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 الفنيمنذ القدم عرفت المجتمعات الضرائب وتطورت أشكالها وأهدافها وتنظيمها 
تشير حضارتها الفرعونية وتاريخها  والتي، ومن هذه المجتمعات كانت مصر والقانوني

، فقد تاريخ اإلنسانية فيالضرائب  دافعيالقديم كان أول  المصريإلى أن  اإلنساني
القرن الثالثين الفترة من خالل على أرضها  الضريبيالتنظيم  شهدت مصر بداية نشأة

 1قبل الميالد حتى الرابع قبل الميالد

وهو ما  .بلغ تأثيرحياتنا اليوم أ فيتؤثر  الضريبيةت وليس هناك من شك أن السياسا
 جوهرية،مع ما تطرحه من قضايا  واالشتباك فهمها،يستدعى منا بذل الجهد لمحاولة 

وفى هذا اإلطار اخترنا مبدأ قانونية الضريبة باعتباره أحد أهم األركان الضمانة لتحقيق 
 فيومدى تأثيره  المبدأ،فإننا من خالل هذا البحث سنناقش هذا  .العدالة الضريبية

 فيوسوف نتناوله  إيضاحياً، وسنتخذ من ضريبة المبيعات نموذجاً بية،الضريالسياسات 
 سبعة أفرع رئيسية:

 

 الفرع األول: تعريف الضرائب.

 : أنواع الضرائب.الثانيالفرع 

 الفرع الثالث: قواعد فرض الضريبة.

 .المصري الضريبيالفرع الرابع: النظام 

 الفرع الخامس: العدالة الضريبية.

 مبدأ قانونية الضريبة.الفرع السادس: 

 المبيعات ومبدأ قانونية الضريبة. السابع: ضريبةالفرع 

 

 علم المالیة العامة والتشریع المالي المصري، الطبعة األولى-بد المتعالأ.د/ ذكى ع -1 
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 الفرع األول: 

 تعريف الضرائب

 

مبلغ نقدى تقتطعھ الدولة ( بأنھا الضریبةتعریف  لفقھاء والخبراء االقتصادیین إلىیتجھ أغلب ا
من ثروة األفراد بصفة نھائیة، وذلك لتغطیة النفقات العامة،  أو غیر مباشر جبراً، بشكل مباشر

لذا فمن الصعوبة وصفھا  2)المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة فيولتحقیق أغراض التدخل 
غراض اقتصادیة وتوجیھ لتحقیق أ أیضا وسیلة تدخل فھيبأنھا أداة لجبایة األموال وفقط 

تعكسھا االستراتیجیة  التيسیاسة العامة للدولة ترتبط بال فھي 3واجتماعیة وسیاسیة معینة
االقتصادیة من خالل السیاسات المختلفة ومنھا السیاسات المالیة ذات الوسائل واألدوات 

 .4ذلك الضریبة فيالمختلفة بما 

 :5، بأنهاعناصر الضريبةومن واقع التعريف السابق يمكن استخالص  

 

 :لصالح الدولةشخاص من ثروة األ مالي اقتطاعالضريبة  .1

حینما كانت المجتمعات تقوم على المقایضة  ،ساسا عیناأ تجبي-قدیما-الضریبةكانت  قدفل
من  یدفعونھا-بالضریبةالملتزمون -د فكان االفرا .والمبادلة. إذ كان دور النقود محدودا

و یلتزمون بتقدیم أ "،و كانوا یلتزمون بتقدیم عمل للدولة " نظام السخرة، أمحاصیلھم مثال
 شیاء لھا.أ

ن الضریبة النقدیة ھي السائدة نتیجة لتحول المجتمعات من فإ ،المعاصرةالمجتمعات  فيما أ
ة العینیة غیر مالئمة للتطبیق صبحت الضریبأبحیث  ،النقودالذي یقوم على  العینياد االقتص

 ة:سباب عدأل

 180ص  -القاھرة  –دار النھضة العربیة  -المالیة العامة -د/ عبد الحفیظ عبد هللا عید -2 
 3ص  2010دار النھضة العربیة -دور السیاسة الضریبیة في التوزیع القطاعي لالستثمار في مصر –د جمال الدین أبو بكر محمد  -3 
 5مرجع سابق ص  –د/ جمال الدین أبو بكر محمد  -4 
 النھضة العربیةدار  1989 –الوسیط في علم المالیة العامة  –قسم االقتصاد والمالیة العامة بكلیة الحقوق جامعة طنطا -د/ محمد حاتم عبد الكریم -5 
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النشاط االقتصادي وتقوم ببعض المشروعات  فيصبحت الدولة تتدخل أ ،العملیةفمن الناحیة  
ن المجتمع یتعامل أوطالما  المشروعات، هعلى الدولة تمویل االنفاق على ھذبنفسھا. ومن ثم ف

وسیعوق  ،مشروعاتھان تحصیل الدولة للضریبة عینا لن یمكنھا من االنفاق على اف بالنقود،
 قیامھا بھا.

للضریبة سیكبد الدولة نفقات مرتفعة لجمع  لعینيان التحصیل اف التحصیل،ومن ناحیة تكلفة 
لى نفقات إ باإلضافة منھا،فضال عن احتماالت تلفھا وفقد جزء  وتخزینھا،المحاصیل ونقلھا 

 وصیانتھا. الصوامع،و أجور القائمین على تلك المخازن أو التخزین،ماكن أبناء 

ین تكالیف االنتاج من نھا ال تفرق بضریبة العینیة تعتبر غیر عادلة ألن الاف العدالة،ومن حیث 
تفرق بین قدرة االشخاص على العمل  كما ال. بالنسبة للمحاصیل ألخرىمن منطقة خر وفرد آل

 تقدیم عمل ما للدولة. فيبالنسبة للضریبة العینیة الممثلة 

ولكن ذلك ال یعنى  نقدا.-الحاليالعصر  في-نھا تفرض أالضریبة  فيساس ن األألذلك نجد 
نشاھد بعض التطبیقات للضریبة  فما زلناالعصر الحدیث  فياض صور الضریبة العینیة انقر

قل من سعر أسعار أمقابل  للدولة-منھاو جزء أ-ثل االلزام بتورید محاصیل معینة العینیة م
 اقتطاعاً (ولیس  )مالي اقتطاع(ن الضریبة أذلك فقد اعتبرنا لو ". ضریبة مستترة"السوق 

عتبارات اال یخل بأن ذلك یتعین أال إائمة حتى یمكن تغطیة كافة الصور الق فحسب، )نقدیاً 
 ساسا.ألحدیث من حیث كون الضریبة نقدیة المجتمع ا

شخاص لخزانة العامة للدولة. ومفھوم األشخاص لیؤول للي یتم من ثروة األااالقتطاع الم وھذا
شخاص االعتباریة العامة األ یشملأن شخاص الخاصة كما یمكن فراد واألھنا یمتد لیشمل األ

ھو ن كان دور وأثر الضریبة بالنسبة لألشخاص العامة وإ الضریبة.قد تفرض علیھا  التي
صال مملوكا للدولة بمفھومھا أیعتبر  ھن ما تدفعأحیث  األداء،ولي دور رقابي لتقییم درجة األبال

 .)منھا والیھا(الواسع 
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 :ونهائيته االقتطاعجبرية  –2

إذ ال تقوم الدولة  .نھ ال یتوقف على رضا دافع الضریبةأ جبریاً،والمقصود بكون االقتطاع 
عمال السلطة العامة. فالدولة تنفرد وحدھا بتحدید أ بعقد اتفاق منفصل مع كل فرد فھو عمل من

 النظام الضریبي.

، الشعب ثليممتضم  التيلبرلمانات من خالل ا تتقرر-الحدیثالعصر  في- ن الضریبةأحقیقة 
عن الحقیقة ال تنفي صفة الجبر  هاغ الشرعیة على الضریبة. ولكن ھذسبوال یتعین موافقتھا إل

 فيمامھ أفرد الخاضع للضریبة حیث ال خیار ن العبرة ھنا بالأل معھا،الضریبة وال تتعارض 
 –بما لھا من سلطة-ولذلك فھو ان امتنع عن الدفع تستطیع الدولة  دفعھا.و عدم أدفع الضریبة 

 .موالھ لتحصیل ضریبتھا منھأن تلجأ للتنفیذ الجبري على أ

مثل الثمن  األخرىیرادات العامة ار یمیز الضریبة عن بعض مصادر اإلجبوعنصر اإل 
فراد مع یعقدھا األ التي االختیاریةومثل القروض  ،المدفوع مقابل خدمات المشروعات العامة

 الدولة برضاھم الشخصي.

ن دافع الضریبة ال یحق لھ استرداد قیمة ألى إانما ینصرف  ،ن االقتطاع نھائيأى ومعن
تحت ھذا  للدولةذ أن ما دفعھ إ .یھ فوائد علیھاأ یتقاضىن أولیس لھ  المدفوعة،الضریبة 

 وتنقطع صلة دافعة بھ. العامة،یؤول نھائیا الى خزانتھا  المسمى

ال یستطیع  ھادة عما ھو مستحق علیة كضریبالزین الفرد دفع مثال مبلغا بأولیس معنى 
لى ما إن ینصرف أبلغ الضریبة المستحق قانونا دون فالمقصود بالنھائیة نھائیة م . استرداده

 مع الشرعیة والعدالة. واال كان متعارضاً  ذلك،اد على ز

الجبریة  والقروض-عامةبصفة –الممیز لھا عن القروض العامة  رالعنص ھيونھائیة الضریبة 
دافع القرض لھ حق استرداد  نالقروض نفتقد ھذا العنصر أل ھذه ففيمنھا بصفة خاصة. 

ما یحصل على فوائد ومزایا عن ھذا القرض  وكثیراً  ھجلأعند حلول  )صل القرض(أ قرضھ
 تحدث بالنسبة للضریبة. ال-بینا كما-أموروھي  سداده.لى حین إ
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 :الضريبةعدم وجود مقابل محدد لدافع  – 3

 ھ.یقابل دفع ما-ذاتھھو - ھلیست ملزمة بأن تعطی بھا،فالدولة حین تقتضي الضریبة من المكلف 
 ضرائب.ذ ال یوجد ثمة نفع خاص یعود علیھ من دفع الضریبة مھما بلغت قیمة ما دفعھ من ا

نھائیا اذ تنقطع صلة الفرد بما دفعھ  .ونتیجة لھا ،ولعل ھذا العنصر ھو مفاد نھائیة الضریبة
بذلك  المقصودن أذ إ .ن من دفع الضریبة ال یستفید منھاأاالداء. ولكن كل ذلك لیس معناه  بھذا

اتھا ككل دون تمییز بین فرد تقدم لھا الدولة خدم التيالجماعة  في بصفتھ عضواً  ھستفادتا
ضوء ما تم دفعھ من  فيو أللضریبة  ھیس استفادتھ بصفة شخصیة بسبب دفعول وآخر،

 ضریبة.

فع الرسم یحصل على مقابل محدد من ان دأذ إصر ھو ما یمیز الضریبة عن الرسم وھذا العن
دق یصوھو ما  .ساس سبب دفعھ للرسماأل فيبل ان ھذا المقابل ھو  .خدمات الدولة لما دفعھ

موالھم ودخولھم أوراد نتیجة لما طرأ على ثرواتھم فعلى مقابل التحسین الذي یدفعھ األیضا أ
 من زیادة بسبب المشروعات والخدمات العامة.

یعود على ھذا  جل نفع عامأالمجتمع من  فيعضوا  ھن الممول یدفع الضریبة بصفتالذلك ف
 ن عائد الضریبة ھو نفع عام ولیس نفعاً أذ إ .نفع خاص یعود علیھ أليدون نظر  المجتمع،

 .خاصاً 

 

 :تحقيق النفع العام – 4

ن الغرض من الضریبة ھو تحقیق أعشر درجت القوانین على النص على منذ القرن الثامن 
شباع حاجاتھم الخاصة إ فيستخدام حصیلتھا امراء من للملوك واأل وذلك منعاً  ،المنفعة العامة

 موال.وتبدید األ

ابان فكرة الدولة الحارسة  البدایة، ففي العامة.تطور مفھوم المنفعة ، لتطور دور الدولةوتبعا 
اقتصر مفھوم المنفعة العامة على مفھوم مالي یقتصر على تمویل النفقات العامة التقلیدیة ولذلك 

 و االجتماعي نظراً أالنشاط االقتصادي  فيث ال تتدخل بحی )لضریبةاحیاد (ظھر مفھوم 
 لمعاصرة ذلك المذھب الفردي الحر.
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یدي للدولة ال یعنى حیاد مجرد تمویل االنفاق التقل يفن تحدید غرض الضریبة أوالحقیقة 
 تأثیراتھا االقتصادیة واالجتماعیة. انعدام أي الضریبة،

رض وال یمكن الزعم بھ بالنسبة للدور والتأثر إذ ان الضریبة تؤثر غالى فالحیاد ھنا قاصر عل
 .ھو لم نستھدفأسواء استھدفنا ذلك  االقتصادیة واالجتماعیة الحیاة في

ثم تحول المفھوم المالي لیشمل الجوانب االقتصادیة مع تطور دور الدولة من مجرد الحراسة 
المفھوم لیشمل متد ھذا اومع زیادة تدخل الدولة  وممارستھ.النشاط االقتصادي  فيالى التدخل 

غراض االجتماعیة تصادیة فحسب وانما تحقیق األلیة واالقاغراض الماأل فقط تحقیقلیس 
ادة وفى إع واالدخار،االنتاج واالستھالك  فيداه مؤثرة أصبحت الضریبة أضا بحیث یأللدولة 

 توزیع الدخل القومي للمجتمع.
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 :الثانيالفرع 

 أنواع الضرائب 

 

 :تصنف الضرائب وفق أسس مختلفة من أهمها

 

 :االقتصادية لوعاء الضريبة يحدد نوعها الطبيعة )1(

على رأس المال (الضریبة العقاریة، ریع رؤوس األموال المتداولة)، نمیز ھنا بین الضریبة 
والضریبة على الدخل (ضریبة دخل األرباح، وضریبة الرواتب واألجور)، والضریبة على 
االستھالك (الضریبة على المبیعات، والضریبة على القیمة المضافة، والضریبة على اإلنفاق 

 الكمالي).

 

 :غير مباشرة مباشرة وضرائب ضرائب )2(

فالضریبة المباشرة تستقر على المكلف وال یستطیع نقل عبئھا، ویتم تحققھا بشكل اسمي 
بموجب جداول تحقق بالمكلفین وتفرض حین حصول المكلف على الدخل أو رأس المال 

ریع رؤوس  ضریبة-العقاریةعلى المبیعات  الضریبة-األرباحومنھا: الضریبة على دخل 
 .األموال المتداولة

أما الضرائب غیر المباشرة فھي الضریبة التي یدفعھا مكلف ثم ینقل عبئھا إلى شخص آخر، 
وتفرض على واقعة معینة دون إمكان تحدید المكلف، كما أنھا تفرض عند استعمال الثروة 

 .االستھالك) ضرائب-الجمركیة الضرائب-اإلنتاجومنھا: (ضریبة 

وتعّد الضریبة على القیمة المضافة من أھم الضرائب غیر المباشرة وتم تطبیقھا بأكثر من مائة 
من إجمالي الموارد  %50دولة وبأشكال مختلفة، وتشكل ھذه الضریبة في فرنسا ما یزید عن 
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نھا طبقت في العدید من الدول النامیة ضمن سیاسة اإلصالح االقتصادي ومن أالضریبیة، كما 
 .تونس-المغرب-األردن-لبنان :ذه الدولبین ھ

 

 :النوعية والضريبة الموحدة على الدخل الضرائب )3(

یعتمد نظام الضرائب النوعیة على أساس التمییز بین الدخول وفقاً لمصادرھا، ثم إخضاع كل 
مصدر من مصادر الدخل إلى ضریبة نوعیة مستقلة لھا وعاء وسعر خاص بھا، أما نظام 

د فیعتمد على تجمیع الدخول الصافیة للمكلف من كافة مصادرھا في وعاء الضریبة الموح
واحد ثم فرض ضریبة تصاعدیة على مجموع ھذه الدخول دون تمییز بین طبیعة أو مصدر 
ھذه الدخول واتباع إجراءات موحدة في التحقق والتحصیل، وذلك بعد استبعاد مبالغ معینة 

یز الضریبة الموحدة بمراعاتھا للمقدرة التكلیفیة لمراعاة الظروف الشخصیة للمكلف، وتتم
للمكلف بشكل أفضل من الضرائب النوعیة، وتطبق الضریبة الموحدة على الدخل في العدید 

 من دول العالم المتقدم وبعض الدول النامیة.
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  الفرع الثالث:

 قواعد فرض الضريبة

 

ض رند فع مراعاتھایجب  التيساسیة مم القواعد األكتابة ثروة األ فيدم سمیث آوضع 
القواعد  هصبحت ھذأو 6وتحصیل الضریبة لتحقیق التوازن بین الصالح العام والصالح الخاص.

قیاسا على  عالن حقوق الممولین""إبل وسماھا البعض  للضریبة،سس التقلیدیة تمثل األ
 القواعد ھي: هعالن حقوق االنسان" وھذ"إ

 :قاعدة العدالة-1

عباء الدولة تبعا أتحمل  فيعضاء المجتمع أن یسھم كل أدم سمیث بقاعدة العدالة آقصد 
ومفاد  .عباء الضریبیة یكون بالتناسب مع دخولھماأل فيفراد سھام األإن أ أي’ لمقدرتھم النسبیة

ن زیادة دخل الفرد تقترن دائما بزیادة ما حصل خذ بالضریبة النسبیة على الدخل ألذلك األ
 التي ھين الضریبة النسبیة وحدھا إولذلك ف ،مات الدولة لتحقیق ھذا الدخلمن خد ھعلی

 تتضمن تحقیق العدالة الضریبي.

 عبئاكثر أنھا ن الضریبة النسبیة تصطدم بالعدالة ألأالحدیث یري  المالين المفكر أحین  في
لى إ ھجن ھذا الفكر یتإعة لذلك ففعلى ذوي الدخول الصغیرة منھا على ذوي الدخول المرت

نھا أ باعتبارتراعي المقدرة التكلیفیة لكل ممول على دفع ضریبة  التيالضریبة التصاعدیة 
 .7كثر واقعیةأتحقق العدالة بصورة 

الة الضریبیة یقرن المفكر المالي الحدیث بین الضریبة التصاعدیة وبین دوفى صدد تحقیق الع
 علىتقریر االعفاءات والمزایا الضریبیة لمواجھھ االعتبارات الشخصیة وتكالیف الحصول 

سعار المختلفة للضریبیة تبعا لنوع الدخل المحقق لتحقیق خذ ھذا الفكر باألأكذلك ی. الدخل
 8لفكرة العدالة الضریبیة.عباء كأساس األ فيالمساواة 

 

 مرجع سابق -د/ محمد حاتم عبد الكریم -6 
 مرجع سابق –د/ محمد حاتم عبد الكریم  -7 
 مرجع سابق -د/ محمد حاتم عبد الكریم -8 
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 :قاعدة اليقين-2

بحیث یعلم كل فرد قیمة ما علیھ  تحكم،القاعدة ضرورة تحدید الضریبة بوضوح ودن  همفاد ھذ
 الضریبة وكیفیتھ. هداء ھذأوموعد  ضریبة،من 

 فيوھو ما یعنى  .ن عدم وضوح ذلك یسفر عن تحكم القائمین على تحصیل الضریبةأإذ 
 قد قال:  "دم سمیث"آن أالنھایة الفساد وعدم العدالة. فقاعدة الیقین ترتبط بقاعدة العدالة حتى 

 ".قل سوءا من القلیل من عدم الیقینأان عدم العدالة الشدید "

مع  ءبحیث یتحول ھذا العب ھان تجعلھ یعتاد علی ھالمالي علی للعبء-بیقین-الممولومعرفة 
 قل معنویا.ھ الممول على األلى مصروف ال یحس بإالوقت 

 

  : الدفع فيقاعدة المالئمة -3

 نشاطھ،وطبیعة  الممول،تھا متناسبة مع ظروف ءاداء الضریبة وإجراأن تكون مواعید أیجب 
لى إیدفعھ  ھالدفع فال تمثل عبئا علی فيحتى تكون مالئمة لھ  دخلھ،على  ھومواعید حصول

 التھرب منھا.

 تحصیلھا-للممول –بات من المالئم تن الضریبة على المرأالدفع مثال تعنى  فيمة ءفقاعدة المال
ن الضریبة على انھایة العام. وكذلك ف فيعلى مرتبھ ولیس  ھول كل شھر عند حصولأ ھمن

 9راضي الزراعیة من المالئم تحصیلھا بعد فترة جمع المحاصیل.دخل األ

 

 :نفقات الجباية فيقاعدة االقتصاد -4

وإذا  .خريأ جھةوبقاعدة العدالة من  جھة،القاعدة بالغرض المالي للضریبة من  هترتبط ھذ
ال أالتمویل الالزم للدولة فمن المنطقي  توفیر-أغراضھامن بین -كانت الضریبة تستھدف 

ولعل ذلك  .الجدوىالحالة عدیمة  هھذ فيذ تصبح إ .جبایتھا فيتضیع حصیلة الضریبة كنفقات 
 عن الضرائب العینیة ذات تكلفة الجبایة المرتفعة. سباب العدولأحد أكان 

 مرجع سابق -د/ محمد حاتم عبد الكریم -9 
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 ھمما تقدم االستفادة في بحقھم-ضرائبفعوه من دنتیجة لما - فراد المتعلقةوكذلك حقوق األ
جبایة  فيال تبدد حصیلة ما دفعوه أتفرض على الدولة  درجة،قصى الدولة من خدمات أل

سالیب المختلفة الضریبة. فعلى الدولة رفع كفاءة جھاز التحصیل الضریبي واالختیار بین األ
قل ما أالممولین وبین دخل الخزانة العامة  ھن یكون الفرق بین ما دفعأللتحصیل كي تضمن 

و أن البدیل عند عدم كفایة الموارد العامة للتمویل ھو فرض ضرائب جدیدة أخاصة و یمكن،
 10فراد.على األ عبئاصدار الجدید وجمیعھا تمثل و اإلألتجاء للقروض العامة اال
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 الفرع الرابع:

 المصري الضريبيالنظام  

 

إلى العصر الحدیث  في المصري الضریبيللنظام  التشریعيیذھب البعض للتأریخ للتطور 
والذي فرضت بمقتضاه  1949 لسنھ 14 األجنبیة صدر القانون رقم االمتیازاتلغاء إبعد  11أنھ

كسب  وعلى رباح التجاریة والصناعیةواأل المنقولةس األموال ویرادات رؤإ علىة ضریب
 .)ةالمھن الحر واألجور وأرباحالعمل (المرتبات 

یرادات اإلعلي  والذي بموجبھ فرضت ضریبة عامھ  99 قانون رقمالصدر  1949 وفي سنھ
صبحت الضریبة بمقتضاه تتناول أرباح المھن الحرة أو 1950 لسنھ 146 ثم صدر القانون رقم

 227قانون رقمالثم صدر ، ضریبة (كسب العمل) ھن غیر التجاریة بشكل مستقل عن و الم
ھ موجبب الذي 1973لسنھ  14 ثم القانون رقم، بفرض ضریبة األمن القومي  1956 لسنھ

 ھطلق علیأوھو ما  1978سنھ ل 46 ثم صدر القانون رقم ، ادھة للجضافیإفرضت ضریبة 
 ر قانون الضریبة الموحدة رقماصدالممھدة إل المرحلةثم جاءت ، "قانون العدالة الضریبیة "

فھ الضرائب الملحقة مثل لغاء كاإوالذي بموجبھ تم تخفیض الضریبة و 1981لسنة  157
 النوعیةعلي نظام الضریبة ھذا القانون بقي أو من القومي وضریبھ الدفاع والجھاتضریبة األ

 علي دخل األشخاص الطبیعیین متوجا بالضریبة العامة علي الدخل.

 

خذ بھا المشروع أنظام الضریبة الموحدة التي  لىإ لالنتقالالتمھید  في القانونھذا ولقد ساھم 
بشأن الضریبة  2005لسنة  91ثم جاء القانون  ،1993لسنة  187القانون رقم  بصدور

 .بشأن الضریبة على العقارات 2008لسنة  196رقم ثم القانون  الدخل،الموحدة على 

من نوعین من الضرائب: الضرائب یتشكل  المصري الضریبي إن النظاملذلك یمكن القول 
والضرائب غیر المباشرة شأن (الضرائب  ،)المباشرة شأن (الضرائب على الدخول والثروات

 12على السلع والخدمات).

 2008الطبعة األولى -2005لسنة  91قانون الضریبة على الدخل رقم الوجیز في شرح -دم عبد المولى محمد مرسى -11 
 1994طبعة –دار النھضة العربیة –الوجیز في الضرائب على الدخل -د/ السید عبد المولى -12 
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 :أوًال: الضرائب المباشرة

 .الثرواتو الدخولتفرض على  التيالضرائب  وھي

 :13الضرائب على الدخل .1

 ضرائب على الدخلو  ضرائب عقارية :وتنقسم إلى قسمین رئیسیین

  :الضرائب العقارية )أ(

ضرائب مفروضة على اإلیراد الناتج عن ملكیة الثروة العقاریة، ولذا تسمى مجازا  وھي
الضریبة  ھي األولىضریبتین من ھذا النوع:  المصريالضرائب العقاریة. ویعرف التشریع 

تفرض على اإلیراد الناتج  وھي، 1939لسنة  131، ویحكمھا القانون األطیان الزراعیةعلى 
 والتيتقوم بتقدیرھا لجان إداریة،  التيتتخذ وعاءا لھا القیمة اإلیجاریة عن الملكیة الزراعیة و

وقد كانت تعتبر أھم الضرائب على اإلطالق من ناحیة  سنوات.كقاعدة عامة مدة عشر  تسري
 الحصیلة حتى الحرب العالمیة الثانیة.

، وھى تسرى على االیرادات الناتجة عن ملكیة المبانيالضریبة على  ھي الثانیةوالضریبة 
، ویتحملھا المالك، وتتخذ وعاءا لھا صافى القیمة االیجاریة المتخذة أساسا لربط المباني

 %20مخصوما منھ  التقدیرياالیجار  إجماليعن  الماضي فيالضریبة، وكانت تحسب 
لقانونھا القدیم رقم  وفقایانة وذلك یتكبدھا المالك بما فیھا الص التيلمقابلة المصروفات المختلفة 

تحددھا لجنة أنشأھا القانون  والتي.، واآلن تحسب على القیمة السوقیة للعقار 1954لسنة  56
وفقا  2013تطبیقھ بدایة من یولیو  فيومن المزمع البدء  2008لسنة  196الجدید رقم 

 14لتصریحات رئیس مصلحة الضرائب العقاریة المصریة

 

 

 

 مرجع سابق –د/ السید عبد المولى  -13 
 14-  

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=892899&  
 راجع تصریحات حسن عباس رئیس مصلحة الضرائب العقاریة المصریة

 من خالل الرابط التالي  30/12/2012بموقع الیوم السابع  
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  :ى الدخلالضرائب عل )ب(

 2005لسنة  91ال قانونوأصبح ینظمھا  ،1981لسنة  157وكان ینظمھا القانون 
 وتشمل الضرائب التالیة:

على إیراد رأس  وتسري: الضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة -
تنتجھا السندات، وأذون الخزانة، والقروض،  التيالمال المنقول كالفوائد وغیرھا 

 ..... الخوالدیون، والودائع والتأمینات

على اإلیراد الناتج من العمل  وتسري الضريبة على األرباح التجارية والصناعية: -
أرباح المھن والمنشآت التجاریة والصناعیة  صافي فيیتمثل  والذيورأس المال، 

 أو تلك المتعلقة بالحرف.

أرباح المھن  صافيعلى  وتسري: على أرباح المهن غير التجارية الضريبة -
یمارسھا الشخص بصفة مستقلة ویكون  التيالحرة وغیرھا من المھن غیر التجاریة 

على أرباح كل مھنة أو نشاط ال یخضع  تسري. كما فیھا العمل األساسيالعنصر 
 لضریبة أخرى.

حكمھا (دون المعاشات)  فيا وتفرض على المرتبات وم الضريبة على المرتبات: -
تدفعھا الحكومة وغیرھا من األشخاص االعتباریة العامة إلى كل شخص مقیم  التي

حكمھا (دون المعاشات)  فيعلى المرتبات وما  تسريمصر. كما  فيأو غیر مقیم 
تدفعھا الجھات األخرى من شركات ومنشآت وجمعیات وھیئات خاصة وأفراد  التي
 الخارج ولكن عن خدمات أدیت لمصر. فيمصر أو  فيشخص مقیم  أيإلى 

ضریبة تكمیلیة للضرائب النوعیة السابقة.  وھي الضريبة العامة على الدخل: -
یحصل علیھ األشخاص الطبیعیون  الذياالیراد الكلى  صافيوتفرض على 

االیراد الكلى  صافيالضرائب النوعیة السابقة. وتفرض على  إلحدىالخاضعون 
الضرائب النوعیة  إلحدىھ االشخاص الطبیعیون الخاضعون یحصل علی الذي

 الزراعیة وایراد العقارات المبنیة. األراضيذلك ایراد  فيالسابقة، بما 

االرباح السنویة لشركات  صافي: وتفرض على الضريبة على شركات األموال -
 بنفس-عامبشكل –مصر أیا كان الغرض منھا. ویتحدد وعائھا  فياالموال المشتغلة 

 یتم تحدید وعاء الضریبة على األرباح التجاریة والصناعیة.  التيالطریقة 
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 :الضرائب على الثروة  .2

یعرف ضریبتین تتخذان عناصر الثروة وعاءا لھا،  المصري الضریبيووقد كان النظام 
 الوارث.نصیب  صافيالتركة، والضریبة على  إجماليالضریبة على 

قیمة تركة  صافيوتفرض ھذه الضریبة على  التركة: إجماليالضريبة على  )أ(
بھا والھبات،  الموصيتشمل األموال الثابتة والمنقولة واألموال  والتيالمتوفى، 

 وكذلك سائر التصرفات للورثة خالل الخمس سنوات السابقة على الوفاة.

وتسمى رسم األیلولة على التركات. وتفرض  :الضريبة نصيب على الوارث )ب(
الضریبة على  فيیتم تحدیدھا كما  التيوارث من التركة نصیب ال صافيعلى 

 التركة. إجمالي

 التركة وأعاد تنظیم الضریبة على نصیب الوارث. إجماليإال أن المشرع ألغى الضریبة على 

 ویشرف على تنفیذ ھاتین الضریبتین مصلحة الضرائب.
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 15:ثانياً: الضرائب غير المباشرة

 :یليعددا من الضرائب على السلع والخدمات أھمھا ما  المصري الضریبيیعرف النظام 

أھم الضرائب غیر المباشرة، وتعرفھا مصر منذ  وھي :الضرائب الجمركية -1
 على الواردات. رئیسيالقدم. وتفرض بشكل 

لسنة  11القانون  الحاليالوقت  فيوینظمھا : الضريبة العامة على المبيعات -2
الضرائب على االستھالك. بشأن  1981لسنة  133 حل محل القانون والذي 1991

وتفرض على السلع المصنعة محلیا والمستوردة إال ما استثنى منھا بنص خاص، 
كما تفرض على الخدمات الواردة بالجدول المرفق بالقانون، ویبلغ سعر الضریبة 

من قیمة الخدمات  %5من قیمة السلعة، كما یبلغ السعر  %10بصفة عامة 
 للضریبة.الخاضعة 

 وھي 1981لسنة  111القانون  الحاليالوقت  فيوینظمھا  :ضرائب الدمغة -3
تفرض على المحررات والعقود واالوراق والمطبوعات والسجالت، وتمتد ھذه 
الضریبة أیضا لتشمل غیر ذلك من العملیات كالمراھنات والیانصیب والموازین 

 والدراجات واستھالك الكھرباء والغاز.

عددا من الضرائب غیر المباشرة أقل أھمیة  المصري الضریبيلنظام كذلك یعرف ا -4
 ...الخ.المالھيمثل رسوم السیارات ورسوم التسجیل ورسوم 

لتتحول ضریبة المبیعات إلى ضریبة  المصري الضریبيكما كان یتم تھیئة الوضع  -5
على ضریبة  2013ینایر  فيأدخلت  التيعلى القیمة المضافة ولكن التعدیالت 

  الحاليالوقت  فيبیعات تشیر إلى إرجاء العمل بالضریبة على القیمة المضافة الم
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 :الفرع الخامس

 العدالة الضريبية 

 

نھ یرد على الحریة یتعین عدم التوسع فیھ أل استثناءن الضریبة تمثل أمما ال شك فیھ 
-المجتمع فيلحة المشتركة الحریة نتیجة المص هتقیید لھذ أين إفراد. ومن ثم فقتصادیة لألاال

 جلھا فقط.أالمصلحة العامة فحسب ومن  هحدود تحقیق ھذ فين یكون أ یتعین

كبر أنفس الوقت  وھي فيلیة للدولة. اھم الموارد المأ من-الحدیثالعصر  في–فالضریبة 
 االعتباراتإقامة توازن بین  الضروريمن  ھنإولذلك ف ،المجتمعفراد أعباء المالیة على األ

وبمعنى  أخري، جھةالعدالة من  اعتباراتوبین  ،جھةالمالیة واالقتصادیة واالجتماعیة من 
 16خر یتعین التوفیق بین صالح الدولة وحقوق االفراد ومصالحھم.آ

ن یقوم أیجب  التي والمبادئحد أھم األسس تعد أ فكرة العدالة الضریبیةأن  لم یكن غریباً لذا 
 حدة على ضریبة كل ممولي بین األعباء توزیع في العدالة تتحقق أنكعلیھا النظام الضریبي 

 الضرائب ممولي بین األعباء توزیع في العدالة نفسھ الوقت في تتحقق وأن عادلة، بصورة
 اصطالح فالعدالة ، العدالة مدلول تحدید في األساسیة المشكلة ولكن بشأنھ خالف ال ذلك  جمیعھا

 الضریبیة العدالةألن  البحت، االقتصادي للتحلیل – المحاوالت من العدید رغم – یخضع ال
 الذي والمكان والزمان، الكاتب، آلراء وفًقا والتعدیل للتغییر وقابل ونسبي غامض ذاتي معیار
 ما الصعاب من یعتریھا خاصة بصفة الضریبیة والعدالة عامة بصفة العدالة وتعریف فیھ، یكتب

   17الجمال أو الخیر، أو الحق، لتعریف محاولة أي یعتري

واقتصادیة  سیاسیة انعكاسات ولھ حساسو أخالقي مفھوم الضریبیة العدالة مفھوم إن
 حجم زاد عندما صحیح علمي إطار ضمن وتأصل الضریبیة العدالة مبدأ تبلور وقد ،واجتماعیة

 فكان الضریبة، بوطأة یشعر المكلف وأصبح العامة، التكالیف بالمقابل وزادت العامة، النفقات
 طبقة من یختلف نسبي مفھوم الضریبیة العدالة مفھوملذلك نجد  بعدالتھا، المطالبة من البد

 أي عامة، ضریبة بتطبیق العدالة یرى قد فالغني أخرى، إلى دولة ومن أخرى، إلى اجتماعیة

 مرجع سابق –د محمد حاتم عبد الكریم  -16 
–نابلس  –جامعة النجاح -كلیة الدراسات العلیا-بحث منشور على االنترنت لنیل درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة –زیاد أحمد عرباسى  -17 

 2008فلسطین 
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 بإسھام أي التضحیة، في المساواة في الفقیر یراھا حین في جمیعھم، المكلفین على نسبتھا بتوحید
 تبًعا الدول بین العدالة مفھوم ویختلف والعائلیة، المادیة حالتھ وفق للدولة العامة باألعباء المكلف
   .18امنھ لكل واالقتصادي السیاسي للنظام

 أنھم إال العامة، المالیة علماء بین الضریبیة العدالة تعریف صیغ في االختالف من الرغم علىو
 على الضرائب تعمل وأن العامة، النفقات تمویل في نصیبھ ممول كل یتحمل أن على متفقون
 في التوزیع إعادة على تعمل أن أي المجتمع، في واالقتصادي االجتماعي التفاوت حّدة تخفیف
 الخدمات تمویل في األغنیاء فیساھم وفئاتھ، المجتمع طبقات بین تقّرب بحیث والثروات، الدخول
 ككل، الضریبي النظام على الضریبیة العدالة تنصرف أن بذلك یقصدون وھم للفقراء المقدمة
 من أكثر من الدولة في الضریبي النظام یتكون فعندما حدة، على ضریبة كل نطاق ولیس

 في العدالة عدم عیب أن ذلك عادلة، غیر لكونھا الضرائب ھذه إحدى انتقاد الخطأ فمن ضریبة،
 نظاًما الضریبي النظام یبقى بحیث أخرى ضرائب بآثار ُیلغي قد المتعددة الضرائب بعض

 19عادالً. ضریبًیا

 

 :مناهج العدالة الضريبية

 وجسد ،كان ذلك عن قصد حصیلتھا ربماالعدید من الحكومات ال تھتم بالضرائب إال من ناحیة 
تحمل  فيألن مبدأ العدالة سیاساتھا الضریبیة وربما كان بدون قصد  في واضحاً  انحیازاً  ذلك

األعباء الضریبیة لم یكن قد تبلور بعد مما أدى إلى تغلیبھا مبدأ وفرة الحصیلة على سائر 
 فيات حول مفھوم العدالة الضریبیة والنظری  المناھجالضریبیة األخرى ومنھا العدالة  المبادئ

 المنفعة، والقدرة على الدفع، والضرائب مناھج: وھي ،المفھوم اھذ إلیضاح محاولة منھا
 20.الوظیفیة

 

 

 

 

 مرجع سابق –زیاد أحمد عرباسى  -18 
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 :21أوًال: منهج المنفعة العامة

توزیع األعباء الضریبیة،  فيالعدالة بین الممولین  لتحقیق-طویلةولفترة –استخدم ھذا المنھج 
الضریبة مقابل منفعة ویعتبر نصیب دافع الضرائب من جملة األعباء  المنھج تعتبرفوفقا لھذا 

 22الضریبیة نصیباً عادالً إذا تكافأ أو تناسب مع ما یعود علیھ من منافع اإلنفاق العام.

یحصل علیھا من  التيیدفعھا الفرد تحدد بناًء على المنفعة  التيالضریبة وبمعنى آخر أن مقدار 
بتقدیم خدمات عامة ینتفع منھا األفراد،  تقوم-المنھجتبعاً لھذا -فالدولة استخدام المرافق العامة 

 التيعلى األفراد تبعاً لمقدار المنفعة  الضریبيتتحقق العدالة البد من توزیع العبء  ولكيلذلك 
 یستمدھا كالً منھم من ھذه الخدمات.

 إال أن ھذا المنھج قد واجھتھ االعتراضات اآلتیة:

عادت على كل فرد من أفراد المجتمع من الخدمات العامة  التيافع صعوبة قیاس المن -1
 تقدمھا وتوفرھا الدولة لألفراد. التي

الفقراء  مطالبة-ذلكمعنى -إن معنى تحدید أساس توزیع الضریبة على منھج المنفعة -2
تقدمھا  التيبتحمل معظم األعباء الضریبیة ألنھم یحتاجون وینتفعون بتلك الخدمات 

 الدولة.
صعوبة تحدید المنتفعین بالخدمات الحكومیة، فعلى سبیل المثال فإن الخدمات التعلیمیة  -3

ال تقتصر على االفراد المتعلمین فحسب بل تتعداھم إلى أسرھم وأصحاب االعمال 
المستفیدین من إمكانیاتھم والناشرین للكتب والصحف وھكذا ھناك منافع غیر مباشرة 

 یصعب تحدیدھا.
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 :23نهج القدرة على الدفعثانياً: م

-المنفعةمنھج  وھو-السابقیلتزم بھا كل ممول وفقاً للمنھج  التيإذا كان مقدار الضریبة 
بمقدار ما یعود علیھ من منافع، فإننا اآلن أمام منھج یتحدد فیھ مقدار الضریبة تبعاً  یتحدد

 الدفع. تبعاً لمقدرتھ على أيأعباء الجماعة  فيلمقدرة الممول على المساھمة 

یتحملھ  الذيتحمل األعباء الضریبیة بمعنى أن العبء  فيوالقدرة على الدفع تعنى المساواة 
یتحملھا كل ممول واحدة، وال یتحقق  التيالممولین ال یكون واحداً إال إذا كانت التضحیة 

تحدد  التي ھيظروف الممول عند فرض الضریبة ألنھا  االعتبار فيذلك إال إذا أخذنا 
 .االعتبار فيتعنى وضع األعباء العائلیة وإعفاء حد أدنى للمعیشة  والتيمقدرتھ التكلیفیة 

على معیارین لتحقیق العدالة الضریبیة وھما العدالة األفقیة  االعتمادووفقا لھذا المنھج سیتم 
 والعدالة الرأسیة:

 :المعيار األول: العدالة األفقية -

المراكز االقتصادیة  فية الضریبیة بین الممولین المتماثلین المعامل فيومعناه المساواة 
الذین لھم نفس القدرة على الدفع، وبمعنى آخر تحمل أصحاب المقدرة الواحدة نفس المقدار 

 من الضرائب.

 العدالة الرأسية:: الثانيالمعيار  -

االقتصادیة  المراكز فيوھو یعنى اختالف المعاملة الضریبیة بین الممولین غیر المتماثلین 
مستوى المقدرة على الدفع وبمعنى آخر أن األفراد الذین یحصلون  فياألفراد المختلفین  أي

 على دخل مختلف سیدفعون ضریبة مختلفة.

یتضمن اآلخر ویكملھ ألن مبدأ المساواة بین األشخاص  والواضح أن كال المنھجین
شخاص المختلفین أو غیر المتماثلین، المتماثلین یعنى بمفھوم المخالفة عدم المساواة بین األ

یفقد داللتھ إذا لم یتحقق المنھج األول. ومن مزایا مبدأ المقدرة على  الثانيكما أن المنھج 
تعد أكثر عدالة، وفى كل الدفع أنھا تعد وسیلة مالئمة لحل كافة المشاكل باإلضافة إلى أنھا 

 یصلح-الدفعمنھج المنفعة ومنھج القدرة على  – من المنھجیناألحوال یصعب القول بأن أیاً 

 مرجع سابق –د/ عاطف محمد موسى  -23 
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 فيالغالب  الرأيالنظم الحدیثة، لذا یتجھ  فيبمفرده لخدمة كافة أغراض السیاسة المالیة 
 .24یتأثر منھا ذلك التيالنظم الدیمقراطیة إلى األخذ بالمنھجین السابقین معاً وفى الحدود 

 

 :25ثالثاً: منهج الضرائب الوظيفية

تنطلق الفكرة األساسیة لھذا المنھج من مفھوم ال جدال فیھ بین علماء المالیة العامة 
واالقتصاد على ضرورة إشراف الدولة وتوجیھھا لكافة النشاطات االقتصادیة بغیة تحقیق 

علیھا أن تستخدم كل ما لدیھا  ینبغيسبیل قیامھا بھذه الواجبات  فيأھداف المجتمع والدولة 
 تطرق كافة السبل المشروعة وفقاً ألیدولوجیات المجتمع. من أدوات وأن

یضمن تحقیق اآلثار المطلوبة من  الذيوتوزیع الضرائب وفقاً لمنھج الوظیفیة ھو التوزیع 
الضرائب كالضریبة المرتفعة على استھالك سلعة من السلع بقصد تقلیل استھالكھا أو على 

لإلنفاق وتشجیع االدخار عن طریق  االستھالك بقصد محاربة التضخم وإنقاص المیل
 .26االعفاءات والحوافز إلى غیر ذلك من وسائل تحقیق األھداف العامة

تحدد  التي ھيوتأسیساً على ذلك فإن أھداف المجتمع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 
 ھياآلثار االقتصادیة الالزمة لتحقیق ھذه األھداف واآلثار االقتصادیة المرغوب إحداثھا 

 .27فرضھا على المجتمع ینبغي التيتحدد نوع أو أنواع الضرائب  التي

أن تكون معتدلة  ینبغي القوميتحقق توازن االقتصاد  لكيلذا یمكن القول بأن الضریبة 
یساھم فیھا جمیع أبناء األمة ومن تظلھم سماؤھا كل على قدر طاقتھ وفى حدود موارده 

ظفین الممتازین یؤدون واجبھم متوخین الدقة والعدالة وأن یعھد بتطبیقھا إلى نخبة من المو
 .28دون إفراط أو تفریط
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 :أهداف العدالة الضريبية

للعدالة الضریبیة عدة أھداف منھا المساواة بین األفراد أمام الضرائب، مراعاة المقدرة التكلیفیة 
  عیةاالجتمااستغراق الضریبة للوعاء بأكملھ، وأخیراً العدالة  للممول، وعدم

 :29الضرائب أمام المساواة أوًال:

 ولیس كلھا، الضرائب أعباء بذلك ونعني ،بتساو الضریبیة األعباء األفراد یتحمل أن بھا ویقصد
 :وھي المساواة غرض إلى للوصول كثیرة نظریات وھناك منھا، بعًضا

 :التضحية في المساواة نظرية-أ

 تكون أن خالل من تتحقق الضریبي العبء توزیع في المساواة أن أساس على النظریة ھذه تقوم
 المنافع مجموعثلھا یم التضحیة وھذه فرد، لكل بالنسبة واحدة الضریبة دفع عن الناشئة التضحیة

 المساواة التضحیة في بالمساواة یقصد وقد الضریبة، مبلغ بدفع منھا الفرد یحرم التي االقتصادیة
 المساواة بأنھا التضحیة في بالمساواة یقصد وقد .نفسھ المبلغ فرد كل یدفع أن أي المطلقة،
 كون التفسیر ھذا وینتقد النسبیة، بالضریبة یعرف ما إلى یؤدي وھذا النسبیة،

 األخیرة إن إذ الحقیقیة، ولیس الظاھریة، التضحیة في المساواة سوى تحقق ال النسبیة الضریبة

 .متقاربة ودخولھم األفراد ثروات كانت إذا إال تحقق، ال

 :للتضحية األدنى الحد نظرية- ب

 شكل في یتم، أن یجب األفراد على الضرائب عبء توزیع أن أساس إلى النظریة ھذه تستند
 یمكن، ما أقل الضرائب دفع عن الناشئة مجموعھم في المكلفون یتحملھا التي التضحیة تصبح

 یصیب بما منھا فرد، كل یصیب ما لمقارنة التضحیات قیاس صعوبة النظریة ھذه تكتنف لكن
 بتفاوت تتفاوت ضریبة صورة في معین مبلغ من المكلف حرمان عن الناشئة فالتضحیة اآلخر،

 الدخل فين متساوی المكلفون ھؤالء كان وإن حتى وسلوكھم، ومزاجھم، تحصیلھم، في المكلفین
 .والثروة
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 :30للممول التكليفية المقدرةمراعاة ثانياً: 

 االقتصادیة المقدرة حسب یتم أن یجب الضریبي العبء توزیع أن أساس إلى النظریة ھذه تستند
 ملموسة، موضوعیة عناصر إلى باالستناد المقدرة ھذه وتقاس الضریبة، دفع على لألفراد
 ھذه وتأخذ الضریبة، لفرض كأساس واستخدم ،الً مقبو المبدأ ھذا أصبح ولقد .والثروة كالدخل
 على الفرد مقدرة زادت كلما أّنھ أساس على التصاعدیة للضرائب تسویتھا في عدالتھا النظریة

 .ضریبًیا عبًئا یتحمل أن توجب الدفع

 

استغراق الضريبة الوعاء بأكمله أو االنتقاص منه  ثالثاً: عدم
 :31بدرجة كبيرة

لیس ھناك شك أن الضریبة تتخذ وسیلة لتوزیع أعباء النفقات العامة على األفراد وفق أسس 
التطبیق إال أنھ ال یجوز أن تفرض الضریبة ویحدد وعاؤھا بما  فيالتشریع أو  فيعادلة سواء 

 .32منھ بدرجة جسیمة االنتقاصیؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة علیھ الضریبة كلیة أو 

ن الضرائب ال تفرض إال على الدخل ألنھا تتكرر سنویاً فیجب أن یكون الوعاء واألصل أ
التجدد أما إذا تجاوزت الضرائب دخل األفراد وامتدت إلى  فيتغترف منھ مماثالً لھا  الذي

 وھذا ما تأباه العدالة. 33القوميرأس المال المنتج لھذا الدخل فإنھا تلتھم تدریجیاً رأس المال 

عدم امتداد  وھي-األصلیةعلى رأس المال یعد مخالفة للقاعدة الضریبیة  وفرض الضرائب
تمر بھا الدولة  التيفرضھا إلى األزمات المالیة  فيالسبب  ویرجع-المالالضریبة إلى رأس 

إذا الضرائب على رأس المال تشكل وعاًء تكمیلیاً ال یلجأ المشرع إلى فرضھا  34أثر الحروب
و لفترة محدودة بحیث ال تستغرق الضریبة الوعاء بأكملھ أو بجانب إال استثناء لمدة واحدة أ

 الضریبیة.ویعد ھذا من أھداف العدالة  35جسیم منھ 
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مصر ھذا المبدأ وقضت بعدم دستوریة فرض الضریبة  فيوقد أیدت المحكمة الدستوریة العلیا 
إلى أن  واستندت 1976لسنة  107فرضت بالقانون رقم  والتيالفضاء  األراضيعلى 

منھ بدرجة كبیرة مما یتعارض مع  االنتقاصالضریبة سوف تؤدى إلى زوال رأس المال أو 
 .36قاعدة العدالة االجتماعیة

لسنة  111فرضت بالقانون رقم  والتيوكذلك قضت بعدم دستوریة ضریبة الدمغة النسبیة 
 197137.من دستور  38المادة  فيوذلك لمنافاتھا للعدالة االجتماعیة المنصوص علیھا  1980

 

 :38االجتماعيةالعدالة  رابعاً: تحقيق

یقصد بالعدالة االجتماعیة ضمان حد أدنى من المعیشة للمواطنین وتحقیق تكافؤ الفرص أمامھم 
 فيالثروات والدخول ومراعاة أن یكون ما یتحملھ المواطن من تضحیات  فيوتقلیل التفاوت 
توزیع عادل لعبء  أيیاً مع مبدأ القدرة على الدفع األعباء المالیة متماش فيسبیل المساھمة 

 .39الضریبة

أن یسعى إلى تحقیق العدالة االجتماعیة باستخدام الضریبة من خالل  الضریبيفعلى المشرع 
التقلیدیة الضریبیة عرض الحائط فلم یعد یقنع باستخدام  ضارباً باألغراضالعدالة الضریبیة 

الضریبة لألغراض المالیة واسترداد الموارد المالیة من خالل توزیع عادل للنفقات وإنما یقصد 
 .40على وجھ الخصوص تحقیق إصالحات اقتصادیة واجتماعیة ومالیة

دالً وفقاً لمقدرة كل منھم التكلیفیة، فالعدالة الضریبیة تعنى توزیع األعباء بین األفراد توزیعاً عا
(الضرائب) دون اإلضرار  والمقدرة التكلیفیة تعنى قدرة الممول على تحمل األعباء العامة

 بمستوى معیشتھ أو بقدرتھ االنتاجیة.
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 السادس:الفرع 

 مبدأ قانونية الضريبة
 

یعد مبدأ قانونیة الضریبة أحد أھم أركان العدالة الضریبیة. فالقانونیة ال تعنى مجرد صدور 
ملزم لألفراد ولكن تعنى أیضا أن یكون ھذا النص من خالل  قانونیاشكل نص  فيالضریبة 
وأن تكون القواعد الواردة بالنص متوافقة مع الضمانات الدستوریة بشأن  منتخب،برلمان 

ھذه القواعد لتحقیق  انحیازفضالً عن  العامة،مواجھة السلطات  فياألفراد حمایة حقوق 
وأال  العام،لتحقیق الخیر  طبیعتھالھا وفقا لما تملیھ  الفنيكأن یتوافق التنظیم  العام.الصالح 

.... ولتبیان جوھر مبدأ قانونیة  الضریبيأو تستغرق كل الوعاء  الجبائيیسیطر علیھا الھدف 
استلزمھ  الذيوالشكل  الضرائب،ساس القانوني لفرض األدعى األمر تناول الضریبة یست

 الممولین.الدستوریة لحمایة  والمبادئ إلصداره،الدستور 

 :لفرض الضريبة القانونيأوًال: األساس 

ھمیة حسم ھذا الموضوع أوتبدو  .ضریبةلتكییف القانوني لالالمالي حول  الفقھ في الرأي انقسم
فھم جوھر  وبالتاليتھا ساس القانوني للضریبة ھو الطریق للتعرف على طبیعن تحدید األأ في

 القانونیة.مبدأ 

 41:تجاھینإلى إھذا الصدد  فيراء الفقھیة ویمكن تصنیف األ

 :ول: الضريبة عقد مالياأل االتجاه -1

ك ان ھنأوھم یرون  عشر.القرنین الثامن عشر والتاسع  فيالعدید من الكتاب  االتجاهتبنى ھذا 
فراد بمقتضاه تلتزم الدولة بتقدیم األ وبین-للجماعةكممثل  –برم بین الدولة أقد  مالیاً  عقداً 

 همن " مقابل قیام الفرد بدفع الضریبة كمقابل لھذمثل خدمة األ"فراد الخدمات العامة لأل
ي لد –فال یوجد فرق جوھري  المبادلة،خذ شكل أودفعھا ی لألمن،ا نفالضریبة تعد ثم الخدمة.

 داء الضریبة وشراء السلع.أ بین- االتجاهھذا 

الوسیط في  –عن د/ محمد حاتم عبد الكریم -1979دار النھضة العربیة -النفقات العامة واالیرادات العامة –د. رفعت المحجوب: المالیة العامة  -41 
 1989-علم المالیة العامة
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 :ساس القانوني للضریبة عدة نتائج نوجزھا فیما یليالعقد المالي ھو األ اعتبارولقد ترتب على 

ال تزید أوبناء علیھ یتعین  .نتاجن الثمن یتحدد بنفقة اإلإن الضریبة ثمن الخدمة فأ ) طالما1(
 فيستخدام حصیلتھا امن مثال. كذلك یتعین لتحقیق األ الضریبة عن القدر الالزم من النفقات

 تمویل النفقات العامة العادیة دون غیر العادیة منھا. في أيھذا الصدد فحسب 

خذ مر یقتضي األن األالذلك ف. وو الفقراءأغنیاء ن یكون واحد سواء األأن الثمن یتعین (ب)أ
ومن ثم فمن  السلعة،المطلوب من  زاد كلمان منطق الثمن ھو زیادتھ أذ إ النسبیة،بالضریبة 
من دخل بنسبة  ھحصل علیھا كل فرد بمقدار ما حصل علی التين تقاس الخدمة أالطبیعي 

 للتكاسل. ولذلك اعتبرت الضریبة التصاعدیة معطلة لنمو الثروة وعقوبة للنجاح ومبرراً  ثابتة.

 فيسھام مختلف الظروف علیھم اإل فيفراد ن جمیع األإن الخدمة تقدم للجمیع فأطالما (ج)
ن تكون عامة ترتیبا على عمومیة الخدمة أفالضریبة یجب  دخولھم.عباء المالیة بنسبة األ

 المقدمة من الدولة.

راء حول تكییف طبیعة ھذا العقد المالي ما بین كونھ عقد تفرعت األ االتجاهوفى داخل ھذا 
 الرأي فيومرد ھذا التفرع  إنتاج،شركة و عقد أ تأمین،عقد  ھو كونأ الخدمات،لتورید 

وذلك على التفصیل ’ تحدید المقابل المادي الذي یحصل علیة دافع الضریبة  فياالختالف 
 االتي:

 :هو عقد توريد خدمات الماليالعقد  -1.1

فراد بدفع الضریبة كمقابل لما ن العقد مفاده قیام األألى إمیث" ویذھب سدم آیتزعم ھذا الفریق" 
تقدمھا الدولة لدافع  التيال ثمنا للمنافع إتقدمھ لھم الدولة من خدمات. فالضریبة لدیھم لیست 

 الضریبة.

 ویترتب على ذلك التكییف ما یلي:

 الممول من منفعة ھتساوي الضریبة مع ما یحصل علی-

وھو ما  .الممول من دخل ھل علیما حص تقاس بمقدار التيالمنفعة  هتناسب الضریبة مع ھذ
 ومن ثم ضرورة زیادة الضریبة مع زیادة الدخل. الدخل.یرتب تزاید المنفعة مع تزاید 

فرض الرسوم وتضییق فرض الضرائب بحیث تفرض الرسوم على الذي یستفید  فيالتوسع -
ق التعلیم المرافق كأن یمول مرف همباشرة من المرافق العامة "وتمول حصیلة الرسوم نفقات ھذ

 
 

27 



ال تقبل  التيرض الضرائب لتغطیة النفقات العامة فویقتصر  "من المصروفات الدراسیة
 ".من مثال" الدفاع واأل االنقساممنافعھا 

نھ یتخذ فھو غیر واقعي أل أخري. جھةمن  هوقصور جھة،عدم واقعیتھ من  الرأيویعیب ھذا -
ن الفقراء یستفیدون من أل واقعيمر غیر أوھو  لھ.ساسا أمن التناسب بین الضریبة والمنفعة 

فضال عن صعوبة تحدید نصیب كل فرد من  ضرائب،من  ھالخدمات العامة أكثر مما یدفعون
 المنفعة.

فیبرز من خالل عجزه عن تفسیر سداد الضرائب الحالیة لقروض عقدتھا  الرأيقصور ھذا  
 حوال.كل األ فيوض الضریبة من تلك القر هحیث ال یستفید دافع ھذ سابقة،جیال أ

 :العقد المالي هو عقد تأمين -2.1

فراد بین الدولة واأل ضمنين ھناك عقد تأمین ألى إیذھب الفریق الثاني وعلى رأسھ مونتسكیھ 
 أفضل.موالھم للتأمین على الجزء الباقي واالنتفاع بھ بصورة أفراد جزءا من بموجبھ یدفع األ

 والضریبة ھي قسط التأمین. المؤمن،والفرد ھو  لدیھ،فالدولة ھي المؤمن 

 التأمین.محل  الشيءن یتناسب قسط التأمین الضریبة مع قیمة أعند ھذا الفریق  الطبیعيومن 
 "رأس المال والدخل" موالولذلك تتناسب الضریبة مع األ

من داخلیا نھ یقصر دور الدولة على تحقیق األأ فيلھذا التكییف  ھوینحصر النقد الموج-
فراد عند األ بتعویض-لدیھالمؤمن  وھي-نھ یعجز عن تفسیر عدم قیام الدولة أكما ، وخارجیا

 الضرر. فين عاقبت المتسبب او تعوضھم،فراد ولكنھا ال فالدولة تحمى األ الضرر،تحقق 

 :نتاج خدماتإهو عقد شركة  الماليالعقد  -3.1

والجماعة  خدمات.نتاج ھو عقد شركة إل المالين العقد ألى القول بإ الرأينصار ھذا أیتجھ 
الحصول على المنافع العامة المشتركة  فيفرادھا أیشترك  التيالشركة ه عبارة عن ھذ

الشركة.  هدارة ھذإمجلس  فھيما الدولة أمن والطرق....) نتاج كالدفاع واألإلالضروریة ل
 هنتاج ھذإدارة بمجلس اإل ن یساھم بدفع حصة من النفقات الالزمة لقیامأولذلك فعلى كل منتج 

ع روبناء علیھ فان نفقة االنتاج ھنا تشمل ثمن عوامل االنتاج وما یدفعھ المش والمنافع.الخدمات 
ن تفرض على رأس المال ولیس أ یجب-الفریقلدي ھذا -الضریبة ومن ثم فان  ضرائب.من 

 ن تتناسب مع رأس المال المنتج.أكما یجب  الدخل.على 
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وھو  الفقراء،كثر من أغنیاء بالخدمات العامة نتفاع األان مفاده لم یكن موفقا أل الرأيولكن ھذا 
غراض المادیة فحسب حتى المجتمع قاصرة على األ في ةن الحیاأمر یتنافى مع الواقع كما أ

 الجماعة بالدولة ھي شركة انتاج. إن صلةیقال 

 :بصفة عامة المالينقد فكرة العقد  -4.1

 االجتماعينھا نبتت من فكرة العقد أ الماليلى فكرة العقد إن نوجھھ أھم نقد یمكن ألعل -
 .ولذلك یصدق علیھا كافة ما وجھ لنظریة العقد االجتماعي من نقد .كأساس لتكوین الدولة
 انھار. وطالما قد االجتماعيالتطور  ھنتجأ يتاریخفراز إاتفاقیا بل  فالدولة لیست تنظیماً 

 التعاقدي للضریبة. األساس-بالتالي-یسقط للدولة،ساس التعاقدي األ

تجھ تكذلك فأن تلك الفكرة یدحضھا الواقع فیما یتعلق بالتناسب بین المنفعة والضریبة. إذ -
 نھا عالقة عكسیةأحین یؤكد الواقع  في طردیة،ن العالقة بینھما ألى إالفكرة 

 فيصد الحد من سلطات الملوك ت بقأقد نش المالين فكرة العقد أ ھي تاریخیاً  ةوالحقیقة الثابت-
 الدولة.ساس تعاقدي للعالقة بین الملك والشعب بدال من نظریة سیادة أفرض الضرائب بوضع 

ساءة استخدام سلطتھم في فرض إالملوك عن  ءثناإفي  م تنجح كثیراً لن تلك الفكر إورغم ذلك ف
 الضرائب.

  :امن الماليضتجاه الثاني: نظرية التاإل-2

أن  إلىفریق من الكتاب  اتجھ-للضریبة وبالتالي-ساس التعاقدي للدولة فكرة األ انحسارمع 
 الجماعة.من في فكرة التضامن القومي الذي یعد أساس كنما یإاألساس القانوني للضریبة 

وعن تحقیق  العامة،شباع الحاجات إلة عن ئومس اجتماعیة،فراز تاریخي وكضرورة إفالدولة ك
 وحتىجیال. بین مختلف األ وأبین الجیل الحالي  المجتمع، سواءخل دا االجتماعيالتضامن 

بما لھا من  المجتمع،فراد أ علىفھي تفرض الضرائب  اإلشباع،ي احتیاجات تمویل ھذا بتل
تزمون بالمساھمة في لفراد فھم مما األأ االجتماعي.سیادة وسلطة علیھم وتحقیقا للتضامن 

عباء وتطبیقا لفكرة التضامن القومي. ومن ثم فان الضریبة ھي توزیع لأل كیداً أعباء الدولة تأ
 فراد الجماعة. أالعامة التي اقتضاھا التضامن القومي بین 

 ذلك النتائج اآلتیة: علىویترتب  -

تحدید  اومن ثم فالدولة لھ ولیست تعاقدا مع األفراد. السیادة،عمال أان الضریبة عمل من -
 تنظیمھا الفني بل تحصیلھا جبرا. الضرائب وفرضھا ورسم
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كأساس  الممول،ال تربط بین الضریبة والمنفعة التي حصل علیھا  القومي،ان فكرة التضامن -
 العامة.عباء في األ ةالمساھم علىانما العبرة في ذلك مقدرة الممول و الضریبة.لتحدید قیمة 

الضریبة أي خضوع كل أفراد بالضرورة عمومیھ  زملتست االجتماعي،ان فكرة التضامن -
الذین یقیمون  الوطنء بناأدفعھا) بما في ذلك  علىن أعفي غیر القادرین او حتى( الجماعة لھا

 موالھم فیھ.أتوجد  أوجانب الذین یقیمون داخل الوطن واأل الخارج،في 

 ةجیال السابقة بحصیلامن القومي یجیز التزام الجیل الحاضر بسداد قروض األضان الت-
  األجیال.ن التضامن القومي یمتد لیشمل التضامن یبن أل ائبھ،ضر

 :الضريبيأساس توزيع العبء -3

في فكرة  نھا تتحددأوعرفنا  الضریبة،تحدید األساس القانوني لفرض  اتجاھاتبعد عرض 
 نأ إلىشارة ن استكمال العرض یستوجب اإلاف االجتماعي،وفكرة التضامن  المالي،العقد 
تأسیساً على  المجتمع، فيبین األفراد  الضریبيالعبء  األساس لتوزیع االفكرتین كانتھاتین 

 قانونا.فرض الضریبة أنھما أساس 

األفراد وفقا  علىكانت فكرة العقد المالي ھي األساس في توزیع العبء الضریبي  لقد- 1.3
كانت  متي-النظریة هھذوفقا ل- ذ تكون الضریبة عادلةإ (المنفعة الحدیة المتساویة).ة لنظری

یحصل علیھا الممول من الخدمات العامة تساوي المنفعة الحدیة التي كان المنفعة الحدیة التي 
ھذا  ھكان سیحصل علیھا الممول من الخدمات الخاصة فیھا لو لم تقتطع الضریبة من دخل

لالستخدام العام المنفعة الحدیة یساوى  الخاص للدخل لالستخدام أن المنفعة الحدیة أي الجزء،
 لألنفاقوالمنفعة الحدیة  الضریبيتربط بین التضحیة الحدیة لالقتطاع نظریة للدخل. فھي 

 التفصیالت الفردیة " معیار شخصي" ةا مراعاھذلك فعلیلو .العام

فقد اعتمد على  ،فراد وفق فكرة التضامن االجتماعيتوزیع العبء الضریبي على األ أما- 2.3
لى ما إنھا ال تنظر أ فيتختلف عن النظریة السابقة  )، وھيالحدیة المتساویةالتضحیة (نظریة 

المالي المنفعة ناتجة عن اعتماد فكرة العقد  ةكانت مراعا منفعة إذاالممول من  ھیحصل علی
 التيوحدات المنفعة  فيلى التسویة بین كل الممولین إالنظریة  هتنظر ھذ الثمن، وانما على

 قل تضحیة جماعیة ممكنة"أ" بما یضمنھا الضریبة تاقتطع

التزام الدولة بتحقیق  ھن منبعأقل تضحیة جماعیة ممكنة كان محل اختالف رغم أولكل حساب 
قل تضحیة جماعیة تتحقق متى أن ألى إفذھب رأي  العام.كبر قدر من رفاھیة ممكنة بنشاطھا أ

لى إخر وذھب الرأي اآل الممولین.مختلف  لدي-الضریبةبعد - المتبقیةتساوت المنفعة الحدیة 
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"بصرف النظر عن  اقتطعتھا الضریبة التينھا تتحقق متى تساوت المنفعة الحدیة للنقود أ
ن أل المتبقیة،النھایة عن تساوي الدخول  فيوھو ما یسفر  الممولین،لدي كل  "المنافع المتبقیة
 تصاعدیة.ن تكون أالضریبة البد و

 

 :لفرض الضريبة الدستوريثانياً: الشكل 

فإن مبدأ المشروعیة یعنى أن تلتزم الدولة بحكم  القانون،ومبدأ سیادة  القانونیة،ظل الدولة  في
 تشریعيأن یكون ھناك سند  الضریبيالمجال  فيكل تصرفاتھا، وھو ما یستلزم  فيالقانون 

 لدستوريایتیح للدولة جبایة األموال من المواطن تحت مسمى الضریبة وقد استقر الفقھ 
 والتزاماتھایحدد سلطات الدولة  الذيعلى أن الدستور باعتباره القانون األعلى ھو  والقانوني

كما یحدد حقوق وحریات األفراد وواجباتھم بما یضمن تحقیق التوازن بین حقوق األفراد وبین 
 العام.الصالح 

تند دائما سفراد سیالدولة لفرض الضریبة على األ الستحقاق القانونيوفى مصر نجد األساس 
مرواً بدستور  1882فبرایر  7 فيصدرت  التياألساسیة  الالئحةإلى الدستور بدایة من 

عدم فرض  بھا ھوحیث كان النص الدائم  2012ثم دستور  1971حتى دستور  1923
ضرائب غال بقانون یصدق علیھ من البرلمان (مدلس الشعب/ مجلس النواب). فقد نص دستور 

 "االجتماعیةعلى العدالة  الضریبيعلى " یقوم النظام  38ادة الم في 1971

على " إنشاء الضرائب أو تعدیلھا أو إلغاؤھا ال یكون إال بقانون وال  119المادة  فيكما نص 
القانون. وال یجوز تكلیف أحد أداء غیر ذلك من  في المبینةاألحوال  فيُیعفى أحد من أدائھا إال 
 حدود القانون"  فيالضرائب والرسوم إال 

"  26المادة  وھيمادة واحدة  فيقد دمج بین النصین السالف ذكرھما  2012أما دستور 
 اساس الضرائب وغیرھا من التكالیف المالیة العامة. االجتماعیةالعدالة 

إال بقانون، وال ُیعفى أحد من أدائھا  وال إلغاؤھا وال تعدیلھا الضرائب العامةوال یكون إنشاء 
وال یجوز تكلیف أحد بأداء غیر ذلك من الضرائب  القانون. في المبینةاألحوال  غیر في

 حدود القانون"  فيوالرسوم إال 
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 اشترط عدة عناصر لصحة الشكل: المصريوھو ما یفید أن الدستور 

إلغائھا ال یكون إال بقانون بمعنى  أو-النقصانبالزیادة أو  –الضریبة العامة وتعدیلھا  ) إنشاء1(
كما ال یجوز  إداري،وال یجوز أن یكون بقرار  البرلمان،من  تشریعيور ذلك بنص صد

 تفویض أحد حتى ولو كان رئیس الجمھوریة بإصدار ضریبھا أو بتعدیلھا أو إلغائھا.

حددھا القانون بمعنى أنھا حاالت واردة  التيمن أداء الضریبة یكون وفق األحوال  ) اإلعفاء2(
تنفذ  التيال یجوز التوسع فیھ أو القیاس علیھ، والجھة  القانونيالنص  فيعلى سبیل الحصر 
 القانون. فيھذا اإلعفاء محدده 

حدود  فيالضرائب والرسوم ال یكون إال  مبالغ ذلك أيمواطن بأداء  أي) وأن یكون تكلیف 3(
 القانون. 

 

 :الدستورية لحماية الممولين المبادئثالثاً: 

 الذيفراد بأداء الضریبة ال یقتصر فقط على قیام الدولة بتنفیذ الشكل ان سند إلزام الدولة لأل
وإنما یجب أن تتوافق ھذه  الضریبة،حدده الدستور عبر إصدارھا لتشریع من البرلمان بفرض 

وعدم الرجعية  الفرص، واليقين تكافؤ المساواة، الدستوریة شأن المبادئالنصوص التشریعیة 

 .الضريبيأساس النظام  االجتماعيةوأن تكون العدالة  الضريبي،المجال  في

 

أن جابیة  االجتماعیةمفھوم العدالة فقد ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا بمصر إلى أن " 
األموال ال تعد ھدفاً یحمیھ الدستور بل یجب أن تكون ھذه الجبایة وفق قواعده وبالتطبیق 

أن یكون  ینبغيلتحدید دین الضریبة  جوھريأمر ألحكامھ تقدیر قیمة المال الخاضع للضریبة 
المال المحمل بعبئھا محققاً ومحدداً على أسس واقعیة یمكن معھا  فيوعاء الضریبة ممثالً 

   ".الوقوف على حقیقتھ على أكمل وجھ
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تتحقق عندما یكون دین الضریبة  االجتماعیةأن العدالة كما ذھبت المحكمة الدستوریة إلى 
ذلك قضت بعدم دستوریة قانون الضریبة على  لھا وعلىمتناسبا مع مقدار الدخل الخاضع 

بحسبان أن ھذه الضریبة تتحدد على  1989لسنة  229العاملین بالخارج الصادر بالقانون رقم 
 فيیھ فعال یحصل عل الذيوال تتناسب مع مقدار الدخل  الوظیفیة،أساس درجة العامل 

 42.الخارج

عندما یھتم المشرع  االجتماعیةكما اعتبرت المحكمة الدستوریة منافاة الضریبة للعدالة 
تضمن آدائھا إلى جھة اإلدارة ولو أدى ذلك إلى إلزام غیر الممول  التيبتحصیلھا بالصورة 

بتوریدھا. وتطبیقا لذلك قضت المحكمة بعدم دستوریة فرض الضریبة على الدمغة النسبیة على 
 43.االجتماعیةلمنافاة الضریبة للعدالة  1980لسنة  11رأس المال طبقا للقانون رقم 

 

 :44ھما من وجھینكما رأت منافاتھا لمبدأ المساواة 

الدولة والقطاع العام أیا كانت طبیعة  فياألول: أنھ قد قصر تطبیق ھذه الضریبة على العاملین 
یخضعون لھا. واخرج من مجال سریانھا غیرھم ممن یحققون دخالً ناجماً  التيالنظم الوظیفیة 

 القانوني.المركز  في اتحادھماعن عمل بالخارج رغم 

 

لكل درجة وظیفیة ضریبة ثابتة رغم أن الشاغلین لھذه الدرجة یتفاوتون : أنھ قد حدد والثاني
مقدار  فيفیما بینھم فیما قد یحصلون علیھ من دخل لقاء عملھم بالخارج ن وكان ھذا التباین 

المال المحمل بالضریبة الزمة أن مراكزھم القانونیة غیر متماثلة بالنسبة إلیھ، مما یعنى 
 لمبدأ المساواة أمام القانون. مناھضة الضریبة الواحدة

 

 

 

 1997-الدكتور رمضان صدیق محمد-دراسة تحلیلیة ألھم األحكام بعدم الدستوریة وآثارھا-بین الفكر المالي والقضاء الدستوريالضرائب -42 
 قضائیة دستوریة 17لسنة  9القضیة رقم -43 

 12/1992/ 23في  51الجریدة الرسمیة العدد رقم  – 6/12/1992قضائیة دستوریة جلسة  12لسنة  42القضیة رقم -44
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یمكنھ من أن واضحا لیحقق للممول قدراً من الیقین  الضریبيیجب أن یصدر التشریع كما 
وأن یكون التزامھ بأداء الضریبة الحقا على صدور  یقینيالتزاماتھ الضریبیة على نحو  یعي

، إذا لم الماضي فيالتشریع. فال تفرض الضریبة بأثر رجعى على تصرفات أو إیرادات تمت 
إمكانھ أن یعلم باحتمال خضوع ھذه  فيولیس  التشریع.یكن الممول وقتئذ عالما بصدور 

على أن تطبق أحكامھ بأثر  الضریبي فإذا نص القانون بعد،تفرض  التي لماإلیرادات للضریبة 
 45یجل أن یصدر التشریع مراعیا لھا. التيلقاعدة الیقین  تجاھالرجعى لكان ذلك 

 

. االجتماعیةمفھوم العدالة  ینافيفقد ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أن " فرض الضریبة 
نونیاً نافذاً وناقالً للملكیة. إذا كان قانونھا منسحباً بأثره الرجعى إلى واقعة تتمخض تصرفاً قا

وذلك إذا كان تكوینھ قد اكتمل قبل صدور القانون الجدید، وكان المكلف بآدائھا قد استحال علیھ 
بل  غیره.النظر إلى طبیعتھا أو مبلغھا أن یتوقعھا عقال حین نقل بإرادتھ ملكیة ھذا المال إلى 

  46ولم یكن یحسب لھا حساباً" باغتھ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع سابق -د/ رمضان صدیق -45 
 1993/ 21/1بتاریخ  3الجریدة الرسمیة العدد  –قضائیة دستوریة  12لسنة  23القضیة رقم  -46 
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 السابع:الفرع 

 المبيعات ومبدأ قانونية الضريبة ضريبة 
 

یدفع ضریبة المبیعات بشكل  المصريأو باألحرى المستھلك  المصريرغم أن المواطن 
 1991لسنة  11وقد صدر القانون  مباشرة،مباشر إال أن ھذه الضریبة تصنف كضریبة غیر 

 فيمتضمنا فرضھا على ثالثة مراحل فكان المكلفین بالضریبة  47بشأن الضریبة على المبیعات
وفى  )،المستورد الخدمة،، ومؤدى الصناعيالمرحلة األولى من تطبیق القانون ھم (المنتج 

 وفى المرحلة الثالثة أضیف (تاجر التجزئة). )،المرحلة الثانیة أضیف لھم (تاجر الجملة

الضریبة العامة على المبیعات على السلع تفرض  أن القانون إلىوذھبت المادة الثانیة من 
تفرض الضریبة على كما  خاص.بنص منھا ستثنى یالمصنعة المحلیة والمستوردة إال ما 

 القانون.من  2الخدمات الواردة بالجدول رقم 

ویكون فرض الضریبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا للخارج طبقا 
 للقانون.ھا الالئحة التنفیذیة تي حددللشروط واألوضاع الت

وذلك عدا السلع  %10الضریبة على السلع  أن سعروذھبت المادة الثالثة من القانون إلى 
 منھا.المرافق فیكون سعر الضریبة على النحو المحدد قرین كل  1المبینة في الجدول رقم 

 48.المرافق سعر الضریبة على الخدمات 2یحدد الجدول رقم كما 

 

 

 

 1991مایو  2تابع (أ) في  18نشر بالجریدة الرسمیة بالعدد  -47 
وكان نصھا قبل التعدیل على  1997-1-29كرر في م 4المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  1997لسنة  2عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم - 48

 :النحو التالي 
المرافق فیكون سعر الضریبة على النحو المحدد قرین كل منھا  1، وذلك عدا السلع المبینة في الجدول رقم  %10یكون سعر الضریبة على السلع 

س الجمھوریة إعفاء بعض السلع من الضریبة وتعدیل سعر الضریبة ویجوز بقرار من رئی المرافق سعر الضریبة على الخدمات  2ویحدد الجدول رقم 
المرافقین وفى جمیع األحوال یعرض قرار رئیس الجمھوریة على مجلس  2،  1كما یجوز لرئیس الجمھوریة تعدیل الجدولین رقمي  على بعض السلع 

أول دورة النعقاده فإذا لم یقره المجلس زال ما كان لھ من أثر وبقى  الشعب خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإال ففي
  نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضیة 
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 أوًال: 

 :للضريبة العامة على المبيعات التشريعيتم بها اإلطار  التيالمراحل 

 :49ومن الجدیر بالذكر أن تشریع الضریبة على المبیعات مر بعدة تعدیالت جوھریة

 :1991لسنة  180رقم  الجمهوريالقرار  -1

لصدور قانون الضریبة على المبیعات حیث نشر  التالي مباشرةالیوم  فيصدر ھذا القرار 
تضمن تعدیل ضریبة  والذي، 1991مایو  3 فيمكرر  18القرار بالجریدة الرسمیة بالعدد 

 :نواحيالمبیعات من ثالثة 

وردت بالجدول (أ) المرفق بالقرار، وكان من أھم  التي) تم إعفاء بعض السلع الضروریة 1( 
. وتم تعدیل العادياخر وزیت الطعام المدعم والمكرونة من الدقیق ھذه السلع المعفاة الدقیق الف

على جمیع  %10 ضریبيالضریبة بسعر  تسريفبدالً من أن  السلع،أسعار الضریبة على 
 السلع.لبعض  %10فقد أبقى على السعر  بالقانون،السلع وفقا لما جاء 

السلع الخاضعة  باقيلتسرى على  %30 %20 %5وتم استحداث األسعار الضریبیة  )2(
 للضریبة وذلك وفقا لما ورد بالجدول رقم (ب) المرافق للقرار.

) المرافق للقانون وھو 1إلى الجدول رقم ( 13حتى رقم  10) تم إضافة المسلسل من رقم 3(
وقضبان وعیدان حدید البناء لضریبة  المائيما یعنى إخضاع الزیوت والشحوم واألسمنت 

 .النوعي المبیعات وفقا لألساس

 

 :1991لسنة  206الجمهوري رقم  القرار-2

مرة  تناولوالذي  1991لسنة  206صدر القرار الجمھوري رقم (مایو)  50نفس الشھر في
حیث تم تغییر المعاملة الضریبیة  1991لسنة  11فق للقانون رقم االمر )1(الجدول رقم  أخرى

حیث  %5لقضبان وعیدان حدید البناء من المعاملة النوعیة لتعامل معاملة قیمیة بمعدل 
وھذا  1991لسنة  180من الجدول رقم (ب) المرافق للقرار الجمھوري رقم  أضیفت إلى أوالً 

بند على النحو  17اإلصالح الضریبي بین اعتبارات الجبایة واألسس العلمیة للضرائب، وتناول التطور التشریعي في  –د/ محمد عمر أبو دوح  -49 
 السابق بیانھ عالیھ

 1991مایو  28مكرر في  21ریدة الرسمیة العدد الج -50 
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املتھا الضریبیة ثالث مرات فبعد صدور قانون قضبان وعیدان الحدید تغیرت مع أنمعناه 
قانون مما یعنى لفق لاالمر) 1(الجدول رقم لم تكن ضمن  1991مایو  2ضریبة المبیعات في 

وفقا  للقرار ) 1(ثم أضیفت إلى الجدول رقم  ،( الفئة العامة للضریبة) %10خضوعھا لفئة 
ھذا أصبحت تعامل بصورة وب 1991مایو  3 فيالصادر  1991لسنة  180الجمھوري رقم 

 206وذلك وفقا للقرار الجمھوري رقم  %5ثم أصبحت تعامل معاملة قیمیة بمعدل  ،نوعیة
 .51 1991مایو  28وفى  1991لسنة 

 

 :1992لسنة  77الجمهوري رقم  القرار-3

والذي تضمن إجراء  1992لسنة  77صدر القرار الجمھوري رقم  1992مارس  4 في
 انصرفتتعدیالت جوھریة على المعاملة الضریبیة لكل من السلع والخدمات فبالنسبة للسلع 

والخاص  1991لسنة  11لقانون رقم لفق االمر )1(التعدیالت مرة ثالثة إلى الجدول رقم 
وقد تضمن ھذا التعدیل إھدار المعاملة الضریبیة  ،عض السلعالضریبیة النوعیة لب بالمعاملة

 التمییزیة بین المنتج المحلى والمستورد بالنسبة للجعة والكحول.

بالنسبة  %10إلى  %5وبالنسبة للخدمات فقد تم إحداث تعدیلین األول تغییر فئة الضریبة من 
أربع خدمات أخري للضریبة  ما التعدیل الثاني فقد تضمن إخضاعأ ،لخدمات التلكس والفاكس

 :52وذلك على النحو التالي 11الى رقم  8العامة على المبیعات تأخذ المسلسل من رقم 

 فئة الضریبة نوع الخدمة المسلسل

 %5 خدمات التلیفون والتلغراف 8

 %10 خدمات االتصاالت الدولیة 9

 %10 خدمات التركیبات والتوصیالت التلیفونیة 10

 %10 التشغیل للغیرخدمات  11

 

 مرجع سابق –د/ محمد عمر أبو دوح  -51 
 مرجع سابق -د/ محمد عمر أبو دوح -52 

 
 

37 

                                                           



 :1993لسنة  295الجمهوري رقم  القرار-4

لحق بالضریبة العامة أوالذي  1993لسنة  295صدر القرار الجمھوري رقم  28/7/1993 في
و تعدیل أسعار أ ،على المبیعات عددا من التعدیالت سواء بتقلیص السلع المعفاة من الضریبة

سبیل  وعلى-للسلع المعفاة  فبالنسبة .ة للضریبةأو توسیع نطاق الخدمات الخاضع ،الضریبة
إعفاء الكتب والنشرات والمطبوعات والصحف والمجالت والنشرات الدوریة  أصبح-المثال

وبالنسبة ألسعار الضریبة على  .قاصرا على الكتب والمذكرات الجامعیة والصحف والمجالت
من الجدول رقم (ب) والذي كان قد  وثالثاً  السلع فقد تضمن ھذا القرار إلغاء الفقرتین ثانیاً 

حیث كانت تسري الضریبة على سلع الفقرة  1991لسنة   180صدر بالقرار الجمھوري رقم 
وما تضمنتھ من  ،لیحل محلھا الفقرة ثانیاً  %30بمعدل  وسلع الفقرة ثالثاً  %20بمعدل  ثانیاً 

من  2,4,10ام رقأأیضا تضمن ھذا القرار  حذف البنود  53 %25فرض الضریبة بمعدل 
 1991لسنة  180ولي من الجدول رقم (ب) المرفق لقرار رئیس الجمھوریة رقم الفقرة األ

 ،و مخمر مستوردأوھذه البنود ھي دقیق فاخر  %5والتي كانت تخضع للضریبة بمعدل 
وبالنسبة للخدمات فقد نص ھذا  ،العمالت المعدنیة التذكاریة ، المكرونة المصنعة من السیمولینا

 قرار الجمھوري على إخضاع أربع خدمات أخري للضریبة على النحو التالي:ال

 

 فئة الضریبة وحدة التحصیل نوع الخدمة مسلسل

 %10 قیمة الخدمة خدمات تأجیر السیارات المالكي 12

 %10 قیمة الخدمة خدمات البرید السریع 13

 %10 قیمة الخدمة خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة 14

 %10 قیمة الرسم خدمات استخدام الطرق 15

 

 

، ولما صدر القرار الجمھوري رقم 1991لسنة  11ھي الفئة األصلیة المنصوص علیھا في القانون رقم  %10یذھب د/ أبو دوح إلى أن فئة ال  -53
، %20ألغى فئتي ال  1993لسنة  295والسلع المعفاة، ثم لما صدر ھذا القرار رقم  %30، وال %20، وال %5استحدث فئات ال  1991لسنة  180
عالوة على الفئة األصلیة  %25، %5بھذا أصبحت فئات ضریبة المبیعات حتى صدور ھذا القرار  %25، واستخدم بدالً منھما فئة ال %30وال 
10%.  
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 :1993لسنة  304الجمهوري رقم  القرار-5

فئة الضریبة على خدمات  لیعدل 1993لسنة  304وخالل أسبوع صدر القرار الجمھوري رقم 
) المرفق لقرار رئیس 3) الواردة بالكشف رقم (15رقم  (مسلسلاستخدامات الطرق 

 .%10قرشا بدال من  25بحد ادني  %10لتصبح  1993لسنة  295الجمھوریة رقم 

 

 

 :1994لسنة  39الجمهوري رقم  القرار-6

شأن ضریبة  في جدیداً  تغییراً  محدثاً  199454لسنة  39لقرار الجمھوري رقم ثم صدر ا 
على الخدمات الخاضعة للضریبة حیث تم إخضاع خدمتین ھنا المبیعات وقد انصب التغییر 

 ھما: لیصبح عدد الخدمات الخاضعة للضریبة سبعة عشر خدمةین أخری

 

 

 فئة الضریبة وحدة التحصیل نوع الخدمة المسلسل

 %10 قیمة الخدمة خدمة الوساطة لبیع العقارات 16

الوساطة لبیع خدمة  17
 السیارات

 %10 قیمة الخدمة

 

 

 

 

 

 1993فبرایر  13مكرر(أ) في  6ة الرسمیة العدد نشر في الجرید -54 
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 :1995لسنة  65رقم  الجمهوري القرار-7

إلى تعدیل ما سبق تعدیلھ من فئات  منصرفاً  199555) لسنة 65صدر القرار الجمھوري رقم (
 .%5الضریبة على السیارات حیث تم زیادة فئات الضریبة الساریة بمعدل 

 

 

 :1996لسنة  305الجمهوري رقم  القرار-8

نواع أتضمن زیادة فئة الضریبة على بعض  والذي 1996لسنة  305صدر القرار الجمھوري رقم 
نصت المادة األولى من القرار  المبیعات. فقدعفاء الذھب الخام من الضریبة على إالسیارات و

من القیمة فئات الضریبة العامة على المبیعات المقررة على  %15على أن تزداد لواقع 
، ونصت المادة الثانیة من ھذا القرار على %160تخضع لفئة جمركیة بواقع  التيالسیارات 

ة المنسقة بالتعریفة الجمركی 00120871أن تعفى من ضریبة المبیعات الذھب الخام بند 
 199556.لسنة  38الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

 

العدید من التعلیمات التفسیریة  بموجب ھذه الضریبةكما حدثت تعدیالت جوھریة أخرى ل 
 57.والمنشورات الصادرة عن مصلحة الضرائب على المبیعات

 القانون وشرح ماحكام أالتعلیمات والمنشورات على تفسیر  هن یقتصر دور ھذأفبدال من 
 التزاماتنشأ أالتعلیمات قد غیر مضمون نصوص القانون مما  هن بعضا من ھذإغمض منھا ف

 حكام القانون.فراد المجتمع بالمخالفة ألأضریبة في ذمة بعض 

 

 1995فبرایر  22(مكرر) في  7نشر في الجریدة الرسمیة العدد  -55 
 مرجع سابق-د/ محمد عمر أبو دوح -56 
 مرجع سابق -د/ محمد عمر أبو دوح -57 
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 :1992لسنة  10رقم  المنشورات-9

الضرائب والصادر عن مصلحة  1992لسنة  10برز األمثلة على ذلك المنشور رقم أولعل 
ولي على المبیعات والذي جعل واقعتین منشأتین لضریبة المبیعات بالنسبة للسلع المستوردة األ

وذلك قبل  ،السوق المحلى فيوالثانیة عند بیع السلعة  ،فراج الجمركيذن اإلإ استخراجعند 
 فرض الضریبة على مرحلتي الجملة والتجزئة.

 

 

 :1993لسنة  3رقم  والمنشور 1992لسنة  41المنشور رقم - 10

لسنة  3والمنشور رقم  ،1992لسنة  41كذلك صدر بشأن خدمات التشغیل للغیر المنشور رقم 
الخدمات توسیع نطاق  فيطالق ید مصلحة الضرائب على المبیعات إ واللذان تضمنا 1993

 للضریبة. الخاضعة

 

 

 :1996لسنة  94, 91رقمي القانونين-11

على القوانین التي تصدرھا السلطة  اعتماداما عن التعدیالت التي أصابت ضریبة المبیعات أ
خالل الفترة  ھنأن أھم ما یمكن مالحظتھ إفرض الضرائب ف في االختصاصالتشریعیة صاحبة 

وما  ،والتي شھدت صدور القرارات الجمھوریة الثمانیة 1996وحتى عام  1991منذ عام 
التشریعیة سوي القانونین ألحقتھ من تعدیالت جوھریة بشأن الضریبة ولم یصدر عن السلطة 

وقد اختص القانون األول بتعدیل ، صدرا في یوم واحد  نذیلوال 1996لسنة  94 ، 91رقمي 
البحار من  أعاليما القانون الثاني فقد تضمن إعفاء سفن أمدة تقدیم اإلقرار ومدة الحبس 

 الجمركیة والضریبة العامة على المبیعات. الضریبة
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 :1997) لسنة 2القانون رقم ( – 12

بتعدیل بعض  58 1997) لسنة 2صدر عن السلطة التشریعیة القانون رقم ( 1997عام  في
إلغاء الفقرتین الثالثة  ھيالتعدیالت  كانت أبرزو المبیعات،حكام قانون الضریبة العامة على أ

الخاصة بتفویض رئیس الجمھوریة  1001لسنة  11والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 
 یل الضریبة العامة على المبیعات.في شأن تعد

 

 

 :1997لسنة  161القانون رقم - 13

 وأجزائھا،ومحركاتھا  ،بإعفاء الطائرات المدنیة 1997لسنة  161صدر القانون رقم 
والخدمات التي تقدم لھا مستوردة  الستخدامھاوالمعدات الالزمة  ،ومكوناتھا وقطع غیارھا

حكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة ألل طبقاً  المبیعات، وذلكمحلیة من الضریبة العامة على 
 .1983لسنة  414في الطائرات المدنیة الصادر بشأنھا قرار رئیس الجمھوریة رقم 

 

 

 :1998لسنة  136رقم  القانون-14

سماك الرنجة أاألسود و إعفاء العسلوالذي تضمن  1998لسنة  136صدر القانون رقم 
) من 1نوع الخدمة الواردة بنص البند ( واستبدل المبیعات،المدخنة من الضریبة العامة على 

خدمات الفنادق  : "تيوالنص اآل 1991لسنة  11) المرفق للقانون رقم 2الجدول رقم (
 ". للعاملین بھا المنشآتوالمطاعم السیاحیة فیما عدا الخدمات المجانیة التي تقدمھا ھذه 

 

 

 1997ینایر  29مكرر في  4الجریدة الرسمیة العدد  -58 
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 :2001لسنة  17القانون رقم- 15

والذي تضمن تطبیق ضریبة المبیعات على تجار الجملة  2001لسنة  17 صدر القانون رقم
 .59لف جنیةأ  150حد التسجیل للتاجروأصبح حد التسجیل  ،والتجزئة

 

 

 :2002ل سنة 11القانون رقم - 16

بشأن تفسیر أحكام فرض ضریبة المبیعات على خدمات  60 2002لسنة  11صدر القانون 
من تاریخ صدور القانون  الماضيالتشغیل، ومراعاة األثر الكاشف للتفسیر حتى تنسحب على 

 .1991لسنة  11

  

 

 :2005لسنة  9 القانون-17

السماح  فيوالذي تمثلت أھم التعدیالت التي جاء بھا  61 2005لسنة  9 صدر القانون رقم
ن یخصم من الضریبة المستحقة عن قیمة مبیعاتھ من السلع أللمسجل عند حساب الضریبة 

الضریبة على اآلالت والمعدات وأجزائھا و قطع الغیار التي  همن ھذ ھوالخدمات ما سبق تحمیل
دمة خاضعة للضریبة وإعفاء الخبز بجمیع أنواعھ من و تأدیة خأإنتاج سلعة  فيتستخدم 

 الضریبة العامة على المبیعات.

 

 

 

 

 2001مایو  24في تابع  21الجریدة الرسمیة العدد -59 
 2002أبریل سنة  20أصدره رئیس الجمھوریة في  -60 
 2005مارس  31تابع في  13الجریدة الرسمیة العدد  -61 
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 :2011لسنة  49بقانون  المرسوم-18

، وتضمن فقط 2011لسنة  49أثناء إلدارتھ للبالد المرسوم بقانون  العسكريأصدر المجلس 
سیجارة والعبوات األخرى تصبح فئة الضریبة  20زیادة فئة الضریبة على السجائر " لكل 

 للعبوة.قرشاً  125) من سعر البیع للمستھلك باإلضافة إلى 50%(

 

 :لضريبة المبيعات التشريعيثانياً: أهدف اإلطار 

 :األموال أوًال جباية  -1

وتعدیالتھ  1991لسنة  11من مطالعة نصوص قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم 
تمت بنصوص قانونیة أو بقرارات جمھوریة تم تقنینھا فیما بعد یتضح أن الھدف  التيسواء 

رئیس  فيالذى یسعى المشرع لتحقیقھ ومعھ الجھة اإلداریة (السلطة التنفیذیة) ممثلة 
ریة ووزیر المالیة ھو تحصیل و جبایة أعلى ضریبة ممكنة من المواطنین، ولعل الجمھو

بعد یوم واحد من صدور  62 1991لسنة  180إصدار رئیس الجمھوریة للقرار  فيالمفارقة 
و أدخل بموجبھ تعدیالت جوھریة على القانون تساعد على زیادة  63 1991لسنة  11القانون 

التعدیل بھذه السرعة رغم أن القانون كان سیدخل حیز التنفیذ  التحصیل یطرح السؤال لماذا تم
أدخلت بالقرار  التيالحقیقیة أن ھذه التعدیالت  فيخالل شھر من نشره بالجریدة الرسمیة ؟ 

تعرض على البرلمان كنص بالتشریع حتى ال تجد الحكومة  مبیتھ ولمكانت  الجمھوري
فقط وبعد تمریر  %10المجتمع بأن الضریبة أو شعبیة إضافیة، ولخداع  معارضة برلمانیة

لبعض السلع والي  %20الى  %10بسعر الضریبة من  الجمھوريالقرار  ارتفع القانون
الطبیعي عند مناقشة  فاألمرللبعض األخر. كما قلص السلع المعفاة من الضریبة  30%

ضروریة للغذاء ن یستطیع أعضاء السلطة التشریعیة إعفاء السلع الأمشروع قانون الضریبة 
 خاصة الدقیق والزیوت والشحوم, والسلع الضروریة للتنمیة االقتصادیة كالحدید واالسمنت

مشروع القانون عند عرضھ على البرلمان ال إالزراعة  ألغراضسمدة والمبیدات الحشریة واأل
مضیفا لھا واستندت  الجمھوريلم یتضمن ھذه السلع وما ان تم إقراره حتى صدر القرار 

 1991مایو  3مكرر في  18نشر بالجریدة الرسمیة بالعدد  -62 
  1991مایو  2تابع (أ) في  18بالجریدة الرسمیة بالعدد ونشر  1991ابریل  28صدق علیھ رئیس الجمھوریة في  -63 
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تنفیذ ھذا المخطط عن طریق الفقرتین  الثالثة والثانیة ممن المادة الثالثة من  فيلسلطة التنفیذیة ا
 كانت تتیح لرئیس الجمھوریة تعدیل الجدول حیث كانت تنص على: والتيالقانون 

المرافق  1وذلك عدا السلع المبینة في الجدول رقم  ،%10یكون سعر الضریبة على السلع (
المرافق سعر  2فیكون سعر الضریبة على النحو المحدد قرین كل منھا ویحدد الجدول رقم 

 .الضریبة على الخدمات

 

ویجوز بقرار من رئیس الجمھوریة إعفاء بعض السلع من الضریبة وتعدیل سعر الضریبة 
 .على بعض السلع

المرافقین وفى جمیع األحوال  2 ،1الجمھوریة تعدیل الجدولین رقمي كما یجوز لرئیس  
یعرض قرار رئیس الجمھوریة على مجلس الشعب خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ 
صدوره إذا كان المجلس قائماً وإال ففي أول دورة النعقاده فإذا لم یقره المجلس زال ما كان 

 64)الماضیة نافذاً بالنسبة إلى المدة وبقيلھ من أثر 

 

تتوافر  جباءیھحكومة  فيمصر متمثلة  فيول مالمح بیئة تطبیق الضرائب أوبھذا تتحدد 
 65.الرغبة والقدرة على مراوغة افراد المجتمع وعلى رأسھم السلطة التشریعیة

 

 

 

 

 

 1997-1-29مكرر في  4المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  1997لسنة  2عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم -(*) 64 
ون سعر الضریبة على النحو المرافق فیك 1وذلك عدا السلع المبینة في الجدول رقم  %10یكون سعر الضریبة على السلع وأصبحت تنص عل (
 المحدد قرین كل منھا 

 )المرافق سعر الضریبة على الخدمات 2ویحدد الجدول رقم 
 
كتاب اإلصالح الضریبي بین اعتبارات الجبایة واألسس -جامعة االسكندریة–استاذ االقتصاد العام بكلیة التجارة  –دكتور/ محمد عمر أبو دوح  -6565 

 العلمیة للضرائب

 
 

45 

                                                           



 :السلطة التنفيذية من سلب اختصاصات السلطة التشريعية تمكين- 2

لتعدیل  2تاریخ صدور القانون  1997ینایر  27وحتى  1991عام  في 11صدور القانون منذ 
كانت تتیح لرئیس الجمھوریة تعدیل سعر الضریبة على بعض السلع وكذا  التيالمادة الثالثة 

شأن تعدیل بعض  فيأصدر رئیس الجمھوریة ثمان قرارات جمھوریة  الجدولین،تعدیل 
لسنة  77 القرار-1991لسنة  206 رالقرا-1991لسنة  180 (القرارالقواعد الجوھریة 

 65 القرار-1994لسنة  39 القرار-1993لسنة  304 القرار-1993لسنة  295 القرار-1992
 ) 1995لسنة 

 

) فئات %10( للضریبة األصلیة الفئةلى جانب إ الجمھوریةالقرارات  هھذ وبالطبع أضافت
 التيمقادیر الضرائب لبعض السلع  فيعدلت ، و%30 ثم %25ثم  %30.%20.%5أخرى 

لى إ القیمیة المعاملةلبعض السلع من  الضریبیة المعاملةكما غیرت  نوعیھ.تعامل معاملھ 
 الخاضعةدت الى توسیع نطاق الخدمات أ. كما القیمیة المعاملةلى إثم  النوعیة المعاملة

 11ى بھا القانون رقم تأ التيعلى بعض الخدمات السبع  ةالضریب ةفئأیضا وعدلت  للضریبة،
 199166.لسنھ 

 

قدرتھا على تمكین السلطة التنفیذیة من إقصاء السلطة  فيوكانت خطورة المادة الثالثة تمكن 
یجب أن یقوم بھا البرلمان، وكذلك غیابھ عن القیام  التيالتشریعیة وتغییب الرقابة الشعبیة 

وإن تنازل البرلمان عن  إلغائھا،فرض الضرائب وتعدیلھا أو  في-وحده –باختصاصھ األصیل 
اختصاصاتھ وتسلیمھا طواعیة للسلطة التنفیذیة رغم أن الدستور ال یجیز ذلك یعكس التواطىء 

 شأن ضرائب فيبین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لتحقیق ھیمنة األولى على األخیرة 
 المبیعات.
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 :الضريبينطاق التشريع  فيالتفويض شروط  تجاوز-3

 قراراتتتیح لرئیس الجمھوریة إصدار  والتي 1971من دستور  147بمالحظة نص المادة 
 والتي 1991لسنة  11بقانون أو نص الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون 

ضریبة المبیعات نجد أن إعمال كال  فيبشأن تعدیالت  قراراتتتیح لرئیس الجمھوریة إصدار 
 محددة:معلقا على ضمانات النصین كان 

 :67الدستور فيأبرزھا 

ھذه القرارات على المجلس خالل خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا إذا كان  ) عرض1( 
 حالة الحل أو وقف جلساتھ، فيلھ  اجتماعأول  في) وتعرض 2المجلس قائما، (

 قرار بذلك، ) فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة دون حاجة إلى إصدار3(

 ) وإذا عرضت ولم یقرھا المجلس زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون،4( 

الفترة السابقة أو تسویة ما ترتب على آثارھا بوجھ  في) وإذا رأى المجلس اعتماد نفاذھا 5(
 آخر.

 :68القانون فيأما أبرز الضمانات 

سة عشر یوماً من تاریخ قرار رئیس الجمھوریة على مجلس الشعب خالل خم ) عرض1(
 قائماً،صدوره إذا كان المجلس 

 ،ففي أول دورة النعقاده ) وإال2(

 نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضیة وبقيفإذا لم یقره المجلس زال ما كان لھ من أثر  )3(

(إذا حدث في غیبة مجلس الشعب ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل التأخیر جاز لرئیس على  1971من دستور  147نصت المادة   -67
شر یوما من تاریخ ویجب عرض ھذه القرارات على مجلس الشعب خالل خمسة عالجمھوریة أن یصدر في شأنھا قرارات تكون لھا قوة القانون. 

، وتعرض في أول اجتماع لھ في حالة الحل أو وقف جلساتھ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة دون صدورھا إذا كان المجلس قائما
س اعتماد نفاذھا في الفترة حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم یقرھا المجلس زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون، إال إذا رأى المجل

 السابقة أو تسویة ما ترتب على آثارھا بوجھ آخر).
 
ویجوز بقرار من رئیس الجمھوریة إعفاء بعض السلع من الضریبة ( 1991لسنة  11ونصت الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون  -68 

 .وتعدیل سعر الضریبة على بعض السلع 
 المرافقین وفى جمیع األحوال یعرض قرار رئیس الجمھوریة على مجلس الشعب خالل 2،  1یس الجمھوریة تعدیل الجدولین رقمي كما یجوز لرئ

نافذاً بالنسبة خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإال ففي أول دورة النعقاده فإذا لم یقره المجلس زال ما كان لھ من أثر وبقى 
 )لمدة الماضیةإلى ا
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أصدرھا رئیس الجمھوریة بشأن ضریبة المبیعات  التي القراراتوبتطبیق ھذه الضمانات على 
لصدور  التالیة عشرة یوماً  ةال خالل الخمس التشریعیة السلطةمنھا على  أیا یعرضلم نجد أنھ 

 فيوال  ،منھا أیالصدور  ةالتالی عشرة یوماً  ةالخمس وال خالل ،التشریعیة السلطةمنھا على  أیا
صدرت فیھا ھذه  التيمجلس الشعب خالل المدد  وانعقاد مجلس الشعب. النعقاد ةول جلسأ

 11من القانون رقم  ةنص المادة الثالثصریحة  ةمخالفجمھوریة یعنى أننا كنا أمام القرارات ال
 .1991لسنھ 

تنفرد بما  الحكومةویجعل  التشریعیة السلطةعلى تغییب  ةمر یؤكد قدرة الحكومولعل ھذا األ
ات رلم تلتزم بضرو ةن الحكومأكما  الضرائب.نطاق فرض  فيلیس من اختصاصھا 
 ةالحكوم انتزاعمبررات  ھيفما  الضریبينطاق التشریع  فيومتطلبات التفویض 

ال لتحقیق إعلى مدى ست سنوات  ةفیما یتعلق بتلك الضریب ةالتشریعی ةاختصاصات السلط
مدى عدالة التحصیل أو المتزاید بغض النظر عن  الحكومينفاق لتمویل اإل الجبائيالھدف 

 69.نفاقمدى جدوى ورشد ھذا اإل

 

 :موال الشعبعدوان السلطة التنفيذية على أ تقنين-4

وصل بعضھا للدستوریة للطعن على   والتيبعد قیام المواطنین برفع العدید من الدعاوى  
لسنة  11الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضریبة على المبیعات  رقم 

القانون  فياستخدمھا رئیس الجمھوریة ثمان مرات وأحدث تغییرات جوھریة  والتي 1991
للقضاء بعدم دستوریة  متأھبةوسعر الضریبة والجداول المرفقة بالقانون  وكانت الدستوریة 

ترتبت  التيالقرارات الجمھوریة وبالفقرتین  وبما یؤدى إلى إبطال كل التصرفات القانونیة 
تم تحصیلھا منھم بموجب ھذه  التياسترجاع المبالغ  فياطنین علیھا وكذلك أحقیة المو

النصوص فتفتق ذھن النظام عن فكرة مفادھا استخدام التشریع كآلیة للتھرب من حكم 
القانونیة والمالیة عبر إصدار تعدیل یشتمل على إلغاء الفقرتین من المادة  آثارهالدستوریة ومن 

حكام أبتعدیل بعض  1997) لسنھ 2القانون رقم (الثالثة مع تقنین القرارات الجمھوریة فجاء 
. كاشفا لكیفیة قیام  1991لسنھ  11 بالقانون رقم على المبیعات الصادر العامة الضریبةقانون 

جسد بكل  الذيیة بتقنین عدوان السلطة التنفیذیة على أموال الشعب، وھو األمر السلطة التشریع
 مضمونھ.وضوح إھدار مبدأ قانونیة الضریبة وإفراغھ من 

 مرجع سابق –د/ محمد عمر أبو دوح  -69 
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 مادة.عشر  ةثالث مشتمالً علىالتعدیل قد جاء ف

عمل بھ من أن یتم الو الرسمیةالجریدة  فيالقانون (التعدیل) نشر  تنص على عشر ةالمادة الثالث
 .هلتاریخ نشر التاليالیوم 

من القانون رقم  ةمن المادة الثالث ةوالرابع ةالفقرتین الثالثتنص على إلغاء عشر  ةالمادة الثانی
جمھوریة تحدث تغییرات  قراراتكانت تتیح لرئیس الجمھوریة إصدار  والتي 1991 ةلسن 11

 بھ.جوھریة بالقانون وبالجداول المرفقة 

رئیس الجمھوریة الثمانیة بما یفید عدم سریانھا لغاء قرارات ت على إنصعشر  ةالمادة الحادی
 على المستقبل.

أما المواد من األولى حتى العاشرة فقد قننت قرارات رئیس الجمھوریة الثمانیة وأبقت على 
 رجعى منذ صدورھا وحتى نشر التعدیل: بأثرآثارھا 

 فيتاریخ صدوره  منذ 1991لسنھ  180رقم  الجمھوريولى قننت القرار فالمادة األ  
4/5/1991. 

 فيتاریخ صدوره  منذ 1991لسنھ  206رقم  الجمھوريقننت القرار  الثانیةوالمادة  
29/5/1991. 

 فيتاریخ صدوره  منذ 1992لسنھ  77رقم  الجمھوريقننت القرار  الثالثة والمادة 
5/3/1992. 

صدوره  منذ تاریخ 1993لسنھ  295رقم  الجمھورير قننتا القرا خامسةوال رابعةوالمادتان ال
  .29/7/1993 في

 فيتاریخ صدوره  منذ 1993لسنھ  304رقم  الجمھوريقننت القرار  ةوالمادة السادس
6/8/1993. 

 فيتاریخ صدوره  منذ 1994لسنھ  39رقم  الجمھوريقننت القرار  ةوالمادة السابع 
14/2/1993. 

 فيتاریخ صدوره  منذ 1995لسنھ  65رقم  الجمھوريقننت القرار  ةوالمادة الثامن
23/2/1995. 
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تاریخ صدوره  منذ 1996لسنھ  305رقم  الجمھوري والعاشرة قننتا القرار ةالتاسع والمادتان
 .1/10/1996 في

 الماضي.وتوقى آثار حكم الدستوریة على  المراوغةوبھذا التعدیل تمكن النظام من 

 

نطاق  فيالمحكمة الدستورية العليا الرجعى ألحكام  باألثر العصف-5

 :المنازعات الضريبية

حكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الضریبة على مرتبات المصریین عندما 
كافة  امتناعالحكم ذلك ترتب على  1989لسنة  229العاملین بالخارج الصادر بالقانون رقم 

و تحصیلھا ...... واعتبار كافة االجراءات أجھزة الدولة عن مطالبة الموطنین بتلك الضریبة أ
 الضریبة كأن لم تكن. هارتبطت بھذ التي

لدین تلك الضریبة  ن ترد للممولین ما دفعوه من مبالغ وفاءاً بألیة اوزارة المالحكم وجب أ
خالل بالسداد مطالبة الدولة ب لممولیناھؤالء لحقا نشأ أ وبالتالي، المحكوم بعدم دستوریتھا 

و خالل خمسة عشر یوما من تاریخ دفع أیدة الرسمیة رثالث سنوات من تاریخ نشر الحكم بالج
ن تحصیل تلك الضریبة كان بغیر دفعوھا للدولة أل التيرد كامل المبالغ لقرب أیھما أالضریبة 

القانون  كاشف لمخالفةھو حكم حكم المحكمة الدستوریة  خاصة أنو، حق منذ العمل بالقانون
ظل ھذا القانون ، األمر الذى  فيتمت  التيبما یعنى بطالن كافة التصرفات  الدستور لنصوص

مواجھة الكافة من عبث السلطة التشریعیة  فيیمثل ضمانة دستوریة لحقوق وحریات األفراد 
 70ة.أو التنفیذیة حال عصفھا بالضمانات الدستوری

 تدبرت جیداً  قد-الجبائيظل ھیمنة الھدف  في-التشریعیةن الحكومة ومن ورائھا السلطة أال إ
بعدم دستوریة الثانیة ثناء نظر الدعوي أو 1998یولیو  10 ففي . حكام المحكمة الدستوریةأل

لسنة  208المفروضة بالقانون رقم وعلى مرتبات العاملین بالخارج -الثانیة –الضریبة 
العطلة  ثناءأوفى  72قضیةال فيفترات تأجیل الحكم  أثناء-الجمھوریةصدر رئیس أ 199471

 مرجع سابق –د/ محمد عمر أبو دوح  -70 
ساقت الحكومة  1989لسنة  299فبمجرد الحكم بعدم دستوریة الضریبة على مرتبات المصریین العاملین بالخارج المفروضة بالقانون رقم  - 71 

یونیو  17 في 1994لسنة  208الخارج بموجب القانون رقم  فيمصریین جور ومرتبات العاملین الأشریعیة الى فرض ضریبة جدیدة على السلطة الت
وھو ما دفع بعض الممولین القانونیین للضریبة برفع دعوي ’ وارثة كافة عیوب الضریبة السابقة المحكوم بعدم دستوریتھا بل وزائدة علیھا 1994

جور ومرتبات العاملین أبفرض ضریبة على  1994لسنة  208م ولي من القانون رقلي من المادة األومدي دستوریة نص الفقرة األ فيفصل قضائیة لل
حامد عبد المجید دراز النظم  -لى دإلمزید من التفاصیل یرجع  2/1/1999 فيوذلك  خرىاألمواد القانون  باقيارج وبسقوط الخ فيالمصریین 
 .مرجع سابق –د عنر أبو دوح د/ محم -وما بعدھا 209ص’ ومرجع سابق’ الضریبیة 
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) من 49قرار بقانون یقتضي بتعدیل نص الفقرة الثالثة من المادة ( –البرلمانیة لمجلس الشعب 
 قانون إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا على النحو التالي:

و الئحة عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالي أقانون  فيویترب على الحكم بعدم دستوریة نص "
ن الحكم بعدم دستوریة نص ضریبي ال یكون أخر على آ ما لم یحدد لذلك تاریخاً  ،لنشر الحكم

وذلك دون إخالل باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم  .ثر مباشرأجمیع األحوال إال  فيلھ 
 "دستوریة النص

لسنة  186رئیس الجمھوریة رقم  على قرارلشعب وافق مجلس ا 5/12/1998وبالطبع وفى 
ضائیة قمظاھر الدمج بین السلطتین ال اختصاصاتھ فين وزیر العدل الذي تتبلور إ. بل 1998

حكام المحكمة الدستوریة وفى غیر ثر الرجعي ألقاعدة األ فيطالق اإل"ن أعلن أوالتنفیذیة 
عباء مالیة أبیق وتحمیل خزانة الدولة مجال التط فيلى صعاب متعددة إدي أالمسائل الجنائیة 

لم برد ارھاق الظإوكأن بوزیر العدل یضیع العدل بدعوي  "كبیرة تنوء بحملھا المیزانیة العامة
 73.خذه بغیر حقأما 

طریق عن تم تحصیلھا من المواطنین  التيغل ید المحكمة الدستوریة عن الحكم برد األموال 
ومن ثم فأن الذي یحدث ھو  ،بالنسبة للقضایا الضریبیةألحكام الدستوریة ثر الرجعى األإلغاء 

ن الحكم أذ إحكام الدستور ولین لن یستردوا ما دفعوه من ضرائب دفعت بالمخالفة ألمن المأ
صبح أحكام المحكمة الدستوریة أصدره رئیس الجمھوریة من تعدیل أدستوریة وفقا لما البعدم 

وأن تكون آثار الحكم مباشرة وتنسحب على المستقبل دستوریة الیر لغاء المواد غإیعنى فقط 
ھم وال موالكل المواطنین الذین خضعوا للضریبة أل استرداد فيثر الرجعى عمال األإدون 

  74.یتمتع بحق استرداد األموال إال رافع القضیة والدعوى الدستوریة

واطنین حقوقھم بعد عشرة سنوات للم قن یحقأذا كان القضاء قد یستطیع إنھ أویتضح من ذلك 
 شھر.قل من أ فيللحكومة الباطل  قن السلطات التشریعیة تحقإف

 
المحكمة  مفوضيكثر من عام رفعت ھیئة أبعد  أيوفى یولیو ’ المحكمة الدستوریة  ودع المودعون صحیفة الدعوي قلم كتابأ 20/6/1995 ففي -72 

فوضین الدستوریة العلیا من مناقشة تقریر ھیئة المن انتھت المحكمة أنیة على التوالي وبعد الدستوریة تقریرھا كاشفة عدم الدستوریة القانونیة للمرة الثا
حكم رتبھا ال التيثار كان صدور الحكم سوف یرتب ذات اآل مور تسیر بصورة طبیعیة ولمالى ھنا واألإ 1996غسطس أ 2قررت إصدار الحكم بجلسة 

ثم ینایر  1996ى سبتمبر لإور فقد تم تأجیل صدور الحكم لدستموال الشعب بالمخالفة لأمن  ن ترد ما سبق وحصلت علیھأالسابق ومن ثم فعلى الحكومة 
ثم  1997كتوبر ألى إباب المرافعة وتأجیل نظر القضیة ادة فتح إعثم قررت المحكمة  1997غسطس أثم  1997ثم یونیو  1997بریل إثم  1997

حكم لم یصدر رغم كل ھذا ن الأال إطق بالحكم  للن 1998یونیو  27سة حددت جلثم  1998بریل إثم  1998لى ینایر إجیل خري التأأقررت مرة 
 2/1/1999 فيال إالتأجیل 
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 مرجع سابق –د/ محمد عمر أبو دوح   -74 
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 :جباية األموال فييستنسخ أساليب النظام السابق  الحالي النظام-6

ربما ینصرف للذھن عند قراءة البنود السالف تناولھا أنھا عیوب أصابت مبدأ قانونیة ضریبة  
كان  الذيالجمھوریة الثمانیة، وتم إلغاء النص  القراراتفقد تم إلغاء  الماضي. فيالمبیعات 

بمحمد حسنى  2011ینایر 25یتیح لرئیس الجمھوریة مثل ھذا التدخل، بل أطاحت ثورة 
وأصبحنا أمام واقع جدید ورئیس  القرارات،كان یصدر ھذه  الذيمبارك رئیس الجمھوریة 

 جدید.

لكننا لسنا أمام نظام جدید بل أمام نفس الدولة القدیمة بكل آلیاتھا وما  ما سبقبالفعل تحقق كل 
أصدر محمد مرسى  2012دیسمبر  6 ففي. الماضي فيیحدث الیوم استنساخ لما كان یحدث 

 ضمت: 75رئیس الجمھوریة حزمة قرارات بقوانین ضریبیة

بة على الدخل الصادر بتعدیل بعض أحكام قانون الضری 2012لسنة  101القرار بالقانون  )1(
 .2005لسنة  91بالقانون رقم 

الضریبة العامة على  أحكام قانونبتعدیل بعض  2012لسنة  102القرار بقانون رقم  )2(
 .1991لسنة  11المبیعات الصادر بالقانون رقم 

بتعدیل بعض أحكام قانون الضریبة على العقارات المبنیة  2012لسنة  103القرار بقانون  )3(
 .2008لسنة  196در بالقانون رقم الصا

 111بتعدیل أحكام قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون  2012لسنة  104القرار بقانون  )4(
 .1980لسنة 

الضریبة العامة  أحكام قانونبتعدیل بعض  2012لسنة  102وقد اشتمل القرار بقانون رقم 
 على: 1991لسنة  11على المبیعات الصادر بالقانون رقم 

أو  طبیعيكان یعرف بأنھ" كل شخص  والذيوضع تعریف جدید للمستورد  )1(
 بغرضیقوم باستیراد سلع صناعیة أو خدمات من الخارج خاضعة للضریبة  معنوي
عبارة "بغرض اإلتجار" وأضاف بدال منھا  الجدید بحذفالتعریف  " وجاءاإلتجار

 "االستیرادأیا كان الغرض من عبارة " 

  2012دیسمبر  6تابع (أ) في  49نشرت بالجریدة الرسمیة العدد  -75 
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مع الوزیر المختص بإعفاء بعض  باالتفاقكانت تتیح لوزیر المالیة  28مادة  )2(
 اإلداريالھبات والتبرعات والھدایا للجھاز  األولى: حالتین: فيالسلع من الضریبة 

للدولة أو وحدات اإلدارة المحلیة. والحالة الثانیة: ما یستورد لألغراض العلمیة أو 
وأضیف   العلمي.معاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة ال

"السلع الرأسمالیة الواردة بغرض اإلنتاج  وھي حالة ثالثة بموجب ھذا التعدیل لھم
المالیة والصناعة والتجارة  وزیريیصدر بتحدیدھا قرار من  التيوفقاً للقوائم 

 "الخارجیة

كانت تحدد حاالت رد الضریبة، وكانت تنص على " ترد الضریبة  31المادة   )3(
موعد ال یجاوز ثالثة  فيتبینھا الالئحة التنفیذیة،  التيطبقا للشروط واألوضاع والحدود 

 الحالتین اآلتیتین: فيشھور من تاریخ تقدیم الطلب 

 فيرت بحالتھا أو أدخلت یتم تصدیرھا سواء صد التيالضریبة السابق تحصیلھا على السلع -
 سلع أخرى. 

 یقدمھ صاحب الشأن."  كتابيحصلت بطریق الخطأ وذلك بناء على طلب  التيالضریبة -

وتجرى مقاصة بقوة القانون بین ما ھو أضیف لھذه المادة بموجب ھذا التعدیل فقرة "  
كون مستحقا مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا ألحكام ھذه المادة من القانون وقیمة ما ی

 "تطبقھ المصلحة ضریبيقانون  أيعلیھ وواجب األداء بموجب 

على الشركات  اإلداريمكرر) تتیح الحجز  34) أضاف للقانون مادة جدیدة برقم (4(
مبالغ أخرى  أيالمنشأة وفقا لھ لتحصیل ضریبة المبیعات أو  القانونيوالمنشآت أیا كان النظام 

 1991لسنة  11وجب قانون الضرائب على المبیعات رقم تكون مستحقة لمصلحة الضرائب بم
 وتعدیالتھ.

والشروع، وأحدثت  الضریبيكانت تحدد عقوبات جرائم التھرب  التي 43) تم تعدیل المادة 5(
 متغیرات:التعدیل عدة 

واقتصر نطاق تطبیق العقوبات  الضریبة،التھرب من  فيالتعدیل جریمة الشروع  في(أ) أسقط 
المادة على جرائم التھرب فقط. فقد كان النص القدیم " یعاقب على التھرب من  فيالواردة 

یعاقب على  "التعدیل جاء بھ  بمؤدبأما النص الجدید  "،فیھ بالحبسأو الشروع الضریبة 
 "التھرب من الضریبة بالحبس
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(ب) وضع حد أقصى لحبس المتھرب من الضریبة ال تجاوز خمس سنوات بعد أن كان  
... بالحبس مدة ال تقل عن "حد أقصى، فقد كان النص القدیم  القدیم بدونالنص  يفالحبس 

" أما النص الجدید بموجب التعدیل " ...بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال أشھر.ستة 
 تجاوز خمس سنوات...".

 تقل عن ألف ال“. النص القدیم  في(ج) تعدیل حدود وقیمة الغرامات، فقد كانت الغرامة   
 ال “.الغرامة النص الجدید بموجب التعدیل أصبحت  في "جنیھ. اآلفةجنیھ وال تجاوز خمسة 

 ".الضریبةتقل عن مثل الضریبة وال تجاوز مثلى 

على الفاعلین  ویحكم“. (د) أسقط التعدیل عقوبة الشركاء فقد كان النص القدیم یذھب إلى 
...ویحكم النص الجدید " في"  وأصبحت اإلضافیة.متضامنین بالضریبة والضریبة والشركاء 

 " اإلضافیة.بالضریبة والضریبة  الفاعلین متضامنینعلى 

القضاء بالتعویض. فقد كان النص  فيتقدیر قیمة الضریبة  العجز عن(ه) غل ید المحكمة عند 
"...وإذا تعذر تقدیر الضریبة قدرت المحكمة التعویض بما ال یجاوز خمسین القدیم یذھب إلى 

ضریبة تحددھا  أيفقد تم إسقاط ھذه العبارة تماما من التعدیل وھو ما یفید أن " جنیھ.ف أل
سبیل إال الطعن على قیمة  أيالمصلحة ال تملك المحكمة إال القضاء بھا وال یوجد أمام الممول 

 القانون. فيالضریبة بطرق الطعن المحددة 

یمة مرة أخرى.  فقد كان النص القدیم حالة العود وارتكاب الجر في(و) حذف عقوبة التعویض 
النص الجدید فقد ذھب  ، أما”والتعویض. مضاعفة العقوبةوفى حال العود یجوز  “.یذھب إلى 

 " والتعویض. مضاعفة العقوبةوفى حال العود یجوز  “. إلى

 

سلعة  كان أبرزھا  50) تعدیل جداول السلع ، وزیادة أسعار الضریبة على المبیعات على  6(
ارتفعت  والتيالكحولیة  البیرة ھيزادت فیھا الضریبة  التيحدید التسلیح ، وكانت أعلى السلع 

من  %50جنیھ عن الھیكتولتر، وعلى السجائر بضریبة بلغت  400بحد أدنى  %200إلى 
سیجارة وللعبوات  20تحوى  التيقرشا للعبوة  250مستھلك باإلضافة إلى سعر البیع لل

األخرى بنفس النسبة، أما المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط 
، وبلغت ضریبة الزیوت النباتیة (غیر المدعومة) للطعام سواء %150فتحدد ضریبتھ ب 

الزیوت  فيوھى نفس النسبة أیضا  %5أو المكررة  منقاةأو السائلة أو الجامدة أو ال الثابتة
طریقة، كما بلغت  بأيوشحوم حیوانیة أو نباتیة مھدرجة كلیا أو جزئیا أو مجمدة أو منقاه 
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ضریبة المبیعات على األسمدة  والمطھرات والمبیدات الحشریة والفطریة وخردة وفضالت 
حین بلغت ضریبة المبیعات على  في، %5الحدید أو الصب أو حدید صب أو بلوم وبلیت

على  %25، وبغلت  %10بكل أنواعھ، وعلى قضبان وعیدان حدید البناء  المائياألسمنت 
حین بلغت  في، %25المیاه الغازیة وإن كانت محالة أو معطرة  وكذلك الجعة غیر الكحولیة 

 التيوفروعھا  ضریبة المبیعات على خدمات الفنادق والمنشآت السیاحیة والمطاعم السیاحیة
،  والنقل المكیف بین المحافظات السیاحيتتوافر فیھا االشتراطات السیاحیة، وخدمات النقل 

سكة حدید)، وخدمات الوسطاء الفنیین إلقامة  الحفالت العامة والخاصة، والخدمات  -(اتوبیس
مقاوالت األالت والمعدات واألجھزة، وأعمال  واستغاللتؤدى للغیر مثل(أعمال تأجیر  التي

وإدارة شبكات البنیة األساسیة وشبكة المعلومات، وخدمات نقل  وإنشاءالتشیید والبناء ، 
البضائع، وأعمال الشحن والتفریغ والتحصیل، وخدمات التخزین ، والحفظ بالتبرید ، وخدمات 

اإلصالح والصیانة ما بعد البیع، وخدمات التركیب ، وإعداد مواد الدعایة واإلعالن....)  
الدولیة والمحلیة عن طریق التلیفون المحمول فقد بلغت  االتصاالت، أما خدمات 10%

جنیھ عن كل شریحة  25باإلضافة إلى تحصیل ضریبة مبیعات بواقع  %18الضریبة فیھا 
وبلغت ضریبة المبیعات على جمیع المنتجات المصنعة من الدقیق والبطاطس  جدیدة.محمول 

 . %10الخبز بجمیع أنواعھ  والذرة والحلوى من عجین عدا

 

 الدستوريإصدار ھذه التعدیالت إلى اإلعالن  فيواستند رئیس الجمھوریة (محمد مرسى) 
ومنح لنفسھ سلطة التشریع لحین تشكیل مجلس النواب،  2012نوفمبر  21 فيأصدره  الذي

 الذيالشھر  نفس-2012دیسمبر  15 فيكان یتم استفتاء الشعب علیھ  الذيعلما بأن الدستور 
مجلس الشورى سلطة التشریع لحین تشكیل  یمنح-أصدر فیھ مرسى حزمة القوانین الضریبیة 

تنص على " یتولى مجلس الشورى بتشكیلھ  والتيمنھ  230مجلس النواب بموجب المادة 
 النواب الجدید...". انعقاد مجلسسلطة التشریع كاملة من تاریخ العمل بالدستور حتى  الحالي
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 6ھذه القرارات بقوانین یوم  بإصدارقیام مرسى  فيوھو ما یطرح السؤال لماذا العجلة 
 2012دیسمبر  22 فيرغم أن االستفتاء على الدستور ینتھى بجمیع مراحلھ  2012دیسمبر 

وسیتولى مجلس الشورى سلطة التشریع ، لیس ھذا فحسب بل كان رئیس الجمھوریة 
عضواً بمجلس الشورى دون انتخاب، فضال عن  90بتعیین  جمھوريیتأھب إلصدار قرار 

أن حزب الحریة العدالة الذى كان یرأسھ یتمتع بأغلبیة أعضاء مجلس الشورى، واإلجابة 
على ھذا التساؤل تعید لألذھان ما فعلھ الرئیس السابق (حسنى مبارك) وأصدر قرارات 

بتغییر األشخاص فنحن أمام نفس  جمھوریة مماثلة عن ذات الضریبة ، إذن األمر ال یتغیر
النظام، ویستخدم نفس آلیات جبایة األموال من المواطنین،  ویستخدم نفس آلیات تمریر 

 .لعدوان على مبدأ قانونیة الضریبةالتشریع.  بما عكس منھجیة ا
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