وفي هذه احلالة يقع مد املطالب باألداء بكشف في هذه
النقائص قصد إصالحها وإرجاعها على حامل ممغنط
تصحيحي إلى مصلحة مراقبة األداءات املختصة خالل
أجل أقصاه  5أيام من تاريخ إعالمه بالنقائص ويتم
اتباع نفس املراحل املذكورة أعاله.

يعتبر املطالب باألداء مخ ّ
ال بواجب إيداع تصريح املؤجر
ابتداء من اليوم املوالي إلعالمه بالرفض النهائي للحامل أو
في صورة عدم حصوله على وصل القبول النهائي للحامل
املمغنط.
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في صورة تسرب خلل أو تعذر قراءة احلوامل املمغنطة
ميكن ملصالح مراقبة األداءات بصفة استثنائية مطالبة
األشخاص املعنيني باألمر بنسخة من احلوامل املمغنطة
املودعة سابقا وإذا تعذر ذلك ميكنها مطالبتهم مبدها
باملعلومات واملعطيات التي تتضمنها احلوامل على ورق.
المنضوين اختياريا تحت نظام اإليداع على حوامل
ممغنطة
نفس إجراءات النظام االجباري مع التمديد في اآلجال
من  5أيام إلى  7أيام.
 - 2-5بالنسبة إلى التصاريح األخرى :

يتم إيداع القائمات خالل  28يوما التي تلي كل ثالثية
مدنية.
نفس إجراءات النظام اإلجباري اخلاص بإيداع تصريح
املؤجر على حوامل ممغنطة.
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إذا تعذرت قراءة احلامل املمغنط التصحيحي األول والثاني
أو في صورة وجود نقائص أخرى على مستوى املعلومات
املدرجة باحلامل يتم إعالم املطالب باألداء بالرفض النهائي
للحامل خالل أجل أقصاه  5أيام من تاريخ إيداع احلامل
التصحيحي الثاني وتقوم مصلحة مراقبة االداءات املختصة
باتخاذ االجراءات الالزمة في الغرض.

ﻣﺮﻛﺰ
اﻹرﺷـــﺎد

ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎدي:
ﻧﻈﺎم اﻹﻳﺪاع ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ

خدمة اإليداع على حوامل ممغنطة هي خدمة مجان ّية متكن
املطالبني باألداء اخلاضعني وجوبا أو إختياريا إليداع تصريح
املؤجر أو قائمات فواتير البيع والشراء حتت نظام توقيف العمل
باألداءات على رقم املعامالت من إيداع هذه التصاريح على
حوامل ممغنطة عوضا عن إيداعها على ورق.

بالنسبة إلى قائمات فواتير البيع والشراء :املنتفعون
بنظام توقيف العمل باألداءات واملعاليم املوظفة على رقم
املعامالت وذلك بصرف النظر على رقم املعامالت احملقق.

اختياريــــــــا
بالنسبة إلى تصريح املؤجر عند إيداعه من قبل بق ّية املطالبني باألداء
من غير املنضوين حتت النظام التقديري ويتم االنضواء حتت هذا
النظام أو التخلي عنه عبر مطلب يتم إيداعه في الغرض.

.1التصاريح المعنية بالخدمة:
تصريح املؤجر,
قائمة في فواتير البيع وفواتير الشراء حتت نظام توقيف
العمل باألداءات على رقم املعامالت,

 .2األشخاص المعنيون بالخدمة:
يكون اإليداع على حوامل ممغنطة:

إجباريــــــــا
بالنسبة إلى تصريح املؤجر :األشخاص املعنويون واألشخاص
الطبيعيون اخلاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام
احلقيقي والذين ميسكون محاسبتهم باإلعالمية والذين
يحققون رقم معامالت خام يساوي أو يفوق  1مليون دينار.

 .3كيفّية إعداد التصاريح :
يتم إعداد هذه التصاريح واملالحق املتعلقة بها طبقا لكراس
شروط فن ّية خاص بكل تصريح ميكن استخراجه عبر موقع
الواب لوزارة اإلقتصاد واملالية:
 www.impots.finances.gov.tnباستعمال الرابط
اخلاص باملطبوعات واحملور املتعلق بنظام اإليداع على
حوامل ممغنطة.
ميكن إعداد السجالت املتعلقة بقائمة فواتير البيع وفواتير
الشراء حتت نظام توقيف العمل باألداءات على رقم
املعامالت وقائمة فواتير الشراء التي متت حتت نظام توقيف
العمل باألداء على القيمة املضافة حسب املواصفات الفنية
املضمنة بكراسات الشروط وذلك عبر استعمال التطبيقتني
املعدتني للغرض واملوضوعتني بنفس املوقع و الرابط
واحملور.

حوامل ممغنطة
فواتير البيع والشراء

اختياري

اجبـــــــاري تصريح المؤجر
حوامل ممغنطة

اجبـــــــاري

حوامل ممغنطة
فواتير البيع والشراء

 .4كيفّية االختبار :
ميكن إجراء اختبار للسجالت املتعلقة بهذه التصاريح
والقائمات قصد التثبت من مطابقتها مع املواصفات الفنية
املضمنة بكراسات الشروط واستخراج قائمة األخطاء
املمكنة عبر استعمال التطبيقة اإلعالمية "احلوامل
املمغنطة" واملوضوعة بنفس موقع الواب.

 .5إجراءات اإليداع
 - 1-5بالنسبة إلى تصريح المؤجر

المطالبون إجباريا باإليداع على حوامل ممغنطة
يتم اإليداع في أجل أقصاه  28فيفري من كل سنة لدى
مصلحة مراقبة االداءات املختصة مصحوبا بجدول إحالة
يستخرج من نفس موقع الواب املشار إليه أعاله.
َّ
يسلم املطالب باألداء وصل ينص على القبول الوقتي
للحامل مع وجوب االتصال مبصلحة مراقبة األداءات
املختصة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ اإليداع
إلعالمه:
 بالقبول النهائي للحامل في صورة التوصل إلى قراءتهوفهمه وعدم اكتشاف نقائص باملعلومات املضمنة به.
 برفض احلامل املمغنط في صورة تعذر قراءته ووجودنقائص على مستوى املعلومات املضمنة به ومطالبة
املعني باألمر بإيداع حامل ممغنط تصحيحي خالل أجل
أقصاه  5أيام من تاريخ إعالمه برفض احلامل.
 بالقبول الوقتي للحامل في صورة وجود نقائصعلى مستوى املعلومات املضمنة به ميكن إصالحها.
قة لإلعالم
وثي
واإلرشاد
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