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المصدر :الشروق

"المالية" :خطة متكاملة لتطوير المصالح اإليرادية تشمل إنشاء مراكز مدمجة بـ4
مدن
قال عمرو المنير ،نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ،إن الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع
كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية الالزمة.
وكشف المنير أن الخطة تشمل إنشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح اإليرادية الثالثة حيث يجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز
مدمجة بأربع مدن هي مدينة الشيخ زايد ومدينة دمياط الجديدة ومحافظتي الفيوم والمنيا الجديدة.

الخبر كاملا بعد الرأي.

 تقوم المنظومة الضريبية السليمة على سهولة التقدير والتحصيل ،والشفافية والدقة في تحديد قيمة الضريبة،
باإلضافة إلى استخدام أساليب الميكنة للقضاء على تكدس الممولين أمام الشبابيك ولتقليل الوقت الالزم إلنهاء
اإلجراءات.
 يعاني الهيكل الضريبي في مصر من اختالالت عديدة في مختلف الجوانب المؤسسية والتشريعية والسياسات
الضريبية وغيرها ،مما أدى إلى ضعف أدائه ،وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية عن المستهدف ومقارنة
بالحجم الفعلي للممولين ،لذلك تستهدف وزارة المالية زيادة نصيب اإليرادات الضريبية من خالل زيادة نسبة
الحصيلة إلى الناتج المحلي بـ  %1سنويا ،للوصول إلى ما يقارب  %18.5بحلول العام المالي
 ،*2022/2021وهو ما يقل كثيرا عن العديد من الدول األخرى ،حيث وصلت هذه النسبة عام  2016إلى
 %45.3في فرنسا ،و %42.9في إيطاليا ،و %26في الواليات المتحدة األمريكية ،و %25.5في تركيا**.

 يتضح االختالل المؤسسي في زحام مقرات المصالح اإليرادية لالنتهاء من اإلجراءات الضريبية ،وفي بيئة
العمل غير المواتية ،ونقص اإلمكانات المادية ،وعدم كفاية العاملين مقارنة بالمجتمع الضريبي وضعف
القدرات الفنية لبعضهم .هذا باإلضافة إلى اعتماد المصالح اإليرادية على إنهاء اإلجراءات يدويا مما يطيل
من مدة تحصيل الضرائب ،والتي تُقدر في مصر بنحو  392ساعة سنويا متضمنة مدة جمع البيانات عن
العمالء وحساب الضريبة المستحقة واستيفاء اإلقرارات وحتى التحصيل النهائي ،بينما تنخفض هذه المدة
كثيرا في العديد من الدول العربية المجاورة ،حيث تبلغ نحو  145ساعة في تونس ،و 47ساعة في السعودية،
و 12ساعة في اإلمارات***.
 أدت أوجه القصور السابقة إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وشفافية مع وضع
آليات واضحة تكفل رفع كفاءة تحصيل الضرائب والحد من التهرب من سدادها ،باإلضافة إلى التقليل من
عدد اإلجراءات الضريبية وتوحيدها بغض النظر عن نوع الضريبة ،وإنهاء إجراءات كافة أنواع الضرائب
من مقر واحد .وقد كان للسلفادور*** تجربة هامة يحتذى بها في توسيع القاعدة الضريبية من خالل زيادة
عدد الممولين وتشجيع القطاع غير الرسمي على االنضمام إلى القطاع الرسمي .فقد قامت بوضع نظام
ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة متضمنا عدم خضوع هذه الشركات للتدقيق الضريبي حيث ال
يتم معاقبتهم حال تقديمهم إقرارات بقيم أقل من القيم الفعلية أو عند اكتشاف أخطاء محاسبية باإلقرارات،
حيث إن الكثير منها ال يجيد مسك دفاتر ضريبية منظمة.
 يرتبط النجاح في إعادة هيكلة المصالح اإليرادية بإجراء إصالح شامل للمنظومة الضريبية بكافة عناصرها
لتشابك العالقات فيما بينها ،ولذلك فإن تطوير أحد العناصر لن يؤتي بنتائجه المرجوة دون إصالح العناصر
األخرى .لذلك بخالف ما ورد بالخبر من الجهود الجادة والمحمودة لوزارة المالية نحو تطوير المصالح
اإليرادية من حيث تطوير المقرات وتحسين ظروف العمل بها ،إال أن كافة هذه المجهودات لن تكلل بالنجاح
دون إيالء االهتمام الكافي لكل من البنية التحتية التكنولوجية ،والعنصر البشري.
 تشمل البنية التحتية التكنولوجية من بين عناصرها ميكنة كافة اإلجراءات ،مع عدم اقتصار المعامالت
اإللكترونية على الدفع فقط ،بل يجب أن تشمل أيضا الفحص الضريبي لكافة الشركات ،وتقديم اإلقرارات
الضريبية ،مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف اإلدارية وتحسن جودة الخدمة المقدمة إلى الممولين .ويمكن
االقتداء بالعديد من التجارب الدولية في هذا الشأن ،حيث أدخلت أو طورت العديد من الدول كالمغرب،
وكينيا ،وأندونيسيا ،والسعودية ،وأوكرانيا أنظمتها الضريبية من حيث ميكنة كافة السجالت الضريبية وسداد
الضرائب عبر االنترنت .فضال عن ذلك ،فمن الضروري أن تشتمل البنية التكنولوجية على ربط كافة

المأموريات والمراكز المدمجة المنتشرة في أرجاء الجمهورية من خالل شبكة معلومات يكون لها وحدة
مركزية تصب فيها كافة بيانات الممولين من الجهات ذات الصلة.
 أما عن العنصر البشري ،فالجهاز اإلداري يلعب دورا رئيسيا في جميع مراحل العملية الضريبية ،بداية من
تحديد الوعاء الضريبي ،مرورا بتحديد قيمتها وحتى تحصيلها ،مما يتطلب تحسين أدائه من خالل إخضاعه
لبرامج تدريبية متخصصة (شاملة ألساليب التحصيل ،وإدارة المخاطر ،وكيفية التعامل مع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ذات الخبرة المحدودة في مسك الدفاتر المنتظمة) ،وتنمية المهارات الشخصية
(كمهارات االتصال ،والتعامل مع المتهربين والمتالعبين ،وبناء جسور الثقة مع الممولين واحترامهم) لضمان
حسن التعامل مع العميل وبمهنية كافية .هذا باإلضافة إلى الحد من خضوع الممولين للتقديرات الجزافية من
بعض مأموري الضرائب من خالل جعل الممول يقدم إقراره الضريبي على مسئوليته الشخصية ومن ثم يتم
التفتيش العشوائي على عينة لمركزه المالي للتأكد من صحة ما أدلى به ومعاقبته حال ثبوت غير ذلك .وأخيرا،
هناك ضرورة إلدخال نظام لإلثابة يقوم على مكافأة المجتهد استثنائيا ويستند إلى معايير عالمية مما يحقق
الرضا الوظيفي والعدالة .أما بشأن التغلب على مشكلة نقص الكوادر البشرية بشكل سريع ولحين إتيان جهود
تنمية القدرات بالنتائج المرجوة ،يمكن نقل العاملين من الجهات الحكومية ذات الفائض إلى المصالح اإليرادية
ذات الحاجة.
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قال عمرو المنير ،نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ،ان الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها
وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللزمة.

وكشف المنير أ ن الخطة تشمل انشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح االيرادية الثالثة حيث يجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة
بأربع مدن هي مدينة الشيخ زايد ومدينة دمياط الجديدة ومحافظتي الفيوم والمنيا الجديدة.
وأشار إلى أن الخطة تشمل ايضا صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة وعددها  348مأمورية للدخل والقيمة المضافة
والعقارية ،على ان يتم االنتهاء من ترميم وتطوير كافة المأموريات وفق خطة على  3مراحل تنتهي بنهاية السنة المالية .2020 / 2019
وأضاف المنير أن المرحلة األولى من خطة تطوير المأموريات الضريبية ،تشمل  96مأمورية ،كما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة تطوير باقي
المأموريات.
وقال المنير خالل جولة قام بها لتفقد سير العمل داخل المركز المدمج االول بمدينة الشيخ زايد انه سيتم افتتاحه خالل شهرين ،وسيضم صالة
تعامالت موحدة لخدمة ممولي المصالح االيرادية الثالث وسيتاح للممول من خالل تلك الصالة سداد كل انواع الضرائب ،وتلقي الخدمات المطلوبة
في نفس المقر وهو ما من شانه تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل االجراءات وتقليل عدد مرات ومدة دفع الضريبة.
وأكد المنير أن الوزارة راعت في تصميم تلك المراكز تحسين بيئة العمل الخاصة بالعاملين طبقا ألحدث نظم المباني االدارية ،وتزويدها بشبكات
ونظم المعلومات التكنولوجية المتطورة ،والتي تمكن الممول من التواصل وتقديم االقرار الكترونيا.
صاحب المنير خالل الجولة الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ،والدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية،
وعدد من قيادات المصالح االيرادية.
وتوقع المنير االنتهاء من أعمال انشاء المقرات المدمجة بنهاية عام  ،2019بحيث تغطي شبكة المراكز الضريبية المدمجة جميع انحاء الجمهورية
مع التركيز على المناطق االستثمارية والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها لمواكبة النشاط االقتصادي المتوقع.

تابعونا على

