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الجباية المحلية

تقديــــم

تتمثؿ اىـ اىداؼ االصالح الجبائي الذي كرستو
مجمة الجباية المحمية الصادرة بالقانوف عدد 11

لسنة  1991المؤرخ في  11فيفري  ،1991فيما
يمي:

 الحد مف تعدد النصوص الجبائية وتشتتيا بتجميعياصمب مجمة موحدة،
 -تحسيف مردود معاليـ الجباية المحمية،

 احكاـ توزيع مردود بعض المعاليـ بيف الجماعاتالمحمية المعنية،
 تحقيؽ العدالة في التوظيؼ،وترشيد قاعدة المعاليـمف خالؿ اعتماد مقاييس موضوعية في تحديد

القاعدة الجبائية ،وربط نسب بعض المعاليـ بمستوى

الخدمات المسداة،
 تمكيف الجماعات المحمية مف تحديد نسب بعضالمعاليـ باعتبار خصوصياتيا العمرانية.

 تبسيط اجراءات التوظيؼ.ويمكف تصنيؼ معاليـ الجباية المحمية الى الفئات

اآلتية:
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-

المعاليم العقارية:

وتشمؿ المعموـ عمى العقارات المبنية والمعموـ عمى

االراضي غير المبنية.
-

المعاليم عمى االنشطة االقتصادية:

وتشمؿ المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة

الصناعية او التجارية او المينية ،والمعموـ عمى النزؿ.

 سائر المعاليم المرخص للجماعات المحلية فياستخالصها:
وتشمؿ المعموـ عمى العروض،مساىمة المالكيف
االجوار في نفقات االشغاؿ االولية واالصالحات
الكبرى المتعمقة بالطرقات واالرصفة وقنوات تصريؼ
المواد السائمة،معاليـ تتعمؽ بالموجبات والرخص

االدارية ،معاليـ االسواؽ ،معاليـ منح لزمة الممؾ
البمدي،المساىمة في انجاز مآوي جماعية لوسائؿ

النقؿ،معاليـ عف خدمات عمومية مقابؿ دفع أجر.
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-1المعموم عمى العقـارات
المبنية
 - 1 – 1ميدان التوظيف
الفصؿ  1مف مجمة الجباية المحمية

تخضع لممعموـ عمى العقارات المبينة العقارات الكائنة
بالمناطؽ الراجعة بالنظر لمجماعة المحمية باستثناء العقارات

المعدة لتعاطي أنشطة والخاضعة لممعاليـ الموظفة عمى
األنشطة.

يستوجب المعموـ عمى العقارات المبنية بتاريخ غرة جانفي مف
كؿ سنة كما يستوجب عمى العقارات التي يتـ إنجازىا أو

توسيعيا أو إعالؤىا أو التي تصبح خاضعة لممعموـ عمى

العقارات المبنية خالؿ السنة بموجب تغيير وجية إستعماليا
وذلؾ إبتداء مف تاريخ حصوؿ العمميات المذكورة.
 - 2 – 1المطالبون بالمعـموم
الفصؿ  2مف مجمة الجباية المحمية

ويستوجب المعموـ عمى العقارات المبنية عمى مالؾ العقار أو

المنتفع بو وفي صورة غياب مالؾ أو منتفع معروؼ

العقار وشاغمو وبالتالي
أ
يستوجب المعموـ مف طرؼ حائز
فإنو ال يمكف مطالبة متسوغي العقارات الخاضعة بيذا

المعموـ.
 - 3 – 1اإلعفاءات
الفصؿ  3مف مجمة الجباية المحمية

تعفى مف المعموـ :
 العقارات المبنية التي ىي عمى ممؾ الدولة أوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية أو الجماعات
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المحمية ما لـ تكف مسوغة.
 -المساجد وكؿ أماكف العبادة األخرى

 العقارات المبنية التي تممكيا الدوؿ األجنبية والمعدةإليواء المصالح اإلدارية التابعة لمسفارات أو القنصميات أو

المخصصة لسكف السفراء والقناصؿ المعتمديف لدى الدولة
التونسية شريطة المعاممة بالمثؿ .
ويتـ التثبت مف شرط المعاممة بالمثؿ بالرجوع إلى مصالح

و ازرة الشؤوف الخارجية.

 -العقارات المبنية التي تممكيا أو تشغميا بدوف مقابؿ

الجمعيات الخيرية أو اإلسعافية المعترؼ ليا بصبغة

المصمحة العامة عمى أف تخصص ىذه العقارات لممارسة
نشاط الجمعية ويتـ التثبت مف طبيعة الجمعية بالرجوع إلى
مصالح و ازرة الداخمية والتنمية المحمية.
 - 4 – 1أساس المعـموم
 -الفصؿ  4مف مجمة الجباية المحمية

يوظؼ المعموـ عمى العقارات المبنية عمى أساس %2

مف

الثمف المرجعي لممتر المربع لكؿ صنؼ مف أصناؼ
العقارات المبنية تضرب في المساحة المغطاة.

 األمر عدد  1185لسنة 2007مؤرخ في  14ماي  2007يتعمؽ
بضبط الحد األدنى والحد األقصى لمثمف

وقد تـ تحديد الثمف المرجعي لكؿ صنؼ مف أصناؼ

العقارات بعد تحيينو وبداية مف سنة  2008كما يمي:

المرجعي لممتر مربع المبني لكؿ صنؼ
مف أصناؼ العقارات الخاضعة لممعموـ
عمى العقارات المبنية .

-5-

المساحة المغطاة

الثمف المرجعي لممتر

صنؼ العقار

الصنؼ األوؿ مساحة ال تتعدى

مف  100إلى 162

 100ـ ـ

مساحة تفوؽ

الصنؼ الثاني

 100ـ ـ

المربع المبني( بالدينار)

مف  163إلى 216

والتتعدى  200ـ
ـ

الصنؼ الثالث

مساحة تفوؽ
 200ـ ـ

مف  217إلى 270

وال تتعدى 400
ــ

الصنؼ الرابع

مساحة تفوؽ
 400ـ ـ

مف  271إلى 324

 تتولى الجماعات المحمية بمداولة مف مجمسيا وبقرار معمؿتحديد الثمف المرجعي الذي يناسب مناطقيا ضمف الحدود

الدنيا والقصوى المذكورة.

 -يتـ تطبيؽ ىذا الثمف المرجعي بصفة موحدة عمى كامؿ

المنطقة البمدية

وتعتبر مساحة مغطاة المساحة المبنية الصالحة لمسكف دوف

اعتبار الشرفات غير المسقفة والمستودعات والدىاليز غير
المييئة لمسكف واألفنية.

 -يتـ تحديد المساحة المغطاة عمى أساس تصريح مالؾ

العقار والمعمومات المتوفرة لدى البمدية أو عمى أساس قيس
ميداني لمعقار بطمب مف المطالب بالمعموـ .
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 في صورة غياب التصريح تقوـ البمدية بتصنيؼ العقارفي أعمى صنؼ إال إذا أدلى المطالب بالمعموـ بما يخالؼ

ذلؾ.
 - 5 – 1نسب المعـموم
الفصؿ  5مف مجمة الجباية المحمية

حددت نسبة المعموـ عمى العقارات المبنية عمى أساس توفر
الخدمات التػالػيػة:
 -التنظيؼ،

 -التنوير العمومي،

 األرصفة المبمطة، الطرقات المعبدة، قنوات تصريؼ المياه المستعممة، قنوات تصريؼ مياه األمطار.وقد تـ ضبط ىذه النسبة كاآلتي :
 8% بالنسبة إلى العقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتيف .
 10% بالنسبة إلى العقارات المنتفعة بثالث أو أربع
خدمات .

 12% بالنسبة إلى العقارات المنتفعة بأكثر مف أربع
خدمات .

 14% بالنسبة إلى العقارات المنتفعة بأكثر مف أربع
خدمات وبخدمات أخرى مف دوف المشار إلييا أعاله .
وعالوة عمى النسب المذكورة تضاؼ إلى كؿ نسبة4%
-7-

بعنواف المعموـ الموظؼ لفائدة الصندوؽ الوطني لتحسيف
السكف حسب نفس اإلجراءات المعموؿ بيا بالنسبة إلى

المعموـ عمى العقارات المبنية.
الفصؿ  52مف قانوف المالية لسنة
 1999المتعمؽ بإعفاء العائالت مف
ذوي الدخؿ المحدود مف المعموـ لفائدة
الصندوؽ الوطني لتحسيف السكف
 - 6 – 1الحطّ من المعـموم

 الفصؿ  6مف مجمة الجباية المحمية. -األمر عدد  1254لسنة 1998

المؤرخ في  8جواف .1998

وتعفى مف المعموـ لفائدة الصندوؽ الوطني لتحسيف السكف
العائالت مف ذوي الدخؿ المحدود المنتفعة بإعانة قارة مف

الدولة أو مف الجماعات المحمية.
-يمنح الحط

مف المعموـ عمى العقارات المبنية إلى

المطالبيف بالمعموـ مف ذوي الدخؿ المحدود المنتفعيف بإعانة

قارة مف الدولة أو مف الجماعات المحمية ويمنح ىذا الحط
عمى ضوء مطمب كتابي يودع لدى مصالح الجماعات
المحمية مرفوقا بشيادة تثبت اإلنتفاع بإعانة قارة تسمـ مف
طرؼ الجية المانحة ليذه اإلعانة .
مطمب الحط يوقؼ استخالص المبالغ المثقمة ما لـ يقعالبت فيو مف طرؼ الجماعة المحمية .

تنظر لجنة المراجعة في مطالب الحط ويمنح بمقتضىقرارمف رئيس الجماعة المحمية المعنية بناء عمى مداولة مف
مجمسيا.

 -7 – 1توظيف المعموم عمى العقارات
المبنية.

*اإلحـصـاء :
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الفصوؿ مف  7إلى  29مف مجمة
الجباية المحمية .

لغاية توظيؼ المعموـ عمى العقارات المبنية تقوـ الجماعات
المحمية بإحصاء كؿ عشر سنوات يشمؿ جميع العقارات

المتواجدة بترابيا.

تنقسـ عممية اإلحصاء إلى مرحمتيف :
-1

المرحمة التحضيرية وتشمل،

 اإلعالف عمى فتح عمميات اإلحصاء وذلؾ بنشر إعالـ

في الرائد الرسمي لمجميورية التونسية وبصحيفتيف يوميتيف
قبؿ بدء عممية اإلحصاء بخمسة عشر يوما عمى األقؿ .

 تعييف أعواف اإلحصاء بقرار مف رئيس المجمس
البمدي.
 تعييف أعضاء لجنة المراجعة بقرار مف رئيس المجمس
البمدي.

وتتركب لجنة المراجعة مف :
 رئيس الجماعة المحمية أو مف ينوبو .

 عضويف مف مجمس الجماعة المحمية.
 قابض المالية أو مف ينوبو .

 الكاتب العاـ أو مف ينوبو دوف حؽ في التصويت.
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المرحمة الموالية،

يقوـ أعواف اإلحصاء بتعداد العقارات المبنية وذلؾ بتعمير
بطاقة اإلحصاء التي تتضمف عناصر ىامة تعتمد في

توظيؼ المعموـ (إسـ المالؾ – موضع العقار – عدد
-9-

الخدمات)،
 ضبط مبمغ المعموـ مف طرؼ المصالح البمدية .

 تتولى الجماعة المحمية إعالـ المتساكنيف بالمعموـ
وذلؾ بواسطة رسالة مضمونة الوصوؿ أو بواسطة إعالـ

يمضى نظير منو مف طرؼ المعني باألمر .وينبغي أف
يحتوي اإلعالـ عمى العناصر المعتمدة في تقدير المعموـ
وعمى ضبط آجاؿ تقديـ االعتراضات.

 يمكف لممواطف تقديـ إعتراضو في أجؿ شير مف بموغ

اإلعالـ إليو ويكوف ذلؾ بواسطة رسالة مضمونة الوصوؿ

مقابؿ تسميـ وصؿ في ذلؾ أو مباشرة لدى مصالح
الجماعة المحمية.
 تبت لجنة االعتراضات بحضور المواطف أو مف ينوبو
وفي حالة غيابو تواصؿ المجنة أعماليا كما لو حضر
المعترض وتكوف ق ارراتيا بأغمبية األصوات.

 تبمغ لجنة المراجعة ق ارراتيا إلى المعنييف باألمر

بواسطة رسالة مضمونة الوصوؿ أو إعالـ مع وصؿ

بالتسميـ.
 الفصوؿ مف  10إلى  13مف مجمةالجباية المحمية.

* اإلستخـالص :
 إثر الختـ النيائي لإلحصاء تتولى الجماعة المحمية إعدادجدوؿ تحصيؿ يمضى مف طرؼ رئيس الجماعة المحمية
إلكسائو الصبغة التنفيذية ثـ يوجو إلى قابض المالية لمشروع
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في إجراءات اإلستخالص ويتـ تثقيؿ جدوؿ التحصيؿ مع
بداية كؿ سنة مالية.

* الـواجـبـات:
 -الفصؿ  14مف مجمة الجباية المحمية

يقوـ المطالبوف بالمعموـ بإيداع تصريح حسب أنموذج توفره
اإلدارة يتضمف عديد العناصر تعتمدىا مصالح الجماعات

المحمية لتوظيؼ المعموـ .
 -الفصؿ  15مف مجمة الجباية المحمية

ويجب عمى المالكيف إعالـ الجماعات المحمية بواسطة
تصاريح بالبناءات الجديدة التي تـ توسيعيا أو إعالؤىا أو
التي انتيت مدة شغورىا أو التي أصبحت خاضعة لممعموـ

وبصفة عامة بكؿ التغييرات الحاصمة في تركيبة البناءات أو

في وجية استعماليا وذلؾ خالؿ الثالثيف يوما الموالية

إلنجاز العمميات المذكورة .

ويجب عمى المالكيف إعالـ الجماعات المحمية بواسطة
تصاريح بالبناءات الجديدة التي تـ توسيعيا أو إعالؤىا أو

التي انتيت مدة شغورىا أو التي أصبحت خاضعة لممعموـ

وبصفة عامة بكؿ التغييرات الحاصمة في تركيبة البناءات أو
في وجية استعماليا وذلؾ خالؿ الثالثيف يوما الموالية

 -الفصؿ  16مف مجمة الجباية المحمية

إلنجاز العمميات المذكورة .

كما يتعيف عمى كؿ مشتر لعقار خاضع لممعموـ أف يتثبت
مف أف المعموـ الموظؼ عمى العقار إلى تاريخ يوـ البيع قد
تـ دفعو  .وفي صورة عدـ الدفع يصبح المشتري متضامنا
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مع البائع في ما تخمد مف المعموـ قبؿ إنتقاؿ ممكية العقار.
 -الفصؿ  17مف مجمة الجباية المحمية

 -ويتعيف عمى المالؾ السابؽ في حالة نقؿ ممكيتو إعالـ

 -الفصؿ  17مكرر مف مجمة الجباية

حرصا مف المشرع عمى تحسيف طرؽ استخالص المعاليـ

الجماعة المحمية المعنية بذلؾ بواسطة تصريح توفره اإلدارة.

المحمية

الراجعة لمجماعات المحمية  ،فقد أوجب عمى المالؾ
والمتسوغ والشاغؿ بأي وجو لعقار مبني ولو لـ يتـ إنجاز
بنائو بالكامؿ باستثناء أصوؿ المالؾ أو فروعو وعمى كؿ

شخص يقوـ لحساب الغير بمقابؿ بإدارتو  ،إيداع تصريح
لدى الجماعة المحمية التي يوجد بدائرتيا الترابية

العقار،يتضمف بيانات تخص العقار واألشخاص المعنييف
بيذا الواجب وتاريخ بداية التسويغ أو االستغالؿ.
 الفصؿ  13مف مجمة الجباية المحميةكما تـ تنقيحو بالفصؿ  53مف قانوف
المالية لسنة  2006وبالفصؿ  33مف
قانوف المالية لسنة  2009وبالفصؿ
 55مف قانوف المالية لسنة 2013

كمػػا أوجػػب عمػػى المطػػالبيف بػػالمعموـ اإلدالء بشػػيادة يسػػمميا
ق ػ ػػابض المالي ػ ػػة محتس ػ ػػب الجماع ػ ػػة المحمي ػ ػػة تثب ػ ػػت خ ػ ػػالص
المعم ػ ػػوـ المس ػ ػػتوجب عن ػ ػػد طم ػ ػػب الحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى الخ ػ ػػدمات

والرخص والشيادات التالية:

 -رخصة البناء أو التسييج،

 رخصة تغيير صبغة عقار مف محؿ سكني إلى محؿتجاري أو ميني.

 قرار مصادقة عمى عمميات تقسيـ. شيادة ترسيـ العقار بجدوؿ التحصيؿ. -شيادة المسكف الرئيسي.

 محضر معاينة تطابؽ األشغاؿ.- 12 -

 رخصة إشغاؿ بناية.-التعريؼ باإلمضاء عمى العقود الناقمة لمممكية او لممكية

الرقبة او حؽ

االنتفاع بعقارات بمقابؿ أو بغير مقابؿ،

التعريؼ باإلمضاء عمى الرھوف العقارية،-التعريؼ باإلمضاء عمى عقود كراء أو استغالؿ العقارات،

-رخصة ىدـ عقار

الفصؿ  )19فقرة (I

مف مجمة

الجباية المحمية كما تـ تنقيحيا بالفصؿ
 54مف قانوف المالية لسنة .2007

* العـقـوبــات:
في صورة عدـ الخالص تستوجب المبالغ المثقمة لدى
القابض خطية تأخير تساوي %0775

عف كؿ شير

تأخير أو جزء منو تحتسب ابتداء مف اليوـ األوؿ مف الشير

الثاني الموالي لمشير الذي تـ فيو تنبيو المطالب بالمعموـ
بالصيغة القانونية .

وال تطبؽ الخطية في صورة دفع المعموـ خالؿ السنة التي تـ

فييا تثقيؿ المعموـ .
الفصؿ  )19فقرة  (IIIمف مجمة الجباية

المحمية كما تمت اضافتيا بالقانوف عدد
 53لسنة  2007المؤرخ في  8أوت
.2007

في صورة إخالؿ المالؾ أو المتسوغ أو الشاغؿ بأي وجو

لمعقار  ،بواجب التصريح المنصوص عميو بالفصؿ17
مكرر مف مجمة الجباية المحمية  ،أو في صورة إيداع

تصريح منقوص أو مغموط  ،يتـ توظيؼ خطية تساوي ثالث

مرات الثمف المرجعي األقصى لممتر المربع ألعمى صنؼ
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مف أصناؼ العقارات المنصوص عمييا بالفصؿ  4مف مجمة
الجباية المحمية .
الفصؿ  )19فقرة  ) IVمف مجمة

الجباية المحمية كما تـ تنقيحيا بالفصؿ
 54مف قانوف المالية لسنة 2007

يكوف المتسوغ أو الشاغؿ لمعقار أو الشخص الذي يقوـ

لحساب الغير بإدارة ذلؾ العقار  ،متضامنا مع المالؾ في
دفع أصؿ المعموـ المستوجب وخطايا التأخير المتعمقة بو

بعنواف السنة التي أبرـ أثناءىا عقد الكراء أو بدأ خالليا

اإلشغاؿ والسنوات الموالية وذلؾ إلى تاريخ التصريح عمى

سبيؿ تسوية الوضعية أو نياية التسويغ أو اإلشغاؿ.
 – 2المعموم عمى األراضي
غير المبنية

 -1 – 2ميدان التطبيق
الفصالف  30و  31مف مجمة الجباية
المحمية

يوظؼ المعموـ عمى األراضي غير المبنية وعمى كؿ
األراضي غير المبنية المتواجدة بالمناطؽ الراجعة بالنظر

لمجماعات المحمية .

ويستوجب ىذا المعموـ مف طرؼ مالؾ األراضي أو المنتفع

بيا وفي صورة غياب مالؾ أو منتفع معروؼ يستوجب
المعموـ مف طرؼ حائز العقار أو شاغمو.
 - 2 – 2اإلعفاءات
الفصؿ  32مف مجمة الجباية المحمية
كما وقع تنقيحو بالفصؿ  43مف القانوف
عدد  123لسنة  2001المؤرخ في
 28ديسمبر  2001المتعمؽ بقانوف
المالية لسنة  2002و بالفصؿ  82مف

تعفى مف المعموـ عمى األراضي غير المبنية:
 األراضي التي تممكيا الدولة والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة االدارية والجماعات المحمية.

 األراضي غير المبنية المسيجة التابعة لمبناءات الفردية
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القانوف عدد  90لسنة  2004المؤرخ
في  31ديسمبر  2004المتعمؽ بقانوف
المالية لسنة .2005

والمستعممة كحدائؽ ليذه البناءات وذلؾ في حدود 1000
متر مربع بما في ذلؾ مساحة البناية .

 األراضي غير المبنية المسيجة والتابعة لمبناءات

الجماعية والمستعممة كحدائؽ ليذه البناءات .

األراضي غير المبنية المسيجة والمشجرة التابعة لمبناءات.
 األراضي الفالحية كما وقع تعريفيا بالتشريع الجاري بوالعمؿ.

 األراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة

والمستغمة في نطاؽ نشاط صناعي أو تجاري أو ميني .

 األراضي غير المبنية الكائنة بالمناطؽ الصناعية

السكنية والسياحية والمناطؽ المعدة إلستعماؿ حرفي أو
ميني والمقسمة طبقا لمتشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ ما
لـ يقع التفويت فييا مف طرؼ المقسـ.
 األراضي غير المبنية الكائنة بالمناطؽ المحجر فييا
البناء .

 األراضي الداخمة في مناطؽ المدخرات العقارية

والتدخؿ العقاري المحددة طبقا لمتشريع والتراتيب الجاري بيا
العمؿ .

األراضي غير المبنية المييأة والمقتناة مف قبؿ الباعثيف
العقارييف وذلؾ لمدة سنتيف إبتداء مف تاريخ إقتنائيا.
 – 3 – 2أساس المعموم ونسبتو
-الفصؿ  33مف مجمة الجباية المحمية

يوظؼ المعموـ عمى العقارات المبنية بنسبة  0,3%مف
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القيمة التجارية الحقيقية لألراضي وتضبط ىذه القيمة بالرجوع
إلى عقود التفويت أو بالمقارنة مع قيمة األراضي المجاورة

والمشابية.
الفصؿ  33مف مجمة الجباية المحميةاألمر عدد  1186لسنة 2007
مؤرخ في في  14ماي  2007يتعمؽ
بضبط المعموـ بالمتر المربع بالنسبة

لألراضي غير المبنية.

وفي صورة صعوبة تحديد ىذه القيمة يوظؼ المعموـ بالمتر
المربع تصاعدي وذلؾ حسب كثافة المناطؽ العمرانية

المحددة بمثاؿ التييئة العمرانية وقد تـ بداية مف سنة
2008ضبط المعموـ باألمر عدد  1186المؤرخ في 14
ماي  2007كما يمي:

المعموـ بالدينارلمػ

المنطقة
* منطقة ذات كثافة عمرانية

(ـ)2
0,318

مرتفعة
* منطقة ذات كثافة عمرانية

0,095

متوسطة
* منطقة ذات كثافة عمرانية

0,032

منخفضة
الفصؿ  13مف مجمة الجباية المحمية
كما

تـ تنقيحو بالفصؿ  53مف القانوف عدد
 106لسنة  2005المؤرخ في 19
ديسمبر  2005المتعمؽ بقانوف المالية
لسنة 2006وبالفصؿ  33مف قانوف

لتحسيف إستخالص المعموـ عمى العقارات غير المبنية،

أوجب المشرع عمى المطالبيف بيذا المعموـ اإلدالء بشيادة

يسمميا قابض المالية محتسب الجماعة المحمية تثبت

خالص المعموـ المستوجب عند طمب الحصوؿ عمى
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المالية لسنة  2009وبالفصؿ  55مف
قانوف المالية لسنة 2013

الرخص والشيادات التالية:
 -رخصة البناء أو التسييج.

 رخصة تغيير صبغة عقار. -قرار مصادقة عمى عمميات تقسيـ.

 شيادة ترسيـ العقار بجدوؿ التحصيؿ. محضر معاينة تطابؽ االشغاؿ. -رخصة اشغاؿ بناية.

 التعريؼ باإلمضاء عمى العقود الناقمة لمممكية او لممكيةالرقبة او حؽ االنتفاع بعقارات بمقابؿ أو بغير مقابؿ،
-التعريؼ باإلمضاء عمى الرھوف العقارية،

التعريؼ باإلمضاء عمى عقود كراء أو استغالؿ العقارات، - 4 – 2إجراءات توظيف المعـموم
الفصؿ  34مف مجمة الجباية المحمية

رخصة ىدـ عقارتطبؽ نفس اإلجراءات المعموؿ بيا بالنسبة لممعموـ عمى
العقارات المبنية عمى المعموـ عمى األراضي غير المبنية

والمتعمقة باإلحصاء واإلستخالص والواجبات والمراقبة
ومعاينة المخالفات والنزاعات والعقوبات.
 -3المعموم عمى
المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو
المينية

 - 1– 3األشخاص الخاضعـون

الفصؿ  35مف مجمة الجباية المحمية

يخضع لممعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
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كما تـ تنقيحو بالفصؿ  65مف قانوف
المالية لسنة .2002

التجارية أو المينية المستخمص لفائدة الجماعات المحمية
خاصة :

 األشخاص الطبيعيوف الخاضعوف لمضريبة عمى الدخؿ

بعنواف األرباح الصناعية والتجارية وأرباح الميف غير

التجارية.

 األشخاص المعنويوف الخاضعوف لمضريبة عمى
الشركات.

 تجمعات المصالح االقتصادية وشركات األشخاص و
شركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مينة غير

تجارية.

 يستوجب المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعيةأو التجارية
أو المينية مف طرؼ األشخاص المشار إلييـ أعاله حتى في
صورة

إعفائيـ مف الضريبة عمى الدخؿ أو مف الضريبة عمى

الشركات بمقتضى أحكاـ تتعمؽ باإلمتيازات الجبائية أو

بمقتضى القانوف العاـ.
 -2– 3اإلعفاءات
الفصؿ  36مف مجمة الجباية المحمية
كما تـ تنقيحو بالفصؿ  80مف قانوف
المالية لسنة .2005

نص الفصؿ  36مف مجمة الجباية المحمية عمى إعفاءات
لفائدة األشخاص الذيف ليس ليـ مقر دائـ بالبالد التونسية
واألشخاص الخاضعيف لممعموـ عمى النزؿ والمؤسسات

الموجودة بالمناطؽ اإلقتصادية الحرة والمؤسسات المعفاة
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بمقتضى إتفاقيات خاصة.
أ -إعفاء األشخاص الذين ليس ليم مقر دائم بالبالد
التونسية :
يعفى مف المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية
أو التجارية أو المينية .
 )1األشخاص الطبيعيوف أو المعنويوف غير المقيميف الذيف
يتحصموف عمى مكافآت مقابؿ خدمات مقدمة بالبالد

التونسية .

 )2األشخاص المعنويوف غير المقيميف وغير المستقريف
مف الفصؿ  45مف IIبالبالد التونسية والمشار إلييـ بالفقرة
مجمة الضريبة عمى الدخؿ والضريبة عمى الشركات والذيف
يقوموف في تونس بعمميات التركيب المؤقتة أو العمميات

المراقبة المتعمقة بيا.
ب -إعفاء األشخاص الخاضعين لممعموم عمى النزل:
لغاية إجتناب اإلزدواج الضريبي أعفى الفصؿ  36مف مجمة

الجباية المحمية المؤسسات السياحية الخاضعة لممعموـ عمى

النزؿ مف دفع المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية وذلؾ بمقتضى الفصؿ 41

مف نفس المجمة.
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ج -إعفاء المؤسسات المنتصبة بالمناطق اإلقتصادية
الحرة :
طبقا ألحكاـ القانوف عدد  81لسنة  1992المؤرخ في 3
أوت  1992والمتعمؽ بالمناطؽ اإلقتصادية الحرة مثمما وقع
تنقيحو بمقتضى القانوف عدد  14لسنة  1994لتاريخ 31

جانفي  1994تعفى المؤسسات المنتصبة بالمناطؽ

اإلقتصادية الحرة مف المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة

الصناعية أو التجارية أو المينية.

د -اإلعفاء بمقتضى اتفاقيات خاصة:
تعفى بعض المؤسسات مف المعموـ عمى المؤسسات ذات
الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية وذلؾ بمقتضى
اإلتفاقيات التي أحدثتيا.
 -3– 3أساس المعـموم
الفصؿ 37مف مجمة الجباية المحمية

يتكوف أساس المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية مف رقـ المعامالت المحمي

الخاـ المحقؽ مف طرؼ المؤسسات الخاضعة لممعموـ.
ويترتب عف ذلؾ أف أساس المعموـ عمى المؤسسات:

 يشمؿ األداء عمى القيمة المضافة والمعموـ عمى
اإلستيالؾ والمساىمات األخرى الموظفة عمى رقـ
المعامالت كالمساىمات لفائدة صندوؽ تنمية القدرة التنافسية
في القطاع الصناعي عمما وأف ىذه القاعدة العامة تطبؽ
عمى المؤسسات المعفاة مف الضريبة عمى الشركات طبقا
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ألحكاـ الفصؿ 46مف مجمة الضريبة عمى دخؿ األشخاص
الطبيعييف والضريبة عمى الشركات.

 اليشمؿ رقـ المعامالت المتأتي مف التصدير.
 - 4– 3نسبة المعـموم

مالحظة:
الى غاية  31ديسمبر  2011كاف المعموـ عمى المؤسسات
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أوالمينية يوظؼ بنسبة

% 0,2مف رقـ المعامالت المحمي الخاـ المحقؽ مف قبؿ

المؤسسات الخاضعة لممعموـ و % 25بالنسبة إلى
المؤسسات الخاضعة لمنظاـ التقديري والمؤسسات التي تحقؽ

خسارة والمؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظاـ

المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى ھامش ربحھا

الخاـ % 4بموجب نص ترتيبي مع حد أقصى سنوي
يساوي مائة الؼ دينار (  100.000د).

وحرصا مف المشرع عمى تنمية موارد الجماعات المحمية،

تـ خالؿ سنة  ، 2012حذؼ مبمغ الحد األقصى لممعموـ
عمى المؤسسات وذلؾ بمقتضى الفصؿ  50مف قانوف
المالية التكميمي لسنة .2012
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الفصؿ  38مف مجمة الجباية المحميةالفصؿ  37مف مجمة الجباية المحميةكما وقع تنقيحو بالفصؿ  23مف قانوف
المالية لسنة 2013
الفصؿ  24مف قانوف المالية لسنة2013
 الفصوؿ  13و 14و  15مف قانوفالمالية لسنة 2013

طبقا ألحكاـ قانوف المالية لسنة  2013وبداية مف غرة
جانفي  2013تـ:

-التخفيض في نسبة المعموـ عمى المؤسسات مف %0,2

إلى  %0,1بالنسبة إلى:
تروج قص ار منتجات خاضعة

المؤسسات التي ّ
لنظاـ المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى
ىامش الربح الخاـ ليذه المنتجات  %6طبقا لمتشاريع

والتراتيب الجاري بيا العمؿ،

تروج منتجات خاضعة لنظاـ

المؤسسات التي ّ
المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى ىامش
الربح الخاـ ليذه المنتجات  %6طبقا لمتشاريع والتراتيب
الجاري بيا العمؿ ومنتجات أخرى شريطة إثباتيا بعنواف
السنة السابقة تحقيؽ رقـ معامالت متأتي بنسبة %80

أو أكثر مف ترويج المنتجات التي ال يتعدى ىامش

ربحيا الخاـ .%6

إحداث حساب خاص في الخزينة يطمؽ عميو إسـ"صندوؽ التعاوف بيف الجماعات المحمية" يتولى المساىمة

في تنمية الموارد المالية لمجماعات المحمية وخاصة منيا
البمديات الصغرى ومحدودة الموارد.
يموؿ "صندوؽ التعاوف بيف الجماعات المحمية" بػ:
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 مردود المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية
أوالتجارية أو المينية الذي يتجاوز خالؿ السنة
 100.000دينار بالنسبة إلى كؿ مؤسسة،

المحمية في
 ػ مردود المعموـ المتأتي مف مساىمة الجماعات
ّ
الصيانة
أشغاؿ تعميـ التّيار الكيربائي والتّنوير العمومي و ّ
المحدث بمقتضى الفصؿ  91مف مجمة الجباية المحمية

الصادرة بمقتضى القانوف عدد  11لسنة  1997المؤرخ في

 3فيفري ،1997

 الموارد األخرى التي يمكف تخصيصيا لفائدة الصندوؽ
طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ

يتـ توزيع موارد "صندوؽ التعاوف بيف الجماعات المحمية" حسب
 - 5 – 3الحد األدنى لممعـموم
الفصؿ  II -38مف مجمة الجباية
المحمية

مقاييس تضبط بأمر.
* الحد األدنى لممعموم:
ال يمكف أف يقؿ المعموـ عمى المؤسسات المحتسب إعتمادا
عمى القواعد المتعمقة باألساس وبالنسبة المشار إلييا سابقا
عف مبمغ سنوي عف كؿ مؤسسة يساوي المعموـ عمى

العقارات المبنية الذي يقع إحتسابو بعد تحيينو وبداية مف
سنة  2008عمى أساس المعموـ المرجعي لممتر المربع
المبني المحدد باألمر عدد  1187لسنة  2007المؤرخ في
14

ماي  2007وعمى أساس مساحة العقار المعد

لتعاطي النشاط وعدد الخدمات المسداة مف قبؿ الجماعة
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المحمية.
األمر عدد  1187لسنة  2007مؤرخ
في  14ماي  2007يتعمؽ بضبط

مبمغ المعموـ بالمتر المربع المرجعي لكؿ

صنؼ مف أصناؼ العقارات المعدة
لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو
ميني

المعموم بالمتر المربع المرجعي (بالدينار)
صنف العقار
الصنف 1

خصوصية العقار

نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
%14
%12
%10
%8
عقار معد إلستعماؿ إداري أو 11425 11220 11020 01815
لتعاطي نشاط تجاري أو غير
تجاري

الصنف 2

عقار ذو متانة خفيفة معد 01975 01835 01700 01560
لتعاطي نشاط صناعي

الصنف 3

عقار متيف معد لتعاطي 11200 11030 01860 01685

الصنف 4

عقار تفوؽ مساحتو المغطاة 11575 11350 11125 01900

نشاط صناعي

 5000متر مربع معد
لتعاطي نشاط صناعي

لتحسيف استخالص المعموـ عمى المؤسسات يتعيف عمى
البمديات:

 إحكاـ اعداد الجدوؿ السنوي لمراقبة الحد االدنى لممعموـعمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو

المينية وتحيينو وتأميف إحالتو الى المحاسب البمدي في
مفتتح كؿ سنة.

 -الحرص خالؿ شير جانفي مف كؿ سنة عمى توجيو

االعالمات المتعمقة بيذا المعموـ الى المؤسسات المعنية ،مع
دعوتيا إلدراج المعطيات المتصمة بعدد فروع المؤسسة
ومساحة العقار ومبمغ الحد االدنى المستوجب ضمف

تصاريحيا الجبائية وخاصة بالنسبة لممؤسسات التي يمتد
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نشاطيا الى عدة جماعات محمية.
 ربط الصمة بفروع المؤسسات المتواجدة بالمنطقة البمديةلمتثبت مف دفعيا لممعموـ المستوجب.

 -القياـ بالمتابعة الدورية في خصوص تحويؿ منابات

البمديات مف المعموـ عمى المؤسسات لدى قباض المالية

المعنييف ،والمجوء عند االقتضاء الى تطبيؽ احكاـ مجمة
الجباية المحمية المتعمقة بالمراقبة واالستخالص والنزاعات

والعقوبات(الفصؿ ) 40لردع المخالفات في ىذا المجاؿ
بالتنسيؽ مع قباض المالية محتسبي البمديات.
 - 6– 3دفـع المعـموم
الفصؿ  39مف مجمة الجباية المحمية

أ – آجال دفع المعموم عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية :
يدفع المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
التجارية أو المينية إعتمادا عمى تصريح شيري يودع خالؿ

:

 الخمسة عشر يوما األولى مف كؿ شير بالنسبة
لألشخاص الطبيعييف .

 الثمانية وعشروف يوما األولى مف كؿ شير بالنسبة
لألشخاص المعنوييف.

ب -محتوى التصريح بالمعموـ عمى المؤسسات:
يجب عمى المطالبيف بدفع المعموـ عمى المؤسسات إكتتاب

وايداع تصريح يتعمؽ بالمعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة

الصناعية أو التجارية أو المينية حسب نموذج توفره اإلدارة
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يتضمف التصريح إلى جانب المعمومات المتعمقة بيوية
المطالب بالضريبة ( عنواف المقر اإلجتماعي لممؤسسة و

المعرؼ الجبائي ) خاصة المعمومات التالية :

 عدد الفروع الكائنة بكؿ جماعة محمية وعناوينيا
ومساحتيا .

 رقـ المعامالت المحمي الخاـ .
 الحد األدنى لممعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية .


-7– 3األنظمة الخاصة

مجموع المعموـ المستوجب خالؿ األشير السابقة.

-1األشخاص الطبيعيون الخاضعون لمضريبة عمى الدخل
حسب النظام التقديري.
بالنسبة إلى األشخاص الطبيعييف الخاضعيف لمضريبة عمى
الدخؿ حسب النظاـ التقديري ،يتكوف أساس المعموـ عمى

المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية

مف المبمغ السنوي لمضريبة التقديرية واألقساط االحتياطية

وذلؾ إلى غاية  31ديسمبر  .2010وتساوي نسبة المعموـ
عمى المؤسػػسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو

المينية .%25

وابتداء مف غرة جانفي  2011يحتسب المعموـ عمى
المؤسسات عمى أساس الضريبة التقديرية عمى الدخؿ .
وقد تـ ضبط تعريفة الضريبة التقديرية عمى الدخؿ عمى
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أساس نسبة مف رقـ المعامالت السنوي حسب طبيعة
األنشطة وذلؾ حسب النسب التالية :

  %2بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطةالتحويؿ،

  %215بالنسبة إلى األنشطة األخرى.وتتضمف الضريبة التقديرية المعموـ عمى المؤسسات ذات
الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية.

أف نسبة المعموـ عمى المؤسػػسات تساوي
ىذا وباعتبار ّ
فإف مبمغ الضريبة المحتسب
 %25مف الضريبة التقديريةّ ،
تكوف في حدود %80
عمى أساس نسبة  %2أو  %215ي ّ
مف الضريبة التقديرية عمى الدخؿ()%80 =1,25/%100

وفي حدود  %20مف المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية.
تروج منتجات خاضعة لنظام
 -2المؤسسات التي ّ
المصادقة اإلدارية لألسعار:
 إلى غاية 2112-12-31
يحتسب المعموـ عمى المؤسسات عمى أساس %25مف
الضريبة عمى الدخؿ أو الضريبة عمى الشركات و يدفع
المعموـ عند دفع الضريبة عمى الدخؿ أو الضريبة عمى
الشركات.

في صورة ترويج منتجات ال يتعدى ىامش ربحيا%4
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ومنتجات أخرى مف طرؼ مؤسسة تجارية ال يمكف ليذه
المؤسسة أف تتمتع بيذا النظاـ إال إذا أثبتت بالنسبة إلى

السنة الفارطة أف :

 رقـ معامالتيا متأتي بنسبة  %50أو أكثر مف ترويجالمواد التي ال يتعدى ىامش ربحيا الخاـ  %4؛

 وال يتجاوز ىامش ربحيا الجممي .%4أما بالنسبة إلى المؤسسات التي ال تستجيب ليذيف الشرطيف
فإنيا مطالبة بدفع المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية بنسبة  %072مف رقـ

المعامالت.
الحد األدنى لممعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
يقع تقييـ ّ
الصناعية أو التجارية أو المينية بالنسبة إلى المؤسسات
التي ال يتعدى ىامش ربحيا الخاـ %4

ترتيبي عند دفع الضريبة عمى الشركات.

نص
بمقتضى ّ

الحد األدنى
وفي حالة وجود فارؽ مستوجب دفعو بعنواف ّ
يتعيف عمى القابض المطالبة بدفعو فورا.
ّ
 ابتداء من ابتداء من غرة جانفي 2113
بالنسبة إلى ىذه المؤسسات يحتسب المعموـ عمى
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية
عمى  %011مف رقـ المعامالت المحمي الخاـ
ىذا اإلجراء عمى :
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ويطبؽ

تروج قص ار منتجات خاضعة لنظاـ
 -1المؤسسات التي ّ
المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى ىامش الربح
الخاـ ليذه المنتجات  %6طبقا لمتشاريع والتراتيب الجاري

بيا العمؿ .ويطبؽ ىذا اإلجراء عمى المؤسسات التي تروج
منتتجات تخضع إلى نظاـ المصادقة اإلدارية عمى األسعار

المنصوص عمييا باألمر عدد 1142لسنة  1995المؤرخ
في  28جواف ، 1995
تروج منتجات خاضعة لنظاـ
 -2المؤسسات التي
ّ
المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى ىامش الربح
الخاـ ليذه المنتجات  %6طبقا لمتشاريع والتراتيب الجاري
بيا العمؿ ومنتجات أخرى شريطة إثباتيا بعنواف السنة
السابقة تحقيؽ رقـ معامالت متأتي بنسبة  %80أو أكثر
مف ترويج المنتجات التي ال يتعدى ىامش ربحيا الخاـ

. %6

مع منح إمكانية اختيار دفع المعموـ عمى المؤسسات،
بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة ،عمى أساس %25مف
الضريبة عمى الدخؿ أو الضريبة عمى الشركات.

وتتـ عممية االختيار عند إيداع التصريح الشيري باألداءات

بعنواف شير جانفي مف كؿ سنة.
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 -3المؤسسات التي تسجل خسارة
-الفصؿ  37مف مجمة الجباية المحمية

 أساس المعموم :
فيما يتعمؽ لممؤسسات التي تسجؿ خسارة مدعمة بمحاسبة
مطابقة لمتشريع الجاري بو العمؿ يحتسب المعموـ عمى

المؤسسات بعنواف السنة التي تمي سنة تسجيؿ الخسارة عمى
أساس الضريبة الدنيا عمى الدخؿ أو الضريبة عمى الشركات

طبقا ألحكاـ الفصميف  44و  49مف مجمة الضريبة عمى
الدخؿ والضريبة عمى الشركات.

ويجدر التذكير بأف الحد األدنى حدد كاآلتي :
  % 071مف المبمغ الخاـ لرقـ المعامالت السنويأو مف المداخيؿ الخاـ السنوية بالنسبة إلى األنشطة
التجارية وغير التجارية باستثناء رقـ المعامالت
والمقابيض المتأتية مف التصدير مع حد أدنى يساوي

 200د ؛

  % 071مف رقـ المػ ػػعامالت الس ػػنوي الخ ػػاـ غيرالمتأتي مف التصدير مع حد أدنى يساوي  200د

بالنسػ ػب ػػة إل ػػى المػؤسػ ػػسات الخاضػػعة لمضريػػبة عمى

ال ػ ػػشركات بنس ػػبة %10

و 350د بالنسبة إلى

المؤسػ ػػسات الخاضعة لمضريبة عمى الشػػركات بنس ػػبة
 % 35و.%30
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 نسبة المعموم :
بالنسبة لألشخاص الطبيعييف والمعنوييف الذيف يسجموف
بعنواف سنة خسارة مثبتة بمحاسبة تستند لمتشريع الجاري بو
العمؿ يحتسب المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة

الصناعية أو التجارية أو المينية بنسبة  25%مف مبمغ
الضريبة عمى الدخؿ أو الضريبة عمى الشركات .
 آجال دفع المعموم :

تقوـ المؤسسات التي تسجؿ خسارة بدفع المعموـ عمى
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية
بمناسبة دفع الضريبة عمى الدخؿ أو الضريبة عمى الشركات

.

أف ىذه المؤسسات تواصؿ دفع المعموـ عمى المؤسسات
إالّ ّ
بنسبة  %072أو  %071مف رقـ المعامالت طالما لـ تقـ
بإيداع تصاريحيا بالضريبة عمى الدخؿ أو بالضريبة عمى

تبيف الخسارة.
الشركات التي ّ

 -4األشخاص الخاضعون لنظام خاص بعنوان المعموم
عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
المينية:
أبقت مجمة الجباية المحمية عمى األنظمة الخاصة بتوظيؼ
المعاليـ لفائدة الجماعات المحمية والمنصوص عمييا
بالنصوص التشريعية الخاصة.
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 -5المؤسسات المصدرة كميا:
طبقا ألحكاـ الفصؿ  12مف مجمة تشجيع اإلستثمارات تعفى
ىذه المؤسسات مف المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية لكنيا تبقى خاضعة لمعموـ
اإلعتناء والتطيير .

إال أف الفصؿ  5مف قانوف إصدار مجمة الجباية المحمية
عوض معموـ اإلعتناء والتطيير بػ " المعموـ عمى العقارات

المبنية " .

ويترتب عف إعتماد ىذه األحكاـ أف المؤسسات المصدرة كميا

والمنصوص عمييا بالفصؿ 12مف مجمة تشجيع
اإلستثمارات مطالبة إبتداء مف غرة جانفي 1997بدفع
المعموـ عمى العقارات المبنية المحتسب عمى أساس مساحة
العقارات المخصصة لنشاط المؤسسة وعدد الخدمات المقدمة
مف قبؿ الجماعات المحمية طبقا لما جاء باألمر عدد

 1185لسنة  2007المؤرخ في  14ماي  2007يتعمؽ
بضبط الحد االدنى والحد االقصى لمثمف المرجعي لممتر

المربع المبني لكؿ صنؼ مف اصناؼ العقارات الخاضعة
لممعموـ عمى العقارات المبنية.

ويستخمص ىذا المعموـ مف طرؼ قابض المالية بواسطة

جدوؿ تحصيؿ وذلؾ طبقا لمقتضيات الفصوؿ  10و 19و
 40مف مجمة الجباية المحمية.
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 -6المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع
غير المقيمين:
تطبيقا لمقانوف عدد  108لسنة  1985المؤرخ في6
ديسمبر  1985تخضع ىذه المؤسسات إلى دفع مساىمة
لفائدة ميزانية الجماعات المحمية تقدر بػ :

 107000 د سنويا لفائدة ميزانية الجماعات المحمية
التي يوجد بمنطقتيا مقر المؤسسة.

 57000 د في السنة عمى كؿ فرع أو مكتب تمثيؿ
لفائدة الجماعات المحمية التي تأوي الفرع أو المكتب .
وتدفع ىذه المساىمة عمى أساس تصريح يودع في نفس

آجاؿ التصريح بالمساىمة التقديرية بعنواف الضريبة عمى
الشركات.

مع العمـ وأف ىذه المساىمة تطبؽ إلى غاية  31ديسمبر

 2011باعتبار أف القانوف عدد 64لسنة  2009المؤرخ

في  12أوت  2009المتعمؽ بإصدار مجمة إسداء الخدمات

حيز التطبيؽ ابتداء مف غرة
المالية لغير المقيميف دخؿ ّ
جانفي  2012والذي تـ بمقتضاه إخضاع ىذه المؤسسات

لممعموـ عمى العقارات المبنية ولممعموـ عمى المؤسسات بنسبة

 %012عمى رقـ المعامالت المحقؽ مع المقيميف.
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 -7المؤسسات التي ال تحقق رقم معامالت بصفة
مسترسمة:
بالنسبة لممؤسسات التي ال تحقؽ رقـ معامالت بصفة
مسترسمة بعنواف سنة معينة يساوي المعموـ عمى المؤسسات
المعموـ عمى العقارات المبنية المحتسب عمى أساس مساحة

العقارات المخصصة لتعاطي النشاط وعدد الخدمات المقدمة

مف طرؼ الجماعات المحمية.

 آجال دفع المعموم:

ويستخمص ىذا المعموـ مف طرؼ قباض المالية المؤىميف

لذلؾ بواسطة زماـ وذلؾ طبقا لمقتضيات الفصوؿ  10و

 19و  40مف مجمة الجباية المحمية .ويجب إدراج مراجع
دفع المعموـ ضمف التصريح بالمعموـ عمى المؤسسات ذات
الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية.

إال أف المؤسسات التي قامت بإيداع تصريح التوقؼ النيائي

عف ممارسة النشاط طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ فانيا
غير مطالبة بدفع المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المينية .ويبقى العقار خاضعا
لممعموـ عمى العقارات المبنية طبقا ألحكاـ األمر عدد

 1185لسنة . 2007
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الفصؿ  IV 38مف مجمة الجباية
المحمية

 -8األشخاص المعـنويون الممارسون لنشاط فالحي أو في
الصيد البحري والخاضعون لمضريبة عمى الشركات :
بالنسبة ليذه المؤسسات ال يستوجب المعموـ عمى المؤسسات
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية عمى أساس
رقـ المعامالت .لكف تبقى ىذه المؤسسات خاضعة لممعموـ

عمى العقارات المبنية المحتسب بإعتبار المساحة المغطاة
وعدد الخدمات المقدمة لكؿ مقر توجد فيو المصالح اإلدارية

لممؤسسة والكائف بمنطقة كؿ جماعة محمية.

إال أف ىذه المؤسسات المطالبة بإيداع تصريح يتعمؽ
بالمعموـ عمى المؤسسات يحتوي عمى مراجع دفع المعموـ

عمى العقارات المبنية.
3

–-8

توزيع

المعموم

عمى

المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
التجارية أو المينية.
 الفصؿ  V 38مف مجمة الجبايةالمحمية

يوزع المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
التجارية أو المينية شيريا بالنسبة لممؤسسات التي يمتد
نشاطيا إلى عدة جماعات محمية عمى أساس المساحة

المغطاة لكؿ فرع متواجد بالدائرة الترابية لكؿ جماعة محمية

بالمقارنة مع المساحة الجممية لمعقارات التي تأوي نشاط
المؤسسة.

وال يمكف أف يقؿ مناب كؿ جماعة محمية عف الحد األدنى
لممعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية

أو المينية ،المستوجب

بعنواف المؤسسة المتواجدة بالدائرة الترابية المعنية .
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األمر عدد  49لسنة  2006المؤرخ
في

9جانفي  2006المتعمؽ بضبط

مقاييس توزيع المعموـ عمى المؤسسات
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
المينية

وبالنسبة لممؤسسات التي يمتد نشاطيا إلى عدة جماعات
محمية وتستغؿ ضمف نشاطيا عقارات مغطاة وغير مغطاة

أو غير مبنية كمؤسسات المقاطع او مستمزمي االسواؽ ،فإف
توزيع المعموـ بيف الجماعات المحمية يتـ جسب الحاالت

وفؽ المقاييس التالية:

الحالة االولى :ممارسة المؤسسة نشاطيا بعقارات مبنية
مع وجود مقطع أو مقاطع مستغمة بجماعات محمية
مختمفة.
يتـ التوزيع كاآلتي:

 % 50 مف مبمغ المعموـ تسند الى الجماعة المحمية
التي تأوي عمى ترابيا المقطع ،وفي صورة وجود عدة
مقاطع بجماعات محمية مختمفة ،توزع النسبة المذكورة
بالتساوي بيف الجماعات المحمية المعنية.

 % 50 المتبقية مف مبمغ المعموـ توزع بيف الجماعات
المحمية المعنية عمى أساس المساحة المغطاة لكؿ فرع
او مركز نشاط كائف بالدائرة الترابية لمجماعة المحمية

المعنية.

الحالة الثانية :ممارسة المؤسسة نشاطيا بعقارات مبنية
مع وجود عقارات غير مبنية أو غير مغطاة.
يتـ التوزيع كاآلتي:

 % 30 مف مبمغ المعموـ توزع بالتساوي بيف الجماعات
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المحمية التي تأوي عمى ترابيا العقارات غير المبنية أو
غير المغطاة.

 % 70 مف مبمغ المعموـ توزع بيف الجماعات المحمية
التي تأوي عمى ترابيا العقارات المبنية او المغطاة عمى

اساس مساحة العقارات المذكورة لكؿ فرع او مركز
نشاط كائف بالدائرة الترابية لمجماعة المحمية المعنية.

الحالة الثالثة :ممارسة المؤسسة نشاطيا بجماعات محمية
مختمفة دون وجود عقارات مبنية او غير مبنية.
يتـ توزيع مبمغ المعموـ بيف الجماعات المحمية المعنية عمى
 -9– 3زجر المخالفات لعدم تقديم
المعمومات التي تمكن من توزيع
المعموم وتقييم الحد األدنى.
الفصل  40فقرة  IIIهي هجلت الجبايت
الوحليت.

اساس رقـ المعامالت المحقؽ بكؿ جماعة محمية.

في صورة عدـ تقديـ المعمومات التي تمكف القابض مف

توزيع المعموـ عمى المؤسسات وتقييـ الحد األدنى أو تقديميا
منقوصة أو مغموطة فإف الجماعة المحمية المعنية تتولى

توظيؼ المعموـ عمى العقارات المبنية عمى كاىؿ الفرع

المتواجد بدائرتيا الترابية  .ويكوف ىذا المعموـ غير قابؿ
لإلسترجاع أو الطرح ولو تـ اإلدالء بما يفيد دفع المعموـ

عمى المؤسسات .

لذا فإف كؿ فرع تابع لمؤسسة يمتد نشاطيا إلى عدة
جماعات محمية مطالب بالمحافظة عمى نسخة مف التصريح

المودع مف طرؼ المقر وذلؾ لإلدالء بو عند الحاجة.
3

–-11

المراقبة

والنزاعات والعقوبات.

واإلستخالص

تنسحب األحكاـ المتعمقة بالواجبات والمخالفات والعقوبات
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 الفصؿ  I-40مف مجمة الجبايةالمحمية كما تـ تنقيحيا بالفصؿ  4مف
القانوف عدد  82لسنة  2000المؤرخ

والتقادـ المنصوص عمييا بمجمة الحقوؽ واإلجراءات الجبائية
عمى المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو

في  9أوت  2000المتعمؽ باصدار

التجارية أو المينية.

 -الفصوؿ مف  81الى  88مف مجمة

ويترتب عف ذلؾ أف كؿ تأخير في دفع المعموـ يؤدي إلى

مجمة الحقوؽ واالجراءات الجبائية.
الحقوؽ واالجراءات الجبائية كما وقع
تنقيحيا بالنصوص الالحقة( الفصوؿ
 48-47-46مف قانوف المالية
لسنة)2007

تطبيؽ خطية بػ  0.5%عف كؿ شير تأخير أو جزء منو .

ويساوي المبمغ األدنى لخطية التأخير  5د ويستخمص ىذا
المبمغ حتى في صورة عدـ وجود مبمغ أداء مستوجب.

وفي صورة تدخؿ مصالح المراقبة الجبائية فإف خطية

التأخير تساوي:

 1.25% إذا تـ دفع األداء المستوجب في أجؿ أقصاه

ثالثوف يوما مف تاريخ اإلعتراؼ بالديف .
 وتخفض ىذه الخطية ب %50اذا تـ دفع االداء
المستوجب في أجؿ أقصاه ثالثوف يوما مف تاريخ االعتراؼ
بالديف وشريطة أف يتـ االعتراؼ بالديف قبؿ انتياء مرحمة

الصمح القضائي.
الفصوؿ  19و  20و 27مف مجمة
الحقوؽ واالجراءات الجبائية.

التدارك والتقادم
*يقع تدارؾ االغفاالت واألخطاء واالخفاءات التي وقعت
معاينتيا في أساس المعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة

الصناعية أوالتجارية اوالمينية وكذلؾ األخطاء المرتكبة في

تطبيؽ النسب او في االحتساب:
 الى موفى السنة الرابعة الموالية لمسنة المستوجب بعنوانياالمعموـ فيما يتعمؽ باإلغفاالت الجزئية.
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 الى موفى السنة العاشرة الموالية لمسنة المستوجب بعنوانياالمعموـ فيما يتعمؽ باإلغفاالت الكمية.

* تنقطع آجاؿ التقادـ:

 -بتبميغ االعالـ بنتائج المراجعة الجبائية.

 باالعتراؼ بالديف مف قبؿ المطالب بالمعموـ. بتبميغ قرار التوظيؼ االجباري لممعموـ في صورة عدـ قياـالمطالب بالمعموـ بالتصريح في أجؿ أقصاه ثالثوف يوما مف

تاريخ التنبيو عميو بالطرؽ القانونية.
الفصؿ  II- 40مف مجمة الجباية
المحمية

* األحكاـ المطبقة عمى الحد األدنى :
 تطبؽ عمى الحد األدنى األحكاـ المنصوص عمييابالفصوؿ مف  10إلى  26والفصميف  28و 29مف مجمة
الجباية المحمية المتعمقة بالواجبات والمخالفات والمراقبة

والعقوبات والنزاعات الخاصة بالمعموـ عمى العقارات المبنية.
 – 4المعموم عمى النزل

- 1 – 4األشخاص الخاضعون

الفصؿ  41مف مجمة الجباية المحمية

يستوجب المعموـ عمى النزؿ مف طرؼ مستغمي المؤسسات
السياحية التي تستجيب لمشروط المنصوص عمييا بالمرسوـ

عدد  3لسنة  73المؤرخ في  3أكتوبر  1973كما تمت

المصادقة عميو بالقانوف عدد  58لسنة  1973المؤرخ في

 19نوفمبر 1973المتعمؽ بمراقبة التصرؼ في المؤسسات
السياحية والذي بمقتضاه " تعتبر مؤسسة سياحية كؿ
مؤسسة تستقبؿ حرفاء سياحييف وتقدـ ليـ خدمات تتمثؿ في
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اإلقامة والمأكؿ والمشروبات أو تنظـ ما يرفو عنيـ ".
إال أف النزؿ التي ال تستجيب لمشروط المنصوص عمييا

بالمرسوـ المشار إليو أعاله تبقى خاضعة لممعموـ عمى
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المينية.

ويجدر التذكير بأف المطاعـ المصنفة سياحية طبقا ألحكاـ

األمر عدد  432لسنة  89المؤرخ في  31مارس 1986
المتعمؽ بتصنيؼ المطاعـ السياحية تبقى خاضعة لممعموـ

عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
المينية.

كما تجدر المالحظة أنو بالنسبة لمحاالت اإلستثنائية التي
تكوف فييا المؤسسة السياحية مسوغة يخضع مستغميا
لممعموـ عمى النزؿ عمى أساس المقابيض الخاـ ويخضع
المسوغ لممعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو

التجارية أو المينية عمى أساس معيف الكراء.
 - 2 – 4اساس المعموم ونسبتو
الفصؿ  42مف مجمة الجباية المحمية

*أساس المعـموم
يحتسب المعموـ عمى النزؿ عمى أساس رقـ المعامالت الخاـ
المتأتي مف اإلستغالؿ وكذلؾ مف األنشطة المرتبطة بو بما

في ذلؾ العروض المنظمة في نطاؽ نشاط المؤسسة سواء

كانت المؤسسة السياحية مستغمة مف طرؼ مالكييا أو
مسوغة ومستغمة مف طرؼ شخص آخر وفي ىذه الحالة
يخضع مالؾ العقار المستغؿ في إطار النشاط السياحي إلى
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المعموـ عمى المؤسسات عمى أساس معيف الكراء.
الفصؿ  43مف مجمة الجباية المحمية

* نسبة المعـموم:
يحتسب المعموـ عمى النزؿ بنسبة  2%مف القاعدة المشار
إلييا أعاله.

 - 3 – 4دفع المعموم وتوزيعو :
الفصؿ  44مف مجمة الجباية المحمية

* دفع المعموم:
يدفع المعموـ مف قبؿ المؤسسة السياحية عمى أساس تصريح

شيري يودع خالؿ :

الخمس ػػة عش ػػر يوم ػػا األول ػػى م ػػف الش ػػير ال ػػذي يم ػػي ش ػػيرتحقيؽ رقـ المعامالت بالنسبة إلى األشخاص الطبيعييف ؛
-

الثمانية وعشريف يوما األولى مف نفس الشير بالنسبة

إلى األشخاص المعنوييف.
* محتوى التصريح :

يجب أف يتضمف التصريح خاصة اإلرشادات التالية :
 عنواف المقر اإلجتماعي لممؤسسة والمعرؼ الجبائي .

 عدد الفروع المتواجدة بتراب كؿ جماعة محمية
وعناوينيا ومساحتيا
 رقـ المعامالت الخاـ المحمي .
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* توزيع المعموم عمى النزل :
بالنسبة لممؤسسات السياحية التي يمتد نشاطيا إلى عدةجماعات محمية ،يوزع المعموـ شيريا عمى الجماعات المحمية
المعنية بإعتبار المساحة المغطاة لكؿ فرع متواجد بكؿ
جماعة محمية مف المساحة الجممية لمفروع.

* التوزيع بين صندوق حماية المناطق السياحية
والبمديات :
 -بالنسبة لممؤسسات المتواجدة خارج المناطؽ السياحية

البمدية يرجع كامؿ المعموـ عمى النزؿ لمبمدية التي تأوي ىذه
المؤسسة.

بالنسبة لممؤسسات المتواجدة بالمناطؽ السياحية البمدية
يوزع المعموـ عمى النزؿ في الحدود التػاليػة:

 50% لفائدة ميزانية البمدية التي تأوي المؤسسة.
 50% لفائدة صندوؽ حماية المناطؽ السياحية.

امر عدد  822لسنة  1994مؤرخ في
 11أفريؿ  1994يتعمؽ بضبط قائمة
المناطؽ البمدية السياحية كما وقع اتمامو

وتنقيحو بالنصوص الالحقة وخاصة
باألمر عدد  483لسنة  2012المؤرخ
في  29ماي 2012

*المناطق البمدية السياحية
تـ ضبط قائمة المناطؽ البمدية السياحية كما يمي:
ت ػ ػػونس -المرس ػ ػػى -الحمام ػ ػػات -ناب ػ ػػؿ -سوس ػ ػػة -حم ػ ػػاـ سوس ػ ػػة-

القي ػ ػ ػػرواف -جرب ػ ػ ػػة حوم ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػوؽ -جرب ػ ػ ػػة مي ػ ػ ػػدوف -ج ػ ػ ػػرجيس-
المنسػ ػ ػ ػػتير -الميديػ ػ ػ ػػة -طبرقػ ػ ػ ػػة -تػ ػ ػ ػػوزر -نفطػ ػ ػ ػػة -قبمػ ػ ػ ػػي -دوز-
جربػ ػ ػػة أجػ ػ ػػيـ -عػ ػ ػػيف د ارىػ ػ ػػـ -سػ ػ ػػيدي بوسػ ػ ػػعيد -قميبيػ ػ ػػة -قرقنػ ػ ػػة-

قرط ػ ػػاج-الس ػ ػػاحميف -س ػ ػػيدي ع ػ ػػامر -أك ػ ػػودة -بوفيش ػ ػػة -بن ػ ػػزرت-
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الجػ ػ ػ ػػـ -مطماطػ ػ ػ ػػة القديمػ ػ ػ ػػة -حمػ ػ ػ ػػؽ ال ػ ػ ػ ػوادي -الكػ ػ ػ ػػرـ -ق ػ ػ ػ ػربص-

الكاؼ -صفاقس -تمغزة -سبيطمة -مكثر -القطار.
 -4 – 4المراقبة واالستخالص
والنزاعات والعقوبات
الفصؿ  45مف مجمة الجباية المحمية

الفصوؿ مف  81الى  88مف مجمة
الحقوؽ واالجراءات الجبائية كما وقع
تنقيحيا بالنصوص الالحقة ( الفصوؿ
 48-47-46مف قانوف المالية
لسنة)2007

تنسحب األحكاـ المتعمقة بالواجبات والمخالفات والعقوبات
والتقادـ المنصوص عمييا بمجمة الحقوؽ واإلجراءات الجبائية
عمى المعموـ عمى النزؿ.
ويترتب عف ذلؾ أف كؿ تأخير في دفع المعموـ يؤدي إلى
تطبيؽ خطية بػ  0,50%عف كؿ شير تأخير أو جزء منو
ويساوي المبمغ األدنى لخطية التأخير  5د ويستخمص ىذا
المبمغ حتى في صورة عدـ وجود مبمغ أداء مستوجب.

وفي صورة تدخؿ مصالح المراقبة الجبائية فإف خطية
التأخير تساوي:
 1.25% إذا تـ دفع األداء المستوجب في أجؿ أقصاه

ثالثوف يوما مف تاريخ اإلعتراؼ بالديف.

 وتخفض ىذه الخطية ب  % 50اذا تـ دفع االداء
المستوجب في أجؿ أقصاه ثالثوف مف تاريخ االعتراؼ

بالديف وشريطة أف يتـ االعتراؼ بالديف قبؿ انتياء مرحمة
الصمح القضائي.
يمكف إسترجاع المعموـ المدفوع بدوف موجب أو عمى وجو

الخطأ .ويسقط حؽ اإلسترجاع بمرور أربع سنوات إبتداء مف
تاريخ دفع المعموـ بدوف موجب أو عمى وجو الخطأ.
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5

-

معموم

اإلجازة

الموظف عمى محالت بيع
المشروبات
 -1 – 5األشخاص الخاضعون
الفصؿ  61مف مجمة الجباية المحمية

يخضع لمعموـ اإلجازة عمى محالت بيع المشروبات مستغمو
المقاىي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة كؿ المحالت

التي تبيع مشروبات تستيمؾ عمى عيف المكاف.
 -2 – 5تعريفة معموم اإلجازة عمى
محالت بيع المشروبات

يضبط المعموـ عمى أساس تعريفة تأخذ بعيف اإلعتبار
أصناؼ المحالت مثمما ىػػو منصوص عميو بالقانوف عدد

 147لسنػة  59المؤرخ فػي  7نوفمبر .1959
تصنؼ محالت بيع المشروبات الى  3أصناؼ:

 الصنؼ األوؿ :يشمؿ المحالت التي تبيع المشروبات غيرالكحولية

 الصنؼ الثاني :يشمؿ المحالت التي تبيع المشروبات
الكحولية.

 الصنؼ الثالث :يشمؿ المحالت الرفيعة التي تحصمت
مسبقا عمى المصادقة في شأف التحسينات المدخمة عمييا
والمتعمقة بالرفاىة والجمالية مف طرؼ اإلدارات المختصة

بالعمراف والسياحة.

ضبط األمر عدد  434لسنة  97المؤرخ في  3مارس

 1997التعريفة السنوية لمعموـ اإلجازة عمى محالت بيع
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المشروبات كما يمي :

نوع المحػػؿ
 -محؿ مف الصنؼ األوؿ

- 3 – 5آجال وطرق الدفع
الفصؿ  62مف مجمة الجباية المحمية

التعريفة ( بالدينار )
25

 -محؿ مف الصنؼ الثاني

150

 -محؿ مف الصنؼ الثالث

300

يدفع معموـ اإلجازة عمى أساس تصريح سنوي حسب نموذج
توفره اإلدارة يقع إيداعو خالؿ :

 شير جانفي مف كؿ سنة بالنسبة لممؤسسات الخاضعة
لممعموـ عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية

أو المينية أو لممعموـ عمى النزؿ .

 بمناسبة إيداع التصريح بالضريبة عمى الدخؿ بالنسبة

لممطالبيف بالضريبة حسب النظاـ التقديري

يستوجب معموـ اإلجازة بعنواف سنة كاممة دوف إعتبار تاريخ

بدء أو توقيؼ النشاط .

و يقع خصـ مبمغ  % 10لفائدة ميزانية الدولة مف طرؼ
قابض المالية عند إيداع التصريح.
 - 4 – 5المراقبة واالستخالص
والنزعات والعقوبات
الفصؿ  63مف مجمة الجباية المحمية

تنسحب األحكاـ المتعمقة بالواجبات والمخالفات والعقوبات
والتقادـ المنصوص عمييا بمجمة الحقوؽ واإلجراءات الجبائية
عمى معموـ اإلجازة.
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- 6المعموم عمى العروض

- 1 – 6األشخاص الخاضعون

الفصوؿ مف  46إلى  51مف مجمة
الجباية المحمية

يستوجب المعموـ عمى منظمي العروض الظرفية وتتمثؿ

العروض الظرفية في العروض التي ليس ليا طابع إستمراري

طيمة السنة ويقصد ىنا العروض التي تقاـ بمناسبة ما أو

الحفالت التي تقاـ في إطار ميرجاف محدد بمدة زمنية معينة

.
 - 2 – 6أساس المعـموم
الفصؿ  48مف مجمة الجباية المحمية

 3 – 6نسبة المعـموم
الفصؿ  49مف مجمة الجباية المحمية
 4 – 6اإلستخالص
الفصؿ  50مف مجمة الجباية المحمية

يحتسب ىذا المعموـ عمى أساس  %50مف المقابيض
المتوقعة بإعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخوؿ

.

وقع تحديد نسبة المعموـ بػ . 6%
يستخمص المعموـ عمى العروض مف قبؿ األشخاص

المطالبيف بو لفائدة الجماعات المحمية قبؿ تسميـ رخص
الحفالت والعروض.
ويترتب عف ىذا اإلجراء المطالبة مسبقا بالحصوؿ عمى

رخصة قبؿ بدأ أي عرض مف العروض مف طرؼ مصالح
الجماعات المحمية المعنية.
 - 5 – 6اإلعفاءات
الفصؿ  45مف مجمة الجباية المحمية

تعفى مف المعموـ عمى العروض :

 العروض اإلستثنائية المنظمة لفائدة المنظمات الخيرية

المنتفعة مف الدولة.
 العروض المسرحية أو الموسيقية المنظمة قصد
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النيوض بالفف مف قبؿ جمعيات فنية مرخص ليا وال تضـ
الفنانيف المحترفيف وذلؾ لتشجيع الفرؽ الياوية لمتعريؼ

بمواىبيـ وانتاحيـ .

 المعارض والتظاىرات المنظمة دوف مقابؿ.

 العروض التي ال يتجاوز سعر الدخوؿ إلييا خمس دنانيرطبقا لألمر عدد  530لسنة . 1997
 -7مساىمة المالكين

توظؼ المساىمة عمى األشغاؿ األولية واإلصالحات الكبرى

األجوار في نفقات األشغال

المنجزة مف طرؼ الجماعات المحمية والمتعمقة بالطرقات

المتعمقة بالطرقات

األحياء السكنية والمناطؽ الصناعية والسياحية .

األولية واإلصالحات الكبرى واألرصفة وقنوات تصريؼ المواد السائمة وكذلؾ أشغاؿ تييئة
واألرصفة وقنوات تصريف
المواد السائمة:
الفصوؿ مف  52إلى  60مف مجمة
الجباية المحمية

 -1-7توظيـف المساىمـة

 تقوـ الجماعات المحمية قبؿ تحديد المساىمة بما يمي:
 تحديد األنيج والطرقات التي ستشمميا المساىمة . -مصادقة المجمس البمدي .

 استصدار أمر ينص عمى صبغة المصمحة العامة التيتكتسييا األشغاؿ

 اإلعالف عف طمب العروض والقياـ بإجراءات عقدالصفقة وتحديد قيمتيا الجممية.
 يقع ضبط مساىمة المالكيف األجوار عمى أساس المبمغ
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الجممي لألشغاؿ كما ورد بصفقة األشغاؿ وتحمؿ عمى
المالكيف األجوار أو ورثتيـ عند اإلقتضاء عمما وأف ىذه
المساىمة تكوف في حدود مدة اإلندثار بالنسبة لإلصالحات

الكبرى .

يمكف لمجماعات المحمية حط المساىمة كميا وذلؾ بالنسبة
إلى المطالبيف مف ذوي الدخؿ المحدود المنتفعيف بإعانة مف
الدولة أو مف الجماعات المحمية  ،عمى أف تتحمؿ

الجماعات المحمية كامؿ نفقات األشغاؿ.
منشور وزير الداخمية عدد  30بتاريخ
 11جويمية 2005

*مدة االندثار
 الطرقات:
 5سنوات ألشغاؿ التغميؼ السطحي.
 7سنوات ألشغاؿ التغميؼ بالخرسانة.
 األرصفة  7 :سنوات

 : 2-7إحتساب المساىمة :
الفصل  53هي هجلت الجبايت الوحليت

 قنوات تصريؼ المواد السائمة 10 :سنوات.
تحتسب المساىمة بالنسبة لألشغاؿ المراد إنجازىا حسب

واجيات العقارات التي ىي عمى ممؾ المطالبيف بالمساىمة

بالنسبة إلى الطرقات واألرصفة وبالتساوي بيف المالكيف
األجوار بالنسبة إلى مد القنوات.
 : 3-7االعالم بمبمغ المساىمة :
الفصؿ 54مف مجمة الجباية المحمية

يقع إعالـ المالكيف األجوار بمبمغ المساىمة بواسطة رسالة
مضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ مع ذكر آجاؿ تقديـ
اإلعتراضات لدى لجنة المراجعة .
- 48 -

 : 4-7االعتراضات :
الفصل  55هي هجلت الجبايت الوحليت

تقدـ اإلعتراضات خالؿ الثالثيف يوما التي تمي اإلعالـ
بالمساىمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا ومصحوبة بكؿ

الوثائؽ المؤيدة وتودع لدى المصالح المختصة لمجماعات
المحمية مقابؿ تسميـ وصؿ أو عف طريؽ رسالة مضمونة

الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ.

وتتركب لجنة المراجعة التي تنظر في ىاتو اإلعتراضات مف
:

 رئيس الجماعات المحمية أو مف ينوبو .
 عضويف مف مجمس الجماعات المحمية يقع تعيينيما
مف قبؿ رئيس المجمس .

 قابض المالية أو مف ينوبو .
 الكاتب العاـ أو مف ينوبو بدوف حؽ في التصويت
ويمكف لرئيس المجنة أف يستدعي كؿ شخص قد يفيد برأيو
مف الناحية الفنية.

ويتعيف عمى الجماعات المحمية إبالغ ق اررات لجنة المراجعة
إلى المعنييف باألمر في أجؿ شير .

وتبعا لق اررات لجنة المراجعة يقع إعداد جدوؿ تحصيؿ

يكتسي الصبغة التنفيذية بعد إمضائو مف قبؿ رئيس
الجماعة المحمية إثر ذلؾ يتـ اإلعالف عف بدء عممية

اإلستخالص بواسطة معمقات واعالنات بالرائد الرسمي
لمجميورية التونسية .

وبإمكاف المالكيف األجوار تقديـ دعوى لدى المحاكـ
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المختصة بخصوص ضبط المساىمة خالؿ أجؿ قدره ستوف
يوما مف إبالغ ق اررات لجنة المراجعة وال يترتب عف تقديـ

دعوى لممحاكـ المختصة توقيؼ استخالص المعاليـ المثقمة

محؿ النزاع .
الفصل  59هي هجلت الجبايت الوحليت

وقد خولت المجمة الجماعات المحمية استخالص تسبقة

تتراوح بيف  10و 30بالمائة تدفع قبؿ بداية االشغاؿ مع دفع
المتبقي بدوف فائض عمى خمسة اقساط متساوية بداية مف

الشير الذي يمي تاريخ انتياء االشغاؿ
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–  : 8المعاليم المرخص لمجماعات المحمية في استخالصيا طبقا لالمر  1428لسنة  1998المؤرخ في 13
جويمية  1998كما وقع اتمامو وتنقيحو بالنصوص الالحقة:
التعـــريــفـــة

المــعــالـــيم
 -Iمعاليم الموجبات اإلدارية
 -1معموم التعريف باإلمضاء :
عف كؿ عممية ولغاية  3نسخ مف نفس الوثيقة كحد أقصى·

 0,500د

 -2معموم اإلشياد بمطابقة النسخ لألصل:
كحد أقصى
عف كؿ عممية ولغاية  3نسخ مف نفس الوثيػقة ّ

 0,500د

 -3معاليم تسميم الشيادات والحجج المختمفة:
 -مضموف والدة

 150د

 -نسخة مف رسـ والدة

 0,200د

 -دفتر عائمي

 1,000د

 -مضموف زواج

 0,500د

 -عقد زواج

 1,500د

 -نسخة مف رسـ زواج

 0,500د

 -مضموف وفاة

 0,150د

 -نسخة مف رسـ وفاة

 0,200د

 نسخة مف ق اررات ومداوالت الجػماعات المحمية-

 1,000د

شيادة في صموحية محؿ ()1

-

 -شيادة حوز

1,000

 -مضموف مف قرار إسناد أراضي اشتراكية أوالتفويت فيياعمى وجو

 1,000د

الممكية الخاصة·

 0,200د

 -شيائد أخرى

-------------------------( )1تـ إلغاؤىا بموجب األمر عدد  1876لسنة  2004المؤرخ في  11أوت  2004وعوضت بكراس الشروط
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 - IIمعاليم الرخص اإلدارية
 )1رخص ذبح حيوانات المجزرة لالستيالك الخاص
 )2رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المين
 )3رخص الحـفالت بمـناسبـة:
 -الحفػالت العائػميػة

 -الحفػالت العموميػة

 11000د عف الرأس
تضبط ىذه التعريفة ما بيف  61000د و  901000د
سنويا بقرار مف الجماعة المحمية المعنية
تضبط ىذه التعريفة بقرار مف الجماعات المحمية باعتبار
 20,000د في اليوـ أو الميمة كحد أقصى
 501000د في اليوـ أو الميمة
·

 )4رخص فتح المقاىي والمحالت الشبيية بيا بعد
الساعات القانونية ()1
 )5رخـص البناء ()2

المساحة المغطاة

معموـ قار

معموـ اضافي

بيف  1و 100

د 15,000

0.100د

بيف  1و 200

60,000د

0.300د

(المتر المربع)

 -بنػاءات فردية (االنتصاب األوؿ)

 بناءات جماعية (االنتصاب األوؿ)يوظؼ المعموـ بحساب الشقة

بيف  1و 300
بيف  1و 400
ما يفوؽ 400

 -تمديد أو تجديد رخصة البناء

(المتر المربع)

120,000د

0.400د

300,000د

0.600د

750,000د

1.500د

يساوي ىذا المعموـ المعموـ القار الموظؼ عند تسميـ الرخصة
األصمية·

-

رخص األشغاؿ المتعمقة بالترميـ أو التسييج

 25,000د
 11000د

 )6رخص الدفن أو إخراج الجثث

-

 )7رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجيزة
بعداد()3

( )1معموـ خارج ميداف التطبيؽ باعتبار مقتضيات القانوف عدد  75لسنة  2004المتعمؽ بحذؼ رخص ومراجعة موجبات ادارية
تخص بعض االنشطة التجارية والسياحية والترفييية.وباعتبار فحوى قرار وزير الداخمية والتنمية المحمية المؤرخ في  15أوت

 2006المتعمؽ بتحديد مواقيت فتح المحالت المعدة لممارسة بعض االنشطة التجارية والسياحية والترفييية.
( )2كما تـ تعويضيا باالمر عدد  3236لسنة  2013المؤرخ في  2اوت .2013

( )3معموـ خارج ميداف التطبيؽ تبعا لصدور القانوف عدد  33لسنة  2004المتعمؽ بتنظيـ النقؿ البري.
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 )8رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق
العام
 أجيزة مثبتة باألرض خزاف تحت األرض متصؿ بنفس اآلالت. -آلة متنقمة بيا جعاب متحركة لمتوزيع.

 501000د عف كؿ آلة في السنة·
 51000د عف المتر المربع أو كسوره في السنة·
 257000د عف اآللة في السنة

 -IIIالمعاليم الواجبة داخل األسواق
 -1المعموم العام لموقوف باألسواق اليومية واألسبوعية والظرفية

تضبط ىذه التعريفة بيف  01075د و 01150د عف
المتر المربع في اليوـ بمقتضى قرار مف الجماعة المحمية
المعنية.

 -2المعموم العام لموقوف بأسـواق الجـممة
 بالنسبة لمخضر والغالؿ والدقمة والدواجف والبيض ومنتوجات  % 2مف الثمف الجممي لمبيوعات.الصيد البري والمنتوجات الفالحية األخرى
-بالنسبة لألسماؾ بأنواعيا ومنتوجات البحر األخرى

 % 1مف الثمف الجممي لمبيوعات

 -3المعموم الخاص لموقوف

يضبط بمقتضى قرار مف الجماعة المحمية المعنية

 -4المعموم عمى رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق  % 1مف الثمف الجممي لمبيوعات

الجممة

 -5المعموم عمى الداللة
-

بالنسبة لألسماؾ بأنواعيا ومنتوجات البحر األخرى
 -بالنسبة لممنتوجات األخرى

 % 1مف ثمف البتة حتى ولو تمت بدوف مشاركة دالؿ
 % 2مف ثمف البتة ا حتى ولو تمت بدوف مشاركة دالؿ

 المعموم عمى الوزن والكيل العموميين -الوزف

 01120د عف القنطار الواحد والوزنة

 -الكيؿ

 01120د عف اليكتولتر الواحد والعممية الواحدة

 -7معموم البيع بالتجول داخل األسواق

 0,200د عف اليكتولتر الواحد والعممية الواحدة لمزيت
 01200د عف البائع الواحد في اليوـ

 -8معموم اإليواء والحراسة
 أماكف غير مييأة*السمع والبضائع
* العربات

 -أماكف مييأة

 01100د عف المتر المربع
 01100د عف العربة المجرورة باليد·

 01200د عف العربة التي تجرىا الدواب
 0,500د عف العربة ذات محرؾ·

*السمع والبضائع

 01200د عف المتر المربع·

*العربات

 101000د في اليوـ أو الجزء مف اليوـ كحد أقصى

بالنسبة لمعربات التي تفوؽ حمولتيا النافعة  315طف·
 1,000د عف العربات األخرى في اليوـ أو الجزء مف

اليوـ كحد أقصى·
 -9معموم المراقبة الصحية عمى منتوجات البحر

 % 015مف قيمة البضاعة
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 -IVمعاليم منح لزمة الممك البمدي أو الجيوي أو العمومي
أو الخاص أو اشغالو أو االنتفاع بو

 - 1معمـوم الذبـح

 01050د  /كمغ مف المحـ

 0,020د  /كمغ مف المحـ كمعموـ إضافي عند استعماؿ
التجييزات المعدة لطبخ وتصبير المحوـ وحفظ الدواب

– 2

معموم المراقبة الصحية عمى المحوم

 01025د  /كمغ مف المحـ

- 3المعموم من أجل اإلشغال الوقتي لمطريق العام من طرف تضبط ىذه التعريفة بقرار مف الجماعة المحمية المعنية

أصحاب المقاىي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى باعتبار حد أدنى يساوي  01150د عف المتر المربع في
نشاطا في إطار منشآت غير قارة·

اليوـ

 -4معموم وقوف العربات بالطريق العام()1

 عربات نقؿ األشخاص -عربات نقؿ البضائع

 01150د عف العربة في اليوـ أو الجزء مف اليوـ

تضبط ىذه التعريفة بيف 0,100د و  0,500د عف

العربة في اليوـ أو الجزء مف اليوـ

المحمية المعنية
 -العربات األخرى

بقرار مف الجماعة

 0,700د في اليوـ و  0,300د عف الجزء مف اليوـ
كحد أقصى

 -األماكف المجيزة بعداد آلي

تضبط ىذه التعريفة بقرار مف الجماعة المحمية المعنية
بإعتبار المقادير الدنيا التالية :
  0,100د عف العربة في الساعة الواحدة . 0,050 -د عف جزء مف الساعة

 -المآوي واألماكف المييأة

تضبط ىذه التعريفة بقرار مف الجماعة المحمية المعنية
بإعتبار المقادير الدنيا التالية
  0,600د عف العربة في اليوـ 0,400 -د عف جزء مف اليوـ

 -5إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء

تضبط ىذه التعريفة بيف  01500د و  5,000د عف

المتر المربع في اليوـ بقرار مف الجماعة المحمية المعنية·

( )1كوا تن تٌقيحه باألهر عدد  1692لسٌت  2000الوؤرخ في  17جىيليت .2000

- 54 -

 -6أشغال تحت الطريق العام

 %1مف كمفة أشغاؿ اليندسة المدنية ()1

 -7اإلشيار بواسطة الالفتات والموحات اإلشيارية ذات الصبغة تضبط ىذه التعريفة بيف  20,000د و  200,000د
التجارية والعالمات والستائر والعارضات والالفتات المثبتة أو البـارزة عف المتر المربع في السنة بقرار مف الجماعة المحمية

أو المنزلة أو المعمقة بالطريق العـام عـمى واجيات المحالت المعدة المعنية حسب مواقع تركيز وسائؿ اإلشيار
لمتجارة والصـناعة والمين المختمفة·()2

 -8إشغال الممك العمومي البحري

تضبط ىذه التعريفة بقرار مف الجماعة المحمية المعنية
باعتبار المقادير الدنيا التالية:

 -الواقيات الشمسية وما شابييا

 11200 -د بحساب المتر المربع المستغؿ في السنة

 -البيوت المستغمة كمشرب وبيوت االستحماـ

 101000 -د عف المتر المربع في السنة

 -القوارب وما شابييا

 701000د لمقارب الواحد في السنة·

 - Vمعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر
 -1معموم االعتناء بقنوات تصريف المواد السائمة:

 61000د

 -بالنسبة لمفرع الوحيد أو الفرع األوؿ

 31000د

 -بالنسبة لكؿ فرع ولمفروع األخرى غير الفرع األوؿ

-2معاليم مقابل إيواء الحيوانات والعربات وكل البضائع بمستودع
الحجز

 دواب ذات الحجـ الكبير دواب وحيوانػػات أخرى -عربات تجػ ػػرىا دواب

 عربات كبيرة تفوؽ حمولتيا  315طف سيارة سياحية -دراجة نارية

 دراجة عادية -بضائع

 51000د عف الرأس في اليوـ.
 21500د عف الرأس في اليوـ

 21000د عف العربة الواحدة في اليوـ
 71000د عف العربة الواحدة في اليوـ

 41000د عف السيارة الواحدة في اليوـ·
الدرجة الواحدة في اليوـ·
ا
 21000د عف
الدرجة الواحدة في اليوـ·
 11000د عف ا

تتراوح التعريفة بيف  01300د و  11000د في اليوـ
حسب حجـ البضائع

( )1كوا تن تٌقيحه باألهر عدد  80لسٌت  2004الوؤرخ في  14جاًفي . 2004
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( )2كما تـ تنقيحو باألمر عدد  1346لسنة  2003المؤرخ في  16جواف .2003
 -3مساىمة الجماعات المحمية في أشغال تعميـم التـيار الكيربائي  5مميمات عف كؿ كيموواط /ساعة
والتـنوير العمومي والصـيانة(.)1

 - 4رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية أو تضبط التعريفة بقرار مف الجماعة المحمية المعنية .
الصناعية أو المينية

 -5سعر منح التربات بالمقابر المسيحية

 151000د عف المتر المربع كحد أدنى

 -6كراء السيارات لحمل الجثث

تضبط ىذه التعريفة بيف  11000د و  51000د و
بقرار مف الجماعة المحمية المعنية·
-

 -7معموم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجيزة بعداد()2

ػػػػػػػػ
( )1كوا تن تٌقيحه باألهر عدد  1958لسٌت  2012الوؤرخ في  20سبتوبر .2012
( )2هعلىم خارج هيداى التطبيق تبعا لصدور القاًىى عدد  33لسٌت  2004الوتعلق بتٌظين الٌقل البري.

 -9المساىمة فـي إنجـاز مـآوي توظؼ المساىمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائؿ
جماعية لوسائل النقل :
الفصؿ  89مف مجمة الجباية المحمية.

النقؿ عمى مالكي البناءات الجديدة أو التي يقع

توسيعيا أو تغيير استعماليا جزئيا أو كميا وذلؾ

عندما يصعب عمى أصحابيا ألسباب فنية أو

إقتصادية أف يوفّروا بيا أماكف لوقوؼ وسائؿ النقؿ
كما تنص عمى ذلؾ التراتيب الجاري بيا العمؿ وقد
صدر قرار مشترؾ مف وزيري الداخمية والتنمية
المحمية والتجييز واالسكاف والتييئة الترابية بتاريخ

 30ماي  2003يضبط قائمة المناطؽ التي
يشمميا ىذا المعموـ.
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المناطق البمدية التي تشمميا المساىمة في إنجاز
مآوى جماعية لوسائل النقل:
تونس -صفاقس -سوسة -القيرواف -التضامف المنييمة-

بنزرت -قابس -أريانة -سكرة -قفصة -القصريف -دوار

ىيشر -بنعروس-جرجيس -باردو -المروج -المرسى-
مساكف -المحمدية فوشانة -حومة السوؽ -المنستير-
نابؿ -تطاويف -مدنيف -باجة -بنقرداف -الحمامات-

الكرـ -المكنيف -منزؿ بورقيبة -ميدوف -الكاؼ-

الميدية -جندوبة -وادي الميؿ -القمعة الكبرى -حماـ

االنؼ -ساقية الزيت -المتموي -رواد -رادس -جماؿ-
قصر ىالؿ -سيدي بوزيد -العيف -ساقية الدائر-

الحامة -قميبية -دار شعباف الفيري -منزؿ تميـ -توزر-
حماـ سوسة -قرمدة -الزىراء -قربة -طبمبة -ماطر-
الرديؼ -حمؽ الوادي -مقريف -القصر -دوز -قصور

الساؼ -اـ العرائس -سميماف -الجديدة -جربة أجيـ-
الدنداف -مرناؽ -طينة -راس الجبؿ -طبربة -سميانة-
بوميؿ البساتيف -منوبة -فريانة -منزؿ جميؿ -القمعة

الصغرى -الشيحية -نفطة -الشابة -سبيطمة -حماـ
الشط -سوؽ االحد -غنوش -بوسالـ -مجاز الباب-
الجـ -تاكمسة -غار الدماء -أكودة -قبمي -تاجرويف-

قرنبالية -تينجة -الفحص -بني خيار -الوردانيف-
قرطاج -منزؿ عبد الرحماف -زرمديف -المحرس -قمعة

االندلس -زغواف -سيدي بوسعيد.
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الفصؿ  90مف مجمية الجباية المحمية كما تـ
تنقيحو بالقانوف عدد  101لسنة  2002المؤرخ
في  17ديسمبر  2002المتعمؽ بقانوف المالية
لسنة 2003

مقدار المساىمة
تساوي المساىمة:
 )1في الحالة التي ال يتجاوز فييا النقص بالمآوي
 % 25من العدد المطموب:
 مائتيف وخمسيف دينا ار عف كؿ مكاف وقوؼبالمآوي بالنسبة إلى البمديات التي ال يتجاوز عدد

سكانيا خمسيف ألؼ ساكف .

 خمسمائة دينار عف كؿ مكاف وقوؼ بالمآويبالنسبة إلى البمديات التي يتجاوز عدد سكانيا
خمسيف ألؼ ساكف إلى حدود مائة ألؼ ساكف.

 ألؼ دينار عف كؿ مكاف وقوؼ بالمآوي بالنسبةإلى البمديات التي يفوؽ عدد سكانيا مائة ألؼ
ساكف.

 )2في الحالة التي يتجاوز فييا النقص بالمآوي
 % 25و ال يتعدى  % 75من العدد المطموب :
 ثالثمائة وخمسة وسبعيف دينا ار عف كؿ مكافوقوؼ بالمآوي بالنسبة إلى البمديات التي ال يتجاوز

عدد سكانيا خمسيف ألؼ ساكف .
 سبعمائة وخمسيف دينا ار عف كؿ مكاف وقوؼبالمآوي بالنسبة إلى البمديات التي يتجاوز عدد
سكانيا خمسيف ألؼ ساكف إلى حدود مائة ألؼ
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ساكف.
 -ألفا وخمسمائة دينار عف كؿ مكاف وقوؼ بالمآوي

بالنسبة إلى البمديات التي يفوؽ عدد سكانيا مائة

ألؼ ساكف.

 )3في الحالة التي يفوق فييا النقص بالمآوي
 % 75و ال يبمغ  % 111من العدد المطموب:
 خمسمائة وخمسة ستيف دينا ار عف كؿ مكافوقوؼ بالمآوي بالنسبة إلى البمديات التي ال يتجاوز

عدد سكانيا خمسيف ألؼ ساكف.
 ألؼ ومائة وخمسة وعشريف دينا ار عف كؿ مكافوقوؼ بالمآوي بالنسبة إلى البمديات التي يتجاوز

عدد سكانيا خمسيف ألؼ ساكف إلى حدود مائة ألؼ

ساكف.

 ألفيف ومائتيف وخمسيف دينا ار عف كؿ مكاف وقوؼبالمآوي بالنسبة إلى البمديات التػي يفػوؽ عػدد سػكانيا

مائة ألؼ ساكف.
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مقدار المساىمة عن كل مكان وقوف لم يتم إنجازه
ال يتجاوز
 51ألف
ساكن
ال يتجـــــاوز 25

250د

بين 51
ألف و
 111ألف
ساكن
500د

يفوق
 111ألف
ساكن
1000د

 %مــــــن العــــــدد
المطموب
يتجــــاوز % 25

375د

750د

1500

وال يتعــــــــــــــــــدى
 %75من العدد
المطموب
يفوق  %75وال

565د

1125د

2250د

يبمـــــــــغ %111

مــــــــــن العــــــــــدد
المطموب

 )4في حالـة نقـص فـي انجـاز كـل المـآوى أو تغييـر
استعماليا بدون رخصة
وتضاعؼ المساىمات المنصػوص عمييػا بػالفقرات 1
و  2و  3ف ػػي حال ػػة نق ػػص ف ػػي إنج ػػاز ك ػػؿ الم ػػآوي
المػ ػػرخص فييػ ػػا أو تغييػ ػػر إسػ ػػتعماليا بػ ػػدوف رخصػ ػػة

وذلؾ بصرؼ النظر عف العقوبات المنصػوص عمييػا
بالتشريع الجاري بو العمؿ.
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