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الحكومة التونسية تعلن: ال ترفيع يف الرضائب وسيتم تنقيح النظام الجبايئ  

استقبلت رئيسة الحكومة نجالء بودن رئيس هيئة الخرباء 

لتلقي  8 ديسمرب  االربعاء  يوم  بن صالح  وليد  املحاسبني 

النظام  تنقيح  حول  املحاسبني  الخرباء  هيئة  اقرتاحات 

الجبايئ وتطويره ودعم االستثامر. 

املحاسبني  الخرباء  هيئة  أعدتها  التي  الوثيقة  تضمنت 

النصوص  وتبسيط  تخفيف  أهمها  االقرتاحات  من  جملة 

إىل  إضافة  الرضيبي  التهرب  مقاومة  وإجراءات  القانونية 

تعزيز املراقبة وتحسني مناخ األعامل. حيث مثنت رئيسة 

تتبنى  الحكومة  إن  مؤكدة  املقدمة  املقرتحات  الحكومة 

املزمع  يتعلق باإلصالحات االقتصادية  مسار تشاريك فيام 

العمومية  املالية  وإصالح  االقتصاد  إلنعاش  بها  القيام 

والنهوض باالستثامر1. 

افتتاح  يف  مشاركتها  خالل  املالية  وزيرة  رصحت  وقد 

أن  عىل   2021 ديسمرب   9 الخميس  يوم  املؤسسات  أيام 

اإلجراءات التي تعمل عليها الحكومة تسعى اىل النهوض 

بالرشكات  واإلحاطة  االستثامر  عىل  والتشجيع  باالقتصاد 

نية  ال  إن  وأعلنت  الصحية.  األزمة  من  ترضرت  التي 

نظرا  املؤسسات  عىل  الرضائب  يف  الرتفيع  يف  للحكومة 

التأكيد  خالل  من  بها  مرت  التي  االقتصادية  للصعوبات 

عىل أن قانون املالية سيسعى إىل الرتفيع يف موارد الدولة 

دون الرتفيع يف الرضائب املبارشة والغري مبارشة عىل األفراد 

واملؤسسات عىل حد سواء2.  

هذا وقد شهدت مساهمة الرضيبة عىل الرشكات تراجعا 

جملة  من  باملائة   28 لتصبح  و2020   2015 سنتي  بني 

من  باملائة   51 متثل  كانت  حني  يف  الجبائية  املداخيل 

املداخيل الجبائية بني سنتي 2010 و2014 نظرا للتخفيض 

املستمر يف الرضيبة عىل الرشكات. ليرتكز الضغط الجبايئ 

من  باملائة   72 ميثل  الذي  الدخل  عىل  األداء  عىل  أساسا 

املداخيل الجبائية التي متثل بدورها 80 باملائة من املوارد 

املرصد  الذي نرشه  امليزانية  للدولة حسب موجز  الذاتية 

التونيس لالقتصاد يف مويف سبتمرب 32020.  

واالمتيازات  الجبائية  النفقات  حول  تقرير  نرش  تم  كام 

ألول   2020 لسنة  املالية  قانون  ملرشوع  كملحق  املالية 

حول  الالزمة  والتقييامت  املعلومات  كل  نرش  بغاية  مرة 

الكاتب: املرصد التونيس لالقتصاد

اقرتاحات  تتلقى  بودن   – املغاريب  الشارع   .1
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3. عرش سنوات بعد الثورة ... كيف ترجمت 
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حتى  االستثنائية  الجبائية  لألحكام  املالية  التكاليف 

متابعة  من  االقتصادي  الشأن  يف  الفاعلون  يتمكن 

فان  املنشور  التقرير  حسب  وجدواها.   فعاليتها 

من  باملائة   54 ب  يتمتعون  واملستثمرين  الرشكات 

النفقات الجبائية للدولة سنة 2019 يف حني كام ذكرنا 

من  فقط  باملائة   28 ب  الفئة  هذه  تساهم  سابقا 

املداخيل الجبائية. 

بل  ملحة  حاجة  الجبايئ  النظام  مراجعة  أصبحت 

الرضائب عىل  تخفيض  مزيد  ليس من خالل  رضورية 

املؤسسات ومزيد إرساء امتيازات جبائية جديدة دون 

جبايئ  نظام  تبني  خالل  من  بل  جدواها،  من  التثبت 

عادل يوزع الضغط الجبايئ بعدالة بني مختلف الفاعلني 

االقتصاديني ال ان يتحمله األجراء فقط وهو ما تطرق 

العدالة  األرقام  التونيس لالقتصاد فيام وراء  املرصد  له 

الجبائية مسألة جوهرية يف قانون املالية.4 

السنة  الذي أصدرته  التقرير  الوزارة  لتأخذ  هي فرصة 

النفقات  جدوى  من  لتثبت  االعتبار  بعني  الفارطة 

وهل  الدولة  متنحها  التي  املالية  واالمتيازات  الجبائية 

النسيج  عىل  وتحافظ  االستثامر  عىل  تشجع  فعال 

املرصد  نرشها  دراسة  يف  يفرتض.  كام  االقتصادي 

التحفيز  2014 بعنوان حصيلة  التونيس لالقتصاد سنة 

عىل االستثامر يف تونس خلصة الدراسة ان التحفيزات 

عىل  تأثري  لها  يكن  ومل  الرضائب  لدافعي  جدا  مكلفة 

وغري  مبارشة  بطريقة  واالستثامر  والتشغيل  النمو 

مبارشة.5 

النظام  مراجعة  اىل  لالقتصاد  التونيس  املرصد  يدعو 

والتحفيزات  االستثامر  عىل  التشجيع  وسياسة  الجبايئ 

واالمتيازات الجبائية التي متنحها الدول إلحكام الترصف 

الحرج  الراهن  الوضع  يف  خاصة  العمومية  األموال  يف 

الذي يتطلب مزيدا من الحوكمة يف الترصف يف املوارد 

املحدودة وإرساء نظام يقوم عىل الجدوى االقتصادية 

والعدالة الجبائية.   
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