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 اقلخعي  ت ونخي  الترخي  عل  الترحا  

روإلحو  األ حا  اجتو ي اعلترخي  
 

 2014مشروع قانون املالية لسنة 
 

 
: 18الفصل 

 
أٌنما وردت بمجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات % 30تخّفض نسبة الضرٌبة على الشركات المحددة بــ  (1

%. 25إلى 
 

 من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص 45 من الفصل III وIIتطبّك أحكام هذه الفمرة على األرباح وعلى المٌمة الزائدة المشار إلٌها بالفمرتٌن 
 . 2014الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات المحممة ابتداء من غرة جانفً 

 
 من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 52أٌنما وردت بالفصل % 30تخفض نسبة الخصم من المورد المحددة بـ  (2

% . 25الشركات إلى 
 

. 2014على المبالغ المدفوعة ممابل عملٌات التفوٌت المنجزة ابتداء من غرة جانفً % 25تطبّك نسبة 
 
 كما تمّ تنمٌحها 1999  أوت 17 المإّرخ فً 1999 لسنة 93المنصوص علٌها بمجلة المحرولات الصادرة بالمانون عدد " تعّوض عبارة  (3

الواردة بالمّطة السابعة من الفمرة " 2004 جوٌلٌة 27 المإّرخ فً 2004 لسنة 61وإتمامها بالنصوص الالحمة وخاّصة منها المانون عدد 
:   من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات بعبارة49 من الفصل Iالفرعٌة الرابعة من الفمرة 

 
التً تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة فً إطار التشرٌع المتعلك بالمحرولات 

 
  :19الفصل 

 
.  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات3تلغى أحكام المطة الثانٌة من الفمرة الثالثة من الفصل  (1

 
.  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات38 من الفصل 10تلغى أحكام النمطة  (2
 
 من هذا الفصل على عملٌات التوزٌع التً تتمّ ابتداء من غرة جانفً 2 و1 من هذا الفصل، تطبّك أحكام الفمرتٌن 7 مع مراعاة أحكام الفمرة  (3

2015 .
 
فٌما " ج مكرر" من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات فمرة فرعٌة 52 من الفصل I ٌضاف إلى الفمرة  (4

:  ٌلً نصها
 

.  من هذه المجلة29 مكّرر من الفصل II  والفمرة IIبعنوان المداخٌل الموزعة حسب مدلول أحكام الفمرة الفرعٌة أ من الفمرة % 10. ج مكرر
إذا تعلك األمر بمداخٌل موّزعة من األرباح المحممة من لبل المإسسات المصدّرة كلٌا كما تم تعرٌفها بالتشرٌع % 5وتخّفض هذه النسبة إلى 

: الجبائً الجاري به العمل ومن لبل 
 

 أوت 07 المإرخ فً 2001 لسنة 94المإسسات الصحٌة التً تسدي كامل خدماتها لغٌر الممٌمٌن المنصوص علٌها بالمانون عدد - 
2001 ،

. المإسسات المالٌة والبنكٌة التً تتعامل أساسا مع غٌر الممٌمٌن الناشطة فً إطار مجلة إسداء الخدمات المالٌة لغٌر الممٌمٌن- 
 
 من 52 من الفصل II من الفمرة 1الواردة بالفمرة الفرعٌة األولى من الفمرة "  من هذا الفصلIوبالفمرة الفرعٌة هــ من الفمرة " تعوض عبارة  (5

: مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات بالعبارة التالٌة
 

 من هذا الفصل Iوبالفمرتٌن الفرعٌتٌن هــ و ج مكرر من الفمرة 
 
:  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات ما ٌلً 52 من الفصل II من الفمرة 1ٌضاف إلى الفمرة  (6
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كما ٌكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخٌل الموّزعة طبما ألحكام هذا الفصل لابال للطرح من الضرٌبة على الدخل السنوٌة المستوجبة 
.  دٌنار سنوٌا10.000أو لإلرجاع وذلن بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ال تتعدى مداخٌلهم الموزعة    

 
 شرٌطة 2013 دٌسمبر 31ال تطبّك أحكام هذا الفصل على عملٌات توزٌع األرباح من االحتٌاطات التً تتضّمنها موازنة الشركة الموّزعة فً  (7

 .2013تضمٌن االحتٌاطات المذكورة بمائمة اإلٌضاحات حول الموائم المالٌة المودعة بعنوان سنة 
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 األرباح إخضاعمع  %25 إلى% 30تؤكد الجمعية أن تخفيض نسبة الضريبة عمى الشركات من 

وىو  %  32 ,5 الترفيع في النسبة الجممية إلى إلىسيؤدؼ  %  10 ضريبة جديدة تساوؼ إلىالموزعة 
.  بخصوص تشجيع الشركات في ىذا الوضع الراىناألسباب شرح  جاء ضمنما يتنافى مع ما 

 إلى أداء جديد من قبل المؤسسات المصدرة كميا الموزعة األرباح إخضاعومن ناحية أخرػ نعتقد أن 
عمى % 10سيثقل كاىل قطاع التصدير عمى أساس تزامنو مع ضريبة جديدة أخرػ تساوؼ % 5يساوؼ 

 .أرباح الشركات المتأتية من التصدير
 

لذا ترػ الجمعية أن اإلجراءات المقترحة قد تؤدؼ إلى نتائج سمبية عمى مستوػ إستقطاب اإلستثمارات 
الخارجية المباشرة وعمى مستوػ مواطن الشغل التي توفرىا حاليا المؤسسات المصدرة كميا، وعمى 

. مخزونات الدولة من العممة الصعبة، وعمى آفاق اإلسثمار بالبالد التونسية بصورة عامة
كما تدعو الجمعية إلى األخذ بعين اإلعتبار الوضع الحرج الذؼ تمر بو المؤسسات التونسية حاليا، 

 .عوض إثقال كاىميا بضرائب و أداءات جديدة
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 ت اعي  للعي ورح ا  اجمانحا  الصتر  

ر اجقتاسي  ت  امسحو  السح ت  
 

 2014مشروع قانون املالية لسنة 
 
 

 :20الفصل 
 
 

 وحسب نفس 2013 المتعلك بمانون المالٌة لسنة 2012 دٌسمبر 29 المإرخ فً 2012 لسنة 27 من المانون عدد 17تطبّك أحكام الفصل 
 ألف 600 والمتعاطٌة ألنشطة التحوٌل والتً ال ٌتجاوز رلم معامالتها السنوي الخام 2014الشروط على المإسسات الجدٌدة المحدثة خالل سنة 

 .دٌنار
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 

تقترح الجمعية أن يحتسب اإلعفاء إبتداء من أول سنة من تحقيق األرباح باعتبار أن الثالث السنوات من 
 . الدخول في النشاط الفعمي يصعب فيو تحقيق األرباح

 
و ترػ الجمعية أنو كان من األجدر عدم إقتصار اإلمتياز عمى نشاط التحويل، بل تعميمو عمى كل 

 عمى غرار أنشطة الخدمات والمين غير 2013المشاريع كما تم إقرارىا بمقتضى قانون المالية لسنة 
 متى ثبت تحقيقيا لألىداف المرجوة من اإلمتياز عمى مستوػ 2014التجارية التي يتم بعثيا خالل سنة 

 .خمق مواطن الشغل
 

و تالحع الجمعية أنو من األجدر عدم ربط ىذه االمتيازات بمعيار رقم المعامالت فقط و ربطيا بعدد 
مواطن الشغل التي ستبعث و الجيات التي سيتم فييا إحداث المشاريع بما أن األىداف األولية ليذه 

 .االمتيازات تتمثل في خمق مواطن شغل فعمية
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 و ت ا ا اح ي  اقلصعل

 
 2014مشروع قانون املالية لسنة 

 
 

 
 :21الفصل 

 
 المتعلك بمانون المالٌة التكمٌلً 2012 ماي 16 المإرخ فً 2012 لسنة 1 من المانون عدد 4 بؤحكام الفصل 2014ٌتواصل العمل خالل سنة 

 المتعلك بمانون المالٌة 2012 دٌسمبر 29 المإرخ فً 2012 لسنة 27 من المانون عدد 77  وحسب نفس الشروط وبؤحكام الفصل 2012لسنة 
.  وحسب نفس الشروط2013لسنة 

 

 
مقرتح اجلمعية 

 
توسيع مجال تطبيق ىذه اإلمتيازات ليشمل كافة القطاعات ال فقط المنصوص عمييا بمجمة تقترح الجمعية 

 .طنيومجيود  تشجيع اإلستثمارات سيما و أن دفع التشغيل ىو
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  تشعح  اجمح با  اقلحألري

  اقت  قم ومح 
 

 2014مشروع قانون املالية لسنة 
 

 
 : 34الفصل  

 
:  فٌما ٌلً نصه11 من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات، عدد 14ٌضاف إلى الفصل  (1
 

.   دٌنار دون اعتبار األداء على المٌمة المضافة والتً ٌتمّ خالص ممابلها نمدا20.000األعباء التً ٌساوي أو ٌفوق مبلغها . 11
 
:  فٌما ٌلً نصه6 من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات، عدد 15ٌضاف إلى الفصل  (2
 
.   دٌنار دون اعتبار األداء على المٌمة المضافة والتً ٌتمّ خالص ممابلها نمدا20.000األصول التً تساوي أو تفوق لٌمة التنائها . 6
 
:  هذا نّصها3 من مجلة األداء على المٌمة المضافة، فمرة 10تضاف إلى الفصل  (3
 
 دٌنار دون اعتبار األداء على المٌمة المضافة والتً ٌتمّ خالص 20.000على البضائع واألمالن والخدمات التً ٌساوي أو ٌفوق مبلغها  (3

. ممابلها نمدا
 
 دٌنار ابتداء من غرة 5.000 وإلى 2015 دٌنار ابتداء من غرة جانفً 10.000 من هذا الفصل إلى 3 و2 و1ٌخّفض المبلغ الوارد بالفمرات  (4

. 2016جانفً 
 

 :35الفصل 
 

:  رابعا فٌما ٌلً نّصه 84ٌضاف إلى أحكام مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة فصل 
 

 :رابعا 84الفصل 
 

 دٌنار دون اعتبار األداء على المٌمة المضافة ممابل بٌع خدمات أو بضائع أو أمالن 20.000ٌترتب عن االستخالص نمدا لمبالغ تساوي أو تفوق 
. من لٌمة المبالغ المذكورة% 20تطبٌك خطٌة جبائٌة إدارٌة بنسبة 

 
. 2016 دٌنار ابتداء من سنة 5.000إلى    و2015 دٌنار ابتداء من سنة 10.000وتخّفض هذه المبالغ إلى 

 

 
مقرتح اجلمعية 

 
طرق الدفع المصرفية كوسيمة لمخالص باعتبار أنيا تمكن من تعزيز مبدأ تؤكد الجمعية عمى أىمية لئن 

الشفافية وتمكن من متابعة جميع العمميات اإلقتصادية إال أنيا تالحع صعوبة تعميم ىذا اإلجراء عمى 
 .(كالقطاع الفالحي مثال)جميع القطاعات عمى المستوػ العممي 

 :لذا فإن تطبيق مثل ىذا القرار يستوجب مبدئيا وضع جممة من اإلجراءات
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إعادة اإلعتبار لمشيك لكي يصبح وسيمة الدفع األولى في كل المعامالت التجارية عبر دعم  -
العقوبات الجزائية لمصدرؼ الشيكات بدون رصيد و اإلتجاه نحو القطع نيائيا مع قوانين اإلعفاء 

 .في جرائم الشيك بدون رصيد خاصة في الحاالت التي لم يقع فييا خالص المستفيد النيائي
تعصير المنظومة البنكية قصد تطوير الدفع بواسطة البطاقات البنكية وتعميمو لدػ جميع  -

المتدخمين اإلقتصاديين مع حذف سقف الدفوعات لكل مستعمل وكذلك التقميص من آجال 
 .إستخالص الشيكات

ألشخاص الذين إختاروا الرجوع إلى النشاط اإلقتصادؼ إثر إعتماد إجراءات تراعي وضعية ا -
 .ظروف و تعثرات مينية أدت إلى منعيم من مسك الشيكات

 
من ناحية أخرػ ترػ الجمعية أن حرمان المؤسسات من طرح األداء عمى القيمة المضافة بعنوان 

 دينار التي يتم خالصيا نقدا غير مبني باعتبار ىذا األداء ىو أداء 20.000إقتناءاتيا التي تفوق قيمتيا 
حقيقي تحممتو المؤسسة و مستوفي لجميع شروط الطرح المنصوص عمييا بمجمة األداء عمى القيمة 

 من ىذا القانون والذؼ يمكن من طرح 40فضال أن ىذا اإلجراء يتناقض مع أحكام الفصل . المضافة
األداء عمى القيمة المضافة المضمن بفواتير الشراء المعتمدة من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم 

 .المعامالت بالرغم من عدم تسجيميا بالمحاسبة
 

وبالتالي فإنا الجمعية تشيد بأىمية ىذا اإلجراء من الناحية المبدئية من كونو يمكن أن يساىم في إضفاء 
المزيد من الشفافية عمى المعامالت التجارية بين المؤسسات ولكنيا تؤكد عمى صعوبة تطبيقو في 

الظروف اإلقتصادية الحالية وفي ظل أزمة الثقة في الشيك كوسيمة دفع وتقترح إرجاء سنو إلى حين توفر 
المناخ المالئم لذلك كتطوير المنظومة البنكية و رد اإلعتبار لمشيك عمى إستثناء بعض القطاعات 

 .كالفالحة من ىذا اإلجراء نظرا لخصوصية المتعاممين فيو
وأخيرا تقترح الجمعية حذف العقوبة المسمطة عمى البائع الذؼ إختار الشفافية وقام بالتصريح بالبيوعات 

التي قبضيا نقدا خاصة و أن وجود مثل ىذا اإلجراء من شأنو أن يحث ىذا البائع عمى إخفاء ىذه 
 .العمميات
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  جحعي  لحال  الخحري  ي  اسخقحا  

 وال  اخت  م ر اقسخعمقحا ر اجسنت حا  
  إل ب عي ر اقمععح ا ر اجمحالحا  اجقت خي  سيح

 
 2014مشروع قانون املالية لسنة 

 
 

 :36الفصل 
 
 من 9الواردة بالفمرة األولى من الفصل " المعطٌات والبٌانات الالزمة إلستغالل هذه البرامج والمنظومات والتطبٌمات "  ٌضاف بعد عبارة  (1

: مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة ما ٌلً 
 

والتمٌٌدات والمعالجات المترتبة عنها 
 
:  من مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة الفمرة التالٌة 9 ٌضاف بعد الفمرة األولى من الفصل  (2
 

كما ٌتعٌّن على األشخاص المذكورٌن تمكٌن أعوان مصالح الجباٌة من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبٌمات اإلعالمٌة الفرعٌة والجذاذات 
ولواعد المعطٌات المستعملة خاصة فً التصّرف فً الشراءات والبٌوعات والخدمات والفوترة والممابٌض واالستخالصات والدفوعات واألصول 

. والمخزونات
 

 :37الفصل 
 

:  من مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة فمرة جدٌدة فٌما ٌلً نّصها 97تضاف إلى أحكام الفصل 
 

وتطبّك الخطٌة المشار إلٌها بالفمرة األولى من هذا الفصل فً صورة عدم تمكٌن مصالح الجباٌة من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبٌمات 
.  من هذه المجلة وكذلن التمٌدات والمعالجات المترتبة عنها9اإلعالمٌة الفرعٌة والجذاذات ولواعد المعطٌات المشار إلٌها بالفمرة الثانٌة من الفصل 

 

 
مقرتح اجلمعية 

 
بعد أن تم رفضو من قبل المجمس الوطني التأسيسي  تسجل الجمعية محاولة إعادة إقتراح ىذا الفصل 

 .2013في السنة الفارطة في مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 
لذا فإنو يتعين التأكيد مجددا أن البرامج والمنظومات والتطبيقات اإلعالمية المستعممة في التصرف في 

الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض واالستخالصات والدفوعات واألصول والمخزونات ليست إال وسيمة 
بد أن تكون المحاسبة ىي المرجع الوحيد لمصدر المعمومات كما  لغاية تدوين العمميات المحاسبية و ال

 . المتعمق بنظام المحاسبة لممؤسسات1996 لسنة 112ىو منصوص عميو بالقانون عدد 
 

 و تخشى الجمعية أن يستغل ىذا الفصل ليصبح توظيف األداء معتمدا عمى معمومات غير محاسبية
 (Extra comptable ) قد تتضارب، نتيجة سوء إستغالالت برمجية، مع المعمومات المحاسبية. 
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كما تخشى الجمعية أن يتم إستغالل أحكام ىذا الفصل كمنطمق لرفض المحاسبة متى رفض المطالب 
. باألداء مد اإلدارة ببرامجو وتطبيقاتو ومنظوماتو اإلعالمية

 
 .لذلك تقترح الجمعية أن تكون برمجيات المحاسبة ىي المصدر الرسمي لممعمومات

 
   .و ترػ الجمعية أنو من حق اإلدارة طمب أؼ معمومات موثقة بالمحاسبة
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 سخعي  اممت ي  اجنقت خي  ت اتألر  اقسمعن  ت  اجخحال  

 اجخت تر  عل  جععحا  اقللعم  عيح  
 

 2014مشروع قانون املالية لسنة 
 

 
 :38الفصل 

 
:  من مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة مطة هذا نصها94تضاف بعد المطة االولى من الفصل 

 
 سابعا من مجلة الضرٌبة على 48كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتٌر تتضمن مبالغ مضخمة فً الحاالت المنصوص علٌها بالفصل - 

. دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
تالحع الجمعية أن الفصل المذكور لم يحدد مفيوم المبالغ المضخمة والتي يمكن أن تنطوؼ عمى العديد 

من التأويالت التعسفية عمى المستوػ التطبيقي، سيما أن تفاوت األسعار المعتمدة لدػ المؤسسات 
المنتمية لمجمعات الشركات قد ينبني عمى قرارات واختيارات إقتصادية ال تمت بأية صمة لمتيرب الجبائي 
مما يجعميا في بعض األحيان تمجأ إلعتماد أسعار منخفضة مع بعض الحرفاء قصد إقتحام أسواق جديدة 

. أو لتوفير السيولة
 

وبالتالي فإن الجمعية تؤكد عمى خطورة ىذا اإلجراء وصعوبة تطبيقو وعمى إنعكاساتو الخطيرة عمى 
. ديمومة مجمعات الشركات

و من ناحية أخرػ، فإننا نرػ عدم وجود جدوػ ليذا اإلجراء باعتبار أن القانون الحالي يخول لإلدارة 
رفض طرح ىذه الفواتير المضخمة ضمن أعباء المؤسسة المشترية، وباعتبار أن مجمة الحقوق 

.  عمى أحكام جزائية تعاقب التيرب الجبائي101واإلجراءات الجبائية نصت في الفصل 
 

. وبالتالي تقترح الجمعية حذف ىذا الفصل
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 مرح ورححم  تا  ا خحا  

  
 2014مشروع قانون املالية لسنة 

 
 

 :39الفصل 
 

:  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات وتعوض بما ٌل14ً من الفصل 2 تلغى أحكام العدد 
 
الضرٌبة على الدخل أو الضرٌبة على الشركات بما فً ذلن الخصم من المورد المنجز بعنوانها والتً تتحملها المإسسات عوضا عن المطالب - 2

. الفعلً بها وكذلن المعلوم على السفرات إلى الخارج
 

 
 مقرتح اجلمعية

 
 دافع باعتبار أنعباء ضمن األ  طرح الخصم من المورد المتحمللعدم قبول  الجمعية ال ترػ موجبا إن

، وتتجمى ىذه الوضعية خاصة  لمخزينة ودفعو بوتصريحال قام ب قدالخصم من الموردأنجز  الذؼالضريبة 
عمى  ممبالغ صافية دون اإلشارة إلى المبالغ الخا فييا كتابيا عمى في بعض المعامالت التي يقع االتفاق 

 . والمعامالت مع غير المقيمين عقود الكراءغرار
 م بكل واجباتوون  يقومالذينىذه األحكام ستؤدؼ إلى إثقال كاىل دافعي الضرائب لذا ترػ الجمعية أن 

.  الشفافيةفي نطاقالجبائية 
 .وبالتالي نقترح إلغاء ىذا الفصل
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 جحعي  الحامعي الال ا  عل  امعجي  اجلح ي  
 ي  تا  اال ا  اجقمعي  حالت ا ا  اقت  مّم  

 و قجحالهح اقمحرل أل م  اجمح با
 

 2014مشروع قانون املالية لسنة 
 

 :40الفصل 
 
  :نّصه فٌما ٌلً 3 من مجلة األداء على المٌمة المضافة عدد 9 من الفصل Iٌضاف إلى الفمرة  (1
 
 من هذه المجلة والتً تمّ إعتمادها من لبل مصالح 18ٌطرح األداء على المٌمة المضافة المضّمن بفواتٌر الشراء المطابمة ألحكام الفصل . 3

. الجباٌة لتعدٌل رلم المعامالت دون االعتماد على المحاسبة
 
:   خامسا فٌما ٌلً نصـّه84ٌضاف إلى أحكام مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة فصل  (2
 

 :خامسا 84الفصل 
 

 من 3 من مبلغ األداء على المٌمة المضافة الذي تم طرحه فً الحالة المنصوص علٌها بالفمرة 50% تطبّك خطٌة جبائٌة إدارٌة بنسبة 
 . من مجلة األداء على المٌمة المضافة9 من الفصل Iالفمرة 

 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 من مبمغ األداء عمى 50% بنسبة تؤكد الجمعية عمى شطط الخطية الجبائية اإلدارية المقترحة والمحددة

 بالنسبة لممطالبين باألداء التي تم رفض محاسبتيم خاصة مع غياب أطر قانونية لرفض القيمة المضافة
المحاسبة واعتماد ىذا الرفض في العديد من األحيان عمى القرائن و اإلستنتاجات الشخصية لممحققين 

. الجبائيين
 وتقترح في ىذا المجال حصر الخطية في حاالت عدم مسك المحاسبة أو عدم تقديميا لإلدارة في اآلجال 

 .القانونية
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 سخعي إسعّمي  خحاعي وال ألري  ت اتألر  اخعي  قت عي  امجل  

  حاال ا ا ر اجمحاعم الرن  ال قجحال  عل أاتل  نحام  عب  اقمرّمال
 

 2014مشروع قانون املالية لسنة 
 
 

 :41الفصل 
 

:   سادسا هذا نصـّه 84ٌضاف إلى أحكام مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة فصل 
 

 :سادسا 84الفصل 
 

ٌعالب كّل خاضع لألداء على المٌمة المضافة لام ببٌوعات تحت نظام تولٌف العمل بهذا األداء وباألداءات والمعالٌم المستوجبة على رلم المعامالت 
على أساس شهادات عاّمة ودون أن تكون بحوزته أصول لسائم طلبات التزّود الواجب تمدٌمها من لبل المنتفع بتولٌف العمل باألداء على المٌمة 

.  من مبلغ األداء والمعلوم موضوع تولٌف العمل50%المضافة بخطٌّة جبائٌة إدارٌة تساوي 
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
  من مبمغ األداء50% بنسبة تؤكد الجمعية عمى شطط الخطية الجبائية اإلدارية المقترحة والمحددة

وتقترح .  خاصة في الحاالت التي يكون فييا إغفال المطالب باألداء عن حسن نيةموضوع توقيف العمل
 .في ىذا المجال التمييز بين حاالت التيرب الجبائي وحاالت اإلغفال عن حسن نية

 التي تشوب تطبيق اإلجراءات المتعمقة بنظام الصعوباتومن التعين التأكيد بيذه المناسبة عمى تعقد و
 2013وشطط العقوبات التي جاء بيا قانون المالية لسنة  توقيف العمل عمى األداء عمى القيمة المضافة

قسائم التزود لم يتم تصفيتو مع مصالح المراقبة الجبائية و من  أصل دينار عن كل 2.000خطية تقدر بـ)
. (القسيمة السادسة دينار بداية من 5.000 ػلإترفع ىذه الخطية 

 .وبالتالي تدعو الجمعية إلى التخفيف من ىذه اإلجراءات المعقدة ومراجعة ىاتو العقوبات
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 مرح ورححم  الوقخقحو  حاسنحم  اقمحرتر  
 

 2014مشروع قانون املالية لسنة 
 

 
  :45الفصل 

 
:  مكّرر من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات ما ٌل44ًٌضاف إلى الفصل  (1
 

.  وٌستثنى من االنتفاع بهذا النظام المإسسات التً تمارس داخل المناطك البلدٌة أنشطة ٌتم تحدٌدها بؤمر
 
 ثالثا من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات تباعا من        44ترفع المبالغ الواردة بالفمرة األخٌرة من الفصل  (2

.  دٌنار200 دٌنار إلى 100 دٌنار ومن 100 دٌنار إلى 50
 
  :ٌلً ثالثا من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات ما 44ٌضاف إلى الفصل  (3
 

. وتضاعف الضرٌبة المستوجبة طبما ألحكام هذا الفصل فً صورة إٌداع التصرٌح السنوي بالضرٌبة خارج اآلجال المانونٌة
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 مطالب باألداء ال يتجاوز معدل مساىمتيم 400 000يشمل تؤكد الجمعية عمى أن وجود نظام تقديرؼ 

 دينار سنويا يتنافى مع أبسط مقومات العدالة واإلنصاف الجبائي، كما أن ىذا النظام يشكل 50الجبائية 
. أحد ركائز التيرب الضريبي والمنافسة غير الشريفة

 
وتعتبر الجمعية أن ىذه اإلجراءات المقترحة والتي اقتصرت عمى مضاعفة الضريبة الدنيا تبقى محدودة 
. وال ترتقي إلى المستوػ المطموب إلصالح المنظومة الجبائية عبر حصر النظام التقديرؼ من مستحقيو

وبالتالي فإن الجمعية تقترح التسريع بإعادة النظر في منظومة النظام التقديرؼ قصد مالءمة نسب وقاعدة 
الضريبة لمخاضعين ليذا النظام عمى غرار الخاضعين لمنظام الحقيقي، مع إرساء طرق مراقبة ناجعة ليذه 

.  الفئة
كما تؤكد الجمعية عمى أىمية حصر اإلنتفاع بيذا النظام عمى المنتصبين خارج المدن الكبرػ مع إقصاء 

عمى غرار قاعات الشاؼ و بيع مواد البناء واإلستيالك ) اإلقتصادية المربحة التي ستحدد بأمر النشاطات
وتدعو إلى التنصيص صراحة في ىذا الفصل عمى التطبيق الرجعي عبر إعادة . (عمى عين المكان

. التصنيف الجبائي لألشخاص الممارسين ليذه النشاطات قبل صدور األمر
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 تاعي  قح حر  رقنحا  الترخي  احوعح  
ر اقت عي  ت ونخقيح  

 
 

 :47الفصل 
 
:  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات كما ٌل44ً من الفصل IIتنمح أحكام الفمرة  (1
 

II        . ال ٌمكن أن تمل الضرٌبة السنوٌة بالنسبة إلى األنشطة التجارٌة واألنشطة غٌر التجارٌة المحتسبة طبما ألحكام هذه المجلة وحسب
: شروط الفمرة األولى من هذا الفصل عن ضرٌبة دنٌا تساوي

 
 دٌنار ٌكون مستوجبا حتى فً صورة عدم تحمٌك رلم 350من رلم المعامالت المحّلً أو الممابٌض الخام مع حدّ أدنى ٌساوي % 0,3- 
. معامالت

 
من رلم المعامالت أو الممابٌض المتؤتٌة من التصدٌر على معنى التشرٌع الجبائً الجاري به العمل ومن رلم المعامالت الذي % 0,1- 

 أوت 07 المإرخ فً 2001 لسنة 94تحممه المإسسات الصحٌة التً تسدي كامل خدماتها إلى غٌر الممٌمٌن المنصوص علٌها بالمانون عدد 
 والمتؤتً من معامالتها مع غٌر الممٌمٌن أو المحمك من تروٌج  منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادلة اإلدارٌة لألسعار ال ٌفوق 2001

 دٌنار ٌكون مستوجبا حتى فً صورة عدم تحمٌك 200طبما للتشرٌع والتراتٌب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى ٌساوي % 6هامش ربحها الخام 
. رلم معامالت

 
وال ٌطبك الحدّ األدنى للضرٌبة على المإسسات الجدٌدة خالل مدة إنجاز المشروع التً ال تتجاوز فً كل الحاالت ثالث سنوات من تارٌخ إٌداع 

.  من هذه المجلة56التصرٌح فً الوجود المنصوص علٌه بالفصل 
 

 من هذه 58 من الفصل Iوٌطبك الحدّ األدنى للضرٌبة على المإسسات المنمطعة عن النشاط والتً لم تودع التصرٌح المنصوص علٌه بالفمرة 
. المجلة

 
. وٌضاعف الحد األدنى للضرٌبة المنصوص علٌه بهذه الفمرة فً صورة دفعه خارج اآلجال المانونٌة

 
وال تطبك أحكام هذه الفمرة على المإسسات الناشطة بمناطك التنمٌة الجهوٌة أو فً لطاعات التنمٌة الفالحٌة خالل المدة المحدّدة لها بالتشرٌع 

. الجاري به العمل لالنتفاع بالطرح الكلً ألرباحها أو لمداخٌلها المتؤتٌة من االستغالل
 
:  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات كما ٌل49ً من الفصل IIتنمح أحكام الفمرة  (2
 

II      .ال ٌمكن أن تمّل الضرٌبة السنوٌة عن ضرٌبة دنٌا تساوي :
 

 دٌنار 650من رلم المعامالت المحّلً الخام مع حدّ أدنى ٌكون مستوجبا حتى فً صورة عدم تحمٌك رلم معامالت ٌساوي % 0,3- 
%. 10بالنسبة إلى الشركات غٌر الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة 

 
أو لرلم المعامالت المحمك من % 10بالنسبة لرلم المعامالت الذي تخضع األرباح الناتجة عنه للضرٌبة على الشركات بنسبة % 0,1- 

طبما للتشرٌع والتراتٌب الجاري بها العمل % 6تروٌج  منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادلة اإلدارٌة لألسعار ال ٌفوق هامش ربحها الخام 
.  دٌنار ٌكون مستوجبا حتى فً صورة عدم تحمٌك رلم معامالت350مع حدّ أدنى ٌساوي 

 
وال ٌطبك الحدّ األدنى للضرٌبة على المإسسات الجدٌدة خالل مدة إنجاز المشروع التً ال تتجاوز فً كل الحاالت ثالث سنوات من تارٌخ إٌداع 

.  من هذه المجلة56التصرٌح فً الوجود المنصوص علٌه بالفصل 
 

 IV وبالفمرة 58 من الفصل Iوٌطبك الحدّ األدنى للضرٌبة على المإسسات المنمطعة عن النشاط والتً لم تودع التصرٌح المنصوص علٌه بالفمرة 
.   عاشرا من هذه المجلة49من الفصل 

 
. وٌضاعف الحد األدنى للضرٌبة المنصوص علٌه بهذه الفمرة فً صورة دفعه خارج اآلجال المانونٌة

 
وال تطبك أحكام هذه الفمرة على المإسسات الناشطة بمناطك التنمٌة الجهوٌة أو فً لطاعات التنمٌة الفالحٌة خالل المدة المحدّدة لها بالتشرٌع 

. الجاري به العمل لإلنتفاع بالطرح الكلً ألرباحها المتؤتٌة من االستغالل
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:  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات األحكام التالٌة54 من الفصل Iٌضاف إلى أحكام الفمرة  (3
 

 من هذه المجلة المستوجبة 49 و44 من الفصلٌن IIوتطرح الضرٌبة الدنٌا المنصوص علٌها بالمطة األولى من الفمرة الفرعٌة األولى من الفمرة 
بعنوان سنة ما من الضرٌبة على الدخل أو من الضرٌبة على الشركات المستوجبة طبما ألحكام هذه المجلة بعنوان السنوات الموالٌة بالتتابع وذلن 

. فً حدود السنة الخامسة بدخول الغاٌة ودون أن ٌإدي الطرح إلى ضرٌبة تمل عن الضرٌبة الدنٌا
 
الواردة بهذا الفصل بما فً ذلن الحد األدنى المستوجب بعنوانها على رلم المعامالت المحمك % 0,3تطبّك نسبة الضرٌبة الدنٌا المحدّدة بــ (4

 . وعلى الممابٌض المحممة خالل نفس السنة2013بعنوان سنة 
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
اإلبقاء عمى النسب الدنيا المعمول بيا حاليا خاصة و أن المشروع الحالي لقانون المالية تقترح الجمعية 

 تخفيض أصل إذ ال يعقل، %25إلى  %30ينص عمى التخفيض في نسبة الضريبة عمى الشركات من 
 ٠من جية أخرػ % 200ـالضريبة من جية و الترفيع في حدىا األدنى ب

ائية و أن إعتبار رقم ب  تبقى النتيجة الجالضرائب المباشرةكما وجب التذكير أن األصل في قاعدة 
سيثقل كاىل األمر الذؼ ،  ال يتماشى مع المبادغ الجبائيةضريبةالحتساب إلالمعامالت كقاعدة 

رقم لدػ المؤسسات الخاسرة التي تحقق  صعوبات و يتفاقم ىذا العبء من التي تعاني المؤسسات
 .ىام عمى غرار الشركات الوطنية الكبرػ وبعض القطاعات اليامة كالسياحةمعامالت 

 
 0.6% أن مضاعفة الحد األدنى في صورة دفع الضريبة خارج اآلجال القانونية ليصبح و تجدر اإلشارة

 خطايا التأخير المعمول اإلقتصار عمى وجب العدول عنو و مشطا جدامن رقم المعامالت يعتبر إجراء 
 .بيا حاليا

 دينار 650 دينار إلى 350كما أن الترفيع في الضريبة الدنيا في صورة عدم تحقيق رقم معامالت من 
يشكل عبئا كبيرا جدا عمى ىذه الشركات الغير  ( في صورة دفعو خارج اآلجال القانونيةتوضاعفمو)

. ناشطة
 

لذا تقترح الجمعية إلغاء ىذا الفصل و إعتماد إجراءات جديدة من شأنيا إيجاد موارد جبائية لدػ القطاع 
 .الموازؼ ولدػ النظام التقديرؼ 
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وإلحو أل م  اجمح با  اجقت ت  ي  اقلحرت  

 اعجمعتم  عل  اجمانحا

 
 

 :48الفصل 
 
". المحلً" من مجلة الجباٌة المحلٌة لفظة 39 من الفصل I ومن أحكام الفمرة 37تحذف من أحكام الفمرة األولى من الفصل  (1
 
:  من مجلة الجباٌة المحلٌة ما ٌلً 38 من الفصل Iٌضاف إلى الفمرة  (2
 

: المشار إلٌها أعاله على % 0,1وتطبّك نسبة 
 

رلم المعامالت المتؤتً من التصدٌر، - 
رلم المعامالت المحمك من لبل المإسسات الصحٌة التً تسدي كامل خدماتها لفائدة غٌر الممٌمٌن المتؤتً من نشاطها مع غٌر الممٌمٌن، - 
رلم المعامالت المحمك من لبل مسدي الخدمات المالٌة غٌر الممٌمٌن المتؤتً من عملٌاتهم مع غٌر الممٌمٌن، - 
رلم المعامالت المحمك من لبل شركات االستثمار ذات رأس المال المتغٌر الخاضعة لمواعد استثمار مخففة المتؤتً من استعمال - 

. موجوداتها مع غٌر الممٌمٌن
 

 : 49الفصل 
 
 1993 دٌسمبر 27 المإرخ فً 1993 لسنة 120 من مجلة تشجٌع االستثمارات الصادرة بالمانون عدد 12 من الفصل 3تلغى أحكام العدد  (1

: وتعّوض بما ٌلً 
 
. المعلوم على المإسسات ذات الصبغة الصناعٌة أو التجارٌة أو المهنٌة- 3
 
 المتعلك بالمإسسات الصحٌة التً تسدي كامل 2001 أوت 7 المإرخ فً 2001 لسنة 94 من المانون عدد 4 من الفصل 3تلغى أحكام العدد  (2

: خدماتها لفائدة غٌر الممٌمٌن كما تم تنمٌحه بالنصوص الالحمة وتعّوض بما ٌلً 
 
. المعلوم على المإسسات ذات الصبغة الصناعٌة أو التجارٌة أو المهنٌة- 3
 
 والمتعلك بفضاءات األنشطة 1992 أوت 3 المإرخ فً 1992 أوت 3 المإرخ فً 1992 لسنة 81 من المانون عدد 8ٌضاف إلى الفصل  (3

:  هذا نصه 6االلتصادٌة كما تم تنمٌحه بالنصوص الالحمة العدد 
 
. المعلوم على المإسسات ذات الصبغة الصناعٌة أو التجارٌة أو المهنٌة- 6
 
 . من مجلة إسداء الخدمات المالٌة لغٌر الممٌمٌن144 من الفصل 3 وأحكام المطة األولى من العدد 143تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل  (4
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 رقم المعامالت المتأتي من  الموظف عمىلمعموم عمى المؤسساتا  ضرورة مالءمة نسبةترػ الجمعية

. قياسا مع النسب الموظفة في الضريبة عمى األرباحالتصدير 
كما تؤكد عمى وجوب إعفاء المؤسسات المتمتعة بالطرح الكمي لألرباح المتأتية من التصدير خالل العشر 

. لمعموم عمى المؤسساتسنوات األولى من ا
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 عنعت  سخعي  اللم  ي  اجتألال  
 ر منعي  اقلبص  اال ا

 
 

 :50الفصل 
 
 52 من الفصل Iمن الفمرة " ز" الواردة بالمّطة الثانٌة من الفمرة  الفرعٌة األولى من الفمرة " والمإسسات والمنشآت العمومٌة "  تلغى عبارة  (1

: من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالٌة
 

 من الفصل IIواألشخاص المعنوٌٌن واألشخاص الطبٌعٌٌن الخاضعٌن للضرٌبة على الدخل حسب النظام الحمٌمً واألشخاص المشار إلٌهم بالفمرة 
.  من هذه المجلة22

 
 من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص 52 من الفصل Iمن الفمرة " ز" تلغى أحكام المّطة الثالثة من الفمرة الفرعٌة األولى من الفمرة  (2

. الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات 
 
 من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة 52 من الفصل Iمن الفمرة " ز" ٌضاف إلى الفمرة الفرعٌة الثانٌة من الفمرة  (3

: على الشركات مطة رابعة فٌما ٌلً نّصها 
 

طبما للتشرٌع % 6ممابل التناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادلة اإلدارٌة لألسعار والتً ال ٌتجاوز هامش ربحها الخام -        
. والتراتٌب الجاري بها العمل

 
:  مكرر من مجلة األداء على المٌمة المضافة مطة ثالثة فٌما ٌلً نّصها 19تضاف إلى الفمرة الثانٌة من الفصل  (4
 

طبما للتشرٌع % 6بعنوان التناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادلة اإلدارٌة لألسعار والتً ال ٌتجاوز هامش ربحها الخام -           
 .والتراتٌب الجاري بها العمل

 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 الذؼ يؤثر سمبيا عمى سيولة المورد من الخصم مجال تالحع الجمعية أن النظام الجبائي ما فتئ يوسع

 .المؤسسات اإلقتصادية ويثقل كاىميا بفوائض إضافية لمضرائب
كما ترػ الجمعية أن ىشاشة الوضع اإلقتصادؼ الحالي ال تمكن المؤسسات من تحقيق أرباح كافية في 
األمد القريب و المتوسط تمكنيا من طرح ىذه الخصومات واستيعاب ىذه الفوائض المسجمة خاصة مع 
صعوبة إجراءات إسترجاعيا عمى مستوػ التطبيق خاصة وأن مشروع القانون تضمن الحط من نسبة 

 .الضريبة عمى الشركات
كما تؤكد الجمعية أن إجراءات الخصم من شأنو إرىاق إدارات المؤسسات سواء الدافعة أو المستفيدة 

 دينار والذؼ ال يتماشى مع 1000خاصة مع تخفيض سقف المبالغ الخاضعة لمخصم من المورد إلى 
 .التضخم المالي الحالي في البالد
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التخمي عن أحكام ىذا الفصل مع إعادة النظر في منظومة الخصم من و بالتالي فإن الجمعية تقترح 
المورد بعد دراسة النتائج المترتبة عن ىاتو اآللية عمى المؤسسات اإلقتصادية كتراكم فوائض الضرائب 

كما أن المنظومة الحالية لمخصم من . وتدىور الوضعية المالية لبعض القطاعات و إرتفاع مستوػ التداين
المورد  من شأنيا توجيو جيود األعوان لإلستجابة لمطالب إسترجاع الفوائض المسجمة عبر مراقبة 

المؤسسات الشفافة عوضا عن توجيو جيودىم لمحد من التيرب الجبائي بما يؤثر سمبيا عمى مردودية  
 . ونجاعة المراقبة الجبائية
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  تشعح  اونجي  اقخقحاععي  اججستري
  مست ن  ال قسحا ا احر  اخح ثعي  اممقحألرعي

 
 

 : 52الفصل  
 
 المتعلك 1990 فٌفري 26 المإرخ فً 1990 لسنة 17 مكرر جدٌد من المانون عدد 23أٌنما وردت بالفصل " بالمعلوم المار"تعّوض عبارة  (1

%".  3بالمعلوم النسبً المحدد بــ " بتحوٌر التشرٌع الخاص بالبعث العماري كما تمّ تنمٌحه وإتمامه بالنصوص الالحمة بعبارة 
 
 1990 لسنة 17 مكرر جدٌد من المانون عدد 23الواردة بالفصل " بالنسبة للعمارات أو أجزاء العمارات المعدة للسكنى و " تعّوض عبارة  (2

". للمساكن" المتعلك بتحوٌر التشرٌع الخاص بالبعث العماري كما تمّ تنمٌحه وإتمامه بالنصوص الالحمة بعبارة 1990 فٌفري 26المإرخ فً 
 
 المتعلك بتحوٌر التشرٌع الخاص 1990 فٌفري 26 المإرخ فً 1990 لسنة 17 مكرر جدٌد من المانون عدد 23ٌضاف إلى أحكام الفصل  (3

: بالبعث العماري كما تمّ تنمٌحه وإتمامه بالنصوص الالحمة ما ٌلً 
 

 ألف دٌنار على أن ال ٌمل المعلوم المستخلص عن المعلوم المار المحتسب 100وٌحتسب المعلوم على أساس الجزء من لٌمة المسكن الذي ٌتجاوز 
وفً صورة تغٌٌر صبغة العمار ٌطالب المنتفعون بهذا اإلجراء بدفع . على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العمد الممدّم إلجراء التسجٌل

الفارق بٌن المعلوم المدفوع والمعلوم النسبً للتسجٌل المستوجب على البٌوعات العمارٌة مع إضافة خطاٌا التؤخٌر المستوجبة طبما للتشرٌع الجاري 
 .به العمل

 
 من مجلة تشجٌع 58الواردة بالفصل " لبناءات أو ألراضً مهٌئة لتعاطً األنشطة االلتصادٌة أو معدة لبناء عمارات للسكن " تعّوض عبارة  (4

 ".للبناءات أو لألراضً المهٌئة لتعاطً األنشطة االلتصادٌة والتً ٌتعّهد ممتنٌها بتخصٌصها لنفس الغرض "االستثمارات بعبارة 
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
من عند الباعثين المقتناة المعدة لمسكن  العقارات لتسجيل  المعموم النسبيالترفيع في تالحع الجمعية أن

ساىم بطريقة غير مباشرة  و ؼ  يعتبر مشطا جدا وخاصة لمطبقات المتوسطة%3 إلى %0العقاريين من 
  .في غالء العقارات المعدة لمسكن

 من عند الباعثين  المقتناةالعقارات المعدة لمسكنتسجيل  بينرق بسيطا اجعل الفؼ ىذا اإلجراءن كما أ
 الدخالء عمى القطاع                 األشخاصاإلقتناءات من عند  مقارنة ب الناشطين في القطاع المنظمالعقاريين

 .يشجع التيرب الجبائييؤثر سمبيا عمى القطاع المنظم و و ىو ما و الغير مرخص ليم

السقف األدنى المعفى الترفيع في وبالتالي تقترح الجمعية حذف ىذا الفصل أو في أقصى الحاالت 
عممية إعفاء مع  مما يتالءم مع األسعار الحالية لمعقارات، (المحدد في المشروع بـمائة ألف دينار فقط)

.  المعد لمسكن من ىذا المعموم األوللعقاراإلقتناء ل
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وويحا  امجل  ب خقحا  ا حر ا  اجح ت ي  ي  خل  اجمانحا  
  اجلحألر رععح وال غعت  اجمعجعي غعت  اجنقمتري

 
 

 :54الفصل 
 

 . من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات3 تلغى أحكام المطة الثالثة من الفمرة الثالثة  من الفصل 
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 يحدد عادة عمى أساس المبمغ الصافي دون إعتبار األداءات  مبمغ ىذه المكافآت ثبت من الممارسة أنلقد

وبالتالي فإن إخضاعيا لمخصم . تتحممو عادة المؤسسات المصدرة كميا الدافعةأو الخصم من المورد الذؼ 
ىذه المؤسسات ويؤثر تأثيرا سمبيا عمى قدرتيا عمى إعادة من شأنو أن يثقل في األخير كاىل من المورد 

اإلستثمار الالمادؼ في الميدان التكنولوجي والذؼ يمكن أن يساىم بصفة كبيرة في تطويرىا وتحسين خبرة 
  .العاممين بيا

 .وبالتالي نقترح إلغاء ىذا الفصل
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  تظعي اترخي  عل  اممقحأل ا

 
 

 :  55الفصل 
 

.  توظف ضرٌبة على العمارات التً ٌمتلكها األشخاص الطبٌعٌون بما فً ذلن الحموق المتعلمة بها  تسّمى الضرٌبة العمارٌة
 

: وال تستوجب هذه الضرٌبة على 
 

المسكن الرئٌسً ، - 
األراضً الفالحٌة المتواجدة بالمناطك الفالحٌة وذلن على أساس شهادة مسلـّمة من لبل السلطات المختصة، - 
العمارات المستغلة من لبل مالكٌها لتعاطً نشاط، - 
.  العمارات فً إطار عملٌة إصدار صكون طبما للتشرٌع المتعلك بها- 
 

وفً صورة امتالن أكثر من شخص للعمار تستوجب الضرٌبة العمارٌة على كّل شخص كّل فً حدود منابه وٌكونون متضامنٌن فً دفع الضرٌبة 
. المستوجبة

 
وتضبط لاعدة الضرٌبة العمارٌة، حسب مماٌٌس تؤخذ بعٌن االعتبار مساحة العمار ومولعه والخدمات التً ٌنتفع بها من الجماعات المحلٌة، وكذلن 

 .تعرٌفتها وكٌفٌة وآجال استخالصها بؤمر
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 أداء عمى الممكية العقارية بقطع النظر عمى إحداث المبني عمى اإلجراءتنبو الجمعية من خطورة ىذا 

عقار حتى في لمجرد ممكية دفع أداء بمطالبة الال يعقل إذ وجود أو غياب مداخيل متأتية من العقارات 
.  متأتية منوصورة غياب مداخيل

ضريبة ال إلى التي تخضع المداخيل المتأتية من الكراء الحاليةمن األجدر االكتفاء بالقوانين وقد كان  
 مع تفعيل  بيع العقارصورة  في العقارية  المحققة عمى القيمة الزائدةداءاأللى  إعمى المداخيل العقارية و

حداث آليات كفيمة لمحاربة التيرب الجبائي . إجراءات مراقبة ىذه المداخيل وا 
مما ينجر عنو من شأنو أن يدفع المالكين العقاريين إلى اإلستقرار بالخارج  عمى الممكية أداء إقرارن إكما 

 وحيث أثبتت . عمى الممكيةاألداءخسارة  عمى جميع المستويات تفوق بكثير المداخيل المنتظرة من ىذا 
التجربة في العديد من البمدان العالم فشل األداء عمى الممكية في غياب مداخيل محققة و تأثيره السمبي 

 .عمى إقتصاد ىاتو الدول
  في الميدانلتشريعل  الوحيد المخولالمجمس الوطني التأسيسي يبقى و عمى اعتبار أن األخيرو في 
 قاعدة الضريبة وتعريفتيا عبرتحديد للسمطة التنفيذية ل تتساءل عن قانونية التفويض  الجمعية فإنالجبائي

 .أمر
 .ولذا فإن الجمعية تقترح إلغاء ىذا الفصل وعدم إدراجو ضمن اإلصالحات الجبائية المستقبمية
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  منعي  اقلبص  اال ا احر  مرّمالر  اخلحاي

 ر الح حا ر اشصحل ر ا بك اخقحاحر  اجلحال  امجت عي
 

 
 

 :62الفصل 
 

:  مكّرر هذا نّصه 110ٌضاف إلى أحكام مجلة الحموق واإلجراءات الجبائٌة فصل 
 

ٌستوجب دفع الدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة ذات الصبغة اإلدارٌة للمبالغ الراجعة إلى مزّودٌها بالبضائع والخدمات واألشغال 
واألمالن اإلدالء بشهادة تسلمها مصالح الجباٌة تنص على أن المزود المعنً باألمر لد لام بإٌداع كل التصارٌح الجبائٌة التً حّل أجلها ولم تسمط 

بمرور الزمن فً تارٌخ اإلذن بدفع المبالغ المذكورة واإلدالء بما ٌثبت ضبط رزنامة استخالص من لبل لابض المالٌة فً شؤن الدٌون الجبائٌة 
 .المتخّلدة بذمتهم فً تارٌخ اإلذن بدفع المبالغ المذكورة

 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 العممية هتالحع الجمعية أن ىذا اإلجراء من شأنو تعقيد اإلجراءات اإلدارية لممؤسسات وتتساءل عن جدوا

الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية باعتبار أن عروض صفقات 
 الوضعية الجبائية وبالتالي  فيتستوجب اإلستظيار مسبقا من طرف المؤسسات العارضة لشيادة تسوية
. فإن ىؤالء المزودين ىم أساسا ممن يعتمدون عمى مبدأ الشفافية الجبائية

إلى جانب ذلك، فإن أغمب التعامالت مع الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية تخضع إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة عمى الدخل والضريبة عمى الشركات واألداء عمى 
القيمة المضافة مما ال يجعل مجال لمتيرب الضريبي بالنسبة لممتعاممين معيا و يجعل من ىذا اإلجراء 

. مفرغا من أؼ ىدف
وأخيرا تشير الجمعية إلى تعود الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
 ىاالتأخير في تسديد ديونيا مما ِيؤثر سمبيا عمى سيولة المؤسسات المزودة ويرفع من مديونيتيا ويجعل

. مجبرة في بعض األحيان من التأخير عن اإليفاء بالتزاماتيا الضريبية
دارة الجباية من حيث  ولذا فإن الجمعية تقترح إلغاء ىذا الفصل باعتباره يثقل كاىل المؤسسات وا 

 .اإلجراءات اإلدارية دون أن تكون لو جدوػ عممية
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   عت حا  اجمبا  اجمحر اعنحيو خقحا تاعل  لحل  

  ي  اال ا  عل  امعجي  اجلح ي

 
 

 :65الفصل 
 
  :ٌلًالملحك بمجلة األداء على المٌمة المضافة ما " أ" من الجدول 50ٌضاف إلى العدد  (1
 

" لفائدة األشخاص الطبٌعٌٌن أو لفائدة الباعثٌن العمارٌٌن العمومٌٌن " 
 
:    رابعا هذا نّصه 2 من مجلة األداء على المٌمة المضافة عدد 9  من الفصل IVٌضاف إلى الفمرة  (2

    
الملحك بهذه المجلة ألغراض أخرى، دفع األداء " أ" من الجدول 50ٌستوجب تخصٌص المحالت المعدة للسكنى المنتفعة بؤحكام العدد  ( رابعا2 

. على المٌمة المضافة الذي كان من الواجب دفعه بعنوان عملٌة اإللتناء ٌضاف إلٌه خطاٌا التؤخٌر المستوجبة طبما للتشرٌع الجاري به العمل
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
. تالحع الجمعية غياب تحديد فترة قصوػ لمرجوع في اإلعفاء المذكور

و تشير الجمعية أن ىذا اإلجراء لم يأخذ بعين اإلعتبار خصوصية بعض المناطق التي ال يوجد فييا 
عقارات مخصصة قصرا لممارسة األنشطة اإلقتصادية كالمدن الصغرػ واألحياء السكنية والتي تمعب فييا 

. بعض ىذه المؤسسات دورا اجتماعيا إلى الجانب الدور اإلقتصادؼ
لذا تقترح الجمعية حصر فترة الرجوع في اإلعفاء في العشرة سنوات التي تمي عممية إقتناء ىذه العقارات 
وذلك قياسا عمى مبدأ إعادة دفع األداء عمى القيمة المضافة في صورة التفويت في األصول مع تمكين 

 .ىذه األشخاص من طرح األداء عمى القيمة المضافة المدفوع
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 لخعي  امبا  الخحات  
  عل أامحا  احإل  المعي

 
 

 : 73الفصل  
 
:  هذا نّصها22 من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات نمطة 38تضاف إلى الفصل  (1
 

 من 40 دٌنار بعد طرح التخفٌضات بعنوان الحالة واألعباء العائلٌة المنصوص علٌها بالفصل 5000الدخل السنوي الصافً الذي ال ٌفوق - 22
.   من هذه المجلة دون سواها25هذه المجلة بالنسبة إلى األشخاص الذٌن ٌحممون المداخٌل المنصوص علٌها بالفصل 

 
.  من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات40 من الفصل Vتلغى أحكام الفمرة  (2
 
. 2014تطبك أحكام هذا الفصل على المداخٌل المحممة ابتداء من غرة جانفً  (3
 

 
مقرتح اجلمعية 

 
 والذؼ ال يتالءم 1989تؤكد الجمعية عمى ضرورة مراجعة جدول الضريبة الذؼ لم يقع تحيينو منذ سنة 

ىذا و تالحع . تفاقم التضخم خالل السنوات األخيرةمع مستوػ المعيشة في الوقت الحالي سيما مع 
 :الجمعية أن اإلقتراح تشوبو النقائص التالية

  حصر ىذا اإلنتفاع بيذا التخفيض في األشخاص الطبيعيين الذين يحققون أجور و جرايات
يرادات عمرية دون سواىا بما يحرم بقية المطالبين باألداء الذين يحققون مداخيل أخرػ عمى  وا 

 .غرار المداخيل العقارية أو المداخيل الصناعية والتجارية من اإلنتفاع بيذا اإلجراء
  دينار من شأنو 5000إنحصر ىذا اإلنتفاع بالنسبة لممداخيل السنوية الصافية التي ال تتعدػ 

إقصاء أجراء من ىذا اإلمتياز بمجرد تجاوز ىذا السقف مثل التدرج السنوؼ في السمم الوظيفي أو 
التمتع بمنح إضافية ناتجة عن القيام بساعات إضافية أو بذل مجيود إضافي مما ينجر عنو في 
مثل ىذه الحاالت تأثيرا سمبيا عمى قدرة إنتاج المؤسسات أو إلتجاءىا إلى التخفيض من األجور 

 .المصرح بيا في حدود سقف اإلعفاء
 إنحصر ىذا اإلعفاء في شريحة معينة من المطالبين باألداء يتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية. 

 
: ويمكن مزيد توضيح ىذه النقائص كما يمي
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: 1مثال عدد 
.  دينارا500لنفترض مثال أن شخص طبيعيا متزوجا وأب لطفل واحد يتقاضى أجرا شيريا خاما يساوؼ 

: في ىذه الحالة يتم احتساب الضريبة المستوجبة عميو و دخمو الصافي كما يمي
 

 
 األجر الشيرؼ الخام  500,000      

 
 األجر السنوؼ الخام  000,000 6   

 
 تطرح مساىمة األجير في الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي (550,800)     

 األجر السنوؼ الخام صاف من األعباء اإلجتماعية  449,200 5    (1)

 
 %(10)طرح بعنوان األعباء المينية   544,920      

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بعنوان المرتبات و األجور  904,280 4   

 
 عباء العائميةاألطرح بعنوان الحالة و (240,000)     

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بعنوان المرتبات و األجور  664,280 4   

 الضريبة عمى الدخل المستوجبة        0,000  (2)

 
 ( 2( -)1)الدخل السنوي الصافي   449,200 5   

 
 الدخل الشيري الصافي  454,100      

 
ولنفترض أن نفس ىذا الشخص يمتمك مستودعا قام بتأجيره بداية من شير ديسمبر بمعين كراء شيرؼ 

: الضريبة المستوجبة عميو و دخمو الصافي كما يميفي ىذه الحالة يتم إحتساب .  دينار40قدره 
 

 
 األجر الشيرؼ الخام  500,000      

 
 األجر السنوؼ الخام  000,000 6   

 
 تطرح مساىمة األجير في الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي (550,800)     

 األجر السنوؼ الخام صاف من األعباء اإلجتماعية  449,200 5    (1)

 
 %(10)طرح بعنوان األعباء المينية  (544,920)     

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بعنوان المرتبات و األجور  904,280 4   

 (0,7*40)مداخيل عقارية صافية   28,000         (2)

 
 الدخل السنوي الخاضع لمضريبة  932,280 4   

 
 طرح بعنوان الحالة واألعباء العائمية (240,000)     

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة  692,280 4   

 الضريبة عمى الدخل المستوجبة (478,950)      (3)

 
 (3( - )2( + )1)الدخل السنوي الصافي   998,250 4   

 
 الدخل الشيري الصافي  416,521      
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وبالتالي نالحع في ىذه الوضعية حرمان األجير من اإلعفاء المقترح بمجرد تحقيقو لمدخول عقارؼ 
و نتج عن ذلك .  دينار5000و رغم أن مدخولو الصافي الجممي لم يتعدػ سقف  ( دينار40)ضعيف 

.  دينار450إنخفاض في المدخول السنوؼ لألجير بمغ 
 

: 2مثال عدد 
 قام  لنفترض أن الشخص المذكور في المثال األول والذؼ يحقق قصرا مداخيل متأتية من األجور قد
.  دينار600خالل ىذه السنة بالعمل لساعات إضافية مكنتو من الحصول عمى أجر إضافي خام يقدر بـ 

: الضريبة المستوجبة عميو و دخمو الصافي كما يميفي ىذه الحالة، يتم إحتساب 
 

 
 األجر الشيرؼ الخام  500,000    

 
 األجر السنوؼ الخام بدون إحتساب الساعات اإلضافية  000,000 6 

 
 مدخول الساعات اإلضافية  600,000    

 
 الدخل السنوي الجممي الخام  600,000 6 

 
 تطرح مساىمة األجير في الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي (605,880)   

 األجر السنوؼ الخام صاف من األعباء اإلجتماعية  994,120 5  (1)

 
 %(10)طرح بعنوان األعباء المينية   599,412    

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بعنوان المرتبات و األجور  394,708 5 

 
  العائميةواألعباءطرح بعنوان الحالة  (240,000)   

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بعنوان المرتبات و األجور  154,708 5 

 الضريبة عمى الدخل المستوجبة (556,000)    (2)

 
 ( 2( -)1)الدخل السنوي الصافي   438,120 5 

 
 الدخل الشيري الصافي  453,177    

 
 دينار فإن مدخولو الصافي 600وبالتالي نالحع في ىذه الحالة ورغم تحقيق األجير ألجر إضافي قدره 

 دينار مما ينجر عنو في مثل ىذه الحالة إما رفض 11لم يحقق أؼ إرتفاع بل شيد إنخفاضا سنويا يقدر بـ
األجير لمقيام بساعات عمل إضافية مع كل ما ينجر عنو من خسائر لممؤسسة أو اضطرار المؤسسة 

. لخالص ىذه األجور اإلضافية دون التصريح بيا
 
 
 
 



 
2014 ابألحكام اجلبائية اليت نص عليها مشروع قانون املالية لسنة ةالتونسية املتعلقمقرتحات مجعية اخلرباء احملاسبني الشبان ابلبالد   

 28  © مجعية اخلرباء احملاسبني الشبان ابلبالد التونسية

: 3مثال عدد 
لنفترض أن الشخص المذكور في المثال األول والذؼ يحقق قصرا مداخيل متأتية من األجور قد تمتع 

خالل السنة الموالية من الترقية المينية الناتجة عن تطبيق التدرج الميني مما مكنو من تحقيق زيادة في 
في ىذه الحالة يتم احتساب الضريبة المستوجبة عميو و و .  دينار540 ليصبح %8أجره الخام بنسبة 

: دخمو الصافي كما يمي
 

 
 األجر الشيرؼ الخام  540,000      

 
 األجر السنوؼ الخام  480,000 6   

 
 تطرح مساىمة األجير في الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي (594,864)     

 األجر السنوؼ الخام صاف من األعباء اإلجتماعية  885,136 5    (1)

 
 %(10)طرح بعنوان األعباء المينية   588,514      

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بعنوان المرتبات و األجور  296,622 5   

 
 طرح بعنوان الحالة واألعباء العائمية (240,000)     

 
 الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بعنوان المرتبات و األجور  056,622 5   

 الضريبة عمى الدخل المستوجبة (536,400)      (2)

 
 ( 2( -)1)الدخل السنوي الصافي   348,736 5   

 
 الدخل الشيري الصافي  445,728      

 
 دينار سنويا 480وبالتالي نالحع أيضا في ىذه الحالة ورغم تمتع األجير بزيادة في أجره الخام تقدر بـ 

 د سنويا نتيجة حرمانو من اإلعفاء المقترح 372فإن مداخيمو السنوية الصافية سوف تشيد إنخفاضا بـ 
.  دينار5000بعد تجاوز السقف المحدد بـ

 
ونظرا لكل ىذه النقائص فإن الجمعية ترى أنو من غير الممكن إعتماد ىذا اإلعفاء في صيغتو 

. المقترحة
ولذا فإن الجمعية تقترح إعادة صياغة ىذا اإلعفاء عبر إعادة النظر في سمم الضريبة عمى الدخل بتحيين 

 1500 إلى 0)عوضا عن  ( دينار5000 إلى 0) من %0الشريحة األولى من المداخيل الخاضعة لنسبة 
.  (دينار
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  م  ت ألال  السحرق  امحم اعقمتريال

 
 

 
 :77الفصل 

 
 المتعلك بمانون المالٌة لسنة 2012 دٌسمبر 29 المإرخ فً 2012 لسنة 27 من المانون عدد 63 من الفصل I من الفمرة 4تنّمح أحكام العدد 

:  كما ٌل2013ً
 
األشخاص الطبٌعٌٌن الخاضعٌن للضرٌبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائً والذٌن ٌفوق دخلهم السنوي الصافً  (1

. من الدخل السنوي الصافً% 1 دٌنار وذلن بنسبة 20.000
 

وٌشمل الدخل السنوي الصافً الخاضع لألتاوة المذكورة المداخٌل الخاضعة للضرٌبة تطرح منها الضرٌبة على الدخل المستوجبة وتضاف إلٌها 
.  المداخٌل المعفاة والمداخٌل الموجودة خارج مٌدان تطبٌك الضرٌبة على الدخل وكذلن المداخٌل الخاضعة ألنظمة جبائٌة خاصة

 
: وال تستوجب هذه األتاوة على 

 
المبالغ الراجعة إلى األشخاص غٌر الممٌمٌن غٌر المستمرٌن، - 
.  مكرر من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات31 و27المٌمة الزائدة المنصوص علٌها بالفصلٌن - 
 

 من مجلة الضرٌبة على الدخل 53 و52وتستوجب األتاوة المذكورة، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للخصم من المورد المنصوص علٌه بالفصلٌن 
من المبالغ صافٌة من الخصم من المورد ، وعن طرٌك التسوٌة عند إٌداع % 1والضرٌبة على الشركات، عن طرٌك الخصم من المورد بنسبة 

. التصرٌح السنوي بالضرٌبة على الدخل
 

.  دنٌار سنوٌا بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة20.000على كل المكافآت التً ٌفوق مبلغها الجملً % 1وٌطبك الخصم من المورد بنسبة 
 

 .وال تطرح األتاوة من الضرٌبة على الدخل. وتستخلص األتاوة المذكورة فً نفس اآلجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضرٌبة على الدخل

 
 مقرتح اجلمعية

 
ترػ الجمعية أن تطبيق الخصم من المورد بعنوان ىذه األتاوة عمى كل المبالغ الخام المدفوعة  بعنوان 

الذي ينص عمى أن ىذه األتاوة يتناقض مع المبدأ  دٌنار  20.000المكافآت التً ٌفوق مبلغها الجملً 
   .توظف عمى المداخيل الصافية وال عمى رقم المعامالت

كما أن سن ىذا الخصم من المورد عمى المداخيل بخالف األجور والجرايات من شأنو خمق فوائض 
         2014إضافية لمضرائب يصعب إستيعابيا خاصة وأن تطبيق ىذه األتاوة يقتصر عمى السنوات 

. 2015و 
وباعتبار أن ىذه المبالغ خاضعة لمخصم من المورد بعنوان الضريبة عمى الدخل فإنو ال يمكن بأية حال 

. لألشخاص المحققين ليذه المداخيل التيرب الحبائي
وبالتالي فإن  الجمعية تدعو إلى حصر ىذا اإلجراء عمى المداخيل المتأتية من األجور والجرايات 

 . واإليرادات العمرية
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  مقترحا أإتر اعلجمعي

 
  تالحع الجمعية عدم إدراج تمديد الطرح الكمي لألرباح المتأتية من عمميات التصدير مما ينجر عنو

 .2014عمى أرباح التصدير و ذلك انطالقا من سنة % 10تطبيق نسبة 
و نظرا لموضعية االقتصادية الصعبة التي تمر بيا البالد و النقص الممحوظ في االستثمار المباشر 

الخارجي و إمكانية مغادرة الشركات األجنبية الناشطة حاليا و التي استوفت مدة الطرح، فإن الجمعية 
تقترح التمديد في الطرح الكمي لألرباح المتأتية من عمميات التصدير في انتظار مراجعة المنظومة 

 الجبائية خاصة بعد ضعف معايير جاذبية البالد المتمثمة في األمن و اإلستقرار و باإلمتيازاتالخاصة 
 .التخفيضات المتتالية لمتصنيف اإلئتماني من طرف مؤسسات الترقيم العالمية

 
  تالحع الجمعية بكل أسف ورغم تأكيدىا من خالل مقترحاتيا حول قانون المالية لمسنة الفارطة عمى

ضرورة الحد من تعقيد القوانين و ضرورة الحد من الشروط الجبائية التي أصبحت تثقل كاىل 
المؤسسات و األشخاص الطبيعيين الخاضعين لمنظام الحقيقي فإن ىذه السياسة ال تزال معتمدة 

تبديد لمجيودات المؤسسات عند تطبيق ىذه اإلجراءات المتعددة و التشريع الجبائي رغم ما تسببو من 
عوض التركيز عمى صمب أعماليا وتطوير منتوجاتيا والبحث عن أسواق جديدة خاصة في المعقدة 

 . الظروف اإلقتصادية الحالية التي تشيدىا البالد
لذا تحث الجمعية عمى تعجيل مراجعة المنظومة الجبائية و ذلك بالتقميص في النصوص القانونية و 

 .تبسيط اإلجراءات و توحيد جميع النصوص في مجمة عامة لألداءات
 
  تؤكد الجمعية عمى أىمية إعتماد المحاسبة دون سواىا كأساس الحتساب الضريبة وتحث عمى العمل

عمى الحد من الفوارق بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية و ذلك عبر التمكين من طرح جميع 
األعباء الحقيقية والمتعمقة بنشاط المؤسسة دون تحديد أؼ سقف لذلك وطرح المدخرات المسجمة 

 .بالمحاسبة كمما كانت مبنية عمى عوامل ومؤشرات ومعطيات حقيقية وواقعية
 

  كما تحث الجمعية عمى التسريع في مراجعة عميقة لمنظام التقديرؼ لمضريبة بعنوان األرباح الصناعية
حداث آليات لمراقبة القطاع الموازؼ ومحاربة التيرب الجبائي حتى تتحقق العدالة الجبائية  و التجارية وا 

 .المرجوة
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  تقترح الجمعية إحداث معموم جوالن يوظف عمى السيارات األجنبية التي تدخل التراب التونسي وذلك
و يقع تحديد . قصد تعزيز موارد صندوق الدعم باعتبار أن ىذه العربات تستعمل المحروقات المدعمة

 .ىذا المعموم عمى أساس عدد الخيول الجبائية وسعة اإلسطوانة
 

 خدمات ومزّودؼ  لتشمل المساحات الكبرػ 35% نسبة يق مجال تطبيعتوستقترح الجمعية  كما 
 .االنترنات

 
  وأخيرا تالحع الجمعية عدم تطبيق بعض المؤسسات العمومية لمخصم من المورد بالرغم من وجود

ويتجمى ذلك لدػ الصندوق الوطني لمتأمين عمى المرض . نصوص قانونية تنص عمى وجوبية ذلك
(CNAM) الذؼ ال يقوم بالخصم من المورد عمى المبالغ المدفوعة لفائدة مسدؼ الخدمات الصحية 

 . و تجار المواد الصيدلية والشبو صيدلية (عمى غرار األطباء والمصحات)
وبالتالي تدعو إلى حث المؤسسات العمومية عمى إحترام واجب الخصم من المورد لتعزيز موارد 

 . الخزينة
 

 
 

 


