المقترح ال ّتعدٌلً ال ّثانً بالنسبة للمهن الحرة
مثال( :جباٌة المحامً)

على إثر تقدٌم المقترح األول لجباٌة المحامً والذي تم النقاش حوله بٌن مختلف الهٌاكل
المعنٌة وبرعاٌة وزٌرة المالٌة تم االتفاق على وجوب إرساء نظام ٌمكن تطبٌقه على جمٌع
أصناف المهن الحرة مع احترام خصوصٌاتها واحترام مبدأ المساواة بٌن الخاضعٌن للضرٌبة.
ولذلك نتولى تقدٌم مقترح تعدٌلً ثانً الذي ٌمكن التوسع فٌه واعتماده بالنسبة لبقٌة المهن
الحرة والذي ٌراعً خصوصٌات تلك المهن وٌتناغم مع اآللٌات القانونٌة المتوفرة حالٌا مع
تجاوز سٌئاته وٌسمح بإرساء نظام جبائً عادل ومنصف.

عناصر المقترح:
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إرساء طابع جبائً ٌثقل على جمٌع األعمال التً ٌقوم بها المحامًسحب أحكام الفصل  44رابعا من مجلة الضرٌبة على المحامٌناالكتفاء بالنظام الحقٌقً المبسط بالنسبة للمحامٌن الذٌن ٌتجاوز رقم معامالتهم 100.000دٌنار
تمكٌن المحامٌن الخاضعٌن للنظام الحقٌقً من حق اختٌار الخضوع لألداء على القٌمةالمضافة soumis par option
تمكٌن المحامٌن من حرٌة اختٌار النظام التقدٌري على معنى الفصل  44رابعا والنظامالحقٌقً
االكتفاء بمذكرة أتعاب وعدم وجوب اعتماد التنصٌصات الالزمة للفاتورة على معنى أحكامالفصل  18من م ا ق م .

1

تفاصٌل المقترح:
- 1إرساء طابع جبائً ٌثقل على جمٌع األعمال التً ٌقوم بها المحامً (عوضا
عن األقساط االحتٌاطٌة)
و ٌعتبر الطابع الجبائً تسبقة على األداء قابل للطرح من الضرٌبة على الدخل والضرٌبة
على الشركات ( )déductible de l’impôt à payerوٌعوض األقساط اإلحتٌاطٌة.
وٌعتبر الطابع الجبائً آلٌة تسمح:


-

بتنمٌة موارد الدولة ومضاعفة المداخٌل بصفة هامة جدا مقارنة بالمبالغ المستخلصة
حالٌا
بدفع المبالغ عند انجاز كل عمل مما ٌؤدي إلى:
وجود مداخٌل ٌومٌة ومستمرة هامة للدولة
وجود مراقبة إضافٌة وأولٌة فٌما ٌتعلق بالقٌام بالواجب الجبائً عبر تمكٌن القضاء
واإلدارات المعنٌة (قباضة – إدارة الملكٌة العقارٌة ...الخ) من مراقبة أعمال المحامً
ضمان عدم إفالت جمٌع األعمال التً ٌقوم بها المحامً من الخضوع للضرٌبة ( rien
))n’échappe à l’impôt

التطبٌق:





ٌطبق الطابع الجبائً على جمٌع أصناف األعمال التً ٌسدٌها المحامً
ٌقع دفع التسبقة على الضرٌبة فً شكل طوابع جبائٌة عوضا عن األقساط
االحتٌاطٌة
تدفع الطوابع الجبائٌة على أعمال المحامً بحسب أصنافها:

 القضاٌا واألعمال الوالئٌة (أوامر بالدفع – أذون على عرائض ) ٌضاف الطابع إلىعرٌضة الدعوى أو العمل الوالئً
 العقودٌ :شترط لقبول تسجٌل العقد2

 االستشارات القانونٌة وغٌرها :تخضع لخصم من المورد تحرري بنسبة  5بالمائة . تقدٌر قٌمة الطوابع الجبائٌة:
  10دٌنارات عن القضاٌا واألعمال الوالئٌة لدى محكمة الناحٌة . 15 -دٌنار عن القضاٌا واألعمال الوالئٌة لدى المحكمة االبتدائٌة ومحكمة االستئناف والعقود

  20دٌنار :عن القضاٌا لدى محكمة التعقٌب .ٌ - 2سحب على المحامٌن أحكام الفصل  44ثالثا فقرة  2والفصل  44رابعا من مجلة الضرٌبة





-

نظرا لضرورة مساعدة المحامٌن الشبان والمبتدئٌن والمحامٌن الذٌن ال ٌحققون نشاطا
هاما فإن النظام الجبائً الوارد الفصل  44ثالثا والفصل  44رابعا من مجلة الضرٌبة
ٌمكن سحبه على المحامٌن الذٌن ٌحققون دخال خاما سنوٌا ال ٌتجاوز  100.000دٌنار.
تعوٌض نظام الضرٌبة التقدٌرٌة مناط الفصل  22من مجلة الضرٌبة بتلك مناط الفصل
 44ثالثا والفصل  44رابعا من نفس المجلة.
تلغى الفقرتٌن  2و 3من الفصل  22من مجلة الضرٌبة
تتعلق الفقرة  2من الفصل  22بالنظام التقدٌري الحالً
تتعلق الفقرة  3من الفصل  22بعدم جواز الرجوع من النظام الحقٌقً إلى النظام
التقدٌري
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 االكتفاء بالنظام الحقٌقً المبسط بالنسبة للمحامٌن الذٌن ٌتجاوز رقممعامالتهم  100.000دٌنار واختاروا عدم الخضوع لالداء على القٌمة
المضافة
تطبٌق النظام الحقٌقً على المحامٌن الذٌن ٌتجاوز رقم معامالتهم 100.000دٌنار واختاروا الخضوع لألداء على القٌمة المضافة
االكتفاء فً كل الحاالت بمذكرة أتعاب وعدم اشتراط البٌانات الواردة بالفصل 18من مجلة األداء على القٌمة المضافة
إعداد جدول مرجعً فً االتعاب باالشتراك مع هٌاكل المهنة ٌعتمد فًصورة استبعاد اإلدارة للمحاسبة ()en cas de rejet de comptabilité
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