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تقديــــم

ول للعام 2009/2008، عقد املعهد العربي للتخطيط حلقة نقا�ضية  �ضمن مو�ضمه التدريبي االأ

ربعاء املوافق 2008/12/3، قّدمها الدكتور/  �ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت« وذلك يف يوم االأ بعنوان »االإ

دارية بجامعة الكويت. عبا�ص املجرن، اأ�ضتاذ االقت�ضاد يف كلية العلوم االإ

من  تخلو  العامل  يف  �ضابع  االأ على  ُتعّد  قليلة  دول  بني  من  واحدة  وهي  الكويت،  دولة  �ضعت   

ا�ضتحقاقات  رئي�ضيًا من  ا�ضتحقاقا  باعتباره  منا�ضب  �ضريبي  نظام  موؤخرًا عن  البحث  اإىل  ال�ضرائب، 

2004 اتفقت الكويت مع املكتب الدويل للتوثيقات املالية وهو  �ضالح االقت�ضادي. ويف العام  برنامج االإ

�ضالح ال�ضريبي، وكان الهدف  موؤ�ض�ضة هولندية، على تقدمي امل�ضاعدة الفنية لدولة الكويت يف حقل االإ

الكويت،  لدولة  واالجتماعي  االقت�ضادي  الو�ضع  خل�ضو�ضية  مالئم  �ضريبي  نظام  تطوير  هو  الرئي�ضي 

وقادر على رفد م�ضادر الدخل العامة، ومعاجلة جوانب الق�ضور يف مر�ضوم �ضريبة الدخل لعام 1955. 

وبعد درا�ضة عدد من البدائل ال�ضريبية وعر�ص مقارنات بني اأنواع متعددة منها ، اأ�ضتقر راأي 

ال�ضلطة املالية للدولة يف العام 2006 على تبني م�ضروع قانون �ضامل ل�ضريبة الدخل، حدد فيه معدل 

و�ضواء كان م�ضدر  املوؤ�ض�ضات،  اأو  فراد  �ضواء لالأ الكويت  املتحقق يف دولة  الدخل  لل�ضريبة على  واحد 

جور. الدخل الن�ضاط االقت�ضادي اأو راأ�ص املال املنقول اأو املرتبات واالأ

وتتمثل اأهم �ضمات م�ضروع القانون يف ما يلي :

الدخل  �ضريبة  ب�ضقيه  الكويت  دولة  يف  املقرتح  اجلديد  الدخل  �ضريبة  قانون  م�ضروع  اأخذ   .1

ال�ضخ�ضي و�ضريبة دخل ال�ضركات مبعظم التوجهات اخلا�ضة باإ�ضالح النظام ال�ضريبي، فهو 

يت�ضم بالب�ضاطة والبعد عن التعقيد، ويعتمد على معدل واحد ومنخف�ص ن�ضبيًا لهذه ال�ضريبة 

العمالة  ال�ضركات جتاه كل من �ضندوق دعم  التزامات  اإلغاء  10%، ويرتتب على نفاذه  وهو 

الوطنية، وموؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي، واأية التزامات اأخرى ذات �ضفة �ضريبية عامة.

فراد، ي�ضمح امل�ضروع املقرتح لدافع ال�ضريبة بخ�ضم نفقات اأعباء  يف ال�ضق املتعلق بدخل االأ  .2

عائلية �ضنوية عالية ن�ضبيا، مما يعني من الناحية العملية عدم وجود اأعباء �ضريبية اأو وجود 

اأعباء ا�ضمية بالن�ضبة ل�ضرائح الدخل الدنيا واملتو�ضطة. 

ويف ال�ضق املتعلق بال�ضركات، فاإن امل�ضروع يت�ضم بعدم املغاالة يف منح اال�ضتثناءات ال�ضريبية   .3

من اأجل �ضمان ات�ضاع القاعدة ال�ضريبية حيث ي�ضمل كافة اأنواع ال�ضركات العاملة يف القطاع 

جنبية على حد �ضواء. اخلا�ص، الوطنية منها واالأ



من  الهامة  االقت�ضادية  ن�ضطة  االأ من  خمتارة  قائمة  دخل  املقرتح  القانون  م�ضروع  واأعفى   .4

ال�ضريبة بهدف ت�ضجيع اأن�ضطتها اأو منع اأي اآثار �ضلبية قد ترتتب عليها. وت�ضم هذه القائمة 

نتاج،  االإ بداية  من  �ضنوات   5 مدته  اأق�ضى  بحد  ال�ضناعّية  وامل�ضروعات  الزراعية،  ن�ضطة  االأ

اأعفى  �ضهم. كما  االأ اأرباح  وتوزيعات  والرتجمة،  التاأليف  فيها  دبية مبا  واالأ العلمية  ن�ضطة  واالأ

الن�ضاط،  مزاولة  بدء  تاريخ  من  �ضنوات   3 ملدة  احلّرة  املهن  ال�ضريبة  من  القانون  م�ضروع 

�ضريطة اأن يكون دافع ال�ضريبة م�ضجال يف اجلمعيات اأو النقابات املهنّية، واأعفى مكافاأة نهاية 

اخلدمة عند اإنهاء عمل دافع ال�ضريبة بحد اأق�ضى 30 األف دينار كويتي. 

يجار الناجت عن العقار اجلديد  عفاء االإ �ضول العقارية، �ضمل االإ ويف جمال الدخل الناجت عن االأ  .5

ملدة عامني، والدخل املتحقق من العقارات املوقوفة، والعقارات املعفاة من ال�ضريبة مبوجب 

اأحدهم من دون  اأو  الورثة،  بها  يت�ضّرف  التي  املوروثة  والعقارات  اتفاقّية دولّية،  اأو  معاهدة 

اأّي تغيري يطراأ عليها، والت�ضرف بالعقار عن طريق وهبه من قبل املالك اإىل اأحد والديه اأو 

اأو جزء منه، والت�ضرف بعقار  اأن يتعلق الت�ضرف بعقار واحد  اأو الزوج ب�ضرط  اأحد فروعه 

عن طريق بيعه ب�ضرط اأن يتعلق الت�ضرف بعقار واحد اأو جزء منه. كما اأعفى م�ضروع القانون 

الدخل الناجت للدولة من اأمالكها من القطاعني العام واخلا�ص، ودخل جمعيات النفع العام و 

ندية. املربات واالأ

مما ال �ضك فيه اأن م�ضروع قانون �ضريبة الدخل اجلديد املقرتح يف دولة الكويت ُيعّد خطوة 

�ضالح املايل واالقت�ضادي يف البالد. رئي�ضية على طريق االإ

             د. عي�ضى الغزايل

                   مدير عام املعهد العربي للتخطيط - الكويت
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مقدمة  .1

من  تخلو  العامل  يف  �ضابع  االأ على  تعد  قليلة  دول  بني  من  واحدة  وهي  الكويت،  دولة  �ضعت   

ال�ضرائب، اإىل البحث موؤخرا عن نظام �ضريبي منا�ضب باعتباره ا�ضتحقاقا رئي�ضيا من ا�ضتحقاقات 

�ضالح االقت�ضادي، ولكي يحل حمل قانون �ضريبة الدخل ل�ضنة 1955 الذي مل يعد يتوافق  برنامج االإ

مة كان قد اأقر يف  �ضارة هنا اإىل اأن جمل�ص االأ مع معطيات التطورات االقت�ضادية املعا�ضرة. وجتدر االإ

دي�ضمرب 2007 تعديالت على ذلك القانون، خف�ص مبوجبها ن�ضبة �ضقف ال�ضريبة املطبقة على ال�ضركات 

�ضمن  املالية،  بوزارة  ممثلة  الكويت  دولة  وكانت   .%15 اإىل   %55 من  الكويت  يف  العاملة  جنبية  االأ

املعا�ضرة يف جمال  والتطورات  الدولية  املعايري  اإىل و�ضع نظام �ضريبي متوافق مع  للتو�ضل  م�ضاعيها 

الت�ضريع ال�ضريبي، ومقبول على ال�ضعيد املحلي، قد اتفقت يف العام 2004 مع املكتب الدويل للتوثيقات 

املالية )International Bureau of Fiscal Documentation  (ABFD وهو موؤ�ض�ضة هولندية، 

�ضالح ال�ضريبي، فكان الهدف الرئي�ضي الذي عر�ص  على تقدمي امل�ضاعدة الفنية لدولة الكويت يف حقل االإ

على تلك املوؤ�ض�ضة هو تطوير نظام �ضريبي مالئم خل�ضو�ضية الو�ضع االقت�ضادي واالجتماعي لدولة 

العامة، ومعاجلة جوانب الق�ضور يف مر�ضوم �ضريبة الدخل  الكويت، وقادر على رفد م�ضادر الدخل 

لعام 1955. 

وبعد درا�ضة عدد من البدائل ال�ضريبية وعر�ص مقارنات بني اأنواع متعددة منها ، ا�ضتقر راأي   

الوزارة يف العام 2006 على تبني »م�ضروع قانون �ضريبة الدخل« املعرو�ص على جمل�ص الوزراء. ويحدد 

فراد اأو املوؤ�ض�ضات،  هذا امل�ضروع معداًل واحدًا لل�ضريبة على الدخل املتحقق يف دولة الكويت �ضواء لالأ

جور. وتعر�ص هذه  و�ضواء كان م�ضدر الدخل الن�ضاط االقت�ضادي اأو راأ�ص املال املنقول اأو املرتبات واالأ

الورقة النقا�ضية تفا�ضيل هذا امل�ضروع، وتناق�ص تبعاته واآثاره االقت�ضادية املحتملة. 

 

�سالح ال�سريبي 2. مدخل اإىل الإ

اأهميتها يف الدول  التي تتفوق يف  ال�ضيا�ضة املالية،  اأدوات  اأهم  العام وال�ضرائب  نفاق  ي�ضكل االإ  

ب�ضبب عدم  الدول  خرية يف هذه  االأ ال�ضيا�ضة  تاأثري  ب�ضبب �ضعف  وذلك  النقدية،  ال�ضيا�ضة  النامية على 

فراد  اكتمال بنيتها امل�ضرفية واأدواتها االئتمانية، ووجود حجم كبري من التعامالت النقدية املبا�ضرة بني االأ

واملوؤ�ض�ضات التي تتم خارج دائرة النظام امل�ضريف. وتهدف ال�ضيا�ضة املالية، مثل اأي �ضيا�ضة اقت�ضادية 

اأخرى، اإىل دعم ا�ضتقرار الدخل والنمو االقت�ضادي، والتخل�ص من الت�ضوهات ومعاجلة م�ضكالت الت�ضخم 

النقدي والركود االقت�ضادي وحتقيق العدالة يف توزيع املوارد والكفاءة يف توزيع النفقات.  
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ورغم اأن الدول النامية الغنية بالرثوات النفطية مثل دولة الكويت كانت قد �ضرفت النظر،   

يرادات الريعية من �ضادرات النفط اخلام، عن جباية معظم اأنواع �ضرائب  منذ بداية عهدها بتدفق االإ

الدخل واال�ضتهالك، با�ضتثناء ال�ضرائب اجلمركية وبع�ص الر�ضوم على اخلدمات، ب�ضبب عدم حاجتها 

�ضافة اإىل دورها الرئي�ضي  اإىل الدخل من ال�ضرائب يف توفري املوارد للخزانة العامة، اإال اأن لل�ضرائب باالإ

هداف  االأ هذه  بني  ومن  ومتعددة.  هامة  واجتماعية  اقت�ضادية  اأهداف  العامة  املوارد  تلك  توفري  يف 

ن�ضطة من ال�ضريبة،  ت�ضجيع اال�ضتثمار وتوجيهه نحو اأن�ضطة اقت�ضادية معينة من خالل اإعفاء هذه االأ

اأو خف�ص معدالتها املفرو�ضة عليها مقارنة مع اأن�ضطة اأخرى، كما تهدف اإىل توفري احلماية لل�ضناعة 

املحلية بفر�ص �ضرائب جمركية عالية على الواردات من ال�ضلع املناف�ضة، كما ميكن ا�ضتخدامها للتاأثري 

يف اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات اأو العر�ص من والطلب على هذه ال�ضلع واخلدمات مبا يتنا�ضب مع تقلبات 

دورة الن�ضاط االقت�ضادي يف البالد، ف�ضال عن الدور الهام لل�ضرائب يف اإعادة توزيع الدخل بني اأفراد 

التقليل من حدة الفروقات املعي�ضية التي يت�ضبب بها تفاوت م�ضتويات الدخل  و�ضرائح املجتمع بهدف 

بينهم. )د. حممد اجلليالتي(

خريين جهودًا حثيثة على م�ضار  االأ العقدين  النامية على مدى  الدول  العديد من  وقد بذلت   

دور  وتفعيل  ال�ضوق،  اآليات  ودعم  اال�ضتثماري،  املناخ  حت�ضني  بهدف  وذلك  االقت�ضادي،  �ضالح  االإ

النمو االقت�ضادي.  املعي�ضة، وتعزيز  النظام املايل، ورفع م�ضتوى  التنمية، وحترير  القطاع اخلا�ص يف 

�ضالح  االإ حماور  اأهم  من  ال�ضريبي  النظام  واإ�ضالح  العام  نفاق  االإ تر�ضيد  اأي  املايل  �ضالح  االإ ويعد 

االقت�ضادي.

نظم  وحت�ضني  ال�ضريبية  القاعدة  وتطوير  تنويع  على  ال�ضريبي  �ضالح  االإ جهود  وان�ضبت   

دارة والتح�ضيل ال�ضريبي وخف�ص معدالت ال�ضرائب والر�ضوم اجلمركية مبا يتوافق مع االلتزامات  االإ

اأنواع  ا�ضتحداث  مت  كما  اخلارجية.  التجارة  وتطوير  بتحرير  املرتبطة  والدولية  قليمية  االإ واملتطلبات 

اأخرى من �ضرائب اال�ضتهالك، مثل �ضريبة القيمة امل�ضافة و�ضريبة املبيعات، لتحل وتعو�ص التخفي�ص 

�ضالح املايل وال�ضريبي:  الذي اأدخل على الر�ضوم وال�ضرائب اجلمركية. )املناعي، جا�ضم، روؤى يف االإ

�ضالح املايل وال�ضريبي(. االجتاهات احلديثة يف االإ

�ضالح املايل قد ذهبت اإىل حد املطالبة باإلغاء ال�ضريبة  وكانت بع�ص االجتاهات يف حقل االإ  

اإال اأن غالبية التوجهات يف   ،(Mcture,1980(على الدخل كلية، واإحالل �ضرائب اال�ضتهالك حملها

هذا اخل�ضو�ص متيل اإىل اإ�ضالحات تعمل على جتنب ال�ضلبيات امل�ضاحبة ل�ضريبة الدخل. ومن اأهم 

اأنظمة هذه ال�ضرائب  خرية كان تب�ضيط  ال�ضنوات االأ النامية يف  الدول  تبنتها بع�ص  التي  �ضالحات  االإ
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بهدف تخفي�ص تكلفة االمتثال والتطبيق، حيث مت االكتفاء بعدد قليل من �ضرائح الدخل، كما مت خف�ص 

اأن االرتفاع املفرط يف معدالت  اأن بينت التجارب العملية  ق�ضى لل�ضريبة وخا�ضة بعد  معدل احلد االأ

ال�ضريبة يوؤدي اإىل تف�ضي حاالت التهرب ال�ضريبي وزيادة تكاليف التح�ضيل، وقد ال ي�ضهم يف املح�ضلة 

�ضالحات تو�ضعة القاعدة ال�ضريبية عن  يرادات الفعلية لل�ضريبة. كما �ضملت االإ النهائية يف زيادة االإ

عفاءات املمنوحة، وملراعاة مبداأ العدالة االجتماعية انح�ضر الرتكيز على  طريق تقليل عدد وحجم االإ

اأخرى،  اإ�ضالحية  اجتاهات  كما ظهرت  ال�ضرائب.  تطبيق  بعدها  يبداأ  التي  الدنيا  الدخل  رفع حدود 

دوات املالية،  اإلغاء ال�ضريبة على الدخل املتح�ضل من ح�ضابات االدخار، ومن عوائد ا�ضتثمار االأ مثل 

ومراجعة حدود �ضرائح الدخل �ضنويا عن طريق ربطها بالتغيري يف بع�ص موؤ�ضرات الدخل، مثل ن�ضيب 

 .)Gandhi 1987( الفرد من الناجت املحلي االإجمايل

يرادات العامة يف دولة الكويت 3. م�سادر الإ

خري من القرن التا�ضع ع�ضر ب�ضكل  يرادات العامة يف دولة الكويت يف الن�ضف االأ اعتمدت االإ  

الر�ضوم  اإىل  �ضافة  باالإ  ،%10 ون�ضبتها  اللوؤلوؤ  على  الغو�ص  من  املتحقق  الدخل  �ضريبة  على  اأ�ضا�ضي 

ول من القرن الع�ضرين اأ�ضيفت �ضرائب نقل  اجلمركية على الواردات ور�ضوم احلرا�ضة. ويف العقد االأ

امللكية اخلا�ضة، حيث  1930 فر�ضت �ضرائب ت�ضاعدية على  اإيجار املحالت. ويف عام  امللكية ور�ضم 

جرى تق�ضيم ال�ضكان اإىل اأربع �ضرائح، غري اأن �ضعوبة جبايتها اأدت اإىل اإ�ضقاطها بعد �ضنة واحدة من 

ربعينيات  فر�ضها. ويف عام 1932 فر�ضت �ضرائب على املحالت التجارية وال�ضناعية واحلرفية. ويف االأ

من القرن املا�ضي فر�ضت �ضريبة موقع يتم ح�ضابها على اأ�ضا�ص القدم املربع، و�ضريبة اإنتاج ن�ضبتها 

تلك  تكن  ومل   .)1980 )اجلا�ضم،  واملخازن  النقل  و�ضائل  على  اأخرى  ور�ضوم  البناء،  مواد  على   %2

لغاء والزيادة، اأو اخلف�ص، تبعا ملتطلبات  ال�ضرائب، اأو معدالتها ثابتة اأو م�ضتقرة؛ اإذ كانت عر�ضة لالإ

. )British Government Publications( .النفقات العامة

يرادات  ويف الفرتة الزمنية الالحقة لبدء ت�ضدير النفط اخلام عام 1946، �ضهدت م�ضادر االإ  

العامة للبالد حتوال جذريا، اإذ حل الدخل من النفط حمل ال�ضرائب التي األغي معظمها بحلول العام 

1953 )اجلا�ضم، 1980(. ولكن من الناحية الفنية كان ن�ضيب الدولة من دخل النفط يعد نوعا من 

اأمريكيا  �ضنتا   90 الكويت  حكومة  ح�ضة  وكانت  جنبية،  االأ النفط  �ضركات  على  امل�ضتحقة  ال�ضرائب 

 Rose,( ضافة اإىل ر�ضم اإعفاء �ضريبي قدره 75 �ضنتا مقابل كل طن من النفط اخلام يتم اإنتاجه� باالإ

1950(. ثم عدلت ح�ضتها باإ�ضافة مبالغ اأخرى اإىل الت�ضعني �ضنتا مقابل الطن الواحد، بحيث تعادل 

1955 جرى و�ضع  اأرباح ال�ضركة )Rose, 1950(.  ويف عام  50% من �ضايف  القيمة الكلية املدفوعة 
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ال�ضركات  له  خ�ضعت   ،)1955 لعام  الدخل  �ضريبة  )مر�ضوم  ال�ضركات  دخل  ل�ضريبة  جديد  قانون 

جنبية العاملة يف البالد، بينما اأعفيت ال�ضركات الوطنية. االأ

يرادات العامة معتمدة طوال العقود ال�ضتة املا�ضية اعتمادًا �ضبه كلي على  واإجمااًل، ظلت االإ  

%. ونتيجة للتقلبات احلادة التي  يرادات عن 90  دخل النفط، الذي يزيد متو�ضط اإ�ضهامه يف هذه االإ

بها  التي مرت  اال�ضتثنائية  والظروف  املا�ضي،  القرن  ثمانينيات  منذ عقد  النفط  اأ�ضعار  لها  تعر�ضت 

دولة الكويت اآنذاك، واأي�ضا خالل العقد الذي تاله، حيث �ضجلت املوازنة العامة لدولة الكويت عجزًا 

متكررًا يف عدة اأعوام اأبان العقدين املذكورين. وا�ضطرت الدولة اإىل متويل العجز تارة من خالل عملية 

ال�ضحب من االحتياطي العام، وتارة اأخرى عرب االقرتا�ص من ال�ضوق املحلية، مقابل �ضندات حكومية، 

جيال القادمة بعد  اأو االقرتا�ص املبا�ضر من ال�ضوق الدولية، كما ا�ضطرت اإىل ال�ضحب من احتياطي االأ

كارثة العام 1990. ونتيجة لتفاقم ظاهرة العجز املايل حينذاك، فقد قدم كل من �ضندوق النقد والبنك 

 ،)World Bank، 1994a; IMF, 1994( ضالح املايل� االإ الدوليني حزمة مقرتحات بهدف حتقيق 

�ضالح ال�ضريبي. وكان من بني اأهم مرتكزاتها الدعوة اإىل االإ

وكان اأبرز االنتقادات يف هذا ال�ضياق، ف�ضال عن غياب ال�ضرائب املبا�ضرة وغري املبا�ضرة من   

1955، يت�ضل ب�ضقف ذلك القانون  النظام املايل لدولة الكويت، با�ضتثناء قانون �ضريبة الدخل لعام 

الذي يفر�ص �ضريبة عالية ن�ضبتها 55% على دخل ذو اأر�ضية منخف�ضة ن�ضبيا. وكانت عدة مبادرات 

�ضابقة قد ف�ضلت يف و�ضع قانون جديد لل�ضريبة يف الكويت اأ�ضهرها تلك التي طرحت عام 1981.  و�ضكل 

اأمام عجلة التنمية االقت�ضادية واالجتماعية يف البالد، وف�ضال عن �ضقفه العايل  1955 عائقا  قانون 

جور اأو راأ�ص املال املنقول اأو دخل  �ضابه الكثري من الق�ضور، اإذ مل يت�ضمن اأية �ضرائب على الرواتب واالأ

املهن احلرة. كما اأنه قد خال من اأي تنظيم للطعون ال�ضريبية، اأو حدود زمنية لرتحيل اخل�ضائر، كما 

خرى.  نظمة ال�ضريبية االأ هو �ضاأن االأ

ال�ضنوات  خالل  املجاورة  الدول  من  العديد  يف  املالية  نظمة  االأ �ضهدتها  التي  التطورات  �ضوء  ويف   

جنبي يف الدولة ، كما ترتب  خرية ، اأ�ضهم هذا القانون يف اإيجاد بيئة غري مواتية بل وطاردة لال�ضتثمار االأ االأ

على بع�ص جوانب الق�ضور فيه تعرث اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي مع دول مهمة لال�ضتثمارات الكويتية، 

التجارة  منظمة  اتفاقيات  مبادئ  اأحد  مع  فقط  جنبية  االأ ال�ضركات  على  تطبيقه  ب�ضبب  تعار�ضه  عن  ف�ضال 

العاملية التي كانت دولة الكويت يف مقدمة الدول املوؤ�ض�ضة لها يف العام 1994. ورغم املقرتحات وامل�ضروعات 

املتعددة لتعديل �ضقف ال�ضريبة يف ذلك القانون، اإال اأن خف�ص ذلك ال�ضقف اإىل 15% مل يتحقق اإال عندما اأقره 

مة يف 26 دي�ضمرب من عام 2007، اأي بعد مرور اأكرث من ن�ضف قرن على العمل بذلك ال�ضقف.  جمل�ص االأ
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نظام  اإيجاد  بهدف  بدائل  عدة  درا�ضة  اإىل   2003 العام  منذ  �ضعت  قد  املالية  وزارة  وكانت   

�ضريبي متوافق مع املعايري الدولية والتطورات املعا�ضرة يف جمال الت�ضريع ال�ضريبي، وتبنت يف العام 

�ضالح  االإ حقل  يف  الفنية  امل�ضاعدة  لتقدمي   )ABFD( املالية  للتوثيقات  الدويل  املكتب  عر�ص   2004

قانون  م�ضروع  اقرتاح  اإليها  امل�ضار  واملوؤ�ض�ضة  الوزارة  بني  التعاون  عن  ونتج  الكويت،  لدولة  ال�ضريبي 

ال�ضريبة ال�ضامل يف العام 2006. ويحدد هذا امل�ضروع معدال واحدا لل�ضريبة على الدخل املتحقق يف 

فراد اأو املوؤ�ض�ضات، و�ضواء كان م�ضدر الدخل الن�ضاط االقت�ضادي اأو راأ�ص املال  دولة الكويت �ضواء لالأ

جور. املنقول اأو املرتبات واالأ

4. اأهمية �سرائب الـدخل

ت�ضكل �ضرائب الدخل يف الوقت احلا�ضر، على الرغم من تراجع اأهميتها الن�ضبية كم�ضدر   

خرية، امل�ضدر الرئي�ضي لدخل احلكومات �ضواء يف الدول  يرادات العامة يف ال�ضنوات االأ من م�ضادر االإ

ال�ضناعية اأو النامية، على حد �ضواء. وال يخلو من هذه ال�ضرائب �ضوى عدد حمدود من دول العامل، اإذ 

عفاء ال�ضريبي اأو اجلنات  اإىل جانب بع�ص الدول ال�ضغرية امل�ضدرة للنفط، هناك مناطق واحات االإ

ال�ضريبية مثل اأندورا، وجزر البهام�ص، وبربمودا، وجزر الكيمان،و موناكو، على �ضبيل املثال ال احل�ضر. 

فراد، وال�ضرائب على  وت�ضمل �ضرائب الدخل املعا�ضرة ثالثة اأنواع رئي�ضية، هي ال�ضرائب على دخل االأ

اال�ضتهالك،  و�ضرائب  الدخل  �ضرائب  بني  وباملقارنة  العمل.  على دخول  وال�ضرائب  ال�ضركات،  اأرباح 

وهما اأ�ضهر نوعني من اأنواع ال�ضرائب املعا�ضرة، فاإن �ضرائب الدخل تعد اأكرث مالءمة لتحقيق اأهداف 

من  اأقل  قدرا  عادة  ت�ضبب  اأنها  كما  اخل�ضو�ص،  وجه  على  منها  والتوزيعية  عامة  االقت�ضادية  الدولة 

�ضعار.  ت�ضوهات االأ

فراد مقارنة بال�ضرائب على اال�ضتهالك باأثرها  ف�ضاًل عن ذلك، تت�ضم ال�ضرائب على دخل االأ  

الت�ضاعدي، اإذ اأنه من الثابت عمليًا اأن معدل اال�ضتهالك اإىل الدخل يقل بن�ضبة ملمو�ضة عند م�ضتويات 

اأي م�ضتقلة عن معدل الدخل، من �ضاأنه  الدخول املرتفعة. لذا فان فر�ص �ضريبة ا�ضتهالك حمايدة، 

�ضر ذات الدخول املتو�ضطة واملنخف�ضة، وهذا خالف ما  اأن يزيد من ثقل العبء ال�ضريبي على فئات االأ

يحدث يف حالة �ضريبة الدخل، وخا�ضة �ضريبة الدخل الت�ضاعدية، حيث ت�ضكل هذه ال�ضريبة �ضبكة 

اأمان اجتماعي، فعندما ينخف�ص م�ضتوى الدخل  بن�ضبة معينة فان العبء ال�ضريبي ينخف�ص بن�ضبة اأكرب 

من ن�ضبة االنخفا�ص يف الدخل، والعك�ص �ضحيح اأي�ضا، فعندما يرتفع م�ضتوى الدخل بن�ضبة معينة، فان 

العبء ال�ضريبي يزيد بن�ضبة اأكرب من ن�ضبة االرتفاع يف الدخل. 
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نفاق اال�ضتهالكي باعتباره موؤ�ضرا  ومييل حمبذو ال�ضرائب على اال�ضتهالك اإىل النظر اإىل االإ  

جيدا للقدرة على الدفع، وهو قد يكون كذلك من الناحية النظرية، اأما من اجلانب العملي، فيكتنفه 

نفاق اال�ضتهالكي اإمنا يعتمد على التمويل اخلارجي  قدر من الق�ضور، ذلك اأن جزءا ال باأ�ص به من االإ

فراد قيود حتد من قدرتهم على احل�ضول على االئتمان، فان الدخل  اأي االقرتا�ص، وعندما يواجه االأ

ف�ضل لتحديد القدرة على الدفع، وبالتايل معيارا اأف�ضل لفر�ص ال�ضريبة. ويف حاالت  يعترب هو املوؤ�ضر االأ

معينة فان اال�ضتهالك يعترب موؤ�ضرًا م�ضلاًل للغاية للقدرة على الدفع، وذلك على �ضبيل املثال يف حالة 

نفاق  واالإ فقط  م  االأ اأو  فقط  ب  االأ عمل  حالة  يف  اأو  طفال،  االأ من  ن�ضبيا  كبريا  عددا  تعيل  التي  �ضر  االأ

اأو يف حالة وجود �ضخ�ص مري�ص يتطلب نفقات  �ضرة،  من دخل يغطي بالكاد احلاجات ال�ضرورية لالأ

ا�ضتهالكية كبرية. 

يجابية عدد من ال�ضلبيات، امل�ضاحبة ل�ضرائب الدخل، والتي تتوقف  ويقابل هذه النواحي االإ  

فراد،  حدتها بطبيعة احلال على طبيعة ت�ضميم هذه ال�ضرائب.  فعلى �ضعيد ال�ضرائب على دخول االأ

فاإنها قد ت�ضجع على اال�ضتهالك، والبطالة، وتتحيز بالنتيجة �ضد العمل واالدخار.  كما اأنها تتحيز �ضد 

نتاجية املنظمة، مقابل اأولئك العاملني حل�ضابهم اخلا�ص، والعاملني يف  العاملني باأجر يف القطاعات االإ

القطاعات غري املنظمة. اأما يف ما يخت�ص ب�ضرائب ال�ضركات، فاإنها �ضتوؤدي اإىل االعتماد املتزايد لهذه 

ال�ضركات على التمويل عن طريق االقرتا�ص بدال من ا�ضتخدام امل�ضادر الذاتية، كما اأنها قد تتحيز �ضد 

ال�ضركات الكبرية التي حتتفظ بح�ضابات اأكرث دقة. كما اأن حت�ضيل �ضرائب الدخل ب�ضكل عام ينطوي 

على كلفة اإدارية عالية لكل من اخلزينة ودافعي ال�ضرائب على حد �ضواء، خا�ضة عندما يت�ضف نظام 

�ضريبة الدخل بالتعقيد وتعدد �ضرائح الدخول املن�ضوية فيه.  

5. �سريبة الدخل املقرتحة يف دولة الكويت

الدخل  �ضريبة  ب�ضقيه  الكويت  دولة  يف  املقرتح  اجلديد  الدخل  �ضريبة  قانون  م�ضروع  اأخذ   

يت�ضم  ال�ضريبي، فهو  النظام  باإ�ضالح  التوجهات اخلا�ضة  ال�ضركات مبعظم  ال�ضخ�ضي و�ضريبة دخل 

 ،%10 وهو  ال�ضريبة  لهذه  ن�ضبيًا  منخف�ص  واحد  معدل  على  ويعتمد  التعقيد،  عن  والبعد  بالب�ضاطة 

وموؤ�ض�ضة  الوطنية،  العمالة  دعم  �ضندوق  من  كل  جتاه  ال�ضركات  التزامات  اإلغاء  نفاذه  على  ويرتتب 

الكويت للتقدم العلمي، واأية التزامات اأخرى ذات �ضفة �ضريبية عامة.

فراد، ي�ضمح امل�ضروع املقرتح لدافع ال�ضريبة بخ�ضم نفقات اأعباء  يف ال�ضق املتعلق بدخل االأ  

اأعباء  اأو وجود  اأعباء �ضريبية  العملية عدم وجود  الناحية  يعني من  ن�ضبيا، مما  عالية  �ضنوية  عائلية 

الدخل  امل�ضرح بخ�ضمها من  عباء  االأ قيمة  وت�ضل  واملتو�ضطة.  الدنيا  الدخل  ل�ضرائح  بالن�ضبة  ا�ضمية 
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اأو  األف دينار كويتّي، ويف حالة املتزّوج الذي ال يعول   30 عزب اإىل  ال�ضايف يف حالة دافع ال�ضريبة االأ

غري املتزّوج الذي يعول �ضخ�ضا واحدا اإىل 32 األف دينار كويتّي، ويف حالة املتزّوج الذي يعول �ضخ�ضا 

عباء العائلية  عفاء لالأ واحدا اإىل 34 األف دينار كويتّي )املادة 19 من م�ضروع القانون(. ويزداد حد االإ

بواقع 1200 دينار كويتّي لكّل �ضخ�ص يف الكفالة بعد ذلك وبحد اأق�ضى �ضبعة اأ�ضخا�ص. وتتوافق هذه 

نفاق  �ضا�ضية لل�ضريبة، وهو �ضرط حتقق العدالة يف توزيع اأعباء متويل االإ عفاءات مع اأحد ال�ضروط االأ االإ

عباء. العام على املكلفني بح�ضب مقدرتهم التكليفية على حتمل االأ

ويف ال�ضق املتعلق بال�ضركات، يت�ضم امل�ضروع بعدم املغاالة يف منح اال�ضتثناءات ال�ضريبية من   

القطاع اخلا�ص،  العاملة يف  ال�ضركات  اأنواع  ي�ضمل كافة  ال�ضريبية، حيث  القاعدة  ات�ضاع  اأجل �ضمان 

جنبية على حد �ضواء. وي�ضمح امل�ضروع لل�ضركات بخ�ضم كافة امل�ضاريف والتكاليف  الوطنية منها واالأ

حقيقية  تكون  واأن  الن�ضاط،  من  االإجمايل  الدخل  لتحقيق  �ضرورية  تكون  اأن  �ضريطة  تتكبدها،  التي 

�ضول الثابتة امل�ضتخدمة يف الن�ضاط.  ومدعومة بامل�ضتندات الالزمة، واأن ال ينتج عنها زيادة يف قيمة االأ

وتت�ضمن التكاليف ال�ضنوية امل�ضمولة باخل�ضم قيم املواد اخلام، واملواد امل�ضتهلكة واخلدمات   

امل�ضابهة  واملبالغ  تاوات،  واالإ والر�ضوم  وال�ضرائب  جور،  واالأ والرواتب  الن�ضاط،  غرا�ص  الأ املطلوبة 

�ضول  املدفوعة اإىل حكومة دولة الكويت، با�ضتثناء �ضريبة الدخل. كما تت�ضمن اخل�ضومات ا�ضتهالك االأ

�ضول الثابتة اجلديدة املكت�ضبة  امل�ضتخدمة يف الن�ضاط، وا�ضتهالكا اإ�ضافيا بن�ضبة 30 باملائة من قيمة االأ

نتاج اأو اإدخال تقنية متقّدمة، وكذلك اأق�ضاط ال�ضمان االجتماعي  وامل�ضتخدمة بق�ضد زيادة وحت�ضني االإ

والتاأمني ال�ضّحي، والتربعات التي توؤدى اإىل حكومة دولة الكويت اأو الهيئات واملوؤ�ض�ضات العاّمة، اإ�ضافة 

عانات التي توؤدى اإىل الهيئات وامل�ضت�ضفيات واجلمعيات اخلريية واالجتماعية الكويتية  اإىل التربعات واالإ

15 يف املائة من الدخل ال�ضايف لدافع ال�ضريبة قبل ال�ضماح بهذا  اأال يتجاوز االقتطاع ن�ضبة  �ضريطة 

اخل�ضم وخ�ضومات مماثلة. 

غرا�ص التوفري  جازات، واملبالغ املدفوعة ل�ضناديق املوّظفني الأ وي�ضمل اخل�ضم اأي�ضا خم�ض�ضات االإ  

اأو املعا�ضات التقاعدية، واأق�ضاط التاأمني على حياة دافع ال�ضريبة وزوجته، واأوالده الق�ضر، والديون املعدومة. 

كما ي�ضمح م�ضروع القانون بخ�ضم امل�ضاريف واخل�ضارة القابلة للتعوي�ص اأو التي مت احل�ضول على تعوي�ص يف 

مقابلها، ولكن مل يتم احت�ضاب مبلغ التعوي�ص �ضمن الدخل االإجمايل لدافع ال�ضريبة، وكذلك خ�ضم م�ضاريف 

قامة بالفنادق واملطاعم والعطل ور�ضوم النوادي والهدايا املقدمة للعمالء مبا ال يتجاوز 1 باملائة  الرتفيه واالإ

من قيمة معامالت دافع ال�ضريبة، )املادة 8 من م�ضروع القانون(. كما �ضمح امل�ضروع بخ�ضم اخل�ضائر الناجتة 

رباح املتحققة من نف�ص امل�ضدر. وراق املالية والعقارات، �ضريطة اأن يكون اخل�ضم من االأ عن الت�ضرف باالأ
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من  الهامة  االقت�ضادية  ن�ضطة  االأ من  خمتارة  قائمة  دخل  املقرتح  القانون  م�ضروع  واأعفى   

القائمة  اآثار �ضلبية قد ترتتب عليها. وت�ضم هذه  اأي  اأو منع  اأن�ضطتها  ال�ضريبة، وذلك بهدف ت�ضجيع 

ن�ضطة  نتاج، واالأ االإ 5 �ضنوات من بداية  اأق�ضى مدته  الزراعية، وامل�ضروعات ال�ضناعّية بحد  ن�ضطة  االأ

اأعفى م�ضروع القانون من  �ضهم. كما  اأرباح االأ التاأليف والرتجمة، وتوزيعات  دبية مبا فيها  العلمية واالأ

ال�ضريبة املهن احلّرة ملدة ثالث �ضنوات من تاريخ بدء الن�ضاط، ب�ضرط اأن يكون دافع ال�ضريبة م�ضجال 

بحد  ال�ضريبة  دافع  اإنهاء عمل  عند  نهاية اخلدمة  مكافاأة  واأعفى  املهنّية،  النقابات  اأو  اجلمعيات  يف 

اأق�ضى 30 األف دينار كويتي. 

يجار الناجت عن العقار اجلديد  عفاء االإ �ضول العقارية، �ضمل االإ ويف جمال الدخل الناجت عن االأ  

ملدة عامني، والدخل املتحقق من العقارات املوقوفة، والعقارات املعفاة من ال�ضريبة مبوجب معاهدة 

اأّي تغيري يطراأ عليها،  اأو اأحدهم دون  اأو اتفاقّية دولّية، والعقارات املوروثة التي يت�ضّرف بها الورثة، 

والت�ضرف بالعقار عن طريق وهبه من قبل املالك اإىل اأحد والديه اأو اأحد فروعه اأو الزوج ب�ضرط اأن يتعلق 

الت�ضرف بعقار واحد اأو جزء منه، والت�ضرف بعقار عن طريق بيعه ب�ضرط اأن يتعلق الت�ضرف بعقار 

واحد اأو جزء منه. )املادتني 17 و 18 من م�ضروع القانون(. كما اأعفى م�ضروع القانون الدخل الناجت 

ندية. للدولة من اأمالكها من القطاعني العام واخلا�ص، ودخل جمعيات النفع العام و املربات واالأ
 

ثار القت�سادية لل�سريبة املقرتحة 6. الآ

ال�ضريبة  قانون  م�ضروع  لتطبيق  املتوقعة  ثار  االآ جممل  على  التعرف  مبكان  همية  االأ من  اإن   

بعاد، وهي تتطلب ما ال يت�ضع له املجال يف  املقرتح، ولكن مهمة كهذه تبدو مت�ضعبة املداخل ومتنوعة االأ

ثار والتبعات  مثل هذه الورقة، ومن ثم يقف هذا اجلانب من الورقة عند حدود التعرف على مالمح االآ

االقت�ضادية املحتملة لتطبيق ذلك القانون يف دولة الكويت. 

عفاءات ال�سريبية  اأ. اأثر الإ

متثل �ضريبة الدخل اأداة متميزة من اأدوات ال�ضيا�ضة املالية متكن الدولة من التاأثري ايجابيا، بطريقة   

عفاءات  هداف التنموية العامة، وذلك من خالل ا�ضتخدام نظام االإ فعالة، يف عملية توجيه اال�ضتثمار مبا يحقق االأ

اأن�ضطة  ال�ضريبية بهدف تقدمي املزايا واملحفزات ال�ضريبية التي من �ضاأنها توجيه التدفقات اال�ضتثمارية اإىل 

�ضارة يف هذا  اقت�ضادية خمتارة توؤثر ايجابيا يف رفع معدل النمو االقت�ضادي ومعاجلة م�ضكلة البطالة. وجتدر االإ

عفاء  ال�ضياق اإىل اأن معظم اأنظمة وقوانني حفز وت�ضجيع وتوجيه اال�ضتثمار يف الدول النامية تعتمد على اآليات االإ

هداف التنموية للبالد.   نفاق اال�ضتثماري اخلا�ص واالأ من ال�ضرائب ب�ضفة اأ�ضا�ضية ل�ضمان التوافق بني االإ
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ي�ضاعد موقف املالية العامة يف دولة الكويت، الذي يعتمد على عوائد ال�ضادرات النفطية يف   

بعد  وهادفة  �ضخية  اإعفاءات �ضريبية  ملنح  للدولة  كبرية  اإمكانية  توفري  على  العامة،  يرادات  االإ متويل 

طار وقيا�ضا على قراءة متاأنية مل�ضروع القانون اأعاله ميكن  تطبيق م�ضروع القانون املقرتح. ويف هذا االإ

ت�ضجيل املالحظات التالية:

نتاج ال�سلعي 1. قطاعات الإ

نتاج ال�ضلعي )الزراعة وال�ضناعة( من ال�ضريبة  اجته م�ضروع القانون اإىل اإعفاء قطاعات االإ  

همية  ب�ضكل مطلق يف حالة الزراعة وملدة 5 �ضنوات من تاريخ البدء بالن�ضاط يف حالة ال�ضناعة، نظرا الأ

هذين القطاعني بالن�ضبة لالقت�ضاد الكويتي، حيث ي�ضكالن خيارين رئي�ضيني �ضمن اخليارات املتاحة 

لتنويع م�ضادر الدخل يف الدولة ، ف�ضاًل عن خ�ضو�ضية كل منهما يف احلالة الكويتية. فالن�ضاط الزراعي 

من الغذائي للدولة ، ف�ضاًل عن حاجته املا�ضة للت�ضجيع  يكت�ضب اأهميته لدوره اال�ضرتاتيجي يف توفري االأ

والدعم يف ظل الكم الكبري من املعوقات الطبيعية والبيئية التي يفر�ضها واقع املناخ واجلغرافيا. اأما 

الن�ضاط ال�ضناعي الذي يت�ضم بقدرته على حتقيق قيم م�ضافة عالية ال متاثلها اأي من القيم امل�ضافة 

املحققة يف قطاعات اأخرى يف االقت�ضاد الوطني، فيعد من اأهم اخليارات التنموية للدولة خا�ضة اإذا ما 

عفاء ال�ضريبي لهذا  اعتمدت م�ضروعاته على ا�ضتغالل منتجات الرثوة النفطية. ويالحظ اأن ح�ضر االإ

ف�ضل منح ال�ضالحيات للجهة  همية، وقد يكون من االأ الن�ضاط ب�ضنوات خم�ص فقط ال يتنا�ضب مع هذه االأ

جال  الآ عفاء  االإ لي�ضملها  رئي�ضية،  تنموية  اأهدافا  تخدم  التي  ال�ضناعية  امل�ضروعات  بتحديد  املخت�ضة 

طويلة اأو دومنا حتديد ل�ضقف زمني.

2. املهن احلرة

جاء امل�ضروع مت�ضقا يف اإعفائه لدخل املهن احلّرة مع التوجه التنموي املعلن بت�ضجيع احلرف   

اأمام القادمني اجلدد من املواطنني اإىل �ضوق العمل،  وامل�ضروعات ال�ضغرية، باعتبارها بدائل متاحة 

اأكرث من جهة  توفره  الذي  املي�ضر  التمويل  اإىل جانب  امل�ضروعات  لهذه  اإ�ضافيا  بذلك دعما  يوفر  وهو 

متويلية عامة. 

دبي نتاج العلمي والأ 3. الإ

دبي، املتمثل يف اأعمال التاأليف وترجمة الكتب  نتاج العلمي واالأ ميثل اإعفاء امل�ضروع لدخل االإ  

يف  دبية  واالأ العلمية  ن�ضطة  االأ بدور  نوعيا  اهتماما  ال�ضريبة،  من  اأنواعها  مبختلف  املقاالت  وكتابة 
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اإعفاء للمطبوعات يف نظامها  تقدم املجتمعات وتطورها، وهو متوافق مع ما درجت عليه الكويت من 

اجلمركي. 

وراق املالية 4. الأ

يف  احل�ض�ص  ملكية  عن  النا�ضئ  اأنواعه  اختالف  على  والدخل  رباح  االأ توزيعات  اإعفاء  اإن   

رباح املوّزعة جزءا من اأرباح اإجمالية خا�ضعة لل�ضريبة اأو موزعة  ال�ضركات امل�ضاهمة يف حال كانت االأ

من قبل �ضخ�ضية اعتبارية دخلها معفي من ال�ضريبة، يدل على االهتمام بعدم امل�ضا�ص بالدور احليوي 

وعوائد  ملكية  توزيع  على  واحلر�ص  امل�ضاهمة،  ال�ضركات  اأن�ضطة  متويل  يف  املالية  وراق  االأ تلعبه  الذي 

فراد. �ضول املحلية على اأكرب عدد ممكن من االأ االأ

5. دخل العقارات

  االهتمام بالقطاع العقاري، وهو اأحد القطاعات احليوية يف الكويت، اقت�ضر على اإعفاءات 

ال�ضابق  اجلزء  يف  تف�ضيله  ورد  الذي  النحو  على  فح�ضب،  ال�ضكني  العقار  لتداول  بالن�ضبة  حمدودة 

التجاري  البناء والعمران  عفاءات املجزية يف هذا القطاع �ضلبا على حركة  يوؤثر غياب االإ اأعاله، وقد 

يجار الناجت عن العقار ملدة عامني فقط من تاريخ انتهاء بنائه قد يدفع  واال�ضتثماري. كما اأن اإعفاء االإ

يجار منذ بداية ا�ضتغالل العقار، وقد ينتج عن ذلك ارتفاع ملمو�ص  مالك العقارات اإىل زيادة معدالت االإ

كرب من تكلفة املعي�ضة يف الكويت.  �ضعار، خا�ضة واأن تكلفة ال�ضكن متثل الن�ضيب االأ يف املعدل العام لالأ

ثر النكما�سي لل�سريبة الأ

تنموية  اأداة  املقرتح  ال�ضريبة  قانون  م�ضروع  يف  وردت  التي  عفاءات  االإ بع�ص  متثل  حني  يف   

قائمة  تظل  الوطني،  االقت�ضاد  يف  انكما�ضية  اأداة  ال�ضريبة  هذه  ت�ضكل  اأن  من  اخل�ضية  فان  مطلوبة، 

نفاق اال�ضتثماري. وكانت نتائج  اإذا مل تتوجه احلكومة اإىل ا�ضتخدام موارد هذه ال�ضريبة يف تعزيز االإ

الدرا�ضة اال�ضت�ضارية لفريق املكتب الدويل للتوثيقات املالية قد اأكدت على اأهمية توجيه موارد ال�ضريبة 

ثر ال�ضلبي املحتمل ل�ضريبة  نفاق، ملا لذلك من اأثر مرغوب بهدف احلد من االأ لتعزيز هذا النوع من االإ

ثر  نفاق احلكومي ملوارد ال�ضريبة اأن يقلل من االأ الدخل على الطلب اال�ضتهالكي اخلا�ص. ومن �ضاأن االإ

نفاق احلكومي الناجتة عن اإيرادات  االنكما�ضي املحتمل لهذه ال�ضريبة، خا�ضة واأن اأثر الزيادة يف االإ

اإذ  اال�ضتثمار،  اأو  اأو االدخار  اال�ضتهالك  �ضواء على  لل�ضريبة  ال�ضلبي  ثر  االأ اأقوى من  �ضيكون  ال�ضريبة 

عفاءات امل�ضار اإليها اأعاله، اأقل من  من املعروف اأن قوة م�ضاعف ال�ضريبة هي اأ�ضال، وبدون حزمة االإ
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ثر االيجابي مل�ضروع القانون املعني  نفاق. واإ�ضافة اإىل ذلك، فانه ال ينبغي اإغفال االأ قيمة م�ضاعف االإ

جنبي على دخول ال�ضوق الكويتية، مبا يفوق اأي اأثر انكما�ضي متوقع على  على �ضعيد ت�ضجيع امل�ضتثمر االأ

جنبية مبا تعود به من فوائد على االقت�ضاد الوطني  م�ضتوى اال�ضتثمار املحلي، وقد حتفز اال�ضتثمارات االأ

نتاج واملعارف املتطورة، راأ�ص املال املحلي على  من خالل تي�ضري عملية الو�ضول اإىل  التقنيات وو�ضائل االإ

نفاق عو�ضا عن خف�ضه.    زيادة االإ

ثر على النمو القت�سادي ب. الأ

اأن  اإىل  خا�ص،  بوجه  الدخل  و�ضريبة  عامة  ال�ضرائب  باأثر  املتعلقة  الدرا�ضات  بع�ص  ت�ضري   

الدول التي ال تفر�ص مثل هذه ال�ضريبة اأو تفر�ضها مبعدالت منخف�ضة حتقق معدالت منو اقت�ضادي 

اأعلى باملقارنة مع الدول التي تطبق �ضريبة دخل مرتفعة ن�ضبيا اأو تفر�ص حزم �ضرائب اأخرى عالية. 

وعلى �ضبيل املثال، عر�ص اأحد الباحثني )الربوف�ضور ريت�ضارد فيدير من جامعة اأوهايو، اأثين�ص يف عام 

ثر ال�ضلبي ل�ضريبة الدخل، حيث قارن بني ال�ضويد ذات معدالت  2002( بع�ص املقارنات للتاأكيد على االأ

اأدنى معدالت ال�ضريبة يف العامل، م�ضريا  ال�ضريبة العالية ن�ضبيا، وبني ايرلندا التي تتمتع بواحد من 

تعد  مل  فيما   ،1970 عام  يف  العامل  يف  غنى  االأ ربع  االأ اأو  الثالث  الدول  بني  من  كانت  ال�ضويد  اأن  اإىل 

غنى يف العامل، اأما ايرلندا فاأ�ضار اإىل ما حققته  ترد اليوم حتى �ضمن قائمة الدول اخلم�ص ع�ضرة االأ

اأمريكيتني  من معدل منو اقت�ضادي قيا�ضي يف ت�ضعينات القرن املا�ضي. كما عقد مقارنة بني واليتني 

يف ال�ضمال ال�ضرقي للواليات املتحدة متماثلتان يف طبيعة املناخ واجلغرافيا وت�ضكالن امتدادا طبيعيا 

لبع�ضهما البع�ص، وهما فريمونت ذات معدالت ال�ضريبة العالية ونيوهم�ضاير، وهي الوالية الوحيدة التي 

اأو املبيعات يف الواليات املتحدة. حيث اأ�ضار اإىل اأن متو�ضط الدخل يف  ال تفر�ص �ضرائب على الدخل 

خرية كان اأعلى مبعدل 34% عن نظريه يف فريمونت يف العام 1929، بينما اأ�ضبح يف عام 2000 اأعلى  االأ

مبعدل 149%. ويف نف�ص ال�ضياق، قارن بني جارتني اأخريني هما كنتاكي ذات معدالت ال�ضريبة العالية 

خرية  وتن�ضي التي ال تفر�ص اأي �ضرائب على الدخل، حيث يزيد كل من اإجمايل ومتو�ضط الدخل يف االأ

وىل بنحو 51% و 8% على التوايل. كما قارن بني واليتي فلوريدا التي ال جتبي �ضرائب دخل  مقارنة باالأ

وكاليفورنيا التي يت�ضم نظامها ال�ضريبي باملعدالت العالية، حيث اأ�ضار اإىل اأن متو�ضط دخل املواطن يف 

فلوريدا يف العام 1929 كان اأقل بنحو 53% من نظريه يف كاليفورنيا، بينما هو اليوم اأعلى بن�ضبة تزيد 

2.8 مليون ن�ضمة من �ضكان  اأكرث من  اأن  اإىل  86% مقارنة بنظريه يف كاليفورنيا. وي�ضري الباحث  عن 

الفرتة من عام  نزحوا خالل  قد  تفر�ص �ضرائب دخل على مواطنيها  التي  واأربعني  االإحدى  الواليات 

1990 اإىل عام 1999 اإىل الواليات الت�ضع التي ال تفر�ص مثل هذه ال�ضريبة. 
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بيد اأن هناك درا�ضات اأخرى ت�ضري اإىل خالف ذلك، فمن بني ت�ضع واليات اأمريكية ا�ضتحدثت   

اأنظمة �ضرائب دخل وا�ضعة منذ العام 1967، �ضهدت �ضت منها، منذ ذلك احلني وحتى عام 1998، 

معدل منو ملتو�ضط دخل الفرد يزيد عن متو�ضط معدل النمو القومي لدخل الفرد على م�ضتوى الواليات 

املتحدة قاطبة. ويف ال�ضياق ذاته فان اأربعا من الواليات الت�ضع التي ال جتبي �ضرائب دخل، �ضهدت خالل 

الفرتة 1991- 1998 معدل منو منخف�ص يف متو�ضط دخل الفرد باملقارنة مع معدل النمو يف هذا الدخل 

 Institute on Taxation and Economic Policy, October على امل�ضتوى القومي.  )اأنظر ورقة لــ

(http://www.ctj.org/html/nhntuan.htm 1999 ,26، يف املوقع االلكرتوين

ال�ضريبية  مبعدل  االقت�ضادي  النمو  تباطوؤ  تربط  التي  املقارنات  تاأكيد  ميكن  ال  فانه  ولذا   

العوامل  وت�ضعب  تعدد  اإىل  ت�ضري  االقت�ضادية  دبيات  االأ معظم  اأن  كما  امليدانية،  الدرا�ضات  خالل  من 

وال�ضيا�ضات املحفزة للنمو االقت�ضادي واملوؤثرة يف معدالته.  ولعل النظر اإىل مدى االرتباط  بني �ضريبة 

الدخل وموؤ�ضر التناف�ضية الدولية الذي ي�ضدر عن املنتدى االقت�ضادي العاملي وهو موؤ�ضر مركب من عدد 

من املقايي�ص التي حتدد نقاط القوة وال�ضعف يف االقت�ضاديات الدولية، ميثل معيارا اأف�ضل للتحقق من 

ما اإذا كان وجود ال�ضريبة ي�ضكل عامال رئي�ضيا للحد من النمو االقت�ضادي. ويتبني من اجلدول التايل 

عدم وجود عالقة ارتباط وا�ضحة بني معدالت ال�ضريبة وترتيب الدول على �ضلم التناف�ضية الدولية. 
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جدول مقارن مبعدالت �ضرائب الدخل و�ضريبة القيمة امل�ضافة 

يف 58 دولة مع ترتيب هذه الدول يف �ضلم التناف�ضية الدولية لعام 2005

الدولة
معدل ال�ضريبة على

على دخل ال�ضركات

معدل ال�ضريبة على دخل

فراد االأ

معدل �ضريبة القيمة

القيمة امل�ضافة

الرتتيب يف �ضلم 

التناف�ضية

الدولية 2005

1%22%32.5-9%26فنلندا 

مريكية  2-%35-0%35الواليات املتحدة االأ

4%25%59-38%24الدمنارك 

5%5%40-6%25تايوان 

6%5%21-%3.75%20�ضنغافورة 

9%25%51.3-28%28الرنويج 

GST10%10%47-17%30ا�ضرتاليا 

11%19%52-0%29.60هولندا 

12( ا�ضتهالك)%5%37-10%30اليابان 

13%4017.50-0%30اململكة املتحدة 

14%7( فدرالية)%29-15%36.10كندا 

15%16%42-15(فدراليةfederal)%25اأملانيا 

GST%39-0%33نيوزلندا   12.5%16

20%18%23%23ا�ضتونيا 

GST21%20%50-%21 %25النم�ضا 

22%21%40-10.5%27.50الربتغال 

25%15%38.95-6%29.63لوك�ضمبورج 

26%21%42-20%12.50ايرلندا 

27%15.50%49-10%31اإ�ضرائيل 

28-%20-16%17.50هونغ كوجن 

29%16%%45-15%35ا�ضبانيا 

30%19.60%48.09-%10%33.33فرن�ضا 

31%21%50-25%33.99بلجيكيا 

32%20%50-%16%25�ضلوفينيا 

34%15%30-20%10قرب�ص 

35%18%35-15%35مالطا 

36%7%37-5%30تايالند 

38%19%32-12%24الت�ضيك 

39%20%36-18%16املجر 

41%19%19%19�ضلوفيكيا 

42%14%40-18%29اأفريقيا اجلنوبية 

43%18 %35-10%15ليتوانيا 

44%18%25%15التفيا 

46%19%40-0%22/29اليونان 



- 20 -

الدولة
معدل ال�ضريبة على

على دخل ال�ضركات

معدل ال�ضريبة على دخل

فراد االأ

معدل �ضريبة القيمة

القيمة امل�ضافة

الرتتيب يف �ضلم 

التناف�ضية

الدولية 2005

47%20%43-%23%33ايطاليا 

49%17%45-5%33ال�ضني 

50%12.50%30-10%40-30الهند 

51%22%40-19%19بولندا 

53-%40-20%40م�ضر 

55%15%29-3%29املك�ضيك 

58%20%24-%10%15بلغاريا 

65%25-17%27.5-15%34الربازيل 

66%18%35-15%20تركيا 

67%19%16%16رومانيا 

رجنتني  72%21%35-9%35  االأ

74%10%35-5%30اندوني�ضيا 

75%18%13%24رو�ضيا 

76%20%41.5-0%35املغرب 

77%10%32-5%35الفلبني 

�ضود  %20اجلبل االأ  /  15%0%-24%17%80

80%18%10/%14%10�ضربيا 

81%10%40-0%28فيتنام 

83%15%35-%7.5%35باك�ضتان 

غري متوفر %19.60%0%33.33موناكو  

غري متوفر  --%20%20اململكة العربية ال�ضعودية 

غري متوفر %17.50%30-10 %35زامبيا 

.World Economic Forum لبيانات ال�ضريبة و لتقرير التناف�ضية الدولية http://www.worldwide-tax.com : امل�ضادر                    

ثار الت�سخميــة جـ. الآ

ثر بتفاوت مرونات  اإن ل�ضريبة الدخل اأثر ت�ضخمي على اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات، يتفاوت هذا االأ  

جل  العر�ص والطلب اخلا�ضة بكل نوع من اأنواع ال�ضلع واخلدمات. و�ضيعمل منتجو ال�ضلع واخلدمات يف االأ

ال�ضلعة ال�ضرورية العبء  اإىل امل�ضتهلك، بحيث يتحمل م�ضتهلك  الق�ضري على نقل جزء من ال�ضريبة 

جل الطويل، ف�ضيقوم املنتجون بنقل  كرب من ال�ضريبة مقارنة مب�ضتهلك ال�ضلعة الكمالية، اأما يف االأ االأ

ثر الت�ضخمي لل�ضريبة �ضيقع على كاهل امل�ضتهلك،  كامل العبء ال�ضريبي اإىل امل�ضتهلك. ومن ثم فان االأ

ب�ضبب متتعه باخل�ضومات  اإىل احلكومة مبا�ضرة  ال�ضريبة  امل�ضتهلك ال يدفع هذه  وان كان هذا  حتى 

يتبع...
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جور  عباء الت�ضخمية مطالبات بزيادة االأ التي ت�ضمنها م�ضروع القانون املقرتح. وقد يرتتب على هذه االأ

اأن  اإىل  �ضارة  االإ ينبغي  ولكن  القانون.  بتطبيق  البدء  تاريخ  من  اأعوام  ثالثة  اأو  عامني  بعد  واملرتبات 

�ضعار لن يكون  ثر الت�ضخمي حمدود ببداية العمل بالقانون ولي�ص اأثرا متوا�ضال اأي اأن �ضعود االأ هذا االأ

متكررا. 

ثر الت�ضخمي معاجلة حكومية من خالل العمل على تهيئة الظروف املالئمة  ويتطلب هذا االأ

عمال املحلية  نتاج، مثل حت�ضني بيئة االأ ملنتجي ال�ضلع واخلدمات التي ت�ضاعدهم على خف�ص تكاليف االإ

ورفع م�ضتوى جودة خدمات البنية التحتية )التعليم والتدريب والرعاية ال�ضحية والطرق واملوانئ .... 

الخ( وخف�ص تكلفة راأ�ص املال.  ومن �ضاأن التاأثريات الت�ضخمية امل�ضار اإليها اأعاله اأن توؤثر �ضلبا على 

امليزان التجاري. ولكن حيث اأن معظم ال�ضادرات املحلية هي �ضادرات نفطية ينتجها القطاع العام، 

اأما الواردات فتحقق  ثر الت�ضخمي على امليزان التجاري �ضيكون حمدودا بالن�ضبة لل�ضادرات.  فان االأ

ميزة على ح�ضاب املنتجات الوطنية، وهذا يعزز احلاجة اإىل التدخل احلكومي امل�ضار اإليه اأعاله، اأي 

نتاج يف ال�ضوق املحلية. وقد يوؤدي االنخفا�ص  تهيئة الظروف املالئمة التي ت�ضاعد على خف�ص تكاليف االإ

يف الدخل املتاح اإىل انخفا�ص يف الطلب على الواردات، مما يوؤدي اإىل حت�ضن يف امليزان التجاري.

نفاق ال�ستهالكي ثر املبا�سر على الإ د. الأ

توؤثر �ضريبة الدخل �ضلبا على الطلب الكلي من خالل تاأثريها املبا�ضر على االنفاقني اال�ضتهالكي   

عفاءات الذي ت�ضمنه  ثر على اال�ضتهالك فان من �ضاأن نظام االإ واال�ضتثماري، ولكن يف ما يتعلق ب�ضق االأ

ثر املبا�ضر على اال�ضتهالك. وت�ضمل خ�ضومات �ضريبة دخل  م�ضروع القانون املقرتح احلد من هذا االأ

عباء العائلية وال�ضحية، وقد حددت  خرى، مثل االأ عباء االأ �ضخا�ص الطبيعيني تكاليف املعي�ضة وكافة االأ االأ

اأ�ضقف هذه اخل�ضومات مبعدالت عالية ن�ضبيًا ت�ضل اإىل 30 األف دينار كويتي بالن�ضبة لدافع ال�ضريبة 

عزب الذي يعيل �ضخ�ضا، و34  عزب و32 األف دينار كويتي بالن�ضبة للمتزوجني اأو دافع ال�ضريبة االأ االأ

األف دينار كويتي لزوجني يعيالن معاال واحدًا، مع زيادة قدرها 1200 دينار كويتي بالن�ضبة لكل معال 

توؤثر على  ال�ضخ�ضي لن  اأن �ضريبة الدخل  اإىل  اأق�ضى هو �ضبعة معالني. وي�ضري ذلك  اإىل حد  اإ�ضايف 

نفاق اال�ضتهالكي  عفاءات هذا االإ اإنفاق اأ�ضحاب الدخول املتو�ضطة اأو املنخف�ضة، بل قد ي�ضجع نظام االإ

على ح�ضاب االدخار لدى �ضرائح الدخول العالية. ومن ثم فاإنه ال ميكن االعتداد بوجود اأثر �ضلبي مبا�ضر 

اإليه  امل�ضار  املبا�ضر  ثر غري  االأ بطبيعة احلال  ويتبقى  قل،  االأ على  ال�ضخ�ضي  اال�ضتهالكي  نفاق  االإ على 

ثار الت�ضخمية املرتتبة على �ضريبة الدخل. واإذا ما نظرنا اإىل التباين يف اأثر �ضريبة  اأعاله واملتعلق باالآ

قل،  الدخل على ال�ضلع الكمالية مقارنة بال�ضلع ال�ضرورية، فان من املوؤكد من الناحية النظرية على االأ
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خري من ال�ضلع، خا�ضة واأن الطلب  ول من ال�ضلع �ضيكون اأكرب منه على النوع االأ ثر على النوع االأ اأن االأ

ثاث الفاخر وال�ضيارات الفارهة يرتكز يف �ضرائح الدخل املرتفعة، وحيث اأن  على ال�ضلع الكمالية مثل االأ

اإ�ضافة اإىل  ا�ضتهالك ال�ضلع الكمالية يف الكويت يت�ضم بقدر ملحوظ من اال�ضتهالك بغر�ص املباهاة، 

خر. ثر على جتارة ال�ضلع الكمالية قد يكون حمدودا هو االآ انت�ضار اأنظمة البيع بالتق�ضيط، فان االأ

ثر على ال�ستثمار املحلــي هـ. الأ

اأعلى  تكون  املرتفعة  الدخل  �ضرائح  اأ�ضحاب  لدى  االدخار  معدالت  اأن  اإح�ضائيا  الثابت  من   

منها لدى اأ�ضحاب الدخول املنخف�ضة، وعليه فان ل�ضريبة الدخل ذات املعدل الثابت اأو الت�ضاعدي اأثر 

�ضلبي على االدخار.  غري اأن دولة الكويت التي عانى اقت�ضادها على مدى ن�ضف القرن املا�ضي من نق�ص 

جنبية ب�ضبب مر�ضوم �ضريبة الدخل لعام 1955، والذي كان وحتى نهاية العام  التدفقات اال�ضتثمارية االأ

جنبية �ضتحقق مزايا كبرية من  2007 يفر�ص �ضرائب ي�ضل �ضقفها اإىل 55% على دخل اال�ضتثمارات االأ

جنبية  موال االأ جنبي، من خالل جذب روؤو�ص االأ فر�ص �ضريبة دخل ن�ضبتها 10% على الدخل املحلي واالأ

مبا يقلل من اأثر االنخفا�ص املتوقع يف االدخار املحلي. 

من جانب اآخر، فانه ال يتوقع اأن يكون ل�ضريبة الدخل مبعدلها املقرتح يف الكويت اأثر �ضلبي   

لال�ضتثمار، خا�ضة يف  الطارد  ال�ضريبة  اأثر  الكويت )من خالل  دولة  التجاري يف  الن�ضاط  على  كبري 

10% لن تلغي عوامل اجلذب  ظل عدم وجود �ضرائب دخل يف دول جماورة(  ف�ضريبة دخل معدلها 

خرى يف ال�ضوق املحلية ومنها ارتفاع متو�ضط الدخل يف الكويت وما ينتج عنه من حفز للطلب على  االأ

ال�ضلع واخلدمات، ف�ضال عن توفر درجة عالية من اال�ضتقرار النقدي وال�ضيا�ضي والت�ضريعي، وانخفا�ص 

تكلفة راأ�ص املال، وارتفاع معدل العائد على اال�ضتثمار يف عدة قطاعات اقت�ضادية. وقد اأ�ضارت درا�ضة 

اأ�ضمته بالتحيز الداخلي للمدخرين الكويتيني.  العنا�ضر مبا  للتوثيقات املالية ملثل هذه  املكتب الدويل 

ويف احلقيقة فان هذا التحيز الداخلي لي�ص متوقفا فقط على فروقات �ضعر الفائدة، بل ي�ضمل العنا�ضر 

النوعية امل�ضار اإليها اأعاله. 

ثر ال�ضالب ل�ضريبة الدخل الكويتية،  ي�ضاف اإىل ذلك، قدرة ال�ضلطة النقدية على احلد من االأ  

املحلي،  اال�ضتثمار  على  الكويت  يف  امل�ضتثمرين  ت�ضجيع  اإىل  تهدف  نقدية  �ضيا�ضات  اتخاذ  طريق  عن 

بنوك  اإىل  الكويتي  املال  راأ�ص  نزوح  من  )احلد  املجال  هذا  يف  �ضابقة  خربة  املركزي  الكويت  ولبنك 

ثر املحتمل يكمن يف توجه امل�ضتثمرين لال�ضتثمار يف جماالت ذات عوائد  وف�ضور يف البحرين(. اإن االأ االأ

عالية، والعزوف عن املجاالت ذات العوائد املتوا�ضعة، التي �ضتتاأثر �ضلبا بال�ضريبة على الدخل. ولكن 



- 23 -

ذات  امل�ضروعات  على  الرتكيز  �ضيتم  اإذ  الوطني  لالقت�ضاد  بالن�ضبة  ايجابية  لذلك  النهائية  املح�ضلة 

هداف التنموية لالقت�ضاد الكويتي.  امليزة التناف�ضية العالية وهذا اأحد اأهم االأ

وال يجب اإغفال حر�ص امل�ضروع على التقليل من اأثر �ضريبة الدخل على ال�ضخ�ضية االعتبارية   

خرى  من خالل الت�ضريح بت�ضمني ا�ضتقطاعات النفقات القابلة للخ�ضم كال من الر�ضوم وال�ضرائب االأ

املدفوعة اإىل حكومة دولة الكويت )با�ضتثناء �ضريبة الدخل(، واأتعاب املديرين والتربعات للموؤ�ض�ضات 

غرا�ص �ضحية اأو خريية اأو اجتماعية، ودفعات الرعاية ال�ضحية والتاأمني  خرى الأ العامة والتربعات االأ

�ضهامات يف �ضندوق العمالة، وم�ضاريف املقر الرئي�ضي لل�ضخ�ضية  االجتماعي اخلا�ضة باملوظفني، واالإ

االعتبارية. وحتد هذه املعطيات من احتمال حدوث انخفا�ص يف الطلب على اال�ضتثمار املحلي، مما يقلل 

�ضواق اخلارجية. من احتماالت تدفق راأ�ص املال املحلي اإىل االأ

كما اأن اإعفاء م�ضروع القانون للمكا�ضب الراأ�ضمالية من �ضريبة الدخل يعد اأمرا مهما جدا،   

متغريين  اأهم  وهما  واالدخار،  اال�ضتثمار  من  كل  على  �ضلبا  يوؤثر  لل�ضريبة  املكا�ضب  هذه  اإخ�ضاع  ن  الأ

م�ضححة  غري  اأنها  اأي  ا�ضمية  الراأ�ضمالية  املكا�ضب  اأن  وحيث  االقت�ضادي.  النمو  معدل  على  يوؤثران 

غري  مكا�ضب  مقابل  �ضيدفع  ال�ضريبة  من  جزءا  اأن  يعني  لل�ضريبة  اإخ�ضاعها  فان  الت�ضخم،  مبعدل 

�ضعار. وقد اأثبتت البيانات التاريخية اأن اإلغاء اأو خف�ص ال�ضريبة على  حقيقية ناجتة عن ت�ضخم يف االأ

املكا�ضب الراأ�ضمالية ال يخف�ص من اإيرادات ال�ضريبة، بل على العك�ص من ذلك يوؤدي اإىل زيادتها. واإذا 

فوائد  نتيجة خل�ضوع  ل�ضريبة مزدوجة  تخ�ضع  قد  فاإنها  املتحققة،  الراأ�ضمالية  املكا�ضب  ادخار  ما مت 

رباح على امل�ضاهمني من �ضريبة الدخل ال�ضخ�ضي يلغي  االدخار لل�ضريبة. كذلك فان اإعفاء توزيعات االأ

�ضل ل�ضريبة دخل ال�ضركات. ازدواجية ال�ضريبة، حيث اأن اأرباح ال�ضركات امل�ضاهمة خا�ضعة يف االأ

ثر على الدخار و. الأ

من الناحية النظرية، توؤدي �ضرائب الدخل يف حالة االقت�ضاد �ضبه املفتوح كاالقت�ضاد الكويتي   

�ضواق اخلارجية، ولكن من الناحية العملية، فان  اإىل نزوح املدخرات من ال�ضوق املحلية لال�ضتثمار يف االأ

ثر املتوقع من ن�ضبة ال�ضريبة املقرتحة وهي 10% قد يكون حمدودا، خا�ضة واأن عوائد اال�ضتثمارات  االأ

مريكية  �ضواق اخلارجية قد تخ�ضع ل�ضرائب دخل اأعلى من ذلك، ففي الواليات املتحدة االأ الكويتية يف االأ

30% من دخل  موال الكويتية يتم خ�ضم  اأهم مراكز ا�ضتقطاب روؤو�ص االأ على �ضبيل املثال، وهي من 

اخلارجية  �ضواق  االأ يف  اال�ضتثمار  اأن  عن  ف�ضال  املنبع.  عند  املالية  �ضواق  االأ يف  الكويتية  اال�ضتثمارات 

جنبية. ي�ضاف اإىل ذلك ما اأ�ضار اإليه تقرير املكتب  عر�ضة ملخاطر التقلبات يف اأ�ضعار �ضرف العمالت االأ
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يرادات  الدويل للتوثيقات املالية من اإمكانية ا�ضتخدام الزيادة التي حتققها �ضريبة الدخل يف جملة االإ

العامة يف تعوي�ص اأي نق�ص حمتمل يف املدخرات اخلا�ضة قد ينتج عن تطبيق هذه ال�ضريبة. حيث اأن 

ما يهم يف املح�ضلة النهائية هو اإجمايل االدخار، الذي يت�ضمن املدخرات اخلا�ضة ) دخل -  �ضرائب - 

ن اإيرادات ال�ضريبة  ناق�ص ا�ضتهالك( واملدخرات العامة )�ضرائب – امل�ضروفات احلكومية(. وذلك الأ

نفاق احلكومي، فاإن اإيرادات ال�ضريبة  تعترب دخال بالن�ضبة للحكومة، ويف حالة افرتا�ص عدم زيادة االإ

يرادات ال�ضريبة، اأي اأن اإجمايل االدخار)اخلا�ص  �ضتوؤدي اإىل زيادة املدخرات العامة مبقدار م�ضاٍو الإ

والعام( �ضوف يزداد.  ومن �ضاأن ذلك اإ�ضافة اإىل وجود معدل منخف�ص لل�ضريبة اأن ميكن االقت�ضاد 

وتعظيم  امل�ضروعات  التو�ضع يف  وا�ضتمرار  الثابت  املال  راأ�ص  تكوين  املحافظة على معدالت  املحلي من 

نتاج. االإ

ثار املرتتبة على �سوق العمل ز. الآ

والطلب يف  العر�ص  الدخل على  �ضقاطات �ضريبة  الإ بالن�ضبة  املتوقعة  ثار  االآ هناك جملة من   

ثار املتوقعة ل�ضريبة الدخل على �ضوق العمل.  �ضوق العمل املحلي. تناق�ص النقاط التالية بع�ضا من االآ

1.اأثر التحيز اإىل راأ�س املال

ميكن الف�ضل بني اأثر �ضريبة الدخل ال�ضخ�ضي واأثر ال�ضريبة على اأرباح ال�ضركات، بالن�ضبة   

حالل حمل بع�ضهما البع�ص اإىل  للمفا�ضلة بني العمل وراأ�ص املال، باعتبارهما عن�ضري اإنتاج قابلني لالإ

درجة كبرية. ويف ظل التقدم التقني املعا�ضر فان اعتماد املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية على راأ�ص املال يزداد 

على ح�ضاب عن�ضر العمل مبعدالت م�ضطردة. ويزيد مثل هذا التوجه من تفاقم م�ضكلة البطالة، خا�ضة 

يف االقت�ضادات ذات الكثافة ال�ضكانية العالية. ويف هذا ال�ضياق، فان �ضريبة الدخل ال�ضخ�ضي تعترب 

نها توؤدي اإىل خف�ص ال�ضعر الن�ضبي لراأ�ص املال، ومن ثم فانها توؤدي اإىل زيادة  متحيزة لراأ�ص املال، الأ

ثر التقدم التقني . ومن  الطلب على راأ�ص املال اأي زيادة الكثافة الراأ�ضمالية، مبعنى اأن لها اأثر معزز الأ

نه اقت�ضاد يتميز اأوال بكثافة  الناحية العملية فان هذا التحيز ال ي�ضكل م�ضكلة يف االقت�ضاد الكويتي، الأ

التي  التقليدية  املهن  عن  الوطني  العمل  عن�ضر  بعزوف  ثانيا  يت�ضم  كما  العمل،  اإىل  ن�ضبة  املال  راأ�ص 

عمال التقليدية من �ضاأنه امل�ضاعدة على جذب  تتطلب جهدا يدويا اأو ع�ضليا، لذا فان مكننة املهن واالأ

اإحالل  اأثر موجب على  املقرتحة  الدخل  ل�ضريبة  فان  ثم  ومن  املهن،  اإىل هذه  الوطني  العمل  عن�ضر 

العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة. 
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راأ�ص  اأن تزيد من كلفة  ال�ضركات  اأرباح  الدخل على  �ضاأن �ضريبة  اآخر، فان من  ومن جانب   

املال، حيث اأن العائد على وحدة اال�ضتثمار بالن�ضبة لل�ضركات �ضينخف�ص مبقدار ال�ضريبة، ومن اجلانب 

قل فان ال�ضركات، يف ظل �ضريبة الدخل، �ضوف ت�ضتثمر راأ�ص املال اإىل احلد الذي ي�ضبح  النظري على االأ

لتكلفة  راأ�ص مال م�ضتثمرة م�ضاو  اآخر وحدة  العائد من  اأي  ال�ضريبة  العائد احلدي بعد احت�ضاب  فيه 

راأ�ص املال بعد احت�ضاب ال�ضريبة. غري اأن من �ضاأن اخل�ضومات املمنوحة لل�ضركات مثل خ�ضم فوائد 

�ضول، اأن توؤدي اإىل اأثر عك�ضي اأي خف�ص تكلفة  الديون لغر�ص اال�ضتثمار، اأو اخل�ضم مقابل ا�ضتهالك االأ

راأ�ص املال، ومن ثم خف�ص كلفة احل�ضول على التمويل اخلارجي. كما ميكن لل�ضركات املطالبة بخ�ضم 

ثر ال�ضلبي ل�ضريبة دخل ال�ضركات على  مقابل الزيادة املتوقعة يف تكلفة راأ�ص املال، مما يخف�ص من االأ

اال�ضتثمار، ومن ثم على الطلب على العمل. 

ثر على تف�سيل وقت الفراغ 2. الأ

هما  ثران  االأ وهذان  العمل،  على  النهائية  حم�ضلتهما  يف  متناق�ضان  اأثران  الدخل  ل�ضريبة   

اأثر الدخل، يتطلب تعوي�ص االنخفا�ص املتحقق يف الدخل نتيجة  اأثر الدخل واأثر االإحالل، فمن حيث 

ا�ضتقطاع ال�ضريبة، زيادة يف اجلهد الوظيفي لتعوي�ص هذا اال�ضتقطاع، بينما ين�ضرف اأثر االإحالل اإىل 

تف�ضيل وقت الفراغ على وقت العمل الذي اأ�ضبح اأجره احلقيقي يقل عما كان عليه قبل ال�ضريبة. وال 

قل،  ثرين اأقوى يف االقت�ضاد الكويتي. ولكن من الناحية النظرية على االأ ميكن احلكم م�ضبقا على اأي االأ

فان اأثر الدخل �ضيكون اأقوى من اأثر االإحالل بالن�ضبة للعمالة الوافدة مقارنة بعن�ضر العمل الوطني. 

وكان املكتب الدويل للتوثيقات املالية قد بذل يف م�ضاعدته الفنية لوزارة املالية جهودا مكتبية وميدانية 

مالئمة،  بيانات  توفر  عدم  من  ب�ضبب  التقييم،  هذا  يف  �ضعوبة  وجد  اأنه  غري  ثر،  االأ هذا  مثل  لتقييم 

وعدم وجود ا�ضتدالالت ذات عالقة من دول جماورة. وا�ضتنتجت درا�ضة املكتب امل�ضار اإليه يف حم�ضلتها 

النهائية اأن اآثار �ضريبة الدخل �ضتكون حمدودة جدا بالن�ضبة ل�ضوق العمل الكويتي.

3. توزيع �ساعات العمل بني القطاعات املنظمة والقطاعات غري املنظمة

املنظمة،  نتاجية  االإ القطاعات  يف  باأجر  العاملني  �ضد  فراد  االأ دخول  على  ال�ضرائب  تتحيز   

مقابل اأولئك العاملني حل�ضابهم اخلا�ص، والعاملني يف القطاعات غري املنظمة.  وبالن�ضبة لو�ضع العمالة 

يف الكويت يف الوقت الراهن، فقد يرتتب على تطبيق �ضريبة دخل موؤثرة حتيز �ضد العمالة الكويتية، 

مقابل العمالة غري الكويتية. غري اأن �ضريبة الدخل ال�ضخ�ضي املقرتحة تعد منخف�ضة ن�ضبيا ف�ضال عن 

ارتباطها باإعفاءات وخ�ضومات وا�ضعة ن�ضبيا، مما يحد من اآثارها ال�ضلبية املحتملة على قطاعات العمل 
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الكبرية. كما يحقق انخفا�ص معدالت �ضريبة الدخل ميزة اإ�ضافية تتمثل يف عدم التاأثري �ضلبا على عدد 

اأو  القطاع املنزيل  العمل يف  العمل املنظمة، يف مقابل زيادة عدد �ضاعات  العمل يف قطاعات  �ضاعات 

نتاج  يف قطاعات االقت�ضاد اخلفي Underground Economy.  وكذلك عدم التاأثري على حجم االإ

املهارات.   متدنية  اأو  هام�ضية  عمالة  على  تعتمد  التي  املتدنية،  جور  االأ ذات  القطاعات  يف  التوظف  اأو 

وكانت درا�ضات اإح�ضائية �ضابقة قد دلت من خالل مقارنات بني عدة دول يف منت�ضف ت�ضعينات القرن 

املا�ضي، اأن زيادة يف �ضرائب الدخل ال�ضخ�ضي بن�ضبة 12.8% توؤدي اإىل خف�ص عدد �ضاعات العمل يف 

% من الرتاجع يف معدل  القطاعات املنظمة بنحو 122 �ضاعة يف ال�ضنة لكل فرد عامل، اأي ما معدله 4.9 

التوظف اإىل ال�ضكان.  واأنها تزيد من م�ضاهمة اقت�ضاد الظل يف الناجت املحلي االإجمايل بنحو 3.8 % 

.)www.nber.org املوقع االلكرتوين ،National Bureau of Economic Research :امل�ضدر(

4. توزيع عبء �سريبة الدخل ال�سخ�سي

املتوقع،  من  فان  اال�ضتثمار،  على  العائد  من  تقتطع  ال�ضركات  اأرباح  على  ال�ضريبة  اأن  حيث   

و عمالئها،  موظفيها  اإىل  ال�ضريبة  نقل عبء  على  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  تعمل  اأن  قل،  االأ على  نظريا 

فراد مما  حر احلقيقي لالأ ويوؤدي ذلك اإىل زيادة عبء ال�ضريبة على الدخل ال�ضخ�ضي، وانخفا�ص االأ

التي  العمل  اأو عدد �ضاعات  التوظف  العمل )عدد الراغبني يف  تاأثريا �ضلبيا على عر�ص  يحدث بدوره 

يرغبون يف ق�ضائها يف العمل(. وحيث اأن �ضريبة الدخل متثل انخفا�ضا يف  العائد على اال�ضتثمار كما 

اأ�ضرنا، فان من �ضاأن االنخفا�ص الن�ضبي يف اال�ضتثمار الناجت عن ذلك التقليل من الطلب على العمل 

)اأي التقليل من فر�ص العمل املعرو�ضة يف ال�ضوق(، مما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل انخفا�ص يف حجم 

التوظف. كما اأن من املتوقع اأن تدفع ال�ضركات تعوي�ضات اأجر اإ�ضافية للعمالة املاهرة للمحافظة على 

بقائها يف وظائفها، وخا�ضة منها تلك العمالة الوافدة للحد من فر�ص نزوحها اإىل فر�ص عمل بديلة يف 

عمال �ضيتحملون جزءا من عبء �ضريبة الدخل ال�ضخ�ضي، وخ�ضو�ضًا  دول جماورة، اأي اأن اأ�ضحاب االأ

بالن�ضبة ل�ضاغلي الوظائف القيادية والفنية.

النادرة  املهارات  يف  املحتمل  النق�ص  تعوي�ص  للدولة  فيمكن  العام،  القطاع  �ضعيد  على  اأما   

ب�ضبب فر�ص ال�ضريبة، من ح�ضيلة ال�ضريبة ذاتها، وذلك عن طريق زيادة رواتب واأجور هذه املهارات 

ل�ضمان عدم نزوحها من القطاعات االقت�ضادية واالجتماعية الهامة. 

تعتمد عملية اإعادة توزيع اأو نقل عبء �ضريبة الدخل ال�ضخ�ضي من �ضاحب العمل اإىل  العاملني   

اأو العك�ص، على املرونة ال�ضعرية الن�ضبية لكل من منحنى العر�ص والطلب على العمالة، وبالتايل فان هذا 
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قل مرونة  التوزيع �ضيختلف من قطاع اإىل اآخر ومن مهنة اإىل اأخرى. وتتحمل ال�ضريحة ذات املنحنى االأ

عبئًا اأكرب من ال�ضريحة ذات املنحنى املرن ن�ضبيا. وحيث اأن جانب العر�ص يف �ضوق العمل يت�ضم تقليديا 

بدرجة مرونة �ضعرية اأقل من جانب الطلب، فان اأي ا�ضتقطاع من دخل العمالة بن�ضبة معينة )%10) 

�ضيوؤدي اإىل انخفا�ص اأقل ن�ضبيًا يف عر�ص العمل.

 

نفاق على اخلدمات املجتمعية ح. اأثر حفز ال�سركات لالإ

يف  اخلا�ضة  لل�ضركات  االجتماعي  الدور  تعزيز  اإىل  توؤدي  اأن  املقرتحة  ال�ضريبة  �ضاأن  من   

اأو  الكويت  دولة  اإىل حكومة  توؤدى  التي  التربعات  القانون خ�ضم مبالغ  ت�ضمن م�ضروع  الكويت، حيث 

عانات التي توؤدى للهيئات  الهيئات واملوؤ�ض�ضات العاّمة من ال�ضريبة، وكذلك احلال بالن�ضبة للتربعات واالإ

وامل�ضت�ضفيات واجلمعيات اخلريية واالجتماعية الكويتية، ف�ضال عن خ�ضم مبالغ التاأمينات االجتماعية 

وال�ضحية ومعا�ضات التقاعد.

لغر�ص  املجتمعية  اخلدمات  على  نفاق  باالإ ال�ضركات  لقيام  امل�ضروع  يف  املحفزة  للعنا�ضر  ونظرا   

اخل�ضم من �ضريبة دخل ال�ضركات، فان جزءا من دخل ال�ضريبة �ضيتم اإنفاقه م�ضبقا من قبل قطاع ال�ضركات 

على م�ضروعات ذات عوائد ملمو�ضة واأخرى غري ملمو�ضة، مما يرتتب عليه حت�ضني يف البيئة املحلية ي�ضاهم 

يف حتقيق قيمة م�ضافة غري مبا�ضرة يف الناجت املحلي، ف�ضال عن تخفيف ال�ضغط على املالية العامة.  كما 

يعمل تر�ضيد اأوجه ال�ضرف من خالل تعزيز اأنظمة الرقابة على املال العام عند ا�ضتحداث هذه ال�ضريبة 

ثر ال�ضلبي على  على حتقيق زيادة يف عوائد النفقات احلكومية، وخا�ضة يف جماالت اال�ضتثمار. ومن ثم فان االأ

النمو االقت�ضادي �ضيكون حمدودا. من جانب اآخر، فان من �ضاأن ا�ضتحداث �ضريبة الدخل اأن يزيد من حر�ص 

نتاج وحت�ضني جودة  االإ الت�ضغيلي يف موؤ�ض�ضاتهم، وتطوير عنا�ضر  داء  االأ عمال على رفع م�ضتوى  اأ�ضحاب االأ

رباح. املنتجات، مبا يحقق زيادة ملمو�ضة يف القيمة امل�ضافة للتعوي�ص عن اأثر ال�ضريبة على االأ

عباء، مدخاًل  ومتثل ال�ضرائب بو�ضفها نوعًا من اأنواع امل�ضاركة الدميقراطية يف العوائد واالأ  

لل�ضعور  تعميق  من  عليه  تنطوي  ملا  العام  املال  على  ال�ضرائب  لدافعي  الرقابي  الدور  لتعزيز  اأ�ضا�ضيًا 

�ضرف  ومنافذ  قنوات  على  بالرقابة  االهتمام  دائرة  ات�ضاع  من  اإليه  توؤدي  وما  وامل�ضوؤولية،  باالنتماء 

موال العامة، ومن ثم على جودة اخلدمات العامة مثل خدمات التعليم العام واجلامعي واخلدمات  االأ

من وال�ضالمة، واإنتاجية املرافق التي تديرها الدولة مثل  ال�ضحية وخدمات الطرق واملوانئ، وخدمات االأ

اأداء اأجهزتها املختلفة.  اإنتاج الكهرباء واملاء ومرافق الربيد واالت�ضاالت وكذلك الرقابة على  مرافق 

وينتج عن حت�ضن اأداء اخلدمات العامة زيادة مبا�ضرة وغري مبا�ضرة يف عوائد ومنافع هذه اخلدمات.
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7. اخلال�سة

اأن م�ضروع قانون �ضريبة الدخل اجلديد املقرتح يف دولة الكويت يعد خطوة رئي�ضية  ال �ضك   

خرى  �ضالح املايل واالقت�ضادي يف البالد، وال ينبغي النظر اإليه منف�ضال عن اخلطوات االأ على طريق االإ

املطلوبة يف هذا ال�ضياق، �ضواء على �ضعيد �ضياغة نظام ت�ضعري عادل وكفوؤ للخدمات وال�ضلع العامة، 

دارية ومكافحة االحتكار  وحت�ضني جودة هذه ال�ضلع واخلدمات، اأو احلد من م�ضكالت البريوقراطية االإ

واإطالق املناف�ضة وتعزيز م�ضاهمة القطاع اخلا�ص يف الن�ضاط االقت�ضادي، واعتماد مبداأ ال�ضفافية يف 

داري.  اأنظمة العطاءات واملناق�ضات العامة، والق�ضاء على ظاهرة الف�ضاد املايل واالإ

اإىل ال�ضرائب كاأداة تنموية وتوزيعية، وكمورد رئي�ضي من  اإن عدم النظر بجدية يف املا�ضي   

�ضمولية يف  �ضريبية  �ضيا�ضات  لتطوير  اجلادة  املحاوالت  تغييب  اأو  غياب  ت�ضبب يف  قد  الدخل،  موارد 

البالد. مما نتج عنه ا�ضتمرار العمل ملدة ن�ضف قرن بقانون �ضريبة الدخل لعام 1955، والذي كان قد 

جنبية، وكذلك عدم تبني تو�ضيات البنك الدويل ع�ضية  اأعد اأ�ضا�ضا للتعامل مع دخول �ضركات النفط االأ

بتطوير نظام منف�ضل   1963 العام  و كذلك يف   1961 العام  ا�ضتقاللها يف  الكويت على  ح�ضول دولة 

م�ضروع  تطبيق  وعدم  النفطي،  القطاع  خارج  العاملة  ال�ضركات  على  تطبيقه  اإىل  لي�ضار  لل�ضرائب، 

جهود  فاإن  لذا  الثمانينيات.  عقد  من  ول  االأ الن�ضف  يف  �ضياغته  جرت  الذي  البديل،  الدخل  �ضريبة 

�ضالح ال�ضريبي خا�ضة تتطلب يف هذه املرحلة  �ضالح املايل واالقت�ضادي يف الكويت عامة وجهود االإ االإ

عمال متوا�ضال ومثابرة ا�ضتثنائية على طريق تطوير البنية الت�ضريعية لالقت�ضاد الكويتي. 

8. ملخ�س املناق�سات 

�ضالحي على بحوث من �ضاأنها اأن  ا�ضتهل النقا�ص، حيث ت�ضاءل د. و�ضاح هل قام هذا امل�ضروع االإ  

يرادات ال�ضريبة املحتملة؟ ت�ضمن جناعته وم�ضداقيته؟ وهل هناك تخمني الإ

�ضالح ال�ضريبي،  وقد رد املحا�ضر، باأن عدم اعتماد الدولة على بحوث كافية ميكن اأن يقو�ص م�ضروع االإ  

فاجتاه الدولة نحو م�ضت�ضار اأجنبي )املكتب الدويل للتوثيقات املالية( اأدى اإىل ن�ضخة اأوىل من امل�ضروع ت�ضم 

مور مع واقع دولة الكويت، والتي مت �ضطبها  العديد من الثغرات والتناق�ضات نظرًا لعدم مالءمة العديد من االأ

يف ما بعد. فقد كان من امل�ضتح�ضن االعتماد ولو جزئيًا على خربات وطنية  اأكرث اإملامًا بخا�ضيات الدولة.

الدولة  اإيرادات  2% من  اأقل من  فتمثل  ال�ضريبة اجلمركية احلالية،  يرادات  الإ بالن�ضبة  اأما   

واأقل من ذلك عند ارتفاع اأ�ضعار النفط. ونظرًا ل�ضعف الوعاء ال�ضريبي فان ال�ضريبة املزمع تطبيقها 

قد ال متثل 3.5% من اإيرادات الدولة.
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فراد لال�ضتثمار يف  وت�ضاءل د. اإبراهيم اأونور عما اإذا كان الزدواجية ال�ضريبة على ال�ضركات وت�ضجيع االأ

�ضوق املال اأثر �ضلبي على كفاءة �ضوق املال الكويتي؟

وكانت اإجابة الدكتور املجرن باأنه ال بد من التفريق بني ال�ضركات املحتجزة وال�ضركات املوزعة،   

فراد يف  فراد  مما قد يوؤدي اإىل تواجد اأكرب لالأ واأكد على تفادي امل�ضروع ال�ضريبة  املزدوجة على االأ

�ضوق املال.

ويف رده على ت�ضاوؤل الدكتور اأحمد الكواز عما اإذا كان هناك من ت�ضارب بني امل�ضروع ال�ضريبي   

لدولة الكويت ومت�ضي املنظمات الدولية كاملنظمة الدولية للتجارة نحو احلد من ال�ضريبة؟

اأ�ضار املحا�ضر اإىل اأن تعديالت �ضنة 2007، التي خف�ضت ن�ضبة ن�ضف ال�ضريبة على ال�ضركات   

جنبية من 55% اإىل 15% ياأتي جتاوبًا مع متطلبات املنظمة الدولية للتجارة، التي حتث على عدم  االأ

وىل كذلك فر�ص  جنبية من حيث ال�ضريبة. وت�ضتدعي هذه اخلطوة االأ التمييز بني ال�ضركات املحلية واالأ

�ضريبة بن�ضبة 15% على ال�ضركات املحلية كخطوة ثانية.

وعند ت�ضاوؤل الدكتور الكواز عن ت�ضور دولة الكويت لطرق �ضرف اإيرادات ال�ضرائب وهل من   

املجدي �ضرفها من طرف وزارة املالية ب�ضفة تخ�ض�ضية؟ 

اأهمية  اأظهر  قد  ال�ضريبي  �ضالح  االإ لفر�ص  اإعداده  الذي مت  اال�ضتبيان  باأن  املحا�ضر  اأجاب   

فراد مل�ضروع ال�ضريبة. طرق �ضرف العوائد ال�ضريبية يف حت�ضني اخلدمات يف مدى قبول االأ

حد املتدربني يف ما اإذا كان هذا امل�ضروع يعني ن�ضبة تدخل اأكرب من  ويف معر�ص اإجابته على ت�ضاوؤل الأ

عطاء القطاع اخلا�ص اأكرث م�ضاحة  خرية الإ طرف الدولة على عك�ص التوجهات امللحوظة يف ال�ضنوات االأ

يف االقت�ضاد؟

اأجاب املحا�ضر بان هناك تخوف من طرف ال�ضركات من م�ضروع ال�ضرائب، لذلك قد يتم   

تخفي�ص ن�ضبة ال�ضريبة من 15% اإىل %10.

ويف رده على �ضوؤال ملتدرب اآخر عما اإذا كانت منافع ال�ضريبة تعود بنف�ص القدر على املقيم   

والكويتي كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة مل�ضاواتهم يف دفعها؟

جدًا،  مهمة  ال�ضرائب  عوائد  على  اعتمادًا  اخلدمات  حت�ضني  فكرة  اأن  املجرن  الدكتور  قال   

ويرجع ذلك بالنفع على الكل مقيمًا كان اأو كويتيًا. فهنالك تاأكيد بانه حني يبداأ تطبيق القانون ال�ضريبي 

تتم امل�ضاواة الكاملة بني اجلميع.
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�ضتاذ را�ضد املطريي هل مت اأخذ الزكاة واخلم�ص بعني االعتبار يف ت�ضور هذا امل�ضروع  ويف �ضوؤال االأ  

�ضالمي يف هذا امل�ضروع؟ �ضالحي؟ كذلك هل ياأخذ بعني االعتبار نظام اال�ضتثمار االإ االإ

اأحد  �ضالح ال�ضريبي، كان  خذ بعني االعتبار للجانب ال�ضرعي يف االإ باأنه االأ اأجاب املحا�ضر   

زكاة  من  ال�ضرعية  دوات  واالأ ال�ضريبة  بني  اخللط  ال�ضرعية  اجلهات  لرف�ص  نظرًا  احل�ضا�ضة  النقاط 

فال  �ضالمي  االإ لالقت�ضاد  بالن�ضبة  اأما  الزكاة.  من  ال�ضريبة  هذه  ا�ضتبعاد  تقرر  فقد  لذلك،  وخم�ص، 

تعتمده الدول ال�ضريبية كمثال اقت�ضادي.

كفاءة  حل�ضاب  ال�ضريبي  الوعاء  قيا�ص  مت  ما  اإذا  عما  املعهد  يف  املتدربني  حد  الأ �ضوؤال  ويف   

ال�ضريبة؟

بيانات  اعتمدت  التي  املالية،  لوزارة  فا�ضلة  حماوالت  هناك  كانت  اأنه  املجرن  الدكتور  ذكر   

وزارة التخطيط ل�ضنة 2002 لقيا�ص الوعاء ال�ضريبي. ونظرَا لعدم وجود بيانات �ضفافة ال ميكن التحقق 

من مقدار الوعاء ال�ضريبي.

وعند �ضوؤاله من قبل متدرب اآخر عن ما هي تركيبة ال�ضريبة من حيث ن�ضبة ال�ضريبة املبا�ضرة   

والغري مبا�ضرة؟

اأجاب املحا�ضر بان هناك توافق بني �ضناع القرار للبدء بنوع واحد من ال�ضرائب اإما املبا�ضر   

اأو غري املبا�ضر . فاإذا ما دخل القانون اخلليجي اخلا�ص ب�ضريبة القيمة امل�ضافة عند 2012، فانه �ضوف 

يتم تاأجيل امل�ضروع الكويتي لعدة �ضنوات.

ويف �ضوؤال اأخري عن اآلية جمع ال�ضرائب؟  

اأجاب املحا�ضر بان هذا ال�ضوؤال يطرح نف�ضه بقوة نظرًا لعدم قدرة الدولة الكويتية على جمع   

م�ضتحقات الكهرباء واملاء على �ضبيل املثال، فكيف لها اأن جتمع ال�ضرائب؟ لذا فانه يجب اإيجاد اأدوات 

قانونية ملزمة لتحقيق ذلك مع اإيجاد جهاز �ضريبة فعال.
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