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  اإلقرار

  :العنوان تحمل التي الرسالة مقدم أدناه، الموقع أنا

  معوقات التحصيل لدى اإلدارة الضريبية 

  وجهة نظر موظفي الضرائب في فلسطين من
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  الضرائبمعوقات التحصيل لدى اإلدارة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر موظفي 
  إعداد

  سامح خالد عبداهللا معالي
  إشراف

  مفيد الظاهر. د
  الملخص

مـن وجهـة    في فلسطين لدى اإلدارة الضريبيةتناولت هذه الدراسة معوقات التحصيل 

التعرف على معوقات تحصيل الدين الضريبي  وهدفت هذه الدراسة إلى، نظر موظفي الضرائب

في فلسطين، والتعرف على أهم إجـراءات تحصـيل الـدين الضـريبي      لدى اإلدارة الضريبية

إضافة إلى التعرف على التهرب الضريبي وأنواعه وأهم مسـبباته وآثـاره   اإلدارية والقضائية، 

وطرق مكافحته والجزاءات الضريبية التي تكفل إستيفاء الدين الضريبي، ومن أجل دراسة أهـم  

احث بإستخدام المنهج الوصفي التحليلي ألغـراض هـذه   معيقات التحصيل الضريبي فقد قام الب

   .الدراسة

لمعرفة أهم معوقات التحصيل الضريبي من وجهـة نظـر    إستبانةوقام الباحث بإعداد 

موظفي الضرائب واإلجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة، وإستهدفت هذه اإلستبانة عينة مـن  

، حيـث بلـغ حجـم المجتمـع     موظفي ضريبة الدخل ومـوظفي ضـريبة القيمـة المضـافة    

من حجم المجتمـع  %) 75(، وهو ما يشكل)موظف120(، وعدد أفراد العينة)موظف160(الكلي

، وقد تم إسـتخدام  )SPSS(وتحليلها من خالل البرنامج اإلحصائي اإلستبانة ثم تم تجميعالكلي، 

المعيارية، وإختبـار  واإلنحرافات  المتوسطات الحسابية :ومنها د من المعالجات اإلحصائيةالعدي

، )T-test(وإختبـار  ، ومعادلـة كرونبـاخ ألفـا،   )One Way Anova(تحليل التباين األحادي

  .)Post Hock test(وإختبار

وقد أظهرت نتائج الدراسة بأنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصـائية فـي معوقـات    

من وجهة نظر ) الضريبيةأساليب التقدير، التهرب الضريبي، الجزاءات (التحصيل وفقاً لكل من 

سـنوات الخبـرة،    متغير المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي،: موظفي الضرائب تعزى لكل من



 ن 

التخصص، أما بالنسبة لمعوقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل، فقد وجد فروقات ذات داللـة  

  .إحصائية من وجهة نظر موظفي الضرائب تعزى لمتغير سنوات الخبرة

والتي تعتبر من أهم  اجات التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسةومن أهم اإلستنت

  :ما يلي معيقات التحصيل الضريبي

 ونقـص عدم اإللتزام بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الضريبة المطلوبة من قبل المكلفـين   -1

 المكلفـين  شـمولها، وجهـل   وعدم الضريبي اإلقرار في المكلف بدخل المتعلقة المعلومات

  .الضريبية بالقوانين

 القضـائي  الحكـم  تنفيذ فترة و القضاء إلى المرتجعة الشيكات تحويل إجراءات فترة طول -2

 في الضريبية المحاكم لدى المرفوعة القضايا في البت في الشيكات، والتأخر بتحصيل المتعلق

  .قانونية صادرة عنها سوابق فلسطين، وعدم وجود

 دفع من التهرب على رادعه عقوبات تطبيق عدمالمقاصة، و فواتير لتزوير ضبط وجود عدم -3

 لحجـم  الغرامات مناسبة وعدم وإكتشافه عنه مصرح غير آخر دخل ظهور عند أو الضريبة

  .الضريبي التهرب

 فـي  السرعه عنصر توفر األميرية، وعدم األموال تحصيل في التنفيذي الجهاز فعالية عدم -4

  .والتنفيذي التحفظي والحجز السفر من المنع عقوبة تطبيق

  :وقد خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أهمهاكما 

ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبـل اإلدارة الضـريبية لإلقـرارات الضـريبية      -1

والكشوف الدورية والتقديرات الضريبية، وذلك من خالل تفعيل دور التدقيق الداخلي علـى  

الفرعية للدوائر الضريبية، ومتابعة تحصيل التقديرات الضريبية من قبـل مـوظفي   المكاتب 

  .الضرائب



 س 

يجب تفعيل قانون تحصيل األموال األميرية وتطبيق أحكامه، ومـنح الـدائرة الضـريبية     -2

الصالحية لتطبيق هذا القانون دون اللجوء للقضاء كما هو الحال في األردن، وذلك من أجل 

  .المستحقة على المكلفين بشكل نهائي، مما يزيد من الحصيلة الضريبيةتحصيل الضرائب 

يجب العمل على تفعيل دور المحاكم الضريبية في فلسطين، من خالل اإلسـتعانة بخبـراء    -3

الضرائب المختصون من أجل البت في القضايا الضريبية العالقة، وضرورة تعميم القضـايا  

  .لدوائر الضريبية الفرعيةالضريبية التي يبت بها على مختلف ا

تفعيـل الجـزاءات   ، ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين بشتى الوسائل والطرق -4

  .الضريبية المفروضة بحكم القوانين الضريبية التي تكفل إستيفاء الديون الضريبية
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  الفصل التمهيدي

  المقدمة

ب الجـزء األكبـر مـن هـذه     ، حيث تشكل الضرائتعتبر الضريبة أهم إيرادات الدولة

وذلك حسـب القـوانين    )ويطبيعي أو معن(، والدين الضريبي يترتب على كل مكلف اإليرادات

ودخولـه الخزانـة   ين تحصـيله  ، ويعتبر الدين الضريبي دينا في ذمة المكلف إلى حالضريبية

  1.العامة

ين قواعد موضوعية ومن المعروف أن القواعد التي تحكم الضريبة العامة تنقسم إلى قسم

تزام، الضريبة أو تحديد اإلل)ربط(، فاألولى يقصد بها القواعد التي تحكم فرض وقواعد إجرائية

والهـدف مـن هـذه    ، أو اقتضاء االلتزام وحل المنازعةالضريبة ) تحصيل(والثانية تشمل دفع 

القواعد بقسميها هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المكلف وضماناته وتحمل األعباء الماليـة  

وتكـوين الحصـيلة    على أساس العدالة والمساواة، وحماية حقوق الدولة في اقتضاء الضـريبة 

  2.لمواجهة النفقات

زوال، إمـا بالوفـاء أو   معلوم إن اإللتزام مؤقت بالضرورة، فمصيره حتماً إلى الومن ال

، ودين الضريبة كسائر اإللتزامات ملزماً بقيد اإللتزام إلى األبد أن يبقى المدين، وال يجوز بغيره

، كذلك فإن تطبيق القواعد العامة ت الطرق التي ينقضي بها اإللتزام، ينقضي بذاانونية األخرىالق

الخاصة بإنقضاء هذا الدين غياب القواعد إلنقضاء اإللتزام على دين الضريبة ال يتم إال في حالة 

، فمتى إشتملت قوانين الضرائب على أحكام خاصة إلنقضاء اإللتزام طبقت هذه القوانين بالذات

  3 .اد بأحكام القانون المدني العامةدون اإلعتد

                                                             

 .فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة. (حماية المال العام ودين الضريبة: لبادة، أمجد 1
 .135ص. 2006

  .11ص. م2004 .األردن .عمان. دار المناهج للنشر والتوزيع .إدارة المنازعات الضريبية :شريف أبو كرش، 2
، 2007. مصـر . جامعة ميسان ).بحث غير منشور. (مدى إمكانية إجراء المقاصة إلنهاء دين الضريبة: موسى، رحيم 3

  .2ص 
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وهـو   ،كلـف وعلى ذلك فاإللتزام بدفع الضريبة هو التزام جوهري يقع على عاتق الم

حيـث تلتـزم   ، بالمقابل يضع إلتزاماً على عاتق االدارة الضريبية بأن تقوم بتحصيل الضـريبة 

وهنـا   ،كلفـين بإصدار الوارد واإلشعار الضريبي الذي يحدد فيه مبلغ الضريبه وترسله إلى الم

يث واإللتزام بدفع الضريبة أصبح في الوقت الحد ،بة واجبة الدفع بعد إصدار الواردتكون الضري

ي يمكن أن يتم وهي الدفع النقدي حيث كان في الماض ،إلتزاماً مادياً ليس له سوى طريقة واحده

وتكمن ذاتية القانون الضريبي بأنه يمتاز عن باقي أنواع الديون األخـرى   ،1دفع الضريبه عيناً

ن التحصيل عن باقي الـديو بمميزات وخصائص محددة تبدأ من أنه دين ممتاز له األفضلية في 

وكذلك أنـه ديـن    ،اختلف الفقهاء على هذه الخاصية قدوأنه ال يقاص مع دين آخر و، األخرى

 ريبي المستحق عليه من تلقاء نفسهمحمول ال مطلوب، حيث يجب على المكلف توريد الدين الض

، وذلك بهـدف ضـمان تحصـيل    إلدارة الضريبية عبء مطالبته بهادون أن يقع على عاتق ا

  2.لمواجهة النققات العامة المختلفةعيد المحدده قانوناً الضرائب في الموا

يه ودفعه ، فإما أن يقوم بقبول مبلغ الضريبة المستحق علمام المكلف طريقينأوهنا يوجد 

، أو أن يقوم باالعتراض على المبلغ المستحق عليه وبالتالي لجوئه إلـى  وتوريده للخزانه العامة

 ولمواجهـة  ،بمراحلها اإلدارية أو بعد ذلك اللجوء للقضاء الطريق المتمثل بالمنازعة الضريبية

، تلجأ اإلدارة الضـريبية  تناع المكلف عن سداد دين الضريبة، ولضمان حقوق الخزانة العامةإم

ـ   ، بما تمتلكه من سلطات وصالحيات إلى إجراءات إدارية راءات القضـائية  تتميـز عـن اإلج

ومن هنا يتضح لنا اإلختالف بين ، المكلف بدفعها الضريبة جبراً من لتحصيل بالسرعه والبساطه

، حيث أن دين الضريبة يمكـن تحصـيله بطـرق إداريـة     الدين وغيره من الديون العادية هذا

م تحصـيلها بـإجراءات   ، أما الديون العادية فيـت من المكلف الممتنع عن ادائها يةوبصورة جبر

ال يمتلكـون فـي    تحقة لهم على الدولـة الديون المس كما أن األفراد في تحصيلقضائية معينة، 

                                                             

 .178ص . 2005. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. المنازعات الضريبية: الحاج، طارق 1
 .مصر. جامعة اإلسكندرية). توراة غير منشورةرسالة دك. (ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته: عطية، قدري نقوال 2

  .166ص .1960
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عـدم جـواز   مواجهتها وسائل إلجبارها على أداء هذه الديون بمقتضى القاعدة القانونية القائلة ب

  1. الحجز على أموال الدولة

  مشكلة الدراسة

تبين وجود ديـون ضـريبية غيـر    فحص ومتابعة تحصيل الديون الضريبية من خالل 

 عيقـات الم ومن هنا كان ال بد من فحص، أساسية على المكلفينمحصلة بالرغم من كونها ديون 

وعليه تم صـياغة مشـكلة   ، وتحد من تحصيل اإليرادات الضريبية التي تواجه عملية التحصيل

معوقـات التحصـيل لـدى اإلدارة الضـريبية     مـا  " :يتالكال الدراسة ألغراض البحث العلمي

  ." ؟من وجهة نظر موظفي الضرائبالفلسطينية 

  أسئلة الدراسة

  : عن األسئلة اآلتية تهدف هذه الدراسة لإلجابة

 )ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة( الضريبي ما هي اإلجراءات المتبعة لتحصيل الدين -1

  ؟في فلسطين

  ما هي معوقات التحصيل وفقاً ألساليب تقدير ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة؟ -2

  وفقاً لطرق تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة؟ ما هي معوقات التحصيل -3

  ما هو أثر التهرب الضريبي على التحصيل الضريبي؟  -4

  ما هي العقوبات الضريبية لردع المتهربين من دفع الضرائب؟ -5

   

                                                             

م، ص  2012.الجزائـر . الطبعة األولـى . دار النهضة العربية. المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها: الحرازي، محمد 1
242.  
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  فرضيات الدراسة

 :لدراسة سيتم فحص الفرضيات االتيةا عن أسئلةلإلجابة 

في معوقـات تحصـيل    )0.05=∞(إحصائية عند مستوى معنويةال يوجد فروق ذات داللة  -1

  .موظفي الضرائب تعزى لمتغير المؤهل العلميمن وجهة نظر  الدين الضريبي

في معوقـات تحصـيل    )0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -2

  .يالدين الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب تعزى لمتغير المسمى الوظيف

في معوقـات تحصـيل    )0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -3

  .الدين الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب تعزى لمتغير سنوات الخبرة

في معوقـات تحصـيل   ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -4

  .ئب تعزى لمتغير التخصصالدين الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرا

في معوقـات تحصـيل   ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -5

  .الدين الضريبي بين كل من موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمة المضافة

في معوقـات تحصـيل   ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -6

ي بين كل من مأموري تقدير ضريبة الدخل وفاحصي الحسابات لضريبة القيمة الدين الضريب

  .المضافة

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات األولى والنادرة في هذا المجال، وما تشكله من  -1

  .والباحثينفائدة للعديد من الجهات مثل الدوائر الضريبية، والمكلفين، ومدققي الحسابات، 

يوجد لهذه الدراسة أهمية في التوصيات لمساعدة اإلدارة العامة لضريبة القيمـة المضـافة    -2

التـي   واإلدارة العامة لضريبة الدخل في زيادة فعالية عملية التحصيل والحد من المعيقات

  .تواجه عملية التحصيل
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التحصـيل الضـريبي    تتكامل هذه الدراسة مع الدراسات األخرى التي تناولـت موضـوع   -3

  .لضريبة الدخل باإلضافة الى التطرق لموضوع التحصيل في ضريبة القيمة المضافة

إجراء قراءات لنسب المبالغ غير المحصلة في دوائر ضريبة الدخل للمساعدة فـي وضـع    -4

  .ستراتيجية المناسبة للحد منهااإل

  الدراسة أهداف

لـدى اإلدارة  معوقات تحصيل الـدين الضـريبي   التعرف على  تهدف هذه الدراسة إلى

مـن حيـث مفهومـه    وذلك من خالل التعرف علـى ديـن الضـريبة     في فلسطين، الضريبية

 ،أهم إجراءات تحصـيل الـدين الضـريبي اإلداريـة والقضـائية     والتعرف على  وخصائصه،

حلول لهـذه   ، من أجل المساعدة في إيجاداإلدارة الضريبيةالتحصيل في التي تواجه  معيقاتوال

أنواعه وأهم ووهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التهرب الضريبي  اا، كمالمشاكل ومعالجته

  .مسبباته وآثاره وطرق مكافحته والجزاءات الضريبية التي تكفل إستيفاء الدين الضريبي

  منهجية الدراسة

الدراسة على إعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وإرتكزت منهجية 

  :ما يلي

مراجعة االدبيات النظرية والكتب والقوانين واألنظمـة المتعلقـة   جمع المعلومات من خالل  -1

  .الدين الضريبي و التحصيل بمواضيع

فيمـا   ورؤساء األقسام، ، وضريبة الدخلمقابالت مع موظفي ضريبة القيمة المضافة عمل -2

   .يتعلق بإجراءات ومعوقات التحصيل الضريبي

تفتـيش فـي اإلدارات   الجباية والمتابعه والالضريبة و لدوائرالميدانية  اتالزيار القيام بعمل -3

من أجل فهـم آليـة التحصـيل     في فلسطين العامة لضريبتي الدخل وضريبة القيمة المضافة

  .المتبعه لديهم
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والتي  الدخل،، وضريبة اإلطالع على النماذج المستخدمة في دوائر ضريبة القيمة المضافة -4

وإرفاقها  الحصول عليها تم ، والتيتساعد في التعرف على إجراءات تحصيل الدين الضريبي

  .في المالحق لهذه الرسالة

 التحليل المالي للمبالغ الضريبية المحصلة وغير المحصلة من واقع التقـديرات والتـي تـم    -5

  .وزارة المالية والتي تخدم هذه الدراسة خالل من يهاالحصول عل

من أجل فحص الفرضيات واإلجابة على مشـكلة وأسـئلة   ) اإلستبانة(تم إعداد أداة الدراسة -6

تم تحديد أفراد العينة التي تمثلت بكل من موظفي ضريبة الـدخل ومـوظفي   الدراسة، حيث 

على عينة الدراسة وتجميعهـا،  ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم تم القيام بتوزيع اإلستبانات 

هذه اإلستبانات وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائياً بإستخدام  ومن ثم تم القيام بترميز

  .تحليلها ومناقشتهامن أجل وإستخراج النتائج ) SPSS(البرنامج اإلحصائي

  حددات الدراسةم

  :يلي تتمثل فيما التيو ،محددات عدة علىه الدراسة تم اإلعتماد في هذ

  المحددات الزمانية : أوالً

   .المطبق في األراضي الفلسطينية ،2011 لسنة) 8(قرار بقانون ضريبة الدخل رقم  -1

  .المطبق في األراضي الفلسطينية ،م 1963نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لعام  -2

  المحددات المكانية: ثانياً

، بسبب االحتالل الغربية بإستثناء قطاع غزةعلى أراضي الضفة ه الدراسة هذ تإقتصر

  .ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة واالنقسام

  العامل البشري: ثالثاً

تم تطبيق هذه الدراسة على كل من موظفي ضريبة الدخل ومـوظفي ضـريبة القيمـة    

  .المضافة
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  مصطلحات الدراسة

هي عبارة عن مجموعة الدوائر الضريبية التي يقع تحت مسـؤولياتها تنفيـذ    :اإلدارة الضريبية

 .القانون الضريبي على المكلفين من أجل تحصيل المبالغ الضريبية وتوريدها للخزانة العامة

سمي نظام ألنه ليس قانون، وإنما هو  :1963نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لعـام  

ة واألوامر العسكرية التي أضافها اإلحتالل اإلسرائيلي على القـانون  عبارة عن مجموعة األنظم

كل من الجانب الفلسـطيني   علىتطبيقها ألغراض جباية ضريبة القيمة المضافة تم األردني، و

 .والجانب اإلسرائيلي

هو كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو إقتطاعها أو توريدها وفقاً ألحكام القرار بقانون  :المكلف

، وهو كل مشتغل أو مؤسسة مالية وفقاً للنظام بشأن الرسوم 2011لسنة ) 8(ة الدخل رقم ضريب

 .1963على المنتجات المحلية لعام 

أي موظف أو لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضه خطياً من المدير بـإجراء   :مأمور التقدير

 .م2011لسنة ) 8(أي تقدير أو تدقيق للضريبة بموجب القرار بقانون ضريبة الدخل رقم

هي عبارة عن إتفاقية وقعت ما بين الجانب الفلسـطيني والجانـب    :إتفاقية باريس اإلقتصادية

، ومن خالل هذه اإلتفاقية تم تحديد أسس التعامل مع الجانب م29/04/1994: اإلسرائيلي بتاريخ

 .اإلسرائيلي من النواحي اإلقتصادية والتجارية والمالية

تستخدم لتنظيم عمليات البيع والشـراء بـين الجانـب     هي عبارة عن فاتورة :فاتورة المقاصة

ئيلي يحصـل التـاجر   اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني، بحيث أنه عند الشراء من الجانب اإلسرا

ببيع البضائع إلى الجانـب اإلسـرائيلي    ، وعندما يقوم)I(الفلسطيني على فاتورة مقاصة تحمل 

، وهذه الفواتير تعكـس حركـة التبـادل    )p(فيكون ذلك من خالل فاتورة مقاصة تحمل الرمز

المشتري ويجب أن تتضمن فاتورة المقاصة إسم التجاري بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

وإسم البائع ورقم مشتغله، تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، السلعة أو الخدمـة المتبادلـة،    ،ورقمه

 .وقيمة الضريبة اإلضافية
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يعمل على توحيد حيث  لتسهيل عمل الدوائر الضريبية، هو برنامج كمبيوتري :)(RMSبرنامج 

الدخل، ويحتوي هذا البرنامج على  اإليرادات الضريبية لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة

الضـريبية، وكافـة   قاعدة بيانات تشمل أسماء المكلفين وأرقامهم، باإلضافة إلى تصـريحاتهم  

 . البيانات المتعلقة بهم

المكلف الفرد أو الشريك في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة وأية  :الشخص الطبيعي

 .شركات أشخاص يحددها القانون

، كالجمعيـات علـى   كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنويـة  :لمعنويالشخص ا

إختالف أنواعها، والشركات المساهمة العامة أو ذات المسؤولية المحدودة وشـركات التوصـية   

 .باألسهم والشركات األجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة

حسابات منشأة األعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة األعمال والمركـز   :الحسابات الختامية

  .المالي بما في ذلك حساب توزيع األرباح، وتقرير مدقق الحسابات القانوني

  الدراسات السابقة

   والعربية الدراسات المحلية: أوالً

وفقـاً   فلسطينتحصيل دين ضريبة الدخل في  : "دراسة الدبك، أحمد، رسالة ماجستير بعنوان

، جامعة النجاح الوطنية، " )دراسة تحليلية مقارنة( 1964لعام  )25( رقم لقانون ضريبة الدخل

  .م2003 ،نابلس

 ،1964لسنة  25هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 

ظمة الضريبية والمتعلقة في تحصيل الضريبة، حيث تطرقت هذه الدراسة الى مفهوم الدخل واألن

، ونظـم تحصـيل الـدين    إللتزام بالدين الضريبي وإنقضـائه ا ة، ونشأعلى الدخل وخصائصها

، وحقوق المكلفين عند تحصيل ة الضريبية لتحصيل الدين الضريبيوضمانات االدار ،الضريبي

وقد توصـل الباحـث إلـى    ، ي حق اإلعتراض والتصحيح والردياتالمتمثلة ف الدين الضريبي
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أنه يجب أن يكون هناك إستقاللية للقضاء الضريبي في النظر فـي ربـط   : توصيات مهمة منها

، بدأ اإلقليميةوهي م :المحددة لنطاق فرض الضريبة ةوتحصيل الضريبة، واألخذ بالمبادئ الثالث

المتمثلـة  نيـة  افة إلى مراعاة مبدأ األساس النقـدي للقطاعـات المه  باإلض، واإلقامة ،والجنسية

والزوجـة  ، وجعل كل من الزوج وغيرهم. .، ومدققي الحساباتيين، والمهنباألطباء والمحامين

ر الذاتي وجعله األصـل فـي   أن يأخذ المشرع بالتقديضرورة ، وكذلك مكلفاً مستقالً عن اآلخر

وضرورة أخذ المشرع بتقادم الدين الضـريبي فـي    ،كإستثناء اإلدارياللجوء للتقدير و التقدير

، ومراعاة المشرع لوجود أحكـام  التحصيل ووضع مدة محددة للتقادمالحاالت التي يتعذر معها 

خاصة ومفصلة للتحصيل الجبري والتحفظي والتنفيذي بما يحفظ حق الخزينة في تحصيل الدين 

  .الضريبي

إمتيازات اإلدارة الضريبية دراسـة تحليليـة   "، رسالة ماجستير بعنوان مجدي، شرعبدراسة 

  .2005،، جامعة النجاح الوطنية، نابلس"للنظام القانوني الضريبي الفلسطيني 

إمتيازات اإلدارة الضريبية التي تتمثل بالوسائل والطرق التي تمنح  تناولت هذه الدراسة

، وذلك ووفقاً لما رسمه القانون ،الصحيح على الوجهاإلدارة الضريبية تطبيق القانون الضريبي 

من خالل إمتياز اإلدارة الضريبية في تحديد الدين الضريبي بعدة طرق مـن أهمهـا اإلقـرار    

، إضافة إلى حق اإلدارة الضـريبية  ديم اإلقرار الضريبي ومرفقاتهوإلزام المكلف بتق ،الضريبي

، كمـا  مخاطبة الجهات الرسـمية والخاصـة   وحقباإلطالع على األدوات والدفاتر والسجالت 

وإمتيازات تحصيل الدين الضريبي المتمثله  ،تناولت هذه الدراسة الطبيعه الخاصة لدين الضريبه

راسة إمتيازات اإلدارة الضريبية وتناولت هذه الد، جز في المنبعبالحجز التنفيذي والتحفظي والح

الباحث إلى أنه يجب على المشرع الضـريبي   توصلقد و ،أمام القضاء في الدعاوى الضريبية

بتحصـيل ديـن    ، وفيمـا يتعلـق  وجعله األصل في التحصيل ،ر الذاتيالفلسطيني األخذ بالتقدي

بوضع أحكام خاصة بخصوص  لمشرع الضريبي الفلسطينيبأن يقوم ا أوصى الباحث ،الضريبه

نـه  أب يبه فقد أوصى الباحثيتعلق بدين الضر ، وفيمالجبري والحجز التنفيذي والتحفظيالحجز ا

يجب على المشرع وضع نصوص واضحة تمنع وقوع المقاصة بين الدين الضريبي وغيره من 



11 

فقد أوصى الباحث بأنه  ،، أما فيما يتعلق بإجراءات التقاضيد مدة للتقادم الضريبييوتحدالديون 

وذلـك   ،ريبيةءم مع المبادئ الضيجب على المشرع الضريبي الفلسطيني وضع نظام خاص يتال

  .أجل ضمان تسهيل معالجة المنازعات الضريبية التي تنشأ بين المكلف واإلدارة الضريبيةمن 

العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية وأثرهـا   " رسالة ماجستير بعنوان ،حسام، فايزدراسة 

  .2008، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،"على التحصيل والجباية 

وذلك للتعرف علـى  ، قة بين المكلف واإلدارة الضريبيةالدراسة طبيعة العالتناولت هذه 

إلى هذه الدراسة  ، وقد توصلتثر ذلك على تحصيل الدين الضريبيحقوق وواجبات كل منهم وأ

ومنح المكلف حق المحافظة على سـرية   ،حق المكلف باإلعتراض واإلستئناف: نتائج من أهمها

ـ األمر الذي ، قة بين اإلدارة الضريبية والمكلفوعدم توافر الثالمعلومات،  يؤثر سـلباً علـى   س

وكذلك هناك غموض في بعض نصوص قانون ضريبة الدخل تؤثر سلباً علـى  ، العالقة بينهما

ذه الدراسة بعدة توصيات مـن  ، كما وخرج الباحث في هبين المكلف واإلدارة الضريبية ةالعالق

ل من فلسطيني بالعمل على توضيح حقوق وإلتزامات كضرورة قيام المشرع الضريبي ال :أهمها

ـ المكلفين واإلدارة الضريبية ب ، وضرورة تعديل الشرائح الضريبية المنصوص عليها بما يتناس

على الوعي الضريبي باالضافة إلى ضرورة تركيز وزارة المالية  مع المقدرة التكليفية للمكلفين،

  . التشجيعية لهم، والعمل على زيادة الحوافز لدى المكلفين

اإلدارة الجبائية والتحصـيل الضـريبي فـي    " دراسة محمد، داودي، رسالة ماجستير بعنوان 

، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية والتسيير معهد العلوم اإلقتصادية، الجزائر، "الجزائر 

  . م2005

هـذه  قد تم تقسيم و، في الجزائرمدى فعاليته التحصيل الضريبي و تناولت هذه الدراسة

يشمل كل الرسالة إلى ثالثة فصول، ففي الفصل األول تم التطرق إلى التحصيل الضريبي الذي 

إلـى   الباحـث  الفصل الثاني فتطـرق أما  على مستوى النظام الضريبي، مايتعلق بهذا اإلجراء

كيف تؤثر بة ووجية الضريليكوسو في الفصل الثالث تم التطرق إلى ، اإلدارة الجبائية الجزائرية

ثيره علـى درجـة   سلوك المكلف بالضريبة و مدى تـأ  باإلضافة إلى ،على التحصيل الضريبي
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غـش  كما تطرقت هذه الدراسة إلـى ظـاهرة ال  ، ديةمردودية الجباية العاالتحصيل الضريبي و

نظـام  أنـه علـى   : اأهمه نتائج عدة منب، وخرجت الدراسة وآلية معالجتها الضريبي والتهرب

لة الجزائري أن يأخذ بعين اإلعتبار تأمين حصيلة مناسبة لتغطية إلتزامات ميزانية الدو الضرائب

سب للحـد مـن   ضرورة إيجاد تنظيم جبائي منا ، باإلضافة إلىدون إرهاق للقطاعات اإلنتاجية

، وال بد أن تكـون  وفير الوعي الجبائي لدى المكلفين، حيث ال بد من تظاهرة التهرب الضريبي

ية المكلف بدفع الضريبة ، ودراسة نفسيندراسة معمقه للعوامل المؤثرة على سلوك المكلفهناك 

، إضـافة  اإلدارة الجبائية بشفافية ووضوح ، كما أوصى الباحث بأن تعملووضعيته اإلجتماعيه

ع المكلفـين بطريقـة   حتى تستطيع اإلداراة الضريبية التعامل م ،إلى تبسيط اإلجراءات اإلدارية

  .مية الزائدة والتي هي بدون فائدة، وكذلك ضرورة التقليل من النفقات العمورادعهسليمة و

إنعكاسات األزمة المالية على الحصيلة " بعنوان  ، بحث غير منشوردراسة محمد، أحمد سامح

  .م2009إبريل  2-1، للفترة من ، مصروالمتأخرات الضريبية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة

تناول هذا البحث مدى قدرة النظام الضريبي المصري على مواجهة التحديات التي تؤدي 

والتي تمثلت بإنعكاسات األزمة المالية العالمية على  إنخفاض اإليرادات الضريبية في مصر،إلى 

سلبيات األزمة  ، باإلضافة إلى وضع حلول للتقليل منيلة والمتأخرات الضريبية في مصرالحص

لـى  ، حيث تناول الباحث بالفصل األول من البحث تداعيات األزمـة الماليـة ع  العالميةالمالية 

لة نقص ، وفي الفصل الثاني تطرق الباحث إلى آليات عالج مشكالحصيلة الضريبية والمتأخرات

ضرورة إعـادة   :توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات من أهمها وقد، الحصيلة وتفاقم المتأخرات

فين عن وذلك من أجل القضاء على ظاهرة إمتناع المكل ،اإلقرارات الضريبية النظر في منظومة

قانون إجرائي واحد باالضافة إلى ضرورة تقنين المواد اإلجرائية في تقديم اإلقرارات الضريبية، 

يمكن تطبيقه بمعرفة اإلدارة الضريبية بحيث يشمل كافـة إجـراءات الـربط    له ذاتية خاصة، 

فـي   ألن ذلك هو بداية للمنازعة الضريبية ،غاالة في تقدير أرباح المكلفينوعدم الم والتحصيل،

ضريبي هو أفضـل مـن   ، والتوسع في إنهاء المنازعات بالصلح المرحلتيها اإلدارية والقضائية

التوسع في الضريبة الرضائية من خـالل زيـادة عـدد     ، باإلضافة إلى ضرورةإحالتها للقضاء

  .النقابات واإلتحاداتاإلتفاقيات المبرمة مع 
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أثر التهرب الضريبي على إيرادات :" دراسة شبيلي، يثرب جودة اهللا، بحث غير منشور بعنوان

، كلية الدراسات التجارية، جامعـة السـودان للعلـوم والتكنلوجيـا،     "ضريبة القيمة المضافة

  .م2009السودان، 

 على الضريبة مقومات على الضريبي التهرب تأثير مدى تحديد هدفت هذه الدراسة إلى

 لـدى  الضـريبي  الـوعي  زيادة وكيفية، مكافحته وطرق أساليبه على والتعرف المضافة القيمة

 االسـتنباطي  األسـلوب  واسـتخدم الباحـث   ،الضـريبي  التهرب فرص من والتقليل ،المكلفين

 األولية مصادرها واقع من البيانات وتحليل جمع في والتاريخي التحليلي يوالوصف واالستقرائي

  :ما يلي أبرزها والتوصيات النتائج من بالعديدالباحث  خرج وفي النهاية ،والثانوية

 النتائج أهم: أوالً

 اإلدارة إلـى  توريـدها  وعـدم  المستهلك من المضافة القيمة ضريبة على المكلف حصول -1

  .المكلف تمويل مصادر من مصدر إلى ضريبي التزام من الضريبة تتحول وعليه الضريبية،

 واالكتفاء المتهربين بحق الضريبي التهرب مكافحة إدارة قبل من العقابية اإلجراءات ضعف -2

  .مغرياً التهرب يجعل المالية والجزاءات بالغرامات

 الداخلي التدريب إلى باإلضافة وبشرى مادي لدعم تحتاج الضريبي التهرب مكافحة إدارة إن -3

  .الخبرة وزيادة كفاءة لرفع والخارجي

 التوصيات أهم: ثانياً

 الكتـب  بتـوفير  وعملياً إعالمياً بينهم الوعي ونشر للمكلفين الضريبية الثقافة مستوى رفع -1

  . الضريبية والمنشورات

 التـي  الضـريبي  الفحـص  طرق بان إقناعهم وضرورة والمكلفين الديوان بين الثقة زرع -2

  .واألمانة والصدق والثقة الضريبية العدالة مبدأ فيها يتوخى الضريبي الفاحص يستخدمها

 عبـر  تـدخل  التـي  البضائع فكل المطار، في المضافة القيمة ضرائب من مندوب وجود -3 

  .المضافة القيمة ضرائب ىلد معروفة تكون ال المطار
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أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في :" قبالن، خالد علي، بحث غير منشور بعنوان

، كلية األعمال، قسم المحاسبة، "الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي ضريبة دائرة

  . م2014جامعة عمان العربية، األردن، 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة فـي دائـرة   

هـذا الهـدف قـام    ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق 

الباحث بإستخدم المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بتوزيع إستبانه على عينة من مدققي 

طي دافعي الضرائب، وبعد أن قـام الباحـث   دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مديريات متوس

  :من أهمهاتوصيات وبتحليل إجابات عينة الدراسة وتوصل إلى عدد من ال

مكلفين بأن الضرائب واجب وطني تهدف إلى تنمية مورد مـالي يرفـد الموازنـة    توعية ال -1

  .العامة ويساهم في قيام الدولة بواجباتها

تأهيل وتدريب موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وزيادة كفاءاتهم من خالل البـرامج   -2

  .التدريبية الالزمة

يراد على إسم الغير والتنسيق مع دائـرة  ضرورة تفعيل وتطبيق اإلجراءات المتعلقة باإلست -3

الجمارك األردنية بمتابعة حاملي بطاقة اإلستيراد، وتوعية حاملي هذه البطاقات بما يترتـب  

  .عليهم من إلتزامات نتيجة اإلستيراد لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات

  الدراسات األجنبية : اًانيث

ــة  ــوان) John Brondolo,2009(دراس  Collecting Taxes During an”:بعن

Economic Crisis: Challenges and Policy Option“. 

، حيـث أن  الضرائب خالل األزمـات اإلقتصـادية  تناولت هذه الدراسة تحصيل وجمع 

فـي ظـل اإلنكمـاش    تشكل تحدي كبير لإلدارة الضريبية األزمة المالية واإلقتصادية العالمية 

اإلمتثـال   تقليـل  إلى، كما أشارت الدراسة إلى أن اإلنكماش اإلقتصادي يؤدي سلباً اإلقتصادي
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، وكذلك فإن تراجع اإلمتثال الطوعي من قبل المكلفين قد يكـون لـه   الطوعي لدافعي الضرائب

، وقد واعد الضريبية على المدى المتوسطإعاقة بناء الق إضافة إلى، آثار معاكسة على اإلقتصاد

مساعدة دافعي الضـرائب علـى مواجهـة األزمـة     : ادراسة بتوصيات من أهمهخرجت هذه ال

ولتحقيق هذا الهدف هناك تدابير  ،زيادة نسبة اإلمتثال الطوعي لديهم ، وذلك من أجلاإلقتصادية

توسيع نطاق المساعدة لـدافعي الضـرائب، وإدخـال اإلصـالحات     : من المهم مراعاتها وهي

، إضافة إلى نشر التوعية بما يسهمل عملية االمتثال الطوعيية التشريعية على القوانين الضريب

الـدعم  ، كما ركزت الدراسة علـى ضـرورة   ج التوعية للمكلفين بدفع الضرائبمن خالل برام

خالل األزمة اإلقتصادية ومساندتها من أجل وضع اإلسـتراتيجيات  الحكومي لإلدارة الضريبية 

  .ي الضرائبثال الطوعي من قبل دافعالتي تكفل اإلمت

 Evaluation Of The Effectiveness Of :بعنوان )Loes and Vitek,2001( دراسة

The Tax Collection–The Case OF The Czech Central And Local 

Governments 

تناولت هذه الدراسة تقييم فعالية وكفاءة التحصيل الضـريبي فـي جمهوريـة التشـيك     

في جمهورية كاليف اإلدارية في تحصيل الضرائب قياس التالوسطى، وقد تركزت الدراسة على 

وتحليل هذه التكاليف من أجل قياس فعالية التحصيل الضريبي، ومن أهم المعوقات التي  ،التشيك

قلة البيانات المتوفرة حول التكاليف اإلدارية للضـرائب،   :واجهها الباحثان في هذه الدراسة هي

أن التكاليف اإلدارية للضـرائب فـي   : توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي ومن أهم النتائج التي

لضرائب التي توصلت إليها البحوث لللتكاليف اإلدارية تتوافق مع نتائج البحث جمهورية التشيك 

وضريبة القيمة والتكاليف اإلدارية العالية كانت على كل من ضريبة الدخل  في الدول المتطورة،

ن معدالت نسبية من التكاليف االدارية تتأثر بـالحجم  أوالنتيجة األولية بينت  المضافة واالمالك،

  .إلجمالي للرسوم الضريبية المحصلةا
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 The Effect Of Horizontal and :بعنـوان  )Moser and Evans, 1995(دراسـة  

Exchange Inequity on Tax Reporting Decisions"   

إرتكزت هذه الدراسة على فرضية بأنه في ظل عدم العدالة األفقية فإن دافع الضـرائب  

عندما يتم زيادة أو تخفيض معدل الضريبة مع بقاء سيقدم في إقراره الضريبي دخل أقل أو أكثر 

الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ثابته، بحيث أن النظرية اإلقتصادية تقـوم علـى أن دافعـي    

سوف يعلنون عن دخل أكبر بينما نسبة الضريبة تزداد، وذلك بسـبب أن المـواطنين   الضرائب 

يقيسون مدى العقوبة التي سوف يتحملونها مع المكاسب التي يتم تحقيقها في حالة عدم إفصاحهم 

  :عن دخلهم بالكامل، ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي

  .بالعدالة األفقيةأن دافعي الضريبة يعلنون عن دخل أكثر عند شعورهم  -1

أنه ال يوجد تأثير لعدم وجود عدالة تبادلية على إفصاح المكلف عن دخلـه فـي اإلقـرار     -2

  .الضريبي لشعور المكلف بأن هذا األمر عام على جميع المواطنين

يزيد وينخفض حسب زيادة وإنخفـاض   إن إفصاح المكلف عن دخله في اإلقرار الضريبي -3

   .المخاطر المترتبة على التهرب الضريبي في حالة إرتفاع نسبة الضريبة

 Effect of Corruption on Tax in the Middel :بعنـوان  )Jacop,2007(دراسة 

East""  

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر الفساد عى التحصيالت الضريبية في الشرق األوسـط،  

توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة أن السبب في إنخفاض التحصيالت الضريبية هـو وجـود   ولقد 

الفساد اإلداري داخل الدولة، وأن هذا األمر جعل المكلفين ال يثقون بهذه الحكومات، مما دفعهـا  

إلى عدم اإللتزام الضريبي، وخرجت هذه الدراسة أيضاً بأن هناك بعض أنواع الضرائب تأثرت 

المتكـرر بـين    تواصـل ل أكثر من غيرها، وهذه الضرائب التي يتطلب التفاعل والبهذا العام

، وخلصت هذه الدراسـة بتوصـية أنـه إذا أرادت    )ضريبة الدخل(سلطات الضرائب واألفراد

الحكومات أن ترفع معدل اإليرادات الضريبية فإن ذلك يتم من خالل معالجة الفسـاد، وزيـادة   
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عن طريق تحقيق العدالة الخاصة بالمكلفين من خـالل نصـوص   الرفاه اإلجتماعي للمواطنين 

  .التشريعات والقوانين الضريبية المطبقة والسارية المفعول داخل الدولة نفسها

  الدراسات السابقةالتعليق على 

بعد أن تم إستعراض أهداف ونتائج وتوصيات كل دراسة من الدراسات السـابقة علـى   

من المالحظ أن كالً منها قد ركـز  ف، محلية وأخرى أجنبية من خالل تقسيمها إلى دراسات حدة

منهـا مـا ركـز علـى     فأما الدراسات المحلية نجد أن على إتجاه محدد وعلى عناصر محددة، 

الدخل، ومنها ما ركز على ما لإلدارة الضريبية من إمتيازات وصالحيات  تحصيل دين ضريبة

المترتب في ذمة المكلفين، وأخرى عالجت التحصيل تضمن لها حقها في إستيفاء الدين الضريبي 

الضريبي من خالل تحديد العالقة ما بين المكلف واإلدارة الضريبية ومعرفة حقوق وإلتزامـات  

كل منهما، وبعض الدراسات ألقت الضوء على موضوع إدارة الجباية من قبل اإلدارة الضريبية 

إضافة إلـى  على الحصيلة الضريبية،  لضريبيوالتهرب ا ودراسة أثر إنعكاسات األزمة المالية

دراسة أثر اإلجراءات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في الدوائر الضريبية للحد مـن ظـاهرة   

  .التهرب الضريبي

وأما الدراسات األجنبية، فمنها ما تناول كيفية التحصيل خالل األزمة المالية واإلقتصادية 

وكفاءة التحصيل لدى اإلدارة الضريبية، وأخرى عالجت أثر  العالمية، ومنها ما ركز على فعالية

العدالة األفقية على التحصيل الضريبي بين المكلفين، ومنها ما ركز علـى أثـر الفسـاد علـى     

  .التحصيل الضريبي

ومن خالل الدراسات السابقة نجد أنها قد إنسجمت مع دراسة الباحث في بعض النقـاط  

  : التي يمكن إيجازها بما يلي

معالجة تحصيل الدين الضريبي لضريبة الدخل من حيث التعـرف علـى مفهـوم الـدخل      -1

  :والوصول إلى توصيات مهمة بهذا الخصوص وهي

  .ضرورة وجود قضاء ضريبي مستقل -أ
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  .ضرورة أن يأخذ المشرع بالتقدير الذاتي وجعله األساس في التقدير -ب

ار األحكام الخاصة بالتحصيل والمتعلقـة  يجب على المشرع الضريبي أن يأخذ بعين اإلعتب -2

  .بالحجز التحفظي والحجز التنفيذي من أجل ضمان حق اإلدارة الضريبية بالتحصيل

دراسة إمتياز الدين الضريبي من حيث الخصائص التي تميزه عن بـاقي الـديون، والتـي     -3

  .تضمن لإلدارة الضريبة حقوقها في إستيفاء الدين الضريبي

  .يز على الوعي الضريبي للمكلفين، والعمل على زيادة الحوافز التشجيعية لهمضرورة الترك -4

  .أثر التهرب الضريبي على اإليرادات الضريبية، وضرورة محاربته بشتى الطرق والوسائل -5

  الدراسةما يميز هذه أهم 

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في بعض النقاط التي يمكن إيجازها بمـا  

  :يلي

لقد جاءت هذه الدراسة لتختص في البحث في المعوقات والمشـاكل التـي تواجـه اإلدارة     -1

الضريبية في فلسطين في تحصيل الدين الضريبي لضريبة القيمة المضافة وضريبة الـدخل،  

وذلك من أجل الوقوف عليها ومعالجتها، وهو ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات المـذكورة  

إهتمت هذه الدراسات بالدين الضريبي لضريبة الدخل، دون التطرق إلى حجـم  أعاله، حيث 

  .المديونية الضريبية ألنواع الضرائب األخرى المطبقة في فلسطين

إلى حجم المديونية الضريبية ألنواع الضرائب األخرى المطبقـة فـي    تطرقت هذه الدراسة -2

من إيرادات % 85ين تشكل ما يقارب فلسطين، مع العلم أن ضريبة القيمة المضافة في فلسط

السلطة، حيث كان ال بد من التركيز على هذا النوع من الضرائب باإلضافة لضريبة الـدخل  

في فلسطين، ودراسة الدين الضريبي الناتج عنها، وكيفية تحصيله، والمشاكل والمعوقات التي 

  .ات السابقة، وهذا ما لم تعالجه الدراستواجه اإلدارة الضريبية عند التحصيل
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تناولت هذه الدراسة مبالغ التقديرات الضريبية لضريبة الدخل المحصلة وغير المحصـلة،   -3

والتي أعطت مؤشر قوي على وجود معوقات للتحصـيل، يجـب علـى اإلدارة الضـريبية     

  .مراعاته، ووضع إستراتيجيات للحد من هذه المعوقات

تبعة ضمن فواتير المقاصة، وهـو النظـام   تطرقت هذه الدراسة إلى إجراءات التحصيل الم -4

ال يوجد بيانات جمركية (الفريد الذي يمثل العالقة التجارية واإلقتصادية مع الجانب اإلسرائيلي

، وتم التركيز على أهم المعيقات التـي  )مع الجانب اإلسرائيلي لعدم وجود حدود متفق عليها

  .تواجها دولة فلسطين من خالل هذا النظام المميز

تناولت هذه الدراسة دور المحاكم في عملية التحصيل الضريبي، والمعيقات التي تواجههـا   -5

دولة فلسطين من خالل قلة القضايا التي يبت بها في المحاكم الضريبية، وهذا ما لم تتطـرق  

  .له الدراسات السابقة

ـ  -6 ريبي، األمـر  تناولت هذه الدراسة دور قسم الجباية وقسم التدقيق في عملية التحصيل الض

  .الذي لم تعالجه الدراسات السابقة لزيادة عملية التحصيل الضريبي
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  الفصل األول

  مدخل إلى الضريبة
  

  عموميات حول الضريبة: المبحث األول

  تصنيف الضرائب: المبحث الثاني

  مضمون الدين الضريبي: المبحث الثالث
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  ولاألالفصل 

  مدخل إلى الضريبة

  مقدمة 

لمـا   الضرائب وال زالت من أهم العالقات التي تربط ما بين المواطن والحكومة،كانت 

الرئيس لتمويل األنشطة العامة التـي تمـس   على الحياة العامة، فهي المصدر من أثر كبير  هال

، وإنما تعتبر أيضـاً تمويـل   دخل للحكومة ومصاريفها المتعددة المواطن، وليست فقط مصادر

عامة للمواطنين، حيث تقوم الدولة بتسيير ذلـك مـن خـالل أجهزتهـا     متوفر لتحقيق خدمات 

  1.المختلفة

لقد عرفت الضريبة ألول مرة في التاريخ في بريطانيا، وذلك أثناء حروبها مع نابليون 

م، حيث تم فرضها بصورة إستثنائية لتغطية نفقات الحرب، أما في الوطن العربي فقد 1799عام 

م فـي عهـد االنتـداب    1939الدول التي سنت القوانين الضريبية سـنة  كان األردن من أوائل 

د االنتـداب البريطـاني سـنة    م، وفلسطين في عه1939البريطاني، وتلتها مصر والعراق سنة 

والضـفة الغربيـة   ) األردن(م تم توحيد القوانين في الضفة الشـرقية  1951وفي سنة  م،1941

م، وظل العمل به سارياً حتى صدر 1951لسنة  50، حيث صدر القانون الموحد رقم )فلسطين(

رقـم   قانون ضريبة الدخلصدر  1964لغى السابق، وفي عام أم و1954لسنة  12القانون رقم 

كما يوجد قوانين ضريبية أخرى تنظم العمل الضـريبي   ،2لغى القانون السابقأو1964لسنة  25

م والمتعلـق  1963حليـة لعـام   قانون الرسوم على المنتجات الم في فلسطين حتى اآلن، وهي

  .2011لسنة  8، والقرار بقانون ضريبة الدخل رقم بضريبة القيمة المضافة

تقسيم نظراً لما تشكله الضرائب من أهمية للموازنة العامة لدولة فلسطين، قام الباحث بو

سيتناول الباحث عموميات حول الضـريبة تتمثـل   في المبحث األول فهذا الفصل الى مبحثين، 

فسـيتناول  في المبحث الثـاني  أما ، وتصنيفاتها وأهدافها وقواعد فرضها هاخصائصو بمفهومها

  .للمكلفين الباحث مضمون الدين الضريبي و مفهومه وخصائصه، ووسائل ربط الدين الضريبي
                                                             

  .4ص. م2011. فلسطين. رام اهللا. مركز بيسان للبحوث واإلنماء. النظام الضريبي الفلسطيني: قباجه، أحمد 1
  .10م، ص1983. فلسطين. نابلس. الضريبة على الدخل: عرقاوي، مصطفى 2
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  المبحث األول

  عموميات حول الضريبة

   مفهوم الضريبة: المطلب األول

مهمـه فـي مجـال     فهـي إن مسألة الضريبة هي مهمة للعديد من قطاعات المجتمع، 

اإلستثمار وجذب اإلستثمارات األجنبية، وهي مهمة أيضاً للقطاع الحكومي لما تمثله من إيرادات 

وهي أيضاً مهمة لألفراد نظراً لما لها من تأثير على مستوى معيشـتهم و  لتغطيه نفقاته العامة، 

 وقد كان ينظر لهذه الضريبة بأنها المال المستقطع عن طريق السلطة من الفرد،م، حجم إدخاراته

حيث تعتبر الضريبة الصلة والرابط الذي يربط الدولة بأفراد المجتمع، كمـا أن الضـريبة لـم    

تقتصر على هذه األدوار فقط، بل أصبحت أداة مهمة بيد الدولة لتحقيق األهـداف اإلقتصـادية   

سياسية، وبالتالي أصبحت تحتل موقع مهم من أدوات السياسة الماليـة العامـة   واإلجتماعية وال

، ومن هنا كان ال بد للباحث من التطرق إلى تعريف الضريبة الذي تم تناوله في الفـرع  1للدولة

األول، إضافة إلى خصائص الضريبة التي تم تناولها في الفرع الثاني، أما في الفرع الثالث فقد 

  .أهم قواعد فرض الضريبةتناول الباحث 

  الضريبة تعريف: الفرع األول

اإلختصاصات التي تنفرد بها الدولة، وينتج عن هذا مـن ناحيـة أن   الضريبة من تعد 

الضريبة تفرض بإرادة الدولة، ومن ناحية ثانية أن الدولة تستعمل سلطاتها القاهرة لتحصـيلها،  

  2.إستعمال هذه السلطةويتم دفع الضريبة دون أن تضطر الدولة إلى 

حيث استقر مبدأ دستوري في كافة الدول الحديثة بأن فرض الضرائب وحده ال يـتم إال  

خر أصـبح للمشـرع   آبمعنى  ،)المجلس التشريعي(الشعب  ابناء على قانون يوافق عليه ممثلو

   3.أو تعديل ضريبة قائمة أو إلغائها ،وحده الحق في فرض ضريبة

                                                             

دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق األهداف اإلقتصادية " :رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: حمداهللا، مؤيد ساطي 1
  .7م، ص2005، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، "في فلسطين

السـاعه  . 24/10/2014بتاريخ . http://elkanoon.blogspot.com/2013/05/blog-post.html: موقع إلكتروني 2
  .ظهرا1ً
  .23ص. 1998. االطار القانوني للعالقة بين الممول و االدارة الضريبية:محيى محمد سعد، 3
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  : للضريبة يمكن إجمالها بما يلييم وهناك عدة مفاه

عبارة عن إقتطاع جبري تفرضها الدولـة علـى األشـخاص الطبيعيـين     ":هي لضريبةا :أوالً

واإلعتباريين بدون مقابل، بغرض تغطية أعبائها العامـة وبمـا يحقـق أهـدافها اإلقتصـادية      

  1 ".واإلجتماعية والسياسية

للدولة بصورة إلزامية مساهمة من الدافع في نفقـات  مبلغ من المال يدفع " :هيالضريبة  :ثانيـاً 

  2." الخدمات العامة للدولة دون أن يتلقى الدافع أية منافع خاصة مقابل ذلك

عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه الشخص جبراً إلى الدولة أو إحـدى الهيئـات   " :الضريبة هي :ثالثاً

من فرضها المساهمة في تغطية نفقات المحلية فيها دون مقابل ووفق قانون محدد، ويكون الهدف 

الدولة المختلفة، وتحقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية التي تسـعى الدولـة إلـى    

  3".الوصول إليها

مبلغ من المال يدفعه المكلفون لخزانة الدولة إسهاماً منهم بالنفقات العامـة  " :الضريبة هي :رابعاً

  4".م أعضاء متضامنين في منظمة سياسية تستهدف الخدمات العامةالتي تحتاجها الدولة بإعتباره

وقد إعتمد الباحث ألغراض هذه الدراسة التعريف األول للضريبة، حيث أنـه تعريـف   

  .شامل ومفصل للضريبة، ويحتوي على كافة مكونات وخصائص الضريبة

  خصائص الضريبة: الفرع الثاني

  إلزاميةإقتطاع جبري أو فريضة  الضريبة -1

فرض الضريبة هو حق من حقوق الدولة، ومظهر من مظاهر سـيادتها، حيـث تقـوم    

الدولة بفرض الضريبة بوصفها صاحبة سلطة وسيادة، وتستعمل سلطتها القاهرة في تحصـيلها،  
                                                             

 .46ص . م2000. الطبعة األولى. األردن. عمان. جامعة القدس المفتوحه. ة العامةالمالي :اليحيى، حسين 1
  . 11ص. مرجع سابق: عرقاوي، مصطفى 2
. الدارالعلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبيعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل: المحاميد، موفق 3

 .12ص . م2001. األردن. عمان. الطبعة األولى
. عمـان .مطبعة التوفيق. "وقضائياً"قرار تقدير ضريبة الدخل في األردن وطرق الطعن فيه إدارياً : الحاج موسى، حسن 4

  .5ص. األردن
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وعادةً ما يتم تحصيل الضريبة دون أن تضطر الدولة إلى إستعمال هذه السـلطة، إال إذا إمتنـع   

  .1هراًلضريبة، فهنا يكون للدولة الحق في إستعمال سلطتها لتحصيل الضريبة قالمكلف عن دفع ا

  نقديةالضريبة فريضة  -2

ذ إن الضريبة هي عبارة عن مبلغ مالي يتم جبايته بواسطة السلطات العامـة  أهذا يعني 

كما هو الحال  ،2مثل الضرائب على المحصوالت الزراعية تجبى عيناً ن الضريبة كانت سابقاًإ

  .3لى نوعين عشورية وخراجيةإفي الشريعة االسالمية التي كانت تقسم الضرائب 

   4:ويمكن إرجاع عدم مالئمة الضرائب العينية لالقتصاد المالي الحديث لألسباب االتية

  . عن تلك التي تطلبها الضريبة النقدية تطلب الضريبة العينية تكاليف مرتفعه لجبايتها -1

  .األسلوب العيني ال يسمح بتطبيق مبدأ العدالة الضريبية -2

النظام المالي الجديد يستوجب أن تكون النفقات في شكل نقدي وعليه فـاإليرادات النقديـة    -3

  . تكون أكثر مالئمة من اإليرادات العينية

  الضريبة فريضة بدون مقابل -3

محدد مـن الدولـة حـين     ن يحصل على مقابلأن المكلف في دفعه للضريبة الينتظر إ

وذلك ألن األصل في فرض الضرائب هو تمويل حاجات المجتمع المتمثلـه بالحاجـات   ، دفعها

  .5العامة، أو الحاجات اإلجتماعية، لعدم قدرة األفراد على إشباعها بمفردهم

                                                             

 .47ص. مرجع سابق: حسين اليحيى، 1
 .77ص. م1968. العراق. بغداد. مطبعة سلمان االعظمي .مبادىء المالية العامة والتشريع المالي: هاشم الجعفري، 2
وهي ما يؤخذ من أموال التجارة سواء كان المأخوذ عشرا لغويا أو نصفه أو ربعه أو ما تأخذه الدولـة ممـن    :العشور 3

  .يجتاز بلده إلى غيره من التجار
 يقاسمهم أن فله أيضا، اإلمام إلى تقديره ويرجع أيديهم، في بقيت إذا األرض رقعة على تُفرض مالية ضريبة فهو :الخراج
 مـا  بحسب موزونًا، أو مكيالً محددا، مقدارا عليهم يفرض أن وله مثالً، والربع كالثلث األرض من يخرج مما معينة بنسبة
 .بالنقود ذلك يقوم وقد العراق، سواد في عمر صنَع كما األرض، تُطيقه

جامعـة  ). رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة   . (التجانس الضريبي كآلية لتفعيل التكامل اإلقتصادي: جمال الدين، العاقر 4
  .4-3، ص2008. الجزائر. قسنطينة منتوري

 .48ص . مرجع سابق: اليحيى، حسين 5
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  تهدف لتحقيق النفع العامالضريبة  -4

والحصول  ،من النفقات العامة حتياجاتهاإلى الدولة لسد إالضريبة تدفع من قبل المكلف 

   .1موال الالزمة لسد الحاجات العامةعلى األ

ويرى الباحث إلى ضرورة مراعاة المشرع الضريبي لهذه الخواص، وذلك من أجل أن 

  .تتناسق المواد الضريبية والهدف الذي فرضت من أجله

  قواعد فرض الضريبة : لثالفرع الثا

ن يقوم أالتي ينبغي  سيةسام وضع القواعد األ1776ول من حاول عام أدم سميث آيعتبر 

  : مثل هذه القواعد فيما يليت، وت"ثروة األمم" عليها النظام الضريبي وذلك في مؤلفه المشهور 

  قاعدة العدالة  -1

أن يتم مراعاة العدالة عند تشريع القوانين الضريبية، بحيـث يـتم   هذه القاعدة ب يقصدو

قدرة النسبية للمكلفين، فالعدالة ال بد أن تتحقق في كـل تشـريع   فرض الضريبه مع مراعاة الم

ؤثر فـي الزيـادة أو   وهذه القاعدة ت ،2مخالفاً للدستور وعرضةً لإللغاء ذلك وإال كان ،ضريبي

ومن أبـرز مظـاهر    التقليل لظاهرة التهرب الضريبي، كونها تمس المراكز القانونية للمكلفين،

  3:قاعدة العدالة الضريبية ما يلي

حيـث تتفـرع   واألموال للضريبة،  ويقصد بها خضوع جميع األشخاص :عمومية الضريبه -أ

الشخصية تعني فرض الدولة إلى العمومية الشخصية والعمومية المادية، والعمومية  العمومية

على األشخاص الخاضعين لسيادتها سواء أكانوا مـواطنين أو أجانـب، ففـرض    الضريبة 

الضريبة على المواطن دون األجنبي يجعل األخير في مركز قانوني متميز، أمـا العموميـة   

                                                             

  .83ص . مرجع سابق: العمري، هشام 1
 .15ص . مرجع سابق: المحاميد، موفق 2
. جامعـة ذي قـار  . القـانون كليـة  . )دراسة قانونية مقارنة(اإلتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة: الهاللي، علي 3

  .11ص. م2012.الجزائر
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المادية فيقصد بها خضوع األموال أو الدخول الموجودة أو المتحققة في إقليم الدولـة كافـة   

  . للضرائب

أي أن الضرائب يجب أن ال تفرض على األشـخاص   :لمالية لكل مكلفمراعاة المقدرة ا -ب

وعلى كل شـخص أن يـدفع    ،جميعهم بنفس المقدار، وذلك بسبب إختالف دخول األشخاص

إلعتبـار ظروفـه   المبلغ الذي يتناسب مع حجم الدخل الذي يحصل عليه، مع األخذ بعـين ا 

  .الشخصية والعائلية

  قاعدة اليقين  -2

دون وجود أي غموض أو تعارض أو نقـص  ح التشريعات الضريبية بها وضو ويقصد

بها يؤثر على فهم المكلف لها، باإلضافة إلى بساطة إجراءات إحتسـاب الضـريبة المسـتحقة،    

   1.وإجراءات دفعها وتحصيلها

  قاعدة المالئمة  -3

وتعني تحصيل الضريبة في الوقت المناسب للمكلفين، وذلك حتى تكون مناسبة لظروفهم 

ومثال ذلك عند حصول المكلف علـى   عملية دفع الضريبة سهلة ومقبولة،وأحوالهم، مما يجعل 

  2.المالية بالنسبة للشركاتالمرتب أو عند إنتهاء السنة 

  في النفقاتقاعدة اإلقتصاد  -4

القاعدة تحقيق وفرة الحصيلة من خالل مراعاة أن يكون تنظـيم جبايـة   وتقتضي هذه 

 ،وسهولة تطبيـق القواعـد الضـريبية    ،الضرائب تنظيماً يكفل اإلقتصاد في النفقات التحصيلية

وذلك وفقاً لذاتية القانون الضريبي التي جعلت الـدين الضـريبي ديـن محمـول ال      ،ومرونتها

  3. م المنازعة في مقدارهلوفاء به رغمطلوب، وأنه ملزم با

                                                             

  .14ص . مرجع سابق: علي الهاللي، 1
  .مساءاً 4الساعة . 26/10/2014بتاريخ . http://www.wattpad.com/456218: موقع إلكتروني 2
  .23ص  .مرجع سابق: المحاميد، موفق 3
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ويرى الباحث بأنه من الضروري مراعاة المشرع الضريبي لهذه القواعد عن تشـريعه  

للقانون الضريبي، حيث أنه من الضرورة تحقيق العداله في فرض الضريبة ومراعاة المقـدرة  

القانونيـة  التكليفيه للمكلفين من أجل زيادة ثقتهم بالضريبة، وكذلك من الضرورة وضوح المواد 

في فرض الضريبة من أجل الحد من المنازعات الضريبية بين المكلـف واإلدارة الضـريبية،   

ويجب مراعاة الميعاد المالئم لتحصيل هذه الضريبة، ومراعاة فرضها بأقل التكاليف الممكنـة،  

وكل هذه القواعد تساعد على سهولة تحصيل الدين الضريبي من المكلفـين، وإسـتيفاء اإلدارة   

  .الضريبية لحقوقها

  أهداف الضريبة وآثارها: المطلب الثاني

  أهداف الضريبة: الفرع األول

لقد تطور دور الضريبة، فلم يعد الهدف من جباية الضرائب يقتصر على تغطية النفقات 

أخرى، وتسعى الدول إلى تحقيق هذه األهداف  العامة فقط، وإنما أصبح للضريبة أهداف متعددة

  : من خالل السياسات الضريبية التي تتبعها عند فرضها للضرائب، ومن أهم هذه األهداف ما يلي

   ة للضرائبف المالياهداأل: أوالً

مـن   إلى جباية األموال الالزمة لتغطية نفقاتها العامةحيث تسعى أغلب الدول في العالم 

األهم في موازنة الدول النامية، حيث أنـه مـن    وتشكل هذه األموال العنصر، خالل الضرائب

  1.خاللها تستطيع الدولة القيام باإلنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

  ة للضرائبهدف اإلجتماعياأل: ثانياً

ومن  ائب،هناك أهداف إجتماعية متعددة تسعى الدول إلى تحقيقها من خالل فرض الضر

  :أهم هذه األهداف ما يلي

                                                             

رسالة ماجستير غيـر  . (النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي اإلسالمي: الدحلة، سمر عبد الرحمن 1
  .18ص . م2004. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية ).منشورة
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ل من أفراد محاولة تقليل الفوارق بين أفراد المجتمع، ومنع تركز الثروات في أيدي عدد قلي -1

فرض ضرائب مرتفعه على السلع الكمالية التي يقبل علـى   :ومن األمثلة على ذلك المجتمع،

التي يقبـل علـى    شراءها األغنياء، وفرض معدالت ضريبة منخفضة على السلع األساسية

   .شراءها الفقراء، وفرض الضرائب التصاعدية حسب شرائح الدخل

ويكون ذلك عن طريق إعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من : معالجة أزمة السكن -2

  .الضرائب لفترة محددة

معالجة الظواهر اإلجتماعية السيئة، وذلك من خالل فرض ضريبة مرتفعه علـى بعـض    -3

  .المضرة مثل التدخين، والكحول اآلفات

تطبيق السياسة السكانية، فالدول التي يكون فيها عدد السكان  ، من خاللالتحكم بعملية النسل -4

قليل وتسعى لزيادة عدد السكان، يمكن لها أن تتخذ إجراءاً بتخفيض نسب الضـرائب علـى   

ها، فيمكنها أن تتخذ إجـراءاً  دخول األفراد، أما الدول التي تعاني من الزيادة في أعداد سكان

   1.بزيادة معدل الضرائب المفروضة على دخول األفراد مثل الصين

  األهداف السياسية للضرائب: ثالثاً

يمكن إستخدام هذا النوع من األهداف داخل الدولة، من خالل تفرقة المعاملة الضـريبية  

لتجارة الخارجية مـع الـدول   كوسيلة سياسية لتعزيز مركز السلطة الحاكمة، ومن أجل تسهيل ا

األخرى، أو للحد منها، ففي حالة العالقات الجيدة مع دولة معينة تعمل الدولة علـى خفـض أو   

  .إعفاء الضرائب الجمركية، أما في حالة العكس تعمل على رفع الضرائب

  األهداف اإلقتصادية للضرائب: رابعاً

قد أصبحت الضريبة عامالً مهماً في مختلف إقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة ل

ولذلك تقوم الدول بإستخدام السياسات الضريبية التي تهدف إلى التـأثير بشـكل   على حد سواء، 

  : ومن أهم هذه السياسات ما يلي، إيجابي على اإلقتصاد فيها
                                                             

الغربية للفتـرة مـا بـين    أثر ضريبة الدخل على القرار اإلستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة : ملحم، سامر نعيم 1

 . 20ص. م2006. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة. (1994-2005
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من خالل إعفاء تلك النشاطات من الضـرائب أو   وذلك: تشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية -1

جزء من هذه الضرائب، وقد لجأ لهذا األسلوب الكثير من الدول النامية، وذلـك مـن أجـل    

غافورة تشجيع اإلستثمار السياحي والصناعي، وكذلك فإن بعض البلدان المتطورة مثـل سـن  

، إضـافة  األجنبي لديها األجنبي من الضرائب لجذب رأس الماللجأت إلى إعفاء اإلستثمار 

حماية المنتج الوطني، عن طريق فرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة التي  ىإل

  1.ةتنافس المنتجات المحلي

  2:وتلجأ إليها الدولة في حالتين ،ضبط سياسة اإلستهالك للسلع والخدمات -2

المتداولة لتقليـل الطلـب   تقليل التضخم المالي أو إمتصاص أكبر قدر ممكن من األموال  -أ

على السلع وباألخص السلع الكمالية، ويكون ذلك بفرض ضرائب جديدة، أو برفع معدالت 

  .سعر الضريبة، وهذا يؤدي إلى تقليص التضخم النقدي

حيث يمكن اللجـوء للضـرائب لمعالجـة حالـة الركـود      : معالجة الركود اإلقتصادي -ب

ه الفترة تقل القوة الشرائية للمنتجـات، وتقـوم   واإلنكماش اإلقتصادي، حيث أنه خالل هذ

الدول بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين من ذوي الدخول المتدنية، عن طريق تخفيض 

معدالت الضريبة ورفع اإلعفاء الضريبي، وزيادة اإلعفاءات العائلية، وتخفيض معـدالت  

الخبـز،   :لجميـع مثـل  الضرائب غير المباشرة على السلع األساسية التـي يحتاجهـا ا  

  3.إلخ...الحليب،

تحفيز اإلستثمار وتشجيع إنتقال رؤوس األموال من منطقة إلى أخرى عن طريق تخفـيض   -3

  4.أسعار الضرائب وإعفاء بعض المشاريع الجديدة لعدة سنوات

                                                             

 .9ص. م2005. سوريا. جامعة دمشق). بحث غير منشور(. أشكالها -تعريفها -مفهوم الضريبة: منذر، رنا أديب 1
 .12ص. م1983.فلسطين .نابلس. الضريبة على الدخل: عرقاوي، مصطفى محمد 2
 .م1/11/2014: بتاريخ. مساءا6.15ً: الساعة. http://alaresh.yoo7.com/t1756-topic: موقع إلكتروني 3
. م1996. األولـى الطبعـة  . األردن. عمان.جامعة القدس المفتوحة. المالية العامة: حسن خريوش،.اليحيى، حسين و د 4

  .49ص
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عن طريـق فـرض   ويكون ذلك : إستخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع اإلقتصادية -4

على إندماج الشركات التي تتجه نحو التمركز، وفرض ضرائب خاصة على ضرائب خاصة 

كل مرحلة من مراحل اإلنتاج في الشركات المتجهة نحو التكتل، وهذا يزيد من تكلفة السـلع  

  1.المنتجة، وبالتالي يؤدي ذلك للحد من التمركز والتكتل في النشاط اإلقتصادي

  اآلثار اإلقتصادية للضرائب: الفرع الثاني

   :حصر اآلثار اإلقتصادية للضريبة في المجاالت اآلتيةيمكن 

حيث أنه إذا فرضت الضريبة على المكلفـين ذوي  : اإلنفاق اإلستهالكيعلى أثر الضريبة  -1

 فيهـا الدخل المحدود، فذلك سوف يؤدي إلى تقليل االستهالك من السلع التي يكون الطلـب  

يتوجهون للسلع التي يكون الطلـب فيهـا عـديم    عالي المرونه مثل السلع الكمالية، وسوف 

المرونة، مع األخذ بعين اإلعتبار األمور األخرى التي تؤثر في اإلسـتهالك مثـل الفائـدة،    

  2.ودرجة توفر السلعة، وعدد السكان

تؤثر الضرائب بشكل فعال على المستوى العـام  : أثر الضريبة على المستوى العام لألسعار -2

هذا التأثير حسب طبيعة الضريبة، فإذا كانت الضرائب مباشرة، فإن ذلـك  لألسعار، ويختلف 

  .يؤدي إلى إنخفاض المستوى العام لألسعار، بحيث تفرض الضريبة على الدخول

سلبي على تأثير  وتعتبر الضرائب المفروضة على الدخل ذات: 3أثر الضريبة على اإلدخار -3

في  حيث يستمر األفراد ،بة تفوق نسبة االستهالكبنسر، حيث أنها تقلل حجم اإلدخار، ودخااإل

  4.االدخاراالستهالك على حساب 

                                                             

 .9ص. مرجع سابق :منذر، رنا أديب 1
). رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة   . (دراسة تحليلية في قطاع غزة –التهرب من ضريبة الدخل: سالم عميرة العمور، 2

 .46ص. م2007. فلسطين. غزة. الجامعة اإلسالمية
الفرد للمحافظة عليه لوقت الحاجة، من أجـل تجنـب    هو ذلك الجزء الذي لم يستهلك من الدخل، والذي يسعى: اإلدخار 3

  .العواقب الغير مرغوب فيها
 .165ص. م1992. الطبعة األولى. األردن. عمان. دار البيارق. المالية العامة والتشريع الضريبي: غازي،عناية4
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منهـا   كبيراً الضرائب على الدخول العالية التي كان يدخر أصحابها جزءاًوبالتالي فإن 

، أما الضرائب على الدخول الصغيرة التي ال يملك أصـحابها  ردخاتقلل من قدرة هؤالء على اإل

تـؤدي  و، ألنهـم ال يـدخرون أصـالً    ،دخارهؤالء األفراد على اإل مقدرة ال تؤثر على فائضاً

 .دخارالضرائب على المدخرات إلى خفض الميل لإل

حيث أنه يمكن أن يكون للضريبة أثر إيجابي على قـدرة   :أثر الضريبة على عنصر العمل -4

للعمـال   عندما يتم تخفيض الضريبة على أجر العاملين، بحيث تعطي حـافزاً وذلك العمل، 

لزيادة ساعات عملهم، وذلك للمحافظة على مستوى دخولهم، وبالتالي هذا يؤدي إلى زيـادة  

حجم اإلنتاج، أو قد تؤثر الضريبة بشكل سلبي عندما يتم فرض ضريبة عالية على األجور، 

وهذا يؤدي إلى التقليل من قدرة األفراد على العمل، ويتجهون نحو تخفيض ساعات العمـل  

اعات الراحة، وبالتالي تقليل حجم االنتاج والتأثير بشكل سـلبي علـى اإلقتصـاد    وزيادة س

  1.الوطني ككل

 وأيتخذ إعادة توزيع الدخل الوطني شكلين رأسـي  حيث : أثر الضريبة على توزيع الدخول -5

ي يحصل عليه األفراد في فئات ذفقي، الشكل الرأسي يعني التغير في حجم الدخل الوطني الأ

فالضرائب النسبية ال  ،الضريبة حسب طبيعتها ومجال تطبيقها آثارختلف تالمختلفة، والدخول 

يزيد عبؤها على أصحاب الدخل المـنخفض، ويـنخفض   وبالتالي تراعي أعباء المكلف بها، 

عبؤها على أصحاب الدخل المرتفع، أما الشكل األفقي فيعني التمييز بـين عناصـر الـدخل    

الدولـة   أقة بين دخل العمل ودخل الملكية وفي هذا المجال تلجكالتفر ،حسب المصدر والنوع

  2.إلى تخفيف عبء الضريبة على دخول العمل

   

                                                             

رسالة ماجسـتير غيـر   (. دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق األهداف اإلقتصادية في فلسطين: حمداهللا، مؤيد ساطي 1
 .77-76ص . م2005. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح). منشورة

. 1990. الطبعـة األولـى  . األردن. عمـان . دار المستقبل للنشر والتوزيـع . المالية العامة: مصطفى، حسين سليمان 2
  .104ص
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  الثاني بحثالم

  تصنيف الضرائب

  تصنيف الضرائب من حيث الوعاء الضريبي: المطلب األول

حيث أنه يجب تحديـد المـادة   بأنه المادة الخاضعة للضريبة،  :يقصد بالوعاء الضريبي

ضرائب حسـب  الخاضعة للضريبة من أجل تصنيف الضرائب حسب وعائها، ويمكن تصنيف ال

  : الوعاء الضريبي كاآلتي

  الضرائب على األشخاص والضرائب على األموال: الفرع األول

  الضرائب على األشخاص: أوالً

هي تلك الضريبة التي تراعي عند فرضها حالة المكلف وظروفه الخاصـة وإلتزاماتـه   

  1.ضريبة الدخل: جتماعي، ومن األمثله عليهاعه اإلالعائلية ووض

  : هم مزايا الضرائب الشخصية ما يليومن أ

تحقق العدالة، ألنها تراعي المقدرة التكليفيـة للمكلفـين، وتراعـي ظـروفهم الشخصـية       -1

  .جتماعيةواإل

  .عه المكلف كضريبةالمرونة، لمالئمتها ما بين ما يتحمله المكلف من أعباء وبين ما يدف -2

وخاصة بالنسبة لإلجراءات، والحاجة  التعقيد،: ومن عيوب الضرائب الشخصية ما يلي

إلى جهاز ضريبي على درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية، وقدرتهم على تحديد قـدرات  

  .وأوضاعهم اإلجتماعية واإلقتصاديةالمكلفين 

   

                                                             

جامعـة النجـاح   ). غير منشـورة رسالة ماجستير . (الضرائب على أرباح المهن الحرة في فلسطين: حماد، أيمن راشد 1
  .73ص. 2004. فلسطين.نابلس. الوطنية
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  1الضرائب على رأس المال :ثانياً

ومن المالحظ هنا بأن رأس المال  الضرائب التي تتخذ من رأس المال وعاءاً لها،وهي 

  .2ال يفترض فيه الدورية والثبات كما هو الحال في الدخل

  3:وتقسم الضرائب على رأس المال إلى نوعين رئيسيين وهما

  لعادية على رأس المال ا الضرائب -أ

رأس المال كوعـاء لهـا، ولكـن    وفي هذا النوع من الضرائب تفرض الضريبة على 

التحصيل يكون من الدخل الناتج عن رأس المال، وفي العادة تكون أسعار الضـريبة منخفضـة   

  .لهذا النوع

  4:يا هذا النوع من الضرائب ما يلياومن أهم مز

يحقق فرض ضريبة معتدلة على األموال غير المنتجه فائدة لإلقتصاد القـومي، ألن ذلـك    -1

 :ستثمار لتعود بدخل يمكن أن تفرض عليه ضريبة، مثلاإليعمل على تشجيع أصحابها على 

  .الخ....المجوهرات، والتحف

ـ    -2 رارات حصر رؤوس األموال للمكلفين، وبالتالي يساعد ذلك اإلدارة في الرقابـة علـى ق

  .المكلفين

  الضرائب اإلستثنائية على رأس المال  -ب

وفي هذا النوع من الضرائب يتم إقتطاع جزء من رأس المال، بحيث تفرض على رأس 

، وغالباً ما تكون أسـعارها مرتفعـه،   مثل ضريبة األمالك المال وتحصل من رأس المال نفسه

                                                             

بأنه األموال المنقولة وغير المنقولة وكل ما يمكن تقدير ثمنه في لحظة معينة، سواء كانت هـذه األمـوال    :رأس المال 1
 .منتجة أو غير منتجة

ـ : الخطيب، كمال أحمد 2 رسـالة  . ()2003-1996(ة فـي فلسـطين  دور اإليرادات الضريبية في تمويل الموازنة العام
  .16ص. م2006. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). ماجستير غير منشورة

 .35-32، ص مرجع سابق: الدحلة، سمرعبدالرحمن 3
  .71-70، صمرجع سابق: اليحيى، حسين 4
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توزيع  موارد غير عادية للدولة، وإعادةلحصول على إلى احيث يهدف هذا النوع من الضرائب 

  : وتقسم الضرائب اإلستثنائية على رأس المال إلى ثالثة أنواع وهي، الثروة بين أفراد المجتمع

  الضريبة على ملكية رأس المال  -1

الضريبة على ملكية رأس المال، ضـريبة إسـتثنائية تفـرض أثنـاء الحـروب      تعتبر 

  .واألزمات اإلقتصادية

  ة على زيادة رأس المالالضريب -2

، اوهي ضريبة تفرض على زيادة رأس المال ألسباب ليس لصاحب رأس المال جهد فيه

ومثال ذلك قيام البلدية ببعض اإلصالحات والتحسينات بالمنطقة الواقع بها رأس المـال، ممـا   

  .إلى إرتفاع أسعار العقارات، وعليه تفرض ضريبة على هذه الزيادة يديؤ

  الضريبة على التركات  -3

الضريبة التي تفرض بإنتقال المال من المورث إلى ورثته، وما يميز هذه الضريبة وهي 

  .وبالتالي تحد من التفاوت بين الطبقات ،أنها تفرض قبل توزيع التركه

  الضرائب العينية: ثالثاً

ـ    ف وهي تلك الضرائب التي تفرض على مال المكلف، دون اإلهتمـام بشـخص المكل

: ، ومن األمثلة على هذا النـوع مـن الضـرائب   1وظروفه الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية

  . الضريبة الجمركية التي تفرض على السلع بغض النظر عن المستفيد منها

قلـة  ، ووالبساطة، ألن وعائها المال فقـط  السهولةهو م مزايا الضرائب العينية ومن أه

  .ا التحصيليةالتكاليف، لبساطة نظامها وأجهزته

                                                             

. دراسة تحليلية مقارنـة  -لي اإلسالميالنظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر الما :الدحلة، سمرعبد الرحمن 1
  .28ص. م2004. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة(
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إفتقارها للعدالة، ألنهـا ال تأخـذ بعـين    تتمثل في أما عيوب هذا النوع من الضرائب ف

، 1عدم مرونتها، لعدم إمكانية تغيير سعرها النسبي بالزيـادة ، واإلعتبار المقدرة التكليفية للمكلف

  .نقلها من التاجر إلى المستهلكو

  الضريبة المتعددةنظام الضريبة الموحدة ونظام : الفرع الثاني

  الضريبة الموحدة :والًأ

وهي الضريبة التي تسري على جميع الدخول، حيث يجري جمعها دفعة واحدة، وتطرح 

الضريبة على مجموع الدخل وبسعر يتدرج في التصاعد، وفي هذا الشكل يجري منح المكلـف  

  2.اإلعفاءات العائلية

  3:م مميزات الضريبة الموحدة ما يليومن أه

  . تمكن المكلف من معرفة ما هو ملزم به من ضرائب بسهولة، وأنها تتمتع بالبساطة -1

  .أنها أكثر تحقيقاً للعدالة، إذ تسمح بتدرج الضريبة تبعاً إلمكانيات المكلف -2

  .أنها تستبعد ما يمكن أن تؤدي إليه الضرائب المتعددة من أضرار للنشاط اإلقتصادي -3

  . قل نفقة من جباية ضرائب متعددةإن جباية ضريبة واحدة أ -4

  :ومن أهم عيوب الضريبة الموحدة ما يلي

أنها تؤدي إلى إرهاق المكلفين، مما يحملهم على نقل ثرواتهم إلى بالد أخـرى تقـل فيهـا     -1

  .الضرائب

أنها بعيدة عن المالئمة، حيث أن رفع معدالتها ينفر منه المكلفين، وتعـود علـى الدولـة     -2

  .بأضرار
                                                             

 .29ص. مرجع سابق: الدحلة، سمر عبد الرحمن 1
 .15ص. مرجع سابق: عرقاوي، مصطفى 2
 .36ص. م2010. مصر. بنها جامعة.كلية الحقوق. المالية العامة والتشريع الضريبي: أبو العال، يسري 3
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ذا وصل التصاعد إلى نسب عالية، فإن المكلف يتوقف عند حد معين من النشاط، ال يـرى  إ -3

  1 .بعده فائدة تعود عليه بشكل يعادل نشاطه وعمله

  الضرائب النوعية أو المتعددة: ثانياً

 ،ساسـية ساس فرض الدولة لعدد من الضرائب األأويقوم هذا النوع من الضرائب على 

على تـداولها   وأوالتي يكمل بعضها بعضاً، كفرض ضرائب على الدخل أو على تملك االموال 

  .غلب دول العالم اليوم تأخذ بنظام تعدد الضرائبأن أوالحقيقة  ،ستهالكهاإو

سهل على المكلفـين  ، وتتناول جميع أنواع الدخلت بأنها هذا النوع من الضرائبيتميز و

تـؤدي  ، وبعيدة عن التصاعد، وكذلك فهي حده، وليس دفعه واحدهدفع الضرائب لكل دخل على 

تقلل مـن  ، كما أنها مثل دخول العمل واألجور ،إلى معاملة بعض أنواع الدخول معاملة خاصة

   .التهرب الضريبي

قـد يـؤدي إلـى     الـذي  المغاالة في التعددهذا النوع من الضرائب فيتمثل بعيوب  أما

تزيـد  ، وكذلك فهي لى السواءصعوبات ومشاكل عديدة بالنسبة للمكلفين بها واإلدارات المالية ع

  .قلة الوفرة المالية لخزانة الدولة، وتؤدي إلى من مصاريف الجباية

   تصنيف الضرائب من حيث موضوع الضريبة: المطلب الثاني

  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة : الفرع األول

على الثـروة  تلك الضرائب التي تفرض بشكل مباشر بأنها  :بالضرائب المباشرةيقصد 

على رواتب ومن األمثلة عليها ضريبة الدخل  ، الموجود في حوزة الملكف)الدخل ورأس المال(

التي تفرض على المظاهر  فهي الضرائب: ، أما الضرائب غير المباشرة)اإلقتطاعات(الموظفين

تقسيم  ويمكن ،ومن األمثلة عليها ضريبة القيمة المضافة الخارجية وليس على وجود الثروة ذاتها

                                                             

  .15ص . مرجع سابق: عرقاوي، مصطفى 1
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غير مباشرة وفقاً لعدة معايير، ويمكن تلخـيص هـذه   الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب 

   1:المعايير بما يلي

على كشوفات أو جـداول   اًالضريبة بناءفإذا تم تحصيل  :المعيار الخاص بطريقة التحصيل -أ

تكون الضـريبة مباشـرة، وتعتبـر مـن      ،هم الضريبيةتدون فيها أسماء المكلفين وإلتزامات

إذا لم يكن من الممكن إتباع هذا األسلوب في تحصيلها، بحيث يـتم   الضرائب غير المباشرة

  .تحصيلها وفقاً لوقائع أو تصرفات معينة يترتب عليها إستحقاق الضريبة

فإذا كانت المادة الخاضـعة للضـريبة تتميـز    : للضريبة ةالمعيار الخاص بالمادة الخاضع -ب

الضرائب مباشرة، وتعتبر الضريبة غيـر  تعتبر  ،)كالضريبة العقارية(بالثبات واإلستمرارية 

  .مباشرة إذا كان موضوعها تصرفات عرضية متقطعه كاإلنفاق والتداول

ها من قام ئإذا تحمل عب ،ووفقاً لهذا المعيار تعد الضريبة مباشرة: معيار نقل عبء الضريبة -ج

ئهـا إلـى   بدفعها للدولة، وتكون الضريبة غير مباشرة إذا تمكن دافع الضريبة من نقـل عب 

  .شخص آخر

  وأنواعهامزايا وعيوب الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة  :أوالً

  مزايا وعيوب الضرائب المباشرة -أ

  مزايا الضرائب المباشرة  -1

  2: الضرائب المباشرة بما يلي مزايا يمكن تلخيص

لإلعتماد عليها كمصدر أساسي الثبات النسبي للحصيلة وإنتظامها، بالتالي فهي األكثر مالئمة  -1

  .لإليرادات العامة للدولة، إضافة لتمتعها بطابع الدورية

                                                             

  .62ص . مرجع سابق: خريوش، حسن.حسين و د اليحيى، 1
. http://www.e-campus.ufc.dz/cours/administrateur/finance_publique/4/9-7.html: موقع إلكترونـي  2

  .28/10/2014بتاريخ . مساءا2:05ًالساعة 
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عند فرض الضرائب المباشرة يـتم مراعـاة والمقـدرة    العدالة الضريبية، حيث أنه تمتاز ب -2

  .التكليفية للمكلف

تتميز باإلنخفاض النسبي لنفقات تحصيلها وجبايتها، وذلك ألنها تفرض على عناصر ظاهرة  -3

  .وتقدير وعائها دون عناء كبيريسهل حصرها 

المواطنين بحقهم وواجبهم الوطني والقومي، وهذا يدفعهم لدفع الضريبة عن تسهم في شعور  -4

  .قناعة وبدون إكراه

  عيوب الضرائب المباشرة -2

  1:م عيوب الضرائب المباشرة بما يليتلخيص أهيمكن 

  .البطء في تحصيلها، ومرور فترة ما بين إستحقاقها وتقديرها، وتوريدها للخزانه العامة -1

ضخامة عبئها، كونها تتدرج بشدتها بإرتفاع الدخل الخاضع للضريبة، مما يـدفع المكلـف    -2

  .للتهرب الضريبي

  .المستهلكنقلها من المستورد إلى  -3

  الضرائب غير المباشرة وعيوب مزايا  -ب

  مزايا الضرائب غير المباشرة -1

   2:يمكن تلخيص أهم الميزات للضرائب غير المباشرة بما يلي

  .ما تكون من ضمن األسعار سهولة الدفع من قبل المكلف، وذلك ألنه ال يشعر بها وعادةً -1

  .وليست موسميةد مستمر طوال السنة، تتميز بأنها مور -2
                                                             

  .8ص .مرجع سابق: الهاللي، علي 1
بتـاريخ  . مسـاءاً 3:15السـاعة  .http://centpourcentdziri.ahlamontada.net/t868-topic: موقع إلكترونـي  2

28/10/2014.  



39 

  . تتميز بدرجة مرونتها العالية نسبياً، مما له أثر على اإلنعاش اإلقتصادي -3

  عيوب الضرائب غير المباشرة -2

  : غير المباشرة بما يلييمكن تلخيص أهم العيوب للضرائب 

  .وعدم مراعاة الظروف المالية لدافعيها ،عدم العدالة -1

يتطلب تحصيل هذا النوع من الضرائب العديد من اإلجراءات إرتفاع تكاليف جبايتها، حيث  -2

  1.إلخ....من كتابة تقارير ومراقبة نفقات تحصيل

  الضرائب النسبية والتصاعدية : الثانيالفرع 

هي تلك الضرائب التي يكون سعرها نسبة ثابته من وعاء الضريبة، مهما  :الضرائب النسبية -أ

 لجميع الـدخول الصـغيرة والكبيـرة،   % 15سعر الضريبة كانت قيمة هذا الوعاء، كأن يكون 

  2.والمتغيرة ،والثابته

  3:هم مميزات الضرائب النسبية ما يليأومن 

أنها ضريبة عادلة، حيث أنها تفرض على الدخل بغـض النظـر عـن شـخص المكلـف       -1

  .وأوضاعه الخاصة

سهلة التحقق والجباية، وبعيدة عن التالعب والعبث، وتخضـع جميـع    ،أنها ضريبة بسيطة -2

  .الدخول إلى نسبة واحدة

أن عدالتها شكلية، حيث أنها يجـب   :أما عيوب هذا النوع من الضرائب فتتمثل بما يلي

  .أن تأخذ بعين اإلعتبار األوضاع الشخصية للمكلف
                                                             

  .65ص . مرجع سابق: خريوش، حسن.اليحيى، حسين و د 1
مدى عدالة النسب واإلعفاءات الضريبية في نظام ضريبة القيمـة المضـافة المطبـق فـي     : صبري، أسامة مصطفى 2

 .21ص. م2003.فلسطين. جامعة النجاح الوطنية، نابلس. دراسة مقارنة). غير منشورة رسالة ماجستير. (فلسطين
  .17ص . مرجع سابق: عرقاوي، مصطفى محمد 3
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بتغير الوعاء الضريبي، إذ يتزايد  وهي الضرائب التي يتغير سعرها: الضرائب التصاعدية -ب

  1.سعر الضريبة كلما زاد الوعاء الضريبي

  : أساليب تطبيق الضرائب التصاعدية كثيرة ومتعددة ومن أهمهاو

من أمثلة أسلوب التصاعد بالطبقات تقسيم المكلفين إلـى عـدة   : أسلوب التصاعد بالطبقات -1

   .طبقات حسب مقدار الدخول والثروات

في هذا األسلوب يتم تقسيم دخل كل مكلف على حدة إلى عـدة   :التصاعد بالشرائحأسلوب  -2

  .نتقلنا من شريحة إلى شريحة أخرىاشرائح، ثم تفرض الضريبة بنسب مختلفة تتزايد كلما 

                                                             

  .16ص . مرجع سابق: عرقاوي، مصطفى محمد1
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  الثالث بحثالم

  الدين الضريبيمضمون 

، سوف يتم التعرف على مفهوم الدين الضريبي، وأهم خصائصه بحثمن خالل هذا الم

، نظراً لما يتمتع به دين الضريبة من خصائص تميزه عن الـديون  وطرق ربط الدين الضريبي

يتميز الدين الضريبي بمزايا وخصائص تميزه عن غيره من الديون األخـرى،  حيث  األخرى،

من الديون، حيث أن الدين الضريبي  ااألمر الذي يميز عملية تحصيل الدين الضريبي عن غيره

وتختلف هذه الواقعه بإختالف أنواع الضرائب المطبقة فـي   ،1لهلواقعة المنشئة يتكون بظهور ا

الدولة، فعلى سبيل المثال فإن الضريبة على المرتبات واألجور تتحقق عندما يحصل الموظف أو 

األجير على مرتبه ويصبح تحت تصرفه بشكل مباشر، ومن هنا كان ال بد من التعـرف علـى   

لتي منحته ميز هذا الدين عن غيره من الديون، واهم الخصائص التي تمفهوم الدين الضريبي وأ

عن غيره من الديون، وعليه سوف يتم تناول مفهوم الدين الضـريبي  ذاتيه خاصة في التحصيل 

التطرق إلى طـرق ربـط الـدين     وخصائصه في المطلب األول، أما في المطلب الثاني فسيتم

  .الضريبي

  لضريبي مفهوم الدين ا: المطلب األول

  الدين الضريبي  تعريف: الفرع األول

هم التعريفات أويمكن إجمال  ،يوجد العديد من المفاهيم التي تحدثت عن الدين الضريبي

  :التي تناولت موضوع الدين الضريبي بالتالي

لصالح الخزينـة العامـة،    كلفالمبلغ المترتب في ذمة الم :بأنه يقصد بالدين الضريبي

مر الذي يتطلب دراسة تحصيل الدين الضريبي من وهو األ ،والدين الضريبي ال ينشأ إال بقانون

  2.خالل كيفية نشوء الدين الضريبي

                                                             

مكلف عبارة عن الفعل أو التصرف لحصول الخزينة العامة للدولة على الضريبة من ال":الواقعة المنشئة للدين الضريبي 1
  ".بدفعها

  .135، صمرجع سابق: لبادة، أمجد 2
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حساب قيمة الضريبة بواسطة المعدالت الضريبية  :هو المقصود بتحديد الدين الضريبيو

  1.الوعاء الضريبي الواردة في النظم والقوانين الضريبية على

  خصائص الدين الضريبي : الفرع الثاني

يتمتع الدين الضريبي بخصائص متعددة تميزه عن غيره من الديون، ومـن أهـم هـذه    

  : الخصائص ما يلي

  دين الضريبة مفروض بحكم القانون: أوالً

حيث أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعـة أو الوقـائع التـي يتطلبهـا قـانون      

، وال دخل إلرادة الممول أو اإلدارة الضريبية في تحديد الدين الضـريبي، بحيـث أن   2ةالضريب

قرار ربط الضريبية كاشف لهذا الدين وليس منشئ له، فاإلدارة الضريبية ليست إال جهة إدارية 

وال تملك تحديد الدين الضريبي في قرار الربط إال بموجب مانص  ،قائمة على تحصيل هذا الدين

ليه القانون، إذ إن قرار ربط الضريبة ما هو إال إجراء تقوم به دائرة الضريبة إلعالم المكلف ع

وهذا القرار ال ينشئ دين الضريبة بل يكشف هذا الدين، حيـث   ،بمقدار الضريبة المستحقة عليه

يعتبر دين الضريبة مستحق األداء بمجرد حصول المكلف على إيراد صافي يتجاوز حد اإلعفاء 

ويتضمن ربط  ،لإللتزام بالدين الضريبي لضريبي المقرر، حيث يعتبر القانون الضريبي مصدراًا

الضريبة حساب قيمتها المستحقة للخزانة وذلك بعد تحديد وتقدير عناصر الوعاء الضريبي، وبعد 

  3.ة للضريبة في ربط الضريبة وإعالمه بهائتحقق الواقعة المنش

  ممتازدين الضريبة هو دين : نياًثا

، إنما يعكس رغبة المشرع في جعل األولوية ممتازاً والهدف من جعل دين الضريبة ديناً

، وحماية لحقوق الخزينة العامة، كمـا  كامالً لسداد الضريبة المستحقة ضمانا لتحصيله تحصيالً

                                                             

  .85ص. مرجع سابق: خريوش، حسن.اليحيى، حسين و د 1
  .99ص .مرجع سابق: نقوال،عطيه 2
. نـابلس . جامعـة النجـاح الوطنيـة   ).رسالة ماجستير غيـر منشـورة  .(إمتيازات اإلدارة الضريبية :شرعب، مجدي 3

 .57ص. م2006.فلسطين
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يعكس رغبة المشرع في جعل دين الضريبة يفلت من قاعدة المساواة بين الدائنين لحماية حقوق 

  1.لدولة، وبالتالي الحفاظ على المصلحة العامةا

  دين الضريبة محمول ال مطلوب : ثالثاً

يتميز الدين الضريبي من حيث أداءه عن سائر الديون األخرى من ناحيتين، األولى من 

فاألصـل أن الـدين    ،داءء، فمن حيث مكان األناحية مكان األداء والثانية من ناحية زمان األدا

وليس مقر المكلـف وهـو    )الدائن(وهي هنا  ،الضريبي واجب األداء في مقر اإلدارة الضريبية

ويعبر عن ذلك بأن ديـن   ،خرىألوهنا يخالف األصل المقرر بالنسبة للديون العادية ا ،)المدين(

ية، أما مـن  وهذا األصل أكدت عليه العديد من التشريعات الضريب ،محمول ال مطلوب ةالضريب

فنجد أن األصل أنه يتعين الوفاء بدين الضريبه في الميعاد المحـدد لوجـوب    ،حيث وقت األداء

ولكن هذا ال يحـول دون   ،للوفاء وال يجوز تأجيل الوفاء بهذا الدين أو منح المكلف أجالً ،األداء

  2.جواز الوفاء بدين الضريبة على أقساط على نحو ما يقرره القانون

  ين الضريبة واجب األداء رغم المنازعة في صحته أو في مقدارهد: اًرابع

عليه حسـب  على المكلف دفع الضريبة المستحقة حيث أنه وفقاً لهذه الميزة، فإنه يجب 

القانون، بالرغم من إعتراضه على صحة ومقدار هذه الضريبة، وهذا وفقاً للقاعـدة القانونيـة   

ـ ، وتعتبر "الدفع ثم المعارضة" القائلة   ةهذه الميزة ضمان لتحصيل الضريبة، وتوريدها للخزين

العامة للدولة، دون أن يشكل تظلم أو إعتراض المكلف حجة يبرر من خاللها تخلفـه عـن أداء   

  3.الضريبة

 ،والباحث يؤيد ما سبق، حيث يرى أنه يجب على المكلف دفع الضريبة المستحقة عليـه 

 ،ها، ثم المعارضة فيها وفقاً لإلجراءات القانونيةسواء إعترض على صحتها كاملةً، أو جزءاً من

                                                             

 .163، ص ع سابقمرج: لبادة، أمجد 1
 .165-164، صمرجع سابق: لبادة، أمجد 2
  .170-169ص. مرجع سابق: قدري، نقوال 3
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لما في ذلك من أهمية للتقليل من التهرب الضريبي، أو المماطلة والتأخر فـي دفـع الضـريبة    

  . المستحقة عليه

  دين الضريبة ال يقاص مع دين أخر : ساًخام

  تعريف المقاصة  -أ

إسقاط المدين حقا له في مقابل دين عليـه عنـد مطالبتـه     :ابأنه مقاصةيمكن تعريف ال

من طرق انقضاء الديون، حيث يفترض فيها وجـود   ين، ومن التعريف يتضح أن المقاصةبالد

من أن يقوم كل طرف منهما بأداء دينه لآلخر، ينقضي دين  شخصين يدين كل منهما بدين، وبدالً

  1.كل منهما بقدر األقل منهما

  ة شروط المقاص -ب

  :، وتتمثل أهم شروطها بالتاليوللمقاصة شروط معينه ال تتحقق إال بتوافرها

 ،ن يكون هناك شخصانأومعنى ذلك  ):تقابل الدينين(ن يكون الدينين بين نفس الشخصين أ -1

 و مديناً أي يكون كل منهما دائناً نفس الصفة،، في نفس الوقت ولآلخر مديناًو كل منهما دائناً

  .لآلخر بصفته الشخصية

ال يجـوز   ،عن اآلخرإذا كان محل كل دين مختلف  فمثالً ،ن من نوع واحدان يكون الدينأ -2

لقانون تماثل الدينان في الجنس والوصف واالستحقاق والقـوة  شترط اإحيث  ،إجراء المقاصة

 .الضعفو

فيه مع حق خالي مـن   متنازعن يقاص حق أفال يجوز  ،ن يكون الدينين خاليان من النزاعأ -3

 .النزاع

                                                             

. الطبعـة األولـى  . مصـر . القاهرة. دار النهضة العربية. المنازعه الضريبية ووسائل انهائها: الحرازي، محمد علي 1
  .262ص. م2012
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يكون كال الـدينين مسـتحقي   ن أيشترط لوقوع المقاصة : ن يكون الدينان مستحقي األداءأ -4

  .ن معلق على شرط واقف لم يتحقق بعدحد الدينيأذا كان إعلى ذلك تمنع المقاصة األداء، و

من القـانون  ) 245(وذلك تبعا لما تقتضيه المادة  ال يضر إجراء المقاصة بحقوق الغير،ن أ -5

ويظهر ذلك عندما يوقع  ن ال يضير إجراءها بحقوق الغير،، أالمدني األردني بشطرها األخير

ستحقاق الدين اآلخر وأصبحت المقاصة هنا غير ممكنـة عنـد   إعلى احد الدينين مثل  اًحجز

ومن ثم ال يجوز المقاصة فيـه منعـا    ،ال الدين المحجوز تعلق به حق الغير ،استحقاق الدين

  .لإلضرار باآلخرين

  رأي الفقه في جواز المقاصة في الدين الضريبي -ج

  :بالتالي في جواز المقاصة يههإجمال أهم اآلراء الفقيمكن 

ال بوجود نص في إإستقر على عدم جواز المقاصة  الفقه والقضاء الضريبي الفرنسي، حيث -1

بينما دين  ،والغير قابل للحجز ،لمبررات عديدة تتعلق بطبيعة دين الضريبه الممتاز ،القانون

أن ال  ،فراد ذو مرتبة أدنى في الضمان وقابل للحجز عليه، فيقتضي قانونية دين الضريبةاأل

  1 .تفاقوليس لحكم القضاء أو اإل ،ينقضي إال بقوة القانون الضريبي

لمقاصة ال بأن ا ،)168(على ما نصت عليه المادة ،1993سنة  187المشرع المصري رقم  -2

حيث تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في الضريبة (تكون إال بقوة القانون

 158، بفرض رسم مآله علـى التركـات و  1994لسنة  142يفرضها القانون أو قانون رقم 

، 1944لسنة  12عض احكام القانون رقم بفرض ضريبة على التركات وبتعديل ب 1952لسنة 

  2).وبين ما يكون مستحقا عليه منها واجب االداء

من قانون ضـريبة الـدخل   ) ب/19(حيث نصت المادة ،المشرع االردني سلك مسلكاً آخر -3

) أ(ليهـا فـي الفقـرة    إأن يعتبر المبالغ المقتطعه المشار ، على أنها أجازت للمقدر االردني
                                                             

رسالة ماجسـتير غيـر   . (1964لسنة  25وفقا للقانون رقم تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين : الدبك،أحمد زياد 1
 .55ص . م2003. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). منشورة

 .55ص . مرجع سابق: الدبك، أحمد 2
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يهـا  ه أن يجري تقاصها من الضريبة المستحقة على السنة التي جـرى ف ول ،ضرائب نهائية

أجازت  ،من نفس القانون) 20(الحقة، كذلك فإن المادة  عند سنة أخرى سابقة أو لخصم أوا

من الضريبة المفروضـة علـى الـدخل    ) 19-18( نتقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتي

عن السنة التي جرى فيها الخصم عن سنة يبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل الخاضع للضر

بنيـة  على أنه أجاز المشرع االردنـي المقاصـة فـي ضـرائب األ     ،أخرى سابقه أو الحقة

  .والمقاصات في عدة نصوص ال مجال للتطرق اليها

فقد أجاز إجراء المقاصة على بعض الجوانب، حيث تنص المـادة   ،المشرع الفلسطينيأما  -4

يتم تقاص ضريبة المستحقات المدفوعه من قبل " :دخل على ما يليمن قانون ضريبة ال) 12(

أي شخص في أي سنة عن األبنية واألراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضـريبة  

شريطة أن ال يتجاوز التقـاص للضـريبة    ،حكام هذا القانونأالدخل المستحقة عليه بموجب 

التي أوردها المشرع الفلسطيني وهي تنطبـق   وهذه الحالة ،"يجارالمستحقة عن تلك السنة لإل

  1.على العقارات

والذي يتبناه الباحث يستند إلى عدم جواز المقاصة بين  ،إال أن الرأي الغالب من الفقهاء

الدين الضريبي وغيره من الديون، فمن خالل الدراسة والتحليل إلجراءات صرف النفقات فـي  

تبع إجراءات معينه وفق النظام المالي الفلسطيني وقانون وجد أن الدوائر المالية ت ،دولة فلسطين

ووثائق معززة ال يتم الصـرف إال بتوافرهـا،    ،اللوازم العامة، بحيث تتطلب كل نفقة مستندات

الضريبة مع بعض الديون  ومن خالل التجارب السابقة التي قامت بها دولة فلسطين بتقاص دين

للموردين ومقدمي الخدمة حدثت إشكاليات وضياع مبالغ طائلة على خزينـة الدولـة    المستحقة

نتيجة لعدم إستيفاء اإلجراءات المطلوبة لصرف مستحقات المدينين، وهذا ما حدث مؤخراً مـع  

  .إحدى شركات االتصاالت الفلسطينية

                                                             

  .167، ص مرجع سابق: لبادة، أمجد 1
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  عدم خضوع الدين الضريبي ألحكام التقادم المدني :دساًسا

إلختالف  ،ريبي األصل عدم خضوع دين الضريبة ألحكام التقادم المدنيةفي المجال الض

، إذا كـان  ةسـن  15فالديون العادية المدنية تسقط بمضي  ،طبيعة هذا الدين عن الديون العادية

فهـي ال تخضـع    ،موال الضرائبأمصدرها اإللتزام التعاقدي، أما الديون المستحقة للدولة من 

 ما يتم وضع نصوص قانونية تحدد المدة الزمنية التي يحق للدولة وعادةً ،ألحكام التقادم المدنية

  1.مطالبة المكلفين بأموال الضرائب خاللها

وجعله ديناً ممتازاً عن  ،ويرى الباحث أن تمتع الدين الضريبي بهذه المزايا والخصائص

اصـة مـع   ومنع وقوع المق ،وفرضه بموجب قانون ،الديون اإلخرى من حيث طريقة التحصيل

هو من أهم العوامـل التـي تضـمن    ، وعدم تحديد فترة زمنية لتقادمه ،الديون األخرى العادية

تحصيل الدين الضريبي والتي يجب على المشـرع الضـريبي واإلدارة الضـريبية مراعاتهـا     

  .والحفاظ على تطبيقها من أجل زيادة اإليرادات الضريبية وتغطية نفقات الدولة العامة

  ربط الدين الضريبي  وسائل :نيالمطلب الثا

 ،حيث أن االدارة الضريبية تقوم بتطبيق القانون الضريبي عبر سلسلة من اإلجـراءات 

تحديد مبلـغ  :" بهدف الوصول إلى المبالغ المستحقة على المكلفين، ويقصد بربط الدين الضريبي

الضريبة التي يلتزم المكلف بسدادها وذلك بعد تحديد وعاء الضريبة ثم تطبيق سعرها السـاري  

  .2"بالنسبة للسنة موضوع الربط 

ية المسـتحقة علـى   ألهمية الربط الضريبي في الوصول إلى المبـالغ الضـريب   اًنظرو

طرق وأساليب تقـدير المـادة الخاضـعة    المكلفين، سوف يتم التطرق في هذا المبحث إلى أهم 

وأساليب ضافة إلى التعرف على أهم طرق باإل ،وهذا ما سيتم معالجته في الفرع األول للضريبة

  .الدين الضريبي وهذا ما سيتم التطرق له في الفرع الثانيتحديد 
                                                             

 .61ص. مرجع سابق: شرعب،مجدي 1
. عمـان . دار الثقافـة للنشـر  . الطبعة االولى. ر ضريبة الدخلالطبيعة القانونية لقرارات تقدي: المحاميد، موفق سمور 2

 .50ص. م2001. األردن
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  أساليب تقدير المادة الخاضعة للضريبة  :الفرع االول

ويمكن بيـان  ، يوجد العديد من األساليب المستخدمة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة

  1 :كاآلتيالمستخدمة  األساليبأهم 

حيث تستند هذه الطريقة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة على  :طريقة المظاهر الخارجية -1

 .الخ...السيارة الذي يملكها ،المنزل الذي يقيم به :مثل كلفللمبعض المظاهر الخارجية 

واإلدارة الضـريبية   كلـف وهذا يتم عن طريق المناقشات بين الم: طريقة التقدير الجزافي -2

لهذه الطريقـة   ما يتم التقدير وفقاً وغالباً، 2للوصول إلى تقدير متقارب من الوعاء الضريبي

تقدير الربح التجاري بواسطة رقـم   :الخاضعة للضريبة، مثل مرتبطة بالمادةبناءعلى قرائن 

 .المبيعات

، إذ يقـوم  كلفويكون الدور فيها للم: )التقدير الذاتي( كلفقرارات المقدمة من المطريقة اإل -3

ـ ب بتقديم إقرار ضريبي عن إيراداته وتقديمها لمصلحة الضرائب، علماً ر أن هذه الطريقة أكث

من أعباء اإلدارة الضريبية وتخفف من  كونها تخفف كثيراًالطرق شيوعا في الدول المتقدمة، 

 3.نفقات الجباية

تعتمد هذه الطريقة في تقدير المـادة الخاضـعة   : كلفطريقة االقرارت المقدمة من غير الم -4

، لفكعن بعض إيرادات الم كلفللضريبة على إقرارات مقدمة من أشخاص آخرين غير الم

  .لمصلحة الضريبة عن قيمة اإليجار تكليف المستأجر بتقديم إقراراً :مثل

 الضـريبة مباشـرةً  يث تقوم اإلدارة الضريبية بتقـدير  ح: طريقة التقدير اإلداري المباشر -5

  .ومن خالل تفتيش دفاترهكلف، بواسطة القيام بالتحري عن نشاط الم

                                                             

 .82-79ص.مرجع سابق: خريوش، حسن.اليحيى، حسين و د 1
 .168ص. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. المنازعات الضريبية: الحاج، طارق 2
  .141ص .مرجع سابق: لبادة، أمجد 3
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أهم الطرق التـي يجـب التوسـع فـي     يرى الباحث أن طريقة التقدير الذاتي هي من 

إستخدامها مع المكلفين، نظراً لما تعطيه هذه الطريقة من زيادة الثقة ما بـين المكلـف واإلدارة   

الضريبية، والسرعه في تحصيل الدين الضريبي مع المكلف، ووالتقليل من المنازعات الضريبية 

  .التي تنشئ بين المكلف واإلدارة الضريبية

  أساليب تحديد الدين الضريبي : الفرع الثاني

  :ا بالتاليمرئيسيين، يمكن اجماله سلوبينيمكن تحديد الدين الضريبي وفقا أل

أو بعبـارة   ،ويقصد بها الضرائب التي تتحدد قيمتها اإلجمالية مقـدماً : الضرائب التوزيعية -1

وبعد ذلك يتم توزيـع هـذه    ،من الضرائب أخرى المبالغ اإلجمالية الواجب تحصيلها مقدماً

  1.يتم ذلك عن طريق لجان متخصصة لهذا الغرض المبالغ بين األقاليم المختلفة، وعادةً

يقصد بها تحديد سعر الضريبة إما على شكل نسبة معينة مـن المـادة   : الضرائب القياسية -2 

ضـعة  على شكل مبلغ مطلق على كل وحدة من وحدات المـادة الخا ، أو الخاضعة للضريبة

 2.دون القيام بتحديد إجمالي للمبالغ التي سيتم تحصيلها ،للضريبة

تحقيقها للعدالة االجتماعية  :مزايا ومنهاعدة تتمتع ب الضرائب القياسية يرى الباحث أنو

تطبق طريقة الضرائب القياسية في فرضـها   وكذلك مرونتها، ويمكن القول أن دول العالم حالياً

فهي الطريقة األفضل فـي تحصـيل ديـن     الباحث فلسطين، وحسب رأي دولة للضريبة ومنها

  .الضريبة

   

                                                             

  .137ص .سابقمرجع : لبادة،أمجد 1
  .138ص .مرجع سابق: لبادة، أمجد 2

، تعتبـر جميـع الضـرائب المسـتحقة     2011لعام ) 8(من قرار بقانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم) 40( وفقا للمادة* 
 .الملتزمين بتوريدها إلى الدائرةبموجب أحكام هذا القرار بقانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين أو ورثتهم، و
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  الفصل الثاني

  التحصيل الضريبي وأهم معوقاته
  

معوقات التحصيل الضـريبي فـي دوائـر ضـريبة الـدخل      : المبحث األول

  .الفلسطينية

معوقات التحصيل الضريبي في دوائر ضريبة القيمة المضافة : المبحث الثاني

  .الفلسطينية

أثر التهرب الضريبي على التحصيل والجزاءات التـي تكفـل   : المبحث الثالث

  .ضريبيإستيفاء الدين ال
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  ثانيالفصل ال

  وأهم معوقاته التحصيل الضريبي

  مقدمة 

، العمليات الرئيسية في إدارة اإليـرادات الضـريبية   أهم التحصيل الضريبي أحديعتبر 

حيث أن اإليـرادات   ،1اإستيفاء الخزانة العامة للضريبة حين إستحقاقه :والتحصيل الضريبي هو

الضريبية تشكل الركيزة األساسية في اإليرادات التي تصب في الخزانة العامة لدولة فلسـطين،  

يبة الدخل وضريبة القيمـة  ومن أهم أنواع الضرائب التي يتم جبايتها في دولة فلسطين هي ضر

  .المضافة

طة الفلسطينية إدارة الضرائب وتحصيلها بعد إتفاقية باريس والموقعـة  السل وقد تسلمت

من اإليـرادات العامـة   %) 48(وكانت اإليرادات الضريبية تشكل نسبة، 29/04/1994 بتاريخ

مـن  %) 62(شـكلت   ، وأخذت هذه النسبة باإلرتفـاع حيـث  )م1995(لدولة فلسطين في عام 

هذه النسبة إنخفضـت بشـكل ملحـوظ جـداً فـي      ، إال أن )2000(في عام  ةاإليرادت العام

 ، ويعزى سبب هذا اإلنخفاض إلى اإلنتفاضـة الثانيـة  2%)19(حيث وصلت إلى ) 2001(العام

حيث تعرض النظام المالي للسلطة الفلسطينية لصدمة عنيفة مما ترتب عليه إنخفاض خطير في 

از إسرائيل للعائدات الضريبية إمكانيات تحصيل اإليرادات الضريبية بشتى مكوناتها، ومنها إحتج

وبعد ذلك أخذت نسبة اإليرادات الضريبية باإلرتفاع، وبالرغم من هذه الزيادة فإن ، 3الفلسطينية

اإليرادات العامة لدولة فلسطين ال تكفي في الوقت الحاضر لتغطية نفقاتها الجاريـة والنفقـات   

  .الرأسمالية

                                                             

 .47ص. م1985. العراق. كلية الحقوق. جامعة المنصورة. التشريع الضريبي والضريبة على الدخل: بليح، أحمد بديع 1
 ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين وضريبة المبيعـات المطبقـة فـي األردن   : البسطامي، مؤيد عبدالرؤوف 2
  .85-84ص. م2006 .فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. )دراسة مقارنة(
. الطبعة األولى .دار المناهج للنشر والتوزيع .إدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب: أبو كرش، شريف 3

  .211ص. م2004. األردن. عمان



52 

أن بعض الشركات : الحاجة لوجود وظيفة تحصيل فعالة لعدة أسباب منها تزمن هنا بر

ال تدفع ضرائبها بشكل طوعي بالرغم من تقييم إلتزاماتها الضريبية، وكذلك فإنه إن لـم يـدفع   

ن أسيدفع المكلفون اآلخرون أكثر بنسب أعلى، كما  فون ما هو مستحق عليهم من ضرائبالمكل

 ،خفض التكاليف التشغيلية للشركات غير الممتثله لدفع الضـرائب عدم دفع الضرائب يؤدي إلى 

، وعـدم اإلنصـاف فـي    الشركات الممتثلة وغير الممتثله مما ينجم عنه منافسة غير عادلة بين

، وظاهرة التهرب الضريبي التـي  إلمتثال الطوعي للمكلفينالنظام الضريبي يؤدي إلى تقويض ا

قلة الوعي الضريبي لدى ، ووظيفة تحصيل فعالة وجود دمتعاني منها معظم الدول هي نتيجة لع

المواطن، وعدم سيادة القانون، وعدم القدرة على تطبيق جميع نصـوص التشـريع الضـريبي    

  . إلخ...الفلسطيني

الدول النامية بشكل خاص في ووما يشكله من أهمية ونظراً ألهمية التحصيل الضريبي 

ففي المبحث  ثالثة مباحث رئيسية،إلى في هذا الفصل  قفإن الباحث سيتطرومنها دولة فلسطين، 

أما في  ،ضريبة الدخل الفلسطينيةفي دوائر  الضريبي التحصيل معوقات الباحث تناولسي األول

في دوائر ضـريبة القيمـة المضـافة     الضريبي التحصيل معوقاتتم تناول سيالمبحث الثاني ف

إلى أثر ظاهرة التهرب الضريبي على التحصـيل  تم التطرق سيالفلسطينية، وفي المبحث الثالث 

   .والجزاءات التي تكفل تحصيل الدين الضريبي
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  المبحث األول

  التحصيل الضريبي في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية معوقات

متقدمة، وتصـل إلـى مـا    تشكل ضريبة الدخل معظم اإليرادات الضريبية في الدول ال

من مجمل إيرادات الضـريبة فـي الـوطن    ) %10(نسبتها، بينما ال تتعدى )%70-%50(بين

في فلسـطين هـي حصـيلة    ن حصيلة ضريبة الدخل فإ وكذلك ،1ومنها دولة فلسطين ،العربي

وقد يعـزى ذلـك إلـى    بسيطة، وال تساهم إال بجزء بسيط من اإليرادات العامة لدولة فلسطين، 

  .األسباب التي تم ذكرها سابقاً

ضريبة الدخل وتوريدها للخزانة العامة لدولة فلسـطين، فإنـه   وبالنسبة لطرق تحصيل 

يستخدم أسلوبين لتحصيل هذه الضريبة، وهي إما أن يتم الدفع بشكل فوري ونقداً عـن طريـق   

إيصاالت يأخذها المكلف من دائرة ضريبة الدخل، ثم يقوم المكلف بدفع هذه اإليصاالت بالبنـك  

ة الدخل بتسهيل الدفع على المكلف إذا شعرت بأنه بحاجـة  تقوم دائرة ضريب أن أو بالبريد، وإما

قبول الشيكات المؤجلة إلى آجال قد تكون بعيدة بشكل نسبي، وذلك فـي   خالل لذلك، وذلك من

حال إقتناع الدائرة بأن الوضع المالي لهؤالء المكلفين ال يسمح لهـم بـدفع الضـرائب بشـكل     

  .2فوري

والذي يتصف بعدالته قياساً بالضرائب غير  ،الضرائبونظراً إلى أهمية هذا النوع من 

والتركيـز   المطلـب األول في  مفهوم ضريبة الدخل بحثهذا المناول الباحث في تسيالمباشرة، 

المطلب الثاني سيتم تناول معوقات التحصيل  وفي ،على معوقات التحصيل وفقاً ألساليب التقدير

  .طرق تحصيل ضريبة الدخل في فلسطينوفقاً ل

  ضريبة الدخل  مفهوم :المطلب األول

ضريبة الدخل من الضرائب المباشرة المطبقة في فلسطين، والقول بـأن الضـريبة   تعد 

تفرض على الدخل قد يكون واضحاً وبسيطاً، ولكن المعنى الحقيقي لضريبة الدخل يخفي العديد 
                                                             

 .24ص. م1998. الطبعه األولى.عمان.جامعة القدس المفتوحة. محاسبة ضريبة الدخل: صبري، نضال رشيد 1
. ، رام اهللا)بحـث غيـر منشـور   ( .ماهية ضريبة الدخل والنظام القانوني الذي ينظمها في فلسطين: زهيرخليل، ثائر  2

  .2ص. م2007. فلسطين
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دير خاصة بتقـدير  فهناك تصنيفات متعددة للدخل، وطرق تق من التساؤالت حول هذه الضريبة،

الضريبة على هذا الدخل وتحصيله، ونظراً ألهمية هذا النوع من الضرائب، وما يشـكله مـن   

والنظريات التي  أهمية في إيرادات الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، فقد تم تناول مفهوم الدخل

أما في الفـرع  في الفرع األول، وأساليب فرض ضريبة الدخل في الفرع الثاني،  حددت مفهومه

  .تقدير ضريبة الدخلمعوقات التحصيل وفقاً ألساليب الثالث فقد تم تناول 

  ضريبة الدخل تعريف: الفرع األول

سـواء أكـانوا   (تفرض على األشـخاص  التي ضريبةالهي ف ضريبة الدخل بأنها تعر

 التجـارة، (الذين يمارسـون المهـن والنشـاطات   و ،)أشخاص طبيعيين أو معنويين كالشركات

حيـث   ،معين من المال في السنةيد دخلهم عن مقدار والذين يز ،في دولة معينة) الخ...الخدمات

قتطاع جزء من أرباح األشخاص إذا زاد عن حد معين، وتكون في غالب األحيان إتقوم الدولة ب

  .تصاعدية

الدخل الخاضـع   تعريفواجه علماء المالية العامة الكثير من الصعوبات في تحديد  وقد

رأس المـال،  للضريبة، ومن أهم هذه الصعوبات عدم وجود مالمح خارجية للدخل تميزه عـن  

وبرزت الحاجة لتحديد مفهوم الدخل لكي ال تشتمل الضريبة بعض األموال التي ال تعد من قبيل 

 ريفتعيتنازع في تحديد و ،1الدخول، ولمواجهة تهرب بعض العناصر التي تعد من قبيل الدخول

  :هماوالدخل نظريتان رئيسيتان 

  نظرية المصدر  -أ

كل ثروة قابلة للتقويم النقدي، ويتم الحصول : يمكن تعريف الدخل وفقاً لهذه النظرية بأنه

  .عليها بصفة دورية وثابته

                                                             

. م2007. األردن. عمان. دار الحامد للنشر. )دراسة مقارنة(اإلعفاءات من ضريبة الدخل : الباسط علي الجحيشي، عبد 1
 .28-27ص
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ومن التعريف السابق يمكن تلخيص أهم خصائص الدخل وفقاً لنظرية المصـدر وهـي   

  1:كاالتي

للتقويم النقدي، وعليه يـتم إسـتبعاد    رية فيجب أن يكون الدخل نقدياً، أو قابالًوفقاً لهذه النظ -1

  .المنافع الشخصية التي يتعذر تقديرها نقداً، مثل المنفعه المستمدة من حيازة لوحة فنية

يتسم الدخل بالدورية، أي يتجدد أو لديه قابلية للتجدد في فترات متعاقبـة، كـاألجر الـذي     -2

  .العامل كل شهريحصل عليه 

لذلك يجب أن ال ينفذ المصـدر   ،بما أن الدخل دوري، فهو ناجم عن مصدر: بقاء المصدر -3

بعد إنتاجه للدخل، وقد يكون المصدر مادياً كاألرض والعقارات والعمـل، أو غيـر مـادي    

  2 .كالمهنة والموهبة

  نظرية زيادة القيمة اإليجابية -ب

الدخل، حيث إعتبرت الدخل هو كل زيادة إيجابيـة   تعريفلقد توسعت هذه النظرية في 

وهي في العادة تكون سنة، وسواء أكانت الزيادة من دخل دوري  ،لذمة المكلف خالل مدة محددة

أو تحققت من إستغالل رأس المال أو العمل أو من كليهما معاً، أو بـأي   ،3غير منتظممنتظم أو 

ظرية ال تشترط الدورية واإلنتظام، بل تنظـر  ن هذه النأصورة أخرى غير ذلك، ومن هنا نجد 

حيـث ألزمـت الـربح     ،إلى تحقق الزيادة في القيمة، وقد أخذت بها بعض الدول مثل سـوريا 

  .4بشرط تحقق الزيادة في القبضالرأسمالي للضريبة 

  أساليب فرض الضريبة على الدخل  :الفرع الثاني

  : ن رئيسيين في فرض الضرائب على الدخل وهمايهناك أسلوب

                                                             

 .66ص  .مرجع سابق: خريوش، حسن.اليحيى، حسين و د 1
  .15ص . م2005. سوريا. كلية الهندسة المدنية. جامعة دمشق). بحث غير منشور. (مفهوم الضريبة: منذر، رنا أديب 2
 .32ص. مرجع سابق: الجحيشي، عبدالباسط علي 3
 .24ص . مرجع سابق: عرقاوي، مصطفى محمد 4
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  أسلوب الضرائب النوعية على الدخل :والًأ

حيث يتنوع نظام الضرائب النوعية بتنوع المصدر، بحيث يتم التفرقـة بـين الـدخول    

المختلفة تبعاً لمصدرها، وتفرض على كل مصدر دخل أسعار ضريبية خاصة به، مـع األخـذ   

  . كليفية للمكلفالت ةبعين اإلعتبار المقدر

1:لهذه الضريبة وهيهذا األسلوب مجموعة من المحاسن  ه أنصاروقد وج   

  .تساعد على التمييز في فرض الضريبة بين مصادر الدخل المختلفة -1

 ،إن الضرائب حسب مصادر الدخل تمكن اإلدارة من إختيار طريقة مناسبة لفرض الضريبة -2

  . وتحققها وجبايتها وذلك حسب المصدر

لدخل بين عوامل تساعد على توزيع األعباء الضريبية بين أفراد المجتمع على أساس توزيع ا -3

  . اإلنتاج المختلفة

  : وبالمقابل فقد وجهت لهذا األسلوب عدة إنتقادات منها

  . كثرة اإلجراءات -1

لمال خاضعة لسعر نسبي ثابت، أمـا إيـرادات   فمثالً دخول رأس ا: عدم العدالة في التمييز -2

  .األرباح وكذلك إيراد كسب العمل تخضع لمعدالت تصاعدية عالية

  .إختالف معدالت الضرائب -3

  . عدم خضوع بعض اإليرادات للضريبة -4

نظراً لتعدد الضرائب وفقاً لتعدد مصادر الدخل، فقد يتم  ،إحتمالية ظهور اإلزدواج الضريبي -5

  .2ى الدخل من مصدرين مختلفين، وفي هذه الحالة تفرض الضريبة عليه مرتينالحصول عل

                                                             

  .16ص  .مرجع سابق: منذر، رنا أديب 1
  .17ص . مرجع سابق: منذر، رنا أديب 2
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  أسلوب الضريبة الموحدة على الدخل  :ثانياً

يفرض هذا األسلوب الضريبة على مجمل الدخول المستمدة من المصادر المختلفة، حيث 

الضـريبي،  أن هذا األسلوب يقوم على توحيد األسعار الضـريبية، وتوحيـد أحكـام الوعـاء     

وإجراءات الربط والتحصيل، ومطالبة المكلف بالتقدم بإقرار واحد عن جميـع إيراداتـه إلدارة   

 .الضرائب

  1 :ومن أهم مزايا هذا األسلوب ما يلي

أنه أقرب إلى تحقيق العدالة الضريبية، بحيث أنه يراعـي المقـدرة التكليفيـة للمكلفـين،      -1

ث أنه يأخذ باإلعفاءات والتخفيضات لكل مكلف على وظروفهم اإلقتصادية واإلجتماعية، بحي

  . حدة

  . يعتبر هذا األسلوب أكثر مالئمة للمكلف، بحيث يقدم إقراراً واحداً بدالً من عدة إقرارات -2

  : ومن عيوب هذا األسلوب ما يلي

أنه يتطلب وعياً ضريبياَ متزايداً، وذلك يتطلب من المكلفين إدارة ومسك حسابات رسـمية   -1

  .منتظمة، لكي تساعدهم على حصر جميع إيراداتهم بطريقة دقيقةو

هذا األسلوب يتطلب أن تكون اإلدارة الضريبية على درجة من الكفاءة لتطبيقه، والعمل على  -2

   .منع التهرب من دفع الضريبة

  تقدير ضريبة الدخل  وسائلمتعلقة بال التحصيل معوقات :لثالثاالفرع 

إلجراء عملية تقدير ضريبة الدخل وصوالً للدخل الخاضع للضريبة،  وسائليوجد عدة 

حيث يمكن تعريف إجـراءات تقـدير    ،وتحديد المبلغ الخاضع للضريبة المستحق على المكلف

أساليب لتقدير الضريبة المستحقة على المكلف للفترة الضريبية، والتي يـتم   :ضريبة الدخل بأنها

سه، أو من خالل اإلدارة الضريبية بحسب اإلقـرار الضـريبي   تقديرها إما من خالل المكلف نف

ونتائج الفحص التي يقوم بها مأمور التقدير في دوائر ضـريبة الـدخل    ،المقدم من قبل المكلف

                                                             

  .69ص . مرجع سابق: خريوش، حسن.اليحيى، حسين و د 1
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 ،1)3(في المادة رقم  2011لعام  )8(رقم  إستناداً للقانون، وقد نص القرار بقانون ضريبة الدخل

كافة الدخول التي يحققها أي شخص خاضعة لضريبة دخل إال إذا كان هناك نـص   إعتبار على

التي حددت طرق فرض ضريبة الـدخل،  ) 6(، وكذلك المادة رقم صريح بالقانون يحكم بإعفائها

بحيث تفرض ضريبة الدخل بصورة موحدة على مجموع مصادر الدخل الخاضـعة للضـريبة،   

تطبيق التنزيالت واإلعفاءات  من كافة مصادرها فإنه يتم وبعد تحديد الدخول الخاضعة للضريبة

وهنـا   ،2الدخل الصافي الذي تحسب عليه الضـريبة  إلى على مصادر الدخل المختلفة للوصول

يتبين لنا أهمية التقدير الذي يستند لقانون ضريبة الدخل للمساعده في تحصيل ضريبة المستحقة 

من هنا كان ال بد لنا مـن دراسـة طـرق    لسطين، وعلى األشخاص المعنوية واإلعتبارية في ف

التقدير ومعوقات التحصيل في كل منها لما لها من دور مهم في عملية التحصيل الضريبي وهذه 

   :هي كاآلتيالطرق 

  التقدير الذاتي للمكلف  :أوالً

بتقـدير دخلـه الخاضـع    ث يقوم المكلـف  يهذه الطريقة من أفضل الطرق، بحوتعتبر 

وحساب قيمة ضريبة الدخل المستحقه عليه بنفسه، وبعد ذلك يتقدم بهـا إلـى دائـرة     ،للضريبة

، ومن ثم يأتي دور مأمور التقدير الذي يتحقق بالفحص والمتابعه مـن صـحة   3ضريبة الدخل

يقوم  ،التقدير المقدم من قبل المكلف، وإذا كانت البيانات المالية المقدمة من قبل المكلف صحيحة

ر بإعتمادها مع إمكانية تعديل هذه البيانات قبل قبولها من دائرة ضـريبة الـدخل،   مأمور التقدي

أو رفضها كلياً والطلب من المكلف تقـديم إقـرار    ،وإجراء تسوية ودفع المستحقات بناءاً عليها

بهذا النوع مـن   2011لعام ) 8(ضريبي جديد، حيث أخذ قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

منه في منح المكلف الثقة، في أن يكون ربط وتحصـيل الضـريبة مـن خـالل     رغبةً  ،التقدير

اإلقرارات الضريبة المقدمة من قبل المكلفين، دون اللجوء إلى التقديرات األخرى إال في حالـة  

عدم صحة البيانات الواردة باإلقرار الضريبي أو عدم تقديم اإلقرار الضريبي بالموعد المحـدد  

  .له

                                                             

  ".مالم يرد نص باإلعفاء تكون كافة الدخول المتحققة ألي شخص من أي مصدر خاضعة للضريبة): " 3( المادة 1
 .136ص . م2012. فلسطين. الخليل. المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها في فلسطين: السالمين ياسر، والدقه، عبدالرحمن 2
  .5ص .مرجع سابق: خليل، ثائر زهير 3
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التقدير  على أن، 2011من القرار بقانون ضريبة الدخل لعام ) 1-17(وقد نصت المادة 

يقصد بـاإلقرار الضـريبي   و، 1الذاتي من قبل المكلف يكون بتقديم اإلقرار الضريبي ومرفقاته

ويسلم بالدخول في مجال تطبيق أحد النصـوص  العمل األولي الذي بواسطته يقر المكلف " :بأنه

اإلدارة حواراً من شأنه أن يسمح لها بأن تحدد على أساس من الضريبية، ويتعهد بأن يجري مع 

 من القـرار بقـانون  ) 20(كذلك حددت المادة ، و2"الصحة والدقة مبلغ الضريبة الواجب دفعه 

ضرورة إرفاق اإلقرار الضريبي بنسخة مـن الحسـابات الختاميـة     2011ضريبة الدخل لعام 

مساهمة العامة والخصوصية، باإلضافة إلى كشـف  وشهادة المدقق القانوني بالنسبة للشركات ال

  .3تعديلي ألغراض ضريبة الدخل

يقوم المكلف بدفع الضـريبة   ،وبعد تقديم المكلف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل

، أي تقدير غير )00(ويعطى تقدير مؤقت  ،المستحقة عليه بناءاً على هذا اإلقرار المقدم من قبله

نهائي خاضع للمراجعه والفحص من قبل مأمور التقدير، وهذا القرار يعتبر مقبول بشكل مبدئي 

من قانون ضريبة الدخل الصالحية للمقدر بعد فحص ) 2-21(وقد أعطت المادة عند إستالمه، 

صـحة   اإلقرار ومرفقاته قبوله بشكل كلي أو جزئي إذا توفرت لديه أسباب حول صحة أو عدم

البيانات الواردة فيه، وإبالغ المكلف بمذكرة لحضور المناقشة خالل سنة من تاريخ تسليم اإلقرار 

ولم يتم تبليغ المكلف بالحضور  ،إال أنه إذا مضى سنة على تقديم اإلقرار الضريبي، 4الضريبي

  . لمناقشة اإلقرار الضريبي، يعتبر هذا اإلقرار مقبوالً بشكل نهائي

  لملزمة بتقدير اإلقرار الضريبيا الفئات -أ

، الفئات الملزمة 2011من القرار بقانون ضريبة الدخل لعام ) 18(لقد حددت المادة رقم 

   5:بتقديم اإلقرار الضريبي، والفئات المعفاة من تقديم اإلقرار الضريبي وهي كاآلتي

                                                             

 . 18ص. )1-17(المادة رقم : بشأن ضريبة الدخل 2011لسنة  8القرار بقانون رقم  1
. م2011. الطبعـة األولـى  . األردن. عمـان .الطبيعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل: المحاميد، موفق سموري 2

 .44ص
  .18ص. )20(المادة رقم : بشأن ضريبة الدخل 2011لسنة  8القرار بقانون رقم  3
  .18ص. )2-21(المادة رقم : بشأن ضريبة الدخل 2011لسنة  8القرار بقانون رقم  4
 .17ص. )18(المادة رقم : بشأن ضريبة الدخل 2011لسنة  8القرار بقانون رقم  5
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وفق المـادة   الالزمة يلزم كل مكلف بتقديم اإلقرار الضريبي معززاً بالمستندات والمعلومات -1

والتي حددت موعد تقديم اإلقرار الضريبي بحيث يلـزم   ،من القانون )1-19(و المادة ) 20(

والمرفقات وتسليمه  ،كل مكلف بتقديم اإلقرار الضريبي وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة

و بأية وسيلة أخرى باليد مقابل إيصال باإلستالم، أو من خالل البريد المسجل بعلم الوصول، أ

يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير، ويرسل اإلقرار ومرفقاته إلى الدائرة خالل األربعـة  

، ومن أجل تشجيع تسليم اإلقرار الضريبي في موعـده  1الفترة الضريبية ءأشهر التالية إلنتها

ـ  فقـد   ،ددالمحدد وضمان وصول إيرادات ضريبة الدخل إلى خزانة الدولة في الموعد المح

المكلف الذي يسلم اإلقرار الضريبي ومرفقاته خالل المـدة المحـددة   ) 2-19(منحت المادة 

   .2خصماً تشجيعياً عن رصيد الضريبة المستحق الدفع

يجب على األشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات اإلستثمارية السـارية   -2

  . 3تقديم اإلقرار الضريبي

                                                             

  .17ص. )1-19(المادة رقم : يبة الدخلبشأن ضر 2011لسنة  8القرار بقانون رقم  1
من رصيد الضـريبة  %) 4(خصم  -أ :"تنص2011لسنة ) 8(من القرار بقانون ضريبة الدخل رقم )2-19(المادة رقم  2

المستحق، بعد حسم السلفيات المدفوعه التي منح عليها خصم سابق من الدائرة، إذا تم تسليم اإلقرار الضريبي من الشـهر  
 -ب .األول من الفترة الضريبية التالية ودفع الضريبة خالل هذا الشهر أو خالل الفترات الضريبية المشمولة في اإلقـرار 

من رصيد الضريبة المستحق بعد حسم السلفيات المدفوعه التي منح عليها خصم سابق من الـدائرة، إذا تـم    %)2(خصم 
تسليم اإلقرار في الشهر الثاني أو الثالث من الفترة الضريبية التالية، ودفع الضريبة حتى نهاية الشهر الثالث مـن الفتـرة   

  ."قرارالضريبية أو خالل الفترات الضريبية المشمولة في اإل
  : كاآلتي الفئات المعفاة من تقديم اإلقرار الضريبي، حددت 2011لسنة ) 8(التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم 3
شيكل، )36000(الشخص الطبيعي المقيم الذي الذي يقتصر دخله على نشاط األعمال، ولم تتجاوز مبيعاته وإيراداته مبلغ -أ

يل أي تكلفة أو نفقة، ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بممارسة نشاط مهني أو خالل الفترة الضريبية، قبل تنز
  .خدمي أوحرفي

  .الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على الراتب -ب
شـيكل،  )300000(الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على النشاط الزراعي ولم تتجاوز مبيعاته أو مشترياته مبلـغ  -ج

  .رة الضريبية قبل تنزيل أي تكلفة أو نفقةخالل الفت
شيكل خالل الفتـرة  )30000(الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله اإلجمالي من اإليجارات فقط وال يتجاوز مبلغ -د

  .الضريبية
غب الشخص وإعفاء هذه الفئات من تقديم اإلقرارات الضريبية ال يعني إعفائهم من الضريبة، وال يمنع من تقديمها إذا ر -

  .الطبيعي، ويجوز للمدير إلغاء اإلعفاء من تقديم اإلقرار الضريبي ألي شخص في حال توافر أسباب تستدعي ذلك
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مـن  ) أشهر 6(يجب على الورثه أو من يمثلهم تقديم اإلقرار الضريبي عن موروثهم خالل  -3

  . تاريخ الوفاة ودفع الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة

صف ألي شركة أن يبلغ الدائرة خطياً بإجراءات التصفية، لبيـان وتثبيـت   يجب على كل م -4

 ،قدم إقراراً ضريبياً عن الشركة المكلف بتصفيتهاالمبالغ الضريبية المستحقة على الشركة، وي

   .م2011ضريبة الدخل لعام  ويلزم بدفع الضريبة حال إستحقاقها وفق أحكام القرار بقانون

  حالة عدم تقديم المكلف اإلقرار الضريبي في الموعد المحدد -ب

نهايـة   وهو حتـى ، في حالة عدم تقديم المكلف لإلقرار الضريبي في الموعد المحدد له

مـن  %) 3(غرامـة تـأخير تعـادل     عليه فإنه تفرض ،من السنة الضريبية المنتهية) 4(شهر 

من الضريبة المستحقة، %) 20(وبحد أقصى ال يتجاوز  ،الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير

للشـخص الطبيعـي،   ) شـيقل 300(وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل غرامة التأخير عـن  

  1.المعنويللشخص ) شيقل3000(و

ويرى الباحث أن إعفاء بعض المكلفين من تقديم اإلقرار الضريبي له ميـزات متعـددة   

تعيـين مـدقق حسـابات إلدارة    : للمكلفين، بحيث ال يضيف عليهم إلتزامات مالية إضافية، مثل

حساباتهم في الدوائر الضريبية، وهذا يؤدي أيضاً إلى توجيه اإلدارة الضريبية نحو الشـركات  

رى ومتابعتها ضريبياً، وبالتالي التركيز على زيادة الحصيلة الضريبية التي تسـعى إليهـا   الكب

الدول من أجل مواجهتها نفقاتها الفعلية المتمثلة بالنفقات الجارية والنفقات الرأسـمالية، كمـا أن   

عد تؤدي إلى تقديم اإلقرار الضريبي في الموغرامة التأخير المفروضه هي غرامة عادلة، بحيث 

المحدد، وهو دافع للمكلفين لتقديم اإلقرار الضريبي في الوقت المحدد للحصول على الخصومات 

، وعدم دفع الغرامات المترتبة على التأخير، وهذا يضمن تحصيل ضريبة الدخل بأسرع وقـت 

تخفيض التكاليف اإلدارية لعملية الفحص والـربط  : باإلضافة إلى تحقيقه العديد من المزايا مثل

لتحصيل التي تتحملها اإلدارة الضريبية، وزيادة الثقة بين المكلفين بـدفع الضـرائب واإلدارة   وا

                                                             

  .29ص. )3-36(المادة رقم : بشأن ضريبة الدخل 2011لسنة  8القرار بقانون رقم  1
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الضريبية، وتخفيف العبء عن المكلفين في تعاملهم مع اإلدارة الضريبية، وتجنـب الغرامـات   

المالية والعقوبات الجزائية المفروضة على عدم تقديم اإلقرار الضريبي، وحصول المكلف على 

  .مات المطلوبة من دائرة ضريبة الدخل بيسر وسهولةالخد

   عن طريق اإلقرار الضريبي الضريبي المعيقات التي تواجه التحصيل -ج

بالرغم من المزايا التي قد تحصل عليها اإلدارة الضريبية بإسـتخدام وسـيلة اإلقـرار    

الضريبي للتحصيل، إال أن هناك العديد من المساوئ لهذا النوع من التقدير، ويمكـن إيجازهـا   

  :1بالتالي

 خاصة المكلفـين الـذين ال  (عدم إلتزام المكلفين بتقديم اإلقرار الضريبي أو تاخرهم بتقديمه -1

  ).يحتاجون إلى خدمات ضريبية

  .كثرة التعديالت التي تشهدها التشريعات الضريبية -2

تجاهل بقصد بعض البيانات في اإلقرار الضريبي والتي تؤدي إلى خفض الضريبة ونقص  -3

  .الجباية

  . نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين -4

   .والدائرة الضريبيةأزمة الثقة بين المكلف  -5

  . 2وعدم شمولها ،المعلومات المتعلقة بدخل المكلفنقص  -6

  .عدم إدارة الحسابات من قبل المكلفين، وهذا يؤدي إلى عدم صحة اإلقرار الضريبي المقدم -7

عدم إخضاع بعض البنود في اإلقرار الضريبي لوجود إشكال قانوني فيها، ومثال ذلك نفقات  -8

  ).جب إخضاعها للضريبةحسب القانون ي(الدخل المعفي لبعض المكلفين

                                                             

: الساعة. م05/01/2015: بتاريخ. سطينيةوزارة المالية الفل. دائرة كبار مكلفي الضرائب .مأمور تقدير: مقابلة شخصية 1
  .ص11:42

  .83ص. مرجع سابق: المحاميد، موفق سموري 2
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9- نسـب اإلسـتالك، نسـبة الضـيافة،     : د بالنسب الموجودة فـي القـانون، مثـل   عدم التقي

  .إلخ...التدريب،

  .عدم وضوح إجراءات اإلقرار الضريبي لبعض المكلفين -10

تنزيل خسارة النشاط المعفي في اإلقرار الضريبي من النشاط المعفي جزئياً، وهذا يـؤدي   -11

تخفيض التحصيل الضريبي، حيث أن هذه الخسارة بحسب القانون لو كانت ربـح لمـا   إلى 

  .1خضعت

غياب الدور الفعال الذي تمارسه اإلدارة الضريبية لضريبة الدخل، من خـالل المتابعـه    -12

الدورية والمستمرة لإلقرارات الضريبية، وهذا يؤدي إلى تخلـف المكلفـين عـن اإللتـزام     

  .إنخفاض حصيلة الضرائب ، وبالتاليابتقديمه

  )اإلتفاقي( التقدير النهائي :ثانياً

وهو التقدير الذي يحدده مأمور التقدير بناءاً على الصالحية الممنوحه له حسب المـادة  

وذلك برفض أو قبول اإلقرار الضريبي مـن أي   ،20112لسنة ) 8(من قرار بقانون رقم ) 21(

المبلغ المحدد من قبل كل من المكلف  تم اإلتفاق علىإذا مكلف بعد عملية الفحص والمراجعه، و

  :، ويكون هذا النوع من التقدير على الحاالت اآلتيهيكون ملزم للجهتينومأمور التقدير 

  ) 01(قبول اإلقرار  -1

هذا التقدير في الحاالت التي يقدم فيها المكلف اإلقرار الضريبي، ويقبل مـأمور   ويكون

مناقشة، ودون أي تدقيق أو فحص، ويطلب من المكلف دفع الضـريبة  التقدير هذا اإلقرار دون 
                                                             

 .12ص ).10(المادة: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم 1
للمقـدر  -2، )00(يعتبر اإلقرار الضريبي المقدم من المكلف مقبوالً بشكل مبدئي عند إستالمه  -1): " 3-2-1-21(مادة  2

بعد فحص اإلقرار ومرفقاته قبوله أو رفضه كلياً أو جزئياً إذا توفرت لديه أسباب حول صحة أو عـدم صـحة البيانـات    
إذا وافـق المكلـف    -3الواردة فيه و إبالغ المكلف بمذكرة حضور للمناقشة خالل سنة من تاريخ تسليم اإلقرار الضريبي،

قدار الضريبة ويبلغ المكلف ذلك بإشعار خطي،ويكون القرار غير قابل لإلعتـراض  اإلقرار الضريبي يحدد م=على تعديل 
  ".أو الطعن، وتكون الضريبة واجبة األداء 
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، حيث يكون هذا اإلشـعار  )01(هنا يتم عمل إشعار تقدير ، و1المترتبة عليه بموجب هذا التقدير

تكتسب الضريبة الصفة القطعية، وتكون مستحقة األداء والدفع من وإتفاق نهائي وملزم للطرفين، 

فـي دوائـر ضـريبة الـدخل      )01(إشعار التقدير  أرصدة التالي يبين، والجدول قبل المكلف

   :كاآلتي) 2013-2008(خالل عدة سنوات  الفلسطينية

  .2بالشيقل اإلسرائيلي بإتفاق قبول) 01( التقدير إشعار أرصدة :)1( جدول

 السنة
مبلغ 

  اإلتفاقيات
  3الدفعات التزكيات  الخصم

غير 
  المحصل

  النسبة

2008 172,761 227 -3,508 155,870 20,172 11.68% 
2009 9,746,096 0 -27,417 9,719,437 54,076 0.55% 
2010 849,251 3,435 21,214 767,575 57,027 6.71% 
2011 3,298,578 102,055 352,095 2,842,779 1,649 0.05% 
2012 5,463,277 326,542 324,395 4,807,089 5,251 0.10% 
2013 670,127 14,594 151,829 489,455 14,249 2.13% 

ذا اإلشعار بلغ ذروته في األعوام المالحظ في الجدول أعاله أن التقدير بناءاً على هومن 

وهذا ما  ،، وكون هذه الضريبة نهائية وقطعية فهي ملزمة للمكلف لدفعها)2012،2011،2009(

وعليه  ،هو واضح في جميع السنوات، حيث يوجد مبالغ بسيطة غير محصلة مقارنة بالتقديرات

، وتفعيـل  يجب متابعتها وتحصيلها من خالل فرض أحكام قانون تحصيل األموال األميريةفإنه 

  . اإلجراءات القانونية للتحصيل

تقدير هو عدم التوسع في قبول ومن أهم المعيقات التي يواجها التحصيل بناءاً على هذا ال

ؤدي إلى بطء عملية التحصيل وبالتالي يبقى هناك مبالغ عالقـة  ، وهذا ي)01(اإلقرار الضريبي

ناتج عن عدم الثقة بين الدائرة  وعدم التوسع في هذا التقدير هو، لصالح الضريبة لم يتم البت بها

                                                             

  .161م، ص1983. فلسطين.نابلس.، جامعة النجاح الوطنيةالضريبة على الدخل: عرقاوي، محمد مصطفى 1
 01/2013(من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن    المعد) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 2

  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه
، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  3

لدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة فإنه تحتسب الضريبة با) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(الدخل رقم
الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     

  .وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من الوزير بتنسيب من المدير
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هم اتيتم تعديالت جوهرية على إقرارالضريبية والمكلف، وذلك ألن جزء كبير من المكلفين كان 

لعدم إلتزامهم بإدارة حسابات أصولية، وعند مراجعة مخالصاتهم الضريبية  اومرفقاته ةالضريبي

لعدة سنوات سابقة، فإنه يالحظ وجود تعديالت جوهرية في البيانات المالية، وبالتالي فإنهم لـم  

  . 1يعكس واقع وطبيعة حجم نشاط المكلفيلتزموا بإدارة حسابات إصولية، وتقديم إقرار ضريبي 

هل على الدائرة جباية وتحصيل ويرى الباحث أن هذا التقدير هو من التقديرات التي تس

الضرائب المستحقة على المكلفين، حيث أن المكلف على إتفاق مع مأمور التقدير علـى المبلـغ   

حصيل هذه المبالغ، سـواء تـم   المحدد عليه، ويتبقى بعد ذلك تفعيل دور قسم الجباية من أجل ت

دفعها بشكل نقدي، أو بالتقسيط عن طريق الشيكات، كما ويرى الباحث ضرورة تطبيق العقوبات 

الواردة في قانون تحصيل األموال األميرية في حال التخلف عن دفع الضريبة المستحقة علـى  

  .كلفالمكلف، وباألخص أن هذه الضريبة مسلم بها من قبل مأمور التقدير والم

  )02(تقدير بإتفاق  -2

فعندما يقوم المكلف بتقديم اإلقرار الضريبي ومرفقاته، ويتم إستالمه من قبـل مـأمور   

يفيد بالقبول المبدئي، بعد ذلك يتم تحديد جلسة لمناقشة اإلقرار ) 00(التقدير، فإنه يعطى إشعار 

ضـريبي نتيجـة   اإلقـرار ال الضريبي مع المكلف إذا قام مأمور التقدير ببعض التعديالت على 

الربح، رد بعض المصاريف، عـدم اإلعتـراف بـبعض    تعديل نسبة(:مثل ،الفحص والمراجعه

وعلى المبلـغ الخاضـع للضـريبة     ،، وإذا وافق المكلف على هذه التعديالت)إلخ...اإليرادات،

ويكـون   ،2)02(أمور التقدير بإصدار إشعار تقديروالضريبة المقدرة عليه خالل الجلسة، يقوم م

والجدول  ،3، ويستحق دفع مبلغ الضريبة من قبل المكلفهذا التقدير بشكل نهائي وملزم للطرفين

، والمبالغ المحددة للدفع، وماهو مدفوع، وما هـو غيـر   )02(إشعار التقدير أرصدةالتالي يمثل 

                                                             

: السـاعه . م07/01/2015: بتاريخ. لسطينيةوزارة المالية الف. دائرة كبار مكلفي الضرائب. نائب مدير: مقابلة شخصية 1
  .م2:10

جامعة ). رسالة ماجستير غير منشورة(. موضوعية قرار مأمور التقدير الجزافي في فلسطين: إبراهيم، أحمد فالح أحمد 2
 .30ص. م2003. فلسطين. نابلس. النجاح الوطنية

   .147ص .مرجع سابق: السالمين ياسر، والدقه عبدالرحمن 3
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يبة الـدخل  سنوات في ضر محصل بالرغم من إستحقاقه على المكلف، وهذا الجدول يخص عدة

  :، كاآلتي)2013-2008(وهي 

  .1بالشيقل اإلسرائيلي تقدير بإتفاق بعد إجراء تعديالت) 02(إشعار التقدير أرصدة: )2(جدول 

  النسبة  غير المحصل  2الدفعات التزكيات  الصم  مبلغ اإلتفاقيات السنة
2008 114,611,570 1,702,028 1,944,534 105,534,682 5,430,326 4.74% 
2009 183,762,702 3,924,845 5,230,735 166,509,546 8,097,576 4.41% 
2010 226,083,338 6,697,929 3,658,965 212,150,503 3,575,941 1.58% 
2011 281,402,102 8,408,063 1,308,085 261,033,744 10,652,210 3.79% 
2012 349,751,149 13,898,782 1,362,235 325,564,285 8,925,847 2.55% 
2013 170,072,632 4,467,093 3,628,465 157,822,487 4,154,587 2.44% 

م من خالل الجدول المرفق أعاله، نالحظ أن معظم الملفات الضريبية لضريبة الدخل يت

، ولكن من الواضح وجود إشكالية في تحصـيل المبـالغ   )02(تخليصها من خالل إشعار التقدير

  . بالرغم من أنها مبالغ مقدرة بإتفاق مع المكلف ،المستحقة على المكلفين

  : 3ويمكن تلخيص أهم معيقات التحصيل وفقاً لهذا التقدير بما يلي

  ).02(عدم وجود متابعة بشكل كافي لتحصيل الدين الضريبي وفقاً للتقدير -1

  .عدم فعالية الجهاز التنفيذي في تحصيل األموال األميرية -2

  .مع بعض المكلفين، والتي تعيق التوصل إلى إتفاق وتسويات ضريبةالخالفات القانونية  -3

عدم وجود عقوبات رادعه، وخاصة غرامات التأخير في دفـع الضـريبة فـي المواعيـد      -4

المحددة، فهي موجودة بالقانون ولكن يجب إعطاؤها إهتمام أكبر من حيث التطبيق من أجـل  

  .تحصيل هذه الديون القطعية
                                                             

 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(صول على هذه األرقام كما هي في برنامجتم الح 1
  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه

، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  2
فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(معدل، وحسب نص المادةال 2004لسنة ) 17(الدخل رقم

الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     
 .وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من الوزير بتنسيب من المدير

: الساعة. م08/01/2015: بتاريخ. وزارة المالية الفلسطينية. دائرة ضريبة دخل رام اهللا .تقـدير مأمور : مقابلة شخصية 3
  .ص10:12
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د العقوبات فـي  ضرورة تفعيل قانون تحصيل األموال األميرية، وبنوويرى الباحث إلى 

قانون ضريبة الدخل، ووجود متابعة قانونية لهذا الموضوع، إضافة إلى ضرورة منح مـأمور  

  . من أجل ضمان تحصيل هذه األموال إلى خزينة الدولة ،التقدير المزيد من الصالحيات

  التقديرات اإلدارية -3

هذه األساليب في التقدير، فإن مأمور التقدير يقوم بتقدير الملف غيابياً، إما نتيجة إستخدام 

فيمـا يلـي   و، )04(، أو عدم حضور المكلف وعدم تقديم حساباته)03(لعدم اإلتفاق مع المكلف

  :تلخيص موجز لهذه التقدير ومعيقات التحصيل المتعلقة بها

لم إذا وتحديد جلسة لمناقشة اإلقرار الضريبي، و بعد قبول اإلقرار بشكل مبدئي، :)03(تقدير -أ

أن المكلف خالل الجلسة لـم  الضريبي في الموعد المحدد له، أو يحضر المكلف لمناقشة وضعه 

يوافق على التعديالت أو التغييرات التي سيجريها مأمور التقدير على حساباته لعدم صحتها، أو 

مور التقدير إصدار قرار تقدير لدخل المكلف الخاضع عدم قناعته بها بأدلة قطعية، فهنا يجوز لمأ

، يسـلم باليـد أو يرسـل بالبريـد     )03(ومبلغ الضريبة المستحقة عليه بإشعار تقدير ،للضريبة

، والجدول التـالي يبـين   2يوم من تسلمه) 30(ويحق للمكلف اإلعتراض عليه خالل ،1المسجل

  :تيكاال) 2013-2008(خالل السنوات ) 03(التقدير أرصدة

                                                             

  : في دوائر ضريبة الدخل كاآلتي طرق تبليغ اإلشعارات والمراسالت 1
للتسـليم، وفـي حـال     التبليغ باليد للمكلف أو المفوض عنه قانوناً، وتحتسب فترة التبليغ إعتباراً من بداية اليوم التالي -أ

بإثبات ذلك علـى األصـل   ) بكسر الالم(اإلمتناع عن اإلستالم أو رفض التوقيع على إشعار اإلستالم، يقوم الشخص المبلغ
  . المراد تسليمه ويعتبر التسليم على هذا النحو صحيحاً

على آخر عنوان معـروف لـدى   التبليغ عن طريق إرسال المستندات المراد تبليغها بالبريد المسجل مع علم الوصول  -ب
الدائرة، ويعتبر المكلف مبلغاً بعد مرور مدة ال تزيد على عشرة أيام من اليوم التالي ليوم إرساله بالبريد، ويعتبر مبلغـاً إذا  

  .رفض اإلستالم
ويعتبر هذا النشر  في حالة تعذر التبليغ وفقاً لما ورد أعاله، يتم التبليغ من خالل النشر في صحيفتين محليتين يوميتين، -ج

  .تبليغاً قانونياً
في حالة قيام المكلف بتغيير عنوانه المعتمد للمراسلة عليه إبالغ الدائرة بذلك خطياً، وإذا لم يتم إبالغ الـدائرة، يعتبـر    -د

 .التبليغ على العنوان المثبت لدى الدائرة صحيحاً
  .92ص  .مرجع سابق: السالمين ياسر، والدقه عبد الرحمن 2
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  .1بالشيقل اإلسرائيلي غيابي تقدير) 03( التقدير إشعار أرصدة: )3( جدول

 السنة
مبلغ 

  اإلتفاقيات
  النسبة  غير المحصل  2الدفعات  التزكيات  الخصم

2008 15,241,835 903,026 -19,736 637,265 13,721,280 90.02% 
2009 32,598,624 114,674 35,986 1,774,963 30,673,001 94.09% 
2010 21,793,283 0 18,082 3,246,812 18,528,389 85.02% 
2011 11,905,186 1,200 -433,438 1,184,913 11,152,511 93.68% 
2012 14,582,641 0 -54,343 2,677,837 11,959,147 82.01% 
2013 11,810,506 0 -61,417 2,101,614 9,770,309 82.73% 

شعار هي مبـالغ  مبالغ التقديرات بناءاً على هذا اإلمن خالل الجدول أعاله، يالحظ أن 

وإذا لـم يقـدم   ، 3حيث يحق للمكلف اإلعتراض عليها ،عالية جداً، وهناك إشكالية في تحصيلها

وعادةً مـا يـتم   المكلف إعتراضاً تعتبر هذه المبالغ نهائية كما هي في اإلشعار ومستحقة الدفع، 

في اإلعتراض، وإذا لم يتم اإلتفاق فإنه يتم رفع الملف  للنظر لجنةتحويل الملف بعد تقديره إلى 

  4.إلى محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل للنظر فيه

                                                             

 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 1
  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه

، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  2
فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(الدخل رقم

الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     
  .وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من الوزير بتنسيب من المدير

  : عليه من قبل المكلف كاآلتي على إشعار التقدير بعد عدم الموافقةخطوات اإلعتراض  3
إسم المكلف، الرقم الضريبي، الفترة الضريبية أو :(القيام بمراجعة المكتب المعني وتعبئة الئحة اإلعتراض التي تتضمن -أ

بها ودفع المبلـغ للـدائرة    الفترات الضريبية المعترض عليها، أسباب اإلعتراض واضحة ومحددة، مقدار الضريبة المسلم
  ).وإبراز ما يثبت ذلك، التوقيع على الئحة اإلعتراض وتسليمها للموظف المختص في الدائرة الضريبية

بعد دراسة اإلعتراض من قبل المقدر يتم الطلب من المكلف أو المفوض الحضور إلى الـدائرة فـي موعـد محـدد      -ب
طلب أية مستندات أو معلومات أو القيام بإعادة تدقيق حسـابات المكلـف،    لمناقشته ألسباب اإلعتراض، وللمقدر الحق في

 30تسديد مبلغ الضريبة المسلم بها، اإلعتراض خالل : (ويعتبر اإلعتراض مقبوالً من الناحية الشكلية في حال توفر ما يلي
  ).عتراضيوماً من تبلغ إشعار التقدير وفي حال توفر أسباب مقنعه يجوز للمقدر تمديد فترة اإل

إذا لم يحضر المكلف أو المفوض في الموعد المحدد لجلسة اإلعتراض أو لم يتم التوصل إلى إتفاق بخصوص القرار  -ج
المعترض عليه، يصدر المقدر القرار بعد الموافقة ويكون في هذه الحالة قابالً للطعن باإلستئناف أمـام محكمـة إسـتئناف    

ن تاريخ تبليغ اإلشعار، وإذا تم التوصل إلتفاق بين المقدر والمعترض يصدر قرار م) يوما30ً(قضايا ضريبة الدخل خالل 
  .باالتفاق ويعتبر قراراً نهائياً غير قابل للطعن

: بتـاريخ . اإلدارة العامـة لضـريبة الـدخل   . وزارة الماليـة . مدير دائرة كبار مكلفـي الضـرائب  : مقابلة شخصية 4
  .م1:20: الساعة. 12/01/2015
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إذا لم يقدم المكلف  هذا التقديرويكون  :لعدم تقديم المكلف إقرار ضريبي )04(غيابي تقدير -ب

حساباته لدائرة ضريبة الدخل في الموعد المحدد حسب القانون، وهنا يحق لمأمور التقدير إجراء 

، )04(إصدار إشعار تقديروالمتوفرة لديه ، من خالل المعلومات )تقدير إداري(تقدير لهذا المكلف

ومدة الطعـن، ويجـوز    يتضمن قيمة الدخل الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة عليه،

يوم من تاريخ إستالمه لإلشعار، وإذا لـم يقـدم   ) 30(ف اإلعتراض على هذا التقدير خاللللمكل

، 1المكلف إعتراضاً يعتبر هذا التقدير نهائياً وملزم للمكلف بدفع المبلغ المحدد باإلشعار كما هـو 

رسل الملف إلـى محكمـة   وفي حال إعتراض المكلف ولم يتم اإلتفاق مع مأمور التقدير فإنه ي

) 04(إشـعارات التقـدير  أرصدة تالي يمثل ، والجدول الإستئناف قضايا ضريبة الدخل للبت به

  :كاآلتي) 2013-2008(سنوات الالمقدرة في دوائر ضريبة الدخل خالل 

  .2بالشيقل اإلسرائيلي غيابي تقدير) 04( التقدير إشعار أرصدة ):4( جدول

  النسبة  غير المحصل  3الدفعات  التزكيات  الخصم  مبلغ اإلتفاقيات السنة
2008 70,513,925 1,182 -507,662 10,831,936 60,188,469 85.36% 
2009 98,280,392 0 -733,956 12,943,520 86,070,828 87.58% 
2010 102,314,980 0 -3,106,128 14,758,645 90,662,463 88.61% 
2011 62,023,698 80 -3,686,558 18,473,816 47,236,360 76.16% 
2012 29,506,667 0 -744,136 1,073,454 29,177,349 98.88% 
2013 14,802,273 2,525 -420,119 1,090,824 14,129,043 95.45% 

يالحظ أن هناك مبالغ عالية جداً في هـذا التقـدير، ومـن     ،ومن خالل الجدول أعاله

، ويالحظ أن الواضح وجود إشكالية في تحصيلها حيث أن هذه المبالغ مختلف عليها مع المكلف

وهذا يعكس توجه المكلفين في الفترة األخيـرة   ،مبالغ هذا التقدير إنخفضت في السنوات األخيرة

  .الموعد المحدد له قرار الضريبي فيلإللتزام بتقديم اإل

                                                             

  . 93-92ص مرجع سابق،: مين ياسر، والدقة عبد الرحمنالسال 1
 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 2

  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه
الر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   ، يوجد بها فروقات سعر صرف دو)2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  3

فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(الدخل رقم
الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     

  .الغرض من الوزير بتنسيب من المديروبموجب تعليمات تصدر لهذا 



70 

  :1ما يلي) 03،04(ومن أهم معيقات التحصيل وفقاً للتقدير الغيابي

المغاالة في قيمة التقديرات من قبل مأموري التقدير، وهذا يؤدي إلى صعوبة جباية المبـالغ   -1

  .ة، والبطء في التحصيليالضريب

فإنه يأخذ الصفة القطعية، وبالتالي إذا لم يتم اإلعتراض على هذه التقدير في الموعد المحدد،  -2

  .يؤدي ذلك إلى مشكلة في التحصيل، وبطء توريد المبالغ المستحقة إلى الخزانة العامة

.. .من تبليغ ودعوات حضـور ) 03،04(يوجد بطء وتقصير في متابعة التقديرات اإلدارية -3

  .إلخ

إلى ضـعف التحصـيل    البت في اإلعتراضات المقدمة من المكلف، وهذا يؤدي طول فترة -4

  .الضريبي، وضعف توريد الضريبة المستحقة إلى الخزانة العامة

  .غه بالبريد المسجل ال تصل إلى المكلفينالمبلّ يوجد نسبة كبيرة من اإلشعارات -5

عدم إدارة الحسابات، أو خالف قانوني مع المكلف، يؤدي للتوسع في إستخدام هذه التقديرات  -6

  .ة الضريبيةوبالتالي ضعف الحصيل

  .عدم وجود ثقة بين المكلف والدائرة الضريبية، وقلة الوعي الضريبي لدى المكلفين -7

، )04(تؤدي للتوسع في التقـدير عدم اإللتزام بتقديم اإلقرار الضريبي في مواعيده المحددة،  -8

  .الضريبية وبالتالي نقص الحصيلة

وقـت ممكـن مـع المكلـف،     ويرى الباحث إلى ضرورة حل هذه اإلشعارات بأسرع 

، وذلك من أجل ضمان تحصيل الضريبة وتوريدها للخزانـة بالموعـد   إلسراع في البت بهاوا

المحدد لها، وكما ويجب تيسيير إجراءات اإلعتراض أمام المكلفين وعدم تعقيـد اإلجـراءات،   

حصيل وتحويل الملف إلى لجنة للبت في اإلعتراض، مما يسهل عملية البت في الملف وسرعة ت

  .الضريبة المستحقة على المكلف وبصورة أكثر دقة
                                                             

 .م2:10:الساعة. م07/01/2015: بتاريخ. وزارة المالية. دائرة كبار مكلفي الضرائب. نائب مدير: مقابلة شخصية 1
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  )05(الموظف المناب  -إعادة التقدير من قبل الوزير أو من يفوضه -4

وهي إعادة التقدير الصادر عن مأمور التقدير والمتفق عليه مع المكلف بشـأن نهـائي   

مـن الـوزير،   ، ويكون ذلك من قبل الوزير أو الموظف المناب المفوض )11، 07، 02، 01(

من القرار بقانون رقـم  ) 26(عندما يكون هناك أسباب تستدعي إعادة التقدير، وقد نصت المادة 

، حول الحق لكل من الوزير ومن يفوضه خطياً في إعادة النظـر بـاإلقرار   20111لسنة ) 8(

اله على أن يتاح للمكلف فرصة لسماع أقو، الضريبي أو بأي من اإلجراءات التي إتخذها المقدر

وتقديم دفوعه، خالل أربع سنوات من الفترة الضريبية التالية للسنة التي جرى فيها التقدير على 

المكلف، وبشرط عدم إصدار الوزير أو من يفوضه خطياً قرار بتخفـيض الضـريبة إال فـي    

تعديل اإلعفاءات المنصوص عليهـا فـي القـرار     -ب .تصحيح األخطاء الحسابية -أ: حالتين

  . أي تقاص أو خصم ورد في القرار بقانونبقانون، و

وكذلك يحق للوزير أو الموظف المناب وفقاً لهذه المادة إعادة النظر في التقدير الذي تم 

للمحاسبة على دخله من أي مصدر لم يكن من الوقائع التي فصـلت فيهـا    وذلك على المكلف،

القـرار   أن لك التقدير، كماالمحكمة من حيث الموضوع عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذ

تـاريخ تبليـغ   يوماً مـن  )30(ن لدى المحكمة خالل الصادر وفقاً ألحكام هذه المادة قابالً للطع

-2008(المبالغ المقدرة خالل السنوات أرصدة ، والجدول التالي يبين)05(المكلف إشعار التقدير

  :كاآلتي) 2011

   

                                                             

  .21ص ).26(المادة: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم  1
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 )المنـاب  الموظف(يفوضه من أو ريالوز قبل من) 05(تقدير إعادةإشعار  أرصدة: )5( جدول
  .1بالشيقل اإلسرائيلي

 السنة
مبلغ 

  اإلتفاقيات
  النسبة  غير المحصل  2الدفعات  التزكيات  الخصم

2008 5,432,562 0 -352,784 5,090,785 694,561 12.79% 
2009 6,663,446 48,872 -81,902 3,339,606 3,356,870 50.38% 
2010 2,916,234 3,388 -197,994 2,657,085 453,755 15.56% 
2011 3,134,312 12,137 -289,317 1,545,170 1,866,322 59.54% 
2012 5,306,395 0 251,160 1,844,498 3,210,737 60.51% 
2013 601,262 0 10,254 478,345 112,663 18.74% 

ومعظمهـا فـي    ،من خالل الجدول يالحظ وجود مبالغ غير محصلة على هذا اإلشعار

هذه المبالغ مستحقة الدفع، ويرى الباحث ضـرورة تفعيـل    أن بالرغم من ،)2012،2009(عام

، كما أن منح قانون تحصيل األموال األميرية، وتفعيل العقوبات والغرامات لتحصيل هذه المبالغ

 الموظف هذه الصالحيات يسهل على اإلدارة الضريبية تحصيل الدين الضريبي المستحق علـى 

يرتكب في عملية التقدير، وهذا يعطي عمليـة التحصـيل    ألمكلفين نتيجة اإلغفال، أو أي خطا

  .مرونة أكثر مما يساعد في زيادة عملية الجباية

  :3ومن أهم معيقات التحصيل وفقاً لهذا النوع من التقدير ما يلي

  .المغاالة في التقدير -1

  .الخالفات القانونية -2

  .رادعه عند ظهور دخل آخر غير مصرح عنهعدم تطبيق عقوبات  -3
                                                             

 01/2013(من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن    المعد) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 1
  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه

، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  2
لدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة فإنه تحتسب الضريبة با) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(الدخل رقم

الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     
 .وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من الوزير بتنسيب من المدير

: الساعه. م15/01/2015: بتاريخ. لفلسطينيةوزارة المالية ا. دائرة كبار مكلفي الضرائب. مأمور تقدير: مقابلة شخصية 3
  .ص9:30
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حددها القانون، والتـي   ، والتي)سنة(ات المقدمة خالل مدةعدم متابعة مأمور التقدير لإلقرار -4

تجيز له إستدعاء المكلف والنظر في هذه اإلقرارات، وهذا يؤدي إلى بطء وتـأخير عمليـة   

  .التحصيل

  )07(تقدير بإتفاق  -6

لم يقم بحضور الجلسـة   على التعديالت من قبل مأمور التقدير، أوإذا لم يوافق المكلف ف

، )04(أو ) 03(وتم تقديره بشكل غيابي من قبل مأمور التقدير، وفقاً إلشعار تقدير  المحددة له،

يوم من تاريخ تبلغـه إشـعار   ) 30(اض على هذا التقدير الغيابي خاللاإلعترفإنه يحق للمكلف 

للبت في هذا اإلعتراض وبعد مناقشة المكلف من قبل المقدر أو لجنة  وعند تحديد جلسة ،1التقدير

اإلعتراضات في حساباته المالية وإجراء بعض التعديالت عليها، وموافقة المكلف علـى ذلـك،   

وتحديد المبلغ الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة بموافقة المكلف وحضوره، يتم إصدار إشـعار  

، لصفة القطعيةالتقدير نهائي وملزم للطرفين، وتكتسب الضريبة ا ، ويكون هذا)07(تقدير بإتفاق 

، والجـدول  حيث ال يجوز الطعن بهذا اإلعتراض أمام محكمة إستئناف قضايا ضريبة الـدخل 

  ):2013-2008(للسنوات ) 07(إشعار التقدير  أرصدة التالي يمثل

   

                                                             

إذا لم يوافق المكلف على تعديل اإلقرار الضريبي، أو لم يلتزم بحضور جلسة المناقشة، يجوز للمقـدر  "  ):4-21(مادة  1
مـن  يومـاً  ) 30(أن يقدر دخله الخاضع للضريبة،والضريبة المستحقة عليه، ويكون قرار المقدر قابل لإلعتراض خـالل  

  ".تاريخ تبليغ المكلف إشعار التقدير
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  .1بالشيقل اإلسرائيلي بعد اإلعتراض، بإتفاق تقدير) 07( التقدير إشعار أرصدة): 6( جدول

 السنة
مبلغ 

 اإلتفاقيات
  2الدفعات  التزكيات  الخصم

غير 
  المحصل

  النسبة

2008 34,046,601 24,173,998 -193,690 9,449,666 616,627 1.81% 
2009 47,744,309 28,384,055 -563,652 17,897,486 2,026,420 4.24% 
2010 27,771,892 622,604 -1,063,215 26,992,184 1,220,319 4.39% 
2011 10,636,664 129,236 -885,247 10,518,429 874,246 8.22% 
2012 12,140,426 367,983 -213,588 11,581,564 404,467 3.33% 
2013 3,664,213 39,397 3,703 3,155,478 465,635 12.71% 

يتبين أن هنالك مبالغ غير محصلة ومعظمها في األعوام  من خالل الجدول المرفق أعاله

من الضروري تفعيـل بنـود    ، وهذه المبالغ مستحقة الدفع على المكلفين، وهنا)2009،2010(

هذه المبالغ وتحويلهـا إلسـتحقاق   من أجل تحصيل  وقانون تحصيل األموال األميريةالعقوبات 

  . هائية ويجب دفعها وعدم المماطله بها، حيث أن هذه المبالغ قطعية ونالخزانة العامة

  :3ومن أهم معيقات التحصيل وفقاً لهذا األسلوب من التقدير ما يلي 

  .قبل المكلفين عدم متابعة اإلعتراضات المقدمة من -1

  .عدم البت في اإلعتراضات المقدمة من قبل المكلفين، وتحويلها إلى المحكمة -2

المكلف فرصة لإلعتراض علـى التقـدير إذا كـان    يرى الباحث أن هذا التقدير يعطي 

جزافياً بحقة، ويعطي الفرصة لسماع أقواله ووجهة نظره، مما يمنح المكلف الشـعور بالعدالـة   

التي قد تطول للبت في النزاعات الضريبية و ا يخفف أيضاً من إجراءات المحاكم،الضريبية، وهذ

، ة تحصيل الضريبة وتوريدها للخزانة العامةبين المكلف واإلدارة الضريبية، مما يزيد من سرع
                                                             

 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 1
 .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه

أنها خضعت لقـانون ضـريبة   ، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  2
فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(الدخل رقم

الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     
 .الوزير بتنسيب من المدير وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من

: السـاعة . 15/01/2015: بتـارخ . وزارة المالية الفلسطينية. دائرة كبار مكلفي الضرائب .نائب مدير: مقابلة شخصية 3
 .م1:40
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وبالتالي يجب العمل على السرعة في البت في اإلعتراضات ومتابعتهـا، وتسـهيل إجـراءات    

  .المحكمة من أجل البت في مثل هذا النوع من التقديرات

  )08(التقدير المقطوع  -7

ولكـن حسـب    ،يوجد بعض الحاالت التي تتحقق فيها مصادر دخل خاضعة للضـريبة 

مـن القـانون   ) 34(وقد أعطت المادة  ،1األنظمة والتعليمات، تكون غير ملزمة بتقديم حسابات

  2:ضرائب مقطوعه في الحاالت اآلتية للمدير الحق في فرض

إصدار قرار بفرض ضريبة مقطوعـه علـى أي    ،أو من يفوضه بشكل خطييكون للمدير  -1

وذلك في حال عـدم تجـاوز الضـريبة     ،عامةشخص، وذلك بإستثناء الشركات المساهمة ال

شيكل ولمدة ال تزيد عـن  )10000(المستحقة عن أي سنة من السنوات الخمس األخيرة عن 

  .غ المكلف إشعاراً خطياً بذلكسنوات، على أن يبلّ)5(

للمدير أو من يفوضه خطياً إصدار قرار بفرض ضرائب مقطوعه على فئة أو فئات معينـه   -2

  .تثناء الشركات المساهمة العامةمن األشخاص، بإس

 )2،1(من القرارات الصادرة في البندين كما أعطت هذه المادة للمدير الحق في إلغاء أي

دون المـس بالمـادة    ،من المادة، ويسرى قرار اإللغاء على الفترات الضريبية الالحقة لصدوره

  . المتعلقة بصالحية الوزير والموظف المناب في إعادة التقدير) 26(

دفع مبلغ  ،ويجب على كل شخص فرضت عليه الضريبة المقطوعه بموجب هذه المادة

من إنقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليهـا تلـك   ) يوم 30(الضريبة المقطوعه خالل 

عليه الضريبة المقطوعه اإلعتراض عليهـا خطيـاً،   فرضت ق ألي شخص الضريبة، وكما يح

، وبعد النظر في هذا اإلعتراض، )08(يوماً من تاريخ تبليغه اإلشعار) 30(ويقدمه للدائرة خالل 

                                                             

  .228ص. مرجع سابق: ياسر والدقه، عبدالرحمن السالمين، 1
   .28ص ).34(المادة: بشأن الضريبة على الدخل) 8(القرار بقانون رقم  2
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، والجدول التالي يوضح مبالغ التقديرات المقطوعه يكون القرار الصادر قابالً للطعن في المحكمة

  :كاالتي) 2013-2008(للسنوات

  1بالشيقل اإلسرائيلي مقطوع تقدير) 08(التقدير إشعار أرصدة): 7( لجدو

 السنة
مبلغ 

 اإلتفاقيات
  2الدفعات  التزكيات  الخصم

غير 
  المحصل

  النسبة

2008 88,792 0 -8,023 90,872 5,943 6.69% 
2009 377,863 1,678 -35,035 378,433 32,787 8.68% 
2010 1,318,699 10,528 -76,120 1,310,193 74,098 5.62% 
2011 1,407,410 10,661 -155,329 1,391,374 160,704 11.42% 
2012 1,695,496 12,080 -434,797 1,688,798 429,415 25.33% 
2013 1,600,430 2,305 -470,785 1,643,239 425,671 26.60% 

تفعيـل قـانون   من خالل الجدول أعاله يالحظ وجود مبالغ غير محصلة، وعليه يجب 

  .والعقوبات من أجل تحصيل هذه األموال وتوريدها للخزانة العامة تحصيل األموال األميرية

الباحث بأن هذه المادة أعطت صالحيات واسعه للمدير فـي فـرض الضـريبة     ىيرو

المقطوعه، وأنه من الممكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على الخزانة العامة للدولة وحجم التحصيل 

، بسبب أن ذلك قد يؤدي إلى التهرب من دفع الضرائب المستحقه على المكلفين إذا لم الضريبي

  . يتم فرض هذا النوع من الضرائب بمبالغ كبيرة

  )09( بأمر إشعار تقدير -8

إذا لم يتوصل مأمور التقدير والمكلف إلتفاق على تحديد الـدخل الخاضـع للضـريبة    

المحددة مسبقاً، أو إذا لـم يحضـر المكلـف جلسـة     والضريبة المستحقة في جلسة اإلعتراض 

أو  ،اإلعتراض المحددة له، هنا يحق لمأمور التقدير بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليـه 
                                                             

 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 1
  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه

، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  2
فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004نة لس) 17(الدخل رقم

الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     
  .وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من الوزير بتنسيب من المدير
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ويـتم  ت ومعلومات محددة ومطلوبة لذلك، أو يلغيه، وذلك إستناداً إلى بيانا ،أو بزيادته ،بخفضه

حق للمكلف اإلعتراض والطعن على هذا القرار لدى وإرساله للمكلف، وي) 09(عمل إشعار تقدير

تبلغه القرار، وفي حالة عـدم  يوم من تاريخ ) 30(محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل خالل 

والجدول التالي يبـين مبـالغ   ، 1إعتراض المكلف ضمن المدة القانونية يعتبر هذا التقدير نهائياً

  :كاالتي) 2013-2008(خالل السنوات ) 09(إشعار التقدير

  .2بالشيقل اإلسرائيلي )09(إشعار تقدير بأمر أرصدة): 8(جدول 

 السنة
مبلغ 

 اإلتفاقيات
  النسبة  غير المحصل  3الدفعات  التزكيات  الخصم

2008 13,121,041 1,778 -15,838 1,946,047 11,189,054 85.28% 
2009 2,097,236 0 -27,942 146,533 1,978,645 94.35% 
2010 1,055,027 0 0 104,654 950,373 90.08% 
2011 2,621,550 0 -1,262 463,818 2,158,994 82.36% 
2012 1,607,524 0 -11,090 401,368 1,217,246 75.72% 
2013 1,528,774 254,761 -1,214 254,761 1,020,466 66.75% 

، وكذلك يوجد 2008من خالل الجدول أعاله يالحظ أن هذا اإلشعار بلغ ذروته في عام 

  .مبالغ غير محصلة قد تكون ناتجه عن إعتراض المكلف عليه وعدم البت بها

تتمثل أهم معيقات هذا األسلوب من التقدير بأنه إذا لم يتم اإلعتراض على هذا التقـدير  

ضمن المدة القانونية يصبح قطعي، وبالتالي يكون هناك صعوبة في تحصيل مبلغ الضريبة، ألن 

الضريبة المحدد على المكلف جاء نتيجة خالف أو نتيجة عـدم حضـور المكلـف     أصل مبلغ

   .4وإعطاؤه الفرصة لسماع أقواله، أو نتيجة لعدم تقديم المكلف لحساباته أصالً

                                                             

  .93ص. مرجع سابق: سر، والدقة عبدالرحمنالسالمين يا 1
 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 2

  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه
أنها خضعت لقـانون ضـريبة   ، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  3

فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(الدخل رقم
الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     

 .الوزير بتنسيب من المدير وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من
 .م1:40:الساعه. 15/01/2015: بتاريخ. وزارة المالية. دائرة كبار مكلفي الضرائب .نائب مدير: مقابلة شخصية 4
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وعليه يرى الباحث بضرورة تفعيل اإلجراءات القانونية للتحصيل، من أجـل ضـمان   

  .توريد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة

  تحصيل ضريبة الدخل في فلسطين  طرقمعوقات تتعلق ب :طلب الثانيالم

، وحساسـية  يعد موضوع التحصيل في ضريبة الدخل من أكثـر المواضـيع أهميـة   

، وتتوقـف  1"تلك العملية التي تقضي بإبراء ذمة األفراد تجاه الخزينة العموميةهو :" فالتحصيل

لوا نفقات الدولة ودوائـر  دافعي الضرائب، فهم مموعليه طبيعة العالقة التي تنشأ بين المكلفين 

ضريبة الدخل، وليس المهم فرض الضرائب، وإنما المهم هو تحصيلها، وال تعتمـد كفـاءة أي   

نظام ضريبي على قيمة ما يتم فرضه من ضرائب، وإنما المهم هو كم يتم تحصيله مـن هـذه   

المعدة من قبل دولة فلسطين تعتمد على الضرائب المفروضة، حيث أنه من المالحظ أن الموازنة 

، األساس النقدي، والذي يقيس ما تم تحصيله فعالً من الموازنة، وليس ما تم تقديره على المكلفين

ونظراً ألهمية التحصـيل الضـريبي يجـب    ومن هنا تنبع أهمية التحصيل في ضريبة الدخل، 

لفلسطينية للوقوف عليها ومعرفة التعرف على طرق التحصيل المتبعة في دوائر ضريبة الدخل ا

مشاكلها، وعليه سيتناول الباحث في هذا المطلب طرق التحصيل المتبعه فـي دوائـر ضـريبة    

 المعوقـات المتعلقـة   في فرعين رئيسيين سيتناول الباحث في الفـرع األول الدخل الفلسطينية 

 فسـيتناول الباحـث   أساليب التحصيل المتبعة في دوائر ضريبة الدخل، أما في الفرع الثـاني ب

معيقات  وفي الفرع الثالث سيتم تناول قسم الجباية في التحصيل الضريبي، المعيقات التي تواجه

  .المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل كمةالمح التحصيل وفق

  ساليب التحصيل المتبعة في دوائر ضريبة الدخلمعيقات التحصيل وفقاً أل: الفرع األول

األساليب المتبعه في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية للتحصـيل ومـن   هنالك العديد من 

طريقة الدفع النقدي المباشر، طريقة الخصم بالمصدر، طريقة السلفيات، دفع الضـريبة  ( :أهمها

   ).المستحقة بالتقسيط

                                                             

. ، جامعـة ورقلـة  )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة    . (فعالية النظام الضريبي فـي الجزائـر  : عبدالسالم، واكواك 1
 .66ص. م2011.الجزائر
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  طريقة الدفع النقدي المباشر :أوالً

ـ ومن خالل هذه الطريقة، يقوم المكلف بدفع ضريبة الدخل المس ه والمصـرح  تحقة علي

من خالل إيصال للدفع يتم ختمه من البنك، وفي حالـة إرسـال إشـعار    عنها أو المتفق عليها 

حيث يقوم المكلـف  ، 1للمكلف، يحق له دفع الضريبة في البنك خالل مدة تحدد له على اإلشعار

لحاالت التي يعمـل مـأمور   بدفع الضريبة المستحقة عليه عند تقديمه لإلقرار الضريبي، وفي ا

  2: على تعديل اإلقرار الضريبي يوجد للمكلف إحتماالنالتقدير 

دفع فرق الضريبة المستحق، كما تم تعديله من قبل مأمور التقدير بعـد القبـول بالتعـديل،     -أ

  . وتصبح هذه الضريبة نهائية

قـام مـأمور التقـدير     الطعن اإلداري، ومن ثم الطعن القانوني لتعديل قيمة الضريبة التي -ب

يجب على المكلف أن  ،بتعديلها، وعندما تصل مراحل الطعن لنهايتها، وبحسب قرار المحكمة

   .يدفع فرق الضريبة خالل مدة محددة

  طريقة خصم المصدر :ثانياً

وذلـك قبـل    ،ويقصد بهذه الطريقة أن يتم تحصيل مبالغ ضريبية معينة مـن المكلـف  

هذه الطريقـة  و بدل أتعاب أو غيرها، حيث تمتاز له كأجر أو أرباح أستالمه للمبالغ المستحقة إ

  .pay as you go(3(إلى مبدأ  ستناداًإبأن اإلدارة الضريبية تقوم بالتحصيل بمجرد تحقق الدخل 

سـتحقاقها  إوكما تقوم هذه الطريقة على تحصيل الضريبة المستحقة على المكلف فـور  

لى دفعها للمكلف مقابل الخدمة أو السلعة التي قدمها، وهـذه  الذي يتوو ،من قبل المصدر مباشرةً

كما وتعتبر بمثابـة   ،ضافيإالضريبة تعتبر ضريبة نهائية ألغلب المكلفين الذين ليس لهم دخل 

ويتوجب دفعة تحت الحساب بالنسبة للمكلفين الذين يكون لديهم دخول أخرى خاضعة للضريبة، 

                                                             

 .154ص . مرجع سابق: السالمين، ياسر غازي و الدقة، عبدالرحمن قاسم 1
   .326، صمرجع سابق: صبري، نضال رشيد 2
 .56ص .مرجع سابق: المحاميد، موفق سمور 3
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دة خصم بالمصدر تفيد بقيمة المبلـغ المسـتقطع مـن    على هؤالء المكلفين الحصول على شها

  .وذلك لعمل مقاصة من مجموع الضريبة المستحقة عليهم ،المكلف

ويشمل خصم المصدر جميع األجور والمكافآت وما في حكمها، وذلك بغض النظر عن 

سـبوعية أو شـهرية أو نسـبة مـن     إطريقة حسابها، فعلى سبيل المثال قد تكون هذه االجور 

وليس من صافي الدخل مع األخذ  ،الدخل يالخ، حيث يتم خصم المصدر من إجمال.. .المبيعات

بعين اإلعتبار جميع اإلعفاءات العائلية واإلجتماعية التي أقرها قانون ضريبة الدخل الفلسطيني، 

فيمكن له أن يستردها عن طريق تقديمـه إلقـرار    ،أما إذا كان هناك إعفاءات خاصة بالمكلف

ي في نهاية السنة، وإذا تم دفع األجور أو أي جزء من قيمتها بشكل عيني، فهنا يترتـب  ضريب

على صاحب العمل بأن يقوم بخصم مبلغاً نقدياً يعادل القيمة السوقية لهذه المزايا العينيـة التـي   

  .تلقاها المستخدم

يقـة  ويجب أن تتوافر في التشريعات الضريبية لضريبة الدخل العناصر الرئيسـية لطر 

  1:تحصيل ضريبة الدخل بواسطة الخصم من المصدر وهذه العناصر تشمل ما يلي

  لمصدرتحديد الجهات الملزمة بخصم ا -1

بشكل عام فإن جميع الجهات التي لديها مستخدمون يتقاضون أجراً أو رواتب أو مكافآت 

أن المشـرع  أو ما في حكمها هم ملزمين بتنفيذ خصم المصدر، ولكن نجد في بعض األحيـان  

إعفـاء بعـض    :مثـل أو المسـتخدمين   ،الضريبي يعطي إستثناء معين لبعض أصحاب العمل

التشريعات لبعض القطاعات من خصم المصدر كما في القطاع الزراعي، وكذلك قد نجد بعض 

التشريعات الضريبية التي تعفي أصحاب العمل الذين ال يزيد عدد العاملين فيها عن حد معين من 

مع ضرورة دفع الضريبة من قبل هؤالء العاملين من خـالل عمـل اإلقـرار     ،صدرخصم الم

  .الضريبي في نهاية السنة

   

                                                             

 .322-321ص. م1998. الطبعة األولى. األردن. عمان. محاسبة ضريبة الدخل: صبري، نضال رشيد 1
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  ساب الضريبة المستحقة واستقطاعهاطريقة ح -2

ومنهـا   ،الضريبة المستحقة على المستخدمينحيث يوجد العديد من الطرق لحساب قيمة 

النسب المئوية أو باستخدام نماذج لحساب ضريبة الدخل للمكلفين حسب الوضع اإلجتماعي لهـم  

  1.وبحسب فئات الشرائح الضريبية

  فترة تحويل الضريبة المحصلة -3

بشـكل  حيث تلزِم معظم التشريعات الضريبية بتحويل المبالغ المستقطعة من المصـدر  

  .ة وفي الحد األقصى نصف سنويةوقد تكون شهرية أو ربع سنوي ،دوري

  :المستندات المطلوبة لعمل الخصم بالمصدر -4

يوجد العديد من النماذج التي يتطلب إعدادها من أجل استخدامها فـي عمـل الخصـم    

بالمصدر، ومن األمثلة عليها نماذج قوائم المكلفين، وكشوف معدالت الضريبة، نموذج شـهادة  

  .ريد المبالغ لدائرة ضريبة الدخلالخصم بالمصدر، ونماذج إشعار تو

علـى   2011لسـنة  ) 8(من القرار بقانون ضريبة الدخل رقم ) 31(وقد نصت المادة 

  2:كاآلتيإجراءات خصم الضريبة من المصدر 

                                                             

  :ضريبة الواجب إقتطاعها من الرواتب الشهرية، لنأخذ المثال اآلتيومن أجل توضيح كيفية إحتساب ال 1
) 15000(بلغـت   2012يعمل السيد عمر مستخدماً في شركة خاصة، ومجموع رواتبه ومكافئاته خالل شهر أيار لسنة  -

  ).شيقل42000(شيقل، ومجموع إعفاءاته السنوية بلغت 
  : في هذا المثال إلحتساب مقدار ضريبة الدخل الواجب إقتطاعها من راتب السيد عمر تكون كاآلتي 

  . شيقل3500) = 42000/12(مقدار اإلعفاء الشهري 
  .شيقل11500= 3500-15000= الدخل الشهري الخاضع للضريبة 
  ضريبة الدخل الشهرية المستحقة 

  . شيقل166.65=0.05*3333
  .شيقل333.4= 0.10*3334
  . شيقل562.5= 0.15*3750
  . شيقل216.6=0.20*1083

  . شيقل 1279مجموع ضريبة الدخل الشهرية المستحقة على السيد عمر والتي يتم إقتطاعها يساوي  -
 .27-25ص. )31(المادة. 2011لسنة  8القرار بقانون ضريبة الدخل رقم  2
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أو  ،الذي يكون وكيالً قانونياً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لشخص غير مقيم ،1يعتبر المقيم -1

  .له عالقة تجارية معه مسؤوالً عن خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الدائرة

في حالة قيام الشخص المقيم بدفع أي مبلغ خاضع للضريبة بموجب قانون ضريبة الـدخل   -2

مـن المبلـغ كضـريبة مقطوعـة     %) 10(لشخص غير مقيم، فإنه يتوجب عليه خصم نسبة

، حتى لو كان دخل ذلك الشـخص الـدافع   يوماً 30خالل  ئرةونهائية، وتوريدها لحساب الدا

مين فـي  باستثناء أقساط إعادة التأمين التي تدفع لشـركات التـأ   وذلك ،2معفياً من الضريبة

  .الخارج، وفي حال عدم قيامه بذلك تحصل هذه النسبة باعتباره مكلف بدفعها

أو عالوة أو مكافأة أو ما في  يتوجب على صاحب العمل أو المسؤول عن دفع راتب أو أجر -3

وتوريدها للدائرة بموجب كشـف تفصـيلي    ،حكمها أن يخصم عند دفعها الضريبة المستحقة

عتبـار هـذه المبـالغ    إللمقـدر  يوم من تاريخ الدفع، وقد أعطت هذه المادة  15ل وذلك خال

ر دخـل  وعدم وجود مصاد ،المقتطعة كضرائب نهائية في حالة عدم تقديم اإلقرار الضريبي

خرى لهذا المكلف، وكذلك له الحق في إعادة النظر فيها خالل السنتين التاليتين لتاريخ الدفع أ

ويتم اإلقتطاع وفقاً لنسب الضـريبة   ،إذا توفرت لديه أدلة وبيانات خالفاً لما قدم في الكشف

ضـريبة  ح واإلعفاءات المقررة في القانون، وقد حددت التعليمات الخاصة بقـانون  والشرائ

  3:الدخل هذه النسب والشرائح كاآلتي

                                                             

  : ، فإن المقيم هو2011لسنة ) 8(من القرار بقانون رقم  )1(المادة رقم حسب  :المقيم 1
يوماً خالل السنة التي تحقق فيها الدخل، سـواء كانـت اقامتـه     120الفلسطيني الذي أقام في فلسطين، مدة ال تقل عن . أ

  .متصلة أو متقطعة
فلسـطين   الفلسطيني إذا كان خالل أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية داخل. ب

  .أو خارجها
) يوماَ 183(الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خالل السنة التي تحقق فيها الدخل مدة ال تقل عن . ج

  .سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة
 .لى العمل فيهاالشخص المعنوي إذا كان مسجالً في فلسطين وكان لديه فيها مركز أو فرع يمارس اإلدارة والرقابة ع. د
  .21ص .والمتعلقة بشأن الخصم بالمصدر 2011لسنة 8الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم  )8(رقم  التعليمات 2
 .22ص. )3(المادة :2011لسنة  8الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم  )8(رقم  التعليمات 3
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يجب على المستخدم عند دفعه راتب أو أجر شهري أو ما في حكمه خاضع للضريبة يزيد  -أ

من مجموع اإلعفاءات المستحقة للمستخدم أن يقتطع الضريبة مـن تلـك   ) 1/12(على

  1.الزيادة

ضور جلسات بما في ذلك على المستخدم عند دفعه راتب أو أجر غير شهري أو بدل ح -ب

  .من اجمالي المبلغ المدفوع%) 10(أن يقتطع ما نسبته  ،مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

بحيـث   ،)517(ويتم دفع هذه الضريبة المقتطعه ضمن نموذج مخصص يسمى نموذج 

وبيانـات الرواتـب ومجموعهـا والضـريبة     يشمل هذا الكشف رقم ملف اإلقتطاعات والفترة 

  2.أو بواسطة شيك مرفق ، ويتم دفعها مباشرة في البنكالمستحقة عليها

في حالة عدم التزام أي مستخدم بتسديد المبالغ التي قام بخصمها أو التي يتوجب عليـه  

  3:خصمها فإنه يترتب عليه اآلتي

  .تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه -أ

  .عن كل شهر تأخير%) 2(غرامة تأخير بنسبة  -ب

  .العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخلإيقاع  -ج

  .عدم قبول الرواتب واألجور ضمن التنزيالت -د

                                                             

  :كاآلتي 2011لسنة ) 8(حسب القرار بقانون ضريبة الدخل رقم الشرائح الضريبية 1
  .عن كل شيكل%)5) (شيكل1-3333( - 
  .عن كل شيكل %)10) (شيكل3334-6667( - 
  .عن كل شيكل%)15) (شيكل6668-10417( - 
 .عن كل شيكل%)20) (شيكل10418(ما زاد عن  - 
، وزارة المالية، دائرة ضريبة دخل من الرواتب والدفعات إقتطاعات ضريبة -)كشف(قسيمة دفع ): 1(ملحق رقم أنظر  2

  .الدخل
  .23ص. )5(المادة رقم : 2011سنة ) 8(التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم  3
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ألزمت هذه المادة كل صاحب عمل باإلحتفاظ بسجل خاص يتضمن أسماء المستخدمين لديه  -4

جورهم وأية عالوات أخرى واإلعفاءات المستحقة لهم والتعديالت التـي تطـرأ   أورواتبهم و

  .ك أعطت للمقدر الحق في االطالع على هذا السجل للتأكد من اإللتزام بالقانونعليها وكذل

  لعامـة والهيئـات والهيئـات المحليـة    كما ويجب على كافة المؤسسات والمؤسسات ا

والجامعات والغرف التجارية والنقابات والجمعيات التعاونية والخيريـة والشـركات واألفـراد    

عند قيامها ، وذلك طلب شهادة الخصم من المصدر من المستفيدالملزمين بمسك حسابات أصولية 

شيقل، وتوريد المبلغ للدائرة في الموعد المحدد سـواء   )2500(قيمتها عنبدفع أي دفعة ال تقل 

أكان الدفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو دفعة واحدة أو عدة دفعات، وال يجـوز تجزئـة   

إبراز شهادة الخصم من المصدر فإنه على الدافع خصم  الفواتير بهذا الخصوص، وفي حالة عدم

  1.من قيمة تلك الدفعة وتوريدها للدائرة) %10(ما نسبته

كما أعطت هذه المادة المقدر الحق بأن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيادة الضريبة  -5

يجب لتصويب أي اقتطاع ضريبي، و ،قتطاعها من الرواتب واألجور وما في حكمهاإالواجب 

  .على صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسؤولية

يلزم كل من يدفع مبلغاً لشخص كجائزة أو كأربـاح يانصـيب عينيـة أو نقديـة، خصـم       -6

 وتعتبر المبالغ المقتطعـة ضـريبة مقطوعـة ونهائيـة،     ،من قيمة هذه المبالغ%) 10(بنسبة

باستثناء الشركات حيث تضاف إلـى   ،2وتحسب قيمة الجوائز العينية على أساس سعر التكلفة

  .أرباحها

الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعموالت وأرباح الودائـع  %) 5(يخضع للضريبة بنسبة -7

ستثمار البنوك والشركات المالية التي ال تتعاطى بالفائدة والمدفوع ألي شخص إالمشاركة في 

على أن تعتبر هذه المبـالغ المقتطعـة    ،ةمن قبل البنوك والشركات المالية في السلطة الوطني

ويستثنى من هـذه   ،ضريبة قطعية بالنسبة للشخص اإلعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي

                                                             

  . 23ص. )6+5(المادة: 2011لسنة  8التعليمات الخاصة بقرار بقانون رقم  1
 .24ص. )1-19(المادة: 2011لسنة  8التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم  2
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الفقرة فوائد وأرباح الودائع والعموالت المترتبة للبنوك لدى البنوك األخـرى فـي السـلطة    

  .الوطنية

جـور أو مـا   أساهمة أو أتعاب أو يترتب على كل شخص عند دفعه أي مبالغ كإلتزام أو م -8

يشابهها للمقيمين من أصحاب المهن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تـأجير  

منهـا  %) 5(إقتطاع نسبة ستغالل أي عالمة تجارية من هذه الدخول إأو منح حق استعمال و

ه مقدار الـدخل  كدفعة على حساب الضريبة على أي منهم، مع ضرورة إعداد بيان يوضح في

والمبلغ المخصوم وتزويد دائرة ضريبة الدخل بنسخة عنه ودفع المبلغ الذي تم خصمه إلـى  

  .الدائرة

نمـوذج  (حيث يتم دفع الضريبة المقتطعه على المهن الحرة ضمن نموذج خاص يسمى 

  1.، بحيث يحدد به رقم الملف وسنة الضريبة ومبلغ الضريبة المستحق للدفع على المكلف)524

بإعطاء هو ملزم  ،كل شخص قام بحجز مبالغ لحساب دائرة ضريبة الدخل أو توريدها إليها -9

المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المبالغ شهادة بها معفاة من جميع الرسوم، ويوضح 

في هذه الشهادة المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها لحسـاب الـدائرة،   

الشهادة سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ المدفوعة والموردة لحسـاب   وتعتبر هذه

  .الضريبة

يمكن عمل تقاص عن أي مبلغ خصم من المصدر من الضريبة المفروضة على الدخل عن  -10

  .لخصم أو عن أي فترة ضريبية الحقةالفترة الضريبية التي جرى فيها ا

المخصوم عنه تلـك  لغ على المكلفين، تزويد المكلف يجب على كل جهة قامت بخصم مبا -11

 ،، والذي يتكون من ثالثة نسـخ تكـون األصـل للمكلـف    2)666(المبالغ بالنموذج المعتمد 

والنسخة الثانية للجهة الخاصمة، والنسخة الثالثة لدائرة الجباية في اإلدارة العامـة لضـريبة   

                                                             

 . دائرة ضريبة الدخل. وزارة المالية. )مهنة(ضريبة دخل –قسيمة دفع : )2(ملحق رقم  أنظر 1
 . دائرة ضريبة الدخل. وزارة المالية .إقرار خصم الضريبة من المنبع ):3(ملحق رقم أنظر  2



86 

قيمة المبلغ المدفوع، والمبلغ المخصوم، ونسبة ، ومن خالل هذا النموذج يتحدد الدخل للمتابعة

   :الخصم، وهنالك عدة شروط إلصدار هذا النموذج وهي

  . أن يكون الدافع قام بتسديد المبالغ التي خصمها لحساب ضريبة الدخل -أ

 ،في حالة عدم قيام الشخص المقيم بخصم الضريبة عند دفعه ألي مبلغ لشخص غير مقيم -ب

  1.عن كل شهر تأخير)%2(فإنه تفرض عليه غرامة إضافية مقدارها 

، فإنه يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة أو )ل-1-37(إستناداً للمادة  -ج

أو بكلتي العقوبيتين معـاً   ،)شيقل10000(وال تزيد عن  ،)شيقل1000(بغرامة ال تقل عن 

   2.أو خصمها وعدم توريدها للدائرة في حالة عدم اإللتزام بخصم الضريبة

وبعد تسليم هذا النموذج للمكلف الذي تم خصم الضريبة منه، فإن هناك شـروط لتقييـد   

أن تكون فترة اإلقرار لسنة ضـريبية  : المبلغ المخصوم لحسابه لدى دائرة الضريبة الدخل وهي

موقعه ومختومة مـن قسـم   وليست جزءاً منها، ويجب عليه تقديم النسخة األصلية لهذا اإلقرار 

  . اإلقتطاعات لدى المكتب المحولة الضريبة إليه

   3:من قبل دائرة ضريبة الدخل وفقاً للجدول التالي تحدد نسبة الخصم من المصدر -12

   

                                                             

  . 30ص. )4-36(المادة: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم  1
 . 31ص ).ل-1-37(المادة  :2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم  2
  .25ص . )10(المادة رقم : 2011لسنة  8التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم  3



87 

نسب الخصم المصدر عن الدفعات، وفقاً للتعليمات الخاصة بقانون ضريبة الـدخل  ): 9(جدول 
  .2011لسنة  8رقم 

  نسبة الخصم  طبيعة الدفعة

عقود المقاوالت والعقود من الباطن لمن تبلغ صفقاته خالل الفترة الضريبية 
  مليون شيكل فأكثر

1%  

عقود المقاوالت والعقود من الباطن لمن تقل صفقاته خالل الفترة الضريبية 
  عن مليون شيكل

2%  

  %5  عموالت التأمين
  %10  إيراد الرياضيين وأتعاب الفنانين

  %5  النقلأجور 
  %5  أجور األدباء والنقاد

  %5  أجور المحاضرين والمشرفين والمستشارين
  %10  اإليجارات

  %10  أي دفعات أخرى لم تحدد بالجدول وتتعلق بنشاط خاضع للضريبة

بشرط أن تكون مسجلة في %) 0(وكذلك تعطى الشركات شهادة خصم بالمصدر بنسبة 

وملتزمة بتقديم كامل حساباتها األصولية في الموعـد المحـدد نهايـة السـنة،      ،ضريبة الدخل

وإلتزامها بتقديم اإلقرار الضريبي، ودفع السلفيات المحددة لها، والهدف من هذه الشهادة مساعدة 

  .بحيث يتم إستالم كامل دفعاتها بدون خصم ،الشركة في تعامالتها مع المكلفين والشركات

  المصدرستناداً لطريقة الخصم بمعيقات التحصيل إ

هناك الكثير من المعيقات التي تواجهها دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية بإستخدام طريقة 

  :الخصم بالمصدر للتحصيل ومن أهم هذه المعيقات ما يلي

الجهة التي ستوجه :(قيام بعض المكلفين بالتالعب بشهادة الخصم بالمصدر من خالل ما يلي -1

دة، المبلغ، رقم الفاتورة الضريبية، تاريخ منح الشهادة، تاريخ إنتهاء شهادة الخصم إليها الشها
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، حيث أن هذه الشهادة هي بمثابة نموذج يحصل من خالله المكلف علـى دفعـات   )بالمصدر

  .1مستحقة له من جهات معينة يقدم لها خدمات أو أعمال أخرى

  .لى بطء عملية التحصيلتأخير توريد دفعات الخصم بالمصدر، مما يؤدي إ -2

قيام الكثير من المكلفين بتخفيض حجم أعمالهم، وباألخص المكلفين الذين ال يتعاملون مـع   -3

  .2دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

التهرب من ضريبة الدخل على الرواتب واألجور والمكآفات، حيث أن الكثير مـن أربـاب    -4

لديهم لدى قسم اإلقتطاعات في دوائر ضريبة الـدخل  العمل ال يقومون بفتح ملفات للعاملين 

الفلسطينية، وكذلك عدم التسديد لإللتزامات الضريبية المترتبة عليهم، وذلك للحصول علـى  

  .عمالة بتكلفة أقل

عدم وجود تنسيق بين مأموري التقدير وقسم اإلقتطاعات في دوائر ضريبة الـدخل، حيـث    -5

يبة إلى زيادة حجـم مصـروفاتهم وإنفاقـاتهم، وتقليـل     يعمد المكلفين المتهربين من الضر

اإليرادات واألرباح، وهو ما يتم تقديمة لمأموري التقدير من أجل تقليـل ضـريبة الـدخل    

المستحقة عليهم، وفي نفس الوقت يتم التصريح عن رواتب وأجور منخفضـة لـدى قسـم    

  .اإلقتطاعات بهدف التهرب من الضريبة أو التقليل منها

إلتزام دافعي ثمن البضائع والسلع والخدمات بطلب شهادة الخصم بالمصدر من المورد، عدم  -6

دون وجود متابعة من قبل مأموري التقدير بفحص المصاريف التـي يقـع عليهـا الخصـم     

  .بالمصدر، مما يؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية

  .الخصم بالمصدرعدم تفعيل الغرامات والعقوبات على المتخلفين من إقتطاع ضريبة  -7

                                                             

 ).2007-2004(ضريبة الرواتب واألجور وأثرها على خزينة السلطة الوطنيـة الفلسـطينية  : عامر، عايشة مصطفى 1
 .م2009. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). ة ماجستير غير منشورةرسال(
  .80ص .مرجع سابق: قاسم، صالح محمد توفيق 2
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عدم إستغالل شهادة الخصم بالمصدر بشكل جيـد، حيـث أن أغلـب الشـهادات تصـدر       -8

، وخصوصاً لألفراد، وبالتالي عدم معرفة الصفقات الحقيقية لهم من قبل الـدائرة  )%0(بنسبة

  .1الضريبية

طاعـات  بالتعليمات إلصدار شهادة الخصم بالمصدر من قبل موظفي قسم اإلقتعدم اإللتزام  -9

  .في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

تساعد على اإللتزام  فهي ،لها أهمية كبيرة ويرى الباحث أن طريقة الخصم من المصدر

غير المسجلين للتسجيل في دوائر ضريبة الضريبي للمكلفين، وكذلك فإنها تجبر بعض المكلفين 

التحصيل الضريبي، وتنظيم نشـاطات   ةالدخل في بعض الحاالت، كما أن لها أثر كبير في زياد

وتساعد هذه الطريقة الدولـة علـى    ،المكلفين كالً حسب نشاطه كما هو الحال في المهن الحرة

جباية إيرادات ضريبة الدخل المترتبة على المكلفين بتكلفة أقل إضافة للمساعدة فـي تحصـيل   

للدولة إيراداً منتظماً ودورياً  كامل مبلغ الضريبة المستحق عليهم، وطريقة الخصم بالمصدر توفر

ضرورة تشديد الرقابة في تطبيق مثـل هـذا   ولكن يجب األخذ بعين اإلعتبار ب للخزانة العامة،

األسلوب، خاصة في حالة قيام بعض الشركات بتعويم الدفعات التي تخضع لخصـم المصـدر   

ر الـوعي  ، وكذلك فإن عـدم تـوف  ضمن مصاريف مقبولة ضريبياً بدون الخصم من المصدر

الضريبي لدى بعض المكلفين بقانون ضريبة الدخل قد يتسبب بضياع مبـالغ ضـريبية علـى    

  . الخزانة العامة، أو أن يتم دفع الضريبة من غير المكلف بدفعها في بعض األحيان

  طريقة دفع السلفيات :ثالثاً

الضـريبة  وتتمثل هذه الطريقة بأن يقوم المكلف وبموافقة دائرة ضريبة الـدخل بـدفع   

، حيـث نصـت   2المستحقة عليه على أقساط مقدمة تكون على حساب ضريبة الدخل النهائيـة 

                                                             

: الساعة. م03/04/2015: بتاريخ. وزارة المالية الفلسطينية. دائرة كبار مكلفي الضرائب. مأمور تقدير: مقابلة شخصية 1
 .م1:25

. فلسـطين . الخليـل . المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها في فلسـطين : السالمين، ياسر غازي و الدقة، عبد الرحمن قاسم 2
 .154ص . م2007. الطبعة األولى
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أنه على المكلف أن يقوم بدفع الضرائب من خالل دفع سـلفة علـى   ) 2(في الفقرة ) 30(المادة

  .حساب الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية

 ،الضريبي المترتب على المكلفـين  ءوتكمن أهمية هذه الطريقة في أنها تخفف من العب

حيث قد تكون السلفية علـى شـكل   ستحقاقها، إوتسهل عليهم عملية تقسيط الضريبة ودفعها قبل 

دفعات شهرية أو ربع سنوية وهذا ما يخالف القاعدة الضريبية التي تتعلق بضرورة التحقق من 

يبي وجد في هذه الطريقة حصول الدخل قبل تحصيل القيمة المستحقة عليه، ولكن المشرع الضر

ستخدام الدفعات يضمن تدفق اإليرادات لخزانـة  إو ،تحصيل الضريبة بطريقة مناسبة ما يضمن

  1.الدولة خالل السنة المالية

وقد حددت التعليمات آلية دفع السلفية ومواعيدها وحوافزها، حيث تحدد السـلفية التـي   

المكلف بما يعادل ضريبة آخـر فتـرة   يتوجب دفعها على حساب ضريبة الدخل المستحقة على 

ضريبية اكتسبت الصفة القطعية، وفي حالة كون ضريبة السلفيات تفـرض ألول مـرة يمكـن    

المبيعـات  ختيار أساس آخر قائم على تقدير الضريبة باإلعتماد على طرق التقدير ومنها حجم إ

فع السلفية المحددة من قبل الخ، وبالنسبة آللية د... الوضع اإلقتصادي العامالشهري للمكلف، أو 

، فإنه 2011لسنة ) 8(من التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم) 5(المقدر، فحسب المادة 

  .2ا أن يتم دفع السلفية دفعة واحدة، أو أن يكون ذلك على أقساط متساويةإم

مـن  ويحق للمكلف اإلعتراض خطياً على مبلغ السلفية المحدد حتى نهاية الشهر الثالث 

أو خالل شهرين من تاريخ تبلغه مبلغ السلفية في حال بدأ النشاط خـالل   ،بداية الفترة الضريبية

الفترة الضريبية نفسها، كما يحق له اإلعتراض خطياً على مبلغ السلفية في حال وجود أسـباب  

                                                             

  .323ص. مرجع سابق: صبري، نضال رشيد 1
 -أ :توزع األقساط المتسـاوية كـاآلتي   .)5(المادة رقم: 2011لسنة ) 8(التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم  2

  .القسط األول حتى نهاية الشهر الثالث من الفترة الضريبية
  .القسط الثاني حتى نهاية الشهر السادس من الفترة الضريبية -ب
  .القسط الثالث حتى نهاية الشهر التاسع من الفترة الضريبية -ج
  .فترة الضريبيةالقسط الرابع حتى نهاية الشهر الثاني عشر من ال -د
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من مبلغ السلفية، وينظر في هذا اإلعتراض خالل شهر من % 30تستدعي التخفيض ألكثر من 

، 1ريخ تقديم اإلعتراض ويكون القرار الصادر بهذا الخصوص قابل للطعـن أمـام المحكمـة   تا

وللدائرة تعديل مبلغ السلفية من تلقاء نفسها خالل الفترة الضريبية متـى تـوفر لـديها أسـباب     

يوم من قـرار   30تستدعي ذلك، ويكون للمكلف الحق في اإلعتراض على قرار الدائرة خالل 

  2.تبلغه بالتعديل

ومن أجل ضمان دفع السلفيات في مواعيدها وتوريدها للخزانة العامة للدولة، فقد وضع 

عن كل شهر تأخير في تسديد السـلفية  ) %2(غرامة تأخير بنسبةالمشرع الضريبي الفلسطيني 

وتحتسب الغرامة حتى نهاية الشهر الرابع من الفترة الضريبية الالحقة  ،حسب الموعد المحدد لها

، كما تقوم اإلدارة الضريبية في منح خصم تشجيعي 3أو حتى تسليم اإلقرار الضريبي أيهما أقرب

نهايـة الشـهر    موعدها حتىمن قيمة السلفية، وذلك في حال تم سداد السلفية في %) 8(بمعدل 

ة الجديدة، ولكن في نهاية السنة وبعد التوصـل لمبلـغ ضـريبة الـدخل     الثاني من السنة المالي

فإنه تحسب نسـبة الخصـم    ،المستحقه على المكلف، وإذا كانت أقل من مبلغ السلفية المحددة له

  .4الفرق في رصيد الخصم للسنة الالحقةر ، وال يدوالتشجيعي على مبلغ الضريبة المستحقة

  :يل وفقاً لهذه الطريقة بما يليويمكن تلخيص أهم معوقات التحص 

  .عدم تفعيل الغرامات والعقوبات على دفع السلفية في موعدها -1
                                                             

 .38ص .)2(المادة رقم: 2011لسنة ) 8(التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم  1
 .39ص . )4(المادة رقم: 2011لسنة ) 8(التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل رقم 2
 .29ص . )1-36(المادة: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم  3
إذا كانت مقدار السـلفية المحـددة علـى مكلـف فـي بدايـة السـنة        : تم التطرق للمثال اآلتيومن أجل توضيح ذلك  4
من السنة، وفي نهايـة السـنة الماليـة كانـت      28/2، وقام المكلف بسداد مبلغ السلفية كامالً قبل تاريخ )شيقل100000(

  . شيقل 50000الضريبة المستحقة على المكلف 
مـن  %) 8(شيقل، فإنه يحصل على خصم تشـجيعي  100000لف بدفع كامل قيمة السلفية في هذا المثال عندما يقوم المك 

  . شيقل 8000%)= 8*100000=(قيمة السلفية ويساوي
  شيقل 92000وعليه يكون المبلغ المدفوع للسلفية 

  شيقل  50000وفي نهاية السنة المالية نالحظ أن قيمة الضريبة المستحقة 
  شيقل 4000% 8يحسب الخصم التشجيعي على الضريبة المستحقة 

 ). شيقل46000= 50000 -96000= (وعليه يكون المبلغ المدور
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عدم إلتزام جزء من المكلفين بدفع السلفيات، وذلك ألنهم ال يحتاجون لخدمات ضريبية، ويتم  -2

  .دفع الضريبة عند تسليم اإلقرار الضريبي

 وزارة المالية، فيتم عمل تقاص من هذه المستحقاتجزء المكلفين يوجد لهم مستحقات على  -3

  .، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على الجباية لسنوات الحقة)التي تخص سنوات سابقة(

  .مجازفة مأمور التقدير في تحديد مبلغ السلفية، وبخاصة في ظل عدم وجود حسابات رسمية -4

المهمـة  من الطرق ويرى الباحث أن طريقة السلفيات في تحصيل ضريبة الدخل، هي 

التي تساعد على تحصيل ضريبة الدخل في موعدها، مع ضمان تدفق اإليرادات الضريبة الـى  

العامة للدولة، باإلضافة إلى أن هذه الطريقة تساعد المكلف على دفع الضريبة المستحقة خزينة ال

ـ وذلك  ،في نهاية السنة المالية ة أيضـا مـن   عند عمل التقاص مع السلفيات، وتحد هذه الطريق

، ويجب تطبيق الغرامـات والعقوبـات علـى    التهرب من دفع الضريبة المستحقة على المكلفين

المكلفين المتخلفين عن اإللتزام بدفعها، إضافة إلى ضرورة تحديد مبلغ هذه السلفيات بأسـلوب  

  .منطقي وعلمي من قبل مأموري التقدير

  دفع الضريبة المستحقة بطريقة التقسيط  :رابعاً

أقساط شهرية، وقد أعطت المـادة   لمستحقة على المكلف علىحيث يمكن دفع الضريبة ا

من قانون ضريبة الدخل الحق للمدير أو من يفوضه خطياً تقسيط الضريبة، وذلك بنـاءاً  ) 32(

 ، حيث يتم دفع الضريبة على أقساط1على طلب خطي من المكلف إذا وجد أسباباً تستوجب ذلك

عن كـل قسـط    من المبلغ المستحق لدائرة ضريبة الدخل) %6(ئدة سنوية شهرية بعد إضافة فا

   2:كاآلتي ، وتكون آلية التقسيطشهري

يقوم المكلف بمراجعة الدائرة وتعبئة طلب التقسيط موضحاً فيه األسـباب التـي تسـتدعي     -1

  . التقسيط
                                                             

  .27ص  ).32(المادة رقم: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم  1
  .68ص . الدخلدائرة ضريبة . وزارة المالية. إجراءات تقسيط الضريبة: دليل المكلف لضريبة الدخل 2



93 

إنـه يجـب علـى    يتم دراسة طلب المكلف بالتقسيط، وفي حال الموافقة من قبل الدائرة، ف -2

  . من المبلغ المستحق على المكلف%) 20(المكلف دفع 

على عدد األقساط التي تم الموافقة عليهـا،  لغ والفائدة المستحقة على المكلف يتم تقسيط المب -3

   .1مقابل الحصول على شيكات بالمبلغ المقسط

عليه غرامة بنسبة في حال تخلف المكلف عن سداد أي قسط في الموعد المقرر، فإنه يترتب  -4

  .عن كل شهر تأخير من تاريخ إستحقاق القسط ولغاية سداده أو إعادة جدولته%) 2(

في حالة تخلف المكلف عن سداد قسطين متتالين، فإنه يلغى التقسيط، ويستحق على المكلف  -5

عام الدائرة أو من يفوضه خطياً إعـادة جدولـة    جميع األقساط غير المدفوعه، ويحق لمدير

سنوياً من المبلغ %) 10(قساط غير المسددة وغرامتها، على أن يتم إحتساب الفائدة بنسبة األ

  . المستحق للدائرة

  :2ومن أهم معوقات التحصيل وفقاً لطريقة التقسيط ما يلي

تعثر المكلف باإللتزام بعملية التقسيط، مما يؤدي أحياناً إلى إعادة جدولة هذه المبالغ بأقساط  -1

  .ا يؤدي إلى بطء عملية التحصيلأخرى، وهذ

على التقسيط، وهذا يؤثر على الجباية، مما يسمح لجـزء  ) %6(عدم تطبيق الفائدة السنوية -2

وبالتالي هذا يؤدي إلى بطء عملية ط الضريبة وهم ليسوا بحاجة لذلك، كبير من المكلفين بتقسي

  .التحصيل

                                                             

  :على النحو التالي صالحية التقسيطتكون  1
  . قسط شهري متساوي 12قرار من مدير المكتب حتى  -أ

  .قسط شهري متساوي، أو إذا كانت األقساط غير متساوية 24قرار من مدير عام الدائرة حتى  -ب
  .شهرا24ًت مدة التقسيط قرار من وزير المالية بناءاً على تنسيب من مدير عام الدائرة إذا تجاوز -ج
-22. فلسـطين . رام اهللا. وزارة الماليـة . سـاعة تدريبيـة   25بواقع  .التدقيق ألغراض ضريبة الدخل: دورة تدريبية 2

  .م26/06/2014
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) %20(يوجد إلتزام من قبل المكلفين بـدفع ال يوجد قسم خاص لدراسة طلبات التقسيط، وال  -3

من المبلغ المقسط، مما يؤدي لضعف عملية التحصيل الضريبي وسرعة توريـد الضـريبة   

  .المستحقة للخزانة العامة للدولة

  .عدم تطبيق الغرامات والفوائد على األقساط غير المسددة أو المتعثرة -4

وتخفـف   ،الضريبي المتمثل على المكلفـين ويرى الباحث أن هذه الطريقة تقلل العبء 

ة المستحقة عليهم خالل فترة ضـريبية  يعليهم في حالة عدم مقدرتهم على سداد المبالغ الضريب

مرة واحدة، مع ضرورة التقيد في أحكام القانون بهذا الخصوص، وعدم التوسع بهذا األسـلوب  

  .لضمان تحصيل ضريبة الدخل في المواعيد المحددة لها

الجباية في تحصيل ضريبة الدخل المسـتحقة   مشاكل التحصيل التي تواجه قسم :ثانيال الفرع

   على المكلفين

إن قيام الدائرة بفرض الضريبة على المكلفين دون وجـود إجـراء لتحصـيل المبـالغ     

 ،أال وهو توفير مصدر تمويل لخزينة الدولـة  ،المستحقة للدائرة ال يحقق الهدف الرئيسي للدائرة

على ذلك فال بد من وجود إجراء فعال لهذه الغاية من قبل أقسام التحصيل في المديريات  اًوبناء

  : لتنفيذ هذا اإلجراء على النحو التالي

 ،الطلب من المكلف أو المفوض عنه شخصيا دفع الرصيد المستحق عند إصـدار اإلشـعار   -1

 .وتسليمه للمكلف أو المفوض عنه

الذين تم تبليغهم إشعارات التقدير وانتهت المدة المحـددة للـدفع   ستخراج كشوف المكلفين إ -2

غرامات لغرض ال واالتصال بهم لتذكيرهم بوجوب دفع األرصدة المستحقة عليهم تالفياً قانوناً

 .المنصوص عليها في القانون

ستجابة المكلف يتم إرسال إنذار له من قبل قسم التحصيل في المديرية لـدفع  إفي حالة عدم  -3

 .لى التنفيذ الجبريإلعملية اللجوء  المبلغ المستحق خالل المدة المحددة تالفياً
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 ،لى المديرية خالل المدة المحددة في اإلشـعار أو اإلنـذار  إفي حالة قيام المكلف بالحضور  -4

ستخراج بيان ضرائب برصيد الضريبة والغرامات المستحقة يقوم بمراجعة قسم التحصيل إل

أو  ،حتساب مقدار الغرامة من قبل المقدر المختص في قسـم التحصـيل  إبحيث يمكن  ،عليه

 1.حتسابها عن طريق الحاسب اآلليإ

ذا رغب المكلف بدفع المبلـغ  إقيام الموظف المختص في قسم التحصيل بتحرير قسيمة دفع  -5

 .أو شيك المستحق عليه نقداً

 .لى جابي المديريةإقيام المكلف بدفع المبلغ المستحق  -6

وتسليم  ،يقوم الجابي بإصدار إيصال بذلك ،ستالم الجابي المبلغ المستحق على المكلفإبعد  -7

 .لى المكلفإنسخة منه 

 .لكترونياًإيقوم الجابي بإثبات المبلغ المحصل من المكلف  -8

إذا رغب المكلف بدفع الرصيد المستحق عليه بموجب أقساط شهرية يكون ذلك من خـالل   -9

بموجب نموذج معد لهذا الغرض بعد موافقة رئيس القسم و المدير وفي حالة  قسم التحصيل و

لى المدير العام للدائرة و أحيانـا  إأن طلب األقساط أعلى من صالحيات المدير يتم التنسيب 

 .لى وزير المالية بالموافقة على طلب التقسيط أو عدم الموافقةإ

 .إرسالية بالمبالغ المقبوضة من قبلهفي نهاية كل يوم عمل يقوم الجابي بإعداد  -10

 .إيداع المبالغ النقدية والشيكات لدى البنك المحدد لهذه الغاية -11

 .متابعة الشيكات المرتجعة والعمل على تحصيلها -12

                                                             

: بتـاريخ  .دائرة كبار مكلفـي الضـرائب   .اإلدارة العامة لضريبة الدخل .وزارة المالية .رمأمور تقدي: مقابلة شخصية 1
  .م2:20 :الساعة .م05/03/2015
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تخاذ اإلجراءات لى المدعي العام إلإيتم تحويلها  ،في حال تعذر تحصيل الشيكات المرتجعة -13

  1. القانونية بحق المكلف

  :2ومن أهم معيقات التحصيل التي تواجه قسم الجباية ما يلي

  . من قبل المكلفين ةعدم وجود فحص للشيكات المستلم -1

  .تعبئة الوصل المرفق بالشيك بطريقة خاطئة -2

  .طول فترة إجراءات تحويل الشيكات المرتجعة إلى القضاء -3

  .الشيكاتطول فترة تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتحصيل  -4

صعوبة ضبط الشيكات لمكلف يحمل الهوية اإلسرائيلية، حيث أنه ال يخضع لمحاكم السلطة  -5

  .الوطنية الفلسطينية

عدم وجود أقسام متخصصة بالجباية في دوائر ضريبة الدخل الفرعية، من أجـل متابعـة    -6

  .ي على عملهم، وقيام مأموري التقدير بعملية الجباية يؤثر بشكل سلبالجباية وتحصيلها

، )سواء مع المكلف أو مع الشيكات المودعة برسم التحصيل(عدم وجود متابعة مع المكلفين -7

  .وعدم وجود تطبيق فعلي لقانون تحصيل األموال األميرية

محكمة المختصة للنظر في قضايا ضريبة الدخل في معوقات التحصيل إستناداً لل: ثالثالفرع ال

  فلسطين 

ستئناف قضايا ضريبة الدخل والمنصـوص  إإلى أن محكمة  الضريبي المشرع أشارلقد 

هي صاحبة االختصـاص   ،2004لسنة  17رقم  من قانون ضريبة الدخل) 28(عليها في المادة 
                                                             

: السـاعة . م08/03/2015: بتـاريخ . اإلدارة العامة لضريبة الدخل. وزارة المالية. مدير قسم الجباية: مقابلة شخصية 1
  .ص11:35

: الساعة. م20/03/2015: بتاريخ. وزارة المالية الفلسطينية. دائرة كبار مكلفي الضرائب .مأمور تقدير: مقابلة شخصية 2
  .م12:20
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قرارات أو أوامر التقدير أو قرارات إاالستئنافات المقدمة من المكلفين في  يوالصالحية للنظر ف

  .إلى أحكام القانون المذكور ستناداًإستئنافها إجوز والتي ي ،1إعادة النظر في التقدير

ويخضع قضاتها إلـى التشـكيالت القضـائية     ،رام اهللا مدينة وهذه المحكمة موقعها في

ضاة كما هو منصوص عليـه فـي   وتنعقد هذه المحكمة من ثالثة ق ،الخاصة بالقضاة النظاميين

 قرار على المحكمة المختصة واالعتراضللمكلف الحق بالتوجه إلى و، من القانون) 57( المادة

غير  إذا كان القرار اإلداري الصادر عنهما المالية وزير عن المفوض الموظف أو التقدير مأمور

  .2عادل بنظره، وذلك بعد االعتراض لدى مصدر القرار اإلداري

عن قاضـي  سلطة القضائية برئاسة قاض ال يقل تنعقد هذه المحكمة الخاصة والتابعه للو

ستئناف، حيـث أن القضـاة هـم مـن القضـاة      إعليا، وعضوية قاضيين محكمة محكمة عدل 

اشرة بدون مرورها بأي محكمة حيث أن الدعاوى ترفع مب ،والمحكمة محكمة خاصة ،النظاميين

 2011لعـام   )8(من القرار بقانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم) 29(حددت المادهوقد  ،أخرى

  3:يتم النظر فيها لدى محكمة اإلستئناف بالتالي القرارات التي

  .ستئنافها بمقتضى أحكام هذا القانونإقرارات التقدير أو إعادة النظر في التقدير التي يجوز  -1

أو  ،قتطاعها كضـريبة نهائيـة  إالمطالبات المتعلقة بأية مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو  -2

  .دفعها على حساب الضريبة

  :إجراءات النظر في الدعوى أمام المحكمة كالتاليوتكون 

                                                             

  .29ص. )28(المادة: 2004لعام  17رقم  ون ضريبة الدخل األردنيقان 1
لسنة ) 8(رقم الفلسطيني ضريبة الدخل بقانون إلى قرار إستنادا باالستئناف الطعن للمكلف يحق التي االسـتئناف  مدة حددت 2

 التقـدير  مأمور رفض حال في الضريبة بتقدير الضريبة، قبل مأمور من التقدير قرار تبليغه تاريخ من يوما بثالثين ،2011

قبلـه   مـن  المنـاب  الموظف أو المالية وزير عن الصادر استالمه، واألمر تاريخ من أو يراه المكلف، لما طبقا التقدير تعديل
 موضـوع  عـالج  على الدخل الفلسطيني ضريبة قانون عمل التقدير، وقد إعادة قبل عليه كانت عما الضريبة بزيادة القاضي

  .2011من القرار بقانون لعام ) 24( المادة خالل من الحضور ودعوات التبليغ
  .23ص ).29(المادة: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم 3
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ستئنافه من خالل محاميه لدى محكمة استئناف قضـايا  إعندما يقوم المكلف بتقديم الئحة 

  1:ضريبة الدخل خالل المدة القانونية المحددة يجب عليه القيام باالمور التالية

 وأن ،عليه المقدرة الضريبة من به مسلّي الذي المبلغ ستئنافهإ الئحة في نيبي أن المستأنف على -1

 إذا لـم  االستئناف ويرد عليه، المستأنف إلى بدفعه إيصاالً ستئنافهإ الئحة مع المحكمة إلى يقدم

  . به المسلم المبلغ يدفع

 مسـتأنفة  سـنة  كـل  عـن  مستقالً رسماً ستئنافاإل الئحة تقديم عند يدفع أن المستأنف على -2

 تلـك  مـن  بـه  يسـلم  الذي والمقدار عليه المقدرة الضريبة مقدار بين الفرق من )%1(بنسبة

شيكل عن كل فترة  600شيكل وال يزيد عن مبلغ  300يقل عن مبلغ  ال على أن ،2الضريبة

  .ستئنافويدفع نصف الرسم عند تجديد اإل ،ضريبية بصورة مستقلة

وال يجوز للمستأنف  ،باهظإثبات أن التقدير الذي قام به مأمور التقدير أو الموظف المختص  -3

   .إثبات أية وقائع لم يدع بها في البداية أمام مصدر القرار المستأنف

المحاكمـة   وتجري، االستعجال صفة المحكمة إلى المستأنفة الدخل ضريبة قضايا تعطىو

 قرار التقدير عنه صدر الذي الشخص ويعتبر ذلك، بخالف المحكمة أمرت إذا إال ،علنية بصورة

  3.عليه مستأنفاً الحال مقتضى حسب التقدير إعادة قرار أو

                                                             

: بتـاريخ  .اإلدارة العامـة لضـريبة الـدخل    .وزارة الماليـة  .مدير دائرة كبـار مكلفـي الضـرائب   : مقابلة شخصية 1
  .ص10:15: الساعه .م17/03/2015

م بالئحة أصول المحاكمات الضريبية في 2005لسنة ) 140(مجلس الوزراء رقم حسب قرار  الئحة االسـتئناف تتضمن  2
سم المستأنف وصـفته  إ:(ما يليم 2004لسنة ) 17(استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 

مأمور التقدير أو الموظف المناب مـن قبـل   (الوظيفية وعنوانه المستأنف عليه بصفته ،)المكلف(ووكيله وعنوانه وشهرته
، تاريخ تبليغه إشعار التقدير أو إشعار إعادة النظر في التقـدير ، السنة الضريبية التي يقدم االستئناف بشأنها، )وزير المالية

، بالالئحة ما يثبت دفعه للمبلـغ ضريبة الدخل المقدرة عليه بموجب القرار المستأنف، والمبلغ الذي يسلم به، على أن يرفق 
سواء كانت اإلعفاء من الضـريبة أو  (ما يطلبه المستأنف في إستئنافه ،أسباب االستئناف بإيجاز في فقرات مستقلة ومرقمة

توقيـع محـامي   ، )تخفيض الضريبة إلى الحد المقر به المكلف ويجب على المحكمة أن ال تحكم بأقل مـن هـذا المبلـغ   
وال يجوز للمستأنف توقيع الئحة االستئناف أو المثول أمـام   ،)ستأنف، وشهرته، ومهنته، وعنوان التبليغإسم المالمستأنف، 

  .يوكل لهذه الغاية المحكمة إال بواسطة محام
  .23ص. )29(المادة رقم: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم  3
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، أما إذا وجدت خلل شكالً قبولها تقرر المحكمة فإن ،الشكلية الشروط الدعوى ستوفتإ فإذا

  1.تقوم المحكمة برد الدعوى وتحميل المكلف المستأنف كل النفقات ،أو نقص في هذه الشكليات

 ودائـرة  المكلف(الطرفين على المحكمة تعرض ،وبعد قبول الدعوى من الناحية الشكلية

 توصل التي التسوية فإن ذلك على االتفاق تم فإذا ،مصالحة باالتفاق القضية إنهاء، )الدخل ضريبة

المحكمـة   مـن  بها قرار يصدر ثم ،عليها ويوقع ،المحكمة قرارات سجل في تسجل الطرفين إليها

  ).11(ويرمز له بالكود 

 من وكذلك تطلب ،ملف المستأنفتطلب المحكمة  فإن ،مصالحة إلى التوصل يتم لم إذا أما

وكافة الوثائق األخرى الالزمة، حيث تجمع المحكمة كل  ،وإحضار شهود ،اتهانبي تقديم المستأنف

وذوي الخبرة في مجال  ،مستعينة بذلك بالمدققين الخارجيين ،البينات من الشهود وتقارير الخبرة

  2.ئق األخرى الالزمة، وكافة الوثاعمل المكلف

مـأمور   المكلف،(دعاءات من كال الطرفينعدة جلسات يتم فيها تقديم البينات واإلبعد و

والتي لها حسب القـانون أن تثبـت المبلـغ أو     تجتمع المحكمة وترفع الجلسة للقرار، ،)التقدير

 التي التعليمات وفق التقدير عليه إلعادة المستأنف إلى القضية تعيد أن تخفضه أو تلغيه أو تزيده أو

 تحكم أن، ومنه جزء أي رد أو ،ستئنافرد اإل بها تقرر التي األحوال جميع في ولها تراها مناسبه،

 عن بها المحكوم الضريبة من به المستأنف ميسلّ لمالذي  المبلغ من (10%) بإضافة الوقت نفس في

  .المحكمة لدى القضية فيها بقيت سنة كل

، والتي تم البت بها من قبل محكمة إستئناف )11(يبين إشعارات التقدير والجدول التالي

  ): 2013-2008(قضايا ضريبة الدخل للسنوات 

                                                             

). رسالة ماجستيرغير منشورة. (2004 لعام 17الفلسطيني رقم مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل : اشتية، عدوان 1
  .41ص. م2008. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية

رسـالة ماجسـتير غيـر    .(النظام القانوني لإلدارة الضريبية في فلسطين بين النظرية والتطبيـق  :هشام راضي التايه، 2
  .169ص. م2004. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). منشورة
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 الصادر عن محكمة إستئناف قضايا ضـريبة الـدخل  ) 11(إشعار تقدير  أرصدة ):10(جدول 
  .1بالشيقل اإلسرائيلي

 السنة
مبلغ 

 اإلتفاقيات
  النسبة  المحصلغير   2الدفعات  التزكيات  الخصم

2008 46,722,844 37,889,357 -978,684 7,572,032 2,240,139 4.79% 
2009 103,979 0 0 14,847 89,132 85.72% 
2010 735,619 0 266,317 461,435 7,867 1.07% 
2011 21,952 23,296 -290,069 286,761 1,964 8.95% 
2012 20,495 0 0 16,130 4,365 21.30% 
2013 0 0 0 0 0 0% 

من خالل الجدول أعاله يالحظ أن مبالغ التقدير التي صدرت عـن محكمـة إسـتئناف    

وهو ما يعطي مؤشـراً عـن حجـم     ،)2008(قضايا ضريبة الدخل كانت في ذروتها في العام 

الملفات الضريبية المرفوعة للمحكمة في هذا العام مقارنة باألعوام األخرى، كمـا ويالحـظ أن   

التقديرات الناتجة عن هذه المحكمة قد إنخفضت في السنوات الالحقة، وكذلك يوجد مبالغ غيـر  

ومن المالحظ جداً أنه ، زقد يعزى السبب إلى حل الملف لدى محكمة النقض أو التمييومحصلة، 

  .، لم تبت المحكمة في أي من الملفات المرفوعه لديها)2013-2012( في السنوات

يحق للمكلف الطعن في قرار محكمة إستئناف قضايا ضريبة الـدخل لـدى   كذلك فإنه و

وملـزم   ،عن محكمة النقض قرار بات وقطعي نهـائي كمة النقض، ويعتبر القرار الصادر مح

يبين المبالغ ) 13(للمكلف لسداد المبالغ التي تقرها المحكمة، حيث تصدر المحكمة إشعار تقدير 

الصادر عن ) 13(المقدرة على المكلف من قبل هذه المحكمة، والجدول التالي يبين إشعار التقدير

  :كاالتي) 2013-2008(محكمة النقض لألعوام 

   

                                                             

 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 1
  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه

، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  2
فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(قمالدخل ر

الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     
  .وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من الوزير بتنسيب من المدير



101 

بالشـيقل   الصادر عن محكمة الـنقض الفلسـطينية  ) 13(إشعار التقدير أرصدة ):11(جدول 
  .1اإلسرائيلي

 السنة
مبلغ 

 اإلتفاقيات
  2الدفعات  التزكيات  الخصم

غير 

  المحصل
  النسبة

2008 0 0 0 0 0 0% 
2009 4,168,268 2,148,095 -36,446 2,019,016 37,603 0.90% 
2010 0 0 0 0 0 0% 
2011 0 0 0 0 0 0% 
2012 0 0 0 0 0 0% 
2013 0 0 0 0 0 0% 

يالحظ من الجدول المرفق أعاله، أن القضايا المرفوعه أمام محكمة النقض والتـي تـم   

فقط، وال يوجد أي قضايا قد تم البت بهـا  ) 2009-2008(البت بها هي مقتصرة على األعوام 

  .في السنوات الالحقة

ضريبة الدخل مـا   ومن أهم معيقات التحصيل وفقاً للمحاكم المختصة بالنظر في قضايا

  :3يلي

  .التأخر في البت في القضايا المرفوعة لدى المحكمة -1

عدم وجود خبراء فنيون مختصون لدى المحكمة للنظر في موضوع الضريبة والحسـابات   -2

  .الضريبية

على جميع مكاتب ضريبة الدخل، حتى تكـون   عدم تعميم القرارات الصادرة عن المحكمة -3

  .سوابق قانونية

                                                             

 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج تم 1
  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه

، يوجد بها فروقات سعر صرف دوالر حيث أنها خضعت لقـانون ضـريبة   )2008،2009،2010(علماً بأن السنوات  2
فإنه تحتسب الضريبة بالدوالر األمريكي، وفي حالة إدارة ) 4-4(المعدل، وحسب نص المادة 2004لسنة ) 17(الدخل رقم

الحسابات بعمالت متداولة أخرى يكون سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي حسب سـعر الصـرف عنـد اإلسـتحقاق     
  .وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض من الوزير بتنسيب من المدير

  .م1:20: الساعة. م01/04/2015: بتاريخ. وزارة المالية. دائرة كبار مكلفي الضرائب. نائب مدير: مقابلة شخصية 3
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لة مـن قبـل   عظم القضايا التي يتم البت بها هي تكون ناتجة عن لجنة المصالحة والمشكّم -4

  .ضريبة الدخل، وليس عن طريق إجتهاد قضائي صادر من قاضي المحكمة

إلى ضرورة تفعيل دورة محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل في حـل   ويرى الباحث

ية المرفوعة أمام المحكمة يعطي إنطباعـاً  الملفات الضريبية، حيث أن كثرة المنازعات الضريب

عن مدى قوة القانون الضريبي بتلك الدولة، وأيضا يعبر عن مدى ثقة المكلف بالقضاء الضريبي 

ضرورة تفعيل دورة محكمة النقض أو التمييز للنظر في قضايا ضريبة  الفلسطيني، باإلضافة إلى

المحاكم الضريبية فـي سـرعة حـل     هوجود قضاء ضريبي مختض، نظراً لما تساعدوالدخل، 

وتوريـدها للخزانـة    ،المنازعات الضريبية وتحصيل المبالغ الضريبية المستحقة على المكلفين

العامة، كونها الجهة الوحيدة التي يمكنها الفصل في المنازعات الناشئة بـين المكلفـين واإلدارة   

  . الضريبية في فلسطين
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  المبحث الثاني

  التحصيل الضريبي لدى دوائر ضريبة القيمة المضافة الفلسطينية معوقات

   ضريبة القيمة المضافة مضمون: المطلب األول

  ضريبة القيمة المضافةمفهوم  :الفرع األول

  تعريف ضريبة القيمة المضافة -أ

هي ضريبة تفرض على بيع  :)V.A.T Value Added Tax(ضريبة القيمة المضافة 

، على مدخالت اإلنتاجبحيث تفرض ، إنتاج أو، تصنيعل سواء فة المراحكا السلعة والخدمة في

ــذلكو  عائدات البيع لتلك السلع أووالقيمة المضافة هي الفرق بين  ،اإلنتاجعلى مخرجات  كــ

  1.الخدمات

وتمثل ضريبة القيمة المضافة الفرق بين ثمن بيع السلعة أو الخدمة وثمن شراء المـواد  

يتم إضافتها في كل مرحلـة مـن   و ،ستثمرت في إنتاجها حتى التسويقإ والخدمات الداخلية التي

النهائي الذي يتحمل عبء هذه الضريبة، قتصادية حتى وصولها إلى المستهلك مراحل الدورة اال

وهي تعتبر ضـريبة حديثـة    ،ينتمي هذا النوع من الضرائب إلى فئة الضرائب الغير مباشرةو

وتم تطبيقهـا عـام    1953العهد ُأنشأت على يد العالم االقتصادي الفرنسي موريس لوريه عام 

مـع زيـادات وصـلت    % 20حيث كان معدل الضريبة العادي الفرنسي آنذاك يساوي ، 1954

ـ     ،%6وأدناها إلى % 25أقصاها إلى  ة وسرعان ما تبنت بلدان عديدة فـي العـالم هـذه التقني

دولة، ويختلف معدل هذه الضريبة من دولة ألخرى حسب أنـواع   125الضريبية ليفوق عددها 

  2.قتصادي للدولةالضرائب الموجودة والسلم الضريبي الموجود والمستوى اإل

  مزايا ومساوئ ضريبة القيمة المضافة  -ب

  :ميزات منهاتمتاز ضريبة القيمة المضافة في فلسطين بعدة 
                                                             

 .20ص . م1992. فلسطين. رام اهللا. شرعية الضرائب في األراضي الفلسطينية المحتلة: عالونة، عاطف 1
  .06/11/2014بتاريخ . م 8:06ساعة الدخول . http://www.kul-alarab.com/Article/148587: موقع انترنت 2
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حيث أنه تبين أن اإليرادات الضريبية من ضـريبة القيمـة   وفرة الحصيلة وسهولة الجباية،  -1

سـهولة  إضافة إلـى أن  ، ازنة الدول التي طبقت هذا النظامأكبر إيراد في موتشكل المضافة 

  . ي أن جبايتها تكون بشكل شهري فقطتحصيلها تكمن ف

األكثر مالئمة واألكثر فعالية من  هو ذا األمر، وهبدأ السجالت الدفترية والمحاسبيةتطبيق م -2

   .أجل ضبط كافة اإليرادات والمشتريات المتحققة

، منتجات المحلية المطبق في فلسطينوجود عقوبات قاسية ينص عليها نظام الرسوم على ال -3

 ،غرامة على التأخر في تقديم الكشوف الدورية: مثل جود بعض الغرامات والمخالفاتمثل و

، حيث أنه يتم أيضاً فرض عقوبات رادعة للمزورين مثـل  أو عدم دفع الضريبة في موعدها

   .الخ......الحجز أو الحبس لحين الدفع

ن خالل إيراداته ، من خالل ترك المجال مفتوحاً للمشتغل لتقديم ما يشاء مبساطة اإلجراءات -4

 ، فيـتم مقاربة لما هو مصرح عنه إذا كانت، وبعد فترةدراستها ب القيام، ووصفقاته الشهرية

، يتم طلب المكلف من أجل الحصـول  ثبت العكس ، وإذامطابقة ذلك وعدم إستدعاء المكلف

   .المعلومات الالزمة لعدم المطابقةعلى 

غني والفقير وليس فقـط  ، الى القيمة المضافة تقع على الجميع، فالضريبة علعدالة التوزيع -5

  1.أكثر يدفع أكثر وهكذا من يستهلك ، ولكنعلى الفقير

  :ومن مساوئها

ء كثيـرة  ، حيث أنها تنصب على أشيام مبادئ فرض الضريبة وهو العدالةال تتماشى مع أه -1

   .وبالتالي يكون عبؤها ثقيالً على ذوي الدخول الضئيلة ،تعتبر من ضروريات الحياة

عمليـات اإلنتـاج   يستدعي إستخدام هذه الضريبة جيش جرار مـن المـوظفين لمراقبـة     -2

  2.واإلستهالك في جميع مراحلها لفرض الضريبة على كل مرحلة منه

                                                             

رسالة ماجسـتير  .(الفرق بين ضريبة القيمة المضافة في الضفة الغربية وضريبة المبيعات في األردن: مؤيدالبسطامي،  1
  .35-34ص. م2006. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية).غير منشورة

العوامل المساهمة في زيادة حجم عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية مـن ضـريبة القيمـة    : لح، محمد عبد الفتاحصا 2

  .61ص. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشور. (المضافة
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  وآلية إحتسابهاضريبة القيمة المضافة  نسبة :الفرع الثاني

  نسبة ضريبة القيمة المضافة: أوالً

) %16(على كل صفقة في المنطقة بنسبةبالنسبة للمشتغل  تفرض ضريبة القيمة المضافة

النسبة بإتفاقية باريس الموقعة بين الجانب الفلسـطيني  وإرتبط تحديد هذه  من ثمن تلك الصفقة،

م، وقد تم تقييد السلطة الفلسطينية في تحديد هـذه النسـبة،   1994والجانب اإلسرائيلي في سنة 

والسلطة عند تخفيضـها عـن   ق بين النسبة المحددة في إسرائيل بحيث يجب أن ال يتجاوز الفر

   :يمثل التغير في نسبة الضريبة القيمة حسب الفترة، والجدول التالي %)2(

  ، "نسب ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين وإسرائيل" :)12(جدول 

  الفترة الضريبية
نسبة الضريبة في مناطق 

  السلطة الفلسطينية
نسبة الضريبة في 

  إسرائيل

  %18  %16  30/09/2006 -1/2006من 
  %16  %14.5  31/08/2012 - 1/10/2006من 
  %17  %15.5  30/09/2012- 1/09/2012من 
  %17  %15  31/05/2013- 1/10/2012من 

  %18  %16  حتى اآلن - 1/06/2013من 
  .م2014وزارة المالية الفلسطينية، دائرة كبار مكلفي الضرائب،

، فإنه تفرض ضريبة )إلخ.. .مثل البنوك، شركات التأمين(أما بالنسبة للمؤسسات المالية 

لة لحقتهـا  وفي حاتي تدفعها واألرباح التي تحققها، على األجور ال)%16( المضافة بنسبة القيمة

ـ  فإنه وكذلك، 1في تلك السنةالتي دفعتها األجور تقاصها من  يمكنخسارة في سنة ضريبية،   تمي

اء وسـعر البيـع فـي    على الفرق بين سعر الشر%)16( فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة

  2: الحاالت اآلتية

  .بيع األثاث واألمتعة المنزلية المستعملة من قبل المشتغل الذي يمارس بيعها -أ
                                                             

  . 420ص. )4(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
 .420ص. )5(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  2
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  . شتراها البائع من غير مشتغل مرخصبيع العمالت أو المداليات إذا إ -ب

بيع المركبات الخصوصية المستعملة من قبل مشتغل يمـارس شـراء وبيـع المركبـات      -ج

ـ التي يجوز للمشـتغل أن يخ المستعملة، وذلك بإستثناء المركبات  م ضـريبة المـدخالت   ص

  . لمدفوعه عند شرائها أو إستيرادهاا

الحاالت التـي تفـرض فيهـا    أن الرسوم على المنتجات المحلية، وكذلك حدد النظام بش

   1:وهي كاالتي )%0(ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

  .مستند آخر إعتمده المسؤول أو، )بيان تصدير(شأنها قائمة تصديرأجيزت ببيع البضائع، إذا  -1

لشخص مقـيم فـي   (بيع ممتلكات غير ملموسة لشخص من غير سكان المنطقة أو إسرائيل -2

  .)الخارج

تقديم خدمة لمقيم في الخارج، ولكن ال تعتبر هذه الخدمة مقدمه لمقـيم فـي الخـارج فـي      -3

  : وهي%) 16(وعندها تسري عليه ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ،الحاالت التالية

إذا تم تقديم الخدمة عن ممتلكات موجودة في المنطقـة أو   ،%)16(تفرض ضريبة بنسبة  -أ

إذا أثبت مؤدي الخدمة بما يقنع المسؤول بأن ) %0(وتفرض الضريبة بنسبة في إسرائيل، 

مـن قـانون الجمـارك    ) 31(الخدمة تشكل جزءاً من الثمن المألوف للبضاعة طبقاً للمادة

، أو إذا أثبت لقناعة المسؤول أن الغاية من الخدمـة هـي   1962لعام ) 1(والمكوس رقم 

رت حقاًتصدير البضاعة إلى خارج المنطقة أو خارج إسرائيل، وأن البضاعة قد صد.  

إذا كان موضوع اإلتفاق يتناول تأدية خدمة فعالً لمقـيم  %) 16(تفرض الضريبة بنسبة  -ب

في المنطقة أو في إسرائيل، أو لشـركة عاديـة    في المنطقة أو في إسرائيل، وتؤدى فعالً

تعود أغلبية الحقوق فيها لمقيمين، أو لشركة تعتبر ألغراض قانون ضريبة الـدخل رقـم   

، )%0(مقيمة في المنطقة أو في إسرائيل، وتفرض هذه الضريبة بنسبة  1964لسنة ) 25(

                                                             

   .430ص ).31(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
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) 31(بموجب المادة  إذا كان العوض المدفوع عن الخدمة يشكل جزءاً من الثمن المألوف

  .1962لسنة ) 1(من قانون الجمارك والمكوس رقم 

من قبل مشتغل يقـع محـل أشـغاله    خارج إسرائيل إذا تم تقديم الخدمة خارح المنطقة أو  -4

  .الرئيسي في المنطقة أو في إسرائيل

   1.مبيت سائح في فندق -أ -5

   .2الخارجعقد صفقة والتي هي عبارة عن بيع حق في السفر إلى  -6

  .3بيع بضاعة لمن يستحق إعفاء من ضريبة المشتريات بسبب دخوله المنطقة أو إسرائيل -7

بيع الخضروات المبينة في الذيل األول والفواكهة المبينه في الذيل الثاني، والتي لم تمر بأية  -8

والتعبئـة   عملية إعداد، ولهذا الغرض ال يعتبر من قبيل اإلعداد عمليات التنظيف واإلنتقـاء 

ترجاع ضـريبة المـدخالت   وهنا فإنه يترتب للمكلف حق إس، 4واإلنضاج والتخزين والتبريد

مـن  ) أ-35(التي دفعها عند شراؤها ألغراض القيام بهذه الصفقات، وذلك إسـتناداً للمـادة   

  5.النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية

مة المحلية والتي هي معفاة من ضريبة القيحدد النظام بشأن الرسوم على المنتجات  وقد

   6:المضافة وهي كاآلتي

                                                             

من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية يعرف بأنه هو السائح من غير سكان  )و-5-31(للمادة أستناداً : السائح 1
 .المنطقة أو إسرائيل

ق السفر بواسطة الطيران أو واسطة مالحه من إسرائيل أو من المنطقة إلى مكان يقع خارج المنطقة، هو ح :حق السفر 2
 .أو من سكان خارج البالد إلى مكان خارج البالد، أو من مكان خارج البالد إلى إسرائيل إو إلى المنطقة

ائيل أو ذلك الجزء من الضريبة الجمركيـة المفروضـة   هي ضريبة المشتريات المفروضة في إسر :ضريبة المشتريات 3
  .على البضائع المستوردة أو إلى المنطقة

الذيل األول والذيل الثاني، والتي تشتمل على أسماء الخضروات والفواكهة والتي تخضع بنسبة صفر عند  :)5+4(ملحق 4
 .بيعها

  . 436ص ).أ-35(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  5
 .العوامل المساهمة في زيادة حجم عائدات السلطة الفلسطينية من ضريبة القيمـة المضـافة  : صالح، محمد عبد الفتاح 6
 .70ص.م2007. فلسطين.غزة.الجامعة اإلسالمية. كلية التجارة. رسالة ماجستير غير منشورة(
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  . سنوات، ما عدا التأجير لغرض الضيافة في الفنادق) 10(التأجير للسكن لمدة ال تتجاوز  -1

لعـام   62تأجير عقارات السكن إجارة محمية بموجب قانون المالكين والمسـتأجرين رقـم    -2

1953.  

  1.مشتغل الصغيرالصفقات التي يعقدها ال -3

  . إيداع المشتغل نقوداً في البنك، أو إعطاءه قرضاً إلى مؤسسة مالية -4

5- عهالصفقات التي تتناول الماس واألحجار الكريمة الطبيعية غير المرص .  

وفي حالة الصفقات المعفية من ضريبة القيمة المضافة، فإنه ال يحق للمكلف الذي تكون 

اإلضافية إسترجاع ضريبة المدخالت التي قام بشراؤها للقيام بتلـك  صفقاته معفية من الضريبة 

 2.من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية) 38(الصفقة، وذلك إستناداً للمادة 

  آلية إحتساب ضريبة القيمة المضافة  :ثانياً

  :حتساب ضريبة القيمة المضافة نورد المثال التاليإلتوضيح كيفية و

، عنـدما  )شيكل100(مصنع ينتج صابون، وأن تكلفة كرتونة الصابون عليهلنفترض أن 

وبعد إضـافة ضـريبة القيمـة المضـافة     ، )%20(يبيعها المصنع إلى تاجر الجملة بنسبة ربح

  :فإن قيمة الضريبة تكون على النحو التالي، )%15(بنسبة

                                                             

ام الرسوم على المنتجات المحلية بأنه هو المشتغل الذي لـيس فـي   من نظ )1(للمـادة  يعرف إستناداً  :المشتغل الصغير 1
دوالر فـي  ) 12000(محالت عمله أكثر من مستخدمين إثنين،والدورة المالية للصفقات في محالت عمله ال تزيد عن مبلغ 

غير مـا عـدا   السنة وهناك إستثناءات على المشتغل الصغير، حيث أن كل من تنطبق عليه الشروط السابقة يعد مشتغل ص
مهندس زراعي، مهندس : أصحاب المهن الحرة: هؤالء، بحسب نظام الرسوم على المنتجات المحلية والمطبق في فلسطين

، صاحب مدرسـة لتعلـيم   .، طبيب، مجبر،طبيب بيطري، طبيب أسنان........عمران،مستشار إداري،مستشار ضرائب،
منتظمة، تاجر أراضي أو سمسار أراضـي، تـاجر أو سمسـار     السواقة،صاحب مدرسة يدرس ويتعلم فيها تالميذ بصفة

 .مركبات،الشركة المسجلة قانوناً لدى مراقب الشركات، الجمعية التعاونية المسجلة قانوناً
ال يجوز تنزيل الضريبة عن المـدخالت إال إذا كانـت   : " من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية )38(المـادة   2

 ".خاضعة لضريبة القيمة المضافة تستعمل في صفقة 
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  .شاملة قيمة الربح شيكل120=1.2*100

  .لقيمة المضافةشيكل قيمة ضريبة ا %18= 15*120

  .شيكل تكلفة السلعة على تاجر الجملة شاملة الضريبة138=120+18

  :من التكلفة قبل الضريبة المضافة فإن% 10ولنفترض أن تاجر الجملة يحقق نسبة ربح 

  شيكل 132=1.1*120

  .شيكل قيمة الضريبة التي يحصلها تاجر الجملة من تاجر التجزئة%19.8 =15*132

  .كلفة السلعة على تاجر التجزئة مع الضريبةت151.8 =132+19.8

  :من التكلفة قبل الضريبة فإن% 10ولنفترض أن تاجر التجزئة يحقق نسبة ربح 

  .شيكل145.2=1.1*132

  .شيكل ضريبة القيمة المضافة%21.78=15*145.2

  .شيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة166.98= 145.2+21.78

وأن التاجر يفترض  ،وم بدفع ضريبة القيمة المضافةوهذا يعني أن المستهلك هو الذي يق

  .أن يكون الوسيط والمكلف األمين أو ناقل لهذه الضريبة من المستهلك النهائي لصالح الدولة

  ضريبة القيمة المضافة  تحصيلمعوقات  :الثاني المطلب

فروع  أربعةفي  وسيتناول الباحث في هذا الفرع طرق تحصيل ضريبة القيمة المضافة

أساليب تحصيل ضـريبة  ب معيقات التحصيل المتعلقة رئيسية، ففي الفرع األول سيتناول الباحث

فواتير المقاصة، نظام التحصيل وفقاً ل معوقات القيمة المضافة، وفي الفرع الثاني سيتناول الباحث

التدقيق ألغراض ضريبة  التي تواجه قسمالتحصيل  معوقات وفي الفرع الثالث سيتناول الباحث

معوقات التحصـيل وفقـاً لمحكمـة    إلى الباحث طرق سيت لرابعالفرع ا أما فيالقيمة المضافة، 

  .الجمارك البدائية
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  أساليب تحصيل ضريبة القيمة المضافةب معيقات التحصيل المتعلقة :الفرع األول

دوائـر ضـريبة    من خالل هذا الفرع سيتناول الباحث أهم أساليب التحصيل المتبعة في

حسـب   التقـدير التقرير الدوري، :، وهي كاآلتيومعوقات التحصيل المتعلقة بها القيمة المضافة

  .في المؤسسات المالية الدراية والفطنة، نظام السلفيات

  التقرير الدوري  :أوالً

حيث يلزم كل مكلف عدا المشتغل الصغير والمشتغل المعفي بتقديم التقرير الدوري عن 

والذي يحدد نتيجة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المكلف، ويكون ذلك من  ،أعمالهنشاط 

ددة له وعلى المكلف تقديمه في الفترة المح ،خالل نموذج محدد من دائرة ضريبة القيمة المضافة

ـ (ل فقد يكونعدة أشكابشكل طوعي، ولهذا التقرير  ن إرجـاع، أو إرجـاع، أو   دفع أو خصم م

  : ، وفيما يلي تلخيص لهذه الكشوف)بديلمؤقت، أو  كشفمكمل، أو

  1باللون األخضر) 6341(الكشف الدوري  -1

لخصـم مـن   أو ا يستخدم هذا الكشف بشكل دوري لدفع المبالغ المستحقة على المكلف

ستناداً إلـى المـادة   إو ،2، سواء أكان مشتغل أو مؤسسة مالية)اإلعادة(المبالغ المستحقة للمكلف

                                                             

  .، كشف دوري أخضر اللون6341نموذج ): 6(أنظر الملحق رقم  1
المكلف إما أن يكون مؤسسة مالية مثل البنوك وشركات التأمين، أو مشتغل وهناك عدة أنواع مـن المشـتغالت حسـب     2

  : م كاآلتي 1963قانون الرسوم على المنتجات المحلية لعام 
حسـب  . الجمعيات الخيرية: هو المشتغل الغير مكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة، ومثال على ذلك :لمعفيالمشتغل ا -أ

 المتعلقة بمسك الدفاتر في نظام الرسوم على المنتجات المحلية،المشتغل المعفي هو معفى من إدارة الحسـابات، ) 2(المادة 
  .وبالتالي فإن تعليمات مسك الدفاتر ال تسري عليه

والـدورة الماليـة للصـفقات    ) 2(هو المشتغل الذي يزيد عدد المستخدمين في محالت عملة عن  :المشتغل المرخص -ب
  .دوالر) 12000(تزيد عن ) اإليرادات السنوية(
أ فهو المكلف بدفع رسوم ضريبة القيمة المضافة، والذي تكون غالبية أعمالـه أو  -59حسب المادة  :المشتغل األجنبي -ج

شخص من داخل الخط األخضر يريد فتح ملـف فـي   : ارج فلسطين، وله أعمال في فلسطين أيضاً و مثال ذلكنشاطاته خ
فلسطين فيعد مشتغالً أجنبياً، ومن أجل فتح ملف لمشتغل أجنبي يجب عليه أن يقوم بتعيين مندوب مقيم بصفة دائمـة فـي   

ن وهذا المندوب هو المسؤول عن دفع ضريبة القيمة يوم من بداية عمله أو ممارسة نشاطه في فلسطي) 30(فلسطين خالل 
  .المضافة عن المشتغل األجنبي
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موعد تقديم هـذا الكشـف    تم تحديد قدف النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية،من ) 76(

 ويتكـون  ،1)الشهر التالي للشهر المراد دفع ضـريبته  15(لدائرة ضريبة القيمة المضافة لغاية 

 تعبئة كافة التفاصيل الواردة بالكشف الـدوري  ويجب على المكلفمن نسختين،  الكشف الدوري

يع في المكان المخصص لذلك، وإن تعذر عليه التوقيع شخصياً، فإنه يـتم التوقيـع   والقيام بالتوق

وإذا تم تقديم الكشف الدوري بعـد   ،2على التقرير بواسطة مندوب عنه ويتم ذكر إسمه ووظيفته

ويتم تقديم هذا الكشـف بالنسـبة    ،يتم فرض غرامات وفوائد تأخيرالتاريخ المحدد لتقديمه فإنه 

للمشتغل عن الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة المشتريات، أما بالنسبة للمؤسسـات الماليـة   

وكذلك يجب علـى المؤسسـة   ، عن األجور التي تدفعها في كل شهر فإنها تقدم الكشف الدوري

في حالة عدم تقديم هـذا  و، المالية أن تقدم كشفاً عما تحققه من أرباح في نهاية السنة الضريبية

عن كل كشف غير مقدم حيث يتم إشـعار  شيقل ) 2000(رض تحديد وهمي قيمته الكشف يتم ف

من نظام الرسـوم علـى   ) أ86(المكلف بهذه التحديدات ضمن نموذج إشعار تحديد حسب المادة 

ـ ، وبعد تقديم هذا الكشف تختفي هذه التحديدات تلقائياً و3المنتجات المحلية رض غرامـات  يتم ف

  .4التأخير تلقائياً

من نظام الرسوم على المنتجات المحلية فإنه يتم تقـديم  ) ب-79(ستناد إلى المادة وباإل

تحقة بموجب هـذا  يتم دفع قيمة الضريبة المس، أو 5وري مرفقاً بالمبلغ المترتب دفعهالكشف الد

وعلى نسـخته ويكـون   ين الصندوق وختم البنك على الكشف الكشف لدى البنك، ويتم توقيع أم

وإذا ترتب على الكشف دفع مبلغاً  ،نة على قبول الكشفتوقيع النسخة وختمها من البنك بمثابة بي

ق علـى  وأي دفع غير نقدي لمبلغ الضـريبة المسـتح  معين فيكون ذلك بينة على دفعه أيضاً، 

وكما يمكن خصم المبلغ  ،دارة مع تحفظ حتى التسديديقبل بموافقة اإل )مثل دفع بشيكات( المكلف

                                                             

  .451ص . )76(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
 .452ص  ).79(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  2
يتم تقرير الرسوم الواجب عليه دفعها، بعد األخذ في اإلعتبار حجم لم يقم المكلف بتقديم تقرير دوري، "  ):أ-86(المادة  3

  ".صفقاته أو نشاطه أو صفقاته 
 .إشعار تحديدات: )7(أنظر الملحق رقم  4

 . 452ص). ب-79(المادة : 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  5
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، حيـث أنـه   يه أية إعادات نقدية على النظامالصافي للدفع من اإلعادة النقدية للمكلف إذا كان لد

ولكي تتحقق العدالة في فرض هذه الضريبة على صعيد المنافسة ومهما كـان نـوع الوسـائل    

ويعتبـر   ،1ي بأن تكون هذه الضريبة قابله للخصمالمستخدمة والمدد المعتمدة، فإن المنطق يقض

مبدأ الخصم في ضريبة القيمة المضافة حقاً للمكلف في إسترداد مبلـغ الضـريبة التـي سـبق     

عند شرائه للسلع والخدمات التي قام فيما بعد ببيعها، ومن ثـم  ) أصوالً وبموجب فاتورة(ودفعها

فإن عبء الضريبة في نهاية مراحل الدورة اإلقتصـادية ال يقـع علـى أصـحاب الفعاليـات      

من نظام الرسـوم علـى   ) 33(وقد حددت المادة ادية، بل على كاهل المستهلك النهائي، اإلقتص

المنتجات المحلية بأن للمكلف الحق في خصم ضريبة المدخالت التي قام بدفعها سابقاً ألغراض 

طبيعة المدخالت التي يمكن خصمها من ) 34(، وكذلك فقد وضحت المادة 2إنتاج السلعه المباعه

  3:حقة الدفع على المكلف وهي كاآلتيتحديد ضريبة القيمة المضافة مستراض الصفقات ألغ

علـى إسـم   (ضريبة المدخالت الواردة في في فاتورة الضريبة التي صـدرت لـه قانونـاً    -1

  ).المشتغل

ضريبة المدخالت الواردة في فاتورة الضريبة التي أصدرت بغير إسمه، إذا أثبت المشـتغل   -2

لقناعة المسؤول أن المدخالت إستعملت ألغراض أشغاله، وأن ضريبة المدخالت هي عبارة 

  . غاز أو كهرباء أو مصروفات مماثلةتلفون أو ماء أو : عن

، ويشترط تسجيلها )I(ت إسرائيلية بموجب مقاصةضريبة المدخالت إستناداً لفاتورة مشتريا -3

  . لدى قسم المقاصة في الضريبة وختمها قبل خصم ضريبتها

و  وتقييمـه  ،ضريبة المدخالت بموجب بيان جمركي إسرائيلي، بعد تسليمه لقسم الجمـارك  -4

  . فلسطيني به إصدار بيان جمركي

                                                             

  .112ص. م2002. الطبعة األولى. لبنان. بيروت. الضريبة على القيمة المضافة: أوغريه، جورج 1
آلية حساب الضريبة على القيمة المضافة،خصائصها، ومعوقات تطبيقهـا فـي الجمهوريـة العربيـة     : عابد.د فضيلة، 2

  .169ص. م2010. سوريا. جامعة دمشق. كلية اإلقتصاد. السورية
  . 435ص ).34(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  3
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المنتجات المحلية علـى تقييـد    من النظام بشأن الرسوم على) 40(إلى المادة  ستناداًإو

  1:خصم ضريبة المدخالت كاآلتي

إذا كانت ضريبة المدخالت في فترة كشف دوري معين للمشتغل المرخص تزيد عن ضريبة  -أ

 249000(القيمة المضافة المستحقة عليه في نفس الفترة، وكانت هذه الزيادة بمبلغ يقل عن 

المرخص خصمها من الضريبة المستحقة عليه فـي  ، فال تعاد الزيادة ويجوز للمشتغل )شيكل

  .فترة الكشف التالية مباشرة

فـائض ضـريبة   إذا كانت ضريبة المدخالت في فترة الكشف الدوري التالية مباشرة مـع   -ب

عن فترة الكشف الدوري السابقة تزيد عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة علـى  المدخالت 

  :اليةالمشتغل المرخص تسري القواعد الت

، فال تعاد الزيادة ويجوز للمشتغل المرخص خصمها )شيكل46400(ت الزيادة عن إذا قلّ. 1

  .من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه في فترة الكشف الدوري المتوالية الثالثة

  .فأكثر، وجب إعادتها )شيكل 46400(إذا كانت الزيادة بمبلغ . 2

ة الكشف المتوالية الثالثة عن فائض ضريبة المـدخالت  إذا كانت ضريبة المدخالت في فتر -ج

عن فترتي الكشف السابقتين تزيد على ضريبة القيمة المضافة المستحقة الملزم بها المشتغل، 

  .وجب إعادتها

  :البنود السابقة، إذا ثبت بقناعة المسؤول توفر أحد األمور اآلتيةال تسري  -د

  2).ب-57(سجل مشتغالً بموجب المادة إن الشغل في مراحل اإلنشاء وصاحبه . 1

  .أن المشتغل المرخص يصفي أعماله. 2
                                                             

  . 438ص ).40(المادة: 1963الرسوم على المنتجات المحلية لعام نظام  1
على من يطلب تسجيله مشتغالً قبل أن يشرع في بيـع الممتلكـات أو تأديـة    : " من النظام نصت على )ب-57(المادة  2

تـاريخ التقريبـي   الخدمات، أن يقدم طلباً على النموذج الذي قرره المسؤول يذكر فيه نوع تنظيم الدفاتر التي ينظمهـا، وال 
  ".لشروعه ببيع الممتلكات أو تأدية الخدمات 
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  .على صفقات يسري عليها مقدار الصفرساسية للمشتغل المرخص تقتصر أن األشغال األ. 3

كما ويجوز للمسؤول في هذه الحاالت أن يشترط إعادة زيادة ضريبة المدخالت لمشتغل 

  .معين بالشروط التي يقررها

الزيادة في ضريبة المدخالت الواجب إعادتها في حساب المشتغل في البنـك الـذي    تدخل -ـه

  .ذكره

حدد نظام الرسوم على المنتجات المحلية بأن ضريبة هذه المدخالت صالحة للخصم وقد 

وهناك أنواع من المـدخالت   خالل ستة شهور من تاريخ إصدارها، وبعد هذه المدة يتم رفضها،

  : على المنتجات المحلية وهي كاآلتياً إلى نظام الرسوم ال يجوز خصمها إستناد

ال يجوز تنزيل ضريبة المدخالت الواردة فـي فـواتير الضـريبة والبيانـات الجمركيـة       -1

من نظام الرسوم على ) 56(غل قبل تسجيله بموجب المادةوالتي أصدرت للمشت ،والمقاصات

سؤول أن المدخالت قد إشتريت في مراحل المنتجات المحلية، إال إذا أثبت المكلف لقناعة الم

ستيراد أو إنشاء الشغل وإستعملت إلنشائه، وذلك حتى وإن كانت فاتورة الضريبة أو قائمة اإل

  1 .إعتمده المسؤول لم يظهر بإسم المشتغل د اآلخر الذينالمست

دفعها حيث ال يجوز للمشتغل خصم ضريبة المدخالت التي : ضريبة المدخالت عن المساكن -2

عن شراء مسكنه أو عن بنائه، كالً أو جزءاً، أو عما تلقاه من خدمات لغرض شراءه أو بناءه 

  .الً أو يستعمل محالً لعمله أيضاًإذا كان المسكن مستعم

                                                             

يسجل المكلف بضريبة القيمة المضافة بتعبئة جميع البيانات في نموذج التسجيل  -أ: " من النظام نصت علي )56(المادة  1
مة المضافة بممارسـة  الذي قرره المسؤول، وتقديمه إليه في موعد ال يتأخر عن اليوم الذي شرع فيه المكلف بضريبة القي

  .أشغاله أو نشاطاته
البيانات التي يراها المسؤول ضرورية لتنفيذ النظـام، كمـا يتضـمن    ) أ(يتضمن نموذج التسجيل المذكور في الفقرة  -ب

نوع المشتغل وحصيلة صفقات المحل السنوية، وعدد المستخدمين فـي المحـل،   : بالنسبة لتسجيل المشتغل البيانات التالية
  .لف الخصميات لدى ضريبة الدخلورقم م

إذا تلقى شخص نموذج تسجيل و إعتقد بأنه غير ملزم بضريبة القيمة المضافة، فعليه أن يعيد النموذج فـي الموعـد    -ج
   .مع بيان األسباب) أ(المذكور في الفقرة 
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 ،حيث ال يجوز تنزيل ضريبة المدخالت عن نفقات الضيافة: ضريبة المدخالت عن الضيافة -3

  . يافة شخص من خارج البالدنفقات ض ما عدا ضريبة المدخالت عن

ولكن ال يسري ذلك بالنسبة لمشتغل أسـاس  : ضريبة المدخالت على المركبات الخصوصية -4

الخصوصية المستعملة، أو إذا كانت تستعمل في تعليم ، بما فيها المركبات عمله بيع المركبات

  .تالسواقة في مدرسة سواقه، أو تأجير مركبة من قبل يعمل في تأجير المركبا

مدخالت لمحل العمل وألغراض أخرى، فإنه ال يسـمح بخصـم ضـريبة    في حالة وجود  -5

، ويكـون  )إذا كانت محـددة (لتي تستخدم لغير أغراض محل العملالمدخالت عن الصفقات ا

ذلك بمقدار نسبي حسب نسبة اإلستعمال ألغراض المحل إلى اإلستعمال كله، أمـا إذا كـان   

  : معين فيتم إتباع القواعد اآلتية إستعماالً غير اإلستعمال لغير أغراض المحل

إذا حدد المسؤول جزءاً نسبياً لإلستعمال لغير أغراض المحل، إعتبر ما حدده بمثابة تقدير  -أ

  .ويجري العمل بموجبه

إذا لم يحدد المسؤول جزءاً نسبياً وكانت المدخالت تستعمل أساساً ألغـراض المحـل،    -ب

  . لثي ضريبة المدخالتتغل أن يخصم ثيجوز للمش

وكانت المدخالت تستعمل أساساً لغير أغراض المحل،  ً،إذا لم يحدد المسؤول جزءاً نسبيا -ج

  .شتغل أن يخصم ربع ضريبة المدخالتيجوز للم

عن مدخالت تتعلق بالمستخدم لديه، المدخالت التي إلزم بها المشتغل  ال يجوز خصم ضريبة -6

أن المدخالت قد بيعت للمستخدم أو أديت له كخدمة، أو تأديـة  ل إال إذا أثبت لقناعة المسؤو

بالكشف الدوري للمشتغل بإعتبارها صـفقات خاضـعة لضـريبة القيمـة      تالخدمة قد ورد

   1.من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية) 9(وتقرر ثمنها إستناداً للمادة  ،المضافة

                                                             

فرقاء، أو لم يكن عوضها كالً كل صفقة يتأثر ثمنها بسبب قيام عالقات خاصة بين ال: " من النظام تنص على )9(المادة  1
أو جزءاً مقدماً بنقد، يكون ثمنها الثمن الذي كان يدفع عنها في الظروف العادية، فإذا تعذر تعيين الثمن بهذه الطريقة، عين 

  ."ثمنها بكلفة المال أو الخدمة بإضافة الربح المألوف في ذلك الفرع 
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  1)لإلرجاع(باللون الزهري  6341دوري الالكشف  -2

بنفس آلية إستخدام الكشف السابق، ولكن يستخدم هذا الكشف ويكون إستخدام هذا الكشف 

ويقدم بنفس الفترة المحددة للكشف الدوري، ويتم تقديمـه عنـدما تكـون     ،لإلرجاع وليس للدفع

ضريبة المشتريات الخاضعة أكبر من ضريبة الصـفقات الخاضـعه، وغالبـاً مـا يسـتخدمه      

المزارعون الذين تكون جميع صفقاتهم صفرية بحسب القانون، وكذلك المقاولون الذين يحصلون 

التي يقومون بها، أو شركات التصدير التي تكون جميع على إعفاءات صفرية للمشاريع الصفرية 

فـي   صفقاتها صفرية، وكذلك عند فتح مشتغل لدية أصول ضريبتها أكبر من ضريبة المبيعات

ويترتب على تقديم كشوف اإلرجاع إعاده نقديه للمكلف تجري دراستها من قبـل   ،حالة التأسيس

حيث أنه واستناداً للمادة  إعادتها للمكلف،فاحص الحسابات في ضريبة القيمة المضافة من أجل 

حيث نصت هذه المادة على انه  ،ا تعطي الحق في إعادة الزيادة المدفوعة من المكلففإنه) 35(

إذا زادت ضريبة المشتريات في فترة كشف معينة عن ضريبة المبيعات في تلك الفترة فتعاد له 

  .2يوماً بعد استالم الكشف) 45(الزيادة خالل 

  6343 تكميليالكشف الدوري ال -3

 6343الـى   6341هذا الكشف هو نفسه الكشف الدوري ويتم تبديل رقم النموذج مـن  

من النظام بشأن الرسوم على المنتجات ) 83(حيث أنه واستناداً إلى المادة ، تغيير الرقم األخيرب

 ،وكان من الـالزم إدراجهـا   ،فإنه إذا أغفل المكلف إدراج معطيات في الكشف الدوري المحلية

  3.فعلى المكلف أن يقدم كشفاً تكميلياً عن نفس الفترة وال يجوز إدراجها في كشف آخر

  الكشف المؤقت -4

فإنه  ،من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية) 80(حيث أنه واستنادا إلى المادة 

الواجب تسجيلها في الكشف  يجوز للمكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة، والذي يجهل المعطيات
                                                             

  . 6341لالرجاع نموذج ): 8(أنظر الملحق رقم 1
 . 436ص ).35(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  2

  . 453ص. )83(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام 33
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أن يقدم بدالً منه كشفاً مؤقتاً يسجل فيه على وجه التقدير المعطيات غير المعروفة لديه، الدوري، 

ـ وال يجوز تقديم كشف مؤقت إذا سبق أن قدم المكلف خالل السنة السابقة  ان علـى  كشفان مؤقت

  1.يوماً بعد ذلك) 30(وجب تقديم الكشف الدوري خالل ،األقل، وإذا قدم الكشف المؤقت

  2)6342(الكشف البديل  -5

وجد أن هناك خطأ  إذا، لكشف دوري تم التصريح عنه سابقاًويستخدم هذا الكشف كبديل 

، الصـفقات المعفـاة   التصريح عنها أوفي مبلغ ضريبة الصفقات أو ضريبة المشتريات التي تم 

، حيث يتم وضع الدورة المراد عمل بـديل  يل عن الكشف الدوري السابقفيدخل هذا الكشف كبد

ويتم وضع مالحظة من  ،مع تعهد المكلف بذلك ،ووضع كافة البيانات الصحيحة لهذه الدورة ،لها

  .الموظف عن سبب عمل الكشف البديل قبل

  :3لتقرير الدوري ما يليومن أهم معيقات التحصيل وفقاً ألسلوب ا

تقوم بعض الشركات بدفع الكشف الدوري بالبنك بحيث يكون هذا الكشف غيـر متـوازن،    -1

وبالتالي يستحق على المكلف مبالغ ضريبية يصعب جبايتها لعدم متابعة هذه الملفـات فـي   

وعـدم مراجعـة    ،الدوائر الضريبية لضريبة القيمة المضافة لضخامة عدد الملفات الضريبية

  .المكلف للدوائر الضريبية

عدم اإللتزام بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الضريبة المطلوبة من قبل المكلفين، مع العلم أن  -2

هؤالء المكلفون يقومون بإصدار فواتير رسمية، ويقوم من يصدر له هذه الفواتير بإسـترداد  

  .ضريبة القيمة المضافة عليها من خزينة السلطة

ال يوجد رقابة على ضريبة المدخالت والصفقات التي يقوم المكلف بإدخالها فـي التقريـر    -3

الدوري من حيث قانونيتها، ومن حيث أنها حقيقية أو غير حقيقية، وذلك يؤدي إلى تخفـيض  

                                                             

  . 452ص. )80(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
  .، كشف بديل6342نموذج ): 9(أنظر الملحق رقم 2
وزارة الماليـة  . نـابلس . سـاعة تدريبيـة   30بواقـع   .دورة متقدمة في أنظمة ضريبة القيمة المضافة: دورة تدريبية 3

  .م5/07/2012-1. الفلسطينية



118 

الضريبة المستحقة على هؤالء المكلفين، وحرمان خزينـة الدولـة مـن هـذه المسـتحقات      

  .الضريبية

آلية للربط اإللكتروني لتصريحات المكلف عن صفقاته ومدخالته مـن خـالل    عدم وجود -4

برنامجه المحاسبي مع البرنامج الضريبي المستخدم في دوائـر ضـريبة القيمـة المضـافة     

الفلسطينية، وذلك للتأكد من الفواتير الصادرة من مكلف إلى مكلف آخـر ومعرفـة مبـالغ    

  .لموردين، للتأكد من إلتزامهم بدفع الضريبةالفواتير وأرقامها وضريبة المدخالت وا

  .تقديم بيانات كاذبة ومضللة في الكشوف الدورية من أجل تقليل الدفع -5

نتيجة اإلنقطاع عن تقـديم الكشـوف   صيل الغرامات والفوائد المستحقة عدم تطبيق آلية لتح -6

  .الدورية أو التأخر في تقديمها

  حسب الدراية والفطنة  تقدير ضريبة القيمة المضافة :ثانياً

عندما يقدم المكلف بضريبة القيمة المضافة كشفاً دورياً، وفـي حالـة تبـين لفـاحص     

الحسابات أن الكشف ليس كامالً أو صحيحاً، أو أنه ال يستند إلى مستندات أو دفـاتر حسـابية   

حلية يجـوز  من نظام بشأن الرسوم على المنتجات الم) 87(حسب المقرر، فإنه وإستناداً للمادة 

، وهنا يجري التقـدير  1حسب فطنته ودرايته الضريبة المستحقة على المكلفللمسؤول أن يقدر 

خالل خمسة سنوات من تقديم الكشف الدوري، وإذا أدين المكلف بالضريبة أو دفع تكفيراً عـن  

جريمته بسبب تقديم معلومات كاذبة في الكشف المذكور، أو بسبب أي فعل بقصد التهرب مـن  

شرة سنوات فع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه عن مدة الكشف المذكور فيكون خالل عد

تقدير األسباب التي إستند إليها، كما ويجوز للمسؤول تحديد في إشعار المن تقديم الكشف، ويذكر 

ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المكلف أو تقديرها لمدد كشوف دورية متعددة، وحتى لو 

مـن  ) 89(المادة  حيث يحق للمكلف اإلعتراض على هذا التقدير، وهنا وبحسب تكن متوالية، لم

الحق للمسؤول بتعديل تقـدير ضـريبة    فقد أعطت ،النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية

                                                             

  . 455ص ).87(المادة :1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
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القيمة المضافة المستحقة على المكلف في حال تبين له أن تحديد أو تقدير ضريبة القيمة المضافة 

حيث يجوز له تعديله بمبادرته أو بناءاً على طلب المكلف بذلك، وذلك خـالل   ،كن صحيحاًلم ي

خمس سنوات من تاريخ إجرائه، وال يجوز تعديل تحديد أو تقدير ضـريبة القيمـة المضـافة    

إال إذا أدين المكلف أو  ،المستحقة على المكلف إذا مضت سبع سنوات على تقديم الكشف الدوري

ن جريمته بسبب فعل قصد به التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة المسـتحقه  ع دفع تكفيراً

 ،، وإذا تم اإلتفاق1معارضة واإلعتراض في حكم التقديرعليه، ويعتبر تعديل التقدير من حيث ال

دفـع   فإنه يجبمن النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية ) 98(باإلستناد إلى المادة وفإنه 

المضافة التي تم تحديدها أو تقديرها خالل شهر من تاريخ تبليـغ المكلـف بهـا     ضريبة القيمة

، 2وتشكل لجنة للبت بـه  ،إشعاراً عنها، أما إذا لم يتم اإلتفاق فإنه يتم رفع الملف كإعالم وتقدير

وإذا لم يتم اإلتفاق فإنه يتم اإلعتراض على قرار اللجنة أمام محكمة الجمارك البدائيـة، وبهـذا   

بأنه إذا قدمت معارضة أو إعتراض فيجوز لمن قدم المعارضة أو  )99(د فقد نصت المادة الصد

  3.بة القيمة المضافة المختلف عليهااإلعتراض عدم دفع ضري

  ناداً إلى طريقة الفطنة والدرايةمعيقات التحصيل إست

  : 4ويمكن إيجاز أهم هذه هذه المعيقات بالنقاط اآلتية

على اإلعالم والتقدير التي يقوم بها الفاحص، ومن ثم تحول الملـف  طول فترة المعارضة  -1

إلى لجنة المعارضة، حيث أن الفترة القانونية للبت في اإلعالم والتقدير من قبل اللجنة هـي  

سنة، وفي حال شعر المكلف بأن القرار الصادر عن اللجنة هو قرار غير منطقـي أو غيـر   

  .مة المختصة بقرار اللجنةصحيح، فإنه يحق له الطعن لدى المحك

                                                             

  . 456ص ).89(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
  . 458ص ).98(المادة: 1963على المنتجات المحلية لعام  نظام الرسوم 2
  . 459ص .)99(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  3
: بتـاريخ . رام اهللا. وزارة الماليـة الفلسـطينية  . دائـرة كبـار مكلفـي الضـرائب     .فاحص حسابات: مقابلة شخصية 4

 .م1:50:م الساعة12/04/2015
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عدم تطبيق بنود العقوبات في النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية، وقانون تحصيل  -2

األموال األميرية، وذلك لردع المتهربين والذين يقومون بتقديم بيانات كاذبة وخاطئة من أجل 

  .التهرب الضريبي

  نظام سلف ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات المالية :ثالثاً

من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية، نظام السـلف  ) 100(لقد حددت المادة 

وهو شبيه بنظام السلفيات في ضريبة الدخل، حيـث تـدفع المؤسسـة     ،لضريبة القيمة المضافة

لمضافة المترتبة عليها عن األربـاح،  المالية كل سنة ضريبية سلفاً على حساب ضريبة القيمة ا

وذلك في المواعيد التي تلزم خاللها بدفع سلف ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 

من مبلغ السلفة التي ألزمت %) 22(بنسبة  كذلك فقد تم تحديد مقدار كل سلفة، و1964لعام  25

  1964.1ة لسن 25بها المؤسسة المالية بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 

  التحصيل وفقاً لنظام فواتير المقاصة  معوقات :ثانيالفرع ال

 الجانـب م أسـس العالقـة بـين    29/04/1994حددت إتفاقية باريس الموقعة بتاريخ 

والذي ، ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ضمن نظام المقاصةوالجانب اإلسرائيلي في الفلسطيني

تنقل البضائع بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي،  تبر نظام فريد من نوعه، حيث ينظميع

حيث أن المكلف الفلسطيني في دائرة ضريبة القيمة المضافة عندما يقوم بالشراء من إسـرائيل  

، وعنـدما يقـوم   )I(شتريات ويرمز لها بـالرمز فإنه يحصل على فاتورة مقاصة إسرائيلية بالم

فاتورة مقاصة فلسـطينية  ائيلي فإنه يتوجب عليه إصدار إلسرالمكلف الفلسطيني بالبيع للجانب ا

منها معدل ضـريبة القيمـة   ) ت-35(نظمت هذه اإلتفاقية في البندوقد  ،2)P(يرمز لها بالرمز 

المضافة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وقيدت السلطة الفلسطينية في مجال تحديد نسـبة  

                                                             

  . 459ص ).100(المادة: 1963على المنتجات المحلية لعام نظام الرسوم  1
. الطبعـة األولـى  . األردن. عمان. إدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب: أبو كرش، شريف مصباح 2

 .29ص. م2004
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فعلى  ،1من النسبة المحددة في إسرائيل%) 2(يقل عن ضريبة القيمة المضافة بحيث يجب أن ال 

وفي %) 18(كانت في إسرائيل  2014سبيل المثال فإن نسبة ضريبة القيمة المضافة خالل عام 

، وبما أن نسبة المشتريات الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي هي كبيرة جداً %)16(فلسطين هي 

أن ضريبة مشتريات المكلفين من الجانب اإلسرائيلي بالمقارنة مع المبيعات، فإن هذا يؤدي إلى 

في فلسطين أكبر من ضريبة مبيعاتهم للجانب اإلسرائيلي، ومن هنا تستحق اإلدارة الضـريبية  

حيـث   لضريبة القيمة المضافة قيمة هذا الفارق وذلك من خالل التقاص مع الجانب اإلسرائيلي،

ئيلي مرة كل شهر، وذلك في اليوم العشرين مـن  يجتمع ممثلون عن الجانبين الفلسطيني واإلسرا

، ويقدم كل جانب لآلخر قائمة بالفواتير المقدمة إليه لحسم الضريبة، ويجب أن تشـمل  كل شهر

رقم المشتغل المرخص الذي أصدرها، إسم المشتغل الـذي  ( :2هذه القوائم على التفاصيل اآلتية

، ولغـرض تقـاص   )تورة، إسم مستلم الفاتورةمبلغ الفا، أصدرها، رقم الفاتورة، تاريخ اإلصدار

وكل جانب يتخـذ   ستة شهور من تاريخ إصدارها،الضريبة فإن هذه الفواتير تكون صالحة لمدة 

إجراءات التدقيق الخاصة به للتأكد من سالمة فواتير المقاصة المقدمة لـه، وإذا تبـين وجـود    

  .ا في جلسة المقاصة القادمةطلبات مقاصة ضريبة قيمة مضافة غير صالحة فإنه يتم خصمه

  3:ومن األمور المهمة التي يجب مراعاتها في فواتير المقاصة ما يلي

  :المحتويات التي يجب أن تكون في فاتورة المقاصة حتى تعتبر فاتورة ضريبية وهي -1

  .وصف البضاعة تمكن من تشخيص نوعها أو وصف الخدمة -أ

  .وحدة قياس الكمية -ب

  .الكمية -ج

  .الوحدة بدون رسوم مضافة، ولكن إذا كان يشمل الرسوم المضافة فيجب ذكر ذلكسعر  -د

                                                             

  .م29/04/1994الموقعه بتاريخ  ).ت-35(البند : إتفاقية باريس اإلقتصادية بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي 1
  .م1994 ).ز-35(البند :إتفاقية باريس اإلقتصادية 2
  .م1999. دائرة المقاصة المركزية. تعليمات بخصوص فواتير المقاصة: وزارة المالية الفلسطينية 3
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اإلنجليزية، وتعبأ بأي من اللغـات   العربية أوب أو تكون فواتير المقاصة مكتوبة إما بالعبرية -2

  . الثالثة، على أن تكتب األرقام باألعداد العربية وليس الهندية

الضريبة لتسوية اإليرادات من ضريبة القيمة المضافة بـين  فاتورة المقاصة هي الوسيلة أو  -3

  .إدارتي ضريبة القيمة المضافة اإلسرائيلية والفلسطينية

أنها تستعمل فقط عند تبادل صفقات تجارية أو خدمات بين مشتغلين مرخصين في إسرائيل  -4

  : وهذا يعني ومشتغلين مرخصين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

  .رة وجود صفقات أو خدمات فعليةضرو -أ

 ضرورة وجود رقم للمشتغل سواء للبائع أو المشتري في دائرة ضريبة القيمة المضافة، -ب

ذلك يعني أن عدم وجود رقم المشتغل الفلسطيني عند الشراء من إسرائيل أو تدوين رقـم  

عدم إعتراف الجانب اإلسرائيلي بضريبة القيمة المضافة المسجلة بفاتورة  يؤدي إلىخطأ 

   .إلى عدم إعتراف الجانب االسرائيلي بمبالغ تصل إلى الماليين يؤديوهذا  المقاصة،

  1:فاتورة المقاصة هي من المستندات أو السندات الحكومية بسبب -4

  .)وزارة المالية(شرافها أنها ذات شكل خاص وتطبع على نفقة الحكومة وتحت إ -أ

  .أنها كما ذكرت وسيلة أو طريقة للحاجة عليها وفق إتفاقيات بين الدول -ب

ويسجل كل  ،أنها من السندات ذات األرقام المتسلسلة التي يجب أن تسجل عند إستالمها -ج

وصوالت القبض، سندات تسجيل األراضي، الرخص مثل رخص :(رقم عند إستعماله مثل

الحرف والصناعات، رخص المهن، رخص األبنية في البلـديات، مسـتندات اإلخـراج    

، وبذلك فإن طباعة أية فـاتورة مقاصـة   )ومستندات اإلدخال في المستودعات والمخازن

  .يعتبر جرماً جنائياً

                                                             

 يخبتـار . نـابلس  .دائـرة الجمـارك والمكـوس وضـريبة القيمـة المضـافة       .رئيس قسم المقاصة :مقابلة شخصية 1
  .م1:30الساعه  .15/02/2015
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تير المقاصة أهمية كبيرة لما لها من أثر على التحصـيل الضـريبي، ويمكـن    وتشكل فوا 

  : تلخيص أهمية فواتير المقاصة بما يلي

ذلك بسبب أن معظم  في الوقت الحاضر،) للخزينة(المقاصة تشكل أكبر إيراد للسلطة ير فوات -1

ون شـيقل  ملي 780فهي ال تقل عن  ،مشتريات الضفة الغربية وقطاع غزة هي من إسرائيل

  .سنوياً

فهي من الناحية ، وسيلة لمعرفة صحة مطالبة الجانب اإلسرائيلي لناتعتبر فواتير المقاصة ك -2

التطبيقية لها دور كبير في إكتشاف إنحراف المشتغل قبل إكتشاف ذلك من دائـرة المشـتغل   

  .أحياناً

يظهـر أحيانـاً بـأن    كشف تفاصيل المشتغل عن مبيعاته ومشترياته بفواتير مقاصة : مثال ذلك

مبيعات المشتغل بفواتير مقاصة فقط عن فترة محددة تزيد عن إجمالي المبيعات التـي صـرح   

  .شوفات الدورية لنفس الفترةعنها في الك

بفواتير مقاصـة مـزورة أو    )مشتريات أو مبيعات(تصريح المشتغل عن صفقات : ومثال آخر

  .بصفقات وهمية

المتوفرة في دائرة المقاصة المركزية من قبل الـوزارات والـدوائر   اإلستعانة بالمعلومات  -3

  :األخرى في السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من أجل

  .عمل اإلحصاءات المختلفة الالزمة لهم لمعرفة التبادل التجاري من وإلى إسرائيل مثالً - أ

  .وضع الخطط واألهداف للمستقبل على ضوء هذه المعلومات - ب

  حصيل وفقاً لنظام فواتير المقاصةالتمعوقات 

هنالك العديد من المشاكل وأنواع التزوير التي تعاني منها المقاصـة المركزيـة، عنـد    

الجانب اإلسرائيلي، ومعظم المشاكل التي تواجهها دائرة المقاصة المركزيـة   مع إجراء التقاص
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، حيث يقوم موظفوا قسم 1التجميعيةوما هو مسجل في الكشوفات ، آتية من الكشوفات التجميعية

المطالبة من "إدخال البيانات في دائرة المقاصة المركزية بإدخالها على الحاسوب وهو ما يسمى 

فإذا كان به خطأ ستنعكس سلباً على مطالبتنا من  ،، فالكشف التجميعي هو المرآة"الجانب اآلخر 

  2:في فواتير المقاصة ما يلي من أهم أنواع التزوير والتالعبوالجانب اإلسرائيلي، 

  .)وهو من أخطر أنواع التزوير(عن طريق طباعة فواتير مقاصة  التزوير -1

ومن ثم تعبئتها إلسـتعمالها فـي    ،عن طريق سرقة فواتير المقاصة من أصحابها التزوير -2

  .مبيعات أو مشتريات وهمية، أي ال يوجد صفقة حقيقية

التزوير بين األصل والنسخ األخرى بحيث يتم تعبئة األصل بمبلغ والنسخ األخرى المـراد   -3

  .3 )بحيث يتمكن المكلف من دفع مبلغ أقل من الكشف الدوري(خر آالتصريح عنها بمبلغ 

دون التصـريح عنهـا    ،التزوير في التاريخ بسبب مرور المدة القانونية لفاتورة المقاصـة  -4

بهدف تأجيل الدفع بالكشـف   ،)P(أو التالعب بالتاريخ لفواتير مقاصة المبيعات ، )I(لفواتير 

  .الدوري

بيع الفواتير بنسبة مئوية ربحية معينة دون وجود صفقة حقيقية، وهذا النوع هـو األكثـر    -5

، وذلك باإلعتماد على نسبة ربح ضئيلة جداً، مع التفريط بنسة )P(شيوعاً في فواتير المقاصة 

لموجود في الفاتورة أصالً، وهنا يقوم التاجر اإلسرائيلي بدفع المبلغ المتفق عليـه  ا) 16%(

ض من نسبة ربحه كونه حصل علـى فـاتورة مشـتريات    للتاجر الفلسطيني، وبالمقابل يخفّ

  4%).16(قانونية، وهنا يكون الجانب الفلسطيني قد قام بدفع مبلغ 

                                                             

  .879ونموذج  878نموذج : )11+10(رقم  أنظر المالحق 1
السـاعة  . 24/02/2015بتـاريخ  . وزارة الماليـة . دائرة كبار مكلفي الضرائب. رئيس قسم المقاصة: مقابلة شخصية 2

  .م12:25
  .م1995. تعليمات إدارية حول فواتير المقاصة: وزارة المالية الفلسطينية 3
ضريبة القيمة المضافة المطبقـة فـي فلسـطين وضـريبة المبيعـات المطبقـة فـي        : البسطامي، مؤيد عبد الرؤوف 4

 .69ص. م2006. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة( ).دراسة مقارنة(األردن
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حيث يوجد الكثير من المشاكل المتعلقة يإدخـال  ): I(المقاصات فواتير مشاكل تتعلق بإدخال -6

   1:مقاصات المشتريات اإلسرائيلية ويمكن إجمالها بما يلي

يـرة علـى السـلطة    بإدخال رقم المقاصة بشكل خاطئ، وهذا يؤدي إلى ضياع مبالغ ك -أ

الوطنية، حيث أنه عند عمل تقاص مع الجانب اإلسرائيلي يتم ذلك حسب رقم الفـاتورة،  

  .ف الجانب اإلسرائيلي بالفواتير المدخلة برقم خاطئوال يعتر

إدخال فواتير مقاصة على إسم مشتغل فلسطيني آخر، وهذا يؤثر على عمليـة التـدقيق    -ب

ألغراض ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وباألخص عند عمل مطابقة لمشتريات 

  . م الفاحصالمكلف، بحيث قد يؤثر ذلك على سالمة البيانات المتوفرة أما

مشـاكل   وهـو مـن أخطـر   (إغفال إدخال بعض فواتير المقاصة بعد ختمها من الدائرة -ج

على هذه الفواتير فترة أكثر من ستة شهور، هنا تفقد السلطة  ، وخصوصاً إذا مر)اإلدخال

ضعف ضريبة المقاصة، فمن جهة أولى ال يعترف الجانب اإلسـرائيلي بضـريبة هـذه    

ومـن جهـة    شهور وهي المدة القانونية للفـاتورة،  ستة يها أكثر منعل الفاتورة كونه مر

كونه تم ختمها  ،ملزم باإلعتراف بضريبة مدخالت هذه الفاتورة أخرى فالجانب الفلسطيني

  .ومتابعتها ومحاسبة اإلهمال بالدائرة، وهنا من الضروري التدقيق على مثل هذه المشاكل

المقاصة بأقل من المبلغ الحقيقي لها، والجانب اإلسرائيلي مشكلة تتمثل في إدخال ضريبة  -د

وهذا يؤدي إلى ضياع مبـالغ كبيـرة علـى الجانـب      ،هنا يحول فقط المبلغ المطالب به

  .الفلسطيني

نهم من التهرب مـن المشـتريات   قيام بعض التجار بتمزيق فواتير المقاصة، وهذا يمكّ -ـه

قسم اإلدخال لمعرفة أرقـام الفـواتير المفقـودة     والمبيعات، وعدم إمكانية متابعة ذلك من

  .ومتابعتها، بسبب رفض الجانب اإلسرائيلي التعاون في مثل هذا الموضوع

                                                             

 .م1:20: الساعه .20/03/2015بتاريخ . رام اهللا .مدير دائرة كبار مكلفي الضرائب: مقابلة شخصية 1
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عدم إعتراف المشتري الفلسطيني عن صحة تدوين رقمه في فاتورة المقاصة لمشترياته، أو  -7

  .قد يسجل رقمه الشخصي هويته بدالً من رقم الشركة أو الشراكة

ل التالي يمثل مشتريات الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي ومبيعاتـه لـه   والجدو

  :كاآلتي) 2013-2010(خالل الفترة

ضريبة القيمة المضافة على فواتير مقاصة المشـتريات والمبيعـات مـع     مبالغ :)13(جدول 
   .، إعداد الباحث1بالشيقل اإلسرائيلي الجانب اإلسرائيلي

  السنة
 ضريبة مضافة على

  )I(فواتير 
مضافة على  ضريبة

 )P(فواتير 

ضريبة مضافة 
 دولة فلسطينلصالح 

2010 2,637,802,303 383991450 2,253,810,853 
2011 2,789,503,104 430598548 2,358,904,556 
2012 3,074,776,949 441621697 2,633,155,252 
2013 3,135,332,465 498292377 2,637,040,088 

الجدول المرفق أعاله أن المشتريات الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي هي ويالحظ من 

، وكذلك وهذا ما يسبب العائدات لصالح دولة فلسطين أعلى بكثير من مبيعاته للجانب اإلسرائيلي

وبتتبع حجـم   ،من فواتير المقاصة دولة فلسطينيوضح الجدول حجم العائدات الضريبية لصالح 

-2010(بشكل تصـاعدي خـالل السـنوات    المشتريات والمبيعات اإلسرائيلية يالحظ تزايدها 

، ومن هنا ال بد من وجود رقابة فعالة على فواتير المقاصة لما تشكله من أهمية كبيـرة  )2013

  .دولة فلسطينفي إيرادات 

الضـريبية   ويرى الباحث أنه من الضروري وجود تدقيق دوري وفعال فـي الـدوائر  

وبخاصة فيما وذلك من حيث تدقيق بيانات فواتير مشتريات المقاصة، لضريبة القيمة المضافة، 

لدوائر ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن ذلـك مـن    المقاصة قسم دخال فياإلمشاكل ب يتعلق

 منح الشركات الصالحية إلدخال فواتير المقاصة في مقر عملها ضـمن : خالل عدة أساليب منها

ليتم بعد ذلك عمل مطابقة مع ما هو مدخل على النظام ) RMS(حقول خاصة لها في برنامج ال

                                                             

 01/2013(المعد من قبل شركة بيسان للبرمجـة للفتـرة مـن   ) Rms(تم الحصول على هذه األرقام كما هي في برنامج 1
  .، وتم تحليل بإجتهاد من الباحث)وحتى تاريخه
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وإكتشاف أخطاء اإلدخال، وكذلك ضرورة أن يتم إدخال رقم مجموع الضريبة الموجـود علـى   

وبالنهاية يجب أن تطابق  ،الكشف التجميعي للمقاصة وإدخال مبالغ الفواتير من واقع المقاصات

وهذا يؤدي إلى كشف العديد من مشاكل اإلدخال، إضافة إلـى   ،الفواتير مع المجموعمبالغ هذه 

الضريبي من أجل إدخال الفواتير بشكل إلكتروني لكل مكلف مكانية التعاون مع دائرة الحاسوب إ

وهذا يحد من أخطاء اإلدخال، كما يمكن التنسـيق مـع الجهـاز     ،عملية اإلدخالبومن ثم القيام 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني الذي يقوم بتفريغ هذه المقاصات ألغراض اإلحصاء بحيث يـتم  

عمل مطابقه مع ما يتم إدخاله من قسم اإلحصاء، أما بالنسبة للفواتير التي ال يصرح عنها بعض 

باحث ال بد من وجود آليه للتواصل مع الجانب اإلسرائيلي المكلفين والتجار فإنه وبحسب رأي ال

بهذا الخصوص من أجل تبادل المعلومات وتعديل بنود إتفاقية باريس اإلقتصادية بهذا الخصوص 

بحيث يمكن فرز المقاصات حسب المورد اإلسرائيلي بشكل تسلسلي ومعرفة المقاصات المفقودة 

انب اإلسرائيلي ومحاسبة المكلف الفلسطيني المتهرب وغير المسلمة وتدقيقها وتحصيلها من الج

كما يجب التركيز على مسألة أختام المقاصة بشكل يمنـع تزويرهـا، إضـافة إلـى      من دفعها،

باإلضافة إلى ضرورة ربط ضـريبة  عند ختم فواتير المقاصة، وريد مميز ضرورة وجود رقم ت

مـع نظـام المقاصـة     )ات الكحوليةالدخان، المشروب(:الشراء المفروضة على بعض السلع مثل

ويؤكـد الباحـث علـى    لضمان ضبط هذه الفواتير والمحاسبة عنها، في دولة فلسطين المطبق 

وذلك نظراً لما تشكله فواتير المقاصة من أثـر كبيـر علـى    ضرورة التدقيق على المقاصات، 

  .حصيلة الضريبة في الموازنة

  التدقيق ألغراض ضريبة القيمة المضافة قسمالتي تواجه التحصيل معيقات  :الثالثالفرع 

  التدقيق ألغراض ضريبة القيمة المضافة تعريف :أوالً

  : تم تقسيم التعريف إلى قسمين كاآلتي

وهي كشف إخفاء مدخوالت، وإكتشاف عرض الحقائق بصورة غير صـحيحة  : األغراض -أ

  .لتخفيض الضريبة المضافة
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ـ أكيد حقائق وليست طريقة شكوكية والتي تفوهي طريقة ت: التدقيق لغرض الضريبة -ب رض ت

ضريبة، والنتيجة النهائية للتدقيق هـي تحديـد الـدخل وتعيـين     المن البداية سرقة وإخفاء 

  .الضريبة، حيث أنه على المدقق أن يعزز نتائجه لكي تصمد تجاه إنتقاد المحكمة

  التدقيق المتبعه لدى دوائر ضريبة القيمة المضافة في فلسطين أساليب :ثانياً

هنالك العديد من طرق التدقيق التي يتم إستخدامها ألغراض ضريبة القيمة المضافة، من 

  : خالل دراسة الملفات الضريبية للمكلفين، ومن أهم هذه الطرق ما يلي

فقات المكلف، ومقارنتها مـع  حيث يتم أخذ عينة عشوائية من مدخالت وص: الفحص العيني -أ

الدفعات المصرح عنها من قبل المكلف، كما أن الموظف عند إختياره لهذه العينات يجب أن 

مثالً أخذ بعـين اإلعتبـار فصـل    (يأخذ بعين اإلعتبار توزيع العينات على فترات الدراسة 

، وفي )لمعتاد، الدورات التي يكون التصريح فيها عن الدفعات أقل من االشتاءالصيف وفصل 

حال تطابق هذه العينات مع المبالغ المصرح عنها يكون مقبول، أما في حال عدم تطابقها فيتم 

  .1إستخدام النوع الثاني من الفحص وهو الفحص المستندي الشامل

 عن الفترة المراد تدقيقها، وهو عبارة عن فحص جميع الفواتير: الفحص المستندي الشامل -ب

م من الفحص فترة طويلة بالنسبة للملفات الكبرى، ويستخدم في حال عد ويستغرق هذا النوع

اإلدارة بما يصرح عنه المكلف، أو نتيجة لفشل طريقة الفحـص العينـي   قناعة الموظف أو 

يتم إستخدام الفحص الشـامل فـي حالـة الهبـوط     "، ومثال ذلك 2الذي قام بإجراءه الموظف

للتأكد من هذا الهبوط، فقد يكون نتيجة  ،ل المكلفالمفاجئ لنسبة الربح المصرح عنها من قب

  ".لمدخالت أصول ثابته

                                                             

الضـفة   .نـابلس  .ساعة تدريبيـة 30بواقع . دورة متقدمة في أنظمة ضريبة القيمة المضافة :وزارة المالية الفلسطينية 1
  .05/07/2012-1بتاريخ . الغربية

، 12:30: السـاعة . وزارة المالية الفلسـطينية . نابلس -دائرة ضريبة القيمة المضافة. فاحص حسابات: مقابلة شخصية 2
 .م25/03/2015: بتاريخ
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يكون هذا الفحص من خالل اإلتصال بالجهة المورده للمشتغل المـراد  : الفحص المتصالب -ج

من خالل كتاب رسمي من دائرة ضريبة القيمة المضافة يطلـب فيـه    ، وذلكتدقيق حساباته

لفترة المراد فحصها ويتم مطابقتها، وإذا وجد فرق بين كتاب توضيحي عن مبيعاته للمكلف ل

 نسـبة ربـح   إضافةيتم  ،والكشف المرفق من المورد )RMS(برنامج الالمصرح عنه على 

  .1ودفع ضريبة القيمة المضافة المترتبة على المكلف ،على هذا الفرق معقولة

  أنواع الملفات التي يتم تدقيقها في دوائر ضريبة القيمة المضافة  :اًثالث

  :يمكن تقسيم الملفات التي يتم فحصها في قسم التدقيق إلى نوعين

  ملفات اإلعادة النقدية -أ

) أ35(باإلستناد إلى المـادة   ، وذلكوهي الملفات التي يترتب للمكلف نتيجتها إعادة نقدية

، حيث تكون ضريبة المشتريات أعلى مـن ضـريبة   2ت المحليةمن نظام الرسوم على المنتجا

 ضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبةوذلك لعدة أسباب، منها أن تكون معظم مبيعاته خا ،المبيعات

أن تكون ضريبة المشـتريات أعلـى مـن ضـريبة     من النظام، أو ) 31( تناداً للمادةإس) 0%(

، ومن األمثله على ملفات اإلعادة النقدية فـي دوائـر   المشروع وخاصه عند تأسيس ،المبيعات

  : ضريبة القيمة المضافة ما يلي
                                                             

-24: بتـاريخ . الضـفة الغربيـة  . سنـابل . سـاعة تدريبيـة   24بواقع . دورة في إدارة مسك الدفاتر: وزارة المالية 1
27/09/2012. 

في حالة ما إذا كانت رسوم اإلنفاقات في فترة :" من نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية تنص علي )أ-35(المادة 2
تقرير معين تزيد عن رسوم القيمة المضافة التي كلف المشتغل بها عن صفقاته في نفس الفترة، يتم إرجـاع الفـرق إليـه    

  : خالل ثالثين يوماً من إستالم التقرير، إال أنه إذا
أصدر المسؤول تعليماته بفحص سجالت المشتغل بغرض تحديد ما إذا كان يحق لـه الفـرق، يـتم إرجـاع الفـرق       -أ

  =.يوماً من إستالم التقرير) 90(خالل
مخالفة لتعليمات هذا النظـام بواسـطة    قام من خوله المسؤول بذلك أو الشرطة بالبدء بالتحقيق بالنسبة لشكوك بتنفيذ -ب

  .يوماً من إستالم التقرير) 180(المشتغل، يتم إرجاع الفرق خالل 
) 126(تقديم الئحة إتهام ضد المشتغل بالنسبة لمخالفة كما ذكر في المـادة ) ب(إذا تم خالل الفترة المذكورة في الفقرة -ج

ا في ذلك فرق قيمـة العملـة والفـوائج المسـتحقة عنـه طبقـاً       من النظام، يحق للمسؤول التخفيض من قيمة الفرق، بم
يوماً من اليوم الذي تم فيه إصدار  30من النظام، كل مبلغ يكلف المشتغل به، وما يتبقى يرجع للمشتغل خالل ) 115(للمادة

 ".حكم نهائي أو من اليوم الذي تم فيه تحصيل المقابل النقدي، والكل حسب ما يقتضيه األمر



130 

  )الثروة النباتية(الملفات الزراعية  -1

 للضريبة اإلضـافية مبيعات هذا القطاع  نظام الرسوم على المنتجات المحليةأخضع  لقد

لثـروة  ا يوبالتالي يستحق لمزارع، 1من النظام) 8/أ31(إستناداً إلى المادة  ، وذلك)%0(بنسبة 

، حيث يقوم مبشراؤها والتي تخص نشاطه واالنباتية إعادة نقدية عن ضريبة المدخالت التي قام

 ،لحصول على هـذه اإلعـادة  ألغراض ابتقديم ملفه لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة  المزارع

كيل عنه، كشـف حسـاب   ، تفويص للمحاسب الوطلب إعادة نقدية(:ويشتمل الملف على ما يلي

 ،ونـوع الزراعـة   ،وعدد الدونمات ،كتاب من وزارة الزراعة يفيد بطبيعة المزروعاتبنكي، 

، شهادة إدارة حسابات، خصم بالمصدر من ضريبة سواء أكانت زراعة مروية أو زراعة بعلية

  .)مبيعات بنسبة صفرالصورة عن فاتورة ، المزارع صورة هويةالدخل، 

، يقوم بطلب جميع فواتير مدخالت وظف في قسم التدقيق بدراسة الملفوعندما يقوم الم

ومالئمتها مع طبيعة  ،ويقوم بفحصها فحص مستندي شامل للتأكد من قانونيتها ،ومبيعات المكلف

  . وحجم نشاطه، والتأكد أنها تتعلق بالنشاط الذي يمارسه

فيما  لق بنشاط المكلفوجد أي مدخالت ال تتع في حالكما أن الموظف في قسم التدقيق 

يتعلق بالبنود التي ال يجوز خصمها إستناداً للنظام، فإنه يتم رفض ضـريبتها وخصـمها مـن    

  .اإلعادة وتسجيل دين بقيمة ضريبتها

تم إخضاعها حسب القـانون الـوزاري مـن تـاريخ      أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد

  .لضريبة القيمة المضافة 1/01/2012

  والتملفات المقا -2

يجب أن يكون لدية إعفاء صفري من الـوزارة   لكي يحصل المقاول على إعادة نقدية،

وبالتالي فإن جميع الصفقات التي من المقاول لهـذا   للمشروع الذي يقوم به،) دائرة اإلعفاءات(
                                                             

من نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية تنص على أنه يخضع لضريبة القيمة المضـافة بنسـبة    )8/أ-31(ة الماد 1
مبيع خضروات الموضحة في الملحق األول وفواكهة الموضحة في الملحق الثاني التي لم تجر معالجتهـا،  :" ما يلي%) 0(

  ".، تخزين وتبريدتنظيف، فرز، تغليف، تشميع: ولهذا الغرض ال يعتبر كمعالجة
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، وعليه يستحق المقاول إعادة نقدية عن ضـريبة  ) %0( المشروع تكون خاضعة بنسبة ضريبة

ة يجـب أن يقـدم   ي إشتراها لهذا المشروع، ولكي يحصل المقاول على إعادة نقديالمدخالت الت

كتب اإلعفـاءات الصـفرية   راقب الشركات يفيد بتسجيل الشركة، كتاب من م:(المستندات اآلتية

  .)جدول كميات موحد ونسب إنجاز بنود المشروعاريع الصفرية من دائرة اإلعفاءات، للمش

  ملفات التصدير -3

الرسوم على المنتجات المحلية، فإن أي مبيعات مصدرة تكـون خاضـعة    حسب نظام

، وعليه يستحق المكلف على 1من النظام) 1-أ-31(إستناداً للمادة  ، وذلك) %0( للضريبة بنسبة

إعادة نقدية عن المدخالت التي قام بشرائها ألغراض التصدير، حيـث يقـوم المكلـف بتقـديم     

 يإضافة للمستندات التوالمستندات للحصول على إعادة نقدية من دائرة ضريبة القيمة المضافة، 

  .عة للخارجيقوم بإحضار بيانات التصدير التي تثبت تصدير البضا ً،ذكرها سابقا تم

  ) في القطاعات المختلفة(الملفات التي تحتاج إلى تسوية  -ب

  التسوية مفهوم: أوالً

في قسم التـدقيق،   فاحص الحسابات هي عبارة عن مبلغ من المال يتم إحتسابة من قبل

كنتيجـة لعـدم تصـريحه عـن     م الكشوف الدورية الشهرية، أو نتيجة إنقطاع المكلف عن تقدي

ة الجمركية، طلة من الضابوالمشتريات الحقيقية، أو قد تكون نتيجة لقضية جمركية محوالمبيعات 

، وقـد  2أو نتيجة لقيام المكلف بأي عملية من عمليات التزوير والتهرب الضريبي بعد ضـبطه 

  :يكون من أسباب التسويات ما يلي

مشاكل على الملف طلب المكلف لشهادة براءة ذمة، ومن خالل فحص الملف تبين أن هناك  -1

  .بحاجة إلى تسوية

                                                             

:" حيث تكون هذه الصفقة بنسبة صفر وتنص على ما يلي، )1-أ-31(المادة: نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية 1
 ".مبيع بضائع، إذا نم المصادقة بالنسبة إليها على قائمة تصدير أو مستند آخر صادق المسؤول عليه لهذا الغرض

. 25/03/2015:بتـاريخ . وزارة الماليـة  .نابلس -دائرة ضريبة القيمة المضافة. رئيس قسم التدقيق: مقابلة شخصية 2
  .ص10:05: الساعة
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طلب المكلف ألذونات طباعة فواتير ضريبية وإرساليات، أو مقاصات فلسطينية للبيع فـي   -2

  .سرائيلإ

  .وثبت أنه كان قد مارس النشاط سابقاً ،طلب المكلف لفتح الملف -3

تبـين عـدم    ومن خالل الفحص لملفه ،عند تقديم المكلف لختم الكشوفات الدورية الشهرية -4

  .مالئمة دفعاته مع طبيعة عمله أو إنقطاعه عن تقديم الكشوفات الدورية

تحويل من الضابطه الجمركية لدائرة ضريبة القيمة المضافة نتيجة ضبطه ببضاعة بـدون   -5

  .ارساليات أو فواتير ضريبية أو أي قضية جمركية أخرى

  .المكلف وتم ضبطهأو تهرب جمركي قام به أي تهرب ضريبي أو تزوير  -6

  في قسم التدقيق لدوائر ضريبة القيمة المضافة  التسويات :رابعاً

  :بالخطوات اآلتية تم تلخيص آلية عمل التسويات الضريبية في قسم التدقيق

ومعرفة الديون المترتبة والمترصدة على  ،)RMS( برنامجعمل فحص لملف المكلف على  -1

التحديدات الناتجة عن اإلنقطاع في تقديم الكشوف الدوريـة  الخاصة بالمكلف غير والبرنامج 

  ." أي ديون سابقة وأساسية"

بطلب دفاتر الفواتير واإلرساليات التي يديرها المكلف في حسـاباته،   فاحص الحساباتيقوم  -2

، وحسب القانون فإن أي رة أو إرسالية يجب المحاسبة عنهاحيث أنه في حالة صدور أي فاتو

أضعاف الرسوم المضـافة،  " 4"عقوبتها دفع فإن  فاتورة ولم يتم التصريح عنها،إخفاء ألي 

  .1لكن في الواقع نادراً ما تستخدم هذه العقوبة عند التطبيق النها قاسية جداً

د برنامج يوجحيث  ،من قبل قسم الجمارك ،ة اإلستيراديتم فحص حسابات المشتغل من ناحي -3

  .عليه يتم معرفة جميع البضاعة المستوردة من قبل المكلفوبناءاً  ،خاص بالبيانات الجمركية

                                                             

-24: بتـاريخ . الضـفة الغربيـة  . نـابلس . سـاعة تدريبيـة   24بواقع . دورة في إدارة مسك الدفاتر: وزارة المالية 1
27/09/2012.  
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" I"يتم فحص جميع البضائع المشتراة من الجانب اإلسرائيلي من خالل مقاصات إسـرائيلية   -4

قسـم   مـن خـالل  " p"وأي بضاعة مباعة للجانب اإلسرائيلي بموجب مقاصات فلسـطينية  

  .المقاصة

وإمكانيـة   ،رة والتفتيش الميداني في الـدائرة قبل قسم الزيا منزيارة ميدانية للمكلف عمل  -5

لمعرفة كل ما يتطلبـه الملـف مـن     ،اإلستفسار عن عمل المكلف من المحالت المجاورة له

  .معلومات لغايات الفحص

، ومعرفة ما إذا كان سـبب  روف المشتغل اإلقتصادية والماليةأخذ محضر كامل عن كل ظ -6

، وأخذ توقيع المكلف على فات الدورية هو سبب قاهر أو مقنعالكشو إنقطاع المكلف عن تقديم

  .المحضر المقدم منه

وتحديد وضع الدفعات بالنسبة  وتحديد حجم عمله السابق، ،يتم تقييم األمور من قبل الفاحص -7

  .وأخذ ذلك بعين اإلعتبار وتقييم ظروف المشتغل المادية واإلقتصادية، لوضع المكلف،

  ".غرامة التأخير وغرامة الدين والفائدة " مثل المسؤول يمكن فرض غرامات حسب قناعة -8

  .في حال صدور إرساليات غير مصدر فيها فواتير يجب المحاسبة عنها -9

ح عنها يجب إحتساب نسبة ربـح  في حال وجود مقاصات أو بيانات جمركية غير مصر -10

ة البيانات الجمركية غير ، ففي حالساب هذه النسبة بحسب نوع البضاعة، بحيث يتم إحتعنها

ته إال ، هذا يعني أنه غير محتسب في حسابات المشتغل ألنه ال يحتسب فـي حسـابا  المسلمة

 ،وإعطاءه نسبة ربح وعمل تسوية له ، ولذلك يجب تسليمه للدائرةالبيان الجمركي الفلسطيني

كشف الجمارك أكبر من ضريبتها حسب  تفي حال كانو ،وبالنسبة للبيانات الجمركية المسلمة

لمشتغل ال يصرح عن جميـع  فهذا يعني أن ا ،)RMS(برنامج ال الضريبة المصرحة على 

والمحاسبة عن  ، فيتم طلب بياناته والمحاسبة عن الفرق)ي يوجد إخفاء بالمشترياتأ(مشترياته
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فـاء إال  ، أما إذا كان لدى المشتغل فواتير محلية فال نستطيع تحديـد اإلخ المشتريات المخفاة

  .1بمعرفة حجم العمل المحلي

  .وجرد المعدات الموجودة في المنشأة ،يقوم الفاحص بطلب جرد للمخزون -11

مكلف لجميع مبيعاته بموجـب  ، نتيجة لعدم تسجيل الكن أن يكون هناك إخفاء بالمبيعاتيم -12

، ولإلستدالل على ذلك يكـون  من أجل إخفاء مبيعات مقابلة لها أو إخفاءه لمشتريات ،فواتير

ويتم ارسال كتاب رسمي مـن   ،عرفة مصادر شراء البضاعةمحيث يتم ، خالل مشترياتهمن 

، وفي هـذه  لمدة الفحص التي يحتاجها الموظف الدائرة لمعرفة مبيعات الشركة لهذا المشتغل

عـات المخفـاة   الحالة يتم معرفة المشتريات الحقيقية وتحويلها إلى مبيعات وتقدير حجم المبي

  .والمحاسبة عليها

توفر كافة البيانات ، وتحديد المبلغ المطلوب للدفع بالقيام بإجراءات التسوية للمكلف وبعد

، وبعد االتفاق يتم إعطاءه قسـيمة دفـع   المكلف بقيمة المبلغ المقدر عليه، يتم إبالغ المثبته عليه

مة يمة المبلغ بعد إحضـاره لهـذه القسـي   وتسجيل دين بق ،ليقوم بدفع المبلغ المطلوب منه بالبنك

: ها المكلف مثل، وأي أوراق رسمية يحتاجالقيام بأي إجراء يتطلبه الملفثم و ،مختومة من البنك

  .الخ........،، إذن طباعة فواتير ضريبية وإرسالياتشهادة براءة ذمة

  التدقيق في عملية تحصيل الضريبة المعيقات التي تواجه قسم

من المعيقات التي تواجه فاحصي الحسابات في عملية تحصـيل ضـريبة   هنالك العديد 

  :القيمة المضافة المستحقة على المكلفين، ومن أهم هذه المعيقات ما يلي

عدم وضوح النظام المطبق في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وهذا النظام عبـارة عـن    -1

  .م1963الفلسطينية منذ عام ، مطبق في األراضي )أوامر عسكرية( نظام إسرائيلي

                                                             

السـاعه  . 26/03/2015بتاريخ . وزارة المالية. نابلس -دائرة ضريبة القيمة المضافة .فاحص حسابات: مقابلة شخصية 1
  .ص11:20
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عدم وجود كادر كافي من فاحصي الحسابات من أجل تدقيق الملفات الضريبية ألغـراض   -2

  .ضريبة القيمة المضافة، مما يحد من عملية التحصيل الضريبي

عدم وجود الخبرة الكافية والكفاءة لدى فاحصي الحسابات من أجل القيام بفحـص الملفـات    -3

  .الضريبة الضريبية وتحصيل

عدم وجود مستشاري ضرائب مختصون بضريبة القيمة المضافة في جميع فـروع دوائـر    -4

يـؤدي  د الخالف القانوني بين فاحص الحسابات والمكلف، مما الضريبة اإلضافية، وهذا يولّ

  .1إلى إنخفاض الحصيلة الضريبية

البضاعة التي تدخل إلـى  اإلحتالل اإلسرائيلي، وعدم وجود سيطرة على المعابر والحدود و -5

  .المستوطنات

عدم وجود موظفون مختصون بترجمة اللغات فيما يتعلق بالبيانات الجمركية والمقاصـات   -6

  .مع الشركات الخارجية، والبرامج المحاسبية للمكلفين والفواتير المحلية، واإلتفاقيات المبرمة

فة مـع البيانـات الجمركيـة،    عدم وجود برنامج ضريبي شامل يربط ضريبة القيمة المضا -7

  .ويريط ضريبة فواتير المقاصة وضريبة الشراء

  . المبالغة في إستخدام التسويات الضريبية لحل الملفات -8

عدم وجود حسابات رسمية وأصولية للمكلفين، وعدم التقيد بمسك الدفاتر حسب النظام بشأن  -9

  .الرسوم على المنتجات المحلية

  .لمية للفحص العيني للملفات الضريبيةعدم وجود منهجية ع -10

عدم معرفة فاحصي الحسابات ببرامج المحاسبة المستخدمة لدى المكلفين، وعـدم وجـود    -11

  .تراخيص لهذه البرامح المحاسبية والرقابة عليها

                                                             

. 25/04/2015بتـاريخ  . وزارة الماليـة . رام اهللا -دائرة ضريبة القيمة المضافة .رئيس قسم القضايا: مقابلة شخصية 1
  .ص10:25الساعه 
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سسـات السـلطة   عدم التنسيق بين الدوائر الضريبية نفسها، وبين الدوائر الضـريبية ومؤ  -12

ختلفة، وعدم التنسيق بين دوائر ضريبة القيمة المضافة ودوائر ضريبة الـدخل  الفلسطينية الم

  .1في دائرة كبار مكلفي الضرائب مطبق في حل الملفات كما هو

عدم وجود أي تعديل حصل على نظام ضريبة القيمة المضافة من بداية العمل به وحتـى   -13

  .اآلن

القيمة المضـافة، وذلـك لمتابعـة تحصـيل     عدم وجود موظفي جباية في دوائر ضريبة  -14

  .الضرائب المستحقة على المكلفين، والتي تم فحصها، وهذا يؤدي إلى بطء عملية التحصيل

عدم وجود تعاون من قبل مدققي الحسابات إلصدار بيانات مالية حقيقية تعكـس الوضـع    -15

  .الفعلي للشركات والمكلفين

اتهم حسب النظام بشأن الرسوم علـى المنتجـات   عدم ممارسة فاحصي الحسابات لصالحي -16

  .المحلية

  .عدم وجود رقابة داخلية على قسم التدقيق وعلى آلية عمل قسم التدقيق -17

عدم وجود طاقم مختص للزيارات الميدانية للمكلفين، وعدم وجود دائرة إستخبارية لجمـع   -18

  .المعلومات عن المكلفين وتزويدها لقسم التدقيق

وجود الخبرة الكافية لدي جهاز الضابطة الجمركية، وهو الجهاز التنفيـذي لـدوائر   عدم  -19

  .2ضريبة القيمة المضافة حول آلية التدقيق والفحص والتعامل مع الملفات والمتهربين ضريبياً

   

                                                             

، بواقع 05/04/2015-1وزارة المالية الفلسطينية، للفترة من  ،"لمحة عامة عن وظيفة التحصيل: " ورشة عمل بعنوان 1
 .ساعة تدريبية30

السـاعه  . 10/04/2015بتـاريخ  . وزارة الماليـة . كبار مكلفي الضرائبدائرة  .رئيس قسم التدقيق: مقابلة شخصية 2
  .ص9:30
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  معيقات التحصيل وفقاً لمحكمة الجمارك البدائية : الفرع الرابع

 الفلسطينية من قبل رئيس السلطة الوطنية 2004لسنة  45صدر المرسوم الرئاسي رقم 

لينص على تشكيل المحكمة الجمركية الفلسطينية في مدينـة رام اهللا للنظـر فـي المخالفـات     

، 1962لسـنه   1الجمركية، حيث ورد هذا المرسوم تنفيذاً لنص قانون الجمارك والمكوس رقم 

تم افتتاح محكمـة   4/4/2011تاريخ ، وفي 1)168(منه وكذلك المادة) 167(وتحديداً في المادة 

الجمارك البدائية الخاصة بالنظر في قضايا الجمارك وقضايا ضريبة القيمة المضافة، بعد توقف 

تخضع محكمة الجمارك البدائيـة إلشـراف   م، و1969عملها بأمر عسكري إسرائيلي في العام 

لى تنسيبه من قبل المجلس ن من قبل الرئيس بناء عل من رئيس محكمة يعيوتتشكّ وزارة العدل،

األعلى للقضاء، إضافة لعضوين يتم تنسبيهما من قبل وزير المالية ويصادق على تعينهما مجلس 

كما يـتم   ،الوزراء، ويشترط فيهما أن يكونا من كبار موظفي الجمارك ويملكان شهادات حقوقية

  2.المكوسبنفس طريقة تعيين موظفي الجمارك و حتياطاًإين موظف من الجمارك يتع

  محكمة الجمارك البدائيةمعيقات التحصيل وفقاً ل

يمكن إيجاز أهم المعوقات التي تواجه تحصيل ضريبة القيمة المضافة إستناداً لمحكمـة  

  :الجمارك البدائية بالنقاط اآلتية

مضافة تم البت بها من قبل هذه المحكمـة، وعـدم وجـود    القيمة الضريبة لال يوجد قضايا  -1

  .قضائية للبت في القضايا المرفوعه لهاسوابق 

  .طول فترة التقاضي في هذه المحكمة -2

  .عدم وجود خبراء فنيون للبت في قضايا ضريبة القيمة المضافة لدى المحكمة -3

  .عدم ثقة المكلف بالمحاكم الضريبة، وهذا ما يفسر قلة عدد الملفات المرفوعه لهذه المحكمة -4
                                                             

 .10ص. م2011. حالة دراسية .التهرب الضريبي :االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أمان 1
، وكالـة االنبـاء   http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=102131: موقـع إلكترونـي   2

  .م6:30: الساعة. 14/04/2015: بتاريخ. والمعلومات الفلسطينية وفا
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  المبحث الثالث

  ب الضريبي على التحصيل والجزاءات التي تكفل إستيفاء الدين الضريبيأثر التهر

تهدف التشريعات الضريبية إلى وضع القيود واإللتزامات من أجل ضمان تحصيل الدين 

الضريبي في الموعد المحدد له، وذلك كون الضريبة تعد من أهم إيرادات الدولة التي تسـاعدها  

لسياسية واإلجتماعية، وتقـديم أفضـل خـدمات للمـواطن     على تطبيق سياساتها اإلقتصادية وا

والمجتمع، وبالتالي فإن دفع الضريبة هو بشكل أساسي لتحقيق عنصر السيادة للدولـة، ولكـن   

هناك معوقات كثيرة تحول دون فعالية التحصيل التي يسعى لها المشرع الضريبي، ومن أهم هذه 

هذه الظاهرة بشكل كبير وبـاألخص فـي    المعوقات هو ظاهرة التهرب الضريبي، حيث تنتشر

الدول النامية والتي تعتمد بنسبة كبيرة جداً على اإليرادات الضريبية، وقد أصبحت هذه الظاهرة 

بمثابة ثقافة لدى المكلفين بدفع الضريبة، ونظراً لما تشكله هذه الظاهرة من معيق أساسي أمـام  

دول، فقد لجأ المشرع الضريبي إلى العديـد  وظيفة التحصيل الضريبي التي تسعى إليها معظم ال

من الطرق لمكافحتها ومن أهمها هو فرض عقوبات وجزاءات تضمن تحصيل الدولة لحقها من 

الضرائب في الموعد المحدد لها، ولذلك كان ال بد من تناول هذه الظاهرة وأثرها على التحصيل 

الضريبة في الموعد المحدد  والجزاءات التي فرضها المشرع الضريبي من أجل ضمان تحصيل

لها وهذا ما تم معالجته في هذا المبحث، ففي المطلب األول تم تناول ماهية التهرب الضـريبي  

وطرق مكافحته، أما في المطلب الثاني فتم تناول العقوبات والجـزاءات التـي تكفـل لـإلدارة     

  .الدين الضريبي في موعده الضريبية تحصيل

   التهرب الضريبي مفهوم: طلب األولالم

تعتبر ظاهر التهرب الضريبي من أهم الظواهر التي تعاني منها معظم الدول، نظراً لما 

من أجل تطبيـق  وذلك تشكله من عائق أمام وظيفة التحصيل التي تسعى لنجاحها معظم الدول، 

مـن   الهدف األسمى وهو السيادة، وبناء اإلقتصاد وتحقيق اإلستقرار، ومن هنا كان ال بـد لنـا  

ل مفهوم التهرب الضريبي وأشكاله في الفرع والتعرف على هذه الظاهرة عن كثب، وعليه تم تنا

في الفرع الثاني، وبالنهاية كان ال بد أسباب التهرب الضريبي وأهم آثاره األول، والتعرف على 

  .لنا من التعرف على طرق مكافحة التهرب الضريبي في الفرع الثالث
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  التهرب الضريبي  تعريف :الفرع األول

تعتبر عملية التهرب الضريبي من أخطر اآلفات التي يؤدي إنتشارها إلى ضياع نسـبة  

كبيرة من اإليرادات الضريبية لدولة فلسطين، حيث يلجأ المكلفين بدفع الضريبة إلى العديد مـن  

  .لخإ....الغش، والتحايل :الوسائل إلخفاء حقيقة صفقاتهم والمادة الخاضعة للضريبة مثل

إفالت المكلف من الضريبة إفالتاً كامالً بشـكل غيـر   : يقصد بالتهرب الضريبي بأنهو

  1.قانوني، وخسارة اإليراد من قبل الحكومة

وفي هذا اإلطار يجب التمييز بين التهرب الضريبي ونقل عبء الضريبة، ففـي حالـة   

وبالتالي يؤدي ذلك لفقدان التهرب فإن المكلف ال يؤدي الضريبة بشكل نهائي إلى خزينة الدولة 

الدولة حقها من الضريبة وتقل حصيلتها، أما في حالة نقل عبء الضريبة فإنه يتحـول عـبء   

حتى يستقر عبء الضريبة على عاتق من يتحملهـا فعـالً،    الضريبة من دافعها إلى مكلف آخر

  2.وبالتالي فإن خزانة الدولة تحصل على حقها بشكل كامل من الضريبة

  أشكال التهرب الضريبي  :ثانيالفرع ال

التهرب المشروع الذي يعرف بالتجنب : هناك شكالن من صور التهرب الضريبي وهما

أو التملص الضريبي وهذا النوع لم يجرمه القانون ولم يضع عليه عقوبـات، والتهـرب غيـر    

  .المشروع وهو ما يسمى بالغش المالي والذي جرمه القانون ووضع عقوبات على من يرتكبه

  التهرب المشروع -1

حيث حاول بعض الفقهاء إدخال معيار خلقي للتمييز بين أنـواع التهـرب، حيـث أن    

اإلفالت من الضرائب بواسطة اإلستفادة من وجود ثغرات قانونية في قانون الضـريبة تعتبـر   

                                                             

. م1965. األردن.عمان. دائرة ضريبة الدخل. إقتصاديات التهرب من ضريبة الدخل فب األردن: عرفات، غالب عمرو 1
 . 4ص

رسـالة  (). أسبابه وطرق معالجتـه (التهرب الضريبي لدى أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين: جمعه، محمد عبداهللا 2
 .82ص. م2005. فلسطين .نابلس. جامعة النجاح الوطنية. ماجستير غير منشورة
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ضمن التهرب القانوني والمشروع، وهذه الطريقه تعتبر بمثابة تملص من دفع الضريبة، ويـتم  

إسـتغالل المكلـف   :"إعتبارها بالغالب من ناحية خلقية، وعليه يقصد بالتهرب المشـروع بأنـه  

للثغرات القانونية في القانون بهدف عدم تحقق الضريبة عليه بصورة صحيحة، وعدم اإللتـزام  

  .1"بدفعها

  التهرب غير المشروع -2

المكلـف بـدفع    هذا النوع من التهرب بالغش المالي أو الضريبي، حيث يقـوم ف ويعر

ومثال ذلـك   الضريبة بإخفاء مصادر دخله وصفقاته الخاضعة للضريبة بشكل كامل أو جزئي،

عدم تقديم إقرار ضريبي، أو تقديم إقرار ضريبي فيه غش وتالعـب، وكـذلك بيـع المكلـف     

نالك العديد مـن  وه، 2لممتلكاته بيعاً صورياً إلبنه أو زوجته، أو إنشاء عقود وهمية غير حقيقية

زيادة النفقات وتقليل اإليرادات، حيث يتم  :ومنها لضريبي المشروعالتهرب ا أشكال علىاألمثلة 

م التكاليف بشكل وهمي، من خالل زيادة تكاليف السلع و العمل وزيادة نفقات أجور العمال يتضخ

عدم سداد ضريبة ، وحتى تصبح األرباح الظاهرة قليلة و بالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها

علـى أصـحاب   بهدف تقليل التكلفـة   الرواتب وأجور العاملين في المصانع و الشركات، وذلك

العمل، وعدم تسجيل العمال في التأمينات االجتماعية، وبالتالي يصبح التهرب ضريبي وتأميني 

يبة في فترة ستخدام مبلغ الضرإتأخر المكلفون بدفع الضريبة لعدة سنوات، من أجل ، وبآن واحد

عفو، كما هو الحال في ضريبة القيمة المضافة على قرارات نتظارهم صدور إو، التأخير كربح

  .3المقطوع للمركبات المستعملة

  :منهاأقسام  عدةويمكن تقسيم التهرب غير المشروع إلى 

                                                             

. جامعة النجاح الوطنيـة ). رسالة ماجستير غير منشورة. (التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: قاسم، صالح محمد 1
  .78ص. م2003. فلسطين. نابلس

 .159ص . مرجع سابق: السالمين ياسر، والدقة عبدالرحمن 2
. 22/03/2015: بتـاريخ . وزارة المالية. نابلس -المضافة دائرة ضريبة القيمة. رئيس قسم السيارات: مقابلة شخصية 3

  .م12:25: الساعة
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إخفـاء  وهو ما يتعلق بإخفاء الشيء المادي الخاضع للضريبة، ومثال ذلك : اإلخفاء المادي -1

  .فواتير مشتريات من أجل إخفاء مبيعات مقابلها والتهرب من ضريبة القيمة المضافة

بدالً مـن  وهذا النوع من التهرب الضريبي يهدف إلى تمويه واقعة فعلية : التكييف الخاطئ -2

، مثل مستثمر ال يمكنه فتح مكتب محاماة، ألنـه ال يحمـل شـهادة    1وضعية قانونية ظاهرة

  .ماة، فيقوم بعمل عقد باطني مع محامي مزاول لفتح مكتب محاماةمزاولة المحا

وتتمثل هذه الحالة بإخفاء المكلف المصدر الخاضع للضريبة سواء أكان ذلك بحسـن  : الغش -3

نية أو بسوء نية، حيث يتم معاقبة المكلف على ذلك وتطبيق بنود العقوبات عليه، ومن األمثلة 

اإلقرار الضريبي عن جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، أو عدم تقديم : على هذه الحالة

  .التالعب في نسب اإلرباح للتهرب من ضريبة القيمة المضافة

ومن األمثلة على ذلـك  : اإلغفال في تسجيل وتدوين بعض الصفقات التي يقوم بها المكلفين -4

لية، حيـث تبقـى هـذه    التجار بعض الصفقات الكبيرة والتي تدر عليهم باألرباح العاإغفال 

  2.الصفقات خارج النطاق الضريبي بسسب التهرب الضريبي وعدم التصريح عنها

التالعب في حسابات المكلف، حيث أن تقدير الضريبة المستحقة على المكلف يسـتند إلـى    -5

طبيعة الحسابات المقدمة من قبله، ومن هنا يلجأ المكلف للتهرب من دفع الضريبة بالتالعب 

م المالية والحسابات المقدمة للدائرة الضريبية، ومن األمثلة على ذلك نجد إخفاء بعض بالقوائ

المصروفات الخاضعة لضريبة الخصم بالمصدر ضمن بند مصاريف أخـرى، وذلـك دون   

  .اإلفصاح عن طبيعة هذه المصاريف

  وآثارهأسباب التهرب الضريبي : لثالفرع الثا

ومن أهم هـذه  ، في فلسطين الى التهرب الضريبيهنالك العديد من األسباب التي تؤدي 

  :األسباب ما يلي
                                                             

 .152ص . م1995. دار الفكر اللبناني. بيروت. القانون المالي والضريبي: سلوم، حسين 1
 .152ص. مرجع سابق: سلوم، حسين 2
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للسلطة الفلسطينية على  السيطرة الكاملة لسلطات اإلحتالل على المعابر، وعدم وجود السيادة -1

هذه المعابر، األمر الذي أدى بدوره إلى زيادة التهرب الضريبي وباألخص فيما يتعلق بفواتير 

  . بعض التجار من أجل إخفاء المبيعات والتهرب من ضريبتها المقاصة التي تمزق من قبل

والتدريب، وعدم كفاية أعداد  ضريبية، وحاجتها إلى التأهيل والخبرةال ضعف كفاءة الكوادر -2

مكانيات المتاحه لعمل ، وكذلك عدم وجود اإلوموظفي الضرائب موظفي الضابطة الجمركية

  . ضريبيحد من التهرب الجل الأستمرار من إالزيارات الميدانية ب

قتصاد الفلسطيني، فهي ال تعطـي  غياب الدور الفعال لمهنة المحاسبة والمراجعة في بناء اإل-3

  1.نتماء الوطني والحفاظ على المصلحة العامةهمية لإلأأي 

عدم وجود نظام أرشفة إلكترونية للملفات الضريبية وخاصة فيما يتعلـق بضـريبة القيمـة     -4

تؤثر علـى اإليـرادات الضـريبية     اًإلى فقدان مبالغ ضريبية كبيرة جدالمضافة، مما يؤدي 

  .للدولة

ن غياب النزاهة القانونية، وذلك في ظل إنتشار الفساد في أرجاء الدولة، وكثرة تبديل القانو -5

الضريبي وتعديله ليخدم مصالح فئة معينة على حساب فئات أخرى من المجتمع، ومن هنـا  

  2.فإن الكثير من المكلفين ال يعترفون بدور الدولة وحقها المشروع لجباية الضرائب

وعدم قناعتهم بأن ما يتم دفعه للدولة من ضرائب،  ،إنخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين -6

، وعدم إحساسهم بالمسؤولية تجاه الدولة، وعدم دفع الضـريبة  النفع العامسوف يعود عليهم ب

  . عن قناعه، بل بسبب الخوف من العقاب، إضافة لتساهل الرأي العام بهذا الخصوص

  . على السلع المتداولة في فلسطينرتفاع نسب الضرائب والرسوم الجمركية المفروضه إ -7

                                                             

جامعة ). رسالة ماجستير غير منشورة(. التهريب الجمركي وأثره في االيرادات الجمركية الفلسطينية: موسى، أسد كامل 1
  .35ص . م2005. فلسطين. نابلس. النجاح الوطنية

 .87ص .مرجع سابق: جمعه، محمد عبداهللا 2
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دفعهم إلى التهرب الضـريبي  تخفيض دخل المكلفين، مما ياألزمات اإلقتصادية وأثرها في  -8

في حالة األوضاع اإلقتصادية الصعبه  ، حيث أنهمن أجل تالفي أعباء الضريبة الواقعه عليهم

  .للمواطنين فإنه يالحظ زيادة التهرب الضريبي

رب عدم وجود عقوبات رادعه للمتهربين من دفع الضرائب، مما يزيد من إنتشار ظاهر الته -9

  1.الضريبي التي تساعدهم على تخفيف العبء الضريبي الواقع عليهم

ويكون ذلك بفرض الضريبة أكثر من مرة على نفس المكلف، ممـا  : اإلزدواج الضريبي -10

  .يجعل المكلف بدفع الضريبة يتهرب من دفعها، إلعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضريبة

المحاسبية المستخدمة من قبل المكلفين بـدفع الضـرائب،   عدم وجود رقابة على البرامج  -11

وذلك من خالل التشديد في منح الرخص إلستخدام هذه البرامج، ومن األمثلة على ذلك وجود 

بعض البرامج التي يمكن من خاللها طباعة فاتورة ضريبية أصلية أكثر مـن مـرة، وهـذا    

لى المبيعات من خالل بيع السـلعه  يساعد المكلف على التهرب من ضريبة القيمة المضافة ع

  .ألكثر من مرة على نفس الفاتورة

عدم وجود ربط ما بين اإلدارة العامة للضريبة والدوائر والوزارات األخرى بمـا يكفـل    -12

  .إلخ. .ضبط التهرب الضريبي، ومن أمثلة ذلك وزارة النقل والمواصالت، ضريبة األمالك،

مكلف من األسباب التي تدفع المكلفين للتهرب من دفـع  تعدد الضرائب المفروضة على ال -13

  .الضريبية، وذلك لتخفيف عبء الضريبة الواقع عليهم

اإلجراءات الضريبية المعقدة، حيث كلما زاد تعقيد اإلجراءات لتحصيل الضرائب كلما أدى  -14

  .ذلك لزيادة التهرب الضريبي

جـراءات  عـدم وجـود قـانون لإل   عدم وجود قضاء ضريبي مستقل وفعال، إضافة إلى  -15

الضريبية، حيث أن القضاء الضريبي هو الفاصل بين المنازعات الضريبية بـين المكلفـين   

  .واإلدارة الضريبية
                                                             

  .83ص .مرجع سابق: قاسم، صالح محمد 1
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  : آثار التهرب الضريبي ما يليومن أهم 

تؤدي إلى التقليل من الحصيلة الضريبية للخزينة العامة للدولة، وهو من أهم اآلثار السـلبية   -1

الضريبي، حيث أن الضرائب في فلسطين تشكل الجزء األكبر من إيرادات الدولـة،  للتهرب 

وهذه الظاهرة تؤدي لتخفيض إيرادات الدولة وبالتالي عدم قدرتها على مواجهة نفقاتها العامة، 

  .وبالتالي يؤدي ذلك إلى إنتشار الغش الضريبي وإضعاف روح التعاون بين أفراد المجتمع

  .لة، بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفين، وال يدفعها آخرونعدم تحقيق العدا -2

لجوء الحكومة إلى القروض الداخلية والخارجية لسد العجز الناتج عن التهرب الضـريبي،   -3

  1.وبالتالي فإن ذلك يجعلها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض والفوائد المترتبة عليها

عمل، مما ينشئ أجياالً يمتهنون اإلحتيال والنصـب والتالعـب   الفساد، وإنعدام األمانة في ال -4

  .على القوانين

رفع أسعار الضرائب، أو فرض ضرائب جديدة، وذلك بسبب التهرب الضريبي، وما ينـتج   -5

   2.عنه من خلل في تحقيق العدالة الضريبية

ال يدفع الضـريبة   التأثير على القدرة التنافسية بين المشروعات في الدولة، فالمشروع الذي -6

ويتهرب منها تقل تكاليف إنتاجه مقارنة مع المشاريع األخري المنافسة له، وهذا يشكل إيراد 

  .له لتشجيعه على المنافسة

  التهرب الضريبي معالجة أساليب :الرابعالفرع 

هنالك العديد من الوسائل والطرق التي يمكن لإلدارة الضريبية إعتمادهـا مـن أجـل    

  : مكافحة هذه الظاهرة السيئة، ويمكن تلخيص أهم هذه الطرق والوسائل بالنقاط اآلتية

                                                             

  .19ص. م2010تموز . الجمهورية اليمنية. صنعاء. واقع التهرب الضريبي: محمد سليم وهبة، 1
  .88ص . مرجع السابقال: قاسم، صالح توفيق 2
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زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضـريبية   -1

عة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الحمالت اإلعالمية المكثفـة لزيـادة   ى الوسائل المسموبشتّ

  .توعية المكلفين بمفهوم أهداف الضريبة، وكيفية إحتسابها

إعادة النظر بالعقوبات في القوانين السارية على المتهربين من دفع الضرائب، مع التأكيـد   -2

  .أفراد المجتمععلى أن التهرب من دفع الضرائب هو إعتداء على جميع حقوق 

إشراك خبراء ومحاسبي الضرائب في مسؤولية تطبيق القوانين الضريبية وتطوير مفهـوم   -3

مهنتهم، بحيث تكون مهنة تراعي الصالح العام بجانب الصالح الخاص للمكلفين على السواء، 

و وهذا يحتاج إلى تعديل بعض األحكام القائمة على تنظيم المهنة، ومدى مسؤولية المـدقق أ 

  1.الخبير الضريبي

ضرورة تشديد الرقابة على البرامج المحاسبية المستخدمة من قبل المكلفين، ووجود طـاقم   -4

متخصص وفعال لفحص البرامج واألنظمة المحاسبية المستخدمة لدى المكلفين، والتأكد مـن  

  .مالئمتها للنظام الضريبي المطبق في فلسطين

الضريبية، ومالئمة أسعار الضريبة للمكلفين، حيـث يـتم    ضرورة التأكيد على مبدأ العدالة -5

مراعاة طبقات المجتمع عند فرض نسب الضريبة، إضافة إلى مراعـاة السـلع األساسـية    

  .للطبقات الفقيرة

منح اإلدارة الضريبية الحق في اإلطالع على األوراق والمستندات مـن أي جهـة كانـت،     -7

افأة مالية لمن يقوم بالتبليغ، كذلك ضرورة التعاون مع واإلعتماد على تبليغات الغير ومنح مك

الوزارات والمؤسسات األخرى بما فيها القطاع الخاص من أجـل ضـبط عمليـة التهـرب     

  .الضريبي

يرى الباحث أن ظاهرة التهرب الضريبي هي من الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل كبير 

نفقات الدولة، حيث تشكل هذه الظاهر  يادةز على الحصيلة الضريبية، والتي يمكن أن تساهم في

                                                             

مجلة . تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي :والعبيدي زهرة السامرائي يسري، 1
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أهم معوق أمام الحصيلة الضريبية للدولة، وعليه ال بد من العمل على تأهيل جهـاز ضـريبي   

بشكل مميز وتدريبه، ومنحه المزيد من الحوافز، وتفعيل عمل الرقابة بشـكل فعـال ودوري،   

مجتمع بشتى األساليب والوسائل، إضافة إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة الضريبية بين أفراد ال

 كما أنه ال بد من تشابك اإلدارة الضريبية مع العديد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخـاص، 

إلضافة إلى ضرورة تفعيل دور القضاء الضريبي، وضرورة سد الثغرات القانونية ومتابعتهـا  اب

  .لمنع هذه الظاهرة

  تحصيل الدين الضريبي ضمان الضريبية ل دارةلإل العقوبات الممنوحة :المطلب الثاني

أجل تحصيل الديون الضريبية المستحقة على المكلفين لإلدارة الضريبية وتوريـدها  من 

العقوبـات   فقد حدد المشرع الضريبي العديد من ،المحددة لها قانوناً المواعيدللخزانة العامة في 

يب كل من خالف نصاً قانونياً معيناً، األثر الذي يمكن أن يص:" ويعرف الجزاء بأنه ،والجزاءات

والغرض منه هو ردع الشخص عن العودة إلى الجريمة مرة أخرى، ويوقع من قبـل السـلطة   

يبة المواد القانونية في كل من ضر وهذا ما هو مالحظ في ،1"المختصة، بعد إستصدار حكم بذلك

يق قانون تحصـيل األمـوال   ، ومن أهمها إعطاء الصالحية لتطبالدخل وضريبة القيمة المضافة

ـ  األميرية  أهـم   ىوأحكامه في تحصيل الدين الضريبي، ومن هنا كان ال بد لنا من التطـرق إل

التي أقرها المشرع الضريبي في كل من قانون ضريبة الـدخل وضـريبة    الجزاءات والعقوبات

ريـدها  ، والتي تضمن تحصيل اإليرادات الضريبية بأقصى سرعة ممكنـة، وتو القيمة المضافة

التركيز على هذا الموضوع، لما له من أهمية  للخزانة العامة للدولة، ومن هنا كان ال بد لنا من

تـم تنـاول    األول فـرع ففي الرئيسية، فروع التطرق إلى ثالثة  في التحصيل، وذلك من خالل

ت غيـر  الثاني تم تناول الجزاءا فرعفي الأما  ،الجزاءات الجنائية التي أقرها المشرع الضريبي

  .الثالث فقد تناول التدبير اإلحتياطية فرعفي الوالجنائية، 

   

                                                             

) 25(اء المختص وفقاً ألحكام قانون ضريبة الدخل األردني رقـم  الجريمة الضريبية والقض: حسين، محمد حسين قاسم 1

  .86ص. م2004. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة. (م1964لسنة 
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  الجزاءات الجنائية: فرع األولال

ولضمان حق الدولة في إقتضاء الضريبة فقد فرض العديـد   حيث أن المشرع الضريبي

فـرض  وتأكيداً لهذا الضمان فقد من اإللتزامات الضريبية وأوجب المكلفين باإللتزام والتقيد بها، 

لمن ينتهك أو يخل بهذه اإللتزامات بمجموعـة مـن الجـزاءات     ضريبي الفلسطينيالمشرع ال

نظراً ألهمية هـذه الجـزاءات فـي     ،)الضريبية والغرامة الحبس، عقوبة(الجنائية ومن أهمها 

  . التحصيل وردع المخالفين وزيادة اإلمتثال الطوعي للمكلفين

  عقوبة الحبس  :أوالً

قضاء المحكوم (وهي من أهم العقوبات في التشريع الضريبي، حيث يعرف الحبس بأنه 

، حيث يعتبر الحبس من العقوبات السالبة )عليه به المدة المحكوم بها في إحدى المنشآت العقابية

وهو مقرر  للحرية مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن خمسة سنوات إن كان الحبس شديداً

وهـو   دة ال تقل عن أربعة وعشرون ساعة وال تزيد عن سنة إن كان الحبس بسيطاً، ومللجنح

مقرر للجنح والمخالفات، وبالتالي نكون أمام جنحة إذا كانت مدة الحبس شديداً أم بسيطاً، وقـد  

أخذت العديد من التشريعات بهذه العقوبة ومنها التشريع الضريبي العراقي الـذي يلجـأ لهـذه    

 القـانون العـام   نص كذلك فقد، و1ة مواجهة مصالح ضريبية لمساس خطير بهاالعقوبة في حال

 أيضاً ما تم إتباعه في وهو ،)سنوات خمس إلى سنة من(الحبس عقوبة على فرنسا في للضرائب

 توقيع عقوبة فيها يجوز التي األحوال جميع وفي وإيطاليا، األمريكية، وإنجلترا المتحدة الواليات

 يجوز فـي  أنه كما العقوبات، قانون في المقررة العامة للقواعد وتنفيذها تطبيقها ويخضع السجن

، وكذلك فـإن  2الجنائية اإلجراءات قانون عليه لما نص وفقًا االحتياطي الحبس الضريبية الجرائم

المشرع الضريبي األردني فرض عقوبة الحبس على المحاسب القانوني عند إرتكابه أية مخالفة 

من قانون ضـريبة  ) 40(ا في قانون ضريبة الدخل، وذلك ما نصت عليه المادةمنصوص عليه

                                                             

  .215ص  .مرجع سابق: الشرع، طالب نور 1
  .195 ص .سابق مرجع :فتحي احمد سرور، 2



148 

مع عدم اإلخالل بأيـة عقوبـة أشـد    :"،حيث نصت على19641لسنة ) 25(الدخل األردني رقم

يتضمنها أي قانون آخر، يعاقب كل محاسب ومدقق حسابات مرخص عند إدانته بالحبس لمدة ال 

دوالر أمريكي وال تزيد عـن   1000بغرامة ال تقل عن  تقل عن شهر وال تزيد عن سنتين، أو

قوبتين معاً، وتوقيفه عن عدوالر أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا ال 5000

  2:مراجعة الدوائر الضريبية وذلك في المخالفات التالية

ال دون قيامـه بالمراجعـة   إذا قام بإعطاء شهادة على صحة الحسابات الختامية لمنشأة أعم -1

المطلوبة والمتعارف عليها، أو أعطى شهادة دون تحفظ مع علمه بوجود ما يستوجب اإلعالن 

  .عن ذلك التحفظ

  .إذا ما قام بمساعدة المكلف بالتهرب من الضريبة عن قصد -2

 أما المشرع الضريبي الفلسطيني فقد أخذ بعقوبة الحبس أيضاً، ونجد ذلك في نص المادة

مـع عـدم   :(، التي تنص على أنـه 2011لسنة ) 8(من القرار بقانون ضريبة الدخل رقم) 37(

اإلخالل بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سـنة،  

عشرة آالف شيكل، أو مـا  ) 10000(ألف شيكل وال تزيد عن ) 1000(أو بغرامة ال تقل عن 

متداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين معاً، كل من أرتكب أو حـاول أو حـرض أو   يعادلها بالعملة ال

، وذلك شريطة أن ال )إتفق أو ساعد غيره بقصد التهرب من الضريبة أي فعل من األفعال التالية

  3.خرى على الفعل المجرمحكام القوانين األأيكون هناك عقوبة أشد في 

م العقوبات في الجزاءات الجنائيـة، وذلـك   ويرى الباحث بأن عقوبة الحبس هي من أه

نظراً لما تشكله من ردع للمتخلفين عن دفع الضرائب، وهو ما يمس بحقوق الخزينـة العامـة   

للدولة في إستيفاء حقها من اإليرادات الضريبية التي يكون مسارها األخير لبناء وسيادة الدولة، 

، والمس بها يعني إلحاق الضرر بحقوق حيث أن هذه األموال هي موجهة لجميع أفراد المجتمع

                                                             

  .53ص ).40(المادة: 1964لسنة ) 25(قانون ضريبة الدخل األردني رقم 1
  .166ص . مرجع سابق: السالمين، ياسر غازي و الدقة، عبد الرحمن قاسم 2
  .30ص. )37(المادة  :2011لسنة )8(ون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم نقاالقرار ب 3
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جميع أفراد المجتمع، وعليه ال بد من التشديد في تطبيق هذه العقوبة الرادعه وبـاألخص فـي   

المخالفات التي تمس بأمن الدولة مثل بيع فواتير المقاصة من قبل التجار الفلسـطينيين لتجـار   

العقوبة بغرامة مالية تشـكل ضـعف   إسرائيليين، كما يرى الباحث على أنه من المهم ربط هذه 

الضريبة المتهرب منها، حيث أنه قد تكون الغرامة المالية أكثر إيالماً للمكلفـين مـن عقوبـة    

، والهدف من هذه المبالغ هو تعويض الخزينة العامة للدولة عن أي ضرر لحقها نتيجـة  السجن

  .هذا الجرائم الضريبية

  الضريبية ةالغرام: ثانياً

 مبلـغ  القـانون  يقدر وقد ،الضريبة من يؤد لم مما معينة بنسبة عادةًهذه الغرامة  تحددو

 التـي  الجـرائم  في إال توقع ال بأنها الغرامة هذه وتتميز، الضريبة مقدار معرفة تعذر الغرامة إذا

 تحديـد  كـان  وقـد  الضريبية، الجرائم وهي للدولة الضريبية المصلحة على عتداءإ تنطوي على

 اعتبرهـا  وقـد  جـدل،  حولها دار التي الموضوعات أهم من الضريبية للغرامة القانونيةالطبيعة 

 بـه  تأثر ما وهو مالية البعض عقوبة عتبرهاإ بينما، المصري المشرع بها وتأثر تعويضا البعض

 تلحـق  إضـافية  ضـريبة  إال ليست الضريبية الغرامة أن إلى آخر رأي ، وذهب1اإليطالي الفقه

ما  1989 لسنة المحامين )414( رقم األردنية التمييز محكمة قرار في جاء وقد األصلية بالضريبة

 ضريبة يعد 1982 الدخل لسنة ضريبة قانون من )27( المادة بمقتضى المضاف المبلغ إن :"يلي

 ليسـت  ألنها بالحبس، ستبدالهاإيجوز  وال، نقداً وتحصل غرامة تعد وال القانون بصريح إضافية،

 ، قـوالً 3اإلدارية  الجزاءات قبيل من هي الضريبية الغرامة إلى أن رأي ، وذهب2جزائية  عقوبة

 إلى والقضاء الفقه في الغالب الرأي ذهب وقد العامة، اإلدارة حسن سير ضمان إلى تهدف بأنها منه

 استقرت ما وهو والتعويض، العقوبة صفات بين تجمع أي طبيعة مختلطة ذات الغرامة هذه اعتبار

  .العليا المصرية المحكمة قرارات عليه

                                                             

  .198ص .سابق مرجع :فتحي أحمد سرور، 1
 منذ ضريبة الدخل قضايا في التمييز لمحكمة القانونية والمبادئ التقاضي اجراءات القضائي االجتهاد :عيسى شرار، أبو 2

  .141ص. 1986بداية

  .210ص .م1990للعام  .1ط .بيروت .بحسون منشورات .االقتصادي العقوبات قانون: غسان رباح، 3
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 قانون من) 36(المادة نصت حيث المكلف، على كعقوبة الغرامة استعمل فقد الفلسطيني المشرع أما

  1:على 2011 لسنة) 8(رقم الفلسطيني الدخل ضريبة

 مـن  %2 نسبة المحدد الموعد في يقدمه ولم ضريبي بتقديم إقرار مكلف كل على يضاف" أن -

  ." سيجري تقديرها التي أو المستحقة الضريبة

من الضريبة المستحقة غرامة على كل من تأخر فـي  % 3كما وفرض هذا القانون ما نسبته  -

 .تقديم االقرار الضريبي شهرياً

من قيمة الضريبة الواجب اقتطاعها عن كل شهر تأخير علـى اي  % 2كما تفرض ما نسبته  -

  .مكلف باقتطاع هذه الضريبة

 لعقوبة الحبس إضافية عقوبة الغرامة عقوبة جعلت منها األول البند في 37 مادةال أن كما

 أشد بأي عقوبة اإلخالل عدم مع" على المادة هذه نصت حيث لفرضها، للمحكمة صالحية وأعطت

الـف   عن ال تقل بغرامة أو سنة عن تزيد وال شهر، عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب آخر قانون في

 العقـوبتين  أو بكلتااً نونقا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو عن عشرة االف شيكل، تزيد وال ،شيكل

  2."معاً

وكذلك فإن المشرع الضريبي في نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية ومن أجـل  

ضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة في مواعيدها المستحقة، فقد فرض النظام بشأن الرسـوم  

محلية عدة أنواع من الغرامات والفوائد إضافة لنفقات الجبايـة والتـي يمكـن    على المنتجات ال

  : إجمالها كاآلتي

  غرامة التأخر عن تقديم الكشف الدوري في موعده -1

كل مكلف  من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية، على أن) 102(نصت المادة 

بضريبة القيمة المضافة تخلف عن تقديم الكشف الدوري في الموعد المحدد له، وتخلف كـذلك  
                                                             

 .30ص .)36(المادة  :2011لسنة ) 8(ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  القرار بقانون 1

  .30ص  .)37(المادة  :2011لسنة  )8(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ب القرار 2
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عن ) شيكل5610(عن تقديم كشف مؤقت حيث جاز له ذلك، يلزم بدفع غرامة متأخرات مقدارها

   1.كل أسبوعين أو عن كل جزء منهما

  غرامة التخلف عن تنظيم الدفاتر -2

أنه إذا تخلف المكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة عن تنظـيم  على ) 103(نصت المادة 

دفاتر حسابية أو قيود حسب المقرر بشأن مسك وإدارة الحسابات المقررة في النظـام، أو قـام   

بتنظيمها بصورة تنحرف إنحرافاً جوهرياً عن أحكام النظام ونظام تنظيم الدفاتر، يجوز للمسؤول 

من مجموع إجمالي مبيعاته أو مـن مجمـوع األجـور    ) %1(أن يفرض عليه غرامة مقدارها 

واألرباح، عن كل المدة التي تخلف فيها عن تنظيم الدفاتر أو القيود حسب المقرر، علـى أن ال  

  2.شهرياً) شيقل8420(تقل الغرامة عن 

  تخلف عن الدفع في الموعد المحددغرامة ال -3

دد، فإنـه تضـاف لهـا غرامـة     فعند عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في الموعد المح

من مبلغ الدين المتأخر عن كل أسبوع، أو عن كل جزء من أسبوع، %) 1.5(متأخرات مقدارها 

   3.من النظام) 105(وذلك عالوة على فروق اإلرتباط والفوائد بموجب المادة 

ويري الباحث بأن الغرامة الضريبية من العقوبات األكثر إيالماً في نفـوس المكلفـين،   

أنها تدفع المكلفين إلى اإللتزام بدفع الضريبة وتقديم الكشوفات واإلقرارات الضريبية فـي   حيث

يؤدي إلى إستيفاء الخزينة العامة للدولة لحقوقها بالوقت المناسب، ولكن الموعد المحدد لها، مما 

الغرامـة  من المهم مراعاة مستويات المكلفين في تحديد هذه الغرامة، فال يعقل أن يكون مبلـغ  

الضريبية للكشف الدوري لمكلف صغير هي نفس الغرامة التي تفرض على الشركات الكبـرى،  

حيث أن أثر ذلك على الخزينة العامة يختلف بحسب حجم نشاط المكلف، لذلك ال بد وأن تتناسب 

  .الغرامة الضريبية مع حجم إيرادات المكلف التي لم يتم تقديم تقرير أو إقرار ضريبي بها
                                                             

 . 460ص ).102(المادة: 1963نظام الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
  . 460ص ).103(المادة: 1963نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لعام  2
 .461ص). 105(المادة: 1963نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لعام  3
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  الجزاءات غير الجنائية: رع الثانيالف

  فوائد التأخير : أوالً

حيث فرض المشرع الضريبي نسبة من مقدار الضريبة في حال لم تدفع الضريبة فـي  

 ،وتعرف هذه النسبة بفوائد التأخير، وهذا ما أخذ به المشرع الضريبي العراقي ،موعدها المحدد

% 9يضاف إليها فائدة  ،يوم من تاريخ التبليغ 21حيث نص على أنه إذا لم تدفع الضريبة خالل 

، حيـث أن  يوم بعد انقضاء المدة األولـى  21ويضاعف هذا المبلغ خالل  ،من مقدار الضريبة

الهدف من فرض فائدة تأخير هو بقصد تحفيز الملتزم بالضريبة على الوفاء بها فـي موعـدها   

  .1المحدد

الرسوم على المنتجات المحلية لعـام  وكذلك نجد أن المشرع الضريبي في النظام بشأن 

وهو قد أخذ بهذا النوع من الجزاءات  في فلسطين، والمطبق على ضريبة القيمة المضافة 1963

  :واضح في نصوص المواد التالية

  فروق اإلرتباط والفوائد -1

عند عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد لدفعها، أو تأجيل دفعها من قبل 

من النظام، فإنه تضاف لها فروق إرتباط وفوائـد عـن مـدة    ) 105(ول، فإستناداً للمادة المسؤ

  . التأخير والتأجيل

  اإللزام بنفقات الجباية -2

) 6(في حال تمت مباشرة إجراءات الجباية بموجب قانون تحصيل األموال األميرية رقم 

فع الدين وجبايته، وبحجز البضـائع  ، فإنه تضاف إلى الدين أيضاً النفقات المقترنة بد1952لعام 

  2: وحفظها كاآلتي

                                                             

 .240 -237ص . مرجع سابق: الشرع، طالب نور 1
  . 461ص. )109(المادة: 1963نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لعام  2
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عن كل إشعار بدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة، أو تفويض أو أمر ببيع األموال مبلـغ   -أ

  ). شيقل50(

  .لكل شخص إشترك في توقيعه) شيقل83(عن توقيع حجز مبلغ  -ب

ة وفروق اإلرتباط والفوائـد  من النظام فإنه يجب أن تدفع الغرام) 111(وإستناداً للمادة 

  . والنفقات خالل شهر من تبليغ إشعار اإللزام بدفعها

ويرى الباحث أن فرض فوائد التأخير له أهمية كبيرة جداً في استحقاق الخزانة العامـة  

للمبالغ الضريبية المستحقة لها بنفس قيمتها الفعلية، فعلى سبيل المثـال فـإن مبلـغ الضـريبة     

المستحق على المكلف قبل سنة ال يساوي المبلغ الضريبي المستحق عليه اآلن وذلك لعدة أسباب 

إلى ما يسببه التأخر في دفع الضريبة المستحقة على غير سعر الصرف، التضخم، إضافة ت: منها

المكلفين من إشكالية للدولة وخاصة عند إعداد الموازنة المالية لها والتي من أهم أهدافها تقـدير  

اإليرادات الضريبية المستقبلية لمواجهة النفقات، كما يرى الباحث بضرورة ربط هـذه الفوائـد   

  .وال غالء المعيشة وحجم إيرادات المكلفبجد

  )الزيادة(المبلغ اإلضافي : ثانياً

لقد درج في العديد من التشريعات الضريبية على تضمين عقوبة الجريمـة الضـريبية   

ختلـف الفقهـاء فـي    إوقـد  ، 1)الضمان(، أو)التعويض(أو ) بالزيادة(الجنائية بجزاء يعبر عنه 

واع الغرامات أو جزاء من نوع خاص، ففـي مـذهب   نوع من أنالمقصود بالزيادة ما إذا كانت 

، فاإلتجاه )المبلغ اإلضافي(الفقه والقضاء الفرنسي يوجد إتجاهين لتحديد الطبيعة القانونية للزيادة

األول يرى أن هذه الزيادة هي زيادة ضريبية فحسب، وهي ليست تعويضاً، كما أنها ليست ذات 

ني فيرى أن الزياده تعد عقوبة جنائية، فالمحكمة تقضي بها من تلقاء صفة جنائية، أما اإلتجاه الثا

نفسها، من دون إثبات توافر ركن الضرر، وهي تفرض بقوة القانون جزاءاً على مخالفة أحكام 

ومذهب الفقه والقضاء اإليطالي فقد إنقسم إلى ثالثة إتجاهات، فيرى اإلتجاه التشريع الضريبي، 
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األول أن زيادة الضريبة هي جزاء يأخذ صفة الجزاء اإلداري العقابي الذي يهدف إلى اإليـالم  

وليس إلى التعويض، أما اإلتجاه الثاني فيرى أن الزيادة في الضريبة تكتسب الصفة التعويضـية  

شبه للخزانة بسبب عدم دفع الضريبة والتأخر عن أدائها، أما اإلتجاه الثالث فيرى أوجه كثيرة لل

و التأخر فيـه  أبين الزيادة الضريبية وبين الشرط الجزائي، فكالهما جزاء على عدم أداء إلتزام 

  .1وكالهما محدد مقداره جزافياً

، 1964لسنة ) 25(المشرع الضريبي األردني في قانون ضريبة الدخل األردني رقم أما

 ،افة مبلغ إلى مقدار الضريبةعقوبة التخلف عن دفع الضريبة في المواعيد المحددة بإض فقد ربط

  2:كاآلتي )1-64(وهو ما نصت عليه المادة

  .أشهر أو أقل) 6(، إذا كانت مدة التخلف عن دفع الضريبة%)10(نسبة  -1

  .شهر) 12(أشهر وأقل من) 6(، إذا كانت مدة التخلف أكثر من %)15(نسبة -2

  .شهراً) 24(من  شهراً وأقل) 12(، إذا كانت مدة التخلف أكثر من%)20(نسبة -3

  .شهراً) 24(، إذا زادت مدة التخلف عن %)25(نسبة -4

، فقد أخـذ  2011لسنة) 8(أما المشرع الفلسطيني في القرار بقانون ضريبة الدخل رقم 

  .بمبدأ الغرامة الضريبية نتيجة التخلف عن أداء الضريبة في موعدها المستحق

ويرى الباحث أن الزيادة في الضريبة الهدف األساسي منهـا هـو ضـمان تحصـيل     

باإلضافة لما تشكله من إيالم وردع للمكلفين المتخلفين اإليرادات الضريبية في موعدها المحدد، 

ويتفق الباحث مع اإلتجاه الذي يعتبر الزيادة الضريبية بأنها تكتسـب صـفة   عن دفع الضريبة، 

إلداري وصفة التعويض معاً، حيث أن ذلك يمثل الغايـة مـن هـذه الزيـادة     الجزاء العقابي ا

  .الضريبية
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  التدابير اإلحترازية: لثالفرع الثا

من المعلوم أن الدين الضريبي ينقضي عند الوفاء به، ولكن في حالة إستحقاق هذا الدين 

رع الضريبي التحصيل ورفض المكلف دفع المبالغ المترتبة عليه لإلدارة الضريبية، فقد منح المش

، 2011لسنة  )8(من القرار بقانون رقم) 33(مادة الجبري لهذه الديون، وهذا ما نجده في نص ال

حيث تنص على وجوب دفع ضريبة الدخل والغرامات المستحقة خالل المدة المحـددة، بحيـث   

لم يتم الدفع خالل هذه يوماً، وإذا ) 30(تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إنذاراً خطياً لدفعها خالل مدة 

المدة، يكون للمدير أو من يفوضه خطياً أن يشرع في تطبيق قانون تحصيل األموال األميريـة  

المعمول به، وله في هذه الحالة ممارسة كامل الصالحيات المخولة للحاكم اإلداري والحجز على 

) 112(لرجوع للمـادة ، وكذلك فإنه وبا1أموال المكلف أينما وجدت بقرار من المحكمة المختصة

من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية فقد نصت على تطبيق أحكام قـانون تحصـيل   

، ويقصـد بـاألموال   2األموال األميرية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المكلفين

قـة للخزانـة   جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحق: "األميرية بأنها

يشكل ضمان لإلدارة الضريبية لتحصيل الديون الضريبية لضريبة ، والتحصيل الجبري ل3"المالية

والمنع  المستحقة لها، ومن أهم إجراءات التحصيل الجبري هو الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

  .من السفر

  الحجز التحفظي  :أوالً

القضاء لمنع صاحبه من القيام بـأي   وضع المال تحت يد"ويقصد بالحجز التحفظي بأنه 

حيث أنه  ،4"عمل قانوني أو مادي في شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز

ولغرض ضمان تحصيل دين الضريبة فقد أجاز قانون ضريبة الدخل توقيع الحجـز التحفظـي   

وسواء أكانت هذه االموال في على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة مما يجوز حجزه قانوناً 
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حيازة المكلف أم تحت تصرفه أو حيازة الغير، إذا إستشعر أن صاحبها يحاول تهريبها وإخفاءها 

ليحول دون تحصيل الضريبة منه، وال يرفع الحجز عن هذه األموال إال بعد أن يتم تقدير دخله 

ا قدم المكلف كفيالً مليئـاً مـن   وإستيفاء الضريبة منه بكاملها، كما ويجوز رفع الحجز في ما إذ

، وكذلك األمر بالنسبة لنظام الرسوم على المنتجات المحلية 1الوجهة المالية يتعهد بدفع الضريبة

ففي حالة وجود شك لفاحص الحسابات بنية المشتغل مغادرة البالد أو أي سبب آخر للتهرب من 

) أ-أ-116(لحسابات إستنادا للمـادة دفع الدين الضريبي المستحق عليه، فقد منح النظام فاحص ا

  2:صالحيات في حالتين

للنظام، يحق له أن  87بموجب المادة ) إعالم وتقدير(في حالة كان قد صدر للمشتغل تكليف -1

  . في التكليف قررةيطلب منه بإعالم كتابي بتقديم ضمانات فورية ومقنعه لدفع الرسوم الم

، في هذه الحالة يقوم الفاحص بتقـدير ضـريبة   )إعالم وتقدير(إذا لم يصدر للمشتغل تكليف -2

القيمة المضافة المستحقة على المشتغل وذلك بمبلغ معقول وشامل لفرقيات العملـة والفوائـد   

والغرامات المستحقة، وبعد ذلك يقوم بإصدار إعالم كتابي للمشتغل لدفع المبلغ المترتب عليه، 

فوراً عند تسليم اإلعالم، وإذا لم يتم دفع المبلغ أو لم تقدم دفع يوكل مبلغ مسجل بهذا اإلعالم 

  .ت إصدار أمر، حتى في غياب المكلفالضمانات، يحق لفاحص الحسابا

  الحجز على ممتلكاته

لسـنة  ) 25(من قانون ضريبة الدخل رقـم  ) ج-63(وكذلك األمر فإنه واستناداً للمادة 

حالة كانت لديه أسباب تدعوه للشك بأن هـذا   ، فإنها منحت مأمور التقدير الصالحية في1964

الشخص ينوي مغادرة المنطقة أو ألسباب أخرى، فيكون له الحق بالحجز على ممتلكـات هـذا   

المكلف، وكذلك فإن الحجز التحفظي يقع على جميع ممتلكات المكلف بناءاً على أمر من مأمور 

  3.التقدير
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 ،2011لسنة ) 8(بقانون ضريبة الدخل رقممن القرار  )33(وكذلك ما نصت عليه المادة

 المدير طلب على بناء الدفع عن المتخلف على المحكمة المختصة قبل من الحجز قرار يصدر حيث

 أمـوال  جميـع  علـى  اًممتازاً مقدماً دين الضريبة عتبرتإمنه  )40(والمادة الوزير، موافقة بعد

 المـادة  إن حيث 1952لسنة  )6(رقم األميرية األموال تحصيل قانون بموجب ذلك ويتم المدينين،

 ذلك وتخلف األصول، األميرية حسب األموال من مبلغ بتأدية مكلفاً شخص كان إذا نصت األولى

تحصيل األموال  قانون أحكام هذا عليه فإنه تنطبق المعين الوقت في المبلغ ذلك دفع عن الشخص

 علـى أنـه   المتخلـف  عرفت األموال تحصيل قانون من )2( والمادة المذكور، بالمبلغ األميرية

  1.استحقاقها تاريخ في عليه مستحقة أميرية أموال دفع عن يتخلف الذي الشخص

ولما كان الحجز في هذه الطريقه ال يتجاوز كونه حجزاً تحفظياً يكون بتعليمـات مـن   

ي فإنه ينبغى وزير المالية أو من يفوضه، وذلك كإجراء من أجل ضمان إستيفاء الضريبة، وبالتال

على الدائرة الضريبية إستيفاء الضريبة من المكلف بالطرق اإلعتيادية التي حددها القانون دون 

اللجوء إلى بيع األموال المحجوزة حجزاً تحفظياً إال بعد عجزها عن تحصيل الضريبة بالوسائل 

انون تحصـيل األمـوال   المعتادة، وبعد ذلك يجري بيع هذه األموال من قبل دائرة التنفيذ طبقاً لق

  .األميرية

ويرى الباحث ضرورة تطبيق الحجز التحفظي على أمـوال المكلـف المـدين بمبـالغ     

ضريبية للدولة، وذلك من أجل إستيفاء الدولة لحقوقها من اإليرادات الضريبية المسـتحقة لهـا،   

غادرته البالد، وكذلك ضمان عدم تهرب المكلف من دفع المبالغ المستحقة عليه وبيع ممتلكاته وم

كما ويجب تفعيل هذا النوع من العقوبات بشكل واسع في مناطق السلطة الفلسطينية، بالرغم مما 

 بضـرورة من عدم السيطرة على جميع المناطق بسبب اإلحتالل، ويرى الباحث أيضـاً  تعانيه 

إعطاء اإلدارة الضريبية صالحية تطبيق هذه العقوبة قبل الدخول باإلجراءات القضائية للحجـز  

ن المكلف من بيع ممتلكاتـه  التحفظي كون هذه اإلجراءات تحتاج فترة طويلة لتطبيقها، مما يمكّ

  .وموجوداته ومغادرة البالد والتملص من دفع الضريبة المستحقة عليه
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  الحجز التنفيذي :ثانياً

وفي هذا النوع من الحجز يجوز أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ينتج عنه 

بيع المال المحجوز بعد استيفاء مقدمات التنفيذ، والحصول على سند تنفيـذي وإعـالن للمـدين    

الضريبي ، بحيث يتم بيع األموال والممتلكات المحجوزة وإستيفاء وتحصيل الدين 1وتكليفه بالوفاء

  .المستحق على المكلف

والتنفيذ على أموال المكلف المتخلف عن دفع الضريبة هـو لضـمان إسـتيفاء اإلدارة    

الضريبية حقها كامالً في كل مبلغ ضريبي يستحق لها بمقتضى القانون ولو لـم ينشـأ الـدين    

 إتخاذ إجراءاتـه، جابي في وإجراء الحجز يستند إلى وجود سند تنفيذي يستند عليه ال، 2الضريبي

أمـر  (من قانون تحصيل األموال األميريـة بأنـه  ) 8(ويعرف السند التنفيذي بحسب نص المادة

الحجز التنفيذي العديد مـن  ويتطلب  ،)الحجز الصادر من مأمور التقدير بصفته الحاكم اإلداري

ءات من قانون تحصيل األموال األميرية على هـذه اإلجـرا  ) 8(اإلجراءات، حيث نصت المادة

أن يصطحب الجابي عند إتخاذ إجراءات الحجز على أموال المكلف المتخلف المختار، أو : ومنها

  .أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذي يعينه الحاكم اإلداري

مدة أسـبوع لإلحتفـاظ    1952لعام ) 6(وقد حدد قانون تحصيل األموال األميرية رقم 

في حالة المحجوزات المنقولة القابلة للتلـف فتكـون   بالمقتنيات، وعند إنتهاء المدة يتم بيعها إال 

مسؤولية الجابي التنفيذ عليها فوراً، دون اإلنتظار لمرور مدة أسبوع على حجزها، كما أن المادة 

منحت الحاكم اإلداري أن يمدد مدة التمديد، والتي يمكن أن تصل إلى عدة أيام وأسـابيع  ) ب/8(

تقدير، وهو األمر الذي يتعارض مع طبيعة تحصيل الدين وأشهر ألي سبب معقول يراه مأمور ال

  .الضريبي التي تستوجب السرعه في التحصيل

ويقع الحجز التنفيذي على األموال المملوكة للمكلف المتخلـف عـن سـداد الضـريبة     

 قانون تحصيل األموال األميرية رقم أن المستحقة عليه، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، إال
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الشهرة، وبراءة اإلختـراع،   :الحقوق المعنوية مثللم يعالج كيفية الحجز على  1952ام لع) 6(

مـن قـانون تحصـيل األمـوال     ) 8(والعالمة التجارية، وينقضي الحجز التنفيذي إستناداً للمادة

األميرية بالبيع بالمزاد العلني لألموال المنقولة، أما بالنسبة لألموال الغير منقولة فقـد أعطـت   

لتقدير بصـفته الحـاكم اإلداري   من قانون تحصيل األموال األميرية الحق لمأمور ا) 10(المادة

صالحية بيع األموال غير المنقولة كلها أو قسم كافي منها إلستيفاء مستحقات الضـرائب مـن   

ثمنها، ويجب على مأمور التقدير رد ما يزيد من الثمن إلى المكلف بعد تنزيل المبالغ المسـتحقة  

  .من الضرائب ومصاريف إجراءات الحجز والبيع

حجز رورة تطبيق قانون تحصيل األموال األميرية فيما يتعلق بـال ويرى الباحث إلى ض

التنفيذي، وذلك من أجل ضمان إستيفاء الخزينة العامة لمستحقاتها من اإليرادات الضريبية فـي  

حالة تخلف المكلف عن دفع المستحق عليه، كما ويجب توضيح وتفصيل األحكام من أجل إجراء 

، وبالشكل الذي يتالئم مع ذاتية القانون الضريبي، وبالشـكل  الحجز التنفيذي على أموال المكلف

  .الذي يضمن سرعة التحصيل التي يهدف لها المشرع الضريبي

  المنع من السفر :ثالثاً

حيث أنه ولضمان تحصيل الدين الضريبي، فإن المشرع الضريبي منع المكلـف الـذي   

ليه، حيث أنه يتم من خـالل هـذه   يحاول السفر خارج البالد لتأخير دفع الضريبة المفروضه ع

اإليعاز للجهات الرسمية المختصة لمنع المكلف من السفر لخارج البالد، وال يـتم رفـع   العقوبة 

  1.الحظر عنه إال بعد دفع الضريبة المستحقة عليه

أعطـت الصـالحية    2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل رقم من )33( المادةو

مغادرة البالد قبل تسوية ديونه الضريبية، وذلك بقرار مـن المحكمـة   للمدير لمنع المكلف من 

  .2المختصة، أو بتقديم كفالة أو كفيل يكون مسؤول عن دفع الضريبة والغرامات المترتبة عليه

                                                             

 .241ص. مرجع سابق: الشرع، طالب نور 1

  .28ص . )33(المادة: 2011لسنة ) 8(القرار بقانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  2
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من نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية، فأنه ) 119(وكذلك ما نصت عليه المادة 

يمة المضافة إصدار أمر، وحتى في غيابه، وذلـك بمنـع   يحق لفاحص الحسابات في ضريبة الق

المكلف من الخروج من المنطقة حتى يتم تنفيذ الشروط التي وضعها في حالة الطلب من المكلف 

بدفع المستحق من ضريبة القيمة المضافة، أو بتقديم ضمانات لدفعها، أو تقـديم كشـف دوري   

   .1معين لم يقم بتقديمه

وفر عنصر السرعه في تطبيق هذه العقوبة، وذلـك لضـمان   ويرى الباحث بضرورة ت

  .تحصيل الدين الضريبي للدولة بأقصى سرعه ممكنة، ولضمان عدم اإلفالت منها

                                                             

 .467ص. )119(المادة: 1963نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لعام  1
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  الفصل الثالث

  التحليل اإلحصائي ومناقشة الفرضيات

  مقدمة

وفرضيات الدراسة قام الباحث بعمل إستبانة تتنـاول أهـم   ألغراض اإلجابة على أسئلة 

وطرق التحصيل والتهرب الضـريبي   معيقات التحصيل الضريبي وفقاً لكل من أساليب التقدير

والجزاءات التي تكفل إستيفاء الدين الضريبي، وتم طرح هذه اإلستبانة على عينة من مـوظفي  

ى إختالف أعمـارهم ومسـمياتهم الوظيفيـة    عل ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمة المضافة

مـن حجـم   %) 75(وتخصصاتهم وخبراتهم، وتم تحليل إجابات أفراد العينة التي تكونت مـن  

المجتمع الكلي، وهذه النسبة تعطي مؤشر قوي عن أهم المعيقات التي تواجه التحصيل الضريبي 

، وعينة الدراسة، وصـدق  هذا الفصل منهجية ومجتمع الدراسة يتناولفي دولة فلسطين، كما و

  :والمعالجات اإلحصائية كاآلتي األداة وثباتها، باإلضافة إلى إجراءات الدراسة

  منهجية الدراسة

  .والذي يتناسب وأغراض الدراسة تحليليلقد إستخدم الباحث المنهج الوصفي ال

  مجتمع الدراسة

العامـة لضـريبة   لقد تكون مجتمع الدراسة من موظفي دوائر ضريبة الدخل واإلدارة 

، إضافة إلى موظفي دوائر ضريبة )مدير، مدقق، مأمور تقدير(الدخل بحسب مسمياتهم الوظيفية

مدير، رئـيس  (لوظيفيةالقيمة المضافة واإلدارة العامة لضريبة القيمة المضافة بحسب مسمياتهم ا

على  ، وقد طبقت الدراسة)موظف 160(، حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة)فاحص حساباتقسم، 

دوائر ضريبية والتي تشكل تركز اإليرادات الضريبية لضريبة القيمة المضـافة وضـريبة   ) 9(

دائرة ضريبة كبار مكلفي الضرائب، دائرة ضريبة دخل رام اهللا، دائرة ضريبة (الدخل فيها وهي

 قيمة المضافة رام اهللا، دائرة ضريبة دخل نابلس، دائرة ضريبة القيمة المضافة نـابلس، دائـرة  

ضريبة دخل جنين، دائرة ضريبة قيمة مضافة جنين، إضافة إلى دائرة الجباية لضريبة الـدخل  
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، إضافة إلى موظفي )في وزارة المالية، ودائرة الجباية لضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية

  .ماليةاإلدارة العامة لضريبة الدخل وموظفي اإلدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في وزارة ال

  عينة الدراسة

مقسمين ما بين موظف ضريبة دخل وموظف ضريبة ) موظف125(تكونت العينة من 

ألغراض إجابات منها ) 5(قيمة مضافة، وتم توزيع اإلستبانات على عينة الدراسة، وتم إستثناء 

مة ما بين ضريبة الدخل وضريبة القيموظف ) 120( تم إستردادالتحليل اإلحصائي، وبالتالي فقد 

من مجمـل عينـة   %) 96(المضافة، وبالتالي فإن نسبة العينة التي أجابت على اإلستبانة تشكل

  .الدراسة

  صدق األداة

داة من خالل عرضها على ثالثة من المحكمين ذوي الخبـرة  لقد تم التأكد من صدق األ

السيد راشد عواد بصفته المستشار الضريبي لوزارة المالية، والدكتور بشـار  (واإلختصاص وهم

وأشاروا إلى صالحية ) فتوح من جامعة النجاح الوطنية، والدكتور منذر نجم من جامعة بيرزيت

قيمة صدق األداة من خالل معامل اإلنحراف المعياري حيث أن أداة الدراسة، كما وتم التأكد من 

ي لجميع األسئلة كانت كبيرة، وهذا مؤشر على وجود إختالف فـي إجابـات   اإلنحراف المعيار

  .العينة وصدق األداة

  ثبات األداة

 Chronback( تم إستخدام معامل ثبات هذه الدراسة بإستخدام معادلة كرونباخ ألفالقد 

Alpha(وقد بلغت قيمة معامل الثبات ،)وهو معامل ثبات جيد يفي بـأغراض البحـث   ) 0.70

   .يالعلم

  متغيرات الدراسة

  :حسب نموذج الدراسة اآلتيتم تقسيم الدراسة إلى نوعين من المتغيرات 
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  :المعالجات اإلحصائية

  .المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية -1

  .)One Way Anova(إختبار تحليل التباين األحادي -2

  .معادلة كرونباخ ألفا -3

  .T- testإختبار  -4

  .)Post Hoc Tests(إختبار  -5

   

  المتغيرات التابعة

  معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين

 المتغيرات المستقلة

 متغير المؤهل العلمي

 متغير المسمى الوظيفي

 متغير سنوات الخبرة

الدخل وضريبة موظفي ضريبة 

 القيمة المضافة

مأموري التقدير وفاحصي 

 وفقاً ألساليب التقدير

 وفقاً لطرق التحصيل

 وفقاً ألساليب التهرب الضريبي

 وفقاً للجزاءات الضريبية
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  التحليل اإلحصائي ونتائج الدراسة

 تحليل البيانات الشخصية في اإلستبانة): 14(جدول 

 النسبة المئوية التكرار    

 51.7 62 ضريبة الدخل  الدائرة الضريبية

 48.3 58 ضريبة القيمة المضافة  

 100.0 120 المجموع  

 84.2 101 متزوج  الحالة االجتماعية

 15 18 أعزب  

 0.8 1 أخرى  

 100.0 120  المجموع  

 26.7 32 سنة 30أقل من   العمر

 23.3 28  سنة40-30 من  

 31.7 38  سنة 50-40من   

 18.3  22 سنة 50أعلى من   

 100.0 120 المجموع  

  76.7 92 بكالوريوس  المؤهل العلمي
 14.2 17 دبلوم فما دون  

 9.2 11 ماجستير  

 100.0 120 المجموع  

 63.3 76 محاسبة  التخصص

 8.3 10 قتصادإ  

 17.5 21  إدارة  

  8.3 10 أخرى  
 100.0 120 المجموع  

يوضح الجدول المذكور أعاله قيمة التكرار لكل عنصر في اإلستبانة، ومن المالحظ أن 

هو قريب من عـدد المـوظفين فـي    ) 62(قيمة التكرار لعدد الموظفين في دائرة ضريبة الدخل

وهذا يسهل عملية التعرف على إجابات مختلفة للموظفين من حيث ) 58(ضريبة القيمة المضافة
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ومن المالحظ أيضاً أن أكبر قيمة للتكرار من الموظفين الذين تـم  ريبي، معوقات التحصيل الض

، وكذلك يتضح مـن  )موظف 38(وعددهم ) سنة 50-40(إستهدافهم هم من ضمن الفئة العمرية

) 92(خالل قيم التكرار المتعلقة بالمؤهل العلمي هم من حملة شهادة البكالوريوس وبلغ عـددهم  

موظـف حيـث أن   ) 76(ينة هم من تخصص المحاسبة وعددهمموظف، كما أن أغلب أفراد الع

موضوع الضريبة يتطلب خبرة محاسبية للعمل بها وإستخراج البيانات من األنظمة المحاسـبية  

  .للمكلفين وتحصيل الضرائب

 في اإلستبانة المسمى الوظيفيتحليل ): 15(جدول 

  ضريبة القيمة المضافة  ضريبة الدخل

 التكرار  المسمى الوظيفي
النسبة 
 المئوية

 التكرار  المسمى الوظيفي
النسبة 
 المئوية

 %77.6 45  فاحص حسابات %82.3 51  مأمور تقدير

 %15.5 9  رئيس قسم التدقيق %8.1 5  مدقق

  %6.9  4  مدير ضريبة قيمة مضافة %9.7 6  مدير ضريبة دخل
 %100.0 58  المجموع %100.0 62  المجموع

ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمة المضافة من يظهر هذا الجدول الفرق بين موظفي 

، حيث المسمى الوظيفي، والنسبة المئوية للعينة، وقيمة التكرار لكل مسمى وظيفي فـي العينـة  

ومن خالل تحليل النسبة المئوية لقيم التكرار تبين بأن أغلب أفراد العينة في دوائر ضريبة الدخل 

من أفراد العينة حيث أن عمـل  %) 82.3(نسبتهم وبلغت ) مأمور تقدير(هم ممن يحملون مسمى

هؤالء الموظفين يتركز على عملية التقدير الضريبي للملفات الضريبية بكافة جوانبها وهو مـا  

يساعد في التوصل إلى أهم معيقات التحصيل في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية، كما تبـين أن  

، )فاحص حسابات(فة هم ممن يحملون مسمى أغلب أفراد العينة في دوائر ضريبة القيمة المضا

من أفراد العينة حيث يتركز عمل هؤالء الموظفين على فحص الملفات %) 77.6(وبلغت نسبتهم 

الضريبية ألغراض ضريبة القيمة المضافة في جميع جوانبها مما يساعد على الوصـول علـى   

بة القيمة المضافة في دولة إجابات تتعلق بمعيقات التحصيل الضريبي التي تواجهها دوائر ضري

  .فلسطين
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  في اإلستبانة سنوات الخبرةتحليل  ):16(جدول 

 النسبة المئوية التكرار   

 21.7 26  سنوات 5أقل من   سنوات الخبرة

 25.8 31  سنوات 5-10من   

 16.7 20  سنة10-15 من  

 35.8 43  سنة15أكثر من   

 100.0 120  المجموع  

الفروق بين سنوات الخبرة، من حيث التكـرار، والنسـبة   من خالل هذا الجدول يتبين 

المئوية لكل منها، ومن المالحظ أن أعلى نسبة تكرار ألفراد العينة كانت مـن ضـمن الـذين    

، وهذا يمكن الباحـث مـن   %)34,8(وتشكل نسبة) سنة 15أكثر من (يمتلكون خبرة في العمل 

ريبية في التحصيل، كون اإلستبانة إستهدفت الوصول إلى أهم المعيقات التي تواجهها اإلدارة الض

  .الموظفين األعلى خبرة في مجال الضرائب

  ختبار االتساق الداخلي ألداة الدراسةإ): 17(جدول 

  معامل ألفا  عدد االسئلة  المجال

 0.795 16  المعوقات حسب اساليب التقدير

  0.881  19  المعوقات حسب طريقة التحصيل
  0.797  12  التهربالمعوقات حسب طريقة 

  0.9 8  المعوقات حسب الجزاءات الضريبية

من خالل الجدول أعاله، فقد تم تقسيم أسئلة اإلستبانة إلى أربعة مجموعات، وتم إعتماد 

، حيـث أن  سيتم اختبار االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ الفـا كل مجموعة كمتغير، و

وهو ما تم التوصل إليه من خالل تحليـل  %) 70(تقل عن النسبة المثلى لعامل ألفا يجب أن ال 

اإلتساق الداخلي لإلستبانه، كما يالحظ أن أهم المعوقات التي تم اإلجابة عنها في هذه الدراسـة  

تتمثل بالمعوقات وفقاً للجزاءات الضريبية، ثم المعوقات وفقاً لطرق التحصيل وثـم المعوقـات   

  .أساليب التقديرحسب التهرب الضريبي والمعوقات حسب 
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   معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين وفقاً ألساليب التقديرتحليل ): 18(جدول رقم 

فق الفقرة الرقم
موا
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1 

ــزام  ــة اللت ــد عالق ال يوج
ــرار  ــديم اإلق ــين بتق المكلف

أو تأخرهم بتقديمه الضريبي 
  .بالتحصيل الضريبي

8 33 7 51 21 1.24 2.63 16 

     17.5 42.5 5.8 27.5 6.7  النسبة المئوية 

2 

نقص المعلومـات المتعلقـة   
بدخل المكلف فـي اإلقـرار   

 .الضريبي وعدم شمولها

34 65 10 10 1 0.88 4.01 2  

     0.8 8.3 8.3 54.2 28.3  النسبة المئوية 

3 

الفعـال الـذي    غياب الدور
تمارســه اإلدارة الضــريبية 
لضريبة الدخل مـن خـالل   
المتابعه الدورية والمسـتمرة  

 .لإلقرارات الضريبية

33 52 18 17  0.99 3.84 5 

      14.2 15.0 43.3 27.5  النسبة المئوية 

4 

كثرة التعديالت التي تشـهدها  
التشريعات الضـريبية تـؤثر   
بشكل سـلبي علـى البيانـات    

في اإلقرار الضـريبي  المقدمة 
  .والتحصيل الضريبي

25 51 25 18 1 1.00 3.68 11 

    8. 15.0 20.8 42.5 20.8  النسبة المئوية 

5 

عدم التوسع في قبول اإلقـرار  
يؤدي إلى بـطء  ) 01(الضريبي

  .عملية التحصيل الضريبي
29 51 22 13 5 1.08 3.72 9 

    4.2 10.8 18.3 42.5 24.2  النسبة المئوية 

6 

جهــل المكلفــين بــالقوانين 
ــة  ــق عملي ــريبية يعي الض

 .التحصيل الضريبي

43 52 11 10 4 1.05 4.00 3 

    3.3 8.3 9.2 43.3 35.8  النسبة المئوية 
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7 

هنــاك مغــاالة فــي قيمــة 
التقديرات من قبل مـأموري  
ــي   ــدير فـــ التقـــ

تعيـق  ) 03,04(اإلشعارات
  .عملية التحصيل الضريبي

26 45 29 18 2 1.04 3.63 13 

    1.7 15.0 24.2 37.5 21.7  النسبة المئوية 

8 

يوجد بـطء وتقصـير فـي    
متابعــــة التقــــديرات 

من قبـل  ) 03،04(اإلدارية
 .اإلدارة الضريبية

17 62 28 12 1 .87 3.68 12 

    8. 10.0 23.3 51.7 14.2  النسبة المئوية 

9 

ــي  ــت ف ــرة الب ــول فت ط
اإلعتراضات المقدمـة مـن   

ــى   ــف عل ــدير المكل التق
  ).03,04(اإلدارية

23 63 24 10  .84 3.83 6 

     8.3 20.0 52.5 19.2  النسبة المئوية 

10 

) 07(عدم التوصل إلى إتفاق
نتيجة اإلعتراضات المقدمـة  
ــديرات   ــى التقــ علــ

، وتحويلها )03،04(اإلدارية
إلى المحكمة يؤدي إلى بطء 

  .عملية التحصيل الضريبي

21 63 22 13 1 .90 3.75 8 

    8. 10.8 18.3 52.5 17.5  النسبة المئوية 

11 

منح المدير صالحيات واسعه 
ــريبة   ــرض الض ــي ف ف

ــق ) 06,08(المقطوعــه يعي
  .عملية التحصيل

16 28 39 33 4 1.08 3.16 15 

    3.3 27.5 32.5 23.3 13.3  النسبة المئوية 

12 

إكتساب الضـريبة الصـفة   
القطعية لعدم تقديم إعتراض 

المحدد قانونـاً   خالل الموعد
على التقدير يؤدي إلى بـطء  

  .عملية التحصيل الضريبي

14 50 22 34  1.02 3.37 14 

     28.3 18.3 41.7  11.7  النسبة المئوية 



170 

13 

قيام المكلفين بدفع الكشـف  
ــوازن  ــر المت ــدوري غي ال
لضـريبة القيمـة المضــافة   
بالبنك يؤثر بشكل سلبي على 

  .التحصيل الضريبي

29 50 18 22 1 1.06 3.70 10 

    0.8 18.3 15.0 41.7 24.2  النسبة المئوية 

14 

عدم اإللتزام بتقديم الكشوفات 
الدوريــة ودفــع الضــريبة 
المطلوبة من قبل المكلفـين  

  .وعدم متابعتها

39 65 11 5  0.75 4.15 1 

     4.2 9.2 54.2 32.5  النسبة المئوية 

15 

عدم وجـود آليـة للـربط    
ــي  ــريحات اإللكترون لتص

ــفقاته   ــن ص ــف ع المكل
ومدخالته من خالل برنامجه 
ــامج  المحاســبي مــع البرن
الضريبي المستخدم في دوائر 
ضــريبة القيمــة المضــافة 
الفلسطينية تؤثر على عمليـة  

  .التحصيل الضريبي

37 58 13 9 3 0.97 3.98 
  
4 

    2.5 7.5 10.8 48.3 30.8  النسبة المئوية 

16 

 طول فترة المعارضة علـى 
اإلعالم والتقدير التي تقـوم  
بها لجنة المعارضـة تعيـق   

  .عملية التحصيل الضريبي

32 51 20 15 2 1.03 3.80 7 

    1.7 12.5 16.7 42.5 26.7  النسبة المئوية 

معوقـات التحصـيل   (يظهر الجدول أعاله تحليل أسئلة المجموعة األولى والتي تمثـل  

يظهر هذا الجدول الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ، حيث )الضريبي وفقاً ألساليب التقدير

ه أن قيمة اإلنحراف المعياري لجميع عالإلجابات العينة لكل سؤال، ويالحظ من خالل الجدول أ

حيـث   األسئلة للمجموعة األولى هي كبيرة، وهذا مؤشر على وجود إختالف في إجابات العينة،

 بتقـديم  المكلفين اللتزام عالقة يوجد ال(ل األولأن أعلى قيمة إنحراف معياري كانت في السؤا
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، وأقل قيمة إنحـراف  )1.14(، وبلغت)الضريبي بالتحصيل بتقديمه تأخرهم أو الضريبي اإلقرار

 الضـريبة  ودفـع  الدورية الكشوفات بتقديم اإللتزام عدم(معياري كانت في السؤال الرابع عشر

وهذا  ،)0.75(، وبلغت)الضريبي التحصيل عملية يعيق متابعتها وعدم المكلفين قبل من المطلوبة

يظهر هذا الجـدول ترتيـب   كما ابات على اإلسئلة في اإلستبانة، يقودنا إلى إستنتاج صدق اإلج

األسئلة من حيث قوتها باإلعتماد على عامل الوسط الحسابي، ومن خالل فحـص المجموعـة   

وى خمسة أسئلة تعتبـر مـن أهـم    ترتيب أعلى قيم للوسط حسابي والتي تبين أن أق تماألولى 

  :وتم األجابه عليها من أفراد العينة هي كالتالي معوقات التحصيل

عدم اإللتزام بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الضريبة المطلوبة من قبـل المكلفـين وعـدم     -1

  .متابعتها يعيق عملية التحصيل الضريبي

  .شمولها وعدم الضريبي اإلقرار في المكلف بدخل المتعلقة المعلومات نقص -2

  .الضريبية بالقوانين المكلفين جهل -3

 خـالل  مـن  ومدخالته صفقاته عن المكلف لتصريحات اإللكتروني للربط آلية وجود عدم -4

 المضـافة  القيمـة  ضـريبة  دوائـر  في المستخدم الضريبي البرنامج مع المحاسبي برنامجه

  .الفلسطينية

 الدورية المتابعه خالل من الدخل لضريبة الضريبية اإلدارة تمارسه الذي الفعال الدور غياب -5

   .الضريبية لإلقرارات والمستمرة

هناك إتفاق وإجماع من قبل معظم أفراد العينة على وجود هذه المشكلة، وهذا من المالحظ أن و 

  .يعزز اإلستنتاجات النهائية للرسالة
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  .فلسطين وفقاً لطرق التحصيلمعوقات التحصيل الضريبي في  تحليل ):19(جدول 

فق الفقرة الرقم
موا
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بش
 

فق
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ق 
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م
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ف 
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ا
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1 

عدم وجود تنسيق بين مأموري 
التقدير وقسم اإلقتطاعات فـي  
دوائر ضـريبة الـدخل فيمـا    

  .يتعلق باإلقتطاعات

18 47 24 24 7 3.38 1.14 19 

    5.8 20 20 39.2 15  النسبة المئوية 

2 

عدم إلتزام دافعي ثمن البضائع 
والسلع والخدمات بطلب شهادة 

  .الخصم بالمصدر من المورد
34 56 16 13 1 3.91 0.96 8 

    0.8 10.8 13.3 46.7 28.3  النسبة المئوية 

3 

قيام بعض المكلفين بالتالعـب  
بشهادة الخصم بالمصدر تؤثر 

علـى عمليـة    بشكل سـلبي 
  .الجباية

25 47 30 14 4 3.63 1.05 14 

    3.3 11.7 25 39.2 20.8  النسبة المئوية 

4 

تأخير توريد دفعات الخصـم  
بالمصدر يؤدي إلى بطء عملية 

 .التحصيل

28 65 14 10  3 3.88 0.95 10 

    2.5 8.3 11.7 54.2 23.3  النسبة المئوية 

5 

مجازفة مأمور التقـدير فـي   
مبلغ السلفية يؤثر علـى  تحديد 

  .عملية التحصيل الضريبي
22 51 22 24 1 3.58 1.03 15 

    0.8 20 18.3 42.5 18.3  النسبة المئوية 

6 

عـــدم تطبيـــق الفائـــدة 
علـى التقسـيط   ) %6(السنوية

حسب القرار بقانون ضـريبة  
 .الدخل

20  51 30 16 3 3.58 1  16 

 

  

  النسبة المئوية
  

16.7 42.5 25 13.3 2.5    
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7 

عدم وجود قسم خاص لدراسة 
طلبات التقسيط يـؤثر علـى   

  .عملية التحصيل الضريبي
23  47 24 23 3 3.53 1.08 18 

     2.5 19.2 20 39.2 19.2  النسبة المئوية 

8 

طول فترة إجراءات تحويـل  
الشيكات المرتجعة إلى القضاء 
و فترة تنفيذ الحكم القضـائي  
المتعلق بتحصـيل الشـيكات   

ــق  ــيل  يعي ــة التحص عملي
 .الضريبي

45  61 7 6 1 4.19 0.82 
 
1  

 

    0.8 5 5.8 50.8 37.5  النسبة المئوية 

9 

عدم وجود أقسـام متخصصـة   
ــة   ــه الدوري ــة والمتابع بالجباي
للشيكات في دوائر ضريبة الدخل 

  .الفرعية

29  39 25 25 2 3.57 1.12 17 

    1.7 20.8 20.8 32.5 24.2  النسبة المئوية 

10 

عدم وجود قرارات محكمة في 
ــق  ــة تعي ــايا المرفوع القض
التحصيل الضريبي لعدم وجود 

 .سوابق قانونية

43  50 17 9 1 4.04 0.94 4 

    0.8 7.5 14.2 41.7 35.8  النسبة المئوية 

11 

عدم رفع ملف القضية المختلـف  
عليها مع مأموري التقـدير إلـى   

  .المحكمة يعيق عملية الجباية
33  61 9 15 2 3.9 1  9 

    1.7 12.5 7.5 50.8 27.5  النسبة المئوية 

12 

التأخر في البت في القضـايا  
ــاكم   ــدى المح ــة ل المرفوع

  .الضريبية في فلسطين
49  50 14 5 2 4.16 0.91 2 

    1.7 4.2 11.7 41.7 40.8  النسبة المئوية 

13 

ال يوجد قسم خاص للتدقيق على 
إدخال فواتير المقاصة ومتابعتها، 
مما يسبب ضياع مبالغ ضـريبية  
كبيرة على الخزانة العامة للسلطة 

  .الفلسطينية

38  40 19 22 1 3.77 1.11 12 

    0.8 18.3 15.8 33.3 31.7  النسبة المئوية 
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14 

عدم وضوح وتعـديل نظـام   
بشأن الرسوم على المنتجـات  

  .المحلية المطبق في فلسطين
27  63 18 12 0 3.88 0.88 11 

    0 10 15 52.5 22.5  المئويةالنسبة  

15 

عدم وجود كادر كافي لفحص 
الملفات الضريبية مـن حيـث   
العدد والخبرة لحـل الملفـات   
ــة  الضــريبية لضــريبة القيم

  .المضافة وضريبة الدخل

37  58 11 12 2 3.97 0.98 6 

    1.7 10 9.2 48.3 30.8  النسبة المئوية 

16 

عدم تناسـب عـدد الملفـات    
عـدد مـأموري    الضريبية مع

  التقدير وفاحصي الحسابات
40  58 11 11 0 4.06 0.89 3 

    0 9.2 9.2 48.3 33.3  النسبة المئوية 

17 

المبالغة في إستخدام التسويات 
ــات   ــل الملف ــريبية لح الض
الضــريبية لضــريبة القيمــة 

  .المضافة وضريبة الدخل

29  51 22 17 1 3.75 1.01 13 

    0.8 14.2 18.3 42.5 24.2  النسبة المئوية 

18 

عدم وجـود منهجيـة علميـة    
ــات   ــي للملف ــص العين للفح
ــة  الضــريبية لضــريبة القيم

  .المضافة وضريبة الدخل

39  49 18 12 2 3.93 1.01 7 

    1.7 10 15 40.8 32.5  النسبة المئوية 

19 

عدم وجود آلية عمل واضحة 
ــب  ــع المكات ــدة لجمي وموح
الضــريبية والمؤسســات ذات 

  .العالقة

39  51 22 8 0 4.01 0.88 5 

    0 6.7 18.3 42.5 32.5  النسبة المئوية 

معوقـات التحصـيل   (يظهر الجدول أعاله تحليل أسئلة المجموعة الثانية والتي تمثـل  

، حيث يظهر هذا الجدول الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري )الضريبي وفقاً لطرق التحصيل

ه أن قيمة اإلنحراف المعياري لجميع عالمن خالل الجدول أإلجابات العينة لكل سؤال، ويالحظ 



175 

األسئلة للمجموعة الثانية هي كبيرة، وهذا مؤشر على وجود إختالف في إجابات العينة حيث أن 

 وقسم التقدير مأموري بين تنسيق وجود عدم(أعلى قيمة إنحراف معياري هي في السؤال األول

، كما أن أقل نسبة )1.14(، وبلغت )باإلقتطاعات يتعلق فيما الدخل ضريبة دوائر في اإلقتطاعات

طول فترة إجراءات تحويل الشـيكات المرتجعـة إلـى    (هي في السؤال الثامن إنحراف معياري

 )القضاء و فترة تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتحصيل الشيكات يعيق عملية التحصيل الضريبي

يظهـر  إلجابات على اإلسئلة في اإلستبانة، كما ووهذا يقودنا إلى إستنتاج صدق ا ،)0.8(وبلغت 

هذا الجدول ترتيب األسئلة من حيث قوتها باإلعتماد على عامل الوسط الحسابي، ومـن خـالل   

  :تم ترتيب أقوى خمسة أسئلة من حيث قيمة الوسط الحسابي كاآلتيفحص المجموعة الثانية 

 القضـائي  الحكـم  تنفيذ فترة و القضاء إلى المرتجعة الشيكات تحويل إجراءات فترة طول -1

  .الشيكات بتحصيل المتعلق

  .فلسطين في الضريبية المحاكم لدى المرفوعة القضايا في البت في التأخر -2

  .الحسابات وفاحصي التقدير مأموري عدد مع الضريبية الملفات عدد تناسب عدم -3

 وجـود  لعـدم  الضـريبي  التحصيل تعيق المرفوعة القضايا في محكمة قرارات وجود عدم -4

  .قانونية سوابق

  .العالقة ذات والمؤسسات الضريبية المكاتب لجميع وموحدة واضحة عمل آلية وجود عدم -5

هناك إتفاق وإجماع من قبل معظم أفراد العينة على وجود هذه المشكلة، وهذا  ومن المالحظ أن 

  .يعزز اإلستنتاجات النهائية للرسالة
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  معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين وفقاً ألساليب التهرب الضريبيتحليل  ):20(جدول 

فق الفقرة  الرقم
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1 

يساعد إرتفاع النسب الضـريبية  
المفروضه على السلع المتداولـة  
فــي فلســطين علــى التهــرب 
ــيلة   ــل الحص ــريبي وتقلي الض

  .الضريبية

31 52 16 21 0 3.78 1.02 
  
12 

    0 17.5 13.3 43.3 25.8  النسبة المئوية 

2 

يؤدي عدم وجود رقابة علـى  
البرامج المحاسبية المسـتخدمة  
من قبل المكلفين إلـى زيـادة   

  .ظاهرة التهرب الضريبي

47 55 10 7  1 4.17 0.87 
  
6 

    0.8 5.8 8.3 45.8 39.2  النسبة المئوية 

3 

ــراءات   ــد اإلج ــا زاد تعقي كلم
لتحصيل الضرائب كلما أدى ذلك 

  .لزيادة التهرب الضريبي
42  61 9  7  1 4.13 0.85 8 

    0.8 5.8 7.5 50.8 35.0  النسبة المئوية 

4 

إنخفاض الوعي الضريبي لـدى  
المكلفين، وعدم قناعتهم بأن مـا  
يتم دفعه للدولة من ضرائب يعود 

  .عليهم بالنفع العام

58  49 7  5  1 4.32 0.83 3 

    0.8 4.2 5.8  40.8 48.3  النسبة المئوية 

5 

عدم وجود نظام أرشفة إلكترونية 
للملفات الضريبية يزيد من عملية 
التهرب الضريبي ويؤثر بشـكل  

 .سلبي على الحصيلة الضريبية

42  63 7 6 2 4.14 0.86 7 

    1.7 5.0 5.8 52.5 35.0  النسبة المئوية 

6 

غيــاب الــدور الفعــال لمهنــة 
المحاسبة والمراجعة، يساعد على 
إنتشار ظاهرة التهرب الضريبي 

  .وتخفيض الجباية

43  63 9 5  4.20 0.75 5 

     4.2 7.5 52.5 35.8  النسبة المئوية 
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7 

قيام بعض التجـار بتمزيـق   
فواتير المقاصة يعتبـر مـن   
ــرب   ــاهر الته ــر مظ أخط

ويؤدي إلى خفـض  الضريبي 
 .الحصيلة الضريبية

78  33 9 0 0 4.58 0.63 1 

    0  0 7.5 27.5 65.0  النسبة المئوية 

8  

عدم وجـود ضـبط لتزويـر    
فواتير المقاصة، يؤثر بشـكل  
ــيل    ــى التحص ــلبي عل س

 .الضريبي

57  49 9 4 1 4.31 0.82 4 

    0.8 3.3 7.5 40.8 47.5  النسبة المئوية 

9 

الـدخل  التهرب من ضـريبة  
ــور   ــب واألج ــى الروات عل
والمكآفــات للحصــول علــى 

  .عمالة بتكلفة أقل

46  53 12 7 2 4.12 0.93 

  
9 

  

    1.7 5.8 10.0 44.2 38.3  النسبة المئوية 

10 

عدم منح فاحصي الحسـابات  
ومأموري التقدير لصالحياتهم 
الواردة في قـانون ضـريبة   
الدخل والنظام بشأن الرسـوم  

  .المحليةعلى المنتجات 

39  52 19 10  4.00 0.91 11 

     8.3 15.8 43.3 32.5  النسبة المئوية 

11 

بنسبة ) P(بيع فواتير المقاصة
مئوية ربحية معينة دون وجود 
صفقة حقيقية يؤثر بشكل سلبي 

  .على عملية الجباية

34 65 20 1  4.10 0.69 10 

     0.8 16.7 54.2 28.3  النسبة المئوية 

12 

اإلحتالل اإلسرائيلي، وعـدم  
وجود سيطرة علـى المعـابر   
والحدود والبضاعة التي تدخل 
إلى المستوطنات تشـكل أهـم   
معيقات التحصيل الضريبي في 

  .فلسطين

72 37 8 2 1 4.48 0.77 2 

    0.8 1.7 6.7 30.8 60.0  النسبة المئوية 
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معوقـات التحصـيل   (تمثـل  يظهر الجدول أعاله تحليل أسئلة المجموعة الثالثة والتي 

، حيث يظهر هذا الجدول الوسط الحسابي واإلنحراف )الضريبي وفقاً ألساليب التهرب الضريبي

المعياري إلجابات العينة لكل سؤال، ويالحظ من خالل الجـدول أعـاله أن قيمـة اإلنحـراف     

معياري هـي   المعياري لجميع األسئلة للمجموعة الثالثة هي كبيرة، حيث أن أعلى قيمة إنحراف

 فلسـطين  في المتداولة السلع على المفروضه الضريبية النسب إرتفاع يساعد(في السؤال األول

، وكذلك فإن أقل قيمة إنحراف )1.02(، وبلغت)الضريبية الحصيلة وتقليل الضريبي التهرب على

 أخطـر  مـن  يعتبـر  المقاصة فواتير بتمزيق التجار بعض قيام(معياري هي في السؤال السابع

وهذا مؤشر ، )0.63(، وبلغت )الضريبية الحصيلة خفض إلى ويؤدي الضريبي التهرب مظاهر

على وجود إختالف في إجابات العينة، وهذا يقودنا إلى إستنتاج صدق اإلجابات على اإلسئلة في 

  .اإلستبانة

يظهر هذا الجدول ترتيب األسئلة من حيث قوتها باإلعتماد على عامـل الوسـط   كما و

تم تريب أقوى خمسة أسئلة مـن قيمـة الوسـط    الحسابي، ومن خالل فحص المجموعة الثالثة 

  :الحسابي كاآلتي

قيام بعض التجار بتمزيق فواتير المقاصة يعتبر من أخطر مظاهر التهرب الضريبي ويؤدي  -1

  .إلى خفض الحصيلة الضريبية

 إلـى  تدخل التي والبضاعة والحدود المعابر على سيطرة وجود وعدم اإلسرائيلي، اإلحتالل -2

  .المستوطنات

 ضـرائب  من للدولة دفعه يتم ما بأن قناعتهم وعدم المكلفين، لدى الضريبي الوعي نخفاض -3

  .العام بالنفع عليهم يعود

  .المقاصة فواتير لتزوير ضبط وجود عدم -4

 الضريبي التهرب ظاهرة إنتشار على يساعد والمراجعة، المحاسبة لمهنة الفعال الدور غياب -5

  .الجباية وتخفيض

هناك إتفاق وإجماع من قبل معظم أفراد العينة على وجود هذه المشكلة،  كما ويالحظ أن

  .وهذا يعزز اإلستنتاجات النهائية للرسالة
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معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين وفقاً للجزاءات الضـريبية التـي   تحليل  ):21(جدول 
  تكفل إستيفاء الدين الضريبي

فق الفقرة الرقم
موا

 
دة

بش
 

فق
موا

 

ايد
مح

  

ر 
غي

فق
موا

 

 

ير
غ

 
دة

بش
ق 

واف
م

 

بي
سا

لح
ط ا

وس
ال

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

يب
رت

الت
  

1 

عدم توفر عنصر السـرعه فـي   
تطبيق عقوبة المنع مـن السـفر   
والحجز التحفظي والتنفيذي يعيق 

  .عملية التحصيل الضريبي

57 50 7 5  1 4.31 0.83 3 

    0.8 4.2 5.8 41.7 47.5  النسبة المئوية 

2 
التنفيذي فـي  عدم فعالية الجهاز 

  .تحصيل األموال األميرية
53 57 7 2  1 4.33 0.74 2 

    0.8 1.7 5.8  47.5 44.2  النسبة المئوية 

3 

عدم تطبيق عقوبات رادعه على 
التهرب من دفع الضريبة أو عند 
ظهور دخل آخر غير مصـرح  
عنه وإكتشـافه وعـدم مناسـبة    
ــرب    ــم الته ــات لحج الغرام

 .الضريبي

57 58 2  2  1 4.40 0.69 1 

    0.8 1.7 1.7 48.3 47.5  النسبة المئوية 

4 

عقوبة الحبس الواردة في القرار 
بقانون ضريبة الدخل ونظام بشأن 
الرسوم على المنتجات المحلية ال 
تشكل رادع للمكلفين المتهـربين  
من دفع الضريبة وبالتالي يـؤدي  

  .ذلك لتخفيض الحصيلة الضريبية

43 49 13 12 3 3.98 1.05 8 

    2.5 10.0 10.8 40.8 35.8  النسبة المئوية 

5 

عدم تفعيل الغرامات والعقوبات على 
المتخلفين من إقتطاع ضريبة الخصم 
بالمصدر واألقساط غيـر المسـددة   

  .يقلل من عملية الجباية

53 54 7 4 2 4.27 0.85 5 

    1.7 3.3 5.8 45.0 44.2  النسبة المئوية 
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6 

والفوائـد  عدم تطبيق الغرامـات  
على األقساط غيـر المسـددة أو   

 .المتعثرة في ضريبة الدخل

49 56 10 3 2 4.23 0.83 6 

    1.7 2.5 8.3 46.7 40.8  النسبة المئوية 

7 

عدم فرض فوائد على التأخير في 
تقــديم الكشــوف الدوريــة   
واإلقــرارات الضــريبية يعيــق 

  .عملية التحصيل الضريبي

40 57 12 9 2 4.03 0.94  7 

    1.7 7.5 10.0 47.5 33.3  النسبة المئوية 

8 

عدم وجود عدالـة فـي تطبيـق    
العقوبات الضريبية على المكلفين 

  .يخفض من تحصيل الضريبة
54 51 9 5 1 4.27 0.84 4 

    0.8 4.2 7.5 42.5 45.0  النسبة المئوية 

التحصـيل  معوقـات  (يظهر الجدول أعاله تحليل أسئلة المجموعة الرابعة والتي تمثل 

، حيث يظهر )الضريبي في فلسطين وفقاً للجزاءات الضريبية التي تكفل إستيفاء الدين الضريبي

هذا الجدول الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري إلجابات العينة لكل سؤال، ويالحظ من خالل 

حيـث   الجدول أعاله أن قيمة اإلنحراف المعياري لجميع األسئلة للمجموعة الرابعة هي كبيرة،

 بقـانون  القـرار  في الواردة الحبس عقوبة(كانت أعلى قيمة إنحراف معياري في السؤال الرابع

 من المتهربين للمكلفين رادع تشكل ال المحلية المنتجات على الرسوم بشأن ونظام الدخل ضريبة

، وأدنـى قيمـة   )1.05(، وبلغت)الضريبية الحصيلة لتخفيض ذلك يؤدي وبالتالي الضريبة دفع

 دفـع  مـن  التهـرب  على رادعه عقوبات تطبيق عدم(حراف معياري كانت في السؤال الثالثإن

 لحجـم  الغرامـات  مناسبة وعدم وإكتشافه عنه مصرح غير آخر دخل ظهور عند أو الضريبة

، وهذا مؤشر على وجود إختالف في إجابات العينة، وهـذا  )0.69(وبلغت ) الضريبي التهرب

يظهر هذا الجدول ترتيـب  ، كما واإلجابات على اإلسئلة في اإلستبانةيقودنا إلى إستنتاج صدق 

األسئلة من حيث قوتها باإلعتماد على عامل الوسط الحسابي، ومن خالل فحـص المجموعـة   

  :، فقد تم ترتيب أعلى خمسة أسئلة من حيث قيم الوسط الحسابي كالتاليالرابعة

 غيـر  آخـر  دخل ظهور عند أو لضريبةا دفع من التهرب على رادعه عقوبات تطبيق عدم -1

  .الضريبي التهرب لحجم الغرامات مناسبة وعدم وإكتشافه عنه مصرح
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  .األميرية األموال تحصيل في التنفيذي الجهاز فعالية عدم -2

  .والتنفيذي التحفظي والحجز السفر من المنع عقوبة تطبيق في السرعه عنصر توفر عدم -3

  .المكلفين على الضريبية العقوبات تطبيق في عدالة وجود عدم -4 

 بالمصـدر  الخصـم  ضـريبة  إقتطـاع  من المتخلفين على والعقوبات الغرامات تفعيل عدم -5

  .المسددة غير واألقساط

ن هناك إتفاق وإجماع من قبل معظم أفراد العينة على وجود هذه المشكلة، وكذلك من المالحظ أ 

  .وهذا يعزز اإلستنتاجات النهائية للرسالة

 المؤشرات االحصائية لمتغير متوسط كل بعد من ابعاد الدراسة): 22(جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي أعلى قيمة أقل قيمة عدد المفردات 

 0.49 3.68 5.00 2.38 120 أساليب التقدير

 0.56 3.83  5.00 2.00 120 طرق التحصيل

 0.46 4.19 5.00 2.33 120 أساليب التهرب

 0.65 4.23 5.00 1.00 120 الجزاءات الضريبية

يبين هذا الجدول المؤشرات اإلحصائية لكل متغير في المجموعات السابقة، حيث يبـين  

أسـاليب  (أقل قيمة لكل متغير، ومن المالحظ أن أقل قيمة للمتغيرات معوقات التحصيل حسـب 

، أما المتغير معوقـات  )2.38-2(بينهي تتراوح ما ) التقدير، طرق التحصيل، أساليب التهرب

، كما وتم إدراج معامل الوسـط  )1(فإن أقل قيمة تساوي) الجزاءات الضريبية(التحصيل حسب

ومـن  ، الحسابي لكل متغير من المتغيرات األربعة إضافة إلى اإلنحراف المعياري لكـل منهـا  

ي تتعلـق بمعوقـات   من حيث قيمة الوسط الحسابي هالمالحظ أن أقوى أسئلة بين المجموعات 

التحصيل وفقاً للجزاءات الضريبية، وكذلك فإن أعلى قيمـة لإلنحـراف المعيـاري إلجابـات     

   .الموظفين هي فيما يتعلق بمعوقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل
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  ونتائجها الفرضياتمناقشة 

فـي  ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية": الفرضية األولى -1

معوقات تحصيل الدين الضريبي من وجهة نظر موظفي الضـرائب تعـزى لمتغيـر المؤهـل     

  ."العلمي

بسبب  )One Way Anova(ليل األحاديمن أجل فحص هذه الفرضية تم إستخدام التح

  .وجود أكثر من متغيرين

  .للفرضية األولى )One Way Anova( األحادي تحليل التبايننتائج ): 23(جدول 

 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

F 

درجة 
 المعنوية

  القرار

متغير 

اساليب 

 التقدير

بين 
 المجموعات

0.622 2 0.311 1.29 0.279 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

28.207 117 0.241 
  

 

 119 28.828 المجموع
    

 

متغير طرق 

 التحصيل

بين 
 المجموعات

0.407  2 0.204 0.65 0.525 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

36.718 117 0.314 
  

 

 119 37.126 المجموع
    

 

متغير 
اساليب 
التهرب 

 الضريبي

بين 
 المجموعات

0.469  2 0.234 1.09 0.34 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

25.167 117 0.215 
  

 

 119 25.636 المجموع
     

 

متغير 
الجزاءات 
 الضريبية

بين 
 المجموعات

0.644  2 0.322 0.75 0.475 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

50.281 117 0.43 
  

 

 119 50.925 المجموع
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  تيجة الفرضية األولىن

" والتي تنص على أنـه   من خالل الجدول أعاله، تم التوصل إلى قبول الفرضية األولى

في معوقات التحصيل تعزي لمتغير المؤهـل  ) 0.05=∞(اليوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

، حيث أنه ال يوجد العلمي، حيث أنه قد تم تقسيم معوقات التحصيل إلى أربعة متغيرات وفحصها

التقدير  في معوقات التحصيل الضريبي حسب أساليب) 0.05=∞(فروق ذات داللة إحصائية عند

) 0.279(في الدوائر الضريبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغ مستوى الداللة المعنويـة 

في  )0.05=∞(، وكذلك فإنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند)0.05=∞(وهو أكبر من

معوقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل تعزى لمتغير المؤهل العلمي وذلك ألن مستوى الداللـة  

، وال يوجد عالقـة عالقـة ذات داللـة    )0.05=∞(وهو أكبر من) 0.525(المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصيل وفقاً ألساليب التهرب الضريبي تعزي لمتغيـر  ) 0.05=∞(إحصائية عند 

، كمـا  )0.05=∞(وهو أكبر من ) 0.34(المؤهل العلمي ألن مستوى الداللة المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصيل وفقا ) 0.05=∞(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وال يوجد عالقة 

لهـا  للجزاءات الضريبية تعزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي، ألن مسـتوى الداللـة المعنويـة       

  ).0.05=∞(وهو أكبر من ) 0.475(يساوي

  تعليق على نتيجة الفرضية األولى

وجد عالقة ذات داللة إحصـائية فـي   يالحظ من نتيجة إختبار الفرضية األولى بأنه ال ت

معوقات التحصيل الضريبي من حيث المؤهل العلمي الذين أغلبهم مـن حملـة البكـالوريوس،    

وبالتالي فإن هناك إجماع بوجود معيقات للتحصيل تؤدي إلى تخفيض حق اإلدارة من اإليرادات 

ر المعيقات حسب طـرق  الضريبية ومن خالل التحليل نجد أن أهم هذه المعيقات ما يعزي لمتغي

، وبالتالي يمكن إستنتاج أهم معيقات التحصيل من وجهة نظر )0.525=درجة معنوية(التحصيل

  : موظفي الضرائب تعزى لمتغير المؤهل العلمي بالنقاط اآلتية

 القضـائي  الحكـم  تنفيذ فترة و القضاء إلى المرتجعة الشيكات تحويل إجراءات فترة طول -1

  .الشيكات بتحصيل المتعلق
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  .فلسطين في الضريبية المحاكم لدى المرفوعة القضايا في البت في التأخر -2

  .الحسابات وفاحصي التقدير مأموري عدد مع الضريبية الملفات عدد تناسب عدم -3

وعليه ال بد لإلدارة الضريبية من وضع اإلستراتيجيات المناسـبة للتقليـل مـن هـذه     

قضاء ضريبي مستقل ومختص بالنظر في القضايا الضـريبية،  المعيقات، وذلك من خالل إيجاد 

إضافة العمل على تفعيل دور المحاكم الضريبية والتي تلعب الدور األساسي في حل المنازعات 

الضريبية التي تقع بين المكلفين واإلدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى 

اسب مع عدد الملفات الضريبية وذلك يساعد على سرعة حـل  توفير عدد كاف من الموظفين يتن

  .هذه الملفات وسرعة تحصيل الضريبة وتوريدها للخزانة العامة

فـي  ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية": الفرضية الثانية -2

سـمى  معوقات تحصيل الدين الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب تعـزى لمتغيـر الم  

  ."الوظيفي

ن أسيتم تقسيم عينة الدراسة الى عينتين منفصلتين حيـث   لغرض اختبار هذه الفرضيةو

المسمى الوظيفي في دائرة ضريبة الدخل يختلف عن المسمى الوظيفي في دائرة ضريبة القيمـة  

بسبب وجـود أكثـر مـن     )One Way Anova(وقد تم إستخدام التحليل األحادي، المضافة

  .متغيرين
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للفرضية الثانية بإسـتخدام   )One Way Anova(األحادي التباين تحليلنتائج ): 24(جدول 
  .عينة موظفي ضريبة الدخل

  )62=ن(عينة ضريبة الدخل 

 

مجموع 

  المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 F قيمة

درجة 

 المعنوية
  القرار

متغير 

اساليب 

 التقدير

 0.98 0.02 0.005 2 0.01 بين المجموعات
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

14.47 59 0.245    

       61  14.48 المجموع

متغير 

طرق 

 التحصيل

 0.60 0.52 0.113 2 0.23 بين المجموعات
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

12.78 59 0.217    

       61 13.00 المجموع

متغير 

اساليب 

التهرب 

 الضريبي

 0.40 0.93 0.149 2 0.30 المجموعاتبين 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
  المجموعات

9.40 59 0.159     

       61 9.69 المجموع

متغير 

الجزاءات 

 الضريبية

 0.52 0.66 0.244 2 0.49 بين المجموعات
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

21.90 59 0.371     

     61 22.39 المجموع

  الثانية لعينة موظفي ضريبة الدخلنتيجة الفرضية 

" من خالل الجدول أعاله، تم التوصل إلى قبول الفرضية الثانية والتي تنص على أنـه  

في معوقات التحصيل تعزي لمتغير المسمى ) 0.05=∞(اليوجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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الفرضية بتقسيم معوقات التحصـيل  الوظيفي لموظفي ضريبة الدخل، حيث أنه قد تم فحص هذه 

في معوقـات  ) 0.05=∞(إلى أربعة متغيرات، حيث أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

التحصيل الضريبي حسب أساليب التقدير في الدوائر الضريبية تعزى لمتغير المسمى الـوظيفي  

، )0.05=∞(مـن  وهو أكبـر ) 0.98(لموظفي ضريبة الدخل حيث بلغ مستوى الداللة المعنوية

في معوقات التحصـيل وفقـاً    )0.05=∞(وكذلك فإنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند

لطرق التحصيل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لموظفي ضريبة الدخل وذلك ألن مستوى الداللة 

، وال يوجـد عالقـة عالقـة ذات داللـة     )0.05=∞(منوهو أكبر ) 0.60(المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصيل وفقاً ألساليب التهرب الضريبي تعزي لمتغيـر  ) 0.05=∞(إحصائية عند 

وهـو  ) 0.40(المسمى الوظيفي لموظفي ضريبة الدخل ألن مستوى الداللة المعنوية لها يساوي

) 0.05=∞(، كما وال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05=∞(أكبر من 

حصيل وفقا للجزاءات الضريبية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لموظفي ضريبة في معوقات الت

  .)0.05=∞(وهو أكبر من ) 0.52(الدخل، ألن مستوى الداللة المعنوية لها يساوي
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للفرضية الثانية بإستخدام عينـة   )One Way Anova(التحليل األحادينتائج ): 25(جدول 
  .موظفي ضريبة القيمة المضافة

  )58=ن(الضريبة المضافة عينة 

 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة
F 

درجة 

 المعنوية
  القرار

متغير 

اساليب 

 التقدير

بين 
 المجموعات

0.244 2 0.122 0.55  0.58  
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

12.185 55 0.222    

       57 12.43 المجموع

متغير 

طرق 

 التحصيل

بين 
 المجموعات

0.207 2 0.104 0.26 0.77 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

21.582 55 0.392    

       57 21.79 المجموع

متغير 

اساليب 

التهرب 

 الضريبي

بين 
 المجموعات

0.269 2 0.134 0.51 0.61 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
  المجموعات

14.568 55 0.265    

       57 14.837 المجموع

متغير 

الجزاءات 

 الضريبية

بين 
 المجموعات

2.233 2 1.116 2.35 0.11 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

26.18 55 0.476    

     57 28.413 المجموع

  عينة موظفي ضريبة القيمة المضافةنتيجة الفرضية الثانية ل

" الفرضية الثانية والتي تنص على أنـه  من خالل الجدول أعاله، تم التوصل إلى قبول 

في معوقات التحصيل تعزي لمتغير المسمى ) 0.05=∞(اليوجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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الوظيفي لموظفي ضريبة القيمة المضافة، حيث أنه قد تم فحص هذه الفرضية بتقسيم معوقـات  

في ) 0.05=∞(إحصائية عندالتحصيل إلى أربعة متغيرات، حيث أنه ال يوجد فروق ذات داللة 

معوقات التحصيل الضريبي حسب أساليب التقدير في الدوائر الضريبية تعزى لمتغير المسـمى  

 وهو أكبر من) 0.58(الوظيفي لموظفي ضريبة القيمة المضافة حيث بلغ مستوى الداللة المعنوية

ـ  )0.05=∞(، وكذلك فإنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند)0.05=∞( ي معوقـات  ف

التحصيل وفقاً لطرق التحصيل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لموظفي ضريبة القيمة المضـافة  

، وال يوجد عالقة )0.05=∞(وهو أكبر من) 0.77(وذلك ألن مستوى الداللة المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصـيل وفقـاً ألسـاليب التهـرب     ) 0.05=∞(عالقة ذات داللة إحصائية عند 

بي تعزي لمتغير المسمى الوظيفي لموظفي ضريبة القيمة المضافة ألن مسـتوى الداللـة   الضري

، كما وال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية )0.05=∞(وهو أكبر من ) 0.61(المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصيل وفقا للجزاءات الضريبية تعزى لمتغيـر  ) 0.05=∞(عند مستوى الداللة 

موظفي ضـريبة القيمـة المضـافة، ألن مسـتوى الداللـة المعنويـة لهـا        المسمى الوظيفي ل

  ).0.05=∞(وهو أكبر من ) 0.11(يساوي

  تعليق على نتيجة الفرضية الثانيةال

يالحظ من خالل التحليل اإلحصائي لهذه الفرضية عدم وجـود فروقـات ذات داللـة    

إحصائية في إجابات كل من موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمـة المضـافة علـى    

وفقاً ألسـاليب التقـدير وطـرق    إختالف مسمياتهم الوظيفية حول معيقات التحصيل الضريبي 

الضريبية، وبالتالي ال بد من معالجة هـذه المعيقـات    التحصيل والتهرب الضريبي والجزاءات

ووضع السبل لمعالجتها والنهوض باألداء الضريبي لإلدارة الضريبية بما يكفل حقها في إستيفاء 

  : الدين الضريبي، ومن أهم هذه الطرق ما يلي

 ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبـل اإلدارة الضـريبية لإلقـرارات الضـريبية     -1

والتقديرات الضريبية، وذلك من خالل تفعيل دور التدقيق الداخلي على المكاتـب الفرعيـة   

 .للدوائر الضريبية، ومتابعة تحصيل التقديرات الضريبية من قبل موظفي الضرائب
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تفعيل قانون تحصيل األموال األميرية وتطبيق أحكامه، ومنح الدائرة الضريبية الصـالحية   -2

  .دون اللجوء للقضاء لتطبيق هذا القانون

وضع إطار محاسبي جديد للضريبة على القيمة المضافة باإلستناد على تشريع واضح خال  -3

  .من الغموض

تشديد الرقابة على البرامج المحاسبية التي يستخدمها المكلفين من خـالل مـنح الـرخص     -4

  .إلستخدامها، مع ضرورة ربطها مع البرنامج الضريبي للسلطة الفلسطينية

ضرورة إستخدام نظام األرشفة اإللكترونية لحفظ الملفات الضـريبية للمكلفـين وتسـهيل     -5

  .الرجوع لها عند دراستها

تعزيز الدور الفعال لمهنة المحاسبة والتدقيق وتشديد العقوبات على المتهـربين مـن دفـع     -6

  .الضرائب

بية، وذلك من خالل توفير يجب تفعيل الجزاءات الضريبية المفروضة بحكم القوانين الضري -7

المنع من السفر والحجز التحفظي والتنفيذي علـى المكلفـين    عنصر السرعة لتطبيق عقوبة

 .الذين إستحق عليهم الدين الضريبي بشكل أساسي

فـي  ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية" :الفرضية الثالثة -3

وجهة نظر موظفي الضـرائب تعـزى لمتغيـر سـنوات     معوقات تحصيل الدين الضريبي من 

  ."الخبرة

بسبب  )One Way Anova(من أجل فحص هذه الفرضية تم إستخدام التحليل األحادي

  .وجود أكثر من متغيرين
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  .للفرضية الثالثة )One Way Anova( األحادي تحليل التبايننتائج ): 26(جدول 

 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 F  قيمة

درجة 

 المعنوية
  القرار

متغير 

اساليب 

 التقدير

بين 
 المجموعات

0.677 3 0.226 0.93 0.428 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

28.151 116 0.243    

      119 28.828 المجموع

متغير 

طرق 

 التحصيل

بين 
 المجموعات

2.824 3 0.941 3.184 0.027 
الفرضية  نرفض

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

34.301 116 0.296    

      119 37.126 المجموع

متغير 

اساليب 

التهرب 

 الضريبي

بين 
 المجموعات

1.486 3 0.495 2.379 0.073 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

24.15 116 0.208    

      119 25.636 المجموع

متغير 

الجزاءات 

 الضريبية

بين 
 المجموعات

2.882 3 0.961 2.32 0.079 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

48.043 116 0.414    

     119 50.925 المجموع

  نتيجة الفرضية الثالثة

من خالل الجدول أعاله، تم التوصل إلى قبول الفرضية الثالثة لبعض متغيرات معوقات 

اليوجد فـروق ذات  " وتنص هذه الفرضية على أنه التحصيل ورفض جزء من هذه المتغيرات 

في معوقات التحصيل تعزي لمتغير سنوات الخبرة، حيث أنه ال ) 0.05=∞(داللة إحصائية عند

في معوقات التحصيل الضريبي حسب أساليب ) 0.05=∞(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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 ث بلغ مستوى الداللـة المعنويـة  حيسنوات الخبرة التقدير في الدوائر الضريبية تعزى لمتغير 

فـي  ) 0.05=∞(وال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند  ،)0.05=∞(وهو أكبر من) 0.428(

ألن مسـتوى   سنوات الخبـرة معوقات التحصيل وفقاً ألساليب التهرب الضريبي تعزي لمتغير 

عالقة ذات داللة ، كما وال يوجد )0.05=∞(وهو أكبر من ) 0.073(الداللة المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصيل وفقا للجزاءات الضريبية تعزى ) 0.05=∞(إحصائية عند مستوى الداللة 

وهـو أكبـر مـن    ) 0.079(ألن مستوى الداللة المعنوية لهـا يسـاوي  سنوات الخبرة لمتغير 

)∞=0.05.(  

جـد  فإنـه يو أما بالنسبة لمعوقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل وفقاً لهذه الفرضـية  

في معوقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل تعزى  )0.05=∞(فروقات ذات داللة إحصائية عند

وهـو أقـل   ) 0.027(لمتغير سنوات الخبرة وذلك ألن مستوى الداللة المعنويـة لهـا يسـاوي   

) Post Hoc Tests(فقد تم إستخدام إختبار ولمعرفة سبب رفض هذه الفرضية )0.05=∞(من

  :ما يمثلة الجدول اآلتي لمعرفة سبب الرفض وهو
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  .)Post Hoc Tests( نتائج إختبار): 27(جدول 

المتغير 

 التابع

سنوات 

 )I( الخبرة
  )L( سنوات الخبرة

الفرق في 

 )I-L=( المتوسط

الخطأ 

 المعياي

مستوى 

 المعنوية
  القرار

طرق 
 التحصيل

 5أقل من 
  ةسن

 نعم 945. 14461. 08868.  ةسن 5-10من 

 نعم 273. 16173. 32126.-  سنة 10-15من 

 نعم 880. 13509. 11063.  سنة 15اعلى من 

 5-10من
  ةسن

 نعم 945. 14461. 08868.- سنوات5أقل من 

 نعم 081. 15596. 40993.- سنة 10-15من 

 نعم 999. 12812. 02195.  سنة 15اعلى من 

-15من 

  سنة 10

 نعم 273. 16173. 32126.  ةسن 5أقل من 

 نعم 081. 15596. 40993.  ةسن 5-10 من

 ال 039. 14718. 43188.  سنة 15اعلى من 

أعلى من 
 سنة 15

 نعم 880. 13509. 11063.- ةسن 5 أقل من

 نعم 999. 12812. 02195.-  ةسن 5-10من 

  ال 039. 14718. 43188.- سنة 10-15من 

عالقة ذات داللة إحصـائية  ال توجد (من خالل الجدول أعاله فإن سبب رفض الفرضية

في معوقات تحصيل الدين الضريبي وفقاً لطرق التحصيل تعزى ) 0.05=∞(عند مستوى معنوية

، )سنة 15سنة وأعلى من 15أقل من (هو يعود إلى اإلرتباط بين الفئتين ) لمتغير سنوات الخبرة

ه فإنه تم رفض وعلي) 0.05=∞(وهو أقل من ) 0.039(حيث أن مستوى الداللة المعنوية يساوي

هذه الفرضية وبالتالي نستنتج من ذلك أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة   

في معوقات تحصيل الدين الضريبي وفقاً لطرق التحصيل يعـزى لمتغيـر   ) 0.05=∞( معنوية

  ).سنة 15أعلى من (و )سنة 15-10من (سنوات الخبرة للفئتين

  الثالثةالتعليق على نتيجة الفرضية 

من خالل التحليل اإلحصائي للفرضية الثالثة تبين عـدم وجـود فروقـات ذات داللـة     

إحصائية في إجابات كل من موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمـة المضـافة علـى    

إختالف سنوات خبراتهم بالنسبة لمعيقات التحصيل وفقاً لكل مـن طـرق التقـدير، والتهـرب     
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يبية، ومن هنا يمكن إستنتاج أن اإلدارة الضريبية في فلسطين تعاني الضريبي، والجزاءات الضر

، ومن أهـم  وفقاً لهذه الفئة من العديد من المعيقات التي تحول دون وجود وظيفة تحصيل فعالة

  :هذه المعيقات ما يلي

عدم اإللتزام بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الضريبة المطلوبة من قبـل المكلفـين وعـدم     -1

 .عتها يعيق عملية التحصيل الضريبيمتاب

قيام بعض التجار بتمزيق فواتير المقاصة يعتبر من أخطر مظاهر التهرب الضريبي ويؤدي  -2

 .إلى خفض الحصيلة الضريبية

 غيـر  آخـر  دخل ظهور عند أو الضريبة دفع من التهرب على رادعه عقوبات تطبيق عدم -3

  .الضريبي التهرب لحجم الغرامات مناسبة وعدم وإكتشافه عنه مصرح

كما ويالحظ من خالل التحليل اإلحصائي لهذه الفرضية وجـود قروقـات ذات داللـة    

إحصائية في إجابات هذه الفئة بالنسبة لمعيقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل، وعليه يجب على 

 اإلدارة الضريبية الوقوف على الخلل في طرق تحصيل كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمـة 

  .المضافة ومعالجته من أجل زيادة اإليرادات الضريبية لدولة فلسطين

في ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية": الفرضية الرابعة -4

  ."معوقات تحصيل الدين الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب تعزى لمتغير التخصص

بسبب  )One Way Anova(التحليل األحاديمن أجل فحص هذه الفرضية تم إستخدام 

  .وجود أكثر من متغيرين
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  .للفرضية الرابعة )One Way Anova( األحادي تحليل التبايننتائج ال): 28(جدول 

 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

F 

درجة 
 المعنوية

  القرار

متغير 

اساليب 
 التقدير

بين 
 المجموعات

0.189 3 0.063 0.256 0.857 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

28.639 116 0.247    

      119 28.828 المجموع

متغير 
طرق 
 التحصيل

بين 
 المجموعات

0.133 3 0.044 0.139 0.936 
الفرضية  نقبل

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

36.992 116 0.319    

      119 37.126 المجموع

متغير 
اساليب 

التهرب 
 الضريبي

بين 
 المجموعات

0.127 3 0.042 0.193 0.901 
الفرضية  نقبل

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

25.509 116 0.22    

      119 25.636 المجموع

متغير 
الجزاءات 
 الضريبية

بين 
 المجموعات

1.629 3 0.543 1.278 0.285 
نقبل الفرضية 

 الصفرية

خالل 
 المجموعات

49.296 116 0.425    

     119 50.925 المجموع

  نتيجة الفرضية الرابعة

" والتي تنص على أنـه   رابعةمن خالل الجدول أعاله، تم التوصل إلى قبول الفرضية ال

فـي معوقـات التحصـيل تعـزي لمتغيـر      ) 0.05=∞(اليوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

التخصص، حيث أنه قد تم تقسيم معوقات التحصيل إلى أربعة متغيرات وفحصها، حيث أنـه ال  
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في معوقات التحصيل الضريبي حسب أساليب ) 0.05=∞(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

) 0.857(ة المعنويةالتقدير في الدوائر الضريبية تعزى لمتغير التخصص حيث بلغ مستوى الدالل

في  )0.05=∞(، وكذلك فإنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند)0.05=∞(وهو أكبر من

معوقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل تعزى لمتغير التخصص وذلـك ألن مسـتوى الداللـة    

، وال يوجد عالقـة عالقـة ذات داللـة    )0.05=∞(وهو أكبر من) 0.936(المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصيل وفقاً ألساليب التهرب الضريبي تعزي لمتغيـر  ) 0.05=∞(ئية عند إحصا

، كما وال )0.05=∞(وهو أكبر من ) 0.901(التخصص ألن مستوى الداللة المعنوية لها يساوي

في معوقات التحصـيل وفقـا   ) 0.05=∞(يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

) 0.285(ألن مستوى الداللة المعنوية لها يساويزى لمتغير التخصص، ات الضريبية تعللجزاء

  ).0.05=∞(وهو أكبر من 

  تعليق على نتيجة الفرضية الرابعةال

من خالل التحليل اإلحصائي لهذه الفرضية تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية  

في إجابات كل من موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمة المضافة بإختالف تخصصاتهم 

ونظراً لما يشكله تخصص المحاسبة من عالقـة  والتي يتركز معظمها في تخصص المحاسبة، 

ن إجابات هؤالء الموظفين تعطي إنطباعاً عن مدى المعيقات التي وثيقه في تحصيل الضريبة فإ

تواجه اإلدارة الضريبية في عملية التحصيل الضريبي، وبالتالي على اإلدارة الضريبية أن تضع 

الحلول المناسبة لهذه المعيقات من أجل زيادة اإليرادات الضريبية وضمان تحصيلها وتوريـدها  

  .للخزانة العامة

في ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية": الخامسة الفرضية -5

معوقات تحصيل الدين الضريبي بين كل من موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضـريبة القيمـة   

  ."المضافة

بسبب تقسـيم العينـة إلـى     )T Test(من أجل فحص هذه الفرضية تم إستخدم إختبار 

  .موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمة المضافة، وهذا التحليل هو األقوى في هذه الحالة
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 Independentللفرضـية الخامسـة  ) T Test(نتائج التحليل بإستخدام إختبار ):29(جدول 

Samples T Test 

  المتغير
 

Levene's اختبار 

للمساواة بين 
  الفروق

t-test اختبار  
  لمساواة الوسائل

  
F األهمية T 

  درجات
 الحرية

 االهمية
  فرق

 المتوسطات

  الخطأ 
  المعياري
  لفرق 

 المتوسطات

دير
التق

ب 
سالي

أ
  

افتراض تساوي 
  التباينات

0.326 0.569 -2.9 118.0 0.004 -0.253 0.09 

عدم افتراض 
 تساوي التباينات

  -2.905 117.9 0.004 -0.253 0.09 

ق 
طر

يل
ص

تح
ال

  

افتراض تساوي 
 التباينات

1.823 0.18 -2.813 118.0 0.006 -0.279 0.10 

عدم افتراض 
 تساوي التباينات

  -2.786 105.2 0.006 -0.279 0.10 

رب
لته

ب ا
سالي

أ
  

افتراض تساوي 
 التباينات

0.76 0.385 -2.308 118.0 0.023 -0.192 0.08 

عدم افتراض 
 تساوي التباينات

  -2.289 107.8 0.024 -0.192 0.08 

ت 
اءا

جز
ال

بية
ضري

ال
  

افتراض تساوي 
 التباينات

1.503 0.223 0.536 118.0 0.593 0.064 0.12 

عدم افتراض 
 تساوي التباينات

  0.533 112.6 0.595 0.064 0.12 

  نتيجة الفرضية الخامسة

عالقـة ذات  ال يوجد :" من خالل الجدول أعاله تم رفض الفرضية التي تنص على أنه

أسـاليب  (في معوقات تحصيل الدين الضريبي وفقاً لكـل مـن    )0.05=∞(داللة إحصائية عند

بين كل مـن مـوظفي ضـريبة الـدخل     ) التقدير وطرق التحصيل وأساليب التهرب الضريبي

، حيث أن درجة األهمية لكل منها هي على الترتيب هي أقـل  "وموظفي ضريبة القيمة المضافة

في معوقات التحصيل لهذه المتغيرات لكل من موظفي وبالتالي فإن هناك فروق  )0.05=∞(من 
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ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة لمعيقات التحصيل وفقاً للجزاءات الضـريبية  

ال توجـد فروقـات ذات داللـة إحصـائية عنـد      " فإنه تم قبول الفرضية المتعلقة بها وهي أنه

بين كل من موظفي ضريبة الدخل  حصيل وفقاً للجزاءات الضريبيةفي معوقات الت )0.05=∞(

وهي أعلـى مـن   ) 0.593(، وذلك ألن درجة األهمية تساوي"وموظفي ضريبة القيمة المضافة

  .وبالتالي تم قبول هذه الفرضية )0.05=∞(

  التعليق على نتيجة الفرضية الخامسة

وجود فروقات ذات داللة إحصائية من خالل التحليل اإلحصائي للفرضية الخامسة تبين 

في إجابات كل من موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بمعيقـات  

التحصيل وفقاً لكل من أساليب التقدير وطرق التحصيل والتهرب الضريبي، وقد يعـزى ذلـك   

قات ذات داللة إلختالف نوع الضريبة بحسب رأي الباحث، وكذلك من المالحظ عدم وجود فرو

إحصائية في إجاباتهم بالنسبة لمعيقات التحصيل المتعلقة بالجزاءات الضريبية، وبالتـالي علـى   

المشرع الضريبي أن يأخذ بعين اإلعتبار ضرورة تطبيق الجزاءات الضريبية ومالئمتها لحجـم  

  .عامةالعقوبة والتهرب الضريبي من أجل ضمان تحصيل الدين الضريبي وتوريده للخزانة ال

للفرضـية   متوسط إجابات موظفي ضريبة الدخل وضـريبة القيمـة المضـافة   ): 30(جدول 
 .الخامسة

 االنحراف المعياري المتوسط العدد الدائرة 

 أساليب التقدير
 48721. 3.5595 62 ضريبة الدخل

 46697. 3.8125 58 ضريبة القيمة المضافة

 طرق التحصيل
 46170. 3.6902 62 ضريبة الدخل

 61828. 3.9691 58 ضريبة القيمة المضافة

 اسليب التهرب
  39861. 4.0995 62 ضريبة الدخل

 51019. 4.2917 58 ضريبة القيمة المضافة

الجزاءات 
 الضريبية

 60582. 4.2560  62 ضريبة الدخل

 70603. 4.1918 58 ضريبة القيمة المضافة
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الـدخل ومـوظفي ضـريبة القيمـة     يبين هذا الجدول متوسط إجابات موظفي ضريبة 

المضافة، باإلضافة إلى اإلنحراف المعياري لكل فئة، ومن المالحظ إرتفاع قيمة الوسط الحسابي 

إلجاباتهم وهو مؤشر على قوة أسئلة أداة الدراسة، إضافة إلى إرتفاع نسبة اإلنحراف المعياري 

صـدق أداة الدراسـة    وهو مؤشر على إختالف إجابات الموظفين وبالتالي هـذا يعـزز مـن   

  .المستخدمة

في ) 0.05=∞(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية" :الفرضية السادسة -6

معوقات تحصيل الدين الضريبي بين كل من مأموري تقدير ضريبة الدخل وفاحصي الحسابات 

  ."لضريبة القيمة المضافة

تم اجراء هـذا االختبـار   ، و)T Test(من أجل فحص هذه الفرضية تم إستخدم إختبار

  .باستخدام بيانات مأموري التقدير وفاحصي الحسابات فقط
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  للفرضية السادسة) T- test(نتائج التحليل بإستخدام إختبار ):31(جدول 

  المتغير
 

Levene's إختبار  
 للمساواة بين الفروق

t-test إختبار  
  للمساواة للوسائل

  
F األهمية T 

  درجات
 الحرية

 االهمية
 فرق

 المتوسطات

  الخطأ
  المعياري
  لفرق

 المتوسطات

التق
ب 

سالي
أ

  يرد

  افتراض تساوي 
  التباينات

.185 .668 -2.659 94 .009 -.26634 .10018 

  عدم افتراض تساوي 
 التباينات

  -2.661 92.784 .009 -.26634 .10010 

يل
ص

تح
ق ال

طر
  

  افتراض تساوي 
 التباينات

.808 .371 -2.885 94 .005 -.31386 .10880 

  عدم افتراض تساوي 
 التباينات

  -2.846 84.334 .006 -.31386 .11029 

رب
لته

ب ا
سالي

أ
  

  افتراض تساوي 
 التباينات

.794 .375 -2.290 94 .024 -.19346 .08447 

  عدم افتراض تساوي 
 التباينات

  -2.269 87.403 .026 -.19346 .08528 

ض
ت ال

اءا
جز

ال
  يةريبي

  افتراض تساوي
 التباينات 

.325 .570 -.424 94 .673 -.05458 .12884 

  عدم افتراض تساوي
 التباينات 

  -.424 92.535 .673 -.05458 .12883 

  نتيجة الفرضية السادسة

ال يوجد عالقـة ذات  :" من خالل الجدول أعاله تم رفض الفرضية التي تنص على أنه

أسـاليب  (في معوقات تحصيل الدين الضريبي وفقاً لكـل مـن    )0.05=∞(داللة إحصائية عند

بين كل من مأموري التقـدير وفاحصـي   ) التقدير وطرق التحصيل وأساليب التهرب الضريبي

وبالتالي  )0.05=∞(، حيث أن درجة األهمية لكل منها هي على الترتيب هي أقل من "الحسابات

ات لكل من مـأموري التقـدير وفاحصـي    فإن هناك فروق في معوقات التحصيل لهذه المتغير

الحسابات، وبالنسبة لمعيقات التحصيل وفقاً للجزاءات الضريبية فإنه تم قبول الفرضية المتعلقـة  
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في معوقات التحصيل وفقاً  )0.05=∞(ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند " بها وهي أنه

، وذلك ألن درجة األهمية "حساباتبين كل من مأموري التقدير وفاحصي ال للجزاءات الضريبية

  .وبالتالي تم قبول هذه الفرضية )0.05=∞(وهي أعلى من ) 0.673(تساوي

  التعليق على الفرضية السادسة

التحليل اإلحصائي للفرضية السادسة تبين وجود وجود فروقات في إجابات كل من خالل 

من مأموري تقدير ضريبة الدخل وفاحصي الحسابات لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بكـل  

من أساليب التقدير وطرق التحصيل والتهرب الضريبي وهذا يعزز الفرضية السابقة حيـث أن  

ل وموظفي ضريبة القيمة المضافة هم من مـأموري التقـدير   معظم موظفي دوائر ضريبة الدخ

وفاحصي الحسابات والذين يرتكز عملهم على تحصيل الضريبة والقيام بإجراءات التحصيل حتى 

توريدها للخزانة العامة، وبحسب رأي الباحث فإن هذه الفروقات في اإلجابات جاءت إلخـتالف  

القيمة المضافة، أمـا فيمـا يتعلـق بمعيقـات     طبيعة العمل في كل من ضريبة الدخل وضريبة 

التحصيل وفقاً للجزاءات الضريبية فال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في إجاباتهم، ومن هنا 

ال بد للمشرع الضريبي من التشديد في تطبيق بنود العقوبات على المتهربين والمتخلفين من دفع 

وفاحصي الحسابات الصالحيات لتطبيق بنود  الضرائب، إضافة إلى منح كل من مأموري التقدير

  . قانون تحصيل األموال األميرية لتحصيل الدين الضريبي وتوريده للخزانة العامة

 للفرضية السادسة فاحصي الحساباتومتوسط إجابات مأموري التقدير ): 32(جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المسمى الوظيفي 

 أساليب التقدير
 0.49 3.56 51 تقديرمأمور 

 0.49 3.83 45 فاحص حسابات

 طرق التحصيل
 0.47 3.69 51 مأمور تقدير

 0.59 4.00 45 فاحص حسابات

 ليب التهربااس
 0.38 4.12 51 مأمور تقدير

 0.45 4.31  45 فاحص حسابات

الجزاءات 
 الضريبية

 0.63 4.24 51 مأمور تقدير

 0.63 4.30 45 فاحص حسابات
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هذا الجدول متوسط إجابات موظفي ضريبة الـدخل ومـوظفي ضـريبة القيمـة     يبين 

المضافة، باإلضافة إلى اإلنحراف المعياري لكل فئة، ومن المالحظ إرتفاع قيمة الوسط الحسابي 

إلجاباتهم وهو مؤشر على قوة أسئلة أداة الدراسة، إضافة إلى إرتفاع نسبة اإلنحراف المعياري 

إجابات الموظفين وبالتالي هـذا يعـزز مـن صـدق أداة الدراسـة      وهو مؤشر على إختالف 

  .المستخدمة
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  الخاتمة

يعد التحصيل الضريبي جزء مهم جداً من النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسـطينية،  

ونظراً لما تشكله الضرائب من أهمية فـي موازنـة   وذلك نظراً لما تعانيه الموازنة من عجز، 

ال بد من الوقوف على إجراءات التحصيل في كل مـن ضـريبة الـدخل     كانوبالتالي الدولة، 

  .ها التحصيل الضريبي في فلسطينهوضريبة القيمة المضافة ودراسة أهم المعوقات التي يواج

يتضح من خالل هذه الدراسة أن التحصيل الضريبي في فلسطين يعاني من العديد من و

 ،التحصيل وفقاً لكل مـن أسـاليب التقـدير   المعوقات، وقد تخصصت هذه الدراسة في معوقات 

ريبة الدخل وضريبة وطرق التحصيل، والتهرب الضريبي، والجزاءات الضريبية في كل من ض

حيث تم من خالل هذه الدراسة التعرف على ماهية الدين الضـريبي ووسـائل    ،القيمة المضافة

بة الدخل وضـريبة  ربطه، والتعرف على إجراءات التحصيل الضريبي في كل من دوائر ضري

القيمة المضافة، إضافة إلى دراسة أثر التهرب الضريبي على التحصيل والجزاءات الضـريبية،  

كنواة ومصدر لدراسات أخرى في هذا المجال،  هذه الدراسةيأمل الباحث أن تكون وفي النهاية 

علـى  من أجل الحد من معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين، ومساعدة اإلدارة الضـريبة  

   .مكافحة الظواهر التي تعمل على خفض الحصيلة الضريبية
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  النتائج والتوصيات

  النتائج: أوالً

  :يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بما يلي

  :من أهم معيقات التحصيل التي تواجه اإلدارة العامة لضريبة القيمة المضافة ما يلي -أ

عدم وجود رقابة على ضريبة المدخالت والصفقات التي يقوم المكلـف بإدخالهـا ضـمن     -1

الدوري فـي  الكشف الدوري من حيث قانونيتها وصحتها، وقيام بعض المكلفين بدفع الكشف 

  .البنك بشكل غير متوازن

  .اإلعتراضاتطول فترة البت في الملفات الضريبية لضريبة القيمة المضافة من قبل لجنة  -2

إن عملية تزوير المقاصات وبيع المقاصة لتجار إسرائيليون بنسبة ربح ضئيلة، دون وجود  -3

آلية ضبط فعاله لهذه العملية، يؤدي إلى ضياع مبالغ ضريبية هائلة على دولة فلسطين، نظراً 

  .لما تشكله فواتير المقاصة من أهمية كبيرة في إيرادات دولة فلسطين

، يـؤدي إلـى   )I(قسم تدقيق على إدخال فواتير مشتريات المقاصة اإلسـرائيلية عدم وجود  -4

إنتشار أخطاء اإلدخال بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى خفض اإليرادات الضريبية من فـواتير  

  .المقاصة

  .عدم وضوح النظام المطبق في تحصيل ضريبة القيمة المضافة في فلسطين -5

  :اإلدارة العامة لضريبة الدخلأهم معيقات التحصيل التي تواجه  -ب

  .كثرة التعديالت التي تشهدها التشريعات الضريبية تؤدي إلى بطء عملية التحصيل الضريبي -1

غياب الدور الفعال الذي تمارسه اإلدارة الضريبية من خالل المتابعه الدوريـة والمسـتمرة    -2

  .لإلقرارات الضريبية والتقديرات الضريبية
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في اإلعتراضات المقدمة من قبل المكلف على التقديرات اإلدارية يؤدي إلى طول فترة البت  -3

  .ضعف عملية التحصيل الضريبي

عدم إلتزام دافعي ثمن البضائع والسلع والخدمات بطلب شهادة الخصم بالمصدر من المورد  -4

وعدم وجود متابعة من قبل مأموري التقدير للمصاريف التـي تخضـع لضـريبة الخصـم     

  .بالمصدر

  :معيقات التحصيل التي تواجه دوائر ضريبة الدخل ودوائر ضريبة القيمة المضافة -ج

  .عدم وجود الكادر الضريبي والخبرة الكافية إلدارة الضرائب وتحصيلها في فلسطين -1

يعتبر اإلحتالل اإلسرائيلي وعدم وجود السيطر الكاملة للسلطة الفلسـطينية علـى المعـابر     -2

  .معيقات التحصيل الضريبيوالحدود من أهم 

تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من معيقات التحصيل الضريبي في فلسطين وهنالك العديـد   -3

  : من مسببات هذه الظاهرة ومن أهمها

   .عدم وجود رقابة على البرامج المحاسبية المستخدمة من قبل المكلفين -أ

   .ى السلع المتداولة في فلسطينإرتفاع نسب الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة عل -ب

  .غياب الدور الفعال لمهنة المحاسبة والمراجعه -ج

   .غياب النزاهة القانونية -د

  .عدم وجود نظام أرشفة إلكترونية للملفات الضريبية من أجل متابعتها -هـ

عقوبة المنع من السفر والحجز التحفظـي والتنفيـذي   عدم توفر عنصر السرعة في تطبيق  -4

  .عملية التحصيل الضريبي يعيق

  .عدم وجود عدالة في تطبيق العقوبات الضريبية على المكلفين -5



205 

  .عدم فرض عقوبات رادعة على المتهربين من دفع الضريبة -6

عدم الثقة ما بين الدائرة الضريبية والمكلف يؤدي إلى خفض الحصيلة الضـريبية وعـدم    -7

ة من قبل كل فاحصـي الحسـابات ومـأموري    الوصول إلى إتفاق بشأن التقديرات الضريبي

  .التقدير

عدم تفعيل الغرامات على المتخلفين من تقديم الكشوف الدورية واإلقرارات الضريبية، وعدم  -8

  .تناسب الغرامة مع حجم نشاط المكلفين

عدم وجود قسم خاص لدراسة طلبات التقسيط للمبالغ الضريبية المستحقة علـى المكلفـين    -9

يمة المضافة وضريبة الدخل، وعدم متابعة عمليـة التقسـيط وفـرض الفوائـد     لضريبة الق

  .والغرامات على المتخلفين من عملية التقسيط

طول فترة التنفيذ القضائي المتعلقة بتحصيل الشيكات لضريبة القيمة المضـافة وضـريبة    -10

ذا يشكل عبء الدخل، وعدم وجود أقسام متخصصة بالجباية في دوائر الضريبة الفرعية، وه

  .على فاحصي الحسابات في متابعة التحصيل بعد إجراء عملية التقدير

التأخر في البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الضريبية لضريبة القيمـة المضـافة    -11

  .وضريبة الدخل، وعدم وجود إجتهاد ضريبي لحل الملفات الضريبية

  .األموال األميرية في فلسطينحصيل عدم فعالية الجهاز التنفيذي في ت -12

  :مجموعة اإلستنتاجات -د

، حيث تم التوصل إليها تم التوصل إلى مجموعة من اإلستنتاجات من خالل هذه الدراسة

من خالل عمل المقابالت مع موظفي دوائر ضريبة الدخل ودوائر ضـريبة القيمـة المضـافة،    

التوصل إليه من نتائج، ومن أهم هـذه  ويالحظ بأنها هذه اإلستنتاجات جاءت منسجمة مع ما تم 

  :اإلستنتاجات ما يلي
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  .عدم وجود إلتزام من قبل المكلفين في تقديم اإلقرارات الضريبية والكشوف الدورية -1

  .يوجد تجاهل مقصود من قبل المكلفين للبيانات الموجودة في اإلقرار الضريبي -2

اإلدارة الضريبية فـي متابعـة اإلقـرارات    من الواضح غياب الدور الفعال الذي تمارسه  -3

  .الضريبية والكشوف الدورية

عدم الثقة بين الدائرة الضريبية والمكلف وهو سبب إنخفاض قبول اإلقرار كما هو مصرح  -4

  .عنه من قبل المكلف مما يعيق عملية التحصيل الضريبي

  .رائبالخالفات القانونية مع المكلفين سبب مباشر إلنخفاض حصيلة الض -5

  .عدم وجود إدارة حسابات أصولية من قبل المكلفين -6

العقوبات المطبقة في القوانين الضريبية غير رادعه بشكل مالئـم يمنـع عمليـة التهـرب      -7

  .الضريبي

  .البطء في البت في اإلعتراضات المقدمة من قبل المكلفين -8

هم باإلعتراض عليها بالموعـد  قطعية الضريبة وإستحقاقها على بعض المكلفين لعدم إلتزام -9

  .المحدد قانوناً

ال يوجد إستغالل لشهادة الخصم بالمصدر بشكل يؤدي إلى معرفـة الصـفقات الحقيقيـة     -10

  .للمكلفين

قلة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الضريبية، وعدم وجود إجتهاء قضائي للبت بهـا،   -11

  .ق المصالحة بين المكلف واإلدارة الضريبيةحيث أن أغلب القضايا يتم البت فيها عن طري

ال توجد آلية فعالة من أجل ضبط نظام فواتير المقاصة ومن التزوير ومعالجـة مشـاكل    -12

  .اإلدخال بالرغم من أهمية هذه الفواتير وأثرها على اإلقتصاد الفلسطيني ككل
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إستشـاري ضـرائب   كثرة الخالفات القانونية في ضريبة القيمة المضافة لعـدم وجـود    -13

  .مختصون في الدوائر الضريبية

  .ال يوجد آلية وإستراتيجية واضحة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين -14

ال يوجد تطبيق فعلي لقانون تحصيل األموال األميرية الذي يشكل الحماية لحق الدولة في  -15

  .إستيفاءالديون الضريبية المستحقة على المكلفين

  التوصيات: ثانياً

  :بناء على النتائج المبينه أعاله، فإن الباحث يوصي بما يلي

تشجيع المكلفين على تقديم اإلقرارات الضريبية والكشوف الدورية في ميعادها المحدد حسب  -1

القانون، وذلك من أجل ضمان تحصيل الدين الضريبي في الموعد المحدد، وفرض غرامـة  

، كما ويمكن تحفيزهم مـن خـالل   المكلف وحجم صفقاتهعلى التأخير تتناسب وحجم نشاط 

منحهم المزيد من الخصومات عند تقديمهم للكشوفات الدورية واإلقـرارات الضـريبية فـي    

  .الموعد المحدد

ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبـل اإلدارة الضـريبية لإلقـرارات الضـريبية      -2

دور التدقيق الداخلي على المكاتـب الفرعيـة    والتقديرات الضريبية، وذلك من خالل تفعيل

  .للدوائر الضريبية، ومتابعة تحصيل التقديرات الضريبية من قبل موظفي الضرائب

نشر الوعي الضريبي بين المكلفين، وذلك من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة و فتح العمل  -3

في المناهج المدرسـية مـن    أقسام خاصة للتوعية الضريبية، وإمكانية نشر الوعي الضريبي

أجل إنشاء أجيال لديهم الحس الوطني لدفع الضرائب، وهذا يؤدي إلى زيادة الثقة مـا بـين   

  .المكلفين واإلدارة الضريبية في تحصيل الضرائب

يجب تفعيل قانون تحصيل األموال األميرية وتطبيق أحكامه، ومـنح الـدائرة الضـريبية     -4

دون اللجوء للقضاء كما هو الحال في األردن، وذلك من أجل  الصالحية لتطبيق هذا القانون

  .تحصيل الضرائب المستحقة على المكلفين بشكل نهائي، مما يزيد من الحصيلة الضريبية
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ومتابعتهـا مـن   ) 03،04(يجب توفر عنصر السرعه للبت في قرارات التقديرات اإلدارية -5

  .خالل اللجنة المختصة بذلك

اص بدراسة طلبات التقسيط والجباية في الدوائر الضريبية الفرعيـة،  ضرورة توفر قسم خ -6

حيث يتم تحويل الملفات الضريبية التي يتم حلها بواسطة كل مـأموري التقـدير وفاحصـي    

الحسابات لهذا القسم من أجل المتابعة والتحصيل وفرض الغرامات والفوائد على المتخلفين، 

خفيف العب على موظفي الضريبة وزيادة الجباية من أجل توالقيام بمختلف العمليات المتعلقة ب

  .التحصيل الضريبي

يجب العمل على تفعيل دور المحاكم الضريبية في فلسطين، من خالل اإلسـتعانة بخبـراء    -7

الضرائب المختصون من أجل البت في القضايا الضريبية العالقة، وضرورة تعميم القضـايا  

  .لف الدوائر الضريبية الفرعيةالضريبية التي يبت بها على مخت

ضرورة العمل على سرعة البت في قضايا ضريبة القيمة المضافة المرفوعة أمـام لجنـة    -8

  .اإلعالم والتقدير

وضع إطار محاسبي جديد للضريبة على القيمة المضافة باإلستناد على تشريع واضح خال  -9

  .من الغموض

فواتير مشتريات المقاصة اإلسرائيلية من أجل  يجب توفير قسم خاص بالتدقيق على إدخال -10

مطابقتها، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز الضابطه الجمركية على المعابر الحدودية مع 

الجانب اإلسرائيلي، بحيث يتم تعيين موظفين من ذوي القدرة والمهارة العالية على تخمـين  

التشديد على منح فواتير مبيعـات   البضائع المشتراة بموجب مقاصة إسرائيلية، وكذلك يجب

المقاصة الفلسطينية، وذلك نظراً لما تشكله فواتير المقاصة من أهمية بالغـة فـي حصـيلة    

  .الضرائب الفلسطينية

يجب توفير كادر ضريبي كفؤ وذو خبرة عالية من خالل تدريبهم بشكل مكثف للقيام بهذه  -11

  .لعمل بأعلى درجات الكفاءةب لهم لالمهام، مع ضرورة توفير الحافز المناس
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يجب العمل على توفير مستشار ضريبي قانوني للعمل في الدوائر الضريبية الفرعية مـن   -12

أجل البت في النزاعات الضريبية بين المكلفين واإلدارة الضريبية مما يسهل عملية الجبايـة  

  .في الدوائر الضريبية في األمور العالقة والمختلف عليها

  :ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين من خالل العديد من الوسائل ومنهامحاربة  -13

تشديد الرقابة على البرامج المحاسبية التي يستخدمها المكلفين من خالل مـنح الـرخص    -أ

  .إلستخدامها، مع ضرورة ربطها مع البرنامج الضريبي للسلطة الفلسطينية

الملفات الضريبية للمكلفـين وتسـهيل    ضرورة إستخدام نظام األرشفة اإللكترونية لحفظ -ب

  .الرجوع لها عند دراستها

متهربين من دفـع  تعزيز الدور الفعال لمهنة المحاسبة والتدقيق وتشديد العقوبات على ال -ج

  .الضرائب

تقسيم نسبة الضريبة على السلع والبضائع حسب أنواعها، بفرض ضرائب قليلة ومعتدلة  -د

ما  اد الغذائية والمحروقات، وفرض ضريبة مرتفعه نوعاًعلى السلع الضرورية مثل المو

القهوة والدخان ومدن المالهي وغيرها،  على سلع االستهالك الجاري والسلع الكمالية مثل

  .مع األخذ بعين االعتبار الواقع الفلسطيني وتدني األجور

  .الضريبيتشديد العقوبات على مكاتب المحاسبة التي تساعد المكلفين على التهرب  -هــ

يجب تفعيل الجزاءات الضريبية المفروضة بحكم القوانين الضريبية، وذلك من خالل توفير  -14

المنع من السفر والحجز التحفظي والتنفيذي علـى المكلفـين    لتطبيق عقوبة السرعة عنصر

الذين إستحق عليهم الدين الضريبي بشكل أساسي، مع ضرورة توفر عنصـر العدالـة فـي    

  .لجزاءات، بحيث تتناسب كل عقوبة مع طبيعة الجريمة الضريبيةتطبيق هذه ا

العمل على تفعيل الغرامات على المتأخرين والمتخلفين من دفع الضرائب، مع ضـرورة   -15

  .مالئمة الغرامة مع حجم الدين الضريبي المستحق على المكلف
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ام لجنة اإلعتراضات، توفير عنصر السرعة للبت في قضايا اإلعالم والتقدير المرفوعه أم -16

وتعميم القضايا التي يبت بها على الدوائر الضريبية حتى تصـبح سـوابق قانونيـة يمكـن     

  .لفاحصي الحسابات اإلعتماد عليها

العمل على توفير دائرة إستخبارية توفر جميع المعلومات الالزمة عـن المكلفـين بـدفع     -17

  .لحساباتالضريبة وتزودها لكل من مأموري التقدير وفاحصي ا
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 .النظام القانوني لإلدارة الضريبية في فلسطين بين النظريـة والتطبيـق   :التايه،هشام راضي

  . م2004. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة(

رسالة ماجستير غير . (التجانس الضريبي كآلية لتفعيل التكامل اإلقتصادي: جمال الدين، العاقر

  .2008. الجزائر. جامعة منتوري قسنطينة. )منشورة

أسـبابه  (التهرب الضريبي لدى أصحاب المهن الحرة في مدينـة جنـين  : جمعه، محمد عبداهللا

. فلسطين. نابلس. عة النجاح الوطنيةجام. رسالة ماجستير غير منشورة(). وطرق معالجته

   .م2005

الجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقاً ألحكام قـانون ضـريبة   : حسين، محمد حسين قاسم

جامعة النجـاح  ). رسالة ماجستير غير منشورة. (م1964لسنة ) 25(الدخل األردني رقم 

  . م2004. فلسطين. نابلس. الوطنية
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رسـالة ماجسـتير غيـر    . (ى أرباح المهن الحرة في فلسطينالضرائب عل: حماد، أيمن راشد

  . 2004. فلسطين.نابلس. جامعة النجاح الوطنية). منشورة

. دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق األهداف اإلقتصادية في فلسـطين : حمداهللا، مؤيد ساطي

 . م2005. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح). رسالة ماجستير غير منشورة(

-1996(دور اإليرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في فلسطين: كمال أحمدالخطيب، 

. فلسـطين . نـابلس . جامعة النجاح الوطنيـة ). رسالة ماجستير غير منشورة. ()2003

  . م2006

رسـالة  . (الطعن القضائي في منازعات ضـريبة الـدخل فـي فلسـطين    : خويلد، رجاء أحمد

   .م2004. فلسطين. نابلس. جاح الوطنيةجامعة الن). ماجستيرغير منشورة

لعام ) 25(تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم : الدبك، أحمد

. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة). (دراسة تحليلية مقارنة( 1964

  .م2003. فلسطين. نابلس

. الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي اإلسالميالنظم : الدحلة، سمر عبد الرحمن

  .م2004. فلسطين. نابلس .جامعة النجاح الوطنية).رسالة ماجستير غير منشورة(

  . م1990للعام . 1ط .بيروت .بحسون منشورات .االقتصادي العقوبات قانون: غسان رباح،

يـة للنظـام القـانوني الضـريبي     إمتيازات اإلدارة الضريبية دراسـة تحليل : شرعب، مجدي

. فلسـطين . جامعة النجاح الوطنية، نـابلس ). رسالة ماجستير غير منشورة. (الفلسطيني

 .م2005

العوامل المساهمة في زيادة حجم عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية : صالح، محمد عبد الفتاح

. نجـاح الوطنيـة  جامعة ال). رسالة ماجستير غير منشور. (من ضريبة القيمة المضافة

  . فلسطين. نابلس
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مدى عدالة النسب واإلعفاءات الضريبية في نظام ضـريبة القيمـة   : صبري، أسامة مصطفى

جامعـة  . دراسة مقارنة). رسالة ماجستير غير منشورة. (المضافة المطبق في فلسـطين 

  .م2003.فلسطين. النجاح الوطنية، نابلس

، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة. (ي في الجزائرفعالية النظام الضريب: عبدالسالم، واكواك

  .م2011.الجزائر. ورقلة

). رسالة دكتوراة غيـر منشـورة  . (ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته: عطية، قدري نقوال

  .1960.مصر. جامعة اإلسكندرية

ة رسـال . (دراسة تحليلية في قطـاع غـزة   –التهرب من ضريبة الدخل: العمور، سالم عميرة

 .م2007. فلسطين. غزة. الجامعة اإلسالمية). ماجستير غير منشورة

رسـالة  . (العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية وأثرها على التحصيل والجباية: فايز، حسام

  .م2008.نابلس. جامعة النجاح الوطنية). ماجستير غير منشورة

). رسالة ماجستير غير منشـورة (. التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: قاسم، صالح محمد

  . م2003. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية

جامعة النجـاح  ). رسالة ماجستير غير منشورة. (حماية المال العام ودين الضريبة: أمجد ،لبادة

  .م2006. فلسطين. نابلس. الوطنية

اجسـتير غيـر   رسـالة م ( .اإلدارة الجبائية والتحصيل الضريبي في الجزائـر : محمد، داودي

. كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية والتسيير معهد العلـوم اإلقتصـادية  ). منشورة

  . م2005. الجزائر

أثر ضريبة الدخل على القرار اإلستثماري لدى القطاع الخاص في الضـفة  : ملحم، سامر نعيم

ـ ). رسالة ماجستير غير منشورة. (2005-1994الغربية للفترة ما بين  ة النجـاح  جامع

  .م2006. فلسطين. نابلس. الوطنية
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  األبحاث العلمية 

بحث غير ( .ماهية ضريبة الدخل والنظام القانوني الذي ينظمها في فلسطين: خليل، ثائر زهير

  . م2007. فلسطين. ، رام اهللا)منشور

ائل معالجته في النظام تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووس :السامرائي يسري، والعبيدي زهرة
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. جامعـة دمشـق  ). بحث غير منشور(. أشكالها -تعريفها -مفهوم الضريبة: منذر، رنا أديب

 . م2005. سوريا

جامعة ). بحث غير منشور. (مدى إمكانية إجراء المقاصة إلنهاء دين الضريبة: موسى، رحيم

  .2007. مصر. ميسان
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John Brondolo, 2009. Collecting Taxes during an Economic Crisis: 
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Loes and Vitek,2001. Evaluation of the Effectiveness OF the Tax 

Collection–The Case OF the Czech Central and Local 

Governments. 

Moser and Evans, 1995. The Effect Of Horizontal and Exchange 

Inequity on Tax Reporting Decisions.  

  المنشورات: خامساً

. دائرة ضريبة الـدخل . وزارة المالية. إجراءات تقسيط الضريبة: دليل المكلف لضريبة الدخل

  .م2012إصدار سنة 

  .م1995. تعليمات إدارية حول فواتير المقاصة: وزارة المالية الفلسطينية

. دائـرة المقاصـة المركزيـة   . تعليمات بخصوص فواتير المقاصـة : وزارة المالية الفلسطينية

  .م1999

  الدورات التدريبية: سادساً

سـاعة  30بواقـع  . دورة متقدمة في أنظمة ضريبة القيمة المضافة: وزارة المالية الفلسطينية

  .05/07/2012-1 بتاريخ. الضفة الغربية. نابلس. تدريبية

. الضفة الغربيـة . نابلس. ساعة تدريبية 24بواقع . دورة في إدارة مسك الدفاتر: وزارة المالية

  .27/09/2012-24: بتاريخ

  المواقع اإللكترونية: سابعاً

: بتـاريخ . مساءا6.15ً: الساعة. http://alaresh.yoo7.com/t1756-topic: موقع إلكتروني

  .م1/11/2014
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: بتـاريخ . م10:20: السـاعة . http://almousalawfirm.com/?p=495 :موقع إلكترونـي 

  .م01/04/2015

السـاعة  .http://centpourcentdziri.ahlamontada.net/t868-topic: موقع إلكترونـي 

  .28/10/2014بتاريخ . مساءا3:15ً

بتـاريخ  . http://elkanoon.blogspot.com/2013/05/blog-post.html: موقع إلكتروني

  .ظهرا1ًالساعه . 24/10/2014
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  .م12:25: الساعة. 22/03/2015: بتاريخ
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  . 12/01/2015: بتاريخ

 :، وزارة المالية، اإلدارة العامة لضـريبة الـدخل، بتـاريخ   مدير قسم الجباية: مقابلة شخصية

  .ص11:35: ، الساعة08/03/2015
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222 

 )1(ملحق 

  الدخل من الرواتب والدفعاتإقتطاعات ضريبة  -نموذج قسيمة دفع
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 )2(ملحق 

  )مهنة(ضريبة دخل -نموذج قسيمة دفع
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 )3(ملحق 

  نموذج إقرار خصم الضريبة من المنبع
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 )4(ملحق 

لضريبة ) %0(الذيل األول والثاني ألسماء الخضروات والفواكهة الخاضعة بنسبة 

  القيمة المضافة
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 )5( ملحق

  )6341(نموذج كشف دوري 
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 )6(ملحق 

  نموذج تحديدات
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 )7(ملحق 

  )6341(نموذج كشف دوري لإلرجاع
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 )8(ملحق 

  كشف بديل -)6342(نموذج 
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 )9(ملحق 

  )I(كشف تجميعي لفواتير مشتريات المقاصة -)878(نموذج 
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 )10(ملحق 

  )p(كشف تجميعي لفواتير مبيعات المقاصة -)879(نموذج 
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 ملحق

  اإلستبانة التي تم توزيعها على الموظفيننموذج ): 11(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ماجستير رسالة إستبانة: الموضوع

  ...األخ الكريم/ األخت الكريمة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التلطف بمنحي من وقتكم لإلجابة على أسئلة اإلستبانة المرفقة، والتي تلقي الضوء 

على معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين، وتأتي هذه اإلستبانة ألغراض إسـتكمال درجـة   

  :الماجستير في المنازعات الضريبية، بعنوان

  "معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين من وجهة نظر موظفي الضرائب"

هـذه   نأمل منكم التفضل بالمشاركة الفعالة والبناءة والتي تشكل رافداً مهماً فـي إتمـام  

الرسالة، لذا نرجو تعاونكم في تزويدنا بالبيانات الالزمة والضرورية، من خـالل تعبئـة هـذه    

اإلستبانة، واإلجابة العلمية الدقيقة على جميع األسئلة المطروحة، لما في ذلك من أثر جـوهري  

  .في الوصول إلى نتائج دقيقة وقاطعة يمكن اإلعتماد عليها وتعميمها

كم بجزيل الشكر، وعظيم اإلمتنان على حسن تعـاونكم فـي تعبئـة    ويسرني أن أتقدم ل

اإلستبانة، لما في ذلك من أهمية كبيرة في قياس متغيرات الدراسة علماً بأن المعلومـات التـي   

  .تقدمونها، ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  شاكرين لكم حسن إستجابتكم وتعاونكم معنا

 بقبول فائق الشكر واإلحترامفضلوا وت
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  البيانات الشخصية :أوالً

 :أمام اإلجابة المناسبة )X( يرجى تعاونكم في وضع إشارة

  :الجنس. 1

 أنثى)   (        ذكر)   (

  :الحالة اإلجتماعية. 2

      متزوج)   (      أعزب )  (

  غير ذلك)   (

  :العمر بالسنوات. 3

    عام  40أقل من )   (    عام  30أقل من )   (

 عام 50أكثر من )   (    عام  50أقل من )   (

  :المؤهل العلمي. 4

  بكالوريوس )   (      دبلوم فما دون)   (

 دكتوراة)   (      ماجستير)   (

  : التخصص. 5

  إدارة أعمال )   (      محاسبة )   (

 غير ذلك)   (      إقتصاد )   (

  :المسمى الوظيفي. 6

        مدقق )   (      مأمور تقدير )   (

  فاحص حسابات )   (    مدير ضريبة دخل)   (

 مدير ضريبة قيمة مضافة)   (    رئيس قسم التدقيق)   (

  :سنوات الخبرة. 7

  سنوات  10أقل من )   (    سنوات  5أقل من)   (

 سنة فأكثر 15)   (    سنة15أقل من )   (
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  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 
  بشدة

  معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين وفقاً ألساليب التقدير :أوالً  

1 

ال يوجد عالقة إللتزام المكلفين بتقديم اإلقـرار  
الضــريبي أو تــاخرهم بتقديمــه بالتحصــيل 

  .الضريبي
          

2 
فـي   نقص المعلومات المتعلقة بدخل المكلـف 

 .اوعدم شموله اإلقرار الضريبي
          

3 

تمارسـه اإلدارة  غياب الـدور الفعـال الـذي    
الضريبية لضريبة الدخل من خـالل المتابعـه   

 .الدورية والمستمرة لإلقرارات الضريبية

          

4 

كثرة التعـديالت التـي تشـهدها التشـريعات     
الضريبية تؤثر بشكل سـلبي علـى البيانـات    
المقدمة في اإلقـرار الضـريبي والتحصـيل    

 .الضريبي

          

5 
) 01(الضـريبي عدم التوسع في قبول اإلقرار 

  .يؤدي إلى بطء عملية التحصيل الضريبي
          

6 
جهل المكلفين بالقوانين الضريبية يعيق عمليـة  

 .التحصيل الضريبي
          

7 

هناك مغاالة في قيمـة التقـديرات مـن قبـل     
تعيـق  ) 03,04(مأموري التقدير في اإلشعارات

  .عملية التحصيل الضريبي
          

8 
متابعـة التقـديرات   يوجد بطء وتقصير فـي  

 .من قبل اإلدارة الضريبية) 03،04(اإلدارية
          

9 
طول فترة البت في اإلعتراضات المقدمة مـن  

  ).03,04(المكلف على التقدير اإلدارية
          

10 

ــاق  ــى إتف ــل إل ــدم التوص ــة ) 07(ع نتيج
ــديرات   ــى التق ــة عل ــات المقدم اإلعتراض

 ، وتحويلها إلى المحكمة يؤدي)03،04(اإلدارية
 .إلى بطء عملية التحصيل الضريبي
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  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 
  بشدة

11  
فـي فـرض    صـالحيات واسـعه  منح المدير 

يعيـق عمليـة   ) 06,08(الضريبة المقطوعـه 
  .التحصيل

          

12 

إكتساب الضريبة الصفة القطعية لعـدم تقـديم   
قانونـاً علـى   إعتراض خالل الموعد المحـدد  

التقدير يؤدي إلـى بـطء عمليـة التحصـيل     
  .الضريبي

          

13 

قيام المكلفين بـدفع الكشـف الـدوري غيـر     
المتوازن لضريبة القيمة المضافة بالبنك يـؤثر  

  .بشكل سلبي على التحصيل الضريبي
          

14 

عدم اإللتزام بتقديم الكشوفات الدوريـة ودفـع   
المكلفـين وعـدم   الضريبة المطلوبة من قبـل  

  .متابعتها يعيق عملية التحصيل الضريبي
          

15 

عدم وجود آلية للربط اإللكترونـي لتصـريحات   
المكلف عن صفقاته ومدخالته من خالل برنامجه 
المحاسبي مع البرنامج الضريبي المستخدم فـي  
دوائر ضريبة القيمة المضافة الفلسـطينية تـؤثر   

  .على عملية التحصيل الضريبي

          

16 

طول فترة المعارضة على اإلعـالم والتقـدير   
التي تقوم بها لجنة المعارضـة تعيـق عمليـة    

  .التحصيل الضريبي
          

  معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين وفقاً لطرق التحصيل: ثانياً 

1 

عدم وجود تنسيق بين مأموري التقدير وقسـم  
اإلقتطاعات في دوائر ضريبة الدخل فيما يتعلق 

  .باإلقتطاعات
          

2 

عدم إلتزام دافعـي ثمـن البضـائع والسـلع     
والخدمات بطلب شهادة الخصم بالمصدر مـن  

 .المورد
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  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 
  بشدة

3 
قيام بعض المكلفين بالتالعب بشـهادة الخصـم   

 .بالمصدر تؤثر بشكل سلبي على عملية الجباية
          

4 
تأخير توريد دفعات الخصم بالمصدر يؤدي إلى 

 .بطء عملية التحصيل
          

5 
مجازفة مأمور التقدير في تحديد مبلغ السـلفية  

 .يؤثر على عملية التحصيل الضريبي
          

6 
على التقسـيط  ) %6(عدم تطبيق الفائدة السنوية

 .حسب القرار بقانون ضريبة الدخل
          

7 
لدراسة طلبات التقسـيط  عدم وجود قسم خاص 

 .يؤثر على عملية التحصيل الضريبي
          

8 

طول فترة إجراءات تحويل الشيكات المرتجعـة  
إلى القضاء و فترة تنفيذ الحكم القضائي المتعلـق  
بتحصـيل الشــيكات يعيـق عمليــة التحصــيل   

 .الضريبي

          

9 

عدم وجود أقسام متخصصة بالجباية والمتابعـه  
في دوائـر ضـريبة الـدخل    الدورية للشيكات 

 .الفرعية

          

10 

عدم وجود قـرارات محكمـة فـي القضـايا     
المرفوعة تعيق التحصيل الضريبي لعدم وجود 

  .سوابق قانونية
          

11 

عدم رفع ملف القضية المختلـف عليهـا مـع    
مأموري التقدير إلى المحكمـة يعيـق عمليـة    

  .الجباية
          

12 
المرفوعـة لـدى   التأخر في البت في القضايا 
 .المحاكم الضريبية في فلسطين

          

13 

ال يوجد قسم خاص للتدقيق على إدخال فـواتير  
المقاصة ومتابعتها، مما يسبب ضـياع مبـالغ   
ضريبية كبيرة على الخزانة العامـة للسـلطة   

 .الفلسطينية
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  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

14 
وضوح وتعديل نظام بشأن الرسوم علـى  عدم 

  .المنتجات المحلية المطبق في فلسطين
          

15 

عدم وجود كادر كافي لفحص الملفات الضريبية 
من حيث العدد والخبرة لحل الملفات الضريبية 

  .لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل
          

16 
عدم تناسب عدد الملفات الضريبية مـع عـدد   

  .التقدير وفاحصي الحساباتمأموري 
          

17 

المبالغة في إستخدام التسويات الضريبية لحـل  
الملفات الضريبية لضـريبة القيمـة المضـافة    

  .وضريبة الدخل
          

18 

عدم وجود منهجية علميـة للفحـص العينـي    
للملفات الضريبية لضـريبة القيمـة المضـافة    

 .وضريبة الدخل

          

19 
واضحة وموحدة لجميـع  عدم وجود آلية عمل 

  .المكاتب الضريبية والمؤسسات ذات العالقة
          

  معوقات التحصيل الضريبي في فلسطين وفقاً ألساليب التهرب الضريبي: ثالثاً 

1 

المفروضه على  النسب الضريبيةرتفاع يساعد إ
علـى التهـرب    السلع المتداولة في فلسـطين 

  .الضريبي وتقليل الحصيلة الضريبية
          

2 

عدم وجود رقابة على البرامج المحاسبية يؤدي 
إلى زيادة ظـاهرة  المستخدمة من قبل المكلفين 

 .التهرب الضريبي

          

3 
كلما زاد تعقيد اإلجراءات لتحصيل الضـرائب  

 .كلما أدى ذلك لزيادة التهرب الضريبي
          

4 

إنخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين، وعدم 
 دفعه للدولة مـن ضـرائب  قناعتهم بأن ما يتم 

  .يعود عليهم بالنفع العام
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  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 
  بشدة

5 

عدم وجود نظام أرشـفة إلكترونيـة للملفـات    
ة يزيد من عملية التهـرب الضـريبي   الضريبي

 .ويؤثر بشكل سلبي على الحصيلة الضريبية

          

6 

، لمهنة المحاسبة والمراجعةغياب الدور الفعال 
يساعد على إنتشار ظاهرة التهرب الضـريبي  

 .وتخفيض الجباية

          

7 

يعتبر  قيام بعض التجار بتمزيق فواتير المقاصة
من أخطر مظاهر التهرب الضريبي ويؤدي إلى 

 .خفض الحصيلة الضريبية

          

8 
عدم وجود ضبط لتزوير فواتير المقاصة، يؤثر 

 .التحصيل الضريبيبشكل سلبي على 
          

9 
التهرب من ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 

 .والمكآفات للحصول على عمالة بتكلفة أقل
          

10 

عدم منح فاحصي الحسابات ومأموري التقـدير  
لصالحياتهم الواردة في قانون ضريبة الـدخل  

  .والنظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية
          

11 

بنسبة مئويـة ربحيـة   ) P(المقاصةبيع فواتير 
معينة دون وجود صفقة حقيقية يـؤثر بشـكل   

  .سلبي على عملية الجباية
          

12 

اإلحتالل اإلسرائيلي، وعدم وجود سيطرة على 
المعابر والحدود والبضاعة التي تـدخل إلـى   
المستوطنات تشكل أهـم معيقـات التحصـيل    

  .الضريبي في فلسطين

          

 
التحصيل الضريبي في فلسطين وفقاً للجزاءات الضريبية التي تكفـل  معوقات : رابعاً

  إستيفاء الدين الضريبي

1 

عدم توفر عنصر السرعه في تطبيـق عقوبـة   
المنع من السفر والحجز التحفظـي والتنفيـذي   

  .يعيق عملية التحصيل الضريبي
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  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 
  بشدة

2 
عدم فعالية الجهاز التنفيذي في تحصيل األموال 

  .األميرية
          

3 

عدم تطبيق عقوبات رادعه على التهرب مـن  
دفع الضريبة أو عند ظهور دخل آخـر غيـر   
مصرح عنه وإكتشافه وعدم مناسبة الغرامـات  

 .لحجم التهرب الضريبي

          

4 

عقوبة الحبس الواردة في القرار بقانون ضريبة 
ونظام بشأن الرسـوم علـى المنتجـات    الدخل 

المحلية ال تشكل رادع للمكلفين المتهربين مـن  
دفع الضريبة وبالتالي يـؤدي ذلـك لتخفـيض    

  .الحصيلة الضريبية

          

5 

عدم تفعيل الغرامات والعقوبات على المتخلفين 
من إقتطاع ضريبة الخصم بالمصدر واألقساط 

  .غير المسددة يقلل من عملية الجباية
          

6 
عدم تطبيق الغرامات والفوائد علـى األقسـاط   

 .غير المسددة أو المتعثرة في ضريبة الدخل
          

7 

عدم فرض فوائد علـى التـأخير فـي تقـديم     
الكشوف الدورية واإلقرارات الضريبية يعيـق  

  .عملية التحصيل الضريبي
          

8 
عدم وجود عدالة في تطبيق العقوبات الضريبية 

  .يخفض من تحصيل الضريبةعلى المكلفين 
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By 
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Abstract 

This study tackles the obstacles of tax collection at the tax 

department in Palestine as perceived by the tax employees. This study aims 

at addressing the obstacles facing tax collection at the tax department in 

Palestine and identify the main procedures to collect the tax debt 

Particularly the administrative and legal procedures. Further, to identify 

types, causes and impact of tax evasion in addition to means of curbing it in 

addition to tax penalties that ensures collecting the tax debt. 

In order to address the main obstacles facing tax collection the 

researcher used the descriptive method to conduct this study. The 

researcher prepared aquestionnaire to identify the obstacles of tax 

collection from the perspective of the tax employees of the questionnaire 

targeted a sample of employees at the income tax and value added tax 

departments the total targeted segment is 160 employees while the sample 

addressed 120 employees which concludes 75% of the total segment. 

Afterward, the data was analyzed via the SPSS through several statistical 

processes, including arithmetic averages, standard deviations, one way 

Anova, Cronbach’s Alpha, T-test, and Post Hock Test.  



c 

No statistical differences have been found in the obstacles of tax 

collection according to (assessment methods, tax evasion and tax 

sanctions). From tax employee’s perspective the obstacles were ascribed to; 

i) the variable of the academic qualification; ii) job title; iii) years of 

experience; iv) specialization. Nevertheless, statistical differences have 

been defined in the obstacles of tax collection according to the methods of 

collection from staff’s perspective who ascribed the obstacles to the years 

of experience.  

The main conclusions for the study are as follows:  

1- Lack of commitment in filing periodical disclosures and paying tax 

dues by taxpayers and lack of information relevant to taxpayers in the 

tax slip and also lack of awareness about the tax laws.  

2- The long course of time to transfer bounced checks to the legal system 

and the lengthy execution of a judicial order. The backlog at tax courts 

in Palestine in addition to the lack of precedence in this field.  

3- Lack of control over forging clearance tax slips and the lack of 

enforcing laws that would deter tax evasion neither undisclosed source 

of income or the improper fines for the amount that is not paid for tax.  

4- The inefficiency of collection and weakness in applying the penalty of 

travel prevention and detention.  

The study puts forward several recommendations, foremost of 

which: 



d 

1- Tax declarations, periodical disclosures and tax assessments should be 

regularly followed up by tax departments through activating the 

internal audit function in branch offices. Further, the tax assessment 

collection should be followed up by the staff of the tax departments. 

2-  Law of Domanial Money Collection should be activated and enforced. 

The tax department should be mandated to apply this Law, without 

resorting to the Judiciary, as the case in Jordan, to facilitate tax 

collection and to increase the tax revenues. 

3- Palestinian tax courts’ role should be activated through consulting tax 

specialist to settle the suspending tax cases; moreover, settled cases 

should be communicated to all branch tax departments. 

4-  Tax evasion phenomenon in Palestine should be fought by all ways 

and means while Tax sanctions stipulated by the provisions of law 

should be activated to ensure the settlement of the tax debts.  




