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التعليق:

�
�الجبا� العبء  توزيع  عن  شاملة  نكون صورة  أن   2016 و   1986 عامي   � �ب� الرئيسية  ة  �المبا ائب  ال�� من  المتأتية  الجبائية  يرادات  ا��  تمكننا 

الجبائية يرادات  ا�� بأك�� نسبة من  الموظفون  التاريخية، ساهم  الناحية  أنه من  لنا   � �تب� كان متوقعا،  الطويل. وكما  المدى  ة ع©  �المبا ائب   لل��

�
��ولية، ال �كات الب� �ªكذلك أن المساهمة الجبائية لل � �كات، تب� �ªولية. وع© مستوى ال �ولية و غ�� الب� �كات الب� �ªذلك ع© ال �

�� � � للدولة متقدم�
كات تساهم بقدر �ªال كانت هذه  � عندما 

الما�³ القرن  ا��ول من  العقد  أوائل  ى منذ  اتخذت مكانة ك�� � تدفعها، قد 
��ال العائدات   � تعتمد فيها 

،2011 � عام 2011 أهم حدث. والواقع أنه منذ عام 
كات بعد الثورة �� �ªخرى. ومع ذلك، يبقى تراجع عائدات ال�كات ا� �ªمساهمة جميع ال 

ولية قد توقفت عن ا�رتفاع. وا��سوأ من ذلك أنه �ولية وغ�� الب� �كات الب� �ªكانت مساهمة ال � �� ح�
� بشكل متواصل، �� � ارتفعت مساهمة الموظف�

ا��داءات  �
�� المحرزة  ا��رقام  انتظار   �

�� و  تاريخيا.  منخفضة  مستويات   Ãإ بشدة  كات  �ªال هذه  مساهمة  تراجعت   ،2014 عام  ذروة  بلوغ   منذ 
وري إجراء مناقشة حول مستقبل جباية كات بمساهمة إضافية استثنائية بنسبة 7.5٪، أصبح من ال�� �ªانية سنة 2017، حيث قامت هذه ال � � لم�
ائب يرادات ال�� �� �Ãوع قانون المالية لسنة 2018. ما هي أسباب هذا ا�تجاه التناز �ªن نقاشا محتدما حول مÌنشهد ا� � �� ح�

� تونس ��
كات �� �ªال 

طة الجبائية الجديدة ينتظرها الكث�� من العمل ابتداء من �ªكات؟ وإذا تأكد هذا ا�تجاه، فمن سيتحمل عبء النقص؟ من الواضح  أن ال �ªع© ال 
سنة 2018
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� العائدات الجبائية
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من الناحية التاريخية، ساهم الموظفون بأك�� قدر ��
كات منذ 2011 ثم انهارت بعد عام 2014.ها   �ªركدت مساهمة ال ، � �ع© خÔف مساهمة الموظف� •
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