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 العرفافالشكر ً
  

ذ هرب العالهيف  الحهد هلل  هوؿ بالشكر لك  تقدنأثـ إىىي ، ت ٌذي الرسالةه  فت عمي   ف  في كؿ حيف، كا 
في  في هعٍد التىهية الهستداهة أساتذتي األفاضؿ لىإعظيـ العرفاف ف، ؿىجاز ٌذا العهإلي ساعدى

الدكتكر  -رهز الهعرفة -كأخص بالذكر ٌذي الرسالةكا في تطكير هالذيف أسٍ جاهعة القدس أبك ديس
قدهً لها أكـر رحاؿ ستاذم الدكتكر أ إلى يطيػب لي أف أقػدـ عظيـ شكرم كاهتػىاىيك ، عزهي االطرش
في سبػػيؿ العػمـ  جٍكدٌـإلى كػؿ الذيف كرسكا تقدـ بالشكر أك ٌذي الرسالة،  ءإلثرارشاد ا  لي هف ىصح ك 

شراؼ عمى الذم قاـ باإل -رهز العطاء -عبدالكريـىصر  الفاضؿ ر الدكتكرأخص بػػػالػذكػك  كالتػػعمـ،
الفكر كىػير هف  ةصكرة ههكىٍا بأفضؿ خراجبعٍا هف بدايتٍا حتى ىٍايتٍا إل، كالذم تاٌذي الرسالة

                                  ههىٍج.                                                           كفػػؽ أسمكب عمهيكاالبتكار  الجدركح  هعززاالهعارؼ، كالقيـ كالجٍػػد عمى ٌػذي الرسالة 
 

 ضريبة الدخؿفي  العاهييف هدراءالكؿ هف السادة  خاصةك كزارة الهالية السادة في  لىإكأتكجً بالشكر 
رباح كالرسـك دارة العاهة لمهىح كاألاإل، كالسادة الجهارؾ كالهككس كضريبة القيهة الهضافةكضريبة 

عمى ها  ،كأخص بالذكر الزهيبلف رائد شحركر كأيهف سميهاف دائرة كبار الهكمفيفدة اكالس، يراداتكاإل
                                                                                                     .عمى البياىات البلزهة لمدراسة قدهكي هف هساعدة في الحصكؿ

 
الفاضؿ حاتـ يكسؼ هستشار كزير الهالية لها قدهة هف ستاذ لى األإكأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كها 

هدير ٌشاـ التايً الى االستاذ هع كافر الشكر كالتقدير ، بأفضؿ صكرةإلخراج الرسالة ارشادات كبياىات 
                                                               كآراء أثرت لمرسالة. كارشادات هساعدةضريبة دخؿ قمقيمية لها قدهً هف 

                                                             

هع  اي هف هبلحظات قيهة خاصة بالرسالةالدكتكر الفاضؿ زاٌر حىىي لها أبد إلىقدـ بكؿ الشكر كأت
ي هف ىصائح الها قدهيحيى ىدل كالدكتكر سٍيؿ صالحً إلى الدكتكر الفاضؿ  افر الشكر كالتقديرك 

ف يلذصدقاء ااألزهبلء ك الالهخمصيف هف  لى كؿ، كا  كتكجيٍات ساعدت في إخراج الرسالة بأفضؿ صكرة
 .  تهاـ ٌذي الرسالةإفي  ثرتحهمكا هعي الجٍد هها كاف لً األ

                                                                                                    
 كأخيرا، أسأؿ الػمً أف يأخذ بأيديىا كأيدم أجيالىا إلى ىػػػكر العمػـ كالهعرفة

 
 وفػػيؽ ،،،والػػػمو ولي الت
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 ةمصطمحات الدراسالتعريؼ ب
 

  : العامة لإليرادات المفوضية
يرادات لئلهراقبة الك  تحقؽالدارة ك اإلالهىاط بٍا أعهاؿ التابعة لمكزير ك كزارة الهالية  هفالهختصة  لجٍةا

 (4، ص2013، جراءاتهسكدة قاىكف تكحيد اإل .)كتحصيمٍا، كذلؾ كفقان لمصبلحيات الهحددة قاىكىان 
 

 : إليراداتا
 الهفكضية العاهة لئليرادات تتكلىك/أك ربح ك/أك أم إيرادات أخرل  ةك/أك هىحأك رسـ ك/أم ضريبة 

القيهة الهضافة، ضريبة ، ضريبة الدخؿ ، كهىٍا:كتكريدٌا لحساب الخزيىة الهكحد تحقيقٍا كتحصيمٍا
ار، ضريبة األبىية كاألراضي حتكاالهتياز بدؿ االرسـك  ،كضريبة الشراء أك ضريبة اإلىتاج ،الجهارؾ

لغراهات كالهخالفات، األرباح هف شركة ا، اإليرادات غير الهباشرة كالرسكـ الههاثمة لٍاكرخص الهٍف، 
يئة سكؽ رأس الهاؿ كأم أرباح هف استثهارات حككهية، ا إليرادات صىدكؽ االستثهار كسمطة الىقد ٌك

االتي قد تستحدث  . (دات هفركضة بقكاىيف سارية أك يتـ تشريعٍا الحقان )أم إيرا ك/أك التي لـ يتـ ذكٌر
 (4، ص2013، جراءات) هسكدة قاىكف تكحيد اإل

 
 :الضريبة

فريضة هالية ىقدية تأخذٌا الدكلة جبرا هف الكحدات االقتصادية حسب هقدرتٍا التكميفية هف غير هقابؿ 
                   سفتٍا السياسية.مابعة هف فكبصكرة ىٍائية، لتهكيؿ الىفقات العاهة، كلتحقيؽ أٌداؼ الدكلة الى

 (229ص ،3122العبيدم،)
 

الدخكؿ الصافية بعد تىزيؿ الخسائر الهدكرة كاإلعفاءات كالتبرعات هجهكع الدخؿ الخاضع لمضريبة: 
 (3، ص2011عمى التكالي كالهىصكص عميٍا في ٌذا القرار بقاىكف.) الكقائع الفمسطيىية، 

 

  :قةالضريبة المستحرصيد 
الهبمغ الهتبقي هف الضريبة الهستحقة بعد طرح أم تقاص/ خصـ/ دفعة عمى الحساب كفقا ألحكاـ 

 (24، ص2012، دليؿ الهكمؼ) القاىكف كلكؿ فترة ضريبية عمى حدي.
 

ساسٍا كفؽ أحكاـ ٌذا القرار بقاىكف. )الكقائع أ: الفترة التي تحتسب الضريبة عمى الفترة الضريبية
 (4، ص3122الفمسطيىية، 
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 :مأمور التقدير
خطيا هف الهدير بإجراء أم تقدير أك تدقيؽ  ةأم هكظؼ أك أم لجىة هف الهكظفيف هفكض أك هفكض

 (2004قاىكف ضريبة الدخؿ الفمسطيىي، ) لمضريبة بهقتضى ٌذا القاىكف.
  

 : المكمؼ
جراءات إ)دليؿ  كؿ شخص خاضع لمضريبة أك همـز اقتطاعٍا كتكريدٌا لمدائرة كفؽ أحكاـ القاىكف.

 (15، ص2011 ،العهؿ التشغيمية

 

 طرؽ تحصيؿ الضريبية:
د ىٌي الطرؽ التي يتبعٍا الهشرع الضريبي في تحصيؿ الضرائب الهستحقة عمى الهكمفيف، كقد تتـ ع

 (346، ص1998، هحاسبة ضريبة الدخؿ) اىتٍاء سىة الضريبة، كالتفاٌـ عمى قيهتٍا، أك خبللٍا.

 
 : التيرب الضريبي

الهفركضة عميً، يككف ذلؾ إها جزءا هىٍا أك كؿ الىسبة ك ع الضريبة الهستحقة عمى الهكمؼ، دـ دفع
. )الىػبأ الهعمكهاتية، كيتـ التٍرب قبؿ بدء فترة الدفع أك خبللٍا باستخداـ كسائؿ هعيىة غير هشركعة

2008) 

 
 :جريمة التيرب الضريبي

ي بذلؾ تقترب هف جريهة اختبلس األطرؼ الههلالعاهة هف هستحقاتٍا  خزيىةحرهاف ال  هكاؿ كؿ ٌك
 (218، ص2007)المهساكم،  األهيرية.

 
 :عقوبة عدـ دفع الضريبة

ٌي العقكبة الهفركضة عمى هخالفة الهكمؼ في حالة عدـ دفع الضريبة الهستحقة، كتفرض العقكبة 
الدفع. )هحاسبة ضافات أخرل حتى تتـ عهمية ا  بصكرة آلية في شكؿ غراهات هالية تشهؿ فكائد، ك 

(376، ص1998ضريبة الدخؿ، 

 

 الغرامات المالية:
إضافة هبالغ هعيىة عمى رصيد الضريبة الهستحؽ، كتشهؿ ٌي العقكبة التي تفرض عمى الهكمؼ ب

(377، ص1998)هحاسبة ضريبة الدخؿ،  غراهات هحددة، كفكائد، كها يقابؿ اىخفاض قيهة العهمة.
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 ةممخص الدراس



تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف دكر ة إلى التعرؼ عمى الدراس ٌدفت
ظاٌرة التٍرب الضريبي التعرؼ عمى ك الهكمفيف في فمسطيف، كبار كجٍة ىظر الجٍات الهختصة ك 

 ،كها تمحقً ٌذي الظاٌرة باالقتصاد الفمسطيىي ، التٍرب الضريبي في فمسطيفآثار هعرفة ك كهراحمٍا، 
 .في الحد هف التٍرب الضريبيالضريبية التأثير الهحتهؿ لتكحيد اإليرادات  كتحديد

 

 االستباىة كالهقابمةٌها:  يفأداتهف خبلؿ  هت الباحثة الهىٍج الكصفي التحميمي هىٍجان لمدراسةاستخد
الهكمفيف الهكجكديف في دائرة تككف هجتهع الدراسة لبلستباىة هف جهيع  ، حيثألجؿ تحقيؽ أٌدافٍا

( هكمفان كفؽ إحصاءات دائرة كبار الهكمفيف 391، كقد بمغ عددٌـ )ار الهكمفيف في الضفة الغربيةكب
(، كقد 95، كقد تـ اختيار عيىة طبقية عشكائية هف هجتهع الدراسة حجهٍا )3124لشٍر تشريف أكؿ 

 استخداـكبعد عهمية جهع البياىات عكلجت إحصائيا ب %(،41بمغت ىسبة عيىة الدراسة هف الهجتهع )
 .(SPSSاالجتهاعية)برىاهج الرزهة اإلحصائية لمعمـك 

 
( 21التٍرب الضريبي في فمسطيف، تهت هقابمة )في الحد هف تكحيد اإليرادات الضريبية دكر  إلبرازك  

كاإلدارة العاهة لمجهارؾ  ،هف ذكم العبلقة بتكحيد اإليرادات ههثميف باإلدارة العاهة لضريبة الدخؿ
كاإلدارة العاهة  ،كبار الهكمفيف ائرةكدي، محاسكب الضريب، كاإلدارة العاهة لة الهضافةكالهككس كالقيه

 .لمهىح كاألرباح كالرسكـ كاإليرادات
  

التٍرب هف ظاٌرة في الحد لتكحيد اإليرادات الضريبية هحدكدا ا دكر ف ٌىاؾ خمصت الدراسة إلى أ
صدار كالعهؿ عمى ائـ الىظاـ الهكحد، تكفر قاىكف عصرم هرف يبلهف خبلؿ ، الضريبي في فمسطيف

، الىشرات حكؿ الىظاـ الجديد كأٌهيتً لمدكائر الضريبية ذات العبلقة، كفائدتً لمهصمحة العاهة
تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ كالعهؿ عمى ، دريب العاهميف عمى الىظاـ الجديدباإلضافة إلى ت

ساعد في تفعيؿ اإلجراءات تك ة تسٍؿ عهمية التسديد ىهاذج جباية هكحد استخداـهف خبلؿ  عميٍـ
أكثر ؿ تطبيؽ القكاىيف الضريبية العدالة بيف دافعي الضرائب يجع كها كأف ،الضريبية كجباية الضريبة

 قبكاُل هف الهكمفيف.
 
أشارت ىتائج الهقاببلت إلى أف تكحيد اإليرادات الضريبية يرفع هف جاٌزية الجٍاز الضريبي، ك 

 حجـ التٍرب الضريبي، كأف ٌىاؾ حاجة إلى زيادة  تأٌيؿ البىية التحتية كالكادر البشرم.كيخفض هف 
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ككسط إلى ثبلثة كحدات تشهؿ شهاؿ دائرة كبار الهكمفيف تقسيـ  اعادةضركرة بكصت الدراسة كأ
كالعهؿ عمى استكهاؿ تطكير ىظاـ اإليرادات ، لتراعي ظركؼ عهؿ الهكمفيف  الضفة الغربيةكجىكب 

لتكحيد  فقاىك  هصادقةالعهؿ عمى ك لتمبية احتياجات الهكاتب الضريبية كالهكمفيف ،  RMSريبية الض
ىشر هف خبلؿ التكعية الضريبية تعزيز لتسٍيؿ إجراء الهعاهبلت الضريبية، ك اإليرادات الضريبية 
االقرارات ضركرة العهؿ عمى زيادة االلتزاـ الطكعي لمهكمفيف هف خبلؿ  قبكؿ ك القكاىيف كالتعميهات 
تفعيؿ العقكبات كالغراهات الهىصكص عميٍا ركيز عمى الهكمفيف غير الهمتزهيف، ك الهقدهة لمدكائر كالت

لى هركز القرار إرفع تكصيات ك ، في القكاىيف بحؽ الهكمفيف غير الهمتزهيف لضهاف تىفيذ القكاىيف بعدالة
لجٍاز التعميهي، كذلؾ هف أجؿ هحاكلة ألجؿ دهج براهج التكعية الضريبية هع الهىاٌج الدراسية لدل ا

لمكاقع القاىكىي  يتغيير الثقافة الضريبية السائدة، كالدفع ىحك بىاء ثقافة كطىية بىاءي، كفٍـ حقيق
    الفمسطيىي.
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Abstract 

 

The study aimed to identify the role of the unification of the income tax in reducing tax 

evasion from the perspective of the competent authorities and senior taxpayers in Palestine, 

and to identify the phenomenon of tax evasion and stages, and see the effects of tax 

evasion in Palestine, and what caused this phenomenon to the Palestinian economy, and 

determine the potential impact of the unification of revenue tax in reducing tax evasion.      

                                

The researcher implemented the analytical descriptive methodology in this study through 

two instruments: questionnaire and interview to accomplish its objectives. The study 

population of the questionnaire consisted of all the taxpayers (n. 280) listed in the records 

of major taxpayers in the West Bank, according to the statistics of the major taxpayers 

department for October 2013. A random strata sample (n. 84) was selected from the study 

population. The sample percentage consisted of 30 % of the study population. Following 

the process of data collection, they were processed by using SPSS .                                       
 

To underline the role of unifying the tax revenues in delimiting tax evasion in Palestine, 10 

people related to unifying the revenues represented by the general administration of 

income taxes, the general administration of customs and value added taxes, the general 

administration of tax computer, major taxpayers department, and the general 

administration of grants, profits, fees and revenues were interviewed.                                    
 

The study concluded that there is a limited role for the unification of the income tax in 

reducing the phenomenon of tax evasion in Palestine , through the availability of modern 

law flexible fits the common system , and work on issuing bulletins about the new system 
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and its importance to the community of tax -related , and its usefulness to the public 

interest, in addition to training staff on the new system , and work to strengthen the 

commitment of taxpayers to pay dues through the use of standardized forms to facilitate 

the process of collecting payment and help in activating the tax procedures and tax levy , 

and that justice as between the taxpayer makes the application of the tax laws more 

acceptable to taxpayers.                                                                                                             
 

The findings of the interviews showed that the unification of tax revenues raises the 

readiness of the tax personnel and decreases the volume of tax evasion. There is a need to 

increase the rehabilitation of the infrastructure and the human staff.                                       
 

The study recommended the need to re-divide the pig tax payers into three units include 

the northern, central and southern West Bank to take into account the working conditions 

in charge, and work on completing the development of a system of tax revenue RMS to 

meet the needs of the office of tax and duty, and work to authenticate a law to unify the tax 

revenue to facilitate transactions tax, and to promote awareness of the tax Through the 

publication of laws and regulations and the need to increase voluntary compliance of 

taxpayers by accepting representations provided to departments and focus on non-payers 

laws against the n the who are committed to, and activate the penalties and fines stipulated i

non-payers who are committed to ensure the implementation of laws fairly, and make 

recommendations to the center of decision for the integration of outreach programs tax 

with curriculum with the educational system, in order to try to change the prevailing 

culture of tax, and payment toward building a culture of national construction, and real 

understanding of the reality of the Palestinian legal.                                      
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 الفصؿ األوؿ 
 خمفية الدراسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٌداؼ الدراسة، أٌهية الدراسة، أهشكمة الدراسة، هبررات الدراسة، هقدهة الدراسة،  الفصؿيتىاكؿ ٌذا 

 حدكد الدراسة، ٌيكمية الدراسة. فرضيات الدراسة، سئمة الدراسة،أهتغيرات الدراسة، 
  

 مقدمة الدراسة1.1 
 

الضريبية  ظاٌرة التٍرب الضريبي هف بيف أصعب الهكاضيع التي تكاجٍٍا اإلدارة الجبائيةتعد 
التي تٍدؼ إلى تحقيؽ الرفاٌية كتقديـ  هف هشاكؿ كعقبات تحكؿ دكف أداء الدكلة لهٍاهٍاالفمسطيىية 

التٍرب الضريبي بهفٍكهً الكاسع كؿ فعؿ هف شأىً أف يضيع هداخيؿ ف .الخدهات األساسية لمهكاطىيف
سكاء اقترف ذلؾ بهخالفة ىص هف الضريبة  تٍربتـ المجكء لطرؽ تتيح الاذا  ،ٌاهة عمى خزيىة الدكلة

كاحدة هف أٌـ األسباب التي  الضريبيكلعمىا ال ىبالغ إذا اعتبرىا ظاٌرة التٍرب  .لـ يقترف أـ جبائي
                                                        . .                                              الفمسطيىية زيىةتؤدم إلى الىقص الهطرد في الخ

 
عمى الضريبية ال يهكف تحصيؿ اإليرادات  ، إذأصبح تحسيف جٍاز اإلدارة الضريبية عىصرا حيكيا

   ىظاـ تكحيد اإليرادات في الهؤسسات الحككهية، كجاء الىحك الهخطط لً دكف إدارة ضريبية فعالة
 :ٌي جكاىبؿ ثبلثة هف خبل 2007خطكة هف خطكات اإلصبلح الهالي الذم بدأتً كزارة الهالية عاـ 

دارة ك كرسـ السياسات التخطيط  ، كاليـك 2010التي تـ االىتٍاء هف العهؿ عميٍها في العاـ  اتالهكازىا 
بجهيع كالتي ستقـك  بالكاهؿ هسؤكلية كزارة الهاليةأصبحت ك لجباية، بإصبلح قطاع ا الخطكة الثالثة



  

2 

 

دارة كالهعالجة تخميص الالتحصيؿ ك دفع ك الخدهات لمتقدير كالتدقيؽ كالإجراءات  دارة الجهارؾ كا  كا 
ك أكؿ ىظاـ هكحد RMSتقكـ أساسا عمى بىاء ىظاـ هحكسب ، كالتي العهميات  اإليراداتلسائر ، ٌك
  .اإلسرائيمي ىظاـ شعاـهف األىظهة الهتعددة الهستخدهة حاليا  كبديؿ عف ،الفمسطيىية

 
( 37في الهادة ) العقكباتهكمؼ تحت طائمة الظركؼ التي يككف فيٍا الضريبة الدخؿ حدد قاىكف كلقد 

خبلؿ بأية عقكبة أشد في قاىكف آخر يعاقب بالحبس هدة ال تقؿ عف شٍر كال هع عدـ اإل" كالتي تىص
أك بكمتي العقكبتيف  شيقؿ( 10000شيقؿ( كال تزيد عف ) 1000تزيد عف سىة أك بغراهة ال تقؿ عف )

) قاىكف ضريبة "فعاؿك ساعد غيري بأم فعؿ هف األاتفؽ أكؿ هف تٍرب أك حاكؿ أك حرض أك  ،هعا
 . (41، ص3122الدخؿ الفمسطيىي، 

 
ضريبة القيهة الهضافة حدد الظركؼ التي يككف فيٍا الهكمؼ تحت طائمة العقكبات  ىظاـفي حيف أف 

هف قاـ بهخالفة أم هف  تعميهات القاىكف أك " :عمى كالتي تىص 5747/122( 9في ىظاـ تعديؿ رقـ )
شيقؿ أك أربعة أضعاؼ قيهة الفائدة التي  400.000يعاقب بالحبس سىة أك غراهة  ،ظهة بهكجبًاالى

، 3122) أىظهة هعهكؿ بٍا، "تحققت أك يىكم تحقيقٍا كالكؿ حسب الهبمغ االكبر، أك بالعقكبتيف هعا
 .( :57ص

 
حت طائمة العقكبات حدد الظركؼ التي يككف فيٍا الهكمؼ ت قاىكف تكحيد اإلجراءات الضريبيةكها كأف 

 ةبالحبس هد يعاقبدكف ها حاجة إلى إخطار الهكم ؼ لتصحيح تصريحً " ( كالتي تىص57في الهادة )
   "حسب تفاصيؿ ٌذي الهادة أك بكمتى العقكبتيف هعا العقكبات الهالية لكؿ هخالفةال تزيد عف سىة أك 

 .(47، ص3124، دة قاىكف تكحيد اإلجراءات) هسك 
 
أساس الىكع كتقسيهٍا عمى عمى  يرادات الحاليةإعادة ٌيكمية اإلاإليرادات تستمـز  دتكحيف عهمية إ

سائر بتجهيع الىشاطات الهتشابٍة في تكحيد اإلجراءات الضريبية كذلؾ هف أجؿ أساس الكظيفة، 
ي الهفكضية العاهة دارة جديدة تعتهد إتحت  ،يرادات العاهة القديهةاإل عمى برىاهج هحكسب ٌك

كرفع  ٍـ في عهمية حكسبة الضرائبسيالذم  ،تطكير الهىاخ االستثهارمت، كذلؾ هف أجؿ لئليرادا
يستطيع الهكمؼ  ، حتىتكحيد الجٍد كتقميؿ التكاليؼل ةيكفاءة العاهميف في دكائر اإليرادات الضريب

ة اتً بالكيفيعىد القياـ بكاجبالتٍرب الضريبي كالعقكبات الهترتبة عميً تجىب الكقكع تحت ظركؼ 
دارية اإل كاإلجراءاتىظهة القديهة بىظاـ ضريبي يقمؿ الكقت استبداؿ األ تـ، ك كالتكقيتات الهحددة

  .هكضكع الضريبيالدارة فمسطيىية كاهمة عمى إفي ضكي، الطكيمة كيتعاهؿ هع جهيع الهكمفيف بالتساكم
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 مشكمة الدراسة 2.1
 

 القاىكىي االلتزاـ كعدـ األعباء الضريبية هف التخمص بالضريبة الهكمؼ  هحاكلة كٌ التٍرب الضريبيإف 

ذي الدكؿ، اقتصاديات تٍدد بأدائٍا كالتي  سياسػتٍا ألٌداؼ تحقيؽ الدكلة دكف تحكؿ الظاٌرة ٌك

هكػاىياتٍا   طاقاتٍا كؿ الظاٌػرة بتحديد ٌػذي لهعػالجة تػسعى لذا هاعية،كاالجت االقتصادية               كا 
دراؾ كالبشرية ةالهادي لمحد هف التٍرب فأصبحت الجٍكد تتكاصؿ ٌا، ءكرا التي تكهف الحقيقية األسباب كا 

بد هف كجكد  ال كىظرا لخصكصية كضع فمسطيف كاف، إال أىٍا لـ تستطع التكصؿ إلى هىعٍا الضريبي
عمى الهفكضية العاهة لئليرادات لذلؾ أكجدت ، الهالية الهختمفة يراداتاإلجٍات هشرفة تتابع عهؿ 

هف خبلؿ الربط بيف الضرائب كخاصة ضريبتي الدخؿ  الفمسطيىي دهف حهاية االقتصا ان جزءٍا عاتق
 ،الهاضي القاىكف يشدد عمى )سرية الهعمكهة( في ضريبة الدخؿالقاىكف في كالهضافة، حيث كاف 

كاحدة لكؿ  بكصفً كحدةف همؼ الهكمؼ يعالج كالذم يهىع  بهقتضاي تبادؿ الهعمكهات، كأصبح اآل
 .  Single  fileالضرائب، ككىً تـ تكحيد همفً كتكحيد رقـ تسجيمً فيها يسهىىكاع أ

 
 يىعكستحديد دكر تكحيد اإليرادات في الحد هف التٍرب الضريبي بها  في البحث هشكمة كهف ٌىا تكهف

الضريبية في دائرة كبار يرادات ، لذلؾ أصبحت جباية اإلالفمسطيىي االقتصادم الىهك عمى إيجابنا
كتكهف هشكمة الدراسة في السؤاؿ  ،لمحد هف التٍرب الضريبي تٍدؼ ةإدارة كاحد فيف ضهفالهكم

 ي : الرئيسي التال
يرادات الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي مف وجية نظر الجيات توحيد اإلما ىو دور 
 المكمفيف في فمسطيف؟كبار المختصة و 

 
  ةمبررات الدراس 4.5 

     
 لى اختيار هكضكع البحث فيها يمي :إ ةدفعت الباحث سباب التيتتمخص األ

، يرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيتكحيد اإلالهفكضية العاهة لً الدكر الذم تقكـ ب •
 .تعهؿ في ضريبة الدخؿ ةأف الباحثخاصة 

ب ، حيث أف عهمية الربط بيف الضرائهعرفة الباحثفي حدكد ع الدراسة ىدرة الدراسات حكؿ هكضك  •
 .3122عاـ  في هىتصؼبدائرة كبار الهكمفيف  تـ تطبيقٍا

 التٍرب الضريبي. ظاٌرةلهكافحة  تكحيد االيرادات الضريبيةتعرؼ عمى آليات في الرغبة ذاتية  •
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 أىمية الدراسة4.1 

 
 تكتسب الدراسة أٌهيتٍا هها يمي: 

 األىمية العممية
في الحد هف  الضريبية يراداتتكحيد اإلف دكر تبيل في حداثتٍا أٌهيتٍا العمهية تكتسب ٌذي الدراسة •

 التٍرب الضريبي في فمسطيف.

 .التٍرب الضريبيلمباحثيف كالدارسيف الهٍتهيف بهكضكع السعي لئلسٍاـ في تقديـ هرجعا  •
 

  األىمية التطبيقية
فمسطيف هف التٍرب الضريبي في بأٌهية الحد  الجٍات الهختصةٍـ ٌذي الدراسة في تكعية تس •

 عمى االقتصاد الفمسطيىي. تٍااكاىعكاس

 .التٍرب الضريبيحد هف لمطرؽ حديثة  استحداثفي  الهفكضية العاهة لئليرادات تفيد  •

 
 ةأىداؼ الدراس 5.1
 

 تتهثؿ أٌداؼ الدراسة فيها يمي :
 .التٍرب الضريبيفي الحد هف ظاٌرة الضريبية يرادات تكحيد اإلدكر التعرؼ عمى  •

  .يرادات في الحد هف التٍرب الضريبييد اإلتحديد التأثير الهحتهؿ لتكح •
 

 الدراسة  أسئمة6.1 
 

ك : السؤاؿ الرئيستسعى ٌذي الدراسة إلى اإلجابة عف   كالهتهثؿ بهشكمة الدراسة ٌك
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف كجٍة ىظر الجٍات ها ٌك دكر  •

 الهكمفيف في فمسطيف؟كبار الهختصة ك 

 
 : الهىبثقة عف السؤاؿ الرئيسسئمة الفرعية األ
 ؟تكحيد اإليرادات الضريبية في تحقيؽ العدالة الضريبية ها دكر 

 ؟تكحيد اإليرادات الضريبية في تكفير بياىات عف الضرائب ها دكر 
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 ؟تكحيد اإليرادات الضريبية في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ ها دكر 

 
 راسة الد فرضيات 1.5
 

 عفجؿ اإلجابة أكهف  ،سي كالهتهثؿ بهشكمة الدراسةالسؤاؿ الرئيتسعى ٌذي الدراسة إلى اإلجابة عف 
ثباتٍا   :أك ىفيٍا كتكهف الفرضيات بها يميسؤاؿ الدراسة ال بد هف دراسة الفرضيات التالية كا 

 الفرضية الرئيسية : -

يرادات تكحيد اإل بيف( α≤ 0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) ال •
 التٍرب الضريبي حد هف ظاٌرة الضريبية كال

 

 الفرضيات الفرعية: -
يرادات تكحيد اإلدكر في ( α≤ 0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) ال •

 .ىكع الشركةتعزل لهتغير التٍرب الضريبي محد هف ظاٌرة الضريبية ل

يرادات تكحيد اإلدكر  في( α≤ 0.05ائية عىد هستكل الداللة )ال يكجد فركؽ ذات داللة إحص •
 .عدد الهكظفيفتعزل لهتغير  التٍرب الضريبيمحد هف ل الضريبية 

يرادات تكحيد اإلدكر  في( α≤ 0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) •
 .تعزل لهتغير ىكع الىشاط التٍرب الضريبيمحد هف ل الضريبية 

تكحيد اإليرادات دكر  في( α≤ 0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) ال •
 .تعزل لهتغير عهر الشركة التٍرب الضريبيمحد هف ل الضريبية 

راء أفراد العيىة في آحكؿ ( α≤ 0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) •
 .تعزل لهتغير عىكاف الشركة التٍرب الضريبيهف محد ل يرادات الضريبية تكحيد اإلدكر 

 
 ةالدراس حدود 2.5
 
 الهكمفيف.  كبار الدكائر الهالية، كعيىة هففي الهسؤكليف هف هجهكعة  :الحدود البشرية •

 الضفة الغربية. الحدود المكانية: •

 . 2013/2014 السىة الدراسية  الحدود الزمنية: •
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 ىيكؿ الدراسة 3.5
 

 خهسة فصكؿ عمى الىحك اآلتي : تشتهؿ الدراسة عمى
الباحثة هشكمة الدراسة كهبرراتٍا  لى الدراسة، كتعرض فيًإ : يتضهف هدخبلن  الفصؿ األكؿ •

ا.، كفرضياتٍا، كحدكدٌا كأسئمتٍا، ،هيتٍاكأٌكأٌدافٍا،   كهصادٌر

 .لمدراسة كالدراسات السابقة  اإلطار الىظرميحتكم عمى  الفصؿ الثاىي: •

عداد، كاألدكات، ، كهىٍجية اإلهىٍجية الدراسةكؿ عرضا شاهبل لسيتىاالفصؿ الثالث:  •
 كالهجتهع، كهدل اختبار كصدؽ أداة الدراسة كثباتٍا. 

ؿ ، كتحميىتائجحصائي لهجتهع الدراسة كعرض الالتحميؿ اإلسيشتهؿ عمى الفصؿ الرابع:  •
 .بياىات أداة الدراسة كهىاقشتٍا

 ، التي تـ التكصؿ اليٍا .الخبلصةيات، ك سيتضهف االستىتاجات كالتكص الفصؿ الخاهس: •

 قائهةكصكالن إلى  قائهة الهصادر كالهراجع كقائهة الهبلحؽ كتحتكم عمىاألجزاء الختاهية:  •
 .الهحتكيات قائهةك  الجداكؿ
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 الفصؿ الثاني
 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  :يتىاكؿ ٌذا الفصؿ هبحثيف
اإلطار الىظرم، هبيىا هفٍكـ الضريبة كقكاعد فرضٍا كأىكاعٍا، كهفٍـك عهمية التٍرب  :األوؿالمبحث 

دكر تكحيد أٌهية تحديد  عمىثار الهترتبة لى أٌـ اآلإضافة إ كأشكالٍا، كأسبابٍا االضريبي كهراحمٍ
ا في التحصيؿ كالجباية كالحد هف التيرادات الضريبية اإل هف ثـ ىبيف أٌهية ، ك ٍرب الضريبيكأثٌر

رتبٍا كااللتزاهات القاىكىية التي يرادات كهٍاـ دكائر الهفكضية العاهة لئلكأٌدافً تكحيد االيرادات 
ف ككيفية تحسي ،دارة الضريبية، هف خبلؿ تحديد هعالـ اإلدارة الضريبيةالقاىكف لكؿ هف الهكمؼ كاإل

 .يرادات كزيادتٍاأداء اإل
 كتحميمٍا كتحديد الجديد الهتكقع هف البحث.  السابقة الدراسات :أما المبحث الثاني

 
  النظري اإلطار: األوؿالمبحث 1.2 

 
 مقدمة

 

يرادات الهالية في الدكؿ الهتقدهة كالىاهية، حيث أف الدكلة تعتهد هف أٌـ اإلالضرائب في االقتصاد  تعد
لقد كاف  .االقتصادية الهختمفةعميٍا في تغطية هعظـ ىفقاتٍا العاهة، كفي تحقيؽ أٌدافٍا االجتهاعية ك 

   كهصالح الهكمؼ،  الدكلة، خزيىةبيف هصمحة ها ح التي تبدك هتعارضة لى تكفيؽ الهصالإالسعي دائها 
 ، فٍىاؾ هف الهكمفيف هف يجٍؿكالهكاطف حقكؽ الخزيىة تكفؿفكضعت القكاىيف الضريبية القكاعد التي 
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لخبلفات الضريبية في كجً ثارة اإلى إهر الذم يدفعً ألً الضريبية، اعف قصد أك غيري حقكقً ككاجبات
 ( 44، ص2005)الشايجي،  .الضريبية اإلدارة

 
ىظرا ألٌهية كخطكرة الضرائب فقد أحاطتٍا هعظـ الدساتير بحهاية خاصة تىظهٍا، كالقاىكف الضريبي "

التكفيؽ بيف الهصمحة عتبارات القاىكف العاـ في اكهف ثـ يغمب عميً  ،ٌك فرع هف فركع القاىكف العاـ
 (10، ص2010 . )الشرقاكم،"العاهة كبيف حهاية حقكؽ األفراد كهصالحٍـ هف ىاحية أخرل

 
 يرادات العاهة كالدكر الكبير الذم تمعبً في أٌهيتٍا بتزايد حصتٍا في ٌيكؿ اإلتزايدت  ف الضريبةإ

، ركالعهؿ عمى تحفيز االستثهاهف خبلؿ تهكيؿ الىفقات الخاصة بالدكلة،  ،ٌداؼ االقتصاديةتحقيؽ األ
غىياء عبئا الجتهاعية، كذلؾ هف خبلؿ تحهؿ األٌداؼ االجتهاعية الهتهثمة في تحقيؽ العدالة اكاأل

ؼ ادٌاأل، أها يع الدخؿ لتقميؿ الفكارؽ بيف فئات الهجتهععادة تكز إأكبر هف الفقراء هها يساعد في 
كذلؾ لحهاية الهىتج الكطىي،  ،جىبيةع األي فرض ضرائب هرتفعة عمى السمالسياسية الهتهثمة ف

 حيث ال، جيع الهكاطىيف عمى تسجيؿ أراضيٍـراضي هف أجؿ تشاأل اىتقاؿكتخفيض الرسـك عمى 
ي ف تعفأال في حدكد ها سهح بً القاىكف، كها ال تستطيع إدارة الضريبية جباية الضرائب تستطيع اإل

ال تعرضت لأم شخص هف دفع الضريبة بدكف سىد قاىكىي صريح،  معقكبة، فالعبلقة بيف الهكمؼ كا 
ي حاؿ خالؼ ىصكص القاىكف دارة الضريبية ليست تعاقدية، كقد يتعرض الهكمؼ لمعقكبة فكاإل

 . الضريبي
 
يقً عمى الصفة الخاصة لمقاىكف بيرتكز في تط دارة كالهكمؼهف قبؿ اإلف احتراـ القاىكف الضريبي إ

ال أىً إالرغـ هف ككىً فرعا هف فركع القاىكف العاـ، بستقبلؿ، ك اك الذم يتهتع بذاتية خاصة ك الضريبي، 
 (2003ف غيري هف القكاىيف. )صبرم، عهيزي يستقبلؿ بابقي يتهتع 

 
الدكلة هف الهكمفيف جبرا دكف  تقتطعٍاكهف خبلؿ الىصكص السابقة يتضح بأف الضريبة فريضة هالية 

ار الضريبة تعهؿ عمى الىٍكض بخدهات الدكلة أف يككف ٌىاؾ خدهة تقدهٍا الدكلة هباشرة، باعتب
لي ثراء الحياة االقتصادية لمدكلة كبالتاإلى إكهٍاهٍا، كالتي تعكد بالىفع عمى الهكاطىيف، هها يؤدم 

 .     يىعكس عمى الىكاحي االجتهاعية
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 :وأنواعيا وقواعدىا مفيـو الضريبة:  األوؿالفرع  5.5.4
 

  :مفيـو الضريبة 5.5.5.4
 

باعتبار أىٍا هساعدة  ،الهالية ضية األسمكب الكحيد لهصادر الدكلةالضرائب في القركف الها ُعدت
هحض رغبتٍـ، هقابؿ حهايتً لٍـ كألهف الدكلة هف أم اعتداء بهؤقتة يتقدـ بٍا رعايات الدكلة لمحاكـ ك 

ىظـ السياسية كهع تطكر ال ،خارجي، كلٍذا كاىت الضرائب في الهاضي تتصؼ بعدـ الدكاـ
تعددت أىكاع الضريبة بتىكع كتعدد الغايات كاألغراض التي ترهي  ،في الهجتهعات كاالقتصادية السائدة

 الضريبة. طريؽلى تحقيقٍا الدكلة عف إ
 

     بأىٍا الضريبةعرفت  )الهقترحة( قاىكف تكحيد اإلجراءات الضريبية( هف هسكدة 1كالهادة رقـ )
كفركؽ العهمة كأم هستحقات هالية  رتباطاالكفركؽ ت كالفكائد الغراها "الهبمغ الهفركض بقاىكف كتشهؿ

  (6، ص3124هسكدة قاىكف تكحيد االجراءات الضريبية، . )ذات العبلقة"
 

 كها كعرفت الضرائب بأىٍا "االقتطاع الهالي الذم يمـز األشخاص بأدائً لمسمطات العاهة بصفة ىٍائية
 ( 44، ص2005 . ) الشايجي،تحقيؽ ىفع عاـ" دكف هقابؿ بغرض

   
رادات العاهة لمدكلة، تؤخذ بصكرة هبمغ هف هف هصادر اإليهصدر حديثا بأىٍا " كعرفت الضريبة

)الهكمؼ( جبرا، كبصفة ىٍائية، هف دخمً كأرباحً التي حققٍا، بغض الىظر عف  الىقكد، يؤديً الههكؿ
 (14، ص2006الىفع الذم يعكد عميً في هقابمٍا. ) الجىدم، 

 
بؿ اقتطاع ىقدم جبرم ىٍائي يتحهمً الهكمؼ كيقكـ بدفعً ببل هقا" تعريؼ الضريبة بأىٍا كها كيهكف

)العجارهة،  أك لتدخؿ الدكلة لتحقيؽ أٌداؼ هعيىة. ،هىً في األعباء العاهة لهقدرتً عمى الدفع هساٌهة
 (121د ت، ص

 
فراد، عمى األؿ الدكلة قدية، كتفرض هف قبىأف الضريبة تجبى بصكرة ترل الباحثة دـ هف خبلؿ ها تق

هقابؿ  بهىفعة، كها كأىً ال يحؽ لمهكمؼ أف يطالب دكلة كالهكمفيف ٌي عبلقة قاىكىيةيف البفالعبلقة 
ادية لتحقيؽ االستقرار اقتص ان أدائً لمضريبة كال أف يطالب باسترجاعٍا، كها كأف لمضريبة أٌداف

 بيف فئات الهجتهع بطريقة أكثر عدالة.تكزيع الدخؿ  اعادة كذلؾ هف خبلؿ االجتهاعيك  االقتصادم
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 ريس االقتصادي: اآلثار الضريبية لبروتوكوؿ با 4.5.5.4
 

لضرائب اتتهتع السمطة الكطىية الفمسطيىية بحرية تحديد كتغيير ىسب الجهارؾ كضريبة الشراء ك 
السيارات كعمى ،  (B( ك)A2( ك)A1الكاردة في القكائـ )( 7)همحؽ: كالرسكـ االخرل فقط عمى السمع 

كذلؾ حسب بىكد بركتكككؿ باريس.  ،الهستكردة التي يتـ تسجيمٍا لدل السمطة الكطىية الفمسطيىية
 (3124، الهحاسبة الضريبية)
 
في حيف يعطي بركتكككؿ باريس الحؽ لمجاىب الفمسطيىي في أف يحدد كيىظـ بشكؿ هستقؿ سياساتً " 

ركات كضريبة ي ذلؾ ضريبة الدخؿ عمى األفراد كالشالضريبية الخاصة بأهكر الضرائب الهباشرة، بها ف
بمدية، فإىً يقيدي في تحديد ىسب الضرائب غير الهباشرة، كيتطمب أف الرسكـ األهبلؾ كالضرائب ك 

، كبحيث ال تقؿ هشابٍة لمىسبة عمى البضائع الهستكردةتككف ٌذي الىسبة عمى الهىتجات الهحمية 
الهحاسبة الضريبية، ) ".الضريبة الهضافة االسرائيميةقيهة % هف ىسبة 3ضريبة القيهة الهضافة عف 

 (75، ص3124
 
% عمى جهيع السمع 27تطبيؽ ضريبة القيهة الهضافة في فمسطيف بىسبة هف خبلؿ ذلؾ  كيتضح 

ذا يدؿ عمى اف 29تطبؽ بىسبة كالخدهات، في حيف  % في اسرائيؿ عمى جهيع السمع كالخدهات، ٌك
  %. 3في هىاطؽ السمطة الفمسطيىية ال تتعدل  هقدار الىسبة الهسهكح بٍا

 
ظركفٍا ك بشكؿ يتىاسب ال تستطيع تحديد السياسة الضريبية كىستىتج هها سبؽ أف دكلة فمسطيف 

كأٌدافٍا التىهكية، حيث أف كثيرا هف الضرائب غير الهباشرة ليست تحت سيطرتٍا كتصرفٍا، كحيث 
عميً البىكد في  تكمية لدكلة فمسطيف، كلكف ها ىصأف حجـ ٌذي الضرائب تهثؿ هعظـ االيرادات ال

كبيرا هف الضرائب يتـ تحصيمٍا هف الجاىب االسرائيمي ىيابة عف دكلة  ءاباريس في أف جزا بركتكككؿ
كالذم يكمؼ  ،كتحكيمٍا يتـ هف خبلؿ  ترتيبات الهقاصة هها يتيح هجاال لمتٍرب الضريبي، فمسطيف

 كيا.هبلييف الدكالرات سىدكلة فمسطيف 
 

 :أنواع الضرائب 4.5.5.4
 

 لى:إىٍا تىقسـ إيث تعدد الضريبة فلى عدة أىكاع هختمفة، كهف حإيهكف القكؿ أف الضرائب تىقسـ 
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 .والضريبة المتعددة أوال: الضريبة الموحدة
لمحصكؿ عمى ها فرض ىكعا كاحدا هف الضرائب دكلة تككف هف خبلؿ لمف ىظاـ الضريبة الهكحدة إ

لتحقيؽ أٌدافٍا االقتصادية كاالجتهاعية كالسياسية، حيث تهتاز ٌذي الضريبة رادات هف اييمزهٍا 
عيكبٍا بأف  يتـ تعييىٍا حسب هقدرة كؿ هكمؼ، كهفك بالبساطة كالسٍكلة في التحصيؿ كالجباية، 

أىفسٍـ الذيف يقكهكف اعتهاد الدكلة عمى ضريبة كحيدة تؤدم الى زيادة العبء الضريبي عمى الهكمفيف 
دفع تمؾ الضريبة بحيث إذا تٍرب أحد الهكمفيف هف دفع ٌذي الضريبة فإف العبء الضريبي يبقى عمى ب

 ( 3124، الهحاسبة الضريبية) .الهكمفيف الهمتزهيف
 

ككىٍا تؤدم إلى حصيمة اكثر لتعدد تتجاكز عيكب ىظاـ الضريبة الهكحدة أها الضريبة الهتعددة فٍي 
يزيد هف الحصيمة الضريبية  ، كالذم بدكريعمى أكعية هتعددةددة ئب هتعاضر فرض هف خبلؿ أكعيتٍا 

التٍرب الضريبي، هها يهكف الدكلة هف يحد هف لمدكلة، كيقمؿ هف شعكر الهكمؼ بعبئٍا، كبالتالي 
زيادة التعقيد لكثرة اجراءات األىظهة  ، كهف عيكبٍاتحقيؽ أٌدافٍا االقتصادية كاالجتهاعية كالهالية

 ( 3122العبيدم، .)يةكعية الضريبكاأل
 

 .ثانيا: الضرائب عمى األشخاص والضرائب عمى األمواؿ
ي تككف عمى شكؿ رؤكساألهكاؿ في األ اىتشرت الضريبة عمى أهكاؿ  ىظهة الضريبية الهعاصرة، ٌك

هكاؿ، حيث يككف هطرحٍا هاؿ الهكمؼ، أك بعض عىاصر ٌذا الهاؿ، ىكعية تفرض عمى ىكع هف األ
رائب عمى رأس الهاؿ كالضرائب عمى الدخؿ، كهف أٌـ هزايا الضريبة عمى كأٌـ تطبيقاتٍا الض

  (1993 األهكاؿ، عدالتٍا، ألىٍا تصيب حجـ األهكاؿ التي يهمكٍا الهكمؼ. )بشكر،
 

لى رابطة الفرد إتقميدية قديهة كتفرض عمى األشخاص، كتستىد  فٍي األشخاصأها الضريبة عمى 
أرض الدكلة، كيتمقى الحهاية كالرعاية، فتفرض الدكلة بالهقابؿ  بالدكلة، حيث أف الهكمؼ يعيش عمى
 (1993)بشكر،  ضريبة عمى شخصً كعمى كجكدي.

 
 نية والضريبة الشخصيةثالثا: الضريبة العي

الشخصية كاالجتهاعية  دكف هراعاة لظركؼ الهكمؼكمؼ الضريبة العيىية تعتهد عمى حجـ ثركة اله
يبة ث يتـ فرض الضر يح، ة بكفاءة عاليةيال تحتاج الى إدارة ضريب كاالقتصادية، كهف هزاياٌا أىٍا

ا عمى كعاء الضريبة كالتي ال يهكف كهف عيكبٍا اىٍا غير عادلة لعدـ هراعاة الظركؼ  ،اخفاٌؤ
 (3124، الهحاسبة الضريبية) كتتعاهؿ هع جهيع الهكمفيف هعاهمة كاحدة.، الشخصية لمهكمؼ
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ا الظركؼ  فيال تعتهد عمى حجـ الثركة فقط، بؿ تأخذ  التي فٍيالضريبة الشخصية أها  اعتباٌر

هكمؼ عىد فرضٍا الهاؿ الخاضع لٍا، بهعىى أىٍا تدخؿ العكاهؿ الشخصية الشخصية كالهٍىية لٍذا ال
 (1996، )الهالية العاهة .ؿفي هقدرة الهكمؼ التكميفية، هثؿ ضريبة الدخ

 
 شرةثالثا: الضرائب المباشرة والضرائب غير المبا

"هف الصعكبة التهييز بيف الضرائب الهباشرة كالضرائب غير الهباشرة، كذلؾ لعدـ كجكد هعيار يحقؽ 
اشرة كالضرائب غير الهباشرة الفصؿ الكاضح بيىٍها، كلكف ٌىاؾ هعايير لمتهييز بيف الضرائب الهب

ي:   .الضريبي"هعيار طريقة التحصيؿ كهعيار الثبات في أساس الضريبة، كهعيار ىقؿ العبء ٌك
 ( 16، ص2008 )عبدالغفكر،

 
ا أهفالضرائب الهباشرة يتـ تحصيمٍا هف خبلؿ السجؿ الضريبي كتككف بالقكة كضريبة الدخؿ، 

الهضافة  كالقيهة تفرض عمى ىكع هف السمع االستٍبلكية كالضرائب الجهركيةفالضرائب غير الهباشرة 
 .كيؤديٍا الهستٍمؾ

 
 :قواعد فرض الضريبة 3.5.5.4

 
حيث  ،يرادات الهالية العاهة في العصر الحاليئب في االقتصاد الكضعي هف أٌـ اإلتعتبر الضرا"

. "ىفاقٍا العاـ كفي تحقيؽ أٌدافٍا االجتهاعية كاالقتصادية الهختمفةإتعتهد عميٍا الدكلة في تهكيؿ 
 ( 98، ص2005)الشايجي، 

 
حقؽ فيٍا العدالة، كهف أٌـ ٌذي حتى تتضاع الضريبة إلى قكاعد كهبادئ أصبح هف الضركرم إخ

 القكاعد ها يمي: 
ي تعىي تحقيؽ الهساكاة في الهعاهمة الضريبية بيف الهكمفيف دكف أف يعفى أحد هىٍا إال  العدالة:-2 "ٌك

  (98ص، 2005ف". )الشايجي، يكذلؾ الظركؼ الشخصية لمهكمف يكأف تراع ،ألسباب هكضكعية
فيها يتعمؽ  ىة كبسيطة دكف غهكض، كذلؾهحددة كهعمأف تككف الضريبة كاضحة ك ": اليقيف -4

كأسمكب تحصيمٍا  ،بتحديد األهكاؿ الخاضعة لمضريبة كالىسب التي تقتطع هف كعائٍا ككيفية دفعٍا
كبصكرة هسبقة لدل الهكمفيف  بحيث تككف هعركفة بكضكح ،ككؿ ها يتصؿ بٍا هف أحكاـ كاجراءات
(23، ص3124، الهحاسبة الضريبية) ."ـ الضريبي كاستقراريبأدائٍا كيرتبط بٍذي القاعدة كضكح الىظا
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، فهثبل يراعي أف ا: "أف تككف الضريبة هبلئهة لمهكمفيف هف حيث هكعد كطريقة تحصيمٍمةء  المال -4
يككف هكعد تحصيمٍا هكسهيا إف كاف ىشاط الهكمؼ كدخمً هكسهيا، ككذلؾ أف تختار الدكلة أيسر 

تمجأ الدكلة إلى العىؼ كالتعسؼ في تقدير الضريبة كجبايتٍا".  الطرؽ كأسٍمٍا لمهكمؼ، كأف ال
 (98ص، 2005)الشايجي، 

"بأف يتـ اختيار طريقة لجباية الضريبة بحيث تككف تكاليؼ  : تقكـ فكرة قاعدة االقتصاداالقتصاد -3
ي كقت الجباية أقؿ ها يهكف، هثؿ الحجز عىد البيع أك الزاـ الهكمؼ بالحضكر إلى دائرة الضريبة ف

ذي القاعدة هف شأىٍا أف تعظـ اإلا  هحدد ك  يراد الصافي لمضريبة"  ال تفرض عميً غراهة هالية، ٌك
 (235، ص3122)العبيدم، 

ف الضريبة "تعتبر ٌذي القاعدة هف القكاعد الٍاهة ألف الغرض األساسي ه وفرة الحصيمة وكفايتيا: -1
تٍا العاهة، لذا كمها كاىت الحصيمة كفيرة ككافية يرادات الكافية لتهكيؿ ىفقاٌك حصكؿ الدكلة عمى اإل

(99-98ص ، ص2005)الشايجي،  كمها كاف ذلؾ أفضؿ".
 "كتعىي قابمية الضريبة لمتغيير هف حيث الزيادة أك الىقصاف بسٍكلة عف طريؽ التغيير  المرونة: -6

ا دكف   (99-98ص ، ص2005)الشايجي،  لى تغيير الىظاـ الضريبي".إلحاجة افي سعٌر
 

 اليدؼ المالي لمضريبة: 1.5.5.4
 

ف ز ٌداؼ الهالية لمضريبة في الحصكؿ عمى األهكاؿ لتغطية الىفقات، كالعهؿ عمى ايجاد تكااأل تتهثؿ
في السياسات الهالية لمدكلة هف خبلؿ السيطرة عمى هعدالت التضخـ كتكازف األسعار، كذلؾ بتخفيض 

ٌىاؾ حالة التكظيؼ الكاهؿ، فالسياسات الضريبية  كالعكس عىدها تككف ،الضرائب في حاالت الكساد
   (3124، الضريبيةهحاسبة ال)في االقتصاد الحديث.  هف أدكات السياسة الهالية

 
 اليدؼ االجتماعي لمضريبة:  6.5.5.4

 
تكزيع الثركة كهىع تكتؿ الثركات  هراعاة الجاىب االجتهاعي في بد هف الفرض الضريبة يتـ عىدها 

لضهاف التكازف  حيث تعهؿ هعظـ الدكؿ عمى تحقيؽ ٌذا الٍدؼ ،يمة هف الهجتهعبأيدم فئة قم
كبصكرة عاهة فإف إعادة تكزيع الدخؿ ، كتخفيؼ هدل الفكارؽ االجتهاعية االجتهاعي في الهجتهع

هعارضة، فقد يعىي كهعاقبة الهىتجيف في الهجتهع عمى حساب الفئات األخرل  ىبكاسطة الضرائب يمق
ىشطة غير أهثؿ فرض الضرائب العالية عمى  أٌداؼ أخرل اجتهاعية اضافة الى ،غير الهىتجة

ي تستٍدؼ بالدرجة األكلى  ىٍاالهستحبة في الهجتهع ه الىكادم الميمية، كصىاعة الخهكر، كالسجائر، ٌك
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حؿ  العهؿ عمىأيضا ك ، هرتفعةإلى تقميؿ استخداهٍا هف قبؿ أفراد الهجتهع إضافة إلى ككىٍا إيرادات 
كمة الهساكف هف خبلؿ اعفاء الهستثهريف في قطاع االسكاف هف الضرائب تشجيعا لٍـ لبلستثهار هش

 (3124، الضريبيةهحاسبة ال. )كتكفير الهسكف

 
 اليدؼ االقتصادي لمضريبة:  1.5.5.4

 
قد تككف السياسات تحقؽ االستقرار االقتصادم، ك  تسعى إلى دكات التيتعتبر الضرائب هف األ

عفاءات عمى هشاريع كقطاعات ىءا هف الخطة االقتصادية لمدكلة، بحيث تهالضريبية جز  ح حكافز كا 
، كها كتساٌـ في هعالجة األزهات اديةقتصالدكلة في تشجيعٍا ضهف الخطة اال هعيىة ترغب اقتصادية

كبصكرة عاهة  االقتصادية بالتخفيؼ هف العبء الضريبي في حالة الرككد كتزداد في حالة االزدٌار،
عمى سمع ؿ الضرائب عمى تكازف الهيزاف التجارم لصالح الدكلة هف خبلؿ رفع الرسكـ كالضرائب تعه

كذلؾ لحهاية الهىتج الهحمي هف السمع الهشابٍة، أك العكس لتشجيع هعيىة لمحد هف استيرادٌا، 
  (3124، الضريبيةهحاسبة ال) .استيرادٌا كدعهٍا

 
ية ا لخزيىة الدكلة هف خبلؿ الحصيمة الشٍرية كالسىك كترل الباحثة أف الضرائب تشكؿ هكردا رئيس

ة عىد فرض رسكـ كضرائب عمى تمؾ السمع هثؿ يكاٌر السمبلمضرائب، ككذلؾ تحد هف بعض الظ
 الضرائب عمى السجائر كالهحركقات.

 
 :فقات الدولةتمويؿ ن 2.5.5.4

  
عمى الدكؿ قديها ألهر لفرض الضريبة، كيىطبؽ ٌذا ا يؿ ىفقات الدكلة ٌك السبب األساسإف تهك 

كحديثا. حيث أف قياـ الدكؿ بتحصيؿ الضرائب التي تجبى هف رعاياٌا قديهة جدا، ككاىت تٍدؼ 
طعاـ ا ، حيث كتطكرت عهمية تحصيؿ الضرائب. لجيش، كالحاكـأساسا إلى تهكيؿ الغزكات الحربية، كا 

إلى ضرائب تشرع  ،تحديد ـ بدكفتاىتقمت هف ككىٍا ضرائب عيىية إلى ضرائب ىقدية. كهف ككىٍا ت
ضهف قكاىيف كتعميهات تبيف هعدالتٍا، ككقت استحقاقٍا، كطرؽ تحصيمٍا. كبعد ذلؾ تـ ربطٍا 

بصكرة هىظهة كفقا الحتياجات الدكلة الفعمية، ككفقا لحجـ كتكمفة الخدهات الهقرر هية بالهكازىة الحكك 
 (1998 )هحاسبة ضريبة الدخؿ،. تقديهٍا خبلؿ سىة الهكازىة القادهة

 



  

15 

 

ا حديثا،   تهكيؿ خدهات الدكلة لسىة قادهة ليسٍـ فيكعميً، فقد استقر هكضكع فرض الضريبة كهقداٌر
كها ٌي هعتهدة في الهكازىة الحككهية، كبصكرة عاهة تشهؿ ىفقات الدكلة تغطية الخدهات العاهة التي 

خدهات الهجتهع هثؿ تهكيؿ  تضـ ىفقات اإلدارة العاهة، كالدفاع، كاألهف الداخمي، كالعدالة. ككذلؾ
هثؿ التعميـ، كالصحة، دهات الرفاٌية خإىشاء الطرؽ البرية، كالهائية، كالحهاية هف الحرائؽ، كتقديـ 

كتهكيؿ بىكد أخرل تتعمؽ  ،كالهكاصبلت كخدهات أخرل هثؿ الزراعة، كالتصىيع،جتهاعية، كالشؤكف اال
 (1998)هحاسبة ضريبة الدخؿ ، ـ. بفائدة الديف العا

 
 :عممية التيرب الضريبيالفرع الثاني:  4.1.2

 
  :التيرب الضريبي 5.4.1.2

 
لى استىزاؼ خزيىة الدكلة إهشكمة التٍرب الضريبي يىتج عىٍا آثار سمبية يكمؼ الدكلة خسائر تؤدم 

كضعؼ الكعي دارة الضريبية، هىٍا سكء العبلقة بيف الهكمؼ كاإللى أسباب عديدة إكيرجع ذلؾ 
ككذلؾ قابة كالكفاءة في إدارات الضرائب، طىي، كارتفاع أسعار الضرائب، كضعؼ الر الضريبي الك 

هىٍا الحبس  ،هها يترتب عميً هف عقكباتالدكائر الضريبية،  ىظاـ هحكسب يكحد العهؿ بيف لفتقار اال
 .الدكلة، أك بكبل العقكبتيف هعا خزيىةإلى أك الغراهة بدفع هبمغ هف الهاؿ 

 
ٌرة ى ٌذي الظاإلي أدت قكؼ عىد هعرفة هفٍكـ التٍرب الضريبي كاألسباب التبد هف الك  لذلؾ ال

هف أخطر الجرائـ  دأف التٍرب الضريبي يع كيؤخذ عمى ٌذا الهعيار كالتطرؽ الى طرؽ هعالجتٍا.
ىفاؽ العاـ لصالح الجهاعة، قدرتٍا عمى اإل عمىاالقتصادية التي تهس الحقكؽ الهالية لمدكلة بها يؤثر 

الشعب في ٍرب الضريبي ضارا ليس بحقكؽ الدكلة الهالية فقط كلكف أيضا بحقكؽ تيككف الكبذلؾ 
 (1999)صادؽ،  .العاهة لمدكلة يىةز ا عمى عاتؽ الخفادة هف الخدهات العاهة التي يقع عبء تهكيمٍاإل
     

 :ماىية التيرب مف الضريبة 4.4.1.2
 

ىاؾ فرؽ بيف تحهؿ عبئٍا، ية أك بعضٍا أك هف فبلت هىٍا بعدـ دفعٍا كمريبي اإليعىي التٍرب الض ٌك
 لى إففي حالة التٍرب هف الضريبة ال يؤدم الههكؿ الضريبة ىٍائيا . ىقؿ عبء الضريبة كالتٍرب هىٍا
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يتحكؿ عبء فأها في حالة ىقؿ عبء الضريبة . تحصيمٍا كيقؿع حقٍا في الضريبة الدكلة فيضي يىةخز 
كذاخر، آلى إالضريبة هف دافعٍا  كبذلؾ  ،يتحهمٍا فعبل حتى يستقر العبء ىٍائيا عمى عاتؽ هف ٌك

 (1999)صادؽ، العاهة عمى حقٍا كاهبل هف الضريبة.  تحصؿ الخزيىة
 

كترل الباحثة اف التٍرب الضريبي ٌك تصرؼ غير هشركع، يعاقب عميً القاىكف، كيؤدم الى عدـ 
الدكلة في القياـ بالكاجبات الهىكطة يستحؽ لمدكلة هف ضرائب، كبالتالي يؤدم الى تعثر  تحصيؿ ها

 بٍا.
 

 :صور التيرب الضريبي وأسبابو 4.4.5.4
 

، ٌها التٍرب الهشركع الذم ال شكميف هف صكر الضريبة إف التٍرب الضريبي هظٍر عالهي يتخذ
كالثاىي التٍرب غير الهشركع. فالتٍرب الهشركع حيث يقكـ الهكمؼ بتحاشي  عقكبة عميً كال تجريـ لً،

صرؼ الذم تجىب هىً الضريبة بهىاسبة قياهً بً، فبل تتحقؽ الكاقعة الهىشئة لمضريبة، أك استغبلؿ الت
، كفي سبيؿ تٍرب تحقؽ الضريبة عميً بصكرة صحيحةالهكمؼ لبعض الثغرات القاىكىية، بغية عدـ 

 (2003الهكمؼ هف الضريبة تٍربا هشركعا، فإىً يمجأ لبلستعاىة بأٌؿ الخير كاالختصاص. )قاسـ، 
 

بىية الغش الضريبي بً، قياـ الهكمؼ بهخالفة قاىكف الضرائب يقصد فغير الهشركع أها التٍرب 
 (1999)صادؽ، ية. طرؽ احتيالالعاهة، باستعهاؿ  زيىةلى الخإ كاإلضرار ساءةالهقصكد بً اإل

 
ية، كهىٍا لى عدة دكافع هىٍا ذاتية كهىٍا أخبلقإ يعكد أسباب التٍرب الضريبيكهها سبؽ يتضح أف 
لى قمة الكعي الضريبي لدل الهكمفيف كعدـ هركىة الىصكص في قاىكف إسباب هالية، كترجع ٌذي األ

 العقكبات عمى جريهة التٍرب الضريبي.
 

ذا بدكري يؤدم  لى التٍربإسباب تؤدم كؿ ٌذي األ لى الىقص في التحصيبلت الضريبية، إالضريبي، ٌك
هذككرة أعبلي، ٌىاؾ سباب الإلى األضافة يبي، حيث أىً باإلٌرة التٍرب الضر كفي فمسطيف تىتشر ظا

خرل التي جعمت ظاٌرة التٍرب الضريبي في فمسطيف تىتشر بشكؿ أكسع هجهكعة هف األسباب األ
صادم، كالخمفية التاريخية تسباب اىعداـ االستقرار السياسي كاالقكأكبر عف باقي الدكؿ، كهف ٌذي األ

، كغياب الكعي فمسطيىيةراضي الفي األككذلؾ سكء األكضاع االقتصادية لسياسة االحتبلؿ الضريبية، 
(2003دارة الضريبية. )هىصكر، ي، كاىعداـ الثقة بيف الهكمؼ كاإلالضريب
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الضريبي ة بىاء الثقة بيىٍا كبيف الهكمفيف، كالعهؿ عمى ىشر الكعي يدارة الضريبكعميً يتكجب عمى اإل
كبر الذم يدفع الهكمفيف لبللتزاـ الضريبي، كبالتالي زيادة الهبالغ لدل الهكمفيف، هها لً األثر األ

 الضريبية، كالحد هف ظاٌرة التٍرب الضريبي.

 
 أشكاؿ التيرب الضريبي: 3.4.5.4

 
التٍرب الضريبي ظاٌرة عالهية، تكجد حيثها تكجد الضرائب، كيترتب عميٍا اختبلالت ٌيكمية تؤثر 

خاطئة.خداـ السياسات االقتصادية بطريقة ة هها قد يترتب عميً استعمى االقتصاديات الجزئية كالكمي

ىاؾ أشكاؿ لمتٍرب هف الضرائب  :ٌك
 عبلف عف الىشاط كعف الدخؿ الخاضع لمضريبة . عدـ اإلوؿ: األ 

ى أساسٍا ، كالتي عملمهكمؼ: تقديـ بياىات غير حقيقية عف الهتغيرات االقتصادية كاالجتهاعية الثاني
أقؿ هف الدخؿ الحقيقي، أك عدـ عبلف عف دخؿ . فالتٍرب يقع ٌىا إذا تـ اإلاء الضريبةيتـ تحديد كع

يقية عف ظركؼ الههكؿ فصاح عف الدخؿ كمً أك إخفاء بعض هصادري، أك إعطاء بياىات غير حقاإل
 ، أك أم جزء غير قاىكىي يقمؿ تقدير الكعاء الخاضع لمضريبة.الشخصية
أف يتحهؿ أقؿ قدر ههكف هف  الهكمؼخاطئا عف قصد حتى يهكف تفسير القاىكف تفسيرا  الثالث:
(2006)الشرقاكم، . بئالضرا



 جريمة التيرب الضريبي: 1.4.5.4
 

تتـ جريهة التٍرب هف الضريبة باستعهاؿ طرؽ احتيالية بغرض التخمص هف سداد الضريبة كمٍا أك 
 بعضٍا، كلجريهة التٍرب الضريبي ركىاف:

في قياـ الهكمؼ بارتكاب أفعاؿ أك االهتىاع عف أداء بعض االلتزاهات الهمقاة كيتهثؿ "ركف مادي:  1-
ضٍا، كهف أهثمة ذلؾ عدـ تقدـ عمى عاتقً بها يؤدم إلى التخمص هف سداد الضريبة كمٍا أك بع

االقرار عىٍا  فهصمحة لمتسجيؿ في الهكاعيد الهحددة أك بيع السمعة أك استيرادٌا أك تقديـ الخدهة دك ال
 (56، ص1999صادؽ، )."صـ الضريبة كميا أك جزئيا دكف كجً حؽأك خ

ك القصد الجىائي في الجريهة كالذم يتهثؿ في قياـ الهكمؼ بارتكاب ٌذي الركف المعنوي:  -2 "ٌك
األفعاؿ أك اهتىاعً عف القياـ بالتزاهاتً عف عمـ بقصد التخمص كميا أك جزئيا هف سداد الضريبة". 

 (56، ص1999)صادؽ، 
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 عقوبات التيرب الضريبي: 6.4.5.4

 
لفعؿ هف أفعاؿ الغش أك التحايؿ هثؿ تغيير الكثائؽ أك تزييفٍا  هكمؼلتٍرب الضريبي ٌك ارتكاب ال"ا

كلكىً فعؿ يٍبط بً الى درؾ ، كعميً فإف ها يقترفً ذلؾ الههكؿ ليس هجرد اىتٍاؾ لمقاىكف الضريبي
 (155، ص2007عكض، )، كتىكع أشكاؿ التٍرب كهستكياتً".الجريهة

 
 كتهثؿ اعتداءن  التي تحصؿ في هعظـ دكؿ العالـالتٍرب الضريبي هف أخطر الجرائـ االقتصادية  يعد"

 ىة اإلفبلت هف دفعٍا،عمى الىظاـ الهالي كاالقتصادم. كالتٍرب يعىي هحاكلة الخاضع لضريبة هعي
ي جريهة يجب لتحققٍا تكافر األركاف الرئيسية ي الركف الهادم كال ،ٌك مؼ كذم يتهثؿ في قياـ الهٌك

بكؿ فعؿ اهتىاع عف فعؿ هف شأىً ضياع حؽ الدكلة هف الضريبة، كالركف الهعىكم أك يطمؽ عميً 
، 2007عكض، )ف دفع الضريبة".كالقصد عمى التٍرب هقصد الجىائي كالذم يتضهف الىية ال

  (495ص
 

 2013الضريبية الفمسطيىية /هف هسكدة قاىكف تكحيد اإلجراءات ة( ) الهقترح (57كىصت الهادة )
ال  ةبالحبس هد يعاقب م ؼ لتصحيح تصريحً،ػدكف ها حاجة إلى إخطار الهككالخاصة بالعقكبات: "

 .العقكبتيف هعا حسب تفاصيؿ ٌذي الهادة أك بكمتا العقكبات الهالية لكؿ هخالفةتزيد عف سىة أك 
 

ىها  كسيمة هف أجؿ ضهاف تطبيؽ القكاىيف كىستىتج أف العقكبات الضريبية عمى الهكمؼ ليس ٌدؼ كا 
الضريبية، كحث الهكمفيف عمى القياـ بتىفيذ التعميهات في هكاعيدٌا هف خبلؿ التعميهات الهعمىة، كالذم 

كاىطبلقا هف هبدأ ضركرة االلتزاـ بأحكاـ  ، كضهاف حقكؽ الدكلةيف الهكمفيفة بايىتج عىً الهساك 
 .القاىكف

 
 :تعميـ والتيرب الضريبيف مستوى العالقة بيال 1.4.5.4

 
يؤثر هستكل التعميـ عمى التٍرب الضريبي بدرجة كبيرة فعىدها يككف أفراد الشعب عمى درجة عالية هف 
التعميـ فإف ذلؾ يزيد هف تفٍهٍـ لمىظاـ الضريبي كأٌدافً، كيقمؿ هف فرص التٍرب كاحتهاالتً. كها أف 

اهة بالقكاىيف الضريبية كهحاكلة االستفادة هف ارتفاع هستكل التعميـ يجعؿ الههكليف عمى دراية ت
(2006)الشرقاكم،  .كبالتالي تقؿ هحاكالتٍـ التٍرب هف دفع الضرائب ،الهتاحة فيً التفسيرات
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إف الجٍؿ الضريبي ال يعكؽ فحسب أفكار دافعي الضرائب، بؿ سىجد أف السياسة الضريبية في ىظر 
يبي كالهالي يتأثراف بالهعمكهات التي تعمىٍا الحككهة أغمبٍـ ليست قضية ٌاهة، كها أف الكعي الضر 

فضؿ لمشعب عف طريؽ يضاحات األكلذلؾ يجب أف تبسط الدكلة في شرح ىظهٍا الهالية كتقديـ اإل
 (2006)الشرقاكم، ههثميً. 

 
الضريبي، بحيث أىً كمها زاد  كالتٍرب كىستىتج هف ذلؾ أف ٌىاؾ عبلقة عكسية ها بيف هستكل التعميـ

تكل التعميهي قؿ التٍرب الضريبي كالعكس صحيح، كها كيهكف لمهكمؼ الهتعمـ االستفادة هف الهس
ك هف غير أالقاىكف الضريبي هف خبلؿ استغبلؿ الثغرات القاىكىية التي كضعٍا الهشرع بصكرة هتعهدة 

ذا ها يسهى بالتجىب الضريبي، حيث أف ٌذا التجىب ال يخالؼ القاىكف.  قصد ٌك
 

 :حة التيرب الضريبيمكاف 2.4.5.4
 
ة كاغبلؽ الثغرات التي يىفذ ٍرب الضريبي الهشركع تتـ هف خبلؿ أحكاـ التشريعات الضريبيتهكافحة ال"

 (. 261، ص3122العبيدم، ع الضريبة". )الهكمؼ في عدـ دف هىٍا
 

 الهشركع هف خبلؿ العهؿ عمى ىشر الكعي الضريبي لمهكاطىيف، كتتـ هكافحة التٍرب الضريبي غير
جباية الضرائب هف الهىبع. دفع الضريبة، ككذلؾ هف خبلؿ كتشديد العقكبات عمى الهخالفيف هف 

 (3122)العبيدم، 
  
 :القانوف الضريبي 3.4.5.4



ذا الهركز القاىكىي لمههكؿ الهصدر الهباشر إلالقاىكف الضريبي  يعد لزاـ الههكؿ بأداء الضريبة ٌك
 يتحدد كفقا لمتشريع الهككف هف:

ف يخضعكف لمضريبة تحت هكاؿ كاألشخاص الذيالهىظـ لقكاعد الربط كالهحدد لؤل ىكف الضريبةقا 1-
 .ظركؼ هعيىة

باية بالج يسهح لمهكظفيفة بقكاىيف الضرائب، ك قاىكف الهيزاىية الذم يأذف بتحصيؿ اإليرادات الهقرر  -2
 هها قد يككف إيرادات الدكلة.

الجباية.  عهمية ة عمى األشخاص بصفة فردية حتى تتـتطبيؽ قكاعد الربط العاهل أعهاؿ إدارية3-
 (2006)الشرقاكم، 
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 :في وزارة المالية الفمسطينية يراداتالمفوضية العامة لإل: لثالفرع الثا 4.1.2


  :يراداتتوحيد اإل 5.4.1.2
 

لى تحسيف أداء اإليرادات كزارة الهالية إلى تسعى يز القدرات كتعز  ،تعزيز أداء كظائفٍا بكفاءة كفاعمية كا 
خطتٍا االستراتيجية  هف خبلؿ كرفع هستكل الخدهات التي تقدهٍا لمجهٍكر ،الذاتية لجباية االيرادات

)الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة  .فاءة كفاعميةلهساعدتٍا في أداء كظائفٍا بك ،هتكسطة الهدل
 (2013لئليرادات، 

 
ٌذي الهجاالت ىكات الثبلثة القادهة كهف ست خبلؿ التيجية كزارة الهالية تشتهؿ عمى هجاالإف استرا 

دارة إيرادات كظيفيا في مى تخفيض الديف العاـ، كتكحيد اإلقتصادم، كالعهؿ عتحقيؽ االستقرار اال
كاحدة، كتحقيؽ الكفاءة في ىظـ الهعمكهات، كتىهية كاستداهة الهكارد البشرية، كالعهؿ عمى تكثيؽ 

)الخطة االستراتيجية  ية كاإلقميهية كالدكلية.صعدة الهحمة كعمى جهيع األبيف كزارة الهالي العبلقة ها
 (2013لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

  
 :ريبيدارة والنظاـ الضأىمية اإل 4.4.1.2

 
دائـ هع كؿ فرد دارة الضريبية لٍا أٌهية بالغة، حيث أف الدكائر الضريبية تككف عمى تكاصؿ شبً اإل

دارة الضريبية في هية اإلغير هقيـ، كتكهف أٌ أـهعىكيا هقيها  أـء كاف طبيعيا ، سكاهف أفراد الدكلة
ع أيضا عمى دكلة، كيقمالهالية ل تدارة التي تعتهد عميٍا الدكلة في تطبيؽ إحدل أٌـ السياساأىٍا اإل
ر هع تكاصمٍا الهباش ةدارة الضريبية اقتراح التعديبلت كالتشريعات الضريبية، كذلؾ هف كاقععاتؽ اإل

دارة الضريبية في لى الرقي بالىظاـ الضريبي في الدكلة، كتكهف أٌهية اإلإذا بدكري يؤدم ٌالهكاطف، ك 
التي ترتكز عميٍا الدكلة في تطبيؽ إحدل أٌـ السياسات الهالية لمدكلة، ذلؾ أف ايرادات  رةااإلدككىٍا 

 ( 2003مسطيىي، الضرائب ٌي بىد هٍـ هف بىكد هكازىة الدكلة. )قاىكف الهكازىة الف

 
كضاع االقتصادية هكاىية تطبيؽ ٌذا الىظاـ بسائر األإكأٌهية الىظاـ الضريبي أيضا تكهف في 

هزيجا هف ك دارة العاهة، اإلدارة الضريبية التي ٌي جزء هف اإل تعدكاالجتهاعية كالسياسية، كعميً 
ة الضريبية ذلؾ الىظاـ القائـ عمى دار الىظاـ األهثؿ لئل بتككيف كالقاىكىية ةدارية كالهاليالعىاصر اإل

 (2004أبك كرش، ) قكاعد القاىكىية كالهالية.السس ك األدعائـ ك ال
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جؿ  تكقع الهستقبؿ، كالتىظيـ هف أتخطيط هف الدارة الضريبية هف بد أف يككف ٌىاؾ هٍاـ لئل كعميً ال

الهكاف الهىاسب، خبلؿ تصهيـ لمهٍاـ كالصبلحيات، كالتكظيؼ باختيار ككضع الشخص الهىاسب في 
 .ة ضريبية ىاجحةكالرقابة اإلدارية لمكصكؿ بإدار 

 

  :يراداتالمفوضية العامة لإلإنشاء  4.4.1.2
 
كذلؾ هف  ،الهجاالت كضهف اهكاىات هتاحة في جهيعالخطة االستراتيجية  بدأت كزارة الهالية بتىفيذ لقد

بً هسؤكلية كهٍاـ كضع الخطط ليىاط   2012في بداية شٍر آب  لئليراداتخبلؿ استحداث هجمس 
جراءات التشغيمية الخاصة إدارم لتطكير اإليرادات هف خبلؿ ىهط سياسات الهتعمقة بعهمية تكحيد اإلكال

ٌداؼ الكطىية كالهؤسسية ؿ خدهة األيرادات هف أجكير ىظاـ لتحصيؿ اإلكالعهؿ عمى تط ،بالعهؿ
 (2013ة لئليرادات، لعهمية التكحيد. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاه

 
لبرىاهج إصبلح كتحديث فعاؿ  ان أساسي عىصران  لئليراداتيكؿ التىظيهي لمهفكضية العاهة الٍ عدي
يرادات التكحيد عمى أساس الكظائؼ التي تبىي ٌيكميتٍا عمى أساس ئليرادات، كلفاعميتً أقر هجمس اإلل

يف الخيارات العديدة الههكىة عف طريؽ كذلؾ هف ب ،ي بدال هف ىكع الضريبةذيتـ تىفي ذمىكع العهؿ ال
صبلح. اإل ككذلؾ لمكصكؿ ىح ،دارتٍاإتحسيف الىتائج التشغيمية تزاهىا هع زيادة الشفافية كالهساءلة في 

 (2013)الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
 

)هكاتب  كالعهميات الهيداىية دارة العاهة )الهكاتب الرئيسية(،الهفكضية العاهة لئليرادات هف اإلكتتككف 
 الهحافظات كهكتب كبار الهكمفيف(.

 
 :يراداتتوحيد اإلأىداؼ  3.4.1.2

 
حددت كالىظاـ االقتصادم بشكؿ عاـ،  ،بشكؿ خاص يرادات الفمسطيىيةىظاـ اإلضهاف كفاءة عهؿ ل

التي يتـ  اداتتطكير ىظاـ آلي لتحصيؿ اإلير  الهفكضية العاهة لتكحيد اإليرادات أٌدافٍا بشكؿ يضهف
بتعزيز التبادؿ التجارم  ،كالتي تتضهف التخمص هف التبعية اإلسرائيمية ،ٌداؼ الكطىيةاأل هف خبلؿ

كاألٌداؼ ، كتعزيز التكاهؿ بيف القطاعيف العاـ كالخاصكسبلهتً،  هف الهجتهعأكالحفاظ عمى 
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ز أٌهية دفع الضرائب الهؤسسية كالتي تتضهف االلتزاـ الضريبي كتحقيؽ العدالة الضريبية كتعزي
)الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة كتكفير البياىات عف الضرائب كالخدهات الهتعمقة بٍا.  ،لمهكمفيف

 (2013لئليرادات، 
 

ٌداؼ استراتيجية لمتحكؿ، كهىٍا ها ٌك أيرادات ٌي ٌداؼ الهفكضية العاهة لئلأف  أ هف ذلؾ كيتضح
يرادات كتقميص االعتهاد عمى القدرة الذاتية لتحصيؿ اإل تعزيز هرتبط بالكضع الكطىي ال سيها

كذلؾ هف خبلؿ تحقيؽ العدالة الضريبية  ،الهساعدات الخارجية،  كهىٍا ها ٌك هرتبط بأٌداؼ هؤسسية
 كالعهؿ عمى الحد هف أشكاؿ التٍرب الضريبي. ،بيف الهكمفيف

 
 :يراداتتوحيد اإلأىمية  1.4.5.4

 
بىاء  ،، كذلؾ حسب هتطمبات كؿ دكلة هف عهمية التكحيدات هف دكلة ألخرلؿ تكحيد اإليرادتتعدد أشكا

 يراداتعهمية تكحيد اإل كأف كهاعمى تحميؿ الهعطيات كتشخيص الكاقع كاألٌداؼ الهراد تحقيقٍا. 

، كلخصكصية الدكلة في االقتصادية السياسة تىفيذ ، كأيضالمحككهة الهالية السياسات لتىفيذ ةضركري
 دارات الضريبية .ف ال بد هف كجكد جٍة تىظـ عهؿ اإلالسياسي كاكضع فمسطيف 

 
جراءات التشغيمية ت التي تدعـ أٌهية فكرة تكحيد اإليرادات كهىٍا: تعدد اإللى االستىتاجاإكتـ التكصؿ 

عمكهات كاالعتهاد عمى البراهج كعدـ كضكحٍا، كتعدد الىظـ االلكتركىية الهستخدهة لتخزيف اله
أيضا تعدد التشريعات كالقكاىيف كازدكاجيتٍا في هجاؿ تحصيؿ الضرائب، ككجكد الحد ك  ،سرائيميةاإل

ا كالبىاء إرادات كالحاجة ل الهكاطف الفمسطيىي بهتطمبات اإلياألدىى هف ثقافة االلتزاـ لد لى تطكيٌر
ا عمى كالذم يىعكس سمب ،يراداتي التٍرب الضريبي كاىخفاض حجـ اإلف ان عميٍا، كها كأف ٌىاؾ استهرار 

 (2013رة الهالية. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، الخدهات الهقدهة هف كزا
 

 :يراداتعمييا وزارة المالية في توحيد اإلالرؤية والرسالة والقيـ التي ترتكز  6.4.1.2
 

تحقيؽ االستقرار دارة الهاؿ العاـ لإة كالشفافية في ارة الهالية هف خبلؿ تعزيز الىزاٌتتهثؿ رؤية كز 
هف  ىيىي، كها كأف كزارة الهالية تسعطالهالي كاالقتصادم كالتىهية كتكفير الحياة الكريهة لمشعب الفمس

ليات السياسة الهالية آلى تحقيؽ التىهية الهستداهة كاالستقرار الهالي هف خبلؿ تطكير إخبلؿ رسالتٍا 
 ية. بشر ىية كالهعرفية لمهكارد الكتعزيز الكفاءة الهٍ ،كالعهؿ عمى تشجيع التكىكلكجيا
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 بالعهؿ كرفع هستكل تقديـ الخدهات،االىتهاء كااللتزاـ  ئكهباد كزارة الهالية عمى قيـكها كترتكز 

كالتطكير الهستهر هف خبلؿ العهؿ الجهاعي بيف الهكظفيف هف أجؿ تعزيز االلتزاـ الضريبي لمهكاطف. 
 (2013رادات، )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئلي

 
 المياـ الرئيسية لممفوضية العامة لتوحيد االيرادات: 1.3.1.2

 
 عمى الىحك التالي:  الرئيسية لمهفكضية العاهة لتكحيد االيرادات تتهثؿ الهٍاـ

 تكحيد كتبسيط  إجراءات العهؿ كهىع االزدكاجية.  .1
 يؿ الضرائب كالرسكـ.الحفاظ عمى الجٍاز الضريبي هف خبلؿ تىفيذ التشريعات الهتعمقة بتحص .2
 الحفاظ عمى االستقرار الضريبي في فمسطيف هف جٍة، كاالستقرار االقتصادم هف جٍة أخرل. .3
االلتزاـ كاالهتثاؿ ك يرادات الضريبية في الهحافظات بالشكؿ الصحيح، ضهاف عهؿ دكائر اإل .4

 لؤلىظهة كالقكاىيف.
 كاحد لمضرائب. تطكير قدرات ككفاءة الهكظفيف كتهكيىٍـ هف التعاهؿ هع همؼ .5
 استخداـ ىظاـ آلي هحكسب كاحد بدال هف عدة أىظهة.  .6
 تعزيز الرقابة الذاتية عمى األداء. .7
كتحقيؽ العدالة الضريبية بيف الهكمفيف، هف خبلؿ تعزيز الىافذة  ،تقديـ الخدهة لمهكاطف بشفافية .8

 الهكحدة لتقديـ الخدهات.
 

  :النصوص التطبيقية والتنظيمية الضريبية 2.4.1.2
 

بخصكص ىشر الىصكص التطبيقية  (2013)جراءات ( هف هسكدة قاىكف تكحيد اإل3لقد ىصت الهادة )
القرارات  كعمى الهكقع اإللكتركىي الخاص بكزارة الهاليةالكقائع الفمسطيىية تىشر في " كالتىظيهية بأىً:

الضريبية ذات  شؤكفالكالىصكص الصادرة عف كزير الهالية كالهفكضية العاهة لئليرادات كالهتعمقة ب
 ".قرارية األخرلات ىشر ٌذي الىصكص في الكسائؿ اإللمهفكضية العاهة لئليراد الطابع العاـ
   

بخصكص تفسير الىصكص  (2013)دة قاىكف تكحيد اإلجراءات ( هف هسك 4هادة )كها كىصت ال
 كمؼ لحيف الغهكض لصالح اله ىص يفسرغهكض في الفي حاؿ كجكد " القاىكىية الضريبية بأىً:

 الغهكض". اتعميهات لتفسير ٌذ كأتعهيـ  كأإصدار قرار 
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 يرادات:توحيد اإلمراحؿ   3.4.1.2

 
جراءات تستٍدؼ تىظيـ خدهاتٍا لتبسيط اإل صبلحإبعهمية  تلئليرادالقد التزهت الهفكضية العاهة 

 لهستكل الهتحقؽ هف ع اػػدارة الهخاطر كااللتزاـ الضريبي كرفإكثر كضكحا في أالضريبية بحيث تككف 
أصبح تحسيف جٍاز اإلدارة الضريبية خبلؿ العهؿ عمى سمكؾ الهكمفيف عبر كسائؿ تحفيز هشتركة، ك 

عمى الىحك الهخطط لً دكف إدارة ضريبية الضريبية أىً ال يهكف تحصيؿ اإليرادات  ، إذعىصرا حيكيا
ف خطكات اإلصبلح الهالي الذم خطكة ه ىظاـ تكحيد اإليرادات في الهؤسسات الحككهية، كجاء فعالة

ي:جكاىب  هف خبلؿ ثبلثة  2007بدأتً كزارة الهالية عاـ دارة ك كرسـ السياسات التخطيط  جكاىب ٌك ا 
بإصبلح قطاع  ، كاليكـ الخطكة الثالثة2010التي تـ االىتٍاء هف العهؿ عميٍها في العاـ  اتالهكازى

الخدهات إجراءات  بسائركالتي ستقكـ  ة الهاليةبالكاهؿ هسؤكلية كزار أصبحت ك ، 2013لجباية لمعاـ ا
دارة العهمياتكالهعالجة التخميص التحصيؿ ك دفع ك لمتقدير كالتدقيؽ كال دارة الجهارؾ كا  لى إضافة ، باإلكا 

ثبات فاعمية اإلىصاؼ الضريبي هف خبلؿ هعاقبة الهتٍربيف ك ضهاف اإل دارة بها يخدـ الهالية العاهة، ا 
ك أكؿ ىظاـ هكحد RMS"" بىاء ىظاـ هحكستقـك أساسا عمى بكالتي  الفمسطيىية  اإليرادات لجهيع، ٌك

  .اإلسرائيمي ىظاـ شعاـهف األىظهة الهتعددة الهستخدهة  كبديؿ عف
 

 :RMS""يرادات الموحد نظاـ ادارة اإل 51.4.5.4
 
 لفمسطيىيةالتي تفرضٍا كزارة الهالية ادارة الضرائب ٌك ىظاـ كهبيكترم هكحد هتطكر إلRMS""ىظاـ "

ثـ بىاء الىظاـ عمى أساس همؼ كرقـ تسجيؿ  ،يبة القيهة الهضافةر ضريبة الدخؿ كض كبشكؿ خاص
ا الىظاـ كعبر االىترىت، كيٍدؼ الى ملهكحد  ئؼ جهيع الكظا أتهتًهكمؼ لجهيع الضرائب التي يديٌر

 (6، ص3124يرادات". )أىظهة بيساف، التي تقـك بٍا دكائر إدارة اإل
 

 :يرادات الضريبيةلتوحيد اإلآلثار المالية  ا 55.4.1.2
  

ا هصدرا لئلال لتغطيةيرادا لمخزيىة العاهة، كتستخدـ إف الضريبة تشكؿ إ يرادات ىفقات العاهة باعتباٌر
العاهة، حيث تشكؿ الضرائب الهباشرة كغير الهباشرة هكردا هٍها لخزيىة الدكلة كتمجأ الدكؿ إلى 

 .ف تغطي الىفقات العاهةأبٍدؼ تأهيف أكبر حصيمة ضريبية هف شأىٍا  فرضٍا ىظرا لحصيمتٍا الكفيرة،
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ٌداؼ التىهكية لبلزهة لتغطية الىفقات كتحقيؽ األكتتهتع الدكلة بسمطة سيادية في تكفير االهكاؿ ا
تقكـ السمطة ك اجتهاعية، فٍي تقدر االيرادات البلزهة لتغطية ٌذي الىفقات، حيث أاقتصادية كاىت 

 (3118يرادات كفؽ القكاىيف كالتشريعات. )السبلهيف، كالدقة، حصيؿ اإلالتىفيذية بت
 

 : الضريبية يراداتلتوحيد اإلاآلثار االقتصادية  54.3.1.2
 

كذلؾ هف أجؿ تحقيؽ  ،داة هف األدكات التي تهتمكٍا الدكلة لمتأثير عمى االقتصادأتشكؿ الضريبة 
 ة ػػىقديػػػيات الػػتعزيز الكهػاقٍا لػػفػزيادة اىػػػاش بػة  االىكهػالي حػدكلة فػقـك الػث تػاالستقرار االقتصادم، حي

كالحد هف فرض ضرائب جديدة كخفض الهعدالت الضريبية كزيادة اإلعفاءات هف أجؿ خمؽ تكازف 
يأتي دكر الضريبة التي تهتص  كفي حالة االىتعاشكضاع االقتصادية إلى االستقرار، جديد يعيد األ

قدية كذلؾ عف طريؽ فرض ضرائب جديدة أك زيادة هعدالت الضرائب القائهة، هف فائض الكهيات الى
عادة التكازف لبلقتصاد الكطىي. كهف أجؿ حهاية اإلىتاج الكطىي: تستخدـ الدكلة الرسـك إجؿ أ

ا لحدكد الدكلة، كذلؾ لحهاية  الضريبية الجهركية كالتي تفرض عمى السمع كالخدهات عىد عبكٌر
ف فرض الرسـ الجهركي عمى السمع الهستكردة سيؤدم إلى رفع ثهىٍا أة، حيث الصىاعات الكطىي

كبالتالي تفقد ٌذي السمع هقدارا هعيىا هف قدرتٍا التىافسية، كبالتالي تساٌـ الضريبة في ىهك االقتصاد 
 كتطكري.

 
 أثر الضريبة عمى النشاط االقتصادي:  54.3.1.2

 
فعىدها تعاىي  ،القتصادم كبالتالي في الىشاط االقتصادميهكف أف تؤثر الضريبة عمى االستقرار ا"

جراء السميـ أف تقكـ الدكلة بزيادة إىفاقٍا العاـ كخفض الدكلة هف حالة كساد كرككد اقتصادم فإف اإل
لتىشيط الطمب الكمي الذم يعاىي هف ىقص  هكاؿئب الهفركضة عمى الدخكؿ كرؤكس األالضرا

يادة الضرائب فإىٍا تزيد هف حدة األزهة االقتصادية التي يعاىي هىٍا التشغيؿ، فإذا لجأت الدكلة إلى ز 
ي الرككد بؿ إىٍا ستؤدم إلى ىقص اإليرادات العاهة في السىكات الهقبمة الىخفاض  ،االقتصاد ٌك

 (106، ص2005)الشايجي،  الدخكؿ كالثركات التي تستهد الدكلة هىٍا إيراداتٍا".

 
لى اقتطاع جزء هف دخكؿ إف زيادة أك فرض الضرائب سيؤدم إضخـ فأها عىدها تعاىي الدكلة هف الت"

 الي الطمب عمى السمع ػػـ االستٍبلؾ كبالتػذلؾ تقمؿ هف حجػكك ،كة الشرائيةػتالي جزء هف القػراد كبالػفاأل
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سعار. ٌذا في حالة عدـ إعادة إىفاؽ الدكلة حصيمة إلى اىخفاض هستكل األهها سيؤدم  ،كالخدهات
 (106، ص2005الشايجي، هرة أخرل في االقتصاد القكهي". )الضريبة 

 
 الدوائر الضريبية:لتوحيد االجتماعية االقتصادية اآلثار  53.3.1.2

 
االجتهاعي، كتحقيؽ العدالة االجتهاعية بهراعاة االقتصادم ك االستقرار تٍدؼ الضريبة إلى تحقيؽ

حيث يىتج الدخؿ عف  ؿ بيف طبقات الهجتهع،عادة تكزيع الدخا  هكمفيف، ك بيف الكضاع االجتهاعية األ
عىاصر اإلىتاج الهتفاكتة بيف الىاس، ها يؤدم إلى خمؽ طبقات اجتهاعية هتعددة، لذلؾ تقكـ الدكلة 

عفاء ا  تكزيع الدخؿ لمهكاطىيف عف طريؽ فرض ضرائب بهعدالت هرتفعة عمى الطبقة الغىية، ك  بإعادة
بحيث يزيد هعدؿ الضريبة كمها ارتفع دخؿ  ،دالت هىخفضةالطبقة الفقيرة هف الضريبة أك فرضٍا بهع

 عادة تكزيع الدخؿ.ة الضريبة ٌي األداة الفاعمة إلف تصاعديإالهكمؼ، كبالتالي ف
 

كاالجتهاعية كالسياسية، حيث االقتصادية ك  الهالية بيف الضريبة كاالكضاع كىستىتج اف ٌىاؾ ارتباط ها
اأىٍا تتغير بتغير الظركؼ كتتطكر بتط  كتتأثر كتؤثر في الهجاالت الهجتهعية كافة.  ،كٌر

 
الهجاالت، كىظرا  سائرثار ايجابية عمى آف تكحيد االيرادات الضريبية لٍا أيتضح هها سبؽ 

كها تعاىيً هف احتبلؿ كسيطرة عمى هكاردٌا الطبيعية كاالقتصادية، فاىً  ،لخصكصية كضع فمسطيف
هف تفعيؿ  دكلة فمسطيف ههثمة بكزارة الهاليةحتى تتهكف  ،ظاٌرة التٍرب الضريبيال بد هف هحاربة 

 االقتصادية. السياسات
 

 السياسة الضريبية الفمسطينية وأثرىا في تطوير النشاط االستثماري الخاص 51.4.5.4
 

 طاع غزة، باشرت الٍيئات القضائية الغربية كق السمطة الكطىية الفمسطيىية إدارة الضفة هىذ تكلي
 ضع العديد هف القكاىيف الخاصة بالشأف االقتصادم، كحاز االستثهار عمى ىصيب كبيركالتشريعية بك 

ا: قاىكف تشجيع االستثهار،  هف القكاىيف الهباشرة كغير الهباشرة الخاصة بالشأف االستثهارم، هف أبرٌز
ارؾ كقاىكف الهدف الصىاعية كالهىاطؽ الحرة، كقاىكف الهصارؼ، كقاىكف ضريبة الدخؿ، كقاىكف الجه

 (3123عبدالكريـ، ) كغير ذلؾ هف قكاىيف ذات الصمة بالشأف االستثهارم.
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،3122/ تشريف أكؿ/ 35الصادر بقرار بتاريخ  3122( لسىة 9أها بالىسبة لقاىكف ضريبة الدخؿ رقـ )  

 3119 لعاـ (3يبة الدخؿ الفمسطيىي الهعد ؿ رقـ)تعديبلت هختمفة عه ا تضهىً قاىكف ضر فقد حهؿ 
ىصاؼ في تكزيع ي تكسيع قاعدة ضريبة الدخؿ) الكعاء الضريبي( هع تراجع ٌاهش العدالة كااليتهثؿ ف

(                                                               3122صبيح، العبء الضريبي. )   

 
سبة ( هف القاىكف، عمى أف تستكفي الضريبة عمى الدخؿ ألم شخص هعىكم بى27ىصت الهادة ) فقد
تعديؿ بشأف   3123/ـ.ك/س.ؽ( لعاـ 12/227/24%، ثـ ُألحؽ القاىكف بقرار هجمس الكزراء رقـ )26

بشأف  3122 ( لسىة9( هف القرار بقاىكف رقـ )27الشرائح كالىسب الضريبية الكاردة في الهادة رقـ )
(.  2:3رقـ )ضريبة الدخؿ، بحيث أصبحت تمؾ الشرائح كالىسب الضريبية كها ٌك هبيف في الجدكؿ 

كبالىظر إلى بياىات الجدكؿ ىفسً، ىرل أف القاىكف قد فرض الىسب الضريبية عمى الدخؿ لجهيع 
األشخاص الهعىكييف دكف تهييز بيف شركة صىاعية أك تجارية، فردية أك سياحية، كها أىً ساكل هف 

لصىاعية خبلؿ تمؾ الشرائح بيف الهصارؼ كشركات التأهيف كشركات االتصاالت كالشركات ا
                                               . كالزراعية، كشركات اإلىتاج كالتصدير ٌذا هف ىاحية

 
 التي تخضع لٍا الشركات الكبيرة هف ىاحية أخرل، فالشركات الصغيرة تخضع لىفس الىسبة الضريبية
االقتصادية الحيكية هثؿ الزراعة كها أف القاىكف لـ يقدـ الحكافز التشجيعية لبلستثهار في القطاعات 

 .كشركات التصدير، األهر الذم يعىي قصكر السياسات الضريبية الهتبعةكالشركات اإلىتاجية 
                                                                         (       3123عبدالكريـ، )

ألشخاص المعنوييف(: الشرائح والنسب الضريبية عمى ا2:3جدوؿ رقـ )  

4155( لسنة 2قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ) ( مف56الواردة في المادة )  
 

 نسبة الضريبة شريحة الدخؿ الخاضع لمضريبة سنويًا )بالشيكؿ(
2-236.111  26%  

فها فكؽ -236.112  31%  
 

كالىسب الضريبية الكاردة ، بشأف تعديؿ الشرائح 3123/ـ.ك/س.ؼ( لعاـ 12/227/24قرار هجمس الكزراء رقـ ) المصدر:
بشأف ضريبة الدخؿ. 3122( لسىة 9( هف القرار بقاىكف رقـ )27في الهادة )  
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 :ىمية االدارة الضريبية الحديثةأ 56.3.1.2

 
تختص االدارة الضريبية بتىفيذ القكاىيف الضريبية كالتحقؽ هف صبلحية تطبيقٍا كاقتراح التعديبلت "

ف هف خبللٍا االرتقاء بالىظاـ الضريبي الى درجات االتقاف كالكهاؿ، هها كالتشريعات البلزهة التي يهك
 (3118". ) السبلهيف، كالدقة، يساعد الهجتهع عمى تحقيؽ اٌدافً االقتصادية كاالجتهاعية كالسياسية

 
سس هف االدارة أككف عمى الضريبية كالتي ٌي جزء هف االدارة العاهة ت لئلدارةهثؿ الىظاـ األف إ

كفؽ ىظاـ ادارم يضهف حقكؽ الهكمؼ كالدكلة، ليصؿ الى ك قاىكىية ىظهة أك ة كضهف قكاعد العمهي
  ف لتحقيؽ اٌداؼ السياسة الضريبية.درجة عالية هف االتقا
                   

 يرادات وزيادتيا:تحسيف أداء اإل 51.3.1.4
 

ؿ عمى تكسيع القاعدة الضريبية هىٍا العه ،يرادات كزيادتٍا هف خبلؿ عدة عكاهؿيهكف تحسيف أداء اإل
كتىفيذ القكاىيف كالعهؿ عمى تسجيؿ الهكمفيف غير الهسجميف، كتحديث البياىات الخاصة بىشاط الهكمفيف 
كحصر عدد الهكظفيف لديٍـ، ككذلؾ تعزيز االلتزاـ الضريبي، كهراجعة الحكافز الههىكحة لمهستثهريف 

رفع هستكل هعدؿ الجباية لمهكمؼ حسب القطاع كالتأكد هف تطابقٍا هع القاىكف، كالعهؿ عمى 
كتفعيؿ الغراهات  يرادات لمقطاعات االقتصادية غير الهمتزهة،اإلليات جباية آاالقتصادم، كهراجعة 

كذلؾ حسب بىد العقكبات كالغراهات الهىصكص عميٍا في القاىكف  ،همتزهيفالغير عمى الهكمفيف 
 (2013لعاهة لئليرادات، الضريبي. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية ا

 
 إليرادات الضريبية :تشخيص نقاط الضعؼ في منظومة ا 52.3.1.2

 
 خارجية كالتي تتهثؿ في:هىظكهة اإليرادات الضريبية حكؿ عكاهؿ داخمية ك تتهحكر ىقاط الضعؼ في 

عمى  ثار الضريبية كالجهركية الىاتجة عف بركتكككؿ باريساآلفي كتتهثؿ : العوامؿ الخارجية  - أ
 (3124)هىشكرات كزارة الهالية،  لىحك التالي:ا

سمبان  كالتي تحد هف الىهك االقتصادم كتؤثرعمى الهعابر كالحدكد الكاهمة  االسرائيمية السيطرة  .2
 .الفمسطيىية  يراداتاإلحجـ  عمى
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لمسمطة  ائيؿ عف الهستكرديف الفمسطيىييف عدـ دقة كشهكلية الهعمكهات التي تزكدٌا اسر  .3
 ة عمى قياس كهتابعة تجارتٍا الخارجية.مطهها يحد هف قدرة السالفمسطيىية 

% 82حيث بمغ حجـ الكاردات هف اسرائيؿ  ،تبعية االقتصاد الفمسطيىي لبلقتصاد االسرائيمي .4
% هف الصادرات 97هميار دكالر( هقابؿ  4.4هف اجهالي الكاردات الفمسطيىية )بقيهة اجهالية 

 .3123هميكف دكالر( خبلؿ العاـ  :74الفمسطيىية تذٌب إلى إسرائيؿ )

سياسة اسرائيؿ االىتقائية كغير الهتكازىة في تطبيؽ االتفاقيات ىتج عىٍا فقداف لئليرادات يقدر  .5
 هميكف دكالر هفصمة كها يمي: 661بحكالي 

تٍرب الضريبي كالجهركي لؤلىشطة التجارية كالىتيجة التٍريب الضريبية خسائر في االيرادات  . أ
 هميكف دكالر سىكيان.  311در بحكالي تق  Cفي هىاطؽ

ير الهىشأ هباشر لمسمع هف غالعدـ تحكيؿ اسرائيؿ لمضرائب الهتأتية هف االستيراد غير  . ب
 هميكف دكالر سىكيان. 1:بحكالي  االسرائيمي كالتي تقدر

هميكف  211قدر بحكالي ريبة القيهة الهضافة كالتي تالتسرب الىاتج عف آلية التقاص في ض  . ت
 ىكيان.دكالر س

، Cعدـ تحكيؿ اسرائيؿ لهستحقات الضرائب عف الشركات االسرائيمية العاهمة في هىاطؽ   . ث
 هميكف دكالر سىكيان. 61تقدر بحكالي التي ك 

راضي تسجيؿ األ رسـكرسـك التي تجبيٍا عمى الهعابر، ك عدـ تحكيؿ اسرائيؿ لشتى اىكاع ال  . ج
 الر سىكيُا عمى التكالي.هميكف  دك  36ك  96، كالتي تقدر بحكالي Cفي هىاطؽ 

 

ب بؿ تكسع ٌدفٍا زيادة الجباية فحس ليس فيالٍدؼ هف الضرائب إف  : العوامؿ الداخمية - أ
كتحقيؽ االستقرار كالتكازاف لبلقتصاد الكطىي  ،لتشهؿ عهمية التىهية االقتصادية كاالجتهاعية

ي كتحقيؽ العدالة ٌداؼ تحسيف كتكزيع الدخؿ القكهأالى  باإلضافة تًىشطألكافة قطاعاتً ك 
ات االقتصادية يىي، ك ى تحقيؽ الرفاٌية لمشعب الفمسطإلكصكال  ،الضريبية  التيها زالت التشٌك

فيها يمي ابرز ىقاط ، ك حتى يكهىا هستهرةسطيىية الهحتمة راضي الفمأحدثٍا االحتبلؿ في األ
         (3124)هىشكرات كزارة الهالية،  الضريبي في فمسطيف:لمكضع الضعؼ كاالختبلالت 



  

30 

 

يراداتلإل النظاـ الضريبيأواًل : واقع     
 يطاىي لفمسطيفهىذ االىتداب البر  عدة قكاىيفك  كثر هف ىظاـ ضريبيأراضي الفمسطيىية ساد في األ
السياسة الضريبية  لبلحتبلؿ االسرائيمي سياسية تٍدؼ الى اضعاؼ االقتصاد  فأ، حيث حتى اليكـ

تبعية لبلقتصاد االسرائيمي هف خبلؿ هجهكعة هف االكاهر العسكرية الفمسطيىي كابقاءي بحالة هف ال
االقتصاد الفمسطيىي اقتصادا ، كبذلؾ اصبح تىظـ الحياة االقتصادية في الضفة الغربية كقطاع غزة 

        .عمى القياـ بعهمية التىهية الهستداهة هقدرتًكفقداف  ،هعتهدا كاهبل عمى االقتصاد االسرائيمي
  

: الثقافة والسياسة الضريبيةثانياً    

االقتصاد تسخير االقتصاد الفمسطيىي لخدهة سياسً ضريبية ٌدفٍا لقد هارس االحتبلؿ االسرائيمي 
ساليب التقدير الجزافي أكاستخداـ  ،كزيادة العبء الضريبي ،االسرائيمي كابقائً في حالة هف التبعية

ف عدـ دفع ألى اعتبار إدل أهها  ،مسطيىيكالحهبلت الضريبية كىكع هف الضغط عمى الهكاطف الف
ٌك احدل اساليب الهقاكهة كىضاالن كطىيا ضد  5::2لغاية  2:78هف  الههتدةفي الفترة  الضريبة
                                         .يبيالتٍرب الضر هها ساعد في اىتشار ظاٌرة  ،االحتبلؿ

                                        

لالقتصاد الفمسطيني  الضريبي ثالثًا: العبء    
كهدل القدرة  ،الضريبية يتطمب الىظر في الطاقة الضريبية لبلقتصاد تاإليراداعمى  االعتهاد زيادة

قة الضريبية ) العبء فاف الطا . كهف ٌىاثار هقارىة هع الىاتج الهحمي االجهاليالتهكيمية هف ٌذي اآل
الضريبية لتغطية  لئليراداتصكؿ اليً كالذم يكفؽ بيف حاجة الدكلة هثؿ الذم يجب الك الضريبي( األ
يرادات.                                                ا عمى جباية كتحصيؿ ٌذي اإلىفقاتٍا كقدرتٍ  

 
 3124% عاـ 8.:2كاىخفض الى  3119% لسىة 37اف العبء الضريبي في فمسطيف كصؿ الى 

ىسبتٍا  الهحددةت الضريبية ٌي هف الجهارؾ كالضرائب غير الهباشرة يرادا% هف اإل91حيث اف 
غير الهباشرة الهطبقة في اسرائيؿ كتعرفتٍا بهكجب برتكككؿ باريس االقتصادم، كاف ىسب الضرائب 

يكؿ الىاتج القكهي االجهالي  تسرم عمى االقتصاد التيٌي  الفمسطيىي رغـ الفرؽ الشاسع في حجـ ٌك
اسرائيؿ كالذم يبمغ     خؿ الفرد هقارىة هع دخؿ الفرد فيستكل اىتاجيتٍا كهستكل دكهقدار الىفقات كه

ي االعمى في45العبء الضريبي عىدٌـ  ، تكىس كهف ثـ هىطقة الشرؽ االكسط تميٍا تركيا % ٌك
                     .                        (3124كزارة الهالية، )هىشكرات  فمسطيف عمى التكالي.
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(  3:3الجدوؿ رقـ )  

(:4154 – 4151) لألعواـأنواع الضرائب والرسـو ونسبيا المطبقة في فمسطيف    

 4154-4154 4155 4151 انسىة

 %41 %51 %51 ضريبة الدخؿ عمى الشركات 

الر دو 51111-5مه  ضريبة الدخؿ عمى اإلفراد

1%           

شيقم  31111-5مه 

1% 

 

 شيقم 31111-5مه 

 1% 

 

 41111انى 51115مه 

51%  

 

  21111-311115مه 

51% 

 

 21111انى  31115مه 

51% 

 

 41115مب زاد عه 

51%  

  21115مب زاد عه 

51% 

 541111انى  211115مه 

51% 

 

 541115مب زاد عه 

41 % 

 %4   معدؿ نسبة الجمارؾ 

المصنفة في التعرفة الجمركية عدد السمع     55111 

 نسبة السمع المعفاة مف إجمالي السمع 
 

  31% 

نسبة السمع التي تخضع لتعرفة جمركية 
                                  منخفضة

  3.333% 

ع التي تخضع لتعرفة جمركية نسبة السم
 البتروؿ، السيارات، الكحوؿ، )التبغ،عالية 

    (                 ميؿالتج مستحضرات

 %1.5اقم مه   

نسبة ضريبة األمالؾ )داخؿ حدود البمدية 
عمى القيمة االيجارية /التخميف ( رخص 

  عمى العقارات الميف) حسب الشريحة (

51% 51% 51% 

نسبة ضريبة األمالؾ )داخؿ حدود البمدية 
عمى القيمة االيجارية /التخميف ( رخص 

  عمى األراضي الميف) حسب الشريحة (

51% 51% 51% 

 %27 %25.6 %25.6 نسبة ضريبة القيمة المضافة 

 (3124)هىشكرات كزارة الهالية، 
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ٌىاؾ  ، كأف كىستىتج هها سبؽ أف ٌىاؾ ارتفاع تكمفة الجباية لدكلة فمسطيف هقارىة هع الدكؿ الهجاكرة
ب الذم يعكس الكثير هف تػدىي في كػفاءة الجٍاز الضريبي في  فمسطيف دكف الهستكل الهطمك 

ضعؼ هىٍجية الحكار ىتيجة كفقداف الثقة بيف االدارة كالهكمؼ الهشاكؿ، هىٍا التٍرب الضريبي، 
سيادة االٌهية الفعالة، ك  كالرقابةضعؼ الىظـ ؼ، ك الثقة بيف االدارة الضريبية كالهكم تمؾ الهكجكدة لبىاء

ذا يدؿ عمى غياب 91حيث بمغت اكثر هف  يراداتهف اجهالي اإل الهباشرةالىسبية لمضرائب غير  % ٌك
                                             الضريبية كىقؿ العبء الضريبي الى الهستٍمكيف. العدالة

  

كفاءة النظاـ الضريبيرابعًا:   

لحهاية حقكؽ الخزيىة كحقكؽ    ة اداري هٍهة لتطبيؽ التشريعات الضريبية يتعتبر االدارة الضريب
كتساٌـ في هدل  ،كتمعب دكران ٌاهان في خمؽ البيئة الضريبية في الهجتهع ،الهكمؼ في ىفس الكقت
غياب التىسيؽ بيف االدارة الضريبية ى التجربة الفمسطيىية ىرل كباالطبلع عم ،فاعمية الىظاـ الضريبي

، فيف الضريبيكهختمؼ الكزارات كالهؤسسات في هجاؿ تبادؿ الهعمكهات لهتابعة هدل التزاـ الهكم
ضعؼ الىظـ كاالجراءات ، ك ضعؼ هىٍجية الحكار الهكجكدة لبىاء الثقة بيف االدارة الضريبية كالهكمؼك 

فمسطيف دكف كػفاءة الجٍاز الضريبي في ، كتػدىي الفعالة الكتشاؼ الهخالفات كالتجاكزات كالرقابة
هشاكؿ التٍرب ثؿ ه ،ة الضريبيةتكاجً االدار  التيالهشاكؿ لهطمكب الذم يعكس الكثير هف الهستكل ا
كفقداف الثقة بيف  ،الضريبية عمى الهكمفيف الهتأخراتكتراكـ  ،كعدد الهكمفيف غير الهسجميف ،الضريبي

                                                    (3124هىشكرات كزارة الهالية، ) االدارة كالهكمؼ.

                                                

 يراداتخامسا: نقاط الضعؼ في منظومة اإل
حجـ االعفاءات الضريبية الههىكحة في القكاىيف إف هف أسباب ضعؼ هىظكهة االيرادات الضريبية أف 

االقتصادم كاالجتهاعي كالتىهكم، ككجكد عدد كبير هف  تحقيؽ الٍدؼ إلىالضريبية هتعددة كال تؤدم 
في التٍرب  لدكائر الضريبية هف الهكمفيف الهسجميف، هها ساعدالهسجميف في اغير الهكمفيف 

هف عدد الهكمفيف عيف عف تقديـ االقرارات الضريبية الهكمفيف الهىقط هف ىسبةالضريبي، كها كأف ٌىاؾ 
مىسبة الهتبقية الهسجميف رغـ عدـ صحة البياىات كالهعمكهات الكاردة في االقرارات الضريبية الهقدهة  ل

، كحجـ الديكف الهتراكهة لمخزيىة هرتفع  لغياب التشريعات القاىكىية كاإلدارية يفلهمتزهلمهكمفيف ا
 لتحصيؿ ٌذي الهبالغ .

 
ىستىتج عباء الدكلة أالضرائب في فمسطيف هقارىة هع الفعمية لكافة أىكاع كباالطبلع عمى حجـ الجباية 

                                      تؤدم إلى  تدىي االلتزاـ الضريبي هىٍا:      عكاهؿ ٌىاؾ  فأ
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قىاعة الهكمؼ بسكء استغبلؿ ك  ،ضعؼ الكعي الضريبي كشعكر الهكاطف بكاجبً ىحك الكطف -2
 الهىفعة الخاصة .الىفقات ال تعكد عميً ب ف تمؾأك  ،ايرادات الضرائب في الىفقات الجارية

 رائب لتعكيض خسارتً. الكضع الهالي السيئ لمهكمؼ تجعمً يهيؿ الى التٍرب هف دفع الض -3

تعقد الىظاـ الضريبي في فمسطيف هف حيث تعدد هعدالت الرسكـ كالضرائب  كالتعميهات  -4
 كاالجراءات الهتعمقة بٍا.

األكضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشٍا الهكمؼ الفمسطيىي في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي،  -5
ستيراد الذم ساٌـ في زيادة  كالذم ىتج عىً عدـ ضبط سكؽ السمع كالخدهات، كفكضى اال

 حجـ التٍرب الضريبي بشكؿ كاضح.

عدـ هبلئهة التشريعات كالقكاىيف الضريبية، حيث أف اإلعفاءات الهتعددة تقمؿ هف حجـ  -6
 القاعدة الضريبية، هها يحد هف تحقيؽ العدالة االجتهاعية بيف هختمؼ شرائح الهجتهع.

السكؽ هف خبلؿ  هف ارتفاع ىسبة التٍريب في ضعؼ هعدالت الجباية كتدىي القاعدة الضريبية -7
 (3124)هىشكرات كزارة الهالية،  :الهؤشرات التالية

% هػػػػف االسػػػػتٍبلؾ  56هميػػػػكف عمبػػػػة أم حػػػػكالي  32بمغػػػػت كهيػػػػة السػػػػجائر الهٍربػػػػة حػػػػكالي  •
 هميكف دكالر سىكيان. 9:كتقدر الخسائر ىتيجة ٌذا التٍريب بحكالي  ،السىكم

% هف االسػتٍبلؾ  93ألؼ طف سىكيان أم حكالي   715ة حكالي بمغت كهية األعبلؼ الهٍرب •
 هميكف دكالر سىكيان.  73السىكم  كتقدر الخسائر ىتيجة ٌذا التٍريب بحكالي 

% هػػػف االسػػػتٍبلؾ 71ألػػؼ طػػػف سػػػىكيان أم حػػػكالي  251بمغػػت كهيػػػة الحديػػػد الهٍربػػػة حػػػكالي  •
 كيان. هميكف دكالر سى 46كتقدر الخسائر ىتيجة ٌذا التٍريب بحكالي 
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 :الدراسات السابقة :المبحث الثاني 4.4
 

إلى قسهيف، سيتـ استعراض الدراسات السابقة ذات العبلقة بهكضكع الدراسة الحالية، كسيتـ تقسيهٍا 
جىبية، كهف ثـ سيتـ ـ الثاىي فسيعرض بعض الدراسات األكؿ الدراسات العربية، أها القسيتىاكؿ األ

 راسات .التعقيب عمى ٌذي الد
 

 :الدراسات العربية 5.4.4
 

  (2008دراسة عبدالغفكر )
 التحصيؿ والجباية" العالقة بيف المكمؼ واإلدارة الضريبية وأثرىا عمىبعىكاف" 
لى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الهكمؼ كاإلدارة الضريبية هف خبلؿ التعرؼ إ الدراسة ٌذي ٌدفت

، كخرجت الدراسة  ذلؾ عمى هستكل التحصيؿ كالجبايةكهف ثـ أثر  ،عمى حقكؽ كالتزاهات كؿ هىٍها
عمى التحصيؿ كالجباية هف خبلؿ  ايجابيإأف ٌىاؾ عكاهؿ تؤثر تأثيرا  :هجهكعة هف الىتائج هف أٌهٍاب

ىصاؼ الهكمؼ هف خبلؿ التىزيبلت إرفض هأهكر التقدير لمضغكط االجتهاعية، كالعهؿ عمى 
كف لمعبلقة بيف الهكمؼ كاإلدارة الضريبية هف خبلؿ الحكافز الهىصكص عميٍا في القاىكف، كتىظيـ القاى

 ،كالعقكبات كالغراهات الهىصكص عميٍا، كها كأف ٌىاؾ عكاهؿ تؤثر سمبيا عمى التحصيؿ كالجباية
لى عدـ سٍكلة إباإلضافة  ،كذلؾ هف خبلؿ تدىي ادراؾ هأهكر التقدير لكاقع كظركؼ عهؿ الهكمؼ

 .لى تدىي هستكل التحصيؿ كالجبايةإهها يؤدم  ،بيككضكح بعض ىصكص القاىكف الضري
 

كأكصت الدراسة بضركرة قياـ الهشرع الضريبي بالعهؿ عمى تكضيح حقكؽ كالتزاهات الهكمفيف كاإلدارة 
الضريبية، كضركرة اتخاذ الهشرع الضريبي الفمسطيىي هكاقؼ هتشددة، كذلؾ بفرض عقكبات في حؽ 

هؿ عمى زيادة الحكافز التشجيعية لمهمتزهيف بتسديد الهبالغ هرتكبي ظاٌرة التٍرب الضريبي، كالع
 الهستحقة عميٍـ كفرض غراهات عمى الهتأخريف.  

 
 (2007)دراسة العهكر

 "(ظاىرة التيرب مف ضريبة الدخؿ )دراسة تحميمية عمى قطاع غزة بعىكاف"
ة التٍرب هف ضريبة لى التعرؼ عمى األسباب الرئيسة التي تكهف كراء اىتشار ظاٌر إ الدراسة ٌدفت
ف عدـ أ :ج هف أٌهٍائلى عدد هف الىتاإ، كقد خمصت الدراسة ؿ في قطاع غزة ككيفية الحد هىٍاالدخ

في اىتشار ظاٌرة التٍرب الضريبي،  ان رئيس ان دكر  يجسداالستقرار السياسي كاألهىي في  قطاع غزة 
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دخؿ في تهكيؿ الخزيىة العاهة كيكجد ىقص كبير في الكعي الضريبي لدل الهكمفيف عف دكر ضريبة ال
ضيٍا يزيػد هف التٍرب هف راأعػمى  سمطة الكطىية الفمسطيىيةكاهمة لمف عدـ كجكد سيادة ألمدكلة، كها ك 

لى زيادة التٍرب هف ضريبة الدخؿ إىفاؽ العاـ يؤدم فر الشفافية في اإلاف عػػدـ تػك أػػدخػؿ، ك لريػبة اض
 ٍرب هف الضريبة عىد زيادة الثقة بيف الهكمفيف كدائرة ضريبةفي قطاع غزة، كيهكف الحد هف ظاٌرة الت

 .الدخؿ 
 

ىفاؽ الهاؿ العاـ كتكضيح سبؿ إزيادة الشفافية في  :لى عدد هف التكصيات أٌهٍاإكخمصت الدراسة 
ىفاؽ ٌذا الهاؿ، كترسيخ هبدأ العدالة الضريبية في التعاهؿ هع الهكمفيف، كزيادة الكعي الضريبي لدل إ

 ف.الهكمفي
  

 (2006) الخطيبدراسة 
 (2003-1996يرادات الضريبية في تمويؿ الموازنة العامة في فمسطيف)" دور اإلبعىكاف
إلى التعرؼ عمى أٌـ هبلهح الىظاـ الضريبي الهطبؽ في فمسطيف هىذ استبلـ السمطة  ٌدفت

ا ف1994الصبلحيات الهالية سىة  تهكيؿ الىفقات  ي، كعمى حجـ اإليرادات الضريبية كهككىاتٍا كدكٌر
ا عمى ( 2003-1996)العاهة خبلؿ الفترة  كاستخبلص أٌـ التكجٍات في السياسة الضريبية كأثٌر

ً هف ىتكضع دراسة تحميمية هكبكلقد قاـ الباحث  ،االقتصاد الفمسطيىي هف خبلؿ تهكيؿ اإلىفاؽ العاـ
يرادات هف كأف ىسبة اإل ٌي قكاىيف قديهة، ةأف القكاىيف الضريبي :الكصكؿ الى عدة ىتائج هىٍا

يرادات الضريبية، أها الضرائب غير الهباشرة فإىٍا هف هجهكع اإل %11الضرائب الهباشرة تشكؿ 
 .اإليرادات الضريبية هف هجهكع %89تشكؿ 

 
أكصى الباحث بضركرة العهؿ عمى تكسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشهؿ باإلضافة إلى هستخدهي كقد 

الهىاطؽ الفمسطيىية، كتعديؿ سائر الخاص كالهشتغميف الهستقميف في  السمطة، هستخدهي القطاع
كذلؾ بتخفيض الفئة ، 2004لسىة  17ة الدخؿ الفمسطيىي رقـ السمـ الضريبي في قاىكف ضريبشريحة 

كزيادة عدد الفئات كالتركيز عمى جباية الضرائب هف ، األكلى هف الشريحة كبرفع الشريحة األخيرة
دائرة ضريبية  في كؿقسـ خاص ، كضركرة استحداث رتتحقؽ العدالة كيتـ جباية أكثكفي ذلؾ ، األرباح

قطاع هٍهتً جهع الهعمكهات كالتحرم يٍدؼ إلى إخضاع كؿ هف يحقؽ دخبل لمضريبة كخصكصا 
يقاع اشد العقكبات عمى هف يتٍاكف في ذلؾ. األهبلؾ كالعقارات،  كا 
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 (2006دراسة  لبادة )
 "لعاـ وديف الضريبةالماؿ ا "حماية بعىكاف
 أٌهية لذلؾ هف لها الضريبي، كالهاؿ العاـ الهاؿ حهاية في القاىكىي الكاقع لى بيافإ الدراسة ٌذي ٌدفت
 حياة في كبيرة أٌهية لٍا هف كلها كالهكاطف، الهجتهع تجاي بكاجباتٍا لمقياـ الدكلة عمى تعكد عظهى
 عيىة كتـ ذلؾ هف خبلؿ دراسة هسحية عمى لفساد،ا كهحاربة الىزاٌة قيـ بىاء في تتهثؿ التي الدكلة
 الضفة الغربية. شهاؿ في الضريبة هجاؿ في العاهميف هف 96 قكاهٍا

 
ا  عكاهؿ ٌىاؾ أف عمى هتكسطة هكافقة أف ٌىاؾ :كقد خرجت الدراسة بهجهكعة هف الىتائج هف أبرٌز

سطيف تحكؿ دكف تطبيؽ القاىكف، فم في الضريبي الديف ضياع سياسية كقاىكىية كاجتهاعية كثقافية تٍدد
 الهىازعة هطمكب رغـ الضريبة َدْيف أف عمى تشدد التي القاىكىية الىصكص عمى كبيرة هكافقة كظٍرت

 الضريبي الَدْيف تسكيات تٍدر أك صفقة أم عقد تحظر بالضريبة الخاصة القاىكىية الىصكص كأف فيً،
 الضريبي الَدْيف بيف كال تساكم الضريبة، ْيفد هف الهقاصة لمهكمؼ الحؽ تعطي كال هىً جزء أم أك

 الضريبي، كأف الديف هسألة في أٌهية التقادـ تبيف ككذلؾ الضريبة، لهصمحة األخرل الخاصة كالديكف
 كالبت الديف الضريبي لهتابعة كاضحة كقضائية إدارية إجراءات ٌىاؾ أف عمى هتكسطة هكافقة ٌىاؾ
 عمى غراهات الهقررة كترتب هكاعيدٌا في الضريبة َدْيف صيؿتح تكفؿ الهطبقة اإلجراءات فأك  فيً،

    .الضريبي الَدْيف تحصيؿ في كخاصة هشددة إجراءات ٌىاؾ كأف التأخير،
 

يرم   (2005)دراسة عكركش كٌز
 دراسة تحميمية لواقع التيرب والتيريب في سورية وأثره عمى التنمية" بعىكاف"
حيث أشكاؿ التٍرب كالتٍريب كرية هف ٍريب في سلى الكشؼ عف ظاٌرة التٍرب كالتإ ٌدفت

كاستعراض أٌـ أسبابٍا كاآلثار الهترتبة عميٍا ككيفية عبلجٍا، كتـ االعتهاد في ٌذا البحث عمى 
 .حصائية هىٍا الىسب الهئكيةساليب اإلالهىٍج الكصفي التحميمي، كذلؾ هف خبلؿ تطبيؽ األ

 
ىظهة الضريبية هف حيث ارتفاع هعدالتٍا، كها كأف ألا في ان ف ٌىاؾ تىاقضألى إكتكصمت ٌذي الدراسة 

عدـ كضكح التشريعات كالقكاىيف كقدهٍا كتضاربٍا أفسح الهجاؿ أهاـ االجتٍاد الشخصي، ٌذا كأف 
جراءات الهتخذة هف قبؿ ضعؼ كفاءة الكادر الضريبي هف حيث التأٌيؿ كالتدريب كعدـ كفاءة اإل

 .ريبي في سكريةجكد ظاٌرة التٍرب كالتٍريب الضالدكؿ لقهع ظاٌرة التٍرب ساعدت في ك 
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العهؿ عمى حؿ التىاقض الهكجكد في األىظهة الضريبية  :كخرجت الدراسة بعدد هف التكصيات هىٍا

جراءاتٍا كالتشدد في تطبيقٍا، هها يزيد عائدات الخزيىة إهف خبلؿ تخفيض هعدالت الضرائب كتبسيط 
يبي هف خبلؿ تشريعات كاضحة كضرائب هعتدلة كعقكبات شديدة، العاهة، كالبد لهكافحة التٍرب الضر 

 . جكد رقابة هتعددة كهفتكحة كشفافةكك 
 

 (2005دراسة هكسى )
 " يرادات الجمركية الفمسطينيةراسة التيرب الجمركي وأثره في اإلدبعىكاف" 
الهكازىة العاهة، الجهارؾ هف  ةالتعرؼ عمى إيرادات السمطة الفمسطيىية كىسب لى إ الدراسة ٌذي ٌدفت

كهصادر اإليرادات العاهة، كلمتعرؼ إلى الجهارؾ الفمسطيىية كالتٍرب الجهركي هف حيث تىظيهٍا، 
ظاٌرة التٍرب  عمىإلى الكقكؼ يسعى الباحث حيث أف كاختصاصاتٍا، كاإلجراءات الجهركية، 

ً، كالحديث عف االتفاقيات الجهركي كأىكاعً، كأركاىً كالجزاءات الهترتبة عمى التٍرب الجهركي، كأسباب
ها عمى اإليرادات الجهركية، ككيف الدكلية  .يً الحد هف ظاٌري التٍرب الجهركيكأثٌر

 
جزءان كبيران هف تشكؿ اإليرادات الجهركية  عدد هف الىتائج هف أٌهٍا أفكتكصمت ٌذي الدراسة إلى 

يتـ   مسطيىية ٌي سمع استٍبلكيةف هعظـ الهستكردات الفأاإليرادات العاهة لمسمطة الفمسطيىية، كبها 
ف اإليرادات الجهركية الهحصمة عمى ٌذي الهستكردات تعكد إاستيرادٌا عف طريؽ تجار إسرائيمييف، ف

غياب سيطرة السمطة ، كها كأف لمخزيىة اإلسرائيمية، تؤدم إلى خسارة هالية كبيرة لمسمطة الفمسطيىية
داخمية أدل إلى االعتهاد الكبير عمى إسرائيؿ في هجاؿ الفمسطيىية عمى الهعابر الدكلية الخارجية كال

 بسبب الحصار اإلسرائيمي لمهىاطؽ الفمسطيىيةك  ،ثر ذلؾ عمى اإليرادات الجهركيةأك التجارة الخارجية، 
 .تراجع اإليرادات الجهركية كالضريبة الفمسطيىية

 
ىي الشاهؿ كتسريع تحضير باإلصبلح القاىك  ٌتهاـاال كصيات أٌهٍا:تكتكصؿ الباحث إلى عدد هف ال

يقاع عقكبات جدية  قاىكف الجهارؾ الفمسطيىي، كالبدء في تفعيؿ الهحاكـ الجهركية الفمسطيىية، كا 
عادة تك  ،لمهتٍربيف بحيث تظٍر بكضكح الهىشأ األصمي لمبضاعة  صهيـ الفاتكرة الهكحدة "الهقاصة"ا 
 ،ة باإليرادات الجهركية عمى ٌذي البضاعةهف تجار إسرائيمييف حتى تتهكف السمطة هف الهطالب يالهشترا

استخداـ كسائؿ اإلعبلـ لزيادة كعي الهكاطىيف بأٌهية اإليرادات الجهركية في دعـ االقتصاد ك 
 الفمسطيىي.
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 (2004دراسة  حسيف )
( 25) الجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقا ألحكاـ قانوف ضريبة الدخؿ األردني رقـ بعىكاف"
 "ـ1964لسنة 

ا  الجريهةالتعرؼ عمى هعىى لى إٌذي الدراسة  دفتٌ ا كأسبابٍا كها يهيٌز الضريبية كأركاىٍا كعىاصٌر
ا هف الجرائـ الكارد هف كبياف ها  ،1960لسىة  16في القكاعد العاهة لقاىكف العقكبات األردىي  ةغيٌر

ا هف القكاعد كها ٌي العقكبات الهقررة هفيهيز قكاعدٌا  بتطكير استباىة حث ، كقد اعتهد الباغيٌر
 .ر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربيةعمى هكظفي دكائ ٍاتكزيعتـ بٍذي الدراسة خاصة 

 
األخبلقية كاالجتهاعية ك  أف لؤلسباب االقتصادية :أٌهٍاالىتائج عدد هف كتكصمت ٌذي الدراسة إلى 

 ان هٍه ان معقكبات الهطبقة دكر ل ، كها كأففي زيادة ظاٌرة الجريهة الضريبية كفعاالن  ان هٍه ان كالسياسية دكر 
أف القضاء الضريبي الفمسطيىي يحتاج إلى تطكير إضافة ، ك في زيادة ظاٌرة الجريهة الضريبية كفعاالن 

 .إلى الكضع القائـ
 
تشديد العقكبات عمى هرتكبي الجريهة  قاـ الباحث بتقديـ هجهكعة هف التكصيات كالتي تتمخص في كقد

 تدريب هكظفي الدكائر، ك تطكير الجٍاز القضائي الضريبي، ك الضريبةسف قكاىيف خاصة ب، ك الضريبية
 .الضريبية تفعيؿ الرقابة الداخمية كالخارجية في الدكائر، كالعهؿ عمى الضريبة باستهرار كالهحاكـ

 
 (2003) دراسة  الهحارهة

  "ديةأسباب التيرب مف ضريبة الدخؿ في المممكة األردنية الياشمية وآثاره االقتصابعىكاف" 
ردف، ككذلؾ دكر ضريبة الدخؿ كأداة باب التٍرب هف ضريبة الدخؿ في األعمى أسالتعرؼ لى إ ٌدفت

 تستخدهٍا الدكلة في عهمية التىهية االقتصادية، ككيفية الحد هف ظاٌرة التٍرب الضريبي.
 

ي الضرائب ف ٌىاؾ فارؽ كبير بيف ها يعمىً دافعأ :أٌهٍاالىتائج عدد هف كتكصمت ٌذي الدراسة إلى 
فات التقدير الذاتي كبيف دخكلٍـ الحقيقية، كضعؼ ثقة دافعي الضرائب بأكجً االىفاؽ ك في كش

الحككهي، كالتباطؤ في ىقؿ الهعمكهات بيف الدكائر الحككهية كهؤسساتٍا الهختمفة، كها كأف ٌذي 
 الهعمكهات تفتقر لمدقة كالهكضكعية.

 
 تعىي الدخؿ ضريبة في خاصة كحدة إىشاء ة، أكال:اليٍا الدراس تكهف أٌـ التكصيات التي خمص

الهعمكهات  ٌذي هستخدهي بربط تعىي لمهعمكهات هركزية كحدة إىشاء، ثاىيا: التٍرب الضريبي بهكافحة
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 قاىكف ضريبة في الكاردة العقكبات هعمكهات أثىاء عهمية التقدير، ثالثا: تفعيؿ أية إخفاء إهكاىية هف لمحد

 الضريبة. هف التٍرب يحاكؿ هف لكؿ رادعان قكيان  فليكك  تٍاكف دكف الدخؿ
  

 (2003دراسة  الهٍايىي)
 دور الضريبة في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية"بعىكاف" 
ا لمدكلة الهالية األدكات هف أساسية كأداة الضرائب عمى الضكء سمطلدراسة عمى تٌذي اٌدفت   في كتأثيٌر

 كالتشريع الىاهية الدكؿ بعض هف الهقارىة الضريبية التشريعات هف ستفادةالاك  ، االقتصادية التىهية عهمية

 بٍدؼ ذلؾ كالفرىسي األهريكي التشريع هثؿ الهتقدهة الدكؿ بعض كهف كالمبىاىي، السكرم الضريبي

  .األهاـ إلى عجمتٍا كدفع االقتصادية التىهية عهمية في يسٍـ كالذم الىافذ الضريبي التشريع تطكير
  

 العمهية بالحقائؽ يزكدىا الذم ستقرائياال الهىٍج بيف يجهع هختمط هىٍج عمى ٌذي الدراسة في عتهاداال تـ

، كاالقتصادية العمهية عتباراتكاال الضرائب عمـ في خبلقيةاال كالهفاٌيـ كالضرائب الهالية عمـ كفركض
 الدكؿ بعض في الهقارف يالضريب التشريع في تطبيقية حاالت استعراض خبلؿ هف يالبراغهات الهىٍجك 

 يحقؽ كبها ،الىاهية الدكؿ في الضريبي التشريع لتطكير ىتائجٍا هف اإلفادة بٍدؼ كالىاهية الهتقدهة

  .الضريبية العدالة كتحقيؽ الهستداهة التىهية لعهمية فيٍا الهرغكب األٌداؼ
 

 رية كلبىاف لـ يستطعكقد خمصت الدراسة الى ىتائج عدة أٌهٍا، أكال: إف الىظاـ الضريبي في سك 
هها يؤدم  ،كعدـ كجكد كعي ضريبي عتهاد عمى الضرائب الىكعيةتحقيؽ العدالة الضريبية بسبب اال

لى التٍرب الضريبي. ثاىيا: إف الىسب كالشرائح الخاصة بهكمفي الركاتب كاألجكر ال تتهاشى هع إ
 األكضاع االقتصادية.

 
عفاءات الكاسعة إعادة الىظر باإلضركرة  ، أكال:ة ها يأتيتكصمت اليٍا الدراسصيات التي ك كهف أٌـ الت

ادية كاالجتهاعية دكف الهساس في التشريع الضريبي السكرم بها يحقؽ أٌداؼ التىهية االقتص
ككذلؾ تكسيع القاعدة الضريبية كتخفيض هعدالت ، االستثهارعفاءات الكاردة في قاىكف تشجيع باإل

دارة الضريبية كالهكمفيف الضريبي الىافذ لمتيسير عمى اإلة في التشريع الضرائب الىافذة، كتكفير الشفافي
الىكعية إلى ىظاـ الضريبة ة ضركرة االىتقاؿ هف ىظاـ الضريبتمؾ التشريعات. ثاىيا:  ؽهعا في تطبي

دخاؿ ضريبة عاهة عمى الهبيعات اة عمى هجهؿ الدخؿ. ثالثا: الىظر في يالهكحدة هركرا بىظاـ الضريب
 عكيض ىقص الكاردات الىاجـ عف تخفيض عبء الضرائب عمى الدخؿ.كذلؾ لت
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 :األجنبيةالدراسات  4.4.4

 
 Michael  D  Ascenzo  (2005)دراسة 

 .The relationship between tax administration & tax Agent / taxpayers""انبعىك

ريبية كككبلء الضرائب كدافعي هف اإلدارة الض ؿ  ٌدفت ٌذي الدراسة الى تحديد العبلقة ها بيف ك
 ىاؾ ػػػككف ٌػد أف تػػب ً الػدراسة أىػائج الػػحت ىتػبلقة، كأكضػذي العػػؤثر عمى ٌػتي تػعكاهؿ الػرائب كالػالض

ف يقـك الهتبادؿ، كأ االحتراـهف خبلؿ  ٍاها بيف اإلدارة الضريبية كككبلء الضرائب كدافعي ةتبادليعبلقة 
دارة الضريبية، كها كأف ف خبلؿ كسب ثقة دافعي الضرائب لئلالة كالفاعمية هالىظاـ الضريبي عمى العد

ر عمى زبائىٍـ، يالتأث ية كفاءة الىظاـ الضريبي هف خبلؿدكرا حاسها في عهم يجسدكفككبلء الضرائب 
ارة الضريبية هف خبلؿ تعاهمٍا هع  ككيؿ ضرائب كاحد يهكىٍا التأثير عمى العديد حيث أف هىافع اإلد

حيث أف ككيؿ الضرائب يىشر الثقافة  ،دافعي الضرائب، ككذلؾ ٌىاؾ هىافع لدافعي الضرائبهف 
 الضريبية بيف الهكمفيف هف خبلؿ تعريفٍـ بحقكقٍـ ككاجباتٍـ.

 
دارة الضريبية كأفراد الهجتهع إلى أىً يجب غرس الثقة بيف اإلكأكصت الباحثة هف خبلؿ ٌذي الدراسة 

راعاة قكاعد العدالة، كالعهؿ عمى هساعدة الهكمفيف لفٍـ حقكقٍـ ككاجباتٍـ حتى تتـ عهمية الجباية، كه
 الضريبية كحثٍـ عمى االلتزاـ الضريبي. 

 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة

 
تىاكلتً الباحثة كالتي  ذمد هف الهكاضيع التي تدكر حكؿ الهكضكع اليلدراسات السابقة العدتىاكلت ا

، (Michael D Ascenzoؿ كالجباية كالتي تىاكلتٍا دراسةلتحصيترتبط في هجاؿ الضرائب هثؿ ا

كتىاكلت ٌذي الدراسات كذلؾ ظاٌرة التٍرب الضريبي كالجرائـ  (،2008، )عبدالغفكر، (2005
يرم،2007الضريبية كعقكبتٍا التي تىاكلتٍا دراسات )العهكر،   (، )هكسى،2005 (، )عكركش كٌز

ليٍا إكهف الهكاضيع التي تطرؽ (، 2003(، )الهٍايىي،  2003)الهحارهة، (،2004)حسيف،  ،(2005
، الخطيبيرادات الضريبية في تهكيؿ الهكازىة العاهة في فمسطيف كدراسة )دكر اإل ٌذي الدراسات أيضا

 (.2006لى حهاية الهاؿ العاـ كديف الضريبة كدراسة )لبادة، إ(، كتطرقت ٌذي الدراسات 2006
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 الحالية والدراسات السابقةأوجو التشابو بيف الدراسة 
 
 ف أكجً التشابً بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة تتهثؿ فيها يأتي : إ

  .استخداـ ىفس الهفاٌيـ -1
األداة  استخدهتاستخداـ االستباىة في الدراسات السابقة كأداة لجهع البياىات، كها كأف الباحثة 2- 

  ىفسٍا.

ك الهىٍج الكصفي.غمب الدراسات أل التشابً في الهىٍج الهستخدـ3-   ٌك

اآلثار االجتهاعية كاالقتصادية الىاجهة هف ظاٌرة التٍرب الضريبي كهراحمً كعمى التعرؼ عمى 4- 
 .التٍرب الضريبي

 

 أوجو االختالؼ بيف الدراسة والدراسات السابقة 
 
 يأتي:  ف أٌـ أكجً االختبلؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة تتهثؿ فيهاإ

ىا يأتي االختبلؼ هع ك يرادات يف تكحيد اإلبالدراسة ركزت عمى الربط 1-  التٍرب الضريبي ٌك
 الدراسات السابقة.

يرادات هع التركيز عمى عىاصر الحد هف هكضكع الهفكضية العاهة لتكحيد اإلتىاكلت الدراسة 2- 
 التٍرب الضريبي كزيادة الجباية. 

ائج الدراسات السابقة هف حيث الفترة الزهىية كطبيعة الىتائج كهجتهع تختمؼ ىتائج الدراسة عف ىت3- 
 الدراسة.

 
 ليٍا الدراسات السابقة تتهثؿ فيها يمي:إكفيها يخص الىتائج التي أشارت 

إف قمة الكعي لدل الهكمفيف كاف لً أثر سمبي عمى قضية التحصيبلت الضريبية كعمى العبلقة بيف 1- 
، (Michael  D  Ascenzo) ،2005(،2004دراسة )حسيف، ة بشكؿ عاـ، كيالهكمؼ كاإلدارة الضريب

 .(،2006)لبادة، 
ذا2-  ة كدراس يؤثر سمبا عمى العبلقة الضريبية، اىعداـ عىصر الثقة بيف أطراؼ العبلقة الضريبية ٌك

 .(2003)الهٍايىي، ، (Michael  D Ascenzo،2005)(، 2007 )العهكر،

ير كاإلدارة الضريبية كاف لً أثر عمى العبلقة الضريبية بطريقة سمبية كفاءة هأهكر التقد ضعؼ -3
يرم، (، 2008كدراسة)عبدالغفكر،   (.2005)عكركش كٌز
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عدـ كضكح ىصكص القاىكف الضريبي الهطبؽ كغهكضٍا تحكؿ دكف تطبيؽ القاىكف الضريبي -4
يرم، ، )(2008كدراسة )عبدالغفكر،   .(2003هٍايىي، (، )ال2004)حسيف، ، (2005عكركش كٌز

 
لً  دارمككجكد الفساد اإل فر االستقرار االقتصادم كالسياسي كاألهىي كاالجتهاعي كالثقافياعدـ تك -5

، (، )لبادة2004(،)حسيف، 2007 دكر فعاؿ في زيادة ظاٌرة التٍرب الضريبي، كدراسة)العهكر،
 .(2003الهٍايىي، )(، 2003)الهحارهة، ، (2006

 
رائيمي بإدخاؿ تعديبلت عمى القكاىيف الضريبية الهطبقة لخدهة هصالحً اإلسقاـ االحتبلؿ 6- 

لى تشكيً ٌذي القكاىيف، كبالتالي ىفكر الهكمفيف هف الضرائب كالتأثير عمى إاالقتصادية كالسياسية أدل 
 (. 2006(، )لبادة، 2004(، )حسيف، 2007(، )العهكر، 2008الجباية كدراسة )عبدالغفكر، 

 
ـ هع الكاقع الحالي لمهكمفيف ءكاألىظهة الضريبية الهطبقة ٌي قكاىيف قديهة كال تتبل إف القكاىيف 7-

يرم، 2004(، )حسيف، 2006)الخطيب،  (،2008كدراسة )عبدالغفكر،   (،2005(، )عكركش كٌز
 .(2003)الهحارهة، 
 

الضريبي،  يرادات كالحد هف ظاٌرة التٍرببيف دكر تكحيد اإلكالجديد الهستٍدؼ هف البحث العبلقة 
يرادات في الضفة الغربية حيد اإلكاىعكاس ذلؾ عمى ارتفاع الجباية، هف خبلؿ دراسة أٌهية تطبيؽ تك 

لى هعايير الحد إضافة إبقياسٍا عمى ذلؾ هؤشرات الجباية  ةكاىعكاساتٍا عمى التىهية االقتصادية هعتهد
 هف التٍرب الضريبي.
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 الفصؿ الثالث
جراءاتيامنيجية ال  دراسة وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 
 

ك ه تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف دكر ف أجؿ تحقيؽ ٌدؼ الدراسة، ٌك
، كعبلقة ذلؾ ببعض الهتغيرات الهكمفيف في فمسطيفكبار كجٍة ىظر الجٍات الهختصة ك 

كها يعطي كصفا  ،الديهكغرافية، فقد تضهف ٌذا الفصؿ كصفا لهىٍج الدراسة كهجتهعٍا كعيىتٍا
ككذلؾ إجراءات الدراسة كالهعالجة اإلحصائية التي استخدهتٍا  ،اة الدراسة كصدقٍا كثباتٍاهفصبل ألد

 الباحثة في استخبلص ىتائج الدراسة كتحميمٍا.
 

 منيج الدراسة 5.4
 

دراسة ، هىٍجان لمدراسة، كالذم يعر ؼ بأىً الهىٍج الذم يٍدؼ إلى الكصفي التحميميتـ استخداـ الهىٍج 
كيعبر عىٍا تعبيرا كهيا ككيفيا بحيث يؤدم ذلؾ إلى الكصكؿ إلى فٍـ  هتغيرات،العبلقات بيف ال

الكاقع  تفسيرلعبلقات ٌذي الظاٌرة إضافة إلى الكصكؿ إلى استىتاجات كتعهيهات تساعد في 
 ، كالتىبؤ بهتغيراتً.الهدركس
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 مجتمع الدراسة وعينتيا 4.4
 

، كقد في دائرة كبار الهكمفيف في الضفة الغربية الهكمفيف الهكجكديفتككف هجتهع الدراسة هف جهيع 
كقد تـ اختيار ، 3124ار الهكمفيف لشٍر تشريف أكؿ دائرة كب كفؽ إحصاءاتهكمفان ( 391بمغ عددٌـ )

، كقد بمغت ىسبة عيىة الدراسة هف الهجتهع (95حجهٍا ) عيىة طبقية عشكائية هف هجتهع الدراسة
 .يع عيىة الدراسة تبعان لهتغيراتٍا التصىيفية( تكز 6:3-4;2%(، كتبيف الجداكؿ )41)
 

 متغير نوع الشركة:-5
 

 ىكع الشركةكصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير : 4;2جدكؿ 
 انىسبة انمئوية % انتكرار ووع انشركة

 31.0 26 عادية

 48.8 41 هساٌهة خصكصية

 20.2 17 هساٌهة عاهة

  511.1 23 المجموع
 

، سبة األكبر هف عيىة الدراسة ٌـ هف شركات الهساٌهة الخصكصيةالى( أف 2:3يشير الجدكؿ )
%(، ككاىت 42.1كحم ت الشركات العادية في الهرتبة الثاىية كبىسبة هئكية )%(، 59.9كبىسبة هئكية )

 %(.31.3الىسبة األقؿ لشركات الهساٌهة العاهة كالتي كاىت )
 
 متغير عدد الموظفيف-4

 

 عدد الهكظفيف بعا لهتغيركصؼ عيىة الدراسة ت: 4;3جدكؿ 
 انىسبة انمئوية % انتكرار عدد انموظفيه

 35.7 30 31أقؿ هف 

31-61 23 27.4 

 36.9 31 61أكثر هف 

 511.1 23 المجموع
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%( :.47) ىسبتٍا ت، إذ بمغ(61الفئة األكبر لعدد الهكظفيف ٌي )األكثر هف ( أف 3:3يشير الجدكؿ )

%(، كحم ت فئة عدد 46.8( في الهرتبة الثاىية كبىسبة هئكية )31هف أتت فئة )أقؿ ، بيىها هف العيىة
 %(.38.5( في الهرتبة األخيرة كبىسبة هئكية )61-31الهكظفيف )

 
 متغير نوع النشاط-4
 

 ىكع الىشاط كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير: 4;4جدكؿ 
 انىسبة انمئوية % انتكرار ووع انىشبط

 20.2 17 صىاعي

 39.3 33 تجارم

 40.5 34 خدهاتي

 511.1 23 المجموع
 

%(، تبلي 51.6الىشاط الخدهاتي حاز عمى الهرتبة األكلى بىسبة هئكية )( أف 4:3يشير الجدكؿ )
 %(.31.3%( كأتى الىشاط الصىاعي ثالثان بىسبة هئكية )4.:4الىشاط التجارم التجارة بىسبة )

 
 متغير عمر الشركة:-3
 

سىكات عهر الشركةتبعا لهتغير  كصؼ عيىة الدراسة: 4;5جدكؿ 

 انىسبة انمئوية % انتكرار عمر انشركة

 13.1 11 سىكات فأقؿ 8

 86.9 73 سىكات 8أكثر هف 

  511.1 23 المجموع
 

%( هف أفراد عيىة الدراسة، 86.9سىكات( ُيشكؿ ) 8عهر الشركة )أكثر هف ( أف  5:3يشير الجدكؿ )
 %(.13.1سىكات فأقؿ( ) 8ركة )بيىها بمغت الىسبة الهئكية لعهر الش
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 عنواف الشركة :متغير -1
 

 عىكاف الشركةكصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير : 4;6جدكؿ 
 انىسبة انمئوية % انتكرار عىوان انشركة

 26.2 22 شهاؿ الضفة الغربية

58.3 49 كسط الضفة الغربية

 15.5 13 جىكب الضفة الغربية

  511.1 23 المجموع
 

أغمب عىاكيف الشركات ٌـ هف كسط الضفة الغربية، فقد بمغت ىسبتٍـ الهئكية ( أف  6:3ؿ )يشير الجدك 
%(، كحؿ  عىاكيف 37.3%(، تميٍا عىاكيف الشركات هف شهاؿ الضفة الغربية كبىسبة هئكية )69.4)

 %(.26.6الشركات هف جىكب الضفة الغربية في الهرتبة األخيرة كبىسبة هئكية )
 

 :الدراسة تاأدا 4.4
 

 تيألجؿ تحقيؽ أٌدافٍا، كفيها يمي كصؼ ألدا كالهقابمة استخدهت الباحثة في ٌذي الدراسة االستباىة
  .الدراسة

 
 

  :االستبانة 5.4.4
 

 استباىة بإعدادبعد إطبلع الباحثة عمى عدد هف الدراسات السابقة كاألدكات الهستخدهة فيٍا، قاهت 
ضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف كجٍة ىظر تكحيد اإليرادات الدكر قياس خاصة هف أجؿ 

: جزأيف، كقد تككىت األداة في صكرتٍا الىٍائية هف الهكمفيف في فمسطيفكبار الجٍات الهختصة ك 
كىكع الىشاط،  كعدد الهكظفيف،ىكع الشركة، األكؿ تضهف بياىات أكلية عف الهبحكثيف، تهثمت في 

( يكضح 7:3كالجدكؿ رقـ ) ( فقرة،39فيتككف هف )الثاىي  ، أها الجزءالشركة، كعىكاف الشركة كعهر
 ذلؾ:
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 : توزيع فقرات أداة الدراسة عمى مجاالتيا644جدوؿ رقـ 
 عدد انفقرات انمجبل انرقم

 8 دكر تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي 2
 9 دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية 3
 7 كحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبدكر ت 4
 8 دكر تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ 5

 42 فقرات المجموع 
 

ليكرت خهاسي األبعاد، كقد ُبىيت الفقرات باالتجاي هقياس  أساس عمى الهقياستـ تصهيـ ٌذا كقد 
(، 6) "هكافؽ جدان"استجابة ـ سمـ االستجابة عمى فقرات أداة الدراسة بحيث أخذت اإليجابي، كُصه  

 " هعارض جدان "استجابة (، ك 3)" هعارض" استجابة (، ك 4) "هحايد" استجابة(، ك 5)"هكافؽ" استجابة ك 
(2.) 
 

 االستبانةصدؽ  5.5.4.4
 

( 9عمى )االستباىة بعرض  كذلؾ ،صدؽ الهحكهيف أك ها يعرؼ بالصدؽ الهىطقي ةالباحث تاستخده
لها االستباىة بٍدؼ التأكد هف هىاسبة  )هرفؽ قائهة بأسهاء الهحكهيف( هف ذكل االختصاص يفهحكه
كاىتهاء كؿ هىٍا لمهجاؿ الذم كضعت فيً، كقد بمغت ىسبة  ،كسبلهة صياغة الفقرات اهف أجمٍ تأعد

احثة بأف عدد فقرات االستباىة بصكرتٍا . كتشير الب%86االستباىة االتفاؽ بيف الهحكهيف عمى عبارات 
رأكا ( فقرة، إال أف الباحثة أخذت بآراء الهحكهيف الذيف 51األكلية قبؿ عرضٍا عمى الهحكهيف قد بمغ )

ضافة هجاالت جديدة، ، هجاالت االستقرار السياسي كاالقتصادم كاالجتهاعيبإزالة  كتعديؿ بعض كا 
كها أشاركا إلى إعادة صياغة عدد هف  ،الزدكاجية الٍدؼالفقرات، كفصؿ بعض الفقرات إلى فقرتيف 

 ( فقرة. 39الفقرات، ليصؿ عدد فقرات االستباىة في صكرتٍا الىٍائية )
 

 :ستبانةثبات اال 4.5.4.4
 

 )كركىباخ ألفا( ، باستخداـ هعاهؿهجاالت االستباىةالداخمي ل االتساؽقاهت الباحثة باحتساب 
(Cronbach Alpha.)  
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 المختمفة وأبعادىااالستبانة مجالي بطريقة كرونباخ ألفا عمى  الداخمي الثبات تمعامال: 1:4 جدوؿ

بطريقة  قيمة معامؿ الثبات المجاؿ
 ألفا كرونباخ 

 1.987 دكر تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي
 1.943 دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية

 1.8:5 اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبدكر تكحيد 
 1.985 دكر تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 1.333 لدرجة الكميةا
 

 تتراكحاالستباىة بطريقة كركىباخ ألفا  التجاله الداخمي الثباتهعاهبلت أف  (8:3)يتضح هف الجدكؿ
ي ب ،(55:.1-1.8:5بيف ) تعكس هدل اتساؽ فقرات االستباىة هها ُيهك ىٍا هف قياس كفحص ذلؾ ٌك

 .األسئمة التي ذٌبت إليٍا الدراسة
 

 المقابمة : 4.3.3
 

التٍرب الضريبي في فمسطيف، فقد تهت هقابمة في الحد هف تكحيد اإليرادات الضريبية دكر  إلبراز
عاهة لضريبة الدخؿ كالحاسكب الضريبي ذكم العبلقة بتكحيد اإليرادات ههثميف باإلدارة ال( هف 21)

كبار الهكمفيف كاإلدارة العاهة لمهىح كاألرباح  ةئر اؿ تكحيد اإليرادات الضريبية كداالخاص في هج
، كقد تهثمت الهقابمة في الحالة كالرسكـ كاإليرادات، كاإلدارة العاهة لمجهارؾ كالهككس كالقيهة الهضافة

قبؿ عهمية تكحيد اإليرادات الضريبية، ككيفية إجراء عهمية  التي كاىت عميٍا الهكاتب الضريبية
تكحيد ثر التي تكاجً عهمية التكحيد )فىية، لكجستية، إدارية(، كأ الهشكبلتالتكحيد)قكاىيف كبراهج(، ك 

الضرائب في تقميص التٍرب الضريبي )زيادة الضرائب، زيادة هتابعة الهمفات(، كحجـ التٍرب 
د اإليرادات كبعدٌا، كاآلليات التي تصدر عف اإلدارة الضريبية لمتعاهؿ هع الضريبي قبؿ عهمية تكحي

 .الحاالت التي يعتقد أىٍا تحتكم ظاٌرة التٍرب الضريبي
 

 الدراسة . نموذج3.4
 

 :تيةاآل التابعةالهستقمة ك  اشتهمت ٌذي الدراسة عمى الهتغيرات
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 :مستقؿمتغير الال
 رب الضريبي.دكر تكحيد االيرادات في الحد هف التٍ -2

 تحقيؽ العدالة الضريبية.دكر تكحيد االيرادات في  -3
 .يرادات في تكفير بياىات عف الضرائبدكر تكحيد اال -4
 يرادات في تعزيز التزاـ  الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ.دكر تكحيد اال -5
 

 :المتغير التابع 
 التٍرب الضريبي 

 
 خطوات تطبيؽ الدراسة  1.4

 

 : تيةت اآلبالخطكا ةالباحث تقاه
 الدراسة.  اةالتأكد هف صدؽ كثبات أد -2

 .كبار الهكمفيف في دائرة كبار الهكمفيفاة عمى خذ اإلذف الخطي بتكزيع األدأ -3

ككضحت لٍـ ٌدؼ الدراسة، ككيفية االستجابة عمى تطبيؽ االستباىة عمى أفراد عيىة الدراسة،  -4
 فقرات أداتٍا.

 .استباىة( 95كالبالغ عددٌا )لمتحميؿ،  االستجابة لشركط هىٍا فرز الهستكفيةجهع االستباىات ك  -5
الرزهة اإلحصائية لمعمـك لهعالجتٍا كتحميمٍا باستخداـ  تفريغ استجابات الهبحكثيف تهٍيدان  -6

 .SPSS)) االجتهاعية

 ( هقاببلت هع ههثميف لمدكائر ذات العبلقة بتكحيد اإليرادات.21إجراء ) -7
ا كهىاقشتٍا، كثـ صاغت التكصيات الهىاسبة.، قاهت الباحثة بتفستخبلص الىتائجبعد ا -8  سيٌر

 
 اإلحصائية المعالجات 6.4

 

بعد أف تـ جهع البياىات تـ إدخالٍا في الحاسكب كهعالجتٍا إحصائيان باستخداـ البرىاهج اإلحصائي 
(SPSS:كذلؾ باستخداـ الهعالجات اإلحصائية اآلتية ) 
 
 .تراراكالتك ،كالىسب الهئكية ،الهتكسطات الحسابية -2
 .كركىباخ ألفا هؿباستخداـ هعااالستباىة فحص ثبات  -2
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الهتعمقة  ةي( لفحص الفرضIndependent Samples-T-Testاختبار "ت" لمعيىات الهستقمة ) -4
 بهتغير عهر الشركة.

( لفحص الفرضيات الهتعمقة One-Way Analysis of Variance) تحميؿ التبايف األحادم -5
 ة، كعدد الهكظفيف، كىكع الىشاط، كعىكاف الشركة.ىكع الشركات بهتغير 

( بيف الهتكسطات في الفرضيات التي Scheffe Post Hoc Testشيفيً لمهقارىة البعدية )اختبار -6
 تـ رفضٍا باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم.
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 الفصؿ الرابع
 نتائج الدراسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 نتائج التحميؿ الكمي )التحميؿ االحصائي(   5.3
 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف كجٍة ىظر كر دٌدفت ٌذي الدراسة إلى 
ىكع الشركة، ، إضافة إلى تحديد أثر كؿ هف هتغيرات الهكمفيف في فمسطيفكبار الجٍات الهختصة ك 

تكحيد اإليرادات الضريبية في دكر  عمىكعدد الهكظفيف، كىكع الىشاط، كعهر الشركة، كعىكاف الشركة 
، كبعد عهمية الهكمفيف في فمسطيفكبار رب الضريبي هف كجٍة ىظر الجٍات الهختصة ك الحد هف التٍ

( كفيها SPSSجهع البياىات عكلجت إحصائيا باستخداـ برىاهج الرزهة اإلحصائية لمعمكـ االجتهاعية)
 يمي عرضا لمىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة:

 
 النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة: 5.5.3

 

  كحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف كجٍة ىظر الجٍات الهختصة تدكر ها
 ؟الهكمفيف في فمسطيفكبار ك 

 كيتفرع عىً األسئمة الفرعية اآلتية :
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  ؟دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبيةها 

  ؟دكر تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبها 

  ؟إليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـدكر تكحيد اها 

 

 الحسابية الهتكسطات استخدهت ، كاألسئمة الفرعية الهىبثقة عىً،سؤاؿ الدراسة عف اإلجابة أجؿ هف
، كلتقدير استجابات ذلؾ بيف( ت7.5، 6.5، 5.5، 4.5، 3.5) ؿ، كالجداك تقدير الدكرالىسب الهئكية ك ك 

 ، فقد استخدهت الباحثة الهعيار اآلتي:تكحيد اإليرادات الضريبيةدكر الهبحكثيف عمى 
 

 دور توحيد اإليرادات الضريبية: معيار تقدير استجابات المبحوثيف عمى 5.3جدوؿ 
 

  الدورالدورتقدير تقدير   النسبة المئويةالنسبة المئوية

 هىخفض جدان  %31أقؿ هف 
 هىخفض % :.:4-31هف 
 هتكسط % :.:6-51هف 
 هرتفع %:.:8-71هف
 هرتفع جداُ  % فأكثر91

 
 مجاؿ دور توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي 5.5.5.3

 

 ؟دكر تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيها  كىص السؤاؿ :
 

واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لدور توحيد اإليرادات الضريبية في  المتوسطات الحسابية :4.3جدوؿ 
 الحد مف التيرب الضريبي مرتبة تنازليا حسب تقدير الدور

 

سؿ
سم
الت

 

 الرقـ في
 المجاؿ

 المتوسط الفقرة
االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

2 3 
تتـ عهمية إىٍاء الهمفات الضريبية بكضكح ىسبيا 

عهؿ تكحيد اإليرادات  تإلتقاف الهقدريف إلجراءا
 الضريبية الجديدة.

 هتكسط 9.:6 1.19 2.99

تتصؼ اإلجراءات الهعتهدة هف قبؿ اإلدارة  2 3
 الضريبية بالهركىة.

 هتكسط 68.5 1.20 2.87
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ٍـ إجراءات التحصيؿ الهتبعة في الحد هف تس 8 4
 التٍرب الضريبي.

 هتكسط 68.5 1.02 2.87

أعتقد أف الضريبة الهفركضة تىاسب هستكيات  7 5
 دخؿ الهكمفيف.

 هتكسط 64.5 1.08 2.67

دكلة فمسطيف تقـك بتقديـ خدهات لمهكاطىيف هقابؿ  4 6
 دفع الهكمفيف لمضريبة.

 هتكسط 64.3 1.18 2.66

أرل أف تكحيد اإليرادات خفضت هف العبء  5 7
 الضريبي عف الشركات.

 هتكسط 61.7 1.11 2.53

8 6 
ىقؿ همفات الهكمفيف هف هحافظاتٍـ إلى دائرة 

الضريبي عمى  كبار الهكمفيف خفؼ هف العبء
 الهكمفيف.  

 هتكسط 9.:5 1.16 2.49

 
توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف دور الدرجة الكمية لمجاؿ 

 التيرب الضريبي
 ةمتوسط 11.6 1.26 4.14

 
قد  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيدكر ( أف 5;3يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )
ذا يدؿ عمى دكر 68.7بىسبة هئكية ) (3.84حقؽ هتكسط حسابي ) تكحيد اإليرادات ل هتكسط(، ٌك

كفؽ الفقرات التي كردت في ٌذا الهجاؿ، كالذم يكحي بعدـ  الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي
 .كفاءة الجٍاز الضريبي هف كجٍة ىظر الهكمفيف

 
أف الجٍات الرسهية  إلى الفقرات حيد االيرادات الضريبية كفؽك لدكر ت هتكسطةكتفسر الباحثة الدرجة ال

اإليرادات الهكحد االٌتهاـ الكافي هف حيث تكفر قاىكف عصرم هرف يبلئـ الىظاـ  لـ تكلي ىظاـ
ىقؿ أف  ك ، كها في كيفية اىٍاء الهمفات عمى الىظاـ الجديد هقدريفتدريب العدـ الهكحد، باإلضافة إلى 

الى  باإلضافةلهكمفيف زاد هف العبء الضريبي عميٍـ، همفات الهكمفيف هف هحافظاتٍـ الى دائرة كبار ا
اإلدارة الضريبية ال تٍتـ بخمؽ ثقافة لمىظاـ الجديد بإصدار الىشرات كالهطكيات حكؿ الىظاـ الجديد اف 

 كأٌهيتً لمدكائر الضريبية ذات العبلقة، كفائدتً لمهصمحة العاهة.
 

، كدراسة Michael D Ascenzo(2005) (، كدراسة3116دراسة هكسى)ؽ ٌذي الىتيجة هع كتتف
 ،التعرؼ عمى األسباب التي تكهف كراء اىتشار ظاٌرة التٍرب الضريبيفي ضركرة ( 3118العهكر)

ذا ها يتطمبً الىظاـ الجديد الهكحد لئليرادات كالعهؿ عمى  خمؽ ثقافة ضريبية بيف دافعي الضرائب، ٌك
 .الضريبية
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 حقيؽ العدالة الضريبيةدور توحيد اإليرادات في تمجاؿ  4.5.5.3
 

 ؟دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبيةها  كىص السؤاؿ :
 

دور توحيد اإليرادات في تحقيؽ واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ل المتوسطات الحسابية :4.4جدوؿ 
 مرتبة تنازليا حسب تقدير الدور العدالة الضريبية

 

سؿ
سم
الت

 

 الرقـ في
 المجاؿ

 المتوسط الفقرة
االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

يتـ التعاهؿ بعدالة هع جهيع الهكمفيف في دائرة  2 2
 كبار الهكمفيف.

 هرتفع 73.7 1.00 3.13

يتـ هعالجة القضايا ذات الطبيعة االجتٍادية بذات  7 3
 الطريقة لكافة الهكمفيف في إطار القاىكف.

 كسطهت 3.:6 1.02 2.96

إجراءات التقدير في دائرة كبار الهكمفيف تقـك عمى  9 4
 أساس عادؿ.

 هتكسط 69.7 1.03 2.93

يستخدـ هقدرم دائرة كبار الهكمفيف صبلحيات  4 5
 التقدير اإلدارم دكف إجحاؼ. 

 هتكسط 69.5 0.98 2.92

اإلجراءات الضريبية الحديثة في دائرة كبار  3 6
 .الهكمفيف تبلئـ كاقع الهكمؼ

 هتكسط 68.7 0.96 2.88

شعكر الهكمؼ في دائرة كبار الهكمفيف أف الجباية  8 7
 يتـ إىفاقٍا في األكجً الهخصصة. 

 هتكسط 65.7 1.06 2.73

أرل أف أعمى ىسبة شريحة ضريبة لضريبة الدخؿ  5 8
 % عادلة.                            31

 هتكسط 63.7 1.24 2.63

بة القيهة الهضافة عمى جهيع أعتقد أف ىسبة ضري 6 9
 % عادلة.27الصفقات بكاقع 

 هتكسط 59.1 1.14 2.40

دور توحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الدرجة الكمية لمجاؿ 
 ةمتوسط 16.4 1.14 4.25 الضريبية

 
قد حقؽ هتكسط  دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية( أف 4:4يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )

ذا يدؿ عمى دكر هتكسط ل، (67.3( بىسبة هئكية )3.92ي )حساب تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة ٌك
 .الضريبية
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يرادات الضريبية في تحقيؽ العدالة الضريبية كفؽ لدكر تحيد اإل هتكسطةكتفسر الباحثة الدرجة ال
ريبية لكبل الضريبتيف تبلئـ كاقع الهكمؼ حيث أف الىسب الض راءات الضريبية الاإلجإلى أف  الفقرات
 عدـ كجكد عدالة في اجراءات التقدير هف قبؿ الهقدريف.، باإلضافة إلى هرتفعة

 
رم دراسة كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع  دراسةك  (،3119)عبدالغفكر (، كدراسة3116)عكركش كالٌز

تحقيؽ العدالة الضريبية ضهف ىصكص في ضركرة (، 3115)كدراسة حسيف (،3114الهٍايىي)
 ،التعرؼ عمى األسباب التي تكهف كراء اىتشار ظاٌرة التٍرب الضريبيك كالقكاىيف الهطبقة  األىظهة

ذا ها يتطمبً الىظاـ الجديد الهكحد لئليرادات كالعهؿ عمى  خمؽ ثقافة ضريبية بيف دافعي الضرائب، ٌك
 .هها يزيد عائدات الخزيىةالضريبية جراءات ، كالعهؿ عمى تبسيط اإلالضريبية

 
 مجاؿ دور توحيد اإليرادات في توفير البيانات عف الضرائب 4.5.5.3

 
 ؟تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبها دكر  كىص السؤاؿ :

 

واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لدور توحيد اإليرادات في توفير  المتوسطات الحسابية :3.3جدوؿ 
 ب تقدير الدورالبيانات عف الضرائب مرتبة تنازليا حس

 

سؿ
سم
الت

 

 الرقـ في
 المتوسط الفقرة المجاؿ

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

تكفير البياىات الضريبية يحد هف التٍرب  2 2
 الضريبي في كبل الضريبتيف.

 هرتفع 85.3 0.79 3.71

3 4 
جراءات ىظاـ  ساعدت عمى  RMSهتطمبات كا 

الكثائؽ ألكثر هف تخفيؼ عبء تقديـ البياىات ك 
 جٍة.

 هرتفع 9.:7 0.76 3.49

البياىات الهتكفرة عف حصيمة الضرائب ساعدت  6 4
 عمى هعرفة هدل التزاـ الهكمفيف بالضريبة.

 هرتفع 74.3 0.88 3.16

تقـك دائرة كبار الهكمفيف بتكفير بياىات عف هدل  7 5
 التزاـ الهكمفيف لسداد التزاهاتٍـ.

 هرتفع 72.1 0.94 3.05

كزارة الهالية بذلت الجٍد الكافي لتكضيح إجراءات  3 6
 تكحيد اإليرادات الضريبية. 

 هتكسط 3.:6 1.17 2.96
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تقـك دائرة كبار الهكمفيف بتقديـ ىشرات تكعية  5 7
 ضريبية لتعريؼ الهكمفيف بحقكقٍـ كالتزاهاتٍـ. 

 هتكسط 68.3 0.98 2.86

في توفير البيانات عف توحيد اإليرادات دور الدرجة الكمية لمجاؿ 
 مرتفعة 63.1 1.63 4.41 الضرائب

 
قد حقؽ  دكر تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائب( أف 5:4يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )

ذا يدؿ عمى دكر هرتفع ل، (75.1( بىسبة هئكية )4.31هتكسط حسابي ) تكحيد اإليرادات في تكفير ٌك
 .البياىات عف الضرائب

 
 في تكفير البياىات عف الضرائبالهرتفعة في هجاؿ دكر تكحيد االيرادات  باحثة تمؾ الىتائجكتعزك ال

إلى ف عمى هعرفة حقكقٍـ هها يدفعٍـ بأف الىشرات كالبياىات الهتكفرة هف كزارة الهالية تساعد الهكمفي
اح يحث الهكمفيف عمى زيادة االلتزاـ كدفع الهستحقات الهترتبة عميٍـ، إذ أف  زيادة الدخؿ كزيادة األرب

يؤدم إلى زيادة في قدرات الجٍاز الضريبي عمى كالذم اإليفاء بها يترتب عميٍـ هف هتطمبات، 
 الهتابعة كالتدقيؽ في همفات الهكمفيف. 

 
كدراسة (، 3117الخطيب)(، كدراسة  3116)Michael D Ascenzoكتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة 

عمى هبلهح الىظاـ الضريبي الهطبؽ يجسد دكرا حاسها في حيث أف التعرؼ (، 3114الهحارهة )
 عهمية كفاءة الجٍاز الضريبي.

 
 دور توحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ المكمفيف بتسديد المستحؽ عمييـما مجاؿ  3.5.5.3

 
 : ؟ دكر تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـها  كىص السؤاؿ 

 
توحيد اإليرادات في تعزيز دور واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ل المتوسطات الحسابية :1.3جدوؿ 

 مرتبة تنازليا حسب تقدير الدور التزاـ المكمفيف بتسديد المستحؽ عمييـ
 

سؿ
سم
الت

 

 الرقـ في
 المتوسط الفقرة المجاؿ

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

شجيعي لمسداد الهبكر يشجع الهكمؼ الخصـ الت 4 2
 عمى تعجيؿ الدفع.

 هرتفع 87.3 1.06 3.81
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استخداـ ىهاذج جباية هكحدة تسٍؿ عهمية التسديد  3 3
 لمهكمؼ.

 هرتفع 79.1 0.91 3.40

 ةتكحيد اإليرادات الضريبية حدد إجراءات سٍم 2 4
 لتسديد الضريبة الهستحقة. 

 هرتفع 74.9 1.05 3.19

رة التقسيط كعدد األقساط الههىكحة تعتبر فت 8 5
 هبلئهة لمهكمؼ.

 هرتفع 74.9 1.03 3.19

6 7 
يتـ هعالجة أية فركقات ىاتجة عف التقدير بسرعة 
في دائرة كبار الهكمفيف في ىفس الكقت كهف قبؿ 

 ىفس الهكظؼ.
 هرتفع 73.9 1.06 3.14

كجكد دائرة هكحدة سٍؿ عمى كبار الهكمفيف إىٍاء  6 7
 الضريبية. التزاهاتٍـ

 هرتفع 73.7 1.16 3.13

يتـ دفع الهستحقات الضريبية دكف أية ضغكط هف  5 8
 هكظفي دائرة كبار الهكمفيف.

 هتكسط 3.:6 1.22 2.96

توحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ المكمفيف دور الدرجة الكمية لمجاؿ 
 بتسديد المستحؽ عمييـ

 ةمرتفع 61.4 1.21 4.46
 

 
دكر تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ ( أف 5;6دكؿ )يتضح هف خبلؿ الج

ذا يدؿ عمى دكر هرتفع ل76.3( بىسبة هئكية )4.37قد حقؽ هتكسط حسابي ) عميٍـ تكحيد (، ٌك
 .اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 
يد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ تكحكتفسر الباحثة الدرجة الهرتفعة لهجاؿ دكر 

 جبائيًهف خبلؿ استخداـ ىهاذج كجكد دائرة هكحدة سٍمت عمى الهكمفيف اىٍاء التزاهاتٍـ إلى أف  عميٍـ
 هكحدة. 

   
أف ٌىاؾ عكاهؿ تؤثر في  (،(،3117دراسة لبادة )(، ك 3119دراسة عبدالغفكر ) كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع

تهديد الخصـ التشجيعي، كالعهؿ عمى أف هف خبلؿ  القكاىيف الضريبية كجباية الضرائب تطبيؽفي 
 ألكضاعٍـ.هبلئهة كعدد األقساط الههىكحة لمهكمفيف تككف فترة التقسيط 
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توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف التيرب دور لوالدرجة الكمية  المجاالتترتيب  1.1.1.4
 المكمفيف في فمسطيفكبار ات المختصة و الضريبي مف وجية نظر الجي

 
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف دكر ترتيب الهجاالت كالدرجة الكمية ل( 7:4يبيف الجدكؿ )

 التٍرب الضريبي هف كجٍة ىظر الجٍات الهختصة كالهكمفيف في فمسطيف
 

ة في الحد مف التيرب توحيد اإليرادات الضريبيدور لوالدرجة الكمية  بعادترتيب األ: 6.4 جدوؿ
 الضريبي

 المجاؿ الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ دكر  5
 الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 هرتفع 76.3 1.91 4.37

تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف دكر  4
 الضرائب

 هرتفع 75.1 1.75 4.31

دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة  3
 الضريبية

 هتكسط 67.3 1.83 3.92

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف دكر  2
 التٍرب الضريبي

 هتكسط 68.7 1.97 3.84

توحيد اإليرادات الضريبية في الحد دور لالدرجة الكمية 
 مف التيرب الضريبي

 توسطةم 13.2 1.61 4.33

 
 ( ها يأتي:7:4تضح هف خبلؿ الجدكؿ )ي

 

، تكسطةكاىت ه ،تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيدكر لالدرجة الكمية إف -2
الهجاالت حيث بمغت الىسبة الهئكية الكمية لهتكسط استجابات الهبحكثيف عمى جهيع الفقرات لجهيع 

(6:.9.) 
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر لكمية في إف ترتيب الهجاالت تبعا لدرجاتٍا ا-3

 كها يمي: ،الضريبي
 تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـدكر المرتبة األولى: 
  تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبدكر  المرتبة الثانية:
 دات في تحقيؽ العدالة الضريبيةدكر تكحيد اإليرا المرتبة الثالثة:
  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيدكر  المرتبة الرابعة:
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 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة: 4.1.4
 

 :األولىالنتائج المتعمقة بالفرضية  5.4.1.4
 

ت إجابات الهبحكثيف ( في هتكسطاα ≤ 1.16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )
 .ىكع الشركةتعزل لهتغير  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي،دكر هف حيث 

 

ىكع كهف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية تبعا لهتغير 
متعرؼ عمى داللة الفركؽ ( لOne-Way ANOVA، كهف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم )الشركة
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث في 

 ( يبيىاف ذلؾ:9:4( ك)8:4، كالجدكالف )ىكع الشركةتعزل لهتغير  الضريبي،
 

ي الحد توحيد اإليرادات الضريبية فدور : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل1.3جدوؿ 
 نوع الشركةتعزى لمتغير  مف التيرب الضريبي،

 
 االىحراؼ الهعيارم الهتكسط الحسابي العدد ىكع الشركة الهجاؿ
تكحيد اإليرادات دكر 

الضريبية في الحد هف 
 التٍرب الضريبي

 0.81 2.73 26 عادية

 0.90 2.66 41 هساٌهة خصكصية

 0.78 2.90 17 هساٌهة عاهة

دات في دكر تكحيد اإليرا
 تحقيؽ العدالة الضريبية

 0.64 2.92 26 عادية

 0.76 2.71 41 هساٌهة خصكصية

 0.72 2.89 17 هساٌهة عاهة

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 0.57 3.24 26 عادية

 0.72 3.15 41 هساٌهة خصكصية

 0.58 3.26 17 هساٌهة عاهة

تكحيد اإليرادات في دكر 
زيز التزاـ الهكمفيف تع

 بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 0.74 3.32 26 عادية

 0.80 3.08 41 هساٌهة خصكصية

 0.84 3.59 17 هساٌهة عاهة

لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 0.60 3.04 26 عادية

 0.69 2.88 41 هساٌهة خصكصية

 0.66 3.15 17 هساٌهة عاهة
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متوسطات إجابات المبحوثيف مف حيث الفروؽ في لتبايف األحادي لداللة نتائج تحميؿ ا :2.4جدوؿ 
 نوع الشركةتعزى لمتغير  توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي،دور 

 

مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التبايفمصدر التبايف  المجاؿالمجاؿ
متوسط متوسط   درجات الحريةدرجات الحرية  االنحراؼاالنحراؼ

  االنحراؼاالنحراؼ
  "ؼ""ؼ"

  المحسوبةالمحسوبة
  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

رادات تكحيد اإليدكر 
الضريبية في الحد هف 

 التٍرب الضريبي

 0.358 2 0.716  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

58.65681.7241  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.612 0.495

59.37283  الهجهكعالهجهكع

دكر تكحيد اإليرادات في 
 تحقيؽ العدالة الضريبية

 0.423 2 0.847  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

41.70081.5151  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.443 0.823

42.54783  الهجهكعالهجهكع

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 0.102 2 0.204  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

34.09381.4211  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.785 0.242

34.29783  الهجهكعالهجهكع

تكحيد اإليرادات في دكر 
تعزيز التزاـ الهكمفيف 

 بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 1.623 2 3.247  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

50.45981.6231  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.080 2.606

53.70583  الهجهكعالهجهكع

لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 0.475 2 0.950  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

34.96181.4321  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.338 1.100

83 35.910  الهجهكعالهجهكع

 (≥1.16*داؿ إحصائيا عىد هستكل )
 

( في α≤1.16تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )ال ( أىً 9:4يتضح هف الجدكؿ )
 تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي،دكر هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث 

 .، كبىاءا عمى الىتائج تقبؿ الفرضية ىكع الشركةتعزل لهتغير 
 

يعكد ككف الهكمفيف يعهمكف في الظركؼ ىفسٍا،  ُتعزل لهتغير ىكع الشركة كجكد فركؽ كترل الباحثة أف عدـ
  تمـز كاألىظهة الضريبية التعميهاتأف ، حيث لكؿ الشركات كاألىظهة الضريبية كيتـ تطبيؽ التعميهات

تقؿ ككذلؾ أم هكمؼ فرد ال كالشركات العادية كالشركاء بٍا، الشركات الهساٌهة العاهة كالخصكصية 
ىسخة هف  هف ارفاؽ هبيعاتً أك هشترياتً عف هميكف شيقؿ خبلؿ الفترة الضريبة عىد تقديـ االقرار الضريبي
غايات تعديؿ الربح لالحسابات الختاهية هدققة هف هدقؽ قاىكىي تتضهف تقرير الهدقؽ ككشؼ تعديمي 

 لى ربح ضريبي هصادؽ عميً هف الهدقؽ القاىكىي.إالهحاسبي 
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 :الثانيةائج المتعمقة بالفرضية النت 4.4.1.4
 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α ≤ 1.16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )
 .عدد الهكظفيفتعزل لهتغير  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي،دكر هف حيث 

 
عدد بية كاالىحرافات الهعيارية تبعا لهتغير كهف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج الهتكسطات الحسا

( لمتعرؼ عمى داللة One-Way ANOVA، كهف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم )الهكظفيف
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث الفركؽ في 
 ( يبيىاف ذلؾ:21:4( ك)4::، كالجدكالف )عدد الهكظفيفتعزل لهتغير  الضريبي،

 

توحيد اإليرادات الضريبية في الحد دور : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل3.4جدوؿ 
 عدد الموظفيفتعزى لمتغير  مف التيرب الضريبي،

 
 االىحراؼ الهعيارم الهتكسط الحسابي العدد عدد الهكظفيف الهجاؿ
تكحيد اإليرادات دكر 

د هف الضريبية في الح
 التٍرب الضريبي

 0.89 2.95 30 31أقؿ هف 

31-61 23 2.35 0.65 

 0.86 2.79 31 61أكثر هف 

دكر تكحيد اإليرادات في 
 تحقيؽ العدالة الضريبية

 0.80 2.95 30 31أقؿ هف 

31-61 23 2.51 0.65 

 0.62 2.91 31 61أكثر هف 

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 0.64 3.34 30 31أقؿ هف 

31-61 23 3.03 0.54 

 0.71 3.20 31 61أكثر هف 

تكحيد اإليرادات في دكر 
تعزيز التزاـ الهكمفيف 

 بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 0.86 3.39 30 31أقؿ هف 

31-61 23 2.99 0.67 

 0.82 3.33 31 61أكثر هف 

لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 0.71 3.14 30 31أقؿ هف 

31-61 23 2.70 0.52 

 0.65 3.05 31 61أكثر هف 
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متوسطات إجابات المبحوثيف مف الفروؽ في نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة  :51.4 جدوؿ
 عدد الموظفيفتعزى لمتغير  توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي،دور حيث 

 

جموع مربعات جموع مربعات مم  مصدر التبايفمصدر التبايف  المجاؿالمجاؿ
متوسط متوسط   درجات الحريةدرجات الحرية  االنحراؼاالنحراؼ

  االنحراؼاالنحراؼ
  "ؼ""ؼ"

  المحسوبةالمحسوبة
  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

تكحيد اإليرادات دكر 
الضريبية في الحد هف 

 التٍرب الضريبي

 2.396 2 4.793  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

54.57981.6741  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.033* 3.557

 59.37283  الهجهكعالهجهكع

دكر تكحيد اإليرادات في 
 حقيؽ العدالة الضريبيةت

 1.502 2 3.005  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

39.54281.4881  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.052 3.077

42.54783  الهجهكعالهجهكع

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 0.625 2 1.250  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

33.04781.4081  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.222 1.532

34.29783  الهجهكعالهجهكع

تكحيد اإليرادات في دكر 
تعزيز التزاـ الهكمفيف 

 بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 1.178 2 2.357  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

51.34981.6341  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.162 1.859

53.70583  الهجهكعالهجهكع

لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 1.362 2 2.725  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

33.18681.4101  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.041* 3.325

35.91083  الهجهكعالهجهكع

 (≥1.16*داؿ إحصائيا عىد هستكل )
 

( α≤1.16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )( أىً 5;21يتضح هف الجدكؿ )
التٍرب تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف دكر في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث 

دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية، تعزل لهتغير عدد الهكظفيف، في هجاالت  الضريبي،
تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف دكر ك  تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبدكر ك 

( في α≤1.16)ستكل الداللةإحصائية عىد هتكجد فركؽ ذات داللة بيىها  ،بتسديد الهستحؽ عميٍـ
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر هجاؿ  هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث

كلتعرؼ كبىاءا عمى الىتائج ترفض الفرضية،  لتكحيد اإليرادات الضريبية،الدرجة الكمية الضريبي، ك 
، Scheffe Post Hoc Testالبعدية هصدر الفركؽ، فقد استخدهت الباحثة اختبار شيفيً لمهقارىة 

 ( يبيف ىتائج الهقارىة22:5كالجدكؿ )
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توحيد اإليرادات دور لممقارنة البعدية بيف متوسطات مجاؿ  اختبار شيفينتائج  :55.4جدوؿ 
، وفؽ متغير عدد لتوحيد اإليرادات الضريبيةالدرجة الكمية الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي، و 

 الموظفيف
 61أكثر هف  61-31 31أقؿ هف  الهتكسط عدد الهكظفيف الهجاؿ

تكحيد اإليرادات الضريبية دكر 
 في الحد هف التٍرب الضريبي

 1.266 *1.6:5  2.95 31أقؿ هف 
31-61 2.35   -1.54: 

    2.79 61أكثر هف 

لتكحيد اإليرادات الدرجة الكمية 
 الضريبية

 1.1:4 *1.552  3.14 31أقؿ هف 
31-61 2.70   -1.459 

    3.05 61أكثر هف 
 (≥1.16*داؿ إحصائيا عىد هستكل )

 

 إلى :  (22:5)يشير الجدكؿ 
( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -

 تعزل لهتغير عدد تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيدكر هف حيث 
 (.31أقؿ هف (، كلصالح )61-31(، ك)31أقؿ هف )عدد الهكظفيف الهكظفيف، بيف 

 
1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد   - ≥α في هتكسطات إجابات )

تعزل لهتغير عدد  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيدكر الهبحكثيف هف حيث 
 (.61أكثر هف (، كلصالح )61-31(، ك)61أكثر هف )هكظفيف عدد الالهكظفيف، بيف 

 

يعكد أك أكثر  31أقؿ هف  سكاء أف كجكد فركؽ ُتعزل لهتغير عدد هكظفي الشركات كترل الباحثة  -
هف حسب الدكرة الهالية ألكثر هف هميكف شيقؿ ك الهكمؼ تطبيؽ التعميهات الضريبية تمـز   إلى اف
خة هف الحسابات الختاهية هدققة هف هدقؽ قاىكىي تتضهف تقرير رفاؽ ىسبإ ًأك هشتريات ًهبيعات

لى ربح ضريبي هصادؽ عميً هف الهدقؽ إغايات تعديؿ الربح الهحاسبي لالهدقؽ ككشؼ تعديمي 
 .كذلؾ عىد تقديـ االقرار الضريبي ،القاىكىي

 
كبيرة كذات كها كىبلحظ أف عدد الهكظفيف ألكثر هف خهسيف هكظؼ غالبا ها تككف في الشركات ال -

 ( هىٍا شركات التأهيف كالبىكؾ كككىٍا تخضع هثؿ ٌذي الشركات لرقابة ) هساٌهة عاهة الفركع
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ب في هكضكع الركاتب كها في يصعب عمى إدارة الشركة التبلع كتدقيؽ داخمي كخارجي هستهر
 ) تعكيضات، تدريبات، عبلكات، ىٍاية خدهة، اجازات، هكاصبلت(. حكهٍا هف

 
ٌي شركات في غالبيتٍا هساٌهة  61-31شركات التي تحتكم عمى عدد هكظفيف هف في حيف أف ال -

خصكصية ذات همكية أك تضاهف أك عادية، كالتي ال تككف حساباتٍا تخضع لرقابة داخمية كخارجية 
 فيها يتعمؽ في الركاتب كها في حكهٍا.

 
 :الثالثةالنتائج المتعمقة بالفرضية  4.4.1.4

 
( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α ≤ 1.16لة إحصائية عىد هستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات دال

 .ىكع الىشاطتعزل لهتغير  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي،دكر هف حيث 

 
ىكع كهف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية تبعا لهتغير 

( لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ One-Way ANOVAثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم )، كهف الىشاط
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث في 

 ( يبيىاف ذلؾ:24:4( ك)23:4، كالجدكالف )ىكع الىشاطتعزل لهتغير  الضريبي،
 

توحيد اإليرادات الضريبية في الحد دور االنحرافات المعيارية ل: المتوسطات الحسابية و 54.4جدوؿ 
 نوع النشاطتعزى لمتغير  مف التيرب الضريبي،

 
 االىحراؼ الهعيارم الهتكسط الحسابي العدد ىكع الىشاط الهجاؿ
تكحيد اإليرادات دكر 

الضريبية في الحد هف 
 التٍرب الضريبي

 1.00 2.47 17 صىاعي

 0.86 2.68 33 تجارم

 0.73 2.90 34 خدهاتي

دكر تكحيد اإليرادات في 
 تحقيؽ العدالة الضريبية

 0.80 2.35 17 صىاعي

 0.70 2.99 33 تجارم

 0.59 2.88 34 خدهاتي

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 0.83 3.11 17 صىاعي

 0.62 3.19 33 تجارم

 0.57 3.27 34 خدهاتي
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يرادات في تكحيد اإلدكر 
تعزيز التزاـ الهكمفيف 

 بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 0.80 2.94 17 صىاعي

 0.83 3.32 33 تجارم

 0.77 3.36 34 خدهاتي

لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 0.77 2.69 17 صىاعي

 0.67 3.04 33 تجارم

 0.56 3.09 34 خدهاتي

 
متوسطات إجابات المبحوثيف مف الفروؽ في ادي لداللة نتائج تحميؿ التبايف األح :54.4 جدوؿ
 نوع النشاطتعزى لمتغير  توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي،دور حيث 

 

مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التبايفمصدر التبايف  المجاؿالمجاؿ
  االنحراؼاالنحراؼ

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحراؼاالنحراؼ

  "ؼ""ؼ"
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

تكحيد اإليرادات دكر 
بية في الحد هف الضري

 التٍرب الضريبي

 1.125 2 2.249  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

57.12381.7051  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.209 1.595

59.37283  الهجهكعالهجهكع

دكر تكحيد اإليرادات في 
 تحقيؽ العدالة الضريبية

 2.431 4.8632  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

37.68481.4651  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.007* 5.226

42.54783  جهكعجهكعالهاله

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 0.157 3132.  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

33.98481.4201  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.690 0.373

34.29783  الهجهكعالهجهكع

تكحيد اإليرادات في دكر 
تعزيز التزاـ الهكمفيف 

 بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 1.076 2.1522  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

81.6361 51.554  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.191 1.690

53.70583  الهجهكعالهجهكع

لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 0.964 1.9282  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

33.98281.4201  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.107 2.298

 35.91083  الهجهكعالهجهكع

 (≥1.16*داؿ إحصائيا عىد هستكل )
 

( α≤1.16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )( أىً 24:4لجدكؿ )يتضح هف ا
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر تعزل لهتغير ىكع الىشاط، في هجاالت  الضريبي،
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تكحيد اإليرادات في تعزيز دكر ، ك تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبدكر ، ك الضريبي
بيىها تكجد فركؽ  ،بية، كالدرجة الكمية لتكحيد اإليرادات الضريالتزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 حيث ( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هفα≤1.16ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )
كلتعرؼ  كبىاءا عمى الىتائج تقبؿ الفرضية، ،دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبيةهجاؿ 

، Scheffe Post Hoc Testهصدر الفركؽ، فقد استخدهت الباحثة اختبار شيفيً لمهقارىة البعدية 
 ( يبيف ىتائج الهقارىة25:4كالجدكؿ )



توحيد اإليرادات دور ة البعدية بيف متوسطات مجاؿ اختبار شيفيو لممقارننتائج  :53.4جدوؿ 
 نوع النشاطوفؽ متغير ، تحقيؽ العدالة الضريبيةالضريبية في 

 
 خدهاتي تجارم صىاعي الهتكسط ىكع الىشاط الهجاؿ

تكحيد اإليرادات الضريبية دكر 
 تحقيؽ العدالة الضريبيةفي 

 *:1.63- *1.742-  2.35 صىاعي
 1.225   2.99 تجارم
    2.88 خدهاتي

 (≥1.16*داؿ إحصائيا عىد هستكل )
 

 إلى :  (25:5)يشير الجدكؿ 
( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -

تعزل لهتغير ىكع الىشاط، دكر  تكحيد اإليرادات الضريبية في تحقيؽ العدالة الضريبيةدكر هف حيث 
 لىشاط الصىاعي، كالىشاط التجارم، كلصالح الىشاط التجارم.بيف ا



( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -
تعزل لهتغير ىكع الىشاط، بيف  تكحيد اإليرادات الضريبية في تحقيؽ العدالة الضريبيةدكر هف حيث 

 .خدهاتي، كلصالح الىشاط الخدهاتيلالىشاط الصىاعي، كالىشاط ا

 
كتفسر الباحثة ٌذي الىتيجة أىً قد يككف القطاع الصىاعي ليس ضد التكحيد ذلؾ هف هىظكر قد  -

كبالتالي قد  ،يككف صحيح أف غالبية الشركات الصىاعية ٌي شركات هعفاة استثهاريا هف الضرائب
ى هزايا تشجيعية الذم يحصؿ عم طاع الصىاعيال يككف ٌىاؾ تأثير لمتكحيد لكافة البىكد كالتابعة لمق

 تىافسية.
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 :الرابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  3.4.1.4
 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α ≤ 1.16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )
 .عهر الشركة تعزل لهتغير تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي،دكر هف حيث 

 

( Independent t-testكهف أجؿ فحص الفرضية، استخدهت الباحثة اختبار)ت( لعيىتيف هستقمتيف)
 ( تبيف ذلؾ: 26:4كىتائج الجدكؿ )

 

دور متوسطات إجابات المبحوثيف مف حيث : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروؽ في 51.4جدوؿ 
 عمر الشركةتعزى لمتغير  لضريبي،توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف التيرب ا

 

 عمر الشركة                    
 المجاؿ

  سىكات فأقؿ 8
 (22)ف=

 سىكات 8أكثر هف 
 )ت( (84)ف=

 الهحسكبة
هستكل 
 الداللة

 االىحراؼ الهتكسط االىحراؼ الهتكسط
دكر تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد 

 1.414 2.036 1.96 3.95 1.95 8:.3 هف التٍرب الضريبي

دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة 
 *:1.14 3.214 1.81 3.86 1.85 4.34 الضريبية

دكر تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات 
 *:1.14 3.1:8 1.77 4.26 1.51 4.69 عف الضرائب

دكر تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ 
 1.259 :2.56 1.91 4.32 1.88 4.69 الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ

توحيد اإليرادات دور لالدرجة الكمية 
 الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي

4.44 1.61 4.34 1.61 5.211 1.163 

 ( ≥1.16* داؿ إحصائيا عىد هستكل )
  

( α ≤ 1.16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )( أىً 26:4يتضح هف الجدكؿ )
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر ابات الهبحكثيف هف حيث في هتكسطات إج

دكر تكحيد ، ك دكر تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيفي هجالي  الضريبي،
تكحيد اإليرادات دكر لالدرجة الكمية ، ك اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ

تكجد فركؽ ذات داللة بيىها ، تعزل لهتغير عهر الشركة في الحد هف التٍرب الضريبيالضريبية 
دكر هجالي  ( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيثα ≤ 1.16إحصائية عىد هستكل الداللة )
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دكر تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائب، تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية، ك 
 .كبىاءا عمى الىتائج تقبؿ الفرضية، سىكات فأقؿ(8لح الشركات ذات العهر )كلصا

 

سىكات فأقؿ هف خبلؿ التحميؿ بأىً كمها كاىت  8كالتي كاىت لصالح ىتيجة الباحثة ٌذي الكتفسر  -
كبالتالي  ،اب أية هخالفات بشأف الضرائبكالشركة في بداية ىشاطٍا تككف حريصة عمى عدـ ارت

هف خبلؿ التزاهٍا  ، كذلؾالتبلعب في حساباتٍا لصالح التٍرب الضريبيبعدـ  تككف أكثر حرصا
عمى تراخيص لتسيير كذلؾ هف أجؿ الحصكؿ  ،الهطمؽ بالقكاىيف الهالية كالضريبية كاالقتصادية

أهكر الشركة، فبل تعىي لٍذي الشركات التٍرب، كها كأف ٌذي الفئة لـ تعاىي هف هشاكؿ أداء 
بعكس الشركات  االقتصادية كالهالية كالقاىكىية،كاستيراد كتراكـ في الهشاكؿ  االقتصاد هف تصدير
ا أكثر هف  في التعاهؿ هع الجٍات الهذككرة  سىكات فتككف قد اكتسبت الخبرة الكافية 8التي عهٌر

في الكصكؿ الى عدة طرؽ تساعدٌا عمى التٍرب كرؤية أكثر كضكحا هف حيث كاقع االقتصاد 
كبذلؾ فٍي تأخذ الحكـ السمبي عمى  ،ا تستغؿ خبرتٍا في التٍرب الضريبيحيث أىٍ ،الضريبي

 . عهمية التكحيد الضريبي 



 :الخامسةالنتائج المتعمقة بالفرضية  1.4.1.4
 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α ≤ 1.16ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )
 .عىكاف الشركةتعزل لهتغير  بية في الحد هف التٍرب الضريبي،تكحيد اإليرادات الضريدكر هف حيث 

عىكاف كهف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية تبعا لهتغير 
( لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ One-Way ANOVA، كهف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم )الشركة
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر يف هف حيث هتكسطات إجابات الهبحكثفي 

 ( يبيىاف ذلؾ:28:4( ك)27:4، كالجدكالف )عىكاف الشركةتعزل لهتغير  الضريبي،
 

توحيد اإليرادات الضريبية في الحد دور : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل56.4جدوؿ 
 الشركة عنوافتعزى لمتغير  مف التيرب الضريبي،

 
 االىحراؼ الهعيارم الهتكسط الحسابي العدد عىكاف الشركة الهجاؿ

تكحيد اإليرادات دكر 
الضريبية في الحد هف 

 التٍرب الضريبي

 0.93 2.81 22 شهاؿ الضفة الغربية

 492.850.77 كسط الضفة الغربية

 2.130.76 13 جىكب الضفة الغربية
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دكر تكحيد اإليرادات في 
 تحقيؽ العدالة الضريبية

 0.81 2.97 22 شهاؿ الضفة الغربية

 0.62 2.88 49 كسط الضفة الغربية

 0.70 2.29 13 جىكب الضفة الغربية

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 0.58 3.20 22 شهاؿ الضفة الغربية

0.61 3.35 49 كسط الضفة الغربية

 0.58 2.64 13 جىكب الضفة الغربية

تكحيد اإليرادات في دكر 
تعزيز التزاـ الهكمفيف 

 بتسديد الهستحؽ عميٍـ

 0.84 3.32 22 شهاؿ الضفة الغربية

 0.77 3.38 49 كسط الضفة الغربية

 0.66 2.68 13 جىكب الضفة الغربية

لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 0.68 3.07 22 الغربيةشهاؿ الضفة 

 0.60 3.10 49 كسط الضفة الغربية

 0.56 2.42 13 جىكب الضفة الغربية

 
متوسطات إجابات المبحوثيف مف الفروؽ في نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة  :51.4جدوؿ 
 ةكعنواف الشر تعزى لمتغير  توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي،دور حيث 

  

  مصدر التبايفمصدر التبايف  المجاؿالمجاؿ
مجموع مجموع 
مربعات مربعات 
  االنحراؼاالنحراؼ

  درجاتدرجات
  الحريةالحرية  

  متوسطمتوسط
  االنحراؼاالنحراؼ  

  "ؼ""ؼ"
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

تكحيد اإليرادات دكر 
الضريبية في الحد هف 

 التٍرب الضريبي

 2.742 2 5.484  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

53.88881.6651  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.020* 4.122

59.37283  الهجهكعالهجهكع

دكر تكحيد اإليرادات في 
 تحقيؽ العدالة الضريبية

 2.164 2 4.329  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

38.21881.4721  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.013* 4.587

42.54783  الهجهكعالهجهكع

تكحيد اإليرادات في دكر 
تكفير البياىات عف 

 الضرائب

 2.609 2 5.219  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

29.07881.3591  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.001* 7.269

34.29783  الهجهكعالهجهكع

تكحيد اإليرادات في دكر 
تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد 

 الهستحؽ عميٍـ
 

 2.569 2 5.138  بيف الهجهكعاتبيف الهجهكعات

4.285 *0.017 
48.56781.6001  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات

53.70583  الهجهكعالهجهكع
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لتكحيد الدرجة الكمية 
 اإليرادات الضريبية

 2.448 2 4.895  هجهكعاتهجهكعاتبيف البيف ال

31.01581.3831  داخؿ الهجهكعاتداخؿ الهجهكعات 0.003* 6.392

35.91083  الهجهكعالهجهكع

 (≥1.16*داؿ إحصائيا عىد هستكل )6ئ
 

( في α ≤ 1.16تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )( أىً 28:4يتضح هف الجدكؿ )
 اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي، تكحيددكر هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث 

كلتعرؼ هصدر الفركؽ، فقد استخدهت كبىاءا عمى الىتائج تقبؿ الفرضية، عىكاف الشركة، تعزل لهتغير 
 ( يبيف ىتائج الهقارىة29:4)كالجدكؿ Scheffe Post Hoc Testالباحثة اختبار شيفيً لمهقارىة البعدية



توحيد اإليرادات دور شيفيو لممقارنة البعدية بيف متوسطات مجاالت اختبار نتائج  :52.3جدوؿ 
 عنواف الشركةوفؽ متغير الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي، 

 
 جنوب وسط شماؿ الهتكسط عىكاف الشركة الهجاؿ

تكحيد اإليرادات الضريبية دكر 
 في الحد هف التٍرب الضريبي

 1.791 1.148-  2.81 شهاؿ الضفة الغربية
 *1.828   2.85 كسط الضفة الغربية
    2.13 جىكب الضفة الغربية

دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ 
 العدالة الضريبية

 *1.788 1.194  2.97 شهاؿ الضفة الغربية
 *1.6:5   2.88 كسط الضفة الغربية
    2.29 جىكب الضفة الغربية

تكحيد اإليرادات في تكفير دكر 
 لضرائبالبياىات عف ا

 *1.675 :1.25-  3.20 شهاؿ الضفة الغربية
 *1.824   3.35 كسط الضفة الغربية
    2.64 جىكب الضفة الغربية

تكحيد اإليرادات في تعزيز دكر 
التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ 

 عميٍـ

 1.754 1.165-  3.32 شهاؿ الضفة الغربية
 *1.7:9   3.38 كسط الضفة الغربية

    2.68 لضفة الغربيةجىكب ا

لتكحيد اإليرادات الدرجة الكمية 
 الضريبية

 *1.756 1.142-  3.07 شهاؿ الضفة الغربية
 *1.787   3.10 كسط الضفة الغربية
    2.42 جىكب الضفة الغربية

 (≥1.16*داؿ إحصائيا عىد هستكل )
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 إلى :  (29:5)جدكؿ يشير 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16هستكل الداللة )فركؽ ذات داللة إحصائية عىد كجكد  -
تعزل لهتغير عىكاف الشركة،  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيدكر هف حيث 

 بيف كسط الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح كسط الضفة الغربية.

 

في هتكسطات إجابات الهبحكثيف ( α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -
عىكاف الشركة، بيف شهاؿ تعزل لهتغير  دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبيةهف حيث 

 الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح شهاؿ الضفة الغربية.

 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -
تعزل لهتغير عىكاف الشركة، بيف كسط  دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبيةيث هف ح

 الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح كسط الضفة الغربية.

 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -
تعزل لهتغير عىكاف الشركة، بيف  بياىات عف الضرائبتكحيد اإليرادات في تكفير الدكر هف حيث 

 شهاؿ الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح شهاؿ الضفة الغربية.

 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -
عىكاف الشركة، بيف  تعزل لهتغير تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبدكر هف حيث 

 كسط الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح كسط الضفة الغربية.

 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -
تعزل لهتغير عىكاف  تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـدكر هف حيث 
 بيف كسط الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح كسط الضفة الغربية. الشركة،

 

( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف α≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )كجكد  -
 في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ لتكحيد اإليرادات الضريبيةالدرجة الكمية هف حيث 

 لشركة، بيف شهاؿ الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح شهاؿ الضفة الغربية.تعزل لهتغير عىكاف ا
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الضفة بأف هىطقة جىكب الضفة الغربية  كسطت لصالح شهاؿ ك كتفسر الباحثة ٌذي الىتيجة كالتي كاى -
كبر هف هىطقة الكسط أٌي هىطقة تجارية كاسعة كحجـ األعهاؿ التجارية الصىاعية الغربية 

ى فكرة التكحيد كاىا ٌي عتراض ليس عمثقافة الضريبية لفئة الجىكب بااللحيث أف اك كالشهاؿ، 
ـ أف هىطقة الجىكب لٍا األكلكية في أف تككف ك  كهاعتبارات هكاىية، هرتبطة با أىً كهف كجٍة ىظٌر

أىً في الهاضي دائرة كبار الهكمفيف كاىت هكزعة حيث دائرة كبار الهكمفيف ضهف هىطقة الجىكب، 
ر اقميهية) كحدة الجىكب/ الخميؿ، كحدة الكسط/ راـ اهلل، كحدة الشهاؿ/ ىابمس( عمى ثبلثة هحاك 

ف ٌذي الكحدات ضريبية، كها كأكالتكاصؿ هع الدائرة ال ؿفاالعتبارات الهكاىية تحد هف هشاكؿ التىق
أصبحت تعالج بطريقة هكحدة لكبل الضريبتيف الدخؿ  فعالج همفات ضريبة الدخؿ فقط، كاآلكاىت ت
هها زاد العبء الضريبي عمى هىطقة  ،في دائرة كبار الهكمفيف ضهف هىطقة الكسط فقطافة كالهض

فة الى أعباء التىقؿ لغايات الحصكؿ عمى خدهات كهتابعة االجىكب هف حيث هقدار الدفعات، اض
  أهكر همفاتٍـ كالهتكررة باستهرار.

 
 النتائج المتعمقة بالمقابمة: 4.5.3

 
ههثميف باإلدارة العاهة  الضريبية هف ذكم العبلقة بتكحيد اإليرادات( 10ع )أجرت الباحثة هقاببلت ه

حاسكب الضريبي كاإلدارة العاهة لم ،كاإلدارة العاهة لمجهارؾ كالهككس كالقيهة الهضافة، لضريبة الدخؿ
تائج كفيها يأتي عرض لىكاإلدارة العاهة لمهىح كاألرباح كالرسكـ كاإليرادات،  ،كبار الهكمفيف ائرةكد

 الهقاببلت كتسمسؿ أسئمتٍا :
 

توحيد الضرائب في تقميص التيرب الضريبي )زيادة الضرائب، زيادة متابعة  السؤاؿ األوؿ: ما دور
 الممفات(؟

ستجابات أفراد عيىة الدراسة التكرارات كالهتكسطات الحسابية اللئلجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت 
 يبيف الىتائج : (5;:2)جدكؿ كال

 انىسبة انمئوية % انتكرار انبيبن

 50 5 زيادة الضرائب

20 2 زيادة هتابعة الهمفات

30 3 الضريبي الحد هف التٍرب

  100 10 المجموع
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، كبىسبة هئكية زيادة الضرائب ٌك بياف السؤاؿ األكؿالىسبة األكبر هف ( أف 5;:2يشير الجدكؿ )
%(، ككاىت الىسبة 41.0ثاىية كبىسبة هئكية )في الهرتبة ال كحؿ  الحد هف التٍرب الضريبي%(، 50)

 %(.31.1كالتي كاىت ) لزيادة هتابعة الهمفاتاألقؿ 
 

ظٍر دكري  كاضحان في زيادة ك عىدها تهت عهمية التكحيد في دائرة كبار الهكمفيف، ىً أ كتكضح الباحثة
الهمفات هف قبؿ الجباية بشكؿ عاـ، كزيادة الضرائب غير الهباشرة بشكؿ خاص، كزيادة في هتابعة 

ذا يدلؿ عمى أف الهمؼ الهكحد لمهكمؼ أدل إلى زيادة الجباية،  اإلدارة كالحد هف التٍرب الضريبي، ٌك
كتخفيض التٍرب إلى أدىى هستكيات عبر عهمية التكحيد، إذ أف ٌىاؾ زيادة في الرقابة عمى الهمفات 

تقميص التٍرب الضريبي بهجرد سٍؿ قيهة الهضافة كالدخؿ، كأصبح هف اللضريبتي ال كسٍكلة الهتابعة
 اكتشافً في ضريبة الدخؿ، كيىعكس ذلؾ عمى ضريبة القيهة الهضافة كبالعكس. 

 
 : ما الحالة التي كانت عمييا المكاتب الضريبية قبؿ عممية توحيد اإليرادات الضريبية؟  ثانيالسؤاؿ ال

ستجابات أفراد عيىة الدراسة ة الالتكرارات كالهتكسطات الحسابيلئلجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت 
 يبيف الىتائج : (5;31)جدكؿ كال

 انىسبة انمئوية % انتكرار انبيبن

 50 5 رؤية كخطة كاجراءاتل الحاجة

330 يكجد تغيير بعد التكحيد

220 الحالة افضؿ بعد التكحيد

  100 10 المجموع
 

، الحاجة لرؤية كخطة كاجراءات اىي ٌكالىسبة األكبر لبياف السؤاؿ الث( أف 5;31يشير الجدكؿ )
%(، ككاىت 41.1كبىسبة هئكية )يكجد تغيير بعد التكحيد في الهرتبة الثاىية ك %(، 50كبىسبة هئكية )
 %(.31.1) سبة هئكيةالة بعد التكحيد بىالحالىسبة األقؿ 

 
التكحيد بداية عاـ كأصبحت عهمية التكحيد هشتركة هف تاريخ التكحيد في دائرة كبار الهكمفيف،  حيث تـ
جراءاتكلـ يتـ التكحيد في باقي الهكاتب ،3123 كلكف لـ يتـ  ،، كيتطمب التكحيد خطة كرؤية كا 

ٌها الىاحية اإلدارية كالىاحية بعد التكحيد التىفيذ، باإلضافة لذلؾ فيجب التفريؽ بيف ىاحيتيف هٍهتيف 
هة الهضافة، كاىت تتبع كبار الهكمفيف هف الكظيفية الخدهاتية، فهف الىاحية اإلدارية فإف دائرة القي
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كظيفيان كاىت ككذلؾ الحاؿ بالىسبة لضريبة الدخؿ، ك  ،عاـ القيهة الهضافةالهكاتب التابعة لهدير خبلؿ 
تهىح الخدهات كالهعاهبلت اليكهية بشكؿ هستقؿ لكبل الدائرتيف، ككاىت ضريبة الدخؿ هىفصمة عف 

ط، ككاىت ٌىاؾ هيزة لضريبة الدخؿ بأىٍـ هطمعيف عمى حالة القيهة الهضافة هع بعض التىسيؽ البسي
 كليس هتكفرة لهكظفي القيهة الهضافة.  الهكمؼ حاسكبيان ،

 
 تـ إجراء عممية التوحيد مف حيث القوانيف والبرامج؟ت: كيؼ  لثالسؤاؿ الثا

يىة الدراسة أفراد ع الستجاباتلئلجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت التكرارات كالهتكسطات الحسابية 
 يبيف الىتائج : (5;32)جدكؿ كال

 انىسبة انمئوية % انتكرار انبيبن

 0 0 كجكد قاىكف

70 7 كجكد براهج كهشاريع

30 3 تقميص الكقت كالجٍد 

  100 10 المجموع
 

، كبىسبة كجكد براهج كهشاريعٌك  ثالثالىسبة األكبر هف بياف السؤاؿ ال( أف 5;32يشير الجدكؿ )
%(، ككاىت الىسبة 41.0كبىسبة هئكية )تقميص الكقت كالجٍد في الهرتبة الثاىية ك %(، 81هئكية )

 .كجكد قاىكف %(1.1)
 

يتطمب التكحيد تحديد السياسات الهتعمقة بً، كاألٌداؼ الكطىية، كاألٌداؼ الهؤسسية كتعديؿ حيث 
كبىاء ىظاـ  ،كتقميص التكمفة التشريعات كالقكاىيف كاإلجراءات الٍادفة إلى التكحيد، كتبسيط اإلجراءات

الهعمكهات الذم يعزز التكحيد، كتطكير األهكر اإلدارية كالتدريب لمهكظفيف، فحاليان ال يكجد قكاىيف 
ىها ٌىاؾ  ـ  استصدار قرار بقاىكف هف كزير الهالية، بالهصادقة عمى استراتيجيةلتكحيد اإلدارات كا  ، فت

اغة هشركع قاىكف تكحيد اإليرادات كهسكدة، كلـ يأخذ حتى الشؽ اإلدارم هف تكحيد اإليرادات، كتـ صي
تاريخً هصادقة الكزير، كبعد الحصكؿ عمى ٌذي الهصادقة، سيتـ عرضٍا عمى المجىة القاىكىية في 
الهجمس التشريعي، الستصدار هكافقة الرئاسة، كهف الىاحية اإلجرائية لمتكحيد فقد تـ تطكير ىظاـ 

لضريبية، بىاء عمى أساس همؼ كاحد، كعهمية تسجيؿ كاحدة، كتكحيد هحكسب جديد لخدهة اإلدارة ا
ذا الىظاـ سكؼ ُيهك ف هف عرض بياىات الهكمفيف   رقـ الهكمفيف، كتكحيد تسجيؿ العبلهات التجارية، ٌك
ـ  التطكير لىظاـ  في الضرائب الهختمفة، هف خبلؿ تقارير كشاشات هكحدة، كتـ العهؿ عميً، كت
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ثبلث  بديؿيعهؿ  RMS، فالىظاـ الجديد لمتكحيد PATAXعاـ ، بيساف، هج شبراهحكسب ليحؿ هحؿ 
 أىظهة حاسكبية.

 
 : ما المشكالت التي تواجو عممية التوحيد )فنية، لوجستية، إدارية(؟رابعالسؤاؿ ال

ستجابات أفراد عيىة الدراسة التكرارات كالهتكسطات الحسابية اللئلجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت 
 يبيف الىتائج : (5;33)جدكؿ كال

 انىسبة انمئوية % انتكرار انبيبن

 40 4 هشكبلت فىية

 10 1 هشكبلت لكجستية

50 5 هشكبلت ادارية

  100 10 المجموع
 

، كبىسبة هئكية الهشكبلت االداريةٌك  رابعالىسبة األكبر هف بياف السؤاؿ ال( أف 5;33يشير الجدكؿ )
في %(، ككاىت الىسبة األقؿ 51.1كبىسبة هئكية ) كبلت الفىيةالهش كفي الهرتبة الثاىية%(، 50)

 %(.31.1) بىسبة هئكية كالتي كاىتالهشكبلت المكجستية 
 

 تتهثؿ الهشكبلت في : حيث 
: الحاجة إلى ٌيكؿ إدارم تىظيهي يكضح الهسؤكليات، كيفكض السمطات المشكالت اإلدارية •

ة، كبالتالي ال يكجد تسكيف لمهكظفيف، كها عمى هستكيات اإلدارة العميا كالكسطى كالتىظيهي
ٌىاؾ هشكمة إدارية داخمية تتهثؿ في كجكد هعارضيف لعهمية التكحيد في اإلدارة الضريبية 
حيث أىٍـ يعتقدكف أىٍا ستضر في هكاقعٍـ الضريبية، عبلكة عمى عدـ كجكد غطاء قاىكىي 

جكد إجراءات عهؿ هكتكبة، لعهمية التكحيد حسب قاىكف الدخؿ، كسرية الهعمكهات، كعدـ ك 
 كيتـ العهؿ بطريقة ارتجالية أك حسب الحالة. 

 
: تتعمؽ الهشكبلت المكجستية في تدىي تكفر كسائؿ العهؿ، كالبراهج المشكالت الموجستية •

 الحاسكبية لمتطبيؽ، كها كأف كالسيارات كالهكاتب غير جاٌزة إلى حد ها. 
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ى تدريب ىكعي يشهؿ جهيع الهىاحي الكظيفية : يحتاج طاقـ الهكظفيف إلالمشكالت الفنية •
كالهٍاـ الهتعمقة بدائرتي القيهة الهضافة كالدخؿ، كها أف  ٌىاؾ ىقص في كادر هكظفي دائرة 

 القيهة الهضافة في دائرة كبار الهكمفيف. 
 

: ما التغيرات التي طرأت عمى حجـ التيرب الضريبي قبؿ عممية توحيد اإليرادات السؤاؿ الخامس
 ىا؟ وبعد

ستجابات أفراد عيىة الدراسة التكرارات كالهتكسطات الحسابية اللئلجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت 
 يبيف الىتائج : (5;34)جدكؿ كال

 انىسبة انمئوية % انتكرار انبيبن

 50 5 حجـ التٍرب اقؿ بعد التكحيد

 20 2 تحصيؿ الخدهة بتحصيؿ الديف

30 3 زيادة االلتزاـ الضريبي

  100 10 وعالمجم
 

حجـ التٍرب اقؿ بعد عهمية ٌك  خاهسالىسبة األكبر هف بياف السؤاؿ ال( أف 5;34يشير الجدكؿ )
كبىسبة هئكية زيادة االلتزاـ الضريبي كحؿ  في الهرتبة الثاىية %(، 50كبىسبة هئكية ) تكحيدال
 %(.31.0كالتي كاىت )لتحصيؿ الخدهة بتحصيؿ الديف %(، ككاىت الىسبة األقؿ 41.1)
 

ٌىاؾ هتابعة فكرية  حيث أفأقؿ بعد عهمية التكحيد، صبح أحجـ التٍرب الضريبي ف أ كيتضح
خؿ في جمسة كاحدة، ككقت لمهمفات، فيتـ تحديد الديف هف جٍة ضريبة القيهة الهضافة كضريبة الد

أصبح ك كهف خبلؿ عهمية التكحيد، ، ربط تحصيؿ الجباية كالخدهة بتحصيؿ كاهؿ الديفكاحد، كيتـ 
ٌىاؾ زيادة في الجباية في ضريبتي الدخؿ كالقيهة الهضافة، كها أف  عهمية التكحيد ستىٍي سرية 

 الهعمكهات، ألجؿ أف يحؿ هحمٍا تبادلية الهعمكهات هف هكظفيف لديٍـ هعمكهات هكحدة.

 
د أنيا : ما اآلليات التي تصدر عف اإلدارة الضريبية لمتعامؿ مع الحاالت التي يعتقالسؤاؿ السادس

 تحتوي ظاىرة التيرب الضريبي؟
ستجابات أفراد عيىة الدراسة التكرارات كالهتكسطات الحسابية اللئلجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت 

 يبيف الىتائج : (5;35)جدكؿ كال
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 انىسبة انمئوية % انتكرار انبيبن

 40 4 اك الحبس الغراهات /العقكبات تطبيؽ 

50 5 ية تكثيؼ حهبلت الزيارات الهيداى

110 لـ تصدر عقكبات كالٍدؼ تحصيؿ الضريبة

  100 10 المجموع
 

تكثيؼ حهبلت الزيارات ٌك  سادسالىسبة األكبر هف بياف السؤاؿ ال( أف 5;35يشير الجدكؿ )
كبىسبة  ك حبسأتطبيؽ العقكبات هف غراهات  في الهرتبة الثاىيةك %(، 50، كبىسبة هئكية )الهيداىية
كالتي كاىت  لعدـ اصدار عقكبات كالٍدؼ تحصيؿ الضريبةككاىت الىسبة األقؿ  %(،51.1هئكية )

(21.1.)% 
 

ضهف اآلليات تشكيؿ لجاف لتحديد حالة هعيىة كلفحص الهمؼ الهشتبً بً، كيتـ دراسة كتدقيؽ حيث تت
جراء الزيارات الهيداىيصبياىاتً الهالية بشكؿ ُهف ٍف لمه ة، كيتـ إجراء الفحكصات التقاطعيةؿ كا 

ىكف ذات العبلقة الهشابٍة لٍذا الهكمؼ، كفي حالة ثبكت الجريهة الضريبية، يتـ تطبيؽ ىصكص القا
أك التحريض عميٍا، الضريبي : الغراهة أك السجف في حالة ثبكت ظاٌرة التٍرب عمى سبيؿ الهثاؿ

طكة يتـ كها أىٍا آخر خ ،عمهان أىً لـ ُيطبؽ القاىكف بخصكص الحبس إال في الشيكات الهرتجعة
 كاهؿ الهستحقات الهالية عميً، ُتهىع عىً الخدهة.الهكمؼ المجكء إليٍا، كفي حاؿ لـ يدفع 

 
بية في الحد هف التٍرب ير الض دكر تكحيد اإليراداتفي هجاؿ الهقابمة ل االيجابيةكتفسر الباحثة الدرجة 

تٍرب الضريبي كزيادة ي تخفيض حجـ الرادات الضريبية ساٌـ فالضريبي في أف الىظاـ الهكحد لئلي
 .يرادات الضريبيةاإل
 

يرادات الضريبية في دائرة كبار اإل هىشكرات كزارة الهالية كالخاصة بجباية هع الهقابمةىتيجة كتتفؽ ٌذي 
كلغاية عاـ   3122هف  لؤلعكاـ اجهالي الجبايةكالذم يكضح  ،( 5;36) بالجدكؿكالهتهثمة  ،الهكمفيف
طبقت في هىتصؼ عاـ ادات الضريبية لكبل الضريبتيف الدخؿ كالهضافة ، عمها أف تكحيد االير  3124
 (3124هىشكرات كزارة الهالية، (في دائرة كبار الهكمفيف :  3122
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  اجهالي الجباية لضريبتي الدخؿ كالهضافة في دائرة كبار الهكمفيف( 5;36)جدكؿ

 اجمالي الجباية / شيقؿ السنة المالية

2011 614.556.112/01 
2012  771.034.448.83 
2013 994.501.685.92 

   

ي ، % 5.9 بىسبة 2012 العاـ خبلؿ ارتفاعنا شٍد فمسطيف في اإلجهالي المحمي الناتجكها كأف   ىسبة ٌك

 كصمت حيف 2011 العاـ خبلؿ ذركتٍا الىهك هعدالت كبمغت 3123خبلؿ عاـ  شٍدٌا التي تمؾ هف أقؿ

 ىظرا هضطرد بشكؿ الفرد ىصيب استهر فقد،  2012 العاـ خبلؿ % 5.9 إلى تتراجع أف قبؿ % 12.2 

 ،الفترة تمؾ خبلؿ السكاىي الىهك هعدالت تفكؽ بىسبة اإلجهالي الهحمي الىاتج في الىهك هعدالت الرتفاع
 هف همحكظ بشكؿ أقؿ كاف 2012 عاـ اإلجهالي الهحمي الىاتج هف الفرد ىصيب في الزيادة هعدؿ كلكف

 عف 2012 عاـ الىهك هعدؿ الىخفاض ىظرا الهاضية األربع السىكات خبلؿ الفرد ىصيب في الزيادة هعدؿ

 (3124)دائرة االحصاء الفمسطيىي،  .السابقة األعكاـ في هثيبلتً
 

 السياسية كالتحديات الصعكبات هف العديد 2012 العاـ خبلؿ كاجٍت الفمسطيىية السمطة إف

 هف هجهكعة 2012 العاـ شٍد كقد، الخارجية الهساعدات حجـ في الكبير الىقص جراء كاالقتصادية،

 تمؾ هف أعمى الفعمية الهقاصة إيرادات جاءت اإليرادات، جاىب الحككهة، ففي هالية أداء في التطكرات

  3123السىكات  هكازىة حسب الهتكقعة
 

سي بيف السيا كالهتهثؿ في اإلىقساـ 3118الحدث الذم عاشً الشعب الفمسطيىي هىذ عاـ ف أكها ك 
عدات كطبيعة الهسا ، كأثر العدكاف االسرائيمي عمى قطاع غزة كاالضرار الىاتجة عىً،الضفة كغزة

االىخفاض الحاد في الىاتج الهحمي الهتحقؽ كتكاصؿ الىهك في الىاتج الهحمي ، كاف هف اسباب الدكلية
حسف همهكس %، كهحققا ت8-7كبىسبة تراكحت بيف  3122ك 3121ك :311االجهالي في االعكاـ 

الفرد رغـ ذلؾ بقي ىصيب ك  ،دكالر 2711حيث كصؿ الى حكالي في ىصيب الفرد هف الىاتج الهحمي 
دكالر( كعاد  2911)حيث كصؿ الى :::2الهحمي دكف الهستكل الذم كاف عميً في عاـ   هف الىاتج

ـ ٌذا الىهك أتى أف هعظ، كها ك  الدكليةبسبب تراجع الهساعدات  3123ٌذا الىهك الى التباطؤ في عاـ 
في السىتيف األخيرتيف هف قطاع غزة كليس هف الضفة الغربية بسبب التخفيض الىسبي لمحصار عمى 
القطاع كتسارع كتيرة حركة التجارة عبر االىفاؽ، هها زاد هف كتيرة تىفيذ هشاريع إعادة إعهار البىية 

 (3124كزارة الهالية، ) هىشكرات .ؿ الهؤسسات الدكلية كالهحميةالتحتية الهدهرة هف قب
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 الفصؿ الخامس
 النتائج واالستنتاجات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف دكر عمى تعر ؼ الٌدفت ٌذي الدراسة إلى 
الهكمفيف في فمسطيف، كَبعد عهمية جهع البياىات، ُعكلجت كبار كجٍة ىظر الجٍات الهختصة ك 

باإلضافة إلى هعالجتٍا (، SPSSإحصائيا باستخداـ برىاهج الرزهة اإلحصائية لمعمكـ االجتهاعية)
كيفيان بتحميؿ أسئمة الهقابمة، كفي ضكء ها أتت بً الدراسة هف ىتائج، تكرد الباحثة همخصان لىتائج 

 الدراسة كاستىتاجاتٍا، كالتكصيات الهقترحة في ضكء ىتائج الدراسة كاستىتاجاتٍا. 
 

 ممخص نتائج الدراسة : 5.1
 

 ممخص التحميؿ الكمي : 5.5.1
 

ٌىاؾ دكر هتكسط لتكحيد االيرادات الضريبية في الحد هف التٍرب إف إلى  ئج الدراسةأشارت ىتا
بمغت الىسبة الهئكية الكمية لهتكسط استجابات الهبحكثيف عمى جهيع الفقرات لجهيع الضريبي، إذ 

 (.9.:6)الهجاالت هف كجٍة ىظر الهكمفيف 
 

تبلي  ،(76.3)الهرتبة األكلى بىسبة هئكية  ـتعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍ كاحتؿ هجاؿ
في  تحقيؽ العدالة الضريبية، كأتى هجاؿ (75.1)كىسبتً الهئكية  تكفير البياىات عف الضرائبهجاؿ 

  تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبيأها (، 67.3هرتبة الثالثة بىسبة هئكية بمغت )ال
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، كذلؾ كفؽ الفقرات التي كردت في كؿ هجاؿ عمى (68.7)بة هئكية بمغت فأتى في الهرتبة الرابعة بىس
 . حدا هف كجٍة ىظر الهكمفيف

 

( α≤1.16تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )ال أىً كها أشارت ىتائج الدراسة إلى 
هف التٍرب تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد دكر في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث 

 .ىكع الشركةتعزل لهتغير  الضريبي،
 

≤1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) بكجكدأف الفرضية الثاىية أكدت بعدـ ك  كها

α تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر ( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث
دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية، هجاالت تعزل لهتغير عدد الهكظفيف، في  الضريبي،

تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ دكر ، ك تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائبدكر ك 
≤1.16إحصائية عىد هستكل الداللة )تكجد فركؽ ذات داللة بيىها  ،الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ

αتكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف دكر هجاؿ  هبحكثيف هف حيث( في هتكسطات إجابات ال
عدد بيف ، ك (31أقؿ هف (، كلصالح )61-31(، ك)31أقؿ هف )عدد الهكظفيف بيف  يالتٍرب الضريب

 (.61أكثر هف (، كلصالح )61-31(، ك)61أكثر هف )الهكظفيف 
 

( α≤1.16حصائية عىد هستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إأىً  الفرضية الثالثة أشارت ىتائجك 
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر تعزل لهتغير ىكع الىشاط، في هجاالت  الضريبي،
تكحيد اإليرادات في تعزيز دكر ، ك عف الضرائبتكحيد اإليرادات في تكفير البياىات دكر ، ك الضريبي

بيىها تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  ،التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ
(1.16≥αفي هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث )  دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة هجاؿ

الىشاط الصىاعي، كالىشاط التجارم، كلصالح الىشاط  تعزل لهتغير ىكع الىشاط، بيف الضريبية
 .خدهاتي، كلصالح الىشاط الخدهاتيبيف الىشاط الصىاعي، كالىشاط الك التجارم، 

 

 ≤ 1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) عدـ كجكد في الفرضية الرابعة كتبيف أيضا
α اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب  تكحيددكر ( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث

 يد ػػكحػػدكر ت، ك ريبيػضػرب الػػتٍػػف الػد هػػػحػية في الػػرادات الضريبػيد اإليػكحػػدكر تالي ػػفي هج ي،ػػالضريب
تكحيد اإليرادات دكر لالدرجة الكمية ، ك تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـ اإليرادات في

تكجد فركؽ ذات داللة ، بيىها تعزل لهتغير عهر الشركة حد هف التٍرب الضريبيالضريبية في ال
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دكر هجالي  ( في هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيثα ≤ 1.16إحصائية عىد هستكل الداللة )
دكر تكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائب، تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية، ك 

 سىكات فأقؿ(.8شركات ذات العهر )كلصالح ال
 
( في α ≤ 1.16فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) بكجكدالفرضية الخاهسة  أكدتك 

 تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي،دكر هتكسطات إجابات الهبحكثيف هف حيث 
هف ، ك ٍا، كلصالح كسط الضفة الغربيةبيف كسط الضفة الغربية كجىكب شركةعىكاف التعزل لهتغير 

بيف شهاؿ الضفة الغربية كجىكبٍا كلصالح  دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبيةحيث 
هف حيث ك ، ىكبٍا، كلصالح كسط الضفة الغربيةبيف كسط الضفة الغربية كجك الغربية ، شهاؿ الضفة 

تعزل لهتغير عىكاف الشركة، بيف شهاؿ الضفة  بتكحيد اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائدكر 
الغربية كجىكبٍا، كلصالح شهاؿ الضفة الغربية، بيف كسط الضفة الغربية كجىكبٍا، كلصالح كسط 

تعزل لهتغير  تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ عميٍـدكر ، ك الضفة الغربية
بيف شهاؿ الضفة ك ، ية كجىكبٍا، كلصالح كسط الضفة الغربيةعىكاف الشركة، بيف كسط الضفة الغرب

 الغربية كجىكبٍا، كلصالح شهاؿ الضفة الغربية.

 
 ممخص التحميؿ الكيفي : 4.5.1

 
أشارت ىتائج الهقابمة إلى أف تكحيد اإليرادات الضريبية يرفع هف جاٌزية الجٍاز الضريبي، كُيخفض 

قابمية زاؿ حاجز السرية بيف الدكائر الضريبية، كاصبحت أ هف حجـ التٍرب الضريبي، كها أف التكحيد
هتكفرة لكبل الضريبتيف، حيث اف الهعمكهات الخاصة بهكمفيف ضريبة الدخؿ كاىت  الكصكؿ لمهعمكهات

، االطبلع عميٍا أك االستفادة هىٍاحكرا عمى ضريبة الدخؿ كال يحؽ لهكظفي ضريبة القيهة الهضافة 
 ؿ البىية التحتية كالكادر البشرم.يادة في تأٌيحاجة إلى ز كها كأف ٌىاؾ 

 
 استنتاجات الدراسة : 4.1
 

تـ تقسيـ االستىتاجات بىاء عمى ىكع التحميؿ الذم استخدهتً الباحثة، بحيث تـ الكصكؿ الى 
)الكهي(، كاستىتاجات هبىية عمى تحميؿ الهضهكف     اجات هبىيً عمى التحميؿ االحصائياستىت

 :مي بياف ٌذي االستىتاجاتكفيها ي )الكيفي(،
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 استنتاجات التحميؿ الكمي : 5.4.1
 

الشركات الهساٌهة العاهة كالخصكصية كالشركات العادية  تمـز كاألىظهة الضريبية التعميهات -2
كالشركاء بٍا، ككذلؾ أم هكمؼ فرد ال تقؿ هبيعاتً أك هشترياتً عف هميكف شيقؿ خبلؿ الفترة 

ضريبي هف ارفاؽ ىسخة هف الحسابات الختاهية هدققة هف هدقؽ الضريبة عىد تقديـ االقرار ال
قاىكىي تتضهف تقرير الهدقؽ ككشؼ تعديمي لغايات تعديؿ الربح الهحاسبي إلى ربح ضريبي 

  .هصادؽ عميً هف الهدقؽ القاىكىي

إف غالبية الشركات الصىاعية هعفاة استثهاريا هف الضرائب، كبالتالي ال يككف ٌىاؾ تأثير  -3
 كالذم يحصؿ عمى هزايا تشجيعية تىافسية. ،د لمقطاع الصىاعيلمتكحي

إقرار قكاىيف كاضحة، يىبثؽ عىٍا اـ الضريبي هف حيث التكحيد يتطمب إف هأسسة الىظ -4
إجراءات كآليات ُتسٍؿ هٍهات العاهميف في الجٍاز الضريبي، كتخفؼ عمى الهكاطىيف كثرة 

 اإلجراءات كالهعاهبلت.
اجة إلى كقت حتى يتكيؼ الهكمؼ بحفي دائرة تكحيد اإليرادات قة األىظهة الضريبية الهطب -5

 . الضريبية الهكحدة تمؾ األىظهة، كذلؾ لحداثة ٍاهع

عدادكضكح األ -5 التكعية تكفر بهخاطر التٍرب الضريبي ك تكعكية الىشرات ال دلة االرشادية كا 
 ظاٌرة التٍرب الضريبي.الحد هف في  الثقافية لمهكمؼ لٍا دكر فاعؿ

( زادت هف العبء ة ىقؿ همفات الهكمفيف هف هحافظاتٍـ إلى هىطقة الكسط)راـ اهللعهمي -6
 ، كخاصة هىطقة الجىكب.الضريبي عمى الهكمفيف

 

 استنتاجات التحميؿ الكيفي : 4.4.1
 
ىي، يجهع جٍكد العاهميف تحت إدارة لئليرادات الضريبية ٌك ٌدؼ كط إف كجكد ىظاـ هكحد -2

 كيرفع هف الدخؿ الكطىي لئليرادات.از الضريبي، كاحدة، كيزيد هف كفاءة الجٍ

 أصبح عهؿ دائرتي القيهة الهضافة كضريبة الدخؿ هكحدان بدالن هف تكرار األدكار كازدكاجية العهؿ  -3

 يحتاج ىظاـ اإليرادات الهكحد إلى سياسة كاضحة كرؤية كأٌداؼ هشتركة.  -4

 ستية تحد هف فاعميتً كاىتشاري.يعاىي ىظاـ تكحيد اإليرادات هف هشكبلت إدارية كفىية كلكج -5

 .بشكؿ طفيؼ في خفض حجـ التٍرب الضريبي الضريبية يساٌـ الىظاـ الهكحد لئليرادات -6

ىها في خمؽ ثقافة  -7 إف تفعيؿ التكحيد يساٌـ إيجابان ليس فقط في الحد هف التٍرب الضريبي، كا 
 .ضريبية هكحدة بيف العاهميف في الدكائر الضريبية الهختمفة
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 ت الدراسة :توصيا 4.1
 

م ىً هف الضركر أبعد عرض الىتائج كاالستىتاجات الخاصة بالتحميؿ الكهي كالكيفي، فقد رأت الباحثة 
استحداث في فمسطيف عمى  الضريبية كضع بعض التكصيات التي تساعد الهفكضية العاهة لئليرادات

ي كها يميظا طرؽ لمحد  :ٌرة التٍرب الضريبي، ٌك
 

 توصيات التحميؿ الكمي: 5.4.1
 
إلى ثبلثة  دائرة كبار الهكمفيفضركرة اتخاذ قرار عمى هستكل كزارة الهالية بإعادة تقسيـ  •

الضفة  / راـ اهلل، جىكبالضفة الغربية / ىابمس، كسطالضفة الغربية ) شهاؿ تشهؿكحدات 
كتخفيفا في الكقت كالعبء الهالي الهترتب  هكمفيفال عهؿظركؼ لتراعي / الخميؿ(  الغربية

يابٍـ إلي عمى ذٌابٍ  .أك لهىاقشة همفاتٍـ الضريبيةهديىة راـ اهلل لتمقي اية خدهات، ـ كا 
 

لتمبية احتياجات الهكاتب  RMSإليرادات الضريبية االعهؿ عمى استكهاؿ كتطكير ىظاـ  •
 الضريبية كالهكمفيف.

 

% عمى الشخص 26العهؿ عمى تخفيض شريحة ضريبة الدخؿ لتككف بحدٌا األقصى  •
 ىكم لزيادة االلتزاـ الضريبي كتكسيع القاعدة الضريبية.الطبيعي أك الهع

 

الهكمفيف هف اجؿ اسكة بدائرة كبار  استكهاؿ تكحيد اإليرادات الضريبية  في كافة الهحافظات •
  كزيادة حصيمة اإليرادات الضريبية. تكحيد اإلجراءات

 

 عاهبلت الضريبية.، لتسٍيؿ إجراء الهحيد اإليرادات الضريبيةلتك  فقاىك  هصادقةالعهؿ عمى  •
 

هف خبلؿ التركيز عمى ىشر القكاىيف كالتعميهات كعقد ىدكات ككرشات التكعية الضريبية تعزيز  •
ٌهية الحد هف أخصكص بفي الهحافظات هف خبلؿ الكسائؿ الهقركءة كالهسهكعة كالهرئية 

 .كها لٍذي العهمية هف خطكرة عمى االقتصاد الفمسطيىي ،ظاٌرة التٍرب الضريبي
 

 يد الىهاذج الضريبية لكبل الضريبتيف في كافة هحافظات الكطف كالهتعمقة بتىفيذ األعهاؿ.تكح •
 

ٌج الدراسية لدل رفع تكصيات الى هركز القرار ألجؿ دهج براهج التكعية الضريبية هع الهىا •
، كذلؾ هف أجؿ هحاكلة تغيير الثقافة الضريبية السائدة ، كالدفع ىحك بىاء الجٍاز التعميهي

 . كىي الفمسطيىيلمكاقع القاى ية كطىية بىاءي ، كفٍـ حقيقثقاف
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 توصيات التحميؿ الكيفي: 4.4.1

 

، بالتزاهف هع كجكد رؤية كرسالة ضريبي هكحديرادات إىظاـ هؿ عمى إيجاد ضركرة الع •
 كأٌداؼ لمىظاـ، بحيث يككف أكثر هف استراتيجية.

 

قؽ دخمٍا في الهىاطؽ الفمسطيىية يتحكالتي  Cهطالبة الشركات االسرائيمية العاهمة في هىاطؽ  •
الهىاطؽ ٌذي الزاـ اسرائيؿ برفع القيكد في ، ك سديد الضرائب لمخزيىة الفمسطيىيةالهحتمة بت

الى حرية  باإلضافةهشاريع البىاء كالتطكير،  بإقاهةة كالسهاح لمسمطة الكطىية الفمسطيىي
 .لهستكطىاتتتـ في ٌذي الهىاطؽ كا التيالهكظفيف بالعهؿ لهكافحة التٍرب 

 

ٌيكمية لمىظاـ  باعتهاد ةعمقالهتالىظاـ الهكحد لئليرادات خاصة  هشاكؿالعهؿ عمى حؿ  •
 ٍيئة بىية تحتية.كت ،الجديد

 

ضركرة العهؿ عمى زيادة االلتزاـ الطكعي لمهكمفيف هف خبلؿ  قبكؿ االقرارات الهقدهة لمدكائر  •
 كالتركيز عمى الهكمفيف غير الهمتزهيف.

 

ات كالغراهات الهىصكص عميٍا في القكاىيف بحؽ الهكمفيف غير الهمتزهيف تجاي تفعيؿ العقكب •
 الهكاتب الضريبية لضهاف تىفيذ القكاىيف بعدالة كشفافية.

 

تٍرب ضريبي، أك  عهمية ىتيجة اكتشافٍـ فأةهكا ٍـهىحضرائب بٌتهاـ بهكظفي الضركرة اال •
 أك تحريض عمى تٍرب ضريبي. هشاركة

 

، بحيث يشهؿ كافة الفركع الضريبية في سائر الهحافظاتظاـ الهكافحة العهؿ عمى تطكير ى •
 .هكمفيف، ككذلؾ التحديث الهستهر لبياىات الالدكائر الضريبيةكاالقساـ في 

 

ضركرة تأٌيؿ الككادر الفىية العاهمة في الدكائر الضريبية عمى إيجابيات التعاهؿ بالىظاـ  •
 ً اإليجابية في الحد هف التٍرب الضريبي.الهكحد لئليرادات الضريبية، كهدل هساٌهت

 

تبة عمى عهمية البدء في عهمية التكحيد في باقي هحافظات الضفة الغربية لهعرفة اآلثار الهتر  •
 يجابيات كتقميص السمبيات.التكحيد كتقدير اإل
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 قائمة المراجع والمصادر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 اوال : المراجع العربية 

 

ار صفاء الطبعة األكلى. دمبادئ المالية العامة، ابراٌيـ، عمي، العجارهة، أىكر)ب. ت(:  •
 لمطباعة كالىشر كالتكزيع، عهاف.

 

 ، الطبعة السادسة. هىشكرات جاهعة دهشؽالمالية والتشريع المالي(: 1993بشكر، عصاـ ) •

 

شكرات جاهعة ىهالطبعة األكلى. ، ةيضريبالمحاسبة ال(: 3124جاهعة القدس الهفتكحة ) •
 القدس الهفتكحة، عهاف.

 
شكرات جاهعة ى، الطبعة األكلى. هضريبة الدخؿمحاسبة (: 1998جاهعة القدس الهفتكحة ) •

 القدس الهفتكحة، عهاف.

 

، الطبعة األكلى. هىشكرات جاهعة القدس المالية العامة(: 1996جاهعة القدس الهفتكحة ) •
 الهفتكحة، عهاف.

 

 دار الىٍضة العربية، القاٌرة. .1، طالقانوف الجنائي الضريبي(: 2006حسىي، الجىدم ) •
 

الجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقا ألحكاـ قانوف ضريبة (: 2004حسيف، هحهد ) •
ىجاح الكطىية، فمسطيف. )رسالة هاجستير لجاهعة ا ،1964( لسنة 25الدخؿ األردني رقـ )

 غير هىشكرة(.
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يرادات الضريبية في تمويؿ الموازنة العامة في دور اإل: (2006)الخطيب، كهاؿ أحهد  •
 ىجاح الكطىية، فمسطيف. )رسالة هاجستير غير هىشكرة(.جاهعة ا(. 2003-1996فمسطيف)

 
راـ اهلل،  ،الفمسطيني دأداء االقتصا :(3123)الجٍاز الهركزم االحصائيدكلة فمسطيف،  •

 فمسطيف.

 
راـ اهلل،  ،بحاث والسياسات النقديةدائرة األ :(3123)سمطة الىقد الفمسطيىيةدكلة فمسطيف،  •

 فمسطيف.

 
االدارة العاهة لضريبة القيهة  ،أنظمة معموؿ بيا (:2011لية)دكلة فمسطيف، كزارة الها •

 الهضافة، فمسطيف. 

 

راـ اهلل، ، يرادات الهكحد، ىظاـ اإلمنشورات وزارة المالية :(3124) دكلة فمسطيف، كزارة الهالية •
 .فمسطيف

 
 ، فمسطيف.كشؼ االيرادات المقارف: (2003قاىكف الهكازىة الفمسطيىي )دكلة فمسطيف،  •

 
 ، فمسطيف.قانوف توحيد اإلجراءات الضريبيةمسودة (: 2013لة فمسطيف، كزارة الهالية )دك  •

 
، المحاسبة الضريبية وتطبيقاتيا في فمسطيف(: 3118السبلهيف، ياسر، الدقة، عبدالرحهف ) •

 هطبعة رابطة الجاهعييف، الخميؿ، فمسطيف.

 
 جراءات العمؿ التشغيمية لدائرةدليؿ ا(: 2011كزارة الهالية )السمطة الكطىية الفمسطيىية،  •

 فمسطيف.اإلدارة العاهة لضريبة الدخؿ، ، ضريبة الدخؿ

 
 ، فمسطيف.دليؿ المكمؼ في ضريبة الدخؿ(: 3123السمطة الكطىية الفمسطيىية، كزارة الهالية) •

 
الجريدة  .6 العددالوقائع الفمسطينية، (: 3122السمطة الكطىية الفمسطيىية، كزارة الهالية) •

 ، ديكاف الفتكل كالتشريع، فمسطيف.يةالرسه
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.                                    مصطمحات اقتصادية (:2008شػبكة الىػبأ الهعمكهاتية، ) •
www.annabaa.org/nbanews/69/657.htm.2013) ) 

 
، الطبعة األكلى. دار التيرب الضريبي واالقتصاد األسود: (2006عبدالحكيـ ) الشرقاكم، •

 جديدة لمىشر، االسكىدرية.الجاهعة ال

 
، الطبعة األكلى. المعاممة الضريبية لمدخوؿ غير المشروعة: (2010الشرقاكم، عبدالحكيـ ) •

 دار الفكر الجاهعي ، االسكىدرية.

 

، الطبعة األكلى. دار الىفائس المدخؿ الى المالية العامة االسالمية: (2005الشايجي، كليد ) •
 لمىشر كالتكزيع، األردف.

 
 الذٌبي، القاٌرة.  ، دار الكتابموسوعة التيرب الضريبي: (2003، هكريس )صادؽ •

 

عفاءات الضريبية  في نظاـ ضريبة القيمة واإلمدى عدالة النسب : (2003صبرم، أساهة ) •
غير  )رسالة هاجستير جاهعة الىجاح الكطىية، فمسطيف.. المضافة المطبؽ في فمسطيف

 هىشكرة(.

 
، كرقة عهؿ هقدهة دية لمسياسة المالية لمسمطة الفمسطينيةرؤية نقصبيح، هاجد حسىي:  •

إلى هؤتهر "ىحك سياسات اقتصادية فمسطيىية بديمة"، هركز فؤاد ىصار لدارسات التىهية 
                                  .3122/ تشريف الثاىي 31-:2بالتعاكف هع هؤسسة ركز/ لككسهبكرج، راـ اهلل 

 

 

العالقة بيف المكمؼ واإلدارة الضريبية وأثرىا عمى التحصيؿ : (2008) ز، حساـ فايعبدالغفكر •
 لة هاجستير غير هىشكرة(.)رسا .جاهعة الىجاح الكطىية، فمسطيف. والجباية

 

السياسة الضريبية لمسمطة الوطنية الفمسطينية ومدى ، ىصر، هحهد، رسبلف: عبدالكريـ •
دهة لمهؤتهر الرابع "اإلبداع كالتهيز في ، كرقة عهؿ هقتحفيزىا لمنشاط االستثماري الخاص

، جاهعة العمـك  3123/ابريؿ/41 – :3هىظهات األعهاؿ"، كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية، 
 التطبيقية الخاصة، األردف.
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 .، الطبعة األكلى. دار دجمة ، عهافاقتصاديات المالية العامة(: 3122العبيدم، سعيد ) •

 

يرم، عبلء اعكركش، هحه • دراسة تحميمية لواقع التيرب في سورية : (2005لديف )د، كٌز
ة العمـك سمسم، 38هجمد  .2عدد هجمة جاهعة تشريف لمدراسات كالبحكث،، عمى التنمية وأثره

 .، سكريااالقتصادية كالقاىكىية

 

 الدخؿ ) دراسة تحميمية عمى قطاع ظاىرة التيرب مف ضريبة: (2007)  العهكر، سالـ عهيرة •
 )رسالة هاجستير غير هىشكرة(. .فمسطيف، االسبلهية الجاهعة .غزة(

 

. جاهعة الىجاح الكطىية، التيرب مف ضريبة الدخؿ في فمسطيف: (2003) قاسـ، صبلح •
 فمسطيف. )رسالة هاجستير غير هىشكرة(.

 
 .2004( لسىة / 17رقـ )الفمسطيىي قاىكف ضريبة الدخؿ  •

 

  2011( لسىة/8رقـ )الفمسطيىي قاىكف ضريبة الدخؿ  •

 

، إدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيؿ الضرائب(: 2006أبك كرش، شريؼ هصباح ) •
 الطبعة األكلى. دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع، عهاف.

 

عة الىجاح جاه. حماية الماؿ العاـ وديف الضريبة: (2006) لبادة ، أهجد ىبيً عبدالفتاح •
 )رسالة هاجستير غير هىشكرة(.  ، فمسطيف.الكطىية

 
، الطبعة األكلى. التعميؽ عمى جرائـ التيرب الضريبي: (2007المهساكم، أشرؼ، فايز ) •

 شهس الهعارؼ لمىشر كالتكزيع، القاٌرة. 

 
. الياشمية األردنية المممكة في الدخؿ ضريبة مف التيرب أسباب :(2003)كصفي   الهحارهة، •

 هىشكرة(. غير يرهاجست كالتكىكلكجيا، السكداف. )رسالة لمعمـك جاهعة السكداف

 

 يرادات الجمركية الفمسطينيةالتيرب الجمركي وأثره في اإل :(2005) هكسى، أسد كاهؿ •
 )رسالة هاجستير غير هىشكرة(. .جاهعة الىجاح الكطىية، ىابمس، فمسطيف
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 مع واالجتماعية االقتصادية التنمية عممية في الضريبة دور (2003 ): خالد هحهد  الهٍايىي، •

 دهشؽ. جاهعة . هجمة19العدد الثاىي، الهجمد  ،المقارف الضريبي التشريع في يةتطبيق حاالت

 
 ثانيا : المراجع األجنبية

 

-michael D' Ascenzo-2005.relationships between tax administration & tax Agent 

/taxpayers. the asia -Oceania Consultants Association (AOTCA) general meeting,Manila 

11  November 2005 from                                                                                                         

http://www.ato.gov.au/large/content.asp 


 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ato.gov.au/large/content.asp
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 المالحؽ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ميفالمحك بأسماء: قائمة  1ممحؽ رقـ 
 
  عهيد كمية االقتصاد  -هالي خبير اقتصادم –هشرؼ عمى الرسالة  –ىصر عبدالكريـالدكتكر

هدير هركز  -هدير دائرة الهحاسبة في بيرزيت سابقا -كالعمكـ اإلدارية في جاهعة الىجاح سابقا
 .تطكير القطاع الخاص حاليا

 

  قمقيمية -هفتكحةقدس الجاهعة ال –رئيس قسـ المغة العربية –زاٌر حىىيالدكتكر. 
 

 سمطة الىقد الفمسطيىية . - كاألبحاثرئيس قسـ السياسات  -الدكتكر سائد خميؿ 
 

 جاهعة الىجاح الكطىية. -هىاٌج كالتدريسرئيس قسـ ال -الدكتكر سٍيؿ صالحة 
 

  سمطة الىقد الفمسطيىية. – كاألبحاثدائرة السياسات  -باحث اقتصادم -رصرصك الدكتكر شاكر 
 

  جىيف -الجاهعة العربية االهريكية -عهيد كمية العمـك االدارية كالهالية -ؼ أبك كرششريالدكتكر 
 

 قمقيمية -جاهعة القدس الهفتكحة – عضك ٌيئة تدريس -هحهكد همحـ األستاذ. 
 

 جاهعة القدس الهفتكحة -عضك ٌيئة تدريس -ضريبة دخؿ قمقيميةهدير  -ٌشاـ التايً األستاذ- 
 .طكلكـر
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 ائمة بأسماء المقابميف: ق 2ممحؽ رقـ 

  

 .عاـ ضريبة الدخؿهدير  - حهزة هحهد زلكـ •
 

 .هستشار كزير الهالية لشؤكف الضرائب – حاتـ يكسؼ أحهد •
 

 ىائب هدير عاـ ضريبة الدخؿ. -ٌاشـ ىاجي دركبي •
 

 هديرعاـ الجهارؾ كالهككس كضريبة القيهة الهضافة. -لؤم فتحي حىش •
 

 ب الضريبي.هدير عاـ الحاسك  -بشار أديب أباظة •
 

 هدير عاـ االدارة العاهة لمهىح كاألرباح كالرسكـ كااليرادات. -هحهد حسف حهداف •
 

 هدير ضريبة دخؿ قمقيمية. -ٌشاـ راضي تايً •
 

 ضريبة الدخؿ. -هدير الرقابة كالسمكؾ الهٍىي -رفيؽ هحهد بشر •
 

 هدير دائرة كبار الهكمفيف. -أحهد هحهد قرعكش •
 

 دير دائرة كبار الهكمفيف.ىائب ه -خمدكف أحهد ثكابتً •
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 : توزيع مجتمع الدراسة وعينتيا وفؽ المحافظات. 3ممحؽ رقـ 
 

 الرقـ المحافظة المجتمع العينة
 1 راـ اهلل كالبيرة  242 39
 2 ىابمس  41 12
 3 الخميؿ  31 9
 4 بيت لحـ 21 6
 5 الراـ 20 6
 6 جىيف 11 3
 7 يسدأبك  7 2
 8 طكلكـر 5 2
 9 جىكب الخميؿ 4 1
 10 أريحا 4 1
 11 قمقيمية 3 1
 12 طكباس 1 1
 13 سمفيت 1 1

 المجموع 280 84
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 ت: مسودة قانوف توحيد اإلجراءا 4ممحؽ رقـ 

 

 دكلة فمسطيف      
 الهجمس التشريعي   

 
 3125قرار بقاىكف رقـ لسىة 

 قاىكف تكحيد اإلجراءات الضريبيةبشأف 
 

 ؿالفصؿ األو
 وأحكاـ عامة تعريؼ المصطمحات
 (5مادة )

 تعاريؼ
يككف لؤللفاظ كالعبارات اآلتية الكاردة في ٌذا القرار بقاىكف الهعاىي الهخصصة لٍا أدىاي ها لـ تدؿ 

 القريىة عمى خبلؼ ذلؾ:
 

 : كزير الهاليةالوزير
 

الهىاط بٍا أعهاؿ إدارة زير ك التابعة لمك كزارة الهالية  هفالهختصة  لجٍة: ا العامة لإليرادات المفوضية
 .كتحصيمٍا، كذلؾ كفقان لمصبلحيات الهحددة قاىكىان اإليرادات كهراقبة  كتحقؽ

 
 .: رئيس الهفكضية العاهة لئليراداتمفوض عاـ اإليرادات

 
ك/أك هىحً ك/أك ربح ك/أك أم إيرادات أخرل الهفكضية العاهة أك رسـ ك/: أم ضريبة اإليرادات
 ، كهىٍا:كتكريدٌا لحساب الخزيىة الهكحد كتحصيمٍا تحقيقٍا لئليرادات

 
        ضريبة الدخؿ - أ

     القيهة الهضافةضريبة  - ب

 الجهارؾ كضريبة الشراء أك ضريبة اإلىتاج  - ت
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 حتكاراالهتياز بدؿ االرسـك  - ث

 ضريبة األبىية كاألراضي كرخص الهٍف  - ج

 اإليرادات غير الهباشرة كالرسـك الههاثمة لٍا - ح

 اتلغراهات كالهخالفا - خ

يئة سكؽ رأس الهاكأم أرباح هف  - د األرباح هف شركة صىدكؽ االستثهار كسمطة الىقد ٌك
 .استثهارات حككهية 

ا) أم إيرادات هفركضة بقكاىيف ساريإليرادات التي قد تستحدث ا - ذ ة أك يتـ ػك/أك التي لـ يتـ ذكٌر
 تشريعٍا الحقان ( .

 
 كأمكفركؽ االرتباط كفركؽ العهمة لفكائد الغراهات كا كف كتشهؿػػالهبمغ الهفركض بقاى :الضريبة

 هستحقات هالية ذات العبلقة .
 

اقتطاعٍا ك/أك  ضريبةدفع الهمـز بحكـ القكاىيف الضريبية بطبيعي أك هعىكم : كؿ شخص المكّمؼ
 كتكريدٌا.

 
تٍائٍا الفترة الزهىية التي تتضهف الكاقعة أك الكقائع الهىشئة لمضريبة، كالتي عىد اى :الفترة الضريبية

تأديتٍا خبلؿ هٍمة هحددة كفقان لمىصكص القاىكىية يجب  أم رسكـ أكك/يتكجب اإلقرار عف الضريبة 
 .ةذات العبلق

 
 فػػػه الهصدر )الهىبع( فػػػػهً قاىكىان اقتطاع الضريبة ػػػػالشخص الذم يتكجب عمي: مقتطع الضريبة
 .الهكحد لخزيىةلحساب ا الهكم ؼ األساسي( كتسديدٌا لشخص آخر) الهبالغ الهستحقة

 

لحساب  : تصريح عف كافة إيرادات الهكمؼ عف الفترة الضريبية كالهستحقات الهاليةاإلقرار الذاتي
 .العاهة لئليرادات الخزيىة الهكحد هف ضرائب كرسـك بهكجب ىهكذج هعتهد هف الهفكضية

 

 كمفتٍا عف السىة الهالية : ٌك تصريح الهكمؼ عف كافة هصادر إيراداتً كتاإلقرار الضريبي السنوي
 العاهة لئليرادات. ةالهىتٍية كالضرائب الهدفكعة كالهستحقة بهكجب ىهكذج هعتهد هف الهفكضي

 



  

95 

 

دارم هعيف كالهؤلفة بهقتضى أحكاـ : كحدة الحكـ الهحمي في ىطاؽ جغرافي ك الييئة المحمية ا 
 .التشريعات الىافذة

 (4مادة )
 نطاؽ القانوف وتطبيقو

ذات  ف الضريبية ألحكاـ ٌذا القاىكف كألحكاـ التشريعات األخرل كالهعاٌدات الدكليةتخضع الشؤك  -1
 .العبلقة 

عىد تعارض أحكاـ ٌذا القاىكف ككذلؾ أحكاـ القكاىيف الضريبية الهعهكؿ بٍا في فمسطيف هع  -2
 أحكاـ الهعاٌدات الدكلية، تطبؽ أحكاـ ٌذي األخيرة.

سكاءن رضٍا هع أحكاـ التشريعات األخرل ا القاىكف عىد تعاتخضع الشؤكف الضريبية ألحكاـ ٌذ -3
 .  كاىت ذات طابع عاـ أك خاص

 : يحدد ٌذا القاىكف القكاعد كاإلجراءات الهشتركة لهختمؼ أىكاع اإليرادات في األهكر التالية -4
  . تحصيمٍاأسس فرض اإليرادات ك  -أ  

 . يف بالضريبةفحقكؽ ككاجبات الهفكضية العاهة لئليرادات كالهكم   -ب
عدـ عمى الهكم فيف في حاؿ  كالفكائد كأم هستحقات هالية أخرل هفركضة بقاىكفالغراهات  -ج
 . بالهكجبات الهطمكبة االلتزاـ

 . لئليراداتالطعف بالقرارات الصادرة عف الهفكضية العاهة  أشكاؿ -د
 
 (4مادة )

 نشر النصوص التطبيقية والتنظيمية
القرارات كالىصكص  كعمى الهكقع اإللكتركىي الخاص بكزارة الهاليةطيىية الكقائع الفمستىشر في 

 .الضريبية ذات الطابع العاـ شؤكفلكالهتعمقة با يراداتالصادرة عف كزير الهالية كالهفكضية العاهة لئل
سرياف هفعكؿ ٌذا  أبد، كيقرارية األخرلاإللمهفكضية العاهة لئليرادات ىشر ٌذي الىصكص في الكسائؿ 

         : لقاىكف كفقان لؤلسس التاليةا
ٌذي  كصمت إليًالهستكل الذم عتباران هف ايطبؽ ٌذا القاىكف عمى اإلجراءات الضريبية،  -2

 . اإلجراءات في ظؿ الىصكص السابقة
 يؤخذ في احتساب هٍؿ هركر الزهف الهدة السابقة لتاريخ صدكر ٌذا القاىكف. -3
 أكالغراهات ك/ التي تفرض غراهات ك/أك فائدة جديدة أك ترفع قيهة تطبؽ أحكاـ القكاىيف الضريبية -4

 تاريخ ىفاذ ٌذي القكاىيف.  هىذالفائدة عمى الهخالفات الهرتكبة 
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كتطبؽ أحكاـ القكاىيف الضريبية التي تخفض أك تعفي هف قيهة الغراهات ك/أك الفائدة، عمى كافة  -5
 . ات الهتكجبة عميٍا بتاريخ ىفاذ تمؾ القكاىيفالهخالفات التي ال يككف قد جرل تسديد الغراه

  
 (3مادة )

 تفسير النصوص القانونية الضريبية
 كأتعهيـ  كأإصدار قرار  الغهكض لصالح الهكمؼ لحيف  ىص يفسرغهكض في الفي حاؿ كجكد 

 .الغهكض  اتعميهات لتفسير ٌذ
 (1مادة )
 الميؿ

أك تىفيذ هكجب هعيف، تعطي الهفكضية العاهة في حاؿ لـ يحدد القاىكف هٍمة خاصة إلجراء ها  -2
لئليرادات  لمهكم ؼ هٍمة لٍذي الغاية تتىاسب هدتٍا هع طبيعة اإلجراء أك تىفيذ الهكجب شرط أف ال تقؿ 

 ٌذي الهٍمة عف ثبلثة أياـ عهؿ.
، ال يدخؿ ضهف الهٍمة يـك التبميغ أك يكـ حصكؿ الكاقعة التي ىشأت الهٍمة  في احتساب الهٍؿ -3

 بسببٍا. 
كفي  تىقضي الهٍؿ الهحددة باألشٍر أك بالسىكات في اليـك الهقابؿ هف الشٍر األخير هف الهٍمة -4

 حاؿ عدـ كجكد يـك هقابؿ تىتٍي الهٍمة في آخر يـك هف ٌذا الشٍر.
تحتسب الهٍؿ هف هىتصؼ ليؿ تاريخ ابتداء الهٍمة إلى هىتصؼ ليؿ اليكـ الهعيف الىتٍائٍا، أك  -5

ضاء آخر ساعة هف ساعات الدكاـ الرسهي لمعهؿ في حاؿ كجكد دكاـ رسهي لمهفكضية العاهة عىد اىق
 . في هراجعة الهكم ؼ لٍا لئليرادات 

تهدد الهٍمة إلى أكؿ يـك الجهعة بها فيٍا يـك  إذا صادؼ آخر يـك في الهٍمة يكـ عطمة رسهية -6
 عهؿ يميً.

الستعهاؿ حؽ هف قبؿ  لهٍؿ الهعيىة في ٌذا القاىكف، تككف ا ها لـ يىص القاىكف عمى خبلؼ ذلؾ -7
ا إلى سقكط ٌذا الحؽ.  الهكم ؼ       هٍؿ إسقاط يؤدم تجاكٌز

 ك لكزير الهالية في حاالت الضركرة أف يهدد الهٍؿ القاىكىية الهىصكص عميٍا في ٌذا القاىكف -أ-8
 . ، كذلؾ بصكرة عاهة كشاهمة لجهيع الهكم فيف القكاىيف الضريبية

لكزير الهالية أك هف يفكضً أف يهدد الهٍؿ القاىكىية الهىصكص عميٍا في ٌذا القاىكف كالقكاىيف   -ب 
بعد تقديـ الهبررات الهقىعة بحيث ال تتجاكز الهدة ىصؼ الهدة  الضريبية، كذلؾ بصكرة خاصة

 القاىكىية األصمية .
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ستىدات ية في حاؿ أرسمت ٌذي الهيعتبر تقديـ الهستىدات الهطمكبة كاقعان ضهف الهٍمة القاىكى -9
أك ، أك بالبريد االلكتركىي كفقان آللية تكضع لٍذي الغاية بقرار يصدر عف كزير الهالية  لهسجؿبالبريد ا

 في حاؿ قدهت هباشرة إلى الهفكضية العاهة لئليرادات قبؿ اىتٍاء ٌذي الهٍمة. 
خ الرسالة االلكتركىية الهطابقة لهضهكف أك تاري الهسجؿ كيعتد لٍذي الغاية بتاريخ اإليداع بالبريد

 الهستىد االلكتركىي كفقا لؤلصكؿ. 
 الثانيالفصؿ 

 موجبات الضريبة والضريبة القطعية
 (6)مادة 

 لضريبة عمى اإليرادات والعمميات غير الشرعيةا
صادرة ه تال يعتد في فرض اإليرادات بعدـ شرعية اإليرادات أك العهميات الخاضعة لمضريبة إال إذا ته

 . ٌذي اإليرادات أك األهكاؿ الهىشئة لمضريبة لصالح الخزيىة
 

 (1)مادة 
 شرعية استعماؿ الحؽ

أف تعيد تكصيؼ لمهفكضية العاهة لئليرادات يحؽ لغايات تحديد الضريبة الهتكجبة عف عهمية ها، -2
 : كذلؾ في الحاالت التاليةالعهمية كفقان لحقيقتٍا  تمؾ

 . مية صكرية هف أجؿ التٍرب هف الضريبةفي حاؿ قاـ الهكم ؼ بعه - أ

في حاؿ قاـ الهكم ؼ بعهمية قاىكىية بشكمٍا كلكف تٍدؼ بصكرة أساسية إلى التٍرب هف  - ب
 . الضريبة

   .أك إفراط ، كدكف تفريط الىافذة  كاىيفالق لئليراداتتطبؽ الهفكضية العاهة -3
 

 (2)مادة 
 الضريبة القطعية واجبة األداء

هسؤكلية تأدية الضريبة الهتكجبة كالتي تقع عمى الهكم ؼ  يٌ ة كاجبة األداءالضريبة القطعي-2
 . كفقان ألحكاـ القاىكف أك عمى شخص ثالث هتضاهف بالضريبة أك عمى هقتطع الضريبة

باستثىاء حاالت الهسؤكلية التضاهىية التي يىص عميٍا القاىكف، إف هسؤكلية الشخص الثالث الذم -3
، ٌي  تسديد اإليرادات الهتكجبة عمى الهكم ؼ هف أهكاؿ ٌذا األخير الخاصةيتكجب عميً قاىكىان 

 . هسؤكلية ثاىكية هحصكرة بالهبالغ الهطمكب هىً تسديدٌا
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باإلضافة إلى هسؤكلية الهكم ؼ أك الهقتطع، يككف الشخص الثالث هسؤكالن بالتكافؿ كالتضاهف هع -4
، أك  تىفيذي عهدان لمهكجبات الضريبية الهترتبة عميٍـ الهكم ؼ أك الهقتطع عف الضريبة الىاتجة عف عدـ

 .  تىفيذٌا عهدان بشكؿ هخالؼ ألحكاـ القاىكف أدل إلى تٍرب هف الضريبة

، كفي الحاالت التي تتكفر فيٍا شركط هسؤكلية الشخص الثالث لدل  عىد عدـ كجكد ىص خاص-5
هف فيها بيىٍـ عف تأدية الضريبة أكثر هف شخص، يككف ٌؤالء األشخاص هسؤكليف بالتكافؿ كالتضا

 الهتكجبة.

يتهتع الشخص الثالث الهسؤكؿ عف تأدية الضريبة عف الهكم ؼ أك الهقتطع بجهيع الحقكؽ الهتعمقة -6
 . بٍذي الضريبة كالعائدة لمهكم ؼ أك الهقتطع كفقان ألحكاـ ٌذا القاىكف

 
 (3)مادة 

 نشوء وزواؿ الموجب الضريبي
 ابتداءن هف تاريخ ىشكء الكاقعة التي تىتج اإليرادات الخاضعة قاىكىان لمضريبة. يىشأ الهكجب الضريبي-2
 : يزكؿ الهكجب الضريبي في الحاالت التالية-3

 . ...( كفقان ألحكاـ ٌذا القاىكفتقاصتحصيؿ الضريبة )دفع،  -أ 
 ي أك قرار هحكهة .قاىكى ىصإلغاء الضريبة ب  -ب 
  . فحاالت أخرل يىص عميٍا القاىك  -ج 
      

 (51)مادة 
 في األىمية والتمثيؿ

عمى الشخص الهتهتع باألٌمية القياـ بجهيع اإلجراءات الهحددة في ٌذا القاىكف كفي القكاىيف -2
 . ككيؿ هفكضالضريبية، شخصيان أك بكاسطة 

هيف عميً باألكصياء، أك بالقي   لئليراداتيتهثؿ الهكم ؼ غير الهتهتع باألٌمية أهاـ الهفكضية العاهة -3
 . قاىكىان 

ـ القاىكىيكف لئليراداتيهثؿ األشخاص الهعىكييف أهاـ الهفكضية العاهة -4  . ههثمٌك
إف كجكد ههثؿ لمهكم ؼ لدل الهفكضية العاهة لئليرادات، ال يهىع الهكم ؼ هف حؽ الهشاركة -5

 .  الشخصية في عبلقتً هع ٌذي الهفكضية
 .  ذا القاىكف كالقكاىيف األخرل الىافذةتحدد أصكؿ التهثيؿ كىطاقً كفؽ أحكاـ ٌ-6

عميً قاىكىان تهثيؿ كر ال يحؽ لهكظفي الهفكضية العاهة لئليرادات أك ألم شخص آخر هحظ-7
  الهكم فيف أف يجرم تعييىً ههثبلن لٍؤالء الهكم فيف
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 (55)مادة 
 مف قبؿ مقتطع الضريبة ستحقةتسديد الضريبة الم

 . عمى الهكم ؼ األساسي ستحقةضريبة الههسؤكؿ عف تأدية ال إف الهقتطع -2
تعتبر الضريبة الهقتطعة كالهدفكعة هف قبؿ الهقتطع، كأىٍا هدفكعة هف قبؿ الشخص الذم  -3

لدل الهفكضية العاهة لئليرادات  االطبلعاقتطعت هف هستحقاتً كلحسابً، كيحؽ لمهكم ؼ األساسي 
  عمى قيهة الضريبة الهقتطعة كالهسددة لمخزيىة

، هسؤكؿ شخصيان كبالتكافؿ  الهقتطع الذم يهتىع عف اقتطاع الضريبة عىدها يككف ذلؾ إلزاهيان  إف -4
 اكالتضاهف هع الهكم ؼ األساسي عف الهبالغ غير الهقتطعة، كذلؾ حتى في الحاالت التي يككف فيٍ

 . تطعاالهتىاع عف االقتطاع ىتيجة هعمكهات غير صحيحة هعطاة هف قبؿ الهكم ؼ األصمي إلى الهق
في الحاالت التي ال تسدد فيٍا الضريبة الهقتطعة لمخزيىة، يككف هقتطع الضريبة هسؤكالن بصكرة  -5

شخصية عف الهبالغ غير الهدفكعة، كيعفى الهكم ؼ األساسي هف هسؤكلية دفعٍا إال في حالة كجكد 
 . تكاطؤ بيف الطرفيف

 (54)مادة 
 إلفالسفي حاؿ التصفية أو ا ستحقةتسديد الضريبة الم

، كذلؾ هف إيرادات الهؤسسة أك هف  عمى الهكم ؼ ستحؽلهصفي أف يسدد الضريبة التي تعمى ا -2
  بيع هكجكداتٍا الثابتة

 اإلقرارات، فعميٍـ االستهرار في تقديـ ةصفية ذاتيان هف قبؿ أصحاب الهؤسسفي حاؿ تهت الت -3
 . لهٍؿ القاىكىية طيمة فترة التصفية الذاتيةعميٍـ لمخزيىة خبلؿ ا ستحقةاله البلزهة كتسديد اإليرادات

إذا لـ يكف لمشخص الطبيعي صاحب الهؤسسة أك لمشركاء الهتضاهىيف في شركات األشخاص  -4
عائدة لمهؤسسة أك لمشركة هف أجؿ تسديد الضريبة  ىقكلةكغير ه هىقكلةف أهكاؿ قيد التصفية ها يكفي ه

 . صةفعميٍـ أف يسددكا الضريبة هف أهكالٍـ الخا
الهالية بجهيع الهستىدات  زيرد الهحكهة الىاظرة باإلفبلس ك في حاؿ إعبلف إفبلس الهكم ؼ، تزك  -5

ببلغ الىتيجة إلى الهحكهة  ةساكالهعمكهات الهتكفرة لديٍا، فتقـك الهفكضية العاهة لئليرادات بدر  أعهالً كا 
 .  كالى الجٍات الهعىية

 (54)مادة 
 ؿ تغيير الشكؿ القانوني لمشخص المعنويفي حا ستحقةتسديد الضريبة الم

عمى الشخص الهعىكم الذم تغير شكمً القاىكىي هف قبؿ الشخص  ستحقةتسدد الضريبة اله -2
 . الهعىكم الذم حؿ  هحمً
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جة عف عدـ تسديد الضريبة يعتبر الشخص الهعىكم الجديد هسؤكالن عف جهيع الهبالغ الىات -3
 سابقان. ستحقةاله
أساسان عمى الشخص الهعىكم السابؽ  ستحقةؿ تسديد الضريبة التي كاىت هر هٍتبقى دكف تغيي -4

 . كالتي اىتقمت عمى عاتؽ الشخص الهعىكم الجديد بفعؿ تغيير الشكؿ القاىكىي
يحؿ  الشخص الهعىكم الجديد هحؿ الشخص الهعىكم السابؽ في جهيع حقكقً ككاجباتً تجاي  -5

 .  ا اإليرادات الهدفكعة التي يجيز القاىكف استردادٌاالهفكضية العاهة لئليرادات  بها فيٍ
عمى هكجب تسديد  إف التغيير الهحدث في تىظيـ إدارة الشخص الهعىكم أك في همكيتً، ال يؤثر - 6

 ستحقة. الضريبة اله
سؤكليف عف في حاؿ التحكيؿ هف شركة أشخاص إلى شركة أهكاؿ، يبقى الشركاء الهتضاهىكف ه -7

   . هف أهكالٍـ الخاصةاألشخاص شركة عميٍـ كعمى  ستحقةالهتسديد الضريبة 
  

 (53)مادة 
 عف المؤسسة البيع و/أو التنازؿة في حاؿ ستحقتسديد الضريبة الم

ير، يعتبر البائع الهكم ؼ عف هؤسستً أك عف العىاصر األساسية لٍا إلى الغ بيع ك/أك تىازؿحاؿ  يف
البيع سة عف أعهاؿ السىة التي تـ رادات الهترتبة عمى الهؤسبالتضاهف عف تأدية اإلي فكالشارم هسؤكال
 .السابقة خبللٍا كأعهاؿ السىكات  ك/أك التىازؿ

التي تفرض عمى الهؤسسة بعد اىقضاء سىة عمى تاريخ إببلغ الهفكضية  التقاديرال يشهؿ التضاهف 
 . عف عهمية البيع

 (51)مادة 
 ياب وانعداـ األىميةفي حاؿ الوفاة والغ مستحقةتسديد الضريبة ال

، هف  عمى الشخص الطبيعي عف الفترة الضريبية الكاقعة قبؿ تاريخ الكفاة هستحقةتسدد الضريبة ال -2
، كتبمغ  قيهة عىاصر التركة أك هف الدخؿ الىاتج عىٍا قبؿ تكزيعٍا عمى الكرثة أك الهكصى لٍـ

ؼ هف قبؿ الكرثة صادرة هف الجٍات ذات العبلقة بضركرة تقديـ شٍادة براءة ذهة أك خمك طر 
 .الهفكضية العاهة لئليرادات تفيد بتسديد الضريبة الهستحقة عف تركة الهتكفي 

عمى فاقد األٌمية أك عمى الغائب أك الهفقكد أك غير الهعركؼ هحؿ  ستحقةتسدد الضريبة اله -3
 . ، كذلؾ هف أهكاؿ كأهبلؾ الشخص الذم يهثمً إقاهتً هف قبؿ ههثمً القاىكىي

ر ( هف ٌذي الهادة ها يكفي هف أهكاؿ هىقكلة أك غي3الهذككريف في البىد )إذا لـ يكف لؤلشخاص  -4
 . الديف غير الهدفكععميٍـ، تشطب الضريبة بالىسبة لمجزء هف  ستحقةهىقكلة لتسديد الضريبة اله
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( 4يهكف الرجكع عف قرار شطب الضريبة في حاؿ استعاد الشخص الهىصكص عميً في البىد ) -5

ـ  العثكر عميً، كذلؾ هف دكف سرياف الفائدة كالغراهة عمى الرصيد غير  هف ٌذي الهادة أٌميتً أك ت
 الهدفكع عف الفترة التي كاف الشخص خبللٍا غير هتهتع باألٌمية أك كاف هفقكدان.

     ستعادة األٌمية أك عكدة الهفقكد.كيعكد سرياف الفائدة كالغراهة هف تاريخ ا
 

 (56)مادة 
 سؤولية الشركاء في شركات األشخاصم

إف الشركاء في شركات األشخاص الهسؤكليف قاىكىان بالتكافؿ كالتضاهف عف ديكف الشركة ٌـ هسؤكلكف 
 عميٍـ كذلؾ بالتكافؿ كالتضاهف فيها بيىٍـ كهع الشركة.  ستحقةاله بصفة شخصية عف اإليرادات

 
 (51)مادة 

 لشخصية المعنويةالمسؤولية في أوضاع مشتركة ال تتمتع با
في حاؿ اشتراؾ عدة أشخاص في همكية عقار أك عىد كجكد أم شراكة في ىشاطات ال تتهتع  -2

بالشخصية الهعىكية، يككف كؿ شخص هسؤكالن عف حصتً. كفي حاؿ أخذت ٌذي الهمكية الهشتركة 
شخاص .(، يككف ٌؤالء األ...ة ، اكصفة كياف هستقؿ هف الىاحية الضريبية )شركة هحاصة، شر 

 الىاتجة عف الهمكية الهشتركة. ستحقةالهاإليرادات  كالتضاهف فيها بيىٍـ عف  هسؤكليف بالتكافؿ
تعتبر حصص الشراكة الهشار إليٍا في الفقرة األكلى هف ٌذي الهادة، هتساكية في حاؿ عدـ  -3

 إهكاىية إثبات قيهة كؿ هىٍا.
 (52)مادة 

 مسؤولية األشخاص المعنوييف
الهسؤكلية األساسية لؤلشخاص الهعىكييف، يككف الهدير العاـ في الشركات الهحدكدة باإلضافة إلى 

 في ك/أك الهدقؽ القاىكىي تىفيذم ك/أك الهحاسب/أك الهدير الك اإلدارةالهسؤكلية، كرئيس هجمس 
 ـ، هسؤكليف بالتكافؿ كالتضاهف هع الشخص الهعىكم كفيها بيىٍـ، عف الضريبة الىاتجة عف عدةالشرك
أك هكافقتٍـ عمى القياـ بأعهاؿ أدت إلى التٍرب ك/الضريبية بها فيٍا قياهٍـ  ستحقاتلتزاـ عهدان بالهاال

        هف الضريبة إذا ثبت ذلؾ بهكجب حكـ قضائي.
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 الفصؿ الثالث
 اإلجراءات الضريبية

 (53)مادة 
 تضارب المصالح

لقياـ أك الهشاركة بأية إجراءات ضريبية تخص يحظر عمى هكظؼ الهفكضية العاهة لئليرادات ا -2
 هكمفان هعيىان، في الحاالت التالية:

 . كالهكظؼ بيف الهكم ؼ الثاىيةجكد صمة قرابة حتى الدرجة في حاؿ ك  -أ
  الثاىية   أحد أقربائٍها حتى الدرجةفي حاؿ كجكد هصمحة هادية بيف الهكظؼ كالهكم ؼ أك بيف  -ب
                        .ؼالهكم  أك شككل رسهية بيف الهكظؼ ك  ئيقضافي حاؿ كجكد ىزاع  -ج

الهشار  يرادات كالهكم ؼ كفقان لمحاالتفي حاؿ تضارب الهصالح بيف هكظؼ الهفكضية العاهة لئل -3
كيتـ تكميؼ هكظؼ  إلجراء الضريبيهتابعة ا هف ٌذي الهادة، يحظر عمى الهكظؼإليٍا في البىد األكؿ 

 .                                                             .آخر بٍذي الهٍهة
 (41)مادة 

 التعاوف بيف مختمؼ اإلدارات العامة والخاصة والجيات المعنية
الهتعمؽ بالسرية الهصرفية، عمى كؿ شخص بها فيً إدارات  (  )هع هراعاة أحكاـ القاىكف رقـ -2

كأم جٍة  في القطاع الخاص كالىقابات األخرل كالٍيئات  ميةلٍيئات الهحالعاهة كاالدكلة كالهؤسسات 
عطائٍا الهعمكهات التي تطمبٍا لمقياـ بهٍاهٍا، كال  لهفكضية العاهة لئليرادات، التعاكف هع اأخرل  كا 
دكف تهكيف هكظفي الهفكضية العاهة لئليرادات هف هراجعة  يمكلةم كاف التذرع بسر  الهٍىة لمحيجكز أل

 .اإليرادات كالرسـك الهستحقةتحقؽ هف صحة استيفاء تىدات الهحاسبية التي تسهح بالالسجبلت كالهس
الىيابة العاهة االطبلع عمى همؼ أية دعكل هقاهة لدل  هفية أف تطمب فكضيجكز لدكائر اله -3

، كعمى السمطة القضائية أف تطمع الدكائر الهذككرة بكاسطة الىيابة العاهة عمى ها لديٍا هف  الهحاكـ
هعمكهات تحهؿ عمى الظف باف احد الهكم فيف غش الدكائر أك حاكؿ غشٍا في ها لً عبلقة باإليرادات 

 كالرسـك كافة، سكاء كاىت الدعكل هدىية أك تجارية أك جزائية، حتى كاف اىتٍت بقرار هىع هحاكهة.
       

 (45)مادة 
 إبالغ المفوضية العامة لإليرادات عف تأسيس المؤسسات

 ا واالنتساب إلى النقاباتوتعديالتي

إببلغ الهفكضية العاهة لئليرادات  الكطىي  االقتصادعمى دائرة تسجيؿ الشركات كالككاالت في كزارة -2
عف التسجيبلت التي حصمت في السجؿ التجارم كبصكرة خاصة عف هعمكهات حكؿ التأسيس، االسـ، 
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ص كاألسٍـ كاىتقالٍا باإلرث أك بالتىازؿ، الشكؿ القاىكىي، هركز كىكع العهؿ، رأس الهاؿ، تكزيع الحص
تفيد الهفكضية العاهة  الدهج، إعادة التىظيـ، التصفية، اإلفبلس، الشطب ككذلؾ أية هعمكهة أخرل

 ل العاشر هف الشٍر الذم يميً.، كذلؾ كؿ شٍر في هكعد ال يتعدلئليرادات
التغييرات في عف يرادات ببلغ الهفكضية العاهة لئلإ ك/أك الهدىية عمى الهحاكـ الهختصة -3

التسجيبلت التي حصمت في السجؿ التجارم كبصكرة خاصة عف هعمكهات حكؿ التأسيس، االسـ، 
الشكؿ القاىكىي، هركز كىكع العهؿ، رأس الهاؿ، تكزيع الحصص كاألسٍـ كاىتقالٍا باإلرث أك بالتىازؿ، 

مكهة أخرل تفيد الهفكضية العاهة الدهج، إعادة التىظيـ، التصفية، اإلفبلس، الشطب ككذلؾ أية هع
 لئليرادات، كذلؾ كؿ شٍر في هكعد ال يتعدل العاشر هف الشٍر الذم يميً.

أربعة كؿ  بسجؿ األحكاؿ الشخصية الهحدثة الهفكضية العاهة لئليرادات  كزارة الداخمية تزكيد عمى -4
 . ثة الهعىيةشر هف الشٍر الذم يمي فترة األشٍر الثبلاعال  أشٍر في هكعد ال يتعدل

إببلغ الهفكضية العاهة لئليرادات  دكائر تسجيؿ الىقابات كالجهعيات في الكزارات ذات العبلقة عمى  -5
لغاء تسجيؿ أك ىقؿ  ٍاعبلها  ك ، ت التي حصمت لديٍاتسجيبلالتغييرات في العف  عف كؿ تسجيؿ كا 

 تسجيؿ، كذلؾ كؿ شٍر في هكعد ال يتعدل العاشر هف الشٍر الذم يميً.
في بىكد ٌذي الهادة بهكجب قرارات تصدر عف كزير  هذككرةأصكؿ إببلغ الهعمكهات ال تحدد -6

 الهالية. 
 (44)مادة 

 السرية المينية
السابقكف بالسرية الهٍىية، فيها يتعمؽ ك  لئليرادات الحاليكفالهفكضية العاهة  هكظفكيمتـز  -2

البكح بٍذي الهعمكهات إال  لٍـجكز ، كال يالكظيفية كا عميٍا بصفتٍـبالهعمكهات التي حصم
   لمجٍات التالية:

العاـ ككزير الهالية في سياؽ  الهعىييف كالهفكضلهكظفي الهفكضية العاهة لئليرادات  - أ
 قياهٍـ بهٍاهٍـ الرسهية.

في حاؿ هبلحقة شخص ارتكب ـ لمىيابة العاهة كديكاف الرقابة الهالية كاإلدارية كالهحاك - ب
بهكافقة الهفكض  كأم جٍة أخرل ذات عبلقة ارات صادرة عىٍاهخالفات هالية بىاءن عمى قر 

 .العاـ لئليرادات

بهكافقة الهفكض العاـ  لهعاٌدات دكلية ذالئلدارات الضريبية التابعة لدكؿ أجىبية تىفي - ت
 لئليرادات

ؽ أك ػػػر التدقيػػدكائأك  الهفكضية العاهة لئليراداتلدكائر هراقبة التحقؽ أك التحصيؿ في  - ث
 اهٍا الرسهية.في سياؽ قياـ ٌذي الدكائر بهٍ ف الهالييفالهراقبي
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فيها يتعمؽ  يطمبٍا الهكمفيف بهكجب كتاب خطي ـ ك/أك أم جٍة أخرلطمبٍعمى لمهكم فيف بىاءن  -ج
 بهمفاتٍـ كباإليرادات كالرسـك الهتكجبة عميٍـ.

ىد األكؿ هف ٌذي الهادة، يمـز الهكظفكف التابعكف لؤلشخاص الهذككريف في الفقرات الهبيىة في الب -3
 بعدـ إفشاء أك استعهاؿ الهعمكهات إال لمغاية التي هف أجمٍا حصمكا عميٍا. 

ة يترتب عمى هخالفة السرية الهٍىية الهىصكص عميٍا في ٌذي الهادة هسؤكلية إدارية كهدىية كجزائي -4
 .لىافذةكفقان لمقكاىيف ا

 (44)مادة 
 الضريبية االستفسارات

عف كيفية تطبيؽ القاىكف االستفسار هف الهفكضية العاهة لئليرادات  الهختصة  صيحؽ ألم شخ -2
 .حكؿ عهمية كاقعية كليس افتراضية الضريبي 

يككف طمب االستفسار هرتكزان عمى عهمية كاقعية كليس افتراضية كيذكر فيً كافة تفاصيؿ  أفيجب  -3
يطمب الهكم ؼ إيضاحات عىٍا، كال سيها الكقائع الهكضكع كالعهمية الهراد االستفسار عىٍا كالىقاط التي 

كاألدلة كالهستىدات ككؿ الهعمكهات الخاصة بٍذا العهؿ، كيهكف لمهفكضية العاهة لئليرادات أف تطمب 
 أية هعمكهات إضافية تراٌا هىاسبة.

 (43)مادة 
 التبميغ

في حاؿ ك اهة لئليرادات الذم يصرح عىً لمهفكضية الع في هحؿ اإلقاهة الهحدد هكمؼتبميغ ال يتـ   -2
ترسؿ أكراؽ التبميغ إلى عىكاىً الجديد في حاؿ إعبلـ الهفكضية  هحؿ اإلقاهة الهحدد غي ر الهكم ؼ

ال يككف التبميغ  :3( هف الهادة 3العاهة لئليرادات  بٍذا العىكاف كفقان ألحكاـ البىد ) هف ٌذا القاىكف كا 
 قاىكىيان عىد إرسالً إلى آخر عىكاف هصرح عىً.

لمهفكضية العاهة لئليرادات ، يتـ تبميغً  ـ يعمـ الشخص هحؿ اإلقاهة الهحددفي الحاالت التي ل -3
 كفقان لآلتي:

بالىسبة إلى الشخص الطبيعي: في هركز عهمً الرئيسي كفي حاؿ عدـ كجكد هركز عهؿ يتـ تبميغً  -أ
 في هسكىً الرئيسي.

ذا كاف الهكم ؼ فرعان لشركة أجىبية، يتـ تبميغً بالىسبة إلى الشخص الهعىكم: في هركزي الرئيس -ب ي كا 
 في الفرع الرئيسي الهكجكد عمى األراضي الفمسطيىية.

في الحاالت التي تككف فيٍا الهفكضية العاهة لئليرادات  همزهة بتبميغ الهكم ؼ، يتـ التبميغ إها  -4
 أك البريد   أك بكاسطة البريد الهسجؿقاىكىان بتسميـ أكراؽ التبميغ شخصيان إلى الهكم ؼ أك هف يىكب عىً 
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، أك بأية كسيمة قاىكىية االستبلـهع إشعار باالستبلـ كفقان لؤلصكؿ كيعتد لٍذي الغاية بتاريخ االلكتركىي 
 أخرل.

تبم غ الشركة بكاسطة الشريؾ الذم كمفتً الشركة القياـ بالهكجبات الضريبية عىٍا، كذلؾ كفقان  -5
 ي ٌذا الفصؿ.لمقكاعد الهىصكص عميٍا ف

في ها يتعمؽ باألشخاص الذيف يشترككف في همكية عقار أك عىد كجكد أم شراكة في ىشاطات ال  -6
ـ  تبميغ كؿ شخص في الشراكة كفقان لمقكاعد الهىصكص عميٍا في ٌذا  تتهتع بالشخصية الهعىكية، يت

 الفصؿ.
 (25)مادة 

 عمميات التبميغ
يجب أف يبمغ أك في هركز عهمً أك في هسكىً،  إقاهتً هحؿفي حاؿ تبميغ الشخص الطبيعي في  -2

 .ٌكيتًهف  التثبتشخصيان بعد  صاحب العبلقة
عمى هستىد رسهي  االطبلعإال بعد  إقاهتًهحؿ كال يبمغ الهكم ؼ خارج هركز عهمً أك هسكىً أك في 

 يثبت ٌكيتً.
، إقاهتًهحؿ ىً أك في إذا لـ يكف الشخص الهطمكب تبميغً هكجكدان في هركز عهمً أك في هسك -3

جاز التبميغ إلى هف يصرح بأىً هف الساكىيف هعً هف األزكاج كاألقارب أك هف العاهميف هعً أك في 
 خدهتً.

 البريدباستبلـ هىٍـ الهفكض يتبمغ عف األشخاص الهعىكييف عمى هختمؼ أىكاعٍـ الشخص  -4
 .كتبمغً

كتعذر تبميغٍـ هرتيف هتتاليتيف، يقـك عىد عدـ كجكد أم هف األشخاص الذيف يهكف تبميغٍـ  -5
بمصؽ إعبلـ عمى  لئليراداتالهكظؼ الهكم ؼ بالتبميغ أك هكظؼ البريد، كبعد هكافقة الهفكضية العاهة 

 عمى الهكقع اإللكتركىي الخاص بكزارة الهالية اإلقرارٌذا الهعىي كيىشر  كمؼباب هكاف تبميغ اله
  اإلقرارأف يتضهف يجب . الهحمية كالٍيئات األخرل في التبميغ كلهفكضية اإليرادات المجكء إلى الٍيئات

تاريخ المصؽ كالطمب إلى الهكم ؼ الهعىي هراجعة الهفكضية العاهة لئليرادات  خبلؿ هٍمة ثبلثيف يكهان 
 يعتبر التبميغ حاصبلن بصكرة صحيحة بعد اىتٍاء هٍمة الهراجعة الهشار إليٍا أعبلي. هف تاريخ الىشر.

، عمى الهكظؼ الهكمؼ بالتبميغ أك هكزع البريد أف يدكف كاقعة الرفض غؿ رفض التبم  في حا -6
كتاريخٍا عمى الغبلؼ هع تكقيعً، كاف يعيد الهستىد الهطمكب إببلغً إلى هصدري، كأف يعمـ الهكم ؼ 

 بعىكاف ٌذا الهصدر كيعتبر عىدٌا التبميغ حاصبلن بصكرة صحيحة اعتباران هف تاريخ الرفض.
 اعاة ها تىص عميً القكاىيف الخاصة، يتـ التبميغ في بعض الحاالت عمى الكجً التالي:هع هر  -8
 .  كزير الداخميةهسؤكؿ الجٍاز أك : بكاسطة  فيها يتعمؽ بأفراد األجٍزة األهىية - أ
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 هدير عاـ الشرطة . هدير السجف أك  : بكاسطة فيها يتعمؽ بالسجىاء - ت

 
 (46)مادة 

 اسبيةمسؾ الدفاتر والمستندات المح
سجؿ الركاتب ك كاألستاذ  الدفاتر اليكهية كالجردهسؾ  ضريبةإلبالهكم فيف  يتكجب عمى األشخاص-2

ا كاألجكر   .كالتشريعات ذات العبلقة كفقان لمقكاىيف يدكيان أك بكاسطة الحاسكب اآللي، كغيٌر
لهىتجة لمبرىاهج ال يتـ االعتراؼ بأم برىاهج هحاسبي هحكسب لغاية الضريبة بدكف تكقيع الشركة ا-3

ىهكذج التعٍد الهعتهد هف قبؿ الهفكضية العاهة لئليرادات كالذم تتحهؿ الشركة بهقتضاي   عمى
 الهسؤكلية القاىكىية عف أم هخالفة لمقكاىيف  كالتشريعات ذات العبلقة .

بالىسبة إلى األشخاص الهستفيديف هف إعفاءات ضريبة الدخؿ كخاضعيف لضريبة القيهة الهضافة -4
 فعميٍـ هسؾ سجبلت اليكهية كاألصكؿ الثابتة العتهادٌا لضريبة القيهة الهضافة.

تحدد الىهاذج كالدفاتر كالهستىدات الهحاسبية ككيفية هسكٍا كتىظيهٍا بقرار يصدر عف هفكض عاـ -5
 اإليرادات.

 (41)مادة 
 حفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية

 اء السىة التي تعكد لٍا ٌذي الدفاترسىكات هف اىتٍ عشرة كالهستىدات الهحاسبية لهدة تحفظ الدفاتر
كالهستىدات، كذلؾ في هركز عهؿ أك في هحؿ إقاهة الهكم ؼ، عمى أف يككف حفظٍا بطريقة سميهة 

 تجىبٍا التمؼ، كأف تبقى طيمة ٌذي الهدة  قابمة لمقراءة كالهراجعة. 
آللي أك أم هف التقىيات الحديثة األخرل كالهستىدات بكاسطة الحاسكب ا كها يهكف حفظ تمؾ الدفاتر

 .بهكجب تعميهات  تصدر عف الهفكضية  العاهة  لئليرادات  كذلؾ
 

 (42)مادة 
 الدفاتر والمستندات المحاسبية المنظمة بمغة أجنبية

كالهستىدات الهحاسبية الهىصكص عميٍا قاىكىان بالمغة العربية، كها يهكف هسكٍا بالمغة  الدفاتر تهسؾ
 يزية.اإلىكم

أف تطمب هف الهكم ؼ ترجهة ىظاهية لها تحتاج إليً هف عقكد  يحؽ لمهفكضية العاهة لئليرادات
 كهراسبلت إلى المغة العربية عمى ىفقتً كهسؤكليتً.  
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 (43)مادة 

 التسجيؿ لدى المفوضية العامة لإليرادات
ف يحيط ضريبة أ خاضعان لميباشر عهبلن هع هراعاة أحكاـ القكاىيف الخاصة، عمى كؿ شخص  -5

هف تاريخ هباشرة بهكجب طمب تسجيؿ يقدهً إليٍا  بذلؾ عمهان الهفكضية العاهة لئليرادات 
 . كذلؾ كفقان لمقكاىيف كالتشريعات كالتعميهات ذات العبلقة  العهؿ

هٍمة دات، أف يعمـ ٌذي الهفكضية خبلؿ عمى كؿ شخص هسجؿ لدل الهفكضية العاهة لئليرا -4
 ىاكؿ:شٍريف عف كؿ تغيير يت

 اسهً، عىكاىً، هركز عهمً، أك ىكع ىشاطً الرئيسي. - أ
 التجارم. االسـتعديؿ العىكاف أك  - ب

 الشكؿ القاىكىي الذم يهارس الىشاط هف خبللً. - ت

 أم تغييرات أك هستجدات أخرل عمى كضع الهكمؼ . - ث
 

 (41)مادة 
 التوقؼ عف العمؿ

ف تاريخ ٌذا العاهة لئليرادات هعمى الهكم ؼ الذم يتكقؼ ىٍائيان عف العهؿ أف يبمغ الهفكضية  -2
هفكض بقرار يصدر عف  أم تقديراألصكؿ كاإلجراءات كهٍؿ إصدار التكقؼ، عمى أف تحدد 

 .عاـ اإليرادات

تكضع لٍذي الغاية  اىتقاءتحدد أسس تدقيؽ همفات الهكم فيف الهتكقفيف عف العهؿ كفقان لهعايير  -3
 .هف قبؿ الهفكضية الهذككرة

عف التكقؼ  اإلقرار، إف القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقةٌذا أحكاـ هع هراعاة  -4
بعد ٌذا عميً  التي ستستحؽ الىٍائي عف العهؿ ال يمغي هسؤكلية الهكم ؼ عف تأدية اإليرادات

 .التكقؼ

عمى الهفكضية العاهة لئليرادات أف تىجز التدقيؽ بهمؼ الهكم ؼ الهتكقؼ ىٍائيان عف العهؿ  -5
ة أشٍر هف تاريخ التبميغ كيعتد لٍذي الهٍمة بعد اليكـ األكؿ الستكهاؿ الهكمؼ خبلؿ فترة األربع

 كافة الهستىدات كاإلجراءات القاىكىية الخاصة بتكقفً عف العهؿ .
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 (45)مادة 
 الرقـ الضريبي

ت تعطي الهفكضية العاهة لئليرادات الهكم ؼ عىد تسجيمً رقهان ضريبيان كاحدان لجهيع أىكاع اإليرادا -2
هفكض عاـ بها فيٍا الرسكـ الجهركية كالعقارية، كذلؾ كفقان إلجراءات تحدد بقرار يصدر عف 

 .اإليرادات
كسائر األشخاص الهحمية، كالٍيئات األخرل، كالٍيئات  ى جهيع  الهؤسسات العاهة كالخاصة،عم -3

عمى كافة الهستىدات  الهفكضية العاهة لئليراداتأف تعتهد رقـ تسجيمٍا لدل  ،الهعىكييف كالطبيعييف
لهستخدهيٍا  الهفكضية العاهة لئليراداتالصادرة عىٍا كأف تمتـز استعهاؿ أرقاـ التسجيؿ الهعطاة هف 

 كالهتعاهميف هعٍا في هستىداتٍا كافة. 
 (44)مادة 

 حساب المكّمؼ
حساب ضريبي كاحد هبك ب حسب  لئليراداتيخصص لكؿ هكمؼ هسجؿ لدل الهفكضية العاهة  -2

 يظٍر حساب الهكم ؼ حركة العهميات العائدة لهختمؼ أىكاع اإليراداتك ع هف أىكاع اإليرادات كؿ ىك 
 .بهكجب الىهكذج الهعتهد هف الهفكضية العاهة لئليرادات

، تحفظ الهستىدات الهتعمقة بحسابات الهكم فيف لدل الهفكضية العاهة هع هراعاة أحكاـ ٌذا القاىكف -3
 ها لـ تقتض الضركرة غير ذلؾ . سبع سىكات،لئليرادات لهدة 

يحؽ لمهكم ؼ أك هف يفكضً الطمب خطيان هف الهفكضية العاهة لئليرادات تزكيدي بالهعمكهات  -4
الهتعمقة بحسابً، كعمى الهفكضية العاهة لئليرادات أف تعطيً إفادة بٍذي الهعمكهات كذلؾ ضهف هٍمة 

  هف تاريخ تقديـ الطمب. أسبكعيفال تزيد عف 
 

 (44)مادة 
 حقوؽ المكّمؼ

 ، يحؽ لمهكم ؼ:هع هراعاة أحكاـ ٌذا القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة
كاإلعفاءات الضريبية الهىصكص عميٍا قاىكىان، كهف حؽ حسـ الضريبة )  االستفادة هف التىزيبلت-أ

 كهف تخفيض الغراهات عىد تكافر الشركط القاىكىية.كاالسترداد الىقدم (، 
عهميات التدقيؽ الهيداىي كتبمغ ىتائج التدقيؽ هع بياف األسباب كالهكاد القاىكىية الهكجبة   حضكر-ب

 لفرض ضرائب إضافية.

الطمب هف الهفكضية العاهة لئليرادات أف تطمعً عمى هضهكف الهعمكهات كالهستىدات التي بىت -ج
 الهفكضية عمى أساسٍا التقدير بالضريبة.
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 ة لئليرادات عف كيفية احتساب الضريبة كدفعٍا.التكضيح لمهفكضية العاه-د

 الطعف في قرارات الهفكضية العاهة لئليرادات كفقان لمقاىكف.-ذ
الحصكؿ هجاىان عمى ىهاذج اإلقرارات كالهطبكعات الضريبية بها في ذلؾ فكاتير الهقاصة -ر

 .الفمسطيىية

 جيز ٌذا التعديؿ.تعديؿ اإلقرارات التي تقدـ بٍا ضهف الشركط القاىكىية التي ت-ز

 أف تتعاهؿ هعً الهفكضية العاهة لئليرادات باحتراـ كهكضكعية.-س

أف تحافظ الهفكضية العاهة لئليرادات عمى سرية الهعمكهات التي يدلي بٍا، بها ال يتعارض هع -ش
 ( هف ٌذا القاىكف.33الهادة )

فسٍـ، كأهر الهٍهة قبؿ أف يطمب هف الهكظفيف الهختصيف إبراز بطاقة التعريؼ الكظيفية بأى-ص
 الشركع بأم كشؼ أك تدقيؽ.

االطبلع عمى ىتائج التدقيؽ كطمب إفادات أك خبلصات تتعمؽ فقط باإلقرارات كالهستىدات التي -ض
   سبؽ لمهكم ؼ تقديهٍا.

 (43)مادة 
 واجبات المكّمؼ

 هكم ؼ بصكرة خاصة:، يتكجب عمى الكالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقةف ٌذا القاىك هع هراعاة أحكاـ 
 هسؾ السجبلت كالهستىدات الهحاسبية. - أ

 تأدية اإليرادات كالرسكـ كتقديـ اإلقرارات ضهف الهٍؿ الهحددة لٍا.   - ب

تىفيذ طمبات الهفكضية العاهة لئليرادات في إطار قياهٍا بهٍاهٍا، كخاصة تزكيدٌا  - ت
لؾ هع هراعاة أحكاـ بالهعمكهات البلزهة عف ىشاطً أك عف األشخاص الذيف يتعاهؿ هعٍـ كذ

 قاىكف السرية الهصرفية كالسرية الهٍىية. 

كالتدقيؽ كأم   كمفيف بالتفتيش كالتحرمتسٍيؿ هٍهة هكظفي الهفكضية العاهة لئليرادات اله - ث
 هٍاـ كظيفية أخرل .

االلتزاـ بأحكاـ ٌذا القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة كأم تعميهات صادرة عف  - ج
  .هة لئليراداتالهفكضية العا

 (41)مادة 
 تقديـ اإلقرار الضريبي
تقديـ الهكمفيف بالضريبة االلتزاـ بعمى  كفقان ألحكاـ ٌذا القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة

 لؤلصكؿ  ضهف الهٍؿ القاىكىية ككفقان  الجٍات الهختصةإلى  ةالضريبي اإلقرارات كالبياىات كالكشكفات
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الهصدر، كاإليرادات الهستحقة  الخصـ هف اإلقرارات كالبياىات هبالغضهف ٌذا الهحددة لٍا، كيدخؿ 
 .كالهبالغ لمدفع أك الردية

كالبياىات الضريبية إلى الهفكضية العاهة لئليرادات  بكاسطة البريد  اإلقراراتيهكف لمهكم فيف إرساؿ  -3
 هالية بقرار يصدر عىً. اإللكتركىي، كذلؾ كفقان لؤلصكؿ كاإلجراءات التي يحد دٌا كزير ال

     هف قبؿ الهكم ؼ أك هف ههثميً القاىكىييف. اإلقراريجب أف يكقع  -4
هع هراعاة األصكؿ الهحددة لمتصريح بكاسطة البريد االلكتركىي، ال يهكف لمهفكضية العاهة  -5

ٌذي  ( هف4)ح إال إذا كاف غير هقترف بالتكاقيع الكاردة في البىد لئليرادات  رفض استبلـ أم تصري
ال يؤثر عمى هكجب الهفكضية العاهة  عدـ تسديد قيهة الضريبة الهستحقة الهادة بصكرة صحيحة. إف

 .اإلقرارلئليرادات  استبلـ 
إف استبلـ الهفكضية العاهة لئليرادات إلقرار الهكمؼ ال يعىي الهصادقة عمى صحة هحتكياتً قبؿ -6

اد اإلقرار بشكؿ ىٍائي، كيجكز لمهفكضية قبكؿ أك رفض هركر الهٍمة الهحددة في ٌذا القاىكف العته
 أك تعديؿ هحتكيات اإلقرار حسب أحكاـ ٌذا القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات األخرل.

 

 (46)مادة 
 تمديد ميؿ تقديـ اإلقرارات

  راتاإلقراهدد هٍؿ تقديـ هع هراعاة أحكاـ ٌذا القاىكف كالقكاىيف التشريعات ذات العبلقة، يهكف أف ت -2
 أ ك/أك ب( هف ٌذا القاىكف . - 8( بىد )6حسب الهادة )

الهفكضية الدائرة الهختصة في هراجعة  إذا تقدـ هكمؼ بطمب لتهديد هٍمة هعيىة يتكجب عميً -3
ا بٍذا الشأف، ك العاهة   الدائرة الهختصة في يعتبر عدـ البت بالطمب هف قبؿلئليرادات لهعرفة قراٌر

، كفي جهيع األحكاؿ ال يقبؿ قرار كزير الهالية أك هف بهثابة رفض ضهىي داتلئليراالهفكضية العاهة 
 . بٍذا الهعىى أم هراجعةيفكضً 

تهديدٌا،  بعد اىتٍاء الهٍمة القاىكىية لتقديهٍا أك هٍمة قبكؿ اإلقراراتفي حاؿ التأخر في تقديـ  -4
 ٌذي الهٍؿ.اعتباران هف تاريخ اىتٍاء  اإلقراراتتسرم غراهة التأخير عف ٌذي 

، ال يمغي تهديد كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة القاىكفٌذا باستثىاء الحاالت التي يىص عميٍا  -5
 أك فرؽ العهمة   يكقؼ ٌذا التهديد سرياف الغراهات كالفكائد كأم فركؽ ارتباطهٍؿ الدفع كال اإلقرارهٍؿ 

 عف الهبالغ غير الهدفكعة.
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 (41)مادة 

 ت مف قبؿ المكّمؼتعديؿ اإلقرارا
ا  لئليراداتالذم تقدـ بً لمهفكضية العاهة  اإلقرارإذا اكتشؼ الهكم ؼ أف  -2 أك إحدل دكائٌر

يتضهف خطأن أك إغفاالن يىتج عىً دفع ضريبة إضافية، يحؽ لً أف يتقدـ بتصريح هعدؿ يبيف الهختصة 
ا في حاؿ تكجبٍا، عمى أف يتـ فيً الخطأ أك اإلغفاؿ الحاصؿ، كاف يسدد الضريبة الىاقصة كهمحقاتٍ

 . اإلقرارالتعديؿ بتاريخ سابؽ لتاريخ صدكر أهر هٍهة التدقيؽ عف الفترة الضريبية هكضكع 
الهعدؿ بهثابة  اإلقراراألساسي، يعتبر  اإلقرارضهف هٍمة  اإلقرارإذا قاـ الهكم ؼ بتقديـ تعديؿ  -3

 ة، في حاؿ تكجبٍا، أم غراهة تحقؽ.همحؽ لمتصريح األساسي، فبل يتكجب عف الضريبة اإلضافي
 اإلقرارهف تاريخ اىتٍاء هٍمة  األربعة أشٍرضهف هٍمة  اإلقرارإذا قاـ الهكم ؼ بتقديـ تعديؿ  -4

، فبل تتكجب أم اإلقراراتاألساسي بالىسبة لباقي  اإلقراريكهان هف تاريخ اىتٍاء هٍمة  41السىكم ك
%( هف 21ة )ريبة إضافية تتجاكز ىسبتٍا عشرة بالهئغراهة تحقؽ شرط أال يىتج عف ٌذا التعديؿ ض

هف ٌذا  (   ) ، كفي ٌذي الحالة  تفرض الغراهة الهىصكص عميٍا في الهادة قيهة الضريبة الهستحقة
 القاىكف.

بعد  ستحقةأدل إلى زيادة في الضريبة الهدفكعة عف الضريبة اله اإلقرارفي حاؿ حصكؿ خطأ في  -5
تقاص ٌذي الزيادة كأف يطمب  القاىكىيةهٍمة الف يقدـ تعديبلن لتصريحً ضهف التعديؿ، يحؽ لمهكم ؼ أ

شيكؿ(  26111ذي الزيادة شريطة أف ال تقؿ عف )استرداد ٌهف الضريبة التي ستستحؽ عميً أك 
 يكها ( تسعكف يكها . 1:خهسة عشرة ألؼ شيكؿ في حاؿ سبؽ أف سددٌا  خبلؿ هدة  أقصاٌا )

 
 (42)مادة 

 / طمب معمومات  لخارجيةالمصادقات ا
ا الهختصة لمهفكضية العاهة لئليرادات  يحؽ -2 حصؿ  ، أف تطمب هف أم شخصأك إحدل دكائٌر

، أف  إليً ٍا ك/أك قدهٍايقده ك/أك هف الهكم ؼك/أك بضائع أك خدهات ك/يحصؿ عمى أهكاؿ  ك/أك
كالهصادقة عميً هف ٌذا  يقدـ  ٌذا الشخص الهعمكهات التي تطمبٍا الهفكضية ، كيككف الطمب خطيان 

 الشخص خطيان خبلؿ أسبكعيف هف تاريخ استبلـ الطمب.   
( هف ٌذي الهادة الهسؤكلية القاىكىية عف صحة البياىات 2يتحهؿ الشخص الكارد ذكري في البىد ) -3

دة ً أحكاـ الهاكالهعمكهات الكاردة في هصادقتً ك/أك االهتىاع عف تقديـ الهعمكهات الهطمكبة تطبؽ عمي
 )  ( هف العقكبات.
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 (43)مادة 
 اإلقرار الضريبي )التقدير الذاتي(

 :كفقان ألحكاـ ٌذا القاىكف)التقدير الذاتي( الضريبي  يتضهف اإلقرار -2
عف في حساب الهكم ؼ لدل الهفكضية العاهة لئليرادات  ستحقةديد كتدكيف قيهة الضريبة الهتح -أ  

 ىكع ضريبة هعيف.فترة ضريبية هعيىة ك 
ص الهسؤكؿ باقتطاع الضريبة الهستحقة عمى ركاتب الهستخدهيف هف قياـ الهكم ؼ أك الشخ -ب 

 القاىكىية. اإلقرار عىٍا كتكريدٌا لمخزيىة ضهف الهٍمةكفقان لمقكاعد القاىكىية ك  ٍااحتسابالهصدر ك 
اضعة ك التصريح عف كافة  الىشاطات االقتصادية كالصفقات كهصادر الدخؿ الخاضعة كغير الخ -ج

 التىزيبلت كاإلعفاءات كالتبرعات عف فترة هالية هعيىة . 
، يككف الهكم ؼ الهكمؼ بالتقدير الذاتي لمضريبةفي الحاالت التي تمـز فيٍا القكاىيف الضريبية  -أ  -3

الحاجة إلى دكف لمخزيىة  اإلقرار عف الضريبة الهستحقة كتكريدٌاأك هقتطع الضريبة هسؤكالن عف 
 هف قبؿ الهفكضية العاهة لئليرادات .  ضريبي أك تقدير إصدار إعبلـ

تقكـ الهكمؼ بالتقدير الذاتي لمضريبة، أها في الحاالت التي لـ تمـز فيٍا القكاىيف الضريبية  -ب 
ا الهختصة بفرض الضريبة الهستحقة كفقان آللية تحدد الهفكضية العاهة لئليرادات  أك إحدل دكائٌر

 زير الهالية.صدر عف ك بهكجب تعميهات ت
الهكم فيف كفقان لؤلصكؿ الهحددة  إقراراتأف تقكـ بهراجعة كتدقيؽ  لئليراداتيحؽ لمهفكضية العاهة  -4

 التقاديرأك فرض ضريبة إضافية تصدر  اإلقرارفي ٌذا القاىكف، كفي حاؿ تبيف لٍا ها يكجب تعديؿ 
غ يتبميتـ كجكد أسباب لمتعديؿ، عدـ بهكجب إشعارات ضريبية ، كفي حاؿ  البلزهة كتبمغٍا لمهكم ؼ

بقبكؿ اإلقرار بهكجب إشعار، كاستبلـ اإلقرار ال يعىي قبكلً إال بعد اىقضاء الهٍمة القاىكىية  الهكم ؼ
 .حسب الهادة )  (

ا الهختصة:الضريبة هف قبؿ الهفكضية العاهة تقدير  هصادر -5    لئليرادات أك إحدل دكائٌر
 . كسجبلت الهكم ؼ راراتإقالهعمكهات الهستخرجة هف   -أ
 هف ٌذا القاىكف . 52ألحكاـ الهادة الهعمكهات الهتكفرة كفقا   -ب
 تجة عف التدقيؽ كالكشؼ الهيداىي .الهعمكهات الىا  -ج

 أية هعمكهة تحصؿ عميٍا الهفكضية العاهة لئليرادات .  -د
 يحؽ التقدير استىادان إلى الهظاٌر الخارجية الخاصة بالهكمؼ -ق
لئليرادات، يحؽ لمهفكضية العاهة مهفكضية العاهة ل اإلقرارات الضريبيةلـ يقدـ الهكم ؼ  إذا -6

ا الهختصة تقديري إداريا ، كتبميغ الهكمؼ بالتقدير بهكجب إشعار.  لئليرادات أك إحدل دكائٌر
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 (31)مادة 

 فترة التكميؼ بالضريبة / مرور الزمف عمى تدارؾ حقوؽ الخزينة
هسجميف ك/أك الهكمفيف الهسجميف غير الهمتزهيف بتقديـ اإلقرار الضريبي أك الكشؼ الهكمفيف غير ال 

ريان،  هع الدكرم ك/أك الهكمفيف الذيف قدهكا إقرار ضريبيان أك كشفان دكريان تضهف خمبلن أك اىحرافان جٌك
رادات أك إحدل لئلييحؽ لمهفكضية العاهة  ٌذا القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقةهراعاة أحكاـ 

ا الهختصة الرجكع في تقدير همفاتٍـ                       تسبؽ سىة أهر التدقيؽ سىكات  لسبع دكائٌر

  
 (41 )مادة 

 التدقيؽ المكتبي والميداني )التدقيؽ المستندي والعيني(
اـ هف اجؿ التثبت هف صحة تحقؽ كاستيفاء الضريبة، يحؽ لمهفكضية العاهة لئليرادات  القي -2

ا كفقان لهعايير  إقراراتكتدقيؽ  بهراجعة الهكم ؼ كأعهالً عمى أساس عيىات هف الهمفات يجرم اختياٌر
 اختيار تكضع لٍذي الغاية هف قبؿ الهفكضية الهذككرة كذلؾ ىتيجة لعهمية تحميؿ الهخاطر.

ى هجهؿ يحؽ لهكظفي الهفكضية العاهة لئليرادات الهختصة في إطار عهمية التدقيؽ الكشؼ عم -3
كالهستىدات الهحاسبية العائدة لمهكم ؼ، أك ألم  لدفاترالضريبي، كاالطبلع عمى ا اإلقرارعىاصر 

 شخص آخر لً عبلقة بً.
ك/أك ككيمً  الهختصة الدخكؿ إلى هركز عهؿ الهكم ؼ لئليراداتيحؽ لهكظفي الهفكضية العاهة  -4

 .ٍا كالتحفظ عميٍا هستىدات الهحاسبية  كتفتيشٍا كفحصكالكهحؿ حفظ الدفاتر 
يحؽ لهكظفي الهفكضية العاهة لئليرادات الهختصة القياـ بكافة اإلجراءات الهتعمقة بالجرد العيىي  -5

كهقارىتً بالجرد الهستىدم كاتخاذ اإلجراء البلـز عمى ضكء ذلؾ سكاء كاف ذلؾ بالتحرز عمى البضاعة 
ا القاىكف أك القكاىيف كالتشريعات ذات أك الدفاتر كالسجبلت أك أم إجراء قاىكىي حسب أحكاـ ٌذ

 العبلقة.
 (34)مادة 

 أمر ميمة بالتدقيؽ الضريبي
 عمى أهر هٍهة يصدر عف الجٍةيقكـ الهكظؼ الهختص بالتدقيؽ الضريبي لدل الهكم ؼ بىاءن 

 الهختصة.
 يجب أف يتضهف أهر الهٍهة الهعمكهات التالية:

 رقـ أهر الهٍهة كتاريخ تسجيمً. - أ
 الهكمؼ  بالتدقيؽ. اسـ الهكظؼ - ب
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 اسـ الهكم ؼ كعىكاىً كرقهً الضريبي. - ت

 أىكاع اإليرادات هكضكع التدقيؽ. - ث

 الجٍة الهختصة كالتكقيع. - ج
 (34)مادة 

 إبالغ المكّمؼ أمر ميمة التدقيؽ الضريبي
هف ٌذا  36إببلغ الهكم ؼ أهر الهٍهة كفقا ألحكاـ الهادة  لئليراداتعمى الهفكضية العاهة  -2

اريخ بدء عهمية التدقيؽ، كيشهؿ التبميغ تحديد السجبلت كالهستىدات الهحاسبية العائدة لمفترة القاىكف، كت
ا.  الضريبية هكضكع التدقيؽ كالتي يتكجب عمى الهكم ؼ إبراٌز

تكميؼ الهكظؼ بالكشؼ كالتحقؽ هف  يحؽ لمجٍة الهختصة في الهفكضية العاهة لئليرادات -3
ا هف العىاصر الهادية الهرتبطة لههارسة الىشاط تىفيذان ألهر السجبلت كالهستىدات الهحاسبية كغ يٌر

يعر ض  هٍهة خاص خطي ال يبمغ هسبقان لمهكم ؼ كذلؾ في حاؿ كاف لديٍا شككؾ جدية بأف إببلغً قد
عهمية التدقيؽ إلى الفشؿ شرط أف تككف ٌذي الشككؾ هرتكزة عمى هعمكهات هكثكقة كردت إلى 

 ، أك عمى سكابؽ الهكم ؼ هع ٌذي الهفكضية.الهفكضية العاهة لئليرادات
           

 (33)مادة 
 نطاؽ عممية التدقيؽ

 عمى الهكظؼ الهكمؼ بالتدقيؽ أف يبرز لمهكم ؼ عىد البدء بهٍهتً بطاقة الكظيفة كأهر الهٍهة.  -2
 ؼخبلؿ ساعات عهؿ الهكم  لمهكظؼ، ك  تجرم عهمية التدقيؽ هيداىيان خبلؿ ساعات الدكاـ الرسهي -3

 .بتكميؼ خطي هف الجٍة الهختصة
 ، غير أىً يهكف أف تتىاكؿ أيضان فتراتت الضريبية الهحددةعهمية التدقيؽ عمى الفتراتقتصر  -4

 الهختصة.  ضريبية أخرل بهكافقة الجٍة
ي سبع سىكات كتشهؿ  -5 تشهؿ عهمية التدقيؽ الفترات الضريبية التي لـ تسقط بعاهؿ هركر الزهف ٌك

الضريبية السابقة التي شهمٍا هركر الزهف كالتي تـ تدكيري إلى الفترة  الضريبية  هكضكع  عجز الفترات
أهر الهٍهة، كفي ٌذي الحالة يقتصر التدقيؽ عمى ها يتعمؽ بقبكؿ ٌذا العجز أك بتخفيض هقداري أك 

 إلغائً.
عمى جديدة تؤثر ال يهكف إعادة تدقيؽ فترة ضريبية هدققة سابقان إال في حالة كركد هعمكهات  - 6

 كضهف ىطاؽ ٌذي الهعمكهات فقط.  احتساب قيهة الضريبة الهستحقة
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 (45)مادة 
 حؽ الحصوؿ عمى المعمومات

هف اجؿ القياـ بعهمية التدقيؽ، أف تطمب خطيان كضهف إطار  يحؽ لمهفكضية العاهة لئليرادات -2
عمى  هف صحة الضريبة الهستحقة د التحقؽالقكاىيف كاألىظهة الىافذة هف أم شخص لديً هعمكهات تفي

 أم هكمؼ، إعطاءٌا الهعمكهات التي تحددٌا كذلؾ ضهف هٍمة تحددٌا الهفكضية.
كالهستىدات كيككف لٍا  الحصكؿ عمى صكر عف الدفاتريهكف لمهكظؼ الهكمؼ بعهمية التدقيؽ -3

كم ؼ عمى أىٍا هطابقة كاله تراف ٌذي الىسخ بتكقيع الهكظؼإقذات القكة الثبكتية لىسخٍا األصمية شرط 
 لؤلصؿ. 

يحؽ لً أف يطمب هف صاحب العبلقة أك ههف يهثمً الحضكر في أهاكف التدقيؽ كاإلجابة عمى  -4
األسئمة التي تطرح عميً هف أجؿ حسف تىفيذ الهٍهة كالقياـ بكؿ ها يكجبً التعاكف هع الهفكضية 

 العاهة لئليرادات
هكظفي لككة أك هحفكظة بطريقة إلكتركىية، يحؽ كالهستىدات ههس دفاترحاؿ كاىت ال في -5 

 الهعمكهاتك  برىاهج الهحاسبة الهحكسب عمى اإلطبلعطمب  الهختصةالهفكضية العاهة لئليرادات 
 الحصكؿ عمى ٌذي الهعمكهات بشكؿ هستىدات رقهية أك كرقية يهكف قراءتٍا.ك  فيً، الهسجمة

بة لها تحددي البىكد أعبلي هف ٌذي الهادة، في حاؿ تهىع الهكم ؼ أك أم شخص آخر عف االستجا -6
عرقمة  -92الهادة كالتشريعات ذات العبلقة. )بؽ العقكبات الكاردة  في ٌذا القاىكف كالقكاىيف تط

 .اإلجراءات 
 (46)مادة 

 نتائج التدقيؽ
 هف ٌذا القاىكف، يتكجب عمى الهفكضية العاهة لئليرادات أف تبم غ 40هع هراعاة أحكاـ الهادة  -2

كتعطيً هٍمة ثبلثيف يكهان إلبداء هبلحظاتً عميٍا، كذلؾ قبؿ إصدار ، الهكم ؼ الىتائج األكلية لمتدقيؽ
، كال يؤدم إعطاء الهٍمة الهذككرة إلى سقكط اإليرادات هكضكع ٌذي الىٍائيالضريبي  أهر التقدير

 بعاهؿ هركر الزهف. التقادير
كتية جديدة، يهكف لمهفكضية العاهة لئليرادات في حاؿ أبرز الهكم ؼ هعطيات أك هستىدات ثب -3

استىادان إلى ٌذي الهعطيات كالهستىدات بعد دراستٍا أف تعد ؿ في الىتائج األكلية لمتدقيؽ التي تككف قد 
  تكصمت إليٍا.

 الىٍائي في هٍمة أقصاٌا شٍر تبدأ هف تاريخ التقديرإلى إصدار  تعهد الهفكضية العاهة لئليرادات -4
اىقضاء  عىدهبلحظات الهكم ؼ أك هف تاريخ إفادة الهكم ؼ بعدـ كجكد أم هبلحظات لديً أك  استبلهٍا
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كال تؤدم ٌذي الهٍمة اإلضافية إلى سقكط الهٍمة الهىصكص عميٍا في البىد األكؿ هف ٌذي الهادة، 
   بعاهؿ هركر الزهف. التقاديراإليرادات هكضكع ٌذي 

، كفي حاؿ أدل ٌذا التدقيؽ إلى  ضريبي شعارية لمتدقيؽ بهكجب إيتـ إببلغ الهكم ؼ الىتيجة الىٍائ -5
 هقدار ٌذي التعديبلت كأسبابٍا اإلشعار تعديبلت ضريبية، تبيف الهفكضية العاهة لئليرادات  في ٌذا 

 . هع حؽ الهكمؼ باالعتراض خبلؿ ثبلثيف يكها هف تاريخ تبميغً اإلشعار 
تعميهات بهكجب قرار عف كزير الهالية.)ٌذي الهادة بحاجة لغاية تطبيؽ إحكاـ ٌذي الهادة تصدر  -6

 إلى استكهاؿ  قضائي( .
 (31)مادة 

 مضموف اإلشعار الضريبي
 الضريبي ها يمي: اإلشعاريتضهف 

 اإلشعاررقـ كتاريخ  .2

 اسـ الهكم ؼ كعىكاىً. .3
 رقهً الضريبي. .4
 لٍا . ةالهبالغ الخاضعة لمضريبة هع تحديد الفترات الضريبية العائد .5

 .التقديرسباب أ .6

 .ريبة كالفكائد كالغراهات كأية فركقات هالية هستحقةقيهة الض .7
 تحديد الهٍمة القاىكىية لتسديد الهبالغ الهستحقة. .8

 عتراض.ة القاىكىية لبلهٍمتحديد ال .9

    الجٍة الهختصة. تكقيع  .:
 (32)مادة 

 عبء اإلثبات
 كيقع ٌذا العبء عمىلهكم ؼ، عمى اأك الكشؼ الدكرم يقع عبء إثبات صحة اإلقرار الضريبي  

ا الهختصة  لئليراداتالهفكضية العاهة  اإلضافية في حاؿ  التقاديرصحة إلثبات  أك إحدل دكائٌر
 .اإلقرار أك الكشؼأجرت تعديبلت عمى 

 (33)مادة 
 ميؿ تسديد الضريبة

 سديدٌا.يحدد القاىكف الخاص بكؿ ضريبة هٍمة ت( هف ٌذا القاىكف 6هع هراعاة أحكاـ الهادة )  
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 (11)مادة 
 الرديات  الضريبية

ها لـ يىص ٌذا القاىكف أك قكاىيف فكعة عف قيهة الضريبة الهستحقة إذا زادت قيهة الضريبة الهد -2
مة ألجؿ تقاص أخرل عمى خبلؼ ذلؾ، يحؽ لمهفكضية العاهة لئليرادات أف تستعهؿ الزيادة الحاص

 .ل، عمى أف تبمغً بذلؾعمى الهكم ؼ هف ضرائب أخر  الهبالغ الهستحقة
 يكهان هف تاريخ تقديـ طمب االسترداد تسعيفُيرد إلى الهكم ؼ الرصيد الهتبقي هف الزيادة ضهف هٍمة 

 .شيكؿ )خهسة عشرة ألؼ شيكؿ( 26111شريطة أف ال يقؿ الهبمغ عف 
الضرائب التي تـ ردٌا لمهكمؼ أك اعتهادٌا كرصيد إعادة أك تقاصٍا هف بقية إذا كاىت الضريبة  -3

، أك هعدؿ هف قبؿ الهفكضية العاهة لئليرادات  الهستحقة عمى الهكمؼ ىاتجة عف قرار خاطئ أك همغىن
ا الهختصة هف قبؿ الهفكضية  ر قضائي، أك في حاؿ حصكؿ خطأ ها، أك بهكجب قراأك إحدل دكائٌر

بب يبطؿ ٌذا أك بسبب هعمكهات أك تصريحات غير صحيحة قدهٍا الهكمؼ أك أم سالعاهة لئليرادات 
االسترداد، فإىً يتكجب عمى الهكمؼ إعادة دفع ٌذي القيهة كتحتسب عىدٌا الفائدة كأم فركقات هالية 

 أخرل هف اليـك الذم  ردت فيً لمهكمؼ ٌذي الضريبة.
 

 (15)مادة 
 غرامة التأخير في تسديد الضريبة

الهٍؿ القاىكىية أك عىد عف فترة ضريبية هعيىة ضهف  ي حاؿ عدـ تسديد الضريبة الهستحقةف -2
اهة تأخير في كجكد ىقص في الضريبة الهسددة، يضاؼ إلى الضريبة غير الهسددة أك الىاقصة غر 

لمضرائب التي يتـ اقتطاعٍا هف هقدار الضريبة غير الهسددة ككذلؾ بالىسبة  % شٍريان 3بهعدؿ  الدفع 
 لشٍر شٍران كاهبلن.يعتبر كسر اسبة لمضريبة عمى القيهة الهضافة كبالى الهصدر هف
 :تسرم غراهة التأخير -3
أك  الذاتي بالضريبة كفي الحاالت التي تكمؼ فيٍا الهفكضية العاهة لئليرادات التقديرفي حاالت -أ

ا الهختصة زيادة في هبمغ الضريبة  هف تاريخ اىتٍاء هٍمة الدفع األساسية. اعتبار إحدل دكائٌر
هف  اعتباريعتد لمغراهة  ي بالضريبةالذات التقديرىيف الضريبية في الحاالت التي لـ تمـز فيٍا القكا-ب

 تاريخ اىتٍاء الهٍمة الهحددة لمدفع.
 (14)مادة 

 طرؽ تسديد الضريبة
بكسائؿ  الضريبة بدفع الهبمغ الهستحؽها لـ يىص ٌذا القاىكف عمى خبلؼ ذلؾ، يجب أف تسدد  -2

جراءات تحدد بتعميهاتهختمفة، كذلؾ ك   تصدر عف كزير الهالية.   فقان ألصكؿ كا 
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الهعتهدة هف قبؿ  تؤدل اإليرادات لدل أم هف الهصارؼ الخاصة أك فركعٍا العاهمة في فمسطيف -3
 الهفكضية العاهة لئليرادات.

 (14)مادة 
 تاريخ الدفع

تعتبر الضريبة هدفكعة في اليـك الذم يتـ فيً تسديد قيهتٍا هف قبؿ الهكم ؼ أك الهقتطع سكاء إلى  -2
 الذم يتكلى قبضٍا لحساب الخزيىة. لخزيىة، أك إلى الهرجعا
 .أك تحصيؿ الشيؾ بتاريخ الدفع الىقدم يعتبر الدفع حاصبلن   -3
 

 (13)مادة 
 توزيع المبالغ المدفوعة

في ٌذي عميً، كيجب عمى الهكم ؼ  الهستحقة لمهكم ؼ تأدية هبالغ عمى حساب اإليرادات يحؽ-2
 كالفترة الضريبية التي تعكد لٍا. الهستحقةتحديد ىكع الضريبة  الحالة

 . بهكجب قرار يصدر عف كزير الهالية تطبيؽ ٌذي الفقرةل  ُتحدد تعميهات
، يكزع ٌذا الهبمغ كفؽ تسديد كاهؿ قيهة الضريبة الهستحقةفي حاؿ كاف الهبمغ الهدفكع غير كاؼ  ل-3

 التسمسؿ التالي:
 .الفائدة - أ
 .حاؿ كجكدٌا فيغراهة التأخير في دفع الضريبة  - ب

 .في حاؿ كجكدٌافركؽ االرتباط  - ت

 الضريبة. - ث
 (11)مادة 

 االمتياز العاـ لمخزينة
ألحكاـ ٌذا القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات تىفيذان  ى الهكم ؼعم الهستحقة هف أجؿ تحصيؿ اإليرادات -2

 كلة كغير الهىقكلة.، تتهتع الخزيىة باهتياز عاـ هف الدرجة األكلى عمى جهيع أهكالً الهىقذات العبلقة
 ف كفقان ألحكاـ ٌذا القاىكفسؤكلك يطاؿ االهتياز العاـ أيضا أهكاؿ األشخاص الذيف يعتبركف ه -3

 . كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة
 لبلهتياز العاـ لمخزيىة أكلكية عمى االهتيازات الخاصة كالعاهة األخرل. -4
كىة باألكلكية عمى اهتياز الهك تتهتع األهكاؿ غير الهىقكلة الهؤهىة  -5 كىة كاألهكاؿ الهىقكلة الهٌر ٌر

 تسجيمٍا أك إيداعٍا هثبتان بتاريخ صحيح سابؽ لتاريخ تسجيؿ اهتياز الخزيىة. كاف الخزيىة هتى 
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في /أك ك عاـ لمخزيىة في السجؿ العقارم لمهكمؼاالهتياز ال لمهفكضية العاهة لئليرادات تسجيؿ -6
التي تقكـ هقاهٍا كذلؾ عىد تكجيً اإلىذار بالدفع إلى الهكم ؼ الهىصكص  السجبلت الرسهية الهختصة

اعتباران هف تاريخ تسجيؿ بكجً الغير ٌذا االهتياز هفعكؿ ، كيسرم هف ٌذا القاىكف 67عميً في الهادة 
 اإلشارة الهذككرة.

 يسرم اهتياز الخزيىة أيضان في حالة الصمح االحتياطي أك اإلفبلس. -7
 

 (16)مادة 
 اإلنذار بالدفع

عميً ضهف الهٍؿ القاىكىية، عمى الهفكضية  عف تأدية الضريبة الهستحقة عىد تخمؼ الهكم ؼ -2
ا الهختصةالعاهة لئليراد أف تكجً إليً إىذاران شخصيان هع إشعار باالستبلـ تدعكي  ات أك إحدل دكائٌر

في التبميغ أحكاـ  أف يراعى اريخ إببلغً اإلشعار عمىفيً إلى تأدية الضريبة ضهف هٍمة شٍر هف ت
 هف ٌذا القاىكف. 36ك  35الهادتيف 

الفترات  فركؽ االرتباط، ،ىذار ىكع الضريبة الهستحقة، الغراهات، الفكائديجب أف يتضهف اإل -3
الضريبية العائدة لٍا، هٍؿ الدفع، ككذلؾ تدابير التحصيؿ التي يهكف المجكء إليٍا في حاؿ عدـ 

      التسديد.
 الخامسالفصؿ 

 ( ) المقترحػػػػػػة (11مادة )
 العقوبات

بالحبس هدي ال تزيد عف سىة أك  يعاقب دكف ها حاجة إلى إخطار الهكم ؼ لتصحيح تصريحً،
 العقكبتيف هعا: بكمتيحسب تفاصيؿ ٌذي الهادة أك  العقكبات الهالية لكؿ هخالفة

    هباشرة بالضريبة:ضريبي ك/أك لً عبلقة هباشرة أك غير  بهستىدعىد حصكؿ هخالفة  - أ
 يتـ استيفاء الفرؽ الضريبي الىاتج عف ٌذي الهخالفة.-2

 . أك خهسهائة شيكؿ أيٍها أكبر % هف ٌذا الفرؽ الضريبي21يتـ استيفاء غراهة بىسبة -3

% شٍريان  هف ٌذا الفرؽ عف كؿ شٍر تأخير بها ال يزيد تراكـ ٌذي 3يتـ استيفاء فائدة بىسبة -4
لفرؽ الضريبي كيعتد بداية التاريخ الحتساب الفائدة هىذ الشٍر الذم تهت فيً ٌذي الفائدة عف أصؿ ا

 الهخالفة.
ػػا الهختصػػة  لػػدل الهفكضػػية العاهػػة لئليػػرادات التخمػػؼ عػػف تقػػديـ  طمػػب التسػػجيؿ-ب أك إحػػدل دكائٌر

         حسب أحكاـ ٌذا القاىكف: ضهف الهٍؿ القاىكىية
 ( هف ٌذا القاىكف.51فترة عدـ التسجيؿ حسب الهادة )يتـ استيفاء الضريبة الهستحقة عف -2
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( هف ٌذي الهادة أك ألؼ 2% هف قيهة الضريبة الهحتسبة في البىد )ب/21يتـ استيفاء غراهة بىسبة -3
 شيكؿ أيٍها أكبر. 

( هف ٌذا القاىكف ال يتـ االعتراؼ بأم خسائر هحققة أك رصيد إعادة عف الفترة 51استىادان لمهادة )-4
عهالهستخدهيف  ىكىية كيتـ إلغائٍا كتصفير الرصيد كيستكفى هجهكع االقتطاعات الهستحقة عمىالقا

 الفترة بأثر رجعي كغراهة ال تقؿ عف خهسهائة شيكؿ.هذي
ا الهختصة  كؿ شخص لـ يبمغ الهفكضية العاهة لئليرادات-ح عف أم تعديؿ أك إحدل دكائٌر

لعهؿ، يغـر بها ال يقؿ عف خهسهائة شيكؿ إضافة إلى الهتعمقة بىشاطً أك تكقفً عف ا بالهعمكهات
% شٍريان عف ٌذا الفرؽ الضريبي اعتبار هف الشٍر 3استيفاء أم ضرائب  بسبب عدـ التبميغ، كفائدة 

  ٌذا الفرؽ .الذم أخفيت فيً الهعمكهة بها ال يزيد تراكهٍا عف أصؿ 
ىكف، غراهة ال تقؿ عف هئتي اإلقرار الضريبي الهىصكص عميً حسب القالـ يقدـ شخص كؿ -خ

% هف ٌذي الضريبة عف كؿ شٍر تأخير بها ال يزيد 3الهستحقة كفائدة الضريبة شيكؿ إضافة إلى 
 تراكهٍا عف أصؿ ٌذي الضريبة

كؿ شخص أخفى بياىات هتعمقة بالصفقات أك الهشتريات أك عدد الهستخدهيف أك االقتطاعات أك -د
 لضريبة الهستحقة لمهرة األكلى:أم بياىات أدت إلى التٍرب هف دفع ا

 يستكفى ضعفي الضريبة الهىكم التٍرب هىٍا.-2

 % هف هجهكع الصفقات لمفترة التي حصؿ فيٍا التٍرب.2غراهة -3

يزيد تراكهٍا عف % شٍريان عف الضريبة الهىكم التٍرب هىٍا عف كؿ شٍر تأخير بها ال 3فائدة -4
 أصؿ ٌذا الهبمغ.

اردة في ٌذي الهادة بىد )ق( يضاؼ إلى العقكبات الكاردة أعبلي عدـ إذا تكررت الهخالفة الك -5
 االعتراؼ بالهدخبلت لمفترة الهالية التي تـ فيٍا التٍرب.

أك تـ ضبط بضاعة بدكف هستىد ضريبي هتى كاف ذلؾ إلزاهيان كؿ شخص لـ  يصدر فاتكرة قاىكىية -6
 قاىكىي:

ا  يغـر بأربعة أضعاؼ الضريبة الهضافة الهقدرة-2 هف قبؿ الهفكضية العاهة لئليرادات أك إحدل دكائٌر
 الهختصة.

/ك هف ٌذي الهادة كاستيفاء 2التحرز عمى البضاعة الهضبكطة لحيف دفع الغراهة الكاردة في البىد -3
 كاهؿ التكاليؼ الخاصة بٍذا التحرز.

 تطبيؽ قاىكف تحصيؿ األهكاؿ األهيرية إذا لـ يتـ الدفع.-4
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في القاىكف أك الهحاسبية الهىصكص عميٍا  سجبلتكالشخص لـ يهسؾ الدفاتر  تفرض عمى كؿ  -ز 
ا لمجٍة الضريبية  القكاىيف كالتشريعات  ذات العبلقة أك لـ يحتفظ بٍا الهدة القاىكىية أك اهتىع عف إبراٌز

االهختصة   لضريبة الهستحقة.هف ا %21غراهة قدٌر
ا الهختصة لئليرادات يحكؿ دكف تهكيف الهفكضية العاهة عمى كؿ شخص -ح  هف  أك إحدل دكائٌر

      القاىكىية غراهة ال تقؿ عف ألؼ شيكؿ.جراءات اإلالقياـ بتىفيذ 
ا الهختصة يصدر فاتكرة كؿ شخص غير هسجؿ لدل  -ط الهفكضية العاهة لئليرادات أك إحدل دكائٌر

 (.68عف غير حؽ، يعاقب بكافة الغراهات الكاردة في ٌذي الهادة )
الهسؤكلية هف كاف هديران تىفيذيان أك هاليان، سكرتيران، أهيىان لمصىدكؽ، شريكان ىشطان، هحاسبان  يتحهؿ -م

داخميان، هحاسبان خارجيان، هاسكان لمحسابات، هديران لمحسابات، أك كؿ هكظؼ هسؤكؿ آخر، أك الهفكض 
ى بياىات هالية غير أك الهدقؽ القاىكىي، كثبتت عبلقتً بإصدار البياىات الهالية أك الهصادقة عم

هطابقة لمكاقع أك تخالؼ إحكاـ ٌذا القاىكف أك القكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة أك الهبادئ الهحاسبية 
، سكاء كاف ٍا أك هعايير التدقيؽ الهتعارؼ عميٍا أك األىظهة كالتعميهات ذات العبلقةالهتعارؼ عمي

كفي ٌذي الحالة يعاقب بىفس عقكبة ذلؾ ىاتج عف خطا هقصكد أك عهؿ جرهي أك إٌهاؿ جسيـ 
 الهكمؼ بالضريبة حسبها كرد في بىكد ٌذي الهادة.

فرض العقكبات الهشار إليٍا في ٌذي الهادة ال يعفي الشخص هف هسؤكلية دفع الضريبة  -ؾ 
 كالغراهات  كالفكائد ككافة الفرك قات الهالية األخرل.

رم الهصالحة عف أم فعؿ ارتكب  خبلفا يجكز لهفكض عاـ اإليرادات أك هف يفكضً أف يج -ؿ
ألحكاـ ٌذي الهادة كيجكز لً قبؿ صدكر الحكـ أف يكقؼ أم اجراء هتخذ كاف يجرم أية هصالحة 
بشأىٍا كفقا لمهبالغ التي يحددٌا، ككذلؾ يستطيع تخفيض الغراهة الهستحقة بكتاب هبرر هف الهكمؼ.

 
 (12 ) مادة

 زواؿ مسؤولية المكّمؼ
ية الهكم ؼ عف الهخالفات الضريبية الحاصمة بسبب قكة قاٌرة أك ظركؼ استثىائية عف تزكؿ هسؤكل -2

الفترة الضريبية التي حصؿ خبللٍا سبب القكة القاٌرة، كذلؾ بالىسبة لمغراهات الهتعمقة بالهخالفات 
 التالية: 

 لئليرادات هباشرة العهؿ كطمبات التسجيؿ إلى الهفكضية العاهة  إقراراتالتأخير في تقديـ  -أ
      عدـ إبراز السجبلت القاىكىية كالهستىدات الثبكتية.  -ب

 السىكية ضهف الهٍؿ القاىكىية. اإلقراراتعدـ تأدية اإليرادات كعدـ تقديـ البياىات الدكرية ك  -ج
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يتكجب عمى الهكم ؼ، لبلستفادة هف أحكاـ البىد األكؿ هف ٌذي الهادة، إببلغ الهفكضية العاهة  -3
ا الهختصةدات لئليرا بحالة القكة القاٌرة أك الظركؼ االستثىائية ضهف هٍمة شٍر كاحد  أك إحدل دكائٌر

هف تاريخ حصكلٍا، شرط إثباتٍا بهستىدات صادرة عف جٍات رسهية، كها يتكجب عميً أيضان الهبادرة 
أدية القاىكىية كت اإلقراراتإلى تصحيح كضعً الضريبي عف طريؽ إعادة تككيف سجبلتً كتقديـ 

اإليرادات كالرسكـ الهتكجبة عميً خبلؿ هٍمة شٍريف هف تاريخ زكاؿ القكة القاٌرة أك الظركؼ 
  االستثىائية. 

 (13)مادة 
 الغرامة عمى فرؽ الضريبة

ا في ٌذا  عىد حصكؿ هخالفة تتىاكؿ هستىدان أك عدة هستىدات هشتركة بيف عدة ضرائب لـ يرد ذكٌر
تطبيؽ ٌذي الهادة بقرار يصدر عف  عمى فرؽ الضريبة، كتحدد تعميهاتعمى ، تىفذ الغراهة األالقاىكف

 كزير الهالية. 
 (61)مادة 

 المخالفات المالية الجزائية
ت الهالية الجزائية تبلحؽ الهخالفاهع هراعاة أحكاـ ٌذا القاىكف كالقكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة ،  
الهفكضية العاهة لئليرادات أك إحدل ىاءن عمى طمب فرض العقكبات الهتكجبة عميٍا هف قبؿ الهحاكـ بب

ا الهختصة .  دكائٌر
 الفصؿ السادس

 أحكاـ انتقالية وختامية
 (65)مادة 

 لوائح تطبيؽ القانوف
يصدر هجمس الكزراء األىظهة كالمكائح البلزهة لتىفيذ أحكاـ ٌذا القرار بقاىكف بىاءان عمى تىسيب هف  

 كزير الهالية .
 (64)مادة 

 نفاذ القانوف تاريخ
 .2/2/3125كيطب ؽ ابتداءن هف يسرل ٌذا القاىكف بعد ىشري في الجريدة الرسهية  -2
 يمغى كؿ ها يتعارض هع ٌذا القاىكف هف القكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة. -3
يطبؽ هف القكاىيف كالتشريعات ذات العبلقة ها لـ يرد ذكري في ٌذا القاىكف. -4
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 ية ومياـ دوائر المفوضية العامة لإليرادات ىيكم:  5ممحؽ رقـ 
 

تـ العهؿ عمى بىاء الٍيكؿ التىظيهي لدكائر الهفكضية العاهة لئليرادات بىاء عمى الهٍاـ كالكظائؼ 
التي حددٌا القاىكف الضريبي الفمسطيىي، بحيث تتككف هف دكائر كأقساـ تخدـ الىظاـ الضريبي في 

عادة ٌيكمة لدكائر أخرل بها يخدـ هصمحةفمسطيف، حيث تـ إضافة دكائر جديدة   .العهؿ الضريبي كا 
 

حددت اإلدارة الضريبية غايات أساسية تـ االعتهاد عميٍا في بىاء الدكائر الضريبية ، أها الغاية األكلى 
. كأها الغاية الثاىية فتتهثؿ في زيادة عهمية ظاٌرة التٍرب الضريبي في فمسطيف فكاىت في الحد هف

 بائية.التحصيؿ الج
 

ي: هفكض عاـ اإليرادات، دائرة  يتككف الٍيكؿ التىظيهي لئلدارة الضريبية هف سبع دكائر رئيسية ٌك
كالضريبية، دائرة الشؤكف القاىكىية، اإلدارة  ةتطكير السياسات كالتخطيط، هىسؽ الضابطة الجهركي

عات، كهف ٌذي الدكائر يكجد العاهة لمجهارؾ كالبتركؿ، اإلدارة العاهة لضريبة األهبلؾ، دائرة الهىاز 
ذي الدكائر كهٍاهٍا عمى الىحك التالي:  دكائر تعهؿ عمى تىفيذ هٍاـ كؿ دائرة ، ٌك

 
 مفوض عاـ اإليرادات

ع كفاءة ىظاـ الضرائب لتحقيؽ ٌدؼ رفيرادات تـ عهؿ استراتيجية لدكائر لمهفكضية العاهة لئل
ؿ بيف الهؤسسات، كتحقيؽ كالتكاه االلتزاـهف خبلؿ استحداث هىٍجية تستىد إلى إدارة كالهكظفيف 
 اءات ػػكفػاظ عمى الػػحفػكافز هبىي عمى األداء كالػػظاـ حػالى ى باإلضافةهؿ، ػػمية في العػػكالفاعالشػػفافية 

شكاؿ الفساد الهالي كاإلدارم، باإلضافة إلى التركيز عمى تقديـ الخدهة كالخبرات الىكعية، كهكافحة أ
 فة ههكىة، كتحقيؽ العدالة الضريبية بيف أفراد الهجتهع، كفيها يمي بياف ٌذي الدكائر: لمهكاطف بأقؿ تكم

 
 دائرة تطوير السياسات والتخطيط 

دارة  تقـك دائرة تطكير السياسات كالتخطيط بعدة هٍاـ هىٍا اإلشراؼ عمى سمككيات هكظفي الدائرة، كا 
ؿ تحسيف الكفاءة، كالعهؿ عمى تطكير الكفاءات عهمية تقييـ كتطكير براهج السياسات  التشغيمية هف أج

 يمية إلى ػاسات التشغػكؿ السيػقديـ االستشارة حػراهج كالتدريبات، كتػكذلؾ هف خبلؿ الب ،رديةػكالقدرات الف
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هفكض عاـ االيرادات، كالقياـ بأم هٍاـ يطمبٍا هفكض عاـ اإليرادات. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية 
 (2013 العاهة لئليرادات،

 
 منسؽ الضابطة الجمركية والضريبية

قساـ، كتطكير الىهكذج الخاص شراؼ عمى أداء هكظفي األيقـك هىسؽ دائرة الضابطة الجهركية باإل
بية، كتطكير استراتيجيات كخطط أعهاؿ التحرم كالتحقؽ كالهكافحة يبالضابطة الجهركية كالضر 

عمى فعالية  الطبلعًىية، كرفع تقارير لمهدير العاـ الهتعمقة باإليرادات، كالحفاظ عمى الكفاءة الهٍ
 (2013العهؿ. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

 
 دائرة الشؤوف القانونية 

تقـك دائرة الشؤكف القاىكىية باإلشراؼ عمى أداء الهكظفيف في الدائرة، كاإلسٍاـ في تطكير التشريعات  
تحصيؿ األهكاؿ العاهة، كتطكير الكفاءات الهٍىية هف خبلؿ براهج لصقؿ  كالمكائح الضريبية، كهتابعة

 (2013الهٍارات. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
    

  اإلدارة العامة لمجمارؾ والبتروؿ
البراهج كتطكير كتىفيذ  ،تقكـ اإلدارة العاهة لمجهارؾ كالبتركؿ باإلشراؼ عمى أداء كهٍاـ هكظفي الدائرة

كهتابعة كتىفيذ كتطكير الهبيعات كالهشتريات لهشتقات البتركؿ ككذلؾ الهخازف، كاإلسٍاـ في هتطمبات 
تحميؿ كتطكير ىظاـ إدارة اإليرادات، كتحديد الفجكات في الهٍارات فيها يتعمؽ بتىفيذ البراهج كذلؾ هف 

 (2013يرادات، أجؿ هعالجة الفجكات. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئل
 

 اإلدارة العامة لضريبة االمالؾ 
تقـك اإلدارة العاهة لضريبة االهبلؾ باإلشراؼ عمى أداء كهٍاـ هكظفي الدائرة كالعهؿ عمى تطكر 

كالهساٌهة في  ،إجراءات اإلدارة العاهة لضريبة االهبلؾ، كهتابعة تىفيذ كتطكير القكاىيف كاألىظهة
رادات كتحديد الفجكات في الهٍارات فيها يتعمؽ بتىفيذ البراهج كهعالجة هتطمبات تطكير ىظاـ إدارة اإلي

 (   2013الفجكات. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

 
 دائرة المنازعات

تقكـ دائرة الهىازعات بتطكير إجراءات استئىاؼ فعالة خاصة بالىزاعات، كتقديـ االستشارة الفىية 
 ايا ػثيؿ الحككهة في القضػراءات الىزاعات في الهحاكـ كتهػدة، كهتابعة إجػضايا الهعقكاإلدارية حكؿ الق



  

125 

 

 
الضريبية، كاالطبلع عمى القضايا كالهخاطر كاألهكر التي تتطمب ىشر الكعي بيف الهكاطىيف كتدريب 

 (  2013الهكظفيف. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
  

 عممياتاإلدارة العامة لم
تعهؿ اإلدارة العاهة لمعهميات عمى اإلشراؼ عمى أداء الهكظفيف في قسـ التىسيؽ في دائرة التىسيؽ 
لدكائر الهحافظات، كهساعدة هديرم دكائر الهحافظات في الحصكؿ عمى الهكارد الهطمكبة كصكال إلى 

بتدريب الهكظفيف هف أجؿ  تحقيؽ األٌداؼ كهتابعة الهشتريات، كالتىسيؽ هع دائرة التدريب فيها يتعمؽ
 (2013الهحافظة عمى الكفاءة الهٍىية. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

    
 دائرة كبار المكمفيف

تقكـ دائرة كبار الهكمفيف باإلشراؼ عمى أداء رؤساء أقساـ كهكظفي الدائرة، كالتعاكف هع هديرم الدكائر 
اف إدارة سميهة، كهعالجة بياىات الضرائب، كتطكير دليؿ اإلجراءات لتىفيذ القكاىيف كاألىظهة لضه

بشكؿ دائـ كالعهؿ عمى تدريب هكظفي الدائرة عمى  كتحديثًلجهيع هكظفي دائرة كبار الهكمفيف 
سيؽ هع دائرة التدريب فيها يتعمؽ بتدريب ىكالت ،إجراءات كهعالجة الضرائب كحسابات اإليرادات

 ( 2013الكفاءة الهٍىية. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، الهكظفيف، كالحفاظ عمى 
 

 دائرة تنسيؽ دوائر المحافظات والمعابر

تقكـ دائرة تىسيؽ دكائر الهحافظات كالهعابر عمى ادارة العهؿ كالتعاكف هع هديرم دكائر الهحافظات 
ؽ يكاإلشراؼ عمى أداء هكظفي دائرة التىسكالهعابر لضهاف إدارة ىتائج الخطط االستراتيجية بفعالية، 

)الخطة ريب فيها يتعمؽ بتدريب الهكظفيف. لدكائر الهحافظات كالهعابر، كالتىسيؽ هع دائرة التد
    ( 2013االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

 
 دائرة المقاصة

ة اإليرادات، كاإلشراؼ تسٍـ دائرة الهقاصة في تطكير ىهكذج الهقاصة كذلؾ ضهف تطكر ىظاـ إدار 
عمى أداء رؤساء كهكظفي أقساـ الهقاصة، كالحفاظ عمى الكفاءة الهٍىية. )الخطة االستراتيجية 

 (2013لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
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 دائرة االعفاءات

الدكائر  تقكـ دائرة االعفاءات باإلشراؼ عمى أداء رؤساء أقساـ كهكظفي الدائرة، كالتعاكف هع هديرم
سيؽ هع دائرة التدريب فيها يتعمؽ بتدريب ى، كالتلئلعفاءاتىظهة لضهاف إدارة سميهة فيذ القكاىيف كاأللتى

 (2013الهكظفيف، كالحفاظ عمى الكفاءة الهٍىية. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
 

 دوائر اإليرادات في المحافظات
راؼ عمى سمكؾ كأداء الهكظفيف في قسـ الخدهات الهساىدة، تقـك دكائر اإليرادات في الهحافظات باإلش

كالهساٌهة في تحميؿ هتطمبات تطكير ىظاـ إدارة اإليرادات، كتطكير الكفاءات الهٍىية هف خبلؿ 
 (2013حضكر البراهج الهىاسبة. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

 
 اإلدارة العامة لخدمات التقدير

يرادات تككف هف تطكير استراتيجيات كخطط التقدير الضريبي لدل الهفكضية العاهة لئلإف عهمية 
دارة العاهة لخدهات التقدير، كذلؾ بدعـ أعهاؿ التقدير في دكائر العهميات لتطبيؽ التقدير خبلؿ اإل

ستراتيجية الذاتي، كها كتقكـ اإلدارة بىشر الكعي العاـ فيها يتعمؽ بقضايا الىظاـ الضريبي. )الخطة اال
 (2013لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

 
 دائرة خدمات المكمفيف 

يتـ تطبيؽ إجراءات هكحدة في دائرة خدهات الهكمفيف لهساعدة الهكمفيف كتسجيمٍـ بالتىسيؽ هع 
خدهات هساىدة الهكمفيف في اإلدارة العاهة، كالعهؿ عمى تطكير براهج تكعكية لمهكمفيف هف خبلؿ 

كتخصيص الهصادر هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ كرصد الهخرجات. )الخطة االستراتيجية  اإلدارة الفعالة
 (2013لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

 
 دائرة خدمات التقدير الذاتي

تعهؿ دائرة خدهات التقدير الذاتي عمى هراقبة سمكؾ كأداء هكظفي الدائرة، كالهساٌهة في تحميؿ ىهاذج 
ات، كالتىسيؽ هع قسـ التدريب لجدكلة تقديـ التدريب لدكائر العهميات هف التقدير في ىظاـ إدارة اإليراد

 (   2013أجؿ تطكير كالحفاظ عمى الكفاءات الهٍىية. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
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 دائرة خدمات التوعية

هع الهقر الرئيسي لمتعميـ  تعهؿ دائرة خدهات التكعية عمى هراقبة أداء الهكظفيف في الدائرة، كالتىسيؽ
جراء البحكث في هستكل الكعي العاـ بقضايا  كالتكعية في كضع براهج كخطط لتكعية لمهكمفيف، كا 
كبراهج اإليرادات، كالعهؿ عمى تطكير الكفاءات الهٍىية هف خبلؿ حضكر براهج التىهية الهىاسبة 

 (2013يرادات، لمهٍارات الهٍىية. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئل
 

 دائرة خدمات التسجيؿ

تقـك دائرة خدهات التسجيؿ بالعهؿ التعاكىي هع هديرم دكائر العهميات كدائرة تكىكلكجيا الهعمكهات 
لضهاف الكصكؿ لسجؿ الهكمفيف كالذم يعكس الكاقع، كالعهؿ  الدائـ هع جهيع الجٍات التي تهتمؾ 

هثؿ الٍيئات الهحمية كسمطة الىقد كهىظهي القطاعات  البياىات الهتعمقة بالهكمفيف لمكصكؿ إليٍا،
االقتصادية، كتطكير الكفاءات الهٍىية هف خبلؿ حضكر براهج التىهية الهىاسبة. )الخطة االستراتيجية 

 ( 2013لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
 

 اإلدارة العامة لاللتزاـ

ي لدائرة كبار الهكمفيف كالهحافظات هف خبلؿ تقكـ اإلدارة العاهة لبللتزاـ بدعـ أىشطة االلتزاـ الضريب
عرض اإلجراءات كالتدريب كاإلرشاد، ككضع إطار عهؿ الستراتيجية الهٍاـ الهتعمقة بالتدقيؽ كتقييـ 

كتحديد جهيع  ،الهخاطر كالتفتيش، كالعهؿ عمى تطكير برىاهج البحث العمهي لدعـ عهمية اتخاذ القرار
   (2013زاـ. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، األىشطة في اإلدارة العاهة لبللت

 
دارة الديوف  دائرة التحصيؿ وا 

دارة الديكف لمهفكضية  دارة الديكف بالعهؿ عمى تطكير االستراتيجية كالخطط كا  تقكـ دائرة التحصيؿ كا 
 فيذ إجراءات هكحدة العاهة لئليرادات، كدعـ دائرة كبار الهكمفيف كهكظفي التحصيؿ في الهحافظات لتى

دارة الديكف في دكائر  دارة الديكف في دكائر الهحافظات، كهتابعة كتقييـ التحصيؿ كا  لمتحصيؿ كا 
 (   2013)الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات،  .الهحافظات كافة

 
 دائرة التدقيؽ) التحقؽ(

قيؽ الضريبي، كاالشراؼ عمى أداء هديرم تقكـ دائرة التدقيؽ بتطكير استراتيجيات كخطط أعهاؿ التد
 الدكائر فيها يتعمؽ بالتدقيؽ الضريبي، كالهساعدة في تقديـ التدريب لهكظفي دائرة كبار الهكمفيف كدكائر 
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الهحافظات عمى استخداـ ىظاـ اإليرادات لغاية التدقيؽ. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة 

 (2013لئليرادات، 
 

 اإليرادات ومعالجة البيانات دائرة حسابات

بياىات الضرائب، يرادات كهعالجة الهكظفيف في دائرة حسابات اإل يتـ االشراؼ عمى سمكؾ كأداء
دارة العاهة كدكائر كبار الهكمفيف كالهحافظات راءات لجهيع هكظفي التخهيف في اإلجكتطكير دليؿ اإل

في سائر الهحافظات عمى اجراءات كهعالجة كالعهؿ عمى تدريب هكظفي الدكائر  ،بشكؿ دائـ كتحديثً
 (2013الضرائب كحسابات اإليرادات. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 

 
 دائرة الرقابة عمى اإليرادات غير الضريبية

تقـك دائرة الرقابة عمى اإليرادات غير الضريبية بالحفاظ عمى الهؤسسات الهالية العاهمة في فمسطيف، 
كالتي تشهؿ اإليرادات كاألرباح هف  ،يث تقكـ بالتدقيؽ عمى أعهاؿ قطاع اإليرادات غير الضريبيةبح

الشركات الههمككة لمسمطة الكطىية أك الهساٌهة فيٍا سكاء بطريقة هباشرة أك غير هباشرة، ككذلؾ 
مى الكفاءات الرسكـ اإلدارية كالغراهات كالهصادرات كاإليرادات غير الضريبية األخرل، كالحفاظ ع

 الهٍىية هف خبلؿ حضكر البراهج الهىاسبة لمتطكير. 
 

 اإلدارة العامة لمخدمات المساندة

تعهؿ اإلدارة العاهة لمخدهات الهساىدة عمى اإلسٍاـ في تعديؿ كتطكير التشريعات كالمكائح الضريبية، 
ف خبلؿ حضكر كالهساعدة في تطكير أدلة تدريبية هخصصة، كالحفاظ عمى الكفاءات الهٍىية ه

 (2013البراهج الهىاسبة لمتطكير. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
 

 دائرة تكنولوجيا المعمومات
تقكـ دائرة تكىكلكجيا الهعمكهات باإلشراؼ عمى دائرة تكىكلكجيا الهعمكهات في الهقر الرئيسي، كاعداد 

رادات في هفكضية اإليرادات، كتطكير أىظهة تكىكلكجيا خطة قريبة كخطة بعيدة األهد لىظاـ إدارة اإلي
الهعمكهات، كاإلشراؼ عمى تطكير إجراءات حهاية تهىع اختراؽ البياىات كتحهي سريتٍا كبراهجٍا 
االلكتركىية، كالعهؿ عمى تحسيف كتطكير ىظاـ إدارة اإليرادات. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة 

 (2013لئليرادات، 
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 الشؤوف اإلدارية والمالية  دائرة

تقكـ دائرة الشؤكف اإلدارية كالهالية باإلشراؼ عمى أداء الهكظفيف في الدائرة، كاإلسٍاـ في تطكير 
السياسات اإلدارية في هفكضية اإليرادات، كتطكير دكرات تدريبية إدارية بالتىسيؽ هع دكائر هفكضية 

ا فيها يخص اإليرادات كالهحافظات، كهتابعة إجراءات الهكظف يف هف ترقية، ىقؿ، إعارة، كغيٌر
الهكظفيف هع اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدارية كالهالية، ككذلؾ هتابعة الشؤكف الهالية كاإلدارية الهتعمقة 

ا ه دارة العاهة لمشؤكف اإلدارية كالهالية. )الخطة ف خبلؿ اإلبالسمؼ كطمبات الشراء كالهطبكعات كغيٌر
 (   2013ة العاهة لئليرادات، االستراتيجية لمهفكضي

 

 دائرة التخطيط واإلحصاء والتقارير

تقـك دائرة التخطيط كاإلحصاء كالتقارير باإلشراؼ عمى سمكؾ كأداء الهكظفيف في الدائرة كهعالجة 
بياىات الضرائب، كتطكير دليؿ اإلجراءات لجهيع هكظفي التخطيط كاإلحصاء كالتقارير في اإلدارة 

كالعهؿ عمى تدريب هكظفي الدكائر في  ،بار الهكمفيف كالهحافظات كتحديثً بشكؿ دائـالعاهة كدكائر ك
جهيع الهحافظات عمى إجراءات كهعالجة التقارير كالخاصة بحسابات اإليرادات. )الخطة االستراتيجية 

 (   2013لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
 

 دائرة إدارة األداء

خاطر عدـ االلتزاـ كترتيب كتطكير أكلكياتٍا، كتىفيذ استراتيجيات التزاـ تقـك دائرة إدارة األداء بتحديد ه
هىاسبة لمتصدم لٍذي الهخاطر هف خبلؿ قاعدة عهبلء الدائرة، كالعهؿ هف خبلؿ إدارة فعالة بالتعاكف 

كذلؾ هف أجؿ ىجاح الىتائج الرئيسية الهخططة  ،هع هكظفي الدائرة كدائرة التىسيؽ في اإلدارة العاهة
خطة االستراتيجية لمدائرة عمى أف تتـ ادارتٍا بشكؿ فعاؿ، كتخصيص الهكارد بطريقة فعالة لتحقيؽ لم

 (2013األٌداؼ كرصد الىتائج. )الخطة االستراتيجية لمهفكضية العاهة لئليرادات، 
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 .   يرادات) إعداد الباحثة(لمهفكضية العاهة لئل (: الٍيكؿ التىظيهي1الشكؿ رقـ )
 
 

 وسيزانمانيت

يزاداثعاواإلمفوض  

 اإلدارةانعامتوانجمارك

وانبتزول  

 اإلدارةانعامتنضزيبت

االمالك  

 

 دائزةانشؤوونانقاووويت دائزةانمىاسعاث

زكيتمىسقانضابطتانجم

 وانضزيبيت

 دائزةتطويزانسياساث

وانتخطيط  

اإلدارةانعامتنهخذماث

 انسائذة
اإلدارةانعامتنخذماث اإلدارةانعامتنهعمهياث اإلدارةانعامتنالنتشاو

 انتقذيز

دائزةتكىونوجيا

 انمعهوماث

دائزةانتحصيموادارة

 انذيون

ائزةكبارانمكهفيهد دائزةخذماثانمكهفيه  

دائزةانشؤووناإلداريت

 وانمانيت
 دائزةانتذقيق

 )انتحقق(

دائزةخذماثانتقذيز

 انذاتي

دائزةتىسيقدوائز

 انمحافظاثوانمعابز

انتخطيطدائزة

 واإلحصاءوانتقاريز

 دائزةحساباثااليزاداث

 )معانجتانبياواث(

 دائزةانمقاصت دائزةخذماثانىوعيت

دائزةانزقابتعهى دائزةإدارةاألداء

 اإليزاداثغيزانضزيبيت
 دائزةاإلعفاءاث دائزةخذماثانتسجيم

دوائزاإليزاداثفي

 انمحافظاث
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 A1 ،A2 ،B: قوائـ السمع  6ممحؽ رقـ 
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Frozen vegetables mix                                                                180 
 
Frozen potato                                                                  50 

 
Dried Garlic                                                                               10  

 
Preserved cherries                                                                     100 

 
Blueberries                                                                               132 

 
Strawberries                                                                               20 
 
Tuna                                                                                        50 

 
B.Origin of product : turkey 

 
Hazlenuts ( peeled andunpcceled)                                                   80 

 
Pistachio                                                                                   20 
   
Kasma ( chestnut )                                                                     200     

 
Pine nuts ( sanbor )                                                                     10 
 
Dried Apricots                                                                             50 
 
Choclate and other food preparations containing cocoa                         20 
 
Vegetables mix                                                                          100 
 
Jam of any other single fruit or vegetables (apricor ,peach, sour ,cherry )  40        

 
Dried figs                                                                                   300 
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C.Origin of product WTO member states                                             10 
 
Gee                                                                                           10 
 
Sweet corn                                                                                  70 
 
D. Origin of produce Canada     

 
Wheat                                                                                       2000 
 
E. Origin of product : mexico 

 
Leguions                                                                                      10 
 
Juice                                                                                          150 
 
F. Origin of product : merosur countries     

 
Wheat                                                                                       2000 
 
Processed fish, nma                                                                        60 

 
Processed fish and cavar                                                                  10 

 
Canned or processed shrimped                                                          30 
 
Fruit juices                                                                                    60 
 
G. Origin of product : paraguny 
 
Edible sunflower                                                                           400 
 
Peanut oil                                                                                    
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 : طمب تسجيؿ شخص طبيعي7ممحؽ رقـ 
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 يؿ شخص معنوي: طمب تسج8ممحؽ رقـ 
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 ستبانة الخاصة بالمكمفيف: ا 3ممحؽ رقـ 
 

 

 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية
 

 الهكمفيف في الضفة الغربية الهحترهيف كبار السادة 
دور "كاف تقـك الباحثة بإعداد دراسة كهتطمب تكهيمي لىيؿ درجة الهاجستير في بىاء الهؤسسات بعى

كبار توحيد االيرادات الضريبية في الحد مف التيرب الضريبي مف وجية نظر الجيات المختصة و 
 . "المكمفيف في فمسطيف

                             
 التزاـهدل هدل فعالية إدارة تكحيد اإليرادات في تحصيؿ الجباية، ك إلى دراسة  تٍدؼ ٌذي االستباىة

األىظهة ، ككذلؾ قياس هدل كضكح إدارة تكحيد اإليراداتالصادرة عف  عميهاتالتبالقكاىيف ك الهكمفيف 
كالتطرؽ إلى هعرفة هدل هبلءهة ، اإلدارة الضريبية لمحد هف التٍرب الضريبيالتعميهات الصادرة عف ك 

جؿ الكصكؿ إلى هقترحات قابمة لمتطبيؽ في هجاؿ أ، كذلؾ هف األىظهة الضريبية لكاقع الهكمؼ
ىأهؿ هىكـ اإلجابة عف بىكد  لتٍرب الضريبي، كتعزيز دكر إدارة تكحيد اإليرادات الضريبية.اهكافحة 

بأف  كتؤكد الباحثةفي الهكاف الهىاسب، ( x)بدقة كهكضكعية، كذلؾ بكضع إشارة ٌذي االستباىة 
 .فقط ألغراض البحث العمهي اية السرية، كأف الػبياىات ستككفإجابتكـ ستككف بغ

 
 ـ،،،شكرا لتعاونك

    
 إيهاف عبداهلل عارؼ حسف :ةالباحث
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 األوؿ لقسـا  
 المستجيبالمكمؼ معمومات خاصة ب

 
( أهاـ العبارة xاألكؿ هف هعمكهات خاصة بالهكمؼ الهستجيب، يرجى كضع إشارة )يتككف القسـ 

 الهىاسبة.
 

 هساٌهة عاهةشركة هساٌهة خصكصية        شركة         شركة عادية  : الشركةىكع _ 1 
 

 61أكثر هف          61 – 31هف        31أقؿ هف  : عدد الهكظفيف -2
 
 زراعي  خدهاتي             تجارم       صىاعي        : ىكع الىشاط  – 3
 
 سىكات                     7أكثر هف       فأقؿ   سىكات7  : الشركةعهر  -4
 
 جىكب الضفة الغربية                 كسط الضفة الغربية       الضفة الغربية شهاؿ  :شركة ال عىكاف -5

     

 ..............................................حدد الهحافظة:    
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 القسـ الثاني
 

، يتككف القسـ الثاىي هف أربعة هجاالت، كيتككف كؿ هجاؿ هف عدة عبارات، يرجى اإلجابة عىٍا كاهمة
 ( في الهربع الذم يتىاسب هع إجابتكـ: xكذلؾ بكضع إشارة )

موافؽ  العبارة الرقـ
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

 يرب الضريبيدور توحيد اإليرادات الضريبية في الحد مف الت األوؿ:المجاؿ 
تتصؼ اإلجراءات الهعتهدة هف قبؿ اإلدارة  1

                            الضريبية بالهركىة.

     

تتـ عهمية اىٍاء الهمفات الضريبية بكضكح  2
عهؿ تكحيد  تىسبيا إلتقاف الهقدريف إلجراءا
                   اإليرادات الضريبية الجديدة.

     

3 
 

دكلة فمسطيف تقكـ بتقديـ خدهات لمهكاطىيف 
                  هقابؿ دفع الهكمفيف لمضريبة.

     

العبء  هف تكحيد اإليرادات خفضتأرل أف  4
                       الضريبي عف الشركات.

     

ىقؿ همفات الهكمفيف هف هحافظاتٍـ الى دائرة  6
كبار الهكمفيف خفؼ هف العبء الضريبي عمى 

                                    الهكمفيف. 

     

هستكيات   أعتقد أف الضريبة الهفركضة تىاسب 6
                               دخؿ الهكمفيف.

     

ٍـ اجراءات التحصيؿ الهتبعة في الحد هف تس 7
                             التٍرب الضريبي.

     

 دور توحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية: ثانيالمجاؿ ال
يتـ التعاهؿ بعدالة هع جهيع الهكمفيف في دائرة  9

                                الهكمفيف.كبار 
                                                                                                                                                           

اإلجراءات الضريبية الحديثة في دائرة كبار  9
                  اقع الهكمؼ.الهكمفيف تبلئـ ك 
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موافؽ  العبارة الرقـ
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

يستخدـ هقدرم دائرة كبار الهكمفيف صبلحيات  21
                 التقدير اإلدارم دكف اجحاؼ.

     

أرل أف أعمى ىسبة شريحة ضريبة لضريبة  22
                          % عادلة.31الدخؿ 

     

أعتقد أف ىسبة ضريبة القيهة الهضافة عمى  23
            % عادلة.27جهيع الصفقات بكاقع 

     

يتـ هعالجة القضايا ذات الطبيعة االجتٍادية  24
. بذات الطريقة لكافة الهكمفيف في اطار القاىكف  

     

شػػػػػعكر الهكمػػػػػؼ فػػػػػي دائػػػػػرة كبػػػػػار الهكمفػػػػػيف أف  25
      اقٍا في األكجً الهخصصة.الجباية يتـ اىف

     

اجػػراءات التقػػدير فػػي دائػػرة كبػػار الهكمفػػيف تقػػـك  26
                            عمى أساس عادؿ.

     

 المجاؿ الثالث: دور توحيد اإليرادات في توفير البيانات عف الضرائب
 تػػػػػكفير البياىػػػػػات الضػػػػػريبية يحػػػػػد هػػػػػف التٍػػػػػرب 27

                  بتيف.في كبل الضري الضريبي
     

ت الجٍد الكافي لتكضيح كزارة الهالية بذل 17
            تكحيد اإليرادات الضريبية.اجراءات 

     

ساعدت عمى   29 RMS هتطمبات كاجراءات ىظاـ
تخفيؼ عبء تقديـ البياىات كالكثائؽ ألكثر هف 

                                        . جٍة

     

تقػػـك دائػػرة كبػػار الهكمفػػيف بتقػػديـ ىشػػرات تكعيػػة  :2
 ضػػريبية لتعريػػؼ الهكمفػػيف بحقػػكقٍـ كالتزاهػػاتٍـ.
                               

     

البياىات الهتكفرة عف حصيمة الضرائب ساعدت  31
     عمى هعرفة هدل التزاـ الهكمفيف بالضريبة.
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موافؽ  العبارة الرقـ

 بشدة
معارض  معارض ايدمح موافؽ

 بشدة
تقػػػـك دائػػػرة كبػػػار الهكمفػػػيف بتػػػكفير بياىػػػات عػػػف  32

           هدل التزاـ الهكمفيف لسداد التزاهاتٍـ.
     

 المكمفيف بالدفع التزاـتوحيد اإليرادات في تعزيز  دور :رابعالمجاؿ ال
حدد اجراءات سٍمً  الضريبية تكحيد اإليرادات 33

                     ة.لتسديد الضريبة الهستحق
     

اسػػػػتخداـ  ىهػػػػاذج جبايػػػػة هكحػػػػدة تسػػػػٍؿ عهميػػػػة  33
                              التسديد لمهكمؼ.

     

الخصـ التشجيعي لمسداد الهبكر يشجع الهكمؼ  24
                            عمى تعجيؿ الدفع.

     

25 
 

كط يتـ دفع الهسػتحقات الضػريبية دكف أيػة ضػغ
               هف هكظفي دائرة كبار الهكمفيف.

     

كجػػػكد دائػػػرة هكحػػػدة سػػػٍؿ عمػػػى كبػػػار الهكمفػػػيف  26
                    اىٍاء التزاهاتٍـ الضريبية.

     

يػػػػتـ هعالجػػػػة أيػػػػة فركقػػػػات ىاتجػػػػة عػػػػف التقػػػػدير  27
بسرعة في دائرة كبار الهكمفػيف فػي ىفػس الكقػت 

                      كهف قبؿ ىفس الهكظؼ.

     

تعتبػػػػر فتػػػػرة التقسػػػػيط كعػػػػدد األقسػػػػاط الههىكحػػػػة  28
.                              هبلئهة لمهكمؼ  

     

 

 شكرا لتعاونكـ،،،
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 : استبانة المقابمة 10ممحؽ رقـ 
 

 

 جاهعة القدس
 عهادة الدراسات العميا

 بىاء هؤسسات كتىهية هكارد بشرية
 
 

 تحية كبعد،،،
تكحيد االيرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هف دكر ٍدؼ ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى ت

في فمسطيف، كذلؾ هف خبلؿ التعرؼ عمى هدل التزاـ الجٍات  كالهكمفيف كجٍة ىظر الجٍات الهختصة
ريبية، كهعرفة الهختصة في فمسطيف بالقكاىيف كالتعميهات الصادرة عف اإلدارة العاهة لئليرادات الض

اآلليات التي تصدر عف االدارة الضريبية  لمتعاهؿ هع الحاالت التي يشتبً أىٍا تحتكم ظاٌرة التٍرب 
ككذلؾ الحالة التي كاىت عميٍا الهكاتب الضريبية قبؿ عهمية تكحيد االيرادات الضريبية  ،الضريبي

لتٍرب الضريبي هف خبلؿ زيادة تكحيد الضرائب في تقميص ااثر ككيفية اجراءات عهمية التكحيد، ك 
 عهمية تكحيد االيراداتكصكؿ الى حجـ التٍرب الضريبي قبؿ ، كالزيادة هتابعة الهمفاتالضرائب ك 

 .ية الصادرة عف االدارة الضريبيةذلؾ هدل كضكح األدلة اإلرشادية كىشرات التكع، كككبعدٌا
 

كيفي بحيث يتـ التعرؼ عمى اىعكاسات ستقكـ الباحثة بربط الهتغيرات السابقة بهعايير لمتحميؿ ال
يرادات كالحد الهتغيرات السابقة عمى استهرار ادارة تكحيد االيرادات، كأيضا هعرفة العبلقة بيف تكحيد اال

جراءات الكقائية كاىعكاس تكحيد االيرادات عمى التٍرب الضريبي هف خبلؿ اإلهف التٍرب الضريبي، 
 .كالعبلجية

 شكرا لتعاونكـ،،،
    

 ايهاف عبداهلل عارؼ حسف: ةباحثال
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 أوال : إجراءات المقابمة
 

 ........................ ...........: .............االسـ -
 .............. ..: ..........................هكاف العهؿ -
 : .................................... .الهسهى الكظيفي -
 . ...........................: .............تاريخ الهقابمة -
 ..... .................: ....................زهف الهقابمة -

 

 : ىدؼ المقابمة اثاني
التٍرب الضريبي في  في الحد هفتكحيد اإليرادات الضريبية دكر  إبرازتٍدؼ ٌذي الهقابمة إلى 

 .فمسطيف
 

 : أسئمة المقابمةثالثا
 

)زيادة الضرائب، زيادة ظاٌرة التٍرب الضريبي  في تقميص ضريبيةااليرادات ال تكحيد ها دكر 1-
 ؟هتابعة الهمفات(

..............................................................................................
..............................................................................................

............................................................................................ 
.............................................................................................. 

 
  ؟يد االيرادات الضريبيةالحالة التي كاىت عميٍا الهكاتب الضريبية قبؿ عهمية تكحها  -2

..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 ؟براهج(القكاىيف ك هف حيث ال التكحيداجراء عهمية ـ تتكيؼ  –3

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 
 ؟)فىية، لكجستية، إدارية( التي تكاجً عهمية التكحيد هشكبلتالها  -4

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 
  ؟حجـ التٍرب الضريبي قبؿ عهمية تكحيد االيرادات كبعدٌاها التغيرات التي طرأت عمى  -5

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 
يعتقد أىٍا تحتكم ظاٌرة الحاالت التي  ؿ هعلمتعاه االدارة الضريبية اآلليات التي تصدر عف ها -6

 ؟تٍرب ضريبي
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 
 شكرا لتعاونكـ،،،
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 الفيارس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 فيرس الجداوؿ

 

 الرقـ وؿعنواف الجد الصفحة
 1:2 الشرائح كالىسب الضريبية عمى االشخاص الهعىكييف 38
 2:2 (2013 -2010أىكاع الضرائب كالرسكـ كىسبٍا الهطبقة في فمسطيف)  42
 1:3 ىكع الشركة كصؼ هجتهع الدراسة تبعا لهتغير  55
 2:3 عدد الهكظفيف كصؼ هجتهع الدراسة تبعا لهتغير  44
 3:3 ىكع الىشاط كصؼ هجتهع الدراسة تبعا لهتغير  45
 4:3 عهر الشركة كصؼ هجتهع الدراسة تبعا لهتغير  45
 5:3 عىكاف الشركة كصؼ هجتهع الدراسة تبعا لهتغير  46
 6:3 فقرات أداة الدراسة عمى هجاالتٍاتكزيع   47

48 
هجالي االستباىة كأبعادٌا بطريقة كركىباخ ألفا عمى  الداخمي الثبات تهعاهبل
 الهختمفة

7:3 

 1:4 رادات الضريبيةبات الهبحكثيف عمى دكر تكحيد اإلياهعيار تقدير استج 52

52 
لدكر تكحيد  الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالىسب الهئكية 

 اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي
2:4 

54 
لدكر تكحيد  الهعيارية كالىسب الهئكيةالهتكسطات الحسابية كاالىحرافات  

 اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية 
3:4 
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55 
لدكر تكحيد  الهعيارية كالىسب الهئكيةالهتكسطات الحسابية كاالىحرافات  

 اإليرادات في تكفير البياىات عف الضرائب 
4:4 

56 
لدكر تكحيد  لىسب الهئكيةالهعيارية كاالهتكسطات الحسابية كاالىحرافات  

  تسديد الهستحؽ عميٍـكمفيف بادات في تعزيز التزاـ الهاإلير 
5:4 

58 
تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف دكر ترتيب األبعاد كالدرجة الكمية ل 

 التٍرب الضريبي
6:4 

59 
تكحيد اإليرادات دكر الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية ل 

 ىكع الشركة تعزل لهتغير الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي
7:4 

60 
هتكسطات إجابات الفركؽ في ىتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر الهبحكثيف هف حيث 
 ىكع الشركةتعزل لهتغير  الضريبي،

8:4 

61 
تكحيد اإليرادات الضريبية دكر الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية ل

 عدد الهكظفيف.تعزل لهتغير  الضريبيفي الحد هف التٍرب 
9:4 

62 
هتكسطات إجابات الفركؽ في ىتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر الهبحكثيف هف حيث 
 كفؽ هتغير عدد الهكظفيف الضريبي

10:4 

63 
تكحيد دكر اؿ اختبار شيفيً لمهقارىة البعدية بيف هتكسطات هجىتائج 

لتكحيد الدرجة الكمية اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي ك 
 كفؽ هتغير عدد الهكظفيف اإليرادات الضريبية

11:4 

64 
تكحيد اإليرادات الضريبية دكر الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية ل

 ىكع الىشاطتعزل لهتغير  في الحد هف التٍرب الضريبي
12:4 

65 
هتكسطات إجابات الفركؽ في ىتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر الهبحكثيف هف حيث 
 ىكع الىشاطتعزل لهتغير  الضريبي

13:4 
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66 
تكحيد دكر ات هجاالت اختبار شيفيً لمهقارىة البعدية بيف هتكسطىتائج  

 ىكع الىشاطكفؽ هتغير في تحقيؽ العدالة الضريبية اإليرادات الضريبية 
14:4 

67 
 ىتائج اختبار)ت( لداللة الفركؽ في هتكسطات اجابات الهبحكثيف هف حيث
دكر تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي تعزل لهتغير 

  عهر الشركة

15:4 

تكحيد اإليرادات دكر ات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لالهتكسط  68
 تعزل لهتغير عىكاف الشركة الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي

16:4 

69 
هتكسطات إجابات الفركؽ في ىتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة 

تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب دكر الهبحكثيف هف حيث 
 تعزل لهتغير عىكاف الشركة الضريبي

17:4 

70 
تكحيد دكر اختبار شيفيً لمهقارىة البعدية بيف هتكسطات هجاالت ىتائج 

كفؽ هتغير عىكاف اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي، 
 الشركة

18:4 

 419: ىتائج التكرارات كالهتكسطات الحسابية لمسؤاؿ االكؿ 72
الثاىيكسطات الحسابية لمسؤاؿ ىتائج التكرارات كالهت 73  20:4 

ثالثىتائج التكرارات كالهتكسطات الحسابية لمسؤاؿ ال 74  21:4 

رابعىتائج التكرارات كالهتكسطات الحسابية لمسؤاؿ ال 75  22:4 

خاهسىتائج التكرارات كالهتكسطات الحسابية لمسؤاؿ ال 76  23:4 

 24:4 ؿ السادسىتائج التكرارات كالهتكسطات الحسابية لمسؤا 77

 25:4 اجهالي الجباية لضريبتي الدخؿ كالهضافة في دائرة كبار الهكمفيف 78
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 فيرس المالحؽ
     

 الرقـ عنواف الممحؽ الصفحة

 5 الهحكهيف بأسهاء: قائهة  1همحؽ رقـ  1:

 4 : قائهة بأسهاء الهقابميف 2همحؽ رقـ  2:
 3 ىتٍا كفؽ الهحافظات.تكزيع هجتهع الدراسة كعي:  4همحؽ رقـ  3:

 3 : هسكدة قاىكف تكحيد اإلجراءات 5همحؽ رقـ  4:
 1 : ٌيكمية كهٍاـ دكائر الهفكضية العاهة لئليرادات 6همحؽ رقـ  234

 A1 ،A2 ،B 6: قكائـ السمع  7همحؽ رقـ  242
 1 طمب تسجيؿ شخص طبيعي كذجىه:  8همحؽ رقـ  245
 2 شخص هعىكمذج طمب تسجيؿ ىهك :  9همحؽ رقـ  247
 3 الخاصة بالهكمفيف  استباىة:  :همحؽ رقـ  249

 51 : استباىً الهقابمة 21همحؽ رقـ  254
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 الصفحة الموضوع الرقـ

 - اإلٌداء -
 أ االقرار -
 ب الشكر كالعرفاف -
 ج هصطمحات الدراسةالتعريؼ ب -
 ق همخص الرسالة بالعربية -
 ز باإلىجميزيةمخص الرسالة ه -
 1 خمفية الدراسة الفصؿ االوؿ: 1

 1  هقدهة الدراسة 1.1
 3  هشكمة الدراسة  2.1
 3  هبررات الدراسة  3.1
 4  أٌهية الدراسة 4.1
 4 أٌداؼ الدراسة 5.1
 4 أسئمة الدراسة 6.1
 5 الدراسة فرضيات 7.1
 5 حدكد الدراسة 8.1
 6 الدراسة ٌيكؿ 9.1
 7 : االطار النظري والدراسات السابقةالفصؿ الثاني 2

 7 :  اإلطار النظريالمبحث األوؿ 1.2
 9 مفيـو الضريبة وأنواعيا وقواعدىا :الفرع األوؿ 1.1.2

 9 هفٍـك الضريبة 1.1.1.2
 10 اآلثار الضريبية لبركتكككؿ باريس االقتصادم 2.1.1.2
 10 أىكاع الضرائب 3.1.1.2
 12 د فرض الضريبةقكاع 4.1.1.2
 13 الٍدؼ الهالي لمضريبة 5.1.1.2
 13 جتهاعي لمضريبةاالالٍدؼ  6.1.1.2
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 14 الٍدؼ االقتصادم لمضريبة 7.1.1.2
 14 تهكيؿ ىفقات الدكلة 8.1.1.2

 15 عممية التيرب الضريبيالفرع الثاني:  2.1.2
 15 يبيالتٍرب الضر  1.2.1.2
 15 هاٌية التٍرب هف الضريبة 2.2.1.2
 16 صكر التٍرب الضريبي كأسبابً 3.2.1.2
 17 أشكاؿ التٍرب الضريبي 4.2.1.2
 17 جريهة التٍرب الضريبي 5.2.1.2
 18 عقكبات التٍرب الضريبي 6.2.1.2
 18 العبلقة بيف هستكل التعميـ كالتٍرب الضريبي 7.2.1.2
 19 رب الضريبيهكافحة التٍ 8.2.1.2
 19 القاىكف الضريبي 9.2.1.2
 20 المفوضية العامة لإليرادات: ع الثالثالفر  3.1.2

 20 تكحيد اإليرادات 1.3.1.2
 20 أٌهية اإلدارة كالىظاـ الضريبي 2.3.1.2
 21 اىشاء الهفكضية العاهة لئليرادات 3.3.1.2
 21 أٌداؼ تكحيد اإليرادات 4.3.1.2
 22 كحيد اإليراداتأٌهية ت 5.3.1.2
 22 الرؤية كالرسالة كالقيـ التي ترتكز عميٍا كزارة الهالية في تكحيد اإليرادات 6.3.1.2
 23 الهٍاـ الرئيسية لمهفكضية العاهة لتكحيد اإليرادات 7.3.1.2
 23 الىصكص التطبيقية كالتىظيهية الضريبية 8.3.1.2
 24 هراحؿ تكحيد اإليرادات 9.3.1.2

 RMS 24ىظاـ ادارة اإليرادات الهكحد  10.3.1.2
 24 اآلثار الهالية لتكحيد اإليرادات الضريبية 11.3.1.2
 25 اآلثار االقتصادية لتكحيد اإليرادات الضريبية 12.3.1.2
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 25 أثر الضريبة عمى الىشاط االقتصادم 13.3.1.2
 26 ية االجتهاعية لتكحيد اإليرادات الضريبيةاآلثار االقتصاد 14.3.1.2
ا في تطكير الىشاط االستثهارم الخاص 15.3.1.2  26 السياسة الضريبية الفمسطيىية كأثٌر
 28 أٌهية االدارة الضريبية الحديثة 16.3.1.2
 28 تحسيف أداء اإليرادات كزيادتٍا 17.3.1.2
 28 تتشخيص ىقاط الضعؼ في هىظكهة اإليرادا 18.3.1.2

 34 : الدراسات السابقةالمبحث الثاني 2.2
 34 الدراسات العربية 1.2.2
 40 الدراسات األجىبية 2.2.2

جراءاتيا: الثالفصؿ الث 3  43 منيجية الدراسة وا 
 43 هىٍج الدراسة 1.3
 44 كعيىتٍا هجتهع الدراسة 2.3
 46 أداتا الدراسة 3.3

 46 االستباىة  1.3.3
 47 ستباىةصدؽ اال 1.1.3.3
 47 ثبات االستباىة 2.1.3.3
 48 الهقابمة 2.3.3
 48 ىهكذج الدراسة 4.3
 49  خطكات تطبيؽ الدراسة  5.3
 49 الهعالجات اإلحصائية 6.3
 51 : نتائج الدراسةالفصؿ الرابع 4

 51 نتائج التحميؿ الكمي ) االحصائي( 1.4
 52 الرئيس الىتائج الهتعمقة بسؤاؿ الدراسة 1.1.4

 52 دكر تكحيد اإليرادات الضريبية في الحد هف التٍرب الضريبي هجاؿ  1.1.1.4
 54 هجاؿ دكر تكحيد اإليرادات في تحقيؽ العدالة الضريبية 2.1.1.4
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 55 هجاؿ دكر تكحيد اإليرادات في تكفير بياىات عف الضرائب 3.1.1.4
كر تكحيد اإليرادات في تعزيز التزاـ الهكمفيف بتسديد الهستحؽ هجاؿ د 4.1.1.4

 56 عميٍـ

تكحيد اإليرادات الضريبية في دكر ترتيب الهجاالت كالدرجة الكمية ل  5.1.1.4
كبار الحد هف التٍرب الضريبي هف كجٍة ىظر الجٍات الهختصة ك 

 الهكمفيف في فمسطيف
58 

 59 سةفرضيات الدراالىتائج الهتعمقة ب 2.1.4
 59 الفرضية األكلىالىتائج الهتعمقة ب 1.2.1.4
 61 لثاىيةالفرضية االىتائج الهتعمقة ب 2.2.1.4
 64 ثالثةالفرضية الالىتائج الهتعمقة ب 3.2.1.4
 67 رابعةالفرضية الالىتائج الهتعمقة ب 4.2.1.4
 68 خاهسةالفرضية الالىتائج الهتعمقة ب 5.2.1.4
 72 قة بالهقابمةالىتائج الهتعم 3.1.4

 79 االستنتاجات النتائج و : الفصؿ الخامس 5
 79 همخص ىتائج الدراسة 1.5

 79 التحميؿ االحصائي )الكهي(  همخص 1.1.5
 81 )الكيفي( التحميؿ االحصائي  همخص 2.1.5
 81 استىتاجات الدراسة 2.5

 82 تحميؿ الكهياستىتاجات ال 1.2.5
 82  يفياستىتاجات التحميؿ الك 2.2.5
 83 تكصيات الدراسة 3.5

 83 تكصيات التحميؿ الكهي 1.3.5
 84 تكصيات التحميؿ الكيفي 2.3.5
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 85 قائمة المراجع والمصادر -
 85 الهراجع العربية  -
 89 الهراجع األجىبية -
 90 الهبلحؽ -
 146 الفٍارس  -
 146 فٍرس الجداكؿ -
 149 فٍرس الهبلحؽ -
 150 فٍرس الهحتكيات -
 


