبق الخصم على أساس القيمة الزائدة المحققة بعد طرح المصاريف المبذولة بمناسبة اإلقتناء أو التفويت.
مع حد أقصى يساوي  %2,5من ثمن التفويت ( %2,56في صورة تحمل عبء الضريبة).
مع حد أقصى يساوي  %5من ثمن التفويت ( %5,26في صورة تحمل عبء الضريبة).
في صورة وجود اتفاقية تطبق النسبة الواردة باالتفاقية بالنسبة إلى المبالغ المصنفة أتاوات إذا كانت أقل من  %15وذلك بالنسبة إلى الحاالت من غير تحمل عبء الضريبة.

3

أساس الخصم (د)

البيــــــــــانـــــــــــــــات
 - 26مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات
االتصاالت
 أشخاص طبيعيون
 أشخاص معنويون
- 27الخصم من المورد بعنوان معاليم التسجيل المستوجبة على عقود
()1
الصفقات العمومية
- 28الخصم من المورد بعنوان المبالغ المتيتية من ألعاب الرهان والحظ
()2
واليانصيب
 - 29مبلغ الضريبة الموظفة على بيوعات مؤسسات اإلنتاج الصناعي
والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة لفائدة المتدخلين في توزيع السلع
والمنتجات والخدمات والتي ال تتجاوز قيمتها الجملية  20.000دينار
()3
سنويا

المجموع

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

النسبة

مبلغ الخصم (د)

%1,5

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

%1

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

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

%25

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

%3

( %33,33في صورة تحمل عبء الضريبة)

( %3,092في صورة تحمل عبء الضريبة)

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

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

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

األداء على التكوين المهني
االنتفاع بالتسبقة على األداء على التكوين المهني

نعم

()4

البيــــــــــانـــــــــــــــات

* الصناعات المعملية
* األنشطة األخرى
()5
 طرح مبلغ التسبقة()6
 طرح مبلغ فائض التسبقة الذي لم يتسن طرحه()7
 طرح مبلغ العائدات التي لم يتسن طرحها()8
 مبالغ إضافية للطرح بعنوان التسبقة أو العائدات()9
 -مبالغ للطرح من فائض العائدات التي لم يتسن طرحها

أساس األداء (د)

النسبة

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

%1
%2

األداء القابل
للطرح (د) II

األداء المستوجب
(د) I
.......................
.......................

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

المجمـــــــــــــــــــــوع

……………

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

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

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

استنفاذ طرح التسبقة أو التخلي عن طرحها

ال

نعم

تاريخ استالم مقرر المصادقة

قرار المصادقة في المبالغ
النهائية بعنوان طرح
التسبقة:
مؤسسة معفاة

ال

رفض
نعم

قبول

اليوم

الشهر

السنة

ال

المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

أساس المساهمة

النسبة

المساهمة المستوجبة(د)

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

%1

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

يحتسب معلوم التسجيل بنسبة  0.5من القيمة الجملية للصفقة ويتم خصمه من المبلغ األول المدفوع بعنوانها ومن المبالغ المدفوعة الحقا عند االقتضاء.
ال تخضع للخصم من المورد :
المبالغ المتيتية من ألعاب الرهان على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية بمختلف أنواعها التي تنظمها المؤسسات العمومية وكذلك من األلعاب التي تنظمها مؤسسات أخرى لفائدة المؤسسات العموميةالمذكورة في إطار عقود لزمة أو شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
المبالغ المتيتية من ألعاب الرهان والحظ من صنف الرهان متعدد االحتماالت واأللعاب الحينية وألعاب الكشط واأللعاب الرقمية وألعاب اللوطو عبر األنترنات ومواقع الواب التي تنظمها المؤسسات الخاضعة للمعلومالمنصوص عليه بالفصل  24من قانون المالية لسنة .2021
تحتسب النسبة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل األداءات.
بالنسبة إلى المؤسسات الراغبة في االنتفاع بالتسبقة على األداء على التكوين المهني يتعين وضع عالمة " " Xفي القسيمة المناسبة خالل إيداع التصريح بعنوان شهر جانفي في اآلجال القانونية دون سواه.
تساوي النسبة القصوى للتسبقة  %60من مبلغ األداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنة السابقة بالنسبة إلى المؤسسات التي اختارت االنتفاع بنظام التسبقة خالل إيداعها للتصريح الشهري بعنوان شهر جانفي.
 بالنسبة إلى التصاريح بعنوان شهر فيفري واألشهر الموالية :تطرح المؤسسة فائض التسبقة من األداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان الشهر السابق في صورة تجاوز مبلغ التسبقة التي تم طرحها المبلغ الذي تم إقراره من قبل المصلحة المختصة يتعين إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الشهر الذي تم خالله استنفاذ طرح التسبقة التي تم إقرارها واألشهر الالحقة.بالنسبة إلى المؤسسات التي سجلت في تاريخ  31ديسمبر  2008عائدات لم يتسن طرحها تت ّم عملية الطرح كما يلي:
 تطرح العائدات بعد طرح التسبقة بالنسبة إلى المؤسسات التي صرّ حت باستعمال التسبقة. تطرح العائدات مباشرة بالنسبة إلى المؤسسات غير المعنية بالتسبقة أو التي لم تصرّ ح بإستعمال التسبقة. بالنسبة إلى المؤسسات التي اعترضت على مقرر المصادقة في المبالغ النهائية للتسبقة و التي أفرزت عملية االعتراض تخفيض في مبلغ التسبقة الواجب إرجاعه. بالنسبة إلى المؤسسات التي قامت بطرح عائدات تقل عن العائدات النهائية موضوع قرارات االسترجاع. بالنسبة إلى الحاالت التي تفرز مبالغ للدفع بعنوان العائدات ،يتم استعمال التصريح المخصص للغرض( .تصريح تصحيحي باألداء على التكوين المهني إثر صدور القرار النهائي للعائدات).المؤسسات التي قامت بطرح عائدات تفوق العائدات النهائية موضوع قرارات االسترجاع والتي أفرزت عملية تصحيح هذه الوضعية التخفيض في فائض األداء المتيتي من العائدات التي لم يتسن طرحها.
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المعلوم على االستهالك
البيـــــــــــــــــانات
 – 1ر قم ا ل معمممما مالت دون ا ع تبممممار ا ل م ع لوم على
االستهالك واألداء على القيمة المضافة

 – 2الشراءات
 شراءات محلية -شراءات موردة

المبلغ(د)
.....................................
.....................................
.....................................

النسبة
...........
...........
...........

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

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

المعلوم المستوجب (د)I
........................................
........................................
........................................

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

المجمـــــــــــــــــــــوع

المعلوم القابل للطرح (د)II

الباقي( :ب) مستوجب أو (ف) فائض ()II( - )I
الفائض من الشهر السابق
()1
المبالغ المسترجعة
الباقي المستوجب أو الفائض (ب) أو (ف)

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

األداء على القيمة المضافة (أ.ق.م)
المــبلــغ (( )2د)

البيــــــــــــــــانات
 – 1رقم المعامالت الخاضممع لألداء على القيمة
المضافة دون اعتبـار أ .ق .م
()3
()3
()3

– عمليات التسليم للنفس
 – 2الشراءات الخاضع ـ ـ ـ ـ ـة ل ـ ـ أ .ق .م .دون
تخول حق الطرح
اعتبار أ .ق .م .والتي ّ
 -شراء عقارات:

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

النسبة
%7
%13
%19

أ.ق.م .المستوجب(د)I

أ.ق .م .القابل للطــــرح
(IIد)

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

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

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

 شراء معدات:* محلية
* موردة
 -شراءات أخـــرى:

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

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

* محلية

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

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

* موردة

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

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

 – 3طروحات أخرى:
 أ .ق .م .مسمممممممتوجممب على المبممالغ التي
تسممممممماوي أو تفوق  1000دينار بما في
ذلك أ .ق .م .ومبلغ الخصم من المورد.

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

 أ .ق .م .المسمممممممتوجمممب على العمليمممات
المنجزة مع األشممخاص الذين ليسممت لهم
مؤسسات بالبالد التونسية.

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

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

%25

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

%100

 - أ .ق .م .تقديري على وسائل النقل
 عمليات التسليم للنفس
 – 4التعديــالت:
 طرح إضافي:* بعنوان عمليات الفسخ واإللغاء
()4
* بعنوان عمليات أخرى
 -إعادة دفع

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

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

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

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

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

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

بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية فقط.
يحتسب األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوعات المتعلقة بالمنتوجات المسلمة من طرف األشخاص غير الخاضعين لألداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء.
في صورة توظيف نسبة  %6أو  %12أو  %18إدراج رقم المعامالت ونسبة التوظيف .
بما في ذلك خصم األداء على القيمة المضافة من قبل مشغلي شبكات االتصال المتعلق باالرساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال العناية واإلحاطة باألشخاص الذين يعانون
من أمراض خطيرة ولفائدة الجمعيات التي تعنى بالمعوقين وبفاقدي السند العائلي وكذلك المخصصة لعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية.
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...................................
...................................
...................................

الباقي( :ب) مستوجب أو (ف) فائض ()II( - )I
الفائض من الشهر الســـابق
()1
المبلغ المسترجع

قسيمة خاصة بالمؤسسات التي طلبت استرجاع فائض األداء على القيمة المضافة المعني بإيقاف حق الطرح
-

فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه خالل الشهر ()III
المبلغ الذي تم استرجاعه من هذا الفائض ()IV
()3
الباقي من فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه خالل األشهر السابقة ()V
مبلغ الفائض المعني باسترجاع حق الطرح (تجاوز  120يوما من تاريخ العمل بإيقاف حق الطرح) ()VI
الباقي من فائض األداء المطلوب استرجاعه والذي تم إيقاف حق طرحه ]  III( =VIIأو [)VI + IV( – )V

الباقي( :ب) مستوجب أو (ف) فائض

()2

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

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

نسبة الطرح المائوية بعنوان النشاط الخاضع بصفة جزئية
السنة المالية الجارية

السنة المالية الفارطة

الفــــــــــــارق

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

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

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

إرشـــــادات أخـــــرى
البيانات
 -شراءات بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة

()4

 شراءات بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بعنوان الموادوالتجهيزات التي تدخل ضمن مكونات إنجاز صفقات بالخارج تساوي أو تفوق
() 4
 3مليون دينار
 -شراءات معفاة

()4

المبلغ (د)
.......................

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

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

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

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

 -شراءات لدى غير الخاضعين لألداء على القيمة المضافة

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

 شراءات أخــــرى خاضعــة لــ أ.ق.م دون اعـــتبار أ .ق .م .وال تنتفع بحق()4
الطرح

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

 -تصدير بضائع وخدمات

أ.ق.م المستوجب
(د)

()5

 -بيوعات بتوقيف العمل بـ أ.ق .م

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

......................
)5( .

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

() 5

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

 رقم المعامالت المعفى من أ.ق.م. -التفويت على الرصيف

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

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

معاليم أخرى على رقم المعامالت
المعلــــــــــــــــوم

األســـــاس (د)

النسبة

المعلوم المستوجب (د)

 -1اسممممتخالصممممات لفائدة صممممندوق تنمية القدرة التنافسممممية في قطاعات الصممممناعة والخدمات
()6
والصناعات التقليدية
 المعلوم المهني المعلوم على المصبرات الغذائية-2استخالصات لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري
()7
 المعلوم الموظف على منتوجات الصيد البحري المعلوم على القطانيا والصوجا()7
 المعلوم على الخضر والغالل()7
 -المعلوم على اللحوم

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

%1
%1
%2
%2,5
%2
 0,050د /كغ

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

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية فقط .
الفائض المعني باإلرجاع في أجل  120يوما طبقا ألحكام الفصل  28من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.
ال يؤخذ المبلغ المدرج بهذا السممطر بعين االعتبار عند احتسمماب األداء المسممتوجب علما وأن المبلغ الذي يتعين التنصمميص عليه ضمممن هذا الس مطر يسمماوي المبلغ المض م ّمن بالسممطر األخير ( )VIIمن
الشهر السابق.
كما لو كانت الشراءات خاضعة أو تخول حق الطرح.
كما لو كانت العمليات خاضعة لألداء على القيمة المضافة.
يوظف المعلوم على أساس رقم المعامالت خال من األداء على القيمة المضافة.
المبالغ المستوجبة حسب آلية الخصم من المورد.
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المعلــــــــــــــــوم

النسبة

المعلوم المستوجب (د)

األســـــاس (د)

%1

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

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

 20د /مسافر

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

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

%5

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

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

 0,150د/
 2د  /طن
كغ
 1د  /طن

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

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

 0,005د/
كغ
 0,028د/
كغ
%7

-3استخالصات لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
 المعلوم الموظف على مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية()1
المصنفة
()2
 المعلوم على الرحالت الجوية والبحرية الدولية()3

-4األتاوة لفائدة صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال
-5استخالصات لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل
 المعلوم على البيوعات المحلية للشاي والقهوة المعلوم التعويضي على اإلسمنت المعلوم على بيع اإلسمنت – 6المعلوم الموظف على الطماطم المعدة للتحويل
()4
 مساهمة منتجي الطماطم مساهمة مستغلي وحدات التحويل – 7معلوم للمحافظــة على البيئـــة لفائدة صندوق مقاومة التلوث

()6( )5

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

 – 8استخالصات لفائدة صندوق االنتقال الطاقي
 -معلوم على أجهزة تكييف الهواء

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

()5

 معلوم على المصابيح واألنابيب معلوم على المنتجات الطاقية المستهلكة -9معلوم على األلعاب التي تتم المشممماركة فيها مباشمممرة بالهاتف أو عن طريق المراسمممالت
()7

ّ
الموزع الصوتي
القصيرة أو

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

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

10د1000/
واط

%40

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

()8
()5

 -10معلوم لفائدة صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني
 -11معلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
 -12أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
 األتاوة الموظفة على المطاعم المصممنفة طبقا للتشممريع الجاري به العمل والمقاهي
()9
من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي
 األتاوة الموظفة على المالهي والمالهي الليلية غير التابعة لمؤسممممممسممممممة سممممممياحية
()9
ومحالت صنع المرطبات
 -13معلوم تضممممممامني لفائدة صممممممندوق تعويض األضممممممرار الفالحية الناجمة عن الجوائح
الطبيعية موظف على:
 الخضر والغالل الحبوب المجمعة من قبل ديوان الحبوب الزيتون منتجات الصيد البحري()10
 -14معلوم اإلقامة بالنزل السياحية
()11
 - 15معلوم لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية
()4

()12

 -16المعلوم على السكر

المجمــــــــــــــــوع

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

%1

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

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

%1

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

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

%1

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

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

%3

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

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

%1
%1
%1
%1

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

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

%1

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

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

 0.100د/كغ

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

( )1تطبق نسبة  %1على رقم المعامالت المحقق من قبل المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية المصنفة ابتداء من غرة سبتمبر  2011في حين تطبق نسبة %0.5على رقم المعامالت المذكور قبل ذلك التاريخ.
( )2يمول صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة بنسبة  %12.5من المردود الجملي لهذا المعلوم الذي يستخلص من قبل المتصرّ فين في المطارات وفي الموانئ البحرية .ويوظف بعنوان كل مسافر يدخل
البالد التونسية عبر الرحالت الجوية والبحرية الدولية .ويعفى من المعلوم المسافرون العابرون واألطفال الذين يقل سنهم عن عامين والمسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية
والمسافرون عبر الرحالت السياحية الدولية.
( )3يطرح من رقم المعامالت الخاضع لألتاوة مبلغ اإلرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال العناية واإلحاطة باألشخاص الذين يعانون من امراض ويعفى رقم المعامالت
المتيتي من المبالغ المتعلقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية والمتيتي من مبالغ االرساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات الناشطة
في مجال الرعاية واالحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين
( )4المبالغ المستوجبة حسب آلية الخصم من المورد.
( )5يوظف المعلوم على أساس رقم المعامالت خال من األداء على القيمة المضافة.
( )6تخصص نسبة  %30من المردود الجملي لهذا المعلوم لتمويل صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط.
( )7ت ّم ضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة وقيمة المعلوم بمقتضى أحكام الفصل  68من قانون المالية لسنة .2019
مزودي خدمات األنترنات.
( )8يساوي مبلغ المعلوم المستوجب المبلغ المدرج بالملحق الخاص بمشغلي شبكات االتصاالت وب ّ
( )9يوظف المعلوم على أساس رقم المعامالت خال من كل األداءات والمعاليم.
( )10يوظف المعلوم على كل مقيم بالنزل السياحية يتجاوز سنه  12سنة ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:
 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف  2نجوم، دينارين عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف  3نجوم، 3دنانير عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف  4و 5نجوم.
وال يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد أقصى يحتسب على أساس  7ليالي مقضاة متتالية.
( )11معلوم على رقم المعامالت خال من كل األداءات والمعاليم المحقق من قبل المصحات الخاصة ذات االختصاص الواحد والمصحات الخاصة المتعددة االختصاصات ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص
المنصوص عليهم بالعدد  1من الفقرة  IIمن الجدول "ب"الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة.
( )12يوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المباعة محليا والمعدة لالستهالك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي.
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معلوم الطابع الجبائي
 )1المعلوم المستوجب على المبالغ المفوترة والمبالغ المستخلصة بعنوان خدمات الهاتف وخدمات األنترنات ((I) )1
 )2المعلوم المستوجب على تذاكر البيع المسلمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعالمة تجارية أجنبية
()3

رقم الفرع الثانوي
…………………….
……………………..
……………………..

…………….…………..

()2( )1

المعلوم المستوجب (()4د)
…………………….
……………………..
……………………..

عدد التذاكر
…………………….
……………………..
……………………..
……………………..

المجموع ()II

……………………..

 )3المعلوم المستوجب على الوثائق األخرى()1
رقم الفرع الثانوي

()3

الرمز
…………………….
……………………..
……………………..
…………………….

()5

الوثيقة الخاضعة للمعلوم
نوع الوثيقة

………………
…………………
…………………
………………

عدد الوثائق

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

المعلوم المستوجب

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

)(6

(د)

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

المجموع ()III

…………….…………..

المجموع العــام ()III+II+I( =)IV

………………….……..

المعلوم على النزل
أساس المعلوم (د)
رقم المعامالت الخام

النسبة

المعلوم المستوجب (د)

%2

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

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

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
تروج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار
)1
مؤسسات ّ
أساس المعلوم (د)
...........................
رقم المعامالت المحلي الخام المحقق
...........................
رقم المعامالت المتيتي من التصدير.
)(7

المعلوم المستوجب (د)
................................
................................

النسبة
%0,1
%0,1

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ()I
)2

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

مؤسسات تدفع المعلوم على المؤسسات على أساس  %25من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات

الضريبة على الدخل أو على الشركات المستوجبة ()9( )8

أساس المعلوم (د)

النسبة

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

%25

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

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

)3

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

مؤسسات أخرى

رقم المعامالت المحلي الخام المحقق

أساس المعلوم (د)

النسبة

المعلوم المستوجب (د)

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

%0,2

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

%0,1

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

رقم المعامالت المتيتي من التصدير ومن العمليات المنتفعة بنفس النظام الجبائي
للتصدير.
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ()I
...........................

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8
()9

()8

المعلوم المستوجب (د)

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

مزودي خدمات األنترنات.
يساوي مبلغ المعلوم المستوجب المبلغ المدرج بالملحق الخاص بمشغلي شبكات االتصاالت وب ّ
يتعين على كل مؤسسة مطالبة باستخالص هذا المعلوم إصدار التذاكر في سلسلة منتظمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بعا.
بما في ذلك المؤسسة الرئيسية وفي هذه الحالة يسند الرقم (.)0
يحتسب مبلغ المعلوم المستوجب كما يلي :عدد تذاكر البيع *  100مليم.
الرمز  :1 -:شهادة فحص فني لوسيلة نقل :2 -تذكرة نقل دولي لألشخاص :3-فاتورة أو كمبيالة قابلة للقراءة اآللية  :9 -وثائق أخرى.
يستخلص معلوم الطابع الجبائي كما يلي:
  10د عن كل شهادة فحص فني لوسيلة نقل.  5د عن كل تذكرة نقل دولي لألشخاص.  0,600د عن كل فاتورة أو كمبيالة بما في ذلك القابلة للقراءة اآللية .تروج باإلضافة إلى هذه المنتجات منتجات أخرى
تروج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات  %6وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي ّ
قسيمة خاصة بالمؤسسات التي ّ
والتي تحقق بعنوان السنة السابقة رقم معامالت متيتي بنسبة  % 80أو أكثر من ترويج المنتجات التي ال يتعدى هامش ربحها الخام  % 6والتي اختارت دفع المعلوم على المؤسسات على أساس رقم المعامالت.
قسيمة خاصة بالمؤسسات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي اختارت دفع المعلوم على المؤسسات على أساس  %25من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو بمؤسسات من غير المشار إليها أعاله بما.
يودع التصريح ويدفع المعلوم بعد إيداع التصريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تسجل خسارة بعنوان السنة الفارطة .وتواصل دفع المعلوم بنسبة  %0,2ما لم تودع التصريح بعنوان
الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي تبين الخسارة.
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)4

احتساب المعلوم على المؤسسات

المعلوم المستوجب (د)
..................................

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ()I
المعلوم المستوجب بعنوان األشهر السابقة

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

المجمـــــــــــــــــــــــوع
 المعلوم المستوجب سنويا ()II الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ()III( )1 -الباقي المستوجب ()II( - )III

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

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات بالنسبة لسنة
صنف 1

صنف 3

صنف 2

الجماعة المحلية

المبلغ
(د)

عدد
المحالت

المجموع
(د)

المبلغ
(د)

عدد
المحالت

المجموع
(د)

المبلغ
(د)

عدد
المحالت

المجموع
(د)

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

25
25
25
25
25

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

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

150
150
150
150
150

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

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

300
300
300
300
300

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

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

المجموع العام
(د)
.....................
....................
....................
....................
.....................

خالصة األداءات والمعاليم الواجب دفعها (خاص باإلدارة)

الضريبة أو المعلوم

 الخصوم من المورد
 األداء على التكوين المهني
 المسمماهمة في صممندوق النهوض بالمسممكن
لفائدة األجراء
 المعلوم على االستهالك
 األداء على القيمة المضافة
 معاليم أخرى على رقم المعامالت
 معاليم الطابع الجبائي
 المعاليم الراجعة للجماعات المحلية:
 سممذظ عذى سنزل
 سممذظ عذى سمت آآ آآ ئ ئ س آآل ب
س ن عإب نظ سةج رإب نظ سمهنإب
 ممذظ إلج زة

المجمـــــــوع

()2

مبلغ أصل األداء
()I

الطرح (األداء المدفوع)
((II))3

األداء المستوجب
)(II-I)=(III

خطايا التأخير

المجمـــــــــوع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( )1مبلغ يتم احتسابه من قبل الجماعة المحلية المعنية وإعالم المؤسسة به.
( )2ال يمكن أن يقل المبلغ الجملي لألداء أو األداءات المستوجبة عن  5دنانير بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية و 10د بالنسبة
إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي و 15دينارا بالنسبة إلى األشخاص المعنويين.
( )3في حالة إيداع تصريح تصحيحي فقط.
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رمز الدفع

القباضة المالية بـــ  .........................رمز القباضة

()1

إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها
هذا التصريح.

رقم الوصل
تاريخ الوصل

 ............................في ............................

اليوم

السنة

الشهر
طابع القبــاضة

اإلمضــــــــــــــــاء

إرشادات حول الفروع الثانوية

()2

 الشراءات التي تمنح حق الطرحشراءات محلية تمنح حق الطرح

شراءات موردة تمنح حق الطرح

شراءات
أخرى

شراءات
أخرى

رقم
الفرع
( )3شراء معدات
الثانوي

المجمـــوع

شراء معدات

أ.ق.م القابل للطرح
بعنوان
بعنوان شراء
المجمـــوع
شراءات
معدات
أخرى

المجمـــوع

المجمــوع
ـ رقم المعامالت الخاضع لألداء على القيمة المضافة
()3

رقم الفرع الثانوي

%7

%13

رقم المعامالت خال من أ.ق.م
نسب أخرى
%19

()4

المجموع

أ.ق.م
المستوجب

المجمـــــــوع

------------------------------------------------( )1ضع – 1 :في صورة الدفع الكلي
 – 2في صورة الدفع المؤجل
( )2أضف قائمة عند االقتضاء.
( )3بما في ذلك المؤسسة الرئيسية وفي هذه الحالة يسند الرقم (.)0
( )4في صورة توظيف نسبة  %6أو  %12أو  %18إدراج رقم المعامالت .
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إرشادات تكميلية لتوزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
والمعلوم على النزل
توزيع المعلوم على المؤسسات:

-I

 .1مبلغ المعلوم على المؤسسسسسسات القابل للتوزيع في صسسورة تعاطي النشسساط بعقارات مبنية (بصسسرف الن ر عن وجهة اإلسسستعمال) أو غير مبنية:
..........................................
المساحة المبنية الجملية - ................... :المساحة الجملية للعقارات غير المبنية أو غير المغطاة - ................. :عدد المقاطع................ :
المساحة
مساحة
غير المبنية أو غير
الفرع
مغطاة
الثانوي
مناب
المعلوم على العقارات
رقم
نوع
الجماعة المحلية الراجع
(م)2
المبني
الجمـاعة
المبنية الموظف على
عنوان الفرع أو األرض غير المبنية
الفرع
()1
العقار
(بصرف
لها العقار
()5
الفرع الثانوي
أو غير المغطاة أو المقطع
الثانوي
المحلية
()2
الن ر عن
()4
()3
المبني (د)
(د)
وجهة
اإلستعمال)
(م)2
...................
............
....................................
........
........................
...........
..................
..........
........

........

........

........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المجموع بالنسبة إلى الجماعة المحلية األولى

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

...........

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

...........

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

..........

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

...........

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

...........

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

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

 .2مبلغ المعلوم على المؤسسات القابل للتوزيع في صورة عدم تعاطي النشاط بعقارات مبنية أو غير مبنية.......................... :
()6

الجماعة المحلية الممارس بها النشاط

رقم المعامالت (د)

مناب الجماعة المحلية (د)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المـــــــجمـــــوع

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

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

()1
()2

()3

()4
()5

أضف قائمة عند االقتضاء
ضع- 1 :بالنسبة إلى العقارات المبنية –  : 2بالنسبة إلى األراضي غير المبنية أو غير المغطاة –  :3بالنسبة إلى المقطع.
بما في ذلك المؤسسة الرئيسية وفي هذه الحالة يسند الرقم (.)0
معلوم يتم احتسابه من قبل الجماعة المحلية المعنية وإعالم المؤسسة به قصد إدراجه ضمن التصريح.
يوزع المعلوم كما يلي * :في صورة ممارسة النشاط بعقارات مبنية :مناب الجماعة = المعلوم × مساحة الفرع
المساحة الجملية
* في صورة ممارسة مؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود مقطع أو أكثر:
  %50من المعلوم إلى الجماعة المحلية المتواجد بها المقطع وتوزع هذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية في صورة وجود أكثر من مقطع،  %50من المعلوم يوزع بين الجماعات المحلية المتواجدة بها العقارات المبنية أو المغطاة :مناب الجماعة =  %50من المعلوم × مساحة الفرعالمساحة الجملية
* في صورة ممارسة مؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود عقارات غير مبينة أو غير مغطاة:
  %30من المعلوم يوزع بالتساوي بين الج ماعات المحلية المتواجد بترابها العقارات غير المبنية أو غير المغطاة الممارس بها النشاط،  %70من المعلوم يوزع بين الجماعات المحلية المتواجدة بها العقارات المبنية أو المغطاة :مناب الجماعة =  %70من المعلوم × مساحة الفرعالمساحة الجملية

( )6مناب الجماعة = المعلوم  Xرقم المعامالت المحقق بالجماعة المحلية
__________________________________________________________________________________________
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 -IIتوزيع المعلوم على النزل  - :المبلغ القابل للتوزيع - ............................ :المساحة المبنية الجملية بالمتر المربع ............................. :

الجماعة المحلية الراجع لها
()1
الفرع الثانوي بالن ر
..................................

عنوان الفرع الثانوي

مساحة
الفرع الثانوي
(م)2

مناب الجمـاعة المحلية
(( )3د)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المجموع بالنسبة إلى الجماعة المحلية الثانية

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

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

المجـــــــموع العــــــــــــام

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

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

رقم
الفرع الثانوي

()2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( )1يتعين احتساب المجموع بالنسبة إلى كل جماعة محلية على حدة.
( )2بما في ذلك المؤسسة الرئيسية وفي هذه الحالة يسند الرقم (.)0
( )3مناب الجماعة = المعلوم  Xمساحة الفرع
______________________________________________ .
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