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املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

نظرة عامة عىل املوقف الرضيبي:
يف الوقــت الــذي ســتثقل الرضيبــة الجديــدة كاهــل املواطنــن خاصــة الفقــراء منهــم بأعبــاء
إضافيــة مل تتطــرق الحكومــة أليــة سياســات حامئيــة لهــم ،دافعــة بالطبقــات الفقــرة إىل رقعــة
الفقــر املدقــع و مهــددة بقــاء الطبقــة الوســطى أص ـاً لتجعــل الحــراك املجتمعــي يف مــر ذو
مســار إجبــاري و هــو لألســفل دامئـاً .هــذا و قد تجاهلــت الحكومــة حتــى األن كل التحذيــرات بخصوص
األثــر الســلبي للزيــادة الرضيبيــة الجديــدة التــي تتعامــل معهــا كأمــر واقــع ال مفــر منــه ،ومتاجهلــة
متامـاً ســيناريوهات بديلــة لالصــاح الرضيبــي عــن طريــق تعديــل هيــكل رضائــب الدخــل لجعلهــا أكــر
عدالــة و تصاعديــة عــي ســبيل املثــال .وسنســعى يف هــذه الورقــة أن نعــرض لكــم أبــرز التعديــات
التــي تجريهــا الدولــة حاليــا عــى رضيبــة املبيعــات ،والتطــورات التاريخيــة لــدور تلــك الرضيبــة يف
ماليــة الدولــة ،واألثــار املتوقعــة لهــذه التعديــات.
متثــل رضائــب املبيعــات تاريخيــاً مكونــاً رئيســياً مــن مكونــات االيــرادات العامــة للدولــة ،لــذا كان
التوســع يف تطبيقهــا عــى كافــة مراحــل االنتــاج ،وتوســعة تغطيتهــا لتشــمل الخدمــات بجانــب
الســلع دورا ً بــارزا ً يف الربنامــج االصالحــي الــذي تتبنــاه الدولــة حاليــاً لكبــح جــاح عجــز املوازنــة
املتفاقــم.
لكــن رضيبــة املبيعــات ،أو “القيمــة املضافــة” كــا ســيكون اســمها يف الترشيــع الجديــد الــذي
يناقشــه الربملــان حاليـاً ،تعــرف أنهــا ضــد العدالــة االجتامعيــة ،نظــرا لقيامهــا بفــرض عــى التكلفــة
النهائيــة للمنتجــات ،فيتحملهــا املســتهلكون بنفــس العــبء دون النظــر لتفــاوت مســتويات
دخولهــم.
وتتطلــع الدولــة بعــد تطبيــق “القيمــة املضافــة” أن يصبــح نحــو  40%مــن إجــايل إيراداتهــا
الرضيبيــة مصــدره تلــك الرضيبــة غــر العادلــة ،وفقــا للبيــان املــايل ملوازنــة  ،2017-2016لــذا كان
يجــب أن يحظــى الترشيــع الجديــد مبســاحة أكــر مــن النقــاش العــام قبــل دخولــه الربملــان ملــا
ســيكون لــه مــن آثــار اجتامعيــة بالغــة.
مل يحســم الربملــان بعــد قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة ،إال أن الترصيحــات الحكوميــة تكشــف
عــن اتجــاه الدولــة لزيــادة نســبة الرضيبــة مــن  10%إىل  ،14%وهــو الســعر العــام للرضيبــة الــذي
يســتثنى منــه عــددا ً مــن الســلع والخدمــات يدرجهــا القانــون يف جــداول خاصــة ويحاســبها بنســب
رضيبيــة متفاوتــة.
ومبقارنــة الترشيعــن الحــايل واملطــروح ىف الربملــان ،يظهــر أن القانــون الجديــد اليزيــد نســبة
الرضيبــة فقــط ولكنــه يخضــع ســلعاً كانــت معفــاة مــن قبــل مثــل التعليــم الــدويل (الــذي أصبــح
محمــا برضيبــة  )5%ويعفــي ســلعاً كانــت تخضــع للرضيبــة مثــل الشــاى والســكر ويزيــد مــن نســبة
الرضيبــة عــى ســلع مــن تلــك املدرجــة يف الجــداول الخاصــة مثــل البــرة وخدمــات املحمــول.
كــا عــدل القانــون الجديــد مــن طريقــة حســاب الرضيبــة عىل بعــض الســلع ،فزيــوت الطعــام النباتية
غــر املدعومــة كانــت تخضــع لرضيبــة بقيمــة مقطوعــة  37.40جنيــه عــى الطــن الصــايف ،بينــا
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يفــرض عليهــا القانــون الجديــد رضيبــة بنســبة  1%مــن قيمــة الســلعة ،وهــو مــا يعنــى أن العــبء
الرضيبــي معــرض للزيــادة يف حــال زيــادة تلــك الســلعة التــي تعتمــد البــاد عــى اســتريادها مــن
الخــارج ،خاصــة يف ظــل الخفــض املتتــايل الــذي يجريــه البنــك املركــزي عــى قيمــة الجنيــه مقابل
الــدوالر.
مل تحســم الحكومــة بعــد رضائــب الســجائر ،ولكنهــا تطــرح يف موزانــة العــام الجــاري توقعــات
بقفــزة كبــرة يف ايــردات الرضيبــة املفروضــة عــى تلــك الســلعة ،مــن نحــو  35مليــار جنيــه العــام
الســابق إىل  42.5مليــار جنيــه.
وكانــت الحكومــة قــد أعلنــت عــن زيادتــن يف رضائــب الســجائر خــال عــام واحــد وهــو 2015-2014
مــا يعكــس اعتــاد الدولــة القــوى عــى رضائــب تلــك الســلعة التــي متــس حيــاة قطــاع كبــر مــن
املواطنــن.
تثــر نقابــة األطبــاء تســاؤالت حــول الطريقــة التــي تســتخدم بهــا حصيلــة تلــك الرضيبــة ،حيــث
يفــرض ان تســتخدم رضائــب الســجائر كآليــة للتشــجيع عــى االقــاع عنهــا وتوجــه حصيلتهــا للخدمات

الصحيــة بينــا تــرى نقابــة األطبــاء أن الحكومــة مل تلتــزم باإلنفــاق الدســتوري عــى قطــاع الصحــة
حتــى اآلن.
تتفــاوت التقديــرات الحكوميــة للتضخــم املتوقــع مــن وراء القانــون الجديــد بــن  1.2%و 3.5%وهــو
األمــر الــذي ســيتم حســمه مــع تحديــد نســب الرضيبــة املفروضــة بشــكل نهــايئ ،لكــن املؤكــد أن
رضيبــة القيمــة املضافــة تــأيت يف الوقــت الــذي ترتفــع فيــه نســب التضخــم الســنوي ،فخــال
األشــهر األخــرة إقــرب معــدل التضخــم الســنوي مــن مســتوى  ،15%عنــد  14.8%يف يوليــو
املــايض ،يف الوقــت الــذي عــاىن فيــه املواطنــون خــال الســنوات األخــرة مــن معــدالت بطالــة
مرتفعــة نتيجــة التباطــوء االقتصــادي ،األمــر الــذي يجعــل الرضيبــة الجديــدة عامال مهــددا لقدرتهم
الرشائيــة.
كــا تتزامــن القيمــة املضافــة مــع حزمــة إجــراءات اقتصاديــة تحفــز عــى زيــادة األســعار ،األمــر
الــذي ســيزيد الضغــوط عــى املواطنــن ،وتشــمل تلــك االجــراءات تخفيضــات متوقعــة يف ســعر
العملــة املحليــة مقابــل الــدوالر وارتفــاع متوقــع يف أســعار الوقــود خــال العــام الجــاري .هــذا
و قــد تجاهلــت الحكومــة باملــرة أثــار الزيــادة الرضيبيــة عــى النمــو اإلقتصــادي ،حيــث أنــه مــن
الثوابــت اإلقتصاديــة أن رفــع الرضائــب اإلســتهالكية ،يــؤدي إىل إخفــاض ملحــوظ يف اإلســتهالك
العــام نتيجــة لزيــادة العــبء الــرايئ عــى املســتهلك النهــايئ يف ظــل ثبــات الدخــل اإلســمي
و إنخفاضــه الفعــي ،و ملــا كان اإلســتهالك النهــايئ مــن أهــم عوامــل النمــو االقتصــادي ملــر،
فمــن املتوقــع أن يكــون لتطبيــق النظــام الرضيبــي الجديــد أثــارا ً ســلبية حــادة عــى النمــو
اإلقتصــادي املرتنــح أساســاً.
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كيف وصلنا ايل تطبيق رضيبة القيمة املضافة؟
مل ينقطــع الحديــث حــول فلســفة العدالــة الرضيبيــة التــي تحتــاج مــر لتبنيهــا منــذ  12عامـاً ،وبــن
الرؤيــة التــي كانــت تطرحهــا الحكومــات املتعاقبــة ،والتــي كانــت تقــوم باألســاس عــى فلســفة
تخفيــف األعبــاء عــى «البيزنــس» (أصحــاب رؤوس األمــوال واملســتثمرين) لتنشــيط االقتصــاد،
والــرؤى التــي كانــت تطرحهــا املعارضــة بتبنــي رضيبــة تصاعديــة يرتفــع عبئهــا كلــا زاد حجــم
الــروة ،انتهــى األمــر تحــت حكومــات الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس لتطبيــق حزمــة السياســات
الرضيبيــة تعــد هــي األكــر انحيــازا ً للــركات عــى حســاب املواطــن .ويعــد بهــا التحــول لرضيبــة
القيمــة املضافــة هــو املشــهد األخــر يف درامــا « اإلصــاح الرضيبــي» التــي بــدأت مــن عهــد
حكومــة نظيــف وتنتهــي يف أجــواء مــن األزمــة املاليــة املهيمنــة عــى حكومــة الســييس.
كان تعديــل الرضيبــة عــى الدخــل مــن أوائــل امللفــات التــي ســارعت حكومــة أحمــد نظيــف ،التــي
شــكلت يف عــام  ،2004بتنفيذهــا ،ضمــن حزمــة مــن السياســات الهادفــة لتغيــر الفلســفة املاليــة
للبــاد لتصبــح أكــر انحيــازا ملجتمــع األعــال.

فبعــد حــوايل أربعــة أشــهر مــن تشــكيل الحكومــة يف صيــف  2004أعلنــت عــن نواياهــا تعديــل
قانــون الرضائــب عــى الدخــل ،وكان هــذا التعديــل مبثابــة تغيــر كبــر يف الفلســفة املاليــة
للدولــة ،إذ تقــول وزارة املاليــة إن القانــون الجديــد يغــر منــط السياســات املاليــة مــن تجميــع أكــر
قــدر مــن الفائــض االقتصــادي يف الخزانــة العامــة ثــم إعــادة توزيعــه وفقــا ألولويــات الدولــة ،إىل
« تــرك الجانــب األكــر مــن هــذا الفائــض ليقــوم بتوزيعــه املجتمــع».
ويعنــي هــذا التحــول تبنــي سياســة رضيبيــة تقــوم بــرك نســبة كبــرة مــن األربــاح تعــود إىل
جيــوب رجــال األعــال ،ال أن تخضــع للرضيبــة وتذهــب لخزانــة الدولــة ،مبعنــى آخــر ،أن تقــوم سياســة
الدولــة عــى تصــور أقــرب القتصــاد الســوق الكالســييك الــذي يعتقــد أن مــن مصلحــة رجــال اآلعــال
إعــادة ضــخ أرباحهــم مجــددا يف صــورة اســتثامرت تحقــق األهــداف العليــا للدولــة مثــل زيــادة
االنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل .لــذا إذا اكتفــت الدولــة باقتطــاع نســبة صغــرة مــن أربــاح الــركات
ســتتحمس الــركات بشــكل أكــر لالســتثامر ،وهــو مــا ســيمثل معادلــة ربــح – ربــح للطرفــن (
الدولــة واملســتثمر) ،حيــث ســتتيح الرضيبــة املنخفضــة عــى املــدى الطويــل للمســتثمر فــرص
أكــر للتوســع وخلــق األربــاح ،وســتتيح للدولــة وجــود قاعــدة أكــر مــن الــركات ( أو مــا تســميهم
مبمــويل الرضيبــة) ســيوفرون عوائــد رضيبيــة أكــر حتــى وإن كانــت النســبة املقتطعــة مــن

أرباحهــم أقــل مــن املــايض ،رمبــا هــذا مــا يفــر تبنــي الدولــة لشــعار ( مصلحتــك أوال) وقــت
الرتويــج لفلســفة القانــون الجديــد.
وســارعت الدولــة إلخــراج هــذا القانــون للنــور يف فــرة اتســم فيهــا االقتصــاد العاملــي باالنتعــاش
نســبيا ،مــا زاد مــن آمالهــا بــأن تســاهم تلــك االصالحــات الرضيبيــة يف جــذب معــدالت أكــر مــن
االســتثامر األجنبــي املبــارش ،ومــرر الربملــان القانــون الجديــد بعــد أقــل مــن عــام مــن تشــكيل
الحكومــة ،يونيــو .2005
وكانــت أبــرز االمتيــازات التــي منحهــا القانــون للمســتثمرين هــي تخفيــض نســبة الرضيبــة ،فوفق ـاً
للقانــون الســابق الصــادر قبــل حكومــة «نظيــف» فــإن مــن يحصــل عــى دخــل صــايف يقــل عــن 50
ألــف جنيــه يخضــع لرضيبــة  % 20وتصــل إىل  % 32ملــن يزيــد دخلــه عــى ذلــك ،وهــي الفلســفة
الرضيبيــة املســاة بالتصاعديــة ،مبعنــى زيــادة النســبة املقتطعــة مــن الدخــل الصــايف كلــا زاد
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هــذا الدخــل ،أو مبعنــى آخــر األكــر ثــراء تقطتــع الدولــة نســبة أكــر مــن دخلــه بطريقتــن ،األوىل
ألنــه بحكــم دخلــه األكــر ســيدفع رضيبــة بقيمــة أكــر والثانيــة ألن نســبة الرضيبــة ،النســبة املئويــة
املقطتعــة مــن الدخــل الصــايف ،تكــون نســبة أكــر مــن املفروضــة عــى أصحــاب الدخــول األقــل.
أمــا القانــون الجديــد فاكتفــى بالصــورة األوىل فقــط مــن العدالــة الرضيبيــة ،فســلم الــراء
املتصاعــد يبــدأ مــن مــا يتجــاوز ال  40ألــف جنيــه وصــوالً إىل ماليــن الجنيهــات ،يخضــع بأكملــه
لنســبة موحــدة مــن الرضيبــة التزيــد عــن . %20
لكــن ظــل مــدى القــدرة عــى نجــاح السياســة الرضيبيــة الجديــدة يف تعظيــم إيــرادات الدولــة أو
جــذب االســتثامر محــل جــدل ،خاصــة وأن االنتعــاش العاملــي اســتمر لفــرة قصــرة بعــد تطبيقهــا،
واصطدمــت طموحــات «غــايل» باألزمــة املاليــة العامليــة ســنة  ،2008والتــي جـ ّرت وراءهــا ركــودا ً
عاملي ـاً اليــزال مســتمرا ً إىل يومنــا هــذا.
وتعكــس البيانــات التاريخيــة كيــف كان لرضائــب االســتهالك دورا ً كبــرا ً يف ســد عجــز املوازنــة ،مــا
يظهــر مــدى اعتــاد الدولــة بشــكل كبــر عــى املواطنــن -وليــس الــركات -يف توفــر اإليــرادات
العامة.
فبحســب بيانــات الحســاب الختامــي زادت نســبة رضائــب الســلع و الخدمــات إىل جملــة اإليــرادات
الرضيبيــة مــن  % 27.1يف العــام املــايل  96/1995ايل  % 35.3يف الســنة املاليــة لعــام 14/2013
وبلغــت أعــى معدالتهــا خــال تلــك الفــرة يف العــام املــاىل 2012/2011عندمــا وصلــت إىل % 40
ومبقارنــة متوســط مســاهمة رضائــب الســلع والخدمــات يف إجــايل اإليــرادات الرضيبيــة عامليــا
نجــد أن املعــدالت املرصيــة تعــد مرتفعــة للغايــة.
فمتوســط إســهام هــذه الرضائــب يف الحصيلــة الرضيبيــة بــدول منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ( )OECDهــو . %20
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املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

ماذا حدث يف الرضائب بعد الثورة؟
يف الفــرة مــا بــن قيــام ثــورة ينايــر وإعــداد موازنــة العــام املــايل  2012-2011أعلنــت الحكومــة
عــن العديــد مــن املقرتحــات يف مجــال السياســات الرضيبيــة ،والتــي كانــت تحــاول االســتجابة
لتطلعــات القــوى املعارضــة لنظــام مبــارك ،ولكــن مل ينفــذ أغلبهــا.
ويف ظــل تفاقــم أزمــة نقــص النقــد األجنبــي خــال عــام  ،2012وهــي األزمــة التــي اســتمرت يف
التصاعــد حتــى الوقــت الجــاري ،ســعت الحكومــة التــي شــكلها الرئيــس الســابق محمــد مــريس
لتطبيــق حزمــة مــن السياســات الرضيبيــة إلقنــاع صنــدوق النقــد الــدويل بتقديــم قــرض ملــر،
وهــي السياســات التــي اعتمــدت جزئيـاً عــى التوســع يف رضيبــة املبيعــات حيــث تــم االعــان عــن
فــرض رضائــب عــي  25ســلعة ،ولكــن تــم ســحب تلــك التعديــات خــال ســاعات مــن االعــان عنهــا.1
ظــل الحديــث عــن قــرض صنــدوق النقــد الــدويل الئحــاً يف االفــق بدايــة عــام  .2013ولكــن هــذه
املــرة تــم إعــداد خطــة جديــدة لالصــاح االقتصــادي ليتــم تقدميهــا للصنــدوق بــدالً مــن التــي
تــم الرتاجــع عنهــا يف اواخــر  .2012واعتمــدت الخطــة الجديــدة عــى سياســات أخــف وطــأة مــن
السياســات الســابقة ،حيــث تقــرر زيــادة رضيبــة املبيعــات عــى  6ســلع فقــط بــدالً مــن ال-25
املعلــن عنهــم ســابقاً .وتصــدرت الســجائر مشــهد الزيــادة الرضيبيــة حيــث أصبحــت التوقعــات أن
تكــون املســاهمة األكــر إليــرادات الدولــة الرضيبيــة بإيــراد إضــايف متوقــع قيمتــه ب -3.5مليــار
جنيــه .زادت الرضائــب عــى مكاملــات التلفــون املحمــول مــن  15إىل  ،% 20وفرضــت  %10رضيبــة
مبيعــات عــى األســمنت والقضبــان الفوالذيــة بــدالً مــن % 5و  % 8عــى التــوايل .وشــملت الزيــادات
الرضيبيــة تبــغ الشيشــة ،البــرة ،النبيــذ املســتورد واملحــي ،وألول مــرة تفــرض رضيبــة يتحملهــا
املســتهلك عــى املرشوبــات الغــر كحوليــة بنســبة .2 % 25
وســعت الحكومــة التــي شــكلها الرئيــس الســابق محمــد مــريس الســتعادة مبــدأ التصعيــد يف
رضائــب الدخــل ،حيــث قــررت زيــادة الرضائــب املحصلــة عــى جميــع الــركات لتكــون  25%مقارنــ ً
ة
بالـــ % 20للــركات التــي تقــل ارباحهــا عــن  10مليــون جنيــه ســنوياً .وتقــرر إعفــاء مــن يقــل دخلهــم
مــن األفــراد عــن  5000جنيــه ســنوياً مــن دفــع الرضائــب مثلــا كان الحــال تحــت الرئيــس مبــارك
املخلــوع.
الجديــد يف القانــون املقــرح هــو انــه أخــذ املرصوفــات اليوميــة يف االعتبــار وأعطــي إعفــاءت
رضيبيــة تصــل إىل  7000جنيــه مــري ،وهــذا يعنــي أن الرشيحــة املعفيــة مــن الرضائــب تضمنــت
مــن يصــل دخلهــم إىل  12000جنيــه ســنوياً .وبتعديــل املــادة الثامنــة مــن قانــون الرضيبــة عــي
الدخــل تــم أيضـاً توســيع الرشائــح الرضيبيــة الثانيــة ،الثالثــة ،و الرابعــة ،بتقليــل الرضيبــة بنســبة %5
عــى كل مــن هــذه الرشائــح حتــى  250ألــف جنيــه ســنوياً (الرضيبــة  %15عــي الدخــل بــن  30و 45
ألــف جنيــه و  % 20عــي الدخــل بــن  45و  250ألــف جنيــه ،مــع زيــادة الرضائــب إىل  %25بــدالً من %20
إىل مــن يزيــد دخلهــم عــن  250ألــف جنيــه ســنوياً) ومتــت صياغــة التعديــات تحــت دعــوى اإللتــزام
بتحقيــق العدالــة اإلجتامعيــة ،باإلضافــة إىل كونهــا خطــوات قــد تجــدي يف الحصــول عــى قــرض
صنــدوق النقــد الــدويل.3
بعــد أحــداث  30يونيــو كانــت الحكومــة املؤقتــة وباألخــص وزيــر املاليــة حينــذاك «أحمــد جــال»
مســتمرة يف توجيــه تركيزهــا تجــاه رضيبــة القيمــة املضافــة ،حيــث انهــا حســب قولــه ستســاعد
عــى توزيــع رضيبــي أكــر عدالــة.

5

تطبيق رضيبة القيمة املضافة والعدالة الرضيبية يف مرص

يف ينايــر مــن عــام  ،2014تــم االعــان عــن إنــه ســيتم إصــدار قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة يف
نهايــة الشــهر ،والــذي ســترتاوح قيمتــه بــن  ، % 12-10ولكــن مل يتــم إصــدار هــذا القانــون خــال
العــام.4
إســتدعت التحــوالت السياســية التــي أطاحــت باإلخــوان معهــا التحــدث عــن العدالــة الرضيبيــة  ،لــذا
بــدأ الحديــث يف مــارس  2014عــن التفكــر يف تطبيــق رضيبــة دخــل إضافيــة بنســبة  %5ملــدة ثــاث
ســنوات عــى مــن يزيــد دخلــه عــن مليــون جنيــه ســنوياً مــن الــركات و األفــراد ليتــم متويلهــا
لخدمــة أو ملــروع ذات منفعــة عامــة.5
ســعت الحكومــة التــي شــكلها الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس إىل االعتــاد عــى رضائــب املبيعــات
لســد عجــز املوازنــة الــذي كان مســتمرا يف التفاقــم ،بنســبة  %18.7مــن الناتــج اإلجــايل عــام
 ،2015-2014حيــث زادت مــن الرضائــب عــى الســجائر واملرشوبــات الكحوليــة لتكــون الزيــادة الثانيــة
عــى الســجائر يف نفــس العــام ،بعــد زيــادة ســابقة متــت تحــت حكــم الرئيــس االنتقــايل عــاديل
منصــور ،و كان مصحوبــاً بتلــك الزيــادة قــرارا ً مــن الرئيــس الســييس بإلغــاء قــرار محمــد مــريس
بفــرض رضائــب عــي الســلع الســابق ذكرهــا.6
وتحــدث البيــان املــايل ملوازنــة عــام  2015-2014ألول مــرة -بعــد أحــداث  30يونيو-عــن رضيبــة
القيمــة املضافــة كجــزء مــن اإليــرادات الرضيبيــة املتوقعــة.
ثــم حدثــت زيــادة للمــرة الثالثــة يف عامــن يف رضائــب املبيعــات عــى الســجائر املحليــة
واملســتوردة مبوجــب قــرار رقــم  12لســنة  2015بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الرضيبــة العامــة
عــي املبيعــات ،ولكــن الزيــادة هــذه املــرة كانــت مصحوبــة بإعــان عــن توجيــه تلــك الزيــادة لصالــح
التأمــن الصحــي مبوجــب قــرار وزيــر املاليــة رقــم  120لســنة  ،2015وقــد تــم تقديــر االيــردات
الرضيبيــة للســجائر بعــد الزيــادة لتكــون  5مليــار جنيــه مــري .بعــد االعــان عــن هــذه الرضيبــة
ببضعــة أيــام  ،تــم االعــان عــن إلغــاء تخصيــص الرضيبــة للتأمــن الصحــي مبوجــب قــرار وزيــر املاليــة
رقــم  125لســنة .72015
مثــل النصــف األول مــن عــام  2015مواجهــة مبــارشة مــع ســيل مــن قــرارات تنــم أوالً وأخــرا ً عــى
الحــرص عــى مصالــح املســتثمرين .وكانــت البدايــة يف شــهر مــارس بالتزامــن مــع مؤمتــر دعــم
وتنميــة االقتصــاد املــري (املعــروف باملؤمتــر االقتصــادي) حــن صــدر قــرار قبــل بــدأه ببضعــة
أيــام بتخفيــض الرضائــب عــى الدخــول بحيــث ال تتعــدى  %22.5بعــد أن أن كانــت  %25عــى أصحــاب
أعــى الدخــول ،إضافــ ً
ة إىل إلغــاء  %5رضيبــة إضافيــة مؤقتــة كان قــد تــم اإلعــان عنهــا تحــت
عنــوان «رضيبــة الــروة» ليتــم تطبيقهــا عــى الذيــن تتعــدى دخولهــم املليــون جنيــه ســنوياً ،8أي
تخفيــض معــدل الرضائــب عــي الدخــل عــي األعــي دخــا مــن  30ايل .%22.5
م ـدَت رضيبــة كانــت
ج ِّ
ويف ســياق تراجعــات الحكومــة عــن زيــادة الرضائــب عــى دخــول البيزنــسُ ،
قــد أقرتهــا عــى مضاربــات البورصــة (رضيبــة األربــاح الــرأس ماليــة) واكتفــت بالرضيبــة الجديــدة
املطبقــة عــى التوزيعــات النقديــة عــي األســهم ،وهــا الرضيبتــان اللــذان يندرجــان تحــت قانــون
رضيبــة األربــاح الرأســالية الصــادر يف أبريــل .2014
جــاءت اعرتاضــات املســتثمرين عــى رضيبــة مضاربــات البورصــة مــع الــروع يف تطبيقهــا
عقــب صــدور الالئحــة التنفيذيــة لقانــون رضيبــة األربــاح الرأســالية يف فربايــر  ،2015حيــث زعــم
املســتثمرون أن الالئحــة غــر واضحــة مــا يصعــب االلتــزام بالرضيبــة ،وكان الــرد النهــايئ للحكومــة
بتأجيــل العمــل بالرضيبــة عــى مضاربــات ملــدة ســنتني حفاظــاً عــي التنافســية مــع األســواق
املحيطــة.9
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املوقف النهايئ:
يف ظــل عجــز الحكومــة عــن التوســع يف تطبيــق رضائــب الدخــل عــى الفئــات األكــر ثــراء أو عــى
األربــاح الرأســالية ،ظلــت رضائــب املبيعــات هــي املجــال األكــر جاذبيــة للحكومــة لتحقيق إيــرادات
إضافيــة تســاهم مــن خاللــه يف ســد عجــز املوازنــة.
كذلــك توقعــت الحكومــة ىف مــروع موازنــة العــام املــايل الجــاري الزيــادة يف رضيبــة
املبيعــات بأكــر مــن  50مليــار جنيــه عــن مــروع موازنــة العــام املــايض ،لتســاهم بنســبة 39.7%
يف إجــايل اإليــرادات الرضيبيــة ،وذلــك يف ســياق مســاعيها لتمريــر قانــون رضيبــة القيمــة
املضافــة خــال هــذا العــام عــر الربملــان.
ونهايــة نهيــب بالحكومــة واملهتمــن بالشــأن اإلقتصــادي املــري أن الرضائــب اإلســتهالكية،
بغــض النظــر عــن كونهــا غــر عادلــة مبــدأً وأثــرا ً ،فهــي ســاح ذو حديــن يجلــب زيــادة يف الحصيلــة
الرضيبيــة عــى املــدى القريــب ويؤثــر ســلباً عــى اإلقتصــاد واملواطــن املســتهلك عــى املــدى
املتوســط و البعيــد؛ ويعــد اإلعتــاد عليهــا كطريــق لســد العجــز حــاً غــر مســتدام ملشــكلة
بنيويــة يف اإلقتصــاد املــري ال حــل لهــا إال بتغيــر النظــرة الحكوميــة التــي ال تــرى املواطــن إال
كمســتهلك رشه يجــب الحــد مــن إســتهالكه بــدالً مــن ممــول ومــوكل عليهــا حاميــة مصالحــة التــي
تبــدأ بالحاميــة اإلســتهالكية وضــان الحــد األدىن مــن الحيــاة الكرميــة وال تنتهــي بخــط الطريــق
لتنميــة إقتصاديــة مســتدامة.
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