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 وعرفان وتقدير شكر

الحمد هلل الذي بحمده تتـ الصالحات وأشكر اهلل تعالى دائمًا وأبدًا مف قبؿ ومف بعد عمى ما أوالني 

بو مف نعـ وما أسبغو عمي مف شيـ، فيو الموفؽ سبحانو لي في كؿ أمر فقد منحني مف الصحة 

 قميؿ مف كثير مما أفاض اهلل بو عمي.والمثابرة ما مكنني مف إنجاز ىذا البحث وما ىذا البحث إال 

ومف منطمؽ حديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ "مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل" فشكري الجزيؿ 

وتقديري العميؽ لكؿ األساتذة والزمالء في جمعية المحاسبيف القانونييف وعمى رأسيـ وأوليـ أستاذي 

عمى ما و الذي تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذا البحث و  وفائي عبد اهلل أحمد أميرالمشرؼ األستاذ / 

قدمو مف نصح وتوجيو بالرغـ مف ضيؽ وقتو وكثرة مشاغمو ومسؤولياتو فقد غمرني بمطفو، ولـ 

إال بذلو، ولـ يتواف عف تقديـ النصح واإلرشاد لي ولـ يدخر جيدًا في تشجيعي  يدخر جيداً 

 ومساعدتي إلنجاز ىذا العمؿ، ِنعـ األستاذ. 

 شاغرة زالت ما قموبنا في مكانتو الذي و مؤخرا فقدناه الذي الكريـ أستاذنا ننسى أف يمكننا ال كما

 .جنانو فسيح اهلل أسكنو محمد صبري نشاوي/  المرحوـاألستاذ  وراسخة، محفورة عقولنا في وذكراه

وزوجتي لصبرىـ عمى طمباتي، ولتوفيرىـ الجو  ووالدتي كما وأتوجو بالشكر والعرفاف إلى والدي

المالئـ إلتماـ بحثي والذيف كانوا لي سندًا ودعمًا، وأخيرًا أسجؿ كؿ الشكر إلى أولئؾ المجيوليف لما 

قدموه لي مف تعاوف ونصح وجيد ولو بكممة طيبة منطوقة أو مكتوبة راجيًا ليـ جميعًا السالمة 

 والتوفيؽ.

العمؿ خالصًا لوجيو الكريـ وآمؿ مف اهلل تعالى أف يكوف ىذا البحث لبنة  واهلل أسأؿ أف يكوف ىذا

 في بناء المعرفة اإلنسانية النافعة لألجياؿ الحاضرة والقادمة.
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 مقدمة:

فػػػػػػػي النشػػػػػػػػاط  لميػػػػػػػة الضػػػػػػػوء عمػػػػػػػػى أىميػػػػػػػة تػػػػػػػدخؿ الػػػػػػػػدوؿ العالميػػػػػػػةاألزمػػػػػػػة الماليػػػػػػػػة العاسػػػػػػػمطت 

مػػػػػػػػف مزيػػػػػػػػدا  الماليػػػػػػػػة خصوصػػػػػػػػاالقتصػػػػػػػػادية عمومػػػػػػػػا و االقتصػػػػػػػػادي األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي يحمػػػػػػػػؿ اإلدارة ا

يػػػػػػػادة اإلنفػػػػػػاؽ العػػػػػػػاـ ز التػػػػػػػدخمي وااليجػػػػػػابي و  ور الػػػػػػدوؿالمسػػػػػػؤولية النابعػػػػػػة مػػػػػػػف وجػػػػػػوب تعزيػػػػػػػز د

 البػػػػد لمػػػػدوؿ ـجػػػػؿ زيػػػػادة اإلنفػػػػاؽ العػػػػاأمػػػػف ، و  ىػػػػذه األزمػػػػة مػػػػف مواجيػػػػة تػػػػداعيات لتػػػػتمكف الػػػػدوؿ

التعػػػػاوف االيجػػػػابي بػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ  إالالػػػػذي لػػػػف يتحقػػػػؽ  األمػػػػر مػػػػف زيػػػػادة  المػػػػوارد العامػػػػة لمػػػػدوؿ

الػػػػػوعي مسػػػػػتوى الثقافػػػػػة و المنظمػػػػػات األىميػػػػػة  لتحسػػػػػيف حكوميػػػػػة والفعاليػػػػػات االقتصػػػػػادية و اإلدارة ال

عبػػػػػػػر  ارد إضػػػػػػػافية لمخزينػػػػػػػة العامػػػػػػػة لمػػػػػػػدوؿتعبئػػػػػػػة مػػػػػػػو ومكافحػػػػػػػة التيػػػػػػػرب الضػػػػػػػريبي و الضػػػػػػػريبي 

أشػػػػػكاؿ مكافحػػػػػة كافػػػػػة اإلدارة الضػػػػػريبية و  دورجيػػػػػود مكافحػػػػػة التيػػػػػرب الضػػػػػريبي وتفعيػػػػػؿ  تكثيػػػػػؼ

 فيػي أغراضػػيا، لتحقيػػؽ العامػػة السػػمطات تسػػتخدميا ماليػػة وسػػيمة الضػػريبة عػػدتو  الفسػاد.

 ، عميػػو تفػػرض الػػذي المجتمػػع فػػي والسياسػػية واالجتماعيػػة االقتصػػادية لألوضػػاع انعكػاس

 .العامة نفقاتيا لسد الالزمة األمواؿ الدولة منيا تستقي التي الينابيع وىي

ف بيػا، المحيطػة الظػروؼ يػربتغ الضػريبة أىػداؼ تغيػرت لقػد  ىػذه أف المؤكػد مػف كػاف وا 

 ىػدؼ القػرف ىػذا بدايػة إلػى لمضػريبة كػاف التاريخيػة الناحيػة فمػفة، ومتشػعب متعػددة األىػداؼ

 اإليػرادات عمػى لمحصػوؿ العامػة السػمطات اسػتخدمتيا ـث ػ ومػف المػالي، اليػدؼ وىػو وحيػد

 حػدىا فػي تبقػى أف الوقػت ذلػؾ فػي الضػريبية اإليػرادات عمػى وكػاف العامػة النفقػات لتغطيػة

 البػد شػر الضػريبة " القائمػة الفكػرة عمػى اعتمػد لمضػريبة التقميػدي المفيػوـ أف حتػى ، األدنػى

 ألغػػراض تسػػتخدـ فػػال الحيػػاد عمػػى الضػػريبة بقػػاء بضػػرورة ىػؤالء نػادى ثػـ ومػف ،"منػو

 .سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية
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 مشكمة وتساؤالت البحث: 

الضػػػػػريبة كػػػػػييراد سػػػػػيادي مػػػػػف أىػػػػػـ مصػػػػػادر الدولػػػػػة الماليػػػػػة وأداة فعالػػػػػة لتحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ الماليػػػػػة 

 عػف التيػرب تنػت  التػي السػمبية االثػار فػي البحػث مشػكمة تكمػفو اإلقتصػادية واإلجتماعيػة ، 

 إلػى الضػرائب حصػيمة انخفػاضإلػى  يػؤدي عنػو كونػو  الناشػئة الضػريبي واألثػار االقتصػادية

 العامػة المرافػؽ بسػير المسػاس إلػى يػؤدي قػدكونػو باإلضػافة إلػى  العامػة بالخزينػة اإلضػرار

 والػى الضػريبية بالعدالػة المسػاس إلػى أيًضػا التيػرب ويػؤدي المختمفػة، بوظائفيػا الدولػة وبقيػاـ

 المتيػػربيفالمترتػػب عمػػى  عػػبءال مػػف التيػػرب يخفػػؼ حيػػث المكمفػػيف بػػيف بالمسػػاواة اإلخػػالؿ

 حتػػى الدولػػة يػػدفع قػػد انػػو التيػػرب خطػػورة مػػف يزيػػد وممػػا، مقارنػػة مػػع المكمفػػيف ا خػػريف

عمػػى المكمفػػػيف  الضػػػريبي العػػػبء زيػػادة إلػػى عػػػف ىػػذا التيػػػرب الضػػائعة الحصػػػيمة تعػػوض

 فػػي التوسػػع إلػػى بيػػا يػػؤدي وقػػد ،ؤالء المكمفػػيفبيػػ األمػػر نيايػػة فػػير يضػػ ممػػا األسػػوياء

 ىػذه عػف معػروؼ ىػو مػا رغػـ محػدوًدا التيػرب فييػا يكػوف التػي المباشػرة غيػر الضػرائب

 .الفقيرة لمطبقات بالنسبة عدالتيا عدـ مف الضرائب

 المسػاس حيػث مػف جػًدا خطيػرة نتػائ  إلػى التيػرب ؤدييػ االقتصػادية الناحيػة مػفيالحػظ أنػو 

 نطػاؽ فػي لمتيػرب واسػعة إمكانيػات وجػود يػؤدي ناحيػة فمػف القػومي، االقتصػػاد بينتاجيػة

 بالنسػبة مفيػًدا يكػف لػـ ولػو حتػى نحػوه واألمػواؿ األفػرادبعػض  اجتػػذاب إلػى معػيف نشػاط

 فيػو المشػروعات بػيف المنافسػة بشػروط الضػريبي التيػرب يخػؿ أخػرى ناحيػة ومػف،  لمدولػة،

 واألفضػػؿ لمدولػػة بالنسػػبة فائػػدة األكثػػر أو كفػػاءة األكثػػر المشػػروعات بانتصػػار يسػػمح ال

 يعطػي العكػس عمػى بػؿ اإلنتاجيػة، منطػؽ بػو يقضػي مػا حسػب تنظيًمػا األحسػف أو تجييػًزا

 .الضرائب مف التيرب عمى قدرة أكثرالذيف ىـ  لمشروعاتألصحاب ا االنتصار فرصة
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 أخػػػػػػػػالؽ إضػػػػػػػػعاؼ فػػػػػػػػي الضػػػػػػػػريبي التيػػػػػػػػرب يتسػػػػػػػػبب االجتماعيػػػػػػػػة الناحيػػػػػػػػة مػػػػػػػػفبالمقابػػػػػػػػؿ فينػػػػػػػػو 

 األعبػاء زيػادة أف ويالحػظ الواحػدة، األمػة أفػراد بػيف التضػامف عالقػة أضػعاؼ وفػي الجماعػة

 بػالغبف شػعورىـ بسػبب التيػرب إلػى بػدورىـ يػدفعيـ قػد المتيػربيف غيػر المكمفػيف عمػى الممقػاة

 .خطير أمر وىو الجماعة في الغش روح تشوع وىكذا

 :بحثأىمية ال

 النظػػػػػػاـ تطػػػػػػوير بضػػػػػػرورة االىتمػػػػػػاـ خػػػػػػالؿ مػػػػػػف األكػػػػػػاديمي الصػػػػػػعيد عمػػػػػػى أىميػػػػػػة البحػػػػػػث ليػػػػػػذا

 طبيعػػػػػة الفعػػػػػاؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ دراسػػػػػة الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ مبػػػػػادئ مػػػػػع يتماشػػػػػى بمػػػػػا الحػػػػػالي الضػػػػػريبي

مكافحتػػػػو ، تنبػػػػػع أىميػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف أىميػػػػة الموضػػػػػوع  وطرائػػػػؽ وأسػػػػاليبو الضػػػػريبي التيػػػػرب

 المبحوث المتعمؽ بالنقاط التالية:

 لػبعض المكمػؼ اسػتغالؿ وىػو المشػروع التيػرب :التيػرب مػف نػوعيف بػيف التمييػز 

 االلتػزاـ وعػدـ صػحيحة بصػػورة عميػو الضػريبة تحقػؽ عػػدـ بغيػة القانونيػة الثغػرات

 يضػع أف دوف الضػريبة دفػعالتػزاـ  مػف الػتخمص مػف يػتمكف الشػخص أف أي بػدفعيا،

 .لمقانوف المخالؼ مركز في نفسو

 الغػػش بوسػػائؿ القانونيػػة لألحكػػاـ المّكمػػؼ مخالفػػة وىػػو:  المشػػروع غيػػر والتيػػرب

وتكػػوف  القػػانوف عمييػػا يعاقػػب مخالفػػات ىػػي، و  الضػػريبة دفػػع مػػف لمػػتخمص واالحتيػػاؿ

 فػػي المّكمػػؼ نيػػة فوتتضػػم ومقصػػودة صػػريحة األحيػػاف أغمػػب فػػيىػػذه المخالفػػة 

 .الضريبة مف التيرب

  تكػػػػػػوف تكػػػػػػاد األقػػػػػػؿ عمػػػػػػى أو عامػػػػػػة بيعتبارىػػػػػػا ظػػػػػػاىرة الضػػػػػػريبي التيػػػػػػربدراسػػػػػػة أسػػػػػػباب 

ذا. واضػػػػػػحة بصػػػػػػورة بمػػػػػػد  خػػػػػػر مػػػػػػف نطاقيػػػػػػا يختمػػػػػػؼ ذلػػػػػػؾ ومػػػػػػع ىكػػػػػػذا،  السػػػػػػبب كػػػػػػاف وا 
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 لمدولػػػػػة، عنيػػػػػا التنػػػػػازؿ وعػػػػػدـ االحتفػػػػػاظ بأموالػػػػػو فػػػػػي المّكمػػػػػؼ رغبػػػػػة ىػػػػػو لمتيػػػػػرب الظػػػػػاىر

 تحقيػػػػػػؽ إلػػػػػػى الوصػػػػػػوؿفػػػػػػي  وقدرتػػػػػػو الشػػػػػػكؿ بيػػػػػػذا تصػػػػػػرفاتو فػػػػػػي المّكمػػػػػػؼ دوافػػػػػػع أف إال

 والتشػػػػػريعية واإلداريػػػػػة والسياسػػػػػية األخالقيػػػػػة األسػػػػػباب مػػػػػف مجموعػػػػػة عمػػػػػى تتوقػػػػػؼ رغبتػػػػػو

 .واالقتصادية الفنية

 بسػػػػػػاطة مبػػػػػػدأ دور عػػػػػػف دراسػػػػػػة أثػػػػػػر التعقيػػػػػػد الضػػػػػػريبي فػػػػػػي التيػػػػػػرب الضػػػػػػريبي والكشػػػػػػؼ 

 التيػػػػػػرب ظػػػػػػاىرة مػػػػػػف الحػػػػػػد فػػػػػػي المسػػػػػػتخدمة الطرائػػػػػػؽ إحػػػػػػدى بوصػػػػػػفو الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ

 الضريبي.

 التنميػػة تمويػػؿ فػػي اضػػعاؼ والتػػي تسػػاىـ  دراسػػة آثػػار التيػػرب الضػػريبي المتعػػددة 

 االقتصػادية المشػروعات واالنشػطة ادارة عمػى تػؤثر كمػا واالجتماعيػة ، االقتصػادية

 الػى التيػرب يػؤدي واالجتماعيػة، كمػا االقتصػادية المشػاريع بػيف المنافسػة مػف وتحػد

 والبنػاء التطػور عمػى يػنعكس ممػا جديػدة ضػرائب وفػرض معػدالت الضػرائب زيػادة

 .النامية الدوؿ في واالجتماعياالقتصادي 

 وقوعػػػػػػو وفػػػػػػرض عقوبػػػػػػات  عتحديػػػػػػد محػػػػػػاور مكافحػػػػػػة التيػػػػػػرب الضػػػػػػريبي مػػػػػػف خػػػػػػالؿ منػػػػػػ

 .عمى مرتكبيو ومكافحة التيرب الداخمي والدولي
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 :أىداف البحث

 التجنب ( والتيرب غير المشروع .)  المشروع التيربوىما  التيرب نوعي بيف التمييز 

 الفنيػػػػػػػػة والتشػػػػػػػريعية واإلداريػػػػػػػة والسياسػػػػػػػػية تحديػػػػػػػد أسػػػػػػػباب التيػػػػػػػػرب الضػػػػػػػريبي األخالقيػػػػػػػة 

 .واالقتصادية

 . تحديد ا ثار اإلقتصادية والمالية  واإلجتماعية السمبية لمتيرب الضريبي 

  في التيرب الضريبي . مساىمتوتحديد آثار تعقيد النظاـ الضريبي و 

  مرتكبيو معاقبةو  وقوعو منعمكافحة التيرب الضريبي مف خالؿ. 

 .دراسة تحميمية في ايرادات الدولة مف الضرائب والرسـو وأثر التيرب الضريبي فييا 

 .وضع التوصيات المالئمة في ضوء النتائ  التي توصمت إلييا الدراسة 

 الدراسات السابقة:

 ( ىػػػػػػػػدفت دراسػػػػػػػػةAmitai 6891إلػػػػػػػػى ) مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػريبي التيػػػػػػػػرب ينػػػػػػػػت  ىػػػػػػػػؿ تحديػػػػػػػػد 

 خصوًصػػػػػا أخػػػػرى عوامػػػػػؿ بسػػػػبب أو االقتصػػػػادية، الػػػػػدوافع بسػػػػبب الضػػػػػريبة ، نسػػػػب زيػػػػادة

 خػػػػالؿ مػػػػف الدراسػػػػة ُأجريػػػػتِ . الضػػػػريبي عدالػػػػة النظػػػػاـ بعػػػػدـ الضػػػػريبة مكمفػػػػي نظػػػػر وجيػػػػة

 خػػػػػػالؿ الضػػػػػػريبي وتقػػػػػػديرات التيػػػػػػرب الضػػػػػػريبة نسػػػػػػب عػػػػػػف ومعمومػػػػػػات بيانػػػػػػات اسػػػػػػتخداـ

 قػػػػػد ازدادت الضػػػػػريبي التيػػػػػرب نسػػػػػب أف إلػػػػػى الدراسػػػػػة توصػػػػػمت وقػػػػػد عاًمػػػػػا، عشػػػػػريف مػػػػػدة

 غيػػػػػر الضػػػػػرائب يعػػػػػدوف الػػػػػذيف المكمفػػػػػيف نسػػػػػبة ازديػػػػػاد فضػػػػػاًل عػػػػػف الدراسػػػػػة، مػػػػػدة خػػػػػالؿ

 التيػػػػػرب أف إلػػػػى الدراسػػػػة توصػػػػمت كمػػػػا الضػػػػريبة، معػػػػػدؿ ثبػػػػات مػػػػف عمػػػػى الػػػػرغـ عادلػػػػة،

 مػػػػػف أعمػػػػػى الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ بعدالػػػػػة الضػػػػػريبة قناعػػػػػة مكمفػػػػػي عػػػػػدـ مػػػػػف النػػػػػات  الضػػػػػريبي

 .الثابت الدخؿ المتزايدة ومستوى الضريبة نسب مف النات  الضريبي التيرب
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  دراسػػػػػة مقارنػػػػػة عػػػػػف التيػػػػػرب مػػػػػف الضػػػػػرائب والزكػػػػػاة  : "بعنػػػػػواف (  1992) سػػػػػعيد دراسػػػػػة

تيػػػػػدؼ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػػػى إجػػػػػراء دراسػػػػػة مقارنػػػػػة لمتيػػػػػػرب مػػػػػف الضػػػػػرائب فػػػػػي المػػػػػػني   ".

المحاسػػػػػػبي الوضػػػػػػعي والتيػػػػػػرب مػػػػػػف الزكػػػػػػاة فػػػػػػي المػػػػػػني  المحاسػػػػػػبي اإلسػػػػػػالمي لموقػػػػػػوؼ 

وخمصػػػػػػت الدراسػػػػػػة  .عمػػػػػػى مػػػػػػدى نجػػػػػػاح أي مػػػػػػف المنيجػػػػػػيف فػػػػػػي عػػػػػػالج مشػػػػػػكمة التيػػػػػػرب 

لػػػػػػى أسػػػػػػػباب عديػػػػػػػدة مػػػػػػػف إف التيػػػػػػػرب الضػػػػػػػريبي يعػػػػػػػود إ: إلػػػػػػى عػػػػػػػدة نتػػػػػػػائ  أىميػػػػػػا، أواًل 

أىميػػػػػػػا العوامػػػػػػػؿ المرتبطػػػػػػػة بالتشػػػػػػػريع الضػػػػػػػريبي والعوامػػػػػػػؿ المرتبطػػػػػػػة بػػػػػػػاإلدارة الضػػػػػػػريبية 

إف مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػـ األسػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػي يتبعيػػػػػػػػا المػػػػػػػػني  المحاسػػػػػػػػبي : وعوامػػػػػػػػؿ أخػػػػػػػػرى ، ثانيػػػػػػػػًا 

الوضػػػػػعي فػػػػػي عػػػػػالج مشػػػػػكمة التيػػػػػرب الضػػػػػريبي األسػػػػػموب الوقػػػػػائي الػػػػػذي ييػػػػػتـ بيحكػػػػػاـ 

بط والتحصػػػػػػػيؿ الضػػػػػػػريبي، واألسػػػػػػػموب التشػػػػػػػريعي الػػػػػػػذي عمميػػػػػػػة الحصػػػػػػػر والفحػػػػػػػص والػػػػػػػر 

الجػػػػػػػزاءات لمػػػػػػػف يخػػػػػػػالؼ التشػػػػػػػريع الضػػػػػػػريبي،  ضر فػػػػػػػييػػػػػػػدؼ إلحكػػػػػػػاـ عمميػػػػػػػة الحصػػػػػػػر و 

وأسػػػػػػموب مالحقػػػػػػة المتيػػػػػػربيف الػػػػػػذي ييػػػػػػدؼ إلػػػػػػي ضػػػػػػبط المتيػػػػػػربيف وتحصػػػػػػيؿ الضػػػػػػرائب 

المسػػػػػػػػتحقة عمػػػػػػػػػييـ ، ثالثػػػػػػػػػًا : إف المػػػػػػػػني  المحاسػػػػػػػػػبي الوضػػػػػػػػػعي لػػػػػػػػـ يحقػػػػػػػػػؽ إال نجاحػػػػػػػػػًا 

ي القضػػػػػاء عمػػػػػى ظػػػػػاىرة التيػػػػػرب الضػػػػػريبي ويسػػػػػتدؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ بتزايػػػػػد حجػػػػػـ محػػػػػدودًا فػػػػػ

التيػػػػرب الضػػػػريبي مػػػػف سػػػػنة إلػػػػى أخػػػػرى ، ومػػػػف أىػػػػـ توصػػػػيات ىػػػػذه الدراسػػػػة ىػػػػي تطبيػػػػؽ 

الزكػػػػػػاة وفػػػػػػؽ المػػػػػػني  اإلسػػػػػػالمي فػػػػػػي مصػػػػػػر ألف الزكػػػػػػاة تحقػػػػػػؽ عائػػػػػػد أكبػػػػػػر لمدولػػػػػػة مػػػػػػف 

 فرض الضريبة، والتيرب مف الزكاة يكوف بنسبة أقؿ مف الضريبة.

 خػػػػػػالؿ مػػػػػػف الضػػػػػػريبي لمتيػػػػػػرب وصػػػػػػفية دراسػػػػػػة إلػػػػػػى(  2000 الخطيػػػػػػب) دراسػػػػػػة ىػػػػػػدفت 

 المشػػػػػروع بػػػػػالتيرب المتمثمػػػػػة الضػػػػػريبي التيػػػػػرب وأشػػػػػكاؿ التيػػػػػرب الضػػػػػريبي مفيػػػػػوـ تحديػػػػػد

 إلػػػػى المكمػػػػؼ تػػػػدفع التػػػػي المختمفػػػػة األسػػػػباب عػػػػف تحديػػػػد فضػػػػالً  المشػػػػروع، غيػػػػر والتيػػػػرب

 مػػػػػػػف الضػػػػػػػريبي يسػػػػػػػببيا التيػػػػػػػرب التػػػػػػػي النتػػػػػػػائ  وتحديػػػػػػػد الضػػػػػػػريبة، دفػػػػػػػع مػػػػػػػف التيػػػػػػػرب
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 خػػػػػالؿ منػػػػػع مػػػػػف الضػػػػػريبي التيػػػػػرب مكافحػػػػػة وكيفيػػػػػة واالقتصػػػػػادية، االجتماعيػػػػػة النػػػػػواحي

 .لمقانوف المخالفيف المتيربيف عمى عقوبات وفرض الضريبي التيرب وقوع

  ىػػدفت دراسػػة( (Oliver & Bartly 2005العوامػػؿ بعػػض عمػػى الضػػوء تسػػميط إلػػى 

 المكمفػػػػػيف، إلػػػػػى بالنسػػػػػبة االلتػػػػػزاـ تكػػػػػاليؼ وفػػػػػي الضػػػػػريبي، النظػػػػػاـ تعقيػػػػػد فػػػػػي تػػػػػؤثر التػػػػػي

 المكمفػػػػػيف، وسػػػػموؾ المكمفػػػػيف، تواجػػػػػو التػػػػي واالجتماعيػػػػة االقتصػػػػادية البيئػػػػػة ذلػػػػؾ فػػػػي بمػػػػا

دارتيػػػػػػػػا، مػػػػػػػػف وتنفيػػػػػػػػذىا الضػػػػػػػػريبية السياسػػػػػػػػة ووضػػػػػػػػع  التعقيػػػػػػػػد مفيػػػػػػػػوـ تحديػػػػػػػػد خػػػػػػػػالؿ وا 

 يمكػػػػػف البسػػػػػيطة التػػػػػي الضػػػػػريبية التػػػػػدابير مػػػػػف لمعديػػػػػد التراكمػػػػػي واألثػػػػػر وآليتػػػػػو، الضػػػػػريبي

 تصػػػػػػميـ أف كيػػػػػػؼ يبػػػػػػيف كمػػػػػػا الضػػػػػػريبية، القػػػػػػوانيف مػػػػػػف معقػػػػػػدة مجموعػػػػػػة إلػػػػػػى تػػػػػػؤدي أف

 السياسػػػػػات اسػػػػػتخداـ خػػػػػالؿ مػػػػػف التعقيػػػػػد، مسػػػػػتوى فػػػػػي يػػػػػؤثر أف يمكػػػػػف النظػػػػػاـ الضػػػػػريبي

 أف إلػػػػى الدراسػػػػة توصػػػػمت وقػػػػد. والمسػػػػاواة العدالػػػػة مثػػػػؿ أىػػػػداؼ أخػػػػرى لتحقيػػػػؽ الضػػػػريبية

 فػػػػي بػػػػو بالمطالبػػػػة بػػػػؿ الضػػػػريبي النظػػػػاـ لقبػػػػوؿ تعقيػػػػد اسػػػػتعداد عمػػػػى يكونػػػػوف قػػػػد المكمفػػػػيف

 وأف االلتػػػػػزاـ، مػػػػػف تكػػػػػاليؼ أكبػػػػػر التعقيػػػػػد عػػػػػف الناتجػػػػػة الضػػػػػريبية الوفػػػػػورات كانػػػػػت حػػػػػاؿ

خػػػػػارج  الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ تحػػػػػرؾ أف يمكػػػػػف الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ بتعقيػػػػػد المطالػػػػػب ىػػػػػذه مثػػػػػؿ

 .التعقيد مف المثالي المستوى

  ىػػػدفت دراسػػػة((Christie & holzner 2006 فػػػي الضػػػريبي االلتػػػزاـ دراسػػػة إلػػػى 

 كمػػػػػػػػػا حّممػػػػػػػػػتِ  لمػػػػػػػػػدوؿ، محميػػػػػػػػة بيانػػػػػػػػػات واُسػػػػػػػػػتخدمتْ  الػػػػػػػػػدوؿ األوروبيػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػف مجموعػػػػػػػػة

 المدروسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدوؿ بػػػػػػػػػيف لتحديػػػػػػػػػد االختالفػػػػػػػػػات عمييػػػػػػػػػا الحصػػػػػػػػػوؿ تػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػي التقػػػػػػػػػديرات

 الضػػػػػريبي يخػػػػػص التعقيػػػػػد فيمػػػػػا الدراسػػػػػة توصػػػػػمت وقػػػػػد. الػػػػػزمف مػػػػػرور مػػػػػع واالختالفػػػػػات

 زيػػػػػادة مػػػػػع البسػػػػػيط النظػػػػػاـ ذات البمػػػػػداف فػػػػػي الضػػػػػريبي االلتػػػػػزاـ فػػػػػي انخفػػػػػاض وجػػػػػود إلػػػػػى
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 تتمثػػػػػؿ نتيجػػػػػة إلػػػػػى أفضػػػػػى ممػػػػػا وبمجيكػػػػػا، فرنسػػػػػا مثػػػػػؿ المعقػػػػػدة الػػػػػنظـ ذات فػػػػػي البمػػػػػداف

 .الضريبي النظاـ في والتعقيد الضريبي بيف االلتزاـ إيجابية عالقة بوجود

 إلػػػػػى(  2014)  األردنػػػػػي واالجتمػػػػػاعي االقتصػػػػػادي المجمػػػػػس عػػػػػف صػػػػػادرة دراسػػػػػة ىػػػػػدفت 

 فػػػػػػي المكمفػػػػػػيف تػػػػػػدفع التػػػػػػي األسػػػػػػباب وأىػػػػػػـ األردف، فػػػػػػي التيػػػػػػرب الضػػػػػػريبي حجػػػػػػـ دراسػػػػػػة

 حجػػػػػػـ بػػػػػػأف تقػػػػػػديرات إلػػػػػػى الدراسػػػػػػة توصػػػػػػمت وقػػػػػػد .الضػػػػػػريبة مػػػػػػف التيػػػػػػرب نحػػػػػػو األردف

 ىػػػػو منيػػػػا األكبػػػػر دينػػػػار، والجػػػػزء مميػػػػوف 695 إلػػػػى يصػػػػؿ األردف فػػػػي الضػػػػريبي التيػػػػرب

 مميػػػػػوف 200 مقابػػػػػؿ دينػػػػػار، مميػػػػػوف 495 بمػػػػػ  ذ إِ  المبيعػػػػػات ضػػػػػريبة مػػػػػف التيػػػػػرب جػػػػػةنتي

 التيػػػػػػرب أسػػػػػػباب مجػػػػػػاؿ فػػػػػػي الدراسػػػػػػة توصػػػػػػمت كمػػػػػػا الػػػػػػدخؿ، ضػػػػػػريبة مػػػػػػف تيرًبػػػػػػا دينػػػػػػار

 التعػػػػػػػديالت إلػػػػػػػى تعػػػػػػػود اسػػػػػػػتقراره وعػػػػػػػدـ الضػػػػػػػريبي النظػػػػػػػاـ أف تعقيػػػػػػػدات إلػػػػػػػى الضػػػػػػػريبي

 فيػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػعوبة إلػػػػػػػػػى أدت والتػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػوانيف الضػػػػػػػػػريبية عمػػػػػػػػػى أدخمػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػي المتكػػػػػػػػػررة

 دفػػػػػػع مػػػػػف عمػػػػػى التيػػػػػرب المكمفػػػػػيف شػػػػػػجع كمػػػػػا بالضػػػػػريبة، المتعمقػػػػػة القانونيػػػػػة النصػػػػػوص

 .الضريبة

  وماىيتػػػػػػػػػو، التيػػػػػػػػػرب الضػػػػػػػػػريبي ( إلػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػة طبيعػػػػػػػػػة2015ىػػػػػػػػػدفت دراسػػػػػػػػػة )العػػػػػػػػػدي 

الوسػػػػػائؿ  وأىػػػػػـ الضػػػػػريبة، دفػػػػػع مػػػػػف بػػػػػالتيرب القيػػػػػاـ إلػػػػػى المكمفػػػػػيف تػػػػػدفع التػػػػػي والػػػػػدوافع

 تعقيػػػػػد كمػػػػػا درس أثػػػػػر الضػػػػػريبي، التيػػػػػرب ظػػػػػاىرة لمكافحػػػػػة الدولػػػػػة تتبعيػػػػػا أف يجػػػػػب التػػػػػي

 مبػػػػػػدأ تطبيػػػػػػؽ أف إلػػػػػػى الدراسػػػػػػة توصػػػػػػمت الضػػػػػػريبي، وقػػػػػػد التيػػػػػػرب فػػػػػػي الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ

والػػػػػػذي بػػػػػػدوره  النظػػػػػػاـ الضػػػػػػريبي تعقيػػػػػػد مػػػػػػف والتخفػػػػػػيض الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ فػػػػػػي البسػػػػػػاطة

 النظػػػػر إعػػػػادة ضػػػػرورة إلػػػػى أيًضػػػػا توصػػػػمت كمػػػػا الضػػػػريبي، التيػػػػرب ضيخفػػػػبسػػػػاىـ فػػػػي ت

 وأكثػػػػػػر بسػػػػػػاطة أكثػػػػػػر الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ يصػػػػػػبح بحيػػػػػػث الحػػػػػػالي، النظػػػػػػاـ الضػػػػػػريبي فػػػػػػي

 .الضريبي إلى المّكمؼ بالنسبة عدالة وأكثر فيًما
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 تعميق الباحث عمى الدراسات السابقة:

المتعمقػػػػػة  بموضػػػػػوع البحػػػػػث وجػػػػػد أف ىػػػػػذه لدراسػػػػػات السػػػػػابقة عمػػػػػى اطػػػػػالع الباحػػػػػث امػػػػػف خػػػػػالؿ 

 الضػػػػريبي التيػػػػربعنيػػػػا مػػػػف  ينػػػػت  تناولػػػػت كػػػػاًل مػػػػف أثػػػػر زيػػػػادة نسػػػػب الضػػػػريبة ومػػػػاالدراسػػػػات قػػػػد 

دراسػػػػػات أخػػػػػرى  توصػػػػػمت كمػػػػػا،  عادلػػػػػة غيػػػػػر الضػػػػػرائب يعػػػػػدوف الػػػػػذيف المكمفػػػػػيف نسػػػػػبة ازديػػػػػادو 

 أدخمػػػػػت التػػػػػي المتكػػػػػررة التعػػػػػديالت إلػػػػػى تعػػػػػود اسػػػػػتقراره وعػػػػػدـ الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ أف تعقيػػػػػدات إلػػػػػى

 بالضػػػػػريبة، المتعمقػػػػػة القانونيػػػػػة النصػػػػػوص فيػػػػػـ صػػػػػعوبة إلػػػػػى أدت والتػػػػػي القػػػػػوانيف الضػػػػػريبية عمػػػػػى

 فػػػػػي النظػػػػػر إعػػػػػادة ضػػػػػرورةو  الضػػػػػريبة دفػػػػػع مػػػػػف عمػػػػػى التيػػػػػرب المكمفػػػػػيف ىػػػػػذه التعقيػػػػػدات شػػػػػجعت

 وأكثػػػػػػر فيًمػػػػػػا وأكثػػػػػػر بسػػػػػػاطة أكثػػػػػػر الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ يصػػػػػػبح بحيػػػػػػث الحػػػػػػالي، النظػػػػػػاـ الضػػػػػػريبي

 قػػػػد المكمفػػػػيف أف إلػػػػى، فػػػػي حػػػػيف توصػػػػمت دراسػػػػات أخػػػػرى الضػػػػريبي إلػػػػى المّكمػػػػؼ بالنسػػػػبة عدالػػػػة

 كانػػػػػػػت حػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي بػػػػػػػو بالمطالبػػػػػػػة بػػػػػػػؿ الضػػػػػػػريبي النظػػػػػػػاـ لقبػػػػػػػوؿ تعقيػػػػػػػد اسػػػػػػػتعداد عمػػػػػػػى يكونػػػػػػػوف

 المطالػػػػػب ىػػػػػذه مثػػػػػؿ وأف االلتػػػػػزاـ، مػػػػػف تكػػػػػاليؼ أكبػػػػػر التعقيػػػػػد عػػػػػف الناتجػػػػػة الضػػػػػريبية الوفػػػػػورات

 مػػػػػػػػف المثػػػػػػػػالي المسػػػػػػػػتوى خػػػػػػػػارج الضػػػػػػػػريبي النظػػػػػػػػاـ تحػػػػػػػػرؾ أف يمكػػػػػػػػف الضػػػػػػػػريبي النظػػػػػػػػاـ بتعقيػػػػػػػػد

 .التعقيد

أوضػػػػػػحت أف ظػػػػػػاىرة التيػػػػػػرب الضػػػػػػريبي فػػػػػػي سػػػػػػورية وقػػػػػػد الحػػػػػػظ الباحػػػػػػث نػػػػػػدرة الدراسػػػػػػات التػػػػػػي 

وآثػػػػػػػػاره اإلقتصػػػػػػػػادية والماليػػػػػػػػة  النظػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػػريبي المطبػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػوريةطبيعػػػػػػػػة  نتجػػػػػػػػت بسػػػػػػػػبب

 تحقيػػػػػؽ إيػػػػرادات سػػػػػيادية مػػػػػف الضػػػػػريبةعمػػػػػى والتػػػػػي أثػػػػػرت بشػػػػكؿ أساسػػػػػي  واإلجتماعيػػػػة السػػػػػمبية ،

حقيػػػػؽ األىػػػػداؼ اإلقتصػػػػادية لتالحػػػػالي  النظػػػػاـ الضػػػػريبي فػػػػي النظػػػػر إعػػػػادة ضػػػػرورةوأكػػػػدت عمػػػػى 

ممػػػػػػػا يشػػػػػػػكؿ إضػػػػػػػافة عمميػػػػػػػة  )حسػػػػػػػب مػػػػػػػا توصػػػػػػػؿ إليػػػػػػػو الباحػػػػػػػث(،واإلجتماعيػػػػػػػة مػػػػػػػف الضػػػػػػػريبة 

 جديدة.
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 مصطمحات البحث:

 الضريبة

ىػػػػػػػي فريضػػػػػػػة ماليػػػػػػػة تسػػػػػػػتوفييا الدولػػػػػػػة وفقػػػػػػػًا لقواعػػػػػػػد تشػػػػػػػريعية مقػػػػػػػررة بصػػػػػػػورة إلزاميػػػػػػػة ونيائيػػػػػػػة،  

ولغايػػػػػة تػػػػػوفير األمػػػػػواؿ الالزمػػػػػة لتغطيػػػػػة نفقػػػػػات  وفقػػػػػًا ألربػػػػػاحيـ المحققػػػػػةوتفػػػػػرض عمػػػػػى المكمفػػػػػيف 

 الدولة ولتحقيؽ أىداؼ مالية واقتصادية واجتماعية.

 النظام الضريبي

مػػػػػػف العناصػػػػػػر التػػػػػػي تعمػػػػػػؿ بشػػػػػػكؿ متػػػػػػرابط لتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ يمثػػػػػػؿ النظػػػػػػاـ الضػػػػػػريبي مجموعػػػػػػة 

جػػػػػػراءات محػػػػػػددة، وتتكػػػػػػوف مقوماتػػػػػػو مػػػػػػف ا التشػػػػػػريعية  لسػػػػػػمطةمعينػػػػػػة حسػػػػػػب قواعػػػػػػد ومقومػػػػػػات وا 

التنفيذيػػػػػػة وىػػػػػػي التػػػػػػي تتػػػػػػولى تنفيػػػػػػذ القػػػػػػانوف  لسػػػػػػمطةالتػػػػػػي تخػػػػػػتص بيصػػػػػػدار القػػػػػػانوف الضػػػػػػريبي وا

صػػػػػدار التعميمػػػػػات الت لسػػػػػمطةالضػػػػػريبي الصػػػػػادر مػػػػػف ا نفيذيػػػػػة لػػػػػو، والجيػػػػػاز القضػػػػػائي التشػػػػػريعية وا 

الػػػػذي يتػػػػولى الفصػػػػؿ فػػػػي المنازعػػػػات التػػػػي قػػػػد تنشػػػػأ بػػػػيف المكمفػػػػيف واإلدارة الضػػػػريبية فيمػػػػا يتعمػػػػؽ 

 بتقدير الضرائب المتوجبة الدفع عمى المكمفيف.

 الضريبي التيرب 

كميػػػػًا المسػػػػتحقة عميػػػػو قانونػػػػًا وعػػػػداًل ىػػػػو محاولػػػػة المكمػػػػؼ الخاضػػػػع لمضػػػػريبة عػػػػدـ دفػػػػع الضػػػػريبة 

 . أو جزئيًا متبعًا في ذلؾ طرقًا وأساليب مخالفة لمقانوف وتحمؿ في طياتيا طابع الغش

 الضريبي التجنب 

تجنػػػػب الواقعػػػػة الضػػػػريبية عػػػػف طريػػػػؽ امتنػػػػاع الشػػػػخص عػػػػف النشػػػػاط الػػػػذي يػػػػؤدي إلػػػػى خضػػػػوعو  

عػػػػػػػدـ إحكػػػػػػػاـ صػػػػػػػياغة ، باإلضػػػػػػػافة لعػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف الثغػػػػػػػرات القانونيػػػػػػػة و لمضػػػػػػػريبة 
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الضػػػػػريبية لمػػػػػتخمص مػػػػػف دفػػػػػع الضػػػػػريبة حيػػػػث يسػػػػػتطيع المكمػػػػػؼ أف ينفػػػػػذ مػػػػػف إحػػػػػداىا  التشػػػػريعات

 ويجد لنفسو مخرجًا قانونيًا يتجنب الضريبة أو يخفؼ مف وعائيا.

 تعقيد النظام الضريبي  

 فػػػػػػي الصػػػػػػعوبة إلػػػػػػى الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ تعقيػػػػػػد يشػػػػػػير أف يمكػػػػػػف: الضػػػػػػريبي القػػػػػػانوف إلػػػػػػى بالنسػػػػػػبة

 .العممية الحاالت في يطبؽ أو ويفيـ أف يقرأ   يمكف الذي التشريع الضريبي جسـ

 يحتػػػػاج الػػػػذي الوقػػػػت إلػػػػى الضػػػػريبي النظػػػػاـ تعقيػػػػد فيشػػػػير: الضػػػػريبي المحاسػػػػب إلػػػػى بالنسػػػػبة أمػػػػا

 قػػػػػػػد التػػػػػػػي الضػػػػػػػريبية المشػػػػػػػورة لتقػػػػػػػديـ أو الضػػػػػػػريبي، اإلقػػػػػػػرار إلعػػػػػػػدادالضػػػػػػػريبي  إليػػػػػػػو المحاسػػػػػػػب

 .االستئناؼ أو باالعتراضات والمساعدة الضريبية التخطيط تتضمف

 :فرضيات البحث

يسػػػػػػتند البحػػػػػػث إلػػػػػػى فرضػػػػػػية مفادىػػػػػػا ، أف النظػػػػػػاـ الضػػػػػػريبي وتطبيقاتػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػورية نػػػػػػت  عنػػػػػػو 

إيػػػػرادات  ظػػػػاىرة خطيػػػػرة وىػػػػي ظػػػػاىرة التيػػػػرب الضػػػػريبي والتػػػػي أثػػػػرت وبشػػػػكؿ مباشػػػػر فػػػػي تحقيػػػػؽ

تحقيػػػػؽ الحػػػػالي وبالتػػػػالي  النظػػػػاـ الضػػػػريبي فػػػػي النظػػػػر إعػػػػادة ممػػػػا تسػػػػتوجبسػػػػيادية مػػػػف الضػػػػريبة 

 األىداؼ اإلقتصادية واإلجتماعية مف الضريبة

 :نموذج البحث

إلثبػػػػات صػػػػحة فرضػػػػية البحػػػػث تػػػػـ اإلعتمػػػػاد عمػػػػى اسػػػػموب الػػػػربط بػػػػيف التحميػػػػؿ الوصػػػػفي والتحميػػػػؿ 

اإلقتصػػػػػػػػادي اسػػػػػػػػتنادًا لمبيانػػػػػػػػات والمعمومػػػػػػػػات المتاحػػػػػػػػة عػػػػػػػػف الجوانػػػػػػػػب ذات الصػػػػػػػػمة بالموضػػػػػػػػوع 

 .عداد دراسة تحميمية في ايرادات الدولة مف الضرائب باإلضافة إل
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 الفصل األول

 ىيكل النظام الضريبي

 مقدمة:

 لألوضاع انعكاس فيي أغراضيا، لتحقيؽ العامة السمطات تستخدميا مالية وسيمة الضريبة عدت

 منيا تستقي التي الينابيع وىي ، عميو تفرض الذي المجتمع في والسياسية واالجتماعية االقتصادية

 .العامة نفقاتيا لسد الالزمة األمواؿ الدولة

ف بيا، المحيطة الظروؼ يربتغ الضريبة أىداؼ تغيرت لقد  األىداؼ ىذه أف المؤكد مف كاف وا 

 اليدؼ وىو وحيد ىدؼ القرف ىذا بداية إلى لمضريبة كاف التاريخية الناحية فمف، ةومتشعب متعددة

 وكاف العامة النفقات لتغطية اإليرادات عمى لمحصوؿ العامة السمطات استخدمتيا ـث   ومف المالي،

 التقميدي المفيوـ أف حتى ، األدنى حدىا في تبقى أف الوقت ذلؾ في الضريبية اإليرادات عمى

 بقاء بضرورة ىؤالء نادى ثـ ومف ،"منو البد شر الضريبة " القائمة الفكرة عمى اعتمد لمضريبة

 .سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ألغراض تستخدـ فال الحياد عمى الضريبة

 :يفأساسي أمريف فراتو  مف البد أىدافيا الضريبة تؤدي ولكي

 .الدولة أىداؼ عف سميًما تعبيًرا برويع أغراضو يؤدي مالي تشريع يوضع أف  :األول األمر

 منو اإلفالت إلى وال يعمدوف التشريع ليذا تقبميـ مف لمضريبة الخاضعوف يحسف أف : الثاني األمر

 زعزعة ومف الدولة مالية في سيئة آثار مف اإلفالت ىذا عف ينت  لما وذلؾ ، بُأخرى أو بطريقة

 في تؤثر اقتصادية آثار مف ذلؾ عف وماينت  ، الضريبة بحصيمة والمساس الضريبي النظاـ عدالة

 .بينيـ فيما المنافسة وبشروط المنتجيف أوضاع
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 بدفع االلتزاـ إلى ينظر بحيث كاممة بصورة أنانيتو مف در التج إلى بالضريبة المّكمؼ يصؿ لـ

 رد الضريبة بدفع المّكمفيف جانب مف نتوقع أف الطبيعي مف فينو لذا مقدس، واجب أنو عمى الضريبة

 بالتقميؿ األقؿ عمى أو كمًيا الضريبة بتفادي إما وذلؾ مصالحيـ، عف الدفاع صورة يأخذ الذي الفعؿ

 أو "الضريبي اّلتيرب " ظاىرة نشأت ىنا ومف عمييـ، المفروض الضريبي االقتطاع نطاؽ مف

 .الضريبة مف اإلفالت

 لمتخمص جاىًدا يعمؿ النامية أو المتطورة البمداف في سواء مّكمؼ كؿ أف بينت الشعوب تجارب إف

 مواطف مميوف 117 حوالي ىناؾ األمريكية المتحدة الواليات ففي كافة، بالسبؿ الضريبي العبء مف

 صحيحة المقدمة الكشوؼ بأف اعتراؼ عمى ويّوقعوف دوالر مميار 555 اختياري بشكؿ يقدموف

 ، يكذب االعترافات ىذه عمى المّوقعيف مكمفيفلا ىؤالء مف 12 كؿ مف واحًدا فيف ذلؾ ومع .وكاممة

 أف ذلؾ في أكثر والمزع  .كشؼ بتقديـ أنفسيـ يزعجوا ولـ ييتموا لـ آخر مكمؼ مالييف 7 وىناؾ

 مبم  الدقة وجو عمى يعمـ أحد ال الحاؿ وبطبيعة ،ـعقابي يأخذوف ال الضرائب مف المتيربيف معظـ

 127 يقارب مبم  إلى تشير التقديراتف أ غير .األمريكية المتحدة الواليات في الضريبي التيرب

 (ECONOMIST Magazine, 1994) 1993 عاـ دوالر مميار

 ثالثة ضريبة ىنالؾ أف إلى تشير والدراسات  .وبريطانيا فرنسا مف كؿ في حاالً  أحسف ليس واألمر

 (FORTUNE , 1994) المتوسط البحر حوض دوؿ وفي الالتينية أمريكا دوؿ في تماًما مفقودة
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 المبحث األول

 مفيوم النظام الضريبي 

 الضريبي، لمنظاـ مفيوميف ىناؾ أف إال السابقة الدراسات في الضريبي النظاـ تعاريؼ تعددت
 :وىما  (7002،  )عثماف

 تمكف التي والفنية القانونية واألسس القواعد مجموعة ىو الضريبي فالنظاـ الضيؽ المفيوـ -

 وأخيًرا الربط إلى التشريع مف انطالًقا المختمفة مراحمو في الضريبي مف االستقطاع

 .التحصيؿ

 والفنية واالقتصادية اإليديولوجية العناصر مجموعة فيو الضريبي لمنظاـ الواسع المفيوـ -

 الكياف ذلؾ معيف، ضريبي كياف إلى بعًضا بعضيا مع وتفاعميا مًعا تراكبيا يؤدي التي

 .المجتمع لتطور وفًقا مالمحو تختمؼ الذي الضريبي لمنظاـ الواجية الحسية يمثؿ الذي

 في وتطبيقيا باختيارىا يراد التي الضرائب مجموعة ىو الضريبي النظاـ أف( 3991،  دراز) ويرى

 .المجتمع ذلؾ ارتضاىا التي الضريبية السياسة أىداؼ تحقيؽ محدد وزمف معيف مجتمع

الضريبة عمى أنيا : استقطاع نقدي تفرضو السمطة عمى األفراد بطريقة  تعرؼمف ناحية أخرى 

 . األعباء العامةنيائية وبدوف مقابؿ بقصد تغطية 

: الضريبة استقطاع نقدي تفرضو الدولة عمى األشخاص االعتبارييف و  mehlيقوؿ األستاذ و 

باء العامة  و تحقيؽ الطبيعييف وفقا لقدرتيـ  التكميفية بطريقة  نيائية  وبال مقابؿ  بقصد تغطية األع

 .دولةلمدخؿ 
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شيء بالمقابؿ فيكوف أساس فرض ضريبة ألنو يحصؿ عمى يجادؿ البعض أف الفرد يدفع الو 

بواسطة ممثمي  ويتـ االتفاؽ عمى أحكامو بيف الدولة واألفراد الدولة و الضريبة عقد ضمني بيف الفرد

 .الشعب "السمطة التشريعية "

 (7032)جميالتي ،  ىي : القواعد األساسية لمضريبةو يقوؿ ادـ سميث  في كتابو ثروة األمـ  باف 

المساواة في المقدرة :"يجب أف يسيـ رعايا كؿ دولة  في نفقات الحكومة  قاعدة العدالة أو  -3

 بحسب مقدرتيـ  النسبية أي بنسبة الدخؿ الذي يتمتعوف بو في ظؿ حماية الدولة "

 قاعدة الوضوح و اليقيف : مقدار الضريبة , موعد دفعيا و تحديد كيفية الدفع . -7

اؽ مف حيث الوقت  مثال تقاضي ضريبة قاعدة المالءمة :  و تعني ىذه القاعدة االتس -1

 األجور عند استالـ المكمفيف ألجورىـ 

قاعدة االقتصاد : و تعني أف يكوف الفرؽ بيف  ما يدفعو المكمفوف وما يدخؿ إلى الخزينة  -4

 .العامة لمدولة اصغر ما يمكف

ـ االعتماد  يذىب بعض الكتاب إلى القوؿ باف الضريبة في الدوؿ النامية ىي عبارة عف مفيوـ  يت

ولكف والى ا ف فما يزاؿ دور الضريبة  في ، ىذه الدوؿ و البنية التحتية ليا عميو لبناء اقتصاديات 

 بالسمات التالية : د  الخزانة العامة بالماؿ  وتتصؼالبمداف النامية ثانويا في إمدا

ع و بذلؾ يكوف االقتطا ضعؼ الحصيمة الضريبية و ذلؾ بسبب  ضعؼ الدخؿ الفردي  .3

 .منو محدود

 .توازف في النظـ الضريبية المطبقةعدـ ال  .7

ى لبيئات و ظروؼ عدـ االنسجاـ في التشريع الضريبي  فيو غالبا نسخة عف تشريعات أخر  .1

 .اقتصادية مختمفة
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 المبحث الثاني

 أىداف النظام الضريبي

 واالقتصػػادية االجتماعيػػة األىػػداؼ الخػػتالؼ وفقًػػا الضػػريبي النظػػاـ مػػف اليػػدؼ يختمػػؼ

 إلػى الضػريبي النظػاـ أىػداؼ تقسػيـ يمكػف ث ػـ ومػف تحقيقيػا، إلػى الدولػة تسػعى التػي والماليػة

 ( :2011)الميايني ، آخروف  مالية غير وأىداؼ مالية أىداؼ

 لمدولة، العامة النفقات لسد الممكنة المالية مواردىا عمى الدولة تحصؿ أف ىو: المالي اليدؼ. 1

 والدفاع واألمف والصحة التعميـ مجاالت في المختمفة وظائفيا عمى اإلنفاؽ مف الدولة تمكيف ثـ  ومف

 .الخاص لمقطاع تركت لو تقديميا يمكف ال ألف ىذه الوظائؼ

 عمى فيو التأثير أو الوطني االقتصاد سير في التحكـ الدولة تستطيع أف ىو: االقتصادي اليدؼ. 2

 االقتصادية الحركة وتنشيط والبطالة التضخـ لمحاربة فعالة كأداة استخداميا يمكف فالضريبة. األقؿ

 .الوطني االقتصاد مف معيف جانب في لمتأثير أو

 الفوارؽ حدة إزالة عمى العمؿ خالؿ مف االجتماعية الدولة أىداؼ تحقيؽ ىو: االجتماعي اليدؼ. 3

 استقراره أو سكانيا عدد تناقص مف تعاني التي الدوؿ في النسؿ تشجيع أو والفقراء، األغنياء بيف

 فقد. السكاني االنفجار مف تعاني التي الدوؿ في منو الحد أو اليرمة، بالمجتمعات توصؼ والتي

 أو النسؿ، زيادة اليدؼ كاف إذا األسرة أفراد عدد مع طرًدا تتناسب ضريبة إعفاءات الدولة تمنح

 ( 1998)الربيدي ،  .النسؿ زيادة في ترغب ال كانت إذا تمنعيا
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 المبحث الثالث

 محددات النظام الضريبي

 إشػػػػباع خػػػػالؿ مػػػػف المجتمػػػػع، أىػػػػداؼ تحقيػػػػؽ فػػػػي اإلسػػػػياـ إلػػػػى جميعيػػػػا الضػػػػريبية الػػػػنظـ تيػػػػدؼ

 ال األىػػػػػػػداؼ فػػػػػػي التشػػػػػػػابو ىػػػػػػذا أف إال والعدالػػػػػػة، واالسػػػػػػػتقرار التنميػػػػػػة وتحقيػػػػػػػؽ العامػػػػػػة الحاجػػػػػػات

 بحسػػػػػػػب االقتصػػػػػػػادية األىػػػػػػػداؼ ترتيػػػػػػػب فػػػػػػػي اختالفػػػػػػػات فينػػػػػػػاؾ الضػػػػػػػريبية، الػػػػػػػنظـ تشػػػػػػػابو يعنػػػػػػػي

 االقتصػػػػػػػػادية، والػػػػػػػػنظـ الحكػػػػػػػػـ ونظػػػػػػػػـ اإليػػػػػػػػديولوجيات فػػػػػػػػي االخػػػػػػػػتالؼ عػػػػػػػػف فضػػػػػػػػالً  أولوياتيػػػػػػػػا،

 ودرجػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة، والتقاليػػػػػػد العػػػػػػادات فػػػػػػي واالخػػػػػػتالؼ االقتصػػػػػػادية، اليياكػػػػػػؿ فػػػػػػي واالخػػػػػػتالؼ

 بالحسػػػػباف يأخػػػػذ أف مػػػػف دبػػػػ فػػػػال لمجتمػػػػع فعػػػػاؿ ضػػػػريبي نظػػػػاـ ـميصػػػػ ولكػػػػي .االقتصػػػػادي التقػػػػدـ

 مػػػػػػا مواكبػػػػػاً  ويتطػػػػػور ينمػػػػػو أف يجػػػػػب كمػػػػػػا واالجتماعيػػػػػة، واالقتصػػػػػادية السياسػػػػػية المحػػػػػددات ىػػػػػذه

وتباينػػػػًا  لػػػدوؿ، بػػػيف الضػػػػريبية الػػػنظـ فػػػي فروقػػػاً  نجػػػػد ىنػػػا ومػػػف .تطػػػور مػػػػف المحػػػددات ىػػػذه يمحػػػؽ

 النحػػػػو عمػػػػى العوامػػػػؿ ىػػػػذه تحديػػػػد ويمكػػػػف الػػػػزمف، مػػػػدار عمػػػػى نفسػػػػيا لمدولػػػػة الضػػػػريبية الػػػػنظـ فػػػػي

 : (2007)عثماف ،  التالي

 النظػػػػػػػػػاـ خصػػػػػػػػػائص تختمػػػػػػػػػؼ: االقتصػػػػػػػػػادي والنظػػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػػػريبي النظػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػيف العالقػػػػػػػػػة -1

 بػػػػػيف التمييػػػػػز يمكػػػػػف إذ ومالمحػػػػو االقتصػػػػػادي النظػػػػػاـ لخصػػػػائص وفقػػػػػاً  وأىدافػػػػػو الضػػػػريبي

 .الرأسمالي أو الحر القتصاديا النظاـ أو االشتراكي االقتصادي النظاـ

 بمػػػػد فػػػػي السػػػػائد السياسػػػػي النظػػػػاـ يػػػػؤثر: السياسػػػػي والنظػػػػاـ الضػػػػريبي النظػػػػاـ بػػػػيف العالقػػػػة -2

 ليػػػػػػػػذه النسػػػػػػػػبية واألىميػػػػػػػػة النظػػػػػػػػاـ مكونػػػػػػػػات حيػػػػػػػػث مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػريبي فػػػػػػػػي النظػػػػػػػػاـ معػػػػػػػػيف

 إلػػػػى الضػػػػريبي النظػػػػاـ يسػػػػعى التػػػػي األىػػػػداؼ فػػػػي لنظػػػػاـ السياسػػػػيا يػػػػؤثر كمػػػػا المكونػػػػات،

 ـثػػػػ ومػػػػف الضػػػػريبي، النظػػػػاـ عمػػػػؿ يتضػػػػمنيا وطريقػػػػة التػػػػي الفنيػػػػة الصػػػػور وفػػػػي تحقيقيػػػػا،
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 الظػػػػروؼ الخػػػػتالؼ وفقػػػػاً  نفسػػػػو البمػػػػد وفػػػػي آخػػػػر، إلػػػػى بمػػػػد مػػػػف الضػػػػريبي النظػػػػاـ يختمػػػػؼ

 .البمد بيا تمر التي السائدة السياسية

 حيػػػػػث مػػػػػف البمػػػػػداف تختمػػػػػؼ: االقتصػػػػػادي التقػػػػػدـ ومسػػػػػتوى الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ بػػػػػيف العالقػػػػػة -3

 ـثػػػػػ ومػػػػػف ناميػػػػػة، وأخػػػػرى موجيػػػػػة وبمػػػػػداف متطػػػػػورة بمػػػػداف بػػػػػيف التقػػػػػدـ االقتصػػػػػادي مسػػػػتوى

 التػػػػػػػي النسػػػػػػػبية األىميػػػػػػػة ومػػػػػػػدى ومكوناتػػػػػػػو وىيكمػػػػػػػو النظػػػػػػػاـ الضػػػػػػػريبي يختمػػػػػػػؼ أف بػػػػػػػد ال

 نفسػػػػو لمبمػػػػد وأحيانػػػػاً  آخػػػػر، إلػػػػى بمػػػػد الضػػػػريبي مػػػػف النظػػػػاـ داخػػػػؿ ضػػػػريبة كػػػػؿ بيػػػػا تتمتػػػػع

 النظػػػػػاـ تطػػػػػور يصػػػػػبح مؤكػػػػػداً  وىكػػػػػذا االخػػػػػتالؼ، ليػػػػػذا وفقػػػػػاً  أخػػػػػرى إلػػػػػى زمنيػػػػػة مػػػػػدة مػػػػػف

 .االقتصادية التنمية مراحؿ خالؿ المجتمع تطور مع الضريبي

وفقػػػػػػًا  الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ يختمػػػػػػؼ: االجتماعيػػػػػػة والعوامػػػػػػؿ الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ بػػػػػػيف العالقػػػػػػة -4

 االجتماعيػػػػػػػة العوامػػػػػػػؿ مػػػػػػػف مجموعػػػػػػػة وىنػػػػػػػاؾ بمػػػػػػػد، بكػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة لمعوامػػػػػػػؿ

 السػػػػػكاني، النمػػػػػو ودرجػػػػػة االجتماعيػػػػػة، الضػػػػػريبي مثػػػػػؿ الفمسػػػػػفة النظػػػػػاـ ىيكػػػػػؿ فػػػػػي تػػػػػؤثر

 .المتبع اإلرث ونظاـ
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 المبحث الرابع

 النظام الضريبي السوري

 القانونيػػػػػة العالقػػػػػات مػػػػػع يتوافػػػػػؽ أف مػػػػػف بمػػػػػد أي فػػػػػي الضػػػػػريبي لمنظػػػػػاـ بػػػػػد ال أنػػػػػو البػػػػػدييي مػػػػػف

 االقتصػػػػػػػػػادية العالقػػػػػػػػػات تطػػػػػػػػػور تغيػػػػػػػػػر أف إال البمػػػػػػػػػد، فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػائدة واالقتصػػػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػػػة

 العػػػػػػػػالمي االقتصػػػػػػػػادي النظػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي التغيػػػػػػػػرات مػػػػػػػػع االقتصػػػػػػػػادية الظػػػػػػػػروؼ وتغيػػػػػػػػر واالجتماعيػػػػػػػػة

 والخارجيػػػػػػة الداخميػػػػػػة والتغيػػػػػػرات يتناسػػػػػػب بمػػػػػػا القػػػػػػائـ الضػػػػػػريبي لمنظػػػػػػاـ جػػػػػػذرياً  إصػػػػػػالحاً  يتطمػػػػػػب

 واالجتماعيػػػػة االقتصػػػػادية المشػػػػكالت مػػػػف العديػػػػد معالجػػػػة فػػػػي ىامػػػػة أداة الضػػػػريبة تصػػػػبح بحيػػػػث

 تنشػػػػػيط عمػػػػػى مسػػػػػاعداً  عػػػػػامالً  تصػػػػػبح وكػػػػػذلؾ القػػػػػومي، الػػػػػدخؿ توزيػػػػػع وسػػػػػوء والبطالػػػػػة كالتضػػػػػخـ

 وتحقيػػػػػػػؽ القػػػػػػػومي، الػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي النمػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ زيػػػػػػػادة بيػػػػػػػدؼ والخارجيػػػػػػػة المحميػػػػػػػة االسػػػػػػػتثمارات

 (.2015)جميالتي ،  .االقتصادي االستقرار

 عمػػػػػػى النوعيػػػػػػة المباشػػػػػػرة الضػػػػػػرائب مػػػػػػف مجموعػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػوري الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ ىيكػػػػػػؿ يتػػػػػػألؼ

 المماثمػػػػػة واالسػػػػػتيالؾ اإلنفػػػػػاؽ عمػػػػػى المباشػػػػػرة غيػػػػػر النوعيػػػػػة الضػػػػػرائب ومػػػػػف المػػػػػاؿ، ورأس الػػػػػدخؿ

 ومنيػػػػا العثمػػػػاني، الحكػػػػـ زمػػػػف إلػػػػى ضػػػػرائبو بعػػػػض أصػػػػوؿ تعػػػػود ىرًمػػػػا نظاًمػػػػا يشػػػػكؿ وىػػػػو ليػػػػا،

 .االستقالؿ فجر ثـ االنتداب، عيد إلى

/  رقػػػػػـ الػػػػػدخؿ الضػػػػػريبة عمػػػػػى بقػػػػػانوف السػػػػػورية العربيػػػػػة الجميوريػػػػػة فػػػػػي الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ ويتمثػػػػػؿ

 ىػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدخؿ عمػػػػػػػػػى نوعيػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػرائب تشػػػػػػػػػريًعا تضػػػػػػػػػمف الػػػػػػػػػذي وتعديالتػػػػػػػػػو 2003 لعػػػػػػػػػاـ/  24

 فئػػػػػػة: فئتػػػػػػيف إلػػػػػػى وقسػػػػػػميا التجاريػػػػػػة وغيػػػػػػر والصػػػػػػناعية التجاريػػػػػػة األربػػػػػػاح دخػػػػػػؿ عمػػػػػػى الضػػػػػػريبة

 عمػػػػػػى والضػػػػػػريبة واألجػػػػػػور، الرواتػػػػػػب عمػػػػػػى والضػػػػػػريبة المقطػػػػػػوع، الػػػػػػدخؿ وفئػػػػػػة الحقيقيػػػػػػة األربػػػػػػاح

 الميػػػػػف أربػػػػػاح ضػػػػػريبة منػػػػػو األوؿ البػػػػػاب فػػػػػي القػػػػػانوف حػػػػػدد فقػػػػػد.  المتداولػػػػػة األمػػػػػواؿ رؤوس ربػػػػػح
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 فيػػػػػػو جػػػػػػاء إذ -الحقيقيػػػػػػة األربػػػػػػاح مكمفػػػػػػي فئػػػػػػة - لتجاريػػػػػػة وغيػػػػػػر والتجاريػػػػػػة الصػػػػػػناعية والحػػػػػػرؼ

 الضػػػػػػػريبة، مػػػػػػػف واإلعفػػػػػػػاءات الحقيقيػػػػػػػة، األربػػػػػػػاح دخػػػػػػػؿ لضػػػػػػػريبة الخاضػػػػػػػعيف األشػػػػػػػخاص تحديػػػػػػػد

 الصػػػػافي الػػػػربح" بأنػػػػو حػػػػدده الػػػػذي الضػػػػريبة مطػػػػرح تحديػػػػد حيػػػػث مػػػػف التكميػػػػؼ أسػػػػس تنػػػػاوؿ كمػػػػا

 ممارسػػػػػػػػة تقتضػػػػػػػػييا التػػػػػػػػي والنفقػػػػػػػػات األعبػػػػػػػػاء أنػػػػػػػػواع وحػػػػػػػػدد "األعمػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػنة خػػػػػػػػالؿ المتحقػػػػػػػػؽ

 الضػػػػػػػريبة معػػػػػػػدالت وحػػػػػػػددت لمتنزيػػػػػػػؿ، القابمػػػػػػػة غيػػػػػػػر والنفقػػػػػػػات األعبػػػػػػػاء عػػػػػػػف فضػػػػػػػالً  األعمػػػػػػػاؿ،

 االعتػػػػػػراض آليػػػػػػة تحديػػػػػػد حيػػػػػػث مػػػػػػف والتصػػػػػػحيح النظػػػػػػر إعػػػػػػادة تنػػػػػػاوؿ كمػػػػػػا واسػػػػػػتحقاقيا، تحققيػػػػػػا

عػػػػػػػػادة طعػػػػػػػفوال الماليػػػػػػػػة مجػػػػػػػافك االعتراضػػػػػػػػات فػػػػػػػي البػػػػػػػػت ولجػػػػػػػاف الالزمػػػػػػػػة، الزمنيػػػػػػػة والميػػػػػػػؿ  وا 

 .النظر

 والتجاريػػػػػة الصػػػػػناعية والحػػػػػرؼ الميػػػػػف أربػػػػػاح ضػػػػػريبة إلػػػػػى القػػػػػانوف تطػػػػػرؽ فقػػػػػد الثػػػػػاني البػػػػػاب أمػػػػػا

 الخاضػػػػػػعيف األشػػػػػػخاص تحديػػػػػػد فيػػػػػػو جػػػػػػاء ِإذ - المقطػػػػػػوع الػػػػػػدخؿ مكمفػػػػػػي فئػػػػػػة - التجاريػػػػػػة وغيػػػػػػر

 وتحصػػػػػػيميا، واسػػػػػػتحقاقيا الضػػػػػػريبة تحقػػػػػػؽ وتحديػػػػػػد التكميػػػػػػؼ، أسػػػػػػس وتنػػػػػػاوؿ واجبػػػػػػاتيـ، لمضػػػػػػريبة

 .السػػػػػورييف غيػػػػػر واألشػػػػػخاص المقيمػػػػػيف غيػػػػػر تكميػػػػػؼ تضػػػػػمف الثالػػػػػث والبػػػػػاب .المختمفػػػػػة واألحكػػػػػاـ

 لمضػػػػػػريبة الخاضػػػػػػع الػػػػػػدخؿ حيػػػػػػث مػػػػػػف واألجػػػػػػور الرواتػػػػػػب ضػػػػػػريبة حػػػػػػدد فقػػػػػػد الرابػػػػػػع البػػػػػػاب أمػػػػػػا

 والعامؿ. العمؿ صاحب مف كؿ وواجبات واستحقاقيا، الضريبة ونسبة
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 الفصل الثاني

 ظاىرة التيرب الضريبي

 المبحث األول

 ماىية التيرب الضريبي

 الػذي المغػوي فػالمعنى لػو، الػدقيؽ المعنػى نقػرر وأف تيػرب لفظػة مضػموف نحػدد أف يجػب

 ."سػاح أي اإلنسػاف وىػرب فػر،:  ىػرب:" ىػو ىػرب كممػة تحػت العػرب لسػاف معجػـ فػي جػاء

 التيػرب أف عمػى واإلجمػاع التعػاريؼ، عشػرات فينالػؾ العامػة الماليػة عمػـ إلػى بالنسػبة أمػا

 يػؤثر ممػا غيػره، إلػى عبئيػا نقػؿ دوف الضػريبة، أداء مػف جزئًيػا أو كمًيػا المكمػؼ تخمػص" :ىػو

 (1968. )عبد السالـ ، حقيا عمييا ويضيع الضريبة مف الدولة حصيمة في

نمػا الضػريبي لمتيػرب تعريفًػا المعاصػرة الضػريبية التشػريعات تقػدـ ولػـ عػداد ت عمػى اقتصػرت وا 

 أف يمكػف ال تعريػؼ أي ألف وذلػؾ راح،والشػ لمفقيػاء التعريػؼ أمػر تاركػة وأشػكالو صػوره

ذا كافػة، التيػرب أسػاليب يشػمؿ  قيػاـ عػدـ بأنػو الضػريبي لمتيػرب تعريفًػا اخترنػا قػد كنػا وا 

 فػي يػؤثر ممػا الماليػة الػدوائر تجػاه جزئًيػا أو كمًيػا بالتزامػو الوفػاء أو الضػريبة بػدفع المكمػؼ

 أي ألف وذلػؾ مشػروعة، غيػر ووسػائؿ طػرؽ باسػتخداـ وذلػؾ الضػريبة مػف الدولػة حصػيمة

 .كافة التيرب أساليب يشمؿ أف يمكف ال تعريؼ

يعػػػػػرؼ التيػػػػػرب الضػػػػػريبي عمػػػػػى  2003عػػػػػاـ  25و فػػػػػي قػػػػػانوف مكافحػػػػػة التيػػػػػرب الضػػػػػريبي رقػػػػػـ 

" كػػػػػػؿ فعػػػػػػؿ مخػػػػػػالؼ إلحكػػػػػػاـ قػػػػػػوانيف الضػػػػػػرائب و الرسػػػػػػوـ يصػػػػػػدر عػػػػػػف المكمػػػػػػؼ  أو مػػػػػػف  انػػػػػػو :

ينػػػػوب عنػػػػو أو مػػػػف يمثمػػػػو أو مػػػػف يفػػػػوض عنػػػػو  بقصػػػػد  التيػػػػرب مػػػػف دفػػػػع ىػػػػذه الضػػػػرائب كميػػػػا أو 
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جزئيػػػػػػػا  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػا يقدمػػػػػػػو لمػػػػػػػػدوائر الماليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  قيػػػػػػػود أو وثػػػػػػػػائؽ أو بيانػػػػػػػػات  تضػػػػػػػػمنت 

أو إنكارىػػػػػا أو عػػػػػدـ تقػػػػػديميا بالمواعيػػػػػد المحػػػػػددة قانونيػػػػػا معمومػػػػػات مخالفػػػػػة لمحقيقػػػػػة  أو إخفائيػػػػػا  

أو إتالفيػػػػػػػػا قبػػػػػػػػؿ الموعػػػػػػػػد المحػػػػػػػػدد أو ممارسػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػؿ خاضػػػػػػػػع لمتكميػػػػػػػػؼ  دوف إعػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػدوائر 

 المالية أو إخفاء نشاط يجب إظياره "

 إمػا وذلػؾ مسػتمر ازديػاد فػي أصػبحت الضػريبي التيػرب ظػاىرة أف فيػو شػؾ ال الػذي ولكػف

 .المكمؼ نفس في ىوى صادفت تنفيذية أو تشريعية ألخطاء

 خالفًػا يجػد ال قػد دقيقًػا تعريفًػا تعريفيػا فػيف العػالمي المسػتوى عمػى انتشػارىا رغػـ الظػاىرة ىػذه

 منيػا جػزء أو كِميػا الضػريبة بػدفع االلتػزاـ عػف التخمػؼ أف عمػى اتفػاؽ فينالػؾ الفقيػاء، بػيف

 .الوسائؿ مف وسيمة بأية

،  الضػريبة مػف اإلفػالت إلػى تشػير واحػدة لفظػة تسػتعمؿ ال العربيػة الضػريبية والتشػريعات

 كممػػة تسػػتعمؿ والعػػراؽ مصػػر فػػي حػػيف فػػي الػػتّممص، كممػػة تسػػتعمؿ مػػثال لبنػػاف ففػػي

 األلفػاظ وىػذه التيػرب، لفظػة سػورية وفػي والتيػرب، الػتّممص كممتػا األردف وفػي الػتخمص،

 .الضريبة مف القانوني غير اإلفالت إلى تشير التيرب ، التخمص،  صالتمم الثالث

 سػواء عميػو المترتبػة الضػريبة بػدفع بواجبػو المكمػؼ إقػرار بعػدـ إًذا يتّمثػؿ الضػريبي فػالتيرب

 كاممػة وغيػر مضػممة بيانػات تقػديـ أو لمقػوانيف طبقًػا الالزمػة البيانػات تقػديـ عػدـ خػالؿ مػف

 ىنالػؾ الحػاالت ىػذه مثػؿ فػي مختمفػة بطػرؽ الضػريبية اإليػرادات وبتخفػيض الماليػة لمػدوائر

 .الماليػة إيراداتيػا مػف الدولػة حرمػاف فػي رغبػة وىنػاؾ الضػريبة مػف الػتخمص فػي نيػة أو رغبػة

 ىعمػ المّكمػؼ إقبػاؿ كػاف ولمػا دخمػو، مػف بجػزء التمتػع مػف المّكمػؼ تحػـر الضػريبة كانػت ولمػا

 إلػى المكمفػيف بعػض لػدى ميػؿ ىنالػؾ كػاف حضػارًيا، وعًيػا يتطمػب تػذمر دوف الضػريبة دفػع
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 ىػذا تفسػير المّكمػؼ حػاوؿ الضػريبة تحقػؽ فػي ؾشػ ىنالػؾ كػاف فػيذا .الضػريبة مػف التيػرب

 مػثميـ فيفعمػوف الضػريبة مػف يتيػرب غيػرىـ أف المكمفػيف بعػض يشػعر وقػد صػالحو، فػي الشػؾ

 ضػريبة مػف التيػرب محاولػة نفسػو فػي المكمػؼ يبػرر قػد أو بيػنيـ مسػاواة ىنػاؾ تكػوف لكػي

 الضػرائب مػف قسػًما إف :القػوؿ يمكػف وىكػذا .أخػرى ضػريبة فػي ظمًمػا تحممػو مػا مقابػؿ

 بعػػض لػػدى الضػػريبي الػػوعي لفقػػداف ةجػػنتي الدولػػة عمػػى يضػػيع المكمفػػيف عمػػى المترتبػػة

 .الموظفيف بعض إىماؿ أو تقصير عف النات  المكمفيف

نما الضريبي التيرب بواسطة فقط ليس الضريبة عبء مف يتخمص المكمؼ إف الواقع وفي  بواسطة وا 

 إلى الضريبة دفع قد القانوني المكمؼ يكوف أف بعد يتـو  الضريبة عبء نقؿ أو الضريبة عكس

 عاتؽ عمى عبئيا بيلقاء وذلؾ  .تعويضيا إلى السعي في ناحيتو مف يبدأ ثـ لمدولة، العامة الخزينة

 يرتكب لـ أنو إال ،ميًا فع الضريبة دفع مف تخمص قد يكوف ذلؾ في نجح فيذا،  آخريف أشخاص

 .الضريبة قيمة مف الدولة لخزينة حرماف ىذا عممو عف ينت  ولـ الضريبي التشريع لنصوص مخالفة
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 المبحث الثاني

 الضريبي التيرب كالأش

 .المشروع غير والتيرب المشروع التيرب :التيرب مف نوعيف بيف التمييز يمكف

 : المشروع التيرب: أواًل 

 وعدـ صحيحة بصورة عميو الضريبة تحقؽ عدـ بغية القانونية الثغرات لبعض المكمؼ استغالؿ ىو

 نفسو يضع أف دوف الضريبة بدفع االلتزاـ مف التخمص مف يتمكف الشخص أف أي بدفعيا، االلتزاـ

 بتجنب وذلؾ طبيعي طريؽ عف المشروع التيرب يحدث أف ويمكف لمقانوف، المخالؼ مركز في

 الضريبي بالتجنب التيرب مف النوع ىذا تسمية بعضيـ ويفضؿ لمضريبة، المنشئة الواقعة

(Avoidance of Tax) لو يأذف المشرع فإ حيث - بالمشروعية التيرب عبارة بو توحي لما-  

 .تناقض مف والمشروعية التيرب فكرة تتضمنو ولما

 في المكمؼ بحؽ القضاء اعترؼ، حيث  ءً وقضا اً فقي الدوؿ غالبية أقرتيا سميمة ظاىرة والتجنب

 ويعبر يةالن حسف الحاذؽ المكمؼ منو يستفيد نقص مف الضرائب قانوف في يكوف قد بما التمسؾ

ف الضريبة مف التخمص ىي الشخص نية أف باعتبار النية بتيرب آخروف عنو  ىذا في يتذرع كاف وا 

 .القانوف يخالؼ أف ودوف ذاتيا في المشروعة الوسائؿ ببعض

 الموجب رؼالتص أو العمؿ عف باالمتناع التجنب طريؽ عف لمشخص المشروع التيرب ويتحقؽ

 عف اً جزئي أو كمياً  الشخص كامتناع وذلؾ لمضريبة، المنشئة الواقعة عف وباالمتناع لمضريبة

 رسـو ىناؾ أف الفرد يعمـ كأف االستيالؾ، لضريبة تخضع التي الخدمة أو السمعة استيالؾ

 دفع بذلؾ ليتجنب استيالكيا عف الفرد فيمتنع السمعة ىذه اشترى لو سيتحمميا السجائر استيالؾ
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 التي السمعة تصدير أو استيراد عف الشخص يمتنع أف أو. استيالكيا عمى المباشرة غير الضريبة

 التي النشاط فروع إلى نشاطو أو أموالو توجيو عف امتناعو أو الجمركية الرسوـ عمييا تفرض

 تتمتع التي أو تخضع لمضريبة ال التي النشاط فروع إلى وأموالو نشاطو ويوجو الضريبة تصيبيا

 التجاري النشاط دوف الزراعي النشاط إلى وجيده مالو الشخص يوجو كأف خاصة، ضريبية بمعاممة

 أو كميا الضرائب تّجنب قد يكوف وبيذا ضريبة، أية إلى النشاط مف النوع ىذا خضوع عدـ بسبب

 .بعضيا

 بيف الضريبية المعاممة في التمييز وراء مف رعالمش يسعى فقد مقصودة، النتائ  ىذه مثؿ تكوف وقد

 األغراض بعض تحقيؽ وراء اً سعي معيف نشاط نحو األفراد اجتذاب إلى المختمفة النشاط أوجو

 الخبرة بأىؿ باالستعانة لمشخص التيرب مف النوع ىذا اً أيض ويتحقؽ واالجتماعية، االقتصادية

 في ثغرة أو خمؿ إلى ذلؾ في مستنديف التحايؿ طرؽ استنباط فيكمدققي الحسابات  واالختصاص

 .القانونية النصوص

 يتمكف قد كافة لمحاالت مواجيتيا عدـ أو صياغتيا إحكاـ عدـ أو النصوص دقة عدـ فبسبب

 ال الذي الدخؿ ضريبة وقانوف. يخالفيا أف دوف لصالحو تفسيرىا أو النصوص تحوير مف الشخص

 أف أو ومستترة، مباشرة غير أرباح توزيع إلى الشركات يدفع قد المباشرة التوزيعات إال لو يخضع

 نفقاتيا مف الشركة تزيد أف أو المفروضة، الضريبة مف تتيرب فرعية شركات عدة إلى الشركة تنقسـ

 الدخؿ ضريبة وفرض ىتالؾ،اال بنسب االلتزاـ بعدـ أو لمضريبة، الخاضع لمدخؿ بتخفيضيا العامة

 دخمو منيا يستمد التي ثروتو توزيع إلى األسرة برب يؤدي قد اً منفرد األسرة أفراد مف فرد كؿ عمى

 نطاؽ في ويدخؿ .العميا لمشرائح بالنسبة تصاعديةال الضريبية لمعدالت اً تفادي األسرة أعضاء عمى

 مف أمواليـ أو نشاطيـ مقار نقؿ مف القانوف مخالفة دوف بعضيـ إليو يمجأ ما المشروع التيرب
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 وطأة أخؼ   الضريبية المعاممة فييا تكوف أجنبية ًأخرى دوؿ إلىوطنيًا  ليا التابعيف الدوؿ

 (1998)عمي ، .عمييـ

حػاؿ  فػي ضػخمة صػعوبات الدولػة تجػد حيػث الضػريبة إقميميػة مبػدأ إلػى الحالػة ىػذه وتسػتند

 مواجيػػة فػػي والقضػػاء والفقػػو شػػرعمال موقػػؼ ويختمػػؼ ،خضػػوع األربػػاح الحقيقيػػة لمضػػريبة 

 أف ىػو ومصػر فرنسػا فػي ءاوقضػ فقيًػا السػائد فػالرأي  خػر، بمػد مػف المشػروع التيػرب

 التزامػاتيـ مػف يقممػوف بحيػث واالجتماعيػة والمينيػة الشخصػية حيػاتيـ ينظمػوا أف لممكمفػيف

 ذلػؾ تمنػع أف أرادت إذا الدولػة وعمػى القػانوف حػدود فػي دامػوا مػا عمػييـ وزر وال الضػريبية

 (1966) وىبة ، .فيو الموجودة الثغرات ديس بما تشريعيا يؿدبتع تقوـ أف

 إذا غرامػة عميػو فيفػرض المكمػؼ نيػة عمػى األمريكيػة المتحػدة الواليػات فػي المشػروع ويعتمػد

 تشػدداً  أكثػر اً موقفػ عشػر الم يتخػذ ألمانيػا وفػي العامػة، الخزانػة إلػى اإلسػاءة قصػد لديػو تػوافر

 .الضريبي القانوف نصوص استخداـ يسيء لمف معينة جزاءات يقرر حيث

 إلػى واسػعة بصػورة المشػروع التيػرب وسػيمة انتشػار عنػد الضػريبية اإلدارة تعتمػد أوروبػا وفػي

 الػرأي اسػتقر فقػد التيػرب، يمنػع بشػكؿ والتفسػير االجتيػادات فػي التوسػع أو القػانوف تعػديؿ

 أف الػدخؿ لضػريبة الخاضػع المّكمؼبػ يشػترط ال أنػو عمػى الضػريبية التشػريعات أغمػب فػي

 الػذيف أمػاـ لمتيػرب مجػاؿ فػتح عػدـ بغيػة وذلػؾ التجػارة قػانوف ألحكػاـ وفقػا تػاجرا يكػوف

 .تجاًرا التجارة قانوف يعدىـ وال أرباحا يحققوف
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 : المشروع غير التيرب: ثانيًا 

،  الضػريبة دفػع مػف لمػتخمص واالحتيػاؿ الغػش بوسػائؿ القانونيػة لألحكػاـ المّكمػؼ مخالفػة ىػو

 تكػوف األحيػاف أغمػب فػي القػانوف، عمييػا يعاقػب مخالفػات ىػي المشػروع غيػر التيػرب فوسػائؿ

 تكػوف وقػد الضػريبة مػف التيػرب فػي المّكمػؼ نيػة فوتتضػم ومقصػودة صػريحة المخالفػة ىػذه

 تحديػد ويصػعب بالقػانوف، لجيمػو أو لمسػؤولياتو المكمػؼ إدراؾ لعػدـ نتيجػة ُأخػرى أحيػاف فػي

 تحديػد عنػد إمػا القػانوف المكمػؼ يخػالؼ وقػد .ذلػؾ سػبيؿ فػي المكمػؼ يتبعيػا التػي الطػرؽ

 .جبايتيا دوف ليحوؿ الضريبة تحصيؿ عند أو بيا والتكميؼ الضريبة وعاء

 لمسػػمع المػػادي اإلخفػػاء بيػػا والتكميػػؼ الضػػريبة وعػػاء تحديػػد عنػػد التيػػرب صػػور ومػػف

 أو االسػػتيالؾ لضػػرائب أو الجمركيػػة مرسػػوـل والخاضػػعةباعػػة الم أو المنتجػػة أو المسػػتوردة

 السػمع تيريػب أو لمحقيقػة، مغػايرةر فػواتي بتقػديـ الحقيقيػة قيمتيػا مػف بأقػؿ السػمع ىػذه تقػدير

 الخاضػعة بػالمراكز تمػر أف دوف لمدولػة اإلقميميػة الحػدود داخػؿ إلػى الخػارج فػي المصػنوعة

 بتقػديميا القػانوف يمػـز التػي البيانػات تقػديـ عػف االمتنػاع أو عنيػا، الجمركيػة الضػريبة لػدفع

 غيػر أو صػحيحة غيػر بيانػات تقػديـ أو المػاؿ، رأس وضػرائب الػدخؿ ضػرائب نطػاؽ فػي

خفػاء كاممػة  أساسػيا، عمػى تفػرض التػي بالضػرائب يتعمػؽ فيمػا الخارجيػة المظػاىر بعػض وا 

خفػاء جػراء القػانوني الوصػؼ وتغييػر التركػات بضػريبة يتعمػؽ فيمػا التركػة عناصػر بعػض وا   وا 

 والمبالغػة بيػا المسػموح ىتالكػاتاال تقػدير فػي المبالغػة أو ليػا، أسػاس ال ألصػوؿ ىػتالؾا

 بشػراء المنشػتت وقيػاـ صػورية احتياطػات عمػؿب والقيػاـ الػدخؿ تكػاليؼ فػي الحقيقػة غيػر عمػى

 فػي ومػديرييا أصػػحابيا عمػى ااسػتخدامي يقتصػػر والتػي ليػا النافعػػة غيػر األصػوؿ بعػض

 اسػتعماالً  حقيقتيػا فػي تعػد التػي النفقػات مػف كثيػر خصػـ عامػة وبصػفة الشخصػية، أغراضػيـ

 ومصػػاريؼ االنتقػاؿ بمصػاريؼ يتعمػؽ فيمػا خاصػػة وبصػفة تكاليفػو، مػف باعتبارىػا لمػدخؿ
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خفػاء التمثيػؿ  قيمتيػا عػف اإلعػالف أوعمييػا  الضػرائب تتحػؽ التػي المبػادالت أو التصػرفات وا 

 إىمػاؿ عػف القانونيػة بالتزاماتػو المّكمػؼ يقػوـ ال األحيػاف بعػض وفػي .لمحقيقػة غػايرم بشػكؿ

 أو البيػاف تقػديـ ينسػى الػذي فػالمّكمؼ .اإلرادي غيػر بػالغش بعضػيـ يسػميو مػا وىػو جيػؿ، أو

 بػيف التفرقػة تصػعب ألنػو البيػاف، تقػديـ عػف متنػعمال معاممػة يعامػؿ أف يجػب ذلػؾ فػي ييمػؿ

 .اإلرادية غير والمخالفة المقصودة اإلرادية المخالفة

 لممّكمػؼ ذلػؾ ويتحقػؽ جبايتيػا دوف بالحيمولػة فيكػوف الضػريبة تحصػيؿ عنػد التيػرب أمػا

 يقػوـ وقػد أمواليػا، صػؿتح أف الماليػة اإلدارة عمػى ليتعػذر اإلقامػة محػؿ أو األمػواؿ بيخفػاء

 اإلدارة عػف المبمػ  ىػذا حقيقػة إخفػاء مػع اً حقيقيػ أو اً صػوري اً بيعػ لغيػره ممتمكاتػو ببيػع المّكمػؼ

 نقػؿ أو وىميػة بأسػماء بػالبنوؾ اعتمػادات فػتح أو صػورية اً عقػود أنشػأ لػو وكػذلؾ الماليػة

،  ّكمػؼملم السػيئة يػةنال فييػا تتضػح التػي التصػرفات مػف ذلػؾ غيػر إلػى الخػارج، إلػى أموالػو

 عنػػػػػػو يػػػػػػنجـ ممػػػػػػا الخزينػػػػػػة حصػػػػػػيمة فػػػػػػي نقػػػػػػص عمييػػػػػػا يترتػػػػػػب التصػػػػػػرفات ىػػػػػػذه مثػػػػػػؿ أف شػػػػػػؾ وال

 العػػػػبء توزيػػػػع فػػػػي مشػػػػرعال ينشػػػػدىا التػػػػي العدالػػػػة تحقيػػػػؽ عػػػػدـ عػػػػف فضػػػػالً  الدولػػػػة إيػػػػرادات خفػػػػض

 الػػػػػدولي بػػػػػالتيرب يتعمػػػػػؽ فيمػػػػػا أمػػػػػا. الدولػػػػػة مشػػػػػروعات مػػػػػف جانػػػػػب تعطيػػػػػؿ ذلػػػػػؾ ويسػػػػػبب المػػػػػالي

 يػػػػػؤثر حينمػػػػػا خطورتػػػػػو لػػػػػو تكػػػػػوف فسػػػػػوؼ( الدولػػػػػة خػػػػػارج األمػػػػػواؿ رؤوس ىػػػػػروب بػػػػػو والمقصػػػػػود)

 .القومي باالقتصاد مساس ىذا وفي واالستثمارات، االدخارات حجـ في
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 المبحث الثالث

 الضريبي التيرب أسباب

 نطاقيػػػػػا يختمػػػػػؼ ذلػػػػػؾ ومػػػػػع ىكػػػػػذا، تكػػػػػوف تكػػػػػاد األقػػػػػؿ عمػػػػػى أو عامػػػػػة ظػػػػػاىرة الضػػػػػريبي التيػػػػػرب

ذا. واضػػػػػػحة بصػػػػػػورة  خػػػػػػر بمػػػػػػد مػػػػػػف  فػػػػػػي المّكمػػػػػػؼ رغبػػػػػػة ىػػػػػػو لمتيػػػػػػرب الظػػػػػػاىر السػػػػػػبب كػػػػػػاف وا 

 الشػػػػػكؿ بيػػػػػذا تصػػػػػرفاتو فػػػػػي مّكمػػػػػؼال دوافػػػػػع أف إال لمدولػػػػػة، عنيػػػػػا التنػػػػػازؿ وعػػػػػدـ بأموالػػػػػو االحتفػػػػػاظ

 األخالقيػػػػػػػة األسػػػػػػػباب مػػػػػػػف مجموعػػػػػػػة عمػػػػػػػى تتوقػػػػػػػؼ رغبتػػػػػػػو تحقيػػػػػػػؽ إلػػػػػػػى الوصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي وقدرتػػػػػػػو

 .واالقتصادية الفنية واإلدارية والتشريعية والسياسية

 :األخالقية األسباب أواًل :

 سػػػػبب المػػػػؤلفيف بعػػػػض ويرجػػػػع. مّكمفػػػػيفال عنػػػػد الماليػػػػة واألخػػػػالؽ الضػػػػريبي الػػػػوعي ضػػػػعؼ وىػػػػي

 يرجػػػػع عػػػػاـ وبشػػػػكؿ لمقػػػػوانيف، والمخالفػػػػة المعارضػػػػة إلػػػػى المكمفػػػػيف عنػػػػد الضػػػػريبي الػػػػوعي ضػػػػعؼ

 :منيا عوامؿ عدة إلى الضريبي الوعي ضعؼ

 لػػػػو تقدمػػػػو بمػػػػا شػػػػعوره عػػػػدـ أو منيػػػػا، يأخػػػػذ ممػػػػا أكثػػػػر لمدولػػػػة يػػػػدفع أنػػػػو مكمػػػػؼال اعتقػػػػاد  -1

 الدولػػػػة خػػػػدمات مػػػػف االنتفػػػػاع فػػػػي االسػػػػتمرار يسػػػػتطيع بأنػػػػو وشػػػػعوره خػػػػدمات،مػػػػف  الدولػػػػة

 الخػػػػػػدمات مػػػػػػف لالسػػػػػػتفادة شػػػػػػرًطا لػػػػػػيس دفعيػػػػػػا أف وذلػػػػػػؾ الضػػػػػػريبة دفػػػػػػع عػػػػػػدـ مػػػػػػع حتػػػػػػى

 .العامة

 بيػػػػػذا الجماعػػػػػة تضػػػػػر وأنيػػػػػا العامػػػػػة األمػػػػػواؿ اسػػػػػتخداـ تسػػػػػيء الدولػػػػػة أف مكمػػػػػؼال اعتقػػػػػاد -2

 .التاريخية االعتبارات بعض ذلؾ في السبب يكوف وقدالشكؿ 

 عمػػػػػى تبعػػػػػث التػػػػػي الشػػػػػروط فيػػػػػو تتػػػػػوافر ال الػػػػػدوؿ مػػػػػف كثيػػػػػر فػػػػػي الضػػػػػريبي التشػػػػػريع إف -3

 التػػػػػي القػػػػػيـ مػػػػػع تتنػػػػػافى بخصػػػػػائص يتمتػػػػػع ألنػػػػػو الييبػػػػػة عميػػػػػو وتضػػػػػفي قػػػػػانوف أياحتػػػػػراـ 
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 بػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػريبية عدالػػػػػػػػة وجػػػػػػػػود وعػػػػػػػػدـ والعموميػػػػػػػػة، والطاعػػػػػػػػة االحتػػػػػػػػراـ القػػػػػػػػانوف تعطػػػػػػػػي

 ردود ذلػػػػػػؾ عػػػػػػف وينػػػػػػت . قػػػػػػانوني نػػػػػػص دوف االسػػػػػػتثناءات تفسػػػػػػير فػػػػػػي والتوسػػػػػػع المكمفػػػػػػيف

 .المالية واألخالؽ الضريبي الوعي مع عكًسا تتناسب المكمؼ لدى نفسية فعؿ

 بعػػػػػدـ شػػػػػعوره أو الضػػػػػريبة معػػػػػدالت ارتفػػػػػاع عنػػػػػد الضػػػػػريبي العػػػػػبء بثقػػػػػؿ مكمػػػػػؼال شػػػػػعور -4

 إلػػػػػى ويدفعػػػػػو بظمميػػػػػا االعتقػػػػػاد إلػػػػػى بػػػػػو يػػػػػؤدي قػػػػػد الضػػػػػريبي، العػػػػػبء توزيػػػػػع فػػػػػي العدالػػػػػة

 اً كبيػػػػػر  اً دور  لممكمػػػػؼ العامػػػػػة االقتصػػػػادية والحالػػػػػة الماليػػػػة القػػػػػدرة تػػػػؤدي كمػػػػػا. منيػػػػا التيػػػػرب

 يكػػػػوف عنػػػػدما أكثػػػػر لمتيػػػػرب يسػػػػعى فيػػػػو الضػػػػريبة، مػػػػف لتيربػػػػو النفسػػػػي الباعػػػػث قػػػػوة فػػػػي

 .صعبة مالية حالة في

 أف فػػػػالمعروؼ واألمػػػػـ، الشػػػػعوب بػػػػاختالؼ المكمفػػػػيف عنػػػػد الضػػػػريبي الػػػػوعي يختمػػػػؼ عػػػػاـ وبشػػػػكؿ

 الضػػػػػػريبة مػػػػػػف تيربػػػػػػاً  أقػػػػػػؿ ىػػػػػػو الشػػػػػػمالية أوروبػػػػػػا دوؿ فػػػػػػي المكمػػػػػػؼ أو األنجموسكسػػػػػػوني المكمػػػػػػؼ

 المجػػػػػػػوء يحػػػػػػػاوؿ وال بأمانػػػػػػػة الماليػػػػػػػة اإلدارة إلػػػػػػػى تصػػػػػػػريحو يقػػػػػػػدـ حيػػػػػػػث الالتينػػػػػػػي  المكمػػػػػػػؼ مػػػػػػػف

 بػػػػػيف الفػػػػػروؽ ىػػػػػذه توجػػػػػد أف الطبيعػػػػػي ومػػػػػف. منيػػػػػا التيػػػػػرب أو الضػػػػػريبة لتػػػػػأخير الممتويػػػػػة لمطػػػػػرؽ

 الضػػػػريبي التيػػػػرب زيػػػػادة سػػػػبب ويعػػػػود المتقدمػػػػة، الػػػػدوؿ فػػػػي والمكمػػػػؼ الناميػػػػة الػػػػدوؿ فػػػػي المكمػػػػؼ

 :منيا أسباب عدة إلى المتقدمة الدوؿ في عنو النامية الدوؿ في

 التػػػػػي لمضػػػػػريبة مقابمػػػػػة خػػػػػدمات يجػػػػػد ال فيػػػػػو العامػػػػػة، الخدمػػػػػة بضػػػػػعؼ المكمػػػػػؼ شػػػػػعور -1

 .أدائيا عف يمتنع لذلؾيدفعيا 

 ذات الطبقػػػػػػػات عمػػػػػػػى تفػػػػػػػرض الناميػػػػػػػة البمػػػػػػػداف فػػػػػػػي فالضػػػػػػػريبة: الضػػػػػػػريبة فػػػػػػػي المحابػػػػػػػاة -2

 رغػػػػػـ المرتفػػػػع الػػػػػدخؿ ذات الطبقػػػػات منيػػػػاأو تػػػػػتممص  تعفػػػػى حػػػػيف فػػػػػي المػػػػنخفض الػػػػدخؿ

 عػػػػف فيمتنػػػػع الضػػػػريبة عدالػػػػة بعػػػػدـ المكمػػػػؼ يشػػػػعر ممػػػػا العامػػػػة، الخػػػػدمات مػػػػف اسػػػػتفادتيا

 .منيا التيرب ويحاوؿ أدائيا
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 أغػػػػػػػراض فػػػػػػػي لمضػػػػػػػريبة الدولػػػػػػػة واسػػػػػػػتخداـ الناميػػػػػػػة الػػػػػػػدوؿ فػػػػػػػي العػػػػػػػاـ اإلنفػػػػػػػاؽ سياسػػػػػػػة -3

 المكمفػػػػػيف يشػػػػػِعر ممػػػػػا. المجتمػػػػػع مػػػػػف الكبػػػػػرى الشػػػػػريحة تخػػػػػدـ ال اقتصػػػػػادية أو اجتماعيػػػػػة

 .منيا لمتيرب ويدفعيـ بالظمـ

 بينيمػػػػػػا العالقػػػػػػة تتخػػػػػػذ بحيػػػػػػث واألفػػػػػػراد الماليػػػػػػة دارةاإل بػػػػػػيف المتبادلػػػػػػة الثقػػػػػػة تػػػػػػوافر عػػػػػػدـ -4

 مػػػػػػػف لمتيػػػػػػػرب الفػػػػػػػرد يػػػػػػػدفع ممػػػػػػػا التعػػػػػػػاوف عالقػػػػػػػة مػػػػػػػف الً بػػػػػػػد والخصػػػػػػػومة العػػػػػػػداء شػػػػػػػكؿ

 (.1989ة. ) شمس الديف ، الضريب

 :السياسية األسباب ثانيًا :

 أحسػػػػػنت فكممػػػػػا الضػػػػػريبي، التيػػػػػرب فػػػػػي اً أساسػػػػػي اً دور  تػػػػػؤدي الدولػػػػػة فػػػػػي العػػػػػاـ اإلنفػػػػػاؽ سياسػػػػػة إف

 اسػػػػػتخداـ إف إذ. الضػػػػػريبة مػػػػػف التيػػػػػرب نحػػػػػو المكمفػػػػػيف ميػػػػػؿ قػػػػػؿّ  العامػػػػػة األمػػػػػواؿ اسػػػػػتخداـ الدولػػػػػة

 الضػػػػػػرائب مػػػػػػف تتحمػػػػػػؿ التػػػػػػي الطبقػػػػػػات يجعػػػػػؿ اقتصػػػػػػادية أو ماليػػػػػػة غيػػػػػػر أغػػػػػػراض فػػػػػػي الضػػػػػريبة

 ولقػػػػد. الظمػػػػـ ىػػػػذا لمقاومػػػػة كوسػػػػيمة التيػػػػرب إلػػػػى يػػػػدفعيا قػػػػد ممػػػػا بػػػػالظمـ تشػػػػعر غيرىػػػػا مػػػػف أكثػػػػر

 الظمػػػػـ لمقاومػػػػة المتاحػػػػة الوحيػػػػدة الوسػػػػيمة باعتبػػػػاره الحػػػػاالت ىػػػػذه فػػػػي التيػػػػرب عػػػػف بعضػػػػيـ دافػػػػع

 متفػػػػػػؽ موضػػػػػػوعية معػػػػػػايير توجػػػػػػد ال حيػػػػػػث األولػػػػػػى بالدرجػػػػػػة شخصػػػػػػية مسػػػػػػألة تقػػػػػػديره يعػػػػػػدّ  الػػػػػػذي

 إلػػػػػػى يػػػػػػؤدي لمدولػػػػػػة واالقتصػػػػػػادي االجتمػػػػػػاعي االسػػػػػػتقرار عػػػػػػدـ أف كمػػػػػػا الشػػػػػػأف، ىػػػػػػذا فػػػػػػي عمييػػػػػػا

 الضرائب. مف التيرب

 :التشريعية ألسبابثالثًا : ا

 ،األخػرى الوضػعية التشػريعات يػرد فػي عمػا تختمػؼ بخصػائص الضػريبي التشػريع يتصػؼ

 المكمػؼ بػيف اً توازنػ يحقػؽ ال الضػريبي فالقػانوف .الضػريبة مػف لمتيػرب لممكمػؼ اً باعثػ وتكػوف

 لحػالتيـ اً تبعػ الواحػد لمقػانوف الخاضػعيف المكمفػيف بػيف يميػز ألنػو عػاـ غيػر فيػو واإلدارة
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 وكػاف المػواطنيف بػيف التفريػؽ فػي زاد االتجػاه ىػذا فػي القػانوف أمعػف وكممػا والعائميػة، الماديػة

حيػػث يمػػنح القػػانوف السػػمطة التنفيذيػػة حػػؽ اصػػدار التعميمػػات  دائػػـ غيػػر وىػػو لمتيػػرب، مػػدعاة

 لمسياسػة اً تبعػ متواصػمة بصػورة ويتعػدؿ مسػتقر غيػر الضػريبي التشػريع أف كمػا ،التنفيذيػة 

 فػرض قػوانيف ا ف حتػى توالػت فقػد ، فنيػة العتبػارات الػبالد فػي االقتصػادية والحالػة الماليػة

 زاؿ ومػػا .والتصػػاعدية والنسػػبية والعامػػة واالسػػتثنائية والنوعيػػة العاديػػة المتعػػددة الضػػرائب

 عديػدة إجػراءات ىػذا كػؿ ويتبػع،   خػر وقػت مػف الضػرائب أحكػاـ بعػض فػي تعػديؿ ىنػاؾ

 (1977. )محمود ، التيرب إلى يدفعو قد الضيؽ مف بشيء المكمؼ يشعر مما ومختمفة

 ىي بالدولة المكمؼ عالقة ألف واإلدارة المكمؼ بيف اً توازن يحقؽ ال الضريبي القانوفبالمقابؿ فيف 

 تفرض نفسيا ىي التي الدولة إلى تكوف القانوف تطبيؽ في فاعتراضاتو بالقوي، الضعيؼ عالقة

 اإلدارةف المالية، دارةواإل القضاء بيف الفصؿ يتـ الدوؿ بعض وفي وامتيازاتيا، بسمطاتيا الضريبة

 وبذلؾ القضاء إلى الرجوع دوف والمكمفيف المالية الدوائر بيف النزاعات في تحكـ التي ىي المالية

 مسايرتو وعدـ التشريع سوء يؤدي كما الضريبة، مف التيرب إلى المكمؼ يدفع مما لصالحيا تحكـ

 الصفات جانب والى .الضريبي التيرب مف مزيد إلى الدولة في واالجتماعي االقتصادي لمواقع

 ما فبقدر .التيرب عمى المكمؼ تشجيع في اً دور  القانونية الصياغة تؤدي الضريبي لمتشريع العامة

حيث يمنح القانوف السمطة التنفيذية حؽ اصدار ،اً وضوح أقؿ القانوف يكوف معقدة الصياغة تكوف

 يؤدي ما وىذا والتخفيضات، جراءاتاإل تحديد في متدخؿل أكبراًل مجا ؾيتر القرارات التنفيذية مما 

لى عميو المفروضة بالضريبة المكمؼ قناعة عدـ إلى  تكوف ما وبقدر .منيا التيرب محاولة وا 

 بؿ موضوعية بالضرورة تكوف ال التي التعميمات وتكثر الثغرات القوانيف في تكثر ضعيفة الصياغة

  .الثغرات خالؿ مف لمتيرب وسائؿ عف التفتيش إلى المكمؼ يدفع مما معينة، لحاالت
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 :ةوالفني اإلدارية األسبابرابعًا : 

 :العوامؿ ىذه ومف التيرب، في تؤدي إلى وفنية إدارية عوامؿ عدة توجد

 العصػر فػػي ضػخمة بصػػورة الضػرائب وطػػأة اشػتدت وقػد :الضػريبي ءالعػب ثقػؿ -1

 مػف كػأداة الضػرائب اسػتخداـ وبسػبب ناحيػة، مػف العامػة النفقػات تزايػد بسػبب الحػديث

 ويميػؿ .أخػرى ناحيػة مػف الػدوؿ معظػـ فػي واالقتصػادية االجتماعيػة السياسػة أدوات

 العػػبء فزيػػادة الضػػرائب، وطػػأة زادت كممػػا أكبػػر بدرجػػة التيػػرب إلػػى المكمػػؼ

 إلػى يدفعػو ممػا بػالظمـ شػعوًرا المكمػؼ لػدى يّولػد قػد المعقػوؿ الحػد عػف الضػريبي

 (1989. )الحالؽ ، الضرائب دفع مف التيرب محاولة

 الضػريبي النظػاـ زاد كممػا المكمػؼ تيػرب فػرص تزيػد حيػث :الضػريبي النظػاـ تعقيػد -2

 يقػدر -الػدخؿ خاصػة وبصػفة- الضػرائب وعػاء كػاف عنػدما الماضػي ففػي تعقيػًدا،

 حيػث محػدودة، التيػرب فػي المكمػؼ فػرص كانػت الخارجيػة  المظػاىر أسػاس عمػى

 أصػبح أف بعػد أمػا .بسػيولة المظػاىر ىػذه تراقػب أف الماليػة الػدوائر بيمكػاف كػاف

 التيػرب فػرص زادت الضػرائب قيمػة لتقػدير األساسػي الطريػؽ ىػو المكمػؼ تصػريح

 ففػي .التيػرب فػي دوًرا تػؤدي الضػريبة تقػدير طػرؽ فػيف األمػر وكػذلؾ المكمػؼ، أمػاـ

 اسػػتناًدا جزافًيػػا تقػػديًرا تقػػدر الضػػريبة، مطػػرح تقػػدير فييػػا يصػػعب التػػي الحػػاالت

 يكػػف لػػـ إذا وخصوًصػػا - اإلدارة ديكتاتوريػػة - نػػص أي إلػػى تسػػتند ال لتعميمػات

 لمتيػرب يدفعػو ممػا يػدفعيا التػي الضػريبة صػحة بعػدـ المكمػؼ يشػعر دور أي لمقضػاء

 الضػريبية المعاممػة فػي التمييػز أسػموب اسػتخداـ أدى كمػا بيػا، اقتناعػو لعػدـ منيػا

 المكمفػيف بػيف المعاممػة فػي المسػاواة وعػدـ المشػروعات أشػكاؿ أو النشػاط ألوجػو تبًعػا

باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػػى دور لجػػػػػػػاف الدراسػػػػػػػة واقػػػػػػػرار الضػػػػػػريبة عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس التقػػػػػػػدير الشخصػػػػػػػي 
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 تحػت الوقػوع دوف الضػرائب مػف التيػرب فػرص زيػادة إلػىولػيس عمػى أسػاس الوثػائؽ، 

 فػػي التصػػرؼ اإلدارة أسػػاءت إذا التيػػرب أيضػػا المكمػػؼ ويحػػاوؿ .القػػانوف طائمػػة

 ويضػعؼ بػػالظمـ يشػعرىـ ممػا مختمفػػة، معاممػة المكمفػيف وعاممػت الضػريبة تطبيػؽ

 كمػا .القػانوف وضػع عنػدما األصػؿ فػي مشػرعال قصػدىا التػي الضػريبة بعدالػة الثقػة

 وقػد التنفيذيػة اإلدارة رجػاؿ لػدى المسػمكي الػوعي ضػعؼ حالػة فػي التيػرب يحػاوؿ

 (.1978. )الجزيري ، المالية لإلدارة واإلدارية الفنية الكفاية عدـ إلى ذلؾ يرجع

 غيػر الضػرائب نطػاؽ فػي عامػة بصػفة التيػرب فػرص تقػؿ حيػث :الضػريبة نػوع -3

 الػػدخؿ ضػػرائب خاصػػة وبصػػفة المباشػػرة، الضػػرائب نطػػاؽ فػػي منػػو أكثػػر المباشػػرة

 تزيػد فمػثالً  الناحيػة، ىػذه مػف كبيػًرا اختالفًػا بينيػا فيمػا الػدخؿ ضػرائب تختمػؼ وكػذلؾ

 فػي عنيػا التجاريػة غيػر الميػف ضػرائب نطػاؽ فػي -عامػة كقاعػدة– التيػرب فػرص

 مػف بكثيػر أصػعب التجاريػة غيػر الػدخوؿ مراقبػة ألف التجاريػة، الميػف ضػرائب نطػاؽ

 الػدخؿ ضػريبة فػي واضػحة زيػادة التيػرب فػرص وتزيػد .التجاريػة الميػف دخػوؿ مراقبػة

 المقطػوع الػدخؿ بضػريبة المكمفػيف ألف الحقيقيػة، األربػاح ضػريبة فػي عنيػا المقطػوع

 .األحياف أغمب في الدفاتر بمسؾ ممزميف غير

 أدى قػد المنبػع عنػد الحجػز طريقػة اسػتخداـ أف المؤكػد مػف :الضػريبة تحصػيؿ طػرؽ -4

 ىػذه فػي التوسػع نحػو عػاـ اتجػاه وىنػاؾ المكمفػيف، أمػاـ التيػرب فػرص تقميػؿ إلػى

 التكميػؼ إجػػراءات أف كمػػا،  بػذلؾ لمضػػريبة الفنيػػة الظػروؼ سػػمحت كممػػا الطريقػة

 .الضريبة مف التيرب إلى المكمؼ تدفع والجباية
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 خامسًا : األسباب اإلقتصادية:

 العامػة االقتصػادية والظػروؼ بػالمكمؼ الخاصػة االقتصػادية الظػروؼ مػف مجموعػة تػؤدي

 : الظروؼ ىذه ومفاماًل ، ك الضريبي بواجبو قيامو عدـ أو الضريبة مف التيرب إلى إما

 بسػبب مخػاطر مػف لػو يتعػرض ومػا منفعػة مػف المكمػؼ عميػو يحصػؿ مػا بػيف المقارنػة -1

 ىػػذه فػػي الحاسػػمة العوامػػؿ مػػف يعػػد الضػػريبة مبمػػ  ولعػػؿ .الضػػريبة مػػف تيربػػو

 .عميو الممقى الضريبة عبء زاد كمما التيرب نحو المكمؼ ميؿ فيزيد المقارنة 

 يدفعػو حيػث التيػرب محػاوالت تزاد المكمػؼ رخػاء زاد فكممػا المكمػؼ رخػاء درجػة -2

 فػي الغرامػة مػىع تزيػد أرباًحػا عميػو لتػدر المدفوعػة غيػر الضػريبة اسػتثمار إلػى رخػاؤه

 .استثمارىا القميؿ الدخؿ ذوي عمى يتعذر حيف

 فتػرات فػي التيػرب فيزيػد العامػة االقتصػادية الظػروؼ بػاختالؼ التيػرب نطػاؽ يختمػؼ كػذلؾ 

 ازديػاد مػع– األفػراد حساسػية درجػة تقػؿ الرخػاء فتػرات ففػي الرخػاء، فتػرات فػي ويقػؿ الكسػاد

 ا خػريف عمػى الضػرائب انعكػاس فػرص وتزيػد الضػرائب، وارتفػاع األسػعار الرتفػاع -دخػوليـ

 .الكساد فترات في العكس ويحدث التيرب، احتماالت مف يقمؿ ذلؾ وكؿ

 الكسػاد، فتػرات فػي عنػو الرخػاء فتػرات فػي يختمػؼ التيػرب تجػاه الدولػة موقػؼ أف ويالحػظ

 فػي تتشػدد إيراداتيػا، زيػادة بسػبب الرخػاء فتػرات فػي التسػاىؿ مػف اً نوعػ الدولػة تبػدي حػيف ففػي

 إلػى دولػة مػف الضػريبي التيػرب نطػاؽ أيضػا ويختمػؼ إيراداتيػا انخفػاض بسػبب الكسػاد فتػرات

 تحتػؿ التػي الػدوؿ ففػي فييػا، الػدخوؿ بنيػاف وبػاختالؼ االقتصػادي بنيانيػا بػاختالؼ أخػرى

 رقابػة تصػعب حيػث عامػة بصػفة الضػريبي التيػرب نسػبة تزيػد ىامػة ةمكانػ الزراعػة فييػا

 التيػػرب يقػػؿ وكػػذلؾ ، فيمػػا اذا كانػػت الػػدخوؿ الزراعيػػة خاضػػعة لمضػػريبة  الزراعيػػة الػػدخوؿ
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 ، اسػػيـ،  أربػػاح –ة الموزعػػ الػػدخوؿ تسػػود التػػي االقتصػػاديات فػػي عامػػة بصػػفة الضػػريبي

 دخػػوؿ– الفرديػػة الػػدخوؿ فييػػا تسػػيطر التػػي لالقتصػػاديات بالنسػػبة -رأجػػو ، سػػندات فوائػػد

 (.1991. ) الزغموؿ ، القواسمة ، تجارية أو صناعية أو زراعية الفردية المشروعات
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 الفصل الثالث

 آثار التيرب الضريبي وطرق مكافحتو

 المبحث األول

 الضريبي التيرب آثار

 إلى يؤدي قدباإلضافة إلى كونو  العامة بالخزينة اإلضرار إلى الضرائب حصيمة انخفاض يؤدي

 المساس إلى أيًضا التيرب ويؤدي المختمفة، بوظائفيا الدولة وبقياـ العامة المرافؽ بسير المساس

 المتيربيف عبء مف التيرب يخفؼ حيث المكمفيف بيف بالمساواة اإلخالؿ والى الضريبية بالعدالة

 إلى الضائعة الحصيمة تعوض حتى الدولة يدفع قد انو التيرب خطورة مف يزيد ومما، لغيرىـ بالنسبة

 في التوسع بيا يؤدي وقد األمناء، بالمكمفيف األمر نياية فير يض مما الضريبي العبء زيادة

 مف الضرائب ىذه عف معروؼ ىو ما رغـ محدوًدا التيرب فييا يكوف التي المباشرة غير الضرائب

 .الفقيرة لمطبقات بالنسبة عدالتيا عدـ

 :االقتصادية الناحية: أواًل 

 يؤدي ناحية فمف القومي، االقتصاد بينتاجية المساس حيث مف جًدا خطيرة نتائ  إلى التيرب ؤديي

 لـ ولو حتى نحوه واألمواؿ األفراد اجتذاب إلى معيف نشاط نطاؽ في لمتيرب واسعة إمكانيات وجود

 أوجو مف لغيره بالنسبة منخفضة االجتماعية انعكاساتو كانت لو حتى أي لمدولة، بالنسبة مفيًدا يكف

 الضريبي التيرب يخؿ أخرى ناحية ومف ، اإلمكانيات ىذه فييا تقؿ أو فييا تتوافر ال التي النشاط

 أو كفاءة األكثر المشروعات بانتصار يسمح ال فيو المشروعات بيف الشريفة المنافسة بشروط

 منطؽ بو يقضي ما حسب تنظيًما األحسف أو تجييًزا واألفضؿ مجتمعلم بالنسبة فائدة األكثر
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 مف التيرب عمى قدرة األكثر لممشروعات االنتصار فرصة يعطي العكس عمى بؿ اإلنتاجية،

 وتتمثؿ ا ثار اإلقتصادية السمبية لمتيرب الضريبي بالنقاط التالية : الضرائب

الػػػػػػدوؿ  فػػػػػػي لمحكومػػػػػػات الرئيسػػػػػػية االىػػػػػػداؼ أحػػػػػػد واالجتماعيػػػػػػة االقتصػػػػػػادية التنميػػػػػػة تعػػػػػػد -1

بػػػػػالقوؿ  التعمػػػػػيـ الممكػػػػػف مػػػػػف اصػػػػػبح بحيػػػػػث السياسػػػػػية، اتجاىاتيػػػػػا اختمفػػػػػت ميمػػػػػا الناميػػػػػة

 فػػػػػي جػػػػداؿ وال .المجتمعػػػػات لتمػػػػؾ االقتصػػػػادية لمسياسػػػػػة النيائيػػػػة االىػػػػداؼ أحػػػػد تعػػػػد انيػػػػا

 ىػػػػػػػذا الػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ الوصػػػػػػػوؿ سػػػػػػػبيؿ فػػػػػػػي المعوقػػػػػػػات احػػػػػػػد يشػػػػػػػكؿ الضػػػػػػػريبي التيػػػػػػػرب اف

 العامػػػػػة لػػػػػبعض بالخزينػػػػػة تمحػػػػػؽ التػػػػػي الخسػػػػػارة مػػػػػف إليػػػػػو يػػػػػؤدي مػػػػػا خػػػػػالؿ مػػػػػف اليػػػػػدؼ

 دور لمضػػػػػريبة مػػػػػف لمػػػػػا ذلػػػػػؾ ليػػػػػا، المنظمػػػػػة الضػػػػػريبية التشػػػػػريعات حػػػػػددتيا التػػػػػي الحقػػػػػوؽ

 تسػػػػػاعد عػػػػػف كونيػػػػػا فضػػػػػالً  االقتصػػػػػادية، التنميػػػػػة فػػػػػي تمويػػػػػؿ يتمثػػػػػؿ التنميػػػػػة فػػػػػي رئيسػػػػػي

 تضخمية. ضغوط اية احداث عدـ عمى

 وشػػػػػيوعو التيػػػػػرب انتشػػػػػار المشػػػػػروعات حيػػػػػث يػػػػػؤدي ادارة عمػػػػػى الضػػػػػريبي يػػػػػؤثر التيػػػػػرب -2

 حيػػػػػػث الػػػػػػى وامػػػػػػواليـ اجتػػػػػػذاب االفػػػػػػراد الػػػػػػى االقتصػػػػػػادية االنشػػػػػػطة مػػػػػػف معػػػػػػيف نػػػػػػوع فػػػػػػي

 النشػػػػاط ىػػػػذا فػػػػي االنتػػػػاج تػػػػنخفض نفقػػػػة وبالتػػػػالي الضػػػػريبة، مػػػػف الػػػػتخمص فػػػػرص تتػػػػوافر

 ال وقػػػػػد فيػػػػػو، لالسػػػػػتثمار يشػػػػػكؿ ميػػػػػزة ممػػػػػا االيػػػػػراد فػػػػػي زيػػػػػادة تمثػػػػػؿ او الضػػػػػريبة، بمقػػػػػدار

بشػػػػػكؿ  تشػػػػػجيعو الػػػػػى الدولػػػػػةتسػػػػػعى  ال او لممجتمػػػػػع، بالنسػػػػػبة مفيػػػػػداً  النشػػػػػاط ذلػػػػػؾ يكػػػػػوف

 مػػػػف التيػػػػرب والػػػػتخمص امكانيػػػػة مػػػػف بػػػػو يتميػػػػز لمػػػػا اليػػػػو االفػػػػراد يتجػػػػو ذلػػػػؾ ومػػػػع ،كامػػػػؿ 

 صػػػػػعوبة الػػػػػى القطػػػػػاع ىػػػػذاجػػػػػزء مػػػػػف  فػػػػي التيػػػػػرب تفشػػػػػي مجالػػػػػو ، ويػػػػؤدي فػػػػػي الضػػػػريبة

 عمػػػػػى يػػػػػؤثر الػػػػػذي االمػػػػػر وىػػػػػو لمنشػػػػػاط ، الفعميػػػػػة عػػػػػف التكمفػػػػػة السػػػػػميمة البيانػػػػػات اعطػػػػػاء

 بػػػػػػاإلدارة يتعمػػػػػػؽ فيمػػػػػػا سػػػػػػيما ال المشػػػػػػروعات التػػػػػػي تحتاجيػػػػػػا االقتصػػػػػػادية القػػػػػػرارات اتخػػػػػػاذ

 مجػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي او التخطػػػػػػػيط مجػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي سػػػػػػػواء المنشػػػػػػػأة بفاعميػػػػػػػة، فػػػػػػػي لوظائفيػػػػػػػا وادائيػػػػػػػا
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 سػػػػػميمة غيػػػػػر اسػػػػػس عمػػػػػى مبنيػػػػػة القػػػػػرارات التخػػػػػاذ الالزمػػػػػة البيانػػػػػات تػػػػػأتي حيػػػػػث .الرقابػػػػػة

المػػػػػالي  التقيػػػػػيـ اجػػػػػراء امكانيػػػػػة عػػػػػدـ ذلػػػػػؾ الػػػػػى يضػػػػػاؼ التكمفػػػػػة، حقيقػػػػػة عػػػػػف ال تعبػػػػػر اذ

 اف معػػػػػو تسػػػػػتمـز والتػػػػػي االقتصػػػػػادية، الجػػػػػدوى بدراسػػػػػات القيػػػػػاـ عنػػػػػد الجديػػػػػدة لممشػػػػػروعات

 امػػػػػور وىػػػػػي. االقتصػػػػػادية التكمفػػػػػة عػػػػػف تعبيرىػػػػػا ناحيػػػػػة سػػػػػميمة مػػػػػف السػػػػػوؽ بيانػػػػػات تكػػػػػوف

 تشػػػػػػػػػػػمؿ ال وكانػػػػػػػػػػػت التقػػػػػػػػػػػدير، عناصػػػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػػػبت المشػػػػػػػػػػػروعات اذا ادارة عمػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػؤثر

 اتخػػػػاذ ناحيػػػػة مػػػػف وذلػػػػؾ منيػػػػا، يػػػػتخمص اف اسػػػػتطاع المشػػػػرع التػػػػي الضػػػػريبية االلتزامػػػػات

 .فييا االقتصادي القرار

 شػػػػػػروط المشػػػػػػروعات مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اىػػػػػػدار بػػػػػػيف المنافسػػػػػػة عمػػػػػػى الضػػػػػػريبي التيػػػػػػرب يػػػػػػؤثر -3

 عمػػػػى مقػػػػدرة االكثػػػػر لممشػػػػروعات اكبػػػػر تكػػػػوف الفرصػػػػة حيػػػػث المشػػػػروعات، بػػػػيف المنافسػػػػة

 التػػػػػػػي المشػػػػػػػروعات مػػػػػػػف غيرىػػػػػػػا عمػػػػػػػى التفػػػػػػػوؽليػػػػػػػا  يتحقػػػػػػػؽ اف فػػػػػػػي الضػػػػػػػريبي، التيػػػػػػرب

 نفقػػػػػػة ليػػػػػػا بالنسػػػػػػبة تػػػػػػنخفض حيػػػػػػث فائػػػػػػدة لممجتمػػػػػػع، او تنظيمػػػػػػا او إنتاجػػػػػػاً  عمييػػػػػػا تتفػػػػػػوؽ

 ليػػػػا يجعػػػػؿ مػػػػا وىػػػػو الضػػػػريبة، مػػػػف نتيجػػػػة تيربيػػػػا بػػػػو احتفظػػػػت مػػػػا قيمػػػػة بمقػػػػدار االنتػػػػاج

 التػػػػػػي المشػػػػػػروعات مػػػػػػف غيرىػػػػػػا السػػػػػػوؽ بمنافسػػػػػػة عمػػػػػػى تسػػػػػػيطر اف معيػػػػػػا تسػػػػػػتطيع ميػػػػػػزة

 .لمضريبة بامتثاليا القانوف بحكـ تعمؿ

 المتػػػػػاح النقػػػػػد حجػػػػػـ زيػػػػػادة الوطنيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ الصػػػػػناعة عمػػػػػى الضػػػػػريبي يػػػػػؤثر التيػػػػػرب -4

 عمػػػػػى اقبػػػػاليـ وزيػػػػادة االسػػػػتيالكي انفػػػػاقيـ زيػػػػادة الػػػػى يػػػػدفعيـ المتيػػػػربيف، ممػػػػا ايػػػػدي فػػػػي

 حمايػػػػة الػػػػى الناميػػػػة الػػػػدوؿ فػػػػي المشػػػػرع يسػػػػعى والتػػػػي احيانػػػػاً  المسػػػػتوردة واالجنبيػػػػة السػػػػمع

 تفتقػػػػػػده مػػػػػػا وىػػػػػػو والتنػػػػػػوع، الجػػػػػػودة بعامػػػػػػؿ تمتعيػػػػػػا نظيػػػػػػر وذلػػػػػػؾ الػػػػػػوطني منيػػػػػػا، االنتػػػػػػاج

 عمييػػػػا الطمػػػػب حجػػػػـ انخفػػػػاض الػػػػى يػػػػؤدي مػػػػا وىػػػػو نشػػػػأتيا، بدايػػػػة الوطنيػػػػة فػػػػي الصػػػػناعة
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 السػػػػػػمع منافسػػػػػة امػػػػػػاـ صػػػػػمودىا مػػػػػػف ويضػػػػػعؼ المشػػػػػروعات سػػػػػير تمػػػػػػؾ عمػػػػػػى يػػػػػؤثر بمػػػػػا

 .االجنبية

السياسػػػػة  اىػػػػداؼ تحقيػػػػؽ فػػػػي اإلدارة الماليػػػػة فاعميػػػػة انعػػػػداـ الػػػػى الضػػػػريبي التيػػػػرب يػػػػؤدي -5

طريػػػػؽ  عػػػػف الزائػػػػد النقػػػػد امتصػػػػاص الػػػػى الضػػػػريبية السياسػػػػة تيػػػػدؼ عنػػػػدما وذلػػػػؾ الماليػػػػة

الكمػػػػػي  الطمػػػػػب بػػػػػيف التػػػػػوازف اعػػػػػادة يضػػػػػمف الػػػػػذي المسػػػػػتوى الػػػػػى الفعمػػػػػي الطمػػػػػب خفػػػػػض

 تسػػػػػحب اف الػػػػػى( التضػػػػػخـ فتػػػػػرة فػػػػػي) الضػػػػػريبية السياسػػػػػة تيػػػػػدؼ حيػػػػػث .الكمػػػػػي والعػػػػػرض

 فتػػػػػػػؤدي. االسػػػػػػػعار ارتفػػػػػػػاع فػػػػػػػي تسػػػػػػػببت التػػػػػػػي الزائػػػػػػػدة الشػػػػػػػرائية المسػػػػػػػتيمكيف القػػػػػػػوة مػػػػػػػف

 الػػػػدخوؿ تخفػػػػيض خػػػػالؿ مػػػػف النتيجػػػػة تمػػػػؾ تحقيػػػػؽ الػػػػى الػػػػدخوؿ عمػػػػى الضػػػػرائب المباشػػػػرة

 يػػػػؤدي منيػػػػا التيػػػػرب فػػػػي الػػػػبعض ونجػػػػاح الضػػػػريبي، االقتطػػػػاع طريػػػػؽ عػػػػف المتاحػػػػة ليػػػػـ

يػػػػد  فػػػػي المتػػػاح النقػػػػد زيػػػادة الػػػػى يػػػػؤدي مػػػا وىػػػػو ذلػػػؾ، لتحقيػػػػؽ كػػػػأداة فاعميتيػػػا الػػػى انعػػػػداـ

وزيػػػػػػادة  النقػػػػػػود، قيمػػػػػػة تػػػػػػدىور الػػػػػػى يػػػػػػؤدي بمػػػػػػا االسػػػػػػتيالكي انفػػػػػػاقيـ وزيػػػػػػادة المسػػػػػػتيمكيف

 االسػػػػػػػػعار وارتفػػػػػػػاع التضػػػػػػػػخـ اليػػػػػػػو يػػػػػػػؤدي مػػػػػػػػا يخفػػػػػػػى وال .االسػػػػػػػػعار وارتفػػػػػػػاع التضػػػػػػػخـ،

 مسػػػػتويات فػػػي اخػػػػتالؿ مػػػف يحدثػػػو فيمػػػػا القػػػومي الثػػػروة والػػػػدخؿ توزيػػػع ىيكػػػػؿ الػػػى بالنسػػػبة

 التضػػػػػػخـ يحدثػػػػػػو ولمػػػػػػا المجتمػػػػػػع، داخػػػػػػؿ الطبقػػػػػػات بػػػػػػيف والتػػػػػػوازف االجتمػػػػػػاعي االسػػػػػػتقرار

 .والمحدودة الثابتة الدخوؿ ألصحاب المعيشة في مستوى تخفيض مف

 :االجتماعية الناحية ثانيًا :

 بػيف التضػامف عالقػة أضػعاؼ وفػي الجماعػة أخػالؽ إضػعاؼ فػي الضػريبي التيػرب يتسػبب

 قػد المتيػربيف غيػر المكمفػيف عمػى الممقػاة األعبػاء زيػادة أف ويالحػظ الواحػدة، األمػة أفػراد

 الجماعػة فػي الغػش روح تشػيع قػد وىكػذا بػالغبف شػعورىـ بسػبب التيػرب إلػى بػدورىـ يػدفعيـ

 (1996. ) ميايني ، خطير أمر وىو
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 المبحث الثاني

 أثر التعقيد الضريبي في التيرب الضريبي

 أو ومصػػػػػػػالحيـ، المختمفػػػػػػػيف األطػػػػػػػراؼ لحاجػػػػػػػات وفقًػػػػػػػا الضػػػػػػػريبي النظػػػػػػػاـ تعقيػػػػػػػد مفػػػػػػػاىيـ تعػػػػػػػددت

 النظػػػػػاـ لتعقيػػػػػد ومحػػػػػدد واضػػػػػح تعريػػػػػؼ تحديػػػػػد عمػػػػػى القػػػػػدرة عػػػػػدـ إلػػػػػى أدى نظػػػػػرىـ، ممػػػػػا وجيػػػػػات

 .Evance , 2013)) الضريبي

 فػػػػػػي الصػػػػػػعوبة إلػػػػػػى الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ تعقيػػػػػػد يشػػػػػػير أف يمكػػػػػػف: الضػػػػػػريبي القػػػػػػانوف إلػػػػػػى بالنسػػػػػػبة

 .العممية الحاالت في يطبؽ أو ويفيـ أف يقرأ   يمكف الذي الضريبيالتشريع  جسـ

إليػػػػػػو  يحتػػػػػػاج الػػػػػػذي الوقػػػػػػت إلػػػػػػى الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ تعقيػػػػػػد فيشػػػػػػير: المكمػػػػػػؼ  إلػػػػػػى بالنسػػػػػػبة أمػػػػػػا

 التخطػػػػػيط تتضػػػػػمف قػػػػػد التػػػػػي الضػػػػػريبية المشػػػػػورة لتقػػػػػديـ أو الضػػػػػريبي، اإلقػػػػػرار إلعػػػػػداد المحاسػػػػػب

 .االستئناؼ أو باالعتراضات والمساعدة الضريبية

التػػػػػػي  النقديػػػػػػة والتكػػػػػػاليؼ الوقػػػػػػت الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ تعقيػػػػػػد فيعنػػػػػػي: المسػػػػػػتثمر إلػػػػػػى بالنسػػػػػػبة أمػػػػػػا

 .الضريبي القانوف لمتطمبات االمتثاؿ سبيؿ في صرفت

 ىػػػػػذا إلػػػػػى أدى الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ تعقيػػػػػد أف عمػػػػػى اتفاقًػػػػػا ىنػػػػػاؾ أف يبػػػػػدو المختمفػػػػػة التعػػػػػاريؼ ومػػػػػع

 ىػػػػػي النظػػػػػرة ربمػػػػػا وضػػػػػوًحا األكثػػػػػر النظػػػػػرة أف إذ تعريفيػػػػػا، أو الضػػػػػريبة تعقيػػػػػد ازالػػػػػة طرائػػػػػؽ تعػػػػػدد

 : (Slemrod , 1989) الضريبي النظاـ لتعقيد سمات أربع بيف ميز استعمميا إذ التي

 لمقػػػػػػػػػػانوف واإللزاميػػػػػػػػػػة التوقعيػػػػػػػػػػة خصػػػػػػػػػػص وقػػػػػػػػػػد والتعدديػػػػػػػػػػة، والصػػػػػػػػػػعوبة واإللزاميػػػػػػػػػػة، التوقعيػػػػػػػػػػة،

 مػػػػػف نظػػػػػرة توجػػػػػد كمػػػػػا .الضػػػػػريبي بػػػػػالمكمؼ متعمقتػػػػػاف والتعدديػػػػػة الصػػػػػعوبة حػػػػػيف فػػػػػي الضػػػػػريبي،
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 وطبقًػػػػػا الضػػػػػريبي، عمميػػػػػة النظػػػػػاـ مػػػػػف مختمفػػػػػة مراحػػػػػؿ فػػػػػي الضػػػػػريبة تعقيػػػػػد عمميػػػػػة حػػػػػدد قبػػػػػؿ إذ

 :بيف التمييز يمكف النظرية ليذه

 السياسػػػػػػة واضػػػػػػعي قبػػػػػػؿ مػػػػػػف السياسػػػػػػة اختيػػػػػػار بسػػػػػػبب يظيػػػػػػر الػػػػػػذي التعقيػػػػػػد: السياسػػػػػػة تعقيػػػػػػد •

 الضريبية.

 .القوانيف صياغة بسبب يظير الذي التعقيد: القانوني التعقيد •

 .وأساليبيـ الضريبة مديري قواعد عف ينشأ الذي التعقيد: اإلداري التعقيد •

 قبػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الضػػػػػػػريبي والتخطػػػػػػػيط الضػػػػػػػريبة حسػػػػػػػاب مػػػػػػػف ينشػػػػػػػأ الػػػػػػػذي التعقيػػػػػػػد: االلتػػػػػػػزاـ تعقيػػػػػػػد •

 .الضريبييف والمكمفيف المنشتت

 ىػػػػػػػػذه تصػػػػػػػػنؼو  متعػػػػػػػػددة، دراسػػػػػػػػات فػػػػػػػػي الضػػػػػػػػريبي النظػػػػػػػػاـ لتعقيػػػػػػػػد المختمفػػػػػػػػة المصػػػػػػػػادر ذِكػػػػػػػػرتِ 

 التػػػػػي الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ لتعقيػػػػػد مصػػػػػادر عػػػػػدة ىنػػػػػاؾ. المباشػػػػػرة الحكومػػػػػة لتػػػػػأثير وفقًػػػػػا المصػػػػػادر

 ( :Evance 2010و )Evance , 2013) سيطرة الحكومة  ) ضمف تكوف أف يمكف

 النظػػػػػػػػاـ تعقيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف معينػػػػػػػػة درجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ تحقيػػػػػػػػؽ الضػػػػػػػػريبية اإليػػػػػػػػرادات حمايػػػػػػػػة  -1

 عمػػػػػػى والمحافظػػػػػػة تجمػػػػػػع، أف يمكػػػػػػف اإليػػػػػػرادات الضػػػػػػريبية أف لتأكيػػػػػػد ضػػػػػػرورية الضػػػػػػريبي

 .الضريبية محؿ سالمة

نجػػػػػاز الػػػػػدخؿ إلعػػػػػادة توزيػػػػػع الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ يسػػػػػتعمؿ -2  واجتماعيػػػػػة، اقتصػػػػػادية أىػػػػػداؼ وا 

 .الضريبي النظاـ تعقيد مف يزيد مما

 التعقيد. زيادة إلى يؤدي مما الضرائب مكمفي عدد يزيد مما الضريبة محؿ توسيع -3
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 الحاجػػػػػة بسػػػػػبب تعقيػػػػػًدا أكثػػػػػر الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ يجعػػػػػؿ المتكػػػػػرر الضػػػػػريبي القػػػػػانوف تغييػػػػػر -4

 مػػػػػف كػػػػالً  يسػػػػبب مػػػػا وىػػػػػذا التشػػػػريعية، لمتغييػػػػرات المتػػػػراكـ والتػػػػػأثير الجديػػػػد لػػػػتعمـ التشػػػػريع

 .القانونية والفعالية التعقيدات

 المخطػػػػػط التنظيمػػػػػي، فػػػػػي أو المغػػػػػة، فػػػػػي سػػػػػواء سػػػػػي  بشػػػػػكؿ الضػػػػػريبي القػػػػػانوف صػػػػػياغة -5

 .الضريبي لمنظاـ القانوني التعقيد إلى يؤدي القواعد في أو

 ،التعميمػػػػػػات التنفيذيػػػػػػةمػػػػػػف  العديػػػػػػد خػػػػػػالؿ مػػػػػػف الخسػػػػػػائر تقميػػػػػػؿ الضػػػػػػريبية اإلدارة تحػػػػػػاوؿ -6

 .اإلجراءات تعقيد عمى يساعد ما وىذا

 السػػػػػيطرة الحكومػػػػػة تسػػػػػتطيع ال التػػػػػي الضػػػػػريبي النظػػػػػاـ تعقيػػػػػد مصػػػػػادر مػػػػػف مجموعػػػػػة توجػػػػػد كمػػػػػا

 توجيػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى قػػػػػػػػػادرة تكػػػػػػػػوف أف يمكػػػػػػػػػف المختمفػػػػػػػػة التدخميػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػات أف إال عمييػػػػػػػػا مباشػػػػػػػػػرة،

 :المصادر ىذه ومف: نحو األفضؿ المكمفيف

 قانوًنػػػػػا المكمفػػػػػوف يفضػػػػػؿ أف يمكػػػػػف حيػػػػػث أنػػػػػو الضػػػػػريبية االلتزامػػػػػات لتخفػػػػػيض العمػػػػػؿ -1

 .الضريبية لتخفيض التزاماتيـ تعقيًدا أكثر ضريبًيا

 الصػػػػػػػغيرة أصػػػػػػػحاب األعمػػػػػػػاؿ والسػػػػػػػيما الضػػػػػػػريبي النظػػػػػػػاـ تعقيػػػػػػػد المكمفػػػػػػػيف تفضػػػػػػػيؿ -2

 .العمؿ ساعات زيادة بيدؼ التعقيد مف معينة درجة
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 المبحث الثالث

 الضريبي التيرب مكافحة

 لكػؿتكػوف وفػؽ أسػموب مختمػؼ و  عػاـ بشػكؿ الضػريبي لمنظػاـ تبًعػا المكافحػة طػرؽ تختمػؼ

 وفػي كافػة الممكنػة بالوسػائؿ التيػرب مكافحػةل جاىػدة الدولػة وتسػعى خػاص، بشػكؿ ضػريبة

 معاقبػػة وعمػػى وقوعػػو منػػع عمػى بالعمػػؿ يػتـ الضػػريبي التيػرب مكافحػػة فػيف األمػػر واقػع

 .مرتكبيو

 :الضريبي التيرب وقوع منعأواًل : 

 الرئيسػية األسػباب تخفيػؼ -األقػؿ عمػى– أو إزالػة أمكػف إذا األولػى بالدرجػة ذلػؾ ويتحقػؽ

 ا تية : الوسائؿ المجاؿ ىذا في الدولة وتستخدـ التيرب، إلى تؤدي التي

 : وسيولتيا الضريبية القواعد ووضوح الضريبي النظام تبسيط -1

 واإلعفػػػػػػػػػاءات والتخفيضػػػػػػػػات واحػػػػػػػػػدة المعػػػػػػػػدالت وكانػػػػػػػػػت الضػػػػػػػػػريبي سػػػػػػػػيالً  النظػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػاف فكممػػػػػػػػا

 وحممػػػػػػو الضػػػػػػريبة دفػػػػػػع بوجػػػػػػوب المكمػػػػػػؼ اقتنػػػػػػاع إلػػػػػػى عمييػػػػػػا، أدى لمخػػػػػػالؼ مجػػػػػػاؿ ال واضػػػػػػحة

صػػػػػالح التشػػػػػريع منيػػػػػا، التيػػػػػرب عػػػػػدـ عمػػػػػى  القانونيػػػػػة الصػػػػػياغة وضػػػػػع طريػػػػػؽ عػػػػػف الضػػػػػريبي وا 

 يشػػػػػترؾ أف المجػػػػػاؿ ىػػػػػذا فػػػػػي ويحسػػػػػف متعسػػػػػفة، قػػػػػد تكػػػػػوف التػػػػػي األحكػػػػػاـ اسػػػػػتبعاد بعػػػػػد السػػػػػميمة

 لمعمػػػػػػؿ التشػػػػػػريعية النصػػػػػػوص ىػػػػػػذه إقامػػػػػػة فػػػػػػي والمػػػػػػالي االقتصػػػػػػاديو  المحاسػػػػػػبيو  القػػػػػػانوني الفقػػػػػػو

 عنػػػػػػػػد الفقييػػػػػػػػة الخالفػػػػػػػػات وحسػػػػػػػػـ النػػػػػػػػاقص واسػػػػػػػػتكماؿ طػػػػػػػػأالخ وتصػػػػػػػػحيح الثغػػػػػػػػرات سػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى

 (.1993. ) العطور ، التطبيؽ
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 :وأداءً  تنظيًما المالية اإلدارة كفاءات زيادة -0

 أوعيػػػػػػػػة المكمفػػػػػػػػيف وعمػػػػػػػى عمػػػػػػػى رقابتيػػػػػػػػا مباشػػػػػػػرة مػػػػػػػػف تمكنيػػػػػػػا إف زيػػػػػػػادة كفػػػػػػػاءة اإلدارة الماليػػػػػػػػة 

 األجيػػػػػػزة مػػػػػػف الكمبيػػػػػػوتر وغيرىػػػػػػا أجيػػػػػػزة اسػػػػػػتخداـ ذلػػػػػػؾ ومػػػػػػف. فاعميػػػػػػة أكثػػػػػػر بصػػػػػػورة الضػػػػػػرائب

 مسػػػػػػػاعدة لمضػػػػػػػريبة بقصػػػػػػػد الخاضػػػػػػػعة الميػػػػػػػف مختمػػػػػػؼ عػػػػػػػف تطبيقيػػػػػػػة دراسػػػػػػػات ووضػػػػػػػع الحديثػػػػػػة

نشػػػػػػػاء فػػػػػػػي التيػػػػػػػرب ووسػػػػػػػائؿ مينػػػػػػػة كػػػػػػػؿ عمػػػػػػػؿ تّفيػػػػػػػـ فػػػػػػػي الماليػػػػػػػة اإلدارة رجػػػػػػػاؿ  إدارة نطاقيػػػػػػػا وا 

. إيػػػػػػراداتيـمصػػػػػػادر  تتعػػػػػػدد الػػػػػػذيف المكمفػػػػػػيف عػػػػػػف المختمفػػػػػػة المعمومػػػػػػات تتمقػػػػػػى مركزيػػػػػػة ضػػػػػػريبية

 (.1965)عرفات ، 

 : المكمفين عمى اإلدارة رقابة تشديد -3

 وتتحقػػػػػػؽ ،التيػػػػػػرب مػػػػػػف فيتخوفػػػػػػوف الرقابػػػػػػة بيػػػػػػذه المكمفػػػػػػيف ىػػػػػػؤالء يشػػػػػػعرإف زيػػػػػػادة رقابػػػػػػة اإلدارة 

 : (1973)البرابري ،  وفقًا لمايمي متعددة بأشكاؿ الرقابة ىذه

 ومسػػػػػػػػتندات أوراؽ عمػػػػػػػػى االطػػػػػػػػالع حػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػالييف لممػػػػػػػػوظفيف المشػػػػػػػػرع يجيػػػػػػػػز كػػػػػػػػأف 

 ذلػػػػؾ إلػػػػى ومػػػػا -صػػػػورية بيػػػػع عقػػػػود تتضػػػػمف ال حتػػػػى- البيػػػػع المكمػػػػؼ وعقػػػػود ودفػػػػاتر

 ىيئػػػة أكػػػاف سػػػواء شػػػخص لػػػدى تكػػػوف التػػػي الضػػػريبة عنػػػد تقػػػدير النافعػػػة الوثػػػائؽ مػػػف

 باعتبارىػػػػػػا الػػػػػػدفاتر أف تقػػػػػػدـ ممػػػػػػا وواضػػػػػػح فػػػػػػرًدا طبيعًيػػػػػػا، أـ خاصػػػػػػة ىيئػػػػػػة أـ عامػػػػػػة

 فػػػػػػػػي ىاًمػػػػػػػػا دوًرا تػػػػػػػػؤدي المختمفػػػػػػػػةالمنشػػػػػػػػتت  فػػػػػػػػي األعمػػػػػػػػاؿ حركػػػػػػػػة تسػػػػػػػػجيؿ أمػػػػػػػػاكف

 يػػػػػػػتـ حتػػػػػػػى الػػػػػػػوعي المحاسػػػػػػػبي وتنميػػػػػػػة نشػػػػػػػر مػػػػػػػف بػػػػػػػد ال ولػػػػػػػذلؾ التيػػػػػػػرب، مكافحػػػػػػػة

 .صحيًحا تسجيالً  الدفاتر في المنشتت أعماؿ حركة تسجيؿ

  بيعطػػػػػػاء وتشػػػػػػجعيا بػػػػػػالمكمؼ تشػػػػػػي التػػػػػػي اإلخباريػػػػػػات الماليػػػػػػة اإلدارة تقبػػػػػػؿ كػػػػػػأفأو 

 ماليػػػػة، وجػػػػوائز مكافػػػػتت مػػػػنح فػػػػي الحػػػػؽ الماليػػػػة لػػػػإلدارة إف إذ لممخبػػػػر، ماليػػػػة مكافػػػػأة
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 معمومػػػػػػات لػػػػػػإلدارة يقػػػػػػدـ لمػػػػػػف ماليػػػػػػة مكافػػػػػػتت مػػػػػػنح التشػػػػػػريعات بعػػػػػػض تقػػػػػػرر الً فمػػػػػػث

 مػػػػػػػنح مػػػػػػػف التشػػػػػػػريعات بعػػػػػػػض تقػػػػػػػرره ومػػػػػػػا الضػػػػػػػريبي، التيػػػػػػػرب منػػػػػػػع فػػػػػػػي تسػػػػػػػاعدىا

 المشػػػػػػتري لتشػػػػػػجيع الفػػػػػػواتير أرقػػػػػػاـ عمػػػػػػى دوري يانصػػػػػػيب إجػػػػػػراء طريػػػػػػؽ عػػػػػػف جػػػػػػوائز

 والييئػػػػات األشػػػػخاص إلػػػػزاـ فػػػػي الحػػػػؽ ليػػػػا أف كمػػػػا. مشػػػػترياتو بفػػػػاتورة المطالبػػػػة عمػػػػى

 مػػػػػع تػػػػػتـ التػػػػػي التصػػػػػرفات أو المعمومػػػػػات عػػػػػف بػػػػػاإلبالغ المكمفػػػػػيف مػػػػػع تتعامػػػػػؿ التػػػػػي

 ولمحكومػػػػػػة. بالضػػػػػػريبة تكمػػػػػػيفيـ فػػػػػػي تسػػػػػػاعد التػػػػػػي الوقػػػػػػائع مػػػػػػف غيرىػػػػػػا وعػػػػػػف ىػػػػػػؤالء

 ليػػػػػػا حػػػػػػددىا التػػػػػػي بالقيمػػػػػػة المسػػػػػػتوردة البضػػػػػػاعة عمػػػػػػى االسػػػػػػتيالء فػػػػػػي الحػػػػػػؽ أيضػػػػػػا

 الماليػػػػة اإلدارة تعمػػػػد أف ويمكػػػػف،  القيمػػػػة تمػػػػؾ تخفػػػػيض فػػػػي يبػػػػال  ال حتػػػػى المسػػػػتورد

 ىػػػػػػذه وأسػػػػػػاس،  غيرىػػػػػػا مػػػػػػف التبميغػػػػػػات وتتمقػػػػػػى الحصػػػػػػر، طريػػػػػػؽ عػػػػػػف التجميػػػػػػع إلػػػػػػى

 يعمػػػػػػػد فقػػػػػػػد بػػػػػػػالمكمفيف، يتعمػػػػػػػؽ وبػػػػػػػالغ بيػػػػػػػاف كػػػػػػػؿ لتجميػػػػػػػع مراكػػػػػػػز إنشػػػػػػػاء الطريقػػػػػػػة

 المكمفػػػػػػيف بعػػػػػػض كسػػػػػػبيا أمػػػػػػواؿ عػػػػػػف الضػػػػػػريبية اإلدارة رجػػػػػػاؿ تبميػػػػػػ  إلػػػػػػى الكثيػػػػػػروف

 كػػػػػانوا إذا تصػػػػػريحاتيـ ضػػػػػمف يػػػػػدخموىا أف دوف بيػػػػػا قػػػػػاموا وصػػػػػفقات   عمميػػػػػات   وعػػػػػف

  .تصريحات قدموا قد

 صػػػػػحة عمػػػػى اليمػػػػػيف بحمػػػػؼ المكمػػػػػؼ مػػػػف ذاتيػػػػػة رقابػػػػة الماليػػػػػة اإلدارة تطمػػػػب كػػػػأف أو 

 مػػػػف النيػػػػة سػػػػوء ثبػػػػت إذا اليمػػػػيف لجػػػػزاء يتعػػػػرض بحيػػػػث بيػػػػا، صػػػػرح التػػػػي المعمومػػػػات

 الفتضػػػػػاح وسػػػػػيمة المكمفػػػػػيف تصػػػػػريحات نشػػػػػر مػػػػػف التشػػػػػريعات بعػػػػػض وتتخػػػػػذ. جانبػػػػػو

 .التيرب يحاولوف فال أمرىـ

 عمػػػػػػى لمرقابػػػػػة كوسػػػػػػيمة المػػػػػالي االختبػػػػػار إجػػػػػػراء إلػػػػػى الماليػػػػػػة اإلدارة تمجػػػػػأ أف ويمكػػػػػف 

 تّمثػػػػػؿ قائمػػػػػة بتقػػػػػديـ المكمػػػػػؼ مطالبػػػػػة الوسػػػػػيمة ىػػػػػذه أسػػػػػاس حيػػػػػث أف الػػػػػدخؿ ضػػػػػرائب

 لتتضػػػػح مقدمػػػػة أخػػػػرى بقائمػػػػة القائمػػػػة ىػػػػذه ُوتقػػػػارف السػػػػنوات مػػػػف بعػػػػدد المػػػػالي مركػػػػزه
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 مػػػػع رفاتقػػػػ ذلػػػػؾ بعػػػػد ، الزمنيػػػػة الفتػػػػرة تمػػػػؾ خػػػػالؿ المكمػػػػؼ عمػػػػى طػػػػرأت التػػػػي الزيػػػػادة

 وسػػػػػػػيمة عنػػػػػػػو أسػػػػػػػفرت مػػػػػػػا ومػػػػػػػع المػػػػػػػدة تمػػػػػػػؾ خػػػػػػػالؿ أموالػػػػػػػو فػػػػػػػي الممموسػػػػػػػة الزيػػػػػػػادة

 المشػػػػػػرع يقػػػػػػرر وىنػػػػػػا. الفتػػػػػػرة تمػػػػػػؾ خػػػػػػالؿ السػػػػػػابقة تصػػػػػػريحاتو ومػػػػػػع ىػػػػػػذه، االختبػػػػػػار

 إجػػػػراء ويػػػػتـ السػػػػابقة، المػػػػدة خػػػػالؿ الدولػػػػة تضػػػػميؿ تعمػػػػده يثبػػػػت لمػػػػف رادعػػػػة جػػػػزاءات

 مثاًل. سنوات خمس كؿ ةر م الضريبي التيرب مكافحة إدارة بمعرفة المراقبة ىذه

 عػػػػػف بيانػػػػػات الماليػػػػػة لمػػػػػدوائر العقػػػػػارات أصػػػػػحاب تقػػػػػديـ األمػػػػػواؿ حصػػػػػر وسػػػػػائؿ ومػػػػػف 

 والمؤسسػػػػػات المصػػػػػارؼ تمػػػػػـز أف يمكػػػػػف كػػػػػذلؾ. غيػػػػػرىـ بواسػػػػػطة المشػػػػػغولة عقػػػػػاراتيـ

 بػػػػػالعمالء المتعمقػػػػػة الماليػػػػػة البيانػػػػػات مػػػػػف بنػػػػػوع الضػػػػػريبية اإلدارة تػػػػػزود أف االدخاريػػػػػة

 الحكوميػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدوائر بعػػػػػػػػػض فػػػػػػػػػيف ذلػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػف وفضػػػػػػػػػالً ،  معيػػػػػػػػػا يتعػػػػػػػػػامموف الػػػػػػػػػذيف

 الماليػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدوائر إمػػػػػػػػػداد فػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػاىـ أف تسػػػػػػػػػتطيع العامػػػػػػػػػة والييئػػػػػػػػػات والمؤسسػػػػػػػػػات

 مصػػػػػػػػادر مػػػػػػػػف حًيػػػػػػػػا مصػػػػػػػػدًرا تكػػػػػػػػوف أف تصػػػػػػػػمح والتػػػػػػػػي لػػػػػػػػدييا الموجػػػػػػػػودة بالبيانػػػػػػػػات

 الػػػػػػدوائر الييئػػػػػػات ىػػػػػػذه ومػػػػػػف. المكمفػػػػػػيف بعػػػػػػض عمػػػػػػى المسػػػػػػتحقة الضػػػػػػرائب تقػػػػػػديرات

 إلػػػػػػػػى باإلضػػػػػػػػافة ،اإلقتصػػػػػػػػاد والتجػػػػػػػػارة الخارجيػػػػػػػػة ودائػػػػػػػػرة الجمػػػػػػػػارؾ ودائػػػػػػػػرة العقاريػػػػػػػػة

 .األخرى العامة المؤسسات

 تعمػػػػـ أفمػػػػثاُل  فرنسػػػػا فاسػػػػتطاعت الػػػػدوؿ، مػػػػف كثيػػػػر فػػػػي ثمارىػػػػا الماليػػػػة اإلدارة رقابػػػػة أعطػػػػت وقػػػػد

 العػػػػػػامميف عػػػػػػف ليػػػػػػـ االجتمػػػػػػاعي الضػػػػػػماف يدفعػػػػػػو مػػػػػػا مراقبػػػػػػة طريػػػػػػؽ عػػػػػػف األطبػػػػػػاء دخػػػػػػؿ بدقػػػػػػة

 بيجبػػػػػػار التجاريػػػػػػة األربػػػػػػاح عمػػػػػػى السػػػػػػيطرة مػػػػػػف تشػػػػػػيمي جميوريػػػػػػة وتمكػػػػػػف. لمتػػػػػػأميف الخاضػػػػػػعيف

 بيػػػػػػذه المطالبػػػػػػة عمػػػػػػى المسػػػػػػتيمؾ جعتوشػػػػػػ مشػػػػػػتريات، فػػػػػػاتورة المسػػػػػػتيمؾ إعطػػػػػػاء عمػػػػػػى التػػػػػػاجر

 .الفواتير ألرقاـ يانصيب بتخصيص الفاتورة
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 : الضريبية القوانين تطبيق مسؤولية في الضرائب وخبراء محاسبي اشتراك -4

 العػػػػػػاـ الصػػػػػػالح ترعػػػػػػى مينػػػػػػةوالتأكيػػػػػػد عمػػػػػػى كونيػػػػػػا  ، مينػػػػػػتيـ مفيػػػػػػوـ تطػػػػػػويريػػػػػػتـ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ و 

 بتعػػػػػػديؿ خػػػػػػاص إصػػػػػػدار إلػػػػػػى ذلػػػػػػؾ ويحتػػػػػػاج السػػػػػػواء، عمػػػػػػى لممكمفػػػػػػيف الخػػػػػػاص الصػػػػػػالح بجانػػػػػػب

 المحاسػػػػػب ومسػػػػػؤولية سػػػػمطة ومػػػػػدى 33رقػػػػـ  المينػػػػػة تنظػػػػػيـ قػػػػانوف عمػػػػػى القائمػػػػة األحكػػػػػاـ بعػػػػض

 .الضريبي الخبير أو

 :الضريبة في العدالة ركن تعميق -5

 لمعيشػػػػة الػػػػالـز األدنػػػػى الحػػػػد إعفػػػػاء وسػػػػائمو مػػػػف الػػػػذي الشخصػػػػية مبػػػػدأ تػػػػدعيـ طريػػػػؽ عػػػػف وذلػػػػؾ 

 المقػػػػدرة مػػػػف تضػػػػعؼ التػػػػي األخػػػػرى األعبػػػػاء ومراعػػػػاة الحسػػػػباف فػػػػي العائميػػػػة الحالػػػػة وأخػػػػذ المكمػػػػؼ

 يكػػػػػوف مػػػػػا بػػػػػيف التمييػػػػػز مػػػػػع الضػػػػػريبي المعػػػػػدؿ فػػػػػي التصػػػػػاعد وتقريػػػػػر الضػػػػػريبية التضػػػػػحية عمػػػػػى

 الحػػػػد لمعرفػػػػة إحصػػػػائية دراسػػػػة إلػػػػى يسػػػػتند واألمػػػػر. العمػػػػؿ مصػػػػدره يكػػػػوف أو المػػػػاؿ رأس مصػػػػدره

 إلػػػػػى أدى الضػػػػػريبة نسػػػػػبة تعدتػػػػػو إذا بحيػػػػػث والعدالػػػػػة، التمويػػػػػؿ بػػػػػيف التػػػػػوازف عنػػػػػده يحػػػػػدث الػػػػػذي

 .المكمفيف بعض جانب مف التيرب مف الحد والى الحصيمة قمة

 :والمحكوم الحاكم بين المتبادلة الثقة وتقوية ونشره الوعي إنماء -6

 بعقػػػػػد والتمفزيػػػػػوف، واإلذاعػػػػػة الصػػػػحؼ طريػػػػػؽ عػػػػػف سػػػػواء الماليػػػػػة البيانػػػػػات نشػػػػر ذلػػػػػؾ وسػػػػػائؿ مػػػػف

 ليػػػػػـ تؤدييػػػػػا التػػػػػي بالخػػػػػدمات المكمفػػػػػوف يشػػػػػعر حتػػػػػى السػػػػػريعة التثقيفيػػػػػة األفػػػػػالـ وعػػػػػرض النػػػػػدوات

ف الدولػػػػػة، نمػػػػػا اً وتبػػػػػذير  اً إسػػػػػراف يحػػػػػوي ال الحكػػػػػومي اإلنفػػػػػاؽ وا  . ةعامػػػػػ المجتمػػػػػع صػػػػػالح يسػػػػػتيدؼ وا 

 مػػػػػا نفًعػػػػا أف مكمػػػػؼ كػػػػػؿ يممػػػػس حتػػػػى المكمفػػػػػيف وعقػػػػوؿ قمػػػػوب إلػػػػػى كمػػػػو ذلػػػػؾ ينفػػػػػذ أف مػػػػف والبػػػػد

 صػػػػػػالحو أف مكمػػػػػؼ كػػػػػؿ أدرؾ ولػػػػػو. غيرىػػػػػا أو مباشػػػػػرة بطريقػػػػػػة أصػػػػػابو قػػػػػد الدولػػػػػة خػػػػػدمات مػػػػػف
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 عمػػػػى وألقبػػػػؿ الػػػػوعي ىػػػػذا عنػػػػده ونمػػػػا الجماعػػػػة حػػػػب عاطفػػػػة لديػػػػو لتػػػػوفرت المجمػػػػوع صػػػػالح مػػػػف

 .ورضا بارتياح لموطف الضريبة أداء

 التيرب من تمنع الضريبية األوعية لتقديرات وسائل استخدام -7

 اً أساسػػػػ الخارجيػػػػة المظػػػػاىر اسػػػػتخداـ إلػػػػى العػػػػودة ضػػػػرورة مػػػػف بعضػػػػيـ يجػػػػده مػػػػا ذلػػػػؾ أمثمػػػػة ومػػػػف

 مػػػػػػف ا خػػػػػػر بعضػػػػػػيـ يػػػػػػراه ومػػػػػػا المكمفػػػػػػيف، تصػػػػػػريحات لمراقبػػػػػػة وسػػػػػػيمة األقػػػػػػؿ عمػػػػػػى أو لمتقػػػػػػدير

 لمداللػػػػػة لمضػػػػػريبة الخاضػػػػػعة األنشػػػػػطة مػػػػػف نشػػػػػاط لكػػػػػؿ المميػػػػػزة العالمػػػػػات بعػػػػػض اتخػػػػػاذ ضػػػػػرورة

 المنشػػػػػػأة فػػػػػػي المسػػػػػػتخدـ المػػػػػػاؿ رأس حجػػػػػػـ اتخػػػػػػاذ ويمكػػػػػػف. أرباحػػػػػػو عمػػػػػػى أو أعمالػػػػػػو رقػػػػػػـ عمػػػػػػى

 تحديػػػػػد أو. أرباحيػػػػػا رقػػػػػـ عمػػػػػى أو أعماليػػػػػا رقػػػػػـ عمػػػػػى قرينػػػػػة فييػػػػػا العػػػػػامميف عػػػػػدد أو االقتصػػػػػادية

 عمػػػػػى بالضػػػػػريبة لمتكميػػػػػؼ أساًسػػػػػا واتخاذىػػػػػا األرض مػػػػػف قطعػػػػػة لكػػػػػؿ الممكنػػػػػة لإلنتاجيػػػػػات الدولػػػػػة

 .الزراعي االستثمار أرباح

  الضرائب معدالت تخفيض -8

 العامػػػػػػة النفقػػػػػػات تػػػػػػزداد حيػػػػػػث المطمػػػػػػب ىػػػػػػذا تحقيػػػػػػؽ إمكانيػػػػػػة فػػػػػػي صػػػػػػعوبة ىنالػػػػػػؾ الواقػػػػػػع وفػػػػػػي

 .المجاؿ ىذا في فاعمية أكثر الضرائب أوعية عمى الرقابة أحكاـ وتعد باستمرار،

  المنبع عند الحجز طريقة استخدام في التوسع -9

 رب ىػػػػػو الػػػػػذي – الضػػػػػريبة دافػػػػػع ألفالتيػػػػػرب وذلػػػػػؾ  مػػػػػف الحػػػػػد خػػػػػالؿ ىػػػػػذه الطريقػػػػػة مػػػػػف يمكػػػػػف

 الوسػػػػػػيمة وىػػػػػػذه ، لممكمػػػػػػؼ تحميميػػػػػػا وعػػػػػػدـ الضػػػػػػريبة مطػػػػػػرح إخفػػػػػػاء فػػػػػػي لػػػػػػو مصػػػػػػمحة ال -العمػػػػػػؿ

 يخضػػػػػع مبمًغػػػػػا لغيػػػػػره يػػػػػدفع مػػػػػف يّكمػػػػػؼ بػػػػػأف وذلػػػػػؾ الضػػػػػريبة، تحصػػػػػيؿ لضػػػػػماف التشػػػػػريع يقررىػػػػػا

 النظػػػػاـ وىػػػػذا الماليػػػػة، الػػػػدوائر إلػػػػى ويوردىػػػػا المبمػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف الضػػػػريبة ىػػػػذه يحجػػػػز بػػػػأف لمضػػػػريبة

 وىػػػػػػػي- التّحفظػػػػػػػي الحجػػػػػػػز طريقػػػػػػػة تسػػػػػػػتخدـ أف ويمكػػػػػػػف. واألجػػػػػػػور الرواتػػػػػػػب ضػػػػػػػريبة فػػػػػػػي ّمتبػػػػػػػع
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 الحجػػػػػز وىػػػػػذا السػػػػػداد، مػػػػػف المكمػػػػػؼ تيػػػػػرب خشػػػػػية -الضػػػػػريبة بتحصػػػػػيؿ لممطالبػػػػػة سػػػػػابقة خطػػػػػوة

 المطالبػػػػػػة وتمػػػػػػت سػػػػػػويت قػػػػػػد بانتيائيػػػػػػا الضػػػػػػريبية اإلجػػػػػػراءات تكػػػػػػوف معقولػػػػػػة لفتػػػػػػرة مؤقتًػػػػػػا يكػػػػػػوف

ذا. الً فعػػػػػػ  إجػػػػػػراءات إلػػػػػػى واالنتقػػػػػػاؿ التحفظػػػػػػي الحجػػػػػػز رفػػػػػػع أمكػػػػػػف الضػػػػػػريبة المكمػػػػػػؼ يسػػػػػػدد لػػػػػػـ وا 

 .أموالو عمى التنفيذي الحجز

 توجييػػػػػػا وأف أمواليػػػػػػا إدارة تحسػػػػػػف أف فعمييػػػػػػا المجػػػػػػاؿ، ىػػػػػػذا فػػػػػػي ىػػػػػػاـ دور أيًضػػػػػػا الدولػػػػػػة وعمػػػػػػى

 تقػػػػوـ أف وعمييػػػػا. أعمػػػػاؿ مػػػػف لمصػػػػالحيـ أنجزتيػػػػا مػػػػا عمػػػػى مواطنييػػػػا تطمػػػػع وأف العػػػػاـ النفػػػػع إلػػػػى

 المكمفػػػػػيف تّظممػػػػػات إلػػػػػى فقػػػػػط لػػػػػيس تسػػػػػتمع وأف الضػػػػػريبي، الػػػػػوعي لرفػػػػػع ضػػػػػريبية توعيػػػػػة ببػػػػػرام 

نمػػػػػػا  ومػػػػػػع مصػػػػػػالحيـ مػػػػػػع ّاتسػػػػػػاًقا أكثػػػػػػر الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ جعػػػػػػؿ فػػػػػػي مقترحػػػػػػاتيـ إلػػػػػػى أيًضػػػػػػا وا 

 .القومي االقتصاد مصالح

 :الضريبي التيرب ثانيًا : عقوبات

 ولػػػػػذلؾ كمًيػػػػػا، منعػػػػػو فػػػػػي الػػػػػدوؿ مػػػػػف دولػػػػػة أي تػػػػػنجح لػػػػػـ التيػػػػػرب لمنػػػػػع اإلجػػػػػراءات ىػػػػػذه كػػػػػؿ مػػػػػع

 ىػػػػػذه تقريػػػػػر أف والواقػػػػػع. لمقػػػػػانوف المخػػػػػالفيف المتيػػػػػربيف عمػػػػػى عقوبػػػػػات توقيػػػػػع إلػػػػػى الػػػػػدوؿ تضػػػػػطر

 إلػػػػى يػػػػؤدي قػػػػد بتطبيقيػػػػا التيديػػػػد أف ذلػػػػؾ التيػػػػرب، منػػػػع فػػػػي أيضػػػػا يفيػػػػد قػػػػد والعقوبػػػػات الجػػػػزاءات

 والعقوبػػػػات. عميػػػػو اإلقػػػػداـ فػػػػي يتػػػػردد بعضػػػػيـ يجعػػػػؿ األقػػػػؿ عمػػػػى أو الغػػػػش، عػػػػف بعضػػػػيـ امتنػػػػاع

 ماليػػػػػة العقوبػػػػػات ىػػػػػذه تكػػػػػوف وقػػػػػد بصػػػػػرامة، تطبػػػػػؽ أف بشػػػػػرط التيػػػػػرب تمنػػػػػع زاجػػػػػرة طريقػػػػػة ىػػػػػي

 .شيوًعا األكثر ىي المالية والعقوبات وجزائية،

 الضػػػػػػػريبة، مطػػػػػػرح إخفػػػػػػػاء يحػػػػػػاوؿ لمػػػػػػف -السػػػػػػػجف كعقوبػػػػػػة– الجزائيػػػػػػػة العقوبػػػػػػات تكػػػػػػوف  -1

 تقريػػػػػر إلػػػػػى التشػػػػػريعات بعػػػػػض تمجػػػػػأ حيػػػػػث المشػػػػػروع، غيػػػػػر التيػػػػػرب عػػػػػادة فػػػػػي وتطبػػػػػؽ

 أعمػػػػػاؿ تصػػػػػاحبيا التػػػػػي الخطيػػػػػرة الغػػػػػش فػػػػػي حػػػػػاالت البدنيػػػػػة الجنائيػػػػػة العقوبػػػػػات بعػػػػػض
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 خشػػػػػػية البدنيػػػػػػة إلػػػػػػى الجػػػػػػزاءات المجػػػػػػوء مػػػػػػف بالتقميػػػػػػؿ عػػػػػػادة بعضػػػػػػيـ وينصػػػػػػح. احتياليػػػػػػة

 .لمضريبة المكمؼ كره ازدياد

 وتطبػػػػػؽ الضػػػػػريبة ومضػػػػػاعفة واإلضػػػػػافات الضػػػػػريبية كالغرامػػػػػات الماليػػػػػة العقوبػػػػػات تكػػػػػوف -2

 غيػػػػػر عمميػػػػػات الحسػػػػػابية القيػػػػػود فػػػػػي يسػػػػػجموف الػػػػػذيف فػػػػػالمكمفوف التيػػػػػرب المشػػػػػروع، فػػػػػي

 خطيػػػػػة معمومػػػػػات أو وثػػػػػائؽ العمميػػػػػات ليػػػػػذه يبػػػػػرزوف إثباتػػػػػا أو كاممػػػػػة غيػػػػػر أو صػػػػػحيحة

 العمميػػػػػات حكػػػػػـ فػػػػػي ويعػػػػػد .المناسػػػػػبة بالعقوبػػػػػات يعػػػػػاقبوا أف يجػػػػػب صػػػػػحتيا عػػػػػدـ تحقػػػػػؽي

 ورائػػػػو تيريػػػػب مػػػػف يقصػػػػد خطػػػػأ أو القيػػػػد فػػػػي سػػػػيو كػػػػؿ الكاممػػػػة غيػػػػر أو الصػػػػحيحة غيػػػػر

 إبػػػػػػراز أو الضػػػػػػريبة، مطػػػػػػرح مػػػػػػف بعضػػػػػػيا أو لمضػػػػػػريبة الخاضػػػػػػعة المبػػػػػػال  كػػػػػػؿ إخفػػػػػػاء أو

 إلخفػػػػػػاء ترمػػػػػػي محاولػػػػػػة تثبيػػػػػػت شػػػػػػأنو ومػػػػػػف صػػػػػػحتيا عػػػػػػدـ يتبػػػػػػيف أو مسػػػػػػتند وثيقػػػػػػة كػػػػػػؿ

 الضػػػػػريبة مطػػػػػرح مػػػػػف لمتيػػػػػرب النيػػػػػة وجػػػػػود ثبػػػػػت عػػػػػدـ إذا الضػػػػػريبة عمييػػػػػا تسػػػػػري مبػػػػػال 

الطعػػػػػف  لجػػػػػاف فمػػػػػف حػػػػػؽ التقػػػػػدير، فػػػػػي اخػػػػػتالؼ   عػػػػػف ناشػػػػػًئا التكميػػػػػؼ نقػػػػػص يكػػػػػف ولػػػػػـ

 .العقوبة تطبيؽ عدـ( المالية الدوائر) الضريبةب

 كػػػػػػػأف الػػػػػػػدخؿ، ضػػػػػػػريبة مػػػػػػػف التيػػػػػػػرب احتياليػػػػػػػة بغيػػػػػػػة طرقًػػػػػػػا المكمػػػػػػػؼ اسػػػػػػػتعمؿ إذا أمػػػػػػػا -3

 ومسػػػػػتندات قػػػػػدـ وثػػػػػائؽ أو نشػػػػػاطو، أوجػػػػػو بعػػػػػض إخفػػػػػاء فػػػػػي احتياليػػػػػة أسػػػػػاليب يسػػػػػتعمؿ

 وىميػػػػػػػة، أو بأسػػػػػػػماء مبيعػػػػػػػات أو بمشػػػػػػػتريات القيػػػػػػػاـ إلػػػػػػػى عمػػػػػػػد أو لقيػػػػػػػوده تأييػػػػػػػًدا مػػػػػػػزورة

 التػػػػػػػي العمميػػػػػػػات حقيقػػػػػػػة تبػػػػػػػيف صػػػػػػػحيحة دفػػػػػػػاتر أحػػػػػػػدىما الػػػػػػػدفاتر  مػػػػػػػف مسػػػػػػػؾ نػػػػػػػوعيف

 وعمػػػػػد ا خػػػػػر، بعضػػػػػيا دوف العمميػػػػػات تمػػػػػؾ تبػػػػػيف بعػػػػػض مزيفػػػػػة دفػػػػػاتر وثانييمػػػػػا باشػػػػػرىا،

 الػػػػػدفاتر واقػػػػع مػػػػف البيػػػػػاف السػػػػنوي وتقػػػػديـ الػػػػدخؿ دوائػػػػر عػػػػػف األولػػػػى الػػػػدفاتر إخفػػػػاء إلػػػػى

 ونػػػػػػوع تتناسػػػػػػب بغرامػػػػػػة يّكمػػػػػػؼ الػػػػػػ ،…المصػػػػػػروفات أو المشػػػػػػتريات تضػػػػػػخيـ أو المزيفػػػػػػة،

 .المقترؼ الجـر
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 فػػػػػػرض فػػػػػػي الدولػػػػػػة حػػػػػػؽ الماليػػػػػػة العقوبػػػػػػات ىػػػػػػذه إلػػػػػػى التشػػػػػػريعات بعػػػػػػض تضػػػػػػيؼ وقػػػػػػد -4

 لتقػػػػدير أساًسػػػػا المكمػػػػؼ تصػػػػريح المسػػػػؤولة السػػػػمطة كاتخػػػػاذ الحػػػػاالتبعػػػػض  فػػػػي عقوبػػػػات

 أف الجمركيػػػػػػػػة لمػػػػػػػػدوائر السػػػػػػػػماح أو العػػػػػػػػاـ، لمصػػػػػػػػالح االسػػػػػػػػتمالؾ حػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي التعػػػػػػػػويض

 مػػػػػػػف أقػػػػػػػؿ أنيػػػػػػػا قػػػػػػػدرت إذا عنيػػػػػػػا المصػػػػػػرح بالقيمػػػػػػػة المسػػػػػػػتوردة السػػػػػػػمع لحسػػػػػػػابيا تشػػػػػػتري

 أو المسػػػػػػتوردة البضػػػػػػاعة عمػػػػػػى واالسػػػػػػتيالء ربػػػػػػةالمي البضػػػػػػاعة ومصػػػػػػادرة الفعميػػػػػػة القيمػػػػػػة

 .المعمف بالسعر عةاالمب أو المصدرة

 أو بتػػػػدليس العمػػػػـ مجػػػػرد حتػػػػى أو االشػػػػتراؾ حػػػػاالت إلػػػػى العقوبػػػػات ىػػػػذه تطبيػػػػؽ يمتػػػػد وقػػػػد -5

 مػػػػػػف التيػػػػػرب فػػػػػي االحتياليػػػػػة الطػػػػػرؽ مػػػػػف ذلػػػػػؾ إلػػػػػى ومػػػػػا،  البيانػػػػػات تزويػػػػػر أوتقصػػػػػير 

 العقوبػػػػػػات أمػػػػػػا. المحػػػػػػاكـ بواسػػػػػػطة إال توقيعيػػػػػػا يمكػػػػػػف ال الجزائيػػػػػػة والعقوبػػػػػػات الضػػػػػػريبة،

 (.1970.) زىراف ، المالية لإلدارة األحياف بعض في توقيعيا يترؾ فقد المالية

 مكافحة التيرب الداخمي:ثالثًا : 

 عمػػػػػى الضػػػػػريبي التيػػػػػرب ظػػػػػاىرة مػػػػػف الحػػػػػد فػػػػػي تسػػػػػاىـ الوقائيػػػػػة اإلجػػػػػراءات مػػػػػف مجموعػػػػػة ىنالػػػػػؾ

 :يمي ما اإلجراءات ىذه ومف الوطني، المستوى

 تحديػػػػػػد مجػػػػػػاؿ فػػػػػػي العامػػػػػػة العبػػػػػػارات عػػػػػػف باالبتعػػػػػػاد وذلػػػػػػؾ الضػػػػػػريبي القػػػػػػانوف صػػػػػػياغة -1

 .االجتياد أو لمتأويؿ واسًعا مجاالً  يدع ال وبشكؿ ، لمضريبة الخاضع الدخؿ

 لػػػػدى يكػػػػوف بحيػػػػث العمميػػػػة الوسػػػػائؿ بتطبيػػػػؽ وذلػػػػؾ البيانػػػػات تجميػػػػع أسػػػػاليب فػػػػي التوسػػػػع -2

 الحقيقػػػػػػي المركػػػػػػز تحديػػػػػػد فػػػػػػي تسػػػػػػاعد التػػػػػػي ةً كافػػػػػػ الضػػػػػػرورية البيانػػػػػػات الماليػػػػػػة الػػػػػػدوائر

 .لممكمؼ

 .المكمفيف مف ممكف عدد ألكبر التجارية الدفاتر مسؾ في التوسع -3
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 والبػػػػػػػػػرام ، لألنظمػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػرورية الوظػػػػػػػػػائؼ بتطػػػػػػػػػوير وذلػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػريبية اإلدارة تطػػػػػػػػػوير -4

 الرغبػػػػػة ولػػػػدييا فعالػػػػة إدارة ىػػػػػي الضػػػػريبية اإلدارة أف المكمفػػػػيف لػػػػػدى القناعػػػػة بحيػػػػث تتولػػػػد

 واإلدارة المػػػػػػواطف بػػػػػػيف النفسػػػػػػي الحػػػػػػاجز كسػػػػػػر يػػػػػػتـ بحيػػػػػػث المكمفػػػػػػيف، التعػػػػػػاوف مػػػػػػع فػػػػػػي

 .الضريبية

 المػػػػػػػػواطنيف تنػػػػػػػػويربيػػػػػػػػا  تيػػػػػػػػدؼ االنتشػػػػػػػػار واسػػػػػػػػعة الضػػػػػػػػريبي لإلعػػػػػػػػالـ بػػػػػػػػرام  إحػػػػػػػػداث -5

 .العاـ بالماؿ التصرؼ بواسطتيا يتـ التي بالطرؽ

 وضػػػػػع مػػػػػف البػػػػػد لػػػػػذلؾ الضػػػػػريبي التيػػػػػرب ظػػػػػاىرة لخطػػػػػورة نظػػػػػًرا عقابيػػػػػة إجػػػػػراءات إيجػػػػػاد -6

 الً مػػػػػث السػػػػػجف عقوبػػػػػة مػػػػػف المتيػػػػػرب المكمػػػػػؼ خػػػػػوؼ ألف وذلػػػػػؾ. وجسػػػػػدية ماليػػػػػة عقوبػػػػػات

 .الضريبي التيرب مف لمتقميؿ رادًعا يشكؿ

 :التيرب الدوليمكافحة رابعًا : 

 ذلػػؾ ومػػع .والػدولي الػداخمي التيػرب مػف كػؿ   تقميػؿ فػي ةسػاعدم السػابقة الوسػائؿتعتبػر 

 :ومنيا الدولي التيرب لمكافحة خاصة إجراءات عدة فينالؾ

 فػي الموجػودة أمالكيػـ تصػريحاتيـ فػي يبينػوا بػأف المكمفػيف تمػـز أف لمدولػة يمكػف  -1

 تتبعيػا فػي يسػاعد ممػا ذلػؾ وغيػر الخػارج، فػي يباشػرونيا التػي النشػاط وأوجػو الخػارج

 .ومراقبتيا

 مػف تتحقػؽ أف كالمصػارؼ الخػارج مػف التحػويالت بتمقػي تقػوـ التػي الجيػات إلػزاـ  -2

 الضػريبة باحتجػاز تقػوـ لمضػرائب يخضػع ممػا أنيػا ثبػت فػيذا التحػويالت، ىػذه طبيعػة

 .المالية الدوائر إلى مباشرة وتوريدىا المقررة
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ف التػي األجنبػي، الصػرؼ عمػى الرقابػة كفػرض العامػة اإلجػراءات بعػض ىنالػؾ  -3  وا 

،  ذلػؾ فػي تسػاعد أنيػا إال الضػريبي، التيػرب محاربػة بغػرض أساسػاً  تفػرض ال كانػت

 .خاصة بصفة التيرب محاربة بو يقصد ما اإلجراءات مف نطاقيا في يتخذ وقد

 منػع طريػؽ عػف تكػوف المكافحػة فػيفالعامػؿ فػي الػبالد  األجنبػي لمعنصػر بالنسػبة  -4

 .وتحصيميا عمييـ المستحقة الضرائب تصفية قبؿ البالد مغادرة مف األجانب

 بػيف أي الشػأف، صػاحبة الػدوؿ بػيف تعاوًنػا تقتضػي فعالػة بصػورة الػدولي التيػرب مكافحػةإف 

 فػي التعػاوف ىػذا تنظػيـ ويػتـ، إلييػا التيريػب يػتـ التػي والػدوؿ منيػا التيػرب يػتـ التػي الػدوؿ

 تعقػد التػي الثنائيػة والمعاىػدات الدوليػة االتفاقػات إطػار فػي أساسػية بصػورة الحاضػر الوقػت

 تتبػادؿ بػأف االتفاقػات ىػذه بموجػب المعنيتػاف الػدولتاف وتمتػـز ، متجػاورتيف دولتػيف بػيف عػادة

 ا،منيػ التيػرب ومنػع وتحصػيميا المختمفػة الضػرائب فػرض فػي تفيػد معمومػات مػف لػدييا مػا

 الدولػػة فػػي رعاياىػػا نشػػاط عمػػى بػػاإلطالع المختصػػة لمػػدوائر االتفاقػػات ىػػذه تسػػمح كمػػا

 تبػادؿ مجػرد التعػاوف ذلػؾ يتجػاوز وقػد الخػارج، إلػى األمػواؿ تيريػب مػف بػذلؾ فتحػد األخػرى

 .الضػػرائب مػػف المتيػػربيف المكمفػػيف وتتبػػع الضػػرائب جبايػػة فػػي المسػػاعدة إلػػى المعمومػػات

 .الضريبي االزدواج تجنب لتنظيـ شاممة االتفاقات ىذه تكوف ما وعادة

 :خامسًا : بساطة النظام الضريبي

 مػػػػػػػػف خالًيػػػػػػػػا يكػػػػػػػػوف وأف المعػػػػػػػػالـ، وواضػػػػػػػػح الً وسػػػػػػػػي بسػػػػػػػػيًطا الضػػػػػػػػريبي النظػػػػػػػػاـ يكػػػػػػػػوف أف يجػػػػػػػب

 مػػػػػػف وضػػػػػػع التػػػػػػي واألىػػػػػػداؼ العامػػػػػػة بالمبػػػػػػادئ اإلخػػػػػػالؿ عػػػػػػدـ بالحسػػػػػػباف األخػػػػػػذ مػػػػػػع التعقيػػػػػػدات

 الػػػػػذي النظػػػػاـ ىػػػػػو األبسػػػػط الضػػػػػريبي والنظػػػػاـ. لمدولػػػػػة العامػػػػة الخزانػػػػػة حػػػػؽ ضػػػػػياع وعػػػػدـ أجميػػػػا،

 ومعرفػػػػة السػػػػجالت، حفػػػػظ مػػػػف كػػػػؿ فػػػػي الوقػػػػت عػػػػف الً فضػػػػ المتمثمػػػػة االلتػػػػزاـ تكػػػػاليؼ مػػػػف يخفػػػػؼ
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 تتطمػػػػػب قػػػػد التػػػػػي والتػػػػدقيؽ المحاسػػػػػبة بمعػػػػايير االلتػػػػػزاـو  الضػػػػريبية، اإلقػػػػػرارات وتحضػػػػير القػػػػوانيف،

 قػػػػػػد التػػػػػػي الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ بقواعػػػػػػد االلتػػػػػػزاـ عمػػػػػػى مسػػػػػػاعدتيـل بخبػػػػػػراء االسػػػػػػتعانة المكمػػػػػػؼ مػػػػػػف

 : (GAO , 2005) الضريبي النظاـ تعقيد زيادة حاؿ في التكاليؼ ىذه زيادة إلى تؤدي

 النظػػػػػاـ تطػػػػػوير فػػػػػي تسػػػػػتعمؿ أف يجػػػػػب التوجيييػػػػػة المبػػػػػادئ مػػػػػف مجموعػػػػػة فػػػػػيف AICPAووفقػػػػػًا ؿ 

 : (AICPA , 2002األبسط وىي : ) الضريبي

 يؤخػػػػػػذ بالحسػػػػػػباف وأف الضػػػػػػريبية، لمسياسػػػػػػة أولػػػػػػي كيػػػػػػدؼ التبسػػػػػػيط إلػػػػػػى ينظػػػػػػر أف يجػػػػػػب -1

  .واإلدارية التشريعية القوانيف تطوير عند

 المػػػػػداخؿ يختػػػػػار أف يجػػػػػب الضػػػػػريبية، السياسػػػػػة أىػػػػػداؼ الضػػػػػريبة مشػػػػػرعو يضػػػػػع عنػػػػػدما -2

 .شفافية واألكثر األبسط

 بػػػػيف العدالػػػػةتحقػػػػؽ  بحيػػػػث والمػػػػاؿ، الوقػػػػت ناحيػػػػة مػػػػف االلتػػػػزاـ تكػػػػاليؼ تخفػػػػض أف يجػػػػب -3

 .الدفع عمى المكمفيف وقدرة الموارد

القريػػػػػب،  المػػػػػدى فػػػػي تعقيػػػػػًدا يزيػػػػد مػػػػػف شػػػػػأنو أف الضػػػػريبي القػػػػػانوف فػػػػي المسػػػػػتمر التغييػػػػر -4

 أف يجػػػػػػب الضػػػػػػريبية القػػػػػػوانيف أف كمػػػػػػا الطويػػػػػػؿ، المػػػػػػدى عمػػػػػػى تبسػػػػػػيًطا حقػػػػػػؽ لػػػػػػو حتػػػػػػى

 السياسػػػػػة فػػػػػي ميمػػػػػة تعػػػػػديالت إلجػػػػػراء الػػػػػدخؿ، حاجػػػػػات فػػػػػي لمجػػػػػاراة التغيػػػػػر فقػػػػػط تتغيػػػػػر

 .الموجودة التعقيدات والتضاربات لتخفيؼ أو الضريبية،

 القػػػػػػػػوانيف الحاليػػػػػػػػة، ضػػػػػػػػمف القانونيػػػػػػػػة والتعػػػػػػػاريؼ المفػػػػػػػػاىيـ فػػػػػػػػي التضػػػػػػػػارب إزالػػػػػػػػة يجػػػػػػػب -5

 .الجديدة القوانيف مفىذا التضارب  تتفادى أف ويجب

 الػػػػالـز التوجيػػػػو وتقػػػػديـ القػػػػانوف تنفيػػػػذ عمػػػػى الضػػػػريبية اإلدارة قػػػػدرة بالحسػػػػباف األخػػػػذ يجػػػػب -6

 المتعمقة بالضرائب. القوانيف تطوير عند لممكمفيف
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 اإلزدواج الضريبي:مكافحة :  سادساً 

 بصػػػػػػػػفة واىتمػػػػػػػػت،  الضػػػػػػػػريبي واالزدواج الضػػػػػػػػريبي التيػػػػػػػػرب بموضػػػػػػػػوع المتحػػػػػػػػدة األمػػػػػػػػـ اىتمػػػػػػػػت

 االزدواج ولتجنػػػػػػػب الضػػػػػػػرائب مػػػػػػػف الػػػػػػػدولي التيػػػػػػػرب لمحاربػػػػػػػة االتفاقػػػػػػػات عقػػػػػػػد بضػػػػػػػرورة خاصػػػػػػػة

 وضػػػػع طريػػػػؽ عػػػػف الػػػػدوؿ بػػػػيف النػػػػوع ىػػػػذا مػػػػف الدوليػػػػة االتفاقػػػػات عقػػػػد تسػػػػييؿ تػػػػـ وقػػػػد الضػػػػريبي،

 ليػػػػا يرجػػػػى مػػػػا كػػػػؿ تحقػػػػؽ لػػػػـ االتفاقػػػػات ىػػػػذه مثػػػػؿ أف يبػػػػدو ذلػػػػؾ ومػػػػع. لػػػػذلؾ نموذجيػػػػة مشػػػػاريع

 أيػػػػػة مػػػػػف أضػػػػػعفت أسػػػػػباب عػػػػػدة إلػػػػػى ذلػػػػػؾ ويرجػػػػػع بسػػػػػيًطا، أو محػػػػػدوًدا أثرىػػػػػا فبقػػػػػي نجػػػػػاح مػػػػػف

 : األسباب ىذه ومف ،إلييا الوصوؿ الممكف مف كاف نتيجة

 بااللتجػػػػػػاء األجنبيػػػػػػة لألمػػػػػػواؿ السػػػػػػماح فػػػػػػي االقتصػػػػػػادية مصػػػػػػمحتيا الػػػػػػدوؿ بعػػػػػػض تجػػػػػػد  -1

 غيرىػػػػا مػػػػع التيػػػػرب لمحاربػػػػة اتفاقيػػػػات عقػػػػد الػػػػدوؿ ىػػػػذه تػػػػرفض أف ومػػػػف الطبيعػػػػي إلييػػػػا،

 ال حتػػػػى إلييػػػػا تػػػػأوي التػػػػي األمػػػػواؿ مػػػػف ضػػػػخمة أربػػػػاح مػػػػف مػػػػا تجنيػػػػو بسػػػػبب الػػػػدوؿ مػػػػف

 معاىػػػػػػػػدات أف والواقػػػػػػػػع .إلييػػػػػػػػا الداخمػػػػػػػػة األمػػػػػػػػواؿرؤوس تحػػػػػػػػرؾ  وجػػػػػػػػو فػػػػػػػػي عقبػػػػػػػػة تقػػػػػػػػؼ

 كػػػػػػاف نطاقيػػػػػػا إذا إال فعالػػػػػػة بصػػػػػػورة منيػػػػػػا الغػػػػػػرض تحقػػػػػػؽ ال الضػػػػػػريبي التيػػػػػػرب مكافحػػػػػػة

 خػػػػػػارج الػػػػػػدوؿ بعػػػػػػض تبقػػػػػػى أف يكفػػػػػػي إذ الػػػػػػدوؿ مػػػػػػف كبيػػػػػػًرا عػػػػػػدًدا تشػػػػػػمؿ بحيػػػػػػث واسػػػػػػًعا

 االتفػػػػػػاؽ يفقػػػػػد ممػػػػػا الػػػػػدوؿ ىػػػػػػذه إلػػػػػى أمػػػػػواليـ إرسػػػػػاؿ المتيربػػػػػػوف يسػػػػػتطيع االتفػػػػػاؽ حتػػػػػى

 تيريػػػػػػب األمػػػػػػواؿ ألصػػػػػػحاب يمكػػػػػػف التػػػػػػي الػػػػػػدوؿ عػػػػػػدد أف ذلػػػػػػؾ يالحػػػػػػظ ومػػػػػػع. فاعميتػػػػػػو

 ازديػػػػػػػاد بسػػػػػػػبب باسػػػػػػػتمرار يتضػػػػػػػاءؿ بالدىػػػػػػػـ الضػػػػػػػرائب فػػػػػػػي مػػػػػػػف تيرًبػػػػػػػا إلييػػػػػػػا أمػػػػػػػواليـ

 .تقريًبا الدوؿ كؿ في الضريبية األعباء

 فييػػػػػا وتػػػػػرى والريبػػػػػة بالشػػػػػؾ مميئػػػػػة نظػػػػػرة المعاىػػػػػدات ىػػػػػذه إلػػػػػى الػػػػػدوؿ مػػػػػف كثيػػػػػر تنظػػػػػر  -2

 التػػػػػػي الحػػػػػػاالت فػػػػػػي وذلػػػػػػؾ والسياسػػػػػػي، االقتصػػػػػػادي وباسػػػػػػتقالليا الدولػػػػػػة بسػػػػػػيادة مساسػػػػػػاً 

 ضػػػػريبية رقابػػػػة األخػػػػرى الدولػػػػة أراضػػػػي عمػػػػى تباشػػػػر بػػػػأف متعاقػػػػدة دولػػػػة لكػػػػؿ فييػػػػا يسػػػػمح



46 

 

 
 
 

 عػػػػػػػادةً  المعاىػػػػػػػدات تتضػػػػػػػمف ولػػػػػػػذلؾ. أمػػػػػػػواليـ عمػػػػػػػى أو فييػػػػػػػا المقيمػػػػػػػيف مواطنييػػػػػػػا عمػػػػػػػى

 مػػػػف ذلػػػػؾ ويقمػػػػؿ الحػػػػاالت، بعػػػػض فػػػػي الرقابػػػػة ىػػػػذه مثػػػػؿ بػػػػرفض دولػػػػة لكػػػػؿ يسػػػػمح شػػػػرطاً 

 .المعاىدات ىذه فاعمية

 أسػػػػرار إفشػػػػاء إلػػػػى تػػػػؤدي قػػػػد واالتفاقػػػػات المعاىػػػػدات ىػػػػذه مثػػػػؿ أف الػػػػدوؿ مػػػػف كثيػػػػر تػػػػرى  -3

 وباقتصػػػػػػادىا بيػػػػػػا يضػػػػػػر ممػػػػػػا المينيػػػػػػة أو الصػػػػػػناعية أو التجاريػػػػػػة أو الخاصػػػػػػة المكمفػػػػػػيف

 االعتػػػػػراض ليػػػػػذا تفادًيػػػػػا العػػػػػادة جػػػػػرت وقػػػػػد. فييػػػػػا طرفًػػػػػا الػػػػػدخوؿ تػػػػػرفض ولػػػػػذلؾ القػػػػػومي،

 ال أسػػػػػػػراراً  المتبادلػػػػػػػة المعمومػػػػػػات تكػػػػػػػوف أف التيػػػػػػرب مكافحػػػػػػػة اتفاقػػػػػػػات فػػػػػػي الػػػػػػػنص عمػػػػػػى

 األحػػػػػػواؿ مػػػػػػف حػػػػػػاؿ   بػػػػػػأي يجػػػػػػوز ال انػػػػػػو وعمػػػػػػى ىيئػػػػػػة، أو شػػػػػػخص ألي إفشػػػػػػاؤىا يجػػػػػػوز

 النشػػػػػػػاط أو الصػػػػػػػناعة أو بالتجػػػػػػػارة متعمقػػػػػػػة أسػػػػػػػرار كشػػػػػػػؼ شػػػػػػػأنيا مػػػػػػػف معمومػػػػػػػات تقػػػػػػػديـ

 الشػػػػػػػروط ىػػػػػػػذه مثػػػػػػػؿ أف شػػػػػػػؾ وال،  الػػػػػػػ ... التجاريػػػػػػػة األسػػػػػػػاليب أو المينػػػػػػػي أو التجػػػػػػػاري

 .واالتفاقات المعاىدات ىذه فاعمية مف تقمؿ

 اإلدارة كفػػػػػاءة وعمػػػػى الضػػػػػريبي النظػػػػاـ عمػػػػػى يتوقػػػػؼ التيػػػػرب مكافحػػػػػة فػػػػي الطػػػػػرؽ ىػػػػذه نجػػػػاح إف

 لػػػػػـ إذا منيػػػػػا المرجػػػػػوة النتػػػػػائ  تعطػػػػػي ال األسػػػػػاليب ىػػػػػذه أف كمػػػػػا ، القػػػػػانوف تطبيػػػػػؽ فػػػػػي الضػػػػػريبية

 .وحقوقيـ بواجباتيـ المكمفيف لتوعية بحممة تقترف

 الضريبي الوعي : نشر بعاً سا

ػػػػػػر  حػػػػػػؽ ومشػػػػػػروعية وطبيعتيػػػػػػا بالضػػػػػػريبة المػػػػػػواطنيف تعريػػػػػػؼ خػػػػػػالؿ مػػػػػػف الضػػػػػػريبي الػػػػػػوعي ينش 

 المكمػػػػؼ يقتنػػػػع بحيػػػػث المختمفػػػػة، اإلعػػػػالـ وسػػػػائؿ خػػػػالؿ مػػػػف إنفاقيػػػػا ووجػػػػوه فػػػػي جبايتيػػػػا، الدولػػػػة

 يخػػػػػػدـ بمػػػػػػا العػػػػػػاـ، اإلنفػػػػػػاؽ ترشػػػػػػيد السػػػػػػمطة مػػػػػػف يتطمػػػػػػب وىػػػػػػذا عميػػػػػػو، الضػػػػػػريبة المترتبػػػػػػة بػػػػػػدفع
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 وخػػػػػػدمات منػػػػػػافع بشػػػػػػكؿ عميػػػػػػو تعػػػػػػود الضػػػػػػريبة بػػػػػػأف شػػػػػػعر المكمػػػػػػؼي بحيػػػػػػث العامػػػػػػة، المصػػػػػػمحة

 (.2010) ميايني ، وآخروف ،  مباشرة غير أو مباشرة

 :الضريبية التشريعات : مراجعةثامناً 

 مػػػػػع واتسػػػػػاقو الصػػػػػياغة حسػػػػػف مثػػػػػؿ الصػػػػػفات مػػػػػف بمجموعػػػػػة الضػػػػػريبي التشػػػػػريع يتمتػػػػػع أف يجػػػػػب

 يتضػػػػمف ال بحيػػػػث ومترابًطػػػػا ومتناغًمػػػػا جيػػػػًدا إعػػػػداًدا إعػػػػداده يجػػػػب ث ػػػػـ ومػػػػف الوضػػػػع االقتصػػػػادي،

 الوقائيػػػػػة اإلجػػػػػراءات إلػػػػػى المجػػػػػوء يجػػػػػب ث ػػػػػـ ومػػػػػف المسػػػػػاواة، وعػػػػػدـ مجػػػػػااًل لمتيػػػػػرب تتػػػػػرؾ ثغػػػػػرات

 سػػػػػػػرعة يحقػػػػػػػؽ ممػػػػػػػا وجبايتيػػػػػػػا الضػػػػػػػرائب بتحقيػػػػػػػؽ المتعمقػػػػػػػة األحكػػػػػػػاـ القانونيػػػػػػػة بتعػػػػػػػديؿ المتمثمػػػػػػػة

 (.2008) قطاونة ،  لمتيرب. يترؾ مجاالً  وال وجبايتيا الضريبة تحقؽ

 : تحقيق العدالة الضريبية تاسعاً 

 ال المبػػػػػدأ ىػػػػػذا ولتحقيػػػػػؽ الضػػػػػريبي، التيػػػػػرب مكافحػػػػػة طرائػػػػػؽ أىػػػػػـ مػػػػػف العدالػػػػػة مبػػػػػدأ تحقيػػػػػؽ يعػػػػػد

 (:2010) ميايني ، وآخروف ،  منيا والسبؿ اإلجراءات مف مف مجموعة بد

 الضػػػػػػريبي المكمػػػػػػؼ يشػػػػػػعر وال جميعيػػػػػػا، الػػػػػػدخوؿ تصػػػػػػيب بحيػػػػػػث: الضػػػػػػريبة شػػػػػػمولية 

 .الضريبة يدفع وال يحقؽ إيرادات مف ىناؾ أف

 ال حتػػػػػػى مرتفػػػػػػع وغيػػػػػػر معقػػػػػػوالً  الضػػػػػػريبة معػػػػػػدؿ يكػػػػػػوف أف يجػػػػػػب: الضػػػػػػريبة معػػػػػػدؿ 

 .الضريبة دفع مف التيرب إلى يدفعو مما المكمؼ، في نفسية سمبًيا أثًرا يترؾ

 دقيقػػػػػة دراسػػػػػة مدروسػػػػػة الضػػػػػريبية اإلعفػػػػػاءات تكػػػػػوف أف يجػػػػػب: الضػػػػػريبية اإلعفػػػػػاءات 

 إلػػػػػػى وتػػػػػػؤدي أخػػػػػػرى، فئػػػػػػات حسػػػػػػاب عمػػػػػػى األشػػػػػػخاص بعػػػػػػض يفيػػػػػػد منيػػػػػػا ال بحيػػػػػػث

 .الضريبة دفع مف التيرب
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 االجتماعيػػػػػػػة الحالػػػػػػػة الضػػػػػػػرائب تراعػػػػػػػي أف يجػػػػػػػب: الضػػػػػػػريبة شخصػػػػػػػية بمبػػػػػػػدأ األخػػػػػػذ 

 .الدفع عمى القدرة واألخذ بمبدأ لممكمؼ،

 الػػػػػدوائر المحاسػػػػػبية الػػػػػدفاتر تسػػػػػاعد ِإذ: تجاريػػػػػة دفػػػػػاتر مسػػػػػؾ عمػػػػػى المكمفػػػػػيف تشػػػػػجيع 

 التيػػػػػرب مػػػػػف الحػػػػػد عمػػػػى يسػػػػػاعد ممػػػػػا دقيقًػػػػػا، تحديػػػػًدا المكمفػػػػػيف أربػػػػػاح تحديػػػػػدب الماليػػػػة

 .الضريبي

 أف الضػػػػػػػريبي التشػػػػػػػريع عمػػػػػػػى يجػػػػػػػب: الدولػػػػػػػة فػػػػػػػي المختمفػػػػػػػة الجيػػػػػػػات بػػػػػػػيف التػػػػػػػرابط 

 مػػػػػف جميعيػػػػػا بػػػػالمكمفيف الخاصػػػػػة البيانػػػػات عمػػػػػى بالحصػػػػػوؿ الضػػػػريبيةلػػػػػإلدارة  يسػػػػمح

 تعػػػػػرؼ عمػػػػػى يسػػػػػاعدىا بحيػػػػػث ومنػػػػػتظـ دوري الدولػػػػػة وبشػػػػػكؿ فػػػػػي المختمفػػػػػة الجيػػػػػات

 .لمتيرب الضريبي حًدا ويضع جميعيا، المكمؼ نشاطات

 تػػػػػػػدعيـ خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػف األمػػػػػػػر ىػػػػػػػذا ويتحقػػػػػػػؽ: الضػػػػػػػريبي اإلداري الجيػػػػػػػازأداء  تحسػػػػػػػيف 

 الماليػػػػػػػة، اإلدارة فػػػػػػػي العػػػػػػػامميف كفػػػػػػػاءة ورفػػػػػػػع الحديثػػػػػػػة، لوسػػػػػػػائؿبا الضػػػػػػػريبي الجيػػػػػػػاز

 المستمر. العممي بالتدريب واالىتماـ

 جػػػػـر يرتكػػػػب مػػػػف كػػػػؿ عمػػػػى العقوبػػػػات وتشػػػػديد المتيػػػػربيف جػػػػزاءات فػػػػي النظػػػػر إعػػػػادة 

 .التيرب الضريبي
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 الفصل الرابع

 األزمةفترة  التيرب الضريبي في سورية خالل

 )دراسة تحميمية(

 مقدمة:

والرسػػػػػـو إحػػػػدى أكثػػػػػر القضػػػػػايا التػػػػػي طرحػػػػت إشػػػػػكاليات كثيػػػػػرة فػػػػػي مجػػػػػرى الضػػػػػرائب تعػػػػد قضػػػػػية 

، حيػػػػػث تميػػػػػز النظػػػػػاـ الضػػػػػريبي السػػػػػوري بترىمػػػػػو وقدمػػػػػو سػػػػػورية عمػػػػػؿ الحكومػػػػػات المتعاقبػػػػػة فػػػػػي 

واعتمػػػػػاده عمػػػػػى القػػػػػوانيف والتشػػػػػريعات الضػػػػػريبية التػػػػػي وضػػػػػعت خػػػػػالؿ العقػػػػػود األولػػػػػى مػػػػػف القػػػػػرف 

 .خة منياالماضي أو تمؾ المستنس

لسياسػػػػػػػة الماليػػػػػػػة والضػػػػػػػػريبية لػػػػػػػـ تكػػػػػػػف جديػػػػػػػة والنظػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػريبي المطبػػػػػػػؽ نسػػػػػػػػخة لػػػػػػػوحظ أف او 

ال يوجػػػػػػػد حتػػػػػػى اليػػػػػػـو أي تعػػػػػػػديؿ أو إلغػػػػػػاء لنظػػػػػػػاـ و ، 1949مشػػػػػػوىة لمقػػػػػػانوف الضػػػػػػػريبي لمعػػػػػػاـ 

 .الضرائب النوعية وبذلؾ ال يمكف تحقيؽ حصيمة ضريبية

 االقتصػػػػػػػػاد داخػػػػػػػػؿ الماليػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػات مقومػػػػػػػػات أىػػػػػػػػـ أحػػػػػػػػد الضػػػػػػػػريبية السياسػػػػػػػػة تشػػػػػػػػكؿ وحيػػػػػػػػث

 ىػػػػػذا فػػػػػي اتخػػػػػذتيا التػػػػػي الخطػػػػػوات فػػػػػي مميػػػػػاً  النظػػػػػر السػػػػػورية الحكومػػػػػة عمػػػػػى لزامػػػػػاً  كػػػػػاف الػػػػػوطني

 العامػػػػػػة الموازنػػػػػػة مػػػػػػوارد بػػػػػػيف أىميػػػػػػة األكثػػػػػػر المػػػػػػورد الضػػػػػػريبية اإليػػػػػػرادات تشػػػػػػكؿ حيػػػػػػث السػػػػػػياؽ،

 فييػػػػا تعػػػػاني التػػػػي الظػػػػروؼ ىػػػػذه مثػػػػؿ فػػػػي وخاصػػػػة ليػػػػا اإلنفاقيػػػػة القػػػػدرة مػػػػف ترفػػػػع والتػػػػي لمدولػػػػة

 مػػػػػف وحرمانيػػػػػا اإلنتػػػػػاج توقػػػػػؼ نتيجػػػػػة الماليػػػػػة مواردىػػػػػا فػػػػػي كبيػػػػػر تراجػػػػػع مػػػػػف السػػػػػورية الحكومػػػػػة

 .والسياحة الخارجية التجارة وموارد النفطية الموارد
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 المبحث األول

 األزمة فترة لتحصيالت الضريبية في سورية خاللا

 مػػػػػف الكثيػػػػػر تحػػػػػديث عمػػػػػى األزمػػػػػة سػػػػػبقت التػػػػػي القميمػػػػػة السػػػػػنوات فػػػػػي السػػػػػورية الحكومػػػػػةعممػػػػػت 

 باتخػػػػػػػاذ األزمػػػػػػػة سػػػػػػػنوات خػػػػػػػالؿ قامػػػػػػػت كمػػػػػػػا الضػػػػػػػريبي النظػػػػػػػاـ إدارة بطريقػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػة القػػػػػػػوانيف

 فػػػػػػي تركػػػػػػزت الماليػػػػػػة والرسػػػػػػوـ الضػػػػػػرائب إيػػػػػػرادات حجػػػػػػـ تحسػػػػػػيف حػػػػػػوؿ اإلجػػػػػػراءات مػػػػػػف العديػػػػػػد

 المعيشػػػػػػػية الحيػػػػػػػاة عمػػػػػػػى ليػػػػػػػا إيجابيػػػػػػػة آثػػػػػػػار أيػػػػػػػة نمحػػػػػػػظ لػػػػػػػـ أننػػػػػػػا إال المباشػػػػػػػرة، غيػػػػػػػر الضػػػػػػػرائب

 وزادت االرتفػػػػػاع فػػػػػي الضػػػػػرورية والخػػػػػدمات السػػػػػمع أسػػػػػعار اسػػػػػتمرت فقػػػػػد الػػػػػبالد فػػػػػي واالقتصػػػػػادية

 . الشرائية قدراتيـ تراجع مف أصالً  يعانوف الذيف المواطنيف عمى المعيشية الضغوط

 ىػػػػػذا فػػػػػي العمػػػػػؿ إيقػػػػػاع ضػػػػػبط عمػػػػػى قػػػػػدرتيا بعػػػػػدـ سػػػػػوريا فػػػػػي الضػػػػػريبية اإلدارة تميػػػػػزت وطالمػػػػػا

 الحيػػػػػػاة فػػػػػػي دورىػػػػػػا يومػػػػػػاً  الضػػػػػػريبة تػػػػػػؤد لػػػػػػـ حيػػػػػػث معػػػػػػًا، والشػػػػػػعب لمدولػػػػػػة اليػػػػػػاـ المػػػػػػالي الجانػػػػػػب

 الػػػػػػػػػوطني االقتصػػػػػػػػػاد داخػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػتثمار صػػػػػػػػػعيد عمػػػػػػػػػى وال لممػػػػػػػػػواطنيف والمعاشػػػػػػػػػية االقتصػػػػػػػػػادية

) محمػػػػد ،  .لمخزينػػػػة مػػػػالي كمػػػػورد وظيفتيػػػػا مػػػػف أكثػػػػر تػػػػؤد لػػػػـ فيػػػػي وبالتػػػػالي توطينػػػػو أو وتوجييػػػػو

2016 ) 

 الحقيقيػػػػػة واألربػػػػػاح الػػػػػدخؿ كضػػػػػريبة المباشػػػػػرة الضػػػػػرائب بػػػػػيف والرسػػػػػوـ الضػػػػػرائب إيػػػػػرادات وتنقسػػػػػـ

 ورسػػػػػػـ الطػػػػػػابع ورسػػػػػػـ الجمركيػػػػػػة كالرسػػػػػػوـ المباشػػػػػػرة غيػػػػػػر والرسػػػػػػوـ واألجػػػػػػور الرواتػػػػػػب وضػػػػػػريبة

  .االستيالكي اإلنفاؽ

 اإليػػػػػػػػرادات حصػػػػػػػػيمة بتواضػػػػػػػػع دائػػػػػػػػـ شػػػػػػػػبو بشػػػػػػػػكؿ الدولػػػػػػػػة فػػػػػػػػي العامػػػػػػػػة الموازنػػػػػػػػات تميػػػػػػػػزت وقػػػػػػػػد

 تػػػػػأتي العامػػػػػة اإليػػػػػرادات حجػػػػػـ مػػػػػف% 35 نسػػػػػبة أحواليػػػػػا أحسػػػػػف فػػػػػي تبمػػػػػ  ولػػػػػـ فييػػػػػا الضػػػػػريبية
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 تفػػػػػػرض التػػػػػػي والضػػػػػػرائب واألجػػػػػػور الرواتػػػػػػب وضػػػػػػريبة المقطػػػػػػوع الػػػػػػدخؿ ضػػػػػػرائب مػػػػػػف معظميػػػػػػا

 .عالية وتكاليؼ قميمة بحصيمة وتتميز العاـ القطاع ومؤسسات شركات عمى

 مػػػػػف والرسػػػػػوـ الضػػػػػرائب نسػػػػػبة ارتفػػػػػاع عػػػػػدـ األزمػػػػػة قبػػػػػؿ مػػػػػا سػػػػػنوات شػػػػػيدتمػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرى 

 الضػػػػػريبي العػػػػػبء أف مػػػػػف الػػػػػرغـ فعمػػػػػى لمدولػػػػػة العامػػػػػة الموازنػػػػػة إيػػػػػرادات مػػػػػف وال المحمػػػػػي النػػػػػات 

 تصػػػػػؿ لػػػػػـ الضػػػػػريبية التحصػػػػػيالت أف إال اإلجمػػػػػالي المحمػػػػػي النػػػػػات  مػػػػػف% 20 مػػػػػف أكثػػػػػر يشػػػػػكؿ

 .األحواؿ أحسف في منو% 11 مف أكثر

 بقػػػػػي بينمػػػػػا المحػػػػػدود الػػػػػدخؿ أصػػػػػحاب عنػػػػػد الضػػػػػريبية المطػػػػػارح بتركػػػػػز ذلػػػػػؾ فػػػػػي السػػػػػبب ويعػػػػػود

 بػػػػػؿ مػػػػػنيـ ورسػػػػػوـ ضػػػػػرائب تحصػػػػػيمو يجػػػػػب مػػػػػا تحصػػػػػيؿ عػػػػػف بعيػػػػػديف العميػػػػػا الػػػػػدخوؿ أصػػػػػحاب

 .بتخر أو بشكؿ عمييـ المستحقة المبال  دفع مف التيرب حاولوا طالما

 السػػػػػػػنوات خػػػػػػػالؿ اإلجمػػػػػػػالي المحمػػػػػػػي النػػػػػػػات  فػػػػػػػي الخػػػػػػػاص القطػػػػػػػاع مسػػػػػػػاىمة نسػػػػػػػبة بمغػػػػػػػت فقػػػػػػػد

 ىػػػػػػذا سػػػػػػدده مػػػػػػا نسػػػػػػبة بمغػػػػػػت حػػػػػػيف فػػػػػػي% 65 بالمتوسػػػػػػط األزمػػػػػػة حػػػػػػدوث سػػػػػػبقت التػػػػػػي الخمػػػػػػس

 .اإلجمالي المحمي النات  مف تقريباً % 2 بالمتوسط ورسوـ ضرائب مف القطاع

 ولػػػػـ الفتػػػػرة نفػػػػس خػػػػالؿ بالمتوسػػػػط% 4 عػػػػف تزيػػػػد نسػػػػبة سػػػػدد الػػػػذي العػػػػاـ القطػػػػاع مػػػػع وبالمقارنػػػػة

 التيػػػػرب حجػػػػـ نمحػػػػظ أف نسػػػػتطيع ىنػػػػا مػػػػف% 35 مػػػػف أكثػػػػر اإلجمػػػػالي النػػػػات  فػػػػي مسػػػػاىمتو تبمػػػػ 

 فػػػػػي يسػػػػػتخدـ أف يمكػػػػػف كػػػػػاف ماليػػػػػة مػػػػػوارد مػػػػػف العامػػػػػة الخزينػػػػػة حرمػػػػػاف ومػػػػػدى القػػػػػائـ الضػػػػػريبي

 دائمػػػػػاً  كانػػػػػت سػػػػػوريا فػػػػػي الضػػػػػريبية التحصػػػػػيالت حجػػػػػـ أف القػػػػػوؿ يمكننػػػػػاوعميػػػػػو  .نفقاتيػػػػػا تغطيػػػػػة

 الخزينػػػػػػة إيػػػػػػرادات مػػػػػػف% 35 نسػػػػػػبة األحػػػػػػواؿ أحسػػػػػػف فػػػػػػي تشػػػػػػكؿ لػػػػػػـ فيػػػػػػي الػػػػػػدنيا حػػػػػػدودىا فػػػػػػي

،  %90 نسػػػػبة متطػػػػورة ضػػػػريبية بأنظمػػػػة تتمتػػػػع التػػػػي البمػػػػداف فػػػػي تصػػػػؿ حػػػػيف فػػػػي لمدولػػػػة العامػػػػة

 منيػػػػػا دفػػػػػع سػػػػػورية ليػػػػػرة مميػػػػػار 364 الضػػػػػريبية التحصػػػػػيالت حجػػػػػـ بمػػػػػ  مػػػػػثالً  2008 عػػػػػاـ ففػػػػػي
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 وزارة أف مػػػػػػػف الػػػػػػػرغـ عمػػػػػػى فقػػػػػػػط% 9.3 نسػػػػػػػبة شػػػػػػكمت ليػػػػػػػرة مميػػػػػػػار 34 مبمػػػػػػ  الخػػػػػػػاص القطػػػػػػاع

 المنظومػػػػػة تغييػػػػػر خالليػػػػػا مػػػػػف حاولػػػػػت 2007 لغايػػػػػة تشػػػػػريع 100 مػػػػػف أكثػػػػػر استصػػػػػدرت الماليػػػػػة

 لمضػػػػػػرائب العامػػػػػػة الييئػػػػػػة المػػػػػػذكور العػػػػػػاـ نيايػػػػػػة فػػػػػػي أحػػػػػػدثت أنيػػػػػػا كمػػػػػػا سػػػػػػوريا فػػػػػػي الضػػػػػػريبية

 النػػػػػوعي التقسػػػػػيـ مػػػػػف فنقمتيػػػػػا الضػػػػػرائب إدارة فػػػػػي حديثػػػػػة أسػػػػػاليب اعتمػػػػػاد حاولػػػػػت كمػػػػػا والرسػػػػػوـ

 بيػػػػػػا يكمػػػػػػؼ ضػػػػػػريبة لكػػػػػػؿ ممػػػػػػؼ مػػػػػػف بػػػػػػدال مكمػػػػػػؼ لكػػػػػػؿ واحػػػػػػد ممػػػػػػؼ أي الػػػػػػوظيفي التقسػػػػػػيـ إلػػػػػػى

 التحصػػػػػػػػيؿ قاعػػػػػػػػدة توسػػػػػػػػيع مقابػػػػػػػػؿ المنخفضػػػػػػػػة الضػػػػػػػػريبة مبػػػػػػػػدأ اعتمػػػػػػػػدت أنيػػػػػػػػا كمػػػػػػػػا المكمػػػػػػػػؼ،

 المتحصػػػػػػػالت حجػػػػػػػـ تحسػػػػػػػيف فػػػػػػػي قمػػػػػػػيالً  سػػػػػػػاىـ ممػػػػػػػا نسػػػػػػػبيا تخفػػػػػػػيض حسػػػػػػػاب عمػػػػػػػى الضػػػػػػػريبي

 .الالحقة الفترة خالؿ الضريبية

 لمدولػػػػػػة الضػػػػػػريبية التحصػػػػػػيالت حجػػػػػػـ فػػػػػػي الكبيػػػػػػر التراجػػػػػػع إلػػػػػػى المصػػػػػػادر مػػػػػػف العديػػػػػػد تشػػػػػػيرو 

 كامػػػػػؿ عمػػػػػى تسػػػػػيطر فيػػػػػو الدولػػػػػة كانػػػػػت والػػػػػذي 2011 عػػػػػاـ اسػػػػػتثنيا مػػػػػا إذا األزمػػػػػة فتػػػػػرة خػػػػػالؿ

 منيػػػػا) سػػػػورية ليػػػػرة مميػػػػار 405 حػػػػوالي الضػػػػريبية اإليػػػػرادات فيػػػػو بمغػػػػت والػػػػذي السػػػػورية األراضػػػػي

( الضػػػػػػريبي التحصػػػػػيؿ مػػػػػف% 80 يقػػػػػارب مػػػػػػا حاليػػػػػاً  تػػػػػدفع التػػػػػي دمشػػػػػػؽ ماليػػػػػة مػػػػػف مميػػػػػار 150

 ثػػػػػػػـ مميػػػػػػػار 164 حػػػػػػػوالي إلػػػػػػػى 2013 العػػػػػػػاـ فػػػػػػي لتػػػػػػػنخفض الماليػػػػػػػة وزارة فػػػػػػػي مصػػػػػػػادر بحسػػػػػػب

 365 حػػػػػػػوالي أي 2015 عػػػػػػػاـ مميػػػػػػػار 200 وتجػػػػػػػاوزت 2014 عػػػػػػػاـ مميػػػػػػػار 186 إلػػػػػػػى وصػػػػػػػمت

 أكثػػػػػػر يشػػػػػػكؿ ال الػػػػػػرقـ وىػػػػػػذا .المػػػػػػذكور العػػػػػػاـ فػػػػػػي الصػػػػػػرؼ سػػػػػػعر وسػػػػػػطي بحسػػػػػػب دوالر مميػػػػػوف

 مقػػػػػػػػدرة األزمػػػػػػػػة السػػػػػػػػابقة السػػػػػػػػنوات فػػػػػػػػي الضػػػػػػػػريبية التحصػػػػػػػػيالت حجػػػػػػػػـ وسػػػػػػػػطي مػػػػػػػػف% 6 مػػػػػػػػف

 .بػالدوالر

 الجديػػػػدة والرسػػػػوـ المباشػػػػرة غيػػػػر الضػػػػرائب مػػػػف الكثيػػػػر الضػػػػريبية اإلدارة فػػػػرض مػػػػف الػػػػرغـ وعمػػػػى

 بمغػػػػػػػت فمػػػػػػػثالً  كبيػػػػػػػر بشػػػػػػػكؿ انخفضػػػػػػػت الضػػػػػػػريبية التحصػػػػػػػيالت أف إال األزمػػػػػػػة، سػػػػػػػنوات خػػػػػػػالؿ

 عػػػػػػػاـ مػػػػػػػف األوؿ النصػػػػػػػؼ خػػػػػػػالؿ االسػػػػػػػتيالكي اإلنفػػػػػػػاؽ رسػػػػػػػـ مػػػػػػػف العامػػػػػػػة الخزينػػػػػػػة تحصػػػػػػػيالت
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 الػػػػػػرقـ ىػػػػػػذا وبمقارنػػػػػػة فقػػػػػػط، دوالر مميػػػػػػوف 26 يعػػػػػػادؿ مػػػػػػا أي فقػػػػػػط ليػػػػػػرة مميػػػػػػار 13 مبمػػػػػػ  2015

% 57 تقػػػػارب بنسػػػػبة انخفاضػػػػاً  نالحػػػػظ ليػػػػرة مميػػػػار 30 حػػػػوالي 2011 عػػػػاـ مػػػػف الفتػػػػرة نفػػػػس مػػػػع

ذا  يعػػػػػادؿ فيػػػػػو ليػػػػػرة 50 آنػػػػػذاؾ الصػػػػػرؼ سػػػػػعر بحسػػػػػب الػػػػػدوالر إلػػػػػى األخيػػػػػر الػػػػػرقـ حولنػػػػػا مػػػػػا وا 

 الدولػػػػػػة مػػػػػػوارد يمػػػػػػتيـ الحاصػػػػػػؿ التضػػػػػػخـ بػػػػػػأف المصػػػػػػيبة حجػػػػػػـ يتضػػػػػػح وىنػػػػػػا دوالر مميػػػػػػوف 600

 أي أف يعنػػػػػػػي وىػػػػػػػذا% 95.5 مػػػػػػػف أكثػػػػػػػر االنخفػػػػػػػاض معػػػػػػػدؿ يبمػػػػػػػ  حيػػػػػػػث ىػػػػػػػوادة بػػػػػػػدوف الماليػػػػػػػة

 .العامة الخزينة لدى الضريبي التحصيؿ في تحسنا بالضرورة يعني ال المجرد بالرقـ تحسف

 :ويعود تراجع حجـ اإليرادات الضريبية خالؿ فترة األزمة إلى أسباب عديدة نذكر منيا

 المنػػػػػاطؽ مػػػػػف الكثيػػػػػر خػػػػػروج نتيجػػػػػة والرسػػػػػوـ الضػػػػػرائب مػػػػػف الدولػػػػػة حصػػػػػيمة تراجػػػػػع 

 فػػػػػػي االقتصػػػػػػادية األنشػػػػػػطة عمػػػػػػى الضػػػػػرائب حصػػػػػػيمة واقتصػػػػػػار سػػػػػػيطرتيا تحػػػػػػت مػػػػػف

 توقػػػػؼ ثانيػػػػة جيػػػػة ومػػػػف جيػػػػة، مػػػػف ىػػػػذا فقػػػػط لسػػػػيطرتيا تخضػػػػع التػػػػي المنػػػػاطؽ تمػػػػؾ

 اإلنتػػػػاج دائػػػػرة مػػػػف وخروجيػػػػا العمػػػػؿ عػػػػف االقتصػػػػادية والمنشػػػػتت المعامػػػػؿ مػػػػف الكثيػػػػر

 المطػػػػارح مػػػػف قمػػػػص الػػػػذي األمػػػػر الصػػػػراع أطػػػػراؼ بػػػػيف المسػػػػمحة المواجيػػػػات بسػػػػبب

 .لمدولة الضريبية

 الخارجيػػػػػػػة التجػػػػػػػارة حجػػػػػػػـ تراجػػػػػػػع نتيجػػػػػػػة لمدولػػػػػػػة الرسػػػػػػػـو الجمركيػػػػػػػة حصػػػػػػػيمة تراجػػػػػػػع 

 الضػػػػػػػػرورية المسػػػػػػػػتمزمات عمػػػػػػػػى واقتصػػػػػػػػارىا خاصػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتوردات حجػػػػػػػػـ وانخفػػػػػػػػاض

 فقػػػػػػػدت كمػػػػػػػا السػػػػػػػورية الحكومػػػػػػػة انتيجتيػػػػػػػا التػػػػػػػي المسػػػػػػػتوردات ترشػػػػػػػيد سياسػػػػػػػة وفػػػػػػػؽ

 الحدوديػػػػػة المعػػػػػابر عمػػػػػى السػػػػػيطرة فقػػػػػدانيا نتيجػػػػػة الترانزيػػػػػت رسػػػػػوـ حصػػػػػيمة الحكومػػػػػة

 .ىامة مالية موارد مف الخزينة حـر الذي األمر المجاورة الدوؿ مع
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 الخػػػػػػػدمات تقػػػػػػػديـ بػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى المفروضػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػة الرسػػػػػػػوـ حصػػػػػػػيمة حجػػػػػػػـ تراجػػػػػػػع 

 تحػػػػػػػت مػػػػػػػف المنػػػػػػػاطؽ مػػػػػػػف العديػػػػػػػد خػػػػػػػروج نتيجػػػػػػػة والميػػػػػػػاه الكيربػػػػػػػاء كرسػػػػػػػوـ العامػػػػػػػة

 .السورية المناطؽ غالبية في تسديدىا عف المواطنيف امتناع أو سيطرتيا

 بيػػػػػػدؼ األزمػػػػػػة فتػػػػػػرة خػػػػػػالؿ الضػػػػػػريبية والتشػػػػػػريعات القػػػػػػوانيف مػػػػػػف العديػػػػػػد استصػػػػػػدار 

 المعيشػػػػػػػػي الواقػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى تػػػػػػػػؤثر لػػػػػػػػـ أنيػػػػػػػػا إال لمدولػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة الخزينػػػػػػػػة واردات زيػػػػػػػػادة

 الضػػػػػرورية والخػػػػػدمات السػػػػػمع أسػػػػػعار ارتفػػػػػاع مػػػػػف يعػػػػػانوف زالػػػػػوا مػػػػػا الػػػػػذيف لممػػػػػواطنيف

 .واالتصاالت والمواصالت والمحروقات واألدوية الغذائية المواد وخاصة

 المكمفػػػػػػيف كبػػػػػػار تطػػػػػػاؿ لػػػػػػـ أنيػػػػػػا إال الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ فػػػػػػي التعػػػػػػديالت بعػػػػػػض إجػػػػػػراء 

 النظػػػػػاـ وتخمػػػػػؼ اإلداري والفسػػػػػاد المػػػػػالي الجيػػػػػاز ضػػػػػعؼ بسػػػػػبب الثػػػػػروات وأصػػػػػحاب

 رفػػػػػػػع تػػػػػػػـ حيػػػػػػػث المطمػػػػػػػوب المسػػػػػػػتوى دوف الضػػػػػػػريبية الحاصػػػػػػػالت لتبقػػػػػػػى الضػػػػػػػريبي

% 22 إلػػػػػػػى 2006 عػػػػػػػاـ% 19.5 كانػػػػػػػت التػػػػػػػي الشخصػػػػػػػي الػػػػػػػدخؿ ضػػػػػػػريبة معػػػػػػػدؿ

 بنسػػػػػػػبة الضػػػػػػػريبية التحصػػػػػػيالت زيػػػػػػػادة إلػػػػػػػى التعػػػػػػديالت ىػػػػػػػذه ادت وقػػػػػػػد 2014 عػػػػػػاـ

 2014 العػػػػػاـ مػػػػػف الفتػػػػػرة بػػػػػنفس مقارنػػػػػة 2015 العػػػػػاـ مػػػػػف األوؿ النصػػػػػؼ فػػػػػي% 40

 مباشػػػػػػػرة ورسػػػػػػػوـ ضػػػػػػػرائب مميػػػػػػػار 51.5 منيػػػػػػػا سػػػػػػػورية ليػػػػػػػرة مميػػػػػػػار 106.6 ولتبمػػػػػػػ 

 .مباشرة غير ورسوـ ضرائب مميار 55.1و

 المبحث الثاني

 األزمةفترة حجم التيرب الضريبي في سورية خالل 

 التيػػػػػرب حجػػػػػـ تػػػػػزاؿ ومػػػػػا كانػػػػػت الضػػػػػرائب موضػػػػػوع فػػػػػي وسػػػػػمبية أىميػػػػػة األكثػػػػػر المسػػػػػألة تعتبػػػػػر

 حجػػػػـ بػػػػأف القػػػػوؿ يمكػػػػف بػػػػؿ وخالليػػػػا لألزمػػػػة السػػػػابقة السػػػػنوات فػػػػي سػػػػوريا فػػػػي الكبيػػػػر الضػػػػريبي
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 بػػػػأكثر لػػػػو المقػػػػدرة القيمػػػػة رفػػػػع ممػػػػا األزمػػػػة سػػػػنوات خػػػػالؿ ممحػػػػوظ بشػػػػكؿ ازداد الضػػػػريبي التيػػػػرب

 الماليػػػػػة فػػػػػي خبػػػػػراء بحسػػػػػب والجمركػػػػػي الضػػػػػريبي التيػػػػػرب بػػػػػيف مػػػػػا موزعػػػػػة ليػػػػػرة مميػػػػػار 400 مػػػػػف

 :الضريبي التيرب موضوع في جداً  ىاميف جانبيف عمى التركيز يمكف وىنا والضرائب

 الخزينػػػػػػة ويحػػػػػػـر ضػػػػػخمة مبػػػػػػال  يشػػػػػكؿ ضػػػػػػئيمة بنسػػػػػػب ولػػػػػو المكمفػػػػػػيف كبػػػػػار تيػػػػػػرب أف:  أوليمػػػػػا

 بمغػػػػػػت فمػػػػػػثالً ( الكبػػػػػػار المكمفػػػػػػيف لػػػػػػدى الضػػػػػػريبي التيػػػػػػرب حجػػػػػػـ مػػػػػػف% 70) كبيػػػػػػرة مػػػػػػوارد مػػػػػػف

 أي مميػػػػػار 4.4حػػػػػوالي  MTN ولشػػػػػركة مميػػػػػار 26.5 سػػػػػيرتيؿ لشػػػػػركة الصػػػػػافية األربػػػػػاح مجمػػػػػوع

 بنسػػػػػبة أي مميػػػػػار 2.9 مػػػػػف أكثػػػػػر عنيػػػػػا ضػػػػػرائب الشػػػػػركتاف تػػػػػدفع لػػػػػـ مميػػػػػار 30.9 بمػػػػػ  بمجمػػػػػوع

 الممنوحػػػػػة الضػػػػػريبية التسػػػػػييالت وفػػػػػؽ% 14 بنسػػػػػبة تػػػػػدفع أف المفتػػػػػرض مػػػػػف والتػػػػػي فقػػػػػط% 9.3

% 22 األخػػػػػػػرى المسػػػػػػػاىمة الشػػػػػػػركات فػػػػػػػي الحقيقيػػػػػػػة األربػػػػػػػاح ضػػػػػػػريبة نسػػػػػػػبة تبمػػػػػػػ  حيػػػػػػػث ليمػػػػػػػا،

 قبػػػػػػؿ مػػػػػػف مدفوعػػػػػػة غيػػػػػػر ضػػػػػػريبة ليػػػػػػرة مميػػػػػػار 1.4 خسػػػػػػرت قػػػػػػد العامػػػػػػة الخزينػػػػػػة تكػػػػػػوف وبػػػػػػذلؾ

 تػػػػـ لػػػػو مميػػػػار 6.8 المسػػػػاىمة الشػػػػركات مػػػػف كأقرانيػػػػا تدفعػػػػو أف يجػػػػب مػػػػا إلػػػػى تضػػػػاؼ الشػػػػركتيف

 مػػػػػف العامػػػػػة الخزينػػػػػة منػػػػو حرمػػػػػت مػػػػػا مجمػػػػوع تكػػػػػوف وبػػػػػذلؾ% 22 نسػػػػبة أسػػػػػاس عمػػػػػى احتسػػػػابيا

 مػػػػػف الحكومػػػػػة تعػػػػػاني الػػػػػذي الوقػػػػػت فػػػػػي ليػػػػػرة مميػػػػػار 3.9 الشػػػػػركتيف عمػػػػػى المفروضػػػػػة الضػػػػػرائب

 .مضى وقت أي مف أكثر ليا تكوف وأحوج الموارد في كبير نقص

 الضػػػػػػريبي التيػػػػػرب مػػػػػف التقميػػػػػػؿ تشػػػػػمؿ ضػػػػػريبية تعػػػػػػديالت إجػػػػػراء فػػػػػي الشػػػػػػروع مػػػػػف بػػػػػد ال لػػػػػذلؾ

 بػػػػػدالً  العاليػػػػػة األمػػػػػواؿ ورؤوس الثػػػػػروة أصػػػػػحاب عمػػػػػى وخاصػػػػػة الضػػػػػريبية المطػػػػػارح حجػػػػػـ وترفػػػػػع

 مطرقػػػػػة تحػػػػػت وتضػػػػػعو العػػػػػادي المػػػػػواطف كاىػػػػػؿ تثقػػػػػؿ التػػػػػي المباشػػػػػرة غيػػػػػر الضػػػػػرائب رفػػػػػع مػػػػػف

 .اليومية المعيشية ضغوطات



56 

 

 
 
 

 نسػػػػػػبة تصػػػػػػؿ الػػػػػػذي الخػػػػػػاص القطػػػػػػاع فػػػػػػي الضػػػػػػريبي التيػػػػػػرب تركػػػػػػز يػػػػػػوف الثػػػػػػاني الجانػػػػػػبأمػػػػػػا 

 منػػػػػػػو المحصػػػػػػمة الضػػػػػػػرائب نسػػػػػػبة تتجػػػػػػػاوز لػػػػػػـ حػػػػػػػيف فػػػػػػي% 65 المحمػػػػػػػي النػػػػػػات  فػػػػػػػي مسػػػػػػاىمتو

 أنيػػػػػا حػػػػػيف فػػػػػي األزمػػػػػة عمػػػػػر مػػػػػف األخيػػػػػرة الػػػػػثالث السػػػػػنوات خػػػػػالؿ المحمػػػػػي النػػػػػات  مػػػػػف% 11

 مسػػػػاىمة بمغػػػػت ا خػػػػر الطػػػػرؼ وعمػػػػى. الضػػػػريبي لمعػػػػبء كقيمػػػػة% 20 تتجػػػػاوز أف يجػػػػب كانػػػػت

 التحصػػػػيالت فػػػػي مسػػػػاىمتيا نسػػػػبة أف حػػػػيف فػػػػي% 35 حػػػػوالي المحمػػػػي النػػػػات  فػػػػي العػػػػاـ القطػػػػاع

% 50 نسػػػػػػبة يشػػػػػكؿ األزمػػػػػػة قبػػػػػؿ وحػػػػػػده الػػػػػنفط قطػػػػػػاع وكػػػػػاف% 65 مػػػػػػف أكثػػػػػر بمغػػػػػػت الضػػػػػريبية

 .الضريبية التحصيالت مف

 وال أصػػػػػالً  الممػػػػػارس النشػػػػػاط عػػػػػف اإلفصػػػػػاح بعػػػػػدـ تبػػػػػدأ عديػػػػػدة أشػػػػػكاالً  الضػػػػػريبي التيػػػػػرب ويتخػػػػػذ

 بػػػػػػؿ الممػػػػػػارس لمنشػػػػػػاط الحقيقػػػػػػي والحجػػػػػػـ الماليػػػػػػة الميزانيػػػػػػات عػػػػػػف اإلفصػػػػػػاح عػػػػػػدـ عنػػػػػػد تنتيػػػػػػي

 كبيػػػػػراً  تراجعػػػػػا شػػػػػيدت التػػػػػي المسػػػػػتوردات عمػػػػػى الجمركيػػػػػة الرسػػػػػوـ مػػػػػف التيػػػػػرب إلػػػػػى ذلػػػػػؾ تتجػػػػػاوز

ذا األزمػػػػة سػػػػنوات خػػػػالؿ قيمتيػػػػا فػػػػي  إلػػػػى تػػػػدخؿ التػػػػي المسػػػػتوردات كميػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى أضػػػػفنا مػػػػا وا 

 سػػػػػػيطرة عػػػػػػف الخارجػػػػػػة المنػػػػػػاطؽ تمػػػػػػؾ فػػػػػػي أو التيريػػػػػػب طريػػػػػػؽ عػػػػػػف شػػػػػػرعي غيػػػػػػر بشػػػػػػكؿ الػػػػػػبالد

 إلػػػػػػى وتػػػػػػذىب الدولػػػػػػة بخزينػػػػػػة تمحػػػػػػؽ التػػػػػػي الكبيػػػػػػرة الخسػػػػػػارة حجػػػػػػـ لنػػػػػػا يتبػػػػػػيف وبالتػػػػػػالي ،دولػػػػػػة ال

 .الفاسديف مف معيـ والمتواطئيف والمستورديف التجار مف قمة جيوب

 او والكيربػػػػػاء المػػػػاء كفػػػػواتير الدولػػػػة تقػػػػدميا التػػػػي الخػػػػػدمات رسػػػػوـ دفػػػػع مػػػػف التيػػػػرب إلػػػػى إضػػػػافة

 كػػػػػؿ الضػػػػػريبي المطػػػػػارح حجػػػػػـ تقميػػػػػؿ بيػػػػػدؼ والفػػػػػواتير التجاريػػػػػة التعػػػػػامالت رقػػػػػـ قيمػػػػػة تخفػػػػػيض

 تقػػػػػدميا أف يمكػػػػػف التػػػػػي الخػػػػػدمات مسػػػػػتوى وعمػػػػػى الدولػػػػػة خزينػػػػػة عمػػػػػى السػػػػػمبية آثػػػػػاره يتػػػػػرؾ ذلػػػػػؾ

 تكمفتػػػػو مػػػػف ويرفػػػػع الػػػػوطني االقتصػػػػاد عمػػػػى الثقيمػػػػة ظاللػػػػو يتػػػػرؾ الفسػػػػاد ىػػػػذا مثػػػػؿ أف عػػػػف ناىيػػػػؾ

 مسػػػػتوى انخفػػػػاض إلػػػػى أسػػػػبابو فػػػػي األولػػػػى بالدرجػػػػة الموضػػػػوع ىػػػػذا ويعػػػػود% 30 تتجػػػػاوز بنسػػػػب

 الضػػػػػػرائب بػػػػػػدفع والمكمفػػػػػػيف الضػػػػػػريبية اإلدارة بػػػػػػيف الثقػػػػػػة وفقػػػػػػداف النػػػػػػاس لػػػػػػدى الضػػػػػػريبي الػػػػػػوعي
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 مػػػػع يػػػػتالءـ بمػػػػا وتحػػػػديثيا الضػػػػريبية القػػػػوانيف تحسػػػػيف عمػػػػى جػػػػدي بشػػػػكؿ العمػػػػؿ عػػػػدـ عػػػػف فضػػػػالً 

 وأسػػػػػػاليب الضػػػػػػريبي التحصػػػػػػيؿ آليػػػػػػات فػػػػػػي والتغييػػػػػػر المكمفػػػػػػيف ولمقػػػػػػدرة لالقتصػػػػػػاد الفعمػػػػػػي الواقػػػػػػع

 الػػػػػػدائرة ىػػػػػػذه كػػػػػػؿ فػػػػػػي األىػػػػػػـ العامػػػػػػؿ تعتبػػػػػػر التػػػػػػي الضػػػػػػريبية اإلدارة قبػػػػػػؿ مػػػػػػف الضػػػػػػرائب فػػػػػػرض

 .والضعؼ والفساد بالتعقيد المعتقة

 المبحث الثالث

 0117 عام في موازنةأثر التيرب الضريبي 

 تقدير اإليرادات العامة :  -1

 موازنتيػػػػػػا اعتمػػػػػػادات وفػػػػػػؽ 2017 عػػػػػػاـ فػػػػػػي ليػػػػػػرة مميػػػػػػار 2660 سػػػػػػتنفؽ الحكومػػػػػػة كانػػػػػػت مػػػػػػا إذا

 مبػػػػػػػال  بػػػػػػػاقي أمػػػػػػػا العامػػػػػػػة الحكومػػػػػػػة بػػػػػػػييرادات تغطيتيػػػػػػػا سػػػػػػػيتـ منيػػػػػػػا% 71 نسػػػػػػػبة فػػػػػػػيف المعمنػػػػػػػة

بػػػػػػػالعجز  التمويػػػػػػػؿ عبػػػػػػػر أي المركػػػػػػػزي المصػػػػػػػرؼ مػػػػػػػف باالسػػػػػػػتدانة تغطيتيػػػػػػػا ستسػػػػػػػتكمؿ اإلنفػػػػػػػاؽ

 !اإليرادات العامة لجياز الدولة؟فمف أيف تأتي مصادر  . خارجية بقروض االستعانةو 

 فػػػػػي المقػػػػػرر الصػػػػػرؼ سػػػػػعر باسػػػػػتخداـ عػػػػػاميف بػػػػػيف العامػػػػػة اإليػػػػػرادات رقػػػػػـ تقػػػػػدير مػػػػػف أوالً  بػػػػػد ال

 1905 بحػػػػػػػدود 2017 عػػػػػػػاـ موازنػػػػػػػة فػػػػػػػي اإلجماليػػػػػػػة اإليػػػػػػػرادات سػػػػػػػتبم حيػػػػػػػث  العامػػػػػػػة الموازنػػػػػػػة

 الموازنػػػػػػة فػػػػػػي المقػػػػػػر 500 صػػػػػػرؼ سػػػػػػعر وفػػػػػػؽ دوالر مميػػػػػػار 4 تعػػػػػػادؿ وىػػػػػػي سػػػػػػورية ليػػػػػػرة مميػػػػػػار

 صػػػػػػرؼ سػػػػػػعر وفػػػػػػؽ دوالر مميػػػػػػار 5.4 بمقػػػػػػدار 2016 عػػػػػػاـ فػػػػػػي العامػػػػػػة اإليػػػػػػرادات بمغػػػػػػت بينمػػػػػػا

 مػػػػف أقػػػػؿ وىػػػػو% 26 حػػػػوالي تقريبػػػػاً  الربػػػػع بمقػػػػدار العامػػػػة اإليػػػػرادات فػػػػي فعمػػػػي بتراجػػػػع أي 250

 فػػػػي العػػػػاـ اإلنفػػػػاؽ مػػػػف أقػػػػؿ 2017 فػػػػي العػػػػاـ اإلنفػػػػاؽ حيػػػػث العػػػػاـ اإلنفػػػػاؽ فػػػػي الفعمػػػػي التراجػػػػع

 %.29 بنسبة 2016
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السػػػػػورية  بػػػػػالميرة قيمػػػػػةً  يػػػػػزداد أيضػػػػػاً  فيػػػػػو االحتيػػػػػاطي مػػػػػف المػػػػػأخوذ أوفػػػػػي الموازنػػػػػة  العجػػػػػز بينمػػػػػا

بالػػػػػػػػدوالر  قيمتػػػػػػػػو وبتقػػػػػػػػدير ولكنػػػػػػػػو 2017و 2016 بػػػػػػػػيف ليػػػػػػػػرة مميػػػػػػػػار 119 بمقػػػػػػػػدار ازداد حيػػػػػػػػث

 أي %.36 تراجػػػػػع بنسػػػػػبة أي تقريبػػػػػاً  دوالر مميػػػػػار 1.6 إلػػػػػى تقريبػػػػػاً  دوالر مميػػػػػار 2.5 مػػػػػف تراجػػػػػع

 مقابػػػػػػػؿ ليػػػػػػرة مميػػػػػػار 740 يقػػػػػػػارب مبمػػػػػػ  المركػػػػػػزي سػػػػػػورية مصػػػػػػػرؼ مػػػػػػف ستسػػػػػػتديف الحكومػػػػػػة أف

 ىػػػػذه السػػػػتدانة تضػػػػطر فعميػػػػاً  الحكومػػػػة كانػػػػت مػػػػا إذا وىػػػػذا.  2016 عػػػػاـ فػػػػي تقريبػػػػاً  620 مبمػػػػ 

 اإلعػػػػػػالف عػػػػػػف تػػػػػػتحفظ الػػػػػػذي الفعمػػػػػػي إنفاقيػػػػػػا حجػػػػػػـ عمػػػػػػى يعتمػػػػػػد الػػػػػػذي األمػػػػػػر! المعمنػػػػػػة المبػػػػػػال 

 السػػػػػػػورية وبػػػػػػػالميرات المركػػػػػػػزي المصػػػػػػػرؼ مػػػػػػػف الحكومػػػػػػػة اسػػػػػػػتدانة تبقػػػػػػػى كميػػػػػػػا وبػػػػػػػاألحواؿ. عنػػػػػػػو

 رؤوس مػػػػػػف الدولػػػػػػة جيػػػػػػاز باسػػػػػػتدانة الػػػػػػبعض، يقترحيػػػػػػا التػػػػػػي الحمػػػػػػوؿ مػػػػػػف أفضػػػػػػؿ فائػػػػػػدة، ودوف

 .الموازنػػػػػػػة نفقػػػػػػػات لتغطيػػػػػػػة وبفائػػػػػػػدة وبالػػػػػػػدوالر الخزينػػػػػػػة سػػػػػػػندات عبػػػػػػػرالخاصػػػػػػػة  األمػػػػػػػواؿ

 

 العامػػػػػة المػػػػػوارد مػػػػػف ضػػػػػئيؿ جػػػػػزء ىػػػػػي الموازنػػػػػة سػػػػػتموؿ التػػػػػي الخارجيػػػػػة القػػػػػروضبالمقابػػػػػؿ فػػػػػيف 

 وال 2017 فػػػػػػػػي ليػػػػػػػرة مميػػػػػػػػار 7.12 إلػػػػػػػى 2016 فػػػػػػػػي ليػػػػػػػرة مميػػػػػػػػار 7.19 مػػػػػػػف سػػػػػػػػتتراجع وىػػػػػػػي
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 الخطػػػػػػػوط يبػػػػػػػدو مػػػػػػػا عمػػػػػػػى تتضػػػػػػػمف ال وىػػػػػػػي العامػػػػػػػة اإليػػػػػػػرادات مػػػػػػػف %6 نسػػػػػػػبة سػػػػػػػوى تشػػػػػػػكؿ

 .دوالر مميار 5 مبم  تفوؽ التي اإليرانية االئتمانية

 تصػػػػػػنيفات إلػػػػػػى تقسػػػػػػـ ليػػػػػػرة مميػػػػػػار 1905 البالغػػػػػػة القػػػػػػروض دوف العامػػػػػػة اإليػػػػػػراداتوعميػػػػػػو فػػػػػػيف 

 : رئيسية

 مػػػػػػف  تقريبػػػػػػاً % 57 نسػػػػػػبةتقريبػػػػػػًا ب ليػػػػػػرة مميػػػػػػار 1100 تبمػػػػػػ  التػػػػػػي الجاريػػػػػػة إليػػػػػػراداتا

 الضػػػػػػػػرائبمتنوعػػػػػػػػة ك إيػػػػػػػػراداتوتضػػػػػػػػـ عػػػػػػػػدة بنػػػػػػػػود منيػػػػػػػػا ايػػػػػػػػرادات الموازنػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة 

 يضػػػػػػاؼو % 17بنسػػػػػبة  ليػػػػػػرة مميػػػػػار 322 حػػػػػػوالي المباشػػػػػرة وغيػػػػػػر ةالمباشػػػػػر  والرسػػػػػوـ

 البالغػػػػػػة األسػػػػػػعار فروقػػػػػػات إيػػػػػػرادات المتنوعػػػػػػة و الدولػػػػػػة خػػػػػػدمات بػػػػػػدؿ إيػػػػػػرادات إلييػػػػػػا

 تغييرىػػػػػػا مػػػػػػف الحكػػػػػػومي التحصػػػػػػيؿ زيػػػػػػادة عػػػػػػف والناجمػػػػػػة %38بنسػػػػػػبة  مميػػػػػػار 734

 مػػػػػػػف تػػػػػػػأتي منيػػػػػػػا األعظػػػػػػػـ والنسػػػػػػػبة بيعيػػػػػػػا، يػػػػػػػتـ التػػػػػػػي والخػػػػػػػدمات المػػػػػػػواد ألسػػػػػػػعار

  النفطية المشتقات

 مػػػػػػػػػف% 32 بنسػػػػػػػػػبة تقريبػػػػػػػػاً  ليػػػػػػػػػرة مميػػػػػػػػػار 625االسػػػػػػػػػتثمارية التػػػػػػػػػي تبمػػػػػػػػ   اإليػػػػػػػػرادات 

 .الحكومي االستثماري اإلنفاؽ مف العائدة ىيو  العامة الموازنة إيرادات

 الػػػػػػػػنفط حقػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػي فييػػػػػػػػا والمكونػػػػػػػػات الدولػػػػػػػػة حػػػػػػػػؽ أو االسػػػػػػػػتثنائية اإليػػػػػػػػرادات 

 إلػػػػػػػى باإلضػػػػػػػافة ،%5 نسػػػػػػػبةبتقريبػػػػػػػًا  ليػػػػػػػرة مميػػػػػػػار 100 بمقػػػػػػػدار المعدنيػػػػػػػة والثػػػػػػػروات

 بنسػػػػػبة ليػػػػػرة مميػػػػػار 65 والبالغػػػػػة( الخميػػػػػوي) الخدمػػػػػة عقػػػػػود شػػػػػركات مػػػػػف الدولػػػػػة حػػػػػؽ

 .تقريباً % 3

مػػػػػف الفػػػػػوائض االقتصػػػػػادية  مميػػػػػار ليػػػػػرة 625 بمقػػػػػدار أف تحصػػػػػؿ عمػػػػػى إيػػػػػرادات قػػػػػع الحكومػػػػػةتتو 

يػػػػػػػث أف ، ح)فػػػػػػػائض السػػػػػػػيولة، وفػػػػػػػائض الموازنػػػػػػػة( لمقطاعػػػػػػػات االقتصػػػػػػػادية والخدميػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػية 
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ىػػػػػػي الفػػػػػػوائض المتوقعػػػػػػػة مػػػػػػف قطاعػػػػػػات: الزراعػػػػػػػة، الصػػػػػػناعة، البنػػػػػػػاء،  مميػػػػػػار ليػػػػػػػرة 567مبمػػػػػػ  

ماري الػػػػػذي سػػػػػينفؽ عمييػػػػػا ال الكيربػػػػاء، الغػػػػػاز، المػػػػػاء، النقػػػػػؿ والمواصػػػػػالت. بينمػػػػػا اإلنفػػػػػاؽ االسػػػػػتث

كمػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػتويات تنفيػػػػػػػػػذ اإلنفػػػػػػػػػاؽ  قػػػػػػػػػد ال ينفػػػػػػػػػؽ إال نصػػػػػػػػػفوو  مميػػػػػػػػػار ليػػػػػػػػػرة 212يتجػػػػػػػػػاوز 

االسػػػػتثماري عمػػػػى ىػػػػذه  العائػػػػد المتوقػػػػع مػػػػف اإلنفػػػػاؽوبالتػػػػالي فػػػػيف . 2016االسػػػػتثماري فػػػػي عػػػػاـ 

وىػػػػػي عائديػػػػػة جيػػػػػدة لالسػػػػػتثمار،  ا% مػػػػػف حجػػػػػـ اإلنفػػػػػاؽ االسػػػػػتثماري عمييػػػػػ267 القطاعػػػػػات ىػػػػػو

ثمار االسػػػػػػتيشػػػػػػير إلػػػػػػى ىػػػػػػدر المػػػػػػوارد العامػػػػػػة التػػػػػػي يمكػػػػػػف تحصػػػػػػيميا مػػػػػػف عمميػػػػػػات وىػػػػػػو بػػػػػػدوره 

اري عمػػػػػػى فيمػػػػػػا لػػػػػػو تػػػػػػـ توسػػػػػػيع مخصصػػػػػػات اإلنفػػػػػػاؽ االسػػػػػػتثم االقتصػػػػػػادي والخػػػػػػدمي الحكوميػػػػػػة

% مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي اعتمػػػػػػػادات 8 قطاعػػػػػػػات اإلنتػػػػػػػاج الرئيسػػػػػػػية وخػػػػػػػدماتيا والتػػػػػػػي ال تتجػػػػػػػاوز نسػػػػػػػبة

 .% مف الموارد العامة المحمية30 وازنة بينما تساىـ بنسبةالم
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 الضريبي : تيربتقدير ال -0

 ليػػػػػػػرة مميػػػػػػػار 322 سػػػػػػػتبم بمجموعيػػػػػػػا  المباشػػػػػػػرة وغيػػػػػػػر المباشػػػػػػػرة والرسػػػػػػػوـ الضػػػػػػػرائب إيػػػػػػػراداتف إ

 ىػػػػذا جديػػػػة نقػػػػدر أف نسػػػػتطيع فكيػػػػؼ! !الشػػػػكوؾ يثيػػػػر حػػػػد إلػػػػى ضػػػػئيؿ رقػػػػـ بأنػػػػو سػػػػيتبيف مػػػػا وىػػػػو

 أو األربػػػػػاح عمػػػػػى دخػػػػػوالً  المػػػػػوزع اإلجمػػػػػالي المحمػػػػػي النػػػػػات  مػػػػػف كحصػػػػػة تػػػػػأتي الضػػػػػرائبف الػػػػػرقـ؟

 السػػػػػػػوريوف يػػػػػػدفع الػػػػػػػدخوؿ ىػػػػػػذه ومػػػػػػػف وغيرىػػػػػػا المصػػػػػػػرفية الفائػػػػػػدة أو العقػػػػػػػاري الريػػػػػػع أو األجػػػػػػور

 وسػػػػػػػػػنبدأ ومتنوعػػػػػػػػػة مختمفػػػػػػػػة ورسػػػػػػػػػوـ دخميػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػػرائب الدولػػػػػػػػػة لجيػػػػػػػػاز االقتصػػػػػػػػػادية والفعاليػػػػػػػػات

 .اإلجمالي المحمي النات  مف بالتقدير

ذا دوالر مميػػػػػار 25 إلػػػػى تشػػػػير 2016 لعػػػػاـ سػػػػػورية الػػػػدخؿ فػػػػي فتوقعػػػػات  فػػػػػي ثمثيػػػػا أف فرضػػػػنا وا 

 الضػػػػػرائب الدولػػػػػة لتحّصػػػػػؿ المتػػػػػاح المحمػػػػػي النػػػػػات  فػػػػػيف الحكومػػػػػة سػػػػػيطرة عػػػػػف الخارجػػػػػة المنػػػػػاطؽ

 أف يجػػػػػػػب أي% 14 سنفرضػػػػػػػيا األدنػػػػػػػى بحػػػػػػػدىا الػػػػػػػدخؿ وضػػػػػػػريبة دوالر مميػػػػػػػار 16.6 ىػػػػػػػو منػػػػػػػو

 .تقريبي بشكؿ الضريبة إيرادات تقديرات دوالر مميار 2.3 تبم 

 أنيػػػػػػا أي ليػػػػػػرة مميػػػػػػار 322 ورسػػػػػػوـ ضػػػػػػرائب مجمػػػػػػوع عمػػػػػػى تحصػػػػػػؿ أف الحكومػػػػػػة توقعػػػػػػات بينمػػػػػػا

 أي! دوالر مميػػػػػػار 2.3  أصػػػػػػؿ مػػػػػػف دخػػػػػػؿ ضػػػػػػرائب دوالر مميػػػػػػوف 644 عمػػػػػػى لمحصػػػػػػوؿ تخطػػػػػػط

 إيػػػػػػرادات مقصػػػػػػود بشػػػػػػكؿ تخفػػػػػػض أنيػػػػػػا أو ،%72 بنسػػػػػػبة ضػػػػػػريبي تيػػػػػػرب أسػػػػػػاس عمػػػػػػى تخطػػػػػػط

 غيػػػػػػػػر القطاعػػػػػػػػات مػػػػػػػػف يػػػػػػػػأتي مجممػػػػػػػػو السػػػػػػػػوري النػػػػػػػػات  أف أو الموازنػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػواردة الضػػػػػػػػرائب

 .وموجودة واقعية جميعيا الثالث واالحتماالت المنظمة وغير المشروعة
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 رابعالمبحث ال

 لمكافحة التيرب الضريبي في سورية تفعيل دور القطاع المصرفي

ومػػػػػػػدى  االلكترونيػػػػػػة، منظومتػػػػػػو وبنػػػػػػػاء االلكترونػػػػػػي الػػػػػػدفع دور تفعيػػػػػػؿ نحػػػػػػػو اليػػػػػػوـ الحػػػػػػديث يػػػػػػتـ

 جيػػػػة مػػػػف النقديػػػػة السياسػػػػة لتنفيػػػػذ إيجػػػػابي تفعيػػػػؿ مػػػػف المنظومػػػػة ىػػػػذه تحققػػػػو بمػػػػا الحكومػػػػة قناعػػػػة

 مػػػػػف المتاحػػػػػة لمقػػػػػدرة خاصػػػػػة أخػػػػػرى، جيػػػػػة مػػػػػف االقتصػػػػػادي القطػػػػػاع ألنشػػػػػطة الحقيقيػػػػػة والمعرفػػػػػة

 فػػػػػػي تسػػػػػػاعده القػػػػػػرار، تخػػػػػػذم أمػػػػػػاـ حقيقيػػػػػػة بيانػػػػػػات تشػػػػػػكؿ التػػػػػػي نجػػػػػػزةالم عمػػػػػػاؿاأل أرقػػػػػػاـ خػػػػػػالؿ

 .واالقتصادية النقدية سياساتو وتترجـ ترسـ التي قرارتو

 تسػػػػػػمية يحمػػػػػػؿ مشػػػػػػروع مسػػػػػػتقبمي نحػػػػػػو اليػػػػػػوـ التوجػػػػػػو اإلرادة، ىػػػػػػذه فػػػػػػؽأ فػػػػػػي ينبغػػػػػػي أنػػػػػػو كمػػػػػػا

 بػػػػػػيف والعممػػػػػػي المينػػػػػػي الػػػػػػربط اقتػػػػػػراح وموجػػػػػػود تػػػػػػاحم ىػػػػػػو بمػػػػػػا يمكننػػػػػػا إذ االلكترونيػػػػػػة، الحكومػػػػػػة

 .الضريبي واإلصالح الحكومة مسعى

 مػػػػػف كجريمػػػػػة 2013 لعػػػػػاـ 46 رقػػػػػـ التشػػػػػريعي المرسػػػػػوـ فػػػػػي الضػػػػػريبي التيػػػػػرب إدراج تػػػػػـ فعنػػػػػدما

نمػػػػػا المحػػػػػض، بالمصػػػػػادفة أو اعتباطػػػػػاً  ذلػػػػػؾ يكػػػػػف لػػػػػـ اإلرىػػػػػاب، وتمويػػػػػؿ األمػػػػػواؿ غسػػػػػؿ جػػػػػرائـ  وا 

 تػػػػػـ فقػػػػػد العامػػػػػة، المصػػػػػمحة فػػػػػي الجػػػػػـر ليػػػػػذا السػػػػػمبي التػػػػػأثير عمػػػػػى المشػػػػػرع قبػػػػػؿ مػػػػػف تأكيػػػػػد ىػػػػػو

 أف قانونػػػػاً  المعػػػػروؼ ومػػػػف. االرىػػػػاب وتمويػػػػؿ األمػػػػواؿ غسػػػػؿ كجريمػػػػة عميػػػػو معاقبػػػػاً  جرمػػػػاً  اعتبػػػػاره

 بيػػػػذه حدثػػػػةالم الييئػػػػة ىػػػػي األمػػػػواؿ غسػػػػؿ جػػػػرائـ ومتابعػػػػة ومراقبػػػػة مكافحػػػػة عػػػػف المسػػػػؤولة الجيػػػػة

 ".االرىاب وتمويؿ االمواؿ غسؿ مكافحة ىيئة" أي التسمية،

وىػػػػػػي وزارة الماليػػػػػػػة وىئيػػػػػػػة  ذاتيػػػػػػػابالجريمػػػػػػة  عنيػػػػػػػافت حكػػػػػػوميتيف مؤسسػػػػػػػتيف وبالتػػػػػػالي فيننػػػػػػػا أمػػػػػػاـ

 ولكػػػػػف بينيمػػػػػا، المشػػػػػترؾ لمعمػػػػػؿ خطػػػػػة رسػػػػػـ يػػػػػتـ أف المنطقػػػػػي فمػػػػػف ،مكافحػػػػػة التيػػػػػرب الضػػػػػريبي 
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نمػػػػػا ورقيػػػػػاً  لػػػػػيس  التيػػػػػرب مكافحػػػػػة تخػػػػػص مقترحػػػػػات أمػػػػػاـ اليػػػػػوـ كنػػػػػا لمػػػػػا ذلػػػػػؾ تػػػػػـ ولػػػػػو عمميػػػػػًا، وا 

 :التالية ا لية طرح اليوـ يمكننا ذلؾ عمى وبناءً . المضبوط غير الضريبي

 أواًل : الربط المعموماتي بين المصارف ووزارة المالية :

 الماليػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػات- المصػػػػػػػػرفي القطػػػػػػػػاع بػػػػػػػػيف المعمومػػػػػػػػاتي الػػػػػػػػربط شػػػػػػػػكؿ دراسػػػػػػػػة بدايػػػػػػػػة تػػػػػػػػتـ

 السػػػػػػرية قػػػػػػانوف تجػػػػػػاوز فييػػػػػػا يػػػػػػتـ ال وبطريقػػػػػػة -الماليػػػػػػة وزارة - الضػػػػػػريبي والجيػػػػػػاز -رخصػػػػػػةالم

 مقارنػػػػػة لتػػػػتـ الماليػػػػة وزارة إلػػػػػى التجاريػػػػة األنشػػػػطة عػػػػػف البيانػػػػات جممػػػػة إرسػػػػػاؿ يػػػػتـ إذ المصػػػػرفية،

 بيػػػػػػػذه التالعػػػػػػب منػػػػػػع بدايػػػػػػػة يػػػػػػتـ وبػػػػػػذلؾ. لممكمفػػػػػػػيف الضػػػػػػريبية اإلفصػػػػػػاحات مػػػػػػػع البيانػػػػػػات ىػػػػػػذه

 .االعماؿ حجـ عمى تدؿ التي األرقاـ

 : ثانيًا : ربط التسويات المالية بالمصارف

 قبػػػػػػػوؿ يػػػػػػػتـ ال إذ المػػػػػػػالي، األثػػػػػػػر ذات القانونيػػػػػػػة لمتصػػػػػػػرفات مصػػػػػػػفوفة وضػػػػػػػع عمػػػػػػػى العمػػػػػػػؿ يػػػػػػػتـ

. المصػػػػػػػػرفية المؤسسػػػػػػػػات طريػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػف إال التجػػػػػػػػاري الغػػػػػػػػرض ذات لألعمػػػػػػػػاؿ الماليػػػػػػػػة التسػػػػػػػػويات

 كػػػػذلؾ المصػػػػارؼ، طريػػػػؽ عػػػػف حصػػػػراً  العقاريػػػػة البيػػػػوع تسػػػػويات تحديػػػػد يمكػػػػف ذلػػػػؾ عمػػػػى وكمثػػػػاؿ

 تحقيػػػػػػؽ فػػػػػي مفيػػػػػداً  يكػػػػػوف أف يمكػػػػػف االجػػػػػراء ىػػػػػذا. أخػػػػػرى بيػػػػػوع أو أخػػػػػرى قطاعػػػػػات فػػػػػي األمػػػػػر

 :التالية الفوائد إلى باإلضافة الضريبي، التيرب عف الناجمة األمواؿ غسؿ جريمة مكافحة

وربػػػػػط الػػػػػرقـ الضػػػػػريبي  المصػػػػػرفية الحسػػػػػابات فػػػػػتح نحػػػػػو األفػػػػػراد جميػػػػػع لتوجيػػػػػو مبػػػػػدئياً  التمييػػػػػد-1

 لممصػػػػػػػفوفة تنفيػػػػػػػذاً  - لتصػػػػػػػرفاتيـ الماليػػػػػػػة التسػػػػػػػويات مػػػػػػػف لتمكيػػػػػػػنيـبحسػػػػػػػاب مصػػػػػػػرفي أو أكثػػػػػػػر 

 الػػػػػػػػػدفع بتفعيػػػػػػػػػؿ الحكومػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػروع التمييػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػذلؾ حققنػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد ونكػػػػػػػػػوف ، -أعػػػػػػػػػاله المػػػػػػػػػذكورة

 لتطبيػػػػػؽ وتمييػػػػػداً  جيػػػػػة، مػػػػػف مصػػػػػرفية حسػػػػػابات أساسػػػػػي بشػػػػػكؿ تتطمػػػػػب أنيػػػػػا ذلػػػػػؾ االلكترونػػػػػي،

 .أخرى جية مف عاـ بشكؿ االلكترونية المنظومة مفيوـ
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 بغػػػػػرض القانونيػػػػػة التصػػػػػرفات عػػػػػف الناتجػػػػػة الماليػػػػػة والحػػػػػواالت النقديػػػػػة اإليػػػػػداعات ضػػػػػبط يػػػػػتـ-2

 .ورقابتو ىيئة المصارؼ متطمبات تحقيؽ يتـ وبالتالي المالية التسوية

 األىميػػػػة، فػػػػي غايػػػػة بيانػػػػات وقاعػػػػدة إحصػػػػائيات عمػػػػى الوقػػػػوؼ مػػػػف الحكػػػػومي الجيػػػػاز تمكػػػػيف-3

 االقتصػػػػػػػػػادي السػػػػػػػػػوؽ يخػػػػػػػػػص فيمػػػػػػػػػا المناسػػػػػػػػػبة القػػػػػػػػػرارات اتخػػػػػػػػػاذ عمػػػػػػػػػى وتسػػػػػػػػػاعده لػػػػػػػػػو تُتػػػػػػػػػيح إذ

 وكميػػػػػػًا، إحصػػػػػػائياً  أصػػػػػػبحت، والشػػػػػػراء البيػػػػػػع عمميػػػػػػات كػػػػػػوف وغيػػػػػػره، واالسػػػػػػتيالكي واالجتمػػػػػػاعي

 .تقديرية وليست حقيقية بأرقاـ أمامو مطروحة

 : مطابقة أرقام األعمال مع المصارف: ثالثاً 

 المصػػػػػػرفية الماليػػػػػػة بالتسػػػػػوية المشػػػػػػمولة القطاعػػػػػػات إدخػػػػػاؿ عمػػػػػػى اسػػػػػػتراتيجي وبشػػػػػكؿ العمػػػػػػؿ يػػػػػتـ

 والقطػػػػػػػػاع الجممػػػػػػػة، وتجػػػػػػػارة العقػػػػػػػػارات، بيػػػػػػػع) القطاعػػػػػػػات تمػػػػػػػؾ وأىميػػػػػػػػة الحكومػػػػػػػة رؤيػػػػػػػة حسػػػػػػػب

 .البيوع لتسويات االلكترونية المصفوفة في( ال ... واالستيراد الدوائي، أو الصحي

 تمػػػػػػؾ خاصػػػػػػة والقػػػػػػوانيف باألنظمػػػػػػة المخمػػػػػػة غيػػػػػػر لمضػػػػػػوابط وفقػػػػػػاً  ىيئػػػػػػة المصػػػػػػارؼ عػػػػػػف طمػػػػػػبيو 

 القػػػػػانوني التصػػػػػرؼ فئػػػػػة أو نوعيػػػػػة حسػػػػػب المصػػػػػارؼ إلػػػػػى التوجيػػػػػو المصػػػػػرفية، بالسػػػػػرية المتعمقػػػػػة

. الضػػػػػريبي التكميػػػػػؼ مػػػػػع لممطابقػػػػػة الماليػػػػػة وزارة إلػػػػػى األفػػػػػراد أعمػػػػػاؿ أرقػػػػػاـ إرسػػػػػاؿ أعػػػػػاله، بػػػػػيفالم

 .الضريبية المطارح أو باألرقاـ التالعب يمنع الذي األمر

ىيئػػػػة  طريػػػػؽ عػػػػفالمصػػػػرفي  والقطػػػػاع الماليػػػػة وزارة بػػػػيف المينػػػػي الػػػػربط عمػػػػى العمػػػػؿ يفوبالتػػػػالي فػػػػ

 المتمثمػػػػػة األمػػػػػواؿ غسػػػػػؿ جريمػػػػػة مػػػػػف لمحػػػػػد صػػػػػحيحة تحتيػػػػػة بنيػػػػػة إلنشػػػػػاء يميػػػػػد إنمػػػػػا ،المصػػػػػارؼ

 االلكترونػػػػػػػػي بالػػػػػػػػدفع الخػػػػػػػػاص الحكػػػػػػػػومي لممشػػػػػػػػروع يميػػػػػػػػد وبالمقابػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػريبي، بالتيػػػػػػػػر  فػػػػػػػػي

 يميػػػػػػػػد الػػػػػػػػذي األمػػػػػػػػر المصػػػػػػػػرفية، الحسػػػػػػػػابات قاعػػػػػػػػدة بتوسػػػػػػػػيع المتمثمػػػػػػػػة ركػػػػػػػػائزه إحػػػػػػػػدى وتكػػػػػػػويف

 المالية. لمتسويات االلكترونية المنظومة فكرة لطرح مستقبالً 
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 المبحث الخامس

 النتائج والتوصيات

 : أوال : النتائج

 فػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػريبي النظػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي ووضػػػػػػػػػوًحا شػػػػػػػػػفافية واألكثػػػػػػػػػر األبسػػػػػػػػػط المػػػػػػػػػداخؿ اختيػػػػػػػػػار -1

 التيػػػػػػرب مػػػػػػف الحػػػػػػد ث ػػػػػػـ ومػػػػػػف القػػػػػػوانيف، فيػػػػػػـ عمػػػػػػى يسػػػػػػاعد السػػػػػػورية العربيػػػػػػة الجميوريػػػػػػة

 .الضريبي

 السػػػػػػورية العربيػػػػػػة الجميوريػػػػػػة فػػػػػػي الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ فػػػػػػي بسػػػػػػاطة أكثػػػػػػر قػػػػػػوانيف اعتمػػػػػػاد -2

 إلػػػػػى يػػػػػؤدي ث ػػػػػـ ومػػػػػف والمػػػػػاؿ، الوقػػػػػت ناحيػػػػػة مػػػػػف االلتػػػػػزاـ تكػػػػػاليؼ تخفػػػػػض عمػػػػػى يسػػػػػاعد

 .الضريبي التيرب مف الحد

 فػػػػي الػػػػدخؿ عمػػػػى الضػػػػرائب قػػػػانوف مػػػػف القانونيػػػػة والتعػػػػاريؼ المفػػػػاىيـ فػػػػي التضػػػػارب إزالػػػػة -3

 دارةاإل بػػػػػػػيف التنػػػػػػػاقض ويزيػػػػػػػؿ ووضػػػػػػػوًحا فيًمػػػػػػػا أكثػػػػػػػر الضػػػػػػػريبي يجعػػػػػػػؿ النظػػػػػػػاـ سػػػػػػػورية

 .الضريبي التيرب مف الحد إلى يؤدي مما والمكمفيف الضريبية

 األعبػػػػاء يزيػػػػد السػػػػورية العربيػػػػة لمجميوريػػػػة الضػػػػريبي القػػػػانوف فػػػػي الضػػػػريبة محػػػػؿ توسػػػػيع -4

 إلػػػػى ث ػػػػـ ومػػػػف الضػػػػريبة، تعقيػػػػد زيػػػػادة إلػػػػى يػػػػؤدي ممػػػػا والمكمفػػػػيف  الضػػػػريبية اإلدارة عمػػػػى

 .الضريبي التيرب زيادة

 التعقيػػػػػػػد فػػػػػػػي تسػػػػػػػيـ أف يمكػػػػػػػف المالئمػػػػػػػة غيػػػػػػػر سػػػػػػػورية فػػػػػػػي الحاليػػػػػػػة القضػػػػػػػائية القػػػػػػػوانيف -5

 .الضريبي التيرب زيادة يؤدي إلى مما ، القانوني
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 األىػػػػػػػػداؼ مثػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػالي اليػػػػػػػػدؼ غيػػػػػػػػر أىػػػػػػػػداؼ لتحقيػػػػػػػػؽ الضػػػػػػػػريبي القػػػػػػػػانوف اسػػػػػػػػتخداـ -6

 زيػػػػادة إلػػػػى يػػػػؤدي ممػػػػا المكمفػػػػيف ، بػػػػيف العدالػػػػة عػػػػدـ إلػػػػى واالجتماعيػػػػة يػػػػؤدي االقتصػػػػادية

 .الضريبي التيرب

ىيئػػػػػػة  طريػػػػػػؽ المصػػػػػػرفي عػػػػػػف والقطػػػػػػاع الماليػػػػػػة وزارة بػػػػػػيف المينػػػػػػي الػػػػػػربط عمػػػػػػى العمػػػػػػؿ -7

 الضريبي التيرب مف لمحد صحيحة تحتية بنية إلنشاء يميد إنما ،المصارؼ

 :التوصياتثانيًا : 

 ناحيػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػورية العربيػػػػػػة لمجميوريػػػػػػة الحػػػػػػالي الضػػػػػػريبي النظػػػػػػاـ فػػػػػػي النظػػػػػػر إعػػػػػػادة -1

بنػػػػػود  فيػػػػػـ عمػػػػػى ويسػػػػػاعد ووضػػػػػوًحا شػػػػػفافية أكثػػػػػر يصػػػػػبح بحيػػػػػث مبػػػػػدأ البسػػػػػاطة تطبيػػػػػؽ

ويزيػػػػػػػػؿ  القانونيػػػػػػػػة والتعػػػػػػػػاريؼ المفػػػػػػػػاىيـ فػػػػػػػػي إزالػػػػػػػػة التضػػػػػػػػارب و الناظمػػػػػػػػة لػػػػػػػػو القػػػػػػػػوانيف

 .والمكمفيف الضريبية اإلدارة بيف التناقض

 المتمثػػػػػػػؿ السػػػػػػػورية العربيػػػػػػػة الجميوريػػػػػػػة فػػػػػػػي الػػػػػػػدخؿ ضػػػػػػػريبة قػػػػػػػانوف فػػػػػػػي النظػػػػػػػر إعػػػػػػػادة -2

 عمػػػػػػػػى وتسػػػػػػػػاعد بسػػػػػػػػاطة أكثػػػػػػػػر تصػػػػػػػػبح بحيػػػػػػػػث وتعديالتػػػػػػػػو، 2003لعػػػػػػػػاـ  24 بالقػػػػػػػػانوف

 .الوقت والماؿ ناحية مف االلتزاـ تكاليؼ تخفيض

 االلكترونيػػػػػػػة الحكومػػػػػػػة تسػػػػػػػمية يحمػػػػػػػؿضػػػػػػػمف منظومػػػػػػػة  مسػػػػػػػتقبمي مشػػػػػػػروع نحػػػػػػػو وجػػػػػػػالتو  -3

 واإلصػػػػػػػػالح الحكومػػػػػػػػة مسػػػػػػػػعى بػػػػػػػػيف والعممػػػػػػػػي المينػػػػػػػػي الػػػػػػػػربط يمكػػػػػػػػف مػػػػػػػػف بحيػػػػػػػػث أنػػػػػػػػو

 األمػػػػػواؿ غسػػػػػؿك جريمػػػػػة مػػػػػفلمحػػػػػد  صػػػػػحيحة تحتيػػػػػة بنيػػػػػة شػػػػػاءإلن ممػػػػػا يميػػػػػد ،الضػػػػػريبي

 .الضريبي بالتير  في المتمثمة

 وضػػػػػػبط وترشػػػػػػيد الدولػػػػػػة أمػػػػػػواؿ اسػػػػػػتغالؿ وسػػػػػػوء اإلداري الفسػػػػػػاد مظػػػػػػاىر عمػػػػػػى القضػػػػػػاء -4

 عميو الفعالة الرقابة وممارسة العاـ اإلنفاؽ
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 لمتسػػػػػػػويات االلكترونيػػػػػػػة فػػػػػػػي المنظومػػػػػػػة االسػػػػػػػتثمار عمػػػػػػػى االقتصػػػػػػػادي القطػػػػػػػاع تشػػػػػػػجيع -5

 ووسػػػػػػػػػػائمو المصػػػػػػػػػػرفية قنواتػػػػػػػػػػو وتعػػػػػػػػػػدد االلكترونػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدفع شػػػػػػػػػػركات بوسػػػػػػػػػػاطة الماليػػػػػػػػػػة

 االلكترونية مما يساىـ في تحقيؽ أىداؼ الحد مف التيرب الضريبي.

قامػػػػػػة بيػػػػػػـ المباشػػػػػػر االتصػػػػػػاؿ خػػػػػػالؿ مػػػػػػف لممكمفػػػػػػيف الضػػػػػػريبي الػػػػػػوعي تنميػػػػػػة -6  النػػػػػػدوات وا 

صػػػػػػدار  لتوجيػػػػػػو كػػػػػػأداة اإلعػػػػػػالـ وسػػػػػػائؿ واسػػػػػػتخداـ الضػػػػػػرائب ودليػػػػػػؿ النشػػػػػػرات الدوريػػػػػػة وا 

 .الضريبي لممكمفيف اإلعالمي الخطاب

 خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػف المختمفػػػػػػػة التيػػػػػػػرب حػػػػػػػاالت عػػػػػػػف لمكشػػػػػػػؼ الضػػػػػػػريبة مقػػػػػػػدري كفػػػػػػػاءة  زيػػػػػػػادة -7

 . الضريبي التحصيؿ نظاـ كفاءة و زيادة،  والتدريب التأىيؿ

 االوقػػػػػػػات واختيػػػػػػػار الضػػػػػػػريبي التيػػػػػػػرب مػػػػػػػف الحػػػػػػػد فػػػػػػػي تسػػػػػػػاىـ تشػػػػػػػجيعية حػػػػػػػوافز وضػػػػػػػع -8

 .الضريبة دفع في والتقسيط لممكمؼ مالءمة االكثر

 عمػػػػػى العقوبػػػػػات فػػػػػرض فػػػػػي والتشػػػػػدد الضػػػػػريبي، التيػػػػػرب مكافحػػػػػة إجػػػػػراءات فػػػػػي التشػػػػػديد -9

السػػػػػػػورية بمػػػػػػػا فييػػػػػػػا  العربيػػػػػػػة الجميوريػػػػػػػة فػػػػػػػي الضػػػػػػػريبية لمقػػػػػػػوانيف المتيػػػػػػػربيف والمخػػػػػػػالفيف

 .المالية بالغرامات االكتفاء وعدـ عقوبة الحبس
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