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طــورت شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ورقتــن بحثيتــن إقليميتــن جديدتــن تق ّيــان النظــم الرضيبيــة يف عــدد مــن
الــدول العربيــة مــن منظــور العدالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة (خصوصـاً يف لبنــان ،مــر األردن وفلســطني) ومــن منظــور العدالــة الجندريــة (يف
لبنــان ،مــر وتونــس) .وتــأيت هاتــان الدراســتان اســتكامال للجهــد البحثــي والتأييــدي الــذي تبذلــه الشــبكة منــذ حــوايل ســنة ونصــف بالتعــاون
مــع Christian Aidوبدعــم مــن ال Ford Foundationحــول السياســات الرضيبيــة يف املنطقــة العربيــة وتداعياتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة.
كــا يســتكمل هــذان البحثــان الرياديــان دراســة مقارنــة حــول النظــم الرضيبيــة يف ســتة دول عربيــة (مــر واالردن وفلســطني ولبنــان وتونــس
واملغــرب) أعدتهــا شــبكة النظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة مــع الرشيــك نفســه يف العــام .2014
تتطلّــع شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة إىل نــر هــذان التقريـران اإلقليميــان املســتحدثان والتقاريــر الوطنيــة التــي بنيــا
عليهــا خــال األســبوعني القادمــن .و مــن الجديــر بالذكــر أن كاتــب هذيــن التقريريــن هــو الدكتــور نــر عبدالكريــم مــن فلســطني .يعــرض هــذا
امللخــض أبــرز املعطيــات والنتائــج املذكــورة ف التقاريــر واملجســدة لحالــة العدالــة الرضيبيــة يف عاملنــا العــريب كــا ويظهــر تحديــداً كيــف تعيــق
السياســات الراهنــة تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة (أجنــدة  ،)2030ال ســيام الهدفــن ( 10الحــد مــن الالمســاواة ضمــن وعــر الــدول) و 5
(تحقيــق العدالــة الجندريــة ومتكــن املــرأة).
تتميــز غالبيــة النظــم الرضيبيــة يف دولنــا العربيــة مبصــادر
مســتقرة ومتنوعــة مــن اإليــرادات املاليــة ،ولكــن مبســتويات أقــل
مــا هــي عليــه يف ســائر بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.
عــاوة عــى ذلــك ،فــإن النظــم الرضيبيــة تعــاين مــن تــدين منســوب
التصاعديــة ،وال تدعــم تكافــؤ الفــرص بــن الــركات ،كــا أنهــا
معقــدة للغايــة ،مــا يجعــل اإلدارة الرضيبيــة أكــر صعوبــة .وغالبــا
مــا يــؤدي تعــدد اإلعفــاءات الرضيبيــة ومعــدالت الرضيبــة إىل الحــد
مــن العدالــة يف إدارة هــذه النظــم .كــا أن تركيــز الرضائــب عــى
الدخــل الشــخيص ورضائــب التجــارة تــؤدي إىل الحــد مــن قدرتهــا
عــى إعــادة توزيــع الدخــل ،يف حــن ال تقــوم رضائــب الــروة ،مثــل
رضائــب املمتلــكات ،إال بــدور محــدود يف حشــد املــوارد املاليــة لهــذه
الــدول .فضــاً عــن ذلــك ،فــإن األعبــاء الرضيبيــة ليســت موزعــة
بشــكل متناســب عــى كل األنشــطة االقتصاديــة وكل فئــات املجتمــع
مبــا يف ذلــك الرجــال والنســاء لغيــاب األســاليب الالزمــة أثنــاء وضــع
السياســات مثــل ال  .Gender Responsive Budgetingوهــذا مــا
يضاعــف الخلــل عــى مســتوى العدالــة الجندريــة.
فاإليـرادات الرضيبيــة يف هــذه الــدول تبلــغ باملتوســط حــوايل 13
 %مــن إجــايل الناتــج املحــي يف االعــوام  2016-2013وكان اعالهــا يف
فلســطني حيــث بلغــت هــذه النســبة  %23وادناهــا يف مــر  .%11امــا
يف االردن ولبنــان فتبلــغ النســبة حــوايل  ، %15وهــي بذلــك أقــل مــن
املتوســط البالــغ  %17يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة
األخــرى .وهــذا يــؤرش اىل االخــال باســاس كفايــة الرضائــب ،واىل
ان الجهــد والعــبء الرضيبــي اقــل مــن الطاقــة الرضيبيــة الكامنــة
او املمكنــة إلقتصاديــات هــذه الــدول .وقــد شــهدت تلــك اإليـرادات
تقلبــا حــول ذلــك املســتوى منــذ عــام  1990يف حــن اتخــذت اتجاهــا
صعوديــا واضحــا يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة
األخــرى .وتتشــابه الــدول العربيــة يف نســبة مســاهمة االيــرادات
الرضيبيــة يف متويــل اجــايل النفقــات العامــة يف املوازنــة بحيــث تبلــغ
حــوايل  ،%70امــا مســاهمة االي ـرادات االخــرى غــر الرضيبيــة ســواء
مــن االســتثامرات العامــة او املــوارد الطبيعيــة او رســوم الخدمــات
فهــي محــدودة وال تتعــدى  %5يف االردن وفلســطني ،بينــا ترتفــع يف

مــر ولبنــان اىل حــوايل  .%8امــا باقــي النفقــات العامــة (العجــز يف
املوازنــة) فيتــم متويلــه إمــا مــن خــال املســاعدات الخارجيــة او مــن
خــال االقـراض املحــي والخارجــي (الديــن العــام) .وهــذا مــا يفــر
االرتفــاع املتزايــد يف حجــم الديــن العــام املرتاكــم عــى هــذه الــدول
وارتفــاع تكاليــف خدمتــه مــن ســنة إىل اخــرى .إذ ،كنتيجــة النخفــاض
العوائــد وزيــادة اإلنفــاق ،ارتفــع عجــز املوازنــة يف معظــم الــدول
العربيــة .وبالتــايل ارتفــع مجمــل الديــن العــام املســتحق (الداخــي
والخارجــي عــى حــد ســواء) يف كل الــدول العربيــة بنســبة  %14.2يف
عــام  2014تقريب ـاً ،أي مــا يعــادل  590.6مليــار دوالر أمريــي بعــد
أن كانــت  516.8مليــار دوالر أمريــي يف عــام  .2012وهكــذا ازداد
الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  %48يف 2012
إىل  %52.2يف  2014مــع العلــم أن ارتفــاع حجــم الديــن العــام وكلفــة
خدمتــه يف معظــم الــدول العربيــة واحــد مــن أهــم التحديــات التــي
تواجهنــا والتــي تقــف عقبــة يف طريــق تحقيــق مســتوى مقبــول مــن
التنميــة املســتدامة والعدالــة .ففــي بعــض البلــدان العربيــة كاألردن
ومــر وموريتانيــا ،شــارف الديــن العــام عتبــة  ٪90مــن الناتــج املحيل
اإلجــايل ،فيــا تجــاوز معــدل  %130يف لبنــان مؤخـرا ،مو ِقعـاً بذلــك
هــذه الــدول يف مــا يُعــرف ب «مصيــدة الديــن» (.)Debt Trap
وتعاين النظم الرضيبية يف إقليمنا العريب من:
• هيمنــة الرضائــب غــر املبــارشة عــى االيــرادات :متثــل
الرضائــب عــى التجــارة املحليــة للســلع والخدمــات والتــي تتألــف
مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضائــب املكــوس ورضائــب املشــريات،
أوســع مصــادر اإلي ـرادات الرضيبيــة ،حيــث تبلــغ باملتوســط حــوايل
 %65مــن اإليــرادات الرضيبيــة ،وذلــك متاشــيا مــع متوســط بلــدان
األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة .بالنســبة للبنــان ،عــى عكــس
دول كثــرة ،فــان رضيبــة القيمــة املضافــة تُفــرض بنســبة موحــدة
عنــد  10يف املئــة تنقــل إىل املســتهلك ،مــع بعــض االســتثناءات تشــمل
عــى ســبيل الذكــر ال الحــر املــواد الغذائيــة األساســية والتعليــم
باإلضافــة إىل بعــض الكامليــات منــذ فرضهــا ســنة  .2002ويف فلســطني
فــان نســبة هــذه الرضيبــة املوحــدة عــى جميــع الســلع والخدمــات
بــدون اســتثناء فتبلــغ  .%16أمــا يف مــر صــدر قانــون جديــد لرضيبــة
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القيمــة املضافــة مــن قبــل أول برملــان منتخــب بعــد  30يونيــو ،2013
يف ســبتمرب  ،2016والــذي رفــع مــن النســبة العامــة للرضيبــة مــن %10
إىل  %13عــى أن تزيــد إىل  %14يف  .2018-2017ويف األردن ،فتطبــق
رضيبــة املبيعــات بنســبة موحــدة عــى جميــع الســلع.
• رضائــب املشــريات و املكــوس هــي ســيئة التصميــم وال
تســتهدف العدالــة وتوفــر إيــرادات محــدودة.
• الرضائــب عــى التجــارة الدوليــة لهــا هيــكل متفــاوت
للتعرفــة الجمركيــة :بســبب تحريــر التجــارة وانضــام معظــم
الــدول العربيــة ملنظمــة التجــارة العامليــة ،تراجعــت نســبة الرســوم
الجمركيــة يف اجــايل االيـرادات الرضيبيــة بشــكل حــاد وتدريجــي يف
العقديــن املاض ْيــن .وترتــب عــى تحريــر التجــارة انخفــاض مســتويات
التعرفــة الجمركيــة ،وتراجــع أســعار مدخــات اإلنتــاج املســتوردة،
وتوســيع أســواق التصديــر وزيــادة اإلعفــاءات .وهــذا يشــكل أرضيــة
غــر متكافئــة للتنافــس بــن الــركات يف املنطقــة ،ويضعــف فعاليــة
االتفاقــات التجاريــة الدوليــة .وتبلــغ نســبة االيـرادات الجمركيــة مــن
الناتــج املحــي لهــذه الــدول باملتوســط اقــل مــن  %2واقــل مــن %8
مــن اإلي ـرادات الرضيبيــة.
• بلــوغ متوســط مســاهمة رضائــب دخــل الــركات واالفـراد
حــوايل ثلــث االي ـرادات الرضيبيــة يف دول الدراســة :والجــزء االكــر
مــن رضائــب الدخــل يــأيت مــن االفـراد العاملــن باجــر (مــن املصــدر)
وليــس مــن الــركات .واملســاهمة االكــر لرضائــب الدخــل هــي يف
مــر حيــث تصــل اىل حــوايل النصــف والربــع يف لبنــان وحــوايل %15
يف االردن وبنســبة اقــل بكثــر يف فلســطني حيــث تبلــغ  %8فقــط.
• منــح الرضائــب عــى الدخــل الشــخيص إيــرادات أقــل
مقارنــة ببلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة ،وغالبــا مــا
ال تكــون تصاعديــة بدرجــة كبــرة :املعــدل األعــى للرضيبــة عــى
الدخــل الشــخيص يف جميــع الــدول االربــع اقــل مــن متوســط املعــدل
األعــى يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة .واىل جانــب
انخفــاض املعــدالت العليــا للرضيبــة ،يــؤدي ارتفــاع مســتويات الدخــل
الحديــة للتكليــف الرضيبــي بشــكل بالــغ بالنســبة للرشائــح العليــا إىل
اســتبعاد نســبة كبــرة مــن األرس امليســورة .مثـاً ،الحــد االدىن للدخــل
الشــخيص املعفــى مــن الرضيبــة ســنويا يف لبنــان ومــر هــو اقــل
بكثــر مــن متوســط االجــر ومــن خــط الفقــر الوطنــي ،ويقــرب منهام
يف فلســطني ،ولكنــه اعــى بكثــر منهــا يف االردن .مــن جهــة أخــرى،
ال تتضمــن القاعــدة الرضيبيــة يف البلــدان العربيــة االربــاح الراســالية
وتوزيعــات االربــاح عــى االســهم والفوائــد البنكيــة والصفقــات
العقاريــة ،والتــي تعــود بالنفــع بشــكل غــر متناســب عــى األغنيــاء.
وتعــاين املنطقــة مــن تــدين االمتثــال الرضيبــي ،وهــو مــا يرجــع جزئيــا
إىل كــر حجــم االقتصــاد غــر الرســمي وانتشــار املدفوعــات النقديــة
لجــزء مــن الرواتــب إضافــة إىل ضعــف القــدرات الفنيــة واملؤسســية.
• اتســام القاعــدة الرضيبيــة بعــدم الشــمولية نظ ـراً لبقــاء
جــزء مهــم مــن املكلفــن اصحــاب املهــن الحــرة خــارج املتابعــة
واملالحقــة الرضيبيــة.

3

• كــون رضائــب دخــل الــركات مطبقــة مبعــدالت معتدلــة
نســبيا ،ولكنهــا تعــاين مــن تعــدد معــدالت الرضيبــة واتســاع نطــاق
النفقــات الرضيبيــة :فعــى مــدى العقديــن املاضيــن ،تراجعــت
املعــدالت القياســية لرضيبــة دخــل الــركات يف جميــع الــدول
االربعــة واليــوم فتبلــغ نســبة رضيبــة دخــل الــركات بحدهــا االعــى
يف معظــم القطاعــات عــى النحــو التــايل :االردن  ،%35مــر ،%25
لبنــان وفلســطني .%15
• مت ّتــع هــذه الــركات باعفــاءات رضيبية واســعة ولســنوات
عديــدة حســب قوانــن تشــجيع االســتثامر وبتنزيــات كبــرة مــن
دخولهــا مقابــل نفقاتهــا .وامتــاك هــذه الــركات قــدرة اكــر عــى
ادارة ملفاتهــا الرضيبيــة مــن االفــراد لتمتعهــا بصــات قويــة مــع
دوائــر الســلطة السياســية ،مــا يعــزز التهــرب والتجنــب الرضيبــي.
• مســاهمة رضائــب املمتلــكات حاليــا بــدور بســيط يف
الــدول االربعــة :فهــذه الرضائــب توجــد يف فلســطني ولبنــان واالردن
ولكــن ال توجــد يف مــر ،وتــدريف كل األحــوال اي ـرادات أقــل بكثــر
مــن متوســط بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.
• مشــكلة التهــرب والتجنــب الرضيبــي بأشــكالها املختلفــة
ويعــود ذلــك اىل غيــاب اآلليــات القانونيــة الواضحة ،وسالســة وعدالة
النظــام الرضيبــي ،وهشاشــة العمــل املؤســي والرقــايب يف ظــل غيــاب
الدميقراطيــة ،وكذلــك وجــود قوانــن تســهل أحيان ـاً عمليــة التهــرب،
وتحديــدا ً تلــك املتعلقــة باالســتثامر األجنبــي.
أمــا عــى صعيــد العدالــة الجندريــة الرضيبيــة ،فتبــدأ املشــكلة
بطغيــة العــادات والتقاليــد والعقليــة الذكوريــة التــي تنظــر إىل الرجل
عــى أنــه رب األرسة واملعيــل دامئــاً فيــا تعتــر املــرأة ربــة منــزل
وشــخصية غــر مســتقلة إقتصاديــاً ،فضــاً عــن إضعــاف مشــاركتها
يف الحيــاة الساســية وآليــات صنــع القــرار .فتضعــف ،بشــكل عــام،
مشــاركة املــرأة يف الحيــاة اإلقتصاديــة حيــث يبلــغ معــدل مشــاركة
املــرأة العربيــة يف القــوة العاملــة مــا ال يزيــد عــن ال  %23كــا وتعــاين
املــرأة مــن متييــز كبــر يف ســوق العمــل .وفيــا يشــكل ذلــك األســاس
الــذي يضعــف وضــع املــرأة العربيــة عــى هــذا الصعيــد ،تتأثــر املـراة
أيضــاً بشــكل أكــر بظواهــر التهــرب والتجنــب الرضيبــي ،والخلــل
الجبــايئ الناتجــة عــن الفســاد اإلداري وغيــاب التقنيــات والوســائل
الحديثــة .فاملــرأة هــي املســتفيد األكــر مــن الخدمــات العامــة وهــي
األكــر قابليــة إلفــادة األطفــال .لكــن املــراة ضحيــة لألعــال غــر
مدغوعــة األجــر (معظمهــا يف املنــزل) التــي ال تؤخــذ بعــن اإلعتبــار
حتــى أثنــاء احتســاب معــدالت اإلنتاجيــة .وتنتمــي املــرأة العربيــة
العاملــة بشــكل كبــر للعاملــة غرياملهيكلــة واملتقطعــة وخصوصــاً
للمؤسســات الصغــرة واملتوســطة الحجــم التــي تفــرض تكاليــف
عاليــة مقابــل ربــح ضئيــل .وهــذا مــا يــؤذي اســتفادة املــراة مــن
الحاميــة اإلجتامعيــة بالشــكل الــكايف والالئــق .كذلــك ،فامل ـراة أكــر
تأثــرا ً بالرضائــب املرتديــة وصيــغ الرضائــب غــر املبــارشة العبثيــة
وغــر املدروســة وهــذا أيضـاً ألنهــا أكــر قابليــة لإلنفــاق عــى الســلع
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األساســية يف حــن تعتمــد الــدول العربيــة زيــادات رضبيــة عشــوائية
تهــدف لخدمــة الديــن العــام مثـاً .كل ذلــك ،إضافــة إىل عــدم قــدرة
املــراة عــى التحكــم مبمتلكاتهــا وإلنعــكاس الالعدالــة اإلجتامعيــة
عــى الالعدالــة الجندريــة ،يصــور لنــا «التمييــز الضمنــي» ضــد املـراة
يف النظــم الرضيبيــة والــذي يزيــد عليــه التمييــز الرصيــح يف القوانــن
والق ـرارات.
بنــا ًء عليــه ،نذكــر بعــض الحقائــق واألرقــام التــي تعكــس
هــذا الواقــع والتــي ،بالدرجــة األوىل تســلط الضــوء عــى عــدم
إدمــاج الســلطات لقضايــا النــوع االجتامعــي يف املوازنــة Gender
 Responsive Budgetingويف السياســات املختلفــة مــن خــال
االســتجابة لالحتياجــات املختلفــة أو املتباينــة لفئــة الذكــور واإلنــاث
بالرغــم مــن أن هــذه أداة مهمــة للحــد مــن عــدم املســاواة بــن
الجنســن كــا هــو ســائد يف جميــع الــدول العربيــة تقريبـاً (وكذلــك
بخصــوص الفئــات الضعيفــة واملهمشــة األخــرى):
• يف لبنــان ،تبلــغ مشــاركة املــراة فيســوق العمــل %27
مقارنــة ب  ٪73للرجــال (أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر يف
املنــزل تلعــب دورا يف ذلــك) وتبلــغ مشــاركتها يف العمــل غــر الرســمي
 .٪57وتزيــد الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن عــن ال ٪27كــا يبلــغ
معــدل البطالــة بــن النســاء .%18ويعــاين لبنــان بشــكل كبــر مــن
ظاهــرة «الرضائــب الورديــة» ومــن الرضائــب غــر املبــارشة التعســفية
لتعبئــة املــوارد وخدمــة الديــن .مــن جهــة أخــرى ،تفيــد املــادة 31
مــن قانــون الرضائــب  1959أنــه يحــق للرجــال املتزوجــن التمتــع
بخصــوم رضيبيــة لزوجاتهــن املعالــن ومــا اليزيــد عــن  5أطفــال يف
حــن ميكــن للمــرأة املتزوجــة أن تفعــل ذلــك فقــط إذا اســتطاعت
إثبــات أنهــا ربــة األرسة .كذلــك ،فاملــواد  622-625مــن قانــون التجــارة
تفــرض قيــودا عــى ملكيــة الزوجــة يف حــال إفــاس زوجهــا ولكــن
العكــس غــر صحيــح.
• يف مــر ،تبلــغ نســبة الديــن مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
 .٪93.8و قــد رافــق قــرض ال  12مليــار دوالر الــذي منحــه صنــدوق
النقــد الــدويل ملــر زيــادة كبــرة يف الرضائــب عــى الســلع الحيويــة
(األرز ،الســكر ،الــخ) .مــن ناحيــة أخــرى ،ارتفعــت مشــاركة املــرأة
يف القــوة العاملــة مــن  4.2مليــون يف  2001حتــى  6.5مليــون يف
عــام ( 2013أي أكــر مــن  )٪50لتصــل إىل مــا يقــارب ال .٪23.4
وبقيــت البطالــة عنــد النســاء حــوايل  ٪24.3مقارنـ ًة ب ٪9.7للرجــال.
و تبلــغ نســبة النســاء اللــوايت هــن ربــات أعــال  ٪1.6مقارنــة ب
 ٪13.7للرجــال .واألهــم أن انخفضــت اي ـرادات رضيبــة الدخــل مــن
 158مليــار جنيــه إىل  15مليــار جنيــه يف حــن زادت الرضائــب غــر
املبــارشة مــن  184إىل  199.5مليــار جنيــه بــن العامــن  2015و .2016
و يف نهايــة العــام  ،2015قــدرت قيمــة التهــرب الرضيبــي بحــوايل 60
مليــار جنيــه ســنوياً .إضافــة إىل ذلــك ،ف  %95مــن النســاء املرصيــات
يف األريــاف ال يحصلــن عــى مرياثهــن وغالب ـاً مــا يدفــع لهــن مبلــغ
بســيط عوض ـاً عــن ذلــك.
• يف األردن ،قــدر العــبء الرضيبــي بحــوايل   %25مــن الناتــج

4

املحــي اإلجــايل يف حــن أن إيـرادات رضيبــة الدخــل ال تزيــد عــن ال
 %4مــن الناتــج املحــي إثــر التهــرب الرضيبــي املرتفــع.

التوصيات:
أ) العدالة الرضيبية
• تحتــاج السياســة الرضيبيــة إلعــادة هيكلــة تضمــن وضــع
مزيــد مــن الرتكيــز عــى جمــع اإليـرادات الرضيبيــة املبــارشة ( الدخــل
والــروة) بــدالً مــن الرضائــب غــر املبــارشة (رضائــب االســتهالك).
• مــن املهــم زيــادة عــدد رشائــح الرضائــب لضــان عدالــة
اجتامعيــة أفضــل .وال بــد مــن تبنــي سياســة رضيبيــة تصاعديــة عــى
الدخــل.
• إعــادة تصميــم الحوافــز الرضيبيــة لتســتهدف ليــس فقــط
االســتثامرات الكبــرة ،بــل أيضــا الــركات صغــرة ومتوســطة الحجــم
والتــي متثــل أكــر مــن  %95مــن األعــال يف هــذه الــدول.
• ال بــد مــن إعــادة النظــر يف العــبء الرضيبــي بحيــث
يســاهم يف تحقيــق العدالــة االجتامعيــة .ويتطلــب هــذا إعــادة النظــر
يف القاعــدة الرضيبيــة الحاليــة لتتض ّمــن األنشــطة غــر التقليديــة
واألنشــطة غــر املنتجــة والتــي ال قيمــة مضافــة لهــا والتــي تحقــق
أرباحــاً كبــرة ورسيعــة مثــل الصفقــات العقاريــة واملضاربــات يف
أســواق املــال .يف نفــس الوقــت ،مــن املهــم زيــادة اإلعفــاءات عــى
ذوي الدخــل املحــدود واألفـراد واألعــال املنخرطــة بأنشــطة إنتاجيــة،
واملوجــودة يف املناطــق الريفيــة الهشــة .ويتوقــع إعطــاء املزيــد مــن
اإلعفــاءات الرضيبيــة لألنشــطة ذات القيمــة املضافــة العاليــة وتلــك
التــي تخلــق فــرص عمــل جديــدة .وال بــد مــن تطبيــق أســاليب
للرقابــة لضــان قيــام الــركات بدفــع الرضائــب الفعليــة املســتحقة
عــى دخولهــا والحــد مــن ظواهــر التهــرب الرضيبــي التــي تتبعهــا.
• منــح إعفــاءات رضيبيــة كاملــة للدخــل الزراعي واملعاشــات
التقاعديــة.
• اعــادة النظــر يف رضيبــة القيمــة املضافــة بحيــث تُبنــى
عــى قاعــدة التمييــز بــن الســلع الكامليــة واالساســية.
• تطبيــق قواعــد صارمــة ملكافحــة كافــة أشــكال الفســاد
والتهــرب الرضيبــي يف الدوائــر الرضيبيــة؛ وضــان الشــفافية وتحديــد
تعليــات واضحــة وحاســمة مبــا يتعلــق بتقييــم الدخــل العــادل
الخاضــع للرضيبــة مــن قبــل موظفــي الرضائــب .ويجــب أيضــا
التوســع األفقــي وليــس العمــودي يف جبايــة الرضيبــة بحيــث تزيــد
اإلي ـرادات الرضيبيــة املتحصلــة ولكــن مــن خــال توســيع القاعــدة
الرضيبيــة حتــى ال يزيــد العــبء الرضيبــي عــى املكلفــن امللتزمــن.
• توســيع دائــرة املشــاركة املجتمعيــة ،وتغليــب لغــة الحــوار
والنقــاش مــع الفئــات االجتامعيــة املتأثــرة بقانــون الرضيبــة .إضافــة
إىل تعزيــز دور املجتمــع املــدين عــر توســيع مفهــوم املســاءلة
املجتمعيــة وتطبيقاتهــا.
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العدالة الجندرية
ب)
• إزالــة أي تحيـزات واضحــة ضــد النســاء يف قوانــن الرضائــب
يف هــذه البلــدان .وإعــادة النظــر يف قوانــن الرضائــب لصالــح نظــام
أكــر مســاواة يعتمــد عــى الرضائــب املبــارشة بــدالً مــن النمــوذج
الحــايل وتطبيــق حوافــز وإعفــاءات رضيبيــة محــددة جندريــاً.
• الدعــوة إىل بيانــات مفصلــة جندريــاً حــول املكلفــن
والعاملــن يف شــكل غــر مهيــكل كخطــوة مهمــة نحــو سياســات
رضيبيــة ميكــن أن تعــزز عالقــات جندريــة أكــر مســاواة.
• تطبيــق سياســات للرضائــب غــر املبــارشة تكــون ذات
حساســية جندريــة أكــر مــن خــال إلغــاء الرضائــب املفروضــة عــى
الســلع والخدمــات التــي تســتهلكها النســاء أساس ـاً أو ذات األهميــة
األساســية للنســاء .وبالتــايل يجــب أن يكــون هنــاك ضغــط مــن أجــل
معاملــة رضيبيــة تفضيليــة لتلــك الســلع والخدمــات تعــزز يف شــكل
كبــر املســاواة الجندريــة والرعايــة االجتامعيــة يف مجــاالت مثــل
الصحــة اإلنجابيــة.
• يجــب تطبيــق العدالــة الرضيبيــة الجندريــة مــن ضمــن
إطــار العدالــة االجتامعيــة الجندريــة يف السياســات العامــة ،مــن أجــل
القضــاء عــى التمييــز بــن املــرأة والرجــل يف االقتصــاد ككل.
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