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مقدمة

احتلــت السياســات الرضيبيــة يف األردن مســاحة أساســية

مــن جممــل النقاشــات واحلــوارات التــي جــرت يف األردن
خــال األشــهر املاضيــة .ومل تقتــر النقاشــات عــى السياســيني
واالقتصاديــن واإلعالميــن ،بــل امتــدت لتصــل قطاعــات

واســعة مــن املواطنــن ،باعتبــار أن هــذه السياســات متــس حيــاة
مجيــع األردنيــن ،ال بــل واملقيمــن مــن خمتلــف اجلنســيات.

واســتنادا خلطــاب احلكومــة ،كانــت التوقعــات أن يكــون

مقــرح قانــون رضيبــة الدخــل حلكومــة “الــرزاز” يتضمــن

اختالفــات جوهريــة يف مفاصلــه األساســية ،خاصــة وأن
احلكومــة اجــرت العديــد مــن “املشــاورات” مــع العديــد مــن

اصحــاب املصالــح ،واســتلمت العديــد مــن االقرتاحــات املكتوبة
منهــا .اال أن مقــرح القانــون اجلديــد حافــظ عــى ذات املالمــح

األساســية املتعلقــة هبيــكل الرشائــح الرضيبيــة اخلاضعــة للرضيبــة

لألشــخاص الطبيعيــن وذات النســب املئويــة ،وهــي التــي كانــت

وتعــد الترشيعــات الناظمــة للرضائــب يف خمتلــف أنحــاء

ومــا زالــت تشــكل حمــور الــراع عــى مقــرح قانــون حكومــة

واجتامعيــة واقتصاديــة شــديدة بــن خمتلــف الطبقــات والفئــات

االجتامعــي” بقيمــة  % 1مــن الدخــل اخلاضــع للرضيبــة عــى

العــامل مــن الترشيعــات التــي جيــري حوهلــا رصاعــات سياســية
االجتامعيــة ،ألهنــا تؤثــر بشــكل مبــارش عــى مســتويات
معيشــتهم ،وعــى مســارات أعامهلــم كعاملــن بأجــر أو كأصحاب
أعــال .وقــد تنامــى الــراع يف األردن حــول هــذه السياســات
ووصــل اىل الشــارع ،اذ متكــن املواطنــون خــال شــهر رمضــان

املــايض مــن اســقاط مقــرح قانــون رضيبــة الدخــل الــذي

اقرتــه حكومــة “امللقــي” .ومل يكتــف املحتجــون بذلــك ،بــل

طالبــوا بإســقاط احلكومــة ذاهتــا ،وكان هلــم ذلــك .وشــكلت

امللقــي ،ال بــل تــم زيــادة رضيبــة جديــدة باســم رضيبــة “التكافــل

األشــخاص الطبيعيــن ،باإلضافــة اىل اإلبقــاء عــى مقــرح رضيبة

البحــث العلمــي يف قانــون حكومــة “امللقــي” ،عــى الشــخصيات

االعتباريــة بقيمــة  1%حتــت اســم رضيبــة “التكافــل االجتامعــي”

لغايــات البحــث العلمــي ومكافحــة الفقــر ،وباملجمــل هــي
رضائــب جديــدة بغــض النظــر عــن مســمياهتا .وهــذا ال يدفــع
اىل انــكار احتــواء مقــرح القانــون اجلديــد تعديــات إجيابيــة يف

املســائل املتعلقــة بــاإلدارة الرضيبيــة.

االحتجاجــات االجتامعيــة املذكــورة عنوانــا لرفــض جممــل

ودفعــت مســودة قانــون الرضيبــة الــذي تبنتــه حكومــة

والرضائــب اخلاصــة ،وطريقــة إدارة احلكومــات املتعاقبــة للدولــة

ذات العالقــة ،مواطنــون وأصحــاب مصالــح وجمتمــع مــدين

السياســات االقتصاديــة بــا فيهــا الرضيبــة العامــة عــى املبيعــات

“الــرزاز” اىل عــودة النقــاش الســاخن مــن غالبيــة األطــراف

بمختلــف أبعادهــا.

حــول جممــل السياســات الرضيبيــة (الرضائــب املبــارشة وغــر

وبنيــت آمــال كبــرة عــى حكومــة “الــرزاز” الــذي يمتلــك

رصيــدا شــعبيا واســعا ،اســتنادا اىل ارثــه اإلداري والســيايس

والــذي بنــاه خــال ســنوات عملــه يف العديــد مــن املؤسســات
العامــة وغريهــا ،واســتنادا أيضــا اىل رؤيتــه وخطابــه الــذي عــر

عنــه يف أكثــر مــن مناســبة وخــال مشــاركاته يف العديــد مــن
مؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة ،ويف بيــان حكومتــه ملجلــس
النــواب لنيــل الثقــة اىل جانــب ترصحياتــه املختلفــة التــي أعقبــت

ذلــك وأكــدت عــى أن السياســات الرضيبيــة يف األردن غــر
عادلــة بشــكل كبــر ،بدليــل أن إيــرادات الرضائــب غــر املبــارشة

للخزينــة تشــكل  % 74مــن جممــل اإليــرادات الرضيبيــة ،مقابــل

 % 26إيــرادات الرضائــب املبــارشة.

املبــارشة) ،وكان واضحــا املســتوى العــايل والقــوي مــن النقــد
الــذي تعــرض لــه مقــرح القانــون اجلديــد واحلكومــة ،مــا دفــع

العديــد للعــودة اىل املطالــب األساســية للحــراكات االجتامعيــة
والسياســية التــي تطالــب باإلصــاح يف بنــى الــدول السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة ومكافحــة فعالــة للفســاد كمدخــل

ورشط لدفــع الرضائــب.

ويف هــذه الورقــة ســيتم اســتعراض مقــرح القانــون

اجلديــد مــن منظــور ومعايــر العدالــة الرضيبيــة واملامرســات

الفضــى يف الــدول التــي تعــر العدالــة االجتامعيــة أمهيــة كــرى

يف سياســاهتا ،وتتمتــع اقتصاداهتــا باملتانــة واالســتقرار ،ويتمتــع

مواطنيهــا بمســتوى عــال مــن احلاميــة االجتامعيــة.
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تعزيز اإلدارة الرضيبية

قــدم مقــرح القانــون اجلديــد للرضيبــة جمموعــة مــن

األســس التــي تدفــع باجتــاه حتســن مــن إدارة النظــام الرضيبــي
والتــي مــن شــأهنا زيــادة كفــاءة اجلهــاز اإلداري لدائــرة رضيبــة
الدخــل واملبيعــات وزيــادة فاعليتهــا ،باإلضافــة اىل التقليــل مــن

عمليــات التهــرب الرضيبــي ،حيــث الصياغــات األكثــر دقــة
للعديــد مــن املفاهيــم والتعريفــات مثــل الدخــل الصــايف ودخــل

املكلــف القائــم ،والتهــرب الرضيبــي ،إضافــة اىل نقــل عــبء
اثبــات الدخــل عــى متخــذ القــرار املتمثــل يف دائــرة رضيبــة

الدخــل واملبيعــات ،عــى خــاف مــا هــو معمــول بــه يف القانــون
ســاري املفعــول ،حيــث عــبء االثبــات عــى املكلــف ،والــذي
شــكل ومــا زال مدخــا البتــزاز بعــض املكلفــن ،واخضاعهــم

لتســويات غــر عادلــة ،اىل جانــب أهنــا كانــت ومــا زالــت مدخال

ملامرســات غــر قانونيــة .ومــن املتوقــع وفــق نائــب رئيــس

الــوزراء اجــراء تعديــات عــى قانــون أصــول املحاكــات باجتــاه
نقــل تبعيــة االدعــاء العــام ملحكمــة البدايــة الرضيبيــة مــن دائــرة
رضيبــة الدخــل واملبيعــات اىل النيابــة العامــة.

وشــكل التوجــه نحــو التــدرج يف العقوبــات وتشــديدها

عــى املتهربــن رضيبيــا اىل جانــب توجــه احلكومــة نحــو الزاميــة
اصــدار الفواتــر خطــوة لألمــام نحــو وضــع حــد للتهــرب

الرضيبــي واســع االنتشــار ،وجيــدر االنتبــاه هنــا اىل أن الغــاء

اإلعفــاءات عــى التعليــم والصحــة يقلــل مــن أمهيــة حصــول

املواطــن عــى فواتــر .يضــاف اىل ذلــك املحافظــة عــى الرسيــة
املرصفيــة ،وربــط الكشــف عنهــا بقــرار قضائــي.

تصاعدية مشوهة

لعــل املشــكلة األساســية التــي مل تســتطيع حكومــة “الرزاز”

جتاوزهــا يف مقــرح القانــون اجلديــد ،إرصارهــا عــى احلفــاظ عىل
هيــكل الرشائــح الرضيبيــة ومدياهتــا ،اذ مــا زالــت هــذه الرشائــح
ضيقــة بمديــات تبلــغ مخســة االف دينــارا لــكل رشحيــة ،وتقــف

عنــد دخــول األشــخاص الطبيعيــن بســقف  38ألــف دينــارا

لعــام  ،2019ومــن ثــم ســتصبح  37الفــا منــذ بدايــة عــام ،2020
وهــي تعكــس انحيــازا اجتامعيــا للحكومــة ضــد مصالــح الطبقــة

الوســطى بمختلــف رشائحهــا ،ولصالــح أصحــاب الدخــول
املرتفعــة الذيــن يتمتعــون بنســبة رضيبيــة ثابتــة وغــر تصاعديــة،
وفــق مقــرح القانــون اجلديــد .وباإلضافــة اىل املديــات الضيقــة

للرشائــح الرضيبيــة اخلاضعــة للرضيبــة التصاعديــة والتــي ال
تعكــس مســتويات الدخــول احلقيقيــة يف األردن ،فــإن عــدد
الرشائــح املقــرح قليــل نســبيا ،األمــر الــذي يمــس املبــادئ

األساســية للعدالــة الرضيبيــة املتمثلــة يف أن العــبء الرضيبــي

خيتلــف باختــاف الدخــول ،وأن نســبة دفــع الرضيبــة ترتفــع

بارتفــاع الدخــول .وكان يمكــن أن يتــم اعتــاد ســبع أو عــر
رشائــح كــا كان عليــه احلــال قبــل عــام  ،1995وبمديــات تبــدأ

مــن  10االف وتــزداد بعــد ذلــك لتعكــس معــدالت الدخــول
احلقيقيــة يف املجتمــع.

كذلــك ،حافــظ مقــرح القانــون اجلديــد عــى انحيــازه اىل

الشــخصيات االعتباريــة املتمثلــة يف منشــآت األعــال وخاصــة

الكبــرة منهــا ،حيــث مل يتــم تطبيــق مبــدأ التصاعديــة عليهــا،

واعتمــدت نســب ثابتــه تبعــا للقطــاع االقتصــادي الــذي
تعمــل بــه ،وهــذا يتناقــض مــع مبــدأ التصاعديــة ،أحــد املبــادئ
األساســية للعدالــة الرضيبيــة ،ألن منشــآت األعــال ليســت

متشــاهبة يف ارباحهــا ،وهــي متنوعــة مــن حيــث احلجــم ،وكان
مــن األكثــر عدالــة أخــذ ذلــك بعــن االعتبــار ،وتطبيــق مبــدأ

التصاعديــة عــى مجيــع الشــخصيات االعتباريــة ،وهــذا ال

يتعــارض مــع تنويــع نســب االقتطــاع الرضيبــي حســب القطــاع

االقتصــادي الــذي تعمــل فيــه.

يضــاف اىل ذلــك أن معــدالت (النســب) الرضيبيــة

مرتفعــة ،حيــث أن البــدء مــن  % 5لرشحيــة الدخــل األوىل التــي

يــراوح الدخــل فيهــا مــن أكثــر مــن  18الفــا اىل  23الفــا للعــام

القــادم  2019وأقــل مــن ذلــك بألــف دينــار يف الســنوات التــي

تــي ذلــك ،واالنتهــاء عنــد  % 25للرشحيــة اخلامســة التــي تبــدأ
مــن  38الفــا ،والفــارق بينهــم مــا يقــارب  15ألــف دينــارا ،ويعــد

هــذا عبئــا مرتفعــا ،مــن شــأنه االرضار بشــكل كبــر بالطبقــة

الوســطى .وكان يمكــن البــدء بمعــدالت تقــل عــن ذلــك

وتتوســع عــى رشائــح أكثــر وأوســع وتصــل اىل  % 25أو أكثــر.
ويف هــذا الســياق ،فــان اخضــاع الدخــول الصافيــة التــي
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تبلــغ  300الــف دينــارا ســنويا فأكثــر لنســبة اقتطــاع ،% 25

خــارج نطــاق االنحيــاز ألصحــاب الدخــول العاليــة مــن كبــار

إعــادة النظــر بمجمــل الرشائــح الرضيبيــة ونســب االقتطــاع

دخوهلــم عاليــة ،مكنتهــم مــن احلصــول عــى رواتــب تقاعديــة

خطــوة باالجتــاه الصحيــح ،ولكنهــا غــر كافيــة ،اذ املطلــوب

الرضيبــي عليهــا ،كــا اشــر اليــه أعــاه.

إعفاءات غري عادلة

القضيــة األخــرى التــي مل تســتطيع حكومــة “الــرزاز”

إصالحهــا ،متثلــت يف حفاظهــا عــى الغــاء إعفــاءات نفقــات
األرس يف جمــاالت التعليــم والصحــة ،وهــذا األمــر ســيزيد

الضغــوط عــى خمتلــف رشائــح الطبقــة الوســطى ،خاصــة
وأن جــودة التعليــم احلكومــي متواضعــة ،مــا يدفــع قطاعــات

واســعة مــن املواطنــن لتدريــس أبنائهــم يف القطــاع اخلــاص،

وتقــدر نســبة الطلبــة يف التعليــم املــدريس اخلــاص حــوايل % 26

مــن جممــل طلبــة املــدارس يف األردن .كذلــك اســتمرار تواضــع
جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة يف القطــاع العــام وعــدم

شــمولية نظــام التامــن الصحــي ،يدفــع قطاعــات واســعة مــن
املواطنــن لتلقــي الرعايــة الصحيــة يف القطــاع اخلــاص (املرتفــع

الكلفــة) .وألن التعليــم والصحــة تعــد حقوقــا إنســانية أساســية
عــى الــدول توفريهــا ملواطنيهــا بجــودة مقبولــة ،وهــذا غــر

متــاح حاليــا ،فــكان األجــدى متكــن املواطنــن مــن االســتفادة

مــن هــذه اإلعفــاءات يف القانــون اجلديــد.

اىل جانــب ذلــك ،مل يأخــذ مقــرح قانــون رضيبــة الدخــل

اجلديــد عامــل اختــاف عــدد أفــراد األرسة الواحــدة ،وأعــداد

املعالــن فيهــا وقدرهتــم عــى العمــل ،ألن إنفــاق األرس الصغــرة
يقــل عــن إنفــاق األرس املتوســطة والكبــرة ،ونحــن هنــا ال

نتحــدث فقــط عــن األبنــاء ،بــل عــن الوالديــن والشــقيقات

واألشــقاء غــر القادريــن عــى العمــل ألســباب خمتلفــة ،مثــل
كبــار الســن أو النســاء غــر الناشــطات اقتصاديــا (بســبب التــدين
الكبــر للمشــاركة االقتصاديــة للنســاء) أو األشــخاص مــن ذوي

اإلعاقــة.

موظفــي الدولــة والقطــاع اخلــاص الســابقني والذيــن كانــت

مرتفعــة ،وكان األجــدى واألكثــر عدالــة تطبيــق مبــدأ التصاعديــة

عــى األشــخاص الطبيعيــن عليهــا .وان اســتخدام مــررات مثــل
أن املتقاعديــن ال يدفعــون رضائــب ،ألهنــم دفعــوا رضائــب أثنــاء
عملهــم ،فهــي غــر صحيحــة ،فهنالــك العديــد مــن التجــارب
العامليــة التــي ختضــع جانــب مــن الرواتــب التقاعديــة للرضيبــة

وفقــا للرشائــح التــي يتــم تطبيقهــا .يضــاف اىل ذلــك أن مــن

شــأن تطبيــق هــذا االعفــاء ،تشــجيع رشحيــة مــن املوظفــن عــى
التقاعــد املبكــر ،اذ أن املوظفــن أصحــاب الرواتــب املرتفعــة

خيضعــون القتطــاع رضيبــي يمكــن أن يصــل اىل مخــس أو ربــع
رواتبهــم ،فأجــدى هلــم التقاعــد لتفــادي ذلــك.

امــا بخصــوص اعفــاء اول  25ألــف دينــارا مــن الدخــل

الصــايف املتــأيت داخــل اململكــة مــن النشــاط الزراعــي ،اذ
يف الوقــت الــذي كنــا ومــا زلنــا نطالــب فيــه دعــم القطــاع
الزراعــي باعتبــاره أحــد القطاعــات اإلنتاجيــة اهلامــة لــأردن،
اال أن التعامــل مــع القطــاع الزراعــي باعتبــاره وحــده واحــدة

ال يســتقيم ،فهنالــك رشكات زراعيــة كــرى ،وهنالــك منشــآت

أعــال صغــرة ومتوســطة ،فــكان مــن العدالــة أن تقتــر
اإلعفــاءات عــى املــزارع ومنشــآت األعــال الصغــرة واملتوســطة

والغائهــا عــن الــركات الكــرى ،ويتــم ذلــك مــن خــال
النظــام اخلــاص املزمــع اصــدارة هبــذا اخلصــوص.

ويســجل ملقــرح قانــون رضيبــة الدخــل اجلديــد ربــط

اإلعفــاءات الرضيبيــة ملنشــآت األعــال املســجلة يف املناطــق

التنميــة بقدرهتــا عــى تشــغيل العاملــة والقيمــة املضافــة ألعامهلــا،

وذلــك لتفــادي اســتخدام البعــض هلــذه املناطــق للتهــرب
الرضيبــي ،كــا حيــدث يف الوقــت الراهــن.

الدولة العميقة ما زالت نافذة

أمــا بخصــوص اإلعفــاءات التــي منحــت يف مقــرح

ولكــي تكتمــل الصــورة العامــة ملجمــل السياســات

التقاعديــة الشــهرية بــا يف ذلــك املعلوليــة ،فــا يمكــن فهمهــا

باعتبارهــا رضيبــة مبــارشة دون فحــص الرضائــب غــر املبــارشة

القانــون اجلديــد ألول  3500دينــارا مــن امجــايل الرواتــب

الرضيبيــة يف األردن ،ال يمكــن النظــر اىل رضيبــة الدخــل
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املتمثلــة يف الرضيبــة العامــة عــى املبيعــات والرضائــب اخلاصــة

والرســوم األخــرى بــا فيهــا الرســوم اجلمركيــة ،حيــث اعرتفــت
حكومــة “الــرزار” أن جممــل النظــام الرضيبــي يف األردن غــر
عــادل ،حيــث تشــكل إيــرادات الرضائــب غــر املبــارشة ثالثــة
أربــاع اإليــرادات الرضيبيــة خلزينــة الدولــة ،وهــذا التشــوه يف

هيــكل العــبء الرضيبــي هــو الــذي أدى اىل تعميــق التفــاوت

االجتامعــي بشــكل كبــر وملفــت يف األردن ،مــا أدى اىل حتميــل
الطبقــات الفقــرة واملتوســطة أعبــاء هــذه السياســات ،حيــث
عمــدت احلكومــات املتعاقبــة خــال العقديــن ونصــف املاضيــة
اىل التوســع يف فــرض الرضائــب غــر املبــارشة ،انحيــازا منهــا اىل

بنــى الدولــة العميقــة (البنــى السياســية االقتصاديــة واالجتامعيــة)
التــي هيمنــت عــى عمليــة صناعــة السياســات االقتصاديــة
واالجتامعيــة خــال تلــك الفــرة ،وملواجهــة هــذه السياســات
شــهد األردن العديــد مــن االحتجاجــات االجتامعيــة والسياســية

الرافضــة هلــذه السياســات توجــت باالحتجاجــات الشــاملة التــي

شــهدها األردن يف شــهر رمضــان املــايض ،وكان عنواهنــا اســقاط
مقــرح قانــون رضيبــة الدخــل.

ولكــن يبــدو أن بنــى الدولــة التقليديــة مــا زالــت نافــذة،

وقــادرة عــى احتــواء األصــوات والتوجهــات املختلفــة التــي
تدخلهــا وحتــاول اجــراء تغيــرات فيهــا ،واملالمــح األساســية
ملقــرح قانــون رضيبــة الدخــل الــذي قدمتــه احلكومــة مؤخــرا

دليــل عــى ذلــك ،فــا زال منحــازا لصالــح أصحــاب الدخــول

العاليــة الطبيعيــن واالعتباريــن مــن رشكات متنوعــة النشــاط.

مقرتحات لتجاوز الواقع

 1 .1رضورة قيــام احلكومــة بإعــان خطــة اصــاح ملجمل
السياســات الرضيبيــة (املبــارشة وغــر املبــارشة)
يف إطــار زمنــي حمــدد ،يعيــد التــوازن يف هيــكل
اإليــرادات الرضيبيــة ،مــن خــال ختفيــض الرضيبــة

العامــة عــى املبيعــات اىل مســتويات تقــارب ،10%
وختفيضهــا بشــكل ملمــوس عــن الســلع واخلدمــات

األساســية لغالبيــة األرس األردنيــة ،وضــان انعــكاس

ذلــك عــى أســعار هــذه الســلع يف الســوق ،وختفيــض
الرضائــب اخلاصــة عــى املشــتقات النفطيــة.

2 .2اعتــاد نظــام رضيبــي تصاعــدي حقيقــي وبمديــات
واســعة يعكــس مســتويات الدخــول احلقيقيــة يف

األردن ،بحيــث تبــدأ نســب االقتطــاع الرضيبــي مــن

معــدالت اقــل مــن  5%وتنتهــي عنــد مســتويات

أعــى مــن  26%الــواردة يف مقــرح القانــون اجلديــد،
ولتقــرب مــن املســتويات املتعــارف عليهــا عامليــا،

وكــا كانــت عليهــا قبــل مــا يقــارب  20عامــا يف
األردن.

3 .3إقــرار إعفــاءات لنفقــات األرس عــى التعليــم والصحة
كــا هــو عليــه احلــال يف القانــون ســاري املفعــول،
باإلضافــة اىل األخــذ بعــن االعتبــار عــدد افــراد

األرسة املعالــن مــن األبنــاء والوالديــن واالشــقاء
والشــقيقات غــر القادريــن عــى العمل واألشــخاص

ذوي اإلعاقــة.

4 .4إعــادة النظــر باإلعفــاءات غــر العادلــة لبعــض
رشائــح املتقاعديــن باجتــاه اعتــاد مبــدأ التاميــز بينهــم

حســب معــدالت دخوهلــم.

 .5إعــادة النظــر باإلعفــاءات الرضيبيــة الثابتــة للقطــاع

الزراعــي باجتــاه اعتــاد مبــدأ التاميــز يف حجــم املنشــآت الزراعيــة

وحجــم التشــغيل فيهــا.

 .6اإلرساع يف عمليــات اإلصــاح الســيايس اســتنادا

اىل مــؤرشات حقــوق االنســان واملامرســات الفضــى يف العــامل،

هبــدف تعزيــز أدوار وقــوة املؤسســات الدســتورية واحلفــاظ

عــى توازهنــا ،واجــراء تعديــات يف عمليــات اختيــار كبــار
موظفــي الدولــة ،بــا ينمــي منســوب ثقــة املواطنــن باإلجــراءات
احلكوميــة( ،هــذه الثقــة التــي وصلــت اىل أدنــى مســتوياهتا)،

وتعزيــز ســيادة القانــون الــذي مــن شــأنه احلــد مــن عمليــات
التهــرب والتجنــب الرضيبــي.

