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بسم ّ
الرحٌم
الرحمــ اـن ّ
ّللا ّ
الس ٌّد رئٌـــس الحــــكومة
والسادة أعضاء الحكومة،
الس ٌّدات
ّ
الس ٌّد محافظ البنك المركزي التونسً،
والصناعات ال ّتقلٌد ٌّة،
للصناعة وال ّتجارة
ّ
الس ٌّدة رئٌسة اإلتحاد التونسً ّ
السادة والس ٌّدات الضٌوف من البنك الدّولى ومن البنك اإلفرٌقً للتنمٌة ومن
ّ
المؤسسات الدّول ٌّة،
مختلف
ّ
والسادة رؤساء وممثلً الهٌئات المهن ٌّة الوطن ٌّة والمجتمع المدنً،
الس ٌّدات
ّ
س ٌّداتً سادتً،
الحضور الكرٌم،
ٌشرّ فنً الٌوم حضوركم معنا فً إفتتاح فعالٌات هذه اإلستشارة الوطنٌة
الموسّعة حول الجباٌة وإصالح المنظومة الجبائٌّة بتونس .والتً تعتبر تتوٌجا
ألكثر من سنتً عمل دؤوب ومتواصل ضمن اللّجان المختصّة المشتركة
وبال ّتعاون وال ّتشاور مع مختلف األطراف الوطنٌّة والمهنٌّة المعنٌّة وبدعم فنً
من عدٌد المؤسسات ال ّدولٌة مشكورة.
لقد إنطلقت الوزارة منذ بداٌة سنة  2013فً إصالح جذري للمنظومة الجبائٌة
وإلدارة الجباٌة وذلك على أساس مقاربة شاملة لبلوغ األهداف الرئٌسٌّة الخمسة
( )05المرسومة والمتمثلة فً :
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تبسٌط المنظومة من حٌث اإلجراءات وتبسٌط ال ّنصوص وتوحٌدها.



تكرٌس مبدأ العدالة الجبائٌة،



دعم المركزٌة الجباٌة المحلٌة،



تعصٌر إدارة الجباٌة وضمان نجاعتها وتعزٌز الثقة بٌن المطالب باألداء
ومصالح الجباٌة ودعم ضمانات المطالبٌن باألداء،



دعم الواجب الجبائً والتصدي للتهرب الجبائً ودعم شفافٌة المعامالت
المالٌة.
مع ال ّتذكٌر بأ ّنه ت ّم فً مرحلة أولى سنتً  2012و 2013القٌام بتشخٌص

شامل للمنظومة الموجودة وجرد مختلف المقترحات والخٌارات المطروحة
والتً عرضت على مصادقة المجلس الوطنً للجباٌة فً نوفمبر

 2013مع

تحدٌد الس ّتة ( )6مجاالت ال ّتالٌة لعملٌة اإلصالح :
 .1الضرائب المباشرة  ،من خالل إعادة النظر بالخصوص فً نسب الضرٌبة
وضبط قاعدتها وصٌغ تطبٌقها واإلمتٌازات الجبائٌة المتعلقة بها.
 .2الضرائب غٌر المباشرة  ،عبر ضبط مٌدان وصٌغ تطبٌق مختلف الضرائب
غٌر المباشرة واإلمتٌازات الجبائٌة المتعلقة بها.
 .3الجباٌة المحلٌة  ،مع تبسٌطها وتحسٌن نجاعتها فً اتجاه تدعٌم الموارد
المالٌة للجماعات المحلٌّة ،ومالءمتها مع مقتضٌات دستور تونس الجدٌد.
 .4دعم قواعد المنافسة النزٌهة والحدّ من

التخلف عن القٌام بالواجب

الجبائً ودعم ضمانات المطالبٌن باألداء من أجل إضفاء مزٌد من الشفافٌة
3

على النظام الجبائً وتحدٌد وضبط إجراءات للتصدي للتهرّ ب الجبائً
وتحسٌن عملٌات المراقبة واإلستخالص واالسترجاع.
 .5تعصٌر إدارة الجبائٌة  ،من خالل تطوٌر ومالءمة وسائل وطرق عمل إدارة
الجباٌة فً اتجاه إدخال مزٌد من ال ّنجاعة على عملٌات المراقبة
واإلستخالص وتحسٌن الخدمات المسداة للمطالبٌن باألداء.
 .6مراجعة ال ّنظام التقدٌري

فً إتجاه تخصٌصه قصرا لمستحقٌه وإدماج

اإلقتصاد الموازي ضمن ال ّدورة االقتصادٌة المنظمة.

اتيجية الحوار
وفي مرحلة ثانية ،قامت الحكومة سنة  2014في إطار إستر ّ

الجهوية حول المشروع مع
الوطنية و
التّشاركي والتّوافق ،بسمسمة من اإلستشارات
ّ
ّ

بعممية اإلصالح وذلك من أجل :
المعنية
مختمف األطراف
ّ
ّ

المقدمة في إطار مشروع إصالح المنظومة
 تحسين المقترحات والتّوصيات ّ
الجبائية،
ّ

الخاصة بتأثيرات تطبيق المشروع ومردوده عمى الضرائب
بالدراسات
 القيام ّ
ّ
الجبائية وعمى
واألداءات المباشرة وغير المباشرة ،وانعكاساتو عمى الموارد
ّ
لمدولة ،مع الحرص عمى إحترام مبدأ العدالة الجبائية
مناب الموارد
الذاتية ّ
ّ

المؤسسة
تنافسية
والتّح ّكم في نسبة الضغط الجبائي والحفاظ عمى
ّ
ّ

اإلقتصادية.
ّ
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س ٌّداتً سادتً،
لقد كان تسرٌع نسق اإلصالح الجبائً من أوكد أولوٌات الحكومة
السنة
ال ّتونس ٌّة فً إطار الرؤٌة اإلستراتٌج ٌّة التً ضبطتها منذ بداٌة هذه ّ
للسٌّاسة اإلقتصادٌّة الوطنٌّة ولتحقٌق اإلنتعاش اإلقتصادي ،وذلك إلى جانب بقٌّة
اإلصالحات الهٌكلٌّة الجارٌة التً ت ّم اإلتفاق بشأنها على مستوى المالٌّة العمومٌّة
واإلصالح البنكً والمالً فً إطار تحسٌن مناخ االستثمار وإستعادة نسق أرفع
لل ّنمــو اإلقتصادي بما ٌم ّكن من وضع اإلقتصاد الوطنً على نهج إستراتٌجً
ٌجعل من تونس نقطة إشعاع ونمو.
وال ٌخفى أنّ تحقٌق هذا اإلنتعاش واإلسترجاع ال ّتدرٌجً لل ّتوازنات العامة
لإلقتصاد وللمالٌّة العمومٌّة ٌستوجب الوعً والمسؤولٌّة بأنّ أي إصالح
للمنظومة الجبائٌّة ٌتعٌّن أن ٌمرّ الٌوم عبر المحافظة على ال ّتوازن بٌن تحقٌق
العدالة الجبائ ٌّة وتحقٌق ال ّنمو اإلقتصادي من خالل ضمان تعدٌل نسب األداء
والخصم بما ٌضمن تحقٌق العدالة الجبائٌّة وتطوٌر اإلمتٌازات الجبائٌّة من أجل
دفع ال ّنمو وال ّتوزٌع العادل للمداخٌل حسب متطلّبات ال ّتنمٌة واألولٌات اإلقتصادٌّة
واإلجتماعٌّة المتفق علٌها.
كما ٌتطلّب اإلصالح اإلقتصادي تحسٌن مناخ األعمال من خالل تبسٌط
اإلجراءات الجبائٌّة وضمان شفافٌّة المعامالت ودعم ضمانات المطالبٌن باألداء
مع تعزٌز الثقة بٌن

المستثمر ومصالح الجباٌة وال ّتص ّدي بالمقابل لمظاهر
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التهرب الجبائً والحرص على إحترام شفافٌة المعامالت المالٌة ،والتً تعتبر
من المبادئ األساسٌّة التً ٌرتكز علٌها المشروع الحالً لإلصالح الجبائً.
وقد بادرت الحكومة فً إطار

قانونً المال ٌّة األصلً وال ّتكمٌلً لسنة

 2014من أجل حفز ال ّنمو وتحقٌق العدالة اإلجتماعٌّة وتسرٌع نسق اإلصالحات
الجارٌة ،بإ ّتخاذ عدٌد اإلجراءات لضمان المصادقة على عدٌد األحكام المندرجة
صلب مشروع اإلصالح الجبائً وذلك بال ّتشاور وال ّتوافق مع مختلف الفاعلٌن
اإلقتصادٌٌن واإلجتماعٌٌن ومكوّ نات المجتمع المدنً فً إطار الحوار
اإلقتصادي ،وح ّتى ٌتس ّنى إحكام ال ّتمهٌد لضمان دخولها حٌز التنفٌذ بداٌة من
غرّ ة جانفً .2015

ومن بٌن هذه األحكام نذكر بالخصوص التخفٌف من الضغط الجبائً على
بعض الشرائح اإلجتماعٌّة واإلقتصادٌّة و مراجعة ال ّنظام التقدٌري فً

إتجاه

تخصٌصه قصرا لمستحقٌه وإدماج اإلقتصاد الموازي ضمن ال ّدورة االقتصادٌة
المنظمة ومقاومة ال ّتهرٌب وال ّتهرّ ب الجبائً وضمان شفافٌّة المعامالت المالٌّة.

كما تضمّن مشروع قانون المال ٌّة لسنة  2015الذي ت ّم إعداده وإٌداعه
للمصادقة فً أواخر شهر أكتوبر الفارط ،حزمة من اإلصالحات الجبائٌّة
التشرٌعٌّة الجاهزة والمتفق فً شأنها لتدخل حٌز التنفٌذ أوائل سنة  2015والتً
للضرائب و إدخال مزٌد من ال ّنجاعة على
لع ّل من أهمّها إصدار المجلّة
الموحدة ّ
ّ
عملٌات المراقبة واإلستخالص

ودعم ضمانات المطالبٌن باألداء فً إطار

معامالتهم مع مصالح الجباٌة.
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س ٌّداتً سادتً،
الحضور الكرٌم،
لقد حرصنا خالل مختلف مراحل إعداد مشروع اإلصالح الجبائً،

ومن

منطلق وعٌنا بمسؤول ٌّة إنجاحه وضمان أكبر قدر من ال ّتوافق حول مضمونه
وحول مراحل تنفٌذه ،على

إشراك كافة األطراف المعنٌة وطنٌا ودوّ لٌا بهذا

اإلصالح  ،من خبراء ومسؤولٌن ومهنٌٌن ومستثمرٌن وإدارات مركزٌّة وجهوٌّة
ومحلٌّة إضافة إلى شركائنا ال ّدولٌٌن المعنٌٌن بتقدم تنفٌذ إسترتٌجٌة اإلصالح
الجبائً.
وتعتبر هذه ال ّتظاهرة الموسّعة التً تجمعنا ،الٌوم وٌوم غد،

ال ّتتوٌج لهذا

هائً لإلصالح الجبائً ،وفرصة
المسار ال ّتشاركً فً إتجاه إقرار المشروع ال ّن ّ
لمزٌد تبادل اآلراء ووجهات ال ّنظر معكم

حول مجمل ال ّتوصٌات والمقترحات

الواردة فً المشروع فً نسخته المحٌّنة،

قبل المرور إلى المرحلة الختام ٌّة

المتعلّقة بال ّتشرٌع وإستكمال صٌاغة ال ّنصوص وإصدارها.

و ّفقنا ّ
ّللا فً أعمالنا من أجل خٌر هذا الوطن.

ســـــالم علٌكم ورحمة ّ
ّللا وبركاته.
وال ّ
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