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 وعلقإضغط 

 

المتعلقة بالفقرة  في البرازيل حول التشريعات جرت العديد من المناقشات

تنظيم  - 3811تحادي لعام اإلالدستور من  351الفرعية السابعة من المادة 

في السيناريو الحالي، و. من خالل قانون تكميلي كبيرةالثروات الالضريبة على 

في اإليرادات الضريبية  ا  نخفاضإالي وتعلى ال الثانيةللمرة  ولةالد واجهتحيث 

إذ يسوق ، ا  زخمضريبة على الثروات الكبيرة فرض  موضوع، يكتسب ةسنويال

لزيادة محتملة في  نةواز  مثل آلية م  ييمكن أن تنفيذها  أنمفادها حجة  نصارهأ

من  حصرا  على أفقر السكانالعبء  هذا ةديازقع تالعبء الضريبي، بحيث ال 

 .غير المباشرة خالل الضرائب

 

البرازيل والعالم، وتقديم  نأمل في تقديم لمحة عامة عن وضع ضريبة الثروة فيو

  .الضريبية فيما يتعلق بهذه الضريبةوية قتصاداإلالنظرية من عتبارات اإل

 

الرغم من األسرة، على  األصول الشخصية للفرد أوعلى ضريبة الثروة فرض ت  

ستبعاد إبعد و. اتأصول الشركعلى  ا  أيضفرضها يمكن  ولأنه في بعض الد

، يتم تطبيق حدود اإلعفاءو، األصول المعفاة من الضرائب والمزايا الضريبية

أساس و. يتجاوز حد اإلعفاء ما على( موما  عصاعدي بشكل ت)معدالت الضريبة 

 عام على األصول المتراكمةطبق بشكل تفقد . ضريبة الثروة واسع جدا   حساب

 االستثمارات فيعلى و، والودائع المصرفية وحسابات الودائع ، مثل األسهم

، األوراق الماليةعلى و، الخاصةذات الملكية والشركات ، األصول الحقيقية

العقارات التي ت تخذ مكانا  بما في ذلك )الريف الحضر وفي العقارات على و

المجوهرات، على األعمال الفنية، ووعلى  يارات،السعلى ، و(إلقامةرئيسيا  ل

  .والطائرات والسلع المنزلية

 

تأثير بل إن التوزيع الثروة،  كبيرا على ن ضريبة الثروة ال تنتج تأثيرا  أرغم وب

ستقالل معها درجة من األمن واإلتحمل الثروة إن  .أفضل من ال شيءالحدي 

الذي يتلقاه يرادات تيار اإلمقارنتها بوالقوة االجتماعية التي ال يمكن  والنفوذ

 يمكن أنالتي و ، قاعدة مالية مستقلة،شكل، على األقل جزئيا  ت يوه. صشخال

جميع دول و .سنوية ومتكررة ملكيةضريبة خالل من ضريبة فرض عليها الت

والمملكة المتحدة، تنفذ أو نفذت  ،البرتغالو ستثناء بلجيكا،إأوروبا الغربية، ب

في الوقت الحالي، تفرض خمس دول أوروبية و. في وقت ما الثروةعلى ضريبة 

في أما . ولوكسمبورج ،سبانياأو ،والنرويج ،وسويسرا ،فرنسا :ةبيالضرهذه فقط 

 ،في األرجنتين موجودة دائما   ةبيالضرهذه كانت فقد  أمريكا الالتينية،

  .وكولومبيا ،وأوروغواي

 

. كبيرةالثروات العلى  الضرائب تكشف التجربة الدولية جوانب متنوعة منو
ّل اإلفي البرازيل ي كبيرةالثروات اللضريبة على فالمحابين ل ول هتمام بالدولون ج 

، باإلضافة إلى ةبيمن خالل الضرزيادة الحصيلة ذات التاريخ الناجح في التنفيذ و

على أما الرافضون لها فيركزون . توزيع الدخل ركيزسهم فس تت أنها ضريبة ال

ومع . توليد اإليراداتفي  هاأداءض انخفإوعديدة دول  الضريبة فيهذه ء إلغا

 ولدال لضريبة في كثيرإلغاء هذه اه على الرغم من يظهر بحثنا أن ذلك،

 فيهابقيت هناك حاالت ناجحة  عشرين، يات القرن النتسعيخالل األوروبية 

طبقة الضريبة اآلليات الممكنة لك التحديات، وكذ من المهم النظر في أسبابو. م 

  .هاقبل أي محاولة لتنفيذ ،للتغلب عليها

 

على  البرازيلي حول الموضوع إلى حد كبيرمجلس النواب كان النقاش في 

سطحية وال  تعتبرأساس الدراسات المقارنة الدولية التي عفا عليها الزمن، والتي 

 31بعد ، و89/ 202 رقمن المقترح وع القانومشرمع رفض و. قدر اإليراداتت

مرة أخرى في عام  ال هذا الموضوعسنوات من الركود اإلجرائي، تم إعادة إشع

كما مجلس النواب،  قتراح خمس مشاريع قوانين فيإمنذ ذلك الحين، تم و. 8111

  .ثالثة مشاريع قوانين في مجلس الشيوخقتراح إتم 

 

الخبرة  ضوءنا، في بحث يسلط ،ضريبة الثروةتي تطرحها القضايا الفيما يتعلق بو

في السياق البرازيلي، بالنظر ة فعال أداة كونتيمكن أن  االدولية، الضوء على أنه

بشكل تتسم التي )الحالية قنية ، والتقتصاداإلحجم والتوزيع، في مساواة الالإلى 

مستوى  نخفاضإ، ، وأخيرا  (تكلفة اإلدارية للضريبةض الاخفبإن ملحوظ

وتظهر تجارب  .في البرازيل بشكل عاموالممتلكات تركات الضرائب على ال

الضريبة هذه أن  وكولومبيا، وأوروغواي ، والنرويج، وسويسرا، لوكسمبورغ

  .في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 1.5 يمكن أن تجمع إيرادات تفوق
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