
الشھادات والرخص التي یسلمھا الوالي: مجال الخدمة

إلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة عند إقتناء السیارات المستعملة كسیارات لشھادة التأھیلعلى الحصول: موضوع الخدمة
.ارات المعّدة للنقل الریفيأو السی" لواج"أو " تاكسي"أجرة 

بالخدمةاإلنتفاعشروط
إلنتفاع باإلمتیازات الجبائیةشھادة التأھیل لعلى الحصولشروط:

:في اطار النظام الجبائي التفاضلي الموحد تمنح االمتیازات الجبائیة-
 نقل ریفي أو" لواج " أجرة أو "تاكسي" للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي المتحصل على رخصة

وعلى بطاقة استغالل ساریة المفعول أو متحصل على موافقة مبدئیة ساریة المفعول للحصول على ھذه 
.الرخصة

:كما یسند ھذا النظام الجبائي التفاضلي الموحد  لفائدة

الوكالء المرخص لھم -

 األداءات المؤھل مّرة واحدة كل خمس سنوات على أساس شھادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة
عند إقتناء السیارة بالسوق المحلیة أو مكتب الدیوانة عند التورید وذلك بمقتضى شھادة تأھیل مسلّمة من قبل 

أو نقل ریفي أو الموافقة المبدئیة "لواج" أجرة أو "تاكسي" الوالي الّراجع لھ بالنّظر إسناد رخصة 
. الستشاریة الجھوّیة للنّقلللحصول على ھذه الرخصة بعد أخذ رأي اللّجنة ا

 لواج" أجرة أو"تاكسي" بصفة إستثنائیة لألشخاص الطبیعیین أو المعنویین المتحصلین على رخصة"
أو نقل ریفي قبل إستیفاء مّدة خمس سنوات إبتداء من تاریخ أول وضع بالجوالن للسیارة المستغلة وذلك في 

متیازات الجبائیة أو سرقتھا أو تغییر صنف رخصة النقل العمومي حاالت ثبوت إتالف السیارة المنتفعة باإل
أو نقل ریفي طبقا لإلجراءات المنصوص علیھا بالفقرة "لواج" األجرة لألشخاص بواسطة سیارة تاكسي أو 

.األولى
 في صورة التفویت في السیارات المنتفعة باالمتیازات الجبائیة قبل انقضاء مدة الخمس سنوات لفائدة

األشخاص الذین یملكون رخص نقل عمومي غیر منتظم لألشخاص على الطرقات أو المتحصلین على 
الموافقة المبدئیة للحصول على ھذه الرخصة قصد إعادة تخصیصھا لنفس االستعمال، یتعین علیھم اإلدالء 

إلیھ بالنظر ّرخصة المسبق بترخیص في مواصلة اإلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة مسلم من قبل الوالي الّراجع
ویتّم التنصیص ضمن .المقتني للسیارة بعد أخذ رأي اللجنة اإلستشاریة الجھویة للنّقل المحدثة للغرض

.الترخیص المسلم من قبل الوالي على المّدة المتبقیة من الخمس سنوات
االمتیازات الجبائیة ھذهفي صورة وفاة المنتفع باإلمتیازات الجبائیة قبل إنقضاء مّدة الخمس سنوات تبقى

.بالفقرة الرابعةحقا مكتسبا للورثة وال یخضع ھؤالء لشرط عدم التفویت في السیارة المشار إلیھ 

المطلوبةالوثائق

إلنتفاع باإلمتیازات الجبائیةشھادة التأھیل لعلى الحصولالوثائق المطلوبة:
)تحمیل مطلب (مطلب باسم السید الوالي-
،بالنسبة لألشخاص الطبیعیین التعریف الوطنیةنسخة من بطاقة-
،نسخة من بطاقة التعریف الجبائیة بالنسبة لألشخاص المعنویین -
،بطاقة استغالل ساریة المفعول-
تغالل أو النقل الریفي في حالة اس" اللواج" أو " التاكسي " نسخة من شھادة تسجیل السیارة المستغلة في قطاع -

.الرخصة 

الملفإيداعمكان
)المواطنمعالعالقاتمكتب(الوالية



الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية

الخدمةعلىالحصولأجل

األقلوفيأشهرعلىثالثةكلمرةوريةدبصفةتنعقدالتيللنقلالجهويةاإلستشاريةالّلجنةانعقادوتاريخالملفإيداعتاريخحسب
رئيسهايقررهامناسبةكل

الترتيبيةأو/والتشريعيةالمراجع

19وخاصة الفصل 2012المتعلق بقانون المالیة لسنة 2011دیسمبر31المؤرخ في 2011لسنة 7القانون عدد -
.منھ

26وخاصة الفصل 2017قانون المالیة لسنة المتعلق ب2016دیسمبر17المؤرخ في 2016لسنة 78القانون عدد -
. منھ

تعلّق بضبط شروط اإلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة عند إقتناء الم2012جانفي 4مؤّرخ في 2012لسنة 5مر عـدد األ-
أو في وجمیع النصوص التي نقحتھأو السیارات المعّدة للنقل الری" لواج"أو " تاكسي"السیارات المستعملة كسیارات أجرة 

تممتھ
المنشور التوضیحي الصادر عن السید وزیر المالیة عدد بتاریخ-
.2017مارس 02بتاریخ 231المكتوب الصادر عن السید وزیر المالیة عدد -



الجمھوریة التونسیة 
وزارة الداخلیة 

والیة زغوان
عمل اإلقتصادي واإلستثماردائرة ال

1ملحق عدد 
مطلب إنتفاع باإلمتیازات الجبائیة

بعنوان إقتناء سیارة تاكسي أو لواج او نقل ریفي

I-معطیات متعلقة بطالب اإلمتیاز:

:........................................................................اإلسم واللقب أو الغرض اإلجتماعي-
:...................................وتاریخھا:..................................قم بطاقة التعریف الوطنیة ر-
:..........................................................................................المعرف الجبائي-
.................................................................:..................................العنوان -
:..................تاریخ أول إذن بالجوالن للسیارة نعم     ال            اإلنتفاع باإلمتیازات سابقا-
...............................:.........................................................المنتفعة باإلمتیاز -

II- معطیات متعلقة برخصة المھنة:

..........................................عدد رخصة تعاطي المھنة أو الموافقة المبدئیة إلسناد ھذه الرخصة 
..........................:......................................................................تاریخ اإلسناد

المسندة من طرف البلدیة                   الوالیة                   وزارة النقل 

..............................................بتاریخ:.....................................بطاقة إستغالل عدد 

:.........................................................تغلة منطقة الجوالن المرخص فیھا أو الخطوط المس

III- معطیات متعلقة بالسیارة المستغلة

............................................تونس...........................رقم السیارة المقترح تعویضھا 
.........................................................:.............تاریخ وضعھا في الجوالن ألول مرة 

أو جماعي         أو سیاحي             أو لواج           أو نقل ریفي كتاكسي فردي        : مستغلة 

اإلمضاء


