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 أهداف جسر التنمية

 
 
 

ية  ايا التنم ريف بقض ى التع ية إل ر التنم لة جس دف  سلس ته
ّراء       ن الق ع م ور واس ى جمه تلفة إل بها المخ يل جوان وأدوات تحل
ية    ريات التنم ين نظ ر ب ر جس رفتهم وتوفي رة مع يع دائ رض توس بغ

زاها وم ية ، ومغ ن ناح دة م ا المعق بة وأدواته ي بالنس ولها العمل دل
رى   ية أخ ن ناح ايا، م ذه القض ين به رار والمهتم انعي الق ي . لص وف

ي        د العرب ن المعه هامًا م ية إس ر التنم لة جس كل سلس ار تش ذا اإلط ه
راء   بة الق راء لمكت طة وإث راجع مبس ر م ي توفي ويت ف يط بالك للتخط

 .المهتمين بأمور التنمية في العالم العربي
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 سياسات االصالح الضريبي
 
 
 
 
 

 ناجي التوني. د: إعداد
 
 

 :مقدمة
 

تشكل الضرائب الجوهر األساسي ألي تشريع مالي للجهاز الحكومي خصوصًا بما               
ثله من أداة لتنظيم المسار المالي في الدولة          هي تمثل أحد أهم مصادر اإليرادات     ، ف تم

ثة،  ة الحدي ة للدول ي العام ا ف ى دوره ية إضافة إل داف اقتصادية واجتماع يق أه تحق
 . عديدة تختلف آثارها باختالف النظام االقتصادي السائد

 
األفراد ر، يتم فرضها على    إلزامية بدون مقابل مباش   وتعرف الضرائب بأنها مساهمة     

ام     اق الع م اإلنف رض دع تجارية بغ ات ال تلكات والمؤسس واع  . والمم ددت أن د تع وق
ا  ًا وظائفه ددت أيض رائب، وتع تقرار    ،الض يق االس دخل، وتحق ع ال ادة توزي ن إع  م

اط    يه األنم ية االقتصادية، وتوج ية التنم ار، وإحداث عمل ز االدخ االقتصادي، وتحفي
ى دورها األساسي المتمثل في تمويل       االستهالآية واال   ة عالوة عل قتصادية في الدول

 .اإلنفاق العام
 

ى تنمية المدخرات لدى            ا تسعى إل ند إصدارها التشريع الضريبي إنم ومات ع والحك
راد    اهم في تعزيز القدرة         واألف ذي ال يس تج أو ال ر المن يم مستوى االستهالك غي تحج

 تحاول من خالل النظام الضريبي تحقيق شيء        آما أنها . اإلنتاجية لالقتصاد الوطني     
دى أصحاب الدخول                    نها ل تحويل جزء م روة ب ع الث ية في توزي ة االجتماع من العدال
ض     حيح بع ى تص ًا إل ي أيض ي ترم ية، وه ول المتدن حاب الدخ ى أص ية إل العال
اق       يه اإلنف تهالآي وتوج اق االس يل اإلنف ى تقل تلجأ إل ادية، ف تالالت االقتص االخ

اق على البنود الجارية في         الحكومي    دال من اإلنف تكوين الرأسمالي اإلنمائي ب نحو ال
اريع        ى مش راتهم إل يه مدخ ى توج راد عل جيع األف ى تش افة إل ة، إض وازنة العام الم

 .إنمائية من خالل سياسات الدعم والحوافز واإلعفاءات الضريبية والجمرآية
 

 يهدف التشريع الضريبي إلى تنمية المدخرات وتحجيم      
االستهالك، وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الثروة،        

 .وتصحيح االختالالت االقتصادية
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وعاء الضريبة من تفرض عليه الضريبة أو من يتحمل الضريبة               سواء آان ويقصد ب
يشخصا   بارياطبيع ى فرض الضرائب . ا أو اعت ثة إل د اتجهت التشريعات الحدي ولق

 . ه المختلفة ثم الثروة بصفة استثنائيةعلى األموال وخصوصا الدخل من مصادر
 

 : ولقد تنوعت أنواع الضرائب على األوعية الضريبية، ومنها
 

تداول        - اق وال ى اإلنف تها الضرائب الجمرآية، ضريبة       : الضرائب عل ومن أمثل
 .المبيعات، ضريبة القيمة المضافة

دخل واألرباح      ال - ى ال ومن أمثلتها ضرائب على الدخل الشخصي      : ضرائب عل
 .وضرائب على أرباح الشرآات

روة واإلرث      ال - ى الث ومن أمثلتها ضريبة امتالك العقار وضريبة       : ضرائب عل
 .الترآات

 
 :اإلصالح الضريبيدواعي عملية  –أوال 

 
الم النامي أشكاال         رادات الضريبية تعود          تعاني دول الع تلفة من القصور في اإلي مخ

ريبي نفس       نظام الض يكل ال ي ه عف ف ى ض بابها إل وظائفه    أس ه ل ي أدائ وء ف ه، وس
 : ويمكن إجمال مشكالت العالم النامي فيما يلي . األساسية المنوطة به

 
 : ضعف الجهد الضريبي واختالل الجهاز المالي- 1
 

ية ضعفا واضحا في جهدها الضريبي        دول النام ) الحصيلة الضريبية(تعاني معظم ال
)Tanzi  ،1987        ،ي نقد الدول ذا  ). 1988 وصندوق ال الضعف يمكن قياسه من  وه

ة الضريبية،          وم الطاق  بأنها المقدرة اإلنتاجية لالقتصاد القومي      رفُتعَ التي   خالل مفه
وم  ة مطروحا منها مستوى االستهالك األساسي          ةمق أو بتعبير آخر   .  باألسعار الجاري

رادات يمكن تحصيله بواسطة الضرائب في حدود الدخل                        در من اإلي هي أقصى ق
رآيبته      ية لدافعي الضرائب          القومي وت بارات االجتماع صندوق (دون المساس باالعت

ي،  نقد الدول توقف ). 1998ال توى  وي ثل مس دة م وامل عدي ى ع د الضريبي عل الجه
اع    ة اتس ائم، ودرج يكل االقتصادي الق يعة اله وزيعه، وطب ريقة ت ي وط دخل القوم ال

توقف على األهدا               ه ي ا أن ونة للمجتمع، آم ين الطبقات المك ف اآلنية وطويلة الفجوة ب
 .األجل للسياسات االقتصادية، وعلى رأسها بالطبع السياسة المالية

 
د الضريبي في الدول النامية                يات ضعف الجه د عزت األدب ضمنها األقطار  ومن  ولق

 :األسباب التالية إلى ،العربية
 

اض  • ي انخف دخل القوم توى ال ى    مس ا إل ؤدي حكم ا ي نه، م رد م  ونصيب الف
يمة الض اض ق ن تحصيلهاانخف ة الضرائب . رائب الممك د فدال ى ح تمد إل تع
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نوي    ي الس دخل القوم ن ال رد م ى نصيب الف ر عل ون  . آبي ي يك ار الت فاألقط
ا تكون فيها نسبة الضرائب                     ادة م رتفعا ع يها م رد السنوي ف متوسط دخل الف
يها متوسط دخل الفرد                 بالد التي يكون ف ك ال ى من تل دخل القومي أعل ى ال إل

تثنى  ). Greenway and Sapsford, 1984(ا السنوي منخفض   وتس
 ).1995دهال، (معظم الدول العربية النفطية من هذه القاعدة 

ي           • وق ف وى الس ن دور ق ة م ر للدول ي دورا أآب ادية تعط م اقتص يادة نظ س
 . تخصيص الموارد

اق الع  • اع نط ية ماتس يات العين بادل      ، ل يات الت ن عمل ر م زء آبي تم ج يث ي ح
 .)Greenway, et al( عن طريق المقايضة ،لريفيوبخاصة في القطاع ا  

ا شكل القطاع الزراعي جزءا أآبر من النشاط في االقتصاد المحلي              آلما فكلم
 .(World Bank, 1991)تسبب ذلك في  ضعف الجهد الضريبي 

ال                 • نظمة في قطاع األعم بية م ر محاس ا  عدم مسك دفات ى صعوبة   م ؤدي إل ي
 .صةتقدير نتائج نشاط المشروعات الخا

اءات الضريبية في السياسة الضريبية خصوصا              • رة اإلعف ك التي يكون     آث تل
ية قطاع بذاته،           رغبة في تنم ية أو ال تثمارات األجنب ز االس نها تحفي الغرض م

 .آالقطاع الصناعي مثال
ا       • رائب م يل الض ولة بتحص ئة المخ ي واإلداري للهي از التنظيم عف الجه ض

 . نب الضريبييساعد على انتشار ظاهرة التهرب والتج
غير المداخيل  من   حيث يكون جانبا آبيرا      اتساع نشاطات القطاع غير المنظم      •

 .رقابة الدولة، وبالتالي  يصعب إخضاعه للضرائبا وبعيدا عن مشروع
 

 :اختالل الهيكل الضريبي - 2
 

 والتجارة النصيب النسبي للضرائب على اإلنتاج واإلنفاق واالستهالك     يالحظ ارتفاع    
رادات الضريبية         ،  الخارجية  ي اإلي وذلك . لدول النامية والبالد العربية   في ا من إجمال

تقدمة       بعكس    دول الصناعية الم واعا أخرى، آالضرائب        لتي   اال تمد أن على الدخل تع
روة    ال والث دة رأس الم ية أو فائ ن الملك ريع م ل أو ال ن العم ة  . م دت دراس د وج وق

Tanzi) 1987 ( ي من ال  86لحوال ية تتض ة نام ربية   دول دول الع ن ال د م  أن ،عدي
ثل  دخل تم ثل الضرائب % 30ضرائب ال نما تم رادات، بي ي لإلي ن المجموع الكل م

  .من المجموع% 60على اإلنفاق واالستهالك 
 
ى    أشارت الدراسة نفسها     و دول بشكل مكثف على ضرائب التجارة             إل ذه ال تماد ه اع

واردات          ى ال ك إ    . الخارجية وباألساس الضرائب عل رجع ذل ى عدم تنوع القاعدة  وي ل
دة              ذه القاع نوعت ه ا ت ه آلم وبلغت درجات أعلى في التنمية االقتصادية االنتاجية ألن

ا   ة عل    آلم تماد الدول ّل اع  ).Greenway, 1987. ( ضرائب التجارة الخارجيةىق
نوع من               ذا ال ى سهولة ه رجع إل ا ي  ويرجع أيضا إلى ).1984زآي، (الضرائب آم

ية دور قطاع ا        اظم أهم ربية             تع دول الع تجارة الخارجية في اقتصاديات ال العريان (ل
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ارق، ة )1993وط اع درج الم الخارجي ، وارتف ى الع ربية عل بالد الع تاح ال د . انف فق
الم الخارجي في الكويت مثًال             ع الع تعامل م بة ال من الناتج المحلي % 104بلغت نس

 .السعوديةفي % 99وحوالي اإلجمالي، 
 

ي النظام الضريبي في     العديد من الدول النامية     يعان
ول  حاب الدخ بد أص يث يتك ة، ح دم العدال ن ع م

 .الصغيرة والمحدودة قدرًا آبيرًا من الضرائب
 
 : المعالجة غير الكافية لقضية العدالة- 3
 

نظام الضريبي في          ة، حيث                يعاني ال ية من عدم العدال دول النام د من ال يتحمل العدي
د          ر من             أصحاب الدخول الصغيرة والمحدودة ق ل في آثي رًا من الضرائب، ب رًا آبي

دًا         غيرة ج ول الص ى الدخ ة عل ي مفروض دخل الشخص رائب ال ون ض االت تك الح
ة الرأسية    ( أخرى، هناك عدم عدالة من ناحية المحتوى، أي جهة ومن  ). غياب العدال

دخل   ى ال اب الضريبة عل ي حس دخل ف ا ي ية تقتصر  . م دول النام ن ال د م ي العدي فف
دخل ع    ى مصادر الرواتب واألجور،   ضريبة ال ال تشمل فوائد رأس المال والدخل ول

 ).غياب العدالة األفقية(من األعمال الحرة 
 

 : ضعف الجهاز اإلداري- 4
 

ي   ر ف ناك نقص آبي ي    ه ية الت يانات المال ومات والب ي المعل ربية ف دول الع م ال معظ
رائب وجبايتها، تعكس بالدرجة األولى ضعف الجهاز اإلداري القائم على تنظيم الض     

زايد          ى ت ؤدي إل ا ي اد اإلداري، وهي              م ى الفس التهرب والتجنب الضريبي عالوة عل
 .أمور في جملتها تمثل قيدًا على نجاح عملية اإلصالح في تحقيق أهدافها

 
 : مجاالت اإلصالح الضريبيثانيا ـ

 
تعلقة ب د من القضايا الم ناك العدي راجعةاإلصالح الضريبيه تطلب الم ي ت ي ، الت  ف

 : محاولة لوضع تصورات محددة بشأنها، واهم هذه القضايا ما يلي
 
 : توسيع الوعاء الضريبي-1
 

يع  تم توس وعاء الضريبي ي دة    ال ق أدوات جدي ي خل ى ه ريقتين؛ األول الل ط ن خ م
ى    دة الضرائب عل واعا جدي رائب أن مل الض ول أولتش تهالآية الدخ لع االس ، أو الس

ية التي يكون ا         لغرض األساسي منها حماية البيئة أو فرض ضرائب          الضرائب البيئ
نظم من خالل مؤشرات خاصة تعكس نوع  النشاط                     ر الم ى نشاطات القطاع غي عل

يه ودرجته    ا يسمح ب                  . ف نظام بم اءة ال ادة آف ية فهي زي ا الطريقة الثان الوصول إلى  أم
 .شرائح لم تكن تغطى في السابق
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يقة إن النوع الثاني هو المقصود ا          ي الحق ألول في عمليات اإلصالح الضريبي في      وف

ية فرض الضرائب                 نظم لعمل از اإلداري الم ؤدي ضعف الجه ربية حيث ي دول الع ال
 .وجبايتها إلى فقدان الدولة جزءًا آبيرًا من الحصيلة الضريبية

 
د    أظهرت تجارب الدول النامية أن هناك عالقة قوية بين توسيع الوعاء الضريبي             وق

از اإلدا  وية الجه ع    .ريوتق ك م رافق ذل رض أن يت ا يفت ية   آم ر اإلرادة السياس تواف
ن دون      تحقة م رائب المس ع الض تمع لدف رائح المج يع ش اع جم بار  إلخض ة اعت إقام

وزن    روة التي تتمتع بها بعض الشرائح     لل نفوذ أو الث ويمكن القول إنه . السياسي أو ال
وعاء الضريبي         ا صغر ال  إلى مفاقمة مشكلة ما يؤديمعدل الضريبة، آلما ازداد   آلم

أما إذا آان الجهاز اإلداري   . تقليل الحصيلة الضريبية  إلى  وبالتالي  التهرب الضريبي   
وعاء الضريبي أصبح                اًال ونجح في توسيع ال الصعب التهرب والتجنب، ما   من   فع

ادة تخصيص     ي إع ية، وه ا األساس دى وظائفه وم بإح وف تق ي أن الضرائب س يعن
يهها نحو النش        وارد وتوج اطات التي تقل فيها معدالت الضرائب المدفوعة، وهي         الم

ومًا تكون نشاطات ترغب الدولة في توسيعها العتبارات اقتصادية أو اجتماعية              . عم
وهكذا يمكن القول إن توسيع الوعاء الضريبي مع تخفيض معدل الضريبة هو أفضل           

توخاة في الحصيلة الضريبية       زيادة الم يلة إلحداث ال  Boskin & Mclure)  وس
1990).  

 
 :الضرائب على السلع والخدماتأ ـ 
 

في الدول تكون اآبر األهمية النسبية للضرائب على السلع والخدمات      ان  ال جدال في    
ربية  ي الع يه ف ا هي عل تقدمةمم دول الم يد .ال ن الضرورة تأآ ه م ذا؛ فإن ضرورة  ل

ول النامية تحتل ففي العديد من الد  . وضع التصميم المناسب لهذا النوع من الضرائب       
واردات والمبيعات مكانة مهمة في جملة اإليرادات الضريبية             ى ال وقد . الضرائب عل

 أن التكلفة الحدية لجمع الضريبة على الواردات أآبر         نالفليبيدلت دراسة عملية عن       
لع      ى الس ية عل رائب المحل ع الض ة لجم تكلفة الحدي ن ال ر م  & Clarette)بكثي

Whalley 1987)ت د ها  ، وخلص يجة نفس ى النت ند إل ن اله رى ع ة أخ . راس
(Ahmed & Stern 1987)  . دت د عم وعاء  وق يع ال ى توس ية إل دول النام ال

ى التجارة الخارجية                وعاء الضيق للضرائب عل الضريبي عن طريق تحويله من ال
ه يضمن       د ذات ي ح ذا ف ي، وه اق المحل تهالك واإلنف ى االس ع عل وعاء الواس ى ال إل

لع        والخدمات الخاضعة للضرائب من خالل االستهالك المحلي لها         توسيع نطاق الس
يًا أو مستوردًا من الخارج، آما لجأت هذه الدول إلى                   تجًا محل نها من ان م ا آ سواء م

زئة   ارة التج ى تج ريبة عل رض الض يس  (ف ية ول لع النهائ ي للس تهلك النهائ المس
 .مادام الجهاز اإلداري للضرائب يسمح بذلك ) الوسيطة

 
 : ة القيمة المضافةضريب* 
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ى       رة  إل بة األخي الل الحق ي خ الم النام ي الع ة الضريبية ف ن األنظم د م وجه العدي ت
افة    يمة المض ريبة الق تخدام ض يع  (VAT)اس داث التوس وب  إلح وعاء  المطل ي ال ف

يمة المضافة من                  د أن أصبحت ضريبة الق لع والخدمات، وبخاصة بع الضريبي للس
ا  ذا المج ي ه ة ف ي   األدوات الهام تخدامها ف ي، ويوصى باس توى العالم ى المس ل عل

 . (Pechman 1988  )أبسط أشكالها في جميع دول العالم المتقدمة أو النامية 
 

تخدم  ى تس ريبة عل دل الض ي مع وارق ف الف
تحقيق األول  ؛غرضين أساسيينلتحقيق ستهالك اال

ين شرائح  ة ب اءة  العدال ادة آف ي زي  المجتمع، والثان
 .الجهاز الضريبي

  
 

ًا من المقدرة العملية العالية لهذا                    بع أساس يمة المضافة ين ذا التفضيل لضرائب الق وه
ن الضرائب  نوع م ى ال راداتعل يد اإلي تهالك.تول ى االس روض عل ه مف و ، وألن  فه

 وبالتالي فإن التكلفة اإلدارية له      .)دافعي الضريبة (يحتوي على آلية إلزام للمستهلكين      
بيًا بالمقارن      ع   ة  منخفضة نس واع الضرائب األخرى     م  ولكن يعاب عليه أنه يفرق    .أن

وم        ة تق ول المنخفض ريحة أصحاب الدخ روف أن ش ن المع دخل، فم رائح ال ين ش ب
 من  دخلها على استهالك السلع األساسية مقارنة بأصحاب الدخول           ابإنفاق جزء آبير  

 .  لهذا النوعالمتوسطة أو المرتفعة، ما يعني تحمل تلك الشريحة أعباء ضريبية أآبر 
 

ضريبة القيمة أنجح تجارب العالم النامي في مجال تعتبر تجربة إندونيسيا من 
% 10 بمعدل 1985، حيث تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في عام المضافة

يع السلع المصنعة محليًا والمستوردة، وزاد عدد المسجلين لدفع هذه               ى جم عل
ًا في     25الضريبة من      ، 1989 ألفًا مع نهاية عام  85ي   إلى حوال  1985 ألف

نوع من الضرائب             وارتفعت    ذا ال من الناتج  % 1من   الحصيلة الضريبية له
ى     ي إل ي اإلجمال ي المحل ها    %  3.5حوال رة نفس بعت هذه   . خالل الفت د ات ولق

ة    ي نهاي رآيا ف يا وت وريا وآولومب رازيل وآ ثل الب رى م ربة دول أخ التج
 . (Boskin & Mclure 1990  )الثمانينيات 

 
يق ضريبة القيمة المضافة، عمدت                      ة في تطب ة لعالج مشكلة عدم العدال ي محاول وف

تثناء          ى اس ية إل دول النام ر استهالآها من قبل     المجموعات   بعض ال  ال لعية التي يكث س
لع ذات الطابع الغذائي غير المعالج آأصحاب الدخول المحدودة        ويصاحب ذلك  .الس

ى             يعات عل ى مرونتها            في الغالب  فرض ضرائب مب ناء عل ية ب لع الكمال  بعض الس
ي  دل الدراسات التطبيقية على أن هذه المحاولة إن لم يكتب لها النجاح في               و. ةالداخل ت

ثل        دول م ا القت نجاحًا آبيرًا في     بعض ال ثًال فإنه وريا م إندونيسيا دول أخرى مثل آ
  .(Bird & Oldman 1990)وملوي والسنغال 
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ية    تمدت دول نام د اع بدوق غيرة  م آت الص تبعاد المنش يمة   أ اس ريبة الق ن ض  م
نحة  تقديم م رى ب ت دول أخ يما قام افة ف ريبية المض ذه "Tax Credit“ ض  له

آت ام      و. المنش ي ع ت ف ال، إذ أدخل ذا المج ي ه ريدة ف رآيا ف ربة ت د تج تع
افة،        1985 يمة المض ريبة الق ى ض بة إل تة بالنس بارية الثاب ريبة االعت  أداة الض

د ت مع يتخميال ففرض ريبة ان باريًا لض تًا وإج يمة ال ثاب افةالق ل ،مض ه آ  تدفع
ائع          رائها البض الل ش ن خ زئة م ارة التج اع تج ي قط تعامل ف ي ت آت الت المنش

 ).Gillis, Shoup & Sicat 1990(   التي تتاجر فيها
 
 : الضريبة البيئية* 

لحد افرض الضرائب البيئية هو     لمن الوجهة النظرية البحتة     يكون الغرض األساسي     
ناجمة           من    ئة وال ى البي واقعة عل يات اإلنتاج واالستهالك آتلوث  عن  األضرار ال عمل

ثالً   وري م ود األحف تهالك الوق ن اس واء م وث اله بحار أو تل ار وال ياه األنه د . م أو ق
إصالح الطرق وبنائها والحد من     يكون توفير الموارد المالية لمعالجة تلك اآلثار مثل         

تع  ن اس ئ م ام الناش ةاالزدح يارات الخاص ي بعض   . مال الس رض ف ون الغ ا يك آم
االت  اطات  الح جيع نش ارج، وتش ن الخ تورد م ود المس ى الوق تماد عل ن االع د م الح

ياً       تجة محل ًا المن بديلة خصوص ات ال ي الطاق ع ف دول    . التوس ى ال ك عل بق ذل وينط
30معدالت الضريبة على الوقود إلى ما بين        الصناعية بشكل واضح حيث وصلت         

يمة       %60و%  ت ق ود، وبلغ ئة الوق ات تعب ي محط ين ف رميل الجازول عر ب ن س  م
 دوالرًا للبرميل، بينما بلغ السعر للمستهلك نحو   57الضرائب في غرب أوروبا نحو       

ام نحو             96 نفط الخ لة خامات أوبك من ال غ سعر س  دوالرًا 18 دوالرًا، في حين بل
رميل  د حذت دول نامية آثيرة حذو الدول الصناعي      . للب ة ، وقامت بفرض ضريبة ولق

ي  دل حوال ي المع ت ف ود بلغ عار الوق ى أس افية عل ات %. 20إض ت الدراس ودل
راداتها   ادة إي ن زي ية م دول النام ن ال د م نت العدي د مك ك  الضريبة ق ية أن تل التطبيق

 .  من الناتج المحلي اإلجمالي %  5إلى  % 4الضريبية بحوالي 
 

 :ضرائب الدخل والثروةب ـ 
 
 اأنواع أن تشمل الضريبة وعاء الضريبي في هذا النوع من الضرائب البد      لتوسيع ال   

دة  تثنا جدي الوات واالس اءات والع يل اإلعف ية وتقل زات الوظيف ن الدخول والمي ات ءم
 : ومثال ذلك ما يلي. الخاصة على الدخل

 
 :ضرائب الشرآات •

راداتها من خالل فرض الضريبة                تصمم ضرائب الشرآات بحيث تستهدف جمع إي
ية         أة المعن ال المنش ردود االقتصادي ألعم ى الم وعاء الضريبة هو الربح ويكون . عل

تضمن ت لذلك فإن معظم اتجاهات اإلصالح لهذه األداة الضريبية       .المحاسبي الصافي   
نظام المحاسبي خصوصًا فيما يتعلق بجانب التكاليف                  أنها تحسين ال إجراءات من ش

وع   اق ال يع نط مالي وتوس الك الرأس يل   دور   واإله رى، وتقل ات أخ مل منش اء ليش
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ز  اءات والحواف يلية واإلعف يون . الضرائب التفض راء المال د الخب ى ضرورة وأآ عل
تعاد  دراالب ريبية،      ق ازة الض ثل اإلج ريبية م اءات الض تخدام اإلعف ن اس ان ع اإلمك

 Gillis)والتفضيل والتخفيض الضريبي على أساس مستويات الربحية أو االستثمار 
 :  وبرروا ذلك باألسباب التالية ،(1989

 
اءات الضريبية تؤدي أوًال إلى فساد الوعاء الضريبي، وتقليل الحصيلة              - إن اإلعف

ية                  ى األجزاء المتبق دل الضريبي عل ادة المع ا يعني زي لضمان بقاء الضريبية م
ر رادات دون تغيي دار اإلي رادات  . مق ع اإلي ى رف درة عل دم الق ة ع ي حال وف

روق ت     تعويض الف رها من التداعيات               ل ة وغي زانية العام أ االختالالت في المي نش
 . االقتصادية

اءات الضريبية جاءت نتيجة ضغط مباشر من جماعات الضغط             - إن معظم اإلعف
ريبي         نظام الض ي ال تالل ف ز واخ ى تحي ؤدي إل د ي ذي ق ر ال تمع األم ي المج ف

 . خصوصًا فيما يتعلق بفاعليته وعدالته
ية   - ات التطبيق ت الدراس يق      دل ي تحق ريبية ف اءات الض ية اإلعف دم فاعل ى ع  عل

 .  المعنيةفي الدولة أهدافها ألسباب مختلفة تعود في أغلبها إلى طبيعة االقتصاد
تشجع اإلعفاءات الضريبية على التالعب وتحقيق المكاسب الشخصية من خالل           -

اءات    تلك اإلعف يئ ل تغالل الس تحويل      . االس ات ب وم المنش ندما تق ك ع ثال ذل م
 . باحها إلى منشآت أخرى تتمتع بإجازة ضريبية تهربًا من دفع الضرائبأر

 
ررات، وضعت عالمات استفهام عند استخدام النظام الضريبي                 ذه المب ومن خالل ه

أداة لتحفيز قيام نشاط اقتصادي معين           اءات آ تلك اإلعف بل إن االتجاه الحديث يميل     . ل
ز ا    ن الحواف نوع م ك ال تخدام ذل ن اس د م ى الح وعاء  إل يع ال ية وتوس ن ناح ية م لمال

 . الضريبي آوسيلة أساسية للرقي بمستوى اإليرادات من ناحية أخرى
 

د من الدول النامية مثل إندونيسيا وآولومبيا وجمايكا         دلت    برامج على عدم جدوى تجارب العدي
اءات  ى      ضريبية    اإلعف ة إل ءات من  حجم اإلعفا ففي المكسيك مثال قفز      .زيادة االستثمارات الهادف

وعند القيام بإصالح . الل عامين فقطخ% 0.85 إلى الناتج المحلي اإلجمالي من% 0.6حوالي 
ى تخفيض نسبتها                     ا أدى إل اءات م ك اإلعف اء تل م إلغ از الضريبي ت  إلى الناتج اإلجمالي إلى  الجه

 .  فقط% 0.2
 
 :ضريبة الدخل الشخصي •

نوع        ذا ال ر ه فهو .  إليرادات في الدول النامية   تحقيقًا ل اقل األنواع   من الضرائب    يعتب
ز بارتفاع معدالته وصغر وعائه       ما يعكس محدودية في التغطية ألنواع الدخول      ،يتمي

ثل الدخل من الفائدة       . وضعفًا في التصميم      ال م واع دخول رأس الم يع أن ا أن جم آم
ثًال ال    ارات م يمة األراضي والعق ادة ق ن زي ناتج ع مالي ال اح والكسب الرأس واألرب

نظام الضريبي    يغ باإلضافة إلى اتساع انتشار التهرب والتجنب الضريبي في     . طيها ال
ة الدخول من األعمال الحرة        فتوسيع الوعاء الضريبي في هذه الحاالت يتضمن       . حال

اء   ع أي عالوة أو إعف ي نطاق الضريبة ورف ك الدخول ف ى وضع تل ة األول بالدرج
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ا ريبي له ي. ض ع التعق إن رف رى، ف ية أخ ن ناح الوات وم نح الع ن م ئ ع د الناش
ية جباية الضريبة، ويزيد من                 اءات الضريبية سوف يسهل عمل والتخفيضات واإلعف

 . الكفاءة اإلدارية للجهاز الضريبي
 
 : ضريبة القطاع غير المنظم •

ثل  ال الصغيرة   تم اع األعم نظم وقط ر الم اع غي اطات القط ي، ونش اع الزراع القط
ه من النشاط اال            ية   في ا  قتصادي   جزءًا ال يستهان ب دول النام ا يستوجب إدخاله      ل ، م

وعاء الضريبي رة . ضمن ال االت آثي ي ح م ف د ت بارية وق تخدام المؤشرات االعت اس
يمه              دار الضريبة المستحقة وتقي يق مق دخل لتحق ية لل ويبقى السؤال المهم هو . التخمين

ا  تخدمة؟ هي م ية المس ة تط إذ المؤشرات التخمين ون تكلف ذه يجب أوًال أن تك يق ه ب
تطويل المحاسبي خصوصًا في المجتمعات                  ولة وتتجنب ال ية معق المؤشرات التخمين

ية              يها عال ية ف بة األم ية التي تكون نس ذا المجال        . النام ناجحة في ه تجارب ال ومن ال
منتصف الثمانينيات  في  التجربة الكولومبية خالل حقبة الثمانينيات، والتجربة الترآية        

تخدم  يث اس عينيات ح ر    والتس رية آمؤش ة األس توى المعيش س مس رات تعك ت مؤش
ول  ى الدخ ريبة عل دار الض نة   . لمق تالك أصول معي رات ام ًا مؤش تخدمت أيض واس

ى الخارج وعدد الخدم الشخصي في المنزل        بينما استخدم حد أدنى للدخل . والسفر إل
امش الربحي في النشاطات التجارية              دل اله وقد حقق هذا   . من القطاع الزراعي ومع

 World Bank)لنظام نجاحًا آبيرًا في معالجة مشكلة التهرب والتجنب الضريبي ا
1997) . 

المعني بالضرائب على   مقدرة الجهاز اإلداري    تعتبر  
الحاسم في نجاح العنصر التصحيح والتكيف السريع    

ية اإلصالح      خصوصًا خالل مراحل     الضريبي   عمل
 .التنفيذ األولية

 
 

ى طريقة المؤشر       ولكن    ى الدخل      يعاب عل ر الضريبة عل ية لتقدي  تكلفتها ،ات التخمين
بيًا خصوصًا في الجانب التطبيقي لهذا النوع من النظام           ية نس ة العال األمر و. اإلداري

دم فرض ضريبة   ا يخ ي بم ع الحقيق نات بالواق ك التخمي باط تل ن ارت تأآد م تطلب ال ي
ى خلق المنازعات وانتقال تلك المنازعات إل             ؤدي إل ة، وال ي ى القضاء، وغيرها   عادل

 . من اإلشكاليات
 
 :ضريبة الثروة واإلرث •

تم تجنب اآلثار السلبية                         ة بحيث ي ناية فائق نوع من الضرائب بع ذا ال يجب تصميم ه
تثمار خصوصًا أن هذا النوع ال يمثل جزءًا آبيرًا من اإليرادات       ى االدخار واالس عل

ية       دول النام كالية    . الضريبية لمعظم ال ناك إش ا أن ه آيفية تقييم األصول التي ي ف آم
د  نزاع من مكونات الثروة وإمكانية اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن عند حدوث             تع

 . التقييمعلى 
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 : ترشيد معدل الضريبة-2
 
عر ي دل قصد بس تحديد   أو مع اء الضريبة ل ي وع ذي يضرب ف ل ال الضريبة المعام

 : يد أسعار الضريبةوهناك ثالث مناهج لتحد. مقدار الضريبة المستحقة
 
 ). الضرائب الجمرآية، وضريبة القيمة المضافة(السعر النسبي  -
 ). الضرائب على الدخل واألرباح(السعر التصاعدي  -
 ).  الضرائب على الدخل واألرباح أيضًا(السعر التنازلي  -
 
ى الخاصة  و رحلة األول د الم ن اإلصالح الضريبي بع يد السعر م رحلة ترش ي م تأت

و    ولكن آما هو . عاء في الحدود التي يسمح بها الجهاز اإلداري للضرائب         بتوسيع ال
ا زادت معدالت الضريبة زاد مقدار التعقيد الضريبي وزادت معه                 ه آلم معروف فإن

لذلك فإن عملية الترشيد في معدالت الضريبة       . مشكالت التجنب والتهرب الضريبي      
دال                ك المع ين تل وارق ب يل الف ى تقل ولقد . ت في الهيكل الضريبي    تعني بالدرجة األول

تجارب العملية في الدول النامية أن هناك ضغوطًا آبيرة للقيام بعملية الترشيد               دلت ال
ي حين ال  واحدة، ف ألداة الضريبية ال رة ل ى عش دالت عل ك المع ا زادت تل ذه إذا م ه

ى خمسة          زيد عل رة إذا آانت المعدالت ال ت وجد مشكالت آبي  World Bank)ت
1991) . 

 
ن أهم متطلبات القيام بعملية الترشيد توافر المعلومات الدقيقة التي تسمح بالتفريق             وم 

رعية  ية الف ين األوع تلفةأو ب زئية المخ ًا  . الج ام نقص وجه ع ية ب دول النام ي ال وتعان
ومات        ذه المعل ديدًا في ه دل الضريبي فيها              ،ش يكل المع ى ه لبًا عل نعكس س ا ي ففي .  م

ا تهال الت ح ى االس افة وك الضرائب عل يمة المض دل الضريبة  ،ضريبة الق إن مع  ف
دود   ي ح تدًال، أي ف ون مع ى % 10يجب أن يك ارة %20إل توى تج ى مس ا عل ، أم

ل من            دل أق إن مع سوف يولد عادة إيرادات أقل نسبيًا من التكاليف         % 10التجزئة ف
 . اإلدارية الجبائية

تهال   ى االس ريبة عل دل الض ي مع وارق ف إن الف رى، ف ية أخ ن ناح لع (ك وم الس
تحقيق العدالة بين شرائح المجتمع    : يتم استخدامها لغرضين أساسيين هما    ) والخدمات 

از الضريبي من ناحية أخرى        اءة الجه ادة آف ية، وزي فتحقيق العدالة يتضمن . من ناح
ية من الضريبة، خصوصًا السلع التي تستهلك من قبل                 ة واألساس لع الهام تثناء الس اس

رة في الم       ادة الكفاءة تتحقق عند فرض ضرائب على السلع         . جتمع الشرائح الفقي وزي
ثانوي           ع االستهالآي ال ية   (والخدمات ذات الطاب لع الكمال التي تستهلك عادة من     ) الس

بل الشرائح الغنية في المجتمع       وفي هذا المجال قد يكون من المناسب تصنيف تلك         . ق
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ى مجموعات        لع إل ختلف يعكس يفرض على آل مجموعة معدل ضريبة م بحيث  الس
رونة الد     يها     امدى الم ية للطلب عل على التجارب العملية في البلدان النامية      ودلت  . خل

ى جميع السلع والخدمات وضريبة                    يمة المضافة عل ين ضريبة الق ضرورة الفصل ب
تهالك  ى ااالس ي        عل نة ف ريحة معي ى ش رض عل ي تف ية الت دمات الكمال لع والخ لس

ك هو است          . المجتمع  ى ذل ثال عل ر م هالك التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية     وخي
حية     راض ص يق أغ يها بتحق باهظة عل رائب ال رض الض رر ف ا يب ادة م ي ع الت

 (Gillis et al)واجتماعية مقبولة من وجهة نظر المجتمع 
دخل الشخصي ودخل الشرآات، فإن ى ال بة للضرائب عل ا بالنس  من الضرورة هأم

دل الحدي           اع المع ان مالحظة أن ارتف .  تداعيات سلبية  له    للضريبة سوف يكون      بمك
نب          رب والتج ي الته ادة ف ى زي ؤدي إل يث ال ت ريبة بح مم الض م أن تص ن المه وم

ريبي ى أن   ود. الض ية عل تجارب العالم ت ال دل   % 50-%30ل و مع دخل ه ن ال م
ى       راغ عل ات الف اء أوق يل قض ى تفض ؤدي إل راض، وال ي ة األغ ق آاف ول يحق معق

ات العمل    ذي   . أوق يق       األمر ال ى تحق ؤدي إل اءة النظام الضريبي،      ي ر من آف در أآب ق
 . ويقلل من االختالالت االقتصادية

 
 :ةيلضريبااألدوات بين تساق اال -3
 

ية اإلصالح     يام بعمل ياق الق ي س ه ف نظام الضريبي بأآمل ى ال ر إل ة للنظ ناك حاج ه
وع ذلك أن عملية إصالح نوع واحد من الضرائب قد تكون على حساب ن      . الضريبي 

ر ية  . آخ يق والتتابع ى التنس ر اإلصالح إل ندما يفتق نعكس  ،وع لبيات ت دث س د تح  فق
رادات والكفاءة      ى مستوى اإلي ا عل ومثال ذلك إجراء إصالح للنظام الضريبي . آثاره

 . له آثار سلبية على ضريبة االستهالك من السلع والخدمات كون، قد تعلى الواردات
 
ارب   و دت تج د أآ دول النام بعض اق وي    ل يا ومل يا وبوليف ا وإندونيس ثل جمايك ية م

ية في إجراء اإلصالح الضريبي، وأنه البد قبل الشروع في        ية التتابع والمكسيك أهم
يذ     أن يتم الترآيز على عمليات المراقبة والمتابعة واستقراء المؤشرات     ،اإلصالح تنف

ت    ى ت ية حت رعة وفاعل ة بس تعديالت الالزم راء ال ى األداء وإج ة عل ن الدال حقق أحس
ك اإلصالح       ولة من ذل تائج المأم تجارب نفسها     . (Gillis 1989)الن ا أشارت ال آم

يقها،   م تطب ن ث ية تصميم الضريبة، وم ي لعمل وقت الكاف اء ال ن إعط د م ه الب ى أن إل
ثم تتم عملية تقييم شاملة للنظام . وإعطاء وقت آاف أيضًا حتى تظهر نتائج التطبيق        

 . المتوفرةالضريبي من خالل المعلومات 
 

ى مصممي السياسات الضريبية التنسيق بين الضرائب على التجارة الخارجية           إن عل
ى االستهالك       ية عل فإذا آان الغرض األساسي من فرض ضرائب       . والضرائب المحل

ة وحماية المنتج المحلي           رادات للدول ق إي تجارة الخارجية هو خل ى ال  فإن فرض ،عل
لع والخدمات المسته         ى الس لكة محليًا يؤدي الغرض نفسه دون أن يحدث        ضرائب عل

زا    يًا أو         تميي تجة محل لع المن ين الس  وفي ظل التوجهات الحديثة لتحرير .في الخارج ب
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تجارة    ية،           ال تجارة العالم نظمة ال يات م ام اتفاق ن المفضل استخدام الضرائب     م فوأحك
اق  تهالك واإلنف ى االس ية عل ن  ،المحل دال م ت ب ى ال رآية عل رفات الجم جارة التع

ند وضع             . الخارجية  بار ع ؤخذ في االعت اإلصالحات الضريبية زيادة   ويفترض أن ي
ى   تماد عل ية، إذ  االع لع النهائ ى الس يعات عل يمة المضافة أو ضريبة المب ضريبة الق

وارق بين السلع المستوردة والسلع المنتجة محليًا، وبالتالي            ق ف ز وال تخل ا ال تتحي إنه
 . ى الصادرات والوارداتال يكون لها آثار عكسية عل

 
ا    عمليات لتقليل يجب التنسيق بين معدالت الضريبة الشخصية وضريبة الشرآات      آم

ريبي رب الض نب والته دخل . التج ى ال ريبة عل دل ض ى مع ان أقص ال آ ي ح فف
ذه   إن ه رآات ف ال الش تائج أعم ى ن ة عل ريبة المفروض ن الض ل م ي أق الشخص

ديها  تولد ل رآات ي ادة تالالش ز إلع ر وصيف حاف زء األآب ه الج ى أن اح عل ن األرب م
ية أصولها إلى األفراد           تحويل ملك تجنب مثل تلك ويصعب عادة . أجور ورواتب أو ل

ام ضريبي  ي أي نظ كاليات ف ية  ،اإلش دة أساس ناك قاع ن ه د  لك ى للح وم عل نها تق م
اح             ى أرب ريبة عل دل الض ع مع ية م ريبة الشخص دي للض دل ح ى مع اواة أعل مس

 . الشرآات
 

فافيته يعد عنصر جذب               وتج  نظام الضريبي وش تقرار ال ى أن اس ارة أيضًا إل در اإلش
رؤوس          تفاظ ب ًا لالح رًا مهم ه عنص وقت نفس ي ال ر، وف ي المباش تثمار األجنب لالس

ارج      ى الخ ربها إل نع تس يًا وم وال محل ة     . األم ميم السياس ند تص رض ع ذلك يفت ول
تأآد من مالءمة النظام الضريبي المحلي      الضريبية،     واألخذ في االعتبار السياسات  ال

رأس المال من ناحية والدول المنافسة                    دول المصدرة ل ا في ال الضريبية المعمول به
 في اجتذاب رأس المال من ناحية أخرى 
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 مشكلة ضريبة التضخم

 
أ  ويل   تنش ة تم وازنة ومحاول ز الم ل عج ي ظ رفي  هف از المص الل الجه ن خ  ، م

ري      يات بض ي األدب روفة ف كلة المع خم، المش ن     بة التض د م نها العدي ي م ي يعان الت
ية  دول النام ي . ال ي  فف دخل الشخص ى ال رائب عل ة الض خم  ،حال إن التض  ف

ول            ى الدخ ا عل ول به ريبي المعم يض الض م التخف اد نظ ى فس ود إل وف يق س
نظام      ية لل ة الرأس ى العدال يات عل ه تداع ون ل وف تك ي س غيرة، وبالتال الص

رمته  ريبي ب دم ر  .  الض رض ع ذلك يفت ط ل مية    ب يمة االس ريبة بالق دل الض مع
تخدام     الل اس ن خ وعاء م ية لل يمة الحقيق ه بالق ب ربط ل يج ريبي ب وعاء الض لل

ية   ام القياس ي   (Indexation)األرق ر الحقيق دار التغي س مق دورها تعك ي ب  الت
يمة ي الق تهلك . ف ي للمس رقم القياس تخدام ال ك اس ثال ذل ت (CPI)م ا فعل  آم

نذ  يك م يث ا1976المكس تويات ، ح ي مس رات ف زل التغي تطاعت أن تع س
ي      دخل الشخص ى ال ريبة عل دل الض ن مع ية ع عار المحل ها  . األس ربة نفس التج

ي     رآيا ف ا ت ت به رائح     1987قام ية للش ام القياس تخدام األرق م اس يث ت  ح
 .(Gillis 1990)المختلفة لدافعي الضريبة على الدخل الشخصي 

 
ة الضرائب على دخول الشرآات             ا في حال والمؤسسات فإن التضخم سوف يؤدي     أم

يمة الحقيقية لإلعفاءات والحوافز الضريبية          ناقص الق ى ت  ما يعني تحمل الشرآات     ،إل
ن الضرائب  ى م دالت أعل ات مع اح  . والمؤسس ادة األرب إن زي رى ف ية أخ ن ناح وم

ع العبء الضريبي                    ى رف ؤدي أيضًا إل ناتجة عن التضخم سوف ت  ولذلك  .االسمية ال
استخدام تم وقد . ليتماشى مع التغيرات في معدل التضخمالضريبة ل تعديل معديجب   

ين      يلي واألرجنت يك وش ن المكس ل م ي آ نجاح ف ال ب ذا المج ي ه ية ف ام القياس األرق
يث  رازيل، ح تخدم والب رائب    اس ي الض ى دافع ر التضخم عل ياس أث امل لق ام ش نظ

 .  (Gillis 1990)واستبعاده 
 

 
  : تحسين أداء الجهاز اإلداري-4
 

ى أهمية التناسق بين مستوى اإلصالحات                    ذا المجال عل ية في ه تجارب الدول دلت ال
يف والتحسن   ى التك ه عل از اإلداري وقدرت ية الجه دى فاعل ية وم ن ناح الضريبية م

رى    ية أخ ن ناح ي األداء م ريع ف از    . الس درة الجه ى أن مق ار إل هم أش ل إن بعض ب
د ا     ريع تع يف الس حيح والتك ى التص ية     اإلداري عل اح عمل ي نج م ف ر الحاس لعنص

 .  اإلصالح أو فشلها خصوصًا خالل مراحل التنفيذ األولية
 

ى     ريبي إل الح الض يات اإلص يم عمل ن تقس ي   ويمك ى ه راحل؛ األول الث م يذ  ث تنف
ريبي     وعاء الض د ال ون وتحدي ريبة    (القان يه الض ع عل ن تق ية م د شخص ، )أي تحدي
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ية،   تحقة والثان دار الضريبة المس يم مق أن تقي ذا الش ي ه ا ف ول به ين المعم ًا للقوان وفق
ثة هي        وحسب أداة الضريبة     باية الضريبة المستحقة ، والمرحبة الثال وفي آل من . ج

إن دور الجهاز اإلداري هو دور مهم وحاسم، وإن أي ضعف في أية       راحل ف ذه الم ه
نعكس سلبًا على تتابعية العمليات برمتها، خصوصًا المرحلة األخير           رحلة سوف ي ة م

تعلقة  بايةالم ذلك   . بالج بعا ل ثل ت از اإلداري    وتتم الح الجه داف إص م أه زيادة أه ب
ينه       رائب وتحس ي الض ب دافع ن جان زام م توى االلت زيادة .مس يات   وب اءة العمل آف

 .وجبايتهااألساسية لتقييم الضريبة ومراجعتها 
 

دم االلتزام هو تعقيد القوانين والنظم واإلجر       ومن    اءات المنظمة األسباب الرئيسية لع
ية أخرى فإن زيادة التعقيد تعني زيادة العبء اإلداري خصوصًا            . للضريبة  ومن ناح

دار الضريبة المستحقة             يم مق راجعة وتقي تعلق بم يما ي يفتح المجال للفساد في قد  ما ،ف
رب الضريبي نب والته االت التج از الضريبي  . ح ين الجه يط قوان إن تبس ي ف وبالتال

 .   وأولية لجعل عمل الجهاز أآثر سهولة وفاعليةونظمه هو خطوة أساسية
 

ويلعب التقدم التكنولوجي خصوصًا في مجال الحاسب اآللي دورًا متزايدًا في تسهيل           
دول    ي ال وجهات ف ناك ت رعتها، وه ريبة وس از اإلداري للض ال الجه از أعم إنج

تقدمة وبعض الدول النامية إلى استخدام شبكة االتصال الداخلي              في  (Intranet)الم
تعلق        ا ي ل م ر آ تعديالت أو تغيي راء ال رها وإج ريبة وتقري يم الض ية تقي يام بعمل الق
ي       وري لدافع ر والف ال المباش ق االتص أ، ويحق دار الخط ل مق ا يقل تواها مم بمح

رفع من سرعة                از التنظيمي للضرائب، وي اءة   الضرائب بالجه الجهاز اإلداري  وآف
 .للضريبة

 
رة        ية   ويستدل من الخب باية ضريبة الدخل        الدول إن أفضل طريقة للقيام ، في مجال ج

يمة الضريبة           تفاظ بق ذلك هي االح المصدر الدافع لألجور أو الفائدة على رأس لدى ب
ال  ذا المجال                   ،  الم رًا في ه ًا آبي د نجاح ا وتايالن د حققت آل من غان تا من  وق ، وتمكن

ادة   راداته  زي دار      محصيلة إي دخل الشخصي بمق ل   ع% 50ا من ضريبة ال ى األق  ل
(Boskin & Mclure 1990) .   ا حذت ترآيا الحذو نفسه في عام  مما 1994آم

ي       ريبية حوال يلة الض ادة الحص ى زي ًا أدت إل جعة أيض تائج مش ى ن  % 30أعط
(World Bank 1997)  . 

 
 
 
 

ى           ير إل ال، نش ذا المج ي ه را ف ا آبي تت نجاح ي أثب يات الت ن اآلل وم
ي    رار الذات يم أو اإلق لوب التقي ول  .أس يث تح يم   ح ؤولية تقي مس

دارها   د مق ريبة وتحدي ى الض ريبة  إل ع الض تم  داف ترط أن ي ن يش ولك
ك  تعامل         ذل ل ال ا يقل يط مم ح وبس فاف وواض ريبي ش ون ض ل قان ي ظ ف
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از       ي الجه ين ف رائب والموظف ي الض ين دافع ر ب ل  .المباش ي يقل  وبالتال
اد اإلداري   نب والفس رب والتج رص الته  World Bank)ف

ذا األ ولك. (1997 يب ه ا يع ادة ن م ؤدي ع ه ي لوب أن اض  س ى انخف إل
يم   دار التقي بب مق يبس تها    لم يل قيم ى تقل ريبة إل ع الض ه  .  داف ذلك ؛ فإن ل

بعض   يارية ل يش اخت راجعة وتفت يات م يام بعمل ن الق ناص م ال م
 .  النماذج المعبأة من قبل دافعي الضرائب

 
ر إصالح نظام       اإلصالح  حاسما في تحقيق     عامال) األجور والرواتب (الحوافز  ويعتب

از اإلداري     ا يمكن من        في الجه ية           ، بم اد من ناح ى الفس أفضل اجتذاب  والقضاء عل
ية أخرى         رات البشرية من ناح ومن المّهم إلى جانب إيجاد نظام حوافز جذاب،  . الخب

تعامل مع الفساد وتتبع الموظفين الفاسدين                 ة لل ة وإجراءات فعال ناك أنظم أن تكون ه
 عندما أعطت لمؤسسة تجارية     1985 في عام    إندونيسياوهذا ما أخذت به     ومعاقبتهم  

ية حق القيام بعملية مراقبة أعمال المؤسسات التجارية وتفتيشها وتقييمها بغرض    أجنب
 . (Pechman 1988)جمع ضريبة الشرآات منها 

 
يات اإلصالح بالنجاح يجب أن تتوافر اإلرادة السياسية لد                ل عمل رًا، حتى تكل ى وأخي

ية        وى السياس دخل الق نع ت ي بم زام الحكوم الحات وااللت ك اإلص يذ تل ومة لتنف الحك
تلفة     ( وآما يقال فإنه ال . في شؤون الجهاز اإلداري للضريبة ) جماعات الضغط المخ

ذلك آان البد على الحكومة  ل.له يمكن أن ينجح أي نظام ضريبي دون قبول المجتمع       
ية         وم بمساع إعالم ها ألفراد المجتمع الفوائد والميزات الخاصة      من خالل تشرح  أن تق

 .  بجميع بنود اإلصالح وإجراءاته حتى تستطيع أن تحظى بالتأييد الشعبي المطلوب
 

 : خالصة-ثالثا 
تعلقة باالصالح الضريبي                 يات الم ا سبق ومن األدب تفاد مم أن الحاجة إلى إجراء يس

 :لتين هماالنظام الضريبي تصبح ضرورية في حافي إصالحات آبيرة 
 
نظام الضريبي الحالي وتسببه في العديد من االختالالت سواء في                 - ية ال عدم فاعل

 . هيكل الحوافز أو في المتغيرات االقتصادية الكلية
 . تفاقم العجز المالي في الموازنة واتساع  آثاره على االقتصاد الكلي -
 

نطلق،        ذا الم إن أي    من ه عد القيام بعملية بيفترض أن تتم إلصالح الضريبي لخطة  ف
امل    يم ش يق  ةتقي ية في الدولة بما في ذلك إمكانات               ة ودق يع محتويات السياسة المال  لجم

يد بنود اإلنفاق العام     العديد من الدول النامية والعربية    ولذلك يالحظ من تجارب     . ترش
نها  ي طبقت م ا الضريبي، الت رامج إلصالح نظامه اع ب ة اتس اإلصالحات أن درج

دافها وآثا   تائجها   وأه ا ون إذ ال يوجد . مختلفة باختالف الدولة التي نفذت فيهاآانت  ره
الم                     يع دول الع تعمالها في جم ا واس ية يمكن التوصية به ل على   . وصفة عالج مثال ب
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ى وجود         تجارب عل د دلت ال ة  خصوصية  العكس، فق ولكن يمكن تلخيص   . لكل دول
 : الخطوط العريضة لإلصالح في المجاالت التالية

 
 :ع الوعاء الضريبييمجال توس في -1

 
تحول من المجال الضيق للضريبة على التجارة الخارجية إلى الضرائب على             - أ  ال

 . االستهالك واإلنفاق والتداول
يمة المضافة،  -  ب  ى  ضريبة الق ؤدي إل ة، إذ ت ي الضريبة الفعال ادة الحصيلة ه زي

ريبية، و يل الض از اإل   تقل اءة الجه ع آف وارد، ورف ادي للم در االقتص . دارياله
 .  تطبيقهانظاموسهولة نجاح هذه األداة مرهونًا بدرجة بساطة ولكن 

ية التي          - ج  لع األساس تثناء الس رة ومحدودة الدخل         اس ئات الفقي تهلكها الف من هذه  تس
يمة المضافة،     ضريبة    ى استهالك بعض السلع             الق ل فرض ضريبة عل في مقاب

ث     ة م حة العام ارة بالص لع الض تارة أو الس ية المخ روبات  الكمال بغ والمش ل الت
 . الكحولية

يل منح اإلعفاءات الضريبية وما يصاحب ذلك من حوافز ودعم مالي مباشر              - د  تقل
ا               ية قطاع أو صناعة بحد ذاته نها تنم ر مباشر يكون الغرض م إذ تؤدي . وغي

ذه السياسات      ى زيادة الهدر في الموارد المتاحة وتقليل الحصيلة الضريبية         ه . إل
تم  بق اع رض أن يس ة ويفت تها  ادها، دراس توقعة ومقارن ب الم دار المكاس مق

وء تخصيص        اءة وس اض الكف ية انخف ن ناح ًا م ية خصوص تكلفة االجتماع بال
 . الموارد المتاحة

 
 : في مجال ترشيد معدالت الضريبة-2

 
تكون في                إن   دخل الشخصي ل ة ضريبة ال دل الضريبي الحدي في حال تخفيض المع

وقت نفسه ت       %50-%30حدود    ي ال يت ضريبة دخل الشرآات والمؤسسات        ، وف ثب
دخل الشخصي،    ى ال ى للضريبة عل دل األعل ع المع دل يتساوى م ى في مع ؤدي إل ي

ريبية   رادات الض ي اإلي ادة ف يل زي ع   وتقل ادية م ا االقتص تالالت وآثاره ة االخ درج
ية التزام دافع الضرائب وتحسين األداء العام            از اإلداري من ناح تسهيل وظيفة الجه

  .للجهاز
 
 : في مجال تحقيق العدالة في توزيع الدخل-3

 
د من محدودي                 تثني العدي دل الحد األدنى للضرائب الشخصية سوف يس ع مع أن رف
تم استثناء السلع الغذائية وبعض السلع                    وقت نفسه ي ي ال رة، وف دخل والشرائح الفقي ال

ته      ن ضرائب االس راء م بل الفق ن ق تهالآها م ر اس ي يكث ية الت رى األساس الك األخ
 .  وتلك هي األدوات األآثر نجاحًا في تلك الدول) القيمة المضافة والمبيعات(
 



 

 19

ي  دخل الشخص ريبة ال ى ض ى عل د األدن دل الح ع مع ال األول، أي رف ي المج فف
ي ( تثناء جزء من الدخل من الوعاء الضريبي          ) العائل د استخدمت أيضًا طريقة اس فق

او ل    زء مس ذا الج ريبة، وه يمة الض اب ق ند حس ي   ع ناتج المحل ن ال رد م نصيب الف
 . اإلجمالي في تلك الدولة، وفي بعض األحيان وصل إلى ضعف ذلك آحد أقصى

 
أما في المجال الثاني، فلقد تم استثناء معظم السلع الغذائية األساسية ومالبس األطفال             
دواء من ضريبة القيمة المضافة في مقابل فرض ضرائب متزايدة على استهالك              وال

 . الوقود والمشروبات الكحوليةالتبغ و
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