
 

 

 

 تــقــريـــر حـــول

      ادة ـــزيـــي ولـــريبـــهرب الضــرة التـــاهـــن ظـــد مــون للحـــربعألات اـــوصيـــالت"

 "يــريبـــيل الضـــصـحــاءه التــفـــك

 ةـــوايســـه النــبداللـع ورـــدكتـــي الـــمحامــلل

 

  الـسيــاســات والــدراســات االقتــصــاديــةإدارة 

  ة ـــدوليـــارة الـــجــات والتـــيــاقــاالتفوحــدة 

 

 إعــــــداد 

 مـــأمــــون صــــيدم 

 1027 االول كــانـــــون   
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 ول ـــر حــــريــقـــت
  

اءه ـــادة كفــزيـــي ولــريبــرب الضــهــرة التـــاهـــن ظـــد مـــحــون للـــربعألات اـــوصيــالت"

 "يــريبـــل الضــصيــحــالت

 

ال ــ( مق81/81/1082خ )ــاريــ( ت81081م )ـــا رقــددهـي عـــور فــدستــال ةدـــريـرت جــنش

ة ــافحــة لمكــليــيات العمــوصــالت نـــه مــموعـة، مجــوايســه النـداللـور عبـــدكتـي الـامـمحـلل

يل ـحصــفاءه التــادة كـزيــل ولــقألى اـــها علــحد منـــي أو الـــريبــهرب الضــرة التـــاهــظ

  .يـــريبـــالض

 

ن ــم كــي ذلــلقا فــمنط ة(ـــوصيــون تـــربعأ)ى ــذه التوصيات علــت هـــتملــد اشــوق 

رض ــف لـــدىار ـــن االعتبـما بعيـــذهـــخأة ـــومــى الحكــن علــورييــن دستــدأيــمب

ية ـــريبــات ضــوهـــة أي تشـــعالجــي و/أو مـــريبــانون الضــل القــديــرائب و/أو تعـــالض

 ا: ـــمــوه  ،يةــــريبــين الضــوانـي القــــف

 

 دأ االول:ـبــمـــال
 

لى ـــن عأه ـــ( من888ادة )ـــي المــي فـــردنألتور اــدســال هيـــص علــا نــم

لى ـــف عـــمكلــدرة الــقـــم"ب ــرائــرض الضــي فـــي فـــراعــت نة أــكومــالح

ا ــنوعهــب وتــرائــدد الضــلفين بتعــق المكـــرهــك وال تـجاوز ذلــث ال تتــبحي داء"ألا

 دي.ـــصاعــليف التــبدأ التكـذ بمـــأخــها وأن تـــرائحــبها وشــادة نســوزي

 

 ي:ـــانـــدأ الثـــبــالم
 

( 888ادة )ـــي المــي فــردنألتور اــدســال هيــص علــما نـزء مــك جـــذلــو كـــوه

د ـــواعــة للقـــترجمـــة كــماعيــاالجت ةــدالــوالع ةساواــيق المـــو تحقـــه وهــمن

ث ــحــالب)ة ـــابـــي كتــدم سميث" فآادي " ــصــفكر االقتــعها المــي وضــالت ةــاالربع

ي ــمنــتور الضــدســـ" الر ـــي تعتبــوالت 8181ام ـــي عـــف (مــمألروة اـــن ثـــع

 صاد.ــة ، واالقتـــالئمــين ، المــ، اليق ةـــدالـــد العـــواعـــي قـــوه ب"ـــرائــضـــلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 ول ـــر حــــريــقـــت

  

اءه ـــادة كفــزيـــي ولــريبــرب الضــهــرة التـــاهـــن ظـــحد مــون للـــربعألات اـــوصيــالت"

 "يــريبـــل الضــصيــحــالت
 

 

 ىـــة االولـــوصيــالت

 

( من 81) المادةلغاء حد التسجيل في قانون الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في إ

ن بعض المكلفين يختفون وراء هذا الحد لعدم التسجيل في شبكة المكلفين أالقانون ، حيث 

 األنه عات ، هذا من ناحية ، ويلجأ بعض المكلفين للتعامل مع هذه الفئةيبالضريبة العامة على المب

خفاء مبيعاتهم وعدم دفع إخفاء المشتريات منهم وبالتالي إلى إال تصدر فواتير ضريبية فيعمدون 

من ويعد هذا منفذا من منافذ التهرب الضريبي بالغائة تغلق هذه النافذه،،  هاة عليبالضريبة المتوج

 ناحية اخرى.

 

 ية ــانـــية الثـــوصـــالت
 

( من قانون 81شكال الضريبة المقطوعه المنصوص عليها في المادة )أنواع وأغاء ووقف كل لإ

سلوب الضريبة المقطوعه أن أ، والقوانين السابقة له، ذلك 1081( لسنة 81رقم ) الدخلضريبة 

خذ بمبدأ التكليف أليخالف المبدأ الدستوري الذي يوجب على الحكومة عند فرض الضرائب ا

ن هذا االسلوب يفتح بابا واسعا للتهرب الضريبي من أى فخرأالتصاعدي من ناحية ،ومن ناحية 

جهه عدم تقديم الفئات الخاضعة للضريبة المقطوعه المعلومات المطلوب تقديمها للدوائر 

 عن الموردين والبائعين والمتعاملين مع هذه النفقات. الضريبية

 

 هـــثالثــية الــوصـــالت

 

صحيحة لضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات إلزام المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية 

قرار الضريبي المؤيد إلذا تبين عدم صحة اإاالقرارات باليمين ، بحيث  هذه ويكون ذلك بتأييد

ت سوء نيته ثب، اذا عاقب المكلف طبقا لنصوص قانون العقوبات المتعلقة باليمين الكاذبة يباليمين 

 .(سيــفرنــي الــريبــالضون ــانـالق)وهذا معمول به في 

 

 هــــرابعــية الــوصــالت

 

لى العقوبة إتغليظ العقوبات على جرائم التهرب الضريبي بحيث تصل عقوبة التهرب الضريبي 

الجنائية وليس العقوبة الجنحوية وذلك بشرط اساسي جدا ومفترض وهو ثبوت جريمة التهرب 

وعدم ترك هذا  قرار مبرم من السلطة القضائيةالضريبي بحق المكلف ثبوتا يقينيا بموجب 

 لى تهرب ضريبي من عدمة.إالموضوع الحساس جداُ لالدارة الضريبية بتكييف الفعل 
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 ةـــامســـية الخـــوصـــالت

 

( من قانون ضريبة 1عفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة )إلعادة النظر في سياسة اإ

قانون الضريبة العامة على المبيعات تحقيقا لقاعدة العداله االجتماعية  ( من80الدخل ، والمادة )

عفاءات على المجاالت االنتاجية التي تخدم التنمية االقتصادية إلن تقتصر اأفي فرض الضرائب و

( من الدستور 881حاله ضرورة فقط إعماال للمادة ) ووأن يرتبط اإلعفاء بمصلحة قومية أ

ب ـــرائـــة الضــأديـــن تــــد مـــاء أحـــفــوز إعــ)ال يجردني التي تنص على أنه ألا

 .(ونـــانــي القـــف ةـــبينــوال المـــير األحـــي غـــوم فـــرســـوال

 

 ةـــسادســـية الـــوصــالت

 

( من قانون ضريبة 88التوسع في نظام الدفعات على الحساب المنصوص عليها في المادة )

، والقوانين السابقة لتشمل فئات أخرى غير تلك المنصوص عليها 1081( لسنة 81الدخل رقم )

                   في القانون وخصوصا الفئات التي ينعى عليها بالتجنب أو التهرب الضريبي مثل 

ار ـــجــار التـــرة وصغــهن الحـحاب المــصأن ، ــاميــن، المحـــهندسيــاء، المــ)االطب

بحيث يدفع على سبيل المثال الطبيب مبلغا على حساب الضريبة عن  ات(ـــدمـــوردي الخـــوم

، وبالنتيجة تحسب هذه الدفعات وتنزل من الضريبة التي تستحق على هؤالء كل عملية جراحية

 في نهاية السنة المالية.االشخاص 

 

 هــــابعـــة الســـوصيـــالت

 

المنصوص  ع(ــنبــن المـــز مــجـــ)الحالتوسع كذلك في نظام الضريبة المقتطعه من المصدر

( من قانون ضريبة الدخل اعاله لتشمل فئات غير المشمولين بهذه المادة 81) عليها في المادة

وغير الرسمية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل وتلزم الدوائر الحكومية الرسمية 

 )النقابات والبلديات( باقتطاع نسبة معينه من أيه دفعه يتم دفعها للمكلف الخاضع للضريبة.

 

 هـــامنـــة الثـــوصيــالت
 

( من قانون الضريبة العامة على 12إعمال مبدأ الرقابة المباشرة المنصوص عليها في المادة )

المبيعات وتطبيقها على ضريبة الدخل على بعض الفئات التي ينعى عليها بالتهرب الضريبي 

 وذلك لضبط ايرادتها ومبيعاتها وايرادات ومبيعات من يتعاملون معها.

 

 هـــتاسعـــية الـــوصـــالت

 

 النص على حق " االطالع" وهو السلطة التي تخول موظفي االدارة الضريبية لكي يطلعون على

كافة المستندات والدفاتر والمحررات والبيانات الخاصة بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة 

 والخاصة والشركات واالفراد ليتمكنوا من التثبت من صحه اقرارات المكلفين.

 

 رةـــاشـــية العـــوصــالت
ومراعاه القواعد ضرورة االهتمام بالضمانات التمهيدية للضرائب مثل التهيئة الدستورية 

 االساسية عند فرض الضرائب.
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 شرـــة عـــاديـــية الحـــوصـــالت
 

تقرير حق االمتياز للديون الضريبية والنص عليه في صلب القوانين الضريبية وعدم قصره على 

، بل يجب ميزة التقدم على الدائنين االخرين كما هو منصوص عليه في القانون المدني االردني

امتياز الديون الضريبية بميزتي التقدم والتتبع ألموال المكلفين بحيث يكون الدين  أن يتمتع

 الضريبي دينا على جميع أموال المكلفين أو الملتزمين بالتوريد للخزينه العامة.

 

 رـــة عشـــانيـــة الثـــوصيــالت
 

موال أللحجز على اتفعيل ضمانات تحصيل الديون الضريبية المستحقة على المكلفين وذلك مثل ا

ن تكون الضرائب المطالب بها ضرائب أالمنقوله وغير المنقوله، والمنع من السفر شريطة 

ن يكون االمر كذلك بيد القضاء أقطعية ومستحقة وال خالف على اصلها و/ أو مقدارها وشريطة 

ن يصدر بذلك حكم قضائي مبرم غير أالمتمثل بالمحاكم الضريبية بدرجتيها البدائية واالستئنافية و

 كتسب درجة القطيعه.مللطعن و قابل

 

 شرـــه عــــالثـــة الثـــوصيـالت

 

سن تشريع قانوني للتنفيذ الجبري لتحصيل الديون الضريبية كما هو معمول  ووضع نظام خاص أ

تحصيل ومعروف باسم قانون الحجز االداري وعدم االعتماد على قانون  (رـــصــم)به في 

 االموال العامة لتحصيل الديون الضريبية.

 

 شرـــة عـــرابعـــية الـــوصــالت

 

ل ـــأكــة تـــاليـــب العــرائــالض"نه كما يقال ألو معدلها ، أعدم المبالغه في تحديد سعر الضريبة 

وخصوصا ففرض شريحة مبالغ فيها من الضريبة يؤثر تأثيرا سلبيا على االستثمار ا" ـــرحهــمط

جنبية التي تدرس النظام الضريبي من ضمن دراستها للبيئة االستثمارية في البلد ألاالستثمارات ا

 المنوي االستثمار فيها.

 

 رـــة عشـــامســية الخـــوصــالت

 

النصوص الضريبية اعماال وضرورة توخي الدقه والوضوح عند وضع التشريعات والقوانين 

، وينطبق هذا على ذلك ان القانون هو الذي يحدد سلوك االفراد في المجتمع ن"ـــقيــ" اليلمبدأ 

جميع فروع القانون وباالخص القوانين الضريبية ألنها تمس جانبا هاما أأل وهو المال، ولذلك فان 

القوانين الضريبية يجب أن تتسم بالصراحة والوضوح والدقة حتى ال تضع المكلفين في حيرة من 

 ع المنفذين للقانون في مجال التوسع في االجتهاد في التفسير والتطبيق.أمرهم وال تض

 

 شرـــة عــسادســـة الـــوصيـــالت

 

العمل على وضع تشريعات ضريبية مستقرة يعمل بها لفترة غير قصيرة من الزمن وأن ال تعمد 

مبدأ استقرار رساء إللى تعديل وتغيير القوانين الضريبية في فترات قصيرة وذلك إالحكومة 

ن والتشريعات ولكي يبني المكلف أو المستثمر خطتة االقتصادية لمدى متوسط أو طويل االجل د

 و تعديل التشريعات الضريبية.أأن يفاجأ بتغيير 
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 رـــه عشــابعــية الســـوصــالت

 

عقد المزيد من اتفاقيات منع االزدواج  لمعالجة االزدواج الضريبي الخارجي والداخلي ، من خال

 الضريبي مع مختلف الدول التي يرتبط االردن معها باتفاقيات تجارية واقتصادية.

 

 شرـــه عـــامنـــية الثـــوصــالت

 

ضرورة مراعاه العبئ الضريبي بصفة عامة ، ويقصد بالعبئ الضريبي مدى ثقل الضرائب على 

حد المعايير الهامة التي اذا زادت أ، ويعتبر العبئ الضريبي المكلفين أو على االقتصاد القومي 

 أدت الى االضرار بالمستوى المعيشي لالفراد او المقدرة االنتاجية القومية.

 

 رـــعش ةـــاسعــالتية ـــوصــالت

 

قصر مدة أضرورة انتهاء الدوائر الضريبية من التدقيق ومحاسبة المكلفين وربط الضرائب خالل 

ممكنة ولتكن سنه واحدة من تاريخ تقديم االقرار الضريبي وعدم جمع أكثر من سنه للتدقيق على 

 المكلف.

 

 رونــعشــية الـــوصــالت

 

السعي نحو التعامل مع المكلف الحقيقي بأداء الضريبة وعدم  السماح للمكلفين من نقل العبئ 

لى مكلفين أخرين ومن ذلك عدم السماح باالستيراد إال للمكلف الحقيقي ووقف رخص إالضريبي 

لالشخاص الوهميين الذين ال تستطيع الدائرة محاسبتهم وتحصيل ) بطاقة االستيراد( االستيراد 

 ضرائب منهم.ال

 

 رونـشــة والعـــاديـــية الحـــوصــالت

 

والذي يلزم المكلف بمثل  1081( لسنة 81( من قانون ضريبة الدخل رقم )66لغاء نص المادة )إ

ذا ردت المحكمة الطعن المتعلق بهذه الضريبة لتنافض ذلك مع المبدأ الدستوري من أن إالضريبة 

ن أن ال يضار من الطعن المرفوع منه وحدة ومن أيجب  ن الطاعنأالمحاكم مفتوحه للجميع و

 المحكمة ال يجوز أن تسوئ مركز الطاعن.

 

 رونــشــة والعـــثانيـة الـــوصيــالت

 

لى فترات ركود إالتقلبات االقتصادية التي تمر بها المملكة من فترات انتعاش  أخذضرورة 

، باختالف الظروف االقتصادية العامةالتهرب الضريبي وحجمة نطاق والعكس ، حيث يختلف 

فيزيد التهرب في فترات الكساد حيث تقل دخول األفراد وترتفع درجة حساسيتهم إزاء الضرائب 

 العكس. يحدثالمفروضة عليهم، وفي فترات الرخاء االقتصادي 
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 رونـــشـوالع ةـــالثـــية الثــوصــالت

 

ضريبي يوفر أكبر حد ممكن من  معلوماتتوفير قاعدة معلومات عن طريق إنشاء بنك 

المقدمة من قبل  المعلومات لمدققي الضرائب ومقارنه هذه المعلومات باالقرارات الضريبية

 المكلفين.

 

 رونـــشــوالع ةـــرابعـــية الـــوصــالت

 

البت في القضايا الضريبية الحقوقية والجزائية المنظورة لدى المحكمة الضريبية بدرجتيها  ةسرع

لى أن عدد وحجم القضايا الضريبية إن بعض الدراسات تشير أالبدائية واالستئنافية، خصوصا و

المنظورة لدى المحكمة الضريبية بدرجتيها تعد باالف القضايا التي ما زالت منظورة وبحجم 

 لى مليار دينار.إمختلف قد يصل  ضرائب

 

 رونـــشــة والعــخامســية الـــوصــالت

 

جالء القضاه الضريبين الذين يبتون في القضايا الضريبية بعمل الدورات الداخلية ألدعم السادة ا

ر( اللتان قطعتا ــصـا ومــرنسـوالخارجية لالطالع على تجارب الدول االخرى وخصوصا )ف

القضاء الضريبي والحجز االداري ولديها قضاه مختصون في مجال الضرائب شوطا كبيراً في 

 ومعالجة جرائم التهرب الضريبي.

 

 شرونــة والعـــادســة الســـوصيــالت

 

نشر الوعي الضريبي بين جمهور المكلفين وتعميق الشعور لديهم بأهمية الضرائب ودورها في 

 القتصادي.التنمية االقتصادية ودعم برنامج االصالح ا

 

 رونــشــوالع ةـــابعــالسية ـــوصــالت

 

شراك المواطنين من المكلفين بالضريبة وغير المكلفين في عملية االصالح االقتصادي إ

نها بالنتجية تهم جميع المواطنين وليست مقتصرة على ألواالجتماعي التي تسعى لها الدوله ، 

بموجب فاتورة  و التعامل االأالمكلفين بالضرائب، وذلك بتوعيتهم وحثهم على عدم الشراء 

 وضع آلية معينة لتحفيز المواطنين لالحتفاظ بهذه الفواتير وتقديمها للدوائر الضريبية.و ،ضريبية

 

 رونـــعشــوال ةنـــثامــية الـــوصــالت

 

تقديم الحوافز للمكلفين الملتزمين والذين يقدمون إقرارات ضريبية صحيحة ويدفعون الضرائب 

 المستحقة عليهم في مواعيدها القانونية وذلك بمنحهم معاملة تفضيلية وعدم تدقيق إقرارتهم سنويا.

 

 رونــعشــوال ةـــاسعـــية التـــوصـــالت
 

ضريبة الدخل والمبيعات وذلك بتوفير الموارد البشرية المتخصصة تطوير نظام العمل في دائرة 

في مجال الضرائب وتعميق الفهم القانوني الضريبي لهم واالهتمام بالجوانب المادية للعاملين 

 لتفادي السلبيات التي تقع من جهه بعض المكلفين.
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 ونـــالثـــية الثـــوصــالت
 

سلوب الصحيح للتعامل مع ألمع المكلفين وتعريفهم باالتواصل و االتصال التأكيد على أهمية

 دوائر الضريبة من حيث المواعيد القانونية وغير ذلك.

 

 ونـــثالثـــة والــــاديــية الحـــوصــالت

 

جراءات البيروقراطية في الدوائر الضريبية وعدم التراخي في إنفاذ أحكام القوانين إلتخفيف ا

الدوائر المختصة بالتحصيل الضريبي للتخفيف من حجم  الضريبية وزيادة الرقابة على

 المتأخرات الضريبية.

 

 ونـــالثـــوالثة ـــانيـــية الثــوصــالت

 

حكام الضريبية التي تصدر عن القضاء ألدائمة ومستمرة ودورية للقرارات وا ةإجراء مراجع

 ردن.ألالضريبي في ا

 

 ونـــالثـــوالث ةـــالثـــة الثـــوصيــالت

 

ساسه الثقة والفهم المتبادل أإنشاء جسر من الثقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين 

ليقوم المكلف بسداد ما  م(ــسليــي الـــريبــضــاخ الـــنـ)الموالوضوح الكامل لخلق ما يسمى 

 يستحق علية من ضرائب طبقا للقانون دون مراعاه الحصيلة المسبقة.

 

 ونـــالثـــوالث ةـــرابعـــالة ـــوصيــالت

 

تفعيل دور هيئات اعتراض قضايا ضريبة الدخل والمبيعات واعطاؤها الصالحيات إلنهاء والبت 

 في االعتراضات المقدمة من المكلفين لتخفيف عبئ زيادة حجم القضايا على المحاكم الضريبية.

 

 ونــثالثـــة والـــامســية الخـــوصــالت

 

العامين الضريبين صالحية أوسع إلنهاء بعض القضايا الصغيرة التي يقل مقدار عطاء المدعين إ

( دينار مثال وذلك للتخفيف عن المحاكم الضريبية عبئ زيادة حجم 80000الضريبة فيها عن )

 القضايا الضريبية.

 

 ونـــالثـــة والثــادســية الســـوصــالت

 

ريبة عندما يريد المكلف تقسيط الضرائب لى رصيد الضإلغاء فوائد التقسيط التي تضاف إ

المتاخرة بذمتهم دون فوائد ، وألن فرض المستحقة علية لتشجيع المكلفين على تسديد الضرائب 

الفوائد يتعارض مع مبادئ الشريعه االسالمية ومع المادة )الثانية( من الدستور االردني التي 

 سالمية تحارب الفوائد.إلن الشريعه اأوف تنص على أن االسالم هو دين الدوله الرسمي، والمعر
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 ونـــالثـــوالث ةـــسابعــة الـــوصيــالت
 

شهارها لجميع الموظفين ومدققي الضرائب حسب قانون إفصاح عن الذمم المالية وإلالنص على ا

 الكسب غير المشروع.

 

 ونـــثالثــوال ةـــثامنـــية الـــوصــالت

 

سماء الشركات أالتي تقوم بطباعه الفواتير والسندات لتزويد الدائرة  بالتنسيق مع جميع المطابع 

فراد الذين يقومون بطباعه الفواتير والسندات وتزويد الدائرة بارقام الفواتير المطبوعه، ألوا

والتنبية على هذه المطابع بعدم طباعه الفواتير والسندات إال باحضار السجل التجاري وشهادة 

 التسجيل الضريبي.

 

 ونـــثالثـــوال ةـــاسعـــة التــوصيـــالت
 

كيد عليهم تزويد الدائرة أالتنسيق مع جمعية مدققي الحسابات وجمعية المحاسبين القانونيين والت

 سماء عمالئهم والبيانات المالية التي قاموا باعدادها.أبكشوف تبين 

 

 ونــعـــربألية اــوصــالت

 

ن أنفاق البذخي حتى يطمئن دافعوا الضرائب على إلسراف واإلا نفاق العام والبعد عنإلترشيد ا

 ة ومفيدة.موالهم تنفق في مجاالت نافعأ

 

 

 


