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                              احلمد                  التونسيـــة اجلمهورية
  املنافســة جملس    

  العاّمـــة اجللســــة 
  ** استشاري **      

162619            
   اجلبايةالقطاع : 

  
  162619الّرأي عدد     

  الّصادر عن جملس املنافسة
   2017 ماي 4بتاريخ 

  جملس املنافسة،إّن 
سبتمرب  29 املؤرخ يفاملعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني بعد االطالع على مكتوب 

ا السرتجاع فوائض األداء واملبالغ الزائدة اليت متّ  2016  قصد إبداء الرأي يف اإلجراءات املعمول 
اخلاصة شكاليات القانونية اليت يطرحها تطبيق بعض الفصول واإل دفعها لفائدة خزينة الدولة

  .ملوضوع
.  
املتعّلق و  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدداإلّطالع على القانون  وبعد

  املنافسة واألسعار.عادة تنظيم 
املتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى

  املنافسة.وسري أعمال جملس  واملايلداري اإل
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع النصوص الرتتيبّية.    االستشارة الوجوبّية 
لس وفق الصيغ القانونّية جللسة يوم اخلميس        4و بعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  . 2017ماي 

  بعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين.و   
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  الكتايب. تقريره تالوةاملقّرر السّيد حممد شيخ روحه يف  إىل االستماع وبعد 
لس املنافسة على  بعدو    ما يلي:املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

الستشارة املصاحبة أنّ  بعة مبقتضى بعض النصوص القانونية السارية املفعول اإلجراءات املتّ  ورد 
ألداء ويف ذلك خمالفة جلملة من فصول الدستور على غرار   الفصولقد خلقت متييزا بني املطالبني 

  : من ذلك أنّ  98و 76و 58و 49و 41و 20و  15و  10
  لفصل ا  حبق  مسّ من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية فيها  28اإلجراءات املعمول 

احلصول على تسبقة من فائض األداء على القيمة  ، حيث أنّ لدستور املضمونامللكية 
دون مراقبة  يتمّ املضافة أو فائض الضريبة على الدخل أو فائض الضريبة على الشركات  

حالة من التمييز طاملا أن شروط اسرتجاع فائض األداء وجب مسبقة وهو ما ساهم يف خلق 
 .سة دة بغض النظر عن مصدره وعن وضعية املؤسّ أن تكون موحّ 

 سرتجاع فائض األداء على تعلّ املمن جملة األداء على القيمة املضافة  15الفصل  أحكام ق 
لضريبة قسّ حني من الدستور  21و 10لني خرق للفصفيها القيمة املضافة  مت املطالبني 

م والثاين يف  7 جلأل ميكنه اسرتجاع الفائض يف األوّ  :إىل أربعة أصناف يوما  30جل أأ
أما الصنف الثالث فيمكنه احلصول على تسبقة بعنوان الفائض  ،وذلك قبل املراجعة املعمقة

ته دون أن تتضمّ  50قبل املراجعة مبا قدره  ن % شريطة أن تتم املصادقة على حسا
ألداء على أاحرتازات من ش والصنف  يوما 60جل أن يسرتجع بقية املبلغ يف أا املساس 

جل أن يسرتجع البقية يف أ% على  15الرابع ميكنه احلصول على تلك التسبقة مبا قدره 
 يوما. 120

  رجاع كامل فائض إالذي نص على  2015من مشروع قانون املالية لسنة  19الفصل
ئي خاصة " يقوم منح مهمة " تدقيق جباسات شريطة داء دون مراجعة لصنف من املؤسّ األ

تا مراق ت و ، قد خلق تدب حسا مهام املستشارين اخال بني مهام مراقيب احلسا
ضمان صحة  حيث أنّ ،  بني هاتني املهنتنينافسة غري شريفة ملكرس يهو ، و اجلبائيني

ستشار ملة ترجع قانو لهمّ م يوه، الوضعية اجلبائية يستلزم القيام بتدقيق جبائي شامل 
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ه فقه استنادا ملا أقرّ لالختالفات اجلوهرية القائمة بني التدقيق اجلبائي والتدقيق احملاسيب  بائياجل
لتايل  نّ أ قضاء احملكمة اإلدارية من ت ال تضمن صحة احملاسبة و مصادقة مراقب احلسا

 صحة فائض االداء. 

  يل لفائض مجلة من الشروط لالسرتجاع اآل أقرّ  2016من قانون املالية لسنة  47الفصل
ا أن ختلق حالة من التمواليت األداء  ألداء وذيمن شأ لك من خالل يز بني املطالبني 

رجاع اآليل واحليين لفائض األداء على القيمة املضافة وبقية إحداث نظام تفاضلي لإل
ويف ذلك تعارض ، سات دون سواها األداءات املوظفة على رقم املعامالت لصنف من املؤسّ 

 بعض األحكام اخلاصة األخرى.مع 

  ّا قدرة إرجاع فائض األداء يف أجل قصري لصنف من املؤس سات دون أخرى من شأنه إكسا
رت املؤسسات االقتصادية اليت تضرّ  عتبار أنّ ، سية أكثر من حيث تكلفة االستغاللتناف

ر نتيجسيولتها جراء فوائض األداء وطول آجال االسرتجاع أصبحت عرضة ل ة عدم الند
ا على اإل ا وحتمّ قدر لتزاما ة ويف ذلك تكريس حلالة من التمييز لها ألعباء بنكية مشطّ يفاء 

ألداء، نافسة ملو  من الدستور  21خرقا ألحكام الفصل  وهو ما يعدّ غري شريفة بني املطالبني 
 . 

  الـــرأي

روط بشية املتعلقة األحكام والنصوص القانون بطلب الرأي جول بعضتتعلق استشارة احلال 
مطابقتها من حيث لفائدة خزينة الدولة  املدفوعةوإجراءات اسرتجاع فوائض األداء واملبالغ الزائدة 

كإرسائها سات االقتصادية  تكريسها حلاالت من املنافسة غري الشريفة بني املؤسّ  ومدى للدستور
  واحملامي  . املستشار اجلبائي يتنافسة غري شرعية ملهنمل

املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11الفقرة الرابعة من الفصل  وحيث اقتضت
عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب  15 " يستشار جملس املنافسة وجو حول  أناملتعّلق 

دف مباشرة إىل فرض شروط خاصة ملمارس ة نشاط مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية اليت 
ا أن تعرقل الدخول إىل سوق معينة"    .اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأ
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ه " ميكن للمنظمات املهنية الفصل على أنّ  ذاتأحكام الفقرة السابعة من كما تضمنت 
لس يف  ت وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف التجارة والصناعة استشارة ا والنقا

لنظر ..." . املسائل اليت ملنافسة يف القطاعات الراجعة إليها    هلا عالقة 
دستورية النصوص  املسائل املثارة ضمن االستشارة املاثلة تتطلب إّما البت يف مدىوحيث أن 

ا العمل يف جمال اسرتجاع فوائض األداء أو  على سائل واقعية النصوص من م تلكا أفرزته مباجلاري 
مجيعها هي و ،  سات االقتصاديةبني املهن أو منافسة غري شريفة بني املؤسّ  تداخالما اعترب غرار 

أن املنافسة لس سبق  حسمها مبقتضى النصوص القانونية ذات العالقة من جهة وبسوق متّ مسائل 
شرعية النظر يف مدى  أنّ فضال عن ، 1قام بدراستها وبتحديد خمتلف االشكاليات اليت تثريها

لس  االستشاري  ختصاصاالرج عن جمال خي القانونية من جهة مطابقتها للدستورالنصوص 
  .  ، األمر الذي تعّني معه اإلحجام عن إبداء الرأي املنافسة  

لس املنافسة بتاريخ       سة السّيد  2017 ماي 4وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  رضا بر
ن رجاء الشواشي  وحممد العيادي وعمر التونكيت والسادة بن حممود وعضويّة السّيدات  ورمي بوز

وأكرم الباروين وشكري املامغلي وسامل واخلموسي بوعبيدي وحممد بن فرج واهلادي بن مراد 
 ةاجللسة السّيد ةر العام السيد حممد البحري القابسي وكاتبلسعود وخالد السالمي وحبضور املقرّ 

  .ميينة الزيتوين
  الرئيــس                                                                          

  
  رضا بن حممود                                                                 
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