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 المقدمة :
مع تصاعد القلق من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة لما يتخطى فى أقل تقديراته حاجزالـ  222مليار جنيه خالل العام
المالى الحالى؛ بدأت الدولة تتجه ألدوات السياسة المالية اإلنكماشية للحد من هذا العجز.
جاءت التعديالت الضريبيبة المعروضة فى ديسمبر  2202كجزء من منظومة رفع األسعار وزيادة الضرائب بهدف تمويل
العجز.
فشمل القانون رقم  020لسنة  2202ولعل أهم ما شمله القرار:
 تعديالت على شرائح ضريبة الدخل برفع الضرائب على شريحة الدخل األكثر من مليون جنيه فى العام إلى
.%22
 فرض ضريبة بقيمة  %2.2على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو أراضى البناء .
 فرض ضريبة مقطوعة بسعر  %02دون خصم أى تكاليف على األرباح التى يحققها األشخاص الطبيعيون أو
األشخاص االعتباريون من كل طرح لألوراق المالية ألول مرة فى السوق الثانوى ،وبنا ًء على نشرة طرح معتمدة
من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب األحوال أو نموذج إفصاح والبيع المباشر فى البورصة.
أما القانون رقم  021لسنة  2202فشمل إنفاذ بعض الضارئب العقارية بفرض ضريبة  %02من القيمة اإليجارية السنوية
للعقارات الخاضعة للضريبة (أكثر من  242ألف جنيه بواقع وحدة واحدة لكل مالك) بعد استبعاد  %12من هذه القيمة فى
حال استخدام العقار للسكن؛ و  %12فى حال العقارات غير المستخدمة ألغراض السكن
أما عن الضرائب على الدخل فيرى بيت الحكمة أن تصاعدية الضريبة أمر ال يوجد خالف علي أهميته.
ال سيما الضرائب على األرباح الرأسمالية ،فقد يؤدى فرض الضريبة المرتفعة عليها إلى ركود فى السوق إال أنه فى
الوقت ذاته يحد من عمليات البيع والشراء قصيرة األجل وهى العمليات األساسية فى السوق المصرية فى الوقت الحالى.
ومن ثم يرى بيت الحكمة إمكان فرض ضريبة على األرباح ولكن بنسبة أقل من  %02وبشكل تصاعدى وليس على كل
طرح لألوراق المالية.
أما القانون رقم  022لسنة  2202وهو محور هذه الرؤية لبيت الحكمة باألساس فقد شمل تعديالت أكثر أهمية ومحورية
بالنسبة للمواطن من الطبقة المتوسطة واألقل من المتوسطة وهى التعديالت على ضريبة المبيعات المفروضة على بعض
السلع والتى ليست فى مجملها سلع رفاهية؛ حيث شملت التعديالت المطروحة زيت الطعام "الفاخر" والتبغ ومنتجاته
وكر وت المحمول .إال أن اإلضطرابات التى شهدتها البالد إبان أزمة اإلعالن الدستورى فى نوفمبر الماضى حالت دون
قبول الشعب لتمرير التعديالت الضريبية وهو ما حتم على صانع القرار تجميد العمل بالقانون وطرحه للحوار المجتمى.
فى الوقت الذى يتصاعد فيه قلق عدد من اإلقتصاديين بسبب حتمية اآلثار التضخمية لرفع أسعار هذه السلع ويتصاعد قلق
الحكومة من استمرار عجز الموازنة فى التفاقم بما له من آثار تضخمية من ناحية أخرى؛ ارتأى بيت الحكمة أن يسهم فى
الحوار الوطنى المطروح حول التعديالت الضريبية من خالل هذه الرؤية التى شملت على استطالع رأى حول قانون
الضرائب على المبيعات المطروح مسبقا ً قام به بيت الحكمة على صفحته على اإلنترنت.
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 رؤية بيت الحكمة من خالل استطالع رأى المواطنين حول الضريبة الجديدة للمبيعات:
اعتمد استطالع رأي بيت الحكمة على موقعه اإللكترونى فى تجميع عينة من أكثر من  022فرد لإلجابة على
أسئلة مرتبطة برأيهم فى قانون الضرائب الجديد المعروض فى نهاية ديسمبر  ،12202وجاء توزيع العينة
المبحوثة وفق فئات الدخل على النحو التالى:
النسبة
فئة الدخل الشهرى
%9
أقل من  422جنيه
%22
من  422إلى 2222
%02
من  2022إلى 1522
%22
من  1222إلى 2222
%22
أكثر من 2222
ومن الممكن تقسيم التحليل إلى جانبين الرضا المجتمعى واإليرادات المتوقعة من فرض الضرائب على كل سلعة
بشكل مبدئى ،وربما ال يعكس دقة األرقام بقدر ما يعكس قدرة على ترتيب األولويات.








أما عن نتائج االستبيان فيما يخص الرضا المجتمعى عن القرار جملةً وتفصيالً:
فيرى أكثر من  %02من إجمالى المواطنين بالعينة يرون القانون فى مجمله مؤثرا ً بالسلب على األكثر فقراً.
 %22من المواطنين فى فئتى الدخل األدنى يرفضون القانون بشكل كامل.
 % 02من المبحوثين من المدخنين يرون أن رفع سعر التبغ بالشكل المعروض فى القانون سوف يؤدى بهم إلى
الحد من التدخين.
أما عن المحمول فجاءت إجابات العينة لتبرز أن أكثر الفئات تزمرا ً ورفضا ً لفرض الضريبة على المحمول بشكلها
المعروض فى القانون هى فئات الدخل المتوسطة من  422إلى  2222جنيه فى الشهر وهذه الفئة تنفق من  22إلى
 22جنيه فى الشهر على المحمول وتمثل نحو  %12من العينة.
يوضح الشكل رقم ( )0درجات حيوية السلع بالنسبة للمبحوثين ومن ثم رفض فرض الضريبة عليها:
فنجد أن  %22من العينة رفضوا فرض الضرائب على الزيوت ،بوجه عام جاء أكثر الرافضين من فئة الدخل
المتوسط ،تال الزيت سلعة السكر؛ بينما هناك قبول مجتمعى لفرض الضرائب على السجائر والكحوليات ،كما
يظهر الرفض محدودا ً لفرض الضرائب على المشروبات الغازية.
ويبرز الشكل كما هو متوقع رفض غالبية المبحوثين بشكل عام فرض ضرائب على الزيت والسكر وكانت أكثر
الفئات تزمرا ً من رفع أسعار الزيت والسكر بشكلها المعروض فى القانون هى الفئة متوسطة الدخل كذلك.
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يدرك الفريق اإلقتصادى لبيت الحكمة أن العينة على اإلنترنت قد تكون غير معبرة ل فئات الدخل األدنى بشكل كافى ولكنها وسيلة جيدة وسريعة للتعرف على آراء بعض
فئات المج تمع وبالطبع يعكس الرفض لفرض الضرائب على بعض السلع توقع لرفض أكبر لدى قطاعات الدخل األدنى غير المعبر عنها فى استطالع الرأى
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شكل :0رؤية العينة ألكثر السلع أهمية وحيوية من حيث تأثيرها عليهم ورفضهم فرض ضرائب عليها
أكثر من  8000جنيه
من  3800الى  8000جنيه
من 2600الى  3750جنيه
من  460الى  2500جنيه
أقل من  450جنيه
كحوليات

سجائر

مشروبات غازية

محمول

زيت

سكر
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أما عن نتائج االستبيان فيما يخص التوقعات بشأن أهم مصادر الحصيلة الضريبية (من ك ٍل من فئات اإلنفاق
والسلع)
يوضح الشكل رقم ( )2أنه -مع افتراض بقاء االستهالك كما هو فى عام  -2202فإن حصيلة الضريبة المفروضة
أو عبئها المتحمل سوف يقع باألساس على األسر التى يتراوح دخلها بين  0222و  2222جنيه شهريا ً والتى هى
لألسف الطبقة المتوسطة األكثر رفضا ً للقرار.

شكل ( )3توزيع عبء الضريبة عبر فئات الدخل وفق تفصيل الجهاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء
2,500,000,000
2,000,000,000

1,000,000,000
500,000,000

الضرائب المحصلة

1,500,000,000

0

شرائح الدخل

 أما عن أهم السلع إدرارا ً للحصيلة فى حالة عدم تغير نمط االستهالك السابق فتشير حسابات القسم االقتصادى
لبيت الحكمة إلى أنها التبغ والكحوليات يليها خدمات المطاعم ثم االتصاالت وهو ما يوضحه الشكل رقم (.)3
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شكل ( :) 2توزيع حصيلة الضرائب :أهم الموارد طبقيا ً وسلعيا ً
المطاعم والفنادق

2,500,000,000

خدمات النقل

1,500,000,000

المشروبات الكحولية والتبغ ومشتقاتها

1,000,000,000

المشروبات الغازية
500,000,000
زيوت الطعام ومشتقاتها

حصيلة الضرائب بالجنيه

االتصاالت

2,000,000,000

شرائح الدخل

المصدر :حسابات بيت الحكمة وفق بيانات بحث الدخل واإلنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء

 رؤية بيت الحكمة من خالل استطالع رأى المواطنين حول الضريبة الجديدة للمبيعات:
بوجه عام فإن فرض الضرائب فى محاولة لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم أصبح أمرا ً ضروريا ً المفر منه؛ إال أن بيت
الحكمة يرى اإلبتعاد بالضريبة عن السلع االستراتيجية وهى الغذاء األساسى والدواء واالتجاه بعبئها للسلع الرفاهية والتى
قد تدر حصيلة مقبولة دون أن تؤدى لحنق شعبى خاصةً مع ارتفاع معدالت البطالة وفق اإلحصاءات الرسمية.
ومن ثم يرى بيت الحكمة إمكان االكتفاء بفرض الضرائب على التبغ ومنتجاته وبعض خدمات المطاعم دون غيرها من
السلع.
................................

 إعداد:
 د .ريم عبد الحليم  :نائب مدير القسم االقتصادي بمؤسسة "بيت الحكمة"
 أ .يوسف زهدى  :باحث إقتصادى بمؤسسة بيت الحكمة وخبير مالى فى شركة كويك وينز
 أ .مروة منصور :مدير المشروعات بمؤسسة بيت الحكمة
................................

شكرا ً
لالستفسار أو االقتراحات
info@how-foundation.org
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