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الخلفية

اســتمرت إســرائيل بعــد احتاللهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام 1967 فــي تطبيــق القوانييــن الضريبيــة التــي كانــت قائمــة 
ــالل  ــن االحت ــام 1976، أعل ــن الع ــوز م ــهر تم ــي ش ــا. ف ــالك، والمكــوس، ... وغيره ــل، واألم ــة الدخ ــل ضريب ــالل؛ مث ــل االحت قب
ــر  ــالل األم ــن خ ــرقية، م ــدس الش ــزة والق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ــن ف ــرائيلي ع اإلس
العســكري رقــم 350، وذلــك تنفيــذًا لمــا ورد فــي قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي 1975-5736. تــم تثبيــت العمــل 
ــذي  ــة )يهــودا والســامرة( لســنة 1985، ال ــى المنتجــات المحلي ــة القيمــة المضافــة الحقــًا مــن خــالل نظــام المكــوس عل بضريب
اســتند قانونيــًا إلــى قانــون المكــوس علــى المنتجــات المحليــة األردنــي رقــم (16) لســنة 1963. احتــوى نظــام المكــوس علــى 17 

فصــاًل و151 مــادة، واشــترك مــع القانــون اإلســرائيلي فــي عناويــن األغلبيــة العظمــى مــن المــواد.

بقــي العمــل بموجــب هــذا النظــام حتــى اتفــاق باريــس االقتصــادي العــام 1994، الــذي ثبــت فــي المــادة السادســة فــرض ضريبــة 
القيمــة المضافــة فــي األراضــي الفلســطينية وفقــًا لمــا هــو معمــول بــه فــي إســرائيل، بســبب اعتمــاد الغــالف الجمركــي الموحــد، 
مــع إمكانيــة اختــالف النســب الضريبيــة فــي األراضــي الفلســطينية بمــا ال يزيــد أو يقــل عــن %2 )2±%( كمــا هــو معمــول بــه فــي 

إســرائيل، وهــو مــا انطبــق أيضــا علــى ضريبــة المشــتريات علــى اإلنتــاج المحلــي، وأيــة ضرائــب غيــر مباشــرة أخــرى.

طرحــت وزارة الماليــة مســودة قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة فــي شــهر تشــرين األول 2021. لــم يختلــف القانــون كثيــرًا عــن 
ــون اإلســرائيلي بتصــرف خفيــف بخصــوص  ــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي لســنة 1975، بــل جــاء ترجمــة للقان قانــون ضريب
التســميات السياســية والجغرافيــة؛ أي إنــه بقــي يســير، بشــكل كبيــر، فــي ظــل القانــون اإلســرائيلي مــن حيــث عــدد الفصــول 
والمــواد، وعناوينهــا. إال أن مســودة القانــون اختلفــت كثيــرًا عــن نظــام المكــوس علــى المنتجــات المحليــة للعــام 1985، الــذي 

فرضــه الحكــم العســكري.

قامــت مؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمناقشــة مســودة القانــون بشــكل مكثــف، وقدمــت عشــرات 
المذكــرات علــى مســودة القانــون. كمــا نوقــش القانــون فــي عــدد مــن الــورش العامــة والــورش الداخليــة، إذ شــكل حالــة متواصلة 
منــذ طرحــه للمناقشــة فــي 2021. اجتمــع فريــق وزارة الماليــة مــع جميــع الجهــات المذكــورة، وناقــش معهــا الطروحــات والمســائل 
المقترحــة، وقــام بإجــراء حوالــي 250 تعديــاًل حســبما أشــارت الــوزارة. بنــاء علــى ذلــك، تــم تجهيــز المســودة الرابعــة للقانــون، 
التــي تمــت مناقشــتها خــالل اجتمــاع لجمعيــة رجــال األعمــال فــي شــهر شــباط مــن العــام 2022، بحضــور وزارة الماليــة ومجموعــة 

مــن ممثلــي القطــاع الخــاص والجهــات األخــرى ذات العالقــة. 

التحدي: تحقيق التوازن بين مصلحة القطاع العام وامكانيات القطاع الخاص

ضمــن مســاعي وزارة الماليــة لتعديــل المنظومــة القانونيــة لقطــاع اإليــرادات العامــة، 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 
ــة  ــة والعدال ــة واالجتماعي ــداف االقتصادي ــق األه ــي تحقي ــاهمة ف ــى المس ــا إل ــعيًا أيض ــة، وس ــة المضاف ــة القيم ــراض لضريب واالعت
ــن وزارة  ــادرة ع ــطيني الص ــة الفلس ــة المضاف ــة القيم ــون ضريب ــروع قان ــريعية لمش ــيرية التش ــرة التفس ــي المذك ــاء ف ــة. ج الضريبي

الماليــة، أن هنــاك أيضــًا قصــورًا فــي التشــريع الضريبــي الحالــي ممــا يســتدعي وجــود قانــون ضريبــة قيمــة مضافــة فلســطيني. 

كمــا وحــددت وزارة الماليــة، فــي مذكــرة السياســة التشــريعية للقانــون، أهدافــًا تنظيميــة اقتصاديــة وماليــة وإداريــة واضحــة لســن 
القانــون المذكــور، أهمها:
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خلق منظومة قانونية شاملة ومتكاملة ومنسجمة وقادرة على التعامل مع اإلشكاليات الفعلية والمتوقعة مستقباًل.. 1
منــح اإلدارة الضريبيــة دورًا فــي إعطــاء النصــوص التشــريعية تلــك القيمــة القانونيــة المطلوبــة بدخولهــا حيــز التنفيــذ، ال . 2

ســيما فــي بعــض القطاعــات التــي يصعــب مواكبــة النــص التشــريعي مــن مالحقتهــا.
ــب . 3 ــاد نس ــم اعتم ــث يت ــات، بحي ــلع والخدم ــات والس ــف القطاع ــى مختل ــة عل ــدة المفروض ــة الموح ــبة الضريبي ــة النس مراجع

ــة. ــتقبلية للدول ــة المس ــة والمالي ــات االقتصادي ــع التوجه ــة م ــزة ومتوائم ــة محف ضريبي
ــى كل مــن يتهــرب . 4 ــات المقــررة عل ــة النظــام الضريبــي، مــن خــالل تشــديد العقوب ــادة فاعلي ــزام الضريبــي وزي ــادة االلت زي

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.
أن يتضمــن التشــريع نصوصــًا قانونيــة، تضمــن عــدم تعــارض المصالــح، وتضمــن تحقيــق أســس النزاهــة والشــفافية فــي . 5

التعامــل الضريبــي، وتضمــن مكافحــة صــور الفســاد كافــة.

ــح  ــاؤل يصب ــإن التس ــة، ف ــة الضريبي ــق العدال ــطينية، وتحقي ــة الفلس ــة الضريبي ــة التنظيمي ــين البيئ ــة تحس ــرار بأهمي ــع اإلق م
مشــروعا فيمــا إذا كان مــن شــأن إصــدار تشــريعات حساســة جديــدة فــي غيــاب مراجعــة تشــريعية صحيحــة أن يضيــف المزيــد 
مــن التعقيــد إلــى منظومــة قانونيــة غيــر ســيادية. علــى الرغــم مــن التعديــالت الكثيــرة التــي أدخلــت علــى مشــروع القانــون، فــإن 

المســودة مــا زالــت تعانــي مــن بعــض الفجــوات مــن وجهــة نظــر القطــاع الخــاص، أهمهــا:

يعــد القانــون المقتــرح، شــكاًل ومضمونــا، مزيجــًا مــن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي لعــام 1975، والالئحــة  	
التنفيذيــة واألوامــر العســكرية مــن العــام 1985، التــي مضــى عليهــا عقــود مــن الزمــن، وال تتناســب مــع منظومة التشــريعات 

الفلســطينية الســارية المفعــول.
ينتقص مشروع القانون المقترح من السيادة الفلسطينية على حدود 1967 التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.  	
اســتناد القانــون إلــى نمــوذج ومعاييــر وإجــراءات قــد تكــون مناســبة لدولــة متقدمــة تتبــع مســار سياســاتي مالــي وضريبــي  	

منســجم مــع مرحلــة تطورهــا االقتصــادي، بــدل مــن االسترشــاد بالمبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر الدوليــة لتطبيقــات ضريبــة 
القيمــة المضافــة الصــادرة عــن منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي وصنــدوق النقــد الدولــي.

ال يظهر قانون ضريبة القيمة المضافة كيف سيحقق التوازن بين األهداف السيادية واالقتصادية والمالية واالجتماعية. 	
، بعــد، وإنمــا تركــت الجتهــادات وتوجهــات وقــرار  	 ال يوجــد تكامــل ووضــوح بيــن القانــون واللوائــح التنفيذيــة التــي لــم تُعــدّْ

المســؤول عــن تطبيــق القانــون.
اإلفــراط فــي صالحيــات اإلدارة التنفيذيــة. علــى ســبيل المثــال، إعطــاء الصالحيــات لمجلــس الــوزراء أو الوزيــر بتحديــد جــزء  	

النشــاط الخاضــع للضريبــة فــي دولــة فلســطين، وإصــدار الالئحــة التنفيذيــة الالزمــة لغايــات نقــل ملكيــة األراضــي والعقارات 
فــي ســجالت دائــرة األمــالك، 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 الدولــة خاضعــة 

للضريبــة وغيرهــا مــن المســائل الضريبيــة التخصصيــة.
ــة متعــددة، ومعامــالت محــددة،  	 ــة القيمــة المضافــة لقطاعــات اقتصادي ــرح طــرق معالجــة ضريب ــون المقت ال يتضمــن القان

ــن القطــاع العــام والخــاص،  ــال ال الحصــر: المقــاوالت والعقــود مــن الباطــن، مشــاريع الشــراكة بي ــى ســبيل المث ــا، عل منه
ــة. ــارة اإللكتروني ــالت، التج ــاع المواص قط

إخضــاع المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح 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.
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التوصيات

أواًل: توصيات سياساتية:

تحديد دقيق للسياسات 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
مناقشــة هــذه السياســات مــع ممثلــي القطــاع الخــاص والمســتهلكين فــي حــوار منهجــي ومنتظــم، وليــس خلــف الكواليــس، . 3

علــى أن يحتــوي القانــون علــى جــدول يفصّــل القطاعــات، والســلع، والنســب المفروضــة علــى كل ســلعة.

ثانيًا: توصيات قانونية:

إعــادة النظــر فــي تبويــب وصياغــة نصــوص القانــون بحيــث يراعــي المبــادئ والتوجيهــات العالميــة لضريبــة القيمــة المضافة، . 	
ويبتعــد عــن تبويــب ونصــوص ومظلــة قانــون ضريبــة القيمــة المضافة اإلســرائيلي لعــام 1975.

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

طــرح اللوائــح واألنظمــة بشــكل متزامــن فــي رزمــة واحــدة مــع قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، بحيــث يجيــب 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.

ثالثًا: توصيات زمنية:

عــدم التســرع فــي إقــرار القانــون، خاصــة مــع ســيطرة حالــة مــن عــدم اليقيــن والتخــوف علــى عناصــر الســلم األهلــي بســبب 
ــا والحــرب الروســية  ــة الناجمــة عــن جائحــة كورون ــة وموجــة ارتفــاع األســعار المتتالي ــة والمحلي ــة العالمي التطــورات االقتصادي
ــون  ــرح القان ــادة ط ــيء، وإع ــل كل ش ــًا قب ــًا واجتماعي ــتقرارًا اقتصادي ــة اس ــن الضريبي ــرار القواني ــب إق ــث يتطل ــة، حي األوكراني

للحــوار الشــامل العــام عنــد توفــر الظــروف المناســبة.


