
 0202باألحكام الجبائية الجديدة المتعلقة بالمهن الحّرة  المدرجة ضمن قانون المالية لسنة  بّيان

الجزافٌة الوحٌدة المطّبق على المكلفٌن  قد ادرج تعدٌالت على نظام الضرٌبة 2020ٌرفع إلى علم المكلفٌن بالضرٌبة أّن قانون المالٌة لسنة 

 الذي ٌنشطون فً مجال المهن غٌر التجارٌة.

وفق الربح الحقٌقً ،ستصبح هذه الفئة من المكلفٌن بالضرٌبة خاضعة إجبارٌا لنظام الضرٌبة 2020فً الواقع، بداٌة من الفاتح جانفً من سنة 

ٌّخص تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة على الدخل اإلجمالً ضمن فئة األرباح الغٌر مع إعادة إدراج نظام التصرٌح المراقب و هذا فٌما 

 تجارٌة.
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 التالٌة: النظام الجبائً المطّبق على المهن الغٌر تجارٌة ٌتضّمن على وجه الخصوص الضرائب  و الرسوم

 محّرر من الضرٌبة؛ %22األرباح الغٌر تجارٌة وفق معدل نسبً ٌقّدر ب  الضرٌبة على الدخل اإلجمالً/ فئة -

 المهنٌة؛ اإلٌراداتمن مجموع  %2الرسم على النشاط المهنً بمعّدل  -

 وذلك حسب طبٌعة المهنة الممارسة. %99او  %9، بمعّدل الرسم على القٌمة المضافة -

-  

 تجاريةال غير تحديد األرباح المتأتية من ممارسة المهن  .0

 تعتبر متأتٌة من ممارسة مهن غٌر تجارٌة او كمداخٌل مماثلة ألرباح غٌر تجارٌة:

 المهن الحّرة؛ حاربا -

 الوظائف والمهام و التً ال ٌتمتع اصحابها بصفة التاجر،   -

فئة اخرى من المداخٌل او األشغال، اإلستغالالت المّذرة لألرباح باإلضافة إلى كل مورد للربح غٌر المرتبطة بأّي األرباح الناجمة من كل  -

 األرباح؛

 رٌوع عائدات المؤلف التً تقاضاها الكّتب و المؤلفون الموسٌقٌون  و ورثتهم او الموص لهم بحقوقهم -

ٌّغ اإلنتاج او التنازل عنها . -  الرٌوع التً ٌتقاضاها المخترعون من مّنح رخصة استغالل شهاداتهم او بٌع عالمات الصنع او طرق او ص
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المكلفون بالضرٌبة الممارسٌن للمهن الحّرة ٌصبحون خاضعٌن لنظام التصرٌح المراقب و ، 2020على ضوء احكام قانون المالٌة لسنة 

  ، مما ٌترّتب علٌه الواجبات الضرٌبة االتٌة:2020ذلك بدءا من الفاتح جانفً 

و ذلك فً اجل اقصاه العشرٌن من الشهر الذي ٌلً  (Gn°50شهري عن طرٌق جدول إشعار بالدفع ) تصرٌح سلسلة  باكتتابالقٌام  -

 المستحقةو الرسوم  والحقوقخالله اإلٌرادات المهنٌة، ال بّد ان ٌّوضح هذا الجدول مبلغ اإلٌرادات المهنٌة المحققة  الشهر الذي تحققت 

ٌّما الرسم على القٌمة  .(TAP( و الرسم على النشاط المهنً )TVAالمضافة ) الدفع ال س

ال بّد ان ٌتضمن هذا التصرٌح، قٌمة المبلغ اإلجمالً لألجور المدفوعة و مبلغ االقتطاعات بعنوان الضرٌبة على الدخل اإلجمالً فئة 

 األجور؛

 00و ذلك فً اجل اقصاه وفقا لنظام التصرٌح المراقب  محّدد،  مبلغ الربح الصافًٌظهر ، ، مضبوطالقٌام باكتتاب التصرٌح السنوي  -

 بكّل الوثائق التبرٌرٌة الضرورٌة.، إجبارٌا  ،هذا التصرٌحافرٌل من كّل سنة ٌجب ارفاق 

،هو  حاصل فائض القٌمة بٌن اإلٌرادات اإلجمالٌة و  الربح الصافً الخاضع للضرٌبة على الدخل اإلجمالً ضمن فئة الرباح غٌر التجارٌة

 النفقات الضرورٌة لممارسة هذه المهن.
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من طرف  ظامٌة، غٌر اّنهم ملزمون بمسك دفتر مّرقم و مّوقعبمسك محاسبة ن المكلفون بالضرٌبة الممارسٌن للمهن الحّرة، غٌر ملزمون

ٌّرة للملف الجبائً. ال ّبد ان ٌّوضح هذا الدفتر تفاصٌل إٌراداتهم و نفقاتهم المهنٌة.  المصالح المس
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أو  الضرائب الملحقٌن لها ، ٌّتم اإلشراف على المكلفٌن بالضرٌبة الممارسٌن للمهن الحّرة من طرف مراكز2020بداٌة من الفاتح جانفً 

، إذا اقتضت الحاجة، من طرف مفتشٌة الضرائب المختّصة اقلٌمٌا والتً هم ملزمون بتادٌة واجباتهم التصرٌحٌة و تسدٌد الضرائب و 

 الرسوم المستحقّة.

ٌة الوحٌدة و الضرٌبة على الدخل ح التكمٌلً بالضرٌبة الجزاف، فٌما ٌّخص التصرٌ 2099فٌما ٌتّعلق بواجباتهم الضرٌبٌة المتعلقة بسنة 

ٌّرة السابقة ) المركز الجواري 2099ضمن فئة االجور للفصل الرابع من سنة  اإلجمالً ، ٌلتّزم هؤالء المكلفٌن بتأدٌتها لدى المصلحة المس

 للضرائب أو قّباضة الضرائب(.


