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قد تكون هذه
العبارة شعارا
عظيما ،ولكنها ذات
قيمة قليلة كهدف
عملي لإلصالح
الضريبي
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يحتل

االقتصاد غير الرسمي يف معظم
األحيان تقريبا املرتبة األوىل يف
قوائم املشاكل الضريبية أو يكون
بالقرب منها يف البلدان النامية.
ويمثل «فرض ضرائب على االقتصاد غير
الرسمي» إحدى األولويات الضريبية لبنك التنمية
اإلفريقي ( .)Mubiru, 2010ويشير Auriol and
) Warlters (2005إىل «القطاعات غير الرسمية الكبيرة
التي يكون من الصعب فرض ضرائب عليها» كمشكلة
رئيسية لالقتصادات النامية .ويتكرر نفس املوضوع
يف بعض االقتصادات املتقدمة .ويشير تقرير صندوق
النقد الدويل ) IMF (2013إىل إن «انخفاض كفاءة
حتصيل اإليرادات يف اليونان» يعزى إىل حد ما إىل
«االقتصاد غير الرسمي  ...الكبير»...
وليس من املستغرب بعد ذلك أن يُنظر إىل خفض
الطابع غير الرسمي كهدف أساسي من أهداف
اإلصالح الضريبي .ولكن تستند التعاريف الدقيقة

التمويل والتنمية  مارس  ٢٠١٥

لالقتصاد غير الرسمي إىل تنظيم العمالة والشركات
وليس االعتبارات الضريبية ،على النحو الذي تشير
إليه منظمة العمل الدولية ()ILO (2013)( )٢٠١٣
وبالتايل ،فإن التفكير يف خفض الطابع غير
الرسمي قد ال يكون توجها مفيدا يف صنع السياسة
الضريبية.

الدفع أو عدم الدفع

نادرا ما يذكر صراحة يف املناقشات الضريبية معنى
الطابع غير الرسمي ،ولكن عندما يبني االقتصاديون
النماذج االقتصادية ،عادة ما يبدو أن الطابع غير
الرسمي يعني عدم سداد مبلغ الضرائب املستحقة
بالكامل ،أي عدم الدفع .غير أن األفراد والشركات
قد ال يدفعون ضرائب ألسباب عديدة .فقد يكونون
جمرد دون حد التكليف بالضريبة (من حيث احلجم أو
الدخل) وبالتايل فهم ملزمون قانونا بدفع الضرائب،
وقد يخفضون يف بعض احلاالت نشاطهم ليكونوا

دون املستوى احلدي هذا ،أو قد يتهربون من الدفع بطريقة غير شرعية.
وبالنسبة لصناع السياسات ،فإن سبب عدم دفع شركة ما أو فرد ما
للضرائب قد ال يقل أهمية عن كونهم ال يدفعون أي شيء .والسؤال الذي
يطرح نفسه هو كيف يمكن هيكلة األنظمة الضريبية عندما يكون من
احملتمل أال يؤثر تصميمها على حجم الضرائب املدفوعة فحسب ،بل
أيضا على األساليب اخملتلفة لعدم السداد.
وباإلضافة إىل ذلك ،من املهم إدراك أن األفراد والشركات عادة ما
يكون عليهم عدة التزامات خمتلفة قد يمتثلون أو ال يمتثلون لها ،وال

عادة ما يكون على األفراد والشركات
التزامات خمتلفة وقد يمتثلون أو ال
يمتثلون لها.
تتعلق االلتزامات بضرائب خمتلفة فحسب (مثل ضريبة القيمة املضافة
وضريبة الدخل الشخصي) ،بل أيضا بجوانب خمتلفة من أنشطتهم.
ومن احملتمل أن يواجهون ،على سبيل املثال ،قوانين عمل وقواعد
ضريبية متنوعة .ويثير هذا الوضع حتديات ذات صلة بالسياسات
تم جتاهلها بالكامل تقريبا .فكيف تؤثر التدابير املتعلقة باالمتثال
اللتزام واحد على االمتثال اللتزامات ألخرى؟ وهل من املنطقي تنسيق
املعايير التي حتدد هذه االلتزامات اخملتلفة ،بحيث تنطبق كلها أو ال
تنطبق كلها؟
ولفهم أهمية كل هذه املسائل ،وتوضيح كيف يمكن أن يستجيب
خمتلف أنواع الوكالء بطرائق خمتلفة للغاية للتغيرات يف تصميم
النظام الضريبي ،يمكن أن نتناول عنصرا رئيسيا من أي نظام ضريبي:
املستوى احلدي الذي تستحق فوقه الضريبة قانونا .فمعظم األنظمة
الضريبية  -وبالفعل اللوائح بصفة عامة  -تتضمن قيمة فاصلة ألنه
سيكون مكلفا للغاية على كل من احلكومة ودافعي الضرائب فرض
ضرائب على أدنى الدخول.
وتخيل ،على سبيل املثال ،وضع بسيط تكون فيه ضريبة القيمة
املضافة هي الضريبة أو الالئحة الوحيدة (املفروضة على القيمة
املضافة عند كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج ،ومن منظور
املشتري النهائي فهي ضريبة املبيعات) .ويف معظم البلدان تقريبا
هناك بعض احلدود ملستوى املبيعات تدفع فوقها الشركة معدال
ضريبيا ثابتا على جميع مبيعاتها .وإضافة إىل ذلك ،تتكبد الشركات
بعض التكاليف ذات صلة باالمتثال عند دفع الضرائب ولكنها غير
متعلقة بمستوى املبيعات( .من اآلثار املهمة املترتبة على ذلك هي
أنه لن تعلن أي شركة عن مبلغ يزيد قليال عن املستوى احلدي ،ألن
خفض اإلنتاج دون هذا املستوى بقليل سيوفر للشركة تكاليف ثابتة
أكبر من خسائر املبيعات .وهناك أدلة تفيد بأن هذه اآلثار لها أهمية
كبيرة يف الواقع العملي ( .) Onji, 2009وافترض أيضا أن أقصى حجم
للمبيعات يختلف بين الشركات على الرغم من أنها يمكن أن تلجأ
إىل أن تبيع دون هذا احلد األقصى .ويمكن أن تلجأ الشركات أيضا
إىل أن تدفع أقل من املبلغ املستحق على مبيعاتها احلقيقية ،ولكن
هناك بعض التكاليف املرتبطة بالكذب مثل اجلزاءات إذا ثبت تالعب
الشركات .ويف هذا الوضع ،من املرجح أن تنقسم الشركات إىل خمس
فئات تتراوح وفقا حلجم املبيعات قبل الضرائب من األصغر إىل األكبر
):(Kanbur and Keen, 2014
• أصغر الشركات ،مثل املشروعات الصغيرة التي تقل أقصى
مبيعاتها عن احلد الضريبي والتي تعلن مبيعاتها احلقيقية وال تدفع
ضرائب؛
• الشركات القائمة بالتعديل ،التي تكون أكبر بقليل وتكون
أقصى مبيعاتها أعلى من املستوى احلدي ولكنها تلجأ بشكل قانوين

إىل حتديد حجم التشغيل ليكون أقل بقليل من احلد الضريبي لتجنب
دفع الضرائب وتكاليف االمتثال؛
• الشركات الشبح ،أو الشركات التي تزيد مبيعاتها احلقيقية
عن احلد الضريبي ولكنها تلجأ إىل التزييف وتعلن عن مبيعات دون
احلد الضريبي أو ال تعلن عنها على اإلطالق؛
• الشركات القائمة بالغش ،وهي التي تنتج أعلى من املستوى
احلدي وتعلن عن جزء من مبيعاتها وليس املبيعات كلها؛
• الشركات الكبيرة ،التي تعلن عن مبيعاتها احلقيقية وتدفع
ضرائبها كاملة.
وهذا التصنيف يشكل بالطبع تبسيطا للواقع ،ولكنه ليس بعيدا
عنه .فهو يعكس عن قرب توزيع دافعي الضرائب حسب احلجم وخماطر
االمتثال املتزايدة شيوعا يف اإلدارات الضريبية .واملهم هو إدراك أن
هذا التوزيع يتشكل وفقا لتصميم النظام الضريبي ويستجيب له.

السياسة الضريبية والطابع غير الرسمي

إذا كان الطابع غير الرسمي يعني عدم دفع الضرائب (أو جزء من
الضريبة املستحقة) ،فستكون جميع الشركات غير رسمية ما عدا
الشركات الكبيرة الصادقة .ولكن هذه الشركات غير الرسمية ذات
طابع خمتلف للغاية ويمكن أن يؤدي جمعها يف فئة واحدة إىل نتائج
مضللة للغاية بالنسبة السياسات.
ولكي نفهم هذا األمر ،يمكن أن نفكر يف تأثيرات أي زيادة طفيفة
يف حدود ضريبة القيمة املضافة .فلن يكون لهذه الزيادة أي تأثير
على قرارات الشركات الكبيرة ألن هذه احلدود أقل بكثير من مبيعاتها
وبالتأكيد لن يكون من اجملد لها أن تخفض مبيعاتها إىل أقل من
املستوى احلدي .وبالتايل لن يتغير عدد الشركات الكبيرة .ولذلك لن
يتغير جمموع عدد الشركات يف الفئات األخرى .وبعبارة أخرى ،لن
يتغير عدد الشركات غير الرسمية.
غير أن الذي يتغير مع زيادة املستوى احلدي هو تكوين الشركات
غير الرسمية .والسبب يف ذلك يرجع إىل أن هذه الزيادة الطفيفة
تزيد من جاذبية خفض اإلنتاج حقا بمقدار يكفي للهروب من دفع
الضرائب ،بالنظر إىل أن هناك خسارة أقل من حيث اإلنتاج يف هذه
احلالة .ونتيجة لذلك ،ستصبح بعض الشركات الشبح من الشركات
القائمة بالتعديل .وسيزيد اإلنتاج ألن الشركات التي تنتج أقل بقليل
من املستوى احلدي يمكن أن تنتج اآلن كميات أكبر بقليل .ولكن لن
تؤثر الزيادة يف حد التكليف بضريبة القيمة املضافة على الشركات
القائمة بالغش ألن التعديل ليس البديل ذا الصلة بالنسبة لها .وبما
أن الشركات القائمة بالغش والشركات الكبيرة فقط هي التي تدفع
ضرائب ،فلن يكون هناك أي تأثير على اإليرادات الضريبية.
وبالتايل فإن رفع حد التكليف بضريبة القيمة املضافة هو إصالح
ضريبي ليس له أي تأثير على عدد الشركات غير الرسمية أو على
اإليرادات الضريبية ولكنه ال يزال إجراء مرغوبا فيه ألنه يؤدي إىل
زيادة اإلنتاج يف الشركات املمتثلة تماما ضريبيا .وهذه اخلالصة أكثر
أهمية مما يشير إليه شعار «خفض الطابع غير الرسمي» البسيط.
ويشير ذلك بدوره إىل أن زيادة املستوى احلدي حتى تختفي
الشركات الشبح ستكون سياسة جيدة (.)Kanbur and Keen, 2014
ويؤدي اتباع هذا املنهج إىل استنتاج أن احتماالت جتنب دفع
الضرائب والتهرب منها تعني أن أمثل حد ضريبي أعلى مما ستكون
عليه بخالف ذلك .وتسير هذه االنعكاسات مرة أخرى بشكل أكبر ضد
الشعار التقليدي الذي يفيد بأن املعدالت الضريبية ينبغي أن تكون
منخفضة قدر اإلمكان لتوسيع القاعدة الضريبية .وقد يكون خفض
احلد الضريبي يف حماولة إلدراج املزيد من الشركات غير الرسمية
يف النظام الضريبي هو السياسة اخلاطئة بالضبط.
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مل يُعط أي اهتمام تقريبا إىل حقيقة مهمة وهي أن الشركات
تواجه يف جميع احلاالت تقريبا أنظمة ضريبية صريحة أو ضمنية
خمتلفة .وعلى سبيل املثال ،تبدأ متطلبات التسجيل واستحقاقات
العمال يف شركات الصناعات التحويلية يف الهند بموجب قانون
املصانع عند حدود حمددة خاصة بالعمالة ،يف حين تُدفع ضريبة
إنتاج فوق مستويات حمددة من املبيعات .ويف هذه احلاالت األكثر
تعقيدا ،ينبغي توسيع نطاق اإلطار البسيط املستخدم لتحليل الزيادة
يف حد التكليف بضريبة القيمة املضافة.
وإذا نظرنا إىل وضع شركة ما تواجه التزامين مستقلين قد يكون
لكل التزام منهما مستوى حدي خمتلف ،مثل ضريبة القيمة املضافة
وضريبة الدخل ،سيكون هناك احتماالن اثنان .فإذا كان احلدين قريبين
للغاية من بعضهما البعض ،سنتوقع من الشركة التي تقوم بتعديل
أوضاعها لعدم دفع إحدى الضريبتين أن تعدل أوضاعها لعدم دفع
الضريبة األخرى أيضا (ألنه ال يوجد معنى أبدا من أن تكون الشركة
أعلى بقليل من مستوى حدي ما نظرا للتكاليف الثابتة املرتبطة بذلك).
وإذا كان احلدين من الناحية األخرى بعيدين عن بعضهما البعض،
ستقوم بعض الشركات بإجراء تعديل لعدم دفع الضريبة التي تنطوي
على املستوى احلدي األعلى فقط.

ال يوجد مفهوم موحد

من املستوى احلدي املنصوص عليه يف قانون املصانع .وبالتايل فإن
رفع املستوى احلدي ألحد االلتزامات يحفز الشركات على االنتقال
إىل التزام آخر .وطاملا كانت اإليرادات الناجتة عن هذا االلتزام الثاين
إيجابية ،يمكن إثبات أن هناك مكاسب للرفاه العام من التفرقة بين
املستويات احلدية بهذه الطريقة.
ولن يتالشى استخدام عبارة «غير الرسمي» يف جمال املسائل
الضريبية يف املستقبل القريب .غير أن املهم هو إدراك خطر عدم دقة
هذه العبارة عند االحتجاج بها يف سياق السياسة الضريبية .وينبغي
أن يكون الهدف من السياسة الضريبية (بخالف قضايا اإلنصاف) هو
زيادة الرفاه االجتماعي ،مع األخذ بعين االعتبار الشواغل املشروعة
إزاء الكفاءة واإلنصاف .فالشعارات ذات الصلة بخفض الطابع غير
الرسمي ال تفيد كثيرا حتى كنوع من األهداف الوسيطة ،حيث ثبت
بالفعل أنها ال تساعد على التفكير الواضح بل على االبتعاد عنه.

■

رايف كانبور أستاذ كرسي توماس يل للعالقات العاملية يف جامعة
كورنيل ومايكل كين نائب مدير إدارة شؤون املالية العامة يف
صندوق النقد الدويل.
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ينطبق التعريف التقليدي ملا هو غير رسمي ،أي عدم سداد الضرائب ،يف
احلالة األوىل بسهولة ألن الشركات ستمتثل لاللتزامين أو لن تمتثل ألي
منهما .ولكن عندما يكون احلدين بعيدين عن بعضهما البعض تكون
االحتماالت معقدة ،حيث يمكن أن تدفع بعض الشركات الضريبتين
وستدفع بعضها ضريبة واحدة وجتري تعديالت لعدم دفع الثانية،
وستلجأ بعض الشركات إىل إجراء تعديل لعدم دفع ضريبة منهما ولكن
مبيعاتها ستكون أقل من املستوى احلدي بالنسبة للضريبة األخرى.
وسيكون من املستحيل تقريبا حتديد ما الذي يمثل غير الرسمي يف ظل
هذه األوضاع املتنوعة .وتكون التقييمات أكثر تعقيدا من ذلك عندما
تكون هناك أكثر من ضريبتين أو التزامين آخرين .وبعبارة أخرى ،ال
يمكن أن يكون هناك مفهوم موحد ملا هو غير رسمي .وهذا يعني أن
الطابع غير الرسمي ال يمكن أن يشكل أساس السياسة الضريبية التي
ينبغي التفكير فيها بدال من ذلك بشكل مباشر وفقا لعالقتها باألهداف
االجتماعية واستجابات الشركات لألدوات الضريبية.
وهناك مسألة ذات صلة بشأن السياسات مل حتصل على أي اهتمام
تقريبا وهي ما إذا كان ينبغي لصناع السياسات أن يسعوا إىل وضع
حدود موحدة أو حدود خمتلفة للغاية عند تصميم األنظمة التي تنطوي
على عدة التزامات .ونتوقع أن يجيب العديد من
الناس بأنهم يتوقعون بأن احلدود املوحدة
لاللتزامات املتعددة ستُيِسر األمور للشركة.
وربما يكون ذلك صحيحا ولكنه ال يمثل إال جزءا
من املوضوع .فهناك اعتبارات أخرى تدفع انتباه
صناع السياسات إىل االجتاه املعاكس تماما.
وافترض على سبيل املثال ،أنه تمت معايرة
بعض املتطلبات مثل متطلبات التسجيل بموجب
قانون املصانع يف الهند لبدء مستوى املبيعات
عند نفس مستوى ضريبة القيمة املضافة.
فستقوم بعض الشركات يف هذه احلالة بتعديل
مبيعاتها لعدم دفع الضريبتين .فإذا تمت زيادة
املستوى احلدي يف قانون املصانع ،سيكون
اآلن بوسع الشركات التي تبلغ مبيعاتها أقل
من املستوى احلدي بقليل أن تعين املزيد من
العمال وأن تزيد مبيعاتها .وستصل يف نهاية
Listen to our podcast interviews with top economic
املطاف إىل نقطة ما يمكن أن تلجأ عندها إىل
experts and decide: www.imf.org/podcasts
زيادة املبيعات بمقدار كاف لتكون أعلى من حد
التكليف بضريبة القيمة املضافة وأن تكون أقل
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