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 : 0تلقائي : 1 -تسوية  :2 -تصحيح : 3 -توظيف إجباري : 4 -انقطاع عن النشاط .
المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي .2015
ضع عالمة " " Xفي القسيمة المناسبة
تتضمن الضريبة التقديرية المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وتعتبر محررة من األداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي.
أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف على المقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وكذلك قاعات الشاي ومحالت صنع المرطبات المنتصبة خارج المناطق البلدية
طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي .2015
يتم التصريح بهذه المداخيل ضمن هذا التصريح في صورة عدم تحقيق مداخيل أخرى خاضعة للضريبة من غير صنف األرباح الصناعية والتجارية .وفي صورة تحقيق مداخيل
أخرى خاضعة للضريبة من غير صنف األرباح الصناعية والتجارية يتم التصريح بالمداخيل غير الخاضعة للضريبة أو الخاضعة لنظام خاص ضمن التصريح السنوي بالضريبة
على دخل الشخاص الطبيعيين.
يتعين اإلدالء بهذه المعلومات وجوبا طبقا ألحكام الفقرة  Vمن الفصل  59من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك إلثبات األحقية في
االنتفاع بالنظام التقديري لمدة ست سنوات أخرى بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي .2015
ال يمكن أن يتجاوز رقم المعامالت السنوي  100ألف دينار.
تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعامالت السنوي كما يلي:
 200دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي  2015و 100دينار بالنسبة إلى

المؤسسات المنتصبة بالمناطق األخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعامالت الذي يساوي أو يقل عن  10آالف دينار،
 %3بالنسبة إلى رقم المعامالت بين  10آالف دينار و 100ألف دينار.

ترفع الضريبة المستوجبة بنسبة   50في صورة إيداع هذا التصريح بعد مضي  30يوما من انقضاء اآلجال القانونية لإليداع.

.3

التسوية بعنوان الضريبة على الدخل
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بما في ذلك الخصم من المو رد بعنوان حصص األسهم والمداخيل المشابهة التي ال يتجاوز مبلغها  10.000دينار سنويا.
معلومة يوفرها المطالب بالمعلوم بناء على المعطيات المضبوطة من قبل الجماعة المحلية المعنية تعتمد الحتساب الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات.
أذكرها.
يكون الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس األموال المنقولة نهائي وغير قابل للطرح أو لإلرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بهذه المداخيل ويتعلق
األمر بمداخيل رؤوس األموال المنقولة المدفوعة قبل غرة جانفي  2021الخاضعة للخصم من المورد بنسبة  %35ومداخيل رؤوس األموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة
جانفي  2021الخاضعة للخصم من المورد بنسبة .%20
قاعات الشاي ومحالت صنع المرطبات المنتصبة خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي. 2015
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بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية.
يتعين اإلدالء بهذه المعلومات وجوبا طبقا ألحكام الفقرة  Vمن الفصل  59من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك إلثبات األحقية في
االنتفاع بالنظام التقديري لمدة ست سنوات أخرى بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا ل لحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي .2015
أَضف قائمة عند االقتضاء.
الرمز  : 1 :ملك  :2 -مسوغ.
الرمز :1 :آالت نجارة :2 ،آالت لحام :3 ،خزانات مبردة :4 ،آالت ضغط لتحضير القهوة :5 ،آالت طبخ:6 ،كراسي  :7 ،طاوالت :8 ،حواسيب :9 ،آالت نسخ : 10 ،وسـائل
أخرى (أذكرها).
الرمز :1 :ذاتي:2 -قرض  :3 -إيجار مالي  :4 -طرق أخرى :أذكرها.
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( )7الرمز :1 :عربة لنقل األشخاص  :2 -عربة لنقل البضائع.
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شخص في الكفالة

اإلقامة
محل اإلقامة

األصلي()4

محل اإلقامة الثانوي (بما في ذلك
الموجودة خارج البالد التونسية) ()4

مالك
متسوغ
بصفة مجانية
السيارات المعدّة لنقل األشخاص
النوع
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عدد األطنان الحجمية
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العدد

األول)
عـدد العملة بالمنازل وغيرهم من األجراء الذين أعمارهم دون ستين سنـة (باستثناء العامل ّ

أسفـار النزهـة أو السياحـة بالخـارج خالل السنة
العدد
الرتبي

عدد
السفرات

العدد
الرتبي

الوجلة

1

3

2

4

عدد
السفرات

خاص باإلدارة
القباضة المالية بـــ .........................

الوجلة

إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات
رمز الدفع

رمز القباضة
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التي تضمنها هذا التصريح.

رقم الوصل
تاريخ الوصل

اليوم

الشهر

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

السنة

طابع القبــاضة
()1
()2
()3
()4
()5

اإلمضــــاء والخـتـم

أرفق التصريح بالوثائق التي تبين أرقام الحسابات المفتوحة باسمكم ولحسابكم لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد إن وجدت.
بما في ذلك العناصر التي تهم األشخاص الذين هم في الكفالة والذين ال يصرحون بدخل شخصي  .وفي هذه الحالة إفراد كل شخص في الكفالة بكشف.
اسم ولقب الشخص المعني بإيداع التصريح بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الشخص في الكفالة.
ضع عالمة ) (Xفي القسيمة المناسبة.
ضع  1:ـ في صورة الدفع الكلي  2ـ في صورة الدفع المؤجل.
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