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الملخص

سلباینعکسوھذااألردن،ومنھاالحاليالوقتفياالقتصاداتمعظمفيبھایستھانالنسبةاالقتصادیمثل

اإلیراداتانخفاضثمومنالضریبیةالقاعدةتآکلإلىالظلاقتصادیؤديحیثالقومي،االقتصادعلى

نفقاتھا.لتمویلأخرىطرقإلىاللجوءإلىالحکوماتیلجأمماالحاصل،الضریبيللتھربنظراالضریبیة،

منالتمویلإلىالضرائبمناإلیراداتمصادرلتحویلالدافعالظلاقتصادحجمزیادةیوفرلذلک،وتبعا

علىالتعرفإلىالدراسة،ھذهوتھدفالعامة.النفقاتلتمویلالدافعمعتمشیاالتضخم،ضریبةخالل

التوصیاتأھمإلىالباحثةتوصلتالبحثنھایةوفياألردنفيالضرائبوتحصیللفرضالعامةالمبادئ

وھي كالتالي:

منعدداستحداثعلىالدخلضریبةدائرةحثخاللمنوذلكالضریبيالتھربمشكلةحلمحاولة.1

اآللیات وتفعیلھا.

حث ضریبة الدخل على التركیز على النوعیة..2

المتبادلةالثقةبعدمالمتمثلوالمكلفالمقدربینالحاجزكسرفيتساھمالدولةقبلمنمناسبةآلیةایجاد.3

بینھما.

المبادئ العامة للضرائب، تحصیل الضرائب.قانون الضریبة، التھرب الضریبي،الكلمات المفتاحیة:
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Abstract

The economy represents a significant proportion in most economies at the present

time, including Jordan, and this reflects negatively on the national economy, as the

shadow economy leads to the erosion of the tax base and then to a decrease in tax

revenues, due to the tax evasion that occurs, which forces governments to resort to

other ways to finance its expenses. Accordingly, increasing the size of the shadow

economy provides the impetus to shift revenue sources from taxes to financing

through an inflation tax, in line with the motive for financing public expenditures.

This study aims to identify the general principles for imposing and collecting taxes

in Jordan. At the end of the research, the researcher reached the most important

recommendations, which are as follows:

1. Attempting to solve the problem of tax evasion by urging the Income Tax

Department to develop and activate a number of mechanisms.

2. Urge income tax to focus on quality.

3. Finding an appropriate mechanism by the state that contributes to breaking the

barrier between the assessor and the taxpayer represented in the mutual distrust

between them.

Keywords: tax law, tax evasion, general principles of taxation, tax collection.
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الفصل األول: المقدمة

المقدمة

المالیةوالقیودالنفقاتوزیادةاإلیراداتانخفاضمعالتعاملالحكوماتمنالعدیدعلىفیھیتعینسیاقفي

السلعلتمویلأساسیةكوسیلةتعملوالتي،للضرائبوظیفةأھماإلیراداتزیادةتظل،ذلكعنالناتجة

التياإلیراداتمنمعینمستوىبافتراضاألساسیة.البنیةالعام.والنظامالقانونعلىالحفاظمثلالعامة

اعتباراتمنعددھناك،المعنيللبلداألوسعوالمالیةاالقتصادیةالسیاساتعلىیعتمدوالذي،جمعھایجب

والیقینوالكفاءةالحیادھذهوتشملالضریبیة.األنظمةتطویرتقلیدیًاوجھتالتيالواسعةالضریبیةالسیاسة

بفرضالمتعلقالتقریرإلىأفضىالذيالعملسیاقفيالمرونة.عنفضال،واإلنصافوالفعالیةوالبساطة

أساسالشاملةالمبادئھذهكانت،التفاصیل)منلمزیدأالملحق(انظراإللكترونیةالتجارةعلىالضرائب

ذلكفي.الضریبیةأوتاواإطارشروطباسمإلیھایشارالحینذلكومنذ،1998لعامالوزاريأوتاوامؤتمر

الوقت ، اعتبرت ھذه المبادئ مناسبة لتقییم المسائل الضریبیة المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة.

تمویلأيالدولة؛نفقاتتمویلبھدفوالمؤسساتاألشخاصمنالدولةتتقاضاهنقديمبلغھيالضرائبفي

علىالصرفأومعینة،وقطاعاتسلعدعمأووغیرھاوالتعلیمالدولةعلیھاتصرفالتيالقطاعاتكل

الضریبةقیمةتحددالدیمقراطیةاألنظمةفيالبطالةعلىالتأمینأووالسدود،الطرقاتكبناءالتحتیة؛البنیة

القطاعاتعلىوتوزیعھاالضرائبجمعوظیفةتعھدماعادةالشعبممثليمنعلیھایصادقبقوانین

المختلفة إلى وزارة المالیة بعد تحدید المیزانیات.

األنشطة،علىفرضھایتمُّإلزامیّةمالیّةُمساھمةھي):Tax(باإلنجلیزیّة:الضریبةالضریبةتعریف

مننوعبأنّھاأیضاًالّضریبةوتُعَرفالمنشآت،أواألفرادفيالخاصسواًءوالدخلوالوظائف،والنّفقات،

التجاریّة،األعمالومنھاالقطاعات،منمجموعةعلىالدولةحكومةقِبَلمنوتُفَرضالمالیّة،العوائدأنواع

الحصولأجلمنالحكوماتتفرضھامالیةمبالغأنّھاللضریبةاألخرىالتعریفاتمنوالسلعالخدماتمثل
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واألعمال،األشخاصعلىااللتزاماتأنواعمننوعاًالضریبةوتُعتَبرتُقّدمھا،التيالخدماتمالّيدعمعلى

عموماًالضریبةتتمیّزالضریبةخصائصُمسبقاًتحدیدھاویتمُّالمال،منمئویّةًنسبةًتُشّكلماوعادةً

علىغالباًتعتمدالتيالعاّمةاألشیاءعلىالضرائبتُفَرضأھّمھاالعمومیّة:منالخصائص،منبمجموعة

غیرالدولةخارجمنُمستوردةُمنتجاتطلبأوالسلع،شراءأوالخدمات،علىالحصولمثلاالستھالك،

النھائّي،الُمستھلِكمنالحقاًتحصیلھاویتمُّالخدمة،أوالّسلعةعلىالضریبةقیمةتُفَرضغالباً:مباشرة

تُوفّرھاالتيالمراقبةإّنالفّعالة:الرقابةالُمباعةالُمنتجاتلطبیعةوفقاًالعمیلأوبالُمشتريإلیھویُشار

أموالأیّةتتضمنالالتياالستھالكیّةالعملیّاتقیمةمنتحصیلھاعلىالقدرةتفعیلعلىتُساعدالضریبة

األنواع،منمجموعةإلىالضریبةتُقسمالضریبةأنواعاالّدخارفئةضمنُمصنفةأموالأومصروفة،غیر

بیعنتیجةًوتظھراألرباح،علىالمفروضةالّضرائبأنواعمننوعالمال:رأسعلىالعائدضریبةوھي:

الّدخللضریبةُمشابھةًالعائدضریبةوتُعتَبروغیرھا،واألسھموالعقاراتوالّصكوكاألراضيمثلاألمالك،

الذيالضریبةعائدھواألجل:قصیرالعائدضریبةھمانوعینإلىالّضریبةھذهوتُقَسمالّدول،بعضفي

ضریبةُمعاملةیُعاَملالذيالضریبةعائدھواألجل:طویلالعائدضریبةالعادیةالدخلضریبةُمعاملةیُعاَمل

أوالخدماتإنتاجمراحلعلىالّدولةفيالحكومةتفرضھاضریبةھيالُمضافة:القیمةضریبةالمالرأس

تحویلھاعملیّةأثناءالخدماتتقدیمأوالسلعصناعةعلىتعملالتيالّشركاتقِبَلمندفعھاویتمُّالبضائع،

عملیّةأثناءالُمضافةالموادقیمةعلىبناًءالّضریبةھذهنسبةوتُعتمدنھائیّة،ُمنتجاتإلىأولیّةمواّدمن

وتُحسبالُمنتَجات،بیععملیّاتأثناءتُطَبَّقضریبةھيالمبیعات:ضریبةالُعمالأجورإضافةمثلاإلنتاج،

الُمخّصصةالّسلعمعالضریبةھذهوترتبطالبیع،ثمنعلىتُفَرضمئویّةنسبةاستخدامعلىباالعتماد

یتمُّضریبةھيالُممتلكات:ضریبةالبائع.أوالسلعةُمنتِجطریقعنتحصیلھاویتمُّوالخدمات،لالستھالك

التياألخرىالعقاریّةالُممتلكاتأنواعمننوعوأّيواألراضي،المبانيمنالعقاراتأصحابعلىفرضھا

العاّمة،القطاعاتمنالعدیدوتمویللدعمالّضریبةھذهعوائدوتُستخَدمالُممتلكات،لضریبةخاضعةًتُعتَبر

علىالّدولحكوماتتفرضھاضریبةھيالّدخل:ضریبةالعمومیّةالمرافقوبناءالمدنيوالدفاعالتعلیممثل

األفراددخلقیمةإجمالّيمنالقانونبموجباقتطاعھایتمُّإذقانونیّةً؛ضریبةًوتُعتَبرالمالي،الّدخل
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الّرسومضریبةللنّاسالُمقدَّمةالعاّمةالخدماتدعمفيالخاّصةالتمویلیّةالمالیّةالمصادرمنوتعدُّوالُمنشآت،

العملیّاتلُمتابعةالضریبةھذهوتُستخَدمالخارج،منتُستوَردالتيللُمنتجاتُمخّصصةضریبةھيالجمركیّة:

الُمشتِرین،علىتكلفتھافيزیادةًعنھاینتجمّماالُمستوَردة،البضائعكافّةأسعاررفعإلىوتُؤّديالتجاریّة،

فرضمبادئالثّابتةالمالیةالّرسوممنوتعدُّمسبقاً،ُمحّددةضریبیّةلتعرفةوفقاًالجمركیّةالّرسوموتُفَرض

دعمفيالمساھمةوھي:المبادئمنمجموعةعلىدولةأّيفياألفرادعلىالضریبةفرضیَعتمدالضریبة

رفعإلىیُؤّديمّمامنھم،كّلقدراتمعتتوافقمالیةمبالغتقدیمفياألفرادمشاركةطریقعنالحكومة:

ویجبُمعیّنة،مالیةقیمةدفعاألفرادعلىیترتّبإذضریبة:كلِّقیمةباتالحكومیّةالمالیّةاإلیراداتنسبة

أّنفیجبالضریبة:لتحصیلالوسائلأفضلاختیارالضرائب.فيالخاّصةالّدفعقیمةتحدیدالحكومةعلى

لسدادُمعیّنوقتتحدیدیجبكمابسھولة،الّدفعفيتُساھمالتيالمریحةالطُّرقمناالستیفاءطریقةتكون

محدوِديمثلالنّاسعندالمالیةالقدراتُمراعاةیجبأيللمجتمع:العامالماليالوضعتقدیرالضرائبقیمة

عموماًالضریبةترتبطالضریبةتاریخاألفراددخلعلىبسیطاًالضریبةتأثیریكونأّنیجبلذلكالدخل؛

المبالغمنجزءاًوكانتالقدیمة،والیونانیّةالرومانیّةالُمجتمعاتفيالضرائبظھرتإذطویل؛بتاریخ

أجلمنالماللجمعكوسیلةواستُخِدمتالذھب،عنالنّاتجةواإلیراداتالُمستوَردةالسلععلىالمفروضة

استھالكیّةضرائبعنعبارةًكانترومافيظھرتالتياألولىالضرائبأشكالأّماالحروب،دعم

فارس.وبالدالقدیمةمصرفيالثّابتةالّضرائبانتشرتكمادفعھا،المواطنینعلىیجبوُمباِشرةوجمركیّة

تُعتَبرالُمباشرةغیروالضرائبالخدماتضرائبومنھاُمتنّوعة،ضرائبظھرتالوسطىالعصورفي

كجزءاعتمادھایتمَّأّنقبلحتىالتاریخعبركبیراًجدالًوشھدتالرئیسیّة،المالیّةالموضوعاتمنالضریبة

عامفيالفرنسیّةالثورةوتعدُّالماضیة،القرونفيللدولالسیاسيبالواقعارتبطتإذالقومّي؛الّدخلمن

الوقتفيالضریبةتوزیعفيعدالةعدمفرنساشھدتإذالضرائب؛فيالخاصالجدلِّعلىمثاالًم1789

إّنالخالصةالّدولكافّةفيالعاّمةالداخلیّةالّسیاساتعلىالُمؤثّراتأھّممنالضریبّيالنظامیعدُّالحالي

األفرادجمیعقِبَلمنتُدفعحیثالعام؛المالمنجزءاًتُعتَبرالتيالمالیّةالُمصطلحاتمنُمصطلحالضریبة

تقدیمفيیُساھممّماالعامة،والحضاریّةالتنمویّةالمشاریعتمویلعلىالضرائبوتُساعدالدولة،حكومةإلى

6



اختصاصمنھانوعلكلِّاألنواعمنمجموعةإلىالضریبةتُقَسمالُمجتمعفيلألفرادالخدماتمنالعدید

كمابالضریبة،الُمرتَبطالمالّيالمبلغإجماليمنُمئویّةبقیمةتُقّدرمالیّةعوائدتوفیرعلىویُساعدمالّي،

تحصیلیتّمحتىتطبیقھاعلىالعملالُمھّمومناألساسیّة،المبادئمنمجموعةعلىالضریبةفرضیعتمد

قیمة الّضریبة بطریقة صحیحة.

مشكلة البحث

الدولةسعيظلوفيالمجتمعأفرادمنكثیرةفئاتعلىالمباشروتأثیرهالدخلضریبةقانونألھمیةنظرا

أھدافلتحقیقوالتدخلالضریبیةوالعدالةالحصیلةوفرةفيالمتمثلةالرئیسیةالضریبةأھدافتحقیقإلى

سعتفقداألھدافمنوغیرھااالستثماروتوجیھالثروةتوزیعإعادةفيمتمثلةمتعددةواقتصادیةاجتماعیة

االقتصاديالتصحیحبرامجتنفیذإلىخاللھامنتھدفالتيالقوانینمنمجموعةإصدارإلىالحكومة

قانونإلقرارمرةمنألكثرالنوابمجلسعلىالدخلضریبةقانونعرضوتمالدخلضریبةقانونوأھمھا

فيالمؤثرةالمختلفةاالقتصادیةالقوىوتأثیروالمصالحاآلراءتضاربنتیجةالھدفتحقیقفيوفشلتدائم

ومن2009لسنة)28(الرقمتحتمؤقتقانونبشكلالقانونبإصدارالحكومةقامتفقدوعلیھالقرارصنع

الدائمالدخلضریبةقانونبنودأھمعلىالضوءتسلیطوسنحاول2014لسنة)34(الرقمتحتدائمقانونثم

وما طرأ من تعدیالت.

أھداف البحث

التعرف على أھمیة ودور دائرة الضریبة في المملكة األردنیة الھاشمیة..1

التعرف على المبادئ العامة لفرض وتحصیل الضرائب..2

التعرف على مصادر الدخل التابعة للضریبة..3

التعرف على عقوبة التھرب الضریبي..4
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الفصل الثاني: أنواع الضرائب ومبادئ فرض الضریبة

أنواع الضرائب:

األراضيمثلاألمالك،بیعنتیجةوتظھراألرباح،علىفرضھایتمالمال:رأسعلىالعائدضریبة.1

والعقارات واألسھم وغیرھا، وتعتبر ضریبة العائد مشابھة لضریبة الدخل في بعض الدول.

ویتمالبضاعة،أوالخدماتإنتاجمراحلعلىالحكومةتفرضھاضریبةھيالمضافة:القیمةضریبة.2

موادمنتحویلھاعملیةأثناءالخدماتتقدیمأوالسلعصناعةعلىتعملالتيالشركاتقبلمندفعھا

أولیة إلى منتجات نھائیة.

تُفرضمئویةنسبةاستخدامعلىباالعتمادحسابھاویتمالمنتجات،بیععلىتطبیقھایتمالمبیعات:ضریبة.3

على ثمن البیع.

مننوعوأيواألراضي،المبانيمنالعقاراتأصحابعلىفرضھایتمضریبةھيالممتلكات:ضریبة.4

أنواع الممتلكات العقاریة األخرى.

منالقانونبموجبفرضھایتمالماليالدخلعلىالدولحكوماتتفرضھاضریبةھيالدخل:ضریبة.5

الخدماتدعمفيالخاصةالتمویلیةالمالیةالمصادرمنوتعدوالمنشآت،األفراددخلقیمةإجمالي

العامة.

ھذهوتستخدمالخارج،مناستیرادھایتمالتيللمنتجاتمخصصةضریبةھيالجمركیة:الرسومضریبة.6

الضریبة لمتابعة العملیات التجاریة، تتسبب في رفع أسعار السلع المستوردة.

أسس ومبادئ فرض الضریبة

والھدفالدولة،فيالضریبيالنظامإعدادبصددوھوالماليالمشرعبھایسترشدالتيالقواعدبأسسیقصد

المبادئوھذهأخرى،جھةمنالعمومیةالخزینةومصالحجھةمنالممولمصالحتحقیقالقواعدھذهمن
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نظاماالضریبيالنظامیصبححتىالضرائب،فرضعنداالعتباربعینالمشرعیأخذھاأنیجبوالقواعد

عملیةعلیھاتبنىالتيالقواعدتلك1776سنةاألممثروةمؤلفھفيسمیث""آدملخصولقدوصالحا،سلیما

فرض الضرائب كما یلي:

مبدأ العدالة والمساواة:.1

یتمأنأيدخل.منعلیھیعودماأيالتكلیفیة،مقدرتھوفقاًالدولةأعباءتحملفيفردكلمساھمةمفھومھا:

وبصورةاستثناءبالالدخولواألشخاصجمیععلىعادلةبصورةالمكلفینعلىالضریبةاألعباءتوزیع

تتناسب مع قدرة المكلف المالیة.

أي بالقدر الذي تتساوى فیھ تضحیتھ مع تضحیة غیره من الخاضعین للضریبة. ویتم ذلك بتطبیق:

في الظروف معاملة متشابھة.تعني معاملة المكلفین المتشابھینالعدالة األفقیة:-

في الظروف معاملة مختلفة.تعني معاملة المكلفین المختلفینالعدالة الرأسیة:-

ویتم قیاس الظروف بالنسبة للمكلفین وفقاً للمبادئ التالیة:

ترتبطأنیمكنالضرائبالدخل.فياإلضافیةالوحداتالمضافةالمنفعةوھيالحدیة:المنفعةمبدأ✔

فيالمختلفینومعاملةمتشابھةمعاملةالمنفعةفيالمتشابھینمعاملةیتموبالتاليللمكلفالحدیةبالمنفعة

المنفعة معاملة مختلفة.

المنفعةمعطردیاًیتناسبأنیجبالضرائبمنالمكلفیدفعھاماوھيالضرائب:منالمنفعةمبدأ-

العكسوعالیةضرائبیدفعواأنیجبالدولةتقدمھاالتيالخدماتمنیستفیدونالذینالمكلفونالمستلمة.

صحیح.

الذيالمكلفعلیھا.المتحصلالمنافععنالنظربغضالدفععلىالمكلفقدرةوھيالدفع:علىالمقدرة-

لدیھ قدرة عالیة على الدفع یتوجب علیھ أن یدفع ضریبة أعلى و العكس صحیح.
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عنیمكنولكنتامة.عدالةإلىللوصولالتطبیقفيصعوبةیواجھھالمبادئھذهمنمبدأكلأنیالحظ

طریق ھذه المبادئ التوصل إلى عدالة نسبیة تستطیع اإلدارة التشریعیة االعتماد علیھا عند فرض الضرائب.

مبدأ أو قاعدة الیقین:.2

یتمالوالدقةمنبدرجةجبایتھاوطریقةالضریبةومیعادبمقداربینةعلىفردكلیكونأنیعنيمفھومھا:

ذلك إال من خالل وضوح النظم والمراسیم والتعلیمات واإلجراءات والنماذج واإلقرارات.

أنیجبوكذلكللممولواضحةتحصیلھاومواعیدواسعارھاتعلیماتھاحیثمنالضریبةأحكامتكونأنأي

عرضةنصوصھتكونالوحتىالتباس،أوعناءدونالجمیعیفھمھبحیثواضحاًالضریبيالنظامیكون

للتأویل والتفسیر من قبل المصلحة الضریبیة أو من قبل المكلف نفسھ.

مبدأ المالئمة في التحصیل:.3

مماوأحوالھملظروفھممناسبةتكونحتىللمكلفینالمناسبالوقتفيالضریبةتحصیلوتعنيمفھومھا:

یجعل عملیة دفع الضریبة سھلة ومقبولة.

المناسبالوقتاختیاریتمأيالمكلفینظروفمعتتالءمأوقاتفيالضریبةبدفعالمطالبةیتمأنأي

السنةانتھاءعندأوالمرتبعلىالمكلفحصولعندمثالضرائب.منعلیھمالمستحقبسدادالمكلفین

المالیة بالنسبة للشركات.

قاعدة االقتصاد (مبدأ اإلنتاجیة):.4

الضرائبتفضلحیثالضریبةتحصیلنفقاتفياقتصادھناكیكونأنضرورةبھاویقصدمفھومھا:

القلیلة في نفقات التحصیل عن الضرائب المرتفعة في نفقات التحصیل.
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تكالیفبأقلالضریبةتحصلأنیجبحیثحصیلتھا.بالمقارنةضئیلةالضریبةتحصیلتكالیفتكونأنأي

فرضھابالتاليویصبحعلیھا.الحصولسبیلفياإلیراداتمنكبیرجزءالدولةعلىیضیعالبحیثممكنة

أمراً غیر منتج من الناحیة المالیة للدولة.ولكي ال تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب إضافیة.

قواعد أو مبادئ وضعھا علماء آخرون:

قاعدة المرونة.1

وبالعكس,القوميالدخلزادكلماالضریبةحصیلةزیادةعلىالضریبيالنظامیساعدأنبھایقصدمفھومھا:

بمعنى أن یكون ھناك عالقة طردیة بین الدخل القومي وحصیلة الضرائب.

فيوتنخفضالتضخمفتراتفيالحصیلةوتزیداالقتصادیةالظروفتغیرمعالضریبيالنظامیتكیفأنأي

فترات االنكماش.

قاعدة االستقرار.2

متكررةبصورةأحكامھتتغیرالبحیثالثبات,منبنوعالضریبيالنظامأحكامتتسمأنبھاویقصدمفھومھا:

تجعل من الصعب على المكلف مالحقة تعدیالتھ وھذا یضعف من قاعدة الیقین.

ھوماحدودفيإالأخرىإلىفترةمنتتغیرالبحیثاالستقرارمننوعالضریبةأحكامفيتتوافرأنأي

ضروري وحتمي. و أن تتمیز أحكامھا بنوع من الثبات النسبي.

قاعدة اإلقلیمیة.3

كلللضریبةویخضعاألخرىالدولأقالیمإلىیتعداهوأالّاإلقلیمداخلالضرائبقانونیطبقأنبمعنى

شخص طبیعي أو معنوي داخل الدولة باعتبارھا صاحبة السیادة على أراضیھا.
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قاعدة السنویة

ویستندھجریةأومیالدیةتكونقدسنةمدتھازمنیةفترةوخاللدخلمنعلیھحصلعماالممولیحاسبأن

منجزء(أيمنھا.جزءالضرائبتعتبروالتيسنويأساسعلىإعدادھایتمالتيالدولةمیزانیةإلىذلك

بنودھا).

قاعدة التنسیق بین األھداف.4

الصادراتعلىضرائبالدولةتفرضالأنمثال:بعضھا.معالضرائبأھدافتتعارضالأنبھایقصد

للحصول على األموال وفي نفس الوقت تشجع اإلنتاج المحلي.

قاعدة إمكانیة التطبیق.5

فرضمثال:بھا.یبالغالحیثالعملیة.الناحیةمنالمكلفینعلىتطبیقھایمكنالضریبةتكونأنبھایقصد

ضرائب غیر مباشرة على المزارعین.

الفصل الثالث: مصادر الدخل الخاضعة للضریبة والمعفاة

أوالً: مصادر الدخل الخاضعة للضریبة

الالمثالسبیلعلىذكرھاتموالتيالخاضعةالدخلمصادرالتعدیالتبعضإضافة)3(المادةبموجبتم

الحصر منھا:

المملكةداخلالنقلمن(الدخلالبندأصبحبحیثالمملكةداخلعبارةإضافةتم)10(رقمالبند(أ)الفقرة.1

وبین المملكة وأي دولة أخرى) وذلك لتالفي عدم إخضاع الدخل من النقل داخل المملكة فیما لو بقي

النص القدیم (الدخل من النقل بین المملكة وأي دولة أخرى) مما قد یشیر إلى عدم خضوع الدخل من النقل
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داخل المملكة ولقطع الشك بالیقین مع العلم أن الخضوع ھو األصل لمصادر الدخل واالستثناء ھو اإلعفاء

المادة.ھذهمن)15(البندإلیھأشارماوھوالقانونوبنص

كما انھ تم بموجب ھذه المادة الفقرة (ج) إخضاع دخل المقیم من مصادر خارج المملكة قد نشأت من.2

تخضعكانتأنبعدالمتحققالصافيالدخلمندخلضریبة%10وبنسبةالمملكةمنوودائعأموال

الشركةفرعیحققھاالتيالصافیةالدخولمجموعإخضاعتم%وكذلك30بنسبةالبنوكضریبةشریحة

األردنیة العاملة خارج المملكة والمعلن في بیاناتھا المالیة الختامیة المصادق علیھا من محاسب قانوني

األسبابمنسببأليمنھجزءأومبلغأيبتنزیلالسماحیجوزوالدخلضریبة%10لنسبةخارجي

مع مراعاة اتفاقیات منع االزدواج الضریبي وبالقدر الذي نصت علیھ فقط وحسب نص الفقرة (و) من

الدخلضریبةتنزیلبعدالصافيالدخلمجموعمن%20یخضعماكانأنبعدالقانونمن)4(المادة

%.30أيالبنوكضریبةوالشریحةالمملكةخارجالعاملةاألردنیةالشركاتفروعتحققھالذياألجنبیة

ثانیاً: مصادر الدخل المعفاة

بعضإجراءتمفقدالدخلضریبةمنالدخولبعضإعفاءعلىحصراًنصتوالتي)4(المادةبموجب

التعدیالت وكما یلي:

األسھمأرباحإعفاءمنالمشتركاالستثمارصنادیقأرباحاستثناءإضافةتم)5(البند(أ)الفقرةفي.1

وأرباح الحصص التي یوزعھا شخص مقیم  لشركات االتصاالت االساسیة وشركات تعدین المواد

االساسیة وشركات التأمین وشركات إعادة التأمین وشركات الوساطة المالیة واألشخاص االعتباریین

بحیثالمالیةوالشركاتللبنوكالسابقاالستثناءإلىباإلضافة0التمویليالتأجیرأنشطةیمارسونالذین

أصبحت ھذه التوزیعات خاضعة للضریبة لھذه الشركات.
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وإسنادوالسنداتواألسھمبالحصصالمملكةداخلمنالمتاجرةإعفاءاستثناءتم)7(البندوبموجب.2

القرض وسندات المقارضة (والصكوك ) وصكوك التمویل اإلسالمي وسندات الخزینة وصنادیق

االستثمار المشترك  والعقود المستقبلیة وعقود الخیارات المتعلقة بأي منھا ، المتحقق من أي منھا

لشركات االتصاالت االساسیة وشركات تعدین المواد االساسیة وشركات إعادة التأمین باإلضافة إلى

البنوك وشركات التأمین وشركات الوساطة المالیة والشركات المالیة واالشخاص االعتباریین الذین

0التمویليالتأجیرأنشطةیمارسون

المنقولةغیرباألموالالمتاجرةمنالمتأتي(الدخلالمؤقتبالقانونالوارد)9(للبنداإلعفاءإلغاءتم.3

الواقعة في المملكة) بحیث أصبحت المتاجرة باألموال غیر المنقولة خاضعة على إطالقھا دون

استثناءات.

عنالمستحقة%100وبنسبةالمادةھذهمنالفقرة(أ)من)12(البندبموجبالخدمةنھایةمكافأةإعفاء.4

منواعتباراًالمكافأةھذهمندینارآالف)خمسة5000(عنیزیدماوإخضاع1/1/2010قبلماالفترة

.فقطمنھا%50بواقعیخضعماكانأنبعد1/1/2010

راتبإجماليمندیناروخمسمائةآالفثالثة)3500(أولإعفاءتم(أ)الفقرة)13(البندوبموجب.5

التقاعد الشھري بما فیھ المعلولیة بغض النظر تم دفعھ من شخص مقیم أو غیر مقیم  لیتم تخفیض ھذا

فقط.مقیمشخصیدفعھالذيشھریاًدینارآالفأربعة)4000(مناإلعفاء

ثالثاً: اقتطاع الضریبة من المصدر

تعمیمبموجبوتممقیمشخصأليمقیماعتباريشخصمنالمدفوعةواألجوراألتعابمن1.5%

شخصقبلمنالمدفوعةواألجوراألتعابتحدید6/6/485رقم26/1/2015تاریخ24/2015

اعتباري مقیم إلى شخص طبیعي مقیم ألصحاب المھن من األطباء والمحامین والمھندسین ومدققي

الحسابات والخبراء والمستشارین والمفوضین عن المكلفین ووكالء ووسطاء التأمین وإعادة التأمین

والمحكمین والمخلصین الجمركیین والسماسرة والوكالء والوسطاء بالعمولة والوسطاء المالیین ووسطاء
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اقتطاعلتعلیماتالمعدلة(التعلیمات2015لسنة)3(رقمالتعلیماتبموجبتمانھكمابالعمولةالشحن

الطبیعيالشخصبأنھ)مقیمشخص(إلىبعبارةالمقصودتحدید2015لسنة)1(رقمالدخلضریبة

والشركات المدنیة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول  وبالتالي فإن ھذا االقتطاع  ملزم

لألشخاص االعتباریین عند دفعھ ألصحاب المھن المذكورة أعاله أو إلى الشركات المدنیة ویجوز إضافة

جھات أخرى بموجب صالحیات الوزیر .

%10بنسبةكانتأنبعددینارألف)1000(قیمتھتتجاوزالذيوالیانصیبالجوائزأرباحمن2.15%

سابقاً.

بالواسطةأومباشرةمقیمغیرلشخصدفعأواستحقالذيالضریبةمنالمعفىغیرالدخلمن3.10%

%.7بنسبةالمؤقتبالقانونكانأنبعد

.االقتطاعمناستثنائھاتمبحیثاإلیجاربدلمن%5باقتطاعالمتعلقالنصإلغاءتم.4

ضریبةتقاصأجازتوالتيالمصدرمنالضریبةباقتطاعالمتعلقة)12(للمادة(د)الفقرةنصإضافةتم.5

الدخل المقتطعة على حساب الضریبة المستحقة من الضریبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضریبیة

التي دفعت فیھا أو أي فترة ضریبیة الحقة على أن ال یتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضریبیة التي

یتوجب فیھا وتوریدھا للدائرة بعد أن كانت ال تقبل إال في الفترة الضریبیة التي دفعت فیھا.

إغالق الحسابات في موعد مختلف عن نھایة السنة المالیة●

أنالمیالدیةالسنةنھایةعنمختلفموعدفيحساباتھیغلقالذيللمكلف)13(المادةمن(ب)الفقرةأجازت

یحتسب الضریبة على أساس سنتھ المالیة شریطة إشعار الدائرة المسبق بذلك بعد أن كانت بموجب موافقة

مسبقة من المدیر.
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احتساب الضریبة المستحقة عند التصفیة والوفاة●

تصفیتھأووفاتھعندمكلفأيعلىالضریبةاحتسابعلىتنصوالتي)13(المادةإلى(د)الفقرةإضافةتم

أو فسخھ أو شطبھ أو انتھاء عملھ باإلضافة إلى من كان على وشك مغادرة المملكة نھائیاً قبل انتھاء الفترة

الضریبیة وتقدیر الضریبة المستحقة خالل عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ مذكرة خطیة .

تقدیم اإلقرار الضریبي للمتوفى والمصفي●

بدالًیوماًتسعینخاللالمتوفىعنضریبيإقراربتقدیمیمثلھممنأوالورثةإلزامتم)17(المادةبموجب

من ستین یوماً من تاریخ الوفاة كما أنھ تم إلزام المصفي ووكیل التفلیسة بتقدیم اإلقرار الضریبي عمن یمثلھ

وكذلك الحال بالنسبة للولي والوصي والقیم.

تقدیم اإلقرار الضریبي المشترك لألزواج●

أنللضریبةخاضعةدخلمصادرلھمممنلألزواجالمكلفین)للزوجین((د)الفقرة)17(المادةأجازت

یقدموا إقرارا ضریبیاً مشتركاً بموافقتھم والشرط ھو موافقة الزوجین على ذلك.

تقاص المسقفات والدفعات على حساب الضریبة المستحقة●

بنسبةالمؤجرةالعقاراتعنواألراضي)األبنیةالمسقفات(ضریبةقبولیتم(ب)الفقرة)18(المادةبموجب

بنسبةسابقاًكانأنبعدللمكلفاإلجماليالدخلإلىالمؤجرالعقارمنالدخلنسبةمراعاةومع100%

تم:القانونمن)19المادة(بموجبأنھ%.كما50

i.ًإلزام المكلف الذي تجاوز دخلھ اإلجمالي من جمیع األنشطة في الفترة الضریبیة السابقة ملیون دینار بدال

منبدالً%40وبنسبةالضریبةحسابعلىسنویةالنصفالدفعةبتوریددینارألفخمسمائةمن

السابقة.37.5%
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ii.التأكید على تقاص الضریبة المدفوعة عند االستیراد في الفترة الضریبیة التي دفعت فیھا  أو أي فترة

ضریبیة الحقة على أن ال یتجاوز أربع سنوات تلي الفترة التي یتوجب الدفع فیھا وإال فقد حقھ بھا بعد أن

كانت سابقاً یجب أن یتم التقاص في الفترة الضریبیة التي دفعت بھا فقط.

الضریبة األساسیة المقطوعة

لسنة)57(رقمالدخلضریبةقانونفيبھامعموالًكانكماالمقطوعةاألساسیةبالضریبةالعملإعادةتم

ضریبةیفرضبأنالعامللمدیرصالحیةومنحالقانونإلى)32(المادةإضافةتمحیثوتعدیالتھ1985

أساسیة مقطوعة على الشخص الطبیعي وفقاً للشروط التالیة:

i.الشخص الطبیعي الذي ال یزید مقدار الضریبة النھائیة المقدرة علیھ ألي سنة من السنوات على ألف دینار

وأن یعتبر تلك الضریبة مقطوعة ألي سنة تالیة على أن ال تزید عن خمس سنوات.

ii.ضریبة دخل سنویة مقطوعة للشخص الطبیعي الذي یقل دخلھ اإلجمالي عن مئة ألف دینار ویتم تحدید

ھذه الدخول.

iii.یجوز بناءاً على طلب المكلف أن یطلب من المدیر إعادة النظر في ھذه الضریبة األساسیة المقطوعة

خالل ثالثین یوماً من انقضاء السنة المالیة أو تاریخ تبلغھ اشعار التقدیر وللمدیر أن یخفض أو یلغي

الضریبة وتقدر علیھ الضریبة وفقاً ألحكام القانون .

iv.للمدیر أن یلغي أي من قرارات الضریبة األساسیة المقطوعة وان یسري القرار على السنوات الالحقة مع

مراعاة إعادة النظر (الموظف  المفوض).

v..یعتبر قرار المدیر الصادر بالضریبة األساسیة المقطوعة قابالً للطعن لدى محكمة البدایة الضریبیة
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الفصل الرابع: الجنح الضریبیة وعقوباتھا

الجنح الضریبیة وعقوباتھا واإلعتراض علیھا

مائةمن(كانتدینارخمسمائةإلىدینارمائتيمنوعقوبتھاالضریبیةالجنحتحدیدتم)64(المادةبموجب

إلى خمسمائة دینار)  وھذه الجنح ھي :

إذا تخلف المكلف عن مسك السجالت أو المستندات وفق أحكام القانون..1

إذا تخلف المكلف عن التسجیل لدى الدائرة وفق أحكام ا القانون ..2

من)25(المادةأحكاموفقوعناوینھمعمالئھبأسماءببیانالدائرةبتزویدالقانونيالمحاسبقیامعدم.3

القانون.

عدم إعالم الدائرة بأي تغیرات طرأت على البیانات الواردة في طلب التسجیل خالل الموعد المحدد لذلك..4

التخلف عن اقتطاع الضریبة وتوریدھا للدائرة وفق أحكام القانون ..5

االمتناع عن تقدیم السجالت والمستندات التي یجب االحتفاظ بھا وفق أحكام القانون..6

االمتناع عن إصدار فاتورة أو مستند عند طلبھا من قبل المستفید..7

ویتم مضاعفة العقوبة في حال التكرار ویجوز االعتراض على عقوبات الجنح الضریبیة وكذلك على غرامة

عدم تقدیم اإلقرار الضریبي خالل ثالثین یوماً من تبلغ المكلف بذلك, وقرار الوزیر قابل للطعن لدى المحكمة

خالل ثالثین یوم من تبلغ قرار الوزیر.

جرائم التھرب الضریبي وعقوباتھا

علىتنصكانتوالتي2009لسنة)28(رقمالمؤقتالدخلضریبةقانونمن)38(المادةنصإلغاءتم

تمبحیثالدائمالقانونمن)66(بالمادةعنھاواالستعاضةالضریبيالتھربحاالتفيالقانونيالتعویض

تحدید العقوبة والجرائم على النحو التالي:
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أ- یعاقب بغرامة تعویضیة تعادل مثل الفرق الضریبي كل من قام بالتھرب الضریبي أو حاول التھرب أو

ساعد أو حرض غیره على التھرب من الضریبة بأن أتى أي فعل من األفعال التالیة :-

فيثابتھوماتخالفبیاناتضّمنھأومصطنعةمستنداتأوسجالتإلىباالستنادالضریبياإلقرارقّدم-1

السجالت أو المستندات التي أخفاھا مع علمھ بذلك.

لدیھثابتھوماتخالفبیاناتوضّمنھمستنداتأوسجالتوجودعدمأساسعلىالضریبياإلقرارقّدم-2

من سجالت أو مستندات أخفاھا .

وفقبھالالحتفاظالمحددةالمدةانقضاءقبلبالضریبةالصلةذاتالمستنداتأوالسجالتقصدااتلف-3

أحكام القانون(أربع سنوات أو حتى الفصل بالقضیة الخالفیة بالمحكمة أو عشرة سنوات حسب قانون التجارة

في قضایا التھرب الضریبي حیث أصبحت المدة ثمانیة سنوات إلعادة النظر)    .

زیادةأواألرباحبقلةالدائرةإلیھامالمستنداتمنغیرھاأوالبیعأوالشراءفواتیرغیّرأواصطنع-4

الخسائر .

للضریبة.یخضعممامنھجزءاأونشاطاأخفى-5

.دفعھاتاریخمنیوماثالثینخاللللدائرةیوردھاولمالقانونأحكاموفقالضریبةمقداراقتطع-6

ب- باإلضافة إلى العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، إذا زاد مقدار الفرق الضریبي على

خمسین ألف دینار  وحتى مائة ألف دینار  تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن أربعة أشھر وال تزید على سنة

وإذا زاد مقدار الفرق الضریبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن سنة.

ج- إذا قضت المحكمة برد الطعن كلیاً أو جزئیاً فعلیھا أن تقضي في الدعوى نفسھا بفرض غرامة تعادل مثل

الفرق الضریبي وذلك على مقدار الضریبة الذي ُرد الطعن بشأنھا .
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منكلدینارألف)1000(علىتزیدوالدینارخمسمائة)500(عنتقلالتعویضیةبغرامةیعاقبد-

خالف أحكام ھذا القانون فیما لم یرد علیھ نص.

مسؤولیة المحاسب القانوني وعقوبتھ في حالة مخالفة أحكام القانون

علىالمصادقةعنالمسؤولیةیتحملفھوالقانونيالمحاسبعلىالعقوبةتغلیظتم)67المادة(أحكامبموجب

بیانات مالیة غیر مطابقة للواقع بشكل جوھري أو تخالف أحكام ا القانون أو معاییر المحاسبة الدولیة

والقوانین واألنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ متعمد أو أي عمل جرمي أو عن إھمال

جسیم وفي ھذه الحالة یعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة

)69(المادةنصحسبوغراماتھاالضریبةأصلدفعفيمسؤولیتھإلىباإلضافةأعالهالمذكورة)66(

بالسابقكانحینفي)70(المادةسنواتثالثلمدةقبلھمنالمدققةالمالیةللبیاناتالدائرةقبولوعدم

الحبس من شھر إلى سنة وغرامة من خمسمائة دینار إلى ألف دینار.

عقوبة المنع من مراجعة الدائرة

للوزیر بتنسیب من المدیر بناًء على توصیة لجنة مشكلة لھذه الغایة  من الدائرة ودیوان المحاسبة منع أي

شخص طبیعي من مراجعة الدائرة في أي قضیة أو عمل خالف قضیتھ الشخصیة إذا ثبت أنھ خالل مراجعاتھ

وتعاملھ مع الدائرة ارتكب ما من شأنھ تعطیل سیر العمل وفق األصول أو التحایل على القانون، ولھ أن یقرر

عدم قبول الدائرة للحسابات التي یعدھا أو یدققھا ذلك الشخص إذا كان محاسباً أو محاسبا قانونیا وذلك لمدة ال

تزید على ثالث سنوات وقد كانت ھذه المدة مفتوحة بموجب القانون السابق.

الخاتمة

في الخاتمة نستنتج مما سبق في ھذا البحث أھم النتائج التالیة:

ضعف تطبیق مبدأ التصاعدیة في الضرائب المباشرة والتي تشمل ضریبة الدخل: تؤكد مختلف األدبیات

االقتصادیة، أن التركیز على مبدأ التصاعدیة في الضرائب المباشرة وخاصة الضرائب على الدخل واألرباح،
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وفقاً لتعدد وتنوع دخول الشرائح االجتماعیة، ھو من أھم معاییر النظم الضریبیة العادلة، وقد نص الدستور

األردني على ضرورة تطبیق مبدأ التصاعدیة في النظام الضریبي، حیث تساھم التصاعدیة في تقلیل التفاوت

االجتماعي، وھي وسیلة لتحقیق التنمیة االقتصادیة وجذباً لالستثمارات وتوفیر فرص عمل أكبر لفئة كبیرة

من األفراد والمواطنین. إذ أن من أساسیات النظام الضریبي العادل، أن یراعي قدرة المكلفین على الدفع،

وضرورة عدم اإلكثار من فرضھا، ومراعاة الحاالت الشخصیة للمكلفین، وفرض ضرائب تتماشى

وإمكاناتھم المالیة تفادیاً للوقوع في إشكالیة التھرب من دفع الضریبة.

ووفق ھذا المعیار، فإنھ یمكن وصف ضریبة الدخل المطبقة في األردن أنھا ضریبة شبھ تصاعدیة أو

(تصاعدیة مشوھة)، ألنھا تعتمد ثالث شرائح ضیقة ال تأخذ بعین االعتبار التفاوت في دخول األفراد، في

یضافطرفھ،منللمعالیندینارالف12والطبیعي،للشخصدینارألف12مستوىإلىیصلاإلعفاءحجم

لھا إعفاءات مقابل نفقات عالج وتعلیم وفوائد قروض اإلسكان والمرابحة والخدمات الفنیة والقانونیة بحد

اقصى یصل الى أربعة آالف دینار سنویا.

دینارآالفالعشرةمندیناركلعن%7فيتمثلتالقانونفيالتصاعدیةالدخلشرائحعلىالضریبةنسب

%20یلیھاالتالیة،دینارآالفالعشرةمندیناركلعن%14یلیھاعالیة،نسبةوھياإلعفاء،بعداألولى

عن كل دینار تالھا. وھذه الشرائح ضیقة بحیث ال تعكس تفاوت دخول مختلف مكونات المجتمع، األمر الذي

یساھم في تعمیق التفاوت االجتماعي، حیث ال تمایز بین أصحاب الدخول المرتفعة جداً والمتوسطة االرتفاع.

اذ یفترض أن تكون الشرائح الضریبیة الخاضعة للنظام التصاعدي متعددة لتصل الى خمس أو سبع شرائح،

غیرمنإذدینار،ألف54السنویةدخولھمتزیدللذینالدخلضریبةبدفعالمكلفینبینتمایزإحداثبھدف

لتصلزیادتھاعدالةاألكثرومنالمستوى،ھذاعند%20بمستوىللضریبةالخاضعالدخلوقوفالعادل

الى مستویات أعلى ومستوى اقتطاع ضریبي أعلى عندما تزید الدخول عن ذلك وبشكل تدرجي، ومن غیر

الضریبي.التھربباتجاهتدفعمرتفعةنسبةوھياألول،للشریحة%7بنسبةالبدءأیضاالعدل
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التوسع في الضرائب غیر المباشرة وغیاب التمایزیة فیھا، والتي تشمل الضریبة العامة على المبیعات

والضرائب الخاصة والرسوم الجمركیة، إذ أن الغالبیة الكبیرة من السلع والخدمات تخضع اقتطاعات ضریبیة

نسبةوھي%،16المبیعاتعلىعامةضریبةلنسبةتخضعالسلعفغالبیةالبعض،بعضھامنمتقاربة

مرتفعة جدا مقارنة مع معدالت الضرائب العامة على المبیعات و/أو ضرائب القیمة المضافة، وقلیل من السلع

یقتطع علیھا معدالت ضریبة عامة على المبیعات أقل من ذلك، ومحدودة جدا السلع التي ال تخضع للضریبة

العامة على المبیعات. والخطورة تكمن في أن الحكومة الحالیة اتخذت قراراتھا لفرض ضریبة عامة على

المبیعات على السلع التي كانت تتمتع بإعفاءات، وبذلك ستخضع سلع أخرى أساسیة للضریبة العامة على

المبیعات وبمستویات متفاوتة، األمر الذي من شأنھ أن یخل بمبدأ العدالة الضریبیة. ھذا الى جانب المستویات

–23(بینتتراوحوالتيالنفطیةالمشتقاتمثلاألساسیةالسلعبعضعلىالخاصةللضرائبالمرتفعة

الحكومةتعتبرھاالتيالسلعمنوغیرھاالسجائرعلىالخاصةالضرائبجانبالىواالتصاالت،%)،46

سلع كمالیة. ویمكن إضافة الرسوم الجمركیة التي یتم اقتطاعھا على شرائح واسعة من السلع وخاصة

السیارات التي تعتبر حاجات أساسیة للمواطنین بسبب غیاب نظام نقل عام كفؤ.

وتعد الصالحیات الممنوحة لمجلس الوزراء في تحدید معدالت الضریبة العامة على المبیعات والضرائب

وتعدیالتھ،2000لسنة)6(رقمالمبیعاتعلىالعامةالضریبةقانونمن)6(المادةنصوفقالخاصة

البوابة التي أدت إلى رفع معدالت الضرائب غیر المباشرة عند ھذه المستویات المرتفعة، حیث منحت ھذه

المادة مجلس الوزراء سلطة اصدار أنظمة خاصة تحدد بموجبھا مقدار ونسب ھذه الضرائب. وھذا ترك

للحكومة حریة توسیع قاعدة السلع والخدمات الخاضعة للضریبة سواء كانت ضرائب عامة على المبیعات أم

الضریبةأنعلى)111(المادةفيینصالذياألردنيالدستورعلىاعتداءھذاویشكلخاصة.ضرائب

والرسم ال تفرض إال بقانون.
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التوصیات

كما قامت الباحثة في إرفاق التوصیات، ومن أھم ھذه التوصیات التالیة:

محاولة حل مشكلة التھرب الضریبي وذلك من خالل حث دائرة ضریبة الدخل على استحداث عدد من.1

اآللیات وتفعیلھا.

حث ضریبة الدخل على التركیز على النوعیة..2

ایجاد آلیة مناسبة من قبل الدولة تساھم في كسر الحاجز بین المقدر والمكلف المتمثل بعدم الثقة المتبادلة.3

بینھما.
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