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شهد العالم خالل بداية سنة  2020تفش ي فيروس "كوفيد "19-وهو ما أدى الى اضطرابات عدة في االقتصاد
العاملي ويتوقع ازدياد تعكر الوضعية مخلفة أكبر أزمة اقتصادية منذ سنوات كما انجر عنها اضطراب عميق
في األنظمة االقتصادية واالجتماعية لكل املجتمعات وانصب اهتمام رجال االقتصاد على تحليل تأثير
االقتصادي ودور البنوك املركزية والحكومات في مشكلة االضطراب الغير معهود في العرض والطلب وتم االجماع
على ضرورة مساندة الحكومات للعمال واملؤسسات والعمل على ضرورة إيجاد وسيلة لتمويل النفقات
الضرورية لهذه املساندة ولم تمثل تونس استثناء حيث لم يكن بإمكانها أن تفلت من االنعكاسات السلبية ألزمة
الكوفيد العاملية على املستوى الصحي وأيضا االقتصادي حيث من املنتظر أن تنخفض نسبة النمو حسب
امليزان االقتصادي بـ  %7.3-سنة  2020مقارنة بـ  %2.7+سنة .2019
وفي هذا الضرف الصعب قدمت الحكومة قانون املالية لسنة  2021متضمنا ألحكام جبائية ال تعبر عن رؤية
واضحة للدولة من أجل تنشيط االقتصاد وخلق ديناميكية في االستثمار وإنقاذ املؤسسات والقطاعات
املتضررة واملهددة أيضا سنة  2021من تداعيات األزمة الصحية .ونعتقد في سوليدار تونس أنه يجب على
الحكومة اعتماد إجراءات استثنائية وجريئة بالنظر الى الوضع االستثنائي والغير املسبوق الذي تسبب فيه
الوباء وستجدون جدوال ملقترحاتنا يتضمن فصول إضافية نعتقد أنها ستساهم في إضفاء ديناميكية على
االقتصاد التونس ي.
تضمن مشروع قانون املالية لسنة  2021عدة إجراءات جبائية من أهمها:

 .1مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود نسبة :%18
يهدف االجراء القاض ي بحذف نسب الضريبة على الشركات املحددة بـ  %25و %20و %13.5وتعويضها بنسبة
موحدة بـ  %18حسب ما جاء في شرح األسباب املتعلق به إلى تخفيف العبء الجبائي على املؤسسات وتبسيط
التشريع الجبائي وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات وتفادي إعادة تصنيف البالد التونسية ضمن
قائمة الدول غير املتعاونة في املادة الجبائية.
اال أن سوليدار تونس ترى أن من شأن اإلجراء املساس من تنافسية املؤسسات وثقتها في املنظومة الجبائية
وخاصة منها املؤسسات األجنبية حيث ألغى مشروع هذا القانون نسبة  %13.5املستوجبة على املؤسسات
املصدرة وخاصة منها الناشطة في القطاع الصناعي إبتداءا من سنة  2021بموجب قانون املالية لسنة 2019
قبل تطبيقها ،وعوضها بنسبة .%18
وترى سوليدار أن من شأن هذا االجراء:
1

 .1الترفيع في الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات املصدرة من  %0أو  %10إلى  %18هو ترفيع نعتبره
مشطا وغير منصف باعتباره يضع كل القطاعات وكل األنشطة على قدم املساواة في حين أن الذي اعتمده
قانون املالية لسنة  2019هو منح األفضلية في النظام الجبائي للقطاع الصناعي وللخدمات ذات القيمة
املضافة العالية بإفرادها بنسبة  %13.5واإلبقاء على القطاعات األخرى على نسبة  %20أو .%25
 .2إخضاع الربح الجملي لنفس نسبة الضريبة في حين أن التشريع الحالي ال يمنح نسبة الضريبة املنخفضة
واملحددة بـ  %10أو  %13.5أو  %20لألرباح االستثنائية غير املرتبطة بالنشاط مثال ذلك القيمة الزائدة
املتأتية من التفويت في العقارات أو في األصول التجارية أو في السندات أو املداخيل العقارية.
لذلك نقترح في إطار العمل على توفير املناخ املالئم للمحافظة على املؤسسات الصناعية وعلى اليد العاملة فيها
واستقطاب االستثمارات األجنبية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها املؤسسات وخاصة املؤسسات املصدرة
في ظل تداعيات االزمة الصحية أن يتم اعتماد احدى الفرضيات التالية:
الفرضية األولى:
اإلبقاء على نسبة  %13.5مع حصرها في املؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي بإستثناء منها صناعة
املشروبات الغازية والكحولية وفي الخدمات ذات القيمة املضافة العالية وتوحيد نسبة الضريبة
بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لنسبة  %20و %25في حدود .%20
الفرضية الثانية:
اعتماد جدول ضريبة تصاعدي على غرار اململكة املغربية مع تحديد نسبة قصوى بالنسبة لألرباح
املتأتية من الصناعة كما يلي:
مبلغ الربح الصافي (بالدينار)

السعر

 -يساوي أو یقل عن 100.000

15%

 -من  100 .001إلى 500 .000

20%

 -ما فوق 500.001

25%

غير أن نسبة  %15تطبق على مبلغ األرباح الصافية للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة بإستثناء منها
صناعة املشروبات الغازية والكحولية وكذلك على األرباح الصافية املحققة من عمليات التصدير كما تم
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تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل  ،هذا مع املحافظة على نسبتي  % 10و  %35بالنسبة للقطاعات
املعنية بهذه.
الفرضية الثالثة:
اعتماد نسبة  %15عوضا عن  %18بالنسبة لألرباح املتأتية من النشاط واألرباح االستثنائية املرتبطة
بالنشاط كما تم ضبطها بالفصل  11من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والترفيع
فيها بـ  5نقاط بالنسبة للمداخيل واالرباح االستثنائية االخرى.

 .2إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغيرة
جاء بشرح األسباب أن اقتراح إلغاء النظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف األرباح الصناعية والتجارية
وتعويضه بنظام جبائي جديد خاص باملؤسسات الصغيرة التي تحقق رقم معامالت سنوي ال يتجاوز 100.000
دينار ،يهدف الى تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف املطالبين باألداء وذلك باألخذ بعين االعتبار لخصوصية
كل نشاط وتفادي اإلشكاليات التطبيقية للنظام املذكور والتصدي للتهرب الجبائي من خالل تحسين مساهمة
صغار املستغلين في املوارد الجبائية وهي أهداف تعتبر نبيلة.
اال أن هذا اإلجراء يتنافى تماما مع كل األهداف الواردة في شرح األسباب املذكور باعتباره سوف يرفع من عدد
املطالبين باألداء في حالة اغفال باعتبار الترفيع غير املسبوق ،وقد تم رفضه من قبل لجنة املالية والتخطيط
والتنمية بمجلس نواب الشعب في إطار مناقشتها ملشروع قانون املالية لسنة  ،2018لذا يقترح سحب هذا
اإلجراء وانتظار نتائج اإلجراء الذي تم إقراره بمقتض ى قانون املالية لسنة  2016الذي تضمن حصر النظام
التقديري في الثالث سنوات األولى من النشاط باعتبار تطور االستغالل بعد هذه الفترة .حيث سوف يمكن هذا
االجراء من إلحاق كل املنتفعين بالنظام التقديري في جانفي  2016إلى النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي
( 2020بعد التمديد في مدة االنتفاع به بسنة بمقتض ى قانون املالية لسنة  )2018مع العلم أنه تقرربمقتض ى
الفقه االداري تمكن فقط املؤهلين لالنتفاع بالنظام التقديري بمواصلة االنتفاع به ملدة  4سنوات إضافية
في صورة ثبوت استجابته للشروط املستوجبة وهو ما كان سيمكن من حصر النظام في مستحقيه .باعتبار
أن تجديد مدة االنتفاع كان سيتم على أساس معاينات ميدانية تقوم بها االدارة للتثبت من أحقية املطالبين
باألداء في االنتفاع بالنظام.
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وعلى أساس ما سبق ،تؤكد سوليدار على سحب هذا اإلجراء لالعتبارات التالية:
 .1هو اجراء غير عادل فالضريبة الدنيا بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي والذين يحققون رقم معامالت
ال يتجاوز  100ألف دينار محددة بـ ـ  400دينار ( %0.2من رقم املعامالت) في حين أن الضريبة الدنيا املقترحة
بالنسبة لصغار املستغلين في بعض القطاعات حددت ب ـ ـ  2000دينار كما أنه يؤدي الى نظام جبائي مختلف
بالنسبة لصغار املستغلين من األشخاص الطبيعيين الذين يحققون نفس الصنف من املداخيل ونفس
مبلغ رقم املعامالت باعتبار اختالف جبايتهم (انظر الجدول) وهو ما يخالف مبدأ العدالة واالنصاف أمام
الجباية املنصوص عليه بالفصل  10من الدستور.
 .2هو إجراء سوف ينجر عنه التقليص في املوارد الجبائية للدولة وذلك لألسباب التالية:
أ .إرتفاع عدد االغفاالت بالنسبة للخاضعين للنظام التقديري والتي قدرت االدارة نسبتها بـ %40
فالعبء الجبائي االضافي الذي يتضمنه هذا االجراء سوف يدفعهم للعزوف على دفع األداءات
باعتبار الترفيع في الضريبة الدنيا بصفة مشطة من  200دينار و 100دينار باملناطق غير
البلدية الى  2000دينار في بعض الحاالت
ب .ضبط نسب ربح قطاعية ضمن القانون تعتبر قرينة قانونية يمكن أن يرتكز عليها القضاء
ّ
للحط من املبالغ التي تتضمنها قرارات التوظيف اإلجباري التي اعتمدت نسب هامش الربح
املعمول بها في القطاع املعني في صورة رفض املحاسبة في إطار عمليات املراجعة الجبائية (أنظر
املثال املصاحب .)1
ت .كما أنه سوف يدفع املطالبين باألداء الذين تفض ي املحاسبة التي يمسكونها الى نسبة ربح أرفع
من النسبة املحددة ضمن هذا املقترح الى رفض تقديم محاسبتهم في إطار عملية املراجعة
الجبائية وإلزام االدارة على اخضاعهم للضريبة على أساس هامش الربح املعتمد بهذا
االجراء بالنسبة للقطاع املعني باألمرباعتبارها قرينة قانونية.
فيما يلي جدول النظام الجبائي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:
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النظام الجبائي الحالي الخاص باملؤسسات الفردية الصغرى 1

األشخاص املعنيين
النظام التقديري (رقم معامالت ال
يفوق  100.000دينار ومع جملة من
الشروط األخرى واستثناء بعض
القطاعات األمر عـدد  2939لسنة
 2014املؤرخ في غرة أوت )2014

مدة صلوحية النظام

مبلغ الضريبة

الضريبة الدنيا

 4السنوات األولى للنشاط مع • رقم معامالت ال يفوق  200 10.000دينار سنويا بالنسبة إلى
املؤسسات املنتصبة داخل
إمكانية مواصلة االنتفاع عند
دينار:
املناطق البلدية و 100دينار
طلب من املطالب باألداء لـ 4
أ 200 .دينار سنويا بالنسبة إلى
بالنسبة إلى املؤسسات املنتصبة
سنوات إضافية حسب الفقه
الناشطين داخل املناطق البلدية
اإلداري
باملناطق األخرى.
طبقا للحدود الترابية للبلديات
الجاري بها العمل قبل غرة جانفي
2015
ب 100 .دينار بالنسبة إلى الناشطين
باملناطق األخرى.
• رقم املعامالت بين  10آالف دينار
و 100ألف دينار:
أ %3 .من رقم املعامالت

 1في كل الحاالت الضريبة على الدخل بما فيها الضريبة الدنيا محررة من اآلداء على القيمة المضافة ومن المعلوم لفائدة الجماعات المحلية
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أصحاب الدخل غير القار
(الفصل  42من قانون املالية لسنة جانفي من سنة إيداع التصريح في
 2019واألمر الحكومي عدد  19لسنة الوجود.
 2020مؤرخ في  9جانفي )2020

ثالث سنوات ابتداء من غرة مساهمة واحدة:

نظام املبادر الذاتي (رقم معامالت ال غير محددة.
يفوق  75.000دينار)
(مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33
لسنة )2020

 100دينار أو  200دينار

  200دينار سنويا بالنسبة إلىالناشطين داخل املناطق
البلدية طبقا للحدود الترابية
للبلديات الجاري بها العمل
قبل غرة جانفي 2015
  100دينار بالنسبة إلىالناشطين باملناطق األخرى.
غير مستوجبة
مساهمة وحيدة تضبط كما يلي:
•  %0.5من رقم املعامالت السنوي
بعنوان الضريبة على الدخل.
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 .3مراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان إعادة استثمار األرباح والمداخيل
جاء بشرح األسباب أنه بهدف إرساء مزيد من العدالة بين األنظمة الجبائية التي يخضع لها املطالبون باألداء
املنتفعون بامتيازات جبائية وفي إطار تبسيط النظام الجبائي خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب الضريبة
بالنسبة ملختلف أصناف املطالبين باألداء من ناحية ،وبهدف ترشيد االمتيازات الجبائية بعنوان إعادة
االستثمار والتحكم في املصاريف الجبائية من ناحية أخرى ،تم اقتراح:
 )1احتساب الضريبة الدنيا على كل األشخاص الطبيعيين واألشخاص املعنويين املنتفعين بإعادة
االستثمار ،باستثناء املؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة  ،%35في حدود  %50من
الضريبة املستوجبة حسب الحالة ،على الربح أو الدخل الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار طرح
األرباح أو املداخيل.

 )2تحديد نسبة الضريبة الدنيا بالنسبة إلى املؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة  %35بـ
 %30من الربح الخاضع للضريبة قبل طرح األرباح املعاد استثمارها.

 )3املطالبة بدفع الضريبة الدنيا في كل الحاالت لالنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار.

وترى سوليدار أنه من شأن هذا االجراء الحد من قدرة املؤسسات على خلق الثروات ويحد من نوايا االستثمار
بإعتباره أرس ى ضريبة دنيا بالنسبة لالستثمارات التي لم تكن تخضع لها وهي االستثمارات في مناطق التنمية
الجهوية واالستثمارات في قطاع الفالحة واالستثمارات لدى املؤسسات الناشئة وصناديق املساعدة على
االنطالق كما أنه يشترط ضريبة دنيا بالنسبة لكل عمليات االستثمار دون تمييز حسب األولويات وهو ما ال
يشجع على االستثمارات ال في مناطق التنمية وال في قطاع الفالحة وهو ما يخالف التوجه الذي تم اعتماده في
الدستور التونس ي (الفصل  12التمييز اإليجابي) وتوجه قانون االستثمار وقانون مراجعة االمتيازات الجبائية
(أنظر املثال املصاحب .)1كذلك وبالرجوع إلى التقرير عدد  12امللحق بمشروع قانون املالية يتبين أن املبالغ
املستثمرة في مناطق التنمية الجهوية لم تتجاوز  47مليون دينار وهي مبالغ ال تفي بالحاجة وكان على الحكومة
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اعتماد هذا التقرير للوقوف على نقائص منظومة التحفيزات الجبائية املتعلقة باالستثمارات في مناطق التنمية
الجهوية عوض عن أخذ إجراءات ل ّ
لحد منها.
كما أن الترفيع في الضريبة الدنيا بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة  %35من  %20الى
 %30من األرباح املحققة سوف يحد من إقبالها على االستثمار بالرغم من أنها املؤسسات األكثر قدرة على تمويل
االستثمارات باعتبار أن االمتياز غير مجدي حيث تخضع للضريبة بنسبة  %35من األرباح في صورة عدم
توظيف أرباحها لتمويل عمليات االستثمار و %30في صورة تمويل عمليات االستثمار.
واستنادا على السلبيات التي تم ذكرها وعلى غياب أحكام انتقالية بعنوان االكتتابات بالنسبة لالكتتابات في
رأس مال املؤسسات التي تمت قبل غرة جانفي  2021مما يجعله مخالفا ملبدأ التطبيق الفوري ألحكام القانون
و ّ
يمس من مبدأ االمتيازات املكتسبة ،تقترح سوليدار تونس اإلبقاء على االستثمارات دون ضريبة دنيا
املنصوص عليها بالتشريع الحالي واعتماد ضريبة دنيا بـ  %50من الضريبة بالنسبة لكل املطالبين بالضريبة
باستثناء املؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة  %35حيث يقترح ضبط الضريبة الدنيا بالنسبة
لها بـ  %60من الضريبة وهو ما يعادل الضريبة املستوجبة عليها حاليا و يقتصر اقتراح تغيير الضريبة الدنيا
من  %20من األرباح إلى  "60من مبلغ الضريبة للمالءمة مع الضريبة الدنيا بالنسبة للمطالبين بالضريبة
اآلخرين.
فيما يلي جدول مقارن حول الضريبة الدنيا:
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االمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمارفي رأس مال املؤسسات مباشرة أو عن طريق شركات وصناديق االستثمار
النظام الحالي
.I

الضريبة الدنيا

النظام املقترح

املقترحة

الحالية

طرح األرباح واملداخيل املعاد ال يمكن أن يؤدي االنتفاع ال يمكن أن يؤدي االنتفاع

طرح األرباح واملداخيل املعاد .I
استثمارها كليا ودون دفع الضريبة استثمارها كليا مع دفع الضريبة الدنيا باالمتيازات املستوجبة دفع ضريبة باالمتيازات املستوجبة دفع
ضريبة الدنيا املحددة كما يلي:
الدنيا املحددة كما يلي:
الدنيا بالنسبة لالستثمارات التالية بالنسبة لالستثمارات التالية :

 .1االستثمارات
الجهوية

بمناطق

االستثمارات بمناطق التنمية

التنمية .1
الجهوية

 .1بالنسبة
الطبيعيين

لألشخاص

لألشخاص

 .1بالنسبة
الطبيعيين

 .2االستثمارات في قطاع الفالحية .2
االستثمارات في قطاع الفالحية •  %45من مبلغ الضريبة •  %50من مبلغ الضريبة
والصيد البحري
والصيد البحري
املستوجب على الدخل
املستوجب على الدخل الجملي
الجملي قبل طرح املداخيل
قبل طرح املداخيل املعاد
االستثمارات التي تنجزها
تنجزها .3
التي
 .3االستثمارات
املعاد استثمارها 1
استثمارها 1
املؤسسات الناشئة STARTUP
املؤسسات الناشئة STARTUP
لألشخاص
بالنسبة
لألشخاص .2
 .2بالنسبة
االستثمارات لدى صناديق
 .4االستثمارات لدى صناديق .4
املعنويين
املعنويين
املساعدة على االنطالق

املساعدة على االنطالق
 .3االستثمارات التي
الباعثون الشبان

ينجزها

 %20 −من الربح الجملي  %30 -من الربح الجملي
الخاضع للضريبة قيل طرح
الخاضع للضريبة قيل طرح
األرباح املعاد استثمارها
األرباح املعاد استثمارها
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.II

طرح األرباح واملداخيل املعد
استثمارها كليا مع دفع الضريبة
الدنيا بالنسبة لالستثمارات التالية

 .1االستثمارات التي ينجزها
الباعثون الشبان
 .2االستثمارات في القطاعات
املتجددة

 .4االستثمارات في القطاعات
املتجددة

بالنسبة

للخاضعين

للضريبة على الشركات

بالنسبة للخاضعين للضريبة
على الشركات بنسبة .%35

ينسبة .%35
 %15 −من الربح الجملي  % 50 -من مبلغ الضريبة
الخاضع للضريبة قيل طرح
املستوجبة على الربح الجملي
األرباح املعاد استثمارها
الخاضع للضريبة قيل طرح
للخاضعين
بالنسبة
األرباح املعاد استثمارها
للضريبة على الشركات
بالنسبة للخاضعين للضريبة
على الشركات االخرين.
ينسبة  %20أو %25
1مع العلم أن نسبة هذه
الضريبة كانت محددة بـ %20
قبل أن يتم التخفيض فيها الى
 %15ابتداء من غرة أفريل
.)2017
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املثال املصاحب:1
لنفترض أن شركة خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة  %25حققت بعنوان سنة معينة ربحا جمليا صافيا
بـ  1م د وقررت إعادة استثماره كليا في مشروع منتصب بمناطق التنمية الجهوية .في هذه الحالة تتم تسوية
وضعيته الجبائية بهذا العنوان كما يلي:
 )1حسب التشريع الحالي:
يمكنها طرح كامل املبلغ املعاد استثماره دون دفع الضريبة الدنيا وذلك كما يلي:
الربح الخاضع للضريبة:
طرح الربح املعاد استثماره:
الربح الخاضع للضريبة:
ال ش يء
الضريبة املستوجبة :
 )2حسب التشريع املقترح:

1مد
1مد
0

يمكنها طرح كامل املبلغ املعاد استثماره لكن مع دفع الضريبة الدنيا كما يلي:
1مد
الربح الخاضع للضريبة:
1مد
طرح الربح املعاد استثماره:
0
الربح الخاضع للضريبة:
الضريبة املستوجبة  %50من الضريبة على الربح الجملي قبل الطرح أي:
 1م د ×  250 = %25ألف دينار
 250 000د ×  125 = %50ألف دينار
اخضاع هذا النوع من االستثمار سوف يثني املؤسسات املستثمرة:
 .1عن القيام بعمليات االستثمار بمناطق التنمية نظرا للمخاطر املرتبطة بهذا النوع من
االستثمار واختيار عمليات استثمار أخرى وهي املشاريع املنجزة من قبل الباعثين الشبان أو
املشاريع في القطاعات املجددة.
 .2االقتصار على توظيف نسبة من الربح الذي يؤدي طرحها الى دفع ضريبة تساوي الضريبة
الدنيا وذلك كما يلي:
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الربح الخاضع للضريبة:
طرح الربح املعاد استثماره:
الربح الخاضع للضريبة:

1مد
 500ألف دينار
 1م د  500 -ألف دينار
= 500ألف دينار

الضريبة املستوجبة:
 125 = %25 × 500 000ألف دينار
فيكون االجراء قد قلص بصفة ملحوظة في املبالغ املعاد استثمارها( .عوض استثمار 1م د
استثمر  500.000دينار)
املثال املصاحب:2
بالنسبة لشخص معنوي
مثال عدد 1
قامت الشركة  Xبايداع تصاريحها الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات في  25مارس من كل سنة
997.
.وبتاريخ  2020/8/31تقدمت ب مطلب استرجاع فــــــائض الضريبة على الشركات بمبلغ قدره
916¸805دينار بعنوان سنة  2019متاتي من التسبقة على توريد المواد الموجهة لالستهالك مصحوبا
بجميع الوثائق المثبتة للفائض و نسخة من تقرير مصادقة مراقب الحسابات على حساباتها لسنة  2019ال
ي احترازات لها مساس بأساس األداء .
يتض ّمن أ ّ
و على اثر دراسة المطلب و التثبت من تــــوفر الشروط الــــقانونية لالسترجاع طـــبقا للفصل  9من
قرار وزير المالية المؤرخ في  8جانفي  2002و الذي تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في  7جويلية 2008
:
 تبين ان هذا الفائض نشا بداية من سنة 2011تم تعديل فائض الضريبة على الشركات حيث اصبح يقدر بـ  976.606¸173دينار خالل سنة 2019كما هو مبين بالجدول التالي :
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

174779.250

150882.750

101875.000

92108.000

104757.500

84240.250

43547.700

60703.500

4498.800

IS dû

676156.641

429064.273

297870.877

196861.905

130532.487

85064.246

36436.439

958.986

0

Excédents
antérieurs

475228.782

397975.118

233068.396

193116.972

171086.918

129708.491

92175.507

96180.953

5457.786

AIR

976606.173

676156.641

429064.273

297870.877

196861.905

130532.487

85064.246

36436.439

958.986

RESTE
à
REGULARISER/
à reporter

في هاته الحالة و طبقا الحكام الفصل  28من مجلة الحقوق و اإلجراءات الجبائية فان فائض الضريبة
على الشركات المتاتي من سنة  2016و المقدر بـ 297870,877دينار قابل للتحويل و غير قابل لإلرجاع
و ذلك النه تجاوز اجل ثالث سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه قابال لإلرجاع.
و بتطبيق مبدا أولوية الطرح فان فائض سنة  2016تم استيعابه كليا بالضريبة على الشركات المستوجبة
بعنوان سنوات  2017و  2018و  2019و المقدرة بـ :
 427.537,000 = 174779¸250 +150882,750 + 101.875,000د
و بالتالي فان :
 الفائض القابل للتحويل و الغير قابل لإلرجاع = 0 الفائض القابل لإلرجاع =  976.606¸173دينارو بذلك فقد تم تمكين الشركة من استرجاع تسبقة بنسبة  % 35من الفائض القابل لإلرجاع و المقدرة
بـ  341812,161 = % 35 * 976.606¸173د
حسب قراءة الفصل  43من قانون المالية لسنة  2021و الذي ينص على" يمكن المطالبة باسترجاع
مبالغ األداء الزائدة في اجل أقصاه ثالث سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه األداء قابال لإلرجاع
طبقا للتشريع الجبائي و على اقصى تقدير في اجل أقصاه اربع سنوات من تاريخ نشأة الفائض ".
في هاته الحالة و طبقا ألحكام الفصل  43من قانون المالية لسنة  2021فان فائض سنة  2015قد
مر على نشأته اكثر من اربع سنوات .
حيث انه نشا في  2016/3/25و تحتسب األربع سنوات
بداية من 2016/3/25 :
2017/3/25
2018/3/25
2019/3/25
2020/3/25
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و حيث ان مطلب االسترجاع تم تقديمه بتاريخ . 2020/8/21و بالتالي فهو قابل للتحويل و غير
قابل لالرجاع.
و بذلك يكون المبلغ القابل لالرجاع في حدود
 779.744¸268 = 196861¸905 – 976.606¸173دينار
و تكون التسبقة في حدود  % 35من الفائض القابل لإلرجاع أي بقيمة
272910¸493 = % 35 * 779.744¸268دينار

بالنسبة لشخص طبيعي
قام السيد محمد بن علي بتاريخ  2020 /09/18بتقديم مطلب استرجاع فائض الضريبة على الدخل بعنوان
سنة  2019بمبلغ قدره  1887,397دينار.
و على اثر دراسة المطلب و التثبت من الوثائق المقدمة و من توفر شروط استرجاع االداء الزائد.
تم تعديل فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنة  2019حيث أصبح يقدر ب  1887,397دينار كما يبينه
الجدول التالي:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

املرتبات و األجور

4874,892

5236,121

5465,362

6031,656

6150,318

6906,009

10488,257 8671,863 8537,106 7628,051

طرح %10

487,489

523,612

546,536

603,166

615,032

690,601

762,805

1048,826

املرتبات الصافية

4387,403

4712,509

4918,826

5428,490

5535,286

6215,408

9439,431 7804,677 7683,395 6865,246

*

2016

2017
853,711

2018
867,186

2019

الجرايات و اإليرادات العمرية
طرح %25

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

الجرايات الصافية

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

مداخيل رؤوس أموال منقولة
الدخل الصافي الخاضع للضريبة

4387,403

4712,509

4918,826

5428,490

5535,286

6215,408

9439,431 7804,677 7683,395 6865,246

طرح رئيس العائلة

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

300,000

اطفال في الكفالة

1000,000

1000,000

1000,000

1200,000

1200,000

1200,000

2000,000 2000,000 2000,000 1200,000

الدخل الصافي الخاضع للضريبة

3237,403

3562,509

3768,826

4078,490

4185,286

4865,408

7139,431 5654,677 5533,395 5515,246

الدخل الجملي الصافي الخاضع
للضريبة (إعتبارالجزء من الدينار
ديناركامل)

3238,000

3563,000

3769,000

4079,000

4186,000

4866,000

7140,000 5655,000 5534,000 5516,000

150,000

150,000

الضريبة املستوجبة

260,700

309,450

340,350

386,850

0,000

0,000

628,200

138,840

170,300

556,400

طرح الخصم من املورد

395,873

446,544

470,869

563,101

585,469

724,359

873,813

56,141

28,742

533,576

135,173

272,267

402,786

579,037

1164,506

-272,267

-402,786

-579,037

-1164,506

-1888,865

1910,221 2051,779 2134,478 1888,865
-1887,397
1910,221 2051,779 2134,478

فائض السنة الفارطة
الفائض او املستوجب

-135,173

 نشاء هذا الفائض بداية من سنة 201014

 فائض سنة  2015المقدر ب  1888,865دينار قابل للتحويل و غير قابل لإلرجاع و ذلك ألنه تجاوزأجل الثالث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه قابال لإلرجاع .
اال أنه بتطبيق قاعدة أولوية الطرح فقد تم استيعاب هذا الفائض جزئيا بالضريبة على الدخل المستوجبة
بعنوان سنوات 2016و2017و2018و2019
((1493,740 =556,400 +170,300 + 138,840+ 628,200
و بالتالي يصبح الفائض القابل للتحويل و الغير قابل لإلرجاع بما قيمته :
 395,125 = 1493,740 - 1888,865دينار .
و بذلك يكون الفائض القابل لإلرجاع في حدود :
 1492,212 = 395,125 - 1887,397دينار
 حسب قراءة الفصل  43من قانون المالية لسنة :2021فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنة  2014مر على نشأته أكثر من أربع سنوات,
ذلك أن تاريخ إيداع تصريح سنة . 2015/12/5: 2014
بداية احتساب أجل األربع سنوات من تاريخ نشأة الفائض :
2015/12/5
2016/12/5
2017/12/5
2018/12/5
2019/12/5
في حين أن مطلب االسترجاع تم إيداعه بتاريخ  2020/09/18و بالتالي فان فائض الضريبة على الدخل
بعنوان سنة  2014قابل للتحويل و غير قابل لإلرجاع .
و بذلك يكون فائض الضريبة على الدخل القابل لإلرجاع بعنوان سنة  2019بما قيمته :
 722, 891=1164,506 - 1887,397دينار

كما تضمن مشروع قانون املالية أحكام أخرى ،فيما يلي جدول ملالحظات ومقترحات سوليدار في خصوص كل
األحكام التي جاء بها:
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جدول التعديالت المقترحة

سوليدارتونس  -جدول املقترحات والتعديالت
الفصل
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االجراء

نص املقترح

شرح األسباب

إحداث صندوق دعم
الالمركزية والتسوية
والتعديل والتضامن بين
الجماعات املحلية

يقترح حذف املطة الثانية من العدد  2من الفصل  12من مشروع
هذا القانون .لتصبح صيغة العدد  2من الفصل  12كما يلي:
الفصل :12
 )2يمول صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن
بين الجماعات املحلية باملوارد التالية:
 منحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا بقانون املالية. نسبة من محصول الضرائب الراجعة مليزانية الدولة تضبطبقانون املالية.
 مردود املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أوالتجارية أو املهنية الذي يتجاوز خالل السنة 100.000
دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
ّ
املحلية في
 مردود املعلوم املتأتي من مساهمة الجماعاتالتيار الكهربائي ّ
أشغال تعميم ّ
والتنوير العمومي ّ
والصيانة.
 عند االقتضاء ،نسبة من مداخيل الدولة املتأتية مناستغالل الثروات الطبيعية عمال بالفصل  136من الدستور
تضبط بقانون املالية.
 -كل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق .

ضبط الفصل  38من القانون األساس ي للميزانية تحويالت ميزانية
الدولة لفائدة الجماعات املحلية على أساس حاجياتها من التمويل في
إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون األساس ي املتعلق بمجلة
الجماعات املحلية.
وتشتمل املوارد املحالة:
● موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
● موارد محالة من السلطة املركزية إلنجاز مشاريع الدولة على
املستوى املحلي في إطار البرامج واألهداف املحددة.
ولم ينص القانون األساس ي للميزانية على امكانية تخصيص نسبة
من محصول الضرائب لفائدة صندوق دعم الالمركزية والتسوية
والتعديل والتضامن بين الجماعات املحلية وذلك عمال بمبدأ وحدة
ميزانية الدولة
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اعتماد إحدى الفرضيات التالية:
 .1اإلبقاء على نسبة  %13.5مع حصرها في املؤسسات
الناشطة في القطاع الصناعي بإستثناء منها صناعة املشروبات
الغازية والكحولية وفي الخدمات ذات القيمة املضافة العالية
وتوحيد نسبة الضريبة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لنسبة
 %20و %25في حدود %20

13

مراجعة نسب الضريبة
على الشركات وضبطها في
حدود نسبة %18

نتساءل عن األساس الذي ّ
تم إعتماده لضبط نسبة  ،%18علما و أنه
تم بالنسبة للمؤسسات املصدرة وخاصة منها الناشطة في القطاع
الصناعي الترفيع في الضريبة املستوجبة عليها ابداء من سنة  2020من
 %0أو  %10إلى  %13.5بموجب قانون املالية لسنة  ، 2019إال أن
 .2اعتماد جدول الضريبة التصاعدي على غرار اململكة
مشروع هذا القانون ألغى هذه النسبة قبل تطبيقها مع إقتراح تعويضه
املغربية مع تحديد نسبة قصوى بالنسبة لألرباح املتأتية من
بنسبة موحدة حددت بـ %18مما أدى إلى الترفيع في الضريبة على
الصناعة مع املحافظة على نسبة  %35بالنسبة للقطاعات
الشركات بالنسبة للمؤسسات املصدرة من  0أو  %10إلى  %18وهو
املعنية بهذه النسبة (أنظر الصفحة  2من هذا التقرير).
ترفيع نعتبره مشط من شأنه املساس من تنافسية املؤسسات وثقتها
باملنظومة الجبائية وخاصة منها املؤسسات األجنبية .ونعتبر أنه في هذه
 .3اعتماد نسبة  %15عوضا عن  %18بالنسبة لألرباح
الظروف الصعبة التي تمر بها املؤسسات وخاصة منها املؤسسات
املتأتية من النشاط و األرباح االستثنائية املرتبطة باالستغالل كما
املصدرة في ضل تداعيات االزمة الصحية كان من األجدر العمل على
تم ضبطها بالفصل  11من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة
توفير املناخ املالئم للمحافظة على هذه املؤسسات واليد العاملة فيها
على الشركات والترفيع فيها بـ  5نقاط بالنسبة للمداخيل واالرباح
وعلى استقطاب االستثمارات األجنبية.
االستثنائية االخرى بالنشاط مع العلم أن هذا االجراء سوف لن
يكون له إنعكاس هام على املوارد الجبائية بإعتباره سوف يرفع في
مبلغ األرباح املوزعة وبالتالي في مبلغ الضريبة املتأتية من توزيع
األرباح.
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 14و15

إرساء نظام جبائي خاص
باملؤسسات الصغيرة

حذف هذا اإلجراء

لقد شهد النظام الجبائي الخاص بصغار املستغلين عدة تغيرات منذ
سنة  2011ولم تمكن أي منها من بلوغ األهداف املرسومة والرامية
لحصر هذا النظام في مستحقيه وتطوير مساهمته في املوارد الجبائية
نظرا للتعديالت املتتالية املدخلة عليه دون انتظار نتائجها.
وهذا اإلجراء ال يتماش ى مع كل اإلجراءات السابقة املعتمدة في إطار
اإلصالح املنظومة الجبائية ،والرامية إلى ّ
الحد من عدد املنضوين تحت
النظام التقديري و دعم العدالة الجبائية ،باعتباره سوف يرفع في
عدد الخاضعين للضريبة التقديرية الذين هم في حالة اغفال عن
إيداع تصاريحهم الجبائية بإعتبار الترفيع املشط في الضريبة الدنيا
املستوجبة عليها ،مع العلم أن هذا االجراء تم رفضه من قبل لجنة
املالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في إطار مناقشتها
ملشروع قانون املالية لسنة  ، 2018لذا يقترح سحبه لألسباب التالية:
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 .1تم بمقتض ى قانون املالية لسنة  2016حصر النظام
التقديري في الثالث سنوات األولى من النشاط باعتبار تطور
االستغالل بعد هذه الفترة وعمال بهذا اإلجراء سوف يتم
إلحاق كل املنتفعين بالنظام التقديري في غرة جانفي 2016
إلى النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي ( 2020بعد
التمديد في مدة االنتفاع به بسنة بمقتض ى قانون املالية
لسنة  )2018مع العلم أنه تقرربمقتض ى الفقه االداري
تمكين فقط املؤهلين لالنتفاع بالنظام التقديري مواصلة
االنتفاع به ملدة  4سنوات إضافية في صورة ثبوت
استجابتهم للشروط املستوجبة وهو ما كان سيمكن من
حصرالنظام في مستحقيه بإعتبارأن تجديد مدة االنتفاع
كان سيتم على أساس معاينات ميدانية تقوم بها االدارة
للتثبت من أحقية املطالبين باألداء في مواصلة االنتفاع
بالنظام .وبالتالي كان من االجدرانتظارنتائج هذا االجراء
قبل التفكيرفي حذفه
 .2النظام املقترح غير عادل لألسباب التالية:
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أ .يؤدي الى نظام جبائي مختلف بالنسبة لصغار
املستغلين من األشخاص الطبيعيين الذين
يحققون نفس الصنف من املداخيل ونفس مبلغ
رقم املعامالت باعتبار اختالف جبايتهم (أنظر
الصفحة  5من هذا التقرير) .وهو ما يخالف مبدأ
العدالة واالنصاف أمام الجباية املنصوص عليه
بالفصل  10من الدستور.
ب .الضرببة الدنيا بالنسبة للخاضعين للنظام
الحقيقي والذين يحققون رقم معامالت ال يتجاوز
 100ألف دينار محددة بـ ـ  400دينار ( %0.2من رقم
املعامالت) في حين أن الضريبة الدنيا املقترحة
بالنسبة لصغار املستغلين في بعض القطاعات
حددت ب ـ ـ  2000دينار
 .3عالوة على السلبيات التي تم ذكرها أعاله سوف ينجر عن
هذا اإلجراء التقليص في املوارد الجبائية للدولة وذلك بإعتبار
أن :
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أ .عدد االغفاالت بالنسبة للخاضعين للنظام التقديري
والتي قدرت االدارة نسبتها بـ  %40سوف يرتفع حيث أن
العبئ الجبائي االضافي الذي يتضمنه هذا االجراء سوف
يدفعهم للعزوف على دفع األداءات باعتبار الترفيع في
الضريبة الدنيا بصفة مشطة من  200دينار و 100دينار
باملناطق غير البلدية الى  2000دينار في بعض الحاالت
ب .ضبط نسب ربح قطاعية ضمن القانون تعتبر قرينة
ّ
قانونية يمكن أن يعتمدها القضاء للحط من املبالغ التي
تتضمنها قرارات التوظيف اإلجباري التي اعتمدت نسب
هامش الربح املعمول بها في القطاع املعني في صورة رفض
املحاسبة في إطار عمليات املراجعة الجبائية (أنظر
املثال املصاحب  1صفحة عدد  11من التقرير).
كما أنه سوف يدفع املطالبين باألداء الذين تفض ي
املحاسبة التي يمسكونها الى نسبة ربح أرفع من النسبة
املحددة ضمن هذا املقترح الى رفض تقديم محاسبتهم في
إطار عملية املراجعة الجبائية وإلزام االدارة على
اخضاعهم للضريبة على أساس هامش الربح املعتمد
بهذا االجراء بالنسبة للقطاع املعني باألمرباعتبارها
قرينة قانونية.
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االجراء

نص املقترح

شرح األسباب

يقترح حذف االعداد  1و 2و 3و 4وتعديل العددين  5و  6كما يلي:
الفصل :16
 )1تضاف بعد عبارة "مؤسسات أخرى" أينما وردت بالفقرة نتساءل على األساس الذي ّ
تم اعتماده في الترفيع من رقم املعامالت
األولى من الفصل  48سابعا من مجلة الضريبة على دخل الخام للمؤسسات الخاضعة لواجب احترام قواعد أسعار التحويل من
 20مليون دينار إلى  400مليون دينار ،علما ّ
أن هذا الترفيع سيؤدي إلى
األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم
تنقيحه بمقتض ى القانون عدد  56لسنة  2018املؤرخ في حصر هذا الواجب في عدد ضئيل من املؤسسات وهذا مخالف
 27ديسمبر  2018واملتعلق بقانون املالية لسنة  2019لألسباب التي تضمنها شرح أسباب الفصلين املتعلقين بإرساء قواعد
أسعار التحويل في إطار قانون املالية لسنة  2019حيث جاء في شرح
العبارة التالية:
األسباب أن ’’التشريع الجبائي التونس ي الحالي في مادة أسعار التحويل
مقيمة أو مستقرة بالخارج
غير مطابق للمعايير الدولية املعتمدة في هذا اإلطار والتي تهدف إلى
إضفاء مزيد من املرونة على
 )2تعوض عبارة " والتي يساوي أو يفوق رقم معامالتها
إرساء قواعد التصرف الرشيد في املادة الجبائية’’ وأن هذا االجراء يرمي
التشريع املتعلق بأسعار
ن
ي
السنو الخام  20مليو دينار" الواردة بالفقرة األولى إلى مزيد ضمان الشفافية في املعامالت بين املؤسسات التي تربطها
التحويل
من الفقرة  IIمكرر من الفصل  59من مجلة الضريبة ببعضها عالقات تبعية.
على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما أن هذا الفصل املقترح سوف يمس من مصداقية الدولة التونسية
بالعبارة التالية:
لدى املنظمات العاملية وخاصة منها منظمة التعاون والتنمية
بمؤسسات أخرى مقيمة أو مستقرة بالخارج والتي االقتصادية ( )OCDEالتي ساهمت فعليا مع جل البلدان ومنها تونس
يساوي أو يفوق رقم معامالتها السنوي خال من األداءات في وضع قواعد أسعار التحويل لضمان حق كل دولة الستخالص
 400مليون دينار
الضريبة املستوجبة على االرباح املحققة فعليا على ترابها والتصدي
بذلك الى املعامالت التي تقوم بها الشركات املنتمية لنفس املجمع
 )3تضاف بعد عبارة " مع املؤسسات" الواردة بكل من لتحويل األرباح الى الدولة التي تكون جبايتها أفضل.
املطات الثانية والرابعة والخامسة من الفقرة ب من
الفقرة الثانية من الفقرة  IIمكرر من الفصل  59من
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نص املقترح
مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات العبارة التالية:
املقيمة أو املستقرة بالخارج
 )4تضاف بعد عبارة " من املؤسسات" الواردة باملطة الثالثة
من الفقرة ب من الفقرة الثانية من الفقرة  IIمكرر من
الفصل  59من مجلة الضريبة على دخل األشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
املقيمة أو املستقرة بالخارج
 )1 )5يضاف إلى الفقرة  IIمكرر من الفصل  59من مجلة
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات ما يلي:
وتقتصر املعلومات الواجب تضمينها بالتصريح املذكور
أعاله على املعامالت املنجزة مع مؤسسة أو عدة
مؤسسات مقيمة أو مستقرة بالخارج تربطها مع
املؤسسة املعنية بالتصريح عالقة تبعية أو مراقبة على
معنى الفصل  48سابعا من هذه املجلة والتي يساوي أو
يفوق مبلغها السنوي خال من األداءات بالنسبة إلى كل
صنف  100ألف دينار.
 )2 )6تلغى أحكام الفقرة األولى من الفصل  38مكرر من
مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ّ
وتعوض بما يلي:

شرح األسباب
ولئن كان من الضروري ضبط مبلغ للمعامالت املالية والتجارية بين
املؤسسات املذكورة التي يتعين تبريرها بالوثائق الالزمة للتيسير على
املؤسسات االستجابة للقواعد املتعلقة بأسعار التحويل بإعفائها من
واجب تبرير املعامالت غير الهامة من حيث القيمة ،لذلك يقترح االبقاء
على النظام الساري املفعول مع إضافة املقترح الرامي إلى ضبط قيمة
املعامالت التي تستوجب التبرير بالوثائق الالزمة في حدود 100.000
دينار وذلك لالعتبارات التالية:
أ .يشمل النظام الحالي املعامالت بين املؤسسات املحلية ذلك
أن امكانية تحويل االرباح بينها واردة نظرا النتفاع جل
املؤسسات املعنية بامتيازات جبائية بعنوان أرباح االستغالل
حيث تم اللجوء الى تحويل األرباح الى املؤسسة املنتفعة
باالمتياز لتقليص الجباية املستوجبة.
ب .اتخذت املؤسسات املعنية باإلجراء كافة االجراءات الالزمة
لالستجابة للقواعد التي تم ضبطها بموجب قانون املالية
لسنة  2019في إطار ترشيد املعامالت بين املؤسسات التي لها
عالقة تبعية بإعتبار دخول اإلجراء حيز التطبيق ابتداء من
غرة جانفي  2020وشرعت في تطبيقه.
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شرح األسباب

"يتعين على املؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معامالتها
السنوي الخام  20مليون دينار والتي تنجز معامالت يساوي أو
يفوق مبلغها السنوي خال من األداءات بالنسبة إلى كل صنف
 100ألف دينار مع مؤسسة أو ّ
عدة مؤسسات تربطها بها عالقة
تبعية أو مر اقبة على معنى الفصل  48سابعا من مجلة الضريبة
على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن
تقدم ألعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء املراجعة املعمقة
لوضعيتها الجبائية الوثائق املبررة لسياسة أسعار التحويل
املعتمدة في إطاراملعامالت املنجزة مع املؤسسات التي تربطها بها
عالقة تبعية أو مر اقبة على معنى الفصل  48سابعا من مجلة
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات .ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزيراملالية.
وتقتصر املعلومات الواجب تقديمها ضمن الجذاذة
املحلية على املعامالت التي يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال
من األداءات بالنسبة إلى كل صنف  100ألف دينار".
 )3 )7تطبق أحكام الفقرة  2من هذا الفصل على
السنوات املالية املفتوحة إبتداء من غرة جانفي 2020
والتي تم بشأنها تبليغ إعالم مسبق بداية من غرة
جانفي  2021وتطبق أحكام الفقرة  1من نفس الفصل
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على السنوات املالية املفتوحة إبتداء من غرة جانفي
.2020

20

21

تم بموجب الفصل  27من قانون املالية لسنة  2018توحيد املبالغ
القابلة للطرح واملودعة في حسابات االدخار في األسهم وفي حسابات
سحب الترفيع في املبالغ القابل للطرح من  50.000د إلى 100.000
االدخار لالستثمار حيث تم بمقتض ى هذا الفصل الترفيع في املبلغ
د على املبالغ املودعة في حسابات إدخار لالستثمار
تشجيع االدخار متوسط
القابل للطرح بعنوان حسابات ادخار لالستثمار من  20.000الى
وطويل املدى عن طريق
 50.000دينار لتوحيده مع املبالغ املودعة في حسابات االدخار في
يقترح إضافة عدد  3فيما يلي نصه:
حسابات االدخار وعقود
األسهم وذلك في إطار تدعيم مبدأ حياد الجباية والسعي على مزيد
ّ
التأمين على الحياة وتكوين  )3يرفع مبلغ "  50.000دينار" الوارد بالفقرة األولى من الفصل
تفعيل دور الجباية في التشجيع على االدخار طويل ومتوسط املدى
 39مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين
األموال
ولدفع نسق تمويل االستثمار لبعث املشاريع الجديدة أو االكتتاب في
والضريبة على الشركات إلى "  100.000دينار".
رأس املال املؤسسات كما نص على ذلك شرح األسباب املتعلق
بالفصل  27املذكور.
هذا االجراء يتنافى ومبدأ العدالة الجبائية باعتباره يشمل فقط فئة
معينة من املطالبين باألداء ،وكان من األجدر أخذ إجراءات جريئة
التخفيض في نسبة املعلوم
إلنقاذ املؤسسات الناشطة في قطاع السياحة واملحافظة على موتطن
على اإلستهالك املستوجب
الشغل فيها باعتبارها األكثر تضررا من تداعيات الكورونا ،مثال ذلك
على العربات من نوع (كواد) حذف هذا االجراء
واليخوت وسفن أخرى
اعفائهم من دفع األقساط االحتياطية املستوجبة سنة  2021والقسط
االحتياطي لسنة  2020الذي تم إرجاء دفعه إلى فيفري  2021وتحمل
وزوارق النزهة أو الرياضة
الدولة ملساهمة األعراف على أجرائها.
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الفصل

االجراء

نص املقترح
 .Iبالنسبة للفصل :24
اعتماد ضريبة دنيا بـ %50من الضريبة بالنسبة لكل املطالبين
بالضريبة باستثناء املؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات
بنسبة  %35حيث يقترح ضبط الضريبة الدنيا بالنسبة لها في
 %60من الضريبة .
ويكون مشروع الفصل كما يلي :
الفصل :24

 24و25

 )1تلغى أحكام الفصل  12من القانون عدد  114لسنة 1989
مراجعة الضريبة الدنيا
املؤرخ في  30ديسمبر  1989املتعلق بإصدار مجلة الضريبة
املستوجبة بعنوان االنتفاع
على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
باالمتيازات الجبائية
وتعوض بما يلي:
الفصل 12
يخضع األشخاص املعنويون املنتفعون بطرح األرباح املعاد
إستثمارها لضريبة دنيا تساوي  % 50من الضريبة على الشركات
املستوجبة على أرباحهم الخاضعة للضريبة على الشركات دون
اعتبار الطرح.

شرح األسباب

 .Iبالنسبة للفصل : 24
 .1تنقيح الفصلين  12و 12مكرر كما ورد في مشروع هذا القانون لم
ينص صراحة على أن الطرح املعني بهذا االجراء يشمل فقط
األرباح املعاد استثمارها حيث جاء شامال وهو ما من شأنه
املساس بالنظام الجبائي لألرباح واملداخيل غير الخاضعة
للضريبة بمقتض ى التشريع الجاري بها العمل  ،مثال ذلك أرباح
األسهم بالنسبة للشركات ،والقيمة الزائدة املتأتية من التفويت في
السندات املعفاة من الضريبة...إلخ ،لذلك يتعين تنقيح املقترح
املتعلق بالفصلين  12و  12مكرر للتنصيص صراحة على أن
الضريبة الدنيا تشمل فقط طرح األرباح بعنوان إعادة
االستثمار وذلك في إطار املالئمة مع فحوى الفصل  25املقترح
الذي حصر الضريبة الدنيا في األرباح املعاد استثمارها .
كما يتعين حذف لفظة جزئي بإعتبار أن التشريع الجاري به
العمل ال ينص على طرح األرباح املعاد إستثمارها بصفة جزئية
حيث يكون الطرح في كل الحاالت كليا مع إشتراط الضريبة الدنيا
أو دون إشتراطها.

26

الفصل
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نص املقترح

شرح األسباب

غير أن الضريبة الدنيا املذكورة تستوجب بالنسبة إلى  .2ولئن يعتبر اعتماد ضريبة دنيا في حدود  %50من الضريبة هو
إجراء يمكن تثمينه باعتباره سوف يمكن املؤسسات التي تخضع
املؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %35
للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن  %15من األرباح (نسبة
املنصوص عليها بالفصل  49من مجلة الضريبة على دخل
الضريبة الدنيا املعمول بها حاليا) من االستثمار واالنتفاع
األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات واملنتفعة بطرح
باالمتيازات الجبائية يصرف النظر عن النسبة الضريبية على
األرباح املعاد إستثمارها ،بنسبة تساوي  % 60من الضريبة على
الشركات التي تخضع لها ،ذلك أن االمتياز كان يشمل فقط
الشركات املستوجبة على أرباحها الخاضعة للضريبة على
الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة  %25أو  %20باعتبارها
الشركات دون اعتبار الطرح.
مطالبة بدفع ضريبة دنيا بـ  %15من أرباحها.
 )2تلغى أحكام الفصل  12مكرر من القانون عدد  114لسنة  .3الترفيع في الضريبة الدنيا بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة
على الشركات بنسبة  %35من  %20الى  %30من األرباح املحققة
 1989املؤرخ في  30ديسمبر  1989املتعلق بإصدار مجلة
سوف يحد من إقبالها على االستثمار بالرغم من أن املؤسسات
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على
الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة  %35هي أكثر املؤسسات
الشركات وتعوض بما يلي:
قدرة على تمويل االستثمارات بإعتبار أن االمتياز غير مجدي حيث
الفصل  12مكرر
تخضع للضريبة بنسبة  %35من األرباح في صورة عدم االستثمار
و %30في صورة االستثمار (أنظر الصفحة  9من هذا التقرير) ،مع
العلم أن اقتراح ضبط الضريبة الدنيا لهذا الصنف للشركات
يخضع األشخاص الطبيعيون املنتفعون بطرح املداخيل املعاد
بنسبة  %60من مبلغ الضريبة يساوي نسبة الضريبة الدنيا
استثمارها لضريبة دنيا تساوي  % 50من الضريبة املستوجبة على
املستوجبة عليها حاليا حيث يندرج التنقيح فقط في إطار املالءمة
دخلهم الجملي الخاضع للضريبة على الدخل دون اعتبار الطرح.
مع كيفية إحتساب الضريبة الدنيا بالنسبة لكل املستثمرين.
 .IIبالنسبة للفصل :25
اإلبقاء على االستثمارات دون ضريبة دنيا املنصوص عليها
بالتشريع الحالي وبذلك يقترح:

 .IIبالنسبة للفصل :25
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نص املقترح

االجراء
حذف األعداد  2و 3و4

شرح األسباب
إشتراط ضريبة دنيا على االستثمارات غير الخاضعة له حاليا يتنافي مع
سياسة الدولة الهادفة إلى التشجيع على االستثمار وخلق الثروات
وخاصة في هذه املرحلة الصعبة التي تمر بها البالد والتي تستوجب
تضافر كل الجهود وأخذ التدابير الالزمة لتحفيز املستثمرين حيث جاء
هذا االجراء جاء معاكس لهذا تماما.
مع العلم ّ
إن إرساء ضريبة دنيا بالنسبة لالستثمارات التي لم تكن
تخضع لها وهي االستثمارات في مناطق التنمية الجهوية واالستثمارات
في قطاع الفالحة واالستثمارات لدى املؤسسات الناشئة ولدى
وصناديق املساعدة على االنطالق (أنظر الصفحة  9من هذا التقرير)،
سوف يحد من هذه لالستثمارات بإعتبار أن اشتراط الضريبة الدنيا
دون تمييز حسب األولويات كما سيقلص من عمليات االستثمار أو من
املبالغ املستثمرة  ،ذلك أن الضريبة الدنيا املقترحة ال تشجع على
االستثمارات في مناطق التنمية وال على االستثمارات في قطاع الفالحة
وهو ما يخالف التوجه الذي تم اعتماده في الدستور التونس ي (الفصل
 12التمييز اإليجابي) وعلى ما جاء به قانون االستثمار وقانون مراجعة
االمتيازات الجبائية .هذا وبالرجوع إلى التقرير عدد  12امللحق بمشروع
قانون املالية لسنة  2021يتبين أن املبالغ املستثمرة في مناطق التنمية
الجهوية لم تتجاوز  50مليون دينار وهي مبالغ ال تفي بالحاجة وكان على
الحكومة إعتماد هذا التقرير للوقوف على نقائص منظومة التحفيزات
الجبائية املتعلقة باالستثمارات في مناطق التنمية الجهوية والعمل على
تحسينها خاصة عوضا عن أخذ إجراءات ّ
للحد منه
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االجراء

26

مراجعة املعلوم على
االستهالك املوظف على
الجعة والخمور

حذف هذا االجراء

27

مراجعة املعلوم على
اإلستهالك املوظف على
بعض املنتجات البترولية

حذف هذا االجراء

شرح األسباب
وتجدر اإلشارة أن هذا االجراء لم يتضمن أحكاما إنتقالية بالنسبة
لالكتتاب في رأس مال املؤسسات التي تمت قبل غرة جانفي 2021
وهو مخالف ملبدأ التطبيق الفوري ألحكام القانون كما يمس من
مبدأ االمتيازات املكتسبة.
يتناقض هذا اإلجراء مع اإلجراء املضمن بالفصل  21من مشروع هذا
القانون والرامي إلى التخفيض في نسبة املعلوم على االستهالك
املستوجب على العربات من نوع (كواد) واليخوت وسفن أخرى وزوارق
النزهة أو الرياضة من أجل مساندة املؤسسات الناشطة في القطاع
السياحي ،حيث سيثقل كاهل هذه املؤسسات كما أنه سيدفع فاقدي
االمكانيات الى استهالك أنواع أخرى من الكحول التي تكون عواقبها
وخيمة على غرار ما حصل في القيروان.
الترفيع في املعلوم على االستهالك بالنسبة للكيروزان من شأنه تعميق
أزمة الشركة الوطنية للخطوط الجوية والترفيع في كلفة جل املواد
بالنسبة للمستهلك وهو ما ال يمكن تحمله في الوقت الراهن التي
تدهورت فيه القدرة الشرائية بصفة غير مسبوقة.
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االجراء

31

توضيح قواعد تطبيق
األحكام املتعلقة بالتقادم
الجبائي في الزمن و بآثار
انقطاعه

حذف هذا االجراء

33

مزيد ترشيد تداول األموال
نقدا

إضافة نقطة  3فيما يلي نصها:
 )3ويخفض املبلغ املذكور بالفقرة األولى من الفصل  16من
قانون عدد  54لسنة  2014املؤرخ في  19أوت 2014
املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2014إلى 3.000
دينار.

35

ربط خالص معاليم
الجوالن بتسوية الوضعية
الجبائية

الفصل :35

شرح األسباب
من شأن هذا اإلجراء املساس من حقوق املطالب باألداء في االنتفاع
بآجال التقادم ،وهذا االجراء يعكس عدم قدرة االدارة على التصدي
للتهرب الجبائي في االبان ويؤكد مواصلة تراخيها في مراجعة الوضعية
الجبائية للمطالبين باألداء وخاصة منهم املنتفعين بامتيازات جبائية
علما و أن القانون قد ضبط اآلجال املحددة لعمليات املراجعة من
تاريخ اإلعالم باملراجعة إلى تاريخ غلق ملفات موضوع املراجعة الذي تم
تحديده بـ  30شهرا بموجب الفصل  49أوال من قانون املالية لسنة
 2019ضمانا لحقوق املطالب باألداء وفي إطار إلزام االدارة على فض
امللفات في آجال محددة.
كما أن هذا اإلجراء يتعارض مع كل اإلجراءات التي تم اتخاذها في إطار
قوانين املالية السابقة وخاصة منها رفع السر البنكي وتبادل املعلومات
مع اإلدارات الجبائية األجنبية ورقمنة االدارة التي من شأنها تحسين
عمليات املراقبة والتسريع فيها وليس العكس.
في إطار مالئمة كل اإلجراءات التي ترمي إلى ترشيد التداول نقدا لألموال
إذا فاقت قيمتها  5000والتي لم يقع إثبات مصدرها والذي ّ
تم إعتماده
بموجب الفصل  16من قانون املالية التكميلي لسنة  2014لتصبح
 3000دينار وذلك تناغما مع اإلجراء املقترح
يمكن هذا اإلجراء من الحد من وضعيات االغفال عن ايداع التصاريح
الجبائية لذلك يقترح تعميمه على كل األشخاص وعدم حصره في
األشخاص الذين يملكون معرف جبائي (باتندا) .
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االجراء

يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل  109ثالثا
فيما يلي نصه:
الفصل  109ثالثا:
يستوجب خالص معاليم الجوالن إيداع آخر تصريح بعنوان

شرح األسباب
هذا وللتيسير على املطالب باألداء يقترح أن يتم التثبت من إيداع
التصريح من قبل قابض املالية عند القيام بعملية خالص معاليم
الجوالن عبر املنظومة املعلوماتية أي دون إلزام املطالبين باآلداء
باالستظهار بأي وثيقة

الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات املستوجب قبل
تاريخ خالص هذه املعاليم.
الفصل :36

36

إرساء واجب إرفاق
التصريح الشهري
باألداءات بقائمة مفصلة
في فواتير الشراء أو
مذكرات األتعاب على
حوامل ممغنطة

يضاف إلى الفقرة  IVمن الفصل  18من مجلة األداء على القيمة
املضافة ،عدد  1مكرر هذا ّ
نصه:
 1مكرر) ّ
يتعين على الخاضعين لألداء على القيمة
املضافة الراجعين بالنظر إلى إدارة املؤسسات الكبرى وإدارة
املؤسسات املتوسطة إرفاق التصريح الشهري باألداءات بقائمة
مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات األتعاب حسب نموذج تعده
ّ
ّ
خاصة مرجع الفواتير وهوية املزود والثمن دون
يتضمن
اإلدارة
اعتبار األداء على القيمة املضافة ومبلغ األداء.

هذا االجراء مخالف لألجراء الرامي إلى اعتماد التصريح عن بعد
بالنسبة للمؤسسات والتي تحقق رقم معامالت سنوي يساوي أو يفوق
 100.000دينار (قرار من وزير املالية مؤرخ في  22ماي  2020يتعلق
بضبط رقم املعامالت السنوي الخام املحقق من قبل املطالبين باألداء
الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل اإللكترونية املوثوق بها عن بعد
للقيام بواجباتهم الجبائية) لذا يقترح اعتماد الوسائل االلكترونية
املوثوق بها فقط عوضا عن الحوامل املمغنطة وذلك ملواصلة نفس
التمش ي املعتمد بقرار وزير املالية.
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نص املقترح

ّ
ويتعين إيداع القائمة املذكورة على حوامل ممغنطة
وبالوسائل اإللكترونية املوثوق بها طبقا لكراس شروط تضبطه
اإلدارة.

شرح األسباب

الفصل :43
يضاف إثرعبارة "طبقا للتشريع الجبائي" الواردة بالفقرة األولى
من الفصل  28من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يلي:

43

مزيد إحكام ممارسة حق
استرجاع مبالغ األداء
الزائدة

وللبت في مطالب استرجاع فائض األداء على القيمة املضافة
املسترسل فإنه يتم تطبيق أولوية إستعاب الفائض الذي ّ
مرعلى
نشأته أكثر من ثالث سنوات وذلك بمقارنته باآلداء على القيمة
املضافة املستوجب على رقم املعامالت خالل الفترة املعنية
باالسترجاع.
ولتطبيق مبدأ األولوية في الطرح يتم أوال إستعاب الفائض الذي
ّ
مرعلى بروزه أكثرمن ثالث سنوات بالضريبة املستوجبة بعنوان
السنوات الالحقة ويتم طرح الفائض الذي لم يتم إستيعابه من
الفائض موضوع طلب اإلسترجاع.

يقترح في هذا العدد تثبيت الفقه اإلداري الذي تم اعتماده في إطار
املذكرة العامة عدد  23في  2013التي تنص على مبدأ األولوية في طرح
فائض األداء.
حيث مكنت املذكرة العامة من إعتماد مبدأ األولوية في طرح الفائض
الذي ّ
مر على نشأته أكثر من  3سنوات واستهالكه أوال باألداء
املستوجب الحقا دون تحديد في الزمن .إال أن الفصل املقترح حصر
إمكانية استرجاع فائض اآلداء في الفائض الذي مر على تسجيله 4
سنوات على أقص ى تقدير وهو ما وضع ّ
حدا ملبدأ األولوية في طرح
فائض اآلداء .وهو اجراء يمس من حق املطالب باألداء في استرجاع
فائض أداءاته ويؤثر سلبا على سيولة املؤسسات في هذه الظروف
الصعبة.
ويبين املثال امللحق االنعكاس السلبي لإلجراء على سيولة املؤسسات
(املثال املصاحب  2صفحة عدد  12من التقرير).
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إجراءات متعلقة بدفع االستثمار وتشجيع اإلدخار
مواصلة تشجيع إحداث املؤسسات

في إطار التشجيع على إحداث املؤسسات وسعيا إلى مزيد تفعيل دور الفصل:
الجباية في التشجيع على االستثمار وخلق مواطن شغل إضافية ،تم
يتواصل العمل بأحكام الفصل  13من القانون عدد  66لسنة 2017
بمقتض ى الفصلين  13و 12من القانون املالية لسنة  2018ولسنة املؤرخ في  18ديسمبر  2017املتعلق بقانون املالية لسنة  2018كما ّ
تم
ّ
واملتحصلة على شهادة
 2019إعفاء املؤسسات الجديدة املحدثة
تنقيحه وإتمامه بموجب الفصل  12من القانون عدد  56لسنة 2018
إيداع تصريح باالستثمار لدى املصالح املعنية بقطاع النشاط خالل
مؤرخ في  27ديسمبر  2018املتعلق بقانون املالية لسنة  2019وحسب
سنتي  2018و 2019و 2020من الضريبة على الدخل أو من الضريبة
ّ
واملتحصلة على
نفس الشروط بالنسبة إلى املؤسسات الجديدة املحدثة
على الشركات ،وذلك ملدة  4سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور
شهادة إيداع تصريح باالستثمار لدى املصالح املعنية بقطاع النشاط
النشاط الفعلي.
خالل سنة . 2021
وباعتبار أن اإلجراء املذكور هو إجراء تحفيزي يرمي إلى إحداث
املشاريع وخلق مواطن شغل جديدة ،وفي إطار مواصلة تشجيع
إحداث املشاريع وخلق مواطن شغل جديدة خاصة في هذه الظروف
االقتصادية الصعبة نظرا لألزمة الصحية ،يقترح مواصلة العمل
بأحكام الفصل  13من قانون املالية لسنة  2018املذكور أعاله الذي
يمنح اإلعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات
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ملدة  4سنوات ابتداء من تاريخ ّ
ّ
الدخول طور النشاط الفعلي
للمؤسسات الجديدة املحدثة خالل سنة .2021

الفصل املقترح

ال تنتفع املؤسسات الناشطة في القطاع املالي وقطاعات الطاقة
باستثناء الطاقات املتجددة واملناجم والبعث العقاري واالستهالك
على عين املكان والتجارة ومشغلي شبكات االتصال بهذا اإلجراء
إعادة العمل باالمتياز الجبائي بعنوان إعادة بهدف التشجيع على تطوير االستثمارات للرفع من القدرة التنافسية الفصل:
االستثمار صلب الشركات
للمؤسسة وتمكينها من طرح األرباح املخصصة إلعادة االستثمار يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة
صلبها ،وهو ما من شأنه التقليص اللجوء إلى التداين لتمويل على الشركات فصل  76مكرر فيما يلي نصه:
عمليات التوسعة والتجديد.
مع مراعاة أحكام الفصل  12من القانون عدد  114لسنة  1989املؤرخ
ويقترح بالتوازي إيقاف العمل بالطرح اإلضافي بـ %30بعنوان في  30ديسمبر  1989املتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل
إستهالكات اآلالت واملعدات والتجهيزات املخصصة لإلستغالل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،تطرح من أساس
إبتداءا من غرة جانفي سنة  2022وقد تم إقتراح هذا التاريخ لتمكين الضريبة على الشركات األرباح املعاد استثمارها في إطار عمليات تجديد
املؤسسات التي تولت خالل سنة  2020إقتناء اآلالت واملعدات أو توسعة على معنى الفصل  3من قانون االستثمار .وال تطبق هذه
والتجهيزات املخصصة لإلستغالل االنتفاع بالطرح اإلضافي عمال األحكام على املؤسسات الناشطة في القطاع املالي وقطاعات الطاقة
بمبدأ اإلمتياز املكتسب.
باستثناء الطاقات املتجددة واملناجم والبعث العقاري واالستهالك على
عين املكان والتجارة ومشغلي شبكات االتصال.
ويستوجب االنتفاع بالطرح االستجابة للشروط التالية:
 .1أن ترصد األرباح املستثمرة في حساب احتياطي خاص
لالستثمار بخصوم املوازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح
النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها اإلنتفاع بالطرح وأن
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يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة
تكوين اإلحتياطي،
 .2أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج اإلستثمار
املزمع إنجازه ،وبإلتزام املنتفعين بالطرح بإنجاز اإلستثمار في
أجل أقصاه موفى السنة املوالية لسنة تكوين اإلحتياطي،
 .3أن ال يقع التفويت في األصول املتعلقة بهذا اإلستثمار قبل
نهاية السنتين املواليتين لسنة الدخول في طور اإلنتاج الفعلي،
 .4أن ال يتم التخفيض في رأس املال ملدة الخمس سنوات املوالية
لتاريخ اإلدماج باستثناء حالة التخفيض الستيعاب الخسائر.
تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التوسعة والتجديد املتحصلة
على شهادة إيداع باالستثمار إبتداءا من غرة جانفي .2021
فصل :
تلغى أحكام الفقرة  VIIIمن الفصل  12مكرر من مجلة الضريبة على
دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إبتداءا من غرة
جانفي .2022
إلغاء العمل باإلجراء املتعلق بإخضاع مداخيل تم إقتراح إلغاء االجراء بإعتباره مخالفا للقانون عدد  19لسنة 2020
اإليداعات بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل مؤرخ في  12أفريل  2020املتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في
نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
(كوفيد )19-وخاصة املطة الثانية من الفصل االول من هذا القانون
مائوية لخصم من املورد تحرري بنسبة %35
والتي تنص على أنه يمكن بمقتض ي مراسيم اتخاذ إجراءات لتعبئة

 .1الفرضية األولى  :إلغاء العمل بهذا االجراء املتعلق بإخضاع
مداخيل اإليداعات بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل نسبة
الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية لخصم من املورد
تحرري بنسبة %35
الفصل املقترح:
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املوارد لفائدة ميزانية الدولة واملستوجبة لتغطية التكاليف املترتبة تلغى أحكام الفقرة  2مكرر من الفقرة  IIمن الفصل  52من مجلة
عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا ،في حين أن االجراء لم يتم الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تحديده في الزمن وليس هدفه تغطية التكاليف املترتبة عن مواجهة
 .2الفرضية الثانية :حذف الطابع النهائي وغير قابل لإلرجاع للخصم
تداعيات هذا الفيروس.
من املورد
من شأن هذا الجراء املساس بمبدأ وحدة النتائج الجبائية خصوصا الفصل املقترح :
بالنسبة للشركات البترولية التي تتراوح نسبة الضريبة على أرباحها تحذف من الفقرة  2مكرر من الفقرة  IIمن الفصل  52من مجلة
بين  50و %75باعتبار أن الخصم النهائي وغير قابل لإلرجاع بعنوان الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة
الفوائد يستثني هذا الصنف من املداخيل مما ينجر عنه التقليص " نهائي وغير قابل لإلرجاع "
من مردود جباية هذه الشركات.
كما أن الخصم من املورد التحرري ال يشجع املؤسسات واألفراد
على الولوج الى هذا النوع من االدخار ويحد خاصة من امكانياتها في
توظيف املداخيل املتأتية من هذا االدخار في تمويل االستثمارات.

إجراءات ترمي تدعيم الرقابة والتصدي للتجارة املوازية وتشجيع القطاع املنظم
الرقابة على االمتيازات الجبائية

ذكر تقرير دائرة املحاسبات عدد  30أنه تم الوقوف على ضعف الفصل:
التنسيق بين إدارة املؤسسات الكبرى والهياكل ذات العالقة (وكالة يضاف بعد الفقرة األولى من العدد  1من الفصل  19من مجلة الحقوق
النهوض بالصناعة والتجديد ،مركز النهوض بالصادرات ،اإلدارة واإلجراءات الجبائية ما يلي:
العامة للديوانة )...حيث تبين نقص في تبادل املعطيات بينها حول «ويرفع األجل املنصوص عليه أعاله إلى عشر سنوات بالنسبة إلى
اإلنجاز الفعلي للعمليات املنتفعة باالمتيازات الجبائية وهو ما ساهم األداءات موضوع باالمتيازات الجبائية»
في الحد من نجاعة الرقابة على االمتيازات الجبائية.
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كما ّبين التقرير أن املراجعات األولية بعنوان توقيف األداء على
القيمة املضافة والطرح من الضريبة على الشركات مثلت ما نسبته
على التوالي  % 1.16و % 3.21من جملة املراجعات األولية املنجزة
خالل الفترة  2015-2011وتعتبر هذه النسب ضعيفة وذلك بالنظر
إلى ارتفاع حجم املردود الجبائي املحصل بهذا العنوان حيث يذكر ّ
أن
مردود مراجعة االمتيازات الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات
بلغ خالل نفس الفترة  11.466م د وهو ما يمثل  % 13.73من املردود
املالي لجملة املراجعات األولية.
وبلغ املردود املالي املتأتي من التعديالت الجبائية بعنوان االمتيازات
الجبائية في إطار املراجعات املعمقة  468.564م د توزع بين االرباح
املعاد استثمارها ( 262.881م د) ورقم املعامالت املتأتي من التصدير
( 205.683م د(  .وتترجم هذه النتائج ارتفاع نسبة املخاطر املرتبطة
ّ
ّ
والتهرب الجبائي في مجال االمتيازات الجبائية.
بالغش
ونظرا ألهمية االمتيازات الجبائية بإعتبارها آلية أساسية تستعملها
الدولة للتشجيع على االستثمار وتوجيهه نحو املناطق املحرومة
تطبيقا ملبدأ التمييز اإليجابي والقطاعات االستراتيجية ،تقترح
سوليدار تونس ما يلي:
 .1املحافظة على االمتيازات الجبائية الحالية ومزيد تدعيمها
 .2إعتماد االمتياز الجبائي كمعيار عند برمجة عملية مراقبة
املؤسسات للتثبت في االبان من أحقية املطالب باألداء مع
الترفيع في مدة التدارك من أربع إلى عشر سنوات ملنح اإلدارة
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فترة أطول لتدارك األخطاء املرتكبة بعنوان هذه االمتيازات
وضمان موارد الدولة
تأهيل مصالح الجباية إلعادة
املراجعة الجبائية املعمقة للتدقيق في جودتها

بهدف مكافحة الفساد وإضفاء مزيد من النجاعة على عمليات الفصل:
املراجعة الجبائية املعمقة باعتبار دورها األساس ي في إنفاذ القانون  )1يضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل  38من مجلة الحقوق
الجبائي يقترح تأهيل مصالح الجباية إلعادة املراجعة الجبائية واإلجراءات الجبائية ما يلي :
املعمقة بمقتض ى تكليف خاص من املدير العام لألداءات وذلك أو بتكليف خاص من املدير العام لألداءات لغرض التدقيق في جودة
لغرض التدقيق في جودة مراجعة معمقة سابقة تتعلق بنفس مراجعة معمقة سابقة .وال يمكن في هذه الحالة األخيرة ألي موظف
األداءات ونفس الفترة مع تطبيق هذا اإلجراء على كل عمليات شارك في اإلجراءات املتعلقة بمراجعة معمقة سابقة تتعلق بنفس
املراجعة املعمقة املنجزة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك األداءات ونفس الفترة املشاركة في إجراءات إعادة املراجعة املعمقة.
في حدود آجال التقادم.
 )2يجري العمل بأحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل ابتداء من غرة
على أن ال يشمل هذا املقترح امللفات في الطور القضائي

التصدي للتجارة املوازية

جانفي  2021ويمكن أن تشمل عمليات إعادة املراجعة كل عمليات
املراجعة املعمقة املنجزة ابتداء من هذا التاريخ أو قبله وذلك في حدود
آجال التقادم .وال تطبق أحكام هذا النص على امللفات في الطور
القضائي

ّ
والتصدي للتجارة املوازية التي
في إطار مقاومة ظاهرة التهريب
أصبحت من اإلشكاليات الكبرى التي تواجه اإلقتصاد والوطني ملا لها
من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية املؤسسة وموارد الدولة
ّ
وتطور هياكل
واملقدرة الشرائية للمواطن وصحة املستهلك
االقتصاد ،تم بموجب قانون املالية التكميلي لسنة  2014إدراج في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة لألشخاص الذين يمارسون
أحكام تنص على:
نشاط في مجال التهريب والتجارة املوازية إلى موفى السنة الخامسة

إضافة فصل:
تعديل الفصل  17من قانون عدد  54لسنة  2014واملتعلق بقانون
املالية التكميلي لسنة :2014
ّ
يتم تدارك اإلغفاالت واإلخفاءات التي تقع معاينتها في أساس األداء أو
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إمكانية حجز األموال مجهولة املصدر من قبل األعوان املؤهلينلذلك وإيداعها لدى الخزينة العامة للبالد التونسية،

عشر املوالية للسنة التي ّ
تم خاللها تحقيق املداخيل أو قبض أو صرف
األموال أو غيرها من العمليات املوجبة لدفع األداء.
تعديل الفصل  18من قانون عدد  54لسنة  2014واملتعلق بقانون
املالية التكميلي لسنة :2014
للمحكمة املتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة املوازية أن تقض ي
بمصادرة جميع املكاسب املنقولة والعقارات واألرصدة املالية بالنسبة
إلى األشخاص املنصوص عليهم بالفصل  17من هذا القانون والذين
صدرت في شأنهم أحكاما باتة إذا ثبت حصولها من الجرائم املذكورة
بنفس الفصل.
إضافة فصل :
يمكن للمحكمة املتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة املوازية أن تأذن
باتخاذ التدابير التحفظية املنصوص عليها بالفقرة  3من الفصل 28
ً
سابعا من مجلة املحاسبة العمومية على أن تشمل هذه التدابير املتهم
ّ
في قضايا متعلقة بالتهريب أو التجارة املوازية وقرينه واألطفال في كفالته.

إرساء أجل تقادم بـ 15سنة بالنسبة لألشخاص الذين يمارسونّ
نشاط في مجال التهريب والتجارة املوازية يمكن اإلدارة من تدارك
اإلغفاالت واإلخفاءات املتعلقة بأساس األداء أو بنسبه أو
باحتسابه،
مصادرة املداخيل واألموال واملمتلكات املتأتية من التهريب والتجارةاملوازية بمقتض ى حكم قضائي بات.
إال ّأن إشتراط صدور الحكم البات للقيام بعملية املصادرة والتمديد
في آجال التدارك مثل عائقا وحال دون بلوغ األهداف املرجوة من
هذه اإلجراءات.
وإلضفاء مزيد من النجاعة لعملية التصدي للتجارة املوازية يقترح
تمكين املحكمة املتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة املوازية من تأذن
ّ
باتخاذ التدابير التحفظية في ّ
حق ّ
كل متهم في قضايا متعلقة بالتهريب
أو التجارة املوازية وقرينه واألطفال في كفالته.

إجراء يتعلق بإجبار جميع أصحاب بنادق الصيد ويبلغ حاليا في تونس عدد رخص مسك بنادق الصيد قرابة  45ألف الفصل
(رخص مسك السالح من الصنف  )3على دفع رخصة مسك سالح من الصنف الثالث (أسلحة الصيد وذخيرتها) إال يقع تدارك اإلغفاالت واألخطاء املتعلقة بمعلوم الطابع الجبائي على
معاليم الطابع الجبائي
أن قرابة الربع فقط من هذه الرخص تستفيد منها خزينة الدولة رخص الصيد إلى موفى السنة االدارية الرابعة املوالية للسنة املدنية التي
ويقومون بدفع معاليم تجديد رخصة الصيد البري والتأمين لدى أصبح خاللها املعلوم مستوجبا.
الجمعيات املختصة (بالرغم من أن جميع املبالغ املطالب بدفعها
صاحب رخص الصيد البري سنويا ال تتجاوز  60دينارا) ،والثالثة
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أرباع املتبقية خارج الدورة االقتصادية إما يحتفظون بهذه األسلحة
في شكل تحف أو يخالفون القانون ويمارسون الصيد العشوائي في
ظل ضعف الرقابة من طرف إدارة الغابات نتيجة نقص اإلمكانيات
املادية والبشرية املوضوعة على ذمتها.
لذا يقترح بإجبار جميع أصحاب بنادق الصيد على دفع معاليم
الطابع الجبائي وضبط مدة تدارك اإلغفاالت املتعلقة بها إلى 4
سنوات.

إجراءات إلنقاض املؤسسات املتضررة من الكورونا والتشجيع على التشغيل
إعفاء املؤسسات املتضررة من تداعيات تفش ي نظرا للظروف الصعبة التي ّ
تمر بها املؤسسات وخاصة منها الفصل:
فيروس كورونا "كوفيد "19-من دفع األقساط املؤسسات املتضررة من تداعيات تفش ي فيروس كورونا "كوفيد "19-تعفى املؤسسات املتضررة من تداعيات تفش ي فيروس كورونا "كوفيد-
كما ّ
االحتياطية
تم تعريفها باألمر الحكومي عدد  308لسنة  2020املؤرخ في  "19 8كما ّ
تم تعريفها باألمر الحكومي عدد  308لسنة  2020املؤرخ في 8
ماي  2020املتعلق بضبط مقاييس تعريف املؤسسات املتضررة ماي  2020املتعلق بضبط مقاييس تعريف املؤسسات املتضررة وشروط
وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد  6لسنة  2020انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد  6لسنة  2020املؤرخ في 16
املؤرخ في  16أفريل  2020املتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية أفريل  2020املتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة
للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا  ،يقترح إعفاء تداعيات انتشار فيروس كورونا من دفع باألقساط االحتياطية
هذه املؤسسات من دفع باألقساط االحتياطية املستوجبة خالل املستوجبة خالل سنة  2021بما فيها القسط االحتياطي األول لسنة
سنة  2021بما فيها القسط االحتياطي األول لسنة  2020الذي ّ
تم  2020الذي ّ
تم تأجيل دفعه لسنة 2021
تأجيل دفعه لسنة  ، 2021مع العلم أنه ليس لهذا اإلجراء أي
إنعكاس مالي بإعتبار أن األقساط الذكورة تحتسب على أساس
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الضريبة املستوجبة بعنوان نتائج سنة  2020وهي نتائج جلها سلبية
بالنسبة لهذه املؤسسات.
تحمل الدولة ملساهمة األعراف بالنسبة بهدف مساندة املؤسسات املتضررة من تداعيات تفش ي فيروس الفصل :
للمؤسسات املتضررة من تداعيات تفش ي فيروس كورونا "كوفيد "19-ودعم سيولتها وضمان ديمومتها ولضمان تنتفع املؤسسات املتضررة من تداعيات تفش ي فيروس كورونا "كوفيد-
كورونا "كوفيد"19-
مواطن الشغل فيها ،يقترح أن تتكفل الدولة بمساهمة األعراف في  "19كما ّ
تم تعريفها باألمر الحكومي عدد  308لسنة  2020املؤرخ في 8
النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور املدفوعة ماي  2020املتعلق بضبط مقاييس تعريف املؤسسات املتضررة وشروط
لألعوان من الجنسية التونسية خالل الفترة املمتدة من غرة أكتوبر انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد  6لسنة  2020املؤرخ في 16
 2020إلى غاية  31ديسمبر  2021لهذه املؤسسات والتي تحافظ على أفريل  2020املتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة
كل أعوانها.
تداعيات انتشار فيروس كورونا والتي تحافظ على كل أعوانها بتكفل
الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان
األجور املدفوعة لألعوان من الجنسية التونسية خالل الفترة املمتدة من
غرة أكتوبر  2020إلى غاية  31ديسمبر .2021
وال يؤدي تطبيق هذه األحكام إلى إرجاع املبالغ التي دفعت بهذا العنوان.
التشجيع على التشغيل

نظرا لتأثير األزمة الصحية على جل املؤسسات وخاصة منها
املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،ونظرا إلرتفاع نسبة البطالة سنة
 2020لتبلغ نسبة  %18في الثالثي الثاني من سنة  2020وبهدف
املحافظة على النسيج الوطني من الشركات الصغرى واملتوسطة
واملحافظة على ديمومتها وفي إطار مزيد حث املؤسسات الصغرى
واملتوسطة والتي تقوم بعمليات إنتداب طالبي شغل ألول مرة من
حاملي الجنسية التونسية نقترح منحها بالنسبة لإلنتدابات التي تتم

الفصل :
تنتفع املؤسسات الصغرى واملتوسطة والتي تقوم بانتداب بصفة قارة
طالبي شغل ألول مرة من حاملي الجنسية التونسية بطرح إضافي من
أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بعنوان األجور
املدفوعة للمعنيين باألمر في حدود  %50من األجر مع سقف 3000
دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير .وال ّ
يطبق هذا االمتياز على
ّ
بالتكفل بنسبة من
االنتدابات التي تنتفع املؤسسات الخاصة بعنوانها
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خالل الفترة املمتدة من غرة جانفي  2021إلى غاية  31ديسمبر األجور املدفوعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتعفى هذه املؤسسات من األداء على التكوين املنهي ومن املساهمة في
:2022
صندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور املدفوعة
• طرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة
للمعنيين باألمر.
على الشركات بعنوان األجور املدفوعة للمعنيين باألمر في
ّ
كما تنتفع هذه املؤسسات في صورة عدم انتفاعها بتكفـل الدولة
حدود  %50من األجر مع سقف  3000دينار سنويا
بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بمقتض ى
بالنسبة إلى كل أجير
ّ
التشريع الجاري به العمل ،بتكفـل الدولة بمساهمة األعراف في النظام
ّ
تكفل بنسبة من األجور املدفوعة طبقا للتشريع الجاري
•
القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور املدفوعة للمعنيين باألمر.
به العمل
ت ّ
طبق أحكام هذا الفصل على :
• إعفائها من األداء على التكوين املنهي ومن املساهمة في
االنتدابات التي تتم خالل الفترة املمتدة من غرة جانفي  2021إلى غايةصندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور
 31ديسمبر ،2022
املدفوعة للمعنيين باألمر.
االنتدابات التي تتم بعد تاريخ  31ديسمبر ّ 2022ملتربصين في إطار عقود
تربصات اإلعداد للحياة املهنية أو عقود التأهيل واإلدماج املنهي أو في
إطار عقد الكرامة املبرمة خالل الفترة املمتدة من غرة جانفي  2021إلى
غاية  31ديسمبر .2022
ّ
وتطبق أحكام هذا الفصل ملدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب
وال تؤخذ بعين االعتبار فترات الترّبص الحتساب هذه املدة.
وتضبط شروط وطرق إسناد هذه اإلمتيازات بمقتض ى أمر.
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