تــقــريـــر حـــول
"التـــوصيـــات األربعـــون للحــد مـــن ظـــاهـــرة التــهرب الضـــريبـــي ولـــزيـــادة
كـــفــاءه التــحـصـــيل الضـــريبــي"
للــمحامـــي الـــدكتـــور عـبداللــه النـــوايســـة

إدارة الـسيــاســات والــدراســات االقتــصــاديــة
وحــدة االتفــاقــيـــات والتــجـــارة الـــدوليـــة

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــيدم
كــانـــــون االول 1027

تـــقــريــــر حـــول
"التــوصيـــات األربعـــون للــحـــد مـــن ظـــاهـــرة التــهــرب الضــريبــي ولـــزيــادة كفـــاءه
التــحــصيــل الضـــريبــي"
نشــرت جـريـــدة الــدستــور فـــي عـددهــا رقـــم ( )81081تــاريــخ ( )1082/81/81مقــال
للـمحـامـي الـدكتـــور عبـداللـه النــوايســة ،مجـموعــه مـــن التــوصــيات العمــليــة لمكــافحــة
ظــاهـــرة التــهرب الضــريبـــي أو الـــحد منــها علـــى األقــل ولــزيـادة كــفاءه التــحصـيل
الضـــريبـــي.
وقــد اشــتملـــت هــذه التوصيات علــى (أربعـــون تــوصيـــة) منطــلقا فــي ذلــك مــن
مبــدأيــن دستــورييــن علــى الحكــومـــة أخـــذهـــما بعيـن االعتبـــار لـــدى فــرض
الضـــرائب و/أو تعــديــل القــانون الضــريبـــي و/أو مــعالجـــة أي تشـــوهــات ضــريبـــية
فــــي القـوانــين الضــريبــــية ،وهــمـــا:
الـــمــبـدأ االول:
مــا نــص علـــيه الــدســتور األردنـــي فــي المـــادة ( )888منـــه أن عـــلى
الحــكومــة أن تــراعـــي فـــي فــرض الضــرائــب "مـــقــدرة الــمكلـــف عـــلى
األداء" بحيــث ال تتــجاوز ذلـك وال تــرهـــق المكــلفين بتعــدد الضــرائــب وتــنوعهــا
وزيــادة نســبها وشــرائحـــها وأن تــأخـــذ بمـبدأ التكــليف التــصاعـــدي.
المــبـــدأ الثـــانـــي:
وهـــو كــذلـــك جــزء مـما نــص علــيه الــدســتور األردنــي فــي المـــادة ()888
منــه وهـــو تحقـــيق المــساواة والعــدالــة االجتــماعيــة كـــترجمـــة للقــواعـــد
االربعــة التــي وضــعها المــفكر االقتــصــادي " آدم سميث" فــي كتـــابـــة (البــحــث
عـــن ثـــروة األمــم) فـــي عـــام  8181والتــي تعتبـــر " الـــدســتور الضــمنــي
للـــضــرائـــب" وهـــي قـــواعـــد العـــدالـــة  ،اليقــين  ،المــالئمـــة  ،واالقتــصاد.
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تـــقــريــــر حـــول
"التــوصيـــات األربعـــون للــحد مـــن ظـــاهـــرة التــهــرب الضــريبــي ولـــزيــادة كفـــاءه
التــحــصيــل الضـــريبــي"
التــوصيـــة االولـــى
إلغاء حد التسجيل في قانون الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في المادة ( )81من
القانون  ،حيث أ ن بعض المكلفين يختفون وراء هذا الحد لعدم التسجيل في شبكة المكلفين
بالضريبة العامة على المبيعات  ،هذا من ناحية  ،ويلجأ بعض المكلفين للتعامل مع هذه الفئة ألنها
ال تصدر فواتير ضريبية فيعمدون إلى إخفاء المشتريات منهم وبالتالي إخفاء مبيعاتهم وعدم دفع
الضريبة المتوجبة عليها  ،ويعد هذا منفذا من منافذ التهرب الضريبي بالغائة تغلق هذه النافذه،من
ناحية اخرى.
التـــوصـــية الثـــانــية
إلغاء ووقف كل أنواع وأشكال الضريبة المقطوعه المنصوص عليها في المادة ( )81من قانون
ضريبة الدخل رقم ( )81لسنة  ،1081والقوانين السابقة له ،ذلك أن أسلوب الضريبة المقطوعه
يخالف المبدأ الدستوري الذي يوجب على الحكومة عند فرض الضرائب األخذ بمبدأ التكليف
التصاعدي من ناحية ،ومن ناحية أخرى فأن هذا االسلوب يفتح بابا واسعا للتهرب الضريبي من
جهه عدم تقديم الفئات الخاضعة للضريبة المقطوعه المعلومات المطلوب تقديمها للدوائر
الضريبية عن الموردين والبائعين والمتعاملين مع هذه النفقات.
التـــوصــية الــثالثـــه
إلزام المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية صحيحة لضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات
ويكون ذلك بتأييد هذه االقرارات باليمين  ،بحيث إذا تبين عدم صحة اإلقرار الضريبي المؤيد
باليمين يعاقب المكلف طبقا لنصوص قانون العقوبات المتعلقة باليمين الكاذبة  ،اذا ثبت سوء نيته
وهذا معمول به في (القـانــون الضــريبــي الــفرنــسي).
التــوصــية الــرابعــــه
تغليظ العقوبات على جرائم التهرب الضريبي بحيث تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى العقوبة
الجنائية وليس العقوبة الجنحوية وذلك بشرط اساسي جدا ومفترض وهو ثبوت جريمة التهرب
الضريبي بحق المكلف ثبوتا يقينيا بموجب قرار مبرم من السلطة القضائية وعدم ترك هذا
الموضوع الحساس جداُ لالدارة الضريبية بتكييف الفعل إلى تهرب ضريبي من عدمة.
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التـــوصـــية الخـــامســـة
إعادة النظر في سياسة اإلعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة ( )1من قانون ضريبة
الدخل  ،والمادة ( )80من قانون الضريبة العامة على المبيعات تحقيقا لقاعدة العداله االجتماعية
في فرض الضرائب وأن تقتصر اإلعفاءات على المجاالت االنتاجية التي تخدم التنمية االقتصادية
وأن يرتبط اإلعفاء بمصلحة قومية أو حاله ضرورة فقط إعماال للمادة ( )881من الدستور
األردني التي تنص على أنه (ال يجــوز إعــفـــاء أحـــد مــــن تـــأديــة الضـــرائـــب
والـــرســـوم فـــي غـــير األحـــوال المــبينـــة فـــي القــانـــون).
التــوصـــية الـــسادســـة
التوسع في نظام الدفعات على الحساب المنصوص عليها في المادة ( )88من قانون ضريبة
الدخل رقم ( )81لسنة  ،1081والقوانين السابقة لتشمل فئات أخرى غير تلك المنصوص عليها
في القانون وخصوصا الفئات التي ينعى عليها بالتجنب أو التهرب الضريبي مثل
(االطبــاء ،المــهندسيـــن ،المحــاميــن  ،أصــحاب المـهن الحــرة وصغـــار التـــجــار
ومـــوردي الخـــدمـــات) بحيث يدفع على سبيل المثال الطبيب مبلغا على حساب الضريبة عن
كل عملية جراحية  ،وبالنتيجة تحسب هذه الدفعات وتنزل من الضريبة التي تستحق على هؤالء
االشخاص في نهاية السنة المالية.
التـــوصيـــة الســـابعــــه
التوسع كذلك في نظام الضريبة المقتطعه من المصدر(الحـــجــز مـــن المــنبــع) المنصوص
عليها في المادة ( )81من قانون ضريبة الدخل اعاله لتشمل فئات غير المشمولين بهذه المادة
وتلزم الدوائر الحكومية الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل
(النقابات والبلديات) باقتطاع نسبة معينه من أيه دفعه يتم دفعها للمكلف الخاضع للضريبة.
التــوصيـــة الثـــامنـــه
إعمال مبدأ الرقابة المباشرة المنصوص عليها في المادة ( )12من قانون الضريبة العامة على
المبيعات وتطبيقها على ضريبة الدخل على بعض الفئات التي ينعى عليها بالتهرب الضريبي
وذلك لضبط ايرادتها ومبيعاتها وايرادات ومبيعات من يتعاملون معها.
التـــوصـــية الـــتاسعـــه
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.
التــوصـــية العـــاشـــرة
ضرورة االهتمام بالضمانات التمهيدية للضرائب مثل التهيئة الدستورية ومراعاه القواعد
االساسية عند فرض الضرائب.
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التـــوصـــية الحـــاديـــة عـــشر
تقرير حق االمتياز للديون الضريبية والنص عليه في صلب القوانين الضريبية وعدم قصره على
ميزة التقدم على الدائنين االخرين كما هو منصوص عليه في القانون المدني االردني ،بل يجب
أن يتمتع امتياز الديون الضريبية بميزتي التقدم والتتبع ألموال المكلفين بحيث يكون الدين
الضريبي دينا على جميع أموال المكلفين أو الملتزمين بالتوريد للخزينه العامة.
التــوصيـــة الثـــانيـــة عشـــر
تفعيل ضمانات تحصيل الديون الضريبية المستحقة على المكلفين وذلك مثل الحجز على األموال
المنقوله وغير المنقوله ،والمنع من السفر شريطة أن تكون الضرائب المطالب بها ضرائب
قطعية ومستحقة وال خالف على اصلها و /أو مقدارها وشريطة أن يكون االمر كذلك بيد القضاء
المتمثل بالمحاكم الضريبية بدرجتيها البدائية واالستئنافية وأن يصدر بذلك حكم قضائي مبرم غير
قابل للطعن ومكتسب درجة القطيعه.
التـوصيـــة الثـــالثــــه عـــشر
وضع نظام خاص أو سن تشريع قانوني للتنفيذ الجبري لتحصيل الديون الضريبية كما هو معمول
به في (مــصـــر) ومعروف باسم قانون الحجز االداري وعدم االعتماد على قانون تحصيل
االموال العامة لتحصيل الديون الضريبية.
التــوصـــية الـــرابعـــة عـــشر
عدم المبالغه في تحديد سعر الضريبة أو معدلها  ،ألنه كما يقال "الضــرائــب العـــاليـــة تــأكـــل
مطــرحهـــا" ففرض شريحة مبالغ فيها من الضريبة يؤثر تأثيرا سلبيا على االستثمار وخصوصا
االستثمارات األجنبية التي تدرس النظام الضريبي من ضمن دراستها للبيئة االستثمارية في البلد
المنوي االستثمار فيها.
التــوصـــية الخــامســـة عشـــر
ضرورة توخي الدقه والوضوح عند وضع التشريعات والقوانين والنصوص الضريبية اعماال
لمبدأ " اليــقيـــن" ذلك ان القانون هو الذي يحدد سلوك االفراد في المجتمع ،وينطبق هذا على
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
أمرهم وال تضع المنفذين للقانون في مجال التوسع في االجتهاد في التفسير والتطبيق.
التـــوصيـــة الـــسادســة عـــشر
العمل على وضع تشريعات ضريبية مستقرة يعمل بها لفترة غير قصيرة من الزمن وأن ال تعمد
الحكومة إلى تعديل وتغيير القوانين الضريبية في فترات قصيرة وذلك إلرساء مبدأ استقرار
التشريعات ولكي يبني المكلف أو المستثمر خطتة االقتصادية لمدى متوسط أو طويل االجل دون
أن يفاجأ بتغيير أو تعديل التشريعات الضريبية.
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التــوصـــية الســابعــه عشـــر
معالجة االزدواج الضريبي الخارجي والداخلي  ،من خالل عقد المزيد من اتفاقيات منع االزدواج
الضريبي مع مختلف الدول التي يرتبط االردن معها باتفاقيات تجارية واقتصادية.
التــوصـــية الثـــامنـــه عـــشر
ضرورة مراعاه العبئ الضريبي بصفة عامة  ،ويقصد بالعبئ الضريبي مدى ثقل الضرائب على
المكلفين أو على االقتصاد القومي  ،ويعتبر العبئ الضريبي أحد المعايير الهامة التي اذا زادت
أدت الى االضرار بالمستوى المعيشي لالفراد او المقدرة االنتاجية القومية.
التــوصـــية التــاسعـــة عشـــر
ضرورة انتهاء الدوائر الضريبية من التدقيق ومحاسبة المكلفين وربط الضرائب خالل أقصر مدة
ممكنة ولتكن سنه واحدة من تاريخ تقديم االقرار الضريبي وعدم جمع أكثر من سنه للتدقيق على
المكلف.
التــوصـــية الــعشــرون
السعي نحو التعامل مع المكلف الحقيقي بأداء الضريبة وعدم السماح للمكلفين من نقل العبئ
الضريبي إلى مكلفين أخرين ومن ذلك عدم السماح باالستيراد إال للمكلف الحقيقي ووقف رخص
االستيراد ( بطاقة االستيراد) لالشخاص الوهميين الذين ال تستطيع الدائرة محاسبتهم وتحصيل
الضرائب منهم.
التــوصـــية الحـــاديـــة والعــشـرون
إلغاء نص المادة ( )66من قانون ضريبة الدخل رقم ( )81لسنة  1081والذي يلزم المكلف بمثل
الضريبة إذا ردت المحكمة الطعن المتعلق بهذه الضريبة لتنافض ذلك مع المبدأ الدستوري من أن
المحاكم مفتوحه للجميع وأن الطاعن يجب أن ال يضار من الطعن المرفوع منه وحدة ومن أن
المحكمة ال يجوز أن تسوئ مركز الطاعن.
التــوصيـــة الـثانيـــة والعــشــرون
ضرورة أخذ التقلبات االقتصادية التي تمر بها المملكة من فترات انتعاش إلى فترات ركود
والعكس  ،حيث يختلف نطاق التهرب الضريبي وحجمة باختالف الظروف االقتصادية العامة،
فيزيد التهرب في فترات الكساد حيث تقل دخول األفراد وترتفع درجة حساسيتهم إزاء الضرائب
المفروضة عليهم ،وفي فترات الرخاء االقتصادي يحدث العكس.
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التــوصــية الثـــالثـــة والعـشـــرون
توفير قاعدة معلومات عن طريق إنشاء بنك معلومات ضريبي يوفر أكبر حد ممكن من
المعلومات لمدققي الضرائب ومقارنه هذه المعلومات باالقرارات الضريبية المقدمة من قبل
المكلفين.
التــوصـــية الـــرابعـــة والعــشـــرون
سرعة البت في القضايا الضريبية الحقوقية والجزائية المنظورة لدى المحكمة الضريبية بدرجتيها
البدائية واالستئنافية ،خصوصا وأن بعض الدراسات تشير إلى أن عدد وحجم القضايا الضريبية
المنظورة لدى المحكمة الضريبية بدرجتيها تعد باالف القضايا التي ما زالت منظورة وبحجم
ضرائب مختلف قد يصل إلى مليار دينار.
التــوصـــية الــخامســة والعــشـــرون
دعم السادة األجالء القضاه الضريبين الذين يبتون في القضايا الضريبية بعمل الدورات الداخلية
والخارجية لالطالع على تجارب الدول االخرى وخصوصا (فـرنســا ومـصــر) اللتان قطعتا
شوطا كبيراً في القضاء الضريبي والحجز االداري ولديها قضاه مختصون في مجال الضرائب
ومعالجة جرائم التهرب الضريبي.
التــوصيـــة الســادســـة والعــشرون
نشر الوعي الضريبي بين جمهور المكلفين وتعميق الشعور لديهم بأهمية الضرائب ودورها في
التنمية االقتصادية ودعم برنامج االصالح االقتصادي.
التــوصـــية الســابعـــة والعــشــرون
إشراك المواطنين من المكلفين بالضريبة وغير المكلفين في عملية االصالح االقتصادي
واالجتماعي التي تسعى لها الدوله  ،ألنها بالنتجية تهم جميع المواطنين وليست مقتصرة على
المكلفين بالضرائب ،وذلك بتوعيتهم وحثهم على عدم الشراء أو التعامل اال بموجب فاتورة
ضريبية ،ووضع آلية معينة لتحفيز المواطنين لالحتفاظ بهذه الفواتير وتقديمها للدوائر الضريبية.
التــوصـــية الــثامـــنة والــعشـــرون
تقديم الحوافز للمكلفين الملتزمين والذين يقدمون إقرارات ضريبية صحيحة ويدفعون الضرائب
المستحقة عليهم في مواعيدها القانونية وذلك بمنحهم معاملة تفضيلية وعدم تدقيق إقرارتهم سنويا.
التـــوصـــية التـــاسعـــة والــعشــرون
تطوير نظام العمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك بتوفير الموارد البشرية المتخصصة
في مجال الضرائب وتعميق الفهم القانوني الضريبي لهم واالهتمام بالجوانب المادية للعاملين
لتفادي السلبيات التي تقع من جهه بعض المكلفين.
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التــوصـــية الثـــالثـــون
التأكيد على أهمية االتصال والتواصل مع المكلفين وتعريفهم باألسلوب الصحيح للتعامل مع
دوائر الضريبة من حيث المواعيد القانونية وغير ذلك.
التــوصـــية الحــاديــــة والـــثالثـــون
تخفيف اإل جراءات البيروقراطية في الدوائر الضريبية وعدم التراخي في إنفاذ أحكام القوانين
الضريبية وزيادة الرقابة على الدوائر المختصة بالتحصيل الضريبي للتخفيف من حجم
المتأخرات الضريبية.
التــوصــية الثـــانيـــة والثـــالثـــون
إجراء مراجعة دائمة ومستمرة ودورية للقرارات واألحكام الضريبية التي تصدر عن القضاء
الضريبي في األردن.
التــوصيـــة الثـــالثـــة والثـــالثـــون
إنشاء جسر من الثقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين أساسه الثقة والفهم المتبادل
والوضوح الكامل لخلق ما يسمى (المـنـــاخ الــضــريبـــي الــسليــم) ليقوم المكلف بسداد ما
يستحق علية من ضرائب طبقا للقانون دون مراعاه الحصيلة المسبقة.
التــوصيـــة الـــرابعـــة والثـــالثـــون
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.
التــوصـــية الخــامســـة والـــثالثــون
إعطاء المدعين العامين الضريبين صالحية أوسع إلنهاء بعض القضايا الصغيرة التي يقل مقدار
الضريبة فيها عن ( ) 80000دينار مثال وذلك للتخفيف عن المحاكم الضريبية عبئ زيادة حجم
القضايا الضريبية.
التــوصـــية الســادســة والثـــالثـــون
إلغاء فوائد التقسيط التي تضاف إلى رصيد الضريبة عندما يريد المكلف تقسيط الضرائب
المستحقة علية لتشجيع المكلفين على تسديد الضرائب المتاخرة بذمتهم دون فوائد  ،وألن فرض
الفوائد يتعارض مع مبادئ الشريعه االسالمية ومع المادة (الثانية) من الدستور االردني التي
تنص على أن االسالم هو دين الدوله الرسمي ،والمعروف أن الشريعه اإلسالمية تحارب الفوائد.
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التــوصيـــة الــسابعـــة والثـــالثـــون
النص على اإلفصاح عن الذمم المالية وإشهارها لجميع الموظفين ومدققي الضرائب حسب قانون
الكسب غير المشروع.
التــوصـــية الـــثامنـــة والــثالثـــون
التنسيق مع جميع المطابع التي تقوم بطباعه الفواتير والسندات لتزويد الدائرة بأسماء الشركات
واأل فراد الذين يقومون بطباعه الفواتير والسندات وتزويد الدائرة بارقام الفواتير المطبوعه،
والتنبية على هذه المطابع بعدم طباعه الفواتير والسندات إال باحضار السجل التجاري وشهادة
التسجيل الضريبي.
التـــوصيــة التـــاسعـــة والـــثالثـــون
التنسيق مع جمعية مدققي الحسابات وجمعية المحاسبين القانونيين والتأكيد عليهم تزويد الدائرة
بكشوف تبين أسماء عمالئهم والبيانات المالية التي قاموا باعدادها.
التــوصــية األربـــعــون
ترشيد اإلنفاق العام والبعد عن اإلسراف واإلنفاق البذخي حتى يطمئن دافعوا الضرائب على أن
أموالهم تنفق في مجاالت نافعة ومفيدة.
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