
 چگونه در تونس ایجاد می شود )آفشور(احلیشرکت فراس

 

اصل ایجاد شرکت فراساحلی مبتنی بر به ثبت رساندن بنگاه اقتصادی در چارچوب یک 

 مقررات حقوقی خارجی کشور مقیم ، در جهت منتفع شدن از یک نظام مالیاتی ممتاز و برتر است .

نیست و هر فرد حقیقی یا حقوقی می شرکت فراساحلی منحصراً مربوط به شرکتهای بزرگ 

 تواند از این امتیازات خصوصاً در چارچوب اقتصاد مالیاتی بهره مند شود.

از جمله مقاصد شرکتهای فراساحلی است که به فعالین اقتصادی فرصت می دهد  تونسکشور 

 که از شرکت خود بهترین منافع و سود را بهره برداری نمایند.

لت تونس تصمیم گرفت که شرایط ایجاد یک شرکت فراساحلی ، دو 2010آوریل  15از 

ساعت در تونس ممکن گردد و تمام اقدامات و پروسه دست و پا گیر را  24)آفشور( در مدت زمان 

 نیز در این راه حذف نمود.

از آن زمان به بعد بسیاری از مشاوران بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و بنگاه های 

 ونس استقرار و متعاقبًا سرمایه گذاری نمودند.متوسط صنعتی در ت

فعالیتهای بیشماری از طریق شرکت فراساحلی قابل تحقق در تونس می باشد از جمله می 

ایجاد شرکتهای صنعتی ، صنایع دستی ، کار از راه دور ، خدمات و مشاوره ، توسط  هتوان : ب

 تجهیزات و امکانات و ... مبادرت نمود .

 مستلزم دانستن یک سیستم مالی از نوع تونسی آن است . در تونس ایجاد یک شرکت

بطور کلی ، تشریفات ثبت شرکت نیازمند حمایت حقوقی یک حقوقدان است. در این رابطه 

 شما بایستی دارای دوحساب بانکی ، یکی به دینار تونسی و دیگری حساب یورویی باشید.

 فیمابین حسابهای بانکی می باشد، تشریفات بسیاردر مورد آنچه که مربوط به نقل و انتقال 

 .ساده است و ارزهای خارجی می تواند بدون هیچ مالیاتی به کشور دیگری انتقال یابد 

 



 امتیازات شرکتهای فراساحلی در تونس :

در تونس ، شرکتهای فراساحلی از امتیازات گوناگونی برخوردارند از جمله براساس نظام 

، شرایط استقرار ایده آل برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی فرا حلی ساحلی براساس حقوقی این شرکتها 

 شرایط زیر خواهد بود :

)پرداخت بیمه ات مهم مالیاتی   ،  ب : معافیت از هزینه های اجتماعی الف : کاهش و تخفیف

 پ : ثبات اجتماعی و اقتصادی تامین اجتماعی (

و سیستم هزینه های اجتماعی در تونس بسیار ممتاز  بر این ، سطح دستمزدها و رژیمعالوه  

، و « اجتناب از اخذ مالیات مضاعف » هستند مضاف بر اینکه ، تونس کنوانسیونهای بین المللی 

 همچنین داشتن روابط ممتاز با کلیه کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها را داراست .

احلی ایجاد نموده ، و درآمدها ناشی از این همچنین شما می توانید به راحتی یک شرکت فراس

 شرکت تونسی قانوناً به آن مالیات تعلق نمی گیرد.

از طرف دیگر اگر شرکت های شما کامالً صادراتی یا نسبتاً صادراتی باشند ، شرکت شما از 

 یک معافیت مالیاتی در یک دوره ده ساله برخوردار خواهد بود .

نیست که بیان می دارند اگر شما در کشور تونس مستقر  به خاطر این دالیل ، جای تعجب

 شوید قدرت خرید شما چهار برابر خواهد شد .

  چگونه یک شرکت فراساحلی ) آفشور ( در کشور تونس ایجاد نماییم

تبعیض  فراساحلی در تونس بدون استثناء ودر وهله اول بایستی گفت ، ایجاد یک شرکت 

وشرکتهای مشاوره ای مالی وجود دارند که این کار را برای شما  برای تمام اتباع خارجی آزاد است

 . انجام می دهند.

 برای ایجاد شرکت فراحل ساحلی ، بایستی تشریفات ذیل را انجام داد :

شرکت اعالم ایجاد  –قرارداد خرید و یا اجاره منزل  پ  –اساسنامه بنگاه اقتصادی ب  –الف 

دادگاه امه و ثبت شرکت در نزد دفتر سپردن اساسن –در نزد آژانسهای ارتقاء سرمایه گذاری  ت 



اعالم گشایش شرکت نزد دفاتر  –ثبت اسناد شرکت در نزد دفاتر مالیاتی دولتی ج  –ث نخستین 

د گمرک ماره کد در نزاخذ ش –ایجاد شرکت در روزنامه رسمی  ح ،نشر اعالمیه چاپ و –مالیاتی  چ 

 .جمهوری تونس

 . هزینه ایجاد یک شرکت فراساحلی )آفشور ( در تونس به چه میزان است

دینار  1000سرمایه اجتماعی و نقدی الزم برای ایجاد یک شرکت فراساحلی در کشور تونس 

 یورو می باشد. 600یا معادل آن 

و این مبلغ به نسبت  بایستی حدود هزار یورو نیز برای هزینه های ایجاد شرکت محاسبه نمود

تجربه و مدت زمان مورد نیاز برای ایجاد شرکت توسط شرکت مشاوره ای حقوقی و مالی متفاوت 

 است .

 حداقل وقتی که شرکت فراساحلی شما در تونس ایجاد شد اگر بتوانید در طول یک سال

 یورو از آن درآمد داشته باشید ، شرکت شما اقتصادی و مناسب خواهد بود. 3000

 جهت اطالعات بیشتر می توانید به سایت ذیل مراجعه فرمایید:

http: //offshore-societe.net/societe-offshore-en-tunisie/ 

#sthash.aownfapc.dpuf 

ام در بین  38تونس در جایگاه 2016در سال  مالحظه :براساس اخرین گزارش دفتر )ای تی کیرنی(

امتیاز قرار دارد.در منطقه خاورمیانه  05/5ا آفشور(هستند با کشور که دارای مناطق فرا ساحلی )ی 55

 برتر یعنی مصر در جایگاهشرکتهای فرا ساحلی مناطق و کشورهای دارای وشمال افریقا دسته بندی

ام با امتیاز  35،اردن در جایگاه   07/5ام با امتیاز  34،کشور مراکش در جایگاه 45/5ام با امتیاز  16

 قرار دارند. 06/5ام با امتیاز  37ده عربی در جایگاه وامارات متح 07/5

ام   30ام ،جزیره موریس در جایگاه  29در مورد کشورهای افریقایی زیر صحرا کشور غنا در جایگاه 

 قرار دارند.
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