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خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى المؤسسة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

2

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



الحيادية

• الترفيع في نسبة طرح المدخرات على مراحل
) %75ث ّم * .(%100

الشفافية

• توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل:
 المدخرات بعنوان تقلـّص قيمة األسھم
والمنابات االجتماعية في رأس مال
الشركات الخاضعة لتدقيق مراقب حسابات،
 المدخرات بعنوان المخاطر واألعباء
المحتملة في حدود وحسب شروط معينة
)مخاطر الصرف والنفقات بعنوان
اإلصالحات الكبرى.(...





التعصير

•

مالءمة التشريع الجبائي مع
التشريع المحاسبي فيما يتعلق
بضبط النتيجة الجبائية .

• مراجعة قائمة األصول التي تقبل استھالكاتھا
للطرح )األصول الالمادية على غرار األصول
التجارية* .(...

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

غ.م









غ.م





غ.م

مطابق للمبدأ



خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى المؤسسة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

• توسيع مجال طرح أعباء اإلستغالل ومراجعة
الشروط الخاصة لطرحھا )الجوائز الممنوحة
للحرفاء والھدايا ومصاريف الضيافة.(...



مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ

الحيادية





الشفافية

• تقنين الشروط العامة لطرح األعباء المعمول
بھا حاليا.

• طرح مكافآت الحضور في حدود نسبة من رقم
المعامالت عوضا عن اعتبارھا استرجاع
مصاريف أو ضبط طرحھا في حدود المكافآت
التي تدفعھا المؤسسات العمومية.
3

  




  

مطابق للمبدأ



التعصير

•

مالءمة التشريع الجبائي مع
التشريع المحاسبي فيما يتعلق
بضبط النتيجة الجبائية .

• طرح الخسائر بصفة غير محدودة في الزمن
استئناسا بما ھو معمول به في التشريع
المقارن.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

غ.م

غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى المؤسسة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية

4

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التعصير

•

مالءمة التشريع الجبائي مع
التشريع المحاسبي فيما يتعلق
بضبط النتيجة الجبائية.

• التخلّي عن شرط الخضوع قانونا لتدقيق
مراقب الحسابات لالنتفاع بطرح الديون
تمر
المتخلّى عنھا لفائدة المؤسسات التي ّ
بصعوبات اقتصادية في إطار القانون المتعلق
بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات
اقتصادية.
• مالءمة نسبة فوائض الحسابات الجارية
للشركاء مع نسبة الفائدة المعمول بھا بالسوق
المالية وسحب ھذه النسبة على عمليات
االقتراض التي تتم بين مختلف المؤسسات.
• إعفاء فوائض الحسابات الجارية للشركاء
تمر
المدفوعة إليھم من قبل مؤسسات ّ
بصعوبات اقتصادية في إطار القانون المتعلق
تمر بصعوبات
بإنقاذ المؤسسات التي ّ
اقتصادية.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

 

غ.م

 

غ.م





مطابق للمبدأ



غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التعصير

•

مالءمة الطروحات التي ينتفع
بھا األشخاص الطبيعيون مع
تكاليف المعيشة وتطور األسعار.

• الترفيع في الطروحات بعنوان الحالة واألعباء
العائلية ،مع مراجعتھا بصفة دورية ،وذلك كما يلي :
 الفرضية األولى
 رئيس العائلة  :من  150د إلى  250د األطفال في الكفالة 100 :د بالنسبة لألربع أبناءاألوائل
 الوالدين في الكفالة :من  150د إلى  250د مع مزيدإحكام شروط الطرح.
 الفرضية الثانية
 رئيس العائلة  :من  150د إلى 300د األطفال في الكفالة 100 :د عن كل طفل مع عدم حصرالطرح في األربع األوائل
 الوالدين في الكفالة :من  150د إلى 300د مع مزيدإحكام شروط الطرح* .
مع اإلبقاء في كلتا الحالتين على الطرح الحالي بعنوان
األبناء المزاولين بالتعليم العالي واألبناء المعاقين.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية





نقص بـ
 20.1م
د





نقص بـ
 27م د

مطابق للمبدأ



خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



نقص بـ
 73.3م د



دون تحديد
سقف
للطرح
نقص بـ
 66م د
مع تحديد
سقف
للطرح بـ
4000
دينارنقص
بـ 56.7
مد



مطابق للمبدأ

الشفافية

 الفرضية الثانية
اعتماد نسبة طرح تنازلية حسب شرائح دخل تصاعديةبحيث تكون نسبة الطرح أھم كلما كان الدخل أضعف*.

التعصير

•

مالءمة طرح المصاريف المھنية
بالنسبة إلى األجراء مع مساھمتھم في
الموارد الجبائية.

• الترفيع في الطرح بعنوان المصاريف المھنية المحدد
بـ % 10حسب إحدى الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى
-اعتماد نسبة  %12لكل شرائح الدخل.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية



خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية
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• ضبط مدة  5سنوات لالنتفاع بنظام القاعدة
التقديرية مع منح مدة إضافية بثالث سنوات
لإلنتفاع به في صورة تقديم مؤيدات تثبت
محدودية المداخيل وعدم إمكانية مسك
محاسبة.
• استثناء بعض المھن على غرار المحامين
والخبراء المحاسبين والمحاسبين واألطباء
ووسطاء التامين ومستغلي المؤسسات
التعليمية الخاصة من االنتفاع بالخضوع
للضريبة حسب القاعدة التقديرية.
• تحسين عناصر اإلستقصاءات لھذا الصنف من
المداخيل )مد مصالح الجباية بمعلومات
السر البنكي.(...
وبيانات معينة ,رفع
ّ
مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش  Oغير مطابق للمبدأ 

التعصير

•

تحسين مردودية أرباح المھن
غير التجارية الخاضعة للضريبة
على اساس القاعدة التقديرية.

• تخفيض الطرح التقديري من  %30إلى
%20

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

مردود
إيجابي بـ
 6.7م د





O



O




مطابق للمبدأ





غ.م



غ.م

 

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية
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• تعميم واجب الخصم من المورد على كلّ مدين
باألكرية ليشمل األشخاص الخاضعين للضريبة
على الدخل حسب النظام التقديري في صنف
األرباح الصناعية والتجارية مع تبسيط
إجراءات التصريح بالخصم المذكور على
غرار الخصم من المورد بعنوان األجور
والمرتبات.
مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش  Oغير مطابق للمبدأ 

الشفافية

• سن واجبات إضافية من شأنھا تدعيم آليات
مراقبة التصريح بالمداخيل العقارية على غرار
إلزام البلديات بتقديم لمصالح الجباية بصفة
دورية قائمة تتضمن العقارات المستغلة على
وجه الكراء ومالكيھا.



غ.م





 

مطابق للمبدأ

التعصير

•

تحسين مردودية أرباح المداخيل
العقارية.

• التخفيض في نسبة الطرح التقديري من
 %30إلى  %20من مبلغ المقابيض

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية





غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

العدالة



مطابق للمبدأ

O

غير مطابق للمبدأ

التبسيط



الحيادية

الفرضية الثانية
 -1توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل
بعنوان القيمة الزائدة العقارية ليشمل خاصة:
 كل األراضي باستثناء األراضي
الفالحية المتواجدة بمناطق فالحية،
المفوت فيھا للباعثين
 كل األراضي
ّ
العقاريين.

الشفافية

  

غ.م





التعصير

9

تقريب النظام الجبائي لمداخيل
رأس المال للنظام الجبائي
لمداخيل العمل.

الفرضية األولى
إخضاع القيمة الزائدة المحققة من التفويت فيالسندات وفي العقارات للضريبة حسب جدول
الضريبة على الدخل على غرار أصناف المداخيل
األخرى.

الالمركزية

•

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

• قيمة زائدة على المدى القصير )ثالث
سنوات( :أخذھا بعين االعتبار لضبط الدخل
الجملي الخاضع للضريبة.
• قيمة زائدة على المدى المتوسط والطويل:
اإلبقاء على نسبة ضريبة بـ  %10بعد مدة
معينة من التملك )بثالث سنوات(.

 

• حذف الطرح بعنوان القيمة الزائدة المتأتية
من التفويت في السندات المحدد بـ
خص صغار المدخرين
10.000د في اتجاه
ّ
بإعفاء في حدود الطرح المذكور* .



مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ

الشفافية

غ.م

 



التعصير

10

تقريب النظام الجبائي لمداخيل
رأس المال للنظام الجبائي
لمداخيل العمل.

 -2اعتماد نظام جبائي للقيمة الزائدة المتأتية من
التفويت في السندات حسب مدة التملك كما يلي:

الالمركزية

•

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

O O

مطابق للمبدأ







غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ







الحيادية

• إرساء واجب اعتماد « la caisse
»  enregistreuseبالنسبة إلى بعض
أصناف المداخيل لتسھيل ضبط المداخيل
الحقيقية.







O

مطابق للمبدأ

الشفافية

• سحب واجب التصريح بالوجود على كل
األشخاص الطبيعيين باستثناء األجراء
واألشخاص المحققين لمداخيل رؤوس األموال
المنقولة ومداخيل األوراق المالية.







التعصير

• مزيد دعم عناصر
االستقصاءات والتحكم في جذاذية
المطالبين بالضريبة.

• إقرار واجب تقديم لمصالح الجباية النظام
المعلوماتي وقاعدة البيانات والجذاذيات
التصرف في الشراءات
المستعملة خاصة في
ّ
والبيوعات والفوترة.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

اقتراحات أخرى
المبادئ العامة
العدالة

 إعادة النظر في إعفاء التعاضديات والشركات
التعاونية للخدمات الفالحية وذلك بـخصھا
بنسبة ضريبة تفاضلية عوضا عن إعفائھا
وذلك لصعوبة الفصل بين غرضھا االجتماعي
وأنشطتھا الربحية.



مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التبسيط



مطابق للمبدأ

الحيادية

 إخضاع كل المداخيل واألرباح الموجودة خارج
ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وذلك
بإدراجھا ضمن صنف خاص من المداخيل
)القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في
األمالك المنقولة والمداخيل المتأتية من ألعاب
الحظ واليانصيب.(...،

الشفافية
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التعصير

•

توسيع ميدان تطبيق الضريبة .

 إخضاع الجمعيات ومجامع التنمية في قطاع
الفالحة والصيد البحري للضريبة مع إعفائھا
في حدود غرضھا اإلجتماعي.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور األول  :مراجعة قاعدة الضريبة

اقتراحات أخرى
المبادئ العامة
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العدالة

•

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التبسيط

•

الحيادية

•



الشفافية

•

مقاومة التھرب الجبائي والحث
على القيام بالواجبات الجبائية

•

عدم قبول طرح كل األعباء غير المصرح بھا
في تصريح المؤجر على غرار األكرية.
عدم قبول طرح مقابل الخدمات المسداة من
قبل مقيمين بمالذات جبائية لفائدة مقيمين أو
مستقرين بتونس،
الترفيع في نسبة الخصم من المورد المحدّ دة
بـ %15المستوجب على المبالغ المدفوعة إلى
المقيمين أو المستقرين بمالذات جبائية.
اعتماد سبل تفاضلية وتشجيعية لفائدة
المؤسسات التي تحترم واجباتھا الجبائية
وخاصة المؤسسات الشفافة وذلك على غرار:
 إمكانية إرجاع فائض الضريبة على
الشركات دون مراقبة جبائية مسبقة ،
 عدم تطبيق الخصم من المورد على
المبالغ الراجعة لھم في صورة تسجيل
فائض ضريبة متراكم





O

O

O





مطابق للمبدأ



التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م
غ.م

غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور الثاني  :مراجعة نسب الضريبة

على مستوى المؤسسة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التعصير

•

تخفيض نسبة الضريبة على
الشركات مع إخضاع األرباح
الموزعة

• التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات
المحددة بـ % 30حسب إحدى الفرضيات التالية
 الفرضية األولى:
 في مرحلة أولى :التخفيض فيھا من  %30إلى %25مع إخضاع األرباح الموزعة للضريبة بنسبة
 %5أو  %10أو %15
كما يلي:
• إخضاع األرباح الموزعة للضريبة بصرف
النظر عن صفة المنتفع بھا )مقيم أو غير
مقيم ،شخص طبيعي أو معنوي( ،أو
• اإلبقاء على إعفاء األشخاص المعنويين
المقيمين من الضريبة على األرباح
الموزعة.
 في مرحلة ثانية :التخفيض فيھا من  %25إلى %20مع اعتماد نفس الفرضيات بالنسبة إلى
إخضاع األرباح الموزعة للضريبة.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية





نقص بـ
116.3
مد





غ.م

مطابق للمبدأ



خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور الثاني  :مراجعة نسب الضريبة

على مستوى المؤسسة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

مطابق للمبدأ

الحيادية

15

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ









الشفافية

 الفرضية الثالثة:
 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى %25أو  %20مع إرساء ضريبة دنيا بـ %0.2من رقم
المعامالت الجملي )بما في ذلك التصدير( تط ّبق على كل
المؤسسات.
وتمنح ھذه الضريبة الدنيا اعتماد جبائي لمدة محدودة
في الزمن ) (crédit d’impôtبالنسبة للمؤسسات
المسجلة لخسارة* .





التعصير

•

تخفيض نسبة الضريبة على الشركات
مع إخضاع األرباح الموزعة

 الفرضية الثانية:
 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من %30إلى  %20وإخضاع األرباح الموزعة للضريبة ) %5أو
 %10أو  (%15بصرف النظر عن صفة المنتفع بھا.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

نقص بـ
221.6
مد

التخفيض
إلى
:%25
نقص
بـ101.4
مد
التخفيض
إلى
:%20
نقص بـ
206.5م
د

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور الثاني  :مراجعة نسب الضريبة

على مستوى المؤسسة
المبادئ العامة
العدالة

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ

التبسيط

•

إخضاع المؤسسات المعفاة من الضريبة
على الشركات للنسبة المنخفضة المحددة
%10



الحيادية

16

•

توسيع مجال تطبيق نسبة  %35ليشمل
مستغلّي المساحات التجارية الكبرى
ومزودي خدمات االنترنات ووكالء بيع
ّ
السيارات وسماسرة التأمين وقطاعات أخرى
ذات ھامش ربح ھام.

O

 



مطابق للمبدأ



الشفافية

•

مالءمة توظيف الضريبة على
الشركات مع طبيعة النشاط

التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

زيادة
بقرابة
3مد

مردود
إيجابي
بـ
85.4
مد

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________
المحور الثاني  :مراجعة نسب الضريبة

على مستوى األفراد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية



O

نقص بـ
 35.1م
د



O

 تحديد الشريحة المعفاة في مستوى األجر األدنىالمضمون ).(indexation au SMIG





مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ

الشفافية

17





نقص بـ
113.2
مد

الترفيع في الطرح اإلضافي من قاعدة الضريبة بالنسبةإلى أصحاب األجر األدنى المضمون بـ1000د ومنح
األجراء وأصحاب الجرايات واإليرادات العمرية الذين ال
يتجاوز دخلھم السنوي الصافي 5000د طرح إضافي
بـ500د.



التعصير

•

مالءمة نسب الضريبة على الدخل مع
تطور مستوى األسعار ومع المداخيل
التي يحققھا أصحاب الدخل المحدود

 الفرضية األولى
الترفيع في الشريحة األولى لجدول الضريبة على الدخلمن  1500د إلى 2000د مع إعادة توزيع الجدول.
 الفرضية الثانية
الترفيع في الشريحة الدنيا المعفاة بسحب الطرحاإلضافي من قاعدة الضريبة المحدد بــ1000د بالنسبة
إلى أصحاب األجر األدنى المضمون على كل األشخاص
الطبيعيين الذين ال يتجاوز دخلھم السنوي الصافي
5000د أو

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

مطابق للمبدأ



نقص بـ
 19.2م
د

نقص
بـ 410
مد

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________

المحور الثالث  :مراجعة طرق استخالص الضريبة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

•

مزيد إحكام طرح الخصم من
المورد

• تعميم عدم قبول طرح الخصم من المورد الذي
تتح ّمله المؤسسات بعنوان األتاوات عوضا
عن غير المقيمين غير المستقرين ليشمل
الخصم من المورد المستوجب على كل المبالغ
الراجعة إلى األشخاص المذكورين.
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ

غ.م



مردود
إيجابي
بـ
1.8م د





مطابق للمبدأ

الشفافية

•

تمكين البالد التونسية من تطبيق
النسب المنصوص عليھا
باتفاقيات تفادي االزدواج
الضريبي

• الترفيع في نسبة الخصم من المورد
المستوجب على فوائد القروض المدفوعة إلى
المؤسسات البنكية غير المقيمة من  %5إلى
.%10
• إنھاء العمل بإعفاء األتاوات المدفوعة من قبل
المؤسسات المصدّ رة كليا إلى األشخاص غير
المقيمين غير المستقرين بتونس.

التعصير

•

تخفيض نسب الخصم من المورد

• مالءمة نسب الخصم من المورد مع مراجعة
نسب الضريبة على الشركات وجدول الضريبة
على الدخل.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية



غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________

المحور الثالث  :مراجعة طرق استخالص الضريبة
المبادئ العامة
العدالة

19

التبسيط

•

مراجعة قائمة مواد االستھالك
التي يخضع توريدھا لھذه
التسبقة

الحيادية

•

تخفيض نسبة التسبقة على
واردات مواد االستھالك

الشفافية

• توسيع مجال تطبيق
األقساط اإلحتياطية



• تعميم واجب دفع األقساط اإلحتياطية ليشمل
فالحي
لنشاط
المتعاطين
األشخاص
واألشخاص المحققين لمداخيل عقارية.

  

O





• إخضاع بعض المدخالت لصناعة المنتوج
النھائي للتسبقة.





مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ

غ.م

غ.م

• التخفيض في نسبة التسبقة بعنوان الواردات
المحددة بـ.%10



التعصير

•

تخفيف األعباء تبعا لتعديل
األقساط االحتياطية المستوجبة
في إطار مراجعة جبائية

• اإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على
فائض الضريبة المتأتي من الفارق بين
األقساط اإلحتياطية المدفوعة واألقساط
اإلحتياطية المعدلة على إثر مراجعة جبائية.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

مطابق للمبدأ



غ.م

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________

المحور الرابع  :مراجعة االمتيازات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

مطابق للمبدأ



الشفافية

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ







التعصير

20

ترشيد اإلمتيازات وتوجيھھا نحو
األولويات

إعادة النظر في االمتيازات الجبائية المضمنة بمجلة
الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في
اتجاه مالءمتھا مع ما تم اقتراحه في إطار مشروع
المجلة الجديدة لالستثمار مع اإلبقاء على االمتيازات
المتعلقة باإلدخار وذلك بـ:
• إلغاء اإلمتيازات الجبائية سواء المتعلقة
باالستغالل أو بإعادة االستثمار النعدام الجدوى
المرجوة والمتعلقة بـ:
وعدم تحقيق األھداف
ّ
• المؤسسات المنتصبة خارج البالد
التونسية،
• خدمات إيواء الطلبة والتالميذ والمتكونين
وخدمات المطاعم لفائدتھم،
• تسويغ البنايات العمودية،
• مكاتب اإلحاطة واإلرشاد الجبائي،
• القيمة الناقصة المحققة نتيجة رفع خيار
االكتتاب في رأس المال.

الالمركزية

•

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________

المحور الرابع  :مراجعة االمتيازات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

21

الشفافية

• الترفيع في المبالغ القابلة للطرح المودعة في
حسابات االدخار لالستثمار من 20.000
دينار إلى  50.000دينار على غرار حسابات
االدخار في األسھم.

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التعصير

•

ترشيد اإلمتيازات وتوجيھھا نحو
األولويات

• اإلبقاء على االمتيازات بعنوان اإليداعات في
حسابات االدخار مع الترفيع في الطرح
الممنوح لفوائض الحسابات المذكورة إلى
 2000دينار سنويا )الحسابات الخاصة
ورقاع الخزينة(.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

 

مطابق للمبدأ



غ.م

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________

المحور الرابع  :مراجعة االمتيازات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية

22

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التعصير

•

ترشيد اإلمتيازات وتوجيھھا نحو
األولويات

• مراجعة منظومة الحوافز الجبائية المتعلقة
باالستثمار لدى شركات االستثمار ذات رأس
مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في
رأس مال تنمية وذلك بـ:
• توضيح المفاھيم وتبسيط اإلجراءات
• ضرورة إجراء دراسة شاملة تم ّكن من
تقييم نتائج االستثمارات لدى الشركات
المعنية،
• إحكام منح االمتيازات الجبائية بسنّ
للتھرب الجبائي
شروط إضافية للتصدّ ي
ّ
في ھذا اإلطار
• مراجعة االمتيازات بعنوان إحالة المؤسسات
للتھرب الجبائي
باعتبارھا تم ّثل مصدرا
ّ
وحصرھا في إحالة المؤسسات التي تم ّر
بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية
الرضائية أو التسوية القضائية.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م




غ.م



غ.م

 

غ.م



مطابق للمبدأ



خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________

المحور الرابع  :مراجعة االمتيازات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرة
المبادئ العامة
العدالة

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التبسيط

•

إخضاع األرباح المتأتية من التصدير
للضريبة على الشركات بنسبة  %10ابتداء
من سنة  2014وتوحيد مفھوم التصدير
المنصوص عليه بمجلة الضريبة على الدخل
والضريبة على الشركات وبالتشريع المتعلق
بتشجيع االستثمار

الحيادية

23

•

إعادة النظر في الشروط المتعلقة بنظام
تجميع النتائج بھدف تفعيل النظام المذكور.

الشفافية

•

ترشيد اإلمتيازات وتوجيھھا نحو
األولويات

•

ترشيد االمتيازات الممنوحة بعنوان القيمة
الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
باستثناء منھا المنجزة ببورصة األوراق
المالية بتونس وذلك بـعد تقييم نتائج
االستثمار في ھذا اإلطار.

 



غ.م



  

مطابق للمبدأ

التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية



مردود
إيجابي
بـ
 137م
د

خالصة عمل اللجنة المكلفة باإلصالح في مادة الضرائب المباشرة
_____________________

المحور الرابع  :مراجعة االمتيازات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرة
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط



• تجميع االمتيازات الجبائية في إطار قانوني
موحد.

24

الحيادية

• تعويض االمتيازات الجبائية التي سيت ّم اإلبقاء
عليھا بآلية إرجاع للضريبة في صورة اإلنجاز
الفعلي للعمليات التي تمنح الحقّ في االنتفاع
باالمتيازات الجبائية ).(crédit d’impôt

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ





مطابق للمبدأ

الشفافية

  O

غ.م

غ.م





التعصير

•

ترشيد اإلمتيازات وتوجيھھا نحو
األولويات

• إخضاع المداخيل أو األرباح المتأتية من
عمليات الوساطة الدولية للضريبة على
الشركات بنسبة  %10على غرار المداخيل أو
األرباح المتأتية من التصدير.

الالمركزية

األھداف

المقترحات

اإلنعكاس
على
المداخيل
الجبائية

غ.م

شكرا

