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امللخص
تتناول هذه الدرا�سة مو�ضوع حماية املكلفني ب�رضيبة الدخل
يف فل�سطني� ،سواء يف قانون �رضيبة الدخل رقم ( )17ل�سنة 2004م
ال�ساري فعل ًيا يف قطاع غزة �أو القرار بقانون رقم( )8ل�سنة 2011م
ال�ساري يف ال�ضفة الغربية.
وقد اعتمدت الدرا�سة على املنهج املقارن القائم على التحليل
للمواقف الت�رشيعية التي تنظم احلماية الق�ضائية للمكلفني ،وتظهر
التباين الت�رشيعي يف م�ستوى احلماية التي يوفرها لهم امل�رشع
الفل�سطيني وغريه من امل�رشعني ،كما تبني الدرا�سة مدى حتقق
التوازن املطلوب بني طريف العالقة ال�رضيبية� ،سواء �أكان التوازن
يف مرحلة االعرتا�ض الإداري �أم يف مرحلة الطعن الق�ضائي ،ملا
لذلك من �أثر مبا�رش يف رفع م�ستوى االمتثال ال�رضيبي ،وخف�ض
م�ستويات التهرب ال�رضيبي.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج� ،أهمها� :أن امل�رشع
الفل�سطيني مل يوفر احلماية الكافية للمكلف بال�رضيبة على الدخل،
ومل يحقق التوازن بني طريف العالقة ال�رضيبية .كما انتهت �إىل عدد
من التو�صيات� ،أهمها� :رضورة �إجراء التعديل الت�رشيعي الالزم
لإعادة بناء منظومة الق�ضاء ال�رضيبي بحيث يتم :ت�شكيل حمكمة
بداية �رضيبية ذات اخت�صا�ص عام ،وت�شكيل حمكمة ا�ستئناف
�رضيبي ،وت�شكيل نيابة �رضيبية ،وت�أهيل املحاكم والنيابة
ال�رضيبية للنظر يف اجلوانب ال�رضيبية كافة ،جزائية كانت �أو
حقوقية �أو �إدارية ،مع ت�أهيل الكادر ت�أهيلاً علم ًيا كاف ًيا لال�ضطالع
بهذا الدور.
الكلمات املفتاحية :الطعن ال�رضيبي� -رضيبة الدخل -حقوق
املكلفني.

Abstract
This study connects with the issue of protecting
those charged with income tax in Palestine, whether
in the Income Tax Law No. (17) for the year 2004 that
is actually applied in the Gaza Strip, or the decision
of Law No. (8) for the year 2011 applied in the West
Bank.
The study relied on the comparative approach
based on the analysis of legislative positions regulating
the judicial protection of the taxpayers, and it shows
the legislative variation in the level of protection
provided to them by the Palestinian legislator and
other legislators. The study also shows the extent
of achieving the required balance between the two
parties of the tax relationship, whether the balance
is in the stage of objection Administrative or in the
stage of judicial appeal, as this has a direct impact on
raising the level of tax compliance and reducing levels
of tax evasion.

The study concluded a number of results, the
most important of which are that the Palestinian
legislator did not provide adequate protection for the
taxpayer, and the balance between the two sides of the
tax relationship was not achieved. It also ended with
a number of recommendations, the most important
of which are: the necessity of making the necessary
legislative amendment to rebuild the tax judiciary
system so that: a formation of a tax court of general
jurisdiction, the formation of a tax appeal court, the
formation of a tax prosecution, and the rehabilitation
of the courts and the tax prosecution office to consider
all tax aspects, are criminal Or legal or administrative,
with staff sufficiently qualified to carry out this role.
Keywords: appeal on tax- income tax- Rights of
the taxpayer.

متهيد
 .1مدخل الدراسة:
مما ال �شك فيه� ،أن غاية امل�رشع ال�رضيبي هو الو�صول �إىل
التقدير النهائي العادل ،الأمر الذي يتطلب توفري احلماية للمكلفني
من تع�سف الإدارة ،مع �ضمان امتثالهم ل�سيادة القانون وحماية
حقوق اخلزينة العامة ،وهو ما يتحقق من خالل فتح املجال �أمام
املكلف لتقدمي تقديره الذاتي املدعم بامل�ستندات ،ويف ذات الوقت
�إعطاء فر�صة للإدارة ال�رضيبية لتدقيق التقدير ،مع منحها حق
تعديله مبا متلكه من �أدلة على عدم دقة التقدير الذاتي ،و�إذا مل يتفق
املكلف مع هذا التقدير الإداري ف�إنه ميلك حق االعرتا�ض الإداري
بداية ،ثم اللجوء �إىل الطعن الق�ضائي بعد ذلك.
ولالعرتا�ض الإداري وحيادية النظر فيه �أهمية كبرية من
نواح عديدة؛ فقد خل�ص البنك الدويل يف �إحدى درا�ساته اخلا�صة
ٍ
باملنازعات ال�رضيبية �إىل �أنه« :غال ًبا ما تكون املراجعة الداخلية
هي اخليار الواقعي الوحيد لدافعي ال�رضائب ،وميكن لهذه العملية
�إذا ما كانت موثوقة و�شفافة و�رسيعة� ،أن تعزز االمتثال ال�رضيبي،
وغال ًبا ما تكون املراجعة الداخلية �أكرث م�صداقي ًة ومقبولي ًة لدافعي
ال�رضائب �إذا كانت هيئة املراجعة م�ستقلة عن جهة التقدير ،كما
�أن �إ�صالح هذه العملية ميكن �أن يولد �إيرادات �إ�ضافية للحكومة؛
نظرا لأن الطعون �ستعلق دفع ال�رضائب املختلف عليها»The Ad�( (.
ً
ministrative Review Process for Tax Disputes,World Bank

.)Group:128
والجرم �أن الت�رشيعات املقارنة حني �أوجبت على املكلف
اللجوء �إىل االعرتا�ض الإداري قبل ال�سري الق�ضائي يف الدعوى،
�إمنا �سعت من ورائه �إىل �إتاحة الفر�صة للحل التوافقي بني الإدارة
ال�رضيبية واملكلف ،من خالل �إعطاء الفر�صة للإدارة ال�رضيبية
يف مراجعة تقديرها� ،أو اقناع املكلف ب�أ�سباب التقدير .كما هدفت
الت�رشيعات من �إتاحة الفر�صة لوزير املالية �أو من يفو�ضه خط ًيا
ب�إعادة النظر والتقدير يف ملف �رضيبي عن فرتة �رضيبية �سابقة،
�إىل �ضمان امتثال الإدارة ال�رضيبية واملكلف بال�رضيبة ،وت�صويب
الأخطاء التي جرت يف تلك الفرتة.
لذا ،ف�إن حتول �إجراءات التقدير الإداري �أو �إعادة التقدير �إىل
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�أداة للتغول على املكلفني� ،أو حرمانهم من احلقوق التي كفلتها لهم
مبا�رشا على �إنفاذ قواعد
أثريا �سلب ًيا
ً
الد�ساتري والت�رشيعات ،ي�ؤثر ت� ً
العدل والإن�صاف وحتقيق التوازن بني الإدارة ال�رضيبية واملكلفني،
على الرغم من ت�ساوي مركزيهما القانوين.
وتتخذ هذه الدرا�سة من احلماية الت�رشيعية للمكلفني يف
فل�سطني غايةً ،ومن نيل حقوقهم الق�ضائية عند الف�صل يف املنازعة
حمورا ،ومن �إجراءات التقدير و�إعادة النظر والطعن
ال�رضيبية
ً
مو�ضوعا؛ لذا فقد حملت
و�أثرها على احلقوق الق�ضائية للمكلفني
ً
عنوان�« :أثر �أحكام الطعن على احلقوق الق�ضائية للمكلفني ب�رضيبة
الدخل يف فل�سطني».
 .2إشكالية الدراسة:
تدور �إ�شكالية هذا البحث حول مدى توفري احلماية للمكلفني
بال�رضيبة على الدخل يف فل�سطني؟ ويتفرع عن هذه الإ�شكالية �أ�سئلة
عديدة فرعية:
◄◄ما االجتاهات الت�رشيعية يف توفري احلماية للمكلفني
ب�رضيبة الدخل؟
◄◄هل الأحكام التي و�ضعها امل�رشع الفل�سطيني حتقق
التوزان املطلوب بني الإدارة ال�رضيبية واملكلفني ب�رضيبة الدخل؟
◄◄ما املطلوب لتوفري احلماية الت�رشيعية والق�ضائية
للمكلفني ب�رضيبة الدخل؟
 .3أهمية الدراسة:
يتوق القرار بقانون رقم  8ل�سنة 2011م ،الإ�شكاليات التي
مل َّ
ا َّترع بها قانون رقم  17ل�سنة 2004م ،اخلا�صة ب�إجراءات التقدير
و�إعادته واالعرتا�ض والطعن عليه ،يف قانون ال�رضيبة على الدخل
يف فل�سطني.
و�أمام �إ�رصار امل�رشع الفل�سطيني على تبني �أحكام هجرتها
الت�رشيعات املقارنة يف ال�رضيبة على الدخل؛ رغم ما فيها من
م�سا�س بحقوق املكلفني التي كفلتها الن�صو�ص ور�سختها الأحكام
و�أجمع عليها الفقه ال�رضيبي ،فقد برزت لنا �أهمية البحث يف هذه
الأحكام ،والوقوف على مدى ت�أثر حقوق املكلفني يف فل�سطني بها،
وحتديد �أ�سباب اخللل و�سبل عالجه.
 .4فرضيات الدراسة:
تقوم هذه الدرا�سة على عدد من الفر�ضيات ،وهي:
1.1يوجد ثالثة اجتاهات ت�رشيعية رئي�سة يف حتقيق التوازن
بني حقوق اخلزينة العامة واملكلفني ،هي:
 اجتاه ي�أخذ بتخفيف القيود الواردة على الإدارة ال�رضيبية
يف تقديرها النهائي ،مع توفري حماية ق�ضائية كاملة للمكلف.
 اجتاه يق�ضي بزيادة القيود الواردة على الإدارة ال�رضيبية،
ويعطي �سلطة البت يف التقدير النهائي للجان �إدارية حمايدة ،مع
توفري حماية ق�ضائية �أقل للمكلف.
 اجتاه مهجور ي�أخذ بتخفيف القيود على الإدارة ال�رضيبية،
ويف ذات الوقت يوفر حماية ق�ضائية �أقل للمكلف.
2.2تبنى امل�رشع الفل�سطيني يف قانون  17ل�سنة 2004م،
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والقرار بقانون ل�سنة 2011م ،االجتاه الثالث املهجور؛ حيث و�ضع
الإدارة ال�رضيبية يف مركز قانوين �أف�ضل من املكلف؛ فخفف من
القيود املفرو�ضة على الإدارة ال�رضيبية من جهة ،وزاد من القيود
املفرو�ضة على املكلف عند جلوئه �إىل الطعن الق�ضائي من جهة
ثانية ،بل وقيد املحكمة املخت�صة يف نظر الدعوى من جهة ثالثة.
3.3ال ي�ستطيع الق�ضاء توفري حماية ق�ضائية لطرف ال حتميه
الت�رشيعات.
 .5املنهج البحثي للدراسة:
اعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة على املنهجني :التحليلي
واملقارن ،حيث يحلل ن�صو�ص الت�رشيعات الوطنية ،ويقارب بينها
وبني مواقف بع�ض الت�رشيعات الو�ضعية الأخرى.
 .6بيان مفردات عنوان الدراسة:
بقية ما ترى من ك ّل �شيء) الفراهيدي1410 ،هـ
 �أثَرّ :
أثريا جعلت فيه �أث ًَرا وعالمة (املقري.)4:
 )236:و�أ ّث َرت فيه ت� ً
 �أحكام :مفردها ُحكْم وهو الق�ضاء ،ويقال حكم عليه� :إذا
ُمن َِع من خالفه ومل يقدر على اخلروج من ذلك (املقري ،)145:وهنا
يق�صد بها تلك الأحكام التي ق�ضىى بها امل�رشع لإتاحة املجال
�أمام املكلف للطعن الق�ضائي على التقدير الإداري النهائي.
 احلقوق الق�ضائية :مراكز قانونية للأفراد متكنهم من
مطالبة ال�سلطة باالمتناع عن القيام بعمل �أو االلتزام بالقيام
بعمل �أو توفري ال�سيا�سات املالءمة يف جماالت معينة (را�ضي ،عبد
الهادي.)44 - 40 :
 املُكلف« :كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يخ�ضع لل�رضيبة
مبوجب �أحكام هذا القانون» وف ًقا لن�ص (م )1تعريفات ،من قانون
�رضيبة الدخل رقم  17ل�سنة 2004م« .كل �شخ�ص ملزم بدفع
ال�رضيبة �أو اقتطاعها �أو توريدها مبوجب �أحكام هذا القرار بقانون».
وف ًقا لن�ص (م )1تعريفات ،القرار بقانون رقم  8ل�سنة 2011م.
 .7تقسيم الدراسة:
جرى تق�سيم هذه الدرا�سة �إىل مطلبني:
● ●املطلب الأول /االجتاهات الت�رشيعية يف حتقيق التوازن
بني م�صالح اخلزينة العامة واملكلفني.
● ●املطلب الثاين /مقاربة ت�رشيعية حول حماية احلقوق
الق�ضائية للمكلفني.

املطلب األول
االجتاهات التشريعية يف حتقيق التوازن بني مصاحل اخلزينة العامة
واملكلفني
الجرم �أن املنازعة ال�رضيبية لها ذاتيتها وخ�صو�صيتها،
فالقا�ضي ال�رضيبي و�إن كان يف�صل يف دعوى تتجاذبها م�صلحة
عامة متمثلة يف حقوق اخلزينة العامة ،وم�صلحة خا�صة متمثلة يف
حقوق املكلفني� ،إال �أنه فعل ًيا يحمي م�صلحتني عامتني :امل�صلحة
الأوىل تتعلق برافد رئي�سي من روافد اخلزينة العامة وهي ال�رضيبة،
وامل�صلحة الثانية تتعلق بن�شاط القطاع اخلا�ص الذي يمُ ّثل �أحد
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الروافد الرئي�سية لالقت�صاد القومي ،وبالتايل ف�إن الإ�رضار ب� ٍأي
مبا�رشا بالدولة ومكوناتها
م�سا�سا
من هاتني امل�صلحتني يعترب
ً
ً
و�أدواتها.
وحر�صا على حتقيق التوازن املطلوب بني هاتني امل�صلحتني،
ً
تر�سخت العديد من املبادئ ال�رضيبية التي حر�صت املحاكم على
تنفيذها ،منها :وجوب تطبيق ال�رضيبة ب�إن�صاف ،متكني �سيادة
القانون (.)Thuronyi,1996:1
غري �أن االجتاهات الت�رشيعية اختلفت حول �سبل حتقيق هذا
التوازن ،ومما ال�شك فيه �أن م�ستوى تقدم الدولة ووعي مواطنيها
ي�سهم ب�شكل كبري يف ذلك ،وعلى هذا ف�إننا نبني االجتاه الت�رشيعي
يف جمال حماية املكلفني يف الدول املتقدمة ون�أخذ الواليات
مثال ،وكذلك االجتاه الت�رشيعي يف جمال حماية
املتحدة الأمريكية اً
املكلفني يف الدول النامية ون�أخذ م�رص والأردن وفل�سطني �أمثلةً،
ثم نتوقف عند الآثار املرتتبة على االجتاه الذي تبناه امل�رشع
الفل�سطيني ،وذلك على النحو التايل:
�أولاً  /االجتاه الت�رشيعي يف جمال حماية املكلفني يف الدول
املتقدمة:
�أدى تبني ال�سيا�سة الت�رشيعية املتوازنة وتطور الإدارات
ال�رضيبية وارتفاع م�ستوى الوعي املجتمعي �إىل م�ساعدة الدول
املتقدمة يف حتقيق �أهدافها ال�رضيبية؛ حيث جرى فر�ض عقوبات
�شديدة على التهرب ال�رضيبي ،باالت�ساق مع توفري احلماية الت�رشيعية
الكاملة للمكلفني ،ويعترب النموذج الأمريكي رائ ًدا يف هذا االجتاه،
حيث �سن قانون حقوق دافعي ال�رضائب ( )TBORعام 2015م
يف الق�سم  ،A/7803من قانون الإيرادات الداخلية ،وذلك ل�ضمان
حتقيق التوازن املطلوب عند تعامل املكلف مع الإدارة ال�رضيبية،
حيث ن�ص هذا القانون على ع�رشة حقوق �أ�سا�سية هي -1 :احلق
يف االطالع -2 .احلق يف جودة اخلدمات-3 .احلق يف دفع مبلغ
ال يزيد عن مبلغ ال�رضيبة ال�صحيح-4 .احلق يف الطعن على موقف
دائرة الإيرادات الداخلية واال�ستماع �إليه -5 .حق اال�ستئناف على
قرار دائرة الإيرادات الداخلية يف جهة م�ستقلة -6 .احلق يف نهائية
«التقدير» -7 .احلق يف اخل�صو�صية -8 .احلق يف ال�رسية-9 .حق
االحتفاظ بالتمثيل -10 .احلق يف نظام �رضيبي عادل ومن�صف
(.)Roberson,2018: 23 - 22
و�إىل جانب الن�ص على هذه احلقوق ،ت�سعى الإدارات ال�رضيبية
يف الدول املتقدمة �إىل حت�سني عمليات حت�صيل ال�رضائب ،من خالل
تقليل تكاليف الإدارة واالمتثال �إىل احلد الأدنى ،وباتت �أكرث الأنظمة
فعالية يف حت�صيل ال�رضائب ،تلك التي حتفز الغالبية العظمى من
املكلفني على االلتزام الطوعي؛ كي يركز م�س�ؤولو ال�رضائب جهودهم
على املكلفني غري املمتثلني .وت�شري الدرا�سات (� )Okello,2014:4إىل
طوعا عندما:
�أنه غال ًبا ما ميتثل املكلف ً
1.1تعتمد الإدارة ال�رضيبية خدم ًة مميز ًة لدافعي ال�رضائب،
وتثقيفهم وم�ساعدتهم يف الوفاء بالتزاماتهم.
رادعا قو ًيا لعدم االمتثال من خالل برامج التدقيق
2.2تخلق ً
الفعالة واال�ستخدام املنا�سب للعقوبات.
3.3يت�سم عملها بال�شفافية والأمانة والنزاهة والعدالة يف
تنفيذها للقوانني ال�رضيبية.

ثان ًيا /االجتاه الت�رشيعي يف جمال حماية املكلفني يف
الدول النامية:
نظرا ،لتدين امل�ستوى التكنولوجي يف �إدارة العالقة ال�رضيبية،
ً
و�ضعف الوعي املجتمعي ،ف�إن حتقيق التوازن بني طريف العالقة
ال�رضيبية يف الدول النامية لي�س بالأمر الهني .وقد برز اجتاهان
ت�رشيعيان رئي�سيان يف هذا ال�ش�أن ،وميكن الإيجاز يف عر�ضهما على
النحو التايل:
 .أاجتاه يغلب عليه امليل نحو الإدارة ال�رضيبية:
يت�أ�س�س هذا االجتاه على قاعدة �أن ال�رضيبة فري�ضة مالية
تهدف �إىل حتقيق م�صالح عامة ي�ستفيد منها املكلف ذاته؛ لذا ف�إن
الأهم فعل ًيا �أال تت�أثر موارد اخلزينة العامة ،و�أن يتحقق ا�ستقرار
املراكز ال�رضيبية ،من خالل �رسعة الف�صل يف �أي نزاع قد ين�ش�أ
فيها ،من خالل �إ�سناد الف�صل يف املنازعات الإدارية �إىل جلان
اعرتا�ض �إدارية بحته ،وجعل الطعن الق�ضائي من اخت�صا�ص حمكمة
ا�ستئنافية خا�صة ولي�س حمكمة ابتدائية ،مع و�ضع قيود اخت�صا�ص
على هذه املحكمة.
أثرا بامل�رشع الأردين
تبنى امل�رشع الفل�سطيني هذا االجتاه ،مت� ً
يف م�سلكه القدمي ،وميكن تبيان �أهم �سمات هذا االجتاه على النحو
التايل:
1.1عدم حيادية جلنة االعرتا�ض:
اعترب امل�رشع الفل�سطيني االعرتا�ض الإداري طري ًقا �إجبار ًيا
ملن �أراد �أن ي�سلك �سبيل الطعن الق�ضائي ،حيث مل يجز للمكلف
اللجوء �إىل حمكمة اال�ستئناف املخت�صة �إذا مل ي�سبق له االعرتا�ض
على التقدير الإداري ال�صادر عن جهة االعرتا�ض� ،أو التقدير الناجت
عن �إعادة النظر من ِق َبل الوزير �أو من يفو�ضه� ،أو املطالبات املتعلقة
ب�أية مبالغ يتوجب خ�صمها �أو دفعها �أو اقتطاعها ك�رضيبة نهائية
�أو دفعها على ح�ساب ال�رضيبة .وهو يف ذلك مل ي�شذ عن موقف
غالبية الت�رشيعات ،غري �أن الإ�شكالية تكمن يف �أمرين:
الأمر الأول� :أنه ات�سم باجلمود يف هذه الأحكام ،حيث مل ي�ضع
ا�ستثناءات توجب مد مدة االعرتا�ض ملا قد ي�ستجد من وقائع ،على
قائما -على وجود حقوقٍ مالية له
نحو متلّك املكلف دليلاً -مل يكن ً
عند الإدارة ال�رضيبية� ،أو على عدم متكّنه من االعرتا�ض ل�سبب خارج
عن �إرادته خالل فرتة االعرتا�ض؛ حيث اعترب قبول التمديد جواز ًيا
يف كل الأحوال.
الأمر الثاين� :أن امل�رشع الفل�سطيني مل ي�أخذ بال�صورة
الت�رشيعية الكاملة ،فامل�رشع امل�رصي –على �سبيل املثال -و�إن
قيد �سلطة املحكمة االبتدائية يف نظر الدعوى� ،إال �أنه �ضمن حيادية
جلنة الطعن قبل اللجوء �إليها ،وفتح املجال للطعن باال�ستئناف
على حكمها �أمام املحكمة االبتدائية .كما �أن امل�رشع الأردين يف
قانون 2009م ،و�إن جعل هيئة االعرتا�ض ذات طبيعة �إدارية بحتة،
�إال �أنه مع ذلك تكفل بحماية املكلف من خالل فتح املجال �أمامه
للجوء �إىل حمكمة بداية �رضيبية ذات والية عامة على كل ما يتعلق
باملنازعات ال�رضيبية ،عالوة على �إمكانية الطعن على �أحكامها
�أمام حمكمة اال�ستئناف ال�رضيبي.
ومن هنا ،ف�إننا نهيب بامل�رشع الفل�سطيني� ،أن ي�ضفي على
�أحكامه طابع املرونة التي تتنا�سب مع طبيعة العالقة ال�رضيبية
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أثر أحكام الطعن على احلقوق القضائية للمكلفني بضريبة الدخل في فلسطني

د .وائل يوسف خليل نصار

من جهة ،و�أن ي�سبغ على جلان االعرتا�ض املزيد من �ضوابط احليدة
والكفاءة يف ت�شكيلها ،واملو�ضوعية والتقيد بالقانون والأنظمة عند
نظرها يف االعرتا�ضات والف�صل فيها.
2.2ان�ضواء �إجراءات التقدير و�إعادة النظر على �أحكام مت�س
بحقوق املكلفني:
يعني مبد�أ الثقة العامة عدم منح الإدارة ال�رضيبية ميزات غري
عادلة يف تعاملها مع دافعي ال�رضائب.
وباملخالفة لهذا املبد�أ ،ان�ضوت �إجراءات التقدير و�إعادة النظر
التي و�ضعها امل�رشع الفل�سطيني ،على منح الإدارة ال�رضيبية ميزات
غري عادلة يف تعاملها مع املكلفني ،وهو ما من �ش�أنه �أن مي�س مببد�أ
بع�ضا من هذه امليزات متتد
�سوءا� ،أن ً
الثقة العامة ،ومما يزيد الو�ضع ً
�آثارها على احلقوق الق�ضائية للمكلفني ،ومن �صور ذلك:
 ح�رص حق االعرتا�ض يف من فر�ضت عليه ال�رضيبة،
وهذا من �ش�أنه امل�سا�س باحلقوق الق�ضائية لبع�ض املكلفني ،على
غرار �أ�صحاب العمل ب�ش�أن ال�رضيبة املفرو�ضة على ُع َّمالهم ،حيث
ي�صبح �إثبات هذه ال�صفة لتحريكهم الدعوى حمل نزاع �إ�ضايف بني
املعرت�ض والإدارة ال�رضيبية.
 ال�سلطة اجلوازية للمق ِّدر يف بناء قناعته اخلا�صة
بتمديد مدة االعرتا�ض ،دون �إلزامه بقبول ال�سبب يف �أحوال معينة
كال�سبب القاهر ،وهذا من �ش�أنه امل�سا�س بحقوق املكلفني يف الطعن
الق�ضائي ،يف حال عدم قبول املقدر لل�سبب املو�ضوعي �أو ال�سبب
القاهر لتجاوز مدة االعرتا�ض.
 عدم وجود ن�ص �رصيح يوجب �إعادة النظر بناء على طلب
املكلف يف التقدير املخالف للقانون ،وهذا فيه م�سا�س بحقوقه
الق�ضائية ،حيث �إن �إجراء �إعادة النظر جواز ًيا للوزير �أو من يفو�ضه
خط ًيا ،وهو ما قد يحرم املكلف من �إجراء �إعادة النظر ،وبالتايل
حرمانه من التوجه �إىل املحكمة املخت�صة.
ولعل امل�رشع الفل�سطيني يف هذا االجتاه ،قد ت�أثر بامل�رشع
الأردين يف اجتاهه القدمي ،ذلك �أن القانون الأردين كان �سار ًيا
بال�ضفة الغربية قبل االحتالل الإ�رسائيلي �سنة 1967م ثم جرى
تطبيقه بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية �سنة 1994م وحتى �صدور
�أول قانون �رضيبي وطني �سنة 2004م ،وبالتايل ف�إن الأخذ بهذا
االجتاه �أ�ضفى حالة من اال�ستقرار على �أعمال الإدارة ال�رضيبية
وال�سلطة الق�ضائية واملكلفني على ال�سواء.
وقد بات من نافلة القول خط�أ امل�رشع الفل�سطيني يف تبنيه
هذا االجتاه ،ال�سيما بعد عدول امل�رشع الأردين ذاته عنه ،كما �أن
خ�صو�صية الو�ضع يف فل�سطني ت�ؤكد هذا اخلط�أ؛ فالعالقة بني املكلف
الفل�سطيني والإدارة ال�رضيبية ات�سمت فرتة االحتالل بالعدائية ب�سبب
ممار�ساته ،وقد ر�أى املواطنون �أن ال�رضائب �صورة من �صور العقاب،
وتخدم امل�صالح االقت�صادية الإ�رسائيلية (النقيب ،)2 :1996،كما
�أنها �أداة لتمويل النفقات العامة دون مراعاة لظروفهم االقت�صادية
واالجتماعية ،وقد نتج عن ذلك انخفا�ض ن�سبة االمتثال ال�رضيبي،
وارتفاع م�ستوى التهرب ال�رضيبي ،و�ضياع الكثري من الأموال
العامة (.)Giovanna,2015
وحني تكون امل�سافة بني دافعي ال�رضائب وال�سلطة ال�رضيبية
كبرية على هذا النحو ،ف�إن احلل يكمن يف ج�رس الهوة بني املكلفني
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والإدارة ال�رضيبية ،وهو ما يتم من خالل تعزيز مبادئ العدالة
و�سيادة القانون ،و�رشعية ال�رضيبة ور�ضائيتها ،وهذا الأمر يتوقف
على مدى مراقبة �رشعية ال�رضيبة من خالل املنظورين :الإجرائي
واملو�ضوعي (.)Thuronyi,1996
لذا كان ينبغي على امل�رشع الفل�سطيني �أن يتبنى االجتاه
الت�رشيعي القادر على �إعادة بناء الثقة بني الإدارة ال�رضيبية
واملكلفني من جهة ،و�إ�ضفاء املزيد من احلماية الق�ضائية للمكلفني
لإجناح املنظومة ال�رضيبية بكاملها من جهة �أخرى .وهذا ما فعله
امل�رشع الأردين حديثًا بتبنيه االجتاه التايل.
 .تاجتاه يغلب عليه حتقيق التوازن:
يتعامل هذا االجتاه مع املكلف باعتباره الطرف الأ�ضعف يف
العالقة ال�رضيبية ،لذا ف�إنه يعمل على توفري �سبل احلماية الإدارية
والق�ضائية له ب�صورة �أكرب ،من خالل ت�شكيل اللجان الإدارية الداخلية
البحته ،مع جلان الطعن الإداري املحايدة ،وكذلك فتح الطريق �أمام
بدءا من
املكلف للجوء �إىل قا�ضيه الطبيعي يف كل درجات التقا�ضي ً
ومرورا مبحكمة اال�ستئناف وانتهاء مبحكمة النق�ض.
حمكمة البداية
ً
وقد تبنى هذا االجتاه امل�رشع امل�رصي قبل �صدور حكم
املحكمة الد�ستورية العليا �سنة 2015م –على نحو ما �سنبني،-
كما عدل امل�رشع الأردين يف ت�رشيعاته اجلديدة عن تبني االجتاه
ال�سابق ليتبنى مبوجبها هذا االجتاه.

املطلب الثاني
مقاربة تشريعية حول محاية احلقوق القضائية للمكلفني
تتكفل الت�رشيعات على اختالف اجتاهاتها بتوفري احلماية
الق�ضائية للمكلفني ،غري �أنها تتباين يف م�ستوى هذه احلماية .وهذا
ما يظهر من خالل جوانب عديدة� ،أهمها:
 .أدرجات التقا�ضي يف الق�ضايا ال�رضيبية:
القاعدة الرا�سخة ،هي �أن التقا�ضي على درجتني مينح الطاعن
فر�صة ثانية لتقدمي ما فاته من دفوع و�أوجه دفاع ،من خالل
عر�ض مو�ضوع الدعوى كل ًيا �أو جزئ ًيا على حمكمة الدرجة الثانية،
لت�صحيح اخلط�أ �أو �إكمال النق�ص يف احلكم االبتدائي (الفرا:2014،
 ،)306وهو ما يعزز ثقته يف منظومة التقا�ضي يف �رضيبة الدخل.
غري �أن امل�رشع الفل�سطيني �أعطى الوالية الق�ضائية للمحكمة
املخت�صة ذات الطبيعة اال�ستئنافية مبا�رشة ،وهذا اجتاه مرتوك
حتى بالن�سبة للم�رشع الأردين امل�أخوذ عنه هذا الت�رشيع.
وطاملا �أن امل�رشع الفل�سطيني قد �أخذ بالر�أي القائل ب�رضورة
�إ�سناد املنازعات ال�رضيبية ملحاكم �رضيبية م�ستقلة عن املحاكم
العادية والإدارية ،كونها تتمتع بذاتية خا�صة (عطيه:1960،
 ،)155ف�إنه كان يتوجب عليه �أن يبني هذا النظام على نحو متكامل
ودون انتقائية ت�رشيعية ،فذاتية الق�ضاء ال�رضيبي ال تعني حرمان
الأطراف من حق التقا�ضي على درجتني (بداية وا�ستئناف) ،لذا ال
بد �أن ي�ستكمل البناء من خالل �إن�شاء حمكمة بداية لق�ضايا �رضيبة
الدخل على غرار النظام الأردين ،فهذه الدرجة من �ش�أنها ت�أهيل
الق�ضاة ال�رضيبيني املتخ�ص�صني ،و�إعطاء الفر�صة لإبراز ذاتية
الق�ضاء ال�رضيبي.

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )53حزيران 2020م

 .ب قيود االخت�صا�ص:
ي�ؤثر اخت�صا�ص املحكمة يف م�ستوى احلماية التي توفرها
للمكلفني ،وميكننا �إي�ضاح هذا الأمر على النحو التايل:
1.1اخت�صا�ص حمكمة ا�ستئناف ق�ضايا �رضيبة الدخل يف
فل�سطني ،والقيود الواردة عليها:
نظمت (م )28من قانون �سنة 2004م ،وكذلك (م )29من
القرار بقانون ل�سنة 2011م ،الطعن لدى حمكمة ا�ستئناف ق�ضايا
�رضيبة الدخل ،باعتبارها املحكمة املخت�صة بنظر الطعون التي
حددها امل�رشع.
وتكون هذه املحكمة �ضمن مالك ال�سلطة الق�ضائية وتنعقد
قا�ض ال تقل مرتبته عن قا�ضي حمكمة عدل عليا وع�ضوية
برئا�سة ٍ
قا�ضيني ال تقل مرتبة كل منهما عن قا�ضي حمكمة ا�ستئناف،
وجميعهم يخ�ضعون للأحكام والأو�ضاع القانونية التي ت�رسي على
اعتبارا من
الق�ضاة النظاميني ،وتبا�رش هذه املحكمة اخت�صا�صها
ً
التاريخ الذي يعينه رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وتعطى الق�ضايا
امل�ست�أنفة �صفة اال�ستعجال ،وتكون جل�ساتها علنية �إال �إذا �أمرت
املحكمة بخالف ذلك.
ويتوىل متثيل الدائرة لدى حمكمتي اال�ستئناف والنق�ض مبا
يف ذلك املدافعة واملرافعة عنها يف الق�ضايا املتعلقة ب�رضيبة
الدخل كافة �أحد موظفي وزارة املالية احلقوقيني �أو �أكرث وبتفوي�ض
خطي من الوزير ،فيما يتوىل املقدر تبليغ املكلف خط ًيا مبقدار
ال�رضيبة امل�ستحقة عليه وف ًقا لقرار املحكمة.
ويكون كل حكم �أو �أمر ت�صدره حمكمة ا�ستئناف ق�ضايا
يوما
�رضيبة الدخل ،قابلاً للطعن �أمام حمكمة النق�ض خالل ثالثني ً
من تاريخ تفهيمه �أو تبليغه ،وف ًقا لنظام ا�ستئناف ونق�ض ق�ضايا
�رضيبة الدخل.
و�إذا قام املكلف با�ستئناف القرار ال�صادر من قبل وزير
املالية �أو املوظف املفو�ض من قبله خط ًيا ،وكانت املحكمة تنظر
يف اال�ستئناف املقدم من قبله على قرار م�أمور التقدير ولنف�س
الفرتة ال�رضيبية ،ف�إنه يتعني على املحكمة تكليف امل�ست�أنف بدفع
الفرق بني الر�سم املرتتب على هذا اال�ستئناف والر�سم الذي دفعه عن
اال�ستئناف املقدم �ضد م�أمور التقدير ،و�إ�سقاط اال�ستئناف املقدم
�ضد م�أمور التقدير والنظر يف اال�ستئناف اجلديد.
أخريا ،ف�إن امل�رشع الفل�سطيني يف القرار بقانون ل�سنة
� ً
2011م� ،أجاز للمدير �أو من يفو�ضه خط ًيا ،االتفاق مع امل�ست�أنف �أو
الطاعن بالنق�ض حل �أي من الق�ضايا املنظورة م�صاحل ًة قبل �صدور
احلكم القطعي بها ،مع �إخ�ضاع االتفاق يف هذه احلالة للت�صديق من
قبل املحكمة ،وهو ما يعد �أحد التعديالت املهمة التي �أوردها القرار
بقانون ،بعد خلو ن�ص قانون �سنة 2004م منه.
وتخت�ص حمكمة ا�ستئناف ق�ضايا �رضيبة الدخل يف فل�سطني
وف ًقا لقانون �سنة 2004م ،بالنظر يف اال�ستئنافات املقدمة
للطعن على قرارات التقدير و�إعادة النظر يف التقديرات التي يجوز
ا�ستئنافها مبوجب �أحكام هذا القانون ،و�أ�ضاف القرار بقانون ل�سنة
2011م �إىل هذه االخت�صا�صات ،النظر يف املطالبات املتعلقة ب�أية
مبالغ يتوجب خ�صمها �أو دفعها �أو اقتطاعها ك�رضيبة نهائية �أو
دفعها على ح�ساب ال�رضيبة.

ويف �ضوء االخت�صا�ص املبني ،جند �أنه جرى ت�ضييق
اخت�صا�صات حمكمة ا�ستئناف ق�ضايا �رضيبة الدخل الفل�سطيني
لأق�صى درجة؛ وعلى الرغم من �أنها حمكمة ا�ستئنافية ،ولي�ست
حمكمة �أول درجة� ،إال �أن االخت�صا�صات التي حددها امل�رشع لها
تنح�رص يف:
 .أالنظر يف اال�ستئنافات املقدمة للطعن يف قرارات املق ِّدر،
وف ًقا (لقانون 2004م والقرار بقانون ل�سنة 2011م).
.بالنظر يف اال�ستئنافات املقدمة للطعن يف قرارات �إعادة
النظر يف التقديرات ،وف ًقا (لقانون 2004م والقرار بقانون ل�سنة
2011م).
.تالنظر يف املطالبات املتعلقة ب�أية مبالغ يتوجب خ�صمها
�أو دفعها �أو اقتطاعها ك�رضيبة نهائية �أو دفعها على ح�ساب
ال�رضيبة( ،وف ًقا للقرار بقانون ل�سنة .)2011
ويف �ضوء هذه االخت�صا�صات ،ال تخت�ص هذه املحكمة �إال
بالنظر فيما �صدر فيه قرارات بالتقدير �أو ب�إعادة التقدير ،مع �إ�ضافة
القرار بقانون حالة االخت�صا�ص بالنظر يف بع�ض املطالبات املالية
ح�رصا ،وهي ال ت�ضمن كافة املطالبات املالية مثل :حاالت
املحددة
ً
التعوي�ض القانوين ،وغرامات الت�أخري وغريها.
وعلى هذا ،مل يتطرق امل�رشع �رصاحة �إىل �صالحية هذه
الدرجة الق�ضائية يف الت�صدي للأمور القانونية املتعلقة بفر�ض
ال�رضيبة ونطاقها و�سعرها واخل�ضوع لها ،وما ال يجوز االتفاق
�ض بداية �أمام جلنة االعرتا�ض �أو
على خمالفته� ،إذا مل يكن قد ُع ِر َ
�إعادة النظر ،والتي هي بالأ�سا�س جهات �إدارية بحته ولي�ست م�ؤهلة
للف�صل يف الأمور القانونية.
فامل�رشع الفل�سطيني مل مينح هذه املحكمة ،االخت�صا�صات
التي منحها امل�رشع الأردين ملحكمة البداية ال�رضيبية؛ ليعو�ض
الطبيعة الإدارية البحتة للجان االعرتا�ض؛ بهدف حتقيق التوازن
املطلوب حلماية الإدارة ال�رضيبية واملكلف على ال�سواء.
زد على ذلك� ،أن امل�رشع الفل�سطيني قيد امل�ست�أنف يف دعواه
اال�ستئنافية ،حيث مل يجز له �إثبات �أية وقائع مل يدع بها �أمام
ال�شخ�ص الذي �صدر عنه قرار �أو �أمر التقدير امل�ست�أنف ،يف حني �أنه
�ألزم امل�ست�أنف ب�إقامة الدليل لإثبات ادعاءاته ،وبالتايل فقد حرم
الطاعن اال�ستفادة من ن�ص (م )220من قانون �أ�صول املحاكمات
املدنية والتجارية رقم  2ل�سنة 2001م« :تنظر حمكمة اال�ستئناف
على �أ�سا�س ما يقدم لها من بينات ودفوع جديدة ،وما كان قد قدم
من ذلك �إىل حمكمة �أول درجة».
وواقع ًيا ،ف�إن هذه اال�شرتاطات املو�ضوعة على امل�ست�أنف
تعدمه كل �سبيل ي�ؤدي �إىل �إثبات �صحة دعواه مبا ي�ستجد من وقائع
بعد االعرتا�ض و�إعادة النظر ،بل �إن امل�رشع بهذه اال�شرتاطات،
جتاهل حقيقة �أن هذه اللجان لي�ست حمكمة �أول درجة ،و�إمنا هي
جهات �إدارية بحته ،وال تتوافر فيها �أب�سط قواعد احليدة والعدالة
والنزاهة الق�ضائية.
ورغم كل ما �سبق من م�سا�س بحقوق ق�ضائية للمكلف� ،إال �أن
امل�رشع الفل�سطيني مل يرتك للمكلف اال�ستفادة من املبد�أ العام الوارد
يف (/4م )191من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية
رقم  2ل�سنة 2001م ،ب�أن «ال ي�ضار الطاعن بطعنه» ،حيث �أعطى
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د .وائل يوسف خليل نصار

ملحكمة ا�ستئناف ق�ضايا �رضيبة الدخل �أن تقر التقدير �أو تزيده
�أو تخف�ضه �أو تلغيه �أو �أن تعيد الق�ضية �إىل امل�ست�أنف عليه لإعادة
التقدير ،وف ًقا للتعليمات التي ت�ست�صوبها ،ولها يف جميع الأحوال
التي تقرر بها رد اال�ستئناف �أو رد �أي جزء منه �أن حتكم يف نف�س
الوقت ب�إ�ضافة ( )% 10من املبلغ الذي مل ي�سلم به امل�ست�أنف من
ال�رضيبة املحكوم بها عن كل �سنة بقيت فيها الق�ضية لدى املحكمة
وتعترب �أي مدة �سنة �إذا زادت عن �ستة �أ�شهر.
 4.4اخت�صا�ص حمكمة البداية ال�رضيبية يف الأردن ،والقيود
الواردة عليها:
القاعدة العامة �أن هذه املحكمة تخت�ص بالنظر يف جميع
الدعاوى واخلالفات النا�شئة عن تطبيق �أحكام قانوين �رضيبة
الدخل وال�رضيبة العامة على املبيعات والأنظمة والتعليمات
ال�صادرة مبقت�ضاهما ،ومهما كانت قيمتها وبغ�ض النظر عن
طبيعتها جزائية �أو حقوقية �أو �إدارية ،و�سواء كانت املطالبة مو�ضوع
الدعوى متعلقة بال�رضيبة �أو التعوي�ض القانوين �أو غرامة الت�أخري
�أو �أي مبالغ �أخرى يتعني دفعها �أو اقتطاعها �أو توريدها �أو ردها
مبقت�ضى �أحكام قانون �رضيبة الدخل ل�سنة 2009م وتعديالته،
وبالتايل ف�إن احلاالت الواردة يف املادة �/42أ من القانون هي
على �سبيل املثال ولي�س احل�رص ،وقد �أورد امل�رشع قي ًدا وحي ًدا على
هذا االخت�صا�ص ،وهو عدم جواز النظر مبا�رشة بالطعون التي
ترد على قرارات التدقيق والتقدير الإداري؛ لأنه يطعن عليها �أمام
هيئة االعرتا�ض ،ومن ثم يكون قرار هيئة االعرتا�ض ال�صادر بهذا
ال�ش�أن قابلاً للطعن �أمام هذه املحكمة .وكذلك الأمر بالن�سبة لبع�ض
القرارات مثل قرار ت�صحيح االخطاء الكتابيه واملحا�سبيه الوارده
بالقرار (الزيود ،الكرتوين).
وال تخت�ص هيئة االعرتا�ض الإداري �إال بالنظر يف االعرتا�ض
املق ّدم من املكلف ،على القرار الذي ُي�صدره املدقق يف حال تعديل
الإقرار ال�رضيبي دون موافقة املكلف على التعديل .وكذلك بالنظر
يف االعرتا�ض املقدم بخ�صو�ص قرار التقدير الإداري الذي ي�صدره
املدقق يف حال عدم قيام املكلف بتقدمي الإقرار ال�رضيبي.
ومن ثم ،ف�إن �أي قرار ي�صدر عن الإدارة ال�رضيبية يف مواجهة
املكلف عدا القرارين امل�شار �إليهما �ساب ًقا ،يتم الطعن عليه �أمام
حمكمة البداية ال�رضيبية مبا�رشة دون حاجة للطعن عليه �إدار ًيا.
كما ح�رص امل�رشع الأردين احلق يف االعرتا�ض على التقدير
النهائي لدخل املكلف الذي �صدر عن الإدارة ال�رضيبية ،ف�إن مل
ت�ستكمل الإدارة �إجراءاتها يف تقدير الدخل ال ميكن للمكلف تقدمي
اعرتا�ضه .وعليه ،ال ميكن للمكلف االعرتا�ض على التقدير االحتياطي
الذي تلج�أ �إليه الإدارة ل�ضمان حت�صيلها للدين ال�رضيبي (�أبو �صباح,
غرايبة.)2018 ،
وبناء على ما �سبق ،ف�إن قرارات التدقيق وقرارات التدقيق
ابتداء �أمام هيئة االعرتا�ض ،وقرار هيئة
الإداري يجب الطعن عليها
ً
االعرتا�ض هو الذي يطعن عليه �أمام هذه املحكمة ،وبخالف ذلك ترد
الدعوى �شكلاً كون الدعوى �سابقة لأوانها.
كما ترد الدعوى �شكلاً �إذا كان املدعي (املكلف) قد قام
باملوافقة على �أي من القرارات مو�ضوع الدعوى ،حيث ي�صبح هذا
االتفاق خارج والية املحكمة.
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أخريا ،نلحظ �أن قانون �رضيبة الدخل رقم  28ل�سنة 2009م،
و� ً
مل يكن يجيز للمدعي �إثارة �أي �أ�سباب يف طعنه �أمام املحكمة �إال �إذا
كان قد �أثارها �أمام هيئة االعرتا�ض ،وقد مت �إلغاء هذا الن�ص يف ظل
قانون �رضيبة الدخل رقم  34ل�سنة 2014م ،و�أ�صبح الطعن مطل ًقا
�أمام املحكمة.
5.5اخت�صا�ص دعاوى �رضيبة الدخل يف م�رص:
تختلف �أحكام االخت�صا�ص يف نظر دعاوى �رضيبة الدخل
منذ �صدور حكم املحكمة الد�ستورية العليا بتاريخ  25يوليو
2015م يف الق�ضية رقم  70ل�سنة  35ق�ضائية «د�ستورية» عن
�أحكام االخت�صا�ص قبل �صدوره ،وميكن �أن نبني ذلك على النحو
التايل:
 .أاالخت�صا�ص الق�ضائي قبل �صدور حكم املحكمة الد�ستورية
العليا:
كانت املحكمة االبتدائية يف م�رص تخت�ص بنظر الدعوى
ال�رضيبية �أ ًيا كانت قيمة ال�رضيبة ،حتى و�إن انح�رص النزاع يف
حتديد مقدار اخل�سائر اجلائز ترحيلها ،وحتى لو مل تبلغ ن�صاب
املحكمة االبتدائية ،ويف هذا خروج على قواعد االخت�صا�ص القيمي
للمحكمة (مقبل.)455 :1999 ،
كما كان اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية ينح�رص يف نظر
الطعون املوجهة لقرار جلنة الطعن؛ بحيث ال يتعني عليها جتاوز
حدود االعرتا�ضات التي �سبق �أن عر�ضها املمول على جلنة الطعن
قرارا فيها ،بل �إن اخت�صا�صها بالنظر يف �أمر الطعن
و�أ�صدرت ً
املوجه �إىل قرار اللجنة ال يتعدى الوقوف على ما �إذا كان القرار
قد �صدر مواف ًقا لأحكام القانون �أو خمالفًا له ،لأنها لي�ست هيئة
خمت�صة بتقدير الأرباح ابتداء ،وال هي بداية لتحكيم الق�ضاء يف
التقدير ،وهذا ما ذهبت �إليه حمكمة النق�ض امل�رصية يف �أحكامها
(وفا.)197 :2005 ،
حكما ب�إلغاء قرار جلنة
لذا ،كان يف حال �إ�صدار املحكمة ً
الطعن على �أ�سا�س بطالنه ،تنتهي املنازعة بالقرار الذي �أ�صدرته،
وحت�سم اخل�صومة يف الطعن ،وال متلك املحكمة تقدير �أرباح املمول
ابتداء ،و�إمنا ال بد من �إعادة الأوراق �إىل جلنة الطعن للف�صل يف
النزاع املو�ضوعي (وفا.)200 :
ويجب االنتباه �إىل �أن حمكمة النق�ض امل�رصية قد �أوردت
ا�ستثناء على قاعدة «ما مل ي�سبق عر�ضه على جلان الطعن وبحثته،
ال يجوز طرحه ابتداء �أمام املحكمة» ،وهذا اال�ستثناء يتعلق بالأمر
�أو الدفاع القانوين املتعلق بفر�ض ال�رضيبة ونطاقها و�سعرها
واخل�ضوع لها ،وما ال يجوز االتفاق على خمالفته» ،حيث تخت�ص
معرو�ضا ابتداء �أمام اللجنة؛ وذلك لأن
املحكمة به ولو مل يكن
ً
ال�رضيبة ال ترتكن يف �أ�سا�سها على رباط عقدي بني م�صلحة
ال�رضائب واملمول ،و�إمنا حتددها القوانني التي تفر�ضها ،ومن حق
املمول �أن ينازع �أمام املحكمة يف مبد�أ خ�ضوعه لل�رضيبة ،باعتبار
�أن هذه امل�س�ألة قانونية ،وال يجوز االتفاق على خالف ما ق�ضى به
القانون يف �ش�أنها(وفا.)204 :
والعربة يف حتديد اخت�صا�ص املحكمة كانت مبا يطلب احلكم
به ،فلو ق�رص املمول طعنه يف قرار اللجنة على ما قررته من تطبيق
قاعدة الربط احلكمي خالل فرتة معينة ،ومل يت�ضمن الطعن فرتة
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�أخرى ،ف�إنه ال يجوز له �أن يطعن على تلك الفرتة الأخرى بعد انق�ضاء
ميعاد الطعن لأن قرار اللجنة ب�ش�أنه يكون نهائ ًيا ،ويف حال ا�ست�أنف
احلكم �أمام حمكمة اال�ستئناف ف�إنه ال يقبل �إبداء طلبات جديدة منه،
ولكن ذلك ال مينعه من �إبداء �أدلة و�أوجه جديدة مل ي�سبق طرحها
على حمكمة �أول درجة ،ما دام �أن حقه يف �إبدائها مل ي�سقط (�صديق،
.)248 :2007
و�إذا كان الطعن من قبيل الطعون ال�شاملة يف التقدير ،والتي
يعرت�ض فيها على ما جاء يف قرار ربط امل�أمورية جملة وتف�صيلاً ،
ف�إن هذا الطعن يجيز له �أن يثري دفوع ولو لأول مرة �أمام املحكمة،
لأنها تدخل �ضمن الطعن العام ال�شامل يف التقدير(وفا.)205 :
كما كان يدخل يف اخت�صا�ص املحكمة �إجراء ت�صحيح
الأخطاء املادية والقانونية الواردة بقرار جلنة الطعن؛ حيث يرتتب
على الطعن يف قرار اللجنة نقل مو�ضوع النزاع برمته �إىل املحكمة
االبتدائية التي تنظر الطعن مع �أ�سانيده القانونية و�أدلته الواقعية،
فتكون لهذه املحكمة –مبا لها من والية يف نظر النزاع -تدارك ما
قد يكون ورد يف القرار املطعون فيه من �أخطاء مادية �أو قانونية،
وال يحاج ب�ش�أنه بقاعدة �أال ي�ضار الطاعن بطعنه (وفا.)203 :
.باالخت�صا�ص الق�ضائي بعد �صدور حكم املحكمة الد�ستورية
العليا:
�صدر حكم املحكمة الد�ستورية العليا بتاريخ  25يوليو
2015م يف الق�ضية رقم  70ل�سنة  35ق�ضائية «د�ستورية» ،بعدم
د�ستورية ن�ص املادة  123من القانون  91ل�سنة  ،2005وب�سحب
اخت�صا�ص املحاكم املدنية بنظر منازعات ال�رضائب ،وانعقاد
االخت�صا�ص �أ�صال ًة ملحكمة الق�ضاء الإداري (جمل�س الدولة) ،وقد
�أ�س�ست حكمها على �أن ن�ص الإحالة �إىل املحكمة االبتدائية الوارد
يف املادة ( )123من قانون �رضيبة الدخل امل�شار �إليه يخالف
ن�صو�ص املواد ( )174 ،168 ،75 ،74من الد�ستور ال�صادر يف
25/12/2012م ،والتي عهدت �إىل جمل�س الدولة دون غريه
االخت�صا�ص بالف�صل يف كافة املنازعات الإدارية ،والتي تدخل
�ضمنها منازعات ال�رضائب (اجلريدة الر�سمية:ع 31مكرر ج).
وملا كانت املادة ( )190من الد�ستور احلايل تن�ص على �أن:
«جمل�س الدولة جهة ق�ضائية م�ستقلة ،يخت�ص دون غريه بالف�صل يف
املنازعات الإدارية ،».....و�إذ كان امل�رشع الد�ستوري بن�صه يف عجز
املادة ( )97من الد�ستور احلايل على �أن «وال يحاكم �شخ�ص �إال �أمام
قا�ضيه الطبيعي» ،فقد دل على �أن هذا احلق يف �أ�صل �رشعته هو حق
للنا�س كافة تتكاف�أ فيه مراكزهم القانونية يف �سعيهم لرد العدوان
على حقوقهم والدفاع عن م�صاحلهم الذاتية ،و�أن النا�س جمي ًعا
ال يتمايزون فيما بينهم فى جمال حقهم فى النفاذ �إىل قا�ضيهم
الطبيعي ،وال يف نطاق القواعد الإجرائية �أو املو�ضوعية التى حتكم
اخل�صومة الق�ضائية ،وال يف جمال التداعي ب�ش�أن احلقوق املدعى
دائما �أن
بها وفق مقايي�س موحدة عند توافر �رشوطها� ،إذ ينبغي ً
يكون للخ�صومة الواحدة قواعد موحدة �سواء فى جمال اقت�ضائها
�أو الدفاع عنها �أو الطعن يف الأحكام التي ت�صدر فيها ،وكان جمل�س
الدولة قد غدا فى �ضوء الأحكام املتقدمة قا�ضى القانون العام،
و�صاحب الوالية العامة دون غريه من جهات الق�ضاء فى الف�صل فى
كافة املنازعات الإدارية ،عدا ما ا�ستثناه الد�ستور ذاته بن�صو�ص
�رصيحة �ضمنها وثيقته. ...

وحيث �إنه ملا كان ذلك ،وكان الن�ص املطعون فيه ميثل
إخالل با�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،وينتق�ص من اخت�صا�ص جمل�س
� اً
الدولة ،باعتباره �صاحب الوالية العامة دون غريه بالف�صل يف كافة
املنازعات الإدارية وقا�ضيها الطبيعي. ...
فلهذه الأ�سباب ،حكمت املحكمة :
 �أول :بعدم د�ستورية ن�ص املادة ( )123من قانون
ال�رضيبة على الدخل ال�صادر بالقانون رقم  91ل�سنة .2005
 ثان ًيا� :سقوط عبارة «�أمام املحكمة االبتدائية» الواردة
بعجز الفقرة الثانية من املادة ( )122من القانون ذاته.

اخلامتة
من خالل العر�ض ال�سابق ،يختتم الباحث هذا العمل البحثي
بعدد من النتائج والتو�صيات:
اً
أول /النتائج:
1.1ت�أثر امل�رشع الفل�سطيني عند �سنه لقانون �رضيبة الدخل
رقم ( )17ل�سنة 2004م ،بالت�رشيع الأردين رقم ( )25ل�سنة
1964م ب�ش�أن �رضيبة الدخل ،والذي كان �سار ًيا يف ال�ضفة الغربية
قبل �رسيان ونفاذ القانون الوطني ،ورغم مراجعة امل�رشع الأردين
مواقفه وت�صحيحها� ،إال �أن امل�رشع الفل�سطيني مل يقم بخطوة مماثلة
رغم �إ�صداره القرار بقانون رقم ( )8ل�سنة 2011م.
2.2مل يوفر امل�رشع الفل�سطيني احلماية الكافية للمكلف
بال�رضيبة على الدخل� ،سواء يف القانون �أو القرار بقانون ،ومل يحقق
التوازن الت�رشيعي بني طريف العالقة ال�رضيبية.
3.3ات�سمت اللجان املخت�صة بالنظر يف االعرتا�ضات
يراع يف ت�شكيلها االخت�صا�ص
بالطبيعة الإدارية البحته ،ومل
ِ
القانوين يف �أي من �أع�ضائها ،ومع ذلك ف�إن امل�رشع الفل�سطيني
مل يتعامل يف �إجراءات الطعن عليها على �أنها قرارات �إدارية ،فال
هو جعل اخت�صا�ص الطعن عليها �أمام املحكمة الإدارية على غرار
احلال يف م�رص بعد �صدور حكم املحكمة الد�ستورية العليا ،وال هو
جعل اخت�صا�صها �أمام حمكمة �رضيبية ابتدائية على غرار ما �أخذ
به امل�رشع الأردين.
4.4حرم املكلف الفل�سطيني يف ق�ضايا ال�رضائب من التقا�ضي
على درجتني.
5.5جرى تقييد �سلطة املحكمة املخت�صة يف نظر الدعوى
بقيود عديدة ،جتعل قدرة املكلف على اال�ستفادة منها حمدودة.
6.6مل يحدد امل�رشع طر ًقا للطعن يف امل�سائل القانونية
املتعلقة بهذه ال�رضيبة.
ثانيًا /التوصيات:
يخرج الباحث من هذه الدرا�سة بعدد من التو�صيات� ،أهمها:
1.1نو�صي امل�رشع الفل�سطيني بتعديل مواقفه اخلا�صة
بتحقيق التوازن املطلوب بني املكلف والإدارة ال�رضيبية ،ملا له
من �أثر عظيم يف تعزيز الثقة ورفع م�ستوى االمتثال ال�رضيبي ،ومن
�صور ذلك :الن�ص الت�رشيعي على ت�شكيل جلان االعرتا�ض مبا ي�ضمن
حياديتها.
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2.2تعزيز البعد القانوين �إىل جانب البعد الإداري يف جلان
االعرتا�ض.
3.3عدم ح�رص احلق يف االعرتا�ض فيمن فر�ضت عليه
ال�رضيبة فقط ،و�إمنا �إتاحته لكل ذي �صفة �أو م�صلحة فيها.
�4.4أال تكون �سلطة املق ِّدر جوازية يف بناء قناعته اخلا�صة
بتمديد مدة االعرتا�ض ،و�أن ت�صبح �إلزامية يف �أحوال معينة كال�سبب
القاهر.
�5.5أن يكون �إجراء �إعادة النظر بناء على طلب املكلف يف
التقدير املخالف للقانون وجوب ًيا ولي�س جواز ًيا للوزير �أو من
يفو�ضه خط ًيا.
�6.6رضورة �إجراء التعديل الت�رشيعي الالزم لإعادة بناء
منظومة الق�ضاء ال�رضيبي بحيث يتم:
7.7ت�شكيل حمكمة بداية �رضيبية ذات والية واخت�صا�ص عام.
8.8ت�شكيل حمكمة ا�ستئناف �رضيبي.
9.9ت�شكيل نيابة �رضيبية.
1010ت�أهيل املحاكم والنيابة ال�رضيبية بالنظر يف كافة
اجلوانب ال�رضيبية ،جزائية كانت �أو حقوقية �أو �إدارية ،مع ت�أهيل
الكادر ت�أهيلاً علم ًيا كاف ًيا لال�ضطالع بهذا الدور.
1111التدخل الت�رشيعي بتعديل ن�ص (م )29من القرار بقانون
ل�سنة 2011م ،املتعلق بالطعن لدى حمكمة ا�ستئناف ق�ضايا
�رضيبة الدخل ،واخت�صا�صاتها وواليتها بالنظر يف الطعون ،بحيث
تنظر كمحكمة قانون يف كل ما يتعلق بالدعوى ،ال �سيما و�أن جلان
االعرتا�ض هي جلان �إدارية بحته وال متلك �سلطة الف�صل يف امل�سائل
القانونية.
أوالً /املصادر واملراجع العربية:
 قانون �رضيبة الدخل الأردين رقم  34ل�سنة 2014م
 القرار بقانون رقم  8ل�سنة 2011م ب�ش�أن �رضيبة الدخل وتعديالته.
 قانون �رضيبة الدخل الأردين رقم  28ل�سنة 2009م وتعديالته.
 قانون ال�رضيبة على الدخل امل�رصي رقم  91ل�سنة 2005م
 قانون �رضيبة الدخل رقم  17ل�سنة 2004م.
 قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية رقم  2ل�سنة 2001م.
 اجلريدة الر�سمية – م�رص (ع 31مكرر ج) بتاريخ � 2أغ�سط�س 2015م.
 �أبو �صباح� ,أحمد  -غرايبة ,حممد ،االعرتا�ض الإداري على وعاء ال�رضيبة،
جملة املنارة ،املجلد  ،24ع2018 ،2م.
 الفرا ،د /عبد اهلل ،الوجيز يف �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية ،ج2
اخل�صومة واحلكم ،ط2014 ،1م ،مكتبة القد�س ،غزة -فل�سطني.
 الفراهيدي ,اخلليل بن �أحمد ،كتاب العني ،ج ،8م�ؤ�س�سة دار الهجرة ،ط،2
1410هـ.
 املقري� ,أحمد بن حممد بن علي الفيومي ،امل�صباح املنري يف غريب ال�رشح
الكبري ،دار املعارف -القاهرة ،ط.2
 النقيب ،ف�ضل ،تقييم �أويل للنظام ال�رضيبي يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،ت�رشين ثان
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1996م.
 �صديق ،د /رم�ضان ،بع�ض الن�صو�ص ال�رضيبية امل�شتبه فيها د�ستور ًيا
على �ضوء الأحكام احلديثة للمحكمة الد�ستورية العليا ،جملة البحوث
املالية وال�رضيبية ،اجلمعية امل�رصية للمالية وال�رضائب ،م�رص ،ع،66
2010م.
 �صديق ،د /رم�ضان ،الأحكام العامة لقانون ال�رضيبة على الدخل رقم 91
ل�سنة 2005م ،دار النه�ضة العربية -القاهرة ،ط2007م.
 عطية ،قدري نقوال ،ذاتية القانون ال�رضيبي و�أهم تطبيقاتها ،ط1960م،
بدون دار ن�رش.
 عالونة ,د /عاطف ،الأمر الع�سكري  1342بني ت�شجيع اال�ستثمار
واملتطلبات الأمنية ،م�ؤ�س�سة الأفق ،نابل�س1992 ،م.
 مقبل ،د /عبد الهادي ،من ت�رشيعات ال�رضائب امل�رصية ،ج ،1مكتبة
جامعة طنطا1999 ،م.
 وفا ،د /عبد البا�سط ،املنازعات ال�رضيبية وفقًا لأحكام قانون ال�رضيبة
على الدخل رقم  91ل�سنة 2005م ،دار النه�ضة العربية ،بدون �سنة ن�رش.
 الأبعاد االجتماعية لل�رضيبة يف قطاع غزة ،مركز امليزان حلقوق الإن�سان،
غزة-فل�سطني ،يوليو 2011م.

ثانياً /ترمجة املصادر واملراجع العربية:
Jordanian Income Tax Law No. 34 of 2014
Decision of Law No. 8 of 2011 regarding income tax and its
amendments.
Jordanian Income Tax Law No. 28 of 2009 and its amendments.
Egyptian Income Tax Law No. 91 of 2005
Income Tax Law No. 17 of 2004.
Civil and Commercial Procedures Law No. 2 of 2001.
The Official Gazette - Egypt (p 31 bis c) on August 2, 2015.
Abu Sabah, Ahmad - Gharaibeh, Muhammad, the
administrative objection to the tax base, Al-Manara Magazine,
Volume 24, p2, 2018.
Al-Farra, Dr. Abdullah, Al-Wajeez in the Origins of Civil
and Commercial Trials, Part 2 Dispute and Governance, 1st
Floor, 2014 AD, Al-Quds Library, Gaza - Palestine.
Al-Farahidi, Khalil Bin Ahmed, Kitab Al-Ain, Vol. 8, Dar AlHijrah Foundation, 2nd edition, 1410 AH.
Al-Maqri, Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, the
enlightening lamp in Gharib Al-Sharh Al-Kabeer, Dar AlMaaref - Cairo, 2nd floor.
Al-Naqeep, Fadl, preliminary evalu-tion of the tax system in
the West Bank and Gaza Strip, Palestinian Economic Policy
Research Institute (MAS), November 1996.
Sedeeq, Dr. Ramadan, some cons- titutionally suspected tax
texts in the light of recent rulings of the Supreme Constitutional
Court, Journal of Financial and Tax Research, Egyptian
Association for Finance and Taxes, Egypt, p. 66, 2010.
Sedeeq, Dr. Ramadan, General Pro- visions of the Income
 Tax Law No. 91 of 2005 AD, Arab Renaissance HouseCairo, 2007 AD.
Attia, Qadri Nicola, Subjective Tax Law and its Most
Important Applications, 1960 AD, without publishing house.
Alawneh, Dr. Atef, Military Order 1342 Between Investment
Promotion and Security Requirements, Al-Ofoq Instit- ution,
Nablus, 1992.
Muqbel, Dr. Abdel Hadi, from the Egyptian Tax Legislation,
Part 1, Tanta University Library, 1999 AD.
Wafa, Dr. Abdul Basit, Tax disputes in accordance with the
provisions of the Income Tax Law No. 91 of 2005, the Arab
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Renaissance House, without a year of publication.
Social Dimensions of Tax in the Gaza Strip, Al-Mizan Center
for Human Rights, Gaza-Palestine, July 2011.
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(TBOR 2015),Taxpayer Rights Act in Section 7803 / A of the
US Internal Revenue Code.
Okello ,Andrew, Managing Income Tax Compliance through
Self-Assessment, IMF Working Paper, International Monetary
Fund, WP/14/41, 2014.
Roberson, Andrew R. , McDermott Will & Emery LLP, The
Taxpayer Bill of Rights: A Primer and Thoughts on Things to
Come, ABA TAX TIMES, Spring • May 2018 • Vol. 37 No. 3.
Tieghi,Giovanna, the Inaugural International Taxpayer
Conference on Taxpayer Rights in Washington, DC, on
November 18, 2015.
Thuronyi,Victor, ed.Tax Law Design and Drafting ,volume
1; International Monetary Fund, 1996; Chapter 2, Legal
Framework for Taxation.
World Bank Group, The Administrative Review Process for
Tax Disputes: Tax Objections and Appeals in Latin America
and the Caribbean A Toolkit.

: املواقع االلكرتونيية/رابعًا
 على، املنازعات ال�رضيبية، املعهد الق�ضائي الأردين،حمد/ د، الزيود
:الرابط االلكرتوين
http://www.jij.gov.jo/sites/default/files/lhqyb_lqtsdy_2_dryb_q.d._
hmd_lzywd_0.ppt

: م�صلحة ال�رضائب الأمريكية
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