
 

  التونسیةالجمھوریة
  المالیةوزارة

  لألداءات العامة اإلدارة
 

 مطلــب انخــــــراط 
 عن بعد  و دفع األداءات التصریح في 

 

 
 ...............................................اللقب ....... .......................................اإلسم  : أسفلــھ )  ة(إني الممضــي 

 .......................................................................: .................رقم بطاقة التعریف الوطنیة أو بطاقة اإلقامة 

 ..............................: ..........................................................................................................الصفة 

 .........................................................................................................: ........................المؤسســــة 

 : المعـــرف الجبائـــي ….....…………………………………………

 ........................................: ............................................................................العنـــــــوان البریـــدي 

................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................: .....................................العنــــــوان اإللكتـــروني 
 

 في التصریح عن بعد مع الدفع بواسطة االنخ راط بع د إطالع ي عل ى اإلج راءات الم تعلقة بالتص ریح ع ن بع د أطل ب             

 :  وذلك االقتطاع  البنكي أو البریدي

  بصفة اختیاریة بصفة إجباریة         
   
          

 

 : ھذه األخیرة  إسناد للتصریح والدفع عن بعدأطلب و مباشرة من قبل مؤسستي أو المؤسسة التي أمثلھا

 كلمتي عبور                                         كلمة عبور                 

 ............................................................................  إجراءات التصریح عن بعد  إلىضبتفوی 

                        :   المعرف الجبائي..................................................................
 .موكولة إلى المؤسسةو تبقى إجراءات الدفع                    

   

 ...................في .................... بـــ 

 ختم المؤسسة  واإلمضاء  
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 امةــ ھمـعلومــات
 

 
w دون  اھرتغیییتعین  حصولكم على  كلمة أو كلمتي عبور          إلى منحومة التصریح عن بعد إال بعد          أول مرة    یمكنكم الدخول     ال 

  .ھاتببدیالإعالم مصالح الجبایة 

 

w               كلمة العبور األولى من قبل المكلف باالحتساب و تتم المصادقة              إذا اخترتم التفریق بین وظیفتي االحتساب و الدفع تستعمل

 .على الدفع من قبل المكلف بالدفع باستعمال كلمة العبور الثانیة

 
w عللقیام بعملیتي االحتساب و الدف  كلمة العبوریمكنكم استعمال نفس ینوظیفتال عدم التفریق بین إذا اخترتم. 
 
 
w    األولى من قبل المكلف باالحتساب و تتم المصادقة على الدفع من قبل             كلمة العبور   تستعمل  التفریق بین الوظیفتین    إذا اخترتم

 .المكلف بالدفع باستعمال كلمة العبور الثانیة

 
w                    منخرطا في منظومة التصریح عن بعد،           وجوبایمكن لمؤسستكم تفویض شخص من بین المھنیین المؤھلین قانونا، یكون 

 . توجبة عوضا عنھا و یتم في ھذه الحالة إسنادھا كلمة عبور واحدة للمصادقة على الدفعمسللقیام باحتساب األداءات ال

 
w   كلمة أو كلمتي عبور تلغي      لمواستبمكتب مراقبة األداءات المختص ترابیا لت      االتصال   كم كلمة العبور یمكن    كمفي صورة فقدان 

 .و تعوض سابقاتھا

 
w          ملف بتقدیم و ذلك  ة الكترونیمصادقةحصول مسبقا على شھادة أو شھادتي      للتصریح و دفع األداءات عن بعد أنتم مدعوون لل

تونس، بن عروس، بنزرت،       (لدى الوكالة الوطنیة للمصادقة اإللكترونیة أو إحدى المراكز الجھویة للبرید                        في الغرض  

   .tn.certification.wwwمن الموقع ملف الھذا  و یمكنكم الحصول على مكونات )سوسة، صفاقس

 
w           استعماالت إال من قبل طالبھا و تحت مسؤولیتھ و یتحمل ھذا األخیر تبعات كل                        ال تستعمل شھادة المصادقة االلكترونیة

 .ادةھشال

  
w      ة، السنویة   الشھری( على ورق  ریح   ا الوثائق المصاحبة للتص      إلیداععند التصریح و دفع األداءات عن بعد                أنتم مدعوون      

 إیداع مكتب مراقبـة األداءات مرجع النظر مقابل وصل               لدىو ذلك    في اآلجال القانونیة      ) اطیةتیو المتعلقة باألقساط اإلح      

 .  للتأشیر علیھ من قبل المكتبtn.gov.finances.impots.wwwیستخرج من موقع الواب 
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