الجمهورية التونسية

وزارة السياحة والصناعات التقليدية


الديوان الوطني التونسي للسياحة

مجال الخدمة  :تشجيعات الدولة و مساعداتها
موضوع الخدمة  :دراسة ملفات منح امتيازات جبائية القتناء وسائل نقل سياحي
و منح الموافقة المبدئية للحصول على بطاقة استغالل نقل سياحي
شروط االنتفاع بالخدمة
 وكالة أسفار صنف  -أ - نزل مصنف ال تقل طاقة ايوائه عن  200سرير القتناء حافالت كبيرة ومتوسطة وصغيرةالوثائق المطلوبة
 papier en-têteباسب اليببيل الرببلير اللبباا للببليوا الببوطن
 )1مطلب علببر ورط مطبببو
التوني لليياحة ومرضر من قبل الررثل القانون للرؤسية ومصحوب بالوثائق التالية:
 )2قائرة تفصيلية ألسطول النقل التابع للرؤسية تحرل الترقي الرنجر وتاريخ أول إذ بالجوال
وعلد الرقاعل ونو اللربة.
 )3الرالحق والبيانات التوضيحية للقوائ الرالية للينة األخيرة مع خت وإمضاء مراق الحيابات
أو خبير محاسبة
 )4نيخة للفاتورة التقليرية تحرل علد اللربات الت سيت اقتناؤها.
 )5نيخة لشهادة صادرة عن مؤسية مالية تثبت الروافقة الربلئية لترويل عرلية االقتناء.
 )6اللقود الربرمة مع وكاالت األسفار األجنبية ) (TOا وجلت.
 )7التصريح الينوي للضريبة علر الشركات للثالث ( ) 03سنوات األخيرة)(les quitances
+
تصريح الرؤجر للثالث ( ) 03سنوات األخيرة)(les quitances
 )8نيخة من عقل كراء او ملكية للريتود الذي سيأوي اللربات.
 )9نيخة محينة من اليجل التجاري .
 )10رق الرلامالت )  ( chiffre d'affairesل( )04سنوات األخيرة.
 )11مبلغ االعفاء الرطلوب ( الفارط بين سلر البيع لللروا و اليلر بلل االعفاء ) .
 ) 12قائرة تفصبيلية ألسبطول النقبل الحبال للرؤسيبة الرترتبع باالمتيباا الجببائ خبالل الخرب
( )05سنوات االخيرة مع ذكر رق و تاريخ القرار الريلى .
 )13مذكرة تفييرية حول دواع اقتناء الرللات الرطلوبة ) .( note d'opportunité
 )14قائرة ميلرة من الصنلوط الوطن للضرا االجتراع تثبت انخراط اللرلة الرنتلبين
بالرؤسية ) . ( declaration CNSS
 )15علد مواطن الشغل الرزمع احلاثهـــا عنل اقتناء الرللات ( مــع ذكر الخطط الرلنية
باالنتلاب ) .

اآلجال
األطراف المتدخلة
مراحل الخدمة
 واارة اليياحة و الصناعات حوال ( )60يوما* ايلا الرلف .
التقليلية
* دراسة الرلف
 الليوا الوطن التوني* انلقاد اللجنة االستشارية
* ارسال الرلفات الر واارة لليياحة (ادارة االحاطة
بالرنتوج )
الرالية
 واارة الرالية* تقبل قرارات واارة الرالية
* اعلاد شهائل ايلا التصريح  -الجاملات الرهنية FTAV :
./ FTH
النجاا االستثرار
* تقبل نيخة من البطافة  -واارة النقل ( الوكالة الفنية
للنقل البري )
الرمادبة
* اعلاد الروافقة الربلئية
للحصول علر بطاقة استغالل
نقل سياح .
مكــان إيـداع الملـف
الرصلحة  :الليوا الوطن التوني لليياحة ( مكت الضبط الرركزي)
اللنـوا  01 :شار محرل الخام  -تون
مكــان الحصول على الخدمة
الرصلحة  - :واارة الرالية  :منح القرار
 الليوا الوطن التوني لليياحة  :منح شهادة ايلا التصريح النجاا االستثرارالرنلوبية الجهوية لليياحة مرجع النظر :الروافقة الربلئية للحصول علر بطاقةاستغالل نقل سياح
أجل الحصول على الخدمة
حوال ( )60يوما من تاريخ ايلا الرلف وذلك حي تاريخ انلقاد اللجنة و ف حال علا وجود
احترااات علر الرلف
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
 األمر حكوم علد  613لينة  2018الرؤرخ ف  17جويلية  2018يتللق بتنقيح وإتراا األمرالحكوم علد  419لينة  2017الرـؤرخ ف  10أفريل  2017الرتللق بضبط قائرات التجهيزات
وشروط االنتفا بالحوافز الرنصوص عليها بالفصول  3و 4و 5من القانو علد  8لينة 2017
.الرؤرخ ف  14فيفري  2017الرتللق برراجلة منظومة االمتيااات الجبائية
 قرار واير الرالية و وايرة اليياحة و الصناعات التقليلية مؤرخ ف  29أكتوبر  2018والرتللق بضبط تركيبة و طرط سير اللجنة االستشارية الركلفة بلراسة طلبات إسناد االمتيااات
الجبائية لقطا النقل اليياح لفائلة وكاالت االسفار و النزل .

