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ّ:ملخص
يثير هذا البحث شبهات عدم الدستورية التي تحيط بالصالحيات الممنوحة للمسؤول في     

لسنة  222الضريبة على القيمة المضافة، بموجب األمرين العسكريين اإلسرائيليين رقم )
م( الساري في المحافظات 0271لسنة  120لشمالية، ورقم )( الساري في المحافظات ا0271

 الجنوبية.
ويطرح البحث تساؤال  حول مدى تجاوز بعض الصالحيات للنطاق المحجوز للسلطتين      

 م. 0112التشريعية والقضائية، بموجب القانون األساسي )المعدل( لسنة 
 حيات، ولتحقيق هذا الهدفوتنبع أهمية البحث من كونه يهدف إلى ضبط هذه الصال     

البحثي فقد لجأ الباحث إلى المنهجين التحليلي والمقارن، حيث حلل النصوص وبحث في مدى 
توافقها مع التشريعات الوطنية األعلى، وتوقف عند موقف المشرع المصري وآراء المحكمة 

 الدستورية العليا في مثل هذه الصالحيات. 
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لعليا. الجهة التنفيذية ا مبحثين، يتناول األول صالحياتجرى تقسيم هذا البحث إلى و       
ويتعلق الثاني بشبهات عدم الدستورية المتعلقة ببعض هذه الصالحيات. وقد خلص البحث 
إلى نتائج من أهمها أن األمرين العسكريين قد أناطا بالمسؤول صالحيات وضع التنظيم الفني 

األساسي الفلسطيني، لذا تمثلت توصيتنا الرئيسة  ( من القانون 00الكامل لها، وهو ما يخالف )م
 في ضرورة إصدار قانون وطني للضريبة على القيمة المضافة.

 )دستورية، قانون، القيمة المضافة، الضريبة، المسؤول( الكلماتّالمفتاحية
Abstract: 
This research raises suspicions of unconstitutionality surrounding the 

powers granted to the official in the value-added tax، according to the 

two Israeli military orders no. (535 of 1976) in effect in the northern 

governorates، and no. (658 of 1976) in the southern governorates. 

The research raises a question about the extent of some of the powers 

exceeding the scope reserved for the legislative and judicial powers، 

according to the Basic Law (Amendment) of 2003.  

The importance of the research originates from the fact that it aims to 

control these powers، and to achieve this research goal، the researcher 

resorted to the analytical and comparative approaches where he 

analyzed the texts and researched their compatibility with the higher 

national legislations, and he stopped at the position of the Egyptian 

legislator and the views of the Supreme Constitutional Court in such 

powers. 

This research has been divided into two topics: the first deals with the 

powers of the higher executive. The second concerns suspicions of 

unconstitutionality regarding some of these powers. The research 

concluded the results of the most important of which are that the two 

military orders entrusted with the authority to put a complete technical 

regulation for it. Meanwhile, It is contrary to (Article 88) of the 

Palestinian Basic Law, so our main recommendation was the necessity 

of issuing a national law for value added tax. 

 

Key words: Constitutional, law, value added, tax, official 

 

ّ:المقدمة
حمى المشرع الدستوري الفلسطيني المكلف الضريبي من اعتداء اإلدارة الضريبية على     

( من 00ة الضريبة، الذي نصت عليه المادة )أمواله، وذلك من خالل ترسيخه مبدأ قانوني
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لغاؤها، 0112القانون األساسي المعدل لسنة  م: "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وا 
ال يكون إال بقانون، وال يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير األحوال المبينة في 

 القانون".
ذية إحالة بعض الصالحيات التشريعية والتنفيوقد دأبت غالبية التشريعات الضريبية على 

للسلطة التنفيذية، بهدف إضفاء المرونة على بعض الجوانب التنظيمية للضريبة، دون إخالل 
 ذلك بمبدأ قانونية الضريبة. 

 إشكاليةّالدراسة:
ي الضريبة ف تواجه هذه الدراسة إشكالية إحالة صالحيات تشريعية واسعة للسلطة التنفيذية     
لى القيمة المضافة، بصورة تجعل هذه اإلحالة متعارضة مع مبدأ قانونية الضريبة. وقد ع

استلزم لسبر غور هذه اإلشكالية إثارة إشكاليات بحثية أخرى، على نحو مدى جوازية استمرار 
( 00فرض هذه الضريبة من خالل األنظمة والتعليمات وليس القانون، ال سيما في ظل نص )م

 م.0112ساسي الفلسطيني المعدل لسنة من القانون األ
 أهميةّالدراسة:

 رغم الصلة المباشرة بين صالحيات الجهة التنفيذية العليا في الضريبة على القيمة المضافة     
والتنظيم الفني لهذه الضريبة، إال أن هذا الموضوع لم يلق  اهتماما  مناسبا  من الباحثين، ومن 

 كونه يسد نقصا  بحثيا  في هذا الموضوع رغم أهميته.هنا تنبع أهميته العلمية من 
أن لهذه الصالحيات عالقة مباشرة بمبدأي العدالة واليقين وتأثيرهما على مستوى االمتثال  كما

 الضريبي، وفي هذا تتجلى قيمته العملية.
ّأهدافّالدراسة:

ّتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف، منها:
يذية وصالحياتها في الضريبة على القيمة المضافة في تحديد الجهات التنف -0

 فلسطين.
تحديد مدى توافق الصالحيات المحالة إلى الجهات التنفيذية مع الضوابط  -0

 الدستورية لإلحالة.
البحث في شبهات عدم الدستورية فيما يتعلق بسريان نصوص مالية وعقابية  -2

 بموجب أنظمة.
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 بالمواد المتعلقة باألمور الجوهرية في البحث في شبهات عدم الدستورية الخاصة -1
 التنظيم الفني لهذه الضريبة.

الخروج بتوصيات بحثية من شأنها ضبط صالحيات السلطات التنفيذية في هذه  -2
 الضريبة.

 المنهجّالبحثيّللدراسة:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهجين، المنهج التحليلي الذي مكن الباحث من      

ص المتعلقة بتحديد المسؤول وصالحياته في ضوء األمرين العسكريين تحليل النصو 
لسنة  120اإلسرائيليين الساريين بشأن الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين، رقم )

م( بشأن تعديل قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية الساري في 0271
م( بشأن المكوس على األموال والخدمات 0271لسنة  222المحافظات الشمالية، ورقم )

الساري في المحافظات الجنوبية، وما بني عليهما من أنظمة وتعليمات، ومدى التزام هذه 
الصالحيات بالمبادئ الدستورية التي وضعها القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

 م.0112
ألوامر العسكرية في إحالتها كما استخدم الباحث المنهج المقارن إلثبات انحراف ا     

لصالحيات لم تجز التشريعات إحالتها، ولم تجر  إحالتها من ق ب ل المشرع الفلسطيني في 
م وتعديالته، وكذلك الحال 0111تشريعاته الضريبية مثل قانون الضريبة على الدخل لسنة 

م وضريبة 0112بالنسبة للمشرع المصري في تشريعاته الضريبية على نحو ضريبة الدخل لسنة 
، بل إن المحكمة الدستورية العليا المصرية وقفت في أحكامها 0101القيمة المضافة لسنة 

 بالمرصاد لنصوص اإلحالة التي ال تتوافق مع الدستور المصري. 
ّهيكلةّالدراسة:

 جرى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، هما:
ّاألول ّالضّرّ:المبحث ّفي ّالعليا ّالتنفيذية ّالجهة ّالمضافةّصالحيات ّالقيمة ّعلى يبة
ّوضوابطها.

ّتثارّبشأنهاّشبهةّعدمّالدستورية.النصوصّالتيّّ:المبحثّالثاني
ّ:ّالمبحثّاألول

ّصالحياتّالجهةّالتنفيذيةّالعلياّفيّالضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّوضوابطها
ّ
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ّتمهيد:
على القيمة  ةقبل الولوج إلى الصالحيات التي قررتها التشريعات السارية بشأن الضريب     

ية، مدى توافق اإلحالة مع ضوابطها الموضوعو  المضافة في فلسطين للجهة التنفيذية العليا،
فإنه ال بد بداية من تحديد السلطة المختصة بتنظيم الضريبة على القيمة المضافة بموجب 

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية السارية بشأن هذه الضريبة، وذلك على النحو التالي:
ّ:لمطلبّاألولا

ّ:السلطةّالمختصةّبتنظيمّالضريبةّعلىّالقيمةّالمضافة
شرع االحتالل العسكري اإلسرائيلي بمجرد احتالله لقطاع غزة والضفة الغربية سنة      
م بإصدار األوامر العسكرية الخاصة بالسلطات التنفيذية والتشريعية في هذه المناطق، 0217

م( الصادر عن قائد قوات جيش 0217( لسنة 22سكري رقم )ومن بين هذه األوامر )األمر الع
االحتالل في منطقة قطاع غزة وشمال سيناء، بشأن تعيينات قوانين الجمارك والمكوس، والذي 

ّبأنه صالحياتّهذاّ: "من عين من قبلي لمقتضى هذا األمر"، وحدد فيه عرفّالمسؤول
رى تخويلها لحكومة المنطقة أو بأنه: "يخول المسؤول كل تعيين وكل صالحية ج المسؤول

إلحدى سلطاتها أو ألي شخص بموجب قوانين الجمارك والمكوس أو بحكمها"، كما جرى 
: "الحكومة أو الحكومات التي عملت بوصفها سلطة قانونية في تعريفّحكومةّالمنطقةّبأنها

قم ألمر ر من خالل )اتعريفّالمسؤولّمنطقة قطاع غزة وشمال سيناء"، وقد تم التأكيد على 
، بأنه: "من يعين مسؤوال  1م(0271( بشأن المكوس على األموال والخدمات لسنة 222)

 م".0217( لسنة 22ألغراض األمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الجمارك والمكوس رقم )
المسؤولّبموجبّهذهّاألوامرّهوّأعلىّوفي ضوء هذه التعريفات، فإنه يتبين لنا أن      

 . والمنوطّبهّصالحياتّالحكومة، ريبيةسلطةّتنفيذيةّض
مع نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، باتت الصالحيات التشريعية للحكومة منظمة وّّّّّ

 م.0112( من القانون األساسي المعدل لسنة 70، 71، 10بموجب األحكام الواردة في المواد )
ن األساسي المعدل على أن: ( من القانو 10، نصت المادة )ففيماّيتعلقّباللوائحّالتنفيذية

توقيع واصدار اللوائح أو األنظمة التي يصادق عليها  -7"يمارس رئيس الوزراء ما يلي: 
م: "لمجلس 0112( من القانون األساسي المعدل لسنة 71مجلس الوزراء"، كما نصت المادة )

                                                           
 - 112/01 -212/77وامر أرقام: ، من مجموعة المناشير واألوامر، ومعدل باأل2277، ص22نشر بالعدد  - 1

720/01 ،070/02 – 202/07- 0101/21 
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صدار الل ح واتخاذ وائالوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وا 
 اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين".

ا على 10فقد نصت المادة ) يتعلقّبالقراراتّالوزاريةوفيما  ( من القانون األساسي المعدل أيض 
إصدار القرارات الالزمة في حدود اختصاصاته وفق ا  -1أنه: "يمارس رئيس الوزراء ما يلي: 

 للقانون".
ّيتعلقّبالتعليماتو ( من القانون األساسي المعدل على أنه: 70نصت المادة )، فقد فيما

"يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي: اإلشراف على سير العمل 
 في وزارته واصدار التعليمات الالزمة لذلك".

ومن حيث الجهة صاحبة الصالحية بإعداد والمصادقة على أو إقرار والتوقيع على اصدار 
للوائحّالتنفيذيةالثانوية، فإنه  التشريعات دل( صالحية ، فقد منح القانون األساسي )المعبالنسبّة

توقيعها واصدارها لمجلس الوزراء حين ا، ولرئيس الوزراء حينا آخر. أما المصادقة أو اإلقرار 
عن  ، فهي تصدروفيماّيتعلقّبالقراراتّالوزاريةفهي من اختصاص مجلس الوزراء دائم ا. 

 التعليمات( من القانون األساسي )المعدل(. وبخصوص 10/1زراء وفق ا  للمادة )رئيس الو 
 .1( من القانون األساسي )المعدل(70فهي من صالحية الوزير وفق ا للمادة )

وفي ضوء هذه الصالحيات، يجب أن تتم إعادة قراءة إحالة الصالحيات الواردة للمسؤول      
 لضريبة على القيمة المضافة في فلسطين، من خالل أمرين:في األوامر واألنظمة السارية في ا

الّيصحّأنّيعاملّمديرّعامّضريبةّالقيمةّالمضافةّعلىّأنهّوحدهّالمقصودّّ:األمرّاألول
ّبالمسؤول:

من الخطأ الجسيم ما يجري التعامل به واقعي ا بأن المقصود بلفظ "المسؤول" في هذه الضريبة، 
سكري لألمر الع ا؛ ألن هذا المسؤول دانت له )وفق  مة المضافةهو مدير عام الضريبة على القي

المشار إليه( كافة سلطات الحكومة، وهو ما فيه تجاوز للحدود التي رسمها المشرع الفلسطيني 
 للسلطات المختلفة.

ّضرورةّضبطّصالحياتّالسلطةّالتنفيذية:ّ:األمرّالثاني
درسة موالمراسيم الحكومية واإلدارية، وقد فرقت ال بد من التفرقة بين المراسيم القانونية       

"بوردو، ليون دوغي، روجيه بونار، غاستون جيز"، بينها: فالمراسيم القانونية فقط هي التي 

                                                           
 .00-00م، ص0111جامعة بير زيت،  -انظر، دليل صياغة التشريعات الثانوية، معهد الحقوق  - 1
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، وحتى 1تعتبر قوانين حقيقية، أما المراسيم الحكومية واإلدارية فمجرد أعمال تنظيمية أو أنظمة
على إحالة قانونية فإنها تكون محكومة بعدة اعتبارات، بالنسبة لهذه األخيرة إذا ما تمت بناء  

ال أن تقوم السلطة التشريعية كما تشاء بتوجيه السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات وضع 
تشريعات ثانوية، كما أن هناك موضوعات ال يجوز لجهة أخرى غير السلطة التشريعية 

 .2ص السلطة التشريعية وحدهاوضعها، على اعتبار أنها موضوعات أساسية من اختصا
منح بموجب التشريعات الضريبية على وجه الخصوص، تأتي إما في والصالحيات التي ت     

إطار التفويض أو اإلسناد، لذا ال بد وأن يتم االلتزام بحدود هذا التفويض أو اإلسناد، وبالتالي 
ات التي س على الصالحيفإنه ال يجوز للمسؤول التوسع في صالحيات لم تسند إليه أو القيا

، كما ال يجوز للمسؤول المفوض الوارد صفته في القانون أن يفوض غيره في 3اسندت إليه
، كما أن المفوض يلتزم  إصدار ما فوض من أجله، وأي تفويض في هذا الشأن يقع باطال 

 .4بحدود التفويض المتمثلة في نطاقه الموضوعي والزمني
من سالمة األنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة طوال الفترة وبناء عليه، ال بد من التحقق 

عي، ، للتأكد من التزامها بقواعد التدرج التشري-ما بعد صدور القانون األساسيسي   ال–السابقة 
وذلك بأن تكون األحكام الواردة فيها الزمـة لتنفيـذ القانون، وأال يكون من شأنها تعديل القانون 

اء من تنفيـذه، أو تجاهل بعض أحكـامه، والتزام اللوائح بالقواعد التي فرضها أو تعطيله أو اإلعف
القانون والتزام التعليمات لألحكام التي وضعتها اللوائح، كما يجب من التيقن من مراعاة القوانين 

 .5واللوائح والتعليمات لقواعد االختصاص التي حددها المشرع الدستوري 
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 وما بعدها. 002م، ص0200جامعة طنطا، -على مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 
 .01 -00حول اللوائح التنفيذية للقوانين، مرجع سابق، ص راجع حول هذا الموضوع، معن إدعيس، تقرير - 5
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ّ:المطلبّالثاني
ّ:لصالحياتّالمحالةّإلىّالجهةّالتنفيذيةّمعّضوابطّاإلحالةمدىّتوافقّا

وضع دليل صياغة التشريعات الثانوية عدة ضوابط إلحالة سلطة تشريعية للجهة التنفيذية، 
 :1منها

 أن تكون اإلحالة خاصة بوضع تشريعات ثانوية وليس تشريعات تنظيمية. -0
توري، هذا االختصاص الدس أن تكون الجهة المحال إليها سن التشريع الثانوي تملك -0

فال يجوز أن يطلب من وزير إصدار اللوائح التنفيذية ألنه من اختصاص مجلس 
 الوزراء وليس من اختصاص جهة أدنى.

 أن يتم تحديد الموضوع الواجب تنظيمه بموجب التشريع الثانوي قدر اإلمكان. -2
مة يتوجب م عاأال تحيل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية موضوعات وأحكا -1

 أن يتم تنظيمها بموجب القانون.
 أال تتم اإلحالة إلى السلطة التنفيذية بوضع أحكام مالية ال يتضمنها القانون. -2
( من القانون األساسي 02أال تتم اإلحالة بوضع أحكام جزائية عامة لنص )م -1

ال إ)المعدل(: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، وال جريمة وال عقوبة 
 بنص قانوني، وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي".

كما يراعى في وضع تشريعات ثانوية تنفيذية أن تكون الجهة التي يتوجب أن يصدر التشريع 
الثانوي عنها متناسبة في الهرمية مع أهمية الموضوع المراد تنظيمه: إذا كان الموضوع المراد 

ن يقوم بذلك مجلس الوزراء بموجب الئحة تنظيمه على درجة كبيرة من األهمية فينصح أ
تنفيذية. أما إذا كان موضوع التشريع الثانوي أقل أهمية فيتم تنظيمه بموجب قرار وزاري. وفي 
حالة كونه قليل األهمية وذا طبيعة فنية ومتخصصة بنشاط معين من نشاطات اإلدارة فإنه يتم 

 .2تنظيمه بموجب تعليمات
ا م    ن ضوابط إصدار التشريع الثانوي وحدوده، فإننا نتوقف عند وبعد أن أوجزنا بعض 

الصالحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية المختصة "المسؤول" في األمرين العسكريين الصادرين 
( الساري في المحافظات الجنوبية، ورقم 222بشأن المكوس على األموال والخدمات رقم )

                                                           
ير جامعة ب -لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع: راجع، دليل صياغة التشريعات الثانوية، معهد الحقوق  - 1

 .20-00م، ص0111زيت، 
 .22م، ص0111جامعة بير زيت،  -راجع، دليل صياغة التشريعات الثانوية، معهد الحقوق  - 2
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المكوس على المنتجات المحلية الساري في ( بشأن تعديل قانون الرسوم الجمركية و 120)
المحافظات الشمالية. ويمكننا تقسيم هذه الصالحيات موضوعي ا إلى نوعين، النوع األول يتعلق 

 بتحديد سعر الضريبة، والثاني يتعلق بالتنظيم الفني للضريبة على القيمة المضافة:
ّالصالحياتّالتشريعيةّالمتعلقةّبسعرّالضريبة:ّ:أوالًّ

 جب ما ورد في األمرين المشار إليهما، فإن للمسؤول ما يلي:بمو   
أن يحدد في نظام يصدره المقدار المفروض من الضريبة على كل ما يعقد من  -0

 .1الصفقات
تحديد مقدار الضريبة بنسبة مئوية من ثمن األموال والخدمات أو بمبلغ مقطوع،  -0

يبة ه أن يقرر الضر وباإلضافة إلى ذلك فإنه يجوز للمسؤول بموجب نظام يصدر 
 .2على القيمة المضافة بمقدار واحد من ثمن الصفقة

يجوز له في نظام يصدره أن يفرض الضريبة بنسبة مئوية من األجور التي دفعها  -2
إذا رأى المسؤول أن ثمة بعض الفروع التي ال  المشتغل ومن الربح الذي حققه،

 3ة.نحو المؤسسات المالييمكن فيها معرفة ثمن الخدمة بصورة جلية واضحة، على 
ّالصالحياتّالتشريعيةّالمتعلقةّبالتنظيمّالفنيّللضريبةّعلىّالقيمةّالمضافة:ّ:ثانًيا

 يجوز للمسؤول في نظام يصدره القيام بما يلي:      
يتعلقّبالخ صم: -0 يكون له صالحية إصدار تعليمات بشأن واجب تنظيم سجالت  فيمّا

 لقسم منهم، بما في ذلك حق إصدار "فواتير حسابية لجميع المكلفين بالضريبة أو
الضريبة" التي يحق لمستلمها بالشروط المقررة أن يخصم الضريبة المضافة التي 
جرى دفعها من الضرائب المطلوب من المكلف دفعها، إذا كانت مثبتة في فاتورة 

. وكذلك يكون له صالحية إصدار تعليمات بشأن 4الضريبة الصادرة حسب األصول
. عالوة على صالحية إصداره 5الضرائب األخرى التي تقررت بموجب نظامخصم 

 .6تعليمات تقضي بعدم إمكان خصم النوع الذي يحدده من ضريبة المدخالت
                                                           

 (.0م، المادة )0271 والخدمات لسنة( بشأن المكوس على األموال 222األمر العسكري رقم ) - 1
 (.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة)222األمر العسكري رقم ) - 2
 (2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 3
 /أ(.2شأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )( ب222األمر العسكري رقم ) - 4
 /ب(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 5
 /ج(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 6



 

178 
 

يتعلقّبتحديدّقيمةّالوعاءّالضريبيّوقواعدّدفعّالضريبة -0 أن يصدر  : يكون لهفيمّا
اعد المتعلقة بدفع . وأن يصدر القو 1القواعد المتعلقة باحتساب أثمان الصفقات

الضريبة، وتقديم الكشوف عنها، وأن يحدد واجب دفع الفوائد والغرامات عن التأخر 
في الدفع، والتأخر في تقديم الكشوف والتخلف عن تنظيم السجالت الحسابية حسب 

 .2األصول
: فإن له أن يصدر تعليمات بشأن طرق تحديد فيماّيتعلقّبطرقّتقديرّالضريبة -2

امتنع المكلف عن دفعها إذا تخلف عن تقديم كشف حسب األصول، الضريبة التي 
وكذلك أن يصدر تعليمات بشأن طرق التقدير إذا اقتنع بعدم صحة الكشف الذي 

 .3قدمه المكلف بالضريبة
ّواالعتراضّعليه: -1 ّفيّالتقدير ّيتعلقّبطرقّالمعارضة  فإن له أن يصدر فيما

 .4رارات التقديرتعليمات بشأن طرق المعارضة واالعتراض على ق
 .5فإن له أن يقرر طرق جباية الضريبة فيماّيتعلقّبطرقّالتحصيل: -2
فإن له أن يقرر اإلعفاء من دفع الضريبة،  فيماّيتعلقّبحاالتّاإلعفاءّوالخصم: -1

 .6وأن يقرر حاالت خصم ضريبة المدخالت في الضريبة على القيمة المضافة 
 .7ص العقابيةفإن له أن يقرر النصو  فيماّيتعلقّبالعقاب: -7
يتعلقّبالتعليماتّالتنفيذية -0 نفيذ : فإن له أن يصدر التعليمات األخرى الالزمة لتفيمّا

 .8هذا األمر 
ّة:م  هميتبين لنا عدد من المالحظات ال وفي ضوء الصالحيات السابقة فإنه

- ّ ّاألولى: ، واألنظمة -تجاوز ا–إذا أنزلنا األوامر العسكرية منزلة القوانين المالحظة
ا–عسكرية منزلة اللوائح التنفيذية ال ة القرارات والتعليمات العسكرية منزلّ،-تجاوز ا أيض 

                                                           
 /د(.2مات، المادة )( بشأن المكوس على األموال والخد222األمر العسكري رقم ) - 1
 /هـ(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 2
 /و(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 3
 /ز(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 4
 /ح(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222ر العسكري رقم )األم - 5
 /ط(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 6
 /ي(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 7
 /ي/)أ((.2كوس على األموال والخدمات، المادة )( بشأن الم222األمر العسكري رقم ) - 8
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ا–الوزارية  ، فإن هذا يعني أنه قد جرت إحالة تنظيم األمور الجوهرية -تجاوز ا أيض 
)كتحديد سعر الضريبة، وطرق الخصم، وطرق التقدير...وغيرها(، بموجب األوامر 

بي سكرية التي هي بمثابة لوائح تنفيذية، وقد ذهب الفقه الضريالعسكرية إلى األنظمة الع
ال يقبل أن ت ستغ ل الالئحة التنفيذية للقانون الضريبي، في في هذا الشأن إلى أنه: "

تقرير بعض األحكام الموضوعية أو اإلجرائية، التي قد تؤدي إلى التعدي على النطاق 
بة ك التي تؤدي إلى زيادة سعر الضريالمحجوز للسلطة التشريعية أو القضائية، كتل

ن كان ظاهر النص يوحي بأن الغرض من  على بعض المنتجات أو السلع، حتى وا 
هذه اإلجراءات هو تيسير تطبيق أحكام القانون؛ ألن االختصاص بتحديد سعر 
الضريبة محجوز بنص القانون وحده دون أية أداة أدنى، لما له من أهمية وتأثير على 

امة واالقتصادية في المجتمع، وتضمين اللوائح مثل هذه القواعد ينطوي على الحياة الع
 .1غصب للدستور، وهو ما ال يجوز"

فاإلحالة يجب أن تكون محكومة باعتبارات معينة، ال أن تقوم السلطة التشريعية، كما     
انت من كتشاء، بتوجيه السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات وضع تشريعات ثانوية، سواء 

اختصاصها أم من اختصاص غيرها. كما أن هناك موضوعات ال يجوز لجهة أخرى غير 
السلطة التشريعية وضعها، على اعتبار أنها موضوعات أساسية هي من اختصاص السلطة 

 .2التشريعية وحدها
جهة لوبالتالي، فإن اإلحالة المشار إليها في األمور الجوهرية في ضريبة القيمة المضافة، إلى ا

ا عن أصول التشريع الضريبي،  المختصة بإصدار األنظمة والتعليمات، تعد في ذاتها خروج 
ا على ضوابط اإلحالة؛ ذلك أن األمر العسكري الذي جرت اإلحالة بموجبه، لم يتضمن  وخروج 
ا لهذه األمور الجوهرية، بحيث يجري وضع لوائح تنفيذية بناء عليها.  أحكام ا عامة توفر أساس 

في ظل غياب عملية نقل الصالحيات المذكورة في أوامر وأنظمة مالحظةّالثانية:ّال -
الضريبة على القيمة المضافة، فإن تحديد الجهات المختصة، ومن ستؤول إليه 
صالحيات المسؤول أمر بالغ التعقيد، حيث يصعب التحقق من أن الجهة المحال 

ا، فعلى سبيلإليها سن التشريع الثانوي تملك هذا االختصاص الد المثال:  ستوري أساس 
ال يجوز أن يطلب من وزير إصدار اللوائح التنفيذية ألنه من اختصاص مجلس 

                                                           
 222د/ رمضان صديق، الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص - 1
 .07م، ص0111جامعة بير زيت،  -دليل صياغة التشريعات الثانوية، معهد الحقوق  - 2
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الوزراء وليس من اختصاص جهة أدنى، ورغم ذلك فإن الواقع العملي يشير إلى وجود 
 إشكاليات بهذا الخصوص على نحو ما سنبين في هذا البحث.

، ريعي للضريبة على القيمة المضافة على النحو السابقالتنظيم التشالمالحظةّالثالثةّ: -
( من القانون األساسي )المعدل(: "فرض الضرائب العامة 00يخالف ما نصت عليه )م

لغاؤها، ال يكون إال بقانون، وال يعفى أحد من أدائها كلها أو  والرسوم، وتعديلها وا 
( من القانون 02لف )مكما أنه يخاّبعضها، في غير األحوال المبينة في القانون".

األساسي )المعدل(: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، وال جريمة وال عقوبة 
 إال بنص قانوني، وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي".

ن جرى التعامل معه على أنه قانون تجاوز ا-وبالتالي فإن األمر العسكري  إال أنه  ،-حتى وا 
صة "المسؤول" صالحية فرض هذه الضريبة وتعديلها والنص على ترك للجهة التنفيذية المخت

حاالت اإلعفاء منها، وكذلك أن يقرر النصوص العقابية بشأن مخالفتها بموجب أنظمة 
وتعليمات، وهي أدوات تشريعية أقل من األداة التي حددها القانون األساسي الفلسطيني، ومن 

تعليمات تصدر بناء على اإلحالة الواردة في األمر ثم فإن أي الئحة تنفيذية أو قرار وزاري أو 
 العسكري بشأنها سيكون مآله إلى البطالن.

 :المبحثّالثاني
ّالنصوصّالتيّتثارّبشأنهاّشبهةّعدمّالدستورية

ّتمهيد:-
على حماية المواطنين من فرض الضرائب بشكل  1حرصت غالبية الدساتير المقارنة     

ا لتي لم تضع دستور ا مكتوب ا على نحو المملكة المتحدة، نجدهتعسفي عليهم، وحتى في الدول ا
 noتحترم مبدأ المشروعية منذ زمن بعيد، على أساس "عدم فرض ضرائب دون تمثيل 

taxation without representation والذي تم تقديمه في "Magna Carta  في عام
حقوق، التي تنص على أنه م في عريضة ال0100م، وقد تم تكرار هذا المبدأ في عام 0002

"ال يجوز إجبار أي شخص على تقديم عطية أو قرض أو تبرع أو ضريبة أو ما شابه ذلك ، 
 دون موافقة مشتركة بموجب قانون صادر عن البرلمان". 

                                                           
 ي، والدستور الفرنسي وكذا المصري  واألردني... وغيرها.على نحو القانون األساسي الفلسطين - 1
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ويعتبر هذا المبدأ هو أحد الركائز األساسية للديمقراطيات الغربية، حيث أن الموافقة على      
ة مثلي دافعيها في البرلمان تعتبر الضمانة الديمقراطية ضد الضرائب التعسفيدفع الضرائب من م
  .1من قبل الحكومة

وتنبع أهمية مثل هذه المبادئ الدستورية من كونها تشكل حصن ا منيع ا من اعتداء الحكومات     
ق سعلى الملكية الخاصة للمواطنين، لذا فإن إجراءات فرض الضرائب وتحصيلها ال بد وأن يت

ت نتناول شبهامع هذه المبادئ، دون وجود أي شبهة دستورية في أي من  هذه اإلجراءات، و 
عدم الدستورية التي تحيط ببعض صالحيات الجهة المختصة "المسؤول في النظام"، من خالل 

 المطلبين التاليين:
ّ:المطلبّاألول

ّ:شبهاتّعدمّالدستوريةّفيّالنصوصّالماليةّوالعقابية
مشرع الدستوري الفلسطيني نطاق النصوص المالية والعقابية للمشرع وحده دون حجز ال     

غيره من الجهات وبأداة ال تقل عن قانون، حيث نص على أنه: "العقوبة شخصية، وتمنع 
، 2العقوبات الجماعية، وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني، وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي"

لغاؤها، ال يكون إال بقانون..."كما نص على أن: "فرض ا ، 3لضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وا 
ويبقى السؤال البحثي: هل نصوص األوامر واألنظمة العسكرية قد التزمت باألحكام الدستورية، 

 أم أنها خالفتها؟ ونجيب على هذا السؤال على النحو التالي:
ّالجهةّالمختصةّبتحديدّسعرّالضريبة:ّّ:أوالًّ

حول مسألة االختصاص التشريعي  4بداية، ال بد من اإلشارة إلى اختالف مواقف الدساتير      
في فرض الضريبة، فمنها ما يسمح للسلطة التشريعية بإسناد إصدار بعض قوانين الضرائب 
للسلطة التنفيذية، ويتخذ القانون في هذه الحالة شكل مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية. ومن 

يشترط أن يكون للضرائب أساس قانوني صادر عن ممثلي الشعب مع السماح الدساتير ما 
بإسناد إصدار اللوائح المتعلقة ببعض الموضوعات للسلطة التنفيذية، وفي هذه الحالة ال بد أن 
يراعي قانون الضريبة تحديد القواعد الثابتة وذكر عناصرها األساسية، وتشتمل هذه العناصر 

                                                           
1 - James Otis، Tax Law Design and Drafting (volume 1; International Monetary Fund: 

1996; Victor Thuronyi، ed.) 

Chapter 2، Legal Framework for Taxation، P.4 
 .(02م، )م0112القانون األساسي )المعدل( لسنة  - 2
 (.00م، )م0112القانون األساسي المعدل لسنة  - 3

4- look: Ibid، P.3. 
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 دفع الضرائب، ووعاء الضريبة، والواقعة المنشئة لها، ومعدالتها، والقواعدعلى: تحديد المكلفين ب
سلطة ئحة التنفيذية التي تصدر من قبل الاألساسية لعمل اإلدارة. مع ترك بعض التفاصيل لال  
 التنفيذية للحكومة وفق ا لإلطار الذي حدده القانون.

نية تجاه الغالب، حيث اشترط مبدأ قانو وقد أخذ القانون األساسي الفلسطيني )المعدل(، باال    
لغاء الضرائب  الضريبة العامة، بأن جعل القانون هو األداة التي يتم من خاللها فرض وتعديل وا 

حاالت اإلعفاء الكلي أو الجزئي منها إلى القانون، حيث نص على  بإسنادالعامة، مع االكتفاء 
لغ ن اؤها، ال يكون إال بقانون، وال يعفى أحد مأن: "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وا 

 .1أدائها كلها أو بعضها، في غير األحوال المبينة في القانون"
ومما ال خالف حوله أن الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب العامة التي حدد       

لغائها وتعديلها، ذلك أنه جرى تعريفها بأنها: " ريبة مفروضة ضالقانون األساسي أداة فرضها وا 
على كافة التصرفات، إال ما استثني منها بنص، وتفرض على الزيادة في القيمة، في مختلف 
مراحل تداولها وصوال  للمستهلك النهائي، مع تطبيق نظامي التعويض على الحدود والخصم 

 .2الكامل فيها"
افة يعادل المض ومع افتراض أن األمر العسكري الساري بشأن فرض الضريبة على القيمة     

القانون، فإن السؤال يدور حول مدى جواز إحالة صالحية تحديد سعر هذه الضريبة العامة 
، والذي قد يقول البعض أنه 3للجهة التنفيذية المختصة "المسؤول في النظام"، من خالل نظام

ون نيعادل الالئحة التنفيذية؟! وقد استمر العمل بموجب هذه اإلحالة حتى بعد صدور القا
األساسي الفلسطيني، حيث اعتبر مجلس الوزراء الجهة المختصة بتحديد سعر هذه الضريبة 

م بموجب قراره رقم 0112سنة  %01إلى  %07وتعديلها، فقام بخفض سعر الضريبة من 
 م.0112( لسنة 020)

وألن القانون األساسي الفلسطيني حين تبنى االتجاه القاضي بمبدأ قانونية الضريبة،  
ه على أال تفرض الضريبة العامة بأداة أقل من قانون، فإنه ألزم المشرع بضرورة تحديد بنص

القواعد الثابتة للضريبة، وكذلك عناصرها األساسية، ويأتي في مقدمة هذه العناصر سعر 
                                                           

 (.00م، )م0112القانون األساسي المعدل لسنة  - 1
ة طنطا، جامع–وائل يوسف نصار، الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  - 2

 .01م، ص0100
م، الساري 0202-2712م والمستبدل بالنظام لسنة 0271-2712دمات لسنة نظام المكوس على األموال والخ - 3

 في األراضي الفلسطينية.
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الضريبة، وقد أكد على ذلك، المواقف العديدة من أحكام المحاكم الدستورية وآراء الفقه الضريبي، 
دت المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامها، على عدم مشروعية حيث أك

لغائها للسلطة التشريعية وحدها، وال يجوز  التفويض فيما هو محجوز بنطاق فرضها وتعديلها وا 
أن تنزل هذه السلطة عن اختصاصها بتفويض منها إلى السلطة التنفيذية، ألنه صار أصال  

اعاته، كما ال يجوز ترك أمر تحديد وعاء الضريبة طليق ا، بيد القائمين على دستوري ا يتعين مر 
ا من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة واليتها  تنفيذ القانون، ألن ذلك يعد في حقيقته إعراض 
األصلية، في تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها؛ وألن نقل مسؤوليتها إلى السلطة 

طة ها في ذلك، يمس ببنيان الضريبة التي فرضها القانون، ويشرك تلك السلالتنفيذية وتفويض
 .1في إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها

م، 0227مارس  00بتاريخ  P.5كما قررت المحكمة الدستورية لالتحاد الروسي في قرارها رقم 
لضرائب إلى الضمانات األساسية التي ينص عليها القانون أنه: "تتم إحالة المبادئ العامة ل

االتحادي، بما في ذلك مراعاة األحكام األساسية للنظام الدستوري والقوانين، وكذلك الحقوق 
 .2ومبادئ الفيدرالية في االتحاد الروسي" لألفراد،األساسية 
ن الضريبي، القانو  إلى ربط مبدأ قانونية الضريبة بمبدأ ذاتية رجال القانون  بعضذهب و 

حيث تتجلى ذاتية القانون الضريبي في تعيين المشرع لدين الضريبة تعيين ا وافي ا، وتحديد سعر 
ا دقيق ا، وتنظيم حقوق وامتيازات اإلدارة الضريبية ، كما أن فرض الضرائب وفق ا 3الضريبة تحديد 

ا من األساسيات، منها أنه ال يمكن فر   ض الضريبة إال إذا نصلسيادة القانون يتطلب عدد 
القانون على ذلك، مع خضوع سلطة إصدار القوانين الضريبية للقيود القانونية المتعلقة بالمبادئ 

؛ لذا ال يقبل أن ت ستغ ل الالئحة التنفيذية 4الدستورية وغيرها من المبادئ القانونية األساسية
يبة على تزيد من سعر الضر  للقانون الضريبي، في تقرير بعض القواعد اإلجرائية، التي قد

بعض المنتجات أو السلع، ولو كان ظاهر النص يوحي بأن الغرض من هذه اإلجراءات هو 
                                                           

لمراجعة هذه األحكام الدستورية انظر، د/ رمضان صديق، بعض النصوص الضريبية المشتبه فيها دستوري ا على  - 1
 -الضرائبالجمعية المصرية للمالية و  -ضريبيةضوء األحكام الحديثة للمحكمة الدستورية العليا، مجلة البحوث المالية وال

 .000-012م، ص0101مصر، نوفمبر/ ديسمبر 
2 - Alexander V. Demin، Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social 

Sciences، 2 (2011 4)، P.192 
 .20-22م، ص0211ه، بدون دار نشر، د/ قدري نقوال عطيه،  ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتانظر،  - 3

4 - James Otis، Tax Law Design and Drafting (volume 1; International Monetary Fund: 

1996; Victor Thuronyi، ed.) 

Chapter 2، Legal Framework for Taxation، P.1 
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تيسير تطبيق أحكام القانون؛ ألن االختصاص بتحديد سعر الضريبة محجوز بنص القانون 
مجتمع، ي الوحده دون أية أداة أدنى، لما له من أهمية وتأثير على الحياة العامة واالقتصادية ف
 .1وتضمين اللوائح مثل هذه القواعد ينطوي على غصب الدستور، وهو ما ال يجوز

ومن خالل ما سبق، فإننا نرى بأن صالحية الجهة التنفيذية المختصة "المسؤول" بأن       
تحدد في نظام: المقدار المفروض من الضريبة على كل ما يعقد من الصفقات، أو بنسبة 

موال والخدمات أو بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية ومبلغ مقطوع مع ا، وجواز مئوية من ثمن األ
تقرير الضريبة على القيمة المضافة بمقدار واحد من ثمن الصفقة، وجواز فرض الضريبة على 
المؤسسات المالية بنسبة مئوية من األجور. جميعها صالحيات تقع في حمأة عدم الدستورية، 

، يبة الذي يشكل أحد العناصر األساسية للضريبة على القيمة المضافةكونها تتعلق بمقدار الضر 
والمحجوز نطاقها للسلطة التشريعية وحدها دون غيرها، وبأداة ال تقل عن قانون بحسب ما 

 ( من القانون األساسي.00قررته )م
ّتصةّبوضعّاألحكامّالجزائية:خالجهةّالمّ:ثانًيا
جزاءات أن المشرع هو الذي يحتكر سلطتي التجريم يقصد بمبدأ مشروعية الجرائم وال     

والجزاءات في المجتمع، فال جريمة سواء بالفعل أو الترك وكذلك الجزاءات المقررة لها هي من 
خلق المشرع، لذا يتعين الرجوع إلى النصوص التشريعية لمعرفة كل فعل أو ترك يعد جريمة، 

ن بعضها اتها التشريعية والقضائية والتنفيذية عويرتبط هذا المبدأ بظهور الدولة واستقالل سلط
 .2البعض
ورغم إقرار المشرع الدستوري الفلسطيني مبدأ قانونية العقوبة بنص القانون األساسي على      
حاطته بعض اإلجراءات الماسة بالحقوق والحريات 3"...الّعقوبةّإالّبنصّقانوني..."أنه: ، وا 

القبضّّ"الّيجوزنحو ما ورد في القانون األساسي بأنه: الشخصية بالحماية الدستورية، على 
علىّأحدّأوّتفتيشهّأوّحبسهّأوّتقييدّحريتهّبأيّقيدّأوّمنعهّمنّالتنقلّإالّبأمرّقضائيّ

يقررّبنظامّ أناألمر العسكري محل الدراسة، منح للمسؤول ّإال أن.4ّوفًقاّألحكامّالقانون"
"كلّمنّتخلفّأ( على أن: 2اد وأكد في البند )(، بل ع2وفق ا للبند )ي/ النصوصّالعقابية

                                                           
 .222م، ص0117لنهضة العربية، طد/ رمضان صديق، الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي، دار ا - 1
 وما بعدها. 1م، ص0102، 0راجع، د/ ساهر الوليد، األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، ط - 2
 (.02القانون األساسي )المعدل(، )م - 3
 (.00القانون األساسي )المعدل(، )م - 4
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عنّمراعاةّأحكامّالنظامّالصادرّبمقتضىّهذاّاألمرّوالتيّنصّالنظامّعلىّأنّالتخلفّعنّ
مراعاتهاّيشكلّجريمة،ّيعاقبّبالعقوبةّالمقررةّفيّالنظامّبشرطّأالّتزيدّعنّالحبسّلمدةّ

لى ال  من السلطة التنفيذية ع، ومن جانبنا نرى أن هذين النصين يعتبرا تغو خمسّسنوات"
اختصاصات السلطة التشريعية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية، لمخالفتهما المواد المشار إليها 

ّفي القانون األساسي المعدل.
دفعّالبعضّبماّقررتهّالمحكمةّالدستوريةّالعلياّالمصريةّّّّّ ذّا بأن: "األصل  1في حكمهاوا 

من الدستور على أن:  11لتشريعية، بموجب نص المادة كون التجريم والعقاب بيد السلطة ا
"ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون". فإن التفويض بالتشريع الذي يتناول بعض جوانب 
ا لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد االختصاص إلى  التجريم والعقاب، يعد توكيد 

ا السلطة د أفعاال  تعد جرائم وعقابها العتبارات تقدرهالسلطة التنفيذية بإصدار قرارات الئحية تحد
 التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها".

هناك اختالف بين نص القانون األساسي الفلسطيني والنص ونردّعلىّهذاّالرأيّبقولناّأنّ
ال عقوبة إال " ع الدستوري الفلسطيني نص على أنه:المقابل له في الدستور المصري، فالمشر  

بنص قانوني"، فيما نص القانون الدستوري المصري على أنه: "ال جريمة وال عقوبة إال بناء 
 على قانون".

وحين ينص المشرع الدستوري على أنه: "ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون"، فإنه      
ئحية تجرم إصدار قرارات البيكون جائز ا قيام المشرع بإسناد االختصاص إلى السلطة التنفيذية 

وتحدد عقوبتها، طالما أن السلطة التشريعية قد قدرت االعتبارات ووضعت الحدود في  أفعاال  
القانون الصادر عنها، أما حين ينص المشرع الدستوري على أنه ال عقوبة إال بنص قانوني، 

 ة وعقوبتها. فإنه في هذه الحالة ال يجوز االكتفاء برسم الحدود القانونية للجريم
حالته صالحية تحديد األفعال المجرمة وعقوبتها،  وبتقييم نص األمر العسكري )محل الدراسة( وا 
للجهة التنفيذية المختصة "المسؤول"، يعد مخالفة صريحة للنص المشار إليه أعاله في القانون 

 األساسي الفلسطيني. 

                                                           
 01. نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم  0220مارس سنة  7قضائية دستورية ، جلسة  7لسنة  12القضية رقم  - 1

 م.0/1/0220بتاريخ 
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وسيع ة التنفيذية لهذه الصالحيات في تويكفينا في هذا المقام اإلشارة إلى استغالل السلط    
حدود الجزاءات المقررة على المكلفين بموجب األنظمة، بصورة أضحى من العبث مقارنتها 
 بالتشريعات المقارنة، وقد تنوعت هذه الجزاءات بين إدارية ومالية وحبسية، ومن صور ذلك:

ّالعقوباتّاإلدارية:-0
ة على القيمة المضافة العديد من العقوبات قررت األنظمة المعمول بها بشأن الضريب 

 اإلدارية التي يمكن للمسؤول اتخاذها، ومن هذه العقوبات:
 .1تقديمّالمكلفّضماناتّبدفعّكلّدينّوتنفيذّأحكامّالقانونّواألنظمة: -أ
اشتراطّتوقيعّالمسؤولّعلىّالفواتيرّوشهاداتّاإلرساليةّأوّأيّمستندّآخرّيقررهّ -ب

 . 2عّأوّتأديةّالخدمةّفيّأعمالهالمسؤول،ّقبلّنقلّالبضائ
ّللمشتغلّبحظرّإصدارّفواتيرّضريبية،ّوجوازيةّحظرهاّخاللّ -د وجوبّتوجيهّإنذارًا

، في حال تخلف شخص عن تنظيم 3شهرّمنّتبليغّاإلنذار . ويكون اإلنذار وجوبي 
دفاتر حسابية أو قيود حسبما يتقرر، أو أنه بصورة تنحرف انحراف ا جوهري ا عن أحكام 

النظام ونظام تنظيم الدفاتر الحسابية، غير أن حظر إصدار فواتير الضريبة على هذا 
 المشتغل خالل شهر من تبليغه اإلنذار، مسألة جوازية للمسؤول.

إلى حين دفع المشتغل كل الدين المستحق حبسّالبضائعّمنّقبلّسلطةّالجماركّ -ه
 . 4قديمهاعليه بموجب هذا النظام، أو إلى حين تقديم الكشوف الملزم بت

فللمسؤول أن يصدر هذه العقوبة ولو غيابي ا،  منعّالمغادرةّمنّالسفرّوحجزّاألموال: -و
إذا ط لب  من المكلف دفع الضريبة المستحقة عليه، أو بتقديم ضمانة بدفعها، أو بتقديم 

. كما أجيز للمسؤول القيام بنفس 5كشف، ولكنه تخلف عن القيام بما هو مطلوب منه
 -خمس أشخاص على األكثر–دير فعال في الشركة قليلة األعضاء األمر ضد كل م

                                                           
م، الساري في األراضي 0202-2712م والمستبدل بالنظام لسنة 0271-2712نظام المكوس على األموال والخدمات لسنة  - 1

 (.0/أ/002الفلسطينية، )م
 (.0/أ/002النظام نفسه، )م - 2
 /أ(.001النظام نفسه، )م - 3
 (.007نفسه، )مالنظام  - 4
 /أ(.000النظام نفسه، )م - 5



 

187 
 

من سلطة االقتراع  %01أو كل مدير أعمال فيها، أو كل عضو يحوز أسهم ا تمنحه 
 .1فيها، أو ملكيته ذات النسبة من رأسمالها في حال تصفيتها

تجاهلّأيةّصفقةّوهميةّأوّمصطنعةّأوّإنّإحدىّغاياتهاّاألساسيةّهيّاالمتناعّ -ز
 . 2نّدفعّالضريبةّأوّتخفيضهاّبصورةّغيرّالئقةع

ا ارتكب جريمة بموجب القانون أو  فرضّغراماتّإدارية: -ح إذا تبين للمسؤول أن شخص 
( أو 010عدا الجرائم التي تسري عليها أحكام )م–األنظمة الصادرة بمقتضاه 

، بدون قصد التهرب من دفع الضريبة، أو بقصد التهرب من دفع ضريبة -(012)م
. ويفهم 3شيكل، فيجوز له أن يفرض عليه غرامة إدارية 007021بمبلغ ال يزيد على 

من هذا النص، أن المسؤول هو من يقرر مقدار الغرامة اإلدارية، في الحاالت 
 المذكورة. 

ّالعقوباتّالمالية:ّ-0
ّتنقسم الغرامات المالية الواردة في األنظمة السارية بحسب نوعها إلى:

وهي غرامة جوازية للمسؤول أن يقررها على  يرّفيّتقديمّالكشف:غرامةّعنّالتأخ -أ
المكلف، إذا تخلف عن تقديم الكشف الدوري، في الموعد المحدد له، وتخلف كذلك 
عن تقديم كشف مؤقت. فإذا تحقق ذلك، جاز للمسؤول أن يلزمه بدفع غرامة متأخرات 

 .4شيكال  عن كل أسبوعين أو عن كل جزء منهما 001مقدارها 
ّالمحدد -ب ّالتخلفّعنّالدفعّفيّالموعد : عند عدم دفع الضريبة في الموعد غرامة

من مبلغ الدين المتأخر عن كل  %0.2المحدد، تضاف لها غرامة متأخرات مقدارها 
، وهو 6، عالوة على فروق االرتباط والفوائد المقررة5أسبوع، أو عن كل جزء من أسبوع

ؤول تعد وجوبية، وال يملك المس -الغرامات السابقةبخالف –ما يفهم منه أن هذه الغرامة 

                                                           
 /ب(.000النظام نفسه، )م - 1
 (.020النظام نفسه، )م - 2
م، الساري 0202-2712م والمستبدل بالنظام لسنة 0271-2712نظام المكوس على األموال والخدمات لسنة  -3

 (.001في األراضي الفلسطينية، )م
 (.010النظام نفسه، )م - 4
 (.012سه، )مالنظام نف - 5
 (.011النظام نفسه، ) - 6
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صالحية التنازل عنها، وهو ما يفسر استثناء هذه الحالة من الغرامات اإلدارية، التي 
 ( من النظام، مع االكتفاء بالغرامة المالية الوجوبية المقررة.001قررتها )م

ّدفاتر:ّ -د ّتنظيم ّعن ّالتخلف ة التقدير؛ وهي غرامة وجوبية الفرض جوازي غرامة
فالمسؤول يقررها على المكلف بما ال يقل عن المبلغ الذي حدده النظام شهري ا، وفي 

من مجموع أثمان الصفقات أو  %0ذات الوقت أجاز له النظام أن يفرض غرامة 
مجموع األجور واألرباح، وذلك في حال تخلف المكلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية 

ا النظام وفي نظام تنظيم الدفاتر الحسابية، أو نظمها أو القيود حسب ما تقرر في هذ
 . 1بصورة تنحرف انحراف ا جوهري ا عما قررته األحكام، بحسب ما نصت عليه

( من النظام المعمول به في فلسطين فروق 011عرفت )م فروقّاالرتباطّوالفوائد: -ه
مبلغ دل الاالرتباط والفوائد، بأنها: "إضافة تضاف إلى المبلغ المبحوث عنه، تعا

المذكور مضروب ا بمقدار ارتفاع الجدول في المدة المبحوث عنها"، "وبإضافة فائدة 
سنوي ا عن المبلغ المبحوث عنه، بعد أن أضيفت إليه فروق االرتباط  %1مقدارها 

( من 011المذكورة، أو بنسبة أخرى يحددها المسؤول بإعالن..."، وقد حددت )م
ضافة فروق االرتباط والفوائد، وهما: حالة عدم دفع النظام المعمول به، حالت ي إ

الضريبة في الموعد المحدد، وحالة تأجيل دفعها من قبل المسؤول. وتسري مدة 
 (.017االحتساب من هذين الموعدين، إال في حاالت خاصة حددتها )م

من العقوبات المالية؛ كونها تتضمن: نفقات  -برأينا–وهي تعتبر  نفقاتّالجباية: -و
اية، ونفقات حجز البضائع وحفظها وعرضها للبيع بالمزاد، أو بالمقادير التالية، الجب

( عن كل إشعار بطلب دفع الضريبة أو  01(: )010أيهما أكبر وفق ا للمادة ) شيكال 
( عن توقيع حجز. 07تفويض أو إصدار أمر ببيع أموال. ) ( عن  11) شيكال  شيكال 
 ضائع المحجوزة. كل يوم أو جزء من اليوم، عن حفظ الب

م وتعديالته، تتجلى لنا 0202لسنة  02وبتطبيق قانون جباية الضرائب البريطاني رقم     
بعض المالحظات، التي تؤكد أن نفقات وتكاليف الجباية تمثل عقوبة مالية، حيث إنها تأخذ 

ادها، دذات حكم الدين الضريبي والفوائد والغرامات وفروق االرتباط، وبالتالي يجوز ألجل س
ذا لم يكن مالك ا  حجز المقتنيات واألموال المنقولة لمدة يومين، ومن ثم بيعها بالمزاد العلني، وا 
لما يكفي منها، جاز الحجز على أمواله غير المنقولة، فإذا لم يوجد ما يكفي، جاز الحجز 
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أن يسقط  ن على بدل إيجاراته، وديونه المستحقة له، وربع مرتبه، فإذا لم يوجد جاز حبسه، دو 
هذا الحبس التزاماته بدفع المبالغ المستحقة عليه. كما أن مقدارها قد حدد بحد  أدنى، وهو: 

( عن كل إشعار بطلب دفع الضريبة أو تفويض أو إصدار أمر ببيع أموال، و) 01)  07شيكال 
( عن توقيع الحجز، و) ( عن كل يوم أو جزء من اليوم، عن حفظ البضائع  11شيكال  شيكال 

لمحجوزة، فإذا كانت النفقات الفعلية أكبر من ذلك جرى احتساب النفقات على المبلغ األكبر، ا
 دون تحديد حد  أقصى.

 العقوباتّالحبسية: -3
أورد النظام المعمول به ثالث درجات لعقوبة الحبس، في الفصل السادس عشر منه، حددتها 

 (، وهي على النحو التالي:000( مكرر، )م000(، )م000)م
عقوبة الواردة للجرائم الواردة في النظام بصفة عامة: الحبس لمدة سنة أو غرامة ال -أ

 شيكل...، أو بكلتا العقوبتين. 111111بمقدار 
العقوبة المشددة بسبب القصد "التهرب" أو جرائم نوعية محددة: الحبس لمدة ثالث  -ب

 ا.شيكل...، أو بكلتا العقوبتين مع   0111111سنوات، أو بغرامة مقدارها 
العقوبة الواردة على مخالفة أحكام في النظام ولم يجري تحديد عقوبة لها/ الحبس  -ج

ا. 011111مدة ثالثة أشهر أو بغرامة مقدارها   شيكل، أو بكلتا العقوبتين مع 
ّ:المطلبّالثاني

ّشبهاتّعدمّدستوريةّالموادّالمتعلقةّباألمورّالجوهريةّفيّالضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّ
ة تطبيق الضريبة، بمدى إحكام تنظيمها تشريعي ا، ويأتي في إطار هذا التنظيم يرتبط سالم

تعيين وعاء الضريبة تعيين ا دقيق ا؛ وقد رأت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن على القانون 
الضريبي أن يعين وعاء الضريبة أو قاعدتها تعيين ا دقيق ا، ألن ذلك يؤدي إلى الوصول إلى 

لحقيقي للمال الذي تحمل به الضريبة، كما تشترط أن يكون هذا الوعاء محقق ا ليس التقدير ا
محتمال  وال ممكن ا فقط، وأن يستند تقديره إلى أسس واقعية ال افتراضية وال حكمية، وأن يكون 

ا ا ال متسع ا وال فضفاض  ألن في التعيين الدقيق لوعاء الضريبة ضمان لتحقيق العدالة  ؛محدد 
عية التي يقوم عليها النظام الضريبي، تلك العدالة التي تصون مال الممول من انتزاعه االجتما

تحت ستار ضريبة غير مشروعة، وتحمي حق الخزانة من الضياع جراء وعاء محل للتنازع 
 .1واالختالف
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وعلى هذا، يقع مخالف ا للدستور أي إحالة صادرة عن المشرع القانوني ألي جهة تنفيذية      
تعلقت هذه اإلحالة بتعيين الدين الضريبي، كون هذا التعيين يندرج تحت النص الدستوري  إذا

والذي ال يكون إال بقانون، وقد سبق ذكر أن اختصاصات هذا الفرض  "فرضّالضريبة"
محجوزة للمشرع وحده، كما أن أداته محصورة في القانون دون أية أداة أدنى سواء كانت نظم ا 

مات، ونتناول فيما يلي صورتين لإلحالة المتعلقة بأمور جوهرية في الضريبة أو لوائح أو تعلي
 على القيمة المضافة إلى األنظمة والتعليمات.

ّاإلحالةّالمتعلقةّبتعيينّوعاءّالضريبة:ّ:أوالًّ
من األمور التي ترتبط بتعيين دين الضريبة، تحديد حاالت الخصم واإلعفاء، وكذلك      

ضريبة في حال امتنع المكلف عن دفعها أو تخلف عن تقديم كشفه حسب تحديد طرق تقدير ال
األصول، أو قدمها غير صحيحة، فهذه األمور ال يجوز تنظيم قواعدها وأحكامها بموجب 
نما يجب وضع أحكامها من خالل القانون ذاته أو تنظيمها بموجب لوائح صادرة  تعليمات، وا 

ا إلى القانون، ال ارتهن المكلف للقرارات التحكمية التي ستنتج عن عن مجلس الوزراء استناد   وا 
 التعليمات الصادرة بخصوصها، ويمكننا إيضاح ذلك على النحو اآلتي: 

هو الذي يمنح المكلف الحق في تنزيل أو استرداد ما سبق دفعه من ضرائب على  لخصما
افة، يمة المضالقيمة المضافة عن مدخالته، مما يستحق عن مبيعاته من الضريبة على الق

وفق ا للشروط واألوضاع التي يحددها القانون؛ لذا لم تترك التشريعات المقارنة إقرار حاالته 
نما نصت عليه في القانون ذاته، على نحو تنظيم قانون الضريبة على القيمة  للوائح التنفيذية، وا 

ل الخامس، م، لحاالت الخصم واإلعفاء والرد من خالل الفص0101المضافة المصري لسنة 
وكذلك تنظيم الفصل الثالث من قانون الرسوم على رقم األعمال الجزائري "عمليات الحسم"، 

م، بشأن الضريبة على القيمة 0111كما اهتم مجلس االتحاد األوروبي في توجيهاته لسنة 
 .1المضافة، بالنص على نظام الخصم وحاالته

اء ترك تنظيم الخ صم واالعفقد  -ل الدراسةمح-المقابل فإننا نجد األمر العسكري في و       
للمسؤول، وترك له أن يقرر اإلعفاء من دفع الضريبة، وحاالت خصم ضريبة المدخالت في 

خصمّّتقضيّبعدمّإمكانالضريبة على القيمة المضافة، كما أعطاه صالحية إصداره تعليمات 

                                                           
1- THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION، on the common system of value added 

tax، COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC، of 28 November 2006.   
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إلعفاء متروك لصالحية وهذا يعني أن الخصم وا. 1النوعّالذيّيحددهّمنّضريبةّالمدخالت
 المسؤول بموجب هذا األمر، ومن ثم فهو ينظمها بتعليمات وليس بقانون أو حتى لوائح.

ولقد أدى هذا الخلل التشريعي إلى تالعب اإلدارة الضريبية بأحكام الخصم أكثر من مرة،     
ومن صور ذلك إصدار مدير عام ضريبة القيمة المضافة في رام الله التعميم 

ا إلى تعميم مدير عام الجمارك والضريبة  2/01/0101م بتاريخ 11/01/0101رقم م، )استناد 
م، وبموافقة وزير المالية الفلسطيني(، والقاضي بعدم االعتراف بضريبة 2/0/0110بتاريخ 

المدخالت لقطاع الخردة، وهو ما دفع البعض إلى الطعن على هذا القرار أمام محكمة العدل 
م. غير أن اإلدارة تداركت 0/00/0101بتاريخ  010/0101بالدعوى رقم  رام الله -العليا

ضعف موقفها القانوني وقررت سحب القرار قبل فصل المحكمة في الدعوى، والعودة إلى 
اعترافها بفواتير مدخالت هذا القطاع مرة أخرى، الستباق صدور حكم قضائي بشأن هذه 

 الصالحية.
ا، تعامل اإلدارة الضريبية ومن صور استغالل اإلدارة ا      لضريبية لهذا الخلل التشريعي أيض 

في غزة مع فواتير المشاريع التي تمول من قبل المانحين على أنها معفاة، رغم أنها كانت 
ام ل منذ بداية السلطة الفلسطينية على أنها صفرية،  ضريبة بمعنى أنها تستحق خصم ال-ت ع 

م من قبل اإلدارة الضريبية في 0102امل معها منذ عام ، وصار التع-التي جرى دفعها مسبق ا
أي أنها ال تستحق خصم الضرائب السابق دفعها، –قطاع غزة على أنها معفاة وليست صفرية 

واالقتصار على إعفائها من الضريبة المفروضة عليها في آخر مرحلة فقط، دون خصم ما 
قتها حافظات الجنوبية( اشترطت موافسبق دفعه من ضريبة، بل إن اإلدارة الضريبية في )الم

 .2المسبقة على أن يكون المشروع معفي ا
ّبإجراءاتّالمعارضةّواالعتراض:ّاإلحالةّالمتعلقةّ:ثانًيا

إذا كانت من المبادئ التي رسختها أحكام القضاء المصري، على اختالف درجاته، أن لجان 
تشكيلها  بهذه الصفة توجب أن يحاط التقدير لجان إدارية ذات والية واختصاص قضائيين، فإنها

ا  بالضمانات الكافية لتوفير الثقة لدى المتخاصمين أمامها، فال يصح أن يشمل تشكيلها أحد 

                                                           
 /ط(.2( بشأن المكوس على األموال والخدمات، المادة )222األمر العسكري رقم ) - 1
مقالة للسيد/ عوني الباشا، وكيل وزارة المالية المساعد )قطاع غزة(: )الفواتير الضريبية بين المعفاة والصفرية(،  - 2

م، 0101، مارس 02بة المحاسبين والمدققين الفلسطينية، عدد والمنشورة في مجلة المحاسب الفلسطيني، الصادرة عن نقا
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من موظفي اإلدارة الضريبية الذين كان لهم عمل إيجابي في التقدير موضوع النزاع المطروح 
ية؛ كونها إدارية وليست قضائ ، غير أن هذه الصفة وتلك الطبيعة، ال تخرج اللجان عن1عليها

فغاية المشرع من إنشائها، كما يشير أستاذنا الدكتور/ عبد الباسط وفا: "هو فتح طريق التظلم 
اإلداري، وليس درجة من درجات التقاضي، والقول بغير ذلك معناه أن فض المنازعات 

محكمة  -دائيةالمحكمة االبت -الضريبية بالطريق القضائي يجري على ثالث درجات )الطعن
 .2االستئناف( وذلك بخالف نظام التقاضي المطبق في مصر"

ومحاولة فض المنازعة الضريبية إداري ا على النحو السابق، ال تحول بين المكلف  
والتجائه إلى قاضيه الطبيعي لفض المنازعة قضائي ا، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا 

من قانون الضريبة العامة -( 07ائها بعدم دستورية )مالمصرية على هذا الفهم، من خالل قض
قبل تعديلها، لما تضمنته من فرض نظام التحكيم على المكلف،  -م0222على المبيعات لسنة 

 .3قبل لجوئه لقاضيه الطبيعي
المقابل، يثير النظام المعمول به بشأن الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين في و  

المعارضة واالعتراض، فللمسؤول أن ينظم إجراءات المعارضة  إشكاليات خاصة بطبيعة
واالعتراض من خالل تعليمات يصدرها بهذا الشأن بموجب ما أحيلت له من صالحيات، ومن 

، زد على -محل الدراسة–( من النظام المعمول به 20هنا فإن المعارضة إجراء توضحه )م
ليس أمام لجنة مختصة، وهو ما يتعارض ذلك أن هذا اإلجراء يتم أمام المسؤول الضريبي و 

 مع حياديته المفترضة. 
وكذلك الشأن بالنسبة للجنة االعتراض التي تمثل مرحلة استئناف، فقد جرى تنظيم التوجه لها 

، وهي تقابل محكمة استئناف قضايا -محل الدراسة–( من النظام المعمول به 21بموجب )م
ك   محتلة ل إبان االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية الضريبة الدخل، وهذه اللجنة كانت ت ش 

م، والذي كان ينص على أنه: 0270( لسنة 112م، بموجب أمر عسكري رقم )0217سنة 
عدد من األشخاص على أن يكون من بينهم ذوي األهلية الحقوقية -0"يعين قائد المنطقة: 

( ليكون مشرف ا على لجان 0البند ) أحد المذكورين في-0ليكونوا أعضاء في لجان االعتراض. 
                                                           

م، المطبعة 0221، 0كمال عبد الرحمن الجرف، المبادئ القانونية في األحكام الضرائبية، المجموعة الرابعة، ط - 1
 .11، ص21المنيرية باألزهر/ ج.م.ع، ص

 .22بية، دون سنة نشر، صد/ عبد الباسط وفا، المنازعات الضريبية، دار النهضة العر  - 2
، 0فايز اللمساوي، د/ أشرف اللمساوي، مجموعة اللمساوي القانونية في التعليق على قانون ضريبة المبيعات،ج - 3
 .000م، ص0110، 1ط
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يعين المشرف هيئات ثالثية، من بين أعضاء لجان االعتراض؛ لتؤلف كل -2االعتراض. 
 واحدة منها لجنة اعتراض ...".

غير أنه بعد قيام السلطة الفلسطينية، لم تعد لجان االعتراض تشكل الستبدالها بالمحاكم 
جراء ات التقاضي المتعلقة بهذا الشأن، كما لم تعد ل أحكام المدنية، ومع ذلك لم تحدد قواعد وا 

على غرار ضريبة الدخل التي حددت الوالية القضائية في محكمة استئناف -النظام المعمول به 
، فبقيت النصوص على حالها، ومن ثم لم يعد هناك مجال  للجوء إال -قضايا ضريبة الدخل

( من القانون 21دعاوى حقوقية، بموجب )ملمحاكم البداية للنظر في مثل هذه الدعاوى ك
التقاضي حق مصون ومكفول  -0م، والتي تنص على أنه: "0112األساسي المعدل لسنة 

للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات 
تحصين يحظر النص في القوانين على -0التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 

( من قانون السلطة القضائية رقم 01أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء..."، ونص )م
م: "تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إال ما استثني بنص 0110( لسنة 0)

( من قانون أصول 10/م0خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع األشخاص"، كما نصت )
م، على أنه: "تكون محكمة البداية صاحبة الوالية 0110مدنية والتجارية لسنة المحاكمات ال

 ".العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي ال تدخل في اختصاص محكمة الصلح
ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام، أن الباحث لم يعثر على سابقة قضائية واحدة،     

ة، الموضوعي في قضية متعلقة بالضريبة على القيمة المضاف يمكن االستدالل بها على الفصل
بل إن مدير عام الضريبة على القيمة المضافة في غزة يرى بأن دائرة االعتراض تقوم بحل 
جميع القضايا المتنازع عليها، وأنها تقوم بتشكيل لجان اعتراض داخلي إذا لزم األمر دون 

 .1حاجة اللجوء إلى لجان اعتراض أو محاكم
عموم ا، أظهر إعادة بناء النظامين القانوني والقضائي بعد قيام السلطة الفلسطينية، اإلشكاليات 
الكبيرة المتعلقة بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة الحالي، ال سيما فيما يتعلق بأحكام 

ون عاالعتراض والطعن فيها، ذلك أن لجان االعتراض كانت الجهة المختصة بالنظر في الط
المقدمة على تقدير إدارة الضريبة على القيمة المضافة، وكان تشكيلها يتم بصورة مباشرة من 
الحاكم العسكري، وتتكون من هيئة مستقلة عن إدارة الضريبة على القيمة المضافة، 

                                                           
أ/ عوني الباشا "وكيل مساعد وزارة المالية" المسؤول عن إدارة الضريبة على القيمة المضافة في قطاع غزة،  - 1

 م.00/7/0101ية بتاريخ: مقابلة شخص
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وصالحياتها هي النظر كلجان تقدير يمكنها زيادة التقدير السابق أو خفضه أو إبقائه، بحسب 
صاحبة والية أصلية مستقلة في التقدير، وتجريه بهذا الوصف ال بصفتها لجنة تابعة رؤيتها ك

 لإلدارة الضريبية إداري ا.
وبعد قيام السلطة الفلسطينية لم يعد هناك وجود للحاكم العسكري، ولم تعد تشكل لجان 

تطلب ي االعتراض في المناطق، وأحيلت اختصاصات هذه اللجان للمحاكم المدنية، وهو ما كان
معالجة تشريعية لهذا النظام، مع تحديد المحاكم المختصة بالنظر في الطعون، وتشكيل لجان 
طعن إداري بدال  من لجان االعتراض، على مستوى إدارة الضريبة على القيمة المضافة على 

في رام الله  001غرار ما جرى بشأن ضريبة الدخل، ويتضح من قرار محكمة النقض رقم 
 .1م نقض مدني22/0111م في القضية رقم: 00/2/0111بتاريخ: 

م الصادر 0101( لسنة 002ورغم أن صدور قانون إنشاء محكمة الجمارك بالقرار بقانون رقم )
م، والتي تختص نوعي ا بالفصل في قضايا ضريبة 02/00/0101في مدينة رام الله بتاريخ: 

 أن هذا األمر ال يمتد إلى المحافظاتالقيمة المضافة، يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح، إال 
الجنوبية، حيث تنحصر والية هذه المحكمة جغرافي ا بالمحافظات الشمالية دون المحافظات 

 الجنوبية، بموجب قرار إنشائها.
إننا نرى أن تنظيم أحكام وقواعد المعارضة واالعتراض من األمور الجوهرية في أي        

تم من حماية للمكلفين؛ لذا فإنه من غير الجائز دستوري ا أن تتشريع ضريبي، لما تنضوي عليه 
إحالة هذا التنظيم للسلطة التنفيذية على نحو ما جرى في األمر العسكري الساري بشأن الضريبة 

  على القيمة المضافة.
ّ:الخاتمة

 انتهى الباحث من هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، يجملها فيما يلي:
ّلنتائج:اّ:أوالًّ

أدى استمرار فرض الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين بموجب األوامر  -
واألنظمة العسكرية اإلسرائيلية إلى إشكاليات عديدة السيما بعد صدور القانون 

                                                           
جاء في نص هذا القرار المتعلق باستئناف قضايا ضريبة الدخل: "أن اللجنة االعتراضية ترفع توصياتها لقائد  - 1

الجيش اإلسرائيلي، األمر الذي أصبح غير وارد في ظل صالحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، وبذا فإن تطبيق تلك 
وهو ما نراه ينطبق على وضع لجان االعتراض المنصوص عليها في نظام الضريبة على  األوامر العسكرية غير وارد"،

 القيمة المضافة، ذلك أن الحديث يدور حول ذات اللجان.
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م، حيث تقع العديد من النصوص في حمأة شبهة 0110األساسي الفلسطيني سنة 
ذه هالمسؤول وصالحياته بموجب يات عدم الدستورية، السيما تلك المتعلقة بمسؤول

 األوامر.
المسؤول في األمر العسكري بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لفظ يطلق على  -

أعالها ذلك المناط به إصدار اللوائح، ثالثة مستويات عليا في السلطة التنفيذية، 
وأدناها  ئحية،وأوسطها ذلك المناط به سلطة إصدار القرارات اإلدارية التنظيمية أو الال

ذلك المناط به سلطة إصدار القرارات التنفيذية للقوانين واألنظمة والتعليمات، وبالتالي 
 من الخطأ الجسيم اعتبار أن المقصود بالمسؤول هو مدير ضريبة القيمة المضافة.

لم ينظم األمر العسكري الساري بشأن الضريبة على القيمة المضافة األحكام الجوهرية  -
نما  والعناصر األساسية لهذه الضريبة المفروضة على نحو سعرها وتنظيمها الفني، وا 

أناط صالحية وضع هذه األحكام والعناصر بالمسؤول من خالل إصداره األنظمة 
 والتعليمات بشأنها.

هناك شبهات عدم دستورية تدور حول: ترك تحديد سعر الضريبة للمسؤول، وما يتعلق  -
لمنشئة لها وما يتعلق بغيرها من األنظمة الموضوعية في بوعاء الضريبة أو الواقعة ا

الضريبة على القيمة المضافة كنظم المعارضة واالعتراض، وكذلك ما يتعلق بسلطة 
 وضع التشريعات العقابية المتعلقة بها.

ّالتوصيات:ّ:ثانًيا
نوصي أصحاب الحق في تحريك الدعوى أمام القضاء الدستوري برفع دعوى عدم  -

لنصوص المتعلقة بمسؤولية المسؤول وصالحياته في الضريبة على القيمة دستورية ا
 المضافة، وما يترتب عليها من أنظمة وتعليمات وقرارات.

ضرورة سن قانون وطني للضريبة على القيمة المضافة في فلسطين يراعي المبادئ  -
 الدستورية التي تضمنها القانون األساسي الفلسطيني.

ات المسؤول في الضريبة على القيمة المضافة، وتوزيعها على إعادة النظر في صالحي -
المستويات الثالث: مجلس الوزراء، وزير المالية، مدير عام الضريبة على القيمة 
المضافة. مع وقف العمل بالنصوص العقابية الصادرة في هذه األنظمة لتعارضها مع 

 مبدأ قانونية العقوبة.
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ة باالعتراض، ومنح والية النظر في قضايا ضرورة وقف العمل بالنصوص المتعلق -
ضريبة القيمة المضافة لمحكمة البداية في المحافظات الجنوبية باعتبارها صاحبة 

م، 0110الوالية العامة وفق ا ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 
محكمة  لعات المتعلقة بهذه الضريبة، إلى حين تشكيوذلك للفصل في كافة المناز 

 مختصة على غرار المحافظات الشمالية.
ّ:المراجع

ّالكتب:ّ:أوالًّ
إكرامي بسيوني خطاب، المبادئ العامة للقانون في أحكام المحكمة الدستورية  -

 م.0،0100العليا بشأن التشريعات الضريبية، بدون دار نشر، ط
، ن رمضان صديق، الضريبة على القيمة المضافة في التشريع المصري والمقار  -

 م.0107دار النهضة العربية بالقاهرة، ط
رمضان صديق، الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي، دار النهضة  -

 م.0117العربية، ط
، بدون دار نشر، 0ساهر الوليد، األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، ط -

 م.0102
 بية، دون سنة نشر.عبد الباسط وفا، المنازعات الضريبية، دار النهضة العر  -
عوني الباشا، الفواتير الضريبية بين المعفاة والصفرية، مجلة المحاسب الفلسطيني،  -

 م.0101، مارس 02نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية، ع 
فايز اللمساوي، أشرف اللمساوي، مجموعة اللمساوي القانونية في التعليق على  -

 .م0110، 1، ط0قانون ضريبة المبيعات،ج
 م.0211ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته، بدون دار نشر، ، ةقدري نقوال عطي -
كمال عبد الرحمن الجرف، المبادئ القانونية في األحكام الضرائبية، المجموعة  -

 ج.م.ع. ،م، المطبعة المنيرية باألزهر0221، 0الرابعة، ط
حقوق ة المستقلة لمعن إدعيس، تقرير حول اللوائح التنفيذية للقوانين، الهيئ -

 م.0110(، رام الله تموز 01المواطن، سلسلة مشروع تطوير القوانين )
 م.0111جامعة بير زيت، دليل صياغة التشريعات الثانوية،  -معهد الحقوق  -
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جورج سعد، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري  :موريس دوفرجيه، ترجمة -
 -وتللدراسات والنشر والتوزيع، بير لألنظمة السياسية الكبرى، المؤسسة الجامعية 

 م.0220، 0لبنان، ط
ّالرسائل:ّ:ثانًيا
عبد الهادي مقبل، دور الضرائب غير المباشرة في تنمية اقتصاديات الدول اآلخذة  -

ا، جامعة طنط-في النمو مع التطبيق على مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 
 م.0200ج.م.ع، 

مة المضافة في فلسطين "دراسة مقارنة"، وائل يوسف نصار، الضريبة على القي -
 م.0100رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة طنطا، ج.م.ع، 

ّاألبحاث:ّ:ثالًثا
رمضان صديق، بعض النصوص الضريبية المشتبه فيها دستوري ا على ضوء  -

 -األحكام الحديثة للمحكمة الدستورية العليا، مجلة البحوث المالية والضريبية
 م.0101مصر، نوفمبر/ ديسمبر  -ة للمالية والضرائبالجمعية المصري

ّالمصادر:ّ:رابًعا
 م وتعديالته.0202لسنة  02قانون جباية الضرائب البريطاني رقم  -
م( بشأن المكوس على األموال 0271لسنة  222األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ) -

 والخدمات الساري في قطاع غزة.
م( بشأن تعديل قانون الرسوم 0271لسنة  120األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ) -

 الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية الساري في الضفة الغربية.
 م.0222قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري لسنة  -
 م.0110قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة  -
 م.0110( لسنة 0قانون السلطة القضائية رقم ) -
 م.0112ساسي الفلسطيني المعدل لسنة القانون األ -
 م.0101( لسنة 002قانون إنشاء محكمة الجمارك بالقرار بقانون رقم ) -
 م.0101قانون الضريبة على القيمة المضافة المصري لسنة  -
 المراجعّاألجنبية:ّ:خامًسا
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