الييئة الوطنية لممحامين بتونس

ordre National des Avocats
de Tunisie

تونس ،في 2014/07/16

لممحامين
ـ
الوطنية
ـ
الييئة
ـ
عميد
ـ
من
إلــــــى
السيد محافـظ البنــك المركـزي
ـ
الموضوع  :حول مالحظات وتحفّظات الهيئة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة.2014
تحيــة طيبــة،

بأن مشروع قانون المالية التكميمي لسنة
يشرفني أن أحيطكم عمما ّ
ّ

 2014يثير من جانبنا

عممية لتدارك
بعض المالحظات والتحفظات نرفعيا لمجناب في ىذا التقرير
المضمن كذلك بإقتراحات ّ
ّ
نقائصو وتصويب إتّجاىو بما يخدم المصمحة العميا لمبالد.
- Iفيما يتعمق بالمسائل المبدئية :
- 1بخصوص المحتوى العام لممشروع:
يتبين ّأنو تجاوز حدود إطار الطّابع التّكميمي المفترض لمقانون.فقد كان
تفحص المشروع ّ
من خالل ّ

السابق وتعويضيا بإجراءات جديدة تم ّكن
شعبية الواردة في
من المأمول أن يمغي اإلجراءات الالّ ّ
النص ّ
ّ
انية إلى غاية نياية
النقص ّ
من تدارك ّ
النسبي في الموارد بما يحافظ عمى توازن الميز ّ

سنة .2014

فقد إنزلق المشروع ،وعمى غرار ما سبقو ،في إستباق أعمال اإلصالح الجبائي بإدراج البعض من
يتم في إطار نظرة شاممة ومتكاممة وتنفيذا
ّ
توجياتو دون مراعاة ّ
أن ذلك يجب أن ّ

وطنية
إلستراتيجية
ّ

النظام
منبثقة من إرادة
شعبية واسعة تساىم في إعدادىا مختمف األطراف دون إقصاء (مراجعة ّ
ّ
الجبائي لممين الغير تجارّية مثال .)...
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مالية عمى غرار إحداث شركة
وباإلضافة إلى ذلك ،إحتوى المشروع عمى إجراءات ال يتّسع ليا قانون ّ
تورط في اإلرىاب.
التصرف في األصول أو مصادرة ممتمكات من ّ
ّ

التقيد باألحكام ذات الطّابع الجبائي لمقانون دون سواىا وأن تقتصر ىذه
لذلك ،فيتّجو من حيث المبدأ ّ
الناقصة دون مزيد إثقال كاىل شريحة األجراء والفئات
تعوض الموارد ّ
األحكام عمى اإلجراءات التي ّ

الدخل المحدود.
ذات ّ

فما يجب التّأكيد عميو ىو ضرورة أن يكون المشروع أكثر جرأة ونجاعة في تناول المسائل ذات
خاصة
الخاص
سن إجراءات أكثر تحفيز لالستثمار
الصمة بتحسين الموارد
ّ
الجبائية وذلك من خالل ّ
ّ
ّ
ّ

تصرفيا
اإلسالمية" .كما تدعى الو ازرة المكمّفة
الصكوك
ّ
ّ
بعد تعثّر التّمويل بإعتماد " ّ
بالمالية أن يكون ّ
العمومية بدل التّرفيع في مستوى
العمومية أكثر حزما في متابعة استخالصات الديون
المالية
في
ّ
ّ
ّ

الضغط الجبائي عمى األجراء  ،و بصفة عامة تشخيص الوضع القائم و المبادرة إلى تحسين النجاعة
ّ
قبل إصدار نصوص ال تعبر عن رؤية واضحة .
- 2بخصوص إعادة ىيكمة القطاع البنكي :
 )AMCستتولّى "إقتناء ديون شركات استخالص

لمتصرف في األصول (
أحدث المشروع شركة
ّ

سجمت بشأنيا تأخي ار في الوفاء بعنوان األصل أو الفوائد ."...
الديون وديون مؤسسات القرض التي ّ
ويمكن لم ّشركة المذكورة اقتناء المساىمات في رأس مال المؤسسات المدينة المشار إلييا بالفقرة السابقة
أقر المشروع
وكل الحقوق تجاىيا ".ووقع تخصيص ىذه الشركة بـ  150مميون دينار كرأس مال .وقد ّ
صرف في حافظة سندات الدولة
صالحيات كبيرة ليا وذلك إضافة إلى أحكام
إستثنائية وغير ّ
ّ
عادية لمتّ ّ
العمومية خاصة.
والبنوك
ّ
عدة نقائص تجعمو ال يحضى بتأييد المينة نعرض أىميا فيما يمي:
ويشوب ىذا
التوجو ّ
ّ
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يتبين أن المشروع إختزل الصعوبات التي تواجييا البنوك العمومية
أ -من خالل وثيقة شرح األسباب ّ
في عدم قدرتيا عمى إستخالص مستحقاتيا المتخل ـّدة بذمة الشركات المدينة نظ ار لطبيعة الديون
التصرف في ىذه البنوك.
المتراكمة لدييا والستشراء الفساد في
ّ

داخمية ،فقط والتي ال يوجد خالف
أن معضمة القطاع ال ترجع ألسباب
ّ
ويتجاىل ىذا المنيج ّ

تردى إلييا ترجع مسؤوليتيا المباشرة لمبنك المركزي بوصفو سمطة
الصعوبات التي ّ
حوليا ،بل ّ
أن ّ

المؤسسة عدم إضطالعيا
ميمة المراقبة المصرفية .ويعاب عمى ىذه
ّ
اإلشراف والموكول لو ّ

قانونيا .وقد تجمّى ىذا الغياب
بدورىا في الممارسة الفاعمة لمرقابة المصرفية المحمولة عمييا
ّ

أي معالجة ليذا الموضوع ،ومن
خاصة خالل العشرّية التي سبقت سنة  .2011وبالتاليّ ،
فإن ّ

متعددة األبعاد في إعادة
فنية
وعممية بحتة ،ال يمكن أن تكون إالّ في إطار نظرة ّ
ّ
وجية نظر ّ
الوضعيات التي كمّفت
تتكرر مثل ىذه
ىيكمة القطاع ّ
ّ
تصرف واشراف ورقابة حتى ال ّ
ككل ّ
التنمية.
المجموعة الوطنية خسائر فادحة في األموال وأثّرت ّأيما تأثير في تمويل
ّ

ومن ىذا المنطمق ،فإن مبادئ الحوكمة الرشيدة ،التي يؤ ّكد عمييا المشروع والبنك المركزي عمى
الجانبية عمى حساب
السواء ،تعني بالضرورة ىذا األخير كمؤسسة أوىنيا االىتمام بالمسائل
ّ
ّ
حد ّ

جدية.
الدور الفعمي لمبنك المركزي الذي تخاذل في بسط رقابتو الالّحقة عمى البنوك بك ّل ّ

موضوعية وراء تراجع البنك المركزي عن
الكل يتساءل عن مدى وجود أسباب
فإن ّ
ّ
وبالمناسبةّ ،
السيد المحافظ !؟.
التّدقيق الذي أعمن عميو ّ

فإن ىذا الموضوع وكذلك إحداث الشركة المشار إلييا في قانون
أما من وجية النظر الو ّ
اقعية ّ ،
ّ
ألولويات البالد في الوقت الحاضر،
المالية التكميمي ال يعتبر من األمور المؤ ّكدة بالنسبة
ّ

يصنف ضمن المسائل المتعمقة بالخيارات الكبرى والمصيرية لإلقتصاد
أن
ّ
الممف ّ
خاصة ،و ّ
ّ

الوطني لمبالد بصفة عامة والذي يجب أن يسبقو إعداد محكم ،ومدروس وتشاوري ،مفقود في
اتيجية إقتصادية ومالية شاممة
تتعمق فيو وذلك في إطار إستر ّ
واقع الحال.كما يتطمب حكومة ّ
قارة ّ
ومتكاممة.
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خصصت سنة
وال يخفى عميكم ّ
أن األموال التي ّ

 2014ليذا العنوان ستبمغ ما قدره  650م.د

ي بنا
( 500م د مرصودة في قانون المالية لسنة  2014و  150في قانون المالية التكميمي) حر ّ

نوجييا إلى االستثمار العمومي أو إلى المحافظة عمى سعر صرف الدينار بإعتبارىا ،وخالفا
أن ّ

وبالنظر ،كذلك،
تمس المواطن في حياتو
اليومية ّ
ّ
لموضوع إحداث الشركة ،تمثّل مسائل ّ
العامة.
لتداعياتيا عمى التّوازنات ّ

التوجو وارجاء النظر فيو قصد إعادة توجيو
لذلك ،نرجو منكم العمل عمى عدم مسايرة ىذا
ّ

ظمات
تنموية
األموال التي سترصد لو في مشاريع
عمومية وعدم اإلنصياع لتنفيذ توصيات المن ّ
ّ
ّ

الممف الشائك ،ىذا من
متسرعة وغير مكتممة الجوانب في معالجتيا ليذا
المالية العالمية بطريقة
ّ
ّ
ناحية.

التعمق في وضع القطاع وكذلك بعد اإلطالع عمى التّحقيقات
ومن ناحية ثانية ،ومن خالل ّ

فإن الييئة تغتنم ىذه المناسبة لمدعوة إلى إعادة
ّ
القضائية المرتبطة ببعض ممفّات الفساد البنكيّ ،
النظر في طرق عمل البنك المركزي وتنظيم عالقتو مع المتعاممين اإلقتصاديين في إتّجاه إلزامو

ذمة العموم لدليل إجراءات
قانونيا
لمرد المعمّل
بآجال معقولة ّ
ّ
ّ
وكتابيا عمى طمباتيم ووضعو عمى ّ
الرقابية الفاقدة لمنجاعة في الوقت الحاضر وتحميل
وكل ذلك ،بعد تقييم منظومتو
عمموّ .
ّ

بقية مسؤولي القطاع في
األطراف المسؤولة عنيا لمسؤولياتيا
يتحممو ّ
ّ
القانونية بنفس القدر الذي ّ
حد السواء.
البنوك
العمومية والخاصة عمى ّ
ّ

أن المشروع (ص
ب -في نفس إتجاه الفقرة السابقة ،نشير إلى ّ

لخص اإلستراتيجية
 )20قد ّ

أساسية تتمثّل في :
لتدخل الدولة في تمويل االقتصاد الوطني في خمسة ركائز
المستقبمية ّ
ّ
ّ

يتكون من بنوك ذات مساىمة عمومية في صيغتيا الشمولية بعد
ّ 
الركيزة عدد  : 1قطب ّ
إعادة ىيكمتيا في إطار شراكة مع القطاع الخاص،

الركيزة عدد  : 2قطب استخالص الديون البنكية واعادة ىيكمة المؤسسات التي تمر
ّ 
بصعوبات،
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يتكون من صندوق الودائع واألمانات بعد تدعيم دوره
ّ 
الركيزة عدد  : 3قطب تمويل عمومي ّ
وتوسيع مجال تدخمو،

الركيزة عدد  : 4قطب لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالل دمج مختمف
ّ 
اآلليات وخمق تناغم بينيا

تصور جديد لمبنك التونسي لمتضامن.
ّ 
الركيزة عدد  : 5قطب لمتمويل الصغير في إطار ّ
التوجيات وردت في البرنامج اإلقتصادي سنة
فإن ىذه
ّ
وفي ىذا اإلطارّ ،

أن
 ! 2009كما ّ

مشروع إعادة ىيكمة الشركة التونسية لمبنك وبنك اإلسكان قد سبق الشروع فيو في أكتوبر 2010
عن طريق مكتب "ماك كنزي" وتوقّف في فيفري

 2011وذلك في إطار صفقة تحوم حوليا

العديد من الشبوىات .وكمّف المجموعة الوطنية أمواال طائمة زادتيا ثقال تكاليف عمميات التّدقيق

الوطنية أمواال إضافية تجاوزت العشرة ماليين دينار رغم ّأنو كان
حممت المجموعة
ّ
الجارية التي ّ
المتخصصة .وتؤ ّكد طبيعة النتائج
العامة
ّ
باإلمكان القيام بيا مجانا من قبل أحد ىياكل الرقابة ّ

جدية ىذا التحفّظات زادتيا تأكيدا ضحالة ىذه األعمال التي ال تتطابق
توصل إلييا التدقيق ّ
التي ّ
الوطنية المتوقّعة مسبقا.
تماما مع تكمفتيا لممجموعة
ّ

الحالية لمعالقة مع ىذا المكتب مقابل
بكل أسف إحياء الحكومة
نسجل ّ
ّ
وفي ىذا اإلطار ،ولئن ّ

فإننا نؤ ّكد عمى ما يمي:
التقيد باإلجراءات
القانونية ورغم التحفّظات ّ
ّ
أموال طائمة دون ّ

المضي قدما في
الدولة
ظل ضعف
إن معالجة وضع البنوك
العمومية يتطمّب في ّ
إمكانيات ّ
ّ
ّ
ّّ
الدولة في القطاع.
اتيجية ّ
فسح المجال لمقطاع الخاص لممساىمة في تنفيذ استر ّ

نموية في الجيات وأن يتك ّفل
الدولة إلى
فإنو بات من األجدر تصويب مجيود ّ
لذلكّ ،
األولويات التّ ّ
ّ
المصرفية في البنك
الرقابة
القطاع
ّ
ّ
تتم معالجة غياب ّ
الخاص بتقويم القطاع البنكي بعد أن ّ
المركزي والمشار إلييا أعاله.

حمية كما يمي:
تدخل القطاع
لذلك يمكن أن يكون ّ
الخاص بصفة مر ّ
ّ

يجيا إلى حين إكتمال رأسممتيا التي ال
في مرحمة أولى :الزيادة في رأس مال البنوك
المعنية تدر ّ
ّ

تحمميا.
طاقة ّ
لمدولة في ّ
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لمدولة عن مساىماتيا المباشرة في ىذه البنوك دون أن تتخمّى
في مرحمة ثانية :التخمّي التّدريجي ّ

عن تواجدىا فييا وذلك بعد استصدار أمر يم ّكنيا من تممّكيا لسيم امتياز بيذه ال ّشركات طبقا

المؤرخ في 1989/02/1
لمقتضيات أحكام الفصل  33ثانيا من القانون عدد  9لسنة 1989
ّ
غرة أوت .1994
المؤرخ في ّ
وتمم بمقتضى القانون عدد  102لسنة ّ 1994
مثمما نقّح ّ
المالية ،ويساىم في
السوق
وسيمكن ىذا العمل من تالفي إثقال كاىل ّ
ّ
الدولة من ناحية ،وسين ّشط ّ
ّ

المعنية.
الدولة في البنوك
تتدخل ّ
الركود من ناحية أخرى ودون أن ّ
ّ
خروجيا من حالة ّ
- IIفيما يتعمق بالتحفّظات والمـالحظات حول الفصول :
التجارية (الفصل : )30
- 1أحكـام استخالص األداء عمى الميـن غير
ّ

جاء في المشروع أنو ال يمكن أن ال تقل الضريبة السنوية المستوجبة إبتداء من السنة
الرابعة الموالية لسنة بدء النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع العمومي أو في غياب ذلك معدل
الضريبة المستوجبة لممينة المعنية.
ويستوجب ىذا الحد األدنى عمى األشخاص الذي تجاوزت مدة دخوليم طور النشاط األربع
سنوات في غرة جانفي  2015وذلك إبتداء من النتائج المحققة بعنوان سنة .2015
نعتقد أن ىذه اإلضافة لمفصل

 44م ض .د .أ  .ط .ض .ش يمثل مخالفة ألحكام

الدستور و خطورة كبيرة عمى الزمالء من حديثي العيد بالمينة وعمى جميع المحامين
بصفة عامة.
من وجية نظرنا ،يجب أن يندرج ىذا الفصل كذلك في إطار أعمال اإلصالح الجبائي
الجارية والتي يجب الحرص عمى أن تكون وحدة متكاممة.
أن جباية المين
وبالتالي ،ال يمكن تجزئة أعمال اإلصالح وفصميا عمى بعضيا خاصة و ّ
غير التجارية ليست متجانسة نظ ار
نشاطيا.

تكونيا ومناطق
الختالف معطيات القطاعات التي ّ

6

كل الحاالت ،نعتقد ّأنو ال يمكن تثقيل النقص في الموارد الجبائية المتأتّية من ىذه
وفي ّ

التعمق في آليات
القطاعات عمى ّ
النحو الذي ورد في المشروع لعدم و ّ
اقعيتو ،بل يتّجوّ ،
الرقابة التي تنتيجيا اإلدارة.

أن اإلتّجاه الوارد في المشروع التّكميمي ال يمكن تطبيقو وورد فاقدا لمبادئ العدالة
كما ّ

أن مطالبة المينيين بالضريبة الدنيا عمى
ووجوبية وضوح النصوص
الجبائية
ّ
ّ
ّ
القانونية .إذ ّ

المعنية" ىو إجراء غامض عالوة عن ّأنو مجحف
معدل الضريبة المستوجبة لممينة
أساس " ّ
ّ

الداخمية.
وخاصة الناشطين منيم المتواجدين في المناطق
حق المينيين
في ّ
ّ
ّ

الحتساب األداءات المستوجبة ىو إجراء غير

المعدالت"
فإن إعتماد
منيجية " ّ
ّ
ّ
وعممياّ ،

منصف وغير
تم دفعو بالقياس مع
موضوعي .إذ ال يجوز ربط دفع أداء ّ
معين بالمبمغ الذي ّ
ّ
تم دفعو من قبل أشخاص ينشطون في نفس القطاع.
ما ّ
أن في ىذا التم ّشي خرقا واضحا لمفصمين  10و  21من الدستور
ّ
ويتبين من خالل ما سبقّ ،
األساسية لمقانون الجبائي التي تمنع
فإن ىذا العمل يتناقض مع المبادئ
ّ
 ،ومن ناحية أخرىّ ،
صراحة القياس في ىذا الميدان.

لذلك ،يتّجو حذف ىذا الفصل لخرقو المبادئ الدستورّية وخرق فواعد القانون الجبائي وارجاء
النظر فيو في إطار أعمال اإلصالح الجبائي.

 : - 2مشروع الفصل  56المتعمق باحداث معموم النشر:
يحدث مشروع الفصل معموما جديدا يسمى " معموم النشر" و قدره
المنشورة لدى محكمة االستئناف و

 30دينا ار لمقضايا

 50دينا ار لمقضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب

والمحكمة اإلدارية.
ففي نظرنا ىذا الفصل من شأنو

أن يكون مخالفا أيضا إلى أحكام الدستور و خاصة

أحكام الفصل  108منو الذي أوجب تيسير المجوء إلى القضاء و كفل مبدأ التقاضي عمى
درجتين.
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فإقرار ىذا المعموم عمى النشر يثقل كاىل المواطن لمجوء الى القضاء و ينفره من حق
التقاضي خاصة إذا عممنا أنو يدفع حاليا خطايا طعن و مصاريف تقاضي أخرى.
- 3بخصوص ربط تسجيل العقود واأل كرية بتسوية الوضعية الجبائية (الفصل : )31
إن دفع اإلستثمار وتحسين أداء المتعاممين اإلقتصاديين يقتضي باألساس توفير اآلليات التي
ّ

تم ّكن ىذه األطراف من ممارسة نشاطيا في إطار قانوني مرن وناجع.

يعد
فإن المطالبة بشيادة في تسوية الوضعية الجبائية كإجراء مسبق إلمضاء العقود ّ
لذلكّ ،

أي المستثمرين .إذ ال توجد فائدة من
طمة لمنشاط
من األعمال المع ّ
خاصة بالنسبة لممقتنينّ ،
ّ

وراء مطالبة ىؤالء بيذه الشيادة التي ستمثّل عائقا أماميم وتعطّل إنجاز مشاريعيم ،ىذا من
النص يتجمّى كذلك في عدم إستثنائو لعمميات الكراء
تشدد ىذا
فإن ّ
ناحية .ومن ناحية أخرىّ ،
ّ

التي تقوم بيا الطمبة أو الجمعيات وغيرىا ...

فإنو من المتّجو حذف ىذا الفصل ودعوة اإلدارة ،في المقابل ،لتفعيل أعمال المراجعة
لذلكّ ،
والمراقبة الجبائية.

لمتصرف في األصول ( الفصول من  6إلى )24
- 4بخصوص الفصول المتعمّقة بإحداث شركة
ّ
:

نص الفصل  6عمى إحداث الشركة المذكورة بغرض "إعادة تأىيل القطاعات المنتجة

ّ
مؤسسات القرض التي تكتسي صبغة بنوك".
واقتناء الديون غير المستخمصة لدى ّ

خفية اإلسم تقوم تقريبا بنفس
وقد تجاىل ىذا الفصل وجود منشأة
عمومية في شكل شركة ّ
ّ

المشموالت التي ستعيد إلى ىذه الشركة .ويتمثّل ىذا الييكل في شركة "البنيان" التي تتولى،

التصرف في حافظة سندات الدولة في المنشآت التي وقعت خوصصتيا
في الوقت الحاضر،
ّ
أو تصفيتيا.

لذلك فال نرى موجبا إلحداث ىيكل جديد .واألحرى تدعيم وسائل عمل الييكل القائم الذات
العمومية
واالنتفاع من تجربتو الطويمة في الميدان بما يساعد عمى التح ّكم في النفقات
ّ
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ومما يؤ ّكد ضرورة العمل عمى ىذا اإلتّجاه ىو ضخامة مبمغ رأس مال الشركة
وترشيدىاّ .

الجديدة المزمع إحداثيا.

القانونية في صياغة ىذه الفصول.
وتجدر المالحظة إلى وجود تضارب وعدم إلمام بالمفاىيم
ّ
يتحدث
خفية اإلسم وطو ار ّ
فتارة ّ
أن شكل الشركة يكتسي صبغة شركة ّ
يتحدث المشروع عن ّ
عمومية ال تكتسي صبغة إدارّية
ضمنيا عن مؤسسة
ّ

باعتبار أن كامل رأس ماليا يرجع

لمدولة.

المتبقية
أن األجدر خالل الفترة
فإننا ّ
النظر عن ىذا الخمل القانونيّ ،
وبصرف ّ
ّ
نجدد التّأكيد ّ

لمحد من العجز المفزع
من سنة  2014ىو تخصيص ىذا المبمغ في مشاريع
عمومية أو ّ
ّ
لمميزانية.

- 5بخصوص المصالحة مع المطالبين بالضريبة ( :الفصول من  25إلى : )27
نص المشروع إلى تحسين المردود الجبائي لألنظمة التقديرّية .وقد
تيدف ىذا الفصول حسب ّ

الصناعية
األول بصنف األرباح
ّ
ّ
تم الجمع بين صنفين غير متجانسين من المداخيل.إذ يتعمّق ّ
والتجارية بينما يتعمّق الثاني بصنف األرباح غير التجارّية.

األول إلى نسبة تحريرّية بـ
وفي الوقت الذي يخضع فيو الصنف ّ

 %2أو  %2,5حسب

الحالة ،يخضع الصنف الثاني إلى تطبيق جدول إحتساب الضريبة.

يقل المبمغ المدفوع عن
ينص عمى أالّ ّ
ّ
وعمميا ّ
فإن تطبيق ىذا التم ّشي ،الذي ّ

 2000د

يقل عن مائة ألف دينار
لكل تصريح ،سيترتّب عنو تصريح المعني باألمر بما ال ّ
بالنسبة ّ
الحد األقصى من رقم المعامالت في إطار ىذا النظام.
وىو ما يمثّل ّ

فإن إعتماد ىذه الطريقة
وفي المقابلّ ،
فإنو وبالنسبة لمصنف الثاني المشار إليو أعالهّ ،

المصرح بو في حدود  17000د فقط.
يقتضي أن ال يكون رقم المعامالت
ّ
مثـال تطبيقــي :
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صناعية وتجارّية
أ -بخصوص صنف أرباح
ّ
خضر .)...

األول،
( :حرفي ،مقيى من الصنف ّ

بائع

التذكير بشروط اإلنتفاع بيذا النظام  :أن ال يتجاوز رقم المعامالت خمسون ألف دينار
لبقية القطاعات.
بالنسبة لقطاع الخدمات ومائة ألف دينار خام بالنسبة ّ
 تطبيـق األحكـام الجديدة :أقل مبمغ رقم معامالت في
تطبق  %2,5عمى رقم المعامالت)  :يبمغ ّ
 في حالة التـاجر ّ ( :
حدود  80ألف دينار.

 بالنسبة لمحاالت الخاضعة لـ( %2الخدمات)  :يبمغ أقل رقم معامالت مائة ألف دينار.
ب -في حالـة المين غير التجارّية بوجـو عـام :

فإن رقم المعامالت األدنى المستوجب يكون في حدود
حسب
النص الجديدّ ،
ّ

 14.875,000د (في حالة تطبيق القاعدة  )80/20وىو الذي يقابل مبمغ ألفي دينار

ضريبة.
تضر ّأيما ضرر بصغار الحال
ويتبين ّ
ّ
أن ىذا الفصل يضعنا أمام مفارقات ّ

 .لذلك،

فإنو يتّجو حذفو جممة وتفصيال
وباإلضافة إلى ىذا االقتراح الذي يفتقد إلى الصبغة العمميةّ ،

أن مردوديتو ستكون منعدمة بالنظر إلى تركيبة ىذا الصنف من المطالبين بالضريبة
خاصة و ّ
البت فيو في إطار أعمال اإلصالح الجبائي الجارية.
ويتّجو إرجاء ّ

 - 6بخصوص المساىمة الظرفية:الفصالن  48و 49من المشروع:
قد تضمن المشروع المذكور إثقال الكاىل المطالب باألداء ( و من بينيم المحامين ) بإحداث
المساىمة الظرفية اإلستثنائية لدعم موارد ميزانية الدولة لسنة  2014التي تساوي  %15من مبمغ كل
قسط من القسطين اإلحتياطين الثاني والثالث المستوجبين خالل سنة
دينا ار بالنسبة لكل قسط مع ضبط ىذه المساىمة بما يساوي
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 2014مع حد أدنى ب 300

 %50من الحد األدنى لمضريبة عمى

الدخل يدفع عمى قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين اإلحتياطين الثاني والثالث خالل سنة 2014
بالنسبة إلى األشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة  2013إلى الحد األدنى المذكور .
و بالنسبة لشركات المحامين فإنيا مطالبة بدفع نسبة  %15من مبمغ كل من القسطين الثاني و
الثالث المستوجب دفعيما خالل سنة  2014مع حد أدنى بالنسبة لكل قسط يساوي  2500دينا ار.
ولتبسيط ىذا اإلجراء نفيدكم بأمثمة تطبيقية:
مثال أول:
لنفترض أن محام حقق سنة  2013رقم معامالت جممي بما في ذلك األداء يساوي 20.000
دينا ار فإنو يكون بدفع األداءات والمعاليم التالية:
 .1األداء عمى القيمة المضافة :

= %12 × 17857.142 = 112 /20000.000

 2142.857ديا ار.
 .2الضريبة عمى الدخل (أساسيا  %80من رقم المعامالت الجممي):
 = 16000.000 = %80× 20.000الضريبة المستوجبة  3025.000دينا ار.
 .3المعموم عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية التجارية أو المينية:
 40.000 = %0.2× 20000.000دينا ار.
 .3األقساط االحتياطية ( 2014أساسيا الضريبة عمى الدخل لسنة )2014
ـ القسط  907.500 = %30×3025.000 = 1دينا ار.
ـ القسط  907.500 = %30×3025.000 = 1دينا ار.
ـ القسط  907.500 = %30×3025.000 = 1دينا ار.
ـ المساىمة الظرفية اإلستثنائية المدفوع مع القسط 2:
 : 181.500 = %20 × 905.500نطبق حد أدنى يساوي  300د
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ـ المساىمة الظرفية اإلستثنائية المدفوعة مع القسط  3يساوي  300د
الخالصة :مجموع األداءات المدفوعة:

 8530.357أي ما قيمتو

 % 42.65من الدخل

الصافي الخام.
مثال ثاني:
لنفترض أن محاميا جديدا في المينة حقق رقم معامالت سنوي خام  5000دينا ار فيو مطالب بدفع:
 .1األداء عمى القيمة المضافة 535.714 :دينا ار.
 .2الضريبة عمى الدخل 375.000:دينا ار.
 .3المعموم عمى المؤسسات  10.000 :دينا ار.
 .4األقساط اإلحتياطية لسنة .482.142 = %90 ×535.714 = 2014
 .5المساىمة الظرفية اإلستثنائية 300 :د ×  600 = 2د
المجموع  2002.856أي ما قيمتو  %40.057من الدخل الصافي الخام
مثال ثالث:
لنفترض أن محاميا جديدا في المينة لم يحقق رقم معامالت وكانت لو أقدمية في المينة تفوق
 3سنوات دفع الحد األدنى لألداء المقدر ب  300دينار فيو مطالب بدفع:
 .1الضريبة عمى الدخل لسنة  300.000: 2013دينا ار.
 .2األقساط اإلحتياطية لسنة 270.000 = %90 ×300.000 = 2014
 .3المساىمة الظرفية اإلستثنائية لسنة  300 : 2014دينار  150 = 2 /دينار يقع
دفعيا عمى قسطين بحساب  75دينا ار مع كل قسط إحتياطي.
المجموع  720دينار أي ما قيمتو  %40.057من الدخل الصافي الخام
و أول ما يستوجب الوقوف عميو في ىذين الفصمين ىو ماىية الطبيعة القانونية ليذه المساىمة
الظرفية؟
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إذ ورد بالمشروع الحكومي أنيا غير قابمة لمطرح من األداء عمى غرار األقساط اإلحتياطية (
الفصل  51من ض .د .أ  .ط .ض .ش) وىي تخضع لمنظام القانوني لمضريبة في خصوص
مراقبتيا ،معاينة المخالفات والنزاعات المتعمقة بيا.
فالحكومة في مشروعيا طبقت عمييا النظام القانوني لمضريبة عمى الدخل دون أن تبين صراحة
طبيعتيا القانونية فيي ليست بأداء وليست بمعموم وليست بمساىمة مقابل إسداء خدمة
(.)Redevance
ثم إن ىذه المساىمة وتطبيقيا فييا مساسا بأساسي العدل واإلنصاف في أداء الضرائب ومبدأ
المساواة بين جميع المواطنين.
فاألجراء وأصحاب الجرايات يقتطع ليم خالل السداسية لسنة  2014من يوم إلى ستة أيام عمل
كل حسب أىمية دخمو والذي يتراوح من  12000إلى  40000دينا ار.
وبمقارنة ذلك بوضعية المين الحرة والذين يبقون مطالبين بدفع مساىمة ظرفية دنيا قدرىا

 300دينا ار

مع كل قسط.
أي بمجموع  600دينا ار نالحظ تميي از واضحا مع الموظف أو األجير أو صاحب الجراية وبيانو:
فمن جية األجير الذي يتقاضى

 12000دينا ار سنويا مطالب بدفع

12000د= 365 :

 32.876دينا ار بحساب يوم عمل.
في حين أن الممارس لمينة حرة في نفس دخمو أي  12000دينا ار فيدفع زيادة عمى الضريبة
عمى الدخل واألداء عمى القيمة المضافة والمعموم عمى المؤسسات واألقساط اإلحتياطية يضاف إلى
جميعيا ىذه المساىمة ( 600 = )2×300دينا ار.
وىو ما يكشف إنعدام العدالة والتي ىي مبدأ دستوري أساسي في دفع الضريبة فاألجير يدفع 32.876
دينا ار وصاحب المينة الحرة يدفع  600دينار والحال أنيما يتوفران عمى نفس الدخل وىو
دينار .
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12000

السـر البنكـي :
 بخصوص رفعّ
الشخصية وعدم السماح برفع
تمسكيا باحترام المعطيات
بخصوص ىذه النقطة ّ
ّ
تجدد المينة ّ
السر البنكي تجاه إدارة الجباية.
ّ

الجبائية لممطالب باألداء عمى
أقرىا القانون تتيح لإلدارة مراجعة الوضعية
ّ
فآليات الرقابة التي ّ
أسس تقديرّية .ويبقى ليذا األخير إمكانية الطعن في طريقة التعديل من خالل إستظياره

البنكية إن رآى ضرورة لذلك.
لمكشوفات
ّ

البنكية لممظنون
فإن اإلطّالع عمى المعطيات
وان كان فعال المقصود ىو
ّ
ّ
التصدي لإلرىابّ ،

الخاص المنظّم لذلك.
حق يحفظو القانون
فيو يمكن أن يقع بناءا عمى إذن قضائي وىو ّ
ّ
السر البنكي.
وبالتالي ،ال يوجد ّ
مبرر لرفع ّ
أي ّ

مصرح
الفصـل  : 33لقد إكتفى ىذا الفصل باالقتصار عمى األموال المودعة بالبنوك والغيرّ
بيا.
شح
ويعاب عمى ىذا االتجاه تجاىمو لواقع األمور في البالد التي شيدت موجة كبيرة من ّ

األمنية
جراء عمميات السحب الغير عادية لألموال تبعا لألوضاع
ّ
السيولة في البنوك من ّ

المستقرة.
واالقتصادية غير
ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،ال يجب أن يخفى عمينا تنامي ظاىرة

االحتفاظ بالعممة الصعبة خارج

مقرة بيا من خالل محاولتيا
البنكية و
المسالك
ّ
ّ
القانونية بوجو عام والتي يبدو و ّ
أن الحكومة ّ
الصرافة" التي أتى بيا ىذا المشروع.
لتأطير أنشطة " ّ

فإن أحكام ىذا الفصل ستكون غير ذي جدوى إن لم تشمل األموال الموجودة خارج
لذلكّ ،

الدينار أو من العممة .وبالتّالي ،يتّجو إعادة النظر في ىذا الفصل
القطاع البنكي سواء من ّ

بالتّنصيص عمى توسيع اإلجراءات ليشمل األموال من دينار وعممة الموجودة خارج المسالك

القانونية مع التأكيد عمى عدم المساءلة الجبائية بخصوص مصادر األموال من ناحية،
ّ
وضرورة نسخ أحكام الفصل  34من قانون المالية لسنة  2014تبعا لذلك.

محددة.
وحتّى يكون اإلجراء ناجعا فيتّجو ربط اإلنتفاع بأحكامو بآجال ّ
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أن أعوان الديوانة ينتمون إلى صنف أعوان الو ازرة المكمفة
الفصل  : 36يتّجو التوضيح ّبالمالية .لذلك وجب تدارك ىذا الخمل بحذف الكممة األولى.

-الفصل  : 37يتّجو توضيح التعريف القانوني لألنشطة المدرجة في مجال التيريب والتجارة

أن القانون الجبائي يحكمو مبدأ التأويل
الموازية وذلك تالفيا لإلشكاليات في التطبيق خاصة و ّ
الضيق.
ّ

فإنو يحتوي عمى
-الفصل  : 38ال يكتسي ىذ ا الفصل صبغة جبائية.وباإلضافة إلى ذلكّ ،

تنصيصات تتطمّب التدقيق نظ ار لمغموض الذي يكتنفيا .ويتعمّق األمر بضبط المقصود بـ" :إذا

ثبت حصوليا بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عمييا بالفصل.
حددىا قانون
الفصل  : 49تتجاوز المبالغالمضمنة بيذا الفصل مبالغ الضريبة الدنيا التي ّ
ّ

المالية لسنة  .2014ويعتبر ىذا اإلجراء زجرّيا بالنسبة لمذين يقومون بواجباتيم الجبائية ،بينما

المتيربون خارج نطاق المطالبة بيذه المساىمة.
يبقى
ّ

يتحممون في نفس الوقت عبء األتاوة الظرفية
كما ّ
أن ىذا اإلجراء ّ
يمس من األجراء الذين ّ
يرسخ نفس الوضعية السابقة التي أثقمت كاىل
الموظّفة لفائدة صندوق الدعم .وبالتاليّ ،
فإنو ّ
يتحممون القسط األوفر من ضعف الموارد الجبائية
تمس من
ىذه الفئة وال ّ
ّ
المتيربين الذي ّ
لمدولة.
لذلك وفي إطار تم ّشي منصف لفائدة األجراء والشريحة الوسطى بوجو عام ،فيتّجو اإلقتصار
المعنويين دون سواىم.
عمى تطبيق ىذا اإلجراء في حدود األشخاص
ّ

-الفصل  : 55بخصوص تحسين معموم الطابع الجبائي :
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ىامة دون توفّر
سمي تحسين معموم الطّابع الجبائي تأثيرات
ّ
ّ
معنوية ّ
إن لإلجراءات المتعمّقة بما ّ
لمدولة.
مردود يذكر ّ
عبية فالمتّجو إلغاء ىذا
لذلكّ ،
الضغط الجبائي وضيق حال الشرائح ال ّش ّ
وبالنظر إلى إرتفاع ّ
الفصل.
المتبقية من سنة : 2014
إقتــراحــات لتحسين الموارد لمفترة
ّ
انية حوالي أربعة آالف مميون
- 1تبمغ جممة المستحقّات التقديرّية المتأتّية من المخالفات الديو ّ
ي أن يؤذن لموزير المكمف بالمالية بتطيير ىذه الوضعية في أجل أقصاه
دينار .لذلك ،حر ّ
يوم  2014/12/31وذلك عمى النحو التالي :
 دفع االستثمار:
 إبرام صمح في حدود  %50من أصل المبالغ المتخمدة بذمة المدينين بعد تطيير وضعية
ىذه المستحقّات وتصنيفيا.
 دعوة ّقباض الديوانة إلى القيام بإجراءات ممارسة إمتياز الخزينة عمى التجييزات واألمالك
وخاصة منيم الذين غادروا البالد التونسية وذلك بالتّنسيق مع
الراجعة لفائدة المدينين
ّ
الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي عند االقتضاء.
مصالح الجباية و ّ
- 2الترفيع في الخطايا المرورّية.
- 3إقتضى الفصل  105من مجمة المحروقات إعفاء القيمة الزائدة المتأتّية من التفويت
الكمي أو الجزئي في رخص البحث أو االستغالل أو االستكشاف في قطاع المحروقات.
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أن القيمة الزائدة المتأتّية من ىذه العمميات
لذلك ،يمكن مراجعة ىذا اإلجراء
خاصة و ّ
ّ
مرتفعة جدا.
- 4الترفيع في نسبة الضريبة عمى الشركات في قطاع المناجم إلى  %35عمى غرار قطاع
المحروقات.
- 5الرجوع في نسبة الضريبة عمى الشركات إلعادة تطبيق نسبة  %30عوضا عن %25
التي أتى بيا الفصل  )1 ( 18من قانون المالية لسنة

 2014وربط ذلك باإلصالح

الجبائي.
الميمات بالخارج واعادة
المخصصة لفائدة
التصرف في األموال
- 6ترشيد النفقات بإحكام
ّ
ّ
ّ
النيوض
المؤسسات
النظر جذرّيا في مدى جدوى مواصمة نشاط بعض
العمومية (وكالة ّ
ّ
ّ
ّ
باالستثمار الخارجي.)...
- 7إبرام صمح في أقرب اآلجال مع رجال األعمال الممنوعين من السفر.
نموية
- 8إعادة توجيو المبمغ المرصود لتطيير البنوك و ّ
المقدر بـ  650م د إلى المشاريع التّ ّ
انية.
أو ّ
لمحد من عجز الميز ّ
عممية تطيير الحسابات الخاصة بالخزينة وحسابات الدعم والمساندة لما ليذه
- 9إستكمال ّ
إضافية.
العمميات من إنعكاس إيجابي لتعبئة موارد
ّ
ّ
فالصندوق الخاص لمدولة الذي أحدث بقانون المالية لسنة

( 1995إحداث مساىمة

يتصرف فيو الصندوق الوطني لمضمان
إضافية بـ  %0,5عمى كاىل األجراء والذي
ّ
ّ
تقدر بأكثر من  70مميون دينار).
االجتماعي يحتوي عمى فواضل ّ
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وتقبّـلوا ،فــائق عبـارات التقدير واالحترام.

والســــــــالم
العميـــــد
محمد الفاضل محفوظ
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