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مقدمة

ــدة  ــة فري ــوم حال ــطينية الي ــلطة الفلس ــر الس تعتب
ــراف  ــق االعت ــي وف ــي، فه ــياق العالم ــي الس ف
أدق  بتعبيــر  أو  الدولــي دولــة مــن دون ســيادة 
ذات ســيادة منقوصــة، وفــي الواقــع العملــي 
ــا  ــدودة كم ــات مح ــي بصاحي ــم ذات ــة حك ــي حال ه
عبــر عنهــا فــي اتفــاق أوســلو، فــي هــذا اإلطــار، 
ــة وفــق  تمــارس الســلطة بعضــا مــن مهــام الدول
واالقتصــادي  واالجتماعــي  السياســي  الواقــع 
الــذي أفرزتــه االتفاقيــات والوقائــع السياســية 
إال  الماضيــة.  عامــا  والعشــرين  الخمســة  خــال 
مــن  الفلســطينية  الســلطة  يمنــع  لــم  هــذا  أن 
محاولــة بنــاء أســس وهيــاكل أوليــة لبنــى الدولــة 
مــن وزارات وهيئــات وأجهــزة أمنيــة وغيرهــا، األمــر 
الــذي تطلــب منهــا واجــب توفيــر مصــادر الموازنــة 
ــد  ــا. فق ــة وغيره ــة محلي ــة أو جباي ــح خارجي ــن من م
أعطاهــا بروتوكــول باريــس حــق الجبايــة المحليــة، 
وتلقــي المنــح الخارجيــة، ال بــل إن المنــح الخارجيــة 
الســلطة  أعطــت  التــي  األولــى  الدفعــة  كانــت 
مقومــات الحيــاة، فقــد ورثــت عــن االحتــال اقتصادا 
مدمــرا منهــكا وملحقــا ومصــادرا أيضــا. لــم يعــان 

اإلرث  عــن  الناتــج  التخلــف  مــن  االقتصــاد  هــذا 
ــل أيضــا مــن التقويــض  ــدي، ب االســتعماري التقلي
والتجريــف الناتجيــن عــن السياســة الكولونياليــة 

االســتيطانية.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى البحــث فــي توزيــع 
مهمــات  مــن  أصبــح  الــذي  الضريبــي  العــبء 
الســلطة الفلســطينية بعــد قيامهــا عــام 1994، 
علــى المواطنيــن الفلســطينيين محاوليــن توضيــح 
مــدى عدالــة توزيــع هــذا العــبء علــى المواطنيــن 

مــن منظــور مفاهيــم العدالــة االجتماعيــة.

ــن  ــزءا م ــة ج ــكالها المختلف ــب وأش ــكل الضرائ تش
السياســة الماليــة العامــة أليــة حكومــة، هــذه 
مــن  جــزءا  تشــكل  بدورهــا  الماليــة  السياســة 
مــن  النابعــة  األشــمل  االقتصاديــة  السياســة 
طبيعــة النظــام السياســي وتوجهاتــه الفكريــة 
بشــأن القضايــا االجتماعيــة االقتصاديــة، وبالتالــي 
تختلــف السياســة الماليــة والضريبيــة بشــكل خــاص 
ــرى  ــي، وي ــادي االجتماع ــام االقتص ــاف النظ باخت
البعــض أن الضرائــب تشــكل أحــد عوامــل توزيــع 
الدخــل، كمــا تشــكل جــزءا مــن آليــات ســد الفجــوات 
االجتماعيــة، والضرائــب حكمــا هــي إجــراء إلزامــي 
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منهــا  فالتهــرب  وبالتالــي  المكلفيــن،  علــى 
يضــع صاحبهــا تحــت طائلــة القانــون، ويســعى 
المشــرعون مــن وراء ســن التشــريعات الضريبيــة 
وتعديلهــا إلــى تحقيــق جملة مــن األهــداف المالية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة أهمهــا زيــادة اإليــرادات 
ــادة  ــتثمارات، وإع ــجيع االس ــة، وتش ــة الدول لموازن
توزيــع الدخــول بيــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة.

تختلــف الــرؤى بشــأن مــا يعــرف بالعدالــة الضريبية، 
والتــي تنبــع أساســا مــن المســاواة أمــام القانــون، 
فالعدالــة الضريبيــة تحمــل بعديــن؛ األول أفقــي 
يقــوم علــى التعامــل بالمســاواة مــع جميــع األفراد 
بغــض النظــر عــن ثروتهــم، والثانــي عمــودي يقوم 
ــم  ــة ويقس ــول المتحقق ــع الدخ ــل م ــى التعام عل
المكلفيــن إلــى شــرائح تختلــف فــي نســب العــبء 
ــل  ــتوى الدخ ــب مس ــا حس ــع عليه ــي الواق الضريب
المتحقــق لهــا. غيــر أن مفهــوم العدالــة الضريبيــة 
ــاق  ــن االتف ــث ال يمك ــكاليا، حي ــا وإش ــى مبهم يبق
مجتمعيــا علــى مفهــوم محــدد وثابــت للعدالــة 
الضريبيــة ويرجــع ذلــك الختــاف التوجهــات الفكريــة. 

وهنــا يصبــح تعريــف العدالــة الضريبيــة مهمــا .

هنــاك مــن يعــّرف العدالــة الضريبيــة بأنهــا: )التوزيع 
ومبــدأ  األفــراد،  بيــن  الضريبيــة  لألعبــاء  العــادل 
العدالــة الضريبيــة مــن المبــادئ التقليديــة للضريبة 
العمــل فيــه علــى إشــباع  آليــة  تقتصــر  الــذي 
الحاجــات العامــة بمعــزل عــن األهــداف االجتماعيــة 
الــدول  أخــذت  ومؤخــرًا  للدولــة،  واالقتصاديــة 
بالتدخــل بواســطة الضريبــة بقصــد التأثيــر فــي 

ــة  ــق العدال ــع وإعــادة الدخــل القومــي وتحقي توزي
االجتماعيــة(. 

وتنقســم العدالــة الضريبيــة إلــى نوعيــن 
ــا: هم

أواًل: العدالــة الضريبيــة العموديــة ويقصــد بهــا 
ضريبيــًا  المكلفيــن  معاملــة  واختــاف  تبايــن 
ــن  ــع دي ــل دف ــى تحم ــف عل ــدرة كل مكل ــب مق حس
الضريبــة، ويكــون الدخــل هــو المؤشــر والمقيــاس 
ــع،  ــى الدف ــف عل ــدرة المكل ــان مق ــي لبي األساس
وتكــون الضريبــة وفقــًا للعدالــة الضريبيــة الرأســية 
ــا  ــة، وبم ــبية أو متدرج ــة أو نس ــة تصاعدي ــا ضريب إم
ــن  ــع دي ــى دف ــف عل ــدرة كل مكل ــع مق ــق م يتواف
الضريبــة وحســب الدخــل الــذي حصــل عليــه )اختــاف 

ــل(. ــتوى الدخ ــي مس ف

ــا أن  ــد به ــة: ويقص ــة األفقي ــة الضريبي ــًا: العدال ثاني
ــابه  ــل المتش ــن ذوي الدخ ــة المكلفي ــون معامل تك
الدخــل  أصحــاب  األفــراد  يدفــع  أي  متماثلــة، 

المتماثــل نفــس المبلــغ مــن الضريبــة.

فالعدالــة الضريبيــة إذن إمــا أن تتضمــن اختافــا 
فــي المعاملــة الضريبيــة لألفــراد تبعــًا الختــاف 
ــة  ــة أي العدال ــع الضريب ــى دف ــراد عل ــدرة األف مق
مســاواة  تتضمــن  أو  العموديــة،  الضريبيــة 
المكلفيــن فــي المعاملــة الضريبيــة فــي المجتمــع 
والذيــن لديهــم مقــدرة متســاوية علــى الدفــع أي 
العدالــة الضريبيــة األفقيــة. بمعنــى أن العدالــة 
ــة العموديــة تقضــي تفارقــا فــي النســب  الضريبي
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بيــن شــرائح الدخــول المحــددة قانونــا، بينمــا تعتمــد 
مــن  واحــدة  نســبة  األفقيــة  الضريبيــة  العدالــة 

ــن. ــكل المواطني ــه ل ــرح ب ــل المص الدخ

هنــا ال بــد أن نضيــف إلــى مفهــوم العدالــة الضريبة 
يفســر  مــا  فعــادة  عنــه،  التغاضــي  يتــم  جانبــا 
كثيــرون العدالــة الضريبيــة بأنهــا العدالــة فــي 
عمليــة الجبايــة الضريبيــة، وعلــى أهميــة ذلــك، 
فــإن هــذا ال يكفــي وال يقــدم عدالــة إال فــي توزيــع 
األعبــاء، فيمــا تغفــل العدالــة فــي توزيــع اإليــرادات 
ــد  ــر ال ب ــى آخ ــرادات، بمعن ــع اإلي ــن جم ــة ع الناجم
مــن اإلجابــة علــى ســؤال مــن المســتفيد مــن 
اإليــرادات الضريبيــة فــي المجتمــع وكيــف توظــف؟ 
بمعنــى أنــه ال بــد مــن تحليــل الموازنــة العامــة 
أيضــا، باعتبارهــا اآلليــة التــي تبيــن اتجاهــات صــرف 
وإنفــاق هــذه الضرائــب مباشــرة كانــت أم غيــر 

ــرة. مباش

يــرى كثيــر مــن االقتصادييــن إن إحــدى عامــات 
التخلــف هــي ارتفــاع نســبة الضرائــب غير المباشــرة 
فــي مجمــوع الضرائــب وتدنــي نســبة الضرائــب 
أن  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  ويــرى  المباشــرة، 
اإليــرادات الضريبيــة فــي الوطــن العربــي كانــت 
ــب  ــرض ضرائ ــدم ف ــرا لع ــتقرة نظ ــة ومس منخفض
التــي  ولاعفــاءات  الدخــول،  علــى  تصاعديــة 
ــن تشــجيع  يحققهــا المســتثمرون مــن خــال قواني

االســتثمار.

فلسطين والعدالة الضريبية

لــم تعــرف فلســطين شــكا محــددا مــن العدالــة 
ــوم،  ــذ العهــد التركــي وحتــى الي ــة، من الضريبي
ــاء  ــت أعب ــطيني تح ــن الفلس ــد رزح المواط فق
ضرائــب الســلطنة العثمانيــة المتعــددة، كمــا 
فتــرة  فــي  انتدابيــة  ضريبيــة  لنظــم  خضــع 
االســتعمار البريطانــي، شــكلت داعمــا وممــوال 
لحكومــة االنتــداب، فيمــا شــكل قانــون الضرائــب 
األردنــي القديــم أحــد أشــكال الجبايــة التــي لــم 
يتحملهــا المواطــن العادي، بينما كانت أقســى 
أشــكال الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة 
فرضهــا  التــي  اللصوصيــة  الضرائــب  هــي 
تحســين  إلــى  تذهــب  لــم  والتــي  االحتــال، 
آليــات  علــى  للصــرف  بــل  المواطنيــن  حيــاة 
القمــع االحتالــي، لتكــون مقاومــة الضرائــب 
واالمتنــاع عنهــا أحــد عناويــن االنتفاضــة الكبــرى 
ــة  ــة العصياني ــت بالتجرب ــي تكلل ــام 1987، والت ع

ــاحور. ــت س ــة بي ــدة لمدين المجي

فــرض  إلــى  الفلســطينية  الســلطة  تبــادر  ولــم 
قانــون للضرائــب إال عــام 2004 أي بعــد ثمانيــة 
أعــوام علــى انتخــاب المجلــس التشــريعي، ومــرور 
عشــرة أعــوام علــى قيــام الســلطة، هــذا القانــون 
جــرت عليــه تعديــات عــام 2008،  وتــم إلغــاء قانــون 
ــام  ــد ع ــون جدي ــن قان ــري س ــه ليج 2004 وتعديات
2011، ورغــم ذلــك أجريــت عليــه تعديــات عــام 2012، 
فــي  الضريبــة  قانــون  ينجــح  ولــم   ،2015  ،2014
ــة  ــداف المالي ــن األه ــوب بي ــوازن المطل ــق الت تحقي
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علــى  تركيــزه  وكان  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
ــة )المالــي( علــى حســاب  ــدات الضريبي ــز العائ تعزي

الهدفيــن اآلخريــن االقتصــادي واالجتماعــي.

ــن  ــن الزم ــدا م ــب عق ــون الضرائ ــرار قان ــر إق إن تأخ
يعــود إلــى البحبوحــة التــي عاشــتها الســلطة جراء 
تدفــق امــوال الــدول المانحــة دعمــا لموازنتهــا أو 
ــوال  ــب األم ــت تص ــة كان ــاريع تطويري ــذا لمش تنفي
فيهــا مــن الخــارج، وبطريقــة منفصلــة عــن موازنــة 
الســلطة الفلســطينية، التــي دار جــدال كبيــر حــول 

قانــون إعدادهــا حتــى تــم إقــراره عــام 1998.

اإلطار القانوني للضرائب في فلسطين:

يخضــع اإلطــار القانونــي للضرائــب فــي فلســطين 
ــس  ــول باري ــي بروتوك ــية ه ــة أساس ــى مرجعي إل
الســلطة  مناطــق  يعتبــر  الــذي  االقتصــادي 
جمركــي  غــاف  ضمــن  وإســرائيل  الفلســطينية 
ــا  ــد القضاي واحــد، كمــا حــدد هــذا البروتوكــول عدي
المتعلقــة بالضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة 
التــي تجبيهــا الســلطة الفلســطينية، مثــل ضريبــة 
ــا  ــات وغيره ــب المحروق ــة وضرائ ــة المضاف القيم
يمكــن  ال  وبالتالــي  والجمــارك،  الضرائــب  مــن 
الحديــث هنــا عــن قوانيــن فلســطينية مســتقلة 
ــاق  ــقفه اتف ــدود س ــش مح ــي هام ــب إال ف للضرائ

باريــس لعــام 1994.

باعتبارهــا  الدخــل  لضريبــة  قانــون  لدينــا  يوجــد 
ــه  ــة مباشــرة صــدر ألول مــرة عــام 2004، لكن ضريب
ألغــي وتــم اســتبداله بقــرار بقانــون لعــام 2011 

وكان آخــر تعديــل عليــه عــام 2015. لكننــا نجــد ضرائب 
المواطنيــن مــن  غيــر مباشــرة مفروضــة علــى 
ــغ  ــة أخــرى كالجمــارك والتب ــن اقتصادي خــال قواني
ــا  ــة وغيره ــة المضاف ــة القيم ــات وضريب والمحروق
مــن الرســوم الناتجــة عــن المعامــات اليوميــة 
للمواطــن، والتــي عــادة مــا تقرهــا أنظمــة ولوائــح 
تنفيذيــة أكثــر ممــا تســتند إلــى نــص قانونــي 

ــح. صري

الجبايــة  تنظــم  التــي  النافــذة  القوانيــن  أمــا 
الضريبيــة فــي فلســطين فهــي متعــددة فــي 
ــى  ــي وحت ــداب البريطان ــن االنت ــد م ــا تمت مصادره

وأهمهــا: الفلســطينية  الســلطة  قيــام 

اتفاقية باريس االقتصادية 1994.. 1

قانون ضريبة الدخل وتعدياته لعام 2011. . 2

قانون تشجيع االستثمار لعام 1998. . 3

األمــاك . 4 ضريبــة  تخــص  أردنيــة  قوانيــن 
ــة  ــة األبني ــون ضريب ــا قان ــات، ومنه والمحروق
واألراضــي وكذلــك قانــون الجمــارك والمكوس 

.1962 لســنة  رقــم 1  األردنــي 

األوامر العسكرية اإلسرائيلية.. 5

األمــاك، . 6 ضريبــة  تخــص  بريطانيــة  قوانيــن 
البريطانــي  األمــاك  ضريبــة  قانــون  ومنهــا 
رقــم 42 لســنة 1940 والــذي يســمى ”قانــون 
ضريبــة األمــاك داخــل المــدن”، ويطبــق داخــل 

ــزة.  ــاع غ قط

ــة . 7 ــق بضريب ــرائيلية« تتعل ــكرية »إس ــر عس أوام
ــى  ــة حت ــت مطبق ــا زال ــة، وم ــة المضاف القيم
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اآلن.

أنواع الضرائب في فلسطين: 

توجــد فــي األراضــي الفلســطينية نوعــان مــن 
الضرائــب، األولــى مباشــرة وهــي األقل مســاهمة 
فــي اإليــرادات العامــة للســلطة ألنهــا تعتمــد 
ــر  ــب غي ــكل الضرائ ــا تش ــل، فيم ــة الدخ ــى ضريب عل
المباشــرة الكتلــة األساســية مــن قيمــة اإليــرادات. 
الدخــل  ضريبــة  المباشــرة  الضرائــب  تشــمل 
وهــي تجبــى مــن األفــراد المكلفيــن العامليــن 
إلــى  إضافــة  الفلســطينية،  األراضــي  فــي 
أربــاح الشــركات والمؤسســات الربحيــة العاملــة 
فــي األراضــي الفلســطينية، وضريبــة األمــاك، 
ــد اإليجــار لهــذه األمــاك. أمــا  ــة علــى عائ والضريب
الضرائــب غيــر المباشــرة فهــي نتــاج االســتهاك أو 
اإلنتــاج أو التجــارة، أو األمــاك العقاريــة فــي حــدود 
البلديــات ومنهــا ضريبــة القيمــة المضافــة وهــي 
والخدمــات  الســلع  جميــع  علــى  تفــرض  ضريبــة 
الشــراء  المواطنيــن، وضريبــة  مــن  المســتهلكة 
ــتريات ال  ــن المش ــواع م ــى أن ــة عل ــي مفروض وه
ــجائر،  ــول، والس ــل الكح ــية مث ــة أساس ــكل حاج تش
المقاصــة:  وضريبــة  والســيارات.  والكيماويــات، 
القطــاع  مــن  الســلطة  تحصلهــا  ضريبــة  وهــي 
ــتوردة  ــع المس ــى البضائ ــطيني عل ــاص الفلس الخ
الــى  تحولهــا  التــي  االحتــال  لســلطة  وتدفــع 
أو  عمولــة  خصــم  بعــد  الفلســطينية  الســلطة 
مصاريــف إداريــة، وضريبــة المحروقــات، والرســوم 
الجمركيــة والمكــوس الخاضعــة لقانــون أردنــي 

اإلســرائيلية،  العســكرية  األوامــر  وتعديــات مــن 
كذلــك ضريبــة اإلنتــاج: الخاضعــة لقانــون أردنــي 

. لســنة1963 

توزيع اإليرادات الضريبية

تبيــن مــن خــال عــرض موجــز قدمتــه وزارة الماليــة 
فــي جلســة الئتــاف »أمــان« عن تقريــر موازنــة عام 
2018 أن إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة الضريبيــة 
ــا  ــيكل فيم ــار ش ــغ 12.8 ملي ــد بل ــة ق ــر الضريبي وغي
ــار  ــي 12.6 ملي ــة حوال ــرادات العام ــي اإلي كان صاف
شــيكل وبلغــت اإليــرادات المحليــة حوالــي 4.2 مليار 
شــيكل فيمــا بلغــت إيــرادات المقاصــة حوالــي 8.8 
مليــار شــيكل،  أمــا ترتيــب أنــواع الضرائــب فــي 
الضريبيــة  العامــة  اإليــرادات  فــي  مســاهمتها 
فقــد كانــت إيــرادات المقاصــة هــي األعلــى، تليهــا 
القيمــة  ثــم ضريبــة  المحروقــات، ومــن  ضريبــة 
المضافــة علــى الســلع المســتوردة والقادمــة مــن 
إســرائيل، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت ضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى المبيعــات المحليــة، فيمــا 
شــكلت ضريبــة الدخــل المباشــرة النســبة األقــل مــن 

ــة. ــرادات العام ــي اإلي ــية إلجمال ــة األساس الكتل

ــا  ــي تقريره ــطينية ف ــد الفلس ــلطة النق ــرى س وت
الضريبيــة  السياســة  أن   ،2018 لعــام  الســنوي 
توســيع  علــى  والقائمــة  للحكومــة  الجديــدة 
القاعــدة الضريبيــة، مــع تخفيــض نســبتها علــى 
الفئــات األقــل دخــا، قــد حققــت نجاحــا فــي زيــادة 
اإليــرادات الضريبيــة المباشــرة، لكــن ســلطة النقــد 
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لــم توضــح أن نســبة مســاهمة ضريبــة الدخــل فــي 
ــل  ــن مجم ــدى %10، م ــة ال تتع ــرادات الحكومي اإلي
الضرائــب بمعنــى أن أيــة زيــادة فــي هــذه النســبة 
ــة  ــة الموازن ــي تغذي ــرا ف ــهاما كبي ــق إس ــن تحق ل
العامــة أو ســد العجــز المالــي، حيــث أن الزيــادة 
ــهم  ــم تس ــة ل ــون الضريب ــل قان ــن تعدي ــة ع الناتج
الجاريــة  النفقــات  تغطيــة  مــن   1.2% ب  ســوى 

وصافــي اإلقــراض.

التهرب الضريبي

تشــكو أغلــب التقاريــر والمعالجــات مــن نســبة عالية 
ــه  ــر أغلب ــذي يتمظه ــي، وال ــرب الضريب ــن الته م
ــاب  ــن أصح ــر م ــرب كثي ــو ته ــكلين، األول ه ــي ش ف
المهــن الحــرة مــن تقديــم كشــوف ضريبيــة حقيقيــة 
حــول دخولهــم، والثانــي هــو قيــام التجــار بتقديــم 
كشــوفات حــول مبيعــات أقــل بكثيــر مــن حجــم 
ــتياء  ــى اس ــؤدي ال ــا ي ــة مم ــم الحقيقي مبيعاته
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــل م ــر قلي ــزء غي ــى ج ــار عل التج
المضافــة التــي يدفعهــا المســتهلك لتصــل إلــى 
ــي  ــا ف ــي أغلبه ــب ف ــا تص ــة، لكنه ــة العام الخزين

ــوب التجــار. جي

ويــرى تقريــر ائتــاف امــان حــول التهــرب الضريبــي 
اســباب  اهــم  ان  الفلســطينية  االراضــي  فــي 
التهــرب هــي عــدم وجــود ســيطرة فلســطينية 
المتابعــة  وضعــف  والحــدود،  المعابــر  علــى 
ــر المقاصــة  ــة علــى قيمــة فواتي وهشاشــة الرقاب
التــي تعّدهــا إســرائيل بــدون شــفافية إضافــة إلــى 

القصــور فــي التشــريعات. 

ــر رســمي  لحجــم التهــرب  حتــى اآلن ال يوجــد تقدي
الضريبــي، فبينمــا  قــّدرت  دراســة بكــدار عــام 2015 
مــن    40%-30 بيــن  الضريبــي  التهــرب  حجــم  أن 
مجمــوع اإليــرادات الضريبيــة، قــدرت دراســة أعدتها 
مؤسســة مفتــاح حجــم التهــرب الضريبــي بحوالــي 
ــان ”  ــة أم ــا دراس ــردات، أم ــوع اإلي ــن مجم 37 %م
فقــد خلصــت إلــى أن نســبة التهــرب الضريبــي قــد 
ــرب  ــبة الته ــدر نس ــن تق ــي حي ــى %65 ف ــل إل تص
الجمركــي بحوالــي %30 طبقــا النطبــاع كل مــن 
العامــة  واإلدارة  الدخــل،  لضريبــة  العامــة  اإلدارة 
لضريبــة األمــاك، واإلدارة العامــة لضريبــة القيمــة 

ــة . المضاف

فــي ضــوء األرقــام الســابقة حــول نســبة التهــرب 
الضريبــي، قــدرت دراســة مؤسســة مفتــاح أنــه لــو 
تــم الحــد مــن التهــرب الضريبــي بشــكل ناجــع يمكــن 
أن تحقــق الموازنــة العامــة فائضــا يقــدر بـــ 9.5% ، 
أي أنــه يمكــن تحقيــق فائــض مقــداره حوالــي 

مليــار شــيكل.

النظام الضريبي والعدالة االجتماعية:

يشــير الدفتــر الجمركــي الرســمي إلــى نســبة 
ــوق  ــي الس ــرة ف ــلع المتواف ــى الس ــارك عل الجم

وفــق الجــدول التالــي:
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المصدر: الدفتر الجمركي الرسمي

ياحــظ مــن الجــدول أن توزيــع العــبء الضريبــي 
يقــع فــي األغلــب علــى الســلع التــي يســتهلكها 
القطــاع األوســع مــن المجتمــع، فــي حيــن أننــا 
أســرة  الســتهاك  ســيناريوهين  رســم  يمكننــا 
متوســطة وأخــرى فقيــرة حيــث يتــم توزيــع دخلهما 
ــة  ــى حص ــل عل ــابقة لنحص ــلع الس ــود الس ــى بن عل

ــا: ــم حالي ــي القائ ــبء الضريب ــن الع ــرة م كل أس

األســرة األولــى متوســطة وتحصــل علــى دخــل 
الــزوج  فيهــا  ويعمــل  شــيكل   6000 مقــداره 
براتــب  أحدهمــا  األســرة  اثنــان مــن  أو  والزوجــة 
مقــداره 3600 شــيكل واآلخــر براتــب مقــداره 2400 
ــلع  ــن الس ــتهاكها م ــع اس ــم توزي ــد ت ــيكل وق ش

وفــق الجــدول التالــي:

األســرة الثانيــة يعمــل بهــا فــرد واحــد مــن األســرة 
المكونــة مــن خمســة أفــراد ودخلهــا الشــهري 
األســرة  وكمــا  ســيارة  تملــك  ال  شــيكل،   2500
الســابقة ال تدفــع أجــرة منــزل قدرنــا جــدول صرفهــا 

الشــهري باآلتــي:

ــث  ــن ثل ــر م ــى أكث ــتحوذ عل ــذاء يس ــظ أن الغ  ناح
الدخــل، فيمــا تقتــرب نســبة االســتهاك مــن الســلع 
األساســية بيــن األســرتين، خاصــة فــي مجــال التبــغ 

نسبة الضريبة الجمركية % السلعة

65 المحروقات

85 تبغ وكحول

34 أثاث

34 مابس وأحذية

10 مواصات

16 عاجات وأدوية

30 غذاء

56 سيارات

30 الكهربائيات

12 الفواتير

النسبة% مقدار الصرف/ شيكل السلعة

6.7 400 محروقات 

13.4 800 تبغ وكحول

1.7 100 أثاث

2.5 150 مابس واحذية

8.3 500 مواصات

0.8 50 دواء وعاج

23.3 1400 سيارة

6.7 400 فواتير

36.6 2200 غذاء

النسبة% مقدار الصرف/ شيكل السلعة

4 100 محروقات 

12 300 تبغ وكحول

2 50 أثاث

2 50 مابس وأحذية

16 400 مواصات

0 0 دواء وعاج

0 0 سيارة

8 200 فواتير

56 1400 غذاء
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والمواصــات والمابــس، وهــذا يعنــي وبحســبة 
ــراوح  ــر يت ــى األس ــي عل ــبء الضريب ــة أن الع مركب
20-%30 مــن الدخــل فيمــا تدفــع شــركات  بيــن 
كبــرى ضرائــب  تتــراوح بيــن -7.5 %10، وهــذا يعنــي 
أن المجتمــع والفقــراء منــه بشــكل خــاص يتحملــون 
وغيــر  المباشــرة  الضرائــب  مــن  األكبــر  العــبء 
ــع شــركات كبــرى بإعفــاءات  المباشــرة، فيمــا تتمت
خاصــة قدمهــا قانــون تشــجيع االســتثمار وقوانيــن 
ــي  ــة ف ــاب العدال ــى غي ــير إل ــا يش ــو م ــرى وه أخ
توزيــع الضرائــب مــا يــؤدي إلــى غيــاب العدالــة 

االجتماعيــة.

قضيــة أخــرى تتعلــق بالعدالــة الضريبيــة وهــي 
أن قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني ال يتســم 
بالتصاعديــة، بــل هــو يقــوم علــى نظــام أقــرب 
ــب وهــذا يــؤدي إلــى  ــة الضرائ ــة فــي جباي لألفقي
إرهــاق الفقــراء ومتوســطي الدخــل، فيمــا يعطي 
ــال. ــذا المج ــي ه ــركات ف ــاء والش ــازات لألغني امتي

خاصة وتوصيات: 

ممــا تقــدم نســنتج أن النظــام الضريبــي فــي 
فلســطين ال يقــوم علــى عدالــة ضريبيــة حيــث 
تســيطر عليــه الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تضــع 
المقتدريــن وغيــر المقتدريــن علــى قــدم المســاواة 
ــل  ــة الدخ ــه ضريب ــكل في ــا ال تش ــف، كم ــي التكلي ف
ــير  ــا يش ــب، وتدنيه ــة الضرائ ــن حص ــة م ــة مهم كتل
إلــى وجــود تهــرب ضريبــي عــال فــي هــذا المجــال 
والمــاك  الحــرة،  المهــن  أصحــاب  عنــد  خاصــة 
ــبء  ــن أن الع ــذي يبي ــر ال ــار، األم ــن، والتج العقاريي
الضريبــي الفلســطيني يشــكل العــبء األعلــى 

ــن  ــي %36.5 م ــغ حوال ــاورة إذ يبل ــدول المج ــن ال بي
ــك  ــن ذل ــى م ــو أعل ــي وه ــي اإلجمال ــج المحل النات
ــي  ــو ف ــا ه ــرى، بينم ــرات أخ ــادر وتقدي ــي مص ف
إســرائيل حوالــي %32 وفــي األردن حوالــي 27% 
كمــا صرحــت الحكومــة وهــو حوالــي %19 فــي 

ــر.  ــي مص ــان و%15 ف لبن

ــن  ــة بي ــوزع بعدال ــر م ــي غي ــبء الضريب ــذا الع إن ه
طبقــات الشــعب المختلفــة نتيجــة ســيطرة الضرائب 
غيــر المباشــرة، وبالتالــي هنــاك حاجــة لتعديــل 
ــات  ــن التوصي ــطيني ضم ــي الفلس ــام الضريب النظ

ــة: التالي
ــل . 1 ــى الدخ ــدي عل ــي تصاع ــام ضريب ــرض نظ ف

القانــون  وضعهــا  التــي  النســب  تلــك  غيــر 
األخيــر.

ــن . 2 ــاب المه ــي ألصح ــل ضريب ــام تحصي ــاء نظ بن
الحــرة، قائــم علــى الربــط اإللكترونــي المباشــر 

عنــد تقديــم الخدمــة.

 تخفيــض نســبة الضرائــب غيــر المباشــرة أو . 3
إعفــاء ســلع أساســية مــن ضريبــة القيمــة 

المضافــة.

التهــرب . 4 أشــكال  لــكل  الشــديدة  المكافحــة 
ــن،  ــى المكلفي ــة عل ــديد الرقاب ــي بتش الضريب
ــزم يحــد إلــى اقصــى  ووضــع نظــام جبايــة مل

ــرب. ــذا الته ــن ه ــة م درج

ــول . 5 ــة بروتوك ــن ربق ــرر م ــك التح ــوق كل ذل وف
ــال بالنســبة  باريــس االقتصــادي وتحكــم االحت

ــطينية. ــرادات الفلس ــن اإلي ــر م األكب
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