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 اإلهداء
  العالمين ونور الرحمة نبي الى االمة ونصح األمانة وأدى الرسالة بلغ من الى

 وسلم عليه اهلل صلى محمد سيدنا
  الكريمة االخالق وعلمني والتقدير الحب قلبي في غرس من الى

  المعرفة في والرغبة القول صدق على ورباني
 جناته فسيح وأسكنه ثراه اهلل طيب والدي المرحوم روح الى 
  ينضب ال الذي الحنان نبع الى له حدود ال الذي المحبة بستان الى

 وربتني علمتني التي الحنونة األيدي الى
 الحبيبة والدتي الى

 لي اهلل ادامها زوجتي الى والسهر والجهد العناء شاركتني التي دربي ورفيقة الغالية الى
 وليد و مايا االحبة الغد وامل اليوم بسمة الى

 االعزاء اخواني وتقديرا وعرفانا ووفاءا حبا نفسي من الي احب هم من الى
 العزيزات أخواتي الى فرحتي قبل لي ابتسمن اللواتي الى

 االوفياء أساتذتي الكثير علموني من الى
 .العمل في وزمالئي أصدقائي و رفاقي الى
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 الملخص

أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائر  ضريبة الدخل والمبيعات على 

 الحد من التهرب الضريبي

 خالد علي قبالن: اعداد الطالب

 شاهر القشي ظاهر: إشراف الدكتور 

 الددخل ضريبة دائرة في المتبعة واإلجراءات المحاسبية السياسات أثر بيان إلى الدراسة هذه هدفت      

تباع المنهج الوصفي في عدرض ، ولتحقيق هدف الدراسة تم االضريبي التهرب من الحد على والمبيعات

تكون مجتمع الدراسة من مدققي دائرة ضريبة حيث البيانات ، والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الدراسة 

حتى تاريخ إعداد  مدقق (251)مديريات متوسطي دافعي الضرائب والبالغ عددهم  فيالدخل والمبيعات 

مفدددردة وتدددم اسدددترداد ( 111)هدددذه الدراسدددة وقدددد تدددم توزيدددع أداة الدراسدددة علدددى عيندددة الدراسدددة البدددالغ عدددددها 

إسدددددتبانات لعددددددم إكتمالهدددددا حيدددددث أصدددددبحت نسدددددبة العيندددددة الفعليدددددة ( 7)إسدددددتبانت واسدددددتبعد منهدددددا ( 111)

(3772)%.                                         

 اإلحصدائية الحزم البيانات تحليل برنامج بواسطة الدراسة عينة إجابات بتحليل الباحث امق أن بعد      

                                                  : أهمها النتائج من عدد الى الباحث توصل االجتماعية  للعلوم

 علددى 2112 لسددنة( 21) رقددم المؤقددت الدددخل ضددريبة قددانون فددي المحاسددبية للسياسددات ثددرأ يوجددد ال. 1

                                                                                 .الضريبي التهرب من الحد



 ن
 

         التهدرب مدن الحدد علدى والمبيعات الدخل ضريبة دائرة في المتبعة و المطبقة جراءاتلإل ثرأ يوجد ال. 2

 فددي تمثلددت الضددريبي التهددرب عمليددة فددي المكلفددون اليهددا يلجددا التددي الطددرق أبددرز أن ووجددد الضددريبي،

   ( .المبيعات كامل عن التصريح عدم ، الغير اسم على االستيراد)

اسدتهالك قيمدة  وكدذلك عددمأن المكلفين يلتزمون في تطبيق اسدتهالك األصدل بطريقدة القسدط الثابدت . 3

حتسدددداب لددددزمن، وأنهددددم أقددددل التزامددددا بتطبيددددق ااألرض وأي أصددددول أخددددر  ال تفقددددد قيمتهددددا مددددع مددددرور ا

مدن القدانون واسدتنادا  ( 1)بندد  (ج)فقدرة ( 5)مصروف الفائدة حسب النسب المئوية الواردة فدي المدادة 

ألدف دينددار  111وكدذلك إحتسداب الدديون المعدومدة بمدا ال يتجداز  2111لسدنة ( 14)للتعليمدات رقدم 

 .من الدخل الصافي أيهما أكثر% 25أو 

عدن  17114ن دائرة ضريبة الدخل والمبيعدات ملتزمدة بشدكل جددي بفدرض تعدويض قدانوني وغرامدة أ. 4

وكذلك إصدار قرار تقدير أولي في حال تخلف المكلف عن تقديم اإلقرار الضدريبي، كل أسبوع تأخير 

                                             .قتطاع مقدم على نشاط األعمالمن الدخل من االستثمارات كذلك ا% 7بتطبيق إقتطاع وأقل التزاما  

                                 :أهمها التوصيات من بمجموعة الباحث أوصى السابقة النتائج ضوء وفي      

لقدانون عندد احتسداب مصدروف مدن ا (1)بندد ( ج)فقدرة ( 5)توجيت المكلفين لما جاء في المدادة رقدم .  1

% 25ألدف ديندار أو  111المكلفدين باحتسداب الدديون المعدومدة بمدا ال يتجداوز  وكذلك توجيدت الفائدة

  .من الدخل الصافي أيهما اكثر

 أو واإليدرادات االسدتثمارات مدن الدخل من% 7 نسبة اقتطاع يخص فيما جراءاتاإل تطبيق و تفعيل. 2

                                                                     .نشاط األعمال  قتطاع مقدم علىباجراءات المتعلقة اإل،وكذلك  الضريبة من معفي غير دخل أي



 س
 

                                                                                                                                                                  الجمدارك دائدرة مع والتنسيق الغير اسم على باالستيراد المتعلقة جراءاتاإل تطبيق و تفعيل  ضرورة.  3

 التزامات من عليت يترتب بما البطاقات هذه حاملي وتوعية. االستيراد بطاقة حاملي بمتابعة ردنيةاأل

  .والمبيعات الدخل ضريبة لدائرة االستيراد نتيجة

تأهيددل وتدددريب مددوظفي دائددرة ضددريبة الدددخل والمبيعددات وزيددادة كفدداءاتهم مددن خددالل البددرامج التدريبيددة  . 4

 .الالزمة

ويسداهم تنمية مورد مالي يرفد الموازنة العامة تهدف الى  الضرائب واجب وطني توعية المكلفين بأن .5

                                                    .بواجباتهافي قيام الدولة 
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Abstract 

The Impact of the Accounting Policies and Applied Procedures of 

the Income and Sales Tax Department on Reducing Tax Evasion 

  Prepared by: Khaled Ali Qblan 

Supervised by: Dr. Thaher Shaher Al-Qashi 

     This study aimed to identify the impact of the Accounting policies and 

applied procedures at the sales and income tax department to limit the tax 

evasion, this study used a descriptive approach to achieve its purposes, and 

analytical Approach to analyze the study results, whereas the study sample 

consist of  auditors works in Income and Sales Tax Department at the 

Directorates Mediterranean taxpayer's of (250) auditor until the date of 

preparing this study, the study tool has been distributed to the study sample of 

(110) questioner , as (100 )  questioner has been answered and (7) of them 

have been ruled due to incompleteness, therefore the actual proportion of the 

sample is (37.2%). 

     After the researcher analysis the study sample answers by statistical 

analysis program of the social sciences data, the researcher found the 

following results:  

1. There isn’t any impact of the accounting policies in the temporary 

income tax act no. (28) Of 2009 to limit the tax evasion. 

2. There isn’t any impact of the applied procedures at the income and sales 

tax department on limiting the tax evasion, as the most used procedures 

that the taxpayer used in limiting the tax evasion represented in                   

( importing on the others name , or failure to declare all the sales). 

3. That taxpayers are committed to apply the consumption of the asset on a 

straight line, as well as non-consumption the land value and any other 

assets that doesn't lose value over time, and they are less committed to 



 ف
 

apply the calculation of interest expense by the percentages set forth in 

Article 5, paragraph (c), clause (1) of the law according to the 

regulation No. (14) of 2010 as well as the calculation of bad debt, not 

exceeded 100 thousand dinars, or 25% of net income, whichever is 

greater. 

4. That the income tax department and sales is seriously committed to 

impose a legal remedy and a fine of 0.004 for each week of delay as 

well as an initial estimation resolution in case the taxpayer failure to 

provide a tax return, and less committed to apply a deductible 7% of the 

investments income as well as the deductible presenter on business 

activity. 

     In the light of the previous results, the researcher recommends of the 

following   recommendations:  

1- Directing the taxpayers to consider the mentioned in Article no. (5) 

Para. (1) of the Act, upon calculating the interest expense, as well as ask 

the taxpayers to calculate the bad debts not exceeded 100 Thousand JD 

or 25% of the income net.  

2- Activating and applying the procedures regarding deduct a percentage 

of (7%) of the income of investments and revenue or any income 

exempted from tax, also the related procedures of advanced deduction 

of the business Activity.  

3- Activating and applying the procedures regarding importing under 

others name and coordinating with the Jordanian customs department to 

follow up the importing cards holders , and spread the awareness 

between the cards holders of their obligations resulting from importing 

from sales and income tax department . 

4- Rehabilitation and training of the Income and sales Tax Department 

staff and increase their skills by using the necessary training programs.  

5- Spread awareness between taxpayers that tax are national duty aimed to 

develop a financial resource for the general budget. 
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 طار العام للدراسةاإل: الفصل االول

 المقدمة 1-1

الضرائب التي تفرض في الدولة من أهدم األدوات التدي يدتم اسدتخدامها فدي توجيدت األقتصداد تعتبر       

، وتحقيدق قتصدادية، وتدأمين الخددمات العامدةجتماعيت وتنظديم الحيداة االبشكل عام نحو توفير العدالت اال

 .           المصالح المرتبطة بشؤون الحياة

األردنيددة مددن متحصددالت ضددريبة الدددخل والمبيعددات وقدددرتها  هندداك ارتبدداط وثيددق بددين مددوارد الدولددة       

على اإلنفاق على السلع والمنافع العامة، والتي بدورها تنعكس على المواطن بعدة أشكال منها الخددمات 

قتصددادية غم مددن أهميددة األهددداف الماليددة واال، وعلددى الددر ليميددة والمواصددالت والدددفاع وغيرهدداالصددحية والتع

ن فددرض الضددريبة يصددطدم بالعديددد أال إ، أن تحققهددا الدولددة مددن فددرض الضددريبةمكددن جتماعيددة التددي يواال

 .من المعوقات والمشكالت وأهمها التهرب الضريبي

سددعت المملكدددة األردنيدددة وبشدددكل دؤوب فددي تنظددديم عمليدددة فدددرض الضددريبة وتحصددديلها، وذلدددك مدددن       

ضدريبة الددخل والمبيعدات، والتدي بددورها خالل السياسات المحاسبيت الموضدوعة والمطبقدة مدن قبدل دائدرة 

 .تسعى وبشكل دائم نحو التخطيط والرقابة

يعتبر التخطيط والرقابة الضريبية غاية رئيسة تهدف من خاللها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات       

 أوال تطوير العمل الجبائي بشكل يضمن تحصيل الضريبة المستحقة، وثانيا: الى تحقيق هدفين رئيسيين

 .توعية المكلفين والحد من تهربهم الضريبي
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إن نجاح سياسات التخطيط والرقابة المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد تساهم في      

تطوير العمل الجبائي، والحد من التهرب الضريبي و حماية األموال العامة، وتحقيق العدالة والمساواة، 

ة بين المكلفين والسلطة المالية، إضافة الى المساهمة غير المباشرة وتحقيق سالمة اإلجراءات القانوني

 .تمع ككل إقتصاديا وماليا وسياسيافي تحقيق مصلحة الدولة العليا الممثلت في إصالح المج

من جميع الحقائق السابقة جاءت فكرة هذه الدراسة، والتي سيحاول الباحث من خاللها معرفة أثر      

ة واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب السياسات المحاسبي

 .الضريبي

 :مشكلة الدراسة واسئلتها 6-4

استمدت الدراسة مشكلتها من السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل 

 .والمبيعات وقدرتها على الحد من التهرب الضريبي

وكون األردن يمتلك موارد اقتصادية محدودة جدا، فان الضريبة تعد موردا رئيسا ال يمكن      

في استقراره  ةستقرار إقتصادي قادر على المساهمن يمضي األردن في اأاإلستهانة بت، وأن أردنا 

ور ويأتي هنا د. السياسي فال بد من العمل على الحد من التهرب الضريبي بالطرق والوسائل الفعالت

هذه الدراسة التي تسعى إلى قياس أثر الوسائل الرئيسة المناط بها جباية الضرائب على الحد من 

 .التهرب الضريبي والممثلة بالسياسات المتبعة والمطبقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

جراءات هو محاولة التعرف على أثر السياسات المحاسبية واإل ةلذلك فان الغرض من هذه الدراس     

 .المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي
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- :ولتحقيق هذا الغرض قامت الدراسة باإلجابة عن األسئلة التالية 

في  2112لسنة  21ما هو أثر السياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم  -1

 الحد من التهرب الضريبي؟

ت المطبقة والمتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب ما هو أثر اإلجراءا -2

 الضريبي؟

 :أهمية الدراسة 6-3

، حيث أنت جاء في  2112لسنة ( 21)تنبع أهمية الدراسة من أهمية قانون ضريبة الدخل رقم        

، وتزايد المديونيةقتصادي قتصاد األردني في ظل الركود االل ظروف إقتصادية صعبة يمر بها االظ

، ق العدالة الضريبية بين المكلفين، مما سيؤدي إلى تحقيال بد من الحد من التهرب الضريبيوعليت كان 

دة التدفق ، مما سيؤدي الى زياناعة بدفع الضرائب الواجبة عليهموبالتالي رضا المكلفين عن القانون والق

 .ي الموازنة السنوية ، وبالتالي الحد من العجز فالنقدي للخزينة العامة

 :ويمكن تحديد األهميت بشكل أدق كما يلي 

 ةالنظري ةألهميا: وال  أ

حيث تعتبر ركيزة  ،من ضريبة الدخل والمبيعات ةباهمية اإليرادات المتولد ةالنظري ةتكمن األهمي       

ن تكون أقت ويمكن مع الدراسات ذات العال تتكامل ةن هذه الدراسإدات الحكومت األردنيت وبالتالي فإيرا

 .مرجعا مستقبليا للباحثين في هذا الموضوع
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 ةيلمالع ةاألهمي: ثانيا

في الحد من التهرب  ةثر السياسات واإلجراءات المحاسبيأبيان  ةن استطاعت هذه الدراسإ     

من ضريبة الدخل  ةفي زيادة اإليرادات المتولد ةساهم من خالل التوصيات المستقبليالضريبي فانها قد ت

 .قتصاد األردن اوالمبيعات مما سوف ينعكس إيجابيا على 

 :فرضيات الدراسة 6-2

 :لإلجابة على أسئلة مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية 

للسياسات (  α=  ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  داللة  :ولىالفرضية األ 

 .في الحد من التهرب الضريبي 2112لسنة  21الدخل المؤقت رقم قانون ضريبة المحاسبية في 

إلجراءات ل(  α=  ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  داللة  :الفرضية الثانية

 .المطبقة  والمتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي
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  :انموذج الدراسة 6-5

 

 

 المتغير المستقل                                         التابعالمتغير 

         

 

 

 

 

 

 

 (6:6)شكل رقم 

 ةنموذج الدراسا

 .(2115)،لى دراسة حناإستناد من اعداد الباحث باإل

 

 الحد من

التهرب 

 الضريبي

السياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 
2112لسنة  21  

 

المطبقة في دائرة   إجراءات التخطيط و الرقابة -
 ضريبة الدخل والمبيعات

 

المطبقةوالمتبعةفيدائرةضريبةالدخلجراءاتاإل

 والمبيعات
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 :التعريفات اإلجرائية  6-1

تتبعها وتطبقها المنشأة في عملية  األسس المحددة واألحكام والممارسات التي: السياسات المحاسبية

 .إعداد وعرض القوائم المالية 

 .كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون : المكلف 

ويقصد بت قيام المكلف ببعض األعمال أو األفعال المخالفة للقانون والتي من شأنها : التهرب الضريبي 

 .ستحقة عليتتخفيض مقدار الضريبة الم

هي األجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تهدف إلى :اجراءات التخطيط والرقابة

 التخطيط للعمل الجبائي للضريبة والرقابة على تحصيلها وتوعية المكلفين بقانون ضريبة الدخل

والمعمول بت  2112ة لسن( 21)ويقصد بت قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم : قانون ضريبة الدخل 

 . 1/1/2111عتبارا من ا
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل 

 مفهوم الضرائب والنظام الضريبي األردني: ولالمبحث األ 

 المقدمة -

 تعريف الضريبة ومراحل تطور مفهومها -

 النظام الضريبي األردني -

 مراحل تطور النظام الضريبي األردني -

 الضريبي األردني أهداف النظام -

 الخصائص المميزة للنظام الضريبي األردني -

 4662لسنة  42قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم : المبحث الثاني 

 المقدمة -

 2112لسنة  21أبرز ما جاء في القانون المؤقت رقم  -

 التهرب الضريبي: المبحث الثالث 

 تعريف التهرب الضريبي -

 نواع التهرب الضريبيأ -

 الضريبيسباب التهرب أ -

 ثار المترتبة على التهرب الضريبياأل -

 السياسات المحاسبية  واإلجراءات المتبعة : المبحث الرابع 



9 
 

 المقدمة -

 االهتالك -

 المخصصات -

 الفائدة والمرابحة -

 مصاريف الضريبة -

 اقتطاع الضريبة -

 الضريبة المقطوعة -

 مديرية مكافحة التهرب الضريبي: المبحث الخامس 

 المقدمة -

 المديريةمهام وواجبات  -

 الكادر العامل -

 العناصر االساسية لعمل المديرية -

 الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية -

 األهداف االستراتيجية -

 الدراسات السابقة: المبحث السادس 

 الدراسات باللغة العربية -

 الدراسات باللغة اإلنجليزية -

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة -
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 المبحث األول

 والنظام الضريبي األردنيمفهوم الضرائب 

 المقدمة 4-6

تعتبر الضرائب موردا هاما لإليرادات المالية للدولة ورافدا اساسيا لخزينتها حيث إن معظم الدول       

تعتمد على األموال التي تحصلها من الضرائب لتمويل نفقاتها المختلفة وضريبة الدخل هي من 

الضريبة الحديث عن  من خاللتيتناول الباحث الباب لالضرائب االساسية في األردن وقد جاء هذا 

 .تعريفها وتطور مفهومها وكذلك النظام الضريبي في األردن أهدافت وخصائصت

 تعريف الضريبة ومراحل تطور مفهومها 4-6-6

يعرف النظام الضريبي على أنت صياغة  و ترجمة  عملية للسياسات الضريبية في الدول و ذلك       

من أجل تحقيق األهداف التي ترغب الدولة في تحقيقها، إذ يتضمن النظام الضريبي مجموعة من 

ل من القواعد القانونية و األنظمة و التعليمات التنفيذية و التفسيرية، حيث تشكل معا  آليات عمل لك

لى الضريبة عالقة وثيقة بالنظام السياسي و  األجهزة الضريبية و األشخاص الخاضعين إلى الضريبة، وا 

االجتماعي في الدولة، تختلف أهدافها و غاياتها و طرق تحصيلها من مجتمع إلى آخر، و تعتبر 

ل الخاضع إلى الضريبة فرعا  من فروع المحاسبة تقوم على تحضير القوائم المالية و تحديد الدخ

الضريبة للمكلف و من ثم تحديد مقدار الضريبة الواجبة الدفع حسب ما نص علية قانون ضريبة 

. بالكيفية التي يحددها القانونالدخل، فهي ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالقانون حيث إنها تفرض و تحصل 

 (. 13، ص 2111حداد و بني رشيد )
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 تحصل كانت دولتهم أن الفراعنة تاريخ في حيث وجد لعصورعبر ا الضريبةتطور مفهوم  لقد       

 إن حتى األنظمة، هذه بعض اليونان عنها تأخذ وقد خاصة، أنظمة وفق موالاأل وتنفق الضرائب

 الرومان ورث تنظيمها، ثم أصولو  الدولة بمالية تتعلق هامة أبحاثا حوت قد وأفالطون أرسطو مؤلفات

 وحددوها الضرائب فنظموا الخاصة، ضاعهمأو و  إليها ما يتفق وأضافوا، أنظمتهم بعض اليونان عن

 القديم الروماني العهد في إجبارية صورة في الضريبة بدأت وقدوغيرها ،  والمعادن لألرضة  نسب

 األعباء تغطية أجلمن  المكلفين، لرضا اعتبار أي دون يفرضها كان الذي الحاكم إرادة من مستمدة

 التكوين الغربية روباأو  ساد حين الرومانية اإلمبراطورية انهيار حتى نافذة هذه أنظمتهم وبقيت ، العامة

 خاصة يريد، من منها ويعفى األمير، يفرضها اإلقطاع، عهد في كذلك واستمرت اإلقطاعي، االجتماعي

نور و ) الشعب عامة يدفعها كضريبة وبدت ،اإلدارة في يساعده من كذلك ويعفي الدين، ورجال النبالء

 .(22،ص 2111آخرون،

 القيدام أجدل مدن مقابدل بدال تطوعيدة أعمدالو  هبدات مدن لهدا يقددم كدان مدا علدى السدلطة عتمدادا أن ومدع

 الحاكمدة السدلطة اتإلتزامد زديدادا أن إال والعددل، والقضداء، واألمدن، الددفاع، :مثدل ية،ساسداأل بوظائفهدا

 البدد أصدبح أنشدطتها، وتشدعب الحيداة، مطالب زدياداو  وتطورها، الحضارة تقدم بسبب العامة بالخدمات

 التعليميدة والرسدوم السدخرة، ونظدام العسدكرية، الخددمات ففرضدت ،الوظدائف بتلدك للقيدام وفيدرة أمدوال من

 . المباشرة غير و المباشرة والضرائب والصحية،

 وأخيدرا   ،تداجرة دولدة ثدم ،متدخلدة دولدة إلدى ،حارسدة دولدة مدن الدولدة مفهدوم تطدور ومدع       

 الدولددة ظهددور ومددع .وأغراضددها وأهدددافها الضددريبة مفدداهيم تطددورت فقددد متضددامنة، دولددة إلددى

 أد  فقدد العدام، اإلنفداق حجدم اقتصداديا  واجتماعيدا  وسياسديا،  وازديداد المتطدورة بمواقعهدا الحديثدة

 مدوارد مدن المسدتمرة الدولدة حاجدات تلبيدة أجدل الضدرائب مدن مدن كثيدرة أندواع ظهدور إلدى ذلدك
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علددى  الضددريبة وفرضددت بريطانيددا، فددي م1722 عددام مددرة لو أل الدددخل ضددريبة ماليددة، فظهددرت

 بشدكل أعيددت ثدم ،الضدريبة هدذه ألغيدت الحدرب، نتهداءإ وبعدد العسدكرية، النفقدات لتغطيدة األرض

 إبدان م، 1161 عدام المتحدددة الواليدات فددي الددخل ضددريبة ظهدرت كمددا ،م1142 عدام واسدع

 يشدرع صددر قدانون ،ةالمتحدد الواليدات فدي النظدام تطدور ومدع ،بعددها وألغيدت األهليدة، الحدرب

 بدددأت العشددرين، القدرن مددن لو األ الربددع نتهداءإ ومدع ،م1213 عددام وينظمهددا الددخل ضدريبة

 سددتعمار،اال خددالل مددن العربيددة المنطقددة إلددى الضددريبية والتشددريعات واألنظمددة القددوانين تدددخل

 التدي العربيدة الضدريبية واألنظمدة القدوانين فدي سدتعماراال لددول الكبيدر ثدراأل وجدود يبدرر مدا وهدذا

 تطددوره وعدددم العربدي، ياالقتصداد الهيكدل ضددعف أد  وقددد مفاهيمهددا، مددن كثيدرا مندت أخدذت

 مددن كثيددر فددي ثددراأل هددذا بقدداء إلددى ماليةرأسددال الدددول فددي الموجددود التطددور مددع يتناسددب بشددكل

ومدددع تطدددور المجتمعددددات وقيدددام الددددول الحديثدددة، تطددددورت األهدددداف التدددي تفددددرض  .العربيدددة التشدددريعات

حت، أصدددددالبهددددددف  االقتصدددددادتوجيدددددت  أدواتهدددددا الضدددددرائبت حيدددددث أصدددددبحت مدددددن أهدددددم أجلالدولدددددة مدددددن 

إقامدددددة العددددددل، ورفدددددع : المرجدددددوة، ومنهدددددا االقتصدددددادية إلدددددى األهددددددافتنظيمدددددت، و بالتدددددالي الوصدددددول  أو

، وتدددددامين الخددددددمات العامدددددة، وتحقيدددددق المصدددددالح المتعلقدددددة بشدددددؤون اإلقتصددددداديةالظلدددددم، وتنظددددديم الحيددددداة 

 (.16ص  ،2116عبيدات، ) االقتصاديةالحياة، وتنشيط الحياة 

تجهت بعد األزمة إن الدولة إ، فإنت يمكن القول إلى الضريبةبالنسبة للمفهوم المعاصر أما       

اإلمعان  إلىد مواجهة تلك األزمة، ، وهي بصد(1222)العالمية الكبر  التي حدثت عام  اإلقتصادية

مالي عن تحقيق التوازن رأسال االقتصادي نتيجة  لثبوت عجز االقتصادفي سياسة التدخل في النشاط 

مالي رأسونتيجة  للدور التدخلي الذي أخذت تلعبت الدولة في المجتمع ال ،التلقائي المحقق للتشغيل الكامل

مفهوما  معاصرا  يقوم على  الضريبةتخذت ا  أعباء ميزانيتها، و زدادت اتساع نشاطها، فقد االمعاصر و 
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ها إحد  المصادر الرئيسة للتمويل، ووسيلة فعالة تستطيع الدولة من خاللها التدخل في الحياة إعتبار 

برغم إقراره للمبدأين التقليديين  إلى الضريبةوهذا يعني أن المفهوم المعاصر . االجتماعيةو  االقتصادية

ا مبدأ  جديدا  ال يتعارض معهما وهو موهما وفرة الحصيلة والعدالة، إال أنت أضاف إليه بةإلى الضري

 اصر إلى الضريبة ،لوية في إطار المبادئ التي يقوم عليها المفهوم المعو مبدأ التدخل الذي أعطى األ

وسيلة  الضريبة، فقد عّد بعضهم إلى الضريبةي ساسكما يالحظ وجود تباين في تحديد الهدف األ

 أما بعضهم . االجتماعيةو  االقتصاديةلتغطية نفقات الدولة فحسب، وال يجوز للدولة التدخل في الحياة 

في حين عّد . جتماعياقتصادي و ا والثانيمالي،  لوالوجه األ : هينوج إلى الضريبةفير  أن  اآلخر

  . (11، ص  2114عفانة وآخرون، ) قتصادياهو  إلى الضريبةي ساسالدور األ أنّ  إلى آخربعضهم 

تركيز فان  ،الضريبةبتعريف  من األدبيات المحاسبية والقانونية المتعلقة ةمجموعمن إستعراض و       

على  إلى الضريبةلتعريف التقليدي ا إلى لو األتجاه ، يشير االتجاهينا في معظم الباحثين كان يتمحور

الدولة وفقا  لقواعد تشريعية وبصفة نهائية لغرض تغطية  إلىا فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائه: " أنها

ن إوبالتالي ف" نتزاع من القطاع الخاص لدعم الحكومة ا : "هي الضريبةمقابل و  النفقات العامة وبدون

ها دون إلتزام لخزينة الدولة لسداد موالكوسيلة لجني األ إلى الضريبةالتقليدي هنا كان ينظر  التعريف

"  على أنهاالعصري  وفقا  للمفهوم الضريبة فيعرفالثاني تجاه اال، أما أخر أهداف  ةا أيأن يكون له

لقدراتهم التكليفية بطريقت نهائية  ستقطاع نقدي تفرضت السلطات العامة على األشخاص الطبيعيين وفقا  إ

 إلىفريضة تدفع جبرا  : والضريبية كذلك" دخل الدولة  وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة ولتحقيق

القطاع العام، وتفرض بشكل محدد مسبقا ، بال  إلىمن القطاع الخاص  الدولة، وهي غير جزائية وتدفع

والتعريف العصري يزيد على التعريف التقليدي " جتماعية مختلفة اقتصادية و اأهداف  مقابل، ولتحقيق
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قتصادية ا ا  مال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد بل أن هناك أهدافأن سعي الدولة لجني ال في

 (2111مساعدة،. )أخر جتماعية وسياسية او 

خاضع إلى على كل من يتاتى لت دخل  ث أن الضريبة هي مبلغ نقدي تفرضت الدولةوير  الباح

  .لتغطية النفقات العامت للدولة  الضريبة

  إلى الضريبةالدخل الخاضع 

إلى ا  كبيرا  من تشريع اختالفإن مفهوم الدخل الضريبي ليس من السهل تحديده و يختلف تعريفت       

ن الدخل عبارة عن كل أ " :المفهوم الواسع الذي ال يقتصر على المفهوم الضيق للدخل القائلف، آخر

دون المساس إستهالكها ، يمكن رة زمنية معينةقوة شرائية نقدية جديدة تتدفق بصورة دورية خالل فت

فالمفهوم الواسع ال يقتصر فقط على الدخل الذي يتصف ، بنظرية المصدر" ما يعبر عنت  أو"بالمصدر

ما يطلق عليت أو حتى عرضية، و مالية رأسيضا  على مكاسب أشمل يبالدورية و بقاء المصدر بل يمتد ل

  ( 14، ص 2115بديوي، ) "ءاثر األ أو المركز الماليبنظرية "

 المركز المالينظرية  أواء ثر نظرية األ 

خل الذي يتصف ال يقتصر فقط على الد وفقا  لنظرية األثراء أو نظرية المركز المالي فإن الدخل       

ي الدخل عبارة عن فائض يتم أ، رأس المالزيادة في قيمة  ةيأيضا  أنما يشمل إ، و بالدورية و التكرار

كانت الموجودات مصدرها  جة زيادة في قيمة الموجودات و لونتي أوعرضيا   أوكان مصدره ثابتا  أسواء 

اتساع الدخل الخاضع إلى  إلىيؤدي  المركز الماليخذ بنظرية و األ إعادة تقييم هذه الموجودات،

و لقد تبنت التشريعات الضريبية  أويا  لصافي الدخل الدفتري المكلف،ت مستحصلالضريبة بحيث بم

ي ذلك الدخل الذي أ: (و منها التشريعات األردنية ) مركز المالي الالمعاصرة الدخل وفق نظرية 
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 عتبارخذ بعين االحققة بعد األتمالية المرأسال األرباحليت إ ا  العادي مضاف اإلستثمار أرباحيتضمن 

 .سباب نشوئهاأمالية تبعا  لظروف و رأسال األرباحالصور المختلفة لهذه 

فنية و مالية و اقتصادية و ات اعتبار في عصرنا الحالي مرتبط ب إلى الضريبةفالدخل الخاضع     

. هي المطبقة في التشريعات الضريبية المعاصرة المركز المالينظرية  أواء ثر ، و نظرية األاجتماعية

هو منع تهرب بعض عناصر الدخل من الخضوع  إلى الضريبةما الهدف من تحديد الدخل الخاضع أ

بحيث تصيب عناصر يجب  الضريبةلطات العامة حتى ال تتوسع في فرض و لتقييد الس إلى الضريبة

 (2111مساعدة،).إلى الضريبةن ال تخضع أ

 النظام الضريبي في األردن 4-6-4

 مراحل تطور النظام الضريبي في االردن 4-6- 4-6

، و والسياسيةاالجتماعية و  االقتصاديةضاع و تبعا  لأل إلى أخر يختلف النظام الضريبي من دولة     

هداف التي يقوم عليها النظام ن يحقق األأي نظام ضريبي يجب أي من ساسلكن الغرض األ

ي و االقتصادات في الهيكل ر نت يتغير تبعا  للتغيأنر   إلى ذلكو  ،جتماعيي و االاالقتصاد

اريخي ، و فيما يلي عرض لمراحل التطور التجتماعي ليتالءم مع المعطيات الجديدة في الدولةاال

 .( 2111نور و آخرون، )للنظام الضريبي في األردن 

و الذي  1233إن أول قانون إلى ضريبة الدخل في األردن صدر في األول من نيسان عام  -1

ي و الذ إقتصر على الدخل المتْاتي من القطاعين العام و الخاص من الرواتب و األجور،

ها أطلق عليت قسم ضريبة الدخل ليقوم ت قسما  صغيرا  لديأصدرتت وزارة المالية حيث أنشأ

 .بتنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل
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و بت توسع نطاق فرض الضريبة على دخل كل ( 26)صدر القانون رقم  1245في عام   -2

شخص من أرباح أية حرفة أو مهنة أو صنعة كما و نص هذا القانون على األسس الفنية و 

 .القانونية التي تقوم بها ضريبة الدخل

 1251لسنة ( 51)و على أثر توحيد الضفتين صدر القانون المؤقت رقم  1251ي عام ف  -3

حيث تم إنشاء دائرة ضريبة الدخل كبديل لقسم ضريبة الدخل في وزارة المالية نظرا  لتوسع مهام 

 .1254لسنة ( 12)و نطاق الضريبة و بقي الحال كذلك حتى صدور القانون رقم 

نون األساسي إلى الضريبة بحيث كان شامال  لجميع الدخول تم إصدار القا 1264في عام   -4

، وقد إمتاز هذا القانون عن سابقاتت بإدخال لى الضريبة والدخول المعفاة منهاالتي تخضع إ

تغييرات جوهرية على ضريبة الدخل و بتفصيلت مصادر الدخل الخاضعة إلى الضريبة بشكل 

 .لقاعدة شريحة الدخل واضح و بمنحت تنزيالت عائلية أكبر و توسيعت

، دعت الحاجة إلى تطوير القوانين و على أثر الرواج االقتصادي في األردن 1212في عام   -5

، فتم إصدار قانون األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية لمواكبة النمو الملحوظ الذي شمل جميع

التقدير الذاتي عتمد هذا القانون مبدأ ولقد ا 1212لسنة ( 34)المؤقت رقم ضريبة الدخل 

، ويعتبر هذا القانون نقلة حضارية ،سعت قاعدة شرائح الضريبة وفئاتهاكأساس للتقدير كما تو 

صرا  هاما  في تحقيق االأهداف وذلك ألن مفهوم الضريبة أخذ من خاللت طابعا  مميزا  و عن

 .و االجتماعية المرجوةقتصادية اال

و الذي طبق من ذلك العام و  1215لسنة  (57)صدر القانون الدائم رقم  1215في عام   -6

 .ة و اإلعفاءات الضريبية للمكلفينالذي أعطى الحوافز التشجيعي
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حيث تضمن تعديالت على  1212لسنة ( 4)صدر القانون المؤقت رقم  1212في عام   -7

 .1221،  1212حيث طبقت على سنتين  1215لسنة ( 57)القانون الدائم رقم 

لسنة ( 4)قانونا  معدال  رقم  1212لسنة (4)ون المؤقت رقم أصبح القان 1222في عام   -1

 (.1/1/1221)عتبارا  من و طبفت التعديالت التي تضمنها ا  1222

سمى بالقانون  1215لسنة (  57)صدر القانون المعدل للقانون الدائم رقم  1225في عام   -2

ستهدف تشجيع ا الذي( 1/1/1226) ت إعتبارا  من و بدأ العمل ب 1225لسنة ( 14)رقم 

، و منحت إعفاءات مجزية و طريق توسيع قاعدة قبول المصاريف اإلستثمار بشكل رئيس عن

 .تخفيض معدالت الضريبة 

و الذي بدأ العمل بت إعتبارا   2111لسنة ( 25)صدر القانون المعدل رقم  2111في عام  -11

 .1215لسنة ( 57)، و الذي يقرأ مع القانون الدائم رقم ( 1/1/2112)من 

و الذي تم تطبيقت إعتبارا  من  2113لسنة ( 32)صدر القانون المؤقت رقم  2113في عام  -11    

 ( .31/4/2114)و لغاية ( 1/5/2113)

عتبارا  من تم تطبيقت او الذي  2112لسنة  21صدر القانون المؤقت رقم  2112في عام -12    

 .و الذي هو محل الدراسة الحالية ( 1/1/2111)

 أهداف النظام الضريبي األردني  4-6-4-4

 ( .17، ص 2111أبو حشيش، : ) تتمثل أهداف النظام الضريبي األردني فيما يلي

إلى فئة توزيع الدخل على مستو  الفرد و ذلك عن طريق سحب جزء من هذا الدخل من  إعادة -1

 . أخر  إلى فئة، و دفعها القادرة
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النفقات المتزايدة نتيجة  إلى أقصى حد ممكن، و ذلك لتغطيةالمحلية  اإليراداتالعمل على زيادة  -2

 .خدمات و تنفيذ المشاريع التنمويةلزيادة ال

، الصحية و الصناعية، الزراعية)االستثمار في المشاريع المختلفة تشجيع القطاع الخاص على  -3

و  اإلعفاءاتطريق منح المستثمر ، و ذلك عن األرباح التي يريد تحقيقهاغيرها  لتؤمن لهذا المستثمر 

 .اإلستثمارالتسهيالت الضريبية التي تحفزه و تشجعت على 

 :الخصائص المميز  للنظام الضريبي األردني  4-6-4-3

 :يمكن عرض الخصائص المميزة للنظام الضريبي في األردن كما يلي

دخل الصافي الخاضع يتم فرضها على مجموع ال الضريبةن أو هذا يعني : إنها ضريبة شخصية -1

و المالية عند  االجتماعيةشخاص الطبيعين و المعنويين ، مع مراعاتها لكافة الظروف لألإلى الضريبة 

 الضريبة، مثل  اإلعفاءاتالشخصية و العائلية و غيرها من  االعفاءاتمن حيث منحت  الضريبةفرض 

 . (44-42، ص  2112الفريحات ، )  على الدخل

إلى ن يحاسب المكلف ضريبيا  عما حصل عليت من دخول خاضعة أو هذا يعني  : إنها سنوية -2

اليوم أي سنة كاملة ، و ذلك في المدة التي تبدأ في ( ثنا عشر شهرا  ا) خالل فترة مدتها  الضريبة

ل من السنة و ل من شهر كانون الثاني و تنتهي في اليوم  الحادي و الثالثين من شهر كانون األو األ

شيا  مع امن قانون ضريبة الدخل، و هذه الخاصية تم(  2)و ذلك حسب ما جاء نص المادة  نفسها

ية و غالبا  أو فترات زمنية مالية متس إلىفرض الفترة المحاسبية و الذي ينص على تقسيم حياة المشروع 

 (.21،ص2115ياسين،) ما تكون سنة ميالدية

 :ستثناءات، تتمثل فيما يليااللها بعض  الضريبةن الخاصية السنوية لهذه أال إ
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ي شهر أ، سواء بدأت هذه الفترة في يرة لحياة المشروع الخاص بالمكلفخلى و األو الفترة الزمنية األ. أ 

 .ي لم تكمل السنة الميالدية أ، آخر من السنةي شهر أنتهت في إنها أ أومن السنة ، 

، و ذلك حسب ما األردننهائي خارج  ي مكلف يريد السفر و بشكلأالضريبي على دخل  التقدير. ب 

للمدقق من تلقاء ذاتت أو بناء  : "من قانون ضريبة الدخل، ما يلي( 13)من المادة ( د )جاء في الفقرة 

على طلب المكلف احتساب الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة نهائيا  قبل نهاية الفترة 

يام من تاريخ تبليغت مذكرة خطية أخالل عشرة  و تحصيلها المستحقة عليت الضريبة الضريبية و تقدير

ن تسو  أ إلىالسلطات المختصة عدم السماح لت بمغادرة المملكة  إلىن يطلب أو يجوز للمدير  " بذلك

 ." الضريبةيقدم كفالة لضمان دفع  أوقضيتت 

 .من سنة في حالة تصفية الشركة، أي تكون تصفية الشركة مرتبطة بفترة زمنية أقل . ج 

 ية، و يكون للدولةو ليس السياس االقتصاديةنها ضريبة تأخذ بمبدأ التبعية أي أ: الضريبةقليمية إ -3

داخل المملكة  الحق في تطبيق كافة قوانينها الضريبية داخل حدودها على كل مواطن يحقق دخال  

ة اء في القانون في الفقر و ذلك حسب ما ج قامتتإمكان  أوية الهاشمية بغض النظر عن جنسيتت األردن

 أوي شخص المملكة ألتي في أي دخل يتأ إلى الضريبةيخضع :"مايلي  من القانون( 3)من المادة ( أ)

 " بغض النظر عن مكان الوفاء يجنيت منها

و يقصد بتصاعدية الضريبة، أي أن الضريبة تفرض بأسعار تصاعدية : تصاعدية الضريبة – 4

عة إلى الضريبة، أي تزداد أسعار هذه الشرائح بزيادة الدخل الخاضع إلى بالشرائح على الدخول الخاض

مع العلم أن هذه الخاصية ترتبط ارتباطا  وثيقا  بهدف العدالة . الضريبة، أي عالقة طردية فيما بينها
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االجتماعية، فهي وسيلة لتحقيق المسأواة بين المكلفين ليسهم كل مكلف في أعباء الدولة حسب مقدرتت 

 ( . 41، ص  2112أبو نصار و آخرون ، )مالية ال

و تعني الضريبة الموحدة قيام هيكل النظام الضريبي في الدولة على فرض : إنها ضريبة موحدة – 5

ضريبة واحدة على كافة مصادر دخل المكلف الخاضعة إلى الضريبة، أي تتم معاملة كافة الدخول 

ز فيما بينها، و أن الهدف العام من هذه الخاصية هو الخاضعة إلى الضريبة معاملة واحدة دون التميي

 .  تحقيق العدالة الضريبية، و ذلك من خالل األخذ بمبدأ المقدرة المالية للمكلف 
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 المبحث الثاني

 4662لسنة ( 42)قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 

 المقدمة 4-4

، بحيث لم يعد االجتماعية و السياسيةو  االقتصاديةنتيجة التطورات  الضريبةتطور مفهوم نتيجة       

إنفاقها على حاجات الدولة و التي يتم  موالالمفهوم مقتصرا  على عملية رفد خزينة الدولة باأل

لضرائب حسب ، وذلك من خالل فرض اتحقيق العدالة بين المواطنين، بل تعد  ذلك ليصبح متطلباتها

ت الكبير بين طبقات المجتمع من أو يحد من التف الضريبة، وكذلك فإن وجود ديةقدرة األشخاص الما

قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم  إصدارتم  إلى ذلك، و نتيجة إعادة توزيع الثروة بين المواطنينخالل 

، و رفع خفض النسب الضريبية على الشركات معالمت أبرزوالذي كان من ، 2112لسنة (  21)

االقتصادية، لقد جاء قانون ، و ذلك لمساعدة المكلفين على مواجهة الظروف فرادلأل ءاتاإلعفاشريحة 

في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الركود االقتصادي وتزايد المديونية ( 21)ضريبة الدخل رقم 

بية وعليت كان البد من قانون جديد يساهم في الحد من التهرب الضريبي، وبالتالي تحقيق العدالة الضري

                                              . بين المكلفين، ويتناول الباحث في هذا الباب الحديث عن أبرز ما جاء في هذا القانون 

  -: 4662لسنة (  42)قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم أبرز ما جاء في  4-4-6 

–  2 المادة

جمالي للشخص التاليددة من الدخل اإل اإلعفاءاتتنزل   ،إلى الضريبةالدخل الخاضع  إلىللتوصل  -أ

 -:الطبيعي المقيم

 .ثني عشر ألف دينار للمكلفامبلغ - 1
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 .ينار عن المعالين مهما كان عددهمثني عشر ألف دإمبلغ - 2

–   11 المادة

 -:خص الطبيعي حسب النسب التاليةللش إلى الضريبةعن الدخل الخاضع  الضريبةتستوفى  -أ

 .لىو لف دينار األأثني عشر سبعت بالمائة عن كل دينار من اال%( 7) -1 

 .المائة عن كل دينار يزيد على ذلكربعة عشر بأ%( 14) -2 

 :ي حسب النسب التاليةعتبار للشخص اإل إلى الضريبةعن الدخل الخاضع  الضريبةتستوفى  -ب  

ما ورد منهم في  ستثناءابيين ر عتباشخاص اإلربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع األأ%( 14)- 1 

 .من هذه الفقرة( 3)و ( 2)لبندين ا

ية وشركات التأمين وشركات ساستصاالت األربعة وعشرون بالمائة على شركات االأ%( 24)- 2

يين الذين يمارسون عتبار شخاص االالمالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة واأل الوساطة

 .التمويلي نشطة التأجيرأ

 .ثالثون بالمائة على البنوك%( 31)- 3 

حكام هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا  أبعد مرور سنة من تاريخ نفاذ  -ج 

المبينة في  الضريبةضاع الخزينة العامة تخفيض أي من نسب أو  السائدة و اإلقتصاديةللظروف 

التقل ن أحوال وفي كل األ  سنويا  %( 1)تزيد على  من هذه المادة بنسبة ال( ب)و ( أ)الفقرتين 

 :تلك النسب عما يلي

بخصوص %( 11)من هذه المادة و( أ)من الفقرة ( 1)بخصوص النسبة الواردة في البند %( 5) -1 

 .من تلك الفقرة( 2)اردة في البند النسبة الو 
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%( 21)هذه المادة و من ( ب)من الفقرة ( 1)بخصوص النسبة الواردة في البند %( 11) -2 

 .من تلك الفقرة( 3)و( 2)البندين  بخصوص النسبتين الواردتين في

قرب أ إلى يخفض المبلغ الناتجالضريبة المستحقة  أو إلى الضريبةالدخل الخاضع  إحتسابعند -  د 

  .دينار

  – 15 المادة

ستحقاق الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب اال إحتسابيتم  -أ

الفعلي للعقد خالل الفترة  نجازعتماد نسبة اإلإالمحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المد  ب

 .التي تحددها التعليمات التنفيذيةات جراءحكام واإلالضريبية وفق األ

 أوالبناء  أوالتركيب  أومن هذه المادة تعني العقود طويلة المد  عقود التصنيع ( أ)لغايات الفقرة  -ب 

مت المباشرة بتنفيذ العقد تقديم الخدمات المتعلقة بها التي ال تنجز خالل الفترة الضريبيدة الواحدة وت

 .، وال يشمل ذلك العقود التي تنجز خالل ستة أشهر من بداية تنفيذ العقدخاللها

يجاره بالتمليك إلغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويليا  بما في ذلك المستأجر المنتهي  -16المادة 

يجار ات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات اإلجراءحكام واإلعلى أنت مالك المال وفق األ

  .مقتضى الحال أقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب  أوالتي يؤديها بمثابة أقساط قرض 

( أ)فقرة ( 2)وحسب رأي الباحث أن اإلعفاءات الممنوحة للشخص الطبيعي الواردة في المادة         

من القانون مرتفعة جدا  مقارنة مع الدخول الصافية لألفراد وكان ال بد على المشرع  احتساب 

 .لمتقدمةاإلعفاءات بشكل علمي وحديث واستخدام المعادالت المطبقة لد  الدول ا
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 المبحث الثالث

 التهرب الضريبي

 :مقدمةال 4-3

ير  الباحث أن الضريبة وفي ظل التطورات االقتصادية والسياسية للدولة الحديثة أداة من أدوات      

السياسة المالية، فلم يعد يقتصر دورها على تحقيق الهدف المالي أو هدف التحصيل، الذي كان هو 

 .أخر  األساس في فرضها منذ القدم، بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافا اقتصادية واجتماعية

وبما أن الضريبة هي استقطاع من دخول األفراد، فهؤالء قد يلجأون بطريقة أو بأخر  وبشتى      

 .األساليب إلى التقليل من مقدار الضريبة المدفوعة، وهذا ما يطلق عليت التهرب الضريبي

ها بالنسبة تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من أبرز الجرائم االقتصادية المعاصرة، وتتضح خطورت    

للضريبة إذا نظرنا إلى األهداف االقتصادية واالجتماعية والمالية لهذه الضرائب ،فمن الناحية المالية 

تعتبر الضرائب أحد الموارد الهامة لخزينة الدولة، ومن الناحية االقتصادية فهي إحد  األدوات الهامة 

عاليات اإلقتصادية عن طريق الحوافز لتوجيت افقتصاد الوطني عن طريق استخدامها لتشجيع بعض الف

الضريبية، ومن الناحية افجتماعية فإنها تسهم في القضاء على التفاوت الطبقي، عن طريق إعادة 

 .توزيع الثروة

كما أن التهرب من الضريبة يؤدي إلى اإلخالل بالمساواة والعدالة بين المكلفين فبينما يدفع     

المكلفون األمناء الضريبة نظرا لقناعتهم بواجبهم الضريبي، في حين أن البعض األخر يتهرب منها، 

ب جديدة أو ترفع ومما يزيد األمر خطورة أن الدولة نتيجة احتياجها للمال العام قد تقوم بفرض ضرائ

مقدار الضرائب القائمة، األمر الذي يزيد األعباء الضريبية الملقاة على عاتق المكلفين األمناء، وقد 

 .يلجئهم إلى أن يتهربوا من دفع الضريبة
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  :تعريف التهرب الضريبي  4-3-6

لفة القوانين، التخلص كليا أو جزئيا من دفع الضريبة عن طريق مخا"يعرف التهرب الضريبي بأنت     

 .(117،ص1221ناصر ،".)والتشريعات الضريبية 

محاولة المكلف الذي تتوافر فيت شروط الخضوع للضريبة عدم دفع الضريبة "ويعرف أيضا بأنت     

المستحقة عليت أو جزء منها دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخر، وفي هذه الحالة التحصل اإلدارة أية 

الكفراوي ") ينما يتعمد المكلف مخالفة نص قانوني بطريقة أو بأخر  ضريبة ويحدث ذلك غالبا ح

 (.243-222،ص ص2111

اإلفالت من دفع الضريبة ،ومن تحمل عبئها في وقت واحد، وهو "في حين عرفت البعض بأنت     

،ص 1227كتانت، ) ظاهرة يحاول بواسطتها المكلف الذي عليت دفع الضريبة عدم دفعها كليا  او جزئيا  

213.) 

ويحدث التهرب الضريبي عند تحديد وعاء الضريبة أو عند  ربطها أو عند تحصيلها ،من خالل    

عدم تقديم اإلقرارات من قبل المكلف بها أو تقديم إقرارت متضمنة معلومات خاطئة تهدف إلى إخفاء 

الخاضع على  جزءا  من دخلت أو صعوبة الوصول إلى ذلك الدخل، وكذلك قيام المكلف بتوزيع الدخل

أشخاص وهميين، أو عدم قدرة دائرة الضريبة على تحصيل المبالغ المستحقة على المكلفين نتيجة 

 (.217،ص 2111ناشد،. ) إخفائهم أموالهم بأشكال غير شرعية
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 :أنواع التهرب الضريبي  4-3-4

 :التهرب الكلي والتهرب الجزئي : أوالا  

 :التهرب الكلي -1

مما يجعلت خارج نطاق  ،دفع مبالغ الضريبة المستحقة عليتونعني بذلك أن ينجح المكلف بعدم      

ضريبة الدخل لصعوبة الوصول  الضريبة أو ال يوجد لت قيد أو لت قيد ولم يتم متابعتت من قبل دائرة

ولم يتم  ،المهنةعينة لت او تصاريح مزاولة نتيجة لغياب العنوان الصحيح أو عدم وجود مكاتب م ،اليت

 .من حق الخزينة إدراجت في سجالت الضريبة مما يضيع على الدولة مبالغ من اإليرادات تعتبر

 (214،ص1227كتانت،)

 :التهرب الجزئي -2

وبموجبت يحاول المكلف إخفاء جزء من النشاط الذي يمارست أو إخفاء نشاط معين إذا كان يزاول     

عب على السلطة المالية فرض الضريبة على الجزء المخفي أو عدة انشطة في آن واحد، وبذلك يص

غير المصرح بت من قبل المكلف الخاضع، مما يترتب عليت نجاح المكلف بالتخلص من جزء من 

 (.27،ص2112أبو نصار وآخرون،. )الضريبة الواجبة الدفع عليت

 .التهرب الداخلي والتهرب الخارجي :ثانياا  

 :خليالتهرب الدا -1

ويحدث هذا النوع من التهرب من خالل قيام المكلف بمخالفة قواعد وأحكام القانون الضريبي داخل      

حدددود الدولدددة، بالوسدددائل غيدددر المشدددروعة والمخالفدددة للقددانون لغدددرض التهدددرب مدددن دفدددع الضدددريبة المترتبدددة 

ن أضددر بالخزينددة إال أن مصدددر الضددرائب أو وعاءهددا  مددا يددزال موجددودا  عليددت، وهددذا النددوع مددن التهددرب وا 
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 رداخددددددددل حدددددددددود الدولددددددددة، ويشددددددددكل جددددددددزءا  مددددددددن ثروتهددددددددا القوميددددددددة، ومددددددددن امثلددددددددة ذلددددددددك التجددددددددارة غيدددددددد

 (.12-4،ص1222صادق،).المشروعة

 :التهرب الخارجي  -2

وهذا الندوع مدن التهدرب يمتدد غلدى خدارج حددود ونطداق الدولدة، مدن خدالل كدل الوسدائل التدي تهددف      

المسددتحقة لهددا علددى أمددوال رعاياهددا، نتيجددة اسددتثماراتهم فددي الخددارج  إلددى ضددياع حددق الدولددة فددي الضددريبة

بشكل غير معلن، إذ قد تكون الضروف في تلك الدول أفضدل للمكلدف مدن دولتدت، وممدا يشدجع المكلدف 

على ذلك ايضدا  إرتفداع سدعر الضدريبة وتعددد الضدرائب المفروضدة فدي دولتدت ن وعلدى الدولدة مراعداة أن 

                                                                                                                                    .شددددددددركات الصددددددددناعية علددددددددى مسددددددددتو  الدددددددددوليد مددددددددن قددددددددوة المنافسددددددددة للارتفدددددددداع سددددددددعر الضددددددددريبة يحدددددددد

 (.12-4،ص1222صادق،)

على الدولة في كثير من األحيان القضاء ويعد هذا النوع من التهرب من أخطر أنواع التهرب ويصعب 
 .عليت

 :أسباب التهرب الضريبي 4-3-3 

ذا       إن التهرب الضريبي ظاهرة عامة ومع ذلك يختلف نطاقها من بلد غلى آخر بصورة واضحة، وا 

كان السبب الظاهر هو رغبة المكلف في االحتفاظ بأموالت وعدم التنازل عنها للدولة، إال أن دوافع 

ف في تصرفاتت بهذا الشكل وقدرتت في الوصول إلى تحقيق رغبتت تتوقف عل مجموعة من المكل

 .األسباب األخالقية والسياسية واإلدارية واإلقتصادية

 (165،ص 2111خالد الخطيب،) :األسباب األخالقية :والا أ

وهي ضعف الوعي الضريبي والمستو  األخالقي وغياب وازع الضمير عند المكلفين ،ويرجع بعض     

 :المؤلفين ذلك إلى عدة عوامل منها
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إعتقاد الشخص أنت يدفع للدولة أكثر مما يأخذ منها ،أو عدم شعوره بما تقدمت لت الدولة من _ أ

ن خدمات الدولة حتى مع عدم دفع الضريبة خدمات، وشعوره بأنت يستطيع االستمرار في االنتفاع م

ن دفعت ليس شرطا  لالستفادة من الخدمات العامة  .،وا 

نها تضر الجماعة بهذا الشكل وقد يكون _ب إعتقاد الشخص أن الدولة تسيء استخدام األموال العامة وا 

 .السبب في ذلك بعض اإلعتبارات التاريخية

أن التشريع الضريبي في كثيدر مدن الددول ال تتدوافر فيدت الشدروط التدي تبعدث علدى إحتدرام أي قدانون _ ج

وتضددفي عليددت الهيبدددةت ألنددت يتمتدددع بخصددائص تتندددافى مددع القدديم التدددي تعطددي القدددانون االحتددرام والطاعدددة 

ندص قدانوني،  العمومية، وعدم وجود عدالة ضدريبية بدين المكلفدين والتوسدع فدي تفسدير االسدتثناءات دون

. وينددتج عددن ذلددك ردود فعددل نفسددية لددد  المكلددف تتناسددب عكسددا  مددع الددوعي الضددريبي واألخددالق الماليددة

 (. 165،ص2111خالد الخطيب،)

شعور الفرد بثقل العبء الضريبي عند ارتفاع معدالت الضريبة أو تعدد الضرائب المفروضة على _ د

كما تؤدي القدرة المالية والحالة االقتصادية . تهرب منهاالوعاء نفست، قد يدفع المكلف بالضريبة إلى ال

العامة للمكلف دورا كبيرا  في قوة الباعث النفسي لتهربت من الضريبة، فهو يسعى للتهرب أكثر عندما 

 .يكون في حالة مادية صعبة

فنجد في الدول المتقدمة  ،المكلفين بإختالف الشعوب واألمم وبشكل عام يختلف التهرب الضريبي عند     

مقارنة بالدول الفقيرة أو المتخلفة مد  ارتباط ظاهرة التهرب الضريبي بالوعي األخالقي وشعور الممول 

ووعيت وارتباطت بالجماعة مما يجعلت يؤدي ما عليت من واجبات في الدول المتقدمة عنت في الدول النامية، 

 ( 331م،ص2111الكفراوي، ) كة بالعقائد الدينية كما يزداد وازع الضمير في المجتمعات المتمس
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 :أسباب إدارية وفنية:ثانياا  

 (41،ص2111الدعيس،: )توجد عدة عوامل إدارية وفنية تؤثر في التهرب، ومن هذه العوامل

إشتدت وطأة الضرائب بصورة ضخمة في العصر الحديث بسبب تزايد  :ثقل العبء الضريبي- أ

ضرائب كأداة من أدوات السياسة االجتماعية ،وبسبب استخدام الالنفقات العامة من ناحية 

رجة أكبر كلما زادت ويميل المكلف إلى التهرب بد .دية في معظم الدول من ناحية أخر قتصاواال

ادة العبء الضريبي عن الحد المعقول قد يولد لد  المكلف شعورا  بالظلم مما يفز  ،وطأة الضرائب

 .ن دفع الضرائب يدفعت إلى محاولة التهرب م

حيدددث تزيدددد فدددرص تهدددرب المكلدددف كلمدددا زاد النظدددام الضدددريبي تعقيددددا ، ففدددي : تعقيدددد النظدددام الضدددريبي- ب

الماضددي عندددما كددان وعدداء الضددرائب وبصددفة خاصددة الدددخل يقدددر علددى أسدداس المظدداهر الخارجيددة، 

الظدواهر  كانت فرص المكلف من التهرب محدودة، حيث كان بإمكان الددوائر الماليدة أن تراقدب هدذه

أما بعد أن أصبح تصريح المكلف هو الطريق األساسي لتقدير قيمة الضرائب زادت فرص . بسهولة

ففدي الحداالت . التهرب أمام المكلف، وكذلك األمر فإن طرق تقدير الضدريبة تدؤدي دورا فدي التهدرب

تسدددند إلدددى أي التدددي يصدددعب فيهدددا تقددددير قيمدددة الضدددريبة، تقددددر تقدددديرا جزافيدددا  اسدددتنادا  لتعليمدددات ال 

، وخصوصا إذا لم يكن للقضاء أي دور يشعر المكلف بعدم صحة الضدريبة (دكتاتورية اإلدارة)نص

التي يدفعها مما يدفعت للتهرب منها لعدم اقتناعت بها، كما أد  استخدام أسلوب التميز فدي المعاملدة 

املدة بدين المكلفدين، إلدى الضريبية تبعا ألوجت النشاط أو أشدكال المشدروعات وعددم المسداواة فدي المع

ويحداول المكلدف ايضدا  التهدرب . زيادة فرص التهدرب مدن الضدرائب دون الوقدوع تحدت طائلدة القدانون

إذا سدداءت اإلدارة الضددريبية التصددرف فددي تطبيددق الضددريبة وعاملددت المكلفددين معاملددة مختلفددة، ممددا 

. صدل عنددما وضدع القدانونيشعر بالظلم ويضعف الثقة بعدالة الضريبة التي قصدها المشرع في األ
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كما يحاول التهرب في حالة ضعف الوعي المسلكي لد  رجال الغدارة التنفيذية وقدد يرجدع ذلدك إلدى 

 .عدم الكفاية الفنية واإلدارية لإلدارة المالية

حيث تقل فرص التهرب بصفة عامة في نطاق الضرائب غير المباشرة أكثر منت في : نوع الضريبة -ج

 .مباشرة، وبصفة خاصة ضرائب الدخلنطاق الضرائب ال

من المؤكد أن إستخدام طريقة الحجز عندد المنبدع قدد أد  إلدى تقليدل فدرص : طرق تحصيل الضريبة -د

التهددرب أمددام المكلفددين، وهندداك اتجدداه عددام نحددو التوسددع فددي هددذه الطريقددة كلمددا سددمحت الظددروف الفنيددة 

ع المكلددددددددددف إلددددددددددى التهددددددددددرب مددددددددددن كمددددددددددا أن إجددددددددددراءات التكليددددددددددف والجبايددددددددددة تدددددددددددف. للضددددددددددريبة بددددددددددذلك

 (.41،ص2111الدعيس،.)الضريبة

 :أسباب تتعلق باإلدار  الضريبية:ثالثاا  

 :يتطلب نجاح اإلدارة الضريبية في أداء وظائفها ان تتوفر عدة مقومات من اهمها ما يلي

ياألعمال في اإلدارة توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة الالزمة والكافية للقيام ( أ

الجبائية مع مداومة تدريب هؤالء العاملين حتى تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والمهنية الالزمة التي 

 .تمكنهم من القيام باعمالهم على أفضل وجت

وضع نظم الرقابة الداخلية التي تتميز بدقتها وسرعة اكتشافها للمخالفات، وفرض العقوبات ( ب

م سير العمل داخل اإلدارة الجبائية مع وجود إدارة للتفتيش الفني على المناسبة لضمان انتظا

 .أعمالهم، لضمان أداء األعمال على الوجت األكمل

وجود نظم األجور التي تكفل حصول موظفي اإلدارة الضريبية على أجور تناسب طبيعة وأبعاد ما ( ج

 .افز فعالة للمجيدين منهميضطلعون بت من مسؤوليات، وعلى مكافآت تشجيعية تنطوي على حو 
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تزويد اإلدارة الضريبية باألجهزة اإللكترونية الحديثة الالزمة لتمكينها من رفع مستو  خدماتها ( د

 (. 42،ص2111الدعيس،. )وحصر مختلف الممولين وتحديد ما يستحق عليهم من ضرائب

جراءات تنفيذها، إذ تؤدي ما تتضمنت ( ه هذه القوانين من أحكام معقدة تبسيط أحكام قوانين الضرائب وا 

لتقدير أوعية الضرائب إلى خلق الكثير من المشكالت والصعوبات التي قد تعجز اإلدارة عن إيجاد 

حلول مناسبة لها تنهي ما قد ينشأ بينها وبين الممولين من نزاعات، باإلضافة إلى تعقد اإلجراءات 

. ن إلى التهرب من عبء الضريبةاإلدارية المتعلقة بتحصيل الضرائب مما يدفع الممولي

 (.331، ص،2111الكفراوي،)

  :أسباب سياسية:رابعاا  

إن سياسة اإلنفاق العام في الدولة تؤدي دورا  أساسيا  في التهرب الضريبي، فكلما احسنت الدولة      

اغراض  إذ إن استخدام الضريبة في. استخدام الموال العامة قل ميل المكلفين نحو التهرب من الضريبة

غير مالية أو اقتصادية يجعل الطبقات التي تتحمل من الضرائب أكثر من غيرها تشعر بالظلم مما قد 

يدفعها إلى التهرب كوسيلة لمقاومة هذا الظلم، ولقد دافع بعضهم عن التهرب في هذه الحاالت باعتباره 

األولى، حيث ال توجد معايير  الوسيلة الوحيدة لمقاومة الظلم الذي يعد تقديره مسألة شخصية بالدرحة

موضوعية متفق عليها في هذا الشان ،كما إن عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي للدولة يؤدي إلى 

التهرب من الضرائب، ويساعد عدم الترايط بين أجهزة الدولة وتضارب البالغات بين الجهات الحكومية 

 (.167،ص2111الخطيب،.)المختلفة عن التهرب الضريبي
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 :اآلثار المترتبة على التهرب الضريبي  4-3-2

إذا كانت خزينة الدولة هي جيوب رعاياها أو باألحر  جيوب المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل     

فإنت باإلمكان تصور اآلثار السلبية التي تنعكس على خزينة الدولة ،وذلك إذا عمد المكلفين أو رعاياها 

 (. 211،ص2113عطوي،)إلى التهرب وحجب مورد هام من موارد خزينة الدولة 

ما يؤدي إلى نتائج وخيمة ال يقتصر أثرها على الناحية المالية للدولة بفقدانها جزءا  من مواردها م    

بل ايضا  على مستو  الخدمات التي تؤديها مما لت آثارا  سلبية تنعكس على جميع أوجت حياة المواطن 

 . ،وضررا  على السياسات في تحقيق أغراضها المالية واالقتصادية واالجتماعية

 (.16،ص 1221الربيدي،: )وللتهرب الضريبي عدة آثار منها

تباع سياسة مالية من شأنها تقليص حجم وبالتالي اللجوء إلى ا تخفيض حصيلة الموارد العامة -1

 ،أو هبوط المستو  المعيشي لألفرادستثمارات العامة وهذا يؤدي إلى انخفاض اال النفقات

 .وغيرها...ن صحة، وتعليم، وامن ، ودفاعامة موضعف مقدرة الدولة على تقديم الخدمات الع

رفع سعر الضرائب الموجودة أو فرض ضرائب جديدة لتعوض الحكومة نقص الحصيلة الناجم  -2

 .عن التهرب

اضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الحصول على قروض خارجية وهذا يؤدي  -3

 .إلى خلق مشكلة تتعلق بتسديد القروض وفوائدها

اضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق اإلصدارات النقدية وهذا يؤدي إلى ضعف  -4

 .القوة الشرائية للعملة وارتفاع األسعار
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اإلخالل بقاعدة العدالة بحيث يتحمل عبء الضريبة المكلفون الذين ال يستطيعون التهرب منها  -5

 .ويفلت منها آخرون حسب مراكز قواهم

شار الفساد وانعدام األمانة ووهن الروابط والتضامن بين أفراد األمة الضرر األخالقي النت -6

 .الواحدة
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 المبحث الرابع

 جراءات المتبعة في دائر  ضريبة الدخل والمبيعاتالسياسات المحاسبية واإل

 المقدمة 4-2

التي تسعى إلى اثبات العمليات المالية حسب  إن السياسات المحاسبية تستند إلى المحاسبة المالية     

األصول المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية المعمول بها، واستخالص نتيجة أعمال المشروع من ربح 

أما بالنسبة لإلجراءات المتبعة من الدائرة فهي مستمدة من  أو خسارة وعمل المركز المالي للمشروع،

 السياسات المحاسبية وربطها مع اإلجراءات المتبعةأهم لتطرق إلى التشريعات الضريبية وعليت سيتم ا

 .في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اإلجراءات التي نص عليها القانون وتساهم حسب وجهة نظر الباحث على  سيتم التطرق إلى أهمكما 

 . الحد من التهرب الضريبي

 depreciation:اإلهتال  4-2-6

:مايليالممتلكاتوالمصانعوالمعدات(61)بةالدوليرقملقدجاءفيمعيارالمحاس

 (.241ص، 2113وحميدات ،  ابونصار ) 

يجب استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات بشكل منتظم وبحيث يوزع االهتالك على العمر *

اهتالك )ويتم االعتراف بمبلغ االهتالك إما كمصروف أو جزء من تكلفة أصل آخر . األنتاجي لألصل

 (.آالت التصنيع 
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يتوجب أن تعكس طريقة االهتالك المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تستغل أو تستخدم المنشأة فيت *

 .المنافع اإلقتصادية لألصل 

تبدأعملية اهتالك األصل عندما يصبح األصل جاهزا  لالستعمال، بالطريقة التي تتوافق والمنافع التي *

ويستمر اهتالك األصل حتى يتم األستغناء عنت، حيث يتوجب . صليتم الحصول عليها من األ

 .االستمرار في االستهالك في حالة بقاء األصل في العمل حتى لو كان عاطل عن العمل

 : على ما يلي(ح )الفقرة ( 5)فقد نصت المادة ( 21)وبالرجوع إلى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم     

استهالك األصول الرأسمالية إطفاء األصول المعنوية بما فيها الشهرة : من المصاريف المقبولة_ ح

المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق 

 :األحكام التالية

: ال يجوز للمكلف استهالك قيمة األرض أي أصول أخر  ال تفقد قيمتها مع مرور الزمن، مثل -1

 .لفنية واألثرية والمجوهراتاألعمال ا

يتم تنزيل تكلفة األصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها  -2

 .حيازتها

يحدد اطفاء أو استهالك األصول بنسب مئوية من تكلفتها األصلية بطريقة القسط الثابت على أن  -3

 .بذلك بموجب نظام استهالك يصدر لهذه الغايةتحدد األحكام والنسب واإلجراءات المتعلقة 

يتم احتساب استهالك األصل الرأسمالي الذي أدخل في خدمة اإلنتاج في النصف األول من الفترة  -4

الضريبية عن سنة كاملة والذي أدخل في خدمة اإلنتاج في النصف الثاني من الفترة الضريبية عن 

 .   نصف سنة
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جراءات تنزيل المصاريف المقبولة) 2111لسنة ( 14)وقد بينت التعليمات رقم       (.تعليمات أحكام وا 

التكلفة األصلية مضافا اليها المصاريف التي أنفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر : قيمة األصل

 .من قيمة األصل% 5اإلفتراضي لألصل ومصاريف الصيانة التي تزيد على 

وحسب رأي الباحث ان نظام االهتالك المعمول بت يساهم في التجنب الضريبي حيث يلجأ المكلفون    

 .في السنوات التي تتحقق فيها أرباح عالية بمضاعفة االهتالك وبالتالي تخفيض الوعاء الضريبي

  provisions):  )المخصصات  4-2-4

المخصصات واالصول وااللتزامات المحتملة ( 37)لقد جاء في معيار المحاسبة الدولي رقم      

 (.532)، ص2113،  وحميدات ، ابو نصار: )مايلي

المخصص هو التزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين، ويشار هنا الى أن مجمع إهتالك األصول ومخصص 

 . هوم هذا المعيار، وانما حسابات مقابلة ألصولالديون المشكوك فيها ال تعتبر مخصصات وفق مف

 :يجب اإلعتراف بالمخصص عند تلبية جميع الشروط التالية

 .نتيجة لحدث سابق( قانوني أو استنتاجي )عندما يكون لد  المنشأة التزام حالي  -أ

 .اإللتزام التعاقديمن المحتمل أن يتطلب تدفق صادر من الموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسديد _ ب

 .إذا كان من الممكن تقدير مبلغ اإللتزام بموثوقية _ ج

وينتج اإللتزام الحالي عن حدث سابق ناتج عن التزام قانوني أو التزام استنتاجي وينتج االلتزام     

القانوني من وجود عقد مثل عقد ضمان ما بعد البيع، وااللتزام االستنتاجي من الممارسات السابقة 

 (.دون وجود عقد)لمنشأة التي تشير إلى التزام المنشأة بتعهداتها المعلنة للعمالء أو للغير ل
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جراءات  2111لسنة ( 14)أما من الناحية الضريبية فقد جاء في التعليمات رقم      والخاصة بأحكام وا 

أو استحقت كليا  تنزيل المصاريف المقبولة بان المصاريف المقبولة هي المصاريف والنفقات التي أنفقت

أو حصرا خالل الفترة الضريبية وأن تكون مؤكدة وحقيقية ومؤيدة بالمستندات ويكون الهدف من تلك 

المصاريف والنفقات لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة وبهذه الحالة يجوز تنزيلها من الدخل االجمالي 

ناحية الضريبيةت ألنها غير وفق أحكام القانون ويتضح من ذلك أن المخصصات غير معتمدة من ال

مؤكدة وفعلية وتعاد للوعاء الضريبي وترد لألرباح لغايات احتساب نسبة الضريبة وكذلك االحتياطيات 

 حيث إنها ال تعد من ضمن المصاريف بينما هي مبالغ محتجزة أصال من االرباح  

 .يستثنى بعض المخصصات التي تقبل ضريبيا للبنوك وشركات التأمين

 :بأن المخصصات المقبول تنزيلها ما يلي 2111لسنة ( 14)ر بموجب التعليمات رقم وقد صد

  :مخصصات البنو : أوالا 

            تنزل للبنك مخصصات التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة التي يرصدها البنك وفق                                                     ( أ (:4)المادة 

 . أحكام قانون البنوك النافذ والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي 

ه المادة أن تتعلق بتسهيالت ائتمانية سبق من هذ( أ)يشترط لتنزيل المخصصات الواردة في الفقرة (ب

 .ي للبنكوأن تم إحتساب عوائدها ضمن الدخل اإلجمال

  :ال يجوز تنزيل ما يلي(:  5)المادة 

 .إحتياطي مخاطر مصرفية عامة( أ

 .مخصص تدني التسهيالت االئتمانية تحت المراقبة( ب

 .م تخصيصها لكل عميل على حدهمخصصات التسهيالت االئتمانية غير العاملة والتي لم يت( ج
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 .2111مخصصات التسهيالت اإلئتمانية المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية التي نشأت قبل عام (د

 :مخصصات شركات التأمين: ثانياا 

على مايلي من ( ه)الفقرة ( 5)أما ما يخص مخصصات شركات التأمين فقد نصت المادة       

المصاريف المقبولة مخصصات شركات التأمين المتعلقة باألقساط غير المكتسبة ومخصص 

اإلدعاءات المبلغت تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها اإلجمالي على أن يضاف إلى هذا 

يلت من تلك المخصصات خالل الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة الدخل ما تم تنز 

 2113بني ارشيد،:)معيدي التأمين وفق األحكام واإلجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية

 (. 342،ص

 : مخصص األقساط غير المكتسبة: ثالثاا 

رة الضريبية لمقابلة اإللتزامات التي قد أمين في نهاية الفتتوهو المبلغ الذي ترصده شركة ال     

تنشأخالل الفترة المتبقية لعقود التأمين المبرمة خالل الفترة الضريبية الحالية وتنتهي خالل الفترة 

 .الضريبية التالية

 :ويتم احتساب مخصص األقساط غير المكتسبة على النحو التالي

 يام المتبقية لعقد التأمين عدد األ*  حصة معيدي التأمين   –قيمة عقد التأمين 

 يوم                         خالل الفترة الضريبية التالية  361           

من قيمة % 31ويتم احتساب مخصص األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمين ضد أخطار النقل بنسبة 

 .بعد استبعاد حصة معيدي  التامينأقساط عقود التأمين التي ما زالت سارية بتاريخ نهاية الفترة الضريبية 
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 :مخصص ادعاءات تحت التسوية للحوادث المبلغ عنها : رابعاا 

وتعني المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية الحالية لمقابلة االلتزامات التي     

وية بشانها عند نهاية قد تنشأعن حوادث وقعت خالل الفترة الضريبية الحالية ولم يتم التوصل إلى تس

 .تلك الفترة

ويتم احتساب مخصص إدعاءات تحت التسوية باعتماد القيمة الحقيقية المقدرة من قبل خبير معتمد     

لهذه الغاية للمطالبات المقدمة من المؤمن لهم مطروحا  منها حصة معيدي التأمين، وال يقبل صافي 

 .غ عنهامخصص إدعاءات تحت التسوية للحوادث غير المبل

 (:الفرع التأمين على الحياة )المخصص الحسابي * 

وتعني الفرق بين قيمة االلتزامات المحتملة حتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالية     

لألقساط غير المسددة ويتم إعتماد قيمة المخص الحسابي كما هو مقدر من قبل الخبير األكتواري 

 .المتمد لهذه الغاية ولمدقق الضريبة التأكد من صحة هذا التقدير 

 فائد  والمرابحةال 4-2-3

 :من القانون تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك 5جاء بالمادة رقم      

الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك أو الشركات المالية أو األشخاص االعتباريون الذين يمارسون -ب

 .أنشطة التاجير التمويلي تنزل بالكامل

ها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي الفائدة والمرابحة التي يدفع -1-ج

تمارس انشطة التأجير التمويلي على ان ال يتجاوز المبلغ الجائز تنزيلت النسب المبينة تاليا  إلجمالي 

 :الدين إلى المدفوع في رأس المال أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر
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 الفتر  الضريبية                       القيمة النسبية      

      2111                                 1:6 

      2111                                 1:5 

      2112                                 1:4 

 1:3وما بعدها                         2113     

 : احكام واجراءات هذا التنزيل كما يلي 2111لسنة ( 14)التعليمات رقم وقد حددت     

 الفائدة أو المرابحة *لدين المسموح بت ضريبيا       ا اجمالي   =الفائد  أو المرابحة المقبولة 

 إجمالي الدين                                          

لما ورد أعاله مقدار الفائدة أو المرابحة التي تم إضاتها إلى تشمل الفائدة أو المرابحة المقبولة وفق     

رسملة الفوائد على القروض تطبق على األصول المؤهلة وهي ()الفوائد المرسملة )قيمة األصل 

األصول التي تحتاج مدة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لإلستخدام المقصود أو البيع مثل بناء المنشات 

 .وفق معايير المحاسبة الدولية( ستثمارية مثل العقاراتالصناعية والممتلكات اال

 :وألغراض تطبيق ما ورد أعاله تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه

متوسط األرصدة الشهرية لجميع حسابات الميزانية العمومية التي تمثل االلتزامات للغير : إجمالي الدين

 .و مرابحة على المكلف مقابل فائدة ا

القيمة النسبية مضروبا  في رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق : إجمالي الدين المسموح به ضريبياا 

 .الملكية أيهما أكبر 
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 .من القانون( 5)من المادة ( ج)القيمة المحددة بموجب أحكام الفقرة : القيمة النسبية

الحسابات التي تمثل حقوق الملكية ،وتشمل متوسط األرصدة الشهرية لجميع : متوسط  حقوق الملكية

الحسابات الجارية والمسحوبات الشخصية وأي حسابات خاصة بالشركاء ألي شخص اعتباري من غير 

 .الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة

ترة الضريبية الفائدة أو المرابحة التي أنفقت أو استحقت كليا  أو حصرا  خالل الف: الفائد  والمرابحة

ممكن أن يكون التمويل لغايات إنتاج معفي كأن يكون مثال  )لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة 

لغايات المتاجرة في األسهم والسندات أو لتمويل شخصي بهذه الحالة ال تقبل الفوائد المدينة على 

ألغراض تطبيق المعادلة وتشمل الفائدة أو المرابحة والتي تم إضافتها إلى قيمة األصل (.اإلطالق 

 .المشاراليها أعاله

وحسب رأي الباحث أن احتساب مصروف الفائدة حسب التعليمات والمعادلة أعاله تساهم إلى حد     

ما بالتوصل الى المصروف الفعلي واإلنتاجي وبالتالي التوصل للوعاء الضريبي الصحيح حيث يلجأ 

 .بة بمصروف فائدة على قروض شخصية وغير إنتاجيةالمكلفون إلى تخفيض األرباح من خالل المطال

 مصاريف الضيافة  4-2-2

 .نفقات الضيافة التي يتكبدها المكلف : من المصاريف المقبولة

 :على ما يلي 2111لسنة 14وقد نصت التعليمات رقم     

إلجمالي بما ال تنزل النفقات الفعلية للضيافة التي يتكبدها المكلف في المملكة في سبيل إنتاج الدخل ا

دينار أيهما أقل مهما تعددت مصادر الدخل  41111من دخل المكلف اإلجمالي أو % 1يزيد على 

    .      وتشمل المبالغ المسموح بتنزيلها، كذلك أي مبالغ  تدفع للموظف كعالوة ضيافة
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وهدي مدن  2112لسدنة ( 21)ومن أهم اإلجراءات التي نص عليها قانون ضريبة الدخل المؤقت رقدم    

 :وجهة نظر الباحث تساهم على الحد من التهرب الضريبي ما يلي

 :اقتطاع الضريبة 4-2-5

 :على مايلي( أ)فقره( 12)حيث نصت المادة

يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا  من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب ( أ

 :المحددة إزاء كل منها

 %(.5)الخدمة الذي يدفعت شخص اعتباري مقيم إلى شخص مقيم بنسبة الدخل من بدل  -1

ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعموالت وأرباح الودائع المشاركة في  -2

استثمار البنوك والشركات المالية التي ال تتعاطى بالفائدة والمدفوع ألي شخص من قبل البنوك 

على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية %( 5)مملة بنسبة والشركات المالية في ال

بالنسبة للشخص اإلعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ويستثنى من أحكام هذا البند فوائد 

وأرباح الودائع والعموالت المترتبة للبنوك لد  البنوك األخر  والفوائد واألرباح المستحقة ألي 

 .ليمات التنفيذيةجهات أخر  تحددها التع

الدخل من االستثمار واألتاوات وأي دخل آخر غير معفي من الضريبة ، الذي يدفعت مقيم  -3

، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجت %(7)مباشر أو بالواسطة لشخص مقيم، بنسبة 

 .ضريبة قطعية

دينار، وبنسبة  الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف -4

 .، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجت ضريبة قطعية%(11)

 .، إذا كان المستأجر من غير األشخاص الطبيعيين%(5)بدل إيجار العقار، بنسبة -5
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الدخل من الوضيفة المتأتي لخص طبيعي وفق اإلجراءات ونسب االقتطاع التي تحددها  -6

 .التعليمات التنفيذية

اإلجمالي للمكلف الدخل الخاضع لالقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ في الدخل  ال يدخل( ب

 .المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحاالت تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة

يلتزم الشخص الملزم باالقتطاع وفق أحكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خالل ( ج

من تاريخ دفعها أو إستحقاقها وفي حال تخلفت عن اقتطاع تحصل الضريبة منت وكأنها  ثالثين يوما  

 .ضريبة مستحقة عليت اعتبارا  من التاريخ المحدد لتوريدها

بني ارشيد، ): توضح آلية اإلقتطاع وفيما يلي اآلليت 2111لسنة ( 1)وقد صدرت تعليمات رقم      

 (.361ص ،2113

 :بدل الخدمةاإلقتطاع على : أوالا 

على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعت أي مبلغ بدال  لخدمة خاضعة للضريبة إلى شخص مقيم      

وفقا  للنموذج المعتمد لد  الدائرة من غير األشخاص المستثنيين أدناه %( 5)أن يقتطع منت ما نسبتت 

اقها أيهما أسبق ويتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خالل ثاللثين يوما  من تاريخ دفعها أو استحق

 .باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة

وتم استثناء المبالغ المستحقة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والقوات       

 %(.5)المسلحة واألمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك من اقتطاع 

ستثناء أي خدمة يتم تأديتها من أي شخص اعتباري من االقتطاع شريطة أن يكون تم ا       

للشخص االعتباري مؤدي الخدمة رقم ضريبي دخل أو مبيعات وكذلك أن ال يكون من الشركات 

الشركات المدنية هي التي تسجل لد  مراقبة الشركات بسجل خاص يسمى سجل الشركات .)المدنية 
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اء من ذوي اإلختصاص والمهن وتخضع ألحكام القانون المدني واحكام المدنية وتؤسس بين شرك

 (.القوانين الخاصة مثل المحاسبين والمحامين والمهندسين

تم استثناءالخدمات التالية من االقتطاع حتى لو قدمت من شخص طبيعي أو مؤسسة فردية      

 :شريطة أن يكون للشخص المؤدي للخدمة رقم ضريبة دخل، وهي

 األنشطة المصرفية المقدمة للبنوك خدمات. 

 خدمات أنشطة التأمين. 

  الشركات )خدمات أنشطة االتصاالت المقدمة من قبل شركات االتصاالت األساسية

 (.المرخصة لتقديم األتصاالت الفردية

 خدمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة. 

 خدمات النقل الجوي. 

 خدمات الشحن البحري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها. 

 خدمات النقل البري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها. 

 خدمات التأجير التمويلي المؤداة من أشخاص اعتباريين مرخصين بذلك. 

 خدمة الفنادق والمطاعم. 

 خدمات التخليص. 

  خدمات البرمجة المقدمة من الشركات. 

  االستشفاء المقدمة من المستشفيات خدمات. 

 خدمات الدعاية واإلعالن. 

 خدمات النظافة. 
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  خدمات األمن والحماية. 

  خدمات التدريبالمقدمة من الشركات. 

 خدمات المقاوالت المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليت من نقابة المقاولين األردنيين. 

  خدمات السالمة العامة. 

  والمشتملة على قيمة مواد وسلع وأجور عمالةخدمات الصيانة. 

 خدمات تجهيز األطعمة والمراسلة والنقل والمصبغة المقدمة للمستشفيات . 

 خدمات التحميل والتنزيل. 

 خدمات الصحفيين والّكتاب واإلعالميين المقدمة للصحف ووسائل اإلعالم المختلفة. 

 يينخدمات الداللة السياحية المقدمة من األشخاص الطبيع. 

  طبيعيين كخدمات  دالسياحية من أفراالخدمات المقدمة للشركات السياحية في األماكن

 .النقل على الدواب والعربات الملحقة بها

 خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة من الشركات. 

أشهر بكشف يتضمن اسم الشخص  3في جميع األحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل       

 .ي الخدمة وعنوانت والمبلغ المستحق لت ورقمت الضريبي وتاريخ تأدية الخدمةمؤد

 :قتطاع على بدل إيجار العقاراال: ثانياا 

   عند دفعت بدل إيجار عقار خاضع للضريبة إلى (المستأجر )عتباري مقيم اعلى كل شخص  -1

 .الدائرةوفقا للنموذج المعتمد لد  %( 5)شخص مقيم أن يقتطع منت ما نسبتت 



46 
 

يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خالل ثالثين يوما  من تاريخ  دفعهاأو استحقاقها أيهما أسبق  -2

 .باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤجر العقار

 

 :    قتطاع على اإلستيراداال :ثالثاا 

مستورداتت على أن من قيمة %( 2)ن يدفع على حساب الضريبة ما نسبتتأيلتزم المستورد ب    

على تنسيب الوزير استثناء أنواع معينة  تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء  

 .و فئات محددة من المستوردين من أحكام هذه الفقرةأمن المستوردات 

 : قتطاع مقدم على نشاط األعمال ا: رابعاا 

أعمال وتجاوز دخلت اإلجمالي من هذه األنشطة في الفترة نشطة أيلتزم المكلف الذي يمارس       

من هذه المادة على ( ج)الضريبية السابقة خمسمائة ألف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة 

دد حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتاتي من تلك األنشطة وفق المواعيد التالية ما لم تح

 :مدة أطول التعليمات التنفيذية

 عن الفترة التي تغطي النصف األول من الفترة الضريبية خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما      -1

 .من تاريخ انتهاء النصف األول لتلك الفترة     

عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خالل مدة ال تتجاوز الثالثين يوما   -2

 . من تاريخ انتهاء تلك الفترة

تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل النسب المبينة تاليا  وذلك على أساس  -3

وفي حال . الضريبة المحتسبة استنادا  إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية
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ريبي للفترة عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في إقرار الض

 .الضريبية السابقة مباشرة 

 

 

 الفترة الضريبية               النسبة

2111                    775% 

2111                    25% 

   %3775وما بعد             2112

% 2يخصم المكلف ما تم دفعت على حساب الضريبية من الدفعات المقدمة على االستيراد  -4

 .المستحقة عليت بموجب هذه المادة من الدفعات 

يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت  -5

   .فيها

 :الضريبة المقطوعة  4-2-1

( 15)م ، والمستندة الى تعليمات رقم  2112لسنة ( 21)بموجب قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم     

 .م2111لسنة ( 2)م وتعليمات رقم 2111لسنة 

( 57)من قانون ضريبة الدخل رقم( 32)كانت تفرض بموجب المادة إن الضريبة المقطوعة والتي      

لذلك  2112لسنة ( 21)بموجب قانون ضريبة الدخل رقم وتعديالتت لم يتم النص عليها  1215لسنة  

وتعاونا  من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة التي 
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من قانون ( ه)فقرة( 23)طالبت باإلبقاء على أسلوب الضريبة المقطوعة تم اللجوء إلى نص المادة 

والتي تجيز استخدام نسب األرباح القائمة أو الصافية للبضائع  2112لسنة ( 21)ضريبة الدخل رقم 

والسلع والخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة 

قانونية في حال عدم تنظيم المكلف للسجالت والمستندات وفق األصول، وتم إصدار قرار مجلس 

بإعفاء المكلفين من المقاولين األردنيين العاملين في مجال  7/2/2111تاريخ  (2441)الوزراء رقم 

المقاوالت اإلنشائية من ضريبة الدخل المتحققة على أي زيادة على نسبة الربح الصافي المحددة في 

وبناء  عليت تم التعامل مع الدخل .التعليمات التنفيذية وذلك في حالة إصدار بيانات مالية ختامية

افي للمكلف عوضا  عن الضريبة المقطوعة المباشرة وسيتم توضيح آلية التعامل مع هذه القطاعات الص

 )WWW.ISTD.GOV.JO(:وكما يلي 1/1/2111اعتبارا  من 

 :قطاع المقاوالت اإلنشائية والمكاتب الهندسية وبيع الشقق والمباني -1

تعليمات نسب األرباح وكذلك مجلس الوزراء في  2111لسنة ( 15)التنفيذية رقم حددت التعليمات 

أفراد أو شركات أردنية )القرار المذكور أعاله بأنت يتم احتساب الضريبة لجميع مكلفي هذه القطاعات 

 :وعلى النحو التالي( فقط 

  :المقاوالت اإلنشائية - أ

تحسب حسب نسبة األنجاز أو )اإليرادات المستحقة من %( 11)يتم تحديد الدخل الصافي بنسبة       

سواء كانت الشركة تمسك حسابات مالية أم ال وفي حالة زيادة ( المخالصات المستحقة للسنة المالية

كدخل %( 11)الدخل الصافي المعلن في الحسابات أكبر من النسبة المذكورة يتم إعفاء ما زاد عن ال

وما قبلها  2112سب على أساس الضريبة المقطوعة لسنةوفي حال أن المكلف كان يحا. صافي 

وحيث كانت تحاسب على أساس المقبوضات فيتم التعامل معها على أساس الضريبة المقطوعة وبنسبة 

http://www.istd.gov.jo/
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ويتم تحويل الضريبة إلى دخل  1/1/2111ضريبة مقطوعة للمشاريع التي تم إحالتها قبل % 173

ودخل خاضع لألفراد وشركات التضامن ( م،م.ذ)للشركة خاضع وفي هذه الحالة يعتبر الدخل الصافي 

 (.حيث يوجد إعفاء جزئي يخصها من اإلعفاءات العائلية)

 

 :بيع الشقق والمباني  ( ب

من أثمان بيع الشقق والمباني ويتم اعتماد القيمة التخمينية %( 11)تم تحديد الدخل الصافي بنسبة    

 .لدائرة األراضي 

 :الهندسيةالمكاتب والشركات ( ج

من اإليرادات المستحقة وتطبق نسبة الضريبة لألفراد أو %( 11)تم تحديد الدخل الصافي بواقع      

 .الشركات وحسب واقع الحالة

يجب اإللتزام من قبل المكلفين بتوريد االقتطاعات التي نصت عليها التعليمات رقم : مالحظة هامة*

ل وكذلك تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات تعليمات اقتطاع ضريبة الدخ 2111لسنة ( 1)

على نسبة الربح الصافي %( 2)والمتعهدين الفرعيين من أربعة مقاطع وفي حال عدم االلتزام يضاف 

للمكاتب والشركات %( 21)لبيع الشقق والمباني و%( 12)للمقاوالت و%( 12)للمكلف أي تصبح 

 .الهندسية

 :قطاع الذهب والمجوهرات_ 2
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وهذه التعليمات متعلقة فقط بشركات التضامن والتوصية البسيطة واألفراد وال تخص شركات ذات      

المسؤولية المحدودة أو العامة أو الخاصة ، حيث إنها من الفئات الملزمة بمسك حسابات لتحاسب على 

 :ليأساست وتحت طائلة المسؤولية ويتم محاسبة الفئات المشمولة بهذه التعليمات كما ي

 :تجارة الذهب والمجوهرات فقط( أ

تم االعتماد على رأس المال العامل للمكلف أساسا  للتقدير ويتم تحديد رأس المال العامل بموجب      

كتاب مصادق عليت من النقابة العامة ألصحاب محالت تجارة وصياغة الذهب وللدائرة التحقق من 

 :لي رأس المال العامل بطرق اإلثبات المختلفة وكما ي

 رأس المال العامل                                   الدخل الصافي لكل كغم

 دينار لكل كغم 251     دينار                           5111-1111من            

 دينار لكل كغم 351    دينار                          11111-6111من            

 دينار لكل كغم 411    دينار                        15111-11111من            

 دينار لكل كغم    511     دينار                       21111-16111من            

 دينار لكل كغم 551دينار فما فوق                             21111

 :األلماس والمجوهرات واألحجار الكريمة( ب

من قيمة رأس المال العامل للمتعاملين باأللماس والمجوهرات %( 6)تم اعتماد نسبة ربح صافي     

الكريمة إذا كان الشراء محلي وفي حال وجود استيراد لد  المكلف يحاسب على أساس قيمة اإلستيراد 

 %(.6)أو رأس المال العامل أيهما أكبر وبنفس النسبة أي 

 :بتصنيع الذهب وبيعت مشاغل الذهب التي تقوم( ج

 :   فتم اعتماد ربح صافي لكل كيلو غرام ذهب مدموغ لد  وزارة الصناعة والتجارة وحسب نوعت كما يلي 
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 الربح الصافي لكل كغم                                         الصنف/النوع 

 كغم/دينار  21المسكوكات                                              

 كغم/دينار  51ذهب خشن                                              

 كغم/دينار 111ذهب متوسط                                             

 كغم/دينار  211ذهب ناعم                                               

 كغم/دينار  311                                          ذهب محجر

 :مشاغل الذهب التي تقوم بأعمال الصيانة والتصليحات والتواصي وتركيب األحجار( د

  :أساسا  للتقدير وعل النحو التاليتم اعتماد عدد العاملين 

 الربح الصافي                                                عدد العاملين

 دينار 1511                              ال يزيد عن عاملين اثنين        

 دينار 4111يزيد على اثنين وال يزيد عن خمسة عاملين                    

 دينار 7111ما زاد على خمسة عمال                                      

تنزيالت وفي  ال يتم منحت أي إعفاءات أو( الفرد)عند التقدير على الشخص الطبيعي : مالحظة هامة*

 :حالة وجود مصادر دخل أخر  حققت ربحا صافيا  فيمنح المكلف إعفاءات جزئيٌة بواقع

 اإلعفاءات والتنزيالت*  الدخول من المصادر األخر  الخاضعة للضريبة    

 مجموع الدخول            
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حال وجود خسارة بحيث ال تقل الضريبة عن ضريبتت من تجارة الذهب في أي حال من األحوال وفي 

 .تحققة ومقبولة وحسب القانون فيتم تقاصها من األرباح المتحققة من قطاع الذهب ويتم تدوير الخسارة

المقصود هو األفراد والشركات اللذين ال )قطاع المخابز وتم تحديد ربح صافي ألصحاب المخابز  – 3

 :وكما يلي( يمسكون حسابات مالية 

دنانير دخل  4كتاب المسحوبات من النقابة عن كل طن مسحوبات الطحين الموحد حسب ( أ

 . صافي

 173×% 75 ×كمية الطحين بالكيلو غرام=)دخل صافي من مسحوبات الزيرو والزهرة  ( ب

 (.نسبة ربح صافي % ) 4 ×(سعر بيع الكيلو غرام)دينار       
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 المبحث الخامس

 مديرية مكافحة التهرب الضريبي

 مقدمةال 2-5

تواجهجميعالبلدانمشكلةالتهربمنالضريبه،وهيفيبعضهامشكلةصغيرةوفيبعضها

الدولةوعلى علىموارد وبقوة فياألردنبنسبةمرتفعةبحيثتؤثرسلبا أنها ونعتقد األخركبيرة

اإل برامج في مكانها تأخذ أن يجب الضريبة التهربمن مسالة فإن ،لذا االقتصادي صالحاألداء

العريضالتيتحتاجهاألردناليوموالسيماأننسبةاإليراداتالضريبيةإلىالناتجالمحلياإلجمالي

والتيتعدنسبةمنخفضةإذاماقورنتبالنسبةفيدولاخرىلذايعتبردورمديرية%6.41بمعدل

.المكافحةدورهامواستراتيجيفيرفعنسبةااللتزامالطوعيلدىالمكلفين

 عام منذ التهربالضريبيعملها مكافحة الضريبة6991بدأتمديرية مديرية في كشعبة

تحولتالىقسميتبعمديريةالتدقيقفي1006وفيعام‘لدائرةالجماركالتابعالعامةعلىالمبيعات

أصبحت.100دائرةالضريبةالعامةعلىالمبيعاتبعدفصلهاعندائرةالجماركوفيمنتصفعام

العامةعلىالمبيعاتودائرة دمجدائرتيالضريبة المعلوماتوالتحريبعد لمديرية تابعة المكافحة

تمتحويل1/5/1002ضريبةالدخلبدائرةواحدةبإسمدائرةضريبةالدخلوالمبيعات،وفيتاريخ

  .قسممكافحةالتهربالضريبيإلىمديريةمختصةبمكافحةالتهربالضريبي
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، فيها الكادر العاملها وعن اجباتوو  هامهاموعن لذلك كان ال بد الحديث عن هذه المديرية       

وزارة المالية،دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،الخطة السنوية ) :ساسية في عمل المديريةوالعناصر األ

 (2114لمديرية مكافحة التهرب الضريبي ، 

 

 :مهام وواجبات المديرية  2-5-1

القيام بزيارات ميدانية من تحري وضبط للمكلفين في مواقعهم المختلفة وفق برنامج محدد لهذه الغاية * 

 .من متابعة بعض القطاعات الموجودة في الخطة 

تدقيق وتقدير قضايا المضبوطات المتحفظ عيها والعائدة للمكلفين المسجلين وغير المسجلين، وزيارة * 

 .حصول على المعلومات أو إثبات التهرب الضريبي المكلفين المسجلين ضريبيا لل

 .إصدار المطالبات اإلشعارات المالية للمكلفين المتهربين ضريبيا من غير المسجلين * 

تحويل تقارير الزيارة للمسجلين الذين لم يتم التحفظ على مظبوطات لديهم كال حسب المديرية التي * 

 .النتائج مع المديريات الحقايتبع لها لتدقيقها من قبلهم ويتم متابعة 

 دراسة االعتراضات المقدمة من المكلفين الذين صدر بحقهم مطالبات مالية بنتائج الزيارة والتدقيق* 

 .متابعة تبليغ الكتب الصادرة عن المديرية ومتابعة إجراءات التحصيل والتنفيذ الجبري * 

نسب التهرب في القطاعات وبشكل دوري المشاركة مع مديرية التخطيط لعمل دراسات عن التهرب و * 

 (.لم يتم لتاريخت)

متابعة آالت النقد المسلمة من الدائرة للمكلفين وذلك بإجراء زيارات ميدانية رقابية وتفقدية والصيانة * 

لها وتسليم آالت جديدة وسحب آالت النقد من المسجلين عند توفر أسباب موجبة لذلك، إضافة إلى 

 .الت وحسب الحاجة تعديل برمجة هذه اآل

 .القيام بالتاكد من إصدار الفواتير الضريبية من قبل المسجلين * 
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 .عمل حمالت التفتيش على الفواتير للبضائع المنقولة بين التجار * 

التنسيق الدائم مع الوزارات والدوائر للحصول على المعلومات الضرورية لديمومة العمل واستمراره * 

 .القانون والتعليمات لهذه الدوائر بشكل يتناسب مع نصوص 
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 :الكادر العامل في المديرية   2-5-2

 مدير المديرية * 

 (.2)رؤساء اقسام عدد * 

 (.41)مدققين عدد* 

 (.11)إداريين عدد * 

 :  موزعين على النحو المبين بالهيكل التنظيمي ادناه 

 (1:2)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مدير مديرية مكافحة التهرب الضريبي

(بمستوى شعبة)الديوان   

 قسم المتابعة

 شعبة الملفات والمضبوطات

 شعبة آالت النقد

والتنفيذ الجبري شعبة التبليغ  

 قسم الضبط والتدقيق

شعبة ضبط وتدقيق النشاط 

 الصناعي والخدمي

 شعبة ضبط وتدقيق النشاط التجاري

 شعبة التحري

 شعبة تدقيق المسجلين
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 :ساسية في عمل المديرية العناصر األ  2-5-3

 :شعبة التحري وجمع المعلومات  -:أوالا 

إنتوفرالمعلوماتمنالتحريتشكلأهميةبالغةللدائرةوتساعدالمقدرينوالمدققينعلىاتمام

الجزءمنأهمبةفإنه لهذا عمليةالضبطبشكلناجحوعلىاتخاذالقراراتالصائبةوالمناسبة،ولما

المكل ضبط عملية قبل المطلوبة المعلومات على الحصول على التركيز يتم يتمسوف الذين فين

.زيارتهملالستفادةمنهاعندالتقديرعلىمكلفينآخرين

 :تقارير الزيارة  -:ثانياا 

يتمتوزيعتقاريرالزيارةعلىالمدققينوالذينيقومونبدورهمبالعملعلىدراسةالمعلومات

لهاللمديريةالمختصةالتيتتضمنهاالتقاريرحيثيوجدبعضالتقاريريتمحفظهاوبعضهايتمتحوي

المناسب القرار وإصدار المديرية في عليها التقدير يتم الشهري.والباقي المدقق إنجاز معدل يبلغ

وأنتقاريرالزيارةتكونإماعنطريقالمسحالميدانيأومنعمليةدوريات65بحدود تقريراً،

بعضالمكلفينوستكونطريقةالسيارات،أوعنطريقاالخبارياتالتيتصلالمديريةبخصوص

 وفيعام القطاعات، طريق الميدانيعن المسبق.106المسح التحري علىعملية التركيز سيتم

.وجمعالمعلوماتمنعدةمصادرعنالقطاعاتالمذكورةفيالخطة

 :اإلعتراضات -:ثالثاا 

تكون وأن المعترضعليها القضايا مع بالتعامل المنصرم العام في العمل تم وكما االستمرار

المالحظاتمستندةعلىالقانونوانيتممعالجةالخللإنوجدوأناليتمتمريرأيةقضيةقبلاستنفاذ

ةللردعلىاالعتراضجميعالسبلوالوسائلالتيتؤديالىتسويةعادلةوضمنالمدةلقانونيةالمحدد

 اعتراضعدد هيئة ويوجد  المكلف، علىعلىمصلحة علىاالعتراضاتالمقدمة.حفاظا للرد
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وفيهذاالعاموتمشيامعسياسةالدائرةسيتمالتركيزاكثرعلىالتسوياتالعادلةالتيتضمن.للمديرية

.وتحافظعلىحقالمكلفوالدائرة

 :لجان إجازة القرارات -:رابعاا 

خالل من سويتها وتحسين المدققين قرارات مراقبة في دورها القرارات اجازة لجان تتابع

القرارات إلجازة لجنتين يوجد بانه علما لنصوصالقانون تستند والتي المباشرة المالحظاتالفنية

.حالياولجنةإجازةقراراتهيئةاألعتراض

 :ةالرؤية والرسالة والقيم الجوهري 2-5-4

 :الرؤية :أوالا 

مكافحةالتهرببكفاءةوفاعليةلتحقيقالعدالةوااللتزامالضريبيالطوعي،والعملبروحالفريق

.الواحدمعالمجتمعالمحليمنخاللزيادةالوعيلدىالمواطنينوالمكلفين

 :الرسالة  :ثانياا 

إناإلصالحالجيديشترطأوالالكشفعنالمشكلةومعالجتهابحيثيصعباالستمرارحمايتها

التعرفالعلميالرقميلواقعالتهربالضريبي،أشكالهوطرائقهوحجوماته وإخفائها،ويشترطثانيا

،تعملمديريةللمجتمعواالقتصادالوطني"حقيقيا"ومبالغه،وحيثأنالتهربالضريبييشكلتهديدا

محدودية ورغم لديها المتوفرة الوسائل جميع مستخدمة أشكاله بكافة الضريبي التهرب مكافحة

.اإلمكانيات

تسعىإدارةمديريةمكافحةالتهربالضريبيلتعزيزإمكانياتالمديريةإلىأعلىمستوىممكن

ضريب بنظام الدائرة ورؤية رسالة تحقيق في الفعالة الدائرةللمساهمة كفاءة وبرفع وفعال كفء ي

.تحقيقالألهدافالوطنيةوتمشيامعتطبيقمعاييرالجودةالشاملة
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 :القيم الجوهرية:ثالثاا 

.التركيزعلىمتلقىالخدمةوالعملعلىرضاهم*

.الحفاظعلىاألسرارالوضيفية*

.الدقةفيالعملوالعملبروحالفريق*

.العدالةوالمساواة*

.نزاهةوالشفافيةوالبعدعنالفسادال*

 :األهداف اإلستراتيجية 2-5-5

منخالل-6 واإلرشاد بالتوعية ،والقيام المطبقة القوانين بأحكام المكلفين التزام مدى التحقيقمن

 المالي المورد تنمية وبالتالي لديهم الطوعي االمتثال إلى الميدانيوالزياراتوصوالً قسم )المسح

 (.تدقيقالضبط وال

 (.قسم المتابعة والتحصيل )المساهمةفيتحصيالتالدائرةاإلجمالية -2

 :ية في األهداف التشغيلية للدائرةمساهمة المدير *

.الحدمنالتهربالضريبي-6

.نشرالوعيالضريبي-1

.المطبقةالمساهمةفيرفدتحصيالتالدائرةمنخاللمتابعةغيرالملتزمينبأحكامالقوانين-3

.التعاونمعالجهاتذاتالعالقةللقيامبالمهاموالواجباتالمطلوبة-.

.تلقيومتابعةاإلخبارياتالواردةوالمتعلقةبقضاياالتهربالضريبيوإجراءالالزمبشأنها-5
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 1063+1061+1066وفيمايليملخصبإنجازمديريةمكافحةالتهربالضريبيخاللاألعوام

(6:1)جدول

(دينارأردني)1063-1066مطالباتوإنجازقسمالضبطوالتدقيقخاللاألعوام

106610611063الهدفاالستراتيجي

تنمية مورد ماالي للحكوماة يرفاد 

الخزينااااااة بااااااااليرادات ال زمااااااة 

 لتمكينها من ممارسة وظائفها

يلللللللللللرادات حجلللللللللللم اإل

 الضريبية للدائر 

 

274047,42722

2 

 

3723,7222722

2 

 

3734072227222 

 4072347224 00723,7220 427,307454 مساهمة المديرية

 

 

رفللللع مسللللتوى الللللوعي الضللللريبي 

 واالمتثال الطوعي لدى المكلفين

عدد المكلفين 

 الملزمين بالحسابات

 

,023                                                

 

 

,,,0 

 

 

,342 

عدد المكلفين 

المظبوطين والمحولين 

لمديريات التدقيق 

 المختلفة

 

 

,400 

 

 

,,23 

 

 

,540 

 5020 4,23 054 الزيارات الميدانية

 (2:2)جدول

 (دينار أردني) 2113-2111انجاز قسم الضبط والتدقيق غير المسجلين خالل األعوام 

 4663 4664 4666 البيان التسلسل

 654 983 923 قضايا المطالبات 1

 1695299333 1291399925 496369216 قيمة الضريبة 2

 2491539951 2196339653 1995359611 قيمة غرامة المثلي 9

 339263 659233 359633 دينار(022-022)قيمة غرامة 6
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 1213 1113 1339 81عدد قضايا مادة  5

 1563 1139 1638 القضايا المحولة للمديريات األخرى 4

 1952 1142 2268 القضايا المحفوظة لدى المديرية 6

 481 984 928 االعتراضات المنجزة 8

 6334 6134 4653 تقارير الزيارة 3



 (3:2)جدول

 (دينار أردني) 2113-2111نجاز شعبة تدقيق المسجلين لألعوام إ

 4663 4664 4666  البيان  التسلسل

 273 432 22 ملفات الدخل 1

 3،322،352 4،236،215 6،662،727 ضريبة الدخل 2

 427 432 26 مبيعاتملفات  3

 66،652،262 2،464،663 1،646،723 فروقات مبيعات 4

 42،666،215 46،662،652 62،216،642 غرامات مبيعات 5

 











62 
 

 المبحث السادس

 الدراسات السابقة

 الدراسات باللغة العربية 4-1-6

 ("نموذج مقترح)نحو حوكمة النظام الضريبي المصري "،( 4665) ،حنادراسة .6

مكانية  لى بحث مفهوم الحوكمة بشكل عام والمبادئ األساسية التي تحكم تطبيقت،إهدفت الدراسة      وا 

تطبيق مفهوم الحوكمة على السياسات الضريبية مما يتعلق بوضع التشريع الضريبي وما يرتبط باإلداره 

 ،والسياسات الضريبيةنظام الضريبي الضريبية من خالل تطوير مبادئ الحوكمة للتطبيق على هيكل ال

 .روع قانون الضرائب المصري الجديدوتطبيق مبادئ الحوكمة على مش

التحليلية والمكتبية بمبادئ الحوكمة التي  ةبالدراسة على أساس الدراس ويقوم منهج البحث المتبع      

يد لمحاولة اكتشاف أقرتها المنظمات والهيئات الدولية واستخدام نهج النقد التحليلي ألحكام القانون الجد

 .نضباططبيق مبدأ الشفافية والعدالة واالمراعاة المشروع الضريبي لت

ة مبادئ أن حوكمة التشريع الضريبي يجب أن تتوافر فيها أربع: التاليةتوصلت الدراست إلى النتائج      

 .، محاسبة المسؤوليةنضباط والوضوح، الشفافية، العدالةأساسية على األقل وهي اال

د  أما فيما يتعلق بحوكمة اإلداره الضريبية فإن نجاح السياسة الضريبية يعتمد بدرجة كبيرة على م     

محاسبة  ق ذوي المصالح،والشفافية والحفاظ على حقو  ،والعدالة ،كفاءة الجهاز اإلداري الضريبي

 .ستراتيجية باإلضافة إلى الجودة الشاملة اإلداره اال ،المسؤولية

إلى تطبيق مبادئ  يضا إن كل من التشريع الضريبي واإلدارة الضريبية في حاجة ماسةأواستنتج      
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ألن كل منهما  تالنطام الضريبي المصري بشكل عام ت حتى يمكن إصالح وتطويرالحوكمة عليهما

 .لقصور يتطلب تطبيق قواعد الحوكمةيعاني من أوجت قصور متعددة وخطيرة وللتخلص من هذا ا

لدراست تشكيل لجنة من المختصين والمدراء في هذا الصدد تقوم بتجميع أوجت القصور واقترحت ا     

بحيث تعالج نصوص الالئحة التنفيذية للقانون  ،ل بأول في القانون المصري الجديدالتي يتم اكتشافها أو 

 .باستخدام مبادئ الحوكمة الضريبية

داء ثرها على كفاء  وفاعلية األأمقترح الدلة الحوكمة الضريبية و  اطار"،(4666،بو عمرأ)دراسة . 4

 ."الضريبي

لى تقديم إطار مقترح لزيادة كفاءة اإلدارة الضريبية لتحقيق العدالت من خالل األخذ إهدفت الدراسة    

بمفاهيم الحوكمة وبيان أثر الحوكمة الضريبية كأثر فعال على األداء الضريبي والعمل على وضع 

 .واعد الحوكمة لتحقيق الشفافية والعدالة ق

ضافة إلى مكاتب المحاسبة ولقد تمثل مجتمع الدراسة في مأموري الضرائب وأساتذة الجامعات باإل   

 .ع الدراسة من خالل قائمة استقصاءمن مجتم ةمفرد 151ة من ، وتم أخذ عينفي مصر

عالقة بين الحوكمة الضريبية واألداء الضريبي أما أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وجود     

، وقصور نظام المعلومات الحالي اسبة والمراجعة في الفحص الضريبيوأهمية اإللتزام بمعايير المح

على أداء وظيفتت في توفير البيانات والمعلومات الالزمة والعمل على ربط األداء الضريبي بمعايير 

 :يلية العالمية وأوصى الباحث بما الجود

 .ضرورة تعديل بعض النصوص في التشريع الضريبي*

 .تطوير اإلدارة الضريبية*
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 .ضريبي باستخدام الحوكمة الضريبيةضرورة تطبيق الدخل المقترح لتطوير األداء ال*

 .تباع األسلوب العلمي في عملية الفحص الضريبي ا*

 .ي مجال تطوير المتطلبات الضريبيةضرورة التنسيق بين المنظمات المهنية وبين اإلدارة الضريبية ف*

من مجتمع  ستفاده من هذه الدراسة في اإلطار النظري إال أن هناك اختالفا في كلحيث يمكن اال    

 .، والغاية من هذه الدراسة ك بأسلوب جمع العلومات والبيانات، وكذلالدراسة وعينة الدراسة

 "ة في الوقاية من التهرب الضريبي في مصرثر نظم المعلومات المحاسبيأ( "4666)فؤاد دراسة . 3

لوقاية من التهرب الضريبي في هدفت هذه الدراسة إلى توضيح تأثير نظم المعلومات المحاسبية في ا   

أشارت الراسة إن تزايد استخدام النظم اإللكترونية والتي أصبحت واقعا في المجتمع المصري ، مصر

عمليات التبادل والتحويالت اإللكترونية للمعلومات والبيانات باإلضافة إلى زيادة اإلعتماد على 

ن الستخدام نظم المعلومات المحاسبية اإلليكترونية أوأوضحت الدراسة . ال إليكترونياوالمستندات واألمو 

حيث ان عملياتها سوف تؤثر على حسابات الناتج القومي ولن ، آثار جانبية على السلطات النقدية

بالتالي لن تعرض ( غير قصدب مسواء بقصد أ)ية في تلك الحسابات ات اإللكترونتظهر هذه العملي

عليها أي نوع من أنواع الضرائب كما ستقف تقارير المحاسبة والمراجعة عاجزة عن التحكم في تدفق 

هذه العمليات عبر المراكز المالية للشركات مما يستدعي األمر في البحث في تشريعات جديده 

 .وع من المعامالت وتضع الضوابط لتفحص الضريبي تعترف ضمنيا بنشوء هذا النللمراجعة وال

وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أنت على الرغم من عدم تغير مفهوم المراجعة في     

إال  ،ة في ظل هذه البيئة اإلليكترونيةكما لم تتغير أهداف المراجع ،ل بيئة نظم المعلومات المحاسبيةظ

وبينت الدراسة أن معظم اإلصدارات  .ات المحاسبيةت يوجد لبس شديد بين مختلف أنواع نظم المعلومأن
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التي تبحث في أدوات مراجعة نضم المعلومات في بيئت التشغيل اإللكترونية تتحدث عن مراجعة نظم 

يل بيانات ت بتسجالمعلومات التقليدية والتي تعتمد على نظم الدفعات والتي تبدأ دورة معالجة المعامال

إيرادات ، مصروفات، فواتير مبيعات)با بطريقة يدوية وتتم هذه الخطوة غال ،المعامالت داخل المنشأ

 .في سجالت المعامالت وتجمع في دفعات...(  

في  ةفي دوائر ضريبة الدخل الفلسطيني مدى تطبيق معايير الحوكمة( "4666عمرو،)دراسة . 2

 "داءاثرها في زياد  كفاء  وفاعلية األمحافظات الضفة الغربية و 

 هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مد  تطبيق معايير الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل في فلسطين و     

زيادة الوعي بالحوكمة ونشر ثقافة الشفافية واإلفصاح بين الموظفين في الدوائر الحكومية مما يساهم 

كان مجتمع الدراسة مدققي ضريبة الدخل في مناطق السلطة و  ،زيادة كفاءة العاملين وفاعليتهم في

ستبانة كأداة دوائر ضريبة الدخل وتم استخدم االالفلسطينية أما عينة الدراسة عدد من العاملين في 

 .  لجمع المعلومات

 وقد أكدت النتائج أن هناك تطبيقا بشكل متوسط لمعايير الحوكمدة وألياتهدا فدي الددوائر الضدريبية كمدا   

أن النتائج أشارت إلى أن هناك عالقة بين كل من الكفاءة الفاعلة والفاعلية مدن جهدة ومعدايير الحوكمدة 

 .من جهة أخر  وعليت يجب تطبيق معايير الحوكمة كحزمة واحدة

التباين بين الدخل المعلن والدخل المعتمد ،األسباب وطرق "،(4666الدعاس ،وآخرون ،)دراسة . 5

 ".نظر مقدري الضرائب ،دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة األردنيةمعالجتها من وجهة 

إدارات  نتكبت مرلما تلمخالفاا وراءلكامنة ا بألسباا ءستقصاالى تقصي إسة درالاه ذه تفده    

ن مدر لمقاخل دّ ل، واقبلهان من لمعلاخل دّ لن ابين لتبايالى ؤدي إلتي ت، وانّيةردألالمساهمة ت اكارلشا
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ك لت، وذلمخالفاك اتلن مّد لناجعة للحال ولحلض ابعراح قتالة ومحام ثن م، ويبيةرلضت االجهاقبل 

  . خلدّ لايبة رضّدري مقظر جهة نن وم

ن سة مدرالاعينة ت تألفو. ثباتها وقها دصن مد ستبانة بالتأكر ايطدددددددددوتم لنتائج تالى إل وصولدف ابهو

لعينة شاملة ت اكانك لذب، و((لمساهمة ت اكارلشاية ريدم)) خل دّ لايبة رضرة ئّدري داجميع مق

 . اّدر  مق((  36) ها رادفدد ألتي بلغ عوا  ،لمجتمعها

 :وقد تمثلت بمايلي ،تكابهاب ارسباد أيدتح، وتكبةرلمت المخالفام اهد أيدسة بتحدرالانتائج ت تمثلو

 .ادخال رواتب وهمية -1

 .الشركات المساهمة العامةتخصيص رواتب مرتفعة للمساهمين العاملين والمديرين في  -2

 .التقليل من بضاعة آخر المدة عن طريق التسعير غير المالئم -3

 .التقليل من المبيعات -4

 .تضخيم المشتريات -5

 .إخفاء بعض مصادر الدخل -6

وقددد بينددت الدراسددة إلددى أن أهددم أسددباب حدددوث هددذه المخالفددات هددو السددبب التقليدددي والمتمثددل فددي       

ت في تفعيل حمالن منها تكمد لحواسبل معالجتها أّن  الدراسدددددة دتجود قدددددو الرغبددددة بدددددالتهرب الضدددددريبي 

 . ر خأجهة ن من نّية للمخالفيولقانابالمالحقة رار الستم، واجهةن يبّية مرلضاعية ولّتا
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 ".أثر آليات الحوكمة الضريبية على اإليرادات الضريبية "،(4664العبيني،)دراسة . 1

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر آليات الحوكمة الضريبية على اإليرادات الضريبية ولتحقيق ذلك      

مدقق  205و اضريبي امدقق 119فقد قام الباحث بتصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة التي بلغت 

 :للحسابات  وبعد تحليل مفردات الدراسة  توصل الباحث إلى النتائج التالية 

آلليات الحوكمة الضريبية على اإليرادات الضريبية في كافة مراحلها الموجودة في  اناك أثر أن ه    

 ، حيث تؤثر الرقابة الضريبيةة وتحصيلها ومنع التهرب من دفعهاالدراسة من خالل فرض الضريب

الرقابية من خالل تفعيل اإلجراءات كأحد آليات الحوكمة الضريبية على اإليرادات الضريبية  إيجابيا

 .وزيادة الرقابة الذاتية

من خالل  كأحد آليات الحوكمة الضريبية على اإليرادات الضريبيةإيجابيا يؤثر االلتزام الضريبي و     

المخاطر الضريبية تؤثر  باإلضافة إلى أن .في تأدية حقوق اإلدارة الضريبية توجيه وإرشاد المكلفين

 .رادات الضريبية حيث كانت العالقة بينهما عالقة عكسيةكأحد آليات الحوكمة الضريبية على اإلي

حيث يجب تشجيع صغار   على اإليرادات الضريبيةيجابيا إ وأخيرا تؤثر الحوافز الضريبية     

 .المكلفين بتوريد الضريبة المستحقة عليهم من خالل إعطائهم خصم تشجيعي 

 :ن أهمها  وعلى ضوء النتائج خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات م   

 ،تطوير عمل اإلدارة الضريبية من خالل زيادة الخدمات اإللكترونية المقدمة لد  دافعي الضرائب    

يجاد نظام خاص للرواتب  .د لد  المسجلين و غير المسجلينخدمة التعليم االلكتروني عن بع :مثل وا 

 .على تحفيزهمل والمبيعات للعمل ت يخص مدققي دائرة ضريبة الدخأوالعالوات والمكاف
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ومبادئ الحوكمة الضريبية  الباحث أيضا بإجراء دراسات وأبحاث أخر  فيما يخص آليات واوصى    

المستمر في الخدمات  التطور: ، وأخذ بعض المتغيرات بعين االعتبار ألهميتها، مثالاألخر 

 .قية للضريبة في المجتمع الضريبي، والمفاهيم األخالاإللكترونية

 ."التهرب الضريبي في األردن ،أسبابه،طرقه،وحجمه"،(4662سور،الن)دراسة. 7

هددفت الدراسددة إلددى تحليددل النظددام الضددريبي فددي األردن والعوامددل المددؤثرة فددي زيددادة العددبء الضددريبي     

 .وتحديد أسباب التهرب ووسائلت وتقدير الخسائر الناجمة عن ذلك وأثر كل ذلك على االقتصاد األردني

وأشارت إلى أن الدول وعلى اختالف درجات تقدمها ومستويات تطورها يسدعى بعدض المكلفدون إلدى     

التهددرب مددن دفددع مددا يسددتحق علدديهم مددن ضددرائب بطددرق شددتى األمددر الددذي يحددرم موازنددة الدولددة مددن نسددبة 

يددة علددى مهمددة مددن اإليددرادات التددي تسددتطيع مددن خاللهددا ممارسددة أدوارهددا االقتصددادية واالجتماعيددة والبيئ

لحددق أكبددر لددى مديونيددة خارجيددة وداخليددة تزا  فددي الموازنددة سددرعان مددا يتحددول إبددل ترتددب عجددالنحددو المددأمول، ال 

 .الضرر باالقتصاد الوطني

برئاسة الدكتور معن النسدور إلدى أن أهدم االسدباب : وخلصت الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين    

تعقدددد النظدددام الضدددريبي وعددددم اسدددتقراره بسدددبب : التدددي تددددفع المكلفدددين فدددي األردن للتهدددرب الضدددريبي هدددي 

ء علدى المتهدربين التعديالت المتكررة التدي أدخلدت علدى القدوانين الضدريبية وعددم التشددد فدي فدرض الجدزا

كمدا . من دفع الضرائب وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن نشاط المكلفدين فدي بعدض المهدن

أن اإلصالحات الضريبية التي تمت في السنوات األخيرة لم تعتندي بشدكل كدافت بتطدوير المدوارد البشدرية 

 .العاملة في المجال الضريبي

ئج جداول المدخالت والمخرجات لالقتصداد األردندي أن حجدم الفاقدد وقد بينت الدراسة من خالل نتا     

مليدددون ديندددار والمتدددأخرات  134مليدددار ديندددار شدددامال  اإلعفددداءات الضدددريبية البالغدددة  172الضدددريبي يبلدددغ 
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مليدون ديندار  625مليون دينار في حين أن حجم التهدرب الضدريبي يقدارب  371الضريبية البالغة نحو 

مليدددون دينددار تهدددرب مدددن ضدددريبة  425ر تهددرب مدددن ضدددريبة الدددخل واألربددداح و مليدددون ديندددا 211منهددا 

 .المبيعات

وأشارت الدراسة إلدى أن أكثدر القطاعدات تهربدا  مدن ضدريبتي الددخل والمبيعدات يتعلدق بقطداع تجدارة      

 .التجزئة والجملة واصالح المركبات والدراجات النارية ويليت قطاع الصناعات التحويلية

صت الدراسة بتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لد  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و وقد أو     

إلغاء الحدد األدندى للتسدجيل بالضدريبة العامدة عدى المبيعدات وتفعيدل اإلدارة الضدريبية ووسدائل التحصديل 

ال  عددن والتدددقيق، كمددا أوصددت بعدددم إعطدداء أي صددالحية للجهددات التنفيذيددة للتدددخل فددي اإلعفدداءات فضدد

عادة النظر في قانون ضدريبة الددخل لتوسديع القاعددة الضدريبية  أهمية التواصل ونشر الوعي الضريبي وا 

والقيدددام بدراسدددة ميدانيدددة شددداملة تغطدددي الموضدددوع مدددن كافدددة جوانبدددت مدددع عددددم إغفدددال مسددداهمات الضدددمان 

فددي توصددياتها  االجتمدداعي عنددد الحددديث عددن الضددرائب والتهددرب والتجنددب الضددريبي، كمددا أكدددت الدراسددة

ضددرورة  تغلدديظ العقوبددات علددى المتهددربين مددن دفددع ضددريبتي الدددخل والمبيعددات مددع التأكيددد عددل ضددرورة 

 . تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها
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 : الدراسات باللغة اإلنجليزية   4-1-4

1 .( Richard and Saadtmand ,2005) “Income Tax Determinants:New                                                                                                                
Evidence” 

هدفت الدراسة إلى التحري عن أثر معدل تدقيق عائد الدخل الحكومي ومعدل التهرب على ضريبة     

في الواليات المتحدة األمريكية ولتحقيق 1227وحتى عام  1261الدخل اإلجمالي خالل الفترة من عام 

 .عاما 31ذلك قام الباحثان بدراسة البيانات الرسمية الموجودة لد  الضريبة على مدار 

وقد قام الباحثان بدراسة سلوك التهرب من ضريبة الدخل من خالل ثالثة نماذج والمتمثلة في     

سلوك التهرب عن طريق استعمال  ي ودراسةالدراسات السابقة التي تضمنت سلوك التهرب الضريب

الذي تم إعداده عام ( دي جون وليستر ومايو)ستفتاءات واإلستبانة والنماذج التجريبية ودراسة نموذج اال

لتي والذي استخدم البيانات الرسمية ألتي تدخل تحت سيطرة ضريبة الدخل وهي المرة األولى ا 1224

ل الباحثان إلى أن درجة التهرب من ضريبة الدخل تتناقص وقد توص .تدرس فيها الملفات الرسمية

تحادية كانت دقيق على ضريبة الدخل الشخصية االالمتزايد فكلما كان الت بوساطة التدقيق المستمر

عوائد ضريبة الدخل الشخصية أعلى ،وأن التهرب من ضريبة الدخل يزداد نتيجة دخول الواليات 

ية مثل فضيحة وترغيب وحرب فيتنام وهناك حاجة إلى إتخاذ المتحدة األمريكية في أزمات سياس

القرارات السياسية البناءة بشكل أفضل وأوصت الدراسة بمراجعة سياسات الضريبة الموجودة وتقييم 

وتمت اإلفادة من هذه الدراسة باستخدام بعض  .ادلة الكلفة والمنفعة بشكل عاماإلطار الفكري لمع

 .امها على ضريبتي الدخل والمبيعاتراسة ألتي يقوم بها الباحث واستخدالمتغيرات المستقلة في الد
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2 .( Misheal , 2005) “ Relationships Between Tax Administrations and 

Tax Agents and Tax Payers”  

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العالقة بين اإلدارة الضريبية ووكالء الضرائب ودافعي     

بالعديد من  وقد خرجت هذه الدراسة. عوامل التي تؤثر على هذه العالقةوما هي أهم ال ،الضرائب

فعي الضرائب يجب أن تكون إن العالقة بين اإلدارة الضريبية ووكالء الضرائب ودا ،النتائج الهامة منها

ى كسب أن تعمل عل وعليت يجب على اإلدارة الضريبية ،يث تكون هناك ثقة واحترام متبادلبح ،تبادلية

على العدالة  وحتى تتمكن من ذلك يجب أن يقوم النظام الضريبي بداية ،ثقة واحترام دافعي الضرائب

ية كفاءة وكذلك خرجت الدراسة بأن وكالء الضرائب يلعبون دورا حاسما في عمل .والكفاءة والفاعلية

، فهناك منافع لإلدارة لى زبائنهمعوذلك من خالل التاثير الذي يملكونت  ،وفاعلية النظام الضريبي

ثير على الضريبية من وكالء الضرائب حيث أنها من خالل تعاملها مع وكيل ضرائب واحد يمكنها التا

ن وكيل الضرائب تقع على إهناك منافع لدافعي الضرائب حيث  وكذلك ،العديد من دافعي الضرائب

يفهم مكلفين الذين يمثلهم وذلك من خالل تعر عاتقت مهمة نشر الوعي والثقافة الضريبية بين صفوف ال

 .بحقوقهم وواجباتهم الضريبية

حتى يتم تحسين التحصيل والجبايت يجب غرس  تأن ةأوصى الباحث من خالل هذه الدراس وقد     

الثقة بين أفراد المجتمع بالنظام الضريبي، ويجب تقديم المساعدة إلى دافعي الضرائب من خالل مراعاة 

دالة في التشريعات الضريبية ويجب على وكالء الضرائب القيام بواجباتهم القانونية واألخالقية قواعد الع

لتزام يبية وحثهم على االتجاه دافعي الضرائب والمتمثلة في مساعتهم على فهم حقوقهم وواجباتهم الضر 

ن تقوم بتبسيط إجراءاتها وتقديم الخدمة الممتازة والجيدة للمواطنين أوعلى اإلدارة الضريبية  ،الضريبي

تتمكن من تحقيق وبناء وكسب ثقة المجتمع وأن تعمل على زيادة كفاءة وتأهيل العاملين فيها حتى 

 .األهداف المنشودة
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3. (Jacop , 2007) “Effect  of  Corruption on Tax in the Middel East” 

ولقد  األوسط،هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر الفساد على التحصيالت الضريبية في الشرق      
وجود الفساد لى نتيجة أن السسبب في انخفاض التحصيالت الضريبية هو إتوصلت هذه الدراسة 
دفعها إلى عدم  مما ،المكلفين ال يثقون بهذه الحكوماتوان هذا األمر جعل  ،اإلداري داخل الدولة

تأثرت بهذا العامل أكثر ، وخرجت هذه الدراسة أيضا بأن هناك بعض أنواع الضرائب أللتزام الضريبيا
يصال المتكرر بين سلطات الضرائب واألفراد ضرائب هي التي يتطلب التفاعل واالوهذه ال ،من غيرها

دل اإليرادات ، وخلصت هذه الدراسة بتوصية أنت إذا أرادت الحكومات أن ترفع من مع(ضريبة الدخل )
جتماعي للمواطنين عن طريق تحقيق يادة الرفاه االوز  ،ن ذلك يتم من خالل معالجة الفسادالضريبية فإ

المفعول  ةساريوال ةريعات والقوانين الضريبيت المطبقبالمكلفين من خالل نصوص التش العدالة الخاصة
 . داخل الدولة نفسها

 :السابقةما يميز هذه الدراسة عن الدراسات  4-1-3

معظم الدراسات السابقة بشكل عام والدراسات األردنية بشكل خاص ركزت على أسباب التهرب      
الضريبي، وعلى التباين بين الدخل المعلن والدخل الضريبي، وعلى العالقة بين التدقيق والدخل 

ات المحاسبية أما هذه الدراسة فسوف تبحث في جميع السياس. الضريبي، أو على عوامل أخر  جزئية
المتبعة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبيان أثرها المباشر على الحد من التهرب الضريبي، وذلك 

 :محاور رئيسة ةضمن ثالث

، والذي وحسب علم الباحث لم تقم أي دراسة 2112لسنة  21قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم  -1
 .سابقة بقياس أثره على الحد من التهرب الضريبي

السياسات المحاسبية واإلجراءات المطبقة والمتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي  -2
 .وحسب علم الباحث أيضا لم تقم أي دراسة سابقة بقياس أثرها على الحد من التهرب الضريبي

السياسات واإلجراءات المتبعة من قبل مديرية مكافحة التهرب الضريبي والتي يعمل بها  - 3    
فعليا، والتي أيضا وحسب علمت لم تقم أي دراسة سابقة بقياس أثرها على الحد من  الباحث

 .التهرب الضريبي
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل

 المقدمة -

 منهجية الدراسة -

 تمصادر جمع البيانا -

 اختبار مقياس االستبانة -

 صدق وثبات ادا  الدراسة -

 مجتمع وعينة الدراسة -

 تحليل المعلومات الديمغرافية -

 مقياس تحديد االهمية النسبية -

 ساليب تحليل البياناتأ -
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واال

 المقدمة 3-6

وكيفيددة اختيارهددا والمصددادر  يتضددمن هددذا الفصددل عرضددا لمنهجيددة الدراسددة و مجتمعهددا، وعينتهددا،      

عددددادها وتطويرهدددا واجدددراءات التأكدددد مدددن صددددق االداة إجمدددع البياندددات والمعلومدددات وكيفيدددة المسدددتخدمة ل

حصائية التي اسدتخدمت لمعالجدة البياندات واسدتخراج جراءات التطبيق والمعالجة اإلإل وثباتها، وتوضيحا  

 .النتائج وتفسيرها 

 منهجية الدراسة 3-4

ئج قام الباحث باتباع المنهج الوصفي في عرض البيانات، والمنهج التحليلي في تحليل نتالقد      

جراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل لسياسات المحاسبية واإلثر اأالدراسة التي هدفت الى معرفة 

 .والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي

 مصادر جمع البيانات 3-3

 المصادر الثانوية 3-3-6

ستعانة وجمع البيانات والمعلومات من خالل المصادر والمراجع والكتب والمقاالت والمجالت تم اال    

صلة بموضوع الدراسة، كما سيتم العلمية المتوافرة بالمكتبات، إضافة الى الدراسات السابقة ذات ال

 .دراسةلتناول كل ما هو جديد عن موضوع ال( اإلنترنت)ستعانة بالشبكة العنكبوتية اال
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 :المصادر االولية 3-3-4

ثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة أالباحث بتصميم استبانة للكشف عن قام      

 :ستبانة من ثالث أجزاءحيث تكونت اال .يعات على الحد من التهرب الضريبيضريبة الدخل والمب

 (التخصص، الشهادة، الخبرة، المركز الوظيفي)الدراسة تشمل الجزء االول المعلومات الديمغرافية لعينة 

 : بينما شمل الجزء الثاني أبعاد مشكلة الدراسة كالتالي 

 .فقرة( 11)واشتمل على " االلتزام بالسياسات المحاسبية"ول البعد األ -

واشتمل "جراءات المحاسبية المتبعة في دائرةضريبة الدخل والمبيعات تطبيق اإل"البعد الثاني -

 .فقرة(12)على 

 .فقرات (2)بعاد المشكلة المتعلقة بطرق التهرب الضريبي والتي اشتملت على أوأخيرا تمثل الجزء الثالث ب

 اختبار مقياس االستبانة 3-2

كما هو مبين بالجدول  تم اعتماد مقياس ليكارت الخماسي وتم تحديد مقياس اإلجابة عن فقرات الدراسة

 اختبار مقياس اإلستبانة( 6:3)الجدول                 (:1:3)رقم 

 متدني جدا متدني عالي الى حد ما عالي عالي جدا اإلجابة

 6 4 3 2 5 الدرجة

 

 صدق وثبات ادا  الدراسة 3-5

وذلك من خالل عرضها على مجموعة من  (ستبانةاال)الصدق األولي ألداة الدراسة  تم التحقق من    

 (  2رقم   ملحق)المختصين في مجال المحاسبة 
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 اختبار الثبات 3-5-6

قام الباحث بإجراء  ستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها،ن االأومن اجل التاكد من     

تساق الداخلي لفقرات المقياس ،حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب كرونباخ ألفا اختبار مد  اال

Cronbach Alpha)   )أخر ،  الىن اختبار كرونباخ الفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة وذلك أل

يعطي تقديرا   Alphaوهو يشير الى قوة اإلرتباط والتماسك بين فقرات المقياس ، إضافة لذلك فإن معامل 

 ( (Cronbach Alpha  طبقت معادلة كرونباخ الفا  ،رختباللثبات وللتحقق من ثبات أداة الدراسة لهذا اال

لكن   Alphaوعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة  .عينة الثبات على أفراد

 .دارية حوث المتعلقة بالعلوم المالية واإلبمقبولة في ال (Alph 0.06)من الناحية التطبيقية يعد 

 (2:3)الجدول 

 (كرونباخ الفا)معامل ثبات االتساق الداخلي البعاد االستبانة 

 ألفا( α)قيمة  البعد الرقم

 17154 السياسات المحاسبية 1

 1713 جراءات المتبعةاإل 2

 17152 طرق التهرب الضريبي 3

 17147 الدرجة الكلية 

     

داة علددى عددالت علددى قدددرة اإل داة بصددورة عامددة بمعامددل ثبدداتمعددامالت الثبددات هددذه علددى تمتددع اإلوتدددل 

 بعددداد االسدددتبانة بلدددغعلدددى معامدددل ثبدددات ألأن أ( 2:3)ول دالجدددذ يتضدددح مدددن إ .الدراسدددة غدددراضأتحقيدددق 
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 مكانيددة ثبددات النتددائجإلدى إوهدو مددا يشددير . ( 1713)دنددى قيمدة للثبددات كانددت أن أفيمدا يالحددظ ( 17152)

 .ن تسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها أالتي يمكن 

 اختبار التوزيع الطبيعي 3-5-4

الختبار مد  اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي حيث بلغت قيمة   (K-S)اختبار   لقد تم استخدام    

Sig  بالنسبة لكل فرضية كما هو موضح بالجدول التالي 1715أكبر من: 

 (3:3)الجدول رقم 

 اختبار التوزيع الطبيعي

 Sig 

 17227 1فرضية 

 1721 2فرضية

 1711 طرق التهرب

 مجتمع وعينة الدراسة 3-1

الدراسة من مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من مديريات متوسطي دافعي تكون مجتمع     

 .حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة ( 251)الضرائب والبالغ عددهم 

ستبانت ا( 111)مفردة وتم استرداد ( 111) وقد تم توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة البالغ عددها   

 %(3772)كتمالها حيث أصبحت نسبة العينة الفعلية استبانات لعدم ا( 7)واستبعد منها 
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 تحليل العوامل الديمغرافية  3-7

 :عوامل الديمغرافية لعينة الدراسةفيما يلي تحليل ال

 :التخصص 3-7-6

 (4:3)جدول رقم 

 حسب التخصص توزيع عينة الدراسة

 نسبة تكرار 

 %2275 16 محاسبة

 %272 2 دارةإ

 %171 1 علوم مالية ومصرفية

 %171 1 اقتصاد

 %372 3 أخر 

 %111 23 المجموع

 ،من العينة تخصص إدارة%( 272)ة، ومن العينة تخصص محاسب% ( 2275) نالحظ أن    

 ،قتصادامن العينة تخصص %( 171)و من العينة تخصص علوم مالية ومصرفية، %(171)و

ارتفاع نسبة تخصص ن يشير الباحث أن أيود  .من العينة من حملة تخصصات أخر ( %372)و

 .المحاسبة مؤشر جيد دال على مصداقية النتائج
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 الشهاد  3-7-4

 (5:3)جدول رقم

 توزيع عينة الدراسة حسب الشهادة

 نسبة تكرار 

 %473 4 دبلوم

 %7774 72 بكالوريوس

 %1571 14 ماجستير

 %372 3 دكتوراة

- -  أخر 

 %111 23 المجموع

 

 مدن العيندة مدن حملدة البكدالوريوس، %(7774)و من العينة من حملدة الددبلوم، %(473)أننالحظ                

من حملة الدكتوراة، مما يددل علدى أن النسدبة األكبدر مدن  %(372)و ،رمن حملة الماجستي %(1571)و

البكددالوريوس  ن ارتفدداع نسددبة حملددة شددهادةأن يشددير الباحددث أيددود . العينددة مددن حملددة المددؤهالت الجامعيددة

 .فضلألى مصداقية إفراد عينة الدراسة مما يؤدي أمؤشر جيد على جودة 
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 الخبر  3-7-3

 (6:3)جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة

 نسبة تكرار سنوات الخبرة

 %574 5 سنوات(5)أقل من 

 %3676 34 سنت15أقل من   -سنوات 11

 %3172 22 سنت فأكثر 15

 %111 23 المجموع

 

من العينة تتدرواح خبدرتهم %( 3676)و ،سنوات 5من العينة تقل خبرتهم عن  %(574)نالحظ أن               

 سنة، 15أقل من -11من العينة تترواح خبرتهم بين  %(2672)و سنوات، 11أقل من –سنوات 5بين 

ما لى حد إن عامل الخبرة جيد أيود ان يشير الباحث  .سنة 15من العينة تزيد خبرتهم عن %(3172)و

 .ا  يجابإمما ينعكس على نتائج الدراسة 

 المركز الوظيفي 3-7-2

 (7:3)جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي

 نسبة تكرار 

 %1176 75 مدقق ضريبي
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 %1272 12 رئيس شعبة تدقيق ضريبي

 %473 4 رئيس قسم تدقيق ضريبي

 %272 2 مدير مديرية

 %111 23 المجموع

 

ن العينددة رؤسدداء شددعبة تدددقيق مدد%( 1272)و مددن العينددة مدددققي ضددريبي،%( 1176) نالحددظ أن      

ن ارتفدداع أويددر  الباحددث  .مددن العينددة مدددراء مددديريات%( 272)و ورئدديس قسددم تدددقيق ضددريبي، ،ضددريبي

 .مصداقية  أفضل لى إمما يؤدي فراد عينة الدراسة أ نسبة مدقق ضريبي مؤشر جيد على جودة

ستنتاج بأن تلك وأخيرا وبعد تفحص النتائج السابقة المتعلقة بالعوامل الديمغرافية لعينة الدراسة يمكن اال     

سئلة المطروحة جابة على األالنتائج في مجملها توفر مؤشرا يمكن االعتماد عليت بشأن أهلية أفراد العينة لإل

 .إجاباتهم أساسا الستخالص النتائج المستهدفة من الدراسة في االستبانة  ومن ثم االعتماد على 

 مقياس تحديد االهمية النسبية  3-2

من ( ستبانة اال)بإجابات فقرات أداة الدراسة  همية النسبية للمتوسطات الحسابية المتعلقةتم تقسيم األ

 ( .1:3)ثالث مستويات كما هو مبين بالجدول 

 االهمية النسبيةمقياس تحديد (1:3)جدول رقم

  حدود المقياس

 الحد األعلى الحد األدنى االهمية النسبية

 منخفضت 2733 1
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 متوسطت 3767 2734

 مرتفعت 5 3761

 1733=  4/3=  1/3-5جدول الفئة 

 أساليب تحليل البيانات 3-2

ختبار يل في عملية التحل( SPSS)جتماعية للعلوم االحصائية عتماد على الحزمة اإلسوف يتم اال وا 

 :ستخدام الوسائل اإلحصائية التاليةاالفرضيات ، وسوف يتم 

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 
 ختبار معامل ارتباط بيرسون ا(Person Correlation) 
 نحدار البسيطختبار االا(Simple Regression) 
 نحدار المتعددختبار االا(Multiple Regression) 
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 الرابعالفصل 

 (التحليل اإلحصائي)نتائج الدراسة

 

 المقدمة -

 تحليل أسئلة الدراسة -

 ختبار فرضيات الدراسةا -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 المقدمة 2-6

معهدا مدن عيندة الدراسدة مدن يستعرض هذا الفصل نتائج الدراسة وتحليلها طبقا  للمعلومات التي تم ج    

نحرافدات المعياريدة إلجابدات عيندة الدراسدة اسدتخراج المتوسدطات الحسدابية واال ، حيدث تدمستبانةخالل اال

 .ومن ثم تم فحص فرضيات الدراسة

  تحليل أسئلة الدراسة 2-4

 :األسئلة المتعلقة بمدى التزام المكلفين بتطبيق السياسات المحاسبية التالية 2-4-6

 ت المتعلقة بمد  التزام المكلفينالمعيارية لجميع الفقرانحرافات تم احتساب المتوسطات الحسابية واال       

                                                                                                                                         .                                                                                                                          2112ة لسن( 21)ضريبية الدخل رقمبتطبيق السياسات المحاسبية المنصوص عليها في قانون 

 (6:2)جدول رقم 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع االسئلة المتعلقة بالسياسات المحاسبية             

رقم 

 الفقرة

 

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 المرتبة

 

 المستو 

 

1 

فقد عدم استهالك قيمة األرض وأي أصول أخر  ال ت

 عمددال الفنيددة واألثريددةقيمتهددا مددع مددرور الددزمن مثددل األ

 والمجوهرات 

 

37257 

 

0.955 

 

2 

 

 مرتفع

 

2 

لفتدددت األصدددلية اسدددتهالك األصدددل بنسدددبة مئويدددة مدددن تك

 تالثاببطريقة القسط 

47122 0.766 1 

 

 مرتفع
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3 

احتساب استهالك األصدل الرأسدمالي الدذي أدخدل فدي 

خدمة اإلنتاج فدي النصدف األول مدن الفتدرة الضدريبية 

عددددن سددددنة كاملددددة والددددذي أدخددددل فددددي خدمددددة اإلنتدددداج 

 النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة

 

37376 

 

126. 

 

3 

 

 متوسط

مددن % 5التددي تزيددد علددى رسددملة مصدداريف الصدديانة  4

 .قيمة األصل

 متوسط 2 17113 27225

 

5 

عتدراف بالمخصصدات مدن ضدمن المصداريف عدم اال

المطالددددددب بهددددددا لغايددددددات احتسدددددداب الدددددددخل الخاضددددددع 

 للضريبة

 

37113 

 

17113 

 

5 

 

 متوسط

 

6 

احتسدداب مصددروف الفائدددة حسددب النسددبة المئويددة فددي 

واسدددددتنادا مدددددن القدددددانون ( 1)بندددددد ( ج)فقدددددرة(5)المدددددادة 

 2111لسنة ( 14)للتعليمات رقم 

 

27721 

 

17117 

 

11 

 

 متوسط

مددن % 1احتسدداب نفقددات الضدديافة بمددا ال يزيددد علددى  7

 دينار أيها أقل 41111الدخل اإلجمالي أو 

 متوسط 11 17162 27731

فدي  تنزيل الديون الهالكة إذا اسدتوفت الشدروط الدواردة 1

  2111لسنة  14تعليمات الدائرة رقم 

 متوسط 6 17172 37175

ف لدددأ 111ديون الهالكدددة بمدددا ال يتجددداوز احتسددداب الددد 2

 كثرأيهما أمن الدخل الصافي % 25دينار او 

 

27715 

 

17172 1 

 

 متوسط

 متوسط 4 17222 37312 عدم تنزيل مصروف الضريبة والغرامات 11

عدددددم تنزيددددل المصدددداريف المتعلقددددة بالدددددخل الخاضددددع  11

 للضريبة القطعية

 متوسط 7 17244 37122

   17653 37122 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
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ن المكلفين ملتزمين وبشكل مرتفع في تطبيق كل من السيايات أب( 1:4)يظهر الجدول رقم      

وكذلك عدم  ،صل بطريقة القسط الثابتك االصل بنسبة مئوية من تكلفة األالمحاسبية المتعلقة باستهال

  .خر  ال تفقدر قيمتها مع مرور الزمنأصول أي أو أرض قيمة األ كاستهال

منخفضة مما يشير (  2،7،6)كما يظهر الجدول ان المتوسطات الحسابية المتعلقة بالفقرات رقم       

بند ( ج)فقرة ( 5)احتساب مصروف الفائدة حسب النسبة المئوية في المادة "ان التزام المكلفين بكل من 

بما ال يزيد على  احتساب نفقات الضيافة"و "  2111لسنة( 14)القانون واستنادا للتعليمات رقممن ( 1)

ديون الهالكة بما ال يتجاوز احتساب ال"و " قل أيهما ألف دينار أ 41و أجمالي من الدخل اإل% 1

 .متدني نوعا ما" كثرأيهما أمن الدخل الصافي % 25و ألف دينار أ 111

مؤشددر سددلبي ( 2،1،7،6،5،4)االنحددراف المعيدداري العددالي المتعلددق بكددل مددن الفقددرات  نأيددر  الباحددث      

 .عمال المكلفينألى تفاوت طبيعة إراء عينة الدراسة ويوعز ذلك حسب رأي الباحث الشخصي آعلى تفاوت 

 :االسئلة المتعلقة بمدى التزام الدائر  في تطبيق واتباع االجراءات التالية 2-4-4

نحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة باالجراءات المطبقة واال المتوسطات الحسابيةتم احتساب 

 .والمتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 (2:4)جدول 

 بالدائر  ةجراءات المتبعارية لجميع االسئلة المتعلقة باإلالمتوسطات واالنحرافات المعي            

 رقم الفقر 
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى المرتبة

مددة الددذي يدفعددت شددخص مددن بدددل الخد% 5اقتطدداع نسددبة  1
 لى شخص مقيمإاعتباري مقيم 

3.957 .966 
 مرتفع 5
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ستثمارات واإليرادات من الدخل من اال%7اقتطاع نسبة  2
 أو أي دخل غير معفي من الضريبة

3.763 .937 
 مرتفع 10

من أرباح الجوئز واليانصيب التي % 11اقتطاع نسبة  3
 دينار 1111تزيد عن 

3.838 .981 
 مرتفع 2

من بدل إيجار العقار إذا كان % 5اقتطاع نسبة  4
 المستأجر من غير األشخاص الطبيعيين

4.000 .884 
 مرتفع 3

 متوسط 11 951. 3.086 اقتطاع  مقدم على نشاط األعمال  5

6 
والمكاتب الهندسية  محاسبة قطاع المقاوالت اإلنشائية

 وبيع الشقق والمباني على أساس الضريبة المقطزعة

3.882 

 
.998 

7 

 

 مرتفع

محاسبة قطاع الذهب والمجوهرات المتعلقة بشركات  7
التضامن والتوصية البسيطة واألفراد على أساس الضريبة 

 المقطوعة
3.849 .988 

1 

 

 مرتفع

 

 

1 

الذي يتم على نسبة الربح الصافي % 2إضافة نسبة 
الة عدم التزام المكلف بتوريد محاسبة المكلف عليت في ح

قتطاعات وتزويد الدائرة بأسماء موردي السلع اال
 والخدمات والمتعهدين الفرعيين من أربعة مقاطع

3.054 1.126 

 

      2 

 

 

 متوسط

 

 

عن كل أسبوع  17114فرض  تعويض قانوني وغرامة  2
اإلقرار الضريبي المقدم تأخير إذا ثبت وجود نقص في 

 من المكلف
4.441 .786 

1 

 

 مرتفع

إصدار قرار تقدير أولي إذا  تخلف المكلف عن تقديم  11
 اإلقرار الضريبي خالل المدة المحددة في القانون 

4.086 .905 
 مرتفع 2

فرض غرامة إذا تخلف المكلف عن مسك السجالت  11
 والمستندات وفق أحكام القانون

3.903 .968 
 مرتفع 6

ذا تخلف المكلف عن إقتطاع الضريبة إة فرض غرام 12
 وتوريدها وفق أحكام القانون

3.989 .961 
 مرتفع 4

 مرتفع  566. 3.821 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
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عن كل أسبوع تأخير إذا  17114بفرض  تعويض قانوني وغرامة  والمتعلقة( 2)نالحظ أن الفقرة    

ن متوسطها وذلك أل ،هي أكثر الفقرات موافقة وجود نقص في اإلقرار الضريبي المقدم من المكلفثبت 

% 2بإضافة نسبة  والمتعلقة( 1)كما تبين أن الفقرة ( 5-3767)يقع في الفئة  47441الحسابي البالغ 

ريد الة عدم التزام المكلف بتو على نسبة الربح الصافي الذي يتم محاسبة المكلف عليت في ح

هي  قتطاعات وتزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين من أربعة مقاطعاال

( 3766-2733)يقع في الفئة  37154وذلك ألن متوسطها الحسابي البالغ  ،أقل الفقرات موافقة

 .يعكس ارتفاع مستو  التزام الدائرة باإلجراءات أعاله 37121والمتوسط العام البالغ 

 :األسئلة المتعلقة بمدى استخدام المكلفين لطرق التهرب الضريبي التالية 2-4-3

نحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة باستخدام المكلفين م احتساب المتوسطات الحسابية واالت    

 .لطرق التهرب الضريبي

 (3:4)جدول رقم 

 المتعلقة بالتهرب الضريبيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع األسئلة 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المرتبة المعياري

 مرتفع 2 0.97 4.043 عدم التصريح عن كامل المبيعات 1

 مرتفع 3 0.99 3.76 عدم التصريح عن كامل المشتريات 2

 مرتفع 1 0.911 4.20 ستيراد على اسم الغيراال 3
 مرتفع 4 1.05 3.76 تضخيم بضاعة آخر المدة  4
 متوسط 6 1.06 3.62 تضخيم المصاريف  5

 
6 

 

الغاء وحذف  وتعديل فواتير المبيعات في 
 1.002 3.32 الشركات التي تستخدم األنظمة المحوسبت 

 
1 

 
 متوسط
 

 متوسط 7 0.92 3.49 لتزام بمسك حسابات رسميةعدم اال 7
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 متوسط 2 1.00 3.24 معينعدم االعالن عن نشاط  1
تقديم حسابات وهمية لغايات الضريبة  2

 مرتفع       5      1.01 3.71 ة      تختلف عن تاحسابات الحقيقي
 

 مرتفع  0.69 3.68 متوسط عام 
 

نالحددظ أن اتجاهددات العينددة تميددل للموافقددة علددى الطددرق أعدداله للتهددرب الضددريبي حيددث تبددين أن        

والمتعلقدددة فدددي االسدددتيراد علدددى اسدددم الغيدددر هدددي أكثدددر الطدددرق اسدددتخداما  بمتوسدددط حسدددابي يبلدددغ ( 3)الفقددرة

عددالن عددن نشدداط معددين هددي أقددل الطددرق اسددتخداما  والمتعلقددة بعدددم اإل(  1)بينمددا كانددت الفقددرة  47214

ستخدام طرق يعكس مستو  استخدام مرتفع ال 3761والمتوسط العام البالغ  3724بمتوسط حسابي يبلغ 

 .التهرب الضريبي أعاله

 ملخص النتائج 2-4-2

 (4:4)جدول 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في 
 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي 

المتوسط  المجال رقم المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسط .65 3712 السياسات المحاسبية  1

 مرتفع .26 3712 التزام الدائرة بتطبيق باإلجراءات 2

 مرتفع .62 3761 طرق التهرب الضريبي 3

 مرتفع .72 3756 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام  
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وانحراف ( 3712)أظهرت النتائج أن مجال السياسات المحاسبية حصل على متوسط حسابي بلغ 

جراءات على متوسط حسابي بلغ اإلفي حين حصل مجال التزام الدائرة في تطبيق .( 65)معياري بلغ 

في حين حصل مجال طرق التهرب الضريبي على متوسط .( 26)وانحراف معياري بلغ ( 3712)

 :كوفيما يلي رسم بياني يبين ذل.( 26)وانحراف معياري بلغ(3761)حسابي بلغ 

                                          

 

 (1:4)شكل

 المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة

2.8 

2.9 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

السياساتالمحاسبيةفي
12قانونضريبةالدخلرقم

1009لسنة

االجراءاتالمطبقةوالمتبعة
فيدائرةضريبةالدخل

والمبيعات

طرقالتهربالضريبي

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

 

 المجال
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 :اختبار فرضيات الدراسة  2-3
الختبدار الفرضديتين الرئيسدديتين، حيدث تددم  ANOVAوألغدراض الدراسدة فقددد تدم اسدتخدام اختبددار 

 :تلخيص النتائج في الجداول التالية
 :التخصص (6

 (5:4)جدول
 .F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 917. 237. 105. 4 419. بين المجموعات 6فرضية 

   441. 88 38.812 في المجموعات

    92 39.231 مجموع

 842. 351. 116. 4 463. المجموعاتبين  4فرضية 

   329. 88 28.967 في المجموعات

    92 29.430 مجموع

المحسدددوبة بالنسدددبة لكدددل فرضدددية ليسدددت ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتو   Fنالحدددظ أن قيمدددة 
 .ي كل فرضية تبعا  لمتغير التخصصمما يدل على عدم وجود فروقا ف 1715

 :الشهاد   (4

 (6:4)جدول
 .F Sig متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  

 445. 899. 385. 3 1.154 بين المجموعات 6فرضية 

   428. 89 38.077 في المجموعات

    92 39.231 مجموع

 096. 2.180 671. 3 2.014 بين المجموعات 4فرضية 

   308. 89 27.416 في المجموعات

    92 29.430 مجموع
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 1715المحسددوبة بالنسددبة لكددل فرضددية ليسددت ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو   Fنالحددظ أن قيمددة    
 .مما يدل على عدم وجود فروقات في كل فرضية تبعا  للشهادة

 : الخبر  (3
 (7:4)جدول

 .F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 164. 1.743 726. 3 2.178 بين المجموعات 6فرضية 

   416. 89 37.053 المجموعات في

    92 39.231 مجموع

 446. 898. 288. 3 864. بين المجموعات 4فرضية 

   321. 89 28.565 في المجموعات

    92 29.430 مجموع

المحسددوبة بالنسددبة لكددل فرضددية أعدداله ليسددت ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو   Fنالحددظ أن قيمددة 
 .مما يدل على عدم وجود فروقات فيت تبعا  للخبرة 1715

 :المركز الوظيفي (2
 (1:4)جدول

 .F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 794. 344. 150. 3 449. بين المجموعات 6فرضية 

   436. 89 38.782 في المجموعات

    92 39.231 مجموع

 444. 900. 289. 3 867. بين المجموعات 4فرضية 

   321. 89 28.563 في المجموعات

    92 29.430 مجموع

  

 1715المحسوبة بالنسبة للفرضيتين أعاله ليست ذات داللة إحصائية عند مسدتو   Fنالحظ أن قيمة   
 .مما يدل على أنت ال توجد فروقات في الفرضيتين تعز  إلى المركز الوظيفي
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 :اختبار الفرضية الرئيسية األولى  2-3-6

حاسبية في قانون للسياسات الم( α ≤ 1715)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة      

 .في الحد من التهرب الضريبي 2112لسنة   21ضريبة الدخل المؤقت رقم 

تمل ألثر السياسات نحدار للتحقق من األثر المحذه الفرضية تم استخدام أختبار االلإلجابة عن ه     
 .الضريبيجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب المحاسبية واإل

                                 .يبين ذلك( 2:4)والجدول 

 (2:4)الجدول                                    

على الحد 4662لسنة 42اختبار االنحدار ألثر السياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل رقم 
 .من التهرب الضريبي

 البيان
R 

 االرتباط
R2  معامل

 التحديد
F 

 

معامل 
 االرتباط

df  درجات
 الحرية

Sig  مستوى
 الداللة

أثر السياسات المحاسبية في قانون 
 2112لسنة  21ضريبة الدخل رقم 

 على الحد من التهرب الضريبي 
17152 17114 17323 17163 

1 

17571 21 

22 

أظهددرت نتددائج التحليددل اإلحصددائي عدددم وجددود أثددر ذي داللددة إحصددائية  للسياسددات المحاسددبية فددي      

فدددي الحدددد مدددن التهدددرب الضدددريبي إذ بلدددغ معامدددل  2112لسدددنة  21قدددانون ضدددريبة الددددخل المؤقدددت رقدددم 

، كمدا (17114)بلدغ  R2،أمدا معامدل التحديدد (  α ≤ 1715)عند مستو  الداللة ( 17152)  األرتباط 

ال يوجللد أثلر ذو داللللة إحصلائية عنللد " وهكددذا قبلندا الفرضدية التددي تدنص علدى (17163 )بلغدت قيمدة درجدة 

لسلنة  42للسياسلات المحاسلبية فلي قلانون ضلريبة اللدخل المؤقلت رقلم ( α ≤ 6065)مستوى الداللة 

 .على الحد من التهرب الضريبي 4662
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 :اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 2-3-4
، لإلجراءات المطبقة والمتبعة (α  ≤ 6065) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال    

 .في دائر  ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي

لإلجددراءات  المحتمددللإلجابددة عددن هددذه الفرضددية تددم اسددتخدام اختبددار االنحدددار للتحقددق مددن األثددر       

والجددددول رقدددم  .المطبقدددة والمتبعدددة فدددي دائدددرة ضدددريبة الددددخل والمبيعدددات علدددى الحدددد مدددن التهدددرب الضدددريبي

 .يبين ذلك( 11:4)

 (66:2)جدول 

جراءات المطبقة والمتبعة في دائر  ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من اختبار االنحدار ألثر اإل

 التهرب الضريبي

 االرتباط R البيان
R2  معامل

 التحديد
F 

 

معامل 

 االرتباط

df 

درجات 

 الحرية

Sig  مستوى

 الداللة

جراءات المطبقة والمتبعة في أثر اإل

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على 

 الحد من التهرب الضريبي
17127 17111 17167 17166 

1 

17727 21 

22 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجدود أثدر ذي داللدة إحصدائية لإلجدراءات المطبقدة والمتبعدة      

R (1727 )فدي دائدرة ضدريبة الددخل والمبيعدات فدي الحدد مدن التهدرب الضدريبي، إذ بلدغ معامدل االرتبداط 

، كمدا بلغدت (17111)بلدغ  R2، أمدا معامدل التحديدد (α  ≤ 1715)عند مستو  ليست ذات الداللة عند 

ال يوجد أثر ذو دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى " وهكذا نقبل الفرضية التي تنص على (60633 )قيمة درجة 

لإلجراءات المطبقة والمتبعة في دائلر  ضلريبة اللدخل والمبيعلات عللى الحلد ملن (  α ≤ 6065)الداللة 

 .التهرب الضريبي
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات
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 النتائج 5-6

لى النتائج إر فرضياتهافي الفصل السابق توصل بعد أن قام الباحث بتحليل إجابات عينة الدراسة واختبا

 : التالية

لسنة  21ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للسياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم  -1

 .التهرب الضريبيعلى الحد من  2112

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألجراءات المطبقة والمتبعة في دائرة ضريبة الددخل والمبيعدات علدى -2

 .الحد من التهرب الضريبي 

وجد أن المكلفين ومن وجهة نظر عينة الدراسة يلتزمون وبكدل جدد فدي تطبيدق السياسدات المحاسدبية  -3

 :وتحديدا  

 .صلية بطريقة القسط الثابتتكلفتت األ من ستهالك األصل بنسبة مئويةا- أ

األعمددال : مثدل ،رض وأي أصدول أخدر  ال تفقددد قيمتهدا مدع مدرور الدزمنعددم اسدتهالك قيمدة األ- ب

 .لمجوهراتالفنية واألثرية وا

 : تاليةاما  بالسياسات المحاسبية البينما وجد أن المكلفين أقل التز 

مددن القددانون ( 1)بنددد ( ج)فقددرة ( 5)لمددادة احتسدداب مصددروف الفائدددة حسددب النسددب المئويددة فددي ا- أ

 . 2111لسنة ( 14)واسنادأ  للتعليمات رقم

 .دينار أيها أقل 41ألف أومن الدخل اإلجمالي أو % 1يزيد على  حتساب نفقات الضيافة بما الا - ب

 .من الدخل الصافي أيهما أكثر% 25ألف دينار او 111حتساب الديون الهالكة بما ال يتجاوز ا -ج

 :ات المتعلقةدائرة ضريبة الدخل والمبيعات تلتزم بشل جدي باإلجراءأن -3
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قدرار سبوع تدأخير إذا ثبدت وجدود نقدص فدي اإلأعن كل   17114ويض قانوني وغرامة فرض تع- أ

 .الضريبي المقدم من المكلف

ي خدالل المددة المحدددة فدي إصدار قرار تقدير أولي إذا تخلف المكلف عن تقديم اإلقرار الضريب- ب

 .ونالقان

 :بينما وجد أن الدائرة أقل التزاما  باإلجراءات التالية 

 .من الدخل من االستثمارات واإليرادات أو أي دخل غير معفي من الضريبة% 7اقتطاع نسبة - أ

 .اقتطاع مقدم على نشاط األعمال - ب

 رغدددم أن الدراسدددة لدددم تجدددد أثدددر للسياسدددات واألجدددراءات علدددى التهدددرب الضدددريبي إال أن عيندددة الدراسدددة -4

لى أن أبرز الطرق التي يلجأ إليها المكلفين في عملية التهرب الضدريبي تمثلدت إالمتخصصة أشارت 

 :في كل من 

 . االستيراد على اسم الغير- أ

 . عدم التصريح عن كامل المبيعات - ب
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 التوصيات 5-4

 :ليت الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بمايليإفي ضوء ما توصلت       

مدن قدانون ضدريبة الددخل المؤقدت رقدم ( 1)بندد ( ج)فقدرة ( 5)توجيت المكلفين لما جاء في المدادة رقدم  -1

 .عند احتساب مصروف الفائدة  2111لسنة ( 14)، واستنادا للتعليمات رقم 2112لسنة ( 21)

ي جمدالمدن الددخل اإل% 1لدف ديندار أو أ 41 توجيت المكلفين عند احتساب نفقات الضديافة أن تكدون -2

 .أيهما أقل 

مددن الدددخل % 25ألددف دينددار او 111توجيددت المكلفددين عنددد احتسدداب الددديون الهالكددة بمددا ال يتجدداوز  -3

 .الصافي أيهما أكثر

مدن الددخل مدن االسدتثمارات واإليدرادات أو % 7جراءات فيما يخص اقتطاع نسدبة تطبيق اإلتفعيل و  -4

 .  أي دخل غير معفي من الضريبة

 .قتطاع مقدم على نشاط األعمال اجراءات فيما يخص تفعيل تطبيق اإل -5

يدر والتنسديق مدع دائدرة الجمدارك جدراءات المتعلقدة باالسدتيراد علدى اسدم الغضرورة  تفعيل و تطبيق اإل -6

وتوعيدة حدداملي هدذه البطاقدات بمددا يترتدب عليددت مدن التزامددات . تابعدة حدداملي بطاقدة االسددتيرادردنيدة بماأل

 . ريبة الدخل والمبيعاتاد لدائرة ضنتيجة االستير 

تأهيددل وتدددريب مددوظفي دائددرة ضددريبة الدددخل والمبيعددات وزيددادة كفدداءاتهم مددن خددالل البددرامج التدريبيددة -7

 .الالزمة

 . توعية المكلفون باهمية الضرائب ودورها في االقتصاد الوطني-1

ضدريبة الددخل   جدراءات فدي قدوانينسات حدول السياسدات المحاسدبية  واإلأن يتم إجراء المزيد من الدرا  -2

 . ثرها على الحد من التهربأو 
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المملكدددة األردنيدددة الهاشدددمية ، وزارة الماليدددة، دائدددرة ضدددريبة الددددخل والمبيعدددات ، الخطدددة السدددنوية  .42

 .2114لمديرية مكافحة التهرب الضريبي ،

 :القوانين

 . 2112لسنة ( 21)المؤقت رقم قانون ضريبة الدخل  -

تعليمات اقتطاع ضريبة الددخل الصدادرة باالسدتناد ألحكدام الفقدره  2111لسنة ( 1)تعليمات رقم  -

 .2112لسنة (21)من المادة من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( د)

 سدتثناءالت والمستندات لضدريبة الددخل واالتعليمات تنظيم السج 2111لسنة ( 4)تعليمات رقم  -

مددددن قددددانون ضددددريبة الدددددخل المؤقددددت رقددددم ( 24و23)سددددتناد ألحكددددام المددددادتين درة بالمنهددددا صددددا

 .2112لسنة (21)

مخصصددددات شددددركات التددددأمين تعليمددددات المعالجددددة الضددددريبية ل 2111لسددددنة ( 7)تعليمددددات رقددددم  -

( 21)من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقدم ( 5)من المادة ( ه)ستناد ألحكام الفقرة الصادرة بال

 .2112 لسنة

تعليمدددات احتسددداب المصددداريف المتعلقدددة بالددددخل المعفدددي مدددن  2111لسدددنة ( 2)تعليمدددات رقدددم  -

( 7)مدن المدادة ( د)ستناد ألحكام الفقرة الخاضع للضريبة القطعية صادرة بالالضريبة أو الدخل 

 .2112لسنة ( 21)من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 
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جددراءات تنزيددل المصدداريف المقبولددة صددادرة تعليمددات أحكدد 2111لسددنة ( 14)تعليمددات رقددم  - ام وا 

 . 2112لسنة ( 21)من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( 5)باالستناد الحكام المادة 

رباح القائمة او األرباح الصافية للبضدائع أو تعليمات نسب األ 2111لسنة ( 15)م تعليمات رق -

الصدناعية والخدميدة الصدادرة باالسدتناد السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعدات التجاريدة و 

 .2112لسنة ( 21)من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( 23)من المادة ( هد)ألحكام الفقرة 

و األربدددداح أربدددداح القائمددددة تعليمددددات معدددددل لتعليمددددات نسددددب األ 2111لسددددنة ( 2)تعليمددددات رقددددم  -

ت التجاريددددة والصددددناعية الصددددافية للبضددددائع أو السددددلع أو الخدددددمات التددددي تتعامددددل بهددددا القطاعددددا

 ( .23)من المادة ( هد)والخدمية الصادرة باالستناد ألحكام الفقرة 

 :مواقع االنترنت 

-http://istd.gov.jo 

-http://alqashi.com/wp/?page_id=809 
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:السالمعليكمورحمةهللاوبركاته

أثرالسياساتالمحاسبيةواإلجراءاتالمتبعةفي"يقومالباحثبإجراءدراسةعنوانها

وذلكللحصولعلى"دائرةضريبةالدخلوالمبيعاتعلىالحدمنالتهربالضريبي

.درجةالماجستيرفيالمحاسبة

بالتكرمبتعبئةهذهاالستبانة،علماًبأنجميعبياناتهاومعلوماتهالذانرجوتعاونكم
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جامعةعمانالعربية
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أسئلةالدراسة:الجزءالثاني

:فيمربعاإلجابةالتيتراهامناسبة×ارجوالتكرمبوضعاشارة

برأيكممامدىالتزامالمكلفينبتطبيقالسياساتالمحاسبيةالتاليةوالمنصوصعليهافي -6
:1009لسنة12الدخلالمؤقترقمقانونضريبة



متدني

 جدا

عالي متدني

الى

 حدما

عالي عالي

 جدا



 السياساتالمحاسبية

عدماستهالكقيمةاالرضوأيأصولأخرىالتفقدقيمتها     

 الفنيةواالثريةوالمجوهراتمعمرورالزمنمثلاالعمال

استهالكاألصلبنسبةمئويةمنتكلفتهاألصليةبطريقة     

القسطالثابت

احتساباستهالكاألصلالرأسماليالذيأدخلفيخدمة     

اإلنتاجفيالنصفاألولمنالفترةالضريبيةعنسنةكاملة

والذيأدخلفيخدمةاإلنتاجالنصفالثانيمنالفترة

الضريبيةعننصفسنة

منقيمة%5رسملةمصاريفالصيانةالتيتزيدعلى     

األصل

بالمخصصاتمنضمنالمصاريفالمطالبعدماالعتراف     

بهالغاياتاحتسابالدخلالخاضعللضريبة

احتسابمصروفالفائدةحسبالنسبةالمئويةفيالمادة     

(.6)منالقانونواستناداللتعليماترقم(6)بند(ج)فقرة(5)

1060لسنة

منالدخل%6احتسابنفقاتالضيافةبمااليزيدعلى     

دينارايهاأقل04000.اإلجماليأو
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متدني

 جدا

عالي متدني

الى

 حدما

عالي عالي

 جدا



السياساتالمحاسبية

تنزيلالديونالهالكةإذااستوفتالشروطالواردةفي     

1060لسنة.6تعليماتالدائرةرقم

الفديناراو600الديونالهالكةبمااليتجاوزاحتساب     

منالدخلالصافيايهماأكثر15%

عدمتنزيلمصروفالضريبةوالغراماتضمنالمصاريف     

المطالببها

عدمتنزيلالمصاريفالمتعلقةبالدخلالخاضعللضريبة     

القطعيةوالدخلالمعفيمنالضريبة



:الدائرةفيتطبيقواتباعاإلجراءاتالتاليةبرأيكممامدىالتزام -1


متدني

 جدا

عالى متدني

الىحد

 ما

عالي عالي

 جدا



 االجراءاتالمتبعةفيالدائرة

منبدلالخدمةالذييدفعهشخص%5اقتطاعنسبة     

اعتباريمقيمالىشخصمقيم

منالدخلمناالستثماروااليراداتأو%7اقتطاعنسبة     

آخرغيرمعفيمنالضريبةأيدخل

منارباحالجوائزواليانصيبالتيتزيد%60اقتطاعنسبة     

دينار6000عن

منبدلايجارالعقاراذاكانالمستأجر%5اقتطاعنسبة     

منغيراألشخاصالطبيعيين

اقتطاعمقدمعلىنشاطاألعمال     
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متدني

 جدا

متدني



 

عالي

الىحد

 ما

عالي عالي

 جدا



االجراءاتالمتبعةفيالدائرة

محاسبةقطاعالمقاوالتاالنشائيةوالمكاتبالهندسيةوبيع     

الشققوالمبانيعلىاساسالضريبةالمقطوعة

محاسبةقطاعالذهبوالمجوهراتالمتعلقةبشركات     

التضامنوالتوصيةالبسيطةواألفرادعلىاساسالضريبة

المقطوعة

علىنسبةالربحالصافيالذييتم%1اضافةنسبة     

محاسبةالمكلفعليهفيحالةعدمالتزامالمكلفبتوريد

اإلقتطاعاتوتزويدالدائرةبأسماءمورديالسلعوالخدمات

والمتعهدينالفرعيينمنأربعةمقاطع

عنكلاسبوع.0400فرضتعويضقانونيوغرامة     

نقصفياالقرارالضريبيالمقدممنتأخيراذاثبتوجود

المكلف

إصدارقرارتقديرأولياذاتخلفالمكلفعنتقديماالقرار     

الضريبيخاللالمدةالمدةالمحددةفيالقانون

فرضغرامةاذاتخلفالمكلفعنمسكالسجالت     

والمستنداتوفقاحكامالقانون

اقتطاعالضريبةفرضغرامةاذاتخلفالمكلفعن     

وتوريدهاللدائرةوفقاحكامالقانون
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  :برأيكممامدىاستخدامالمكلفينلطرقالتهربالضريبيالتالية -3

متدني

 جدا

عالي متدني

الىحد

 ما

عالي عالي

 جدا



 طرقالتهربالضريبي

     المبيعاتعدمالتصريحعنكامل

     عدمالتصريحعنكاملالمشتريات

     االستيرادعلىاسمالغير

     تضخيمبضاعةآخرالمدة

     تضخيمالمصاريف

     الغاءوحذفوتعديلفواتيرالمبيعاتفيالشركات

التيتستخدماالنظمةالمحوسبه

     عدماإللتزامبمسكحساباترسمية

     اإلعالنعننشاطمعينعدم

     تقديمحساباتوهميةلغاياتالضريبةتختلفعن

الحساباتالحقيقية
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 (1)ملحق رقم 

 محكمي االستبانة

 اسم الجامعة الرتبة العلمية االسم الرقم

 جامعة عمان العربية أستاذ مشارك نمر السليحات. د 1

 فيالدلفياجامعة  أستاذ مساعد علي مساعدة. د 1

 جامعة فيالدلفيا أستاذ مساعد جعفر صوالحة. د 3
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 (3)ملحق رقم 

 التحليل اإلحصائي

Frequencies 

Statistics 

Job exper cert special  

93 

0 

93 

0 

93 

0 

93 

0 

N           valid 

              Missing

 

Frequencies Table 

Special 

Cumulative      

Percent

Valid percentPercentFrequency 

92.5 

94.6 

95.7 

96.8 

100.0

92.5 

2.2 

1.1 

1.1 

1.3 

100.0

92.5 

2.2 

1.1 

1.1 

1.3 

100.0

86 

2 

1 

1 

3 

93

Valide    1.00 

              2.00 

              3.00 

              4.00 

              5.00 

            Total

 

Cert 

Cumulative    

  Percent

Valid percentPercentFrequency

4.3 

77.4 

15.1 

3.2

4.3 

77.4 

15.1 

3.2 

100.0

4.3 

77.4 

15.1 

3.2 

100.0

4 

72 

14 

3 

93

Valid   1.00 

           2.00 

           3.00 

           4.00 

         Total

 

Exper 
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Cumulative      

Percent 

Valid percen Percent Frequency  

5.4 

41.9 

68.8 

100.0

5.4 

36.6 

26.9 

31.2 

100.0

5.4 

36.6 

26.9 

31.2 

100.0

5 

34 

25 

29 

93

Valid   1.00 

           2.00 

           3.00 

           4.00 

          Total

 

Job 

Cumulative      PercentValid percenPercentFrequency

80.6 

93.5 

97.8 

100.0

80.6 

12.9 

4.3 

2.2 

100.0

80.6 

12.9 

4.3 

2.2 

100.0

75 

12 

4 

2 

93

Valid    1.00 

            2.00 

            3.00 

            4.00 

        Total

 

Descriptives 

Descriptives ststistics 

Std.DeviationMeanMaximumMinimumN

.95455 

.76583 

.89581 

1.01335 

1.10282 

1.11673 

1.16227 

1.17248 

1.07187 

.99977 

3.9570 

4.0215 

3.3763 

2.9247 

3.1828 

2.7204 

2.7312 

3.0753 

2.7849 

3.3118 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

a1 

a2 

a3 

a4 

a5 

a6 

a7 

a8 

a9 

a10 
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.94384 

.65301

3.0215 

3.1916

5.00 

5.00 



1.00 

2.00

93 

93 

93

a11 

a 

Valid N(listwise) 
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DescriptivesDescriptives ststistics 

Std.DeviationMeanMaximumMinimumN

.96587 

.93713 

.98124 

.88465 

.95161 

.99836 

.98848 

1.12642 

.78660 

.90477 

.96757 

.96114 

.56559

3.9570 

3.7634 

3.8387 

4.0000 

3.086. 

3.8817 

3.8495 

3.0538 

4.4409 

4.0860 

3.9.32 

3.9892 

3.8208

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.300 

4.92

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.42

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 

b6 

b7 

b8 

b9 

b10 

b11 

b12 

b 

Valid N(listwise)

 

  Reliability 

Scale : ALL VARIABLES 

Case processing summary                                                         

%N

100.0 

      .0 

100.0

93 

0 

93

Cases     valid  

               Excludeda 

               Total

 

a.Listwise deletion based on all variables in the variables in the procedure. 

                 Reliability Statistics 

N  of items                                    

        

Cronbachs Alpha 
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23.823

 

 Reliability 

Scale : ALL VARIABLES 

                      Case processing summary 

%N

100.0 

      .0 

100.0

93 

0 

93

Cases     valid  

               Excludeda 

               Tota

 

  a.Listwise deletion based on all variables in the variables in the procedure. 

    Reliability Statistics 

N  of items                                    

        

Cronbachs Alpha 

11.854

 

                      Case processing summary 

%N

100.0 

      .0 

100.0

93 

0 

93

Cases     valid  

               Excludeda 

               Tota

 

  a.Listwise deletion based on all variables in the variables in the procedure. 

    Reliability Statistics 

N  of items                                    

        

Cronbachs Alpha 

12.830

 

 Reliability 

Scale : ALL VARIABLES 



117 
 

Case processing summary                                                            

%N

100.0 

      .0 

100.0

93 

0 

93

Cases     valid  

               Excludeda 

               Tota

 

a.Listwise deletion based on all variables in the variables in the procedure. 

 

    Reliability Statistics 

N  of items                                    

        

Cronbachs Alpha 

9.859

 

Regression  

Variables Entered /Removeda 

MethodVariables RemovdVariables EnteredModel

Enter    ab1

 

a.Dependent Variable:c 

b.All requested variables entered. 

Model Summary 

Std.Error of the 

Estimate

A djusted R 

Square

R SquareRModel

.69399 -.007.0040.059a1

 

a.Predictors:(Constant),a 

ANOVAa 

Sig.FMean SquaredfSum of 

Squares

Model

.571b.323.155 1 .155 1       Regression 
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.48291 

92

43.827 

43.982

         Residual 

         Total

 

a.Dependent Variable:c 

b.Predictors:(Constant),a 

 

coefficientsa 

 

Sig

 

t

Standarized 

Coefficients

Unstandardized CoeffcientsModel 



BetaStd. EroorB

0.00 

.571

9.654 

  .568

 

       .059

.361 

.111

3.484 

.063

1    (constant) 

        a

 

a.Dependent variable:c 

 Variables Entered/removedb  

MethodVariables RemovdVariables EnteredModel

Enterbb1

 

a.Dependent Variable:c 

b.All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Std.Error of the 

Estimate

A djusted R 

Square

R SquareRModel

.69496 -.010.001.027b1

 

a.Predictors:(Constant),a 

 

ANOVAb 
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Sig.FMean SquaredfSum of 

Squares

Model

.797b.067.032 

.483

1 

91 

92

.032 

43.950 

43.982

1       Regression 

         Residual 

         Total

 

a.Dependent Variable:c 

b.Predictors:(Constant),b 

 

coefficientsb 

 

Sig

 

t

Standarized 

Coefficients

Unstandardized CoeffcientsModel 



BetaStd. EroorB

0.00 

.797

7.192 

  .259

 

       .027

.495 

.128

3.558 

.033

1    (constant) 

b

 

a.Dependent variable:c 

 

 

 

 


