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    :20السؤال رقم 

 أوعلى المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة المعلوم
وطریقة طریقة احتسابھ؟  :TCL  المھنیةأوالتجاریة 

  وعالقتھ بالمعلوم على العقارات المبنیة؟ استخالصھ؟

  

  ااب

 أو التجاریة أوعلى المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة المعلومیوظف 
   : علىالمھنیة

    األشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على الشركات،-
 األشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل بعنوان األرباح -

   الصناعیة والتجاریة و أرباح المھن غیر التجاریة،
 تجمعات المصالح االقتصادیة وشركات المحاصة وشركات األشخاص -

ویستوجب المعلوم حتى في .  نشاطا تجاریا أو مھنة غیر تجاریةالتي تتعاط
   .صورة اإلعفاء من الضریبة على الشركات أو من الضریبة على الدخل

   :یستوجب المعلوم حسب النسب التالیة  -1
   .من رقم المعامالت المحلي الخام % 0,2 -
بة من الضریبة على الدخل بالنسبة لألشخاص الخاضعین للضری % 25 -

   .على الدخل حسب النظام التقدیري
من الضریبة الدنیا على الدخل أو على الشركات المنصوص علیھا % 25 -

 من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین 49 و44بالفصلین 
والضریبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات التي تحقق خسارة مثبتة 

   .بمحاسبة تستجیب للتشریع الجاري بھ العمل
من الضریبة المستوجبة بالنسبة للمؤسسات التي ال یتعدى ھامش % 25 -

   .بمقتضى نص ترتیبي% 4ربحھا الخام 



  

http://moufid.jimdo.com/2

   :مع التأكید على ما یلي
 ال یمكن أن یقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو -

التجاریة أو المھنیة عن المعلوم على العقارات المبنیة المستوجب بعنوان 
 من الثمن %5على أساس رات المعدة لتعاطي النشاط والذي یحتسب العقا

المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في 
 المؤرخ في 2007 لسنة 1187طبقا ألحكام األمر عدد المساحة المغطاة 

   .2007 ماي 14
صناعیة  ال یمكن أن یفوق المعلوم السنوي على المؤسسات ذات الصبغة ال-

دینار لكل ) 100.000(أو التجاریة أو المھنیة مبلغا یساوي مائة ألف 
  ).2006 دیسمبر 25 المؤرخ في 2006 لسنة 3360أمر عدد ( مؤسسة 

  .وإذا فاق الحد األدنى الحد األقصى للمعلوم فإن الحد األدنى یبقى مستوجبا
  : التالیة وم حسب الطریقة المعل یستخلص-2

داع تصریح، حسب نموذج توفره اإلدارة، لدى القباضة یقوم المطالب بإی
المالیة مرجع النظر خالل الخمسة عشرة یوما األولى من الشھر الموالي 

الثمانیة وأنجز فیھ رقم المعامالت بالنسبة لألشخاص الطبیعیین، للشھر الذي 
  وعشرین یوما من نفس الشھر بالنسبة لألشخاص المعنویین،

: إال أنھ 
o بالنسبة للخاضعین للنظام التقدیري یتم دفع المعلوم على

المؤسسات الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة عند دفع الضریبة 
  . التقدیریة السنویة والتسبقات االحتیاطیة

o بالنسبة للمؤسسات التي تسّجل خسارة أو التي ال یتجاوز ھامش
 بمقتضى نص ترتیبي یدفع المعلوم على% 4ربحھا الخام 

المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة عند 
  .دفع الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات

:توزیع المعلوم 

بالنسبة للمؤسسات متعددة الفروع یحدد مناب كل جماعة محلیة من المعلوم 
على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة على أساس 

حة المغطاة لكل فرع كائن بتراب الجماعة المحلیة المعنیة بالنسبة المسا
  .للمساحة الجملیة للعقارات المخصصة لتعاطي النشاط

وال یمكن أن یقل مناب كل جماعة محلیة عن الحد األدنى للمعلوم على 
  .العقارات المبنیة بالنسبة لكل فرع

  :بالمعلوم على العقارات المبنیة  عالقتھ-3
یة المبدئیة ال یمكن أن یوظف على عقار معین إال معلوم واحد، من الناح
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فإما أن یكون العقار أرضا بیضاء فیوظف علیھ المعلوم على األراضي غیر 
المعلوم على العقارات  المبنیة، أو أن یكون محال معّدا للسكن  فیوظف علیھ

ؤسسات على المالمعلوم،  أو محال معدا لممارسة نشاط فیوظف علیھ المبنیة
 أو أن یكون محال معدا  المھنیةأو التجاریة أوذات الصبغة الصناعیة 

  .لممارسة نشاط سیاحي فیوظف علیھ المعلوم على النزل
 من مجلة الجبایة المحلیة المتعلق بضبط 38إال أنھ على مستوى الفصل 

  المھنیةأو التجاریة أوعلى المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة المعلومنسب 
بالفقرتین الثانیة و الرابعة و ذلك " المعلوم على العقارات المبنیة"ر تم ذك

لضبط الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات كما تمت اإلشارة إلیھ أعاله و 
لضبط المعلوم المستوجب على المؤسسات الفالحیة و الصید البحري 
الخاضعة للضریبة على الشركات، إذ لیس المقصود بھ في ھذا المقام 

" المعلوم على العقارات المبنیة"معلوم الموظف على العقارات السكنیة أي ال
  . موضوع الباب األول من مجلة الجبایة المحلیة 

  


