الجمھورية التونسية

حوصلة ألشغال فريق العمل المكلف
بتعصير إدارة الجباية

المجلس الوطني للجباية
نوفمبر 2013

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور األول  :تعصير اإلطار التنظيمي إلدارة الجباية
المبادئ العامة
العدالة

إعادة ھيكلة المصالح المركزية إلدارة الجباية
•

•
•
•
•

•
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التبسيط

•

الحيادية

•

الشفافية

•

تعزيز كفاءة إدارة الجباية وذلك
عن طريق إعادة ھيكلة الوظائف
الرئيسية
توحيد مختلف وظائف إدارة
الجباية )تشريع،مراقبة
وإستخالص(
تكريس مبدأ المخاطب
الوحيد لخدمة المواطن

التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير



إحداث ھيئة عامة لألداءات تجمع مختلف
المھام المتعلقة بالجباية ،يتم تركيزھا بصفة
تدريجية،
يتم تمتيعھا ،في مرحلة الحقة ،باالستقاللية
اإلدارية والمالية،
إحداث ھيكل للتصرف في المخاطر،
إحداث ھيكل لإلشراف على التعاون الدّ ولي
وتبادل المعلومات ذات الصبغة الجبائية،
توسيع مھام إدارة اإلستقصاءات وتجميع
المعطيات لتشمل األبحاث الجبائية والتنسيق
مع ھياكل الرقابة األخرى،
تركيز ھيكل يعنى بتعصير اإلدارة.

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ





التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور األول  :تعصير اإلطار التنظيمي إلدارة الجباية
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ

الشفافية

•
•



التعصير

•

توحيد مختلف
وظائف إدارةالموسسات الكبرى
تصرف مراقبة وإستخالص
إنشاء ھياكل لتحسين استخالص
تنسيق البرمجة

إعادة ھيكلة المصالح المكلفة بالمؤسسات الكبرى
توسيع مھام إدارة المؤسسات الكبرى لتشمل
•
المراجعة الجبائية المعمقة ) 1600مؤسسة(،
تخصيص قباضة مالية للقيام بإستخالص األداءات
•
المستوجبة من قبل المؤسسات الكبرى )70
%من الموارد الجبائية(،
إعادة ھيكلة وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث
•
الجبائية بـ:
 مضاعفة فرق المراقبة الجبائية مع إقرار
مبدأ اإلختصاص،
 إحداث خلية للبرمجة والتنسيق ومتابعة تنفيذ
البرامج الجبائية،
 إحداث خلية لمتابعة إستخالص الديون
الجبائية المثقلة،
 إحالة مھام األبحاث الجبائية إلى ھيكل
مختص على مستوى اإلدارة العامة لألداءات.





الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور األول  :تعصير اإلطار التنظيمي إلدارة الجباية
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية



• تركيز إدارة المؤسسات المتوسطة على
مستوى والية تونس يتم تنظيمھا على غرار
إدارة المؤسسات الكبرى،
• تعميم التجربة بعد تقييمھا على بقية الجھات

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ

الشفافية
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التعصير

•

تحسين مساھمة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم في
اإليرادات الضريبية

إحداث مصالح لألداءات خاصة بالمؤسسات
المتوسطة )(SIME
ّ



الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور األول  :تعصير اإلطار التنظيمي إلدارة الجباية
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية





توسيع مھامھا لتشمل مھام التصرف
والمراقبة والنزاع واالستخالص،
تدعيم دور ھياكل المتابعة والمساندة،
دعم الخدمات واالتصال،
إحداث قباضات مالية خاصة باستخالص
الموارد الجبائية ترجع بالنظر للمراكز
الجھوية لألداءات.

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ

الشفافية



• إعادة ھيكلة المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة
األداءات وذلك بـ:
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التعصير

• توحيد مھام إدارة ومراقبة
وإستخالص األداءات على مستوى
ومكاتب
الجھوية
المراكز
مراقبة األداءات
• تعزيز الخدمات لدافعي الضرائب

إعادة ھيكلة المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة
األداءات

الالمركزية

األھداف

المقترحات



طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الثاني  :تدعيم الخدمات عن بعد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

فضاء افتراضي

 .1الحساب الجبائي و إيداع المطالب و متابعة
مألھا





اإلطالع على الحساب الجبائي المضمن لــ

 المعطيات المتعلقة بالھوية الجبائية للمطالب
باألداء ،أنشطته ،عناوينه.......؛
 واجباته الجبائية؛
 الوضعية الجبائية المتعلقة باإليداعات واإلغفاالت؛
 محتوى التصاريح؛
 المبالغ المثقلة؛
• إيداع مطالب استرجاع فائض األداء ومتابعة مآلھا
• تجريد الشھادات والتراخيص من طابعھا المادي
• إيداع المطالب والقوائم والجداول )تصريح المؤجر (.عن بعد
ومتابعة مآلھا.
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الشفافية

• تعزيز الخدمات الجبائية عن بعد

التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ



نظام
المعلوما
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الثاني  :تدعيم الخدمات عن بعد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

 

• و في إطار اإلنجاز للمشروع سوف يتم
 االقتصار في مرحلة أولى على توحيد القوائم المالية األتية
 أصول وخصوم الموازنة  ،حساب النتائج  ،التدفقات المالية ،
توضيحات القوائم المالية  ،جدول احتساب النتيجة الجبائية ،و
اإلبقاء على إيداع التصاريح بالضريبة بالطرق المعمول بھا حاليا
 في مرحلة ثانية توسيع ميدان تطبيق اإلضبارة الجبائية
لتشمل كل اإللتزامات المحاسبية و الجبائية
 إعتماد اإلضبارة الجبائية للتصريح بالضريبةعلى الدخل و
الضريبة على الشركات
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ

الشفافية



التعصير

• تيسير اجرائات القيام بالواجب
الجبائي وتحسين إدارة وأستخدام
البيانات المصرح بھا إلى إدارة
الجباية

اإلضبارة الجبائية
.2
• إعداد اضبارة جبائية في شكل قوائم موحدة مع اإلستئناس بالنظام
المحاسبي للمؤسسات تمكن من :
 توحيد المعلومة المحاسبية والجبائية،
 إيداع التصاريح ودفع األداءات،
 توحيد البيانات المضمنة بالقوائم المالية.
• تمكين المطالبين باألداء المنخرطين بمنظومة التصريح عن بعد
والدفع بقباضات المالية من إيداع اإلضبارة الجبائية عن بعد؛
• إمكانية إيداعھا بوسائل اإلتصال الحديثة،



الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الثاني  :تدعيم الخدمات عن بعد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

 .3التصريح ودفع األداء عن بعد
•
•

اإلستخالص
•

•
•
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الشفافية

• تحسين نوعية المعلومات الواردة
في البيانات.
• تخفيف العمل على شبابيك

التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير

توسيع ميدان وجوبية اإلنخراط ليشمل أصناف
أخرى من المطالبين ،
توسيع ميدان التصريح عن بعد ليشمل
أداءات و معاليم أخرى و شرائح أخرى من
المطالبين ) نظام تقديري  ،أجراء(.. ،
توحيد التطبيقات و قواعد المعطيات الخاصة
بالتصاريح للتقليص في أجال و تحيين قواعد
(
Refonte
des
المعطيات
)،Systèmes
تمكين المطالب باألداء من وسائل دفع أخرى
و وصوالت خالص عن بعد،
دراسة إمكانية دخول وزارة المالية كطرف في
المقاصة اإللكترونية

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ





مطابق للمبدأ



نظام
المعلوما
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الثاني  :تدعيم الخدمات عن بعد
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

المنظومة الوثائقية
•

•
•
•
•
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الشفافية

• تسھيل فھم المعلومات الضريبية.
• تحديث قاعدة البيانات وثيقة
• تجريد الوثائق من طابعھا المادي.

التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير



إعادة النظر في القاعدة الوثائقية لغاية تفادي
النقائص الحالية وتعصيرھا طبقا للمعايير المعمول
بھا في ھذا المجال )طريقة إدراج المحتوى  ،طريقة
تصنيفه  ،محرك البحث(،
تيسير إستخدامھا من قبل اإلدارة والمطالبين باألداء،
إثرائھا بوظائف أخرى )فضاء نقاش  (...و وثائق
أخرى
تطوير المحتوى بتثمين القاعدة بجميع النصوص و
المذكرات الجبائية دون تحديد الفترة في الزمن.
على أن يتم في مرحلة ثانية إعادة القاعدة الوثائقية
باستعمال التكنولوجيات الحديثة لتأمين السالمة
المعلوماتية وإرساء محرك بحث

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ



نظام
المعلوما
ت
التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الثالث  :تطوير الخدمات الجبائية
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية
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التعصير

• تحسين جودة وشفافية الخدمات
المقدمة من قبل السلطات الضريبية
للشركات واألفراد.
• خفض تكلفة ھذه الخدمات ،وزيادة
القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني
• تحسين مناخ األعمال.،

الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير

تبسيط اإلجراءات الشكلية الجبائية

 

• مواصلة عملية جرد ومراجعة وتقييم 
اإلجراءات الشكلية الجبائية )تم جرد 192
إجراء(،
• اإلسراع بتفعيل قرارات المجلس الوزاري
المتعلقة بمشروع "تبسيط اإلجراءات الجبائية
والديوانية" ومتابعة التوصيات المقترحة من
قبل لجنة القيادة،
• تجريد بعض اإلجراءات من طابعھا المادي.

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ



نظام
المعلوما
ت
التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الثالث  :تطوير الخدمات الجبائية
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية
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التعصير

• حصر وتحديد آليات وقوانين الدعم
القائمة .
• وضع استراتيجية وخطة عمل
لنظام المساعدة والدعم

الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير

مراجعة منظومة المساندة



• العمل على تقييم أسباب فشل تجارب مكاتب
اإلحاطة واإلرشاد الجبائي وتجربة مراكز
التصرف المندمجة واقتراح الحلول المالئمة
لدعم منظومة اإلحاطة الجبائية.

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ



التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الثالث  :تطوير الخدمات الجبائية
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية
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التعصير

• وضع مؤشرات محددة لقياس
ورصد برنامج الجودة
• وضع استراتجية تسمو بالنوعية

دعم منظومة الجودة



• وضع استراتيجية عامة للجودة يتم اعتمادھا
وتنفيذھا من قبل مصالح إدارة الجباية
وبتنسيق وإشراف مباشر من قبل وزارة
المالية،
• تدعيم وسائل العمل المسخرة لخاليا الجودة
سيما انتداب مختصين في مجال الجودة وفي
إختصاصات تقنية،
• العمل على تطوير الئحة معايير فنية للجودة
خاصة بإدارة الجباية و إدراج مؤشرات
خصوصية

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ



الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير
التنظيم
والعمليات
البنية
التحتية
واالتصاال
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الرابع  :تدعيم سياسة االتصال والتواصل بين اإلدارة والمطالب باألداء
المبادئ العامة

•

•
•
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العدالة

•

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التبسيط

•

الحيادية

•





مطابق للمبدأ

الشفافية

• تيسيرالتواصل بين دافعي الضرائب
ومصالح الجباية .

•

تفعيل ھياكل اإلتصال داخل إدارة الجباية وتحديد
مھامھا بدقة،
إحداث لجنة مشتركة ،مكلفة باالتصال ،بين مختلف
مكونات إدارة الجباية مع تحديد إطارھا القانوني
ومھامھا وأھدافھا.
بعث خطة مكلف باإلعالم واإلرشاد بالمصالح
الخارجية لإلدارة العامة لألداءات،
إبالء األشخاص ذوي االحتياجات الخصوصية
ومحدودي الحركة العناية الالزمة،
تركيز منظومة استقبال باإلدارات المركزية
والجھوية والمحلية و تمكينھا من قاعدة معلومات
لضبط المواعيد ومتابعة ملفات المتعاملين مع اإلدارة،
تكوين إطارات وأعوان إدارة الجباية في مجال
االتصال والتواصل،
إعتماد تكنولوجيات اإلتصال الحديثة للتواصل مع
المطالبين باألداء.

التعصير

األھداف



الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات
البنية
التحتية
واالتصاال
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الرابع  :تدعيم سياسة االتصال والتواصل بين اإلدارة والمطالب باألداء
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

منظومة اإلصغاء للمتعاملين مع إدارة الجباية
•

•

•
•
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الشفافية

• دعم منظومة اإلصغاء لدافعي
الضرائب

التعصير

األھداف

الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير



تنظيم عمليات سبر آراء دورية )موجھة
للمطالبين باألداء والمھنيين( واستغالل
نتائجھا.
تدعيم تجربة تركيز صناديق االقتراحات
واستمارات قيس درجة رضاء المتعاملين مع
إدارة الجباية،
إحداث “لجان للمتعاملين مع اإلدارة ”،
تفعيل دور “الموفق الجبائي”.

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



مطابق للمبدأ





التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الخامس :تطوير وسائل العمل والتصرف فيھا
المبادئ العامة

•
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العدالة

•

التبسيط

•

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



الحيادية

•

الشفافية

• الوسائل البشرية

•

إقرار نظام أساسي خاص بأعوان الجباية يأخذ
بعين اإلعتبار طبيعة المھام والمخاطر المتعلقة
بھا،
اإلنتداب حسب قواعد علمية مع التكوين
والرسكلة والمصاحبة والتأطير،
تدعيم العدد الحالي للمحققين المكلفين
بالمراقبة الجبائية،
تحديد منھجية لربط الخطط الوظيفية
والترقيات بالمستوى المعرفي والكفاءة
والتخصص وقوة التواصل واحترام أخالقيات
المھنة والمردود،
إقرار مدونة سلوك مھني تأخذ بعين اإلعتبار
أخالقيات المھنة.

التعصير

األھداف

  

مطابق للمبدأ



الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الخامس :تطوير وسائل العمل والتصرف فيھا
المبادئ العامة
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العدالة

•

التبسيط

•

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



الحيادية

•

الشفافية

• الوسائل اللوجيست ّية

•

تمكين الفرق المكلفة بالمراقبة الجبائية من
حواسيب محمولة مجھزة ببرمجيات إعالمية
للتدقيق المحاسبي،
تمكين مكاتب مراقبة األداءات من لوحات
إلكترونية ،مرتبطة بقاعة المعطيات المركزية
لمنظومة رفيق ،يتم اعتمادھا عند القيام
بالزيارات الميدانية والمراقبة بالطريق العام،
توفير وسائل النقل الضرورية لتيسير تنقل
األعوان المكلفين بالزيارات الميدانية
والمراجعة الجبائية بمقرات المؤسسات،
تمكين كافة األعوان من النفاذ للشبكة
العمومية لألنترنات.

التعصير

األھداف

  

مطابق للمبدأ



الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير

البنية
التحتية
واالتصاال
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الخامس :تطوير وسائل العمل والتصرف فيھا
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



الشفافية

17

• توفير وسائل العمل المكتبية
التجھيزات اإلعالمية وصيانتھا
التصرف فيھا،
• توفير أدلة اإلجراءات والتصرف في مختلف
مناحي النشاط اإلداري والمالي والمراقبة
الجبائية والخدمات المسداة للمطالبين باألداء.

التعصير

• الوسائل المكتبية والوثائقية

وتعميم
وحسن



مطابق للمبدأ



الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات
البنية
التحتية
واالتصاال
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الخامس :تطوير وسائل العمل والتصرف فيھا
المبادئ العامة
العدالة
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التبسيط

•
•

الحيادية

•

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



الشفافية

• منظومة المعلومات الجبائية

•

ثراء وتحديث المنظومات اإلعالمية بتطبيقات
تساعد على أخذ القرار،
تفعيل وحدة اإلعالمية ودعم تأطيرھا بكفاءات
عالية في الميدان وإعادة ھيكلتھا حسب
المشاريع،
حماية نظام المعلومات والشبكات
تطوير منظومة إعالمية تمكن مصالح الجباية
من النفاذ لمختلف المنظومات الوطنية
)ب.ت.و/.وزارة الداخلية ،منظومة الملكية
العقارية /وزارة أمالك الدولة والشؤون
العقارية .(...

التعصير

األھداف

 

مطابق للمبدأ



الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير

الحكم
ومؤشر
األداء
نظام
المعلوما
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الخامس :تطوير وسائل العمل والتصرف فيھا
المبادئ العامة

•
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العدالة

•

التبسيط

•

الحيادية

•

مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



الشفافية

• المساعدة والدعم عند إنجاز المھام

•

الفصل بين مھام المراقبة وإعداد ملف
المراقبة،
توفير المساعدة القانونية والتقنية وإعداد
دليل المراقبة الجبائية مع األخذ بعين اإلعتبار
للخصوصيات القطاعية،
تدعيم التطبيقات اإلعالمية المتعلقة بالتصرف
في المراقبة الجبائية ومتابعة النزاعات
الجبائية،
إعدد نموذج موحد إلكتروني يتعلق بصياغة
تقارير المراقبة الجبائية حسب الوضعيات
المختلفة للمطالبين باألداء.
إعداد برنامج إلقتناء أو بناء مقرات مع األخذ
بعين االعتبار تجميع المصالح المتكاملة
وتقريبھا من المطالب باألداء.

التعصير

األھداف



مطابق للمبدأ



الالمركزية

المقترحات

طبيعة
التغير

التنظيم
والعمليات
نظام
المعلوما
ت

تعصير إدارة الجباية
خالصة عمل اللجنة المكلفة ب
_____________________
المحور الخامس :تطوير وسائل العمل والتصرف فيھا
المبادئ العامة
العدالة

التبسيط

الحيادية

الشفافية
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مطابقة مع المبدأ قابلة للنقاش

O

غير مطابق للمبدأ



التعصير

• التصرف في األرشيف

• توفير قاعدة معطيات إفتراضية وتطبيقات
خاصة باألرشيف وبملفات المطالبين باألداء،
• إعتماد خطة عملية لتكوين أرشيف الكتروني
على غرار برنامج 'جاد‘،
• تعميم تقنية التصريح عن بعد دون اللجوء
إلى تعمير التصاريح الورقية بالقباضات
المالية.



مطابق للمبدأ



الالمركزية

األھداف

المقترحات

طبيعة
التغير

نظام
المعلوما
ت

شكرا

