
 كّراس الشروط
 

 (1)المتعلق بإحداث وتسییر مكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي 
 
 

 : یتكّون ھذا الكراس من 
 

  فصال، 19 أبواب و6 صفحات تحتوي على 7 -
 من القانون عدد     51 یتضمن قائمة األستاذیات المشار إلیھا بالفصل          1ملحق عدد    -

انون المالیة لسنة      والمتعلق بق    2000 دیسمبر     25 المؤرخ في       2000 لسنة     98
2001، 

 لسنة  98 من القانون عدد       56 إلى    50 یتضّمن نّص الفصول من        2وملحق عدد     -
 .2001 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2000 دیسمبر 25 المؤرخ في 2000

  
 

 البــــــــــــــاب األّول
 أحكـام عامــة

 
 :الفصل األّول 

 إلى 50 الجبائي ألحكام الفصول من  یخضع إحداث وتسییر مكاتب اإلحاطة واإلرشاد      
 والمتعلق بقانون المالیة 2000 دیسمبر  25 المؤرخ في    2000 لسنة   98 من القانون عدد     56

 وكذلك لمقتضیات ھذا الكّراس وغیرھا من األحكام التشریعیة والترتیبیة ذات                  2001لسنة  
 .العالقة

 
 :2الفصل 

، مكاتب اإلحاطة واإلرشاد       2001 من قانون المالیة لسنة            50وفقا ألحكام الفصل        
الجبائي ھي مؤسسات خاّصة یتمثل غرضھا في تأطیر حرفائھا ونشر الوعي بالواجب                            

 . الجبائي لدیھم وإرشادھم ومساعدتھم على القیام بواجباتھم الجبائیة
 

 : ولھذا الغرض یمكن لھذه المكاتب القیام بالمھام التالیة لفائدة حرفائھا  
ئیة وإعالم المطالبین باألدء وإرشادھم بحقوقھم وواجباتھم                     نشر الثقافة الجبا        -

 الجبائیة،
 إعداد التصاریح الجبائیة، -
 مساعدة المطالبین باألداء أمام مصالح الجبایة وتمثیلھم أمام ھذه المصالح، -

                                                
 ماي 22 المؤرخ في 41الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد (، 2001 ماي 15 تّمت المصادقة علیھ بقرار السید وزیر المالیة المؤرخ في  (1)

2001( 
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التصریح بالوجود،  (القیام بكّل الموجبات اإلداریة األخرى ذات الصبغة الجبائیة              -
 صبغة جبائیة، طلب استشارة جبائیة، تقدیم توضیحات أو          طلب شھادة إداریة ذات   

 ...).مبررات لمصالح الجبایة، التصریح عن بعد
 

وال یمكن لمكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي مسك محاسبة لفائدة الغیر أو تمثیل                           
مستشار (المطالب باألداء لدى المحاكم إّال إذا كان مستغل المكتب مؤھال لذلك وفقا للقانون                  

 ). بائي، محامج
 

 :3الفصل 
على الشخص الراغب في إحداث مكتب لإلحاطة واإلرشاد الجبائي أن یرفق                                  
التصریح الموحد إذا كان الباعث شخصا طبیعیا أوالتصریح بالوجود أو التصریح باإلستثمار 

 : إذا كان الباعث شخصا معنویا بالوثائق التالیة
 
 : بممثلھ القانوني ـ الوثائق المتعلقة بباعث المشروع أو 1
  نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة،-

ـ نسخة مطابقة لألصل ألستاذیة في اختصاص ذي عالقة بالجبایة من بین األستاذیات          
  لھذا الكّراس،1المذكورة بالملحق عدد 

  أشھر،3 لم یمض على تاریخھا أكثر من 3ـ بطاقة عدد 
 .شھر أ3ـ شھادة إقامة لم یمض على تاریخھا أكثر من 

 
 :  ـ الوثائق المتعلقة بالمشروع2
  سند ملكیة أو عقد كراء المحل المعّد لممارسة النشاط،-

 ـ القانون األساسي للمؤسسة إذا كان الباعث شخصا معنویا،
 ...)الھاتف، الفاكس، األنترنات االثاث،( ـ قائمة التجھیزات المخصصة لممارسة النشاط

 روع،ـ برنامج اإلنتدابات لفائدة المش
ـ نسخة من كّراس الشروط ممضاة من قبل باعث المشروع إذا كان الباعث شخصا                    

 .طبیعیا أو من قبل ممثلھ القانون إذا كان الباعث شخصا معنویا
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 البــــــــــــــاب الثاني
 الشروط المتعلقة باإلمكانیات المادیة والبشریة

 
 :4الفصل 

 :  لممارسة النشاط المواصفات التالیةیجب أن تتوفر في المحّل المعّد 
 

 شروط سالمة العاملین فیھ وسالمة حرفائھ، -
 شروط النظافة وحفظ الصحة، -
التجھیزات والوسائل الضروریة لممارسة النشاط بصفة مرضیة كوسائل تنظیم                 -

 العمل بالمكتب واستقبال الحرفاء وإسداء الخدمات لھم وحفظ وثائقھم،
ھار كّراس الشروط والتراتیب الداخلیة للمكتب                  لوحة للمعلقات تستعمل إلش           -

وخاّصة منھا توقیت العمل وكذلك تعریفة الخدمات المسداة والبالغات الصادرة                
 عن اإلدارة والمتعلقة بالجبایة وغیرھا من الوثائق التي یمكن إشھارھا للعموم،

مكتب "التعریف بالمكتب بلوحة تثّبت على بابھ الرئیسي وتحتوي على عبارة                        -
باللغة العربیة مع إمكانیة استعمال لغة ثانیة إلى جانب                  " إحاطة وإرشاد جبائي    

 .اللغة اللغة العربیة العربیة
 .جناح صحي بھ دورة میاه -

 
 :5الفصل 

یتعّین على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي توفیر اإلمكانیات البشریة الالزمة للقیام               
ارات من ذوي اإلختصاص في الجبایة بالعدد        بمھامھ في أحسن الظروف وذلك بانتداب اإلط       

 . الكافي والعمل على تنمیة مؤھالتھم المھنیة
 

 البــــــــــــــاب الثالث
 الشروط المتعلقة بالواجبات المھنیة للمكتب 

 
 :6الفصل 

 : على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي احترام أخالقیات المھنة وذلك خاّصة بـ  
 

  نزاھة وموضوعیة واستقاللیة، القیام بمھامھ بكّل -
الحرص على جودة خدماتھ وتجنب القیام بأي عمل مخالف للتشریع الجبائي                           -

 الجاري بھ العمل أو المساعدة على ذلك، 
التعھد بالخدمات المطلوبة من قبل الحرفاء في حدود ما تسمح بھ إمكانیاتھ المادیة                -

 والبشریة، 
 مھنة واستقاللیتھا، تجنب كّل ما من شأنھ أن یمّس بسمعة ال -
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الحرص على حسن معامالتھ مع حرفائھ وتجّنب كل ما من شأنھ أن یوتر العالقة                  -
التي تربطھ بھم كاإلمتناع عن إرجاع الدفاتر والوثائق أو ممارسة أیة ضغوطات                

 علیھم مھما كان نوعھا،
مات احترام التزاماتھ مع حرفائھ من حیث بذل العنایة الالزمة لتنفیذ ھذه اإللتزا                    -

 واحترام اآلجال المتفق علیھا إلنجازھا وخاّصة آجال التصاریح الجبائیة،
 
 

 :7الفصل 
یتحّمل مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي مسؤولیة أعمالھ وھو غیر ملزم بتعلیمات                    

 .حرفائھ ذات الصبغة المھنیة
 

 :8الفصل 
ھده بالخدمة وصال على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي أن یسّلم للحریف بمناسبة تع      

مؤرخا وممضى من قبل المسؤول على المكتب أو من ینوبھ یقتطع من دفتر ذي جذاذات                        
 : مرقم في سلسلة منتظمة وغیر منقطعة ویحتوي خاّصة على 

 
 ـ تاریخ التعھد بالخدمة، 
 ـ تاریخ إنجاز الخدمة،

 ـ مقابل الخدمة،
 .ـ الوثائق التي قّدمھا الحریف عند طلب الخدمة

 
 تنسحب أحكام الفقرة األولى من ھذا الفصل على الخدمات التي أبرمت بشأنھا                       وال

 .اتفاقیة بین الحریف والمكتب
 

 :9الفصل 
على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي إرجاع الوثائق التي تسلمھا من الحریف بمجرد 

 .إنھاء الخدمة وذلك مقابل وصل
 

 :10الفصل 
بائي ختم وإمضاء جمیع الوثائق التي یعّدھا أو                 على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الج         

وال یحرر ھذا اإلمضاء المطالب باألداء من واجب إمضاء تصاریحھ           . یسلمھا لفائدة حرفائھ  
 .وغیرھا من الوثائق طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل

 
 :11الفصل 

ع النظر بكّل على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي إعالم مكتب مراقبة األداءات مرج
ما یطرأ من تغییر على المكتب سواء تعلق األمر بتغییر مقر النشاط أو تغییر الممثل القانوني 

 .للمكتب أو تغییر جوھري إلمكانیاتھ المادیة أو البشریة
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 :12الفصل 
على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي الحرص على انتظام ساعات العمل وتوفیر                     

 .مة بالمكتب خالل كامل أوقات العملالكفاءات البشریة الالز
 

 :13الفصل 
یتعّین على باعث المشروع أو ممثلھ القانوني إذا كان الباعث شخصا معنویا المشاركة 
 .شخصیا وتشریك أعوان المكتب في دورات التكوین والرسكلة التي تضبطھا وزارة المالیة

 
 

 البــــــــــــــاب الرابـــــع 
 جبات الحرفـــاءالشروط المتعلقة بوا
 

 :14الفصل 
على الحریف أن یحترم التراتیب الداخلیة المتعلقة بتسییر مكتب اإلحاطة واإلرشاد                   

 .الجبائي وتجّنب كّل ما من شأنھ أن یعّطل أو یمّس بالسیر العادي لنشاطھ
 

 :15الفصل 
لضمان جودة الخدمات المسداة من قبل المكتب على الحریف أن یوّفر للمكتب جمیع                 

 .الوثائق والمعطیات الالزمة إلسداء الخدمة المطلوبة
 
 

 البــــــاب الخامـــس
 تعریــــــــــفة الخدمــــــــات

 
 :16الفصل 

على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي أن یحرص على أن تكون أتعابھ معقولة                              
 :باعتبار

 ـ مّدة الوقت المخّصص لتنفیذ الخدمة،
 عقیدات فیھا،ـ أھمیة الخدمة ومستوى الت

ـ المتطلبات اإلستثنائیة التي یستوجبھا إسداء الخدمة كالحاجة إلى كفاءات خاّصة أو                  
 .سرعة التنفیذ

 
غیر أّنھ وبالنسبة إلى الخدمات المتعلقة بإعداد التصاریح الجبائیة تكون التعریفة                          

 : القصوى بدون اعتبار األداء على القیمة المضافة كاآلتي
 
ألشخاص الطبعیین أو المعنویین الخاضعین للضریبة على الدخل أو            بالنسبة إلى ا  ) 1

  دینارا عن كل تصریح،25: الضریبة على الشركات حسب النظام الحقیقي

http://www.pdffactory.com


 6

 
بالنسبة إلى األشخاص الطبیعیین الذین یحققون قصرا مداخیل متأتیة من األجور                ) 2

 . دنانیر عن كّل تصریح5: والمرتبات أو من الجرایات 
 
  دنانیر عن كل تصریح،10: سبة إلى الحاالت األخرى بالن) 3
 

یمكن للحریف إبرام اتفاقیة مع المكتب لإلنتفاع بجمیع خدماتھ المتعلقة بإعداد                                 
التصاریح الجبائیة وتمثیلھ أو مساعدتھ أمام مصالح الجبایة وذلك مقابل أجرة سنویة تقدیریة                

 : بدون اعتبار األداء على القیمة المضافة ال تفوق
  دینار بالنسبة إلى الخاضعین لألداء حسب النظام الحقیقي،200ـ 
 . دینار في الحاالت األخرى50ـ 
 

 البــــــاب السادس
 أحكــــــام مختلفــــــــــة

 
 :17الفصل 

یلزم كّل شخص مدعو بحكم وظیفتھ أو مشموالتھ لإلطالع على المعلومات التي                          
 في نطاق ممارستھ لنشاطھ بالمحافظة على السّر             یمسكھا مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي       

 . المھني
 

 :18الفصل 
على مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي تقدیم المساعدة الالزمة ألعوان المصالح                          

 من قانون    52المختصة بوزارة المالیة المكلفین بإجراء المراقبة المنصوص علیھا بالفصل               
 .مدى احترام المكتب لمقتضیات ھذا الكّراس والمتعلقة بالتثبت من 2001المالیة لسنة 

 
 :19الفصل 

لضمان حسب سیر مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي على باعث المشروع إذا كان                    
شخصا طبیعیا أو ممثلھ القانوني إذا كان الباعث شخصا معنویا إمضاء اإللتزام الموالي الذي             

 .یكّون جزءا ال یتجزأ من ھذا الكّراس
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  باحترام شروط إحداث وتسییر مكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائيالتزام

 
 : إني الممضي أسفلھ 

 
 : .............................................................................................ـ اإلسم 

 
 ...............................: ..............................................................ـ اللقب 

 
 المسلمـــــة.......................................... ـ صاحب بطاقة التعریف الوطنیة عدد 

 
ـ   ...........................................................في ..................................... ب
 

لقــانوني لمكتب اإلحــاطــة واإلرشــاد الجبـــائي              بصفتي البــاعث أو الممثــل ا             
ـ   ....................................................................................................الكائــن ب
 

 إلى  50أصّرح بأني اطلعت على مقتضیات ھذا الكّراس وعلى أحكام الفصول من                    
 الملحقة بھ والمتعلقة بإحداث وتسییر مكاتب اإلحاطة                 2001ة    من قانون المالیة لسن         56

 .واإلرشاد الجبائي والتزم بالسھر على احترام ما جاء بھا وبتحّمل تبعات اإلخالل بھا
 
 

 .......................حّرر بـ         
 

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

              اإلمضاء         
 )معّرف بھ           (        
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 1ملحق عدد 
 لكراس الشروط المتعلق

 بممارسة مھنة مستشار جبائي
 

 51قائمة األستاذیات المشار إلیھا بالفصل 
 2000 دیسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98من القانون عدد 

 2001والمتعلق بقانون المالیة لسنة 
 
 

 األستاذیة اإلختیارات
 سبة  ـ األستاذیة في علوم المحا1 
 ـ األستاذیة في الدراسات التجاریة العلیا2 
  األستاذیة في التجارة الدولیة – 3 
  األستاذیة في المالیة– 4 
  األستاذیة في التسویق– 5 
  األستاذیة في الدراسات العلیا التجاریة – 6 
  إدارة األعمال-
 یع  مقاوالت وتصّرف في المشار-
  تقنیات محاسبیة ومالیة -
  تقنیات جبائیة-

  األستاذیة في علوم التصرف– 7

  التصّرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة،-
  إدارة أعمال القطاع العام-

  األستاذیة في التصرف اإلقتصادي واإلجتماعي– 8

  األستاذیة في اإلدارة اإلقتصادیة واإلجتماعیة– 9 
  األستاذیة في دراسات المحاسبة– 10 
 األستاذیة في اإلقتصاد والتصّرف اإلجتماعي - 11 
  األستاذیة في اإلقتصاد والعالقات الدولیة– 12 
  الشعبة القضائیة-
  شعبة قانون المؤسسات-

 ـ شعبة اإلدارة والمالیة العمومیة

  األستاذیة في الحقوق والعلوم السیاسیة– 13

  األستاذیة في العلوم القانونیة– 14 
ات المعادلة لألستاذیات المذكورة سابقا  األستاذی– 15 

والتي یشتمل برنامج التدریس المتعلق بھا على مادة 
 .الجبایة
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 2ملحق عدد 
 لكراس الشروط المتعلق

 بإحداث وتسییر مكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي
 

  المؤرخ2000 لسنة 98 من القانون عدد 56 إلى 50الفصول من 
 2001 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2000 دیسمبر 25في 

 وضع إطار قانوني إلحداث مكاتب
 اإلحاطة واإلرشاد الجبائي

 
 

  : 50الفصل  
 

مكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي ھي مؤسسات خاّصة یتمثل غرضھا في تأطیر حرفائھا                 
 .ونشر الوعي بالواجب الجبائي لدیھم وإرشادھم ومساعدتھم على القیام بواجباتھم الجبائیة

 
 : ولھذا الغرض یمكن لھذه المكاتب القیام بالمھام التالیة لفائدة حرفائھا  

 الم المطالبین باألداء وإرشادھم بحقوقھم وواجباتھم الجبائیة؛نشر الثقافة الجبائیة وإع -
 إعداد التصاریح الجبائیة ؛ -
 مساعدة المطالبین باألداء أمام مصالح الجبایة وتمثیلھم أمام ھذه المصالح ؛ -
 . القیام بكل الموجبات اإلداریة األخرى ذات الصبغة الجبائیة -

 
 مسك محاسبة لفائدة الغیر أو تمثیل المطالب           وال یمكن لمكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي       

 .باألداء لدى المحاكم إال إذا كان مستغل المكتب مؤّھال لذلك وفقا للقانون
 

  :51الفصل 
 

یجب أن تتوفر في الشخص الطبیعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المستغل لمكتب                
 : اإلحاطة واإلرشاد الجبائي الشروط التالیة 

 
 ن ذوي الجنسیة التونسیة ؛أن یكون م -
 أن یكون مقیما بالبالد التونسیة ؛ -
 أن یكون متمتعا بجمیع حقوقھ المدنیة ونقي السوابق العدلیة ؛ -
 أن یكون حامال لألستاذیة في اختصاص ذي عالقة بالجبایة ؛ -
 . أن یتولى بصفة شخصیة ومباشرة إدارة المكتب وتسییر نشاطھ -

 
  :52الفصل 

 
 مكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي لكّراس شروط مصادق علیھ بقرار من              یخضع إحداث وتسییر   

 :وزیر المالیة یضبط خاّصة 
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 اإلمكانیات المادیة والمالیة والبشریة التي یجب أن تتوفر لدى ھذه المكاتب؛ -
 الواجبات المھنیة لھذه المكاتب ؛ -
 واجبات حرفاء ھذه المكاتب ؛ -
 .المكاتبتعریفة الخدمات المسداة من قبل ھذه  -

 
وتتولى المصالح المختصة بوزارة المالیة مراقبة مدى احترام المكاتب المذكورة لمقتضیات 

 .كّراس الشروط
 

  :53الفصل 
 

یلزم كّل شخص مدعو بحكم وظیفتھ أو مشموالتھ لإلطالع على المعلومات التي یمسكھا                    
 . المحافظة على السّر المھنيمكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي في نطاق ممارستھ لنشاطھ ب

 
  : 54الفصل 

 
عالوة على الحرمان من ممارسة النشاط وسحب اإلمتیازات الجبائیة یعاقب كّل مستغل                      

من ھذا القانون      52 و 51 و 50لمكتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي دون مراعاة أحكام الفصول               
 .  دینار5000 و 1000بخطیة جزائیة تتراوح بین 

 
 المخالفات المشار إلیھا بالفقرة األولى من ھذا الفصل وتتبعھا طبقا لإلجراءات                 تقع معاینة 

 .الجاري بھا العمل بالنسبة إلى المخالفات الجبائیة الجزائیة
 

  :55الفصل 
 

 من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على            39تضاف إلى الفصل     
 :  ھذا نّصھا IXالشركات فقرة 

 
IX    1989 لسنة     114 مكرر من القانون عدد           12رف النظر عن أحكام الفصل             ـ بص 

 والمتعلق بإصدار مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین           1989 دیسمبر   30المؤرخ في   
المداخیل المتأتیة من     % 50والضریبة على الشركات، تطرح من أساس الضریبة في حدود                      

 . وذلك خالل الثالث سنوات األولى للنشاطاستغالل مكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي 
 

 : ویستوجب اإلنتفاع بھذا الطرح 
 
 مسك محاسبة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات،  -
استغالل مكتب اإلحاطة واإلرشاد طبقا لكراس شروط مصادق علیھ من قبل وزیر                        -

 . المالیة
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  :56الفصل 

 
بیعیین والضریبة على الشركات     من مجلة على دخل األشخاص الط       48تضاف إلى الفصل    

 :  عشرون ھذا نّصھا VIIفقرة 
 

VII       1989 لسنة    14 من القانون عدد       12بصرف النظر عن أحكام الفصل         :  عشرون 
 والمتعلق بإصدار مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین           1989 دیسمبر   30المؤرخ في   

األرباح % 50ركات في حدود       والضریبة على الشركات تطرح من أساس الضریبة على الش                 
 .رشاد الجبائي وذلك خالل الثالث سنوات األولى للنشاط ة من استغالل مكاتب اإلحاطة واإلیالمتأت

 
 من الفصل    XIویستوجب اإلنتفاع بالطرح اإلستجابة للشروط المنصوص علیھا بالفقرة                 

 . من ھذه المجلة39
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