يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث الدكتــور ســامي محمــد غنيــم إلعــداده هــذه الورقــة ،وللدكتــور عزمــي الشــعيبي
وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وحتريــره لهــا.
جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
يف حالــة االقتبــاس ،يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي :االئتــاف من أجل النزاهة واملســاءلة (أمان) .2020 ،بيئة التشــريعات
اخلاصة بالرســوم واجلباية يف قطاع غزة رام اهلل -فلســطني.
إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الورقــة البحثيــة ،وال
يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الورقــة البحثيــة بعــد نشــرها.
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مقدمة
يعــ ّد القانــون أداة أساســية تســاعد األطــراف املســؤولة واملكلفــة يف تنفيــذ السياســة املعتمــدة ،وفــق األصــول بطريقــة تتســم
بالشــرعية؛ فتحقيــق األهــداف العامــة وتنفيــذ اخلطــط والسياســات العامــة ،مبــا فيهــا سياســة جبايــة الضرائــب والرســوم ،يجــب
أال يخــرج عــن إطــار مبــدأ الشــرعية واالحتــكام للقانــون ،ذلــك أن القوانــن املاليــة خصوصــا مــا يتعلــق بالضرائــب والرســوم منهــا،
إمنــا تر ّتــب علــى عاتــق املواطنــن مجموعــة مــن االلتزامــات لتأمــن مــوارد ماليــة للخزينــة العامــة ،باعتبــاره مــن واجبــات املواطنــن
يف املســاهمة يف متويــل إدارة الشــأن العــام وتنفيــذ اخلدمــات العامــة.
تســتعرض الورقــة الواقــع القانونــي والهيــكل املؤسســي لعمليــة جبايــة الضرائــب والرســوم ،ومــدى االلتــزام مــن طــرف اجلهــات
اجلبائيــة وجهــات انفــاذ القانــون ،باألحــكام التشــريعية الواجبــة التطبيــق يف مجــال الرســوم والضرائــب ،ومــدى وضــوح هــذه
التشــريعات ،ومــدى كفايتهــا ،ومــدى التزامهــا باألصــول املراعــاة يف إعــداد وإقــرار وصياغــة القوانــن ،أي يف وضــوح األحــكام
الــواردة فيهــا ،ومــدى حتقيــق الغايــة مــن ســنها ،مــن ناحيــة موضوعيــة.
كمــا تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة مــدى وجــود وتطبيــق قواعــد ومعاييــر محــددة ،ذات عالقــة بحوكمــة هــذا يف اجملــال اجلبائــي،
لتحقــق الغايــة العامــة مــن توافــر قيــم النزاهــة للمســؤولني ،والعاملــن ،واملكلفــن ،ومدققــي احلســابات ،واحملامــن العاملــن يف
اجملــال ،ومبــادئ الشــفافية يف تنفيــذ اإلجــراءات وفعاليــة نظــم املســاءلة ،ومــا إذا كان هنــاك قواعــد حاكمــة ،يف حــال وجــود
تضــارب املصالــح ،أو تلقــي الهدايــا ،وبشــكل عــام توافــر مدونــات ســلوك تعالــج خصوصيــة الوظيفــة اجلبائيــة وحتكــم تصرفــات
القائمــن بهــا.
تعتمــد الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،مــن خــال حتليــل النصــوص القانونيــة احلاكمــة لعمليــة فــرض الرســوم وجبايــة
الضرائــب ،مــع اســقاطها علــى املمارســات الواقعيــة وتبيــان مــدى االلتــزام باملبــادئ العامــة املعتبــرة يف ســن التشــريعات الضريبيــة،
وكذلــك مــدى االلتــزام بأحــكام القانــون بذاتــه مــن جهــة القائمــن علــى تطبيقــه ،وذلــك برصــد الواقــع العملــي يف تنفيــذ القانــون
والسياســة العامــة املعتمــدة بشــكل عــام ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى بيئــة العمــل وأثرهــا علــى الوقايــة مــن الفســاد ،وذلــك
بتقليــل الفــرص علــى الفاســدين مــن داخــل املؤسســة الرســمية املكلفــة باجلبايــة ،أو مــن قبــل املكلفــن ومســاعديهم .
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(صــاغ فقهــاء علــم املاليــة العامــة الكثيــر مــن القواعــد العامــة املعتبــرة يف التشــريعات الضريبيــة منهــا- :خزانــة الدولــة جيــوب رعاياهــا - .األصــل أال يحمــل جيــل األعبــاء جيــل أخــر - .األصــل أن
الدولــة راعيــة وليســت تاجــرة - .االحتيــاج حــد اخلــراج واجلبايــة بقــدر الكفايــة - .األمــة ال تكلــف جبــراً وال يكلــف األمــة اال ممثلوهــا يف اجملالــس النيابيــة- .ليــس للضرائــب أن تعرقــل اإلنتــاج. ).
د .وائل يوسف نصار ،مبادئ املالية العامة وأحكامها يف التشريعات املالية والضريبية يف فلسطني ،مكتبة القدس غزة – فلسطني ،2020 ،ص 7و .8

أوال :اإلطار القانوني للضرائب والرسوم
حتتكــم الضرائــب والرســوم يف قطــاع غــزة ،جملموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تتــوزع بــن قواعــد دســتورية وقوانــن عاديــة،
وقــرارات صــادرة عــن جهــات أو جلــان مشــكلة بحكــم القانــون ،كمــا هــو حــال اللجنــة العليــا للرســوم العامــة.
1.القانون األساسي
يتضمــن القانــون األساســي القواعــد الدســتورية احلاكمــة للقوانــن العاديــة ،والتــي ال يجــوز لهــا مخالفتهــا ،وإال ُوصمــت بعــدم
الدســتورية .ولعــل مــن أهــم القواعــد االقتصاديــة الــواردة يف القانــون األساســي الفلســطيني ،مــا جــاء يف املــادة  88منــه ،واملتعلقــة
بفــرض الضرائــب والرســوم ،حيــث جــاءت بالنــص علــى (فــرض الضرائــب العامــة والرســوم ،وتعديلهــا وإلغاؤهــا ،ال يكــون إال
بقانــون ،وال يعفــى أحـــد مــن أدائهــا كلهــا أو بعضهــا ،يف غيــر األحــوال املبينــة يف القانــون).
كذلــك ،لــم يغفــل املشــرع الدســتوري مــآل الضرائــب والرســوم حــن قــرر يف املــادة ( )91توريدهــا إلــى اخلزينــة العامــة حصــرا
(1-يــؤدى إلــى اخلزينــة العامــة جميــع مــا يقبــض مــن اإليــرادات ،مبــا فيهــا الضرائــب والرســوم والقــروض واملنــح ،وكل األربــاح
والعوائــد التــي تعــود علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،مــن إدارة أمالكهــا أو نشــاطها ،وال يجــوز تخصيــص أي جــزء مــن أمــوال
اخلزينــة العامــة أو اإلنفــاق منهــا ألي غــرض ،مهمــا كان نوعــه ،إال وفــق مــا يقــرره القانــون).
2.قانون ضريبة الدخل رقم  17لسنة .2004
يع ـ ّد قانــون ضريبــة الدخــل رقــم  17لســنة  2004هــو اإلطــار القانونــي الناظــم لضريبــة الدخــل ،ورغــم إدخــال العديــد مــن
التعديــات ،بواســطة القــرارات بقوانــن الصــادرة عــن رئيــس الدولــة ،كان أهمهــا القــرار بقانــون رقــم  8لســنة  ،2011وبرغــم
النــص صراحـ ًة يف املــادة  47منــه علــى إلغــاء القانــون رقــم  17لســنة  ،2004إال أن حقيقــة األمــر أن القانــون ســالف الذكــر ،هــو
الســاري فعلي ـاً يف قطــاع غــزة نظــرا حلالــة االنقســام.
3.األمر العسكري رقم  535لسنة  1976بشأن املكوس على األموال واخلدمات (ضريبة القيمة املضافة)
تع ـ ّد ضريبــة القيمــة املضافــة مــن الضرائــب غيــر املباشــرة ،والتــي تفــرض علــى املنتجــات واخلدمــات ،وهــي ضريبــة يجــري
ترحيلهــا مــن املكلــف بهــا إلــى املســتهلك النهائــي الــذي يتحمــل عبئهــا ،وهــي ليســت ضريبــة ســنوية أو مرتبطــة بوقــت محــدد،
إمنــا تدفــع فعلي ـاً عنــد الشــراء.
ويقابــل األمــر  535الســاري يف قطــاع غــزة ،األمــر  658الســاري يف الضفــة الغربيــة ،ولعــل هذيــن األمريــن مــن األوامــر القليلــة
التــي مــا زالــت ســارية مــن األوامــر العســكرية الصــادرة يف عهــد االحتــال ،وذلــك التزامــا باتفــاق باريــس االقتصــادي بــن
إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية «فلســطني» باعتبــار املناطــق احملتلــة وإســرائيل وحــدة جغرافيــة واحــدة ،وأن إســرائيل
ســتجبي الرســوم اجلمركيــة علــى احلــدود واملعابــر بشــكل واحــد ،وهــذا هــو ســبب عــدم ســن قانــون فلســطيني خــاص علــى غــرار
قانــون ضريبــة الدخــل رقــم  17لســنة  2004يف حينــه ،أو عبــر القــرار بقانــون الصــادر عــن الرئيــس الحقــا بعــد االنقســام ،أو مــن
كتلــة التغييــر واالصــاح يف قطــاع غــزة ،التــي دأبــت علــى اصــدار القوانــن العديــدة خــال الفتــرة الســابقة.
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بيئة النزاهة يف حتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية التهرب الضريبي دراسة حالة ،االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان ،2011 ،ص.4
مت نشره يف العدد املمتاز رقم  5من الوقائع الفلسطينية بتاريخ .2011/10/24
6
عــدم اعتــراف جهــات احلكــم يف قطــاع غــزة مبــا يصــدر عــن الرئيــس مــن قــرارات بقانــون ،بنــاء علــى اعتمــاد أعضــاء كتلــة حمــاس يف قطــاع غــزة صيغــة توكيــل أعضــاء الكتلــة يف الضفــة الغربيــة
لهــم جائــز دســتوريا .وعليــه اعتبــرت الســلطة القائمــة يف غــزة أن اجمللــس التشــريعي قائــم ،وميــارس وظيفتــه يف التشــريع ،حيــث يســري ذلــك يف قطــاع غــزة عمليــا.
مؤيد البسطامي ،ضريبة القيمة املضافة وضريبة املشتريات املطبقة يف االردن « دراسة مقارنة « ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،2006 ،ص .30
د .وائل نصار ،الشبهات الدستورية املتعلقة بصالحيات املسؤول يف الضريبة على القيمة املضافة ،فبراير  ،2020بحث غير منشور ،ص.5

 .4القانون رقم  3لسنة  2017ا ُملعدل القانون رقم  4لسنة  2016بشأن باللجنةاالدارية احلكومية يف قطاع غزة
متنــح املــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم  3لســنة  2017املعــدل للقانــون رقــم  4لســنة  2016اخلــاص باللجنةاإلداريــة احلكوميــة يف
قطــاع غــزة ،صالحيــات فــرض الرســوم العامــة للجنــة اإلداريــة احلكوميــة ،وهــي الصالحيــات التــي كانــت مقــررة للجنــة العليــا
للرســوم العامــة مبوجــب قانــون رقــم  1لســنة  2016بشــأن الرســوم العامــة امللغــى بنــص القانــون اجلديــد.
وتشــير الفقــرة احلاديــة عشــر مــن املــادة الرابعــة إلــى أنــه يحــق للجنــة اإلداريــة احلكوميــة
«حتديــد قيمــة الرســوم التــي تفــرض مقابــل أيــة منفعــة تقدمهــا اجلهــات احلكوميــة،
ويجــوز لهــا تعديلهــا أو اإلعفــاء منهــا أو إلغاؤهــا بنــاء علــى اقتــراح الــوزارات واملؤسســات،
وذلــك باســتثناء مــا ورد بنــص خــاص مــع مراعــاة مــا يلــي :أ .أن تعــرض علــى اجمللــس
التشــريعي قــرارات اللجنــة اإلداريــة املتعلقــة بتحديــد قيمــة الرســوم أو تعديلهــا ،إذا كانــت
بنســبة مئويــة أو إذا زادت قيمتهــا عــن مائــة دينــار أردنــي للمصادقــة عليهــا .ب .ال تســري
قــرارات اللجنــة اإلداريــة املتعلقــة باإلعفــاء مــن الرســوم العامــة أو الغائهــا إال بعــد مصادقة
اجمللــس التشــريعي .ج .للجنــة اإلداريــة تعديــل قيمــة الرســوم املفروضــة يف التشــريعات
الســارية باجلنيــة الفلســطيني أو اجلنيــه املصــري ،بالعملــة املتداولــة قانونــا».

تنــص املــادة  88مــن القانــون
األساســي (فرض الضرائب العامة
والرســوم ،وتعديلهــا وإلغاؤهــا ،ال
يكــون إال بقانــون ،وال يعفــى أح ــد
مــن أدائهــا كلهــا أو بعضهــا ،يف غيــر
األحــوال املبينــة يف القانــون).

وذلــك حســب ديباجــة القانــون املذكــور ،باالعتمــاد علــى نــص املــادة  41مــن القانــون األساســي الفلســطيني ،والتــي تعتمــد عليهــا
كتلــة التغييــر واإلصــاح يف إصــدار القوانــن بقــوة القانــون بعــد مــرور شــهر مــن عــدم رد الرئيــس علــى القانــون الــذي يجــري
إرســاله إليــه ،للمصادقــة بنــاء علــى نــص املــادة ســالفة الذكــر.
خصــص نــص املــادة  88مــن القانــون األساســي نطــاق االختصــاص بفــرض الضرائــب والرســوم وتعديلهــا وإلغائهــا للقانــون،
والقانــون هــو العمــل الصــادر عــن البرملــان الــذي يحــوز ســلطة التشــريع؛ بحيــث ال يجــوز اجملادلــة هنــا أن مفهــوم القانــون هــو
مفهــوم واســع ليحتــوي اللوائــح أو األنظمــة .إن لفــظ (بقانــون) الــوارد يف املــادة  88قــد تكــرر  15مــرة يف نصــوص القانــون
األساســي ،واملتتبــع لهــا جميعـاً يالحــظ بشــكل جلــي أن املشــرع قــد أراد بهــا التشــريع الصــادر عــن الهيئــة املنتخبــة شــعبياً ،وأنــه
ال يجــوز ســلب البرملــان واليتــه يف التشــريع باســم الشــعب ،حتــى لــو بــإرادة البرملــان ذاتــه؛ فالنــص القانونــي الــذي مينــح إلحــدى
الهيئــات غيــر املنتخبــة أي ـاً كان تشــكيلتها اختصاصــا ،قــد خصــص حصريــا للمشــرع كونــه حتــت مظنــة عــدم الدســتورية.
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صــدر يف قطــاع غــزة بــن  2016و 2020العديــد مــن القوانــن التــي حتتــوي علــى مجموعــة كبيــرة مــن الرســوم يف طياتهــا ،مثــل :قانــون التعليــم العالــي رقــم  1لســنة  ،2020وقانــون رقــم  3لســنة
 2016بشــأن الســجل العدلــي الــخ ،غيــر أن التركيــز يف هــذه الورقــة ينصــب علــى القوانــن اجلبائيــة العامــة ،وبخاصــة قانــون الرســوم العامــة ،كونــه صــادر يف الفتــرة احملــددة كإطــار زمنــي للدراســة.
ـص املــادة  41مــن القانــون األساســي (1-يصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة القـــوانني بعــد إقرارهــا مــن اجمللــس التشــريعي الفلســطيني خــال ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ إحالتهــا إليــه ،ولــه أن يعيدهــا
تنـ ّ
إلــى اجمللــس خــال ذات األجــل مشــفوعة مبالحظاتــه وأســباب اعتراضــه ،وإال اعتبــرت مصــدرة وتنشــر فــوراً يف اجلريــدة الرســمية).
7
وردت كلمــة بقانــون يف املــواد 103 ،102 ،96 ،92 ،90 ،88 ،87 ،85 ،84، 81 ،69 ،42،44 ،31 ،21مــن القانــون األساســي الفلســطيني ،إلــى جانــب عــدد كبيــر مــن مشــتقات أخــرى لكلمــة قانــون
مثــل بالقانــون م ،7بنــص قانونــي م  ،15ينظــم القانــون م 21و  22وغيرهــا مــن صيــغ أخــرى غيــر أن القاعــدة العامــة هــو أن كلمــة القانــون عندمــا تــرد فاملقصــود منهــا التشــريع إال مــا دلــت القرينــة
علــى خــاف ذلــك.
لقاء مع د محمد أبو مطر استاذ القانون الدستوري بجامعة األزهر 2020/6/18 ،الساعة .14.30

ثانيا :اإلطار املؤسسي جلباية الرسوم والضرائب
تتشــارك عمليــة التحصيــل واجلبايــة – وبشــكل خــاص للرســوم – عــدد كبيــر مــن الدوائــر املوجــودة يف كافــة الــوزارات والهيئــات
العامــة ،ك ُل فيمــا يختــص بــه مــن رســوم ،فمثــا هنــاك رســوم يتــم حتصيلهــا مــن الدائــرة املاليــة يف وزارة العــدل ،ســواء لتصديــق
وكاالت أو منــح شــهادات حتكيــم أو ترجمــة ،وكذلــك وزارة التربيــة والتعليــم ملعادلــة شــهادات أجنبيــة أو املصادقــة علــى شــهادات
وطنيــة أو رســوم دراســية ،وكذلــك باقــي الــوزارات.
غيــر أن مــا يعنينــا يف هــذه الدراســة ،هــي اجلهــات التــي تختــص بالعمــل علــى جبايــة الضرائــب بعمومهــا ،والتــي تتبــع بحســب
األصــل لــوزارة املاليــة .كونهــا جهــة االختصــاص ،وكذلــك اجلهــة اخملتصــة بتقديــر الرســوم وحتديدهــا ،وهــي اللجنــة العليــا
للرســوم العامــة.
1.جلنة متابعة العمل احلكومي
اللجنــة اإلداريــة احلكوميــة هــي جســم بديــل للحكومــة يف قطــاع غــزة ،تقــوم باإلشــراف علــى عمــل الــوزارات واملؤسســات
العامــة ،وينظــم أعمالهــا القانــون رقــم  3لســنة  2017املعــدل للقانــون رقــم  4لســنة  2016بشــأن اللجنــة اإلداريــة احلكوميــة.
ووفقــا للقانــون ،فــإن للجنــة وضــع السياســات العامــة ،وحتديــد اختصاصــات القطاعــات واإلدارات واملؤسســات التابعــة للجهــاز
التنفيــذي كافــة ،ومــا يف حكمهــا ،كذلــك إعــداد مشــاريع القوانــن واإلشــراف علــى تنفيذهــا ،واإلشــراف علــى آداء القطاعــات
والســلطات والهيئــات واملؤسســات احلكوميــة ،وإعــداد املوازنــة العامــة ورفعهــا للمجلــس التشــريعي إلقرارهــا ،وحفــظ النظــام
العــام واألمــن الداخلــي.
كمــا منــح القانــون لهــذه اللجنــة صالحيــات فــرض الرســوم .ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه قــد جــرى الحقــا يف شــهر أيلــول ســبتمبر
أن تعثــر املصاحلــة أدى الــى عــودة
مــن العــام  2017حــل اللجنــة اإلداريــة احلكوميــة ،مــع دعــوة حكومــة الوفــاق لتســلم مهامهــا ،إال ّ
جهــات احلكــم يف قطــاع غــزة ،إلــى تشــكيل مــا يســمى جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي.
2.اإلدارة العامة لضريبة الدخل
اإلدارة العامــة لضريبــة الدخــل إحــدى اإلدارات العامــة يف وزارة املاليــة حيــث تقــوم بجبايــة الضريبــة الســنوية مــن املكلفــن ،مــن
خــال تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني رقــم  17للعــام  2004علــى الفتــرة مــن  ،2005أمــا مــا قبــل ذلــك ،فمــن خــال
قانــون ضريبــة الدخــل رقــم  13للعــام  ،1947والتــي بدورهــا تعمــل علــى رفــد اخلزينــة العامــة باملتحصــات الضريبيــة ،ولــإدارة
العامــة لضريبــة الدخــل  5مكاتــب فرعيــة يف احملافظــات اجلنوبيــة ،إضافــة إلــى الفــرع الرئيــس الــذي يضــم مكتــب غــزة والدوائــر
العامة.
ومــن أهــم الدوائــر يف ضريبــة الدخــل دائــرة كبــار املمولــن ،ودائــرة االســتقطاعات ،ودائــرة املعلومــات الضريبيــة ،ودائــرة اجلبايــة،
ودائــرة التنظيــم الداخلــي والســلوك املهنــي ،ودائــرة املتابعــة والتفتيــش ،ودائــرة التشــجيع واالســتثمار ،ودائــرة التحقيقــات
الضريبيــة ،ودائــرة النمــاذج واملطبوعــات.
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يجــب مالحظــة أن الرســوم الدراســية التــي يجــري جبايتهــا يف املــدارس احلكوميــة ،يتــم تســميتها بالتبرعــات ،رغــم أنهــا تبقــى حتمــل صفــة اإللــزام ،وتعـ ّد هــذه الرســوم مخالفــة صارخــة للقانــون
األساســي ،وحتديــدا املــادة  24التــي تنــص علــى «  1-التعليــم حــق لــكل مواطــن ،وإلزامــي حتــى نهايــة املرحلــة األساســية علــى األقــل ،ومجانــي يف املــدارس واملعاهــد واملؤسســات العامــة.».
https://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id

 .4اإلدارة العامة لضريبة القيمة املضافة
هــي إحــدى اإلدارات اإليراديــة ،وتتبــع مجلــس اإليــرادات ،وتتكــون مــن ثمانــي دوائــر رئيســة ومكتبــن فرعيــن :مكتــب غــزة ومكتــب خــان يونــس ،وتعتبــر
القيمــة املضافــة مــن أهــم مصــادر اإليــرادات احملليــة بالنســبة خلزينــة الســلطة.
مهام اإلدارة العامة للقيمة املضافة:
•فتح ملفات للمشتغلني حسب تصنيفها.
•جتميد وإغالق امللفات.
•تسجيل السيارات التجارية.
•متابعة التقارير الدورية للمكلفني.
•متابعة ملفات كبار املكلفني من خالل الفحص والتدقيق.
•متابعة القضايا الضريبية ،ومتابعة املنح املقدمة واإلعفاءات الضريبية اخلاصة بها.
•املتابعة امليدانية ،من خالل احلمالت املنتظمة على الشركات وأصحاب املهن.
 .5اإلدارة العامة للجمارك واملكوس.
اإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس ،مــن الدوائــر الها ّمــة يف وزارة املاليــة ملــا لهــا مــن نشــاط كبيــر ودور ف ّعــال ،فهــي متثــل رافــداً أساســيا مــن روافــد

اخلزينــة العامــة ،وأداة مــن أدوات السياســة املاليــة ،وأداة تنفيــذ السياســات التجاريــة واالقتصاديــة يف الســلطة.
أهداف اإلدارة العامة للجمارك واملكوس:
أوالً :تشجيع االستثمار وتعزيز قدرة الصناعة على املنافسة لرفع كفاءات االقتصاد الوطني.
ثانياً :تسهيل حركة التبادل التجاري بني السلطة الفلسطينية والدول األخرى.

ثالثاً :رفد خزينة الدولة باإليرادات.
رابعـاً :مراقبــة املســافرين والبضائــع ووســائط النقــل العابــرة حلــدود الســلطة الفلســطينية ،وفقــا لصالحيــات اإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس والتبــغ
مبقتضــى التشــريعات النافذة.
خامس ـاً :مكافحــة التهريــب ،حيــث يقــع علــى كاهــل اإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس دور كبيــر يف حمايــة االقتصــاد الوطنــي ،بحراســة احلــدود

ومكافحــة التهريــب مبختلــف أشــكاله الصريحــة والضمنيــة.
سادس ـاً :املســاهمة يف حمايــة اجملتمــع احمللــى والبيئــة مــن املــواد اخلطــرة ،حيــث يقــع علــى عاتــق اإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس مهمــة حمايــة
اجملتمــع ،وبشــكل فاعــل مــن املــواد اخلطــرة واملــواد الســامة واخملــدرة بكافــة أشــكالها ،وذلــك بالتعــاون مــن مختلــف اجلهــات املعنيــة بهــذا اخلصــوص،
مثــل شــرطة مكافحــة اخملــدرات.
سابعاً :املساهمة يف مراقبة األنشطة التجارية ملنع غير املشروع منها وفقا للتشريعات النافذة.

https://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view

https://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=5:201123-45-09-03-07-&catid=18&Itemid=175&showall=&limitstart=14
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ثالثا :واقع الرسوم العامة يف قطاع غزة 2020-2016
صــدر يف قطــاع غــزة خــال العــام  2016عــدد كبيــر الرســوم ،جــرى نشــر معظمهــا يف العــدد  94مــن الوقائــع الفلســطينية
الصــادرة يف قطــاع غــزة .وقــد صــدرت هــذه القــرارات عــن اللجنــة العليــا للرســوم العامــة التــي مت إنشــاؤها مبوجــب املــادة الثانيــة
مــن القانــون  1لســنة  2016بشــأن تنظيــم الرســوم العامــة ،والتــي تتكــون مــن أربعــة أعضــاء هــم :وكيــل وزارة املاليــة رئيسـاً ،وممثــل
عــن كل مــن وزارة االقتصــاد ،ووزارة الداخليــة واألمانــة العامــة جمللــس الــوزراء.
وقــد منــح ذات القانــون اللجنــة صالحيــة وضــع األنظمــة الالزمــة لتســيير عملهــا .لكــن لــم يثبــت أنــه مت وضــع نظــام داخلــي
لتنظيــم عمــل اللجنــة  ،كمــا منــح القانــون اللجنــة صالحيــات مطلقــة يف فــرض الرســوم ،ملتزمــة مبعياريــن فقــط همــا)1( :
التزامــات الدولــة جتــاه اجملتمــع مبــا يتناســب مــع طبيعــة اخلدمــة التــي تقدمهــا الدولــة )2( .نتائــج الدراســات التــي يجــري
إعدادهــا مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة لهــذا الغــرض .فيمــا ألزمــت املــادة اخلامســة مــن القانــون خضــوع قــرارات اللجنــة لرقابــة
اجمللــس التشــريعي ،واحلصــول علــى مصادقتــه فيمــا يتعلــق باإلعفــاء مــن الرســوم أو الغائهــا ،وعنــد فــرض رســم يتجــاوز قيمتــه
 100دينــار أو يتــم تقديــره بنســبة مئويــة.
وقــد أصــدرت اللجنــة العليــا للرســوم العامــة  18قــرارا يف العــدد  94مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادر بقطــاع غــزة يف ينايــر 2017
تضمنــت  1193رســما ،وهــذه القــرارات حتتــوي علــى رســوم موزعــة علــى النحــو التالــي:
رقم القرار
2016 / 2
2016 / 3
2016 /4
2016 / 5
2016 / 6
2016 / 7
2016 / 8
2016 / 9
2016 / 10
2016 / 11
2016 / 12
2016 / 13
2016 / 14
2016 / 15
2016 / 16
2016 / 17
2016 / 18
2016 / 19

موضوع القرار
حتديد رسوم الرمال
رسوم املعادن الثمينة
التوثيق والرقابة على الشركات
رسوم تسجيل الشركات
رسوم اخملتبرات وفحص املواد الكيميائية
رسوم التراخيص الصناعية
رسوم أذونات االستيراد
رسوم العالمات التجارية
رسوم اخلدمات التي تقدمها وزارة اخلدل
رسوم معامالت األحوال املدنية
رسوم معامالت جوازات السفر
رسوم معامالت الشؤون العامة
رسوم معامالت اإلقامات وشؤون األجانب
اضافة رسوم تتعلق بالتراخيص الصناعية
رخصة مزاولة بيع التبغ
تراخيص موزعي الغاز املنزلي
رسوم ترخيص ابار ومحطات التحلية ومقاولي حفر اآلبار
رسوم تصحيح اخطاء يف سجالت ضريبة االمالك

عدد الرسوم الواردة يف القرار
12
17
90
108
250
18
418
71
6
53
9
53
29
3
1
4
10
1
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مت الغــاء اللجنــة العليــا للرســوم مبوجــب القانــون رقــم  3لســنة  2017املعــدل للقانــون رقــم  4لســنة  2016بشــأن اللجنــة االداريــة احلكوميــة  ،ومــن صالحيالتهــا للجنــة متابعــة العمــل احلكومــي
ـت صالحيــة فــرض الرســوم وتعديلهــا مــن اختصاصهــا.
التــي باتـ10
بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف القانون رقم  1لعام  2016بشأن الرسوم العامة ،االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان ،2017 ،ص.5
انظر املادة  7من القانون رقم  1لسنة 2016بشأن الرسوم العامة.
م 5من القانون رقم  1لسنة 2016بشأن الرسوم العامة.

يظهــر فحــص القــرارات مــن األول وحتــى التاســع  -وهــي يف مجملهــا باســتثناء القــرار رقــم ( )1تقــرر رســوما محــددة -قــد
مت اتخاذهــا يف اجللســة الثانيــة للجنــة املنعقــدة يف  ،2016/1/4أي قبــل إنشــائها مبوجــب القانــون رقــم  1لســنة  2016املنشــور
يف العــدد رقــم  93مــن الوقائــع الفلســطينية يف شــهر إبريــل  .2016كمــا خالفــت اللجنــة الشــرط اخلــاص مبصادقــة اجمللــس
التشــريعي يف بعــض احلــاالت ،وفقــا ألحــكام املادتــن  5و  ،7حيــث لــم تظهــر مصادقــة مــن قبــل اجمللــس التشــريعي علــى
بعــض هــذه القــرارات ،التــي تتطلــب مصادقــة اجمللــس التشــريعي؛ ومنهــا مــا ورد يف القــرار رقــم  5الصــادر عــن اللجنــة بتاريــخ
 2016/1/4واملنشــور يف العــدد  94مــن الوقائــع ،واملتضمــن حتديــد رســوم تســجيل الشــركات ( تســجيل شــركات األشــخاص
برأســمال محــدد  450دينــار ،أو برأســمال غيــر محــدد  500دينــار  0.003 +مــن رأس املــال (نســبة ،)%ورســوم حتويــل الشــركات
(شــركة أشــخاص الــى شــركة ذات طبيعــة مختلطــة  500دينــاراً ،أو شــركة ذات طبيعــة مختلطــة الــى شــركة مســاهمة 1000
دينــار).
رابعا :بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل جهات اجلباية للضرائب والرسوم
ال بــد ألي مؤسســة أثنــاء عملهــا مــن االلتــزام مــن قبــل املســؤولني والعاملــن مبجموعــة مــن القيــم ،واحترامهــم ملبــادئ ومعاييــر
الشــفافية يف تنفيــذ أعمالهــم املكلفــن بهــا ،تلــك التــي تــؤدي الــى خلــق بيئــة حت ـ ّد مــن فــرص الفســاد ،بينمــا يــؤدي غيــاب هــذه
القيــم إلــى بيئــة جاذبــة للفســاد واملفســدين.
1.مبادئ الشفافية يف عمل جهات اجلباية للضرائب والرسوم
تعنــي الشــفافية ضــرورة التوضيــح للمواطنــن بطبيعــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا اإلدارة أثنــاء قيامهــا مبمارســة ســلطاتها
وأعمالهــا ،وبالتالــي وضــوح اإلجــراءات واملعاييــر التــي تعمــل مبوجبهــا اإلدارة أثنــاء تقدميهــا خدماتهــا ،ومعرفــة املتعاملــن معهــا
لهــذه االجــراءات واملعاييــر ،للحصــول علــى اخلدمــات املطلوبــة أو لإليفــاء بااللتزامــات؛ فالشــفافية هــي نقيــض الغمــوض وعكــس
الســرية ،والســرية تعنــي إخفــاء األمــور عمــدا بينمــا تعنــي الشــفافية اإلفصــاح عــن هــذه األفعــال.
•نشر آليات احتساب الرسوم
ال بــد أن يكــون أي متعامــل مــع هــذه اجلهــات عاملــا مبقــدار مــا ســيؤديه مــن ضريبــة أو رســم ،وآليــة االحتســاب التــي جــرى عليهــا
تقديــره ،وقبــل ذلــك يجــب أن يعلــم مســبقا مقــدار مــا يجــب أن يتحملــه مــن رســوم قبــل اإلقــدام علــى العمــل ،أو طلــب اخلدمــة
محــل التكليــف ،وهــذا مــا يعــرف بقاعــدة اليقــن يف اجملــال الضريبــي.
و لعــل الواقــع العملــي يف بعــض احلــاالت يتناقــض مــع هــذا املبــدأ ،فكثيــرا مــا يشــتكي التجــار مــن فــرض رســوم أو زيــادة القائمــة
منهــا دون معلومــات مســبقة ،ومــن ذلــك شــكوى بعــض جتــار العنــب املســتورد ،بدفــع رســم علــى الكيلــو الواحــد مــن شــيكل إلــى
ثــاث شــواكل ،دون االعــان مســبقا عــن ذلــك ،وال تعتبــر هــذه الشــكوى مــن جتــار اخلضــار و الفواكــه جديــدة ،و ذلــك رغــم أن
الفواكــه و اخلصــار معفيــة مــن ضريبــة القيمــة املضافــة  ،إال أن التجــار  ،منــذ مــدة طويلــة يقومــون بدفــع هــذه الضريبــة دون
وجــه حــق ،بــل جــرى رفعهــا أكثــر مــن مــرة ،كذلــك جــرى التعديــل يف آليــة دفــع ضريبــة الدخــل التــي تتــم علــى أســاس ســنوي،
بحســب األصــل ،إلــى أن يتــم دفعهــا علــى أســاس يومــي بقيمــة  5دوالرات لــكل طــن ،رغــم أنهــا كانــت قبــل ذلــك تدفــع  2.5دوالر
بشــكل ســنوي ،وتعتمــد ســلطة اجلبايــة يف فــرض هــذه الضريبــة علــى املــادة  35الفقــرة الثانيــة مــن قانــون ضريبــة الدخــل ،التــي
جتيــز للوزيــر أو مــن يفوضــه فــرض ضريبــة مقطوعــة علــى فئــة أو فئــات محــددة مــن املكلفــن ،غيــر أن الضريبــة يف هــذه احلالــة
تقــدر علــى أســاس ســنوي بخــاف احلاصــل حاليــا ،حيــث تفــرض علــى اخلضــار والفواكــه واملاشــية بشــكل يومــي عنــد اإلدخــال،
وبصــورة محــددة مقطوعــة علــى الطــن .
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•وجود وثائق واضحة حول آليات العمل:
إن معرفــة احلقــوق هــي أســاس املطالبــة بهــا ،لذلــك ،ويف ســبيل تفعيــل نظــام املســاءلة ،ســواء أمــام اجلهــات اإلداريــة األعلــى أو
اجلهــات الرقابيــة ،فإنــه يجــب علــى املتعاملــن مــع اإلدارة واإلدارة اجلبائيــة بالــذات ،معرفــة األســس التــي تقــوم عليهــا عمــل هــذه
اإلدارات ،وآليــات التقييــم ونســبة االعفــاء او التخفيــض  ...الــخ ،وهــذا يتطلــب أن تكــون هنــاك وثائــق واضحــة ومحــددة ،تبــن
آليــات العمــل ومعاييــره ،وبالعــودة إلــى جهــات اجلبايــة يف قطــاع غــزة ،فإنــه ال تتوفــر مثــل هــذه الوثائــق معلنــة أو متاحــة الطــاع
اجلمهور.
لقــد أدى ضعــف الشــفافية ومكاشــفة اجلمهــور بشــكل عــام باإلجــراءات املتخــذة ،ومقــدار االيــرادات املتحققــة ،وكيفيــة صرفهــا
إلــى انعــدام ثقــة اجلمهــور الواضحــة بالســلطة العامــة؛ فالنظــرة العامــة مــن اجلمهــور إلــى اجلهــة احلاكمــة يف قطــاع غــزة بأنهــا
مجــرد ســلطة جبايــة هــي نظــرة مســتقرة ،ولعــل مــن األمثلــة الواضحــة علــى ذلــك ،هــو االعتقــاد العــام أن حركــة حمــاس ،وهــي
احلاكمــة لقطــاع غــزة ،إمنــا تســتورد الغــاز مــن اجلانــب املصــري بالســعر املوجــود يف مصــر ،و هــو الســعر املدعــم مــن قبــل
احلكومــة ،وأن احلركــة تقــوم بجبايــة أمــوال طائلــة عبــر بيــع الغــاز املصــري بنفــس ســعر الغــاز اإلســرائيلي ،وإلــزام احملطــات
بخلــط كل مــن الغــاز اإلســرائيلي واملصــري ،وبيعــه بنفــس الســعر ،ويســود هــذا االعتقــاد حتــى لــدى بعــض موزعــي الغــاز املنزلــي
الصغــار ،غيــر أن الباحــث وعنــد الســؤال عــن هــذا األمــر لــدى بعــض كبــار موزعــي الغــاز يف قطــاع غــزة ،مت التأكيــد علــى أن
القطــاع يشــتري الغــاز مــن مصــر بالســعر الدولــي ،وأن مــا حتصلــه احلكومــة مــن الغــاز املصــري ،هــو ذاتــه مــا حتصلــه مــن
اإلســرائيلي ،و هــو تقريبــا  4شــواقل علــى اجلــرة ســعة  12كيلــو ،وبالعــودة إلــى موقــع وزارة املاليــة ،جنــد أن هنــاك توضيحــا للــرأي
العــام حــول هــذه املســألة صــدر بتاريــخ  2018/ 8 /7و رغــم ذلــك ال زال االعتقــاد الســائد لــدى الكثيــر بعــدم صدقيــة هــذا األمــر،
نظــرا النعــدام الثقــة بــن احلكومــة و املواطــن .
•نشر حجم اإليرادات
مــن مظاهــر عــدم الشــفافية يف مجــال اجلبايــة ،انعــدام نشــر أيــة أرقــام أو إحصائيــات أو مبالــغ مت حتصيلهــا ،وآليــة صرفهــا؛
فبالعــودة إلــى موقــع وزارة املاليــة ،فإننــا ال جنــد أي ذكــر للموازنــة العامــة أو مقــدار الرســوم أو الضرائــب احملصلــة ،ولكــن يف
بعــض األحيــان يتــم نشــر أرقــام عامــة وغيــر تفصيليــة ،عبــر بعــض اللقــاءات التلفزيونيــة التــي جتــري مــع وكيــل وزارة املاليــة أو
كبــار املوظفــن.
 .2قيم النزاهة يف عمل جهات اجلباية للضرائب والرسوم:
تع ّرف بأنها مجموعة من القيم املتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص يف العمل وااللتزام بالسلوك القومي.
فالنزاهــة يف حقيقتهــا هــي جانــب أخالقــي يجــب أن يتســم بــه القائــم بالعمــل العــام ذاتيــا ،إال أن لهــا مجموعــة مــن املؤشــرات
والدالئــل التــي تبــن مــدى االلتــزام بهــا ،أو تعــزز ذلــك االلتــزام ،ومــن هــذه املؤشــرات مــدى وجــود مدونــات ســلوك تتضمــن
مجموعــة مــن القيــم والقواعــد اخلاصــة بتلقــي الهدايــا أو تعــارض املصالــح.
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•مدونات السلوك:
مدونــات الســلوك هــي مجموعــة مــن القواعــد الفضلــى التــي يجــب ان يلتــزم بهــا املوظــف أثنــاء ادائــه ملهــام وظيفتــه ،و مــن ميزاتهــا
أنهــا تالمــس اجلانــب الطوعــي للموظــف ،فهــي ليســت قواعــد قانونيــة محــددة امنــا هــي تعزيــز للممارســات الفضلــى للموظفــن،
ولعــل العاملــن يف مجــال اجلبايــة بشــكل عــام االكثــر احتياجــا لهــذه املدونــات يف ســبيل احلفــاظ علــى املــال العــام  ،و نظــرا
لألهميــة الكبــرى ملدونــات الســلوك يف محاربــة الفســاد جنــد أن اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لســنة  2003قــد افــردت
نصــا خاصـاً يف ســبيل حتفيــز الــدول االعضــاء علــى تبنــي مدونــات الســلوك ،حيــث جــاءت املــادة  8منهــا حتــت عنــوان مدونــات
ســلوك املوظفــن العموميــن.
بالعــودة إلــى القائمــن بعمليــة اجلبايــة يف قطــاع غــزة ،فإننــا ال جنــد مدونــة خاصــة بالســلوك الوظيفــي ملوظفــي وزارة املاليــة
بشــكل عــام أو للقائمــن علــى اجلبايــة وبشــكل خــاص رغــم عظــم احلاجــة ملثــل هــذه املدونــة نظــرا لطبيعــة عملهــم ،وبســؤال
موظفــي وزارة املاليــة حــول مدونــات الســلوك ،أفــاد بعضهــم بعــدم وجودهــا مطلق ـاً ،يف حــن افــاد آخــرون بســماعهم بوجــود
مدونــة ســلوك قــام بعملهــا ديــوان املوظفــن ســابقا ،اال أنهــا لــم تعــرض عليهــم ،ولــم يوقعــوا عليهــا ،وهــي غيــر مفعلــة.
رغــم ذلــك ،فإننــا جنــد يف إطــار الهيــكل التنظيمــي لــوزارة املاليــة ،وبخاصــة اإلدارات اجلبائيــة ،وجــود دائــرة حتــت مســمى دائــرة
التنظيــم الداخلــي ،والســلوك املهنــي ســواء يف اإلدارة العامــة لضريبــة الدخــل ،او اإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس ،وهــو مــا
يظهــر التوجــه نحــو إيجــاد ممارســات مهنيــة فضلــى يف مجــال اجلبايــة ،إال أن هــذا ال يعتبــر كافيــا ،وتبقــى احلاجــة دائمـاً قائمــة
لوجــود مدونــات ســلوك وظيفــي ،تعــزز قيــم النزاهــة والشــفافية واحلفــاظ علــى املــال العــام.
•تضارب املصالح:
يعــرف تضــارب املصالــح بأنــه ( الوضــع الــذي يكــون فيــه املوقــع الوظيفــي أو املنصــب العــام مكانــا لتغليــب ،أو احتماليــة تغليــب
مصلحــة خاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة ) وال يعتبــر مجــرد قيــام تضــارب املصالــح مــن أشــكال الفســاد ،امنــا عــدم اإلبــاغ
عنــه هــو الــذي يعتبــر ممارســة غيــر مقبولــة؛ فقيــام التعــارض بــن املصلحــة العامــة واخلاصــة أمــر موضوعــي قــد يحــدث دون
أن يكــون للموظــف يــد فيــه ،غيــر أن واجــب املوظــف بتغليــب مصلحــة العمــل علــى أي مصلحــة أخــرى قــد يتأثــر يف هــذه احلالــة،
ذلــك أن املصلحــة األخــرى قــد تكــون خاصــة بــه ذاتــه ،أو بأحــد الذيــن يهمــه أمرهــم كوالــد أو أخ او صديــق ،وقــد يكــون األمــر
يف حالــة اجلبايــة عبــر تقييــم أو تقديــر ضريبــة مســتحقة علــى عــدد املــواد التــي يجــب ان تخضــع للفحــص ،مــن شــحنة مملوكــة
ألحــد أبنــاء عائلــة املوظــف ،أو تشــكيل جلنــة لشــراء أثــاث معــن ،و يكــون أحــد أعضــاء اللجنــة ميتلــك حصــة يف شــركة عائليــة
إلنتــاج االثــاث  ...الــخ .إن وجــود حالــة التعــارض يف املصالــح قــد تــؤدي باملوظــف إلــى محابــاة مــن يهتــم ألمرهــم ،أو علــى األقــل
التشــكيك يف حياديــة اللجنــة ونزاهتهــا ،حتــى لــو لــم يثبــت وجــود هــذه احملابــاة.
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نصــت الكثيــر مــن القوانــن علــى جتنــب تضــارب املصالــح ،كمــا ســعت إلــى منــع وقوعــه أصــا ،وبشــكل خــاص ملوظفــي الفئــات
ّ
العليــا ،مثــل :الــوزراء ،ومــن يف حكمهــم ،أو أعضــاء اجمللــس التشــريعي أو القضــاة ،باإلضافــة إلــى بعــض األحــكام املتفرقــة يف
ـص علــى تضــارب املصالــح ،إال أننــا
قوانــن اخلدمــة املدنيــة واألنظمــة أو اللوائــح التابعــة ،وإن كان القانــون الفلســطيني لــم ينـ ّ
قــد جنــد بعــض اإلشــارات لــه ،ومنهــا املــادة  28مــن قانــون الســلطة القضائيــة .أمــا فيمــا يتعلــق بجهــات اجلبايــة يف الســلطة
الوطنيــة ،فــا يوجــد نصــا يتنــاول تعــارض املصالــح ،وإن كان هنــاك مــن ذكــر ،أنــه عندمــا تقــع هــذه احلالــة عملي ـاً ،فإنــه يقــوم
بإحالــة امللــف الــذي يقــوم بالعمــل عليــه ،والــذي قــد يهـ ّم أحــد املهتمــن ألمرهــم إلــى املديــر العــام ،ليقــوم بتكليــف موظــف آخــر
نظــراً الستشــعاره احلــرج.
وعــادة مــا يتــم إيجــاد نظــام خــاص أو مبــادئ مدمجــة ضمــن أحــكام مدونــات الســلوك ،تعنــى بتجنــب تضــارب املصالــح او التبليــغ
عنــه وآليــات التصــرف حــال وجــوده ،وال جنــد مثــل هــذا النظــام لــدى جهــات اجلبايــة يف قطــاع غــزة.
•نظام تلقي الهدايا:
قــد يقــوم أحــد االشــخاص بتقــدمي الهدايــا للموظــف ،والتــي بحســب األصــل ال تتطلــب منــه القيــام بعمــل معــن ،وقــد تكــون هــذه
الهديــة مــن شــخص آخــر يتعامــل مــع املوظــف ،وكمــا قــد تكــون مــن جهــة او مؤسســة أو أثنــاء زيــارة رســمية .ان التصــرف بهــذه
الهدايــا والتصريــح بهــا ،يعتبــر التزامــا أخالقيــا وقانونيــا يف أنظمــة أخــرى ـــيجب علــى املوظــف اإلفصــاح عنهــا.
وجــود نظــام محــدد آلليــة التعامــل مــع الهدايــا وتســجيلها يف ســجل خــاص ،وحتديــد مــا هــو املســموح قبولــه مــن عدمــه ،وحتديــد
مــكان االحتفــاظ بــه ،لــدى املوظــف أم يف اإلدارة ،يعتبــر مــن األنظمــة التــي تعــزز النزاهــة ،وتغلــق الطريــق علــى مــن ســعى ملمارســة
الرشــوة مــن بــاب الهديــة.
ال يوجد لدى جهات اجلباية يف فلسطني أي نظام محدد حول الية التعامل مع الهدايا املقدمة للموظف.
•إقرارات الذمة املالية:
يعـ ّد إقــرار الذمــة املاليــة وثيقــة يســجل فيهــا املوظــف العــام ومــن يف حكمــه مبــا لديــه ومــا لــدى زوجتــه وأوالده القصــر مــن أمــوال
منقولــة وغيــر منقولــة ،وتــؤدي هــذه اإلقــرارات دورا هامــا يف احلــد مــن مخاطــر الفســاد  ،ســواء مــن حيــث ردع املوظــف عــن
اســتغالل موقعــه الوظيفــي لتحقيــق الكســب غيــر املشــروع  ،أو إثبــات قيامــه يف حالــة وجــود زيــادة غيــر مبــررة يف ذمــة املوظــف
مــا يســهل إثبــات الكســب غيــر املشــروع .فعلــى ســبيل املثــال توجــب املــادة  46مــن قانــون ضريبــة الدخــل تقــدمي موظفــي الضريبــة
إقــرارا بالذمــة املاليــة ،إذ جــاء نصهــا (علــى كل موظــف مــن موظفــي ضريبــة الدخــل أن يقــدم عنــد تعيينــه إقــرارا إلــى الدائــرة
مبــا لديــه مــن أمــوال منقولــة وغيــر منقولــة عنــه ،و عــن زوجــه و أوالده الذيــن حتــت واليتــه ،وتقــدمي هــذا اإلقــرار بصــورة دوريــة
يف مطلــع كل ســنة ،مــع بيــان أي زيــادة طــرأت علــى تلــك األمــوال) ،إال أن إقــرارات الذمــة املاليــة ملوظفــي ضريبــة الدخــل غيــر
موجــودة رغــم النــص القانونــي علــى ذلــك .
وال يوجــد نــص مماثــل لنــص املــادة  46مــن قانــون ضريبــة الدخــل يف القانــون بشــأن الرســوم العامــة رقــم  1لســنة  .2016يلــزم
أعضــاء اللجنــة او العاملــن يف مجــال الرســوم العامــة بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة.
إن التجــارب الفضلــى يف الــدول الدميقراطيــة تفــرض علــى كبــار املســؤولني ،مثــل :الــوزراء وأعضــاء البرملــان ،ومــن يف حكمهــم،
أن يتــم اإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم ،بشــكل علنــي إلطــاع املواطنــن ،ممــا يتيــح للرقابــة اجملتمعيــة أن تصبــح قــادرة
علــى رصــد أي زيــادة غيــر مبــررة ،أو تغيــر غيــر واضــح األســباب يف حجــم ثرواتهــم واإلبــاغ عنهــا ،وبالتالــي منــع اإلفــات مــن
العقــاب.
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 .3نظم املساءلة يف عمل جهات اجلباية للضرائب والرسوم:
تعنــي نظــم املســاءلة ،واجــب املســؤولني عــن الوظائــف العامــة ســواء كانــوا منتخبــن او معينــن ،يف تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول
ســير العمــل يف املؤسســة .ويجــب أن تخضــع هــذه التقاريــر للفحــص والتمحيــص ،لبيــان مــدى التــزام املوظــف بالقانــون وسياســة
املؤسســة ،ولبيــان مــدى النجــاح أو اإلخفــاق يف القيــام بالواجبــات واملهمــات امللقــاة علــى عاتقــه.
تستوجب املساءلة وجود هيكل تنظيمي واضح املعالم داخل املؤسسة ،إلى جانب وجود نظام محدد للشكاوى.
غير أن تطور العمل على مكافحة الفساد أوجد شكال آخر ا للمساءلة غير املساءلة الداخلية أال وهو املساءلة اجملتمعية.
•وجود هيكل تنظيمي:
إن وجــود هيــكل تنظيمــي داخــل املؤسســة ،يقــوم علــى تراتبيــة املســتويات الوظيفيــة وخضــوع املوظفــن ملــن يعلوهــم يف الدرجــات
واملســميات الوظيفيــة ،هــي أولــى درجــات املســاءلة ،ذلــك أن مراجعــة أعمــال املوظــف تتطلــب أن تتــم مــن درجــة وظيفيــة تعلــوه؛
فــدون فكــرة التراتبيــة الوظيفيــة تغــدو مســألة املراجعــة خاليــة مــن املضمــون واحملتــوى ،إذ أنهــا تتطلــب وجــود ســلطة عليــا قــادرة
علــى املراجعــة والتصحيــح.
لقــد حرصــت الســلطة الوطنيــة ومنــذ بدايــة تأسيســها علــى اعتمــاد هيكليــات وظيفيــة للــوزارات واملؤسســات ،وهــو مــا ينطبــق
علــى جهــات اجلبايــة ،اذ ان الهيكليــة املعتمــدة لــوزارة املاليــة توضــح وجــود ادارات عامــة مختصــة باجلبايــة ،مثــل :االدارة العامــة
لضريبــة الدخــل ،واإلدارة العامــة لضريبــة القيمــة املضافــة ،واإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس ،تتبــع كل منهــا مجموعــة مــن
الدوائــر ،والتــي تنقســم إلــى مجموعــة مــن االقســام وبشــكل واضــح ال لبــس فيــه.
•أنظمة الشكاوى:
إن وجــود نظــام محــدد للشــكاوى يحــدد حــاالت تقــدمي الشــكاوى واجلهــات الناظــرة فيهــا؛ فآليــات تســليمها ومتابعتهــا والــرد
عليهــا يعتبــر مــن أبجديــات وجــود نظــام حقيقــي للمســاءلة ،ذلــك أن املواطــن يجــب أن يكــون عاملــا باجلهــات التــي يتقــدم لهــا
الشــكوى ،بنفــس القــدر الــذي يكــون عاملــا باجلهــة التــي يشــتكيها.
إن انعــدام وجــود نظــام محــدد ومعلــن للشــكاوى ،يجعــل املواطــن يعــزف عــن القيــام بهــذه املمارســة الضروريــة يف ســبيل تصحيــح
املســار ،وتعزيــز مكافحــة الفســاد ،ذلــك انــه يعــزز لــدى املواطــن الثقــة يف حصولــه علــى حقــه دون ان يكــون هنــاك تعســف مــن
اإلدارة او املوظــف يف حــاالت مســتقبلية .إن تســليم املواطــن بالغــن الواقــع عليــه دون التقــدم بالشــكوى ،يعتبــر محفــزا جلهــة
االدارة او املوظــف نحــو مخالفــة القانــون .يف حــن أن ممارســة احلــق يف الشــكوى ،ســيضع رقابــة ذاتيــة مســتقبلية علــى املوظــف
قبــل الرقابــة اخلارجيــة ،وهــو مــا يشــجع مكافحــة الفســاد والتقليــل منــه.
فيمــا يتعلــق باجلهــات اجلبائيــة ،فبعــد التواصــل مــع اإلدارات العامــة للجبايــة ،وجدنــا إمكانيــة التقــدم بشــكوى واردة ،غيــر أن
األمــر ال يقــوم عبــر نظــام محــدد مكتــوب للشــكوى ،او آليــه التقــدم بهــا واجلهــة املعنيــة بهــا ،وآليــات ســيرها ،وكيفيــة الــرد ،إمنــا
يتــم ذلــك عبــر صنــدوق الشــكاوى املوجــود يف الــوزارة ،والتــي عــادة مــا يتــم الــرد عليهــا ،ولكــن دون حتديــد مســبق آلليــات أو
أوقــات محــددة لذلــك.
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•تقدمي التقارير
لــم يتمكــن الباحــث مــن احلصــول علــى التقاريــر الدوريــة ،أو التأكــد مــن إعدادهــا بشــكل دوري لــدى جهــات اجلبايــة يف قطــاع
غــزة؛ باعتبارهــا أعمــاال داخليــة ال ميكــن االطــاع عليهــا ،إال إذا رغبــت جهــة اإلدارة بذلــك ســواء عبــر نشــرها بالوســائل املتاحــة،
وخصوصــا الصفحــة اإللكترونيــة ،أو التعــاون مــع الباحثــن واخملتصــن عبــر إمدادهــم مبثــل هــذه التقاريــر ،علــى الرغــم مــن
التواصــل معهــا أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر.
•املساءلة االجتماعية:
وهــي املمارســة التــي تعمــل علــى بنــاء نهــج يعتمــد علــى املراقبــة واحملاســبة واملشــاركة املدنيــة ،أو مبعنــى آخــر هــي قــدرة املواطــن
او املؤسســات املعنيــة بالشــأن العــام علــى مطالبــة املســؤولني ،ويف حالتنــا املســؤولني عــن اجلبايــة ،بتقــدمي التبريــر حــول طبيعــة
عملهــم ومعاييــر تقديراتهــم لألعبــاء الضريبيــة ،وآليــات االعفــاء أو التخفيــض منهــا ،مــع التــزام جهــات اإلدارة بتقــدمي األجوبــة
املطلوبــة بــكل شــفافية ووضــوح ،ســواء عبــر جلســات مســاءلة او عبــر لقــاءات اذاعيــة أو تلفزيونيــة أو غيــره مــن وســائل االعــام.
لكــن املســاءلة االجتماعيــة يف املمارســة محــدودة يف مجــال اجلبايــة؛ فقــد عقــد ائتــاف أمــان والفريــق األهلــي لدعــم شــفافية
املوازنــة بتاريــخ  2019/07/17لقــا ًء مــع وكيــل وزارة املاليــة.
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خامسا :االستنتاجات والتوصيات
1.االستنتاجات:
تعتبــر الضرائــب بأنواعهــا والرســوم اخملتلفــة ،القــدر األكبــر واألهــم مــن موازنــة اجلهــات احلاكمــة يف قطــاع غــزة ،مــا يســتوجب
يســتوجب أن يكــون هنــاك قــدرا عــال مــن الشــفافية والنزاهــة وااللتــزام بالقانــون ،ســواء يف فرضهــا أو يف آليــات حتصيلهــا ،كمــا
يجــب أن يكــون هنــاك ثقــة عاليــة مــن املواطــن ،الــذي يعتبــر املمــول األساســي جلهــة احلكــم مبجمــل مــا تقــوم بــه اإلدارة العامــة،
ســواء يف اجلبايــة أو التصــرف يف هــذه األمــوال.
•يف مجال البيئة القانونية
•فــوض القانــون رقــم  3لســنة  2017املعــدل للقانــون رقــم  4لســنة  2016اللجنةاإلداريــة احلكوميــة يف قطــاع غــزة صالحيــات
فــرض الرســوم العامــة للجنــة اإلداريــة احلكوميــة.
•تقــوم عمليــة اجلبايــة يف قطــاع غــزة علــى تعميمــات صــادرة عــن اللجنةاإلداريــة احلكوميــة املنشــأة مبوجــب القانــون رقــم 3
لســنة  2017املعــدل للقانــون رقــم  4لســنة  2016الصــادر عــن كتلــة التغييــر واالصــاح يف اجمللــس التشــريعي بقطــاع غــزة.
•يف مجال الشفافية
•تتســم عمليــة جبايــة الرســوم يف قطــاع غــزة بانعــدام الشــفافية ،فــا يوجــد تقاريــر أو نشــر للمعلومــات فيمــا يتعلــق بالضرائــب
والرســوم ،ســواء مــن حيــث املقــدار احملصــل إجمــاال أو تفصيــا ،وال مــن حيــث مقــدار مــا يجــب علــى املكلــف أداؤه ،ال عبــر
املوقــع اإللكترونــي للــوزارة وال عبــر إصــدار تقاريــر أو تعاميــم واضحــة.
•عــدم تعــاون اجلهــات احلكوميــة مــع الباحثــن يف شــأن إدارة املــال العــام إلــى جانــب انعــدام الشــفافية ،وعــدم وجــود آليــات
واضحــة للمســاءلة ،يــؤدي إلــى اخلشــية مــن اســتفحال الفســاد يف مؤسســات اجلبايــة املؤمتنــة علــى املــال العــام ،ولكــن دون
حســيب أو رقيــب أو مســاءلة معلنــة.
•يف مجال النزاهة
•رغــم ســريان قانــون الكســب غيــر املشــروع الــذي يحــدد اجلهــات واألشــخاص املطالبــن بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة ،إال
أنــه مــن حيــث الواقــع ال يعمــل بهــا وال يقــدم املوظفــون بشــكل عــام وموظفــو اجلبايــة بشــكل خــاص أي إقــرارات أو وثائــق
حــول ذمتهــم املاليــة.
•ال توجد مدونة سلوك معتمدة للعاملني يف جهات اجلباية.
•ال يوجد لدى العاملني يف مجال اجلباية أي أنظمة حتكم عملية تلقى الهدايا أو تضارب املصالح.
•يف مجال املساءلة
•رغــم وجــود صناديــق شــكاوى داخــل مبنــى الــوزارة واإلدارات اخملتصــة باجلبايــة إال أنــه ال يوجــد نظــام محــدد معلــن آلليــة
التعامــل مــع الشــكوى ،أو الوقــت احملــدد لذلــك.
•ال يتم نشر التقارير السنوية أو الشهرية جلهات اجلباية ،وهو ما يغ ّيب أداة مهمة من أدوات املساءلة على املال العام.
•ضعــف آليــات املســاءلة اجملتمعيــة التــي تطالــب بهــا منظمــات اجملتمــع املدنــي ،وعــدم القبــول بتفعيلهــا مــن قبــل الســلطة
احلاكمــة يف موضوعــات االيــرادات العامــة واجلبايــة.
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 .2التوصيات
•توصيات عامة
•ضرورة العمل على رفع وعي العاملني يف مجال اجلباية حول الفساد وأضراره ،وكيفية مكافحته.
•ضرورة إلغاء منح جلنة إدارية لتحديد الرسوم العامة ،مبا ال يتعارض مع أحكام القانون األساسي.
•يف مجال الشفافية
•ضــرورة تبنــي سياســة واضحــة لإلفصــاح مــن قبــل وزارة املاليــة ،حــول املوازنــة وحجــم اإليــرادات املُجبــاة مــن املواطنــن
وآليــات صرفهــا.
•علــى وزارة املاليــة وجهــات اجلبايــة خصوصــا االنفتــاح علــى الباحثــن ومؤسســات اجملتمــع املدنــي ،مبــا يحقــق التعــاون
والتكامــل يف إبــراز مكامــن الضعــف واخللــل ومعاجلتهــا ومكامــن القــوة وتعزيزهــا.
•يف مجال النزاهة
•ضرورة قيام وزارة املالية بتبني مدونات سلوك خاصة بالعاملني يف مجال اجلباية نظرا خلصوصية عملهم.
•ضرورة تبني نظام خاص بتلقي الهدايا يحدد آليات التعامل مع الهدايا ،وقيمة ما هو مسموح وما هو ممنوع.
•ضرورة تبني نظام خاص بالتبليغ عن تعارض املصالح.
•العمل على إلزام العاملني يف حتصيل أو ادارة املال العام بتقدمي إقرارات دورية للذمة املالية.
•يف مجال املساءلة
•ضــرورة تبنــي اجلهــات الرقابيــة بشــكل عــام ووزارة املاليــة بشــكل خــاص سياســة واضحــة لبنــاء نظــام للشــكاوى للمواطنــن؛
يحــدد كيفيــة تقــدمي الشــكوى واجلهــة اخملتصــة بالنظــر بهــا والوقــت احملــدد لذلــك مــع وجــود آليــة معينــة ملراجعــة املواطــن
حــول شــكواه ،وأن يجــري إعالنهــا بــكل الوســائل وعلــى رأســها ملصقــات توضــح هــذا النظــام تعلــق فــوق صنــدوق الشــكاوى،
أو لــدى جهــة تلقيهــا.
•ضرورة إيجاد آلية لتقدمي تقارير دورية جلهات الرقابة الداخلية واخلارجية ،مع ضرورة اإلعالن عنها.
•ضــرورة االســتجابة الــى جهــود منظمــات اجملتمــع املدنــي يف إطــار املســاءلة اجملتمعيــة ،للمشــاركة يف جلســات االســتماع أو
القبــول بإعــداد املوازنــات التشــاركية ،ســواء مــن خــال اجلبايــة أو اإلنفــاق وغيرهــا مــن أدوات املســاءلة اجملتمعيــة.
•مطلوب من مؤسسات اجملتمع املدني تطوير برامج وتدخالت للمساءلة اجملتمعية ،تعنى مبوضوع الضرائب والرسوم.
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قائمة املراجع
•القوانني
1.القانون األساسي الفلسطيني لسنة .2003
2.قانون ضريبة الدخل رقم  7لسنة 2004
3.قانون الرسوم العامة رقم  1لسنة 2016
4.األمر العسكري رقم  535لسنة  1976بشأن املكوس على األموال واخلدمات (ضريبة القيمة املضافة)
•الكتب
1.د .وائــل نصــار ،مبــادئ املاليــة العامــة وأحكامهــا يف التشــريعات املاليــة والضريبيــة يف فلســطني ،مكتبــة القــدس غــزة –
فلســطني.2020 ،
2.النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجهــة الفســاد ،االئتــاف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة امــان ـ الطبعــة اخلامســة 2020
(مقــرر دراســي).
•رسائل املاجستير
1.مؤيــد البســطامي ،ضريبــة القيمــة املضافــة وضريبــة املشــتريات املطبقــة يف االردن « دراســة مقارنــة « ،رســالة ماجســتير،
جامعــة النجــاح.2006 ،
2.جابــر ابــو بليمــة ،اآلثــار القانونيــة لتفويــض االختصــاص يف النظــام القانونــي الفلســطيني دراســة مقارنــة ،رســالة ماجســتير،
جامعــة األزهــر بغــزة.2015 ،
 3.سمر الدمنهوري ،جرائم الفساد وأثرها على االيرادات الضريبية ،رسالة ماجستير جامعة النجاح.2007 ،
•الدراسات
1.بيئــة النزاهــة يف حتصيــل الضرائــب والرســوم اجلمركيــة التهــرب الضريبــي دراســة حالــة ،االئتــاف مــن أجــل النزاهــة
واملســاءلة أمــان .2011،
2.بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف القانــون رقــم  1لعــام  2016بشــأن الرســوم العامــة ،االئتــاف مــن أجــل النزاهــة
واملســاءلة أمــان.2017 ،
3.اثار السياسات الضريبية يف قطاع غزة على الواقع االقتصادي ،مركز امليزان حلقوق االنسان ،يوليو .2016
4.د .وائــل نصــار ،الشــبهات الدســتورية املتعلقــة بصالحيــات املســؤول يف الضريبــة علــى القيمــة املضافــة ،فبرايــر  ،2020بحــث
غير منشــور.
•املقابالت الشخصية
1.مقابلة مع د وائل نصار ،استاذ املالية العامة والتشريعات الضريبية جامعة االسراء ،بتاريخ .2020/4/20
2.مقابلة مع د محمد ابو مطر استاذ القانون الدستوري بجامعة األزهر ،بتاريخ.2020/6/18 :
3.مقابلة مع د محمود مهاني ،مدير عام الضريبة ،وزارة املالية ،بتاريخ .2020/6/28
4.لقاء مع أحد اصحاب محطات الغاز ـ بتاريخ ـ .2020/4/19
•املواقع اإللكترونية
1.موقع وزارة املالية https://www.mof.gov.ps
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة
منــذ العــام  ،2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة
ـال مــن الفســاد».
واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
يســعى االئتــاف حال ّيـاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام يف إنتــاج
ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي .يحــرص ائتــاف أمــان
علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف
الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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