
سلسلة

أوراق

بحثية 20
13

5

حالة األنظمة الرضيبية
املغرب . األردن . لبنان . فلسطني

مرصد 
السياسات 
االجتامعية 

واالقتصادية - 
فلسطني



تعمل  إقليمية  شبكة  هي  للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة 

التنمية،  سياسات  هي:  العربية  املنطقة  يف  رئيسية  قضايا  ثالث  عىل 

وتضم  والتجارة.  والعوملة  االجتامعية،   - االقتصادية  واالصالحات  الدميقراطية 

عربياً. بلداً   11 من  حكومية  غري  منظمة   27 و  وطنية  شبكات   7  الشبكة 

 لالتصال:

 مكتب »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية« التنفيذي

 بناية الزهريي، الطابق الرابع

 وطى املصيطبة، منطقة الكوال

 ص.ب.: 5792 / 14 ، املزرعة: 1105 - 2070

 بريوت، لبنان

 هاتف: 366 319 1 )961(

 فاكس: 636 815 1 )961( 

 annd@annd.org  :بريد إلكرتوين 

www.annd.org  :املوقع الشبيك



5

حالة األنظمة الرضيبية
املغرب . األردن . لبنان . فلسطني

مرصد 
السياسات 
االجتامعية 

واالقتصادية - 
فلسطني



فريق البحث

جامل بن دحامن، باحث ــــ املغرب

فراس جابر، باحث، مؤسس يف مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية ـــ فلسطني

إياد الرياحي، باحث ـــ مؤسس يف مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية ــ فلسطني

تنسيق البحث

فريق شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

دراسة حالة لبنان

مستندة إىل دراسة منظمة ال فساد ـــ بريوت

حالة األنظمة الرضيبية
املغرب . األردن . لبنان . فلسطني

إنتاج 

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية، بريوت لبنان

الطبعة األوىل

نيسان / ابريل 2013

يتم نشـر هذه املطبوعة بدعم من مؤسسة دياكونيا والوكالة السويدية للتنمية الدولية. إن محتوى هذه املطبوعة ال يعرب 

بالرضورة عن وجهة نظر أي من املؤسستني املذكورة أعاله.

ميكن االقتباس واالستشهاد من هذه املنشورة، كام ميكن إعادة إنتاج املعلومات التي تحتويها مع اإلشارة إىل الشبكة مصدراً 

للعمل.

تأيت هذه الورقة كجزء من سلسلة أوراق تنشـرها شـبكة املنظامت العربية غري الحكومية ضمن عملها حول السياسات والحقوق االقتصادية واالجتامعية 

يف املنطقة العربية. تسعى الشبكة من خالل هذه األوراق اىل معالجة قضايا تنموية أساسية يف املنطقة إضافة اىل األدوار التي تضطلع بها مؤسسات 

اقليمية ودولية يف هذا املجال. يصب هذا العمل يف اطار اهداف الشبكة الرامية اىل تعزيز التحليل والبحث حول السياسات العامة  يف املنطقة إضافة 

اىل دعم عملية بناء دور قوي للمجتمع املدين يف تكوين وجهات نظر بديلة حيال صنع السياسة العامة، خاصة االقتصادية واالجتامعية منها، حيث 

تكون متجذرة يف األولويات والحاجات املحلية والوطنية .
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مـقــدمـة
املقدمة والغرض من هذه الدراسة يف سياق الدول العربية

متر املنطقة العربية بتحوالت جذرية منذ نهاية العام 2010 عقب اندالع الثورة التونسية واملرصية وما تالهام 
من ثورات وحراك شعبي يف معظم دول املنطقة، عىل خلفية الظلم والقهر االجتامعي واالقتصادي، والقمع 
السيايس. وعىل الرغم من تنّوع أنظمة الحكم العربية، إال أنها تتشابه يف خصائص أنها أنظمة حكم ريعية غري 
دميقراطية يف أغلبية الدول العربية، ما مينع املواطن العريب من الحصول عىل حقوقه االقتصادية واالجتامعية، 

ويغلق أمامه سبل املشاركة السياسية.
جلياً  انعكاساً  العدالة االجتامعية، جاء  والتعليم تحت شعار  العمل  العيش،  لقمة  بتوفري  الثورات  مطالب 
ملظاهر األزمة االجتامعية واالقتصادية يف الدول العربية، حيث تتميز الدول بغياب أنظمة الضامن والحامية 
االجتامعيني، وإن توفرت، فتكون عىل نطاق ضيق ال يغطي متطلبات العيش الكريم. وتتميز التنمية يف الدول 
العربية بأنها تطال نخباً، وليس القاعدة الشعبية الواسعة. فهي يف معظم األحوال تزيد الهوة بني الفقراء 

واألغنياء كل عام.
العربية، من خالل  الدول  العدالة االجتامعية داخل  أنظمة  الضوء عىل جزء من  الدراسة إللقاء  تأيت هذه 
الرتكيز عىل دراسة السياسات املالية للدول العربية عرب فحص النظام الرضيبي. فمن ركائز إدارة االقتصاد 
الوطني للدولة، العمل عىل نظام رضيبي يوفر رصيداً مالياً يدعم خزينة الدولة، بهدف تحقيق خدمات عامة 
للمواطنني وإنجازها. وبذلك فإن رعايا الدولة يساهمون يف النفقات الحكومية، كل حسب مقدرته النسبية، 

أي نسبة من الدخل الذي يتمتع به املواطن يف ظل رعاية الحكومة وحاميتها. 
إن التزام املواطن بدفع الرضائب مرتبط بشكل كبري بثالثة محاور رئيسية؛ املحور األول يتمثل يف فهم املواطن 
القانون من وجهة نظر  أو  النظام  الثاين فيتعلق مبدى عدالة هذا  أما املحور  لألنظمة والقوانني الرضيبية. 
املواطن نفسه. ويرتبط املحور الثالث مبدى مالحظة املواطن جدوى دفع الرضائب، من خدمات عامة متس 

حياته أو فعالية الحكومة يف استخدام هذه الرضائب بشكل كفؤ يؤثر عىل الرفاه بشكل عام.
حالة  يف  كثرية  تشابهات  هناك  أن  إال  مختلفة،  اقتصادية  بأحجام  دول،  أربع  شمولها  رغم  الدراسة  تظهر 
االقتصاد وإدارة الدولة له، حيث يربز أوالً حجم الدعم الخارجي الكبري ملساعدة الدولة عىل الوفاء بالتزاماتها 
املختلفة واإلنفاق ضمن بنود املوازنة العامة. وهذا الدعم يعمل أساساً وفق رشوط اجتامعية واقتصادية 

وسياسية تدفع الدول العربية مقابالً له.
ثانياً: حجم الدين الخارجي الكبري والفوائد املرتاكمة، مبا يكبل إمكانيات إطالق تنمية معتمدة عىل الذات يف 
هذه الدول العربية نتاج فوائد الدين التي تأخذ حجامً ال بأس به من حجم املوازنة. كام أن هذا يهدد فكرة 
التنمية املستدامة لألجيال القادمة، ألنها هي من سيدفع الثمن. باإلضافة إىل ذلك، فإن القروض والديون 
واملغرب،  فلسطني  مرص،  األردن،  حالة  يف  نرى  كام  االجتامعية  ـــ  االقتصادية  الرشوط  من  مزيداً  تفرض 
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وتحديداً يف تخفيض كبري لإلنفاق  االجتامعي، ورفع الدعم عن السلع األساسية واملحروقات مبا يعنيه من 
زيادة العبء عىل الفقراء، ما يؤدي بدوره إىل اندالع احتجاجات اجتامعية.

مبعنى آخر، إن املنح الخارجية والديون تأيت لتساعد اقتصاد الدولة عىل النهوض واإلنفاق من أجل تنشيط 
االقتصاد وتحقيق منو اقتصادي، ولكنها يف النهاية تؤدي إىل عكس املراد منها متاماً.

تظهر الدراسة )وهو ما سنتوسع فيه الحقاً عرب إجراء تحليل للنظم الرضيبية يف عدة دول عربية( وجود 
املبارشة  وغري  املبارشة  الرضائب  تحصيل  باإلجامل عىل  تعتمد  فهي  الرضيبية.  األنظمة  يف  كبرية  تشابهات 
املئة  ـــ 70 يف   60 بني  ترتاوح  بنسب  املوازنة  الحكومي عرب  اإلنفاق  وبالتايل  اإليرادات،  تحصيل  أجل  من 
من املوازنة تأيت من خالل هذه املوارد، مبا يظهر قوة »ريعية« االقتصادات العربية التي تعتمد عىل الريع 

والتحصيل الرضيبي أكرث من موارد إنتاجية واقتصادية تابعة للدولة.
كام أن التحصيل الرضيبي يعتمد باألساس عىل الرضائب غري املبارشة، مع تعدد املسميات )رضيبة مبيعات، 
استهالك، رضيبة قيمة مضافة(، حيث إن مسّدد هذه الرضائب الكبرية األسايس هي الرشائح الفقرية واملتوسطة 
)حيث إن هذا النوع من الرضائب يعتمد عىل تحصيل الرضيبة من قيمة االستهالك(. وكلام قل الدخل يزداد 

العبء الرضيبي من مجمل الدخل مقارنة باألغنياء.
تظهر الدراسة أيضاً أن النظم الرضيبية تعطي إعفاءات كبرية للرشكات، واالستثامرات األجنبية واألغنياء، وهذا 
تحت عنوان »تشجيع االستثامر«، ولكن هذا التشجيع ال يؤيت مثاره كام يظهر من مراجعة األداء االقتصادي 
لعدة دول طالتها هذه الدراسة، وتكون بالتايل مساهمة رضيبة الرشكات ورضيبة الدخل، هي األقل مقارنة 
بالرضائب غري املبارشة، مع مالحظة عدم وجود تصاعدية يف رضائب الدخل عىل األفراد والرشكات مقارنة 

باملعدل العاملي الذي يصل إىل نحو 50 يف املئة.1

املنهجية املعتمدة:
تعتمد الدراسة عىل منهج البحث املقارن الكيفي، بحيث يصار إىل تحليل كل نظام رضيبي يف الدول 
مجال البحث عىل حدة، وفقاً لألسئلة الرئيسة. ولتعزيز الجانب االجتامعي للدراسة، سيتم استخدام 

بعض املقابالت املعمقة التي تناولت األنظمة الرضيبية يف أي من البلدان محل الدراسة.
وتطرح الدراسة األسئلة الرئيسة اآلتية:

• التي 	 البنود  ألهم  مبسطة  نظرة  تقديم  خالل  من  دولة؛  كل  يف  الرضيبي  النظام 
يحتويها النظام.

• أنواع الرضائب؛ وخلفياتها.	
• بعض اإلشكاليات التي تواجه النظام الرضيبي.	
• العدالة الرضيبية؛ بحيث يتم دراسة العدالة يف املعامالت الرضيبية )حسب القوانني 	

الرضيبية( بني جميع الفئات املكلفة من األفراد والرشكات. 
• التوصيات: يتم صياغة التوصيات بطريقة تسمح للرشكاء ونشطاء املجتمع املدين 	

بتصميم حمالت الضغط واملنارصة.

 1 للمزيد عن رضائب الدول الرأساملية، انظر/ي:
http://www.nour-ps.com/ar/2013/03/44997.html
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• املحور األول: النظام الرضيبي املغريب: أنواع الرضائب؛ وخلفياتها.	

• املحور الثاين: بعض اإلشكاالت التي تواجه النظام الرضيبي املغريب.	

• املحور الثالث: القوانني الرضيبية يف املغرب والعدالة الرضيبية.	

• املحور الرابع: التوصيات.	

• ملحق	

الجزء األول
دراسة حالة املغرب

جامل بندحامن
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• املحور األول: النظام الرضيبي املغريب: 	

أنواع الرضائب؛ وخلفياتها

معتاداً  أصبح  متكررة، حيث  وإصالحات  تعديالت  إىل  تخضع  أنها ظلت  املغرب  الجبايات يف  تاريخ  يؤكد 
حمل كل قانون مايل بصامت إصالح جديد توجهه عوامل خارجية أو داخلية. وال شك يف أن الوقوف عىل 
العدالة الرضيبية،  النظام، ومدى تحقيقه  بالتعرف إىل خصائص هذا  أهم محطات هذا اإلصالح، سيسمح 

وامتداداتها االقتصادية واالجتامعية.

ويبني التاريخ االقتصادي للمغرب، أنه ورث بعد استقالله )سنة 1956( نظاماً جبائياً تتحكم فيه األبعاد املالية 
عىل حساب باقي األبعاد االجتامعية أو االقتصادية. ولعل ما يؤكد ذلك، هو أن التعديالت التي أُدخلت عىل 
ما ورثه عن فرنسا يف السنوات األوىل، توّجهت إىل إقرار رضائب إضافية مثل الرضيبة عىل النظافة سنة 1956، 
أو الرضيبة عىل السيارات سنة 1957، أو الرضائب القامئة عىل بعض املرتبات واألجور، والرضيبة عىل األرباح 
املهنية، وعىل الرضيبة املهنية، وعىل الرضيبة الحرضية طبقاً لظهري1 ديسمرب1959)1(. كام أُعيدت هيكلة 
األداءات الجمركية سنة 1957 يف غياب أي ربط بينها وبني املقاصد االجتامعية أو غريها. إن تنامي نفقات 
إقرار إصالحني جبائيني محكومني  إىل  أّدى  الستينيات،  االقتصادية خالل سنوات  املوارد  الدولة ومحدودية 
بالرغبة يف سد حاجات مالية دون  بالخلفيات ذاتها؛ أي الخلفيات املالية حيث بات إقرار اإلصالح مرتبطاً 
أفق مجتمعي واضح. أُقر اإلصالح األول سنة 1961، وهو اإلصالح الذي تحكمت فيه خلفيات اقتصادية ذات 
بصمة ليربالية، لكنها كانت مدعومة بتدخل الدولة يف بعض املجاالت؛ وأُقر اإلصالح الثاين سنة 1984، حيث 
تحكمت فيه سياسة التقويم الهيكيل التي اعتربت املسؤولة عن الكثري من الرتاجعات التي تسبب تكلفتها 

بأذى للطبقات االجتامعية ذات الدخل املحدود أو للطبقة املتوسطة.

 وما بني اإلصالحني أدخلت تعديالت وإضافات متعددة، انتهت إىل اعتامد املغرب سياسة جبائية ذات منحيني؛ 
أحدهام وطني، وثانيهام محيل مرتبط باملجالس الجامعية )البلديات( والعامالت والواليات )املحافظات(.

 والشك يف أن تبعات هذا التقسيم ستكون كثرية؛ ألنها ستقود، بالرضورة، إىل تعدد الرضائب وتنوعها، ما 
سيثقل كاهل املواطنني، وسيقوي ردود أفعالهم السلبية تجاه الفلسفة الرضيبية وأهدافها التضامنية التي 
تجعلها مثاالً لتحقق املواطنة الفاعلة. فقد كان القانون الجبايئ -89 30 املنظم للنظام الجبايئ املحيل مثالً، 

يشمل ما يقارب 40 رسامً، وعىل الرغم من رسعة  تعديله، فإن طابع التعدد بقي طاغياً عليه.

وإلبراز سلبيات هذا التعدد وتأثريه االقتصادي واملجتمعي، وكبحه ألي رغبة تسعى إىل تحقيق عدالة رضيبية، 
سنعمل عىل تقديم أهم مقومات هذا النظام مبتدئني بنظام الرضائب الوطنية.

التي  للسكن  الكرائية  القيمة  من  نسبة  الحرضية(  الرضيبة  سابقاً  )املسامة  االجتامعية  والخدمات  السكن  رضيبة  متثل   1

سكناً  ميثل  العقار  كان  وإذا  املئة.  يف   2 قدرها  بزيادة  سنوات   5 كل  الكرائية  القيمة  هذه  وتراجع  إحصاء.  لجنة  تقدرها 

املئة. يف   75 قدره  تخفيض  من  يستفيد  فإنه  والفصول(،  )األصول  أقربائه  أحد  منه  يستفيد  أو  لصاحبه   رئيسياً 

ومينح هذا التخفيض أيضاً للمغاربة القاطنني يف الخارج عندما يتم االحتفاظ بالعقار كسكن رئيس أو تسكن فيه الزوجة أو 

األصول أو الفروع مجاناً.

)املدونة العامة للرضائب، إعداد وتقديم امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1، 2012(.
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أوال: نظام الرضائب الوطنية

مهمة  مداخيل  توفر  والتي  املبارشة،  غري  والرضائب  املبارشة  الرضائب  من  الوطنية  الرضائب  نظام  يتكون 
لخزينة الدولة، وتساعدها عىل ضامن سيولة مالية ميكن استثامرها يف مشاريع ومخططات التنمية. 

النوع األول: الرضائب املبارشة

تضم الرضائب املبارشة الرضيبة عىل الدخل، والرضيبة عىل الرشكات.

1:الرضيبة عىل الدخل: من الرضائب النوعية إىل الرضيبة الواحدة

• الرضيبة عىل الدخل هي الرضيبة املفروضة عىل مداخيل وأرباح األفراد والرشكات الشخصية، وتطبق 	
عىل موارد األشخاص املعنويني وأرباحهم والذين مل يختاروا الرضيبة عىل الرشكات، وتشمل:

املوارد املأجورة؛- 

 املوارد الحرفية؛- 

املوارد واألرباح العقارية؛- 

موارد أرباح رأس املال املنقول؛- 

املوارد الزراعية )املعفية من الرضيبة عىل الدخل(؛- 

الرضيبة عىل الرشكات الشخصية.- 

كان هدف تحقيق عدالة رضيبية موجهاً لالختيارات التي دفعت املرشع إىل تقديم قانون إطار إلصالح نظام 
الرضيبة سنة 1984. وقد متثل هذا الهدف يف التفكري يف تجاوز الرضائب النوعية املتعددة، واعتامد رضيبة 
واحدة تحد من إشكاالت تطبيقات الرضائب املتعددة قبل ذلك، والتي كانت تتكون من ثالث رضائب هي:

•  االقتطاع من الرواتب واألجور؛	

• االقتطاع من أجل التضامن الوطني »رضيبة الصحراء«؛	

• املساهمة التكميلية عىل الدخل.	

ويف التعليالت املفرسة لهذا التوحيد، نجد الحديث عن التقليص من مخاطر العبء الرضيبي الذي كان يؤثر 
العامة عىل  الرضيبة  تبني مفهوم  ما سيعتمد من خالل  باألداء. وهو  للملزمني  الرشائية  القدرة  عىل  سلباً 
الدخل التي حدد رشوطها وأسسها ظهري 21 نوفمرب 1989 الذي دخل حيز التطبيق يف يناير 1990. غري أن 
العادل واملتكافئ للعبء  التوزيع  املعلنة، والتي تم ربطها بغايات مجتمعية، مثل تحقيق  هذه األهداف 
الرضيبي، وتشجيع االستثامر، ومحاربة الغش والتملص الرضيبيني، وتبسيط املسـاطر واإلجراءات...الخ.. مل 
تكن كذلك عىل مستوى املامرسة؛ إذ تبني التقييامت املختلفة أن األعباء الرضيبية مل يتم تقليصها بقدر ما تم 
تجميعها ضمن تسمية واحدة تختزل القيمة املالية للرضائب الثالث السابقة يف رضيبة واحدة. ومعنى ذلك 

أن النتائج املجتمعية املرجوة مل تتوفر لها سبل التحقق.
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ثانياً: الرضيبة عىل الرشكات

الرضيبة عىل الرشكات هي الرضيبة املفروضة عىل مداخيل الرشكات والشخصيات املعنوية وأرباحها؛ وتطبق 
هذه الرضيبة لزوماً عىل موارد وأرباح رشكات رأس املال، واملؤسسات العامة، وغريها من الشخصيات املعنوية 

التي تحقق أرباحاً.

ويتحدد املعنيون بها يف:

• رشكات رؤوس األموال؛	

• املؤسسات العمومية2؛	

• األشخاص.	 ملقاوالت  بالنسبة  واختيارياً  باألساس،  املعنوية  الشخصية  ذات  املقاوالت   باقي 
العمليات  عن  الناشئة  واملكاسب  واألرباح  االستغالل  ناتج  من  زاد  ما  باعتبار  الرضيبي  الوعاء  يحدد 

املختلفة التي تنجزها الرشكة، عىل التكاليف التي وقع االلتزام بها أو تحملها.

• وتحدد نسبة هذه الرضيبة بـ 30 يف املئة وتعّدل إىل :	

 37 يف املئة وتخص مؤسسات القروض وما يشبهها، بنك املغرب، صندوق اإليداع والتدبري ورشكات التأمني؛
 8.75يف املئة وتخص الرشكات الكائنة يف مناطق التصدير الحرة، يف الـ 20 سنة التي تيل انتهاء مدة 

اإلعفاء الرضيبي الكامل )3(؛

2 ينطبق هذا األمر عىل جميع املؤسسات بغض النظر عن طبيعة مالكيها أو صفاتهم أو مكانتهم السياسية ، مع األخذ باالعتبار 

ظاهرة التملص الرضيبي.

3 هناك الكثري من املواد التفصيلية التي تبني الوضع الرضيبي للرشكات والبنوك التي اختارت العمل يف املناطق الحرة. وقد 

وردت هذه املواد يف الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 1992/03/18 الصفحة 379، املتضمنة ظهري رشيف رقم 1.91.131 

صادر يف 21 من شعبان 1412 )26 فرباير 1992(

املادة 17

I. رسوم التسجيل والدمغة: تعفى من جميع رسوم التسجيل والدمغة : أ ( عقود تأسيس البنوك الحرة )Offshore( والزيادة 

يف رأس مالها - ب ( عمليات اقتناء هذه البنوك العقارات الالزمة، إلقامة مقارها ووكاالتها. 

وإذا وقع التخيل للغري عن ملكية العقارات املشار إليها أعاله قبل انقضاء السنة العارشة التالية لتاريخ الحصول عىل رخصة 

االعتامد ومل يكن املتخىل له بنك حر )Offshore( أو رشكة حرة )Offshore( فإن رسوم التسجيل املصفاة بحسب التعريفة 

الكاملة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل 96 من مدونة التسجيل تصري مستحقة مع زيادة نسبة 25 يف املئة من 

مبلغها وأداء الرسوم اإلضافية املنصوص عليها يف الفصل 40 املكرر مرتني من املدونة نفسها محسوبة من تاريخ ميض شهر عىل 

تاريخ عقد رشاء املتخيل للعقارات املتخىل عنها.

II. الرضيبة عىل القيمة املضافة :أ ( تتمتع البنوك الحرة )Offshore( من اإلعفاء املنصوص عليه يف البند 7 من املادة 8 من 

بواسطة  أو  املغرب مبارشة  يتعلق مبا تشرتيه يف  فيام  املضافة  القيمة  بالرضيبة عىل  املتعلق   30. القانون رقم 85 

مؤسسات االئتامن اإليجاري )Crédit-bail( من املعدات واألثاث وسلع التجهيز الجديدة الالزمة الستغاللها ؛

ب ( البنوك الحرة )Offshore( التي سبق أن أدت الرضيبة عىل القيمة املضافة عىل رشائها يف املغرب معدات وأثاثاً 

وسلعاً تجهيزية جديدة يحق لها وفق الرشوط املنصوص عليها يف القانون رقم 30.85 املشار إليه أعاله أن تسرتد 

مبلغ الرضيبة املؤداة ؛

وكل تخل ألشخاص مقيمني عن ملكية املعدات واألثاث والسلع املشار إليها يف الفقرتني »أ« و«ب« أعاله يرتتب عليه، 
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تيل  التي  سنة  الـ15  وذلك خالل  الحرة  املناطق  يف  الكائنة  للبنوك  بالنسبة  اختياريا  املئة  يف   10
ترصيحها باملزاولة.

يقترص عىل  تطبيقها  كان  التي  املهنية  األرباح  الرضيبة عىل  محل  الرشكات  الرضيبة عىل   حلت 
الرشكات التجارية والصناعية، وأصبحت تطبق عىل جل األشخاص املعنويني الذين يزاولون نشاطاً 

بهدف تحقيق الربح.

 وتتميز هذه الرضيبة يف جانبها التطبيقي بالشمولية واالتساع. وتستثنى من ذلك وضعية بعض 
الرشكات مع بعض اإلعفاءات املقررة قانونياً. وسنبني الحقا كيف أن مبدأ اإلعفاءات هذا كثرياً ما يثري 
انتقادات ألنه يوظف بطرق غري واضحة، ويتم استغالله أحياناً، للتهرب من االلتزامات القانونية. أو 
إنه يُعتمد لغايات غري واضحة مثلام هو الحال مع اإلعفاءات املخصصة للقطاع الفالحي منذ عقود، 
اقترص األمر عىل إعفاء صغار  لو  إذ  من دون أن يخضع هذا اإلعفاء لضوابط ومحددات معللة، 

وفق الرشوط املبينة يف القانون رقم 30.85 اآلنف الذكر، أداء الرضائب التي وقع اإلعفاء عليها أو اسرتدت 

مبالغها ؛

ج ( ستفيد البنوك الحرة يف ما يتعلق برشاء اللوازم املكتبية الالزمة ملزاولة عملها من اإلعفاء أو االسرتداد املنصوص 

عليهام يف الفقرتني )أ( و )ب( أعاله. 

البنوك الحرة )Offshore( من الرضيبة املهنية )البتانتا( والرضيبة  III. الرضيبة املهنية )البتانتا( والرضيبة الحرضية :تعفى 

الحرضية يف ما يخص العقارات املقامة فيها مقارها أو وكاالتها. وال يشمل اإلعفاء املشار إليه أعاله رضيبة النظافة 

وال أي رضيبة محلية أخرى.

املادة 18

I. الرضيبة عىل الرشكات :تخضع البنوك الحرة )Offshore( يف ما يتعلق بأعاملها املشار إليها يف املادة 2 أعاله وذلك طوال 

الخمس عرشة سنة األوىل املتتابعة التالية لتاريخ الحصول عىل رخصة االعتامد :- إما للرضيبة عىل الرشكات املنصوص 

؛- وإما لرضيبة جزافية عىل الرشكات تحل محل جميع الرضائب  املئة  القانون رقم 24.86 بسعر 10 يف  عليها يف 

والرسوم األخرى املفروضة عىل األرباح أو الدخول ويساوي مبلغها بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دوالر أمرييك 

يف السنة.

بعد انتهاء املدة املشار إليها أعاله تخضع البنوك الحرة )Offshore( لنظام الرضيبة عىل الرشكات املنصوص عليه يف القانون رقم 

24.86. ويجب دفع الرضيبة الجزافية تلقائياً إىل صندوق املحصل التابع له مقر البنك قبل 31 ديسمرب من كل سنة. ..ويرتتب 

عىل عدم دفع الرضيبة املستحقة أو عىل دفعها خارج األجل املشار إليه يف الفرتة السابقة أداء الغرامات والعالوات املنصوص 

عليها يف املادة 45 من القانون رقم 86 .24 املتعلق بالرضيبة عىل الرشكات. 

وأذون  ألجل  الودائع  فوائد  عىل  والرضائب  حكمها  يف  املعتربة  والدخول  املشاركة  وحصص  األسهم  عوائد  عىل  الرضيبة   .II

الصندوق :تعفى :- من الرضيبة عىل عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتربة يف حكمها، األرباح التي توزعها 

البنوك الحرة )Offshore( وعىل املساهمني فيها؛

التوظيف  الوقائع وجميع عمليات  الفوائد املدفوعة يف  الصندوق:  الودائع ألجل وأذون  - من الرضيبة عىل فوائد 

.)Offshore( األخرى املنجزة بعمالت أجنبية قابلة للدخول لدى البنوك الحرة

املادة 19

الرضيبة عىل القيمة املضافة املتعلقة بعمليات البنوك الحرة )Offshore(- تعفى من الرضيبة عىل القيمة املضافة : أ ( الفوائد 

والعموالت املتعلقة بعمليات اإلقراض وجميع الخدمات األخرى التي تقوم بها البنوك الحرة )Offshore( ؛ب ( الفوائد املدفوعة 

.)Offshore(عن الودائع وجميع عمليات التوظيف األخرى املنجزة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة
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الفالحني، مثالً، لكانت لذلك مسوغات اجتامعية مقبولة، يف حني أننا نجد الجهات املستفيدة تتمثل 
يف املقاوالت الفالحية الكربى التي تزود السوقني الداخيل والخارجي مبنتجاتها املتنوعة. مثلام هو 
الحال مع رشكات إنتاج الحليب ومشتقاته التي تتحكم يف معظم املنتجات التسويقية؛ ما يعني أن 

اإلعفاء الرضيبي يستجيب ملصالح كبار الفالحني، وليس لصغارهم. 

النوع الثاين: الرضائب غري املبارشة

 تتمثل الرضائب غري املبارشة يف الرضيبة عىل القيمة املضافة التي نص القانون اإلطار لسنة 1984 
العمليات  عىل  الرضيبة  هذه  وتطبق   .1986 أبريل  فاتح  يف  التنفيذ  حيز  ودخلت  إحداثها،  عىل 
املنجزة باملغرب سواء أكانت عمليات صناعية أم تجارية أم حرفية، أم كانت تدخل يف نطاق مزاولة 

مهنةحرة، كام تطلق عىل عمليات االسترياد.

 وتتحدد أسعارها يف:
  - السعر العادي ونسبته  20 يف املئة؛ وهو سعر املعدل العام.)4(

 - 14 يف املئة تطبق بالنسبة للمنتجات والخدمات التي يتم استهالكها بصفة اعتيادية؛ مثل الشاي 
 والكهرباء

- 7 يف املئة تطبق عىل املنتجات االستهالكية العادية؛ مثل املاء

- 10 يف املئة تطبق بالنسبة للمطاعم، واأللبسة، واملؤسسات السياحية والعمليات املالية.

وسنبني يف املحاور املقبلة عالقة هذه الرضيبة بالعدالة الرضيبية من خالل عالقتها بالقدرة الرشائية للمواطنني.

ثانياً: الجبايات املحلية

وهيئاتها  الرتابية  الجامعات  لفائدة  املستحقة  والرسوم  الرضائب  مجموع  املحيل،  الجبايئ  بالنظام  يقصد 
)البلديات( بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. كام يضم هذا النظام أيضاً الرضائب املستخلصة لفائدة الجامعات 

الحرضية والقروية )البلديات(، والرضائب املستخلصة لفائدة العامالت )املحافظات( واألقاليم والجهات.

1. الرضائب املستخلصة لفائدة الجامعات الحرضية والقروية)البلديات(

تتضمن الرضائب املستخلصة لفائدة الجامعات الحرضية والقروية )البلديات( الرسوم اآلتية:

• الرسم املهني: يخضع لهذا الرسم جميع التجار غري املعفيني بظهري)5(؛	

• يؤدي امللزم بالرضيبة املهنية، الذي يزاول يف املكان نفسه عدة أنواع من التجارة، األداء النسبي املقدر 	
عىل أساس املبلغ املفروض عىل نشاطه املرتبط بالفئة األكرث ارتفاعاً؛ مبعنى أنه إذا مارس أكرث من مهنة، 

يدفع الرضيبة عىل الفئة األعىل.

4 الجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ 1986/01/01 الصفحة 2، ظهري رشيف رقم 1.85.347 صادر يف 7 ربيع اآلخر 1406 )20 

ديسمرب 1985(، بتنفيذ القانون رقم 30.85 بفرض الرضيبة عىل القيمة املضافة.

5 الظهري الرشيف هو مرسوم يقوم بإصداره ملك املغرب بصفته سلطة عليا وممثال أسمى لألمة.
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• يعفى من املبلغ األصيل للرضيبة املهنية مدة خمس سنوات، كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطاً 	
تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، وذلك ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطه التجاري. 

سيؤدي هذا اإلعفاء، تطبيقياً، إىل الكثري من حاالت التهرب الرضيبي من خالل تغيري طبيعة املهنة املزاولة، أو 
مقرها قبل انرصام أجل السنوات الخمس، لتبدأ سلسلة أخرى من مزاولة عمل تجاري آخر يغري قبل انرصام 

أجل الخمس سنوات....

وهكذا يصبح هذا اإلعفاء،عملياً، منفذاً مدى الحياة، ما تكون له انعكاسات سلبية عىل االلتزامات، وعىل 
املساواة بني املواطنني خصوصاً األجراء منهم.

وليك نختزل طبيعة هذا النوع من الرضائب )املستخلصة لفائدة الجامعات الحرضية والقروية)البلديات(( 
فإننا نوردها يف جدول يتضمن الرسوم املفروضة وتلك املعفاة:

اإلعفاءاتالرسوم املفروضة

ـــ  الجامعية  الخدمات  رسم  ـــ  السكن  رسم 

ــ الرسم  الرسم عىل األرايض الحرضية غري املبنيةـ 

ــ الرسم عىل عمليات تجزئة  عىل عمليات البناءـ 

األرايض ـــ الرسم عىل محال بيع املرشوبات ـــ 

ـــ  السياحية  املؤسسات  يف  اإلقامة  عىل  الرسم 

ــ الرسم  الرسم عىل املياه املعدنية ومياه املائدةـ 

عىل النقل العمومي للمسافرين ــــ الرسم عىل 

استخراج مواد املقالع....

ورسم -  السكن  رسم  اليفرض  القروية:  الجامعات 

الخدمات الجامعية، والرسم عىل عمليات تجزئة األرايض 

بالجامعات  املحيطة  واملناطق  املحددة  باملراكز  إال 

والشتوية،  الصيفية  باملحطات  وكذلك  الحرضية، 

ومحطات االستشفاء باملياه املعدنية، والتي تحدد بنص 

تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم املذكورة. 

ال يفرض الرسم عىل األرايض الحرضية غري املبنية إال يف - 

املراكز املحددة املتوفرة عىل وثائق التعمري.

2. الرضائب املستخلصة لفائدة العامالت واألقاليم والجهات

 تتكون الرضائب املستخلصة لفائدة العامالت واألقاليم والجهات من:

• وثائق التعمري؛	

• الرسم عىل رخص القيادة؛	

• الرسم عىل السيارات الخاضعة للفحص التقني؛	

• الرسم عىل بيع محصول الغابات.	

أما الرسوم املستحقة لفائدة الجهات فتتكون من:

• الرسم عىل رخص الصيد؛	

• الرسم عىل استغالل املناجم؛	
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• الرسم عىل الخدمات املقدمة يف املوانئ؛	

وتستفيد كذلك الجهات من الرسمني اإلضافيني اللذين تم إدماجهام يف الرسوم األصلية اآلتية: 

• الرسم املفروض عىل رخص الصيد البحري؛ 	

• الرسم املفروض عىل عقود التأمني؛	

• 1 يف املئة من عائد الرضيبة عىل الدخل؛ 	

• 1 يف املئة من عائد الرضيبة عىل الرشكات؛	

• 10 يف املئة من الرسم املفروض عىل استخراج املقالع.	

تسمح املعطيات السالفة باستخالص بعض النتائج األولية؛ إذ يتضح أن النظام الرضيبي املغريب يتميز بتعدد 
الرضائب وتنوعها، مع استحضار تعقد مساطرها، وتوزعها عىل رضائب وطنية وأخرى محلية. وال شك أن 

نظاماً رضيبياً بهذه املواصفات ستكون له تبعات اجتامعية متعددة.
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املحور الثاين: بعض اإلشكاالت التي تواجه النظام الرضيبي املغريب

 بناء عىل طبيعة الرضائب املطبقة يف املغرب وخلفيات تحديدها، ومقومات التطبيق التي تواكب تنفيذ 
إجراءاتها، نستطيع اختزال أهم اإلشكاالت التي تواجهها، اعتامدا عىل رؤية محكومة بإبراز عالقة كل ذلك 

ببعدين هام البعد االجتامعي والعدالة الرضيبية: 

الشك أن النظام الرضيبي يف املغرب هو املزود الرئييس لعائدات الدولة. وهذا ما يفرس كرثة الرضائب . 1
واتساع الوعاء الرضيبي وتعدد املساطر املنظمة لذلك، والجمع بني رضائب وطنية وأخرى محلية؛ لذلك 

فإن العالقة بني امللزم ومصلحة الرضائب هي املواجهة إىل حد كبري عوض التعاون واملسؤولية؛

تؤثر رضيبة الدخل بشكل كبري عىل رواتب الطبقة الوسطى التي تتكون يف جزئها األكرب من املوظفني . 2
)6(، وهو ما يعني وجود حيف كبري عىل مستوى التنفيذ مقارنة بالصعوبات الكربى التي تواجه الدولة 
يف مجال تحصيل رضائب القطاعات األخرى، خصوصاً منها القطاعات الصناعية والتجارية. وهو ما يخلق 

مفارقة كربى، تجعل املوظف يؤدي أحياناً رضيبة أعىل نسبة من صاحب رشكة أو مقاولة؛

وعىل الرغم من أن الرضيبة عىل الدخل هي الرضيبة الوحيدة التي تقرتب من حيث املردودية من 
عن  املسؤول  يكون  عندما  للتملص  عرضة  بدورها  تصبح  فإنها  املنبع،  عند  اقتطاعها  بحكم  الحقيقة 
جبايتها بعض املقاوالت الخاصة التي تجمع تلك الرضائب وتؤديها للدولة. فهذه األخرية تتمكن من 
تقديم ترصيحات مزيفة إىل اإلدارة حول األجور التي تؤديها، وحول عدد العامل واملستخدمني الذين 

يشتغلون بها؛

عىل الرغم من أن املغرب يعتمد مبدأ اإلعالن الذايت من طرف امللزمني بأداء الرضائب الذين يرصحون . 3
عن أرباحهم، فإن معدالت الرضائب املطبقة ليست شفافة. وغالباً ما ترتك لتقدير موظفي الرضائب، 
حيث إن اإلدارة الرضيبية هي التي تحتكر تفسري النصوص وتأويلها، وتكتفي مبامرسة كل سلطتها عىل 
الفئات التي اختارت الوضوح والشفافية يف أنشطتها ومداخيلها دون أن يكون للمواطنني حق االطالع 
عىل املعايري والضوابط التي تحدد قيمة ما يدفعونه من رضائب، ما يولد الشعور العام بكونه نظاماً 

رضيبياًغري عادل؛ 

املداخيل الرضيبية، . 4 التي يرتتب عنها ضياع كم هائل من  التهرب الرضيبي  العديد من أشكال  هناك 
ويقدره البعض بـ30 يف املئة يف مجال األرباح املهنية التجارية والصناعية، حيث تلجأ بعض املقاوالت 
إىل االستهالك املعجل الذي ينفلت من القواعد الجبائية املسطرة. وهو ما يعرف بالتملص املحاسبي. 
كام أن هناك من يستغل عجز اإلدارة الجبائية عن التتبع والتحقق من املداخيل، إلخفاء أكرب قدر من 
ثرواته أو مداخيله الحقيقية، بهدف تأدية أقل حصة رضيبية ممكنة. إضافة إىل عدم القدرة عىل متابعة 
مبيعات رخص الصيد يف أعايل البحار، حيث ال يتم الترصيح مببيعات كربى تبارش يف جزر الكناري أو يف 
أعايل البحار. إضافة إىل أن جزءاً من أصحاب املقاوالت الكربى يجعلون املجال العقاري ملجأً لرؤوس 
األموال الراغبة يف تفادي الرضائب أو التقليص منها بحكم القواعد املحفزة عىل االستثامر فيه، وبخاصة 
يف الجزء االجتامعي منه؛ حيث إن السكن االجتامعي هو كل سكن رئييس ترتاوح مساحته املغطاة بني 

6 بناء عىل تقرير حول املوارد البرشية، أصدرته وزارة االقتصاد واملالية مبناسبة مناقشة مرشوع قانون املالية لسنة 2013، بلغ 

عدد موظفي الدولة سنة 2012، 883 ألف و916 موظفا، يحتل فيها قطاع الرتبية الوطنية املرتبة األوىل بنسبة 33 يف املائة ؛ 

تليه إدارة الدفاع الوطني بـ29 باملائة، ثم الداخلية بـ18 يف املائة، والصحة بـ5 باملائة، والعدل واملالية بإثنني يف املائة.
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50 و100 مرت مربع، وال يتعدى مثن بيعه 25 مليون سنتيم. وعىل هذا األساس، ال يعترب السكن اجتامعياً 
متى كان ثانوياً وليس رئيساً ملدة 4 سنوات. وكذلك إذا تجاوزت مساحته 100 مرت مربع، أو قيمته املالية 
أكرث من 25 مليون سنتيم. ونظراً للتحفيزات اإلعفائية أو التخفيضية الخاصة به، فإن الرشكات العقارية 
تجعله مجاالً لالستثامر. وكمثال عىل ذلك، فإن حصة هذه الرشكات من اإلعفاءات بلغت 50.8 يف املئة 
من واجبات التسجيل والتنرب خالل 2011 )7( ..و9.6 يف املئة من مجموع قيمة اإلعفاءات الرضيبية بناء 
عىل 41 إجراًء رضيبياً. كام أن قيمة 33 إجراًء منها، بلغت 5.4 مليارات درهم )680 مليون دوالر( بزيادة 
22 يف املئة مقارنة باإلعفاءات التي استفاد منها القطاع خالل سنة 2010. إضافة إىل استفادته، يف إطار 
االتفاقيات التي أبرمتها الرشكات العقارية مع الحكومة من أجل إنتاج السكن االجتامعي، من إعفاءات 

بلغت 1.12 مليار درهم )140 مليون دوالر( شكلت 20 يف املئة من إجاميل اإلعفاءات الرضيبية. 

الفينة واألخرى تهدف إىل تسوية . 5 الدولة بني  إليها  التي تلجأ  التسوية الرضيبية  إشكال اإلعفاءات أو 
وضعيات معينة، والتحفيز عىل إيجاد حلول لبعض االلتزامات غري املنجزة. فقد اضطرت وزارة املالية إىل 
اإلعالن عن عمليتني للعفو الجبايئ يف ظرف ست سنوات، وذلك بني عامي 1984 و1990، وهو ما أدى 
إىل تحصيل مبالغ جد مهمة بعد عملية املراجعة لبعض امللفات الرضيبية. لكن النتائج املجتمعية التي 
تخلقها مثل هذه القرارات تكون سلبية أحياناً حيث تخلق حالة انتظار لعفو جبايئ جديد أو تسوية 
جديدة تسمح ملن راكموا سنوات من عدم االلتزام بتجاوز وضعيتهم، ليصبح مبدأ العفو أو التسوية 
التوافقية حقاً منتظراً؛ وإلبراز تكلفة اإلعفاءات الرضيبية نستحرض نتائج تقرير وزارة املالية 2011 الذي 
متت اإلشارة إليه يف الفقرات السابقة، والذي يبني أن الرقم يبلغ نحو 32 مليار درهم )4 مليارات دوالر(، 
بزيادة 7.6 يف املئة عن سنة 2010. وأن هذا املبلغ يعادل 18.3 يف املئة من مجموع املوارد الرضيبية 

لسنة 2011، كام يعادل نحو 3.9 يف املئة من الناتج الخام اإلجاميل للمغرب.

إشكال االقتصاد غري املهيكل الذي يكلف خزينة الدولة خسائر مالية جد مهمة؛ ففي املجال التجاري، . 6
العامة ) الشوارع- األحياء- الساحات....(، ما يؤرش عىل  مثالً، تسود تجارة فوضوية تحتل الفضاءات 
إىل  االجتهادات  بعض  دعت  لذلك  القانونية.  املساطر  خارج  البضائع  ملختلف  عشوايئ  توزيع  وجود 
االقتصادية، واليرصحون  تظهر هوياتهم  ال  كبار  ميثله مستوردون  والذي  التجارة،  منبع هذه  محاربة 
بحقيقة املواد املستوردة وكمها، واليساهمون يف تحمل واجباتهم الرضيبية، ويرضون برشط التنافسية 
الشفافة باعتبارها مدخالً لتشجيع االستثامر الوطني أو الخارجي. كل ذلك يعني أن واحداً من اإلشكاالت 
والتصدير  االسترياد  عمليات  عىل  املرشفة  بالجهات  املنوطة  باألدوار  ترتبط  الرضيبي  للعمل  املوازية 

)إدارة الجامرك(؛

هناك إشكاالت تدبريية تواجه النظام الرضيبي املغريب أهمها: .7

• اإلداري، 	 للتدبري  مساطر  دليل  وجود  )عدم  الرضائب  إدارة  لدى  الداخلية  الرقابة  نظام  ضعف 
التفتيش واالفتحاص،  الحاصل بني عمليات  اللبس  إىل  بالنظر  الداخيل، وذلك  االفتحاص  وغياب 
وغياب  القيادة...(،  ولوحة  التدبري،  ومؤرشات  املتابعة،  وأدوات  اآلليات،  )غياب  التدبري  ورقابة 
جدول للمسار اإلداري، ولنظام تراكم الخربات ميكن من تدبري دينامييك ومنصف للموارد البرشية، 

7 حسب تقرير أصدرته وزارة املالية سنة 2011، الرابط اإللكرتوين:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=647173&issueno=12022
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وضعف التواصل مع الجمهور الواسع عرب مختلف وسائل اإلعالم. ومن املؤكد أن لهذه االختالالت 
مجتمعة تأثرياً كبرياً عىل فعالية هذا النظام وعىل عالقته بامللزمني وبعموم املواطنني؛

إشكاالت ترتبط بنوع التكوين الذي ميتلكه الربملانيون بحكم أدوارهم الترشيعية، والذي يسائل ثقافتهم  .8
التخصصية ومدى قدرتهم عىل استيعاب تشعبات النظام الرضيبي وتعقيداته؛ ما يتطلب وجود فريق 
من املساعدين املتخصصني القادرين عىل تقديم املشورة وتوضيح املساطر والنصوص والحاجات، يك 

يكون الترشيع استجابة للحاجات الرضورية وامللزمة.

إشكال القضاء امللزم بالنظر يف حاالت التنازع بني اإلدارة الرضيبية واملواطنني، حيث تحال القضايا عىل  .9
املحاكم اإلدارية مع ما يرتبط بذلك من عدم وجود قضاة متخصصني يف القضاء الرضيبي، وهو ما ميكن 

أن يؤثر عىل نتائج هذا التنازع؛
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املحور الثالث: القوانني الرضيبية والعدالة الرضيبية

 سنعمد يف هذا املجال إىل عقد مقارنات كمية وكيفية تسمح لنا مبعرفة طبيعة النظام الجبايئ املغريب يف 
عالقته مبفهوم العدالة الرضيبية؛ إذ يشكو هذا النظام من أوجه نقص كثرية تجعله بعيداً عن تحقيق العدالة 

املنشودة، يتلخص يف:

• املجلس 	 أقره  ما  وهو  االقتصاديني،  الفاعلني  بني  عادلة  بصفة  الرضيبي  العبء  توزيع  عدم 
أوجه  من  يشكو  نظام  أنه  أكد  حيث   ،)2012( العرشين  دورته  ختام  يف  واالجتامعي8  االقتصادي 
العبء  توزيع  بعدم  ويتصف  االجتامعي،  والتامسك  االقتصادية  التنمية  مجايل  يف  كبرية،  نقص 
فئة  تتحمله  الرشكات  عىل  الرضيبة  فعبء  االقتصاديني؛  الفاعلني  بني  عادلة  بصفة  الرضيبي 
مجموع  من  باملئة   80 قدره  ما  املقاوالت  من  فقط،  باملئة،   2 تؤدي  إذ  املقاوالت،  من  قليلة 
األجراء. مصدرها  الدخل  عىل  الرضائب  مجموع  من  باملئة   73 أن  كام  الرشكات.  عىل   الرضيبة 

نظام  إلرساء  االقرتاحات  من  مجموعة  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  قدم  السياق،  هذا  ويف 
باالنسجام  يتسم  أن  الرضيبي  النظام  عىل  يجب  أنه  إىل  مشرياً  االجتامعية،  بالعدالة  يتسم  رضيبي 
االجتامعية،  العدالة  ألهداف  االستجابة  قصد  العمومية  السياسات  مكونات  باقي  مع  القوي 
املتوسطة. للطبقة  الرشائية  القدرة  وحامية  الرضيبي،  للعبء  عادل  توزيع  رضورة  إىل   باإلضافة 
وأوضح املجلس أن النظام الرضيبي يجب أن يتيح محاربة املضاربة، ويشجع القطاع اإلنتاجي واالستثامر، 

ويتيح إرساء مناخ من الثقة بني اإلدارة الرضيبية ودافعي الرضائب.

كام يسمح لنا مرشوع قانون املالية برسم سنة 2013 بأخذ فكرة جيدة عن كيفية مساهمة الرضائب املختلفة 
يف امليزانية العمومية، علامً أن مصدر هذه املعطيات هو وزارة املالية، ما يعني إمكان وجود تضارب بني 

أرقامها وأرقام مصادر أخرى تعمل عىل تقييم السياسات العمومية يف هذا املجال:

• تبلغ املوارد اإلجاملية مليزانية الدولة برسم مرشوع قانون املالية لسنة 2013 ما قدره 345,91 مليار 	
درهم، وتتوزع عىل النحو اآليت: 

املبلغ )مليار درهم(بيان املوارد

283,50امليزانية العامة

3,09مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

59,31الحسابات الخصوصية للخزينة

345,9املجموع

املصدر: وزارة املالية.

8 املجلس االقتصادي واالجتامعي: هيئة دستورية نتجت عن مطالب مجتمعية ونقابية، يضطلع املجلس االقتصادي واالجتامعي 

مبهام استشارية لدى الحكومة ومجليس النواب واملستشارين. ويعهد إليه عىل الخصوص القيام مبا ييل:

· اإلدالء برأيه يف التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتكوين؛	

· تحليل الظرفية االقتصادية واالجتامعية الوطنية والجهوية والدولية؛	

· تقديم اقرتاحات يف مختلف امليادين املرتبطة باألنشطة االقتصادية واالجتامعية والثقافية والتنمية املستدامة؛	

· تيسري وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بني الفرقاء االقتصاديني واالجتامعيني، واملساهمة يف بلورة ميثاق اجتامعي؛	

· 	. http://www.ces.ma إعداد دراسات وأبحاث يف امليادين املرتبطة مبامرسة صالحياته
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• متثل امليزانية العامة نحو 82 يف املئة من املوارد اإلجاملية، ويلخص الجدول التايل تطور مداخيلها عىل 	
مدى السنوات الثالث األخرية حسب األصناف:

تطور موارد امليزانية العامة )مليار درهم(

مرشوع سنة 2013 سنة 2012 سنة 2011 سنة 2010 بيان موارد امليزانية العامة

النسبة 

املئوية

املبلغ املبلغ املبلغ املبلغ

27,35 77,54 73,41 66,93 65,39 الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة
3,19 9,07 9,89 12,78 12,03 الرسوم الجمركية
27,84 78,93 75,62 67,68 60,96 الرضائب غري املبارشة
4,88 13,84 11,75 12,28 11,69 رسوم التسجيل والتمرب

63,27 179,38 170,67 159,67 150,07 مجموع الرضائب
0,16 0,46 0,46 0,34 0,32 عائدات أمالك الدولة
4,43 12,58 11,38 10,22 9,34 عائدات مؤسسات االحتكار واالستغالل

واملساهامت املالية للدولة
30, 30 85,89 65,7 54,2 50,15 موارد االقرتاضات والهبات

0 0 3,2 0 4 موارد تفويت مساهامت الدولة )الخوصصة(
1,82 5,18 4,53 2,07 2,17 موارد أخرى

100,00 283,5 255,96 226,5 216,05 املجموع العام

املصدر: وزارة املالية.

 قراءة هذه األرقام تسمح باالستنتاجات اآلتية:

تشكل الرضائب املصدر األول ملوارد الدولة برسم مرشوع قانون املالية لسنة 2013 بنسبة 63,27 يف . 1
املئة )179,38 مليار درهم(. ومتثل منها الرضائب املبارشة وغري املبارشة، نسبة 95 يف املئة، فيام تبقى 
حصة الرسوم الجمركية؛ أي الرضائب عىل التجارة الخارجية، ضعيفة، عالوة عىل أنها متيل إىل االنخفاض 
وبتوصيات  الحر  التبادل  باتفاقيات  أساساً  املرتبط  الجمريك  التفكيك  تدابري  أخرى، جراء  إىل  من سنة 

املؤسسات املالية الدولية لتحرير التجارة الخارجية.
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تحمل املستهلكني واألجراء أعباء الثقل الرضيبي:. 2

متثل الرضائب املرتبطة باالستهالك الشعبي الواسع )الرضائب غري املبارشة، ورسوم التسجيل...( أكرث من 
نصف العائدات الرضيبية مببلغ 92,77 مليار درهم، حيث زادت بنسبة 27,69 يف املئة مقارنة مع سنة 

2010.)سعر الدوالر الواحد يرتاوح بني 8 دراهم و8.3(، 

• أما موارد الرضيبة املبارشة التي تبلغ 77,54 مليار درهم، فتتشكل:	

أوالً، من الرضيبة عىل الرشكات بنسبة 54,84 يف املئة. وتتحمل املؤسسات العمومية الكربى - 
قسطها األكرب، يف حني تبقى حصة املقاوالت الخاصة ضعيفة نسبياً، علام أنها تحظى برعاية 
مليار   22 نحو  من  استفادت  فقد  إلخ(.  النسيج،  )الزراعة،  واإلعفاءات  اإلعانات  عرب  الدولة 
النفقات  )أو  الرضيبية  املئة من االستثناءات  تقييامت سنة 2012، أي 60,5 يف  درهم برسم 

الجبائية( التي بلغ مجموعها أكرث من 36 مليار درهم9. 

وثانياً، من الرضيبة العامة عىل الدخل بنسبة 42,48 يف املئة، التي تتشكل ثالثة أرباعها من - 
الرواتب واألجور، والتي تقتطع مبارشة من املنبع.

عدد كبري من األنشطة االقتصادية املدرة للدخل ال تخضع ألي نظام جبايئ مثلام هو الحال - 
يعد  ال  الفالحني  تحفيز صغار  مبدأ  أن  ذلك  املهيكل؛  غري  القطاع  أو  الفالحية  األنشطة  مع 
املوجه العام للسياسة الرضيبية التي يستفيد منها كبار الفالحني ومقاوالتهم من دون الترصيح 

بحقيقة منتجاتهم، أو أرباحهم، ومن دون إدراجها يف البورصة.

النظام الرضيبي، مبا فيه الرضيبة عىل القيمة املضافة، ال يشجع الرشكات املحلية عىل االستثامر. - 
وعىل العكس من ذلك فانه يخلق يف بعض الحاالت منافسة غري مرشوعة لفائدة الرشكات 
املستوردة للمنتوجات الخارجية، لكونها ال ترصح بحقيقة ما تستورد، أو لكونها تستفيد من 

النتائج املرتتبة عن بعض االتفاقيات الجمركية؛

9 تقرير حول النفقات الرضيبية لسنة 2012، مرفق بتقارير مرشوع قانون املالية برسم سنة 2013.
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غياب االنسجام أو الفعالية بني مختلف الرسوم الرضيبية، وعدم التجاء السلطات إىل استعامل - 
النظام الرضيبي كرافعة اقتصادية للتحفيز، حيث ال تسمح مجموع الحوافز بالقيام بدراسات 
االمتيازات  عن  الناتجة  السلبية  الفعل  ردود  وتفادي  فعاليتها،  من  للتأكد  منتظمة  ميدانية 

املمنوحة لقطاع إنتاجي معني عىل حساب قطاعات أخرى.

الطبيعة غري املرضية التي متيز العالقات بني اإلدارة الرضيبية ودافعي الرضائب، نظراً للكيفية - 
التي تعتمدها اإلدارة لتحديد مستوى التحصيل الجبايئ، ما ينتج عنه شعور بالظلم والحيف 
الرضيبي من طرف املقاوالت واملواطنني املغاربة؛ اليشء الذي ال يشجع عىل االلتزام الرضيبي.

لتحديد مدى عدالة النظام الرضيبي املغريب سنستحرض عنرصين اثنني هام: - 

الضغط الرضيبي والبنية الرضيبية 

 يصل الضغط الرضيبي )حاصل املداخيل الرضيبية عىل الناتج الوطني الخام( إىل 23 يف املئة وهو معدل 
يقع ضمن املعدل العاملي الذي يتأرجح بني 20 يف املئة و25 يف املئة حسب العديد من الفاعلني االقتصاديني؛ 
من  الرضائب  هذه  توازن  عدم  هو  الوارد  لكن  وارد،  غري  للملزمني  تام  إرهاق  عن  الحديث  أن  يعني  ما 
 حيث توزيعها عىل جميع امللزمني، وهو ما ستبينه املعامالت الرضيبية الالحقة التي سنعمل عىل بسطها.

أما البنية الرضيبية فإنها تعاين من اختالالت كبرية تتمثل يف:

• سيطرة الرضائب غري املبارشة التي تتميز مبردوديتها يف مقابل طابعها الالمنصف والالعادل؛ 	

• متركز الضغط الرضيبي يف ثالث رضائب أساسية:	

الرضيبة عىل القيمة املضافة؛- 

الرضيبة عىل الرشكات؛- 

الرضيبة عىل الدخل حيث متثل مجتمعة ما بني 76 و77 يف املئة من املداخيل الرضيبية؛- 

• الالتوازن الذي يطبع مساهامت الرضيبة عىل الدخل حيث نجد: 	

مساهمة الرضيبة عىل األجور بنسبة 72 يف املئة؛- 

مساهمة الرضيبة عىل العقار بنسبة 20  يف املئة؛- 

مساهمة الرضيبة املالية بنسبة 8  يف املئة؛- 

• ال تساهم الرضيبة عىل الفالحة بأي نسبة بفضل االعفاءات غري املعللة لهذا القطاع، والتي تستفيد منها 	
املقاوالت الفالحية الكربى بالدرجة نفسها التي يستفيد منها الفالح الصغري.

وهكذا، يتضح أن التمركز الرضيبي يتمحور حول األجور، وهو حيف كبري يف حق فئة من املواطنني ينعكس 
سلباً عىل قدرتها الرشائية، مثلام ينعكس عىل فعالية دورها االقتصادي.

• أما يف الرشكات، فإن الرضيبة تتمركز حول رشكات معينة يف حني تظل أغلب الرشكات خارج دائرة واجب 	
تحمل مصاريف الدولة؛ حيث إن 63 يف املئة  من الرشكات تعلن نتائج سلبية أو محايدة، بل إن تقرير 
املجلس االقتصادي واالجتامعي )2012( أكد أن 2 يف املئة فقط من املقاوالت تؤدي 80 يف املئة من 
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الرضيبة عىل الرشكات.

 ومن املؤكد أن هذه املعطيات تجعل النظام الرضيبي املغريب يعاين اختالالت بنيوية، ما يجعله عاجزاً عن 
تغطية مصاريف الدولة، ناهيك عن طابعه غري املنصف، وغري العادل. وهو ما يفرس ملاذا ال تغطي املوارد 
الرضيبية سوى 60 يف املئة من املصاريف، اليشء الذي يدفع الدولة إىل تغطية عجز 40 يف املئة املتبقية 
عن طريق االستدانة باألساس نظراً لضعف مداخيل أمالكها ومداخيل الخوصصة، مع ما يرتتب عىل هذه 

االستدانة من احتكار حق األجيال القادمة يف التنمية، عن طريق تقييدها بالتزامات مالية لعقود مقبلة.
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املحور الرابع: التوصيات

سنعمل يف هذا املستوى عىل تقديم مجموعة من التوصيات يف ارتباطها ببعدين أساسيني؛ يتمثل البعد األول 
يف أسس تحقيق عدالة رضيبية، ويتمثل الثاين يف أدوار الهيئات املدنية يف هذا املجال. لتحقيق ذلك سنعمل 

عىل تقديم توصيات خاصة بكل نوع رضيبي.

 انبنت هذه التوصيات عىل مجموعة من القواعد املبدئية التي نحددها يف:

ينبغي أن تبنى العدالة الرضيبية عىل قاعدة دميوقراطية تشاركية تسمح مبساهمة مختلف القوى الحية . 1
للمجتمع، بهدف تقديم إصالح نظام جبايئ يراعي التوازن االقتصادي واالجتامعي؛

 إن العدالة الجبائية ليست هدفاً مستحيل التحقق، ألنها رهينة إرادة سياسية أكرث مام هي اقتصادية، . 2
فالدولة والبلديات تعي جميع العوامل املعرقلة لتحقيقها، كام تعرف طبيعة االلتزام الجبايئ املالئم 
بعوامل  تفسريها  ميكن  ال  الرضيبية  العدالة  مشاكل  أن  يعني  وهذا  االجتامعية.  العدالة  لتحقيق 

اقتصادية رصفة، بقدر ما ينبغي ربطها بالقرار السيايس؛

التأكيد أن مطلب تحقيق العدالة الرضيبية رهن مبدى قدرة الهيئات املدنية عىل جعلها قضية من بني . 3
الرتافع واملنارصة وخلق  تقوية سبل  العدالة االجتامعية، عرب  الهادفة إىل تحقيق  األساسية  القضايا 

شبكات مدنية متخصصة يف امليدان الرضيبي، تجعل املسألة قضية مركزية يف أشغالها؛

يصعب الفصل بني السلوك الرضيبي للمواطنني وطريقة توزيع النفقات العمومية وكيفية رصفها، ألن . 4
ترشيد النفقات العمومية سيؤدي بالرضورة إىل دعم الوعي الرضيبي؛ يف حني أن التسيب يف النفقات 
الفعل  بردود  الصلة  ذات  املامرسات  أو غريهام من  فيه  الغش  أو  الجبايئ  بالتملص  سيواجه حتامً 

النفسية، أكرث مام هي ردود فعل اقتصادية؛

هذه القواعد املبدئية هي التي ستوجه التوصيات التي نقرتحها ضمن هذه الدراسة، وهي:

•  يظهر من خالل استقراء مسار تاريخ الجبايات يف املغرب أن مبدأ اإلعفاءات كثرياً ما تم توظيفه لغايات 	
املجالني، ويظهر ذلك من خالل  نتائج ذلك مل تربز يف هذين  اقتصادية وغري اجتامعية، مادامت  غري 
اإلعفاءات والتخفيضات الواسعة التي استفاد منها القطاع الفالحي، أو الرثوات، أو عىل مستوى النفقات 
البذخية. وخري مثال عىل ذلك تقليص معدل الرضيبة عىل القيمة املضافة للسلع الكاملية من 30 يف 
املئة إىل 20 يف املئة مبقتىض القانون املايل لسنة 1993، وهو املعدل الذي كان يفرض عىل املواد الكاملية 
مثل طائرات السياحة والسيارات الكربى واملرشوبات الكحولية واألحجار الكرمية واملنتجات الحريرية 
...الخ؛ لذلك فإن واحدة من أهم التوصيات التي تشكل مطلباً اجتامعياً هي إلغاء مبدأ اإلعفاء تحقيقاً 

لرشط التكافؤ واملساواة يف الواجبات؛

• رضورة مراجعة مفهوم توسيع القاعدة الرضيبية بشكل ال يجعله مقترصاً عىل السلع والخدمات ذات 	
االستهالك الواسع، وهو األمر الذي اعتمد منذ الثامنينيات، ما أدى ويؤدي إىل تقلص القدرة الرشائية 
أنها  أو  املالئم،  البذخية دون مستوى الرضائب  السلع والخدمات  العديد من  يبقى  بينام  للمواطنني. 

معفاة منها؛

• يشمل النظام الرضيبي املغريب ثالث رضائب أساسية:	
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الرضيبية عىل الدخل؛- 

الرضيبة عىل الرشكات؛- 

الرضيبة عىل القيمة املضافة.- 

النسبة  األخرى  الرضائب  متثل  فيام  الرضيبية  املوارد  مجموع  من  األكرب  بالنسبة  الرضائب  هذه  وتساهم 
املتبقية. لذلك فإن تحقيق العدالة الرضيبية رهن مبدى السري يف اتجاه توسيع الوعاء الرضيبي من جهة، 
وفرض مستوى إنفاق يجعل املواطن أمام واجب وطني، وليس أمام عبء رضيبي يتقل كاهله. غري أن هذا 
التوسيع ينبغي أن يراعي مبدأ اإلنصاف العمودي الذي يتجىل يف إقراررضيبة تصاعدية عىل الرشكات حسب 

قيمة األرباح، وإنصاف أفقي يراعي محتوى مقولة)نفس الدخل، نفس الرضيبة(.

 وقد قدم أحد االقتصاديني املغاربة مثاالً داالً يسمح بفهم هذين املبدأين؛ يتعلق األمر بالرضيبة عىل الدخل 
التي تتألف من فئات، يطبق عىل كل فئة معدل مختلف وفق ما يقدمه الجدول اآليت:

املعدلالفئة 

38 %الدخل املهني

25 %الدخل العقاري

10 %الدخل املايل 

0 %الدخل الفالحي

يسمح هذا الجدول بفهم إشكال عدم اإلنصاف، حيث تختلف املعدالت من دون تعليل منطقي. وهو ما 
يستدعي العمل عىل إقرار إنصاف عمودي من خالل توحيد هذه املعدالت وإلغاء مبدأ اإلعفاء.

تصاعدية  مبدأ  يطال  الذي  الخلل  يف  فيتجىل  الدخل  عىل  للرضيبة  بالنسبة  األفقي  اإلنصاف  مشكل  أما   
الرضيبة عىل الدخول التي تتجاوز قيمتها 180.000 درهم حيث يطبق معدل 38 يف املئة عىل جميع الدخول 
من دون متييز، يف حني ميكن تطبيق معدل معني بالنسبة للمداخيل الكبرية المياثل املعدل الذي تخضع له 

باقي املداخيل. 

والشك أن املعدل املطبق حالياً عىل الجميع يحتمي مببدأ املساواة، لكنه احتامء غري عقالين، وغري واقعي، 
نظراً للتفاوتات الكربى يف األجور. وهو ما يجعل العبء الرضيبي متمركزا عىل املداخيل الوسطى ما يقود، 

بالرضورة، إىل تقوية الفوارق االجتامعية واإلخالل مببدأ اإلنصاف الرضيبي.

أن  وينبغي  الدولة.  موارد  من  الرفع  يف  ذلك سيساهم  الرشكات؛ ألن  يهم  إصالح رضيبي  إقرار  من  بد  ال 
يركز هذا اإلصالح عىل تقوية آليات محاربة الغش الرضيبي الذي ميكن أن تساهم فيه الهيئات املدنية من 
خالل إرشاكها يف القرارات ومنحها الوسائل التي تسمح لها بتعبءة املجتمع من خالل الندوات والورشات 
التأطريية، والتفاعل مع اإلعالم، وإصدار التقارير التي تشتغل مبؤرشات موضوعية لتربز مخاطر هذا التهرب 
ظل  يف  إنجازه  ميكن  ال  املدين  الدور  هذا  أن  غري  نفسها.  الرشكات  عىل  ومخاطره  الوطني،  االقتصاد  عىل 
تتوافر  وال  املطلوبة،  بالشفافية  تشتغل  ال  محصنة  قلعة  الرضيبية  اإلدارة  اعتبار  عىل  القامئة  التصورات 
معطياتها أمام الفاعل املدين والباحث املحايد. لذلك ال بد من مراجعة نصوص القانون الرضيبي من خالل 
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قراءتها يف أبعادها املختلفة، وتحديد مدى انسجامها تجنباً للتناقضات املمكنة بينها، واملرتتبة عن تعددها 
وتعقد مساطر تنفيذها، مع رضورة الكشف عن الثغرات التي تسمح للملزم بالتهرب الرضيبي. ومثل هذه 
املراجعة ميكن لرشاكة جدية مع الفاعلني املدنيني املساعدة عىل تحقيقها، ذلك أن عدد املحققني يف املجال 
الرضيبي حالياً يبلغ 340 محققاً لـ 169000 رشكة مبعدل محقق لنحو 497 رشكة. وهو رقم يبني استحالة 
قيام اإلدارة الرضيبية مبواجهة هذا التملص مهام حسنت نواياها وإرادتها، كام أن قوة النصوص لن تكون 

كافية إلنجاز املهمة؛

ويف مقابل ذلك فإن املجتمع املدين مطالب بتحديد مجاالت تدخله؛ فهو ليس أداة تنفيذية لإلدارة الرضيبية، 
للسياسة املالية؛ إذ هويته املدنية تلزمه بدوره الهادف إىل ترسيخ القيم املدنية وضمنها ترسيخ  أو منفذاً 
التهرب  يرفض  فإنه  الرضيبي،  الحيف  املدين  الفاعل  يرفض  ما  فبقدر  والعدالة.  والواجب  املسؤولية  ثقافة 
الرضيبي كذلك، ألنه مناقض للقيم املدنية، كام أنه يسعى إىل تحقيق العدالة الرضيبية التي التقف عند 
املستوى التقني، بل تتجاوزه إىل ترسيخ ثقافة املواطنة باعتبارها قامئة عىل ثنائية الحق والواجب؛ فالقانون 

ينص عىل أنه )تعفى كلياً من الرضيبة عىل الرشكات(:

• العمليات 	 فيام يخص  ربح،  للحصول عىل  الهادفة  يف حكمها غري  قانوناً  املعتربة  والهيئات  الجمعيات 
نونرب   15 ظهري  من  األول  الفصل  عرف  كام  األساسية(10.  أنظمتها  يف  املحدد  للغرض  فقط  املطابقة 
الستخدام  أشخاص  عدة  أو  شخصني  بني  مستمر  تعاون  لتحقيق  »اتفاقاً  بكونها:   1958 الجمعيات 
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غري توزيع األرباح يف ما بينهم«11. غري أن هذه الجمعيات ملزمة باإلدالء 
بإقراراتها، ومسك محاسبتها12، واحرتام االلتزامات املتعلقة باملستخدمني غري الخاضعني للرضيبة املهنية 

)الباتنتا( الذين تستعني بخدماتهم13.

• كام تستفيد الجمعيات أيضاً من اإلعفاءات الرضيبية إذا كانت ال تستهدف الربح. وذلك عىل مستوى 	
الرضيبة العامة عىل الدخل )املادة 9(، والرضيبة عىل الرشكات )املادة 4(، والرضيبة عىل القيمة املضافة 

)املادة7(، غري أنها تظل خاضعة لاللتزامات سالفة الذكر بخصوص اإلقرارات، وكذا مسك املحاسبة.

• وتبدو غايات هذا اإلعفاء طبيعية بحكم تنوع مجاالت عمل الجمعيات التي أصبحت تشمل قطاعات 	
ذات صلة قوية باملجتمع مثل الصحة والرتبية والتكوين..... 

يتجىل مشكل الرضيبة عىل القيمة املضافة يف كونها غري عادلة، وغري منصفة، باإلضافة إىل كون وعائها مقلصاً 
إقرار  يف  يتجىل  الرضيبة  لهذه  عميقاً  إصالحاً  يتطلب  الذي  اليشء  مثال(.  الفالحة  )قطاع  اإلعفاءات  بفعل 
رضيبة حقيقية عىل كل القيمة املضافة مع فرض سعر مرتفع عىل الكامليات، وإعفاء أو فرض معدل خفيف 

عىل األساسيات. إن النظام الحايل لهذه الرضيبة يقوم عىل أربع معدالت هي:

• السعر العادي ونسبته 20 يف املئة؛	

10 املدونة العامة للرضائب ، اعداد وتقديم محمد لفروجي، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط 1، 2012. ص 22. 

11 ظهري 15 نونرب 1958 املتعلق بتأسيس الجمعيات كام تم تعديله وتتميمه مبقتىض القانون رقم 00-75 الصادر بتنفيذه 

الظهري الرشيف رقم 200-02-1 بتاريخ 23 يوليوز 2002.

12 وفقا ألحكام املواد 26 و27 و28، 30 و31 من قانون الرضيبة عىل الرشكات.

13 وفق ما هو منصوص عليه يف القانون املنظم للرضيبة العامة عىل الدخل.
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• 14 يف املئة تطبق بالنسبة للمنتجات والخدمات التي يتم استهالكها بصفة اعتيادية؛	

• 7 يف املئة تطبق عىل املنتجات االستهالكية العادية؛	

• 10 يف املئة تطبق بالنسبة للمطاعم، واأللبسة، واملؤسسات السياحية والعمليات املالية.	

فإن الحل األمثل هو اعتامد معدل واحد، مع جعل مواد الرتف الباهظة الثمن ذات معدل خاص، 
ما يعزز قيم التكافل االجتامعي ويقويها. ويجعل املواطن مستشعرا بوجود عدالة يف هذا املقام؛

رضورة توسيع الوعاء الرضيبي بإلغاء مبدأ اإلعفاءات الذي تستفيد منه بعض القطاعات، إذ - 
مل يعد من املقبول اجتامعاً واقتصادياً اإلبقاء عىل )مواطنة امتيازية( تخل باملساواة والعدالة 
الجبائية. غري أن هذا التوسيع ينبغي أال يقف عند هذا اإللغاء، بل أن يتجاوزه إىل إقرار رضائب 
األمر  يتعلق  أهميتها؛  عىل  دوماً  تؤكد  واملدنية  والنقابية  االجتامعية  املطالب  كانت  أخرى 
بالرضيبة عىل الرثوات الكربى والرضيبة عىل اإلرث. وعىل الرغم من أن البعض يعترب أن إقرار 
رضيبة عىل الرثوة غري مجد، ألن هذه الرثوة قد خضعت أصال لالقتطاع الرضيبي، فإن حالً 
مثل فرض هذه الرضيبة عىل الجزء غري املنتج من هذه الرثوة سيكون فعاالً، خصوصاً عندما 
يتعلق األمر باألرايض غري املبنية أو املنازل غري املسكونة أو رسوم انتقال األرايض من املجال 

القروي إىل املدار الحرضي.

إقرارها  يعترب  لذا  املواطنني؛  بني  الصارخة  الطبقية  بالفوارق  معلل  الرضيبة  إقرار هذه  دوافع  أن   والشك 
رضورة، ليس عىل املستوى االجتامعي وحسب، بل وحتى عىل املستوى االقتصادي؛حيث إنها ستساهم يف 

تحريك رأس املال العقيم الذي ميثل نسبة هامة يف املغرب.

أما بالنسبة للرضيبة عىل اإلرث فيعترب إقرارها رضورياً حيث ستساهم يف بناء ثقافة التضامن والتكافل. كام 
أن لها أبعاداً اقتصادية؛ فاملستفيد من اإلرث يف غياب رضيبة كهذه، ال أحد يرغمه عىل أن يعمل، يف حني 
أن هذه الرضيبة تجعله يعمل لتفادي فقدان ثروته. إضافة إىل أن تعليالت اإلعفاء غري واضحة، بل وغري 

محددة أصالً؛

• حرمان الوعاء الرضيبي من العديد من املوارد اإلضافية التي ميكن أن يساهم فيها القطاع غري املهيكل. 	
هذا القطاع الذي عادة ما توجه أصابع االتهام فيه إىل الطبقات املستضعفة التي تبارشه، يف حني يتم 
تغييب الحديث عن املصدر الذي متثله جهات نافذة لها القدرة عىل إغراق السوق باملواد املختلفة من 
دون أن تتحمل أي تبعات. لذلك فإن الفاعل املدين مطالب بإثارة االنتباه إىل مصدر الظاهرة، عوض 
االكتفاء بانتقاد أعراضها. وإثارة االنتباه هذه ينبغي أن يوجه خطابها إىل الفاعل السيايس واالقتصادي، 

وإىل الدولة بكل مكوناتها؛ 

• رضورة إصالح نظام املقاصة املكلف بخلق توازنات اجتامعية واقتصادية من خالل تخصيص دعم مايل 	
من الدولة موجه إىل دعم بعض املواد االستهالكية. وقد بينت مختلف التقييامت أن الذي يستفيد من 
هذا الدعم هي الرشكات واملؤسسات الكربى. لذلك فإن املطلب األساس يتمثل يف تحويل هذا الدعم إىل 
التخفيف من الضغط الرضيبي من خالل التفكري يف صيغ عملية تسمح بدعم الطبقات املعوزة مبارشة، 
أو توجيه هذا الدعم إىل صناديق التضامن االجتامعي التي ستسمح بظهور أثر ذلك يف قطاعات معينة 
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مثل الصحة والتعليم، مع جعل تسيري هذه الصناديق أكرث انفتاحاً عىل األطراف املدنية الفاعلة مثل 
النقابات والجمعيات ذات الصلة.

• الثقة بني 	 الحامية االجتامعية، وإرساء  املوجهة إىل  املصاريف  من  الجبايئ جزءاً  النظام  رضورة تحمل 
محصيل الرضائب ودافعيها؛ ولتحقيق ذلك فإن الفاعل املدين مطالب بإنجاز مهام التوعية سواء تجاه 
امللزمني باألداء، أو تجاه املوظفني املرشفني عىل عمليات التحصيل يف أفق ترسيخ ثقافة مواطنة تجعل 

العالقة مبنية عىل االحرتام والحق والواجب.

• إن الوعي بالالتوازن يف النظام الرضيبي، وعدم فاعلية نظام التحفيز واإلعفاء فضالً عن غياب العدل يف 	
معايريه، يستلزم فتح نقاش عمومي واسع لتوفري رشوط الدعم السيايس واملدين؛ ومعنى ذلك أن قضايا 

العدالة الرضيبية ينبغي أن تصبح شأناً مجتمعياً؛

مواكبته إلشكاالت -  وعدم  املستقل  الجمعوي  النشاط  تجاوز ضعف  سبل  يف  البحث  رضورة 
النظام الرضيبي، إذ مل يتم االنتباه من قبل الفاعل املدين إىل أن مناقشة هذا املوضوع ترتبط 
السياسية،  حقوقه  عن  أهمية  تقل  ال  والتي  للمواطنني،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 
لذلك يحتاج هذا الفاعل إىل تقوية إدراكه بأبعاد اإلشكال الذي ال ينحرص يف جوانبه املالية 

واالقتصادية، بل يتعداهام إىل تشعبات متعددة.

 من الواضح أن الدور املدين ينبغي أال يقترص عىل املرافعة )املنارصة( من أجل املطالب التي - 
تحقق العدالة الرضيبية، بل عليه أن يستحرض دوره التأطريي والتكويني من خالل الحمالت 
والورشات التأطريية القادرة عىل جعل موضوع الرضيبة العادلة شأناً مجتمعياً، كام أنه مطالب 

بتقوية رصيده التحالفي من خالل تقوية صلته باإلعالم باعتباره رافعة تواصلية متميزة؛

الرتافع عىل رضورة -  الجبائية من خالل  التفكري يف تقوية أسس الحكامة )الحوكمة(   رضورة 
وجود قضاء اقتصادي، يتوفر أصحابه عىل تكوين يسمح لهم مبتابعة حاالت الطعن الجبايئ 
التي تتولد عن حاالت الشطط التي قد يتعرض لها املواطنون، ذلك أن صيغة املحاكم اإلدارية 
أو التجارية املعتمدة اآلن، ال تفي بالغرض؛ إذ ينبغي للجهاز الذي ينظر يف مثل هذه القضايا 

أن يكون تكوينه تخصصياً باألساس.
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مالحق

جدول حول الرشائح الرضيبية لرضيبة الدخل عىل األفراد:

منشور يف الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 1989/12/06 الصفحة 1497

ظهري رشيف رقم 1.89.116 صادر يف 21 من ربيع اآلخر 1410

)21 نوفمرب 1989( بتنفيذ القانون رقم 17.89 تحدث مبوجبه رضيبة عامة عىل الدخل

قانون رقم 17.89 تحدث مبوجبه رضيبة عامة عىل الدخل.

املادة األوىل

أنواع الدخل املفروضة عليها الرضيبة

تفرض عىل مجموع دخل األشخاص الطبيعيني رضيبة تسمى »الرضيبة العامة عىل الدخل« وتخضع لها:

 الدخول املهنية؛. 1

الدخول الناتجة عن املستغالت الزراعية؛. 2

األجور والدخول التي يف حكمها؛. 3

»الدخول . 4 اسم  القانون  هذا  من  يأيت  ما  يف  عليها  ويطلق  العقارات  إجارة  عن  الناتجة  الدخول 
العقارية«؛

دخول رؤوس األموال املنقولة.. 5

املادة الثانية

إقليمية الرضيبة

I- يخضع للرضيبة العامة عىل الدخل:

أ ( األشخاص الطبيعيون الذين يكون محل إقامتهم املعتادة يف املغرب، بالنسبة إىل مجموع أنواع الدخل 
التي يحصلون عليها سواء أكان منشؤها مغربياً أم أجنبياً؛

ب ( األشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل إقامة معتادة يف املغرب، بالنسبة إىل مجموع أنواع 
دخلهم ذات املنشأ املغريب.

فيه  يوجد  كان  إذا  القانون،  املغرب يف اصطالح هذا  معتادة يف  إقامة  مقيامً  الطبيعي  الشخص  يعترب   -II
مسكنه الدائم أو مركز مصالحه االقتصادية، أو كانت املدة املتصلة أو املتقطعة التي يقيمها يف املغرب تزيد 

عىل 183 يوماً يف كل 365 يوماً.

ويعد موظفو الدولة الذين ميارسون مهام وظائفهم أو يكلفون مبأموريات يف الخارج، مقيمني يف املغرب 
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إقامة معتادة، إذا كانوا يتمتعون باإلعفاء من الرضيبة الشخصية عىل الدخل يف البلد األجنبي الذي 
يقيمون فيه.

وعاء الرضيبة العامة عىل الدخل وتصفيتها

الباب األول

وعاء الرضيبة العامة عىل الدخل

الفرع األول

األساس املفروضة عليه الرضيبة

املادة 6

تحديد مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة

يتكون مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة العامة عىل الدخل من صايف الدخل أو الدخول التي 
يشملها واحد أو أكرث من أنواع الدخل املشار إليها يف املادة األوىل أعاله.

ويحدد صايف الدخل من كل نوع من األنواع اآلنفة الذكر عىل حدة وفق القواعد الخاصة به كام هي 
مقررة يف هذا القانون.

العامة عىل  الرضيبة  عليه  املفروضة  الدخل  األجنبي يف مجموع  املنشأ  ذات  الدخول  إجاميل  ويدرج 
الدخل، من دون إخالل مبا تنص عليه االتفاقيات الدولية الرضيبية واألحكام املقررة يف املادة 98 من 

هذا القانون.

املادة 22

الربح األدىن

ال ميكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعني للرضيبة العامة عىل الدخل الذين اختاروا نظام الربح الجزايف 
يحددان  متغري  واآلخر  ثابت  أحدهام  بأقل من مجموع عنرصين  أعاله   21 املادة  عليه يف  املنصوص 

باعتبار األسس املعتمدة لفرض الرضيبة املهنية ) البتانتا( خالل السنة السابقة.

ويحدد العنرص الثابت، فيام يخص كل مؤسسة، باعتبار الفئة التي تنتمي إليها من بني الفئات املنصوص 
عليها يف الجدولني )أ( و)ب( اآلتيني:

الجدول أ

درهم؛  30.000................................................................................................... الفئات  خارج 

درهم؛  25.000.................................................................................................... األوىل  الفئة 
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درهم؛  20.000..................................................................................................... الثانية  الفئة 

درهم؛  15.000..................................................................................................... الثالثة  الفئة 

درهم؛  10.000.................................................................................................... الرابعة  الفئة 

درهم؛  5.000................................................................................................... الخامسة  الفئة 

درهم؛  2.500.................................................................................................... السادسة  الفئة 

درهم.  1.500....................................................................................................... السابعة  الفئة 

الجدول ب

الفئة األوىل....................................................................................................15.000 درهم؛

الفئة الثانية...................................................................................................25.000 درهم؛

الخاضع للرضيبة الذي يستغل مؤسسة قليلة األهمية.................................................. 2.500 درهم. 

اإلعفاءات

تعفى من الرضيبة العامة عىل الدخل األرباح الناتجة من:

• املغارس الغابوية التي ال تفوق مساحتها هكتاراً واحداً واألغراس غري املثمرة املتخذة سياجاً؛	

• بيع الحيوانات الحية ومنتجات تربية املوايش التي مل يبارش تحويلها بوسائل صناعية؛	

• املغارس الغابوية غري املثمرة والتي تغرس ألجل الحفاظ عىل الرتبة من االنجراف الناتج من الرياح 	
واألمطار.

املادة 65

الدخول املفروضة عليها الرضيبة العامة عىل الدخل

تعد من قبيل األجور لتطبيق الرضيبة العامة عىل الدخل:

• املرتبات؛	

• التعويضات واملكافآت؛	

• األجور؛	

• املعاشات؛	

• اإليرادات العمرية.	

وتعد أيضاً من قبيل األجور، املنافع النقدية أو العينية املمنوحة زيادة عىل الدخول املشار إليها أعاله.

اإلجراءات كام هو منصوص عىل ذلك يف املادة 107 من هذا القانون.
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الباب الثاين

حساب الرضيبة العامة عىل الدخل وتحصيلها

الفرع 1

حساب الرضيبة العامة عىل الدخل

I – سعر الرضيبة

املادة 94

يحدد عىل النحو اآليت جدول حساب الرضيبة العامة عىل الدخل:

• جزء الدخل البالغ 12.000 درهم : معفى من الرضيبة؛	

• جزء الدخل من 12.001 درهم إىل 24.000 درهم؛ تفرض عليه الرضيبة بنسبة 14 يف املئة؛	

• جزء الدخل من 24.001 درهم إىل 36.000 درهم: تفرض عليه الرضيبة بنسبة 22 يف املئة ؛	

• جزء الدخل من 36.001 درهم إىل 60.000 درهم: تفرض عليه الرضيبة بنسبة 36 يف املئة ؛	

• جزء الدخل من 60.001 درهم إىل 90.000 درهم: تفرض عليه الرضيبة بنسبة 44 يف املئة؛	

• جزء الدخل من 90.001 درهم إىل 120.000 درهم؛ تفرض عليه الرضيبة بنسبة 46 يف املئة؛	

• جزء الدخل من 120.001 درهم إىل 200.000 درهم : تفرض عليه الرضيبة بنسبة 48 يف املئة؛	

• ما زاد عىل ذلك: تفرض عليه الرضيبة بنسبة 52 يف املئة.	

غري أن نسبة الرضيبة تحدد عىل النحو اآليت:

يف ما يخص املبالغ اإلجاملية املبينة يف املادة 19 أعاله تحدد النسبة ب 10 يف املئة ويرتتب عىل . 1
ذلك إبراء املبالغ املذكورة من كل رضيبة مبارشة أخرى؛

يف ما يخص املكافآت والتعويضات الطارئة أو غري الطارئة املنصوص عليها يف املادة 73 أعاله تحدد . 2
النسبة بـ: 

30 يف املئة إذا دفعت املكافآت والتعويضات إىل أشخاص ليسوا من مستخدمي رب العمل أ. 
الدامئني غري املشار إليهم يف )ب(؛

17 يف املئة إذا دفعت املكافآت والتعويضات من قبل مؤسسات التعليم أو التأهيل املهني ب. 
الخاصة أو العامة إىل مدرسني ليسوا من مستخدميها الدامئني.

ثانيا:الدخول الزراعية )املصدر: الرضيبة الفالحية( املدونة العامة للرضائب، 2010، ص40 (

البند األول. الدخول املفروضةعليها الرضيبة
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املادة 46 : تعريف الدخول الزراعية

تعد دخوالً زراعية األرباح الناتجة من املستغالت الزراعية أو من أي نشاط آخر له طابع زراعي غري خاضع 
للرسم املهني.

ميلكها  كان  سواء  للزراعة  قابلة  أراض  بزراعة  يقوم  من  كل  املدونة،  هذه  مدلول  يف  زراعياً  مستغالً  يعد 
ويستغلها بنفسه أو كان له فيها حق انتفاع أو كان مستأجراً لها أو واضعاً يده عليها.

املادة:  47 اإلعفاءات

إعفاءات دامئة:

تعفى من الرضيبة عىل الدخل األرباح الناتجة من:

املغارس الغابوية التي ال تفوق مساحتها هكتاراً واحداً واملغارس غري املثمرة املتخذة عىل سبيل السياج؛

بيع الحيوانات الحية ومنتجات تربية املوايش التي مل يبارش تحويلها بوسائل صناعية؛

املغارس الغابوية غري املثمرة والتي تغرس ألجل الحفاظ عىل الرتبة من االنجراف الناتج من الرياح واألمطار.

إعفاءات مؤقتة:

تعفى من الرضيبة عىل الدخل إىل غاية 31 ديسمرب 2013 الدخول الزراعية كام تم تحديدها يف املادة  46 
أعاله.

البندالثاين: تحديد األساس املفروضة عليه الرضيبة عىل الدخول الزراعية.

املادة 48 : أنظمة فرض الرضيبة عىل الدخول الزراعية

يحدد الدخل املفروضة عليه الرضيبة الناتج من املستغالت الزراعية عىل أساس تقدير جزايف وفق األحكام 
املنصوص عليها يف املادة 49 بعده ومع مراعاة أحكام املادة 51 أدناه.

)تم إدراج هذا التدبري مبقتىض أحكام البند من املادة 7 من قانون املالية لسنة 2009 (

يجوز للخاضع للرضيبة عىل الدخل، مع مراعاة أحكام القانون أدناه أن يختار وفقا للرشوط املقررة يف املادة  
52-

I . الحقيقية الصافية  النتيجة  باعتبار  الرضيبة  عليه  املفروضة  دخله  صايف  تحديد  أدناه  الثانية(  الفقرة 
لجميع مستغالته. (

II .. :يخضع وجوب النظام النتيجة الصافية الحقيقية

املستغلون األفراد واملالك الرشكاء يف الشياع الذين يجاوز رقم أعاملهم السنوي املتعلق بالنشاط الزراعي أ. 
الوارد تعريفه يف الفقرة األوىل من املادة 46 أعاله مليوين درهم؛

الرشكات غري الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات املنصوص عليها يف املادة 32II – - 1 أعاله.ب. 
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االقتصاد األردين: مؤرشات عامة

اجتامعية غري  احتجاجات  اقتصادية واجتامعية جمة، متظهرت يف جزء منها عرب  األردن من مشاكل  يعاين 
مسبوقة عىل قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار املحروقات وسلع أساسية. وتعاين األردن فقراً يف املوارد 
الطبيعية، ما يجعل اقتصادها يعتمد بشكل أسايس عىل الخدمات املختلفة التي تقدمها اململكة لدول الجوار 
والدعم الخارجي الكبري. ولعبت األزمة الطاحنة يف سوريا دوراً كبرياً يف التأثري عىل االقتصاد األردين بسبب 

استيعاب عدد كبري من الالجئني السوريني، وحدوث انخفاض كبري يف التبادالت التجارية بني البلدين.

دينار،  مليون  ومئتي  مليار  نحو  بلغ  الخارجي  الدعم  العامة يف جزء عىل  املوازنة  األردن يف متويل  يعتمد 
وكذلك عىل العوائد الجمركية والرضيبية العالية. وعىل الرغم من ضعف هياكل وبنى االقتصاد األردين، إال أن 
الحكومة مستمرة يف تبني نهج السياسات الحرة وخصخصة املنشآت العامة، األمر الذي أثارته عدة قطاعات 
بالتحقيق يف صفقات  وطالبت  والفساد،  القانونية،  بالثغرات  مليئة  كانت  بأنها  الخصخصة  برامج  اتهمت 
الخصخصة التي خرست فيها الدولة مبالغ طائلة. وترى الحكومة األردنية أن الحل يكمن يف اتباع السياسات 

الليربالية االقتصادية نفسها وفق توصيات املؤسسات الدولية املعروفة.

لعام 2012، حيث  العامة  للموازنة  الحكومة  األردن من خالل توجهات  االقتصادية يف  األزمة  يتضح عمق 
يحدد الخطاب مالمح السياسات »وجود منو يف الدخل بنسبة 6.5 يف املئة للسنوات 2001-2009. وهذا النمو 
املرتفع ما كان ليتحقق لوال سياسات تحرير االقتصاد واالنفتاح عىل العامل الخارجي، واستقطاب استثامرات 
القطاع الخاص املحيل والدويل«1. وعىل الرغم من اعرتاف املوازنة بوجود آثار غري مرغوبة ونتائج سلبية، إال 
أنها تتعهد باالستمرار بالعمل باملسار الحايل نفسه، مع وجود تدخل الحكومة يف بعض قضايا السوق غري 

املحددة.

ونالحظ عمق األزمة املالية من خالل األرقام واإلحصائيات املختلفة حول واقع االقتصاد األردين، ومنها نسبة 
السكاين وتوفري فرص عمل، مع  النمو  تكفي معدل  تكاد  لعامي 2010-2011 وهي ال  املئة  النمو 2.3 يف 
االعرتاف واإلقرار بأن هناك توزيعاً غري عادل للنمو، وتحديداً تجاه الفقراء الذي يشكلون الفئة االجتامعية 
املئة، وعجز  بطالة 13.1 يف  لعام 2011، ومعدل  املئة  األردن. مع وجود معدل تضخم 5.5 يف  األوسع يف 
الحساب الجاري مليزان املدفوعات 9.8 يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل. ويأيت معظمه من استرياد املشتقات 

1 وزارة املالية األردنية. 2012/12/11. »خطاب املوازنة العامة لعام 2012«. )تاريخ الدخول 2013/1/11(. الرابط اإللكرتوين:

http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Optional/Ministry%20speach%202011.pdf

الجزء الثاين
دراسة حالة األردن
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النفطية، وعدم تغطية االستثامر األجنبي لهذا العجز. أما اإليرادات فتصل إىل )5585( مليون دينار، منها 
)4389( مليون دينار إيرادات محلية، و)1196( مليون دينار منح خارجية.2

النفقات العامة لعام 2011 وصلت إىل )6850( مليون دينار بعجز قيمته 6.2 يف املئة من الناتج املحيل رغم 
االرتفاع غري املسبوق يف املنح الخارجية، وتعزو الحكومة ذلك إىل دعم تعرفة الكهرباء التي كلفت يف العام 
نفسه )2300( مليون دينار إضافة إىل الدعم الذي تقدمه الحكومة إىل )1300( مليون دينار3، ويف مقارنة 
النفقات مع اإليرادات املحلية )من دون احتساب املنح الخارجية( نجد أن العجز يصل إىل نحو 56 يف املئة.

أما صايف الدين فقد وصل إىل أرقام كبرية )13260( مليون دينار، أي ما نسبته 65 يف املئة من الناتج املحيل، 
عىل الرغم من أن قانون الدين العام األردين يحدد قيمة الدين الداخيل والخارجي معاً مبا ال يتجاوز 60 يف 

املئة من الناتج املحيل اإلجاميل.

إجراءات التقشف ...مزيد من األردنيني تحت خط الفقر: 

مع إعداد هذا التقرير أقرت الحكومة األردنية إجراءات تقشف واسعة عىل امليزانية العامة، حيث أدخلت 
املستورة.  العائالت  من  الكثري  عن  الغطاء  ورفعت  الفقر،  تحت خط  األردنيني  من  املزيد  اإلجراءات  تلك 
العام 2012 وحده شهد تغيري ثالث حكومات يف األردن نتيجة الضغوطات االقتصادية التي تعيشها اململكة. 
مؤخراً اتخذت الحكومة سلسلة من اإلجراءات التقشفية بهدف خفض اإلنفاق، وقررت الحكومة مساء أمس 
اتخاذ عدة إجراءات بهدف خفض اإلنفاق الحكومي شملت سياسات االنضباط املايل، وتقليص عدد أعضاء 
التعيينات يف الوظائف  النفقات، ووقف  للتأكيد عىل إرصار الحكومة عىل تخفيض  الحكومة إىل 20 وزيراً 
العليا والوزارات املختلفة، ووضع أسس جديدة الختيار الكفاءة وتحقيق العدالة واملساواة والنزاهة بني كوادر 
القطاع العام، والعمل عىل إيجاد إطار ترشيعي لهذه األسس واملعايري، وتخفيض الدعم املقدم من املوازنة 
العامة إىل الوحدات والهيئات الحكومية املستقلة بنسبة 15 باملئة، وخفض النفقات الحكومية التشغيلية 
بنحو 15 يف املئة من املخصصات املرصودة للمؤسسات والوزارات والدوائر والهيئات املستقلة كافة، وتخفيض 
النفقات الرأساملية بنسبة 10 باملائة من املخصصات املرصودة لهذه الجهات، وخفض نفقات مرصودة يف 
وزارة املالية ووزارات أخرى بقيمة 85 مليون دينار. ولجأت الحكومة إىل تخفيض مبلغ 150 مليون دينار من 
ميزانية األمن4. لكن ما أثار موجة االحتجاجات الواسعة يف األردنن تلك اإلجراءات التي طالت الدعم املقدم 
للمحروقات، ورفع الدعم عن السلع األساسية. وكام يتضح الحقاً من خالل األرقام واإلحصائيات املعروضة 

بالدراسة أن مخصصات األمن والدفاع يف ازدياد مطرد.

2  خطاب املوازنة العامة لعام 2012. املرجع السابق.

3  املرجع السابق.

4  أخبار األردن. »تخفيض اإلنفاق العسكري..تخفيض جامرك السيارات الهجينة..إلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة«. )تاريخ 

الدخول 2013/1/5(. الرابط اإللكرتوين: 

http://jornews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30793
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القوانني الرضيبية يف األردن:

يحكم النظام الرضيبي يف األردن عدد من القوانني واألنظمة واإلجراءات املختلفة. ومن أهم القوانني ذات 
العالقة املبارشة هناك قانونا الرضائب، وعدد كبري من األنظمة والتعليامت5، إضافة إىل قانون الجامرك رقم 

)20( لسنة 1998. أما هذان القانونان فهام:

القانون املعدل لقانون الرضيبة العامة عىل املبيعات ورضيبة الدخل لسنة 2009:

قانون مؤقت رقم )28( لسنة 2009 – قانون رضيبة الدخل.. 1

قانون مؤقت رقم )29( لسنة 2009 – قانون معدل لقانون الرضيبة العامة عىل املبيعات6.. 2

بدء العمل بهذين القانونني من تاريخ 2010/1/1، وأهم ما ورد يف هذين القانونني7:

أهداف قانون رضيبة الدخل:

• تشجيع االستثامر ورفع النمو االقتصادي وتعزيز الوضع التنافيس لالقتصاد األردين.	

• تحسني اإلطار القانوين للنظام الرضيبي.	

• تحسني عدالة النظام الرضيبي.	

• تحسني اإلدارة الرضيبية.	

أهم املرتكزات الرئيسية ملرشوع قانون رضيبة الدخل:

أوالً: النسب الرضيبية:

التهرب  من  والحد  للمكلفني  الطوعي  االلتزام  يعزز  بشكل  الطبيعيني  لألشخاص  الرضيبية  النسب  تعديل 
الرضيبي، بحيث تصبح عىل النحو اآليت:

)7 يف املئة( عن كل دينار من )12( ألف دينار األوىل.

)14 يف املئة( عن كل دينار من كل دينار مام تالها.

النمو  املناخ االستثامري، وتشجيع  النسب الرضيبية لألشخاص االعتباريني بشكل ميكن من تحسني  تعديل 
االقتصادي، وتعزيز الوضع التنافيس لالقتصاد األردين، وبحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات االقتصادية 
وبصورة عادلة ومتوازنة، واملحافظة عىل تطبيق القطاعات للغايات الرضيبية، من خالل النسب الرضيبية 

اآلتية.

5  لإلطالع عىل كافة القوانني واألنظمة والتعليامت ذات العالقة، أنظر الرابط التايل:

mttcfrykcevynhhhlhubrptelnrfqpbr/d6d00000/serylnodr/RN/oj.vog.dtsi.www//:ptth/كشف القوانني 

fdp.واالنظمة والتعليامت املنشورة يف الجريدة الرسمية

6 دائرة رضيبة الدخل واملبيعات. »ما هو الجديد يف أحكام قانون رضيبة الدخل؟«.)تاريخ الدخول 2012/12/12(، الرابط 

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/LatestLaws/LatestLaws.html :اإللكرتوين

7  املصدر السابق. الرابط اإللكرتوين: 

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/LatestLaws/LatestLaws.html



5
38

· )14 يف املئة( بالنسبة لجميع األشخاص االعتباريني باستثناء ما ورد منهم يف البندين )3و2( املذكورين 	
أدناه.

· التأمني 	 ورشكات  الرصافة  ورشكات  املالية  الوساطة  ورشكات  االتصاالت  رشكات  عىل  املئة(  يف   24(
واألشخاص االعتباريني الذين ميارسون أنشطة التأجري التموييل.

· )30 يف املئة( عىل البنوك.	

ثانياً: اإلعفاءات الشخصية للمكلفني:

كفاءة  وتحسني  الرضيبية  اإلجراءات  تبسيط  من  بشكل ميكن  املقيم  الطبيعي  للشخص  اإلعفاءات  توحيد 
اإلدارة الرضيبية وذلك عىل النحو اآليت:

• 12000 دينار للمكلف.	

• 12000 دينار عن العاملني مهام كان عددهم.	

ثالثاً: النشاط الزراعي: 

بهدف تشجيع النشاط الزراعي يف اململكة وتحسني مساهمته يف الناتج املحيل اإلجاميل، فإن األمر يتطلب 
منح النشاط الزراعي اإلعفاءات اآلتية:

• إعفاء النشاط الزراعي ألي شخص من غري الرشكات.	

• إعفاء أول )75( ألف دينار من النشاط الزراعي للشخص االعتباري.	

رابعاً: أرباح األسهم وأرباح الحصص واألرباح الرأساملية:

بهدف تشجيع االستثامر من املقيمني يف اململكة وغري املقيمني وجذب االستثامرات الخارجية، فإن مرشوع 
القانون يتضمن اإلعفاءات اآلتية:

• إعفاء أرباح األسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء أكانت هذه التوزيعات لشخص مقيم أم 	
غري مقيم يف اململكة.

• إعفاء األرباح الرأساملية املتحققة داخل اململكة باستثناء األرباح عىل األصول الخاضعة لالستهالك.	

• القرض 	 وإسناد  والسندات  واألسهم  بالحصص  املتاجرة  من  اململكة  داخل  من  املتأيت  الدخل  إعفاء 
وسندات املقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق االستثامر املشرتك والعقود املستقبلية وعقود 
املالية  املالية والوساطة  للبنوك والرشكات  املتعلقة بأي منها باستثناء املتحقق من أي منها  الخيارات 
ورشكات التأمني واألشخاص االعتباريني الذين ميارسون أنشطة التأجري التموييل حيث تخضع دخول هذه 

الجهات حالياً لرضيبة الدخل.
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خامساً: الدخل من مكافأة نهاية الخدمة:

بهدف املحافظة عىل الكفاءات يف املؤسسات والرشكات فان مرشوع القانون تضمن املعالجة اآلتية لدخل 
املكلف من مكافأة نهاية الخدمة:

• إعفاء مكافأة نهاية الخدمة بقدر ما يتعلق منها بالفرتة السابقة لنفاذ القانون.	

• إعفاء )50 يف املئة( من مكافأة نهاية الخدمة بقدر ما يتعلق منها بالفرتة الالحقة لنفاذ القانون.	

سادساً: إلغاء الرضائب والرسوم األخرى املفروضة عىل الدخل:

بهدف توحيد املعدالت الرضيبية وتحسني اإلطار القانوين للرضيبة املفروضة عىل الدخل فان مرشوع القانون 
يتضمن إلغاء الرضائب أو الرسوم املفروضة عىل الدخل مبوجب الترشيعات األخرى كقانون الرسوم اإلضافية 

للجامعات وقانون التعليم العايل وقانون التدريب املهني والتقني ورضيبة الخدمات االجتامعية.

تعديل قانون رضيبة املبيعات8

تم إصدار القانون املؤقت رقم 29 لسنة 2009 املعدل لقانون الرضيبة العامة عىل املبيعات رقم 6 لسنة 
برضيبة  املتعلقة  الرضيبية  اإلجراءات  ولتوحيد  الرضيبية،  الترشيعات  بني  العام  االنسجام  لتحقيق   1994
الشفافية  مبادئ  لتعزيز  الدخل  برضيبة  املتعلقة  الرضيبية  اإلدارة  إجراءات  مع  ينسجم  بشكل  املبيعات 
أن  كام  تحصل.  قد  التي  املعيقات  وإزالة  اإلجراءات  تبسيط  يف  ولإلسهام  الرضيبية،  املعاملة  يف  والوضوح 
القانون املعدل يهدف إىل تحسني اإلطار القانوين لرضيبة املبيعات، من خالل إلغاء التشتت يف القوانني التي 

يفرض مبوجبها رضائب، وتوحيدها يف إطار واحد هو قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات.

رشكة التضامن والتوصية البسيطة يف القانون املؤقت:

كل من رشكة التضامن والتوصية البسيطة لها شخصية اعتبارية يف القانون الذي أنشئت مبوجبه، وهو قانون 
الرشكات، وبالتايل فإن رشكة التضامن هي شخص، وأن الشخص املتحقق له دخل خاضع للرضيبة وفق قانون 
إذا تحقق لها دخل خاضع  بدفع الرضيبة وبالتايل تكون رشكة التضامن مكلفاً  رضيبة الدخل يكون ملزماً 

للرضيبة وملزمة بدفع الرضيبة.

ورشكة التضامن لها حق، وفق قانون رضيبة الدخل املؤقت الحايل، بتنزيل املصاريف التي أنفقت واستحقت 
حرصاً يف سبيل إنتاج الدخل الخاضع للرضيبة يف حال تعزيز هذه املصاريف وإنتاجها.

كام أن الرشيك إذا استحق له راتب من عمله يف الرشكة ويعمل فيها فعلياً وكان راتبه يتعلق حرصاً يف سبيل 
إنتاج دخل خاضع للرضيبة للرشكة، فإن هذا الراتب مقبول نفقة للرشكة وينزل من الدخل اإلجاميل للرشكة 
وال يجوز للمدقق أن يدعي بأنه وهمي إال بإثبات الصورية والوهمية لهذه النفقة، وبالتايل ال داعي لتخوف 

رشكات التضامن والتوصية البسيطة من ذلك كون القانون رسم طريقاً محدداً لقبول هذه النفقات.

املعالجة الرضيبية لصناديق التقاعد واالدخار والتوفري سواء يف النفقات أو غريها

8  املصدر السابق.
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ينحرص دخل هذا الصندوق بصفته شخصاً اعتبارياً يف نوعني:

املساهامت التي يقبضها من املشرتكني ومن أصحاب العمل معفاة بحكم القانون املؤقت الحايل )املادة . 1
4/د( وإعفاؤها مقرتن مبوافقة وزير املالية. وهذا الحكم موجود يف القانون السابق رقم 57 لسنة 1985.

واالستثناء . 2 للرضيبة  الخضوع  يف  العامة  القاعدة  عليها  تنطبق  األموال  استثامر  من  املتحققة  الدخول 
باإلعفاء، فإذا كان:

أ - استثمر الصندوق األموال يف مجال الزراعة، أو تحقق له أرباح أسهم موزعة، أو استثمر يف األسهم 
والسندات، أو صّدر منتجاته خارج اململكة، فإن دخله من هذه املصادر معفى من الرضيبة شأنه 

شأن غريه من األشخاص.

ب - تحقق له دخل من استثامرات أخرى ومل يرد إعفاء بشأنها من الرضيبة، فهي خاضعة للرضيبة 
متشياً مع مبدأ املساواة بني األشخاص الذين ميارسون النشاط نفسه، كونه نشاطاً ينافس غريه من 

األشخاص، وبالتايل ليس من العدالة إعفاء هذه الدخول من الرضيبة.

ما هي األرباح الرأساملية:

يف القوانني السابقة للقانون املؤقت الحايل مل يتم وضع تعريف محدد لألرباح الرأساملية، حيث كانت 
تخضع لعدة اجتهادات ويختلف تعريفها من شخص إىل آخر.

أما حالياً يف القانون املؤقت ومنعاً لالجتهاد، فقد تم وضع تعريف محدد لألصول الرأساملية واألرباح 
الرأساملية:

وتعني األرباح الرأساملية إعفاء الربح املتحقق من رشاء وبيع األصول إذا توافر الرشطان اآلتيان معاً:

أن تكون األصول مشرتاة أو مستأجرة متويلياً بنية االحتفاظ بها لدى املشرتي ألكرث من سنة.. 1

أن تكون هذه األصول من السلع التي يتاجر بها الشخص مالك األصول.. 2

تجارة العقارات؟

لألشخاص  وخاضعة  الدخل  رضيبة  من  معفاة  الطبيعيني  لألشخاص  العقارات  تجارة  من  املتحقق  الدخل 
االعتباريني.

الدخل املتحقق من بناء وبيع الشقق كتجارة، خاضع لرضيبة الدخل لجميع األشخاص.

مخصصات البنوك:

ما ينزل من هذه املخصصات هو ما نص عليه قانون البنوك عىل أن يتم تنزيله من الدخل كمرصوف وهي 
املخصصات التي يرصدها البنك مقابل االئتامن غري العامل مبوافقة البنك املركزي واملادة )43( من قانون 

البنوك.
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اعترب القانون أن املستأجر متويلياً مالكاً للعقار املؤجر

امللكية نوعان:- قانونية واقتصادية

• فامللكية القانونية هي متلّك الشخص لألصل قانوناً ويكون مسجالً باسمه.	

• أما امللكية االقتصادية فإن الشخص يترصف باألصل ترصف املالك من حيث االستفادة منه ومن منافعه.	

• وهذا النص يسمح للشخص استهالكه وقبول نفقات استهالكه.	

• وكذلك عند بيع األصل املستأجر متويلياً أو تأجريياً ويحقق دخالً للشخص فيكون خاضعاً للرضيبة.9	

الرضائب يف األردن:

املحلية  والرضائب  الرسوم  إىل  باإلضافة  املبارشة،  وغري  املبارشة  الرضائب  من  أنواع  عدة  األردن  يف  توجد 
والجبايات التي تفرض من قبل الهيئات املحلية املختلفة يف اململكة.

وتعترب أشهر وأهم أنواع الرضائب:

الجامرك عىل أنواع محددة من السلع. 1

رضيبة الدخل واألرباح. 2

رضيبة املبيعات. 3

رضيبة املعارف. 4

رضيبة املعارف:

البلدية من قبل املالك أو املستأجر بنسبة 2 يف املئة من  رضيبة سنوية تستوىف عن كل عقار يف املناطق 
صايف اإليجار السنوي. وتحصل الدولة 10 يف املئة من صايف رضيبة املعارف كدخل لخزينة الدولة.10 وتذهب 

النسبة الباقية للمجلس البلدي أو املحيل.

رضيبة املبيعات:

الرضيبة: الرضيبة العامة أو الرضيبة الخاصة حسب مقتىض الحال.

9   للمزيد حول التأجري التموييل يف األردن، ميكنك زيارة الرابط:

http://www.abj.org.jo/AOB_Images/633497233047645000.htm 

10  وزارة املالية. »نظام رضيبة املعارف رقم 3 لسنة 1988«.)تاريخ الدخول 2013/2/11(. الرابط اإللكرتوين:

http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Knowladge%20Tax%20Low.pdf 
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• الرضيبة العامــة: رضيبة املبيعات املفروضة عىل استرياد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقاً ألحكام الفقرة 	
)أ( من املادة )6( من هذا القانون.

• الرضيبة الخاصـة*: رضيبة املبيعات املفروضة بنسب خاصة أو مبقادير محددة عىل استرياد أنواع معينة 	
من السلع والخدمات أو بيعها وفقاً ألحكام الفقرة )ب( من املادة )6( من هذا القانون.11

ورضيبة املبيعات تعترب رضيبة تناقصية ألنها تدفع عن االستهالك، بعكس الرضيبة التصاعدية التي تفرض 
عىل الدخول واألرباح. وتبلغ نسبة رضيبة املبيعات يف األردن 16 يف املئة.

رضيبة الدخل:

يف بداية العام 2010 تم إصدار قانون رضيبة الدخل الجديد، والذي مبوجبه أعفي ما يقارب 85 يف املئة 
من أجور العاملني يف القطاعني العام والخاص من الرضيبة ممن ال تزيد دخولهم عن 12 ألف دينار سنوياً 
للشخص الواحد و24 ألف دينار لرب األرسة مهام كان حجمها. وتكون نسبة الرضيبة عىل الدخول التي تزيد 
عن ذلك 7 يف املئة عىل 12 ألف دينار األوىل و14 يف املئة عىل ما زاد عن ذلك. وفيام يتعلق برضيبة الدخل 

عىل الرشكات فقد حدد القانون النسب كاآليت:

• 30 يف املئة عىل البنوك والرشكات املالية.	

• التموييل.	 التأجري  رشكات  التأمني،  الرصافة،  املالية،  الوساطة  االتصاالت،  رشكات  عىل  املئة  يف   24 
14 يف املئة عىل باقي أنواع الرشكات منها الصناعية والتجارية وغريها12.

أما من خالل تعديل القانون املؤقت لرضيبة الدخل لعام 2012 فقد عدلت رشيحة الرضيبة كاآليت:

• 35 يف املئة عىل البنوك والرشكات املالية.	

• 25 يف املئة عىل التعدين.	

كام ألغى القانون رضيبة 10 يف املئة عىل نقل أموال املستثمرين األجانب

ومن املتوقع أن التعديالت الجديدة ستوفر دخالً إضافياً للخزينة يقدر بنحو 800 إىل 900 مليون دينار 
سنوياً. وذلك بزيادة الحاصالت من 320 مليون دينار إىل 360 مليون دينار جراء تطبيق القانون عىل البنوك 

فقط، إضافة إىل تحصيل ما يزيد عىل 100 مليون دينار من عوائد الرضيبة عىل التعدين13.

طرأت  التي  والتعديالت   1994 لسنة   )6( رقم  املبيعات  عىل  العامة  الرضيبة  »قانون  واملبيعات.  الدخل  دائرة رضيبة    11

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/Laws/:اإللكرتوين الرابط   .)2013/2/10 الدخول:  )تاريخ  عليه«. 

sales_law/salestaxlaw.html

12  هيئة تشجيع االستثامر. »قانون الرضيبة الجديد«. )تاريخ الدخول: 2013/2/5(. الرابط اإللكرتوين:

http://www.jordaninvestment.com/BusinessandInvestment/Taxation/tabid/85/language/ar-JO/Default.

aspx#482

13  كل العرب. 2012/5/6. »تعديالت عىل )رضيبة الدخل( تؤمن للخزينة 800 مليون دينار«. الرابط اإللكرتوين:

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=28168
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نظام اإلعفاء هو كاآليت:

أي فرد يقل دخله عن 12 ألف دينار سنوياً معفى من الرضيبة. ( 1

الدخل بني 12-24 ألف دينار يدفع رضيبة نسبتها 7 يف املئة.

أكرث من 24 ألف دينار يدفع رضيبة نسبتها 14 يف املئة.

ألرباب األرس: أي دخل يقل عن 24 ألف دينار معفى من الرضيبة.( 2

الدخل بني 24-36 ألف دينار يدفع رضيبة نسبتها 7 يف املئة.

أكرث من 36 ألف دينار يدفع رضيبة نسبتها 14 يف املئة.

اإلعفاء الزراعي( 3

إعفاء النشاط الزراعي ألي شخص من غري الرشكات.

إعفاء أول )75( ألف دينار من النشاط الزراعي للشخص االعتباري.

إعفاء األسهم وأرباح الحصص واألرباح الرأساملية( 4

إعفاء أرباح األسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء أكانت هذه التوزيعات لشخص مقيم 
أم غري مقيم يف اململكة.

إعفاء األرباح الرأساملية املتحققة داخل اململكة باستثناء األرباح عىل األصول الخاضعة لالستهالك.

القرض  وإسناد  والسندات  واألسهم  بالحصص  املتاجرة  اململكة من  داخل  املتأيت من  الدخل  إعفاء 
املستقبلية  والعقود  املشرتك  االستثامر  وصناديق  الخزينة  وسندات  والصكوك  املقارضة  وسندات 
وعقود الخيارات املتعلقة بأي منها باستثناء املتحقق من أي منها للبنوك والرشكات املالية والوساطة 
املالية ورشكات التأمني واألشخاص االعتباريني الذين ميارسون أنشطة التأجري التموييل حيث تخضع 

دخول هذه الجهات حالياً لرضيبة الدخل.

إعفاء دخل النقابات والهيئات املهنية والجمعيات14( 5

حيث حدد النظام الرضيبي الخاص دخل األشخاص االعتباريني )النقابات والهيئات املهنية والجمعيات 
التعاونية وباقي أنواع الجمعيات املسجلة واملرخصة( كدخل معفى من الرضيبة.

هذا بدوره يعني أن هناك نقصاً يف الرشائح الرضيبية التصاعدية عىل الدخول واألرباح لألفراد، ألن الرشيحة 
الرضيبية تصل يف عدد كبري من الدول إىل 50 يف املئة من الدخل واألرباح عندما يتحقق من دخل مقداره 

مليون دينار مثالً؛ ورشيحة أقل بني 25-35 يف املئة للدخل بني مائة ألف إىل نصف مليون.

اإلعفاء  عن  الحديث  عند  واإلعالة  األرسة  أفراد  عدد  باالعتبار  يأخذ  ال  األردين  الرضيبي  النظام  أن  يظهر 

14  دائرة رضيبة الدخل واملبيعات. »نظام أحكام إعفاء دخل األشخاص االعتباريني من الرضيبة لسنة 2011«.)تاريخ الدخول: 

2013/1/20(. الرابط اإللكرتوين:

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/Regulations/Regulations.html



5
44

الرضيبي. فقد وضع سقفاً لإلعفاء بغض النظر عن عدد أفراد األرسة واإلعالة. وهذا يؤدي باألرس كبرية الحجم 
ذات الدخل املنخفض واملتوسط نسبياً إىل دفع رضيبة مشابهة لعائالت ميسورة.

كام أن إعفاء الشخص االعتباري )الرشكات وغريها( العاملة يف املجال الزراعي تدهور قياساً بالقوانني السابقة 
أن مبلغ  الدخل. كام  من دفع رضيبة  الزراعة متاماً  العاملني يف قطاع  التي كانت تعفي الرشكات واألفراد 
اإلعفاء قليل، فهو فقط ثالثة أضعاف إعفاء األرس األردنية، وهذا بدوره يقلل جاذبية العمل وتطوير القطاع 

الزراعي الذي يعترب قطاعاً مهامً يف اقتصاد أي دولة ناهيك عن أمنها الغذايئ.

إعفاء األسهم وأرباح الحصص واألرباح الرأساملية يختلف عن قانون رضائب متفاوتة ضمن النظم الرضيبية 
للدول الصناعية، يعكس مزيداً من السامح لألغنياء بعدم تحمل العبء الرضيبي، ومقولة أن هذا يهدف 
لجذب االستثامر غري صحيحة، كام أن نسب االستثامر األجنبي مل تساعد يف تحقيق منو اقتصادي وفق أرقام 

وزارة املالية املختلفة.

لتحقيق  عام وأهيل تسعى  لثقافة عمل  يؤسس  املهنية  والهيئات  والنقابات  الجمعيات  اإلعفاء عىل دخل 
أهداف غري ربحية.

املشاكل التي تواجه النظام الرضيبي:

إضافة إىل ما ورد من مشاكل يف القوانني واألنظمة الرضيبية، واإلعفاءات، نجد أن رضيبة املبيعات تثري جدالً 
كبرياً، حيث إنها تُفرض عىل الجميع عند االستهالك، األمر الذي يعني أن مدخول الفقراء يذهب معظمه أو 
كله عىل االستهالك، لذلك يقل االدخار بازدياد نسبة االستهالك. كام أنه كلام ازداد دخل املواطن، قلت نسبة 
الرصف عىل االستهالك من مجمل الدخل مقارنة بدخل الفقراء والطبقة الوسطى ألنهم يستهلكون نسبة أكرب 

من دخلهم يف مقارنة باالدخار.

وهذا يعني أن النظام الرضيبي األردين منحاز إىل األغنياء يف واقعه، وإن بصيغ متيل لالستثامر »القانون يهدف 
إىل تحفيز االقتصاد الوطني بالدرجة األوىل وتشجيع النمو وجذب االستثامرات. ويف الوقت نفسه سيساهم 
يف تبسيط وتسهيل اإلجراءات، ويرفع كفاءة اإلدارة الرضيبية، ويحد من التهرب الرضيبي، ويزيد االستجابة 

الطوعية من قبل املكلفني. وهذه العوامل بالتحديد لها دور يف زيادة حصيلة الرضيبة.«15

جزء من النقاش حول سبب هذا هو من أجل املحافظة عىل املستثمرين ورأس املال النقدي والتجاري داخل 
األردن، من أجل تنشيط دورة السوق، مبا يساهم بدوره يف دفع عجلة االستهالك، وهذا بدوره سيعمل عىل 
تزويد الحكومة باإليرادات املتأتية باألساس من اإليرادات الرضيبية. »فاستقرار رأس املال النقدي يف البلد 
يُعترب رضورة قصوى بسبب ارتباط الدورة االقتصادية املحلية بتلك العاملية، ودوره طبعاً هو حفظ قاعدة 
التجارية رضورة  الدورة  فتصبح  التجارية.  الدورات  عىل  املرتتب  الخارجي  االلتزام  تلبية  لتستطيع  العملة 
العام،  الدخل  للدخل من دون استهالك، واالستهالك مصدر  إمكانية  لالستقرار وعبءاً عىل املستهلك، فال 
وتراجع الدخل العام يعني عدم املقدرة عىل الوفاء مبتطلبات رأس املال النقدي، وإذا خرج رأس املال هذا 

15 دائرة رضيبة الدخل واملبيعات، »ما هو الجديد يف أحكام قانون رضيبة الدخل؟«. )تاريخ الدخول: 2013/1/17(. الرابط 

اإللكرتوين:

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/LatestLaws/LatestLaws.htm
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داخل  الرضيبة يف  كلفة  لبناء  نظراً  )والذي سيكون محدوداً  للدخل  املولدة  التجارية  الدورة  كامل  تترضر 
العملية التجارية، عوضاً عن كونها تتحصل من مخرجاتها( وهي األزمة الحقيقية بحيث تحمل بذور فشلها، 
فهي ترهق الدورة التجارية وتجفف مقدرتها عىل االستمرار، ما يدفع بها )الدولة( إىل رضورة خلق دورة 
تجارية جديدة أو رافد جديد من خالل توليد رأس مال نقدي جديد يسهم هو اآلخر يف تعميق التفاوت 

مجددا.«16

الصغرية واملتوسطة ورشكات  التمييز بني رشكات األشخاص  إلغاء  املعدل عمل عىل  كام أن قانون الرضيبة 
السابقة بني رشكات  القوانني  نفسها عندما »ميزت  الرضيبية  السلة  الكبرية، ووضعها يف  األموال والرشكات 
األشخاص مبا فيها املؤسسات الفردية ورشكات األموال من حيث أن رشكات األشخاص بشكل عام تنتمي إىل 
املنشآت املتوسطة والصغرية وبالتايل فقد راعت القوانني تاريخياً مقدرة تلك املنشآت عىل الدفع من حيث 
إن املنشآت ورشكات األموال اعتربتها الترشيعات أمواالً عامة يف كثري من األحيان، وأفرد لها املرشع واجبات 

وحقوق ال تتمتع بها املنشآت األخرى، باعتبارها تشكل القاعدة األوسع واألكرب عىل الصعيد االقتصادي«17.

كام نرى أن القانون فرض رضيبة عىل رشكات التضامن واملؤسسات الفردية مينعها من الحصول عىل اإلعفاءات 
الواردة يف القانون عىل دخل األفراد حيث »إن الغالبية العظمى من األفراد واألرس كانت تنتمي إىل رشكات 
التضامن واملؤسسات الفردية، وأن فرض رضيبة مبارشة عىل دخولها فيه إفراغ ملضمون اإلعفاءات الواردة 
يف القانون من حيث )12 + 12( ألف للعائلة، إذ سيتأثر الكثري من أفراد الطبقة املتوسطة والدنيا من هذا 
القانون ناهيكم عن االجتهاد الذي سيعامل األفراد كمنشآت أو شخص اعتباري كام ورد يف القانون، وبالتايل 
سيخضع هذا الشخص إىل رضيبة مقطوعة قبل الحصول عىل اإلعفاءات التي روجتها الحكومة والتي رحب 

بها الكثري من املواطنني.18.

لذا نرى يف جزء من النقاش االقتصادي واالجتامعي يف األردن، أن هناك مطالبات من أجل تعديل النظام 
الرضيبي، وتحديداً تصاعدية رضيبة الدخل، وإعادة التفكري برضيبة املبيعات »دعا د. يوسف منصور الحكومة 
لتنفيذ إصالحات بنظام التحصيل الرضيبي، واتباع سياسة لرتشيد اإلنفاق الحكومي وتحفيز قطاع األعامل 
والصناعة والعمليات االئتامنية لتحسني النمو االقتصادي. إن هناك توافقاً حول اإلصالحات االقتصادية باملدى 
املتوسط، التي تنص عىل أن النظام الرضيبي بحاجة لإلصالح، مشرياً إىل تصاعدية رضيبة الدخل وتخفيض 
رضيبة املبيعات غري الدستورية. وبني أهمية ربط شبكات الرضائب املتمثلة بالجامرك والدخل واملبيعات 

واألرايض للوقوف عىل دخل املواطن الحقيقي ومعرفة مصادره«19.

األحزاب بدورها عملت عىل إعداد مراجعة لإلصالح الرضيبي ومقارنته بربامج السياسات النيوليربالية التي 
تطبق يف األردن، وأصدرت موقفاً واضحاً من النظام الرضيبي يف األردن.  شهد العقدان األخريان زيادة يف 
اعتامد الخزينة عىل اإليرادات الرضيبية، وأصبحت تشكل أهم مصادرها. كام شهدا زيادة العبء الرضيبي 

16  أحمد الشويل، 2013/2/9، »مقابلة خاصة بالدراسة«. باحث يف االقتصاد واالجتامع السياسيني.

17 بشري، محمد. جريدة األهايل. 2010/1/14، »مالحظات حول قانون الرضيبة الجديد«. املوقع اإللكرتوين:

html.25-40-09-26-01-2010-118/37-55-07-06-06-2009-13/11-52-15-01-06-http://aldar-alarabia.net/2009

18  البشري، محمد، جريدة األهايل. املصدر السابق.

املوقع  االقتصادي«.  النمو  لتحسني  الرضيبي  النظام  إلصالح  يدعو  اقتصادي  »خبري   .2013/1/30 الدستور،  جريدة    19

5CEconomy_%5C01%http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CEconomy%5C2013:اإللكرتوين

issue1926_day30_id464212.htm
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عىل الفئات الدنيا والوسطى يف املجتمع األردين، خصوصاً بعد صدور قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات 
العام 1994 بفرض رضيبة عىل السلع بنسبة 7 يف املئة، وتم زيادة هذه النسبة تدريجياً إىل أن وصلت إىل 16 
يف املئة. كام تم التوسع يف تطبيق القانون إىل أن أخضعت السلع كافة مبا يف ذلك الغذاء والدواء إىل رضيبة 
املبيعات، التي تقتطع من قوت الشعب ولقمة عيشه، ويف الوقت نفسه، تم تخفيض رضيبة الدخل عىل كبار 
الرأسامليني والرتاجع عن مبدأ الرضيبة التصاعدية بشكل مخالف للدستور. نجد أن القسم األعظم من هذه 
اإليرادات يتحقق من الرضيبة غري املبارشة، والتي تدفع من الرشائح االجتامعية كافة بشكل متساٍو. فالفقراء 
يدفعون الرضائب عىل معظم مداخيلهم، بينام األغنياء ال يدفعون سوى عن املبالغ التي ينفقونها، والتي 
ال تشكل إال نسبة ضئيلة من مداخيلهم املرتفعة. أما إيرادات الرضائب عىل الدخل، فهي ال تشكل إال نحو 
14 يف املئة، خالفاً للنص الدستوري، الذي يتضمن أن تكون الرضيبة تصاعدية، حيث تنص املادة )111( من 
الدستور األردين »عىل الحكومة أن تأخذ، عند فرض الرضائب، مببدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق املساواة 

والعدالة االجتامعية وأن ال تتجاوز مقدرة املكلفني عىل األداء وحاجة الدولة إىل املال«20.

التهرب الرضيبي يف األردن كبري جداً، حيث يقدره رئيس اللجنة املالية يف مجلس النواب، السيد املجايل بنحو 
800 مليون دينار أردين سنوياً، من قبل الرشكات واألفراد أصحاب الدخل.21

الرضائب يف اإليرادات الحكومية:

جدول رقم )1(: يبني الرضائب ومساهمتها يف اإليرادات املحلية باملليون دينار أردين مقارنة بني عدة سنوات.22

حتى ترشين ثاين 20122012 )متوقع(20072011

2472.13062.23547.12636.5اإليرادات الرضيبية

494.9667.4734.3639.2الرضائب عىل الدخل واألرباح

1· 98.5147.8155.6113رضائب الدخل من األفراد.

2· الرشكات . من  الدخل  رضيبة 
ومرشوعات أخرى

396.4519.6578.7526.2

101.774.679.381.9الرضائب عىل املعامالت املالية )رضيبة العقار(

1479.82033.22444.41679.1الرضائب عىل السلع والخدمات )رضيبة املبيعات(

351.3287289.1236.3الرضائب عىل التجارة واملعامالت الدولية

3628.14198.849403768.2مجموع اإليرادات املحلية

تشكل اإليرادات الرضيبية ما نسبته 70 يف املئة من مجموع اإليرادات املحلية، مبا معناه أن االقتصاد األردين 
يعتمد بشكل كبري جداً يف إيراداته، وبالتايل يف موازنة الحكومة، عىل الرضائب املبارشة وغري املبارشةن كام 

20  املؤمتر الوطني االقتصادي األردين: عامن 2012/3/20.«الربنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتامعي«. لجنة التنسيق 

العليا ألحزاب املعارضة الوطنية األردنية.

21  جريدة الرأي. 30 أيار 2012. »املجايل لـ )الرأي(: )800( مليون دينار حجم التهرب الرضيبي«. الرابط اإللكرتوين:

http://alrai.com/article/516781.html

22  وزارة املالية. ترشين ثاين 2012.«نرشة مالية الحكومة املالية«.)تاريخ الدخول 2013/2/11(. الرابط اإللكرتوين:

http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Optional/PDFArabicNov2012.pdf
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نرى يف الجدول أعاله. وتشكل رضيبة املبيعات لوحدها 40.8 يف املئة من مجمل اإليرادات خالل عام 2007، 
لرتتفع بشكل كبري خالل عام 2011 إىل 48.4 يف املئة، أما خالل عام 2012 فمن املتوقع أن تصل إىل 49.5 يف 

املئة أي ما يقارب نصف اإليرادات.

جدول رقم )2(: يبني النسب التي تشكلها الرشائح الرضيبية من مجمل اإليرادات الرضيبية )املنزلة األخرية 
تقريبية(:

2012 )متوقع(20072011

2472.13062.23547.1اإليرادات الرضيبية

 %21.820.7 %20 %الرضائب عىل الدخل واألرباح

1· 4.39 %4.82 %3.98 %رضائب الدخل من األفراد.

2· الرشكات . من  الدخل  رضيبة 
ومرشوعات أخرى

% 16% 17% 16.3

2.23 % 2.44 % 4.11 % الرضائب عىل املعامالت املالية )رضيبة العقار(

68.9 %66.4 %59.9 %الرضائب عىل السلع والخدمات )رضيبة املبيعات(

8.15 %9.37 %14.2 %الرضائب عىل التجارة واملعامالت الدولية

الدخل واألرباح  انخفاضاً يف مساهمة الرضائب عىل  النسب أعاله، أن عام 2012 شهد  نالحظ من تحليل 
من مجمل اإليرادات الرضيبية مقارنة بعام 2012، وكذلك يف الرضائب عىل املعامالت املالية والرضائب عىل 

التجارة واملعامالت الدولية، أي أن تحصيل ومساهمة الرضائب املبارشة قد انخفضا بشكل عام.

أما الرضائب عىل السلع والخدمات )رضيبة املبيعات( فهي الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً بشكل مطرد خالل 
سنوات 2007، 2011، 2012، وهذا يعني أن عبء الرضيبة غري املبارشة التي يدفعها املستهلك بغض النظر 

عن دخله قد ازداد، مبا يعكس ضعف العدالة الرضيبية ضمن النظام املوجود.

تشكل رضيبة الدخل عىل األفراد ما نسبته 19.9 يف املئة من مجمل الرضائب عىل الدخل واألفراد، مقابل 
80.1 يف املئة لرضيبة الرشكات خالل العام 2007. أما خالل العام 2011 فقد ارتفعت الرضيبة عىل األفراد 
لتصل إىل 22.1 يف املئة مقابل 77.9 يف املئة لرضيبة الرشكات. ويف العام 2012 فقد ارتفعت مساهمة 78.8 

يف املئة مقابل 21.2 يف املئة لرضيبة األفراد.

تشكل النفقات الجارية من موازنة العام 2012 ما نسبته 90.7 يف املئة، والنفقات الرأساملية 9.3 يف املئة. 
تتوزع النفقات الجارية23 حسب األولوية والقيمة:

مخصصات الجهاز العسكري، ويستحوذ عىل 27.4 يف املئة.. 1

تعويضات العاملني 19.3 يف املئة.. 2

23  النسب واألرقام مستقاة من »نرشة مالية الحكومة املالية«، ترشين ثاين 2012. وزارة املالية )تاريخ الدخول 2013/2/11(. 

http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Optional/PDFArabicNov2012.pdf:الرابط اإللكرتوين
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املنافع االجتامعية 17.4 يف املئة.. 3

اإلعانات 10 يف املئة.. 4

فوائد القروض 8.6 يف املئة.. 5

العسكري ضخمة جداً يف ظل موارد محدودة.  الجهاز  املتاحة أعاله أن حجم مخصصات  القيم  ونرى من 
كام تستحوذ عىل نسبة ال بأس بها من النفقات الرأساملية تبلغ 155.2 مليون دينار من أصل 998.4 مليون 
دينار. وعليه نرى أن متويل النفقات الجارية والرأساملية الذي يتم مبعظمه من خالل الرضائب املختلفة، 
يخصص جزء ضخم منه لإلنفاق العسكري، إضافة إىل مخصصات األجهزة األمنية ووزارة الداخلية عىل حساب 

الخدمات االجتامعية واملشاريع التنموية.

جدول رقم )3(24: يبني أوجه اإلنفاق الحكومي من خالل املوازنة باملليون دينار، ونسبة كل بند من املجموع 
العام:

2012 )املوازنة(2011

752.7955.2الخدمات العمومية

% 13.1% 16.08

951.31028.2الدفاع

% 16.6% 17.61

758.9814.5النظام العام وشؤون السالمة

% 13.2% 13.95

110.8104.8الشؤون االقتصادية

% 1.93% 1.79

1.21.3حامية البيئة

% 0.02% 0.02

91.618.8اإلسكان واملرافق املجتمعية

% 15.96% 0.32

524.9514.4الصحة

% 9.15% 8.81

86.895.9الرتفيه والثقافة والدين

% 1.51% 1.64

24 النسب واألرقام مستقاة من »نرشة مالية الحكومة املالية«، ترشين ثاين 2012. وزارة املالية )تاريخ الدخول 2013/2/11(. 

http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Optional/PDFArabicNov2012.pdf:الرابط اإللكرتوين
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683.9738.5التعليم

% 11.9% 12.6

1777.41567.4الحامية االجتامعية )تتضمن دعم السلع(

% 30.97% 26.8

5739.55839املجموع

نالحظ من الجدول أعاله أن الحامية االجتامعية التي تتضمن دعم السلع احتلت املرتبة األوىل من حيث 
حجم اإلنفاق يف املوازنة بنسبة تقارب 31 يف املئة، ثم اإلنفاق العسكري واألمني الذي احتل املرتبة الثانية 
من حيث اإلنفاق بنسبة 29.8 يف املئة، وهذا خالل عام 2011. أما خالل عام 2012 فقد تبدل الوضع، حيث 
احتل اإلنفاق العسكري واألمني املرتبة األوىل بنسبة 31.56 يف املئة، فيام احتلت الحامية االجتامعية املرتبة 

الثانية بنسبة 26.8 يف املئة.

أما عن تبدل وضع البنود يف موازنة الحكومة، فرنى أن تراجعاً طرأ خالل عام 2012 يف قطاعات الشؤون 
االقتصادية، الصحة، الحامية االجتامعية. أما قطاع اإلسكان واملرافق االجتامعية، فقد تراجع اإلنفاق عليه من 

16 يف املئة يف موازنة 2011 إىل أقل من نصف يف املئة خالل عام 2012. 

ونرى أن اإلنفاق قد أزداد يف قطاعات الخدمات العمومية، الدفاع، النظام العام وشؤون السالمة، التعليم، 
الرتفيه والثقافة والدين. 

نلحظ آثار توصيات املؤسسات الدولية من خالل تخفيض الدعم الحكومي للخدمات االجتامعية والصحية 
كام ظهر يف الجدول أعاله، وتحديداً تخفيض الدعم عىل أسعار املشتقات النفطية، واملاء والكهرباء، وعدد 
من السلع. ويف الوقت نفسه يظهر الجدول استمرار ميزانية الدفاع واألمن بالتصاعد كذلك األمر بالنسبة 
ارتفاع قيمة رضيبة  التي تحصل بحكم  الجباية واإليرادات الرضيبية  أن معظم  العمومية، علامً  للخدمات 

املبيعات تؤخذ من الفقراء والطبقات الوسطى. 

أي أن الحكومة تجبي من خالل اإليرادات وتحديداً الرضيبية منها، معظم ميزانيتها كام تبني لنا )نحو 70 يف 
املئة( فيام بدأت بتخفيض اإلنفاق عىل هذه الفئات التي تدفع الرضائب املختلفة.

ينجح يف تطوير واقع  العامة مل  األردنية  الحكومي للرشكات واملؤسسات  الخصخصة  برنامج  تنفيذ  أن  كام 
األردن االقتصادي، حيث تم خصخصة، بشكل كيل أو جزيئ، رشكة االتصاالت األردنية، رشكة امللكية األردنية، 
رشكة اإلسمنت األردنية، رشكة البوتاس العربية، رشكة الفوسفات وعدة رشكات كهرباء. وعاد هذا الربنامج عىل 
الحكومة 1726 مليون دينار أردين، رصفت يف أوجه إنفاق مختلفة حسب التقارير الحكومية25. تركز إنفاق 
عوائد الخصخصة يف رشاء ومبادلة وهيكلة ديون بقيمة 1562 مليون دينار )أي معظم عوائد الخصخصة(، 

و150 مليون دينار فقط يف مشاريع تنموية أخرى.

25  نرشة مالية الحكومة العامة، مصدر سبق ذكره.
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خامتة وتوصيات:

جزءاً  أن  إال  املوازنة،  يف  العجز  لتقليص  محاولة  يف  الحكومية  النفقات  من  الحد  رضورة  الحكومة  تدرك 
النفطية،  )املشتقات  منها  للمواطن  أساسية  سلع  عن  الدعم  رفع  عىل  أساساً  انصب  اإلجراءات  من  كبرياً 
الكهرباء واملاء من خالل زيادة أسعارها تدريجياً، رفع الرضائب والرسوم عىل عدد من السلع، زيادة التحصيل 
الرضيبي(، وهذا ما أدى إىل اندالع احتجاجات اجتامعية عنيفة يف عدد كبري من مدن األردن. ومرد هذا 
التغيري يف السياسة االقتصادية- االجتامعية تقارير املؤسسات الدولية، وتحديداً تقرير صندوق النقد الدويل26. 
النقد بشأن اإلصالح االقتصادي. وعىل الرغم من أن  ودعمت وزارة الخارجية األمريكية توصيات صندوق 
تلك اإلصالحات قوبلت بالكثري من االحتجاجات الشعبية يف األردن، إال أن وزارة الخارجية األمريكية اعتربتها 

رشاً ال بد منه.

تطالب األحزاب األردنية من خالل لجنة التنسيق العليا باتخاذ إجراءات لضامن العدالة الرضيبية، وتحقيق 
العدالة االجتامعية، »لذلك استندت القوانني الرضيبية يف بالدنا عىل هذه األسس واملبادئ، حيث انطلقت 
فلسفة الرضيبة سياسياً ودستورياً من ثالثة مبادئ أساسية؛ أوالً توفري إيرادات للخزينة، ثانياً تحقيق العدالة 
القطاعات  السياسة الرضيبة كأداة لتحفيز  استخدام  ثالثاً  الدخل،  االجتامعية بفرض رضيبة تصاعدية عىل 
االستثامرية اإلنتاجية خاصة يف قطاعات الصناعة والزراعة. إىل أن بدأت اإلجراءات الليربالية االقتصادية يف 
بداية التسعينيات، وفرضت امالءاتها من خالل صندوق النقد والبنك الدوليني بإعادة هيكلة االقتصاد األردين، 
كافة مقدرات  املطلقة عىل  بالسيطرة  الخاص  القطاع  لهيمنة  التي تسمح  االقتصادية  الترشيعات  وإصدار 
البالد، وتخيّل الحكومة عن الجزء األعظم من التزاماتها، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية، مع تقديم 

التسهيالت الرضيبية لرأس املال باسم تشجيع االستثامر.«27

األمن  العمومية،  الخدمة  قطاعات  عىل  يتوزع  الكبري  الحكومي  اإلنفاق  حجم  أن  بوضوح  الدراسة  تظهر 
والدفاع والحامية االجتامعية وتشمل دعم السلع. وبدأت الحكومة األردنية بتنفيذ توصيات صندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل عرب تخفيض الدعم الحكومي املقدم للسلع واملشتقات النفطية، ما أدى إىل حصول 
توترات اجتامعية داخل األردن. كام أن نحو 70 يف املئة من إيرادات الحكومة تأيت عرب التحصيل الرضيبي، 
الفقراء  التي توجه نحو استهالك السلع مبختلف أنواعها، مبا يجعل  العادلة  وتحديداً رضيبة املبيعات غري 

يدفعون الثمن يف غالء سعر السلعة، ويُستهدفون أكرث بالتحصيل الرضيبي.

النظام الرضيبي األردين يحايب بشكل كبري االستثامرات األجنبية والرشكات املالية، والرشكات الكبرية بشكل 
عام عرب وجود سلسلة كبرية من اإلعفاءات املوجهة إليهم يف مجال نقل أموال االستثامرات األجنبية، إعفاء 
األرباح من املضاربات واألسهم، وكذلك فرض نسب رضيبة »متوسطة« عىل الرشكات مام يحقق لها ربحاً 
أعىل عرب النظام الرضيبي، ويف الوقت نفسه وضع الرشكات الصغرية واملتضامنة والكبرية يف السلة نفسها، 
ليس بناء عىل حجم اإليرادات املالية والدخل املتحقق نتيجة النشاط التجاري، بل عرب وجود تصنيف ملجال 

عمل الرشكة، مبا يعني أن الرشكات الكبرية والصغرية تدفع قيمة الرضائب نفسها.

http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1238.htm :26  للمزيد أنظر تقرير صندوق النقد الدويل

27  املؤمتر الوطني االقتصادي األردين: عامن 2012/3/20. »الربنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتامعي«. لجنة التنسيق 

العليا ألحزاب املعارضة الوطنية األردنية.
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التوصيات:

تعديل النظام الرضيبي األردين بحيث يفرض رضائب عىل:. 1

• االستثامر األجنبي ونقل األموال إىل الخارج.	

• أرباح األسهم واملضاربة والنشاط املايل.	

زيادة قيمة النسبة الرضيبية املفروضة عىل الرشكات الكبرية، البنوك والرشكات املالية.. 2

إعفاء القطاع الزراعي بالكامل من الرضيبة كام يف النسخ السابقة من القانون.. 3

زيادة الرشائح الرضيبية عىل األفراد، بحيث تكون تصاعدية تصل إىل حدود 35-40 يف املئة عىل األقل.. 4

إعادة النظر يف رضيبة املبيعات التي توجه نحو الطبقات األقل دخالً، وميكن تحقيقها من خالل تطوير . 5
النظام الجمريك لفرض رسوم عالية عىل البضائع الكاملية ومنتجات الرفاهية.

توجيه بنود اإلنفاق يف امليزانية نحو املشاريع التنموية واالقتصادية واإلسكان من أجل خلق دورة إنتاج . 6
مدرة للدخل وفرص العمل، ومبا يقلل من البطالة والفقر.
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الجزء الثالث
النظام الرضيبي يف لبنان

مستندة إىل دراسة منظمة ال فساد ـــ بريوت

مقدمة:

تلعب الرضائب دوراً أساسياً يف التطوير والتنمية، لكونها فريضة مالية تحددها الدولة ويلتزم بأدائها املواطنون 
بعد أن تجبيها منهم الدولة دون مقابل ليك تتمكن من تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتامعية والتنموية، 
من بنى تحتية وشبكة مواصالت واتصاالت، وتعليم وطبابة وضامن اجتامعي الخ.. والرضائب ترتبط أيضاً 
بصورة مبارشة بالواردات العمومية التي تسعى الدولة لتحصيلها من أجل سداد مستحقاتها. وعندما ال يدفع 
املواطنون الرضائب املتوجبة عليهم يف حاالت التهرب الرضيبي املرشوع الذي يعرف بالتجنب الرضيبي، وغري 
املرشوع الذي يعرف بالغش الرضيبي، تصبح الدولة أمام عجز عن تطبيق هذه األهداف. غري أن املشكلة 
الخدمات.  تلك  عىل  يحصلون  وال  عليهم  املتوجبة  الرضائب  بأداء  املواطنون  يلتزم  عندما  تكمن  األساسية 
والرضائب  بالواقع.  قبولهم  عدم  عن  كتعبري  الرضيبي  التهرب  اعتامد  إىل  تلقائيًا  املواطنون  يتوجه  عندها 
والتجارية  العقارية  ممتلكاتها  من  الواردات  عىل  أيًضا  تعتمد  فالدولة  للواردات،  الوحيد  املصدر  ليست 

والصناعية واملالية ومن الرسوم املختلفة.

الرضائب،  بجباية  للدولة  تسمح  كونها  الحكومية  املساءلة  تعزيز  يف  أساسياً  عامالً  الرضيبة  تعترب  وكذلك 
الغربية ربط اإليرادات الرضيبية  يف مقابل حصول املواطنني عىل خدمات متعددة. لقد استطاعت الدول 
بواجبات املواطن تجاه الدولة التي ينتمي إليها. ومن هذا املنطلق، تعززت ركائز الحكم الصالح عرب دفع 
املواطنني للرسوم والرضائب، وبالتايل أصبح للمواطنني الحرية يف تقرير كيفية رصف األموال العامة من خالل 
البلدان  الرضيبة غري شائع يف معظم  يبقى مفهوم  االنتخابات. ولكن  السياسية عرب  العملية  مشاركتهم يف 
املسافة بني  تقليص  القرار  إًذا، وجب عىل صانعي  الريعي.  االقتصاد  بغلبة  اقتصادها  يتميز  والتي  النامية 
املواطن الذي يدفع الرضيبة والدولة التي تجبي الرضائب، من أجل التأسيس لعقد اجتامعي يطال هذه املرة 

املواضيع ذات الطابع االقتصادي1.

من هذا املنطلق إن تطبيق مبادئ الحكم الصالح من شفافية ومساءلة يف موضوع الرضائب ال بد من أن 
يشمل املالية العامة للدولة من كافة جوانبها، مبا يضمن حق املواطنني بالوصول إىل املعلومات املالية، عرب 
التطوير الدوري لقوانني املحاسبة العمومية والقوانني الرضيبية، وتطوير عملية إعداد املوازنات العامة يف 
الدول التي مازالت تعتمد املوازنات التقليدية والتحول إىل موازنات الربامج واألداء، وإقرار موازنة املواطنني، 

1  “Governance, Taxation and Accountability: Issues and practices”, DAC Guidelines and 
References Series, OECD, 2008, Cited at: www.oecd.org/dataoecd/52/35/40210055.pdf
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واإلصدار الدوري للتقارير املالية الشهرية والفصلية والسنوية، وتعزيز الرقابة الربملانية وأنظمة التدقيق. هذا 
فضالً عن تطوير اإلدارة املالية والرضيبية. هذا األمر يساعد عىل الحد من انتشار الفساد الذي يؤدي إىل 

إضعاف جهود التنمية وإىل حدوث التهرب الرضيبي.

من خالل هذه الدراسة ال يسعنا مراجعة النظام الرضيبي اللبناين بشكل مفصل، بل ما ميكننا القيام به هو 
الرتكيز عىل أحد جوانب الخلل يف األنظمة الرضيبية عامة ومنها النظام الرضيبي اللبناين، والذي مينع من 
تطبيق مبادئ الحكم الصالح وتحديًدا »التهرب الرضيبي«، والذي يعني متكن املكلف من التخلص كليًا أو 
جزئيًا من تأدية الرضيبة املتوجبة عليه، واألسباب التي تؤدي إىل انتشار هذه الظاهرة. ويف مرحلة الحقة 
عام  بشكل  الرضيبي  النظام  إصالح  أجل  من  املتعاقبة  املالية  وزارات  بها  قامت  التي  الخطوات  مراجعة 
والتهرب الرضيبي بشكل خاص، إضافة إىل الخطوات املستقبلية التي تنوي القيام بها. وإذا كانت الخطوات 
اإلصالحية التي تقوم بها وزارات املالية تهدف إىل إصالح النظام الرضيبي والحد من التهرب الرضيبي )مبا 
ينعكس إيجابيًا عىل زيادة معدل الواردات(، ال بد من تحديد إذا ما كانت هذه الخطوات هي كافية والزيادة 
يف الواردات تلعب دوًرا إيجابيًا يف تعزيز الحكم الصالح وتطبيق مبادئه يف ظل املشاكل البنيوية االقتصادية 
واملالية األساسية الثالث التي يعاين منها لبنان والتي ميكن لها أن تحد من تلك اإلنجازات، وهي عىل التوايل: 
1- ارتفاع الدين العام وخدمته، 2- النسبة املنخفضة لإليرادات الرضيبية بالنسبة للناتج املحيل، 3 - ارتكاز 

الواردات عىل الرضائب املبارشة وغري املبارشة، وهنا تكمن اإلشكالية األبرز.

واقع النظام الرضيبي اللبناين يف ظل مشاكل بنيوية ثالث:

ارتفاع الدين العام وخدمته. 1

وصل الدين العام يف لبنان إىل حدود 47.35 مليار دوالر أمرييك حتى النصف الثاين من العام 20092، ما 
نسبته  153 يف املئة من الناتج املحيل حتى حزيران من العام 2009، بعد أن وصل إىل حدود 188 يف 
املئة من الناتج املحيل حتى نهاية العام20063 وهو من األعىل يف العامل. ويعكس الجدول التايل مدى 
ارتفاع معدل الدين بالنسبة إىل الناتج املحيل يف لبنان عند مراجعة أرقام بعض الدول املتقدمة ماعدا 

اليابان.

وتستحوذ خدمة الدين العام عىل الجزء األكرب من واردات املوازنة العامة. إذ ورد يف مرشوع موازنة العام 
2008، أن خدمة الدين العام بلغت 4650 مليار لرية لبنانية مقابل 4900 مليار لرية لبنانية ملحوظة 
لبنانية خالل  العام إىل 6040 مليار لرية  الدين  العام 70024، بينام ارتفعت خدمة  يف مرشوع موازنة 

2 -“Debt and Debt Markets: A quarterly Bulletin of Ministry of Finance”, Issue, No. 9, 
Quarter II,
2009, p 1, cited at: http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/D188647C-9252-4A75-8661-
C74DDE1503C4/0/DebtandDebtMarketsQII2009.pdf
3 -“Salameh expects Lebanon’s debt to GDP to fall in 2010”, Daily Star newspaper, 
Wednesday,
January 06, 2010
Cited at: http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=3&article_
id=110358

4 املوقع الرسمي لوزارة املالية اللبنانية، »مرشوع قانون موازنة العام 2008«، ص
 ٤Cited in: http://www.finance.gov.lb/Public+Finances/Budget/Budget.htm
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العام 2009، أي بزيادة قدرها 1390 مليار لرية عن عام 20085. وعند مراجعة تقرير وزارة املالية حول 
مرشوع موازنة العام 2009، يتبني لنا أن العجز املقدر يف املوازنة العامة بلغ حدود 4915 مليار لرية أي 
ما نسبته 10.5 يف املئة من الناتج املحيل، مقابل 3017 مليار لرية واردة يف مرشوع موازنة العام 20086. 
هذا األمر يدفع الدولة اللبنانية إما إىل زيادة الرضائب العامة وإما إىل االستدانة لسد هذا العجز. وهنا 
ال بد من التذكري بأن 82 يف املئة من الواردات تخصص لخدمة الدين ودفع الرواتب واألجور ودعم 
مؤسسة كهرباء لبنان، ما يبقي فقط نسبة 18 يف املئة من مجموع املوازنة لتسيري أعامل الدولة واإلنفاق 

االستثامري مبا يف ذلك حصة الدولة يف متويل املشاريع املمّولة من مصادر مالية ميرسة«7.

النسبة املنخفضة لإليرادات الرضيبية بالنسبة للناتج املحيل:

نسبة  العام 2009، وصلت  موازنة  أرقام مرشوع  فوفق  الرضيبية،  اإليرادات  إىل موضوع  بالنسبة  أما 
اإليرادات الرضيبية إىل 72.34 يف املئة من مجموع الواردات العادية )8239 مليار لرية من أصل 11389 
مليار لرية( واىل 50.53  يف املئة من مجموع واردات املوازنة العامة عند إضافة الـ 4.915 مليار لرية 
لبنانية كواردات استثنائية )8239 مليار لرية من أصل 16340 مليار لرية لبنانية(. غري أن هذه األرقام 
حول اإليرادات الرضيبية ال تعني شيئًا من دون مقارنتها بالناتج املحيل اللبناين. وبعد مراجعة التقرير 
السنوي لوزارة املالية عن العام 2008، يتبني لنا أن اإليرادات الرضيبية ارتفعت ووصلت إىل حدود 14.8 

يف املئة من الناتج املحيل وإىل 16.2 يف املئة حتى العام 2008.

املالية  بها وزارة  التي تقوم  الجباية  االيجايب يف  التطور  األرقام إن دلت عىل يشء، فهي تعكس  هذه 
اللبنانية، وهي أيضاً مرتبطة بنمو الناتج املحيل بنسبة 17 يف املئة حتى آخر العام 2008.

تعرّب عن خصائص  املئة منخفضة. وهي  تبقى نسبة 16.2 يف  الرغم من ذلك  من جهة أخرى، وعىل 
الناتج  إىل  الرضيبية  اإليرادات  لنسبة  ملحوظ  »بانخفاض  تتسم  التي  النامية  للدول  الرضيبي  النظام 
املحيل اإلجاميل، ولناحية العبء الرضيبي، ولناحية تركيب اإليرادات الرضيبية، بغلبة كبرية للرضائب 
غري املبارشة، والوزن الراجح للرسوم الجمركية، مقابل انخفاض واضح لنسبة الرضائب املبارشة بشكل 
عام والرضائب عىل الدخل بشكل خاص. هذا إىل جانب االعتامد الحرصي للرضائب النوعية أو الخاصة 

يف ما يتعلق برضائب الدخل واإلنفاق عىل حد سواء.

رضيبة الدخل:

قسمت رضيبة الدخل يف لبنان إىل ثالثة أقسام رئيسية: ـــ الباب األول: أرباح املهن الصناعية والتجارية وغري 
التجارية ـــ الباب الثاين: الرواتب واألجور ومعاشات التقاعد ـــ الباب الثالث: دخل رؤوس األموال املنقولة 

5 “Budget Proposal 2009: A detailed Report”, August 2009, p. 15. cited at:
http://www.finance.gov.lb/The+Ministry/Ministry+News/2009+Budget+Law+Proposal++A
+Detailed+Re
port.htm
6 - Budget Proposal 2009: A detailed Report”, opcit, p. 4

7 جريدة صدى البلد، 28.3 يف املئة عجز مرشوع موازنة 2009، تاريخ 2009/1/6
cited at: http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=46694
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الفردية عىل الدخل(  الرواتب واألجور )الرضائب  وفق قانون رضيبة الدخل، املعدل األعىل للرضائب عىل 
وصل إىل حدود 20 يف املئة عندما يتخطى الدخل السنوي الصايف 120 مليون لرية لبنانية8. بينام أرباح رشكات 
ــ رشكات التوصية باألسهمبالنسبة للرشكاء املوصني(  األموال )الرشكات املغفلة، الرشكات املحدودة املسؤوليةـ 
فتخضع لرضيبة نسبية قدرها 15 يف املئة، من ناحية أخرى املعدل األعىل للرضيبة عىل أرباح املهن التجارية 
والصناعية وغري التجارية التي تفرض عىل الرشكاء يف رشكات األشخاص وعىل األشخاص الطبيعيني يصل إىل 

21 يف املئة عىل األرباح التي تزيد عن 104 ماليني لرية لبنانية9.

ارتكاز الواردات عىل الرضائب املبارشة وغري املبارشة 

ترتكز الواردات يف لبنان عىل الرضائب املبارشة وغري املبارشة وذلك يف ظل سيطرة قطاع الخدمات عىل باقي 
القطاعات الصناعية والزراعية، إذ يشكل قطاع الخدمات 75 يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف لبنان الذي 
وصل إىل حدود 44.245 مليار لرية لبنانية حتى عام 2008 وفق أرقام وزارة املالية اللبنانية10. وقد قدرت 
الواردات العادية يف مرشوع موازنة العام 2009 بنحو 11139 مليار لرية، يف مقابل مبلغ 8368 مليار لرية، 
ملحوظ يف مرشوع موازنة العام 2008، أي بزيادة قدرها 2771 مليار لرية أو ما يعادل زيادة نسبتها 33 يف 
املئة11، بعد أن بلغت 40645 مليار لرية لبنانية عام 2001. من ناحية أخرى ارتفعت اإليرادات الرضيبية من 
4961 مليار لرية لبنانية العام 2005 إىل 8239 مليار يف مرشوع موازنة العام 2009، أما املبلغ املتبقي فهو 

ناتج عن اإليرادات غري الرضيبية.

واقع النظام الرضيبي اللبناين يف ما يتعلق بالتهرب الرضيبي:

يعرف لبنان بتفيش ظاهرة التهرب الرضيبي وامتناع القسم األكرب من املّكلفني عن سداد الرضائب والرسوم، 
عىل الرغم من وجود إدارة فاعلة وناشطة للاملية العامة بني وزارة املالية التي حصلت عىل جائزة األمم 
املتحدة العام 2007 للخدمة العامة واملرصف املركزي اللبناين. وكام ورد يف »دليل رضيبة الدخل ألصحاب 
املهن الحرة« الذي أصدرته وزارة املالية اللبنانية يف حزيران العام 2003، بهدف تعزيز الشفافية وبناء عالقة 
تعاون دامئة بني املواطن والدولة، »تظهر االستطالعات بأن عدًدا كبريًا من أصحاب املهن الحرة مازال مكتوًما 
أن  كام  واألنظمة.  القوانني  بذلك  تقتيض  كام  الرضيبية  بتصاريحهم  هؤالء  يتقدم  ومل  الرضيبة  اإلدارة  عن 
الكثري من التصاريح التي يتقدم بها بعض أصحاب هذه املهن تحتوي عىل قدر كبري من األخطاء. ولعل من 
أهم األسباب التي تؤدي إىل عدم التزام أصحاب املهن بالقوانني الرضيبية هو أن العديد منهم ليسوا عىل 
اطالع كاف بقانون رضيبة الدخل وماهية إجراءاته مبا يف ذلك عدم معرفتهم باملداخيل الخاضعة للرضيبة 

واإلعفاءات والتنزيالت منها وكيفية احتساب هذه الرضيبة وغريها من املعلومات الرضورية12.

8 2004/4/24املادة 58 من قانون رضيبة الدخل الصادر وفقا للمرسوم اإلشرتاعي رقم 144 عام 1959، واملعدل بتاريخ. )معدل 

الرضيبة هو 20 يف املئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للرضيبة الذي يزيد عىل 120 مليون لرية(.

املادة 32 من قانون رضيبة الدخل، املرجع نفسه  9
10 -“Country profile 2008 Report”, Lebanese Ministry of Finance, p 25
Cited at: http://www.finance.gov.lb/Reports+and+Publications/Country+Profile/
11 -“Budget Proposal 2009: A detailed Report”, opcit, p.4

12  دليل رضيبة الدخل ألصحاب املهن الحرة”، وزارة املالية اللبنانية، بريوت، حزيران 2003، ص 6.

4A6E-9E80--Cited at: http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/8F7C1F95-DA70
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وملزيد من التوضيح حول التطور الحاصل عىل مستوى النظام الرضيبي اللبناين بشكل عام، ميكن العودة 
اىل »مؤرش سهولة دفع الرضائب السنوي لعام 2010« الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك 
الدويل )IFC(، ورشكة برايس ووترهاوس كوبرز)PWC(. هذا املؤرش يهدف إىل رصد ثالثة مؤرشات فرعية 

أساسية هي:

عدد الدفعات الرضيبية يف سنة واحدة.أ. 

الوقت الالزم لدفع الرضائبب. 

إجاميل سعر الرضيبة.ج. 

وقد حل لبنان يف املرتبة 34 عاملياً من أصل 183 دولة شملها املؤرش. وما يهمنا أكرث عند تحليل املؤرش هو 
النتيجة التي حصل عليها لبنان يف املؤرش الفرعي األول لعدد الدفعات الرضيبية ووسيلة الدفع واألسلوب 
املتبع يف سنة واحدة التي وصلت إىل 19 مرة. وهي أدىن من املعدل العاملي الذي وصل إىل حدود 31 دفعة. 
وقد حّل لبنان يف املرتبة 63 عاملياً. إذ يشري هذا املؤرش الفرعي إىل أن الرشكات يف لبنان تؤدي الرضيبة عىل 
األرباح مرة واحدة يف السنة، ورضائب العمل 12 مرة يف السنة، والرضائب األخرى 6 مرات يف السنة. أما يف 
ما يتعلق باملؤرش الفرعي الثاين، حول الوقت الالزم لدفع الرضائب، فقد حل لبنان يف املرتبة 67 عاملياً، حيث 
تحتاج الرشكات يف لبنان إىل 180 ساعة لدفع الرضائب أي أقل من املعدل العاملي الذي يصل إىل حدود 286.

فالرشكات تحتاج إىل 40 ساعة ألداء الرضيبة عىل األرباح و100 ساعة ألداء رضائب العمل وساعة للرضائب 
األخرى. وأخريًا أىت لبنان يف املرتبة 38 عامليًا يف املؤرش الفرعي الثالث حول إجاميل سعر الرضيبة. وقد بلغ 
إجاميل سعر الرضيبة 30.2 يف املئة من األرباح التجارية، وهو أدىن من املعدل العاملي الذي وصل إىل حدود 
48.3 يف املئة13. وهناك غياب ألرقام وإحصائيات رسمية حول كلفة الغش والتهرب الرضيبي يف لبنان. وتعترب 
املعلومات  إخفاء  عن  أو  بالقيود،  التالعب  عن  الناتج  اللبناين  الرضيبي  القطاع  يف  الفساد  مكافحة  عملية 
والرشوة، أو ما يعرف بالتهرب الرضيبي غري الرشعي، أو »بالغش الرضيبي«، أمراً يصعب تطبيقه يف لبنان. 
وهو ناتج من غياب تطبيق مبدأ املحاسبة واملساءلة بشكل عام يف لبنان. وهو مرتبط أيًضا باملكلف الذي 
الرشوة عدم تطبيق  نتيجة  الرشوة، وتكون  يقبل  الذي  الرضيبية  اإلدارة  املدقق يف  الرشوة واملراقب  يدفع 
القانون من جهة طلب التكليف املبارش، إذ يتحمل الطرفان املسؤولية القانونية الناتجة من تحقق الرشوة. 
مبعنى آخر إن الغش الرضيبي هو عىل عالقة مبارشة باملواطن من جهة وباإلدارة الرضيبية من جهة أخرى. 
فهم املواطن األول واألخري يبقى عدم دفع الرضائب. صعوبة االنتهاء من هذا األمر ال تعني أبًدا عدم إمكانية 
القيام بأي يشء عىل اإلطالق. إذ ميكن العمل عىل الحد من هذا املوضوع عرب تطبيق مبدأ العقاب والثواب، 
التفتيش املركزي ومجلس  اللبناين،  الثالث ديوان املحاسبة  الرقابية  وأيًضا من خالل تعزيز دور املؤسسات 
الخدمة املدنية14. من ناحية أخرى يجب العمل عىل زيادة معاشات املوظفني العامني وخصوصاً املراقبني يف 

Income_ar.pdf/0/F1044B12F559

tropeRerutciP labolG eTh :0102 sexaT gniyaP”  13“ ملزيد من املعلومات حول املؤرش ونتيجة لبنان يرجى العودة 

إىل  lmthj.redro-daolnwod/sexat-gniyap/ne/xg/moc.cwp.www//:ptth :ta detiC  من الصفحة 67  إىل الصفحة 09.

14 هذا األمر يصعب تطبيقه يف ظل النظام اللبناين الحايل املبني عىل التوازنات الطائفية واملحاصصة يف توزيع املناصب العليا 

مبا مينع من تطبيق مبادئ الحكم الصالح من شفافية ومساءلة ومحاسبة. وعىل الرغم من أن القوانني تفرض العقوبات عىل 

املوظفني الذين يقبلون الرشوة، ويف ظل العمل عىل الحد من االتصال املبارش الذي كان يحدث بني املراقب واملكلف وخاصة 
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وزارة املالية، ألن هذا األمر مينعهم من قبول الرشوة بأي شكل من األشكال.

الخطوات اإلصالحية التي قامت بها وزارات املالية املتعاقبة:

لقد اتخذت كل من وزارات املالية املتعاقبة واملعهد املايل اللبناين العائد إىل وزارة املالية العديد من الخطوات 
اإلصالحية التي تؤدي إىل تعزيز الشفافية يف القطاع الرضيبي ونرش الوعي واملعرفة بني املواطنني يف ما يتعلق 

بواجباتهم الرضيبية. 

عىل مستوى الوعي الرضيبي:

السعي إىل زيادة الوعي الرضيبي يتم حالياً من خالل سلسة من املنشورات الرضيبية ميكن الحصول من 
املوقع االلكرتوين الخاص بوزارة املالية 15 وهي توزع مجاناً. وميكن االستفسار عنها من خالل االتصال بالوزارة، 
العامة  واملالية  الرضيبية  املواضيع  تتناول  املايل(  املعهد  )وخاصة  الندوات  من  سلسلة  عقد  إىل  باإلضافة 
واملوازنة العامة خالل السنوات املاضية، وتستهدف مختلف فئات املجتمع املدين واملواطنني، وساعدت عىل 
نرش الوعي والثقافة حول هذه املواضيع. ومن بني املنشورات التي تدخل ضمن هذا اإلطار ميكن ذكر اآلتية 

عىل سبيل املثال ال الحرص: 

� 	 ،2003 عام  املقطوع،  الربح  أساس  عىل  واملكلفني  الحرة  املهن  ألصحاب  الدخل  رضيبة  دليل 
باللغتني العربية واإلنجليزية. 

� دليل املواطن إىل أصول وإجراءات انجاز معامالت رسم االنتقال، عام 2004، باللغة العربية. 	

� دليل املواطن إىل رضيبة األمالك املبينة، عام 2004، باللغة العربية. 	

� دليل طلب اسرتداد الرضيبة عىل القيمة املضافة من قبل رجال األعامل والرشكات غري املقيمني، 	
باللغة العربية. 

� دليل حول “ما الذي يجب أن يعرفه املواطن عن رسم الطابع املايل”، عام 2004، باللغة العربية. 	

� دليل حول الخضوع والتكليف بني اشرتاكات الضامن االجتامعي ورضيبة الدخل عىل الرواتب 	
واألجور، املعهد املايل، عام 2007، باللغة العربية. 

موضوع  حول  خاص  قسم  وإضافة  بها،  الخاص  االلكرتوين  املوقع  بتطوير  املال  وزارات  قامت  وقد  هذا 
الرضائب، خصوصاً أقسام الرضيبة عىل القيمة املضافة، الرضائب املبارشة وغري املبارشة، بحيث ميكن الحصول 
املذكرات،  التعاميم،  له،  العائدة  التطبيقية  املراسيم  الرضائب،  أنواع  من  نوع  بكل  املتعلقة  القوانني  عىل 

النامذج، مراحل سري املعاملة، باإلضافة إىل أحدث األخبار والقرارات املتعلقة بالرضائب16. 

بعد أن باتت رضيبة الدخل والرضيبة عىل القيمة املضافة تدفعان يف املصارف أو يف ليبان بوست.

اللبنانية وتحديداً  املالية  بوزارة  الخاص  اإللكرتوين  املوقع  املنشورات من خالل زيارة  الحصول عل نسخ من هذه  15 ميكن 

http://www.finance.gov.Ib/Resources/Gudies/The+Guides.htm :العنوان التايل

16 ميكن الحصول عىل هذه الوثائق واملعلومات تباعاً وعىل نحو مفصل ودقيق من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص بوزارة 

املالية اللبنانية وتحديداً العناوين اآلتية: 
http://www.finaince.gov.Ib/Taxation/Direct+Taxes/
http://www.finaince.gov.Ib/Taxation/Indirect+Taxes/
http://www.finaince.gov.Ib/Taxation/Value+Added+Tax/Over view+of+VAT/
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- عىل مستوى اإلدارة الرضيبية 

عرضت وزارة املالية اللبنانية يف تقريرها تحت عنوان: »برنامج وزارة املالية اإلصالحي: باإلدارة يصبح اإلصالح 
ممكناً- 2005- 2008 وما بعد«، أبرز اإلصالحات الرضيبية حتى اآلن، وهو يعترب الوثيقة الرسمية األساسية، 
ال بل تكاد تكون الوحيدة التي صدرت باللغة العربية والتي تتطرق إىل هذا املوضوع، إذ كانت وزارة املالية 
قد أصدرت سابقاً وتحديداً يف العام 2004، تقريراً حول أبرز اإلصالحات باللغة اإلنجليزية. أما اإلصالحات 
األساسية فقد طالت عدة مواضيع أساسية كام ورد يف التقرير وهي 17: تطوير إدارة رضائب فاعلة وشفافة 
من خالل إعادة تنظيم كيل لهيكليتها. باإلضافة إىل ذلك، التزم املرشوع دعم اإلدارة الرضيبية بهدف تأمني 
خدمات ذات مستوى رفيع للمكلفني الذين طلب إليهم الترصيح عرب الربيد اإللكرتوين حرصياً والدفع من 
خالل املصارف التجارية فحسب، إضافة إىل إنشاء موقع إلكرتوين محدث باستمرار وإطالق مركز اتصاالت 
إطار  ويف  املكلفني.  بتساؤالت  املتعلقة  الوثائق  ملالحقة  ممكن  نظام  إنشاء  تم  كذلك  الساعة.  مدار  عىل 
تبادل املعلومات مع باقي اإلدارات الحكومية عىل أساس منتظم، تم أخرياً الربط بني قاعدة بيانات السجل 
العقاري وقاعدة بيانات رضيبة األمالك املبنية. نظراً إىل أن تحديث اإلدارة الرضيبية يشّكل جزءاً ال يتجزأ 

من اإلصالحات الرضيبية، سيتم اعتامد الرضيبة املوحدة عىل الدخل اإلجاميل وقانون اإلجراءات الرضيبية.

إضافة إىل ذلك، سيشكل إطالق الخدمات عرب اإلنرتنت خطوة بالغة األهمية بالنسبة إىل اإلدارة واملكلفني عىل 
السواء. فيمّكن املواطنني من الترصيح عن رضائبهم وإنجاز معامالتهم الرضيبية عىل شبكة اإلنرتنت. بالتايل، 
يعمل الربنامج عىل تطوير موقع جديد يحرتم متطلبات إدارة حديثة تنتمي إىل القرن الحادي والعرشين.« 
)ملزيد من املعلومات حول اإلصالح اإلداري عىل مستوى اإلدارة الرضيبية يرجى العودة إىل امللحق رقم 5( 

عىل مستوى قانون اإلجراءات الرضيبية 

الرضيبي  التهرب  موضوع  إىل  تطرق  وهو   2008/11/11 تاريخ   44 رقم  الرضيبية  اإلجراءات  قانون  صدر 
بصورة مبارشة وغري مبارشة. وقد صدر الحقاً املرسوم رقم 2488 حول تحديد دقائق تطبيق قانون اإلجراءات 
قانون  تطبيق  دقائق  يحدد  الذي   2009/4/22 تاريخ   453/1 رقم  القرار  ثم  ومن  وتعديالته،  الرضيبية 

اإلجراءات الرضيبية.

Overview+of+VAT.htm
http://www.finaince.gov.Ib/Taxation/Latest+News

املالية اإلصالحي: باإلدارة يصبح اإلصالح ممكناً- 2005-2008 وما  اللبنانية، »برنامج وزارة  املالية  17 املوقع الرسمي لوزارة 

بعد«، 2008، ص 13.
Cited at:http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/30BC523F-AD02-4624-8200-
D9C69B7F74C1/0/ReformasattheMinistryofFinanceArabic.pdf
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� التهرب الرضيبي بصورة مبارشة: 	

قانون اإلجراءات الرضيبية املادة 10: رشعية استعامل الحق

العملية وفقاً  1- لغايات تحديد الرضيبة املتوجبة عن عملية ما، يحق لإلدارة الرضيبية أن تعيد توصيف تلك 

لحقيقتها يف الحاالت اآلتية:

يف حال قام املكلّف بعملية صورية من أجل التهرب من الرضيبة. أ( 

يف حال قام املكلّف بعملية قانونية بالشكل، ولكنها تهدف بصورة أساسية إىل التهرب من الرضيبة. ب( 

قيمة  2- أساس  عىل  مرتابطني  أشخاص  بني  تتم  التي  ورشوطها  العمليات  قيمة  تعديل  الرضيبية  لإلدارة  يحق 

ورشوط حصلت يف عمليات مشابهة بني شخصني مستقلني وضمن رشوط تنافسية كاملة. 

يعترب أشخاصاً مرتابطني عندما يكون ألحد األشخاص سلطة التوجيه واإلرشاف عىل اآلخر، أي عندما يتمتع بسلطة 

إدارية عىل اآلخر من شأنها تقرير مسار عمله من النواحي املالية واالقتصادية والتنظيمية. 

تحدد دقائق التطبيق هذه الفقرة مبوجب قرار يصدر عن وزير املالية. 

تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 1 من املادة 10 من القوانني املتعلقة بالعملية الصورية )املرسوم رقم 2488 حول 

تحديد دقائق تطبيق قانون اإلجراءات الرضيبية وتعديالته(

املادة 11: 

يقصد بالتهرب من الرضيبة، كل عمل ينتج منه تخفيض أو إلغاء لهذه الرضيبة، أو تأجيل لتاريخ استحقاقها، أو زيادة 

يف قيمة الرضيبة املطلوب تنزيلها أو اسرتدادها من دون وجه حق. 

ينتج هذا التهرب الرضيبي من: 

العملية الصورية، ومتثل كل اتفاق أو عمل يقوم به املكلفون وال يعكس حقيقة ما اتفقوا عليه فعلياً، بهدف  1-

إخفاء االتفاق الفعيل للعمل أو الغاية الحقيقية، بغية تخفيض القيمة الرضيبية املتوجبة أصوالً عىل العملية 

الفعلية. 

كل عملية يقوم بها املكلف والتي بالرغم من كونها قانونية يف الشكل، ترمي بصورة أساسية إىل التهرب من  2-

دفع قيمة الرضيبة املتوجبة أصوالً أو الحصول عىل تخفيضات رضيبية من دون وجه حق. 

املادة 12: 

تعترب العملية صورية عندما تختلف قيمتها بنسبة تزيد أو تنخفض عن 20 يف املئة عن القيمة السوقية العادلة لتلك 

العملية، كام لو متت بني أشخاص مستقلني عن بعضهم البعض وضمن رشوط تنافسية كاملة مقارنة مع عمليات 

مشابهة حصلت بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الرضيبة.

املادة 13: 

يحق لإلدارة الرضيبية وفقاً للوقائع واملعلومات املتوفرة لديها، أن تقوم بإعادة النظر يف العملية الصورية أو تلك 

املنفذة بهدف التهرب من الرضيبة وإعطائها صفتها الحقيقية والقانونية وإلغاء املنفعة املكتسبة عن غري حق. 

من أجل ذلك تقوم اإلدارة الرضيبية بجميع التعديالت الالزمة عىل املبالغ التي قد تؤثر عىل قيمة الرضيبة املتوجبة، 

سواء كلياً أو جزئياً، وبشكل خاص يعاد احتساب قيمة اإليرادات الخاضعة للرضيبة، أو يتم تخفيض قيمة املبالغ 

التبليغ  ألصول  وفقاً  للمكلف  وتبلغه  إضافياً  تكليفاً  الرضيبية  اإلدارة  وتصدر  الخسارة.  قيمة  أو  للتنزيل  القابلة 

املنصوص عليه يف املادتني 27 و28 من القانون.
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تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 2 من املادة 10 من القوانني املتعلقة برشعية استعامل الحق )القرار رقم 

453/1 تاريخ 2009/4/22 الذي يحدد دقائق تطبيق قانون اإلجراءات الرضيبية( 

املادة 2:

يف حال متت عملية بني أشخاص مرتابطني، يحق لإلدارة الرضيبية أن تعيد تقييم قيمة العملية املنفذة بهدف 

تحديد املبالغ الخاضعة للرضيبة للفرتة الرضيبية العائدة لها، ولها من أجل ذلك اعتامد القيمة السوقية العادلة 

للعملية. 

يقصد بالقيمة السوقية العادلة، قيمة العملية كام لو متّت بني أشخاص مستقلني عن بعضهم البعض، وضمن 

رشوط تنافسية كاملة، مقارنة مع عمليات مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الرضيبة.

املادة 3:

يعترب األشخاص الطبيعيون مرتابطني يف حال كان بينهم سلطة اإلرشاف والتوجيه أو صلة تبعية، كأن يكون 

أحدهم أجرياً لدى اآلخر، أو صلة وصاية بني الويص والقارص، أو فاقد األهلية أو يف حال كانوا رشكاء متضامنني 

تجاه موجب ما. 

املادة 4: 

اآلخر.  عىل  والتوجيه  اإلرشاف  سلطة  ألحدهام  يكون  عندما  مرتابطني،  املعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  يعترب 

يعترب األشخاص املعنويون مرتابطني عندما يكون لشخص معنوي سلطة اإلرشاف والتوجيه عىل شخص أو عدة 

أشخاص معنويني آخرين.

يكون ألحد األشخاص )طبيعي أو معنوي( سلطة التوجيه واإلرشاف عىل شخص أو عىل مؤسسة أو عىل عدة 

أشخاص آخرين أو مؤسسات، عندما يتمتع بسلطة إدارية عىل اآلخرين من شأنها تقرير مسار عمل الشخص 

اآلخر من النواحي املالية واالقتصادية والتنظيمية. 

تعترب املعايري اآلتية قرينة عىل وجود سلطة إرشاف وتوجيه: 

بالنسبة إىل رشكات األموال: حيازة شخص طبيعي أو معنوي غالبية رأس مال الرشكة التابعة له، والتي متكنه أ- 

من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها، أو من تسمية أكرث من نصف أعضاء مجلس إدارتها أو املدراء فيها، 

أو يف حال كان الشخص الطبيعي أو املعنوي مفوضاً من قبل مجلس إدارة الرشكة يف ما يتعلق بتقرير مسار 

عمل الرشكة من النواحي املالية واالقتصادية والتنظيمية، حتى ولو كان ال ميتلك غالبية رأس مال الرشكة. 

بالنسبة إىل رشكات األشخاص، امتالك شخص أكرث من 50 يف املئة من حصص كل رشكة أو الحق باملشاركة بأكرث ب- 

من 50 يف املئة من أرباحها. 

بالنسبة إىل األشخاص الطبيعيني، امتالك شخص عدة مؤسسات فردية أو امتالك عدة أشخاص أكرث من مؤسسة، ج- 

عىل أن تقترص صلة القرابة بينهم عىل الزوج أو الزوجة أو األوالد القارصين أو فاقدي األهلية. 

من أجل احتساب نسبة حيازة األسهم أو الحصص يف الرشكات أو متلك املؤسسات الفردية، يعترب الزوج أو 

الزوجة واألشقاء والشقيقات واألوالد غري القارصين وكذلك األوالد القارصين أو فاقدي األهلية، كأنهم شخص 

واحد. 

املادة 5: 

يف حال قامت اإلدارة الرضيبية بتعديل قيمة العمليات ورشوطها بني أشخاص مرتابطني، ميكن إعادة النظر يف 

املفاعيل الرضيبية املتعلقة بالطرف املرتابط اآلخر للعملية بناًء عىل طلب هذا الطرف يف حال كان له مصلحة 

بذلك.
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املادة 21: مسؤولية األشخاص املعنويني 

باإلضافة إىل املسؤولية األساسية لألشخاص املعنويني، يكون املدير العام يف الرشكات محدودة املسؤولية ورئيس 

مجلس اإلدارة و/أو املدير العام يف الرشكات املغفلة، مسؤولني بالتكافل والتضامن مع الشخص املعنوي ويف ما 

بينهم عن الرضيبة الناتجة من عدم االلتزام عمداً باملوجبات الرضيبية، مبا فيها قيامهم أو موافقتهم عىل القيام 

بأعامل أدت إىل التهرب من الرضيبة، إذا ثبت ذلك مبوجب حكم قضايئ.

تحديد دقائق تطبيق أحكام املادة 21 من القوانني املتعلقة مبسؤولية األشخاص املعنويني )املرسوم رقم 2488 

حول تحديد دقائق تطبيق قانون اإلجراءات التطبيقية وتعديالته( 

املادة 17: 

باإلضافة إىل املسؤولية األساسية لألشخاص املعنويني، يكون املدير العام يف الرشكات محدودة املسؤولية ورئيس 

مجلس اإلدارة و/أو املدير العام يف الرشكات املغلفة، مسؤولني بالتكافل والتضامن مع الشخص املعنوي ويف ما 

بينهم عن الرضيبة الناتجة من عدم التزام عمداً باملوجبات الرضيبية، مبا فيها قيامهم أو موافقتهم عىل القيام 

بأعامل أدت إىل التهرب من الرضيبة، إذا ثبت ذلك مبوجب حكم قضايئ.

املادة 18: 

تعترب من العمليات الناتجة من عدم االلتزام عمداً باملوجبات الرضيبية العمليات اآلتية: 

� عدم اقتطاع رضيبة من املنبع وعدم تسديدها للخزينة. 	

� اقتطاع رضيبة من املنبع وعدم تسديدها للخزينة. 	

� تقديم تصاريح وعدم تسديد الرضائب املتوجبة عنها. 	

� عدم تقديم التصاريح وعدم التسديد. 	

� إصدار مستندات غري قانونية أدت إىل التهرب الرضيبي. 	

� عدم تسديد التكاليف الرضيبية. 	

املادة 19: 

تقوم اإلدارة الرضيبية بكافة إجراءات تحصيل الرضائب بالطرق العادية تجاه الشخص املعنوي أوالً. ويف حال 

عدم تسديده الرضيبة املتوجبة عليه، وفور استصدار قرار خطي بتحصيل الرضائب جربياً مبوافقة مدير املالية 

العام أو من تفوضه اإلدارة الرضيبية، وإذا مل يتبني وجود أموال ميلكها الشخص املعنوي ميكن الحجز عليها 

العام يف  املدير  املختص عىل  القضاء  أمام  القضايا  بواسطة هيئة  املتوجبة، ترفع دعوى  املبالغ  تكفي لسداد 

الرشكات محدودة املسؤولية وعىل رئيس مجلس اإلدارة و/أو املدير العام يف الرشكات املغلفة، وتقوم اإلدارة 

بإجراءات التحصيل بحقه بالتكافل والتضامن مع الشخص املعنوي فور صدور الحكم.

� التهرب الرضيبي بصورة غري مبارشة	

التهرب الرضيبي  ناحية أخرى تطرق قانون اإلجراءات الرضيبية إىل ما ميكن أن يساعد عىل مكافحة  من 
بصورة غري مبارشة )مبعنى عدم ذكر كلمة تهرب(، وخصوصاً يف املادة 42 حول مفهوم التكليف الرضيبي 
وتحديداً الفقرة الرابعة التي ورد فيها: »يحق لإلدارة الرضيبية أن تقوم مبراجعة وتدقيق تصاريح املكلّفني 
وفقاً لألصول املحددة يف هذا القانون. ويف حال تبني لها ما يوجب تعديل الترصيح أو فرض رضيبة إضافية، 
تصدر التكاليف الالزمة وتبلغها للمكلّف مبوجب إعالمات رضيبية فردية إذا تبني لإلدارة الرضيبية عدم وجود 

أسباب للتعديل تبلغ املكلّف بهذا األمر. 

5- يتم التكليف بالرضيبة من قبل اإلدارة الرضيبية استنادا إىل مصادر املعلومات اآلتية:
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املعلومات املستخرجة من تصاريح وسجالت املكلّف. أ- 

املعلومات املتوفرة وفقاً ألحكام املادة 41 من هذا القانون. ب- 

املعلومات الناتجة من التدقيق والكشف امليداين.ج- 

أية معلومة تحصل عليها اإلدارة الرضيبية. د- 

6- إذا مل يقدم املكلّف التصاريح، أو مل ميسك السجالت واملستندات املحاسبية القانونية، ومل يعط اإلدارة 
الرضيبية املعلومات التي تفيد احتساب مطرح الرضيبة، تعلمه اإلدارة الرضيبية بأنها ستعمد خالل شهر من 
تاريخ تبلغه اإلعالم، إىل تحديد املطرح الرضيبي وفقا ألحكام البند )5( من هذه املادة، وما يكون قد قدمه 

املكلّف من تصاريح وأبرز من مستندات خالل هذا الشهر. 

ال تدخل مهلة الشهر هذه يف احتساب مهلة مرور الزمن.

يف املادة 43: مرور الزمن عىل تدارك حقوق الخزينة

مع مراعاة أحكام املرسوم االشرتاعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12 وتعديالته املتعلقة برسم االنتقال،  1-
يحق لإلدارة الرضيبية تدارك حقوق الخزينة بالرضيبة ضمن مهلة أربع سنوات بعد انتهاء السنة 
التي تيل سنة األعامل، وست سنوات بالنسبة للمكلّفني املكتومني، أي غري املسجلني لدى اإلدارة 
الرضيبية متى كان ذلك إلزامياً، عىل أن يصدر التكليف، وأن يتم إيداعه الربيد املضمون إلبالغ 

املكلّف مبدة أقصاها 12/31 من سنة التكليف. 

يحق للمكلّف أن يطالب باسرتداد الرضيبة الذي يجيزه القانون ضمن مهلة أربع سنوات تيل انتهاء  2-
السنة التي نشأ خاللها حق االسرتداد. 

ميكن بعد انتهاء املهلة املنصوص عليها يف البند األول من هذه املادة تدارك التكاليف وتصحيحها  3-
وفرض الرضيبة عىل كل ربح أو إيراد ثبت مبوجب حكم قضايئ أو قرار تحكيمي أو تحرير تركة، 
وذلك لغاية نهاية السنة امليالدية التي تيل السنة التي تم خاللها إبالغ اإلدارة الرضيبية الحكم أو 

القرار أو التحرير. 

املادة 44: التدقيق املكتبي وامليداين 

من أجل التثبت من صحة تحقق واستيفاء الرضيبة، يحق لإلدارة الرضيبية القيام مبراجعة وتدقيق  1-
تصاريح املكلّف وأعامله عىل أساس عينات من امللفات يجري اختيارها وفقاً ملعايري اختيار توضع 

لهذه الغاية من قبل اإلدارة املذكورة وذلك نتيجة لعملية تحليل املخاطر. 

عنارص  2- مجمل  عىل  الكشف  التدقيق،  عملية  إطار  يف  املختصة  الرضيبية  اإلدارة  ملوظفي  يحق 
املطرح الرضيبي واالطالع عىل السجالت واملستندات العائدة للمكلّف أو ألي شخص آخر له عالقة 
به. كام يحق ملوظفي اإلدارة الرضيبية املختصة الدخول إىل مركز عمل املكلّف أو محل حفظ 
السجالت واملستندات املحاسبية، عىل أن يتم ذلك بالتنسيق مع املكلّف. إذا رفض املكلّف طلبات 

اإلدارة الرضيبية أعاله، تطبق بحقه الفقرة )8( من املادة 42 من هذا القانون. 
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 استنتاجات وتوصيات:

أول بنود اإلصالح اإلداري واملايل يجب أن يتناول إعادة نظر شاملة بحجم القطاع العام ورضورة تحديث 
بنيته. وإنشاء حساب خزينة موحد ضمن إطار املوازنة العامة يشمل جميع النفقات والواردات العامة. 

الوطني ·	 اليانصيب  ومديرية  االتصاالت  لوزارة  عملها  يف  املشابهة  العامة  املؤسسات  جميع  إضافة 
واملديرية العامة للحبوب والشمندر السكري إىل املوازنة العامة. 

تعديل القوانني الرضيبية التي تسهل التهرب الرضيبي. ·	

الرضيبية ·	 اإلجراءات  وحد  الذي  الرضيبية،  اإلجراءات  قانون  يف  الواردة  اإليجابية  النقاط  عىل  الرتكيز 
وبّسط األمور والذي حدد واجبات املكلّف وحقوقه باإلضافة إىل الغرامات يف حال ارتكاب املخالفات.

رضورة إدخال موضوع الرضائب ومسؤولية الدولة يف معرفة دخل كل مواطن وإضافتها كامدة أساسية ·	
يف التعليم الثانوي والجامعي يف جميع الحقول، حتى ال يكون هناك جهل للقوانني الرضائبية والرسوم 
التي من واجب كل مواطن أن يكون عىل بيّنة من تفاصيلها، ويك ال تبقى هناك حجة لعدم إملام أفراد 
املجتمع يف كيفية حصوله عىل حقوقه من دون نسيان واجباته. فالدولة ال ميكنها أن تأيت باإليرادات 
إال من خالل وعي أفراد املجتمع لكيفية تحصيلها هذه اإليرادات، ومدى أهميتها يف إمناء القطاعات 

املختلفة يف البلد. 

اعتامد مبدأ »إحصاءات النظام الرضيبي« بحيث يتم: ·	

o 18:إعادة النظر يف قانون املحاسبة العمومية يك يصار إىل

o  بالنسبة الوالدة كمرجع مايل  اللبنانية منذ  الجنسية  اعتامد رقم بطاقة هوية لكل فرد يحمل 
لكل من: الرضائب والضامن االجتامعي والصحي والتأمني واالنتخاب والرقم الرتبوي والعسكري 
األرقام  غياب  يف ظل  املكتومني خصوصاً  يساعد يف كشف  األمر  واملهني. هذا  السوق  وإجازة 
الرسمية يف لبنان مبا يتعلق بتعداد السكان. أما حالياً فال بد من الرتكيز عىل جميع األفراد الذين 

تجاوزت أعامرهم الحادية والعرشين والذين ال ميلكون رقامً رضيبياً. 

o  معرفة عدد املكلفني من أصل عدد السكان وعدد الرشكات ونوعها واملهن الحرة وأصحاب املهن
بالنسبة لألفراد الذين بلغوا سن الحادية والعرشين  الحرة وغريهم يف كل محافظة، وخصوصاً 

من ذكور وإناث.

o  بتسديد إظهار كيفية قيام املكلّفني يف كل محافظة من محافظات لبنان الست العاملة حالياً 
رضائبهم املختلفة. فاإلحصاءات املتعلقة باإليرادات الرضيبية يجب تفصيلها ملعرفة أين يوجد 
فيها  التي  بتلك  املحافظات ومقارنتها  لباقي  بالنسبة  التهرب  الرضيبي وما هي نسب  التهرب 

تهرب أكرث من غريها. 

o  تحديد عدد املراقبني وتقييم عملهم يف كل محافظة، من خالل تحديد نسبة عدد املكلّفني الذين
يقومون بدرس ملفاتهم. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن تحديد عدد املوظفني العاملني يف اإلدارات 
العامة إىل جانب املرجعيتني  العامة وإنتاجيتهم، يجب إضافته كمرجعية إحصائية يف املوازنة 

18 ملزيد من املعلومات حول الرضائب ضمن قانون املحاسبة العمومية اللبناين يرجى العودة إىل امللحق رقم 6.
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االقتصادية والوظائفية كمرجعية إدارية. 

o  تطبيق نظام الرضيبة املوحدة التي تقوم عىل تجميع اإليرادات الصافية للمكلف من املصادر
كافة يف وعاء واحد، ثم فرض رضيبة تصاعدية عىل املجموع من دون متييز بني طبيعة أو مصدر 

تلك اإليرادات، واتباع إجراءات موحدة يف التحقق والتحصيل. 

o  يف إطار تطوير املوازنة العامة وتحديثها عىل سبيل املثال وليس الحرص، تعديل قانون املحاسبة
 Cost( العمومية بحيث يتضمن اعتامد مبدأ املحاسبة التحليلية وخلق مراكز األرباح والتكلفة
Center & Profit Center( وحساب األرباح والخسائر )Profit & Loss( للمشاريع التي تقوم 

اإلدارات املختلفة بطلب إجرائها من خالل املناقصات العامة. 

o  تحديد واردات كل إدارة يف اإلدارات العامة ونفقتها وإدخالها ضمن املوازنة العامة، ملعرفة أرباح
وخسائر ونسب العجز فيها. 

o  إصدار موازنة تفصيلية لكل إدارة ومؤسسة عامة يظهر فيها تفاصيل اإليرادات والنفقات من
مستوى املديرية العامة وحتى القسم والفرد. 

زيادة عدد املراقبني الذي يعترب متدنياً نسبة إىل عدد املكلفني. ·	

العام بصورة عامة ·	 القطاع  يتقاضون رواتب متدنية شأنهم شأن موظفي  الذين  املراقبني  رفع رواتب 
من أجل حثهم عىل العمل وتشجيعهم عىل عدم قبول الرشاوى واإلغراءات املادية. علام أن القانون 
تقاعدي.  الوظيفة من دون معاش  أن تصل إىل حدود طرده من  املرتيش ميكن  يفرض عقوبات عىل 
من الرضوري درس موضوع رفع الحصانة عن املوظفني، وبصورة خاصة املراقبني املاليني الذين يجب 
أن يكونوا قدوة لغريهم من املوظفني، وتشديد العقوبات عىل الفاسدين منهم، وعدم االكتفاء بالطرد 
والحرمان من معاش التقاعد، بل يجب أن يحالوا إىل املحاكم الجنائية يك ينالوا العقاب الذي يستحقونه 

لألعامل الجرمية التي ارتكبوها. 

توزيع املراقبني واعتامد نظام مداورة جديد يف ما بينهم، ألن املداورة حالياً ال تفي بالحاجة املرجوة. ·	
فعىل سبيل املثال عىل املراقبني أن ينتقلوا من جيل لبنان إىل صيدا إىل بريوت إلخ.. هذا األمر يساعد 
عىل عدم متكني أي من املراقبني الذين ال يلتزمون باألصول الصحيحة للرقابة املالية بتكوين عالقات 

طويلة األمد مع الرشكات التي ينتدبون للتدقيق يف حساباتها. 

عىل وزارة املالية وضع أطر حديثة ومتطورة يف اختيار املراقبني وتدريبهم بشكل متواصل عىل األصول ·	
املستحدثة واألخالقية التي يجب أن يتمتع بها املراقب. 

تفعيل التدقيق الرضيبي الشامل. ·	

	· )Procedures عىل إدارة الرضائب تحديث أنظمة الرقابة وتطويرها ومكننتها ووضع دليل عمل ملراقبة
املفرتض طرحها،  األسئلة  ويحدد  التقارير،  كتابة  يف  االستنسابية  مينع  املختلفة،  القطاعات   Manual(
الفساد  مكافحة  يف  وتساعد  بأول  أوال  موضوعي  بشكل  العمل  مراقبة  عىل  املركزية  اإلدارة  ويساعد 

بشكل أفضل. 
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اختيار ملفات الدرس استناداً إىل تحليل املخاطر وتحديدها وإىل معايري االختيار مثال حسب األنشطة ·	
املنوط مراقبتها وعدم االلتزام الرضيبي. 

توجيه املراقبني إىل مكامن املخالفات وعدم االلتزام والرتكيز عىل غري امللتزمني. ·	

مالحقة املكلفني الذين تم تبليغهم ومل يدفعوا. ·	

إعادة النظر مبوضوع املكلفني عىل أساس الربح املقطوع والربح املقدر، لكون بعضهم يحصل عىل أرباح ·	
أعىل من تلك التي يحصل عليها املكلف عىل أساس الربح الحقيقي، ما يؤدي إىل خسارة الدولة اللبنانية 

لإليرادات الرضيبية التي ميكن أن تتأىت من هذا املوضوع. 

إنشاء إدارة متخصصة لدراسة أوضاع املكلّفني عىل أنواعهم والسبل اآليلة لتنصيف كل منهم اقتصادياً ·	
النظام  تحسني  بقصد  عامة  بصورة  االقتصاد  عىل  ووقعها  األوضاع  هذه  وتحليل  واجتامعياً،  ومالياً 

الرضيبي وتطويره مع مقتضيات املصلحة العامة. 

تفعيل التواصل اإللكرتوين مع جميع اإلدارات ملعرفة وتحديد أوضاع جميع املكلفني وليس كبار املكلفني ·	
البني  يف  نيويورك  وجامعة  والبلديات  املالية  وزارة  قبل  من  تم  كام  لجنة  تشكيل  يكفي  وال  فقط، 
)University of New York at Albany( بل يجب أن يكون هناك تشديد إلنشاء بنك املعلومات 
الجامرك والضامن االجتامعي  العامة مثل  املكلفني بجميع اإلدارات واملؤسسات  الذي يربط عمليات 
والصناعة  التجارة  وغرف  الخاص  والقطاع  والبلدية  العقارية  والشؤون  التجاري  والسجل  والصحي 
االقتصادية  القطاعات  تجنى يف  التي  األرباح  التجارية ونسب  التعامالت  لتحديد  والنقابات  والزراعة 

لربط طرق التعامل والتنسيب من أجل تفعيل هذا األمر بهدف جمع املعلومات: 

o  تفعيل التواصل املعلومايت مع الوزارات األخرى كوزارة االقتصاد والعدل والدفاع عىل سبيل الذكر
وليس الحرص بعد إعادة تنظيمها وتفعيلها عرب شبكة اتصاالت معلوماتية عامة. 

o  تفعيل التواصل املعلومايت مع املؤسسات العامة كالصندوق الوطني للضامن االجتامعي ومجلس
اإلمناء واإلعامر ومجلس الجنوب وأوجريو OGERO بعد إعادة تنظيمها وتفعيلها. 

o  ًتفعيل التواصل مع النقابات بعد أن تقوم بإعادة تنظيم أوضاعها لتفعيلها وجعلها ناطقة فعليا
باسم القطاعات التي من املفرتض أن تدافع عن مصالحها وتكون معلومات صحيحة عن واقع 

املنتسبني إيها. 

o  والزراعة والخلوي  واملحروقات  الصحة  مجاالت  يف  العاملة  القطاعات  مع  التواصل  تفعيل 
والصناعة والخدمات يف القطاع الخاص. 

بانتظار وضع ترشيعات الوعاء الرضيبي املوحد، إعادة تنظيم الوحدات اإلدارية يف اإلدارة العامة بحيث ·	
تفصل املديريات يف الفئة الثانية عن املصالح. وهكذا ميكن ملديرية الواردات املؤلفة حالياً من ثالث 
إىل مديرية  املضافة، نقرتح ضمها  القيمة  الرضيبة عىل  أن هناك مديرية  ننىس  أن  دائرة دون  عرشة 
الواردات بعد تصحيح أوضاعها، وتقسيم هذه األخرية إىل خمس مصالح. وهكذا ميكن رفع مستوى 
دائرة رضيبة الدخل إىل مستوى مصلحة مقسمة إىل خمس دوائر يرشف كل منها عىل مجموعة من 
املكلفني تجمع حسب حجم أعاملهم بني رشكات مساهمة ورشكات محدودة املسؤولية ورشكات تضامن 
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وأصحاب املهن الحرة واألفراد، وليس فقط دائرتان كام هو الحال حالياً، دائرة لكبار املكلّفني ودائرة 
لجميع ما تبقى من مكلفني. 

إنشاء مديرية لألبحاث والتطوير الرضيبي تقوم بدراسة تطور االقتصاد وتطوير البنية الرضائبية املناسبة ·	
لتعزيز املالية العامة لخدمة املجتمع وتأمني احتياجاته. 

أهمية نرش وتوزيع الرزنامة الرضيبية التي قامت وزارة املالية اللبنانية بتطويرها. ·	

تفعيل التدقيق يف موضوع بيع األصول بحيث ال يباع األصل بأقل من قيمته الفعلية نتيجة التالعب ·	
باألسعار. 

قبل ·	 من  املحققة  العقارية  األرباح  وعىل  وإيراداتها،  األموال  رؤوس  عىل  فرض رضيبة  الرضوري  من 
األفراد، وفرض رسم خاص عىل انتقال األسهم يف الرشكات العقارية يعادل رسم تسجيل العقارات. 

تشكيل لجان لتخمني األمالك املبنية للقضاء عىل الدور الذي يلعبه السامرسة يف هذا اإلطار، ومن اجل ·	
التضخم  التخمني وتحديد مستوى  إلزامية  التأجريية وطرح موضوع  العقارات والقيمة  تحديد أسعار 
أنه يجب تشكيل عدة لجان يف املحافظات مثال بريوت يك ال يبقى املوضوع  بالنسبة للعقارات، غري 

استنسابياً.

رضورة القيام بتحديد األمالك العامة عىل أنواعها ملعرفة حجمها وقيمتها يف السوق العقاري، لكونها ·	
ميكن أن تكون إحدى املرجعيات لتقدير أسعار العقارات والقيم التأجريية الخاصة.
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الجزء الرابع
النظام الرضيبي يف فلسطني

مقدمة:

يبحث هذا التقرير يف النظام الرضيبي الفلسطيني من جوانب مختلفة باالستناد إىل تحليل القانون نفسه، 
وإىل مختلف النقاشات التي شهدها موضوع الرضائب يف املجتمع الفلسطيني بشكل عام خالل السنوات 
القليلة املاضية. شكلت التقارير االقتصادية سواء الحكومية أو غري الحكومية التي تخص الشأن الفلسطيني، 
بناء دراسة مقارنة مع أنظمة رضيبية  التقرير إىل  التقرير. ويهدف إعداد  التي بني عليها  املادة األساسية 
إقليمية يف أكرث من بلد عريب، يساعد يف التعرف إىل أهم اإلشكاليات التي تواجه األنظمة الرضيبية يف العامل 

العريب، ومبا ميكن نشطاء املجتمع املدين من تشكيل حمالت ضغط مناسبة.

يف الواقع الفلسطيني، ومع تراجع الدعم الدويل للحكومة الفلسطينية، والذي يعود يف أجزاء منه إىل األزمة 
االقتصادية العاملية واىل املواقف السياسية للفلسطينيني ورغبة بعض الدول العظمى مبعاقبتهم مالياً نتيجة 
الحكومة  االنقسام بني فتح وحامس، لجأت  املتحدة، إضافة إىل حالة  األمم  لنيل عضوية دولة يف  للسعي 
هذه  العامة.  املوازنة  يف  العجز  تقليل  إىل  الهادفة  االقتصادية  السياسات  من  جملة  إىل  أخرياً  الفلسطينية 
السياسات مل تحَظ بشعبية أو قبول من قبل األحزاب واملنظامت األهلية الفلسطينية. إضافة إىل عدم قبول 
التعديالت عىل الرشائح الرضيبية من قبل رشكات القطاع الخاص التي رأت أن رفع الرشيحة الرضيبية اىل 

25- 30 يف املئة سيرض حتامً بعملية االستثامر. 

القدرة  القائم حالياًهو االحتالل، سواء يف  الفلسطيني ونظام الرضائب  التي تواجه االقتصاد  العقبات  أهم 
مبارشة  بشكل  الفلسطينيني  عىل  »إرسائيل«  يف  األسعار  ارتفاع  وانعكاس  الرضائب  ارتفاع  أو  الجباية  عىل 
فجوة  الرغم من  االحتالل، عىل  مع  الجمريك  الغالف  بنفس  الفلسطينيني  تلزم  التي  باريس  اتفاقية  نتيجة 
باريس االقتصادية والتي منذ  اتفاقية  اقتصادية مجحفة مثل  الطرفني. وترتيب أشكال عالقات  الدخل بني 
توقيعها عام 1994 كانت سيئة. ومع مرور الوقت تصبح أكرث سوءاً وكارثية بالنسبة للمواطنني الفلسطينيني. 
وبفعل سيطرة إرسائيل عىل تحصيل رضيبة القيمة من التجار، واحتجاز تلك األموال واستخدامها ملعاقبة 

الفلسطينيني، كان من الصعب عىل الحكومة الفلسطينية توفري األجور املستحقة للعاملني يف القطاع العام.

دون  ما  إىل  كرث  أناس  الرضيبة سيدفع  ورفع  لألسعار،  الحايل  الوضع  مواجهة  يستطيعون  ال  الفلسطينيون 
خط الفقر مع غياب أي نوع من الضامن االجتامعي. وبات من الصعب عىل الفلسطينيني البقاء ضمن إطار 
اتفاقية باريس االقتصادية، حيث من املتوقع مع نهاية عام 2014 ارتفاع أسعار الطاقة إىل أكرث من 30 يف 
املئة عن األسعار الحالية، وهو ما ال يستطيع الفلسطينيون الصمود يف ظله. حيث إن أهم السلع الغذائية 
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والسلع ذات العالقة باملسكن والتعليم واملواصالت باإلضافة إىل التبغ، والتي يستحوذ اإلنفاق عليها باملتوسط 
يف املجتمع الفلسطيني عىل أكرث من 60 يف املئة من دخل األرس، بناء عىل بيانات مسوح إنفاق واستهالك 
األرسة التي يصدرها الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ما يعني أن التضخم يف أسعارها يبتلع دخل املواطن 
ويؤثر عىل مستوى اإلنفاق عىل باقي السلع، بل قد يعدم اإلنفاق عىل أي سلع أخرى1. وكان ميكن للحكومة 
املحلية أن تسلك طريقاً مختلفاً لدعم اإلنتاج املحيل عرب فرض رضائب أعىل عىل البضائع املستوردة، حيث 

إن فروقات األسعار بني املنتج املحيل واألجنبي ستؤدي بالرضورة إىل زيادة الطلب عىل املنتجات املحلية2.

القطاع الخاص والحكومة عىل تأجيل االستفادة من الحوافز  التوافق الذي جرى بني ممثلني عن  يبدو أن 
واإلعفاءات املنصوص عليها يف قانون تشجيع االستثامر طوعياً لسنتني دون اإلجحاف بالحقوق، وعىل عدم 
تجاوز السقف األعىل للرضيبة التصاعدية عىل الدخل الخاضع للرضيبة للشخص املعنوي عن نسبة 20 يف 
إجراء تعديالت حسب  املطاف إىل  نهاية  الذي قد يحتاج يف  األمر  التطبيق،  يُعاين من إشكاليات يف  املئة، 
األصول عىل قانون تشجيع االستثامر رقم )1( لسنة 1998 وتعديالته، كون تلك الحوافز واإلعفاءات ممنوحة 
بقوة هذا القانون. وللعدالة الرضيبية، فإنه ينبغي إعادة النظر يف فلسفة وأهداف القانون املذكور بحيث 
ال تقترص تلك الحوافز واإلعفاءات الرضيبية عىل الرشكات الكربى التي يزيد رأس مالها عىل 250 ألف دوالر 
أمرييك )تعديالت 2011(، ويتم استثناء املشاريع الصغرية واملتوسطة من الحوافر واإلعفاءات الرضيبية، وقد 
باتت متثل األغلبية الساحقة )99 يف املئة( من املؤسسات القامئة واملسجلة يف فلسطني وتوظف العدد األكرب 
من املستخدمني، عالوة عىل وجود اعتبارات سياسية تتطلب إعادة النظر يف التعديالت التي جرت عىل قانون 

تشجيع االستثامر تتمثل يف الحفاظ عىل األرض3.

رضيبة الدخل ورضيبية القيمة املضافة: 

األكرب  الجزء  والتبغ(،  املحروقات  والجامرك ورضيبة  املضافة  القيمة  )رضيبة  املبارشة  غري  الرضائب  تشكل 
للدولة،  املالية  السياسة  أدوات  أهم  من  الدخل  رضيبة  وتعترب  الفلسطينية.  السلطة  خزينة  إيرادات  من 
الدولة من  الدخل بني فئات املجتمع وعىل تعدد حاالتها االقتصادية. حيث تعمد  خصوصاً إلعادة توزيع 
خالل السياسات الرضيبية إىل تحقيق نوع من العدالة االقتصادية بني أفراد املجتمع، من خالل توفري بنود 
قانونية تخفف األعباء الرضيبية عىل الفئات الفقرية عىل سبيل املثال، أو تحاول مراعاة األحوال االجتامعية 
للمواطنني، مثل الحالة الزوجية. ويف حاالت أخرى فإن هذه السياسة الرضيبية تعترب أداة لتحسني مستويات 
التعليم، أو البحث العلمي، وبالتايل يتم إعفاء الفرد من رضيبة أي نفقات تعليمية له أو ألوالده أو مصاريف 
أخرى متعلقة بالبحث العلمي لتشجيعه. كام ميكن أن تستخدم السياسة الرضيبية يف تشجيع مهن ال يوجد 
للدولة وذات جدوى.4وتعترب رضيبة  للفرد ولكنها مهمة  املادية  الناحية  إقبال ألنها غري مجدية من  عليها 

واالقتصادية  االجتامعية  السياسات  العام 2014«. مرصد  نهاية  املئة  الطاقة 30 يف  أسعار  »ارتفاع  رياحي وجابر. 2012.   1

–فلسطني.

2 عمرو، موىس. 2006. رضيبة القيمة املضافة وعالقتها برضيبة الدخل. جامعة النجاح الوطنية –نابلس. الرابط اإللكرتوين: 

http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/value_added_tax_and_its_relatoinship_

with_incom_tax.pdf

3 عابدين، عصام. 2012. »مالحظات قانونية عىل القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل«. صادرة عن مؤسسة 

»الحق«- رام الله.

4  قباجة، أحمد. 2012. الرضائب يف فلسطني: هروب األغنياء وأعباء جديدة عىل الفقراء. مركز بيسان للبحوث واإلمناء وشبكة 
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الدخل ورضيبة القيمة املضافة األكرث جدالً يف واقع النظام الرضيبي الفلسطيني إضافة إىل آلية إقرار القوانني 
نفسها يف ظل غياب أي سلطة ترشيعية.

وعىل الرغم من الجدل الدائر حول رضيبة الدخل وعدم تحقيقها العدالة االجتامعية بني املواطنني، إال أن 
نسبة رضيبة الدخل ال تتجاوز مساهمتها 7 يف املئة من إجاميل اإليرادات الرضيبية. ويرجع ضعف مساهمة 
رضيبة الدخل يف اإليرادات الرضيبية، إىل مشكلة التهرب الرضيبي، وعدم فتح ملفات عرشات األلوف من 
املكلفني الصغار من األطباء واملحامني واملهندسني وما شابه ذلك.5 كام أن ذلك ينطبق بشكل كبري عىل املحال 

التجارية والتي تعترب رضيبتها تقديرية، وبالعادة هناك مجال واسع للتهرب فيها.

جدول رقم )1(6 يبني اإليرادات املحلية والرضائب والجامرك )باملليون شيكل(:

النسبة من اإلجاميل2012

23.17 %1844.3اإليرادات الرضيبية

11.7 %930.5اإليرادات غري الرضيبية

70.6 %5616.8إيرادات املقاصة )الجامرك وغريه(

7957.6إجاميل اإليرادات

قليلة نسبياً، ولكن  املئة، وهي  املحلية تساوي نحو 23.17 يف  الرضيبية  اإليرادات  أن  الجدول  نالحظ من 
إذا جمعنا معها إيرادات املقاصة التي تشمل )الجامرك، رضيبة القيمة املضافة، رضيبة املحروقات، رضيبة 
الرشاء، رضيبة الدخل( فتصل إىل نحو 93.77 يف املئة من إجاميل اإليرادات املحلية. وهذا الرقم يدل عىل أن 
القاعدة الرضيبية التي يدفعها املواطن الفلسطيني سواء من خالل االسترياد واالستهالك والدخل عالية جداً 

بكل املقاييس.

دخل املواطن الذي ال يزيد عن 7 آالف دوالر سنوياً يدفع 5 يف املئة ضمن الرشيحة الرضيبية األوىل، بينام 
ميكن أن يكون هذا املبلغ هو أرباح لصاحب محل تجاري أو مطعم يف شهر واحد ويدفع أقل من ذلك. 
ويشري بعض التقارير الدولية إىل ضياع نصف مليار دوالر عن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من أموال 
الرضائب غري املبارشة، نتيجة عدم التزام بعض املستوردين والتجار الفلسطينيني بإظهار الفواتري، واستمرار 
عمليات تهريب البضائع إىل املناطق الفلسطينية. )وهذا الرقم كبري جداً ويعادل نصف العجز يف امليزانية 
 3.54 السلطة  موازنة  أن  فياض  سالم  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  أشار  حيث  الفلسطينية،  للسلطة  العامة 

مليارات دوالر للعام 2012 والعجز الجاري ينخفض إىل أقل من مليار دوالر(. 

اتفاق باريس  أُقّر مبوجب  النواقص يف نظام املقاصة الذي  الفلسطينية من أجل معالجة  تضغط الحكومة 
الرضيبي  التهرب  الحد من  إىل  اإلجراءات ستؤدي  العام 1994. وأن »هذه  الجانبني  املوقع بني  االقتصادي 
الذي يؤدي إىل خسارة استحقاقات مالية كبرية للسلطة الفلسطينية«. ومتثل جباية »إرسائيل« الرضائب التي 
تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ثلثي ميزانيتها. وتفوق مبلغ مليار دوالر أمرييك سنوياً. فيام تشكو 
وتعتقد  االقتصادي.  باريس  اتفاق  تنفيذ  وعقبات يف  الرضيبي  التهرب  بسبب  السلطة من خسائر شهرية 

املنظامت األهلية الفلسطينية – رام الله.

5  قباجة، أحمد. املرجع السابق.

6  وزارة املالية. 2012. »تقرير شهر كانون أول«. الرابط اإللكرتوين:

dec_2012_arb.pdf/246011/http://www.pmof.ps/documents/10180 
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التحكم  الفلسطينية يف  السلطة  إمكانية  إنشاء منطقة تخليص جمريك سيزيد من  أنه من خالل  الحكومة 
البضائع  بشأن  املعلومات  وتبادل  التخمني،  إجراءات  يف  وأيضاً  مناطقها،  إىل  املستوردة  البضائع  بتخليص 
الجمريك  باألمن  يعرف  ما  الحكومة  أنشأت  الرضيبي  التهرب  مواجهة  أجل  ومن  إرسائيل7.  من  املستوردة 

ملتابعة البضائع املهربة من« إرسائيل« إىل مناطق السلطة الفلسطينية8. 

وعىل الرغم من حجم األموال التي تفقدها الحكومة نتيجة عمليات التهريب، إال أن اآلليات التي ميكن أن 
تحّد من هذه العمليات، ما زالت غري واضحة، فيام أن الخيارات األخرى والتي تتمثل أساساً يف السيطرة 
عىل املعابر وبالتايل ضبط دخول البضائع، فهي مفقودة بفعل االحتالل. ومن ناحية أخرى فإن »إرسائيل« 
بحكم جبايتها أموال الرضائب، فإنها تتقاىض ما نسبته 3 يف املئة منها تذهب لصالح وزارة املالية اإلرسائيلية. 
وعملية التحويل للسلطة الفلسطينية غالباً ما تكون مرتبطة باألجواء السياسية ويستخدمها االحتالل عادة 

يف عقاب السلطة الفلسطينية.

غياب مراعاة الحالة االجتامعية يف النظام الرضيبي:

يشري الجدول التايل9 إىل العبء الرضيبي لرضيبة الدخل بني فردين أحدهام متزوج واآلخر غري متزوج، حيث 
يوضح حسابياً نسبة رضيبة الدخل من دخل الفردين إذا افرتضنا تساوي دخليهام. ويتبني من خالل نتائج 
الحسابات أنه ال يوجد يف قانون رضيبة الدخل أي اعتبار للحالة االجتامعية للمتزوج عن غري املتزوج. وتفرض 

عليهام رضيبة دخل متساوية كنسبة وكمبلغ صاٍف.

شخص غري متزوجشخص متزوج مع أطفالالحالة االجتامعية

2800028000الدخل )$( )سنوي(

72007200اإلعفاء الرضيبي

2080020800الدخل الخاضع للرضيبة

500500رضيبة الرشيحة األوىل )5 %(

1080010800الدخل املتبقي بعد فرض رضيبة الرشيحة األوىل

10801080رضيبة الرشيحة الثانية )10 %(

00الدخل املتبقي بعد فرض رضيبة الرشيحة الثانية

00رضيبة الرشيحة الثانية )15 %(

15801580مجموع الرضيبة املستحقة

2642026420صايف الدخل بعد الرضيبة

6 %6 %نسبة الرضيبة للدخل

7  القدس العريب. »السلطة الفلسطينية وإرسائيل تبحثان تطوير نظام رضيبة املقاصة بني الجانبني«. )تاريخ الدخول: 

2012/12/15(. الرابط اإللكرتوين:http://www.alquds.co.uk/scripts/print.asp?fname=data يف املئة5C2012 يف 

5C01x45.htm5-01 يف املئةC085 يف املئةC08املئة

8 األحمد، صخر. 2005. ظاهرة انتقال عبء الرضائب غري املبارشة. جامعة النجاح الوطنية –نابلس. 

9  قباجة، أحمد، مصدر سبق ذكره.
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ويف حالة أخرى، فإن هنالك اتجاهاً لدى بعض الدول لتشجيع الزواج وإنجاب األطفال، فإن الدولة تشجع 
املتزوجني من خالل إعفائهم من أعباء رضيبية مقارنة بغري املتزوجني أو غري املنجبني، حيث تفتح الدولة 
املجال بدفع الرضائب بشكل مشرتك للمتزوجني وباستخدام طريقة دمج الدخل لألزواج. ويف الوقت نفسه 
األزواج عن  يزيد من إفصاح  العمل. وبشكل عام فإن ذلك  السيدات لالندماج يف سوق  فإن ذلك يشجع 

مداخيلهم الحقيقيّة.

أن  يظهر  فإنه  التايل(  الجدول  )أنظر  الدخل  دمج  طريقة  عىل  الرضيبة  لألعباء  إجراء حساب  ومن خالل 
العبء الرضيبي املناط باألزواج يف حالة الدمج هو أعىل منه يف حالة دفع الرضيبة بشكل فردي )كل زوج 
عىل حدة(. بل عىل العكس فإن نسبة الرضيبة ترتفع يف حالة التقدم بإفصاح رضيبي بناء عىل دمج الدخول 
لألزواج. وليس هنالك أيضاً أي إعفاءات تخص األوالد، وال األزواج عىل حد سواء، بحيث ال تأخذ باالعتبار 

األعباء املالية اإلضافية املفروضة عىل املتزوجني يف حالة وجود األوالد.

مل يرش قانون الرضيبة الفلسطيني إىل أي إعفاءات تخص الحالة االجتامعية لألفراد. ويعكس القانون تساوياً 
)أو تزايداً( يف العديد من الحاالت التي يجب فيها وجود تباين يف نسب دفع الرضيبة، وباتجاه التخفيف 
من العبء الرضيبي.10 ومع االحتجاجات عىل قانون الرضيبة التي خاضتها النقابات املختلفة، أجرى مجلس 
الوزراء تعديالً عىل الرشائح الرضيبية زاد من نسبة مساهمة الطبقات الغنية. وهذه املرة قادت االحتجاج 
الجديد أصبح ميس بشكل كبري مصالحهم. ونتيجة  التعديل  الن  نظراً  الخاص يف فلسطني،  القطاع  رشكات 
الرضيبية  الرشائح  عىل  تعديالت  بإدخال  قراراً  الوزراء  مجلس  أصدر  الحكومية،  األطراف  من  لضغوطات 

املختلفة، وأصبحت عىل النحو اآليت بالشيكل:

40000 ألف بنسبة 5 يف املئة 

40001- 80000 بنسبة 10 يف املئة

800001-125000 بنسبة 15 يف املئة 

وما زاد عن 125001 فام فوق بنسبة 20 يف املئة.

ووفقا للتقسيم السابق فانالرشائح الرضيبية املجتمع الفلسطيني أصبحت 4فئات بدالً من 3 فئات كانت يف 
السابق عىل النحو التايل)ومتثل األوىل كل من يحصل عىل دخل شهري يبدأ من 2501 شيكل وحتى 5833، 
الثانية فتفرض عىل من يرتاوح دخله الشهري ما بني 5834 حتى 9167 شيكل، أما الرشيحة  أما الرشيحة 
الثالثة فتفرض عىل كل من يزيد دخله الشهري عن 9168 شيكل(. وهذا ما خفف من االحتجاجات ضد 
الحكومة بإضافة رشيحة رابعة من ذوي الدخول العالية، ويف مقابلتحميل أعباء إضافية لذوي الدخل املرتفع 

مل يتمتخفيف األعباء عن الفئات األخرى متدنية الدخل.

أما بالنسبة لإلعفاء واالحتساب الرضيبي فهو يتم بالشكل اآليت11:

الرضيبية  اإلعفاءات  باالعتبار  املعنوي بعد األخذ  الخاضع للرضيبة للشخص  الدخل  التوصل إىل صايف  يتم 
السنوية عىل دخله املتحقق. حيث تأخذ اإلعفاءات باالعتبار الحالة العائلية للشخص املعنوي املقيم بشكل 

10  قباحة، أحمد، املصدر السابق.

11  قباجة، أحمد. مصدر سبق ذكره.
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من  تعترب  التي  أو  املواطنني،  بني  تشجيعها  إىل  الدولة  تهدف  التي  األنشطة  بعض  إعفاء  تراعي  كام  عام، 
الحاجات األساسية للمواطن. وبشكل عام يجب تقديم مستندات تثبت حق الشخص املعنوي يف هذا اإلعفاء. 
وقد أعفى قانون الرضيبة للعام 2004 الشخص املعنوي مام ال يزيد سنوياً عىل اثني عرش ألف دوالر أمرييك 
أو إجاميل الدخل الخاضع للرضيبة يف أي سنة من السنوات أيهام أقل. يف ما يتعلق بقانون الرضيبة للعام 
2007، فقد تم تعديل اإلعفاءات السابقة للوصول إىل الدخل الخاضع للرضيبة. وقد تم جمع كل اإلعفاءات 
بإعفاء إجاميل عام. حيث مينح الشخص الطبيعي املقيم إعفاء سنوياً يعادل سبعة آالف ومئتي دوالر أمرييك، 
مقابل إلغاء بعض اإلعفاءات األخرى والواردة يف قانون العام 2004. وبشكل عام، مينح هذا القانون مجلس 
الوزراء وبتنسيب من وزير املال تعديل اإلعفاءات املمنوحة كلياً أو جزئياً وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة. 

وباإلضافة لإلعفاء اإلجاميل فقد وردت إعفاءات مبالغ أخرى إضافية، وهي كام يأيت:

املبلغ الفعيل املدفوع ملوظفي ومستخدمي القطاع العام كمواصالت ثابتة. أما ملوظفي أو مستخدمي ·	
القطاع الخاص فيعفى املبلغ الفعيل الذي يدفع كمواصالت فعلية أو 10 يف املئة من إجاميل الراتب، 

أيهام أقل.

مساهمة املوظف أو املستخدم يف صناديق التقاعد أو االدخار أو التأمني الصحي أو الضامن االجتامعي، ·	
وأي صناديق أخرى )برشط موافقة وزير املال(.

خمسة آالف دوالر ملرة واحدة فقط كإعفاء رشاء أو بناء املساكن. أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعيل ·	
املدفوعة من الشخص عىل قرض أنفق عىل رشاء أو بناء مسكن، وبحد أقىص ألفي دوالر أمرييك سنوياً.

أما يف العام 2011، فقد صدر قرار بقانون عّدل اإلعفاءات السابقة، باإلضافة إىل تغيري العملة. بحيث عدلت 
اإلعفاءات اإلجاملية لتصبح ثالثني ألف شيكل سنوياً بدالً من 7200 دوالر أمرييك سنوياً. باإلضافة ملا يأيت:

ستة آالف شيكل سنوياً لقاء اإلنفاق عىل دراسة الشخص الطبيعي الجامعية أو دراسة زوجته أو أي من ·	
أوالده يف جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى الثانوية العامة، باستثناء من حصل عىل منحة 

أو بعثة وكحد أقىص طالبان يف السنة.

الفعيل ·	 الفوائد  مبلغ  من  إعفاء  أو  بناء سكن،  أو  كإعفاء رشاء  فقط  واحدة  ملرة  شيكل  ألف  ثالثون 
املدفوعة عىل قرض بنيك أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفق عىل رشاء أو بناء مسكن وبحد أقىص أربعة 

آالف شيكل سنوياً عىل أن ال تزيد عن عرش سنوات كحد أعىل.

ويف التعديل نفسه، خفضت الحكومة الرضيبة عىل بعض أنواع العقود االستشارية من 10 إىل 5 يف املئة، 
وهي تنطبق عىل الكثري من أصحاب املهن الحرة واالستشاريني. وأصبح اإلعفاء من الرضيبة ملن يقل دخلهم 

عن سبعة آالف دوالر يف العام.

واتجهت الحكومة إىل رفع رضيبة القيمة املضافة لتصل إىل 15.5 يف املئة وهي مرشحة لالرتفاع هذا العام 
مبعدل 1 يف املئة، ما يعني زيادة يف ارتفاع أسعار السلع. إن رفع رضيبة القيمة املضافة هو أحد العوامل 
الداخلية املؤثرة بشكل غري مبارش عىل ارتفاع األسعار، كونها عبارة عن نسبة من أسعار البيع، يتوىل التجار 
فيها دور الوسيط بني الحكومة واملواطن، بحيث يحّصلها التاجر من املواطن لينقلها إىل الحكومة. وبالتايل 
فإن رفع رضيبة القيمة املضافة يف اآلونة األخرية شكل أحد العوامل التي ساهمت يف رفع أسعار السلع يف 
األرايض الفلسطينية. عدا عن هذه الرضيبة يتم فرضها عىل كل املواطنني سواء أكانوا أغنياء أو فقراء معدمني.
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الحكومة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  الحكومة.  لخزينة  دخالً  واألكرث  األعىل  وهي  املحروقات  رضيبة  بقيت 
اإلرسائيلية تقتطع ما يعرف« برضيبة البلو« البالغة 2.95 شيكل عن كل لرت يباع سواء يف«إرسائيل« أو يف 
البالغة 16.5 يف املئة، مبعنى أن هناك أكرث من 4  القيمة املضافة  الفلسطينية غري رضيبة  مناطق السلطة 
الواحد يذهب إىل  البنزين  لرت  املئة من سعر  السوق. أي 55 يف  يباع يف  بنزين  شيكل رضيبة عن كل لرت 
الرضائب.12 وستشهد املرحلة املقبلة ارتفاعاً حاداً يف الرضائب املفروضة عىل الطاقة، إضافة إىل رضيبة القيمة 
املضافة، عىل الرغم من حديث وزير املال الفلسطيني عن إجراءات التقليص التي تساهم يف التخفيف من 
عجز املوازنة وتزيد من اإليرادات، وأضاف الوزير، أن الحكومة اتخذت قراراً بتوحيد اإلدارة الرضيبية للحد 
من التهرب الرضيبي، كذلك اتخذت إجراء له عالقة بالسيارات »رفعنا رضيبة الرشاء عىل السيارات واتخذنا 
إجراء، له عالقة باستريادها بعد أن أشبع السوق، من شأنه أن يرفد الخزينة مببلغ 50 مليون شيكل سنوياً«13.

يضيف وزير املال »الحكومة مل ترفع الرضائب إال يف البند املتعلق بالسيارات، ونحن نعمل من أجل الحصول 
الهيئات من اجل  النفقات إىل الحد املمكن. نحن نفكر بكل يشء ونود إرشاك جميع  عىل متويل وخفض 
تخفيض النفقات ...كل املواضيع قيد الدراسة وال يوجد أي إجراء قيد التطبيق حتى اللحظة«. ولفت إىل أن 
هناك عجزاً كبرياً يف املوازنة، والحكومة بصدد البحث والنقاش حول كيفية سد هذا العجز، إما من خالل 
متويل خارجي، وإما من خالل اتخاذ إجراءات تخفض النفقات وتزيد اإليرادات«. وتطرق وزير املال إىل أن 
الجانب اإلرسائييل دفع أموال الرضائب عن شهر 12 واقتطع منه فاتورة الكهرباء واملياه، مشرياً إىل ان إرسائيل 

مل تحول لغاية اللحظة مستحقات شهر يناير«14

هذه اإلجراءات وحدها ليست كافية لسداد العجز أو تقليل االعتامد عىل املانحني. فالحكومة تجنبت يف تلك 
املرحلة الحديث عن تفاصيل إجراءات التقشف التي ميكن اتخاذها، والتي ميكن أن ال تحظى بشعبية وقبول 
من قبل الناس. وتراهن الحكومة عىل خفض تكلفة فاتورة الكهرباء واملاء عرب تركيب أنظمة الدفع املسبق 
وتحديداً يف املخيامت. إال أن الكيفية التي ستفرض بها الحكومة هذا النظام غري واضحة، عدا عن تصاعد 
األصوات الرافضة لهذا النظام، نظراً الرتفاع نسب البطالة والفقر يف املجتمع الفلسطيني. ومن منظور العدالة 

فإن كثرياً من الالجئني يعتربون أن الرضائب التي يدفعونها ال يتلقون خدمات مقابلها.

خدمات الدين العام:

يشكل الدين واحدة من اإلشكاليات اآلخذة يف التصاعد يف السلطة الفلسطينية. وكشف وزير املال الفلسطيني 
أن موازنة 2012 أقفلت عىل مديونية وصلت إىل نحو 400 مليون دوالر منها 200 مليون فوائد للبنوك و200 
املديونية  أن  موضحاً  كاملة،  املوظفني  رواتب  تغطية  متت  حني  يف  الخاص،  القطاع  من  للموردين  مليون 
الخارجية وصلت إىل مليار دوالر والداخلية 1.380 مليار دوالر للبنوك، ونحو مليار لصندوق التقاعد15، يف 

12  رياحي، جابر. مصدر سابق.

13  وزارة املالية. »قسيس: نبحث إجراءات تقليصية وموازنة العام 3.6 مليار«. )تاريخ الدخول: 2013/2/9(. الرابط 

http://www.pmof.ps/web/guest/61 :اإللكرتوين

14  املصدر السابق.

15  وكالة معا اإلخبارية. 2013/2/7. »قسيس: عجز موازنة السلطة يبلغ 1.375 مليار دوالر ولدينا تصورات للتقشف«. 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=563271 :الرابط اإللكرتوين
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الوقت الذي ترتفع فيه خدمات الدين العام، والتي حسب وزير املال، وصلت إىل 200 مليون دوالر استحقت 
كفوائد للبنوك املحلية، وهو ما يعادل أكرث من راتب شهر كامل لكل موظفي القطاع العام.

الدين مرشح للتفاقم مع استمرار األزمة املالية، واالتجاه العام لدى الحكومة هو فتح أبواب جديدة لالقرتاض، 
املركزي  البنك  بوساطة  الدويل  النقد  صندوق  من  دوالر  مليار  بقيمة  قرضاً  أخرياً  الحكومة  طلبت  حيث 
اإلرسائييل. ورفض صندوق النقد الدويل طلب »إرسائيل« هذا ألنه مل يرغب يف أن يسجل سابقة لحصول دولة 

عىل قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس دولة.

فيرش،  ستانيل  اإلرسائييل  املركزي  البنك  فياض ورئيس  سالم  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  إن  هآرتس  وقالت 
وكالهام مسؤوالن سابقان يف صندوق النقد، قررا أن تطلب إرسائيل هذا القرض قصري األجل، ألن السلطة 
الفلسطينية ليست عضواً وال ميكنها الحصول عىل دعم مايل من الصندوق16. وهذا ما يربز الحاجة إىل دراسة 
تأثري عمليات االقرتاض التي تقوم بها الحكومة وتأثري خدمات الدين املرافقة لها عىل عملية التنمية بشكل 

عام.

النظام الرضيبي الفلسطيني بني إشكالية الترشيع وتحقيق العدالة:

سجلت العديد من املنظامت مالحظات قانونية واجتامعية عىل التعديالت التي أُدخلت عىل النظام الرضيبي 
سواء من قبل النقابات املهنية والعاملية أو من اتحادات املزارعني، والتي شملت رضيبة عىل الزراعة، وهذا 
اقتصاد صمود.  الذي يبحث ويدعو إىل  التنموي  السياق  بانتقادات حادة جداً ألنه مخالف لكل  ما قوبل 
وكشف الباحث القانوين عصام عابدين )محام وباحث قانوين – مؤسسة الحق( عن العديد من املالحظات 
أثار جدالً واسعاً يف الشارع الفلسطيني.  النظام الرضيبي الذي  التي اعرتت  القانونية والسياسية  والثغرات 
هذه املالحظات طالت عدة محاور أساسية يف عملية الترشيع وآليتها الناتجة من االنقسام والذي أدى إىل 

غياب مجلس ترشيعي، وهي عىل النحو اآليت17:

أوالً: يف اإلطار العام

قدمتها . 1 التي  الترشيعات  رزمة  من  وغريه  الدخل  رضيبة  بشأن  بقانون  القرار  جدوى  قراءة  ينبغي 
املحدودة  املالية واالقتصادية وخياراتها  إطار سياساتها  للعام 2012 يف  التقشفية  الحكومة يف خطتها 
بفعل اتفاقية أوسلو وتبعاتها األمنية واالقتصادية )بروتوكول باريس( املخالفة ألحكام القانون الدويل 
اإلنساين، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد بطالن أية اتفاقيات تعقدها السلطة الواقعة تحت 
االحتالل مع دولة االحتالل إذا كانت تنتقص من حقوق املواطنني املحميني الواقعني تحت االحتالل، 
االقتصادية  الفاتورة  االحتالل  قوة  تتحمل  أن  وجوب  تؤكد  التي   1907 لعام  الهاي  اتفاقية  وكذلك 
والنفقات املالية الحتاللها. وينبغي قراءتها أيضاً، يف إطار الخلل البنيوي يف التعاطي مع األداة املالية 

الرابط   .)2013/1/25 املوقع  دخول  )تاريخ  الفلسطينية«.  للسلطة  دولياً  قرضاً  تطلب  »إرسائيل  نت.  الجزيرة.    16

41a7-a8e3-aa84092d9724-1842-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/3aadb6c5:اإللكرتوين

17  يعتمد هذا القسم عىل: عابدين، عصام. 2012. »مالحظات قانونية عىل القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة 

الدخل«. صادرة عن مؤسسة »الحق«- رام الله.
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للحكومة، خصوصاً وأن موازناتها العامة ال زالت تفتقر إىل الخطط التنموية، وإىل األولويات يف عملية 
اإلنفاق، وإىل سياسة ضبط وترشيد يف النفقات العامة التي تضاعف حجمها ثالث مرات منذ العام 2000 
مقابل االعتامد عىل إيرادات يف معظمها غري مؤكدة. وتفتقر إىل توزيع عادل لقطاعات املوازنة، وال زال 
بند الرواتب واألجور بفعل تراكم السياسات الخاطئة يستنزف ثلثي اإليرادات مبا يجعل هامش املناورة 
محدوداً للغاية. وال زالت التعيينات والرتقيات يف القطاع العام تجري عىل قدم وساق يف ظل تساؤالت 
حول مدى شفافيتها واحرتامها قانون تنظيم املوازنة العامة واملوازنات املقرة. وهنالك تساؤل هام حول 

مدى وجود رقابة أساساً عىل عملية تنفيذ املوازنة العامة. 

أدوات التدخل املتوازن التي ينبغي أن تحرتم أوالً مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح، ومن ثم . 2
ينبغي أن توازن بني موضوع جباية الرضائب والرسوم وغريها، وبني مدى وجود خطط تنموية وتطبيقها 
أمان اجتامعي، وضامن  املعيشة، وتوفري شبكة  الفقر والبطالة وغالء  للحد من مشكالت  عىل األرض 
عدالة اجتامعية، وحامية الفئات املهمشة، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم املشاريع الصغرية واملتوسطة 
التي تشكل عامد االقتصاد الفلسطيني، وحامية املنتج املحيل، وحامية السوق، ودعم الزراعة والصناعة 

والصادرات، وقناعة بعدم إمكانية الحديث عن فلسفة اقتصاد حر يف ظل وجود احتالل. 

يستند القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل يف إصداره إىل املادة )43( من القانون . 3
األسايس، وال ينطبق عليه الرشط الدستوري الوارد يف النص املذكور والخاص بوجود »رضورة ال تحتمل 
التأخري« لصحة عملية إصداره من الناحية الدستورية، ألنها تعني باملفهوم املستقر دستورياً وقضائياً 
تهدد  أو  السلطة،  مؤسسات  أو  أو جزيئ ألجهزة  كيل  بانهيار  تهدد  وحال  داهم  وجود خطر جسيم 
الوحدة الوطنية وال ميكن مواجهته باإلجراءات الترشيعية املعتادة، مبا يستدعي تدخالً استثنائياً من 
القرار بقانون، ملواجهة هذا الخطر الجسيم، ومن دون املساس بأية ترشيعات ال  الرئيس، من خالل 
الفلسطيني ال  القرار بقانون، ال يشكل حاجة ماسة لالقتصاد  تتعلق بطبيعة الخطر. وحيث إن هذا 
تحتمل التأخري، أي مبعنى أن عدم إصداره ال يشكل تهديداً لالقتصاد الفلسطيني ينذر بتبعات خطرية، 
خصوصاً وأن تلك اإليرادات الرضيبية ال تشكل أكرث من 6-7 يف املئة من حجم اإليرادات املحلية، فإنه 
من الصعوبة أو االستحالة التسليم بصحة هذا القرار بقانون من الناحية الدستورية، وال سيام يف ظل 
عدم وجود فراغ قانوين أصالً يف الترشيع الرضيبي، مع وجود قانون رضيبة الدخل رقم )17( لسنة 2004 
الصادر عن املجلس الترشيعي صاحب االختصاص الدستوري األصيل يف الترشيع. وما قيل بشأن القرار 
بقانون لعام 2011 بشأن رضيبة الدخل ينطبق عىل القرارات بقوانني التي صدرت يف األعوام 2007 

و2008 و2009 وعدلت قانون رضيبة الدخل لعام 2004.

لقد تفردت الحكومة بإعداد القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل ورفعه إىل رئيس . 4
السلطة إلصداره بقرار قانون، من دون أي نقاش مجتمعي أو مشاركة يف عملية اإلعداد قبل اإلقرار 
والنرش يف الوقائع والنفاذ، علامً أن مدير عام دائرة رضيبة الدخل قد رصح بأن إعداد هذا القرار بقانون 
قد استغرق خمسة عرش شهراً، ويلقى هذا القرار بقانون معارضة من مجموعة العمل الربملانية الخاصة 
بالشأن املايل واالقتصادي التي أوصت يف تقريرها الصادر بتاريخ 2011/11/16 بوقف العمل به. كام 
ويلقى معارضة من عدد من الخرباء ومن القطاع الخاص عالوة عىل املعارضة الشعبية. مع التذكري بأن 
الحكومة الحالية هي »حكومة تسيري أعامل« بعد أن قدمت استقالتها يف شباط 2011، وال يصح لها 
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دستورياً إعداد مرشوعات قوانني ورفعها للرئيس لإلقرار وقيامها بهذا اإلجراء يشكل مخالفة دستورية 
من  تتخذ  أن  األعامل  تسيري  لحكومة  يجوز  ال  أنه  تؤكد  والتي  األسايس  القانون  من   )3/78( للامدة 

اإلجراءات إالّ ما هو الزم ورضوري لتسيري األعامل التنفيذية ليس إالّ.

إيضاحية« . 5 تقدم »مذكرة  أن  الحكومة  ينبغي عىل  كان  ما سبق ذكره، فقد  اإلجحاف بحق  من دون 
ح فيها مدى دستورية هذا القرار بقانونه  للقرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل توضِّ
التهرب  الحد من  قدرته عىل  واالقتصادية، ومدى  االجتامعية  وانعكاساته  وأهدافه وغاياته  وفلسفته 
الرضيبي، مع تفسري كامل لكافة النصوص القانونية الجديدة التي جاء بها مقارنة مع ما ورد يف قانون 
رضيبة الدخل رقم )17( لسنة 2004 الصادر عن املجلس الترشيعي جهة االختصاص الدستوري األصيل.

ثانياً: يف نصوص القرار بقانون بشأن رضيبة الدخل

مينح القرار بقانون يف املادة )5/16( مجلس الوزراء بتنسيب من وزير املال صالحية تعديل الرشائح . 1
والنسب الرضيبية، كام ومينح يف املادة )2/12( مجلس الوزراء بتنسيب من وزير املال أيضاً صالحية 
أو جزئياً، وتلك الصالحيات تشكل مخالفة دستورية مبارشة ألحكام  تعديل اإلعفاءات الرضيبية كلياً 
وتعديلها  والرسوم،  العامة  الرضائب  »فرض  أن  عىل  تنص  والتي  األسايس،  القانون  من   )88( املادة 
وإلغاءها، ال يكون إالّ بقانون، وال يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إالّ بقانون«. مبا يعني أيضاً أن 
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2012/1/1 بتعديل الرشائح والنسب الرضيبية والذي جرى تجميده 
تلك  الحكومة  العامل مينح  نظام يف  أي  يوجد  أنه ال  إىل  االنتباه  قرار غري دستوري. ويجب  هو  مؤقتاً 

الصالحية الترشيعية غري الدستورية.

مينح القرار بقانون بشأن رضيبة الدخل الجهات املكلفة بتنفيذه )وزير املالية ومدير عام دائرة رضيبة . 2
الدخل واملقدر( صالحيات إدارية ومالية بل وقضائية واسعة وغري مربرة قانوناً، وتصطدم يف جوانب 
الرضيبي  الفحص  عنوان  تحت  الواردة   )23( باملادة  يتعلق  ما  ومنها  الدستورية،  بالنصوص  عديدة 
املفوضني  الدائرة  الدخل وموظفي  املكلفني، والتي منحت مدير عام دائرة رضيبة  ومراجعة سجالت 
خطياً أثناء قيامهم بأعاملهم صالحيات »الضبط القضايئ«، علامً بأن تلك الصالحية القضائية مُتنح عادة 
الحال  فكيف  األمنية،  األجهزة  منتسبي  لجميع  وليس  األمنية،  األجهزة  داخل  محددة  لفئات  وقانوناً 
إْن كنا أمام موظفني مدنيني ذوي صفة إدارية، كونها متس بالحقوق والحريات الشخصية وتصل حد 
االحتجاز والقبض عىل األشخاص، مع اإلشارة إىل أن هذا النص مستحدث فقط يف القرار بقانون 2011، 
وال نؤيد إطالقاً هذا امليل ملنح تلك »الصفة القضائية« يف عدد من الترشيعات ذات الطابع االقتصادي 
وليس فقط هذا الترشيع؟! ومن الغريب أيضاً أن يرد يف املادة )4/28( الواردة تحت عنوان االعرتاض 
بدخل  تتعلق  معلومات  لديه  أن  يعتقد  شخص  أي  »يستجوب«  أن  للمقدر  يجوز  أنه  التقدير  عىل 
املعرتض عىل التقدير علامً بأن هذا اإلجراء )االستجواب( هو من أخطر إجراءات التحقيق التي تختص 

بها حرصاً النيابة العامة.

أو َمن يفوضه  للمدير،  بالنص الرصيح  الواردة تحت عنوان تحصيل الرضيبة  املادة )33(  كام وتجيز 
خطياً، مامرسة كامل الصالحيات املخولة »للحاكم اإلداري« )نص مستحدث يف تعديالت 2011(، علامً 
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بأن قانون تحصيل األموال األمريية لعام 1952 الذي أحال إليه النص املذكور يُعرّف الحاكم اإلداري بأنه 
»أكرب موظف إداري يف العاصمة واللواء والقضاء«!

كام وتجيز املادة )33( أيضاً للمدير أو َمن يفوضه الحجز عىل أموال املكلف أينام وجدت بقرار من 
املحكمة املختصة، وكذلك الطلب من املحكمة املختصة منع أي مكلف من مغادرة البالد قبل تسوية 
مع  العام!  النائب  بها  يختص  التحفظية  القضائية  اإلجراءات  أو  الطلبات  مثل هذه  بأن  علامً  ديونه، 
اإلشارة إىل أن قانون رضيبة الدخل 2004 قد عاىن من تلك اإلشكالية القانونية، وإْن كان يشرتط موافقة 

وزير املال عىل طلب املدير يف مثل تلك األحوال.

وتجيز املادة )34( الواردة تحت عنوان »صالحية املدير بفرض رضائب مقطوعة« للمدير أو من يفوضه 
تحد  األشخاص يف  فئات معينة من  أو  فئة  بفرض رضيبة مقطوعة عىل  يقيض  قراراً  أن يصدر  خطياً 
للقانون األسايس الذي يؤكد أن فرض الرضائب أو تعديلها أو إلغاءها يكون بقانون بحيث تقترص حدود 
صالحيات املكلفني بتنفيذه عىل »التنفيذ فقط« ال عىل ترشيع فرض رضائب مقطوعة! علامً بأن قانون 
رضيبة الدخل 2004 قد عاىن من تلك اإلشكالية القانونية، وإْن كان يشرتط موافقة وزير املال وصدور 
تعليامت عن الوزير يحدد مبوجبها رضيبة دخل سنوية مقطوعة عىل فئة أو فئات معينة من املكلفني.

العقوبات، للمدير أن يجري مصالحة عىل جرائم تهرب  الواردة تحت عنوان  املادة )37(  كام وتجيز 
محكمة  اتخذتها  قضائية  إجراءات  أي  وقف  له  وتجيز  كام  القانون،  ألحكام  خالفاً  ارتكبت  رضيبي 
االختصاص يف مواجهة تلك الجرائم إىل ما قبل صدور الحكم القضايئ وإجراء املصالحة عىل تلك الجرائم 
وفقاً للمبالغ التي يحددها. ومثل تلك الصالحيات املمنوحة للمدير وإْن كانت واردة يف قانون رضيبة 
الدخل 2004 فإنها تُبدي تساهالً غري مربر يف »مكافحة جرائم التهرب الرضيبي« كام وتخلو من أية 
إجراءات أو ضامنات تكفل عدم الغلو يف استخدام تلك الصالحيات، وقد تشكل مدخالً للفساد اإلداري 

واملايل، وال شك يف أنها متس باستقالل القضاء باملحصلة النهائية.

وتذهب املادة )45( من القرار بقانون بعيداً يف منح الصالحيات الترشيعية ملجلس الوزراء عىل حساب 
القانون األسايس وقانون السلطة القضائية بقولها »يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام 
هذا القرار بقانون مبا فيها نظام مكافآت موظفي الدائرة ونظام أصول املحاكامت املتبعة يف القضايا 
الحقوقية املقامة وفق أحكام هذا القانون مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن 
الدعوى وجميع  القضايئ ودرجات الطعن وإجراءاته ومحتويات الئحة الطعن وَمن له الحق يف رفع 
األحكام واإلجراءات الالزمة للسري يف الدعوى«! إذ من الواضح أن هذا النص يخالف العديد من األحكام 
الواردة يف القانون األسايس يف باب السلطة القضائية واألحكام الواردة يف قانون السلطة القضائية، فتلك 
اإلجراءات تنظم بقوانني قضائية، بل إن السلطة الترشيعية تحتاج دستورياً إىل أخذ رأي مجلس القضاء 
األعىل يف مثل تلك القوانني قبل إصدارها، عالوة عىل مخالفة النص ملبدأ الفصل بني السلطات وحدود 
الصالحيات الدستورية للحكومة. واألنظمة املتوارثة التي كانت سارية بخصوص استئناف ومتييز قضايا 
رضيبة الدخل وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم )140( لسنة 2005 بالئحة أصول املحاكامت الرضيبية 
يف استئناف ونقض قضايا رضيبة الدخل ال تقوى عىل مخالفة القانون األسايس. كام أن ما ورد يف النص 
الحكومة  تساؤالً يف ظل خطة  اآلن  يُثري  قد  الدخل  دائرة رضيبة  نظام مكافآت ملوظفي  املذكور من 

التقشفية للعام 2012.
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تحرص املادة )4/7( من القرار بقانون املتعلقة بالدخل املعفى من الرضيبة اإلعفاء الوارد عىل مكافأة . 3
نهاية الخدمة مبا ال يتجاوز شهراً عن كل سنة، أي مبعنى أنها تفرض الرضيبة عىل مكافأة نهاية الخدمة 
لعام  الدخل  قانون رضيبة  تأكيد  يف ظل  مربراً  يبدو  ال  الجديد  التوجه  الشهر. وهذا  يزيد عىل  فيام 
2004 عىل إعفاء مكافأة نهاية الخدمة كلياً من الرضيبة. كام وقد حذف النص املذكور دخل الشخص 
الطبيعي من املزارعني من قامئة الدخول املعفاة من الرضيبة علامً بأنه كان وارداً يف الدخول املعفاة 
من الرضيبة مبوجب املادة )14/6( من قانون رضيبة الدخل لعام 2004. وهذا اإلجراء غري مربر عىل 
دعم  يف  وأهميته  الزراعي  القطاع  وتشجيع  بدعم  للحكومة  املعلنة  السياسة  مع  ويتناقض  اإلطالق 

االقتصاد الفلسطيني. 

يرى خرباء يف االقتصاد واملالية العامة أن تحديد مبلغ اإلعفاء الرضيبي السنوي للشخص املقيم الوارد . 4
يف املادة )12( من القرار بقانون مببلغ )30000 شيكل( سنوياً، ينبغي أن يتم يف ضوء دراسة خط الفقر 
ومالءمته لذلك، حيث من املفرتض أن يزداد اإلعفاء بنسبة 25 يف املئة مرتفعاً عن خط الفقر، ولكن 

النص املذكور وضع حداً لإلعفاء مالمساً لخط الفقر تقريباً.

إن كرثة اإلحاالت عىل »األنظمة والتعليامت« التي ينص عليها القرار بقانون بشأن رضيبة الدخل من . 5
شأنها أن تخلق أجواء ضبابية وإشكاليات جدية يف ترجمة نصوصه عىل أرض الواقع كام أنها ال تعرّب عن 

سياسة ترشيعية حكيمة.

ينبغي إعادة النظر باملادة )46( من القرار بقانون املتعلقة برسيانه »بأثر رجعي«، والتي تنص عىل أن . 6
تُفرض رضيبة الدخل وتحصل عىل الدخول املتحققة يف سنة 2011 وما يتبعها حسب أحكام هذا القرار 
بقانون. فهذا التوجه ال ينسجم مع طبيعة النصوص القانونية ذات األثر املبارش يف التطبيق. كام أنه يخل 

مببدأ استقرار املراكز واملعامالت القانونية.
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التوصيات:

إن بقاء الفلسطينيني ضمن اتفاق باريس االقتصادي سوف يزيد من الضغوط االقتصادية واالجتامعية . 1
االقتصادي،  الطابع  ذات  االحتجاجات  من  جديد  لنوع  الباب  سيفتح  ما  وهذا  الفلسطينيني،  عىل 

وسيزيد من معدالت الفقر يف األرايض الفلسطينية.

معالجة التهرب الرضيبي وليس رفع الرضائب، هو ما عىل السلطة الفلسطينية العمل به وإيجاد . 2
اآلليات املناسبة لتحقيق العدالة يف دفع الرضائب بني الرشائح االجتامعية املختلفة.

عمليات االقرتاض غري املحسوبة والتي تذهب إىل سداد العجز يف املوازنة تتم بقليل من الشفافية . 3
وخارج املراقبة املجتمعية 

البضائع . 4 عن  كبرية  أفضلية  مينحها  رضيبي  نظام  عرب  املحيل  اإلنتاج  تشجع  رضيبية  سياسة  إقرار 
األجنبية املستوردة.
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