
   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

630 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 " العالقة بين المكلف وتأثيرها في الحد من التهرب الضريبي"
 إعداد الباحث: 

 ثائر زكريا محمود الشريف

 محاسب 

 بلديه عين الباشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

631 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : الملخص

تعكس النماذج المعيارية للضرائب  يتفشى التهرب الضريبي في جميع البلدان، وال شك أن الهياكل الضريبية مشوهة بهذا الواقع. يجب أن  
 واستنتاجاتها هذه الحقائق. 

ا  يقدم هذا البحث أواًل نماذج نظرية تدمج التجنب والتهرب في مشكلة القرار الشاملة التي يواجهها األفراد. ركزت النماذج المبكرة في هذ
اإلنفاذ. في اآلونة األخيرة، درست األدبيات المزيد من النماذج المجال على التهرب الضريبي، على غرار مخاطرة ضد قدرة الدولة على 

العامة لتكنولوجيا التجنب، مع تحمل المخاطر اإلضافية الناجمة عن التهرب الضريبي إما كونها حالة خاصة لهذه التكنولوجيا أو جانًبا 
لتهرب والتجنب تعتمد على جوانب أخرى من السلوك، ثم تربط واحًدا من تكلفة تغيير السلوك لتقليل المسؤولية الضريبية. إذا كانت تكلفة ا

 الورقة السلوك الذي تنبأ به النموذج بما هو معروف تجريبًيا حول مدى التهرب والتجنب، وكيف يستجيب لسياسة فرض الضرائب.

  :المقدمة

مكلف ينظر دوما أنها إدارة تجبي أمواله  لم تتمتع العالقة الضريبية بسمعة حسنة على مر العصور في معظم المجتمعات، حيث أن ال
بطرق تعسفية دون حصوله على أي مقابل، وهذا ما يجعلنا نفهم التوتر والتصادم الموجود بينهما، و إدارة الضرائب لها من الواجب الالزم 

ولة، و على هذا فإّن هذه  في اإلصالح من أجل تحسين عالقتها مع المكلفين بالضريبة وفي الوقت نفسه إمكانية تحصيل ضرائبها بسه
العالقة ال يمكن أن تتحسن ما بين أطرافها، إاّل إذا ما تم تحسين فعالية اإلدارة الضريبية من جهة، ثم تحسين المعاملة في المنازعة  

 الضريبية مع المكلفين من جهة أخرى.

نهم مجبرون على ذلك )أي ألنهم يعتقدون أنهم إذا لم  في النظرية االقتصادية للتهرب الضريبي، يدفع األفراد والشركات الضرائب فقط أل 
يفعلوا ذلك فسيكونون عرضة للمقاضاة من قبل الدولة(. إذا كان األمر كذلك، فسيكون من الضروري أن يكون احتمال اكتشاف التهرب 

الت هذا الرأي القياسي في أنه بالنسبة الضريبي وحجم العقوبة إذا تم القبض عليه وإدانته كبيًرا بما يكفي لردع التهرب. تتمثل إحدى مشك
لبعض الضرائب، مثل ضرائب الدخل المبلغ عنها ذاتًيا، من الصعب تصديق أن احتمال التهرب كبير جًدا. في الواقع، تواجه جميع  

اإليرادات الداخلية  البلدان التهرب الضريبي، حتى تلك التي لديها أكثر األنظمة تطورًا للحصول على االمتثال. للتوضيح، تقدر دائرة  
٪ في عام  0.8)أقل من    2017٪ في عام  0.5أن نسبة جميع اإلقرارات الضريبية الفردية التي يتم تدقيقها كانت   (IRSاألمريكية )

٪ إضافية إلى المبلغ الناقص، اعتماًدا على ما إذا كان هناك 85(. يمكن للعقوبات المدنية أن تضيف  1965٪ في عام  4.75و    1990
وك محدد مثل اإلهمال أو التقليل الجوهري أو ارتكاب خطأ متعمد جوهري. في الحاالت الخطيرة للغاية ، قد يتم تطبيق عقوبات سوء سل

  2015جنائية. ومع ذلك ، فإن العقوبات المفروضة إما صغيرة أو نادرة. ومع ذلك ، تقدر مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للسنة الضريبية  
 من الدخل الذي كان يجب اإلبالغ عنه بالفعل. ٪90.8، تم اإلبالغ عن 

أقل    ليس من غير المعتاد أن يتم تقديم خصم للدفع نقًدا. يكاد يكون هذا أمًرا روتينًيا في توظيف خدمات البنائين والسباكين والديكور. إنه
ب الشيكات المصرفية والعموالت التي تم  تواتًرا ، لكنه ال يزال يحدث ، عند إجراء عمليات شراء كبيرة في المتاجر. في حين أن حسا

تغييرها من قبل شركات بطاقات االئتمان قد تفسر بعض هذه الخصومات، فإن التفسير المعتاد هو أن الدفع نقًدا يجعل إخفاء المعاملة  
 أسهل بكثير. ال يلزم اإلعالن عن الدخل الذي يمكن إخفاؤه لسلطات الضرائب.
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غة في مطالبات النفقات. من خالل تحويل الدخل إلى نفقات إما معفاة من الضرائب أو قابلة للخصم من يمكن توفير نفس الدافع للمبال
الضرائب، يمكن تخفيض إجمالي الفاتورة الضريبية. الوظائف الثانية هي أيًضا مصدر دخل مربح يمكن إخفاؤه عن سلطات الضرائب. 

ى أي دخل، أو على األقل مستوى منخفض للغاية، مزيًدا من االهتمام أكثر من من المرجح أن يجذب اإلقرار الضريبي الذي ال يشير إل
 الذي يعلن األرباح من الوظيفة األساسية ولكنه ال يذكر الدخل من العمل الثانوي.

الخاضعة  على عكس هذه المالحظات حول التهرب الضريبي، افترض تحليل الضرائب أن الشركات والمستهلكين أبلغوا عن أنشطتهم  
للضريبة بصدق. على الرغم من أنه مقبول لتقديم رؤى مبسطة حول القضايا األساسية، فإن هذا االفتراض غير مقبول بشكل واضح عند  
مواجهة الواقع. يمكن النظر إلى الغرض من هذا البحث على أنه إدخال قيود عملية على االختيار الحر للسياسة الضريبية. التهرب 

لفشل المتعمد في إعالن النشاط االقتصادي الخاضع للضريبة، منتشر في العديد من االقتصادات كما توضح األدلة  الضريبي، وهو ا
 الواردة في القسم التالي، وبالتالي فهو موضوع ذو أهمية عملية ونظرية.

 الدراسات السابقة

العراق(:   -في الحد من التهرب الضريبي )دراسة حالة    . عالقة المكلف باالدارة الضريبية وأثرها(2010دراسة جاسم ، إيه إل سي إم )
يهدف هذا البحث إلى توضيح العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية، من خالل االعتراف بحقوق والتزامات كل منهما وأثره في الحد من  

تبيان. تم توزيعها على حجم عينة إجمالي  التهرب الضريبي وقد تم تناول الموضوعات النظرية أعاله إما في كتابه التطبيقي وقد صمم اس
لتحليل البيانات، وقد تم التوصل إلى   SPSSفقرة موزعة على خمسة مجاالت، واستخدام برنامج    26مستجيب، وتم تشكيلها من    100

هم في الحد من  أي استنتاجات، وفي ضوء التوصيات التي من شأنها تطوير العالقة بين المكلف والمكلف. اإلدارة الضريبية التي تسا
 التهرب الضريبي وزيادة العائدات الضريبية. 

. العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية وأثرها على التحصيل والجباية: هدفت هذه الدراسة  (2008دراسة حسام فايز أحمد عبد الغفور. )
المكلفين واإلدارة الضريبية من خالل تحديد حقو  ق وواجبات كل منهما، وأثر هذه العالقة على  إلى التعرف على طبيعة العالقة بين 

 مستوى المدفوعات الضريبية. 

قامت الباحثة بمسح األدبيات ذات الصلة التي ساعدت في وضع اإلطار النظري للدراسة، باإلضافة إلى العديد من اللقاءات الفردية مع  
 خ. األشخاص المعنيين مثل المقّيمين وموظفي دائرة الضرائب والمحاسبين .. ال

( فقرة موزعة على  30( مبحوث تم اختيارهم بطريقة الطبقات من خالل استبيان مكون من ) 500أجريت الدراسة على عينة قوامها )
 لتحليل البيانات التي تم جمعها.  (SPSSخمسة مجاالت. تم استخدام حزمة )

تغيرات على مستوى الفقرات، وأوضحت أن هناك عوامل  وقد أوضحت الدراسة النتائج الهامة التالية على مستوى الفقرات والمجاالت والم
 لها تأثير إيجابي وأخرى لها تأثير سلبي على تحصيل الضرائب.

ومن بين تلك التي أثرت إيجابيًا رفض مقّيمي الضرائب بسبب الضغوط االجتماعية، وإنصاف المكلف من خالل الخصومات الواردة في  
عالقة بين دافعي الضرائب وإدارة الضرائب من خالل حزمة الحوافز والجزاءات الواردة في قانون قانون الضرائب، باإلضافة إلى تنظيم ال

 الضرائب.
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ة أهم الفقرات التي أثرت سلبًا على جباية الضرائب هي إهمال قانون الضريبة لقواعد العدالة لدافعي الضرائب، وعي المقدر القانوني بحقيق
 إلى عدم وضوح وتكتم بعض مواد قانون ضريبة الدخل الفلسطيني.  وظروف عمل دافعي الضرائب، باإلضافة

على مستوى الدوميين، أوضحت الدراسة أن تحديد انخفاض الحقوق وااللتزامات لدافعي الضرائب وإدارة الضرائب أثر إيجابًيا على العالقة  
تأثي كان   ، الضرائب  تحصيل  على  متواصل  وبشكل  الضرائب  ودافعي  الضرائب  إدارة  على جمع بين  إيجابًيا  اإلسرائيلي  االحتالل  ر 

 الضرائب.

 على مستوى المتغيرات أظهرت الدراسة أهم النتائج التالية: 

كان هناك اختالف فيما يتعلق بتأثير العالقة بين دافعي الضرائب وإدارة الضرائب على مدفوعات الضرائب بسبب الحالة الوظيفية وعدد  
 المتغيرات. أفراد األسرة 

 ال يوجد فرق بسبب متغير الدخل الشهري لدافعي الضرائب. كانت أهم توصيات الباحث: 

الحاجة إلى تعديل جداول نسبة الضرائب من قبل المشرعين لتتناسب مع قدرة األجور لألشخاص ، يجب القيام بالشيء نفسه بالنسبة  .1
 لإلعفاءات االجتماعية.

دافعي   .2 بين  الثقة  إلى تطوير وتوسيع وعي  تعزيز  باإلضافة  بالعدالة.  الضرائب يشعرون  دافعي  لجعل  الضرائب  الضرائب وإدارة 
 المجتمعات الضريبية. 

وتوقع الباحث أن تؤدي هذه التوصيات وغيرها من التوصيات األخرى الواردة في الدراسة إلى تطوير العالقة بين دافعي الضرائب   .3
 بًا على مدفوعات الضرائب.واإلدارة الضريبية مما ينعكس إيجا

، دور العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية في تعبئة الموارد العامة: تعتبر (٢٠١٦دراسة بوقناديل محمد & جليل زين العابدين، )
العامة، والتي ازدادت أهميتها مع تطور دور ا العامة إلشباع الحاجات  النفقات  لدولة في  اإليرادات الضريبية من أهم مصادر تمويل 

النشاط االقتصادي من الحياد إلى التدخل مما يتطلب البحث عن مصادر التمويل الكافية من أجل توجيه النشاط االقتصادي باإلضافة  
إلى دورها المالي فهي تمارس أدوارا متعددة وعلى نطاق واسع المجاالت "السياسية، االقتصادية، االجتماعية الثقافية" رغم هذه األهمية 

تكتسبها إال أن هناك بعض التحديات تواجه السياسة الضريبية في جميع الدول مهما كانت درجة تقدمها أهمها الغش الضريبي وهو   التي
األمر الذي يؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية والتوزيع غير العادل للدخل بين المكلف و الدولة وهناك عدة أسباب تؤدي إلى استفحال 

 قص الوعي الضريبي لدى المكلف و انعدام الثقة بينه وبين اإلدارة الضريبية.هذه الطاهرة أهمها ن
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 اإلطار النظري 

 الضريبة

(، أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها 5مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من األشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة)
م سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية أو التأمين على البطالة، و ذلك بدون  الدولة كالتعليم والوزارات ورواتب عمالها ودع

أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة، وتوجد هناك عديد األنواع من الضرائب تختلف من دولة ألخرى وقد يختلف المسمى لنفس  
ة المضافة، الضريبة على الدخل، الضريبة على الثروة، الضريبة على  الضريبة من دولة ألخرى، من هذه الضرائب، الضريبة على القيم

 األمالك المؤجرة. 

 التهرب الضريبي

يعد التهرب الضريبي آفة شديدة الخطر على أساس فرض الضريبة، ويعتبر المكلف متهربا من الضريبة إذا لجا إلى بعض وسائل الغش 
أو إخفاء أمواله التي يمكن التنفيذ عليها لتحصيل ما ترتب في ذمته من ضرائب أو    أو التحايل إلخفاء حقيقة المادة الخاضعة للضريبة

 ما حجزه تحت يده منها تطبيقا إلحكام القانون لتوريده إلى الخزانة العامة.

 أنواع التهرب الضريبي

 : وهو مخالفة غير مشروعة تتم من خالل مخالفة النصوص التشريعية.التهرب الضريبي -1
يتم من خالل جهل أو عدم علم المكلف بالنصوص وبالشرائع التي تلزمه بدفع الضريبة، أو من خالل إخفاء السلع   :الغش الضريبي -2

 التي ينتجها حتى ال يدفع عليها ضريبة.
: هي عملية تخلص مشروعة من دفع الضريبة وتتم باللجوء إلى ثغرة موجودة في النصوص التشريعية القانونية التجنب الضريبي -3

 بالضريبة. الخاصة 

 أسباب التهرب الضريبي 

: ويقصد باألسباب األخالقية المستوى األخالقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا  األسباب األخالقية -1
مقدمتها قبولهم بأداء واجب المستوى مرتفعًا لدى األفراد كلما كان هؤالء األفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية، والتي تأتي في  

الضريبة باعتبار أن ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل  
 الخدمات إلى كل أفراد المجتمع.

نشأة التجارية أو الصناعية أو  : وهذه تكون من خالل أن الضريبة ال تتم إال بتقديم تصريح من قبل الماألسباب اإلدارية والفنية -2
غيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة )نظام( فني دقيق يتابع األفراد و الشركات و كيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دورًا 

يستهان هامًا. وبالمحصلة فإن األسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له األثر الذي ال  
 به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة أو االلتزام بها.
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: تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دورًا هامًا في التهرب الضريبي فإذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه  األسباب السياسية -3
بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة  نافعة فان األفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم  

 حصيلة الضرائب في وجوه ال تعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. 
لتهرب الضريبي وعادة ما يوازن  : يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من ااألسباب الجزائية -4

المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح 
 أمره، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح . وقد ال يكون الجزاء ماديا صرف فقط فقد يتعداه باستخدام طرقاً 

  33-28أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد والحبس، كما نص قانون ضريبة المبيعات في األردن في المادة  
 والمتعلقة في الجرائم والعقوبات. 

 تحسين جودة أداء اإلدارة الضريبية

مكلفة بتطبيق القانون الضريبي ومسؤولة عن تحصيل   تتميز اإلدارة الضريبية بمهامها الصعبة و المهمة مقارنة باإلدارات األخرى، فهي
اإليرادات،  مما يفسر أن قوة هذه اإلدارة أو ضعفها يترتب عليه حصول أو خسارة الدولة للحصيلة الضريبية، و هذا يرجع إلى مدى  

 فعاليتها. 

 تحسين فعالية اإلدارة الضريبية 

اإلد قامت  إذا  إاّل  تتحقق  أن  يمكن  الفعالية ال  هذه  للقوانين إن  الصحيح  التطبيق  بواسطة  قانونا،  لها  المخولة  بواجباتها  الضريبية  ارة 
الضريبية، وأحكام الرقابة على تنفيذها حتى تتمكن من تحصيل ضرائب خزينة الدولة دون انتقاص منها، وهذا عن طريق مكافحة التهرب 

 في تحصيلها.  الضريبي لجميع الوسائل القانونية دون اللجوء إلى الوسائل التعسفية

ففي كثير من األحيان، ترجع الخسارة في الحصيلة الضريبية في البلدان النامية، إلى عدم كفاءة أداء إدارة الضرائب، لذلك تحتاج هذه 
 البلدان إلى البحث عن تحسين فعالية إداراتها الضريبية، و التي سوف لن تحققها إال عندما تستطيع هذه األخيرة أن:

تتمكن من  تؤدي   • تنفيذها، حتى  الرقابة على  الضريبية و إحكام  للقوانين  الصحيح  التطبيق  أكمل وجه، من خالل  واجباتها على 
 تحصيل الضرائب المقررة، دون أن تفقد الدولة شيء من هذه المبالغ.

شخصية للمكلفين، مما يتعين معه تتجنب التطبيقات المخالفة للقوانين، وأن تعمل على تطبيق القوانين في إطار احترام الحريات ال •
 الوضوح التام لكل القرارات التي تصدرها اإلدارة، وأال تصدر تعليمات مخالفة لصريح نصوص القوانين.

تقوم بإعالم المكلفين بكل جديد حتى يكون على بينة، وأن ال يتفاجأ بتطبيقه مع علمه بتطبيق آخر من قبل، وبالتالي تجنب اللجوء  •
 الضريبية.إلى المنازعات 

ينبغي أن ال يكون القرار الذي يتقدم به المكلف وسيلة تهديد، وإنما وسيلة فعالة تمكن اإلدارة الضريبية من تتبع كل مداخيل المكلف،   •
المكلف الذي يضمن حقوقه و   القرار بميثاق  القرار وغرضها واضحين، وأن يرفق  بيانات  وعليه في هذا الصدد يجب أن تكون 

 واجباته. 
وسائل االتصال بين اإلدارة والمكلفين، وهذا ال يكون إال من خالل اإلعداد الجيد لرجال اإلدارة الضريبية. وتحسين وسائل    تعميق •

االتصال بين اإلدارة والمكلفين بالضريبة، ال يمكن أن يتحقق إاّل إذا حضي رجال اإلدارة الضريبية هؤالء بالتكوين المهني السليم  
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ا وفنيًا، عن طريق تكوينهم ضمن مدارس ومعاهد متخصصة في الميدان الجبائي، كما هو الحال بالنسبة إلى وإعدادهم إعدادًا نفسي
الجزائر وفرنسا، حيث يوجد المعهد الوطني للضرائب وللجمارك وهذا هو اإلعداد الفني، أما اإلعداد النفسي فيندرج ضمن االهتمام 

ال المادية  والمعنوية لموظفي إدارة  ضرائب لتأدية واجباتهم الوظيفية على أتم وجه، باإلضافة إلى تدريبهم على طريقة بالجوانب 
التعامل مع المكلفين بالضريبة بالمعاملة الحسنة، سواء من حيث االستقبال أو اإلجابة عن استفساراتهم، وكذا إقناعهم استنادًا إلى  

 مواطن و بصفته مستخدم لإلدارة الضريبية. اللوائح و القوانين…إلخ، والعمل على احترام جميع حقوقه بصفته  

المجلس االقتصادي و  المتحدة في إطار عمل  قد أدى باألمم  الضريبية،  المجال أن االهتمام بتحسين فعالية اإلدارة  ونشير في هذا 
يث أن أهم ما ، ح1980أفريل    28االجتماعي إلى تشكيل مجموعة خاصة، مكونة من خبراء التعاون الدولي في المجال الضريبي في  

أسند إلى هذا المجلس دراسة اإلمكانيات المتاحة لتحسين فعالية اإلدارات الضريبية، و من أهم الموضوعات التي تناولها المجلس، طرق 
الطعن المقررة في الدول المختلفة ضد قرارات اإلدارة الضريبية و إجراءات التحصيل الجبري، و عملية حساب الوعاء الضريبي و عملية 

 تحصيل الضريبة. 

 مدى التهرب الضريبي

التهرب الضريبي أمر غير قانوني ، لذا فإن المتورطين فيه لديهم كل األسباب للسعي إلخفاء ما يفعلونه. هذا يقدم صعوبة أساسية في  
ي النشاط االقتصادي يؤكد قياس التهرب الضريبي. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن التقديرات المتاحة تظهر تهرًبا لتشكل جزًءا كبيًرا من إجمال

أهمية القياس. تؤكد اإليرادات المفقودة بسبب التهرب الضريبي أيًضا على قيمة تطوير نظرية التهرب التي يمكن استخدامها لتصميم 
 هيكل ضريبي يقلل من التهرب ويضمن أن السياسة هي األمثل نظًرا لحدوث التهرب.

، التهرب الضريبي هو عدم إعالن النشاط الخاضع للضريبة. يجب التمييز بين التهرب أوالا قبل المتابعة، يجدر إجراء بعض الفروق.  
الضريبي والتهرب الضريبي، وهو إعادة تنظيم النشاط االقتصادي، ربما بتكلفة ما، لخفض دفع الضرائب. التهرب الضريبي قانوني، في  

مييز ليس واضًحا تماًما، نظًرا ألن مخططات التهرب الضريبي تحتاج حين أن التهرب الضريبي ليس كذلك. من الناحية العملية، فإن الت
، تشير مصطلحات االقتصاد األسود أو الظل أو الخفي إلى  ثانياافي كثير من األحيان إلى اختبارها في المحكمة لتوضيح شرعيتها.  

ا. تحت هذه العناوين سيتم تضمين األنشطة غير جميع األنشطة االقتصادية التي يتم سداد مدفوعاتها ولكن لم يتم اإلعالن عنها رسميً 
المشروعة، مثل تجارة المخدرات ، والنشاط غير المقيس، مثل اإلنتاج الزراعي من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة. يضاف إلى ذلك  

س هو اقتصاد الظل باإلضافة  أيًضا الدخل القانوني، ولكن غير المعلن، الذي يشكل التهرب الضريبي. أخيًرا، سيكون االقتصاد غير المقا
 إلى أنشطة مثل وظائف "افعلها بنفسك" التي تعتبر ذات قيمة اقتصادية ولكنها ال تنطوي على معامالت اقتصادية.

تكشف هذه المناقشة أن هناك العديد من القضايا المتعلقة بكيفية تقسيم النشاط االقتصادي بين االقتصاد العادي واقتصاد الظل. على  
مثال ، ال تتضمن معظم أنظمة الحسابات القومية نشاًطا إجرامًيا ومن حيث المبدأ، يشمل نظام األمم المتحدة للحسابات القومية سبيل ال

 كاًل من األنشطة القانونية وغير القانونية، وقد تم اقتراح أن النشاط اإلجرامي يجب أن يكون واضًحا عند مراجعة النظام. على الرغم من 
يتعلق في المقام األول بالتهرب الضريبي، إال أنه عند إجراء محاولة لقياس التهرب الضريبي، فإن األرقام التي تم الحصول  أن هذا الفصل  

 عليها قد تشمل أيًضا بعض أو كل مكونات اقتصاد الظل. 
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راد إلبقاء النشاط مخفًيا. عالوة تتمثل المشكلة األساسية التي ينطوي عليها قياس التهرب الضريبي في أن عدم شرعيته يوفر حافًزا لألف
على ذلك ، بحكم طبيعته ، ال يظهر التهرب الضريبي في أي إحصاءات رسمية. وهذا يعني أن مدى التهرب الضريبي ال يمكن قياسه  

 بشكل مباشر ولكن يجب استنتاجه من المتغيرات االقتصادية التي يمكن مالحظتها. 

ي استخدام أدلة المسح. يمكن استخدام هذا بشكل مباشر أو غير مباشر كمدخل في إجراء الطريقة األولى لقياس التهرب الضريبي ه
التقدير. تكمن الصعوبة الواضحة في دليل المسح في أن المستجيبين النشطين في االقتصاد الخفي لديهم كل الحافز إلخفاء الحقيقة. 

اًل ، يمكن استخدام المعلومات التي تم جمعها ألغراض أخرى غير هناك طريقتان يمكن من خاللهما االلتفاف على مشكلة اإلخفاء. أو 
قياس التهرب الضريبي. أحد األمثلة على ذلك هو استخدام البيانات من مسح نفقات األسرة في المملكة المتحدة. يتضمن هذا المسح  

ومات بشكل خاطئ. يمكن اشتقاق العالقة  تسجيل المستهلكين لدخلهم ونفقاتهم في يوميات. المشاركون ليس لديهم سبب لتسجيل المعل
بين الدخل والنفقات من المستجيبين الذين يتم الحصول على دخلهم بالكامل في العمل الذي ال يستطيع الهروب من الضرائب. يمكن 

ليست استبيانات بعد ذلك استخدام النفقات المسجلة الستنتاج دخل أولئك الذين لديهم فرصة للتهرب. على الرغم من أن هذه السجالت  
بالمعنى الطبيعي ، إال أن دراسات امتثال دافعي الضرائب التي تجريها وكاالت تحصيل اإليرادات، مثل دائرة اإليرادات الداخلية في  

 الواليات المتحدة، يمكن التعامل معها كدليل استقصائي ولديها بعض االدعاءات بالدقة. 

تهرب الضريبي، أو االقتصاد الخفي بشكل عام، من مالحظة متغير اقتصادي آخر. يتم ذلك  الطريقة العامة الثانية هي استنتاج مدى ال
المباشر  الخفي. يالحظ نهج اإلدخال  المقاس، والذي يعطي االقتصاد  النشاط  النشاط االقتصادي ثم طرح  عن طريق تحديد إجمالي 

ناتج. من المدخالت التي ُتستخدم غالًبا لهذا الغرض الكهرباء، استخدام أحد المدخالت في اإلنتاج ومن هذا يتنبأ بما يجب أن يكون ال
حيث يتم استخدامها عالمًيا ويتم االحتفاظ بإحصائيات دقيقة عن استهالك الطاقة. يستخدم النهج النقدي الطلب على النقد الستنتاج حجم  

بداًل من الشيكات أو بطاقات االئتمان. بالنظر إلى  االقتصاد الخفي على أساس أن المعامالت في االقتصاد الخفي يتم تمويلها نقًدا  
العالقة بين كمية النقد ومستوى النشاط االقتصادي، فإن هذا يسمح بتقدير االقتصاد الخفي. ما يميز الدراسات البديلة التي تندرج تحت 

ن االستخدام الملحوظ للنقد. تتمثل إحدى  عنوان النهج النقدية هو الطريقة المستخدمة الشتقاق المستوى اإلجمالي للنشاط االقتصادي م
طرق القيام بذلك في افتراض وجود سنة أساس لم يكن فيها االقتصاد الخفي موجوًدا. ثم يتم تحديد نسبة النقد إلى إجمالي النشاط بحلول 

ان البديل هو النظر إلى  تلك السنة. تسمح هذه النسبة بمضاعفة االستخدام النقدي المرصود في سنوات أخرى إلى إجمالي النشاط. ك
االستخدام الفعلي لألوراق النقدية. تعرف سلطات اإلصدار العمر المتوقع للمذكرة )أي عدد المعامالت التي يمكن أن تمولها(. يعطي 

 ضرب عدد األوراق النقدية المستخدمة في عدد المعامالت القيمة اإلجمالية للنشاط الممول. 

 الخاتمة

(، بعنوان: دور نظم المعلومات ٢٠٢١، )الدكتور غسان محمود مومني & االستاذة نداء محمد علي الصوصفي دراسة أجراها كل من  
المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية: والتي هدفت إلى دراسة إلى اختبار دور كل من  

في  له  البشرية  الموارد  األردنية واستخدامه ومالئمة  الدخل والمبيعات  دائرة ضريبة  في  المحاسبي  النظام  التهرب   خصائص  الحد من 
الضريبي، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم توزيع االستبيان على مجتمع الدراسة والمكون من مدققي مديرية التجاري الثاني والبالغ عددهم  

 ( فقرة، وبينت نتائج الدراسة وجود دور متوسط الدرجة لخصائص18( مدققا، ولجمع المعلومات تم إعداد مقياس خاص يتكون من )39)
النظام المحاسبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية في الحد من التهرب الضريبي، ووجود دور مرتفع الدرجة الستخدام النظام 
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المحاسبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية في الحد من التهرب الضريبي، ووجود دور متوسط الدرجة لمالءمة الموارد البشرية 
حوسب في الحد من التهرب الضريبي، وفي ضوء نتائج الدراسة الحالي قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يؤمل أن تفيد  للنظام الم

وكيفية  اإلداري  العمل  مجال  في  الدائرة  في  والعاملين  المقدرين  معرفة  زيادة  على  العمل  ابرزها  من  واالستراتيجيات  الخطط  واضعي 
الدائرة، في  المتبعة  بأجهزة    اإلجراءات  الضريبي  المجال  في  والعاملين  المقدرين  وتزويد  المستخدمة،  البرمجيات  تحديث  على  والعمل 

  الكمبيوتر الحديثة، وزيادة قدرة مشغل النظام وتقليل تعطل النظام، واستخدام األسس االقتصادية واإلحصائية في مجال المحاسبة اإلدارية 
 للمساعدة في معالجة التهرب الضريبي.

 :در والمراجعالمصا

العراق(. اقتصادي   -(. عالقة المكلف باالدارة الضريبية وأثرها في الحد من التهرب الضريبي )دراسة حالة  2010جاسم ، إيه إل سي إم ) 
 (. 19) 27خليجي ، 

 التحصيل والجباية. (. العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية وأثرها على 2008حسام فايز أحمد عبد الغفور, & إشراف/محمد شراقة. )

(، دور العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية في تعبئة الموارد العامة، و الحد من ظاهرة ٢٠١٦بوقناديل محمد & جليل زين العابدين، )
 . ١٠١  - ٨٢الغش الضريبي، منشورات ريفو الجزائر المالية، العدد السادس، ص 

راءات الخصومة الجبائية الضريبية في القانون المصري، المؤتمر الضريبي الحادي محمد نعيم فرحات، تأصيل التهرب الضريبي و إج
 . 21، ص   2006عشر، دار الدفاع الجوي،  مدينة نصر، القاهرة، 

 . 19، ص  1991رابح رتيب، الممول واإلدارة الضريبية، مرجع سابق،  دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 165(، ص  2)16”، مجلة جامعة دمشق،(”التهرب الضريبي2000الخطيب، خالد.)

و التعديالت التي طرأت عليه    1994لعام    6وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قانون الضريبة العامة على المبيعات، رقم  
 . 33-  29واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه،ص ص 

 . 83، ص  57/1985ضريبة الدخل، رقم وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قانون 

(، دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب ٢٠٢١الدكتور غسان محمود مومني & االستاذة نداء محمد علي الصوص، )
 الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية، مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية،.
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Abstract: 

Tax evasion is rampant in all countries, and there is no doubt that tax structures are distorted by this reality. Standard tax 

models and their conclusions must reflect these facts. 

This paper first presents theoretical models that integrate avoidance and evasion into the overall decision problem faced by 

individuals. Early models in this area focused on tax evasion, as a risk against the state's ability to enforce. More recently, 

the literature has examined more general models of avoidance technology, with the additional risk of tax evasion taking on 

either being a special case of this technology or one aspect of the cost of behavior change to reduce tax liability. If the cost 

of evasion and avoidance depends on other aspects of the behavior, then the paper relates the behavior predicted by the model 

to what is known empirically about the extent of evasion and avoidance, and how it responds to taxation policy. 
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