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االتجارة اإللكرتونية يف تونس :بني الرهانات الوطنية وتحديات النظام الجبايئ العاملي
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بحســب مقــال صــادر عــن صحيفــة  Managersبتاريــخ 17
جــوان  ,2022يواصــل مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
برنامجــه الخــاص بالتجــارة اإللكرتونيــة يف تونــس وذلــك يف إطــار
نــدوة تــم خاللهــا عــرض االســتنتاجات والتوصيــات الرئيســية
لتقييــم جاهزيــة التجــارة اإللكرتونيــة يف تونــس[[[.
وتعتــر التجــارة اإللكرتونيــة مــن أبــرز املحــاور والتحديــات
التــي طُرحــت أمــام مختلــف الحكومــات املتعاقبــة يف تونــس
منــذ الثــورة[[[ ،نظــرا للتطــور التكنولوجــي الهــام واملتســارع
الــذي مل تســتطع البــاد مواكبــة نســقه أو االســتفادة منــه
لعــدة أســباب أهمهــا عــدم توفــر منــاخ مالئــم يأخــذ بعــن
االعتبــار خصوصيــات هــذه املنظومــة ورضورة مالمئــة النصــوص
القانونيــة لهــا.
بــدأت تونــس خــال الســنوات األخــرة يف البحــث عــن الحلــول
الكفيلــة بتحســن منــاخ التجــارة اإللكرتونيــة بهــدف االنخـراط،
ولــو بصفــة متأخــرة ،يف مســار االقتصــاد الرقمــي وفتــح آفــاق
جديــدة لطاقاتهــا الشــبابية املهــدورة خصوصــا يف ظــل ضيــق
آفــاق ســوق الشــغل وارتفــاع نســبة البطالــة يف البــاد.
وقــد مثّــل برنامــج "تونــس الرقميــة  [[["2020الــذي تــم اإلعــان
عنــه رســميا ســنة  ،2014أوىل االســراتيجيات التــي وضعتهــا
حكومــات مــا بعــد الثــورة لتمهيــد الطريــق أمــام التجــارة
اإللكرتونيــة ،وصــوال إىل " تونــس الرقميــة  [[["2025املعلــن عنهــا
ســنة  2021والتــي تهــدف إىل تحديــث املنظومــة القانونيــة
التونســية يف اتجــاه التحــول الرقمــي عــر تنميــة التجــارة
اإللكرتونيــة.
يف هــذا الســياق ،أطلــق مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمية
( [[[)UNCTADمنــذ ســنة  2021برنامجــا لتقييــم مــدى
[[[
اســتعداد تونــس العتــاد للتجــارة اإللكرتونيــة ()eT Ready
وهــو برنامــج تــم تنفيــذه يف ســنة  2021بالتعــاون مــع وزارة
التجــارة وتنميــة الصــادرات التونســية ( )MCDEوبدعــم مــن
املؤسســة األملانيــة للتعــاون الــدويل (.)GIZ
بعــد مــرور حــوايل الســنة عــى انطــاق هــذا التقييــم ،أصــدر
مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة يف شــهر فيفــري 2022
تقريــره[[[ الــذي تطــرق أساســا إىل تقييــم خطــوات تونــس
العتــاد التجــارة اإللكرتونيــة .ودعــا يف تقريــره إىل فتــح أســواق
جديــدة وتســهيل التجــارة عــر الحــدود ،تعزيــز االســتثامرات
املشــركة وبنــاء املهــارات الرقميــة خاصــة بالنســبة للـ ّـركات
والــركات الصغــرة واملتوســطة مــا مــن شــأنه أن
الناشــئة ّ
يخلــق املزيــد مــن األعــال التنافســية والفــرص الجديــدة،
متتيــع األشــخاص املقيمــن يف تونــس بالحــق يف فتــح حســابات
بالعمــات األجنبيــة ،إصــدار قانــون يتعلــق بالتمويــل اإلمنــايئ
الشــامل بهــدف تكييــف الخدمــات مــع احتياجــات الفئــات
غــر املشــمولة ،وضــان مالمئــة السياســات العامــة مــن أجــل
التنفيــذ الفعــال لخطــة عمــل ".[[["eT Ready
وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه التوصيــات ،إال أن الرهانــات
املرتبطــة بالتجــارة اإللكرتونيــة قــد تتجــاوز بكثــر الصعوبــات

املطروحــة وطنيــا ،حيــث يعيــش املجتمــع الــدويل اليــوم
صعوبــات عــدّة يف عالقــة بفــرض الرضائــب عــى رشكات
التكنولوجيــا .وتســعى أغلــب الــدول إىل أخــذ نصيبهــا مــن
األربــاح الكــرى التــي تحققهــا هــذه الــركات املتأتيــة أساســا
مــن عمليــات التجــارة اإللكرتونيــة ،خصوصــا يف ظــل الصعوبــات
التــي يواجههــا العــامل يف عالقــة بإخضــاع هــذه العمليــات
للرضيبــة وعــدم وجــود إطــار قانــوين واضــح ينظمهــا.
ويف هــذا اإلطــار ،تطــرح منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
( )OECDمنــذ ســنة  [[[2019حــا ذو ركيزتــن ضمــن اإلطــار
الشــامل[ ،[[1يهــدف إىل تقنــن املســائل املتعلقــة بالــروط
الرضيبيــة لهــذه الخدمــات ،وهــو حــلّ انخرطــت فيــه تونــس
رفقــة  136بلــدا آخــر.
تهــدف الركيــزة األوىل منــه إىل تحديــد مــكان فــرض الرضائــب
عــى رشكات التكنولوجيــا مــن بــن البلــدان التــي تــم اســتخدام
أو اســتهالك الســلع أو الخدمــات فيهــا ،او البلــدان التــي تضــم
املق ـرات االجتامعيــة لتلــك الــركات.
ولــن كانــت الغايــة املعلــن عنهــا مــن هــذا االتفــاق مرشوعــة،
بــل وعالمــة فارقــة يف االتجــاه الصحيــح لفــرض الرضائــب عــى
الدخــل املتــأيت مــن رقمنــة االقتصــاد العاملــي وضــان الحقــوق
الجبائيــة لــدول البيــع النهــايئ لهــذه الســلع والخدمــات ،وهــي
غالبــا البلــدان الناميــة ،إال أن بنودهــا تــأيت يف ظــل مواصلــة دول
الغــرب فــرض رشوطهــم وخدمــة مصالحهــم وهــو مــا يــرز مــن
خــال الــروط املجحفــة التــي تــم اعتامدهــا.
[[[1
فحســب دراســة[ [[1نقلتهــا منظمــة أوكســفام  ,لــن تنطبــق
هــذه الــروط ســوى عــى  78رشكــة متعــددة الجنســيات تنشــط
يف الــدول الناميــة ،كــا لــن يتجــاوز نصيــب جميــع البلــدان
منخفضــة الدخــل مجتمعــة  140مليــون دوالر أمريــي فقــط.
يف املقابــل ،ســيكون عــى الــدول املوقعــة عــى هــذه االتفاقيــة،
مبــا يف ذلــك تونــس ،التخــي عــن فــرض الرضائــب عــى الخدمــات
الرقميــة ،حتــى عــى الــركات متعــددة الجنســيات التــي ال
تقــع ضمــن نطــاق الركيــزة األوىل .وهــو مــا جعــل دولً كنيجرييــا
وكينيــا مــن بــن الــدول القليلــة التــي رفضــت التوقيــع عــى هــذه
االتفاقيــة لتعارضهــا مــع قوانينهــا الجبائيــة الوطنيــة[.[[1
ففــي حــن أقــرت تونــس يف الفصــل  27مــن قانــون املاليــة
لســنة  2020رضيبــة تقــدر ب  3%عــى الخدمــات الرقميــة عــى
مبيعــات برامــج الكمبيوتــر والخدمــات التــي تجريهــا رشكات غــر
مقيمــة يف تونــس عــر اإلنرتنــت ،إال أنهــا اختــارت االنخ ـراط يف
هــذه االتفاقيــة التــي تحظــر عليهــا تحصيــل الرضائــب املتأتيــة
مــن هكــذا عمليــات وبالتــايل تلغــي العمــل بهــذا الفصــل[.[[1
عــى ضــوء كل هــذه املعطيــات ،مــن املــروع التســاؤل عــن
درجــة وعــي املســؤولني التونســيني بالرهانــات املرتبطــة بالتجــارة
اإللكرتونيــة .ففــي الواقــع ،إذا كانــت تونــس تعتــزم تعزيــز تنميــة
التجــارة اإللكرتونيــة عــى املســتوى الوطنــي ،إال أنهــا تخاطــر
عــى املســتوى الــدويل ،بالتنــازل عــن حقهــا يف فــرض الرضائــب
عــى الخدمــات الرقميــة.
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