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اأواًل: م�ؤ�سرات ت�ساعد �سيا�سات اجلباية
يكشــف تتبــع السياســات الضريبيــة عــن اتجــاه 
العالــم  حــول  عديــدة  دول  فــي  الحكومــات 
ــركات  ــى الش ــب عل ــدالت الضرائ ــة مع لمضاعف
واألفــراد بهــدف تمويــل الخدمــات العامــة، حيــث 
أكــدت دراســة إحصائيــة صــادرة عــام 2006 
العالــم  حــول  دولــة   86 حوالــي  لجــوء  عــن 
لفــرض ضرائــب علــى الدخــل تتجــاوز معــدل 
30% مــن إجمــال الدخــل، كمــا تمثــل الضرائــب 
ــوع  ــن مجم ــتهالك 60% م ــاق واالس ــى اإلنف عل
الضرائــب، مــع اعتمــاد هــذه الــدول بشــكل مكثــف 
علــى الضرائــب مــن التجــارة الخارجيــة، خاصــة 

مــن الــواردات)1(.

وفــي هــذا الصــدد وباســتقراء البيانــات اإلحصائيــة 
ــو  ــاً ه ــب عالمي ــه الغال ــح أن التوج ــة يتض الدولي
وبنســب  الضرائــب  مــن  النــوع  هــذا  فــرض 
ــدان إلــى 40 –  كبيــرة قــد تصــل فــي بعــض البل
ــي هــذا اإلطــار يكشــف  50% كحــد أقصــى، وف
ــارات  ــة )KPMG( لالستش ــات مؤسس ــع بيان تتب
الضريبيــة عــن تصاعــد معــدالت الضرائــب فــي 

دول العالــم.

ــط الضرائــب   ففــي عــام 2015 بلــغ متوس
التعــاون  منظمــة  دول  فــي  الدخــول  علــى 
االقتصــادي والتنميــة حوالــي 41.8% بالمقارنــة 
األوروبــي  االتحــاد  فــي   %37.7 بحوالــي 
الشــمالية  أمريــكا  فــي دول   %34.3 وحوالــي 

اآلســيوية. القــارة  دول  فــي  و%28.6 

وتتصــدر بعــض الــدول قائمــة الــدول األكثــر 
فرضــاً للضرائــب علــى مواطنيهــا، حيــث تفــرض 
وإســرائيل  واليابــان  وبلجيــكا  النمســا  مــن  كل 
مــن   %50 حوالــي  نســبتها  تصــل  ضرائــب 
ــى  ــبة إل ــذه النس ــل ه ــا تص ــراد، بينم ــول األف دخ
حوالــي 52% فــي فنلنــدا و57% فــي الســويد 
فــي مقابــل ضرائــب  الدنمــارك،  فــي  و%55 
ــن  ــي كل م ــن الدخــل ف ــاوز حاجــز 40% م تتج
اســتراليا وألمانيــا واليونــان وايســلندا وأيرلنــدا 
وإيطاليــا والنرويــج واســبانيا وسويســرا وفرنســا، 
فــي حيــن تصــل هــذه النســبة إلــى 39% فــي 

الواليــات المتحــدة.

وفــي المنطقــة العربيــة تتفــاوت مســتويات 
الضرائــب التــي تفرضهــا الــدول بين نســبة %38 
فــي المغــرب و35% فــي الجزائــر و25% فــي 
ــي األردن،  ــي اليمــن و14% ف مصــر و15% ف

تصاعدت حدة اجلدل 
حول السياسات 

الضريبية يف دول 
العامل، وما تفرضه 
من أعباء، مما دفع 

بعض الشركات لنقل 
أنشطتها االقتصادية 

خارج حدود الدولة، 
وقيام مواطني بعض 

الدول بالتخلي عن 
جنسيتهم لإلفالت من 

املالحقات الضريبية. 

باحث اقتصادي متخصص يف التنمية االقتصادية الدولية

إشكالية مزمنة:
أبعاد غري تقليدية لفرض الضرائب يف السياسات العامة

حممد أحمد عبداملعطي
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حتليالت املستقبل

أمــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــال تفــرض ضرائــب علــى 
ــراد)2(. دخــول األف

وعلــى مســتوى ضرائــب الشــركات، يالحــظ أن معدالتهــا 
تصــل إلــى أقــل مســتوياتها فــي القــارة األوروبيــة لتصــل لنســبة 
19% مــن إجمالــي إيراداتهــا، أمــا االتحــاد األوروبــي فيفــرض 
ضرائــب تصــل معدالتهــا إلــى حوالــي 21% علــى دخــول 
ــم فرضــاً  ــر األقالي ــكا الشــمالية أكث ــارة أمري ــر ق الشــركات وتعتب

ــدل %33. ــركات بمع ــطة الش ــى أنش ــب عل للضرائ

المتحــدة  الواليــات  اســتئثار  الصــدد  هــذا  فــي  ويالحــظ 
األمريكيــة بأعلــى معــدل ضرائــب علــى الشــركات بنســبة %40 
تليهــا فرنســا بنســبة 33.3% ثــم إيطاليــا بنســبة 31% ثــم ألمانيــا 
بنســبة 29% وأخيــراً المملكــة المتحــدة بنســبة 21%، ويالحــظ 
النســبي والتغيــر الطفيــف فــي معــدالت هــذه  الثبــات  أيضــاً 
الضريبــة صعــوداً وهبوطــاً مــا يؤكــد تمســك واضعــي السياســات 
الماليــة بهــا، وحرصهــم علــى تثبيتهــا لزيــادة الحصيلــة الضريبيــة.

وفــي المنطقــة العربيــة تتــراوح نســبة 
الضرائــب المفروضــة علــى الشــركات بيــن 
10% فــي قطــر و12% فــي عمان و%15 
فــي الكويــت ولبنــان و20% فــي الســعودية 
واألردن و23% فــي الجزائــر و25% فــي 

مصــر وتونــس و35% فــي الســودان)3(.   

 وفي هذا اإلطار تؤكد دراســة مســتويات 
ــى  ــركات عل ــراد والش ــى األف ــب عل الضرائ
فــي  التدريجــي  التصاعــد  العالــم  مســتوى 
وصلــت  أن  إلــى  الضرائــب  مســتويات 
ــي  ــدول، ف ــي بعــض ال ــية ف ــتويات قياس لمس
بتوافــق مجتمعــي علــى  ارتباطهــا  مقابــل 

تمويــل الضرائــب لخدمــات "دولــة الرفــاه" فــي دوٍل أخــرى مثــل 
الــدول االســكندنافية. 

ــول  ــداً ح ــدالً متصاع ــة ج ــدول العربي ــض ال ــهدت بع ــا ش كم
السياســات الجبائيــة التــي باتــت تتبعهــا بعــض الــدول فــي التعامــل 
مــع األفــراد والشــركات بهــدف التصــدي لمســتويات العجــز 
ــاق  ــى مــن اإلنف ــى الحــد األدن ــاظ عل ــة العامــة والحف ــي الموازن ف
ــه. ــي عن ــة التخل ــات العربي ــن للمجتمع ــذي ال يمك ــي ال االجتماع

ثانيًا: اأ�سباب ت�ساعد اجتاهات اجلباية
يرتبــط انتشــار سياســات فــرض مســتويات مرتفعــة مــن الضرائب 
علــى مســتوى العالــم بمحــاوالت تلبيــة تصاعــد المطالــب بتحقيــق 
ــبكة  ــر ش ــة وتوفي ــر والبطال ــدي للفق ــة والتص ــة االجتماعي العدال
ــد  ــم المتصاع ــل الزخ ــي ظ ــن ف ــة المواطني ــي لكاف ــان اجتماع أم
علــى مســتوى العالــم مــع ظهــور الحــركات االجتماعيــة الجديــدة 
التــي تقــوم بتوظيــف االحتجاجــات لطــرح مطالبهــا االجتماعيــة.

اإليــرادات  مســتويات  تراجــع  عــن  ذلــك  ينفصــل  وال 
نتيجــة  العالــم  حــول  عديــدة  دول  فــي  النقديــة  واالحتياطــات 

االعتمــاد المتصاعــد عليهــا فــي اإلنفــاق الحكومــي لمواجهــة 
ــي  ــًة ف ــا، خاص ــا أدى لتآكله ــدة مم ــة المتزاي ــوط المجتمعي الضغ
ظــل اعتمــاد االقتصــادات علــى القطاعــات الخدميــة الريعيــة التــي 

ال يمكنهــا تحفيــز التنميــة االقتصاديــة. 

وتقــوم بعــض الــدول بتوظيــف حصيلــة الضرائــب المرتفعــة 
فــي تمويــل خدمــات "دولــة الرفــاه" التــي تكفــل للمواطنيــن 
مســتويات عاليــة مــن األمــان االجتماعــي وجــودة اســتثنائية 
غــرار  علــى  األساســية،  والبنيــة  والصحــة  التعليــم  لخدمــات 
توظيــف إدارة أوبامــا لمســتويات ضرائــب مرتفعــة لتطبيــق نظــام 

الرعايــة الصحيــة فــي الواليــات المتحــدة.

وتتمثــل أهــم مزايــا الضرائــب علــى الدخل لألفراد والشــركات 
كمصــدر لإليــرادات العامــة فــي كونهــا تعتمــد علــى مــورد مالــي 
متجــدد ال ينضــب، حيــث إنــه يحقــق حصيلــة ثابتــة، خاصــًة مــع 
تصاعــد معــدالت دخــول األفــراد الناشــئة عــن رأس المــال والعمل 
ــاً واســعاً، كمــا  ــوع المهــن الحــرة بمــا يجعلهــا وعــاًء ضريبي وتن
ــب األخــرى  ــن الضرائ ــة م ــر عدال ــا أكث أنه
ــراً عــن  ــر تعبي ــي أكث ــاق فه ــب اإلنف كضرائ
القــدرة الحقيقيــة للمكلــف علــى المشــاركة 

فــي تحمــل األعبــاء العامــة)4(. 

وتفــرض بعــض الــدول ضرائــب مــن 
بالجهــاز اإلداري،  العامليــن  المنبــع علــى 
فعلــى ســبيل المثــال، يصــل عــبء الضرائــب 
إلــى%28.8   العامليــن فــي مصــر  علــى 
الواليــات  فــي   %9.6 يتجــاوز  ال  بينمــا 
ــة  ــي الدنمــارك والمطالب المتحــدة و2.5% ف
ــى رجــال  ــة عل ــة التصاعدي ــرض الضريب بف
الســنوية يعكــس مفهــوم  األعمــال وفقــاً ألرباحهــم ودخولهــم 

العدالــة الضريبيــة بكافــة أبعــاده)4(. 

فــي المقابــل تتبــع بعــض الــدول سياســات ضريبيــة أكثــر حــدة 
بفــرض الضرائــب التصاعديــة، وهــي ذلــك النــوع مــن الضرائــب 
الــذي يزيــد فيــه معــدل الضريبــة مــع زيــادة الدخــل، أي أن معــدل 
الضريبــة يتناســب طرديــاً مــع دخــل الفــرد، ومبــدأ الضريبــة 
ــم  ــر حج ــرد أو كب ــل الف ــاع دخ ــى أن ارتف ــي عل ــة مبن التصاعدي
ــب،  ــع الضرائ ــى دف ــدرة عل ــادة الق ــي زي ــة يعن ــال التجاري األعم
حيــث تســتند الضريبــة التصاعديــة إلــى فكــرة عــدم المســاواة بيــن 
مــن يربــح مئــات المالييــن ومــن يربــح مئــات اآلالف)5(، وتأخــذ 

الضرائــب التصاعديــة أربعــة أشــكال وهــي)6(: 

ــدة  ــى ع ــل إل ــيم الدخ ــم تقس ــات: يت ــي بالطبق ــد اإلجمال • التصاع
طبقــات وفــرض الضريبــة علــى الممــول حســب الطبقــة التــي يقــع 

فيهــا دخلــه. 

ــرائح يخضــع كل  ــى ش ــل إل ــيم الدخ ــرائح: بتقس ــد بالش • التصاع
ــف. ــة مختل ــا لســعر ضريب منه

فـــرض  سياســـات  انتشـــار  يرتبـــط 
الضرائـــب  مـــن  مرتفعـــة  مســـتويات 
ـــة  ـــاوالت تلبي ـــامل مبح ـــتوى الع ـــى مس عل
تصاعـــد املطالـــب بتحقيـــق العدالـــة 
االجتماعيـــة والتصـــدي للفقـــر والبطالـــة 
اجتماعـــي  أمـــان  شـــبكة  وتوفـــري 
الزخـــم  لكافـــة املواطنـــن، يف ظـــل 
ـــع  ـــامل، م ـــتوى الع ـــى مس ـــد عل املتصاع
ـــدة  ـــة اجلدي ـــركات االجتماعي ـــور احل ظه
االحتجاجـــات  بتوظيـــف  تقـــوم  التـــي 

االجتماعيـــة. مطالبهـــا  لطـــرح 
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• اإلعفــاء الضريبــي للفقــراء: وينفــذ هــذا النظــام بفــرض الضريبة 
بســعر نســبي ثابــت وليكــن مثــالً 20% علــى كل مســتويات 
الدخــول لكــن بالنســبة للطبقــات الفقيــرة يكــون الســعر مثــالً أقــل 

.%8

وبصفــة عامــة تهــدف الضرائــب التصاعديــة إلــى تحقيــق 
العدالــة الضريبيــة واالجتماعيــة مــن خــالل تحميــل األغنيــاء 
أعبــاء ضريبيــة أكبــر وإعــادة توزيــع الدخــل المتحقــق علــى 
ــادة  ــالل إع ــن خ ــك م ــق ذل ــة، ويتحق ــة للدول ــات االجتماعي النفق
توزيــع الدخــول ومراعــاة الظــروف االجتماعيــة لمختلــف الطبقات 
وزيــادة تنافســية الشــركات، حيــث إن فــرض ضرائــب عليهــا 
ــواد  ــة، والم ــد العامل ــال، والي ــى رأس الم ــر عل ــى التأثي ــؤدي إل ي
الخــام، بمــا يــؤدي إلــى تقليــص أرباحهــا، وهــو مــا يدفعهــا لزيــادة 

تنافســيتها للحفــاظ علــى المســتوى المرغــوب 
مــن األربــاح)7(. ويــرى بعــض المحلليــن أن 
فــرض ضرائــب تصاعديــة يســتند الــى مبــدأ 
تناقــص المنفعــة الحديــة للثــروة، وبالتالــي 
ــى حــد  ــر عل ــي والفقي ــة للغن ــر عدال فهــو أكث
ســواء وفــق رؤيــة المنتميــن لهــذا االتجــاه)8(.

ثالثًا: تداعيات ت�ساعد معدالت 
ال�سرائب

تعرضــت السياســات الضريبيــة الكثيفــة التــي 
تتبعهــا دول العالــم النتقــادات متعــددة مــن 
جانــب بعــض االقتصادييــن نتيجــة تداعياتهــا 
الســلبية علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي ظل 
تصاعــد اتجاهــات التهــرب مــن الضرائــب، 
ــدالت  ــلبية للمع ــات الس ــم التداعي ــل أه وتتمث

الضريبيــة المرتفعــة فيمــا يلــي)9(:

ــات  ــة السياس ــي مواجه ــة االســتثمار: فف ــى جاذبي ــار إل 1- االفتق
رؤوس  بتحويــل  المموليــن  كبــار  يقــوم  المرتفعــة  الضريبيــة 
الضريبيــة  األعبــاء  مــن  اإلفــالت  بهــدف  للخــارج  أموالهــم 
المرتفعــة، فــي المقابــل تقــوم الشــركات بنقــل كافــة عمليــات 
ــي  ــة ف ــاءات الضريبي ــن اإلعف ــادة م ــة لإلف ــارج الدول ــاج خ اإلنت
دوٍل أخــرى وتعزيــز األربــاح ممــا يــؤدي لتراجــع معــدالت النمــو 
البطالــة وانخفــاض معــدالت  االقتصــادي وتصاعــد معــدالت 

االســتثمار األجنبــي فــي الدولــة. 

إلخفــاء  األفــراد  يلجــأ  حيــث  االدخــار:  معــدالت  ضعــف   -2
الحقيقيــة مــن خــالل تجنــب االدخــار أو  مســتويات دخولهــم 
إيــداع األمــوال فــي المؤسســات المصرفيــة، بهــدف التهــرب مــن 
المعــدالت المرتفعــة للضرائــب، فــي المقابــل يلجــأ األفــراد لتحويل 
ــكات خاصــة قيِّمــة ال تفــرض  رؤوس أموالهــم ومدخراتهــم لممتل
عليهــا ضرائــب مثــل المعــادن النفيســة التــي ال تفقــد قيمتهــا 
ــة  ــام نتيج ــود اقتصــادي ع ــؤدي لرك ــا ي ــو م ــن وه ــرور الزم بم
ــات ضــخ رؤوس األمــوال فــي النظــام المصرفــي. ضعــف عملي

3- تعقيــد النظــام الضريبــي: يــؤدي تبنــي أنمــاط الضرائــب 

نتيجــة  بالتعقيــد  الضريبــي  النظــام  إصابــة  إلــى  التصاعديــة 
االعتمــاد علــى نمــوذج ضريبــي معقــد ينقســم إلــى شــرائح متعــددة 
ــاء  ــي احتســاب األعب ــؤدي الســتنزاف المــوارد البشــرية ف ــا ي مم

ــة. ــة الضريب ــة جباي ــد عملي ــن وتعق ــى المواطني ــة عل الضريبي

علــى مســتوى آخــر يــؤدي تعقيــد النظــام الضريبــي لعــدم قــدرة 
مؤسســات الدولــة علــى تقديــر اإليــرادات العامــة نتيجــة التعقيــدات 
الناتجــة عــن االعتمــاد علــى نظــام ضريبــي ينقســم لشــرائح 

ــة الضرائــب ســنوياً. متعــددة؛ ممــا يــؤدي لتغيــر حصيل

النظــم  تحقــق  ال  قــد  البيروقراطيــة:  الممارســات  تزايــد   -4
الضريبيــة المعقــدة العدالــة االجتماعيــة نتيجــًة لمــا يترتــب عليهــا 
مــن تقويــة الجهــاز اإلداري فــي مواجهــة المواطنيــن والشــركات 
النطــاق  واســعة  اختصاصــات  ومنحهــم 
ــا  ــو م ــب، وه ــتويات الضرائ ــر مس ــي تقدي ف
يــؤدي لتبديــد المــوارد وتصاعــد الممارســات 
المــوارد  لتبديــد  ويــؤدي  البيروقراطيــة 
ــآكل  ــد نتيجــة ت ــى المــدى البعي ــة عل الضريبي
تراكمــات رأس المــال واألربــاح وخــروج 
االســتثمارات مــن الدولــة، وبالتالــي تقليــل 

العوائــد الضريبيــة مســتقبالً.

رابعًا: بدائل تعزيز الكفاءة ال�سريبية
ــلبية،  ــات الس ــذه التداعي ــن ه ــم م ــى الرغ عل
مــن المرجــح أن يســتمر االتجــاه لفــرض 
األفــراد  علــى  عاليــة  ضريبيــة  أعبــاء 
ــدول لتوســيع  ــي ظــل ســعي ال والشــركات ف
إيراداتهــا  وتنويــع  الضريبيــة  األوعيــة 
ــل  ــى الدخ ــب عل ــن ضرائ ــا بي ــة م الضريبي
ورســوم  االســتهالك،  علــى  شــركات( وضرائــب   – )أفــراداً 

وغيرهــا. جمركيــة 

ــة  ــي منطق ــى الدخــل ف ــب عل ــتقبل الضرائ ــق بمس ــا يتعل وفيم
الشــرق األوســط فإنــه لكــي يســتمر هــذا االتجــاه وينجــح فــي رفــع 
مســتويات الضرائــب علــى أصحــاب الدخــول المرتفعــة فالبــد مــن 
تحقيــق شــرطين: أولهمــا يتمثــل فــي عــدم المغــاالة فــي الضريبــة 
ــي  ــل ف ــي فيتمث ــرط الثان ــا الش ــتثمار، أم ــاج واالس ــجيع اإلنت لتش
وضــع معاييــر دقيقــة لقيــاس الفقــر ومســتويات دخــل األســر 
لمراعــاة الحالــة االجتماعيــة للمواطنيــن، وتعديــل األجــور، ومنــح 
إعفــاءات ضريبيــة للفقــراء بمــا يتوافــق مــع مســتويات التضخــم.  

ــق  ــا تحقي ــن خالله ــن م ــي يمك ــى مســتوى السياســات الت وعل
كفــاءة النظــام الضريبــي فــي الــدول العربيــة، فمــن الممكــن أن يتــم 
االســتمرار فــي تطبيــق الضريبــة علــى الدخــل وعلــى الشــركات 
مــع ثبــات النســبة أو رفعهــا بمعــدالت مقبولــة تصاعديــاً علــى أن 
ــون  ــرار قان ــل إق ــة مث ــة قوي ــع سياســات اجتماعي ــك م ــق ذل يتراف
إلعانــات البطالــة يضمــن علــى األقــل مــا ال يقــل عــن 80% مــن 
آخــر دخــل، وبالتــوازي مــع ذلــك يتــم العمــل علــى عــدة محــاور 

كالتالــي:

أبعاد غري تقليدية لفرض الضرائب يف السياسات العامة

الضرائـــب  مبســـتقبل  يتعلـــق  وفيمـــا 
الشـــرق  منطقـــة  يف  الدخـــل  علـــى 
هـــذا  يســـتمر  لكـــي  فإنـــه  األوســـط 
مســـتويات  رفـــع  يف  وينجـــح  االجتـــاه 
الدخـــول  أصحـــاب  علـــى  الضرائـــب 
حتقيـــق  مـــن  فالبـــد  املرتفعـــة 
يتمثـــل يف عـــدم  أولهمـــا  شـــرطن: 
لتشـــجيع  الضريبـــة  يف  املغـــاالة 
ـــاين  ـــرط الث ـــا الش ـــتثمار، أم ـــاج واالس اإلنت
دقيقـــة  معايـــري  وضـــع  يف  فيتمثـــل 
دخـــل  ومســـتويات  الفقـــر  لقيـــاس 
االجتماعيـــة  احلالـــة  ملراعـــاة  األســـر 
للمواطنـــن، وتعديـــل األجـــور، ومنـــح 
مبـــا  للفقـــراء  ضريبيـــة  إعفـــاءات 
التضخـــم.   مســـتويات  مـــع  يتوافـــق 
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1- زيــادة الحصيلــة الضريبيــة: ويمكــن فــي هــذا اإلطــار اتخــاذ 
ــرض  ــرة، وف ــق الح ــام المناط ــاء نظ ــا إلغ ــراءات أهمه ــدة إج ع
األجانــب  علــى  وفــرض ضرائــب  مباشــرة،  غيــر  ضرائــب 

ــراد)10(.  ــة اإلي ــرف بعالمي ــا يع ــا فيم ــن لدين العاملي

ــل  ــرض وتفعي ــالل ف ــن خ ــة: م ــب المفروض ــع الضرائ 2- تنوي
ــل: ــب مث ــن الضرائ ــة م ــواع مختلف أن

• الضريبــة العقاريــة: تتجــه الــدول إلــى االعتمــاد المتزايــد علــى 
الضرائــب العقاريــة كمصــدر رئيســي لتمويــل الخدمــات المحليــة 
إذ بلغــت نســبة مســاهمتها فــي إجمالــي إيــرادات المحليــات %13 

فــي الــدول المتقدمــة و18% فــي الــدول الناميــة)11(.

ــة  ــة االفتراضي ــق الضريب ــن تطبي ــة: يمك ــب االفتراضي • الضرائ
بشــكل تدريجــي مــع تقديــم خدمــات ومزايــا مقابــل هــذه الضريبــة 
مثــل بعــض الــدول التــي تضــع ضرائــب افتراضيــة علــى القطــاع 

غيــر الرســمي)12(. 

• الضرائــب االنتقائيــة: بفــرض ضرائــب علــى ســلع معينــة مثــل 
الســجائر والتبــغ أو فــرض ضريبــة بيئيــة كوســيلة لمواجهــة 

ــادي)13(.  ــلوب اقتص ــوث بأس التل

• ضرائــب التجــارة اإللكترونيــة: النظــر فــي إمكانيــة فــرض 
تطويــر  علــى  بالعمــل  اإللكترونيــة  التجــارة  علــى  ضريبــة 
مــن  النــوع  هــذا  لتتضمــن  الضريبيــة  واألحــكام  التشــريعات 

التجــارة)14(. 

ــاءات  ــب اإلعف ــالل تجن ــن خ ــة: م ــاءة الضريبي ــز الكف 3- تعزي
الضريبيــة واالســتثناءات والتــي تعــرض اإليــرادات للخطــر 
ويصعــب التراجــع عنهــا وال تّولــد مزايــا اجتماعيــة واضحــة 
وتصميــم وتطبيــق اســتراتيجيات قويــة وفّعالــة لمعالجــة عــدم 
االمتثــال الضريبــي والتنســيق بيــن أي خســارة محتملــة فــي 
إيــرادات الضريبــة التجاريــة وتدابيــر االســتعاضة عنهــا بمصــادر 

ــة. محلي

4- اللجــوء للنمــاذج البســيطة: تصميــم ضرائــب دخــل الشــركات 
واألفــراد، علــى نحــو يتســم بالبســاطة واالســتناد إلــى وعــاء 
ضريبــي كاٍف بحيــث تصبــح قــادرة علــى المنافســة طبقــاً للمعاييــر 
الدوليــة، علــى أن يقتــرن ذلــك بمعــدالت ضريبية فّعالــة ومنخفضة 

بطريقــة معقولــة وموحــدة فــي مختلــف أنــواع االســتثمارات.
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