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�سهيل قدور

املالية  الأزمة  ظل  يف  الهتمام  تزايد 
الر�شيدة  احلوكمة  بقيم  الأخرية  والقت�شادية 
والدميقراطية  واحلرية  القانون  �شيادة  )مثل 
وال�شفافية  والنزاهة  والإن�شاف  والعدل 
على  �شواء  وامل�شئولية(  وامل�شاءلة   والكفاءة 
الدولة  م�شتوى  على  اأو  ال�رشكات  م�شتوى 
مالئم  مناخ  وخلق  الف�شاد  مكافحة  اأجل  من 
وال�شتثمار  املبادرة  على  يحفز  لالأعمال، 
ال�شاملة  التنمية  حتقيق  يف  وي�شهم  والدخار، 

املن�شودة اقت�شادًيا واجتماعًيا. 
عالقة  عن  الإطار  هذا  يف  نت�شاءل  اأن  ولنا 
اجلبائي  الإ�شالح  بفكرة  الر�شيدة  احلوكمة 
العامل  دول  معظم  يف  ظهرت  التي  )ال�رشيبي( 
له  ال�شوؤال  هذا  عن  الثمانينيات.اجلواب  منذ  
وجهان مرتبطان اأميا ارتباط، فمن جهة يتطلب 
تطبيق احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات وجود نظام 
القانون، وا�شتقاللية  �شيادة  جبائي يقوم على 
لها ح�شن  يكفل  الإدارة مبا  الق�شــاء، ورقابة 
للمخاطر.  تعر�شها  احتمالت  ويقلل  الأداء 
احلوكمة  حتقيق  يقت�شي  اأخرى  جهة  ومن 
جبائي  نظام  اإقامة  �رشورة  للدولة  الر�شيدة 
مبا  وامل�شاركة  والتحاور  الت�شاور  على  مبني 
يكر�س حقيقة احلكم الدميقراطي وي�شمن الثقة 

يف القت�شاد الوطني.                   
بالتحليل  نتناول  اأن  ارتاأينا  املنطلق  هذا  ومن 
منذ عقدين من  ـ  التي متيزت  التون�شية  التجربة 
الت�رشيعية  ـ بتعدد وتالحق الإ�شالحات  الزمن 
واملوؤ�ش�شاتية للنظام اجلبائي، والتي تبقى مع 
للمراجعة والتطوير والتغيري  ذلك جتربة قابلة 

نحو الأف�شل.

تكري�س  تون�س  يف  اجلبائي  الإ�سالح 
ا�سرتاتيجي للحوكمة الر�سيدة 

بداية  منذ  التون�شي  اجلبائي  النظام  �شهد 
اإ�شالحات جوهرية  ثمانينيات القرن املا�شي 
الإ�شالح  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف  تندرج 
القت�شادي والتاأهيل ال�شامل التي تبنتها تون�س 
على غرار �شائر الدول املتقدمة اأو ال�شائرة يف 

طريق النمو. 
عليها  انبنى  التي  التوجهات  تلخي�س  وميكن 
حماور  ثالثة  يف  تون�س  يف  اجلبائي  الإ�شالح 
ق�شائي،  وثانيها  ت�رشيعي،  اأولها  رئي�شيـة: 

وثالثها اإداري. 
ولعله من نافلة القول اليوم اأن اجلباية ـ خا�شة 
لتحقيق  اأ�شا�شية  اأداة  تعد  ـ  النا�شئة  البلدان  يف 
والجتماعية  والقت�شادية  املالية  الأهداف 

احلوكمة الر�شيدة للنظام اجلبائي .. املوجود واملن�شود
 باحث جامعي
خمت�س يف 
القانون 
اجلبائـي

اجلبائي: 
ال�رضيبي.. 
وقد ف�سلنا 
الحتفاظ 

بالكلمة دون 
تغيري، رغم 
عدم �سيوع 
تداولها.

اجلباية 
ـ خا�سة 
يف البلدان 
النا�سئة ـ تعد 
اأداة اأ�سا�سية 
لتحقيق 
الأهداف 
املالية 
والقت�سادية 
والجتماعية 
للدولة، ولذا 
فلي�س من 
امل�ستغرب اأن 
تكون احلوكمة 
اجلبائية 
الر�سيدة 
مدخاًل اأ�سا�سًيا 
لتحقيق مناخ 
�سليم لالأعمال.

تكون  اأن  امل�شتغرب  من  فلي�س  ولذا  للدولة، 
اأ�شا�شًيا  مدخاًل  الر�شيدة  اجلبائية  احلوكمة 
لتحقيق مناخ �شليم لالأعمال، كونها ت�شمن قدًرا 
وت�شاعد  للم�شتثمريـــن،  الطماأنينة  من  مالئًما 
على حت�شني اأداء ال�رشكات، وتدعم بذلك القدرة 
كانت  واإذا  الوطني.  لالقت�شاد  التناف�شية 
الر�شيدة  اجلبائية  احلوكمة  ومبادئ  قيــم  اأهم 
موجودة يف تون�س، فاإنها مل تخل مع ذلك من 
تبقى يف حاجة  التي  والنقائ�س  الهنات  بع�س 

اإىل املراجعة والتقييم والتطوير.
تقت�شي احلوكمة الر�شيدة على ال�شعيد القانوين 
ولكي  القانون،  �شيادة  هو  جوهرًيا  مبداأ 
بني  العالقات  ينظم  اأن  بد  ل  القانون  ي�شود 
بد  ول  ووا�شح،  دقيق  ب�شكل  املجتمع  اأطراف 
اأن تخ�شع له ال�شلطات الثالث يف الدولة ب�شكل 
اإرادي وم�شئول، مبا يبعث الطماأنينة والأمان 
القول،  نافلة  ومن  املواطنني.  نفو�س  يف 
وا�شتقرار  والأمان  بالطماأنينة  ال�شعور  اإن 
الو�شعيات القانونية هو العمود الفقري للتنمية 

القت�شادية وال�شلم  الجتماعي.
اجلبائي  النظام  على  موؤاخذته  ميكن  ما  ولعل 
الإ�شالحات  رغم  ـ  اجلانب  هذا  يف  التون�شي 
زال  ما  اأنه  ـ  اأجنزت  التي  املهمة  الت�رشيعية 

يف  يتميز  واأنه  ازدواجية،  جبائية  ببنية  يت�شم 
وغمو�س  وتعقد  بت�شخـــــم  الأحيان  بع�س 
ال�شالحيات  اإىل  بالإ�شافة  الن�شو�س، 
ال�شتثنائية التي مينحها لالإدارة اجلبائية، وهو 
احلوكمة  متطلبات  مع  ـ  حقيقة  ـ  يتعار�س  ما 
فيه  ت�شطر  �شليًما  مناًخا  تقت�شي  التي  الر�شيدة 
فيه  وحتدد  واللتزامات،  احلقـــــوق  بو�شوح 

بدقة ال�شمانات وال�شالحيات.

مالحظات اأ�سا�سية على النظام اجلبائي 
التون�سي

ازدواجية النظام 
على  التون�شي  اجلبائي  القانون  هيكلة  تقوم 
اأداء  بن�شب  تتميز  عامة  جباية  الأول  نظامني: 
مكلفة،  اأداء  ا�شتخال�س  وطرق  مرتفعـــة 
امتيازات  على  تقوم  تفا�شلية  جباية  والثاين 
الأداء.  من  والإنقا�س  والتخفي�س  الإعفاء 
اأهداف  ولئن كان للجباية التفا�شلية دون �شك 
والقت�شاديــــة  ال�شيا�شية  الناحية  من  حممودة 
بع�س  يف  توؤدي  قد  اأنها  اإل  والجتماعية، 
غري  وجتاوزات  انحرافات  اإىل  الأحيان 
حممودة مثلما بينته عديد من الدرا�شات الوطنية 

املوجود يف النظام اجلبائي التون�سي: 
القانونية،  الــنــ�ــســو�ــس  تــ�ــســخــم 
وتعقد  وغمو�سها،  وازدواجــيــتــهــا، 

النظام، وات�ساع �سالحيات الإدارة.

تونـ�س
ملفات الحوكمة
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التف�شيلية  املعامالت  اأن  ذلك  والدولية. 
اأمام  امل�شاواة  مبداأ  من  تنتق�س  بطبيعتها 
اأعمال غري  القانــون، وت�شجع على خلق مناخ 
)بحث  لالقت�شاد  التناف�شية  بالقدرة  ي�رش  نزيه 
تهرب  فقط،  اجلبائية  الربحية  عن  املوؤ�ش�شات 

�رشيبي، مناف�شة غري �رشيفة...(.     

ت�سخم الن�سو�س القانونية 
لئن كان ت�شخم الن�شو�س اجلبائية يف النظام 
فاإنه  يربره،  ما  له  اأمًرا  التون�شي  القانوين 
يجد  جهة،  فمن  م�شتحب.  غري  ذلك  مع  يبقى 
النفتاح  ظل  يف  نف�شه  اليوم  اجلبائي  امل�رشع 
ال�شوق  اقت�شاد  وتبني  العاملي،  القت�شادي 
القت�شادية  التطورات  مواكبة  اإىل  م�شطًرا 
القدرة  ي�شمن  حتى  املتالحقة  والعلمية 
املحافظة  مع  الوطنية،  للموؤ�ش�شة  التناف�شية 
على مقت�شيات العدالة الجتماعية والتوازنات 
املالية للدولة، لكن ذلك من جهة اأخرى يفرز 
ت�شخًما ت�رشيعًيا وترتيبًيا يجعل من ال�شعب على 
املوؤ�ش�شــــات  خا�شة  ـ  القت�شاديني  الفاعلني 
ف�شاًل  هذا  وفهمه،  ا�شت�شاغته  ـ  وامل�شتثمرين 
يف  ذاته  امل�رشع  يجدها  التي  ال�شعوبة  عن 
لتاليف  بينها  فيما  الن�شو�س  ومالءمة  تن�شيق  

الت�شارب. 

غمو�س الن�سو�س القانونية 
جتدر الإ�شارة كذلك اإىل اأن �شياغة الن�شو�س 
الدقة  اإىل  الأحيان  بع�س  يف  تفتقر  اجلبائية 
تفرت�شها  التي  والقت�شاب  والو�شوح 
احلديثة:  للدولة  الأ�شولية  القانونية  املبادئ 
الأداء،  �رشعية  مبداأ  ال�شلطات،  ف�شل  مبداأ 
الذي  والطالع  للفهم  القانون  قابلية  مبداأ 
مبداأ  الفرن�شي،  الد�شتوري  املجل�س  اأقره 
القانوين  وال�شتقرار  امل�رشوعة  الثقة  حماية 
ومن  الأوروبية.  العدل  حمكمة  كر�شته  الذي 
على  الن�شو�س  غمو�س  ي�شاعد  األ  البديهي 
تاأمني املعامالت، ول يقوي ثقة القت�شاديني 
اإىل  يوؤدي  قد  لأنه  الأجانب،  اأو  املحليني 
تاأويالت وتطبيقات بعيدة عن املقا�شد احلقيقية 

للم�رشع. 
   

تعقد النظام اجلبائي
اأما احلديث عن تعقد النظام اجلبائي فاإنه "يكاد 
ناجي  الأ�شتاذ  يقول  كما  ـ  اأ�شطورة"  ي�شبح 
البكو�س ـ مع اأنه، لالأمانة العلمية، لي�س حكًرا 
التعقيد يف  التون�شي. ومرد هذا  القانون  على 
الفني  اأو  التقني  بالطابع  ي�شمى  ما  هو  الواقع 
للجباية الذي يجعلها �شعبة ال�شت�شاغة والفهم 

اأحياًنا حتى على املهتمني باجلباية اأنف�شهم.

ات�ساع �سالحيات الإدارة اجلبائية  
حرية  بني  وثيق  ارتباط  يوجد  اأنه  املوؤكد  من 
اجلبائية،  الإدارة  و�شلطة  بالأداء،  املطالب 
ات�شعت  كلما  ت�شيق  الفردية  فاحلريات 
الرقابة  اآليات  وتقل�شت  الإدارية  ال�شالحيات 
باأنه  القت�شادي  الفاعل  يح�س  بحيث  عليها، 
الت�شدي  اأو  عليها  ال�شيطرة  ميكن  ل  "اآلة  اأمام 
اإليها ولو �شارت يف م�شار ع�شوائـــي". وتربز 
ات�شاع  مدى  احلايل  التون�شي  الت�رشيع  درا�شة 
من  بجملة  تتمتع  التي  اجلبائية  الإدارة  �شلطة  
احرتام  لفر�س  والفعلية  القانونية  الو�شائل 

الواجب اجلبائي طوًعا اأو ق�رًشا.
املنظومة  تتجاوز  اأن  حًقا  املفيد  من  ولعله 
خالل  من  الهنات  هذه  التون�شية  اجلبائية 
مزيًدا  واملوؤ�ش�شاتية  الت�رشيعية  البنية  اإك�شاب 
الكفاءة والتب�شيط والرت�شيد والتنا�شق على  من 

خمتلف الأ�شعدة.  
    

النظام  يف  املن�سودة  التغيريات  اأهم 
اجلبائي التون�سي  

 
على ال�سعيد الت�رضيعي 

- اإ�شهام واإ�رشاك القطاع اخلا�س، واأ�شحاب 
القت�شاديني  املتدخلني  وكل  الخت�شا�س، 
ب�شورة فاعلة ودائمة وفعلية يف اإعداد ال�شيا�شات 

اجلبائية وم�شاريع الن�شو�س القانونية. 
الن�شو�س  اإعداد  يف  امل�رشع  دور  تفعيل   -
ودورات  جيد  تكوين  خالل  من  اجلبائية، 
خمت�شة لأع�شاء اللجان الت�رشيعية، واإن اقت�شى 
ق�شد  اأجنبية  لربملانات  بزيارات  القيام  الأمر 

الطالع وال�شتئنا�س بتجربتها.
عقلنة  خالل  من  اجلبائية  املنظومة  تر�شيد   -
الأداء،  ن�شب  ال�شغط اجلبائي، وذلك بتخفي�س 
جمال  وتقلي�س  ال�رشيبة،  وعاء  وتو�شيع 

الأنظمة اجلبائية التفا�شلية.
- اإ�شفاء مزيد من التنا�شق بني الت�رشيع اجلبائي 
يتعلق  فيما  ا  خ�شو�شً املحا�شبية،  واملعايري 

بتحديد الأرباح ال�شافية للموؤ�ش�شات.  
با�شتبعاد  اجلبائية  الت�رشيعات  تب�شيط   -

الن�شو�س املعقدة واملكررة واملت�شاربة. 
بتدري�س  تعنى  جامعية  اخت�شا�شات  بعث   -

علوم حترير و�شياغة الن�شو�س القانونية. 

على ال�سعيد الق�سائي
من  اجلبائي  الق�شائي  التنظيم  هيكلة  اإعادة   -
خالل حذف الزدواجية الق�شائية، وذلك مبنح 
اإما  اجلبائية  النزاعات  يف  النظر  اخت�شا�س 
واإما  الإداري،  للق�شاء  اأو  العديل،  للق�شاء 
يف  احلال  هو  مثلما  خمت�س،  ق�شائي  لهيكل 

تونــ�س

املن�سود 
يف النظام 
اجلبائي 
التون�سي: 
اإ�سالحات 
قانونية، 
وت�رضيعية، 
واإدارية.. 
فمبادئ 
احلوكمة 
الر�سيدة حتتم 
املراجعة 
امل�ستمرة ونقد 
الذات واإعادة 
التقييم.

بع�س الدول.
خالل  من  بالأداء  املطالب  �شمانات  تدعيم   -
لها  التي  اجلبائية  املراقبة  عمليات  اإخ�شاع 
م�شا�س باحلريات الفردية )الزيارة، التفتي�س، 
احلجز، اإعادة املراجعة...( اإىل رقابة الق�شاء 

كما هو معمول به يف القانون املقارن.
والأحكام  القرارات  اأهم  من  ملخ�شات  ن�رش   -
ال�شادرة يف املادة اجلبائية على مواقع الواب 
الق�شاء  فقه  به  يقوم  ما  غرار  على  الر�شمية 

املقارن.    

على ال�سعيد الإداري
- دعم نزاهة و�شفافية وكفاءة اأعوان الإدارة 
اجليد  امل�شتمر  التكوين  خالل  من  اجلبائية، 
والربامج التدريبية القيمة �شواء يف الداخل اأو 

يف اخلارج.
- تعزيز و�شائل املراقبة املادية والب�رشية. 

نطاق  اأو�شع  على  اجلبائية  املعلومة  ن�رش   -
ممكن، خا�شة ن�رش جميع قوانني الفقه الإداري 
و�شائل  با�شتعمال  ا�شتثناء  دون  اجلبائي 
الر�شمية  الواب  مواقع  مثل  ـ  احلديثة  الت�شال 
حقوقـهم  من  بينة  على  اجلميع  يكون  حتى  ـ 

والتزاماتهم.

اجلبائية  الإدارة  اإبداء  اإلزامية  تكري�س   -
املوؤ�ش�شات  من  املقدمة  الطلبات  حول  لراأيها 
معينة  لو�شعيات  جبائية  حلوًل  تعر�س  التي 
اأجل  انق�شاء  �شورة  ويف  ب�شاأنها،  وت�شتو�شح 
على  احلل  عر�س  تاريخ  من  حمدد  قانوين 
املوؤ�ش�شة  فاإن  الأخرية  هذه  رد  وعدم  الإدارة 
تقنية  اعتماد ذلك احلل، وهي  ت�شبح حمقة يف 
قانونية اأقرتها العديد من القوانني املقارنة.  
للجباية،  الوطني  املجل�س  دور  تفعيل   -
خا�شة فيما يتعلق باإعداد تقارير لتقييم جدوى 
وال�شتئنا�س  اجلبائية،  الإ�شالحات  وفاعلية 
يف هذا الأمر باخلربات الوطنية والأجنبية ذات 

النزاهة والكفاءة العالية. 
اأمانة  بكل  ن�شجل  اأن  اإل  النهاية  ي�شعنا يف  ول 
احلوكمة  جمال  يف  تون�س  اأجنزته  ما  علمية 
الر�شيدة من اإ�شالحات جبائية حممودة �شاهمت 
بها  الأعمال  مناخ  حت�شني  يف  باآخر  اأو  ب�شكل 
كما ت�شهد على ذلك التقارير ال�شادرة عن اأهم 
املنظمات الدولية. لكن ذلك ل مينعنا يف املقابل 
حتتم  الر�شيدة  احلوكمة  مبادئ  باأن  القول  من 
واإعادة  الذات  ونقد  امل�شتمرة  املراجعة  ا  اأي�شً
التقييم ل�شمان ما نن�شده من دميومة املوؤ�ش�شات 

وازدهار القت�شاد ورقي املجتمع.

ملفات الحوكمة


