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تقدمي
مبؤسساتها  الدولة  اهتمامات  يف  مركزياً  موقعاً  األردن،  يف  الضريبي  النظام  احتل 

واجتاهاته،  تشكيالته  اختالف  على  األردنيني  واملجتمع  الرأي  عن  فضاًل  املختلفة، 
وحتول املوقف من قانون ضريبة الدخل، إلى عامٍل مقرٍر يف حراكات الشارع والبرملان 

واملجتمع املدني واألحزاب السياسية سواء بسواء.

فلسفة  لصياغة  حان  قد  الوقت  أن  السياسية،  للدارسات  القدس  مركز  ارتأى  لقد 
التعديالت  جراء  والتعقيد،  للتشويه  تعرض  الذي  األردني،  الضريبي  للنظام  جديدة 
املتكررة وغير احملسوبة جيداً، التي أجرتها احلكومات املتعاقبة على القانون، وبسبب 
اتساع "فجوة الثقة" بني املواطن، دافع الضريبة من جهة، واحلكومة مبؤسساتها املختلفة 

من جهة ثانية.

وإذ احتدم اجلدل الوطني حول أي قانون للضريبة نريد، وبات املوقف من التشريعات 
الضريبية واملالية سبباً يف شيوع حركة االحتجاجات وتهديداً لالستقرار، فقد ارتأى 
املركز مقاربة املوضوع من وجهة نظر مستقبلية، تلحظ تشخيص الوضع القائم، وتقترح 

تصورات وحلول ومعاجلات للمستقبل.

أفضل  لم جند  الضريبية اجلديدة،  للفلسفة  بحثنا عن مرجعيات  أننا يف  واحلقيقة 
من املادة 111 من الدستور األردني، التي نصت على "تصاعدية الضريبة"، وربطت 
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العائدات بحفز التنمية والنمو وجتويد اخلدمات العامة، وشددت على نحو بالغ الدقة، 

على أن للدولة أن تأخذ ما حتتاجه من مال لتلبية احتياجاتها، على أن تراعي يف الوقت 

ذاته قدرة املواطنني واملكلفني على الدفع.

و"تكافؤ  القانون"  "سيادة  مبادئ  إيالء  هذه،  السياسات  ورقة  إلعداد  السعي  وأملى 

الفرص" ومفهوم "املواطنة" اهتماماً رئيساً، ذلك أن الكثير من العوامل التي أفضت إلى 

تآكل الثقة بني الدولة ومواطنيها، وحتديداً يف هذا الباب، إمنا تعود للتعاون والتراخي 

يف تفعيل هذه املبادئ الناظمة للعقد االجتماعي بني األردنيني، واملقررة لشكل العالقة 

فيما بينهم من جهة، وبينهم وبني مؤسسات الدولة على اختالفها من جهة ثانية.

اإلصالح  أسئلة  على  وضافية،  شافية  إجابات  قدمت  أنها  تزعم  ال  الورقة  هذه  إن 

الضريبي واملالي، بيد أنها بال شك، تشكل محاولة على هذا الطريق، وهي مفتوحة مبا 

انتهت إلى خالصات وتوصيات للنقاش واملراجعة والتعديل والتصويب.

ويف اخلتام ال يسعني إال أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للدكتور متري مدانات وفريق 

البحث، ولكل من أسهم يف صياغتها وساهم يف إغنائها بخبراته وأفكاره.

عريب الرنتاوي
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية
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التمهيد
تســعى ورقــة السياســات هــذه، إلــى دراســة وحتليــل الضرائــب يف األردن، وأثرهــا علــى 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، فضــاًل عــن تقــدمي وصــٍف حــول املبــادئ املتعلقــة بفلســفة 

ضريبيــة جديــدة يف األردن. 
باســتخدام  األردن  يف  الضريبــي  النظــام  حــول  وصفــاً  للقــارئ   )1( الفصــل  يقــدم   
األســاليب الوصفيــة والكميــة، ويتألــف مــن ثالثــة أقســام. حيــث يُقــّدم القســم 1.1 
وصفــاً للفلســفة الضريبيــة احلاليــة يف األردن. فيمــا يُقــّدم القســم 1.2 ملخصــاً حــول 
الوظائــف النظريــة للنظــام الضريبــي بشــكل عــام. أخيــراً، يُســلّط القســم 1.3 الضــوء 
ــي يف  ــة، والعــبء الضريب ــرادات الضريبي ــب ومســاهماتها يف اإلي ــواع الضرائ ــى: أن عل
ــي تواجــه  ــات األخــرى الت ــي، والصعوب ــب الضريب ــي، والتجّن ــّرب الضريب األردن، والته

فعاليــة اإلدارة الضريبيــة. 
 ُيقــدم الفصــل )2( حتليــاًل للجوانــب املتعــددة مــن النظــام الضريبــي، ويتضمــن خمســة 
أقســام. حيــث يناقــش القســم 2.1 آثــار النظــام الضريبــي يف األردن علــى االقتصــاد، مــن 
حيــث العالقــة مــع املؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة العامــة. ويُقّيــم القســم 2.2 العــبء 
الضريبــي مــن خــالل حتليــل الطاقــة الضريبيــة واحلــّد االمثــل للضريبــة. ويُعايــن القســم 
2.3 املؤشــرات التــي تبــني أن النســب الضريبيــة الفعليــة قــد تتجــاوز النســب الضريبيــة 

االســمية لــدى بعــض الشــركات. ويقــوم القســم 2.4 باحتســاب مؤشــر املرونــة الضريبيــة 
يف األردن. بينمــا ويُقّيــم القســم 2.5 آثــار النظــام الضريبــي علــى العدالــة االجتماعيــة.  

 يقتــرح الفصــل )3( جملــًة مــن اخلطــوات للوصــول إلــى فلســفة ضريبــة جديــدة، ويتألــف 
مــن قســمني، حيــث يلخــص القســم 3.1 الركائــز لفلســفة ضريبيــة جديــدة يف األردن. 

ويســتعرض القســم 3.2 االســتنتاجات الرئيســية وتوصيــات الورقــة. 
ــّكل أرضيــة يف  ميكــن لصانعــي السياســات والباحثــني االســتفادة مــن هــذه الورقــة، إذ تُش
وضــع فلســفة ضريبيــة جديــدة يف األردن، وتتضمــن مباحــث حُتــّدُد القضايــا الرئيســية التــي 

تواجــه النظــام الضريبــي يف اململكــة، وتتطلــب إدخــال إصالحــات عليهــا.
هــذا عــدا عــن إمكانيــة اســتفادة الباحثــني مــن الورقــة يف بحوثهــم املتعلقــة بحجــم التهــرب 

الضريبــي، وحتليــل العالقــة بــني الضرائــب واالقتصــاد يف األردن.   
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املنهجية
تضّمنــت املنهجيــة املتبعــة يف إعــداد هــذه الورقــة، مراجعــًة معمقــًة لألدبيــات، وتطبيــق األســاليب 
العلميــة املعتمــدة يف التحليــل إلعــداد البحــث، وانبنــت علــى ثــالث حلقــات نقاشــية ُمرّكــزة ضّمت 

مجموعــًة مــن رجــال األعمــال واخلبــراء الضريبيــني بقصــد تطويــر املفهــوم ومراجعته. 

تعــود البيانــات املقدمــة يف الورقــة إلــى نهايــة العــام 2017 وفقــاً ملــا أتيــح االطــالع عليــه، حيــث 
تضّمنــت أحــدث البيانــات االقتصاديــة الرســمية املســتخدمة يف النشــرة املاليــة العامــة للحكومة، 
مبــا يف ذلــك، أحــدث التعديــالت علــى البيانــات املنشــورة ســابقاً لغايــة كانــون األول 2018؛ مــع 
ــة،  ــة العام ــة للحكوم ــرادات احمللي ــات اإلي ــة ببيان ــام املتعلق ــه اســتخدمت األرق ــى أن اإلشــارة إل

مقارنــًة مــع اإليــرادات احملليــة للحكومــة املركزيــة لتوّخــي أقصــى درجــات الدقــة.

ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــق املصــادر املســتخدمة بشــكل واضــح، لتحقي ــى توثي ــا عل ــا عملن كم
الفائــدة للقــارئ. باإلضافــة إلــى تضمــني عمليــات االحتســاب املُعــّدة يف ســياق البحــث يف نهايــة 

الورقــة علــى شــكل مالحــق. 
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امللخص التنفيذي
يف أيــار 2018، طلــب جاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي مــن حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق هانــي 
امللقــي التقــدم باســتقالتها، وذلــك اســتجابًة ألضخــم احتجاجــات شــعبية شــهدتها اململكــة منــذ 

أحــداث الربيــع العربــي. 

ترّكــزت مطالــب احملتجــني علــى قضيــة واحــدة، هــي رفــض مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل الــذي 
طرحتــه حكومــة امللقــي. وعليــه، فقــد متثلــت إحــدى املهام األساســية حلكومــة دولة رئيــس الوزراء 
عمــر الــرزاز يف صياغــة تعديــالت أكثــر إنصافــاً علــى قانــون ضريبــة الدخــل، بحيــث تأخــذ بعــني 

االعتبــار مطالــب واحتياجــات املواطنــني األردنيــني، وحاجــة البــالد إلجــراء إصالحــات ماليــة. 

لــم يســبق لــألردن أن قــام بتمويــل موازنتــه بالكامــل بشــكل رئيســي مــن خــالل الضرائــب، إذ لــم 
تتجــاوز الضرائــب يف العــام 2017 مــا نســبته 46.6 % مــن اإليــرادات احملليــة للحكومــة العامــة.

ــا مــن خــالل  ــة املاضيــة، ســعت احلكومــة إلــى معاجلــة هــذه القضاي وخــالل الســنوات القليل
إدخــال ضرائــب جديــدة ورفــع النســب الضريبيــة. رغــم ذلــك، ومــع وصــول نســبة الديــن إلــى 
94.3 % يف العــام 2017 إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي، واالنخفــاض املتواصــل يف املخرجــات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة منــذ العــام 2010، لــم تلــق هــذه اإلصالحــات أّي شــعبية علــى 
اإلطــالق، وبقيــت علــى ُســلّم األولويــات يف االحتجاجــات الشــعبية، كمــا أصبحــت الضريبــة يف 
واجهــة النقاشــات الشــعبية والسياســية، وذلــك مــع دعــوة الكثيريــن إلــى اتبــاع نهــج جديــد جتــاه 

النظــام الضريبــي يف األردن.  

ال ينحصــر النقــاش حــول الضرائــب يف األردن علــى املســتوى احمللــي فحســب، بــل تشــارك فيــه 
أطــراف مــن املجتمــع الدولــّي تُقــّدم مقترحاتهــا بشــأن التعديــالت التــي جــرت مؤخــراً على قانون 
ضريبــة الدخــل، إذ يتلقــى األردن قــدراً كبيــراً مــن املســاعدات اخلارجيــة والقــروض علــى عــدة 
مســتويات، لدعــم الــدور الــذي يلعبــه يف املســاهمة يف حتقيــق االســتقرار اإلقليمــي. ويتضمــن 
ذلــك دعمــاً ماليــاً وفنيــاً ملبــادرات احلكومــة يف إجــراء إصالحــات ماليــة وضريبيــة، والتــي لقيــت 

الدعــم والتشــجيع مــن قبــل املانحــني واملؤسســات الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الدولــي. 
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جــرى إعــداد هــذه الورقــة مــع أخــذ هــذه الوقائــع بعــني االعتبــار، وهــي تســعى لإلجابــة عــن 
جملــة مــن األســئلة اجلوهريــة، أوالً، هــل يحتــاج النهــج احلكومــي احلالــي الــذي يعتمــد علــى 
زيــادة الضرائــب حلــّل العجــز املزمــن يف املوازنــة إلــى التغييــر؟ ثانيــاً، إذا كان األمــر كذلــك، مــا 
هــي مبــادئ تلــك الفلســفة اجلديــدة للضرائــب يف األردن؟ ثالثــاً، مــا هــي الوســائل والتدابيــر 

العمليــة مــن أجــل تنفيــذ تلــك الفلســفة؟

وبالنظــر إلــى الطبيعــة املتداخلــة بــني الضريبــة والتنميــة االقتصادية واالجتماعية، فــإن من الضروري 
اإلجابــة عــن تلــك األســئلة بطريقــة دقيقــة وعمليــة مــن أجل تشــجيع وحماية املصلحــة الوطنية. 

أشــارت هــذه الورقــة إلــى أن النظــام الضريبــي يف األردن يتســم بخصائــص غيــر مرغوبــة مــن 
حيــث عالقتــه بوظائــف العدالــة االجتماعيــة وحتقيــق اإليــرادات، وفقــاً لآلتــي:

 أواًل، ال يُعتبــر النظــام الضريبــي ذا طبيعــة تصاعديــة، ذلــك أن ضريبــة املبيعــات تشــكل 66.9 % 
مــن اإليــرادات الضريبيــة، بينمــا تشــكل ضريبــة الدخــل التصاعديــة 21.0 % فقــط، األمــر الــذي 

مُيثــل شــكاًل مــن انعــدام العدالــة الضريبية.

ثانيــًا، يقــف إجمالــي العــبء الضريبــي يف األردن عنــد 30.6 %، وهــي نســبة تُعــّد مرتفعــًة 
ــل. ــون يف املقاب ــا املواطن ــي يحصــل عليه ــات الت قياســاً باخلدم

ثالثــًا، تشــير التقديــرات إلــى أن حجــم التهــرب الضريبــي يف األردن يصــل إلــى 1.4 مليــار 
ــة  ــة املُترتب ــار كإجمالــي املتأخــرات الضريبي ــار دين ــار ســنوياً، ويترافــق مــع وجــود 1.98 ملي دين
علــى املُكلّفــني لــم حُتّصــل )مــن بينهــا 904 مليــون دينــار كمبالــغ قابلــة للتحصيــل بحســب ديــوان 
احملاســبة(، وهــذا مُيّثــل عــدم كفــاءة يف النظــام الضريبــي؛ بعبــارة أخــرى، تشــير التقديــرات إلــى 
أن حجــم التهــرب الضريبــي الســنوي يبلــغ ضعــف العجــز احلكومــي الســنوي، 4.9 % مــن النــاجت 

احمللــي اإلجمالــي، أو أكثــر مــن 30 % مــن اإليــرادات الضريبيــة.   

فضــاًل عــن ذلــك، تــدل التحليــالت املتعلقــة بالنظــام الضريبــي يف األردن إلــى أن هــذا النظــام 
ال يشــجع علــى النمــو االقتصــادي مــن حيــث وظائــف السياســة املاليــة وتشــجيع اإلنتــاج 

واالســتهالك، إذ يظهــر مــا يلــي:

أواًل، بالرغــم مــن مواجهــة االقتصــاد األردنــي لتحديــات كبيــرة ال تتعلــق بالضرائــب، توجــد 
مؤشــرات اقتصاديــة كليــة تشــير إلــى أن الضريبــة لــم حتســن مــن الطلــب اإلجمالــي.
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ثانيــًا، يُقــدر حتليــل الطاقــة الضريبيــة العــبء الضريبــي األساســي األمثــل عنــد 15.5 % 
مقارنــًة مــع العــبء الضريبــي األساســي احلالــي والبالــغ 15.5 %، ممــا يــدل علــى أن االقتصــاد 

قــد وصــل إلــى نقطــة اإلجهــاد الضريبــي ورمبــا جتاوزهــا.

ثالثــًا، توجــد مؤشــرات علــى أن النســب الضريبيــة الفعليــة لــدى بعــض الشــركات قــد تتجــاوز 
النســب االســمية، وإن كانــت هنالــك حاجــة للمزيــد مــن البحــوث املتأنيــة واملوســعة لتحديد حجم 

ذلــك وأثــره علــى االقتصــاد.

رابعــًا، تظهــر عمليــات االحتســاب ملؤشــر مرونــة اإليــرادات الضريبية، أن الضرائب ال تســتجيب 
بشــكل كاٍف إلــى التغيــرات يف منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي، ممــا ميثــل عبئــاً علــى االقتصــاد يف 

أوقــات التراجــع االقتصــادي، وعــدم كفــاءة حتصيــل اإليــرادات يف أوقــات النمــو.

أخيــرًا، يُبــنّي تقييــم نظــام الضريبــة يف األردن قياســاً مببــادئ العدالــة أن هــذا النظــام ال يُفضــي 
إلــى حتقيــق العدالــة االجتماعية.   

بالرغــم مــن الطبيعــة غيــر التصاعديــة للضرائــب يف األردن، فــإن بعــض العوامل كالعــبء الضريبي 
املرتفــع، وتقليــص تقــدمي اخلدمــات، ومخاطــر اإلجهــاد الضريبــي، وارتفــاع متوســط النســب 
الضريبيــة الفعليــة علــى بعــض الشــركات، وانعــدام املرونــة يف اإليــرادات الضريبيــة، واالفتقــار إلــى 

العدالــة االجتماعيــة داخــل النظــام الضريبــي، تُعــّد مجتمعــًة قضايــا هامــة تســتوجب املعاجلــة.

وتكمــن املشــكلة األساســية التــي تواجــه النظــام الضريبــي يف األردن، يف عــدم كفــاءة اإلدارة 
الضريبيــة وقلــة إنفــاذ ســيادة القانــون. كمــا حُتــّد قلــة قــدرة اإلدارة الضريبيــة على مكافحــة التهّرب 
الضريبــي، أو حتصيــل املتأخــرات الضريبيــة ومنــع تراكمهــا، أو التقيــد مبــا جــاء يف الدســتور أو 
التوجيهــات امللكيــة بخصــوص الضرائــب واحلوكمــة الرشــيدة بصــورة ملحوظــة، مــن قــدرة الدولــة 
علــى حتقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة طويلــة املــدى، وتقــوض مــن الثقــة لــدى املواطنــني.

إن هــذه القضايــا األساســية تقتضــي حتــوالً منوذجيــاً جتــاه اإلصــالح املالــي، بحيــث يتــم تعزيــز 
اإلدارة قبــل املضــي يف املزيــد مــن التعديــل علــى النســب الضريبيــة.

ونحــن نرتكــز يف هــذا االعتقــاد، علــى الرغبــة التــي عّبــر عنهــا جاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي، والذي 
أشــار إلــى أن »علــى كافــة مؤسســات الدولــة... االنضمــام للجهــود الراميــة إلــى حتســني العمليــات 
اإلداريــة، وتعزيــز ســيادة القانــون.. ويجــب جتذيــر مبــادئ املســاءلة واملســؤولية كقيمــة جوهريــة يف 
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مؤسســاتنا الوطنيــة، بحيــث يتــم التقيــد بهــا علــى كافــة املســتويات يف اإلدارات احلكوميــة«. 

ــة  ــة اســتمداد األســس لفلســفة ضريبي ــرح يف الفصــل اخلتامــي مــن هــذه الورقــة، إمكاني ونقت
جديــدة يف األردن مباشــرًة مــن املــادة )111( مــن الدســتور والورقــة النقاشــية السادســة جلاللــة 

امللــك عبــد اهلل الثانــي، والتــي تركــز علــى ســيادة القانــون.

بشــكل أدّق، تنــصُّ هــذه املتطلبــات الدســتورية والتوجيهــات امللكيــة، علــى أن الضرائــب يف األردن 
يجــب أن:

1. ترتكز على سيادة القانون.
2. تكون ذات طبيعة تصاعدية.

3. تفضي إلى حتقيق العدالة االجتماعية.
4. ال تتجاوز قدرة املكلف على الدفع أو حاجة احلكومة لألموال. 

وبقصد تنفيذ الفلسفة املقترحة للضريبة يف األردن، فإننا ُنوصي مبا يلي:
1.إعداد خطة عمل لثالث سنوات لتعزيز الكفاءة وسيادة القانون يف اإلدارة الضريبية.

2.إعداد خطة عمل وطنية خلمس سنوات للتحّول إلى نظام شامل للضريبة التصاعدية.
3.سلسلة من التوصيات احملددة الهادفة إلى حتسني السياسة املالية.

4.سلسلة من التوصيات حول كيفية بناء الثقة بني املكلف واحلكومة. 

جتــدر اإلشــارة إلــى أن النظــام الضريبــي ال يــزال يف حالــة تغّيــر، حيــث تصــدر احلكومــة بيانــات 
تشــير فيهــا إلــى احلاجــة إلصــالح النظــام الضريبــي مبــا يتجــاوز التعديــل الــذي جــرى مؤخــراً 
ــة يف األردن،  ــة الدســتورية حــول الضريب ــة الرؤي ــن أجــل تلبي ــة الدخــل؛ وم ــون ضريب ــى قان عل
واحملافظــة علــى ثقــة املواطنــني، يتوجــب علــى احلكومــة التركيــز علــى تشــجيع الكفــاءة وســيادة 
القانــون يف اإلدارة الضريبيــة، وتقليــل نســب الضرائــب غيــر التصاعديــة، مــع األخــذ بعــني 

االعتبــار، متطلبــات توفيــر العدالــة االجتماعيــة، وعــدم إثقــال كاهــل املكلفــني.

ونأمــل أن تســهم البحــوث والتوصيــات املوجــودة يف هــذه الورقــة، يف إيجــاد نظــام ضريبــي 
ــاء الثقــة يف احلكومــة، ويشــجع علــى التنميــة  يلتــزم بصــورة أكبــر بأحــكام الدســتور، ويعيــد بن

االقتصاديــة واالجتماعيــة يف األردن. 
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الفصل 1 
نظام الضرائب فـي األردن: الفلسفة والوظيفة والتطبيق

يتألــف هــذا الفصــل مــن ثالثــة أقســام، يــدرس اجلــزء 1.1 الفلســفة الضريبيــة احلاليــة يف 
ــة، ويســتعرض  ــع للضريب ــاً عامــاً موجــزاً للوظائــف األرب ــّدم القســم 2.1 وصف األردن، فيمــا يُق

ــاً. ــق حالي ــي يف األردن كمــا هــو مطب ــًة للنظــام الضريب ــًة وكمي ــاً نوعي القســم 3.1 أوصاف

ــى االســتنتاجات  ــى االقتصــاد، واالطــالع عل ــة عل ــار الضريب ــى النقاشــات حــول آث للتعــرف عل
والتوصيــات، انظــر الفصلــني 2 و3 علــى التوالــي. 

 الـجزء 1.1
الفلسفة الضريبية فـي األردن 

مــن الناحيــة النظريــة، تعتبــر الركائــز الرئيســية للفلســفة الضريبيــة يف األردن واضحــًة، حيــث 
ــى أن “ال تفــرض ضريبــة أو  تنــصُّ املــادة 111 مــن الفصــل الثامــن مــن الدســتور األردنــي، عل
ــل  ــة مقاب ــة املالي ــواع األجــور التــي تتقاضاهــا اخلزان ــون، وال تدخــل يف بابهمــا أن رســم إال بقان
مــا تقــوم بــه دوائــر احلكومــة مــن اخلدمــات لألفــراد أو مقابــل انتفاعهــم بأمــالك الدولــة، 
وعلــى احلكومــة أن تأخــذ يف فــرض الضرائــب مببــدأ التكليــف التصاعــدي مــع حتقيــق املســاواة 
والعدالــة االجتماعيــة وأال تتجــاوز مقــدرة املكلفــني علــى األداء وحاجــة الدولــة الــى املــال«)1(.

نتيجــة لذلــك، ميكــن احلديــث عــن ثالثــة مبــادئ للفلســفة الضريبيــة، كمــا هــو منصــوص عليــه 
صراحــًة يف الدســتور، ولــذا يجــب أن تكــون الضرائــب يف األردن:

)1( الدستور األردني )2016(، املادة 111. 



15 األردن فـــــي  جـــديـــــدة  ضـــريــبــيـــــة  فــلــســفــــــة  نــحـــــو 

1. ذات طبيعة تصاعدية.
2. تؤدي إلى حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية للمواطنني.

3. ال تتجاوز مقدرة املكلفني وحاجة الدولة للمال. 

يتألــف اإلطــار القانونــي الــذي يســعى إلــى تطبيــق هــذه الرؤيــة الدســتورية مــن ثالثــة قوانــني 
رئيســية، وتتضمــن هــذه القوانــني:

1. قانــون اجلمــارك رقــم 20 لســنة 1998، واملعــدل مبوجــب قانــون اجلمــارك رقــم 33 لســنة 

.2018

2. قانــون الضريبــة العامــة علــى املبيعــات رقــم 6 لســنة 1994، واملعــدل مبوجــب قانــون 

الضريبــة العامــة علــى املبيعــات رقــم 29 لســنة 2009.

3. قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 34 لســنة 2014، واملعــدل مبوجــب قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 
38 لســنة 2018.

يف العــام 2017، شــَكلت ضرائــب الدخــل 21.0 % مــن اإليــرادات الضريبيــة أو 9.8 % مــن 
اإليــرادات احلكوميــة، بينمــا حققــت الضرائــب علــى املبيعــات 66.9 % مــن اإليــرادات الضريبيــة 

أو 31.2 % مــن اإليــرادات احلكوميــة)2(. 

يوفــر قانــون ضريبــة الدخــل اإلطــار العــام للضريبــة التصاعديــة يف األردن، وقــد أوجــد قانــون 
ضريبــة الدخــل رقــم 34 لســنة 2014 ثــالث شــرائح ضريبيــة تصاعديــة.

ــاًل للشــرائح  ــم 38 لســنة 2018، تعدي ــة الدخــل رق ــون ضريب ــالت يف قان ــرز التعدي تتضمــن أب
الضريبيــة الثــالث لتصبــح ســت شــرائح، وتوســيعاً للقاعــدة الضريبيــة مــن خــالل خفــض ســقف 
الدخــل اخلاضــع مبقــدار 21.5 - 25 %، وإنشــاء حســاب املســاهمة الوطنيــة للتقليــل مــن 
الديــن العــام، الــذي يفــرض الضريبــة علــى األفــراد أصحــاب الدخــول املرتفعــة، باإلضافــة إلــى 
الشــركات بنســب مختلفــة تتــراوح مــا بــني 1 - 7 %، مــع عقوبــات أشــد علــى التهــرب الضريبــي. 

ودخلــت هــذه التعديــالت حيــز التنفيــذ اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2019. 

)2( انظر القسم 1.3 من هذه الورقة، »أنواع الضرائب يف األردن«. 
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تُديــر دائــرة الدخــل واملبيعــات النظــام الضريبــي يف األردن، وهــي الدائــرة التــي أُنشــأت مبوجــب 
تعديــل قانونــَي ضريبــة الدخــل وضريبــة املبيعــات يف العــام 2004 مــن خــالل دمــج الدائرتــني.

وتنــصُّ رســالة دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات علــى مــا يلــي: »إدارة الضريبــة بكفــاءة وفعاليــة 
لرفــد خزينــة الدولــة باإليــرادات العامــة، مــن خــالل تعزيــز االلتــزام الطوعــي، وجتذيــر الوعــي 
والثقافــة الضريبيــة، وحتســني بيئــة األعمــال، وتقــدمي خدمــات ذات جــودة عاليــة لتحقيــق 
أفضــل رضــا ممكــن ملتلقــي اخلدمــة، باالعتمــاد علــى مــوارد بشــرية مؤهلــة وتشــريعات ضريبيــة 

شــفافة«)3( مــن خــالل عــدة وســائل. 

بالنســبة للحــاالت املكتشــفة التــي ال تلتــزم بالقانــون، مثــل املتأخــرات الضريبيــة والتهــرب 
الضريبــي، تســتطيع اإلدارة الضريبيــة اتخــاذ مــا يلــي:

1. ممارســة الصالحيــات التنفيذيــة مــن خــالل املديــر العــام أو مــن يفوضــه التخــاذ إجــراءات 

احلجــز واملصــادرة كمــا هــو منصــوص عليــه يف قانــون حتصيــل األمــوال األميريــة اســتناداً 
إلــى املادتــني 39 و40 مــن قانــون ضريبــة الدخــل وتعديالتــه.

2. أو إحالــة القضيــة إلــى محكمــة البدايــة الضريبيــة بحســب املــادة 42 مــن قانــون ضريبــة 
الدخــل وتعديالتــه، يف حــال عــدم النجــاح يف التحكيــم علــى مســتوى الدائــرة.   

يبقــى الســؤال، حــول مــا إذا كانــت الضرائــب يف األردن عادلــًة أم ال؟ وفيمــا إذا كان عبئهــا ُموّزعــاً 
بشــكل عــادل علــى املكلفــني، محــّط نقــاش شــعبي مســتمر؟ لكــن مــا هــو متفــق عليــه، هــو أن 
األردن يواجــه حتديــات فيمــا يخــّص كفــاءة اإلدارة الضريبيــة، حيــث يُواجــه األردن ارتفــاع نســبة 
الديــن إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي والبالغــة 94.3 %، مــع عجــز مزمــن يف املوازنــة بلــغ 747.9 
مليــون دينــار يف العــام 2017، وتتــم اإلشــارة إلــى هذيــن الرقمــني بشــكل متكــرر، كدليــل واضــح 
علــى قلــة الكفــاءة، كمــا يعانــي االقتصــاد األردنــي بالتزامــن، مــن الضغــوط الشــعبية التــي تطالــب 

بضــرورة حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

وكمــا ظهــر يف االحتجاجــات ضــّد القانــون الضريبــي املقتــرح خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة، تُعــّد 
الضريبة يف األردن مســألًة حساســًة؛ وال يوجد حّل مقترح أو ُمنّفذ ميكن أن يُرضي كافة األطراف.   

https://jordan.gov.jo/wps/ 3( املوقــع اإللكترونــي الرســمي لدائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، اململكــة األردنيــة الهاشــمية. انظــر(
portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/Ministry/Ministry%20of%20Finance/Income%20and%20
Sales%20Tax%20Department?current=true&nameEntity=Income%20and%20Sales%20Tax%20

Department&entityType=sub
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 الـجزء 1.2 
وظائف الضريبة 

بشــكل عــام، ميكــن أن تــؤدي الضريبــة أيــاً مــن أربــع وظائــف، ســنُقدم وصفــاً موجــزاً لوظائــف 
الصناعــة احملليــة  وحمايــة  املاليــة،  والسياســة  اإليــرادات،  يخــّص حتقيــق  فيمــا  الضريبــة 

واالســتهالك، وتشــجيع العدالــة االجتماعيــة. 

حتقيق اإليرادات 
تشــكل الضرائــب مصــدراً ُمهمــاً لإليــرادات احلكوميــة، كمــا تُســتخدم يف متويل النفقــات العامة. 
قــد تتضمــن هــذه النفقــات خدمــات مثــل الدفــاع واألمــن، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والبنيــة 

التحتيــة، باإلضافــة إلــى توفيــر الرواتــب ملوظفــي القطــاع العــام.

إذا لــم تغــِط اإليــراداُت احلكوميــة نفقــات احلكومــة، تنخفــُض اخلدمــات مــن خــالل سياســات 
التقشــف. وتشــير العديــد مــن الدراســات، إلــى أن اتســام احلكومــات بعــدم كفــاءة اإلدارة وقلــة 

اإلنتاجيــة، يترافــق مــع انخفــاض يف مســتوى تقــدمي اخلدمــات.

ــدة بشــكل  ــب جدي ــة، أو إيجــاد ضرائ ــع النســب الضريبي ــهم رف ــل هــذه احلــاالت، ال يُس يف مث
إيجابــي، يف مســتوى اخلدمــات، مــا لــم يُعمــل أوالً علــى التعاطــي مــع املســائل اإلدارية األساســية.

على حساب  الضرائب،  من  اإليرادات  لوظيفة حتقيق  األولوية  الدول  من  الكثير  تعطي  ذلك،  ومع 
وظائف أخرى، دون النظر إلى التأثيرات االقتصادية واالجتماعية الضارة الناجمة عن تلك السياسة.  

تُظهــر البراهــني أن تنفيــذ اململكــة لإلصالحــات املاليــة واالقتصاديــة علــى مــدار الســنوات 
املاضيــة، كان يهــدف إلــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة مــن أجــل ســّد العجــز يف املوازنــة)4( )5( )6(.

مــن املتعــارف عليــه، اتخــاذ احلكومــة خطــوات لتخفيــض العجــز، إال أنــه ال يجــب القيــام بذلــك 
علــى حســاب الوظائــف األخــرى للضرائــب. 

)4( هاريجــن جــاي، الســيد أتــش، واجن تــش.، »صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي يف األردن: حالــة مــن التفــاؤل الزائــد والنمــو املضلــل«، 
  .http://eprints.soas.ac.uk/4810/1/Jane_RIO.pdf متوفر علــى

)5( هاريجــن جــاي، الســيد أتــش، »اإلصــالح االقتصــادي، والرعايــة االجتماعيــة، وانعــدام االســتقرار: األردن، مصــر، املغــرب، تونــس، -1983
2004«، ميــدل إيســت جورنــال 68، رقــم 1 )2014(: 99-121.  

https:// علــى  متوفــر  لألعمــال.  أوكســفورد  مجموعــة  األردن.«  يف  املوازنــة  يف  العجــز  لســد  الضريبــي  اإلصــالح  »يهــدف   )6(

 .oxfordbusinessgroup.com/analysis/mind-gap-tax-reforms-included-plans-bridge-budget-deficit
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السياسة املالية
ــر يف النشــاط االقتصــادي مــن أجــل  ــة للتأثي ــل الدول ميكــن اســتخدام الضرائــب كأداة مــن قب
تشــجيع االســتقرار والنمــو، وعندمــا تســتخدم بهــذه الطريقــة، ميكــن أن تتســم الضرائــب 

بخصائــص مختلفــة بحســب الــدورة االقتصاديــة.

ففــي فتــرات االنكمــاش أو التراجــع االقتصــادي، يُنصــح باتبــاع سياســة ماليــة توســعية، تهــدف 
ــة، وإدخــال إعفــاءات  ــة احلالي ــدة، وتخفيــض النســب الضريبي ــى عــدم فــرض ضرائــب جدي إل
بعنايــة لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي، أمــا يف فتــرات النمــو أو التعــايف االقتصــادي، تُطّبــُق يف 

العــادة، سياســة ماليــة انكماشــية إليجــاد ضرائــب جديــدة لتوفيــر املزيــد مــن اخلدمــات. 

هــذا مــع اإلشــارة إلــى أن األفضــل، هــو االســتفادة مــن الضرائــب كأداة لتنفيــذ السياســة 
املاليــة يف األردن. 

تشجيع الصناعة احمللية واالستهالك 

يعتبــر كثيــٌر مــن االقتصاديــني، أن مــن بــني الوظائــف الرئيســية للضرائــب، اســتخدامها لتشــجيع 
الصناعــات احملليــة وحمايتهــا مــن املنافســة اخلارجيــة.

علــى ســبيل املثــال، تقــوم الدولــة بحمايــة صناعــات محليــة ناشــئة معينــة، قــد ال تكــون قــادرًة علــى 
املنافســة مــع املســتوردات مــن الصناعــات اخلارجيــة، مــن خــالل فــرض رســوم جمركيــة علــى الســلع 

املســتوردة، مــا يــؤدي إلــى تعزيــز الصناعــات احملليــة، وتشــجيع االســتثمار لتحقيــق هــذه الغايــة.

علــى نحــو مماثــل، قــد تعمــل الدولــة علــى تفعيــل اإلعفــاءات الضريبيــة جلــذب االســتثمار 
األجنبــي املباشــر، مــن أجــل تشــجيع أو احلــّد مــن تنميــة بعــض القطاعــات.

مــن جهــة أخــرى، مُيكــن أن تؤثــر مثــل هــذه الضرائــب علــى حجــم الدخــل املتــاح الــذي ينفــق 
علــى االســتهالك، ويف حالــة انخفــاض الطلــب اإلجمالــي وبدايــة التراجــع االقتصــادي، 
تســتطيع احلكومــة تقليــل الضرائــب لزيــادة الدخــل املتــاح، ممــا يُســهم يف حتقيــق النمــو 
االقتصــادي. أمــا يف حــاالت التضخــم والطلــب الزائــد، ميكــن زيــادة النســب الضريبيــة لتقليــل 

االســتهالك وضمــان اســتقرار األســعار. 
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وظيفة العدالة االجتماعية 
يُعــّد اســتخدام الضرائــب يف حتقيــق العدالــة يف توزيــع الدخــل علــى قدر كبير من األهمية، ســواء 
يف الــدول املتقدمــة أو الناميــة، بســبب دور العدالــة االجتماعيــة يف احملافظــة علــى االســتقرار 
االجتماعــي واألمــن القومــي. واســتجابًة للتباينــات غيــر العادلــة يف مســتويات الدخــل، تســتطيع 
الدولــة التدخــل مــن خــالل اســتخدام الضرائــب كوســيلة إلعــادة توزيــع الدخــل عبــر فــرض نســب 

ضريبيــة أعلــى علــى األغنيــاء، ونســب ضريبيــة ُمخّفضــة علــى الفقــراء.

يف مثــل هــذه احلــاالت، يجــب أن ينعكــس الدخــل اخلاضــع علــى تنميــة وتلبيــة االحتياجــات 
األساســية مــن خــالل املســاعدات االجتماعيــة وتقــدمي خدمــات الصحــة والتعليــم واإلســكان. 

ــن أن  ــة، إذ مُيك ــاً مرتبطــاً باألهــداف االقتصادي ــاً اجتماعي ــر هدف ــر هــدف مكافحــة الفق يعتب
تســهم الضرائــب يف هــذه احلالــة يف حتقيــق العدالــة االجتماعيــة، مــن خــالل زيــادة القــوة 
الشــرائية، وتعزيــز املوقــف االقتصــادي واالجتماعــي للفئــات متدنيــة الدخــل. وبهــذه الطريقــة، 
ميكــن اســتخدام الضرائــب كأداة مــن قبــل الدولــة لرفــع املســتويات املعيشــية. رغــم ذلــك، تتمثــل 
معضلــة إعــادة توزيــع الدخــل مــن خــالل الضرائــب، يف أن املفروضــة منهــا علــى الطبقــة الثريــة 
قــد حتقــق منافــع للفئــات مرتفعــة الدخــل، بعكــس الفئــات متدنيــة الدخــل، وذلــك علــى ســبيل 
املثــال، مــن خــالل حتســني البنيــة التحتيــة واخلدمــات يف املدن، بالتالي، قــد ال تنعكس الضرائب 

املُعــاد توزيعهــا بالضــرورة علــى اخلدمــات املقدمــة للفقــراء.  

تشــير جتــارب العديــد مــن الــدول إلــى أن الضرائــب املباشــرة، مثــل ضريبــة الدخــل التصاعديــة، 
ميكــن تطبيقهــا بطريقــة تعكــس الظــروف االجتماعيــة ملختلــف فئــات الدخــل، كمــا ميكــن جعــل 
هــذه الضرائــب التصاعديــة مــن هــذا النــوع أكثــر اســتجابًة للظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة 

املتغيــرة باســتخدام اإلعفــاءات املســتهدفة.

مــن ناحيــة أخــرى، تعتمــد الضرائــب غيــر املباشــرة علــى نســب ثابتــة تطبــق علــى جميــع املكلفــني 
بصــرف النظــر عــن قدراتهــم املاليــة. ونتيجــة لذلــك، فمــن املرجــح بصــورة أكبــر أن حتقــق 

الضرائــب املباشــرة العدالــة االجتماعيــة مقارنــًة بالضرائــب غيــر املباشــرة.  
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 الـجزء 1.3 
النظام الضريبي يف األردن من الناحية العملية 
يتسم النظام الضريبي يف األردن عمومًا باخلصائص اآلتية:

1.طبيعــة غيــر تصاعديــة إذ تتأتــى 66.9 % مــن اإليــرادات الضريبيــة مــن ضريبــة املبيعــات 

غيــر املباشــرة.

2.ارتفاع العبء الضريبي.

3.قلة الكفاءة، واملتمثلة يف ارتفاع معدالت التهّرب الضريبي والعجز املزمن يف املوازنة.

يف هــذا اجلــزء، ســنقوم باســتعراض وصــٍف مفّصــٍل ألنــواع الضرائــب املفروضــة يف األردن، 
والعديــد مــن املؤشــرات لقيــاس العــبء الضريبــي املُلقــى علــى كاهــل املكلفــني، والنســب املرتفعــة 

مــن التهــرب الضريبــي يف األردن.

وقــد جــرى احتســاب األرقــام املســتخدمة يف هــذا اجلــزء، علــى أســاس إيــرادات احلكومــة العامة 
مقارنــًة مــع إيــرادات احلكومــة املركزيــة، حيــث تُعــّد اإليــرادات احلكوميــة العاّمــة، أكثــر دقــًة مــن 

إجمالــي اإليــرادات احمللية.   

أنواع الضرائب يف األردن 

يف هــذا اجلــزء الفرعــي، سنســتعرُض مختلــف الضرائــب التــي تســتخدمها احلكومــة األردنيــة 
يف متويــل نفقاتهــا. 

مــع تغيــر احلصــة النســبية لــكل نــوع مــن الضرائــب مــن إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة عبــر الوقت 
يف ظــل التحــوالت يف السياســة احلكوميــة، تنــدرج الضرائــب يف األردن عمومــاً ضمــن فئتني:

أواًل، الضرائــب غيــر املباشــرة، مبــا يف ذلــك الضريبــة العامة على املبيعات، والرســوم اجلمركية، 
والضرائــب علــى املعامالت املالية.

ثانيًا، الضرائب املباشرة، مبا يف ذلك ضريبة الدخل.
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هــذا بالرغــم مــن وجــود أكثــر مــن 50 نوعــاً مــع الضرائــب والرســوم األخــرى، التــي تقــوم 
احلكومــة األردنيــة بتحصيلهــا، والتــي تعتبــر مــن املصــادر البــارزة لإليــرادات)7(، وتشــكل هــذه 

الفئــات األربــع معظــم اإليــرادات.
ــكل 1 تطــور هيــكل الضرائــب  يف األردن، مــا بــني 2006 - 2017 بحســب نشــرة  يُظهــر الش

ماليــة احلكومــة العامــة.
ضمــن هــذه الفتــرة، زادت حصــة الضريبــة العامــة علــى املبيعات كنســبة من اإليــرادات الضريبية 

مــن 56.2 % إلــى 66.9 %، كمــا زادت حصــة ضريبــة الدخــل مــن 18.7 % إلــى 21.0 %.
خــالل الفتــرة ذاتهــا، انخفضــت الرســوم اجلمركيــة كنســبة مــن اإليــرادات، مــن 15.7 % إلــى 
ــى املعامــالت احملليــة مــن 2.5 % إلــى 4.6 %.     6.8 %، كمــا انخفضــت حصــة الضرائــب عل
الشــكل -1 تطــور هيــكل اإليــرادات الضريبيــة كنســبة مــن اإليــرادات احملليــة للحكومــة 

 2017 - العامــة*، 2006 

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، تشرين األول 2018، كانون األول 2015، كانون األول 2010. 
* متثل اإليرادات احمللية اإليرادات احلكومية قبل احتساب املنح. 

)7( للتعــرف علــى قائمــة هــذه الرســوم والضرائــب األخــرى، انظــر "اجلــداول الرئيســية" لقانــون املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 2018. متوفــرة 
.http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Index/general-budget-law :على
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وبينمــا شــكلت ضريبــة الدخــل 21.0 % مــن اإليــرادات الضريبيــة يف 2017، بلغــت نســبة 
اإليــرادات مــن ضريبــة الدخــل 9.8 % مــن اإليــرادات احملليــة للحكومــة العامــة يف الســنة ذاتهــا.

يوضــح الشــكل 2 زيــادة أهميــة ضريبــة الدخــل يف اإليــرادات احملليــة للحكومــة العامــة مــن 
 .2017 ولغايــة   2013 بــني  مــا   ،%  9.8 إلــى   %  9.0

الشكل 2 - حصة ضريبة الدخل من اإليرادات احمللية للحكومة العامة 2013 - 2017

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، تشرين األول 2018، كانون األول 2015، كانون األول 2010.

عنــد مقارنــة الشــكلني 1 و2 مــع الشــكل 3، نســتطيع أن نــرى أن االرتفــاع الطفيــف يف ضريبــة 
ــة  ــُه انخفــاض طفيــف يف ضريب ــة للحكومــة العامــة، قابل ــرادات احمللي الدخــل كنســبة مــن اإلي
املبيعــات، كنســبة مــن اإليــرادات احملليــة للحكومــة العامــة، إذ انخفضــت نســبة ضريبــة املبيعــات 

مــن 31.2 % يف 2013 إلــى 33.6 % يف 2017.  
الشكل 3 - حصة ضريبة املبيعات من اإليرادات احمللية للحكومة العامة 2013 - 2017  

 

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، تشرين األول 2018، كانون األول 2015.
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فيمــا يتعلــق بتوزيــع ضريبــة الدخــل علــى األفــراد يف األردن، نســتطيع أن نــرى اجتاهــاً تصاعديــاً 
واضحــاً ضمــن الشــرائح الضريبيــة الثــالث املنصــوص عليهــا يف قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 34 

لسنة 2014.

ال تــزال قاعــدة ضريبــة الدخــل صغيــرًة، فيمــا يتحمــل العــبء الضريبــي عــدٌد محــدود مــن 
املكلفــني، وحتديــداً مــن الشــركات بصــورة رئيســية؛ إذ بحســب دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، 
دفعــت 1063 مــن كبــرى الشــركات يف األردن 80 - 85 % مــن إجمالــي إيــرادات ضريبــة 

ــة، وهــي 15 - 20 % )8(.   ــراد واملســتخدمون النســبة املتبقي ــع األف ــا دف الدخــل، بينم

يســتعرض اجلــدول 1 النســبة املئويــة للضريبــة املدفوعــة فعليــاً مــن قبــل األفــراد واملســتخدمني 
مقارنــًة مــع النســبة الضريبيــة القانونيــة االســمية.

عندمــا ينــدرج دخــل املكلــف يف الشــريحة األولــى )38,000-22,000 دينــار ســنوياً مــن الناحيــة 
الفعليــة عنــد أخــذ اإلعفــاء والبالــغ 28,000-12,000 دينــار بعــني االعتبــار()9(، فــإن متوســط 

النســبة الضريبيــة يســاوي النســبة الضريبيــة االســمية مبقــدار 7 %.

ــة  ــة، متوســط النســبة الضريبي ــن الشــريحة الثاني ــون مــن أصحــاب الدخــول ضم ــع املكلف يدف
مبقــدار 9.1 % مقارنــًة مــع نســبة اســمية مبقــدار 14 %، بينمــا يدفــع املكلفــون ضمــن الشــريحة 

الثالثــة، متوســط نســبة ضريبيــة مبقــدار 16.3 % مقارنــًة مــع نســبة اســمية مبقــدار 20 %.

ويظهر هذا، اجتاهاً تصاعدياً واضحاً ضمن ضريبة الدخل لألفراد واملستخدمني.     
)8( التقرير السنوي 2016، دائرة ضريبة الدخل واملبيعات. 

)9( "قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014"، اجلريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية. 
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اجلدول 1 - النسب الضريبية االسمية والفعلية على األفراد واملوظفني 2017 

شريحة ضريبة 
الدخل* 

عدد 
املكلفني

الدخل 
اخلاضع*

النسبة 
الضريبية 
االسمية 

الضرائب 
احملصلة*

النسبة 
الضريبية  

الفعلية

< 10,00025,873107,401,350% 7.07,504,063% 7.0

10,000 - 20,00010,202146,073,339% 14.013,304,620% 9.1

> 20,00011,834611,657,042% 20.099,505,597% 16.3

13.9 %120,314,280-47,909865,131,731املجموع 

املصدر: البيانات املقدمة بناًء على الطلب من دائرة ضريبة الدخل واملبيعات وحسابات املؤلف.
* معبر عنها بالدينار األردني. 

وفقــاً للبيانــات التــي اســتُعرضت يف هــذا اجلــزء، ميكــن القــول بــأن النظــام الضريبــي األردنــي، 
يعتمــد علــى الضرائــب غيــر املباشــرة بشــكل رئيســي، وبالتالــي يُعــّد ذا طبيعــة غيــر تصاعديــة.

كمــا تظهــر البيانــات، أن الضرائــب علــى املبيعــات تُشــّكُل اجلــزء األكبــر مــن اإليــرادات الضريبيــة 
يف األردن، حيــث تبلــغ 66.9 % )أو 31.2 % مــن اإليــرادات احملليــة للحكومــة العامــة قبــل املنــح 
ــغ  ــة، وتبل ــرادات الضريبي ــة الدخــل، اجلــزء األصغــر مــن اإلي يف 2017(، بينمــا تُشــّكل ضريب
21.0 % )أو 9.8 % مــن اإليــرادات احملليــة للحكومــة العامــة قبــل املنــح يف 2017(. أمــا فيمــا 

يتعلــق بضريبــة الدخــل علــى األفــراد واملســتخدمني، يوجــد بالفعــل اجتــاه تصاعــدي واضــح.
يف عام 2017، شكلت الضرائب 46.6 % من اإليرادات احمللية للحكومة العامة.

قياس العبء الضريبي يف األردن 

عنــد تقييــم كفــاءة وجاذبيــة أي نظــام ضريبــي، يســتخدم االقتصاديــون مفهــوم العــبء الضريبــي.
مُيثــل العــبء الضريبــي ببســاطة، حصــة الضرائــب املدفوعــة مــن قبــل دولــة معينــة، مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي خــالل فتــرة زمنيــة معينــة. ومتثــل هــذه احلصــة املتوســط النظــري مــن دخــل 

املواطــن الــذي يدفعــه للدولــة كشــكل مــن الريــع االقتصــادي.   
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يُعــّد تقييــم العــبء الضريبــي ملجتمــع معــني عمليــًة معقــدًة، ويوجــد اختــالف بــني االقتصاديــني 
حــول الســبل األفضــل لقياســه.

مــن وجهــة نظــر منهجيــة، يعتقــد بعضهــم أن أفضــل طريقــة لقيــاس العــبء الضريبــي هــي العبء 
الضريبــي األساســي فقــط، أو مجمــوع اإليــرادات الضريبيــة غيــر املباشــرة واملباشــرة، كنســبة 

مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

ــي  ــبء الضريب ــي، هــي الع ــبء الضريب ــاس الع ــى لقي ــة املثل ــأن الطريق ــد آخــرون، ب ــا يعتق بينم
األساســي مبــا يف ذلــك مســاهمات الضمــان االجتماعــي، حيــث إنهــم يعتقــدون أن املســاهمات 

متثــل ضرائــب علــى الدخــل.

ــي هــي مــن خــالل  ــاس العــبء الضريب ــة لقي ــى أن أفضــل طريق ــك، يشــير آخــرون، إل رغــم ذل
ــر املباشــرة واملباشــرة،  ــة غي ــرادات الضريبي ــي، أو مجمــوع اإلي ــي العــبء الضريب ــاس إجمال قي
ومســاهمات الضمــان االجتماعــي، ومجمــوع الرســوم والضرائــب األخــرى التــي تقــوم احلكومــة 

ــي.   ــي اإلجمال ــاجت احملل بتحصيلهــا كنســبة مــن الن

ــة دون  ــاء الضريبي ــة األعب ــس مــن الســهل مقارن ــة املســتخدمة، لي بصــرف النظــر عــن الطريق
ــق. ــا يف ســياق دقي وضعه

فــإذا مــا أخذنــا أملانيــا والواليــات املتحــدة كمثــال، ســنرى أن املواطــن األملانــي يحصــل علــى 
خدمــات الدولــة كمــا ال يحصــل عليهــا األمريكيــون، مثــل خدمــات الرعايــة الصحيــة، أو وصــول 
اجلميــع إلــى التعليــم العالــي، هــذا بالرغــم مــن أن العــبء الضريبــي يف أملانيــا يُعّد مرتفعــاً للغاية.

وبنــاًء علــى ذلــك، ال يُعــّد العــبءُ الضريبــي األكبــر أو األقــّل مفضــاًل بالضــرورة، حتــى لــو أخذنــا 
بعــني االعتبــار عوامــل كاخلدمــات االجتماعيــة، فقــد توجــد اختالفــات بــارزة فيمــا يخــص 

جاذبيــة مثــل هــذه اخلدمــات علــى أســاس التحليــالت املتباينــة للتكاليــف واملنافــع.  

ــم ســنقوم  ــي األساســي لوحــده، ث ــبء الضريب يف هــذا اجلــزء الفرعــي، ســنقوم باحتســاب الع
باحتســابه مــع مســاهمات الضمــان االجتماعــي، وإجمالــي العــبء الضريبــي. 
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وبالنظــر إلــى قلــة البيانــات فيمــا يتعلــق بالقواعــد الضريبيــة، وتوزيــع العــبء الضريبــي يف 
األردن، ســنعمل علــى احتســاب املتوســط النظــري للعــبء الضريبــي فيمــا يخــّص النــاجت احمللــي 

ــه يف الفصــل 2.   ــي. كمــا ســنقدم تقييمــات للعــبء الضريبــي وجاذبيت اإلجمال

مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن األرقــام التــي نقدمهــا لكافــة مقاييــس العــبء الضريبــي تختلــف 
عــن األرقــام الرســمية، إذ تشــير األرقــام الرســمية إلــى أن العــبء الضريبــي األساســي قــد بلــغ 
ــك باالعتمــاد يف  ــي، وذل ــي العــبء الضريب ــًة مــع نحــو 26 % كإجمال 15.3 % يف 2017 مقارن

عمليــات احلســاب علــى اإليــرادات احملليــة للحكومــة املركزيــة.

ولكننــا ســنجد أن العــبء الضريبــي األساســي يبلــغ 15.5 %، إذا مــا أخذنــا اإليــرادات احملليــة 
للحكومــة العامــة، املعلــن عنهــا مــن قبــل احلكومــة، باعتبارهــا أكثــر دقــًة فيمــا يخــص إجمالــي 

اإليــرادات احملليــة التــي ُحّصلــت.

فيمــا يتعلــق بإجمالــي العــبء الضريبــي، ال يتضمــن الرقم الرســمي للحكومة الرســوم والضرائب 
اخلمســني األخــرى التــي تقــوم احلكومــة بتحصيلهــا؛ وعنــد شــمولهاـ فإننــا ســنجد أن إجمالــي 

العــبء الضريبــي بلــغ 30.6 % يف 2017.

ــة للحكومــة  ــرادات احمللي ــى اإلي ترتكــز كافــة عمليــات االحتســاب يف هــذا اجلــزء الفرعــي، عل
العامــة كمــا هــو معلــن يف النشــرة املاليــة للحكومــة العامــة.    

العبء الضريبي األساسي
ــر  ــب غي ــرادات الضرائ ــوع إي ــن خــالل احتســاب مجم ــي األساســي م ــبء الضريب يُحتســُب الع

ــي. ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن املباشــرة واملباشــرة كنســبة م
يف األردن، تتضمــن هــذه الضرائــب ضريبــة املبيعــات، وضريبــة الدخــل، والرســوم اجلمركيــة، 

وضريبــة املســقفات، وفئــات »الضرائــب األخــرى«.
يُوضــح اجلــدول 2 نســبة إيــرادات كّل نــوع مــن الضريبــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. ويوضــح كذلــك 

نســبة العــبء الضريبــي األساســي احملتســب كمجمــوع لهــذه اإليــرادات مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.
واحتُســب العــبء الضريبــي األساســي عنــد 15.5 % يف 2017، أو مــا متوســطه 15.8 % مــا بــني 

  .2017 - 2013
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اجلدول 2 - العبء الضريبي األساسي 2013 - 2017 

20132014201520162017أنواع الضرائب 
املتوسط
2013-
2017

الناجت احمللي اإلجمالي 
-23,851.625,437.126,637.427,830.028,903.0االسمي )مليون دينار( 

10.6 %10.4 %10.4 %10.4 %11.1 %10.6 %إيرادات ضريبة املبيعات 

3.1 %3.2 %3.4 %3.2 %3.0 %2.9 %إيرادات ضريبة الدخل 

1.2 %1.1 %1.1 %1.3 %1.3 %1.4 %الرسوم اجلمركية* 
إيرادات ضريبة املسقفات 

0.9 %0.8 %0.9 %0.9 %1.0 %0.9 %والضرائب األخرى 

العبء الضريبي 
15.8 %15.5 %15.7 %15.8 %16.3 %15.7 %األساسي** 

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، كانون األول 2018، اجلدول 33. 
* حتت عنوان »الضرائب على التجارة اخلارجية« يف النشرة.

** مت احتساب نسبة العبء الضريبي األساسي هنا من البيانات أعاله قبل تقريبها ألقرب عدد صحيح. 

يُقــارن الشــكل 4 بــني العــبء الضريبــي األساســي، والعــبء الضريبــي املتضمــن مســاهمات 
الضمــان االجتماعــي يف األردن مــع ســبع دول أخــرى. وقــد جــرى اختيــار الــدول علــى أســاس 

التشــابه يف مســتويات الدخــل والقــرب اإلقليمــي.  
الشــكل 4 - العــبء الضريبــي األساســي مــع مســاهمات الضمــان االجتماعــي وبدونهــا 

 2016 لــدول مختــارة 

املصــدر: منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، »قــارن دولتــك«؛ وزارة املاليــة اللبنانيــة، املراجعــة الســنوية للماليــة العامــة 
2017؛ حســابات املؤلــف. 

تونس الفلبني

املغرب لبنان*

تركيا مصر

األردن* اندونيسيا

% 20.1 % 14.6

% 21.9 13.7 %

% 18 % 13.3

% 15.7 % 11.6

% 29.4 % 17

% 26.4

% 25.3 % 15.2

% 21.1

العبء الضريبي األساسي مع اشتركات الضمان االجتماعي العبء الضريبي األساسي
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يف الظاهر، وبالرغم من أن العبء الضريبي األساســي، ســواء مبســاهمات الضمان االجتماعي أو 
بدونهــا، يبــدو يف موقــع متوســط تقريبــاً، فينبغــي احلــذُر مــن الوصــول إلى مثل هذه االســتنتاجات.

ــق، فــإن  ــادة العــبء الضريبــي األساســي بشــكل دقي ــاً، زي ــم مــا إذا كان ضروري ومــن أجــل تقيي
األمــر يســتوجب دراســة متأنيــة ملختلــف العوامــل، مثــل قــدرة الدولــة علــى الوصــول إلــى املــوارد، 
الفســاد،  ومســتوى  اخلدمــات،  وتقــدمي  الضرائــب،  وهيــكل  االقتصــادي،  النمــو  ومعــدالت 
ومســتويات االســتثمار، والتركيبــة الســكانية، وكفــاءة النظــام الضريبــي، وغيــر ذلــك. وســتطرح 

ــع أجزائهــا. ــل هــذه التحليــالت يف جمي الورقــة مث

إجمالــي العــبء الضريبــي والعــبء الضريبــي األساســي مبــا يف ذلــك مســاهمات 
االجتماعــي  الضمــان 

يُحتســب إجمالــي العــبء الضريبــي، مــن خــالل جمــع العــبء الضريبــي األساســي، ومســاهمات 
الضمــان االجتماعــي، باإلضافــة إلــى 50 رســماً وضريبــة أخــرى )يتــم شــمولها مــن قبــل 

ــي. ــي اإلجمال ــاجت احملل ــرادات أخــرى«( كنســبة مــن الن ــة »إي احلكومــة حتــت فئ

يُبــنّي اجلــدول 3 أن إجمالــي العــبء الضريبــي يف األردن زاد مــن 28.8 % إلــى 30.6 % مــا 
ــرة. ــني 2013 - 2017، ومبتوســط 30.1 % خــالل هــذه الفت ب

يُظهــر هــذا اجلــدول العــبء الضريبــي األساســي مبــا يف ذلــك مســاهمات الضمــان االجتماعــي، 
مــع زيــادة مــن 20.0 % إلــى 21.2 % مــا بــني 2013 - 2017.  
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اجلدول 3 - إجمالي العبء الضريبي 2013 - 2017 

20132014201520162017املكونات 
املتوسط  
2013-
2017

الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 
-23,851.625,437.126,637.427,830.028,903.0)مليون دينار( 

15.8 %15.5 %15.7 %15.8 %16.3 %15.7 %العبء الضريبي األساسي* 

5.0 %5.7 %5.4 %5.0 %4.6 %4.3 %مساهمات الضمان االجتماعي** 

9.3 %9.4 %8.9 %9.2 %10.2 %8.7 %إيرادات أخرى*** 

30.1 %30.6 %30.0 %30.0 %31.1 %28.7 %إجمالي العبء الضريبي 

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، كانون األول 2018، اجلدول 33. 
* للتعرف على عمليات االحتساب للعبء الضريبي األساسي، انظر اجلدول 2. 

** »مســاهمات الضمــان االجتماعــي« هــو مصطلــح رســمي يتضمــن املســاهمات املدفوعــة للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، 

وصنــدوق التقاعــد احلكومــي، وصنــدوق التأمــني الصحــي املدنــي. 
*** »إيــرادات أخــرى« هــو مصطلــح رســمي يقتصــر هنــا علــى الفئتــني الفرعيتــني »الرســوم« و»التراخيــص«، حيــث إن هاتــني الفئتــني 

ــرادات  ــن دراســتنا »لإلي ــن« ضم ــرادات التعدي ــرادات الرأســمالية« و»إي ــي »اإلي ــم شــمول فئت ــني. وال يت ــى املواطن ــًة عل تشــكالن ضريب
األخــرى«.  

مــن الناحيــة االقتصاديــة، يُعــّد إجمالــي العــبء الضريبــي يف 2017 والبالــغ 30.6 % مرتفعــاً، 

خصوصــاً عنــد األخــذ بعــني االعتبــار مســتوى اخلدمــات يف األردن.

ويُظهــر املزيــد مــن التحليــل للعــبء الضريبــي مــع اإلشــارة إلــى اجلدولــني 2 و3، أن عــبء ضريبــة 

الدخــل واملســاهمات االجتماعيــة ارتفــع مــن 7.2 % يف 2013 ليصــل إلــى 8.9 % يف 2017، 

بالنســبة لألفــراد واملســتخدمني، والــذي يُعــّد مرتفعــاً أيضــاً. 
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التهرب الضريبي والصعوبات األخرى التي تواجه فعالية النظام الضريبي يف األردن
يواجــه النظــام الضريبــي يف األردن العديــد مــن الصعوبــات أمــام حتقيــق الفعاليــة، ويقتــرح 
ــك: ــة، مبــا يف ذل ــة النظــم الضريبي ــى فعالي ــد مــن املؤشــرات للحكــم عل ــزي )2001( العدي تان

1. التهرب الضريبي.

2. درجة تعقيد النظام.

3. احلصر والتحصيل املناسب لألموال الضريبية.

مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن هــذه الورقــة ال تســعى إلــى تقــدمي مســح شــامل للصعوبــات 
التــي تواجــه فعاليــة النظــام الضريبــي، بــل تســعى للبحــث يف الصعوبــات الرئيســية وتقــدمي 

وصــف بشــأنها.  

ــة أخــرى يف العديــد  ــي، والبنــك الدولــي، وجهــات إمنائي يف 2015، مــّول صنــدوق النقــد الدول
مــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، إجــراء دراســة تشــخيصية، وتقييــم أداء نظــام 
ــاس  ــى تســعة مجــاالت أداء، تُق ــة يف األردن )TADAT(.)10( وتركــز هــذه التقييمــات عل الضريب

بواســطة 28 مؤشــراً.

وجــد التقييــم عمومــاً، أن نقــاط القــوة يف اإلدارة الضريبيــة تكمــن يف الشــفافية، ووجــود آليــات 
مســتقلة لتســوية املنازعــات، بينمــا تكمــن نقــاط الضعــف يف األســاليب املتبعــة يف إدارة املخاطــر 

املتعلقــة بالتهــرب الضريبــي والتحصيــل.

دعمــت اســتنتاجات هــذا اجلــزء، باإلضافــة إلــى اجلــزء 3.2 مــن هــذه الورقــة، النتائــج املُشــار 
إليهــا أعــاله مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة.

التهرب والتجنب الضريبي يف األردن 
ــّرب  ــن خــالل دراســة الته ــة يف األردن م ــاءة نظــام الضريب ــم كف ســيُعنى هــذا اجلــزء بتقيي

والتجنــب الضريبــي.

)TAX ADMINISTRATION DIAGNOSTIC ASSESSMENT TOOL( هي اختصار للمصطلح )10(
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مــن وجهــة نظــر تعريفيــة، فــإن التهــرب الضريبــي يعنــي اســتخدام وســائل غيــر قانونيــة للتملـّـص 
مــن دفــع الضرائــب. مــن ناحيــة أخــرى، يُعــّرف التجنــب الضريبــي علــى أنــه اســتغالل ثغــرات 

قانونيــة داخــل النظــام الضريبــي مــن أجــل التهــرب مــن دفــع الضرائــب. 

بعبــارة أخــرى، يُعــّد التهــرب الضريبــي مخالفــًة للقانــون، بينمــا يُعــّد التجنــب الضريبــي مخالفــًة 
لــروح القانــون. نســعى يف هــذا اجلــزء، إلــى تقــدمي وصــٍف أفضــَل حــول نســبة وشــكل ومــدى 

التهــّرب والتجّنــب الضريبــي يف األردن.  

ــبء  ــي الع ــم وإجمال ــر املنّظ ــة باالقتصــاد غي ــط بصــورة وثيق ــي، واملرتب ــّرب الضريب ــر الته يُعتب
الضريبــي، حتديــاً رئيســياً يواجــه احلكومــة، ومُيّثــل املوضــوع الرئيســي للخطــاب الشــعبي 

األردن. التشــريعية يف  واملــداوالت 

وبالرغــم مــن أن احلجــم التقريبــي للتهــّرب الضريبــي واالقتصــاد غيــر املنّظــم ال يــزال موضــع 
خــالف، والــذي ســنقدم حتليــاًل حولــه، فــإن هنــاك إجماعــاً لــدى كافــة املراقبــني، بــأن التهــّرب 
الضريبــي واالقتصــاد غيــر املنظــم يتعلقــان بكفــاءة السياســة الضريبيــة واملاليــة، وضعــف 

ــة.   ــات االقتصادي ــة البيان ــة، والفســاد، ومصداقي احلوكم

مسببات التهرب والتجنب الضريبي 
تعتبــر احلكومــة األردنيــة أن مســببات التهــّرب الضريبــي تعــود إلــى االعتمــاد علــى الضرائــب 

غيــر املباشــرة وعــدم كفايــة العقوبــات.

رغــم ذلــك، فإننــا نعتبــر أن التهــّرب والتجنــب الضريبــي يف األردن، يرتبطــان بشــكل مباشــر 
باخلصائــص األخــرى للنظــام الضريبــي، مبــا يف ذلــك الطبيعــة غيــر التصاعديــة، واألثــر غيــر 
املتناســب علــى الطبقتــني الفقيــرة واملتوســطة، ودرجــة تعقيــد النظــام، وتعــّدد النســب والشــرائح 
تقــدمي اإلعفــاءات  القانــون بســبب  العــبء الضريبــي، والتشــّوهات يف  الضريبيــة، وارتفــاع 
واحلوافــز بشــكل غيــر عــادل، والفســاد داخــل احلكومــة، وحجــم االقتصــاد غيــر املنظــم، وضعــف 

اإلدارة الضريبيــة.   
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وبينمــا يُعــّد ضروريــاً التحــّوُل إلــى نظــام للضرائــب املباشــرة علــى املــدى الطويــل، تشــير العديــد 
مــن الدراســات إلــى أن الزيــادة يف الضرائــب املباشــرة وغيــر املباشــرة، والتــي تزيــد مــن العــبء 

الضريبــي، تزيــد مــن التهــّرب والتجنــب الضريبــي وليــس العكــس.

فضــاًل عــن ذلــك، يــرى فاجبيمــي وآخــرون )2010( أن التهــرب الضريبــي يزيــد عبــر الوقــت عنــد 
وجــود فســاد يف احلكومــة. وحيــث إن التعديــل املقــر حديثــاً علــى قانــون ضريبــة الدخــل يزيــد من 
العــبء الضريبــي علــى الشــركات واألفــراد، إذ ال يترافــق مــع تخفيضــات يف ضريبــة املبيعــات، 
باإلضافــة إلــى تشــديد العقوبــات ضــد التهــّرب الضريبــي، فإنــه مــن غيــر الواضــح كيــف ميكــن 

أن يكــون األثــر علــى التهــرب الضريبــي. 

قياس حجم التهرب الضريبي يف األردن 
يعتبــر حجــم التهــرب الضريبــي مســألًة مفتوحــًة للنقــاش بالنظــر إلــى صعوبــة تقديــره بســبب 
طبيعتــه غيــر القانونيــة. وتشــير تقديــرات املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، إلــى أن التهــّرب 
الضريبــي فيمــا يتعلــق بضريبتــي الدخــل واملبيعــات بلــغ نحــو 695 مليــون دينــار ســنوياً، منهــم 

ــار للدخــل)11(.  ــار للمبيعــات و200 مليــون دين 495 مليــون دين

فيمــا أصــدر رئيــس مجلــس األعيــان مؤخــراً بيانــاً أشــار فيــه إلــى رقــم مختلــف لكنــه قريــب، 
حيــث قــّدر التهــرب الضريبــي يف األردن بـــ 650 مليــون دينــار.

ــى أســاس  ــى تقــدمي رقــم تقديــري حلجــم التهــّرب الضريبــي يف األردن، عل تســعى دراســتنا إل
منهجيــات معتمــدة، وسنشــمل كافــة الضرائــب يف األردن يف حســاباتنا؛ وفيمــا يتعلــق بالتهــرب 
يف ضريبتــي الدخــل واملبيعــات، ميكــن القــول بــأن اســتنتاجاتنا مشــابهة الســتنتاجات احلكومــة، 

حيــث تُقــّدر الورقــة حجــم التهــّرب الضريبــي مبقــدار 635.2 مليــون دينــار.

وكمجمــوع، فإننــا نقــدر حجــم التهــرب الضريبــي يف األردن بأكثــر مــن 1.4 مليــار دينــار يف ســنة 
لوحدهــا.    2017

)11( املجلس االقتصادي واالجتماعي، ، التهرب الضريبي يف األردن: املسببات، والوسائل، واحلجم، 2014. 
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باســتخدام املنهجيــات غيــر املباشــرة، املعروفــة واملســتخدمة لقيــاس التهــّرب الضريبــي)12(، 
ــرات التــي مت  ــد مــن املتغي ــى العدي ــاًء عل ــي، بن ــا منوذجــاً لقيــاس حجــم التهــرب الضريب أعددن
ــرة  ــة )األردن(، دائ ــي، وزارة املالي ــة: البنــك املركــزي األردن احلصــول عليهــا مــن املصــادر التالي

املوازنــة العامــة )األردن(، صنــدوق النقــد الدولــي.

مــن أهــّم املتغّيــرات يف هــذا النمــوذج، النســب الضريبيــة الفعليــة وتقديــرات العــبء الضريبــي، 
والتــي تتضمــن كافــة الضرائــب والرســوم التــي تشــكل اإليــرادات احلكوميــة، باســتثناء اإليــرادات 

الرأســمالية، والفوائــد واألربــاح احلكوميــة، وتســديد القــروض، وإيــرادات التعديــن، واملنــح.

وقــد اعتُمــدت تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي لتحديــد حجــم االقتصــاد غيــر املنّظــم يف 
األعــوام مــا بــني 2013 - 2015، كمــا عملنــا علــى تقديــره للعامــني 2016 - 2017 مــن 
ــرات  ــي، باســتخدام برنامــج )EVIEWS(، واملتخصــص يف التقدي ــدوق النقــد الدول ــات صن بيان

للسالســل الزمنيــة.

يتمثــل أحــد االفتراضــات املســتخدمة يف قيــاس التهــرب الضريبــي، يف أن األنشــطة االقتصاديــة 
يف االقتصــاد غيــر املنظــم، ســتخضع نظريــاً لنفــس النســب الضريبيــة كمــا هــو احلــال يف 

االقتصــاد املنظــم.

تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي بــأن حجــم االقتصــاد غيــر املنظــم لألعــوام 2013 - 
ُقــّدر العــبء الضريبــي عنــد  2015 بلــغ 14.7 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي)13(، بينمــا 

28.8 % إلــى 30.6 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــا بــني 2013 - 2017.      

يتضمــن اجلــدول 4 البيانــات الرئيســية املســتخدمة يف احلســابات، وحجــم التهــرب الضريبــي 
احملتســب يف األردن مــا بــني 2013 - 2017.  

)12( على سبيل املثال، انظر تنزي )1983(، جيلز )1999(، اخلضور )2011(. 

)13( ال يتضمن هذا الرقم أثر أزمة اللجوء السوري على االقتصاد غير املنظم يف األردن. 
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اجلدول 4 - تقديرات حجم التهرب الضريبي 2013 - 2017 )مليون دينار( 

20132014201520162017اختيار مدخالت االحتساب 

23,851.6025,437.1026,637.4027,830.028,903.00الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 

30.60 %30.00 %30.00 %31.20 %28.80 %إجمالي العبء الضريبي 

حجم االقتصاد غير املنظم كنسبة 
16.20 %15.80 %15.20 %14.20 %14.60 %من الناجت احمللي اإلجمالي 

3,482.303,612.104,048.904,387.904,669.40حجم االقتصاد غير املنظم بالدينار 

6,869.107,933.207,998.508,354.508,846.00اإليرادات احمللية للحكومة العامة* 

3,756.404,147.844,213.304,381.304,471.90اإليرادات الضريبية 

1.034.001,178.201,331.901,494.901,649.10مساهمات الضمان االجتماعي 
969.41,066.11,081.41,078.51,198.4الرسوم والتراخيص

1,002.901,126.501,215.801,317.201,429.20حجم التهرب الضريبي 

املصــدر: وزارة املاليــة، نشــرة ماليــة احلكومــة العامــة، كانــون األول 2018، كانــون األول 2015، كانــون األول 2010، كانــون 
األول 2004، كانــون األول 2002؛ حســابات املؤلــف.

* باستثناء »اإليرادات الرأسمالية، والفوائد، واألرباح«، »التسديد«، »إيرادات التعدين«، »املنح« 

يُظهــر اجلــدول 5 تصنيــف التهــّرب الضريبــي احملتســب حســب نــوع الضريبــة يف 2017، حيــث 
تصــل التقديــرات حــول التهــرب يف ضريبــة املبيعــات إلــى 483.6 مليــون دينــار، مقارنــًة مــع 
151.6 مليــون دينــار لضريبــة الدخــل، أي مــا مجموعــه 635.2 مليــون دينــار )باختــالف 15 - 60 

مليــون دينــار عــن التقديــرات احلكوميــة(.

يصــل حجــم التهــرب مــن أكثــر مــن 50 نوعــاً مــن الرســوم والضرائــب، إلــى أكثــر مــن 794.0 
ــورة  ــات املذك ــي احملتســب باســتخدام املنهجي ــغ حجــم التهــرب الضريب ــا يبل ــار. فيم ــون دين ملي

أعــاله 1.429 مليــار دينــار يف 2017 لوحدهــا، أو أكثــر مــن العجــز احلكومــي الســنوي.

وبالعــودة إلــى اجلــدول 4، تشــير تقديراتنــا إلــى أن مجمــوع التهــرب الضريبــي وصــل إلــى 6.092 
مليــار دينــار مــا بــني 2013 - 2017.   
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اجلدول 5 - تقديرات التهرب الضريبي حسب نوع الضريبة 2017 )مليون دينار(  

2017نوع الضريبة 

483.6حجم التهرب يف ضريبة املبيعات 

151.6حجم التهرب يف ضريبة الدخل 

31.6األفراد واملستخدمني 

120.0الشركات 

794.0حجم التهرب من إيرادات الرسوم والضرائب األخرى 

4.9 %نسبة التهرب الضريبي إلى الناجت احمللي اإلجمالي 

1,429.2حجم التهرب الضريبي 

املصدر: حسابات املؤلف. 

ممارسات التهرب والتجنب الضريبي 
كجــزء مــن املنهجيــة املتبعــة يف هــذه الورقــة، عقــد مركــز القــدس للدراســات السياســية ورشــة 
عمــل ُمعّمقــة بحضــور عــدد مــن رجــال األعمــال وخبــراء الضريبــة األردنيــني، قدمــوا خاللهــا 

تفصيــالٍت حــول ممارســات التهــّرب والتجنــب الضريبــي.

ــا يف بعــض احلــاالت بدراســات. وتتضمــن ممارســات  ــع تكملته ــاه، م ــم أدن ــت مالحظاته ُضّمن
ــي:   ــا يل ــي يف األردن م ــرب الضريب الته

التحايل الضريبي 
 ضريبــة املبيعــات: حيــث إن إيــرادات هــذه الضريبــة، تعتمــد إلــى حــّد كبيــر علــى التعــاون 

الطوعــي مــن األعمــال كنتيجــة إلــى:
1. قلة املوارد لدى اإلدارة الضريبية فيما يتعلق بالتدقيق)14(.

)14( أشــار البنــك املركــزي إلــى أن 95 % مــن األعمــال يف األردن هــي مشــاريع صغيــرة ومتوســطة وتوظــف 70 % مــن القــوى العاملــة يف 
القطــاع اخلــاص، ممــا يشــكل عبئــاً كبيــراً للتدقيــق. 
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2. االفتقــار إلــى نظــام فوتــرة يف معظــم احملــال والشــركات، إذ تتجنــب عديٌد من الشــركات 
والعاملــون حلســابهم اخلــاص مــن أصحــاب املهــن دفــع الضرائــب مــن خــالل عــدم 

التصريــح عــن ضريبــة املبيعــات)15(.   

 ضريبــة الدخــل: تشــير الدراســات املتوفــرة)16( إلــى أن حجــم التهــرب الضريبــي فيمــا يتعلــق 
باألفــراد يُعــّد متدنيــاً، حيــث إن الرواتــب النظاميــة تخضــع لالقتطــاع مباشــرةً مــن املصــدر. 

الدخل غير املصرح عنه من قبل أصحاب املهن والشركات 
 أصحــاب املهــن احلــرة: يقــوم بعــض أصحــاب املهــن يف األردن، بالعمــل بــدوام جزئــي علــى 
ــل  ــن مث ــة أصحــاب امله ــي يف هــذه الفئ ــرب الضريب ــر نظامــي. ويتضمــن الته أســاس غي

ــني يف اإلنشــاءات.   ــراء الصــوت والصــورة، والعامل األكادمييــني، وخب

 العاملــون حلســابهم اخلــاص مــن أصحــاب املهــن: يُعــّد كثيــٌر مــن العاملــني حلســابهم 
اخلــاص، مــن أصحــاب املهــن ممــن يشــغلون أعمــاالً تنــدرج ضمــن التجــارة التقليديــة، غيــر 
مســجلني لــدى اإلدارة الضريبيــة أو احلكومــة. بالتالــي، ال يقــوم هــؤالء األشــخاص بتقــدمي 

إقــرارات ضريبيــة لــإلدارة الضريبيــة)17(.  

ــات أن نحــو 113,000  ــة الدخــل واملبيع ــرة ضريب ــا دائ  الشــركات: وجــدت دراســة أعدته
شــركة تضامــن و18,600 شــركة توصيــة بســيطة مســجلة بصــورة رســمية لــدى الدائــرة 
قامــت بدفــع مــا مجموعــه 60 مليــون دينــار خــالل ســنة واحــد، وهــذا يــوازي مبلــغ 456 

دينــار لــكل شــركة.

وال تشــير الدراســة إلــى أن املبلــغ يتعلــق بالتجنــب باإلضافــة إلــى التهــّرب، لكنهــا أشــارت إلــى 
املســألة كدليــل علــى املبالــغ الكبيــرة مــن الدخــل غيــر املعلــن مــن قبــل الشــركات الصغيــرة 

واملتوســطة)18(.  

)15( مركز القدس للدراسات السياسية، مجموعة التركيز األولى. 

)16( انظــر، علــى ســبيل املثــال، دراســة دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات أو املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، التهــرب الضريبــي يف 
األردن: املســببات، والوســائل، واحلجــم، 2014. للتعــرف علــى التقديــرات للحجــم احملتمــل للضرائــب مــن هــذه األعمــال، انظــر منتــدى 

االســتراتيجيات األردنــي، قانــون ضريبــة األردنــي: احلاجــة إلــى رؤيــة جديــدة، 2018.   
)17( املصدر ذاته. 

)18( دائرة ضريبة الدخل واملبيعات، دراسة حول التهرب الضريبي. 



37 األردن فـــــي  جـــديـــــدة  ضـــريــبــيـــــة  فــلــســفــــــة  نــحـــــو 

التالعب يف الكميات واألوزان من قبل القطاع الصناعي 
 أوضحــت دراســة مــن قبــل محــرم )2004( أن الوســيلة األبــرز للتهــرب الضريبــي يف القطــاع 
الصناعــي هــي مــن خــالل التالعــب بكميــات وأوزان الســلع املنتجــة، وأشــار املشــاركون يف 

مجموعتــي العمــل إلــى أن هــذه املمارســات ال تــزال منتشــرًة علــى نطــاق واســع.

كما تعد ممارسات التجنب الضريبي متنوعًة وواسعة االنتشار، وتتضمن ما يلي: 

التالعب يف التسجيل والترخيص: 
ــة مــن  ــل النفقــات املعلن ــة بتقلي ــة: تقــوم بعــض الشــركات الربحي ــر الربحي  املنظمــات غي
خــالل الدخــول فيمــا يســمى »شــراكات« مــع منظمات غيــر ربحية، بحيث حُتّول املشــاريع 
القائمــة إلــى مشــاريع جديــدة مبوجــب الشــراكة، ممــا يــؤدي بالتالــي إلــى إعفائهــا مــن 

الضريبــة)19(.  

 تراخيــص االســتيراد: يتســم منــح تراخيــص االســتيراد مــن قبــل وزارة الصناعــة والتجــارة 
بقــدر كبيــر مــن املرونــة وقليــل مــن حيــث التنظيــم. بنــاًء علــى ذلــك، يســتطيع التجــار 
احلصــول علــى أكثــر مــن رخصــة، وبالتالــي حتويــل تلــك الرخــص إلــى أشــخاص آخريــن، 
والتــي ميكــن اســتخدامها يف جتنــب الرســوم اجلمركيــة وضرائــب املبيعــات. وتوجــد مزاعم 

بــأن هــذا النــوع مــن التجنــب الضريبــي متفــشٍّ يف قطــاع االســتيراد)20(.  

استغالل املناطق التنموية: 
 تســتفيد العديــد مــن الشــركات مــن احلوافــز الضريبيــة الســخية املقدمــة يف املناطــق 
ــة، وقــد  ــات األعمــال االعتيادي ــة، أو املناطــق املصممــة لتشــجيع االســتثمار لعملي التنموي
أشــار التقريــر الســنوي لديــوان احملاســبة يف 2016 إلــى أن قيمــة اإلعفــاءات بلغــت نحــو 
20 مليــار دينــار، كان منهــا مبلــغ غيــر محــدد علــى شــكل جتنــب ضريبــي بســبب اســتخدام 

تلــك اإلعفــاءات يف عمليــات األعمــال االعتياديــة. 

)19( مركز القدس للدراسات االستراتيجية، مجموعة التركيز الثانية. 

)20( املصدر ذاته. 
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تصنيفات التعرفات اجلمركية للسلع املستوردة:  

 مدخــالت اإلنتــاج: عنــد اســتيراد الســلع، يقــوم العديــد مــن التجــار بتصنيــف مــواد علــى أنها 
مدخــالت إنتــاج وتصنيــع، وتُبــاع فقــط مباشــرًة دون أي مزيــد مــن التعديــل، ممــا يجنبهــا 

دفــع الرســوم اجلمركيــة)21(. 

 اإلعفــاءات اجلمركيــة: يقــوم بعــض التجــار باســتغالل اإلعفــاءات علــى ســلع معينة ألغراض 
محــددة )علــى ســبيل املثــال، املعــدات الطبيــة الســتخدامات املستشــفيات والعيــادات( 
لبيعهــا علــى نطــاق جتــاري. وكنقطــة فنيــة تتعلــق مــن الناحيــة الفنيــة بالتهــرب الضريبــي، 
لكنهــا ُشــملت هنــا لتشــابهها مــن حيــث املوضــوع، تُســتورُد بعــض الســلع مــع تصنيــف دولــي 

خاطــئ، مــن أجــل االســتفادة مــن الرســوم األقــل علــى ســلع معينــة)22(. 

درجة التعقيد يف النظام الضريبي يف األردن 
اعتمدت احلكومة األردنية على أنواع مختلفة من الضرائب لتمويل موازنتها.

تنوعــت األهميــة النســبية لهــذه األنــواع املختلفــة مــن الضرائــب عبــر الوقــت بحســب التغيرات يف 
السياســات احلكوميــة، خصوصــاً مــع إيجــاد احلكومــات املتعاقبــة أشــكاالً جديدة مــن الضرائب، 
ــب  ــة جتــاه الضرائ ــرت السياســة احلكوم ــا تأث ــة. كم ــف مــن عجزهــا املزمــن يف املوازن للتخفي

باألزمــات اإلقليميــة والدوليــة فضــاًل عــن االتفاقيــات. 

ونتيجــة لذلــك، يتســم النظــام الضريبــي األردنــي بدرجــة عاليــة مــن التعقيــد، وتنشــأ أوجــه 
التعقيــد هــذه مــن مســائل تتضمــن تعــدد النســب الضريبيــة، والتعديــالت املتكــررة، وأوجــه اللبس 
يف القانــون، والتــي ســتوّضح مــن خــالل مجموعــة مــن األنظمــة والتعليمات، والقوانــني املتداخلة، 

كمــا هــو مبــني يف األمثلــة التاليــة: 

 توجد خمس مجموعات من نسب الضريبة على املبيعات، والتي تتراوح ما بني 0 - 16 %؛
وتقــف نســبة الضريبــة العامــة علــى املبيعــات واخلدمــات عنــد 16 %، بينمــا تُفــرض 
سلســلة مــن الضرائــب اخلاصــة التــي تتــراوح مــا بــني 4 - 10 % بــدالً مــن الضريبــة 

)21( املصدر ذاته. 

)22( املصدر ذاته. 
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العامــة علــى املبيعــات أو باالرتبــاط معهــا؛ أمــا بالنســبة للســلع أو اخلدمــات األخــرى، فهــي 
إمــا ُمعفــاة مــن ضريبــة املبيعــات كليــاً، أو مصنفــة علــى أنهــا تخضــع لنســبة 0 %. 

 يتــم متييــز نســب ضريبــة الدخــل علــى الشــركات حســب نــوع الشــركة؛ حيــث يخضــع القطــاع 
ــغ 14 %، بينمــا تخضــع شــركات االتصــاالت، وشــركات  الصناعــي إلــى نســبة اســمية تبل
توزيــع وتوليــد الكهربــاء، وشــركات التعديــن، وشــركات التأمــني وإعــادة التأمــني، وشــركات 
الوســاطة املاليــة والشــركات املاليــة إلــى نســبة اســمية تبلــغ 24 %، وتخضــع البنــوك إلــى 
نســبة 35 %. فضــاًل عــن ذلــك، توجــد ضرائــب خاصــة إضافيــة، مثــل حســاب املســاهمة 
الوطنيــة الــذي اســتُحدث مبوجــب التعديــل الــذي جــرى مؤخــراً علــى قانــون ضريبــة الدخــل.  

 تتســم القوانــني باللبــس، مّمــا يســتوجب وجــود أنظمــة وتعليمــات إضافيــة، وهــو مــا يــؤدي 
إلــى مجموعــة معقــدة مــن الوثائــق حــول قانــون واحــد.

فبالنســبة لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لســنة 2014، أصدرت احلكومة ثالث مجموعات 
ــة،  ــة بإصــدار عشــر مجموعــات مــن التعليمــات التنفيذي مــن األنظمــة، وقامــت وزارة املالي
وأصــدر مديــر عــام دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات ثــالث مجموعــات مــن التعليمــات، أي 
ــة  ــون ضريب ــح أوجــه اللبــس يف قان ــة نُشــرت يف 2015 لتوضي ــل 16 وثيقــة منفصل مــا ميث

الدخــل؛ كانــت هــذه الوثائــق الســتة عشــر مجتمعــة أطــول مــن القانــون نفســه.
ويتواصــل هــذا االجتــاه، مــع مجموعــة مــن التعليمــات لتوضيــح أوجــه اللبــس فيمــا يخــص 
الضريبــة علــى األربــاح الرأســمالية، والتــي نُشــرت علــى عجــل عقــب أســبوع واحــد مــن 

ــة الدخــل.  ــون ضريب ــى قان ــل الــذي جــرى مؤخــراً عل التعدي

املبالغ املستحقة لإلدارة الضريبية من املكلفني واحلكومة 
تواجــه اإلدارة الضريبيــة العديــد مــن القضايــا فيمــا يتعلــق مبنهجيــات العمــل، مثــل عــدم القــدرة 
علــى التعامــل بفعاليــة مــع النســب املرتفعــة مــن التهــرب الضريبــي، أو اعتمادهــا علــى العديــد 

مــن املمارســات القدميــة مثــل اإلقــرارات الضريبيــة الورقيــة.

ومــن بــني أكبــر القضايــا التــي تواجــه اإلدارة الضريبيــة واخلزينــة، عــدم قدرتهــا علــى حتصيــل 
األمــوال املســتحقة. 
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لقــد أّدى الضعــف يف آليــات الرقابــة، والكفــاءة، والتحصيــل لــدى دائــرة ضريبــة الدخل واملبيعات 
ــة،  ــار علــى اخلزين فيمــا يخــص مختلــف املؤسســات احلكومــة إلــى ضيــاع نحــو 4.1 مليــار دين

بحســب البيانــات مــن 2015.
يوضــح اجلــدول 6 املبالــغ املســتحقة للخزينــة علــى مــدار فتــرة ممتــدة مــن أربــع مجموعــات 
مــن املؤسســات احلكوميــة بحســب مــا أعلنــه ديــوان احملاســبة يف تقريــره الســنوي لعــام 2015. 

اجلدول 6 - املبالغ املستحقة للخزينة على املؤسسات احلكومية 2015 )مليون دينار(

املبلغالوصف 

 3,629.3 الوزارات، والدوائر احلكومية، واملؤسسات العامة 

317.2أمانة عمان الكبرى 

109.3إدارات الصحة العامة واملستشفيات احلكومية 

98.2البلديات ومجالس اخلدمات املشتركة 

4,154.0املبالغ املستحقة على املؤسسات احلكومية 

املصدر: ديوان احملاسبة، التقرير السنوي، 2015. 

ميثــل مبلــغ الـــ 4.154 مليــار دينــار، األمــوال املســتحقة للخزينــة علــى مؤسســات حكوميــة أخرى، 
علــى مــدار فتــرة زمنيــة ممتــدة )مبعنــى، ال يعــد هــذا املبلغ ســنويا، بــل على العديد من الســنوات( 

بحســب الســجالت احلكوميــة، ولــم تأخــذ اخلزينة أي إجــراء لتحصيله.

وبالرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام هــذه األمــوال يف ســداد الديــن العــام لــألردن، فمــن غيــر الواضح 
حجــم هــذه املبالــغ التــي ميكــن أن تكــون قابلة لالســترداد. 

وتنعكــس قلــة التحصيــل هــذه فيمــا يتعلــق بالضرائــب أيضــاً، حيــث يترتــب للخزينــة أمــوال مــن 
األفــراد والشــركات تعــود إلــى ســنوات ماضيــة عديــدة.

وبحســب دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، ترتــب للخزينــة يف 2017 متأخــرات ضريبيــة بقيمــة 
1.983 مليــار دينــار.
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يوضــح اجلــدول 7 املتأخــرات الضريبيــة األساســية املســتحقة للخزينــة مــن ضريبتــي الدخــل 
واملبيعــات مــا بــني 2014 - 2017. 

اجلدول 7 - متأخرات ضريبتي الدخل واملبيعات، 2014 - 2017 )مليون دينار( 

2014201520162017الوصف

1,038.61,000.11,002.61,004.5متأخرات ضريبة الدخل 

1,142.51,020.01,004.9978.9متأخرات ضريبة املبيعات 

2,181.12,020.12,007.51,983.3إجمالي املتأخرات الضريبية األساسية 

--904----املبلغ احملدد من قبل ديوان احملاسبة على أنه قابل للتحصيل)23(

املبلغ احملدد من قبل التقرير الدولي "TADAT"* على أنه 
----629.0)25)418.6قابل للتحصيل)24(

املصــدر: دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، التقريــر الســنوي، 2017. ديــوان احملاســبة، التقريــر الســنوي، 2016. ســتيف 
روزنــر، شــارون هيســتر، رود إتريــدج، منيــر بردويــل. أداة التقييــم التشــخيصي لــإلدارة الضريبيــة: تقريــر تقييــم األداء، 

اململكــة األردنيــة الهاشــمية. 
*التقرير الدولي “TADAT” هو "أداة التقييم التشخيصي إلدارة الضريبية: تقرير تقييم األداء، اململكة األردنية الهاشمية".

ــار مــن أصــل  ــون دين ــوان احملاســبة قــد صنــف 904 ملي ــرى أن دي ــى اجلــدول 7، ن باإلشــارة إل
2.008 مليــار دينــار كمتأخــرات ميكــن حتصيلهــا بســهولة يف تقريــره لعــام 2016؛ كمــا نشــرت 

نتائــج مشــابهة يف 2015 يف تقييــم ألداء النظــام الضريبــي، والــذي صّنــف حوالــي 629 مليــون 
دينــار مــن املتأخــرات الضريبيــة علــى أنهــا قابلــة للتحصيــل)26(.

)23( حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، لــم تكــن التقاريــر للســنوات األخــرى املذكــورة متوفــرًة لتنزيلهــا مــن املوقــع اإللكترونــي لديــوان احملاســبة. وال يعطــي الديــوان 
تعريفــاً ملــا يعــد “قابــاًل للتحصيــل”. وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان تعريــف الديــون يتطابــق مــع تعريــف التــادات، ممــا قــد يغيــر بشــكل ملمــوس املبلــغ املعلــن. 

)24( يعــرف التقريــر الدولــي “TADAT” املتأخــرات الضريبيــة القابلــة للتحصيــل علــى أنهــا »املبلــغ اإلجمالــي للضريبــة احملليــة، مبــا يف ذلــك الفوائــد 
والغرامــات، والتــي تســتحق الدفــع وليــس خاضعــة ملعيقــات التحصيــل. بالتالــي، تســتثني متأخــرات الضرائــب األساســية القابلــة للتحصيــل بشــكل عــام )أ( املبالــغ 
املعتــرض عليهــا رســمياً مــن قبــل املكلــف والتــي مت تعليــق إجــراءات التحصيــل بشــأنها حلــني البــت فيهــا، )ب( املبالــغ غيــر القابلــة لالســترداد قانونيــاً )علــى ســبيل 
املثــال، الديــن املعــدوم بســبب اإلفــالس، )ج( املتأخــرات األخــرى غيــر القابلــة للتحصيــل )علــى ســبيل املثــال، عــدم امتــالك املديــن ألمــوال أو أصــول أخــرى«.  

)25( جديــر باملالحظــة أن املبالــغ التــي مت حتديدهــا كمتأخــرات ضريبيــة يف التقريــر الدولــي “TADAT”، تختلــف عــن املبالــغ التــي مت حتديدهــا يف التقريــر الســنوي لدائــرة 
ضريبــة الدخــل واملبيعــات. ففــي عــام 2014 علــى ســبيل املثــال، ورد أن املتأخــرات الضريبيــة بحســب أرقــام الدائــرة بلغــت 2.181 مليــار دينــار، كمــا هــو مبــني يف اجلــدول 
)7(، مقابــل 2.161 مليــار دينــار يف التقريــر الدولــي “TADAT”. وبالرغــم مــن وجــود هــذا االختــالف، يبقــى مــن املفيــد أن نشــير إلــى أن التقريــر الدولــي “TADAT”، قــد 

اعتبــر أنــه ميكــن حتصيــل مــا قيمتــه 418.6 مليــون دينــار يف عــام 2014، و629.0 مليــون دينــار يف عــام 2015 مــن املتأخــرات الضريبيــة يف هاتــني الســنتني.

)26( انظر احلواشي أعاله حول التعريفات ملا يعد متأخرات "قابلة للتحصيل". 
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وبجمــع الرقمــني مــن اجلدولــني 6 و7، نــرى أنــه وبحســب األرقام الرســمية، لــم تتمكن اخلزينة 
مــن حتصيــل 6.174 مليــار دينــار مــن املبالــغ املســتحقة علــى املؤسســات احلكوميــة واملكلفــني 
يف 2015، أو 23.2 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي و141 % مــن اإليــرادات الضريبيــة 

يف 2015 )27(.

جتــدر اإلشــارة مــرًة أخــرى، إلــى أن هــذا املبلــغ ليــس قابــال للتحصيــل بأكملــه؛ ذلــك أن بعــض 
األمــوال املترتبــة علــى املؤسســات احلكوميــة قــد تكــون ضاعــت بســبب الفســاد، بينمــا ال ميكــن 
حتصيــل مبالــغ كبيــرة مــن املتأخــرات الضريبيــة بســهولة، بســبب مســائل عــدة، مثــل املنازعــات 
القانونيــة احملتملــة حــول األمــوال املســتحقة، أو عــدم قــدرة املكلفني على الدفع بســبب اإلفالس.   

)27( انظر وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، كانون األول 2018. 
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الفصل 2
دالالت وأثر النظام الضريبي األردني على االقتصاد

ينقســم هــذا الفصــل إلــى خمســة أجــزاء، حيــث يُعايــن اجلــزء 2.1 العالقــة بــني الضرائــب 
ــل اجلــزء 2.2 الطاقــة الضريبيــة واحلــّد  واملؤشــرات االقتصاديــة العامــة يف األردن، فيمــا يُحلّ

األمثــل للضريبــة، لتقييــم مــا إذا كان العــبء الضريبــي يف األردن مناســباً القتصــاده.

يــدرس اجلــزء 2.3 مؤشــراٍت تبــني أن النســب الضريبيــة الفعليــة قــد تتجــاوز النســب الضريبيــة 
ــرادات  ــة لإلي ــى اجلــزء 2.4 باحتســاب مؤشــر املرون االســمية بالنســبة لبعــض الشــركات. ويُعن
الضريبيــة يف األردن، فيمــا يتعلــق بالنــاجت احمللــي اإلجمالــي. ويتنــاول اجلــزء 2.5 أثــر الضرائــب 

علــى العدالــة االجتماعيــة يف األردن.

ولالطــالع علــى البحــوث حــول الكثيــر مــن البيانــات املســتخدمة يف هــذا اجلــزء واالســتنتاجات 
والتوصيــات، انظــر الفصــل الســابق والفصــل الالحــق.  
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 الـجزء 2.1 
الضرائب واملؤشرات االقتصادية العامة 

يوضح الشكل 5 العالقة بني الضرائب واملؤشرات االقتصادية ما بني 1993 - 2017. 

األشكال 5.1 إلى 5.4 - العالقة بني الضرائب واملؤشرات االقتصادية املختلفة، 1993 – 2017

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية السنوية، 2018. 
* الحظ أن األشكال 5.2 - 5.4 تتضمن محورا منفصال للمجموعة الثانية من البيانات لتسهيل املقارنة. 

بشكل كلي، نستطيع أن نرى أن الضرائب لم حُتّسن من الطلب اإلجمالي.
ــم  ــة ل ــرادات الضريبي ــو يف اإلي ــكلني 5.1 و5.2، نســتطيع مالحظــة أن النم ــى الش وباإلشــارة إل
يســتجب للتغيــرات يف النمــو يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي، ممــا يشــير إلــى انعــدام املرونــة الضريبية.

وباإلشــارة إلــى الشــكل 5.3، نــرى عالقــًة متقلبــًة ومتنوعــًة بــني اإليــرادات الضريبيــة والنفقــات 
احلكوميــة يف الوقــت الــذي كنــا نتوقــع فيــه أن نــرى عالقــًة أكتــر ارتباطــاً؛ ويف العديــد مــن 

احلــاالت، جتــاوز النمــو يف النفقــات احلكوميــة النمــو يف اإليــرادات الضريبيــة.
وباإلشــارة إلــى الشــكل 5.4، نالحــظ أثــراً ســلبياً للضرائــب علــى اإلنتــاج الصناعــي مــع تغيــر 

طفيــف علــى العــبء الضريبــي بالرغــم مــن النمــو الضعيــف املســتمر يف اإلنتــاج.  
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معدل النمو يف الضريبة النمو االقتصادي
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الناجت احمللي اإلجمالي بسعر السوق اجلاري اإليرادات الضريبية
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معدل منو النفقات معدل النمو يف الضريبة
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معدل منو املؤشر الصناعي الضريبة نسبة إلى الناجت احمللي اإلجمالي
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يظهر اجلدول 8 اجتاهات الناجت احمللي اإلجمالي، والبطالة، والفقر ما بني 2000 - 2018.

مــا بــني 2000 - 2005، متتــع األردن بنمــو جيــد للنــاجت احمللــي اإلجمالــي؛ ومنــذ 2005، 
ــى  ــام، لتصــل إل ــة بشــكل ع ــام 2000، زادت البطال ــذ الع ــى نحــو 2 %. ومن ــو إل انخفــض النم
15.25 % يف 2016. وخــالل الفتــرة ذاتهــا، ارتفعــت معــدالت الفقــر مــن 11 إلــى 20 %.  

اجلدول 8 - اختيار املؤشرات االقتصادية واالجتماعية 2000 - 2018

20002005201020162018الوصف

20 %20 %14.4 %14.7 %11 %معدل الفقر

18.4 %15.25 %12.9 %14.8 %13.7 %معدل البطالة 

--38.837.637.6معامل جيني

2 %3 %2.3 %8.1 %4.2 %معدل النمو يف الناجت احمللي اإلجمالي

ــة الشــهرية،  ــي، النشــرة اإلحصائي ــزي األردن ــك املرك ــز االقتصــادي 2018؛ البن ــوزراء، خطــة التحفي املصــدر: رئاســة ال
تشــرين الثانــي 2018، كانــون األول 2015، كانــون األول 2013، كانــون األول 2011، كانــون األول 2009، كانــون األول 
2007، كانــون األول 2005، كانــون األول 2003؛ دائــرة اإلحصــاءات العامــة، الكتــاب الســنوي اإلحصائــي 2000، 2005، 

 .2018  ،2016  ،2010

فيمــا يتعلــق باملؤشــرات الصحيــة، انخفضــت اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنــني مــن قبــل 

ــى  ــى التراجــع االقتصــادي، باإلضافــة إل ــك بشــكل رئيســي إل ــذ 2010، ويعــود ذل احلكومــة من

أزمــة اللجــوء الســوري.

يوضــح اجلــدول 9 التغيــر يف هــذه املؤشــرات قبــل وبعــد دخــول 1.6 مليــون الجــئ ســوري. مــن 

املُرّجــح أن يكــون هــذا االنخفــاض نتيجــًة مباشــرًة ألزمــة اللجــوء الســوري، ورمبــا مت التخفيــف 

مــن هــذا االنخفــاض بفعــل النظــام الضريبــي بســبب اعتمــاده علــى ضرائــب االســتهالك غيــر 

التصاعديــة التــي يخضــع لهــا غيــر املواطنــني، باإلضافــة إلــى زيــادة العــبء الضريبــي.  
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اجلدول 9 - املؤشرات الصحية يف األردن قبل وبعد أزمة اللجوء السوري 

الوصف
قبل أزمة اللجوء 

السوري
)عدد السكان: 6.4 

مليون نسمة( 

بعد أزمة اللجوء 
السوري

)عدد السكان: 8 
مليون نسمة(

28.623.4أطباء لكل 10,000 مواطن

10.48.5أطباء أسنان لكل 10,000 مواطن

44.836.6ممرضني لكل 10,000 مواطن

17.814.5صيادلة لكل 10,000 مواطن

1815.1أسرة يف املستشفيات لكل 10,000 مواطن 

86أسرة يف املستشفيات لكل 10,000 مواطن يف املفرق 

90 %98 %نسبة املقيمني املشمولني باخلدمات الصحية 

املصدر: املجلس الصحي العالي، االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي يف األردن 2016 - 2020.  

 الـجزء 2.2 
حتليل العبء الضريبي األمثل 

ميثــل العــبء الضريبــي األمثــل مقياســاً للعــبء الضريبــي األساســي املثالــي الــذي يــوازن بــني 
احتياجــات احلكومــة لإليــرادات لتغطيــة النفقــات، وقــدرة املواطنــني علــى الدفــع، وتشــير العديد 

ــل اقتصــاٍد مــا للعــبء الضريبــي. مــن الدراســات إلــى أن العــبء الضريبــي األمثــل، هــو حتمُّ

كمــا تظهــر األدبيــات أن العــبء الضريبــي األمثــل يتنــوع حســب االقتصــاد، باالعتمــاد علــى جملــة 
مــن املتغيــرات اخلاصــة بــكل اقتصــاد. 
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يُستخدم أسلوب حتليل البيانات املقطعية الذي سنُطّبقه، يف العديد من الدراسات، حيث إنه يُعّد 
من أفضل األساليب للتقدير، ويسمح بإجراء العديد من االختبارات اإلحصائية، باإلضافة إلى 
)Fixed Effects( املتغيرات الفردية و/ أو التأثيرات املرحلية )واملعروفة أيضاً بالتأثيرات الثابتة 

والتأثيرات العشوائية )Random Effects(( على النموذج.

 Generalized Method of( ولتحقيــق أقصــى قــدر مــن الدقــة، مت اســتخدام املنهجيــة
Moments(املقتــرح مــن قبــل أريانــو وبونــد )1991( باالرتبــاط مــع منــوذج ديناميكــي 

لبيانــات السالســل الزمنيــة كمــا يلــي: 

 )DEMOG( ،النــاجت احمللــي اإلجمالــي للفــرد )GDPC( ،العــبء الضريبــي )TB( هنــا، ميثــل
معــدل الــوالدة، )TRADE( درجــة انفتــاح التجــارة، )AGR( حصــة القطــاع الزراعــي مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي، )GOV-QU( مؤشــر جــودة املؤسســات احلكوميــة، )i( البيانــات 
( التأثيــر الثابــت، )t( التأثيرات العشــوائية، وبناًء على البيانات  متقاطعــة األجــزاء )للدولــة(، )
واملؤشــرات الظاهــرة يف امللحــق )أ(. تظهــر نتائــج هــذه احلســابات أن العــبء الضريبــي األمثــل 
لالقتصــاد األردنــي )مبعنــى، العــبء الضريبــي األساســي املثالــي بــدون مســاهمات الضمــان 

ــني 1992 - 2017.   ــا ب االجتماعــي( بلغــت يف املتوســط 15.5 % م

يتفــق االقتصاديــون عمومــاً، علــى وجــود عالقــة بــني النســب الضريبيــة واإليــرادات الضريبيــة، 
حيــث إن الضرائــب املتزايــدة، تزيــد مــن اإليــرادات إلــى حــّد معــني )العــبء الضريبــي األساســي 
املثالــي(، ولذلــك تصبــح العالقــة عكســية. ويــؤدي تزايــد الضرائــب إلــى تقليــل اإليــرادات 

ــادة التهــرب. احلكوميــة، كنتيجــة النخفــاض اإلنتاجيــة وزي

ومــع عــبء ضريبــي أساســي يبلــغ 15.5 % مقارنــًة مــع احلــد الضريبــي األمثــل )مبعنــى، العــبء 
ــغ أو جتــاوز نقطــة  الضريبــي األساســي املثالــي( بنســبة 15.5 %، نــرى أن العــبء الضريبــي بل
ــادة  ــا ذلــك إلــى االســتنتاج بأنــه ال ينصــح بتوّجــه احلكومــة إلــى زي اإلجهــاد الضريبــي. ويقودن

الضرائــب عــن مســتوياتها يف 2017. 
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الـجزء 2.3 
املؤشــرات علــى أن النســب الضريبيــة الفعليــة قد تتجاوز النســب االســمية 

لــدى بعض الشــركات

يف معظــم االقتصاديــات املتقدمــة، تكــون النســب الضريبيــة الفعليــة علــى الشــركات يف الغالــب 
أقــل بكثيــر مــن النســب االســمية.

ــًة مــن اإلعفــاءات واحلوافــز املعــدة لتحفيــز النمــو واالســتثمار،  تعكــس هــذه االختالفــات جمل
والتــي تســتطيع الشــركات االســتفادة منهــا.

ــة الفعليــة مرتفعــًة بطريقــة  مــن وجهــة نظــر عامــة، مــن الضــروري أال تكــون النســب الضريبي
ــق النمــو االقتصــادي واالســتثمار. تعي

وبينمــا تُعــد املعادلــة املســتخدمة يف قيــاس النســب الضريبيــة الفعليــة متعارفــاً عليهــا )النســبة 
الضريبيــة الفعليــة =  الضريبــة احملصلــة/ الدخــل مــا قبــل الضريبــة(، توجــد منهجيــات متعــددة 
لتقديــر النســب الضريبيــة الفعليــة بســبب التباينات يف قياس الدخل الصــايف قبل الضرائب)28(.  

ســنُبرز وســيلتني الحتســاب النســب الضريبيــة الفعليــة، حيــث يتمثــل األســلوب األول يف قيــاس 
نســبة الضرائــب املدفوعــة إلــى أربــاح شــركة مــا، قبــل الضرائــب املُقــّدرة مــن اإلدارة الضريبيــة، 

)واملشــار إليــه بالربــح املقــدر(.

أمــا األســلوب الثانــي، فيتمثــل يف قيــاس نســبة الضرائــب املدفوعــة إلــى أربــاح شــركة مــا قبــل 
الضرائــب بحســب مــا أعلتنــه الشــركة )واملشــار إليــه بالربــح التشــغيلي املعلــن(.   

مــن الضــروري بالنســبة لــإلدارات الضريبيــة، أن متلــك القــدرة علــى تقديــر األربــاح بشــكل 
مســتقل، مــن أجــل منــع التهــرب الضريبــي. ومــن الضــروري كذلــك أيضــاً، أن تكــون هــذه األرقــام 

متطابقــة معظــم الوقــت مــن أجــل:

)28( راشيل جونسون، جوزيف روزنبيرغ، روبرتون ويليامس، "قياس النسب الضريبية الفعلية"، مركز إربان-بروكنجز للسياسات الضريبية، 7 شباط 2012. 
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1. تشجيع االستقرار والتنمية االقتصادية.

2. تعزيــز الثقــة بــني املكلــف واإلدارة الضريبيــة؛ فــإذا اعتبرت الشــركات أن النســبة الضريبية 
ــن مــن قبــل احلكومــة، ميكــن أن يؤثــر ذلــك علــى ثقتهــا، مــا  الفعليــة أعلــى ممــا هــو معل

يدفعهــا للتهــرب الضريبــي.

وقــد أشــار املشــاركون يف ورشــة العمــل، إلــى أن هنــاك اختالفــاً بشــكل متكــرر يف األردن، بــني 
ــة، بســبب  ــاح التشــغيلية املعلن ــدرة واألرب ــاح املق ــال حــول األرب ــة وقطــاع األعم اإلدارة الضريبي
ــى اختالفــات  ــؤدي إل ــة)29(، ممــا ي ــر الرســمية أو ذات الطبيعــة االجتهادي ــر غي ــات التقدي عملي

حــول التصــورات بشــأن النســب الضريبيــة الفعليــة.   

يف ســياق إعــداد هــذه الدراســة، راجــع الباحــث بيانــات كثيــرة، مــن دليــل شــركات ســوق عمــان 
املالــي، باإلضافــة إلــى القوائــم املاليــة لعــدد من الشــركات، حول املزاعم بشــأن النســب الضريبية 
الفعليــة املرتفعــة، وقــد تبــني وجــود بعــض املؤشــرات التــي تدعــم آراء املشــاركني يف ورشــة العمل، 
مبــا يف ذلــك مــا قيــل حــول أن النســب الضريبيــة الفعليــة أعلــى مــن النســب االســمية، إال أن 

هنــاك حاجــة لبحــث متــأٍن لتحديــد حجــم املســألة وأثرهــا علــى االقتصــاد.

ونشــير إلــى أن االســتنتاجات األوليــة تؤكــد احلاجــة إلــى املزيــد مــن البحــث املُوّســع حــول هــذه 
املســألة لتقييــم مــدى شــيوعها يف االقتصــاد ككل.  

ــة إلعــالن الشــركات عــن نســب  ــه أعــاله، قــد يعــود أحــد األســباب احملتمل كمــا هــو مشــار إلي
ضريبيــة فعليــة تكــون يف بعــض األوقــات أعلــى مــن النســب االســمية، إلــى كــون األربــاح املقــدرة 

أعلــى مــن األربــاح التشــغيلية املعلنــة.

مــن الضــروري اإلشــارة، إلــى أنــه مــن الطبيعــي وجــود منازعــات داخــل حتــى أكثــر النظــم 
الضريبيــة فعاليــًة؛ يف الواقــع، قــد تكــون قلــة املنازعــات الضريبيــة يف بلــد مــا، دليــاًل علــى عــدم 

ــي)30(.   ــرب الضريب ــاع حجــم الته ــي، أو الفســاد، أو ارتف ــة النظــام الضريب فعالي

)29( مركز القدس للدراسات السياسية، مجموعتي التركيز األولى والثانية. انظر أيضاً الصفحتني 30 - 31 من هذه الوثيقة. 

)30( فيكتــور ثورونــي وإيزابيــل إيزبيجــو، "كيــف ميكــن التعامــل مــع حجــم مبالــغ فيــه مــن املنازعــات الضريبيــة"، الدائــرة القانونيــة يف صنــدوق النقــد الدولــي. متوفــر 
.https://www.imf.org/external/np/leg/tlaw/2013/eng/tdisputes.pdf :على
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يف الــدول التــي تطبــق القانــون املدنــي، كمــا هــو احلــال يف األردن، مــن املتوقــع أن ترتكز تقديرات 
األربــاح مــن قبــل اإلدارة الضريبيــة علــى احلقائــق، وبحســب قواعــد محــددة بشــكل واضــح حيــال 

تصنيــف األربــاح، واخلســائر، والدخــل، واملصاريــف مــن أجل تقليــل املنازعات)31(.

وعلــى نحــو مماثــل، يتوقــع مــن املكلفــني اإلعــالن عــن الدخــل اخلاضــع بحســب القواعــد ذاتهــا، 
ويف حــال وجــود منازعــات، فــإن مــن املتوقــع أن تخضــع إلطــار واضــح لتســوية املنازعــات مــن 
خــالل احملاكــم)32(، بالتالــي، فــإن مــن الضــروري لعمليــات التقديــر أن تكــون منظمــًة، مــع وجــود 

عمليــات وآليــات اســتئناف محايــدة لتحقيــق هــذه الغايــات. 

هــذا مــع األخــذ بعــني االعتبــار، ضــرورة تقليــل حجــم املنازعــات لصالــح االســتقرار االقتصــادي 
كمــا هــو احلــال بالنســبة لــإلدارات الضريبيــة، مــن أجــل التقديــر بشــكل مســتقل للدخــل املعلــن 
ملكافحــة التهــرب الضريبــي، فإننــا نقتــرح مــا يلــي، كعوامــل محتملــة تســهم يف االختالفــات بــني 

األربــاح التشــغيلية املقــدرة واملعلنــة يف األردن. 

 ال يوجــد تعريــف مشــترك فيمــا يتعلــُق بتعريــف املصاريــف/ الدخــل بــني اإلدارة الضريبيــة 
والشــركات. ففــي مجموعــة التركيــز الثانيــة التــي اســتضافها مركــز القدس، أشــار اخلبراء 
الضريبيــون والقانونيــون املشــاركون إلــى أنــه يف حــال قــّدرت اإلدارة ضرائــب أعلــى، فإنهــا 
ال تقــوم ببنــاء التقديــرات علــى أســاس تعريفــات رســمية، بــل تختلــف مــن املكلــف، حــول 
مــا يعــد مصروفــاً أو دخــاًل بحســب أســاليب غيــر رســمية. وبحســب املشــاركني، فــإن ذلــك 
يحــدث بشــكل منطــي مــن خــالل إعــادة تصنيــف املصاريــف علــى أنهــا ال تعــد كذلــك، أو 
مــن خــالل تعديــل مجمــوع الدخــل، مــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف إلــى زيــادة الربــح اخلاضــع.

كما أشــار املشــاركون إلى أن الطبيعة غير الرســمية لهذه العملية تعني أن اإلدارة الضريبية 
ال تقــدم براهــني علــى رفــع التقديــرات، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى عــدم قــدرة قطــاع األعمــال 

علــى تقديــر الضرائــب بشــكل دقيــق، ويف بعــض احلــاالت دفعهــا نحــو الرشــوة أو الفســاد.

)31( املصدر ذاته، الصفحتني 15 - 16. 

)32( مــن النقــاط املهمــة يف عمليــات املنازعــات أن التحكيــم ال يخضــع للعــبء االعتيــادي لإلثبــات علــى أســاس قواعــد قانونيــة؛ بــل يخضــع لعــبء اإلثبــات علــى 
أســاس احلقائــق، بحيــث يتــم افتــراض التقديــر الضريبــي مــن جانــب اإلدارة علــى أنــه حقيقــة مــن قبــل جهــات االســتئناف لكنــه ال يعتبــر قاطعــاً ويتطلــب إســناداً 
واضحــاً، كمــا يتطلــب االعتــراض مــن جانــب املكلــف عبئــاً خاصــاً لإلثبــات مــن أجــل النجــاح يف دحــض ادعــاء اإلدارة الضريبيــة مــن خــالل إثبــات أن اإلدارة الضريبيــة 

غيــر محقــة. انظــر أيضــاً املصــدر ذاتــه.  



51 األردن فـــــي  جـــديـــــدة  ضـــريــبــيـــــة  فــلــســفــــــة  نــحـــــو 

واســتناداً للمشــاركني، فــإن ذلــك يــؤدي أيضــاً إلــى نتائــج ســيئة عنــد التحاكــم، حيــث ال 
يتوجــب علــى اإلدارة الضريبيــة تدعيــم تقديراتهــا ببراهــني أمــام احملاكــم. ويخالــف ذلــك 
ــون املدنــي،  املمارســات مــن قبــل اإلدارات الضريبيــة يف معظــم الــدول التــي تطبــق القان
ــه يتوجــب  ــًة، فإن ــاره حقيق ــة باعتب ــول ادعــاء اإلدارة الضريبي ــه وبالرغــم مــن قب ــث إن حي
عليهــا بوضــوح تدعيــم ذلــك بالبراهــني، وإيصالــه للمكلــف واحملكمــة، بحيــث يكــون قابــاًل 

ملزيــد مــن االعتــراض)33(.
بعبــارة أخــرى، أشــار املشــاركون إلــى أن املنازعــات الضريبيــة يف األردن متكــررة بســبب 
قلــة التعريفــات الرســمية ملــا يُعــد مصروفــاً أو دخــاًل، وال تســير دائمــاً بحســب مبــدأ 

ســيادة القانــون.  

 علــى اإلدارة الضريبيــة مكافحــة ارتفــاع التهــرب الضريبــي يف األردن. وعليــه، قــد تعكــس 
التعديــالت برفــع الدخــل أو تقليــل املصاريــف اجلهــود التــي تبذلهــا اإلدارة الضريبيــة 

ــي.  ــة للتهــرب الضريب ــة احلقيقي ملكافحــة األمثل

 الـجزء 2.4 
مرونة اإليرادات الضريبية  

ــب  ــني الضرائ ــة ب ــة يف العالق ــاس املرون ــاً لقي ــة مؤشــراً هام ــرادات الضريبي ــة اإلي ــر مرون تعتب
واالقتصــاد، بحيــث تزيــد اإليــرادات الضريبيــة يف حالــة منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي، دون 

ــب. ــد مــن الضرائ احلاجــة لفــرض املزي

كمــا تُعــّد املرونــة خاصيــًة مرغوبــًة يف النظــام الضريبــي، إذ إنهــا تعنــي أن الضرائــب تتناســب مــع 
النمــو يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي، وليــس مــن الضــروري فــرض ضرائــب قــد تعيــق االســتثمار، 
ولهــا أثــر ضــار علــى االقتصــاد. ويعتبــر النظــام الضريبــي مرنــاً عندمــا تتجــاوز املرونــة رقــم 1. 

)33( ألغــراض املقارنــة، يتوجــب علــى اإلدارة الضريبيــة يف الواليــات املتحــدة تقــدمي "إشــعار CP3219A "، واملعــروف أيضــاً بإشــعار اخللــل، والــذي يخطــر 
ــرات  ــى التغيي ــراض عل ــم االعت ــم، يحــق له ــى ضرائبه ــرات عل ــع التغيي ــالف املكلفــني م ــة. ويف حــال اخت ــوب يف الضريب ــادة أو النقصــان املطل املكلفــني ويشــرح الزي
https://www.irs.gov/individuals/ :إدارة اإليــرادات الداخليــة. متوفــر علــى ،" CP3219A لــدى احملكمــة الضريبيــة األمريكيــة. انظــر "فهــم إشــعار

.understanding-your-cp3219a-notice
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يف حــال لــم يتجــاوز مؤشــر املرونــة أقــل مــن 1، عندهــا يُعــّد النظــام غيــر مــرن، ويف مثــل هــذه 
الســيناريوهات، ينمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي مبعــدل يســاوي أو يزيــد عــن اإليــرادات الضريبية.

نتيجــة لذلــك، يتوجــب علــى احلكومــات تصميــم ضرائــب جديــدة للمحافظــة على منــو اإليرادات 
مبــا يكافــئ النمــو االقتصــادي، ومُيّكــن احلكومــة مــن توفير اخلدمــات الضرورية.

 بشــكل عــام، يجــب تقليــل عــدد الضرائــب مــن أجــل وضــع التنافســية كأولويــة، بينمــا يجــب زيادة 
اإليــرادات الضريبيــة مبعــدل أعلــى قليــاًل مــن منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي، ألغــراض التوســع 

يف تقــدمي اخلدمــات جنبــاً إلــى جنــب مــع التنميــة االقتصاديــة. 

بغــرض قيــاس املرونــة، مت اســتخدام أســلوبني. حيــث يتمثــل األول يف قســمة التغيــر النســبي يف 
اإليــرادات الضريبيــة علــى التغيــر النســبي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي، أمــا األســلوب الثانــي 
 )Y( ،مبلــغ الضريبــة املفــروض )T( حيــث متثــل )  ( فهــو عبــارة عــن اســتخدام معادلــة
النــاجت احمللــي اإلجمالــي، )β( معامــل الضرائــب املــراد قياســه )املرونــة(. وميكــن حتويــل ذلــك 

. إلــى معادلــة لوغارمتيــة كمــا يلــي: 

وقــد جــرى حتليــل املعادلــة باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة للفتــرة 1992-2017 
)انظــر امللحــق ج للتعــرف علــى مكونــات هــذه املعادلــة(.  

يوضــح اجلــدول 10 نتائــج هــذا التحليــل، إذ بلغــت مرونــة الضريبة إلى النــاجت احمللي اإلجمالي 
ــي 0.82 بحســب األســلوب األول مــع  ــة احلال ــون الضريب ــني 2014 - 2017 مبوجــب قان ــا ب م
تباينــات كبيــرة مــا بــني 0.55 إلــى 1.27 نقطــة مــن ســنة ألخــرى. فيمــا بلــغ مؤشــر املرونــة 0.89 

للفتــرة 1992 - 2017 بحســب األســلوب الثانــي.

يظهــر ذلــك، وجــود مشــكالت هيكليــة يف النظــام الضريبــي يف األردن، ذلــك أن النمــو يف النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي ال يــؤدي إلــى منــو مماثــل يف اإليــرادات الضريبيــة ككل، مــع خضــوع املرونــة 

الضريبيــة إلــى تبايــن ملمــوس.

تتضمــن هــذه املشــكالت الهيكليــة اإلعفــاءات الســخية التــي يقدمهــا النظــام الضريبــي، وارتفــاع 
مســتويات التهــرب الضريبــي، والتعديــالت املتكــررة علــى القوانــني الضريبيــة خــالل الســنوات 

الســابقة، وعــدم كفــاءة اإلدارة الضريبيــة يف حتصيــل الضرائــب، وإنفــاذ قانــون الضرائــب.
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بدورهــا، تــؤدي هــذه املســائل إلــى آثــار ســلبية مباشــرة على تقــدمي اخلدمات احلكومية للســكان، 
ممــا يــؤدي إلى مخرجــات اقتصاديــة واجتماعية متواضعة.   

اجلدول 10 - مؤشر مرونة اإليرادات الضريبية )1992 - 2017( 

2014201520162017الوصف
املتوسط 
2014-
2017

مؤشر 
النموذج

4,0374,0974,2544,344اإليرادات الضريبية 

25,43726,63727,83028,903الناجت احمللي اإلجمالي 

مؤشر املرونة يف 
1.580.310.860.540.820.89اإليرادات الضريبية 

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، كانون األول 2018، كانون األول 2015، وحسابات املؤلف. 

 الـجزء 2.5 
قراءة يف أثر النظام الضريبي على العدالة االجتماعية 

تقــر احلكومــة بــأن النظــام الضريبــي يف األردن، ميكــن أن يُســهم بشــكل أفضــل يف حتقيــق 
العدالــة االجتماعيــة.

يف كتــاب التكليــف املُوّجــه إلــى رئيــس الــوزراء عمــر الــرزاز، أشــار امللــك عبــد اهلل الثانــي إلــى 
احلاجــة إلــى نهــج “اقتصــادي واجتماعــي جديــد”، يتمثــل صلبــه يف حتقيــق النمــو وضمــان العدالة.

وعليــه، فــإن علــى احلكومــة أن تقــوم مبراجعــة شــاملة للمنظومــة الضريبيــة والعــبء الضريبــي 
بشــكل متكامــل، ينــأى عــن االســتمرار بفــرض ضرائــب غيــر مباشــرة علــى االســتهالك، وغيــر 
ــة والتــوازن بــني دخــل الفقيــر والغنــي«)34(، إدراكاً للعالقــة بــني النظــام  عادلــة ال حتقــق العدال
الضريبــي وعــدم كفايــة املخرجــات فيمــا يتعلــق بالعدالــة االجتماعيــة، وكــررت األفــكار التــي عّبــر 

عنهــا كتــاب جاللــة امللــك يف األســباب املوجبــة ملشــروع قانــون ضريبــة الدخــل)35(.

https://kingabdullah.jo/en/ 34( جاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي بــن احلســني، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، كتــاب التكليــف إلــى عمــر الــرزاز. متوفــر علــى(
.letters/omar-razzaz

)35( انظر اجلزء االفتتاحي من نص مشروع قانون ضريبة الدخل. 
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يرتكــز حتليــل الورقــة لدراســة مــدى مســاهمة النظــام الضريبــي األردنــي يف العدالــة االجتماعية 
علــى مفهــوم الفيلســوف السياســي جــون رولــز، حــول العدالة كإنصــاف)36(.

وبالرغــم مــن أن وجهــة النظــر الرولزيــة -إن صــّح التعبيــر-، تســمح لنــا باحلديــث عــن العدالــة 
االجتماعيــة بقــدر أكبــر مــن الدقــة، فــإن مــن الضــروري اإلشــارة إلــى عــدم وجــود أســلوب 
جتريبــي لتقييــم مــدى عدالــة أي نظــام؛ وبينمــا يجــب أن تخــدم البراهــني التجريبيــة كأســاس 
ملثــل هــذا التقييــم، تعــد تقييمــات العدالــة، مــن حيــث التعريــف، مضمونــًة مــن خــالل األفــكار 

األخالقيــة حيــال جاذبيــة مجموعــة معينــة مــن األفــكار املثاليــة.  

ــى يف أن  ــة األول ــل الفرضي ــني، تتمث ــى فرضيت ــة كإنصــاف عل ــز حــول العدال ــوم رول يرتكــز مفه
االختــالف بــني أي مواطنَــني تنشــأ منــذ الــوالدة، كالعوامــل اجلينيــة أو اإلرث االجتماعــي مثــل 

الثــروة، وال ميكــن اعتبارهــا مســتحقة ألنهــا غيــر مكتســبة.

ــني،  ــني املواطن ــر املكتســبة ب ــات غي ــه، وكنتيجــة لالختالف ــل يف أن ــة فتتمث ــة الثاني ــا الفرضي أم
توجــد العدالــة يف:

أ( تكافؤ توزيع السلع املنتجة تعاونياً.

ب( وجوه الالمساواة، التي حتسن وضع كافة املواطنني، وبالتحديد الفقراء)37(.

تتوافــق هــذه األفــكار املثاليــة كليــًة مــع اإلســالم، الــذي يُعــّد مــن وجهــة نظــر قانونيــة، النقطــة 
ــة والدســتور)38(.   ــة للدول ــة األخالقي املرجعي

بنــاًء علــى هــذه الفرضيــات، يشــتق رولــز مبدأيــن، ينــّص املبــدأ األول، علــى أن كل شــخص لــه 
ــات األساســية  ــن احلري ــاً م ــة مناســبة متام ــن منظوم ــره ضم ــي لغي ــة الت ــة املطلق نفــس األهلي

املتســاوية؛ وهــو مــا تُشــدد عليــه املــادة 6 مــن الدســتور.

)36( يتــم هنــا اســتخدام مفهــوم العدالــة كإنصــاف بالنظــر إلــى دور رولــز يف حتديــد شــكل النقــاش احلديــث حــول العدالــة االجتماعيــة. للمزيــد مــن القــراءة حــول 
 Études Revue de .»ــة ــة االجتماعي ــز والســؤال حــول العدال ــان ســبتز، »جــون رول ــة، انظــر جان-فابي ــة االجتماعي ــز يف النقــاش حــول العدال مســاهمات رول
https://www.cairn-int.info/article-E_ETU_4141_0055-- ــى ــر عل Culture Contemporaine 414, no. 1 )2011(: 55-65.. متوف

  .john-rawls-and-the-question-of-social.htm

https://plato.stanford.edu/entries/ علــى:  متوفــر  للفلســفة.  ســتانفورد  موســوعة  رولــز"،  "جــون  وينــر،  ليــف  مــن:   4.2 اجلــزء  انظــر   )37(
.rawls/#JusFaiJusWitLibSoc

)38( الترجمة الرسمية للدستور األردني )2016(، املادة 2. 
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ــى أن وجــوه التفــاوت االقتصــادي واالجتماعــي يجــب أن تســتويف  أمــا املبــدأ الثانــي، ينــّص عل
شــرطني:

أواًل، يجــب ابتــداًء، أن ترتبــط بوظائــف ومواقــع مفتوحــة للجميــع ضمــن ظــروف عدالة متســاوية 
احلظــوظ، وهــو مــا يؤكــد عليــه الدســتور يف املــادة 22.

ثانيًا، يجب أن تكفل أكبر قدر من املنفعة ألفراد املجتمع األكثر حرماناً )مبدأ االختالف()39(.
وبناًء على وجهة النظر هذه، ميكن تقييم عدالة أي نظام على أساس التزامه بهذه املبادئ.  

ناقــش اجلــزء 1.3 مســائل متعــددة تواجــه اإلدارة الضريبيــة واملكلفــني. ســنعمل يف هــذا اجلــزء 
علــى تقييــم مــا ميكــن اعتبــاره أكبــر القضايــا فيمــا يتعلــق بأثرهــا علــى العدالــة االجتماعيــة، مــع 

اإلشــارة إلــى مبــادئ رولــز حــول العدالــة. 
 ال يتقيــد وجــود متأخــرات ضريبيــة قابلــة للتحصيــل مســتحقة علــى املكلفــني بقيمــة 904 

ــة مــن حيــث اآلتــي: ــز حــول العدال ــار يف 2016 )40( باملبــدأ األول لرول مليــون دين
1. وجــود اختالفــات بــني املكلفــني امللتزمــني فيمــا يخــص املبلــغ النهائــي املدفــوع للحكومــة 

كضرائــب حيــث ينــص القانــون علــى املســاواة.
ــى إدامــة أو حتســني اخلدمــات االجتماعيــة األساســية،  2. انخفــاض قــدرة احلكومــة عل

ممــا يوجــد تفاوتــاً بــني املواطنــني مــن حيــث القــدرة علــى الوصــول إلــى اخلدمــات.
ــاً  ــغ حالي ــه، والبال ــام أو تقليل ــن الع ــى الدي ــى احملافظــة عل ــة عل ــدرة احلكوم 3. تراجــع ق
94.3 % مــن إجمالــي النــاجت احمللــي، ممــا ســيؤدي بــدوره إلــى حلقــة مفرغــة مــن 

ارتفــاع الضرائــب وانخفــاض العدالــة.  
 ال يُلتزم باملبدأ األول لرولز حول العدالة من حيث:

1. وجود اختالفات بني نسب الضريبة املترتبة على املكلفني امللتزمني وغير امللتزمني.
ــى املكلفــني امللتزمــني، مــع رفــع احلكومــة للضرائــب لســّد  ــة عل ــاء الضريبي 2. ارتفــاع األعب
ــه مــن خــالل تقليــل التهــرب الضريبــي، ممــا ميثــل ظلمــاً مضاعفــاً. العجــز، الــذي ميكــن حلّ

https://plato.stanford.edu/entries/ علــى:  متوفــر  للفلســفة.  ســتانفورد  موســوعة  رولــز«،  »جــون  وينــر،  ليــف  مــن:  مــن   4.3 اجلــزء   )39(
  .rawls/#JusFaiJusWitLibSoc

)40( انظر اجلزء 1.3، "التهرب الضريبي والعراقيل األخرى التي تواجه فعالية الضرائب يف األردن".  



ــات الـسـيـاســيــــة56 ــز الــقــــدس للــدراســــ مـــركـــ

وذلــك نظــراً لوجــود تهــرب ضريبــي علــى املــدى الطويــل، واملُقــّدر يف هــذه الورقــة بنحــو 
1.4 مليــار دينــار يف 2017 لوحدهــا مــع خســارة تقديريــة تصــل إلــى 6.05 مليــار دينــار 

مــا بــني 2013 - 2017 )41(.
ونشــير إلــى أن التهــرب الضريبــي يــؤدي إلــى أوضــاع مماثلــة مــن الظلــم، ملــن ُوصفــوا 

مبوجــب النقطــة أعــاله فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى اخلدمــات والديــن العــام.  
 إن اعتمــاد النظــام الضريبــي يف األردن علــى ضرائــب االســتهالك غيــر التصاعديــة وغيــر 
املباشــرة، حيــث شــكلت الضريبــة العامــة علــى املبيعــات 66.9 % مــن اإليــرادات الضريبيــة 
ــا ليســت يف  ــة، مــن حيــث أنه ــز حــول العدال ــي لرول ــدأ الثان ــد باملب يف 2017 )42(، ال يتقي
صالــح الفئــات األقــل حظــاً يف املجتمــع، بســبب تطبيــق الضرائــب علــى املبيعــات، بصــرف 

النظــر عــن دخــل املســتهلك.
وبالنظــر إلــى النــص الدســتوري حــول نظــام ضريبــي تصاعــدي، ال يتقيد النظــام الضريبي 

باملبــدأ األول فيمــا يتعلق باملتطلبات الدســتورية. 
 ال يُلتزم باملبدأ الثاني لرولز حول العدالة من حيث:

1. حتملــه بشــكل غيــر تناســبي مــن قبــل األقــل حظــاً يف املجتمــع كنتيجــة للنظــام الضريبــي 
غيــر التصاعدي.

2. اإليــرادات الضريبيــة غيــر املرنــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة األعبــاء الضريبيــة يف 
أوقــات التراجــع االقتصــادي بســبب ارتفــاع إجمالــي العــبء الضريبــي، املقــدر بنحــو 

30.6 % يف 2017.
ويتفاقم هذا الوضع مع تزايد ظاهرة التهرب الضريبي، مما يزيد من العبء الضريبي.  

إن عــدم التقيــد مببــادئ رولــز، وعــدم وجــود عناصــر هامــة يف النظــام الضريبــي حــول العدالــة، 
يقودنــا لتشــخيصه علــى أنــه يفتقــر إلــى العدالــة االجتماعيــة.

كمــا تظهــر هــذه املســائل يف ســياق املخرجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة املتواضعــة، والتــي تُعــد 
مــن وجهــة نظــر رولزيــة غيــر عادلــة، مبــا يف ذلــك معــدالت فقــر تصــل إلــى 20 %، ومعــدالت 

)41( املصدر ذاته.

)42( انظر اجلزء 1.3، "أنواع الضرائب يف األردن". 
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بطالــة هيكليــة تبلــغ 18 %، ومعــدالت متدنيــة مــن املشــاركة االقتصاديــة بشــكل عــام، وباألخــص 
بالنســبة للشــباب والنســاء.  

مــن اجلديــر بالذكــر، أن التعديــل املُقــّر حديثــاً لقانــون ضريبــة الدخــل، ميثــل خطــوًة أولــى جيــدًة 
نحــو حتســني العدالــة االجتماعيــة، لكنــه بحاجــة ملزيــد مــن اإلصــالح ملعاجلــة املســائل أعــاله.

علــى ســبيل املثــال، بالرغــم مــن توســيع قاعــدة الضريبــة التصاعديــة وزيــادة ضريبــة الدخــل على 
أصحــاب الدخــول املرتفعــة، ال يترافــق تخفيــض حــدود الدخــل اخلاضــع مبقــدار 21.7 - 25 % 
مــع تخفيضــات يف ضريبــة املبيعــات مــن خــالل تعديــل قانــون الضريبــة العامــة علــى املبيعــات. 

ونتيجــة لذلــك، زاد العــبء الضريبــي علــى الطبقــة الوســطى. 

إننــا نفتــرض أن تعزيــز اإلدارة الضريبــة، يُعــّد وســيلًة أفضــل لتحقيــق حتّســن يف العدالــة 
االجتماعيــة، بــدالً مــن زيــادة العــبء الضريبــي.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، وبالرغــم مــن وجــود عقوبــات أشــد علــى التهــرب الضريبــي)43( يف التعديل 
األخيــر علــى القانــون، فإنــه يجــب بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز قــدرة اإلدارة الضريبيــة علــى 

اإلنفــاذ، مــن أجــل املســاهمة بصــورة أفضــل يف العدالــة االجتماعيــة.

علــى نحــو مماثــل، يجــب علــى اإلدارة الضريبيــة حتســني قدرتهــا علــى حتصيــل املتأخــرات 
الضريبيــة القابلــة للتحصيــل بغــرض حتقيــق العدالــة االجتماعيــة فيمــا يتعلــق بالضرائــب.

)43( انظر اجلزء 1.1 "الفلسفة الضريبية يف األردن". 
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 الفصل 3
نحو فلسفة ضريبية جديدة يف األردن

يُقســم هــذا الفصــل إلــى جزأيــن، ففــي اجلــزء 3.1 نقتــرح فلســفة ضريبيــة جديــدة يف األردن، يف 
ضــوء النظــام احلالــي. أّمــا يف اجلــزء 3.2 فإننا نُقّدم االســتنتاجات الرئيســية لورقة السياســات، 

ونُحــّدد سلســلة من التوصيــات لإلصالح.  

 القسم 3.1 
نحو فلسفة ضريبية جديدة 

يجــب أن يرتكــز تطويــر فلســفة ضريبيــة يف األردن، مــن الناحيتــني القانونيــة واالجتماعيــة، علــى 
الدســتور األردنــي، الــذي يُعــّد الوثيقــة القانونيــة األساســية يف اململكــة.

بحســب مــا ُطــرح يف اجلــزء 1.1، تقتضــي املــادة 111 مــن الفصــل الثامــن مــن الدســتور 
األردنــي أن تكــون الضرائــب يف األردن:

1. ذات طبيعة تصاعدية.
2. تؤدي إلى حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية للمواطنني.

3. ال تتجاوز قدرة املكلفني على الدفع، وال حاجة الدولة لألموال.

وبنــاًء علــى هــذه املبــادئ، ومــع اإلشــارة إلــى األوراق النقاشــية جلاللــة امللــك، نســتطيع أن نســتمّد 
عنصــراً تأسيســياً هاّمــاً، إذ يجــب أن ترتكــز الضرائــب يف األردن علــى ســيادة القانــون. 

عنــد دراســة الضرائــب يف األردن، نســتطيع أن نــرى أنهــا تتســم بغيــاب مبــدأ ســيادة القانــون 
علــى عــدة مســتويات. فعلــى املســتوى القانونــي، حتتــاج الضرائــب يف األردن، ملزيــد مــن اإلصــالح 
كــي تتوافــق مــع الدســتور، حيــث إنهــا ال تتقيــد حاليــاً باملبــادئ املنصــوص عليهــا يف املــادة 111.

علــى مســتوى التنفيــذ ككل، ال يوجــد أثــر ملبــدأ ســيادة القانــون، بالنظــر إلــى التطبيقــات غيــر 
املتســاوية للقانــون، حتــى مــا بــني املكلفــني امللتزمــني.
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أمــا علــى مســتوى املمارســات املؤسســية، فــإن وجــود مســتويات مرتفعة من التهــرب الضريبي)44( 
يظهــر جليــاً أن مبــدأ ســيادة القانــون غيــر منفــذ من قبــل اإلدارة الضريبية. 

تُعتبــر الطــرق املســتخدمة يف حتقيــق اإليــرادات أبــرز املؤشــرات التــي تعكــس النزاهــة واجلــدارة 
بثقــة الدولــة مــن وجهــة نظــر املواطــن، حيــث إن للضرائب عالقة مباشــرة مع املســتويات املعيشــية.

تنخفــُض الثقــة الشــعبية يف الدولــة، وتتقــّوُض قــدرة الدولــة علــى تأديــة وظائفهــا، عندمــا تعمــل 
علــى حتصيــل الضرائــب وإنفاقهــا بطريقــة تفتقــر للعدالــة، أو املهنيــة، أو الكفــاءة.

لقــد ركــزت القوانــني والتعديــالت الســابقة علــى النظــام الضريبــي يف األردن علــى زيــادة 
ــة.   ــز القــدرات املؤسســية لــإلدارة الضريبي ــام مبــا يكفــي لتعزي ــة، دون القي ــرادات الضريبي اإلي

وعليــه، فــإن أهــّم جانــب يف الفلســفة الضريبيــة اجلديــدة يف األردن، هــو ارتكازهــا علــى مبــدأ 
ســيادة القانــون يف كافــة اجلوانــب، وبالتحديــد فيمــا يتعلــق بالتهــّرب الضريبــي وحتصيــل 

الضرائــب القابلــة للتحصيــل.

يف حــال التــزام نظــم الضرائــب األساســية للتحصيــل الضريبــي مببــدأ ســيادة القانــون، ميكــن 
عندئــٍذ إقــرار إصالحــات مســتدامة علــى النســب الضريبيــة. وكمــا قــال جاللــة امللــك يف الورقــة 

النقاشــية السادســة: 

»ولنتمكــن مــن تعزيــز منعتنــا، ومواجهــة التحديــات بثقــة وصالبــة ونحقــق النمــو واالزدهــار، 
هنــاك موضــوع رئيســي أطرحــه يف هــذه الورقــة النقاشــية؛ وهــو بالنســبة لــي مــا مييــز الــدول 
املتقدمــة الناجحــة يف خدمــة مواطنيهــا وحمايــة حقوقهــم، وهو األســاس احلقيقــي الذي تُبنى 
عليــه الدميقراطيــات واالقتصــادات املزدهــرة واملجتمعــات املنتجــة، وهــو الضامــن للحقــوق 
الفرديــة والعامــة، والكفيــل بتوفيــر اإلطــار الفاعــل لــإلدارة العامــة، والبانــي ملجتمــع آمــن 
وعــادل؛ إنــه ســيادة القانــون املعبِّــر احلقيقــي عــن حبنــا لوطننــا الــذي نعتــز بــه. إن إعالنــات 

الــوالء والتفانــي لــألردن تبقــى مجــردة ونظريــة يف غيــاب االحتــرام املطلــق للقوانــني)45(.

)44( انظر اجلزء 1.3، "التهرب الضريبي والعراقيل األخرى التي تواجه فعالية الضرائب يف األردن".

https:// :45( جاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، ســيادة القانــون أســاس الدولــة املدنيــة، 16 تشــرين األول 2016، متوفــر علــى(
.kingabdullah.jo/en/discussion-papers/rule-law-and-civil-state
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لقــد خّفــض القانــون املعــدل لضريبــة الدخــل، حــدود الدخــل اخلاضــع مبقــدار 21.7 - 25 %، 
وشــّدد العقوبــات علــى التهــّرب الضريبــي.

ــز املؤسســات؛ ويعتقــد  ــدالً مــن تعزي ــني ب ــل القوان ــى تعدي ــز عل ــه يرك ــك، فإن ــام بذل ــاء القي وأثن
البعــض أن التعديــل ميثــل خطــوًة نحــو حتســني ســيادة القانــون، مــن خــالل املســاهمة يف التحــّول 

نحــو نظــام ضريبــي تصاعــدي، والــذي مــن املتوقــع أن يُقلــل مــن حجــم التهــرب الضريبــي.

مــرًة أخــرى، ســنأخذ كلمــات جاللــة امللــك بعــني االعتبــار: »لــم يرتــِق مســتوى األداء واإلجنــاز يف 
اجلهــاز اإلداري خــالل الســنوات األخيــرة ملــا نطمــح إلــى حتقيقــه، وملــا يســتحقه شــعبنا العزيــز. 
وعليــه، ال بـُـّد مــن تضافــر اجلهــود مــن مختلــف مؤسســات الدولــة، لتطويــر عمليــات اإلدارة فيهــا 
وإرســاء مفهــوم ســيادة القانــون... إرســاء وتفعيــل مبــدأ املســاءلة واحملاســبة، كمبــدأ أساســي يف 

عمــل وأداء مؤسســاتنا ويف جميــع طبقــات ومراحــل اإلدارة احلكوميــة«)46(.

ومــع أخــذ هــذه الكلمــات بعــني االعتبــار، فإننــا نطرح الســؤال التالي: بالنظر إلــى التحديات التي 
تواجــه اإلدارة الضريبيــة يف تنفيــذ مبــدأ ســيادة القانــون علــى مســتوى املمارســات املؤسســية، 
أال يُعــّد وجــود تشــريع يركــز علــى تعزيــز قدرتهــا يف إنفــاذ ســيادة القانــون، علــى نفــس القــدر 
مــن األهميــة إن لــم يكــن أكثــر، مــن تشــريع يســعى لتعديــل القوانــني التــي يتوجــب علــى اإلدارة 

الضريبيــة تطبيقهــا؟

إننــا ننطلــق مــن الفكــرة أعــاله، كأرضيــٍة للمبــادىء املقترحــة لفلســفة ضريبية جديــدة يف األردن، 
وســتكون الركائــز واألســاليب املقترحــة لتنفيــذ هــذه الرؤيــة لنظــام ضريبــي تصاعــدي بنــاًء علــى 

ســيادة القانــون وفقــاً لآلتــي: 

 أواًل، يجــب إصــالح اإلدارة الضريبيــة، كــي تلتــزم وتنفــذ مبــدأ ســيادة القانــون يف ممارســاتها 
اليوميــة؛ وهــذا يعنــي ضــرورة تعزيــز قــدرة اإلدارة الضريبيــة مــن أجــل:

1. حتصيل الضرائب املستحقة على األفراد واملؤسسات احلكومية وعدم تراكمها.

2. القضاء على التهرب الضريبي بكافة أشكاله.
3. التحول إلى منهجيات عمل أكثر فعالية.

4. التنسيق مع اجلهات املعنية للتقليص التدريجي حلجم االقتصاد غير املنظم.

)46( املصدر ذاته. 
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 ثانيًا، يجب إصالح الضرائب يف األردن، كي تصبح ذات طبيعة تصاعدية من خالل:
1. ترافق الزيادات يف الضرائب التصاعدية مع تخفيضات يف الضرائب غير التصاعدية.

2. إعــادة التــوازن تدريجيــاً للنظــام الضريبــي، بحيــث تشــكل الضرائــب التصاعديــة %60 مــن 
جميــع اإليــرادات علــى األقــل. 

 ثالثًا، يجب تشجيع العدالة االجتماعية من خالل:
1. اإلدارة الكفــؤة لإليــرادات مــن قبــل احلكومــة لتعظيــم توفــر األمــوال للمشــاريع املتعلقــة 

بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
2. احلــّد مــن الفســاد بكافــة أشــكاله، ذلــك أن الفســاد ميثــل اســتخداماً غيــر قانونــي ألمــوال 

الدولــة.
3. اســتثمار اإليــرادات لزيــادة اخلدمــات احلكوميــة األساســية مثــل التعليــم لبنــاء رأس املــال 

البشــري.
4. إلغاء الضرائب التي تضع عبئاً غير متناسب على فئات الدخل املتدني.

5. ضمــان عدالــة النظــام الضريبــي، وعــدم وجــود معامــالت تفضيليــة، وباألخــّص فيمــا يتعلــق 

بالنســب الضريبيــة علــى الشــركات.

 أخيــرًا، ال يجــب أن تتجــاوز الضرائــب يف األردن قــدرة املكلــف علــى الدفــع، مــا يعنــي أن 
اإلصــالح الضريبــي يجــب أن يُســبق مبــا يلــي:

1. دراســة الضرائــب املقترحــة واحلاليــة بعنايــة لتحديــد أثرهــا علــى العــبء الضريبــي 
األساســي واإلجمالــي علــى املجتمــع ككل.

2. إجــراء حتليــل متــأٍن حيــال أثــر العــبء الضريبــي األساســي واإلجمالــي بحســب مســتوى 
الدخل.

3. القضاء على حالة االزدواج الضريبي.
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 الـجزء 3.2 
االستنتاجات والتوصيات 

ــا، باإلضافــة إلــى سلســلة مــن التوصيــات لتحســني النظــام  ســنبرز 14 اســتنتاجاً مهمــاً لبحثن
الضريبــي يف األردن.  

االستنتاجات 

1. يتســم النظــام الضريبــي يف األردن، باالعتمــاد بشــكل رئيســي علــى الضرائــب غيــر املباشــرة، 
وهــو ذو طبيعــة غيــر تصاعديــة.

 تشكل الضرائب على املبيعات معظم اإليرادات الضريبية، حيث بلغت 66.9 % )أو 31.2 %
ــة الدخــل حصــًة  ــا شــكلت ضريب ــة( يف 2017، بينم ــة العام ــة للحكوم ــرادات احمللي ــن اإلي م
أقــل مــن اإليــرادات الضريبيــة، وبلغــت 21.0 % )أو 9.8 % مــن اإليــرادات احملليــة للحكومــة 

العامــة( يف 2017.    

2. بلــغ العــبء الضريبــي األساســي يف األردن 15.5 % يف 2017، بينمــا بلــغ العــبء الضريبــي 
األساســي باإلضافــة إلــى مســاهمات الضمــان االجتماعــي 21.2 % يف 2017، ووصــل 

إجمالــي العــبء الضريبــي يف األردن إلــى 30.6 % يف 2017. 

3. يرتبــط حجــم االقتصــاد غيــر املنظــم والتهــرب الضريبــي يف األردن بخصائــص النظــام 
الضريبــي، مبــا يف ذلــك طبيعتــه غيــر التصاعديــة، وأثــره غيــر املتناســب علــى الطبقتــني 
النســب والشــرائح الضريبيــة، وانخفــاض  تعقيــده، وتعــدد  الفقيــرة واملتوســطة، ودرجــة 
اخلدمــات احلكوميــة بالرغــم مــن ارتفــاع نســب العــبء الضريبــي، واالختــالالت الناجمــة عــن 
تقــدمي اإلعفــاءات واحلوافــز بشــكل غيــر عــادل، والفســاد، وضعــف اإلدارة الضريبيــة، وقلــة 

ــون.  ــدأ ســيادة القان ــق مب تطبي

4. ُقــدر حجــم التهــرب الضريبــي بنحــو 1.43 مليــار دينــار يف 2017، أو 4.9 % مــن النــاجت 

احمللــي اإلجمالــي. وبالنســبة لألعــوام 2013 - 2017، تشــير التقديــرات إلــى أن األردن 
خســر 6.1 مليــار دينــار، مبتوســط 1.22 مليــار دينــار ســنويًا. 

5. تعانــي اإلدارة الضريبيــة واخلزينــة مــن أوجــه ضعــف رئيســية فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى 
حتصيــل األمــوال املســتحقة.
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يف العــام 2015، بلــغ حجــم املبالــغ املســتحقة للخزينــة علــى املؤسســات احلكوميــة 4.15 
مليــار دينــار والتــي لــم حُتّصــل حتــى اآلن.

ويف العــام 2017، كان هنــاك مبلــغ إضــايف مســتحق وقــدره 1.98 مليــار دينــار لصالــح اإلدارة 
الضريبيــة علــى املكلفــني، مــن بينــه 904 مليــون دينــار ُصّنفــت مــن قبــل ديــوان احملاســبة علــى 

أنــه »ميكــن حتصيلهــا بســهولة«.

ــل 6.17  ــا مــن حتصي ــم تتمكن ــة، ل ــة واإلدارة الضريبي ــرى أن اخلزين ــغ أعــاله، ن بجمــع املبال
مليار دينار على شــكل إيرادات مســتحقة يف 2015، أو 23.2 % من الناجت احمللي اإلجمالي، 
و141 % مــن اإليــرادات الضريبيــة يف 2015. وتوجــد حاجــة ملزيــد مــن البحــث لتحديــد حجم 

املبالــغ املعلنــة القابلــة لالســترداد. 

ــة مــن التعقيــد، وينجــم ذلــك عــن مســائل  6. يتســم النظــام الضريبــي يف األردن، بدرجــة عالي
تتضمــن تعــدد النســب الضريبيــة، والتعديــالت املتكــررة، وأوجــه اللبــس يف القانــون، والتي يتم 

توضيحهــا مــن خــالل مجموعــة مــن األنظمــة والتعليمــات، والقوانــني املتداخلــة. 

7. ال تعكــس الضرائــب يف األردن السياســة املاليــة التوســعية أو االنكماشــية اســتجابًة للتغيــرات 

إيجابيــاً علــى التنميــة االقتصاديــة  يف منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي، ولــم حتقــق أثــراً 
واالجتماعيــة. 

8. يظهــر حتليــل احلــّد األمثــل للضريبــة، أن العــبء الضريبــي األساســي والبالــغ 15.5 % قــد 
وصــل أو جتــاوز نقطــة اإلجهــاد الضريبــي عنــد مقارنتــه مــع احلــّد األمثــل للضريبــة احملتســب 
عنــد 15.5 %. ويقودنــا ذلــك إلــى اســتنتاج أنــه ال ينصــح بقيــام احلكومــة بزيــادة الضرائــب 

عــن مســتوياتها يف 2017.

9. توجــد مؤشــرات علــى أن النســب الضريبيــة الفعليــة قــد تتجــاوز النســب الضريبيــة االســمية 
بالنســبة لبعــض الشــركات، وتتطلــب هــذه املســألة بحثــاً متــأٍن وُموّســعاً، لتحديــد حجــم 

ــي.   ــى االقتصــاد األردن املســألة، وأثرهــا عل



ــات الـسـيـاســيــــة64 ــز الــقــــدس للــدراســــ مـــركـــ

10. اتســمت اإليــرادات الضريبيــة يف األردن، مبؤشــر مرونــة بلــغ 0.82 مــا بــني 2014 - 2017 

بواســطة مقيــاس واحــد، و0.89 مــا بــني 1992 - 2017 بواســطة مقيــاس آخــر.

فضــاًل عــن ذلــك، تذبــذب مؤشــر املرونــة مــا بــني 0.55 إلــى 1.27 نقطــة مــن ســنة ألخــرى. 
وتعنــي مؤشــرات املرونــة التــي تقــل عــن 1 أن منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ال يقــود إلــى منــو 

مماثــل يف اإليــرادات الضريبيــة.

ــي ال  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن 1 أن االنكمــاش يف الن ــل م ــة أق ــل، يشــير مؤشــر مرون يف املقاب
يترافــق مــع انخفــاض يف اإليــرادات الضريبيــة، ممــا يزيــد مــن الضغــوط علــى االقتصــاد يف 
فتــرات التراجــع، تشــير هــذه االســتنتاجات إلــى وجــود مشــكالت هيكليــة يف النظــام الضريبي 

يف األردن.   

11. عنــد التقييــم، وباإلشــارة إلــى مبــادئ العدالــة االجتماعيــة، يتســم النظــام الضريبــي يف 

األردن بقلــة العدالــة االجتماعيــة. 

ــل  ــى أســاس الدســتور، ب ــة عل ــي يف األردن بفلســفة ضريبي ــه النظــام الضريب ــم توجي 12. ال يت

مــن خــالل نهــج مــن احللــول الراميــة لزيــادة اإليــرادات الضريبيــة، دون االهتمــام باعتبــارات 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة أو العدالــة االجتماعيــة. 

13. ال ميكــن تنفيــذ إطــار لفلســفة ضريبيــة شــاملة، كمــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة 111 مــن 

الدســتور األردنــي، دون أن تكــون مبنيــة علــى أســاس مبــدأ ســيادة القانون. 

14. بالرغــم مــن الطبيعــة غيــر التصاعديــة للضرائــب يف األردن، تُعتبــر مســائل ارتفــاع العــبء 

ــاءة،  ــة الكف ــي واملتوســط، وقل ــات الدخــل املتدن ــى فئ ــر املتناســب عل ــه غي ــي، وتوزيع الضريب
وارتفــاع متوســط النســب الضريبيــة الفعليــة علــى الشــركات، وعــدم مرونــة اإليــرادات 
الضريبيــة، وقلــة العدالــة االجتماعيــة، واالفتقــار إلــى فلســفة واضحــة توجــه تطويــر القانــون، 
كلهــا مســائل هامــة تتطلــب املعاجلــة، وتكمــن املشــكلة اجلوهريــة يف النظام الضريبــي يف األردن 

يف ضعــف اإلدارة الضريبيــة.   
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التوصيات 

تهــدف التوصيــات املقدمــة هنــا إلــى تنفيــذ الفلســفة الضريبيــة املوضحــة يف اجلــزء 3.1، حيــث 
تتمثــل ركائــز تلــك الفلســفة علــى أن علــى النظــام الضريبــي:

1. االلتزام مببدأ سيادة القانون وتنفيذه.

2. أن يكون ذا طبيعة تصاعدية.

3. تشجيع العدالة االجتماعية.

4. عدم جتاوز مقدرة املكلف على الدفع، أو حاجة الدولة لألموال.

يتــم متثيــل أول ركيزتــني كفئتــني منفصلتــني، بينمــا ســيتم شــمول آخــر ركيزتــني يف جميــع 
التوصيــات كنهــج. كمــا تبنــى التوصيــات علــى احلاجــة لتفضيــل اســتقرار منهجــي مــن خــالل 

اإلصــالح التدريجــي وإشــراك أصحــاب املصلحــة يف تطويــر التشــريعات. 

تُصّنــُف التوصيــات ضمــن أربعــة أجــزاء، تركــز علــى تعزيــز ســيادة القانــون، والتحــّول إلــى 
الضرائــب التصاعديــة، وحتســني السياســة املاليــة، وبنــاء الثقــة بــني املُكلـّـف واإلدارة الضريبيــة. 

ضمــن كل جــزء، ستُقّســم التوصيــات بحســب أصحــاب الشــأن املوجهــة لهــم. 

أواًل: التوصيات املتعلقة بتعزيز سيادة القانون يف اإلدارة الضريبية 
باإلشــارة إلــى األهميــة البالغــة لوجــود إدارة ضريبية وطنية تتســم بالكفاءة التشــغيلية، والنزاهة، 
واملهنيــة مــن أجــل تشــجيع ســيادة القانــون والعمليــات املســتمرة للحكومــة، فــإن الورقــة ســتقدم 

التوصيــات اآلتيــة حــول إصــالح دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات:

 علــى احلكومــة إعــداد خطــة عمــل لثــالث ســنوات مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة وســيادة القانــون 
يف اإلدارة الضريبيــة لتعزيــز قــدرات دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، والقضــاء علــى التهــرب 

والتجنــب الضريبــي، واســتعادة ثقــة اجلمهــور بالدائــرة.
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وفيمــا يلــي، ســنقدم 15 نقطــة لشــمولها يف هــذه اخلطــة، وتركــز النقــاط 1 - 5 على املســاءلة 
الداخليــة واخلارجيــة، وتركــز النقــاط 6 - 10 علــى التهــرب الضريبــي، بينمــا تركــز النقــاط 

11 - 15 علــى كفــاءة دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات: 

1. إنشــاء مديريــة للشــؤون الداخليــة تتبــع مباشــرًة إلــى املديــر العــام، ورفدهــا بعــدٍد كاٍف مــن 
املوظفــني األكفيــاء، تكــون مهمتهــم مراجعــة أداء املوظفــني علــى أســاس املعاييــر الدوليــة 

لضمــان املســاءلة الكاملــة ملوظفــي الدائــرة.

يجــب أن متلــك املديريــة الصالحيــة لوضــع املوظفــني حتــت املســاءلة خــالل فتــرة التجربــة، 
ولهــا أن تُنهــي خدماتهــم عنــد الضــرورة بهــدف إجــراء مراجعــة شــاملة للموظفــني، مبــا 
يف ذلــك أعلــى مســتويات اإلدارة العليــا، ونشــر إحصائيــات كاملــة وشــاملة حــول النزاهــة 

بحلــول 2022، وعندئــٍذ تبــدأ عمليــة مراجعــة األداء مــرًة أخــرى.

وســتكون املديريــة منفصلــًة عــن مديريــة الرقابــة الداخليــة، بالنظــر إلــى أن الرقابــة 
الداخليــة تركــز علــى األصــول واملــوارد املاديــة. 

ــاً يف  ــة املنشــأة حديث ــة الشــؤون الداخلي ــة بــني مديري 2. إقامــة شــراكة وعالقــة إبــالغ فاعل
ــح  ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف ضــوء الفضائ ــات وهيئ ــة الدخــل واملبيع ــرة ضريب دائ
التــي طالــت مؤخــراً عــدداً مــن املــدراء يف اإلدارة العليــا، بحيــث تعمــل مديريتــي التحقيــق 
والوقايــة يف الهيئــة مــع جلنــة خاصــة مــن مديريــة الشــؤون الداخليــة يف الدائــرة مــن أجــل:

أ( التحقيق واإلبالغ عن البراهني حول وجود حتايل ضريبي يف الدائرة.
ب( تدريب موظفي الدائرة على كيفية حتديد أمثلة داخلية على التحايل واإلبالغ عنها.

3. تشــكيل »جلنــة دائمــة للتواصــل مــع املكلفــني«، تتبــع ملديريــة خدمــات املكلفــني والثقافــة 
الضريبيــة، ورفدهــا بعــدٍد كاٍف مــن املوظفــني األكفيــاء، الطــالع املكلفــني بشــكل مســتمر 
علــى املســتجدات يف القوانــني والتعليمــات املاليــة، مــن خــالل شــرح واضــح ومبســط، بــدالً 
مــن املمارســة احلاليــة للجــان املؤقتــة املُشــّكلة مــن موظفــني مــن وحــدات فنيــة، والذيــن 

ُكلّفــوا مبهــام إضافــًة إلــى مهامهــم االعتياديــة.  
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4. اعتمــاد نظــام لألحــكام الضريبيــة الرســمية حــول التقديــر الضريبــي بنــاًء علــى املعاييــر 
الدوليــة بخصــوص تعريــف املصــروف/ الدخــل، كتلــك املوجــودة يف معاييــر التدقيــق 
املتعــارف عليهــا، مــن أجــل حتســني التقديــرات، وتقليــل عــدد املنازعــات الضريبيــة، وإلغــاء 
كافــة حــاالت إعــادة التقديــر؛ كمــا يجــب علــى مدققــي الدائــرة إبــالغ املكلفــني بشــكل 

ــق. ــات التدقي ــة عملي ــة ونهاي ــرات يف بداي ــى التقدي ــراض عل ــم يف االعت ــح بحقه صري

5. إعــداد إرشــادات ومتطلبــات واضحــة ملوظفــي ومدققــي الدائــرة مــن أجــل إصــدار مشــورة 
قانونيــة ملزمــة، بهــدف حتســني املعاييــر واملســاءلة ملوظفــي الدائــرة واحلكومــة.   

6. إعــداد اســتراتيجية ملخاطــر التــزام املكلفــني، وآليــة تقييــم لــدى مديريــة االلتــزام الضريبــي 
ــة  ــد وإحال ــزام، وحتدي ــف مخاطــر االلت ــم، وتصني ــد وتقيي ــات بغــرض حتدي وإدارة العملي
االســتراتيجيات التخفيفيــة إلــى املديــر العــام، وتقييــم اســتراتيجيات مخاطــر االلتــزام 
وتعــد  الدولــي.  النقــد  لــدى صنــدوق  الفضلــى  واملعاييــر  املمارســات  املنفــذة بحســب 

ــي.   ــرب الضريب ــع الته ــة ملن ــة األهمي ــزام بالغ اســتراتيجيات مخاطــر االلت

ــة مكافحــة التهــرب  7. تشــكيل »مجموعــة عمــل التهــرب والتجنــب الضريبــي« حتــت مديري
الضريبــي ورفدهــا بعــدٍد كاٍف مــن املختصــني الضريبيــني، والقانونيــني األكفيــاء مــن أجــل 
التحقيــق واإلبــالغ عــن حــاالت التهــرب الضريبــي لــدى املديــر العــام، وذلــك بهــدف تقليــل 

حجــم التهــرب الضريبــي مبقــدار 50 % لنحــو 700 مليــون دينــار بحلــول 2022. 

8. التنســيق مــع أعلــى املســتويات يف وزارة املاليــة إلعــداد اتفاقيــات للتشــارك يف البيانــات مــع 
كافــة املؤسســات احلكوميــة، مثــل وحــدة مكافحــة غســيل األمــوال، مــن أجــل إعطــاء الدائــرة 
أقصــى قــدر ممكــن مــن الوصــول إلــى املعلومــات لتمكينهــا مــن مكافحــة التهــرب الضريبــي.  

9. مواصلــة وتعزيــز اجلهــود الراميــة لشــمول املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة وأصحــاب املهــن 

يف القاعــدة الضريبيــة مــن خــالل التحــول إلــى نظــام فوتــرة شــامل يف األردن، لتقليــل حجم 
التهــرب الضريبــي يف هــذه القطاعــات. 
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10. تخفيض ســقف املبيعات الســنوية للدفعات على احلســاب القتطاعات الرواتب للمكلفني 

مــن أصحــاب املبيعــات الســنوية مــن مليــون دينــار إلــى نصــف مليــون دينــار، ومــع الوقــت يتــم 
إجــراء دراســة متأنيــة للموضــوع مــن قبل مديريــة التخطيط والتطويــر اإلداري. 

11. وضــع اســتراتيجيات للمتأخــرات الضريبيــة ومخاطــر املنازعــات وآليــة تقييــم مــن قبــل 

مديريــة إدارة الديــون والتنفيــذ اجلبــري بغــرض حتديــد وتقييــم، وتصنيــف املخاطــر التــي 
تســاهم يف وجــود متأخــرات ضريبيــة، لتحديــد وإحالــة اســتراتيجيات التخفيــف مــن 
ــة  ــم اســتراتيجيات التخفيــف مــن املتأخــرات الضريبي ــام، وتقيي ــر الع ــى املدي املخاطــر إل

بحســب املمارســات الفضلــى واملعاييــر لــدى صنــدوق النقــد الدولــي.

ويجــب أن تعمــل االســتراتيجية والتقييــم علــى حتليــل نتائــج املنازعــات الضريبيــة للتوصيــة 
بتنفيــذ اســتراتيجيات للتقليــل مــن املنازعــات الضريبيــة يف األردن.

وتُعــّد اســتراتيجيات التخفيــف مــن مخاطــر املتأخــرات الضريبيــة واملنازعــات الضريبيــة 
بالغــة األهميــة للتحصيــل الكفــؤ للضرائــب. 

ــذ  ــون والتنفي ــة إدارة الدي ــة« حتــت مديري 12. تشــكيل »مجموعــة عمــل املتأخــرات الضريبي

اجلبــري ورفدهــا بعــدٍد كاٍف مــن املختصــني الضريبيــني والقانونيــني األكفيــاء مــن أجــل 
ــغ مجموعهــا 1.98 مليــار  حتصيــل املبالــغ املســتحقة علــى األفــراد والشــركات، والتــي بل
دينــار يف 2017، بهــدف تقليــص املتأخــرات الضريبــة بنســبة 70 % إلــى 594 مليــون 

دينــار بحلــول 2022.   

13. التوســع التدريجــي يف القاعــدة األساســية ملوظفــي اإلدارة الضريبيــة، والبالــغ عددهــم 

حاليــاً 1500 موظفــا، مبقــدار 5 % بحلــول 2022 بنــاًء علــى عمليــة تعيــني تنافســية، 
مــع عقــد دورات تدريبيــة معدلــة للموظفــني اجلــدد والقدامــى مــن أجــل إدارة الطلــب 

احلالــي واملســتقبلي علــى التحصيــل الضريبــي. 
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14. إجــراء مراجعــة منهجيــة لكافــة األدلــة واملــواد املســتخدمة حاليــاً يف الدائــرة مــن قبــل 

جلنــة خاصــة، تضــم عــدداً كافيــاً مــن اخلبــراء املختصــني لــدى مديريــة املــوارد البشــرية، 
لتحديــث كافــة أســاليب العمــل بحســب املمارســات العامليــة الفضلــى يف: 

أ( اإلدارة الكفؤة ملوارد الدائرة.

ب( مكافحة التحايل الضريبي.

ج( القضاء على التهّرب الضريبي.

15. تشــكيل »مجموعــة عمــل اســترداد اإليــرادات احلكوميــة«، تتبــع للمدعــي العــام ومديريــة 

الشــؤون القانونيــة، مــع إقامــة شــراكة فاعلــة مــع هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ورفدها 
بعــدٍد كاٍف مــن اخلبــراء املختصــني، مــن أجــل تســوية املبالــغ املســتحقة للخزينــة علــى 
املؤسســات احلكوميــة، بهــدف حتديــد قابليــة االســترداد و/ أو تقليــص هــذا املبلــغ مبقــدار 

60 % إلــى 2.4 مليــار دينــار بحلــول 2022، و99 % بحلــول 2024.  

 علــى احلكومــة التعــاون مــع اإلدارة الضريبيــة مــن أجــل إجــراء دراســات ُمعّمقــة حــول املواضيــع 
اآلتيــة، بغــرض حتديــد طــرق ممكنــة للُمضــّي قدمــاً حــول الضرائــب يف األردن: 

1. علــى احلكومــة تعديــل قوانــني ســرية املعلومــات املصرفيــة، للســماح بتبــادل املعلومــات 

املاليــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، مــن أجــل تعزيــز قــدرة الدائــرة للوصــول إلــى 
ــة.  ــة ذات الصل املعلومــات الضريبي

2. إجــراء مســوحات ميدانيــة دوريــة لرصــد تطــور بيئــة وأســاليب التجنــب والتهــرب الضريبــي، 
وإحالــة النتائــج إلــى الدائــرة لشــمولها يف اســتراتيجياتها ملكافحــة التجنــب والتهــرب الضريبــي. 

3. إجــراء تدقيــق حــول منهجيــات العمــل يف اإلدارة الضريبيــة مــن قبــل جلنــة مســتقلة مــن 
اخلبــراء، لتحديــد أوجــه الضعــف ومجــاالت التحســني، مــن أجــل القضــاء علــى كافــة 
أشــكال التحايــل والتجنــب الضريبــي، ويجــب إحالــة توصيــات التدقيــق إلــى اإلدارة العليــا 

يف الدائــرة لتنفيذهــا بشــكل مباشــر. 
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4. إجــراء دراســات ومســوحات للمكلفــني يف األردن، لتحديــد األســباب وراء تدنــي اســتخدام 
خدمــات الدائــرة اإللكترونيــة املتوفــرة للدفــع والتواصــل. 

ثانيًا: التوصيات املتعلقة بالتحول إلى نظام شامل للضريبة التصاعدية 
بغــرض االلتــزام بالنــّص الدســتوري حــول تصاعديــة الضريبــة مــع احملافظــة علــى مصالــح 

املواطنــني واالقتصــاد، فإننــا نقــدم التوصيــات التاليــة: 

 علــى احلكومــة إعــداد اســتراتيجية وطنيــة ُمّدتهــا خمــس ســنوات، للتحــّول إلــى نظــام شــامل 
للضريبــة التصاعديــة، لتبنــي نظــام ضريبــي أكثــر تصاعديــًة كمــا ينــّص عليــه الدســتور، مــن 

خــالل نهــج تشــاوري مــع البرملــان. ونقــدم األفــكار التاليــة لشــمولها: 

ــه  ــام يف الوقــت ذات ــة الدخــل مــع القي ــون ضريب ــة مبوجــب قان 1. توســيع القاعــدة الضريبي
بتخفيــض نســب ضرائــب املبيعــات بطريقــة متكافئــة، وعلــى ثالث مراحــل، بحيث ينخفض 
متوســط العــبء الضريبــي، أو يبقــى علــى حالــه، مــع نقــل األفــراد إلــى نظــام ضرائــب تكون 
فيــه مســاهمة ضريبــة املبيعــات أقــل مــن 30 % مــن اإليــرادات الضريبيــة بحلــول 2025.

ولتحقيــق الغايــة ذاتهــا، فإننــا نحــث البرملــان علــى أن تترافــق التعديالت التي جــرت مؤخراً 
علــى قانــون ضريبــة الدخــل مــع قانــون لتخفيــض ضريبــة املبيعــات للمحافظــة علــى العــبء 
الضريبــي الوطنــي أو تقليلــه بأســرع وقــت ممكــن، إذ إن اإلخفــاق يف ذلــك، قــد يُســهم يف 

املزيــد مــن التهــرب الضريبــي وعــدم االســتقرار. 

2. استبدال الضريبة الثابتة على الشركات حسب القطاع بضريبة دخل تصاعدية للشركات 
مــن أجــل توســيع القاعــدة الضريبيــة، وزيــادة االبتــكار، وحتفيــز التنافســية االقتصاديــة، 
وتوزيــع العــبء الضريبــي علــى الشــركات بإنصــاف مــع حوافــز قطاعيــة محــددة بغــرض 
ــد  ــة للقطاعــات. )عن ــاءات محــدودة ومدروســة بعناي ــر، واملقدمــة مــن خــالل إعف التطوي
تغييــر النســب الضريبيــة علــى الشــركات، يجــب  مراعــاة النســب الضريبيــة علــى األفــراد 

مــن أجــل تقليــل منافــذ حتويــل األربــاح(. 
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3. االنخــراط يف مراجعــة تســتهدف القوانــني احلاليــة واملزيــد مــن التعليمــات املاليــة بهــدف 
حتديــد أســاليب لتبســيط القوانــني الضريبيــة، واملــواد واألحــكام التــي ســتنفذ يف اإلصالح 
التشــريعي، مــن أجــل ضمــان نظــام ضريبــي تصاعــدي بالكامــل، واملســاهمة يف حتقيــق 

أقصــى درجــات االلتــزام الضريبــي يف األردن.

4. الوصــول إلــى إجمــاع وطنــي حــول املبــادئ املذكــورة أعــاله حــول اإلصالحــات التشــريعية 
اقتصاديــني،  خبــراء  مــع  التشــاورية  اللقــاءات  مــن  سلســلة  اســتضافة  خــالل  مــن 
ومختصــني بالضرائــب، وممثلــني عــن قطاعــات األعمــال املســتهدفة، وطــوال فتــرة تنفيذ 

ــة. االســتراتيجية الوطني

ــل تشــاورية  ــان، لتشــكيل مجموعــة عم ــع البرمل ــي م ــع املدن ــات املجتم ــاون منظم  يجــب أن تتع
مــن اخلبــراء للقيــام بدراســة شــاملة، ونشــر حتليــل حــول اآلثــار االقتصاديــة للتعديــالت علــى 
ــى االقتصــاد، والشــركات، ومختلــف شــرائح الســكان، بحســب مســتوى الدخــل  القوانــني، عل

والتوزيــع اجلغــرايف لدعــم التقــدم نحــو تنفيــذ الضرائــب التصاعديــة. 

 دعــوة قطاعــات األعمــال، واإلعــالم، واملكلفــني، وأصحــاب الشــأن، ومنظمــات املجتمــع املدنــي 
ملطالبــة نوابهــم يف البرملــان وممثلــي احلكومــة، التخــاذ إجــراء حــول إعــداد اســتراتيجية 
للتحــّول إلــى الضريبــة التصاعديــة، ودعــم احلكومــة عنــد ســعيها لتنفيــذ تشــريعات التحــول 

ــي.  ــي الكل ــد مــن العــبء الضريب ــة، بطريقــة ال تزي ــة التصاعدي ــى الضريب إل

ثالثًا: املزيد من التوصيات حول السياسة املالية والتشريعات الضريبية 
ــة  ــة لتشــجيع التنمي ــب كأداة للسياســة املالي ــى اســتخدام الضرائ بقصــد تشــجيع احلكومــة عل

ــي:  ــى دراســة مــا يل ــا نشــجع احلكومــة عل ــة، فإنن ــة واالجتماعي االقتصادي

 علــى احلكومــة والبرملــان اعتبــار حتســني الكفــاءة وتقليــل الفســاد داخــل النظــام الضريبــي احلالــي 
أولويــًة علــى حســاب إدخــال ضرائــب جديــدة، ذلــك أن الفســاد وقلــة الكفــاءة تعــدان مــن املصــادر 

الرئيســية للعجــز املزمــن يف املوازنــة العامــة، كمــا أنهمــا يُقلــالن مــن الثقــة الشــعبية. 
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ــدر اإلمــكان مــن أجــل  ــاءة ق ــى الكف ــة مــع احملافظــة عل  يجــب تبســيط التشــريعات الضريبي
تشــجيع االســتثمار والنمــو االقتصــادي، ويجــب أن تركــز هــذه املبــادرة علــى تقليــل عــدد 
الضرائــب والرســوم املفروضــة علــى األفــراد والشــركات، وأن تترافــق مــع جهــود لتقليــل عــدد 
التعليمــات املاليــة الصــادرة بالتزامــن مــع التشــريعات الضريبيــة، مــن خــالل جعــل التشــريعات 

الضريبيــة أكثــر وضوحــاً وأقــل تعقيــداً. 
 يجــب توســيع القاعــدة الضريبيــة قبــل زيــادة النســب الضريبيــة، فبالرغــم مــن اتخــاذ قانــون 
ضريبــة الدخــل اجلديــد املعــدل خلطــوات يف هــذا االجتاه، فإن هناك حاجة ملزيد من التركيز 
علــى املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة وأصحــاب املهــن، بالنظــر إلــى حجمهــم باالقتصــاد، مــن 
خــالل التدابيــر املشــار إليهــا ســابقاً. وباإلضافــة إلــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة، ســتعمل 

هــذه اجلهــود علــى تنويــع وتعزيــز النظــام الضريبــي مــن خــالل جعلــه أكثــر مرونــًة. 
 يجــب التحكــم يف أي زيــادات يف النســب الضريبيــة بعنايــة، ودراســة آثارهــا على العبء الضريبي 
األساســي. وحيــث إن العــبء الضريبــي األساســي قــد وصــل بالفعــل نقطــة اإلجهــاد الضريبــي 
أو جتــاوزه، ســتعمل أي زيــادات غيــر مدروســة يف النســب الضريبيــة علــى زيــادة األعبــاء علــى 

االقتصــاد واملكلفــني، وتقليــل النمــو االقتصــادي، وزيــادة التهــرب الضريبــي.
 ال يعــد االجتــاه نحــو زيــادة العــبء الضريبــي )انظــر اجلــدول 3( املترافــق بتخفيــض اخلدمــات 
املقدمــة )انظــر اجلــدول 9( مســتداماً علــى املــدى الطويــل، حيــث يجــب علــى راســمي 
السياســة وضــع أولويــة ألهميــة مواكبــة الزيــادات يف الضرائــب، مــع الزيــادة يف توفيــر 

اخلدمــات وجودتهــا.
ــة،  ــوزارات اخلدمي ــى ال ــة إل ــب احملصل ــه الضرائ ــك، توجي ــة يف ذل ــني الوســائل املتبع ومــن ب

ــة.  ــا بدق ــات وجودته ورصــد مســتوى تقــدمي اخلدم
 علــى راســمي السياســات دراســة العــبء الضريبــي األساســي، والعــبء الضريبــي مبــا يف ذلــك 
مســاهمات الضمــان االجتماعــي، والعــبء الضريبــي اإلجمالــي عنــد تصميــم التشــريعات 
ــى الدخــل الصــايف، عقــب اقتطــاع  ــكاز يف احتســاب الدخــل اخلاضــع عل ــة، واالرت الضريبي

مســاهمات الضمــان االجتماعــي والتأمــني الصحــي مــن الدخــل القائــم. 
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 بغــرض مكافحــة التهــرب الضريبــي، وبالتحديــد بــني املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة وأصحــاب 
ــّد نظــام  املهــن، علــى احلكومــة مواصلــة اجلهــود نحــو مأسســة نظــام شــامل للفوتــرة. إذ يُع
الفوتــرة بالــغ األهميــة لاللتــزام بدفــع الضرائــب، لكنــه ســيفقد فائدتــه مــا لــم يترافــق مــع 

حوافــز جلعــل املكلفــني مهتمــني باحلصــول علــى فواتيــر مــن مقدمــي اخلدمــات.
 ويجــب إدخــال ضوابــط رســمية علــى الفواتيــر، ممــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف إلــى تطويــر ثقافــة 

الفوتــرة وتطبيقهــا علــى نطاق واســع. 
 يجــب رصــد االجتاهــات نحــو منــو االقتصــاد الرقمــي واألعمــال التجاريــة املنزليــة، حيــث إنهــا 

متثــل مجــاالت محتملــة لنمــو االقتصــاد غيــر املنظــم والتهــرب الضريبــي. 
 علــى احلكومــة والبرملــان ضمــان اســتقرار النظــام الضريبــي، باإلضافــة إلــى التناغــم والتكامــل 
ــة للمملكــة، وذلــك مــن خــالل  ــة واالجتماعي بــني اإلصــالح الضريبــي واألهــداف االقتصادي
تطويــر اإلصــالح علــى أســاس الوثائــق االســتراتيجية الوطنيــة، مع حتديد األهــداف القصيرة 

واملتوســطة والطويلــة املــدى )مثــل تلــك املقترحــة يف التوصيــة 2.1(.  
علــى احلكومــة توجيــه دائــرة اإلحصــاءات العامــة إلجــراء دراســات ميدانيــة لتحديــد معــدالت 
الربــح لكافــة املهــن الرئيســية ضمــن أدنــى وأعلــى فئتــني للدخــل، مــع األخــذ بعــني االعتبــار 
ــة أخــرى. ويجــب أن  ــة، واملســتوى االقتصــادي للمحافظــة مــن جه حجــم املنشــآت مــن جه
تعطــي هــذه الدراســات للنــواب، معلومــات محدثــة بانتظــام بحســب املســتجدات يف الظــروف 

الســوقية وحجــم النشــاط االقتصــادي. 

رابعًا: التوصيات حول بناء الثقة بني املكلفني واإلدارة الضريبية 
بغرض بناء الثقة بني املكلفني واإلدارة الضريبية، على احلكومة اتخاذ خطوات من أجل: 

 جتذير ممارســات احلاكمية الرشــيدة وتدابير مكافحة الفســاد يف كافة الدوائر واملؤسســات 
احلكومية. 

 إدخــال جوانــب رئيســية حــول املفاهيــم واألدوار والثقافــة الضريبيــة يف مناهــج التعليــم العــام 
واخلــاص للطلبــة مــن أجــل زيــادة الوعــي وااللتــزام الضريبــي. 
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 إيجاد روابط بني الضرائب املدفوعة واخلدمات املستلمة من خالل:
1. الشفافية حول مبالغ ومصدر اإليرادات املوجهة إلى موازنات الوزارات اخلدمية.

2. رفــع مســتوى جــودة اخلدمــات، ممــا مينــح املكلفــني ضمانــات بــأن مــا يدفعونــه للحكومــة، 
سيســتخدم يف إدامــة مســتوى عــاٍل مــن االزدهــار يف املســتقبل.   

ــات،  ــى املكلفــني، وتبســيط الدفع ــف عل ــل التكالي ــزام الطوعــي مــن خــالل تقلي  تشــجيع االلت
وتقليــل الغرامــات قــدر اإلمــكان، مــع وضــع األولويــة للحاجــة إلــى التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة وتوفيــر اخلدمــات. 
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املالحق
امللحق أ: قياس احلّد األمثل للضريبة

االحتمالية إحصاء االختبار املعايير املتغيرات

**0.084 1.733 0.020 GOVQU

*0.018 2.366 0.002 GDPC

*0.003 2.938 0.260 DEMOG

*0.010 -2.601 -0.113 AGR

**0.074 1.787 0.021 TREDE

*0.000 20.559 0.687 TB)-1(

*0.042 -2.037 -10.444 C

0.96 R2

0.95 R2 –ADJ

1.98 D.W
القيمة احملتسبة

j-Test94.3
* عند مستوى داللة يبلغ 5 % 

** عند مستوى داللة يبلغ 10 % 

أظهــر إحصــاء االختبــار )t-test(، أن معاييــر النمــوذج كانــت معنويــة، حيــث كانــت االحتماليــة 
أقــّل مــن 5 % و10 % كمســتويات داللــة.

كمــا يظهــر النمــوذج القــوة التفســيرية القويــة للمتغيــر )R2( عنــد 96 % مــن خــالل قيــاس نســبة 
املتغيــر املســتقل التفســيري إلــى متغير االســتجابة.

وقــد اســتُخدم اختبــار ديربن-واتســون )Durbin-Watson test( الختبــار مشــكلة االرتبــاط 
ــة  ــي حتــدث يف معظــم السالســل الزمني ــاط التسلســلي( والت ــي )واملعــروف أيضــاً باالرتب الذات
بنــاًء علــى عمليــات االحتســاب. وقــد تبــني أن قيمــة ديربن-واتســون بلغــت 1.97، ممــا يشــير إلــى 

عــدم وجــود ارتبــاط ذاتــي.  
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امللحق ب: قياس مؤشر املرونة 
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