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 788/1:قرار رقم

 2012/آب/29:تاريخ
 

التصميم المحاسبي العام ( 2الملحق رقم  إلىالضريبة على القيمة المضافة ب تتعلق إضافة حسابات
وتعديالته  22/02/1982تاريخ  111/1لقرار وزير المالية رقم ) الئحة الحسابات –للمؤسسات 

 )أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام(
 

 إن وزير المالية،
 ،)تشكيل الحكومة( 13/06/2011تاريخ  5818بناء على المرسوم رقم 
  ,)قانون الضريبة على القيمة المضافة(وتعديالته  14/12/2001تاريخ  379بناء على القانون رقم 

 ,)قانون اإلجراءات الضريبية(وتعديالته  11/11/2008تاريخ  44القانون رقم بناء على 
  ,)وضع تصميم محاسبي عام(وتعديالته  26/12/1981تاريخ  4665مرسوم رقم بناء على ال
ل تطبيق التصميم المحاسبي أصو (وتعديالته  22/02/1982تاريخ  111/1القرار رقم بناء على 

 ،)العام
 بناء على اقتراح مدير المالية العام،
 ،)17/07/2012تاريخ  2012-298/2011الرأي رقم (وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 

 

 :يقرر ما يأتي
 

لقرار  2الملحق رقم  من )الئحة الحسابات( القسم األولتضاف الحسابات التالية إلى  :ألولىاالمادة 
 : وتعديالته 22/02/1982تاريخ  111/1وزير المالية رقم 

 

 ضريبة على القيمة المضافةال -الدولة والمؤسسات العامة  442
 القيمة المضافةالضريبة على رصيد  – 4425 

 .الضريبة على القيمة المضافة المتوجب دفعها 44251  
 .المدّورةالضريبة على القيمة المضافة  44252  
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 الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم – 4426 
 على المشترياتالقابلة للحسم الضريبة  44261  
 القابلة للحسم على المشتريات المستعملة للقيام بعمليات تتيح حق الضريبة  - 442611   

 . الحسم                                          
 .                                           القابلة للحسم على المشتريات التي ال يمكن تحديد وجهة إستعمالهاالضريبة  - 442612   

 .59استرداد مادة  –المشتريات  المدفوعة علىة الضريب - 442613   
 .ستردادا دون حق حسم ودون حق –على المشتريات  المدفوعةالضريبة  - 442614 

 
 على مشتريات األصول الثابتة القابلة للحسمالضريبة  44262  

 المستعملة للقيام  على مشتريات األصول الثابتة القابلة للحسمالضريبة  - 442621   
 . بعمليات تتيح حق الحسم                                         

 التي ال يمكن تحديد  على مشتريات األصول الثابتة القابلة للحسمالضريبة  - 442622   
 . وجهة إستعمالها                                        

  .59استرداد مادة  – على مشتريات األصول الثابتةالمدفوعة الضريبة  - 442623
دون و  دون حق حسم –  مشتريات األصول الثابتة علىالمدفوعة الضريبة  - 442624

 حق استرداد
 

 على األعباء القابلة للحسمالضريبة  44266  
 المستعملة للقيام بعمليات تتيح حق  على األعباء القابلة للحسمالضريبة  - 442661   

 . الحسم                                          
                                         .وجهة إستعمالها التي ال يمكن تحديد على األعباء القابلة للحسمالضريبة  - 442662   

 .59استرداد مادة  –على األعباء المدفوعة الضريبة  - 442663   
            دون حق و دون حق حسم  –على األعباء المدفوعة الضريبة - 442664

 .استرداد
 

 على حساب طلبيات لالستثمارالدفعات السلفات و على  القابلة للحسمالضريبة  44269
 المستعملة للقيام بعمليات تتيح حق  على الدفعات القابلة للحسمالضريبة  - 442691 

 . الحسم               
 . التي ال يمكن تحديد وجهة إستعمالها على الدفعات للحسمالقابلة الضريبة  - 442692
 .59استرداد مادة  – على الدفعاتالمدفوعة الضريبة  - 442693
                                 دون حق حسم ودون حق  – على الدفعاتالمدفوعة الضريبة  -442694

 .استرداد
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 الضريبة على القيمة المضافة المحصلة – 4427 
  .إيرادات خاضعة \الضريبة على القيمة المضافة المحصلة  – 44270  
 عمليات تسليم المجوهرات المحتسبة ضريبتها  \الضريبة على القيمة المضافة المحصلة  – 44271  

 . على أساس هامش الربح اإلجمالي                              
 .خدمات من غير مقيم ليس له وكيل \الضريبة على القيمة المضافة المحصلة  – 44272  
 .مبيع أصول ثابتة خاضعة \الضريبة على القيمة المضافة المحصلة  – 44273  
 .السلفات والمقبوضات على حساب طلبيات قيد التنفيذ \ الضريبة على القيمة المضافة – 44274  

        

 القابلة لالستردادالضريبة على القيمة المضافة  – 4429 
  .الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها – 44291  
 .استرداد فصلي –الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها  – 442911   
 .استرداد نصف سنوي –الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها  – 442912   

 .استرداد سنوي –الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها  – 442913   
 .59مادة  \المطلوب استردادها الضريبة على القيمة المضافة  – 44292  

 
لقرار  2من الملحق رقم ) استعمال الئحة الحسابات(إلى القسم الثاني  4يضاف البند  :ثانيةالمادة ال

 :وتعديالته 22/02/1982تاريخ  111/1وزير المالية رقم 
 استعمال الحسابات الجزئية للحساب رقم على جميع األشخاص الطبيعيين والمعنويين يتوجب  -4

المعددة في المادة األولى من هذا ) الضريبة على القيمة المضافة -الدولة والمؤسسات العامة ( 442
 ريبة على القيمة المضافةوذلك سواء كان هؤالء األشخاص خاضعين أو غير خاضعين للضالقرار 

 .الزبائن والموردينلكل من لحسابات لهذه ااستعمال تقسيمات جزئية إضافية على أن يتم 
 

 .01/01/2013يعمل بهذا القرار اعتبارًا من : لرابعةالمادة ا
   

 وزير المالية                                                                 
 

 محمد الصفدي                
 


