
 (1) جبائي ركّراس الشروط المتعلق بممارسة مھنة مستشا
 
 
 

  ، فصول6ھذا الكّراس من بابین ویتكّون ـ  
 .ـ یسحب ھذا الكّراس من مكاتب مراقبة األداءات في نسختین 

 
 شروط یتعلق بممارسة مھنة مستشار جبائيكراس 

 
 الباب األّول 
 أحكام عامة

 
 : الفصل األّول  
شروط ممارسة مھنة مستشار جبائي وذلك طبقا ألحكام القانون              یضبط ھذا الكّراس       

المتعلق بالموافقة على المستشارین       1960 دیسمبر     14المؤرخ في      1960 لسنة     34عدد   
 المتعلق بتبسیط       2001 أوت       7 المؤرخ في          2001 لسنة       91الجبائیین والقانون عدد          

بل مصالح وزارة المالیة في        اإلجراءات اإلداریة الخاّصة بالرخص اإلداریة المسلمة من ق            
 .النشاطات الراجعة إلیھا بالنظر وكذلك لألحكام التشریعیة والترتیبیة ذات العالقة

 
  :2الفصل  
یخضع ألحكام ھذا الكّراس كّل شخص طبیعي أو معنوي یمارس مھنة مستشار جبائي  

 1960  دیسمبر 14 المؤرخ في     1960 لسنة    34على معنى الفصل األول من القانون عدد            
 .المتعلقة بالموافقة على المستشارین الجبائیین

 
  :3الفصل  
یجب على األشخاص المتعاطین لمھنة مستشار جبائي المحافظة على السر المھني                     

فیما یتعلق بجمیع المعلومات ذات الصبغة السریة التي یمكنھم اإلطالع علیھا أثناء قیامھم                        
 . بمھامھم

 
 الباب الثاني
  النشاطفي شروط ممارسة

 
   :4الفصل  
یتعّین على كّل شخص یرغب في ممارسة مھنة مستشار جبائي أن یودع نسخة من                       

 . ھذا الكّراس تحمل إمضاءه لدى مكتب مراقبة األداءات الراجع إلیھ بالنظر
                                                

 )2001 لسنة 90الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  (2001 نوفمبر 5 تّمت المصادقة علیھ بقرار السید وزیر المالیة المؤرخ في  (1)
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 ".إطلعت ووافقت"ویكون اإلمضاء مّعرفا بھ ویقع بآخر صفحة مسبوقا بعبارتي  

 
عنوي فإّن الكّراس یجب أن یكون ممضى من قبل ممثلھ                   وبالنسبة إلى الشخص الم       
 . القانوني

 
  :5الفصل  
یتعّین على كّل شخص طبیعي یرغب في ممارسة مھنة مستشار جبائي أو یرفق                             

 : كّراس الشروط بالوثائق التالیة
 

 السیرة الذاتیة،  -
 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة، -
أو نسخة من قائمة في الخدمات بالنسبة         نسخة مطابقة لألصل من الشھادة العلمیة          -

 یة الجبایة، رإلى إطارات إدا
  لم یمض على تاریخھا أكثر من شھرین، 3بطاقة عدد  -
 . سند ملكیة أو عقد كراء المحل المعّد لممارسة النشاط -

 
أما بالنسبة إلى الشخص المعنوي فإّن الكراس یجب أن یكون مرفوقا بكافة الوثائق                      

القانوني وبنسخة مطابقة لألصل من         فقرة السابقة بالنسبة إلى ممثلھ            المنصوص علیھا بال    
 . القانون األساسي

 
  :6الفصل 

 : المواصفات التالیة یجب أن تتوّفر في المحّل المعّد لممارسة النشاط 
 شروط سالمة العاملین فیھ وسالمة حرفائھ،  -
 شروط النظافة وحفظ الصحة،  -
مارسة النشاط بصفة مرضیة كوسائل تنظیم          التجھیزات والوسائل الضروریة لم       -

 العمل بالمكتب واستقبال الحرفاء وإسداء الخدمات لھم وحفظ وثائقھم، 
مستشار "التعریف بالمكتب بلوحة تثبت على بابھ الرئیسي وتحتوي على عبارة                   -

 باللغة العربیة مع إمكانیة استعمال لغة ثانیة إلى جانب اللغة العربیة،" جبائي
 .ھ دورة میاهجناح صحي ب -
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