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 الوحدة التعميمية األولى
 المفهوم العام لمنظام الضريبي 

 

: الكممات المفتاحية

 المفيوم العام لمنظام الضريبي
 

 

: الممخص
 

لتحديد المفيوم العام لمنظام الضريبي يجب معرفة األسس التي يستند إلييا، ومدى شرعية ىذا النظام من 
الناحية الدستورية والقانونية، من خالل العناصر اإليديولوجية واالقتصادية والفنية، ومجموعة القواعد القانونية 

 .والفنية التي تمكن من االستقطاع الضريبي
 

 :األهداف التعميمية

في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمىمعرفة األسس التي يستند إلييا ومدى شرعية 
 .النظام الضريبي
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 المقـــدمة

ُتَعدُّ الضريبُة أداًة ماليًة تستخدميا الدولة في اقتطاع جزء من ثروة األفراد عن طريق الجبر، ودون مقابل 
 .خاص بقصد تحقيق النفع العام

ولّما كان وجود الضريبة قد اقترن بوجود السمطة في المجتمع السياسي منذ أقدم العصور، وارتبط تطّور 
مفيوميا بتطور ىذه السمطة وأىدافيا التي تحددىا الفمسفة السياسية واالجتماعية واألنظمة االقتصادية 

المتعاقبة، ولذلك فإّن النظام الضريبي ال يقوم من فراغ، وال ينشأ مستقاًل عمَّا يحيط بو من مؤثرات، بل يقوم 
 .ضمن نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي معين

ومن المعروف ما أحدثو التقدم االقتصادي من تعديالت مختمفة في الييكل االقتصادي نتيجة ما طرأ عمى 
العالقات بين ُمْخَتَمِف الفئات االجتماعية وقطاعات ىذا الييكل من تغيُّرات تراوحت أبعادىا عمقًا واتِّساعًا من 

 .مجتمٍع إلى آخر، بل في المجتمع نفسو من وقٍت آخر
ومن الطبيعي أن يترّتب عمى ذلك أن تأتي األنظمة الضريبية مختمفًة تبعًا الختالف طبيعة النظام 

االقتصادي واالجتماعي والسياسي القائم في الدولة والذي قد يختمف في الدولة الواحدة من وقٍت آلخَر تبعًا 
 .الختالف الفمسفة االقتصادية واالجتماعية والسياسية الُمتََّبَعِة فييا

والشكَّ في أّن ىذا االختالف في األنظمة الضريبية يحمل في مضمونو انعكاسًا لتحقيق أىداف ىذه 
 .األنظمة المختمفة مما يجعل النظام الضريبي جزءًا أساسّيًا من النظام المالي

وتبعًا لذلك، فإّن لكّل دولة الحّق في أن تختار النظام الضريبي الذي يتالءم مع الفمسفة التي يقوم عمييا 
نظاميا االقتصادي واالجتماعي، عمى أن يختار ىذا النظام األحكام والقواعد المناسبة في التطبيق، بما يحقق 

 .اإليجابيات ويعظميا، وُيَقمُِّل من السمبيات ما أمكن عمى جميع أفراد المجتمع
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يبـالمفهومالعامللنظامالضري

توّضح النظرية العامة لمضرائب مجموعًة من القواعد التي ترسم أسسًا واضحَة المعالم لمنظام الضريبي، 
 .أي مالمح النظام الضريبي وىو ما يسمى بالنظرية العامة لمضريبة

: ، فالضريبة من حيث التعريف"ما ىي الضريبة"وقبل التحّدث عن النظام الضريبي يجب عمينا أواًل معرفة 
هي فريضة مالية يمتزم الفرد بأدائها لمسمطة العامة جبرًا دون مقابل، مساهمًة منه في تحمل األعباء 

 .والتكاليف العامة
 :والشّك في أّنو يجب عمينا عند قيامنا بوضع نظام ألّية نظرية مراعاة مسألتين أساسيتين ىما

 تحديد المفهوم العام لمنظام الضريبي ومعرفة األسس التي يستند إليها،-
 مدى شرعية هذا النظاممن الناحية الدستورية والقانونية- 

 
 المفهوم العام لمنظام الضريبي

إّن دراسة المفيوم العام لمنظام الضريبي تتطمب تحديدًا تعريف ىذا المفيوم ومدى شرعيتو من الناحية 
 .الدستورية والقانونية

 مفهوم النظام الضريبي
 .المفيوم الواسع، والمفيوم الضيق: يرى الفقو المالي أّن لمنظام الضريبي مفيومين أساسيين ىما

 وُيقصد بو مجموعة العناصر اإليديولوجية واالقتصادية والفنية التي تؤدي في :المفهوم الواسع- أ
فاجتماع ىذه العناصر يؤدي إلى وجود نظام ضريبي معين مبني عمى . النياية إلى وجود نظام ضريبي معين

اليدف المنشود من النظام الضريبي الذي تحدده السمطة الحاكمة، وفق الفمسفة السياسية واالقتصادية 
ومن المعروف أّن ىذه الفمسفة تختمف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، فيي . واالجتماعية السائدة

 .تختمف في المجتمع االشتراكي عن المجتمع الرأسمالي، وتختمف في الدول المتقّدمة عن الدول النامية
 .وبالتالي فإّن مفيوم النظام الضريبي يختمف من دولة إلى أخرى بحسب الفمسفة السائدة في الدولة

 وُيقصد بو مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تمّكن من االستقطاع :المفهوم الضيق- ب
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الضريبي في مراحمو المختمفة، من مرحمة صدور التشريع المتعّمق بفرض الضريبة إلى مرحمة الربط 
 .والتحصيل

ولذلك ُيَعرَُّف النظام الضريبي بأّنو مجموعة الضرائب والفرائض التي يمتزم رعايا دولة معينة في وقت 
 .(1)محدد بأدائيا لمسمطة العامة عمى اختالف مستوياتيا من مركزية أو محمية ودون مقابل

واستنادًا لما تقّدم نرى أّن مفيوم الضريبة مفيوم معقد، ولئن كان من السيل عمينا تقديم تعريف لمضريبة 
بأّنيا نيج طبيعي لتوزيع النفقات العامة بين األفراد، فإّن ىذا التعريف مع ذلك ال ُيَعدُّ سوى داللة بسيطة 

لمفيوم الضريبة الذي ال يزال مبيمًا غير واضح، بسبب اقتران الضريبة بوجود السمطة في المجتمع السياسي 
منذ أقدم العصور، وتطّور مفيوميا نتيجة تطّور وظائف السمطة السياسية وتحديد أىدافيا وفق الفمسفة 

 .السياسية واألنظمة االقتصادية المختمفة
ولذلك فإّن األساس القانوني لمضريبة اختمف ما بين النظرية التقميدية والنظرية الحديثة، حيث استمر 

تطّور الفمسفة السياسية واألنظمة االقتصادية إلى أن تّم إحداث تغّيرات كبيرة في طبيعة العالقات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية، مما أّدى إلى إيجاد مفيوم جديد لمضريبة، فبعد أن كانت مجّرد إسيام اختياري، 

أصبحت إلزامية عمى األفراد لقاء ما تقّدمو الدولة ليم من خدمات محدودة نظير تأمينيم مّما قد يواجيونو من 
مّما أدى إلى ظيور نظريات عديدة فّسرت قيام األفراد بدفع الضريبة . مخاطر داخل اإلقميم الذي يقيمون بو

 :عمى أساس أّنو عقد بين الدولة من جية واألفراد من جية أخرى، ومن ىذه النظريات

 contra fiscalالعقد الضريبي : النظرية األولى

 التي نادى بيا جان جاك contra socialاستندت فكرة العقد الضريبي إلى نظرية العقد االجتماعي 
فقد كان عمى المواطن أن يعطي جانبًا من دخمو لمدولة مقابل الحصول عمى ضمان السمطة المتمثمة . روسو

كما كان من رأي . ، دون إخالل بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية(2)في ضمان النظام والعدالة
 أّن دفع الضريبة يعّبر عن رضا مسبق من قبل 1761ميرابو في مؤلفو عن نظرية الضريبة الصادر في عام 

 .المواطن لمحصول عمى حماية السمطة العامة لشخصو وألموالو

                                                 

 .15، ص1973النظم الضريبية، المكتبة المصرية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، : يونس أحمد البطريق. د (1)

 .1748ىذا القول جاء في كتاب مونتيسكيو في كتابو روح القوانين الصادر عام  (2)
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وقد استمرت فكرة إسناد سداد الضريبة إلى وجود عقد بين الدولة ومواطنييا لدى بعض الكتَّاب مثل إميل 
 الذي تصّور وجود عقد تأمين تقوم الدولة بمقتضاه بتأمين المواطنين من Emile de Giratdinجيراردين 

 أّن Thiersكما عّد تيير . مختمف األخطار التي يتعرضون ليا مقابل سدادىم لمضريبة بمثابة قسط تأمين
وقد تعرضت ىذه . (3)المجتمع بمثابة شركة ُيْمِزُم َعْقُد تأسيسيا ُكلَّ شريك فييا باإلسيام في تحمل أعبائيا

األفكار القائمة عمى فكرة وجود عقد بين الدولة ومواطنييا لمعديد من أوجو النقد، فاقت تمك االنتقادات التي 
واجيتيا نظرية العقد االجتماعي لروسو، عمى أساس استحالة تقويم ما تفترضو ىذه اآلراء من معامالت تقوم 
بين الدولة ومواطنييا من ناحية، واستبعاد فكرة مقابمة ثمن التضحيات التي يقّدميا المكّمف لقاء ما تقدمو لو 

فضاًل عن أّن التزام الدولة بتقديم خدماتيا لممواطنين ليس من طبيعة . الدولة من خدمات من ناحية أخرى
 . االلتزامات التي ُينشئيا العقد

اعتبروا  (الفيزوقراط)كما أّن بعض الكتّاب أمثال آدم سميث وىوبز ولوك، وكذلك مدرسة الطبيعيين 
وقد أّيد عدد من كتّاب القرن التاسع عشر ىذه الفكرة، وأبرز ىؤالء . الضريبة بمثابة ثمن لخدمات الدولة

برودون الذي أخذ بفكرة الضريبة ثمنًا لخدمات الدولة، وذلك من خالل كتابو نظرّية الضريبة الصادر عام 
وقد أّيده في ذلك أنطونيو دي ماركو، وفون فايسر المذان رأيا أّن الضريبة ثمن لخدمات الدولة التي . 1868

 .تكُفل إشباع الحاجات العامة
. وقد تعّرضت ىذه اآلراء لمنقد، بفرض أّنو من غير الممكن تحديد ثمن ما في غياب السوق الالزمة لذلك

فضاًل عن أّن في صبغ الضريبة بطابع الثمن مجافاًة لظاىرة تفاوت أعباء الضريبة عمى األفراد، وخالفًا لمبدأ 
وحدة الثمن الذي أّكده االقتصاديان السويدّيان فيكس وليندال، بحيث يتعّين االنصراف عن فكرة أّن الضريبة 

، أو أن ُيصبغو بطابع سياسي، (4)ثمٌن، حتى ولو حاول بعضيم أن ُيضفي عمى ىذا الثمن طابعًا احتكارّياً 
 .تمييزًا لو عن الثمن في مفيومو المتعارف عميو في المجال االقتصادي

دون -وعمى الرغم من النقد الموّجو إلى ىذه النظرية فقد حاول أنصارىا أن ُيضفوا عمييا طابعًا اجتماعّيًا 
ألّن الضريبة ُتَعّد مظيرًا من مظاىر مبدأ التضامن االجتماعي الذي يحّتم عمى كّل - إخفاء لتمسكيم بيا

 .مواطن تحّمل نصيبو من أعباء الدولة، وبالتالي سداد ثمن خدماتيا المقدمة ليم
                                                 

 .10، ص1983النظم الضريبية، الدار الجامعية، : دراز.  د–بطريق . د (3)

(
4
)pasmeme un pis menopolistique", est pas un pis'limport n "Paris 1949. p.89 – Perroux-les 

couputes de lie Mation. 
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كما يمكن القول إّن فرض الضرائب لو آثار كبيرة وبالغة بسبب االتجاىات المتباينة في تحديد مفيوم 
الضريبة، بخاصة عمى األنظمة الديمقراطية والبرلمانية حيث كان لتطّور الضريبة أثره الواضح في تطّور 

فقد كان ألعضاء البرلمان . النظام البرلماني البريطاني الذي ُيَعّد نموذجًا لغيره من األنظمة الديمقراطية الغربية
 .سمطُة إقرار الضرائب باإلضافة إلى حّق التصويت عمى الضريبة والموازنة عند إقرارىا

مما أّدى إلى منح البرلمان حّق الرقابة عمى جميع أوجو النشاط الحكومي، ومن ثم انتقل إلى الرقابة 
 .السياسية القوية والشاممة عمى المجاالت كافًة ، السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية

 العقد المالي: الفرع الثاني

إّن تطّور ميام الدولة، وتخمي الفكر الحديث عن مفيوم الحياد المطمق، واألخذ بمبدأ التدخل النسبي ألجل 
تحقيق األىداف السياسية واالجتماعية واالقتصادية أدى إلى زيادة كبيرة في أعباء الدولة خالل القرن التاسع 

لذلك تطّور مفيوم الضريبة التي ُتَعّد أداة من أدوات التوجيو المالي في الدولة، وأصبحت الضريبة . عشر
فريضة ذات طابع مالي تستقطعيا الدولة أو السمطات المحمية من األفراد دون مقابل وفق استطاعتيم في 

وىذا ُيَعدُّ أداة تنطوي عمى اإلكراه أو الضغط من جانب الدولة، كما يمكن أن ُتَعدَّ من . تحمُّل ىذا العبء
جانب آخر خدمة جماعية يقوم بيا المواطنون من أجل التضامن المالي بين أفراد المجتمع الواحد، شرط 
 .توافر مبدأ الرضا بالضريبة، وذلك عن طريق موافقة السمطة التشريعية الممثمة لممكّمفين بوجوب فرضيا

 :(5)بعض النتائج أهّمها (العقد المالي)وقد ترّتب عمى نظرية 
، بمعنى أن ال تزيد حصيمة الضرائب عمى (وىو الضريبة بنفقة اإلنتاج)ضرورة أن يتحدد ثمن األمن - 1

ال ُعدَّت الزيادة اعتداًء عمى الممكية  .ما يستمزمو تحقيق األمن من نفقات، وا 
ضرورة تناسب ما يدفعو كل فرد من الضريبة مع خدمة األمن التي يحصل عمييا، وتُقاُس ىذه - 2

 .الخدمة بمقدار دخل دافع الضريبة أو ثروتو
بأّنيا قررت ضرورة أن تقوم الدولة بإنفاق حصيمة - في صورىا المختمفة-وتتميز نظرية العقد المالي 

ال فإّنيا تكون قد َأَخمَّْت بالتزاماتيا نحوىم  .(6)الضرائب في توفير خدمات مختمفة ينتفع بيا دافعو الضرائب، وا 
                                                 

 .34، ص1971المالية العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، : رفعت المحجوب. د (5)
 .157، ص1990مبادئ المالية العامة، منشورات جامعة حمب، : محمد سعيد فرىود. د (6)
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 :وقد تعّرضت نظرية العقد المالي لالنتقادات التالية
، ولكن لم يثبت تاريخّيًا وجود contract socialتستند نظرية العقد المالي إلى فكرة العقد االجتماعي - آ

بل من األصح القول إّن العقد نشأ، ونما وفق ضغط الضرورة ومستمزمات . مثل ىذا العقد وال حتى ضمناً 
 .الحاجة حسب تطور الدولة

فيما إذا كان عضوًا في البرلمان، )يمتزم الفرد بدفع الضريبة حتى إذا لم يوافق عمى فرض الضرائب - ب
 .، مّما ينفي وجود العقد المالي الضمني(أو كان أجنبّيًا مقيمًا في الدولة

وتبعًا لما تقدم نستخمص من ىذه االنتقادات أّن نظرياِت العقد المالي كمَّيا ال تصمح لتبرير فرض 
 .الضريبة
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 تطور مفهوم الضريبة
ارتبط تغّير مفيوم الضريبة بتغّير طبيعة دور الدولة عمى اختالف مراحميا، فكان المفيوم التقميدي 

 .لمضريبة والمفيوم المعاصر

 المفهوم التقميدي لمضريبة: أووً 
يعكس مفيوم الضريبة وىدفيا تغّير طبيعة دور الدولة في المجتمع، فقد اقتصرت ميام الدولة حتى أوائل 
القرن العشرين عمى توفير األمن الداخمي والخارجي، دون محاولة التأثير في نشاط األفراد أو إحداث تعديل 

حيث كانت الضريبة تأخذ طابعًا حيادّيًا يتمّثل في االستعانة بالضريبة لتحقيق . في توزيع الدخول والثروات
األىداف المالية التي اقتصرت عمى تزويد الدولة بما يكفي لتغطية النفقات الالزمة لمقيام بميماتيا المحدودة 

 .المشار إلييا آنفاً 
وبما أّن حياد الضريبة يتطمب توافر المساواة في تطبيق الضريبة من ناحية، وانخفاض عبئيا عمى 

المكّمفين إلى أقصى حد ممكن من ناحية أخرى، إال أّن المبدأين لم يتحققا في أّي مجتمع وبأّي وقت إال 
 .لذلك تحاول المجتمعات االقتراب قدر اإلمكان من ىذين المبدأين. بصورة نسبية

 فوفرة الحصيمة .(7)ويقوم المفهوم التقميدي لمضريبة عمى مبدأين، هما وفرة الحصيمة والعدالة الضريبية
الضريبية تتطّمب توافر مبدأ الشمول الذي يقضي بسريان الضريبة عمى جميع المواطنين حسب قدرة تحّمل 

عبئيا، بحيث يصعب التيّرب منيا بصورة مشروعة أو غير مشروعة، كما يتعّذر نقل عبئيا بصورة تؤدي إلى 
األمر الذي ال يمكن . انحرافيا عن بموغ أىدافيا، باإلضافة إلى ضرورة عدم شعور المكّمف بحساسية تجاىيا

 .تحقيقو إال بعدالة معدالتيا
وقد اختمف الفقياء في تحديد مدلول العدالة نتيجة تطّور دور الدولة، من الدولة الحارسة التي تقتصر 
مياميا عمى مجّرد توفير األمن الداخمي والدفاع الخارجي، إلى الدولة الراعية التي كانت تيدف في البداية 
إلى تحقيق العدل االجتماعي والحّد من عيوب النظام الرأسمالي دون المساس بو، وذلك عن طريق التقميل 
من حّدة التفاوت بين مستويات الدخول بوساطة فرض الضرائب التصاعدية عمى الدخول المرتفعة لتمويل 

 .الخدمات العامة التي يستفيد منيا أصحاب الدخول المنخفضة

                                                 

(
7
)Loufenburger, Heny- Histoire de l'impot- Que Sais je? P.U.F 1954. p.39. 
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وقد كان لألزمات االقتصادية المتالحقة أثٌر كبيٌر في تغّير موقف الدولة الحارسة، حيث لجأت إلى القيام 
بدور أكبر من الدور التقميدي وذلك لمواجية الكساد، وفق ما يتطمب ذلك التوسع في الخدمات العامة، ومنح 

 .(8)، ومساعدة القطاع الخاص بالتغمب عمى ىذه األزمات(تقديم إعانات لمعاطمين عن العمل)إعانات البطالة 
ولذلك فإّن مبدأ العدالة الضريبية ليس ليا مدلول مطمق يمكِّن من تحديد معالميا، حيث أّن تفسيرىا يتأّثر 
بالفمسفة السياسية واختالف وجيات النظر بين الباحثين، وفق المراحل المختمفة لتطّور دور الدولة وأىدافيا 

 .في تحديد مدلوليا
 المفهوم المعاصر لمضريبة: ثانياً 

 دفعت العديد من الدول إلى إعادة 1931-1929إّن األزمة االقتصادية التي عمَّت الدول الرأسمالية عام 
دراسة نظاميا االقتصادي، ووضع القواعد والنظم لدرء وقوع أزمات مستقبمية، كما دفعت الحكومات إلى 

التدخل في النشاط االقتصادي، مّما كان لو تأثير كبير في ازدياد حجم موازنة الدولة بشّقييا اإلنفاقي 
 .واإليرادي

ومن أىم مظاىر دور الدولة المعاصرة ظيور الحركة االشتراكية في روسيا، وقيام الدولة فييا بإدارة وسائل 
اإلنتاج لصالح المجتمع بوساطة ىيئة مركزية، تقوم بتخطيط اإلنتاج ومتابعتو وتوزيع الناتج القومي بما يحقق 

أىداف المجتمع االشتراكي، كما ازداد نفوذ طبقة العمال في الدول االشتراكية التي قادت الدولة والمجتمع، 
 .والنشاط االقتصادي فييا

وُتعّد زيادة تدخل الدولة من اآلثار البارزة التي أحدثيا اندالع نيران الحربين العالميتين خالل النصف 
األول من القرن العشرين، مما أدى إلى زيادة في حجم اإلنفاق العام استنفدت جانبًا كبيرًا من الدخل القومي 

 عمى 1914ففي الوقت الذي لم يزدد حجم اإلنفاق العام في الواليات المتحدة األمريكية عام . في دول عديدة
من دخميا القومي خالل الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحال في كل من إنكمترا وفرنسا حيث بمغ % 15

من الدخل القومي، ولم يؤّثر انتياء الحرب في انخفاض حجم اإلنفاق العام، % 40معدل اإلنفاق العام منيما 
ن تبدلت أىدافو بقصد إعادة بناء اقتصاديات الدول التي خّربتيا الحرب  .(9)وا 

وكان نتيجًة لذلك، أن أصبح لمضريبة مفيوم معاصر يقوم عمى عّدىا مصدرًا من المصادر الرئيسية 
                                                 

 .16المرجع السابق، ص: دراز.  د–بطريق . د (8)

 .21المرجع السابق، ص:  دراز. د–بطريق . د (9)
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لمتمويل، ووسيمة فّعالة ُتَمكُِّن الدولة من التدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية، وتوجيو النشاط 
 .االقتصادي إلى ىدف معين

كما أّن لمتدخل الضريبي صورًا مختمفًة منيا ما يقوم عمى أساس التخفيض العام أو الزيادة العامة لعبء 
ّما بقصد الحد منيا، ومنيا ما  الضرائب، وذلك إّما بقصد زيادة المقدرة الشرائية وتنمية حجم المعامالت، وا 

يقوم عمى أساس التمييز في المعاممة الضريبية بين أوجو األنشطة المختمفة لتشجيع بعض ىذه األنشطة دون 
غيرىا، أو مجّرد استقطاع جزء من الثروات أو الدخول الكبيرة لتحقيق أىداف اجتماعية، ومنيا ما يتّم عن 
طريق إعادة توزيع الدخل، حيث تستقطع الدولة جانبًا من الدخول المرتفعة، ثم تعيد توزيعيا عن طريق 

 .الخدمات العامة التي يستفيد من غالبيتيا أصحاب الدخول المحدودة
إّن المفهوم المعاصر لمضريبة لم يستبعد المبدأين التقميديين لمضريبة، وهما وفرة الحصيمة والعدالة 

 مبدًأ جديدًا هو التدخل في الحياة اوقتصادية والسياسية واوجتماعية، غير أّنو أضاف إلييما .الضريبية
وىذا ما أثار التساؤل عن دوره في الصراع التقميدي بين المبدأين السابقين، والذي سبق أن أّدى إلى االعتقاد 

ن كان االعتقاد بأّن الضرائب غير المباشرة . بأّن الضرائب العادلة ليست ىي الضرائب ذات المردود المرتفع وا 
غير أّن ىذا لم يعد مقبواًل في ظّل . ىي أوفر الضرائب حصيمًة عمى الرغم من أّنيا بعيدة عن تحقيق العدالة

وجود األساليب التقنية المستخدمة في التحصيل، بعد أن مّيزت في المعاممة بين السمع الضرورية والسمع 
الكمالية، وقيام الدولة بمنح إعانات عائمية لتعويض العائالت الكبيرة والفقيرة عّما تتحممو من عبء نتيجة 

 .زيادة حجم استيالكيا، عماًل بمبدأ تشخيص الضريبة ما أمكن
ويعتقد العديد من الباحثين أّن مبدأ التدخل الذي يقوم عميو المفيوم المعاصر لمضريبة ال يتعارض مع 

مبدأي وفرة الحصيمة والعدالة، نتيجة اشتراط عدم وجود صراع أو تعارض بين كّل من األىداف االجتماعية 
واالقتصادية واألىداف المالية لمضريبة، فالدولة تييئ الفرصة لتحقيق حصيمة ضريبة ال بأس بيا، اليدف 

ومثال ذلك ضريبة الدخل التصاعدية في بريطانيا، التي تحقق أىدافًا ذات . منيا تعديل الييكل االجتماعي
 .طبيعة اجتماعية واقتصادية، باإلضافة إلى أّنيا ُتَعدُّ موردًا رئيسّيًا لتمويل الخزينة العامة

ومن خالل ما تقدم، يمكن القول إّن المفيوم المعاصر لمضريبة ال ينطوي عمى صراع بين مبدأ التدخل 
وكّل من مبدأي وفرة الحصيمة والعدالة، إال أّنو أصبح لمبدأ التدخل المكانة األولى بينيما، وجاء بمدلول جديد 
لمعدالة التي لم تعد تحقيق المساواة أمام الضريبة ىي األساس، حسب مدلوليا التقميدي، بل أصبحت تتحقق 
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بالمساواة بوساطة الضريبة نفسيا، بحيث لم تعد المساواة قاعدة من قواعد الضريبة بل أصبحت ىدفًا من 
أىدافيا، مّما أّدى إلى إبراز الجوانب االقتصادية واالجتماعية لمضريبة التي زادت أىميتيا عمى أىمية جوانبيا 

ولم تحتّل الضريبة في . (10)الفنية والمالية، وأصبحت دراسة الضريبة ركنًا ميّمًا من أركان االقتصاد المالي
الفكر االشتراكي سوى مكانة ثانية ألّنيا تتضمن اعترافًا ضمنّيًا بشرعية الدخول الخاصة، وأّن تحميل النظام 

الضريبي ومحاولة إصالحو ودراسة الضريبة كأداة لتدخل الدولة، إّنما تندرج ضمن نطاق الدراسات 
فقد رأى ماركس أّن إحداث تغيير . الرأسمالية، حيث نجد القميل منيا في كتابات كارل ماركس ومن تبعيما

جوىري في العالقات االجتماعية ال يمكن أن يتحقق إال بإجراء ثوري عام تقتصر الضريبة فييا عمى أن 
 .تكون أداًة لتحقيقو

ّنما لجأت إليو الدول  كما يمكن القول إن المفيوم المعاصر لمضريبة لم تأخذ بو الدول االشتراكية فقط، وا 
الرأسمالية التي استخدمت الضريبة عمى نطاق واسع كأداة لمعالجة ظاىرة التضخم النقدي التي انتشرت خالل 

السنوات التي أعقبت انتياء الحرب العالمية الثانية، وحققت في ذلك نجاحًا ال بأس فيو كالضريبة التي 
 .(11) لمحّد من التضخم1952 إلى عام 1950فرضتيا الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من 

ومّما تقدم نالحظ أّن اختالف النظام الضريبي من دولة إلى أخرى يتّم حسب الفمسفة االقتصادية التي 
يأخذ بيا المجتمع، ودرجة تقدمو، وكيفية تنظيمو، حيث نجد العالقة التبادلية واضحة بين الواقع االقتصادي 

 .واالجتماعي لبمد معين من ناحية ونظاميا الضريبي من ناحية أخرى
ولعّل ما تقوم بو دول السوق األوروبية من محاولة لتوحيد أنظمتيا الضريبية، وما يواجو ذلك من 

صعوبات واعتراض من بعض الدول عمى توحيد األنظمة الضريبية، يعود إلى االختالف الكبير في البنية 
االقتصادية واالجتماعية ليذه الدول، عالوًة عمى أّن دخل الفرد فييا يختمف من دولة إلى أخرى، ألّن دراسة 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية واألىداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا ُتمكِّن من فيم الكثير من القواعد 

الضريبية واختيار الصور الفنية المالئمة، وتشكيل النظام الضريبي الذي يضمن لمدولة حصوليا عمى 
وعمى الرغم من ذلك ُيمكن التمييز بين أشكال معينة من النظم . اإليرادات الالزمة وتحقيق أىدافيا المختمفة

الضريبية السائدة في بعض الدول، والتي تشترك في العديد من الخصائص منيا التقدم االقتصادي 

                                                 

(
10

)Ledrec-L affectation des recettes daus les finances publigques- R.S.L.F. – 1945- p.890. 

(
11

)BURKHEAD, j.- Nousselle orientation de la fiscalitè aux Etats unis- R.S.L.F. 1952- p.45. 
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فعمى سبيل المثال نجد أّن الدول التي . واالجتماعي، وال يمنع ىذا من وجود االختالفات داخل ىذه األشكال
قطعت شوطًا كبيرًا في التطّور االقتصادي واالجتماعي والسياسي يسود فييا نظام ضريبي تحتّل فيو الضريبة 
الموحدة عمى دخل األشخاص الطبيعيين المكانة الرئيسة، كما تقف إلى جانبيا ضريبة نسبية عمى األشخاص 
المعنويين، باإلضافة إلى الضرائب غير المباشرة األقل أىمية، حيث يتفق النظام الضريبي والعوامل المحددة 

 :يوّفر بعض الشروط الضرورية لتطبيق الضريبة عمى الدخل وأهمهافالتقدم االقتصادي واالجتماعي . لو
 .ارتفاع مستوى المعيشة لألفراد- 1
 .التقميل من الفروق االجتماعية داخل الطبقات المختمفة- 2
 .انتشار التعميم وارتفاع درجة الوعي الضريبي- 3
دارات الدولة- 4  .زيادة كفاءة اإلدارة الضريبية، وا 
 .وجود رقابة فعالة عمى الفعاليات االقتصادية المختمفة- 5
 .ضرورة التقيد بمسك دفاتر نظامية لممكّمفين في دفع الضريبة- 6

وتبعًا لما تقدم تزيد أىمية حصيمة الضريبة عمى الدخل في ىذه الدول كالواليات المتحدة األمريكية 
من مجمل اإليرادات الضريبية، بينما تقل مكانة % 75وبريطانيا، حيث تصل نسبة ىذه اإليرادات إلى 

الضرائب غير المباشرة وخاصة الضرائب الجمركية، عمى الرغم من ضخامة التجارة الخارجية إال أّنيا تحتل 
مكانة محددة في تكوين الدخل القومي، كما تمتنع ىذه الدول من جانب آخر عن فرض رسوم أو ضرائب 

 .مرتفعة عمى الورادات حتى ال يتّم التعامل بالمثل، وحتى ال ترتفع األسعار في السوق الداخمية
يطاليا مثاًل  وخالفًا لذلك فإننا نجد أّن البالد األقل درجة في التقدم بالنسبة لممجموعة األولى كبمجيكا وا 
تستمد إيراداتيا العامة من الضرائب عمى الدخل، والتي تكون غالبًا ضرائب نوعية في مقدمتيا الضريبة 

ن كانت أىمية الضريبة التكميمية ليست كبيرة من حيث حصيمتيا نظرًا لعدم  التكميمية العامة عمى الدخل، وا 
ارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع مستويات االستيالك، وانخفاض الوعي الضريبي لدى أفرادىا، وصعوبة 

لى جانب ىذه الضرائب المعمول بيا تزداد أىمية الضرائب غير المباشرة . الرقابة عمى إقرارات المكّمفين وا 
ويتفق ىذا الشكل من النظام الضريبي مع بعض األنظمة . التي تعددت صورىا الفنية، وتكون عامة أو نوعية

حيث تحتفظ الزراعة بأىمية نسبية في ىذه . الضريبية في الدول التي تسير في طريق التطور االقتصادي
الدول، وتتباين دخول العاممين فييا وعدد أصحاب الثروات، كما يزدىر القطاع الصناعي، ويتميز بقيام 
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منشآت كبيرة الحجم تستأثر بالنصيب األكبر من اإلنتاج، ولكن إلى جانبيا تكون المنشآت الخاصة والفعاليات 
 .الصغيرة ذات األىمية النسبية كقطاع الخدمات عمى سبيل المثال

ونوّد اإلشارة إلى أّن ىذه الدول تتميز في قدرتيا عمى معالجة العقبات التي تعترض تطبيق الضرائب 
النوعية من أجل تحقيق مبدأي وفرة الحصيمة والعدالة معًا دون تعارض بينيما، فإّن ىذه الدول اتجيت إلى 

 .تطبيق الضرائب الموحدة عمى الدخل كوضع الدول السابقة
أّما في الدول النامية فإّن ىيكميا االقتصادي واعتمادىا عمى القطاع األولي وعمى تجارتيا الخارجية يؤدي 
إلى سيادة الضرائب غير المباشرة، بينما تتضاءل أىمية الضرائب المباشرة عمى الدخل النخفاض مستويات 

 المزايا والمزيد من ولكثرة اإلعفاءات غير المبررة اقتصادّيًا، كمنح الشركات والمؤسسات االقتصاديةالدخول، 
اإلعفاءات الضريبية من أجل تشجيع التنمية، ولضخامة نفوذ أصحاب الثروات والمال، وانخفاض كفاءة 
اإلدارة الضريبية، ونالحظ اختالفًا كبيرًا داخل النظم الضريبية في ىذه الدول وفقًا لدرجة اعتمادىا عمى 

 .التجارة الخارجية ومستوى تقدميا
أّما بالنسبة لمدول االشتراكية فإّن فمسفتيا االقتصادية تقوم عمى فكرة الحد من الممكية الخاصة، وتدفع إلى 
تكوين قطاع عام قوي باتباعيا التخطيط إلدارة اقتصادىا القومي، يؤدي إلى تقميل مكانة الضرائب المباشرة 

في الييكل الضريبي وقيام الضرائب غير المباشرة بدور اقتصادي ومالي ىام فييا، كما ىو الحال في الصين 
 .وكوبا

  
 :تمارين

 :عّرف الضريبة: اختر اإلجابة الصحيحة
لية يمتزم الفرد بأدائيا لمسمطة العامة جبرًادون مقابل، مساىمةً في تحمل األعباء والتكاليف  .1 ىي فريضة ما

 .العامة
 .ىي مجموعة العناصر اإليديولوجية واالقتصادية والفنية التي تؤدي إلى وجود ضريبة معينة .2
   .الضريبة ىي نيج طبيعي لتوزيع النفقات العامة بين األفراد .3
 .الضريبة ىي وسيمة فعالة تمّكن الدولة من التدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية .4

 
 .1اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثانية
أركان النظام الضريبي 

 

 :الكممات المفتاحية

أركان النظام الضريبي 

 :الممخص

تحدد السمطة العامة ىدف النظام الضريبي وفق الفمسفة السائدة فييا، وطالما أّن ىذه الفمسفة تختمف من 
 .بمد إلى آخر فيدف النظام الضريبي يختمف أيضًا من بمد إلى آخر

 :األهداف التعميمية

في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمىمعرفة األىداف االقتصادية واالجتماعية 
 .والمالية لتحقيق الغرض من النظام الضريبي
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اليدف، أو الغاية من النظام الضريبي والوسيمة :  ىماركنين أساسيينيقوم النظام الضريبي عمى 
 . المستخدمة من أجل تحقيق ىذا اليدف أو الغاية

 الهدف أو الغاية: األول
إّن النظام االقتصادي أشمل من النظام الضريبي، ومن المعروف أّن أّي نظام اقتصادي أو سياسي أو 

 .اجتماعي لو ىدف معين، وفي الوقت نفسو لو عناصر تحقق ىذا اليدف
كما يجب أن يكون لمنظام الضريبي ىدف يسعى إلى تحقيقو أواًل، وىو ىدف النظام االقتصادي الذي 

فيدف النظام الضريبي يحقق في نياية األمر ىدف النظام . ىو أعّم وأشمل من النظام الضريبي
االقتصادي الذي ىو بدوره يحقق السياسة العامة لمدولة من الناحية السياسية واالقتصادية وفق الفمسفة 

 .العامة التي تنتيجيا الدولة
ولذلك نجد أّن ىدف النظام الضريبي تحدده السمطة العامة، وفق الفمسفة السائدة فييا، وبما أّن ىذه 

 .الفمسفة تختمف من بمد إلى آخر، فيدف النظام الضريبي يختمف أيضًا من بمد إلى آخر
وبما أّن اليدف يختمف من . كما أّن ىدف النظام الضريبي يختمف في البمد نفسو من وقت إلى آخر

مجتمع إلى آخر، فيجب عمينا كدارسين ليذا الموضوع معرفة ىدف ىذا النظام في مختمف األنظمة 
وبناًء عميو سوف ندرس أىداف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية . االقتصادية المعمول بيا في العالم

 .المتقدمة، وفي الدول الرأسمالية المتخمفة، وفي الدول االشتراكية
 

الشّك في أّن مفيوم الدولة المحايدة كان :أهداف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة: أووًال 
وليد الدولة الرأسمالية، حيث ترافق مفيوم الحياد في الدولة مع نشوء الرأسمالية، فالنظام الرأسمالي ىو 

الذي أوجد الدولة المحايدة، حيث يقوم ىذا النظام عمى عدم تدخل الدولة في النشاط الفردي أو الخاص 
 ".دعو يعمل دعو يمر"تطبيقًا لممبدأ االقتصادي المعروف 

آدم سميث، ديڤيد ريكاردو، "وكان من أشير الفقياء الذين أسسوا المدرسة التقميدية، ونادوا بيذا النظام 
 .ومن ثم كينز الذي أسس النظرية الحديثة" جون ستيورات ميل

وبما أّنو يمتنع عمى الدولة أن تتدخل في النشاط االقتصادي، فما ىي غاية النظام الضريبي في ظّل 
 الدولة المحايدة؟

إّن ىدف الضريبة في ظل الدولة المحايدة ىو اليدف المالي، وألّن الدولة ال تقوم بأّي نشاط اقتصادي 
فالغرض المالي لمضريبة ىو . أو اجتماعي، لذلك ليس لمضريبة أّية أىداف اقتصادية أو اجتماعية
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الغرض من النظام الضريبي في الدولة التقميدية، أي إّن الضريبة تستعمل فقط من أجل تمويل الخزانة 
 .العامة بالنفقات الالزمة من أجل سّد الحاجات العامة

وفرة الحصيمة، : وبما أّن الغرض ىو الغرض المالي، لذلك فإّن الضريبة تحقق ىدفين أساسيين ىما
 .والعدالة الضريبية أو العدالة االجتماعية

 ما هي القواعد التي تحدد كالًال من وفرة الحصيمة، والعدالة الضريبية؟ولكن 
في الحقيقة ُتَعّد الممكية الفردية شيئًا مقدسًا في الدولة الرأسمالية، وبما أّن الضريبة ىي إجراء يمّس 
الحرية، وبما أّنيا التزام واجب التنفيذ فال يجوز المجوء إلييا إال بناًء عمى نصوص تشريعية واضحة ال 

ولذلك فإّن المشّرع الضريبي وضع عددًا من القواعد الدستورية في . يجوز تطبيقيا إال في أضيق الحدود
 :الضرائب يجب التقيد بمضمونيا، وىي

 .االقتصاد في نفقات الجباية- أ
 .ينبغي أن تكون النصوص التشريعية واضحة ومحددة- ب
ينبغي أن تكون النصوص التشريعية مالئمة لكلٍّ من اإلدارة الضريبية من جية والمكّمف من جية - ج
 .أخرى

، حيث 1931-1929وتبعًا لما تقّدم فقد بقي ىذا األمر حتى حصمت األزمة االقتصادية والكساد عام 
عجز القطاع الخاص عن معالجة ىذه األزمة مما استدعى ضرورة تدّخل الدولة في النشاط االقتصادي 

الغرض المالي، والغرض االقتصادي، والغرض : واالجتماعي لتحقيق ثالثة أغراض أساسية ىي
مكانية تدّخل الدولة  االجتماعي، والتي تيدف في مجمميا إلى وفرة الحصيمة وتحقيق العدالة الضريبية وا 

 .في الحياة االقتصادية، والذي يتّم من خالل زيادة العبء الضريبي أو تخفيضو تبعًا العتبارات معينة
ولذلك فإّن مبدأ التدخل عمل عمى التقريب بين المبدأين معًا، ألنو ليس من الضروري وجود صراع 

، بل عمى العكس فإّن ىذه األىداف تتكامل فيما بينيا (1)بين األىداف االقتصادية واالجتماعية لمضريبة

                                                 

والسؤال الذي يطرح نفسو ىل تدخمت الدولة لصالح مبدأ الحصيمة أم تدخمت لصالح تحقيق العدالة االجتماعية؟ أو ىل  (1)
 خمق مبدأ التدخل صراعًا بين مبدأي العدالة الضريبية ووفرة الحصيمة؟

في الحقيقة أّنو عندما جاء مبدأ التدخل انحاز إلى كل من المبدأين معًا، حيث زاد من المزايا التي يتمتع بيا كّل نظام 
من أنظمة الضرائب، كما عالج العيوب التي تعترييا، حيث جاء مبدأ التدخل من أجل تحقيق وفرة في حصيمة 

الضرائب المباشرة، كما عالج عيوب الضرائب غير المباشرة، ورفع من اعتبارات الشخصية، حيث أدخل أساليب 
حديثة في عمميتي الربط والتحصيل، كإدخال الحاسوب في عممية فرض الضرائب والذي كان يقوم بو عدد كبير من 

 .الموظفين مما أتاح معو تحقيق وفرة في الحصيمة الضريبية
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لتحقيق الغرض من النظام الضريبي، كالضريبة التصاعدية عمى الدخل التي تعني ازدياد معدل الضريبة 
كما أّن األخذ بيذا النظام يؤدي إلى فرض ضريبة بمعدالت . كمما زادت قيمة المادة الخاضعة لمضريبة

أكبر عمى األغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة، وضريبة بمعدالت أقل عمى أصحاب الدخول المتوسطة 
وىذا األمر دون شك سيسيم في تحقيق العدالة الضريبية، وبيذا تقوم الضريبة بالتقريب . أو المنخفضة

بين الطبقات في المجتمع حين تأخذ الدولة أموااًل من األغنياء فيي تقوم بإعطائيا لمفقراء عن طريق 
الخدمات العامة أو اإلعانات االقتصادية واالجتماعية، فينا الضريبة التصاعدية عمى الدخل حققت ىدفًا 
اقتصادّيًا وىدفًا اجتماعّيًا، فالغرض االقتصادي والغرض االجتماعي يتكامالن عند فرض أّي ضريبة، وال 

 .يوجد إطالقًا أّي صراع أو تناقض بين ىذين الغرضين
ومما تقّدم نجد أّنو أصبح لمدولة الرأسمالية أغراض أخرى لمضريبة غير الغرض المالي، وىما 

 .الغرضان االقتصادي واالجتماعي
 بعد أسباب نمّوها أهداف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخمفة التي لم تستكمل: ثانياًال 

 :تكمن أىداف النظام الضريبي ليذه الدول فيما يمي:اوقتصادي
ويتّم ذلك من خالل تنمية إمكانية االدخار :  تنمية البيئة المواتية لمنمو االقتصادي:الغرض األول- 1

 .واالستثمار من خالل تشجيع المواطنين عمى االستثمار ومحاربة اإلنفاق االستيالكي
 توزيع مكاسب النمو االقتصادي وفقًا لمييكل المعمول بو ضمن الدولة، فإذا كان :الغرض الثاني- 2

الغرض من النمو االقتصادي ىو تخفيض حّدة الفوارق بين الطبقات، فيتّم توزيع المكاسب عمى الطبقات 
أّما إذا كان الغرض تحقيق وفرة في الحصيمة فتحتفظ بيذه المكاسب . المتوسطة والفقيرة في المجتمع

 .وتوزيعيا تبعًا لمفمسفة السائدة في ىذه الدول
 تحقيق تخفيض أمثل لمموارد االقتصادية، حيث يجب تحقيق بيئة تتمّكن من :الغرض الثالث- 3

استغالل أفضل لمموارد، وذلك من خالل تنفيذ المشروعات التي تتضمن برامج التنمية ومحاربة التضخم 
 .الذي يرافق برامج التنمية

ولذلك فإّن ىدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخمفة يمكن حصره في تحقيق الفمسفة 
السائدة في المجتمع، حيث تتغّير أىداف النظام الضريبي في المجتمع وفقًا لتغّير الفمسفة السائدة بما 

 .يضمن تحقيق اتجاىات برامج التنمية فييا
يرى بعض الفقياء أّن ال أىمية لمنظام الضريبي :أهداف النظام الضريبي في النظام اوشتراكي: ثالثاًال 

بالنسبة لمنظام االشتراكي، حيث يمكن االستعاضة عن الضريبة كأداة لمتمويل بسياسة التسعير المتّبعة في 
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المشروعات العامة، ويمكن االستغناء عن الضريبة كأداة لمتوجيو بالقرارات الصادرة عن المخطط 
 .المركزي

ولكن ُيرّد عمى ذلك بأّن النظام الضريبي نظام قائم ومستقر قبل أن ينشأ النظام االشتراكي، ولذلك ال 
فالضريبة في النظام االشتراكي ىي مقياس لمعرفة قيمة . مانع من اإلبقاء عميو واالستفادة من مزاياه

من أجل تحقيق أغراض الدولة، كما أّن الدراسات المتعمقة بالنظام " كفاءة اإلنتاج ومدى كفايتو"اإلنتاج 
الضريبي وأسسو وأغراضو ظيرت في المجتمعات الرأسمالية، وبالتالي فإّن دراسة النظام الضريبي في 

 .(2)الدول االشتراكية ال قيمة ليا من الناحية النظرية

  

                                                 

إّن إحداث تغيير في العالقات االجتماعية ال يمكن "بقوليم " كارل ماركس، لينين"ىذا ما أكده ُكتَّاب المدرسة االشتراكية  (2)
فالضريبة عند االشتراكيين تعجز عن إحداث أي تغيير في العالقات االجتماعية طالما أنيا " أن يتّم إال بإجراء ثوري

 .ليست إجراًء ثورّياً 
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 الوسيمة: الفرع الثاني
 .العنصر الفني والعنصر التنظيمي: عنصران ىمالموسيمة 

ىناك تدّرج ىرمي لمقواعد القانونية التي تعتبر الدستور أسماىا، والمشّرع المالي :العنصر الفني: أووًال 
من الناحية الدستورية لو حرية فرض الضرائب من جية وحرية فرض العناصر التي تتطمبيا كّل ضريبة 
ّنما يوّكل  من جية أخرى، أما اختيار الوسائل الفنية الستقطاع الضريبة فال يختارىا المشّرع مباشرًة، وا 

وعمى ىذه الجيات . لجيات تنفيذية تطبيق األحكام التشريعية المتعمقة بعمميات التحقق والربط والتحصيل
المخولة بذلك أن تدرس البيئة الضريبية والييكل االجتماعي وطبقات المواطنين من مختمف الفئات 

وبناًء عميو يتّم اختيار أساليب فنية تمّكن اإلدارة الضريبية من اقتطاع الضريبة وفقًا . الموجودة في الدولة
 .لمتطمبات البيئة االجتماعية وظروف أفراد المجتمع التي تتسبب بفشل النظام الضريبي أو نجاحو
ولذلك بقدر ما يراعي المشّرع ظروف البيئة االجتماعية بقدر ما ينجح، وبقدر ما يتجاىل ىذه 

فالنظام الضريبي ما ىو إال صورة لممجتمع، وكّل مجتمع لو . الظروف بقدر ما يفشل النظام الضريبي
 .نظام ضريبي خاص بو

ولّما كانت البيئة االجتماعية أساس نجاح النظام الضريبي كان البّد لممشّرع أن يراعي ىذه البيئة 
فالنظام الضريبي ال يمكن أن ينشأ بطريقة تحكمّية من قبل المشّرع، بل . عندما وضع النظام الضريبي

 .يجب أن يضفي سمات المجتمع وظروفو عمى ىذا النظام الذي يمّكنو من تحقيق أغراضو
 ولذلك ما ىي الوسائل الفنية التي تختارىا الدول حتى ُيحقق النظام الضريبي الغاية المرجوة منو؟

في البداية يجب عمى كّل دولة أن تختار من الوسائل ما يمكنيا من تحقيق وفرة الحصيمة والعدالة في 
الضريبة، كاألخذ بالضريبة العامة عمى المبيعات في الواليات المتحدة األمريكية، ألّن ىذه الضريبة تحقق 
اعتبارات الحصيمة واعتبارات العدالة معًا، ألنيا تُفرض عمى جميع السمع الكمالية وغير الكمالية، كما أّنيا 

 .عادلة من جية أخرى، ألّنو يمكن مراعاة بعض االعتبارات العائمية والشخصية عند فرض الضريبة
إذًا فالدولة تختار الوسائل الفنية التي تمّكنيا من التمييز بين أنواع الدخول، حيث تفرض ضريبة 
بمعدالت أعمى عمى أصحاب الدخول المرتفعة، وتفرض ضريبة بمعدالت أقل عمى أصحاب الدخول 

 .المنخفضة، وغير ذلك من الوسائل التي تختارىا الدولة من أجل تحقيق أغراض النظام الضريبي
وتبعًا لما تقدم نجد أّن العنصر الفني يتمّثل ىدفو في وضع القوانين أو القواعد الممزمة لكّل من 

 .المكّمف القانوني من جية ولمنظام الضريبي من جية أخرى
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كما ال يجب أن يتبادر إلى الذىن أّن ىذه القواعد واألصول ىي دائمًا تشريعات مقننة، فقد تكون 
أيضًا من أحكام القضاء وأقوال الفقياء حسب الفمسفة السائدة في الدولة، فيي تحدد ما ىي األصول 

 .العممية المعمول بيا في البمد
ُيَعّد العنصر التنظيمي من أىم العناصر المنّظمة لالستقطاع الضريبي، : العنصر التنظيمي: ثانياًال 

 .ألّنو بموجبو يستطيع النظام الضريبي أن يحقق غرضو، أو أن يعجز عن تحقيق ذلك
وتجدر اإلشارة إلى أّن الدول سابقًا كانت تعتمد نظام الضريبة الواحدة والتي تسمى ضريبة الرؤوس أو 

، بينما تتبّنى غالبية الدول في الوقت الحالي نظام الضرائب المتعددة أو الموحدة، حيث توجد "الفردة"
 .مجموعة ضرائب تتوّحد ضمن غرض معين

والشّك في أّن ىذا االنتقال البّد أن يصاحبو وجود قواعد يعتمد النظام الضريبي في تحديدىا، ففي ظّل 
 :ومنياوجدت مجموعة من اوعتبارات استدعت تغيير أسس اوقتطاع، تعدد الضرائب عمى سبيل المثال 

لّما تعددت الضرائب تعددت أسس اقتطاع الضريبة، فيوجد لدينا ضريبة عمى الدخل وعمى - 1
التركات وعمى الثروة وعمى اإلنفاق واالستيالك والمبيعات، إذًا فتعدد الضرائب استمزم في نياية األمر 

 .تعدد أسس اقتطاع الضريبة
كذلك تعددت األحكام التشريعية التي تحكم كّل ضريبة، وىذا ما أدى إلى تعدد الموائح اإلدارية - 2

 .المفّسرة ليذه األحكام
 .تعدد الضرائب وتنوعيا استمزم تنوع التنظيمات اإلدارية- 3

وىذا يعني أّن العالقة بين األجيزة اإلدارية والنظام الضريبي عالقة طردية، فكّمما زاد النظام الضريبي 
 .تعقيدًا كّمما زاد تنوع األجيزة اإلدارية، وكّمما قّل تعقيد النظام الضريبي قّمت الحاجة إلى األجيزة اإلدارية
ال ضاع الغرض من  كما أّن تنوع الضرائب يستمزم من المشّرع أن ُيراعي التنسيق بين الضرائب وا 
النظام الضريبي كّمو، وكّمما حافظ المشّرع عمى التنسيق بين الضرائب المتعددة والمتنوعة، كّمما حقق 

النظام الضريبي أىدافو، وكّمما كانت عناصر التنسيق بين الضرائب غير موجودة ضاع النظام الضريبي، 
ولذلك وصل الفكر المالي لنتيجة معينة مؤداىا أّنو إذا أردنا تحقيق . وضاع اليدف المرسوم ليذا النظام

 :التنسيق بين الضرائب المختمفة، يجب أن نراعي مجموعة من االعتبارات
 أي يجب تجنب خضوع الوعاء الضريبي الواحد :تجنب حدوث أّي تراكب في نظام الضريبة- 1

ألكثر من ضريبة ألّنو يؤدي في النياية إلى أن يدفع المكّمف ضريبة أكبر من المبمغ المطموب عمى 
 .أساس المطرح الضريبي، وىذا سيؤدي حتمًا إلى التيّرب الضريبي
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 أي يجب أن يكون المشّرع حذرًا عند فرض :تجنب حدوث أّي تصدع في النظام الضريبي- 2
الضريبة، حيث يجب أن يفرض ضريبة واحدة عمى كّل السمع ذات الطبيعة الواحدة والسمع البديمة، وذلك 
حتى ال يؤدي فرض الضريبة عمى بعض العناصر دون البعض اآلخر إلى تحّول المكّمف من سمعة إلى 

فالمشّرع المصري بإعفائو اليبات من الضريبة، وفرضو . "سمعة أخرى حتى يتيرب من دفع الضريبة
ضريبة عمى التركات أّدى بالمكّمفين إلى التحايل عمى القانون عن طريق نقل األموال إلى الورثة بطريقة 

 ".اليبة، وبذلك يتجّنبون الضريبة عمى التركات
 إّن العدالة ال يمكن تحقيقيا عمى مستوى :المحافظة عمى عدالة النظام الضريبي في مجممه- 3

ّنما يتعّين تحقيق العدالة لمنظام الضريبي ككل وذلك ألّن الضريبة الواحدة قد تبدو . الضريبة وحدىا، وا 
بحد ذاتيا غير عادلة، ولكّنيا في الميزان الضريبي في مجممو تبدو عادلة، ويجب عمينا عندما نسعى إلى 

كالضريبة التصاعدية عمى الدخل فيي . العدالة أن نسعى إلى العدالة عمى مستوى النظام الضريبي كمو
ضريبة عادلة لمفقراء وغير عادلة لألغنياء، أما الضريبة عمى االستيالك فغير عادلة لمفقراء، ولكنيا 

ولذلك عندما يقوم المشّرع . عادلة لألغنياء، ألّن الميل الحدي لالستيالك عند األغنياء أقل من الفقراء
 .بفرض ىذين النوعين من الضرائب معًا يكون قد حقق العدالة عمى مستوى النظام الضريبي في مجممو

 تقتضي بعض الظروف أن يكون :ضرورة التنسيق بين الضرائب جميعها في النظام الضريبي- 4
ىناك نقٌص في حصيمة ضريبة معينة، فيجب عمى المشّرع الضريبي أن يعوض ىذا النقص من خالل 

وىذا يقتضي من المشّرع أن يراعي ظروف البيئة التي ُيطّبق فييا . الفائض أو الزيادة من ضريبة أخرى
ال عجزت السياسة الضريبية عن تحقيق األىداف المراد تحقيقيا ولذلك فإّن واضعي . النظام الضريبي، وا 

قبل اختيار الضرائب وعناصرىا والمطرح -االعتبار وقبل كل شيء الفمسفة الضريبية يجب أن يأخذوا بعين 
 أن يدققوا في ضرورة مراعاة ظروف البيئة التي يطبق فييا النظام الضريبي، ألّن ىذه البيئة -الضريبي

 .ىي المفصل الحيوي في نجاح النظام الضريبي أو فشمو
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 :تمارين
 :ىل تدخمت الدولة لصالح مبدأ الحصيمة أم تدخمت لتحقيق العدالة االجتماعية: اختر اإلجابة الصحيحة

 
    .خمق مبدأ التدخل صراعًا بين مبدأي العدالة الضريبية ووفرة الحصيمة .1
عندما جاء مبدأ التدخل إنحاز إلى كل من المبدأين معًا حيث زاد من المزايا التي يتمتع بيا كل نظام من  .2

    .أنظمة الضرائب
 .جاء مبدأ التدخل من أجل تحقيق وفرة في حصيمة الضرائب .3
أدخل مبدأ التدخل أساليب حديثة في عمميتي الربط والتحصيل كإدخال الحاسوب في عممية فرض  .4

 .الضرائب
 

 .2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثالثة

 البيئة الضريبية
 

 :الكممات المفتاحية

البيئة الضريبية 

 :الممخص

إّن دراسة البيئة الضريبية تعني دراسة المجتمع الذي يتم فيو فرض الضريبة من خالل تحميل البيئة 
الضريبية إلى عناصرىا المتعددة ومعرفة كل عنصر وتحميمو حتى يتمكن النظام الضريبي من االستمرار 

 .من خالل خمق بيئة صالحة

 :األىداف التعميمية

في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمىمعرفة أىم عناصر البيئة الضريبية التي 
ينبغي عمى المشرع أن يأخذىا بعين االعتبار حتى يصل في النياية إلى وضع نظرية عامة في النظام 

 .الضريبي
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إّن دراسة البيئة الضريبية تعني دراسة المجتمع الذي يتّم فيو فرض الضريبة من خالل تحميل البيئة 
الضريبية إلى عناصرىا المتعددة ومعرفة كل عنصر وتحميمو، والشّك في أّنو من الضروري التعّرف عمى 

ىذه البيئة، وما تحتويو من إيجابيات وسمبيات، حتى يتمكن النظام الضريبي من االستمرار من خالل 
ولذلك فإّن البيئة الضريبية ُتَعّد . خمق بيئة صالحة ليذا النظام نستطيع من خالليا تحقيق أىدافو المنشودة

العامل األساسي والمفصل الحيوي في نجاح النظام الضريبي أو فشمو في تحقيق أىدافو، وىو ما أّكده 
الفقو المالي عمى أّن السمطة التشريعية عندما تختار العناصر الخاضعة لمنظام الضريبي، فإّنيا محكومة 

: بقيد مزدوج ىو
. يجب أن يراعي المشّرع في فرض الضرائب الجديدة وجود النظام الضريبي السابق ليذه الضريبة- 1
يجب أن يراعي المشّرع المرونة التي تمّكن النظام الضريبي من أن يواكب ما يطرأ عمى المجتمع - 2

. من تغّيرات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، ألّن النظام الضريبي ُيطّبق داخل نطاق اجتماعي معين
: وأىم عناصر ىذه البيئة الضريبية التي ينبغي عمى المشّرع أن يأخذىا بعين االعتبار ىي

. ىو الضغط الضريبي بركنيو الموضوعي والنفسي: العنصر األول- 1
ىو مدى وجود إدارات ضريبية عمى درجة عالية من الكفاءة تستطيع تنفيذ قوانين : العنصر الثاني- 2

. الضرائب
ىو أن يتمتع النظام الضريبي بقدر كبير من المرونة لمواجية التغيرات التي : العنصر الثالث- 3

. تطرأ في المجتمع
وىذه العناصر الثالث تسّمى عناصر البيئة الضريبية التي ينبغي عمى المشّرع دراسة ىذه العناصر 

 .وتحميميا، حتى يستطيع أن يصل في النياية إلى وضع نظرية عامة في النظام الضريبي
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الضغط الضريبي 
التغّيرات االقتصادية واالجتماعية التي تحيط بمعالم المجتمع بصورىا : الضغط الضريبي بأّنوُيعّرف 

كافة نتيجة فرض الضرائب والتي تختمف من مجتمع إلى آخر تبعًا لحجم االستقطاع الضريبي في ىذا 
ومن ىذا ". أو ىيكل الضرائب الموجود في ىذا المجتمع "المجتمع، والتركيب الفني لمنظام الضريبي،

التعريف نجد حدوث تغّيرات تطرأ عمى المكّمفين، وىذه التغّيرات تحيط بنواحي الحياة الموجودة في 
ولما كانت المجتمعات تختمف عن بعضيا في تركيبة . المجتمع، وىي التي يثيرىا فرض الضرائب

الضرائب أو الييكل الضريبي، وفي التقدم االقتصادي واالجتماعي، وفي النمو السكاني، فإذًا ىذه 
. التغّيرات تختمف من بمد إلى آخر

التغّيرات الالإرادية : ولذلك نجد أّن ىذه التغّيرات كما يراىا الفقو المالي تتمثل في ثالثة أنواع ىي
. والتغّيرات المقصودة والتغّيرات التمقائية

 وتنجم عن قصور في كيان النظام الضريبي أو عيوب فيو، ومنيا قّمة الوعي :التغّيرات الالإرادية- أ
الضريبي عند المكّمف الذي يدفعو إلى التيّرب الضريبي، وتعدد الضرائب الذي يؤدي إلى فرض أكثر من 

ضريبة عمى المطرح نفسو، وتراكب النظام الضريبي الذي يؤدي إلى وجود عيوب في كيان النظام 
. الضريبي نفسو

وىذه التغّيرات الالإرادية ليست مقصودة من المشّرع الضريبي، فإذا أغفل المشّرع ذكر بعض العناصر 
دون قصد فإّن المكّمف ىنا سوف ينتقل من العنصر الذي فرض المشّرع عميو الضريبة إلى العنصر الذي 
ّنما استفاد من ثغرة  لم يفرض المشّرع عميو الضريبة، وال يكون المكّمف ىنا قد تيرب من دفع الضريبة، وا 

موجودة في كيان النظام الضريبي، ولذلك فإّن ىذه التغّيرات قد تؤدي إلى أغراض قد تكون مخالفة 
. ألىداف النظام الضريبي

 وىي تغّيرات يقصد المشّرع الضريبي تحقيقيا في النظام الضريبي بعدم :التغّيرات المقصودة- ب
إخضاع بعض العناصر إلى الضريبة، ويكون غرض المشّرع من ذلك تحويل المكّمف إلى فرع آخر من 

فالمشّرع مثاًل يفرض الضريبة بنسب عالية عمى المشروبات الكحولية ألّن المجتمع يحارب . فروع اإلنتاج
ىذه المشروبات، فالمشّرع يرفع نسبة الضريبة عمييا مع أّن باقي المشروبات العادية يغفل فرض الضريبة 
عمييا، وذلك بقصد تحويل المنتج أو المكّمف من المشروب الكحولي إلى المشروب العادي، وىذا ال ُيعّد 
ّنما ىو ىدف أراد المشّرع تحقيقو، وىو التحّول من سمعة معينة إلى سمعة  عجزًا في النظام الضريبي، وا 
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. بديمة أخرى
 وىي التي تترتب نتيجة النوعين السابقين الالإرادية والمقصودة التي يسعى :التغّيرات التمقائية- ج

. المشّرع الضريبي إلى تحقيقيا
وتبعًا لما تقدم فإّن المشّرع الضريبي عندما يضع حدًا أمثل لمضغط الضريبي يجب أن يحدد اليدف 
من النظام الضريبي والكشف عن ىذه المتغّيرات في سموك المكّمفين سواء في االدخار أو االستثمار، 

. ومحاولة معالجة ىذه التغّيرات قدر اإلمكان
إذًا فاليدف في النظرية العامة لمنظام الضريبي الكشف عن التغّيرات التي يثيرىا فرض الضرائب 
والتقميل منيا ما أمكن حتى نصل في نياية األمر إلى وضع حّد أمثل لمضغط الضريبي، بحيث أّن 

المكّمف يتحّمل ىذا العبء دون أّية محاولة لمتيرب من دفع الضريبة، والذي يترتب عميو آثار اقتصادية 
ىامة كالنقص في الحصيمة الضريبية، حيث أّن الدولة تعجز عن تأمين الموارد التي تمّكنيا من سّد 

الحاجات العامة عن طريق النفقات العامة، فإذا كانت النفقات العامة غير متوافرة فإّن أداء الخدمة العامة 
. غير متوافر أيضاً 

وتبعًا لذلك تجد الدولة نفسيا عاجزًة عن تأمين الموارد المالية من الضريبة، فتعمل عمى زيادة العبء 
الضريبي، مما يؤدي إلى التيرب من دفع الضريبة، وىي بسعر منخفض، والشّك في أّنو سيتيرب منيا 

وىي بسعر مرتفع، والذي سيتحمل العبء في النياية الطبقة المتوسطة والفقيرة، وىو ما يؤدي إلى االبتعاد 
. عن العدالة الضريبية

: ووضع معيارين لقياس معّدل الضغط الضريبيولذلك تدّخل الفقو المالي 
 وىي تمّثل نسبة : نسبة االستقطاع الضريبي إلى االستقطاعات العامة في الدولة:المعيار األول

االستقطاعات العامة في الدولة، وتشّكل مجمل اإليرادات العامة، وتشمل الضرائب والرسوم واألسعار 
. العامة واإلصدار النقدي الجديد والقروض وعائدات المشروعات العامة والمؤممة

ُيعرف الدخل القومي بالناتج القومي، :  نسبة االستقطاع الضريبي إلى الدخل القومي:المعيار الثاني
، أي (القطاع الزراعي، الصناعي والتجاري، قطاع الخدمات)والذي ينقسم إلى ثالثة قطاعات إنتاجية 

. القطاع األولي والقطاع الثانوي والقطاع الثالث
إذًا الناتج القومي ىو الناتج الذي يعود من ىذه القطاعات الثالثة والذي ينقسم إلى نوعين الناتج 

فالناتج المادي ىو السمع أما غير المادي فيو الخدمات، وىذا يقتضي أن يتّم . المادي والناتج غير المادي
فعمى سبيل المثال إذا أنتج المجتمع من السمع والخدمات . حساب إنتاج المجتمع من السمع والخدمات
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بقيمة مئة مميون ليرة سورية، وتّم تحصيل ضرائب عشرين مميون ليرة سورية، فيكون الضغط الضريبي في 
فيذه العممية في حساب الضغط الضريبي ىي أن يتّم نسبة االستقطاع الضريبي إلى . فقط% 20حدود 

، ورغم أّن ىذا المعيار يتمّيز في البساطة، إال أّن مفيوم االستقطاع "الناتج القومي"الدخل القومي 
وىذا التباين يؤدي إلى إعطاء مدلوالت متعددة . الضريبي والدخل القومي يختمف من دولة إلى أخرى

فيل ىذا االستقطاع الضريبي يقتصر عمى الضرائب والرسوم؟ أم تضاف إليو . لمعبء الضريبي
عائداتالدومين واإلصدار النقدي وغيرىا من اإليرادات العامة؟ أم يمتد ليشمل األرباح االحتكارية 

. كالقروض اإلجبارية، والتي تتمتع الدولة بسمطة الجبر واإلكراه في جبايتيا؟
في الحقيقة إّن االستقطاع الضريبي ليس لو مدلول واضح بين جميع الدول، وكذلك مفيوم الدخل 

القومي، فيل يقتصر عمى الناتج المادي؟ أم يشمل الناتج غير المادي؟ أم االثنين معًا؟ إذًا ىناك صعوبة 
، وكذلك في مشكمة االختالف في التقّدم االقتصادي  كمييمالممفيومين السابقينفي وضع معيار دقيق 

.  بين مختمف الدولواالجتماعي
: العوامل المحددة لحجم الضغط الضريبي: أوالً 

الشّك في أّن ىناك عوامل تحدد حجم الضغط الضريبي، وىي تتعمق بالمقدرة التكميفية العامة والمقدرة 
: التكميفية الفردية، ولذلك يرى الفقو المالي أّن ىناك عاممين أساسيين لتحديد حجم الدخل القومي، وىما

". عمى مستوى الفرد الواحد"، والمقدرة التكميفية الفردية "عمى مستوى المجتمع"المقدرة التكميفية العامة 
: وسنبحث فيما يمي في ىذين العنصرين من عناصر الدخل القومي

: المقدرة التكميفية العامة- 1
: تحدد الحّد األمثل لممقدرة التكميفية العامة مجموعة من العوامل ىي

. حجم الدخل القومي- 1ً
. العوامل االجتماعية-  ً 2
. العوامل االقتصادية-  ً 3
. العوامل السياسية-  ً 4
 انصّبت دراسات الفقو المالي عمى الدخل القومي، كما في دراسة :(1)حجم الدخل القومي-  ً 1

                                                 

يعرف الدخل القومي بأّنو كّل ما تنتجو قطاعات المجتمع من عمل ورأسمال، والمصدر المختمط الذي يسيم في النظام  (1)
أي ىي عوائد عوامل اإلنتاج لفترة زمنية معينة غالبًا ما تكون . "االقتصادي خالل فترة زمنية معينة أقصاىا سنة واحدة

وتعّد ىذه التعريفات كميا . أو ىو عبارة عن تيار متدفق من السمع والخدمات يقابمو تيار متدفق من اإلشباعات" سنة
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حاالت الضغط الضريبي، والنظرية العامة لمضرائب، والمقدرة التكميفية العامة والعبء الضريبي، ألّن 
لذلك . الدولة حينما تريد استقطاع ضريبة تأخذىا من الدخل، ألّنو من أىم العوامل المتعمقة بالضريبة

. يجب عمينا تحديد حجم الدخل القومي حتى نستطيع الوصول إلى المقدرة التكميفية العامة
، "االشتراكي، والرأسمالي"ومما تجدر اإلشارة إليو أّنو يوجد في العالم نظامان اقتصاديان رئيسّيان ىما 

فالمعسكر الرأسمالي يقول بأّن الدخل القومي ىو ما . ومفيوم الدخل القومي ليس واحدًا في كال النظامين
الدخل القومي يعادل اإلنتاج الشامل، "فـ. تنتجو قطاعات المجتمع كّميا بأشكاليا كافة من سمع وخدمات

أّما المعسكر االشتراكي فيرى أّن الدخل القومي يعادل ". واإلنتاج الشامل ىو إنتاج السمع والخدمات
اإلنتاج المادي فقط، أي إّن كّل شيء ال يدخل في مفيوم اإلنتاج المادي ال يدخل في مفيوم الدخل 

. فالخدمات ال تدخل في مفيوم الدخل القومي إال إذا كانت ذات صمة وثيقة باإلنتاج المادي. القومي
كالنقل والتعميب والحزم والصّر قبل التصدير، وبما أّن التخزين "كالنشاط التجاري الذي تمارسو الدولة 

بينما . والتوزيع والمف والصر كانت خدمات الزمة لإلنتاج المادي فإّنيا تدخل ضمن مفيوم الدخل القومي
وقد . جميع نفقات النشاط التجاري عند الرأسماليين ُتعّد نفقات إنتاجية تدخل ضمن مفيوم الدخل القومي
. حدث خالف ضمن المفيوم االشتراكي حول ما يدخل من عمميات النقل في مفيوم الدخل القومي

فالبعض يرى أّنو يدخل ضمن مفيوم الدخل القومي من النشاط التجاري خدمات نقل البضائع، أّما 
. (2)خدمات نقل الركاب فيي ال تدخل ضمن مفيوم الدخل القومي، وىذا رأي االتحاد السوڤيتي

. وتبعًا لما تقدم أصبح لدينا خالف بالتقدير ناجم عن اختالف الرؤية االشتراكية عن الرؤية الرأسمالية
لّما كان المعسكر االشتراكي قد استبعد اإلنتاج الخدمي من الدخل : والسؤال الذي يتبادر إلى الذىن ىو

القومي والمعسكر الرأسمالي قد ضّمنو فيو، فيل يمكن أن تكون تقديرات الدخل القومي واحدة في 
                                                                                                                                                        

ذات معنى واحد فالسمع والخدمات ىي عوائد عوامل اإلنتاج، وىي توجو إلى اإلنفاق ألّن اليدف من اإلنفاق ىو 
 .إشباع الحاجات العامة

أما دول أوربا الشرقية فترى بأّن خدمات نقل الركاب وخدمات نقل البضائع كميا تدخل ضمن مفيوم الدخل القومي ألّن  (2)
االعتبارات التي استدعت اعتبار خدمات نقل البضائع ىي خدمات تدخل ضمن مفيوم الدخل القومي ىي االعتبارات 
نفسيا التي تدعنا نقول بأّن خدمات نقل الركاب تدخل في مفيوم الدخل القومي، وذلك ألّن ىنالك كثيرًا من قطاعات 
المجتمع تقع في مناطق نائية، فكيف سيذىب العامل إلى تمك القطاعات البعيدة لوال وجود خدمة النقل، وال يمكن أن 

 .يتّم اإلنتاج إال إذا انتقل العامل إلى ذلك المكان
وىو المتعمق بنقل : القسم األول: لذلك فإّن أصحاب ىذا الرأي اعتبروا أن خدمات نقل الركاب تنقسم إلى قسمين

ىو ذو طابع استيالكي ال يدخل ضمن : العمال إلى أماكن العمل تدخل ضمن مفيوم الدخل القومي، والقسم اآلخر
 .ىو الناتج الذي يحققو العاممون في اإلنتاج المادي: مفيوم الدخل القومي، وبذلك عّرف االشتراكيون اإلنتاج بأّنو
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. المعسكرين؟ أم أّن تقديرات الدخل القومي في المعسكر االشتراكي تكون دائمًا أقل؟
في الواقع يرى جانب من الفقو أّنو طالما استبعدنا تقديرات إنتاج قطاع الخدمات من الدخل القومي 
فإّنو دائمًا وأبدًا تكون تقديرات الدخل القومي في النظام االشتراكي أقّل من تقديرات الدخل القومي في 

، بينما يرى جانب آخر أّنو ال يشترط أن تكون %30-25النظام الرأسمالي، وقّدر ىذا االنخفاض من 
تقديرات الدخل القومي في النظام االشتراكي أقّل ألّن أنشطة الخدمات كّميا غير منتجة وغير مؤثرة في 

فإذًا ال يشترط أن تكون تقديرات الدخل القومي في النظام االشتراكي أقّل من تقديرات . الدخل القومي
. الدخل القومي في النظام الرأسمالي

واألىّم من ذلك أّن ىنالك شيء في النظام االشتراكي محسوب في الدخل القومي، وىو غير موجود 
. في النظام الرأسمالي ىو الضريبة عمى رقم األعمال

من حجم الدخل القومي في % 25مع العمم بأّن وجود الضريبة العامة عمى رقم األعمال، والتي تشّكل 
الدول االشتراكية غير موجودة في الدول الرأسمالية يؤدي إلى حدوث تعادل في تقديرات الدخل القومي 

ولذلك فاالنخفاض الموجود في تقديرات النظام االشتراكي لمدخل القومي تقوم بتعديمو . بين النظامين
. الضريبة المفروضة عمى رقم األعمال في النظام االشتراكي

ومع ذلك، ومن أجل تجاوز ذلك يمكن المجوء إلى قواعد عمم المالية العامة التي تقضي بأّنو ال يمكن 
ّنما نتعامل مع ظاىرة اجتماعية  وضع أرقام ثابتة ألننا ال نتعامل مع أرقام وحسابات رياضية فحسب، وا 
وظاىرة اقتصادية من صفاتيا التغّير والتبدل، لذلك فإّن النسب المذكورة سابقًا البّد وأن يطرأ عمييا تغيير 

وتبديل، لذلك انتيى الفقو إلى القول بأّن تقديرات الدخل القومي في ىذا النظام أو ذاك يتوقف عمى 
: عاممين أساسيين ىما

مدى أىمية الضريبة عمى رقم األعمال في االقتصاد في النظام االشتراكي، فكّمما ارتفعت األىمية - 1
كّمما خّف الفارق في التقدير بين المعسكرين، وكّمما انخفضت أىمية ىذه الضريبة كّمما ارتفع الفارق بين 

. المعسكرين
. مدى األىمية التي يمثميا قطاع الخدمات لباقي قطاعات اإلنتاج المادية في االقتصاد القومي- 2

لذلك فإّن الدخل القومي في الدول االشتراكية ىو ذاتو في الدول الرأسمالية مخصومًا منو خدمات 
، وخدمات ىيئات التأمينات االجتماعية، وخدمات المينيين كاألطباء "مدنية كانت أم عسكرية"الحكومة 

والفنانين والميندسين الذين يزاولون مينتيم لحسابيم الشخصي وخدمات اإلسكان والخدمات المنزلية 
حيث أّن المفيوم االشتراكي قد استبعد ىذه األمور من ". جميع الخدمات المتعمقة بتقديم السكن لممواطنين"
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مفيوم الدخل القومي، ألّن ىذه الجيات األربعة خدماتيا ال تنتج دخاًل، بل تستفيد من الدخل الذي يتّم 
توزيعو عن طريق الميزانية العامة، وألّن الدولة عندما تقوم بتقديم اإلعانات فإّنيا تقوم بتقديميا إلى إحدى 

. تمك الجيات المذكورة
 إّن العوامل االجتماعية المؤثرة عمى المقدرة التكميفية العامة تنقسم إلى :العوامل االجتماعية-  ً 2

. الييكل السكاني، والمستوى العام لألسعار، ودرجة الوعي الضريبي: ثالثة عوامل ىي
 يرى الفقو المالي أّن العالقة بين الييكل السكاني والمقدرة التكميفية العامة :(3)الييكل السكاني- 

عالقة وثيقة، فكّمما كان الييكل السكاني يميل إلى أن تكون غالبية سكان المجتمع من الشباب كّمما كانت 
المقدرة التكميفية أكبر، وكّمما كان الييكل السكاني تغمب عميو فئات الطفولة والشيخوخة كّمما كانت المقدرة 

التكميفية أقل، ألّن الشباب في سن اإلنتاج ىم الفئة التي تضيف إلى الدخل القومي ألّنيا منتجة، أما 
. فئات الطفولة والشيخوخة فيي فئات مستيمكة لمدخل وليست منتجة

ىو أساس قياس المستوى " باألسعار" إّن المستوى العام لالستيالك أو :المستوى العام لألسعار- 
االقتصادي، ويرى الفقو المالي أّن العالقة بين المستوى العام لالستيالك والمستوى االقتصادي عالقة 
طردية، وىذا يعني أّنو كّمما زاد تقدم المجتمع اقتصادّيًا كّمما ارتفع المستوى العام لالستيالك، وكّمما قّل 

. التقدم االقتصادي كّمما قّل المستوى العام لالستيالك
أما العالقة بين المستوى العام لالستيالك والمقدرة التكميفية العامة فيي عالقة عكسية، فكّمما ارتفع 

المستوى العام لالستيالك كّمما قّمت المقدرة التكميفية، والعكس صحيح، فكّمما قّل المستوى العام 
 واالستيالك، واالستثمار االدخار بين يوزع القومي الدخل ألنّ  ،لالستيالك كّمما ارتفعت المقدرة التكميفية

 المقدرة فإنّ  وبالتالي قمياًل، يكون عميو الضريبة لفرض الدخل من تبقى ما فإنّ  كبير، االستيالك حجم أنّ  وبما

. صحيح والعكس منخفضة، تكون التكميفية
 بدوره ومقتنعاً  الوعي من عالية درجة عمى المكّمف كان كّمما أّنو ويعني :الضريبي الوعي درجة -

 وبالتالي المكّمف، مساىمة وزادت الضريبي، التيّرب قلّ  كّمما العامة األعباء تحّمل في مساىمتو وبضرورة

 وقّمت التيرب زاد الوطنية مسؤوليتو في شعوره وانخفض المكّمف، تيّرب زاد إذا أّما الضريبية، المقدرة ارتفعت

. ( 4)العامة التكميفية المقدرة

                                                 

 .الفئات العمرية وىو توزيع قطاعات المجتمع السكانية بين الطفولة والشباب والشيخوخة: يقصد بالييكل السكاني (3)

لذلك نرى أّن ضعف الوعي الضريبي عند رجال األعمال في دول العالم الثالث يدفعيم إلى التيرب من دفع الضريبة،  (4)
 .وىذا يترافق في أغمب الدول مع ضعف اإلدارة الضريبية
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 توزيع وطريقة القومي، االقتصادي الييكل :ىي عوامل أربعة عمى تقوم وىي :االقتصادية العوامل -3ً

. العامة النفقة إنتاجية ومدى النقدية، والتقمبات الدخول،
 إلى معين اقتصاد من المجتمع انتقل كّمما تزداد العامة التكميفية المقدرة إنّ  :القومي االقتصادي الييكل -

 والييكل الزراعي، االقتصاد في وبسيطة ضعيفة التكميفية المقدرة تكون الزراعي االقتصاد ففي .آخر

 الرؤوس ضريبة ىي واحدة ضريبة عمى قاصراً  يكون فقد والتعقيد، البساطة من درجة عمى يكون الضريبي

 القطاع في أعمى وىي تعقيدًا، االقتصادي الييكل ازداد كمما تزداد التكميفية المقدرة أنّ  يعني وىذا ،"الفردة"

  .(5)الخدمات وقطاع التجاري القطاع في متقدمة درجة إلى وتصل الصناعي
 الدخول، توزيع في التفاوت حّدة انخفاض مع طرداً  تتناسب التكميفية المقدرة إنّ  :الدخول توزيع طريقة -

 الدخول توزيع في التفاوت درجة زادت كّمما أّنو حيث الدخول، توزيع في التفاوت حّدة ازدياد مع عكساً  وتكون

 في ألّنو التكميفية، المقدرة زادت التفاوت درجة انخفضت وكّمما التكميفية، المقدرة قّمت المجتمع فئات بين

 من ُتستقطع التي التصاعدية الضرائب تطبق الدخول توزيع في التفاوت حّدة فييا تزداد التي المجتمعات

لذلك تكون حصيمة .  غالبًا ما تصيب األغنياء التصاعدية الضرائب ألنّ  الفقراء، من أكثر األغنياء
. الضريبة قميمة بسبب أّن طبقة األغنياء قميمة في المجتمع، وىذا ما يؤدي إلى انكماش في مطرح الضريبة

أّما إذا قمَّت الفوارق بين طبقات المجتمع، فيتّم األخذ بالضرائب النسبية التي تصيب الفئة المتوسطة 
وقميمة الدخل، والتي تشكل الغالبية العظمى من المجتمع، وبالتالي سوف يصبح مطرح الضريبة واسعًا، 

. وبالتالي ستكون الحصيمة الضريبية أعمى، وتكون المقدرة التكميفية مرتفعة أيضاً 
ولكن .  يمّر المجتمع بمرحمة انكماش نقدي أو بمرحمة تضخم أو ازدىار نقدي:التقّمبات النقدية- 

التضخم النقدي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، والمفروض نظريًا في حالة التضخم النقدي أن تزداد 
ولكن من . حصيمة الضرائب المتالك أفراد المجتمع سيولة أكثر، وبالتالي تصبح المقدرة التكميفية أعمى

الناحية العممية نجد أّن التضخم النقدي يؤدي إلى انخفاض في المقدرة التكميفية العامة ألّن التضخم 
النقدي عندما يتجاوز حّده يؤدي إلى خفض القيمة الشرائية لمعممة الوطنية، وىذا االنخفاض لقيمة النقد، 

يجعل الدخول ذات قيمة أقّل بيد أفراد المجتمع، فالعبرة ليست بكمية النقود، بل في القوة الشرائية ليا، 
                                                 

لذلك تكون المقدرة التكميفية ضعيفًة في القطاع الزراعي، وذلك لمجموع أسباب ىي ضعف رؤوس األموال الموجودة في  (5)
القطاع الزراعي ومستوى اإلنتاجية فيو، وانخفاض الثقافة اإلنتاجية لدى األيدي العاممة، وضيق حجم السوق في 

ويختمف الحال عنو في القطاع الصناعي حيث اليد العاممة األكثر ثقافة إنتاجية، األمر الذي يؤدي . القطاع الزراعي
وىذا ما يؤدي إلى تنوع اإلنتاج، واتساع حجم السوق، واتساع الدائرة االقتصادية . إلى زيادة اإلنتاج وتخفيض تكاليفو

 .مما يتيح الفرصة في زيادة الدخول التي يمكن اقتطاع جانب منيا عن طريق الضريبة، فترتفع المقدرة التكميفية العامة
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. لذلك فإّن التضخم يزيد من حصيمة الضرائب، إال أّنو يخّفض المقدرة التكميفية والقيمة الشرائية لمنقد
ولتجاوز آثار االنكماش النقدي عمى المقدرة التكميفية يجب أن يتّم تخفيض أسعار الضرائب حتى ال يؤدي 

فإذا لم يتّم تخفيض أسعار الضرائب فسيكون ألثر . االنكماش النقدي إلى انخفاض المقدرة التكميفية
ولذلك حتى يحافظ االنكماش النقدي . االنكماش النقدي من حيث المفعول، مفعول التضخم النقدي نفسو

. عمى المقدرة التكميفية العامة يجب أن يصاحبو انخفاض في أسعار الضرائب
 إّن العالقة بين العممية اإلنتاجية والمقدرة التكميفية العامة عالقة طردية، :إنتاجية النفقة العامة- 

. حيث أّنو كّمما استخدمت الدولة النفقة العامة في أوجو إنتاجية كّمما ارتفعت المقدرة التكميفية العامة
. والعكس صحيح كّمما استخدمت النفقة في مشروعات استيالكية قّمت المقدرة التكميفية العامة

تؤّثر العوامل السياسية عمى المقدرة التكميفية العامة ألّن ىيكمية الضرائب تقوم : العوامل السياسية- 4
والضرائب ىي ثمرة لقرار سياسي ُتمميو السمطة السياسية عمى . في األساس عمى اعتبارات سياسية معينة

المجتمع بقصد التنازل عن جانب من اإلنتاجية أو من الثروة، كما في حالة التزام الدولة بدفع تعويضات 
حرب، أو فقدانيا لجانب من طاقتيا اإلنتاجية في صورة فقد بعض أدوات اإلنتاج أو جزٍء من األيدي 

العاممة فييا، فتقّل المقدرة التكميفية العامة لزمن معّين أو بقدر معّين، وكّل ذلك يجب أن يكون متناسبًا 
. ومدى ما أصاب الناتج القومي أو الثروة القومية من نقص

: المقدرة التكميفية الفردية- 2
وىي تمّثل قدرة الفرد عمى تحمل العبء الضريبي دون أن يؤدي إلى التيّرب من دفع الضريبة، وىناك 

: مجموعة من العوامل تحدد حجم المقدرة التكميفية الفردية، وىي
. حجم صافي الثروة الفردية- أ

. حجم الدخل الفردي- ب
. حجم اإلنفاق الفردي- ج
وأصول .  وىي تشمل أصول المكّمف وأموالو في فترة زمنية معينة:حجم صافي الثروة الفردية- أ

ولذلك . المكّمف ُتَعّد عاماًل من عوامل تقدير المقدرة التكميفية لممكّمف بما أّنيا قيمة رأسمالية ليذه األصول
وىذا المعيار معيار نظري ال يمكن االستناد إليو . فإّن القيمة الرأسمالية تمّثل قدرة الفرد عمى اإلنتاج

. لتحديد حجم المقدرة التكميفية الفردية
ولم يستطع .  إّن مفيوم الدخل في عمم االقتصاد ىو ذاتو في عمم المالية:حجم الدخل الفردي- ب

االقتصاديون والماليون وضَع تعريف جامع مانع، فقد عرفو عمم االقتصاد بأّنو كمية السمع والخدمات التي 
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يمكن لمفرد أن يستيمكيا خالل فترة معينة، وىو رأي ىيكس، أما الفقيو فيشر فيرى الدخل أّنو القيمة 
النقدية التي يمكن الحصول عمييا من رأسمال ثابت خالل فترة زمنية معينة بحيث يمكن أن يستيمك ىذه 

ولذلك فيل يتساوى مفيوم الدخل النقدي مع مفيوم الدخل الفعمي؟ . القيمة دون المساس برأس المال
إّن الدخل النقدي ىو ما يحصل عميو الفرد من النقود بعد استقطاع التكاليف التي أنفقت في سبيل 

الحصول عميو، وىو ال يتوافق مع الدخل الصافي ألّن األخير يشمل القيمة النقدية والقيمة القابمة لمتقدير 
، حيث أننا إذا أضفنا الدخل العيني إلى الدخل النقدي نكون أمام الدخل الفعمي، "الدخل العيني"بالنقود 

. وىذا ىو مفيوم الدخل في عمم االقتصاد
أّما مفيوم الدخل في عمم المالية فقد واجو صعوبات كبيرة ألّن الدخول ليست كّميا ليا مالمح خارجية 
تمّيزىا عن رأس المال، فقد يكون المال دخاًل ورأس مال في ذات الوقت، وقد يكون المال دخاًل لشخص 

.  (6)ورأس مال بالنسبة لشخص آخر، كما قد يكون المال ذاتو دخاًل ورأس مال في الوقت ذاتو
ومع ذلك فينالك نظريتان في عمم المالية العامة لتحديد مفيوم الدخل، األولى نظرية المصدر أو 

. المنبع، والثانية ىي نظرية اإلثراء أو الزيادة اإليجابية في ذمة المكّمف
فالنظرية األولى تعتبر الدخل ىو القيمة النقدية أو القابمة لمتقييم بالنقود التي يحصل عمييا المكّمف - 

. من مصدر يتمتع بالثبات والدوام خالل فترة زمنية معينة كالرواتب واألجور
أما النظرية الثانية فتعتبر الدخل كّل زيادة تطرأ عمى القيمة اإليجابية خالل لحظة زمنية واحدة - 

. كالجوائز واليبات
ذا تم اعتبارىا فيل تخضع ألّي  وىنا نتساءل ىل ُتعتبر المكاسب الرأسمالية دخاًل خاضعًا لمضريبة؟ وا 

. من النظريتين؟
لقد تبّنى أنصار نظرية المصدر أو المنبع، واعتبروا أّن المكاسب الرأسمالية ال تخضع لمضريبة عمى 

: الدخل لمجموعة أسباب ىي
إّن من خصائص خضوع الدخل لمضريبة ىو الدورية واالنتظام، والمكاسب الرأسمالية ال تتحقق - 1

. بشكل دوري ومنتظم
إذا تّم إخضاع المكاسب الرأسمالية إلى ضريبة فنكون أمام حالة االزدواج الضريبي، حيث أّن - 2

                                                 

إّن المال الذي يممكو المكّمف وتّم توجييو إلى االدخار فيكون ىذا المال رأس مال، أما إذا تم توجييو إلى االستثمار  (6)
فيكون دخاًل، فإذا كان لدينا مكّمفان أحدىما خصص مالو لالستثمار والثاني وضعو لالدخار من أجل تكوين 

 .االحتياطي فنكون أمام رأس مال وليس دخالً 
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المكاسب الرأسمالية تتأّتى من الدخل نفسو، والدخل بطبيعتو ىو الدخل الفعمي والمتوقع في المستقبل، 
. وعند ذلك نكون أمام حالة ازدواجية في خضوع الدخل الحالي والزيادة المتوقعة في المستقبل لمضريبة

ىناك كثير من المكاسب الرأسمالية غير حقيقية، وىي غير ناتجة عن االستثمار بل ناشئة تبعًا - 3
. لمتقّمبات النقدية في مستوى األسعار

إّن فرض الضريبة عمى المكاسب الرأسمالية سوف ُيمِحق الضرر باالقتصاد الوطني، ألّن - 4
االقتصاد في أحوال الرواج أو االزدىار يؤدي إلى حدة في ارتفاع األسعار ألّن أصحاب رؤوس األموال 
يمتنعون عن التصّرف بيذه األموال ألّن المكاسب التي سيحققيا مالك رأس المال ستكون كبيرة، وبالتالي 

أما في . فإّن الضريبة ستكون كبيرة جدًا، فيمتنع عن التصرف بالمال حتى يتخمص من دفع الضريبة
أحوال االنكماش والكساد فيصبح لدينا انخفاض في األسعار، ويكون لدى المكّمف خسائر، فيقوم بالبيع 

حتى يتخمص من الخسائر، وفي حال البيع الجماعي لمالكي رأس المال فإّن ذلك سيؤدي إلى انييار في 
لى االنييار في االقتصاد نفسو وتالفيًا لذلك ومنعًا الرتفاع األسعار أو انخفاضيا ال يجوز . األسعار، وا 
. فرض الضريبة عمى المكاسب الرأسمالية

ىناك بعض المكاسب الرأسمالية ناجمة عن التغّير في سعر الفائدة، فيي ال تمثل مكسبًا رأسمالّيًا - 5
. حقيقّيًا، وال يجوز إخضاعيا لمضريبة

. إّن فرض الضريبة عمى المكاسب الرأسمالية يؤدي إلى قمة رؤوس األموال الموجية لالستثمار- 6
، وعندما نخضعيا لمضريبة "تستثمر"ألّن المكاسب الرأسمالية من المفروض أّنيا توجو لمتداول في السوق 

وخاصة بالنسبة لممشروعات الجديدة، وألّي . سيكون ىناك قمة في رؤوس األموال المتداولة في السوق
مشروع ينشئو أّي مستثمر يكون في بدايتو قائمًا عمى المخاطرة رغم األسس األخرى التي يقوم عمييا، 

والمستثمر دائمًا يضع احتماالت الخسارة قبل الربح، حتى ولو كان ". فمن الممكن أن يربح أو أن يخسر"
قد درس الموضوع بشكل صحيح، مما يدفعو إلى تيريب رؤوس األموال إلى الخارج لقمة رؤوس األموال 

. وتالفيًا لتيريب رؤوس األموال إلى الخارج فال يجوز إخضاع المكاسب الرأسمالية لمضريبة. المتداولة
 حيث يرى أنصارىا أّن :أّما بخصوص رّد أنصار نظرية اإلثراء أو الزيادة اإليجابية في ذمة المكّمف

: المكاسب الرأسمالية تخضع لمضريبة عمى الدخل، وذلك من خالل الرد عمى ُحجج أنصار نظرية المصدر
يجب معاممة المكاسب الرأسمالية كمعاممة الدخل المتمتع بالدورية واالستمرار ألّن المكاسب -  ً 1

وبما أّن القوة االقتصادية لممواطنين في ازدياد، فيجب أن . الرأسمالية تزيد في القوة االقتصادية لممواطنين
. نفرض ضريبة عمى ىذه الزيادة في القوة االقتصادية عن طريق فرض ضريبة عمى المكاسب الرأسمالية
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إّن الفقو المالي يقول بأّن فرض الضريبة عمى المكاسب الرأسمالية ال يؤدي إطالقًا إلى حدوث -  ً 2
ازدواج ضريبي، ألّن النظم الضريبية تعتبر الدخل عند ادخاره، والدخل نفسو عندما يستثمر، في الحالتين، 

فمماذا في ىذه الحالة لم نقل بوجود ازدواج، ولماذا قمنا بوجود ازدواج عند فرض الضريبة . يخضع لمضريبة
. عمى المكاسب الرأسمالية

إّن ىناك حاًل لممكاسب الرأسمالية غير الحقيقية وىو ربط األمر باألرقام القياسية لألسعار، فتكون -  ً 3
عند ذلك المكاسب حقيقية ألننا نغمِّب دور التقمبات النقدية عمى تغّير ىذه األسعار، وطالما ذلك فإّنو ال 

. يمتنع فرض الضريبة عمى المكاسب الرأسمالية
إّن فرض الضرائب عمى المكاسب الرأسمالية يؤدي إلى محاربة فرص التيرب من دفع الضريبة، -  ً 4

فيناك كثير من الشركات تقوم بتمويل أرباحيا إلى االحتياطي، وال توّزعو حتى تتجنب فرض الضريبة عمى 
. التوزيع الذي ُيعّد مكسبًا رأسمالّياً 

أّما عندما نقوم بفرض الضريبة عمى ىذه المكاسب سواء تّم توزيعيا كأرباح بشكل دوري أو تحويميا إلى 
. االحتياطي، فإّن ذلك سيؤدي إلى محاربة فرص التيرب الضريبي

إّن فرض الضريبة عمى المكاسب الرأسمالية ال يؤدي إلى قمة رؤوس األموال المتداولة، وال يؤدي -  ً 5
إلى قمة رؤوس األموال المتجية نحو االستثمار، وال يضّر في المشروعات الجديدة التي تحتوي عمى عنصر 
المخاطرة، ألّن صاحب رأس المال ال يمتنع عن ممارسة النشاط االقتصادي فقط من أجل الضريبة، بل كّل 

. صاحب رأس مال يقوم بالنشاط االقتصادي سعيًا وراء اعتبارات الربح سواء دفع الضريبة أم ال
المكاسب "كما أّن حساسية المستثمر تجاه الضريبة المفروضة عمى الدخل العرضي أو الطارئ 

فكيف سأخضع . أقل بكثير من حساسية المستثمر تجاه الضريبة المفروضة عمى دخمو الدوري" الرأسمالية
. لذلك يجب أن نفرق الضريبة في كال الحالتين. الثانية لمضريبة، وال أخضع األولى

ال تخضع "وتبعًا لما تقدم، وحاًل ليذا اإلشكال بين النظريتين انتيى الفقو المالي إلى نتيجة مفادىا أّنو 
المكاسب الرأسمالية لمضريبة عمى الدخل وفقًا لنظريتي المصدر واإلثراء إال إذا كانت ىذه المكاسب متحققًة 

أصل المال إذا تّم بيعو عندىا يتّم دفع ضريبة عمى المكسب "فعاًل، وذلك عندما يتّم بيع األصل نفسو، 
. ، ألّنو في ىذه المحظة بالذات يمكن تقدير قيمة المكاسب الرأسمالية تقديرًا دقيقاً "الرأسمالي

وىذه ىي نقطة االلتقاء بين نظريتي المصدر واإلثراء بالنسبة إلى المكاسب الرأسمالية، أي ال يتّم فرض 
الضرائب عمييا إال عند بيع األصل، ألّنو في ىذه المحظة يمكن أن يتّم تقدير قيمة األصل وفرض الضريبة 

. عميو
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يرى الفقو المالي أّنو إذا حددنا المقدرة التكميفية الفردية وفقًا لمفيوم اإلنفاق الفردي : اإلنفاق الفردي- ج
فالفرد يوزع أموالو . يصبح صحيحًا ودقيقًا ألّنو بقدر مقدرة الفرد عمى اإلنفاق ُتحدد المقدرة التكميفية لمفرد

ولذلك . والفرد دائمًا يقوم باإلنفاق حسب الدخل الذي يحققو. عمى االدخار واالستثمار واالستيالك واإلنفاق
يجب أن يتّم قياس ما ينفقو ىذا الشخص ثم فرض الضريبة عميو، وكمية ىذا اإلنفاق ىي التي تحدد مقدرتو 

فمثاًل إذا كان لدى الدوائر المالية مكّمفان يأخذان الدخل نفسو، فالمفروض نظرّيًا أّن المقدرة . التكميفية
ولكن ىذا ليس صحيحًا ألّن أحد المكّمفين يخصص جزءًا من دخمو لتكوين . التكميفية لدى االثنين واحدة

احتياطي لمواجية أعباء المستقبل، واآلخر يكون قد انتيى من تكوين االحتياطي، فيقوم بتوجيو ىذا الجزء 
ولكن من الناحية العممية نجد أّن الدخل نفسو ال يؤدي إلى إعطاء صورة عن . من الدخل نحو االستثمار

. المقدرة التكميفية الفردية، بل إّن قدرتو عمى اإلنفاق ىي التي تحدد حجم المقدرة التكميفية الفردية
: الضغط الضريبي النفسي: ثانياً 

 ،"قبواًل أو رفضاً "يعّرف الضغط الضريبي بأّنو االنعكاس الذي يطرأ عمى سموك المكّمفين سمبًا أم إيجابًا 
. والذي يثيره فرض أي نوع من أنواع الضرائب

ولّما كانت الضريبة اقتطاعًا من دخول األفراد، فيي تمثل عبئًا عميو، ألن جانبًا من دخمو تم تحييده من 
. أجل الضريبة، ولما كانت تشكل عبئًا ضريبّيًا فسوف تؤثر عمى سموك الفرد

فالتأثير الذي يؤدي فرض الضريبة عمى سموك المكّمفين ىو ما نسميو الضغط الضريبي النفسي، أو 
. مدى الرغبة أو الرفض الذي يتولد لدى المكّمفين جراء فرض الضريبة

، فإّن ىذه العوامل قد تزيد أو تنقص من "العوامل النفسية"وبما أّن فرض الضريبة يؤدي إلى ىذه النتيجة 
. العوامل األخرى الداخمية والخارجية التي يثيرىا فرض الضريبة

فقد يكون لدى المكّمف قبول لمضريبة إذا كان وضعو المالي يسمح بذلك، ومعنى ذلك أّن أثر العوامل 
األخرى في نقل عبء الضريبة أو تحمل الضريبة يكون ضعيفًا، أّما إذا كان المكّمف باألصل يرفض 
الضريبة من تمقاء نفسو، فإّن أثر العوامل األخرى قد يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي، وبالتالي زيادة 

. الضغط الضريبي عمى المكّمف، وزيادة محاوالت التيرب من دفع الضريبة
وبما أّن ىذا األثر موجود عند كل المكّمفين لذلك فإّن عمم المالية العامة اىتم بشكل أساسي بدراسة ىذا 

وىدف الفقو المالي من دراسة سموك المكّمفين ىو أّنو . األثر الذي يتركو فرض الضريبة عمى سموك المكّمف
حين يتّم نسب االقتطاع الضريبي إلى باقي االستقطاعات العامة، فإّنو يتّم األخذ بعوامل موضوعية من 

دون الدخول في نفسية المكّمف، ومن دون معرفة االنعكاس الذي طرأ عمى نفسية المكّمف من جراء فرض 
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. الضريبة، ومن دون معرفة ما إذا قام المكّمف بدفع الضريبة، أو قام بنقل عبئيا، أو تيّرب من دفعيا
.  ومعرفة ىذه األمور تتمثل في دراسة الضغط الضريبي النفسي

وبناًء عمى ما تقدم يمكن أن نتساءل ىل كمما ازداد االقتطاع الضريبي ازداد الضغط الضريبي؟، أو ىل 
العالقة بين االستقطاع الضريبي والضغط الضريبي عالقة طردية، أم أّنيا عالقة عكسية؟، وىل االزدياد 

. في الضغط الضريبي يكون بالنسبة نفسيا التي يزداد بيا االستقطاع الضريبي؟
في الواقع قد تكون ىذه العالقة طردية أو عكسية، وتختمف من مجتمع إلى آخر، وحتى من مكّمف إلى 

وبالتالي من يحدد حجم االستقطاع الضريبي، وما يثيره من . (7)آخر حسب الوضع االقتصادي لذلك المكّمف
". ىل ىو متقدم أم متخمف؟"ضغط ضريبي، ىو حالة المجتمع االقتصادية 

وتبعًا ليذه النتائج لم يكتِف الفقو بدراسة العوامل الموضوعية، بل وجد أّنو من الضروري أن ُيدرس 
درجة الوعي الضريبي، وطبيعة : وىي ثالثة عوامل والعوامل المؤثرة فيو، (8)الضغط الضريبي النفسي

. الضرائب، واستقرار الضرائب
 إّن العالقة بين الضغط الضريبي النفسي والوعي الضريبي عالقة عكسية، :درجة الوعي الضريبي: أوالً 

فكّمما قّل الوعي الضريبي زاد الشعور بالضغط الضريبي، وبالتالي يتّم التيرب من دفع الضريبة، والعكس، 
                                                 

مثال ذلك في دول أوروبا الغربية توجد نسبة عالية من االستقطاع الضريبي، لكّن الضغط الضريبي فييا منخفض ألّن  (7)
الدخول واألجور مرتفعة في ىذه البالد، وىذا االرتفاع في األجور يمتّص الزيادة في االستقطاع الضريبي، بينما في 
الدول النامية أو المتخمفة فحتى لو كان االستقطاع الضريبي فإّن الضغط الضريبي يكون مرتفعًا ألّن مستوى دخول 
األفراد في ىذه الدول منخفض، وبالتالي فإّن أي زيادة في االستقطاع الضريبي سوف تخمق حالة من الحساسية عند 
المكّمف، وسيسعى بالتالي إلى التيرب الضريبي، لذلك ال يجب إطالقًا القول بأّن العالقة بين االستقطاع الضريبي 

 .والضغط الضريبي عالقة طردية

ىناك تباين في سموك المكّمفين عند فرض الضريبة وتحمل العبء، أو نقمو، أو التيرب منو، ففي كل ضريبة ىناك  (8)
ىو المكّمف الذي يحدده القانون أّما المكّمف الفعمي فيو : حقيقي أو فعمي، أو قانوني فالمكّمف القانوني: مكّمفان

ومن الممكن أن يتحد المكّمفان حين يتحمل المكّمف القانوني الضريبة . المكّمف الذي يتحمل الضريبة بصفة نيائية
: فالمكّمفون في ىذه الحالة ثالثة أنواع. بنفسو ولم ينقميا لشخص آخر أو لم تسمح لو الظروف بنقميا إلى شخص آخر
ومنيم من توجد لديو الرغبة في نقل . فمنيم من ال ينقل عبء الضريبة إلى غيره انطالقًا من واجبو وحّسو القانوني

ومنيم من توجد لديو الرغبة في ذلك ويتمكن من . عبء الضريبة إال أّنو ال يتمكن من نقميا لظروف اقتصادية معينة
ما أن يكونوا مكّمفين قانونيين. نقل عبء الضريبة وقد يقصد . وال شك أّن ىؤالء الثالثة إما أن يكونوا مكّمفين فعميين، وا 

المشّرع نفسو نقل عبء الضريبة بقصد توزيع العبء الضريبي عمى المواطنين لتحقيق العدالة في توزيع األعباء 
ولذلك لما كانت كل ىذه االعتبارات تقف وراء الضغط الضريبي النفسي لذلك وجد فقياء . القومية عمى المواطنين

وىدف دراستنا كما ذكرنا مرارًا ىو تحديد عبء . المالية العامة أّن قيمًة كبيرًة في مجال تحديد العبء الضريبي األمثل
 .ضريبي أمثل يحقق أىداف النظام الضريبي بشقيو الموضوعي والنفسي
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كّمما كان المكّمف عمى مستوى عاٍل من الكفاية والوعي بأّنو عضو في الجماعة السياسية، وأّن من واجبو 
تحّمل جزٍء من أعباء الدولة ومساعدتيا في تمويل جزٍء من نفقاتيا كّمما قّل التيرب الضريبي، وبالتالي 

. ينخفض الضغط الضريبي النفسي
 منذ نشأ النظام الضريبي ثارت مشكمة تتعمق بتفضيل الضرائب المباشرة عمى :طبيعة الضرائب: ثانياً 

الضرائب غير المباشرة، أو العكس خاصة أّنو ال يوجد نظام ضريبي في العالم يأخذ بأحدىما عمى حساب 
ولذلك يرى أنصار الضرائب المباشرة . اآلخر، وقد اختمف الفقياء في ذلك، وكان لكل جانب فقيي حجتو

: أّنيا أفضل لممكّمف من حيث انخفاض الضغط الضريبي النفسي العتبارات عّدة في الضريبة المباشرة وىي
جراءات الربط والتحصيل معموم سمفًا، أما الضريبة  استقرار حصيمة الضريبة المباشرة، فمطرح الضريبة وا 

غير المباشرة فالواقعة التي تفرض عمييا الضريبة غير معروفة سمفًا ألّنيا واقعة عرضية قد تكون استيالكًا 
وتتميز الضرائب المباشرة بمرونتيا، وقّمة نفقات الجباية والتحصيل فييا، ألّن الواقعة المنشئة . أو إنفاقاً 

. لمضريبة تتكرر ذاتيا باستمرار، كما أّنيا تعيد توزيع األعباء العامة
ولذلك انتيى أنصار ىذا المذىب إلى أّن الضغط الضريبي النفسي في الضرائب المباشرة يكون أقّل مما 

. ىو عميو في الضرائب غير المباشرة
أما االتجاه اآلخر من الفقو فقد ذىب إلى العكس من ذلك، أي إّن الضغط الضريبي النفسي في 

وفرة الحصيمة، وزيادة في المرونة، وقمة الشعور بعبئيا من : الضرائب غير المباشرة أقل بكثير بسبب
المكّمف، ألّن المطرح في الضريبة غير المباشرة غير معروف عمى عكس الضريبة المباشرة، فيي تفرض 

. عمى واقعة عرضية غير معروفة مسبقًا لدى المكّمف
ونرى أّن ىذا االتجاه ىو األصح، ألّن الضغط الضريبي النفسي يكون أقّل في الضريبة غير المباشرة، 

حيث أّن مطرح الضريبة في الضرائب المباشرة معروف مسبقًا، والمكّمف . وذلك لألسباب التي ذكرناىا آنفاً 
يجري مفاضمة بين المطرح والضريبة، ويقرر بناًء عمى ىذه المفاضمة إّما أن يدفع الضريبة أو ال يدفعيا ، 

فإذا دفعيا فإّن ىذا يعني أّن الضغط الذي خمقتو الضريبة ضعيف، أّما إذا تيرب منيا فيذا يعني أّن 
. الضغط الذي خمقتو الضريبة مرتفع

العدالة والمساواة واليقين واالقتصاد في نفقات "إّن لمضريبة قواعد تتمثل في : استقرار الضرائب: ثالثاً 
ومن أىم ىذه القواعد الفنية التي تحدد الضغط الضريبي النفسي ىي عنصر ". الجباية والمالءمة في الدفع

اليقين، ويعني اليقين أن يكون المكّمف متحقق من توافر العناصر المؤدية لمواقعة الضريبية كافة ، أي إّنو 
فإذا توافرت . ىو الشخص المكّمف بالضريبة الذي حدده القانون، وأّن إجراءات الربط والتحصيل صحيحة
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، ألّن اليقين يؤدي إلى استقرار الضرائب "اليقين"ىذه العناصر كّميا يعني توافر العنصر األساسي أال وىو 
التي تفترض أن تكون النصوص التشريعية المتعمقة بالضريبة والموائح اإلدارية المفّسرة ليا واضحة، وأن 
. تكون إجراءات الربط والتحصيل في الضريبة مرنة، وىذا سيؤدي في النياية إلى استقرار فرض الضريبة

وتبعًا لما تقدم نجد أّنو كّمما استقرت الضريبة قّل الضغط الضريبي النفسي، األمر الذي يؤدي إلى نتيجٍة 
مؤداىا أّن الضرائب القديمة ىي أفضل لممكّمف من الضرائب الجديدة ألّنيا معروفة، وقواعدىا ووعاءىا 

جراءات الربط والتحصيل فييا معروفة بشكل مسبق لو . وا 
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كفاءة اإلدارة الضريبية 

إّن أّي نظام ضريبي في العالم ميما كان عمى درجة عالية من الخبرة والتنسيق ال يمكن لو أن يحقق 
فاإلدارة الضريبية . أىدافو إال إذا كانت ىناك إدارة ضريبية عمى درجة عالية من الكفاءة والتدريب العممي

ىي ركن من أركان نجاح النظام الضريبي في تحقيق أىدافو، وما دامت ركنًا أساسّيًا فإّن ليا مقومات 
: وعوامل حتى تنجح ىذه اإلدارة الضريبية في تحقيق أىدافيا، وىي

. أن تكون ىذه اإلدارة الضريبية عمى درجة عالية من الكفاءة والتأىيل- 1
أن تتوافر نظم رقابية فّعالة تتصف بأن تكون دقيقة وسريعة قادرة عمى كشف المخالفات، وتوقيع - 2

كما أّن تعدد عممية الرقابة التي تقوم بيا . العقوبات عمييا ضمانًا لحسن سير العمل في المصالح الحكومية
أجيزة الرقابة في الدولة من إدارية أو سياسية أو شعبية أو تشريعية أو قضائية يكون ليا اآلثار السمبية التي 

لذلك تتجو الدراسات لتجميع مقترحات اإلدارات المتعددة . (9)تتجمى في صعوبة التحكم في الوعاء الضريبي
ضمن إدارة ضريبية واحدة اسميا ديوان إدارة النظام الضريبي، أو وجود مكتب فني يدرس المشكالت التي 

تعترض تنفيذ النظام الضريبي، واقتراح الحمول المناسبة ليا، كإنشاء مكتب لمعالقات العامة في وزارة المالية 
تكون ميمتو التفسير المباشر مع جميور الممولين أنفسيم، وتقديم القوانين الضريبية وتفسيرىا الصحيح، 

وكيفية تقدير قيمة الضريبة، وكيفية ربطيا وتحصيميا، وكّل األمور األخرى التي تيّسر لممول دفع الضريبة 
. بيسر وسيولة، حيث يتمكن المكّمف من تقدير قيمة الضريبة المفروضة عميو تقديرًا سميماً 

أن يتوافر نظام أجور مناسبة مع حجم الميمات الممقاة عمى عاتقيم، حتى يتمكن موظفو اإلدارة - 3
الضريبية من القيام بمياميم عمى أكمل وجو، بسبب ضعف مستوى التكوين الخمقي والنتائج المترتبة عمى 

. (10)ذلك، وبسبب انخفاض مستوى األجور وثقافة العاممين في اإلدارات الضريبية
                                                 

، وفي كل دولة من دول العالم ىنالك إدارة لمضريبة "مباشرة وغير مباشرة"ومن المعروف أّن ىنالك نظامين لمضرائب  (9)
دارة لمضريبة غير المباشرة، وىنالك فصل واستقاللية بين ىاتين اإلدارتين، وىذا الفصل يؤدي إلى العديد  المباشرة وا 
من المشاكل، فمن المفروض أننا ضمن جياز ضريبي واحد وضمن وعاء ضريبي واحد، فإذا قسمنا اإلدارة فسوف 

يؤدي ذلك إلى مشكمة صعوبة التحكم بالوعاء الضريبي، ألنو قد تكون بعض أجزاء الوعاء تدخل في الضرائب 
 .وبالتالي ال يمكن حصر الوعاء بشكل دقيق. المباشرة وأجزاء أخرى منو في الضرائب غير المباشرة

 :وىي التي تتمثل في النقاط التالية (10)
إذا كان الموظفون ليسوا فوق مستوى الشبيات، وكان مستوى األمانة والنزاىة منخفضًا لدييم، فإّنو ليس باإلمكان - آ

المجوء إلى طرق التقدير الجزافي لمضريبة، ألّن ذلك سوف يؤدي حكمًا إلى حدوث تواطؤ بين الموظف والمكّمف 
 .إلىداء حقوق الخزانة العامة، لذلك ال يمكن المجوء إلى طريقة التقدير الجزافي
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أن يكون ىناك تبسيط في أحكام الضرائب، وأن تكون إجراءات تنفيذىا بسيطة وغير معقدة، أي - 4
، ألّن كثرة التعديالت تخمق مشاكل أمام "االبتعاد عن اإلكثار من التعديالت عمى أحكام قوانين الضرائب"

إدارة الضرائب، والتي تظير في ظّل انخفاض كفاءة اإلدارة الضريبية التي تخمق ليا مشكالت تعجز عن 
. حميا، وتدّخميا في نزاعات مع المكّمفين تجعل المكّمف يتيرب من الضريبة في نياية األمر

أن يتّم تزويد اإلدارة الضريبية باألجيزة اإللكترونية الحديثة، حتى تقوم اإلدارة الضريبية بالقيام - 5
بوظيفتيا عمى أكمل وجو من الربط والتحصيل، وكيفية دفع الضريبة وأسموب ارتباطيا مع المكّمفين، وكيفية 

التي أداء ىدف الضرائب إلى اتجاه الدولة نحو تبسيط أحكام قانون الضرائب، فتقوم بفرض بعض الضرائب 
". كالضرائب الجمركية والضرائب عمى الرؤوس"ال يثير فرضيا أّي مشاكل 

أن يتّم معالجة سوء التنظيم االجتماعي والسياسي في كثير من الدول النامية، األمر الذي يؤدي إلى - 6
 . فساد اإلدارات الحكومية، ومن ضمنيا اإلدارات الضريبية في ىذه الدول

ومن المالحظ في الدول المتخمفة أّن الضغط الذي تمارسو جماعات الضغط السياسي بطوائفيا 
. المختمفة ييدف إلى تعديل القوانين الضريبية بشكل يماشي مصالح تمك الطوائف واألحزاب السياسية فييا

لذلك فإّن ضعف التنظيم السياسي واالجتماعي يؤدي إلى ممارسة الضغوط عمى المشّرع الضريبي 
. لمحصول عمى المكاسب الفردية، ولو كانت عمى حساب المكاسب الوطنية

: ىذه العيوب في اإلدارة الضريبية في الدول المتخمفة أثارت نوعين من المشكالت تتمثل فيكما أّن 
 ألّن المكّمف عندما يجد اإلدارة الضريبية عاجزًة عن حّل مشكالت :مشكمة التيرب الضريبي- 1

النظام الضريبي، فإّن ذلك سيدفعو إلى التيرب، ألّنو واثق من عدم إمكانية ىذه اإلدارات عمى مالحقتو، 
ن تمكنت من مالحقتو فإّن ذلك سيكون في المدى البعيد . وا 

 عمى الدولة أن تخضع  وىي من أىم المشكالت، ألّنو من المفروض:مشكمة المتأخرات الضريبية- 2
." بالنفقات واإليرادات التي ىي عبارة عن مشاريع تخصص ليا اعتمادات معينة"الميزانية 

 
 

  

                                                                                                                                                        

إّن ذلك يؤدي إلى إمكانية إفشاء الموظفين ألسرار التجار المكّمفين الموجودة في دفاتر حساباتيم : وىو األخطر- ب
 . التجارية

41 



جمود النظام الضريبي أو عدم مرونتو 
ُيقصد بجمود النظام الضريبي عدم توافر صفة المرونة فيو، وأّي نظام ضريبي في العالم أّيًا كان 

شكمو أو خصائصو، فإّن بقاءه واستمراره لفترة طويمة من الزمن يؤدي إلى خمق مجموعة من التقاليد الفنية 
وىذه التقاليد تخّص كاًل من اإلدارة والمكّمف معًا بسبب االرتباط الوثيق . واإلدارية التي تحكم عممو

وىذا يجعل من الصعب إجراء أّي تعديل عمييا، بسبب معارضة اإلدارة الضريبية والمكّمف . بالتقاليد
. (11)ليا

مع مالحظة أّن التقاليد الفنية متعمقة بالعناصر الخاضعة لمضريبة، أي بالصور الفنية لالستقطاع 
الضريبي، أما التقاليد اإلدارية فيي مجموعة اإلجراءات التي تطبقيا اإلدارة الضريبية عادًة، أي فيما 

. يتعمق بعممية الربط والتحصيل والجباية، وغير ذلك من أمور الضريبة
االعتياد في "ومما تقدم نجد أّن جمود النظام الضريبي ينشأ نتيجة ظاىرة عرفيا الفقو المالي، اسميا 

، أي إّن االستمرار في فرض ضريبة معينة يجعل المكّمف معتادًا عمى دفعيا، ويجعل "فرض الضرائب
. اإلدارة الضريبية معتادًة عمى إجراءات فرضيا

ولذلك نتساءل ما ىي عوامل جمود النظام الضريبي؟ 
يمكن القول إّن عوامل جمود النظام الضريبي تتألف من التقاليد الفنية والتقاليد اإلدارية، وىما يشّكالن 

. أىم نطاق البحث في جمود النظام الضريبي
 تنشأ ىذه التقاليد نتيجة إخضاع العناصر نفسيا لمضريبة نفسيا لفترٍة طويمٍة من :التقاليد الفنية- 1
وىذا يؤدي إلى خمق استقرار عند المكّمف واإلدارة الضريبية بأّن ىذه العناصر المعينة فقط ىي . الزمن

وىذا يتعّين . لذلك يقال إّن الضرائب القديمة أصمح من الجديدة من حيث التطبيق. التي تخضع لمضريبة
بضرورة مراعاة مسألة أساسية عند فرض أي ضريبة جديدة، وىي أن يكون المعدل والضغط الضريبي 

                                                 

 وبعد أن تّم إلغاؤىا لفترة عندما قامت الثورة الفرنسية ألغت الضرائب غير المباشرة ألّنيا تجافي الديمقراطية ،: مثال ذلك (11)
تّم إعادة العمل بيا من جديد، وذلك ألنيا كانت مستقرة سابقًا، وكان يتّم العمل بيا من قبل الثورة، وعندما ىدأت الثورة 

وأيضًا في فرنسا كانت توجد ضريبة تسمى بالضريبة عمى النوافذ واألبواب حيث كانت . تّم إعادة العمل بيا من جديد
تفرض عمى األشخاص بطريقة تقديرية تعتمد عمى عدد األبواب والنوافذ الموجودة في المنزل، وىذا النوع من الضرائب 

 .عمى النوافذ واألبواب استمر في فرنسا حوالي قرن من الزمن ورغم أنو معترف بعدم عدالتيا
ومن أىم مظاىر جمود النظام الضريبي في مصر أّن كل محاوالت القواعد الفنية لمضرائب المباشرة باءت بالفشل، 
والدليل عمى ذلك أّن من أىم العقبات التي واجيت المشّرع المصري إمكانية استبدال الضرائب عمى فروع الدخل 

 .بضريبة عامة عمى الدخل
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منخفضين، ألّنو إذا كان الضغط الضريبي فييا مرتفعًا فسوف يعمد المكّمف إلى التيرب من دفع 
وبعد استقرار ىذه الضريبة يمكن أن يتّم رفع . الضريبة، لذلك يجب أن يتّم رفضيا وفق الشروط السابقة

ّن  سعرىا دون أي خوف من إمكانية التيرب منيا، ألّن التقاليد في ىذه الحالة تكون موافقة لمضريبة، وا 
. (12)أّي رفع لمعدليا بعد ذلك يجعل الشعور النفسي بو عند المكّمفين ضعيفاً 

 وىي التقاليد المتعمقة باإلدارة نفسيا، فاإلدارة تطّبق مجموعة من إجراءات الربط :التقاليد اإلدارية- 2
والتحصيل، ومع مرور الوقت يصبح أمر تغيير ىذه اإلجراءات غير ممكن، بسبب خطورة التقاليد 

: اإلدارية في النظام الضريبي، والتي تتمثل في مسألتين ىما
 قد تفّسر اإلدارة الضريبية أحكام قانون الضرائب عمى خالف نّية المشّرع الضريبي، :المسألة األولى

. وىناك الكثير من التعميمات المعطمة لنصوص تشريعية نافذة
 قد تؤدي ىذه التقاليد إلى امتناع اإلدارة الضريبية عن تنفيذ بعض القوانين الضريبية :المسألة الثانية

. التي تمغي ضرائب يكون وجودىا مرتبطًا باإلدارات ذاتيا
فينالك بعض الضرائب التي يكون وجودىا مرتبطًا بالموظفين المعينين ألجميا، فإذا ألغينا ىذه 

                                                 

لمن لم يتجاوز دخمو % 1.5مثال ذلك في فرنسا فقد فرض المشّرع الضريبة عمى دخول األشخاص الطبيعيين بمعدل  (12)
 فرنك، وذلك حتى يكون العبء الضريبي فييا منخفضًا، وبعدما استقرت الضريبة عمى دخول األشخاص 2500

وفي مصر كانت . بالنسبة لبعض المكّمفين% 70الطبيعيين رفع المشّرع سعر الضريبة حتى وصمت إلى أكثر من 
ىنالك ضريبة عامة عمى التركات ورسم أيمولة الشركات والضريبة األولى أفضل لمحصيمة التساع مطرحيا وعدم 

 1944فالمشّرع المصري عام . إمكانية إعمال الظروف الشخصية لممكّمفين وإلمكانية تطبيق السعر التصاعدي فييا
%" 10، واألخيرة %2الشريحة األولى تدفع " شرائح، 8فرض فقط ضريبة أيمولة التركات قّسم فييا شرائح الوارثين إلى 

 زاد المشّرع 1951وفي عام . وذلك مراعاًة لدرجة القرابة، ومدى األلم الذي أصاب كل وارث جراء فقد الموّرث
 وفي عام ".لألخيرة% 20لمشريحة األولى % 5"الضريبة عمى كل شريحة بعد أن استقرت ىذه الضريبة المصري نسبة 

، وىذا ما خمق من الناحية العممية "أصبح ىناك ضريبتان" جاء المشّرع المصري بالضريبة عمى التركات 1996
ازدواجًا في الضريبة، إال أّن البعض يرى عدم وجود ازدواج في ىذه الحالة واستندوا في ذلك إلى أن المطرح في 

الضريبتين مختمف حيث تفرض الضريبة عمى التركات عمى المبمغ الذي تركو الموّرث لورثتو، أما الضريبة الثانية 
ولكن في الحقيقة يوجد ازدواج ألنو عند فرض ضريبة عمى التركات . فمطرحيا ىو النصيب الذي عاد عمى الوارث

لكن الفقو المالي ال . فإّن المبمغ الذي سيعود عمى الورثة سوف يقّل، وبالتالي فإّن الوارث سوف يدفع الضريبة مرتين
وحالّيًا ال . يقول بوجود ازدواج، وقد حصل في ذلك خالف فقيي جعل المشّرع المصري يمغي رسم أيمولة عمى التركات

يوجد في مصر سوى ضريبة واحدة عمى التركات تجنبًا لمخالف الفقيي، وفي مرحمة متقدمة عن المرحمة األخيرة 
 فييا قيمة الضريبة في  شريحة، وصمت 11وقبل إلغاء رسم األيمولة عمى التركات وصل عدد الشرائح إلى " الحالية"

 %.40و% 5إضافًة إلى الضريبة عمى التركات التي تراوحت بين % 22الشريحة األخيرة إلى 
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. (13)الضرائب نكون قد استغنينا عن ىؤالء الموظفين
ومما تقّدم نصل إلى نتيجة مفادىا أّنو كّمما كانت اإلدارة الضريبية عمى درجة عالية من الكفاءة 

فالتكوين الفني ألجيزة . والخبرة كّمما أمكن تطبيق نظام ضريبي عمى درجة عالية من الدقة والتعقيد
الضرائب ينعكس عمى الصور الفنية لالستقطاع الضريبي نفسو، ألن العالقة بين التكوين الفني وصورة 
الييكل الضريبي عالقة وثيقة، فكّمما كانت اإلدارة الضريبية عمى درجة عالية من الخبرة والكفاءة كّمما 

وكّمما كانت اإلدارة الضريبية عمى صورة منخفضة من الكفاءة كّمما كانت . تعقدت صورة الييكل الضريبي
. صورة الييكل الضريبي منخفضة وبدائية

يؤديان في النياية إلى جمود النظام الضريبي بحيث " الفنية واإلدارية"وىذان النوعان من التقاليد 
وىذا ىو واقعنا الحالي والذي نسعى إلى . يصبح إمكانية تعديل ىذا النظام وتطويره أمرًا بالغ الصعوبة

. تطويره باستمرار، وذلك عن طريق تطوير اإلدارة بشكل عام واإلدارة الضريبية بشكل خاص
  

                                                 

كما حصل مرة أن تّم إلغاء ضرائب التسجيل في فرنسا إال أّن إدارة ىذه الضرائب رفضت تنفيذ القانون الصادر عام  (13)
 الذي ألغى ىذه الضريبة ألّنو بمجرد إلغاء رسوم التسجيل في فرنسا سيتّم االستغناء عن العديد من موظفي 1923

 .اإلدارة الضريبية

: تمارين
 

 :ما اليدف من وضع نظرية عامة لمنظام الضريبي: اختر اإلجابة الصحيحة
 .قياس الضغط الضريبي بركنيو الموضوعي والنفسي .1
 .ىو أن يتمتع النظام الضريبي بقدر كبير من المرونة لمواجية التغيرات التي تطرأ في المجتمع .2
 .ىي التغيرات التي يقصد المشرع الضريبي تحقيقيا في النظام الضريبي .3
اليدف ىو الكشف عن التغيرات التي يثيرىا فرض الضرائب والتقميل منيا ما أمكن حتى نصل  .4

 .في نياية األمر إلى حد أمثل في الضغط الضريبي
 

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الرابعة

المفيوم القانوني لمضريبة 
 

 :الكممات المفتاحية

 .ذاتية القانوف الضريبي- نشأة القانوف الضريبي

 :الممخص

بعد أف كاف ينظر إلى الممكية الفردية عمى أنيا حؽ مقدس ال يجب المساس بو عف طريؽ الضريبة أو غيرىا 
ألف ذلؾ يمثؿ انتقاصًا مف حرية الفرد الذي أصبح ينظر لمضريبة عمى أنيا وظيفة اجتماعية تترتب عمى 

ّف القانوف الضريبي لو خصائص تميزه عف فروع القوانيف األخرى . كوف الفرد عضوًا في الجماعة السياسية وا 
 .إنما ال يعني ىذا وجود ارتباط القانوف الضريبي وفروع القانوف العاـ والخاص

 :األىداف التعميمية

 :في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى
  معرفة التحوؿ مف مبدأ رضا المكمفيف إلى مبدأ سيادة الدولة في فرض الضرائب والتغير في مفاىيـ الممكية

.   الفردية والنفاىيـ الضريبية
 معرفة العالقة بيف القانوف الضريبي والقوانيف األخرى مع احتفاظو باستقاللية وذاتية خاصة .
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تتعذر اإلحاطة بمختمؼ الجوانب القانونية لمضريبة، لذلؾ سنكتفي باإلشارة إلى بعض الخطوط 
العريضة، حيث نشير إلى نشأة القانوف الضريبي عبر العصور، وتحديد طبيعة القانوف الضريبي، 

 :وذلؾ في الفقرات التالية

 نشأة القانون الضريبي
ففي مصر الفرعونية وجدت الضرائب . لـ تكف الضرائب حديثة العيد، بؿ ُتعّد قديمة قدـ التاريخ

المباشرة والتي كانت تفرض عمى دخؿ الثروة العقارية والثروة المنقولة، أّما الضرائب غير المباشرة فقد 
، بحيث (1)تمثمت في الضرائب الجمركية عمى الواردات، واستمر ظيور الضرائب في العصور المختمفة

 . يمكف القوؿ إّف ظيور الضرائب ارتبط مع نشأة التجمعات البشرية
فحيف كاف المجتمع يعيش حياة قبمية بدائية لـ يكف فييا األفراد بحاجة إلى خدمات، فقد كانوا 
يتعاونوف عمى القياـ بالحاجات القميمة التي تفرضيا حياة القبيمة كالذود عف الحمى والغزو، وكانوا 

غير أّف رغبة األفراد في وجوٍد يحتكموف إليو وقواعَد لمسموؾ تسود في ذلؾ . يقوموف بذلؾ دوف مقابؿ
المجتمع استدعى وجود سمطة تقـو باإلشراؼ عمى تنفيذ ىذا النظاـ، ومراقبة قواعد السموؾ التي تـّ 

اختيارىا، وترّتب عمى ذلؾ ضرورة تفّرغ مجموعة مف أفراد المجتمع ألداء ىذه الوظائؼ االجتماعية، 
وكاف البّد أف توّفر ليـ اإلمكانيات الالزمة لمساعدتيـ عمى تنفيذ ميماتيـ، وخاصة بما يتعمؽ باألمف 

 .الداخمي واألمف الخارجي
وحتى يتمكف أفراد المجتمع مف أداء تمؾ الميمات البّد مف توافر الموارد المالية الالزمة، والتي ال 

 .يمكف الحصوؿ عمييا إال مف خالؿ فرض الضرائب عمى تمؾ المجتمعات
ولّما جاء . فالعرب قبؿ اإلسالـ كانوا يعيشوف حياة قبمية ال مورد فييا لمجباية وال وجود لإلنفاؽ

اإلسالـ وجاءت معو الفتوحات وغنـ معو المجاىدوف الغنائـ ممف حاربوىـ، اقتسموا ىذه الغنائـ 
أّما الزكاة . مستنديف إلى ما ورد في الكتاب والسّنة، فحجزوا ُخمسيا لمنبي وأىؿ بيتو، واقتسموا الباقي

 .فقد كاف يجمعيا النبي وينفقيا فيما ينفع الناس حسب الشّرع والحاجة
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، (صمى اهلل عميو وسمـ) غير أّنو لـ يكف لألمواؿ المقبوضة والمقسومة ديواف جامع في عيد الرسوؿ
، بؿ كاف الماؿ يوّزع شيئًا فشيئًا إلى أف جاء عمر بف "رضي اهلل عنو"وال في زمف أبي بكر الصديؽ 

، واتسعت البالد، وكثر الماؿ والناس، األمر الذي اضطر لوضع ديواف "رضي اهلل عنو"الخطاب 
 .لإلنفاؽ والجباية

 (األمير)فيجمع كّؿ عامؿ . (التعيد)" التمزيـ"وفي عيد األموييف كانت الجباية تجري بطريقة 
األمواؿ في واليتو، وُينفؽ ما شاء أف ُينفؽ، ويرسؿ ما عميو إلى الخميفة الذي تجتمع عنده موارد 

 .الواليات جميعيا، فيتصرؼ بيا كما يشاء، غير مقيد بقانوف إال بما جاء في الكتاب
أما في عيد العباسييف فقد كُثرت الضرائب وتنوعت الموارد، وكاف أىميا الزكاة والجزية والَخَراج 

والُمُكوس وعشور السفف وأخماس المعادف، وغيرىا مف الضرائب وقد غزرت األمواؿ كثيرًا نظرًا التساع 
وينحصر آنذاؾ التنظيـ . رقعة الدولة اإلسالمية، ومع ذلؾ لـ توضع قوانيف تقيد اإلنفاؽ والجباية

 .بتسجيؿ الصادر والوارد في جداوؿ تدؿ عمى ما حدث دوف أف تحدد ما سيحدث
أما في البالد األخرى فقد كانت الضرائب ُتفرض مف قبؿ الحاكـ وفؽ ما يراه ضروريًا لمحفاظ عمى 

وكاف يستند في ذلؾ إلى مبدأ رضا المكّمفيف بالضريبة وفكرة العقد االجتماعي . كياف التجّمع البشري
بيف أفراد المجتمع والدولة، والذي يقـو األفراد بمقتضاه بتقديـ الضرائب مقابؿ أف تقـو الدولة بخدمات 

ولقد كاف لمبدأ رضا المكّمفيف أو ممثمييـ الدعامة األساسية لمنظاـ البرلماني في . األمف والعدالة بينيـ
. إنكمترا منذ أوائؿ القرف الثالث عشر، حيث تعّيد الممؾ آنذاؾ بالحصوؿ عمى موافقة ممثمي الشعب

وفي فرنسا أقّرت الجمعية . وتأّكد ذلؾ مرًة أخرى في إعالف حقوؽ اإلنساف خالؿ القرف السابع عشر
 في إعالف حقوؽ اإلنساف بأّنو لجميع المواطنيف أنفسيـ أو 1789التأسيسية لمثورة الفرنسية في عاـ 

بوساطة ممثمييـ الحؽُّ في تقرير ضرورة الريبة ذات الطابع العاـ، وفي حرية الموافقة عمى فرضيا 
 .(2)ومراقبة استخدامات حصيمتيا، وتحديد قدرىا ووعائيا، وكيفية تحصيميا ومّدة استمرارىا

غير أّف التغّيرات السياسية واالقتصادية في العالـ أحدثت تبدالت في النظـ السياسية، فقد تطّور 
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النظاـ السياسي نحو الحكـ المطمؽ لممموؾ والحكاـ، مّما أدى إلى التخمي عف مبدأ رضا المكّمفيف 
كأساس في فرض الضرائب، وأصبح مف حّؽ المموؾ المطمؽ فرض الضرائب وفقًا ألعماؿ مبدأ 

فالممؾ أو األمير صاحب السيادة يممؾ بمقتضى ىذه السيادة حّؽ فرض الضرائب عمى . السيادة
عفائيـ منيا، ولو مطمؽ الحّؽ بالتصّرؼ في أمواليـ وفقًا ألىوائو ورغباتو  .(3)رعاياه، وا 

وقد ترّتب عمى ىذا التحوؿ مف مبدأ رضا المكّمفيف إلى مبدأ سيادة الدولة في فرض الضرائب تغّير 
 .في مفاىيـ الممكية الفردية والمفاىيـ الضريبية

فبعد أف كاف ُينظر إلى الممكية الفردية عمى أّنيا حّؽ مقدّس ال يجب المساس بو عف طريؽ 
الضريبة أو غيرىا، ألّف ذلؾ يمّثؿ انتقاصًا مف حرية الفرد الذي أصبح ينظر لمضريبة عمى أنيا 

وىذه الوظيفة االجتماعية ينبغي . وظيفة اجتماعية تترتب عمى كوف الفرد عضوًا في الجماعة السياسية
. أف ُتمارس لصالح المجتمع أواًل، ومصمحتو الذاتية ثانيًا، ألّف ذلؾ ضرورة الستمرار الجماعة السياسية
ومف ناحية أخرى بعد أف كاف ُينظر إلى الضريبة عمى أّنيا اعتداء عمى ىذه الممكية الفكرية المقدسة، 

ومف ثـ ينبغي الحصوؿ عمى رضا المكّمفيف بيذه الضرائب مف أجؿ ضماف احتراـ الدولة ليذه 
أي إّف )الممكية، ولضماف عدـ التعسؼ في فرض الضرائب، مّما ييدد وجود الجماعة السياسية ذاتيا 

لذلؾ أصبحت الضريبة فريضة إجبارية عمى . (الضريبة ثمف لمخدمات التي تقدميا الدولة لممكّمفيف
أفراد المجتمع تقتضييا مصمحة الجماعة وفقًا لمسمطة المطمقة التي تمارسيا الدولة والممثمة لمجماعة 
السياسية واستجابة لمفيـو سيادة الدولة، والتي أصبح مف واجبيا إكراه أفراد المجتمع عمى دفع ىذه 
 .الضرائب تحقيقًا لمصالح العاـ دوف أف يتطمب ذلؾ بالضرورة موافقة المكّمفيف بالضريبة أو رضاىـ

ومما تقّدـ نجد أّف نشأة القانوف الضريبي الحديث مرتبط بالنظاـ البرلماني، حيث نشأ في بريطانيا، 
وانتقؿ منيا إلى دوؿ العالـ حتى وقتنا الحاضر، وىذا يعني أّف ُكاًل مف القانوف الضريبي والنظاـ 

فمف ناحية ظير النظاـ البرلماني كرّد فعؿ لوجود األزمات المالية . البرلماني يؤّثر ويتأّثر باآلخر
أّنو ال  "1789وفي فرنسا أقّرت الجمعية التأسيسية لمثورة الفرنسية الكبرى . وحماية المكّمفيف بالضرائب
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ومنذ ذلؾ الوقت ارتبط في األذىاف لدى . (4)"ضريبة إال إذا أقّرتيا الجمعية إقرارًا صريحًا بمؿء حريتيا
العديد مف المجتمعات بأّف الحرية السياسية وحّؽ فرض الضرائب طرفاف ال يفترقاف، بحيث يمكف 

القوؿ إّف حّؽ فرض الضرائب مف قبؿ ممثمي الشعب أصبح شرطًا ضرورّيًا لوجود الحرية السياسية 
 .في المجتمع

لذلؾ فإّف معظـ الدوؿ المعاصرة عمى اختالؼ أنظمة الحكـ فييا تجمع دساتيرىا عمى ضرورة قياـ 
المجالس التشريعية بتوزيع األعباء العامة، حتى ال يتـّ فرض ضريبة ما أو تعديميا أو إلغاؤىا إال 

كما أصبح فرض الضرائب وتعديميا حّقًا أصياًل ليا دوف السمطة . بقانوف تصدره السمطة التشريعية
التنفيذية، والتي تراعي فقط تنفيذ مثؿ ىذه القوانيف بعد حصوليا عمى اإلذف بجباية اإليرادات الضريبية 

ومما الشّؾ فيو أّف اختصاص المجالس النيابية وحدىا بتقرير . مف السمطة التشريعية وسبؿ إنفاقيا
الضرائب دوف السمطة التنفيذية يؤدي إلى زيادة وعي المكّمفيف بضرورة إنشاء الضرائب أو تعديميا مف 
ناحية، ومف ناحية أخرى يؤدي إلى الفصؿ بيف سمطتي التشريع والتنفيذ، فيحقؽ ضمانًا أكبر لمحريات 

السياسية عف طريؽ عدـ جمع السمطتيف في يد ىيئة واحدة ما يييئ ليا فرصة التعسؼ في جباية 
 .الضرائب

أّما في الدوؿ التي يوجد فييا أكثر مف مجمس نيابي واحد، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمديمقراطيات 
، فإّف المجمس األدنى أو المجمس المنتخب، (بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية)الغربية 

. والذي يمثؿ طبقات الشعب يكوف ىو المختص بالتشريعات المالية، وفي مقدمتيا القوانيف الضريبية
والذي )ففي بريطانيا مسقط رأس النظاـ البرلماني تقّمص دور مجمس الموردات؛ وىو المجمس األعمى، 

، وتوّسعت صالحيات مجمس العمـو الذي (ُيعّيف أعضاؤه بالوراثة أو عف طريؽ التعييف مف ِقَبِؿ الممؾ
ـّ إقرارىا مف ِقَبِؿ مجمس العمـو فإّنيا ُتعرض  يمثؿ األمة تمثياًل صادقًا لتشمؿ التشريعات المالية، فإذا ت
ال  عمى مجمس الموردات لمناقشتيا والموافقة عمييا، ويمتـز بالمصادقة عمييا خالؿ فترة زمنية محددة، وا 

 .ُرِفَعْت إلى الممؾ لتصبح قانوناً 
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ولذلؾ فإّف حّؽ تقرير الضرائب مف ِقَبِؿ المجالس النيابية ىو حّؽ مطمؽ في أغمب الدساتير 
فسمطة البرلماف . الديمقراطية، التي أخذت بالمبدأ القائؿ إّنو ال ضريبة إال بموافقة ممثمي الشعب

البريطاني في تقرير الضرائب سواء بالتشريع أو بالتعديؿ أو اإلعفاء أو اإللغاء مطمقة، كما ىو الحاؿ 
 .في التشريع عامة

نظري، وىو مبدأ المساواة في أّما في فرنسا فإّف حّؽ البرلماف في إقرار الضرائب ال يحّده سوى قيد 
عالف حقوؽ اإلنساف  . والمواطفالضرائب ليتفؽ مع الدستور وا 

غير أّف الوضع في الواليات المتحدة األمريكية مختمؼ، فيناؾ قيود عمى سمطة البرلماف في تقرير 
لى الدفاع المشترؾ  الضرائب تتمثؿ في ضرورة أف ييدؼ التشريع الضريبي إلى سداد الديف العاـ وا 

لى المساواة في تحّمؿ األعباء العامة، وترؾ تحديدىا لتقدير البرلماف  .والرخاء العاـ، وا 
ال يجوز ) عمى أّنو 81 في المادة 1973أّما في الجميورية العربية السورية فقد نّص دستور 

 .(إحداث ضريبة أو تعديميا أو إلغاؤىا إال بقانون
، 71وأّن إقرار القوانين ىو من اختصاص مجمس الشعب وفق ما نّص عميو الدستور في المادة 
وىذا تعزيز لمديمقراطية الشعبية، حيث منح الدستور مجمس الشعب ىذا الحق كونو يمّثل فئات 

 .الشعب
ويمكف إيجاز ما تقدـ بأّف المجالس النيابية المنتخبة أو المجالس التشريعية ىي صاحبة 

االختصاص والحّؽ بتشريع الضرائب، وال يسمح لمسمطة التنفيذية بإصدار القوانيف الضريبية ضمانًا 
 .لعدـ تعسؼ تمؾ السمطة في زيادة األعباء عمى المواطنيف

غير أّف السمطة التشريعية أخذت بإعطاء التفويض لمسمطة التنفيذية في إصدار التشريعات 
 .الضريبية باستخداـ المراسيـ والقرارات والموائح بداًل مف القوانيف، وذلؾ ألمور سياسية وفنية

أّما األمور السياسية فتتمثؿ في أّف البرلمانات والييئات التشريعية ال تستطيع، وىي ممثمة لفئات 
الشعب كافة، اتخاذ قرارات يفرضيا التطّور االجتماعي والسياسي واالقتصادي بالسرعة المطموبة، لما 
يتطّمبو إصدار ىذه التشريعات الضريبية مف التضحيات التي تتعارض ومصالح بعض فئات أعضاء 
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 .المجمس البرلماني وناخبييـ
وىذا يعني أّف البرلماف ال يستطيع أف يتخذ قراراٍت وقوانيَف ضريبيٍة سريعٍة لمعالجة أوضاع 

اقتصادية، أو اجتماعية غير مرغوب فييا، مّما يتطمب أف تحصؿ السمطة التنفيذية عمى سمطة أوسع 
 .في سبيؿ معالجة ىذه األوضاع والمشكالت بالطريقة المالئمة

أما األمور الفنية التي استدعت وجود مثؿ ىذا التفويض فتتمثؿ في تصّور وعجز البرلماف في 
مختمؼ الدوؿ عف متابعة القوانيف الضريبية مف الناحية الفنية والمتعمقة بمفاىيـ المالية العامة والتشريع 

الضريبي، وذلؾ لقّمة عدد الخبراء بالعمـو المالية لدى الييئة التشريعية، حيث أّف الجانب الفني في 
الضرائب الحديثة أصبح معقدًا إلى حّد ال يتمّكف فيو النائب العادي مف القدرة عمى معالجة 

وىذا يعني أّف ىذا الجانب أصبح يتطمب ممف ُيعرض عمييـ درجة ال يستياف . اإلصالحات المالية
عالوًة عمى أّنو مف الضروري إتاحة المزيد مف الصالحيات . بيا مف المعرفة االقتصادية والقانونية

لمسمطة التنفيذية مف أجؿ اإلسراع في اتخاذ مثؿ ىذه القرارات لمكافحة التيرب الضريبي وتحقيؽ 
 .األىداؼ االقتصادية والمالية واالجتماعية والسياسية

وال يخفى عمى أحد أّف التفويض لمسمطة التنفيذية بأمر إصدار القوانيف الضريبية ولو كانت في 
وحّؿ ىذه المشكمة يكوف عف طريؽ قياـ . حدود معينة، ُيَعدُّ إخالاًل واضحًا لمبدأ قانونية الضريبة

السمطة التنفيذية باقتراح مشروعات القوانيف الضريبية التي تراىا مالئمة لتحقيؽ أىدافيا االجتماعية 
فإذا انقضى ىذا . واالقتصادية والمالية والسياسية إلى البرلماف لممصادقة عمييا خالؿ تاريخ محدد

كما يمكف لمبرلمانات أيضًا أف تضع . التاريخ دوف النظر فييا تصبح ىذه المشاريع نافذة المفعوؿ
الخطوط العريضة والمبادئ القانونية التي ينبغي االلتزاـ بيا في تشريعات الضرائب، ومف ثـ تترؾ 

 .لمحكومات سمطة إصدار المراسيـ والقرارات اإلدارية والتفسيرات التي تتفؽ مع روح القانوف
ونرى أّف الضرر الذي يقع عمى المجتمع نتيجة بطء المجالس النيابية في إصدار التشريعات 

 .الضريبية يكوف أقؿ سوءًا مف الضرر الذي يقع نتيجة قياـ الحكومة بإقرار ىذه التشريعات
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 ذاتية القانون الضريبي
لمعرفة خصائص القانوف الضريبي البّد لنا مف معرفة انتماء القانوف الضريبي إلى فروع القانوف 

 .بشكؿ عاـ
 فيو القانوف القانون الخاصأّما . فالقانون بصورة عامة ينقسم إلى قانون خاص وقانون عام

الذي ينّظـ العالقات بيف األفراد بعضيـ ببعض، وبيف األفراد والدولة إذا تمت ىذه العالقات عمى 
أساس التعاقد، وليس عمى أساس سمطة الدولة وسيادتيا، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقانوف المدني 

وقد ظير القانوف الخاص قبؿ ظيور القانوف العاـ، وذلؾ بسبب اقتصار نشاط . والقانوف التجاري
الدولة عمى مجّرد تحقيؽ األمف الخارجي واألمف الداخمي وتوطيد أركاف العدؿ وسّف القوانيف التي تنظـ 

 .العالقات بيف األفراد في المجتمع عمى نحو يكُفؿ المساواة بينيـ
أو بينيا وبيف األفراد،  فيو الذي ينظـ العالقة بيف الييئات العامة بعضيا ببعض، أّما القانون العام

 اإلداري، والقانوف الجزائي، والقانوف وتتمثؿ فروع القانوف العاـ في القانوف الدستوري، والقانوف
 .الضريبي

إذًا القانوف الضريبي ىو أحد فروع القانوف العاـ ذلؾ ألّنو ينّظـ العالقة بيف الخزينة العامة لمدولة 
 .وبمعنى آخر ينّظـ العالقة بيف اإلدارة الضريبية والمكّمفيف بدفع الضرائب المختمفة. وأفراد المجتمع
 فيؿ ُيَعّد القانوف الضريبي فرعًا مف فروع القانون الضريبي ىو أحد فروع القانون العام،وبما أّف 

القانوف العاـ بشكؿ نيائي، بحيث أننا نطّبؽ أحكاـ القانوف العاـ بصدد أي منازعة ضريبية، أـ أّف 
أي ىؿ لمقانوف الضريبي قواعده . لمقانوف الضريبي ذاتية واستقالاًل تمّيزه عف غيره مف فروع القانوف؟

 .ومبادئو التي يحتكـ إلييا في تفسير نصوصو، حتى ولو كانت تتعارض مع القوانيف األخرى؟
ف القانون الضريبي لو خصائص مستقمة تمّيزه عن فروع القوانين األخرى،في الحقيقة إّف   وا 

. كانت ىذه الخصائص ال تعني عدـ وجود ارتباط القانوف الضريبي وفروع القانوف العاـ والخاص
فعمى سبيؿ المثاؿ يحدد القانوف الضريبي وعاء الضريبة تحديدًا دقيقًا طبقًا ألحكامو التي ُتعتمد 

بحاالت الواقع دوف المراكز القانونية، كما يحدد معدؿ الضريبة بشكؿ دقيؽ، وينظـ حقوؽ اإلدارة 
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الضريبيةوامتيازاتيا، ويتيح ليا فرصة مراجعة قراراتيا بنفسيا، ويخوؿ القضاء برقابة تصرفات اإلدارة 
ومعنى ذلؾ أّف القواعد التي تحكـ القانوف الضريبي تكوف مجموعة مف . الضريبية ومطابقتيا لمقانوف

المبادئ األساسية التي تيدؼ إلى مّد الدولة باألمواؿ الالزمة ليا لتغطية النفقات العامة عف طريؽ 
 .فرض الضرائب وبياف كيفية تحصيميا
 وحتى .العالقة بين القانون الضريبي والقانون العام عالقة وثيقةكما أّنو البّد مف التأكيد عمى أّف 

يحقؽ التشريع الضريبي أىدافو يجب أف ندرس صالتو بباقي فروع القانوف، ثـ نرى في النياية ما إذا 
كانت ىذه الصمة تمحي أي استقاللية لمقانوف الضريبي، أـ أنيا تبقيو محتفظًا ببعض مظاىر 

 .االستقالؿ عف باقي فروع القانوف
وبما أّف العالقة بيف القانوف الضريبي وبيف فروع القانوف العاـ عالقة وثيقة، فالقانوف الذي ينّظـ 
المصالح المالية في الدولة ىو القانوف اإلداري، والقضاء الذي ينظر في المنازعات الضريبية ىو 

القضاء اإلداري، والقانوف الذي يكُفؿ تنفيذ أحكاـ قانوف الضرائب ىو قانوف العقوبات، والقانوف الذي 
يحدد السمطة المختصة بإصدار القوانيف والموائح ىو القانوف الدستوري، وكّؿ ىذه القوانيف ما لـ تكف 

لذلؾ نرى أّف العالقة وثيقة بيف . عمى صمة وثيقة مع بعضيا فال يمكف لمقانوف الضريبي أف ينجح
القانون الضريبي يبقى محتفظًا باستقاللية ورغـ ذلؾ فإّف . القانوف الضريبي وبيف فروع القانوف العاـ

 : بو بسبب عوامؿ عّدة أىمياوذاتية خاصة
 بسبب التطور الذي يصيب القانوف الضريبي وىو يختمؼ عف التطور الذي يطرأ عمى غيره :أوالً 

فميس شرطًا أّف أي تطور في قواعد القانوف العاـ يترّتب عميو تطور في القانوف . مف فروع القانوف
 .الضريبي، فالعالقة في التطور ليست بالضرورة أف تكوف عالقة طردية

.  بسبب أّف تعريؼ المكّمؼ في القانوف الضريبي ليس ىو تعريؼ المواطف نفسو في الدولة:ثانياً 
فحيف ننظر لممكّمؼ مف وجية نظر القانوف الضريبي، فإننا ننظر لو عمى أّنو شخص ممتـز يدفع 

ـّ النظر إلى المواطف . الضريبة، أي إّف عميو واجبًا ىو دفع ىذه الضريبة أما في باقي فروع القانوف فيت
وىذا يعني اختالؼ مركز الفرد كمكّمؼ عف . عمى أساس تبعيتو لمدولة وحقوقو والتزاماتو تجاه الدولة
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 . اختالؼ مركزه كمواطف أضفى عمى القانوف الضريبي ذاتية واستقاللية خاصة بو
ولذلؾ تترّتب نتيجٌة غاية في األىمية عمى ىذه االستقاللية أّنو في حاؿ نشوء أّي خالؼ بشأف 

وىؿ نرجع . ضريبة معينة ونزاع قائـ بيف اإلدارة والمكّمؼ، فمف جية االختصاص في حّؿ ىذا النزاع؟
 .؟"القانوف الضريبي"أـ إلى أحكاـ القانوف العاـ " القانوف المدني"ألحكاـ القانوف الخاص 

ـّ الرجوع إلى أحكاـ القانوف الضريبي ألّنو يتضمف قواعد تنظيـ ىذا النزاع،  في الحقيقة يجب أف يت
ـّ الرجوع إلى القواعد العامة الموجودة  وفي حاؿ أّف القانوف الضريبي لـ ينّص عمى حّؿ ىذا النزاع، فيت

نما يجب أف نستخمص ". المدني"في القانوف الخاص  ولكف ال يجب أف تطّبؽ قواعد القانوف المدني، وا 
مف القانوف المدني ما يتناسب مع حالة القانوف الضريبي، فمفيـو المواطف في القانوف الضريبي غير 
مفيـو المواطف في القانوف المدني، ومفيـو المنشأة المستقرة أو المستقمة في القانوف المدني يختمؼ 

لذلؾ يجب أف نأخذ مف قواعد القانوف المدني ما ُيوصمنا إلى خدمة القانوف . عف القانوف الضريبي
 .الضريبي

وباإلضافة إلى ما تقدـ فإّنو في حاؿ حدوث نزاع ضريبي فإّف قواعد اإلجراءات والطعف أماـ 
جراءات التنفيذ عمى الضريبة كّميا يجب أف نرجع بيا في األساس إلى القانوف الضريبي،  المحاكـ وا 
ألّنو قانوف لو استقاللية وخصائصو المتميزة في أحكامو عف أحكاـ القانوف الخاص، وفي حاؿ عدـ 

أصوؿ "وجود نّص يحّؿ ىذه المشكمة نرجع إلى أحكاـ القانوف المدني أو إلى أحكاـ قانوف المرافعات 
ألّف المشّرع في األساس عندما يسّف القوانيف، ومف بينيا القانوف الضريبي فإّنو يمارس ". المحاكمات

ومعنى ممارسة السيادة أّف القانوف الصادر عنيا يطّبؽ داخؿ . مظيرًا مف مظاىر السيادة القانونية
فالقانوف الضريبي . حدود الدولة، وال يمتد إلى أبعد مف ذلؾ، وىذا ما ُيْعَرُؼ بإقميمية القانوف الضريبي

إذًا ُيَطبَُّؽ عمى جميع األشخاص الموجوديف عمى أرض الدولة أّيًا كانت جنسيتيـ، وعمى جميع األمواؿ 
 .واألنشطة داخؿ ىذه الدولة، وىذا ىو األصؿ في التطبيؽ

إال أننا في التطبيؽ العممي لكثيٍر مف الحاالت نرى أّف القانوف الضريبي ضمف الدولة ال ُيطّبؽ 
 .عمى كّؿ األشخاص، وفي حاالت أخرى يمتد القانوف الضريبي إلى خارج حدود الدولة
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فاألنشطة التي ُتمارس في المناطؽ الحّرة ال تخضع لمقانوف الضريبي رغـ أّنيا تتـّ عمى األرض 
 .التي ُيطّبؽ عمييا ىذا القانوف

كما ىو الحاؿ بالنسبة لممثمي الدوؿ األجنبية مف دبموماسييف وقنصمييف وغيرىـ، فإّف الدخوؿ التي 
يحققونيا ال تخضع لضريبة الدخؿ، ألف ىذه الدخوؿ معفاٌة مف دفع الضرائب نتيجًة لمبدأ المعاممة 

 .بالمثؿ، وىذه الحاالت ُتضّيؽ نطاؽ تطبيؽ القانوف الضريبي
ولكف ىنالؾ حاالت أخرى تختمؼ عف الحاالت السابقة، فاألشخاص الموجودوف خارج اإلقميـ 
الوطني يمكف لمقانوف الضريبي أف يمتد إلييـ، وُيخَضعوف ألحكامو، وفي ىذه الحالة يتسع نطاؽ 

 .تطبيؽ القانوف الضريبي ليشمؿ المواطنيف الموجوديف خارج اإلقميـ
باالزدواج "وىذا االمتداد والتقمص في تطبيؽ القانوف الضريبي ىو الذي يخمؽ الحالة المعروفة 

، حالة المّد والجزر في تطبيؽ أحكاـ القانوف الضريبي وضيؽ نطاقو مف جية، واتساعو (5)"الضريبي
 .مف جية أخرى

كما أّف قياـ المشّرع الضريبي في ممارسة السيادة دوف أي اعتبار يقّيده ال ُيَعّد عماًل غير مشروع، 
حتى ولو أّدى إلى ازدواج ضريبي عمى المستوى الدَّولي، فال توجد قاعدة في القانوف الدَّولي تنّص 
عمى أّنو إذا قاـ المكّمؼ بدفع أكثر مف ضريبة عمى المطرح نفسو، في الوقت نفسو، فإّف ىذا ُيَعّد 

، (6)بؿ إّف ىذا األمر تنّظمو االتفاقيات الثنائية أو الجماعية الُمْبَرَمة بيف الدوؿ. عماًل غير مشروع
                                                 

فاالزدواج الضريبي يكوف بسبب وجود أكثر مف قانوف . إّف االزدواج الضريبي إما أف يكوف داخمّيًا أو خارجّيًا أو دولّياً  (5)
ضريبي تخضع لو الحالة الواحدة، أما بالنسبة لالزدواج الضريبي الدولي فيو دائمًا تنازع مكاني وليس تنازع قوانيف ضرائب 

وطالما يوجد لدينا ازدواج ضريبي . فتنازع القوانيف الضريبية الزماني ىو خاص باالزدواج الضريبي الداخمي. زماني إطالقاً 
 .فإنو ينبغي عمينا حؿ ىذا االزدواج

فبالنسبة لالزدواج الداخمي ال توجد مشاكؿ في حمو، فالمشّرع يجد الحاالت التي تحكميا قوانيف متعددة ويقـو بالتنسيؽ بينيا 
، لكّف المشكمة تكمف في االزدواج الضريبي الدولي ألّف كّؿ مشّرع "بإلغاء ضريبة أو عف طريؽ اإلعفاءات الضريبية"

 .يمارس حّقو في السيادة كما يتفؽ مع مصمحة بالده

لتالفي حاالت االزدواج الضريبي، وأغمب االتفاقيات " آخرىا بمجيكا" اتفاقية 84في ىذا اإلطار يوجد لدى سورية حتى اآلف  (6)
كما أّف المجمس االقتصادي العربي قد . التي تتـّ في ىذا المجاؿ ىي اتفاقيات ثنائية، أما االتفاقيات الجماعية فيي نادرة

 .لكّف ىذا المشروع لـ يَر النور ناحية التطبيؽ. وضع مشروع اتفاقية لتالفي االزدواج الضريبي عمى نطاؽ الدوؿ العربية
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ذلؾ إذا لـ . ولكف ال تتضمف مبادئ القانوف الدَّولي مما يجعؿ االزدواج الضريبي الدَّولي غير مشروع
توجد اتفاقيات دولية جماعية أو ثنائية، فالمكّمؼ يمتـز بدفع أكثر مف ضريبة عمى المحّؿ نفسو دوف 

 .أف يكوف لو الحّؽ في االعتراض
ومما تقدـ نجد أّف حاالت االزدواج الضريبي الداخمي يتـّ حّميا عف طريؽ قياـ المشّرع بتعديؿ 

أّما حاالت االزدواج الضريبي الدَّولي فيتـّ حّميا عف طريؽ االتفاقيات الثنائية أو . التشريعات المطبقة
 .وىذا بالنسبة لتنازع القوانيف الضريبية المكاني. الدَّولية

 فإّف ذلؾ يعني أف يصدر قانوف ضريبي يفترض :أّما في حالة تنازع القوانين الضريبية الزماني
ففي أحكاـ . ولكف يمكف أف ُيَطبََّؽ بأثر رجعي إذا نصَّ القانوف الضريبي عمى ذلؾ. تطبيقو بأثر فوري

ـّ  قوانيف الضرائب يمكف لمدستور أف ُيعطي الحّؽ لمبرلماف بإصدارىا بأثر رجعي، ولكف ال يجوز أف يت
ذلؾ إال في أضيؽ الحدود والضرورات القصوى بقصد عدـ جواز سرياف القانوف الضريبي عمى وقائع 

 :سابقة مف أجؿ تحقيؽ األمور التالية
إذا طبقنا القانوف الضريبي بأثر رجعي عمى الوقائع السابقة فإّف ذلؾ سيؤدي إلى تحميؿ - 1

لى عدـ االستقرار في  المكّمؼ لعبء ضريبّي غير متوقع، مما يؤدي إلى خمؿ في أموره المالية وا 
 .المعامالت

خاصة في -إّف تطبيؽ القانوف الضريبي بأثر رجعي عمى المكّمفيف يجعؿ مف الصعوبة بمكاف - 2
أف يتـّ حصر الوعاء الضريبي، وبالتالي فإّف تقدير قيمة - ظؿ انخفاض كفاءة اإلدارة الضريبية

ـّ المجوء إلى التقدير الجزافي، وىو ما نعتبره  الضريبة تقديرًا حقيقّيًا يصبح أمرًا مستحياًل، ولذلؾ يت
لذلؾ فإّف الدستور لـ ُيِجْز لمبرلماف أف ُيْصِدَر قانونًا بأثر رجعي إال في أضيؽ . إخالاًل بقواعد العدالة

 .الحدود وحاالت الضرورة القصوى، مع أّنو ترؾ لمبرلماف تقدير ىذا الحد
إذا كاف إصدار قانوف ضريبي يسري بأثر رجعي بيذه الصعوبة، فإّف ذلؾ يعني أّف الحكومة - 3

ال تستطيع إصدار أي قرار ضريبي بأثر رجعي إال في حالة واحدة فقط، ىي إصدار ىذا القرار تطبيقًا 
يجب أف ينّص القانوف "لنّص القانوف أو تفسيرًا لنّص القانوف الضريبي الذي صدر بأثر رجعي، حيث 
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 ".نفسو عمى تطبيؽ أحكامو بشكؿ سابؽ عمى صدوره
ومع ذلؾ فإننا ُنْجمُؿ أوجو االختالؼ واالتفاؽ بيف القانوف الضريبي والقوانيف األخرى بالخصائص 

 :التالية
 :اختالف القانون الضريبي مع القوانيناألخرى- أواًل 
 الضريبة ُتْدَفُع نقدًا، حيث أّنيا ُتْفَرُض عمى النشاط :القانون الضريبي والقانون المالي- 1

ُؿ النفقات . االقتصادي لألفراد ومف حصيمة الضرائب وغيرىا تتكوف اإليرادات العامة، والتي ُتَموِّ
 .العامة، كما أّف اإليرادات العامة والنفقات العامة تشكؿ موازنة الدولة

كما ُيقاس مدى تأثر القانوف الضريبي بالقانوف المالي أو قانوف الموازنة العامة باإليديولوجية 
فاإليديولوجية الميبرالية تعني تحديد سمطات الدولة، وعدـ التدخؿ . والفمسفة التي تسود المجتمع

التقميدية مف األمف والدفاع والعدالة والخدمات اإلدارية، االقتصادي، واقتصار وظائفيا عمى أعماليا 
 أما اإليديولوجية التدّخمية، فتعني توسيع نطاؽ سمطات الدولة، وامتدادىا. وترؾ النشاط االقتصاديمألفراد

 .(7)إلى النشاط االقتصادي واالجتماعي
 تختمؼ أحكاـ القانوف الضريبي عف أحكاـ القانوف :القانون الضريبي والقانون اإلداري- 2

اإلداري في نظرتو لمفرد كمواطف وبيف مركز الفرد كمكّمؼ، وأساس االختالؼ ىذا يرجع إلى اختالؼ 
فالقانوف الضريبي ييدؼ إلى مّد الخزينة باألمواؿ الالزمة لتغطية النفقات . اليدؼ بيف كّؿ منيما

العامة عف طريؽ فرض الضرائب وتحصيميا في المواعيد المحددة قانونًا، بينما ييدؼ القانوف اإلداري 
إلى تمكيف اإلدارة مف القياـ بوظائفيا لتحقيؽ الصالح العاـ ومف مزاولة نشاطيا في إدارة المرافؽ 

مف أجؿ ذلؾ نجد القضاء الفرنسي ممثاًل في مجمس الدولة قد أقرَّ بأّف . العامة وضماف سيرىا بانتظاـ
بعض القواعد التي ُيؤخذ بيا في نطاؽ القانوف اإلداري ال يصمح في نطاؽ القانوف الضريبي، كما أّف 

التمييز ومف أمثمة ذلؾ . مف قواعد القانوف الضريبي ما ال يصمح لألخذ بو في نطاؽ القانوف اإلداري
 :بين القانون الضريبي والقانون اإلداري
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إّف األصؿ في القانوف الضريبي ىو حّؽ اإلدارة الضريبية في االلتجاء إلى طرائؽ التنفيذ - آ
المباشر لمحصوؿ عمى الضرائب المستحقة، أما األصؿ في القانوف اإلداري فيو وجوب لجوء اإلدارة 

 .إلى القضاء لمحصوؿ عمى حقوقيا
جواز وقؼ تنفيذ القرار اإلداري وعدـ جواز وقؼ تنفيذ قرار ربط الضريبة، حيث أّنو مف - ب

المبادئ الرئيسة في القانوف الضريبي وجوب تحصيؿ الضرائب في مواعيد استحقاقيا، ويعني ذلؾ أّف 
 .(8)رفع الدعوى مف اإلدارة الضريبية أو المكّمؼ ال يترّتب عميو إيقاؼ استحقاؽ الضرائب

 تختمؼ أحكاـ القانوف الضريبي عف أحكاـ القانوف :القانون الضريبي والقانون الجزائي- 3
فالقانون الضريبي ييدف إلى تعميم فرض الضرائب الجزائي بسبب اختالؼ اليدؼ بيف كّؿ منيما، 

ويعني ذلؾ أّف .  ممف تنطبؽ عمييـ شروط معينةعمى األفراد المواطنين والمقيمين في الدولة كافة،
غاية القانوف الضريبي ىي تطبيؽ أحكامو، بينما ييدؼ القانوف الجزائي إلى منع ارتكاب الجرائـ، 

وغايتو األسمى ىي عدـ تطبيؽ أحكامو، ويترّتب عمى ذلؾ االختالؼ في اليدؼ مف تطبيؽ 
 :أحكاميما

 .أف القانوف الضريبي يجعؿ العقوبة الضريبية تجمع بيف العقوبة الجزائية والتعويض المدني- أ
ألّنيا تنتقؿ مف  (عمى عكس العقوبة الجزائية)ليس لمعقوبة الضريبية الصفة الشخصية - ب

 .المكّمؼ إلى الورثة
 .ال تتأثر العقوبة الضريبية بصدور قانوف الحؽ يتضمف تخفيضًا أو إلغاًء أو تعدياًل ليا- ج
 .يمكف لمعقوبة الضريبية أف تجمع بينيا وبيف الغرامة، وال يجوز وقؼ تنفيذ الحكـ الصادر بيا- د
جراء التسوية مع المكّمؼ- ىػ  .يحّؽ لإلدارة الضريبية التصالح وا 

والشّؾ في أّف تمؾ األحكاـ توضح خصوصية القانوف الضريبي واختالفو عف القانوف الجزائي، 
وذلؾ مف أجؿ حماية مصمحة الخزينة العامة وضماف سداد الضرائب مف المكّمفيف في المواعيد 

 .المحددة أصوالً 
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 إّف أحكاـ القانوف المدني ال تطبؽ بالضرورة في حالة :القانون الضريبي والقانون المدني- 4
النزاعات المتعمقة بأحكاـ القانوف الضريبي، حيث أّف العقد شريعة المتعاقديف الذي يأخذ بو في القانوف 
المدني، كذلؾ ال يأخذ بو في القانوف الضريبي عند تحديد العالقة بيف إدارة الضرائب والمكّمؼ، فميس 
ّنما ىناؾ سمطة وسيادة ومصمحة عامة  ىناؾ عقد بينيما يمتـز كّؿ طرؼ بتحقيؽ الشّؽ الخاص بو، وا 
كراه مف قبؿ إدارة الضرائب تجاه المكّمؼ، ولذلؾ نجد أّف المبالغ المترتبة عمى المكّمؼ مف التكميؼ  وا 

بالضريبة ال ُتَعّد مف ديوف القانوف المدني، فميس ىناؾ عقد تولدت عنو ىذه المبالغ التي ُتَعّد دينًا 
لمخزينة العامة، كما أّف التزاـ المكّمؼ بسداد الضريبة يرجع إلى أسس تختمؼ عف التزامات المديف في 

 .(9)القانوف المدني
ىو أحد - يختمؼ القانوف الضريبي عف القانوف التجاري :القانون الضريبي والقانون التجاري- 5

بسبب اختالؼ اليدؼ لكّؿ منيما، فالقانوف الضريبي ييدؼ إلى تغذية موارد - فروع القانوف الخاص
الدولة باألمواؿ الالزمة ليا لتغطية النفقات العامة عف طريؽ فرض الضرائب عمى اإليرادات الناتجة 

عف األرباح المحققة مف جميع أوجو النشاط االقتصادي وغير االقتصادي عمومًا، بينما نجد أّف 
القانوف التجاري ييدؼ فقط إلى تنظيـ المعامالت التجارية الخاصة بعمميات تحويؿ الثروات وتداوليا 

 .ودعـ االئتماف
كما أّف لخصوصية القانوف الضريبي أىدافًا مختمفًة عف بقية القوانيف، فعمى سبيؿ المثاؿ تخضع 
األرباح مف تجارة المخدرات لمضرائب عمى الرغـ مف عدـ شرعية االتجار في المخدرات، فالقانوف 
ّنما ييتـّ بموضوع الربح، فيناؾ ربح تحقؽ، ومف ثـ وجد وعاء  الضريبي ال ييتـّ بشرعية الفعؿ، وا 

لمضريبة عمى األرباح التجارية بغّض النظر عف شرعية الفعؿ، ومنيا مثاًل أّف ضريبة األرباح التجارية 
                                                 

ومثاؿ ذلؾ ىؿ يمكف إجراء المقاصة في دفع الضريبة، أي إذا كاف لممكّمؼ عمى اإلدارة الضريبية أمواؿ وكاف عمى ىذا  (9)
المكّمؼ ضرائب، فيؿ يمكف طمب التقاص فيما بيف ىذه المبالغ؟ إّف المقاصة في األمور الضريبية غير جائزة إطالقًا، ألّف 

الضرائب ىي مورد سيادة يبيف سمطة الدولة وقدرتيا عمى إكراه المكّمؼ، وىذا مف جية، ومف جية أخرى إذا تـّ اعتماد 
فكرة المقاصة فإّف ىذا سيؤدي إلى دخوؿ في منازعات قد تؤدي إلى التأخر في دفع الضريبة في الوقت الذي يكوف فيو 

لذلؾ فإّف الفقو المالي يرى بأّنو في ىذه الحالة يجب عمى المكّمؼ أف يدفع الضريبة . الوضع االقتصادي ال يسمح بذلؾ
 .أواًل، ثـ يتظمـ ويسترد الضريبة إذا كاف ىنالؾ مجاؿ لالسترداد
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والصناعية ُتفرض عمى أعماؿ ال تدخؿ في نطاؽ القانوف التجاري كعمميات استخراج المعادف، كما 
يفرض القانوف الضريبي الضريبة عمى األشخاص الطبيعييف واالعتبارييف دوف النظر إلى وضعيـ 

القانوني مف حيث اإلشيار، فمثاًل وجود شركة تضامف أو شركة مساىمة لـ تتـ إجراءات شيرىا، أي 
إّنيا لـ تكتسب األىمية القانونية، وىذا ال يمنع خضوع ىذه الشركة لمضرائب عمى األرباح التجارية 

 .والصناعية متى حققت ىذه الشركة أرباحًا، حتى ولو لـ يتـ حصوليا عمى األىمية القانونية بعد
مما سبؽ يتبيف لنا أّف ىناؾ خصوصية يتميز بيا القانوف الضريبي عف القانوف الخاص، فالقانوف 

الذي ىو فرع مف فروع -الخاص يستند إلى مبادئ التراضي والتعاقد، بينما يقـو القانوف الضريبي 
عمى مبدأ المصمحة العامة والسمطة واالمتياز، فيتـّ تحصيؿ الضريبة مف المكّمفيف حتى - القانوف العاـ

ـّ بعد ذلؾ إحالة  ف كانوا يعارضوف في أدائيا، وذلؾ لتمكيف الدولة مف القياـ بالخدمات العامة، ويت وا 
دارة الضرائب عمى لجاف متخصصة  عادة النظر)الخالؼ بيف المكّمفيف وا  في حّؿ  (لجاف الفرض وا 

والقضاء اإلداري ىو المختّص في النظر . مثؿ ىذه النزاعات التي قد تستغرؽ فترة زمنية طويمة
بالمنازعات بيف الدولة واألفراد في كثيٍر مف الدوؿ ومف بينيا الجميورية العربية السورية، وقد حدد 

 . أّف المنازعات الضريبية ىي مف اختصاص القضاء اإلداري1993 لعاـ 1القانوف رقـ 
إّف ىذا االختالؼ والخصوصية التي تميز القانوف الضريبي عف فروع القوانيف األخرى العامة 

والخاصة، ال يعني عدـ وجود عالقة وثيقة بيف القانوف الضريبي والقوانيف األخرى، بؿ إّف ىذه العالقة 
 .قد تصؿ إلى حّد االرتباط بينيما
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 عالقة القانون الضريبي مع القوانين األخرى- ثانيًا 
 إّف ارتباط القانوف الضريبي بالقانوف المالي وثيؽ لدرجة :القانون الضريبي والقانون المالي- 1

الوحدة والعمومية، وأغمب الباحثيف عّد القانوف الضريبي جزءًا مف القانوف المالي عمى الرغـ مف أّف 
 .التشريع الضريبي لو خصائصو القانونية

فالموازنة ُتحدَّد بالقانوف الذي يحكـ ويقّدر اإليرادات وكيفية التحصيؿ واإلنفاؽ وضوابطو والرقابة 
والقانوف الضريبي ". قانوف الموازنة العامة أو القانوف المالي"عميو، وُيطمؽ عمى قواعد ىذا القانوف 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقانوف المالي، وغالبًا عند تحديد فرض الضرائب أو تعديميا أو تغيير معدالتيا 
 .أو تقرير اإلعفاء منيا، أو زيادتيا عند إصدار قانوف الموازنة العامة

 إّف العالقة التي تربط بيف القانوف الضريبي والقانوف :القانون الضريبي والقانون اإلداري- 2
فالقانوف الضريبي ىو . اإلداري وثيقة جدًا لدرجة عّد اإلدارة الضريبية جزءًا مف التنظيـ اإلداري لمدولة

الذي يحدد عالقة اإلدارة الضريبية بالمكّمفيف، وينّظـ حقوقيا وامتيازاتيا، كما أّنو يتصؿ اتصااًل وثيقًا 
 .(10)بالقانوف اإلداري الذي يحكـ نشاط الدولة والسمطات العامة وعالقاتيا بأفراد المجتمع كافة

كما تتمتع اإلدارة الضريبية بوصفيا سمطة عامة بالحقوؽ واالمتيازات الممنوحة لمسمطات العامة 
اإلدارية، كما أّف القرارات اإلدارية التنظيمية كونيا قوانيف عامة، سواء أكانت في المجاؿ الضريبي أـ 

اإلداري، ليا القوة واالمتياز والسمطاف ألّنيا تعبير عف إرادة السمطة العامة، ومف ثـ فإّف التظمـ 
 .اإلداري أو الطعف القضائي ليس مف شأنو عادًة وقؼ تنفيذ القرار اإلداري أو الضريبي

 تتمثؿ العالقة التي تربط بيف القانوف الضريبي والقانوف :القانون الضريبي والقانون الجزائي- 3
كما )الجزائي في كوف القانوف الضريبي قد فرض عقوبات عمى المخالفيف ألحكاـ مف قبؿ المكّمفيف، 

ىو الحاؿ بالنسبة لعدـ تقديـ اإلقرارات الضريبية في األوقات المحددة ليا، وأيضًا اإلدالء ببيانات غير 
، والقانوف الجزائي ىو أداة مف (صحيحة أو استخداـ طرائؽ غير مشروعة لمتيرب مف الضرائب

األدوات التي تكُفؿ تنفيذ القوانيف الضريبية مف خالؿ تطبيؽ العقوبات الجزائية عمى المكّمفيف الذيف 
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 .يخالفوف قوانيف الضرائب
يرتبط القانوف الضريبي بالقانوف الدستوري حيث ال : القانون الضريبي والقانون الدستوري- 4

يمكف فرض الضرائب بما يخالؼ أحكاـ الدستور مف حيث العدالة، كما ال يجوز تشريع الضرائب أو 
 .تعديميا أو إلغاؤىا أو اإلعفاء منيا بغير القانوف

وبناًء عمى ذلؾ نجد أّف القانوف الضريبي يستمد جذوره األساسية مف الدستور، فالقانوف الدستوري 
 .ىو الذي ُيَقنِّف القواعد األساسية إلقرار الضرائب

 إّف بعض قواعد القانوف الخاص ليست سوى تقرير :القانون الضريبي وفروع القانون الخاص- 5
لممبادئ األساسية التي يتميز بيا القانوف الضريبي كاألصوؿ العامة لمتقاضي بصدد توفير حؽ 

وىكذا تكوف قرارات اإلدارة الضريبية بربط الضريبة باطمة في غير محميا إذا تـّ ربطيا . الدفاعوصيانتو
ذا لـ يتمكف الخصـو مف إبداء دفاعيـ  في غير اليـو المحدد ليا، والذي يعمـ بو الطرفاف مسبقًا، وا 
ذا كاف مف بيف أعضائيا  لعدـ مراعاة إعالنيـ بالحضور أماميا قبؿ الجمسة المحددة بوقٍت كاٍؼ، وا 
مف سبؽ لو إبداء الرأي في الخصومة، وكؿ ذلؾ مف أجؿ التمكيف مف توفير حؽ الدفاع وصيانتو 

 .لممكّمفيف
وخالصة القوؿ لما تقدـ، إننا نصؿ إلى نتيجتيف أساسيتيف لوجود خصوصية مستقمة لمقانوف 

 .الضريبي عف غيره مف القوانيف األخرى العامة والخاصة
 ىي تأثير القانوف الضريبي في تفسير نصوصو، فقد جعؿ القانوف الضريبي مف :النتيجة األولى

ديف الضريبة ممتازًا وواجب األداء إلى الخزينة العامة وفقًا لقانوف جباية األمواؿ العامة، ولو كانت 
ىناؾ منازعة في صحة الضريبة أو مقدارىا، عالوًة عمى أّف القانوف الضريبي فرض عقوبات خاصة 

 .(11)تكُفؿ الوفاء لمضريبة في ميعادىا
 إّف تأثير خصوصية القانوف الضريبي في طريقة تفسير النصوص الضريبية :النتيجة الثانية

                                                 

وال يمنع ذلؾ مف قياـ . القانوف الضريبي يمـز المكّمؼ بأف يسعى نفسو لسداد الضريبة المقررة عميو في المواعيد المحددة (11)
 .إدارة الجباية مف مطالبة المكّمفيف بالوفاء، وذلؾ لمتسييؿ عمييـ ولكف ذلؾ غير ممـز قانوناً 
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جعمت التفسير يتـّ في إطار ىذه الخصوصية مف حيث ضرورة تفسير النصوص الضريبية وفقًا 
 .لممعنى الخاص الذي يقصده المشّرع في نطاؽ المبادئ الضريبية وفي حدود إرادة المشّرع الضريبي

  
 :تماريف

 :ىؿ يعتبر القانوف الضريبي فرعًا مف فروع القانوف العاـ أـ أف لو ذاتية واستقاللية: ختر اإلجابة الصحيحةا
   .إّف لمقانوف الضريبي قواعد ومبادئ تتعارض مع القوانيف األخرى .1
 .إّف لمقانوف الضريبي خصائص تميزه عف فروع القوانيف األخرى .2
   .إّف لمقانوف الضريبي عالقة وثيقة مع القانوف العاـ .3
 .إّف القانوف الضريبي فرع مف فروع القانوف العاـ .4

 .2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الخامسة
 إقميمية القانون الضريبي 

 :الكممات المفتاحية

 .إقميمية القانون الضريبي

 :الممخص

إّن التطور االقتصادي والتبادل التجاري الذي شيده العالم في أواخر القرن العشرين فرض نوعًا جديدًا من 
األنظمة الضريبية، فكثيرًا ما يجد الفرد نفسو في وضع تابعي سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في دولتين أو 

 .أكثر لذلك يجب تحديد الموطن الضريبي لو

 :األهداف التعميمية

     :في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى
معرفة المعايير الخاصة المتعمقة في تحديد الموطن الضريبي لألشخاص الطبيعيين والمعنويين في التشريعات 

 .المقارنة
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إّن دراسة إقميمية القانون الضريبي تتطمب معرفة المعايير الخاصة المتعمقة في تحديد الموطن الضريبي 
 .لألشخاص الطبيعيين والمعنويين في التشريعات المقارنة

 معيار الموطن الضريبي
ُيَعّد القانون الضريبي من أىم فروع القانون العام، ولذا فإّنو يشّكل أحد مظاىر سيادة الدولة في حدود 
إقميميا دون أن تمتد إلى أقاليم الدول األخرى، ولذلك فإّن نطاق سريان ىذا القانون ال يتعدى حدود إقميم 

ال ُيَعّد ذلك مساسًا بسيادة الدول األخرى وىذا يقضي أن ُينشئ القانون الضريبي التزامًا عاّمًا عمى . الدولة، وا 
جميع األشخاص المقيمين في إقميم الدولة، وعمى جميع األموال واألنشطة الواقعة في ىذا اإلقميم، وىو ما 
يعّبر عنو بمبدأ إقميمية القانون الضريبي، بحيث يتعّين عمى كّل من اإلدارة الضريبية والسمطة القضائية 
مراعاتو في كّل ما يتصل بتطبيق القانون الضريبي، وكّل ما قد يثار بصدده من تنازع في االختصاص 

 .(1)الضريبي
إال أّن التطور االقتصادي والتبادل التجاري الذي شيده العالم في أواخر القرن العشرين، فرضا نوعًا جديدًا 

من األنظمة الضريبية، فكثيرًا ما يجد الفرد نفسو في وضع تابعي سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في 
بينما مصادر دخمو وعائداتو تكون  (ب)يقيم في الدولة  (أ)دولتين أو أكثر، حيث نجد مواطنًا ما في الدولة 

، فيمكن لكّل دولة من ىذه الدول أن تطالب بحّق التكميف الضريبي الكامل أو الجزئي ليذا (ج)في الدولة 
 .المواطن

لذلك كان لمبدأ التبعية االقتصادية تأثيره الواضح في ظيور معيار اإلقميمية أو الدَّولية لمعرفة مصدر 
الدخل لتحديد السياسة الضريبية لمدول، حيث ظيرت أىمية ىذا المعيار في تقرير خبراء عصبة األمم 

، حيث أشار ىذا التقرير إلى أحقّية دولة مصدر الدخل في الضرائب التي يدفعيا 1923 نيسان 3المتحدة في 
 .الشخص األجنبي، وذلك بالقدر الذي أسيمت بو الدولة في تكوين دخمو

وقد تأثرت الكثير من التشريعات الوطنية لكثير من الدول بيذا المبدأ، فأخذت بمبدأ اإلقميمية إلخضاع 
الدخول كافة التي تكونت باإلقميم، والذي ُيَعدُّ مصدرًا لمدخل فييا، وخاصة بالنسبة لألنشطة التجارية 

والصناعية والمينية، وىذا يعني أّن اإلقامة تجعل األجنبي المقيم يشارك في مختمف المزايا التي يتمتع بيا 
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 .القاطن أو باقي سكان الدولة عمى الرغم من أّن االستفادة يمكن أن تكون متفاوتًة بينيم
ولتحديد إقميمية القانون الضريبي البّد من دراسة معيار الموطن الضريبي لألشخاص الطبيعيين 

 :واالعتباريين وفق اآلتي
 الموطن الضريبي لألشخاص الطبيعيين في التشريعات المقارنة:  ووًال 

إّن فكرة الموطن الضريبي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين، أصبحت معيارًا أخذت بو تشريعات أغمب دول 
 .العالم، وذلك لتحديد سيادتيا الضريبية عمى دخول األشخاص الطبيعيين

فقد أخذت فرنسا بفكرة الموطن الضريبي لفرض ضريبتيا عمى دخول األشخاص الطبيعيين الذين ليم 
أما الواليات . (C.G.I)موطن في فرنسا، وقد جاء ذلك في نّص المادة الرابعة من القانون الضريبي الفرنسي 

المتحدة األمريكية فمم تجعمو المعيار الوحيد الذي تخضع عمى أساسو دخول األشخاص الطبيعيين لسيادتيا 
نما أخذت إلى جانبو معيار الجنسّية والدولة مصدر الدخل أما التشريع األلماني فقد أخذ بفكرة . الضريبية، وا 
 .اإلقامة الدائمة إلخضاع دخول األشخاص الطبيعيين لمضريبة األلمانية

 .كما أّن التشريع الياباني أخذ بيذه الفكرة لتحديد مجال سريان الضريبة عمى دخول األشخاص الطبيعيين
كما يأخذ التشريع الضريبي المصري بفكرة الموطن لتحديد نطاق سريان الضريبة المصرية بالنسبة 

 .إليرادات القيم المنقولة، والرواتب واألجور، وضريبة التركات
و خذ التشريع الضريبي السوري حديثاًال بفكرة الموطن الضريبي لفرض الضريبة عمى دخول األشخاص 

 .الطبيعيين الذين يقيمون في سوريا
ذا كان ىناك إجماع عمى األخذ بفكرة الموطن الضريبي كأحد المعايير الرئيسية لتحديد السيادة الضريبية  وا 
بالنسبة لدخول األشخاص الطبيعيين، إال أّن التشريعات تختمف حول تحديد مضمون فكرة الموطن الضريبي 

 .بالنسبة لألشخاص الطبيعيين
 ُيَعّد الشخص مقيمًا في C.G.Iمن القانون الضريبي  ( فقرة ب4)ففي فرنسا واستنادًا إلى نّص المادة 

 :فرنسا، وبالتالي ُتَعّد فرنسا موطنًا ضريبّيًا لو إذا توافرت فيو الحاالت التالية
 .إذا كان مسكنو الرئيسي في فرنسا- 1
إذا كان يمارس في فرنسا نشاطًا مينّيًا، أو عماًل نظير أجر ما لم يثبت أّن النشاط يتم بصفة - 2

 .عرضية
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 .أن تكون المصالح الرئيسة موجودة في فرنسا- 3
 .فإذا لم يتوافر في الشخص أي حالة من الحاالت السابقة فإّنو ُيَعدُّ غير مقيم في فرنسا

وقد جاء في نّص المادة الرابعة من االتفاق النموذجي لمنظمة الوحدة والتعاون االقتصادي األوروبي، 
وكذلك المادة الرابعة من االتفاق الصادر عن األمم المتحدة، والذي عّد الشخص مقيمًا في الدولة المتعاقدة 

التي يكون فييا مسكن دائم تحت تصرفو، فإذا كان لو مسكن دائم في كمتا الدولتين المتعاقدتين محل النزاع، 
فإّنو ُيَعّد مقيمًا في الدولة المتعاقدة التي يكون لو فييا عالقات شخصية واقتصادية أوثق، وىو ما عّده الفقو 

وفي حال عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بيا مركز مصالحو ". مركز المصالح الرئيسة"المالي 
الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفو في كمتا الدولتين المتعاقدتين، فإّنو ُيَعّد مقيمًا في 

 .الدولة المتعاقدة التي يكون لو فييا محل اإلقامة المعتادة
ذا لم يكن لو محل إقامة معتادة في أّي منيما، فإّنو ُيَعّد مقيمًا في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتيا،  وا 

ذا كان يحمل جنسية كمتا الدولتين أو ال يحمل جنسية أّي منيما تقوم السمطات المختصة بالدولتين  وا 
المتعاقدتين بإيجاد حّل باالتفاق المشترك بينيما من خالل العودة لالتفاقيات الضريبية المتعمقة بحّل النزاع في 

 .مسائل االزدواج الضريبي
وبطبيعة الحال فإّن تحديد الموطن الضريبي يضمن حقوق دولة واحدة من الدولتين المتعاقدتين بفرض 

 .الضريبة عمى دخل الشخص الطبيعي ألّن موطنو يوجد فييا
ومع ذلك فإننا نجد أحيانًا صعوبًة في تعريف المسكن الدائم، أو في تعريف مركز المصالح الرئيسة أو 

 .اإلقامة المعتادة، ولذلك فإّنو يمكن استخالص ذلك من ظروف الواقع والحال
غير أّن بعض القوانين الضريبية لم تضع تعريفًا محددًا لماىية الموطن، وكذلك االتفاقيات الدَّولية لمنع 

االزدواج والتيرب من الضريبة، إال أّنو يمكن أن نستخمص من ىذه القوانين ومن االجتيادات القضائية 
 .واالتفاقيات فكرة واقعية عن الموطن الضريبي بشكل عام

( 21)نّص المادة  حيث جاء في فالقانون الضريبي السوري عّد الموطن الضريبي محل ممارسة العمل،
تطرح الضريبة باسم الشخص الحقيقي أو الحكمي الذي يمارس العمل ) من قانون الضريبة عمى الدخل

 .( كانون الثاني من سنة التكميف1الخاضع لمضريبة، وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 
ذا كان لممكّمف أكثر من فرع واحد في الجميورية العربية السورية تطرح الضريبة في المركز األساسي  وا 
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ذا كان المركز األساسي واقعًا . عمى أرباح جميع الفروع، سواء أكانت حساباتيا وأعماليا موحدة أم مستقمة وا 
في مركز الفرع الواقع في )خارج األراضي السورية تطرح الضريبة عمى أرباح جميع الفروع القائمة في سورية 

 . (2)(العاصمة السورية أو في مركز الفرع األوسع عمالً 
المشّرع الضريبي السوري حدد الموطن الضريبي لمشخص الطبيعي بمكان ممارسة ومما تقدم نرى أّن 

.  كما عّد أّن أوسع الفروع وأكبرىا ىو محل الموطن الضريبيالعمل، ولو كان المركز األساسي خارج سوريا،
 ".الموطن ىو المكان الذي يقيم فيو الشخص عادةً  " من القانون المدني السوري ببنّ 42عمالًال بنص المادة 

من القانون المدني المصري عمى أّن الموطن ىو  (40)أما في جميورية مصر العربية فقد نصت المادة 
 ".المكان الذي يقيم فيو الشخص عادةً "

مما سبق نالحظ أّنو ال يوجد أّي اختالف بين القانون المدني السوري والقانون المدني المصري بالنسبة 
 .لتعريف الموطن

يقيم فيو الشخص، وأن تكون إقامتو بصورة مستمرة، "أما القضاء المصري فقد اشترط في الموطن أن 
 .(3)"وعمى وجو يتحقق فيو شروط االعتياد، ولو لم تكن مستمرة تتخمميا فترات غيبة متقاربة أو متباعدة

عادة،  (زوجتو وأوالده)ويعّرف الفقو في فرنسا المسكن بأّنو المكان الذي يسكن فيو الشخص أو عائمتو 
 .(4)وىو يشّكل بمعنى آخر مكان اإلقامة المعتاد بشرط أن يكون ليذا المكان صفة الدوام

كما يعّرف مركز المصالح الرئيسة بالمكان الذي توجد فيو غالبية استثماراتو، أو يوجد فيو مركز إدارة 
أعمالو لمشاريعو، أو المكان الذي يدير منو مصالحو، أو المكان الذي يوجد فيو مركز نشاطو الميني، أو 

 .المكان الذي يستمد فيو غالبية دخمو
وعّد القضاء الفرنسي أّن مركز المصالح الرئيسية حيث يوجد معظم األمالك العقارية والمنقولة، ويستمد 

منيا غالبية دخمو، حتى ولو كان ىذا الشخص يحمل الجنسية األجنبية ومسجاًل عمى قوائم االنتخاب، ويتردد 
 .عمى فرنسا في فترات متقاربة، ويوجد لو ابن يتابع دراستو في فرنسا

                                                 

وفق التعديالت الجارية حتى غاية  (21/5/1949 تاريخ 85مرسوم تشريعي رقم )قانون الضريبة عمى الدخل  (2)
 .1989 وزارة المالية، طبعة 31/12/1988

 .13/6/1983 تاريخ 1147محكمة النقض المدني في مصر بالطعن رقم  (3)
(
4
) A. KERGALL et. E.TEITGEN, reflxionssur le domicle fiscal revue de droit affaires internat- 

tonales, 1987, no.1, p.28. 
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وقد جاء في حكم مجمس الدولة الفرنسي أّن الشخص الذي ُيستدعى لمخارج في أغمب فترات السنة بسبب 
 .(5)ظروف مينية ُيَعّد  مقيمًا من الناحية الضريبية في فرنسا ما دامت عائمتو مستمرة في اإلقامة في فرنسا

 من القانون 81وقد ترّتب عمى ذلك وجود ازدواج ضريبي، مما دفع المشّرع الفرنسي إلى تعديل المادة 
الضريبي، وبموجب ىذا التعديل تّم منح إعفاء ضريبي لألشخاص الذين يتواجدون بحكم مينتيم في الخارج 
بشرط تواجدىم في أغمب فترات السنة خارج فرنسا، أو تكميفيم بدفع ضريبة عمى دخوليم التي نشأت في 

 .الخارج بما ال يقّل عن ثمثي الضريبة التي يتعّين عمييم دفعيا في فرنسا
وخالصة القول إّن موطن الشخص الضريبي ىو المكان الذي توجد فيو مصالحو الرئيسة، والذي يباشر 
فيو ما لو من حقوق، وييتم بما عميو من التزامات، والذي ُيَعّد  موجودًا فيو عمى الدوام، ولو لم يكن بو في 

 .وقت معين، أو لم يقم بيا عادةً 
غير أّن ذلك ال يمنع من ذكر معيار الموطن الضريبي في االتفاقيات الضريبية لتحديد متى يكون 

الشخص الطبيعي مقيمًا في دولة ما، حيث أّن ىذا التوضيح من شأنو أن يمنع استبعاد دخل ما من الخضوع 
لريبة في كمتا الدولتين إذا كان معنى اإلقامة في تشريع أيٍّ منيما ال يسمح بتطبيق أحكام الضريبة عمى ىذا 

 .الدخل
 الموطن الضريبي لألشخاص اوعتباريين في التشريعات المقارنة: ثانياًال 

، ورأسماليا ينقسم إلى (6)ُيقصد باألشخاص االعتباريين شركات األموال التي تتمتع بالشخصية المعنوية
أسيم أو حصص، وفي أغمب األحيان تكون ىذه األموال قابمًة لمتداول، كما أّن مسؤولية الشركاء عن ديون 
الشركة مسؤولية محدودة بالمقارنة مع شركات األشخاص، حيث أّن مسؤولية الشركاء شخصية وتضامنية، 

وبالتالي فإّن شركات األشخاص يتحدد موطنيا الضريبي تبعًا لذلك الموطن الذي يتحدد لألشخاص المكونين 
ولذلك ال توجد صعوبة في تحديد الموطن الضريبي بالنسبة لمشركات الوطنية، حيث يتّم تحديد تكوينيا . ليا

وتسجيميا وجنسيتيا ومحل إقامتيا في التشريع الوطني، غير أّن الصعوبة في تحديد الموطن الضريبي تكمن 
 .في الشركات األجنبية التي تعمل خارج حدود بمدىا، كما توجد صعوبة بالنسبة لفروع الشركات األجنبية

                                                 

 .298، ص1958 نيسان 23 تاريخ 27392الحكم الصادر عن مجمس الدورة الفرنسي بالرقم  (5)
أىم شركات األموال التي تتمتع بالشخصية االعتبارية ىي الشركات المساىمة، وتدخل ضمنيا أيضًا شركات التوصية  (6)

 .باألسيم والشركة ذات المسؤولية المحدودة
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 الموطن الضريبي لمشركات في تشريعات بعض الدول
يتّم تأسيس الشركة وتحديد جنسيتيا وفق القواعد المعمول بيا وفقًا لقانون التأسيس، إال أّن تحديد الموطن 

يختمف من تشريع بمد إلى آخر تزاول فيو كل نشاطو أو بعضو، ولذلك  (أي اعتبار الشركة مقيمة)الضريبي 
 .أخذت بعض الدول ضمن تشريعاتيا بمعايير دقيقة لتحديد الموطن الضريبي لمشركات دولية النشاط

 معيار قانون التبسيس: الفرع األول
يستند ىذا المعيار إلى التبعية القانونية، حيث تكون الشركة مقيمة في الدولة التي تّم تأسيس الشركة تبعًا 

لقانونيا والتي منحت بموجبو الشخصية القانونية التي تتمتع بيا، وتأخذ بيذا المعيار الواليات المتحدة 
 .األمريكية لتحديد جنسّية الشركة وموطنيا الضريبي، كما تأخذ بو كندا واليند ونيوزيمندا

 Direction Centraleمعيار مركز اإلدارة الرئيسي: الفرع الثاني

إال  (وبالتالي جنسيتيا)تأخذ الدول األنجمو سكسونية بقانون بمد التأسيس لتحديد التبعية القانونية لمشركة 
ومثال ذلك ما جرت . (7)أّنيا ال تعّد موطنيا الضريبي موجودًا إال في المكان الذي يوجد فيو مركز إداراتيا

عميو أحكام المحاكم في المممكة المتحدة حيث درجت عمى الحكم بأّن الشركة تقيم في المكان الذي يوجد فيو 
 .المركز الرئيسي لإلدارة، والذي يباشر منو سمطات الرقابة عمى الشركة

 Lesiege Socialمعيار المركز اوجتماعي: الفرع الثالث

وبالتالي )تأخذ العديد من الدول بمكان المركز االجتماعي لمشركة لتحديد التبعية القانونية لمشركة 
، ومكان موطنيا الضريبي، وكقاعدة عامة يعرف المركز االجتماعي لمشركة بأّنو المكان الذي يباشر (جنسيتيا

منو إدارة الشركة وخاصة اإلدارة المركزية، والذي توجد فيو اإلدارة العامة لمشركة وسمطات اإلشراف والرقابة 
 .عمييا

. ويتّم تحديد المركز االجتماعي من خالل النص عميو في نظام الشركة، كما يحدد فيو مركز إدارة الشركة
سبانيا، وسويسرا، والبرتغال، والنمسا  .ومن الدول التي تأخذ بيذا المعيار كل من ألمانيا، وفرنسا، وبمجيكا، وا 

 Direction Effectiveمعيار مركز اإلدارة الفعمي: الفرع الرابع

قد يختمف مكان المركز االجتماعي لمشركة عن مركز اإلدارة الفعمي، حيث يعرف مركز اإلدارة الفعمي 
بالمكان الذي تدار منو بالفعل الشركة، وُيستدّل عميو بجميع األمور التي تُثبت أّن القرارات الميمة لمشركة يتّم 

                                                 

(
7
) JEAN- MARCE RIVIER. La residence fiscale des sociétés, vol. 1xxII 1987, p.17. 
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 .اتخاذىا في مكان معين، ولو كانت إدارة الشركة مجزأة، فالعبرة بالمكان الذي توجد فيو اإلدارة العامة لمشركة
وتحّبذ الدول التي تأخذ بمعيار المركز االجتماعي األخذ بمكان مركز اإلدارة الفعمي، وقد أخذت اليابان 

بمكان مركز اإلدارة الرئيسي، حيث تفرض أّن كل شركة يوجد مركز إدارتيا الرئيسي ومسجمة في اليابان فإّن 
 .(8)موطنيا الضريبي ىو اليابان

وقد حكمت محكمة استئناف بروكسل بأّن الشركة التي تكونت في بمجيكا وفقًا ألحكام القانون البمجيكي، 
ويوجد بالتالي مركزىا االجتماعي في بمجيكا، فإّن موطنيا الضريبي ال يوجد في بمجيكا ألّن إدارتيا الفعمية ال 
تتّم في بمجيكا، حيث لم يجتمع مجمس إدارة الشركة منذ سنوات في بمجيكا، وىذا عمى الرغم من أّن الجمعية 
العمومية لمشركة قد اجتمعت في بمجيكا تطبيقًا ألحكام القانون، إال أنَّ ىذه االجتماعات ليست ليا قيمة إال 

 .من الناحية الشكمية فقط
 Lieu de L'ActivitePrincipaleمكان النشاط الرئيسي: الفرع الخامس

تأخذ بعض الدول بيذا المعيار لتحديد الموطن الضريبي لمشركة مثل إيطاليا، فقد تتعدد أنشطة الشركة 
بين الدول المختمفة بحيث يصعب تحديد النشاط الرئيسي لمشركة، أما إذا تبّين أّن نشاطيا يتّم في دولة ما 

فإّنيا ُتَعّد  مقيمة من الناحية الضريبية، كما ىو الحال في إيطاليا عمى الرغم من األخذ بمعيار المركز 
 .االجتماعي لتحديد التبعية القانونية لمشركة

ونشير إلى بعض الدول التي تأخذ بمعيار واحد لتحديد الموطن الضريبي مثل الواليات المتحدة األمريكية 
التي تأخذ بمعيار بمد التأسيس، وفرنسا التي تأخذ بمعيار المركز االجتماعي، وبريطانيا التي تأخذ بمعيار 

 .المركز الرئيسي لإلدارة واإلشراف عمى الشركة
كما أن دواًل أخرى تتأّثر بأكثر من معيار مثل بمد التأسيس والمركز الرئيسي لإلدارة واإلشراف، أو المركز 

 .االجتماعي ومركز اإلدارة الفعمي

  

                                                 

(
8
) op. cit, p.24, jean- marcerivier. 
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 الموطن الضريبي لمشركات دولية النشاط

Les SocietesTransnationales 

تمجأ الشركات الدَّولية إلى إنشاء شركات متفرعة عنيا تزاول نشاطيا خارج الدولة التي توجد فييا الشركة 
 .األم

وقد ال يثير ىذا األمر صعوبات في سبيل تحديد الموطن الضريبي ليذه الفروع إذا كان بمد الشركة األم 
يأخذ بمعيار بمد التأسيس أو المركز االجتماعي لتحديد الموطن الضريبي، إال أّنو عمى العكس من ذلك قد 
تثور الصعوبات في حالة إذا ما كان بمد الشركة األم يأخذ بمعيار مركز اإلدارة الرئيسي أو مركز اإلدارة 

ومن ىذه الزاوية، ال تكفي سمطات اإلشراف والتوجيو التي قد . الفعمي، أو يجمع بين المعايير المختمفة
ولذلك . تمارسيا الشركة األم عمى الفرع لمقول بتوافر الموطن الضريبي لمشركة المتفرعة في بمد الشركة األم

 :العوامل الهامة لتحديد الموطن الضريبيفإّن ىناك عددًا من 
 .إقامة الشركة المتفرعة- 1
 .مدى استقالل مجمس إدارة الشركة المتفرعة- 2
اإلقامة الشخصية لمديري ىذه الشركة ومدى الحرية المعطاة ليم في اتخاذ القرارات الميمة التي تيتم - 3

مداد الشركة  .الشركة المتفرعة بيا فيما يتعمق باإلنتاج، واالستثمار، والتسويق، وا 
 .مدى االلتزام بالرجوع لمشركة األم في اتخاذ ىذه القرارات- 4

ويتشدد القانون األلماني في عّد موطن الشركة المتفرعة موطن الشركة األم، فال يكتفي بمشاركة الشركة 
نما يتطمب ضرورة تدخل الشركة األم في اإلدارة اليومية  األم الشركة المتفرعة في اتخاذ القرارات الميمة، وا 

وتأخذ العديد من تشريعات الدول األوروبية بعدم عّد المكاتب موطنًا ضريبّيًا لمشركة . لشؤون الشركة المتفرعة
األم، والعبرة في عّد ىذه المكاتب موطنًا ضريبّيًا لمشركة األم مرتبطة بمدى عّد ىذه المكاتب مركز إدارة 

 .وبمعنى آخر، يتعين التثبت بأّن اإلدارة الفعمية لنشاط الشركة إّنما يتّم عن طريق ىذه المكاتب. لمشركة األم
كما أّن تطبيق المعايير المختمفة التي تأخذ بيا التشريعات الوطنية قد يؤدي في نياية األمر إلى إخفاء 
أكثر من موطن ضريبي لنشاط الشركة األم أو لنشاط فرع من فروعيا، أو لنشاط فرع الفرع، كما قد يحدث 
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، أو أّن تطبيق (9)ىذا االزدواج نتيجة أّن دولتين تأخذان بالمعيار نفسو ولكنيما يعطيان لو تفسيرين مختمفين
 .المعيار نفسو قد يؤدي إلى وجود موطنين ضريبيين لمشركة الواحدة في آن واحد

وبطبيعة الحال فإّن ازدواج الموطن الضريبي الذي يمكن أن يثبت في حّق الشركة بأن يعّرضيا لتحّمل 
ضريبتين معًا في ذات المطرح، وال يمكن حّل ىذا االزدواج إال عن طريق اإلجراءات األحادية التي تتخذىا 

التشريعات الوطنية بيدف الحّد من ظاىرة االزدواج الضريبي، أو عن طريق االتفاقيات الضريبية الثنائية التي 
 .تيدف إلى منع االزدواج الضريبي

  

                                                 

مثال ىذه الحالة معيار مركز اإلدارة الرئيسي أو الفعمي، ىل ىو المكان الذي يتّم فيو اتخاذ القرارات األساسية في إدارة  (9)
 الشركة أو المكان الذي يتخذ منو مركز اإلدارة اليومية لشؤون الشركة؟
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 الموطن الضريبي لمشركات في اوتفاقيات الضريبية النموذجية
ُيقصد باالتفاقيات الضريبية النموذجية تمك التي تضعيا المنظمات الدَّولية والتجمعات االقتصادية 

، فقد أشارت كّل من المادة الرابعة في اتفاق التعاون االقتصادي األوروبي واالتفاق الذي وضعتو (10)الدَّولية
ُيقصد بعبارة مقيم في إحدى الدولتين وفقًا )منظمة األمم المتحدة لتحديد الموطن الضريبي إلى ذلك بالقول 

لقوانين تمك الدولة أيُّ شخص يخضع لمضريبة فييا بسبب موطنو، أو محل إقامتو، أو مركز إدارتو، أو أّي 
 .(معيار ذي طبيعة مشابية

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّن العبارة األخيرة من المادة الرابعة لم تذكر في النّص الخاّص باتفاق األمم 
المتحدة، وذلك لمراعاة التشريعات الوطنية التي تأخذ بمبدأ اإلقميمية، وتقتصر فرض سيادتيا الضريبية عمى 

 .الدخول التي يكون اإلقميم مصدرىا
وفيما عدا ىذا االختالف البسيط في صياغة النصين، فإّنيما يمتقيان في الحكم بحالة االزدواج الضريبي 

حيث قررا أّنو في حالة ما إذا كان شخٌص من غير األفراد ُيَعّد مقيمًا في كمتا الدولتين المتعاقدتين، فإّن 
 .إقامتو تتحدد عمى أساس الدولة المتعاقدة التي يوجد فييا مركز اإلدارة الفعمي لو

وكان البّد لفكرة تحرير التجارة الدَّولية من أن ُتوضع موضع التنفيذ في شكل ميثاق دولّي ينّظم سموك دول 
 .العالم في مجال التبادل الدَّولي، وُتمزم ىذه الدول بما فيو من أحكام وقواعد

  

                                                 

 أشار إلى تحديد الموطن الضريبي، كما أّن أغمب 1947في ميثاق ىاڤانا ( الجات)اتفاقيات منظمة التجارة الدولية  (10)
 .التجمعات االقتصادية قد أخذت في الحسبان االتفاقيات الضريبية
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 تحديد الموطن الضريبي لمشركات في اوتفاقيات الضريبيةالثنـــائية
تتأثر غالبية االتفاقيات الضريبية الثنائية بالتعريف الوارد بالمعاىدات النموذجية التي وضعتيا كّل من 

األمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي األوروبي، ونعمم أّن ىذين االتفاقين النموذجيين قد استبعدا معياري 
بمد التأسيس والجنسية، كما أنيما أخذا بمعيار مركز اإلدارة، وفي حالة وقوع االزدواج الضريبي وفقًا ليذا 

 .المعيار، فالعبرة إذًا بمركز اإلدارة الفعمي
إال أّنو سبق اإلشارة إلى أّن ىناك اختالفًا بين نّص اتفاق منظمة التعاون االقتصادي األوروبي والنص 

في حين أّن ىذه  (أو أّي معيار ذي طبيعة مشابية)الوارد في منظمة األمم المتحدة، فاألول أضاف عبارة 
 .العبارة لم ترد في الثاني

بعض المعاهدات الضريبية الثنائية تبخذ بالمعايير المستقمة لمموطن الضريبي لمشركات دولية كما نجد 
 :النشاط ومن هذه المعايير

تّم األخذ بو في االتفاقيات الضريبية التي عقدتيا )المكان الذي ُتدار منو، وتخضع إلشراف الشركة - 1
 .(بريطانيا والدانمارك

جاء ىذا المعيار في االتفاقيات الضريبية التي عقدتيا ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، )المركز االجتماعي - 2
 .(السويد
 .(تأخذ بيذا المعيار اليابان في اتفاقياتيا الضريبية مع الدول األخرى)المكتب الرئيسي لمشركة - 3
 .(تأخذ بو الواليات المتحدة األمريكية، الدانمارك)مكان تأسيس الشركة - 4
 .(إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، النمسا: تطّبق ىذا المعيار)مركز اإلدارة الفعمي أو مركز إدارة األعمال - 5

وبطبيعة الحال فإّن ىذه المعايير ُتَعّد  أكثر تحديدًا من معيار مركز اإلدارة الوارد في االتفاقين 
 .النموذجيين

وعمى الرغم من ىذا التعدد فإننا نجد أّن المعيارين المذين يترددان كثيرًا في االتفاقيات الضريبية الثنائية 
 .ىما معيار مركز اإلدارة الفعمي، وبمد التأسيس
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 معيار مركز اإلدارة الفعمي 
ولكن تختمف . يوجد مركز اإلدارة الفعمي في المكان الذي ُيدار منو نشاط الشركة، ويتّم اإلشراف عميو

التشريعات في تفسير مركز اإلدارة الفعمي، فيل المقصود بو المكان الذي تتخذ فيو القرارات الميمة الخاصة 
فمثاًل نجد . بإدارة الشركة، أم يقصد بو المكان الذي تتخذ منو القرارات اليومية المتعمقة بإدارة الشركة؟

التشريعات الوطنية ألستراليا ونيوزيمندا تحّبذ معيار اإلدارة اليومية، وعمى العكس من ذلك، فالعبرة وفقًا 
لمتشريع البريطاني فإّن اإلدارة الفعمية تتحقق بالسمطات العميا التي ُتعطى لبعض المديرين، حتى ولو لم يكن 

 .(اإلدارة اليومية)ليم أّي سمطة تنفيذية 
 معيار بمد التبسيس 

وغالبًا ما تأخذ . أخذت بعض الدول بمعيار بمد التأسيس منيا الواليات المتحدة األمريكية وكندا والدانمارك
وُتَعدُّ ىذه الدول من الدول . المعاىدات الضريبية المعقودة من ِقَبِل الواليات المتحدة األمريكية بيذا المعيار

ومن أمثمة األخذ بيذا . التي تحفَّظت عمى نّص المادة الرابعة من اتفاق منظمة التعاون االقتصادي األوروبي
، فقد جاء في (11)المعيار، االتفاقية الضريبية المعقودة بين جميورية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية

 :المادة الثالثة من االتفاقية بخصوص تحديد اإلقامة الضريبية ما يمي
 :إّن عبارة الشخص المقيم في مصر تعني-  
 .شركة أموال مصرية- 1
 (باستثناء شركة األموال أو أي ىيئة تعامل وفقًا لمقانون المصري كشركة أموال)وأّي شخص آخر - 2

يقيم في مصر ألغراض الضريبة المصرية، وفي حالة شركة األشخاص، أو التركة، أو الوثائق فتكون اإلقامة 
في حدود خضوع دخل ىذه الشركة أو التركة أو الوثائق لمضريبة المصرية ألّنو دخل شخص مقيم سواٌء أكان 

 .ىذا الدخل في يد ىذه الييئة أم الشركاء فييا أم المستفيدين
ّن عبارة الشخص المقيم في الوويات المتحدة تعني- ب  :وا 
 .شركة أموال أمريكية- 1
باستثناء شركة األموال أو أي ىيئة تعامل كشركة أموال ألغراض الضريبة )وأي شخص آخر - 2

يقيم في الواليات المتحدة ألغراض الضريبة األمريكية، وفي حالة شركة األشخاص أو التركة أو  (األمريكية
                                                 

 .26، ص1999الضرائب والمعامالت الدولية، دار النيضة العربية، : السيد عبد المولى. د (11)
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الوثائق فتكون اإلقامة في حدود خضوع دخل ىذه الشركة أو التركة أو الوثائق لمضريبة األمريكية كونو دخل 
 .شخص مقيم سواء أكان ىذا الدخل في يد ىذه الييئة أم الشركاء فييا أم المستفيدين

ومن المفيد أن نشير إلى أولوية سريان نصوص المعاىدات الضريبية عمى نصوص القانون الداخمي، 
 .حتى ولو كانت نصوص القانون الداخمي قد صدرت في تاريخ الحق لممصادقة عمى المعاىدة الضريبية
وخالصة القول إّن فكرة االزدواج الضريبي تبدو أّنيا فرض ضريبة لعناصر رأس المال منيا من ِقَبِل 

األولى تحاول فرض تكميف ضريبي عمى قيمة رأس المال، والثانية عمى عائدات رأس : (12)دولتين مختمفتين
ومن المستحب أال تُفرض وحدة مطمقة لمضريبة، وال ُيفترض أّن لمضرائب الوقع نفسو عمى المكّمف، . المال

 .بل إّن ليا تأثيرًا مختمفًا، حسب الحالة المادية والنفسية لممكّمف
  

                                                 

التيرب والتخمص من الضريبة في الدول التي تسير في طريق التطور، رسالة دكتوراه، جامعة أورليان، : محمد الحالق. د (12)
 .10، ص1988فرنسا، 

 :تمارين
 :لماذا أخذت أغمب التشريعات بفكرة الموطن الضريبي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين: اختر اإلجابة الصحيحة

    .أخذت بفكرة الموطن الضريبي لفرض ضريبتيا عمى دخول األشخاص الطبيعيين .1
 .أخذت بفكرة الموطن الضريبي لمعرفة التبعية السياسية لألشخاص الطبيعيين .2
 .أخذت بفكرة الموطن الضريبي لتحديد سيادتيا الضريبية عمى دخول األشخاص الطبيعيين .3
 .أخذت بفكرة الموطن الضريبي لتحديد التبعية االقتصادية لألشخاص الطبيعيين .4

 .3اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية السادسة
النظام الضريبي والتنمية 

 

 :الكممات المفتاحية

 .النظاـ الضريبي والتنمية

 

 :الممخص

إّف السياسة الضريبية مف أىـ السياسات التي يمكف أف تسيـ في مشكمة التخمؼ واإلسراع في بموغ التنمية 
 .االجتماعية واالقتصادية، لذلؾ يجب دراسة أثر الضريبة في عممية التنمية

 

 :األهداف التعميمية

     :في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى

 .تحديد مفيـو التنمية ومدى ارتباطيا بالتشريع الضريبي
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تخوض الشعوب المختمفة معارؾ التحرر العسكري واالقتصادي واالجتماعي، وتتنوع األسمحة التي 
تستخدميا الحكومات والشعوب في ىذا المضمار لموصوؿ إلى شاطئ األماف والحفاظ عمى سيادتيا، وبالتالي 
. فإّف القضاء عمى التخمؼ االقتصادي والتبعية لمعالـ الخارجي يتطمب بذؿ الجيود المضنية في سبيؿ تحقيقو

كما تتعدد الوسائؿ واألدوات التي تستعيف بيا الدولة لتحقيؽ التنمية االقتصادية، وُتَعّد السياسة المالية مف أىـ 
األدوات فاعمية التي توّفر لمدولة القدرة عمى التحكـ المباشر بسياسات االقتصاد الوطني وفقًا لألولويات التي 

ومف الضروري أف تكوف السياسات المتبعة منسجمًة فيما بينيا، ومتوافقًة مع سياسة التجارة الخارجية، . تقررىا
 .وتتمثؿ أدوات السياسة المالية في الضرائب والنفقات العامة والقروض وسياسة األسعار

تسيـ في حّؿ مشكمة التخمؼ ولذلؾ يمكف القوؿ إّف السياسة الضريبية مف أىـ السياسات التي يمكف أف 
 ولدراسة ذلؾ ينبغي تحديد مفيـو التنمية ومدى ارتباطيا .واإلسراع في بموغ التنمية االقتصادية واالجتماعية

 :بالتشريع الضريبي وأثر الضريبة في عممية التنمية في المطمبيف التالييف

 مفهوم التنمية ومدى ارتباط النظام الضريبي بالتنمية
إّف دراسة عممية التنمية ومدى ارتباطيا بالتشريع الضريبي يتطمب تحديد مفيوـ التنمية، ومدى ارتباط 

 :عممية التنمية بالتشريع الضريبي وذلؾ فيما يمي

  مفهوم التنمية وتعريفها - أ
تختمؼ تعاريؼ التنمية باختالؼ وجيات النظر االقتصادية، ولذلؾ فإّف الوصوؿ إلى تعريؼ لمتنمية يرتبط 

 .(1)بالنظاـ الضريبي، ويتطمب استعراض بعض التعاريؼ المتعمقة بالتنمية
إّف التنمية االقتصادية عبارة عف عممية يزداد بوساطتيا الدخؿ القومي الحقيقي : تعريؼ مائير بالدوني- 

 .لمنظاـ االقتصادي خالؿ فترة طويمة مف الزمف
إّف التنمية االقتصادية عممية مستمرة لمدة طويمة، وليست جيدًا آنّيًا لزيادة : تعريؼ األستاذ مينت- 

اإلنتاج فقط، ويعتمد إذًا عمى التنمية لخمؽ قاعدة مادية لزيادة النمو الذاتي، وذلؾ لمحفاظ عمى معدالت 
 .متزايدة خالؿ السنيف القادمة

ىي زيادة ممحوظة في الدخؿ القومي وفي نصيب الفرد منو تتوزع عمى : تعريؼ بنياميف ىيجنز- 
                                                 

 .369، ص1984التنمية االقتصادية، جامعة دمشؽ، مديرية الكتب الجامعية، : مطانيوس حبيب. د (1)
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 .األنشطة وفئات الدخؿ المختمفة، وتستمر إلى فترة طويمة تمتد إلى جيؿ أو جيميف تتخذ خالليا صورة تراكمية
التنمية مجموعة المحاوالت التي تيدؼ إلى تغيير الييكؿ : محمد عبد العزيز عجمية. تعريؼ د- 

االقتصادي لممجتمع بما يترتب عميو تحسيف الوضع النسبي لرأس الماؿ، وفي الوقت نفسو استخدامو بأقصى 
 .درجة
التنمية ىي تغّير بنياني يكوف مف شأنو تحقيؽ معدؿ مرتفع لمزيادة في الدخؿ : زكي الشافعي. تعريؼ د- 

الفردي الحقيقي عبر فترة مف الزمف، ودفعو دفعة قوية يتييأ بفضميا لمتغمب عمى عوامؿ المقاومة الداخمية 
ستراتيجية مالئمة يتسنى بمقتضاىا توفير أسباب الدفعة القوية الالزمة  التي يموج بيا االقتصاد المتخمؼ، وا 

 .لتحقيؽ ذلؾ التغير البنياني الذي تتطمبو التنمية
ـّ بموجبيا تحقيؽ زيادة حقيقية في الناتج القومي القتصاد : محمد العامدي. تعريؼ د-  التنمية عممية يت

 .معيف خالؿ فترة طويمة مف الزمف
التنمية االقتصادية مجموعة مف اإلجراءات والتدابير االقتصادية : مطانيوس حبيب. تعريؼ د- 

واالجتماعية والثقافية اليادفة إلى بناء آلية اقتصادية ذاتية، تضمف زيادة حقيقية مضطردة في الناتج اإلجمالي 
ورفعًا مستمرًا لدخؿ الفرد الحقيقي، كما تيدؼ إلى تحقيؽ توزيع عادؿ ليذا الناتج بيف طبقات الشعب المختمفة 

 .التي تسيـ في تحقيقو
مف خالؿ ىذا االستعراض لتعاريؼ التنمية نجد أّف ىناؾ قاسـ مشترؾ لجميع ىذه التعاريؼ وىو أّف 

عممية تتطمب نسَؼ البنى االقتصادية المختمفة، وخمَؽ ُبنى أكثر تطورًا تتالءـ والمعدالت المرسومة : التنمية
 .لمنمو

رادّيًا يحدث نتيجة تدخؿ المجتمع المتمثؿ بالدولة  إذًا فالتنمية ليست تطورًا عفوّيًا، بؿ تطورًا مرسومًا وا 
إال أّف المالحظ في ىذه التعاريؼ أّنيا وصفت . باعتماد إجراءات وتدابير مقصودة تأخذ شكؿ الخطة المعتمدة

ح بتعريفو األشمؿ  ـّ اإلشارة إلى نوع العممية، ولكّف الدكتور مطانيوس حبيب وضَّ التنمية بالعممية، ولـ يت
العممية مف خالؿ أّنيا مجموعة مف اإلجراءات والتدابير االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليادفة إلى بناء 

 .آلية اقتصادية ذاتية
والبّد مف اإلشارة ىنا إلى أّف ىذه العممية ليست مقصورًة فقط عمى النواحي االقتصادية بؿ إّف الجوانب 

 .االجتماعية ليا األىمية نفسيا، ونعتقد أّف أىميتيا أكبر
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وكذلؾ . إذًا البّد مف ترابط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية لموصوؿ إلى أىداؼ خطط التنمية
اشتركت معظـ التعاريؼ بزيادة الناتج االجتماعي خالؿ فترة طويمة، وىذا ال يمكف الوصوؿ إليو إال بخمؽ 

 . (2)آلية ذاتية لمنمو
وترّكز اآللية عمى دراسة الييكؿ االقتصادي لممجتمع، مف خالؿ مجموعة مف النسب والعالقات، منيا 
العالقة بيف الناتج القومي وحجـ الرأسماؿ القومي المتراكـ، ونسبة مساىمة كؿ مف الصناعة والزراعة في 

الناتج القومي، ونسبة عدد العامميف إلى عدد المؤىميف لمعمؿ، والنسبة بيف االدخار واالستيالؾ، والنسبة بيف 
 .القطاع المنتج لوسائؿ اإلنتاج والقطاع المنتج لمواد االستيالؾ

القومي، غير أّف الفترة الزمنية ومف ىنا فإّف عممية التنمية تعني ىذه النسب بما يتالءـ وحاجات االقتصاد 
 استنادًا إلى مدى صحة النسب والعالقات التي يتألؼ منيا التي تتضمف زيادة معدالت النمو تطوؿ أو تقصر

 .الييكؿ االقتصادي لممجتمع
بعد استعراض النقاط التي اشتركت بيا التعاريؼ لمتنمية، نحاوؿ وضع تعريؼ يتضمف عناصر التنمية، 
فالتنمية ىي عممية إدارية تيدؼ إلى نسؼ البنى االجتماعية واالقتصادية التي تعترض معدالت نمو الناتج 

لى إعادة توزيع ىذا الناتج، بما يضمف تحقيؽ العدؿ بعائد  االجتماعي الحقيقي خالؿ فترة محددة مف الزمف، وا 
 .المشاركة في خمؽ ىذا الناتج

ونالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أّف النظاـ الضريبي لو األىمية األولى بتحقيؽ التنمية، فالنظاـ الضريبي 
ىو األداة التي مف خالليا تتدخؿ الحكومات بالحياة االقتصادية واالجتماعية لتؤثر فييا بما يتناسب والسياسة 

 .المرسومة وفؽ األيديولوجية السياسية والضريبية التي ترتبط بتطور العقيدة السياسية
  مدى ارتباط النظام الضريبي بالتنمية - ب

بدأ تغيير النظرة إلى النظاـ الضريبي مع تطور دور الدولة، وخاصة بعد األزمات االقتصادية التي 
، بعد أف تنّبيت الحكومات إلى ضرورة التدخؿ في 1931اجتاحت أرجاء العالـ، والتي بمغت الذروة في عاـ 

الميداف االقتصادي لرفع مستوى معيشة مواطنييا وضماف االستقرار االقتصادي، وترتب عمى ذلؾ أف تطورت 
النظرة إلى المالية العامة، فأصبحت سياسة تستخدـ فييا الحكومة برامج اإلنفاؽ العاـ واإليرادات العامة 

ِلُتْحِدَث آثارًا مرغوبًة في كّؿ مف الدخؿ القومي واإلنتاج والعمالة، ولتمنع عنيا اآلثار غير المرغوبة فييا، وألّف 
                                                 

 .370مطانيوس حبيب، المرجع السابؽ، ص. د (2)
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ما ييـ الدولة المتخمفة بالدرجة األولى ىو تحقيؽ التنمية االقتصادية التي تقؼ عممية تجميع رأس الماؿ في 
وترتيبًا عمى ذلؾ يمكف القوؿ إّنو يجب أف يكوف اليدؼ األوؿ لمضرائب في ىذه الدوؿ ىو . مقدمة طمباتيا

 .زيادة معدؿ االدخار واالستثمار
 :(3)كما يرى الفقيو تشمياه أّنو يمكف استخداـ الضرائب ضمف برنامج عاـ لمتنمية لتحقيؽ األىداؼ التالية

 .ضغط االستيالؾ وكبح جماحو نحو الزيادة وتحويؿ الموارد منو إلى االستثمار- 1
 .تحويؿ الموارد مف أيدي المواطنيف إلى يد الدولة لتمويؿ االستثمار العاـ- 2
 .توفير الحوافز لزيادة االستثمار وتوجييو- 3
 .تقميؿ الفوارؽ االقتصادية- 4

وىكذا يجب توجيو السياسة الضريبية نحو تقميص التفاوت الكبير في الدخوؿ مف أجؿ تقميص االستيالؾ 
المسرؼ واالستثمار غير المنتج مف جانب أصحاب الدخوؿ العالية، كما يجب أف تمارس دورىا في حدود 

 .اإلمكاف لتوجيو االستثمارات نحو المجاالت الالزمة لعممية التنمية وفقًا لإلستراتيجية التنموية المعتمدة
فالنظاـ الضريبي الذي يتضمف أنواعًا مختمفًة مف الضرائب بما يتالءـ والتوجيات العامة لمحكومة، يمكف 

مف خاللو نسؼ البنى االجتماعية المتأخرة التي تعوؽ عممية التنمية، وتتمثؿ ىذه البنى بمجموعة مف العادات 
والتقاليد المتخمفة التي تقـو عمى أساس فردي أو قبمي، أو قد تتضمف ىذه البنى عالقات تقـو عمى الطائفة 

واإلقميمية والتبعية مقاـ العالقات االقتصادية الصرفة بيف اليد العاممة وأرباب العمؿ، وكذلؾ االمتيازات الكبيرة 
 .(4)التي تتمتع بيا الحكومة في البمداف المتخمفة بحيث تستولي عمى النصيب األكبر مف الدخؿ القومي

وال يقؼ األمر عند ىذا الحد إّنما يتجاوزه إلى عوامؿ أشد خطورة منيا ضعؼ مستوى التعميـ واالنفجار 
، الذي سيؤدي إلى رفع نسب المستيمكيف إلى (6)، وىذا كمو يؤدي إلى ضعؼ الدخؿ القومي(5)السكاني

فالنظاـ الضريبي يوجو . المنتجيف مما يؤدي إلى نقص االدخار العاـ، والذي ىو عماد التنمية األساسي
السياسة االجتماعية، ومف خاللو يمكف الحّد مف الزيادة السكانية، وذلؾ برفع نسب الضرائب عمى الوالدات، 

                                                 

 .20، ص1987 عاـ 280العدد : مجمة االقتصاد (3)

 .165، ص1982مبادئ المالية العامة، منشورات جامعة حمب، : محمد سعيد فرىود. د (4)

نما قد يكوف والدات معتدلة مع نقص كبير بمعدؿ الوفيات (5)  4.ال يعني االنفجار السكاني زيادة الوالدات بشكؿ كبير فقط، وا 
 .334، ص1985التنمية االقتصادية، جامعة حمب، : تيسير الروادي. د (6)
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 .(7)كما في اليند مثالً 
ويمكف مف خالؿ النظاـ الضريبي أف نستوعب الفيضاف السكاني مف خالؿ اإلعفاءات التي تمنح 

وىذا ما حدث . النشاطات االقتصادية التي تستوعب األيدي العاممة الفائضة، وبذلؾ يمكف رفع معدالت النمو
ـّ منح بعض اإلعفاءات الضريبية  فعاًل في الجميورية العربية السورية عمى مدى السنوات المتتالية، فقد ت

ومف ىذه اإلعفاءات المرسوـ التشريعي رقـ . والتي كاف مبالغًا فييا أحيانًا، استنادًا إلى مسوغات اقتصادية
 الذي منح إعفاءات مؤقتة لممؤسسات الصناعية المحدثة مف ضريبة دخؿ أرباح الميف 1952لعاـ  (103)

 والمعدؿ 1946لعاـ  (47)والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية، وكذلؾ المرسوـ التشريعي رقـ 
 . المتضمف تنظيـ حماية الممكية التجارية والصناعية1980لعاـ  (28)بالقانوف رقـ 

بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الذي تسري أحكامه في  (21) القانون رقم 1958كما صدر في عام 
، وكذلك المرسوم التشريعي 1959لعام  (82)القطر العربي السوري، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

 . المتعمق باإلعفاءات لمشاريع القطاع الزراعي المشترك1986 لعام 10رقم 
وفي إطار التحرؾ الكبير نحو تحقيؽ المزيد مف الخطوات عمى طريؽ التنمية، ونظرًا لتعدد القوانيف 

واألنظمة الخاصة بتشجيع االستثمار في سورية، وتوزعيا وغياب األحكاـ القانونية الخاصة بتنظيـ استثمار 
ـّ بتاريخ الماؿ الخارجي،   إصدار قانوف 4/5/1991وقصور معظميا عف مواكبة المستجدات االقتصادية، فقد ت

 الذي ييدؼ إلى تشجيع استثمار المواطنيف العرب 1991لعاـ  (10)موحد لالستثمار ىو القانوف رقـ 
السورييف، المقيميف منيـ والمغتربيف، ورعايا الدوؿ العربية واألجنبية في المشاريع الزراعية والصناعية والنقؿ، 

وغيرىا مف المجاالت التي يقررىا المجمس األعمى لالستثمار وفقًا لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .والسياسية العامة لمدولة

إذًا فالنظاـ الضريبي لو آثار في التنمية تتمثؿ بإعادة توزيع الدخؿ القومي بيف أبناء المجتمع، باإلضافة 
 .لتأثيره في ترتيب المجتمع مف األفكار والعادات والعالقات ومستوى التعميـ وغيره

كما أّف لمنظاـ الضريبي مجموعًة مف اآلثار االقتصادية المتمثمة بتأثيره في مرتكزات التنمية األساسية، 
وىي االدخار واالستيالؾ والتضخـ واالنكماش والنتاج واالستثمار، ومف خالؿ ىذه اآلثار يمكف مالحظة 

 .الدور الكبير الذي تمعبو الضرائب التي تندرج جميعيا ضمف نظاـ ضريبي خاص بالتنمية
                                                 

 .11المرجع السابؽ، ص: محمد الحالؽ. د (7)
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 أثر الضريبة في التنمية
إّف تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية، وما نتج عف ذلؾ مف آثار اقتصادية متعددة ومعقدة، جعؿ 

الدولة تستخدـ الوسائؿ المالية المختمفة لتنفيذ سياستيا االقتصادية العامة، ومف أىميا الوسائؿ 
الضريبية لما ليا مف تأثير كبير في توجيو االستثمارات وتنمية بعض القطاعات اإلنتاجية، كما أّنيا 

 :تؤثر في االدخار واالستيالؾ، والتضخـ واالنكماش النقدي، وىذا سيتـّ دراستو في الفروع التالية
 أثر الضريبة في اوستثمار: أووً 

إذا كاف توافر الحوافز والعوامؿ التي تشجع عمى االستثمار في الدوؿ العربية يختمؼ بيف دولة 
وأخرى، وخاصة في مجاؿ البنية األساسية، فإّف ىناؾ دواًل في جنوب شرؽ آسيا قد تمكنت إلى حد 

كبير مف تذليؿ عوائؽ االستثمار، ومف تمؾ الدوؿ تايالند، ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا، كوريا 
في الجنوبية، األمر الذي َمكََّف تمؾ الدوؿ مف الفوز باىتماـ كبير مف المستثمريف األجانب بخاصة 

 إلى المنطقة العربية إال إذا الياباف، وىذا بالطبع يزيد مف التنافس وراء األمواؿ، ومف صعوبة استقطابيا
 .(8)توافرت ظروؼ مماثمة عمى األقؿ

والدوؿ العربية ال يزاؿ أماميا الكثير في مجاؿ تحسيف المناخ االستثماري داخؿ كؿ منيا، والقياـ 
 .بكؿ ما ُيسّيؿ ميمة المستثمر ويبسطيا، فيي ال تزاؿ في بداية الطريؽ التي سبقيا فييا غيرىا

كما أّف الوعي االستثماري العربي أكد دائمًا عمى أّف خمؽ المناخ االستثماري المالئـ يتطمب جيودًا 
مف الدوؿ المقدمة لالستثمار، ويتطمب جيودًا مف المؤسسات االقتصادية اإلقميمية والدَّولية بقدر ما 
ىو مطموب مف الدوؿ المضيفة، وأّنو يجب االستمرار في تطوير النظرة إلى ىذه العممية باتجاه أّنيا 

عممية اقتصادية تتطمب تعاوف مختمؼ األطراؼ صاحبة العالقة، وأّنو ال يمكف أف يستكمؿ بناء 
المناخ االستثماري دفعة واحدة، بؿ البّد مف بذؿ الجيود بصورة متتالية، ومع تطور العممية التنموية 

 .(9)ذاتيا

                                                 

 .21، ص1999سياسات االستثمار في البالد العربية، الصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، : سعيد نجار. د (8)
 .17/5/1993محاضرة ألقاىا في مؤتمر المستثمريف العرب الذي انعقد في دمشؽ بتاريخ : محمد العمادي. د (9)
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لذلؾ فإّف مفيـو االستثمار ُيَعّد مقياسًا لفاعمية السياسة االقتصادية المعتمدة في دولة ما، كما أّنو 
ُيمثؿ القاعدة واألداة الرئيسية لتحقيؽ النمو االقتصادي، مما جعؿ االستثمار ُيمثؿ محور التنمية 

االقتصادية في كّؿ دوؿ العالـ، وأصبح مقدار حجمو وفاعميتو يحدداف تطورات الحياة االقتصادية في 
 .مجاالتيا كافة

ولعّؿ الفكرة القائمة إّف التنمية االقتصادية في دولة ما تعني بالضرورة إجراء تغّيرات كمية وكيفية 
في طبيعة اليياكؿ الضريبية واالقتصادية واالجتماعية القائمة، فإّف االستثمارات ىي التي تؤمف ىذه 

التغّيرات، وىي التي تحدد بالتالي طبيعة اإلجراءات والوسائؿ الواجب اتخاذىا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 
 .التنمية االقتصادية

فاالستثمار ىو توظيؼ لالدخار، ويتوقؼ معدؿ النمو االقتصادي في ظّؿ نظاـ اجتماعي معيف 
عمى كمية االستثمارات وتوزيعيا بيف الفروع المختمفة لمنشاط االقتصادي، وكذلؾ عمى درجة استخداـ 

تخمقيا عممية االستثمار، ويؤثر النظاـ الضريبي في حجـ االستثمارات كفاية الطاقة اإلنتاجية التي 
 مف خالؿ منح االمتيازات واإلعفاءات الضريبية، فعندما ُيعفى قطاع اقتصادي معيف مف ونوعيتيا

الضرائب أو تفرض عميو معدالت منخفضة، سيؤدي ذلؾ إلى تشجيع المموليف لالستثمار في ىذا 
 .القطاع

فقد منح وقد قامت دوؿ عديدة بمنح اإلعفاءات الضريبية ومف ضمنيا الجميورية العربية السورية، 
النظام الضريبي إعفاءات كثيرة لتشجيع اوستثمار وجذب رؤوس األموال الخاصة، سواء الوطنية أو 

 : ومف ىذه اإلعفاءات بالنسبة لممنشآت السياحية مف المستوى الدَّولي والدرجة الممتازة.األجنبية
شادتيا-   .إعفاء مف الضرائب والرسـو عمى ترخيص المنشآت وا 
 .مف الضريبة عمى قيمة المواد والتجييزات الالزمة لمتجديد% 50إعفاء - 
إعفاء مف الضرائب والرسـو لمدة سبع سنوات بدءًا مف تاريخ االستثمار، بالنسبة لممنشآت - 

مف % 50السياحية مف الدرجتيف األولى والثانية، والتي تستفيد مف جميع اإلعفاءات السابقة عدا الػ
% 50قيمة المستوردات، وتتمتع أيضًا زيادًة عمى ذلؾ باإلعفاء مف ضريبة الدخؿ عمى األرباح بنسبة 
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مف األرباح السنوية الصافية الخاضعة لمضريبة والناشئة عف استثمار المنشآت السياحية المعدة في 
، وال تقتصر اإلعفاءات عمى المجاالت السياحية، فمف ىذه 31/7/1985 تاريخ 186القرار 

 :اإلعفاءات أيضاً 
 الذي منح إعفاءات مؤقتة لممؤسسات الصناعية 1952 لعاـ 103المرسـو التشريعي رقـ - 

المحدثة مف ضريبة دخؿ أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية، كما أعفى ىذا 
 .المرسـو المبالغ االحتياطية التي تخصص مف األرباح لمتوسع في تأسيس العمؿ الصناعي

كما أعفيت المؤسسات الصناعية مف ضريبة ريع العقارات عف اإلنشاءات الجديدة المصممة 
 .لالستثمار الصناعي، وذلؾ لمدة ست سنوات

 الذي منح إعفاءات كبيرة لمشاريع القطاع المشترؾ 1986 لعاـ 10المرسـو التشريعي رقـ - 
الزراعي، حيث أعفيت أسيـ ىذه الشركات وأمواليا وأرباحيا وكّؿ أوجو نشاطيا في مجاؿ عمميا مف 

جميع الضرائب والرسـو ميما كاف نوعيا وطبيعتيا، وذلؾ لمسنوات السبع األولى مف تاريخ أوؿ موازنة 
رابحة، كما أعفى ىذا المرسـو مستوردات ىذه الشركات مف جميع الضرائب والرسـو المالية والبمدية 

 .والجمركية
 كثيرًا مف اإلعفاءات، فقد 2000 وتعديالتو في عاـ 1991 لعاـ 10ومنح قانوف االستثمار رقـ - 

أعفى مستوردات الشركات المرخصة وجميع اآلليات واألجيزة والتجييزات والمعدات وسيارات العمؿ 
والنقؿ المعدة لتخديـ ىذه الشركات مف جميع الضرائب والرسـو المالية والبمدية والجمركية شريطة 

 .استخداميا حصرًا في أغراض المشروع
كما أعفى ىذا القانوف الشركات المشتركة المرخصة وأسيميا وأمواليا وأرباحيا وتوزيعاتيا مف 

جميع الضرائب المفروضة عمى الدخؿ، ومف ضريبة ريع العقارات عما تممكو الشركة لتحقيؽ 
أغراضيا وميماتيا، وذلؾ لمدة سبع سنوات مف تاريخ اإلنتاج الفعمي أو االستثمار وفقًا لطبيعة 

 .المشروع، كما أعفيت ىذه الشركات المشتركة مف ضريبة رسـ الطابع المترتبة عمى إصدار أسيميا
ذا كاف مف المبكر جدًا الحكـ عمى النتائج التي يمكف أف يحققيا قانوف تشجيع االستثمار، فإّنو  وا 
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ذا ما أمكف تطبيقو  ُيَعدُّ بالشؾ خطوة ميمة في بناء صرح االقتصاد العربي السوري المستقبمي، وا 
 .(10)واستخدامو إيجابّيًا فإّنو يمكف أف ُيسيـ في رسـ معالـ التنمية الصناعية المرتقبة

وفي جميورية مصر العربية التي توسعت في استخداـ السياسة الضريبية لتشجيع االستثمار في 
 بشأف رأس الماؿ العربي واألجنبي 1974 لسنة 43ظّؿ سياسة االنفتاح االقتصادي في ظّؿ القانوف 
 في شأف االستثمار، أعطى 1989 لسنة 230أحد دعائميا، فالقانوف األخير ومف بعده القانوف 

مف  ( سنة15 سنوات إلى 5تتراوح مدتيا مف )المشروعات التي ُتقاـ وفقًا ألحكامو إعفاءات ضريبية 
الضريبة عمى األرباح التجارية أو الضريبة عمى أرباح شركات األمواؿ المنقولة بالنسبة لمتوزيعات التي 

رسـ )تجرييا المشروعات التي تنتفع بأحكامو، ومف الضريبة العامة عمى الدخؿ، ومف ضريبة الدمغة 
، وأخيرًا مف الضرائب الجمركية بالنسبة لمعدد واآلالت ووسائؿ النقؿ الالزمة لتشييد (الطابع

 .(11)المشروع
وقد ترتب عمى ىذا التوسع في اإلعفاءات الضريبية التي منحيا القانوف تقريبًا لكّؿ المشروعات 

أو مدى تأثيرىا في ميزاف )بغض النظر عف طبيعة إنتاجيا أو حجميا، أو عدد الوظائؼ التي ُتنشئيا 
 :العديد مف المساوئ أىميا (المدفوعات

حدوث خمؿ في البنياف اإلنتاجي لصالح قطاع الخدمات وفي غير صالح القطاعات السمعية - 1
 .(الزراعة والصناعة)

خمؽ ازدواجية في معاممة المشروعات، فيناؾ مشروعات قديمة ال تتمتع بأّي إعفاءات، بينما - 2
تتمتع المشروعات الجديدة المقامة وفقًا ألحكاـ قوانيف االستثمار بإعفاءات واسعة، وقد كاف الخاسر 

 .األكبر ليذه السياسة شركات القطاع العاـ
إّف ليذه السياسة أثرىا الواضح في ضياع جزء ميـّ مف الموارد العامة لمدولة، بخاصة موردىا - 3

 .مف حصيمة الضرائب عمى الدخؿ

                                                 

 .195، ص1992التنمية الصناعية في سوريا وآفاؽ تجديدىا، دار الجميؿ، دمشؽ، : منير الحمش. د (10)
 .521، ص1993المالية العامة المصرية، دراسة لالقتصاد العاـ المصري، دار النيضة العربية، : السيد عبد المولى. د (11)
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ويجب القوؿ إّنو توجد عالقة وثيقة بيف حركة التنمية االقتصادية وتشكيؿ اليياكؿ الضريبية، 
فالتنمية االقتصادية تؤّثر بشكؿ مباشر في تنوع األنشطة االقتصادية التي تتداخؿ في تشكيؿ الناتج 

نتاجية العامميف في  المحمي اإلجمالي مف ناحية، كما تؤثر وبشكؿ مباشر في النوعية والكمية وا 
فكّمما قطع االقتصاد شوطًا ميمًا عمى طريؽ التنمية ارتفع الدخؿ الفردي، . االقتصاد مف ناحية ثانية

وفي الوقت نفسو تزداد مع . ومف ثـ ارتفع عدد المموليف االحتمالييف الخاضعيف لمضرائب المباشرة
التنمية عمميات التبادؿ االقتصادي داخمّيًا وخارجّيًا، وىذه العمميات ىي التي تشكؿ بدورىا أساس 

 .فرض الضرائب غير المباشرة
والبّد مف القوؿ إّف النظاـ الضريبي ال يمكف أف يكوف أداة ميمة في دفع عجمة التقدـ والنمو 
االقتصادي إال إذا تحقؽ بالفعؿ إصالح ضريبي عمى مستوى الييكؿ الضريبي عف طريؽ تغيير 

الوسائؿ والطرؽ المتبعة وتبسيط اإلجراءات واالىتماـ بالعنصر األساسي، والميـ جّدًا ىو العنصر 
 .البشري، وىو األداة المطبقة التي ىي الجوىر األساسي لكّؿ إصالح ضريبّي ولكّؿ تنمية اقتصادية

 أثر الضريبة في اودخار واوستهالك: ثانياً 
تمجأ الدولة إلى فرض الضرائب لتكويف ادخارىا ولتمويؿ المشروعات االستثمارية، وينعكس ىذا 

ذا أخذنا في ُحسباننا الضرائب المفروضة عمى المدخرات  اإلجراء عمى حجـ االدخار القومي، وا 
 .(12)الخاصة فإّف ذلؾ ينعكس عمى حجـ التكويف الرأسمالي

كما أّف فرض الضرائب سيؤدي إلى إنقاص الدخوؿ المتاحة أو الُمَعدَّة لالستيالؾ واالدخار لدى 
األفراد، وىذا يعني أّنو سيؤدي إلى إنقاص استيالكيـ، وبالتالي إنقاص مدخراتيـ، وسيمجأ الفرد إلى 
إعادة توزيع دخمو بيف االستيالؾ واالدخار وفقًا لضرورة الحاجات ولمصمحة اإلنفاؽ الضروري عمى 

 .حساب اإلنفاؽ غير الضروري
وعمى ذلؾ فإّف االدخار ىو الذي يتحّمؿ عبء الضريبة المفروضة أو رفع نسب الضرائب السابقة، 

فالضرائب عمى رأس الماؿ والضرائب التصاعدية عمى الدخؿ يكوف تأثيرىا كبيرًا في االدخار إذا 

                                                 

 .77، ص1980، آذار 194العدد : مجمة االقتصاد (12)
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 .أصابت الشرائح الكبيرة التي ُتخصِّص عادًة لالدخار معداًل مرتفعًا مف دخميا
ولكف ال يجب أف ننسى دور الضرائب التصاعدية عمى الدخؿ بإعادة توزيع الدخؿ بيف فئات 

المجتمع ودورىا في تحقيؽ العدالة الضريبية، فال يمكف أف تفرض الدولة ضرائب تصيب ذوي الدخؿ 
المحدود بالنسبة نفسيا ألصحاب الدخوؿ المرتفعة بداعي زيادة المدخرات والتكويف الرأسمالي، ألّف ىذا 
األمر سيؤدي إلى انفجار اجتماعي لضرب البنى السياسية والبنياف القومي، وكذلؾ ليس بالضرورة أّف 
ّنما يمجؤوف إلى اإلنفاؽ التفاخري  أصحاب الدخؿ المرتفع يوجيوف نسبًا مرتفعًة مف دخوليـ لالدخار، وا 

والتبذير أو إلى االكتناز، فالضريبة عمى اإلنفاؽ في ىذه الحالة ىي العامؿ األساسي في تكويف 
 .مدخرات الدولة

وقد أصبح مف الُمَسمَّـ بو في اآلونة األخيرة أّف الضريبة يمكف أف تحدث االستيالكات الضارة، 
وأيضًا ُتَعّد مف التصرفات غير المشروعة، وبالعكس قد تشجع عمى بعض التصرفات الحميدة عف 

طريؽ إعفائيا مف الضريبة، وذلؾ ضمف سياسة تنموية رشيدة بفرض ضريبة معقولة عمى االستيالؾ 
ومف أجؿ رفع نسبة االدخار وتوجييو نحو االستثمارات المنتجة يمكف أف تجعؿ . وتخفيض نسبتو

 .(13)التركيب االستيالكي أكثر مالءمة لسياسة التنمية
كما أّف لمضرائب دورًا غير مباشر بزيادة المدخرات الخاصة مف خالؿ الضرائب عمى االستيالؾ 

 .والرسـو الجمركية، فكّؿ ما مف شأنو أف يؤدي إلى نقص االستيالؾ سيؤدي إلى زيادة االدخار
وبالنتيجة فإّف الضريبة تمعب دورًا ميمًا في خمؽ االدخار الخاص، وذلؾ باتباع سياسة عممية 
وواقعية تعتمد عمى الظروؼ الحقيقية لمدولة وعمى نوعية التوزيع االجتماعي لمدخؿ بيف الفئات 

 .االجتماعية المختمفة مع مراعاة المستوى المعيشي الحدي لممواطنيف
 أثر الضريبة في التضخم: ثالثاً 

التضخـ ىو زيادة الكتمة النقدية مف كميات المنتجات الكمية الحقيقية التي يستطيع الجياز اإلنتاجي 

                                                 

 .36، ص1984المالية العامة والسياسة المالية، نشأة المعارؼ، اإلسكندرية، : عبد المنعـ فوزي. د (13)
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 .(14)إنتاجيا عند مستوى التشغيؿ الشامؿ
ومف آثار التضخـ ارتفاع األسعار، وال يشترط أف يكوف ارتفاع األسعار بمثابة تضخـ إال عند 

وصوؿ التشغيؿ لمطاقات اإلنتاجية بالمستوى الشامؿ، وقد تمجأ الدوؿ إلى إخفاء التضخـ مف خالؿ 
ّنما يوجد تضخـ يدعى  التضخـ "فرض أسعار إدارية ثابتة، فيذا اإلجراء ال يعني عدـ وجود تضخـ، وا 

، ويمكف إدراج بعض أسباب التضخـ لمتوسع بمنح االئتماف بعد وصوؿ التشغيؿ الشامؿ مف "الحبيس
قبؿ المصارؼ، وكذلؾ لعجز ميزانية الدولة وتمويؿ زيادة النفقات مف اإليرادات مف خالؿ إصدارات 
 .جديدة لمنقود، ومف أسبابو أيضًا نقص كمية المنتجات عف معدليا مع المحافظة عمى حجـ اإلنفاؽ

ولمكافحة التضخـ أساليب عديدة منيا فرض ضرائب جديدة، أو رفع معدالت الضرائب السابقة مما 
 .يؤدي إلى تخفيض الدخؿ الحقيقي لمفرد، وبالتالي انخفاض استيالكو

كما تمّكف الضرائب الدولة مف امتصاص الفائؽ النقدي الذي أدى إلى ارتفاع الطمب عمى حجـ 
المنتجات الحقيقية، وذلؾ مف خالؿ الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فإذا اختارت الحكومة رفع 

الضرائب المباشرة عمى الشركات، وكما نعمـ أّف الضرائب المباشرة تفرض عمى األشخاص والشركات 
ورفعيا سيؤدي إلى رفع نفقاتيا المالية، ستعمد الشركات إلى عكس النفقات عمى أسعارىا، وىذا يؤثر 

في االستثمارات التي يجب المحافظة عمييا إذا كنا نريد زيادة الطاقة اإلنتاجية، مما يجعؿ ىناؾ ترددًا 
 .بفرض ضرائب عمى الشركات نظرًا لوزنيا السياسي

أما فرض الضرائب عمى األفراد ورفع معدالتيا فإّف ذلؾ يطرح مشكمة ثانية، وىي عمى مف ستزداد 
أعباء الضرائب عمى الفئات الغنية أـ الفقيرة؟، ففرضيا عمى الفئات الغنية سيؤدي إلى ضرب االدخار 
مف خالؿ زيادة قيمة االستيالؾ ألّف الطبقات الغنية لف تؤثر الضرائب في استيالكيا بؿ تنقص مف 

 .مدخراتيا لتحافظ عمى مستوى معيشي معيف
أما إذا زاد العبء الضريبي عمى ذوي الدخوؿ المحدودة فإّنو سيؤدي إلى إنقاص طمبيا، ولكف 
سيؤثر ذلؾ في العدالة الضريبية، ويؤدي إلى زيادة إفقار الفقير، أّما الضرائب غير المباشرة فإّف 

                                                 

 .206، ص1982النقود والمصارؼ، الكتب الجامعية، : كماؿ شرؼ. د (14)
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استخداميا غامض النتائج أيضًا، فرفع الضرائب غير المباشرة أو استخداميا سيؤدي إلى ضعؼ القدرة 
الشرائية لألفراد، غير أّف ذلؾ يتـّ عف طريؽ رفع األسعار أي مصادرة التضخـ لصالح الدولة وىو 

 .(15)أىوف الشرور
 أثر الضرائب في اونكماش اوقتصادي: رابعاً 

االنكماش ىو عكس التضخـ ويمكف تعريفو بأّنو انخفاض الطمب الكمي الفعمي عف كمية المنتجات 
 .الكمية الفعمية، ىذا االنخفاض سيؤدي إلى انخفاض مستوى األسعار

وىناؾ أسباب أخرى إلى جانبو، فالنظاـ الرأسمالي يحوي مف القوى ما يجعؿ مف المستحيؿ 
ولمكافحة االنكماش طرائؽ متعددة منيا الضرائب، فانخفاض . استمرار التشغيؿ الشامؿ إلى ما النياية

العبء الضريبي المباشر وغير المباشر سيؤدي إلى زيادة الدخؿ الحقيقي لألفراد مما ُيْوِجُد بأيدييـ قوة 
 .شرائية إضافية تؤدي لزيادة الطمب الفعمي

فالدولة تمجأ في فترات الكساد إلى تخصيص مبالغ لإلنفاؽ أكثر مف المبالغ التي يحصؿ عمييا مف 
اإليرادات المالية العادية أي الضرائب والنفقات اإلضافية، ويرفع الطمب الكمي، ويدفع عجمة االقتصاد 

، مما يؤثر في شروط التوازف االقتصادي، وأيضًا في الكميات االقتصادية (16)كّمو في حركة توسعية
 .الكمية، مثؿ الناتج القومي، الدخؿ القومي، واإلنفاؽ القومي

 أثر الضريبة في اإلنتاج: خامساً 
 تؤثر الضرائب في اإلنتاج مف خالؿ عوامؿ عّدة أىميا التأثير في المقدرة :أثرها في العمل- 1ً

عمى العمؿ، عف طريؽ اقتطاع جزء كبير مف دخؿ العامؿ مما يؤدي إلى انخفاض مقدرتو الشرائية، 
وقد يؤدي إلى انخفاض مستواه المعيشي وعدـ العناية بوضعو الصحي، وىذا ينعكس سمبًا عمى قدرتو 

لذلؾ تقـو الحكومات عف طريؽ سّف التشريعات إلعفاء الحد األدنى مف الدخؿ ورفع . عمى اإلنتاج
 .الضرائب غير المباشرة عف السمع الضرورية، وذلؾ لمحفاظ عمى القدرة اإلنتاجية لدى أبناء المجتمع

                                                 

 .344، ص1985-1984المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعة دمشؽ، : عصاـ بشور. د (15)
الضرائب، أسسيا العممية وتطبيقاتيا العممية، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية، بيروت، : عبد األمير شمس الديف. د (16)
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كما تؤّثر الضرائب في نفسية العامؿ بالذات فتدفعو إلى الرغبة في العمؿ، وىذا يؤثر في اإلنتاج، 
ويرى بعض الباحثيف أّف الضرائب تقمؿ مف رغبة المكّمؼ بالعمؿ ألّنو سوؼ يسعى إلى مزيد مف 

الفراغ، بينما يرى آخروف أّف الضرائب ستؤدي إلى تحفيز المكّمفيف عمى زيادة إنتاجيـ، وذلؾ لزيادة 
 .(17)دخميـ والحفاظ عمى مستوى معيشتيـ التي كانوا عمييا قبؿ فرض الضريبة

 يؤدي فرض الضرائب في جميع األحواؿ إلى رفع نفقات اإلنتاج، :أثرها في نفقات اإلنتاج- 2ً
ـّ التعامؿ  غير أّنو يجب إظيار الجيات التي تتحمؿ عبء الضريبة، وذلؾ مف خالؿ األسواؽ التي يت
مف خالليا، ففي حالة المنافسة الكاممة فإّف عبء الضريبة يقع عمى عاتؽ المنتج، وبالتالي سيؤدي 
إلى انخفاض أرباح المنتج، أّما إذا زادت الضريبة عمى حجـ األرباح، فإّف ذلؾ سيؤدي إلى انسحاب 

 .المنتجيف، مما يعني ارتفاع نفقات اإلنتاج ونقص عرض السمعة
أما في حاؿ المنافسة االحتكارية فإّف فرض الضريبة سيؤدي إلى جعؿ المنتج يعكس ىذه الضريبة 

عمى سعر المنتج، ولكّف ىذا النقؿ لمعبء الضريبي ال يمكف أف يكوف بشكؿ دائـ كامؿ الضريبة، 
كونو يرتبط بمرونة الطمب فإذا كانت السمعة مرنة بطمبيا فإّف رفع السعر سيؤدي إلى انخفاض 

 .الطمب، ويتبع ذلؾ انخفاض في عرض ىذه السمعة
أما في مرحمة االحتكار، فإّف المحتكر ىو الذي يتحمؿ الضريبة، وذلؾ لتحديد المسبؽ لكمية 

 .(18)اإلنتاج، والتي ستحقؽ لو أرباحًا طائمًة ومدروسًة مسبقاً 
 تؤثر األدوات المالية في إعادة توزيع الدخؿ القومي، :أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل- 3ً

، وىي تباشر ىذا التأثير سواء (بخاصة الضرائب)وىذه األدوات ىي النفقات العامة واإليرادات العامة 
بإجراء التعديالت عمى الدخوؿ النقدية أـ عمى الدخوؿ العينية أـ عمى أثماف السمع والمنتجات، أي في 

 .القوة الشرائية لمنقود
 إّف الدخؿ اإلجمالي لمفرد يتألؼ مف سعر وحدات اإلنتاج وعدد :التأثير في الدخول اإلجمالية- أ
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ىذه الوحدات، فأّي تدخؿ لمدولة سوؼ يؤدي لتغيير سعر الوحدة لممنتج، وىذا ما يؤدي إلى إعادة 
 .توزيع الدخؿ القومي وفقًا لمشكؿ المطموب

 تتدخؿ السمطة العامة بوساطة الضرائب ما بيف استحقاؽ الدخؿ :التأثير في الدخول الصافية- ب
اإلجمالي لمفرد، وما يقبضو فعاًل كدخؿ متاح، فالضرائب بخاصة ضرائب الدخؿ المباشرة بمعدالتيا 

 .التصاعدية تساعد عمى إعادة توزيع الدخؿ فتتناوؿ اقتطاعات مختمفة تزداد بزيادة الدخؿ
وكذلؾ قد يكوف اختالؼ معدالتيا باختالؼ مصادر الدخؿ أو باختالؼ المناطؽ الجغرافية التابع 

 .ليا المكّمؼ
 مف خالؿ دراسةتحقيقية لمييكؿ القائـ لتوزيع الدخؿ والييكؿ :التأثير في الدخول الحقيقية- ج

المراد الوصوؿ لو، يمكف تحديد الطبقات والفئات التي ُيراد رفع دخميا الحقيقي، ومف خالؿ معرفة 
السمع التي تستخدميا كؿ طبقة أو فئة، فتفرض الضرائب لمتمييز وفقًا ليدؼ إعادة التوزيع لمدخؿ 

بحيث تصؿ ىذه السمع والخدمات االستيالكية لمطبقات التي ترغب في رفع دخميا الحقيقي بأقؿ سعر 
 .(19)مف الذي تدفعو الطبقات التي ترغب في تخفيض دخوليا الحقيقية

وخالصة القوؿ إّنو بعد التنمية تتسع قاعدة النشاط االقتصادي بدرجة كبيرة، كما تتسع معيا 
ذلؾ أّف التنمية تؤدي إلى زيادة درجة التصنيع في . األوعية الضريبية القديمة أو المستحدثة منيا

االقتصاد، ومف ثـ زيادة اإلنتاجية، كما تؤدي إلى زيادة معدؿ التبادؿ التجاري، وانتشار استخداـ النقود 
في المعامالت التجارية، وزيادة عدد العامميف األجراء، واستخداـ حسابات منظمة، ومف ثـ يمكف األخذ 

الضريبة العامة )بالضرائب القيمية بداًل مف الضرائب النوعية، بخاصة الضرائب العامة عمى اإلنفاؽ 
 .(عمى المبيعات أو الضريبة عمى القيمة المضافة

ـّ تقدير الدخوؿ عمى أساس فعمي، وليس عمى أساس افتراضي أو حكمي، كما تزداد  كما أّنو يت
 .(20)أىمية اشتراكات التأمينات االجتماعية كنوع مف االدخار الجبري
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ولتحقيؽ قدر أكبر مف العدالة . وبعد تحقيؽ عممية التنمية تزداد أىمية اعتبارات العدالة االجتماعية
االجتماعية يتـّ األخذ بقدر أكبر مف الضرائب المباشرة، وبدرجة أكبر مف التصاعد في معدالت 

الضرائب، كما يتـّ األخذ بدرجة أكبر في الحسباف لمظروؼ الشخصية لممكّمؼ، وتزداد بالتالي درجة 
 .(21)تشخيص الضرائب المطبقة

 
  

                                                 

(
21

)ColhetHelsmer, Rapport Au Congre's De L'imstitut International De Finances Publiques, 

1958. 

 :تمارين
 :ما ىو التعريؼ بالتنمية الذي فيو قاسـ مشترؾ لمكثير مف التعاريؼ: اختر اإلجابة الصحيحة

   .التنمية االقتصادية عبارة عف عممية يزداد بوساطتيا الدخؿ القومي الحقيقي لمنظاـ االقتصادي .1
   .التنمية مجموعة المحاوالت التي تيدؼ إلى تغيير الييكؿ االقتصادي لممجتمع .2
   .التنمية عممية يتـ بموجبيا تحقيؽ زيادة حقيقية في الناتج القومي القتصاد معيف .3
التنمية عممية تتطمب نسؼ البنى االقتصادية المتخمفة وخمؽ بنى أكثر تطورًا تتالءـ والمعدالت المرسومة  .4

 .لمنمو
 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية السابعة

الضرائب النوعية عمى الدخل في التشريع الضريبي السوري 
( 1 وتعديالته2003لعام /24القانون )

 :الكممات المفتاحية

 ضريبة األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية - الضرائب النوعية

 :الممخص

الضريبة عمى أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية ىي الضريبة المباشرة التي تصيب 
األرباح التي يشترؾ في إنتاجيا رأس الماؿ والعمؿ معًا، وىي تتناوؿ حصيمة ىذا الجيد المشترؾ القائـ عمى 

 .الجيد البشري وطاقة رأس الماؿ

 :األهداف التعميمية

 :في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى

 .التفريؽ بيف أنواع الدخوؿ لفرض الضرائب النوعية عمييا
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 بالضرائب النوعية عمى الدخؿ، وىي كما يعّرفيا الفقو المالي 24/2003أخذ المشّرع السوري في القانوف 
الضرائب التي تفرض عمى الدخوؿ تبعًا لمصدرىا أو بمعنى آخر ىي الضرائب التي تتنوع بتنوع ))بأّنيا 

ـُ الدخؿ إلى (. (مصادر الدخؿ، ويكوف لكّؿ منيا خصائصيا المميزة ليا، وتفرض بمعزؿ عف غيرىا حيث ُيَقسَّ
أنواع مختمفة وتفرض ضريبة مستقمة عمى دخؿ أو إيراد كؿ فرع مف فروع ىذه المصادر المختمفة، فيفرؽ بيف 

ـُ بدورىا إلى عدد مف األنواع (رأس ماؿ+ عمؿ )دخوؿ العمؿ ورأس الماؿ والدخوؿ المختمطة  ، والتي تَُقسَّ
حسب تقدير المشّرع لصالحيتيا لإلخضاع مستتبعًا ذلؾ تعدد الضرائب النوعية التي تصيب إيرادات ىذه 

إلى أّف  (2)وقد تضّمف القانوف المذكور تحديدًا ليذه األنواع مف الضرائب، إذ أشارت المادة . المصادر
 :الضرائب عمى الدخؿ تشمؿ

األرباح الحقيقية، الدخؿ : "الضرائب عمى أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية- 1
 ".المقطوع

 .الضرائب عمى غير المقيميف- 2
 .الضرائب عمى الرواتب واألجور- 3
 .الضرائب عمى ريع رؤوس األمواؿ المتداولة- 4
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 مفهوم الضريبة عمى أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية
وىي . ىي الضريبة المباشرة التي تصيب األرباح التي يشترؾ في إنتاجيا رأس الماؿ والعمؿ معاً : مفيوميا

تتناوؿ حصيمة ىذا الجيد المشترؾ القائـ عمى الجيد البشري وطاقة رأس الماؿ وذلؾ دوف التوقؼ عند نسبة 
وتنقسـ إلى فئتيف مف المكّمفيف، تشمؿ األولى مكّمفي األرباح . كّؿ مف العنصريف المذكوريف في تحقيؽ الربح

، بينما تشمؿ الثانية فئة مكّمفي الدخؿ 24/2003الحقيقية حيث بيف أحكاميا الباب األوؿ مف القانوف 
 .المقطوع في الباب الثاني مف القانوف المذكور أعاله

 "فئة مكّمفي األرباح الحقيقية"
 مفهوم التكميف عمى أساس الربح الحقيقي

ـّ تقدير الربح عمى أساس الربح الحقيقي، أي أف يقدـ المكّمؼ تصريحًا يحدد فيو  إّف األصؿ أف يت
اإليرادات التي حصؿ عمييا خالؿ السنة الضريبية محؿ التكميؼ، وكذلؾ النفقات واألعباء القابمة لمتنزيؿ، 

وىذا التصريح عف الربح يجب أف يكوف . وبناًء عميو يتحدد الربح الصافي الذي ُتطّبؽ عميو معدالت الضريبة
لذا ألـز المشّرع ىذه الفئة بإمساؾ قيود . مستندًا إلى قيود محاسبية ومستندات تظير نتائج أرباحو الحقيقية

 .(1)محاسبية منتظمة وكاممة تظير نتائج أرباحيـ الحقيقية
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 (الضريبة عمى أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية)خصائص 

ئب (1)ؼ (2)حيث تتضمف وفقًا لممادة : ضريبة مركبة ومتعددة- 1ً  :تنظيمًا ألكثر مف نوع مف الضرا
وىذه األرباح تنتج عف تفاعؿ عنصري العمؿ : الضريبة عمى أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية- أ

 .ورأس الماؿ معاً 
ـ : الضريبة عمى أرباح الميف والحرؼ غير التجارية- ب ف اسُتخد لعمؿ أساسًا، وا  ا وىذه تنتج عف عنصر 

 .عنصر رأس الماؿ مع العمؿ فإّف دوره يكوف ثانوّيًا في تحقيؽ األرباح
وىي العمميات والصفقات التجارية العارضة التي يقوـ بيا الممارس لمينة ما : األرباح العارضة- جػ

والخاضع لضريبة الدخؿ عمى األرباح الحقيقية، إذ تضاؼ أرباح العممية التجارية العارضة إلى نتائج مينتو 
األساسية، بحيث تخضع أرباح تمؾ العممية لمضريبة عمى األرباح الحقيقية عمى أف ال تكوف ىذه األرباح 

 .خاضعة لضريبة دخؿ أخرى وال لضريبة ريع العقارات والعرصات
 .مصادر الدخؿ األخرى غير الخاضعة لضريبة دخؿ وال لضريبة ريع العقارات والعرصات- د
المكّمؼ وظروفو عند تقرير والتي تعني مراعاة شخصية : تتوافر فييا الخاصية الشخصية لمضريبة- 2ً

وقد عمد .  أو طريقة الحساب أو خصـ بعض التكاليؼالضريبة، سواء مف حيث السعر أو اإلعفاء الضريبي
لدخؿ الصافي الذي تُفرض  ا الدخؿ اإلجمالي وصواًل لتحديد  المشّرع السوري إلى تحديد األعباء التي تنزؿ مف 

 .( ؼ أ و ب7ـ)عميو الضريبة 
و قد يترّتب عمى ذلؾ : ضريبة القانوف العاـ- 3ً لضرائب النوعية فإّن ا ـ  المشّرع السوري قد أخذ بنظا بما أّف 

مشكمة خطيرة تتعمؽ بالدخوؿ المتولدة عف أنشطة اقتصادية جديدة، فيؿ تترؾ ىذه الدخوؿ دوف الخضوع ألّي 
لضرائب النوعية، ويختار إحدى ىذه الضرائب، . تنظيـ ضريبي؟ ا المشّرع عادًة في ظؿ  في ىذه الحالة يتدخؿ 

 ،"ضريبة القانون العام"وُيخضع ليا ىذه األنشطة التي ال تخضع ألّي ضريبة أخرى، وىي ما ُيطمؽ عمييا 
وبالتالي يحقؽ المشّرع . أي نّص ضريبي قانوني يعـّ ويسري عمى أّي دخؿ غير خاضع لضريبة خاصة بو

دة "ال ضريبة إال بقانونأي "مبدأ قانونية الضريبة  مف الدستور السوري / 81/، ومصدره الدستوري نّص الما
 .((ال يجوز إحداث ضريبة أو تعديميا أو إلغاؤىا إال بقانوف))

ومصادر الدخؿ األخرى غير الخاضعة لضريبة دخؿ أخرى وال لضريبة ريع "لقد عّد البعض أّف عبارة 
الواردة في الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية ىي المستند إلى " العقارات والعرصات

باعتبار أّنيا تشمؿ في فرضيا الدخوؿ غير الخاضعة لضريبة دخؿ أخرى ـ   .القوؿ بأّنيا ضريبة القانوف العا
ـ ألّنيا تتعمؽ  دة بصيغتيا الحالية ال يمكف اعتبارىا ضريبة القانوف العا ولكني أرى خالؼ ذلؾ، فيذه الما

ـ أف  ألصؿ بضريبة القانوف العا ا لحقيقية، وال تشمؿ غيرىـ، في حيف أّف  ا بمصادر الدخؿ األخرى لفئة األرباح 

ـ غير خاضع لضريبة أخرى ومف أّي شخص، وال يشترط أف يكوف  تشمؿ أّي ربح ميما كاف مصدره ما دا
 .مف فئة مكّمفي الربح الحقيقي
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 شروط الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية
 :الشروط الموضوعية العامة لمخضوع لها- أوالً 
 .تحقيؽ الربح- 1
أي أف يزاوليا عمى سبيؿ االعتياد واالحتراؼ، واالعتياد يقضي التكرار، : ممارسة المينة واالحتراؼ- 2

 .واالحتراؼ يعني أف يكوف ىذا العمؿ ىو مصدر رزقو وكسبو
 .أي تحقيؽ األرباح: نّية الكسب- 3
أي أف يكوف غرض المكّمؼ الحصوؿ مف مزاولة : ممارسة المينة عمى سبيؿ االستقالؿ ال التبعية- 4

المينة عمى الربح لنفسو، وليس لحساب غيره، حيث يكوف في ىذه الحالة في وضع تبعية، ويخضع لمضريبة 
 .عمى الرواتب واألجور، وليس لمضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية

 :الشروط الزمانية-  انياً 
 :مبدأ سنوية الضريبة- أ

كثيرة ىي النصوص التي تشير صراحًة وداللًة إلى أّف المشّرع اختار مّدة السنة كسنة ضريبة مثؿ -  ً 1
 1تطرح الضريبة عمى أساس الربح الصافي المتحقؽ خالؿ سنة األعماؿ، وتحسب السنة مف "ؼ أ /5/المادة 

 ". كانوف األوؿ31كانوف الثاني إلى 
إّف األرباح التي تُتخذ وعاًء لمضريبة ىي األرباح التي تتحقؽ خالؿ سنة األعماؿ، والتي حدد المشّرع 

وعميو فال يكفي أف يحقؽ المكّمؼ ".  كانوف األوؿ31كانوف الثاني وحتى / 1مف "بدايتيا ونيايتيا كقاعدة 
ربحًا مف عممية أو صفقة حتى تسري عميو الضريبة، بؿ يجب معرفة نتيجة األعماؿ التجارية كافة في نياية 

 حيث است ناء يتعمق ببداية السنة،السنة المالية، وما إذا كاف قد حقؽ ربحًا أـ ال، إال أّنو يوجد ليذه القاعدة 
كانوف الثاني إذا كانت طبيعة عمؿ المنشأة / 1/ غير التكميفيمكف بقرار مف وزير المالية اعتبار بدء سنة 

 .أو المكّمؼ تبرر ذلؾ
إّف اإليرادات التي تخضع لمضريبة ىي المتحققة خالؿ السنة السابقة عمى التكميؼ، أي سنة -  ً 2

: مثاؿ. التي يكمؼ المكّمؼ عف أرباحيا بالضريبةاألعماؿ، وىي التي تسبؽ سنة التكميؼ، ولكّنيا ىي السنة 
 .2007بالضريبة عف نتائج سنة أعماؿ " سنة التكميؼ "2008" - سنة األعماؿ "2007
وفحواىا، أّف كّؿ استقالل السنوات الضريبية، يتضمف مبدأ سنوية الضريبة مبدًأ آخر وىو مبدأ -  ً 3

سنة مالية لممنشأة التي تخضع لمضريبة ُتَعّد وحدة قائمة بذاتيا ومستقمة عف السنوات المالية األخرى، فكّؿ 
سنة تقدر أرباحيا عمى حدة، وتفرض الضريبة عمييا، وال صمة مطمقًا بيف أرباح سنة معينة وأرباح سنة أخرى 

سابقة عمييا أو الحقة ليا، فال يجوز خصـ التزامات سنة مالية معينة أو نفقاتيا مف سنة مالية الحقة أو 
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 .إضافة إيرادات مف سنة سابقة عمى سنة الحقة، فكّؿ سنة تتحمؿ بالتزاماتيا وحقوقيا
 ".ترحيل الخسائر: "االست ناءات عمى مبدأ استقالل السنوات الضريبية- ب

 المتتالية، واألساس تضامن السنوات الماليةيتعارض ىذا المبدأ أي استقالؿ السنوات الضريبية مع مبدأ 
وُيَعّد كّؿ مشروع . في المبدأ األخير أف يستمد عناصره مف المفيـو االقتصادي لممشاريع الصناعية والتجارية

عبارة عف وحدة تمد وتنمو وتغنى، وال يمكف أف تعّبر محاسبتيا السنوية أو الضريبة السنوية التي تدفعيا إال 
عف صورة آنية لوضعيا في تمؾ المحظة بما فييا مف ربح وخسارة، األمر الذي يضطرنا إذا أردنا أف نعرؼ 

الوضع الحقيقي لممشروع، أي فيما إذا كاف في وضع رابح أو خاسر أف ننتظر اليـو الذي ينتيي فيو المشروع 
 .نيائّيًا عند التصفية

تطرح الضريبة عمى أساس الربح الصافي المتحقؽ عف السنة السابقة "إّف المشّرع قد تمّسؾ بمبدأ السنوية 
إال أّنو اضطر أال يتجاىؿ كمّيًا أّف حياة كّؿ مشروع تمثؿ وحدة متماسكة في الزمف ال يمكف .." لمتكميؼ

تجزئتيا إلى أجزاء، وجعؿ كؿ جزء يستقؿ استقالاًل تاّمًا عف األجزاء األخرى، فأقّر مبدأ قبوؿ تنزيؿ الخسائر 
 .التي تقع في سنة مف السنوات مف األرباح التي يحققيا المشروع في السنوات التالية

 :شروط الترحيل- أوالً 
 فالمكّمؼ ال يستطيع المطالبة بنقؿ العجز ما لـ يكف باستطاعتو :أن يكون لممنشأة قيودًا نظامية- 1

وبالتالي فإذا وقع العجز في . إثبات وجود ىذا العجز ومقداره عف طريؽ إبراز قيود نظامية ليا قوة اإلثبات
 .سنٍة كاف المكّمؼ ال يمسؾ فييا دفاتر محاسبية كاممة ومنتظمة ال ُيَعّد العجز عبئًا يدّور إلى السنوات التالية

هل يحرم من ال يمسك الحسابات من ترحيل الخسارة إذا استطاع إ باتها بوسائل أخرى غير القيود ولكف 
 القضاء المصري رفض قصر الحّؽ بالترحيؿ عمى مف لديو قيود نظامية فقط، واتجيت أحكامو .النظامية؟

إلى أّف ترحيؿ الخسارة ليس منحة يقررىا القانوف لمف يقوموف بما يفرضو عمييـ قانوف التجارة مف مسؾ 
..." إذا وقع عجز في إحدى السنوات يمكف اعتبارىا عبئًا عمى السنة التالية "(12)الدفاتر، إذ إّف نّص المادة 

يعتبر خسارة سنة مف مصروفات السنوات التالية، ويكوف مدار البحث ىو ثبوت الخسارة بالطرؽ نفسيا التي 
، ولـ يقؿ أحد بأّف المصروفات ال ُتحسب لممكّمؼ إذا لـ تكف عنده دفاتر "النفقات"تثبت بيا المصروفات 

 .منتظمة
لذلؾ يؤيد كثير مف الُكتَّاب إمكاف ترحيؿ الخسارة في حاؿ عدـ انتظاـ الحسابات إذا قاـ الدليؿ الكافي 

 .مثالً " حريؽ كبير في المحؿ التجاري"عمى وقوع الخسارة 
 :(مالكها)دون  (المنشأة)أن يكون العجز عمى عاتق - 2

أي إّف العجز يترتب عف نشاط المنشأة، ويصيب مااًل ممموكًا لممنشأة، وليس ألحد األفراد المؤسسيف ليا، 
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إصابة سيارتو )وعميو فإّف الخسائر التي تصيب الماؿ الخاص لممكّمؼ ال تدخؿ ضمف رخصة التنزيؿ 
، فيجب الفصؿ بيف أمواؿ المنشأة واألمواؿ الخاصة بالمساىميف والمستثمريف، وعميو فإّف المنشأة (...الخاصة

ّنما ىي بسبب عالقات  ال تتحمؿ مبالغ التزامات يدفعيا إلى الدائف نتيجة كفالة ال عالقة لعمؿ المنشأة بيا، وا 
 .ودية بيف مدير المنشأة والَمديف

وحدة ) أي ال ينزؿ العجز إال مف أرباح المشروع ذاتو، ومف المستثمر ذاتو :وحدة المنشأة- 3
 .(المستثمر

أو مف طبيعة مينتو أف ال يحّؽ لممكّمؼ الذي يبدؿ مف طبيعة مشروعيأو شكمو، : وحدة المشروع-  ً 1
ينزؿ مف األرباح التي يحققيا في مشروعو الجديد أو مف نتائج عممياتو في مينتو الجديدة العجز الذي وقع 

 .في المشروع أو المينة التي كاف يمارسيا سابقاً 
كذلؾ فإّف تبديؿ شكؿ المشروع السابؽ يحوؿ دوف تدوير الخسائر، وعمى ىذا ال يجوز قبوُؿ تدويِر عجٍز 

لمشروع اندمج مع غيره، أو بّدؿ في شكمو، وكاف مف شأف ىذا االندماج أو التبديؿ أف يؤدي إلى زواؿ 
نشاء مشروع جديد يتمتع بشخصية اعتبارية متميزة عف الشخصية السابقة  .الشخصية الحقوقية وا 

ال يستطيع المكّمؼ الذي ينتقؿ إليو المشروع بالتنازؿ، أو بالوراثة، أو بأي شكؿ : وحدة المستثمر-  ً 2
مف أشكاؿ االنتقاؿ، أف يطالب بتنزيؿ العجز الواقع قبؿ انتقاؿ المشروع إليو مف األرباح التي حققيا بعد 

االنتقاؿ؛ وذلؾ بسبب تبدؿ شخصية المكّمؼ القائـ بالتدوير في حالة انتقاؿ المشروع بالتنازؿ أو البيع، وعمى 
 .شخصية مغايرة لشخصية المورِّث- في حالة انتقاؿ المشروع إلييـ باإلرث-اعتبار الورثة 

أال يكوف ىذا العجز قد استنزؿ مف رأسماؿ المنشأة، وذلؾ عف طريؽ تخفيض رأس ماؿ المنشأة -  ً 3
وعمة ىذا الشرط ىو أف تخفيض رأس الماؿ لمقضاء عمى الخسارة ال يظير في . بما يوازي مبمغ الخسارة

 .حسابات الشركة ضمف بند الخسائر
 :المدى الزمني لترحيل الخسائر-  انياً 

 فإّنو يمكف اعتبار العجز الذي يقع في إحدى السنيف عبئًا عمى 24/2003مف القانوف / 12/وفقًا لممادة 
السنة التالية وتنزيمو مف الربح المتحقؽ خالليا، فإذا لـ يكِؼ لتغطية العجز بكاممو يطرح عمى السنة الثانية 

 .التي تمي وقوع العجز، وىكذا حتى السنة الخامسة التي تمي سنة وقوع العجز
 :مثاؿ

 :1999 ألؼ ليرة سورية سنة 500حققت منشأة عجزًا قدره 

األرباح الخاضعة  رصيد العجز العجز األرباح السنة
 لمضريبة
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 - -  ألؼ500 - 1999      
(1  )2000 70.000  430.000 - 
(2  )2001 230.000  200.000 - 
(3  )2002 50.000  150.000 - 
(4 )2003 25.000  125.000 - 
(5  )2004 115.000  10.000 - 
(6 )2005 100.000  - 100.000 

 ُيَعّد الباب األوؿ المتعمؽ بالضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية وغير :الشروط الشخصية-  ال اً 
التجارية مف أكثر األبواب التي أدخمت عميو التعديالت، وخصوصًا المادة الثانية منو والمتعمقة بالخاضعيف 

 .لمضريبة عمى األرباح الحقيقية
إّف فئة مكّمفي األرباح الحقيقية تتميز باتساع نشاط أعماؿ أصحابيا وتنوع نشاطاتيـ االقتصادية، وكذلؾ 
بوفرة الحصيمة الضريبية المتأتية منيـ، لذا كانت ىذه الفئة مركز اىتماـ المشّرع وصانع السياسة الضريبية 

ومف . باعتبار أّف ضريبة ىذه الفئة ومعدالتيا مف المؤشرات الميمة عمى األخذ بعناصر اإلصالح الضريبي
 .52/2006 و51، وكذلؾ المراسيـ 41/2005أىـ التعديالت التي طالت ىذه الفئة ما تضمنو القانوف 

يمكف القوؿ إّف معيار مف يدخؿ في فئة مكّمفي األرباح الحقيقية، أو مكّمفي الدخؿ المقطوع غير واضح 
بدليؿ أّف المشّرع أتاح لوزير المالية إمكانيةإخراج بعض الميف أو المكّمفيف مف فئة مكّمفي الدخؿ المقطوع إلى 

دوف تحديد لضوابط معينة في عممية اإلدخاؿ كطبيعة المنشأة أو  (2)مف المادة  (ح)ؼ . األرباح الحقيقية
وعمى الرغـ مف ذلؾ فإّف استقراء أنواع المكّمفيف قد يعطي . اتساع نشاط المكّمؼ أو غير ذلؾ مف الشروط

َـّ بناًء عمييا اعتبارىـ مف مكّمفي الربح الحقيقي  .بعض المؤشرات عمى األساس التي ت
 :أسس اعتبارهم من مكّمفي الربح الحقيقي- أ
اتساع أعماؿ ىؤالء المكّمفيف مف حيث فاعميتيـ الصناعية والتجارية وغير التجارية أو مف حيث - 1

 .ارتفاع أرباحيـ السنوية
قدرة ىؤالء المكّمفيف عمى مسؾ القيود المحاسبية النظامية، وىو ما جعمو المشّرع واجبًا عمييـ بموجب - 2
إّف عدد مكّمفي . (2)مع ضرورة أف تكوف البيانات عف األرباح السنوية معتمدة مف محاسب قانوني (17)المادة 

مكّمفًا مع مالحظة  (37) ىو 51/2006الدخؿ الحقيقي حتى آخر تعديؿ بموجب المرسوـ التشريعي رقـ 
                                                 

 القاضي باستثناء بعض المكّمفيف باألرباح الحقيقية مف تقديـ بيانات باألرباح 51/2006مف المرسـو  (9)انظر المادة  (2)
 .السنوية معتمدة مف محاسب قانوني مجاز أصوالً 

102 



الذي أخرج عددًا مف المكّمفيف مف ىذه الفئة إلى فئة مكّمفي الدخؿ  (41/2005كالقانوف )التعديالت السابقة 
 .المقطوع

فئة مكّمفي - األشخاص الخاضعون لمضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية - ب
 :الربح الحقيقي

 .مؤسسات القطاع العاـ وشركاتو ومنشآتو عمى اختالؼ أنواعيا- 1
عادة التأميف ومؤسسات - 2 المؤسسات المالية بما فييا المصارؼ وأعماؿ الصرافة وشركات التأميف وا 

 .التوفير
الشركات المساىمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ميما يكف نوعيا وغايتيا باستثناء الشركات - 3

التي ينحصر نشاطيا بالجامعات والمدارس والمعاىد الخاصة بمراحميا كافة ورياض األطفاؿ، حيث تخضع 
 .2005لعاـ / 41/مف القانوف رقـ / 8/لمضريبة عمى الدخؿ المقطوع بموجب التعديؿ الوارد في المادة 

وال تشمؿ الضريبة أرباح الشركات المساىمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الناتجة عف فعاليات 
 .(3)تمارسيا ىذه الشركات، وىي معفاة بنصوص خاصة كاألعماؿ الزراعية وغيرىا

المنشآت التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجميورية العربية السورية، والمنشآت التجارية - 4
 .والصناعية التي تنتسب إلييا مؤسسات كائنة خارج الجميورية العربية السورية

المنشآت التجارية والصناعية التي ليا فرع عمى األقؿ في غير الوحدة اإلدارية التي تعمؿ فييا، - 5
فالمكّمؼ الذي يوجد لمنشآتو مركز رئيسي . وُيقصد بالوحدة اإلدارية المحافظة الواحدة، وكذلؾ المنطقة الواحدة

في مركز المحافظة، ولو فرع في إحدى المناطؽ التابعة لممحافظة أو لغيرىا مف المحافظات ُيَعدُّ مشمواًل بيذه 
الفقرة، وكذلؾ المكّمؼ الذي لو مركز رئيسي في إحدى المناطؽ وفرع في منطقة أخرى سواء أكانت تابعة 

 .(4)لممحافظة ذاتيا أو لغيرىا ُيَعّد مشمواًل بحكـ ىذه الفقرة
تجار االستيراد والتصدير وتجار الجممة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العادييف، وُيَعّد تاجر نصؼ - 6

 .الجممة كتاجر الجممة إذا كاف مبيع الجممة ىو األغمب عمى فعاليتو
. ُيقصد بتجار االستيراد، التجار الذيف يشتروف السمع مف األسواؽ األجنبية، ويبيعونيا في األسواؽ المحمية
. وُيقصد بتجار التصدير، التجار الذيف يشتروف السمع مف األسواؽ المحمية، ويبيعونيا في األسواؽ األجنبية

وُيقصد بتجار الجممة التجار الذيف يمارسوف صفقات الجممة، بحيث يبيع إلى غيره مف التجار، وُيقصد بتاجر 
وحوؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا البند نبيف . نصؼ الجممة التاجر الذي يمارس صفقات الجممة وصفقات المفرؽ معاً 
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 :(5)ما يمي
إّف تجار االستيراد والتصدير المذكوريف في ىذا البند ىـ التجار الذيف يقوموف بأعماؿ التصدير - 1

واالستيراد، أّما الباعة بالمفرؽ والذيف يتعاطوف مع عمميـ االستيراد والتصدير فال يمكف عّدىـ مف ىذه الزمرة 
 .إال إذا كانت أعماؿ التصدير واالستيراد ىي الغالبة عمى أعماليـ

فأكثر يخضع لزمرة مكّمفي الربح %/ 50/إذا غمبت عميو فعالية الجممة بنسبة : تاجر نصؼ الجممة- 2
ذا غابت فعالية البيع بالمفرؽ ُيَعّد خاضعًا لزمرة مكّمفي الدخؿ المقطوع  .الحقيقي، وا 

الوكيؿ بالعمولة ىو مف يتوسط في إبراـ صفقات تجارية أو غيرىا لقاء عمولة، فيو يقـو بيا باسمو - 3
الخاص، ولكف نيابة عف الموّكؿ ولحسابو، فيو يخضع لمضريبة عمى الدخؿ الحقيقي، بينما السمسار 

الذي يتوسط بيف طرفيف بيدؼ إجراء صفقة ما، وتقتصر ميمتو عمى التقريب بيف البائع والمشتري  (الدالؿ)
 .وتسييؿ انعقاد العقد، فيو يخضع لضريبة الدخؿ المقطوع

 .وكالء المعامؿ الوطنية واألجنبية والوكاالت الممثمة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية- 7
تمجأ بعض المعامؿ أو المصانع إلى االتفاؽ مع بعض األشخاص لمقياـ بميمة تصريؼ منتجاتيـ في 

 .مناطؽ معينة، ويكوف ىؤالء األشخاص وكالء لممعامؿ المذكورة
كما ُيقصد بوكيؿ المعمؿ األجنبي الشخص الذي يبيع سمع معمؿ أجنبي معّيف، كوكالء بيع السيارات 

أّما الوكاالت الممثمة لمنشآت أجنبية فيي الوكاالت التي تبيع وتشتري لصالح تاجر أو . واألدوات الكيربائية
 .مصنع أجنبي

 :تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعماؿ التعيدات- 8
ُيقصد بيا تنفيذ األعماؿ واألشغاؿ أو تقديـ الخدمات أو اليد العاممة أو توريد : أعماؿ التعيدات-  ً 1

 .المواد، سواء أكانت لجيات عامة أـ مشتركة أـ تعاونية أـ خاصة
 :تجارة العقارات-  ً 2

ىو كّؿ شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ مف أعماؿ شراء : المقصود بممارس مينة االتجار بالعقارات
العقارات أو بنائيا وبيعيا، أو شرائيا أو بيعيا لحسابو لغاية تحقيؽ الربح مينة معتادة لو أو اكتسب مف تكرار 

 .ممارسة ىذه األعماؿ طبيعة التاجر
 :وبالتالي فيناؾ شروط لمخضوع لمضريبة تنطوي عمى ما يمي

ـّ الصفقة مف قبؿ ممارس لمينة االتجار بالعقارات- 1  .أف تت
 .أف يتخذ الممارس مف أعماؿ شراء العقارات وبنائيا وبيعيا لحسابو مينة معتادة لو- 2
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ـّ الشراء والبيع لغاية تحقيؽ الربح- 3  .أف يت
 .أف يكوف الممارس قد اكتسب مف تكرار الممارسة طبيعة التاجر- 4

ليذا فإّف عدـ توافر أّي شرط مف الشروط األربعة السابقة يعني عدـ الخضوع لمضريبة عمى دخؿ أرباح 
 .بيع العقارات، كأف تكوف الصفقة قد تّمت مف قبؿ شخص عادي ال يمتيف مينة االتجار بالعقارات

مف القانوف / 21/إّف ىذه المادة تتحدث عف تجارة العقارات، وتفصؿ الشروط التعميمات التنفيذية لممادة 
 .2003 لعاـ 24

 :الضريبة عمى البيوع العقارية- 
 إلى ضريبة أخرى ىي الضريبة عمى البيوع العقارية تُفرض عمى التصرفات 24/2003أشار القانوف 

، وتُتخذ كأساس في طرح (..عمميات التنازؿ والتصرفات األخرى عمى العقارات ميما كاف نوعيا)العقارية 
الضريبة القيمة المالية القطعية لمعقار المدونة في دفاتر السجؿ المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساسًا 

 .في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات
مف القيمة المالية القطعية لدى الدوائر المالية، وىذه الضريبة أي الضريبة %" 5"وتُفرض بسعر نسبي 
 .41/2005تّم تعديمها بموجب القانون عمى التصرفات العقارية 

 عمى أّنو استثناًء مف األحكاـ الناظمة لضريبة دخؿ 2005 لعاـ 41نّصت المادة األولى مف القانوف 
 ُيكّمؼ األشخاص الطبيعيوف 24/2003أرباح تجارة العقارات المنصوص عمييا بالقانوف "األرباح الحقيقية 

 السوريوف، ومف في حكميـ وغير السورييف بتسديد ضريبة دخؿ عمى البيوع الَعقارية ميما كانت فواالعتباريو
ويمكننا أف نبدي بعض المالحظات عمى ما ورد في ىذا القانوف، أّما أحكامو التفصيمية ". صفة الَعقار المباع

 .فال مجاؿ لعرضيا في ىذه العرض الموجز
 :المالحظات- آ
عمى التصرفات العقارية وليست عمى األرباح الناجمة )إّف ىذه الضريبة ُتَعّد ضريبة عمى رأس الماؿ - 1
، ومف ثـ فيي تخرج عف نطاؽ الضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية التي ىي ضرائب عمى (عنيا

الدخؿ، وقد كاف يحسف بالمشّرع تنظيميا في قانوف منفصؿ إال أّنو نظرًا الرتباط ىذه الضريبة بالضريبة عمى 
 (.41 والقانوف 24ؼ ب قانوف / 21المادة )تجارة العقارات، فقد نظميا المشّرع ضمف ضرائب الدخؿ 

يفسر كونيا استثناًء مف الضريبة عمى دخؿ األرباح الحقيقية أّنيا ضريبة عمى رأس الماؿ، أي عمى - 2
وكذلؾ أّنيا استثناء مف المعدالت التي تُفرض بيا الضريبة عمى األرباح التجارية . التصرؼ العقاري نفسو

 .حيث تُفرض بأسعار خاصة بيا تختمؼ عف تمؾ المعدالت (24/2003 مف القانوف 16المادة )والصناعية 
، فيذه الضريبة 24/2003 لـ يفعؿ سوى إعادة تنظيـ شيء قائـ في القانوف 41/2005إّف القانوف - 3
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وكونيا استثناًء مف الضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية حقيقة قائمة، لـ . (22، 21المادة )موجودة فيو 
 كاف موفقًا 41/2005 في الصياغة بإظيارىا كاستثناء، بينما في القانوف 24/2003يوفؽ المشّرع في القانوف 
 .مف حيث اعتبارىا استثناء

 مف القانوف 45مف المادة " د"، والفقرة 22، 21 المواد 41/2005ألغى المشّرع في القانوف - 4
التي تتحدث عف تاجر الَعقارات باعتبار أّف  (21أ مف المادة )، وكاف األولى بو أال يمغي الفقرة 24/2003

ممارس ىذه المينة ما زاؿ خاضعًا لمتكّميؼ بالضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية إال إذا كاف قصد 
بقاء اعتبار الشخص تاجرًا لمَعقارات مف عدمو، استنادًا لمشروط العامة  المشّرع مف ذلؾ عدـ التكرار وا 

 .الموضوعية العتبار أّي شخص صاحب مينة وخضوعو لمضريبة عمى األرباح التجارية
والتي تنّص عمى اعتبار ىذه الضريبة مف / 21/مف المادة / ىػ/كاف األولى بالمشّرع عدـ إلغاء الفقرة - 5

األعباء المقبوؿ تنزيميا في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع لمضريبة بالنسبة لممكّمفيف الخاضعيف 
 : وفي ىذا اإلطار نفّرؽ بيف أمريف. لضريبة الدخؿ مف ممارستيـ لتجارة الَعقارات

إذا كاف البائع مف غير ممارسي مينة تجارة العقارات فينا يدفع الضريبة المحددة عمى التصرفات - أ
 .العقارية
 مف القانوف 21حسب الفقرة ىػ مف المادة : إذا كاف البائع مف ممارسي مينة االتجار بالعقارات- ب

، 21مف المادة / ب/اعتبرت ىذه الفقرة الضريبة التي تسدد عف عقار ما استنادًا ألحكاـ الفقرة . 24/2003
منيا مف األعباء المقبوؿ / آ/وتخضع واقعة البيع لضريبة دخؿ أرباح تجارة الَعقارات استنادًا ألحكاـ الفقرة 

 .تنزيميا في معرض تحديد الربح الصافي
ولكف يمكف الوصوؿ إلى النتيجة ذاتيا . ، ولعؿ إبقاءىا كاف أفضؿ41/2005وىذه الفقرة ُألغيت بالقانوف 

استنادًا لمقواعد العامة في تنزيؿ األعباء، مف حيث اعتبار ىذه " وىي اعتبارىا مف األعباء القابمة لمتنزيؿ"
الضريبة تكميفًا الزمًا لمحصوؿ عمى الدخؿ، ويجب أف ُيستنزؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى الربح الصافي الذي 

والشّؾ في أّف إلغاء المشّرع ليذه المادة يجعمنا . يخضع لمضريبة، وتفاديًا لموقوع في حالة االزدواج الضريبي
 :أماـ االحتماالت التالية

إّف المشّرع بإلغائيا أراد تحميميا كذلؾ لمبائع، وىذا ازدواج ضريبي اقتصادي مقصود : االحتماؿ األوؿ- 
 .قد يسعى إليو المشّرع لزيادة موارد الخزينة

 .إمكانية االستنزاؿ مف تكاليؼ الدخؿ استنادًا لمقواعد العامة كما أشرنا سابقاً : االحتماؿ الثاني- 
أف يكوف تحمُّؿ البائع لمضريبة صورّيًا حيث يقوـ المشتري بدفعيا، فال ينبغي استنزاؿ : االحتماؿ الثالث- 

 .تكاليؼ وىمية مف إجمالي أرباح تاجر العقارات
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 :اإلعفاءات من الضريبة عمى البيوع العقارية- ب
لـ . ومنيا عمميات نزع الممكية واالستيالء لممنفعة العامة أو لمتحسيف العقاري: التصرفات الالإرادية- 1

يعتبر المشّرع التصرفات الالإرادية مف قبيؿ تصرفات نزع الممكية، أو االستيالء لممنفعة العامة، أو التحسيف، 
خاضعًة ليذه الضريبة حتى ولو حصؿ صاحب الَعقار في مقابميا عمى تعويضات؛ ألّنيا غالبًا ما تكوف أقؿ 

 .مف القيمة الفعمية لمَعقار
وقد ذىبت الجمعية العمومية لمفتوى في مصر إلى أّف نزع ممكية العقار لممنفعة العامة إذ يتـّ جبرًا عف 

وبالتالي ال يخضع - باعتبار أّنو المعوؿ عميو-تصرؼ إرادي المالؾ ودوف اعتداد بإرادتو، فإّنو ال ينطوي عمى 
 . العقاريةلضريبة التصرفات

تصرفات افترض المشّرع أّنيا تكوف بال عوض، وىي حالة العارية، ولكف ضمف نطاؽ أشخاص - 2
محدديف، وىي العارية بيف األصوؿ والفروع واألزواج فقط، وما عداىا يخضع لمتكميؼ وفقًا ألحكاـ ىذا 

 .القانوف
 .البيوع التي تقـو بيا الجيات العامة، وكذلؾ الجمعيات الخيرية- 3
 .بيوع البعثات الدبموماسية المعتمدة في سوريا شرط المعاممة بالمثؿ- 4
 :تقديـ الَعقار كحصة عينية في رأسماؿ الشركات المساىمة- 5

يعمؿ المشّرع في كثير مف الدوؿ عمى تشجيع تكويف الشركات المساىمة باعتبارىا الوحدات االقتصادية 
األكثر كفاءة في إدارة الثروة االقتصادية، لذا فإّنو أعفى الَعقار الذي يقدمو المتصرؼ مف الضريبة عمى 

التصرفات الَعقارية عندما يقدمو كحصة عينية في الشركات المساىمة، النتفاء ُشبية المضاربة أو االستفادة 
 .مف فروؽ القيمة، فاألمر يتعمؽ في الواقع بعممية استبداؿ لألصوؿ لتحقيؽ استغالؿ اقتصادي أمثؿ

 مقّدـ الحصة العينية باألسيـ التي أال يتصرفويشترط لعدـ خضوع مقّدـ الَعقار لحصة عينية لمضريبة، 
تـّ تخصيصو بيا لقاء تقديـ َعقاره خالؿ خمس السنوات التالية لعممية التخصيص، فإف تصّرؼ باألسيـ 
خالؿ خمس السنوات ُتستوفى الضريبة المترتبة عميو، وكأّنو قاـ بالتنازؿ عف الَعقار لمشركة بتاريخ تقديـ 

 .الَعقار كحصة عينية
واليدؼ مف اشتراط مدة خمس سنوات ىي القضاء عمى التيرب المشروع مف ىذه الضريبة، كما أّف 

 .المشّرع ييدؼ كذلؾ مف اختيار ىذا النوع مف الشركات تشجيع تأسيس الشركات المساىمة
 .المخمصوف الجمركيوف- 9

 .محطات بيع الوقود والمواد المشتعمة- 10
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 .بيع أدوات طبية وأجيزة عيادات ومخابر- 11
 .معامؿ صنع األدوية والمواد الكيماوية والعطورات ومستحضرات التجميؿ- 12
 .معامؿ صنع الكحوؿ- 13
المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشآت واآلالت - 14

المستخدمة فييا ألغراض العمؿ الصناعي مميوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ لمضريبة عمى ريع 
 عمى قيمة المنشأة الصناعية وآالتيا يؤدي إلى خفض القيمة أو زيادتيا تبدلوفي حاؿ ظيور أي . العقارات

 : عف مميوني ليرة سورية حسب التقدير النافذ لمضريبة عمى ريع العقارات فإننا نكوف أماـ حالتيف
إّف مف شأف : (...كبيع جزء مف المنشأة أو اآلالت)في حالة انخفاض القيمة عف مميوني ليرة سورية - دً 1

 .ذلؾ إخضاع المنشأة لزمرة الدخؿ المقطوع اعتبارًا مف السنة التالية لوقوع التبديؿ
 .تدخؿ في فئة الربح الحقيقي: في حالة تجاوز قيمة المنشأة المميوني ليرة سورية- دً 2

ـّ إخراجيا مف فئة األرباح 2005لعاـ / 41/مف القانوف / 7/وفقًا لممادة : المشافي الخاصة- 15  ت
 .الحقيقية، وأصبحت مف مكّمفي الدخؿ المقطوع

الفنادؽ مف المستوى الدَّولي والدرجات الممتازة واألولى والثانية، والمطاعـ مف المستوى الدَّولي - 16
 .والدرجات الممتازة واألولى والثانية حسب تصنيؼ وزارة السياحة

 .أفالـ دعاية وما شابييا. اإلنتاج الفني، أفالـ سينمائية، مسمسالت تمفزيونية- 17
 .موزعو اإلنتاج الفني المستورد والمحمي- 18
 .خدمات المالىي مف جميع الدرجات حسب تصنيؼ وزارة السياحة- 19
 .مستثمرو مدف المالىي ومستثمرو الفرؽ الرياضية واستعراضات السيرؾ- 20
منشآت المبيت السياحية مف المستوى الدَّولي والدرجات الممتازة واألولى والثانية وما يتبع ليا مف - 21
 ...مطاعـ
 .المكاتب السياحية- 22
 .مكاتب وشركات تدقيؽ الحسابات والمحاسبيف القانونييف- 23
 .مكاتب وشركات الدراسات المالية واالقتصادية- 24
 .المشاوروف في األمور المالية والمحاسبية- 25
 .ممارسو مينتي الخدمات البحرية وتمويف السفف والبواخر- 26
عدلت الزمرة الضريبية لمكاتب السفريات التي تستخدـ سيارات البولماف السياحية مف الربح الحقيقي - 27

 .41/2005مف القانوف / 7/إلى المقطوع بموجب المادة 
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عادة تأجير المنشآت الصناعية - 28 والحرفية والمينية  (محؿ تجاري)والتجارية  (مصنع)مينة تأجير وا 
في معرض تكميؼ ىذه المينة البّد مف بحث عقود االستثمار، وىي التي يمتـز بموجبيا . أو بعض أصوليا

مستثمر المنشأة بتسميميا إلى شخص آخر الستثمارىا لفترة محدودة مقابؿ مبمغ مقطوع سنوي أو شيري، 
ـّ تسديد أّي مبمغ لقاء حّؽ االستثمار   (الفروغ)ويمتـز مستمـ المنشأة بإعادتيا بنياية الفترة، وذلؾ دوف أف يت

 .عند التسميـ أو اإلعادة
فما ىو نوع الضرائب التي يخضع ليا صاحب المنشأة، والمستثمر الجديد ليا؟، وىؿ يمكف تكميؼ ما ينتج 

 عف ىذه العقود بالضريبة عمى األرباح الرأسمالية؟
 :صاحب المنشأة- أوالً 

يكّمؼ صاحب حّؽ استثمار المنشأة بضريبة دخؿ األرباح الحقيقية عما يحققو مف أرباح صافية، والذي 
 .يتمثؿ بالفرؽ بيف اإليراد اإلجمالي الذي يتقاضاه نتيجة عقد االستثمار وبيف ما يتكبده مف أعباء

 بأف تشمؿ اإليجار مشروطإّف خضوع عممية تأجير المحؿ التجاري لضريبة األرباح التجارية والصناعية 
واألثاث واألدوات الالزمة لتشغيؿ المحؿ، ألّف اشتماؿ اإليجار عمى األدوات واألثاث يخرج بو مف نطاؽ 

أما إذا اقتصر األمر عمى تأجير المالؾ لعقاره دوف أثاث أو . االستغالؿ العادي إلى نطاؽ المضاربة والربح
 . أدوات، فإّف كؿ ما يخضع لو المالؾ في ىذه الحالة ىو الضريبة عمى ريع العقارات

 يكّمؼ بضريبة الدخؿ بالزمرة التي يخضع ليا حسب نشاط المنشأة الذي يمارسو :المست مر الجديد-  انياً 
 .(أرباح تجارية وصناعية فئة الربح الحقيقي)... ، مصنع(مقطوع)مكتب ىندسي، )المستثمر 

 :بشرط (الفروع) ال ينتج عف ىذه العقود تكميٌؼ باألرباح الرأسمالية :األرباح الرأسمالية-  ال اً 
 .أف يكوف العقد لفترة محددة- أ

 .أال يثبت وبموجب وثيقة، دفع أّي مبمغ لقاء فروع نتيجة إبراـ العقد أو انتيائو- ب
 .تضّمف العقد التزاـ بإعادة المحؿ دوف تقاضي أّي مبمغ لقاء ذلؾ- جػ
 .أف يكوف العقد ثابت التاريخ وموثقاً - د

 مف مكّمفي الدخؿ المقطوع بعد أف 41/2005أصبحت منشآت المباقر والمداجف بموجب القانوف - 29
 . مف مكّمفي الدخؿ الحقيقي24/2003كانت وفقًا لمقانوف 

ـّ تعديؿ البند 41/2005بموجب المادة الثامنة مف القانوف - 30  2003لعاـ /24مف القانوف / 30/ ت
بحيث تبقى مكاتب الشحف الخارجي خاضعًة لضريبة الدخؿ عمى األرباح الحقيقية، أّما مكاتب شحف البضائع 

 .الداخمية فأخضعيا لضريبة الدخؿ المقطوع
 .الوحدات المينية الجامعية الرئيسية- 31
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ـّ تعديؿ زمرة الجامعات والمدارس والمعاىد الخاصة 41/2005مف القانوف / 7/بموجب المادة - 32  ت
 .لتتحوؿ مف زمرة مكّمفي األرباح الحقيقية إلى مكّمفي الدخؿ المقطوع

كّؿ مكّمؼ يقرر تكميفو بالضريبة عمى األرباح الحقيقية وفؽ األحكاـ الواردة في ىذا القانوف، وُيقصد - 33
بذلؾ ما يصدر مف قرارات مف وزير المالية بإخراج بعض المكّمفيف مف زمرة الدخؿ المقطوع إلى زمرة األرباح 

مف المادة / ب/فقد أجازت الفقرة . 24/2003مف المادة الثانية مف القانوف  (ج و د)الحقيقية وفقًا لمفقرتيف 
الثانية مف القانوف المذكور آنفًا بالسماح لممكّمفيف عمى أساس الدخؿ المقطوع أف يطمبوا إخضاعيـ لمتكميؼ 

مف المادة الثانية / ح/كما أعطت الفقرة . عمى أساس األرباح الحقيقية، وُيقبؿ طمبيـ بقرار مف وزير المالية
مف ىذا القانوف الحّؽ لوزير المالية وبقرار منو ودوف طمب مف المكّمؼ إخراج بعض الميف أو بعض المكّمفيف 

دخاليـ في عداد المكّمفيف بالضريبة عمى األرباح الحقيقية  .بالضريبة عمى الدخؿ المقطوع وا 
حيث اعتبروا مف عداد مكّمفي الربح الحقيقي بموجب : مكاتب وشركات تداوؿ األوراؽ المالية- 34

 .51/2006المرسـو 
ـّ اعتبارىـ مف - 35 ـّ اعتبار كبار المكّمفيف مف مكّمفي زمرة األرباح :كبار المكّمفينالمكّمفوف الذيف يت  ت

 .51/2006الحقيقية بموجب المرسـو 
 :(6)معايير التسجيل والحذف لكبار المكّمفين- أوالً 

ىناؾ مجموعة مف المعايير يتـّ عمى أساسيا تحديد كبار المكّمفيف، فبعض الدوؿ اعتمدت معيارًا واحدًا، 
 :وبعضيا اتجو العتماد أكثر مف معيار، وأىـ المعايير المعتمدة في تحديد كبار المكّمفيف تتمثؿ في

 .رقـ العمؿ السنوي- 1
 .الربح الصافي السنوي المحقؽ- 2
 .بعض األنشطة تحديداً - 3

وقد اتجيت سوريا العتماد أكثر مف معيار باعتبار أّف تنوع المعايير وتعددىا يحقؽ موضوعية ومنطقية 
وبناًء عميو فقد صدر قرار السيد وزير المالية . أكثر في اختيار كبار المكّمفيف مف حالة اعتماد معيار واحد

في المادة -، والمتضمف تحديد معايير التسجيؿ في قسـ كبار المكّمفيف 5/10/2006تاريخ / 2937/رقـ 
 :وفقًا لألسس التالية- األولى منو

س بموجب .ؿ/ 70.000.000/كّؿ مكّمؼ مف فئة مكّمفي األرباح الحقيقية الذي يبمغ رقـ عممو السنوي - أ
 .بيانو المقدـ لمدوائر المالية

س .ؿ/ 70.000.000/كّؿ مكّمؼ مف فئة مكّمفي ضريبة الدخؿ المقطوع يبمغ رقـ عممو السنوي - ب
                                                 

 .محمد الخضر السيد أحمد معاوف وزير المالية (6)
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 .بحسب قرار التكميؼ القطعي
س، .ؿ/ 5.000.000/كّؿ مكّمؼ مف أّي فئة مف فئات المكّمفيف بمغت أرباحو السنوية الصافية مبمغ - ج

وذلؾ بموجب بيانو الضريبي المقّدـ لمدوائر المالية أو قرار التكميؼ القطعي بالنسبة لمكّمفي ضريبة الدخؿ 
 .المقطوع

 :المؤسسات التي تمارس األنشطة االقتصادية التالية- د
 .المصارؼ- 
عادة التأميف-   .شركات التأميف وا 
 .الشركات المساىمة ميما كاف نوع نشاطيا- 
 .يجوز لمدوائر المالية والعتبارات أخرى اقتراح اعتبار بعض المكّمفيف مف عداد قسـ كبار المكّمفيف- ىػ

 :كما حدد ىذا القرار في المادة الثانية منو معايير حذؼ التسجيؿ حيث نّصت عمى
ـّ التسجيؿ عمى حذف التسجيليتـ - و  في قسـ كبار المكّمفيف حيف فقداف أحد شروط التسجيؿ التي ت

 .أساسو لسنتيف متتاليتيف
ـّ اعتبارىـ مف عداد مكّمفي قسـ كبار المكّمفيف يجري إخضاعيـ  وتجدر اإلشارة إلى أّف المكّمفيف الذيف يت

ـّ فييا اعتبارىـ فييا مف عداد كبار المكّمفيف بغض النظر  لزمرة األرباح الحقيقية اعتبارًا مف أوؿ السنة التي يت
 .عف الزمرة الضريبية التي كانوا خاضعيف ليا مف قبؿ

ـّ اعتباره مف عداد كبار المكّمفيف عاـ :م ال يصبح مف . 2007 مكّمؼ مف عداد مكّمفي الدخؿ المقطوع ت
 .2007عداد مكّمفي األرباح الحقيقية اعتبارًا مف أوؿ عاـ 

 :إنجاز التكاليؼ ومعالجة األوضاع الضريبية لكبار المكّمفيف- ثانياً 
 أّف قسـ كبار المكّمفيف ىو المركز الذي يعالج األمور 51/2006/مف المرسـو / 10/اعتبرت المادة 

مف القانوف / 3/الضريبية لكبار المكّمفيف وبغض النظر عف مركزىـ الرئيسي، وىذا استثناء مف المادة 
24/2003. 

ـّ إحداثو في مديرية مالية دمشؽ يضـّ مكّمفيف مف دمشؽ وريؼ دمشؽ، : مثاؿ قسـ كبار المكّمفيف الذي ت
وىو المسؤوؿ عف إنجاز تكاليؼ مكّمفي ريؼ دمشؽ دوف النظر إلى مركزىـ الرئيسي الوارد في السجؿ 

 .التجاري
 :ما ىي التزامات كبار المكّمفيف ومزاياىـ؟- ثالثاً 

ـّ اعتبار مكّمؼ ما مف فئة كبار المكّمفيف يجب عميو المبادرة إلى التسجيؿ لدى قسـ : االلتزامات- أ إذا ت
 . يومًا مف تاريخ تبميغيـ المبادرة إلى التسجيؿ لدى قسـ كبار المكّمفيف30كبار المكّمفيف خالؿ 
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 :المزايا- ب
إلزاـ لجنة الطعف دعوة كبار المكّمفيف المعترضيف أماميا أو مف يفوضونو لحضور جمساتيا عند -  ً 1

 .النظر في تكاليفيـ لالستماع إلى توضيحاتيـ وشروحاتيـ
يمكف بقرار مف مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح مف وزير المالية منح كبار المكّمفيف الذيف يقدموف -  ً 2

 .لمدوائر المالية بيانات تعّبر عف واقع نشاطيـ الفعمي حوافز معنوية
نّص المرسوـ عمى جواز تنزيؿ المصروفات الشخصية مف األرباح غير الصافية التي يحققيا كبار -  ً 3

المكّمفيف عمى أف تحدد ىذه النفقات وأسس قبوليا بقرار مف مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح مف وزير المالية 
 .(...مصاريؼ سفر، فنادؽ، )

 يرتبط مبدأ إقميمية الضريبة باعتباره يمّثؿ النطاؽ ":مبدأ إقميمية الضريبة: "الشروط المكانية- رابعاً 
المكاني لتطبيؽ الضريبة بمعيار أساسي يقوـ عمى التبعية االقتصادية، ومضمونو أّف المكّمؼ الذي يعيش في 

دولة معينة، وينتفع بالخدمات التي تقدميا، ويمارس نشاطو داخؿ حدودىا، فيكوف مف حّؽ الدولة عميو أف 
تفرض عميو ضريبة عمى األرباح الناتجة عف نشاطو الذي تحقؽ في ىذه الدولة، ويمتـز بالمشاركة في 

تُفرض "صراحًة عمى ىذا المبدأ / 3/وقد نصت المادة . األعباء المالية لمدولة ولو كاف ال يحمؿ جنسيتيا
الضريبة عمى أرباح األشخاص الطبيعييف واالعتبارييف الناجمة عف أعماليـ في الجميورية العربية 

 ...".السورية
 :24/2003ويمكف تناوؿ نقاط عّدة فيما يتعمؽ بمبدأ إقميمية الضريبة في القانوف 

 :مكاف فرض الضريبة-  ً 1
تُفرض الضريبة عمى أرباح األشخاص الطبيعييف واالعتبارييف في محؿ ممارسة العمؿ، وفي حاؿ تعدد 

أما إذا كاف المركز الرئيسي واقعًا خارج األراضي . الفروع تطرح في المركز الرئيسي عمى أرباح جميع الفروع
السورية فتُفرض الضريبة عمى أرباح جميع الفروع الموجودة في سورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة 

 .السورية أو في مركز الفرع األوسع عمالً 
المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمؤسسات خارج سورية، والمنشآت التجارية والصناعية التي -  ً 2

 :تنتسب إلييا مؤسسات كائنة خارج سورية
ُيَعّد في حكـ المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمؤسسات واقعة خارج األراضي السورية كؿُّ شركة 

صناعية أو تجارية مؤسسة خارج األراضي السورية وليا فرع أو وكالة في سورية يعمؿ تحت عنوانيا التجاري 
باسميا ولحسابيا، ويدخؿ تحت ىذا المفيوـ كّؿ تاجر لو مركز رئيسي في بالد خارجية وفرع أو وكالة في 

 .سورية
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كما ُيَعّد في حكـ المؤسسات التجارية والصناعية التي تنتسب إلييا مؤسسات كائنة خارج سورية كؿُّ 
مشروع سوري، أكاف شخصية طبيعية أـ اعتبارية، مركزه الرئيسي في سورية، ويقـو فرع أو وكالة في الخارج 

 .بالعمؿ تحت عنوانو وباسمو ولحسابو بأعماؿ تجارية أو صناعية
األصؿ في ضريبة الدخؿ أف تكوف مكانية وأف تترتب عمى األشخاص الحقيقييف والحكمييف الناجمة عف 

نما . أعماليـ في سورية عمى أّف بعض المكّمفيف ال تقتصر فعاليتيـ عمى األعماؿ الواقعة في سورية، وا 
. تتعداىا إلى الخارج، ومثاؿ ذلؾ المؤسسات القائمة في سورية، والتي تقـو بأعماؿ خارج األراضي السورية

 :الحالتين التاليتينفتكميؼ ىذه المؤسسات يجب أف يميز فيو بيف 
إذا كانت األعماؿ التي تقـو بيا المؤسسة في الخارج مف شأنيا أف تكوف حمقة تجارية كاممة، أي إذا - أ

كانت ىذه األعماؿ تنفصؿ بطبيعتيا أو بطريقة ممارستيا عف أعماؿ في سورية، فإّف األرباح والخسائر 
الناجمة عف ىذه األعماؿ ال تدخؿ في حساب الضريبة، وعميو إذا كاف لممؤسسة في سورية فروٌع مستقمة في 
. الخارج فإّف األرباح التي تجنييا ىذه الفروع ال تخضع لمضريبة الستقالليا عف كياف الشركة التي تنتسب ليا
وكذلؾ األمر بالنسبة لألرباح الناتجة عف األعماؿ التي يمارسيا عمالء ىذه المؤسسة في الخارج شريطة أف 

 .يكوف ليؤالء العمالء شخصيٌة مستقمة عف شخصية المؤسسة القائمة في سورية
أّما إذا كانت األعماؿ التي تقوـ بيا المؤسسة خارج سورية ال تشّكؿ بطبيعتيا أو بطريقة ممارستيا - ب

ممارسة معتادة لدورة تجارية كاممة، فإّف األرباح الناشئة عف ىذه األعماؿ تظّؿ خاضعة لمضريبة، وتضاؼ 
 .إلى األرباح الناشئة عف أعماؿ المؤسسة في سورية

لحساب فروع مركزه  (أعماؿ البيع التي تتـ في الخارج)قياـ مشروع سوري بتنفيذ أعماؿ في الخارج : مثاؿ
إّف ىذه المبيعات تعتبر في حكـ المبيعات . في سوريا عف طريؽ وكيؿ بالعمولة يتمتع بشخصية مستقمة

 .الجارية في سورية وتؤدى عنيا الضريبة
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 اإلعفاء من الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية
األصؿ في كّؿ ضريبة أف تكوف شاممة تُفرض عمى جميع األشخاص دوف تمييز بعضيـ عمى حساب 
البعض اآلخر، وىذا شرط أساسي مف شروط العدالة الضريبية الذي يتفؽ مع مصمحة الخزانة العامة، إذ 
ف كانت تبحث عف الحصيمة إال أّنيا والعتبارات  يترّتب عميو حصيمة أكبر، ولكّف التشريعات الضريبية وا 
اقتصادية واجتماعية تترؾ عددًا مف الدخوؿ إما خارجة بكامميا عف نطاؽ الضريبة أو أنيا ال ُتخضع إال 

وىذا ما سايره المشّرع السوري في تشريعاتو الضريبية حيث أعفى بعض الفعاليات مف . جزءًا منيا لمضريبة
 .ضرائب أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية إعفاًء كاماًل أو إعفاًء جزئّياً 

 
 

 :وىذه اإلعفاءات تسري عمى مكّمفي الربح الحقيقي والمقطوع، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ
 :الجمعيات التعاونية- أوالً 
" مشتركييا"التعاونية التي ينحصر عمميا في جمع طمبات " االستثمار"و" االستيالؾ"جمعيات -  ً 1

 .وتوزيع المواد والحاصالت والبضائع المطموبة في مستودعاتيا
إّف ىذه الجمعيات تقتصر عمى المشتركيف فييا، وىي ال تيدؼ لمربح أصاًل، إذ تقتصر عمى تأميف 
استيالؾ أعضائيا، وال تتعامؿ مع غير المشتركيف فييا، فإف تعاممت مع غيرىـ تكوف قد تجاوزت عّمة 

 .اإلعفاء، وأمست خاضعًة لمضريبة عمى األرباح المتحققة مف ذلؾ
ىي تجمعات اقتصادية تيدؼ إلى حماية أعضائيا وخدمتيـ، ولذلؾ : "الجمعيات التعاونية الزراعية-  ً 2

 :، وقد عالج المشّرع الضريبي نوعيف منيا"أعفاىا المشّرع مف الضريبة
. الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عمميا في استالـ حاصالت مشتركييا وتحويميا ثـ بيعيا- 1

وال يتناوؿ ىذا اإلعفاء سوى األعماؿ الداخمة عادًة في االستثمار الزراعي، والتي ال تخضع لمضريبة إذا 
 .أعضاء الجمعية منفرديف- ضمف الشروط نفسيا-مارسيا 

وال . الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء األدوات واآلالت الزراعية واستثمارىا في أراضي األعضاء- 2
يسري ىذا اإلعفاء عمى األرباح الناجمة عف استثمار اآلالت واألدوات في غير األراضي التي يستثمرىا 

 .األعضاء
 :نخمص مف دراسة إعفاء التعاونيات إلى ما يمي

 .إّف ما تحققو ىذه الجمعيات مف أرباح نتيجة تعامميا مع أعضائيا ُيعفى مف الضريبة عمى األرباح-  ً 1
 .إّف ما تحققو الجمعيات مف أرباح نتيجة تعامميا مع غير أعضائيا يخضع لمضريبة-  ً 2
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 الذيف يجمعوف ويبيعوف المحاصيؿ والثمار الناتجة عف أراٍض يممكونيا :المست مرون الزراعيون-  انياً 
ويمتد ىذا اإلعفاء إلى الحيوانات التي يرعونيا أو يرّبونيا أو يعمفونيا في تمؾ األراضي، . أو يستثمرونيا

 .ويشمؿ كذلؾ المشاتؿ الزراعية
/ 56 عممًا أّف المرسوـ رقـ .من األرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والدواجن فقط% 50-  ال اً 
 . حصراً 2005 أعفى منشآت المداجف مف ضريبة دخؿ األرباح الحقيقية عف أعماؿ عاـ 2006لمعاـ 

التي مست مرو الحّصادات والدرّاسات والجرارات وآالت التذرية ُيعفى مف ضريبة الدخؿ المقطوع - رابعاً 
 .51/2006مرسـو " 20مادة "مضى عمى استثمارىا عشرة أعواـ 

 – الرسـ باليد – التمحيف – العزؼ –التأليؼ )األشخاص الذين يمارسون إحدى األعمال التالية - خامساً 
 .(نحت التماثيؿ

 إّف إعفاء أرباح ىذا النشاط مف الضريبة ألجؿ النيوض بعمؿ التأليؼ باعتباره وسيمة لنشر :التأليف
 .الثقافة والمعرفة

لـ يحدد المشّرع تعريفًا لمتأليؼ، ولكّف العرؼ جرى عمى إطالؽ لفظ المؤلِّؼ عمى كّؿ مف أنتج عماًل في 
 .األدب أو العمـ أو الفف بصرؼ النظر عف طوؿ العمؿ أو أىميتو

 يمكننا أف نستنتج مف النّص القانوني المعالج لإلعفاء الضريبي لنحت التماثيؿ أّف سرياف :نحت التما يل
الفردي، وعميو فإّف األعماؿ الخارجة عف ىذا المفيوـ ال يسري عمييا  (النحت)اإلعفاء إّنما يطاؿ العمؿ الفني 

 :اإلعفاء ومنيا
فاألرباح الناتجة . بناء قاعدة أسمنتية أو حجرية لمتمثاؿ والسور المحيط بو والتمديدات الكيربائية-  ً 1

 .عنيا تخضع لمضريبة
ىنا العممية أقرب إلى الصناعة منيا إلى الفف فيي كآلة تخرج : التماثيؿ التي تصنع بواسطة قوالب-  ً 2

 ".خارجة عف مفيـو العمؿ اإلبداعي والفني"ىذه القطع 
ىناؾ أعماؿ فنية ال يمكف لمفناف وحده أف ينجزىا، فتقضي االستعانة بآخريف مف خالؿ تأسيس -  ً 3

 .في ىذه الحالة ال يسري عمييا اإلعفاء؛ ألّف اإلعفاء يشمؿ العمؿ الفني الفردي. مؤسسة
 ىؿ وجود العقود السابقة أو الالحقة يؤّثر في اإلعفاء؟: الَعقد-  ً 4

 .ال يؤثر وجود عقود بيف الفناف والجيات التي تطمب شراء أعماؿ عمى اإلعفاء
ُتعفى دور الحضانة مف الضريبة دوف رياض األطفاؿ التي تخضع لمضريبة عمى : دور الحضانة- سادساً 

 .41/2005مف القانوف  (7)الدخؿ المقطوع بموجب المادة 
 ... معاقيف، دور أيتاـ–عجزة : معاىد ذوي االحتياجات الخاصة ودورىا- سابعاً 
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 :وعاء ضريبة األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية
/ 5/ىو الربح التجاري والصناعي وغير التجاري الصافي، حيث تنّص المادة : وعاء الضريبة أو مطرحيا

عمى أف تطرح الضريبة عمى أساس الربح الصافي المتحقؽ خالؿ سنة األعماؿ، : 24/2003مف القانوف 
 . كانوف األوؿ31 كانوف الثاني إلى 1وتحسب السنة مف 
ىو مجموعة اإليرادات اإلجمالية ألعماؿ المكّمؼ الخاضعة ليذه الضريبة عمى  (7المادة )والدخؿ الصافي 

اختالؼ أنواعيا بعد أف ُتحسـ منيا األعباء والنفقات التي تقتضييا ممارسة ىذه األعماؿ أو التي تالـز نوع 
 .العمؿ

 :خصائص الربح الخاضع لمضريبة- أوالً 
ويكوف الربح متحققًا إذا كاف تحت يد المكّمؼ، ويحّؽ لو التصرؼ فيو، وعميو : أف يكوف الربح متحققاً - 1

 .فاألرباح المحتممة ال تعتبر متحققة
 .أف يكوف الربح صافيًا، وىذا يقتضي حسـ التكاليؼ- 2
 .أي يشمؿ جميع أرباح المنشأة ميما كانت أنواعو ومصادره: أف يكوف الربح شامالً - 3
أي يتعمؽ الربح بسنة التكميؼ، بحيث تطرح الضريبة في األصؿ عمى السنة : أف يكوف الربح سنوّياً - 4

 .بأكمميا، إال أّنو توجد استثناءات عمى مبدأ السنوية ال مجاؿ لعرضيا في ىذه المحاضرات الموجزة
 :التكاليف واجبة الخصم من أجل الوصول إلى الدخل الصافي-  انياً 

مف ىذا القانوف تعتبر مف التكاليؼ واجبة الخصـ؛ والتي يجب استنزاليا مف / 7/استنادًا لنّص المادة 
الدخؿ اإلجمالي لممكّمؼ وصواًل إلى حساب الدخؿ الصافي، وىي قد وردت عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر، 

وعميو يمكف لممكّمؼ أف يطالب اإلدارة المالية بتنزيؿ أعباء مف الدخؿ اإلجمالي لـ ترد في ىذا القانوف إذا 
 :كانت طبيعة العمؿ التجاري والصناعي وغير التجاري لممنشأة تقتضييا

بدالت إيجار المحالت المعّدة لممارسة العمؿ أو قيمتيا التأجيرية إذا كانت ممكًا لممكّمؼ عمى -  ً 1
 .أساس البدالت أو القيـ المستند إلييا في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية

 .الرواتب واألجور والحوافز التي ُتدفع لممستخدميف والعماؿ بداًل عف خدماتيـ-  ً 2
أّما ما يدفعو العامؿ مف حصة في . المدفوع لقاء حصة رب العمؿ في التأمينات االجتماعية-  ً 3

التأمينات االجتماعية فال ُيخصـ مف الدخؿ اإلجمالي لضريبة األرباح التجارية والصناعية الخاصة برّب 
ّنما يخصـ مف الدخؿ اإلجمالي لراتب العامؿ في ضريبة الرواتب واألجور التي يخضع ليا  .العمؿ، وا 

تعويضات الطوارئ وفقًا المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نياية الخدمة أو -  ً 4
 التي يصاب بيا العامؿ أثناء العمؿ أو بسببو أو بسبب وتعويضات الطوارئ ىي كؿ اإلصابات"لقانوف العمؿ، 
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 ".ما يتكّمؼ بو بحيث تقع المسؤولية عمى رّب العمؿ
االستيالكات المقبولة بصورة عامة تبعًا لمقواعد الفنية في كّؿ نوع مف أنواع الصناعة والتجارة -  ً 5

 .والميف والحرؼ ماعدا استيالؾ العقارات
الضرائب والرسوـ المترتبة في الجميورية العربية السورية عمى المكّمؼ والمدفوعة خالؿ السنة التي -  ً 6

 .تحققت فييا األرباح ماعدا ضريبة األرباح الصافية المفروضة بموجب ىذا الباب
 :التبرعات المدفوعة مف قبؿ المكّمفيف، وذلؾ ضمف الشروط التالية-  ً 7

 .أف يكوف التبرع لجيات عامة أو خاصة معترؼ بيا رسمّياً - 1
 . وجود وصوالت رسمية تثبت دفع التبرع وقبضو- 2
أف تكوف الجيتاف المتبرِّعة والمتبرَّع ليا تمسكاف قيودًا ودفاتر نظامية مقبولة مف قبؿ دوائر - 3

 .ضريبة الدخؿ
 .مف األرباح الصافية لمجية المتبرِّعة%/ 3/أال يتجاوز المبمغ المتبرَّع بو - 4

ـّ إضافة ىذا البند والمتعمؽ 41/2005مف القانوف رقـ / 12/بموجب المادة : النفقات الشخصية-  ً 8  ت
بالمصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصمة المباشرة بالعمؿ الصناعي إلى قائمة النفقات التي يمكف 
قبوؿ تنزيميا مف األرباح غير الصافية، عمى أف يصدر قرار عف رئاسة مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح وزير 

كذلؾ أدخؿ المشّرع . المالية يحدد المصروفات والنفقات المذكورة المقبوؿ تنزيميا مف األرباح غير الصافية
النفقات الشخصية لكبار المكّمفيف، وعدَّىا مف النفقات التي يمكف تنزيميا مف األرباح غير الصافية التي 
يحققيا ىؤالء، عمى أف تحدد ىذه النفقات وأسس قبوليا بقرار مف مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح وزير 

 .المالية
إف اعتبار النفقات الشخصية مف األعباء القابمة لمتنزيؿ مف الدخؿ اإلجمالي ُيَعّد خروجًا عف القاعدة 

المعروفة في الفقو المالي، والتي تعد النفقات الشخصية استعمااًل لمدخؿ، وليس تكمفة عمى الدخؿ، وبالتالي ال 
والتي سندرسيا / ب/بؿ ىذا ما كرسو المشّرع السوري في المادة الثامنة فقرة . ُتَعّد مف األعباء القابمة لمتنزيؿ

 .الحقاً 
 مف القانوف 9المادة )تنزيؿ أقساط إعادة التأميف مف أرباح شركات التأميف العاممة في سورية -  ً 9

24/2003.) 
 :األعباء والنفقات غير القابمة لمتنزيل-  ال اً 

وُيقصد بيا المبالغ التي تُنفؽ بغرض الحصوؿ عمى أصوؿ جديدة لممنشأة، أو : النفقات الرأسمالية- 1
وحكمة عدـ التنزيؿ ىي أّف المصروفات الرأسمالية ال يقتصر . ُيقصد زيادة القوة اإلنتاجية لألصوؿ القديمة
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نفعيا عمى السنة التي ُأنفقت فييا، بؿ يمتد إلى عدد مف السنوات التالية، ليذا كاف مف الطبيعي أال يحّمؿ 
نما يجب أف توّزع عمى السنوات التي يمتد إلييا  َـّ فييا اإلنفاؽ بجممة ىذه المصروفات، وا  حساب السنة التي ت

نما عف طريؽ أقساط . نفُعيا عف طريؽ االستيالكات إذًا النفقات الرأسمالية ال تقبؿ التنزيؿ دفعة واحدة، وا 
أّما إذا كانت النفقات مف نفقات الصيانة فإّنيا ُتَعدُّ عندئٍذ مف النفقات الجارية المقبوؿ تنزيميا، . االستيالؾ

ّنما إلى مجّرد المحافظة عمييا  .ألّنيا ال تؤدي إلى زيادة القوة اإلنتاجية، وا 
وبالنسبة . النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبيا رّب العمؿ أو شريكو أجرة لو عف إدارة العمؿ- 2

لمنفقات الشخصية فيي ال تنزؿ مف حيث األصؿ مف الدخؿ اإلجمالي، ولكّف المشّرع استثنى مف ذلؾ كبار 
 .المكّمفيف، وأيضًا ما أضافو في البند الثامف المشار إليو أعاله

المبالغ التي يحسبيا الشركاء في شركات التضامف أو الشركاء المسؤولوف بدوف حّد في شركة - 3
أما أجرة الشريؾ الموصي نتيجة ممارستو ألعماؿ فنية فيي . التوصية البسيطة، أجرة ليـ عف إدارة العمؿ

 .مقبولة كعبء عمى األرباح اإلجمالية
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 .معّدل الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية
عالج المشّرع السوري المعدالت التي تُفرض بيا الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية 

ضمف أسموبيف رئيسييف، يتضّمف األوؿ منيما فرض الضريبة  (زمرة األرباح الحقيقية أو الدخؿ المقطوع)
بمعدالت تصاعدية سنوية، بينما يتضّمف الثاني فرضيا بمعدؿ نسبي مف الربح الصافي السنوي، أو مف 

 .إجمالي اإليراد، أو مف رقـ األعماؿ الشيري
 :المعدالت التصاعدية- أوالً 

/ 7/ المعّدلة بالمادة 24/2003مف القانوف / 16/ ُعّدلت المادة 51/2006بموجب المرسوـ التشريعي رقـ 
 تطرح الضريبة عمى األرباح الصافية بحسب النسب التالية بما في ذلؾ إضافات 60/2004مف القانوف رقـ 

الدفاع الوطني ورسـو المدارس وحصة البمدية والمساىمة في دعـ التنمية المستدامة عدا إضافة اإلدارة 
 :المحمية
 200.000/عف جزء الربح الصافي الواقع بيف الحد األدنى المعفي وحتى %/ 10: /الشريحة األولى- 

 /.س.ؿ
 500.000/وحتى / س. ؿ200.000/عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز %/ 15: /الشريحة الثانية- 

 /.س.ؿ
وحتى / س. ؿ500.000/عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز %/ 20: /الشريحة الثالثة- 

 /.س. ؿ1000.000/
وحتى / س. ؿ1000.000/عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز %/ 24: /الشريحة الرابعة- 

 /.س. ؿ3000.000/
 /.س. ؿ3000.000/عف جزء الربح الصافي الذي يتجاوز %/ 28: /الشريحة الخامسة- 

 :المعدالت النسبية-  انياً 
 :معدل نسبي وحيد من الربح الصافي السنوي- 1ً
عمى األرباح الصافية التي تحققيا الشركات المساىمة التي تطرح أسيميا عمى االكتتاب بنسبة % 14- 1

مف المرسـو / 3/المادة ). في القطاعيف الخاص والمشترؾ، ومركزىا الرئيسي في سورية%/ 50/ال تقّؿ عف 
 (.51/2006التشريعي رقـ 

عمى األرباح الصافية التي تحققيا الشركات المساىمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، % 22- 2
والتي مركزىا الرئيسي أو فرعيا في الجميورية العربية السورية في القطاعيف الخاص والمشترؾ عف جميع 

حيث تبقى كما أشرنا %/ 50/نشاطاتيا باستثناء الشركات المساىمة التي تطرح أسيميا عمى االكتتاب بنسبة 
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 %/.14/خاضعًة لمعّدؿ قدره 
 ُحددت نسبة ضريبة الدخؿ عمى أرباح 51/2006مف المرسوـ التشريعي رقـ  (4)بموجب المادة - 3

جيات القطاع العاـ االقتصادي وأرباح الشركة السورية لمنفط وأرباح الشركة السورية لمغاز بمعّدؿ وحيد قدره 
 .مف األرباح السنوية الصافية%/ 28/

 :معّدل نسبي من رقم العمل اإلجمالي- 2ً
كالفنادؽ مف المستوى الدَّولي ))مف رقـ العمؿ اإلجمالي بالنسبة لممنشآت السياحية %/ 2.5- /1

إضافًة إلى منشآت البيت السياحية مف المستوى الدَّولي ... والمالىي مف جميع الدرجات... والدرجات الممتازة
، وذلؾ استثناًء مف األحكاـ الناظمة (51/2006مف المرسـو / 6/المادة (. )(...والدرجات الممتازة واألولى

 .2003لعاـ / 24/لضريبة دخؿ األرباح الحقيقية المنصوص عمييا في القانوف رقـ 
 :يمكننا من استقراء هذا النص أن نالحظ ما يمي

 تضّمنيا الكثير مف االستثناءات 24/2003ُيالحظ بشكؿ عاـ بالنسبة لمتعديالت الواردة عمى القانوف - أ
كالضريبة عمى البيوع )التي تخرج عف فمسفة الضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية، 

وىذا سموؾ ال ُيحمد لممشّرع . ، إضافًة إلى ىذه المادة(52/2006مف المرسـو  (5)العقارية، وكذلؾ المادة 
الضريبي الذي يجب عميو أف يقمؿ مف االستثناءات حتى ال ُيَخّؿ باالتساؽ والوحدة التي تقوـ عمييا فمسفة 

 .الضريبة النوعية التي يشّرع ليا
 لماذا ُتَعّد المادة استثناًء مف الضريبة عمى دخؿ األرباح الحقيقية؟- ب

إّف جوىر االستثناء في ىذه المادة متعمؽ باالستثناء مف أسس التكميؼ وقواعده في الضريبة عمى األرباح 
 :الحقيقية، والذي يمكف تممس مالمحو في النقاط اآلتية

الضريبة عمى األرباح الحقيقية تفرض عمى الربح الصافي بينما ىذه الضريبة فتكوف عمى رقـ العمؿ - 1ً
 .اإلجمالي

إّف الضريبة عمى األرباح الحقيقية تكوف وفؽ نسب وشرائح محددة تتصاعد مع زيادة المبمغ في - 2ً
فقط وبغض النظر عف إجمالي رقـ األعماؿ  (%2.5)الشرائح التالية، بينما ىذه الضريبة نسبية تحدد بمعدؿ 

 .فال تزداد بزيادتو
مف / 7/ضريبة األرباح الحقيقية سنوية بينما ىذه الضريبة شيرية، حيث يجب استنادًا إلى المادة - 3ً

ـُ بياٍف شيري إلى الدائرة المالية خالؿ األياـ العشرة 51/2006المرسـو   عمى مستثمري تمؾ المنشآت تقدي
األولى مف الشير التالي يبّيف فيو رقـ العمؿ اإلجمالي لفعالية منشآتيـ، حيث يقوـ الموظؼ المختص بتدقيؽ 
البياف المذكور، وينّظـ أمري قبض بمبمغ ضريبة الدخؿ وضريبة الرواتب واألجور، ويحاؿ إلى الجباية لكي 
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ـّ تسديدىما في اليوـ التالي الذي يتقدـ فيو ببيانو  .يت
 24/2003استثناء مف األحكاـ الناظمة لضريبة دخؿ األرباح الحقيقية المنصوص عنيا في القانوف - 2

يخضع األشخاص الطبيعيوف واالعتباريوف السوريوف ومف في حكميـ لضريبة الدخؿ عف أعماؿ التعيدات 
والمقاوالت والخدمات والتوريدات المنّفذة مع جيات القطاع العاـ والمشترؾ والتعاوني السورية والشركات 

األجنبية أو لصالحيا، وتستوفى ىذه الضريبة بطريؽ االقتطاع، وتحسـ المبالغ الخاضعة لمضريبة، ويحدد 
 (.60/2004مف القانوف 1مادة ): معدليا وفؽ النسب التالية

 .مف قيمة مجموعة أعماؿ تقديـ المواد الغذائية والعمفية لقاء ضريبة دخؿ% 1
 .مف قيمة مجموع أعماؿ تقديـ المواد األخرى لقاء ضريبة دخؿ% 2

 .إلخ... ... ... 
كما أشرنا في تعميقنا عمى الفقرة السابقة نكرر ىذه المالحظات ذاتيا مع مالحظة أّف الضريبة ُتدفع ىنا 

 .عف كؿ عممية تأدية لممبالغ المستحقة لممتعيديف
ـّ إخضاع األشخاص 51/2006مف المرسوـ التشريعي رقـ / 19/مف المادة / أ/بموجب الفقرة - 3  ت

لضريبة الدخؿ المقطوع عند استجرارىـ  (المعتمديف لتوزيع مادة التبغ)الطبيعييف واالعتبارييف ومف في حكميـ 
مف قيمة استجرارىـ مف الدخاف الوطني والمستورد،  ( باأللؼ2.5)لمادة التبغ مف المؤسسة العامة لمتبغ بواقع 

 .ويتـ اقتطاع ىذه الضريبة مف قبؿ المؤسسة العامة لمتبغ
 :تقييم لسياسة المعّدالت الضريبية-  ال اً 

 :تخفيض المعّدالت الضريبية- أ
إّف السمة الغالبة عمى المعدالت المفروضة بيا الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية 

 قبؿ إدخاؿ التعديالت عميو 24/2003ىي المعّدالت المنخفضة قياسًا لما كاف عميو الحاؿ في القانوف 
، حيث ُتَعّد ىذه السمة اتجاىًا عاّمًا لممشّرع، كما أّنو استخدميا كذلؾ كحافز 52/2006 و51بالمرسـو 

 .لتحقيؽ أىداؼ السياسة الضريبية

 :تخفيض المعّدالت الضريبية كاتجاه عاـ- 1ً
ـّ تخفيض المعّدالت التصاعدية عمى األرباح التجارية وغير التجارية والصناعية، حيث وصؿ - أ لقد ت

في القانوف  (%35)، بينما كاف ىذا السعر أو المعّدؿ 50/2006في المرسـو  (%28)أعمى سعر إلى 
24/2003. 

ـّ تخفيض المعّدالت الضريبية النسبية بالنسبة لمشركات المساىمة والشركات ذات المسؤولية - ب لقد ت
المحدودة العتبارات تتعمؽ بالمنافسة عمى جذب االستثمارات مع الدوؿ المجاورة، وتشجيعًا لألنشطة 
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 .االقتصادية الكبيرة التي تقـو بيا ىذه الشركات
 :تخفيض المعّدالت كحافز لتحقيؽ أىداؼ السياسة الضريبية- 2ً

لقد استخدـ المشّرع الضريبي السوري أسموب الحسـ اآللي أو الديناميكي، أي أف تحسـ درجات مف نسبة 
، وىذه العوامؿ بمجمميا 51/2006مف المرسـو  (5)الضريبة وربط ىذا الحسـ بعوامؿ محددة وفقًا لممادة 

تشجع عمى زيادة استخداـ اليد العاممة، أي تعمؿ عمى الحّد مف البطالة، أو تعمؿ عمى تنمية المناطؽ النائية 
والبعيدة مف خالؿ جذب االستثمارات إلى تمؾ المناطؽ بمنح خفٍض لممعدالت الضريبية يرتبط بالعمؿ في 

تمؾ المناطؽ، أو تعمؿ تمؾ العوامؿ عمى تجميع األنشطة االقتصادية في مناطؽ صناعية خاصة بيا 
واالبتعاد بيا عف التجمعات السكنية حفاظًا عمى البيئة وتسيياًل عمى المستثمريف ألّف المناطؽ الصناعية 

 .تتواجد فييا في الغالب البنى التحتية والتسييالت الالزمة إلنجاز العممية الصناعية
 : عدد العماؿ المستخدميف في المنشأة الصناعية:العامل األول

 . عامالً 25تحسـ درجة واحدة لممنشأة التي تستخدـ - أ
 . عامالً 75تحسـ درجتاف لممنشأة التي تستخدـ - ب
 . عامالً 150تحسـ ثالث درجات لممنشأة التي تستخدـ - جػ

 .درجة واحدة إذا كانت موجودة في المنطقة الصناعية:  مكاف المنشأة:العامل ال اني
 .درجتاف إذا كانت تعمؿ في المناطؽ النائية:  المنطقة التي تعمؿ بيا المنشأة:العامل ال الث

 :استخدام المعّدالت الضريبية النسبية- ب
ُيَعّد استخداـ المعّدالت الضريبية النسبية أحد االتجاىات المعاصرة في السياسات الضريبية لكثير مف - 1ً

فالضريبة بمعّدؿ واحد، ُتَعّد شكاًل مف . دوؿ العالـ باعتبارىا أحد أساليب التبسيط الضريبي وعدـ التعقيد
. أشكاؿ التبسيط مما يعني وضوح الضريبة وسيولة الحساب والتحصيؿ عمى اإلدارة الضريبة، وكذلؾ المكّمؼ

، أي الضريبة بسعر واحد، وُطّبقت في العديد مف الدوؿ النامية (Flat Tax)لذا ظير ما ُيعرؼ بضريبة الػ
 .والمتقدمة، وحققت نجاحًا في البعض منيا

إّف ما ىو مطّبؽ في تشريعنا الضريبي مف المعّدالت النسبية ييدؼ إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ، وىو التبسيط 
ولكف يقابؿ ذلؾ، أّف ىدؼ المشّرع . مف خالؿ تقميؿ عدد المعّدالت التي ُتطّبؽ عمى مطرح الضريبة

التبسيطي مف خالؿ استخداـ المعّدؿ النسبي يحّد مف آثاره، استخدامو لممعّدؿ النسبي كاستثناء في أكثر مف 
موضع مف االتجاه العاـ في تشريعنا الضريبي، وىو التصاعد الضريبي ومعدالتو المتعددة، فبداًل مف أف 

صار لدينا شكالف مف المعّدالت،  (إّما التصاعد الضريبي، أو المعدؿ النسبي)يسود اتجاه عاـ واحد متناسؽ 
 .وىذا يزيد مف تعقيد النصوص ذاتيا، وكذلؾ تعقيد تطبيقيا بداًل مف تبسيطيا
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إّف لممعّدالت النسبية وفقًا لمنظرية المالية العامة آثارًا تنازلية فيي تؤّثر بشكؿ سمبي عمى العدالة 
كانت وما زالت محورًا لنقاش وجدؿ لـ يتوصؿ فيو إلى نتيجة - المعّدؿ النسبي-وىذه المسألة . الضريبية

حاسمة ألّنو يتعمؽ بالمفيوـ األيديولوجي الذي يتبناه المشّرع لفكرة العدالة، وكيفية تحقيؽ األدوات المالية ليا، 
 .ومنيا الضريبة

 : استخداـ المشّرع المعّدؿ النسبي وفؽ أسموبيف-2ً
كما ىو الحاؿ في المعّدالت المطّبقة عمى : معّدؿ نسبي يقتطع مف الربح الصافي السنوي- األوؿ

فالمشّرع حافظ في ىذا . الشركات المساىمة والشركات محدودة المسؤولية وأرباح الشركة السورية لمنفط والغاز
األسموب عمى مبدأ المحاسبة الضريبية السنوية، وكذلؾ حافظ عمى كوف الوعاء الذي تُفرض عميو الضريبة 
 .ىو الربح الصافي بما يعنيو ذلؾ مف تنزيؿ التكاليؼ واألعباء مف الدخؿ اإلجمالي وصواًل إلى الربح الصافي

وذلؾ حيف ال يرتبط ىذا التحصيؿ أو : استخداـ المعّدؿ النسبي الذي يقتطع مف رقـ العمؿ اإلجمالي- الثاني
االقتطاع بمبدأ السنوية الضريبية، وىذا ما الحظناه بالنسبة لمضريبة بمعّدؿ نسبي والمفروضة عمى المنشآت 

السياحية، حيث أّف المحاسبة شيرية، وكذلؾ بالنسبة ألعماؿ التعيدات والمقاوالت إذ إّف اقتطاع الضريبة يكوف 
وعميو فإّنو ال يؤخذ بعيف . عند تأدية المبمغ الخاضع لمضريبة، فيو ال يرتبط أيضًا بمبدأ المحاسبة السنوية
فالضريبة ىنا ذات طابع . االعتبار األعباء والتكاليؼ التي يتحمميا المكّمؼ فال تنزؿ مف الوعاء اإلجمالي

 .عيني
  

 :تمارين
 :ىؿ تفرض ضريبة أرباح الميف والحرؼ الصناعية والتجارية وغير التجارية عمى رأس الماؿ

 
 .تفرض عمى أرباح رأس الماؿ .1
 .تفرض عمى أرباح العمؿ .2
 .تفرض عمى أرباح الجيد المشترؾ القائـ عمى الجيد البشري وطاقة رأس الماؿ .3
 .تفرض عمى األرباح الحقيقية .4
 

 .4اإلجابة الصحيحة رقم
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 الوحدة التعميمية الثامنة

المكّمفون بالضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية 

" فئة مكّمفي الدخل المقطوع"
 

 :الكممات المفتاحية
 ضريبة الدخل المقطوع

 
 :الممخص

إّن الشروط الشخصية لضريبة الدخل المقطوع قد عالجيا المشّرع بشكل مفصل، حيث حدد اإلعفاءات 
جراءات تحصيل الضريبة والمكمفون الذين تتوافر فييم الشروط الشخصية والموضوعية  والتخفيضات وا 

 .لمخضوع لمضريبة
 

 :األهداف التعميمية
 

في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمىتحديد الزمر التي يخضع المكمف بموجبيا 
 .لمضريبة عمى الدخل المقطوع وتصنيفيا لتكميف ىذه الفئات
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ّنما استنادًا إلى تقدير اإلدارة المالية ليذه  إّن تقدير الربح ليذه الفئة ال يكون استنادًا إلى أرباحيم الفعمية، وا 
. األرباح وفق ضوابط معينة، بحيث يحدد فييا الربح الصافي الذي تُفرض عميو الضريبة

 (الخاضعون لمضريبة)الشروط الشخصية لضريبة الدخل المقطوع 

ُيكّمف : " القاعدة األساسية بالقول24/2003من القانون  (41) حددت المادة :القاعدة العامة-  ووًال 
بضريبة الدخل المقطوع كّل من يمارس حرفة صناعية أو تجارية أو غير تجارية، وال يدخل ضمن فئة مكّمفي 

". األرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من ىذا القانون
: حاوت عالجها المشّرع بشكل مفصل- ثانياًال 

 عمى طرح ضريبة الدخل المقطوع عمى 24/2003 من القانون 44نّصت المادة : السيارات العامة (1)
وحدة ))أرباح السيارات العامة بمختمف أنواعيا وأغراضيا عمى أساس اعتبار السيارة وحدة في التكميف، أي 

 بموجب جداول تقررىا لجنة تصنيف مركزية يشّكميا وزير المالية عن كل (1)((تكميف ضريبي مستقل بذاتيا
. دورة تصنيف

: اإلعفاءات والتخفيضات
 36.000يستنزل عند تحديد الضريبة عمى السيارات العامة حد أدنى معفي من األرباح السنوية قدره -1

. س لكّل مركبة.ل
أي إّن السيارات . سنوّيًا بدءًا من السنة السادسة لسنة الصنع% 5تخفيض األرباح السنوية بنسبة - 2

وبالتالي فإّن السيارات التي . عامًا ُتَعدُّ غير محققة ألرباح تخضع لمضريبة" 25"التي مضى عمى صنعيا 
. وما قبل ُتَعدُّ غير محققة ألرباح تخضع لمضريبة أي ضمن حّد اإلعفاء (1983)تكون سنة صنعيا 

: إجراءات لضمان تحصيل الضريبة عمى السيارات العامة
ألزم القانون دوائر النقل بعدم تجديد الترخيص بالسير لمسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة - 
. عمييا
اعتبار مالكي السيارة في سنة التكميف الواحدة متكاممون متضامنون عن تسديد االلتزامات المالية - 
. عمييا

                                                 

 .2004 السنة 4889/1 قضية رقم 2004 السنة 947/1محكمة القضاء اإلداري قرار رقم  (1)
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أو توثيقو ما لم تسدد جميع االلتزامات والذمم  (..رىن، بيع)عدم جواز إنشاء أّي حّق عمى السيارة - 
. المترتبة عمييا

 إّن تكميف األطباء والميندسين والمحامين بالضريبة عمى الدخل :األطباء والمهندسون والمحامون- 2
. المقطوع أو بالضريبة عمى الرواتب واألجور يستند إلى وجود التفرغ الكامل من عدمو

تخضع األجور والمبالغ التي يتقاضاىا األطباء والمحامون - أ: إذا كانوا غير متفرغين بشكل كامل-  ً 1
والميندسون المتعاقدون مع الدولة ومؤسساتيا المختمفة وشركات القطاع العام والمشترك لمضريبة عمى الدخل 

. المقطوع ميما كانت صيغة الَعقد ومدتو
تخضع المبالغ التي يتقاضاىا األطباء عن أعماليم في العيادات الكائنة في المشافي الخاصة أو - ب

. األجور التي يتقاضونيا لمضريبة عمى الدخل المقطوع
التي يتقاضاىا األطباء في  (جراحية، مخبرية، تخديرية، شعاعية)تخضع أجور الخدمات الطبية - ج

 ما لم يكن متفرغًا، 60/2004المشافي لمتكميف بضريبة الدخل المقطوع بموجب التعديل الوارد في القانون 
.  فيخضع لمضريبة عمى الرواتب واألجور

لمضريبة عمى الرواتب  (أطباء، ميندسين، محامين)تخضع أجورىم - أ: إذا كانوا متفرغين-  ً 2
. واألجور
األطباء العاممون أو المتعاقدون عمى أساس التفرغ الكامل مع مشفى خاص أو عام، فيخضعون - ب

. لضريبة الرواتب واألجور عن رواتبيم وأجور العمميات التي يتقاضونيا
 (لضريبة الدخل المقطوع)إذا مارس المكّمف فعاليات عّدة تخضع كّل منيا -  أ:ممارسة فعاليات عّدة- 3

: (ضمن محافظة واحدة)في أكثر من مركز عمل وضمن الوحدة اإلدارية 
. تصنف كّل فعالية عمى حدة-  ً 1
عمى الدوائر المالية عند تحديد الضريبة أو تحقق الضريبة أن تعمد إلى توحيد مجموع أرباح -  ً 2

. الفعاليات وتحديد الضريبة النيائية عميو عمى أساس تصاعدي
. ال يستفيد المكّمف من تنزيل الحد األدنى إال مرة واحدة-  ً 3
إذا مارس المكّمف فعاليات تخضع لمضريبة عمى الدخل المقطوع، وفعالية تخضع لضريبة األرباح - ب

. الحقيقية في أحد المراكز، فإّنو يخضع لمزمرة األعمى عن كامل فعالياتو، أي لفئة مكّمفي الربح الحقيقي
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 فقد سبق توضيحيم عند المكّمفون الذين تّم تعديل زمرتهم من الربح الحقيقي إلى الدخل المقطوع،- ثالثاًال 

. التعرض لألشخاص الخاضعين لمضريبة عمى األرباح الحقيقية
المكّمفون باألرباح الحقيقية إذا تخمفت الشروط المطموبة من المشّرع لخضوعهم لمضريبة عمى - رابعاًال 

 حيث ينقمب تكميفيم وزمرتيم لفئة الدخل المقطوع، ومن ذلك عمى سبيل المثال ما ورد في األرباح الحقيقية،
 من أّن المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة ُتَعدُّ من 24/2003 من القانون 14المادة 

مكّمفي الربح الحقيقي إذا تجاوز مجموع قيمة المنشآت فييا ألغراض العمل الصناعي مميوني ليرة سورية 
وبالتالي إذا تخمف ىذا الشرط أي أن يكون مجموع قيمة . بموجب التقدير النافذ لمضريبة عمى ريع العقارات

المنشآت مميوني ليرة سورية، بأن حدث تبّدل أّدى إلى التخفيض في قيمة المنشآت نتيجة بيع جزء منيا مثاًل، 
. فإّن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إخضاعيا لزمرة الدخل المقطوع
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: الشروط الموضوعية لمخضوع لضريبة الدخل المقطوع
حيث تُفرض الضريبة عمى األشخاص الذين يمارسون حرفة أو مينة صناعية أو تجارية : الممارسة (1)

. أو غير تجارية اتخذوىا مينة أو حرفة، أي مصدر كسب ورزق ليم
أي أن تكون األرباح التي يحققيا المكّمفون ناشئة عن عمل ليم في : أن يتّم ممارسة العمل في سورية (2)
. سورية
. أال يكون مشمواًل أو خاضعًا لمضريبة عمى األرباح الحقيقية (3)
 

مطرح الضريبة 

تُفرض الضريبة عمى األرباح السنوية الصافية لممكّمف والمقّدرة من قبل لجان التصنيف البدائية 
. واالستئنافية

: التصنيف في فئة مكّمفي الدخل المقطوع: الفرع الرابع
 اعتمد قانون ضريبة الدخل بالنسبة لفئة مكّمفي الدخل المقطوع مبدأ التصنيف :مبدأ التصنيف العام- 1ً
يجري تصنيف عام لمكّمفي ضريبة الدخل " 13 مادة 2006لعام /51، والمرسوم 24/2003ق /41م"العام 

..". المقطوع
 قيام الدوائر المالية كّل ثالث سنوات وضمن ضوابط تحددىا وزارة المالية :معنى التصنيف العام- 2ً

. سنوّيًا بموجب ىذا التصنيف ولمدة ثالث سنوات (مين، أشخاص)بتحديد ما يدفعو المكّمفون بيذه الضريبة 
". 51/2006مرسوم "

 يتّم التصنيف من قبل لجنة تصنيف بدائية أو أكثر، ويبت باالعتراض عمييا من :من يقوم بالتصنيف- 3ً
. قبل لجنة استئنافية حيث تعتبر قراراتيا قطعية

 أصبحت مدة التصنيف لمكّمفي الدخل 51/2006 بموجب التعديل الجديد بالمرسوم :مدة التصنيف- 4ً
تبدأ من أول السنة التي تمي صدور . 24/2003المقطوع ثالث سنوات بداًل من خمس سنوات وفقًا لمقانون 

. 1/1/2007، أي في 51/2006المرسوم 
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 :إعادة التصنيف- 5ً
: إعادة التصنيف بطمب من المكّمف أو الدوائر المالية- أ

يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التكميف إعادة تصنيف بعض المين أو بعض مكّمفي ضريبة 
: الدخل المقطوع بطمب من المكّمف أو الدوائر المالية في حال توافر الشروط التالية

. مضي عام عمى سريان التكميف- 1
. أن يكون التكميف قطعّياً - 2
. زيادًة أو نقصاناً  (%25)حدوث تبدل عمى أعمال المكّمف ال يقل عن - 3
. تقديم طمب معّدل من قبل الدوائر المالية أو المكّمف- 4

: نتائج التقدم بطمب إعادة التصنيف
يجب عمى المجان المختصة سرعة البت بيذه الطمبات بعد التأكد من توافر الشروط المطموبة السابقة، 
حيث تقارن المجان رقم األعمال المحدد في قرار تصنيف المكّمف النافذ مع رقم عممو الحالي الذي حددتو، 

حيث ال يعدو أن يكون معّدل الزيادة أو النقصان في رقم العمل الحالي لممكّمف بالمقارنة مع رقم العمل 
: المحدد في التصنيف النافذ ضمن االحتمالين التاليين

:  عن رقم األعمال المعتمد في قرار التصنيف النافذ% 25 إذا كان التبدل الذي طرأ يقّل عن - ووًال 
.  رّد طمب المكّمف أو الدوائر المالية لعدم توافر موجباتو القانونيةالمجنة البدائيةيجب عمى 

 يومًا تمي تاريخ التبميغ، حيث تنظر في 30ويحّق لممكّمف أو الدوائر االعتراض عمى رّد الطمب خالل 
. لجنة استئنافيةاالعتراض 

تتابع لجنة التصنيف : زيادًة أو نقصاً % 25 إذا كان التبدل الذي طرأ عمى المعّدل ال يقّل عن -ثانياًال 
البدائية إجراءات التصنيف لممكّمف، وتحدد لو الضريبة وفقًا لمقواعد العامة المتبعة وتعد قرارىا بتصنيفو عمى 
أساس الضريبة التي تقررىا مع وجوب تحديد تاريخ بدء ترتب ىذه الضريبة اعتبارًا من أول السنة التي سجل 
خالليا الطمب، ويبمغ قرارىا لممكّمف، حيث يحّق لو االعتراض أمام المجان االستئنافية ضمن الميمة القانونية، 

(. 51/2006مرسوم " ج"ف 16مادة )ويكون قرارىا قطعّيًا 
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:  حيث يشترط لو:إعادة التصنيف بقرار من الوزير- ب
. مضي سنة من بدء التكميف-  ً 1
. ال يشترط في التكميف أن يكون قطعّيًا أي سواء أكان التكميف قطعّيًا أم غير قطعي-  ً 2
أي إلى المجان البدائية بداللة نّص )ُيحال إلى الجيات المختصة إلعادة التصنيف وفق األصول النافذة - 
. وفي رأيي أّن الخطوات المتاحة في الحالة األولى متاحة في الحالة الثانية. (13المادة 

 ىل إعادة التصنيف تعني بداية جديدة لتصنيف جديد يستمر ثالث سنوات :السؤال الذي يطرح نفسه هو
من تاريخ إعادة التصنيف أم ال؟ 

 التي أشارت إلى أّن إعادة 51/2006مرسوم  (13)اإلجابة عمى ىذا السؤال موجودة في َعُجز المادة 
أي إّن إعادة التصنيف ال . التصنيف في الحالتين السابقتين يجري مع المحافظة عمى دورة التصنيف العام

. تعني عدم خضوع المكّمف لدورة التصنيف العام التالي
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تحقق الضريبة واستحقاقها 
: تقوم لجان التصنيف البدائية، وأحيانًا لجان إعادة النظر بإجراءات تحقق ضريبة الدخل المقطوع كما يمي

. تقوم المجنة بكامل أعضائيا بزيارة محّل المكّمف لإلطالع عمى فعاليتو- 1
يتّم تحديد عدد أيام العمل الفعمية خالل السنة، كما يحدد وسطي رقم العمل اليومي ونسبة الربح - 2

. الصافي لممينة، وبالتالي يحدد الربح اليومي الصافي
. يتّم التوصل إلى رقم العمل السنوي بضرب وسطي رقم العمل اليومي بعدد أيام العمل السنوية- 3
. تحدد األرباح السنوية الصافية بضرب عدد أيام العمل السنوية الفعمية بالربح اليومي الصافي- 4
. تطّبق معدالت الضريبة التصاعدية، وتتحقق حكمًا في أول سنة من سني التكاليف- 5

  

 :تمارين
 :من يقوم بتصنيف فئة مكمفي الدخل المقطوع: اختر اإلجابة الصحيحة

 

 .يتم التصنيف من قبل مراقب الدخل .1

 .يتم التصنيف من قبل لجنة استئنافية .2

 .يتم التصنيف من قبل الدوائر المالية .3

 .يتم التصنيف من قبل لجنة بدائية .4

 

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية التاسعة

 الضرائب عمى الرواتب واألجور

 :الكممات المفتاحية

 .تبعية- شخصية- األجور– الرواتب

 :الممخص

تفرض الضريبة عمى الرواتب واألجور عمى نوع معيف مف الدخؿ ىو دخؿ العمؿ، كما أنيا ضريبة مباشرة 

 .ألنيا مفروضة عمى تحقؽ الدخؿ ذاتو وليس عمى تداولو، وليا صبغة شخصية، وتجبى مف المصدر

 :األهداف التعميمية

: في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى

 تعريؼ الضرائب عمى األجور وتمييز خصائصيا -1

 تمييز شروط الضرائب عمى األجور  -2

 وعاء الضريبة عمى الرواتب واألجورمعرفة  -3

 معدؿ الضريبة عمى الرواتب واألجورحساب  -4

  اإلعفاءات مف الضريبة عمى الرواتب واألجورمعرفة  -5
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 تعريف الضرائب عمى األجور والخصائص

ىي ضريبة نوعية مباشرة ذات صبغة شخصية، تفرض عمى الدخؿ المحقؽ مف رابطة تبعية، :تعريفها

 .(1)وتحصؿ بطريؽ الحجز عند المنبع

 :خصائصها

فيي تُفرض عمى نوع معيف مف الدخؿ، ىو دخؿ العمؿ، كما أّنيا مباشرة : إّنيا ضريبة نوعية مباشرة- 1

 .ألّنيا مفروضة عمى تحقؽ الدخؿ ذاتو، وليس عمى تداولو

إذ تعتد بظروؼ المكّمؼ الشخصية والمالية واالجتماعية عند : إّنيا ضريبة ذات صبغة شخصية- 2

 ...". إعفاء الحد األدنى عمى سبيؿ المثاؿ. "تحديد مقدرتو التكميفية عمى دفع الضريبة

وىذه الخاصية ىي أحد معايير التفرقة بيف ىذه : إّنيا تفرض عمى الدخؿ المحقؽ مف رابطة تبعية- 3

الضريبة والضريبة عمى أرباح الميف غير التجارية، فكؿٌّ مف الضريبتيف تسري عمى دخؿ ناتج مف العمؿ، 

ولكّف المكّمؼ في ضريبة الرواتب واألجور يرتبط مع رّب العمؿ برابطة تبعية، سواء أكانت ناتجة عف عقد 

، في حيف أّف المكّمؼ في الضريبة عمى أرباح "الموظؼ العاـ"أو مف مركز تنظيمي عاـ " القطاع الخاص"

 .الميف غير التجارية يعمؿ لحساب نفسو مستققً 

ـّ اقتطاعيا مف جانب رّب العمؿ وتوريدىا ": الحجز عند المنبع"إّنيا ُتجبى مف المصدر - 4 حيث يت

تترتب الضريبة عمى صاحب الدخؿ )) 24/2003 مف القانوف 76ويؤكد ىذه الخاصية المادة . لمخزانة العامة

الخاضع ليا، ولكف صاحب العمؿ مكّمؼ باقتطاعيا حيف تأدية كّؿ مبمغ مف قبمو، ويبرئ ىذا االقتطاع ذّمة 

 .إذًا ىنا لدينا َمديف بالضريبة ودافع ليا(. (صاحب الدخؿ مف المبمغ المقتطع

                                                 

 .44محمد حاتـ، الييكؿ الضريبي المصري، ص. د (1)

133 



 شروطالضرائب على األجور

 ":األشخاص الخاضعون لمضريبة"الشروط الشخصية 

إذ . يخضع ليذه الضريبة األشخاص الطبيعيوف دوف غيرىـ، أي إّنيا ال ُتطّبؽ عمى األشخاص المعنوية

ال يمكف أف ُينظر إلى المبالغ التي تدفع إلى شخص اعتباري عمى أّنيا في حكـ الراتب أو األجر أو 

التعويض ألّف كًق منيا عبارة عف دخؿ ناتج عف العمؿ الذي يقوـ بو األشخاص المرتبطوف بعقد مع الغير، 

ـّ إال مع أشخاص طبيعييف   ".العمَّاؿ"وىذا العقد ال يمكف أف يت

إّف األشخاص االعتبارييف الذيف يؤّجروف خدماتيـ لمغير لقاء أجر معيف يخضعوف عف ىذا األجر 

لضريبة األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية، أو لضريبة غير المقيميف إذا كانوا يؤّجروف خدماتيا 

 .بصورة غير دائمة في سورية

 :خزينة عامة أو خاصةيقسـ المكّمفوف تبعًا لحصوليـ عمى األجر أو الراتب مف 

 :الحاصمون عمى األجر أو الراتب من خزينة خاصة- أووًال 

تتناوؿ الضريبة الرواتب واألجور والتعويضات التي تدفعيا خزينة خاصة بشرط توافر أحد الشرطيف 

 :التالييف

بغّض النظر عف  (شرط اإلقامة)إذا كاف الشخص المستفيد مف ىذا الدخؿ مقيمًا في سوريا -  ً 1

جنسيتو أو مكاف أداء الخدمة، وسواء أكانت الخزينة مقيمة في سوريا أـ ال، أو إذا جرى قبض ىذا الدخؿ في 

 .سورية أو في الخارج

إذا كانت المبالغ مدفوعة مف خزينة خاصة تعويضًا عف خدمات أّداىا المستفيد في سورية، وبغض -  ً 2

 .النظر عف جنسيتو أو محؿ إقامتو
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 :وبالتالي تشمل الضريبة

 وذلؾ عف الرواتب واألجور الموظفيف األجانب المقيميف، أو العامميف في الجميورية العربية السورية،- 

 .وسائر التعويضات المالية، التي يتقاضونيا مف موطنيـ األصمي، عف األعماؿ التي يؤدونيا في سوريا

األجانب المقيميف في الخارج، وذلؾ عف الرواتب واألجور وسائر التعويضات المالية، التي يتقاضونيا - 

 .عف أعماؿ عارضة، أّدوىا في سوريا أثناء إقامتيـ المؤقتة فييا

، وذلؾ عمى رواتبيـ وأجورىـ كافة، باعتبارىـ مقيميف (السفف السورية)الموظفيف األجانب العامميف عمى - 

 .في األراضي السورية

السائقيف العامميف عمى السيارات العامة، غير المالكيف ليا، حيث تكّمؼ مديريات النقؿ والمواصقت - 

ومف ثـ ال يكّمؼ بيذه الضريبة مالؾ السيارة العامة، . مع ضريبة الدخؿ المقطوع (الضريبة)باستيفاء ىذه 

 .الذي يعمؿ عمييا بنفسو

 :(2)الحاصمون عمى األجر أو الراتب أو التعويضات من خزينة عامة-  انياًال 

يخضع لمضريبة سواء أكاف المستفيد مف الدخؿ سورّيًا أو أجنبّيًا مقيمًا في سورية أـ سورّيًا أو أجنبّيًا غير 

َـّ في سورية أو في الخارج  مقيـ في سورية، ودوف تمييز فيما إذا كانت المبالغ المدفوعة مسددة لقاء عمؿ ت

إّف األساس في فرض الضريبة في ىذه الحالة كوف مصدر الدخؿ خزينة . مف قبؿ شخص سوري أو أجنبي

ـّ الدفع خارج سورية، وكانت تتناولو ضريبة البمد الذي دفع فيو  .عامة، ولـ يت

 :وطبقًا ليذا المبدأ فإّف الضريبة عمى الرواتب واألجور تتناوؿ

الموظفيف السورييف واألجانب، العامميف في سفارات الجميورية العربية السورية في الخارج - 1

                                                 

 .24/2003: التعميمات التنفيذية لمقانوف (2)
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 .والييئات األخرى، والذيف يتقاضوف رواتبيـ مف الخزانة العامة

األجانَب المقيميف في الجميورية العربية السورية، والذيف يتقاضوف رواتبيـ وأجورىـ مف خزانة - 2

حكوماتيـ مباشرة، وذلؾ لقاء قياميـ بالتدريس في المعاىد التعميمية أو الدينية، أو لقاء قياميـ بأبحاث 

 .ودراسات خاصة في سورية

السفراَء األجانَب، وغيرىـ مف رجاؿ السمؾ الدبموماسي والسياسي والقنصمي األجنبي، العامميف في - 3

 .الجميورية العربية السورية، وذلؾ في ضوء الشروط المتعمقة باإلعفاء، وفؽ مبدأ المعاممة بالمثؿ

الموفديف مف موظفيف وطقٍب سورييف إلى الخارج، والذيف يتقاضوف رواتبيـ وتعويضاتيـ مف - 4

 .الخزانة العامة

األطباَء والمحاميف والميندسيف العامميف في الدولة، أو المتعاقديف مع مف يمثؿ الدولة مف - 5

فيؤالء يكّمفوف بالضريبة عمى الرواتب واألجور، وذلؾ . أشخاص القانوف العاـ عمى أساس التفرغ الكامؿ

 .عف المبالغ التي يتقاضونيا، بغض النظر عف تسميتيا أو سببيا

 :(النطاق الزمني)الواقعة المنشئة لمضريبة 

ُتعّد الضريبة عمى الرواتب واألجور ضريبة شيرية، وتتحقؽ الواقعة المنشئة ليذه الضريبة بالحصوؿ عمى 

األجور أو المرتّبات، أي بالحصوؿ عمييا حتى ولو لـ يقبضيا مستحقيا فعًق طالما كانت في متناولو، كأف 

ومعنى ذلؾ أّف رّب العمؿ إف امتنع عف دفع أجر العامؿ مثًق فق يمكف مطالبة . ُتحّوؿ لحسابو الجاري

ّنما الحصوؿ القانوني أو الفعمي عمى  العامؿ بالضريبة، ألّف الواقعة المنشئة ليا ليست مجرد االستحقاؽ، وا 

 .مستحقاتو، وىي لـ تتحقؽ بسبب امتناع رّب العمؿ

تصبح الضريبة "وتعميماتيا التنفيذية، حيث نّصت المادة المذكورة عمى أف / 72/وىذا ما تقرره المادة 
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وُيقصد بالمبمغ المدفوع كّؿ ". واجبة األداء عند التأدية عف المبمغ المدفوع وعف المّدة التي يعود إلييا الدفع

وعمى ىذا فإّف المبالغ المستحقة لمعامميف وغير المدفوعة ال . مبمغ جرى دفعو نقدًا لممستفيد بأّي وسيمة دفع

ّف بياف المكّمؼ أو قائمة صاحب العمؿ يجب أال تتضمف إال المبالغ المدفوعة  .تخضع لمضريبة وا 

 : إقميمية الضريبة: الشرط المكاني

تخضع ىذه الضريبة لمبدأ اإلقميمية الذي يرتبط بمكاف تأدية الخدمة التي يترّتب لقاءىا اإليراد، بحيث 

ويتناوؿ مبدأ اإلقميمية . يقتصر نطاؽ الضرائب السورية عمى اإليرادات المحققة لقاء خدمات ُأّديت في سورية

 :مدفوعات القطاع الخاص، أّما المستفيدوف مف مدفوعات القطاع العاـ فيخضعوف لقاعدة مختمفة

 تترّتب الضريبة دوف النظر إلى مكاف إقامة المستفيد أو مكاف :اإليرادات المدفوعة من صندوق عام: أووًال 

ويتعارض ىذا مع مبدأ اإلقميمية بسبب إخضاعو لمضريبة السورية . تأدية الخدمة التي ترّتب األجر لقاءىا

ُيجاري في ذلؾ تشريعات " أي اإلخضاع"ولكّنو . إيرادات محققة مف جراء جيد مبذوؿ خارج األراضي السورية

معظـ الدوؿ التي تعتبر مدفوعاتيا في الخارج مف الرواتب واألجور جزءًا مف نفقات تسيير جيازىا الحكومي، 

 .مما يجعميا خاضعًة لمضريبة الوطنية

تطرح : (ؼ د ب/66)وىذا ما نجده في القانوف السوري بالنسبة لممرتّبات المدفوعة مف خزانة عامة المادة 

الضريبة عمى الرواتب عمى كّؿ شخص يتقاضى راتبًا أو أجرًة أو تعويضًا مف خزينة عامة إذا كاف مقيمًا في 

 .سوريا أو في الخارج

 :اإليرادات المدفوعة من خزينة خاصة-  انياًال 

تسري الضريبة ىنا إذا كاف المستفيد مف ىذا الدخؿ مقيمًا في سوريا ودوف النظر إلى جنسيتو أو  (1)

. مكاف أداء الخدمة، وبغّض النظر عّما إذا كانت الخزينة الخاصة المدينة بيذا الدخؿ مقيمة في سوريا أـ ال
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وسمطة الدولة  (اإلقامة)إّف األساس في الخضوع لمضريبة السورية في ىذه الحالة ىو الوالء االجتماعي 

وطبقًا لذلؾ فإّف الشخص المقيـ الذي يحصؿ عمى راتب أو أجرة أو تعويض مف خزينة خاصة . السياسية

تتناولو الضريبة السورية ولو كاف ىذا الدخؿ يخضع في األصؿ لمضريبة في  (..شركة، شخص)غير مقيمة 

 .الخارج

إذا كانت المبالغ المدفوعة مف خزينة خاصة تعويضًا عف خدمات أّداىا في سورية، فإّف ىذه الضريبة - 2

إّف األساس في الخضوع لمضريبة السورية . تسري، وذلؾ بغّض النظر عف جنسية المستفيد أو محؿ إقامتو

عمى الرواتب واألجور في ىذه الحالة الوالء االقتصادي، أي أداء الخدمة في سورية دوف النظر ما إذا كانت 

 .الخزينة الخاصة المدينة مقيمة في سوريا أو غير مقيمة
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 وعاء الضريبة عمى الرواتب واألجور

لذا . يتحدد وعاء الضريبة عمى الرواتب واألجور بصافي األجر بعد استنزاؿ التكاليؼ القزمة لمحصوؿ عميو

يقتضي ذلؾ تحديد الدخؿ اإلجمالي، ثـ تحديد ما يجب استنزالو لموصوؿ إلى الدخؿ الصافي الذي تُفرض 

 .عميو الضريبة

 ما معنى الراتب واألجر والتعويض؟

ىو المكافأة التي يحصؿ عمييا شخص طبيعي يمارس في الغالب عمًق عقمّيًا أو مينّيًا أو فنّيًا : الراتب- أ

 ..".مثمما يحصؿ عميو موظفو الدولة"ذا مستوى رفيع، وُيؤدى في الغالب كّؿ شير 

لحساب الدولة أو " صفة عضمية أو مادية"ُيدفع لمشخص الطبيعي الذي يمارس عمًق ذا : األجر- ب

يومّيًا، أسبوعّيًا، أو "مؤسساتيا العامة أو لحساب المشاريع الخاصة، وُيؤدى إلى مستحقيو في فترات متقاربة 

 .(4)أو ىو في رأي البعض ما ُيدفع لمعماؿ أو المستخدميف في القطاع الخاص. (3)"كّؿ شير

ترتبط بالُعرؼ والتنظيمات القانونية التي تحكـ عققات العمؿ، وال قيمة ليا  (أجر، أو راتب)إّف التسمية بػ

 .(5)عممّيًا بالنسبة لمضريبة أو معدليا أو اإلعفاء منيا

كّؿ مكافأة ليست بذاتيا راتبًا أو أجرة ُتدفع أو تُقدـ لقاء فعالية يبذليا الشخص : (6)التعويضات- ج

الطبيعي في خدمة الغير، سواء أكانت ناشئة عف عقد العمؿ ذاتو أو كانت مف مستمزمات العمؿ الذي يقـو 

 .بو الشخص الطبيعي

 :ولمتعويضات أنواع عّدة منيا ما يكوف عمى سبيؿ المثاؿ
                                                 

 .13ص/2رفيؽ اختيار ج (3)

 .267مصطفى رشدي شيحة ص. د (4)

 .267المرجع السابؽ ص (5)

 .اختيار، المرجع السابؽ (6)
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 .إضافة مستمرة ودائمة عمى الراتب أو األجر مثؿ تعويض غقء المعيشة أو التعويض العائمي-  ً 1

 .أو إضافة ناشئة عف قياـ الشخص بأعماؿ ذات طبيعة خاصة كتعويض المسؤولية-  ً 2

 :شروط الدخل الخاضع لمضريبة

 .أف يكوف ناشئًا عف العمؿ البحت الذي ال يمتزج برأس الماؿ- 1

 .أف يكوف ناشئًا عف حالة مف أحواؿ التبعية التي تربط بيف المستفيد مف الدخؿ والشخص الذي يدفعو- 2

 .أف يكوف مستمرًا ودورّيًا أو قابًق لمتجديد وليست لو صفة عرضية- 3

 :الدخل غير الصافي

المقدار الحقيقي لمرواتب واألجور والمخصصات والعوائد / 70/يساوي الدخؿ غير الصافي وفقًا لممادة 

وتدخؿ في ىذا التعريؼ أو . واألجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية

 .التحديد المبالغ كافة التي يتقاضاىا أصحاب الميف الحرة عف عقوٍد تتمتع بالديمومة واالستمرار

 وتتمثؿ في كّؿ ما يمكف الحصوؿ عميو مف مبالغ، إضافًة إلى المرتب أو األجر أو :المنافع النقدية- أ

ـّ  التعويض بصفة تبعية، وكنتيجة الرتباط العامؿ بعقد العمؿ بغّض النظر عّما إذا كاف صرفيا إليو قد ت

 :بصورة دورية أو عرضية

 .بشكؿ مباشر مف قبؿ رّب العمؿ- 

أو بشكؿ غير مباشر في الحاالت التي يأخذ فييا صاحب العمؿ عمى عاتقو أعباء تقع في األصؿ - 

عمى عاتؽ العامؿ، أو كانت غير إلزامية أو اختيارية، بالنسبة لرّب العمؿ، بحيث تضاؼ إلى األصؿ، 

 .وتعامؿ معاممتو مف ناحية خضوعيا لمضريبة

بدالت السكف، وتعويض غقء المعيشة، والحصة مف األرباح أو المبيعات، وبدالت : ويمثؿ ليا عادًة بػ
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الغذاء، واشتراؾ التأمينات االجتماعية، فيما إذا أخذ رّب العمؿ عمى عاتقو دفع اشتراؾ التأمينات االجتماعية 

 .إلخ...الشيرية، التي ألـز القانوف باقتطاعيا مف أجرة العامؿ، فإّنيا ُتعّد بالنسبة لمعامؿ منفعة نقدية،

 وتتمثؿ في كّؿ ما يحصؿ عميو العامؿ مف منافع ومزايا وخدمات، باإلضافة إلى :المنافع العينية- ب

راتبو أو أجرتو أو تعويضو بصفة تبعية لو، وكنتيجة الرتباطو بعقد العمؿ، وذلؾ بغّض النظر عّما إذا كانت 

ىذه المنافع دورية أو عرضية، أو كانت تُقدـ لو مجانًا أو باقتطاع جزء مف الراتب أو األجرة دوف قيمتيا 

 .تقديـ السكف، الغذاء، الكساء: مثاؿ. الحقيقية، وكانت نتيجة عمؿ إضافي أو دوف عمؿ

 :شروط الخضوع لمضريبة بالنسبة لممنافع العينية

أف تدفع لمموظؼ أو العامؿ مجانًا بدوف عوض، فإذا ما دفع المستفيد قيمتيا بالكامؿ فق تخضع - 1

لمضريبة، أّما إذا دفع جزءًا مف قيمتيا فإّف الفرؽ بيف القيمة الحقيقية لممنفعة وبيف ما دفعو ُيَعدُّ بمثابة منفعة 

 .عينية تخضع لمضريبة

أف تمنح المنفعة بقصد اإلثابة، أي ال ُتعطى بغية تمكيف الموظؼ أو العامؿ مف أداء وظيفتو، ألّنو - 2

إذا كانت مقتضيات عمؿ الموظؼ أو العامؿ تستدعي حصولو عمييا، وال يحصؿ منيا عمى منفعة شخصية 

ّنما تعويضًا عف نفقٍة ُتصرؼ لقاء القياـ بعمؿ يتطمب الخدمة، وبالتالي ال  فإّنيا ال ُتعّد منفعة مجانية، وا 

 .تخضع لمضريبة

وعميو إذا لـ يتوافر ىذاف الشرطاف فإّنيا ُتعّد معفاة مف الضريبة، وبالتالي ُتعفى مف الضريبة كّؿ منفعة 

 :عينية

تمنح سّدًا لمنفقة التي كاف مف الممكف أف تُثقؿ كاىؿ الموظؼ أو المستخدـ نتيجًة لقيامو بأداء العمؿ - 1

 .الذي  ُعِيَد بو إليو دوف األعماؿ العادية األخرى لدى الجية نفسيا التي تستخدمو
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 .أف تكوف االستفادة قاصرة عميو دوف أفراد أسرتو- 2

 :التنزيالت الواجب خصمها من وعاء الضريبة

ىي المبالغ التي يسمح القانوف بخصميا مف الدخؿ الحقيقي الناجـ عف كسب العمؿ، وذلؾ : تعريفيا- 

والغاية مف ىذه التنزيقت اجتماعية قبؿ كّؿ شيء، حيث . لموصوؿ إلى الدخؿ الصافي الخاضع لمضريبة

يقصد منيا تخفيؼ العبء الضريبي عف بعض فئات المكّمفيف بشكؿ يحقؽ المساواة في التضحية، وىي عمى 

 :الشكؿ التالي

 .االشتراكات المقتطعة مف العامميف لقاء االشتراؾ في نظاـ التأمينات االجتماعية- 1

تعويضات نفقات الوظيفة واالنتقاؿ والسفر، وبصورة عامة كؿُّ تعويض عف نفقة تصرؼ بمناسبة - 2

 :القياـ بما يتطمبو العمؿ شريطة

 .أف يصرؼ التعويض بمناسبة القياـ بعمؿ تستمزمو وتتطمبو الخدمة- أ

 .أف يكوف التعويض قد أنفؽ بصورة فعمية- ب

 . أف تتناسب التعويضات مع وضع المكّمؼ وراتبو، حتى ال تكوف وسيمة لمتيرب مف الضريبة- ج

 : نفقات التمثيؿ وذلؾ بشرط- 3

 .مف الراتب أو األجر الشيري% 25أال تتجاوز - أ

 .أف يسمح النظاـ الداخمي لممنشأة بصرؼ ىذا التعويض- ب

 :وتجدر اإلشارة إلى أّن التعويضات نوعان

تعويضات ُتعامؿ معاممة الراتب، وتخضع لمضريبة وفقًا لممعدالت التصاعدية، ولكف البّد ليا مف - 1

توافر صفة االستمرارية والدورية، وكذلؾ يجب أف يكوف ليا صفة اإللزاـ لرّب العمؿ، وليس لرّب العمؿ أية 
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 .سمطة تقديرية في منحيا

 بالتالي مف ُتعدّ تعويضات ليس ليا حكـ الراتب، وتشمؿ كّؿ ما ال تتوافر فيو السمات السابقة، و- 2

مف غير تنزيؿ، أي حد أدنى وىو ما  (%5)الدفعات المقطوعة، وتخضع لمضريبة عمى أساس معدؿ وحيد 

ُيطّبؽ عمى الدفعات المقطوعة؛ والتي ُيقصد بيا جميع التعويضات والمكافآت التي ليا طابع استثنائي وناشئة 

 :عف أعماؿ إضافية، وذلؾ بشرط أف تكوف

 دفعة مقطوعة بؿ ُتعدّ ناشئة عف أعماؿ استثنائية وعرضية، أّما إذا كانت مستمرة ومتكررة فإّنيا ال - أ

 .تضاؼ لبقية أنواع الدخوؿ، وتخضع لممعدالت التصاعدية

ناشئة عف أعماؿ إضافية ال تتصؿ مباشرة بطبيعة العمؿ األصمي، مثؿ تعويضات الخبرة التي ال - ب

أستاذ جامعي ُيدعى إلبداء الرأي في خبرة أو مشورة إلحدى المؤسسات أو )تشّكؿ امتدادًا لمعمؿ األصمي 

 .(الييئات العامة
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 معدل الضريبة عمى الرواتب واألجور

 كانت ترّكز عمى الفعاليات االقتصادية الكبيرة 24/2003إّف مجمؿ التعديقت التي طالت القانوف 

والمتوسطة، حيث الحظنا المراسيـ المختمفة التي طالت تعديقتيا فئات مكّمفي الربح الحقيقي والمقطوع سواء 

كما طاؿ . مف حيث تخفيض المعدالت أو تصاعديتيا، وكذلؾ الحد األعمى الذي تُفرض بو الضريبة

وقد جاء المرسـو . التخفيض المعّدؿ النسبي المفروض عمى الشركات المساىمة أو المحدودة المسؤولية

 ضمف سياؽ التعديقت المختمفة، وليأخذ بعيف االعتبار مصدر الدخؿ الرئيسي 33/2009التشريعي رقـ 

لغالبية المواطنيف، وىو كسب العمؿ ُمدخًق تعديقت تناولت مبمغ الحد األدنى المعفي، وكذلؾ عدد الشرائح 

 .وسنعرض ليذه التعديقت، ثـ نعّمؽ عمى مضمونيا وأىدافيا المختمفة. ومعدالتيا

 :تعديل المعدوت الضريبية عمى الرواتب واألجور

، وكما كاف عميو الوضع في المادة 33/2009تقوـ معدالت الضريبة عمى الرواتب واألجور وفقًا لممرسوـ 

وىذه .  المعدلة بموجب المرسوـ المذكور آنفًا عمى أساس التصاعد الضريبي24/2003مف القانوف / 68/

المعدالت تتضمف الضريبة عمى الرواتب واألجور بما فييا إضافات الدفاع الوطني ورسـو المدارس وحصة 

 :(7)البمدية والمساىمة النقدية في دعـ التنمية المستدامة وفؽ التالي

س، . ؿ12000عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الواقع بيف الحد األدنى المعفي و% 5: الشريحة األولى

 .وعف كّؿ دفعة مقطوعة

 .س. ؿ16000 و12001عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الواقع بيف % 7: الشريحة الثانية

 .س. ؿ20000 و16001عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الواقع بيف % 9: الشريحة الثالثة

                                                 

 .33/2009المرسـو  (1)مادة  (7)
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 .س. ؿ24000 و20001عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الواقع بيف % 11: الشريحة الرابعة

 .س. ؿ30000 و24001عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الواقع بيف % 12: الشريحة الخامسة

 .س. ؿ50000 و30001عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الواقع بيف % 16: الشريحة السادسة

 .س. ؿ75000 و50001عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الواقع بيف % 19: الشريحة السابعة

 .س. ؿ75000عف جزء الدخؿ الصافي الشيري الذي يتجاوز % 22: الشريحة الثامنة

 :تعديل الحد األدنى المعفي

 .س في الشير. ؿ6010 أصبح الحد األدنى المعفي مف الراتب أو األجر 33/2009بموجب المرسـو 

 :مالمح التعديل الجديد

 ومعدالتو والحد األدنى المعفي يمكننا تممس الفروؽ، وبالتالي مقمح 24/2003بالمقارنة مع القانوف 

 :التعديؿ الجديد

زاد المشّرع عدد الشرائح التي ُتطّبؽ عمييا المعدالت الضريبية المختمفة، حيث أصبحت ثماني - أووًال 

 .شرائح بعد أف كانت ست شرائح

تضّمف التشريع الجديد إطالة لمشريحة التي تفرض عمييا الضريبة، وبالتالي تخفيض معدؿ -  انياًال 

 12000، حيث تمت إطالة الشريحة األولى إذ تبمغ قيمتيا بيف الحد األدنى المعفي والػ(8)الضريبة عمييا

 ثقثة آالؼ 24/2003، فيما كانت الشريحة األولى في القانوف (س. ؿ5990 =6010-12000)س، أي .ؿ

الشريحتيف األولى والثانية في  مبمغ 33/2009ليرة سورية، وعميو فقد ضمت الشريحة األولى في المرسـو 

. س. ؿ12000 ىو 24/2003 الثانية في القانوف ، حيث إّف أقصى مبمغ الشريحة24/2003القانوف 

                                                 

 .15، ص2009 أيار 15، 13918وزير المالية، جريدة الثورة، العدد  (8)
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وبالمقارنة بيف الضريبة المدفوعة في القانوف السابؽ والمدفوعة في المرسوـ الجديد نجد أّف المكّمؼ يدفع وفقًا 

، في حيف أّنو يدفع عف (س. ؿ430= 280+150)لمقانوف السابؽ عف الشريحتيف األولى والثانية مبمغ 

 الشريحة األولى في المرسـو الجديد 

 .س. ؿ299.5

ـّ تحديد معّدؿ الضريبة عمى الشريحة العميا لمراتب حتى - ال اًال  ، فيما كانت في %11س بػ. ؿ24000 ت

 .(9)%13 24/2003القانوف 

مف العامميف في % 99.3س شيرّيًا نحو . ؿ24000إّف نسبة مف تبمغ رواتبيـ المقطوعة دوف الػ- رابعاًال 

وبالتالي فإّف أقصى معدؿ ضريبي ليذه النسبة المئوية الساحقة مف العامميف في . (10)الدولة والقطاع العاـ

 .فقط% 11الدولة والقطاع العاـ ىي 

 ُيقحظ بشكؿ عاـ أّف السمة الغالبة عمى التشريعات الضريبية المقارنة وعمى االتجاىات الدَّولية -خامساًال 

وقد أخذ المشّرع الضريبي . لمسياسة الضريبية ىي خفض المعدالت الضريبية عمى مختمؼ مصادر الدخؿ

فقد أخذ بيا في الضريبة عمى . السوري بيذا االتجاه في بعض األوعية الضريبية، وخالفيا في أوعية أخرى

، بينما تخمَّؼ عنيا في القانوف 51/2006مرسـو  (3)األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية المادة 

 فيما يتعمؽ بالمعدالت المفروضة عمى البيوع العقارية إذ عمد إلى زيادة ىذه المعدالت إلى نسب 41/2005

 .مف قيمة الوعاء (%630)وصمت إلى 

فقد ساير االتجاه العاـ في تخفيض المعدالت الضريبية حتى الشريحة / 33/أما فيما يتعمؽ بالمرسـو 

%( 22)السابعة، ولكّنو رفع الحد األعمى لممعدؿ الذي تُفرض بو الضريبة عمى الرواتب واألجور، فجعمو 

                                                 

 . المرجع السابؽ–محمد الحسيف . د (9)

 .المرجع السابؽ (10)
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وقد كاف األولى بالمشّرع أف ُيخّفض ىذا الحد أو عمى األقؿ . (%20 )24/2003بينما كاف في القانوف 

ُيبقيو، كما كاف في القانوف السابؽ، خصوصًا أّف المشّرع عند تخفيضو لممعدالت الضريبية عمى األرباح 

 %(. 35)بعد أف كاف  (%28)التجارية والصناعية وغير التجارية قد قاـ بتخفيض الحد األعمى لممعدؿ إلى 

إّف الدخؿ المتولد عف كسب العمؿ، وىو مصدر دخؿ غالبية المواطنيف يجب أف يناؿ معاممة ضريبية 

 (2)الجدول رقم . أفضؿ مف المعاممة التي يناليا المتولد عف رأس الماؿ والعمؿ

 الشريحة
المعدل 

 الضريبي

المبمغ الخاضع 

 لمضريبة
 مبمغ الضريبة

 س. ؿ300 = 299.5 س. ؿ5990 %5 س.ؿ6010-12000

 س. ؿ280 س. ؿ4000 %7 س.ؿ12001-16000

 س. ؿ360 س. ؿ4000 %9 س.ؿ16001-20000

 س. ؿ440 س. ؿ4000 %11 س.ؿ20001-24000

 س. ؿ720 س. ؿ6000 %12 س.ؿ24001-30000

 س. ؿ3200 س. ؿ20000 %16 س.ؿ30001-50000

 س. ؿ4750 س.ؿ 25000 %19 س.ؿ50001-75000

 - - %22 س.ؿ75000

 :لحساب الضريبة عمى الرواتب واألجور نأخذ المثاؿ العممي التالي

 /.س. ؿ40000/عامؿ يتقاضى راتبًا شيرّيًا مقداره : مثاؿ

 :ىنا يجب أف نمّيز بيف حالتيف
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أف يكوف العامؿ غير مشترؾ لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية، وبالتالي يكوف غير : الحالة األولى

 .خاضع لحسـ التأمينات االجتماعية

 :الضريبة المترتبة عمى الشريحة األولى

 س. ؿ12000   :الشريحة األولى

 س. ؿ6010 ينزؿ منيا الحد األدنى المعفي

 .س.  ؿ299.5% = 5× س . ؿ5990     

 .س.ؿ280% = 7 × 4000: الضريبة المترتبة عمى الشريحة الثانية- 

 .س.ؿ360% = 9 × 4000: الضريبة المترتبة عمى الشريحة الثالثة- 

 .س.ؿ440% = 11 × 4000: الضريبة المترتبة عمى الشريحة الرابعة- 

 .س.ؿ720% = 12 × 6000: الضريبة المترتبة عمى الشريحة الخامسة- 

 .س.ؿ1600% = 16 × 10000: الضريبة المترتبة عمى الشريحة الثانية- 

 .س. ؿ3700          مجموع الضريبة

أف يكوف العامؿ مشتركًا في التأمينات االجتماعية، وبالتالي فإّف راتبو يخضع لحسـ : الحالة الثانية

 .مف الراتب الشيري%/ 7/التأمينات االجتماعية بواقع 

 .س. ؿ2800% = 7 × 40000ينزؿ اشتراؾ التأمينات االجتماعية - 1

 (س. ؿ37200): الراتب الشيري الصافي بعد حسـ التأمينات ىو

 . س. ؿ12000 : الشريحة األولى- 

 .س. ؿ6010 ينزؿ الحد األدنى المعفي
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 .س. ؿ%299.5 = 5 × 5990    

 .س. ؿ280% = 7 × 4000: الشريحة الثانية- 

 .س. ؿ360% = 9 × 4000: الشريحة الثالثة- 

 .س. ؿ440% = 11 × 4000: الشريحة الرابعة- 

 .س. ؿ720% = 12 × 6000: الشريحة الخامسة- 

 .س. ؿ1152% = 16 × 7200: الشريحة السادسة- 

 .س. ؿ3252    :مجموع الضريبة
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 اإلعفاءات من الضريبة عمى الرواتب واألجور

عفاءات جزئية، أّما بالنسبة لإلعفاءات الكاممة فإّنيا تنقسـ إلى  تنقسـ اإلعفاءات إلى إعفاءات كاممة وا 

إعفاءات شخصية ُتمنح تبعًا لصفة المكّمؼ، ونوعية ُتمنح نظرًا لطبيعة األجر أو التعويض، وقد أتت ىذه 

 .اإلعفاءات عمى سبيؿ الحصر

 :اإلعفاءات الشخصية

 :تسري عمى األشخاص بغّض النظر عف أنواع الدخؿ التي يتقاضونيا، وىذه اإلعفاءات تشمؿ

وال يتناوؿ ىذا اإلعفاء سوى ما . السفراء والقناصؿ شريطة المعاممة بالمثؿ: أعضاَء السمؾ السياسي- 1

يتقاضوف عف األعماؿ المتعمقة بوظائفيـ، أّما إذا كانوا يتقاضوف أجورًا أو تعويضات لقاء أعماؿ خارجة عف 

 .أعماؿ وظائفيـ فتخضع لمضريبة وفقًا ليذا القانوف

ويشمؿ ىذا اإلعفاء رواتب المدعويف كافة وتعويضاتيـ : عسكريّي الجيش والشرطة ورجاؿ اإلطفاء- 2

 .لخدمة االحتياط  المستحقة مف إدارتيـ خقؿ فترة وجودىـ في الخدمة االحتياطية

 .(مؤذنيف+ خطباء )موظِفي الجوامع والكنائس - 3

 .أجور الخدـ في المنازؿ الخاصة- 4

 .العامميف المحمييف المستخدميف في البعثات السورية الخارجية مف السورييف وغير السورييف- 5

 :اإلعفاءات النوعية وتشمل

 .معاشات التقاعد والتعويضات العائمية التي تصرؼ معيا- 

تعويضات التسريح والصرؼ مف الخدمة، وجميع المبالغ التي تصرؼ لمعامؿ بسبب انتياء خدمتو سواء - 

 .أدفعت مف الخزينة العامة أـ مف خزينة خاصة
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التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمؿ، كوف ىذه التعويضات ُتَعّد تعويضًا عف الضرر الذي - 

 .أصاب المستفيد

 .المنح النقدية مف السيد رئيس الجميورية- 

 :اإلعفاءات الجزئية

وهذا اإلعفاء الجزئي ذو طابع اجتماعي ُيقصد منه ضمان حد . (س.ل10000)الحد األدنى الُمعفى وهو 

 .أدنى لممعيشة ُمعفى من الضريبة

  

 :تمارين

 :في اإلعفاءات الجزئية، الحد األدني المعفى مف الضريبة عمى الرواتب واألجور ىو

ليرة سورية  5000 .1

 ليرة سورية 10000 .2

ليرة سورية  15000 .3

  ليرة سورية11000 .4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية العاشرة

 ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة
 

 :الكممات المفتاحية

 .األوراق المالية- السندات– األسيم– األموال المتداولة

 :الممخص

تسري الضريبة عمى ريع رؤوس األموال المتداولة عمى إيراد القيم المنقولة وعمى فوائد الديون 
والودائع والتأمينات وكافة األسيم والسندات واألوراق المالية التي تطرحيا الييئات العامة 

 .والخاصة لالكتتاب والديون والقروض الممتازة والعادية

 :األهداف التعميمية

التعريف باألموال المتداولة وكافة األموال المالية التي تطرحيا الييئات العامة والخاصة والضريبة 
  .التي تسري عمى ىذه األموال وخصائصيا
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 تعريفضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة وخصائصها
 :التعريف

ُيقصد برؤوس األموال المتداولة األسيم والسندات و األوراق المالية كافة التي تطرحيا الييئات 
 .(1)العامة والخاصة لالكتتاب والديون والقروض الممتازة والعادية

إّن ىذه الضريبة تسري عمى ريع رؤوس األموال المتداولة بالمعنى الشامل، فيي تسري عمى 
وبذلك حقق المشّرع . وعمى فوائد الديون والودائع والتأمينات (األسيم والسندات)إيراد القيم المنقولة 

إذ إّن فرض ضريبة عمى ريع . المساواة والتوحيد بين الصور المختمفة لتوظيف رؤوس األموال
القيم المنقولة وعدم فرضيا عمى فوائد الديون يؤدي إلى حّد ما إلى تفضيل أصحاب رؤوس 

األموال توظيف أمواليم في شكل قروض عمى استثمارىا في شراء القيم المنقولة، وىذا في غير 
 .(2)صالح االقتصاد الوطني

 
 :خصائصها

تتناول الضريبة نوعًا معينًا من اإليرادات أو من مصادر الدخل وىو ريع : ضريبة نوعية- 1
رؤوس األموال المتداولة، أي الدخل الناشئ عن استثمار رأس المال البحت غير الممزوج 

نما يعيد  بالعمل، أي الدخل الذي يحصل عميو صاحب رأس المال الذي ال يستثمره شخصّيًا، وا 
 .باستثماره إلى شخص آخر سواء أكان شخصًا طبيعّيًا أم اعتبارّيًا لقاء فائدة أو عوائد محددة

إّن الضريبة عمى ريع األموال المتداولة ضريبة مباشرة، أي يتحمل عبئيا المستفيد من - 2
ن كانت عممية التحصيل تتّم من خالل الشركة عبر الحجز عند المنبع، فالشركة ال  اإليراد، وا 

وقد يختمط األمر عند البعض فيعتقد أن . تعدو أن تكون وسيطًا ومساعدًا في عممية الجباية
 .الشركة ىي التي تدفع

فيي تفرض عمى ريع رأس المال ذاتو دون األخذ بعين : إّنيا ضريبة عينية ال شخصية- 3
 .االعتبار شخصية المكّمف، وليس فييا إعفاءات لمحد األدنى لممعيشة أو األعباء العائمية

أي ال يجري تنزيل أّية أعباء من اإليراد الحاصل أو : إّنيا ضريبة عمى اإليراد اإلجمالي- 4
 .األخذ بأية احتياطات أو خسائر، وىذا من نتائج عينية ىذه الضريبة

                                                 

 محاضرة في ندوة .جوزيف طربيو (1)
 .جوزيف طربيو (2)
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ضريبة نسبية وليست تصاعدية فسعرىا نسبي، وتُفرض بالسعر نفسو أّيًا كان حجم - 5
 %(.7.5)وقد حدد المشرع ىذه النسبة بـ. األموال المستثمرة

ىذه الضريبة ليست سنوية مثل ضريبة األرباح التجارية : ليست ضريبة سنوية وال شيرية- 6
فكل توزيع يجري عمى . والصناعية وغير التجارية، وليست شيرية مثل ضريبة الرواتب واألجور

حامل السيم في أي وقت سواء أثناء قيام الشركة أو عند االنتياء من عمميا، يترّتب عميو إثراء 
يخضع لمضريبة بغّض النظر عن المدة المحسوب عنيا ذلك اإليراد وبالسعر الساري في تاريخ 

 .ذلك التوزيع دون أي تخفيض
 :تجمع بين مبدأ التبعية االقتصادية والتبعية السياسية- 7

أرباح، عوائد، " حيث يخضع لمضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة :التبعية االقتصادية- 
، الناشئة عن أسناد الدَّين والقروض الصادرة "فوائد، جوائز سحب، جوائز تسديد، أسيم مجانية

عن الشركات والمؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية، والتي يكون مركزىا الرئيسي أو 
 .في ىذه األحوال تكون سورية مصدر اإليراد. عمميا األساسي في األراضي السورية

والسندات ذات الربح وأسناد الدَّين وغيرىا من األسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية، 
 .وبغّض النظر عن المستفيد منيا سواء أكانوا مقيمين أو غير مقيمين، فمصدر اإليراد ىنا سورية

 حيث تسري الضريبة أيضًا عمى أسيم المؤسسين وحصصيم وحصص :التبعية السياسية- 
الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختمف أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات 

والتي تخّص األشخاص )غير القائمة في أراضي الجميورية العربية السورية، ... والمؤسسات
 .(الطبيعيين واالعتباريين السوريين

فينا الضريبة تسري لمجرد االنتماء السياسي، أي الجنسية السورية سواء أكان مقيمًا في سوريا 
 .أم ال

 حيث تسري عمى عوائد السندات ذات الربح وأسناد الدَّين وغير ذلك :التبعية االجتماعية- 
من األسناد العامة الصادرة عن الحكومة األجنبية بالنسبة لممقيمين في سورية، سواء أكانوا 

 .أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، وبغض النظر عن الجنسية
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 وعاء الضريبة عمى ريع رؤوس األموال المتداولة
إّن وعاء الضريبة عمى ريع رؤوس األموال المتداولة ىو الدخل غير الصافي، سواء أكان 

عمى شكل فوائَد أم عوائَد أو أرباٍح أو جوائَز وغيرىا، وسواء أكان نقدّيًا أم عينّيًا، وسواء أكانت 
األموال المتداولة أسيمًا أم سندات سورية أم أجنبية أم مطاليب أم ودائع، حيث ال ينزل من 

فما ىي ىذه الدخول؟، وما ىي . الدخل اإلجمالي أّي تكاليف مقابل تحصيل ىذا الدخل
 .مصادرىا؟

 :أنواع الدخل الخاضع لمضريبة
ُيقصد بيا األرباح التي تصيب األسيم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد : األرباح-  ً 1

 .شريطة أن تكون ىذه الشركات والجمعيات غير قائمة في سورية
تتمثل الفوائد بالمبالغ التي يترّتب عمى الَمدين أن يدفعيا لقاء حصولو عمى : الفوائد-  ً 2

مبمغ من المال، وتخضع لمضريبة عمى ريع رؤوس األموال الفوائُد الناشئة عن مختمف أنواع 
 .المطاليب والودائع والحسابات الجارية وأسناد الدَّين والقرض

ُتطمق العوائد عمى الفوائد الناشئة عن األسناد ذات الربح سواء أكانت الفائدة : العوائد-  ً 3
 .نقدية أو عينية، وكذلك عمى مكافآت التسديد التي تدفع عند استيالك السند

ُيقصد بجوائز السحب نصيب من المال يحصل عميو حممة أسناد : جوائز السحب-  ً 4
القرض ذات النصيب، أي السند الذي يحصل عمى نصيب أّي مبمغ من المال، حيث يعّين السند 

ويسمى المبمغ الذي يدفع . الفائز عن طريق القرعة، ويفوز بأضعاف مضاعفة عن قيمتو االسمية
ويكون ذلك عندما تسحب الشركات التي أصدرت ىذا القرض . (جائزة السحب)عمى ىذا الشكل 

بعض األسناد في كل سنة، وتمنح صاحب السند الذي يفوز بالقرعة مبمغًا من المال باإلضافة 
 .لما تقاضاه من فوائد حتى ذلك التاريخ

مكافأة إضافية عمى الفائدة السنوية التي يحصل عمييا حممة أسناد : جوائز التسديد-  ً 5
القرض عند الوفاء بو أو استيالكو، وتمثل الفارق بين القيمة االسمية الجاري تسديد قيمتو عمى 

 .أساسيا والقيمة الحقيقية لو
وقد تعمد الشركة في . لمشركة عادة رأس مال واحتياطيات: توزيعات األسيم المجانية-  ً 6

ّنما ُتضيفيا إلى  فترة حياتيا إلى توزيع ىذه االحتياطيات عمى المساىمين، وقد ال توزعيا نقدًا، وا 
رأس المال، وتعطي المساىمين أسيمًا جديدًة مقابميا بالمجان، حيث تعطي مثاًل سيمًا جديدًا 
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 .مقابل كّل سيمين قديمين

 مصادر الدخل الخاضعة لمضريبة أو نطاق سريان الضريبة
َفرََّق المشّرع السوري بين ريع رؤوس األموال المتداولة السورية واألجنبية، فأخضع كّل ريوع 
رؤوس األموال األجنبية ليذه الضريبة، ولم ُيخضع إال جزءًا من ريع رؤوس األموال المتداولة 

أما ما تبقى والذي لم يخضع ليا أخضعو لمضريبة عمى األرباح التجارية . السورية ليذه الضريبة
 .والصناعية وغير التجارية

 :األموال المتداولة السورية-1
إّن القيم المنقولة السورية التي تخضع ريوعها لمضريبة عمى ريع رؤوس األموال - أوالًال 

 :هي (83)المتداولة، كما حددتها المادة 
ىي األسناد التي تصدرىا الشركات وسائر المؤسسات المالية أو : أسناد الدَّين-  ً 1

الصناعية أو التجارية وقروض الحكومة السورية إذا احتاجت لممال، وتمّثل عادًة القروض قصيرة 
 .( أشير إلى سنة3)األجل 

ُتصدرىا الشركات المساىمة، وُتعطى لممكتتبين في القروض طويمة : أسناد القروض-  ً 2
 .األجل

التي ُتدفع في آجال معينة لحممة األسناد،  (الفائدة المحددة)يتألف دخل أسناد القروض من 
التي تدفع عند استيالك القرض أو وفائو إذا طرحت قيمتو أثناء االكتتاب  (جوائز التسديد)ومن 

 .أيضاً  (جوائز السحب)بقيمة تقّل عن القيمة االسمية، ومن 
ىي األسناد التي التزمت الدولة تأدية فائدة عنيا لحامميا لقاء : السندات ذات الربح-  ً 3

المبالغ التي اكتتبوا بيا في قروضيا، ثم تحولت األسناد إلى سندات ذات صفة خاصة ُتعطي 
 .ريعًا دون أن يحّق لحامميا الدائن أن يطالب الدولة بالدَّين

 متى تخضع ريوع مصادر الدخل السابقة لمضريبة؟-  انياًال 
ال تخضع ريوع أسناد الدَّين والقروض لمضريبة السورية إال إذا كانت تمك الشركات 

، (مركز استثمارىا الرئيسي أو عمميا في سورية)والمؤسسات المصدرة ليا قائمة في سورية، 
ويخضع لمضريبة عمى ريع رؤوس األموال الدخل الناتج عن السندات ذات الربح وأسناد الدَّين 
وغيرىا من األسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية بالنسبة لجميع األشخاص، وكذلك 
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األسناد الصادرة عن الحكومات األجنبية والعائدة ألشخاص مقيمين في سوريا طبيعيين أو 
 .اعتباريين
 :الدخل الواجب اتخاذه أساساًال لتكميف الشركات والمؤسسات-  ال اًال 

ُيراعى في تحديد الوعاء الضريبي لريع رؤوس األموال المتداولة السورية، أي أسناد الدَّين 
والقروض الصادرة عن المؤسسات المالية والصناعية والتجارية أو المدنية القائمة في سورية، 

 :وكذلك السندات ذات الربح وغير ذلك من األسناد العامة التي تصدرىا الحكومة السورية ما يمي
 .مقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كّل سنة: عن أسناد الدَّين والقروض- 1
تمثل المبالغ التي يحصل عمييا المكتتبون بأسناد القرض أو الدَّين إذا ما : جوائز السحب- 2

وفي ىذه الحالة تسري الضريبة عمى مقدار جائزة السحب الذي يحصل عميو . سحبت بالقرعة
 .حامل السند المسحوب

تمثل جوائز التسديد المكافأة اإلضافية عمى الفائدة السنوية التي يحصل : جوائز التسديد- 3
عمييا حممة أسناد القروض عند استيالك القرض أو وفائو، والذي تدفعو الشركة أو المؤسسة 

الَمدينة لمدائن، ويخضع لمضريبة عمى ريع رؤوس األموال الفرق بين المبمغ المسدد والبدل المعين 
لألسناد عند إصدارىا، ويخضع ىذا الفرق لمضريبة ميما كانت الظروف التي يدفع فييا، وميما 

 .كان شكل الدفع
ُيقصد بالبدل المعين لألسناد عند إصدارىا، القيمة الحقيقية لمسند، والتي يمكن أن تكون دون 
القيمة االسمية لو عند اإلصدار، وفي ىذه الحالة يدفع المكتتب قيمة السند الذي قيمتو االسمية 

س، وفي ىذه الحالة يكون الفرق بين المبمغ المسدد . ل80س بداًل قدره . ل100ولتكن مثاًل 
 .س ىو جائزة التسديد الخاضعة لمضريبة. ل80س والبدل المعين لألسناد عند إصدارىا . ل100

 :األموال المتداولة األجنبية- 2
ُيقصد باألموال المتداولة األجنبية، األسيم، حصص المؤسسين، حصص الفوائد، حصص 

الشركاء الموصين، ومختمف أسناد الدَّين والقرض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات 
غير القائمة في أراضي الجميورية العربية السورية، أي تمك التي يكون مركزىا خارج األراضي 
السورية، وكذلك السندات ذات الربح وأسناد الدين العام وغير ذلك من األسناد العامة الصادرة 

 .عن الحكومات األجنبية
إّن األسيم، وحصص الشركاء الموصين، وحصص الفوائد، وحصص المؤسسين، ومختمف 
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أسناد الدين والقروض يخضع ريعيا لمضريبة عمى ريع رؤوس األموال إذا كانت صادرة عن 
شركات أو مؤسسات أو جمعيات غير قائمة في أراضي الجميورية العربية السورية، وكان 

 :المستفيد منيا سورّيًا، ويتضح من ىذا ما يمي
إّن ريع األسيم، وحصص المؤسسين، وحصص الفوائد، وحصص الشركاء الموصين، -  ً 1

ومختمف أسناد الدين يخضع لمضريبة إذا كانت الشركة أو المؤسسة غير قائمة في سورية، أي 
 .تمك التي يكون نشاطيا ومركزىا الرئيسي خارج سورية

 .يخضع لمضريبة إذا كان المستفيد سورّياً ... إّن ريع األسيم وحصص المؤسسين -  ً 2
إّن ريع األسيم وحصص المؤسسين يمثل الدخل الناتج عن توظيف األموال السورية -  ً 3

 .في الخارج، ويخضع لمضريبة السورية
 :المطاليب أو الديون- 3

كلُّ التزام محمو مبمغ من النقود يمتزم الَمدين بوفائو لمدائن في وقت محدد، وأن يدفع لو حتى 
إّن ما يخضع لمضريبة ىو الفائدة الدورية وكل مورد نقدي أو . وفائو تعويضًا سنوّيًا يسمى الفائدة
 .(فوائد التأخير مثالً )عيني آخر يحصل عميو الدائن 

 :الودائع- 4
إذا ما كان قبول الودائع في األصل من أعمال المصارف فإّن القوانين لم تمنع التجار 

العاديين والشركات من قبول الودائع، ويصبح الوديع سواء أكان مصرفًا أو مشروعًا مالكًا لموديعة 
النقدية، ويعتبر عقدىا في ىذه الحالة بمثابة القرض، ويتقاضى الموّدع خالل فترة الوديعة فائدة، 

 .حيث تخضع ىذه الفائدة ميما اختمف شكميا لمضريبة عمى ريع رؤوس األموال المتداولة
 :الحسابات الجارية- 5

 .تخضع فوائد الحسابات الجارية لمضريبة عمى ريع رؤوس األموال المتداولة
 .الضمانات والكفاالت النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين- 6
 .جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد عن مميون ليرة سورية- 7
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 اإلعفاءات من الضريبة عمى ريع رؤوس األموال المنقولة
 .جوائز اليانصيب الصادرة عن المؤسسة العامة لممعارض عند المميون ليرة فأقل-  ً 1
 :من الفوائد الناشئة عن (80%- )2ً
 .شيادات االستثمار- 
الودائع في حساب التوفير لدى المصارف العامة والخاصة بموجب تعديل القانون - 

 .الباقية لمضريبة% 20، وبالتالي تخضع الـ41/2005
  

 :تمارين
 :من خصائص الضريبة عمى ريع رؤوس األموال المتداولة: اختر اإلجابة الصحيحة

   .أنيا ضريبة تصاعدية .1

   .أنيا ضريبة سنوية .2

  .أنيا ضريبة نسبية .3

 .أنيا ضريبة شيرية .4

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الحادية عشر

 طرق حل النزاعات الضريبية في التشريع الضريـبي السوري
 

 :الكممات المفتاحية

 .النزاعات- الخالفات - إعادة النظر - الطعن -    لجنة 

 :الممخص

إّن دراسة طرق حل النزاعات الضريبية تتطمب معرفة الطبيعة القانونية لمجان التي تبت في 
 .الخالف واآللية التي تتم فييا حل النزاعات وكيفية االعتراض أمام ىذه المجان

 :األهداف التعميمية

 :في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

 معرفة اآللية التي يتم فييا أصول التكميف من قبل المجان المختصة. 

 معرفة الطرق التي يتم فييا االعتراض أمام المجان المختصة. 
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 النزاع الضريبي أمام لجان الطعن

إّن دراسة طرق حّل النزاعات الضريبية في التشريع الضريبي السوري تتطمب معرفة اآللية 
التي يتّم فييا أصول التكميف أمام المجان المختصة، ومعرفة الطبيعة القانونية ليذه المجان، 

 :وطرق االعتراض أماميا، وىو ما ينبغي دراستو في المطالب التالية

 االعتراض أمام المجان
تتحقق الضريبة عمى المكّمف الضريبي استنادًا لبيانو الذي يقدمو إلى الدوائر المالية المختصة 

 .بصورة مباشرة، أو من قبل ىذه الدوائر في حال تقاعس المكّمف عن تقديميا
وىذا التكميف يظير في البداية تقريرًا بتكميف مؤقت ُيِعّده مراقب الدخل استنادًا لما يقدمو 

ذا كان ىناك بعض التحفظات لممكّمف  المكّمف من بيانات، أو وفق ما حددتو الدوائر المالية، وا 
حول التكميف الموقع عميو، فمو االعتراض أمام لجنة الطعن الضريبية واالستئناف أمام لجنة 

 .إعادة النظر
تختّص هذه المجنة في الفصل في جميع الخالفات التي تحصل : لجنة الطعن الضريبية- 1

 سواء أكان ذلك متعمقًا بتقدير قيمة الضريبة، أم باألساس الذي بين المكّمف واإلدارة الضريبية،
ونشير ىنا إلى أّن لجنة الطعن سواء اعترض المكّمف أم لم يعترض، . قامت عميو عند ربطيا

كونيا مخولًة بوضع تكميف باسميا، حيث أّنو بصدور ىذا التكميف تبدأ عمميات التحصيل، إال 
أّنو في حال أّن ىذه المجنة قررت التكميف دون أن يكون المكّمف معترضًا عمى التكميف المؤقت، 
تكون ممزمة باعتماد التكميف المؤقت أو زيادتو دون تخفيضو، إال في حالة واحدة وىي إذا كان 

، بخالف التكميف الذي تضعو استنادًا (1)ىناك خطأ مادي قد ارتكب في معرض التكميف
العتراض المكّمف، حيث يمكن زيادتو أو اعتماده أو إنقاصو بال قيد بحسب ما تراه من قيود 

 .يتقدم بيا المكّمف
يصدر أمر تشكيل لجنة الطعن وتحديد دائرة اختصاصيا : تشكيل لجنة الطعن الضريبية- 2

وتعيين مقرىا وتحديد مكافآت أعضائيا بقرار من وزير المالية، حيث تتشّكل من رئيس 
وعضوين، ممّثٍل عن أحد اإلدارات أو الييئات العامة وشركات القطاع العام األكثر صمًة 

                                                 

 . من قانون الدخل23المادة  (1)
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بالمينة، وخبيٍر يختاره وزير المالية من قائمة خبراء وزارة المالية، وحضور مراقب الدخل الذي 
 .قرر التكميف المؤقت، كمقرر ولكّنو ال يشترك بالتصويت

وتكون جمسات ىذه المجنة سرية، وال يحضرىا سوى األعضاء والمكّمف أو وكيمو القانوني، 
وليا الحّق في استدعاء أّي طرف لممثول أماميا، كما ليا الحّق أيضًا في طمب أية معمومات 

 .إضافية كبيانات أو أوراق أو سجالت مكتوبة أو بيانات شفوية وغيرىا
وتتخذ ىذه المجنة قرارىا باألكثرية، وعند تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس، ويشترط في 

 .(2)قراراتيا أن تكون معمَّمًة ألّنيا قابمة لمطعن أمام المجان االستئنافية
 تفحص المجنة موضوع االعتراض المقّدم من قبل :إجراءات اتخاذ قرارات لجنة الفرض- 3

المكّمف من حيث الشكل، ومن ثم وبعد توافر الشروط الشكمية في االعتراض تنتقل لمنظر في 
 .الموضوع والفصل فيو

 :أما الشروط الشكمية فهي
يومًا بدءًا من اليوم الذي يمي تاريخ استالم اإلخبار  (30)أن يقّدم االعتراض خالل - آ

 .(3)الفردي
 (حجم العمل ونسبة الربح الخاضع لمضريبة)أن يقّدم المكّمف في اعتراضو التقديرات - ب

 يومًا من تاريخ 15التي يقبل بيا، وأن يدعم اعتراضو باألدلة والوثائق، وذلك قبل انقضاء 
 .انقضاء ميمة تقديم االعتراض

 .أن يذّيل االعتراض بتوقيع المكّمف أو من يمثمو قانوناً - ج
 .أن يدفع المعترض سمفة التأمينات والرسوم القانونية- د
 بعد توافر الشروط الشكمية باالعتراض تنظر لجنة الطعن :النظر في موضوع النزاع- 4

بموضوع االعتراض، ويقتصر ىدف المجنة األساسي عمى التقريب بين وجيات نظر المكّمف من 
وىذه المرحمة واجبة . (4)جية، ووجيات نظر اإلدارة المالية التي فرضت الضريبة من جية ثانية

لجنة إعادة )وىامة بحيث يترّتب عمى إغفاليا عدم جواز طرح النزاع عمى لجنة االستئناف 

                                                 

 .1975نظرية الضريبة والتشريع الضريبي، منشورات جامعة بنغازي، عام : خالد الشادي (2)

 .333، ص1988التشريع الضريبي، ضرائب الدخل، الدار الجامعية : مصطفى رشدي شيحة (3)

، 1990المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب، مطبعة جامعة القاىرة، : زكريا محمد بيومي (4)
 .196ص

162 



 (.حسب االختصاص)، وكذلك أمام القضاء اإلداري أو العادي (النظر
 فإّن عقد أّي اتفاق بين المكّمف واإلدارة المالية التي فرضت وفي التشريع الضريبي السوري

الضريبة قد يكون في المراحل األولى لربط الضريبة، وذلك من خالل لجنة الدراسة قبل وصول 
األمر إلى لجنة الطعن، وذلك بالتداول مع المكّمف ومناقشتو حول التكميف المفروض عميو آخذًة 

 .في الحسبان تكاليف السنين السابقة
 بعد صدور قرار لجنة الطعن ُيبّمغ المكّمف بإخبار فردي لقرار :لجنة إعادة النظر- 5

التكميف، ويكون ىذا التبميغ بالبريد المضمون أو بالطريقة اإلدارية، وفي حال االمتناع عن 
استالم مضمون الكتاب أو التبميغ يقوم إعالن القرار المتضمن تنفيذ جداول تحقيق الضريبة مقام 

 .التبميغ الفردي، ويتّم االستئناف أمام لجنة إعادة النظر خالل ثالثين يومًا من تاريخ التبميغ
 (لجان إعادة النظر) يعود أمر تحديد عدد المجان االستئنافية :تشكيل لجنة إعادة النظر- 6

واختصاصاتيا وتعيين مقدار أعماليا وتشكيميا وتحديد مكافآت أعضائيا بقرار من وزير المالية، 
 : وفق الشكل التالي2003لعام / 24/من القانون / 33/ويتّم تشكيميا وفق المادة 

 .(رئيساً )معاون وزير المالية لشؤون اإليرادات - أ
 .(عضواً )قاٍض بدرجة مستشار استئناف يسميو وزير العدل - ب
 .(عضواً ) أحد المديرين في اإلدارة المركزية - ج
ممثل عن إحدى جيات القطاع العام األكثر صمًة بالمينة موضوع التكميف يعتمده وزير - د

المالية باالتفاق مع الجيات العامة ذات العالقة وبتسمية منيا عمى أالَّ تقّل مرتبتو عن 
 .(عضواً )معاون مدير 

وتتخذ ىذه المجنة قراراتيا بأغمبية األصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يضّم صوت 
 .الرئيس، ويمكن تشكيل بعض المجان اإلضافية

ويرى الفقو أّن إسناد الرئاسة إلى أحد موظفي اإلدارة الضريبية يخمق نوعًا من عدم الطمأنينة 
في نفوس المكّمفين، حيث يكون فييا الرئيس خصمًا وحكمًا في الوقت نفسو، كما أّن غالبية 

 .(5)أعضاء ىذه المجنة تابعة لوزارة المالية
 : عمى ما يمي2003لعام / 24/من القانون / 38/كما نّصت المادة 

 :ُتَشكَُّل ىيئة عامة لمجان إعادة النظر بضريبة الدخل كاآلتي- أ
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 .(رئيساً )رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية - 
اثنان من القضاة الممثمين لوزارة العدل في المجان والدوائر المذكورة يسمييا وزير المالية - 

 . (عضوين)
مدير الدخل ورئيس إحدى المجان اإلضافية لمجنة إعادة النظر يسميو وزير المالية - 

 .(عضوين)
تختّص الييئة العامة المذكورة بالبّت في القضايا التي ُتْرَفُع إلييا من ِقَبِل رئيس لجنة إعادة 

النظر الرئيسية في حال َتَبيََّن االجتياد بين المجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتّم البّت 
 . فييا، أو في حال طمب إحدى المجان العدول عن مبدأ اجتيادي مستقر

 .ال تصّح اجتماعات الييئة إال بحضور جميع أعضائيا، وتصدر قراراتيا باألكثرية
عمى جميع لجان الضرائب عمى الدخل بمختمف درجاتيا التقيُّد باالجتيادات الصادرة عن - ب

الييئة العامة لمجان إعادُة النظر تحت طائمة الطعن بيا أمام لجنة إعادة النظر أو طمب 
 . (6)تصحيحيا وفقًا ألحكام ىذا القانون

 ىناك نوعان من الشروط الشكمية والموضوعية :إجراءات الطعن في قرار التكميف- 7
 :المتعمقة في قرار التكميف، ولكّل منيما شروطو الخاصة، وىي

 :الشروط الشكمّية- آ
 (سواء من المكّمف أو من اإلدارة الضريبية)يجب أن يتّم الطعن في قرار لجنة الطعن -  ً 1

خالل ثالثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبميغ الفردي، أّما بالنسبة لمدوائر المالية التي 
تّطمع عمى ىذه القرارات بوساطة ممثمييا فور صدورىا، فيرى بعضيم أّن ىذه الميمة يجب أن 

 .(7)تبدأ من تاريخ صدور قرار التكميف
أو ما يعادل نصف الضريبة التي  (س. ل300)يجب أن يدفع المكّمف تأمينًا مقداره -  ً 2

أقرتيا لجنة الفرض في حالة فرض الضريبة عمى الدخل، أّما في حالة فرض الضريبة عمى 
في فرض مثل ىذا ( لجنة إعادة النظر)عن كّل وارث، وترجع المحكمة  (س. ل20)التركات فيو 

التأمين لمتأكد من جدية االعتراض، كما أّن مبمغ التأمين مودع لدى الخزينة العامة لحين فصل 
 .المجنة باالعتراض المقدم

                                                 

 . الخاص بضريبة الدخل2003لعام  (24)القانون  (6)
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وفي حال كان المكّمف محّقًا في اعتراضو يعود لو ما دفعو كتأمين، أّما في حال كان التكميف 
وىذا التأمين عرضة لمتبديل . المفروض عميو عاداًل ومتناسبًا مع أرباحو، فإّنو يفقد ىذا التأمين

 .دومًا مع مرور الزمن
 :الشروط الموضوعية- ب

تقوم ىذه المجنة في إطار عمميا باالطِّالع عمى تقرير الدوائر المالية والموائح المقدمة من 
المكّمفين، ويجوز ليا إجراء تحقيقات إضافية، وأن تعّين الخبراء لفحص قرار التكميف، وتنظر 
ة اإلثبات واألدلة التي يتقّدم بيا كّل من الطرفين، وال تممك أّي جية سمطًة عمى  أيضًا في ُحجَّ

 .ىذه المجنة وتوجيييا في اتجاه معين
وفي حال وجدت ىذه المجنة في معرض فحصيا لقانونية القرار الصادر عن لجنة الفرض 
صدار القرار البديل الموافق  عمى المكّمف خطًأ في التطبيق القانوني فإّنيا تعمل عمى فسخو وا 

 .لنصوص القانون
وىذه المجنة ال تنظر فقط في المنازعات المتعمقة بمقدار التكميف المفروض، بل في األساس 

القانوني الذي يقوم عميو ىذا التكميف، من حيث مدى التزام المكّمف بدفع الضريبة، وىل ىو 
ُمعفى منيا أم ال؟، وىل ىناك تنزيالت لو منيا؟، أو أّن التزامو بدفعيا انقضى بمرور الزمن، 

 .وغير ذلك من المسائل القانونية
كما أّنو ليس ليذه المجنة أن تقّدر األرباح عمى الوجو الذي تراه مناسبًا متجاوزًة في ذلك الحّد 
ن  الذي أقّرتو لجنة الفرض، إال إذا أّدى ذلك إلى اضطرار المكّمف إلى قبول تقدير ىذه المجنة، وا 

 .كان ظالمًا خوفًا من زيادتو
والقانون لم يقيد حرية . وفي حال توّصمت ىذه المجنة لقناعة معينة فإّنيا تتخذ قرارىا بذلك

المجنة بمدة معينة، أي إّن االعتراض يمكن أن يبقى عشر سنوات أماميا، وىي لم تفعل شيئًا 
 .بُحجة أن ذلك يعطييا حرية في الحصول عمى اإلثباتات المؤيدة لقرارىا

وأخيرًا يصدر قرار المجنة، ويجب أن يكون معماًل، وُيَعدُّ ىذا القرار نيائّيًا وقطعّيًا غير قابل 
لى الدوائر  لمطعن بأّي طريقة حتى أمام القضاء اإلداري، وُيبمَّغ ىذا القرار إلى المكّمف أصواًل وا 

المالية التي ربطت التكميف، والتي تعمد إلى تنفيذه إّما بإصدار أمِر تحقق بفرض الضريبة 
ّما بإصدار أمر التنزيل بالفرق وفقًا لما تقرره المجنة  .الزائدة، وا 

ولكن عمى الرغم من قطعية قرار لجنة إعادة النظر ىناك حالة نصَّ عمييا قانون الدخل في 
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منو سمح فييا لكلٍّ من المكّمف ووزارة المالية بتقديم طمب تصحيح القرار الصادر  (40)المادة 
 :عن تمك المجنة، وىذه الحاالت ىي

 .إذا كان قرار المجنة مبنّيًا عمى وثائق مزورة- 1
 .إذا كان الحكم عمى أحد الطرفين لعدم تقديمو مستندًا قاطعًا كان بحوزة خصمو- 2
 .إذا لم تراِع في التحقيق والحكِم األصوَل المعينة في قانون الدخل- 3
 .إذا لم تبت لجنُة إعادة النظر في أحد األسباب القانونية التي بيَّنيا خطيَّا أحد األطراف- 4
 .إذا تضمن قرار المجنة خطًأ مادّيًا يؤثر في الحكم- 5

وتجدر اإلشارة إلى أّن طمب التصحيح يجب أن ُيَقدََّم خالل ستة أشير في الحالة األولى، 
وخالل شير في الحاالت األربعة األخيرة، وتبدأ الميمة في اليوم التالي لتاريخ تبميغ المكّمف القرار 

 .المطموب تصحيحو
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 الطبيعة القانونية لمجان الطعن
تعددت اآلراء حول طبيعة لجان إعادة النظر، فمنيم من يرى أّنيا مجّرد ىيئة إدارية، 

وبعضيم يرى أّنيا محاكم إدارية، ويرى آخرون أّن ىذه المجنة ىي ىيئة إدارية ذات اختصاص 
 .قضائي

 يرى بعضيم أّن لجنة إعادة النظر مجّرد لجنة إدارية، حيث :لجنة الطعن لجنة إدارية- 1
أّن سمطة ىذه المجان في التقدير ىي سمطة تباشرىا بوصفيا الييئة المختصة بالتقدير ابتداًء، 

 .ألّنيا ىيئة تنظر بالطعون المقدمة لمدوائر المالية
 يرى بعضيم اآلخر أّن ىذه المجنة ليا صفة المحكمة :لجنة الطعن محاكم إدارية- 2

اإلدارية مستندًة إلى أّن الدوائر المالية والمكّمف يقف كالىما أمام ىذه المجنة لمدفاع عن وجية 
 .نظره، ويكون قرارىا ممزمًا لكمييما في الحدود التي قررىا القانون

 استند أصحاب ىذا الرأي إلى أّن :(8)لجنة الطعن لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي- 3
لجنة إعادة النظر تباشر نوعًا من الوالية القضائية، فيي تنظر في الخالفات التي تثور بين 
المكّمف والدوائر المالية بعد صدور قرار اإلدارة بربط الضريبة عمى المكّمف، وبالتالي فإّن 
الخالف الذي تنظر فيو المجنة عمى ىذا النحو ليس من الواجب أن يكون متعمقًا باألساس 

 .القانوني لمتكميف
وفي الواقع إّن لجنة . وأخيرًا يمكن القول إّن الرأي الثالث ىو األرجح واألقرب إلى الحقيقة

إعادة النظر ىيئٌة إدارية ليس ليا الحّق في إصدار األحكام القضائية، وبالتالي فيي ىيئات إدارية 
 .ذات صفة قضائية، لذلك فقراراتيا عرضة لإللغاء أمام القضاء اإلداري
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: تمارين
من الشروط الشكمية أن يتم الطعن في قرار لجنة الطعن خالل مّدة : اختر اإلجابة الصحيحة

 :زمنية

 .خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ التبميغ .1

 .خالل ثالثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبميغ الفردي .2

 .خالل أسبوع من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن .3

 .في اليوم التالي لتبميغ القرار الصادر عن لجنة الطعن .4

 

 .2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثانية عشر

النزاع الضريبي أمام القضاء السوري 
 :الكممات المفتاحية

 .اإلعفاءات من الضريبة– التنزيالت الضريبية– المطرح الضريبي– األساس القانوني– النزاع أمام القضاء

 :الممخص

االعتراض أمام القضاء يتناول المنازعات المتعمقة باألساس القانوني لمتكميف وجودًا وعدمًا، ومدى صحة 
 .المنازعات أو مشروعية ربط الضريبة

 :األىداف التعميمية

في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمىمناقشة مدى صحة المنازعات الضريبية 
 .ومشروعية ربط الضريبة
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عادة النظر، وعرفنا أّن  تناولنا في الوحدة السابقة االعتراض أمام المجان المتمثمة بمجنتي فرض الضريبة وا 
االعتراض أمام ىذه المجان إّما أن يقوم عمى أساس مقدار الضريبة  المفروضة، حيث يطمب المكّمف تعديل 
المبمغ المكّمف بو وفقًا لما يراه متناسبًا مع ما يحقق من أرباح مثاًل، أو ما يتقاضاه من رواتب، أو ما يصدِّره 
ّما عمى أساس التكميف من أصمو  من حاصالت زراعية، وغير ذلك من مصادر الدخل الخاضع لمضريبة، وا 
فيطعن المكّمف بالتكميف من أساسو، حيث يتّم فرض الضريبة عمى مكّمف ما، ىو غير ممزم بدفعيا أصاًل، 
لعدم ارتقاء ما يحققو من أرباح إلى المستوى الذي يجب عميو دفع شريحة األرباح الصناعية والتجارية وغير 

 .التجارية، أو ألّن الضريبة سقطت بالتقادم
أّما فيما يتعمق بحديثنا عن االعتراض أمام القضاء، فيتناول المنازعات المتعمقة باألساس القانوني لمتكميف 
وجودًا أو عدمًا، أو بمعنى آخر في مناقشة مدى صحة المنازعات أو مشروعية ربط الضريبة، وبما أّن ىذا 

األمر عامٌل مشترك بين المجان الضريبية المختصة والقضاء، فعمينا أواًل أن نشرح األساس القانوني لمتكميف، 
 .ومن ثم أن نبحث في أساس الدعوى الضريبية

 األساس القانوني لمتكميف
ُيقصد بذلك الواقعة المنشئة لمضريبة التي تتحقق بتحققيا الصفة القانونية لمضريبة، وبكممة أخرى تتحقق 

 معيا مشروعية التك
ليف أو صّحتو ، فالواقعة المنشئة ىي الشروط التي البّد من توافرىا ليتولد َدين اإلدارة في ذمة المكّمف، 

وبالتالي وفي معرض الحديث عن األساس القانوني لمتكميف عمينا استعراض المطرح الضريبي وسقوط 
الضريبة بالتقادم، والتنزيالت واإلعفاءات من الضرائب، وذلك ألّن األساس القانوني لمتكميف يدور وجودًا 

 .وعدمًا في فمك ىذه المفاىيم
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 المطرح الضريبي
يختمف المطرح الضريبي باختالف نوع الضريبة، فالمطرح في ضريبة األرباح الصناعية والتجارية وغير 

. التجارية ىي تمك األرباح التي يحققيا المكّمف نتيجة ممارستو لمينة صناعية أو تجارية أو غير تجارية
ومطرح ضريبة الرواتب واألجور ىو ذلك اإليراد الذي يستحقو الموظف أو العامل عند بداية فترة زمنية معينة 

ولكن سنتناول ىنا ضريبة أرباح المين الصناعية والتجارية وغير التجارية، حيث يتجمى ىذا . أو نيايتيا
المطرح باألرباح الحقيقية والدخل المقطوع لممارسة المين الصناعية والتجارية وغير التجارية، ولكن لم يحدد 

القانون ماىية ىذه المينة حصرًا مما دعا إلى استقرار الفقو الضريبي عمى الرجوع إلى النصوص المتعمقة 
بقانون التجارة لتحديد المينة التجارية، وقانون المين الحرة لتمييز المين غير التجارية، وقانون تنظيم 

 .الصناعات والحرفيين لتحديد المين الصناعية
ولتحديد مطرح ىذه الضريبة بشكل دقيق عمينا معرفة الشروط التي يجب توافرىا في ىذه األرباح، حتى 

نفرض بحقيا الضريبة، والتي كثيرًا ما تكون المنازعة الضريبية مستندًة إلى أساسيا، فيجب أن يتوافر في ىذه 
 :األرباح ما يمي

الربح الصافي والذي يتكون من مجموع نتائج أعمال المكّمف الخاضعة ليذه الضريبة عمى اختالف - آ
والمقصود بيذه األنواع األرباح االستثمارية الصافية الناشئة عن ممارسة المينة، واألرباح الرأسمالية . أنواعيا

الناشئة عن التصرف بأحد األصول الثابتة في المنشأة وغير المعدة في األصل لمبيع، وكذلك األرباح 
العارضة الناشئة عن أعمال ال تدخل في نشاط المكّمف األساسي، وىذه األرباح كميا بعد أن تنزل منيا 

 .األعباء التي يقتضييا ممارسة محل التكميف
 .األرباح التي تُفرض الضريبة بحّقيا ىي األرباح السنوية، وليست أرباح عمميات فردية- ب
أي . أن تكون ىذه األرباح ناشئة عن ممارسة مينة تجارية أو غير تجارية أو صناعية داخل سورية- ج

 . أن يكون الربح ناشئًا عن اجتماع العمل مع الرأسمال
 .  أو االعتياد(1)أن يتصف عمل المكّمف باالستمرارية- د
 .(2)أن يتّم لحساب المكّمف وبشكل مستقل بقصد تحقيق الربح- ىـ

                                                 

صالح . يقصد باالستمرارية مزاولة العمل ممارسًة واحترافًا بصفة معتادة ومنتظمة واتخاذه وسيمة لمرزق والكسب، راجع د (1)
 .99، ص1981المحاسبة الضريبية، جامعة حمب : خراط
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 التنزيالت الضريبية
 

عند الحديث عن مطرح الضريبة قمنا إّنو يتناول الربح الصافي الناجم عّما يحقق المكّمف من أرباح 
. استثمارية ورأسمالية وعرضية بعد تنزيل النفقات واألعباء التي تقتضييا ممارسة المينة التي يؤدييا المكّمف

 فما ىي ىذه النفقات؟ 
في الواقع العممي، إّنو ابتداًء لممارسة أّي مينة ىناك نفقات أولية ُتصرف لتأسيس المنشأة وتوفير 

موجوداتيا، ثم تأتي نفقات العمال والمستخدمين الذين يسيِّرون ىذه المنشأة، كما يمكن أن تكون ىناك نفقات 
ولذلك عمينا استعراض ىذه النفقات أواًل، ثم . ناشئة عن أضرار أصابت المنشأة أو حقوق ترتّبت بذمتيا

 .الشروط التي يجب توافرىا في ىذه النفقات لتنزيميا من األرباح اإلجمالية
 :النفقات التي يمكن أن تنزل من األرباح الخاضعة لمضريبة- 1
ىذه النفقات التي ُتصرف في معرض إنشاء المنشأة كرسوم تسجيميا في السجل : نفقات تأسيس المنشأة- آ

 .العقاري، ونفقات الدعاية واإلعالن، ونفقات تأسيس شركة أو دمجيا مع شركة أخرى
وتشمل األجور والرواتب التي ُيمزم رّب العمل بدفعيا بموجب اتفاق : نفقات العمال والمستخدمين- ب

 .خاص، وما يمحقيا من متممات ومنافع نقدية
تتمثل في األعباء المالية المترتبة في ذمة المنشأة من فوائد ألموال مستقرضة : النفقات العامة- ج

لصالحيا أو حصص البمدية أو الرسوم والمصروفات القضائية ونفقات التأمين التي تتعمق بالمنشأة ذاتيا أو 
 .أعماليا، والتي تكون من المخاطر المألوفة في األعراف التجارية والصناعية

 :الشروط التي يجب توافرىا في تمك النفقات لتنزيميا من األرباح اإلجمالية- 2
أن يقتصر عمى ما ىو ضروري الستغالل المنشأة أو استثمارىا، وبالتالي فإّن النفقات التي تدفع لمقيوة - آ

                                                                                                                                                             

في سياق حديثنا في ىذا الشرط نستعرض ما حكمت بو محكمة القضاء اإلداري حول ما قامت بو المدعية وشريكة ليا من  (2)
، فكمفتيا الدوائر المالية بضريبة الدخل عمى األرباح الحقيقية، وقد جاء في 1988 وبيعو عام 1977شراء العقار عام 

إّن البيع كان عرضّيًا ولمرة واحدة ولعقار واحد ولم تتوافر فيو صفة المتاجرة ونية الربح، لذلك ُيمغى التكميف : "القرار
عادة ما تّم  الضريبي الموجو إلى المدعية نتيجة بيعيا لمعقار محل الدعوى وعّده غير منتج ألّي أثر من آثاره القانونية، وا 

 ".استيفاؤه من مبالغ بناًء عمى التكميف المذكور
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التي تقدم لمعمالء، وكذلك اإلعالنات المقدمة لمعمال واليدايا، وىي كميا ُتَعّد استعمااًل لمربح ال تكميفًا عميو، 
وبالتالي ال يجوز تنزيميا، وكذلك إذا كانت ىناك سيارة مخصصة لضرورات العمل، واستعمميا المدير 

لصالحو الشخصي فإّن نفقات إصالحيا تقّسم مناصفًة بينيما، بحيث يخضع فقط لمقسم الواقع عمى المنشأة 
 .لمتنزيل من األرباح اإلجمالية

أن تكون تمك النفقات عمى عاتق المنشأة بالفعل، بحيث تكون المنشأة ممزمة بيا عرفًا أو اتفاقًا أو - ب
، فمثاًل المصروفات التي تصرف لجنازة أحد العاممين فييا ُتَعّد من التبرعات ألّنو لم يجِر العرف عمى (3)قانوناً 

دفعيا، وكذلك رواتب العمال والمستخدمين ال يجوز تنزيميا، إال إذا كان ىناك اتفاق خاص بشأنيا، وبالنسبة 
إلى النفقات الشخصية التي تعود لرّب العمل أو شريكو أو الشركاء في شركات التضامن أو الموصون في 

شركة التوصية كأجرة ليم، ال ُتَعّد من األعباء القابمة لمتنزيل، وذلك ألّنو في ىذه الحالة ال يجوز أن يحتسب 
الشريك أو رّب العمل لنفسو مرتّبًا خاّصًا من جممة المصروفات عمى عكس ما في الشركات المساىمة وذات 

المسؤولية المحدودة، أو المدير غير الشريك في شركة التوصية العادية والمساىمة، فمن ُيندب لتولي إدارة 
ُيفرض لو أجر معين يحتسب من المصروفات، ولكن لتنزيل ىذه المصروفات من األرباح يجب أن تتناسب 

 .(4)مع العمل الذي يقوم بو المدير بصورة فعمية أو مع ما تدفعو تمك الشركة لمديرىا
أال تؤدي إلى زيادة موجودات المنشأة أو إضافة زيادة رأسمالية عمى موجوداتيا، فالمبالغ المنفقة - ج

إلزالة المنافسين ال ُتَعّد من األعباء القابمة لمتنزيل ألّن من شأنيا أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 
كما أّن المبالغ المنفقة لشراء آالت أو إحداث زيادة في موجوداتيا، وكذلك النفقات . زيادة زبائن المنشأة

 .المدفوعة لقاء شراء حّق إيجاٍر ال تنزل من األرباح الخاضعة لمضريبة ألّنيا تزيد من قيمة المحل المستثمر
يجب أن تكون ىذه النفقات مؤيدة بوثائق ثبوتية حتى تؤخذ في الحسبان، وفي حال توافر ما ذكرناه - د

تنزل األعباء والنفقات من ىذه األرباح اإلجمالية الخاضعة لمضريبة، فمو افترضنا مثاًل أّن ما حصل عميو 
أّما إذا تجاوزت األعباء . المكّمف من األرباح كّميا استغرقتيا األعباء القابمة لمتنزيل، فال ُيكّمف بأّي ضريبة
 .فما العمل؟. األرباح، بحيث زادت عمييا كثيرًا، ففي ىذه الحالة تكون المنشأة في حالة عجزٍ 

                                                 

إّن النفقات القضائية التي تكبدىا المكّمف بسبب الخصومات التي يكون فييا طرفًا وتتصل بمقتضيات العمل تنزل عمى ما  (3)
 .استقر عميو االجتياد القضائي من أرباح السنة التي صدر فييا الحكم

 .242التشريع الضريبي، المرجع السابق، ص: يونس البطريق. عصام بشور، د. نور اهلل نور اهلل، د. د (4)
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لقد نّص قانون الضريبة عمى الدخل عمى أّن العجز الواقع في إحدى السنين يمكن عّده عبئًا عمى السنة 
فإذا لم يكِف ىذا الربح لتغطية العجز بكاممو ُيطرح . التالية، ويمكن تنزيمو من الربح المتحقق خالل ىذه السنة

الباقي من أرباح السنة الثانية التي تمي سنة وقوع العجز، وىكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تمي وقوع 
 :ومع ذلك يشترط لنقل ىذا العجز إلى السنوات الخمس التالية ما يمي. العجز
أن يكون لممنشأة قيود نظامية إلثبات وجود العجز ومقداره، وفي حال تعذر وجود ىذه القيود ألسباب - 1

 .خارجة عن إرادة المكّمف، فمو إثبات ذلك بسائر الطرق
 .أن يكون العجز عمى المنشأة- 2
فإذا اندمجت المنشأة مع غيرىا، أو غّيرت شكميا القانوني، أو : أن تكون ىناك وحدة في المنشأة- 3

تحولت، وكان من شأن ىذا التغيير زوال شخصيتيا االعتبارية واندماجيا في شخصية المنشأة التي اندمجت 
 .معيا، فال مجال لتطبيق أحكام نقل العجز

 .أال يكون العجز قد تّم تنزيمو من رأس المال- 4
 .أن يكون المستفيد من عممية نقل العجز ىو المكّمف نفسو الذي تحددت الخسارة باسمو دون غيره- 5

وفي مضمار التنزيالت فإّن مجال القياس كبيٌر جّدًا عمى ىذه النفقات، فيي ليست محددة حصرًا، فكّل 
نفقة تتصف بالشروط السابقة يمكن أن تكون نفقة قابمة لمتنزيل من الربح اإلجمالي، كما أّنو يجب أن يؤخذ 

الوجو اآلخر ليذا األمر، فال تنزل أّي نفقة إال بعد التأكد من أّنيا قابمة لذلك حتى ال ندع ىناك مجااًل لمتيرب 
 .الضريبي تحت ستار األعباء القابمة لمتنزيل
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 اإلعفاءات من الضريبة
أكد المشّرع في قانون الضريبة عمى الدخل عمى عمومية الضريبة، والمقصود منيا أّن الضريبة تُفرض 
عمى جميع األشخاص واألموال كافًة، ولكن ألسباب اقتصادية أو اجتماعية مختمفة ُأعفيت بعض الشرائح 

 . (5)وبعض النفقات من ضريبة أرباح المين الصناعية والتجارية وغير التجارية إعفاًء كاماًل أو جزئّياً 
 وتشمل ىذه اإلعفاءات التي تتناول الضريبة إّما استنادًا لمقدار الربح، :اإلعفاءات ألغراض اجتماعية- 1

ما استنادًا لشخص المكّمف  :وا 
اإلعفاءات التي تتناول الحد األدنى الالزم لممعيشة كونيا ضرورية لممحافظة عمى حياة المكّمف - آ

 :، وتحسب عمى النحو التالي(6)وأسرتو
 ليرة 20س عن الولد األول، ثم يضاف عمى كل ولد الحق . ل480س عن زوجة واحدة فقط، و. ل480

سورية، عالوًة عمى المبمغ الذي يصيب الولد السابق، وبالتالي ال يستفيد من ىذا اإلعفاء المكّمف األعزب، أو 
األرمل أو المطمق الذي ليس لو أوالد، ولكن ىناك شروط لتنزيل ىذا الحد األدنى المعفى من حساب الضريبة 

 :وىي
باستثناء األوالد المصابين بعاىة دائمة تمنعيم من )أال يكون األوالد قد أتّموا الثامنة عشر من العمر - 
 .(العمل
 .أال تمارس الزوجة واألوالد عماًل خاضعًا لضريبة الدخل- 
أن يقّدم المكّمف ضمن المدة القانونية بيانًا مفصاًل لمدوائر المالية يبّين فيو أوضاع األشخاص الذين - 

يستفيد عنيم من إعفاء الحد األدنى، مرفقًا ببيان الوضع العائمي، وتحسب ىذه اإلعفاءات بالنسبة لكّل شريك 
من شركات التضامن، وكّل شريك مسؤول مسؤولية غير محدودة في شركة التوصية عمى أساس أال تتجاوز 

س ميما بمغ عدد الشركاء وعدد األشخاص الذين يستفيد المكّمف عنيم من اإلعفاءات . ل9000بمجموعيا 
 :ولكن يشترط لالستفادة من ىذه اإلعفاءات. المذكورة
 .أن تكون الشركة مسجمة في السجل التجاري- 

                                                 

 .138، ص1968تشريع الضرائب، جامعة حمب، مديرية الكتب والمطبوعات لعام : كيغام بريستان. د (5)

 تاريخ 23، غير أّنيا ألغيت بالقرار رقم 18/3/1952 تاريخ 179ىذه اإلعفاءات صدرت تحت اسم وسام األسرة رقم  (6)
3/8/1986. 
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 .ال يستفيد من ىذا اإلعفاء الشركاء الموصون في شركات التوصية- 
 :وبشكل عام، وحتى يستفيد المكّمف من إعفاءات الحد األدنى الالزم لممعيشة، يجب عميو القيام بما يمي

 .أن يقوم بإمساك قيود حسابية منتظمة تنّظم أرباحو- 1
أن يقّدم تصريحًا بأرباحو الصافية عن السنة السابقة ضمن المدة القانونية، وأن يقّدم خالصة لألرباح - 2

 .والخسائر، وصورة عن الميزانية وجدول االستيالكات بصورة مفّصمة
 يومًا من تاريخ انتياء اآلجال المحددة 15أن يسدد الضريبة المستحقة عّما صرح بو من أرباح خالل - 3

 .(7) من قانون الدخل13في المادة 
ويمكن أن نورد ضمن ىذه اإلعفاءات اإلعفاء المقرر لممكّمفين بضريبة الدخل المقطوع، والذين ال - 4

 .س. ل50000يتجاوز دخميم السنوي الصافي 
وأخيرًا ُيعفى ألغراض اجتماعية المعاىد األىمية لمتعميم االبتدائي والثانوي والعالي الفني والميني 

 .والمستشفيات الخاصة الحديثة، استنادًا لقانون الضريبة عمى الدخل
 ويتم فرض ىذه اإلعفاءات لتشجيع الزراعة والصناعة ونشاط :اإلعفاءات ألغراض اقتصادية- 2

 :التعاونيات، ويمكن تعداد المستفيدين من ىذه اإلعفاءات، وىم
الجمعيات التعاونية عمى أال يشمل ىذا اإلعفاء أرباح الجمعية التعاونية التي تنشأ عن التعامل مع - آ

 .غير أعضائيا
المستثمرون الزراعيون والجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عمميا باستالم حاصالت - ب

مشتركييا وتحويميا وبيعيا، والجمعيات التعاونية الزراعية لشراء اآلالت واألدوات الزراعية واستثمارىا في 
 .أراضي األعضاء فقط

، والفنادق والمطاعم من (8)المدارس الخاصة، ومشافي الطب العام والخاص ضمن شروط خاصة- ج
المستوى الدَّولي والدرجتين الممتازة واألولى لمدة سبع سنوات من مباشرة العمل، ومعرض دمشق الدَّولي 

 .ومؤسسات النقل الجوي والبحري
حيث ُتعفى ىذه المؤسسات من ضريبة الدخل عن المبالغ االحتياطية التي : المؤسسات الصناعية- د

                                                 

 . 151، ص1992المالية العامة، دراسة مقارنة، دار طالس، دمشق، طبعة أولى، : برىان الدين جمل (7)

 .من قانون ضريبة الدخل (4)المادة  (8)
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تخصص من األرباح لمتوسع في تأسيس العمل الصناعي وفقًا ألحكام قانون تنظيم الصناعات، وذلك ضمن 
 :شرطين

من األرباح السنوية بعد تنزيل النفقات العامة، وقبل أي تنزيل % 10أن ال تتجاوز ىذه المبالغ : األول
 .احتياطي آخر

أن توظف في توسيع تأسيس العمل الصناعي خالل سنتين من تاريخ تحقيقو، وفي حال لم : الثاني
تستعمل المبالغ االحتياطية كّميا أو بعضيا في الغاية التي خصصت ليا ضمن المدة المحددة، يتّم إخضاعيا 

 .لضريبة الدخل، حيث تضاف لنفقات أرباح السنة التالية
نّص القانون عمى إعفاء المؤسسات الصناعية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة ثالث سنوات بدءًا كما 

ُيحرم من اإلعفاءات : "(9)منو عمى ما يمي/ 15/نّصت المادة ولكن من تاريخ البدء باستثمارىا، 
 8وقد اشترطت المادة ". والمساعدات المنصوص عمييا في ىذا المرسوم التشريعي كلُّ من يخالف أحكامو

من قانون / 14/منو لمنح اإلعفاء من ضريبة الدخل التزام أصحاب المؤسسة الصناعية بأحكام المادة 
، التي تبّين أّن ىناك العديد من الواجبات القانونية عمى المكّمفين بضريبة الدخل القيام بيا سنوّيًا، (10)الدخل
 :وىي

 .تقديم بيان سنوي باألرباح والخسائر لوزارة المالية- 
 .تقديم صورة عن الميزانية- 
 .تقديم جدول المبالغ المأخوذة من األرباح باسم المستيمك- 
 .تقديم جدول تفصيٍل باالستيالك- 

وتبعًا لما تقّدم يجب عمى المكّمف أن يبرز لمدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية، وقوائم الجرد، ودفتر 
صور الرسائل، ووثائق القبض والصرف، وفواتير الشراء، وجميع المستندات التي من شأنيا التثبت من صحة 

 يومًا من تاريخ 15البيانات، وأن يتّم دفع الضريبة المترتبة عمى األرباح المصرح عنيا في البيان خالل 
 .تقديمو

حيث . من قانون الضريبة عمى الدخل؟ (13)والمادة  (14)والسؤال ىل ىناك تالزم بين نّص المادة 
                                                 

 .21/3/1962 الصادر في 71 والمعّدل بالقانون رقم 1952 لعام 103المرسوم رقم  (9)

 .1949 لعام 85المرسوم التشريعي رقم  (10)
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واجب تقديم البيان الضريبي، وواجب : عمى أّنو ُيمزم مكّمفو ضريبة الدخل بحكمين ىما (13)تنّص المادة 
 .تقديم ىذا البيان ضمن ميٍل وآجاٍل معينة

والحقيقة أّن ىذا األمر قد خضع الجتيادات عّدة من لجان إعادة النظر، فقد ذىبت في اجتياداتيا 
، حيث أقّرت المجنة في أحد (103)لمذىبين حول ىذا الموضوع في معرض تطبيق أحكام المرسوم رقم 

أّن المكّمف الذي ال يتقّدم ببيان األرباح والخسائر والميزانية وجداول االستيالك ضمن المدة  "(11)قراراتيا
 من قانون الدخل ُيَعّد مخالفًا ألحكام المادة المذكورة، وىذه المخالفة 13القانونية المنصوص عنيا في المادة 

من القانون نفسو نظرًا لمترابط والتالزم القائم بين  (14)تستوجب حتمًا وبالتبعية مخالفة ألحكام المادة 
 .الواجبات المفروضة بمقتضى المادتين المذكورتين

والواجبات  (13) ليا أقّرت بأّنو ال تالزم بين الواجبات المفروضة في المادة (12)إال أّنو في قرار آخر
المنصوص  (14)من قانون الدخل، باعتبار أّن المقصود بالتقيد بأحكام المادة  (14)المفروضة في المادة 

( 14) ىو القيام بالواجبات المنصوص عنيا في المادة 103من المرسوم التشريعي  (8)عنيا في المادة 
 .آنفة الذكر (13)المذكورة في أي وقت دونما تقييد ذلك بالمدة  المحددة بالمادة 

 تقّرر في اجتماع ليا العدول عن االجتياد النافذ والوارد في قرار لجنة إعادة (13)وكذلك في قرار أحدث
قرار المبدأ التالي21/5/1967 بتاريخ 67النظر رقم  إّن عدم تقيد المكّمف طالب اإلعفاء الصناعي : " وا 

من قانون الدخل من الميمة القانونية المحددة في  (13)بتقديم البيان الضريبي المنصوص عميو في المادة 
من القانون المذكور، إضافًة إلى توافر الشروط العامة األخرى  (14)المادة المذكورة وتقيده بأحكام المادة 

ال ُيَعّد إخالاًل بالشروط القانونية الالزم توافرىا  (103)المنصوص عنيا في قانون تشجيع الصناعات رقم 
من  (8) المقرر في المادة (14)لمنح اإلعفاء، وبالتالي ال يؤدي إلى حرمانو من االستفادة من اإلعفاء الضريبي

                                                 

 . قرارات لجان إعادة النظر11/5/1967 تاريخ 67/1/67قرار رقم  (11)

 . قرارات لجان إعادة النظر17/1/1974 تاريخ 14/2قرار رقم  (12)

 . الصادر عن الييئة العامة لمجان إعادة النظر في ضريبة الدخل1/1977م 13 تاريخ 8قرار رقم  (13)

وعمى ىذا األساس قضت محكمة القضاء اإلداري في قضية تدور حول منشأة صناعية يتعاطى فييا صاحبيا صناعة  (14)
 349 83 354 تبين أنو تبمغ 1989العطور، ونتيجة لمتدقيق في أعمالو تّم االطالع عمى مبيعاتو خالل عام التكميف عام 

 : س وىي تتضمن.ل
 .س. ل99 450 196مبيعات إلى االتحاد السوڤيتي بقيمة - آ
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/ 20/من القانون رقم / 5/ومن الجدير بالذكر ىنا إيراد نّص المادة . (103)قانون تشجيع الصناعات رقم 
ال تستفيد عمميات التصدير إلى دول اتفاق الدفع من اإلعفاء من ضريبة الدخل : "التي تنّص عمى ما يمي

، وبالرجوع إلى " وتعديالتو1953لعام / 103/المرسوم التشريعي رقم عمى األرباح المنصوص عنيا في 
انسجامًا مع ": األسباب الموجبة ليذا القانون والصادر عن السيد وزير المالية وجدنا أّنيا تتمخص فيما يمي

مقررات لجنة ترشيد االستيراد والتصدير بخصوص عدم إفادة عمميات التصدير التي تتّم إلى دول اتفاقات 
من قانون تشجيع الصناعات الصادر / 8/الدفع، من اإلعفاء من ضريبة الدخل الذي نّصت عميو المادة 

/ 5/بيدف إيجاد الصيغة القانونية ليذه المقررات، فقد جاء نّص المادة / 103/بالمرسوم التشريعي رقم 
 ".من المشروع ممبيًا ليذا الغرض
التي تنّص عمى استفادة  (103) من المرسوم رقم 8الفقرة الثانية من المادة ولذلك يجب أن نشير إلى 

 :ولكن ذلك بشرطينالصناعات التي تنشأ مجددًا بعد نشر ىذا المرسوم من اإلعفاءات 
 .أن تكون الصناعة من الصناعات التي تنشأ مجددًا، وتثبت حاجة البالد ليا- أ

 .أن تكون من الصناعات التي ال وجود ليا في البالد- ب
عفاء شركات : اإلعفاءات المتنوعة ألغراض أخرى- 3 وىي تيدف إلى تشجيع االستثمار الزراعي، وا 

مثاليا شركة السنابل لإلنتاج النباتي والحيواني المساىمة المغفمة، وشركة نفط ) عاممة بموجب صكوك امتياز،
العراق المحدودة المؤممة التي ُأحدثت محميا الشركة السورية لنقل النفط، والييئة العامة لمبترول، والخط 

ُيعفى من ضريبة الدخل كما . ىذا بالنسبة لضريبة األرباح الحقيقية. (الحديدي، ومشروع سد الفرات وغيرىا
 واألشخاص التأليف والتمحين، ونحت التماثيل، والرسم باليد،المقطوع األشخاص الممارسون لمينة 

س، وذلك . ل1200الحيوانات، حيث ينزل من الربح الصافي مبمغ المزاولون ألعمال زراعية وتربية 

                                                                                                                                                             

 .س. ل380 250 158مبيعات إلى سويسرا بقيمة - ب
وقد جاء في تقرير التكميف المؤقت أّنو نظرًا ألّن المبيعات إلى دول اتفاق المدفوعات تمثل صفقات تجارية بحتة وسوق تّم 

 برقم 4/3/1990تأمينو من قبل الدولة، وتوثيقًا مع توصيات لجنة االستيراد والتصدير التجارية بجمستيا المنعقدة بتاريخ 
 فإّن ىذه المبيعات تخرج عن شموليا باإلعفاء 2/3/1990 تاريخ 1334/1 الصادر بكتاب رئاسة مجمس الوزراء رقم 53

الصناعي، بينما مبيعات المكّمف إلى سويسرا تستفيد من اإلعفاء كونيا صادرات تمت إلى دول العالم الحر، وبيذا أخذت 
 .محكمة القضاء اإلداري
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 .(15)بمقتضى قرارات لجان التصنيف المختصة
وبذلك ننيي اإلعفاءات والتنزيالت من ضريبة األرباح الناشئة عن ممارسة المين الصناعية والتجارية 
 .وغير التجارية، ويبقى عندنا من المفاىيم والمبادئ المكونة لمفيوم األساس القانوني لمتكميف تقادم الضريبة

  

                                                 

 .155-152المرجع السابق، ص: برىان الدين جمل. د (15)
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 تقادم الضريبة
إّن فرض الضريبة عمى المكّمف وجبايتيا يجب أن يكون مبنيًا عمى أساس قانوني، أي أن يكون المكّمف 
ممزمًا بأدائيا وغير معفى من ذلك ألي سبب، ومن ضمن األسباب التي تزعزع ىذا األساس تقادم الضريبة، 

وسوف . أي مرور الزمن الذي حدده القانون لسقوط الحّق بالمطالبة بالدَّين وعدم سماع الدعوى التي تحميو
نتناول سقوط دين الضريبة عن المكّمف الَمدين لصالح الدولة، وكذلك سقوط حّق المكّمف باسترجاع المبالغ 
الزائدة عّما استحق من ضريبة سددىا إلى مصمحة الضرائب، سواء أصدَر حكٌم برّدىا إليو أم كان قد دفعيا 

 .نتيجة خطأ مادي اعترفت بو إدارة الضريبة
 
 :سقوط حّق الدولة بالمطالبة بدين الضريبة المترتبة بذمة المكّمف- 1

الدولة من ضرائَب ورسوٍم ال تسقط حقوق  ": من القانون المالي األساسي عمى ما يمي28تنّص المادة 
أي . "وأموال عامة وخالفيا إال بعد مرور خمسة عشر عامًا من تاريخ تبميغ المكّمف الوثيقة الموجبة لمدفع

 .إّن المشّرع السوري أخذ بمدة التقادم الطويمة بالنسبة لحقوق الدولة
ولذلك ُيَعّد نظام المحاسبة لموزارات والييئات العامة ذات الطابع اإلداري، كالجباة ورؤساء الجباية عند 

االقتضاء مسؤواًل إدارّيًا ومادّيًا عن األموال الساقطة بالتقادم، ما لم يثبت ىؤالء الجباة أّنيم قد اتخذوا ضمن 
المدة القانونية جميع اإلجراءات الالزمة بحق المكّمف بالدفع، وال يحول ذلك دون المالحقة الجزائية إذا كانت 

 .أفعاليم ال ُتعاِقب عمييا القوانين النافذة
ولذلك يمكن قطع مدة التقادم بمباشرة عمميات التحصيل وبفرض األمر عمى لجان التظمم، وقد أقر مجمس 

 فيما يتعمق بالمالحقات الفردية التي تُقطع التقادم أّنو يجب أن يكون فعل (16)شورى الدولة في لبنان
المالحقات القاطعة لمتقادم قد أصبح اتجاه ىدفو مباشرة دون فاصل، فاإلنذار وقرار الحجز كي يؤلفا شروعًا 
بالمالحقة، يجب أن يخرجا عن حّيز الدائرة التي نّظمتيما، وأن ُيصبحا باتجاه الشخص المرسل إليو التبميغ 

أو الشخص الذي ُحجز ما بين يديو، أو الشيء الممقى الحجز عميو، وكّل األعمال السابقة ُتعّد أعمااًل 
 .تحضيرية ال شروعًا في الحجز

                                                 

 .19/7/1962 تاريخ 92القانون المالي األساسي وتعديالتو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  (16)
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وقد عدَّ مجمس شورى الدولة أّن اعتماد ما يخالف ىذا الرأي يؤدي إلى إفساح المجال أمام الموظفين 
ظيار إجراءات غير واقعية  لمعبث، واستدراك السيو والغمط بشكل مخالف لألصول، ووضع تواريخ كيفية، وا 

يتعمق بيا حّق الغير الذي يتضرر دون أن يتمكن من تالفي الضرر في الوقت المناسب فيما لو اتبع 
 .األصول المفروضة

ينقطع التقادم باألسباب التي يبّينيا القانون المدني النقطاع سريان التقادم، وىي المطالبة كما 
 وبالتنبيو والحجز وبالطمب الذي يتقدم بو الدائن القضائية حتى لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة،

لقبول حّقو في التفميسة أو في توزيع مال يعود لمَمدين، وبأّي عمل يقوم بو الدائن لمتمسك بحّقو أثناء السير 
في إحدى الدعاوى، وكذلك ُيقطع التقادم بإقرار الَمدين بحّق الدائن صراحًة أو ضمنًا، ولذلك فإّنو في حال 
انقطع التقادم، ثم ظير ما ينيي األثر المترتب عمى سبب االنقطاع مما يؤدي إلى تقادم الحّق مرة أخرى، 

 .(17)فيبدأ تقادم جديد يجب أن ُيطّبق لخمسة عشر عاماً 
ويمكن أن نورد في ىذا الصدد مدة التقادم السارية عمى حّق الدولة في تحصيل الضرائب والرسوم 

من قانون ضرائب  (27)فعمى سبيل المثال في ليبيا نّصت المادة . واألموال العامة في بعض الدول العربية
 عمى أّنو يسقط حّق الحكومة في المطالبة بما ىو مستحق ليا بمقتضى القانون 1973الدخل الميبي لسنة 

بمضي خمس سنوات، وتبدأ مدة ىذا التقادم في األحوال التي يمتزم بيا الممول بتقديم إقرار سنوي عن دخمو 
من اليوم التالي النتياء األجل المحدد لتقديم ىذا اإلقرار، وفي األحوال األخرى من تاريخ استحقاق 

 .(18)الضريبة
عمى أّن الضرائب والرسوم عمى : " من قانون المحاسبة العمومية42أّما في لبنان فقد نّصت المادة 

 كانون األول من السنة الرابعة بعد السنة التي 31اختالف أنواعيا تسقط عن المكّمفين بعامل مرور الزمن في 
جرى فييا التكميف، فيقطع مرور الزمن بمجّرد الشروع بالمالحقات الفردية المنصوص عمييا في القانون، 

 .(19)وُيَعّد اإلنذار شروعًا بالمالحقة
ومما تقدم نجد أّن مدة التقادم في سورية أطول مدة مقارنة مع لبنان وليبيا، حيث تسقط حقوق الدولة 

                                                 

 .18/5/1949 من القانون المدني السوري الصادر بتاريخ 382المادة  (17)

 .326المرجع السابق، ص: خالد الشادي. د (18)

 .177، ص1990المالية العامة والقانون المالي األساسي، دار الفكر المبناني، الطبعة األولى، : حسين سموم. د (19)
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المالية في سورية بمرور خمسة عشر عامًا، بينما في ليبيا بمرور خمس سنوات، وفي لبنان بمرور أربع 
 .سنوات
 :سقوط حّق المكّمف بالمبالغ الزائدة المستحقة كضريبة إلى الخزينة العامة- 2

تسقط وتتالشى نيائّيًا لمصمحة الخزينة  ": من القانون المالي األساسي عمى ما يمي25لقد نّصت المادة 
العامة جميع الديون التي ال ُيطمب تسديدىا قبل انتياء السنة الرابعة التي تمي السنة المالية العائدة ليا تمك 

وال يجوز بعد سقوط الدَّين المترتب عمى الدولة بالتقادم تنفيذ ُحكم قضائي بشأن ىذه الديون، إال إذا ". الديون
 .كان الُحكم قد تعّرض في أسبابو الجوىرية أو في منطوقو لموضوع السقوط، وأعمن عدم توفره

ولذلك ال تطبق القواعد العامة النقطاع التقادم عمى ديون الدولة، بل إّن ليا أصواًل خاصًة نّصت عمييا 
القوانين واألنظمة، فال يسري التقادم المسقط في سورية عمى الديون التي لم ُتصرف بسبب من اإلدارة أو 

الدعاوى مرفوعة أمام المحاكم، كما يمكن أن ينقطع التقادم بطمب خطي من الدائن، ولكّنو ال ينقطع 
 .(20)باالعتراف بالدَّين ألّنو يتعمق بالنظام العام، ويمكن أن ُيثار في أي وقت ما دام لم ُيطالب بو

 عمى 1939 لسنة 14 من القانون 97أما في جميورية مصر العربية فقد نّصت الفقرة الثانية من المادة 
عمى أن يسقط حّق الممول في المطالبة برّد الضرائب المحصمة منو بغير حّق بمضي سنتين، ومن : " ما يمي

 ".ثم فإّن الحّق بالمطالبة برّد الضرائب يتقادم وحده بمضي سنتين دون غير ذلك
  

                                                 

 .52المالية العامة والتشريع المالي، المرجع السابق، ص: عصام بشور. د (20)
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 :تمارين
من قانون الدخل تبين العديد من الواجبات القانونية عمى المكمفين بضريبة الدخل القيام بيا  (14)المادة 

 :سنويًا منيا

  .تقديم جدول بالمصاريف لمسنة الحالية .1

 .تقديم جدول بالخسائر لمسنة الحالية .2

 .تقديم جدول بالرواتب واألجور لمعاممين .3

 .تقديم بيان سنوي باألرباح والخسائر لوزارة المالية .4

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثالثة عشر

 الدعاوى الضريبية
 :الكممات المفتاحية

 .القضاء العادي– القضاء اإلداري– االختصاص– الدعاوى

 :الممخص

 .الدعوى الضريبية التي يستطيع المكمف رفعيا في حال رأى أّنو كمف بضريبة ليس ليا أي أساس قانوني

 :األهداف التعميمية

في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمىدراسة القضاء صاحب االختصاص بالنظر 
 .في المنازعات الضريبية واألصول واإلجراءات التي يجب أن تتبع في الدعوى الضريبية

  

185 



تناولنا سابقًا األساس القانوني لمتكميف بالضريبة لنصل من خاللو إلى الدعوى الضريبية التي يستطيع 
المكّمف رفعيا في حال رأى أّنو ُكّمف بضريبة ليس ليا أّي أساس قانوني، بحيث يجب أن يكّمف بيا من 
ّما ألّنو معفى  أصميا، وذلك مثاًل إّما ألّن ما حققو من أرباح يتجاوز الحد األدنى المعفى من الضريبة، وا 

وسوف نقوم خالل ىذا . بسبب عدم انتباه اإلدارة إليو عند فرض الضريبة عميو مثاًل لسقوط الضريبة بالتقادم
البحث بتناول ىذه الدعوى، فندرس أواًل القضاء صاحب االختصاص بنظر ىذه المنازعات، ثم نناقش أصول 

 .إجراء ىذه الدعوى، وكّل ذلك بمؤيدات عممية من الواقع الممموس، ومن قضايا ُنِظَرْت وُفِصَل بيا

 القضاء المختص بالنظر في الدعاوى الضريبية

سنستعرض ضمن ىذا المسألة تدّرَج القوانين التي بّينت ىذا األمر ابتداًء من الفترة السابقة لصدور قانون 
لعام  (1) مرورًا بفترة صدوره، ثم نتناول االختصاص في ظّل القانون رقم 1959 لعام 55مجمس الدولة رقم 

1992. 
كانت المنازعات الضريبية تصّنف : 1959 لعام 55االختصاص قبل صدور قانون مجمس الدولة رقم - آ

منازعات مالية متعمقة بالضرائب غير المباشرة تنظر فييا المحاكم العادية، ومنازعات مالية : إلى قسمين
وفكرة االزدواج ىذه قد يكون سببيا األساس . متعمقة بالضرائب والرسوم المباشرة يختص بيا القضاء اإلداري

اإلداري الذي تقوم عميو الضرائب المباشرة، حيث أّنيا تصدر بقرار إداري والجية المسؤولة عن إلغاء ىذه 
القرارات ىي القضاء اإلداري، بينما الضرائب غير المباشرة، فيتّم تحصيميا بموجب تصرفات محددة في 

 .القانون دون حاجة لوجود قرار إداري لذلك، فيتّم النظر في منازعاتيا في القضاء العادي
بصدور ىذا القانون نّص في مادتو : 1959 لعام 55االختصاص بموجب قانون مجمس الدولة رقم - ب

الثامنة عمى اختصاص مجمس الدولة بالفصل في الطعون في القرارات النيائية الصادرة عن الجيات اإلدارية 
في منازعات الضرائب والرسوم، وبذلك واستنادًا إلى ىذا النص يختّص مجمس الدولة بالفصل في منازعات 
الضرائب والرسوم أّيًا كان نوعيا، سواًء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، وذلك أّنو لو اتجيت نّية المشّرع إلى 

الضرائب المباشرة فقط، لما كانت حاجة لنّص الفقرة السابقة من المادة الثامنة سابقة الذكر، ألّن الفقرة 
السادسة من المادة نفسيا تعّد مجمس الدولة مختصًا دون غيره بالفصل في الطمبات التي يقدميا األفراد أو 
الييئات بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية، وىذا النّص يمكن أن يشمل القرارات اإلدارية النيائية الصادرة عن 
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 ويعّمل وجود ىذا النّص من الوجية الفقيية أيضًا بأّن المشّرع آثر أن يخّص 1دوائر الضرائب المباشرة،
منازعات الضرائب والرسوم بنّص خاّص  بداًل من االكتفاء بالبعض المتعمق بدعوى اإللغاء العامة ليبرر 

أىمية ىذه الطعون من جية، وليقضي عمى كل ما يمكن أن ُيثار حوليا من ُلبس أو جدل من جية أخرى، 
وذلك أسوًة بالموضوعات أو المنازعات األخرى التي خّصيا المشّرع بنصوص خاصة في المادة العاشرة من 
قانون مجمس الدولة، وكان قصد المشّرع في ذلك توحيد جية القضاء في المنازعات الناشئة عن الضرائب 

والرسوم، وبما أّن ىذه المنازعات بطبيعتيا تخضع لقواعد القانون العام فإّن ختصاص القضاء اإلداري الذي 
ورغم ىذا االختصاص الذي أقّره القانون . ُأنشش أصاًل بقصد النظر في المنازعات اإلدارية ُيَعدُّد أمرًا طبيعّياً 

 لمجمس الدولة إال أّنو لم ُيَطبَّق عممّيًا بعد، وذلك لتعميق ىذا االختصاص عمى صدور 1959 عام 55رقم 
قانون إجراءات خاصة بالقسم القضائي لمجمس الدولة، والمتضمن تنظيم النظر في ىذه المنازعات، فقد 

بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم : "نّصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منو عمى ما يمي
تظّل الجيات الحالية مختصًة بنظرىا وفقًا لقوانينيا الخاصة باستثناء المنازعات التي ىي من اختصاص 
المحكمة العميا، فيذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية، وكّل ذلك إلى أن يصدر قانون اإلجراءات 

 ".الخاصة بالقسم القضائي متضمنًا تنظيم النظر في ىذه المنازعات
النظر في الطعن : " حيث نّص عمى أنّ (1)ونالحظ ما سبق في قرار لممحكمة اإلدارية العميا السورية

الموجو لقاء قرار رئيس البمدية بتعيين ممثمين عن البمدية ومقرر في المجنة االستئنافية لرسم الشرفية يخرج 
عن اختصاص مجمس الدولة، ألّنو من المنازعات التي تمّس في نتيجتيا الضرائب والرسوم أو تؤّثر فييا، 

والتي ال يختّص مجمس الدولة بالنظر فييا ما دام قانون اإلجراء الخاص بالقسم القضائي لم يصدر بعد، وكّل 
ىذا مما أبقى ازدواجية االختصاص بين القضاء اإلداري والعادي عمى أساس ما نّص عميو القانون في ذلك، 

فالقضاء اإلداري يبقى صاحب والية عامة لكّنيا والية مقيدة بنصوص خاصة تجعل االختصاص لمقضاء 
 :العادي، وعمى ذلك يبقى القضاء اإلداري ىو صاحب االختصاص في الحاالت التالية

إذا كانت المنازعة تتعمق بإلغاء قرار إداري أو التعويض عنو إال إذا وجد نّص خاص يجعل الضريبة - 
 .محل النزاع من اختصاص القضاء العادي، ألّن النّص الخاص يقيد العام

إذا كانت المنازعة ناجمة عن القرارات النيائية الصادرة من جيات إدارية ليا اختصاص قضائي، ومنيا - 
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ما درسناه سابقًا، لجان ضريبة الدخل، فيختّص القضاء اإلداري بالنظر في ىذه المنازعة إذا كان مرجع 
الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو الموائح أو الخطأ في تأويميا 

 من قانون مجمس الدولة، ويالحظ أيضًا أّن مجمس الدولة الفرنسي ال 11وتطبيقيا، وذلك استنادًا لممادة 
يمارس جميع الطعون في القرارات اإلدارية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم، وذلك أّنو نظرًا لتقاليد 

خاصة تحكم العالقات بين المحاكم القضائية والمحاكم اإلدارية انتيى األمر بتوزيع المنازعات المتعمقة 
 .بالضرائب بين جيتي القضاء

 ليكون 31/12/1992تّم إقرار ىذا القانون بتاريخ : 1992لعام  (1)االختصاص بموجب القانون - ج
فنحن نعمم أّن قضايا الضرائب والرسوم ليا صمة بقواعد القانون العام، . خطوة في وضع األمور في نصابيا

وبالتالي تجعل المنازعات المتعمقة بيا من اختصاص القضاء اإلداري أمرًا طبيعّيًا وميّمًا جّدًا، كما أّن السير 
في ىذا األمر يضع حّدًا لتضارب األحكام الصادرة عن القضائين العادي واإلداري، فكما قمنا حول القانون 

 إّن اختصاص مجمس الدولة بالنظر في الطعون والقرارات النيائية الصادرة من الجيات 1959 لعام 55
. اإلدارية في منازعات الضرائب والرسوم قد تّم وقف العمل بو باالستناد لمفقرة الثانية من القانون نفسو

من قانون  (2)ُينيى العمل بالمقطع األخير من المادة : "أورد في مادتو األولى ما يمي (1)وبصدور القانون 
بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب : " بشأن تنظيم مجمس الدولة التالي نّصو1959 لعام 55رقم 

والرسوم تظّل الجيات الحالية المختصة بنظرىا وفقًا لقوانينيا الخاصة باستثناء المنازعات التي ىي من 
اختصاص المحكمة العميا، فيذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية، وكّل ذلك إلى أن يصدر قانون 

كما نّص صراحًة عمى اختصاص مجمس . اإلجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمنًا تنظيم ىذه المنازعات
الدولة دون غيره لمفصل في الطعون في القرارات النيائية الصادرة عن الجيات اإلدارية في منازعات 

وعمى ذلك يختّص مجمس الدولة بجميع المنازعات . (2)"الضرائب والرسوم المتعمقة باألساس القانوني لمتكميف
 :حول الضرائب والرسوم بوجود شرطين

أن يكون قد صدر بشأن قرار نيائي من الجيات اإلدارية، أي أن يكون القرار اإلداري بشأنيا مبرمًا - 
عادة النظر  .قطعّيًا غير قابل لمطعن، ويصبح القرار بفرض الضريبة صادرًا عن لجنتي الطعن وا 

أن يكون النزاع بشأن األساس القانوني لمتكميف، أي بالمستند القانوني الذي قام عميو ربط الضريبة، -  
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 .وليس حول مبمغ الضريبة ومقدارىا
لم يتم حّل كّل المشكالت المتعمقة بالنزاعات الخاصة بربط الضريبة، فرغم  (1)إال أّنو بصدور القانون 

النص الصريح عمى اختصاص مجمس الدولة إال أّنو بسبب عدم استحداث محاكم إدارية محمية في 
المحافظات، والتي كان من المفروض وجودىا لتخفيف العبء عن كاىل محكمة القضاء اإلداري إلى المجوء 

من المادة الرابعة منيا إلى إيجاد حّل بديل ريثما تنشأ مثل ىذه المحاكم، فقد نّصت ىذه الفقرة  (ج)في الفقرة 
إلى أن ُتحدث محاكم القضاء اإلداري في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كّل : "عمى ما يمي

محافظة صالحيات واختصاصات محكمة القضاء اإلداري بالنسبة لمدعاوى المتعمقة بمنازعات الضرائب 
من ىذا القانون، والتي ال يزيد مبمغ الدعوى فييا عن مئة ألف ليرة  (2)والرسوم المشار إلييا في المادة 

وبموجب ىذه المادة ُوضع شرط الختصاص محكمة البداية المدنية في كّل محافظة، وىو أال تتجاوز ". سورية
قيمة محل النزاع مئة ألف ليرة سورية، وجعل قرارات ىذه المحكمة قابمًة لمطعن خالل مدة ثالثين يومًا أمام 

. (3)المحكمة اإلدارية العميا وفق األسس والشروط الخاضعة ليا ىذه القرارات لتقديميا أمام محكمة االستئناف
وقد أشار القانون في النياية إلى أّن اختصاص محكمة البداية موقوف لحين إنشاء محكمة القضاء اإلداري 

 : بما يمي1992لعام  (1)في المحافظات، حيث يمكن إجمال االختصاص بموجب القانون 
 التي يزيد مبمغ الدعوى تختّص محكمة القضاء اإلداري بالدعاوى المتعمقة بمنازعات الضرائب والرسوم- 

 .فييا عن مئة ألف ليرة سورية
تختص محكمة البداية المدنية لحين إنشاء محاكم قضاء إدارية في المحافظات بالنظر بمنازعات - 

 . التي ال يزيد مبمغ الدعوى فييا عن مئة ألف ليرة سوريةالضرائب والرسوم
وبالنسبة لمدعاوى المتعمقة بتمك المنازعات والمقامة أمام القضاء العادي؛ والتي لم تقترن بحكم طعن، - 

ُترد، ويحّق لمن ُرّدت دعواه وفقًا لذلك أن يرفعيا أمام القضاء اإلداري خالل ستين يومًا من تاريخ نفاذ ىذا 
ذا لم يرفع الدعوى خالل المدة المذكورة، حيث ُيَعّد مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن القضاء . القانون وا 

العادي منتييًا بانتياء تمك المدة، فإّنو يحّق لمدوائر المالية خالل مدة ستين يومًا من تاريخ نفاذ ىذا القانون، 
الطعن أمام المحكمة اإلدارية العميا لدى مجمس الدولة في قرارات وقف التنفيذ الصادرة قبل التاريخ المذكور 
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، وقد أورد القانون في ىذا الخصوص (4)من جيات القضاء العادي في معرض تطبيق أحكام ىذا القانون
اشترت السيدتان سيمة وماري مناصفًة : قضية توّضح االختصاص، حيث تتجمى وقائع ىذه القضية بما يمي

 باعتاه بمواصفاتو ذاتيا دون تعديل وبسعر يقّل عن سعر 1985، وفي عام 1977عقارًا في الالذقية عام 
 عمدت لفرض ضريبة عمى ىذا البيع، بُحّجة 1988كمفتو الحقيقية، غير أّن مديرية مالية الالذقية في عام 

أّنو يمثل تجارة عقارات، ووجيت إنذارًا بوجوب تسديد مبمغ الضريبة المفروضة، فتقدمت كّل من السيدتين 
بدعوى إلى محكمة بداية الالذقية تطالب فييا بمنع معارضة بضريبة دخل، وطمب وقف التنفيذ، فقضت 

حيث أّن الدعوى منصّبة عمى عدم قانونية ىذه الضريبة، وليس مقدارىا : " بما يمي(5)محكمة بداية الالذقية
وىذا ما استقر عميو اجتياد محكمة النقض السورية، وحيث أّن ". مما يجعل القضاء العادي ىو المختص

دارة قضايا الدولة بقيت مجّردة من الدليل، وألّنو ال يكفي أن تكون المدعية زوجة لرجل  أقوال المدعى عمييا وا 
ّن التأّخر لمدة   سنوات حتى تّم التصرف بالعقار ليس 7يتعاطى التجارة حتى توصف ىي تاجرة أيضًا، وا 

دلياًل عمى أّن ىذا التأخير بقصد التجارة، مما يجعل دفوع المدعى عمييا ال تنال من صحة ىذه الدعوى، 
وقف تحصيل وتنفيذ الضريبة موضوع : " من قانون األصول فقد تقرر ما يمي208-202لذلك عماًل بالمواد 

 ". اإلنذار، ومنع المدعى عمييا من معارضة المدعيتين لتحصيل الضريبة لعدم قانونيتيا
، وبالتالي مستند إلى (1) أي قبل صدور القانون رقم 1990ومما سبق نجد أّن ىذا الحكم صدر في عام 

، حيث جعل أساس االختصاص (1)اختصاص القضاء العادي، فقد اختمف عن مستنده في القانون رقم 
العادي في ىذه القضية اجتياد محكمة النقض الذي استقرَّ عمى اختصاص القضاء العادي بالمنازعات 

القائمة استنادًا إلى قانونية أو عدم قانونية الضريبة، رغم أّن ىذا األساس ىو نفسو الذي يقوم عميو اختصاص 
 .(6)محكمة القضاء اإلداري

، فقد ُجِعَل قاباًل لمطعن أمام محكمة 1992وبناًء عمى ما تقدم، وبما أّن الحكم قد صدر قبل عام 
وقد تّم (. يكون خاضعًا لمطعن أمام المحكمة اإلدارية العميا (1)ونحن برأينا بموجب القانون رقم ). االستئناف
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 التي (7)الطعن في ىذا القرار أمام محكمة االستئناف التي صّدقت ىذا القرار، فطعن بو أمام محكمة النقض
صّدقت القرار البدائي وقرار االستئناف، لكّن األمر لم يقف عند ىذا الحد حيث عمدت مديرية مالية الالذقية 
بعد خمس سنوات إلى تعديل مبمغ التكميف، فأقامت المدعيتان دعواىما أمام القضاء اإلداري الذي قضى بما 

من حيث أّنو ثابت من مطالعة قرار محكمة النقض أّنو بحث في التكميف الضريبي الذي ُفرض : "(8)يمي
نتيجة بيع المدعية وشريكتيا لمعقار، وانتيى إلى عدم قانونية ىذا التكميف ألّن البيع كان عرضّيًا ولمرة واحدة 
ولعقار واحد، ولم تتوافر فيو صفة المتاجرة ونتيجة الربح، ومن حيث أّنو قد ُبّت من قبل القضاء بحكم قطعي 
بعدم مشروعية أساس التكميف الضريبي الناجم عن بيع العقار مدار البحث من قبل المدعية وشريكتيا، فقد 
تبّين االلتزام بيذه النتيجة التزامًا مطمقًا، مما يجعل التكميف الموّجو إلى المدعية سواًء في مرحمة التكميف 

 .المؤقت، أم في مرحمة التكميف اإلضافي، فتعّين اإللغاء، وعّده غير منتج ألّي أثر من آثاره القانونية
ولذلك نالحظ في ىذه القضية أّنو قد ُوِضَع أساٌس مغايٌر لما فيمناه حول اختصاص القضاء العادي 

لمنظر في المنازعات الضريبية، حيث استند االجتياد الصادر عن محكمة النقض إلى جعل القضاء العادي 
مختّصًا بالمنازعات المتعمقة باألساس القانوني لمتكميف، وكأّنو من جية أخرى يقّر باختصاص القضاء 

ورغم ذلك فإّن ىذا التحميل لم نجده في أّي . اإلداري فيما يتعمق بمنازعات دائرة حول قيمة الضريبة ومبمغيا
مرجع حول تمك المنازعات، حيث أّنو يمكن أن نقول إّن القضاء اإلداري كان ينظر في المنازعات الضريبية 

سواًء المتعمقة باألساس القانوني لمتكميف أم المتعمقة بمبمغ الضريبة ومقدارىا محل التكميف، أما القول 
 .باختصاصو فقط بمنازعات ضريبية متعمقة فقط بمقدار الضريبة محل التنازع فيذا غير وارد بتاتاً 

  

                                                 

 .23/12/1991 تاريخ 8789 أساس مدني رقم 4099قرار محكمة النقض السورية رقم  (7)

 .1996 لعام 148/2قرار محكمة القضاء اإلداري السوري، رقم  (8)
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 إجراءات الدعوى الضريبية

تندرج الدعوى الضريبية ضمن الدعاوى اإلدارية التي تمّثل المعيار العام الختصاص القضاء اإلداري، 
وتعرف المنازعة اإلدارية بأّنيا المنازعة التي تنشأ بين شخص من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون 
الخاص، أو بين أشخاص القانون العام أنفسيم، والتي تستيدف عادًة الطعن بعمل صادر من جية إدارية 

ويعود النظر فييا في األصل إلى القضاء اإلداري، إال أّن . بقصد إلغائو أو التعويض عن ضرر ناشش عنو
بعض المنازعات مع اإلدارة تدخل في اختصاص المحاكم العادية، كما أّن ىناك بعض األعمال التي تصدر 

عن السمطة العامة، والتي تظّل خارجة عن رقابة القضاء كأعمال السيادة وأعمال السمطة الصادرة في 
فالمنازعات التي تنشأ عن ىذه األعمال ال ُتعّد منازعات إدارية بمعناىا العادي، ويرى . الظروف االستثنائية

بعضيم أّن الدعوى ليست في الواقع سمطة لمفرد، ولكّنيا نتيجة ليا، فيي إجراءات المطالبات التي يعقدىا 
ويوجييا بناًء عمى ىذه السمطة، فيي بمعنى آخر تمّثل اإلجراءات القضائية التي تُتخذ أمام القضاء اإلداري 

 .لممطالبة بأثر من اآلثار المترتبة عمى عالقة إدارية
 : (9)لذلك سندرس ضمن ىذه اإلجراءات طرفي الدعوى وطريقة تقديميا، وسنتناول محل الدعوى وصيغتيا

 :طرفا الدعوى وتقديمها:  ووً 
إّن طرفا الدعوى الضريبية عمى الدوام ىي دعوى يرفعيا المكّمف ضد اإلدارة التي فرضت عميو الضريبة، 
ألّنو يرى أّنو غير مكّمف بيا ابتداًء الفتقارىا إلى األساس القانوني الذي يقوم عميو، وبالتالي فالطرف األول 

، فال تُقبل الدعوى إال من مكّمف ُفرضت عميو الضريبة، فإذا كانت (المكّمف)في ىذه الدعوى ىو المدعي 
الدعوى قد رفعت من الشريك المتضامن أمام المحكمة البدائية طعنًا في قرار المجنة بصفتو ممثاًل لمشركة، 

الشركاء المتضامنين، ألّن فإّن أثر الدعوى يقتصر عمى الشخص الذي رفعيا دون أن ينسحب إلى باقي 
 . لشركات التضامن وشركات التوصيةالقانون الضريبي ال يعترف بالشخصية االعتبارية

أما الطرف الثاني في ىذه الدعوى فيو المّدعى عميو المتمثل باإلدارة التي فرضت الضريبة ممثمة بإدارة 
 .قضايا الدولة

وُترفع ىذه الدعوى طبقًا لمقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات بإيداع صحيفة الدعوى في ديوان 

                                                 

 .2، ص1991القضاء اإلداري، القسم العممي، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق، : إلياس اليوسف. د (9)
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عالنيا عن طريق المحضرين، ويجب أن تشتمل صحيفة  المحكمة المختصة الذي يتوّلى قيد الدعوى وا 
 :الدعوى عمى البيانات التالية

اسم المدعي ولقبو ومينتو أو وظيفتو، وموطن من يمثمو واسمو ولقبو ومينتو أو وظيفتو، وصفتو - 1
 .وموطنو

اسم المدعى عميو ومينتو أو وظيفتو وموطنو، فإن لم يكن لو موطن معموم فآخر موطن لو، ويتمثل - 2
 .المّدعى عميو باإلدارة المالية متمثمة بإدارة قضايا الدولة

 .تاريخ تقديم الصحيفة- 3
 .المحكمة المرفوعة أماميا الدعوى- 4
وقائع الدعوى وطمبات المّدعي وسنداتيا، كما يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانًا يكفي لمتعريف - 5

بالقرار المطعون فيو، وحتى يتّم تحرير صحيفة الدعوى يجب عمى المّدعي أن يقوم بتقديم صحيفة الدعوى 
لقمم كتاب المحكمة المرفوعة إليو الدعوى، وعميو أن يقّدم من أصل الصحيفة صورًا منيا بقدر عدد المّدعى 
عمييم، وصورة لقمم الكتاب، وعميو أن يؤدي الرسم كاماًل، وأن ُيرفق بصحيفة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة 

في السجل الخاص، بعد أن يثبت حضور المّدعي أو من يمثمو، تاريخ الجمسة المحددة لنظرىا في أصل 
 .الصحيفة وصورىا

لى ذوي الشأن في ميعاد ال يتجاوز - 6 تبّمغ عريضة الدعوى ومرفقاتيا إلى الجية اإلدارية المختصة، وا 
 .سبعة أيام من تاريخ تقديميا، ويتّم اإلعالن بطريق البريد عمى النحو المبين في الئحة اإلجراءات

وعمى الجية اإلدارية المختصة أن تودع قمم كتاب المحكمة خالل ثالثين يومًا من تاريخ إعالنيا - 7
وعمى . مذّكرة بالبيانات والمالحظات المتعمقة بالدعوى مشفوعًة بالمستندات واألوراق والممفات الخاصة بيا

المّدعي أن يودع قمم كتاب المحكمة مذّكرة بالرّد مشفوعًة بما يكون لديو من مستندات في الميمة التي يحددىا 
لو القاضي إذا رأى وجيًا لذلك، فإذا استعمل المّدعي حّقو بالرّد كان لمجية اإلدارية أن تودع مذّكرة 

 .بمالحظاتيا عمى الرّد مع المستندات في مدة مماثمة
كما يجوز لرئيس المحكمة في أحوال االستعجال أن يصدر أمرًا غير قابل لمطعن بتقصير الثالثين يومًا 
السابقة، ويعمن األمر إلى ذوي الشأن خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك عن طريق البريد، 
ويسري الميعاد المقصر من تاريخ اإلعالن، كما يقوم كتاب المحكمة خالل أربع وعشرين ساعة من انقضاء 
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الثالثين يومًا بإرسال ممّف األوراق إلى ىيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، حيث تقوم ىذه الييئة بتحضير 
، ويحّق لمفوضي الدولة في معرض اختصاصيم ىذا االتصال بالجيات (10)الدعوى وتييئتيا لممرافعة

الحكومية ذات الشأن لمحصول عمى ما يكون الزمًا لتييئة الدعوى من بيانات وأوراق، كما لو أن يستدعي 
ذوي الشأن لسؤاليم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقيا، أو دخول شخص ثالث في الدعوى، أو بتكميف ذوي 
الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميمية، وغير ذلك من إجراءات التحقيق في األجل الذي يحدده، ولذلك 

فإّنو ال يجوز في سبيل تييئة الدعوى تكرار تأجيميا لسبب واحد، إال إذا رأى المفوض ضرورة منح أجٍل 
 .جديد، وفي ىذه الحالة ال يجوز لو أن يحكم عمى طالب التأجيل بغرامة

 :محل الدعوى: ثانياً 
كما ذكرنا سابقًا أّن مجمس الدولة المتمثل بالقضاء اإلداري ينظر في الطعون في القرارات النيائية 
الصادرة بشأن المنازعات المتعمقة باألساس القانوني لمتكميف الضريبي، وشرحنا المقصود بكممة قرارات 

طمب إعادة النظر ال يوقف : " نجد أنّ (12) من قانون الدخل34واستنادًا إلى المادة . (11)التكميف النيائية
، وبذلك ندرك أّن عمميات التحصيل تبقى قائمة، وفي كل األحوال بدءًا من عممية إنذار المكّمف "التحصيل

ولذلك يمكن أن نقول إّن محل الدعوى الضريبية يتجّمى في . بالدفع، وحتى استصدار قرار بالتنفيذ عمى أموالو
 :أمرين أساسيين

 . ادعاء المكّمف بطمب وقف التنفيذ عمى أموالو:األول
 . ادعاء المكّمف بالبحث في أساس تكميفو:الثاني

ّن ُكاًل من ىذين االدعائين يمّثل دعوى مستقمة بحّد ذاتيا  .وسندرس ُكاًل منيا تباعاً . وا 
من قانون مجمس الدولة يتبّين أّنو ال  (21) استنادًا إلى نّص المادة :اودعاء بطمب وقف التنفيذ-  ً 1

يترّتب عمى رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطموب إلغاؤه، عمى أّنو يجوز لممحكمة أن تأمر 
ورأت المحكمة أّن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا، وعمى ذلك . وقف التنفيذ إذا طمب ذلك من صحيفة الدعوى

                                                 

 .1974 من قانون مجمس الدولة الصادر في 29، 27، 26، 25المواد  (10)

وىي القرارات التي صدرت ابتداًء بتكميف أولي ثم مرورًا بمجنة الفرض، ثم أمام لجنة إعادة النظر والتي اكتسبت الدرجة  (11)
 .القطعية

 .1/7/1981تاريخ  (21)من القانون رقم  (14)المعدلة بالمادة  (12)
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بوقف  (القرار الصادر بتكميف ضريبي)فميس من الضروري أن تترافق كّل دعوى بإلغاء قرار إداري، ومنيا 
 :التنفيذ، فيذا األمر يتوقف عمى توافر أمرين وىما

 .أي طمب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى: جدّية الطمب- آ
 .حدوث نتائج عن تنفيذ قرار التكميف يتعذر تداركيا فيما بعد- ب

مباشرة كأّي قضاء خصومة في ىذا  (حسب قيمة النزاع) تنظر المحكمة (13)وفي حال توافر ىذين األمرين
 .الطمب، ويصدر قرارىا بوقف التنفيذ أو رفضو

وقرار محكمة القضاء اإلداري بوقف التنفيذ أو عدم وقفو قراٌر قابٌل لمطعن أمام المحكمة اإلدارية العميا 
خالل ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وطبعًا فإّن القرارات التي تصدرىا في ىذا المضمار ال تمّس 

ّنما تفضل طمب وقف التنفيذ، وفيما يمي نورد نّص قرارين صادرين بيذا الشأن  .بأساس النزاع، وا 
فقد جاء في قرار محكمة القضاء اإلداري في صدد قضية شخص مكّمف ادعى طالبًا وقف تنفيذ قرارين 

قضيا بطرح حصة المّدعي في عقار لو بالمزاد العمني تسديدًا لضريبة األرباح الحقيقية المترتبة عميو، مستندًا 
 (14)فقضت المحكمة. في ادعائو إلى أّن القرار ىذا مخالف لمقانون، ويترّتب عمى التنفيذ نتائج يتعذر تداركيا

من حيث المحكمة بما ليا من حّق التقدير بموجب القانون، وبعد اطالعيا عمى إخراج قيد العقار : "بما يمي
بأّنو سكني، والبيان المبرز بأّنو مشغول بالسكن، وجدت دون مساس بأساس الدعوى، ألّن شرطي وقف 

 ".التنفيذ توافر جدية الطمب، ووجود نتائج يتعذر تداركيا عن تنفيذ التدبير المشكو منو
إّن المحكمة اإلدارية العميا بما ليا : "وعند الطعن بيذا القرار أمام المحكمة اإلدارية العميا قضت بما يمي

من حّق المراقبة القانونية عمى األحكام الصادرة بالدرجة األولى وجدت أّن طمب وقف التنفيذ في ىذه القضية 
غير مستوٍف لمشرطين الواجب توافرىا وىما جدية الطمب وترتيب نتائج يتعذر تداركيا، وذلك خالفًا لما قدرتو 

لغاء الحكم المطعون فيو ووقف تنفيذ قرار بيع حصة  محكمة الدرجة األولى، لذلك وجب قبول الطعن وا 
المّدعي من عقاره بالمزاد العمني واالكتفاء بإلقاء الحجز االحتياطي عمى حصتو تمك، دون المساس بأساس 

                                                 

واألمر ىنا يعود لمسمطة التقديرية لممحكمة وفق ما تراه من ظروف طمب وقف التنفيذ ومالبساتو، حيث يمكن أن ترى  (13)
المحكمة أّن ال ضير من تنفيذ قرار التكميف، وترى أخرى أّن كّل الضرر فيو استنادًا لما يتعمق بيذا التنفيذ في وضع ال 

 .إلخ..يمكن تداركو في المستقبل

 . عن محكمة القضاء اإلداري29/12/1994م تاريخ /68قرار رقم  (14)
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 .(15)"الدعوى إلى ىيئة مفوضي الدولة لتحضيرىا أصوالً 
 بعد صدور القرار النيائي بوقف أو عدم وقف التنفيذ عمى :اودعاء بالبحث في  ساس التكميف-  ً 2

أموال المكّمف ُتحال الدعوى إلى ىيئة مفوضي الدولة لتقوم بدورىا بتحضيرىا من الناحية القانونية، حيث 
تمّثل ىذه الييئة جزءًا من القسم القضائي لمجمس الدولة، وفي معرض اختصاص ىذه الييئة بتحضير 

الدعوى وتييئتيا لممرافعة يكون ليا حّق االتصال بالجيات الحكومية، وكذلك ذوي الشأن لمحصول عمى ما 
كما ليا أيضًا أن تعرض عمى الطرفين تسويَة النزاع عمى أساس . يكون الزمًا في عممية التحضير ليا

المبادئ القانونية التي ثبت عمييا قضاء المحكمة اإلدارية العميا خالل أجل محدد، فإن تّمت التسوية 
ن لم يتم ذلك، وبعد تمام الييئة لمدعوى يودع المفوض تقريرًا  استبعدت القضية من الجدول النتياء النزاع، وا 

يحدد فيو وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرىا النزاع، ويبدي رأيو مسببًا، ويجوز لذوي الشأن أن 
ثم تقوم ىيئة المفوضين خالل ثالثة أيام من تاريخ إيداع . (16)يّطمعوا عمى تقرير المفوض بقمم كتاب المحكمة

المذكرة السابقة بعرض ممف األوراق عمى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجمسة التي تُنظر فييا الدعوى، 
ويكون توزيع القضايا عمى دوائر محكمة القضاء اإلداري بمراعاة نوعيا طبقًا لمنظام الذي تبينو الالئحة 

 .الداخمية
كما يبّمغ قمُم كتاب المحكمة تاريخ الجمسة إلى ذوي الشأن، ويحدد ميعاد الحضور بثمانية أيام عمى األقل، 

ولرئيس . ويجوز في حالة الضرورة نقصانو إلى ثالثة أيام، ويصدر الحكم في الدعوى في جمسة عمنية
لى المفوض ما يراه الزمًا من توضيحات  .المحكمة أن يطمب ذوي الشأن وا 

ولكن ىل يجوز تقديم دفع أو طمب أو أوراق أو أشياء معينة كان يجب تقديميا قبل إحالة القضية إلى 
 المحكمة؟

 :(17)في الواقع يجوز ذلك في ثالث حاالت
إذا أثبت أّن أسباب تقديم ذلك الدفع أو الطمب أو األوراق طرأت بعد اإلحالة، أو إن كان الُمطالب - آ

 .يجيميا عند لزوم اإلحالة

                                                 

 .24/7/1995 الصادر عن المحكمة اإلدارية العميا في دمشق بتاريخ 176قرار رقم  (15)

 . من قانون مجمس الدولة السوري30مادة  (16)

 . من قانون مجمس الدولة السوري33مادة  (17)
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 .إذا رأت المحكمة تحقيقًا لمعدالة قبول الدفع أو الطمب أو الورقة- ب
إذا كانت الدفوع والطمبات من األسباب المتعمقة بالنظام العام، فينا يجوز إبداؤىا في أي وقت، كما - ج

 .يجوز لممحكمة أن تقضي بيا من تمقاء نفسيا
وتتخذ محكمة القضاء اإلداري قرارىا بييئتيا المشّكمة من ثالثة مستشارين أحدىم رئيس وبحضور مفوض 

 .الدولة ومساعد لو
وبعد أن يبّين في القرار الجية المّدعية والجية المّدعى عمييا يتناول الوقائع المادية والقانونية لمدعوى، ثم 

تبرز المحكمة رأييا في الموضوع، وتختمو بقرارىا ىذا، والقرار الصادر عنيا قابل لمطعن أمام المحكمة 
 .اإلدارية العميا

 تتولى محكمة البداية المدنية في كّل محافظة صالحيات 1992لعام  (1)ونشير إلى أّنو بموجب القانون 
محكمة القضاء اإلداري واختصاصاتيا بالنسبة لمدعاوى المتعمقة بمنازعات الضرائب والرسوم التي ال يزيد 

إال أّن . مبمغ مطرح الدعوى بيا عن مئة ألف ليرة سورية، إلى أن ُتشّكل محكمة قضاء إداري في المحافظة
القرار الصادر عن ىذه المحكمة ال ُيطعن بو أمام محكمة االستئناف والنقض بل أمام المحكمة اإلدارية العميا 

وفق األسس والشروط الخاضعة ليا ىذه القرارات لتقديميا أمام محكمة االستئناف خالل ثالثين يومًا من 
 .تاريخ صدورىا

جراءات الدعوى الضريبية نخمص إلى تقديم بعض المقترحات تتمّثل في اآلتي  :وبعد ىذا العرض آللية وا 
 الشّك في أّن اإلجراءات التي أتينا عمى عرضيا تمّثل أىمية عممية من أجل الدفاع عن حقوق : ووً 

المكّمفين، وتوّضح من جية أخرى مضمون الدعوى الضريبية، وقد استطعنا أن نالحظ بأّنو ليس مقصودًا من 
الدعوى تجاوز السمطة بمعنى الكممة، فالدعوى تمحقيا التطورات كدعوى مقامة لالعتراض عمى القرار 

اإلداري، وىي تتطور ما بين المضمون الودي لتسوية الخالف والرد عمى الطمبات التي ُيعاد تقديميا، أو 
التعديالت الجارية عمى الضريبة واألشكال المتضمنة دعاوى قضائية لمنظر في االعتراضات التي تيدف إلى 

زالتو كما أّن دور القاضي في مواجية اإلدارة الضريبية دور ميم، ذلك أّن نشاط . تخفيف العبء الضريبي وا 
السمطة الضريبية يمارس بوساطة الضريبة نفسيا وىي حذرة، ولكّن القول بوجود سمطة حذرة ال يعني سمطة 

تحكمية، والقاضي الضريبي ىو كالقاضي اإلداري ميمتو أن يراقب كيفية ممارسة السمطة الضريبية 
ويمكن لممكّمف أن يناقش السمطة الضريبية نفسيا، ليس في مسألة الشكل بل في مسألة . لصالحياتيا الحذرة
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االختصاص والوسائل واألسباب والُحجج التي دفعت السمطة إلى تبّني موقف ما، وذلك تحت تحّفظ واحد وىو 
تقدير مدى مرونتيا في ذلك كمو، ويقوم االجتياد القضائي بميمة تصوير سمطات الرقابة التي تمتع بيا 
قاضي الضريبة بالنسبة لكّل الضرائب المبنية عمى التقدير الدقيق الواضح لممادة الخاضعة لمتكميف عن 
ذا كان المكّمف ال يوفر لمسمطة المعمومات المطموبة فإّن السمطة تطالبو  طريق أسموب اإلقرار المراقب، وا 

بمعمومات دقيقة لتستعين بيا عمى عمميا، كما لو أرادت أن تطّبق عمى المكّمف غرامة تأخير أو غير ذلك، 
وعند الحاجة تستطيع التقدير المباشر، وجميع ىذه األساليب تكشف عن التقدير الموضوعي لمموظف؛ والذي 

يجب أن ينظر الموظف فيما : أوالً : يتصف بالسمطة الحذرة، وىذه الصفة بالشك تتجّمى في شكل مزدوج وىما
يجب أن ينظر فييا إذا كان البّد من استعمال سمطة الرقابة : إذا كان ىناك مجاٌل لقبول إقرار المكّمف، وثانياً 

 .عمى الجزاء أو الغرامة بسبب الضريبة
 يجب أن يأخذ الموظف بعد ذلك دوره بالنسبة لعممية تقدير اإلقرار واالستفسارات المتممة لذلك، أي :ثانياً 

التي تدور حول وعاء الضريبة، وفي حال قيام نزاع في صدد ممارسة السمطة الضريبية الختصاصيا، فإّن 
عممية تقدير بعض األمور التي يجرييا المأمور تكون بعيدة عن مرأى القاضي نفسو، ولكّنو يستطيع أن يعود 

ونالحظ أّن . لمبحث فيما إذا كانت السمطة الضريبية قد تجاوزت بتصرفيا الحدود المقررة ليا شرعًا أم ال
القاضي قد يذىب بعيدًا فيعمل عمى فحص الظروف واألسباب، ويدقق في مدى االستحقاق مما يستتبع األخذ 
باالعتقاد لدى السمطة الضريبية، فيو ال يمارس رقابتو فقط عمى الحّق، بل عمى الوقائع والحسابات التي حدد 

ذا كان القاضي قد تشكمت لديو المعرفة بنظامية ىذه الحسابات فذلك ألّنو يأمل أن . قراره في مضمونيا وا 
يكون العمل قد تّم بشكل نظامي وصحيح حسب قناعتو وتقديره لمظروف المحيطة بعممية فرض الضريبة، 

ل الوقائع واألشكال التي قام بفحصيا ودراستيا إلى شكل إيجابي، وبأن يكون عمل  فيو يأمل أن يكون قد حوَّ
والحقيقة أّن اجتياده القضائي الذي يتوصل إليو لم يكن إال نتيجة . اإلدارة أو فعميا معماًل وقائمًا عمى حقّ 

 .عدم قناعتو بما سبق
لقد كانت سمطة قاضي الضريبة :  يجب أن يتم تفسير القانون الضريبي من قبل قاضي الضريبة:ثالثاً 

أكثر تطوُّدرًا بالنسبة لمسمطات الضريبية عمومًا، ولكّن الباحث يرى عادًة أّن ىذه السمطات كثيرة التحديد 
بالنظر إلى تفسير القانون الضريبي، حيث أّن ما يحدث من التعامل ىو لزوم أن تكون القوانين الضريبية 

مفّسرة بشكل مسبق، بحيث نفيم من ذلك أّن قاضي الضريبة ال يممك من أجل تفسير ىذه النصوص 
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الصالحيات التي تخولو البحث الحر، وكذلك ال يممك صالحية ممارسة أي عمل في مواجية أي قانون آخر 
ولكن يكون من الخطأ االعتقاد بأّن القاضي ييتم بتطبيق القانون الضريبي دون أن . عدا القانون الجزائي

يكون لو الحّق في تفسير النصوص، ونحن ممزمون أواًل بقبول التفسير الواسع لمقانون الضريبي، حتى عمى 
الرغم من الشكل الذي نصادفو في االجتياد القضائي عادة، حيث يجب أن نعمم أّنو ليس ىناك سبب يدعو 
إلى مياجمة التفسير الواسع، وأن نعترف لمقاضي بسمطة واسعة في تفسير القانون الضريبي والخصائص 

المميزة لو، وىو يمارس سمطة االجتياد وفق اعتبارات تتعمق بالدرجة األولى بالمصمحة العامة، والذي يزدىر 
بسبب الجيد الذي يبذلو القاضي في التفسير، بحيث يتبمور بشكل اجتياد لمقانون المدون، من خالل العمل 
اإلداري الجيد، حيث يستطيع القاضي حين يأتي المكّمف بوقائع معينة أن يدين أو يفرض غرامة من خالل 
تفسيره لنصوص القانون الضريبي، أو حين يأتي تفسير من السمطة الضريبية، وبما أّنو يممك سمطة تقدير 

الوقائع التي يأتي بيا المكّمف، فإّنو يستطيع منع إعادة فرض الضريبة المفروضة سابقًا والقائمة عمى تفسير 
، عندئٍذ تكون ( من قانون اإلجراءات الضريبية الفرنسي80المادة )مختمف من قبل اإلدارة عن تفسير القاضي 

اإلدارة مرتبطة بتفسير نّص ضريبي كانت قد أعممت بو الناس، أما إذا كانت قد قررت تغيير مضمون الثقة 
فإّنيا لن تستطيع إعمال التفسير القديم بالنسبة لألعمال السابقة وظروفيا، كما ال تستطيع تجاوز التغيير الذي 

 حيز التنفيذ 1978 تموز عام 8حدث في الفقو، وىذا الضمان ىو حّق مكتسب ومطّبق منذ دخول قانون 
حينما أخذت اإلدارة تبدي نشاطًا في تقدير وضع قائم بالنظر إلى نّص ضريبي، ولكّن اإلدارة تفقد حّقيا في 
إعادة تكييف عممية قانونية من وجية نظرىا كسمطة حكومية، وذلك حينما يكون المكّمف قد قّدم لإلدارة كتابًا 

وىذه الوقائع يستند إلييا القاضي في . خطّيًا بكل العناصر التي تفيدىا بتقدير المضمون القانوني لمعممية
تقديره، ولذلك وبفضل ىذه السمطة التقديرية التي يتمتع بيا القاضي سواًء في مواجية اإلدارة الضريبية أو 

 .القانون الضريبية فإّنو يتميز بسمطة حقيقية حذرة
ومن ىنا نستطيع القول إّن القاضي مرتبط بالسمطة الضريبية بالمعنى الدقيق، بحيث يدعم في اختصاصو 
ما بين االجتياد القضائي والسمطات الحذرة مما يجعمو يتمتع برقابة حقيقية مقارنة برقابة مجمس الدولة بطريق 

 .الدعوى القضائية، وىي رقابة قضائية في مواجية السمطة الضريبية نفسيا
وىذا بالشك يفّسر السمطة الخاصة )وكذلك تسري قرارات القاضي الضريبي في مجال القانون والتعامل، 

، األمر الذي يتجو إلى إخضاع كّل نشاط لمسمطة الضريبية لرقابة (لحكمة التمييز في موضوع الضريبة
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 .متشددة، وفي النياية نرى أّن عمل ىذا القاضي ىو عمل إداري جيد أيضاً 
وعمى ذلك فالدعوى التي يكون موضوعيا الضريبة بالمعنى الدقيق لمكممة يمكن تعريفيا بأّنيا طريق لحل 
المنازعات المتعمقة بالضريبة، والتي تتضمن مجموعة القواعد المتعمقة بالمنازعات المنّظمة التي يعّدىا من 

 .اختصاصو، والتي يثيرىا نشاط اإلدارات الضريبية أّيًا كانت االجتيادات القضائية الصادرة فييا
وفي رأينا أّنو يبدو ميمًا أن نمحظ ما يوفره القانون اإلداري من نصوص واجتيادات في الدفاع عن حقوق 

المكّمف الشرعية، والتي تتجاوز الخالفات المتعمقة بشكل كبير في ىذا الموضوع والخاضعة ألصول 
اإلجراءات القضائية، لكي تتقرر نتائجيا بالطرائق التي تسبق الطرائق القضائية لمجان والمجالس ذات الصفة 

 . (المراجعة الودية)التحكيمية 
وىكذا يبدو أّن الرقابة عمى نشاط السمطة الضريبية والدفاع عن حقوق المكّمف ىدف أساسي في الدعوى، 

 .وىدف القاضي أيضاً 
ّن ما يجب معرفتو كخالصة لدراسة الدعاوى القضائية بالمعنى األكثر اتساعًا أّنيا يجب أن تقوم عمى  وا 

 .أساس من العمم الصحيح والتقنية الضريبية
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