
ورقة خلفية
جلسة طاولة مستديرة )2(

قانون ضريبة القيمة المضافة 
ما بين القطاعين العام والخاص

آذار  2022

2



2

Tel: +972 (2) 298 7053/4 | Fax: +972 (2) 298 7055
info@mas.ps | www.mas.ps

قانون ضريبة القيمة المضافة ما بين القطاعين العام والخاص

إعداد: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(

إن اآلراء والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك القدس

تم تمويل هذه الورقة بدعم من بنك القدس



3

مقّدمة. 	

يتكــون النظــام الضريبــي الفلســطيني مــن ضرائــب مباشــرة؛ مثــل ضريبــة الدخــل وضريبــة األمــاك، وضرائــب غيــر مباشــرة؛ 
مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة، وضريبــة الشــراء والرســوم الجمركيــة. تعــرف ضريبــة القيمــة المضافــة بأنهــا ضريبــة تفــرض 
علــى جميــع الســلع والخدمــات المنتجــة محليــًا والمســتوردة مــن الخــارج فــي جميــع مراحــل تســويقها )مراحــل سلســلة البيــع( بعــد 
خصــم ضريبــة المشــتريات )المدخــات( علــى الســلع الوســيطة. وتبلــغ نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي فلســطين فــي الوقــت 

الحالــي 16%، باســتثناء النســبة الصفريــة علــى البضائــع المصــدرة والخدمــات الســياحية واإلنتــاج الزراعــي.

يجبــي البائــع ضريبــة القيمــة المضافــة مــن زبائنــه مــن خــال إضافتهــا إلــى ثمــن الســلعة النهائــي، بمــا يســاوي نســبة ضريبــة 
المدخــات نفســها التــي كان قــد دفعهــا عنــد شــراء الســلعة مــن التاجــر، وهــي مــا تســمى بضريبــة الصفقــات، وتكــون الحصيلــة 
الضريبيــة التــي تجبيهــا الدولــة مــن المكلــف فــي كل مرحلــة مســاوية للفــرق بيــن ضريبة الصفقــات وضريبــة المدخــات، وتكون 
الحصيلــة النهائيــة للضريبــة التــي تجبيهــا الدولــة تســاوي قيمــة الضريبــة المضافــة المفروضــة علــى المســتهلك النهائــي، التــي 

تبلــغ فــي فلســطين فــي الوقــت الحاضــر 16% مــن ســعر المســتهلك.

تختلــف ضريبــة القيمــة المضافــة اختافــًا جوهريــًا عــن ضريبــة المبيعــات التــي يتــم فرضهــا علــى مرحلــة البيــع النهائــي للســلعة 
أو الخدمــة فقــط، وتدفــع لمــرة واحــدة يوردهــا البائــع لخزينــة الدولــة، وال يتوفــر فيهــا نظــام الخصــم الضريبــي الخاص باســترداد 
قيمــة الضريبــة، كمــا هــو معمــول بــه فــي ضريبــة القيمــة المضافــة، مــا يســهّل فــرض ضريبــة بنســب مختلفــة علــى الســلع 
والخدمــات، وكمــا هــو معمــول بــه فــي األردن مثــًا. بمعنــى آخــر، ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة منقولــة مــن صفقــة 

الــى أخــرى، وهــذا ال يحــدث فــي ضريبــة المبيعــات. )1(

تفــرض أغلبيــة دول العالــم نســبة ضريبــة واحــدة علــى جميــع الصفقــات، وذلــك بهدف الحصــول على أعلــى حصيلــة ضريبية من 
جهــة، وبهــدف تســهيل عمــل اإلدارات الضريبيــة فيمــا بتعلــق بالتحصيــل مــن جهــة ثانيــة. إال أنــه، وبهــدف االســتفادة مــن ضريبــة 
القيمــة المضافــة كإحــدى أدوات السياســة الماليــة فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي، مــن خــال زيــادة االســتهاك، والمســاهمة فــي 
تحقيــق العدالــة االجتماعيــة، تفــرض معظــم الــدول الغربيــة نســبة مخصصــة علــى المــواد االســتهاكية اليوميــة مــن المــواد 
الغذائيــة، أو تقــوم بزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة أو تخفيضهــا تماشــيًا مــع األهــداف االقتصاديــة الكليــة.)2(  تعتبــر ســيطرة 
البلــد علــى حدودهــا وممارســة الســيادة عليهــا مهمــة لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة وتحقيــق أهدافهــا، بخــاف الواقــع فــي 
فلســطين الــذي تعتبــر إســرائيل فيــه هــي المتحكــم األوحــد والوحيــد فــي الســيادة علــى المعابــر والحــدود؛ ســواء مــع إســرائيل 

أو الــدول األخــرى.

بعــد احتالهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، اســتمرت إســرائيل في تطبيــق القوانيــن الضريبيــة التي كانــت قائمة قبــل االحتال؛ 
مثــل ضريبــة الدخــل، واألمــاك، والمكــوس، ... وغيرهــا. وفــي شــهر تمــوز مــن العــام 1976، أعلــن االحتــال اإلســرائيلي عــن 
فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية، مــن خــال األمــر العســكري رقــم 350، 
وذلــك تنفيــذًا لمــا ورد فــي قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي 1975-5736 )عاونــة،1991(.)3(  وتــم تثبيــت العمــل 
بضريبــة القيمــة المضافــة الحقــًا مــن خــال نظــام المكــوس علــى المنتجــات المحليــة )يهــودا والســامرة( لســنة 1985، الــذي 
اســتند قانونيــًا إلــى قانــون المكــوس علــى المنتجــات المحليــة األردنــي رقــم 16 لســنة 1963، وأيضــًا علــى قانــون ضريبــة القيمة 
المضافــة اإلســرائيلي لســنة 1975، الــذي جــاءت نصوصــه ومحتوياتــه انعكاســًا لقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي 
المذكــور. احتــوى نظــام المكــوس علــى 17 فصــًا و151 مــادة، واشــترك مــع القانــون اإلســرائيلي فــي عناويــن األغلبيــة العظمــى 

مــن المــواد، إضافــة إلــى تعديــات لغويــة وإداريــة تتناســب مــع الوضــع االحتالــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

بقــي العمــل بموجــب هــذا النظــام حتــى اتفــاق باريــس االقتصــادي العــام 1994، الــذي ثبــت فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي األراضــي الفلســطينية وفقــًا لمــا هــو معمــول بــه فــي إســرائيل، بســبب اعتمــاد الغــاف الجمركــي الموحــد، مــع إمكانيــة 
اختــاف النســب الضريبيــة فــي األراضــي الفلســطينية بمــا ال يزيــد أو يقــل عــن 2% )± 2%( عمــا هــو معمــول بــه فــي إســرائيل. 
ونصــت المــادة 6 مــن اتفــاق باريــس االقتصــادي علــى “فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة، وضرائــب المشــتريات علــى اإلنتــاج 
المحلــي، وأيــة ضرائــب غيــر مباشــرة أخــرى فــي فلســطين، بحيــث تكــون معــدالت الضريبــة متطابقــة بيــن إســرائيل واألراضــي 

)1(  https://egyprojects.org/vat
)2( https://www.oecd.org/tax/consumption/

عالونة، عاطف. )1991(. األمر التنفيذي العسكري رقم 31 لسنة 1976.  )3(
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الفلســطينية، مــع إمكانيــة اختافهــا بيــن نســبة 2±%” )اتفــاق باريــس االقتصــادي، 1994(.

بهــذا، بقيــت إدارة ضريبــة القيمــة المضافــة تتعامــل، وحتــى وقتنــا الحالــي، مــع نظــام المكــوس علــى المنتجــات المحليــة المذكور 
أعــاه، وفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة علــى الســلع والخدمــات المنتجــة محليــًا، وتلــك المســتوردة بمعــدل واحــد، أمــا الرســوم 
الجمركيــة، فقــد ســمح للســلطة الفلســطينية فــرض رســوم جمركيــة تختلــف عــن تلــك المفروضــة فــي إســرائيل فقــط علــى 

عــدد مــن الســلع، وبالكميــات الــواردة فــي القوائــم A1، وA2، وB، الملحقــة باتفــاق باريــس االقتصــادي.

تطــورت مســاهمة الضرائــب غيــر المباشــرة بالنســبة لإليــرادات الضريبيــة بشــكل ملحــوظ، حيــث أصبحــت تشــكل، فــي 
المتوســط، حوالــي 90% مــن مجمــوع اإليــرادات الضريبيــة. شــكلت ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المنتجــات المحليــة حوالــي 
30% منهــا، بينمــا جــاء الباقــي مــن خــال ضريبــة المقاصــة التــي شــملت عوائــد ضريبــة القيمــة المضافــة، والجمــارك علــى الســلع 
ــض  ــرول وبع ــان والبت ــى الدخ ــة عل ــة الشــراء المفروض ــى ضريب ــة إل ــرائيل، إضاف ــن إس ــتراة م ــارج والمش ــن الخ ــتوردة م المس

الســلع األخــرى.

2. مبررات قانون ضريبة القيمة المضافة

كمــا ذكــر أعــاه، جــاء نظــام بشــأن المكــوس علــى المنتجــات المحليــة )يهــودا والســامرة( رقــم 1985-5745 الصــادر عــن الحكــم 
ــذي  ــة اإلســرائيلي لســنة 1975، ال ــة القيمــة المضاف ــون ضريب ــى تاريخــه، كترجمــة ركيكــة لقان ــه حت العســكري والمعمــول ب
كان قــد تمــت صياغتــه ليتناســب مــع الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي فــي إســرائيل، وليــس فــي األراضــي الفلســطينية. كمــا 
انعكســت الترجمــة غيــر الموفقــة فــي ضبابيــة الكثيــر مــن المصطلحــات واالجتهــادات فــي تفســير هــذه النصــوص، مــا انعكــس 

فــي منازعــات ضريبيــة كثيــرة بيــن المكلفيــن مــن جهــة، والدوائــر الضريبيــة مــن جهــة أخــرى.

ضمــن مســاعي وزارة الماليــة لتعديــل المنظومــة القانونيــة لقطــاع اإليــرادات العامــة، الــذي هــو جــزء مــن عمليــة إصــاح النظــام 
المالــي الفلســطيني بشــكل عــام، وبشــكل يســاهم فــي تعزيــز عمليــة التنميــة االقتصاديــة المنشــودة، قدمــت وزارة الماليــة 
مســودة لقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، بعــد أن كانــت قــد تقدمــت بمســودة تعديــل لقانــون ضريبــة الدخــل فــي شــهر أيــار 
العــام 2021، فــي محاولــة لتحريــر القوانيــن الضريبيــة مــن القيــود الــواردة فــي اتفــاق باريــس االقتصــادي مــن جهــة، والتحــرر 
مــن وصــف القوانيــن كقوانيــن جبائيــة مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى تنظيــم عمليــة الجبايــة والتقديــر واالعتــراض لضريبــة 
القيمــة المضافــة، وســعيًا إلــى المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والعدالــة الضريبيــة. جــاء فــي المذكــرة 
التفســيرية التشــريعية لمشــروع قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة الفلســطيني الصــادرة عــن وزارة الماليــة، أن هنــاك مجموعــة 

مــن األســباب التــي تســتدعي وجــود قانــون ضريبــة قيمــة مضافــة فلســطيني، وهــي:

القصور الذي يعتري النظام القانوني الحالي الذي ينظم ضريبة القيمة المضافة في فلسطين.1. 
قصور التشريعات القائمة عن مواكبة األهداف وغايات الخطة االستراتيجية لإليرادات الفلسطينية 2.2025-2021. 
قصــور التشــريع الضريبــي الــذي ينظــم ضريبــة القيمــة المضافــة فــي فلســطين عــن مواكبــة التطــورات االقتصاديــة، وال 	. 

ســيما التطــور فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات اإللكترونيــة التجاريــة.
إن القانــون الناظــم لضريبــة القيمــة المضافــة يشــوبه الغمــوض والتعقيــد، إضافــة إلــى عــدم الوضــوح فــي معالجــة الكثيــر 4. 

مــن المســائل والقطاعــات المختلفــة، ال ســيما القطــاع العّقــاري، والمهنــي، والتعليمــي، والزراعــي.
قصــور اإلطــار التشــريعي النافــذ عــن تلبيــة حاجــة اإلدارة الضريبيــة فــي ســهولة توفــر المعلومــات والحصــول عليهــا مــن 5. 

الجهــات ذات العاقــة، وكذلــك البيانــات الماليــة والمصرفيــة المتعلقــة بالمكلفيــن.
عــدم مقــدرة التشــريع النافــذ عــن تلبيــة الحاجــة إلــى ضــرورة التــدرج فــي فــرض نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة، بحيــث ال 	. 

يتــم فرضهــا كنســبة واحــدة، وإنمــا يتوجــب تقســيمها إلــى قطاعــات وفقــًا لمتطلبــات الســوق الفلســطيني وحاجتــه.
ال توجد في التشريع النافذ نصوص واضحة تبين صاحيات موظفي الضريبة.7. 
قصور القانون الحالي النافذ عن إلزامية معالجة التعاون مع الجهات ذات العاقة وفي سهولة توفر المعلومات.8. 
ضعــف الوعــي الضريبــي وجهــل المكلفيــن بقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، وهــذا يعــود إلــى العامــل التاريخــي؛ كــون 9. 

الضريبــة  اإلضافيــة فرضــت بموجــب نظــام إســرائيلي مترجــم مــن اللغــة العبريــة إلــى العربيــة إبــان االحتــال اإلســرائيلي.

3. أهداف قانون ضريبة القيمة المضافة

تعتبــر السياســات الماليــة، بأدواتهــا المختلفــة مــن ضرائــب، وإنفــاق، وموازنــة عامــة، عصــب السياســة االقتصاديــة الكليــة التــي 
ــة  ــادة العملي ــن إع ــكل يضم ــي بش ــاد الكل ــه االقتص ــادة توجي ــأنها إع ــن ش ــي م ــدة، والت ــيكية الجدي ــة الكاس ــا النظري ــادت به ن
اإلنتاجيــة إلــى ســكة التــوازن الســلعي والنقــدي، وضمــان تحقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة المتمثلــة فــي تحقيــق النمــو 
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االقتصــادي المســتدام، ومعالجــة التضخــم، والتشــغيل الكامــل، وعدالــة توزيــع الدخــل، وتــوازن ميــزان المدفوعــات.

ــرادات بشــكل عــام،  ــة القيمــة المضافــة والمكــوس، األداة األساســية فــي سياســة اإلي ــر المباشــرة، مثــل ضريب ــر الضرائــب غي تعتب
وفــي فلســطين بشــكل خــاص، حيــث شــكلت إيــرادات الضرائــب غيــر المباشــرة، منــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حوالــي 
90% مــن مجمــوع اإليــرادات الضريبيــة، األمــر الــذي يعطــي الضرائــب غيــر المباشــرة، وعلــى رأســها ضريبــة القيمــة المضافــة، بعــدًا 
اقتصاديــًا واجتماعيــًا مهمــًا، ليــس فــي تمويــل النفقــات الحكوميــة فحســب، وإنمــا فــي خلــق عدالــة فــي توزيــع الدخــل وتحقيــق العدالة 
االجتماعيــة مــن خــال فــرض نســب متدنيــة علــى الســلع التــي تقــوم الطبقــات الفقيــرة باســتهاكها، إضافــة إلــى دورهــا التنمــوي 
فــي دعــم قطاعــات اإلنتــاج الرئيســية مــن زراعــة، وصناعــة، وغيرهــا، وحمايــة هــذه المنتوجــات مــن المنافســة الخارجيــة الشرســة.

وانطاقــًا مــن هــذه التطــورات، حــددت وزارة الماليــة، فــي مذكــرة السياســة التشــريعية للقانــون، أهدافــًا تنظيميــة اقتصاديــة 
وماليــة وإداريــة واضحــة لســن القانــون المذكــور، تمثلــت فــي:

خلــق منظومــة قانونيــة شــاملة ومتكاملــة ومنســجمة وقــادرة علــى التعامــل مــع اإلشــكاليات الفعليــة والمتوقعــة مســتقبًا كافــة، فــي ظــل 1. 
المعطيــات المتنوعــة والمتغيــرة.

تنظيــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي أراضــي الدولــة الفلســطينية وفقــًا لألســس المهنيــة، للمســاهمة فــي خلــق بيئــة اســتثمارية 2. 
مناســبة، وبمــا يحقــق العدالــة الضريبيــة بيــن جميــع المكلفيــن، ويعــزز رضــا الجمهــور.

صياغــة مشــروع قانــون ضريبــة قيمــة مضافــة فلســطيني يســهل فهمــه مــن العامــة، ويبســط اإلجــراءات، فالصياغــة الجيــدة مــن شــأنها 	. 
أن تصــل إلــى المكلــف ويســتوعبها دون بــذل جهــد كبيــر منــه، وســد الطريــق أمــام المتهــرب. مــن أجــل هــذا، يجــب العمــل علــى صياغــة 

النصــوص القانونيــة، بشــكل واضــح ال يحتمــل إال تأويــًا واحــدًا فقــط.
منــح اإلدارة الضريبيــة دورًا فــي إعطــاء النصــوص التشــريعية تلــك القيمــة القانونيــة المطلوبــة بدخولــه حيــز التنفيــذ، ال ســيما بعــض 4. 

القطاعــات التــي يصعــب مواكبــة النــص التشــريعي عــن ماحقتهــا، فعنــد اكتشــافها للغمــوض والنقــص فــي حــدود صاحيتهــا المخولــة 
لهــا قانونيــًا، تســتطيع معالجــة هــذا النقــص عــن طريــق إصــدار اللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات اإللزاميــة للنصــوص التشــريعية، دون أن 

تتعــدى فــي ذلــك حــدود الشــرعية الضريبيــة.
مراجعــة النســبة الضريبيــة الموحــدة المفروضــة علــى مختلــف القطاعــات والســلع والخدمــات، بحيــث يتــم اعتمــاد نســب ضريبيــة محفــزة 5. 

ومتوائمــة مــع التوجهــات االقتصاديــة والماليــة للدولــة، وذلــك مــن خــال التحــول القطاعــي، بحيــث تشــمل صياغــة التشــريع الجديــد تعديــل 
النســب والشــرائح الضريبيــة علــى القطاعــات االقتصاديــة كافــة )قطــاع المطوريــن العقارييــن، والخدمــات، والمهــن الحرة، وقطــاع األراضي، 

والطاقــة، وأنظمــة المعلومــات، والمؤسســات الماليــة، والمهــن الطبيــة، والقطــاع الزراعــي، والقطــاع الســياحي( ومنهــا علــى ســبيل المثــال:
التجارة اإللكترونية.- 
القطاع العقاري.- 
القطاع السياحي.- 
القطاع الزراعي )النباتي والحيواني(.- 
القطاع التعليمي.- 

زيــادة االلتــزام الضريبــي وزيــادة فاعليــة النظــام الضريبــي، مــن خــال تشــديد العقوبــات المقــررة علــى كل مــن يتهــرب . 6
مــن أداء الضريبــة المفروضــة عليــه، بحيــث يجــب أن يتضمــن التشــريع علــى نصــوص قانونيــة تجــرم كافــة األفعــال المخلــة 
بالقانــون نفســه، وتلحــق أضــرارًا بالخزينــة العامــة بأيــة صــورة كانــت، والنــص علــى عقوبــات قــادرة علــى تحقيــق الــردع 

الخــاص لــكل مخالــف، والــردع العــام فــي المجتمــع.
ــة تبادلهــا مــع . 7 ــى المعلومــات، وإمكاني ــة مــن ســهولة الحصــول عل ــذي يمكــن اإلدارات الضريبي إيجــاد المســوغ القانونــي ال

ــة. ــات ذات العاق الجه
أن يتضمــن التشــريع نصوصــًا قانونيــة، تضمــن عــدم تعــارض المصالــح، وتضمــن تحقيــق أســس النزاهــة والشــفافية فــي . 8

التعامــل الضريبــي، وتضمــن مكافحــة صــور الفســاد كافــة، التــي مــن الممكــن تصورهــا.
أن يتضمــن التشــريع نصــًا قانونيــًا يســمح بتســجيل المكلفيــن المتهربيــن ضريبيــًا فــي بطاقــة وطنيــة، بحيــث ال يتــم تزويــد . 9

أي منهــم بــأي خدمــات مــن الدولــة إال بعــد تســوية وضعــه الضريبــي، وتســديد التزاماتــه الضريبيــة المترتبــة عليــه كافــة.
اختصاصات محكمة الجمارك بشكل تفصيلي.. 10
 ســحب االختصاصــات لصالــح اإلدارة الضريبيــة، بحيــث يضمــن التشــريع الجديــد لــإلدارة الضريبيــة الحــقّ فــي اتخــاذ التدابير . 11

اإللزاميــة لحمايــة المــال العــام وحفــظ حقــوق الخزينــة، بحيــث يكــون لهــا القــدرة علــى رفــع الســرية المصرفيــة عــن أي 
مكلــف دون الرجــوع إلــى اإلجــراءات القضائيــة الطويلــة والمعقــدة.

إننــا نــرى أن أغلبيــة هــذه األهــداف تتعلــق بــاإلدارة الضريبيــة والصاحيــات الممنوحــة للســلطات الضريبيــة لكــي تتمكــن مــن متابعة 
تنفيــذ القانــون بساســة، ومــن أجــل مكافحــة التهــرب الضريبــي، وتحصيــل أكبــر عائــد ممكــن مــن ضريبــة القيمــة المضافة.

4. التسلسل الزمني إلقرار القانون
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طرحــت وزارة الماليــة مســودة قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة للمناقشــة فــي شــهر تشــرين األول 2021. ولــم يختلــف القانــون 
كثيــرًا عــن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي لســنة 1975، بــل جــاء ترجمــة حرفيــة للقانــون اإلســرائيلي بتصــرف 
خفيــف بخصــوص التســميات السياســية والجغرافيــة؛ أي إنــه بقــي يســير، بشــكل كبيــر، فــي ظــل القانــون اإلســرائيلي مــن حيــث 
عــدد الفصــول، وعناوينهــا، وعــدد المــواد، وعناوينهــا أيضــًا. إال أن القانــون قيــد البحــث اختلــف كثيــرًا عــن نظــام المكــوس علــى 

المنتجــات المحليــة للعــام 1985، الــذي فرضــه الحكــم العســكري.

ــون بشــكل مكثــف، وقدمــت عشــرات  قامــت مؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمناقشــة مســودة القان
المذكــرات علــى مســودة القانــون مــن مختلــف الجهــات ذات العاقــة، كمــا نوقــش القانــون فــي عشــرات الــورش العامــة والــورش 
الداخليــة، إضافــة إلــى عشــرات المقابــات، إذ شــكل حالــة متواصلــة منــذ طرحــه للمناقشــة فــي شــهر تشــرين األول 2021)4(.  
واجتمــع فريــق وزارة الماليــة مــع جميــع الجهــات المذكــورة، وناقــش معهــا الطروحــات والمســائل المقترحــة، وقــام بإجــراء حوالــي 
250 تعديــًا حســبما أشــار الســيد لــؤي حنــش مديــر عــام الجمــارك والمكــوس وضريبــة القيمــة المضافــة)5(.  بنــاء علــى ذلــك، 
تــم تجهيــز المســودة الرابعــة للقانــون، التــي تمــت مناقشــتها خــال اجتمــاع لجمعيــة رجــال األعمــال فــي شــهر شــباط الماضــي، 
بحضــور الســيد لــؤي حنــش ومجموعــة مــن ممثلــي القطــاع الخــاص والجهــات األخــرى ذات العاقــة. واتفــق الحضــور علــى عــدد 
مــن المبــادئ واألهــداف العامــة التــي تتمثــل فــي ضــرورة وجــود قانــون ضريبــة قيمــة مضافــة وطنــي فلســطيني ألول مــرة، 

والــذي تمــت بلورتــه بالشــراكة مــع مؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

وجهة نظر القطاع العام

خــال االجتمــاع، أكــد الســيد لــؤي فــي كلمتــه)6(  علــى مجموعــة مــن النقــاط المهمــة التــي تمثــل وجهــة نظــر الحكومــة ورؤيتهــا 
فــي مــا يتعلــق بقانــون القيمــة المضافــة ومزايــاه، وهــي:

أظهــرت وزارة الماليــة تجاوبــًا عاليــًا مــع طروحــات مؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي )تــم التعامــل مــع - 
حوالــي 80% مــن مجمــوع االقتراحــات المقدمــة إيجابيــًا حســب مــا أشــار الســيد لــؤي حنــش( التــي تعتقــد الــوزارة أن لهــا فوائد 
وعوائــد إيجابيــة علــى االقتصــاد الفلســطيني واإليــرادات العامــة، فــي حيــن لــم تصــل الــوزارة إلــى قناعــة بضــرورة تعديــل 
جــزء مــن المقترحــات، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بالتقديــر والتحصيــل والجبايــة واالعتــراض، التــي هــي، فــي األســاس، عبــارة 
عــن إجــراءات إداريــة وقانونيــة نابعــة مــن التجربــة الخاصــة فــي عمــل الدوائــر الضريبيــة، ومــا تاقيــه هــذه الدوائــر مــن 

معانــاة فــي تطبيــق القانــون وتحصيــل حقــوق الدولــة حســب مــا أشــارت إليــه الــوزارة. )7(
صيــغ القانــون بطريقــة ال تركــز علــى العنصــر الجبائــي فقــط، وإنمــا لتســاعد فــي التحــرر واالنفــكاك التدريجــي مــن اتفــاق - 

باريــس االقتصــادي الــذي فــرض علينــا الغــاف الجمركــي اإلســرائيلي.
ــة -  ــاع االقتصادي ــاة األوض ــة لمراع ــة الازم ــر المرون ــال توفي ــن خ ــي م ــل الضريب ــتقبلية للتعام ــرة مس ــون نظ ــع القان وض

ــتقبل  ــة فــي المس ــات االقتصادي ــة للقطاع ــة الداعم ــات الضريبي ــن عكــس السياس ــوزراء م ــس ال ــن مجل ــة، وتمكي المختلف
ــة. ــة الفعلي ــورات الميداني ــب التط حس

ســيتم تطبيــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، بشــكل تدريجــي، وبنســب مختلفــة علــى البضائــع والمنتجــات والخدمــات - 
المنتجــة والمقدمــة فــي االقتصــاد الفلســطيني، وعــدم االلتــزام بالفــرق الحالــي 2±% علــى جميــع القطاعــات والمنتوجــات.

توســيع القاعــدة الضريبيــة مــن خــال إضافــة المهــن الحــرة والقطــاع العقــاري وغيرهــا مــن القطاعــات االقتصاديــة، األمــر - 
الــذي ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع الحصيلــة الضريبيــة مــن جهــة، وإلــى خلــق المزيــد مــن العدالــة االجتماعيــة مــن جهــة ثانيــة)8(. 

كما أشار السيد لؤي إلى مجموعة جديدة من التعديات التي تم إدخالها إلى النسخة الرابعة، أبرزها:

)4( https://www.alhadath.ps/article/14844	
)5(  مقابلة مع لؤي حنش بتاريخ الثامن من شباط من العام 2021.

كلمة لؤي حنش بتاريخ الثامن من شباط من العام 2021.  )6(
)7( https://www.aliqtisadi.ps/article/85			/
)8( https://www.wattan.net/ar/video/		07	1.html
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عدم إخضاع القطاع السياحي للضريبة.- 
عدم إخضاع القطاع العقاري والصفقة الواحدة ونقل الملكيات بالنسبة لألفراد للضريبة.- 
إعفاء الصفقات العقارية للمطورين شريطة تقديم فواتير المدخات.- 
إلغاء ضريبة المقالع/المناشير.- 
رفع حجم المشتغل المعفى إلى 20 ألف دينار أردني.- 
إعفاء المتاجرة باألشجار من الضريبة.- 
إعفــاء األفــراد مــن شــهادة الضريبــة )بــراءة ذمــة( فــي معاملــة األراضــي والعقــار واقتصارهــا علــى قطــاع األعمــال، علمــًا    - 

أنــه مــا زال الفــرد ملزمــًا بإحضــار مســتند مــن دائــرة الضريبــة يفيــد بعــدم وجــود مســتحقات ضريبيــة عليــه.
بخصــوص تجــارة العقــار، تفــرض الضريبــة علــى هامــش الربــح المتحقــق للمؤسســات الماليــة والمطوريــن، وليــس علــى - 

األفــراد.
إعفاء إيجارات العقارات والشقق السكنية من الضريبة.- 
إعفاء كشفية الطبيب وفق تسعيرة نقابة األطباء من الضريبة.- 
إخضــاع التبرعــات والدعــم والمســاندة التــي حصــل عليهــا المشــتغل للضريبــة، وتقييدهــا كجــزء مــن صفقاتــه، ويجــب علــى - 

المشــتغل إصــدار فاتــورة ضريبــة علــى هــذه المقبوضــات.

وجهة نظر القطاع الخاص

ــد مــن  ــون بالعدي ــم يأخــذ القان ــث ل ــام، حي بدورهــا، أعربــت مؤسســات القطــاع الخــاص خــال االجتمــاع عــن عــدم رضاهــا الت
ــا، أبرزهــا: ــم االتفــاق عليه ــم يت ــي ل ــا العالقــة الت ــد مــن القضاي ــاك العدي ــا زال هن ــي قدموهــا، وم ــة الت الماحظــات الجوهري

أوالً. قضايــا تتعلــق بالنصــوص الضريبيــة التخصصيــة. علــى ســبيل المثــال، منــح مجلــس الــوزراء وبتنســيب مــن وزيــر الماليــة 
صاحيــة تعديــل نســبة الضريبــة أو فــرض نســب متفاوتــة علــى النشــاط الــذي يــراه مناســبًا، فــي حيــن يــرى القطــاع الخــاص 
أن الضرائــب يجــب أن تقــرر مــن المشــرع، وأنــه يجــب التشــاور مــع القطــاع الخــاص فــي تحديــد األنشــطة االقتصاديــة، والســلع 
التــي ســيتم تغييــر نســب الضريبــة عليهــا. يعــارض القطــاع الخــاص، أيضــًا، رفــع نســبة الضريبــة علــى األربــاح واألجــور فــي 
المؤسســات الماليــة مــن 51% إلــى 1	%، كمــا يطالــب بتوضيحــات حــول ماهيــة أنشــطة المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي 

تنافــس القطــاع الخــاص، والتــي ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة عليهــا.

ثانيــاً. نصــوص تتعلــق باإلفــراط فــي صاحيــات اإلدارة التنفيذيــة. علــى ســبيل المثــال، إعطــاء الصاحيــات لمجلــس الــوزراء أو 
الوزيــر بتحديــد جــزء النشــاط الخاضــع للضريبــة فــي دولــة فلســطين، وإصــدار الائحــة التنفيذيــة الازمــة لغايــات نقــل ملكيــة 
األراضــي والعقــارات فــي ســجات دائــرة األمــاك، وتنســيب صفقــات صفريــة لمجلــس الــوزراء، وتنســيب إعفــاء بعــض البضائــع 
وتحديــد شــروط اإلعفــاء، أو تحديــد القطاعــات التــي ال تعتبــر المقبوضــات التــي حصــل عليهــا المشــغل مباشــرة مــن ميزانيــة 
ــدار  ــة إص ــبة لطريق ــة بالنس ــات الازم ــدار التعليم ــرادات بإص ــل اإلي ــات لوكي ــاء صاحي ــًا، إعط ــة. أيض ــة للضريب ــة خاضع الدول
الفواتيــر مــن قبــل أيٍّ مــن الملزميــن بدفــع الضريبــة بنــاء علــى تنســيب المديــر العــام، أو أن يقــرر، وبموافقــة الوزيــر، بالنســبة 
ألنــواع معينــة مــن الصفقــات، بمــا فيهــا الصفقــات اإللكترونيــة، وأنــواع المشــتغلين، بــأن المشــتري هــو الملــزم بدفــع الضريبــة 

أو جــزء منهــا.

5. ضريبة الشراء وموجة الغالء وعالقتها مع ضريبة القيمة المضافة

تُعــرف ضريبــة الشــراء بأنهــا ضريبــة غيــر مباشــرة تفــرض علــى المنتــوج المحلــي والمســتورد، وبخاصــة الســلع غيــر األساســية 
والكماليــات بالنســبة نفســها ألغــراض صحيــة أو بيئيــة أو حتــى تنافســية، وهــي بذلــك نــوع مــن الجمــارك تفرضــه الدولــة لتجنــب 
مخالفــة تعليمــات منظمــة التجــارة العالميــة، التــي تحــرم اســتخدام الجمــارك كعائــق للتجــارة الدوليــة. وعــادة تســتهدف ضريبــة 
ــا أن  ــة. وبم ــرادات الضريبي ــد مــن اإلي ــق المزي ــك بهــدف تحقي ــًا، وذل ــج محلي ــي ال تنت ــي، الت الشــراء الســلع ذات االســتيراد العال
ضريبــة القيمــة المضافــة تفــرض بعــد إضافــة المصاريــف والضرائــب كافــة، فــإن ضريبــة الشــراء تدخــل كأحــد عناصــر القيمــة 
الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة، مــا يــؤدي إلــى رفــع ســعر الســلعة المســتهدفة مقارنــة بالســلع األخــرى. بمعنــى آخــر، تدخل 
ضريبــة الشــراء ضمــن تكلفــة الســلعة، وبمــا أن ضريبــة القيمــة المضافــة تفــرض علــى مجمــوع التكلفــة، فــإن األســعار للســلع 

المســتهدفة ســترتفع بســبب وجــود نوعيــن مــن الضرائــب.

فــي خضــم النقــاش حــول إقــرار قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة الجديــد، وتخــوف المســتهلك مــن انعكاســات هــذا القانــون 
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ــة  ــات المحلي ــبب التداعي ــتوردة بس ــلع المس ــعار الس ــى أس ــت عل ــي حصل ــات الت ــوء االرتفاع ــى ض ــة عل ــعار، وبخاص ــى األس عل
العالميــة لجائحــة كورونــا، وتأثيراتهــا الســلبية علــى ارتفــاع تكاليــف النقــل عالميــًا، أعلنــت الجمــارك اإلســرائيلية أنــه ســوف يتــم 
فــرض ضريبــة الشــراء علــى قائمــة مــن الســلع مــن ضمنهــا العصائــر والمشــروبات التــي تحتــوي علــى نســبة ســكر 5 جــرام 
فأكثــر، وذلــك بســبب ارتفــاع أســعار الســكر العالميــة اعتبــارًا مــن بدايــة العــام 2202،)9(  لذلــك مــن المتوقــع أن ينعكــس ذلــك 
علــى ارتفــاع أســعار هــذه الســلع فــي الســوقين الفلســطيني واإلســرائيلي ســواء تلــك المســتوردة، أو مــن المنتــوج المحلــي.)10(  
كمــا شــهدت أســعار بعــض الســلع المســتوردة، مثــل القمــح والطحيــن واألعــاف والحديــد واأللمنيــوم، ارتفاعــًا بســبب الحــرب 
الروســية األوكرانيــة، األمــر الــذي هــدد بارتفــاع أســعار ســلع أخــرى. وبمــا أن فلســطين وإســرائيل تعمــان وفــق غــاف جمركــي 
واحــد، اســتنادًا إلــى اتفــاق باريــس االقتصــادي، فــإن المســتهلك الفلســطيني يدفــع ضريبــة الشــراء، أيضــًا، ســواء علــى الســلع 

المســتوردة والمشــتراة مــن إســرائيل، أو علــى المنتــوج المحلــي، أســوة بمــا هــو معمــول بــه فــي إســرائيل.

التوافق بين القطاعين العام والخاص لمجابهة التعديالت اإلسرائيلية وارتفاع األسعار

شــهدت فلســطين حــراكًا واســعًا بقيــادة جمعيــة حمايــة المســتهلك وعــددا كبيــرا مــن الجهــات التمثيليــة فــي االقتصــاد ضــد هــذا 
التوجــه، الــذي اعتبــروه حلقــة إضافيــة لقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة التــي ســوف تــؤدي إلــى ارتفــاع األســعار علــى المســتهلك. 
ــى مســتويات األســعار  ــدة، وقــد تمــت الوعــود للحفــاظ عل ــة الســلطة الفلســطينية فــرض ضرائــب جدي بينمــا نفــت الحكومــة ني
الحاليــة، فيمــا بــادر وزراء الماليــة واالقتصــاد الوطنــي لاجتمــاع مــع ممثلــي القطــاع الخاص مــن أجل العمل على اســتقرار األســواق. 
خــال االجتمــاع فــي غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة الخليــل مــع معالــي وزيــري الماليــة الســيد شــكري بشــارة، واالقتصــاد الوطنــي 
الســيد خالــد العســيلي، ومحافــظ الخليــل اللــواء جبريــل البكــري، بحضــور الغــرف التجاريــة فــي المحافظــة، وممثليــن عــن مؤسســات 
القطــاع الخــاص فــي الخليــل، وحــراك “بدنــا نعيــش”، نهايــة شــهر شــباط الماضــي، تــم االتفــاق مــع الوزارتيــن علــى عــدد مــن 

اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى الحــد مــن ارتفــاع األســعار مــن أجــل حمايــة المســتهلك الفلســطيني وتعزيــز صمــوده،)11(  أبرزهــا:

االتفــاق علــى أن تكــون نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة بمــا ال يتجــاوز 5% علــى الســلع والمــواد الغذائيــة المنتجــة محليــًا، . 1
علمــًا أن الضريبــة المفروضــة حاليــًا %16.

ــاء . 2 ــودات بإلغ ــم وع ــع تقدي ــام، م ــواد الخ ــتوردة والم ــة المس ــواد الغذائي ــى الم ــة عل ــات الجمركي ــن البيان ــادة تخمي ــاء إع إلغ
التخمينــات الســابقة.

تسهيل وتسريع االسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.. 3
تخفيــض قيــم أجــور الشــحن فــي عمليــة احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مــا كانــت عليــه قبــل جائحــة كورونــا، بمــا . 4

ينعكــس علــى المســتهلك النهائــي.
إجــراء دراســة فيمــا يخــص تدعيــم أســعار المحروقــات ليكــون التدعيــم عــاداًل مــن حيــث المســاهمة فــي تخفيــض كلفــة . 5

ــات(. ــال: قطــاع المواصــات العامــة والنقلي المحروقــات )مث
ــى . 6 ــؤدي إل ــا ي ــدل 16%، م ــح 15% ب ــبة 1% لتصب ــة بنس ــة المضاف ــة القيم ــض ضريب ــوزراء بتخفي ــس ال ــة لمجل ــع توصي رف

ــطيني. ــتهلك الفلس ــى المس ــعار عل ــض األس تخفي
تفعيــل لجنــة تحديــد األســعار مــن قبــل وزارتــي االقتصــاد الوطنــي والماليــة والغــرف التجاريــة، ومســاعدة موظفــي حمايــة . 7

المســتهلك لمراقبــة وضبــط الســوق، لينعكــس ذلــك علــى المســتهلك الفلســطيني.
االتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف، وبحث تنفيذ اآللية الجديدة خال الفترة القريبة القادمة.. 8
االتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي، ما يؤثر إيجابًا على المستهلك.. 9

ــى . 10 ــي رام اهلل، كل إل ــن ف ــار المكلفي ــرة كب ــي دائ ــودة ف ــرى الموج ــركات الكب ــات الش ــل ملف ــم نق ــى أن يت ــاق عل ــم االتف ت
ــطيني. ــع الفلس ــر والصان ــى التاج ــهيل عل ــه، للتس محافظت

اتفــق الجميــع علــى أن تقــوم الغــرف التجاريــة والقطــاع الخــاص بالتعــاون مــع المواطنيــن علــى مســاندة وزارتــي االقتصــاد . 11
والماليــة لضبــط الســوق.

ــث إن  ــة، حي ــية وفني ــباب سياس ــه ألس ــب تطبيق ــن الصع ــى أن م ــير إل ــي يش ــي والعمل ــع السياس ــإن الواق ــاق، ف ــذا االتف ــن ه ــم م ــى الرغ عل
بعــض البنــود الــواردة أعــاه تتعــارض مــع اتفــاق باريــس ومــا تطبقــه إســرائيل مــن إجــراءات علــى الــواردات بصفتهــا المســؤولة عــن الموانــئ 
والحــدود. كمــا أن تطبيــق العديــد مــن بنــود االتفــاق يتطلــب توفيــر التشــريعات واإلجــراءات الضروريــة، وتحديــد الفتــرة الزمنيــة التــي لــم تتــم 

)9( https://alresalah.ps/post/25	859/
)10( https://alhaya.ps/ar/article/124	20

بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة الخليل بتاريخ2022/2/23.  )11(
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اإلشــارة إليهــا فــي االتفــاق.

خطوات وسياسات إضافية

ــية  ــواد األساس ــم الم ــعار معظ ــي أس ــوظ ف ــاع ملح ــددت بارتف ــي ه ــة الت ــية األوكراني ــرب الروس ــداث الح ــذه األح ــع ه ــن م تزام
ــد  ــورة، والح ــات المذك ــي التداعي ــر ف ــة للنظ ــة أزم ــكيل خلي ــى تش ــة إل ــا الحكوم ــذي دع ــر ال ــا، األم ــاز وغيره ــات والغ والمحروق
مــن ارتفــاع األســعار فــي األســواق المحليــة، وتطميــن المســتهلكين. اســتمرت مســاعي الحكومــة ممثلــة بالــوزراء المذكوريــن 
لتطميــن الســوق الفلســطيني، حيــث اجتمــع يــوم األربعــاء 9/	/2022 مؤسســات القطــاع الخــاص التمثيليــة كخليــة أزمــة، حيــث 
اعتبــر وزيــرا االقتصــاد الوطنــي والماليــة الشــراكة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص ركيــزة أساســية واســتراتيجية فــي وضــع 
السياســات واتّخــاذ القــرارات الماليــة واالقتصاديــة التــي مــن شــأنها تطويــر االقتصــاد الوطنــي والحفــاظ علــى اســتقرار األســعار، 

وأن تجــاوز األزمــة الحاليــة هــو مســؤولية مشــتركة. )12(نتــج عــن االجتمــاع التوصيــات التاليــة:

التوصيــة بوضــع خطــة االســتجابة الســريعة لمواجهــة تداعيــات األزمــة الروســية األوكرانيــة فــي ظــل المؤشــرات العالميــة 1. 
الرتفــاع أســعار الســلع األساســية للمواطــن، مــن بينهــا الخبــز والســكر واألرز والوقــود، وتشــكيل خليــة أزمــة مــن الحكومــة 

والقطــاع الخــاص لمتابعــة التطــورات والحفــاظ علــى األمــن الغذائــي، وبأســعار عادلــة، فــي ظــل غيــاب اليقيــن باألزمــة.
طمأنــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى وفــرة المخــزون التموينــي للســلع األساســية، واســتمرار اإلمــدادات التموينيــة مــن 2. 

مختلــف بلــدان العالــم، وهنــاك اتصــاالت مــع مختلــف دول العالــم والجاهزيــة لمعالجــة أي إشــكالية تعيــق القطــاع الخــاص 
فــي عمليــة التوريــد علــى الصعيــد الدولــي، وتوفــر مخــزون مــن الطحيــن يكفــي إلــى نهايــة شــهر رمضــان، ومخــزون مــن 

األرز والســكر والزيــت يكفــي لســتة أشــهر.
التأكيــد علــى الخطــوات الحكوميــة التــي اتّخــذت لتنفيــذ مــا تمخــض مــن نتائــج اجتمــاع وزيــري الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 	. 

مــع مؤسســات القطــاع الخــاص فــي محافظــة الخليــل، بمــا ينعكــس إيجابــًا علــى المســتهلك.
 التأكيــد علــى محــاور إصــاح الماليــة العامــة وفقــًا لمــا تقــدم بــه وزيــر الماليــة، منهــا فاتــورة الرواتــب الحكوميــة، وصافــي 4. 

اإلقــراض، للحــد مــن اســتنزاف خزينــة الدولــة، وتراكــم العجــز العــام.

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 14/	/2202 توصيات لدعم سامة المستهلك الغذائية التالية:)13(

ــث . 1 ــة القيمــة المضافــة البالغــة 16%، حي ــاس 25 كغــم فمــا فــوق مــن ضريب ــن المغلفــة بأكي ــع مبيعــات الطحي إعفــاء جمي
ــك عــن األشــهر 	+2022/5+4. ــة بنســبة صفــر، وذل ــة قيمــة مضاف ــى ضريب ــا إل ــيتم إخضاعه س

إعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن األشهر 	+2022/5+4.. 2
يكون اإلرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خال 90 يومًا.. 3
يحدد سعر كيلو الخبز بحد أعلى 4 شواكل فقط ال غير.. 4

وقــد اتخــذت التوصيــات بهــدف عــدم رفــع أســعار الســلع األساســية علــى المواطــن، حيــث ســوف يتــم اتّخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتطبيــق هــذه 
التوصيــات.

6. تحليل نقدي للنصوص القانونية الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد

كمــا ذكرنــا أعــاه، تــم إدخــال عشــرات التعديــات علــى المســودة األولــى للقانــون، وذلــك تماشــيًا مــع اقتراحــات مؤسســات القطاع 
ــواًل، ويحقــق األهــداف  ــًا مقب ــح قانون ــة أن القانــون بنســخته الرابعــة أصب الخــاص والمجتمــع المدنــي. كمــا تعتقــد وزارة المالي
ــة المرجــوة، ومــدى  ــة واالقتصادي ــد مــدى مراعــاة القانــون لألهــداف االجتماعي ــررات إعــداده. إن تأكي ــه، ويلبــي مب المرجــوة من

مراعاتــه لمصالــح مختلــف األطــراف ذات العاقــة، يتطلــب اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

ــق 1.  ــة بتطبي ــة الخاص ــر الدولي ــادئ والمعايي ــة والمب ــرض الضريب ــية لف ــد األساس ــة القواع ــوص القانوني ــت النص ــل راع ه
ــة؟ ــة المضاف ــة القيم ضريب

هل استوفت النصوص القانونية مبررات القانون المعلنة من قبل وزارة المالية؟2. 

أوالً. القواعد والمبادئ األساسية لفرض الضريبة

جريدة الحياة االقتصادية، بتاريخ 2022/3/10.  )12(

جريدة القدس، بتاريخ 2022/3/15.  )13(
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ــًا  ــكل أساس ــت تش ــا زال ــام 1776 وم ــميث الع ــنها آدم س ــي س ــة الت ــادئ العام ــد والمب ــن القواع ــددًا م ــة ع ــة العام ــت المالي عرف
ــي: ــا يل ــت فيم ــة، وتمثل ــريعات الضريبي للتش

قاعــدة العدالة/المســاواة/العمومية: بمعنــى مســاهمة كل فــرد فــي تحمــل أعبــاء الدولــة وفقــًا لمقدرتــه التكليفيــة، أي مــا 1. 
يعــود عليــه مــن دخــل، بمعنــى أن تتســاوى قيمــة تضحيــات المكلفيــن مــن دخلهــم.

قاعدة اليقين: أي أن يكون كل مكلف على بيّنة بمقدار وميعاد الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة من الدقة.2. 
الماءمــة: بمعنــى تحصيــل الضريبــة فــي الوقــت المائــم والمناســب للمكلــف حتــى تكــون مناســبة لظروفــه وأحوالــه، مــا 	. 

يجعــل عمليــة دفــع الضريبــة ســهلة ومقبولــة.
االقتصــاد: أي أن يكــون هنــاك اقتصــاد فــي نفقــات تحصيــل الضريبــة؛ أي أن يتــم تحصيــل الضريبــة بأقــل التكاليــف، وأن 4. 

تكــون نفقــات التحصيــل أعلــى مــن الضريبــة نفســها.

وعلــى ضــوء الممارســات الفعليــة )أفضــل الممارســات الدوليــة( وفــرض الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة، ومــن أجــل تســهيل عمــل 
الدوائــر الضريبيــة، وحرصــًا علــى خلــق جــو مناســب بيــن الدولــة مــن جهــة، والمكلفيــن مــن جهــة أخــرى، تــم تطويــر عــدد مــن المبــادئ 

:)OECD, 2014( اإلضافيــة ذات الطابــع اإلداري اإلجرائــي لتكــون أساســًا لانطــاق نحــو اإلصاحــات الضريبيــة، وذلــك كمــا يلــي

ــت -  ــل ارتفع ــا زاد الدخ ــة، كلم ــة الضريبي ــي والحصيل ــل القوم ــن الدخ ــة بي ــة طردي ــود عاق ــى وج ــة: بمعن ــدة المرون قاع
الضريبــة.

قاعــدة االســتقرار: أي أن تتســم أحــكام النظــام الضريبــي بنــوع مــن الثبــات، بحيــث ال تتغيــر أحكامــه بصــورة متكــررة تجعــل - 
مــن الصعــب علــى المكلــف ماحظــة تعدياتــه، مــا يضعــف مــن قاعــدة اليقيــن ويضــر بالتخطيــط االقتصــادي واالســتثمار.

قاعدة اإلقليمية: بمعنى أن يطبق النظام داخل اإلقليم وأال يتعداه إلى أقاليم الدول األخرى.- 
قاعدة السنوية: أي أن يحاسب المكلف ضريبيًا على ما حصل عليه من دخل خال سنة.- 
قاعــدة التنســيق بيــن األهــداف: أي أن ال تتعــارض أهــداف الضريبــة مــع بعضهــا، كمــن يفــرض ضرائــب علــى الصــادرات مــن - 

أجــل تحصيــل اإليــرادات واألموال.
قاعــدة إمكانيــة التطبيــق: أي أن تكــون الضريبــة ممكــن تطبيقهــا علــى المكلفيــن مــن الناحيــة العمليــة، حيــث ال يبالــغ بهــا، - 

مثــل فــرض ضريبــة غيــر مباشــرة علــى المزارعيــن.

ــة والتعــاون االقتصــادي  ــي، ومنظمــة التنمي ــدوق النقــد الدول ــل صن ــة مث ــة أخــرى، قــام عــدد مــن المؤسســات الدولي مــن ناحي
األوروبيــة، بصياغــة عــدد مــن المبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر الدوليــة خاصــة بتطبيقــات ضريبــة القيمــة المضافــة، باعتبارهــا 
ضريبــة حديثــة عرفــت ألول مــرة فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي، كان آخرهــا مبــادئ وتوجيهــات العــام 2014، التــي تمثلــت 
فــي مبــادئ تتعلــق باالســتهاك، وإخضــاع بعــض الخدمــات للضريبــة مثــل االتصــاالت، والتجــارة اإللكترونيــة، والخدمــات الماليــة، 
ــادئ  ــرض، ومب ــة الع ــق بقيم ــادئ تتعل ــم، ومب ــرض والتحكي ــق بالع ــادئ تتعل ــار، ومب ــة والقم ــة، والمراهن ــات الدولي والمواص
ــادئ  ــة، ومب ــة القيمــة المضاف ــة ضريب ــق بحيادي ــادئ تتعل ــي، ومب ــق بمعالجــة االزدواج الضريب ــادئ تتعل ــزام، ومب ــق بااللت تتعل
تتعلــق بطبيعــة ضريبــة القيمــة المضافــة المفروضــة الســتيفاء شــروط الحياديــة، والفعاليــة، والعدالــة، والكفــاءة، واليقيــن.

لذلــك، الســؤال هــو إلــى أي مــدى يســتوفي مشــروع قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة قيــد البحــث المبــادئ والقواعــد األساســية 
المذكــورة أعــاه؟

ــد  ــن القواع ــد م ــع العدي ــح، م ــكل واض ــارض، بش ــزال يتع ــون ال ي ــة أن القان ــرى الورق ــورة، ت ــوص المذك ــة النص ــد مراجع بع
ــر: ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــر منه ــادئ، نذك والمب

قاعدة العدالة، حيث يوجد تمييز واضح بين المكلفين من أصحاب المهن الحرة.- 
قاعــدة اليقيــن، حيــث أحــال القانــون الكثيــر مــن الصاحيــات إلــى مديــر الضريبــة والمديــر العــام، األمــر الــذي يصعــب علــى - 

المكلــف معرفــة العــبء الضريبــي المترتــب عليــه، مــع التأكيــد علــى خطــورة المــادة رقــم 1	2، حيــث يجــوز لمجلــس الــوزراء 
تغييــر جميــع المبالــغ الــواردة فــي القانــون.

قاعــدة الماءمــة، حيــث يتطلــب مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة دفــع ســلفة ضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة 30% مــن قيمــة - 
ضريبــة الدخــل مــن الســنة الماضيــة فــي بدايــة الســنة قبــل تحقيــق أي دخــل، أي دفــع ضريبــة قبــل تحقــق الصفقــات.

قاعــدة االقتصــاد، بســبب ضــرورة توســيع الجهــاز الضريبــي لمتابعــة القضايــا اليوميــة غيــر الضريبيــة، والفواتيــر والنســب - 
المختلفــة ومعامــات نقــل الملكيــة والمنــع مــن الســفر وغيــر ذلــك مــن معامــات ربطــت كلهــا بالدوائــر الضريبيــة، فــإن 

الدوائــر الضريبيــة ســوف تكــون مضطــرة لمضاعفــة الجهــاز اإلداري والجبائــي لمتابعــة هــذه القضايــا.
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ــريعية -  ــات تش ــام، صاحي ــر الع ــرادات والمدي ــل اإلي ــر ووكي ــوزراء والوزي ــس ال ــون مجل ــح القان ــث من ــتقرار، حي ــدة االس قاع
ــي. ــف حــول وضعــه الضريب ــن المكل ــى عــدم اســتقرار ويقي ــؤدي إل ت

قاعــدة التنســيق بيــن األهــداف، ال يوجــد مــا يشــير إلــى تنســيق بيــن األهــداف فــي ظــل عــدم تحديــد القطاعــات والنســب - 
الضريبيــة المفروضــة عليهــا، وتوقيــت فــرض الضريبــة.

ــدود -  ــود ح ــدم وج ــل ع ــي ظ ــم ف ــب له ــادة الضرائ ــياح وإع ــة الس ــق بمعامل ــا يتعل ــة فيم ــق، وبخاص ــة التطبي ــدة إمكاني قاع
لفلســطين يمــر مــن خالهــا الســائح، إضافــة إلــى أن فــرض نســبة ضريبــة أقــل ممــا جــاء فــي اتفــاق باريــس ســوف ينعكــس 

فــي رفــض إســرائيل لهــذا اإلجــراء واتّخاذهــا إجــراءات قاســية للتعامــل مــع ذلــك.

ــرة مــا قبــل  ــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي للعــام 1975؛ أي فت ــة أخــرى، وبمــا أن أصــل القانــون هــو قانــون ضريب مــن ناحي
إعــداد المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــات الدوليــة، لــم يــأتِ القانــون منســجمًا فــي تبويبــه وصياغتــه مــع المبــادئ المذكــورة، بــل 
عكــس جميــع مــا ورد فــي القانــون اإلســرائيلي بالضبــط. يكفــي مقارنــة القانــون قيــد البحــث مــع بعــض قوانيــن ضريبــة القيمــة 
المضافــة الجديــدة فــي بعــض الــدول العربيــة مثــل مصــر، والبحريــن، واإلمــارات، التــي طبقتــه بشــكل يتوافــق مــع المبــادئ 
والتوجيهــات الدوليــة المذكــورة، لنــرى الفــرق الشاســع بيــن التبويــب والفصــول والمــواد واللغــة المســتخدمة فــي هــذه القوانيــن، 

والقانــون قيــد البحــث.

ثانياً. مدى استجابة النصوص القانونية لمبررات وأهداف إصدار القانون، كما جاءت من قبل وزارة المالية

يمكن القول إن المسودة الرابعة لم تلبِّ مبررات القانون كافة لألسباب التالية:

عــدم تلبيــة العديــد مــن نصــوص القانــون األهــداف والغايــات المقــرة للخطــة االســتراتيجية لإليــرادات الفلســطينية 2025-2021، . 1
لعــدم احتوائهــا علــى النســب الضريبيــة الفعليــة للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، وعــدم توســيع القاعــدة الضريبيــة أفقيــًا كمــا 

أعلــن عنــه قبــل ذلــك، وبخاصــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات اإللكترونيــة، والتجــارة اإللكترونيــة.
مــا زال هنــاك العديــد مــن المســائل واألمــور التــي يشــوبها التعقيــد والغمــوض وعــدم الوضــوح فــي المعاملــة وإحالــة المواضيــع . 2

والمســتويات اإلداريــة المختلفــة.
لــم يفــرض القانــون تدرجــًا فــي النســب الضريبيــة، وإنمــا أحــال ذلــك إلــى مجلــس الــوزراء، األمــر الــذي يخالــف القانــون . 3

األساســي الفلســطيني، ويخالــف مبــدأ التشــريع القائــل ال ضرائــب بــدون تمثيــل، بمعنــى أن الضرائــب تفــرض مــن المجلــس 
التشــريعي )اإلدارة التشــريعية( وليــس اإلدارة التنفيذيــة.

ــد . 4 ــع القواع ــارض م ــام ويتع ــاءة النظ ــة وكف ــدد فعالي ــكل يه ــب بش ــف الضرائ ــات لموظ ــح الصاحي ــي من ــون ف ــغ القان بال
الضريبيــة األساســية كافــة، وبشــكل يــؤدي إلــى المزيــد مــن النزاعــات الضريبيــة بيــن الدوائــر الضريبيــة والمكلفيــن فــي 

المســتقبل بــداًل مــن عكــس ذلــك.
عــدم قــدرة القانــون علــى خلــق وعــي ضريبــي بيــن المكلفيــن بســبب كثــرة مــواده وطــول المــواد والفصــول، حيــث إن القانــون . 5

يتكــون مــن 17 فصــًا و157 مــادة، إضافــة إلــى ضيــاع المكلــف بيــن المــواد والمصطلحــات المترجمــة مــن القانــون اإلســرائيلي.

مــن ناحيــة أخــرى، فإنــه ليــس مــن المؤكــد حصــول ارتفــاع فــي اإليــرادات الضريبيــة بعــد تطبيــق القانــون الجديــد، حيــث إن 
فــرض ضرائــب بنســب مختلفــة ســوف يســاعد فــي تهــرب المكلفيــن للتســجيل فــي القطاعــات ذات النســب المتدنيــة، وبخاصــة 
فيمــا يتعلــق بضريبــة المدخــات، ولصعوبــة الســيطرة علــى عمليــة المتابعــة فــي ظــل الظــروف والتقســيمات اإلداريــة التــي 

تعيشــها فلســطين، وســيطرة إســرائيل علــى الحــدود والمعابــر.

ال أعتقــد أن القانــون ســوف يحــرر االقتصــاد الفلســطيني مــن اتفــاق باريــس االقتصــادي؛ لكــون إســرائيل هــي مــن تملــك مفتــاح 
دخــول البضائــع وإمكانيــة فرضهــا الضريبــة عنــد االســتيراد، كمــا أن فلســطين تســتورد مــا يزيــد علــى 70% مــن وارداتهــا مــن 
إســرائيل، حيــث تفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بنســب تختلــف عــن فلســطين، وبالتالــي وجــود النســب علــى فواتيــر المدخــات، 
أعلــى بكثيــر مــن النســب علــى فواتيــر المخرجــات، بمعنــى أن عمليــة التطبيــق والتنســيق ســوف يشــوبها الكثيــر الكثيــر مــن 
المعيقــات، وكمــا أن ربــط تطبيــق مــواد القانــون بضــرورة إصــدار عــدد كبيــر مــن اللوائــح واألنظمــة والتعليمــات مــن مجلــس 
الــوزراء، والوزيــر، ووكيــل اإليــرادات، ســوف يؤخــر ويضــر بعمــل القانــون وفعاليــة تطبيقــه، وبخاصــة أن عــددًا مــن هــذه اللوائــح 
والتعليمــات يتطلــب تنســيقًا واتفاقــًا مســبقًا مــع إســرائيل يتعلــق بعبــور الســلع مــن وإلــى فلســطين، وأماكــن العبــور، وســاعات 

الــدوام، ومتطلبــات وإجــراءات التخليــص، وغيرهــا.

7. الخالصة والنتائج
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علــى الرغــم مــن التعديــات الكثيــرة التــي أدخلــت علــى مشــروع القانــون، فــإن المســودة مــا زالــت تعانــي مــن بعــض الفجــوات 
مــن وجهــة نظــر القطــاع الخــاص، ولألســباب التاليــة:

عــدم اســتناد القانــون إلــى المبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر الدوليــة لتطبيقــات ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة عــن منظمة - 
التنميــة والتعــاون االقتصــادي وصنــدوق النقــد الدولــي، حيــث إن ضريبــة القيمــة المضافــة مطبقــة فــي أكثــر مــن 1		 دولــة 

ــول العالم. ح
ال يحقــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة التــوازن بيــن األهــداف الســيادية واالقتصاديــة والماليــة واالجتماعيــة، حيــث إن - 

القانــون لــم يحــدد القطاعــات التــي ســوف تفــرض عليهــا الضريبــة بنســب أقــل: هــل هــي إنتاجيــة أم تجاريــة؟ هــل هــي 
ــلع  ــاء الس ــى أن إعف ــة إل ــة، إضاف ــر معروف ــون غي ــة للقان ــة الجبائي ــج المالي ــا أن النتائ ــتثمارية؟ كم ــتهاكية أم اس ــلع اس س
األساســية ليــس بالضــرورة أن يــؤدي إلــى إنصــاف أصحــاب الدخــل المحــدود الــذي ينفــق جــل دخلــه علــى االســتهاك، بينمــا 

)14( .)Alastair, 2022( ال يتجــاوز اإلنفــاق االســتهاكي الجــزء البســيط مــن أصحــاب الدخــول المرتفعــة
يجــب تحديــد السياســات الضريبيــة للنســب والقطاعــات االقتصاديــة والقضايــا المتعلقــة كافــة، قبــل البــدء بصياغــة القانــون - 

والائحــة التنفيذيــة المنبثقــة عنــه. كذلــك يجــب تطويــر القانــون والنظــاٍم واإلجــراءات المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة، 
بحيــث تكــون مقبولــة لــدى السياســيين وأعضــاء النُخــب االقتصاديــة والقطــاع الخــاص وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة فــي 
القطاعــات الرئيســية، والمؤسســات المتوســطة والصغيــرة؛ علــى ســبيل المثــال: تحديــد النطــاق اإلقليمــي للتطبيــق، تحديــد 
ــرق  ــا وط ــة عليه ــق الضريب ــدأ تطبي ــة ومب ــات االقتصادي ــر القطاع ــادي، حص ــاط االقتص ــف النش ــة، تعري ــب الضريبي النس
ــة،  ــدأ الضريب ــد أســاس مب ــة فرضهــا، تحدي ــة وآلي ــى القطاعــات االقتصادي ــة عل ــد طــرق احتســاب الضريب معالجتهــا، تحدي
ــن،  ــام المكلفي ــام أرق ــة ونظ ــة المضاف ــة القيم ــراض ضريب ــجيل ألغ ــرق التس ــجيل وط ــد التس ــة، ح ــكان الصفق ــد م قواع
الفواتيــر وشــروطها، التقاريــر الضريبيــة، ونظــام الجبايــة والتقديــر والضبطيــة القضائيــة وطــرق المنازعــات والتظلمــات 

واالعتراضــات” ... إلــخ.
، بعــد، وإنمــا تركــت الجتهــادات وتوجهــات وقــرار -  ال يوجــد تكامــل ووضــوح بيــن القانــون واللوائــح التنفيذيــة التــي لــم تُعــدّْ

المســؤول عــن تطبيــق القانــون.
يعــد القانــون المقتــرح، شــكًا ومضمونــا، مزيجــًا مــن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي العــام 1975، والائحــة - 

التنفيذيــة واألوامــر العســكرية مــن العــام 1985، التــي مضــى عليهــا عقــود مــن الزمن، وال تتناســب مــع منظومة التشــريعات 
الفلســطينية الســارية المفعول.

يعــد القانــون المقتــرح مزيجــًا مــن مفهــوم ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة الدخــل ومبالــغ مقطوعــة علــى شــكل رســوم، - 
وال يســتند القانــون المقتــرح إلــى مفهــوم ضريبــة القيمــة المضافــة علــى االســتهاك ومبــادئ ومعاييــر تطبيقــات ضريبــة 
القيمــة المضافــة المعتمــد دوليــًا، حيــث إنــه تــارة يقتــرح فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى االســتهاك، وتــارة علــى 
ــح دون  ــر الهادفــة للرب ــة والمؤسســات غي ــة والمؤسســات الحكومي ــى بعــض القطاعــات االقتصادي ــاح عل األجــور، و/أو األرب
ــد  ــراه مناســبًا، وهــذا يع ــا ي ــر حســب م ــة يحددهــا الوزي ــى قطاعــات اقتصادي ــة عل ــغ مقطوع ــارة مبال ــر واضحــة، وت معايي

.)OECD, 2014( ــة القيمــة المضافــة مخالفــة ألحــكام ومفهــوم ضريب
ــرعية -  ــرارات الش ــى ق ــتند إل ــي تس ــدود 1967 الت ــى ح ــطينية عل ــيادة الفلس ــن الس ــرح م ــون المقت ــروع القان ــص مش ينتق

ــاس  ــى أس ــيره عل ــم تفس ــد يت ــة ق ــة المضاف ــة القيم ــون ضريب ــق قان ــي لتطبي ــاق اإلقليم ــد النط ــدم تحدي ــة. إن ع الدولي
اإلبقــاء علــى الوضــع القائــم فــي المناطــق المصنفــة )ج(، والمســتوطنات، والقــدس الشــرقية، والمعابــر والحــدود، والمجــال 
الجــوي والبحــري والبــري لدولــة فلســطين، وهــذه تعــد مــن أكبــر المخاطــر التــي يتضمنهــا القانــون المقتــرح. وفــي المقابــل، 
ــد  ــد النطــاق اإلقليمــي لهــا، وتــرك تحدي ــى ذكــر كلمــة إســرائيل دون تحدي ــة إل تمــت اإلشــارة فــي بعــض المــواد القانوني
التعامــل معهــا للمديــر، وهــل يعنــي ذلــك أن المكلــف اإلســرائيلي الــذي يمــارس عمــًا فــي مناطــق )ج( هــو ضمــن الحــدود 
اإلســرائيلية؟ هــل التاجــر اإلســرائيلي الــذي يقيــم فــي مناطــق )ج( والمســتوطنات يخضــع للســيادة الضريبيــة اإلســرائيلية 

حســب المشــروع المقتــرح؟
بعكــس مــا تــم إعانــه فــي وزارة الماليــة، يظهــر القانــون المقتــرح علــى أنــه يهــدف إلــى زيــادة الجبايــة بأقــل جهــد ممكــن، - 

ودون مراعــاة أســس ومبــادئ تطبيقــات ضريبــة القيمــة المضافــة والمصالــح االقتصاديــة لدولــة فلســطين، ومنــح صاحيــات 
مطلقــة للوزيــر والمديــر العــام والمــدراء فــي تحديــد مبلــغ الضريبــة، وتحديــد القطاعــات االقتصاديــة التــي تدفــع بالمقطوع، 

وتقييــد ضريبــة المدخــات واإلرجــاع الضريبــي.
ــددة، -  ــات مح ــددة، ومعام ــة متع ــات اقتصادي ــة لقطاع ــة المضاف ــة القيم ــة ضريب ــرق معالج ــرح ط ــون المقت ــن القان ال يتضم

منهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: المقــاوالت والعقــود مــن الباطــن، مشــاريع الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، قطــاع 

)14( Alastair, T. )2020(. The Distributional Effects of Value-Added Taxes in OECD Countries:
http://hdl.handle.net/100		/9272
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المواصــات، التجــارة اإللكترونيــة، الخدمــات اإللكترونيــة، الصفقــات المفترضــة، تمويــل األصــول، الديــون المعدومــة، الصفقــة 
الواحــدة والمتعــددة، القســائم، برامــج الــوالء، الســلع المفقــودة أو التالفــة أو المســروقة، المكلــف الواحــد والمكلــف المتعــدد، 
الضمانــات، تبــادل الســلع، الخصومــات، المعامــات بيــن أعضــاء المجموعــة الضريبيــة الواحــدة والمعامــات بيــن الفــروع ... إلــخ.

إخضــاع المؤسســات غيــر الهادفــة إلــى الربــح للضريبــة علــى أي أعمــال أو أنشــطة تنافــس فيهــا القطــاع الخــاص، وذلــك دون - 
تحديــد معاييــر المنافســة المذكــورة، مــا يضــع القــرار فــي يــد المديــر، وبالتالــي يتيــح لــه إمكانيــة التعســف.

ــروط -  ــاءات والش ــب واإلعف ــد النس ــة بتحدي ــة المتعلق ــة الضريبي ــد السياس ــى تحدي ــاق عل ــدم اتف ــاك ع ــح أن هن ــن الواض م
المقترحــة علــى قطاعــات اقتصاديــة محــددة، التــي كان هدفهــا تقييــد ضريبة المدخــات على بعــض القطاعــات االقتصادية، 
وتناســى المشــرّع أن تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة وآليــة احتســابها يتــم عبــر سلســلة توريــد وليــس لمــرة واحــدة؛ 
فمثــًا أخطــأ المشــرع فــي إعفــاء المطــور مــن ضريبــة القيمــة المضافــة دون تعريــف مــن هــو المطــور. هــل يعنــي المشــرع 
ــاول  ــاول أو المق ــاز؟ أو المق ــود امتي ــق أو عق ــغيلية لمناط ــود تش ــن عق ــات ضم ــم الخدم ــوم بتقدي ــن يق ــو م ــور ه أن المط
مــن الباطــن؟ ومــاذا إذا قــام المطــور بتنفيــذ المقــاوالت؟ ومــاذا إذا تعاقــد المطــور مــع مقــاول لتنفيــذ مشــروع؟ كيــف ســيتم 
احتســاب الضريبــة؟ وكيــف ســيتم إصــدار الفاتــورة؟ وهــل ســيتم إعفــاء المقــاول، أيضــًا، مــن ضريبــة القيمــة المضافــة؟ أم 
ســيتم تحميــل ضريبــة القيمــة المضافــة للمطــور مــع تقييــد المقــاول مــن الحــق مــن خصــم ضريبــة المدخــات؟ إن هــدف 

المشــرع غيــر واضــح وغيــر دقيــق، وســيؤدي إلــى التعســف فــي اســتخدام القانــون وضيــاع حقــوق الخزينــة.
ــال ال الحصــر، ال -  ــى ســبيل المث ــة، عل ــة القيمــة المضاف ــر متناســبة مــع مفهــوم ضريب ــا غي ــم إدراجه ــاك مصطلحــات ت هن

يوجــد مــا يســمى فاتــورة معفــاة، فاألصــل أن يتــم تحديــد شــروط الفاتــورة ومتطلباتهــا التــي يحــق للمكلــف خصــم ضريبــة 
المدخــات بموجبهــا بنــاء علــى نظــام مســك وإدارة الدفاتــر المحاســبية.

ــررت -  ــث ق ــجعة، حي ــر مش ــاءت غي ــون ج ــرار القان ــاور وإق ــة التش ــة لعملي ــة المصاحب ــروف الدولي ــي أن الظ ــك ف ــن ش ــا م م
إســرائيل رفــع ضريبــة الشــراء علــى عــدد مــن الســلع والمنتوجــات، إضافــة إلــى مــا خلفتــه آثــار جائحــة كورونــا مــن معيقــات 
وارتفــاع فــي األســعار، ناهيــك عــن الحــرب الروســية األوكرانيــة وانعكاســاتها الســلبية علــى ارتفــاع األســعار، وبخاصــة أن ال 

أحــد يعلــم متــى ســتنتهي.

8. التوصيات

أوالً. توصيات سياساتية:
تحديد السياسة الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة من حيث:

األهداف االقتصادية والمالية المتوخاة من فرض قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.1. 
القطاعات والسلع ونسبة الضريبة المفروضة على كل سلعة.2. 
ــل 	.  ــدول يفصّ ــى ج ــون عل ــوي القان ــى أن يحت ــتهلكين، عل ــاص والمس ــاع الخ ــي القط ــع ممثل ــات م ــذه السياس ــة ه مناقش

القطاعــات، والســلع، والنســب المفروضــة علــى كل ســلعة.

ثانياً. توصيات قانونية:

إعــادة النظــر فــي تبويــب وصياغــة نصــوص القانون بحيــث يراعــي المبــادئ والتوجيهــات العالمية لضريبــة القيمــة المضافة، 1. 
ويبتعــد عــن تبويــب ونصــوص ومظلــة قانــون ضريبة القيمــة المضافة اإلســرائيلي العــام 1975.

إعــادة النظــر فــي الصاحيــات الهائلــة الممنوحــة للســلطة التنفيذيــة، والبــت فــي أكبــر قــدر ممكــن مــن الصاحيــات ضمــن 2. 
نصــوص القانــون.

طــرح اللوائــح واألنظمــة مــع القانــون فــي رزمــة واحــدة بشــكل يتكامــل مــع القانــون أواًل، ويجيــب عــن تســاؤالت القطــاع 	. 
الخــاص ومدققــي الحســابات القانونييــن المتعلقــة بالتقديــر والجبايــة والغرامــات واإلعفــاءات وغيرهــا، وتتــم مناقشــتها مــع 

مناقشــة القانــون، بحيــث تحــدد هــذه اللوائــح العمليــة االنتقاليــة بيــن القانــون الحالــي والقانــون الجديــد.

ثالثاً. توصيات زمنية:

ــر  ــى عناص ــوف عل ــن والتخ ــدم اليقي ــيطر ع ــث يس ــن، حي ــت الراه ــي الوق ــراره ف ــدم إق ــون، وع ــرار القان ــي إق ــرع ف ــدم التس ع
الســلم األهلــي بســبب التطــورات االقتصاديــة العالميــة والمحليــة وموجــة ارتفــاع األســعار المتتاليــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا 
والحــرب الروســية األوكرانيــة، حيــث إقــرار القوانيــن الضريبيــة يتطلــب اســتقرارًا اقتصاديــًا واجتماعيــًا قبــل كل شــيء، وإعــادة 

طــرح القانــون للحــوار الشــامل العــام عنــد توفــر الظــروف المناســبة.
9. أسئلة للنقاش
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هل يحقق القانون األهداف االقتصادية والمالية؟1. 
هل يستوفي القانون التوجيهات والمبادئ العالمية في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة؟2. 
لماذا لم يحدد القانون القطاعات والسلع ذات النسب الضريبية المختلفة؟	. 
هــل يــؤدي عــدم توفــر األنظمــة والتعليمــات الخاصــة بتطبيــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى المزيــد مــن المنازعــات 4. 

والمشــاحنات الضريبيــة؟
كيف سيؤدي إعطاء الجهاز التنفيذي صاحيات تشريعية واسعة على فعالية وأداء دوائر ضريبة المقيمة المضافة؟5. 
ما هو مدى صحة ماحظات القطاع الخاص ومدى صحة رؤية الحكومة؟	. 


