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ّعلى االرقابة الجبائية     سات الكبرّىملؤس 
 

في النسيج الاقتصادي من حيث دفع الاستثمار  سات الكبرى بدور هام  تضطلع املؤس  

وتكتس ي الرقابة . والتصدير والتشغيل وتمويل ميزانية الدولة عبر ألاداءات املباشرة وغير املباشرة

والتهرب الجبائي املرتبطة بهذا  ة بالنظر إلى مخاطر الغش  سات أهمية خاص  الجبائية على هذه املؤس  

 .دي لهاسات وضرورة التصالصنف من املؤس  
 

ف في سات الكبرى تكليف إدارة املؤس   (1)8002 لسنة 49بموجب ألامر عدد  وتم   بالتصر 

ة قطاع نشاطها أو أهمي  امللفات الجبائية لصنف من املؤس   وضبط . ة رقم معامالتهاسات باعتبار خاص 

لوشروط مجال  (2)8002لسنة  802ألامر عدد 
 
سات كامل املؤس  بالنظر لها حيث ترجع  هذه إلادارة تدخ

  اتالقطاع املالي وقطاعالناشطة في 
 
سات التي املؤس   صاالت وإلاسمنت واملناجم وكذلكاملحروقات والات

ق  ها الاجتماعي بواليات تونس واملتواجد مقر   د.م 20أو يفوق  رقم معامالت سنوي خام يساوي تحق 

وفضال عن إسداء الخدمات الجبائية للمؤسسات الكبرى الراجعة لها  .ومنوبة وأريانة وبن عروس

 . بالنظر، عهد لهذه إلادارة القيام بأعمال الرقابة الجبائية عليها
 

سات املؤس   وبلغ عدد، 8029عونا في موفى سنة  94بلغ عدد أعوان إدارة املؤسسات الكبرى 

اريح ـــإيداع التصوبلغت نسبة . 8022في سنة  8004و 8029 في سنة 1766 تدخلهامجال  املندرجة في

في  %45ات وفي خصوص الضريبة على الشرك % 65,24ما يناهز   8029بعنوان سنة لديها الجبائية 

املردود املالي ملختلف  وبلغ. 8024إلى غاية شهر جويلية وذلك خصوص ألاداء على القيمة املضافة 

شهادة لفائدة  25.464إلادارة خالل نفس السنة هذه دت نوأس. 8029في سنة  (3)د.م 244 تهاتدخال

 .منظوريها
 

سات  لة في مستوى قطب استخالص أداءات املؤس  وبلغت جملة املوارد الجبائية املحص 

الراجعين منظومة التصريح باألداء عن بعد غير  املنخرطين في منالكبرى بما فيها املوارد املحصلة 

ل نسبة  8029د خالل سنة .م 4.294ا قدره ــــالكبرى مات ـــــسإلى إدارة املؤس   بالنظر
 
%  59,24وهو ما يمث

 .من جملة املوارد الجبائية مليزانية الدولة لنفس السنة
 

سات الكبرى دارة املؤس  إ إلى جعة بالنظراسات الر قة للمؤس  املراجعة الجبائية املعم   تتم  و 

ة وألابحاث من قبل  اأساس ةوحدة املراقبة الوطني   (4)2442لسنة  224عدد  ستنادا إلى ألامر او . الجبائي 

                                                           
(1)

ق بتنظيم وضبط مشموالت املصالح الخارجية لإلدارة العامة لألداءات بوزارة املالية 8002جانفي  24املؤرخ في  8002لسنة  49ألامر عدد 
 
 .واملتعل

(2)
ة لألداءات 8002جانفي  84املؤرخ في  8002 لسنة 802ألامر عدد  ق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة املؤسسات الكبرى باإلدارة العام 

 
 . واملتعل

(3)
 الذين  يرجعون بالنظر إلدارة املؤسسات الكبرى يتضمن املردود الجملي لوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية املردود املحصل من املطالبين باألداء 

 .وإلى غيرها من املراكز الجهوية ملراقبة ألاداءات
(4)

ق بتنظيم وزارة املالية كما تم  إتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة 2442أفريل  85املؤرخ في  2442لسنة  224عدد  ألامر 
 
  .واملتعل
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قة الوحدة تتولى الجبائية لعدد من املطالبين باألداء على املستوى الوطني للملفات القيام باملراجعة املعم 

فة .سواء بالنظر إلى رقم معامالتهم أو إلى طبيعة نشاطهم
 
جمع املعلومات واملعطيات الالزمة ب وهي مكل

لعمليات الرقابة الجبائية وبالقيام باألبحاث في املادة الجبائية وفي مجال مكافحة الغش  والتهر ب 

. الجبائي واستغالل نتائج ألابحاث ملساعدة بقية مصالح الرقابة الجبائية الخارجية في عملياتها الرقابية

 .د.م869,896قدرهما 8029نة بلغ املردود املحصل من قبلها في سو 
 

سات الكبرى إدارة املؤس   صلبقة إحداث خلية مراجعة معم   8028تم  في أواخر سنة و 

ة في مجال املراجعة املعم   ة وألابحاث الجبائي  قة بالنسبة إلى ملساندة مجهود وحدة املراقبة الوطني 

 .سات التي تتقدم بمطالب استرجاع فائض ألاداءؤس  امل
 

حجم سات الكبرى بالجزء ألاوفر من الشركات الراجعة بالنظر إلى إدارة املؤس  تستأثر و 

لوالبالغ  الوطني الصعيد املمنوحة علىالجبائية إلامتيازات  ما  8029-8020السنوي خالل الفترة  همعد 

لت . (1)د.م 8.522قيمته 
 
له املصاريف الجبائية بهذا العنوانومث من  % 22,62 خالل نفس الفترة ما معد 

 .من الناتج الداخلي الخام%  5,59يزانية الدولة وملجملة املوارد الجبائية 
 

ما قيمته إلى سات الكبرى الامتيازات الجبائية املمنوحة في مستوى إدارة املؤس   حجم وارتفع

ل  8029د خالل سنة .م 220
 
على  (2)املمنوحة إلامتيازاتهذه من جملة  % 55,96 نسبةوهو ما يمث

عت . إلامتيازات بعنوان التوريد وذلك دون اعتبار  املستوى الوطني
الضريبة  بينهذه الامتيازات وتوز 

بعنوان توقيف ألاداء على و  8029-8022مؤسسة خالل الفترة  444انتفعت بها التي على الشركات 

 . 8022-8022مؤسسة خالل الفترة  942انتفعت بها والتي القيمة املضافة 
 

لة  ة املوارد الجبائية املحص  أهمية و من ناحية سات الكبرى املؤس  بعنوان وبالنظر إلى أهمي 

ة تولت الدائرة إنجاز مهم  ، من ناحية أخرى  التي تنتفع بها هذه املؤسساتحجم إلامتيازات الجبائية 

وذلك قصد الوقوف على مدى سات ملؤس  صالح املعنية بالرقابة الجبائية على هذه الدى املرقابية 

ة من سنة وشملت املهم  .الجبائية عليهانجاعة الرقابة  مع  8029إلى سنة  8020ة أساسا الفترة املمتد 

 .أو الحقة الرجوع عند الاقتضاء إلى فترات سابقة
 
في هذا عليها تم  الوقوف  قت النقائص التيوتعل

ساتاملسندة لهبائية إلامتيازات الجوبمراقبة املراجعة الجبائية بالخصوص   .ذه املؤس 
 

ة سات الكبرى املؤس  الرقابة الجبائية على  محدودية إلى الوقوف على وخلصت هذه املهم 

  وخاصة منها تلك املنتفعة بامتيازات جبائية
 
 . الجبائيب للتهر  ل مخاطر كبرى والتي تشك

  

                                                           
(1)

 .باعتبار إلامتيازات الجبائية املمنوحة من قبل مصالح الديوانة عند التوريد
(2)

ة لألداءات وإلادارة العام   معطيات  .ة لإلمتيازات الجبائية واملاليةمن إلادارة العام 
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ّأبرز املالحظات 
 

 املراجعة ألاوليةّ-

 

ة من  سات الكبرى باملراجعة ألاولي   % 2إلى  8004في سنة  % 89تراجعت نسبة تغطية املؤس 

الخدمات  إسداءوذلك خاصة نتيجة توجيه إدارة املؤسسات الكبرى تدخلها أساسا نحو  8022في سنة 

 . للمطالبين باألداء والتي شهدت خالل نفس الفترة تضاعفا في حجمها

 

حيث اعتمد الجزء ألاوفر وال تستند برمجة املراجعة ألاولية إلى منهجية تحليل املخاطر 

على عنصر التسبقة على ألاداء والتكوين  8022-8022من املراجعات املنجزة خالل الفترة %(  45,22)

 .املنهي دون غيرها من العناصر

 

ة  44وتبين من خالل النظر في عينة متكونة من                 أنجزت خالل الفترةمراجعة معمق 

ه تم في إطار ما يفوق  8020-8029
 
تعديالت جبائية كان باإلمكان إقرار  من هذه املراجعات%   50أن

ن لها في إطار مراجعات أولية
 
 . التفط

 

ويجدر العمل على تكثيف املراجعة ألاولية ومزيد إحكامها وذلك بهدف تعزيز دورها الوقائي 

 .جبائية إضافية للدولةوتحقيق موارد 

 

قةّ-  املراجعة املعم 

 

ة بعض النقائص حدت من نتائجها تعلقت أساسا بآليات البرمجة  شابت املراجعة املعمق 

واتضح بخصوص البرمجة افتقار هياكل املراقبة . وبتغطية املؤسسات الخاضعة للمراقبة الجبائية

ول إجراء تقاطعات بين معايير مختلفة مما
 
ص من نسبة تغطية ملفات تنطوي على  ملصفوفة تخ

 
قل

بح أو بفائض أداء متواصل أو ويذكر في هذا الصدد املعايير املتصلة بتدني هامش الر . مخاطر غش جبائي

 % 2,29متواصل والتي اقتصرت حصة امللفات املبرمجة استنادا إلىيها على التوالي على نسبة  بعجز 

 . 8029إلى سنة  8020خالل الفترة من سنة  % 5,89و %2,86و

 

قة إلى سقوط سنوات بالتقادم إذ يذكر أن  ت محدودية تغطية الشركات باملراجعة املعم  وأد 

سات الناشطة في قطاع املحروقات و % 89,84 من شركات إلاستثمار لم تخضع إلى  % 80,88من املؤس 

قة منذ تاريخ إنشاءها أو تاريخ إدر   ". صادق"اجها بمنظومة مراجعة معم 
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وساهم التباين في تأويل النصوص بين إدارة الجباية من ناحية واملؤسسات موضوع املراجعة 

قة من ناحية أخرى ال سيما في قطاع الاسمنت وقطاع املحروقات والقطاع البنكي في التأخير في  املعم 

 من مبالغ التعديالت ا
 
. لجبائية خالل مرحلة النزاع القضائيآجال البت في املراجعات وكذلك في الحط

 . ويعزى هذا الوضع أساسا إلى عدم وضوح إلاطار القانوني وإلى النقص في شموليته

 

ومن شأن العمل على تجاوز إلاشكاالت القانونية املطروحة أن يساعد على الرفع من نجاعة 

اعات املعنية وفي البت  في املراقبة الجبائية على هذه املؤسسات بما يساهم في تحسين مردود القط

 .امللفات العالقة بهذا العنوان في أفضل آلاجال

 

 رقابة الامتيازات الجبائيةّ-

 

سات الكبرى والهياكل ذات العالقة  تم  الوقوف على ضعف وكالة )التنسيق بين إدارة املؤس 

نحيث ...( النهوض بالصناعة والتجديد، مركز النهوض بالصادرات، إلادارة العامة للديوانة نقص في  تبي 

ات املنتفعة باالمتيازات الجبائية وهو ما ساهم في الحد    تبادل املعطيات بينها حول الانجاز الفعلي للعملي 

 .من نجاعة الرقابة على الامتيازات الجبائية

 

لت املراجعات ألاولية بعنوان توقيف ألاداء على القيمة املضافة والطرح من الضريبة على 
 
مث

من جملة املراجعات ألاولية املنجزة خالل الفترة %  5,82و%  2,24الشركات ما نسبته على التوالي 

ك بالنظر إلى ارتفاع  حجم املردود الجبائي املحصل بهذا وتعتبر هذه النسب ضعيفة وذل 8022-8022

العنوان حيث يذكر أن  مردود مراجعة إلامتيازات الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات بلغ خالل 

ل .م 22,944نفس الفترة 
 
 . من املردود املالي لجملة املراجعات ألاولية%  25,65د وهو ما يمث

 

تي من التعديالت الجبائية بعنوان إلامتيازات الجبائية في إطار وبلغ املردود املالي املتأ

قة  ع بين ألارباح املعاد استثمارها .م 942,249املراجعات املعم 
ورقم املعامالت ( د.م 848,222)د توز 

ب (. د.م 802,425)املتأتي من التصدير  وتترجم هذه النتائج ارتفاع نسبة املخاطر املرتبطة بالغش  والتهر 

 . بائي في مجال الامتيازات الجبائيةالج

 

ت من  دة في خصوص التثب  ة موح  تفتقر الهياكل املكلفة بمراقبة الامتيازات الجبائية إلى منهجي 

ر الشروط القانونية لالنتفاع بالطرح من الضريبة على الشركات حيث ال يتم على سبيل املثال 
 
توف

دات املت قة باإلنجاز الفعلي لالستثمار والوثائق املثبتة لرقم تطبيق نفس التمش ي في مراقبة املؤي 
 
عل

 . املعامالت املتأتي من التصدير
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ن عدم تصفية  ا بخصوص الامتيازات الجبائية بعنوان ألاداء على القيمة املضافة فقد تبي  أم 

د في موفى سنة  29.469 ة الشهادات  8029قسيمة طلب تزو  ة وذلك بالرغم من انتهاء صلوحي  العام 

قة بها
 
اة على مخاطر استعمالها دون وجه حق  وهو ما من .املتعل د غير املسو  وتنطوي قسائم طلبات التزو 

ولة  .شأنه أن يؤدي إلى التهرب الجبائي وبالتالي إلى التقليص من موارد ميزانية الد 

 

تغطية وتوص ي الدائرة بخصوص الرقابة على الامتيازات الجبائية بالرفع من مستوى 

قة مع إلاسراع في تسوية قسائم طلبات  سات املنتفعة بهذه الامتيازات بمراجعات أولية ومعم  املؤس 

اة والحرص على توحيد آليات املراقبة بهذا العنوان وذلك بهدف تدعيم دورها الردعي  د غير املسو  التزو 

ّ.في مقاومة الغش والتهرب الجبائي
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I- ة ّاملراجعة الجبائي 

 

ي . ام الجبائي التونس ي على مبدأ التصريح التلقائي باألداءيقوم النظ
 

ب هذا التمش 
 
ويتطل

د بواجب  ز إجماال بالتقي  سات الكبرى التي تتمي  تحقيق النجاعة في أعمال املراقبة الجبائية للمؤس 

قت بآليتي املراجعة الجبائي   .التصريح الجبائي
 
ة وأفضت أعمال الرقابة إلى الوقوف على مالحظات تعل

قة ة املعم  ة واملراجعة الجبائي   . ألاولي 

 

ليةة الجبائيّ املراجعة  -أ  ألاو 

 

 
 
ل املراجعة ألاولية في مراقبة ومراجعة التصاريح والعقود والكتابات املودعة لدى مصالح تتمث

  56طبقا ألحكام الفصل  املراجعةهذه  تتم  الجباية و 
 
 توبلغ. ة الحقوق وإلاجراءات الجبائيةمن مجل

الي أفضت إلى مردود م مراجعة626ما عدده  8022إلى  8022خالل الفترة من املنجزة لية املراجعات ألاو  

 و  .(1)د.م 25,286بمبلغ
 
 .نجاعتهاوبمحدودية ببرمجة املراجعات أساسا  إلاخالالت في هذا الجانب قتتعل

 

لية إلى منهجية التصر ف حسب البرمجة املعتمدة بخصوص املراجعات ألاو  ال تستند و 

 . املخاطر
 
سات الكبرى سات في مستوى إدارة بنشاط املؤس   قةفبالرغم من أهمية املخاطر املتعل املؤس 

التسبقة على ألاداء على التكوين عنصر استأثر ، الجبائيةباإلمتيازات القطاعية أو  املرتبطة بالجبايةو 

 بخصوص%  5,02مقابل نسبة  8022-8022املراجعات خالل الفترة جملة من %  45,22بنسبة املنهي

 .م 22,944مردودا قدره في املقابل حققت  التيإلامتيازات بعنوان الضريبة على الشركات 
 
ل د وهو ما يمث

 .ليةألاو  من املردود املالي لجملة املراجعات %  25,65

 

ارنة بالسنوات ألاولى ـــة مقألاولي  سات باملراجعة نسبة تغطية املؤس   8022وتراجعت في سنة 

في  8004إلى ليصل سات عدد املؤس   تضاعفولئن . 8004في سنة  % 89 مقابل% 2 إلىإلحداث إلادارة 

 فإن  عدد املحق   8004في سنة  2020مقابل  8022 سنة
 
في  89استقر  في حدود املراجعة بفين قين املكل

 .8004 في سنة 82مقابل  8022سنة 

 

 8029سات الكبرى في سنتي في إدارة املؤس   قكل محق  لة ألاولية ياملراجعات الجبائ وبلغ معدل

م  88و 82ا جعلها على التوالي في املرتبة مم  مراجعة  4,46و 4,92ما عدده على التوالي  8022و
 
في سل

 .الجهوية ملراقبة ألاداءات املراكز 

                                                           
(1)

 .د.م 242والذي بلغ  8022ذلك دون اعتبار املردود املالي إلاستثنائي للمراجعة ألاولية التي خضعت لها الشركة التونسية لتكرير النفط خالل سنة و 
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د بالتنظيم الهيكلي املنصوص عليه  ن تبي   8002لسنة  49باألمر عدد وفضال عن عدم التقي 

سات الكبرى والذي يقوم على أربعة فرق عمل تسمى املخاطب الجبائي  أن  التنظيم الفعلي إلدارة املؤس 

سات الكبرى  صلة تغليب ألاعمال املت   فقد تم  . الوحيد لم يساهم في تدعيم الرقابة الجبائية للمؤس 

ر  املراقبة الجبائيةعلى حساب أعمال الجبائية للمطالب باألداء بإسداء الخدمات  وذلك ملجابهة تطو 

ق ما معدله بلغ عدد الشهادات إلادارية املسندة من قبل كل محق   حيثحجم ألاعمال بهذا العنوان 

ومن شأن تدعيم املوارد البشرية لإلدارة أن يعزز تغطية املطالبين باألداء . 8029شهادة في سنة  242

 .بهذا الصنف من املراجعة

 

 
 
الدورية أ قة بتنظيم مصالح الجباية على ضرورة تكريس مبدورغم تنصيص املذكرات املتعل

ه دة بأربع سنوات على ألاقص ى في التصرف في امللفات الجبائية واملحد  
 
تفعيل هذا إلاجراء في  لم يتم  فإن

حافظ حيث  سات الكبرى سات بين رؤساء الفرق واملحققين بإدارة املؤس  توزيع ملفات املؤس   خصوص

إليه منذ إحداث إلادارة وذلك باستثناء عملية تجميع ملفات  بها ق على امللفات التي عهدكل محق  

 . فريق عمل واحدالذي عهد بها إلى سات الناشطة في قطاع البترول املؤس  

 

سات الكبرى من طابعها وساهم عدم تجريد عديد الوثائق الواردة على مصالح إدارة املؤس  

ي نة بها  ،املاد  قيام الوذلك بغاية على غرار القوائم املالية في الحد  من استغالل املعطيات املضم 

 .نها وتقص ي مواطن التهرب الجبائيباملقاربات الالزمة بي

 

لتطبيقة مخصصة " رفيق"منظومة افتقار  8024ويلية ج إلى غاية موفى شهر كما تبين 

وذلك بالرغم من أهمية املبالغ التي يتم  تعبئتها سات إنتاج املحروقات ؤس  ملريح باألداء االتصملعالجة 

              ضمن برنامج أعمالها التطبيقةتركيز هذه إلادارة العامة لألداءات بوقد تعهدت  ،بهذا العنوان

 . 8022لسنة 

 

متابعة الوضعية الجبائية لهذه يحد  من نجاعة ف على هذا النحو أن ومن شأن التصر  

التثبت من صحة املعطيات املصرح  تحديد قائمة في إلاغفاالت في إلابان ودون  دون  يحول و سات املؤس  

من قبل هذا الصنف من املؤسسات خاصة في ظل تشعب إلاطار القانوني الذي يحكم جبايتها يدويا بها 

 .وحجم ألاعمال املادية التي تتطلبها الرقابة على التصاريح املودعة يدويا

 

ن  إلى وجود تعديالتقة من تقارير املراجعات املعم   (1)نةفحص عي   وأفض ى
 
كان باإلمكان التفط

ق 42وبلغ عدد هذه التعديالت  .ليةلها في إطار مراجعات أو  
 
 .من املراجعات%  50بما يفوق  تعديال تعل

                                                           
(1)

ل  44تم  فحص 
 
قة املنجزة خالل الفترة  % 22نسبة تقرير وهو ما يمث  .8029-8020من مجموع املراجعات املعم 
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تطابق رقم املعامالت املصر ح به عدم و %(  80)وتمحورت التعديالت أساسا حول إلامتيازات الجبائية 

  وأمتيازات العينية الا احتساب عدم و %(  25,85)التصاريح الشهرية مع سنويا 
 
ل في مساهمات املشغ

كما . %( 88,04) ن املورد بعنوان املرتبات وألاجور ضمن قاعدة الخصم منظام التأمين على املرض  إطار

 %(. 6,52)قاعدة ألاداء بشملت التعديالت إدماج الهبات وإلاعانات 

 

يجدر العمل على قة، أمام محدودية املوارد البشرية املتوفرة للقيام باملراجعة الجبائية املعم  و 

 ومزيد إحكامها ألاولية املراجعة  تكثيف
 
الكشف عن  ويساعد على الوقائي ن من تعزيز دورهابما يمك

ب الجبائي  . تحقيق موارد جبائية إضافية للدولةعلى و  حاالت الغش والتهر 

 

 قةاملعم ّ بائيةالج املراجعة -ب

 

 
 
آلاليات التي تعتمدها إدارة الجباية للتثبت من الوضعية  قة إحدى أهم  ل املراجعة املعم  تمث

ما  8029إلى سنة  8020من سنة خالل الفترة  املنجزةاملراجعات  توبلغ. الجبائية للمطالب باألداء

بعنوان د .م 24,240سات الكبرى لدى إدارة املؤس   وبلغ مردود املراجعة املعمقة .مراجعة 222عدده 

                            فقد بلغ املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية وحدة مردود اأم   .8029و 8025 سنتي

إلاتصاالت و املالية اتقطاع بعنوان  %42منها  8029 إلى 8020خالل الفترة من  (1)د.م 2.652,484

  وتم  . املحروقاتو 
 
قت أساسا بمسار املراجعة وبإشكاليات في هذا الخصوص الوقوف على نقائص تعل

 .بعض القطاعاتلإلاطار القانوني  تخص  

 

 قةمسار املراجعة املعم ّ -1

ّ 

د بمتطلبات الجودة خالل املسار الرقابي وذلك قة بمدى التقي  ترتبط فعالية املراجعة املعم  

 .املآل متابعةو  خاصة من حيث البرمجة وإلانجاز 
 

ّبرمجة املراجعات 1-1
 

تتم  برمجة املراجعات في مستوى إلادارة العامة لألداءات بهدف تحقيق املردود من ناحية 

تضمن وت. (2)"املساعدة على اتخاذ القرار"والعدالة الجبائية من ناحية أخرى وذلك استنادا إلى تطبيقة 

                                                           
(1)

رة املؤسسات يتضمن املردود الجملي لوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية املردود املحصل من املطالبين باألداء الذين ال يرجعون بالنظر إلدا

 الكبرى 
(2)

تمكن من انتقاء ملفات حسب مؤشرات ومقاييس على غرار النتيجة املحاسبية السلبية خالل عدة   ACCESSمنظومة تم تطويرها باستعمال برمجية

 ،...سنوات وتراجع النتيجة الجبائية وأهمية التعديالت الجبائية بالطرح ونسبة رقم املعامالت غير الخاضع لألداء
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 التطبيقة املعتمدة جملة من ألا 
 
فائض أداء متواصل أو عجز على غرار  ل معاييرا للبرمجةسباب التي تشك

سات تتم على برمجة املؤس   غير أن  ....متواصل أو تراجع رقم املعامالت أو تراجع النتيجة املحاسبية

تحليل على مصفوفة  ابناءتقاطع عدد من هذه املعايير أو دون الاستناد في ذلك إلى معيار وحيد  أساس

 . خاطرامل

 

ساتففضال عن برمجة  ل ( %43,78)التي تتقدم بمطالب إرجاع فائض ألاداء  املؤس 
 
يشك

لت 
 
سات تفادي التقادم الهاجس الثاني في البرمجة حيث مث ة سنوات مراقبتها منذ عد   التي لم تتم  املؤس 

سات من جملة  % 20,22ما نسبته   . املبرمجةاملؤس 

 

قة في بعض الحاالت إلى ت محدودية تغطية الشركات باملراجعة اوبالرغم من ذلك أد   ملعم 

  24بالتقادم وذلك خالفا للفصل  بعنوان بعض السنوات أداءات سقوط
 
ة الحقوق وإلاجراءات من مجل

تدارك إلاغفاالت وألاخطاء وإلاخفاءات التي وقعت معاينتها قبل موفى نص  على ضرورة يالجبائية والذي 

            ن أن  فقد تبي  .خاللها تحقيق العمليات املوجبة لدفع ألاداء السنة الرابعة املوالية للسنة التي تم  

سات من  % 89,84 من شركات إلاستثمار لم تخضع إلى  % 80,88الناشطة في قطاع املحروقات واملؤس 

              أداءات كما يذكر سقوط ". صادق"قة منذ تاريخ إنشائها أو تاريخ إدراجها بمنظومة مراجعة معم  

إحدى الشركات ألاداءات إلى وشمل التقادم بالنسبة مؤسسة كبرى  860 لدىبالتقادم  8020سنة 

 .سنوات 20بعنوان 

 

من جملة  %4,88على نسبة إلى طبيعة نشاطها  بالنظر سات ؤس  املبرمجة اقتصرت و 

سات  ل دودة مقارنة باملردود حيث هذه النسبة مح وتعد   .8029-8020خالل الفترة املراقبة املؤس 
 
مث

  مردود
 
من مردود  % 95,52و %22,08 مانسبتهعلى التوالي وقطاع املحروقات  صاالتقطاع املالية والات

 .املراجعة الجبائية بوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية

 

د امتيازات صلة بقطاع املحروقات وتعد  ب املادة الجبائية والخدمات املت  فرغم تشع  

            صلة به وفي الخدمات املت  ( شركة 282)للشركات الناشطة بهذا القطاع  إلاستغالل والعدد الهام  

ولم .8029-8020شركة خالل الفترة  22قة سوى بخصوص إنجاز مراجعة معم   لم يتم  ( شركة 204)

 .أعوان 4راقبة في أقص ى الحاالت املعدد املحققين املكلفين بيتجاوز 

 

محدودية تغطية امللفات ذات املخاطر حيث اقتصرت البرمجة  فيهذا الوضع  كما ساهم

على التوالي على نسبة متواصل  أو عجز متواصل  فائض أداءلى تدني هامش الربح أو ألسباب تعود إ

 .8029إلى  8020من  خالل الفترةمن جملة امللفات املبرمجة %5,89و %2,86و 2,29%
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ّإنجاز املراجعات 1-2

 

 
 
فقد  .ات أساسا بسير عمليات املراجعة وبمتابعتهااملراجعإنجاز بخصوص قت النقائص تعل

عند عرضها على اللجنة الفرعية حال النقص في تضمين املعطيات ببطاقات متابعة عمليات املراجعة 

طبيعة  على غرار ةهام  معطيات دون توثيق  (1)قة للملفات الجبائيةملتابعة وتأطير نتائج املراجعة املعم  

ائل محل الخالف وكيفية املسو ألاعمال الرقابية املنجزة وكذلك موقف املحققين أو أعضاء اللجنة 

 .فيها البت  

 

 
 
ت إلاخالالت التي شابت مسار املراجعة إلى الحط املبالغ املضمنة بقرارات التوظيف  من وأد 

 .د.م 2,906د إلى .م8,696من  شركات 5بالنسبة إلى  إلاجباري في مرحلة النزاع القضائي

 

 
 
  ه تم  ويذكر على سبيل املثال أن

 
 8029جانفي  2بتاريخ  بموجب الحكم الابتدائي الصادر الحط

د إلى .م 0,269من  شركة ناشطة في مجال التنقيب عن النفطمن مبلغ قرار التوظيف الصادر ضد 

إلى تسرب خطأ في احتساب طرح وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية تفطن  وذلك إثر د .م 0,256

 .ألارباح من الضريبة على الشركات

 

في قرار التوظيف إلاجباري سات الكبرى إدارة املؤس  إعادة نظر يذكر في نفس السياق كما 

ويعود . د.م 0,962إلى  د.م 0,202ليتم الحط جزئيا من مبلغ التعديالت من ( 22/8029عدد )هاالصادر عن

مبالغ بعنوان إلى عدم التفطن أثناء املراجعة إلى أن رقم املعامالت الذي حققته الشركة يتضمن ذلك 

 .شاط معفى من الضريبة على الشركاتن

 

  8029نوفمبر  2ويشار كذلك إلى الحكم الصادر بتاريخ 
 
من املبلغ املضمن  والقاض ي بالحط

عن وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية  8025جوان  82بقرار التوظيف إلاجباري الصادر بتاريخ 

ن قرار . د.م 0,640د إلى .م2,042من  تعديال لعدم شرعية طرح أعباء التوظيف إلاباري فقد تضم 

أقر  الحكم بشرعية خالفا ملا ذهب إليه القرار و . خيول  4واستهالكات تخص سيارة سياحية تفوق قوتها 

ا يجيز انتفاع السيارة هذا الطرح وذلك بعد الوقوف على أن  غرض السيارة ألاصلي هو الا  ستغالل مم 

من مجلة الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين والضريبة  22حكام الفصل طرح تطبيقا أل بامتياز ال

 .على الشركات

 

                                                           
(1)

 .8009جويلية  25بتاريخ  2424تم إحداثها بمقتض ى املذكرة إلادارية عدد 
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عقدها مع املطالب باألداء في مختلف مراحل املراجعة  توثيق الجلسات التي يتم   حال عدمو 

  دون  قةالجبائية املعم  
 
كما ساهم غياب  .د من مدى اعتماد الصيغة التحاورية في املراجعةالتأك

من مجلة الحقوق وإلاجراءات الجبائية في عدم تقيد املطالب باألداء  92إجراءات ردعية بالفصل 

فقد أدى تقديم الوثائق املعنية في مرحلة النزاع . بواجب تقديم الوثائق طبقا ألحكام الفصل املذكور 

  9القضائي الجبائي بخصوص 
 
رارات التوظيف الاجباري من املبالغ املضمنة بق من شركات إلى الحط

 .%69د أي بنسبة .م0,228د إلى .م8,226

 

  .من جودة أعمال املراجعة ونتائجها ومن شأن هذه الوضعية أن تمس  

 

من ناحية أخرى واملطالبين باألداء من ناحية قف بين إدارة الجباية اى تباين املو أد  و 

 من مجلة الحقوق وإلاجراءات  4بخصوص تأويل الفصل 
 
مصالح الجباية بجميع  ق بمد  الجبائية واملتعل

اقتصر املطالبون الوثائق والبيانات على حوامل ممغنطة إلى الحد  من نجاعة أعمال املراقبة حيث 

  باألداء
 
بالتطبيقات النفاذ إلى املعطيات والبيانات املضمنة الع و على تمكين مصالح الجباية من إلاط

قصد  في صيغة ال مادية وامللفات املحاسبية البياناتول على قواعد من الحص إلاعالمية دون تمكينها

 .معالجتها والقيام باملقاربات الالزمة

 

وتوص ي دائرة املحاسبات في هذا الصدد بالعمل على رفع هذا إلاشكال لتوسيع نطاق 

مزيد ا من شأنه أن يساهم في تحسين مردود املراجعة وأن يضفي استغالل البيانات املحاسبية مم  

 .النجاعة على أعمال الرقابة

 

ّمآل املراجعات 1-3

 

ن غير املسواة  املراجعات عدد أهمية قة املنجزةمن خالل النظر في مآل املراجعات املعم   تبي 

  بالرغم منف .سواء بإبرام صلح أو بإصدار قرارات توظيف إجباري 
 

 إلادارة العامة لألداءات حث

              بمبلغ إجمالي قدره املف 50إلاسراع في تصفية امللفات، بقي على في عديد املناسبات  مصالحها

بمبلغ  املف 829سات الكبرى وإدارة املؤس  إلى بالنسبة  8022 سنة ى في موفىد غير مسو  .م 86,052

 ا بعنوانملف 24منها  وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائيةإلى د بالنسبة .م 644,849إجمالي قدره 

 .د.م 908,404بمبلغ و  8025و 8028سنتي 

 

وفي إطار دعم  8022وتجدر إلاشارة في هذا الصدد إلى أنه عمال بأحكام قانون املالية لسنة 

 إلجابةآلاجال القصوى ضبط  تم  املراجعة الجبائية  عند مناقشة نتائجضمانات املطالبين باألداء 



368 

 

 
 

بهدف التقليص  أشهر من تاريخ الاعتراض 4األداء بمدة بكتابيا على اعتراض املطالب  مصالح الجباية

 .يساهم في تحسين العالقة مع املطالبين باألداءبما في ملفات املراجعة  في آجال البت  

 

قطب  ف لقابضنة بحساب التصر  واملضم   لةالديون املثق  بعنوان ستخالص الا  بلغت بقاياو 

سات الكبرى ااستخالص أد  5الفصل  لئن نص  و . 8029 سنة في موفى د.م 968,224 ما قيمته(1)ءات املؤس 

ل مدير إدارة املؤس  "على أن القطب إحداث  من قرار  سات الكبرى املسؤولية التسييرية وإلادارية يتحم 

  "لةاملثق  الستخالص الديون الجبائية 
 
وضع آلاليات والنصوص التي تضبط مجال تدخل  ه لم يتم  فإن

وذلك بالرغم من خصوصية وحداثة هذه الصيغة في التصرف في الديون كل  من إلادارة والقباضة 

 .الجبائية

 

 بذمةلة استخالص الديون املثق   حجممن ومن شأن وضع هذه آلاليات أن يساعد على الرفع 

سات الكبرى  دارةالبين باألداء الراجعين بالنظر إل املط  .املؤس 

 

ل على صعيد آخر و  في مطالب استرجاع فائض ألاداء على القيمة املضافة  تأخير في البت  سج 

آجاال قصوى إلرجاع هذا  الذي ضبط من مجلة الحقوق وإلاجراءات الجبائية 58لفصل لخالفا وذلك 

 . الفائض
 
ل فترة البت  فيهاحيث تجاوز  الاستغاللبالتصدير وق ألامر وتعل أشهر في  4و 9على التوالي معد 

 .يوما 40وأيام 6على التوالي  بما مدته في شأنهما قصوى الجال آلا  تحين ضبط

 

بعنوان إرجاع الفائض بعنوان الخصم من املورد وتوقيف العمل باألداء و  ا بخصوصأم  

. يوما 252رجاع قد بلغ إلا ن معدل آجال فإيوما  50في حدود إلاستثمار، فلئن ضبطت آلاجال القصوى 

وحدة املراقبة  قبلقة من الشركات ملراجعة معم  ويعود ذلك أساسا إلى التأخير في برمجة بعض 

 . سات الكبرى الجبائية وألابحاث الوطنية فضال عن ضعف التنسيق بين هذه الوحدة وإدارة املؤس  

 

 سات املعنيةملؤس  ا يحافظ على حقوق د باآلجال القانونية أن ومن شأن الحرص على التقي  

 . بالسرعة املطلوبة بمطالب الاسترجاع

 

قتومن جهة أخرى 
 
غالبا بنفس قة املضمنة بتقارير املراجعة املعم  عناصر التعديل  تعل

الذي بالبالد التونسية بعنوان أتاوات مدفوعة ألشخاص غير مقيمين إلاخالالت منها الخصم من املورد 

 
 
أو بعنوان إلامتيازات العينية لفائدة املوظفين  (2)من الشركات % 92 تهنسبا ل عنصر تعديل ملشك

                                                           
(1)

سات الكبرى بالبحيرة من والية تونس 8025اكتوبر  84قرار وزير املالية املؤرخ في  ق بإحداث قطب استخالص أداءات املؤس 
 
 .واملتعل

(2)
سات الكبرى و % 26) 8029إلى  8020تم  اعتماد عينة للمراجعات املعمقة التي تم تبليغها خالل الفترة من    بخصوص % 22بخصوص إدارة املؤس 

 (. املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية وحدة
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اعتماد أسعار التحويل  على غرار معالجة عناصر أخرى  وفي املقابل تتم  . من امللفات % 52نسبة ب

 .صلة بالتجارة إلالكترونية بصفة ثانويةوالعمليات املت  
 

الضريبي يجدر قة في الكشف عن مخاطر التهرب وقصد مزيد تفعيل مساهمة املراجعة املعم  

العمل على تدعيم قدرات املصالح املختصة باملراقبة الجبائية في الرقابة على بعض املجاالت 

 .الخصوصية على غرار العمليات الدولية وسياسة أسعار التحويل

 

 القطاعاتلجباية إلاطار القانوني  -2
 

لت إلا 
 
عدم وضوح أساسا في بعض القطاعات لية ئجبااملراقبة ال في مستوى شكاليات تمث

قتو إلاطار القانوني وشموليته 
 
 .قطاع إنتاج إلاسمنت وقطاع املحروقات والقطاع البنكيب خاصة تعل

 

تالقي الرقابة  8029 سنة في موفىشركة  24عددها  والبالغ سمنتبخصوص شركات إلا ف

ويذكر في هذا  .للمقاطعبعنوان استغاللها  طرح الاستهالكبأساسا الجبائية بعنوانها إشكاالت تتعلق 

في  8024لية إلى موفى شهر جويال يزال والذي  8028الشأن القرار الصادر ضد إحدى الشركات في سنة 

من قبل وحدة ألابحاث الوطنية واملراقبة الجبائية  الاستهالكات التي تم إدماجها توبلغ. طور النزاع

النظام الجبائي العامة لألداءات في ردها بأن وأفادت إلادارة . د.م 4,992ضمن الربح الخاضع للضريبة 

  بشأنهستهالكات املقاطع املستغلة في هذا القطاع قد صدرت ال 
 
بعض  أن   عديد التوضيحات إلادارية إال

 .املطالبين باألداء رفضوا تطبيقها
 

بين املطالب باألداء ومصالح الجباية بخصوص التباين في املواقف  ساهمعلى صعيد آخر و 

في صلة به وفي الخدمات املت   في قطاع املحروقاتسات الناشطة للمؤس  تطبيق وفهم القواعد الضريبية 

 .آجال تسوية املراجعة الجبائية إطالة
 

 لئن و 
 
قة باألداء املستوجب بعنوان تسويق كميات املحروقات تمت تسوية املسألة املتعل

 ويذكر في هذا .عالقة مسائل أخرى بقيت فإن   (1)أثناء مرحلة تجربة إلانتاج في إطار عقد مشاركةاملنتجة 

 بالنسبة إلى الشركات املنتجة للنفط " ح"حتساب الحاصل طريقة االاختالف في الشأن 
 
ل في واملتمث

 اعتمادهيتم  الذي كل صاحب رخصة و لاملصاريف جملة املداخيل الصافية و جملة خارج قسمة 

 . على ألارباحالضريبة تحديد ألاتاوة النسبية على إنتاج املحروقات و ل

                                                           
(1)

 .8025جوان  22الصادرة عن املدير العام للتشريع الجبائي بتاريخ  65/25املذكرة عدد  
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على د .م 2,924قد نتج عن إصدار قرار توظيف إجباري مطالبة إحدى الشركات بدفع مبلغ ف

           أسفر عنه تعديل نسبة الضريبة على ألارباح من 8006الحاصل بعنوان سنة هذا إعادة ضبط  إثر 

 .بموجب حكم قضائي قرار هذا الإلغاء  8022في سنة  غير أنه تم  %42إلى  % 40

 

 
 
تحمل الشركة فعليا  ألامر كذلك بالصعوبات التي تواجهها مصالح الجباية للتثبت منق ويتعل

حفر آلابار غير املنتجة للمحروقات السائلة ملصاريف آلابار و  جهر تكاليف للنفقات الحفر غير املعوضة و 

 .من مجلة املحروقات 204الفصل ب املنصوص عليها بكميات قابلة للتسويق أو الغازية

 

. شركات الخدمات في قطاع املحروقات املوظف علىألاداء وجود خالف حول نسبة كما تبين 

إدارة النسبة املقترح توظيفها من قبل عوض  % 82تمسكت هذه الشركات بضرورة تطبيق نسبة  فقد

 8026مشروع قانون املالية لسنة  بأن   ردهاوأفادت إلادارة العامة لألداءات في  .% 35والبالغة  (1)الحباية

 .% 52في حدود  عليهاالضريبة  نسبة ضبطشركات بغاية توضيحها و لهذه ال اتعريفتضمن 

 

ففي حين . من مجلة املحروقات 224كما يشار إلى الخالف القائم بخصوص تطبيق الفصل 

 
 
 سنوياستغالل ترميم موقع الا بعنوان دخرات املطريقة ضبط  مراجعةيجب  هترى مصالح الجباية أن

 ويذكر على سبيل املثال أن مصالح الجباية. تتمسك الشركات املعنية بأن هذه املراجعة غير ضرورية

د دون موجب وذلك بعنوان .م 54,400جملي قدره  بطرح مدخرات بمبلغ اتـــإحدى الشركام أقرت بقي

 .8028 إلى 8004السنوات من 

 

تعنى بدراسة  8028جوان  6تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة واملالية بتاريخ  ولئن تم  

 . سير أعمالها يضبط مشموالتها وطريقةلم  هافإن قرار إحداث ذات العالقة بجباية قطاع الطاقة املسائل

 

أن يساعد على التنسيق بين مختلف املتدخلين والعمل  دور هذه اللجنة تفعيل ومن شأن

 ساتنجاعة املراقبة الجبائية على هذه املؤس   الرفع من علىو على تجاوز إلاشكاالت القانونية املطروحة 

 .في امللفات العالقة بهذا العنوان في أفضل آلاجال هذا القطاع وفي البت  بما يساهم في تحسين مردود 

 

 ها لألداءات في رد  ة وأفادت إلادارة العام  
 
من شأن مراجعة مجلة املحروقات أن يساهم "هبأن

من الضروري تشريك إدارة الجباية بأنه قطاع و للفي تالفي إلاشكاليات املثارة وتوضيح النظام الجبائي 

 ."وعدم إلاكتفاء بدعوتها إلى إبداء مالحظاتها عند إلانتهاء من برنامج إصالح املجلة

 
                                                           

(1)
تأويل مختلف للنصوص الجبائية الواردة سواء بمجلة املحروقات أو بمجلة الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو 

 . 2422لسنة  22باملرسوم عدد 
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ن وجود إشكال في طرح الخسائر الناتجة عن تبي   فقد(1)سات القرضق بمؤس  وفيما يتعل

  الديون عن  التخلي
 
من  92الفصل  وأقر   .التي تواجه صعوبات اقتصادية ساتدة بذمة املؤس  املتخل

ديون التي يتم في طرح ال والضريبة على الشركات الحق   مجلة الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين

إلى التفويت في تعمد البنوك  غير أن  . (2)سات التي تواجه صعوبات اقتصاديةاملؤس  التخلي عنها لفائدة 

عن قيمة  شركات استخالص تابعة لنفس املجمع بثمن يقل  فائدة لديون غير ثابتة الاستخالص 

 .قابلة للطرح من الربح الخاضع للضريبة املحققةالقيمة الناقصة  الضمانات الحقيقية بما أن  

 

ضمن بهذا العنوان د .م 2,220 مبلغ بإدماج (3)مصالح الجباية سبيل املثال قيامويشار على 

ومن شأن . في هذا امللف البت   8024جويلية  22إلى غاية  يتم   ألحد البنوك دون أنالنتيجة الجبائية 

في مثل هذه  توضيح هذا إلاشكال في إطار النصوص ذات العالقة أن يساعد على التسريع في البت  

 .فاتاملل

 

وتم  في مرحلة النزاع القضائي إبرام صلح بخصوص قرار صادر عن وحدة املراقبة الوطنية 

  د ضد  .م 82,649وألابحاث الجبائية بتوظيف مبلغ 
 
طرحها لتمويل  ق بإدماج مبالغ تم  أحد البنوك تعل

عن إلادارة  ذكرة صادرةماستنادا إلى  تسوية إلاخالل توتم. مساهمة البنك في رأس مال شركات أخرى 

 .في شأن شركة لإليجار املالي8028ماي  24ة للتشريع الجبائي بتاريخ العام  

 

املراجعة دأبت على اعتماد مثل هذه املذكرات  سات محل  املؤس   وتجدر إلاشارة إلى أن  

 
 
 ل فقها إداريا جبائيا بالرغم من انتفاء الطابع العام  بمناسبة النزاعات الجبائية على أساس أنها تشك

املسائل مع للمذكرات املعنية وذلك فضال عن عدم تطابق الوضعيات املستشهد بها في بعض الحاالت 

 . النزاع محل  

 

إلغاء قرار  بموجب حكم ابتدائيفقد تم وكذلك الشأن بخصوص قطاع بيع املواد الكهربائية 

من  8الفصل  نتيجة تباين في تأويل د وذلك.م 5,256بمبلغ إحدى الشركات ضد توظيف إجباري 

لفائدة املعلوم  وحدة القيس املعتمدة لتوظيفب واملتعلق 8002أوت  22املؤرخ في  28القانون عدد 

در ضد شركة أخرى اقرار توظيف صوكذلك الشأن بالنسبة إلى  الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

 . د.م 2,820بمبلغ 

  

                                                           
(1)

قة خالل الفترة  من الشركات التي خضعت % 85مثلت العينة و . 8002جويلية  20املؤرخ في  8002لسنة  42حكام القانون عدد تخضع أل  ملراجعة معم 

 .8029إلى  8020من 
(2)

 .واملتعلق بنظام إنقاذ املؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية 2442أفريل  26املؤرخ في  2442لسنة  59القانون عدد 
(3)

 .8029ديسمبر  84تقرير املراجعة الجبائية بتاريخ 
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 نتائج أعمال املراقبة الجبائيةيجدر العمل على تثمين الوضعيات  وقصد مجابهة مثل هذه

واعتماد مقاربة تقوم على تشريك مختلف الهياكل املعنية باملراقبة في إعداد النصوص ذات  السابقة

العالقة باملادة الجبائية بما يساهم في مزيد تطوير إلاطار القانوني والترتيبي في اتجاه الحفاظ على حقوق 

 .ا املجالكل من إلادارة واملطالب باألداء في هذ

 

II- ّرقابة إلامتيازات الجبائية

ّ

د في سنة .م 604بلغت الامتيازات الجبائية املمنوحة في مستوى إدارة املؤسسات الكبرى 

ل على التوالي نسبة  8029د في سنة .م 220و 8025
 
من جملة  % 55,96و %56,26وهو ما يمث

عت هذه إلامتيازات بين امتيازات بعنوان . املمنوحة على  املستوى الوطني (1)الامتيازات الجبائية
وتوز 

وأخرى بعنوان ألاداء على القيمة ( 8029د سنة .م 824و 8025د سنة .م 985)الضريبة على الشركات 

 (. 8029دسنة .م 582و 8025د سنة .م 824)املضافة 

 

ن حجم التخفيضات في وتجدر إلاشارة إلى أن  حجم إلامتيازات الجبائية  املذكور ال يتضم 

نسب ألاداءات واملعاليم مقارنة بالنسب العادية والتي يتم منحها لفائدة بعض القطاعات إلاقتصادية 

ن حجم إلاعفاءات بعنوان ألاداءات واملعاليم ألاخرى . أو لفائدة صنف من املطالبين باألداء كما ال يتضم 

ة والجماعات املحلية وذلك لعدم الراجعة للدولة و  (2)غير املباشرة لصناديق الخزينة والصناديق الخاص 

ر معطيات في شأنها
 
 .توف

 

 
 
ع النصوص القانونية املنظمة له د املتدخلين وبتنو  سم مجال الامتيازات الجبائية بتعد  ويت

رها  . وسرعة تطو 
 
ة قت أساسا بمنظومومكنت الرقابة على هذا الجانب من الوقوف على مالحظات تعل

سات الكبرى الرقابة على الامتيازات الجبائية وبأعمال الرقابة املنجزة من قبل كل  من إدارة املؤس  

 .إلاطارفي هذا  راقبة الوطنية وألابحاث الجبائيةووحدة امل

 

 منظومة رقابة إلامتيازات الجبائية -ّأ

 

العديد من تشمل منظومة الرقابة الجبائية عالوة على مصالح إلادارة العامة لألداءات 

ة  الهياكل العمومية ألاخرى املتدخلة سواء في مرحلة إلاسناد أو املتابعة على غرار إلادارة العام 

ة للدراسات والتشريع الجبائي الراجع بالنظر لوزارة املالية  تينلإلمتيازات الجبائية وإلادارة العام 

                                                           
(1)

ة لألداءات وإلادارة العا  .مة لإلمتيازات الجبائية واملاليةمعطيات من إلادارة العام 
(2)

 .لم تتوفر سوى معطيات في خصوص إلامتيازات الجبائية املمنوحة بعنوان الاداء على القيمة املضافة وألاداءات واملعاليم الديوانية
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ة إلاستثمار " صادق"ه املتابعة على املنظومة إلاعالمية وتستند هذ. والهياكل التي يتم  التصريح لديها بني 

قة  . وتعتمد في رقابة املطالبين باألداء املنتفعين بها على آليتي املراجعة الجبائية ألاولية واملعم 

 

 
 
ت املالحظات املتعل قة باملنظومة أساسا شمولية املعطيات ومحدودية آليات التنسيق وخص 

 .الهياكل املتدخلةبين مصالح املراقبة الجبائية وبقية 

 

ن عدم وجود هيكل يعنى بجمع املعطيات  ق بشمولية املعطيات، فقد تبي 
 
ففيما يتعل

وتجدر إلاشارة في . واملعلومات والقيام باالستقصاءات حول التهر ب الجبائي في مجال إلامتيازات الجبائية

ب الجبائي ضمن التنظيم هذا الصدد إلى عدم تفعيل الخلية املكلفة باألبحاث الجبائية ومقاومة  التهر 

 (1)2442لسنة  224الهيكلي لوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية واملنصوص عليها باألمر عدد 

واملكلفة خاصة بجمع املعلومات واملعطيات الالزمة لعمليات الرقابة الجبائية وبالقيام باألبحاث في 

ب الجبائياملادة الجبائية وفي مجال مكافحة الغش  والته واستغالل نتائج ألابحاث ملساعدة بقية ... ر 

 . مصالح الرقابة الجبائية الخارجية في عملياتها الرقابية

 

وتدعو الدائرة إلى العمل على توفير املعلومات واملعطيات الالزمة للمساعدة في أعمال املراقبة 

ة في مجال إلامتيازات الجبائية  .الجبائية وخاص 

 

ف في  ي املنظومات إلاعالمية املستعملة مختلف أوجه التصر 
 
وباإلضافة إلى ذلك، ال تغط

تقتصر على " صادق"فقد تبين أن  منظومة . إلامتيازات الجبائية وال توفر معطيات شاملة في شأنها

اءات التصرف في إلامتيازات بعنوان ألاداء على القيمة املضافة وال تغطي تلك املمنوحة بعنوان ألاد

ن  ال و . املباشرة وبقية ألاداءات واملعاليم غير املباشرة ألاخرى 
 
من إلاطالع الحيني على هذا الوضع يمك

طبيعة وحجم إلامتيازات املنتفع بها من قبل كل  مطالب باألداء ومن التثبت من تسوية وضعيته 

 . القانونية في شأنها
 

وطنية ذات العالقة وخاصة مع املنظومات ال" صادق"وساهم ضعف اندماج منظومة 

في الحد  من قيام مصالح الجباية باملقاربات الالزمة قصد التثبت من صحة " سند"و" رفيق"منظومتي 

 .املعطيات التي صر ح بها املطالب باألداء
 

وتدعو الدائرة إلى ضمان شمولية املعطيات بخصوص إلامتيازات الجبائية وإلى تطوير 

ف في كل  " سند"و" رفيق"اجها خاصة مع منظومتي  وتحسين اندم" صادق"منظومة  ن من التصر 
 
بما يمك

 .إلامتيازات املمنوحة بعنوان مختلف أصناف ألاداءات

                                                           
(1)

 .واملتعلق بتنظيم وزارة املالية 2442أفريل  85املؤرخ في  2442لسنة  224ألامر عدد  
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قة باالمتيازات الجبائية، لم 
 
وباإلضافة إلى ذلك ورغم أهمية مخاطر التهر ب الجبائي املتعل

ة لألداءات مصالح إلادارة اليتبين اعتماد خارطة لهذه املخاطر في مستوى  دراسات حول أو القيام بعام 

 .حسب طبيعة النسيج الجبائي التونس ي هذه الظاهرة

 

وتجدر إلاشارة في هذا الصدد إلى بعض النتائج املضمنة بتقارير صادرة عن هيئات ومنظمات 

 
 
ل رهانات ذات دولية والتي تؤكد وجود العديد من مظاهر الفساد التي تضر باالقتصاد الوطني وتشك

لدولة على غرار التهريب والاقتصاد املوازي والتهر ب ا أبعاد جبائية وتؤثر على التوازنات العامة مليزانية

 .الجبائي

 

من املنتوج الداخلي الخام %  8حجم الفساد بما نسبته  Global Financial Integretyوقدرت 

بة للخارج حسب تقريرها الص. سنويا ما  8022ديسمبر  2ادر بتاريخ فقد بلغ حجم رؤوس ألاموال املهر 

وهي  8022مقارنة بسنة %  80أي بزيادة نسبتها  8025مليار دوالر أمريكي خالل سنة  2,445قيمته 

ب الجبائي وألانشطة غير الشرعية وبينت دراسة . أموال متأتية حسب نفس املصدر من الفساد والتهر 

              ، أن  حجم التجارة املوازية بلغ 8025سنة  تم  إعدادها من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في

2,2  
 
 .من املنتوج الداخلي الخام    % 8,8ل نسبة  مليار دينار تونس ي وهو ما يمث

 

الثورة : تونس " تحت عنوان  8029كما أشارت الدراسة التي أعدها البنك العالمي في سنة 

أهمية الفارق بين حجم التصدير نحو تونس املصر ح به من قبل مصالح الديوانة للبلد  إلى" غير املكتملة

ر وحجم التوريد املصر ح به من قبل الديوانة التونسية والذي بلغ              مليار دوالر أمريكي في  20املصد 

 . 8022سنة 
 
ا مل أحد مظاهر التهرب الضريبي وذلك ومن شأن هذه الفوارق أن تشك ن خالل النقص إم 

 للبضائع ةخاطئأو من خالل إعتماد تعريفات قيمة البضائع املصر ح بها لدى الديوانة التونسية في 

 .بهدف التهرب من دفع املعاليم الديوانية املستوجبة

 

غياب آليات وهياكل تنسيق بين مصالح املراقبة الجبائية والهياكل  وبالرغم من ذلك لوحظ

ة إلاستثمار بما يضمن تبادل املعلومات واملعطيات بصفة آلية ومستمرةالتي يتم  التصريح لديه . ا بني 

منها و .(1)2449لسنة  948ألامر عدد من  بالفصل الثانيوتجدر إلاشارة إلى أنه تم  ضبط الهياكل املذكورة 

أساسا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية والديوان الوطني 

 . التونس ي للسياحة ومركز النهوض بالصادرات

 

                                                           
(1)

 5و 8و 2واملتعلق بضبط قائمات ألانشطة داخل القطاعات املنصوص عليها بالفصول عدد  2449فيفري  82املؤرخ في  2449لسنة   948ألامر عدد  

ة تشجيع إلاستثمارات الصادرة في سنة  86و
 
 .2445من مجل
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ى التنسيق مع الهياكل التي ويذكر في هذا السياق أن  مصالح إدارة املؤس  
 
سات الكبرى ال تتول

ة الاستثما ها بما يفيد إلانجاز الفعلي للمشاريعيتم  التصريح لديها بني  وبمعطيات في خصوص قيمة  ر ملد 

 . الاستثمارات املنجزة ومدى تطابق مكونات املشروع مع ما تم  التصريح به

 

الهياكل املذكورة حول لدى مصالح املراقبة الجبائية معلومات ومعطيات تستقي كما ال 

ه غالبا ما 
 
ة وأن عاملؤسسات املخالفة والتي تم  في شأنها سحب الامتيازات املالية خاص  إلاستثمارات  تتمت 

 . امتيازات مالية وأخرى جبائيةباملعنية في نفس الوقت 

 

              بتاريخ دائرة املحاسبات متح بها قاوقصد التثبت من إلانجاز الفعلي لالستثمارات املصر  

ها بقائمة في املؤس  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمراسلة  8024جوان  22 سات الراجعة ومد 

ولم تتلق . 8029-8022صر حت باستثمارات سنوية خالل الفترة سات الكبرى والتي بالنظر إلدارة املؤس  

 .في الغرض إجابة الدائرة

 

للديوانة حيث ال يتم  تبادل املعطيات حول وكذلك الشأن بالنسبة إلى إلادارة العامة 

سات وحول تسوية وضعيتها تجاه مصالح العمليات واملخالفات الديوانية املرتكبة من قبل املؤس  

ت من مدى استحقاق الامتيازات الجبائية املمنوحة كما . الديوانة علما بأن  هذه املعطيات ضرورية للتثب 

ية بتوقيف ألاد يوجد نقص في املعطيات حول مدى تسوية
 
اء على القيمة املضافة عمليات الشراء املحل

د من مآل املشتريات املصرح بها ؤس  بالنسبة إلى امل
 
سات املنضوية تحت أنظمة ديوانية توقيفية للتأك

ا قة محلي   .ومن استخالص ألاداءات بعنوان املنتوجات املسو 

 

ة الجبائية من القيام بأعمال ومن شأن هذه النقائص أن تحول دون تمكين مصالح الرقاب

 .على النحو املطلوباملوكولة إليها املتابعة واملراقبة 
 

ألاساسية شموالت املتعد  من التي متابعة الامتيازات الجبائية اقتصرت ومن جهة أخرى 

ة لإلمتيازات الجبائية واملاليةل ، على تجميع معطيات إحصائية حول حجم  هذه (1)إلدارة العام 

 . إلامتيازات
 

وتدعو الدائرة في هذا الخصوص إلى ضرورة وضع آليات وهياكل تنسيق على املستوى املركزي 

 والجهوي مع ألاطراف املتدخلة في منظومة الامتيازات الجبائية قصد تمكين مصالح املراقبة الجبائية

ن من إجراء الرقابة الالزمة وم
 
طر التهرب ن التصدي ملخامن املعطيات املتوفرة بما من شأنه أن يمك

 .الجبائي في هذا املجال

                                                           
(1)

 .تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة واملتعلق بتنظيم وزارة املالية كما تم   2442أفريل  85املؤرخ في  2442لسنة  224ألامر عدد  
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ّأعمال الرقابة على إلامتيازات الجبائية -ّب

 

ت من  تهدف أعمال الرقابة على الامتيازات الجبائية التي تقوم بها مصالح الجباية إلى التثب 

ق ألامر بالطرح من الضريبة على الشركات أو 
 
سات باالمتياز سواء تعل بتوقيف ألاداء أحقية انتفاع املؤس 

وتنجز أعمال الرقابة أساسا عبر آليتي املراجعة الجبائية ألاولية واملراجعة الجبائية . على القيمة املضافة

قة قت النقائص التي تم  الوقوف عليها في هذا الجانب أساسا بنجاعة أعمال املراقبة . املعم 
 
وتعل

 .واملتابعة بخصوص كل  صنف من إلامتيازات

 

 بعنوان الضريبة على الشركاتالامتيازات  -1

 

ة لألداءات ضمن املذكرات  تدعيمفي إطار  دت إلادارة العام 
 
متابعة إلامتيازات الجبائية أك

على ضرورة املراقبة آلالية لجميع  8004أكتوبر  5بتاريخ  406الصادرة عنها وخاصة منها املذكرة عدد 

ر 
 
ت من توف التصاريح السنوية املتضمنة لتخفيضات بعنوان إلامتيازات الجبائية وعلى ضرورة التثب 

نة بالتصاريحج وتفض ي  .ميع الشروط الشكلية والوثائق املطلوبة املثبتة لعمليات الطرح املضم 

إلاخالالت التي يتم  كشفها في إطار أعمال املتابعة إلى إنجاز مراجعة جبائية أولية أو إلى برمجة مراجعة 

قة  .معم 

 

ت التي عهد بها لكل  سات املنتفعة بامتيازات بعنوان الضريبة على الشركاوبلغ عدد املؤس  

له  سة يتولى كل محقق التصرف في ملفها الجبائي مؤس   66معدل  سة من جملة مؤس   29محقق ما معد 

سات الكبرى بلغ  محققا في  85علما بأن عدد املحققين في فرق املخاطب الجبائي الوحيد إلدارة املؤس 

 .8029موفى سنة 

 

ه مصالح إدارة املؤس   في هذا إلاطار طلب توضيحات في خصوص الطرح سات الكبرى ولئن توج 

سات التي هي في طور ما عدا املؤس  )بعنوان الضريبة على الشركات بصفة آلية إلى جميع املنتفعين 

قة املصالح على توجيه الطلبات في خصوص السنوات التي شارفت  أغلب اقتصرتفقد ( املراجعة املعم 

ه تم خالل سنة 
 
توجيه الطلبات في خصوص إلامتيازات التي تم  الانتفاع  8022على التقادم من ذلك أن

 . 8022بها في سنة 

 

ن فحص  رات املذكوبي  أن  ثالثة فرق من جملة أربعة لم تتول   ورةطلبات التوضيحات واملبر 

دات املتعلقة بشروط الانتفاع باالمتيازات على غرار إلانجاز الفعلي لالستثمار وكذلك  طلب الوثائق واملؤي 

ة رقم املعامالت املتأتي من التصدير علما بأن  الامتيازات بعنوان تل قة بشرط إثبات صح 
 
ك املتعل
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أساسا بعنوان ألارباح املتأتية من التصدير  8029 -8022سندت خالل الفترة الضريبة على الشركات أ

 . % 82,40وألارباح املعاد استثمارها بنسبة % 44,55بنسبة 

 

ت من بقية الشروط على غرار تحرير  كما لوحظ تباين في خصوص الوثائق املطلوبة للتثب 

عدم وجود في هذا التباين وساهم  .رأس املال وكون ألاسهم واملنابات في رأس املال هي جديدة إلاصدار

ت من الشروط املذكورة د طبيعة الوثائق التي يمكن اعتمادها للتثب   .  أدلة إجراءات تحد 

 

ة لألداءات إلى ضرورة تحديد طبيعة الوثائق واملؤيدات املطلوبة  وتدعو  الدائرة إلادارة العام 

دة في  ة موح  ر الشروط القانونية لالنتفاع بالطرح بمختلف أصنافه وإلى ضبط منهجي 
 
ت من توف للتثب 

ت من تلك الشروط ة التثب   .خصوص كيفي 

 

ن بالنسبة إلى  فرق املخاطب الجبائي الوحيد  مطالبةدم شركات التجارة الدولية، عكما تبي 

ت من الشروط الخصوصية ملمارسة نشاط التجارة بسات الكبرى بإدارة املؤس   الوثائق واملؤيدات للتثب 

  (1)2449لسنة  98الدولية املضبوطة بالقانون عدد 
 
ة تلك املتعل قة بتحقيق نسب دنيا من رقم وخاص 

 . منشأ تونس ي املعامالت من صادرات بضائع ومنتوجات ذات

 

ت من الشروط املذكورة وإلى  وتجدر إلاشارة إلى عدم ضبط الوثائق واملؤيدات الضرورية للتثب 

ت من الشروط القانونية لالنتفاع بالطرح بعنوان التصدير من  عدم وضع منهجية تبين صيغة التثب 

بالنظر إلدارة أن  عدد شركات التجارة الدولية الراجعة علما ب الشركاتقبل هذا الصنف من 

شركة بامتيازات جبائية بعنوان التصدير بما  68شركة انتفعت منها  228 يبلغ سات الكبرى املؤس  

له   .8029-8022د سنويا خالل الفترة .م 89معد 

 

ة لألداءات إلى ضرورة توضيح وتحديد إلاجراءات املتبعة في  وتدعو الدائرة إلادارة العام 

 .دوليةخصوص متابعة شركات التجارة ال

 

إطار متابعة إلامتيازات بطبيعة إلاخالالت التي تم  اكتشافها خالل في ستئناس الا كما ال يتم  

قةاملراجعات الجبائية السابقة سواء ألاو   ويعود ذلك إلى عدم تجميعها وتصنيفها . لية منها أو املعم 

ن من الرجوع إليها واستغاللها عند الحاجة
 
 . حسب طبيعتها بما يمك

 

                                                           
(1)

 . كما تم  تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 2449مارس  6املتعلق بشركات التجارة الدولية املؤرخ في  2449لسنة  98القانون عدد 
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ه لم يتم  
 
إعداد دليل إجراءات بخصوص  8024إلى موفى شهر جويلية  وتجدر إلاشارة إلى أن

الذي تم  في شأنه على القيمة املضافة وذلك خالفا لألداء مراقبة الامتيازات بعنوان ألاداءات املباشرة 

 .8029في شهر سبتمبر إصدار دليل 

 

قة، حيث لم يتجاوز سات التي تخضع سنويا ونظرا إلى ضعف نسبة املؤس   للمراجعة املعم 

فإن  سات، من جملة املؤس   %20ما نسبته  8029إلى سنة  8022معدلها السنوي خالل الفترة من سنة 

سات املنتفعة بامتيازات جبائية ألعمال املتابعة واملراقبة في إطار إلى مزيد إخضاع املؤس  تدعو الدائرة 

 . ليةأو   مراجعات

 

أعمال املتابعة واملراقبة على التصاريح السنوية املودعة من  يتم  إنجاز ال ومن ناحية أخرى، 

نة. قبل املنتفعين بامتيازات جبائية على النحو املطلوب من ردود  (1)فقد تبين من خالل فحص عي 

سات املنتفعة بامتيازات بعنوان الضريبة على الشركات على طلبات التوضيحات وجود نقائص املؤس  

قت 
 
بالوثائق املثبتة ألحقية الامتيازات من حيث توفر شروط الانتفاع دون اتخاذ أي إجراء في شأنها تعل

 . سات الكبرى من قبل مصالح إدارة املؤس  

 

ن أن  و  ت مصالح إلا تبي  ى التثب 
 
ح املصر  رقم املعامالت  صحةمن في جميع الحاالت دارة ال تتول

ن فحص فقد . التصدير به بعنوان
 
الوقوف على تولي املؤسسة إدراج من  ساتاملؤس   رد  إحدىمك

ضمن رقم معامالتها املتأتي من التصدير وذلك عمليات بيع بتأجيل توظيف ألاداء على القيمة املضافة 

  54الفصل التصرف على النحو املذكور أحكام يخالف و  .د.م 5,466بمبلغ 
 
ة ألاداء على خامسا من مجل

ة تشجيع الاستثمارات 82دخل ألاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 
 
 . من مجل

 

نوباإلضافة إلى ذلك  نتفاع بطرح ألارباح املعاد تقديم وثائق مثبتة لتوفر شروط الا عدم  تبي 

يبة على بالطرح من قاعدة الضر  8028و 8022سنتي  فيسات فقد قامت إحدى املؤس  . استثمارها

 د بعنوان الاكتتاب في رأس مال شركة أخرى دون .م 0,500د و.م 0,400الشركات ملا قيمته على التوالي 

ة تشجيع  8وذلك خالفا ألحكام الفصل  في رأس مالهاتقديم تصريح باالستثمار للشركة املكتتب 
 
من مجل

  8020جانفي  25املؤرخة في  520الاستثمارات وللمذكرة عدد 
 
. قة بفقه قضاء املحكمة إلاداريةواملتعل

وكذلك الشأن بخصوص شركة . (2)د.م0,540وبلغ حجم النفقات الجبائية بهذا العنوان ما جملته 

 . د.م0,920ما قيمته  8028سنة في عنوان هذا الأخرى حيث بلغ حجم النفقات الجبائية ب

 

                                                           
(1)

 .8022-8020من املؤسسات التي توجه لها سنويا طلبات توضيحات بعنوان الفترة %  22مثلت العينة 
(2)

 %. 50عتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود تم  ا 
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ر كما 
 
سات التي انتفعت ؤس  شهادة في تحرير رأس املال املكتتب من قبل إحدى امل ال تتوف

د بعنوان إعادة استثمار ألارباح في رأس مال شركة أخرى دون .م 5,444بطرح مبلغ  8020خالل سنة 

تقديم هذه الشهادة حيث اقتصرت على تقديم بطاقة اكتتاب في رأس مال الشركة املكتتب فيها وذلك 

 ملخالفا 
 
 . د.م 2,8قيمته وبلغ حجم النفقات الجبائية ما . ة الشركات التجاريةجل

 

ق باالستثمارات صلب املؤس  
 
ن أن  إحدى الشركات التي انتفعت بطرح وفيما يتعل سة، فقد تبي 

ذلك لم تقم بتقديم برنامج استثمارها و  8020و 8004ألارباح بعنوان إعادة الاستثمار خالل سنتي 

ة تشجيع الا 
 
 . د.م 4,444مبلغ وانتفعت الشركة املعنية بطرح . اتستثمار خالفا ألحكام مجل

 
ل وهو ما يمث

 .  (1)د.م 8,4نفقات جبائية بمبلغ 

 

ت الاستثمار إنجاز ا بخصوص آجال أم   على أجل أقصاه موفى  (2)حكام القانونيةألا ، فلئن نص 

ن عدم مطالبة إدارة املؤس   فقد سنة تكوين الاحتياطي سات الكبرى بما يفيد إلانجاز الفعلي بالرغم تبي 

بطرح ألارباح بمبلغ  8022-8002سات خالل الفترة مؤس   6انتفعت و . من انتهاء آلاجال القصوى لإلنجاز

بالرغم من انتهاء آلاجال  8022 سنة د دون تقديم ما يفيد إلانجاز الفعلي لالستثمار إلى موفى.م 55,942

ومن شأن التصرف على هذا النحو أن . سات الكبرى لك من قبل إدارة املؤس  القانونية ودون مطالبتها بذ

 .سات من الانتفاع بامتيازات دون وجه حق  يؤدي إلى تمكين بعض املؤس  

 

ق بنتائج متابعة الا و 
 
  متيازات املمنوحة بعنوان الضريبة على الشركات، فقد تم  فيما يتعل

إنجازها  مراجعة أولية تم   626مراجعة في خصوص إلامتيازات الجبائية من جملة  85إنجاز ما عدده 

ل نسبة  8022-8022سات الكبرى خالل الفترة في مستوى إدارة املؤس  
 
وبلغ املردود %.  5,82وهو ما يمث

 .م 22,944املالي للمراجعات ألاولية بخصوص الضريبة على الشركات 
 
من %  25,65ل د وهو ما يمث

وتعكس هذه النتائج أهمية املردود . للمراجعات ألاولية املنجزة خالل نفس الفترةإلاجمالي املردود املالي 

ب تكثيف املراجعة في خصوص 
 
ا يتطل املالي للمراجعات ألاولية بعنوان الامتيازات الجبائية مم 

 .سات املعنيةاملؤس  

 

ق ببرمجة املؤس  
 
ا فيما يتعل قة، فقد سات املأم  نتفعة بامتيازات جبائية في إطار مراجعة معم 

ل  2لوحظ محدودية برمجة شركات التجارة الدولية حيث لم يتم  برمجة سوى 
 
شركات وهو ما يمث

سات الكبرى علما بأن من مجموع هذا الصنف من الشركات الراجعة بالنظر إلدارة املؤس  %  9,94نسبة 

ي لألرباح املتأتية من التصدير وامتياز إلاعفاء من شركات التجارة الدولية تنتفع بام
 
تياز الطرح الكل

 . ألاداءات غير املباشرة على مقتنياتها
                                                           

(1)
 %. 50تم  اعتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود  
(2)

ة تشجيع إلاستثمارات 6الفصل  
 
 .من مجل
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رة كليا والراجعة بالنظر من املؤس  %  6,05كما لم يتم  برمجة سوى ما نسبته 
سات املصد 

ي ألرباحها وتنتفع هذه املؤس  . سات الكبرى إلدارة املؤس  
 
ي سات بإعفاء كل

 
املتأتية من التصدير وبإعفاء كل

ا وانتفعت هذه املؤس  . من ألاداء على القيمة املضافة بعنوان شراءاتها له سنوي               سات بما معد 

                 املتأتية من التصدير خالل الفترة زات الجبائية بعنوان طرح ألارباحمن إلامتيا(1)د.م 884,520

8022-8029. 

 

سات الكبرى إلى الرفع الدائرة وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية وإدارة املؤس  وتدعو 

قةاملراجعة املسات في إطار من تغطية هذه ألاصناف من املؤس    .عم 

 

نة  سات منتفعة قة ملؤس  من املراجعات املعم   (2)وعلى صعيد آخر، أفض ى فحص عي 

بامتيازات جبائية إلى الوقوف على العديد من التعديالت في خصوص إلامتيازات املمنوحة بعنوان 

ق بما عدده  52وبلغ عدد هذه التعديالت . الضريبة على الشركات
 
 مؤس   82تعديال تعل

 
ل سة وهو ما يمث

عت بين ألاربـــــــــــــاح املعاد د ت.م 942,249وبلغت هذه التعديالت ما قيمته . ساتمن املؤس  %  94نسبة 
وز 

 )د .م 848,222بقيمة  استثمــارها
 
ورقم املعامالت ( (3)د.م 62,249بمبلغ  ئياإعفاء جبا لوهو ما يمث

 .د.م 802,425املتأتي من التصدير بقيمة 

 

ت التعديالت بعنوان ألارباح املعاد استثمارها أساسا توزيع ألارباح أو تخصيصها  وخص 

وسحب الامتيازات بعنوان اكتتاب في %(  52,22)الت أخرى رغم الانتفاع في شأنها بامتيازات الستعما

وعدم إلانجاز الفعلي %(  86,66)رأس مال شركات أخرى تبعا لسحب الامتيازات للشركات املستثمر فيها 

مارات واستعمال أموال ذاتية للقيام باستث%(  22,22)لكل أو لجزء من إلاستثمار صلب املؤسسة 

 %(. 22,22)عوضا عن أرباح معاد استثمارها 

 

ق بالتعديالت 
 
صلةوفيما يتعل ت أساسا عدم طرح  املت  باألرباح املتأتية من التصدير فقد خص 

ا %(  52,94)سة ألارباح إلاستثنائية غير املرتبطة بالنشاط العادي للمؤس   وتصدير سلع غير منتجة محلي 

 واعتبار بيوعات بتأجيل توظيف ألاداء على القيمة املضافة على أنها عمليات تصدير %(  85,02)

من  26وباستثناء ألارباح املتأتية من بعض عمليات التصدير وذلك تبعا ألحكام الفقرة %(  85,02)

 . (4)%( 22,52)قبل إلغائها  92الفصل عدد 

 

                                                           
(1)

 %. 50تم  اعتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود  
(2)

 .من حجم املراجعات املعمقة التي خضعت لها املؤسسات املنتفعة بامتيازات جبائية % 24مراجعة معمقة تمثل قرابة  40شملت العينة 
(3)

 .% 50تم  اعتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود  
(4)

ق بقانون املالية لسنة  8028ديسمبر  84املؤرخ في  8028لسنة  86أوال من القانون عدد  80تم  إلالغاء بمقتض ى الفصل  
 
 .8025واملتعل
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ع إلاخالالت املرتبطة بالتهر ب الجبائي في مجال الامتيازات  د وتنو  وتترجم هذه النتائج تعد 

اعتماد إلانتفاع بامتيازات جبائية كمقياس من مقاييس البرمجة في إطار مراجعة مما يتطلب  الجبائية

قة  . معم 

 

ّالامتيازات بعنوان توقيف ألاداء على القيمة املضافة -2

 

الامتيازات بعنوان توقيف ألاداء على القيمة املضافة بمقتض ى شهادات عامة أو تسند 

وبلغت قيمة الامتيازات . شهادة 242ما عدده  8029وبلغت هذه الشهادات خالل سنة . شهادات ظرفية

ة .م 582ما يقارب   (.د.م 2,2)وظرفية (  د.م 522,2)د توزعت بين شهادات عام 

 

ى كل  محقق مكلف بالتصر ف في ملفات املؤسسات متابعة ورقابة إلامتيازات املنتفع بها 
 
ويتول

ل شهادات توقيف ألاداء على القيمة املضافة التي يشرف كل  محقق على . بهذا العنوان وبلغ معد 

له  جود وأفض ى النظر في هذا الجانب إلى و . 8029شهادة خالل سنة  86إسنادها ومتابعتها ما معد 

قت بمتابعة ورقابة إلامتيازات املمنوحة 
 
ة سواء نقائص تعل  .شهادات ظرفية أو بمقتض ى شهادات عام 

 

ة املؤس   ن الشهادات العام 
 
سات من توقيف ألاداء على القيمة املضافة بعنوان وتمك

 الشراءات من مواد وخدمات ضرورية لنشاطها للقيام بعمليات بعنوان التصدير أو بيوعات بتأجيل

" صادق"وبلغ عدد الشهادات العامة املسندة اعتمادا على املعطيات املتوفرة بمنظومة . توظيف ألاداء

           وتم  التأشير في إطارها على 8022شهادة بعنوان سنة  596ما جملته  8024أفريل  22إلى غاية 

د ومكنت من اقتناء مشتريات بما قيمته  45.842  .د.م 8.220,229قسيمة طلب تزو 

 

ت  ة أساسا في التثب  ل أعمال املتابعة لإلمتيازات الجبائية املنتفع بها في إطار شهادة عام 
 
وتتمث

د املؤشر عليها من قبل مصالح الرقابة الجبائية عبر منظومة  من التسوية آلالية لقسائم طلبات التزو 

اتورة شراء نهائية أو إرجاعها ويبقى مبلغ ألاداء الذي تم  توقيفه رهين تسوية القسيمة عبر ف". صادق"

ن في العديد من الحاالت أن  . غير مستعملة إلى مصالح الرقابة الجبائية بهدف إلغائها طلبات قسائم وتبي 

د التي تم  إسنادها لم يتم  تصفيتها  . التزو 

 

د املتعلقة بها واملدرجة  واستنادا إلى معالجة قوائم فواتير الشراء وقسائم طلبات التزو 

والتي تم  الحصول عليها من مركز إلاعالمية لوزارة  8024إلى غاية موفى شهر فيفري " صادق"ظومة بمن

ن عدم تصفية قسائم بما عدده  8028بعنوان سنوات  422و 28.994و 2.420 على التوالي املالية، تبي 

ة املتعلقة بها 8029و 8025و ة الشهادات العام   . بالرغم من انتهاء صلوحي 
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د أن يمس  بإستحقاق إلانتفاع بامتيازات جبائية ومن شأن ع دم تصفية قسائم طلبات التزو 

ولة حيث   بعنوانها عالوة على النقص في موارد خزينة الد 
 
استعمالها في شراءات ال تدخل  ل مخاطر يشك

 . سة أو في شراءات مستثناة من توقيف ألاداء على القيمة املضافةضمن نشاط املؤس  

 

ت  وأفرز فحص قسائم
 
د تول د التي لم تتم  تصفيتها وجود بعض طلبات تزو  طلبات التزو 

وحال عدم إدراج عمليات . سات الكبرى قصد إلغاءهااملؤسسات املعنية بها إرجاعها إلى إدارة املؤس  

وأفادت إلادارة في . في شأنهاإمكانية توفر معطيات دقيقة دون تصفيتها ودون " صادق"بمنظومة إلالغاء 

 . وص بأن  النقص في ألاعوان قد حال دون ذلكهذا الخص

 

                ق خطية جبائية إدارية بمبلغ، تطب  (1)8025من قانون املالية لسنة  48ووفقا للفصل 

د غير مصفاة أو  8.000 خمس قسائم لم يتم  الاستظهار بها بالنسبة إلى الدينار عن كل  قسيمة طلب تزو 

د ألاولى  . باقي القسائمكل  قسيمة بالنسبة إلى دينار بعنوان  2.000الخطية إلى  وترفع هذه. طلب تزو 

 

اة وهو ما من  ولوحظ عدم تطبيق الخطايا بصفة آلية مقارنة بحجم القسائم غير املسو 

د شأنه أن يفتح الباب للتجاوزات وأن   .ةالردعيمن صبغتها العقوبات الجبائية يجر 

 

ق بتوقيف ألاداء عل
 
ا فيما يتعل ظرفية، فإن هذا  ى القيمة املضافة بمقتض ى شهاداتأم 

إلامتياز يمنح في خصوص اقتناءات أو خدمات تسدى بصفة عرضية للتصدير أو للقيام باقتناءات تم  

ة عليها من مصادق على أساس فواتير تقديرية ادات وتسند هذه الشه. استثناؤها ضمن الشهادات العام 

 .جع النظرمر ذات ألاداءات  مراقبةقبل مصالح 

 

ونص  دليل إسناد ومتابعة الامتيازات الجبائية بعنوان ألاداء على القيمة املضافة واملذكرة 

قة بتحسين التصر ف في الامتيازات الجبائية على ضرورة  8004أكتوبر  4املؤرخة في  406عدد 
 
واملتعل

ملوالي النقضاء مطالبة املؤسسة بتوفير نسخة من فواتير الشراء النهائية وذلك في أجل أقصاه الشهر ا

ر ما . أجل صلوحية الشهادة أو مطالبتها بإرجاع أصل الشهادة غير املستعملة
 
وخالفا لذلك، لم يتوف

 .يفيد املطالبة بهذه الفواتير أو إرجاع الشهادات الظرفية غير املستعملة

 

ر وظائف بمنظومة 
 
اء، تتعلق بإدراج الفواتير النهائية وبعقود الشر " صادق"وبالرغم من توف

 822و 859على التوالي  8022-8025وبلغ عدد الشهادات الظرفية خالل الفترة . فإنه ال يتم  استغاللها

                                                           
(1)

  .ثالثا من مجلة الحقوق وإلاجراءات الجبائية 29املنقح للفصل 
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اة 8024ظلت إلى غاية موفى جويلية شهادة  804و تضمنت امتيازات على التوالي  علما بأنها غير مصف 

 .د.م 4,202د و.م 2,920د و.م 2,804بمبلغ 

 

دات الظرفية أن يحول دون ضبط الحجم الحقيقي ومن شأن تواصل عدم تصفية الشها

 .من نجاعة متابعتها لالمتيازات الجبائية املمنوحة وأن يحد  

 

وخالفا ملا جاء بالدليل واملذكرة املشار إليهما أعاله، لوحظ عدم القيام وعلى صعيد آخر 

ات املقتناة بنظام  د من عدم التفويت في املعد 
 
ر ما يفيد . تفاضليباملتابعة امليدانية للتأك

 
كما لم يتوف

التنسيق مع املراكز الجهوية ملراقبة ألاداءات في صورة انتصاب املشروع خارج الاختصاص الترابي 

تكليف مكتب ألاداءات املختص للقيام بعمليات املتابعة طبقا ملا جاء باملذكرة عدد إلدارة وذلك بل

 .8002أوت  84بتاريخ  2428

 

ق 
 
ا فيما يتعل القيمة املراجعات الجبائية ألاولية املنجزة في خصوص توقيف ألاداء على بأم 

مراجعات من جملة  2ما عدده  8022-8022بلغت خالل الفترة  حيث تهااملضافة، فقد لوحظ محدودي

626  
 
سات أن هذه املؤس   الرقابة علىومن شأن ضعف  %. 2,24ل نسبة مراجعة أولية وهو ما يمث

 .عنوان في منأى عن الرقابة الجبائيةبهذا النوحة يجعل إلامتيازات املم

 

* 

 

 *  * 

 

قابة الجبائية للمؤس   سات الكبرى تدعيم يتطلب تحقيق الهدف من إحداث هيكل يعنى بالر 

ن من إحكام املراقبة 
 
املوارد البشرية واللوجستية املتوفرة واستكمال إلاطار القانوني والترتيبي بما يمك

صلة بإسداء الخدمات للمطالبين باألداء على سات ومن تفادي تغليب ألاعمال املت  الجبائية لهذه املؤس  

 .حساب أعمال املتابعة واملراقبة الجبائية

 

جهة أخرى، فإن التصدي ملخاطر الغش والتهرب الجبائي املرتبطة بهذا الصنف من ومن 

زات الجبائية لها، يستدعي اعتماد املؤسسات خاصة بالنظر إلى الرهانات املالية التي يشكلها منح الامتيا

مقاربة تحليل املخاطر الجبائية وعلى تستند إلى قة آليات املراقبة الجبائية من مراجعة أولية ومعم  

املتاحة  التكامل بين آلاليتين مع العمل على دعم الجانب الردعي للرقابة خاصة في ظل محدودية املوارد

 .ملصالح املراقبة الجبائية
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م العديد من القطاعات وسرعة تطورها يتعين إلى تعد  وبالنظر 
 
د النصوص الجبائية التي تنظ

العمل على التنسيق مع مختلف ألاطراف املتدخلة في املنظومة الجبائية قصد توضيح املفاهيم 

 
 
ن من تفادي الاختالف في تأويل النصوص وبالتالي من وإلاجراءات املتعلقة بالجباية القطاعية بما يمك

فع من مردودية املراقبة الجبائية وتفادي النزاعات القائمة بهذا العنوان مع الحفاظ على حقوق كل الر 

 .من إلادارة واملطالب باألداء على حد السواء

 

ويتطلب ترشيد إسناد الامتيازات الجبائية العمل على التنسيق بين ألاطراف املتدخلة في 

ن من إحكام متابعتهامنظومة إلامتيازات ووضع آلاليات املالئمة 
 
كما . لتبادل املعطيات بينها بما يمك

توجيهها نحو ضمان سات املنتفعة بهذه الامتيازات بغرض تفعيل الرقابة على املؤس   يستوجب ذلك

بدأ العدالة الجبائية وذلك خاصة في ظل  م وتكريسفي تحقيق ألاهداف التنموية  واملساهمةمستحقيها 

ولةمحدودية املوارد املتاحة   .مليزانية الد 
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 رّد اإلدارة العامة لألداءات

 

 حول الرقابة على االمتيازات الجبائية -1
 

وتبعا لذلك يمكن . تضمن التقرير مسألة محدودية الرقابة على االمتيازات الجبائية

اإلشارة، إلى أّن هذه الرقابة تتم في إطار مراجعة أولية لدى إدارة المؤسسات الكبرى كما 

إطار مراجعة معمقة  للشركات الكبرى على مستوى وحدة المراقبة الوطنية تتم في 

عدد الشركات التابعة إلدارة المؤسسات الكبرى والتي تّمت مراجعتها )واألبحاث الجبائية 

كما تتم المراقبة (. ملف 222بلغ  8029إلى  8020في إطار مراجعة معمقة خالل الفترة من 

لمتعلقة خاصة بشهائد إيقاف العمل باألداء على القيمة المضافة من خالل متابعة االمتيازات ا

 .وذلك عند إسناد هذه الشهائد ومتابعة قسائم التزود وذلك بصفة متواصلة وشاملة
 

محدودية الرقابة على االمتيازات  هذا وقد تضمن التقرير مالحظات بخصوص

الطرح من الضريبة على بعنوان توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة و الجبائية

الشركات وفي هذا السياق يمكن اإلفادة بأن النتائج المحققة بهذا العنوان تعتبر متماشية مع 

إمكانيات العمل المتاحة بالنظر إلى محدودية عدد المحققين مع وجوب األخذ بعين االعتبار 

 .عند تقدير تلك النتائج عدد طلبات التوضيحات التي لم تفض إلى تعديالت
 

هذا ويتم إسناد االمتيازات الجبائية في مادة األداء على القيمة المضافة بعد التثبت 

من جملة المراجعات  %5,82ونسبة  % 2,25 في الوضعيات السابقة وتصفيتها علما وأن نسبة

األولية ال تأخذ بعين االعتبار طلبات التوضيحات التي تّم حفظها وعمليات التسوية التلقائية 

 .طلباتلهذه ال
 

هذا وبالنسبة للمالحظة المتعلقة بضبط منهجية موحدة في خصوص التثبت من 

تجدر اإلشارة إلى أن . توفر الشروط القانونية لالنتفاع بالطرح من الضريبة على الشركات

المنهجية المتبعة تتمثل في التثبت من توفر جميع شروط الطرح المنصوص عليها بالتشريع 

 .م المعاينة مع طلب الوثائق في إطار المراجعة المعمقةوتت الجاري به العمل
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وذلك رغم  8029هذا وبخصوص عدم تصفية قسائم طلب التزود في موفى سنة 

انتهاء صلوحية الشهادات العامة المتعلقة بها فإّنه يمكن اإلفادة بأّن  أذون التزود غير 

 :المصفاة تتعلق أساسا بــ 
 

كليا والتي كانت تصفية أذون تزودها محل متابعة لشركات الصناعية المصدرة ا -

وتتعلق أذون التزود غير المصفاة  8029من قبل مصالح الديوانة خالل الفترة السابقة لسنة 

وقد تم بمقتضى . باألذون التي تم إلغاؤها وإيداعها وتصفيتها يدويا  لدى مصالح الديوانة

انتظار تصفيتها حالة بحالة   مذكرة إدارية تضمين هذه األذون بمنظومة صادق في

 .بالمنظومة بالتنسيق مع مصالح الديوانة

ذون المتعلقة بالمؤسسات التي تمت إحالتها إلى إدارة المؤسسات الكبرى من األ -

قبل مكاتب مراقبة األداءات حيث قامت المكاتب المعنية بإلغاء األذون غير المستعملة 

 .بلها، دون تضمينها وتصفيتها بمنظومة صادقبتاريخ تحويل الملف والمؤشر عليها من ق
 

 .وقد تم خالل الفترة األخيرة تصفية جزء هام من األذون المشار إليها أعاله
 

 حول المراجعة الجبائية -2
 

تضمن التقرير مالحظات حول نسبة تغطية المراقبة المعمقة للشركات البترولية 

مراقبة كل الشركات البترولية باعتبار أن وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أّنه ال تتم 

أغلب هذه الشركات مازالت في طور البحث واالستكشاف وال تحقق أرقام معامالت، 

وتعطى األولوية لمراجعة الوضعية الجبائية للشركات التي هي في طور اإلنتاج والتي تحقق 

 .كلّيا أرقام معامالت، علما وأّنه قد تمت مراجعتها
 

يمكن اإلفادة بأّن هذه . الحظات المثارة حول المراجعة األوليةأما بخصوص الم

المراجعة ال تتم حسب برمجة الملفات بل تدخل في إطار العمل العادي للمحققين وال يمكن 

لوجود نقص في عدد المحققين  تكثيف عمليات المراجعة األولية في الوقت الحاضر نظرا

مع اإلمكانيات واألرقام التي كانت موجودة وتطور عدد الملفات والخدمات وذلك مقارنة 

 (.8004-8002)خالل السنوات األولى إلحداث إدارة المؤسسات الكبرى 
 



387 

 

 
 

هذا وبالنسبة للنقطة المتعلقة بعدم برمجة المراجعة الجبائية المعمقة باالعتماد على 

داءات يمكن اإلفادة بأن اإلدارة العامة لأل. مصفوفة تقوم على تقاطع عدد من المعايير

بالتنسيق مع مركز اإلعالمية لوزارة المالية والوكالة األمريكية  8024شرعت منذ بداية سنة 

في إعداد منظومة إعالمية تساعد على البرمجة تقوم على تقاطع "  USAID" للتنمية الدولية 

 (.معيارا 82)عّدة معايير 
  

خالل الفترة الممتدة من وقد تضمن التقرير أن عدد المراجعات األولية المنجزة  هذا

. د.م 25,286مالي بمبلغ قدره مراجعة أفضت إلى مردود  626بلغ  8022سنة  إلى 8022سنة 

النقص المتواصل في عدد األعوان  هذه المسألة من خالل وتعقيبا على ذلك يمكن توضيح

والتطور الهام في عدد الملفات وعدد الخدمات كما يمكن اإلشارة إلى أن المراجعات األولية 

 8022سنة  المنجزة على مستوى إدارة المؤسسات الكبرى بلغت خالل الفترة الممتدة من 

ى غاية أفريل إل)مراجعة انتهت بالصلح  489مراجعة منها  658ما عدده  8022إلى سنة 

 .د.م 584,662وأفضت إلى مردود مالي قدره ( 8026
 

هذا وبالنسبة للمالحظة المتعلقة بمحدودية الرقابة في إطار مراجعة أولية على 

المؤسسات الكبرى خاصة منها المنتفعة بامتيازات جبائية واالقتصار على مراجعة التسبقة 

اإلفادة بأّن قلة الموارد البشرية وكثرة األعمال يمكن . بعنوان المعلوم على التكوين المهني

 .المادية بإدارة المؤسسات الكبرى حالت دون إنجاز العدد المطلوب من المراجعات األولية
 

هذا وتضمن التقرير ما يفيد أن عدم تجريد عديد الوثائق الواردة على مصالح إدارة 

المالية قد ساهم في الحد من المؤسسات الكبرى من طابعها المادي على غرار القوائم 

استغالل المعطيات المضمنة بها للقيام بالمقاربات الالزمة بينها وتقصي مواطن التهرب 

من  92ولتوضيح هذه المسألة يمكن اإلشارة، إلى أّنه في إطار تطبيق أحكام الفصل  .الجبائي

وتجريدها من طابعها تم إعداد اإلضبارة الجبائية في صيغة أولية  8026قانون المالية لسنة 

المادي في مرحلة أولى بالنسبة للموازنة وقائمة النتائج وقائمة التدفقات المالية واإليضاحات 

 . حول القوائم المالية وكذلك جدول ضبط النتيجة الجبائية
 

كما قام مركز اإلعالمية بتطوير تطبيقة إعالمية في الغرض تمكن المطالبين 

بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها عن بعد عوضا عن تقديمها  باألداء من إيداع اإلضبارة
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على ورق وتّم تجربة هذه التطبيقة من قبل عينة  من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة 

 .المؤسسات الكبرى
 

هذا وسيتم تعميم استعمالها من قبل المؤسسات الخاضعة وجوبا إليداع التصاريح 

مل ممغنطة أو بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها بالنسبة والقائمات والكشوفات على حوا

والذي يحل أجله خالل شهر  8024للتصريح النهائي بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 

 .8026جوان 
 

تتعلق بالتصريح باألداء " رفيق"هذا وتضمن التقرير عدم توفر تطبيقة بمنظومة 

اإلدارة العامة  بأنو 8024شهر جويلية لمؤسسات إنتاج المحروقات وذلك إلى غاية موفى 

بالرغم من أهمية المبالغ التي يتم  8022لألداءات تعهدت بذلك ضمن برنامج أعمالها لسنة 

وحدة التطبيقات اإلعالمية ونظام  وتعقيبا على ذلك يمكن اإلفادة بأنّ  .تعبئتها بهذا العنوان

شروط لتطوير تطبيقة إعالمية  قامت بإعداد كراس المعلومات باإلدارة العامة لألداءات

تمكن من التصرف في سجل شركات إنتاج المحروقات ورخص استغالل االمتياز واحتساب 

الضريبة على مؤسسات إنتاج المحروقات وكذلك األقساط االحتياطية بالنسبة إلى 

المؤسسات التي تقوم باستغالل امتيازات في إطار اتفاقية وإرسالها إلى مركز اإلعالمية 

هذه التطبيقة في طور اإلعداد من قبل مركز اإلعالمية  مع العلم وأنّ  8020هاية سنة ن

 .لوزارة المالية
 

تعديالت تمت في إطار مراجعة معمقة كان باإلمكان  كما تضمن التقرير وجود

التفطن إليها في إطار مراجعة أولية تمحورت حول االنتفاع بامتيازات جبائية وعدم تطابق 

رقم المعامالت المصرح به سنويا مع التصاريح الشهرية وعدم احتساب االمتيازات العينية 

ض ضمن قاعدة الخصم من المورد أو مساهمات المشغل في إطار نظام التأمين على المر

وفي هذا . بعنوان المرتبات واألجور كما شملت إدماج الهبات واإلعانات بقاعدة األداء

السياق تجدر اإلشارة إلى أّنه يمكن إجراء مراجعة أولية بالنسبة للشركات التي قامت بإيداع 

زات جبائية فقط تصاريح بالضريبة على الشركات متضمنة لتخفيضات جبائية بعنوان امتيا

أما بالنسبة للتخفيضات الناتجة عن عمليات تصدير أو االمتيازات العينية ومساهمات 

المشغل في نظام التأمين فإّن ذلك ال يمكن أن يتم إالّ في إطار مراجعة معمقة نظرا ألن 
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الوثائق والمؤيدات المثبتة للتصدير ال يمكن المطالبة بها إالّ في هذا اإلطار كما أن 

المتيازات العينية ال يمكن التفطن إليها إالّ من خالل الوثائق المحاسبية التي ال تتوفر إالّ في ا

 .إطار مراجعة معمقة
 

هذا وقد ورد ضمن التقرير أّن عدد المراجعات المنجزة خالل الفترة الممتدة من 

اجعة المعمقة كما ورد أّن مردود المر" مراجعة  222بلغ  8029سنة            إلى 8020سنة 

أما مردود  8029و 8025د سنتي .م 24,240              لدى إدارة المؤسسات الكبرى بلغ

د خالل الفترة الممتدة من سنة .م 2652,484وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية فقد بلغ 

 .8029إلى سنة  8020

 

على مستوى إدارة بلغت المراجعات المعمقة المنجزة  هذا وتعقيبا على ذلك فقد

المؤسسات الكبرى ووحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية خالل الفترة الممتدة من سنة 

صلح منها انتهت بال 204مراجعة وبلغ المردود المالي لـ  2642ما عدده  8029إلى سنة  8020

 (.8026شهرأفريل  إلى غاية)د .م 465,542بـ 
 

وللتوضيح . كما تضمن التقرير مسألة محدودية تغطية الشركات بالمراجعة المعمقة

المراجعة المعمقة ال تهدف إلى إخضاع كل المؤسسات بل برمجة جزء منها حسب  فإنّ 

 .بعض المؤشرات والمخاطر
 

كما يعتبر سقوط سنوات بالتقادم بالنسبة للمؤسسات التي لم تخضع للمراجعة أمر 

تعلق األمر بمؤسسات كبرى وذلك الستحالة مراجعة كل الشركات من ناحية عادي حتى لو 

ولعدم وجود مخاطر واضحة بالنسبة لبعض المؤسسات أو القطاعات التي لم يتم برمجتها 

التصدير الكلي، التنمية )من ناحية أخرى وبالتالي عدم جدوى برمجتها للمراجعة المعمقة 

سات التي ال تحقق أرقام معامالت، المؤسسات الجهوية، المؤسسات العمومية، المؤس

 ...(.محطات الوقود: الخاضعة للمصادقة اإلدارية لألسعار على سبيل المثال
 

 ول مسألة برمجة الملفات للمراجعة الجبائيةح -3
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هذا وتطرق التقرير إلى مسألة الحّط من المبالغ المضمنة بقرار التوظيف 

القانون قد أعطى ضمانات في  يح هذه المسألة فإنوفي هذا اإلطار ولغاية توض. اإلجباري

مرحلة التقاضي وذلك لمزيد النظر في النزاعات التي لم يتم االتفاق حولها أثناء فترة مناقشة 

من  نتائج المراجعة ومن الطبيعي أن يتم في بعض الحاالت إصدار أحكام تقضي بالحطّ 

يات المقدمة وحسب تقدير القاضي المبالغ المضمنة بقرار التوظيف اإلجباري حسب المعط

 .في اإلشكاليات العالقة موضوع النزاع

 

كما أن طبيعة المادة الجبائية تقتضي في بعض الحاالت التي تتعلق خاصة بمسائل 

مبدئية التخلي أو إعادة التأويل من قبل اإلدارة أو القضاء مما ينعكس على مبلغ األداءات 

أنه يتعين على المحقق في صورة عدم وضوح بعض علما و المطالب بها بصفة ملحوظة،

باعتبار )النصوص أو المواقف أن يحفظ حق اإلدارة من خالل التمسك ببعض التعديالت 

وترك المجال للمراحل التي تلي ختم عملية المراجعة لمزيد ( عدم إمكانية إعادة المراجعة

 .المسائل المتنازع في شأنهاالنقاش والتوضيح وأن لزم األمر اللجوء إلى القضاء للبت في 
 

وتطرق التقرير إلى مسألة عدم توثيق الجلسات التي يتم عقدها مع المطالب  هذا

 .تجدر اإلشارة إلى عدم وجود إطار قانوني أو فقه إداري في هذا الشأن وجوابا. باألداء
 

من مجلة الحقوق  92كما أّنه بالنسبة إلى عدم وجود إجراءات ردعية بالفصل 

وعدم تقيد المطالب باألداء بواجب تقديم الوثائق أدى إلى تقديم الوثائق  راءات الجبائيةواإلج

يمكن اإلفادة بأّن عقوبة عدم الّرد تتمثل في تعديل الوضعية . في مرحلة النزاع القضائي

 .الجبائية
 

ملف مراجعة معمقة غير مسواة على مستوى  50وقد تضمن التقرير ما يفيد أن 

 .ملف منها والباقي في طور التسوية 24ات الكبرى والصواب أّنه تمت تسوية إدارة المؤسس
 

مراجعة معمقة غير مسواة على مستوى وحدة  829وقد تمت اإلشارة إلى وجود 

ملف منها والباقي في طور  209المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية في حين أّنه تمت تسوية 

 .التسوية
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مسؤولية مدير إدارة المؤسسات الكبرى التسييرية  هذا وقد تطرق التقرير إلى

 وجوابا تجدر اإلشارة إلى أن بقايا. واإلدارية الستخالص الديون الجبائية المثقلة

االستخالص بحساب التصرف يتضمن ديون تم إيقاف استخالصها بموجب أحكام قضائية 

ابض ومصالح إدارة نافذة وغير باتة وأّن متابعة اإلستخالص تتم بصفة مشتركة بين الق

 .المؤسسات الكبرى
 

 حول مسألة استرجاع فائض األداء -4
 

تضمن التقرير مالحظات خصوص التأخير في عملية اإلرجاع حيث أشار إلى أن 

أيام  06فائض متأت من التصدير اآلجال ) مسألة التأخير في البت في مطالب االسترجاع 

أشهر،الفائض المتأتي من الخصم من المورد وتوقيف  4و 9في حين أّنها تراوحت بين 

( يوم 252          يوم في حين أن الفترة بلغت  50ال العمل باألداء بعنوان االستثمار اآلج

 .وذلك بسبب تأخير في برمجة الملفات على مستوى وحدة المراقبة الوطنية
 

هذا وتعقيبا على ذلك يمكن اإلفادة بأّن اإلرجاع يتم بصفة مسبقة بعنوان الفائض 

قبل إجراء المراجعة ر المتأتي من الخصم من المورد وتوقيف العمل باألداء بعنوان االستثما

كما أّن كثرة مطالب االسترجاع واألعمال المادية تحول دون احترام آجال الّرد، .المعمقة

وأن عمليات اإلرجاع بعنوان االستثمار تتطلب التثبت من وجاهة واستكمال الوثائق المدعمة 

 لوضعيته للمطالب وفي بعض الحاالت يكون التأخير ناتج عن عدم تسوية المطالب باألداء

 .الجبائية أو عدم قيامه بإيداع التصاريح التصحيحية الالزمة
 

أما بخصوص ما تضمنه التقرير حول نسبة األداء الموظف على شركات الخدمات 

 8026تم بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة  فإّنه( %52أو  %82)في قطاع المحروقات 

 .%33المحروقات لنسبة ضريبة بـتوضيح المسألة بإخضاع شركات الخدمات في قطاع 
 

تتمثل  هذا وقد تضمن التقرير مالحظات حول منظومة رقابة االمتيازات الجبائية

في عدم تفعيل الخلية المكلّفة باألبحاث الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي على مستوى وحدة 

من  55تضى الفصل نشير إلى أّنهتم بمق وجوابا على ذلك المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية

فرقة األبحاث "إحداث سلك خاص باإلدارة العامة لألداءات يسمى  8026قانون المالية لسنة 

 ".ومكافحة التهرب الجبائي
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الفرقة بمقتضى أمر حكومي  المذكور على أن يتم تنظيم هذه 55وقد نص الفصل 

 .تم إعداد مشروعه وتوجيهه لمصالح رئاسة الحكومة لإلمضاء
 

ويسند لفرقة األبحاث ومكافحة التهرب الجبائي خاصة الدخول إلى الفضاءات هذا 

المهنية خالل الساعات االعتيادية للفتح أو للعمل وذلك بصرف النظر عن التوقيت اإلداري 

ومراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة ونقلها وجمع المعلومات 

رب والتحيل الجبائي والتنسيق مع بقية المصالح المختصة في استقصاء المتعلقة بأعمال الته

 .المعلومات واستغاللها باإلدارة العامة لألداءات

 

القيام باألبحاث وأعمال التتبع الالزمة للمخالفات المتعلقة بالتشاريع  كما أّنه يمكنها

الوشايات واالعالمات الخاصة بجباية القطاعات الخصوصية والقيام باألبحاث والتحقيق في 

 .واإلفصاحات وكذلك القيام بالدراسات القطاعية
 

أما بالنسبة للمالحظة المتعلقة بعدم تمكن المنظومات اإلعالمية المستعملة من 

. تغطية مختلف أوجه التصرف في االمتيازات الجبائية وعدم توفر معطيات شاملة في شأنها

لخاصة بمتابعة االمتيازات الجبائية ضمن منظومة المنظومات اإلعالمية ا يمكن اإلفادة بأن

تقتصر حصرّيا على االمتيازات الجبائية المتعلقة باالنتفاع بنظام توقيف العمل " صادق"

والمعاليم الموظفة على رقم المعامالت، أّما بالنسبة لإلعفاءات والتخفيض في  باألداءات

 ". دقصا"النسب سيتم الحقا إدراجها بالمنظومة اإلعالمية 
 

عدم اعتماد خارطة لتفادي مخاطر التهرب الجبائي المتعلقة  هذا بالنسبة إلى مسألة

لألداءات فقد تّم ضبط إستراتيجية عمل  الجبائية على مستوى اإلدارة العامة باإلمتيازات

كما تّم تقديم العديد من حلقات التكوين . على المستوى الوطني تم تضمينها بمذكرة إدارية

 .عوان مكاتب مراقبة األداءات المكلّفين بمنح ومتابعة االمتيازات الجبائيةلفائدة أ
 

أما بالنسبة للمالحظة المتعلقة بغياب التنسيق بين إدارة المؤسسات الكبرى مع 

 الهياكل التي يتم التصريح لديها بنية االستثمار للتأكد من مدى االنجاز الفعلي للمشروع

تطابق مكونات المشروع مع ما تم التصريح به نفيد في هذا وقيمة االستثمار المنجز ومدى 
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السياق أّنه تّم تفادي هذا الفراغ بسن قانون يمكن مصالح الجباية من إبرام اتفاقيات في 

 .الغرض مع الهياكل المذكورة
 

وبالنسبة إلى عدم توفر المعلومات والمعطيات من قبل الهياكل التي يتم لديها 

 .ول المؤسسات المخالفة والتي تم في شأنها سحب االمتيازات الماليةالتصريح باالستثمار ح
 

وأن  تجدر اإلشارة، إلى أن سحب االمتيازات المالية يتم بقرار من وزير المالية

دأبت على توجيه مقررات سحب االمتيازات  المصالح المركزية لإلدارة العامة لألداءات

لالمتيازات الجبائية والمالية إلى مختلف مصالح  المالية التي ترد عليها من اإلدارة العامة

 .المراقبة الجبائية المختصة لتسوية وضعية المعنيين باألمر من الناحية الجبائية
 

 متابعة االمتيازات الجبائية حول مسألة -3
 

تّم التطرق من خالل التقرير إلى مسألة متابعة االمتيازات الجبائية بعنوان الضريبة 

فرق بإدارة المؤسسات  9اإلشارة إلى وجود فريق وحيد من مجموع  وتمت على الشركات

الكبرى قام بتوجيه طلب توضيحات ومبررات بخصوص شروط االنتفاع باالمتيازات 

وفي هذا اإلطار يمكن اإلفادة بأّن متابعة االمتيازات تتم سنويا . 8029-8022بعنوان سنوات

لجبائية باإلدارة العامة لألداءات وذلك على وبصفة شاملة بالتنسيق مع وحدة تفقد المصالح ا

الشركات المنتفعة بامتيازات  أساس قائمات مستخرجة من المنظومات اإلعالمية بخصوص

وأّنه ال يمكن التثبت من رقم المعامالت المتأتي من التصدير إال في إطار مراجعة  جبائية

الفواتير وتصاريح )لديوانية جبائية معمقة باعتبار أنه يتعين طلب الوثائق المحاسبية وا

 (.التصدير مؤشر عليها من قبل مصالح الديوانة
 

هذا ويرجع سبب إعطاء األولوية في مراقبة االمتيازات الجبائية للسنوات التي 

شارفت على التقادم إلى النقص في الموارد البشرية وعدم إمكانية مراجعة كل السنوات في 

يد تدخل اإلدارة فإنه يتم التركيز على حفظ حق اإلدارة وبالتالي وفي إطار ترش. نفس الوقت

 .بتفادي سقوط فترات بالتقادم على أن يتم الحقا مراقبة بقية الفترات
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اإلدارة دأبت على مراقبة اإلنجاز الفعلي لالستثمارات في إطار  مع العلم وأنّ 

ميدانية مع التثبت من مدى المراجعة المعمقة باعتبار أن العملية تستوجب القيام بمعاينات 

 .مطابقة اإلنجازات مع التسجيالت المحاسبية
 

هذا وبالنسبة إلى مسألة عدم متابعة شركات التجارة الدولية للتثبت من الشروط 

وخاصة منها المتعلقة بتحقيق نسب دنيا  2449لسنة  98الخصوصية المضبوطة بالقانون عدد 

يمكن اإلفادة بأّن متابعة . منشأ تونسي من رقم معامالت من صادرات منتوجات ذات

شركات التجارة الدولية تتم آليا عند إسناد االمتيازات المتعلقة بتوقيف العمل باألداء على 

 .القيمة المضافة
 

هذا وال يمكن التثبت في النسب الدنيا ألرقام المعامالت إالّ من خالل مراجعة 

 .طلب تقديم وثائقمعمقة للوضعية الجبائية باعتبار أن األمر يت
 

كما أّنه من خالل متابعة شركات التجارة الدولية من قبل اإلدارة العامة لألداءات 

على الصعيد الوطني بخصوص أرقام المعامالت المتأتية من التصدير لم يتم معاينة 

 . إخالالت على مستوى الشركات التابعة إلدارة المؤسسات الكبرى

 

هذا وتّم إصدار مذكرات إدارية في الغرض من بينها المذكرة اإلدارية الصادرة 

حول متابعة إسناد االمتيازات الجبائية لمختلف الشركات وخاصة  8024أوت  08بتاريخ 

شركات التجارة الدولية وتّم تذكير جميع المصالح بضرورة إحكام متابعة االمتيازات 

 20494رة الدولية المصّدرة كليا بمقتضى المذكرة عدد الجبائية الممنوحة لشركات التجا

تنظيم دورات تكوينية  8026كما تّم خالل شهري فيفري ومارس  8024ديسمبر  84 بتاريخ

من  % 40لمتابعة االمتيازات الجبائية في مادة األداء على القيمة المضافة لفائدة أكثر من 

 .مكاتب مراقبة األداءات
 

حاليا التنسيق بين اإلدارة العامة لألداءات واإلدارة العامة للديوانة مع العلم وأّنه يتم 

ومركز النهوض بالصادرات قصد مزيد مراقبة ومتابعة احترام شركات التجارة الدولية 

 .للتشريع الجاري به العمل
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هذا وبالنسبة إلى مسألة غياب دليل إجراءات بخصوص االمتيازات الجبائية 

اشرة ووجود نقائص تعلقت بالوثائق المثبتة ألحقية االنتفاع بامتيازات بعنوان األداءات المب

يمكن اإلشارة إلى أّنه تّم تكليف لجنة على .جبائية لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في شأنها

الجبائية  إلعداد دليل إجراءات لمتابعة ومراقبة اإلمتيازات مستوى اإلدارة العامة لألداءات

 .المباشرة في مادة األداءات
 

 

أما بخصوص مسألة عدم مطالبة إدارة المؤسسات الكبرى ما يفيد االنجاز الفعلي 

لالستثمار بالرغم من انتهاء اآلجال القصوى، فإّنه من غير الممكن من الناحية العملية أن 

 . تشمل المراقبة جميع الشركات

ثمار أرباحها في وبالنسبة للنقطة المتعلقة بقيام إحدى الشركات بإعادة است هذا

يمكن اإلفادة بأن الشركة . د دون تقديم شهادة تحرير األموال.م 5.444           حدود مبلغ 

المعنية قامت باستثمارات مالية وأرفقت تصريحها السنوي بالضريبة على الشركات لسنة 

 .وشهادة في تحرير المبالغ المكتتبة ببطاقة اكتتاب في رأس مال شركة أخرى 8020

 

أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بقيام إحدى الشركات بإعادة استثمار أرباحها في حدود 

يتعلق باستثمارات مادية  المبلغ المذكور فإن. د دون تقديم برنامج االستثمار.م 4.444مبلغ 

 : بمبلغ صلب المؤسسة قامت بها الشركةالمعنية
 

المعمقة لدى  المراجعة الجبائية وهي نسبة شملتها 8004د خالل سنة .م ,,,96 -

 ؛ وحدة المراقبة الجبائية واألبحاث الجبائية

د بعنوان عملية توسعة قدمت في شأنها الشركة تصريح باالستثمار .م 2 -

 .مصحوبا ببرنامج االستثمار
 

أما بخصوص مسألة ضعف عدد المؤسسات المنتفعة بامتيازات جبائية ضمن 

بالرغم من الوقوف على العديد من التعديالت بخصوص برنامج المراجعة المعمقة 

االمتيازات الممنوحة بعنوان الضريبة على الشركات، فإّنه ال يمكن من الناحية العملية أن 

 .الجبائية جميع الشركات تشمل المراجعة
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من قانون المالية  48كما تضمن التقرير مالحظة تتعلق بعدم تطبيق أحكام الفصل 

والقاضية بتطبيق خطية جبائية عن كل قسيمة تزود غير مصفاة وكذلك عدم  8025لسنة 

ولإلفادة نشير إلى أّنه تم توجيه تنابيه بخصوص . تضمين قسائم التزود التي تم إلغاؤها

 22بتاريخ  2525ت عدد األذون غير المصفاة على اثر صدور مذكرة إدارية في الغرض تح

 .المشار إليه أعاله48إتباعها لتطبيق أحكام الفصل تحدد اإلجراءات الواجب  8025فيفري 
 

كما تم إصدار قرارات توظيف إجباري وإبرام عمليات صلح بخصوص بعض 

 .األذون غير المصفاة
 

هذا مع العلم وأّنه بقيت بعض الملفات عالقة في انتظار استكمال اإلجراءات وتقديم 

ألداءات بالنسبة للملفات التي كانت المؤيدات من قبل مصالح الديوانة أو مكاتب مراقبة ا

 .محل متابعة لديها
 

وبالنسبة إلى مسألة عدم متابعة مآل الشهادات الظرفية من خالل عدم مطالبة  هذا

المؤسسة المنتفعة بتوفير نسخة من فواتير الشراء النهائية أو إرجاع الشهادات الظرفية غير 

وقيف العمل باألداء على القيمة المضافة المستعملة وكذلك عدم متابعة إقتناء المعدات بت

في إطار المتابعة يتم آليا  للتأكد من مدى وجوده وعدم التفويت فيها تجدر اإلشارة، إلى أّنه

مطالبة المؤسسات المنتفعة بالشهائد الظرفية بتقديم المؤيدات المتعلقة بعملية الشراء 

 .والتصدير أو إرجاع الشهادة
 

فإّنه يتم متابعة هذه .بخصوص اقتناء المعدات بمقتضى شهادات ظرفية أما

االقتناءات من خالل طلب تقديم الفواتير النهائية من قبل المنتفعين غير أن عملية التصفية 

بالتطبيقة  بمنظومة صادق ال تتم بصفة آلية نظرا لوجود بعض الصعوبات المادية  المتعلقة

 .والنقص في الموارد البشرية

 

 


