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د. أحمد عاشور أحمد
عضو مجلس النواب وزميل كلية الدفاع الوطني

مستقبل السياسات الضريبية في مصر

فــي  الفعالــة  الوســائل  أحــد  الضريبيــة  السياســات 

التفــاوت  مــن  والحــد  االجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق 

االجتماعــي  فــي إطــار عمليــة التنميــة المســتدامة، 

وإذا كانــت العدالــة االجتماعيــة هــي الوصفــة الســرية 

للبلــدان والــدول المتقدمــة، فــإن الضرائــب العادلــة 

هــي  حجــر الزاويــة  فــي تلــك العدالــة االجتماعيــة .

وفــي ظــل التقــدم التكنولوجــي الــذي أصبــح واقًعــا 

فــي عالمنــا والــذي مــن خاللــه أصبــح قطــاع كبيــر مــن 

االقتصــاد يتــم رقمًيــا، أصبــح لزاًمــا علينــا أن نتطلــع 

للمســتقبل مــن خــالل الحاضــر ونعلــم أن التكنولوجيــا 

ليــس لهــا نهايــة، وال يمكــن التنبــؤ بمــا تدخــره لنــا فــي 

الســنوات القادمــة، فقــط  يجــب علينــا االســتعداد 

إعــداد  أو  لهــا،  المناســبة  بالتشــريعات  لهــا ســواء 

الكــوادر البشــرية المدربــة للتعامــل معهــا.

ركــزت الكتابــات االقتصاديــة فــي مجــال التنميــة علــى 

للبــالد، وهــي ظاهــرة وجــود  االزدواجيــة االقتصاديــة 

والكثافــة  الحديثــة  التكنولوجيــا  علــى  يعتمــد  قطــاع 

علــى  يعتمــد  تقليــدي  قطــاع  بجانــب  الرأســمالية 

ــا كثيفــة العمالــة واإلنتــاج صغيــر الحجــم،  التكنولوجي

خاصــًة القطــاع الريفــي، ومنــذ فتــرة قصيــرة بــدأ تنــاول 

ــة فــي الحضــر  ظاهــرة انقســام األنشــطة االقتصادي

إلــى أنشــطة رســمية، وأنشــطة غيــر رســمية، وآليــة 

دمــج الثانيــة بالشــكل الــذي يتــم فيــه المحافظــة علــى 

اإليجابيــات وتجنــب الســلبيات، ولــذا يعتبــر دمــج

 االقتصــاد غيــر الرســمي وإضفــاء الصفــة الرســمية 

مصــر  فــي  القــرار  لصنــاع  أساســًيا  هدًفــا  عليــه 

الــدول. ومعظــم 

للتنميــة  االســتراتيجية  الرؤيــة  تتمثــل  وكمــا 

االقتصاديــة فــي مصــر حتى عــام2030، والتي تعد بمثابة 

خارطــة طريــق، أن يكــون االقتصــاد المصــري اقتصــاد 

ســوق منضبًطــا يتميــز باســتقرار أوضــاع االقتصــاد 

احتوائــي مســتدام  نمــو  الكلــي وقــادًرا علــى تحقيــق 

ويتميــز بالتنافســية والتنــوع، ويعتمــد علــى المعرفــة 

يكــون العًبــا فاعــًلا فــي االقتصــاد العالمــي، وقــادًرا 

وتعظيــم  العالميــة،  المتغيــرات  مــع  التكيــف  علــى 

القيمــة المضافــة وتوفيــر فــرص عمــل الئقــة، ويصــل 

نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 

إلــى مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع.

ــة فــي  ــة متمثل ســارعت الحكومــة المصري
وزارة الماليــة باإلصــاح الحكومــي الراهــن 
ــا  ا و هيكليًّ للمنظومــة الضريبيــة تشــريعيًّ
ــا لمعالجــة التحديــات التــي تواجــه  وإجرائيًّ

المنظومــة الضريبيــة مســتقبًلا.
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لذلــك فقــد ســارعت الحكومــة المصريــة متمثلــة فــي 

وزارة الماليــة باإلصــالح الحكومــي الراهــن للمنظومــة 

لمعالجــة  ــا  وإجرائيًّ ــا  هيكليًّ و  ا  تشــريعيًّ الضريبيــة 

التحديــات التــي تواجه المنظومة الضريبية مســتقبًلا.

1 - اإلصالحات التشريعية:

حرصــت أغلــب القوانيــن التــي أقــرت علــى أن تكــون 

المنــاخ  تحســين   فــي  تســهم  لالســتثمار،  جاذبــة 

العــام وزيــادة المشــروعات، وتوفيــر فــرص العمــل 

والتشــغيل، كذلــك مســايرة التطــور الــذي تشــهده 

يواكــب  مــا  لدينــا   يكــن  لــم  فــإن  العالميــة  التجــارة 

ــر بالســلب  صورهــا اإللكترونيــة فــإن ذلــك ســوف يؤث

علــى الماليــة العامــة للدولــة فــي مصــر.

و فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه الدولــة إلــى توســيع 

القاعــدة الضريبيــة وزيــادة كفــاءة النظــام الضريبــي 

فــي ظــل التــزام مصــر بتوصيــات مجموعــة العشــرين 

لجميــع  وعــادل  ومقبــول  عالمــي  نظــام  بتطبيــق 

الــدول، وال يكــون عرضــة للمنازعــات.

الضريبيــة  القوانيــن  علــى نصــوص  الضــوء  وبإلقــاء 

 1980 لســنة   111 القانــون  ســواء  القريــب،  باألمــس 

بإصــدار قانــون ضريبــة  الدمغــة أو القانــون 147 لســنة 

الماليــة  المــوارد  تنميــة  رســم  قانــون  بإصــدار   1984

قانــون  بإصــدار   ،2005 لســنة   91 والقانــون   للدولــة 

بإصــدار   ،2016 لســنة   67 والقانــون  الدخــل  ضريبــة 

خليًطــا  تتضمــن  المضافــة,  القيمــة  قانــون ضريبــة 

مــن القواعــد الفنيــة واإلجرائيــة، األمــر الــذي أدى فــي 

العديــد  مــن الحــاالت إلــى تداخــل هــذه القواعــد مــع 

بعضهــا البعــض وتكرارهــا رغــم وحــدة الغايــة منهــا، 

ورغــم وحــدة جهــة  اإلدارة القائمــة علــى التطبيــق وهي 

ومبيعــات(. )عامــة  المصريــة  الضرائــب  مصلحــة 

فقــد كان مــن الضــروري تجنًبــا لهــذا التداخــل وســعًيا 

الضريبيــة  اإلجــراءات  توحيــد  يتــم  أن  للتبســيط 

المطبقــة علــى أنــواع الضرائــب المذكــورة ومراجعتهــا 

بالقــدر الــذي يحافــظ  علــى الطبيعــة الفنيــة المختلفــة 

لــكل نــوع مــن هــذه األنــواع، وبالشــكل الــذي يحافــظ 

علــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  ويســاعد  مضمونهــا  علــى 

تيســير تطبيــق قواعدهــا الموضوعيــة، وبالتالــي فقــد 

تــم إعــداد قانــون اإلجــراءات الضريبيــة الموحــد والــذي 

ــى: يهــدف إل

باختــالف  	 المختلفــة  الضريبيــة  اإلجــراءات  دمــج 

الضرائــب. أنــواع 

ومعالجــة  	 الضريبيــة  اإلجــراءات  تبســيط 

المشــكالت التــي نتجــت عــن القوانيــن التــي كانــت 

قائمــة.

فــي  	 الحديثــة  الميكنــه  وســائل  علــى  االعتمــاد 

الضريبيــة. اإلجــراءات 

عــدم المســاس بالقواعــد اإلجرائيــة الثابتــة، والتي  	

المتعاقبــة  الضريبيــة  القوانيــن  عليهــا  اعتــادت 

ــا لالســتقرار فــي القواعــد الضريبيــة. تحقيًق

التوحيــد اإلجرائــي علــى القواعــد القابلــة للتطبيــق  	

علــى مختلــف أنــواع الضرائــب.

اإلنهاء الفعلي للمنازعات الضريبية. 	

إفــراد نصــوص خاصــة بــاإلدارة الضريبيــة لتنظيــم  	

أحــد  باعتبارهــا   اإلدارة،  هــذه  أحــكام  بعــض 

المحــاور الثالثــة للمنظومــة الضريبيــة إلــى جانــب 

والتشــريع.  الممــول 
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ســبق،  مــا  إلــى  باإلضافــة  األساســي  الهــدف  وكان 

توســيع القاعــدة الضريبيــة عــن طريــق "زيــادة عــدد 

نســبة  وزيــادة  الضريبــة"  نســبة  وليــس  المموليــن 

الضرائــب للناتــج المحلــي، والتــي تعــد أحــد المؤشــرات 

فــي   للدولــة  ا  أساســيًّ وهدًفــا  المهمــة  االقتصاديــة 

الوقــت الحالــي، وتعــد زيــادة الحصيلــة الضريبيــة  أهــم 

أهــداف الدولــة، عبــر توســيع القاعــدة الضريبيــة، والتي 

تعنــي زيــادة عــدد المموليــن مــن األفــراد والشــركات، 

وليــس زيــادة نســب الضرائــب القائمة  "دخل أو قيمة 

اإلدارة  منظومــة  شــهدت  لذلــك  وغيرهــا"  مضافــة 

الضريبيــة تنفيــذ إصالحــات تاريخيــة تــؤدي إلــى تحقيــق 

الضريبيــة,  العدالــة  دعائــم  وإرســاء  الهــدف  هــذا 

وحصــر المجتمــع الضريبــي بشــكل أكثــر دقــة , ودمــج 

 , الرســمي  االقتصــاد  فــي  الرســمي  غيــر  االقتصــاد 

والــذي طالمــا طالــب بــه كل علمــاء االقتصــاد.

وكان ذلــك واضًحــا مــن تحليــل بيــان الدكتــور/ محمــد 

معيــط وزيــر الماليــة أمــام مجلــس النــواب فــي بدايــة 

دور االنعقــاد األول بالفصــل التشــريعي الثانــي.

كمــا تــم إطــالق مبــادرة لرفــع كفــاءة تحصيــل ضريبــة 

شــريك  المواطــن  بــأن  إيماًنــا  المضافــة،  القيمــة 

ومكافحــة  الضريبيــة،  النظــم  حوكمــة  فــي  أصيــل 

التهــرب الضريبــي، وذلــك بهــدف تحفيــز المواطنيــن 

يوفــر  بمــا  الشــراء،  إيصــال  أو  الفاتــورة  علــى طلــب 

والمواطــن(. )الممــول،  للبيانــات  للدولــة مصدريــن 

انطــالق المشــروع القومــي الضخــم لميكنــة ورقمنــة 

اإلجــراءات الضريبيــة الموحــدة، لمصلحــة الضرائــب 

المصريــة مــن أول ينايــر 2021 والــذي يعــد أحــد مســارات 

ــر منظومــة اإلدارة  الخطــة الشــاملة لتحديــث وتطوي

كفــاءة  رفــع  بهــدف  وذلــك  وميكنتهــا،  الضريبيــة، 

المموليــن،  علــى  التيســير  و  الضريبيــة  المنظومــة 

االقتصــاد  لصالــح  الدولــة،  حــق  تحصيــل  وضمــان 

التهــرب  ومكافحــة    االســتثمار  وتحفيــز  القومــي 

علــى  الرســمي  غيــر  االقتصــاد  وتشــجيع  الضريبــي 

الرســمي. لالقتصــاد  االنضمــام 

كبيــًرا  اهتماًمــا  تولــي  السياســية  القيــادة  أن  كمــا 

اإلجــراءات  وميكنــة  الضرائــب،  مصلحــة  بتطويــر 

الضريبيــة وتحســين بيئــة العمــل، واالرتقــاء بالعنصــر 

ضريبيــة  منظومــة  إلــى  نصــل  بحيــث  البشــري، 

مصــاف  فــي  وتكــون  لالســتثمار،  محفــزة  متطــورة 

الــدول المتقدمــة، بمــا يســهم فــي تعظيــم القــدرات 

اإلنتاجيــة و رفــع معــدالت النمــو باعتبــار ذلــك أفضــل 

الضريبيــة. القاعــدة  لتوســيع  الســبل 

يهــدف  وميكنتهــا،  الضريبيــة  المنظومــة  تحديــث 

أيًضــا إلــى تســهيل وتيســير جميــع اإلجــراءات وتوفيــر 

الوقــت والجهــد والتكلفــة، باإلضافــة إلــى توفيــر الدقــة 

والشــفافية، كمــا أنــه يســاهم فــي تحقيــق أولويــات 

الدولــة لتوفيــر المــوارد الالزمــة لتحســين الخدمــات 

المقدمــة للمواطــن مــن دعــم وخدمــات أساســية.

وهــذا المشــروع القومــي الضخــم يأتــي ضمــن جهــود 

العمــل   دورة  وميكنــة  تحديــث  فــي  الماليــة  وزارة 

اإللكترونيــة  باآلليــات  واألخــذ  الضرائــب،  بمصلحــة 

الحديثــة، بمــا يســهم فــي إحكام الرقابة علــى اإليرادات 

العامــة وعمليــات تلقــي وفحص اإلقــرارات الضريبية، 

كما يســهم في التيســير على الممولين والمســجلين 

ــا علــى  بالضرائــب، بحيــث ال يحتاجــون إلــى التــردد دورًي

يســهم  كمــا  اإلقــرارات،  تلــك  لتقديــم  المأموريــات 

فــي التيســير علــى العامليــن بالضرائــب أيًضــا، كمــا أن 

مشــروع ميكنــة اإلجــراءات الضريبيــة  وتوحيــده يأتــي 

متناســًقا ومتكامــًلا مــع قانــون اإلجــراءات الضريبيــة 

بمجلــس  عليــة  الموافقــة  تمــت  والــذي  الموحــد، 

النــواب فــي الفصــل التشــريعي األول عــام2020.

تــم إطــاق مبــادرة لرفع كفــاءة تحصيل 
ضريبــة القيمــة المضافــة، إيمانًــا بــأن 
المواطــن شــريك أصيــل فــي حوكمــة 
التهــرب  ومكافحــة  الضريبيــة،  النظــم 

الضريبــي.
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وفــي ضــوء خطــة الدولــة للتحــول الرقمــي لتحقيــق 

رؤيــة مصــر 2030، يتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل 

الضرائــب  مصلحــة  لتطويــر  الخمســة  المحــاور 

المصريــة، والتــي تشــمل توحيــد اإلجــراءات الضريبيــة 

)هندســة اإلجــراءات(، وتطويــر بيئــة العمــل، ورفــع 

وتعديــل  التنظيمــي،  والهيــكل  العامليــن  كفــاءة 

الضريبيــة  اإلجــراءات  قانــون  بإصــدار  التشــريعات 

ا إلــى أنــه تحقيًقــا  الموحــد، والميكنــة الشــاملة، مشــيًر

بإجــراءات  القيــام  تــم  الشــاملة،  الميكنــة  لمحــور 

بالمرحلــة  الضريبيــة  الوظائــف  مــن  لجــزء  الميكنــة 

الضريبيــة  اإلجــراءات  منظومــة  خــالل  مــن  األولــى 

المميكنــة، والتــي بــدأت فــي أول ينايــر 2021 بالتطبيــق 

علــى مراكــز كبــار ومتوســطي المموليــن  وكبــار المهــن 

ــا علــى   الحــرة، علــى أن يتــم اســتكمالها ونشــرها تباًع

باقــي ممولــي الجمهوريــة خــالل عــام   2021 .

مــن  سلســلة  بتنظيــم  الضرائــب  مصلحــة  تقــوم 

نــدوات التوعيــة الضريبيــة المجانيــة لممولــي مراكــز 

الحــرة  المهــن  وكبــار  المموليــن  ومتوســطي  كبــار 

إلكترونًيــا علــى  عــن كيفيــة تقديــم اإلقــرار الضريبــي 

منظومــة اإلجــراءات الضريبيــة المميكنــة الجديــدة، 

فــي  ســواء  مســبوقة  غيــر  نتائــج  أظهــرت  والتــي 

الطبيعيــة  لألشــخاص  المقدمــة  اإلقــرارات  عــدد 

خــالل مــارس 2021، أو مــن حيــث الحصيلــة الضريبيــة 

الســابقة. بالســنوات  مقارنــة  المحققــة 

2 - اإلصالحــات الهيكليــة بمصلحــة الضرائــب 
المصريــة:

فــي ظــل التعديــالت التــي تمــت علــى قانــون الضرائــب 

وإصــدار  المضافــة،  القيمــة  وقانــون  الدخــل  علــى 

قانــون اإلجــراءات الضريبيــة  الموحــد  كان  لزاًمــا علــى 

مصلحــة الضرائــب المصريــة  بإعــادة هيكلــة مصلحــة 

الضرائــب المصريــة ودمــج فعلــي لــكل مــن العامليــن 

بضرائــب الدخــل والقيمــة المضافــة والــذي كان نتاجــه  

إعــادة هيكلــة مصلحــة الضرائــب المصريــة بالتعــاون 

للتنظيــم  المركــزي  الجهــاز  فــي  المتخصصيــن  مــع 

واإلعــالن عــن هيــكل وظيفــي جديــد للعامليــن ودمــج  

كامــل بيــن ضرائــب الدخــل والقيمــة المضافــة والتــي 

طالمــا طالــب بهــا العديــد مــن المموليــن والعامليــن 

تــحـــــديـــــث المنظــــومــــة الضــريـبــيـــــــة 
وميكنتهــا، يهــدف أيًضــا إلــى تســهيل 
وتوفيــر  اإلجــراءات  جميــع  وتيســير 
الوقــت والجهــد والتكلفــة، باإلضافــة 

والشــفافية. الدقــة  توفيــر  إلــى 

منــذ صــدور القانــون 91 لســنة 2005، لتســهيل مهمــة 

الممــول فــي التعامــل مــع مصلحــة الضرائــب وتوحيــد 

ملــف المموليــن، بــدًلا مــن إرهاقــه وتضييــع وقتــه بيــن 

المصلحتيــن، ولــم تقــف وزارة الماليــة عنــد هــذا الحــد 

ــة  ــل اتجهــت نحــو إنشــاء الوحــدات  الضريبي فقــط، ب

وتبعيتهــا  العقاريــة  الثــروة  كوحــدة  المتخصصــة 

الضرائــب،  مصلحــة  رئيــس  لمكتــب  المباشــرة 

المموليــن  متوســطي  مركــز  إنشــاء  إلــى  باإلضافــة 

ومأموريــات المهــن الحــرة بعــد نجــاح فكــرة مركــز كبــار 

المموليــن.

3 - اإلصالحات اإلجرائية:

شــهدت منظومــة اإلجــراءات الضريبيــة ميكنــة شــبه 

التــي  التطويــر  محــاور  مــن  جــزًءا  تعــد  والتــي  كاملــة 

تعمــل  والتــي  حالًيــا،  الضرائــب  مصلحــة  تشــهدها 

ــن  ــة الخاصــة بالممولي ــة األعمــال الضريبي ــى ميكن عل

ومتوســطي  كبــار  مراكــز  تحديــًدا  والمحاســبين 

ستشــهد  كمــا  الحــرة،  المهــن  وكبــار  المموليــن 

تطبيــق هــذه الميكنــة علــى باقــي المأموريــات خــالل 

الفتــرة القادمــة، والتــي يتــم مــن خاللهــا ميكنــة أكثــر 

ــا تتضمــن أكثــر مــن 64 إجــراًء فرعًيــا  مــن 16 إجــراء ضريبيًّ

مرحلتيــن،  علــى  الرئيســة  الضريبيــة  األعمــال  مــن 

المرحلــة األولــى والتــي انطلقــت فــي   3 /1 /2021، والتــي 

ــة إجــراءات التســجيل واإلقــرارات  ــم ميكن بموجبهــا ت

والمدفوعــات علــى أن يتــم اســتكمال باقــي اإلجــراءات 

بالمرحلــة الثانيــة والمخطــط انطالقها في 30 /6 / 2021، 

األخــرى كالفحــص والمراجعــة  اإلجــراءات  وتشــمل 
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الضرائــب  أعمــال  كل  ســتكون  وبعدهــا  والطعــن، 

ــا. إلكترونيًّ

الضريبــي  اإلقــرار  تقديــم  مــرة  وألول  تــم  كمــا 

  2020 عــام  عــن  واالعتباريــة  الطبيعيــة  لألشــخاص 

والمقــدم خــالل الفتــرة مــن ينايــر 2021 بشــكل إلكترونــي 

كامــل، وبالتالــي  فإنــه يمكننــا القــول بــأن مســتقبل 

السياســة الضريبيــة فــي مصــر يتجــه وبســرعه إلــى 

ــم،  ــذي يشــهده العال مســايرة التقــدم التكنولوجــي ال

ومســايرة أحــدث النظــم الضريبيــة العالميــة، والتــي 

ســتكون لهــا تأثيــر إيجابــي مباشــر علــى الماليــة العامة 

مــن  والحــد  الضريبيــة،  القاعــدة  وتوســيع  للدولــة، 

ظاهــرة االقتصــاد غيــر الرســمي التــي تشــهدها مصــر.

تداعيــات السياســة الضريبيــة علــى االقتصــاد 
ي: المصر

اســتقرار  علــى  مباشــر  أثــر  الضريبيــة  للسياســات 

فــي  وكذلــك  الدولــة،  فــي  الكلــي  االقتصــاد  أوضــاع 

القيمــة  وتعظيــم  مســتدام،  احتوائــي  نمــو  تحقيــق 

التــي  الضريبيــة  للسياســات  كان  وقــد  المضافــة، 

ــر فــي  قامــت بهــا الدولــة فــي الفتــرة األخيــرة أكبــر األث

تحســين المؤشــرات التنمويــة لمصــر، والتــي أبرزتهــا 

أكبــر المؤسســات العالميــة فــي تقييــم الــدول وهــذا 

مــا يشــير إلــى أن مصــر فــي الفتــرة القادمــة ســتكون 

العًبــا فــي االقتصــاد العالمــي قــادرة علــى التكيــف مــع 

وزارة  تنتهجــه  مــا  ضــوء  فــي  العالميــة  المتغيــرات 

الماليــة مــن سياســات فــي مجــال الضرائــب بأنواعهــا 

كافــة.

مباشــر  أثــر  الضريبيــة  للسياســات 
علــى اســتقرار أوضــاع االقتصــاد الكلــي 
فــي الدولــة، وكذلــك فــي تحقيــق نمــو 
القيمــة  وتعظيــم  مســتدام،  احتوائــي 

المضافــة.
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