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  ، وبحثاً، وعلماً ، ورعاية ، تربية  : فإلى أصحاب الفضل عليَّ

  .، وإلى زوجي وأوالدي ، جزاء ما قدَّموا ، وتحّملوا فإلى والديَّ الكريمين 

  ...إليهم جميعاً

  . أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع علَّ فيه ما يسعدهم
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  الشكر والتقدير

الحمد هللا رّب العالمين واهب المقدرة والشكر له سبحانه، قضى األمر وقّدره، وأدعوه 

ام هذا  المسير في أيامي المقبلة، والصالة والسالم سبحانه  متضرعاً أن يهبني العزم على إتم

  .على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وبعد

على سعة صدره وحسن التعاون " سائد الكوني"أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور الفاضل 

حيث قدم لي الكثير من التوجيهات واإلرشادات، وبذل الكثير في مساعدتي على تخطي 

  .مية من أجل اتمام هذه الدراسة المصاعب العل

  ....إلى كل من ساهم بجهد قّل أو كثر في إتمام هذه الرسالة

.إليهم جميعا عظيم الشكر والعرفان



 ج 

  إقرار

مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني  :ة الرسالة التي تحمل العنوان/ة أدناه، مقدم/أنا الموقع

  .د من والكشف عن حاالت التهرب الضريبيبمعايير المراجعة الدولية وأثر ذلك في الح

  

إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمـت اإلشـارة    ،الرسالةما اشتملت عليه هذه أقر بأن 

أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب  إليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة ككل،

  .خرىعلمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أ
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  الملخص

، أشكاله، وأسبابه، وحجمه، وأثـاره  يالتعرف على مفهوم التهرب الضريب ه الدراسة،هدفت هذ

ومفهوم ضريبة الدخل ، ونظرية . على المجتمع، كما تم التعرف إلى مفهوم الضريبة بشكل عام

ومعـاييره،  على ماهية الفحص الضـريبي، وغاياتـه،    التعرففي الفصل الثاني تم  االدخل، ام

عليه، كذلك تم التطرق إلى أوجه الشبه بين كل من قـانون ضـريبة الـدخل    والعوامل المؤثرة 

 الفلسطيني وقانون مزاوله مهنة التدقيق الفلسطيني ومعايير التدقيق الدولية، كذلك تطرقت الباحثة

مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية وأثر ذلـك   التعرف على إلى

كما هدفت التعـرف إلـى دور متغيـرات    ف عن حاالت التهرب الضريبي، في الحد من والكش

، المؤهل العلمي، سنوات الخبـرة ، عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيقالمهنة، ( الدراسة

  .ذلك نحو) التخصص في البكالوريوس

حص وباالطالع على الدراسات السابقة تبين أن هناك نقصا في تناول موضوع عالقة التزام الفا

الضريبي بمعايير التدقيق الدولية وأثر ذلك على الحد مـن والكشـف عـن حـاالت التهـرب      

وعليه اختارت الباحثة فحص هذه العالقة لإلجابة على تساؤل أن هل االلتزام بهـذه  , الضريبي

  المعايير يضمن الحد من والكشف عن حاالت التهرب الضريبي؟

نهج الوصفي وتم اختيار عينة للدراسة تكونـت مـن   ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام الم 

  .الفاحصين الضريبيين ومدققي الحسابات والمدراء الماليين وزعة بالتساوي بينفردا م) 150(

وقد عرضت االستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، وأشـار  

) 0.91(ت قيمة معامل الثبات المحكمون بصالحية أداة الدراسة قياس ما وضعت لقياسه، وقد بلغ

  . وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث العلمي



 ش 

أن التأهيل العلمي الجيد والخبرة الطويلة في مجال الفحـص  أظهرت نتائج الدراسة قد و

الضريبي وعدد الدورات الكافية في مجال الضرائب والتدقيق والتخصص فـي البكـالوريوس   

الكشف  الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في مجال الحد من ويؤثرون على مدى التزام الفاحص 

  .عن حاالت التهرب الضريبي

 :بما يلي نوصيبناًء على نتائج الدراسة 

 التدقيق المحاسبي بال ارتباط .1

الفاحص الضريبي  كما أنعلى البيانات المالية،  تدقيق الضريبي في اشتراكهما باالستناد .2

مالية المقدمة ضمن اإلقـرار الضـريبي المقـدم مـن     القوائم ال صحةيتحقق أيضا من 

وبالتالي يتعين على الفاحص الضريبي استخدام أسـاليب التـدقيق المتعـارف     ،المكلفين

عليها دولياً ومحلياً، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشأة ضريبياً، و تحقق الواقعة المنشأة 

ون الواجب التطبيق، و تحديد مقدار للضريبة، وتحديد تاريخ التحقق، باإلضافة إلى القان

  .االلتزام

تطوير مستوى التعاون والتنسيق بين مدققي الحسابات واإلدارة الضريبية  ضرورة .3

وغيرها من الجهات ذات العالقة، وتبادل المعلومات معها عن أداء المحاسبين القانونيين 

فد المصلحة ببيانات بهدف االرتقاء بمستوى أداء المهنة وتطوير فاعلية مساهمتها في ر

 .مالية أكثر موثوقية ومصداقية عن األوضاع المالية للمكلفين ونتائج أعمالهم

المكلفين، وتقارير مالية دقيقة للعاملين في من  معلومات صحيحة ضرورة إعطاء .4

 وبسلوك ،والتعامل بشفافية ،لمد جسور الثقة بين المواطن والضريبة ،مصلحة الضرائب

 .عالٍ أخالقي
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ثر ذلك في وأمدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية 

  الحد من والكشف عن حاالت التهرب الضريبي

  :المقدمة

تشـكل  ، لى يومنا هذاإالبدائية و في المجتمعات األولى بأشكالهالقد كانت الضريبة منذ ظهورها 

القـرن  وفي العقد الثالـث مـن   ، لمجتمعا فرادأوسائل تجسيد التكافل االجتماعي بين  أهمحدى إ

عند حـدود بعـدها    تتوقفالضريبة ال  نَّأب ، تصين والسياسيينلدى المخ بات واضحاً، الماضي

فراد المجتمع على وفـق مبـدأ   أنفاق العام بين عباء المالية الالزمة لإلاأل المتمثل بتوزيع، المالي

 أصبحت وإنما، بناء المجتمع فحسبأل ليس وذلك لتأمين الحاجات العامة التقليدية، التكليفية القدرة

خفقت أ نأبعد ، التدخل في توجيه االقتصاد القومي أدوات أهم إحدىباعتبارها  ,1خرىأبعاد ألها 

ـ إ واالستخدام الكامـل ، النظرية االقتصادية التقليدية في تحقيق التوازن االقتصادي كـود  الرُّ َرثْ

المـالي تأكـد البعـد     للبعد فباإلضافة، بعادصبحت متعددة األأف، 1929االقتصادي العالمي عام 

 ٍدْعبعاد تستظل تحت ُبهذه األ من الًكُ أنال إ ،والبعد السياسي، والبعد االجتماعي، لها االقتصادي

الضريبة  نَّإ :وخالصة القول، لها ذلك هو البعد الوطني، عمق في التاريخأو، في الشمول أوسع

 .2والدول قضية مهمة وحيوية في حياة الشعوب ُلشكِّتُ وتطبيقاً فكراً

سلطات االحتالل االقتصاد الفلسطيني وخضوعه لسيطرة  حالةوصية خصوفي ظل  فلسطينوفي 

كان  المواطن الفلسطيني ال يعترف  فقد، طويلة مضت والزالت حتى يومنا هذا اإلسرائيلي لفترة

غير وديـة بـين المـوظفين    عالقة  من هنا نشأت، أجبرته عليه إسرائيل بالنظام الضريبي الذي

فة الضريبية لم تتشكل في ذهن المـواطن الفلسـطيني بشـكل    الثقافإن  وبسبب ذلك .والمكلفين

ة السلطة الحاكمة في هـذه  نظراً للتراكمات التاريخية في عقل المواطن حول عدم أحقي، واضح

فإن مؤسسة الضريبة الحالية والمسئولة عنها السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني ومن هنا ، األموال

نظـراً لعـدم   ، عدم وضوح الرؤية الضريبية لدى المـواطنين من العديد من المشكالت المتعلقة ب

ونتيجة لذلك لم تستطع اإلدارة الضـريبية بنـاء   . 3اكتسابهم للثقافة الضريبية في الفترات السابقة

                                                 
  .16ص.2008.دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.1ط.المالية العامة والتشريع الضريبي: أعاد حمود، القيسي 1
دار الشروق للنشر  :عمان.ادارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب: شريف مصباح، أبو كرش 2

  .13ص.2006.التوزيعو
  .23ص.2006.بدون دار نشر.مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني: عدوان معزوز، اشتيه 3
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محيطهـا   نإبل ، حدود ضيقةفي ا لّإولم تستطع التآلف مع محيطها ، تواصل إيجابي مع المكلفين

المؤسسة يتفهمـون   ن العاملين في هذهإوفي ذات الوقت ف، صالًأو القبول بها أ، لم يتجه لدعمها

وذلك هـو منـاط   ، مباشر ساس تؤخذ بدون مقابلفالضريبة في األ، سباب هذه العزلة وجذورهاأ

 األسـاس  خصوصاً فُوالمكلًّ االختالف بين المجتمعات المتحضرة التي فهم فيها المواطن عموماً

 الضـريبي  الوعي وبين المجتمعات التي يشكل النقص في، ةلجباية الضريب واألخالقيالقانوني 

  .1الضريبية في تدعيم قدرتها على العمل وخلق بيئة مساندة لها لإلدارة هم مشكلةأفيها 

 عـن  يقتضي البحثالواجب  نإف، همية المتزايدة للضرائب في االقتصادات الحديثةلأل وبالنظر

التأكيد على منشآت األعمـال بإعطـاء معلومـات    : من خالل، لتنمية الضرائبالوسائل الممكنة 

لمد جسور الثقة بـين المـواطن   , وتقارير مالية دقيقة للعاملين في مصلحة الضرائب، صحيحة

وذلك لرفع الثقافة الضريبية ، وبمهنية معهم، عالٍ أخالقي وبسلوك، والتعامل بشفافية، والضريبة

  .مواطنلدى ال

كـل  حيث إن ، على البيانات المالية استنادهماقيق الضريبي في و يرتبط التدقيق المحاسبي بالتد

القوائم المالية المقدمة ضمن اإلقرار الضريبي  صحةمن  انيتحقق المدققو الفاحص الضريبيمن 

ساليب التدقيق المتعارف عليهـا  ألالفاحص الضريبي  فإن استخداموبالتالي ,  المقدم من المكلفين

و تحديد ، و تحقق الواقعة المنشأة للضريبة، مدى التزام المنشأة ضريبياًللتأكد من ، دولياً ومحلياً

، السعر: من حيث، و تحديد مقدار االلتزام، باإلضافة إلى القانون الواجب التطبيق، تاريخ التحقق

يؤدي إلى جودة عملية الفحص الضريبي وبالتالي المساهمة في الحد من والكشـف عـن   ، والكم

  .2التهرب الضريبي

التي يستند عليها المـدقق الخـارجي   ، عدالة القوائم المالية إلى التأكد منفيهدف التدقيق ما علم أ

، حيث إن المدقق الخارجي يقوم بالمراجعة المحاسبية للقوائم الماليـة , لدى إجرائه عملية التدقيق

                                                 
تقييم العوامل المؤثرة في قرارات مقدري ضريبة الدخل لمواجهة التهرب الضريبي :  طالل جيجان، العلكاوي 1

/ 1.2006العدد.10المجلد .مجلة البصائر.بة الدخلفي المملكة االردنية الهاشمية من وجهة نظر مقدري ضري

  .181ص
جمعيـة المحاسـبين القـانونيين    .الفكر االستراتيجي لإلطار العـام للمحاسـبة الدوليـة   : سابانعيم , خوري 2

 5ص/ 71.2007العدد , مجلة المدقق.األردنية
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على مـا ورد   و يستند بشكل كامل، ليستطيع إبداء رأيه الفني و المحايد حول عدالة تلك البيانات

  .1للمنشأة و قوائم مالية، و سجالت، حسابات: في

فالتـدقيق  , ولكن تتمثل أوجه االختالف في المعايير والقواعد التي يتم تطبيقها على كلتا العمليتين

الفحـص  (بينمـا التـدقيق الضـريبي   , المحاسبي يخضع لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها

و لقوانين الضريبة في ، ومعايير الفحص الضريبي، قيق المحاسبييخضع لمعاير التد )الضريبي

  .2ذلك البلد

أنه يجـوز إمكانيـة   ، أنه قد جاء في مذكرات اللجنة الدولية لممارسة التدقيق، ومن الجدير ذكره

رى التي يقدمها المدققون متى كان ذلك مالئماً على الخدمات األخ، تطبيق معايير التدقيق الدولية

يتم تطبيق المعـايير الدوليـة   " على أنه ) 120(حيث نصت الوثيقة الدولية للتدقيق رقم , للعمالء

عنـد تـدقيق   ، كذلك يتم تطبيقها بعد تكيفها حسب الضرورة, للتدقيق عند تدقيق البيانات المالية

  ".المعلومات والخدمات ذات العالقة

ر قدر مـن األدلـة التـي    ن الفحص الضريبي عملية تهدف بدرجة أساسية إلى جمع أكبوحيث إ

من خالل ما يتم تقديمه من قوائم ماليـة تتعلـق   , فين بالضريبةلَّالُمك تساعد في التحقق من التزام

لتتمشى مع كل ، لذا فإنه من الممكن أن يتم تكييف هذه البيانات واألدلة, فينلَّوخسائر الُمكبأرباح 

  .لضريبية في ذلك البلدباإلضافة إلى القوانين ا، من معايير التدقيق الدولية

المتمثلـة فـي   ، إلى األساليب التي يتبعها الفاحص الضريبي لتحقيق أغراضه الضريبية وبالنظر

، والفحص المحاسـبي ، والميداني، الفحص الفني: نجد أنه يقوم بعمليات، تحديد الوعاء الضريبي

  .الجرد الفعلي لمواقع ومخازن المكلفينكما يقوم ب, والمستندي

                                                 
ـ  :  جمال إبراهيم، و بدور، منذر طالل، مومني 1 ي االردن بتطبيـق معيـار   مدى التزام  مدققي الحسـابات ف

مجلـة دراسـات العلـوم    .والخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغـش ومنعـه   240التدقيق الدولي رقم 

  .39ص/ 2008..1العدد.35المجلد .اإلدارية
 .8ص/.86.2006-67العدد .مجلة الدقق.اتجاهات التطور بشان تقارير المدققين:  احمد حلمي، جمعة 2
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فيجب على الفاحص  ، العنصر البشري من أهم الموارد المتاحة في عملية الرقابة الضريبيةويعدُّ 

وذلـك  ، الضريبي أن يكون ملّماً بالمعايير والقواعد المتعارف عليها في علمي المحاسبة والتدقيق

، وتقديم رأيه بشكل محايد عن عدالة البيانات المالية، من أجل الوصول إلى األغراض الضريبية

  .1وذلك كخطوة أولى من أجل الحد من التهرب الضريبي

  :مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة هذه الدراسة في توضيح مدى التزام الفاحص الضريبي بمعايير المراجعة الدولية 

وبيان أثر بعض , وأثر ذلك على عملية التهرب الضريبي، فينلَّللُمكفي احتساب العبء الضريبي 

فـين   علـى   كلَّو الُم، والفاحصين الضريبيين، ملين في مكاتب المحاسبةالعا: المتغيرات لكل من

  .ذلك

  :األسئلة التاليةمشكلة الدراسة من خالل إجابتها عن وتتضح عناصر 

وأثر ذلك في الحد مـن  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةما 

 ؟ والكشف عن حاالت التهرب الضريبي

  :إلى سؤالين رئيسين على النحو التالي السؤال هذاينقسم 

فـي عمليـة    التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليـة ما مدى  .1

  ؟الفحص الضريبي

ما أثر التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية فـي الحـد مـن     .2

  ؟والكشف عن حاالت التهرب الضريبي 

 :ؤال الثاني ما يليويتفرع عن الس

                                                 
العلـوم   .موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي في تحقيق الشـفافية المـالي   مدى تأثير: علي، ذنيبات 1

 .20ص/2008تموز .2العدد.35المجلد .مجلة دراسات الجامعة األردنية.اإلدارية
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والكشـف عـن   ، التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بالمعايير العامة في الحد من أثرما   •

  حاالت التهرب الضريبي؟

والكشـف  ، التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير العمل الميداني في الحد من أثرما  •

 ؟ عن حاالت التهرب الضريبي

والكشف عن ، الفلسطيني بمعايير إعداد التقرير في الحد منالتزام الفاحص الضريبي  أثرما  •

  ؟ حاالت التهرب الضريبي

مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعـايير  هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  •

وكل مـن  ، والكشف عن حاالت التهرب الضريبي، وأثر ذلك في الحد من ؟ المراجعة الدولية

و سنوات ، و المؤهل العلمي, دد الدورات في مجال الضرائب والتدقيقو ع, المهنة(متغيرات 

  ؟)و متغير التخصص في البكالوريوس، الخبرة

  :أهمية الدراسة

حيث إن معالجة التهـرب الضـريبي   ، الموضوع الذي تعالجهتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية 

يرادات الضـريبية  إلاإذ إن ، لعامةوزيادة موارد الخزينة ا، يؤدي إلى زيادة االيرادات الضريبية

ـ   , )الضرائب أي(فهي، للخزينة العامة لكل دولة أساسياً ل مورداًتمثّ و أ، ةتعطـي للسـلطة العام

صبحت أوعلى هذا , واالجتماعية الحكومة الفرصة للقيام بدورها المطلوب في الحياة االقتصادية

من وضع جانب مـن نشـاط    إليهتؤدي  لما، هم الموارد العامة في الدولة الحديثةأالضريبة من 

قد يؤدي الـى   ن تلحق ضرراًأومن دون ، دائماً بطريقة تتحرى العدالة، الفرد في خدمة المجتمع

  .نتاج القوميالتأثير السلبي على اإل

عبـر االلتـزام   ، معالجة التهرب الضريبيتقديمها آلية لمن خالل ، كما تنبع أهمية هذه الدراسة

  .دوليةبمعايير التدقيق ال

مـن  ، توضيح األصول العلمية والعملية لعمليات الفحص الضـريبي في هذه الدراسة  تساهمكما 

  .وقوانين الضريبة، وليةمعايير التدقيق الدخالل المقارنة بين 
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والتي تتمثل في ، وتتأكًّد أهمية هذه الدراسة من خالل الفئات التي سوف تستفيد من هذه الدراسة

كما سوف يستفيد من هذا البحث الدارسـون  ، فين أنفسهملَّو المك, لضريبيالقائمين على الفحص ا

والمهتمون بموضوع مـدى التـزام الفـاحص الضـريبي     ، والقارئون، مستقبالً في هذا المجال

وأثر ذلك على عملية ، فينلَّالضريبي للمك الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية في احتساب العبء

  .التهرب الضريبي

  :الدراسةأهداف 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

، وأثر ذلك في الحد من، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية -1

  .والكشف عن حاالت التهرب الضريبي

والكشف ، وأثر ذلك في الحد من، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بالمعايير العامة -2

  .يعن حاالت التهرب الضريب

، وأثر ذلك في الحد مـن ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير العمل الميداني -3

 .والكشف عن حاالت التهرب الضريبي 

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير إعداد التقرير -4

  .والكشف عن حاالت التهرب الضريبي 

متغيـرات  (: من وكلٍّ، التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية توضيح العالقة بين -5

و ، و سـنوات الخبـرة  ، و المؤهل العلمي, و عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيق, المهنة

  ).متغير التخصص في البكالوريوس

اإلدارة  سواء من العاملين في، الخروج بنتائج وتوصيات مفيدة للمهتمين في مجال الضريبة -6

 .أو المكلفين، أو المحاسبين، الضريبية
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  :فرضيات الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة لفحص الفرضيات التالية

مـدى التـزام   فـي  ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

 .تعزى لمتغير المهنة ن حاالت التهرب الضريبيع

مـدى التـزام   فـي  ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

 .ائب والتدقيقتعزى لمتغير عدد الدورات في مجال الضر عن حاالت التهرب الضريبي

مـدى التـزام   فـي  ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي عن حاالت التهرب الضريبي

مـدى التـزام   فـي  ) α=  0.05(وى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست •

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة عن حاالت التهرب الضريبي

مـدى التـزام   فـي  ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، فلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةالفاحص الضريبي ال

 .تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس عن حاالت التهرب الضريبي

  :حدود الدراسة

والمـدراء  , والعاملون في مكاتب المحاسـبة , الفاحصون الضريبيون الفلسطينيون: الحد البشري

  .الماليون في الشركات الفلسطينية

، وسـلفيت ، وأريحـا ، وبيت لحم، و طولكرم، ورام اهللا، وجنين، ات نابلسمحافظ: لمكانيالحد ا

  .والخليل

  .ستة أشهر: الحد الزماني
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  : منهجية الدراسة

  :طريقة جمع البيانات

الكتب والمراجع التـي  : من، سيتم الحصول على المعلومات الثانوية: المصادر الثانوية -1

ونشرات مختصة حول موضوع مـدى  ، ات إحصائيةو من بيان، تناولت موضوع الدراسة

في احتساب العبء الضريبي  التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

 .وأثر ذلك على عملية التهرب الضريبي، فينللمكلَّ

و المقابالت مع أصحاب العالقة من الفاحصـين  ، ستبانةاال: من خالل: المصادر األولية -2

 .ن في األراضي الفلسطينيةوالمدراء الماليي، العاملين في مكاتب المحاسبةالضريبيين و

  :الدراسة عينة

والعاملين في ، الفاحصين الضريبيين: من عينةباستخدام ، سيتم جمع البيانات عن هذا الموضوع

  .ن في األراضي الفلسطينيةو المدراء الماليي, مكاتب المحاسبة 

من خالل ، سوف يتم الحصول على هذه البيانات والمعلومات: االحصائية المستخدمة األدوات

عبر  ، وفقاً للطريقة اإلحصائية، تحليل االستبانة التي سوف تعد خصيصا من أجل هذه الدراسة

، الشخصية والذي يعمل عن طريق جمع المعلومات من خالل المقابلة ، SPSSبرنامج 

والمدراء الماليين في ، مكاتب المحاسبة والعاملين في، واالستبانة مع الفاحصين الضريبيين

  .األراضي الفلسطينية

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

واالنحرافات ، المتوسطات الحسابية: عن طريق، حصائيةأدوات الوصف اإل  . أ

  .المعيارية 

 .الختبار الفرضياتANOVA One Wayعن طريق أدوات التحليل اإلحصائي   . ب

 ) .Independent T-Test(اختبار   . ت
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  :أقسام الدراسة

، ومشكلة، وأهداف، وأهمية، مقدمة: من، ويحتوى على خطة الدراسة :الفصل التمهيدي

  . ومنهجية، وحدود، وفرضيات

, الدراسات السابقة حول موضوع الدراسةعينة من وسيتناول اإلطار النظري  :الفصل األول

  :وسوف يتطرق اإلطار النظري إلى ما يلي

  .معايير التدقيق الدولية -

 .الضريبية وعمليات الفحص الضريبي -

 .وعمليات الفحص الضريبي، العالقة بين معايير التدقيق الدولية -

مدى التزام في ، من خالل استطالع آراء الفاحصين الضريبيين: الحالة العملية :الفصل الثاني

، لفينفي احتساب العبء الضريبي للمك، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

ومقابالت  ، استبانة :عبر، ومناقشة هذه اآلراء إحصائياً, وأثر ذلك على عملية التهرُّب الضريبي

  .من أجل الخروج بنتائج وتوصيات, ستُْجرى معهم

  .وسيتناول نتائج التحليل اإلحصائي :الفصل الثالث

، والمادة العملية، ةالمادة النظري: من، سيتناول مناقشة النتائج الواردة في كل :الفصل الرابع

تالئم ، ومن ثم الخروج بتوصيات تتعلق باقتراح معايير فحص ضريبي, وتحليلهما، وربطهما

  .االحتياجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني

  .المراجع والمالحق المستخدمة في هذه الدراسة :الفصل الخامس

 



 11

  األولالفصل 

  التهرب الضريبي

وآثـاره علـى   ، وأسـبابه ، أشكاله: يبيمفهوم التهرب الضر: المبحث األول

  .المجتمع

  . وتطورها، الضريبة مفهومها: المطلب األول

 . مفهوم الضريبة: الفرع األول •

  . ضريبة الدخل: الفرع الثاني •

  . التهرب الضريبي: المطلب الثاني

  . مفهوم التهرب الضريبي: الفرع األول •

  . حجم التهرب الضريبي في فلسطين: الفرع الثاني •

 .مراحل التهرب الضريبي : رع الثالثالف •

  . الفرع الرابع أشكال التهرب الضريبي •

 . واالجتماعية، االقتصادية: آثار التهرب الضريبي: الفرع الخامس •

  .أسباب التهرب الضريبي : الفرع السادس •
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  .وآثاره على المجتمع، وأسبابه، أشكاله: مفهوم التهرب الضريبي: المبحث األول

  :مقدمة

ل تشـكِّ ، وإلى يومنا هذا، نت الضريبة منذ ظهورها بأشكالها األولى في المجتمعات البدائيةلقد كا

وبات واضحاً بأن الضـريبة ال  , جتماعي بين أفراد المجتمعتجسيد التكافل االإحدى أهم وسائل 

العام  المتمثلين بتوزيع األعباء المالية الالزمة لإلنفاق، والسياسي، المالي: تقف عند حدود بعديها

وذلك لتأمين الحاجات العامة التقليديـة ألبنـاء   , بين أفراد المجتمع على وفق مبدأ القدرة التكليفية

والسياسيون إحـدى  ، بعد أن وجد فيها المختصون، أخرى وإنما أصبح لها أبعاٌد, مجتمع فحسبال

  .أهم أدوات التدخل في توجيه حركة االقتصاد الوطني

، ترتبط بنشاطات اقتصادية، مدفوعات إجبارية: هي عبارة عن، صورها إن الضريبة في أوضح

في شراء عوامل اإلنتاج الضرورية ، بحيث يتم استخدام اإليرادات الضريبية من قبل الحكومات

  .1وال يستطيع الفرد تأمينها بشكل منفرد، والخدمات التي يحتاجها المجتمع، إلنتاج السلع

، والسياسية بمراحل تطـور عديـدة  ، واالجتماعية، قتصاديةاال: مرت النظم، وعلى مدار التاريخ

وبما أن األنظمة الضريبية كأي نظـام  ، ولم تكن تلك المراحل تتم بمعزل عن األنظمة الضريبية

ر النظام الضريبي في مختلف مجاالت التنميـة فـي   فقد أثَّ، مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة

يساعد الدولة في سد نفقاتها التـي أخـذت فـي التزايـد     ، البوجود نظام ضريبي فّع، المجتمع

فـإن  ، وقصور الضرائب غير المباشرة في سد احتياجات الدولـة ، مع تقدم الحضارة، باستمرار

باعتبارهـا  ، ألزم الدولة بفرض الضرائب المباشـرة ، واجتماعية، الوصول إلى تنمية اقتصادية

  .2كم ومنافعهيؤهله للمشاركة في أعباء الح، تضامنياً واجباً

                                                 
، دار وائل للطباعة والنشر :عمان.تحليل أسس االقتصاديات العامة المالية العامة :غازي عبد الرازق، النقاش 1

  .78 ص.، 1997
  .43ص.1958.مطبعة الجامعة السورية: دمشق، موارد الدولة ونفقاتها.علم المالية :رشيد، الدقر 2
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وآثاره االقتصادية ، وأسبابه، مفهوم التهرب الضريبي ، وبناًء عليه تتناول الباحثة في هذا الفصل

المبحثـين   وذلك في, ر المراجعة الدوليةااللتزام بمعايي:من خالل ، وكيفية معالجته, جتماعيةواال

  :التاليين

  .وآثاره السلبية على المجتمع، بهوأسبا، ويحتوي على مفهوم التهرب الضريبي: المبحث األول

والقوانين التي تحكـم عمـل   ، والمعايير، ويحتوي على مفهوم الفحص الضريبي: المبحث الثاني

  .الفاحص الضريبي في فلسطين
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  المطلب األول

  الضريبة مفهومها وتطورها 

  :تعريف الضريبة: الفرع األول 

األمر األول طبيعة : يدل على أمرين، ددةوفي فترة مح، إن نظام الضريبة الموجود في بلد معين

أما األمر الثاني فيـدل علـى درجـة النمـاء االقتصـادي      ، النظام االجتماعي والسياسي القائم

لذا يختلف تكوين النظام الضريبي من بلد آلخر حسـب  ، واالجتماعي التي وصل إليها هذا البلد

  .ظروف ومواصفات كل منها عن اآلخر

وتعتبـر  ، يبية في الدول الحديثة الجزء األكبر مـن اإليـرادات العامـة   وتشكل اإليرادات الضر

التي تمكن الدولة مـن التـدخل فـي توجيـه النشـاطات      ، الضريبة إحدى أهم الوسائل المالية

  .1االقتصادية في االتجاه الذي يتوافق مع سياسات وأهداف الدولة

بما يتوافق مع خصوصية كل ، نظمة الضريبيةالضريبة كمفهوم على مر العصور األوقد خدمت 

تطور المفهوم ، والمالية، وأدواتها االقتصادية، بسياساتها، إال أنه ومع تطور الدولة الحديثة, نظام

وأصبح له العديد من العناصر الحديثة التـي تطـورت لتغطـي    ، وخصائصه، الضريبي بأسسه

  .جوانب النقص في األنظمة الضريبية القديمة

يـدفعها  ، أو فريضة ماليـة ، استقطاع: بأنها"  ) Jese(جيز للضريبة عن ويدرج القيسي تعريفاً

  .2"لتغطية األعباء العامة للمجتمع، وبدون مقابل، وبشكل نهائي، الفرد جبراً

تُستقْطُع ، فريضة جبرية": فيعرفها بأنها) Mell(ميلكما ويدرج القيسي تعريفاً آخر للضريبة عن 

وذلك حسب قدرتـه  ، من أشخاص القانون العام، عند اللزوم، أو المعنوي، من الشخص الطبيعي

وتهدف إلى تغطيـة األعبـاء العامـة    ، وبدون أي مقابل محدد، وعن طريق السيادة، الضريبية

  .3"وهيئاتها اإلقليمية، للدولة

                                                 
 .45ص.سوريا.2ط.مالية عامة: رشيد، الدقر 1
  .124ص.1998.دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.المالية العامة والتشريع الضريبي :أعاد حمود، القيسي 2
  .125ص, ق ذكرهسبمرجع  :أعاد حمود, القيسي 3
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عن طريـق السـلطات   ، استقطاع سيادي: بأنها) Kaudement(كادمينت  القيسي عن ويعرفها

  .1ة للمواطنيوتوزيع عبئها حسب الطاقة الضريب، ف عامةلتحقيق أهدا، العامة

مـن القطـاع   ، تؤدي لنقل الموارد، جبارية غير جزائيةفريضة إ: بأنها، وآخرون، ويعرفها فيلد

وذلـك لتحقيـق أهـداف    , بدون مقابل وتفرض بمعايير محددة مسبقاً, الخاص إلى القطاع العام

  2.قتصادية واجتماعية معينةا

من أشخاص القـانون  ، أو من ينوب عنها، تقتطعها الدولة، فريضة نقدية ": أنهاوعرفها صدقي ب

والوفاء ، واستخدامها لتغطية نفقاتها, وبدون مقابل، وبصفة نهائية، من أموال األفراد جبراً، العام

، فرض إجبـاري " : بينما عرفها جيمس بأنها 3".بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة

  4".به السلطات المالية دون أن تقّدم أي مقابل مباشرةتقوم 

  :تتمثّل في، ة التالية في الضريبةسبق تتضح أن العناصر الرئيسومما 

ويتم جبايتها في صـورة مبـالغ ماليـة مـن     ، تستقطعها الدولة نقداً، أنها فريضة مالية  . أ

  .األفرادوهذا يميز الضريبة عن غيرها من االلتزامات المفروضة على ، المكلفين

هـا ثمنـاً   أي أنها ال تـدفع لكون ، فريضة بدون مقابل خاص يستفيد منه المكلف بدفعها  . ب

 .لخدمات معينة تؤديها الدولة لدافع الضريبة

 .وال يحق استرجاع قيمتها، تدفع بشكل نهائي  . ت

 .حيث يتجسد فيها عنصر اإلكراه بموجب قانون جباية الضرائب، تدفع جبراً  . ث

                                                 
  .125ص.سبق ذكرهمرجع  :أعاد حمود, القيسي 1

2 Sommer field R., Anderson H.and Brock, H., ''An introduction to Taxation'' 4th Ed., 
Horcort Javanovich Inc.New Yourk, 1977, p.2. 

 .150ص, 1997 .دار النهضة العربية: القاهرة.2ط.مباديء المالية العامة :عاطف, صدقي 3
4 Simon, James, and Chrisropher.Nobes., '' The Economics of Taxation'' 4th Ed., 

Prentic Hall, New York, 1992.p.7 
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بحيث تحقق الضـريبة النفـع   ، واجتماعية، وأغراضا اقتصادية، يةأنها تحمل أهدافاً مال  . ج

 .لتغطية النفقات العامة، من خالل الحصول على موارد مالية للدولة، العام

يؤديها المكلفون لتمويل خزانة ، مدفوعات إجبارية: هي، وعليه فالضريبة من وجهة نظر الباحثة

والخـدمات التـي   ، إلنتاج السلع، ي تحتاجها الدولةللمشاركة في تغطية النفقات العامة الت، الدولة

وإن هذه ، أو من أجل إعادة توزيع القوة الشرائية بين المواطنين، تقدمها الحكومة ألفراد المجتمع

من أجل تحقيـق التنميـة   ، تقدمها الدولة، واجتماعية معينة، الضريبة ترتبط بنشاطات اقتصادية

  . في المجتمعوالبشرية ، واالقتصادية، االجتماعية

  :أنواع الضريبة

علـى   في تمويل االنفـاق  ايرادات الدولة التي تعتمد عليهإل األساسيةالمصادر  أحدتعد الضريبة 

 :حسـب النظـام  ل ويختلف الهيكل الضريبي في الدو.المجتمع وتلبية احتياجات، الخدمات العامة

 :الدولـة فـي   لاخـتالف تـدخ  وهذا ما يبرر ، والسياسي السائد فيها، واالجتماعي، االقتصادي

 .1ةواالجتماعي، وضاع السياسيةألوا، نشطة االقتصاديةألا

 وفقـاً  :ن يـتم تقسـيمها  أ ماإف، وتأخذ النظم الضريبية في مختلف دول العالم بتقسيمات مختلفة

و وفقـا لطريقـة   أ، الضريبة صلأوهو ما يعرف ب، و وفقا للمادة الخاضعة للضريبةأ ، لسعرها

ومهما كانت هـذه  ، تصاعدية وأ، نسبية: و من حيث كونهاأ، و غير المباشرأ، اشراالقتطاع المب

  . ن تكون منظمةأيشترط بها ، التقسيمات

  .2دوالسياسية للبل، واالجتماعية، االقتصادية: وضاعيتوقف على األ واختيار نوع الضريبة 

  

                                                 
الموقـع االلكترونـي لجريـد    , أنـواع الضـرائب علـى وفـق التصـنيف العـالمي       :باسم هـادي .عبود 1

, http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=40108.الصباح

29/6/2009 
  .مرجع سبق ذكره: باسم هادي.عبود 2

.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=40108http://www  ,

29/6/2009.  
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  :لى ما يليإ، و وعائهاأ، سعرها : وتقسم الضرائب بحسب

  :الضرائب وتقسم الى نوعين من: سب سعرهاالضرائب ح -أ

السـلطة الماليـة   تقوم  نماإ، تلك الضرائب التي ال يتحدد سعرها مقدما: الضرائب التوزيعية -1

لجمـع هـذه   ، قاليم البلـد أعلى  جماليةإلثم تقوم بتوزيع هذه الحصيلة ا، جماليإلبتحديد عائدها ا

 .كـون مبلغـاً محـدداً سـلفاً    ت لتوزيعيـة جماليـة للضـريبة ا  إلن المحصلة اإبحيث ، الحصيلة

، دون تحديد لحصيلتها النهائيـة ، سلفاً تلك الضرائب التي يتحدد سعرها: الضرائب القياسية -2

  .1الخاضع لها وتكون على شكل نسبة معينة تطبق على قيمة الوعاء

  :الضرائب حسب وعائها -ب

  :تقسم الضرائب حسب وعائها الى ما يلي 

ي أ، دمـي الوجود األ :ويكون وعاء هذا النوع من الضرائب هو: شخاصألالضرائب على ا -1

  :لىإوتقسم ، الفرد هو موضوعها نأ

، السن: بغض النظر عن، فرادألعلى جميع ا وتفرض بسعر موحد :ضريبة الفرد البسيطة: والأ

  .نها ال تحقق العدالةإف ، فرادألوبسبب نظرتها الموحدة لجميع ا، والجنس

و أ، و العمرأ، للجنس :تبعا، سعار مختلفةأب شخاصتفرض على األ: الفرد المدرجةضريبة : ثانيا

على شكل جزيـة مفروضـة   ، سالميإلالمالي ا وقد فرضت في ظل النظام، المنزلة االجتماعية

  .2استعمالها وحاليا قل، على الرجال دون النساء

                                                 
 .مرجع سبق ذكره: باسم هادي.عبود 1

id=40108http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&s ,

29/6/2009. 
  .مرجع سبق ذكره: باسم هادي.عبود 2

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=40108  ,

29/6/2009.  
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والنصارى كانوا يدفعون ، اليهود :فأهل الذمة من، الجزية في النظام اإلسالمي فُرضت تبعاً للدين

  .والقتال، عفائهم من الجنديةمقابل إ، لدولة لهمامقابل خدمات تؤديها ، هذا النوع من الضرائب

الضـرائب   وتفـرض ، موالوهي الضرائب التي يكون وعاؤها األ: موالالضرائب على األ -2

  .ةو غير مباشرأ، ما بطريقة مباشرةإ: موالعلى األ

علـى  ، لوضرائب على رأس المـا ، لى ضرائب على الدخلإوتقسم : المباشرةالضرائب : والأ

  :النحو اآلتي

 :لى نوعينإوتقسم ، الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاًء وهي  :الضرائب على الدخل  -  أ

 الضرائب التي تفرض بصورة خاصـة علـى الـدخل تبعـاً     وهي :الضرائب النوعية - 

  .جورواأل، كالرواتب  ،قد يكون مصدر الدخل العمل مثالً، لمصدره

مهمـا  ، لهـا  وعـاءً  وهي التي تتخذ من مجموع الدخل :الضرائب العامة على الدخل  - 

ويمكن ، للمكلفين نها تتناسب مع المقدرة االقتصاديةأوتمتاز ب، اختلفت وتعددت مصادره

ظـروف   لـى إذ ينظـر  إ، واالجتماعية للمكلف، الشخصية: طتها مراعاة الظروفابوس

 .1تصف بالعموم والشمولالمكلف نظرة ت

 شخاص وعـاءً التي تتخذ من رأس مال األ وهي الضرائب :الضرائب على رأس المال -ب

وتقسـم  ، يملكها الشخص في لحظة معينـة  موال التيمجموعة األ: ويقصد برأس المال، لها

 :لىإ

 و جـزء أمن القيمة السنوية لمجموع ثروة الفرد  وتتخذ هذه الضريبة :الضريبة السنوية-1

  .لها منها وعاًء

                                                 
 .رهمرجع سبق ذك: باسم هادي.عبود 1

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=40108 ,

29/6/2009..  
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وهي التي تفرض على رأس المال في الظروف : االستثنائية على رأس المـال  الضريبة -2

  .كظروف الحرب لمواجهة نفقات الدولة المتزايدة في ظل تلك الظروف ، االستثنائية

بعـد تنزيـل   ، تفرض على ثروة الفـرد لحظـة وفاتـه    :مجموع التركة الضريبة على -3

  .1والمطلوبات ةالسماحات القانوني

الضرائب المباشرة فـي   تشترك الضرائب غير المباشرة مع :الضرائب غير المباشرة: ثانيا

   :لىإوتقسم ، لها اتخاذها الدخل والثروة وعاًء

وتتخذ ، نفاقهإوهي الضرائب التي تفرض على الدخل بمناسبة : االستهالك الضرائب على -أ

    :حدى طريقتينإ

 ي مبلغأفتسري على ، لها تتخذ من السلع والخدمات وعاًءو: نفاقإلضرائب عامة على ا -1

  . ينفق بقصد االستهالك

وتتخـذ الشـكلين   ، لها وعاًء وتتخذ من السلع والخدمات: ضرائب على السلع والخدمات -2

  :تييناآل

  :تيةوتتخذ الصور اآل، نواع معينة من السلع والخدماتأضرائب على : والأ

 .تخطيها حـدود الدولـة   تفرض على سلع وخدمات معينة بمجردو :مركيةجالضرائب ال -أ

لذلك تفرض  ، االستثمار داة لتوجيهأوتفرض على سلع معينة بوصفها  :نتاجإلضرائب ا -ب

 .السـلع الضـرورية   نتـاج إو تعفى فـي  أ، وتخفف، نتاج السلع غير المرغوب فيهاإعلى 

عندما تلجـأ بعـض    ومثال ذلك، ةوتعد من الضرائب غير المباشر :االحتكارات المالية -ج

هامش + كلفة االنتاج للسلعة يتكون من فتحدد ثمناً، لى احتكار انتاج وبيع بعض السلعإالدول 
                                                 

  .مرجع سبق ذكره :باسم هادي.عبود 1

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=40108  ,

29/6/2009. 
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هي مـا تسـمى    ، خير يعتبر بمثابة ضريبة مستترةهذا األ، فائض عن الربح+ ربح معقول

  .1باالحتكارات المالية

  :كاالستهال ضرائب عامة على السلع وخدمات: ثانياً

 :نـواع أوهـي علـى   ، لهـا  وتتخذ مـن مجمـوع سـلع وخـدمات االسـتهالك وعـاءً      

وتفرض على مرحلة واحدة من المراحل التـي تمـر بهـا    ، الضريبة على مرحلة واحدة -أ

فتسـمى  ، و علـى اسـتهالكها  أ، فتسمى ضريبة المبيعات، نتاجهاإفقد تفرض على  ، السلعة

  . تالمشتريا ضريبة

  :وتكون على نوعين، نتاج كافةإلالضريبة على مراحل ا -ب

نتـاج  إوتسري على كل مرحلة مـن مراحـل   : نتاجإلكمية على مراحل االترا الضريبة-1

ثم تفرض عليها مـرة  ، وليةأقيمة السلعة عند توريدها كمادة  : ضريبة على فتفرض، السلعة

، الجملـة لى تاجر إثم عند انتقالها كونها سلعة تامة الصنع ، نصف مصنعة خرى وهي سلعةأ

وهكذا يتكرر فرض الضريبة على ، لى المستهلكإانتقالها من تاجر التجزئة  ومرة رابعة عند

  .جمالية للسلعةاإل القيمة

من حيث سريان الضريبة ، وتتشابه مع الضريبة التراكمية :الضريبة على القيمة المضافة -2

هنا تفرض على القيمـة   ن الضريبةأال إ، تمر بها السلعة على كل مرحلة من المراحل التي

  .2ةجمالية للسلعوليس على القيمة اإل، في هذه المرحلة ضيفت على السلعةأالمضافة التي 

                                                 
 .مرجع سبق ذكره: باسم هادي.عبود1

alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=40108http://www. ,
29/6/2009..  

  .مرجع سبق ذكره :باسم هادي.عبود2

29/6/2009.. 
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  ضريبة الدخل: الفرع الثاني

خوفـاً مـن أن   ، واجهت التشريعات الضريبية المختلفة إشكالية في وضع تعريف محدد للـدخل 

كـأن يسـتخدم المكلفـون فـي     , ضريبيالتعريف المحدد للدخل ربما سيشجع عملية التهرب ال

كمـا أن وضـع   , معامالتهم تكييفات وهمية بقصد إخراجها من نطاق الدخل الخاضع للضـريبة 

بسـبب ظهـور   ، يحتاج بين الفينة والفينة إلى تعديالت مسـتمرة ، للدخل اًمحدد اًالمشرع تعريف

اح في جميـع منـاحي   واالنفت، والتقدم، نظراً للتطور، مصادر دخل لم تكن ظاهرة في الماضي

  . 1الحياة

أنـه  : منهـا ، يحقق أهدافاً، اًضروري اًوعلى الرغم من ذلك كان تحديد وعاء ضريبة الدخل أمر

وتكـون  , بحيث يكون بمقدرة المكلف معرفة الوعاء الخاضع لضريبة الدخل, يحقق قاعدة اليقين

يساعد أصحاب القـرار  كما أن تحديد وعاء ضريبة الدخل , صالحيات اإلدارة الضريبية محددة

  .في رسم السياسات المالية على أسس سليمة

ض الضـريبة علـى الـدخل    باإلضافة إلى ذلك فإن تحديد وعاء ضريبة الدخل يؤدي إلى فـر 

خضاع الرأسمالية غيـر المتكـررة   وعدم إ، خضاع األرباح التشغيلية لضريبة الدخلوإ, الحقيقي

  .2لها

  :المقصود بالدخل

  :في المالية العامة نظريتان هما تتنازع مفهوم الدخل

  . نظرية المصدر: أوال

  . نظرية اإلثراء: ثانيا

                                                 
رسالة ماجستير غيـر  (.1964لسنة   25تحصيل ضريبة الدخل في فلسطين وفقاً للقانون : أحمد زياد, الدبك 1

 .7ص.2003..فلسطين.نابلس.جامعة النجاح الوطنية.)منشورة
  .7ص.سبق ذكرهمرجع  :أحمد زياد, الدبك 2
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  مفهوم الدخل وفقا لنظرية المصدر: أوال

ويتم الحصـول  ، كل ثروة قابلة للتقويم النقدي: بأنه، يمكننا تعريف الدخل وفقاً لنظرية المصدر

  .1عليها بصفة دورية وثابتة

 بأن يكون الدخل نقـدياً ، لنظرية المصدر خصائص الدخل وفقاً أن أهم: ويتبين من هذا التعريف

  .أو التقدير النقدي، للتقويم النقدي وقابالً

مثـل المنفعـة   ، المنافع الشخصية الذي يتعذر تقديرها نقداً: لهذه النظرية وعليه فإنه ُيستثنى وفقاً

ها ربـة المنـزل لزوجهـا    أو العناية في خدمة المنزل التي تقدم، المستمدة من حيازة لوحة فنية

 ، ها والتي يمكن تقديرها نقداًأما المنافع العينية أو المادية التي يتم الحصول علي، إلخ.... وأطفالها

  .تخضع للضريبة فإنها تعد دخالً

أو ، أي يتجـدد ، بأن يكون الدخل دوريـاً ، لنظرية المصدر ومن الخصائص األخرى للدخل وفقاً

أو إيجـار  ، كاألجر الذي يحصل عليه العامل كل شـهر ، ترات متعاقبةلديه القابلية للتجدد في ف

  .2إلخ.... الزرع الذي يحصل عليه المزارع أو، المنزل الذي يحصل عليه مالك العقار

 انتهائه وعدم ،معينة لفترة بالديمومة يتصف أي ،بالثبات المصدر لنظرية وفقا أيضا الدخل ويتصف

  . عنه المتولد المحصول جمع من نتهاءاال بمجرد

 ابأنه العوائد هذه وتتميز ،اإلنتاج عوامل عوائد تمثل ،للدخل مصادر أربعة بين التمييز يتم ما وعادة

  :هي العوائد وهذه ،والثبات بالدورية تتميز كما ،نقداً تقديرها يمكن

  . عمله مقابل العامل عليه يحصل الذي األجر - 

 .األرض من ينتج الذي الريع  - 

                                                 
الطبعـة  .منشـورات جامعـة القـدس المفتوحـة    .الماليـة العامـة  : حسـن ، خريـوش  و، حسين، اليحيى 1

 .66ص.1996.األولى
  .66ص.سبق ذكرهمرجع  :حسن، خريوشو، حسين، اليحيى 2
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  .ستثمارواال التجارة في العاملون يحققها التي األرباح  - 

 كافـة  طـرح  يتم فإنه وعليه ،اإلجمالي الدخل على وليس ،الدخل صافي على الضريبة فرض ويتم

  .1عليه الضريبة فرض يتم الذي الصافي الدخل يمثل المتبقي والدخل ،اإلجمالي الدخل من التكاليف

  اإلثراء لنظرية وفقاً الدخل مفهوم :ثانيا

 أيـاً  ،فترة خالل للمال قتصاديةاال للمقدرة زيادة كل :بأنه ،اإلثراء لنظرية وفقاً الدخل تعريف يمكننا

 كـل  ،النظريـة  لهذه وفقاً للضريبة الخاضع الدخل بأن ذلك على ويترتب ،الزيادة هذه مصدر كان

  . وثباته دوريته عن النظر بغض اإلثراء في زيادة

  .دخل ضريبة عليه ويتوجب ،دخالً يعدُّ ارضالع اإلثراء حتى فإنه ،لذلك ووفقاً 

 في الشخص يستهلكها التي والخدمات ،السلع قيمة في النقدية الزيادة هو :للدخل الحديث المفهوم إن

 الشـخص  لنفقـات  مسـاوياً  يكـون  بةللضري الخاضع الدخل فإن ،المعنى وبهذا ،معينة فترة خالل

 سـوقية  قيمة لها ليست ولكن ،يستهلكها التي لألشياء نقديةال القيمة إليها مضافاً ،العملية ستهالكيةاال

  .2مثالً يملكه الذي منزله في كسكنه

 ،ألخـرى  دولة ومن ،آلخر تشريع من يختلف للضريبة الخاضع الدخل مفهوم أن هنا المالحظ ومن

 فـي  نيةوالف ،جتماعيةواال ،قتصاديةواال ،المالية عتباراتواال ،العوامل :من العديد على يعتمد حيث

  .البلد ذلك

                                                 
 67ص.سبق ذكرهمرجع  :حسن، خريوشو، حسين، اليحيى 1
  .67ص.سبق ذكرهمرجع  :حسن، خريوشو، حسين، اليحيى 2
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  المطلب الثاني

  التهّرب الضريبي 

  :الفرع األول مفهوم التهرب الضريبي

وإحـدى  ، ة من أهم مصادر اإليرادات للسلطة الوطنية الفلسطينيةيتعد اإليرادات الضريب

: وتحقيق األهداف الموضوعة وفقاً لسياسـاتها ، أهم األدوات التي تستخدم إلحداث اآلثار المحددة

  .جتماعيةواال، والسياسية، صاديةقتاال

اما المساعدات ، مليون دوالر 954، 2004اإليرادات المحلية الفلسطينية لعام  فقد بلغت 

دات المحلية لعـام  اوبلغت االير، مليون دوالر 353لنفس العام بلغت للموازنة ةالداعم ةالخارجي

لنفس  للموازنةخارجية الداعمة ال تالمساعدابلغت ا بينم ، ومليون  دوالر 233ومليار.1، 2005

مليـون  .148مليار و1غت اإليرادات المحلية الفلسطينية لب 2006وفي ، مليون دوالر/349العام 

 وفـي  ، مليون دوالر738بلغت لنفس العام  للموازنةالمساعدات الخارجية الداعمة  وأما، دوالر

ينما بلـغ الـدعم الخـارجي    ب ، مليون دوالر194مليار و1بلغت اإليرادات المحلية  2007 عام

مليـون  486مليار و1بلغت اإليرادات المحلية  2008اما  ، ومليون دوالر012مليار 1للموازنه 

 إلـى وبـالنظر  . 1مليـون دوالر 635مليار و1بينما وصل الدعم الخارجي لنفس العام  ، دوالر

ة من المسـاعدات  في رفد خزينة الدول أعلىان اإليرادات شكلت نسبه  نالحظ السابقةالمعلومات 

عدات شـكلت نسـبه   انجد ان المنح والمس 2008 ءباستثنا، السابقة األعوامفي  والمنح الخارجية

من حيـث  ، وتظهر اإلشكالية جلية في خصوصية الحالة الفلسطينية، ت المحليةااعلى من االيراد

العالقـات  والمحكومـة ب ، القوانين واألنظمة السارية والمعمول بها في األراضـي الفلسـطينية  

والتفاهمـات  ، تفاقيـات وفقاً لال, ا السياسية واالقتصاديةاالقتصادية مع إسرائيل من كافة جوانبه

بما فيها ، والقوانين الضريبية اإلسرائيلية، إضافةً إلى التداخل مع السياسات, الموقعة بين الجانبين

، وانتقالهـا ، لهاوطرق نق، وصور,  وجمركية مفروضة، ومعدالت ضريبية، ونسب، أوعية: من

  . وآلية استقرارها بصورة نهائية

                                                 
موقع وزارة المالية الفلسطينية  1

http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/table3%20comparison%202004%20to%202008%2
0arabic.pdf 
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والتهرب معـروف فـي   ، ويعد التهرب الضريبي أحد ظواهر الحياة االقتصادية المعاصرة

والمؤسسات ، كالشركات، ويشمل مختلف فئات المجتمع، والمتقدمة على حد سواء، الدول النامية

  .على اختالف أحجامها

لما ُيحدثه مـن نتـائج ضـارة علـى     ، االقتصادية والتهرب الضريبي يعد من الجرائم

رب الضريبي يقود إلى إنقاص حصيلة اإليـرادات  ويشير نعوش إلى أن الته، 1االقتصاد الوطني

   ، العامة

والتهرب معـروف فـي   ، ويعد التهرب الضريبي أحد ظواهر الحياة االقتصادية المعاصرة

والمؤسسات ، كالشركات، لف فئات المجتمعويشمل مخت، والمتقدمة على حد سواء، الدول النامية

  .على اختالف أحجامها

لما ُيحدثه من نتائج ضارة علـى االقتصـاد   ، والتهرب الضريبي يعد من الجرائم االقتصادية

، رب الضريبي يقود إلى إنقاص حصيلة اإليـرادات العامـة  ويشير نعوش إلى أن الته، 2الوطني

التـي تعتبـر الوسـيلة    ، أنها تقليص حجم النفقات العامةمن ش، سياسية مالية تباعإوبالتالي إلى 

  .3والدفاعية، واالجتماعية، االقتصادية: األساسية إلشباع حاجات المجتمع

 :وقسموها إلى قسـمين ,  وقد تناول العديد من كتّاب المالية العامة ظاهرة التهرب الضريبي

من سمى التهـرب المشـروع    ومنهم.واآلخر التهرب غير المشروع,  أولهما التهرب المشروع

وذلك بـأن يـأتي أو   ، تصرف الممول بما ال يخالف القانون" وهو , بالتجنب الضريبي القانوني

  .4"يمتنع عن التصرفات التي تلزمه بالضريبة 

                                                 
مكتبـة  : عمـان .1ط.اتجاهات االيرادات الضريبية في االردن والعوامل المؤثرة فيها: خيري مصطفى، كتانة 1

 .53ص.1998.الشباب ومطبعتها
مكتبـة  : عمـان .1ط.اتجاهات االيرادات الضريبية في االردن والعوامل المؤثرة فيها: خيري مصطفى، كتانة 2

 .53ص.1998.الشباب ومطبعتها
 .60ص.1987.الدار البيضاء.:المغرب.1ط.الضرائب في الدول العربية: صباح، نعوش 3
  .290ص.2003، دار الفكر العربي: القاهره.2ط، العامةالماليه : عبد الجليل، هويدي 4
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وكيف يمكن أن يكون مشروعاً؟ حيـث  ويثور التساؤل حول كيف يمكن أن يكون تهرب؟   

في اللغة مشتقة مـن الفعـل   ) التهرب(يشير إلى أن كلمة , )التهرب(ريف اللغوي لكلمة عن التإ

ويقـال  , وهروباً, هرباً, هرب: "ما يلي) هرب(وقد جاء في المعجم الوسيط تحت كلمة , )هرب(

و , أي أدخلها من بلد إلـى بلـد خفيـةً   , وهرَّب البضاعة الممنوعة, جعله يهرب: فالناً) هرَّب(

  .1"لممنوعة أو إخراجها من البالدأي من يجترم إدخال األشياء ا: المهرِّب

فإن التهرب الضريبي ال يمكن أن يكون مبنياً إال على القصد المادي والمعنـوي  ، وعليه   

حتـى وإن اسـتغل   ، ولذلك ال يمكن أن يكون مشروعاً,  في مخالفة األنظمة والقوانين الضريبية

الباحثة أن  ىوعليه فتر,  تصرفهالممول الضريبي الثغرات القانونية في القانون الضريبي ليبرر 

  .مصطلح التهّرب الضريبي هو األقرب للصواب من التجنب الضريبي

واختلفـت فـي   ، اتفقت فـي المضـمون  ، وقد تناول الباحثون عدة تعاريف للتهرب الضريبي  

تعمـد المكلـف التهـرب مـن أداء     : "ومن هذه التعاريف ما أورده خضور من أنـه ، الصياغة

  .2"ة عليه كلها أو بعضها بأية وسيلةالضرائب المستحق

أو ، النهج الذي يسلكه المكلف إزاء الضريبة من أجل التخلص منهـا كليـة  : "وعرفه سلّوم بأنه

وتصـرفات يقـوم بهـا    ، أعمال: وقد يسفر ذلك النهج عن، التخلص من جزء منها على األقل

اعات توصل المكلف إلـى  وامتن، كما قد يسفر عن مواقف سلبية، المكلف من أجل تحقيق غايته

  .3"نفس الغاية

دون نقـل عبئهـا إلـى    ، من أداء الضريبة أو جزئياً تخلص المكلف كلياً: "فه الخطيب بأنهوعرَّ

  .4"ويضيع عليها حقها، مما يؤثر في حصيلة الدولة من الضريبة، غيره

                                                 
  .980ص.1989, دار الدعوة:اسطنبول.2ط.الجزء الثاني, المعجم الوسيط: ابراهيم وآخرون, مصطفى 1
النمـوذج  (سياسة االعفاءات الضريبية والجمركيـة وآثارهـا االقتصـادية واالجتماعيـة    : رسالن، خضور 2

 .87ص .6.1996العدد.سوريا، يةمجلة بحوث اقتصادية وعرب.)السوري
 .42ص.1990.الدار الجامعية :بيروت.القانون المالي والضريبي.المالية العامة: حسين، سلوم 3
 .158-157ص /16.2000المجلد .العدد الثاني.دمشق .مجلة جامعة دمشق.التهرب الضريبي: خالد، الخطيب 4
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,  عليـه  عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضـريبة المترتبـة  "والخطيب بأنه ، وعّرفه شامية

  .1"أو غير مشروعة لإلفالت من دفع الضريبة، خالل استخدام وسائل مشروعةسواء من 

,  التهرب غير المشروع": بأنه، وأشار هويدى في تعريفه للتجنب الضريبي غير المشروع  

، عند حصر المادة الخاضعة للضريبة بإخفائها سواء,  ويسعى من خالله المكلف لمخالفة القانون

معتمداً على اإلهمال الـذي يتفشـى فـي     أو أن ال يقدم إقراراً ضريبياً، ء مستندات لديهأو إخفا

ويقدم فاتورة ، أو قد يقدِّر األموال بأقل من قيمتها عند دفع الرسوم الجمركية,  اإلدارة الضريبية

  .2"أو يغش في نوع السلعة,  مزورة

لة المكلف التخلص من الضريبة محاو :يتضح مما سبق أن التهرب الضريبي غير المشروع هو

  .دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخر، أو غير القانونية، المفروضة عليه بشتى الوسائل القانونية

  : الفرق بين التهرب الضريبي ونقل العبء الضريبي

وقبل التطرق إلى معرفة الفرق بين التهرب الضريبي ونقل العبء الضريبي ال بد أن نعرف 

، سواء كان شخصا أو المادة الخاضعة للضريبة، أي المال الذي تقتطع منه بأنهالوعاء الضريبي 

فقد تفرض الضريبة سنويا أو عنـد جنـي   .(ماال مع ضرورة توافر عنصر الزمن لهذا الوعاء 

  . 3حسب األنظمة المحددة) الخ .... المحصول 

 ءنقل عـب  ومصطلح، وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين مصطلح التهرب الضريبي

، الضـريبة  أن التهرب الضريبي يختلف عن نقل عبء )2001, الكفراوي(حيث يرى , الضريبة

بينمـا نقـل عـبء    ، التهرب الضريبي يحرم خزينة الدولة بشكل نهائي من هذا المـورد إذ إنَّ 

يتمكن دافع الضريبة من خاللها من نقل ما دفعه كله أو ، الضريبة هو عبارة عن عملية اقتصادية

                                                 
  .205ص.مرجع سبق ذكره.الماليه العامة: خالد، الخطيب و، أحمد زهير، شاميه 1
  .291ص.سبق ذكرهمرجع .المالية العامة: عبد الجليل ,هويدى 2
  والقانون منتدى الجزائرية للحقوق 3

http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=5512 
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بحيث يكون المكلف الفعلي الذي يتحمل الضريبة شخصا آخـر غيـر   ، عضه إلى شخص آخرب

  .1المكلف القانوني الذي دفعها

وينجم عـن  , جزئيأو بشكل ، ا بشكل كليّمإ,  وقد يتهرب المكلف من دفع دينه الضريبي  

علـى   وكـذلك ,  تظهر بصورة جلية على اإليرادات العامـة ، قتصادية سيئةهذا التهرب آثار ا

ذين ال يقبلون بالتهرب الضريبي كوسيلة غيـر  لأو ال، المكلفين الملتزمين بدفع ديونهم الضريبية

بينما غيـرهم يفلـت   ، فتجدهم يحملون ما عليهم من أعباء ضريبية,  مشروعة للتجنب الضريبي

ـ    وعندها, ويتخلص من التزاماته الضريبية اء يفقد مبدأ العدالة معنى تطبيقه عنـد توزيـع األعب

  .الضريبية

و محاوالت يقوم بهـا  أ ، و جهودأ، ية مساعأ :التهرب الضريبي هوونستخلص مما سبق إلى أن 

  .الضريبة المستحقة عليه بأداء، و جزء من التزاماته القانونيةأ، كل: المكلف للتخلص من

  حجم التهرب في فلسطين: الفرع الثاني

إلرادة  الرجـوع دون ، سـرائيلي ل اإلفلسطين بـاالحتال ارتبط فرض الضرائب وتحصيلها في 

متبعاً في تحصيلها ,  وبالقدر الذي يحدده، ما يشاء هايفرض من االحتالل فكان, الفلسطيني الشعب

لـو  وحتـى  , لسلطات التي تمكنهم من جبايتهـا  وتابعيه كافة ا، لجنوده معطياً,  مختلف الوسائل

  .2الظلمو، القهرأنواع  وكل، والعنف، تعرض الفلسطينيون للقهر

وكانت تعد بمثابة مقاومة , نلذا انتشرت حاالت التهرب الضريبي في أوساط المكلفين الفلسطينيي

ولكن المشكلة برزت عندما تولت السلطة الفلسطينية زمام األمـور  , اقتصادية للمحتل االسرائيلي

صبح مـن  أومع التعود من قبل المكلفين على التهرب الضريبي .ةفي بعض األراضي الفلسطيني

                                                 
  .407ص /244.2001العدد .مجلة االقتصاد االسالمي.التهرب الضريبي وآثاره: عوف محمود، الكفراوي 1
: مصـر .إنهاء المنازعة الضريبية الناشئة عن تطبيق قوانين الضريبة واالتفاقات الدوليـة : رمضان, صديق 2

 .3ص.2006.دار النهضة العربية
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لذا تعد نسب التهرب الضريبي في ,  ضمحالل الثقافة الضريبية لديهمالصعب إلزامهم به نظراً ال

  . األراضي الفلسطينية مرتفعة نسبياً

لـى  وال يمكن الوصول إ، ام عملية معقدةوإن قياس حجم ظاهرة التهرب من الضرائب بشكل ع

، اقتصـادياً : لخاصة بالـدول المسـتقرة  وحتى في االقتصاديات ا، رقم دقيق لحجم هذه الظاهرة

، حيث عدم االستقرار السياسـي ؟ مر في فلسطين فكيف األ, يكون في األمر صعوبة ، ياًوسياس

، وحداثة النظـام الضـريبي  ، اإلسرائيليوالتشابك االقتصادي الكبير مع االقتصاد ، واالقتصادي

ى ا أّدمّم، حتاللتجبى عن طريق اال كونها كانت، الضرائب والنظرة آنفة الذكر للفلسطينيين نحو

كل ذلك وغيره يجعل من قياس حجم ظاهرة ، وعدم االلتزام بها، إلى مقاومتها من قبل الكثيرين

إذا ما أردنـا الوصـول   ، به مستحيلةوش، التهرب من دفع ضريبة الدخل في فلسطين مهمة شاقة

  . لى نتائج دقيقةإ

أو حتى على مستوى ضريبة ، ن بشكل عاموبخصوص قياس حجم التهرب الضريبي في فلسطي

وبالتالي ظلـت  ، لم يتم حتى تاريخه إجراء دراسة علمية موثقة حول هذا الموضوع، الدخل فقط

% 70الى  1996حيث وصلت نسبة تحصيل الضريبة عام ، المسألة خاضعة للتقديرات المختلفة

  . 1من الحجم الكلي للضرائب

ستقرار الوضع االقتصادي وهذا نتيجة ا، ثروأك% 80 إلىوقد تكون هذه النسبة ارتفعت لتصل  

ومن ضمنها الضـرائب   اإليراداتن حصيلة حيث إ. 1996الفترة التي تلت عام  في فلسطين في

ومـا  ، ة الثانيـة نتفاضبه األراضي الفلسطينية نتيجة اال قد تأثرت بالوضع السياسي الذي مرت

وبلغت التقديرات المختلفة للتهرب ، لضريبيةخفاض في قيمة التحصيالت انترتب على ذلك من ا

  :الضريبي كما يلي

حجم التهرب الضـريبي بــ    يقدر عاطف عالونة وكيل وزارة المالية الفلسطينية سابقاً .1

فإنـه يـرى بـأن    ، وأما عن التهرب من ضريبة الدخل بشكل خاص، بشكل عام% 35
                                                 

مركز البحوث والدراسات .رام اهللا.تقييم أولي.السياسة الضريبية الفلسطينية، عودة: عاطف جبريل، عالونة 1

 .31ص.1997.الفلسطينية
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م التهرب من ضريبة ويرى أن ارتفاع حج، % 50التهرب من هذه الضريبة ال يقل عن 

ألن معظم المتهربين إما مـن  ، الدخل في فلسطين سبب صعوبة ضبط الوعاء الضريبي

 .1أو من الذين يعملون في القطاع الخاص، أصحاب المهن الحرة

 أنويقدر الدكتور نبهان عثمان المستشار االقتصادي لوزير المالية الفلسـطيني األسـبق    .2

 .2%60سطين بحوالي حجم التهرب من ضريبة الدخل في فل

د جهاد الزماري مدير ضريبة الدخل في فلسطين فإنه يقدر حجم التهـرب مـن   السيأما  .3

 .3%30ضريبة الدخل في فلسطين  بما ال يزيد عن 

بينما يقـدر  ، 4%30يوسف عبد الحق أن نسبة التهرب الضريبي الكلي بحوالي .وُيقدر د .4

، %60خل وحـدها بـأكثر مـن    خر نسبة التهرب الضريبي من ضريبة الدالبعض اآل

قتصـاد  أو ما يطلق عليـه باال ، قتصاد غير الرسميخاصة إذا أخذنا بعين االعتبار االو

والـذي ال  ، قتصادي غير المسجل في الدوائر الرسميةوالمتمثل في النشاط اال، الرمادي

 .5من الناتج القومي% 30يقل عن 

, ضريبة الـدخل فـي نـابلس    دائرة, حصائيات حديثة صادرة عن وزارة الماليةوفي إ .5

أشارت اإلحصاءات إلى أن عدد الملفات الفعلية في دوائر ضريبة الدخل فـي محافظـة   

ملف بنسبة مئوية بلغـت  ) 2500(تم انجاز , ملفاً) 6500(بلغت , 2008نابلس في العام 

 .6ال يلتزمون بالضريبة المستحقة عليهم%) 62(وهذه النسبة توضح أن هناك , )38(

                                                 
 .27/4/2004.رام اهللا.صحيفة األيام.تحقيق صحفي في صحيفة األيام: عاطف جبريل، عالونة 1
 .27/4/2004.رام اهللا.صحيفة األيام.تحقيق صحفي في صحيفة األيام :نبهان ، عثمان2
 .27/4/2004.رام اهللا.صحيفة األيام.تحقيق صحفي في صحيفة األيام: جهاد، الزماري 3
 .31ص.سبق ذكرهمرجع .ريبية الفلسطينيةالسياسة الض: عودة، وجبريل، عاطف، عالونة 4
جامعـة النجـاح   .)غيـر منشـورة  ( محاضـرات فـي النظـام الضـريبي الفلسـطيني     : يوسف، عبد الحق 5

 .1998.نابلس.فلسطين.الوطنية
  .2008.نابلس.دائرة ضريبة الدخل.وزارة المالية: هشام، التايه 6
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وغير الرسمية حول نسب التهرب من ضريبة الـدخل فـي   ، من تفاوت اآلراء الرسميةوبالرغم 

يـأتي  ، وأن مرده عوامل كثيرة، يمكن االستنتاج أن هذا التهرب أنه ذو حجم كبير جداً، فلسطين

  .واالقتصادي الذي تعيشه األراضي الفلسطينية، في مقدمتها عدم االستقرار السياسي

ع الضريبي الفلسطيني لم يحدد في قانون ضريبة الـدخل  تعريفـاً   مشرِّفإن ال، وفي رأي الباحثة

وذلـك التسـاع   ، بتعديد صوره وإنما اكتفى، للتهرب الضريبي على الرغم من انتشاره وشيوعه

األمر الذي يصعب  ، وتجددها باستمرار، وطرق التهرب التي يستخدمها المكلفين، وتعدد أساليب

  . معه حصرها في تعريف بحد عينه

  مراحل التهرب الضريبي: الفرع الثالث

  :حدى المرحلتين التاليتينلمكلف الى التهرب من الضريبة في إويلجأ ا

  ).قبل تحقق الضريبة(مرحلة تحديد وعاء الضريبة وربطها : أوالً •

  ).بعد تحقق الضريبة(وتحصيلها بعد ربطها ، مرحلة تسديد الضريبة: ثانياً •

   :وربطها مرحلة تحديد وعاء الضريبة -1

أو أن تقـدر  ، ظناً في أن تهمله اإلدارة الضريبية، قرار الضريبيقد يمتنع المكلف عن تقديم اإل

طيني جريمة االمتناع وقد عّد المشرع الضريبي الفلس.عليه الضريبة بأقل مما يجب أن يجبى منه

ن الفلسـطيني  حيث يعاقب القانو، قرار الضريبي في الموعد المحدد جريمة مستقلةعن تقديم اإل

أو التـي سـيجري   ، من الضـريبة المسـتحقة  % 1بغرامة مقدارها، المكلف على هذه الجريمة

كما يجـوز للمـأمور التقـدير    ، من القانون) 40/2(حسب المادة ، ولمدة ثالثة شهور، تقديرها

  .1قرار في الموعد المحددديم اإلفي حالة عدم تق، الجزافي على دخل هذا المكلف

                                                 
رسـالة  (.شروع قانون ضـريبة الـدخل الفلسـطيني   العدالة الضريبية في م: عبد الرحمن قاسم إبراهيم، دقة 1

  .40ص.2003.فلسطين.نابلس.جامعة النجاح الوطنية.)ماجستير غير منشورة
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جرامي في مرحلة تحديد وعـاء الضـريبة   كلف إلى صور مختلفة من السلوك اإللمكما قد يلجأ ا

، أو أن يعطـي بيانـات  ، راً غير صـريح كأن يقدم إقرا، بقصد التهرب من الضريبة، وربطها

وبالتالي تطبق عليه أحكـام  ، وغير ذلك من هذه األمور، أو أن يقوم بالتزوير، ومعلومات كاذبة

  . التي حددت هذه السلوكيات غير المشروعةمن القانون و) 41(المادة 

أما بخصوص التهرب الضريبي فـي مرحلـة تسـديد    : مرحلة تسديد الضريبة وتحصيلها -2

فقد عّد المشرع الفلسطيني المكلف الذي يمتنع عن دفع الضريبة المسـتحقة  ، الضريبة وتحصيلها

ن جريمـة التهـرب الضـريبي    أحكام القانون مخالفة مستقلة ع عليه في الموعد المحدد مخالفاً

حيث يعاقب على عدم دفعه الضريبة في الموعـد  ، من القانون) 41(المنصوص عليها في المادة 

، ويتم ذلك بعد استنفاذ اإلجراءات القانونية، إليها من مقدار الضريبة شهرياً% 2المحدد بإضافة 

  .1يوما) 30(أو بالبريد المسجل ، يوما) 15(من خالل تبليغه بالذات 

فإن المكلف وقتها يعد متهربـا  ، ن هناك أربعة شروط في حال توفر أحدهاإ: وهكذا يمكن القول

  :وهي، من الضريبة

  .محاولة التهرب من تحديد الوعاء الضريبي: أوالً

  .عدم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد: ثانياً

  .2008المعدل عام مخالفة قواعد وأحكام قانون ضريبة الدخل الفلسطيني : ثالثاً

استخدام إحدى الطرق االحتيالية المنصوص عليها في قانون ضريبة الـدخل الفلسـطيني   : رابعاً

  .2008المعدل عام 

                                                 
  .مرجع سبق ذكره: عبد الرحمن قاسم إبراهيم، دقة 1
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  :الفرع الرابع أشكال التهرب الضريبي

أو بشكل ، يمكن أن يحدث التهرب من ضريبة الدخل بشكل عام عن طريق إخفاء النشاط بالكامل

، األساليب التالية المستخدمة فـي عمليـة التهـرب    إلى، ومبيضين، اروقد أشار أبو نص، جزئي

  :1وهي

  .إخفاء مصدر الدخل وعدم اإلقرار به - 

 .تخفيض اإليراد الحقيقي لمصدر الدخل - 

 .2تضخيم المصاريف - 

، وعليه فإن المكلف الذي ينوي التهرب سوف يعمد إلى محاولـة التالعـب بالبيانـات المقدمـة    

وذلك بغض النظر ، عن أعين اإلدارة الضريبية خفائها نهائياًأو إ، اعمة لهافاتر المحاسبية الدوالد

، أو صـناعياً ، أو تجارياً، خدماتياً سواء أكان نشاطاً، عن نوع النشاط الذي يمارسه هذا المكلف

وتعتمد درجة التهرب على قدرة المكلف المتهرب على إخفاء كل أو جزء من مصـادر دخلـه   

  :ومن هذه األساليب ما يلي، جزء منها أو ، الخاضعة للضريبة

حيث يتم التالعـب بعـدم إثبـات    ، والسجالت، التالعب في الدفاترو، والتزوير، الغش .1

 :منها، ثباتها بشكل غير صحيح بعدة طرقأو إ، العمليات المحاسبية في الدفاتر أصال

  . عدم إثبات جزء من المبيعات في الدفاتر  . أ

 . لب بهاتضخيم المصاريف اإلنتاجية المطا  . ب

 . احتساب قيمة المشتريات أكثر من مرة  . ت

                                                 
ــار 1 ــو نص ــة، أب ــد وعقل ــين, محم ــبابه و  : مبيض ــي االردن أس ــدخل ف ــريبة ال ــن ض ــرب م الته

  .12ص  /2000، )1(العدد.عمان.المنارة.أشكاله
  .37ص.سبق ذكرهمرجع : محمد وعقلة مبيضين، أبو نصار 2
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ن الوقت المخصص لعمليـة تـدقيق   حيث إ، وتكون الفرصة سانحة للمكلف للتالعب بالحسابات

 :أغلب المكلفين يقومون بإعداد نسختين مـن الحسـابات   نَّإذ إ، الحسابات غير كاف للتأكد منها

  .1واألخرى لغايات الفحص الضريبي، أحداهما حقيقة

أو خاضعة لنسبة ، لتنازل عن مصدر الدخل بشكل صوري إلى جهة معفاة من الضريبةا .2

 .تزام بهايل العبء الضريبي الواجب عليه االللالستفادة من الميزة في تقل، ضريبة أقل

حيث يحاول المكلف وبشكل خـاص فـي حـاالت    ، زيادة التكاليف التشغيلية واإلنتاجية .3

لتقليـل كلفـة   ، أجور نقـل و، من شحن، لتي يتحملهااالستيراد زيادة قيمة المصاريف ا

 .االستيراد التي يتم محاسبته عنها

، حيث يقوم المكلف باالستيراد باسم غيره من التجـار ، االستيراد أو التصدير باسم الغير .4

 .2أو نسبة محددة باسم أحد أقربائه دون علمهم، مقابل فائدة

  :تمععلى المج التهرب الضريبي آثار: الفرع الخامس

وتـؤثر علـى   ، التي هي أحد مكونات السياسة المالية تؤدي وظيفة أساسيةإن السياسة الضريبية 

، واالجتمـاعي ، االقتصـادي :  يمكن فصل الضريبة عـن النظـام  لذا ال,  كافة جوانب المجتمع

  . إذ يشكلون بناءاً متكامالً يشد بعضه بعضاً, والسياسي

وتتجسد أهدافها في كونها أداة فعالة فـي تحقيـق   ، متعددة اًوغنّي عن البيان فإن للضريبة أبعاد

  . إضافة إلى دورها التقليدي في تمويل الموازنة العامة للدولة، واالستقرار االقتصاديين، النمو

يتطلب ، بمعدالت مرتفعة، جتماعيةواال، إنَّ تحقيق التنمية االقتصادية: يمكن القول ,لكل ما سبق

, لـة وفق السياسة العامـة للدو ، زناوالتو، يخلق جواً من االستقرارو، وجود نظام ضريبي فعال

  .3جتماعية التي تتبناهاواال، ووفق الفلسفة االقتصادية

                                                 
  .38ص.سبق ذكرهمرجع : محمد وعقلة مبيضين، أبو نصار 1
  .40ص.سبق ذكرهمرجع : محمد وعقلة مبيضين، أبو نصار 2
 رسالة (.السياسة الضريبية الفلسطينية ودورها  في تنمية اإلقتصاد الفلسطيني: دالل عيسى موسى, مسيمي 3

  .7ص .2006.فلسطين.نابلس.جامعة النجاح الوطنية .)ماجستير غير منشورة
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، جتماعيـة واال، ر التهرب الضريبي على الجوانب االقتصـادية وفيما يلي ستستعرض الباحثة أث

  : والسياسية

  : قتصاديأثر التهرب على الجانب اال -أ

ات فقص النوتبعاً لذلك تتقل، كونه يقلِّص اإليرادات العامة، تحدياً الضريبيتهرب لايشكل  .1

، العامة ينةضرار بالخزإلوا، يةدتصاقاألحوال اال وءفي مجمله إلى سي ديؤهذا و، ةالعام

وعدم تحقيـق أهـدافها   ، ويعيقها في تنفيذ سياستها المالية,  داء الدولةأ على ينعكسمما 

بسبب فقدان الخزينة العامة للموارد التي كان يجـب  ، رسمت لهاالتنموية التي تكون قد 

 . الحصول عليها

 بعضيمكّن بحيث ، النظام الضريبي غياب عدالةتؤدي إلى  يب الضريبالتهرُّ رةهظاإن  .2

 فـون لتـه مك أتحـت وط  حجانب اآلخر يـرز لوفي ا، الضريبي العبءين بتجنب فالمكل

 .1روة في المجتمعوينتج عن ذلك عدم توزيع عادل للث، آخرون

إن هذا التهـرب يـؤدي إلـى    و، المنافسة بين المشروعاتب الضريبي على يؤثر التهرُّ .3

القـدرة التنافسـية أكبـر بالنسـبة      نَّحيث إ، اإلخالل بشروط المنافسة بين المشروعات

إذ يمكنها تخفيض أسعارها بمقدار مـا  ، للمشروعات األكثر قدرة على التهرب الضريبي

وهذا األمر يعطيها ميزة تستطيع معها أن تسيطر علـى  ، به من ضرائباستطاعت تهري

وأن تستمر على حساب المشروعات األخرى التي ال تسـتطيع مجاراتهـا فـي    ، السوق

 .2وال ترتضي القيام بالتهرب، أو التي تمتثل للقوانين، التهرب

  

 
                                                 

  .253ص.1998.دار البيارق للطباعة والنشر : عمان.2ط.الزكاة والضريبة.االقتصاد اإلسالمي: غازي، عناية 1
مـن   أثر تفعيل عملية التقدير الذاتي ومسؤولية المدقق في تعزيز ثقة المكلفين والحـد : ريم غسان, زيتون 2

جامعــة .)رســالة ماجســتير غيــر منشــورة    (.ظــاهرة التهــرب الضــريبي فــي األردن   

  .36ص.2003.األردن.اربد.اليرموك
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 :والسياسي، ب الضريبي على الجانبين االجتماعيأثر التهرُّ -ب 

وهـو مـا   ، واليأس من العدالة، ار التهرب الضريبي انهيار التضامن االجتماعيمن آث .1

ب الضـريبي إلـى آثـار    كما يؤدي التهرُّ, يؤدي في النهاية إلى خلخلة النظام السياسي

حيث يقـدم  ، وغير المتهربين، تطال أغلب أفراد المجتمع المتهربين، واجتماعية، نفسية

ويؤدي بالتـالي إلـى   ، مما يشعر غير المتهربين بالغبن ،للسلوك سيئاً ب نموذجاًالمتهرِّ

، ل من الثقة بالـدوائر الضـريبية  يقلِّو، والمساواة بين المكلفين، اإلخالل بقواعد العدالة

 .بينويزيد أعداد المكلفين المتهرِّ

عور بعـدم  شوال، قاليؤدي إلى انهيار األخ، ياًأو جزئ، اًب من دفع الضريبة كليالتهرُّإن  .2

ـ المل يـة اهيدفع فـي الن  مما، اء الواجبدوعدم أ، ة المحاباةدوزيا، الرضا ن بـدفع  يزمت

وغياب الشدة فـي  ، في ظل المحاباة ب منهاهرُّتوال، ب منهار بالتهرُّيكتفالضرائب إلى ال

 .1تطبيق القانون

، كـالتعليم ، نفاق على الخـدمات المفيـدة  ب الضريبي على انخفاض اإلكما يؤثر التهرُّ .3

وغيرها من الخدمات التي تعود بـالنفع علـى أصـحاب الـدخول     ، ألمنوا، والصحة

بالد التنموية في اإليرادات الضريبية تساعد الدولة في سد احتياجات ال نَّإذ إ,  المنخفضة

، جتماعيـة واال، حداث المزيد من التنمية االقتصـادية من أجل إ، قتصادكافة مجاالت اال

 .2والبشرية

 .نسانية على الدولةواإل، تماعيةزيادة عبء المساعدات االج .4

، والمال الخـاص ، وتجرأ المحتاجين على المال العام، الفقر الذي ينجم عنه ثقافة األنانية .5

األمر الذي قد ينتهي في نهاية المطاف بانعدام االستقرار السياسي في ، وارتكاب الجريمة

 .البلد

                                                 
  .228ص.سبق ذكرهمرجع : عبد الجليل، هويدي 1
 .54، 53، 20-19ص.سبق ذكرهمرجع : عبد الرحمن قاسم إبراهيم، دقة 2
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  :ب الضريبيالفرع السادس أسباب التهرُّ

وما ينتج عنها من آثار سلبية على حصيلة ، ب من الضريبةكلة التهرُّعند البحث عن مش  

البـد مـن معرفـة    ، بما يحقق مبدأ العدالة بين المكلفين، وعلى توزيع العبء المالي، الضرائب

األمر الذي ، كي تتم معالجتها من خالل معرفة هذه األسباب، األسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة

  . 1لعالج السليم من خالل وضع الحلول المناسبة لهايؤدي في النهاية إلى ا

  :أسباب التهرب الضريبي 

صول على أكبر نفع ممكـن مـن   كل للحالحيث يسعى : عدم الرغبة في دفع الضرائب .1

، بل يرغب االحتفاظ بها السـتثمارها ، وهو ال يرغب أن تذهب منه هذه األموال، أمواله

ويـنقص بالتـالي مـن    ، من هذا االستثماروخصم الضريبة منه سيقلل ، وزيادة أرباحه

  .أرباحه

عدم تـوفر   نَّحيث إ: قلة الوعي الكافي لدى الكثير من المكلفين بأهمية دفع الضرائب .2

ألموال التي تجبى مـنهم يـتم   وعدم اقتناعهم أن ا، بعض المكلفينالثقافة الضريبية لدى 

، يجة تدني المستوى الخُلقيويأتي ذلك نت، وانعدام روح التضامن. إنفاقها لصالح المجتمع

وهذا الشعور ال يمكن فرضه على .وضآلة شعور األفراد بواجباتهم إزاء الدولة والجماعة

والحكم على المستوى الخلقي في ، ويتطور من جيل آلخر، وإنما يأتي مع الزمن، األفراد

كمه على أي بلد من البلدان يكون من خالل درجة التسامح التي يبديها الرأي العام في ح

وال سيما عندما يفاخرون ببراعتهم فـي تـدبير أمـورهم    ، المتهربين من دفع الضريبة

 .2الضريبية

                                                 
المطبعـة الكماليـة   .دراسة مقارنـة تطبيقيـة  .العامة اقتصاديات المالية: عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد المجيد 1

  .303ص.1990
 .305ص.سبق ذكرهمرجع : عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد المجيد 2
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مما يؤدي إلى اشـتداد وطأتهـا علـى    : المغاالة في أسعار الضرائب في بعض األحيان .3

، ب من دفع الضـريبة منهم إلى التهرُّ اًويدفع كثير، ويشعرهم بعبء الضريبة، المكلفين

 .1قتصادية الصعبةالظروف االخاصة في ظل 

العديد من المكلفين وخاصـة فـي الـبالد الناميـة      نَّإذ إ: الفساد اإلداري والمحسوبية .4

، يشعرون أن النفقات التي تنفقها الدولة تذهب في غيـر األغـراض المخصصـة لهـا    

وكثير من الموظفين يسيئون استخدام ، ويصاحب ذلك اإلسراف والتبذير في هذه األموال

لدى المكلفين بأن التزامهم بالضريبة  اًد شعوروهذا يولِّ، النفقات لمصالحهم الشخصيةهذه 

ه سينفق حسب األهواء الشخصية لكبـار المتنفـذين فـي    نَّبل إ، لن يكون للصالح العام

 .لذلك يحاولون التهرب من دفع الضرائب، الدولة

مر الذي قـد يسـبب   األ: عدم كفاية العقوبات المفروضة على جرائم التهرب الضريبي .5

يتهرب المكلفون من ، هذه النصوص العقابية غير رادعةفعندما تكون , التهرب الضريبي

الضريبة مع تحملهم هذه العقوبات التي تقل تبعاتها عن العقوبات الناجمة عن عبء دفع 

 .2الضريبة

تفـاوت   نَّحيـث إ : سوء توزيع العبء الضريبي بين مختلف القطاعـات االقتصـادية   .6

قتصـادية مـن   وازدواجيتها في بعض القطاعات اال ,الت الضريبة بين قطاع وآخرمعد

ب الكفيلة بإزالة األمر الذي ُيشعر المكلفين بالظلم فيلجأون إلى وسائل التهرُّ، دون غيرها

 .هذا الظلم عنهم

ويتمثل ذلك في عدم قدرة أجهزة التدقيق والرقابة فـي  : ضعف كفاءة اإلدارة الضريبية .7

حيث يمكن أن يحـدث  ,  الضريبية على ضبط عمليات التهرب الضريبي ومنعهاإلدارة 

أو عدم تمتعهم ، أهمها قلة عدد الموظفين الذي لهم دراية في هذا العمل: ذلك لعدة أسباب

وال شك أن مثل هـذا الوضـع   ، أو عدم إخضاعهم لرقابة فاعلة، بالكفاءة العملية والفنية

مما يـدفعهم إلـى   ، بط المتهربين متلبسين بجرائمهماإلداري المترهل ال يساعد على  ض

 .التمادي في تجاوزاتهم

                                                 
جامعـة  .)رسالة ماجستير غير منشـورة  (.التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: صالح محمد توفيق, قاسم 1

 .84ص.2003.فلسطين.نابلس.النجاح الوطنية
  .292-291ص.سبق ذكرهمرجع : الجليلعبد ، هويدي 2
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، واجتماعيـة ، اقتصادية: وتدخل لميادين، تتعدى الضريبة الدور المالي: أسباب سياسية .8

ويـزداد ذلـك إذا صـاحبه    ، مما يعطي للبعض المبرر لمحاولة التهرب منها، وسياسية

ه إلى حد بعيد إلى القناعة التـي تتكـون لـدى    ردُّوهذا م, انعدام الثقة بالسلطة أو الحكم

ف الـذي ال  والمكلَّ، واألجهزة القائمة على شؤون اإلنفاق، األفراد بضعف كفاءة الحكام

وفي ، فإنه يجد تبريراً للتهرب إزاء نفسه على األقل، وتلك األجهزة، يثق بهؤالء الحكام

ب إن التهـرُّ , نسـاني التهرُّب عمل إ لماذا ال أشعر أن": ذلك يقول أحد الكتاب اللبنانيين

أمـا إذا   1"ب نكاية بهذه الحكومـات وإنني أشعر بشهوة إلى التهرُّ، فضيلة وطنية إنسانية

فيخفض ذلك من احتمال ، ومعاونيهم وبجدوى إنفاق األموال العامة، ف بالحكاموثق المكلَّ

 . ب من الضريبةالتهرُّ

بدفع الضريبة لخالفهم السياسي مع نظام  ال يقومونفين قد فإن بعض المكلَّ، وفي هذا السياق

ظنـاً  , حيث ال يقوم العديد من رجال المعارضة بدفع الضريبة المستحقة عليهم, الحكم السائد

 .منهم بأنهم يمولون نظام الحكم الذي يختلفون معه في الفكر والتوجه السياسي

أثيراً سـلبياً علـى ظـاهرة    تؤثر الظروف االقتصادية غير المالئمة ت: أسباب اقتصادية .9

لتصل أدنـى مسـتوياتها فـي أوقـات     ، ومن المالحظ أن نسبة التهرب  تقل، بالتهرُّ

لتصـل أعلـى   ، وتنتشـر ، فإنها تكثر، والعكس صحيح، والرخاء االقتصادي، االزدهار

 .2واألزمات االقتصادية، معدالتها في أوقات الكساد

  :هما، ور في نقطتينقتصادية تتمحو ترى الباحثة أن األسباب اال

 نَّإذ إ، وأثر ذلك علـى أداء الضـريبة  ، ف االقتصاديةز على ظروف المكلَّاألولى تركِّ  . أ

أما في حالـة وجـود   ، لتزام بالضريبةتصادي الجيد للمكلف يشجعه على االالوضع االق

  .ب الضريبيفإن ذلك قد يدفعه إلى اللجوء للتهرُّ، أو تدني في مستوى األرباح، خسارة

                                                 
 .201ص.سبق ذكرهمرجع  : عبد الجليل، هويدي 1
  .156-154ص.مرجع سبق ذكره: حسين، سلوم 2
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حيـث  ، االقتصادية التي تحيط بالمكلفأو الظروف ، نية تتناول دور األحوالالثا .1

تساعد الظروف االقتصادية السائدة في البلد في توفير جو مـن الـوفرة لـدى    

على عكس الكسـاد االقتصـادي   ، بيلتزام الضريمما يحفزهم على اال، المكلفين

 .برر لبعض المكلفين القيام بعمليات تهرب ضريبيالذي قد ي

. 1و يمكن تلخيصها بالتعقيدات التي تمتاز بها بعض األنظمة الضريبية: األسباب التقنية .10

أو عدم مرونة النظام الضريبي المتبـع  ، عدم وضوح اإلجراءات الواجب تطبيقها نَّإذ إ

 .يزيد من احتماالت التهرب الضريبي

، عف بنيتهوض، وتتركز هذه األسباب في قصور التشريع الضريبي: األسباب تشريعية .11

، مما يثير المشـاكل لـإلدارة الضـريبية   ، باإلضافة إلى وجود بعض الثغرات القانونية

وتعقيد القوانين ، ونتيجة لحداثة كثير من أنواع الضرائب، ويزيد من احتماالت التهرب

والتـي تهـدف    -سواء عند تقدير وعاء الضريبة أو عند حساب قيمتها –التي تنظمها 

فهذه القواعد ، كبر قدر ممكن من العدالة في توزيع األعباء الضريبيةغالباً إلى تحقيق أ

قد تثير الكثير من المشكالت الفنية التي يصعب على غالبية المكلفين التوصل إلى حلول 

 .2وبالتالي تزيد من احتماالت التهرب من الضريبة، لها

، أو الملـك ، حاكمالضرائب كانت قديماً تحصل لحساب ال نَّحيث إ: األسباب التاريخية .12

فراد بأن الضـرائب ال تفـرض   األد شعوراً لدى وذلك يولِّ، وتختلط مع أمواله الخاصة

وكانوا يعتبرونها مظهراً ، بل من أجل صالح الحاكم، عليهم بهدف تحقيق الصالح العام

وهذا السبب قد نجد أثـره اآلن لـدى   . من مظاهر الظلم واالستبداد الذي يجب مقاومته

 .3خاصة إذا كان هناك فساد مالي من قبل السلطة الحاكمة، ينبعض المكلف

                                                 
  .81-77ص.2006.دار البيارق للطباعة والنشر: عمان.3ط.المالية والتشريع الضريبي: فوزت، فرحات 1
  .115ص.1977.ية للطباعة والنشردار النهضة العرب: بيروت.المالية العامة: يونس، البطريق 2
  .86ص .مرجع سبق ذكره.التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين: صالح محمد توفيق، قاسم 3
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 نَّإ: حيث يمكن القول، وتجربته مع االحتالل اإلسرائيلي، هذا األمر في الواقع الفلسطينيويظهر 

عاماً كّرس ثقافة التهرب الضريبي لـدى  ) 60( حوالياالحتالل اإلسرائيلي على مدى ما يقارب 

  . من المقاومة على مدار تاريخ القضية الفلسطينية كنوع، المكلفين الفلسطينيين

وغيرها من األسباب األخرى قد تتخذ كحجـج ومبـررات   ، إن مثل هذه األسباب التي تم ذكرها

وال بد مـن أن تقـوم   ، ب من دفعها لدى المكلفينللتخلص من عبء الضريبة عن طريق التهرُّ

ومحاولة معالجتها لمكافحة هـذه  ، لضريبيالدول بالبحث عن األسباب التي تكون لديها للتهرب ا

  .لما للضرائب من أهمية بالغة في اقتصاد وطني مستقر ومزدهر، الظاهرة

الرابع الذي يمكن ذكره باعتباره  ينطالقاً من السبب الرئيسب اويعالج البحث الحالي مسألة التهرُّ

، ق تعميق االنتمـاء عن طري، ورئيسية على طريق محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، خطوة مهمة

، وتحصيل المستحقات الضريبية العادلـة ، وااللتزام بقواعد مهنية سليمة لتحديد الوعاء الضريبي

ب الضريبي يمكن دمجها في النقاط الرئيسية األربعة فإن النقاط السابقة للتهرُّ، وفي رأي الباحثة

  :التالية

  .تعارض المصالح بين المكلف والدولة -1

 .ق الواضح والسليم للنصوص الضريبيةعدم الفهم والتطبي -2

والتنميـة  ، دورها االيجـابي فـي االسـتقرار   وعدم القدرة على الربط بين الضريبة  -3

 . واالجتماعية في الدولة، االقتصادية

  .ضعف الخبرة والتأهيل لدى موظفي مصلحة الضرائب -4

منـه قـدر    لكي تتم محاربتـه والحـد  ، إن التهرب من ضريبة الدخل يحتاج إلى أكثر من جهة

وما تتضمنه من عقوبات على مرتكبي جـرائم  ، فباإلضافة إلى التشريعات الضريبية، المستطاع

ومـا  ، هذه الدوائر وموظفوا، هناك الدوائر الضريبية في المحافظات المختلفة، ب الضريبيالتهرُّ

نصـل   لكي، يقع على عاتقهم من وجوب مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي البد من الحد منها

  .إلى التزام ضريبي معقول من قبل المكلفين
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  الفحص الضريبي: الفصل الثاني

  ماهية الفحص الضريبي: المطلب األول

  )الفحص الضريبي (ماهية الفحص ألغراض خاصة : الفرع األول •

  .غايات الفحص الضريبي: الفرع الثاني •

  .العوامل المؤثرة في الفحص الضريبي: الثالثالفرع  •

  ي معايير الفحص الضريبيالمطلب الثان

 .المعايير العامة: الفرع األول •

  .معايير العمل الميداني : الفرع الثاني •

 .معايير إعداد التقرير النهائي لعملية الفحص الضريبي: الفرع الثالث •

، أوجه الشبه واالختالف بين كل من قانون ضريبة الـدخل الفلسـطيني  : ع الرابعالفر •

  .ومعايير التدقيق الدولية، الفلسطيني وقانون مزاولة مهنة التدقيق
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  :تمهيد

  : )الفحص الضريبي(حول الفحص ألغراض خاصة  

وأن التـدقيق  . 1هو أحد مجاالت التدقيق ألغـراض خاصـة  استناداً إلى كون الفحص الضريبي 

ألغراض خاصة هو أحد مجاالت عملية التدقيق المحاسبي؛ بالتالي يمكن تطبيق معايير التـدقيق  

: ة بأنهخاص ألغراض التدقيق تعريفيمكن وبناًء عليه . ة على عمليات الفحص الضريبيالدولي

ومستنداتها ليس فقـط للعـام    ، وعملياتها، لجزء من حسابات الشركة عبارة عن الفحص الدقيق"

حقيقة المركـز   :مثل، حقائق معينة إلىبهدف الوصول ، سنوات سابقةأو ، بل عن سنة، الحالي

  .2"على قائمة المركز المالي أو مستقبالً، العوامل التي تؤثر حالياً بعض ومعرفة، المالي

  :وتشتمل أهداف التدقيق ألغراض خاصة ما يلي

  .اكتشاف األخطاء والغش والتالعب .1

  .صحة اإلقرار الضريبي المقدم من الممول تحديد الوعاء الضريبي في حالة الشك في .2

  .اإلدارة بعض أعضاء أداءالكشف عن سوء  .3

  .مجلس اإلدارة أعضاء التأكد من عدم وجود سوء تصرف من بعض .4

  .استثمار أمواله تلبية رغبة المستثمر في تحديد كيفية .5

  .ممنوح الزيادة في قرض أو، الرغبة في منح قرض .6

  .تنظيم الشركة إعادةالرغبة في  .7

  .الحريق أو، السرقة الرغبة في تقدير بعض الخسائر الناتجة عن .8
                                                 

ــانونيين 1 ــبين الق ــي للمحاس ــع العرب ــدولي  : المجم ــاج ال ــة بموجــب المنه ــدقيق المتقدم ــاهيم الت مف

  .295ص.2001.عمان.UNCTAD.لألونكتاد
 .2ص.2008.)غير منشورة(في جامعة البعث الضريبيةمقرر المحاسبة : عبد القادر، مندو 2
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  .1لشركاتدمج ا ألغراض .9

ونتيجة لذلك يمكن تطبيق معايير ، يعدُّ تدقيقاً ألغراض خاصة لفحص الضريبيوبالتالي فإن ا

  .التدقيق الدولية على الفحص الضريبي

البدء كون الفحص الضريبي جزءاً من التدقيق ألغراض خاصة فيمكن  نقطةوبالرجوع إلى 

رارات الضـريبية تنفيـذاً ألحكـام    ق الفاحص من صحة ما أدرج باإلقتحقُّ: تعريفه على أنه

أو اإلعفـاءات  ,  سواء فيما يتعلق بالدخول الخاضعة للضريبة، واللوائح الضريبية، القوانين

تطبيق معايير التـدقيق الدوليـة    أنه يمكن ) 120(وتشير الوثيقة الدولية للتدقيق رقم . 2منها

تكييفها  بعدوذلك  ,للعمالء نقوالمدققدمها ي متى كان ذلك مالئماً على الخدمات األخرى التي

  .3"العالقة األخرى ذاتو، الخاصة والخدمات، عند تدقيق المعلومات، حسب الضرورة

صـحة اإلقـرار    تحديد الوعاء الضريبي في حالة الشـك فـي  ويشتمل الفحص الضريبي على 

ويهـدف الفحـص   ، وهي وظيفة الفـاحص الضـريبي  ، أو المكّلف لالضريبي المقدم من الممّو

  :ضريبي إلى ما يليال

  .والمستندات التأكد من سالمة الدفاتر .1

  .والمصروفات من سالمة معالجة اإليرادات التأكد .2

  .تحديد الوعاء الضريبي من مبلغ الربح الذي هو أساس التأكد .3

                                                 
موقع المحاسبين .مقومات نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدام العينة: يوحنا نصحي، عطية 1

 http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?p=36034.2009/6/30.العرب
دار :  القـاهرة .المتطلبات القانونيـة أسس القياس والفحص الضريبي والمراجعة و: أمين السيد أحمد، لطفي 2

 .348ص .1997.النهضة العربية
  .2008.منشور الموقع: عمان.معايير التدقيق ومعايير التدقيق الدولية: طالل، أبو غزالة 3

 .http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=1484  



 45

وبـين مصـلحة   ) العميـل (والضريبة المفروضة عليه بين الممـول   ويكون تحديد هذا الوعاء

حيث يمكن أن ، جع الحسابات الخارجي دور الحكم بين هذين الخصمينوقد يلعب مرا، الضرائب

  .1ُيطلب منه الفحص لغرض تحديد الوعاء الضريبي

 :)ألغراض خاصة(تحديد الوعاء الضريبي  الفحص لغرض خطوات

 :من، الغرضن بحيث يتم تحديد كل م، كتابياً على الفحص بين العميل والمراجع االتفاق .1

 .تعاب الفحصأ و, صمدة الفحو, صالفح

  .الداخلية المتبع ودراسة نظام الرقابة، وضع برنامج للفحص .2

3. الخطوات التي اتبعـت فـي   و, رالهدف من التقري :ح فيهتقديم تقرير الفحص الذي يوض

 .االمشاكل الواردة وأسبابهو, اإليه النتائج واآلراء التي تم التوصلو,  الفحص

                                                 
  .6ص.سبق ذكرهمرجع : عبد القادر، مندو 1
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  المطلب األول

  .معايير الفحص الضريبي المطبقة في فلسطين و، ماهية الفحص الضريبي

  :ماهية الفحص الضريبي: الفرع األول

والمسـتندات الماليـة   ، تَتَبُّع وتقصِّي الحقائق عن طريق التدقيق في الدفاتر: الفحص بصفة عامة

والمعلومـات  ، ودراسة البيانـات ، تحليل: وعلى الجانب االصطالحي فإن الفحص هو، المختلفة

أو عـدة فتـرات   ، والقوائم المالية الختامية التي تتعلق بفتـرة ، والدفاتر، ا السجالتالتي تحتويه

  .1مختلفة لمنشأة معينة

وأن كل ما نص ، أن يتأكد الفاحص من تنفيذ أحكام قانون الضرائب"ويقصد بالفحص الضريبي 

وأنـه ال   ،المختلفة قد خضع فعالً للضريبة تالقانون على خضوعه للضريبة من أنواع اإليرادا

  .2"ويكون قد تم إغفالها، أو إيرادات يجب خضوعها للضريبة، يوجد مبالغ

ويقصـد بـه   ، المرحلة األساسية في عملية المحاسبة الضريبية"بأنه  ورمضان، الشاذليويعرِّفه 

التأكد من أن المكلف قد قام بااللتزام بمواد قانون الضرائب الذي يحكم العالقـة بـين المكلـف    

من أن اإلقرار يشمل كافة اإليـرادات التـي   و، لضريبية عند إعداده إلقراره الضريبيواإلدارة ا

ويجب التحقق أيضاً من أنه ال يوجد إيرادات يجب ، نص عليها القانون وعلى خضوعها للضريبة

  .3"أو بشكل مقصود، إما بطريقة الخطأ، خضوعها للضريبة وتم إغفالها

  . من مراحل عمل اإلدارة الضريبية، وفنية، حلة أساسيةمر: ف الفحص الضريبي بأنهعرَّكما ُي

وحسـابات  ، ودفـاتر ، وسجالت، للقوائم المالية اًوتقييم ويشكل الفحص الضريبي دراسة وتحليالً

واألصـول  ، ووفقاً للقواعـد ، وذلك باالستناد على مواد القانون الضريبي، المنشأة محل الفحص

                                                 
  .10ص.م1986.دار الكتاب الجامعي: القاهرة.الفحص والمراجعات الخاصة: محمود، يالجداو 1
الضريبة الموحدة على دخل األشـخاص الطبيعيـين والضـريبة علـى     .المحاسبة الضريبية: جالل، الشافعي 2

  .354ص.1996.جامعة الزقازيق.كلية التجارة.2ط.شركات األموال
جامعـة  .كلية التجارة:  القاهرة.الفحص الضريبي: بد العظيم حسنمحمد ع، رمضان، تحسين بهجات، الشاذلي 3

  .1ص .القاهرة
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من أجل التأكد من صحة البيانات المالية ، رف عليها مهنياًوالسياسات المحاسبية المتعا، والمبادئ

  .المقدمة في اإلقرار الضريبي المعد من المكلف والمعتمد من قبل المحاسب

وذلك ، إن الفحص الضريبي يجب أن يشمل التأكد من سالمة الضرائب المربوطة وفقاً لإلقرار 

، والعادل والدقيق للربح، إليراد الموضوعيأو لتحديد ا، في حالة اإلقرارات المقدمة من الممولين

أو المنشـأة محـل   ، تمهيداً لربط الضريبة المستحقة على الممـول ، أو اإليراد الخاضع للضريبة

  .1وكل ذلك خالل فترة معينة، الفحص

إن المهمة األساسية للفاحص الضريبي هي التحقق من أن نتيجة أعمال المنشأة التـي تظهرهـا   

والتأكد من اتفاق بنود اإليرادات والمصروفات فيها مـع أحكـام   ، صادقةو، الحسابات صحيحة

ويتوقف نجاح الفاحص الضريبي على مدى قدرته في الحصول علـى أدلـة   ، قانون الضرائب

والبحث عن القرائن المؤيدة لما يظهر لـه مـن وقـائع أثنـاء     ، اإلثبات من مصادرها المختلفة

والحصول على االستفسارات المكملة لما قد ، اإليضاحاتو، وال بد له من طلب البيانات، الفحص

وكذلك يجب عليه أخذ االعتبار الزمني فـي الحسـبان   ، وسالمتها من عدمه، يقنع بصحة الدفاتر

حيث يؤثر ذلك على مواعيد اإلخطار بعناصر ربـط  ، بحيث ال تطول مدة الفحص، عند الفحص

  .2مما قد يعرض الحالة للتقادم، الضريبة

  :غايات الفحص الضريبي: لثانيالفرع ا

والكمية ، بالدقة: يهدف الفحص الضريبي إلى توفير المعلومات حول المكلفين التي ال بد أن تتسم

والتأكيد ، والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، المناسبة لعمل الفاحص الضريبي

ية أن التشريع الضريبي ينفذ بعدالـة  والتقارير المال، للمكلفين الذين يقدمون اإلقرارات الضريبية

وتحقيق خطة عمل اإلدارة الضريبة من خالل تحقق الواقعة المنشـأة  ، دون تمييز بينهم في ذلك

                                                 
 .سبق ذكرهمرجع : يوحنا نصحي، عطية 1

 http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?p=36034.2009/6/30  
 .سبق ذكرهمرجع : يوحنا نصحي، عطية  2

 http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?p=36034.2009/6/30  
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كما ويهدف الفحص الضريبي إلى اكتشاف ما قـد  ، 1وضمان تحصيلها، للضريبة وضبط وعائها

  .2وأخطاء متعمدة، وغش، تالعب: يوجد في الدفاتر من

أن جميع األهداف التي سبق ذكرها تتلخص في أن الغرض من الفحص الضريبي ومن المالحظ 

أو عن طريق التقدير الضريبي ، إما باالعتماد على اإلقرار الذاتي من قبل المكلف، تحديد الوعاء

أو بيان موقع عليـه  ، كشف: ف اإلقرار الضريبي أنه عبارة عنويعرَّ، 3من قبل مأمور الضريبة

، والتكـاليف ، ويبين فيه اإليـرادات ، إلى مصلحة الضرائب في موعد محدد ويقدمه، من المكلف

  .4وصافي األرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل

وتشـمل  ، وأما عملية تحديد الوعاء الضريبي من قبل مأمور الضريبة فتعرف بالطرق اإلداريـة 

، وطرق أخـرى ، والطريقة المكملة، خارجيةوطريقة المظاهر ال، كل من طريقة التقدير الجزافي

  .5وغيرها من الطرق، وطريق المصالحة، حكم المحكمة القانونية: مثل

وفي فلسطين يتم التقدير الذاتي للضريبة المستحقة بمبادرة من المكلف من خالل تقـدير دخلـه   

دير دخلـه  والرصيد المستحق عليه من خالل تق، واإلعفاءات، واالستقطاعات، الخاضع للضريبة

وال بد أن يوضح ، شهر التالية من نهاية السنة المالية للمكلفاأل الخاضع للضريبة خالل األربعة

والدخل ، واإلعفاءات، والدخل الصافي، والتنزيالت المختلفة، التفصيالت المتعلقة بدخله اإلجمالي

ويقـوم بتقـديم   ، بقةوذلك عن السنة المالية السا، والضريبة التي تتوجب عليه، الخاضع للضريبة

، شهر التاليةاألأو يرسل بالبريد المسجل خالل األربعة ، اإلقرار لإلدارة الضريبية مقابل إيصال

ويترتب على ذلك أن يدفع المكلف الضريبة المستحقة عليه من واقع اإلقرار في الموعد المحـدد  

  .6لتقديمه

                                                 
 .سبق ذكرهمرجع : يوحنا نصحي، عطية 1
 2-1ص.سبق ذكرهمرجع : محمد عبد العظيم حسن، رمضان، تحسين بهجات، الشاذلي 2
مكتبـة عـين   : مصـر .النظام الضريبي وضـرائب الـدخل فـي التشـريع المصـري     : حسن أحمد، غالب 3

  .130ص.1988.شمس
  .317ص.سبق ذكرهمرجع : جالل، الشافعي 4
 .256ص.1998.منشورات جامعة القدس المفتوحة: عمان.1ط.محاسبة ضريبة الدخل: ضال رشيدن، صبري 5
المـادة  .موعد تقديم اإلقـرار الضـريبي  .الفصل الخامس.2004لسنة ) 17(قانون ضريبة الدخل المعدل رقم  6

  .14ص .طرق تقدير ضريبة الدخل.)14(
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بتقـدير المكلـف كأسـاس لتحديـد     ويكتسب التقدير الذاتي أهميته كون المشرع الضريبي يأخذ 

ومن هنا يجب التفريق بين الفحص الضريبي فـي حالـة تقـديم    ، اإليرادات الخاضعة للضريبة

  .1والفحص الضريبي في حالة عدم تقديم اإلقرار، اإلقرار

أو : الـدفتري : تقوم مصلحة الضرائب بفحص اإلقرار الضريبي بنوعيه، ففي حالة تقديم اإلقرار

أو رفض قيمة الضريبة المقدرة ذاتياً من قبـل  ، احص الضريبي الحرية في قبولوللف، التقديري

أو جزئية إذا توافرت لديه أدلة بعدم صـحة  ، ويمكن أن يقبل هذا اإلقرار بصورة كلية، المكلف

، وتحتفظ اإلدارة الضريبية بحقها فـي المعاينـة  ، 2البيانات الواردة في إقرار الضريبة وملحقاتها

وتسفر عمليات الفحص عن إعداد الفـاحص الضـريبي لتقريـر    ، 3ناقشة المكلفوم، واالطالع

، أو تعديل اإلقـرار أو رفضـه  ، الفحص الذي ينتهي إما بربط الضريبة بناًء على اإلقرار الذاتي

يتم التقدير من قبـل مـأمور   ، وفي حالة عدم تقديم اإلقرار الضريبي وفقاً لما يقضي به القانون

  .4أو عدم قبوله بصورة كلية، تقدير اإلداريويسمى بال، التقدير

من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني ) 17(فإذا لم يقدم المكلف اإلقرار المنصوص عليه في المادة 

يقـوم مـأمور   ، من هذا القانون في الموعد المحدد) 18(والمرفقات المنصوص عليها في المادة 

ويبلغه إشعاراً بدخلـه  ، المعلومات المتوفرةالتقدير بإجراء التقدير على ذلك الشخص على ضوء 

ويجوز للمكلف االعتراض على هذا ، ومدة الطعن، والضريبة المستحقة عليه، الخاضع للضريبة

  .5التقدير خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه

تراعي فيه طبيعـة  ، إن معظم التشريعات الضريبية تفضل عمل نماذج مختلفة لإلقرار الضريبي

أو ، كتلك النماذج التي تعطى لمن يقتصر دخلهم على الرواتـب ، وحجم أعماله، مكلفالشخص ال
                                                 

دار النهضـة  : القـاهرة .ريق اإلداريفـض منازعـات الضـرائب علـى الـدخل بـالط      : عبد الباسط، وفا 1

  .8ص.2001.العربية
صالحية مأمور التقدير في قبول اإلقـرار  .الفصل الخامس.2004لسنة ) 17(قانون ضريبة الدخل المعدل رقم  2

  .15ص.طرق تقدير ضريبة الدخل، )19(المادة .المقدم أو رفضه
 25ص.سبق ذكرهمرجع : عبد الباسط، وفا  3
المـادة  ، إجراءات تقدير ضريبة الـدخل .الفصل الخامس.2004لسنة ) 17(ل المعدل رقم قانون ضريبة الدخ 4

 .13ص .طرق تقدير ضريبة الدخل.)15(
المـادة  .التقـدير لعـدم وجـود اإلقـرار    .الفصل الخامس.2004لسنة ) 17(قانون ضريبة الدخل المعدل رقم  5

  .16ص.طرق تقدير ضريبة الدخل.)20(
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إلى غيره مـن النمـاذج المختلفـة    ، تلك النماذج المتعلقة بضريبة الدخل ألصحاب المهن الحرة

وهـذه النمـاذج تمثـل اإلقـرار     ، أو الخاصة، إلقرار ضريبة دخل الشركات المساهمة العامة

  .تستند عليه اإلدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي الضريبي الذي يمكن أن

، المعلومـات الشخصـية  : لتضم كالً مـن ، ويجري تنظيم نماذج إقرار الضريبة في عدة أجزاء

وأنـواع ومبـالغ   ، وطبيعة سنة الضريبة، و المعالين، واألطفال، والزوجة، والحالة االجتماعية

ونفقات األنشـطة المتعلقـة بالـدخل الخاضـع     ، تبنود المصروفا: مثل، الدخل واالستقطاعات

ويضم اإلقـرار كـذلك تسـوية الضـريبة     ، وكذلك اإلعفاءات وفقاً للحالة االجتماعية، للضريبة

  .1وتسوية أي خسائر مرحلة من سنة سابقة، ودفعات االستحقاق، المستحقة مع خصم المصدر

أو العمل على ، م تماماًبل المكلف كما قّدم من قويمكن لمأمور الضريبة قبول التقدير الذاتي المقدَّ

أو طلـب معلومـات   ، وطلب إقرار جديـد ، أو رفضه تماماً، أو جوهرية، تعديله بصورة ثانوية

، ليصبح إقراراً نهائيـاً ، قبل من الطرفينحتى ُي، ويبقى إقرار الضريبة أولياً، إضافية قبل فحصه

يقم المكلّف بالطعن فيه ضمن الفترة المحـددة   و لم، أو عندما يتم تقديره من قبل مأمور الضريبة

  .2حيث تصبح قيمة الضريبة نهائية، قانوناً للطعن

ويتمتعـون باإلعفـاءات   ، ويتم التقدير الذاتي في حالة شركاء الشركة العادية بصفتهم الشخصية

بحيث يتعامل مع كل شـريك  ، والتقاص الذي نصت عليه قوانين الضريبة، والعائلية، الشخصية

وحصته من ربـح  ، ويتقدم بإقراره الضريبي مبيناً نتيجة أرباح الشركة العادية، صورة مستقلةب

  .3ثم يضيف على ذلك أي مصادر دخل أخرى تخضع للضريبة، الشركة

ويتضمن التقدير الذاتي للضريبة من قبل الشركة المساهمة على تقديم الحسابات الختامية لسـنة  

وقائمة األرباح والخسـائر عـن   ، وهي قائمة الميزانية العمومية ،ميالدية تعادل السنة الضريبية

بجانب شهادة ، وحساب توزيع األرباح الذي يتم إعداده في نهاية السنة الضريبية، السنة الضريبية

                                                 
  .256ص.سبق ذكرهمرجع : نضال رشيد، صبري 1
  256ص.سبق ذكرهمرجع : نضال رشيد، صبري 2
  256ص.سبق ذكرهمرجع : نضال رشيد، صبري 3
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وأنها أعدت وفقـاً للتشـريعات الضـريبية    ، محاسب قانوني معتمد ليشهد على صحة الحسابات

  .1ن مبادئ محاسبية متعارف عليهاوما يتماشى معها م، المعمول بها

ومن الجدير ذكره أن هنالك حاالت شركات مساهمة عامة يجري تقدير دخلها بطريقـة مختلفـة   

كما هو فـي شـركات   ، فرض نسبة مئوية على إجمالي النشاط: مثل، عن ما هو متعارف عليه

  .ودخول خدمات المياه والكهرباء، التأمين

بي لشركة مساهمة خاصة في السلطة الفلسطينية مع تلك المتعلقة وتتشابه متطلبات اإلقرار الضري

وإنمـا  ، أو تعبئة نماذج مختلفة، حيث ال يلزم األمر تقديم إقرار ضريبي، بشركة مساهمة عامة

ويتم إرفاقها برسالة موجهة ، يكتفي بإرسال الحسابات الختامية معتمدة بشهادة المحاسب القانوني

وشـيك بقيمـة   ، ذه الرسالة على إقرار بقيمة الضريبة المسـتحقة وتحتوي ه، من مدير الشركة

  .الضريبة

كما يحق للمكلف أن يقوم باالعتراض على قيمة الضريبة المقدرة عليـه مـن قبـل الفـاحص     

وإذا لم يعترض المكلف على قيمة الضريبة المقدرة ، الضريبي خالل فترة قانونية يحددها القانون

  .وتعد قيمة الضريبة حينئٍذ نهائية، لضريبةيتم ربط ا، خالل هذه الفترة

وتتـدرج مـن   ، أو ما يعرف بالطعن في تقدير الضريبة بعدة مراحل، وتمر عملية االعتراض 

أو للجنة ثالثية مـن داخـل   ، حيث تبدأ باعتراض اإلداري لمأمور الضريبة، مرحلة إلى أخرى

وأخيراً ، ئناف قضايا ضريبة الدخلومن ثم تنتقل إلى االستئناف لدى محكمة است، دائرة الضريبة

  .2تنتقل إلى التمييز لدى المحكمة المختصة بالتمييز

  العوامل المؤثرة في إقرارات الفاحص الضريبي في ضريبة الدخل: الثالثالفرع 

العوامـل المرتبطـة   : منهـا ، يوجد العديد من العوامل التي تؤثر في قرارات الفحص الضريبي

، والعوامـل المرتبطـة بـالمكلفين   ، وامل المرتبطة بالفاحص الضريبيوالع، باإلدارة الضريبية
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ويمكـن  ، والعوامل المرتبطة بالمفوض عن المكلـف ، والعوامل المرتبطة بالتشريعات الضريبية

  :توضيح هذه العوامل على النحو التالي

  :العوامل المرتبطة باإلدارة الضريبية

مـن أجـل   ، ة في زيادة التحصيالت الضـريبية وهذه العوامل تتمثل في رغبة اإلدارة الضريبي

مما يـؤدي إلـى   ، وذلك بالضغط على الفاحص الضريبي، تحسين صورتها أمام اإلدارة العامة

 نَّإ حيـث ، والمالية لعملية الفحص الضريبي، واالقتصادية، إلحاق الضرر باألهداف االجتماعية

األمر الـذي يعـد   ، الضريبية ضغط اإلدارة على الفاحص الضريبي من أجل زيادة التحصيالت

مع استمرار الظـروف  ، جوراً بحق الفاحص الضريبي الذي يلتزم بزيادة التحصيالت الضريبية

وبالتالي فإن كثرة المهام  المفروضة من اإلدارة على الفـاحص الضـريبي   ، على ما هي عليه

ية في أغلب وتكون بعيدة عن الموضوع، تؤدي إلى قرارات متسرعة من قبل الفاحص الضريبي

  .1األحيان

ويمكن أن يؤثر تحويل الملفات من قبل اإلدارة الضريبية إلى فاحصين قليلي الخبرة على قـرار  

إذ أن سوء االختيار من قبل اإلدارة الضريبية قد يؤدي إلى وقوع الفـاحص  ، الفاحص الضريبي

  .وهذا يؤثر سلباً على اإلدارة الضريبية، في أخطاء كبيرة

من خالل ، اإلدارة الضريبية دوراً هاماً في التأثير على قرار الفاحص الضريبي كما تلعب خبرة

واالسـتعالمات  ، واليد العاملـة المدربـة  ، واألجهزة المتقدمة، للدراسات العلمية: اعتماد اإلدارة

ليـتم بعـد ذلـك    ، وهذا ال يتم إال بوجود كادر في اإلدارة مؤهل وذي خبرة واسـعة ، الواسعة

  .2بالغ التحصيالت الضريبة في أسرع وقٍت ممكن وبكفاءة عاليةالحصول على م

  

                                                 
الضريبي  تقييم العوامل المؤثرة في قرار مقدري  ضريبة الدخل لمواجهة التهرب:  طالل جيجان ، العلكاوي1 

/ 1.2006المجلـد .1العـدد .مجلة البصائر.في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر مقري ضريبة الدخل

  .181ص
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  :العوامل المرتبطة بالفاحص الضريبي

األمـر الـذي   ، وتشمل رغبة الفاحص في إنجاز أكبر عدد من الملفات في سبيل إرضاء اإلدارة

  .1وبعيدة عن الموضوعية المطلوبة، ولكن بقرارات متسرعة، يدفعه إلنجاز العدد المطلوب

فيقـوم الفـاحص   ، ا يمكن أن تلعب رغبة الفاحص الضريبي بتحقيق أكبر قدر من الضريبةكم 

بفحص كشوفات التقدير الذاتي إحساساً منه بأنه يمكن أن تكون هناك تحصيالت ضريبية أكبـر  

  .يمكن الحصول عليها

يجعلـه  ، خيرالتأكما أن عدم التزام الفاحص الضريبي بتطبيق بنود القانون فيما يتعلق بغرامات 

رغبة منه في عدم تحميل المكلف ، ينهي عمليات الفحص الضريبي في موعد أقصاه اليوم األخير

  .مما قد يؤثر على عدالة الفحص الضريبي، غرامات التأخير

فالفاحص الذي يلم ببنـود  ، كما قد يؤثر مدى إلمام الفاحص بمواد التشريع الضريبي على قراره

والمخارج القانونية لمعالجة مشكالت التقدير التـي قـد   ، جاد الحلوليستطيع إي، القانون المختلفة

  .2تواجهه

فمن الضـروري أن  ، والمحاسبي على قرار الفاحص الضريبي، كما يمكن أن يؤثر التأهيل الفني

  .وعلى معرفة كافية في مجال المحاسبة ، وعملياً، يكون الفاحص الضريبي مؤهالً علمياً

إذ أن توفر الخبرة للفاحص ضـروري مـن   ، صية للفاحص في إقرارهكما قد تؤثر الخبرة الشخ

وبالتالي التركيز عليها ، أجل اإلحاطة باألساليب التي قد يلجأ إليها المكلفون للتهرب من الضريبة

  .عند فحص حساباتهم

                                                 
تقييم العوامل المؤثرة في قرار مقدري  ضريبة الدخل لمواجهة .سبق ذكرهمرجع :  طالل جيجان ، العلكاوي 1

  .181ص. التهرب الضريبي في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر مقري ضريبة الدخل
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فالفاحص الضريبي الـذي يقـوم   ، وقد يؤثر روتين العمل المتكرر على قرار الفاحص الضريبي

  .وبالتالي قد يؤثر ذلك على قراراته، ال بشكل يومي يصيبه شعور بالمللبنفس األعم

  :العوامل المرتبطة بالمكلفين

وذلك من خـالل إحساسـهم بـأن    ، وتتمثل في رغبة بعض المكلفين بعدم التعاون مع الفاحص

فمنهم من يعمل كل جهده لعدم دفع الضـريبة المترتبـة   ، الفاحص الضريبي جاء ليأخذ أموالهم

  .1مما يؤدي إلى عدم الثقة بين المكلف والفاحص الضريبي، هعلي

فكلمـا زادت هـذه   ، وتنوعها على قرار الفاحص الضـريبي ، كما تؤثر طبيعة نشاطات المكلف

  .النشاطات وتداخلت فيما بينها أصبح عمل الفاحص أصعب في تحديد الوعاء الضريبي الصحيح

والحسابات بصورة قد تسـاعد  ، والسجالت، لدفاترإضافة إلى تفاوت المكلفين في عملية تنظيم ا 

وإجراء عملية الفحص الضريبي بشكل أفضل ، الفاحص الضريبي في استخراج النتائج الصحيحة

  .2وأكثر دقة

مثل شعور بعض المكلفين بأفضلية نظام الزكاة على النظـام  ، وقد تلعب بعض العوامل األخرى

  .مع الفاحص الضريبيمما يؤدي إلى عدم تعاون المكلف ، الضريبي

وعدم الرضا عن أوجـه الصـرف   ، كما أن عدم رضا المكلفين عن الخدمات المقدمة من الدولة

  .3وغيرها من األمور قد تؤثر على عمل الفاحص الضريبي , الحكومي

  

                                                 
تقييم العوامل المؤثرة في قرار مقدري  ضريبة الدخل لمواجهة .سبق ذكرهمرجع :  طالل جيجان ،العلكاوي 1

 .181ص. الهاشمية من وجهة نظر مقري ضريبة الدخلالتهرب الضريبي في المملكة األردنية 
تقييم العوامل المؤثرة في قرار مقدري  ضريبة الدخل لمواجهة .سبق ذكرهمرجع :  طالل جيجان، العلكاوي 2

  182ص.التهرب الضريبي في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر مقري ضريبة الدخل
تقييم العوامل المؤثرة في قرار مقدري  ضريبة الدخل لمواجهة .هسبق ذكرمرجع :  طالل جيجان، العلكاوي 3
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  :العوامل المرتبطة بالتشريعات الضريبية

ممـا يـؤدي    ,تتعدل باستمرارإن التشريعات الضريبية تتميز عن باقي التشريعات األخرى بأنها 

  .وهذا قد يسبب إرباكا للفاحص الضريبي, وصعوبة تفسيرها، وتعقيدها,إلى تعدد النصوص 

كما تمثل العقوبات غير الواضحة في التشريع الضريبي أحد العوامل التي قد تؤثر في قـرارات  

  .لذا يجب تشديد العقوبات بحق الذين يثبت تهربهم الضريبي، الفاحص الضريبي

والتنـزيالت الضـريبية لـبعض    ، كاإلعفاءات، كما قد يلعب تعدد أوجه تفسير بعض النصوص

 حيـث ، الدخول في التشريعات الضريبية دوراً كبيراً في التأثير على قرارات الفاحص الضريبي

في القانون الضريبي تحتمل عدة تفسيرات وفق كـل مـن المكلـف والفـاحص      اًهناك مواد إنَّ

  .1الضريبي

 :امل المرتبطة بالمفّوض عن المكلفالعو

وخاصة فيمـا  ، يجب على الفاحص أن يكون على مستوى عال من المسؤولية تجاه خزينة الدولة

فال يجوز للمفوض أن ُيخفي بعض الحقـائق  ، يتعلق بالعالقة الشخصية بين الفاحص والمفوض

  .عن مصدر دخل المكلف ألن هذا يضر بمصلحة الخزينة

، ل مستوى ممكنأقبة المفوض بتقليل الضريبة المفروضة على المكلف إلى كما يشمل ذلك رغ 

باعتبـار المكلـف   ، ستمرارية تفويضه من قبل المكلـف اوذلك كمحاولة منه في المحافظة على 

  .يرغب بشكل دائم في الوصول بالعبء الضريبي إلى أقل مستوى ممكن

فال يوجد فـي الـدنيا أي قـانون    ، نومن العوامل المرتبطة بالمفوض استخدامه لثغرات القانو

لكي تكون ، ستغالل أي ثغرة في القانون لمصلحة المكلفويسعى المفوض دائماً ال، وضعي كامل

حيث يحاول المفوض أن يحـول هـذه الثغـرات لمصـلحة     ، الضريبة المفروضة أقل ما يمكن

  .2المكلف
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  المطلب الثاني

  معايير الفحص الضريبي

لحسابات فإن عملية الفحص الضريبي مرتهنة بمجموعة من المعـايير  وكما هو الحال في تدقيق ا

تغطي المجموعة األولـى المعـايير   : وتقسم هذه المعايير إلى ثالث مجموعات رئيسية, واآلليات

 حتى يتمكن من القيام بخدمات الفحص طبقاً، التي يجب توافرها في الفاحص) الشخصية(العامة 

الذي يجـب  ، فتتمثل في معايير العمل الميداني، المجموعة الثانية أما، لمستويات الجودة المطلوبة

فتغطـي  ، أما المجموعـة الثالثـة  و,  أن يلتزم بها الفاحصون عند أداء عملية الفحص الضريبي

  .متطلبات كتابة تقرير الفحص الضريبي

 )الشخصية(المعايير العامة: الفرع األول

أو الذاتي لمن سيزاولون مهنـة الفحـص   ، شخصيوهي مجموعة من المعايير تتعلق بالتكوين ال

  :وهذه المعايير كما يلي، ومن هنا أطلق عليها البعض المعايير الشخصية، الضريبي

، أو أشخاص حائزون على التـدريب الفنـي المالئـم   ، يجب أن يقوم بالفحص شخص •

  .والكفاية الالزمة في الفحص الضريبي

قالل تفكيره في جميع األمور التي تمت إلـى  على الفاحص الضريبي أن يلتزم دائماً باست •

 . المهمة المنوطة به

ووضـع  ، على الفاحص الضريبي أن يبذل العناية المهنية الواجبة في عمليـة الفحـص   •

 :1وفيما يلي شرح موجز لكل قاعدة من هذه القواعد، التقرير

                                                 
  .53ص.1999 .منشورات جامعة القدس المفتوحة: عمان.1ط.تدقيق الحسابات: خالد أمين، عبد اهللا 1

وذلك بتصرف استنادا إلى أنه يمكن تطبيق معايير التدقيق الدولية على خدمات التدقيق ألغراض خاصة والتـي  

ـ    ص منها التدقيق الضريبي بالتالي يمكن دراسة تأثير التزام الفاحص بهذه المعايير على جـودة عمليـة الفح

  .الضريبي وتقليل التهرب الضريبي
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  ) Training and Qualificationالتأهيل العلمي والعملي (التدريب والكفاية

والكفاءة المهنية المالئمة من أجل إتمام عملية ، يجب أن يمتلك الفاحص الضريبي التأهيل العلمي

، المحاسـبة : مثل، كما يحتاج الفاحص الضريبي أن يكون على صلة بعلوم,  الفحص الضريبي

لذلك على اإلدارة الضريبية أن تحتفظ ببرنـامج لضـمان أن   , واالقتصاد, والقانون، واإلحصاء

  .1ها يحافظون على الكفاءة المهنية عن طريق التعليم المستمر والتدريبموظفي

ففي حين نجد بعض القوانين تلزم الفاحص الضريبي بالتأهيل العلمي والعملـي مثـل القـانون    

إال أن القانون الفلسطيني لم يشر إلى الدرجة العلمية التي يجب أن يتحلى بها الفاحص ، المصري

فعلى سـبيل المثـال   ، الفحص الضريبي بشكل يضمن الجودة المطلوبةالضريبي لضمان قيامه ب

أوضح القانون المصري الشروط الواجب توافرها في الفاحص الضريبي مـن خـالل المـادة    

في سـبيل تحقيـق أغراضـه    الضريبي في مصر يمارس المجلس التي أشارت أن ): 141/6(

المالية للجهات اإلدارية القائمـة علـى شـئون    و، دراسة مدى الكفاءة الفنية -6"  :االختصاصات اآلتية

، والسعي لدى الجهات المختصـة ، واإلدارية التي تؤديها، بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية، الضرائب

  .2"وتقديم المقترحات إلزالة أي قصور في هذا الشأن

  :3وتتضمن مؤهالت الفاحص الضريبي ما يلي

، والمهـارة ، والتعلـيم , على الفحص الضـريبي واألساليب التي تنطبق ، معرفة الطرق •

كما يجب أن يكون , والخبرة الالزمة لتطبيق تلك المعرفة على عملية الفحص الضريبي

 .والتدقيقية المناسبة، الفاحص الضريبي من ذوي المهارة في المباديء المحاسبية

ت أثناء قيامه حيث تحتاج هذه المهارا, وكتابياً، امتالك مهارات االتصال بوضوح شفوياً •

  .حتى يتسنى له التأكد من اإلقرارات المقدمة له, بالفحص الضريبي لدى المكلفين
                                                 

الكتـاب  .معايير التدقيق الحكوميـة ومعـايير الرقابـة الداخليـة    .جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين 1

  .12ص.2002 .مكتب المحاسبة العام: غزة.1ط.األصفر
 .2005لسنة  91قانون الضريبة المصري على الدخل رقم  2
  .13ص.مرجع سبق ذكره, الفلسطينيينجمعية المحاسبين والمراجعين  3
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تليه دراسة مهنية شـاملة  ، إن التدريب الالزم لمهمة الفحص الضريبي يشمل منهجاً علمياً موسعاً

، احدوعلم الضرائب في آن و، ذلك العمل الذي يجمع بين علم المحاسبةلفي المحاسبة الضريبية 

ذا وإ، 1كما أنها ليست ضـرائب خالصـة  ، وبذلك فإن المحاسبة الضريبية ليست محاسبة صرفة

، والمراجعيـة ، واألمور المحاسبية، كانت المحاسبة الضريبية تهتم بصفة أساسية بالجوانب الفنية

يقة بـين  الصلة الوث اومفاهيمها ال بد أن تنشأ ولديه، وقواعدها، هافإن مبادَء، والرقابية للضرائب

والمداومـة  ، ويتطلب التدريب المهني المالئم مواصلة الدراسـة . 2علم المالية العامة و المحاسبة

والبيانات التي تصدر عـن مختلـف الهيئـات    ، والنشرات، على االطالع على المجالت المهنية

نتظام في كما ينطوي التدريب على االشتراك با.والرسمية التي تعنى بالمحاسبة الضريبية، المهنية

، تهتم ليس فقط بالمحاسبة الضـريبية والندوات التي تعقدها المنظمات المهنية التي ، االجتماعات

فبالنسبة لمـن  . وغيرها، واإلحصاء، واالقتصاد، كإدارة األعمال، وإنما بالعلوم ذات العالقة بها

كما , يلتزمون بهيزاولون مهنة الفحص الضريبي ينبغي أن تكون مثل هذه المداومة بمثابة واجب 

ما لم ترافقه الخبـرة  ، ألن التدريب يبقى قاصراً بوجه عام، تعد الخبرة ضرورية في هذا المجال

ليفـي بمسـؤولية   ، كي يحوز على مستوى الكفاية الالزم، واألساس العلمي على السواء، العملية

  .3الفاحص الضريبي

   Independence) أو الحياد(االستقالل 

 أي، يتطلب استقالال في الحقيقة والمظهر نالضريبيياستقالل الفاحصين ى أن تشير الدراسات إل

يحافظ الفاحص علـى   أنفليس من الضروري ، اًيضوعومو، ظاهرياً يكون مستقالً أننه يجب أ

اإلدارة الضـريبية  ثق أن ت أيضامن المهم  وإنما، اتجاه االستقالل في االضطالع بمسؤولياته فقط

ويحـدث االسـتقالل فـي    . كال االستقاللين هامان نَّحيث إ، ذلك االستقالل في توافر والمكلفون

                                                 
  .8ص.مرجع سبق ذكره: جالل، الشافعي 1
  .26-16ص.1982.دار الثقافة العربية:  القاهرة.أصول المحاسبة الضريبية: عيسى، أبو طبل 2
وذلك بتصرف استنادا إلى أنه يمكن تطبيـق معـايير التـدقيق    .54ص.مرجع سبق ذكره: خالد أمين، عبد اهللا 3

خدمات التدقيق ألغراض خاصة والتي منها التدقيق الضريبي بالتالي يمكن دراسة تـأثير التـزام   الدولية على 

 .الفاحص بهذه المعايير على جودة عملية الفحص الضريبي وتقليل التهرب الضريبي
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متحيز عنـد   غير عندما يتمكن الفاحص من الحفاظ على اتجاٍه، في الجوهر أو، الحقيقة أوالواقع 

ـ  األمانةيمثل  ةاالستقالل في الحقيق أن أي ,الفحص الضريبي في كافة مراحله أداء  أو، ةالفكري

 أيعملية الفحص الضـريبي دون   بإجراءي تسمح للفاحص تالذهن المن صفاء  ةحال أو، ةالعقلي

وممارسـة  ، ةوموضوعي، تسمح له بالعمل بنزاهة أو، ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصي له

لـذلك   اآلخـرين ومدارك ، ينما يحدث االستقالل في المظهر من خالل تفسيراتب .الشك المهني

ـ  ، ن الفاحص يبدو لهم مستقالًأب اآلخرين وهذا ينتج من اعتقاد، االستقالل ن الفـاحص  إولهـذا ف

 , إدارته الضريبية أو، مصالح مع المكلف أو، التزامات أيةمن  اًريكون متحر أنالضريبي يجب 

سـتخلص  التي قـد يُ  الجوهريةوالظروف ، االبتعاد عن الوقائع :هو، فاالستقالل من حيث الشكل

  1.والموضوعية للفاحص الضريبي، هةنه قد تم التأثير على النزاأمنها 

  : )الحذر المهني المعقول(العناية الواجبة 

وفـي عمليـة وضـع التقريـر     ، على الفاحص بذل العناية الواجبة في عملية الفحص الضريبي

وموضـوعية تقريـر   ، وكفاية أدلة اإلثبـات ، وهذه العناية تفرض اكتمال أوراق العمل، النهائي

ولكن ال يتوقع منه أن يصل إلى الحكـم  , ب الفاحص كمهني اإلهمالكما يجب أن يتجن,  الفحص

  .2المثالي في كافة الحاالت

، وليس عدم الوقوع في الخطـأ ، واألمانة، إن ما يتعهد به الفاحص الضريبي هنا هو حسن النية

أية ال عن ، وعدم األمانة، وسوء النية، كما أنه يكون مسئوالً أمام اإلدارة الضريبية عن اإلهمال

  .3خسائر تنتج عن خطئه في عملية التقدير الضريبي

                                                 
  .210-209ص.2009.الدار الجامعية: االسكندرية.فلسفة المراجعة: أمين السيد أحمد، لطفي  1
  .178ص.مرجع سبق ذكره: سيد أحمدأمين ال، لطفي 2
وذلك بتصرف استنادا إلى أنه يمكن تطبيـق معـايير التـدقيق    .55ص.مرجع سبق ذكره: خالد أمين، عبد اهللا 3

الدولية على خدمات التدقيق ألغراض خاصة والتي منها التدقيق الضريبي بالتالي يمكن دراسة تـأثير التـزام   

 .الفحص الضريبي وتقليل التهرب الضريبي الفاحص بهذه المعايير على جودة عملية
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، فإن قضية العناية الواجبة تتعلق بما يؤديه الفاحص الضـريبي مـن عمـل   ، وفي نظر الباحثة

تتطلـب  ، فبالنسبة ألوراق العمل التي يحتاجها الفاحص من المكلفين مثالً، ودرجة حسن أدائه له

وتقريره النهائي عن مـا  ، لدرجة تدعيم رأيه، ق كافيةهذه العناية أن تكون محتويات تلك األورا

ومدى مالئمة هذه األوراق لمتطلبـات  , يصرِّح به عن تطبيقه لقواعد الفحص الضريبي الالزمة

  .الفحص التي يحددها قانون الضريبة

كما تتطلب العناية المهنية إلمام الفاحص بكل جوانب القانون الضريبي الذي يحكم عملية الفحص 

باإلضافة , وكيفية احتساب الربح الضريبي, ونسبتها، وعليه أن يعرف وعاء الضريبة, يبيالضر

وعليه أن يوضح للمكلفـين الغرامـات   , والخصومات على كل شريحة ضريبية، إلى اإلعفاءات

 .ب الضريبيالتي تُفرض عليهم في حالة التهرُّ

، التقييم الذاتي: بشكل دوري من خاللكما تتطلب العناية المهنية أن يقوم الفاحص بمراجعة أدائه 

  .والتدريب، واالستقامة، والموضوعية

حيث ألزمت ، وترى الباحثة أيضاً أن موضوع العناية المهنية يتطلب المحافظة على سرية العمل

 2008فقانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعـدل عـام   , بعض القوانين الضريبية بالتزام السرية

، نسـخها و، وإقرارات التقـدير ، والبيانات، تعتبر جميع األوراق. 1" أنه  منه إلى )47( أشار في المادة 

يطلب من وال  .إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون اًروحظموالمعلومات المتعلقة بدخول المكلفين أسراراً 

ـ  ، في أي محكمةأو قوائم ، فوأو كش، موظف ضريبة أن يبرز أي مستند ة بقضـايا  غير المحكمـة المختص

يعتبـر كأنـه   ، أو اطلع عليها من خالل عملـه ، إذا أفشى موظف الضريبة معلومات جمعها .2, ضريبة الدخل

ألـف   أو بغرامـة ال تتجـاوز  ، شـهر سـتة أ يعاقب عليه لدى إدانته بالحبس مدة ال تزيد على  ارتكب جرماً

  .1أو بكلتا العقوبتين معاً، دوالر أمريكي )(1500 وخمسماية

التـي   ):48(نون األردني فقد ألزم الفاحص الضريبي بمعيار السرية من خـالل المـادة   أما القا

  :اآلتي تنص على

                                                 
  .2008قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدل لعام  1



 61

، أن يعتبـر المسـتندات  . 1 :يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون     -أ "

   ، والمعلومات

نهـا  أ، ي دخلأو مفردات أ، ي شخصأونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل ، وقرارات التقدير، والكشوف

ويوقع تصريحا للمحافظة علـى األسـرار   ، أن يقدم. 2 .وأن يتداول بها على هذا األساس، ومكتومة، سرية

  .1"الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير

  Standards of Field Workمعايير العمل الميداني : الفرع الثاني

، بها أثناء عملية الفحص الميداني ب على الفاحص االلتزاميتناول هذا الفرع المعايير التي يج

والحصول على , ضبط الداخليوال، وإجراء تقييم شامل لنظام الرقابة، واإلشراف، كالتخطيط

  .والبراهين الكافية لتدعيم تقريره النهائي، األدلة

  : التخطيط واإلشراف -1

لمحكم لعملية الفحص الضريبي وإجراءاته مما الشك فيه أن التنفيذ الناجح يعتمد على التخطيط ا

بعملية الفحص الضريبي الذي يبنى على أساس القوائم  ويرتبط هذا التخطيط أساساً ,ةالمختلف

مراحل  وفيما يلي، وأوراق العمل التي تبين مدى تنفيذ خطة الفحص الضريبي التفصيلي، ةالمالي

  . 2التخطيط المناسب لعملية الفحص الضريبي

لوجود فحص ضريبي من  ةيهدف التخطيط المبدئي إلى تأكيد الحاج: ط المبدئيالتخطي -1

وعند , حيث تبدأ عملية الفحص الضريبي إذا تم رفض اإلقرار الذاتي من قبل المكلف, عدمه

من ضمنها شك الفاحص , الرفض يتطلب أن تكون هناك أسباب تتطلب عملية الفحص الضريبي

استنادا إلى  ياًضريب م إقراراًأو قّد، ةخل خاضع للضريبأخفى مصدر د المكلفالضريبي بأن 

                                                 
دار المناهج : بيروت.1ط.إدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل وتحصيل الضرائب: مصباح, أبو كرش 1

 .276ص.2004.للنشر والتوزيع
ص .2001.ساسية لعملية التدقيق بموجب المنهاج الـدولي المبادئ األ: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  2

195.  
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التي أخفيت عن  ةوالسجالت الحقيقي، وحسابات مصطنعة مخالفة للدفاتر، وسجالت، دفاتر

أو غيرها من المستندات ، أو البيع، أو تغيير في فواتير الشراء، أو اصطناع,  مصلحة الضرائب

كما , 1ةو أخفى نشاطا أو أكثر مما يخضع للضريبأ, أو زيادة الخسائر، بغية تخفيض األرباح

حق يأنه  2004لسنة  17عدل رقم ممن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني ال 22/2ونصت الماده 

 25بينما نصت الماده , أو بينات له أن يجري التحقيق الالزم ، ةلمأمور التقدير  عند توفر أدل

المنصوص عليه في المادتين تدقيق الكشف ر للمقد" من قانون ضريبة الدخل األردني على أنه 

تستوجب عدم قبول الكشف  ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسباباً إذا من هذا القانون 27و  26

  ".أو جزئياً كلياً

تأتي مرحلة التخطيط ، إذا ما تأكدت الحاجة إلى عملية الفحص الضريبي: التخطيط الرئيسي -2

ونطاق ، وتوقيت، والمدخل المفصل لطبيعة، ةالعام اتيجيةاإلسترالرئيسي التي تهدف إلى وضع 

لذلك يجب على الفاحص , واألداء المناسب من قبل الفاحص الضريبي، الفحص المتوقع بالكفاءة

والتنفيذ ، فيها نطاق عمليات الفحص شارحاً) خطة مكتوبة( ويوثقها ، أن يضع خطة شاملة

وضع برنامج للفحص  ىساعدت عل، كل كافبش ةومفصل ةوكلما كانت الخطة شامل، المتوقع

  .2الضريبي وتنفيذه بشكل مالئم

، ةولكل مكلف على حد، مستقلةكما يجب أن يتم التخطيط لكل عملية فحص ضريبي بصورة 

 ةوالفتر, ةللفحوص السابق ةالدورات الزمني :مثل، ةبعض القضايا الهام ةويجب أن تتضمن الخط

عتبار أثناء أن يؤخذ بعين االأيضا ويجب ، 3فحص الضريبيإلتمام عملية ال ةزمالال ةالزمني

على معرفة كافية بأعمال المكلف حتى تمكنه من الفاحص أن يحصل  ة الرئيسيةتحضير الخط

على طبيعة الفحص  والممارسات التي قد يكون لها أثر هام، والعمليات، وفهم األحداث، تحديد

  .الضريبي

                                                 
  .39ماده رقم  2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدل رقم   1
مدى تبني معايير المقبولة عموما كمعايير لتـدقيق الضـرائب علـى الـدخل فـي      :  مدين إبراهيم، الضابط 2

 .147ص.2006.سوريا.قجامعة دمش.)غير منشورة رسالة دكتوراة(.سوريا
 .147ص.مرجع سبق ذكره:  مدين إبراهيم، الضابط 3
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وكيفية عمل ، نوع النشاط الذي يعمل فيه المكلف عنت يجب أن تشمل معلوما ةوتلك المعرف 

كان  وإذا، فمثال إذا كان المكلف يعمل بالمنتوجات الغذائية نخطط لفحص المخزون, منشأته

ويمكن ، وهكذا لسعر الصرف ةنخطط أو نولي أهمي، ةيعمل بأعمال الصيرف المكلف مثالً

ومن خالل مناقشة العاملين ، ونشاطها ةسسبالمؤ ةالسابق ةالحصول على تلك المعلومات من الخبر

وأيضا , واإلطالع على تقاريرهم، ةومناقشة المراجعين الداخليين في المؤسس, في المؤسسة

والشك ، 1ن الذين قاموا بفحص المنشأة في السنوات السابقةخريآلن اين الضريبيلفاحصيمناقشة ا

، وتحديد المشاكل، تقويم األخطار أعمال المكلف يساعد علىلطبيعة أن فهم الفاحص الضريبي 

  . وتخطيط وإنجاز عملية الفحص الضريبي بكفاءة وفاعلية

من  تعدالتي  ةومن ضمن األمور الهامة أيضا في عملية التخطيط الرئيسي اإلجراءات التحليلي 

والمساعدة للفاحص الضريبي عند القيام بتخطيط عملية الفحص الضريبي ، ب الفعالةياألسال

التي تقبل عالقات الطة دراسة األنها تمكنه من الحصول على معلومات جديدة بوس، اوتنفيذه

فهم  فيلفحص الضريبي عملية التخطيط الرئيسي لفي التحليلية  اإلجراءاتتفيد و، 2مقارنةال

  . ونطاقها، وتوقيتها، جراءات الفحص الضريبيإوتحديد طبيعة ، أعمال المكلف

  :وهي ، إلى عدة أنواع ةوتنقسم اإلجراءات التحليلي 

مثاله من المكلفين الممارسين أت النشاط الذي يعمل فيه هو وابيانات المكلف مع بيان مقارنة -1 

  .وبنفس ظروف العمل، لذات الفعالية

  .يقابلها من بيانات في سنوات سابقة مقارنة بيانات المكلف مع ما -2

  .مقارنة بيانات المكلف مع توقعاته  -3

  .انات المكلف مع توقعات الفاحص الضريبي مقارنة بي -4

                                                 
 .231ص.1999.دمشق.مراجعة الحسابات أساسيات:  حسين، الدحدوحو، حسين، القاضي 1
 .233ص.مرجع سبق ذكره:  حسين، الدحدوح، حسين، القاضي 2
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أو النسب التي تجري ، والصافية من أشهر المعدالت، أو معدالت األرباح اإلجمالية، وتعد نسب 

وعلى الفاحص الضريبي أن يطبق اإلجرءات التحليلية ، 1المقارنة على أساسها في الدوائر المالية

ومن مصادر المعلومات ، في بيانه الضريبي من واقع المعلومات المصرح عنها من قبل المكلف

  .خرى ألا

ألن ، تحديدهرئيسي لبند األهمية النسبية عتبار عند إجراء التخطيط الاألخذ بعين اال أيضاً يجبو

  :األخذ به ضروري لسببين على األقل

همية يعرف بحدود األ يوفر ما أثناء فترة التخطيط الرئيسي إن التحديد المبكر لألهمية النسبية-1

إذ يتطلب ، ويعد هذا التحديد من أهم خطوات الفاحص الضريبي، والمخالفات، النسبية لألخطار

  .منه قدراً كبيراً من الحكم المهني 

ومن ثم فإن , تحدد أيضا  مةمهالوالقيم غير ، فإن العناصر، نه بمجرد تحديد األهمية النسبيةإ-2

ورفع ، بالتالي تحسين نوعية الفحصو، مةمهلاالفاحص يكون باستطاعته التركيز على الجوانب 

األهمية النسبية في الحسبان عندما يحدد طبيعة فلذلك يجب على الفاحص أن يأخذ .كفايته

والسبب الرئيسي للتفكير في األهمية النسبية أثناء خطوات .ونطاقها ، وتوقيتها، إجراءات الفحص

، والفاعلية في عملية الفحص الضريبي، ةيالتخطيط للفحص الضريبي هو إيجاد التوازن بين الكفا

وإضاعة الوقت ، أو أكثر مما يجب، ن إجراء عمليات الفحص أقل مما يجبمما يجنب الفاحصي

    . 2والجهد

   Internal Control: دراسة وتقييم نظام الضبط الداخلي الموجود في المنشأة

وذلك ليحـدد نطـاق عمليـة     ،وتقييمه، يجب على الفاحص دراسة نظام الضبط الداخلي المطبق

وإن ، ومدى االختبارات التي يجب أن تشملها عليها عملية الفحص الضريبي، الفحص الضريبي

  .3)حكمه المهني(ودرايته ، وفطنته، تحديد النطاق عائد لتقدير الفاحص

                                                 
  .150ص.مرجع سبق ذكره: مدين إبراهيم، الضابط 1
 233ص 232ص.مرجع سبق ذكره: ينالمجمع العربي للمحاسب 2
 .56ص.مرجع سبق ذكره: خالد أمين، عبد اهللا 3
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تتجلى في دراسة الرقابة ، وإن قيام الفاحص بواجباته المهنية تبدأ من نقطة انطالق رئيسة

واألساس الذي ، بالنسبة له وتقويمها نقطة البداية، الداخلية وتعد الرقابة، وتقويمها، خليةالدا

وتعد , 1وفي تحديده لكمية االختبارات التي سيقوم بها، عداده لبرنامج الفحصيرتكن عليه في إ

ات وتقليل الصعوب، وخدمة الفاحص، دراسة الرقابة الداخلية ضرورة فنية لخدمة اإلدارة الضريبة

فدراسة وفحص وتحليل الرقابة الداخلية يعد أمراً ,  التي قد تواجه الفاحص الضريبي في عمله

وزمن الفحص ، ونطاق، وفي قرارات الفاحص المرتبطة ببرنامج، جوهرياً في عملية الفحص

ومن أجل ذلك فإن على الفاحص الضريبي أن يلجأ إلى أدوات متعددة لدراسة فاعلية ، الضريبي

  :2وفيما يلي شرح موجز لكل منها، في إنتاج البيانات المحاسبيةالنظام 

عن طريق شرح ، ءات الرقابةاتقوم هذه الطريقة على وصف إجر: طريقة التقرير الوصفي -1

.                    والمسؤولية لكل دورة عمليات، وعن طريق تحديد مراكز السلطة، والبيانات، تدفق العمليات

وتقوم هذه الطريقة على إعداد قائمة أسئلة تغطي إجراءات الرقابة  :ئمة االستقصاءطريقة قا-2

لى االستفسار عن ئلة بطريقة تهدف إويجب أن تصاغ هذه األس, الداخلية لكل دورة عمليات

، البحث: وتشمل عملية االستقصاء,  وخطواته المتبعة في كل مركز نشاط، تفصيالت العمل

للتأكد من المعلومات ، بهدف جمع األدلة الالزمة، ر المعلومات المتاحةوالتحقيق في جميع مصاد

وتمكن الفاحص الضريبي من أجل هذه الغاية االطالع على ، المصرح عنها من قبل المكلف

  :3جميع مصادر المعلومات بما فيها

 ، جماركدائرة ال: مثل، لدى الجهات الحكومية األخرى والموجودة، الملفات المسموح بتناولها - أ

  .والبنك المركزي التي تعود إلى المكلف موضوع البحث والتحقيق,  وزارة الصناعة والتجارةو

  .القوائم المالية المعدة من قبل مدققي الحسابات عند قيامهم بتقديم تلك الخدمات للمكلف - ب

                                                 
  242ص.مرجع سبق ذكره: حسين، الدحدوح، حسين، القاضي  1
  .296-295ص .مرجع سبق ذكره: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  2
  151-150ص .مرجع سبق ذكره: مدين، الضابط  3
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وط والمدققين ضمن شر، بما فيها أوراق عمل المحاسبين، طلب أوراق العمل ذات العالقة - ج

أوراق العمل المحتفظ بها من قبل : تعني، وأوراق العمل، تحديدها في دليل عمل المنظمة

كما يتم ، ورأيهم في تلك القوائم، وإعداد القوائم المالية، المدققين التي تتناول عمليات التخطيط

بهدف تقديمها إلى ، طلب أوراق عمل تسوية الضريبة التي يعمل المحاسبون على تحضيرها

ويتم طلب األوراق للتحقق من صحة بعض ، احص المختص بتدقيق البيان الضريبيالف

ولكن نريد أن نوضح أن الدخول لتلك ، وبنود النفقات الموجودة في البيان الضريبي، الحسميات

ففي الحالة ، األوراق التي يتم إعدادها من قبل المدققين يحدث عادة في ظروف غير اعتيادية

وإن الدخول إلى أوراق عمل ، وكشوف المكلف األساسية، ء إلى سجالتالطبيعية يتم اللجو

المدققين يتم فقط في حالة أن البيانات الفعلية المذكورة ال يمكن الحصول عليها من سجالت 

  .وعندئذ يمكن طلب تلك المعلومات كمصدر إضافي للبيانات الفعلية، المكلف

إن خرائط التدفق  :)Data Flow Digram (DFD)( )اإلجراءات(طريقة خرائط التدفق  -3

وإن هذه الخرائط تمكن الفاحص , أو لدورة عمليات محددة، هي عرض بياني لنشاط معين

وتتميز تلك , وجيزة نسبياً وبفترة، الضريبي من تقويم إجراءات الرقابة الداخلية بطريقة مختصرة

بأنها توضح خط سير ) قصاءقائمة االست, التقرير الوصفي(الخرائط عن الطرق السالف ذكرها 

كما توضح الوسائل المستعملة في إدخال ، العمليات بين أجزاء النظام بطريقة ميسرة أو سهلة

، واإلخراج في حالة األنظمة اآللية، أجهزة اإلدخالبواستخراجها يدويا أو إلكترونيا ، البيانات

  .1لكترونيةواإل

فإن الفاحص الضريبي يصبح على معرفة ، لداخليةكنتيجة لدراسة ولتقييم الفاحص لبنية الرقابة ا

وبالتالي يستطيع تحديد االختبارات الجوهرية ، وبالنظام المحاسبي، بنقاط الضعف في تلك المنشأة

  .التي يتطلبها نطاق الفحص الضريبي 

  

                                                 
  .296ص .مرجع سبق ذكره: انونيينالمجمع العربي للمحاسبين الق  1
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  Evidenceأدلة وقرائن اإلثبات 

  األدلة 

عها تشتمل على كل ما يعتمد عليه الفرد لكنها جمي، تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الدليل

وبالتالي المساهمة في ، وهي تقدم البرهان، للوصول الى حكم معين عن موضوع متنازع عليه

ف وآخر يعرِّ, وإصدار الحكم المطلوب القائم على أسباب موضوعية، تكوين االعتقاد السليم

لتمكينه من اتخاذ قرار معين في  تمثل جميع الحقائق التي تقدم لعقل االنسان" :القرينة بأنها

  ".موضوع جدلي

لمساعدته في تقدير الضريبة ، وترى الباحثة بأهمية الدليل أو القرينة بالنسبة للفاحص الضريبي

، وتوفر عند الفاحص االقتناع بذلك التقدير، ومنعه من التهرب الضريبي، فالحقيقية على المكلَّ

  . أو الربط الضريبي

أما بالنسبة لكفاية األدلة فيعني ، وصالحيتها، كفاية األدلة ومالئمتها: وهي، ويوجد شروط لألدلة

أي مقدار وحجم األدلة الضروري لتدعيم رأي الفاحص ، أنها تقوم على أساس القياس الكمي

ويتم قياس ، ودرجة تنوعها، وبين كميتها، وهذا يعني وجود عالقة بين كفاية األدلة، الضريبي

أما مفهوم , والهدف الذي يرتكز عليه، ل حجم العينة الذي يختاره الفاحصكمية األدلة من خال

وجدارته في مساعدة الفاحص الضريبي في استنتاج رأي ، مالءمة األدلة فيعني صالحية الدليل

  .1منطقي عن العنصر المراد إثباته

فيجب أن تحتوي ، أما بالنسبة لصالحية الدليل فإنها تتعلق بإجراءات الفحص التي يتم اختيارها

استقاللية المصدر حيث يمكن االعتماد على األدلة التي يتم , تلك األدلة على خصائص معينة منها

وأيضا , فاألدلة الخارجية أقوى من األدلة الداخلية, الحصول عليها من مصدر خارجي للمنشأة 

, بها لتوصل إليها موثوقاًتكون األدلة التي يتم ا، الهعندما تكون الرقابة الداخلية لدى المكلف فّع

وكما أن األدلة التي يتم التوصل إليها من قبل ,  ينظر إليها أنها أدلة ضعيفة وال، ويعتمد عليها
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والعمليات الحسابية أكثر , والمالحظة, الفاحص الضريبي بنفسه من خالل الفحص الفعلي

  .1صالحية من المعلومات التي يتم التوصل اليها بشكل غير مباشر

  :2صنف أدلة الفحص الضريبي على النحو التاليوت 

وهي على رأس األدلة التي يعتمدها الفاحص الضريبي ، األدلة الكتابية المتمثلة بالمستندات -1

، والبيانات الالزمة للتحقق من حدوث عملية معينة، وتتضمن المستندات, في القضايا القانونية

على الفاحص الضريبي أن يراعي عند الفحص  ويجب، ومن صحة إثباتها في السجالت الحسابية

  : أهمها، اعتبارات أساسية

، وأن يكون المستند خاصاً بعمليات المشروع، أن يكون المستند مستوفياً الشروط القانونية كافة 

  .ويكون مستوفياً لجميع التوقيعات

، على األدلة الكتابيةأو ترسيخ قناعته المبنية ، لى الشهادة لتأكيد توقعاتهوقد يلجأ الفاحص إ -2

أو بعض األطراف ، فقد يسأل الفاحص الضريبي بعض العاملين في المشروع، أو غيرها

وقد نص قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعّدل في  ,بشهادتهم  األخرى خارج المشروع لإلدالء

ق بتقدير يجوز لمأمور التقدير أن يستجوب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعل( 27/5المادة 

إال إذا ، أو وكيله، لدى المعترض) بفتح الدال(شريطة عدم استجواب المستخـَدم ، المعترض عليه

  .)وافق المكلف على ذلك

حيث تدخل تلك األدلة ، والخبرة، كما يعتمد الفاحص الضريبي في أدلة االثبات على المعاينة-3

وعندما ال يقتنع الفاحص ، ريبيوهي أقوى األدلة في الفحص الض، في قضايا الوجود المادي

ويدخل إلى مكان ، ومكاتبهم، فإنه يقوم بالذهاب إلى محالت المكلفين، الضريبي بإقرار المكلف

، ويجوز له ضبط هذه السجالت، والقيود، والسجالت، العمل لفحص البضائع المخزنة

درة على وربطه للضريبة المق، والمستندات كدليل قاطع على صحة رأي الفاحص الضريبي
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في المادة رقم  2004لسنة  17المكلف كما نص قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدل رقم 

أو الموظف المفوض من قبله ، يحق للمدير ، لدى مأمور التقدير، أو بيانات، عند توفر أدلة( 2/ 22

وأن يدخل ، همخطياً أن يجري التحقق الالزم لتطبيق أحكام هذا القانون على محالت المكلفين ومكاتب

 والمستندات األخرى المتعلقة بالعمل، والقيود، والسجالت، إلى مكان العمل لفحص البضائع المخزونة

ولمدة ال تزيد ، ألغراض تطبيق هذا القانون، والمستندات الضرورية، ويجوز له ضبط هذه السجالت, 

  . ) ة المدير الخطيةقبمواف، د إذا دعت الحاجة  ألسباب  معقولةجدَّتُ، على ثالثين يوماً

كما يعمد الفاحص الضريبي إلى أخذ إقرارات من اإلدارة الضريبية لتفسير بعض السياسات  -4

أو الموظف المفوض من قبله خطياً تبادل ، كما يجوز للمدير، أو اإلجراءات المتخذة، الماضية

  .امةوذلك لغايات الحفاظ على حق الخزينة الع، والمالية، المعلومات الضريبية

يتعين عليه إجراء فحوص اختبارية ، لغرض حصول الفاحص على أدلة اإلثبات الكافية - 5

وقد اعتمد الفاحص في بداية األمر على أسلوب الفحص ، وأنشطة منشآت األعمال، لعمليات

والحسابات المستند إليها ، والمستندات، والسجالت، فحص كافة الدفاتر"  ويقصد به، 1الشامل

وأعمال ، والترحيالت، ومراجعة كافة المستندات، والقيود المثبتة بها، ميع المفرداتوج، اإلقرار

مع الحسابات ، وكافة المعلومات المالية، والسجالت، ومطابقة الدفاتر، والترصيد، الجمع

والسجالت ، وأن كافة الدفاتر، وقائمة المركز المالي للتأكد من سالمة القيد وانتظامه، الختامية

أسلوب جمع البيانات من  :هون نظام الفحص الشامل بالتالي فإ, 2"قيمة النشاط الحقيقي تعبر عن

  .استثناء أي جميع الوحدات اإلحصائية لجميع األنشطة دون

عن كل ملف من ملفات كـل   وافيةومعلومات ، الحصول على بياناتبهدف الفحص الشامل  ويتم

ـ الأو ، ةتجارينشطة التتعلق باألكانت هذه اإلقرارات أسواء ، مأمورية أو ، ةصـناعي الأو ، ةمهني

وقد أصبح الفحص الضريبي الشـامل إجـراًء   ، أو غيرها، ثروة عقارية أو، واألجور، الرواتب

كمـا أن  ، وتعقـد عملياتهـا  ، واتساع نطاق أنشطتها، غير عملي نتيجة لكبر حجم المشروعات
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وكما أنه يتمثـل فـي   ، ساً نسبياًالفحص الشامل لن يكون ضروريا إذا كان مجتمع الفحص متجان

ونتيجة لذلك فإن على الفاحص الضريبي أن يختار عينـة مـن   ، هدر الوقت والجهد بشكل كبير

وعلى أسـاس ذلـك   ، العمليات المالية ثم يقوم بفحص مفردات هذه العينة بالنسبة لخاصية معينة

قد تم التعامل معهـا بشـكل   أو نظم الرقابة ، أو الحسابات، يمكن استنتاج ما إذا كانت األرصدة

تم اختيارها ي، مجموعة من المفردات": ويقصد بالفحص الضريبي باستخدام العينة هي، 1مناسب

هذه العينـة مـن المجتمـع تحـت      اختيارويتم  ,2"من مجتمع معين وذلك إلجراء دراسة عليها

 اختيـار إذا ما تـم   أنه التجارب في هذا الصدد أكدتوقد  , صادقاً بحيث تمثله تمثيالً، الدراسة

وبأقـل  ، ونتائج دقيقة إلى حد كبير، العينة بطريقة علمية سليمة فإنه يمكن الحصول على بيانات

  .ووقت بالمقارنة بدراسة كل مفردات المجتمع، جهد

اختصار الوقت والجهد الالزمين : في، التي تتمثلونظام الفحص بالعينة له العديد من المميزات  

ولذلك فهو يعالج سلبيات أسـلوب الفحـص   ، وبالتالي اقتصاد التكاليف، يبيالضر إلتمام الفحص

، وما يؤيده من مسـتندات ، المتمثل في فحص كل قيد في السجالت المحاسبية، الضريبي الشامل

حيث يركز على نوعية ، كما أن الفحص في العينة يحقق مردوداً إيجابياً لنشاط الفحص الضريبي

، ولـيس الكـم  ، أي أنه يركز علـى الكيـف  ، كافة أنشطة المكلفينوليس على شموله ل، الفحص

كما أنه يحقـق رقابـة فعالـة علـى المجتمـع      ، وبالتالي يؤدي لجودة أعمال الفحص الضريبي

بينما يكون ذلك صعباً فـي  ، ل تتبع غير المستجيبين ألحكام القانون الضريبيإذ يسّه، الضريبي

ويساعد ، وينظم حجم األعمال، العاملة االستثمار الجيدكما ويستثمر القوى ، حالة الفحص الشامل

، ويوّحد اإلجراءات األساسية في الفحص الضـريبي ، والموضوعي، على توفير التخطيط العادل

ويعمـل علـى سـرعة المحاسـبة     ، ويخفف األعباء اإلدارية على كاهل المأموريات الضريبية

  . 3الضريبية
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إال أنها قد ال ، في استخدام العينات في الفحص الضريبيوعلى الرغم من تلك المميزات الهامة  

بل هي تناسب الحاالت التـي يـتم فيهـا    ، تكون ضرورية في جميع مجاالت الفحص الضريبي

فلذلك هناك بعض الحاالت التي قد ال تصلح في استخدام أسلوب ، إجراء معامالت كثيرة متشابهة

وعند أقسام مفـردات  ، ببند معين في األهمية الكبيرة فمثالً عند أقسام المعامالت المرتبطة، العينة

وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة التـي تحتـاج إلـى فحـص     ، رواتب: مثل، المجتمع بالحساسية

وفي حالة وجود اختالف بين مفردات المجتمع بحيث يصـبح  ، جوهري بغض النظر عن حجمها

  1.مجتمع العينة غير متجانس

والمعلومـات الـواردة   ، البياناتتطابق : ومن أهمها، المختارة وهناك عوامل لتحديد حجم العينة

درجة االنحراف النسبي فـي  وأال تزيد .المعلومات المتوافرة لدى المأموريةمع باإلقرار للبيانات 

  .2على دفعها المكلفأو الضريبية المعلنة باإلقرار عن الضرائب التي اعتاد ، الدخول الصافية

  : في تحديد العينة تاليةالالطرق يمكن أن تستخدم و

ثابـت   المكلفينن عدد إ: على أساس االفتراض الذي يقول يتم تحديد العينةو: طريقة مفتوحة -أ

دون النظر إلى من شملتهم العينة فـي السـنة   ,  في كل السنوات التي يتم فيها تحديد هذه العينة

  .السابقة

 في نهاية مـدة  وصوالً، لعينات السابقةاستبعاد ا من خالليتم تحديد العينة و: طريقة مغلقة -ب

أي أن العينة المختارة سوف تكون محددة علـى  ، المكلفينخمس سنوات إلى فحص جميع  قدرها

تتناسب مع حالة السـقوط  بحيث ، بحيث يتم بها استكمال دورة مدتها خمس سنوات، أساس معين

  . بالتقادم

أسلوب  ويعد، االهدف منه يؤدتحتى ، لسريةختيار العينة بسياج من االبد من أن تتميز طريقة او

هـذا األسـلوب    نَّإحيث ، الفحص بالعينة من األساليب المستخدمة في كثير من الدول المتقدمة

  .3سابقة الذكر يتمتع بمجموعة من المزايا
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كما يعمد أيضا الفاحص الضريبي إلى استنباط قرائن مختلفة عند لجوئه إلى الفحص  -6

وتحليل االتجاهات ، كالنسب المالية، عن مجموعة من األساليب": أنه عبارةويعرف ب، التحليلي

وفحص البنود غير ، التي تجرى على العمليات المالية بهدف دراسة ومقارنة بين عناصرها

ويهدف الفحص التحليل إلى استنتاج بعض المؤشرات التي تسهم في كشف ، 1"العادية والجوهرية

ومن ضمنه ، إال عن طريق الفحص التحليلي، ن من الوصول إليهابعض الخفايا التي قد ال يمك

وإظهار االرتباطات بين ، التحليل المالي الذي يتم من خالل تحليل البيانات موضوع الفحص

، تساعد الفاحص في اكتشاف األرصدة غير العادية، واشتقاق مجموعة من المؤشرات، عناصرها

  .)أي اللجوء الى عملية الفحص بالعينة(الفحص  وتقليل نطاق عملية، والتركيز على فحصها

حيث يتم اللجوء إلى ذلك التحليل في أن النتائج التي تظهرها القوائم المالية لم تعد كافية 

ويتعين على الفاحص الضريبي ألغراض تحديد وعاء ، ألغراض تحديد الوعاء الضريبي السليم

حيث إن التحليل ,  ال أدوات التحليليةواستعم، الضريبة الحصول على البيانات والمعلومات

ويؤثر ، وبالتالي الوصول إلى ضريبة عادلة، وتقويم سليم للقوائم المالية، المالي يؤدي إلى قياس

كما يحدد للفاحص مجاالت ,  التحليل المالي إيجابيا على رفع كفاءة تقدير ضريبة أرباح األعمال

وأيضا يمكن ، لتي ينبغي العناية في فحصهاوتحديد المجاالت ا، المخاطرة المتوقع حدوثها

الفاحص من التوصل إلى القيمة التي يجب أن يكون عليها البند موضوع الفحص في سنة 

وتحقيق الكفاءة والفاعلية ، وأن اإلجراءات التحليلية تحقق أكبر نسبة الكتشاف األخطاء .الفحص

ومن ثم تحديد ، مع أعمال المكلف باستخدام األسلوب األمثل الذي يتناسب، في الفحص الضريبي

وتحديد عملية الفحص ، وتحديد المشاكل، المجاالت التي تتطلب فحصاً إضافياً وتقويم المخاطر

  .2الضريبي
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أو الدليل ، كالوجود المادي اذا كان بحوزة المشروع، الحظ أن هناك من األدلة ما هو قطعينو

,  كالذي ليس بحوزة المشروع، ما هو غير قطعيوهناك من األدلة ، الكتابي في الحقوق القانونية

فإن المشرع الضريبي أجاز للفاحص ، وفي حالة عدم وجود دليل قطعي لدى الفاحص الضريبي

أو حسب ما كانت تفرض الضريبة عليه في ,  ودرايته، الضريبي أن يقدر الضريبة حسب فطنته

  .األعوام السابقة

 :ء الضريبيلغرض تحديد الوعاالعمل الميداني  خطوات

فحص ودراسـة  و, ةالضريبية السابق دراسة اإلقراراتوفيها يتم : يللفحص الضريب اإلعداد -1

العـام   المقارنـات بـين   إجراءو,  ةولألعوام السابق، والميزانية للعام الحالي، الختامية الحسابات

, ذلـك  إلى وما واالحتياطيات، ورقم المبيعات، مجمل الربح :من حيث، واألعوام السابقة، الحالي

مناقشـة  وأخيراً ,  ةوالمجموعة الدفترية المستخدم، المتبع دراسة النظام المحاسبيباإلضافة إلى 

 .تواالستثناءاوالتعرف على التحفظات  ، تقرير المراجع

، األجـور و، المـواد (: التشـغيل  حسـاب مل علـى فحـص   تالتي تش: قائمة الدخلفحص  -2

وذلك من خـالل  ، الخام المستخدمة في التشغيل صحة المادة التأكد منيتم وفيها ) تالمصروفاو

المدفوعـة   من صحة األجور التأكدباإلضافة إلى ,  ءالشرا وفواتير، دفاتر المخزن إلىالرجوع 

وأخيراً ,  اوكيفية حسابه،  مراجعة بنود اإلهالكاتكما يتم ,  قومقارنتها بالعام الساب، والمستحقة

والمصـروف  ، والتفرقة بين المصروف اإليـرادي ، فات المختلفةالمصرو دراسة ومراجعة بنود

ويمكن إجراء هـذا الفحـص عبـر    ، المتاجرة حسابباإلضافة إلى ذلك يتم فحص , يالرأسمال

ومقارنتهـا   ، المـدة  أو، التأكد من صحة رصيد بضـاعة شتمل على وي :األيمن بالجان: جانبين

، مؤيـدة بمسـتندات سـليمة    ومع أنها، لشراءالتأكد من صحة عمليات او,  قبرصيد العام الساب

التأكد من رقم الخصم المسـموح  و,  تالمبيعا التأكد من صحة قيمة مردوداتو, رومقيدة بالدفات

ـ و, فحص فواتير البيعوفيه ييتم  :الجانب األيسر  .منحه وشروط، به , ةدراسة سياسة البيع المتبع

  . 1المشتريات ن قيمة مردوداتالتأكد مو, بالمكتس دراسة وفحص شروط منح الخصمو
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 جانـب وفيه يـتم فحـص   , )اإليرادات والمصروفات(األرباح والخسائر  فحص حسابكما يتم 

واإليـرادات  ، التفرقة بين اإليرادات الرأسماليةو,  التأكد من قيمة األرباحيتم : وفيها، اتاإليراد

، راسة إيرادات األوراق الماليةدو,  ةوالمصروفات اإليرادي، والمصروفات الرأسمالية، اإليرادية

  .ائد الدائنةووالف، والعقارات

, امن صـحته  للتحقق، دراسة كل بند من بنود المصروفاتويشتمل على   :المصروفاتوجانب 

, هاحتساب وكيفية، مراجعة معدالت اإلهالكو,  ةالمختلف مراجعة المستندات المؤيدة للمصروفاتو

  .1والديون المعدومة ، دراسة الديون المشكوك في تحصيلهاو

، والمتاجرة، واستعيض عن حساب األرباح، ومن الجدير ذكره أن حساب المتاجرة ألغي محاسبياً

 .اسمه قائمة الدخل، والخسائر بحساب واحد

النظامي للشركة الذي يحدد كيفية  أو دراسة القانون، مراجعةوفيه يتم : توزيع فحص حساب -3

المطلوب خصمها مـن صـافي    االحتياطات وأنواع، المحتجزة ونسب األرباح، توزيع األرباح

 .األرباح

  )األصول والخصوم( قائمة المركز المالي فحص -4

واألصـول  , كالمخزون السلعي: يصادف الفاحص أثناء فحصه أصوال مادية األصولبخصوص 

معتمـداً  , ةوهو يتحقق من وجودها بالمالحظة والتجرب,  والنقدية الموجودة في الصندوق، الثابتة

ليعـرض نتائجـه   ، ليتمكن من تقويم األدلة التي يمكن الحصول عليها، على الوجود المادي لها

  .بدرجة محددة من الثقة

بصـورة  ، الذي يعني التأكد من وجود األصل، وتتمثل المالحظة في الفحص في الجرد الفعلي 

ثم مقارنة ما أسفر عنه هذا ، أو معاينة األصل، أو الوزن، أو القياس، العد: عن طريق، ملموسة

ولكنـه  ، ويثبت الجرد الفعلي وجود األصل.والدفاتر المحاسبية، اإلجراء بما هو مثبت بالسجالت

والبد من أجل التحقق من ذلـك اسـتخدام مصـادر    ,  أو صحة قيمته الدفترية، ال يثبت ملكيته
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الفاحص ملماً بالنواحي الفنيـة  والبد أن يكون , والدفاتر، والسجالت، كالمستندات، إضافية لألدلة

وقادر على التمييز بين درجات الجودة , الخاصة بأنواع األصول التي ينطبق عليها الجرد الفعلي

وللفاحص أن يستفيد من خبرة متخصص آخر عند عدم مقدرتـه علـى   ، والصالحية لالستعمال

  .1تمييز نوعية األصول الموجودة من حيث النوع أو السعر

مراجعة األوراق و، البضاعةو، النقدية حساب( خاصة اجعة األصول المتداولة بصفةروفيها يتم م

, والتقويم، والوجود، الملكية : من حيث، راسة ومراجعة األصول الثابتةباإلضافة إلى د, ) ةالمالي

دراسة باإلضافة إلى ، ةعلى الشرك راسة مواعيد استحقاق الديون الناتجةففيها يتم د الخصومأما 

  .األجل وطويلة، وم قصيرة األجلالخص

  :تتلخص أهم إجراءات الفحص التي يقوم بها الفاحص الضريبي في اآلتيو

وقيمـة  ، ودراسته بهدف التأكد من الشكل القانوني للمنشـأة ، االطالع على ملف المكلّف -1

، والتحقق من أن اإلقرارات المقدمة مستوفاة,  والشركاء، وأسماء المديرين، رأس المال

  . والمستندات المرفقة بها، البيانات التي تتضمنها: حيثمن 

يراها الفاحص ضرورية لتفسير ما جاء في ، يضاحات من المكلفأو إ، طلب أي بيانات -2

أو مـن  , كما يمكن الحصول على بيانات عن المكلّف من المأموريـة نفسـها  , اإلقرار

 . وشركات القطاع العام، الجهات الحكومية

, لفحص اإلقرار المقـدم منهـا  ، ني بانتقال الفاحص إلى مقر المنشأةيبدأ الفحص الميدا -3

 . والفنية، المستندية: ومراجعته من الناحيتين، والتأكد من صحة ما جاء فيه

للتأكد مـا إذا  ، والحسابات الختامية، دراسة تقرير مدقق الحسابات الذي اعتمد الميزانية -4

والمنصـوص عليهـا فـي    ، التقريـر كان يتضمن جميع البنود التي يجب أي يتضمنها 

فيجب أن يولي الفاحص أهمية ، وفي حال وجود أي تحفظات في تقرير المدقق, الالئحة

 .2وأن يأخذها بعين االعتبار في تقريره، خاصة لها
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 :تسفر عملية الفحص التي يقوم بها الفاحص الضريبي عن إحدى الحاالت التالية -5

  .وتربط الضريبة على أساسه، جاء به من بيانات قبول اإلقرار إذا اطمأن إلى صحة ما -أ

وتعليمـات مصـلحة   ، تعديل اإلقرار طبقاً لما تفضي به أحكـام التشـريع الضـريبي    -ب

  .الضرائب

متخذاً بعض األرقام كأسـاس لتحديـد   ، حيث يلجأ الفاحص إلى التقدير, رفض اإلقرار -ج

  .الربح

وعمـا إذا  ,  اصر ربط الضـريبة ويوضح له عن، يخطر الفاحص المكلف بنتيجة فحصه -5

والتعديالت التي أجراهـا  ، والتصحيحات، وأسباب ذلك,  وحساباته أم ال، كان اعتمد دفاتره

,  ويطلب منه موافاته بكتابة مالحظاته على هذه التصحيحات خالل مدة محددة، على اإلقرار

ط فـي هـذه   ويكون الـرب ,  ربطت الضريبة على أساسه، فإذا وافق المكلف على التصحيح

  .1وتكون الضريبة واجبة األداء فورا,  الحالة غير قابل للطعن فيه

الذي ، إلى خبير الفحص الضريبي ءيتم اللجو، وفي حالة االعتراض على عملية التقدير - 

وفي الغالب يكون الخبير مدقق حسابات ، إلبداء رأي محايد، يتم تعيينه من قبل المحكمة

 .2مجازاً

إبداء رأي على : هي, لضريبي في قضية االعتراض على عملية التقديرإن عمل خبير الفحص ا

وإن الخبير هو شخص مؤتمن على حقوق ,  أو الموظف المفوض عن وزير المالية، رقرار المقدِّ

ومسـاعدة  ,  ومهارته في خدمة العدالة، وبالتالي يفترض عليه أن يكّرس خبرته,  أطراف النزاع

، وموضـوعية ، وعليه نقـل الحقيقـة بصـدق   ,  صاف أصحابهوإن، المحكمة على إظهار الحق

  .واستقاللية، دوتجرُّ
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  .وسوريا، ومصر، واألردن، فلسطين: من، مقارنة بين الفحص الضريبي في كل

  . في فلسطين :أوالً

فيما يتعلق بإجراءات عملية العمل الميداني لعملية الفحص الضـريبي فـي أراضـي السـلطة     

من خالل تقديم إقرار ، بة الدخل في فلسطين بصورة ذاتية من المكلفالفلسطينية يتم تقدير ضري

أو أن يتم  التقـدير مـن قبـل    ، مرفقا بحسابات ختامية، أو المعنوي، من قبل الشخص الطبيعي

أو عـدم  ، ويسمى بالتقدير اإلداري في حالة عدم تقديم المكلف بإقرار ضـريبي ، مأمور التقدير

حيث تلزم كل شخص مكلف بتقديم اإلقرار ( )16( ةفحسب نص الماد، يةقبول التقدير الذاتي بصورة كل

وبخالف ذلـك يتعـرض   ، والمعلومات الخاضعة للتدقيق من قبل مأمور التقدير، الضريبي المعزز بالمستندات

أو ، وعليه يتعين على كل من  له مصدر دخل, والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، المكلف للعقوبات

  ).اضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون تقديم اإلقرار الضريبيأكثر خ

يتعين على المكلف أن يقدم إقراراً وفق (موعد تقديم اإلقرار الضريبي حيث )  17(وكما تبين المادة  

وتعد كجزء من اإلقرار إلى الدائرة خالل ، بما فيها الجداول المتعلقة  بهذا الكشف، أو النموذج المقرر، الكشف

ودخلـه  ، وتنزيالتـه ، مبيناً التفصيالت المتعلقة بدخله اإلجمالي, شهر التالية من نهاية سنته الماليةاألاألربعة 

ويقـدم  , والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السـابقة ، ودخله الخاضع للضريبة، وإعفاءته، الصافي

ويترتب على المكلف دفع الضريبة ، لمذكورة أعالهأو يرسل بالبريد المسجل خالل المدة ا، اإلقرار مقابل إيصال

  .)المستحقة من واقع اإلقرار في الموعد المحدد لتقديمه

 ودفع الضريبة المستحقة، كما توضح هذه المادة الغرامات المترتبة على التأخر في تقديم اإلقرار 

التزامـه بهـذه   حتى يوضح للمكلف أهمية ، لذلك يجب على الفاحص أن يلم بهذا القانون, عليه

حيـث  ، كما يوضح القانون الفلسطيني مرفقات اإلقرار الضريبي، ومخاطر تخلفه عنها، المواعيد

وأي شخص معنوي يخضع ، والخاصة، الشركات المساهمة العامة -1:أنه يتعين على( )18(توضح المادة 

أن يرفـق  ، السارية المفعولبموجب التشريعات االستثمارية ، واألشخاص المعفاة من الضريبة، لضريبة الدخل

، وشهادة من المحاسب القانوني المـرخص ، باإلقرار الضريبي نسخة من الحسابات الختامية للسنة الضريبية
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وتكون خاضعة للفحص ، مصادق عليه من المحاسب القانوني المرخص، وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل

  . والتدقيق

أن تكون معدة  على ترفق حساباتها الختامية عن السنة الضريبية والخصوصية أن، على الشركات العادية -2 

  . مع كشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل، وفقاً للمبادئ المحاسبية المعمول بها في فلسطين

أن يبينوا في إقرارهم الضريبي ما يقدرونه لصافي الدخل  2و 1على المكلفين من غير الواردين في البند  -3 

  ). ومصروفاتهم عن السنة الضريبية، تهمامن خالل كشف مختصر إليراد، الخاضع للضريبة

وله الحق ، عمل الفاحص الضريبي حين يتلقى اإلقرار الذاتي من المكلف)19( ةكما وتبين الماد  

أو ، لمأمور التقـدير قبـول   (حيث نصت المادة نفسها ، أو قبوله بشروط، أو رفضه، في قبوله

أو جزئية إذا توافرت لديه أدلة بعـدم صـحة   ، بصورة كلية، ذاتياًرفض قيمة الضريبة المقدرة 

وعلى مأمور التقدير يقع إثبـات عـدم صـحة    ,  وملحقاته، البيانات الواردة في إقرار الضريبة

ن قبل مأمور التقدير عند تسـلمه  يعد اإلقرار المقدم من المكلف مقبوال بشكل مبدئي مو، البيانات

بصـورة  ، والضريبة المقدرة ذاتياً من قبل المكلف، رفض قيمة الدخليجوز لمأمور التقدير و، له

سنة من تاريخ اسـتالم   على أن يتم  إبالغ المكلف بذلك خالل مدة ال تتجاوز، أو جزئية ، كلية

يجوز لمأمور التقدير رفض قيمة الدخل و الضريبة المقدرة ذاتيا من المكلف بصـورة  ، اإلقرار

اوز سنة مـن تـاريخ اسـتالم    إبالغ المكلف بذلك خالل مدة ال تتجكلية أو جزئية على أن يتم 

أو ، إذا تبين لمأمور التقدير نتيجة التدقيق أن هناك أسبابا تستجوب تعديل اإلقرار كليـاً ، اإلقرار

فإنه يتعين عليه إرسال مذكرة خطية للمكلف خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ اسـتالم  ، جزئياً

إذا وافـق   :وبنـاء علـى ذلـك   , وموعدا لمناقشة ما فيها، ضمن مالحظاتهتت، اإلقرار الضريبي

ويكون قرار التقـدير  ، تحدد الضريبة بناء عليه ، أو التقدير، أو التصحيح، المكلف على التعديل

إذا لـم يوافـق   ، ويبلغ المكلف بإشعار خطي، األداءكما تكون الضريبة واجبة ، غير قابل للطعن

، أو لم يحضر جلسة المناقشة المحددة له مسـبقاً ، أو التقدير، و التصحيحأ، المكلف على التعديل

والضـريبة  ، فإنه يجوز لمأمور التقدير أن يصدر قراره بتقدير دخل المكلف الخاضع للضـريبة 

حيث يتم تحديد جلسة مع ، لذلك يبدأ  الفحص الضريبي بعد عملية تقديم اإلقرار، المستحقة عليه
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وفي الجلسة يتم النقاش عن مـدى  ، الضريبي بفحص اإلقرار المقدم له ويقوم الفاحص، المكلف

؟ وفي حال اقتنـاع الفـاحص الضـريبي     وهل هي منطقيه أم ال، صحة النفقات المصرح عنها

والشرائح المقررة فـي القـانون   ، بناءاً على النسب، بصحة البيانات المقدمة يتم المحاسبة عليها

ويـتم احتسـاب ضـريبة    ، والدخل الخاضع للضريبة، هويحسب الدخل المصرح عن، المختص

، وفي حالة عدم اقتناع الفاحص الضريبي باإلقرار المقدم، وإنهاء الملف للسنة الضريبية، الدخل

وعمليـات تخفـيض   ,  أو المخفي، أو المحاسب القانوني عن الدخل الوهمي، يتم سؤال المكلف

ات الفحص الضريبي في حالة عدم اقتناع الفاحص ودائما تتركز عملي، وزيادة النفقات، اإليرادات

تقـدير  : عـن طريـق  ، حيث يقوم الفاحص بتقدير الربح الحقيقي، الضريبي باإلقرار الضريبي

وعلـى  ، وعلـى المخـازن  ، ويطلع على الفواتير، وزيارة الشركات، وتدقيق الفواتير، المبيعات

  .من ينوب عنه أو، ومن ثم يتم عقد جلسة أخرى مع المكلف، كشوف الرواتب

ويتم ، وإذا لم يستطع ذلك يقدر الفاحص الضريبي, وهنا يجب على المكلف إثبات صحة أوراقه 

) المحاسـب القـانوني  (ويتم تسليم المكلف أو من ينوب عنـه  , إعالن المكلف بالتقدير اإلداري 

  ).5راجع ملحق (يتم دفعه في البنك ، إشعاراً دائناً

حيث يجـب  ، ومراجعة السجالت، يبيعلى كيفية الفحص الضر مدللة) 22(حيث جاءت المادة 

، والقوانين المرعيـة ، حسب األصول، ومستندات مالية منظمة، المكلف أن يحتفظ بسجالت على

يحـق  و، أو بيانات لدى مأمور التقدير، عند توفر أدلة، ولمدة سبع سنوات في مكان إدارة العمل

أن يجري التحقق الالزم لتطبيق أحكام هذا القانون  للمدير أو ألي موظف مفوض من قبله خطياً

ـ  ، وأن يدخل إلى مكان العمـل ، ومكاتبهم، على محالت المكلفين ، ائع المخزونـة لفحـص البض

ولمدة ال تزيد علـى ثالثـين   ، ألغراض تطبيق هذا القانون، والمستندات الضرورية، والسجالت

، وفقـا ألحكـام القـانون   و، ة المدير الخطيةاب معقولة بموافقتَُجّدد إذا دعت الحاجة ألسب، يوما

أو أي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيـذ أحكـام هـذا    ، للمدير

  .وهذا كله في وجود إقرار ضريبي , القانون
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 فـإنَّ ، مـن هـذا القـانون   ) 20(أوضحت المادة  فكما، أما في حالة عدم وجود إقرار ضريبي 

إذا لم يقدم المكلف اإلقرار المنصوص و، بي في حالة عدم وجود إقرارإجراءات الفحص الضري

يقوم مأمور التقدير بإجراء التقدير على ، من هذا القانون في الموعد المحدد) 18(عليه في المادة 

، ويبلغه إشعارا خطياً بدخله الخاضـع للضـريبة  ,  ذلك الشخص على ضوء المعلومات المتوفرة

ويجوز للمكلف االعتراض على هذا التقدير خـالل  ,  ومدة الطعن فيه، هوالضريبة المستحقة علي

  .ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه

وربطها في حالة عدم تقديم ، فقد أشارت إلى حتمية إجراءات الفحص الضريبي) 21(أما المادة 

ات التي نـص  أنه إذا لم يتقدم المكلف بطلب اإلعفاء": ذاتها على حيث تنص المادة، اإلقرار الضريبي

ونالحظ أن القانون الفلسطيني ، يعد التقدير نهائياً، عليها القانون خالل أربعة أشهر على نهاية السنة الضريبية

باإلضـافة إلـى   ، أو تعديلـه ، أو رفضـه ، د صالحيات الفاحص الضريبي في قبول اإلقرار الذاتي للمكلفحدَّ

وهذه الصـالحيات  ، والمستندات المالية الالزمة، تإجراءات الفحص الضريبي من خالل االطالع على السجال

  . "وإنما مقيدة بنصوص القانون، غير مطلقة

  . في األردن : ثانياً

وعندها ، أما عملية الفحص في القانون األردني فتتم بعد أن يقدم المكلف كشفاً يتعلق بذمته المالية

أو أن يقوم الفاحص , على أساسهويجري التقدير ، إما أن يقبل الفاحص الضريبي الكشف كما هو

إذا كان لديه أسباب تدعوه إلـى  , 1"فطنته ودرايته"مستعمال في ذلك ، بتقدير الضريبة المستحقة

  . في اإلقرار المقدم له االعتقاد بأن هناك تالعباً

إلى , 2002المعمول في العام ) 25(من قانون ضريبة الدخل األردني  )29(المادة وقد أشارت  

فإذا ظهر نتيجـة  ، من هذا القانون) 27و 26(للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين . أ: " أنه

، لى المكلفإيرسل مذكرة خطية بمالحظاته  أو جزئياً، سبابا تستوجب عدم قبول الكشف كلياًأالتدقيق أن هناك 

تحدد الضريبة ، على تعديل كشفهإذا وافق المكلف  :ونتيجة لهذا، ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها

                                                 
  .276ص.مرجع سبق ذكره: شريف مصباح, أبو كرش 1
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فيصدر المقـدر قـراره   ، إذا رفض المكلف تعديل كشفهو، خطي بإشعارويبلغ المكلف ذلك ، على هذا األساس

، وذلك في ضـوء المعلومـات المتـوافرة لديـه    ، والضريبة المستحقة عليه، بتقدير الدخل الخاضع للضريبة

ومبينـاً  ، المادة معلال كل بند من بنود قـراره علـى حـدة   من هذه ) أ(والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة 

ويبلـغ المكلـف بـذلك    ، ال اعتبر ذلك البند موافقاً عليهإو، األسباب التي دعت لعدم األخذ بوجهة نظر المكلف

  .من تاريخ تبليغه ويكون هذا القرار قابالً لالعتراض خالل ثالثين يوماً، خطياً

من هذه المادة إلى المكلف بعـدم قبـول تقـديره    ) أ(ص عليها في الفقرة إذا لم ترسل المذكرة المنصو -ب  

  ."فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر، الذاتي خالل سنة من تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة

في األحـوال  " أنه  ):30(فقد أوضحت المادة  التخلف عن تقديم الكشف عندالتقدير أما في حالة 

من هذا القانون فـي الموعـد   ) 27و 26(ي ال يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين الت

إشـعارا  ويبلغه ، في ضوء المعلومات المتوفرة لديه، التقدير على ذلك المكلف بإجراءيقوم المقدر ، المحدد

  ."بالضريبة المستحقة عليه

  . في مصر :ثالثاً

أو ، فلم يشر المشرع المصري إلـى تعريـف الفـاحص   ، يأما في قانون ضريبة الدخل المصر

): 141/6(من خالل المادة ، واكتفي باإلشارة إلى الشروط الواجب توافرها فيه, المقدر الضريبي

في سبيل تحقيق أغراضه االختصاصـات  الضريبي في مصر يمارس المجلس التي أشارت أن 

بما يضـمن  ، لجهات اإلدارية القائمة على شئون الضرائبوالمالية ل، دراسة مدى الكفاءة الفنية -6"  :اآلتية

وتقـديم المقترحـات   ، والسعي لدى الجهات المختصة ، واإلدارية التي تؤديها، جودة مستوى الخدمات الفنية

  ."إلزالة أي قصور في هذا الشأن

التي تنص  )94(مادة وتتم عملية الفحص الضريبي في مصر من قبل مصلحة الضرائب وفق ال

ومعـايير تحديـدها   ، صدر بقواعدتمن خالل عينة ، على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً" أنه  على

  . "بناء على عرض رئيس المصلحة، قرار من الوزير
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قبل فتـرة  ، ومكانه، إلى وجوب إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص) 95(كما أشارت المادة 

، زم المأمورية المختصة بإخطار الممـول بكتـاب موصـى عليـه    تلت" وهذا ما أشار إليه نص المادة ، ما

والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على األقـل مـن   ، ومكانه، مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص

وتمكيـنهم مـن   ، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، المصلحة ييلتزم الممول باستقبال موظفو,  ذلك التاريخ

وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهـم صـفة   , ومحررات، ومستندات، ما لديه من دفاتراإلطالع على 

وذلك إذا توافرت للمصلحة ، الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خالل ساعات عمله دون إخطار مسبق

تتكشـف  ما لـم  ، وال يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها,  أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة

  .1"حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص

  . في سوريا :رابعاً

حسب مصادر الـدخل  ، لجأ المشرع السوري إلى تقسيم طرق التقدير الضريبي إلى ثالثة أقسامو

  :كما يلي

حيث يقدم المكلف كشفاً يوضح فيه مجمـوع   :تقدير ضريبة المهن والحرف الصناعية -1

حدد القانون السوري المدة الواجب تقديم الكشـف   وقد,  دخله المتحقق خالل سنة مالية

وتكون صالحية الفاحص الضـريبي بعـد تقـديم    . شهور وعشرين يوماً 5فيها خالل 

شأنه في ذلـك شـأن المشـرع    ,  أو تعديله، الكشف من قبل المكلف في قبوله كما هو

  .والفلسطيني، األردني

وفي حال تخلـف رب  , بها اناًحيث يقدم رب العمل بي :تقدير ضريبة الرواتب واألجور -2

وذلـك مـا   , تلجأ دائرة الضريبة إلى التقدير الجزافـي ) اإلقرار(العمل عن تقديم البيان 

 . والفلسطيني، واألردني، يجري في التشريع المصري

ويفترض في ,  ويقصد بها فوائد األسهم والسندات :تقدير ضريبة ريع األموال المنقولة -3

كما هـو الحـال فـي التشـريع     ,  لمستحقة عليها مباشرةرب العمل اقتطاع الضريبة ا

  .2وإال يتم التقدير الجزافي من قبل دائرة الضريبة السورية, والمصري، األردني

                                                 
  .2005لسنة  91قانون ضريبة الدخل المصري رقم  1
  .286ص.مرجع سبق ذكره :مصباح, كرش أبو 2
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أن معظم القوانين لم تتطرق بشكل واضح وصـريح إلـى آليـات الفحـص     ، مما سبقالحظ ن

ذ استالم اإلقرارات الذاتية إال أن القانون المصري أشار إلى أن عملية الفحص تبدأ من, الضريبي

وبعدها يتم تدقيق اإلقرارات الخاصة بهذه العينة ,  وعندها يتم اختيار عينة عشوائية، من المكلفين

وذلك بالزيارة الميدانيـة للمنشـأة قيـد    ، من خالل التحقق من صحة البيانات المالية الواردة فيه

ويتم فحـص    ,دون إخطار مسبق ،دخول مقار عمل الممول خالل ساعات عملهويتم , الفحص

ال و، والتحقق من صحتها لمرة واحدة، والمستندات المحاسبية للمكلف على أرض الواقع، الدفاتر

ما لم تتكشف حقـائق جوهريـة تسـتوجب إعـادة     ، يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها

 ."الفحص

  . معايير إعداد التقرير النهائي لعملية الفحص الضريبي: الفرع الثالث

، عملية الفحص للعـام الحـالي   أثناءالتفصيلية التي تم تنفيذها  يتضمن تقرير الفحص الخطوات

والتحفظات التي ، وتقديم النتائج، دراسة اإلقرارات المعتمدة في كل سنة أيضا، واألعوام السابقة

  .1صمن خالل الفحص لغرض خا إليها تم الوصول

 وهـو يمثـل أداءً  ، ة في عملية الفحص الضريبييعد تقرير الفاحص الضريبي المرحلة األخيرو

تحديـد مـا إذا    في ويتمثل الهدف األساسي في إعداد التقرير, لتوصيل النتائج لإلدارة الضريبية

كمـا  ، كان صافي الدخل الخاضع للضريبة قد تم التوصل إليه بما يتفق مع مواد قانون الضرائب

القوائم المالية المقدمة للفاحص الضريبي قـد  يجب أن يبين تقرير الفحص الضريبي ما إذا كانت 

وهذا يتأتى مـن خـالل دراسـة الفـاحص     ,  ت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليهايأعط

  .2الضريبي للنظام المحاسبي المعمول به في المنشأة

مـا  ، لوماتتعد البيانات الواردة بالقوائم المالية معبرة تعبيراً كافياً عما تحتويه هذه القوائم من مع

 . لم يذكر في التقرير ما يفيد غير ذلك

                                                 
  9ص. مرجع سبق ذكره: عبد القادر، مندو 1
  .22ص.مرجع سبق ذكره:  جيمس، لوبك ، ألفن، ارينز 2
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أو ، في القوائم المالية ككل الفاحص في قبول البيانات الواردة يجب أن يحتوي التقرير على رأي

وفي الحالة األخيرة يجب أن يتضمن التقرير األسباب التي أدت , امتناعه عن قبول تلك البيانات 

ح هذه األسباب لإلدارة الضريبية التي تتابع عمل الفـاحص  ويجب أن يوض، 1إلى ذلك االمتناع

  .الضريبي

حيث تستغرق المنازعات , يتضح مما سبق أهمية إلمام الفاحص الضريبي بهذه المعايير مجتمعة

لذلك فإن الجهد الذي يبذله الفاحص الضريبي , الضريبية جزءاً كبيراً من وقت الفاحص الضريبي

, 2إجراءات الفحص أي خطأ في مراحل عملية الفحص الضـريبي  لو شاب يمكن أن يضيع هباًء

وإطالـة أمـد   ، ألنه سوف يعّرض اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة الضريبية للبطالن من جهـة 

مما يؤثر سـلباً علـى   , من جهة أخرى  ومصلحة الضرائب، المنازعات الضريبية بين المكلفين

  . ومصلحة الضرائب، ن المكلفينوكذلك على العالقة بي,  المتحصالت الضريبية

يقـدر فيـه   ، يقدم الفاحص تقريراً إلى اإلدارة الضـريبية ، وبعد إتمام الفحص الضريبي، ختاماً

أم بحاجـة إلـى   ، وما إذا كان تقدير المكلف للضريبة الواجبة عليه صحيحاً، الضريبة المستحقة

  . تعديل

  

  )22ص, مرجع سبق ذكره:  جيمس، لوبك ، ألفن، ارينز: المصدر(

                                                 
وذلك بتصرف استنادا إلى أنه يمكن تطبيـق معـايير التـدقيق    .57ص.مرجع سبق ذكره: خالد أمين، عبد اهللا 1

منها التدقيق الضريبي بالتالي يمكن دراسة تـأثير التـزام    الدولية على خدمات التدقيق ألغراض خاصة والتي

  .الفاحص بهذه المعايير على جودة عملية الفحص الضريبي وتقليل التهرب الضريبي
  .39ص.مرجع سبق ذكره: شريف مصباح، أبو كرش 2
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، من اسـم المكلـف  ) 3(وفي األراضي الفلسطينية يتكون التقرير كما هو واضح في ملحق رقم 

/ ذاتـي (ويتم توضيح نوع التقـدير  ، باإلضافة إلى السنة الضريبية,  وعنوانه، ورقمه الضريبي

  .ريبة المستحقة بالدوالروالض, باإلضافة إلى الدخل الخاضع للضريبة بالدوالر, )إداري

الذي يتم إشعار المكلف به إلى ثالثـة  ، وينقسم تقرير الفاحص الضريبي المقدم لإلدارة الضريبية

  : على النحو التالي، أنواع

 وفيه يتم تقديم الفاحص لتقريره الضـريبي بنـاءاً  ) 01(ويرمز له بالرمز : النوع األول •

وذلك وفقا لنص المادة , ردون أي تعديل يذك ،قرار المقدم من قبل المكلفعلى قبوله لإل

  .1بند 15

ويتم فيه تقـديم التقريـر بعـد إجـراء تعـديل      ) 02(ويرمز له بالرمز : النوع الثاني •

بند  19وذلك حسب نص المادة , على اإلقرار الذاتي المقدم من قبل المكلف) كلي/جزئي(

 .أ4

التقرير بعـد دراسـة االعتـراض    وفيه يتم تقديم ) 07(ويرمز له بالرمز : النوع الثالث •

ويتم اإلشارة  في تقرير الفـاحص  ،  6بند  27المقدم من قبل المكلف حسب نص المادة

الضريبي الفلسطيني إلى وجوب دفع المكلف لرصيد الضريبة المستحقة عليه خالل المدة 

 كما ينـوه فـي  ، والسلفيات المدفوعة، وذلك بعد تنزيل الخصومات من المنبع، القانونية

التقرير إلى نسبة الغرامة الشهرية التي يتحملها المكلف في حال عدم التزامه بدفع المبالغ 

 %).2(وتقدر وفق القانون الضريبي بنسبة ، المستحقة عليه في مواعيدها القانونية

كما يمكن في التقرير النهائي لعملية الفحص أن يكتب الفاحص الضريبي مالحظاته على عمليـة  

  . )مالحظات(حت بند يسمى ت، الفحص ككل

,  أو مـن ينـوب عنـه   ، والمكلف، الفاحص الضريبي: من، يوقع على التقرير كل، وفي الختام

  . باإلضافة إلى مدير اإلدارة الضريبية
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وقـانون  ، أوجه الشبه واالختالف بين كل من قانون ضريبة الدخل الفلسـطيني  :الفرع الرابع

  .يير التدقيق الدولية ومعا، مزاولة مهنة التدقيق الفلسطيني

يمكن تطبيـق   فإنه، 1استنادا إلى أن الفحص الضريبي هو أحد خدمات التدقيق ألغراض خاصة

بالتالي يمكـن دراسـة   و، التي منها التدقيق الضريبي، معايير التدقيق الدولية على هذه الخدمات

ب ليـل التهـرُّ  وتق، تأثير التزام الفاحص بهذه المعايير على جودة عمليـة الفحـص الضـريبي   

  .الضريبي

، وفي األراضي الفلسطينية هناك العديد من القوانين التي تحكم عمل كل من الفاحص الضـريبي 

 2004لعـام  ) 17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقـم  : وهذه القوانين هي، ومدقق الحسابات

وتحـاول  ,  2004لعـام  ) 9(وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم، )2008(والمعدل عام 

ومعـايير التـدقيق   ، الباحثة في هذا الفرع أن تدرس أوجه الشبه واالختالف بين هذه القـوانين 

والتعـرف  ، والتخلص منهـا ، من أجل التعرف على نقاط الضعف فيها, الدولية المتعارف عليها

  .في سبيل جودة عمل الفاحص الضريبي في األراضي الفلسطينية، وتعزيزها، على نقاط القوة

، ومعـايير العمـل الميـداني   ، بالتالي يمكن دراسة مدى تأثير تطبيق كل من المعايير العامـة و

وهو  ، واألخالقية على عمليات الفحص الضريبي، والمتطلبات السلوكية، ومعايير إعداد التقرير

  . محور هذه الدراسة

تحقيقاً لمصالح  ،وتشير الدراسات إلى ضرورة أن يكون الفاحص مؤهالً لتقديم خدمات الضريبة

، دون المسـاس باالسـتقامة  ، شـريطة أن تـؤدّي الخدمـة بكفـاءة عاليـة     ، اإلدارة الضريبية

  . 2وأن تكون منسجمة مع القانون الضريبي، والموضوعية

مع معايير التدقيق الدوليـة   م2004لسنة ) 9(قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم وبمقارنة 

، ومدقق الحسـابات ، االختالف في تأهيل كل من الفاحص الضريبيتالحظ الباحثة أوجه الشبه و

  :تتضح على النحو التاليو

                                                 
 295ص.مرجع سبق ذكره: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 1
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من القـانون الفلسـطيني   ) 5(فإن المادة ، فيما يخص المعايير العامة الواجب توافرها في المدقق

أشارت إلى ضرورة أن يتم منح المدقق الحسابي رخصـة مزاولـة المهنـة بعـد الخضـوع      

 :وجاء هذا في نص المادة كما يلي, بةلالمتحانات المطلو

منح رخص مزاولة مهنة التدقيق وفق أحكـام  . 1: يمارس المجلس االختصاصات والمهام التالية

توقيع الجزاءات التأديبية علـى  . 3. اقتراح اللوائح التنفيذية لتطبيق هذا القانون. 2. هذا القانون

أيا مـن  . 5. بة للترخيص وفقا لالئحة التنفيذيةإجراء االمتحانات المطلو. 4. المدققين المخالفين

  . المهام والصالحيات األخرى المنصوص عليها بهذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه

 :كما يلي شروط الترخيص إلى  ) 9(وأشارت المادة 

  :يشترط لمنح الرخصة ما يلي

  .أن يكون طالب الرخصة فلسطينياً. 1 

  .ألهليةبكامل ا أن يكون متمتعاً. 2 

  . عتبارهاما لم يكن قد رد إليه ، أال يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو االمانة. 3 

علـى أحـد المـؤهالت     من هذه المادة يجب أن يكون طالب الرخصة حاصالً) 5(مع مراعاة أحكام الفقرة . 4

وله خبرة عملية لمدة ال تقل ، تخصص محاسبةأو ما يعادلها ، الشهادة الجامعية األولى بكالوريوس. أ: التالية

ن على األقل في أعمال التـدقيق كمـدقق   امن ضمنها سنت، والتدقيق، عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة

أو ما يعادلها على األقل من ، الشهادة الجامعية األولى بكالوريوس. ب. رئيسي بعد حصوله على تلك الشهادة

، مع خبرة عملية ال تقل مدتها عن سبع سـنوات فـي أعمـال المحاسـبة    ، صادأو االقت، إحدى كليات التجارة

كمدقق رئيسي بعد حصوله علـى المؤهـل   ، من ضمنها ثالث سنوات على األقل في أعمال التدقيق، والتدقيق

 وله خبرة عملية ال تقل عن ثالث، أو ما يعادلها في المحاسبة، الشهادة الجامعية الثانية ماجستير. ج. العلمي

كمدقق رئيسـي  ، من ضمنها سنة واحدة على األقل في أعمال التدقيق، والتدقيق، سنوات في أعمال المحاسبة

وله خبرة عملية ال تقل عن سنة واحدة في ، في المحاسبة هشهادة الدكتورا. د. تلك الشهادة بعد حصوله على
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أو الكليـات  ، فـي إحـدى الجامعـات   أو قام بتدريس التدقيق ، بعد حصوله على تلك الشهادة، أعمال التدقيق

أو ، جمعيـات  ىألحـد  أن يكون منتسـباً . هـ. هلى األقل بعد حصوله على الدكتوراالفلسطينية لمدة سنتين ع

يعتمدها المجلس بشـرط  و، وحاصل على شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، مؤسسات المدققين القانونيين

للحسابات في  كل من عمل مدققاً. و. عمال التدقيق في فلسطينأن يكون له خبرة ال تقل عن سنة واحدة في أ

أو مؤسسة عامة من مؤسسـات الدولـة مـدة عشـرة     ، أو في أي من الدوائر الرسمية، هيئة الرقابة العامة

لما هو منصوص عليه في البنـد   خالفاً) بكالوريوس أو ما يعادلها(ويحمل الشهادة الجامعية األولى ، سنوات

يترتب على أي من األشخاص الحاصـلين علـى أي مـن الشـهادات     . 5: من هذه المادة) 4( من الفقرة) د(

يجريه المجلس له ، من هذه المادة أن يجتاز امتحاناً) 4(من الفقرة ) و، ج، ب، أ(المنصوص عليها في البنود 

ور الضريبية المعمول واألم، والتدقيق، وفي التشريعات ذات العالقة بالمحاسبة، والتدقيق، في أعمال المحاسبة

  . 1بها في فلسطين

أن هذه المادة تتفق بشكل كبير مع المعايير العامة في معايير التـدقيق  ، وتالحظ الباحثة مما سبق

  .ومع قواعد أخالقيات المهنة التي أشار إليها المنهاج الدولي لألونكتاد، الدولية

التي لم تشر إلى , 2008عدل في العام وتختلف هذه المادة مع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الم

مهنـة   نَّحيث إ, عمل في مهنة الفحص الضريبيأو الخبرة المناسبة لل، التأهيل العلمي المطلوب

ألنها معنية بتنفيذ القـانون  ، وقدرات قانونية، عبارة عن قدرات محاسبية: الفحص الضريبي هي

  أو مخـتص إدارة ، أو محاسب، محامٍفقد يتم تعيين , وموائمته مع الفحص الضريبي، الضريبي

حيث لم ينص قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على مواصفات معينة ,  أو مختص اقتصاد، أعمال

على خالف قانون تدقيق الحسابات الفلسطيني الذي نص على شـروط معينـة لمزاولـة مهنـة     

, فـاحص الضـريبي  وهذا ال يعني أن التأهيل والخبرة ليستا ذات أهمية فـي عمـل ال  . 2التدقيق

من أجل تمكين الفاحص الضريبي من القيام ، وتأهيل، فالفحص الضريبي عملية تحتاج إلى خبرة

  . بواجباته على أكمل وجه

                                                 
 .2004لسنة ) 9( رقم قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات 1
  .مقابلة شخصية مع هشام التايه مدير دائرة ضريبة الدخل في نابلس: هشام، التايه 2
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بأن مدقق الحسابات يستند إلى معـايير  ، ويختلف عمل المدقق المحاسبي عن الفاحص الضريبي

بينما الفاحص الضريبي يستند إلـى  ,  يةوالنشرات المحاسب، والمعايير المحاسبية، التدقيق الدولية

ولكـن فـي   ,  باإلضافة إلى المبادئ المحاسبية، واللوائح التنفيذية لذلك القانون، قانون الضرائب

  .فإنه يرجح االلتزام بالتشريعات الضريبية ، والتعارض، حاالت االختالف

قيق الحسابات في فلسطين مع تالحظ الباحثة اتفاق قانون مهنة تد،  وفيما يتعلق بشرط االستقاللية

يحظر على المدقق المـزاول للمهنـة القيـام    : أنه ) 23( حيث أشارت المادة, المعايير الدولية للتدقيق

في حين أنه لم تتم اإلشارة  .1مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا فيها. 3: باألعمال التالية

على , لضريبي وفقاً لقانون ضريبة الدخل الفلسطينيإلى ضرورة توفر االستقاللية لدى الفاحص ا

بالتالي مـن الضـروري علـى    , وضرورة انطباقها على الفاحص الضريبي، الرغم من أهميتها

أو أحـد مـن   ، الفاحص الضريبي أال يقوم بعمليات الفحص الضريبي لشركات يساهم فيها هـو 

ن عدم إشارة القانون الفلسطيني لبند وتالحظ الباحثة هنا أ, أو تربطه مصالح شخصية بها, أقاربه

  . االستقاللية ال يسقطه كأحد البنود األساسية الدالة على مصداقية عمليات الفحص الضريبي

ومـع معـايير   ، ويتفق قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني مع قانون ضريبة الدخل

وهذا ما نصت عليه المادة , لع عليهاالتدقيق الدولية  في المحافظة على سرية المعلومات التي يط

إفشاء المعلومات واألسرار التي بيحظر على المدقق المزاول للمهنة القيام " التي أشارت إلى أنه ) 23/6(

أو يستوجب ، وللجهات التي يسمح، إال في الحاالت التي يستوجبها القانون، طلع عليها من خالل عمله مدققاًا

من قـانون ضـريبة   ) 47/1(وهذا ما نصت عليه أيضا المادة ."رار إليهاواألس، تقديم تلك المعلومات

جميـع   تعـد . 1" : كما يلـي  يحظر إفشاؤهاالتي معلومات الدخل الفلسطينية التي أشارت إلى ال

أسـراراً  ، والمعلومات المتعلقة بدخول المكلفين، نسخهاو، وإقرارات التقدير، والبيانات، األوراق

موظف ضـريبة أن يبـرز أي   يطلب من وال .ن ينفذ أحكام هذا القانونإفشاؤها على م اًروحظم

  .غير المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل، في أي محكمةأو قوائم ، فوأو كش، مستند

                                                 
  .2004لسنة ) 9( رقم قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات 1
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كما وضـعها  ، لقواعد األخالقية للمهنةكما أشارت معايير التدقيق الدولية أن السرية تعد ضمن ا

أو اإلفصاح عن المعلومات التي حصل عليهـا  ، استخداممن  المدققيمنع حيث ، الدولي تحاداال

يستمر واجب السـرية  كما ,  ومناسب، بدون وجود تفويض محدد، تقديمه لخدماته المهنية خالل

التـزام   كمـا يضـمن المـدقق   , )صاحب العمل(العالقة بالعميل  انتهاءإلى ما بعد المدقق على 

  .1مبدأ السريةوالخبراء العاملين تحت سيطرته ب، المساعدين

ويتفق قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني مع المعـايير الدوليـة العامـة لتـدقيق      

, 9, 23/7,8(حيث أشارت المـادة  , الحسابات فيما يتعلق بالمتطلبات األخالقية في عملية التدقيق

خالف حقيقة ما تضـمنته  إبداء رأي ي. 7 " بـ  يحظر على المدقق المزاول للمهنة القيامأنه ) 11, 10

أو أحد العاملين تحـت  ، والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو، والبيانات المحاسبية، والسجالت، الدفاتر

وميزانيات ال تعكس الوضع المالي الصحيح ، وحسابات ختامية، الشهادة والتوقيع على صحة بيانات. 8. إمرته

أو وثيقة قام بإعـدادها  ، أو حسابات، وين بيانات كاذبة في أي تقريرتد. 9. للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها

أو المصادقة على وقائع مغايرة فـي أيـة وثيقـة    ، وضع تقارير غير صحيحة. 10. في إطار مزاولته المهنة

. 2"المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقيـة . 11. يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة

نه لم تتم اإلشارة إلى ضرورة التزام الفاحص الضريبي بالمتطلبات األخالقية في قانون في حين أ

على الرغم من أهميتهـا فـي عمليـة الفحـص     ,  2008ضريبة الدخل الفلسطيني المعدل لعام 

بالمتطلبات األخالقيـة   خارجياً وهنا يمكن إلزام الفاحص الضريبي على اعتباره مدققاً, الضريبي

والجودة فـي  ، األمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الدقة,  يها معايير التدقيق الدوليةالتي دعت إل

  .عمل الفاحص الضريبي

فقد الحظـت الباحثـة وجـود    ، والفاحص، وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية لعمل كل من المدقق

وهذا مـا  ، عقوبات على كل من المدققين إذا مارسوا ما يخالف قانون تدقيق الحسابات الفلسطيني

أو أقدم ، رتكب المدقق أية مخالفة لهذا القانوناإذا . 1"  أنه التي نصت على) 25( أشارت إليه المادة 

 أو ارتكب تصـرفاً ، وآداب المهنة، وأسس ، ومعايير، أو بقواعد، على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به

يعاقب المـدقق المـدان   . 2. يبية تشكلها الجمعيةيحال إلى لجنة تأد، وكرامة العاملين فيها، يسئ إلى كرامتها

اإليقاف عن مزاولة المهنة لمدة ال . ج. اإلنذار الخطي. ب. التنبيه الخطي. أ: بإحدى العقوبات التأديبية التالية

                                                 
  .66ص.2008.)لجان االتحاد الدولي للمحاسبين احدى(منشورات اللجنة الدولية لمهنة التدقيق 1
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إذا كان يقضي ، يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس بثلثي أعضائه. 3. تزيد عن ثالث سنوات

  . 1"أو عند إلغاء الرخصة، أعاله) ج(بند ) 2(لمدقق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة بإدانة ا

إذا أفشـى   .2أنـه   إلـى  التي أشارتمعلومات حول ال )47/2(وهذا أيضا ما أشارت إليه المادة 

ـ   يعتبر كأنه ارتكب جرماً، أو اطلع عليها من خالل عمله، موظف الضريبة معلومات جمعها دى يعاقب عليـه ل

أو ، دوالر أمريكـي  )(1500 ألف وخمسماية أو بغرامة ال تتجاوز، ستة أشهرإدانته بالحبس مدة ال تزيد على 

   .2"بكلتا العقوبتين معا

تالحـظ  , ومدقق الحسابات، وفيما يتعلق بتقرير العمل الميداني المقدم من قبل الفاحص الضريبي

والحظت الباحثة أن تقرير الفاحص الضريبي ، يةالباحثة اعتماد مدقق الحسابات على القوائم المال

الذي يجب أن يراعي ، يعتمد بشكل كبير على تقرير مدقق الحسابات عند إعداده لتقريره الميداني

, والمالئمـة ,  الموثوقيـة : وفيها الخصائص النوعية التي تشمل، الوصول إلى المعلومة العادلة

  .نرى التداخل الكبير بين العملين لذا,  واألهمية النسبية,  والتوقيت المناسب

إْن الحظ عدم دقة ، إن هذا األمر ال يمنع الفاحص الضريبي من عدم قبول تقرير مدقق الحسابات

 .وشفافية المعلومات المحاسبية في تقرير المدقق المحاسبي

فبالنسبة لالخـتالف  ، واختالف في جوانب أخرى، ونالحظ مما سبق أن هناك توافقاً في جوانب

ومعايير التدقيق الدولية أشاروا إلى ضـرورة أن  ، جد أن قانون مزاولة مهنة التدقيق الفلسطينين

بينما قـانون  ، يتم منح المدقق الحسابي رخصة مزاولة المهنة بعد الخضوع لالمتحانات المطلوبة

يسـا  والخبرة ل، ولكن هذا ال يعني أن التأهيل العلمي، ضريبة الدخل الفلسطيني لم يشر إلى ذلك

، وتأهيل، فالفحص الضريبي هو عملية تحتاج إلى خبرة، ذات أهمية في عمل الفاحص الضريبي

  .من أجل تمكين الفاحص الضريبي من القيام بواجباته على أكمل وجه

ومعايير التدقيق الدولية أشاروا إلى ، كما ونالحظ أيضاً أن قانون مزاولة مهنة التدقيق الفلسطيني

بينما قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لم تـتم اإلشـارة إلـى    .طلبات األخالقيةوالمت، االستقاللية

وضرورة انطباقهـا  ، على الرغم من أهميتها، ضرورة توفر االستقاللية لدى الفاحص الضريبي

وبالتالي من الضروري على الفاحص الضريبي أن ال يقـوم بعمليـات   ، على الفاحص الضريبي

، أو تربطه مصالح شخصية بهـا ، أو أحد من أقاربه، يها هوالفحص الضريبي لشركات يساهم ف

                                                 
 .مرجع سبق ذكره.2004لسنة ) 9( رقم قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات 1
  .مرجع سبق ذكره.2004لسنة ) 9( رقم قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات 2
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ال يسقطه كأحد البنود األساسـية الدالـة   ، لذلك فإن عدم إشارة القانون الفلسطيني لبند االستقاللية

  .على مصداقية عمليات الفحص الضريبي

إلى معـايير  سيستند ، ومعايير التدقيق الدولية، كما وأن المدقق في قانوني مهنة تدقيق الحسابات

بينما نجد أن الفاحص فـي قـانون   ، والنشرات المحاسبية، والمعايير المحاسبية، التدقيق الدولية

، باإلضافة إلى المبادئ المحاسـبية ، واللوائح التنفيذية، ضريبة الدخل يستند إلى قانون الضرائب

  .ةوالتعارض فإنه يرجح االلتزام بالتشريعات الضريبي، ولكن في حالة االختالف

وقـانون مزاولـة مهنـة    ، كما ونالحظ أوجه الشبه في كل من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني

ومعايير التدقيق الدولية في المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها ، التدقيق الفلسطيني

حيث أشارت معايير التدقيق الدولية إلى أن السرية تعـد  ، والفاحص الضريبي، المدقق: من، كل

  .ضمن القواعد األخالقية للمهنة كما وضعها االتحاد الدولي

فالمدقق يعاقـب  ، والفاحص، كما نجد التشابه فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية لعمل كل من المدقق

، واإليقاف عن مزاولة المهنة لمدة ال تزيد عن ثالث سـنوات ، واإلنذار الخطي، بالتنبيه الخطي

كما أن قانون ضريبة الدخل الفلسـطيني  ، يق الحسابات الفلسطينيإذا مارس ما يخالف قانون تدق

أو بغرامة ال تتجاوز ألف وخمسمائة دوالر ، عاقب الفاحص بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر

  .أو اطلع عليها من خالل عمله، أو بكلتا العقوبتين إذا أفشى الفاحص معلومات جمعها، أمريكي

ومدقق ، لق بتقرير العمل الميداني المقدم من قبل الفاحص الضريبيكما أن هناك تشابهاً فيما يتع

وأن تقرير الفـاحص الضـريبي   ، فنالحظ اعتماد مدقق الحسابات على القوائم المالية، الحسابات

الذي يجب أن يراعي ، يعتمد بشكل كبير على تقرير مدقق الحسابات عند إعداده لتقريره الميداني

، والمالئمة، الموثوقية: التي تشمل، من خالل الخصائص النوعية، دلةالوصول إلى المعلومة العا

  . لذا نرى التداخل الكبير بين العملين، واألهمية النسبية، والتوقيت المناسب

ومما سبق نالحظ أن هناك أوجه اتفاق واختالف بين أدوات ومرجعيات معايير المراجعة الدولية 

ونقاط االختالف بـين معـايير المراجعـة الدوليـة     وبين أدوات ومرجعيات الفحص الضريبي، 

ومعايير الفحص الضريبي شكلت المرجع للباحثة في أهمية فحص مدى التغييـر النـاتج عـن    

استخدام أدوات التدقيق المحاسبي على الفحص الضريبي، كما أن هذه المراجعة توثيق لالختالف 

دقق وبين أدوات وصفات الفاحص الواضح في جوانب مهمة بين المتوفر من أدوات وصفات الم

  .الضريبي
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 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة -

  مجتمع الدراسة -

 عينة الدراسة -

 أداة الدراسة -

 . صدق األداة -

 . ثبات األداة -

 . إجراءات الدراسة -

 . تصميم الدراسة -

 . المعالجات اإلحصائية -
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

وأداة ، وعينـة  الدراسـة  ، ومجتمع الدراسة، صل عرضاً لمنهج الدراسةيتضمن هذا الف

، كما يتضمن متغيرات الدراسة، والثبات المستخدمة في هذه الدراسة، ودالالت الصدق، الدراسة

  . والمعالجات اإلحصائية  المستخدمة فيها، وإجراءاتها

  : منهج الدراسة

وسـعت  ، ع البيانات من مجتمع الدراسةالباحثة المنهج الوصفي الميداني لجماستخدمت  

وأثر ذلك ، إلى التعرف على مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .أغراض الدراسة وهذا األسلوب يناسب، والكشف عن حاالت التهرب الضريبي، في الحد من

  : مجتمع الدراسة

الذين يعملون في دوائر الضريبة في  نالفاحصين الضريبيي: من، يتكون مجتمع الدراسة

، قي الحسـابات ومـدقّ ، )نابلس، جنين، بيت لحم، رام اهللا، سلفيت، اريحـا، الخليـل  (محافظات 

  .والمدراء الماليين في عدد من الشركات الفلسطينية

  : عينة الدراسة

ومـدققي  ، مـن الفاحصـين الضـريبيين    فرداً) 160(تكونت عينة الدراسة الحالية من 

وقد اختارت الباحثة العينة وفقـاً للطريقـة العشـوائية البسـيطة     ، والمدراء الماليين، اباتالحس

وكان عدد االستبانات المسترجعة والتي جـرى  ، وقد تم توزيع االستبانة عن طريق اليد، الفردية

من عينة الدراسـة التـي   % 93.7حيث مثلت ما نسبته. استبانة) 150(عليها التحليل اإلحصائي 

والجداول اآلتية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسـب متغيراتهـا   ، )150( في النهاية بلغت

  .  المستقلة
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  متغير المهنة-1

  )1(الجدول 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المهنة 

 النسبة المئوية عدد متغير المهنة
 33.33 50 فاحص ضريبي

 33.33 50 مدير مالي

 33.33 50 مدقق حسابات

 100.0 150 عالمجمو

، من عينة الدراسة من الفاحصين الضريبيين% 33.33السابق أن ) 1(يتضح من الجدول

  . حساباتال يمدققمن % 33.33و ، ماليينالمديرين من المنهم  % 33.33و 

  :بالنسبة للفاحص الضريبي  متغير عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيق- 2

  )2(الجدول 

  والتدقيق، سب متغير عدد الدورات في مجال الضرائبتوزيع عينة الدراسة ح 

عدد الدورات في مجال الضرائب متغير

 والتدقيق
 النسبة المئوية عدد

 %9.3 14 دورة واحدة

 %10.7 16 دورات 1-3

 %5.3 8 دورات 4-5

 %8 12 دورات 5أكثر من 

 66.7% 100مدققين ومدراء ماليين لم يشملهم السؤال

 100 150 المجموع

المـدققين والمـدراء   ( من العينة لم يجيبوا  %66.7السابق أن ) 2(يتضح من الجدول 

، دورة واحدة% 9.3و ، دورات 3-1من % 10.7  وأن، وهم الذين لم يشملهم السؤال) الماليين

  . دورات 5-4من % 5.3و ، دورات 5أكثر من % 8و 
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  :بالنسبة للفاحص الضريبي  متغير المؤهل العلمي-3

  )3(الجدول 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 

 النسبة المئوية عدد متغير المؤهل العلمي
 8.7 13 دبلوم

 20 30 بكالوريوس
دبلوم عال أو ماجستير 

 فأكثر
7 4.6 

 
مدققون ومدراء ماليون لم 

 يشملهم السؤال
100 66.7 

 100 150 المجموع

و  ، ينة الدراسة من دارسي البكالوريوسمن ع% 20السابق أن ) 3(يتضح من الجدول 

% 4.6و، من دارسي الدبلوم%  8.7و، )المدققين والمدراء(من لم يجيبوا عن االستبانة% 66.7

  . أو ماجستير فأكثر، من دارسي الدبلوم العالي

  : متغير سنوات الخبرة -4

  )4(الجدول 

  .الضريبيبالنسبة للفاحص توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة 

 النسبة المئوية عدد متغير سنوات الخبرة
 %8.7 13 سنوات 5 من أقل

 %6 9 سنوات 5-10 من

 %18.6 28 سنوات 10 من أكثر

مدققون ومدراء ماليون لم 

 يشملهم السؤال
100 66.7% 

 100 150 المجموع
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، سنوات10من الفاحصين سنوات خبراتهم أكثر من  % 18.6السابق أن ) 4(يتضح من الجدول

منهم تتراوح سنوات خبرتهم أقـل  % 8.7و ، )المدققين والمدراء(من  منهم لم يجب% 66.7و

  . سنوات 10-5من   %6ومنهم ، سنوات 5من 

  :البكالوريوسمتغير التخصص في -5

  )5(الجدول 

  .بالنسبة للفاحص الضريبي توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص في البكالوريوس

يمتغير التخصص ف

 البكالوريوس
 النسبة المئوية عدد

 %20 30 محاسبة

 %3.3 5 مالية

 %1.3 2 قانون

 %5.3 8 دارةإ

 %2.7 4 اقتصاد

 %0.7 1 غير ذلك

مدققون ومدراء ماليون 

 لم يشملهم السؤال
100 66.7% 

 %100 150 المجموع

السابق أن النسـبة األكبـر مـن الفاحصـين تخصصـهم فـي       ) 5(يتضح من الجدول

، )المدققين والمـدراء (من  لم يجيبوا %66.7و  ، من العينة% 20كالوريوس محاسبة  بنسبة الب

تخصـص  % 1.3ومـا نسـبته   ، تخصص اقتصاد% 2.7و، دارةمن العينة تخصص إ% 5.3و

  .غير ذلك% 0.7و ، قانون
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  :أداة الدراسة

للتعرف إلى  ؛قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  :وتكونت االستبانة من ، والكشف عن حاالت التهرب الضريبي

ويحتوي على مجموعة من العناصر التـي تحـدد هـدف    ، شمل مقدمة االستبانة: القسـم األول 

إضـافة  ، لومات التي تود الباحثة جمعهما من أفراد عينة الدراسةوالمع، ونوع البيانات، الدراسة

وطمأنة المبحـوثين  ، وصراحة على فقراتها، إلى فقرة تشجع المبحوثين إلى اإلجابة بموضوعية

  .وأنها لن تستخدم إالّ ألغراض البحث العلمي فقط، على سرية المعلومات

وهذه ، وقد دخلت كمتغيرات في البحث، )يةالمتغيرات الديموغراف(معلومات عامة : القسم الثاني

، والمؤهـل العلمـي  ، التدقيقوضرائب العدد الدورات في مجال ، المتغيرات هي متغير المهنة

  .التخصص في البكالوريوسو، وسنوات الخبرة

إلى  من حيث طبيعة المعايير  تم تقسيم الفقراتو، فقرة) 54(تكونت االستبانة من : القسم الثالث

  :كاآلتيوهي ، اءثالثة أجز

واعداد التقرير مـن  ، )46-24(معايير العمل الميداني من ، )23-1(المعايير العامة من 

)47-54(.  

وقياس أثـر االلتـزام   ، كما تم تقسيم األسئلة من حيث قياس مدى االلتزام بمعايير التدقيق الدولية

, 21, 19, 17, 13, 11, 9 ,7، 5، 3، 1(حيث إن الفقرات ، بمعايير التدقيق الدولية إلى جزئين

تقيس ) 53, 52, 51, 49, 48, 47, 45, 43, 39, 37, 36, 35, 43, 32, 30, 28, 26, 24

أما الفقـرات  , مدى التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في عملية الفحص الضريبي

)2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,38 ,40 ,

فكانت تقيس أثر التزام الفـاحص الضـريبي بمعـايير الفحـص     ) 54, 50, 46, 44, 42, 41

  .والكشف عن حاالت التهرُّب الضريبي، الضريبي على الحد من
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أما بالنسبة للطبيعة االيحائية لالستبانة فقد يبدو للبعض أن هناك أسئلة توجيهية وقد تلمح للبعض 

معايير ونصـوص قانونيـة   بب في ذلك أن هذه األسئلة تستند إلى أن االجابة معروفة ولكن الس

واضحة، والغرض منها تأكيد أو عدم تأكيد االلتزام بها، علماً بأنه يوجد في االستبانة أسئلة تقوم 

بمهام األسئلة الضابطة التي من شأنها أن تكشف للباحث والقاريء لهـذه الرسـالة وجـود أي    

  .ا الكالم سيشار إليه من خالل الدراسةتناقض في اجابات العينة، وهذ

قامت الباحثة باسـتخدام مقيـاس ليكـرت    ، وللخروج بنتائج علمية دقيقة لهذه الدراسة

  :وهي، لإلجابة عن الفقرات، خماسي األبعاد

وبدرجـة  ، ولها أربع درجـات ، وبدرجة كبيرة، ولها خمس درجات، بدرجة كبيرة جداً

  . ولها درجة واحدة، وبدرجة قليلة جداً، قليلة ولها درجتانوبدرجة ، ولها ثالث درجات، متوسطة

  : صدق األداة* 

أو صدق ، لقد اعتمدت الباحثة في تقرير صدق األداة على ما يعرف بالصدق الظاهري 

ـ حيث تم عرض األداة في صورتها األولية على مجموعة من أعضـاء مـن الهي  ، المحكمين ة ئ

حيث أدلـوا بمالحظـاتهم   ، والعاملين في اإلدارة الضريبية ،التدريسية في جامعة النجاح الوطنية

، وتم حذف بعض العبارات، التعديالتالعديد من  تُهذا وقد أجرْي، حول صياغة بعض العبارات

ثم قامت الباحثة بعرض األداة في صورتها النهائيـة  ، وإحالل أخرى بدالً منها، وبعض الكلمات

  .  الحية األداةعلى لجنة من المحكمين الذين أقروا بص

  :ثبات األداة •

 Chronback(ألفا كرونباخ  معامللقد تم استخراج معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام 

Alpha( ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات)في بأغراض البحـث  وي، وهو معامل ثبات جيد) 0.91

  .العلمي
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  -:إجراءات الدراسة 

  - :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  .والمدراء الماليين، ومكاتب التدقيق، طة مديريات الضريبةاسحديد مجتمع الدراسة بوت •

  . دارة الضريبيةوموافقة اإل، لية الدراسات العلياالحصول على موافقة عمادة ك •

  .تحديد أفراد عينة الدراسة •

  .وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة، )االستبانة(عداد أداة البحثإ •

  .يبهاجمع البيانات وتبو •

  ).SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي، معالجة البيانات إحصائياً عن طريق الحاسوب •

بناًء على النتائج التـي تـم   ، وإصدار التوصيات، وتفسيرها، الوصول إلى نتائج الدراسة •

  .التوصل إليها

  :تصميم الدراسة

  :لقد صممت هذه الدراسة بحيث اشتملت على المتغيرات اآلتية

  :تغيرات المستقلة وهيالم:  أوالً

  )مدقق حساباتو، مدير ماليو، فاحص ضريبي(: المهنة ولها ثالث مستويات.   1

  .) فأعلى، أو ماجستير، دبلوم عال، بكالوريوس، دبلوم : (المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات.2

، دورة واحدة (: ولها أربعة مستويات، والتدقيق، عدد الدورات في مجال الضرائب. 3

 )دورات 5أكثر من ، دورات 5- 4، دورات 3- 1 من
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، سنوات 10- 5من ، أقل من خمس سنوات: (ولها ثالثة مستويات، سنوات الخبرة. 4

  ).سنوات 10أكثر من 

، إدارة، قانون، مالية، محاسبة: (ولها ستة مستويات، التخصص في البكالوريوس.  5

  )غير ذلك، اقتصاد

المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على أسـئلة   ويشتمل على: المتغير التابع -ثانياً

مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسـطيني بمعـايير المراجعـة    االستبانة المتعلقة بالتعرف إلى 

 .والكشف عن حاالت التهرب الضريبي، وأثر ذلك في الحد من، الدولية

  -:المعالجات اإلحصائية

؛ )SPPS(ج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية من أجل معالجة البيانات استخدم برنام

  :وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية

  .نشائيةوية في تحليل األسئلة اإلالنسب المئ .1

 .واالنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية .2

  .One Way ANOVA)( اختبار تحليل التباين األحادي  .3

 .لي بين فقرات أداة الدراسةمعادلة ألف كرونباخ لقياس االتساق الداخ .4

 .متغيرات الدراسةلمعرفة العالقة بين ) Correlations(تحليل  .5
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الرابعالفصل   

  نتائج الدراسة 

  . النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: أوالً

  . النتائج المتعلقة بفروض الدراسة: ثانياً
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة

التي ترمي إلى التعرف على ، لتي توصلت إليها الدراسة الحاليةيضم هذا الفصل النتائج ا

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

ولتحقيق هـدف  .ومعرفة مدى تأثرها بمتغيرات الدراسة، ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

وبعد عملية جمع االستبانات تم ، ومعامل ثباتها، كد من صدقهاوتم التأ، استبانة صميمالدراسة تم ت

باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة   ومعالجتها إحصائياً، وإدخالها للحاسوب، ترميزها

)SPSS ( وضهاسئلتها وفرأل نتائج الدراسة تبعاً يأتيوفيما.  

  :يالرئيس الدراسة سؤالالنتائج المتعلقة ب:أوالً

وأثر ذلـك فـي   ، لتزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةمدى اما 

  ؟ب الضريبي والكشف عن حاالت التهرُّ، الحد من

  :نالحظ أن هذا السؤال مكون من قسمين على النحو التالي

فـي عمليـة    التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليـة ما مدى  .1

  ؟الفحص الضريبي

، أثر التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية في الحـد مـن  ما  .2

  ؟ب الضريبي والكشف عن حاالت التهرُّ
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واالنحرافـات  ، المتوسـطات الحسـابية   استخدمت الباحثة، السؤالين ينولإلجابة عن هذ

والبالغ ، ستبانةولكل مجال من مجاالت اال، ودرجة التقدير لكل فقرة، والنسب المئوية، المعيارية

  .والدرجة الكلية لكل منهما، عددها ثالثة مجاالت

  -:فقد تم اعتماد النسب المئوية اآلتية، ومن أجل تفسير النتائج بصورة دقيقة

  . فأعلى بدرجة كبيرة جداً%) 80(من  .1

 . بدرجة كبيرة%) 80(إلى أقل من %) 70(من  .2

 . بدرجة متوسطة%) 70(إلى أقل من %) 60(من  .3

 . بدرجة  قليلة%) 60(إلى أقل من %)  50(من  .4

 . بدرجة قليلة جداً%) 50(أقل من  .5

  :األول الرئيسي السؤال

في عملية الفحـص   التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةما مدى 

  الضريبي؟

الحسابية والمتوسطات ، من أجل اإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باستخراج النسب المئوية

لمدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية في عملية الفحص الضريبي 

 :على النحو التالي
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  )6(جدول 

، والنسب المئوية، ودرجة التقدير لمجال االلتزام بمعايير التدقيق الدولية الحسابية لمتوسطاتا

  .وفق المتوسط الحسابي 

درجة 

  التقدير

النسبة 

  %ئويةالم

االنحراف 

  المعياري

المتوسط

 الحسابي
رقمها في الفقرة

 االستبانة
  الترتيب

تتطلب اإلدارة الضريبية مـن   3.82 1.273333 76.4 كبيرة

الفاحص الضريبي أن يكـون  

حاصالً على شـهادة علميـة   

 . ذات اختصاص

1 1  

تتطلب اإلدارة الضريبية تمتع  2.12 0.706667 42.4 قليلة جداً

لضريبي بسـنوات  الفاحص ا

 .مالئمة من الخبرة 

3 2  

تحــث اإلدارة الضــريبية أن  2.14 0.713333 42.8 قليلة جداً

يتابع  الفـاحص الضـريبي   

ــرات،   ــم النش ــكل دائ بش

ــالت  ــدوات، والمجـ والنـ

والبيانات، والمستجدات فـي  

 .المجال الضريبي والمحاسبي

5 3  

مـن   تتطلب اإلدارة الضريبية 2.16 0.72 43.2 قليلة جداً

الفاحصين الضريبيين حضور 

حــد أدنــى مــن الســاعات 

 .التدريبية السنوية

7 4  

تتطلب اإلدارة الضريبية إلمام  1.44 0.48 28.8 قليلة جداً

الفاحص الضريبي بـالبرامج  

 .المحاسبية، والتدقيقية 

9 5  

ال تســمح اإلدارة الضــريبية  2.6 0.866667 52 قليلة

بقيــام الفــاحص الضــريبي 

نشأة يعد أحد كبار بالفحص لم

 .مساهميها أو مالكها

11 6  

ال تســمح اإلدارة الضــريبية  2.56 0.853333 51.2 قليلة

بقيام الفاحص الضريبي بتولي 

الفحص لمنشأة يديرها قريب 

 .من الدرجة األولى 

13 7  
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في حال الخالف بين الفاحص  2.92 0.973333 58.4  قليلة

ــول  ــر ح ــرئيس المباش وال

ــإن األن ــص، ف ــة، الفح ظم

والتعليمات تسـمح للفـاحص   

الرجوع إلى مـدير الـدائرة   

 .الضريبية 

17 8  

تتطلب اإلدارة الضريبية مـن   2.26 0.753333 45.2 قليلة جداً

الفاحص الضـريبي تـدعيم   

نتيجة الفحص الضريبي بأدلة 

 .ومستندات 

19 9  

يلجأ الفاحص الضريبي إلـى   2.26 0.753333 45.2 قليلة جداً

لضـريبي إذا  عملية الفحص ا

ما توفر لديه ما يدفعـه إلـى   

التشكيك في صـحة القـوائم   

المالية المقدمة له مـن قبـل   

 .المكلف أو، التقرير الذاتي 

21 10  

 :المعايير العامةمدى االلتزام ب 2.42 0.806667 48.4%  قليلة جدا

ــص   2.38 0.793333 47.6 قليلة جداً ــة الفح ــب عملي تتطل

ــاحص  ــن الف ــريبي م الض

وضع خطة شـاملة   الضريبي

موثقة، يبـين فيهـا طبيعـة،    

ــن الفحــص  ونطــاق، وزم

ــيقوم   ــذي س ــريبي ال الض

 .بإجرائه

24 11  

ــص   2.24 0.746667 44.8 قليلة جداً ــة الفح ــب عملي تتطل

ــام   ــداءاً إلم ــريبي ابت الض

الفاحص الضـريبي بطبيعـة   

 .نشاط، وعمل المكلف

26 12  

ــة الف 2.06 0.686667 41.2 قليلة جداً ــب عملي ــص تتطل ح

الضــريبي مقارنــة النتــائج 

المالية لنشاط المكلـف، مـع   

مؤشرات القياس غير الماليـة  

 .لنشاطه 

28 13  
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يعطي الفـاحص الضـريبي    2.1 0.7 42 قليلة جداً

عنايــة أكبــر أثنــاء قيامــه 

بعمليات الفحص الضـريبي  

للعناصر التي لها تأثير بـالغ  

على نتيجة أعمال المشروع، 

 .ومركزه المالي 

30 14  

يولي الفاحص الضريبي أهمية  2.02 0.673333 40.4 قليلة جداً

أكبر للعناصر التي فيها درجة 

 .عدم التأكد المرتفعة  

32 15  

ــص   2.08 0.693333 41.6 قليلة جداً ــة الفح ــب عملي تتطل

الضريبي دراسـة، وتقيـيم،   

وفهم كـافي لنظـام الرقابـة    

 .الداخلي للمكلف 

34 16  

ــاحص الضــريبي  1.72 0.573333 34.4 قليلة جداً يلجــأ الف

لالستبيان، كأداة لتقييم نظـام  

 .الرقابة الداخلي 

35 17  

ــاحص الضــريبي  1.72 0.573333 34.4 قليلة جداً يلجــأ الف

لالستعانة بالتقرير الوصـفي  

لتوضــيح ســير العمليــات، 

ــلطة،   ــز الس ــد مراك وتحدي

والمسؤولية، بغـرض تقيـيم   

 .نظام الرقابة الداخلي 

36 18  

يلجأ الفاحص الضريبي إلـى   1.72 0.573333 34.4 لة جداًقلي

استخدام خرائط تدفق البيانات 

)Data Flow Diagram 

DFD (   بغرض فهـم نظـام

 .الضبط والرقابة الداخلي 

37 19  

مصداقية الفحص الضـريبي   2.36 0.786667 47.2 قليلة جداً

تتطلب تدعيم نتائجها بجمـع  

.عدد كافي من األدلة والقرائن

39 20  

يلجأ الفاحص الضريبي إلـى   3.12 1.04 62.4  متوسطة

استخدام أدوات التحليل المالي 

 .في عملية الفحص الضريبي 

43 21  
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يلجأ الفاحص الضريبي إلـى   3.24 1.08 64.8  متوسطة

استخدام أسلوب المعاينة فـي  

 عملية الفحص الضريبي

45 22  

 معايير العمل الميدانيبمدى االلتزام 2.23 0.743333 44.6%  قليلة جدا

تفرض اإلدارة الضـريبية أن   3.16 1.053333 63.2  متوسطة

ــائي  ــر النه يتضــمن التقري

للفحــص الضــريبي ِإشــارة 

واضحة إلى مـدى انسـجام   

القوائم المالية مـع المبـادئ   

 .المحاسبية المتعارف عليها

47 23  

تتطلب اإلدارة الضـريبية أن   3.48 1.16 69.6  متوسطة

ــائي يتضــمن التق ــر النه ري

الفحــص الضــريبي ِإشــارة 

واضحة إلى مدى االنسـجام  

 .مع مواد القانون الضريبي

48 24  

ــريبية   1.74 0.58 34.8 قليلة جداً ــب اإلدارة الض تتطل

اإلشارة في التقرير النهـائي  

إلى مسـك المكلـف لـدفاتر    

 .وسجالت حسابية منتظمة

49 25  

ــوم مــن الضــروري  2.26 0.753333 45.2 قليلة جداً أن يق

الفاحص الضـريبي بإرفـاق   

أوراق العمل التي توثق عملية 

الفحص الضـريبي بتقريـر   

 .الفحص النهائي 

51 26  

ــريبية   2.68 0.893333 53.6 قليلة جداً ــب اإلدارة الض تتطل

اإلشارة في التقرير النهـائي  

إلى أسباب رفض، أو قبـول  

أو، تعــديل التقــدير الــذاتي 

 .للمكلف 

53 27  

 مدى االلتزام بمعايير إعداد التقرير 2.66 0.886667 53.2%  قليلية جدا

 الدرجة الكلية  2.38 0.793333 %47.67  قليلة جداً
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وهي نسـبة  %) 48.4(بلغت  المعايير العامةمدى االلتزام بأن ) 6(يتضح من نتائج الجدول السابق 

كمـا  , هي نسبة قليلة جـدا و%) 44.6(قليلة جدا، كما بلغت نسبة اإللتزام بمعايير العمل الميداني

يتضح مـن  كما وهي أيضا نسب قليلة جدا، %) 53.2(بلغت نسبة االلتزام بمعايير إعداد التقرير 

الجدول السابق أن نسبة مدى التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في عملية الفحص 

يلتزمون بمعايير حصين ال وهذا يعني أن الفا، وهي نسبة قليلة جداً%)  47.67(الضريبي بلغت 

وهي نسبة مرتفعة مما ) 0.793(، ونجد أيضا أن نسبة االنحراف المعياري بلغت التدقيق الدولية

  .يدل على أن الفاحصين الضريبيين ال يلتزمون بمعايير التدقيق الدولية

 ى التزام في مد، والمدريين الماليين، والمدققين، يبين وجهات نظر الفاحصين )7( والجدول التالي

  :على النحو التالي الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في عملية الفحص الضريبي

  )7(جدول 

وجهات نظر الفاحصين، والمدققين، والمدريين الماليين، في مدى التزام  الفاحص الضريبي 

  .بمعايير التدقيق الدولية في عملية الفحص الضريبي

درجة 

  التقدير

النسبة 

 %المئوية

 الفقرة المتوسط الحسابي

 .وجهات نظر الفاحصين  3.09 61.8 كبيرة

 .وجهات نظر المدققين  2.01 40.2 قليلة جداً

 .وجهات نظر المدراء الماليين  2.04 40.8 قليلة جداً

  .المجموع  2.38 47.6  قليلة جداً

ين فـي مـدى   أن وجهات نظر الفاحصين الضـريب  )7(رقم  تالحظ الباحثة من الجدول السابق

حيث بلغت النسبة المئويـة للموافقـة علـى هـذا     ، التزامهم بمعايير التدقيق الدولية كانت كبيرة

   .وهي نسبة كبيرة%) 61.8(الموضوع 
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من وجهة نظر جهات تعمل يوميا مع الفـاحص  )7(في الجدول رقم  الواردةوعند تحليل النتائج 

الفاحص الضـريبي   التزامأو عدم  التزامث من حي محايدةالضريبي وتعلم آلية عمله وهي جهات 

فنجد أنهم يعتقدون أن الفاحصين ال يلتزمون ، الماليين لمدراءوا، المدققينوهم  , الدوليةبالمعايير 

إذ  ، حيث كانت نسب الموافقة على التزامهم بهذه المعايير قليلـة جـداً  ، بمعايير التدقيق الدولية

وهـي  %) 40.2(التزام الفاحصين بمعايير التدقيق الدولية بلغت نسبة موافقة المدققين على مدى 

كما بلغت نسبة الموافقين من المديرين الماليين على مـدى التـزام الفاحصـين    , نسبة قليلة جداً

وبالنظر الى .وهذه أيضا نسبة قليلة جداً%) 40.8(الضريبيين الفلسطينيين بمعايير التدقيق الدولية 

الفـاحص الضـريبي    التزامنجد عدم توافق في الرأي حول مدى  الدراسةنتائج مجموعات عينة 

ومـن   التزامهاادعت  نالضريبيي الفاحصينفمن ناحية نجد أن نسبه كبيره من  ,الدوليةبالمعايير 

  .ناحية أخرى نجد أن نسبة قليلة من المدققين والمدراء الماليين أقرت بذلك 

قليل جـدا كمـا أظهـرت     الدوليةبالمعايير  تزامااللمدى هو أن  النتيجةوبرأينا فإن األغلب في 

اإلجابة بأنـه غيـر    الصعوبةالنتائج للمدققين والمدراء الماليين وأن الفاحص الضريبي يجد من 

لـدى الفـاحص    الكبيـرة  النسـبة يفسر  وهذا ما, ملتزم بقواعد عمل مهنيه وذات عالقة بعمله

  .الضريبي

مهـم وسـتظهر النتـائج     الدوليةبالمعايير  االلتزامدى تعتقد أن دراسة م الباحثةوبناء عليه فإن 

  .من عدمه االفتراضصحة هذا  الالحقة

  :الثانيالرئيسي السؤال 

، ما أثر التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليـة فـي الحـد مـن    

  ؟ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

, العامةالمعايير (: وتتمثل في، السؤالهذا ئج تحت ونظراً لوجود ثالثة مجاالت تتناولها النتا

فقد قسمت الباحثة السؤال الرئيسي لثالث أسئلة ، )معايير إعداد التقريرو, معايير العمل الميدانيو

  : وفيما يلي نتائج كل سؤال على حدة، فرعية
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وأثر ذلك ، ةالتزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بالمعايير العام أثرما : األول الفرعي السؤال

  ؟ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، في الحد من

واالنحرافـات  ، لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثـة باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية       

  : كما يتضح من الجدول اآلتي، ودرجة التقدير لمجال المعايير العامة، والنسب المئوية، المعيارية

  )8(جدول 

ودرجة التقدير لمجال المعايير ، والنسب المئوية، المعيارية واالنحرافات ،الحسابية لمتوسطاتا

  وفق المتوسط الحسابي، العامة

درجة 

  التقدير

النسبة 

المئوية

%  

االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
رقمها في الفقرة

 االستبانة
 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

تمتع الفاحص الضريبي بشهادة  4.08 0.823 81.6

ات اختصـاص يشـكل   علمية ذ

والكشـف  ، عامالً في الحد من

 . عن التهرب الضريبي

2 1  

كبيرة 

 جًدا

تمتع الفاحص الضريبي بسنوات  4.28 0.743 85.6

كافية من الخبرة يشكل عـامال  

والكشـف عـن   ، في الحد من

 . التهرب الضريبي

4 2  

كبيرة 

 جًدا

ــاحص الضــريبي  3.98 0.755 79.6 ــة الف متابع

 ، توالنـــدوا، للنشـــرات

ــالت ــات ، والمجـ ، والبيانـ

ــتجدات ــال ، والمس ــي المج ف

تسـاعد  ، والمحاسبي، الضريبي

والكشـف عـن   ، على الحد من

 . التهرب الضريبي

6 3  

 كبيرة

  جدا

حضور الفاحص الضريبي لحد  4.05 0.712 81

أدنى من السـاعات التدريبيـة   

في الحـد   اًمساعد يشكل عامالً

والكشـف عـن التهـرب    ، من

  . الضريبي

8 4  
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كبيرة 

 جدا

ــريبي   4.19 0.718 83.8 ــاحص الض ــام الف إلم

والبـرامج  ، بالبرامج المحاسبية

، يساعد في الحد مـن ، التدقيقية

 .والكشف عن التهرب الضريبي

10 5  

قيام الفاحص الضريبي بالفحص  3.94 0.957 78.8 كبيرة

لمنشأة يعتبر الفاحص الضريبي 

أحد كبار مساهميها أو مالكيهـا  

التهرب الضريبييزيد من نسب 

12 6  

قيام الفاحص الضريبي بالفحص  3.84 0.956 76.8 كبيرة

الضريبي لمنشأة يديرها قريـب  

يزيد مـن   ، من الدرجة األولى

ب الضريبي لتلك احتمالية التهرُّ

 . المنشأة

14 7  

ال تلعب العالقات االجتماعيـة   3.04 1,187 60.8  متوسطة

في تحديـد العـبء    كبيراً دوراً

 . ي للمكلفالضريب

15 8  

ــاء السياســي  3.34 1,116 66.8  متوسطة ال يلعــب االنتم

فـي تحديـد    هاماً للمكلف دوراً

 . العبء الضريبي للمكلف

16 9  

قناعة المكلف بنزاهة ومهنيـة   3.87 1,008 77.4  كبيرة

الفاحص الضريبي يعـزز مـن   

واإلفصاح عـن   ، مبدأ الشفافية

 .دخله الحقيقي

18 10  

كبيرة 

  جدا

التزام الفاحص الضريبي بتدعيم  4.3 0.588 86

نتائجه بأدلة ومستندات يسـاعد  

والكشـف عـن   ، على الحد من

 . ب الضريبيالتهرُّ

20 11  

والقوائم الماليـة  ، توافق البيانات 3.87 0.985 77.4  كبيرة

المقدمة من قبل المكلـف مـع   

سبية المتعـارف  المباديء المحا

عن  يجابياًعليها يعطي مؤشرا إ

قـرار الضـريبي   اقية اإلمصد

 . الذاتي المقدم من المكلف

22 12  
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قيام الفاحص الضريبي بممارسة  3.85 0.809 77  كبيرة

الشــك المهنــي أثنــاء تأديتــه 

للفحص الضريبي يسهم في الحد 

والكشـف عـن حـاالت     ، من

 . ب الضريبيالتهرُّ

23 13  

 امةالدرجة الكلية لمجال المعايير الع 3.89 0.367 77.89 كبيرة

أن درجة التقدير في مجال المعايير العامة كانـت  ) 8(يتضح من نتائج الجدول السابق 

% 80مـن  (حيث كانت نسبة االستجابة عليها ) 20، 10، 8، 6، 4، 2(كبيرة جداً على الفقرات 

حيث تراوحت نسبة االستجابة )  23، 22، 18، 14، 12(كما كانت كبيرة على الفقرات ، )فأكثر

حيـث  ، )16، 15(كما كانت متوسـطة علـى الفقـرات    ، %)80أقل من  -% 70( عليها بين

كما كانـت الدرجـة الكليـة    ، %)70(إلى أقل من %) 60(من (تراوحت نسبة االستجابة عليها 

مدى التزام الفاحص الضـريبي الفلسـطيني   إلجابات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بمجال 

بلغـت  ، ب الضـريبي والكشف عـن حـاالت التهـرُّ   ، الحد منوأثر ذلك في ، بالمعايير العامة

  . وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو األسئلة، %)77.89(

  : الثاني الفرعي السؤال

والكشف عـن  ، التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير العمل الميداني في الحد من أثرما 

  ؟ب الضريبيحاالت التهرُّ

واالنحرافـات  ، ال قامت الباحثـة باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية    لإلجابة عن هذا السؤ   

كما يتضـح مـن   ، ودرجة التقدير في مجال معايير العمل الميداني، والنسب المئوية، المعيارية

  : الجدول اآلتي
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  )9(جدول 

ودرجة التقدير لمجال معايير ، والنسب المئوية، المعيارية واالنحرافات، الحسابية المتوسطات

  ل الميدانيالعم

درجة 

 التقدير

النسبة 

  %المئوية

االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
رقمها في الفقرة

 اإلستبانة
  الترتيب

كبيرة 

 جًدا
81.2 0.658 4.06 

 ، التخطــيط الســليم لطبيعــة

وزمــن الفحــص ، ونطــاق

يسهم بشكل فعـال  ، الضريبي

والحد مـن  ، في الكشف عن

  .حاالت التهرُّب الضريبي 

25 1  

بيرة ك

 جًدا
84.6 0.618 4.23 

إلمــام الفــاحص الضــريبي 

، وعمل المكلف، بطبيعة نشاط

والكشف ، يسهم في الحد من

  عن حاالت التهرُّب الضريبي

27 2  

 كبيرة
77.6 0.741 3.88 

عمل مقارنات بـين نتـائج   

، المؤشرات المالية للمكلـف 

ومؤشرات النشاط غير المالية 

، يسهم في الحد مـن ، للمكلف

عن حاالت التهرُّب  والكشف

  .الضريبي 

29 3  

 كبيرة

  جدا
82.8 0.656 4.14 

تركيز الفـاحص الضـريبي   

على العناصر التي لها تأثير 

بالغ علـى نتيجـة أعمـال    

 ، المشروع تسهم في الحد من

والكشف عن حاالت التهرب 

  .الضريبي 

31 4  

 كبيرة
78.6 0.682 3.93 

ــاحص الضــريبي  ــام الف قي

لعناصر بإعطاء أهمية أكبر ل

التي فيها درجة عدم التأكـد  

، تسهم في الحد من، المرتفعة

والكشف عن حاالت التهرُّب 

  .الضريبي

33 5  
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  كبيرة
78.2 0.741 3.91 

فهم الفاحص الضريبي الكافي 

والرقابــة  ، لنظـام الضـبط  

يساعد ، الداخلي لدى المكلف

والكشف عـن  ، في الحد من

  .حاالت التهرب الضريبي

38 6  

كبيرة 

  جدا
83.8 0.564 4.19 

 ، توفر عدد كافي من األدلـة 

والقـــرائن ذات العالقـــة 

يسهم في ، بموضوع الفحص

والكشـف عـن   ، الحد مـن 

  .حاالت التهرب الضريبي 

40 7  

  كبيرة
78.6 0.852 3.93 

ترى بأنه كلما زادت أهميـة  

 ، أو العملية الماليـة ، الحساب

يزداد عدد األدلة التي يجمعها 

نــاء الفــاحص الضــريبي أث

  .عملية الفحص 

41 8  

كبيرة 

  جدا
82.2 0.585 4.11 

ترى بوجود عالقة طرديـة  

بين كمية األدلة التي يجمعها 

الفاحص الضريبي وسـالمة  

  .نتائج الفحص الضريبي

42 9  

  كبيرة
78.6 0.696 3.93 

استخدام أدوات التحليل المالي 

في عملية الفحص الضـريبي  

والكشف  ، يسهم في الحد من

ــاالت  ــن ح ــرُّب  ع الته

  .الضريبي

44 10  

كبيرة 

  جدا
81 0.683 4.05 

االستخدام األمثـل ألسـلوب   

، المعاينة يسهم في الحد مـن 

والكشف عن حاالت التهرُّب 

  .الضريبي 

46 11  

 كبيرة

  جدا
80.6% 0.404 4.03 

 .الدرجة الكلية لمجال معايير العمل الميداني
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التزام الفاحص الضريبي  أثرفي مجال أن درجة التقدير ) 9(يتضح من الجدول السابق 

كانـت   ب الضـريبي والكشف عن حاالت التهرُّ، الفلسطيني بمعايير العمل الميداني في الحد من

من (حيث كانت نسبة االستجابة عليها )  46 ، 42، 40، 31، 27، 25(كبيرة جداً على الفقرات 

حيـث تراوحـت نسـبة     )44، 41، 38، 29(كما كانت كبيرة على الفقـرات  ، )فأكثر% 80

جابات عينة الدراسـة  كما كانت الدرجة الكلية إل، %)80أقل من  -% 70(ة عليها بين االستجاب

لتزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير العمل الميداني فـي  أثر انحو األسئلة المتعلقة بمجال 

لى نسبة موافقـة  وهذا يدل ع، %)80.6(بلغت  ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، الحد من

 . نحو األسئلةجدا كبيرة 

  :الثالث الفرعي السؤال

التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير إعداد التقرير في الحد من والكشـف عـن    أثرما  

  ؟حاالت التهرب الضريبي

واالنحرافـات  ، لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسـابية 

  : كما يتضح من الجدول اآلتي، ودرجة التقدير لمجال إعداد التقرير، نسب المئويةوال، المعيارية
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  )10(جدول 

ودرجة التقدير لمجال إعداد ، والنسب المئوية، المعيارية واالنحرافات، الحسابية اتسطمتوال

  .التقرير

درجة 

  التقدير

النسبة 

المئوية

%  

االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

الحسابي

فيرقمها الفقرة

 االستبانة
  الترتيب

كبيرة جًدا
83 0.679 4.15 

تضمين التقرير النهائي إلى مدى 

انسجام القوائم المالية مع المبادئ 

وإلى ، المحاسبية المتعارف عليها

ومسك ، مواد القانون الضريبي

، المكلف لدفاتر وحسابات منتظمة

، يسهم بشكل فعال في الحد من

والكشف عن حاالت التهرُّب 

  .بي الضري

50 1  

كبيرة جدا
85 0.657 4.25 

ترى من الضرورة بمكان أن 

يوضح الفاحص الضريبي 

األسباب التي دفعته إلى رفض 

  .اإلقرار الذاتي من قبل المكلف 

52 2  

  جدا كبيرة
83.4 0.621 4.17 

التزام الفاحص الضريبي بإرفاق 

أوراق العمل التي توثق عملية 

وتبيان األسباب التي  ، الفحص

أو  ، أو قبول، عته  إلى رفضدف

يسهم بشكل ، تعديل التقدير الذاتي

والكشف عن ، فعال في الحد من

  .حاالت التهرُّب الضريبي 

54 3  

  كبيرة

  جدا
83.8 0.465 4.19 

 .الدرجة الكلية لمجال معايير اعداد التقرير

الضريبي  لتزام الفاحصأثر اأن درجة التقدير في مجال ) 10(يتضح من الجدول السابق 

كانـت   ب الضـريبي والكشف عن حاالت التهرُّ، الفلسطيني بمعايير إعداد التقرير في الحد من

، )فـأكثر % 80من (حيث كانت نسبة االستجابة عليها ) 54، 52، 50(كبيرة جداً على الفقرات 



 118

لفـاحص  لتزام اأثر اجابات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بمجال الكلية إلكما كانت الدرجة 

 ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، الضريبي الفلسطيني بمعايير العمل الميداني في الحد من

  .وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة جداً نحو األسئلة، %)83.8(بلغت 

  :ترتيب مجاالت محور الدراسة من وجهة نظر المستجيبين * 

امت الباحثة بعملية ترتيب للمجاالت ق، النتائج للدرجة الكلية لمجاالت الدراسةولتوضيح 

ودرجة ، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية، الثالثة؛ وذلك في ضوء المتوسطات الحسابية

، لتزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةمدى االتقدير لمجاالت الدراسة في 

  : وهذا يتضح من الجدول اآلتي، ريبيوالكشف عن حاالت التهرب الض، وأثر ذلك في الحد من

  )11(جدول 

  ودرجة التقدير لمجاالت الدراسة ، والنسب المئوية، نحرافات المعياريةالوا، الحسابية لمتوسطاتا

درجة 

  التقدير

  النسبة

  %المئوية

االنحراف

 المعياري
المتوسط

 الحسابي
  الترتيب المجال

المعايير  3.89 0.367  77.89% كبيرة

 العامة

1  

معايير  4.03 0.404  %80.6  جدا كبيرة

العمل 

 الميداني

2  

معايير  4.19 0.465 83.8%  جدا  كبيرة

إعداد 

 التقرير

3  

 الدرجة الكلية 4.03 0.346  %80.6  جدا كبيرة

، أن درجة التقدير في المعايير العامة كانت كبيرة) 11(يتضح من نتائج الجدول السابق 

وقد بلغت النسبة ، جداً ومجال العمل الميداني كانت كبيرة، )%77.89(وقد بلغت النسبة المئوية 

وقد بلغت النسـبة المئويـة   ، ومجال إعداد التقرير الميداني كانت كبيرة جداً، )%80.6(المئوية 

التزام الفـاحص   بأثرأما الدرجة الكلية إلجابات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة , %)83.8(
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ب والكشـف عـن حـاالت التهـرُّ    ، ير المراجعة الدولية في الحد منالضريبي الفلسطيني بمعاي

وبالتالي يمكـن  ، لألسئلةجداً وهذا يدل على درجة تقدير كبيرة ) %80.6(فقد بلغت  الضريبي

معـايير   أم، التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية سواء المعايير العامـة  نَّإ: القول

والكشف عن حاالت ، الحد منيساعده بشكل كبير في ، إعداد التقريرمعايير  أم، العمل الميداني

  ).80.6%(وبنسبة تصل إلى ، ب الضريبيالتهرُّ

الفاحص الضريبي الفلسطيني  اللتزامأعاله والتي تظهر أن هناك أثر  الواردةوبالنظر إلى النتائج 

لميداني أو معايير إعداد التقرير سواء بالمعايير العامه أو معايير العمل ا ,الدوليةبمعايير التدقيق 

الذي وضع عند تحليلنا لنتـائج فحـص    واالفتراضهة نظر الباحثه جومن هنا تدعم و, النهائي 

فـي الجـدول رقـم     الدوليـة بالمعايير التدقيق  نالضريبيي الفاحصينالسابق لدى  االلتزاممدى 

كانـت   الدوليةايير التدقيق في مدى التزامهم بمع نالضريبيي الفاحصينوجدنا ان وجهة نظر )7(

 اللتـزام ومع هذا بينت النتـائج أن هنـاك أثـرا    , )61,8(% الموافقةحيث بلغت نسبة , كبيره 

وهذا ليس صحيحا حيث أن هناك , على تقليل نسب التهرب الضريبي  الدوليةالفاحص بالمعايير 

,  نالضـريبيي  نالفاحصـي تناقض في إجابات أدى الى مما , نسب عاليه من التهرب الضريبي 

بتقليل نسب  االلتزاملما كان هناك أثرا لهذا  الدوليةبمعايير التدقيق  التزاماحيث أنه لو كان هناك 

ومن هنـا وجـدت   . والمدراء الماليين  المدققينتؤكده وجهات نظر  وهذا ما, التهرب الضريبي 

 الفاحصـين ت ظهر مـن تنـاقض فـي إجابـا     هذا الموضوع ومعالجة ماإلى  اإلشارة الباحثة

 االلتـزام أهمية تقييم نتائج هذا  الدراسةحيث أثبتت  الدوليةبالمعايير  االلتزامفي مدى  نالضريبيي

  .التزامهكما أثبتت صحة تحليلنا للنتائج التي وردت عند فحصنا لرأي الفاحص الضريبي بمدى 

  . النتائج المتعلقة بفروض الدراسة:ثانياً

  -:الفرضية األولى: أوالً

لتزام الفـاحص  مدى افي ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال" 

والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  ."تعزى لمتغير المهنة ب الضريبيالتهرُّ
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 Oneحـادي  اين األلباحثة بتطبيق اختبار التبقامت ا، من أجل دراسة صحة الفرضيةو

way ANOVA و كانت النتائج كما هو مبين ، على عالمات بنود االستبانة لفئات متغير المهنة

  :التالي)12(في الجدول رقم 

  )12( جدول

مدى التزام الفاحص من حيث ، تأثير متغير المهنةلدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار 

والكشف عن حاالت ، وأثر ذلك في الحد من، ليةالضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدو

  .التهرُّب الضريبي

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

 المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  المجال  مصدر التباين

,031 
 

,25 
 

  المربعات بين الفئات 122, 2 061,
المعايير 

  العامة
  المربعات الداخلية 19,964 197 136,

  المجموع الكلي 20,086 199 

,024 
 

,38 
 

معايير   المربعات بين الفئات 246, 2 123,

العمل 

  الميداني

  المربعات الداخلية 24,182 197 165,

  المجموع الكلي 24,428 199 

,017 
 

1,08 
 

معايير   المربعات بين الفئات 837, 2 418,

اعداد 

  التقرير

  لداخليةالمربعات ا 31,398 197 214,

  المجموع الكلي 32,235 199 

,024 1.005 

  المربعات بين الفئات 243, 2 121,
جميع 

  المجاالت
  المربعات الداخلية 17,607 197 120,

  المجموع الكلي 17,850 199 

  )α=0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

 ةالقيم وهذه، )0.024(جاالت الداللة على جميع المن مستوى أ) 12(يتضح من الجدول 

 هنَّإ: ونقول، نرفض الفرضية فإنناولذلك ، )0.05( وهي، لمحددة في الفرضيةمن القيمة ا أصغر

لتـزام الفـاحص   مدى افي ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 
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والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .تعزى لمتغير المهنة ب الضريبيالتهرُّ

لى وجـود اتجـاه   و تدل هذه القيمة ع)2.79(أن الوسط الحسابي لألسئلة بلغ إلى اإلشارةجدر تو

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة االجابة بالموافقة نحو 

  : ول التاليوساط الحسابية لمتغيرات المهنة كما في الجدوكانت األ

  )13(جدول 

  .األوساط الحسابية لمتغيرات المهنة

  النسبة المئوية الوسط الحسابي المتغير

 79.040  3,952 فاحص ضريبي

 44.820  2,241 مدير مالي

 41.620  2,081  مدقق حسابات

 55.16 2,758  المجموع

تميل الى  وهي) 3,95( الفاحص الضريبياألوساط الحسابية كانت لفئة  أعلىنالحظ أن 

  .قة نحو أسئلة االستبانة بوجه عاماإلجابة بالمواف

وتالحظ الباحثة االختالف الكبير بين وجهات نظر الفاحصين في وجهة نظـرهم حـول   

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، لتزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةمدى ا

 نسـبة مـوافقتهم علـى هـذا الموضـوع     حيث كانت ، ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

وهذا يعود إلى الفرق في مستوى التوافق بين احتياجـات مهنـة   ، وهي نسبة كبيرة%) 79.04(

  .ة والمتطلبات الواردة في معايير التدقيق الدولي، الفحص الضريبي

يـرون أنـه ال   ، ومدققي الحسابات، وعلى الجانب اآلخر نجد كالً من المديرين الماليين

التـي بلغـت   ، وذلك بداللة نسب الموافقة لكل من المديرين، لتزام بمعايير التدقيق الدوليةيوجد ا

  %).41.62(و للمدققين التي بلغت %) 44.82(
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  -:الثانيةالفرضية : ثانياً

لتزام الفـاحص  مدى افي ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 

والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، ير المراجعة الدوليةالضريبي الفلسطيني بمعاي

  . "تعزى لمتغير عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيق، ب الضريبيالتهرُّ

 Oneحـادي  لباحثة بتطبيق اختبار التباين األقامت ا، من أجل دراسة صحة الفرضيةو

way ANOVA لدورات في مجال الضرائبلفئات متغير عدد ا، على عالمات بنود االستبانة ،

  :التالي)14(كانت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم و ، والتدقيق

  )14( جدول

، تأثير متغير عدد الدورات في مجال الضرائبلدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار 

ثر وأ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةمن حيث ، والتدقيق

 .والكشف عن حاالت التهرُّب الضريبي، ذلك في الحد من

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

 المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

  المجال

,022 
 

,807 
 

  المربعات بين الفئات 313, 3 104,
المعايير 

  العامة
,129 141 11,772   المربعات الداخلية

 144 12.085   المجموع الكلي

,0184 
 

,510 
 

معايير   المربعات بين الفئات 252, 3 084,

العمل 

  الميداني

,165 141 15,006   المربعات الداخلية

 144 15,258   المجموع الكلي

,038 
 

,119 
 

معايير   المربعات بين الفئات 066, 3 022,

اعداد 

  التقرير

,186 141 16,890   ليةالمربعات الداخ

 144 16,956   المجموع الكلي

,026 ,518 

  المربعات بين الفئات 170, 3 057,
جميع 

  المجاالت
  المربعات الداخلية 9,949 141 109,

 144 10,118   المجموع الكلي

  )α=0.05(عند مستوى الداللة  دال إحصائياً*
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 ةالقيم وهذه، )0.026(الداللة على جميع المجاالت ن مستوى أ) 14(يتضح من الجدول 

"  نـه ونقول إالفرضية  نرفض فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهيمن القيمة ا أصغر

لتـزام الفـاحص   مـدى ا في ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حـاالت   والكشف عـن ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

   .تعزى لمتغير عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيق، ب الضريبيالتهرُّ

لى وجـود اتجـاه   تدل هذه القيمة عو )3,27(أن الوسط الحسابي لالسئلة بلغ إلى اإلشارةجدر تو

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة جابة بالموافقة اإلنحو 

والتدقيق كما في الجدول ، ات عدد الدورات في مجال الضرائبوساط الحسابية لمتغيروكانت األ

  : التالي

  )15(جدول رقم 

  .األوساط الحسابية لمتغيرات عدد الدورات في مجال الضرائب، والتدقيق

  النسبة المئوية الوسط الحسابي المتغير

 %46.6  2,330 دورة واحدة

  %56.2  2,814 دورات 1-3

 %77.6  3,887  دورات 4-5

 %78.6 3,930  دورات 5من أكثر 

  %64.8 3.240  المجموع

وهي تميل الى )3,93(دورات  5األوساط الحسابية كانت لفئة أكثر من  ىنالحظ أن أعل

وذلك بداللة النسبة المئوية العالية التـي بلغـت   .اإلجابة بالموافقة نحو أسئلة االستبانة بوجه عام

التدريبية أهمية قصوى في الكشـف عـن   وهي نسبة كبيرة حيث يتضح أن للدورات %) 78.6(

  .التهرُّب الضريبي

ألنهـا تعـد مـن    ، والتدقيق، وهذا يؤكد على أهمية تلقي الدورات في مجال الضرائب

والحد من التهـرُّب  ، التي تساعد الفاحص الضريبي في الكشف عن) الشخصية(المعايير العامة 

دريبية كثيرة هم األقدر على اسـتخدام  لذا نجد أن الفاحصين الحاصلين على دورات ت، الضريبي

والكشف عن حاالت التهـرُّب الضـريبي فـي    ، معايير التدقيق الدولية التي تساعد في الحد من

 .األراضي الفلسطينية 



 124

  -:الثالثةالفرضية : ثالثاً

لتزام الفـاحص  مدى افي ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 

والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، لفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةالضريبي ا

  ."تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ب الضريبيالتهرُّ

 Oneحـادي  بتطبيق اختبار التباين األ قامت الباحثة، من أجل دراسة صحة الفرضيةو

way ANOVA كانت النتائج كمـا  و، على عالمات بنود االستبانة لفئات متغير المؤهل العلمي

  :التالي)16(هو مبين في الجدول رقم 

  )16( جدول

مدى التزام من حيث تأثير متغير المؤهل العلمي لدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار 

والكشف عن ، وأثر ذلك في الحد من، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  . حاالت التهرُّب الضريبي

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

 المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

  المجال

,042 
 

,435 
 

  المربعات بين الفئات 113, 2 057,
المعايير 

  العامة
,130 142 11,972   المربعات الداخلية

 144 12,085   المجموع الكلي

,027 
 

,281 
 

معايير   الفئاتالمربعات بين  093, 2 046,

العمل 

  الميداني

,165 142 15,166   المربعات الداخلية

 144 15,258   المجموع الكلي

,034 
 

,528 
 

معايير   المربعات بين الفئات 192, 2 096,

اعداد 

  التقرير

,182 142 16,764   المربعات الداخلية

 144 16,956   المجموع الكلي

0.034  
  ,461 

  المربعات بين الفئات 100, 2 050,
جميع 

  المجاالت
,109 142 10,018   المربعات الداخلية

 144 10,118   المجموع الكلي

  )α=0.05(عند مستوى الداللة  دال إحصائياً*
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 ةالقيم وهذه، )0.034(الداللة على جميع المجاالت ن مستوى أ) 16(يتضح من الجدول 

 نهإ: ونقول، نرفض الفرضية فإنناولذلك ، )0.05( يلمحددة في الفرضية وهأصغر من القيمة ا

لتزام الفـاحص  مدى افي ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "  

والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

   .تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ب الضريبيالتهرُّ

لـى  و تدل هذه القيمـة ع  )0.034(أن الوسط الحسابي لألسئلة بلغ إلى اإلشارةجدر تو

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة جابة بالموافقة اإلوجود اتجاه نحو 

  : وساط الحسابية لمتغيرات المؤهل العلمي كما في الجدول التاليوكانت األ

  )17(جدول 

  .المؤهل العلمي األوساط الحسابية لمتغيرات

  النسبة المئوية الوسط الحسابي المتغير

  %51.4  2.57 دبلوم

  %76.2  3.81 بكالوريوس

  %78.2  3.91  دبلوم عال أو ماجستير فأكثر

  %66.8  3.34  المجموع
 

) 3.91(فـأكثر  ، أو ماجسـتير ، على األوساط الحسابية كانت لفئة دبلوم عالنالحظ أن أ

حيث يتضح أن النسـبة المئويـة   .وافقة نحو أسئلة االستبانة بوجه عاموهي تميل الى اإلجابة بالم

وهي نسبة كبيرة تؤكد على أهميـة المؤهـل   %) 78.6(لموافقتهم على موضوع الدراسة بلغت 

والكشف عن حاالت ، وأثر ذلك في الحد من، العلمي في التزام الفاحص بمعايير المحاسبة الدولية

  .التهرُّب الضريبي

) الشخصـية (الذي يعد من المعايير العامة ، حثة األثر الكبير للمؤهل العلميوتالحظ البا

التي تساعد الفاحص الضريبي على االلتزام بمعايير التدقيق الضـريبي فـي عمليـة الفحـص     

ووفق ، إذ أن الفاحص المؤهل تأهيالً جيداً يستطيع إجراء عمليات الفحص بشكل جيد، الضريبي

  .المتبعة لذلك والعملية، األصول العلمية



 126

  -:الرابعةالفرضية : رابعاً

لتزام الفـاحص  مدى افي ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 

والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  ."تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ب الضريبيالتهرُّ

 One wayحادي لباحثة بتطبيق اختبار التباين األقامت ادراسة صحة الفرضية  من أجل

ANOVA وكانت النتائج كمـا هـو   ، على عالمات بنود االستبانة لفئات متغير سنوات الخبرة

  :التالي)18(مبين في الجدول رقم 

  )18( جدول

مدى التزام يث من حتأثير متغير سنوات الخبرة لدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار 

، وأثر ذلك في الحد من، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .والكشف عن حاالت التهرُّب الضريبي

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

 المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

  المجال

0.031 1,184 
 

  لفئاتالمربعات بين ا 454, 3 151,
المعايير 

  العامة
  المربعات الداخلية 11,632 141 128,

  المجموع الكلي 12,085 144 

0.044 
 

1,521 
 

معايير   المربعات بين الفئات 729, 3 243,

العمل 

  الميداني

  المربعات الداخلية 14,530 141 160,

  المجموع الكلي 15,258 144 

0.042 
 

,546 
 

معايير   ربعات بين الفئاتالم 300, 3 100,

اعداد 

  التقرير

  المربعات الداخلية 16,656 141 183,

  المجموع الكلي 16,956 144 

0.039 1,545 

  المربعات بين الفئات 490, 3 163,
جميع 

  المجاالت
  المربعات الداخلية 9,628 141 106,

 144 10,118   المجموع الكلي

  )α=0.05(الداللة  عند مستوى دال إحصائياً*
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 أصغر ةالقيم وهذه، )0.039(الداللة على جميع المجاالت ن مستوى أ) 18(يتضح من الجدول 

"  نـه ونقول إ، الفرضية نرفض صحة فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهيمن القيمة ا

ـ  مـدى ا في ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  احص لتـزام الف

والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ب الضريبيالتهرُّ

لى وجود و تدل هذه القيمة ع)3.36(أن الوسط الحسابي لالسئلة بلغ إلى اإلشارةجدر تو

  .الدراسةهذه اهات أسئلة لعينة الدراسة نحو اتججابة بالموافقة اإلاتجاه نحو 

  : وكانت األوساط الحسابية لمتغيرات سنوات الخبرة كما في الجدول التالي

  )19(جدول رقم 

  .األوساط الحسابية لمتغيرات سنوات الخبرة

  النسبة المئوية الوسط الحسابي المتغير

 %46.8  2.34 سنوات 5أقل من 

 %71  3.55 سنوات 10- 5من 

 %84  4.20  سنوات 10أكثر من 

  %67.2 3.36  المجموع
 

وهي تميـل  ) 4.21(سنوات  10على األوساط الحسابية كانت لفئة أكثر من نالحظ أن أ

  .الى اإلجابة بالموافقة نحو أسئلة االستبانة بوجه عام

في االلتزام ) الشخصية(وهذا يوضح أهمية سنوات الخبرة كأحد متطلبات المعايير العامة 

) سـنوات  10أكثـر مـن   (حيث إنَّ الفاحصين من ذوي الخبرة العالية ، بمعايير التدقيق الدولية

والحد مـن عمليـات التهـرُّب    ، ويتأثرون بها في الكشف عن، يستطيعون االلتزام بهذه المعايير

أقل (أما الفاحصون قليلو الخبرة ، %)84(حيث نجد أنهم يلتزمون بنسبة قد تصل إلى ، الضريبي

وهذا يؤكد على أهمية سنوات الخبـرة  %) 46.8(امهم ال تتعدى فنجد درجة التز) سنوات 5من 

  .في هذا الصدد
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  -:الخامسةالفرضية : خامسا

مدى التزام الفـاحص  في ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 

ت والكشف عـن حـاال  ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  ."تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس، ب الضريبيالتهرُّ

 Oneحـادي  بيق اختبار التبـاين األ قامت الباحثة بتطمن أجل دراسة صحة الفرضية و

way ANOVA وكانت ، على عالمات بنود االستبانة لفئات متغير التخصص في البكالوريوس

  :التالي)20(النتائج كما هو مبين في الجدول رقم 

  )20( جدول

من حيث تأثير متغير التخصص في البكالوريوس لدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار 

وأثر ذلك في ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .والكشف عن حاالت التهرُّب الضريبي، الحد من

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

 المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  لحريةا

مجموع 

  المربعات
  المجال  مصدر التباين

0.14  ,413 
 

  المربعات بين الفئات 274, 5 055,
المعايير 

  العامة
  المربعات الداخلية 11,811 139 133,

  المجموع الكلي 12,085 144 

0.03 
 

,120 
 

معايير   المربعات بين الفئات 102, 5 020,

العمل 

  الميداني

  لمربعات الداخليةا 15,156 139 170,

  المجموع الكلي 15,258 144 

0.04 
 

,915 
 

معايير   المربعات بين الفئات 829, 5 166,

اعداد 

  التقرير

  المربعات الداخلية 16,128 139 181,

  المجموع الكلي 16,956 144 

0.04 ,260 

  المربعات بين الفئات 146, 5 029,
جميع 

  المجاالت
  المربعات الداخلية 9,973 139 112,

 144 10,118   المجموع الكلي

  )α=0.05(دال إحصائياًً عند مستوى الداللة *
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ـ  وهذه، )0.04(الداللة على جميع المجاالت ن مستوى أ) 20(يتضح من الجدول   ةالقيم

"  نهونقول إ , الفرضية نرفض فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهيمن القيمة ا أصغر

مـدى التـزام الفـاحص    في ) α=  0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توج

والكشف عـن حـاالت    ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

   .تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس، ب الضريبيالتهرُّ

لى وجود و تدل هذه القيمة ع)3,95(غأن الوسط الحسابي لألسئلة بل إلى اإلشارةجدر تو

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة جابة بالموافقة اإلاتجاه نحو 

  : وساط الحسابية لمتغيرات التخصص في البكالوريوس كما في الجدول التاليانت األوك

  )21(جدول رقم 

  .األوساط الحسابية لمتغيرات التخصص في البكالوريوس

  النسبة المئوية وسط الحسابيال المتغير

 78.2% 3.91  محاسبة

 71% 3.55 مالية

 56.2% 2.81  قانون

 48.8% 2.44  إدارة

 56.8% 2.84  قتصادا

 47.4% 2.37  غير ذلك

%59.6 2.98  المجموع  

 

وهي تميل الى اإلجابـة  ) 3.91( المحاسبةعلى األوساط الحسابية كانت لفئة نالحظ أن أ

وهذا يؤكد على أن المتخصصين في مجال المحاسـبة  ، االستبانة بوجه عام قة نحو أسئلةبالمواف

يدركون أكثر من غيرهم أهمية تطبيق معايير التدقيق الدولية علـى جـودة عمليـات الفحـص     

  .الضريبي 
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ويتضح أن الفاحصين من ذوي تخصص المحاسبة يلتزمون أكثر من غيـرهم بمعـايير   

مية المعايير التدقيق الدولية حيث انهم يدركون انها تعمل على وذلك إلدراكهم بأه ،التدقيق الدولية

وذلـك  الداخلي والرقابة الداخلية، الضبط وكفاءة  ،وفاعلية ،أعمالهم اكثر جودةبمساعدتهم بالقيام 

وهي نسبة كبيرة توضح مدى التزام الفاحصين مـن  %) 78.2(بداللة النسبة المئوية التي بلغت 

والكشف عـن  ، وأثر ذلك في الحد من، تزام بمعايير التدقيق الدوليةذوي تخصص المحاسبة باالل

بينما كان الفاحصون من ذوي تخصص اإلدارة ال يستطيعون االلتزام ، حاالت التهرُّب الضريبي

 %). 48.8(وذلك بداللة النسبة المئوية إلجابتهم التي وصلت إلى ، بمعايير التدقيق الدولية

  )22(جدول 

  )Correlations(ت الدراسة تحليل العالقة بين مجاال

Correlations 
المعايير   

 الشخصية
معايير العمل 

 الميداني
عداد معايير إ

 التقرير
جميع 

 المجاالت

المعايير 

الشخصية

Pearson Correlation 1 ,600** ,532** ,857** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 

معايير 

العمل 

 انيالميد

Pearson Correlation ,600** 1 ,717** ,912** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 150 150 150 150 

معايير 

عداد إ

 التقرير

Pearson Correlation ,532** ,717** 1 ,797** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 

جميع 

المجاالت

Pearson Correlation ,857** ,912** ,797** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 150 150 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

نالحظ مما سبق أن داللة العالقة ما بين المعايير الشخصية ومعـايير العمـل الميـداني    

بالتالي فإن العالقة قوية بـين التـزام الفـاحص    ) 0.05(وهذه القيمة أقل من  ) 0.000(بلغت 

أي أنه كلما زاد التزام الفاحص ، والتزامه بمعايير العمل الميداني، الضريبي بالمعايير الشخصية
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د قدرته وبالتالي تزي، الضريبي بالمعايير الشخصية زادت قدرته على تبني معايير العمل الميداني

  .ب الضريبيهرُّوالكشف عن حاالت الت، الحد منعلى 

ومعـايير  ، كما نالحظ من الجدول السابق أن داللة العالقة ما بين المعـايير الشخصـية  

بالتالي فإن العالقة قوية بين التزام ) 0.05(وهذه القيمة أقل من  ) 0.000(بلغت ، إعداد التقرير

كلما زاد التـزام  أي أنه ، والتزامه بمعايير إعداد التقرير، الفاحص الضريبي بالمعايير الشخصية

وبالتـالي  ، ايير إعداد التقريـر الفاحص الضريبي بالمعايير الشخصية زادت قدرته على تبني مع

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، الحد مند قدرته على تزي

ومعـايير  ، كما نالحظ من الجدول السابق أن داللة العالقة ما بين معايير العمل الميداني

بالتالي فإن العالقة قوية بين التـزام  ) 0.05(وهذه القيمة أقل من  ) 0.000(غت إعداد التقرير بل

أي أنـه كلمـا زاد   ، والتزامه بمعايير إعداد التقرير، الفاحص الضريبي بمعايير العمل الميداني

، ايير إعداد التقريـر التزام الفاحص الضريبي بمعايير العمل الميداني زادت قدرته على تبني مع

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، الحد مند قدرته على تزي وبالتالي
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  الخامسالفصل 

   والتوصياتنتائج ال

  : النتائج

مـدى التـزام الفـاحص    يهدف هذا الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت فـي  

والكشف عـن حـاالت   ، وأثر ذلك في الحد من، الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

 .وكذلك التعرف إلى دور بعض المتغيرات الديموغرافية في موضوع الدراسة, ب الضريبيالتهرُّ

ـ  وستحاول,  وقد اشتملت الدراسة على مجموعة من األسئلة والفروض مناقشـة   ةالباحث

  .النتائج المتعلقة بها

 :الدراسة بأسئلةالنتائج المتعلقة أوالً 

  : ينص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الذي 

، وأثر ذلك في الحد من، ما مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  ب الضريبي ؟ والكشف عن حاالت التهرُّ

  :كما أشرنا في السابق تم تجزئة هذا السؤال إلى قسمين على النحو التالي

فـي عمليـة    الدوليـة التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة ما مدى  .3

  ؟الفحص الضريبي

، ما أثر التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية في الحـد مـن   .4

 ؟ب الضريبي والكشف عن حاالت التهرُّ

 

  :األول يمناقشة نتائج السؤال الرئيس
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ـ    التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةما مدى  ص فـي عمليـة الفح

  ؟الضريبي

أن نسبة التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في عملية الفحص الضريبي بلغت تبين 

  .يلتزمون بمعايير التدقيق الدوليةوهذا يعني أن الفاحصين ال ، وهي نسبة قليلة جداً%)  47.76(

ا إلـى عـدم التـزام    أشـارو ، ومدققي الحسابات، الماليين ألن المديرين وكانت النسبة قليلة جداً

، الماليون حيث يعتقد المديرون, الفحص الضريبيالفاحصين الضريبيين بهذه المعايير في عملية 

, تتطلب تمتع الفاحص الضريبي بسنوات مالئمة من الخبرةأن اإلدارة الضريبية ال ، والمدققون 

ـ كما يعتقدون أن اإلدارة ال  ريبي بشـكل دائـم   تحث اإلدارة الضريبية أن يتابع  الفاحص الض

كما , والمحاسبي، والمستجدات في المجال الضريبي، والبيانات، والمجالت، والندوات، النشرات

وأن ، وأن اإلدارة الضريبية ال تهتم بمسألة حضور الفاحصين الضريبيين للـدورات التدريبيـة  

يـاس غيـر   مع مؤشـرات الق ، الفاحص الضريبي ال يجري مقارنة للنتائج المالية لنشاط المكلف

ال يعطي عناية أكبر أثناء قيامه بعمليات الفحص الضـريبي للعناصـر   كما وأنه , المالية لنشاطه

، الماليون يعتقد المديرونكما و، ومركزه المالي، التي لها تأثير بالغ على نتيجة أعمال المشروع 

الي فـي عمليـة   الفاحص الضريبي ال يلجأ إلى استخدام أدوات التحليل المومدققو الحسابات أن 

اإلدارة الضريبية ال تتطلب أن يتضمن التقرير النهائي الفحص كما يرون أن , الفحص الضريبي

  . الضريبي ِإشارة واضحة إلى مدى االنسجام مع مواد القانون الضريبي

وتعزو الباحثة هذه النتيجة في النهاية إلى االختالف في إجابات كل من الفاحصـين الضـريبيين   

ومـدققي  ، وكل مـن المـديرين المـاليين   ، أنهم يلتزمون بمعايير المراجعة الدولية الذين يرون

الحسابات الذين يعتقدون أن الفاحص الضريبي ال يلتزم بتطبيق معايير المراجعة الدوليـة فـي   

لذلك فإن نسب التهرُّب الضريبي عالية جداً في األراضي الفلسطينية وهذا يتفـق  ، عملية الفحص

التي أشارت ) 1997, عالونة(و دراسة ) 2006, رمضان(ودراسة, ) 2006, يةاشت(مع دراسة 

  .إلى أن نسب التهرُّب الضريبي عالية جداً في األراضي الفلسطينية

الفحـص  الفرق في مستوى التوافق بـين احتياجـات مهنـة    وترجع وجهة نظر الفاحصين إلى 

حصين يرون يعني أن الفا األمر الذي، ةوالمتطلبات الواردة في معايير التدقيق الدولي، الضريبي
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ة علـى  وأيضا تعزى نسبة موافقتهم العالي. جيدة يجب االلتزام بهامعايير  معايير التدقيق الدولية

ـ   يعد ن ذلكأل، بهاضمني بأهمية التزامهم هم العترافمدى التزامهم إلى ا ، ةمن متطلبـات المهن

مشاكل أخرى بحاجـة  وجود  بسبب، لى ذلكيساعد ع أن الواقع ال غير، ومتطلبات جودة األداء

  .ال مجال لذكرها هناخرى ات وأبحاث أإلى دراس

  :الثانيالرئيسي السؤال مناقشة نتائج 

، ما أثر التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليـة فـي الحـد مـن    

  ؟ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

, العامـة المعايير (: وهي، مجاالت الدراسة أسئلة شكّلت ثالثةتم تجزئته إلى  لإلجابة عن السؤال

وفيما يلي اإلجابة عن كل سؤال مـن أسـئلة   ، )معايير إعداد التقريرو, معايير العمل الميدانيو

  :على النحو اآلتيالدراسة 

والكشـف عـن   ، التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بالمعايير العامة في الحد من أثرما  -1

  ؟ ب الضريبيلتهرُّحاالت ا

الدرجة الكلية لمجال التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بالمعـايير  يتضح من نتائج التحليل أن 

، وهذا يوضح األثر الكبير لاللتزام بالمعايير العامة على الحـد مـن  %) 77.89(العامة قد بلغت 

ة علميـة ذات  شهادن حصول الفاحص الضريبي حيث إ, ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

وحث اإلدارة الضريبية للفاحصـين علـى مداومـة    , وتوفر عنصر الخبرة العملية, اختصاص

وكل ما يصدر من نشرات وندوات , اإلطالع على كل ما هو مستجد في مجال الفحص الضريبي

يسـاعد  ، وحثهم على اإللمام بالبرامج المحاسبية والتدقيقية، وتوفير برامج تدريبية لهم, ومجالت

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، ي الحد منف

للفاحص الضريبي بالفحص لمنشأة يعـد أحـد كبـار    كما يتبين أن عدم سماح اإلدارة الضريبية 

وإلـزام الفـاحص   , قريب من الدرجـة األولـى  أو الفحص لمنشأة يديرها , مساهميها أو مالكها



 135

، حصين الضريبيين بشكل يراعي النزاهـة واختيار الفا, الضريبي بتدعيم نتائجه بأدلة ومستندات

  . ب الضريبيوالكشف عن التهرُّ، يساعد على الحد من، والموضوعية

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن التزام الفاحص الضريبي بالمعايير العامة يسـاهم فـي   ، وختاماً

, فحص الضريبيبالتالي يؤثر ذلك على جودة عملية الو, وكفاءة الفاحص الضريبي، زيادة فعالية

والكشـف  ، المتمثلة في الحد من، األمر الذي يؤدي إلى تحقيق عملية الفحص الضريبي ألهدافها

  .ب الضريبيعن حاالت التهرُّ

التي أشارت إلى ) 2009, لطفي(ودراسة , )1999, عبداهللا(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

تسـاعد فـي تقليـل نسـب التهـرُّب      ، ريبيأن االلتزام بالمعايير العامة في عملية الفحص الض

  .الضريبي

وأثر ذلك في الحـد  ، ما مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير العمل الميداني -2

  ؟ ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، من

الدرجة الكلية لمجال التزام الفاحص الضريبي الفلسـطيني بمعـايير   يتضح من نتائج التحليل أن 

وهذا يوضح األثر الكبير لاللتزام بمعايير العمـل الميـداني   ) %80.6(الميداني قد بلغت العمل 

، شـاملة و، ن وضع خطة سـليمة حيث إ, الضريبيب والكشف عن حاالت التهرُّ، على الحد من

، جراءهالذي سيقوم الفاحص بـإ ، وزمن الفحص الضريبي، ونطاق، ن فيها طبيعةومبيَّ، وموثقة

، يساعده فـي الحـد مـن   ,  وعمل المكلف، م الفاحص الضريبي بطبيعة نشاطباإلضافة إلى إلما

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

مع مؤشرات ، مقارنة النتائج المالية لنشاط المكلف: مثل، كما أن قيام الفاحص ببعض اإلجراءات

ومؤشـرات  ، لـف عمل مقارنات بين نتائج المؤشرات المالية للمكو,  القياس غير المالية لنشاطه

الفاحص الضريبي عناية أكبر أثناء قيامه بعمليات الفحص وإعطاء ,  النشاط غير المالية للمكلف

تركيـزه  و، ومركزه المـالي ، الضريبي للعناصر التي لها تأثير بالغ على نتيجة أعمال المشروع

كبر للعناصر التي أهمية أه ئو إيال، على العناصر التي لها تأثير بالغ على نتيجة أعمال المشروع
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، وفهم كافي لنظام الرقابة الـداخلي للمكلـف  ، تقييم و، ودراسة, فيها درجة عدم التأكد المرتفعة

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، يساعده في الحد من

, جمع عدد كـافي مـن األدلـة والقـرائن    كما أن تدعيم مصداقية الفحص الضريبي من خالل 

أسلوب المعاينـة فـي   واستخدام , ل المالي في عملية الفحص الضريبيأدوات التحليواستخدام  

ب والكشـف عـن حـاالت التهـرُّ    ، يساعد في الحد مـن ، بشكل أمثل عملية الفحص الضريبي

  .الضريبي

يسـاهم  ، وااللتزام بها، ويتضح من خالل النتائج السابقة أن اإللمام بدايةً بمعايير العمل الميداني

وذلك باالسـتناد علـى مـواد    ، قييم للقوائم المالية للمنشأة محل الفحصوت، وتحليل، في دراسة

والسياسات المحاسبية المتعارف عليهـا  ، والمبادئ، واألصول، ووفقاً للقواعد، القانون الضريبي

، المعد من المكلف، من أجل التأكد من صحة البيانات المالية المقدمة في اإلقرار الضريبي، مهنياً

  .ل المحاسبوالمعتمد من قب

األمر ، يساهم في دقة مخرجات عملية الفحص الضريبي، وإن هذا االلتزام بمعايير العمل ميداني

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، الذي يؤدي في النهاية إلى الحد من

انونيين(وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة   بين الق ي للمحاس , الضـابط (ودراسـة  , )2001, المجمع العرب

التي أوضحت أهمية االلتزام بمعايير العمل الميداني في تقليل ) 1999, القاضي(ودراسة ) 2006

  .نسب التهرُّب الضريبي

، وأثر ذلك في الحد من، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير إعداد التقريرما  -3

  ؟ ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

الكلية لمجال التزام الفاحص الضريبي الفلسـطيني بمعـايير    الدرجةيتضح من نتائج التحليل أن 

عايير إعداد التقرير علـى  وهذا يوضح األثر الكبير لاللتزام بم%) 83.8(إعداد التقرير قد بلغت 

إذ أن إلزام اإلدارة الضريبية الفاحصين بـأن  , الضريبيب والكشف عن حاالت التهرُّ، الحد من

واضحة إلى مدى انسجام القوائم المالية مع المبـادئ المحاسـبية   يتضمن تقريرهم النهائي ِإشارة 
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ب والكشف عن حاالت التهرُّ، في الحد منيساعد ، مواد القانون الضريبيومع , المتعارف عليها

  .الضريبي

تساعد في  إرفاق أوراق العمل التي توثق عملية الفحص الضريبي بتقرير الفحص النهائيكما أن 

وحسـابات  ، المكلف لدفاتركما تبين أن مسك , ب الضريبيحاالت التهرُّوالكشف عن ، الحد من

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ، ال في الحد منيسهم بشكل فّع، منتظمة

وتبيان األسباب ، التزام الفاحص الضريبي بإرفاق أوراق العمل التي توثق عملية الفحصكما أن 

، ال فـي الحـد مـن   يسهم بشكل فعَّ، ل التقدير الذاتيأو تعدي، أو قبول، التي دفعته  إلى رفض

  .ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

حيث تستغرق المنازعات , يتضح مما سبق أهمية إلمام الفاحص الضريبي بهذه المعايير مجتمعة

لذلك فإن الجهد الذي يبذله الفاحص الضريبي , الضريبية جزءاً كبيراً من وقت الفاحص الضريبي

, لو شاب إجراءات الفحص أي خطأ في مراحل عملية الفحص الضـريبي   ن يضيع هباًءيمكن أ

وإطالـة أمـد   ، ألنه سوف يعّرض اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة الضريبية للبطالن من جهـة 

مما يؤثر سـلباً علـى   , من جهة أخرى  ومصلحة الضرائب، المنازعات الضريبية بين المكلفين

  .كذلك على العالقة بين المكلفين ومصلحة الضرائبو,  المتحصالت الضريبية

ودراسـة  ) د ت, أرينـز و لوبـك  (ودراسة  )2008, مندو(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

والكشف ، في الحد من ، التي أشارت إلى أهمية االلتزام بمعايير إعداد التقرير )1999, عبداهللا(

  .ب الضريبيعن حاالت التهرُّ

 . الدراسة ياتج المتعلقة بفرضالنتائ: ثانياً

  -:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -أ

=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   "التي تنص على أنه        

α ( وأثر ذلك في الحـد  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةفي

  .  "تعزى لمتغير المهنة، ب الضريبيحاالت التهرُّوالكشف عن ، من
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فـي  ) α=  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  وجود أظهرت النتائج       

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .المهنة في جميع المجاالتتعزى لمتغير ، ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

لى وجود اتجـاه  تدل هذه القيمة عو )2.791(أن الوسط الحسابي لألسئلة بلغ إلى اإلشارةجدر تو

  . الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة االجابة بالموافقة نحو 

وهي تميـل  ) 3,952( الفاحص الضريبياألوساط الحسابية كانت لفئة  أعلىنالحظ أن 

  .قة نحو أسئلة االستبانة بوجه عامإلجابة بالموافلى اإ

مدى التزام وتالحظ الباحثة االختالف الكبير بين وجهات نظر الفاحصين في وجهة نظرهم حول 

والكشـف عـن   ، وأثر ذلك في الحد من، الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

وهي نسبة %) 79.04( هم على هذا الموضوعحيث كانت نسبة موافقت، ب الضريبيحاالت التهرُّ

الفحـص الضـريبي،   احتياجـات مهنـة   الفرق في مستوى التوافق بين  وهذا يعود إلى، كبيرة

حصين يـرون معـايير   يعني أن الفا ة، األمر الذيوالمتطلبات الواردة في معايير التدقيق الدولي

ة علـى مـدى   نسبة موافقتهم العالي وأيضا تعزى. جيدة يجب االلتزام بهامعايير  التدقيق الدولية

ومتطلبات ة، من متطلبات المهن يعد ن ذلكبها، ألضمني بأهمية التزامهم هم العترافالتزامهم إلى ا

ات مشاكل أخرى بحاجة إلى دراسوجود  يساعد على ذلك، بسبب أن الواقع ال ، غيرجودة األداء

  .ال مجال لذكرها هناخرى وأبحاث أ

يـرون أنـه ال   ، ومدققي الحسابات، د كل من المديرين الماليينوعلى الجانب اآلخر نج

التـي بلغـت   ، وذلك بداللة نسب الموافقة لكل من المديرين، يوجد التزام بمعايير التدقيق الدولية

  .%) 41.62(و للمدققين التي بلغت %) 44.82(
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  -: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -ب

) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  "ه التي تنص على أن      

، وأثر ذلك في الحد مـن ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةفي 

تعزى لمتغير عدد الـدورات فـي مجـال الضـرائب     ، ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

  .  "والتدقيق

فـي  ) α=  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  جأظهرت النتائ        

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

تعزى لمتغير عدد الـدورات فـي مجـال الضـرائب     ، ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

  .في المجاالت جميعها، والتدقيق

لى وجود وتدل هذه القيمة ع )3,27( أن الوسط الحسابي لألسئلة بلغ إلى إلشارةاجدر تو

  . الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة االجابة بالموافقة اتجاه نحو 

وهي تميـل  )3,930(دورات  5األوساط الحسابية كانت لفئة أكثر من  نالحظ أن أعلى

وذلك بداللة النسبة المئوية العاليـة التـي    .بانة بوجه عامالى اإلجابة بالموافقة نحو أسئلة االست

حيث يتضح أن للدورات التدريبية أهمية قصوى في الكشف ، وهي نسبة كبيرة%) 78.6(بلغت 

  .عن التهرُّب الضريبي

ألنهـا تعـد مـن    ، والتدقيق، وهذا يؤكد على أهمية تلقي الدورات في مجال الضرائب

والحد من التهـرُّب  ، تي تساعد الفاحص الضريبي في الكشف عنال) الشخصية(المعايير العامة 

لذا نجد أن الفاحصين الحاصلين على دورات تدريبية كثيرة هم األقدر على اسـتخدام  ، الضريبي

والكشف عن حاالت التهرُّب الضـريبي فـي   ، التي تساعد في الحد من، معايير التدقيق الدولية

  .األراضي الفلسطينية 

أن الدورات التدريبية تساعد في زيادة التزام الفاحصين الضريبيين فـي  يتضح مما سبق 

والكشف عن حاالت التهرُّب ، وتؤثر على الحد من، األراضي الفلسطينية بمعايير التدقيق الدولية

  .الضريبي
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  -مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -ج

) α=  0.05(حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ "التي تنص على أنه       

، وأثر ذلك في الحد مـن ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةفي 

  ".   تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

في ) α=  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود وأظهرت النتائج         

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

لى وجود و تدل هذه القيمة ع )3.34(أن الوسط الحسابي لألسئلة بلغ إلى اإلشارةجدر تو

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة لموافقة االجابة بااتجاه نحو 

) 3.91(فـأكثر  ، أو ماجستير، على األوساط الحسابية كانت لفئة دبلوم عالونالحظ أن أ

حيث يتضح أن النسبة المئويـة   .وهي تميل الى اإلجابة بالموافقة نحو أسئلة االستبانة بوجه عام

وهي نسبة كبيرة تؤكد علـى أهميـة المؤهـل    %) 78.6(لمواقتهم على موضوع الدراسة بلغت 

والكشف عن حاالت ، وأثر ذلك في الحد من، العلمي في التزام الفاحص بمعايير المحاسبة الدولية

  .التهرُّب الضريبي

التي تساعد ) الشخصية(وتالحظ الباحثة األثر الكبير للمؤهل العلمي الذي يعد من المعايير العامة 

إذ إنَّ ، اللتزام بمعايير التدقيق الضريبي في عملية الفحص الضـريبي الفاحص الضريبي على ا

، ووفق األصول العلمية، الفاحص المؤهل تأهيالً جيداً يستطيع إجراء عمليات الفحص بشكل جيد

  .والعملية المتبعة لذلك 

يتضح مما سبق أن التأهيل العلمي الجيد يساعد في زيادة التـزام الفاحصـين الضـريبيين فـي     

والكشف عن حاالت ، األمر الذي يؤثر في الحد من، راضي الفلسطينية بمعايير التدقيق الدوليةاأل

  .التهرُّب الضريبي 
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  -مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -د

فـي  ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "التي تنص على أنه 

، وأثر ذلك في الحـد مـن  ، ي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدوليةمدى التزام الفاحص الضريب

  ".   تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ب الضريبيوالكشف عن حاالت التهرُّ

مـدى  فـي  ) α=  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود وأظهرت النتائج 

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، يةالتزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدول

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ب الضريبيعن حاالت التهرُّ

لى وجود تدل هذه القيمة عو )3.36(أن الوسط الحسابي لألسئلة بلغ إلى اإلشارةجدر تو

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة جابة بالموافقة اإلاتجاه نحو 

وهـي  ) 4.205(سـنوات   10اط الحسابية كانت لفئة أكثر من على األوسونالحظ أن أ

  .تميل الى اإلجابة بالموافقة نحو أسئلة االستبانة بوجه عام

في االلتزام بمعايير ) الشخصية(وهذا يوضح أهمية سنوات الخبرة كأحد متطلبات المعايير العامة 

يسـتطيعون  ) سنوات 10ثر من أك(حيث إنَّ الفاحصين من ذوي الخبرة العالية ، التدقيق الدولية

حيث ، والحد من عمليات التهرُّب الضريبي، ويتأثرون بها في الكشف عن، االلتزام بهذه المعايير

) سـنوات  5أقل من (أما الفاحصون قليلو الخبرة ، %)84(نجد أنهم يلتزمون بنسبة قد تصل إلى 

  .ات الخبرة في هذا الصددوهذا يؤكد على أهمية سنو%) 46.8(فنجد درجة التزامهم ال تتعدى 

يتضح مما سبق أن الخبرة العملية الكافية تساعد في زيادة التزام الفاحصـين الضـريبيين فـي    

والكشف عن حاالت التهرُّب ، وتؤثر على الحد من، األراضي الفلسطينية بمعايير التدقيق الدولية

  .الضريبي
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  -الخامسةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية  -هـ

مدى في ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "تنص على أنه  التي

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  ".  تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس، ب الضريبيعن حاالت التهرُّ

مـدى  فـي  ) α=  0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذاوجود أظهرت النتائج 

والكشـف  ، وأثر ذلك في الحد من، التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية

  .تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس، ب الضريبيعن حاالت التهرُّ

وهي تميل الى اإلجابـة   )3.91( المحاسبةعلى األوساط الحسابية كانت لفئة نالحظ أن أ

  .بالموافقة نحو أسئلة االستبانة بوجه عام

ويتضح أن الفاحصين من ذوي تخصص المحاسبة يلتزمون أكثر من غيـرهم بمعـايير   

وهي نسبة كبيرة توضح مـدى  %) 78.2(وذلك بداللة النسبة المئوية التي بلغت ، التدقيق الدولية

وأثر ذلـك فـي   ، اللتزام بمعايير التدقيق الدوليةالتزام الفاحصين من ذوي تخصص المحاسبة با

بينما كان الفاحصـون مـن ذوي تخصـص    ، والكشف عن حاالت التهرُّب الضريبي، الحد من

وذلك بداللة النسبة المئوية إلجابتهم التـي  ، اإلدارة ال يستطيعون االلتزام بمعايير التدقيق الدولية

  %).48.8(وصلت إلى 

لقريب من تخصص المحاسبة في البكالوريوس يسـاعد  يتضح مما سبق أن التخصص ا

ويـؤثر  ، في زيادة التزام الفاحصين الضريبيين في األراضي الفلسطينية بمعايير التدقيق الدولية

 .والكشف عن حاالت التهرُّب الضريبي، في الحد من
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 . التوصيات: رابعاً

 :فيَ ْضوء ما تقدم من نتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات هي

  : باإلدارة الضريبية والفاحصين الضريبيينوصيات المتعلقة الت

على البيانات  التدقيق المحاسبي بالتدقيق الضريبي في اشتراكهما باالستناد ارتباط  •

حيث إن الفاحص الضريبي يتحقق أيضا من عدالة القوائم المالية المقدمة ضمن ، المالية

ي يتعين على الفاحص الضريبي استخدام وبالتال,  اإلقرار الضريبي المقدم من المكلفين

وذلك للتأكد من مدى التزام المنشأة ، أساليب التدقيق المتعارف عليها دولياً ومحلياً

باإلضافة إلى القانون ، و تحديد تاريخ التحقق، و تحقق الواقعة المنشأة للضريبة، ضريبياً

 .و تحديد مقدار االلتزام، الواجب التطبيق

والبحث عن ، ي الحصول على أدلة اإلثبات من مصادرها المختلفةعلى الفاحص الضريب •

، وال بد له من طلب البيانات، القرائن المؤيدة لما يظهر له من وقائع أثناء الفحص

، والحصول على االستفسارات المكملة لما قد يقنع بصحة الدفاتر، واإليضاحات

، في الحسبان عند الفحص وكذلك يجب عليه أخذ االعتبار الزمني، وسالمتها من عدمه

 .بحيث ال تطول مدة الفحص

اإلدارة على الفاحص الضريبي من أجل زيادة التحصيالت ضرورة أال تضغط  •

ألن ذلك قد يؤدي إلى قرارات متسرعة من قبل ، بمهام كثيرةوأال تكلفه . الضريبية

 .وتكون بعيدة عن الموضوعية في أغلب األحيان، الفاحص الضريبي

فالفاحص الذي يلم ببنود القانون ، الفاحص بمواد التشريع الضريبي إلمامضرورة  •

والمخارج القانونية لمعالجة مشكالت التقدير التي قد ، المختلفة يستطيع إيجاد الحلول

 .تواجهه
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وعلى معرفة كافية ، وعملياً، من الضروري أن يكون الفاحص الضريبي مؤهالً علمياً •

  .في مجال المحاسبة 

من أجل اإلحاطة باألساليب التي قد يلجأ إليها المكلفون ، الخبرة للفاحصضرورة  توفر  •

 .وبالتالي التركيز عليها عند فحص حساباتهم، ب من الضريبةللتهرُّ

وأن تكون , وأال تكون متعددة التفسير، ومفهومة، ضرورة أن تكون التشريعات واضحة •

ع الفلسطيني مواقف ذ المشرِّباتخاوذلك ، العقوبات بحق المتهربين من الضريبة رادعة

وتحديد غرامة بنسبة ، أو السنوية، متشددة بحق غير الملتزمين بتقديم الكشوفات الدورية

تتضاعف أوتوماتيكيا في حالة عدم تقديم الكشوف ، مئوية من الضريبة المستحقة

 .أو السنوية، الدورية

والكفاية ، المالئم يجب أن يقوم بالفحص شخص أو أشخاص حائزون على التدريب الفني •

  .الالزمة في الفحص الضريبي

إلـى   تُُّمعلى الفاحص الضريبي أن يلتزم دائماً باستقالل تفكيره في جميع األمور التي تَ •

 .المهمة المنوطة به

ووضع ، على الفاحص الضريبي أن يبذل العناية المهنية الواجبة في عملية الفحص •

 .التقرير

لضمان أن موظفيها يحافظون على ، تعليمي ظ ببرنامجعلى اإلدارة الضريبية أن تحتف •

 .والتدريب، عن طريق التعليم المستمر، الكفاءة المهنية

والتدقيقية ، أن يكون الفاحص الضريبي من ذوي المهارة في المبادئ المحاسبيةضرورة  •

والرقابة ، والمناسب ألنظمة الضبط الداخلي، بحيث يحصل على الفهم الكافي، المناسبة

وتوقيت عملية ، مدى: من حيث، لتحديد الدرجة التي سيعتمد عليها في عمله، داخليةال

 . لذلك واالختبارات الالزمة، وتحديد اإلجراءات، الفحص
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والندوات التي تعقدها ، االشتراك بانتظام في االجتماعاتعلى الفاحص الضريبي  •

إنما بالعلوم ذات العالقة و، التي تهتم ليس فقط بالمحاسبة الضريبية، المنظمات المهنية

 .وغيرها، واإلحصاء، واالقتصاد، كإدارة األعمال : بها

الذي ينطلق من نظرة شاملة  ، على الفاحص أن يتميز بالتفكير الموضوعي المتبصر •

 ، أو المصالح  الشخصية، دون التحسب لمراكز القوى المختلفة، لتحقيق الهدف الضريبي

، عن طريق تطبيق العدالة الضريبية، والمشتغلين، كلفينوإنما خلق االلتزام الطوعي للم

أو االنتماء السياسي ، تلعب العالقات االجتماعيةوهنا تؤكد الباحثة على ضرورة أال 

 . في تحديد العبء الضريبي للمكلف للمكلف دوراً

، وإشراك المؤسسات المهنية، تفعيل دور التوعية الضريبية بكل وسائل اإلعالم المتاحة •

والطلب ، عووكل من لهم عالقة بهذا الموض، القانونيينوالمحاسبين ، جاريةتغرف الوال

وعمل ، من الموظفين في الدوائر الضريبية بالتعامل بشكل حضاري مع المكلفين

 .يفتح بواسطة دوائر الرقابة العامة، صندوق للشكاوي من قبل الجمهور

، ي عملية الفحص الضريبيضرورة لجوء الفاحص إلى بعض األدوات التي تساعده ف •

قرير الوصفي لتوضيح سير وبالت, الستبيان كأداة لتقييم نظام الرقابة الداخليا: مثل

، تدفق البيانات، واستخدام خرائط, والمسؤولية ، وتحديد مراكز السلطة، العمليات

  .والرقابة الداخلي، بغرض فهم نظام الضبط

وبرامج ، حة الضرائب بإتباع سياساتومصل، ضرورة قيام السلطات الحكومية المختصة •

ومساهمة ، وفي مجال تطوير، لدعم وتحفيز البحث العلمي في مجال الضريبة عموماً

وتطوير الفكر ، اءإلغن، المحاسبة في معالجة المشاكل المحاسبية في هذا المجال

 .وتطبيقاته، الضريبي

مات الخاصة بالتحاسب من خالل إعادة النظر في التعلي ةالضريبي المحاسبةيجب تبسيط  •

وإعطاء الحرية للفاحص الضريبي في إبداء رأيه بالقوائم المالية المعدة من ، الضريبي
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مع التشديد على أن تكون إجراءات ، دة من قبل المحاسب القانونيوالمع، ل المكلفقب

 .التحاسب الضريبي متساوية لجميع المكلفين

معاملة حكومية أو يريد ترخيص  ضرورة االشتراط على أي مكلف يحتاج تخليص أي •

من أجل الحصول على براءة ذمة من الدائرة ، يجب الرجوع إلى دائرة ضريبة الدخل

  .من أجل تقليل نسب التهرُّب الضريبي، الضريبية

  : بالمدققين ومكاتب المحاسبة القانونيةالتوصيات المتعلقة 

، واإلدارة الضريبية، توالتنسيق بين مدققي الحسابا، ينبغي تطوير مستوى التعاون •

، وتبادل المعلومات معها عن أداء المحاسبين القانونيين، وغيرها من الجهات ذات العالقة

وتطوير فاعلية مساهمتها في رفد المصلحة ببيانات ، بهدف االرتقاء بمستوى أداء المهنة

 .ونتائج أعمالهم، ومصداقية عن األوضاع المالية للمكلفين، مالية أكثر موثوقية

 التي يجب أن يلتزم بها استناداً، ضرورة التركيز على تحديد مسؤولية المحاسب القانوني •

من أجل زرع ، وسلوك المهنة، وآداب، ويلتزم بالواجب العام، القواعد القانونية لنصوص

في دور المحاسب  الًبحيث يحدث تحوُّ، الثقة في نفوس الجهات التي تعتمد على تقاريره

والمالية ، إلى أداة إلظهار الحقائق االقتصادية، نه وكيل المساهمينمن كو، القانوني

 .ومساعدة الدولة في تنفيذ سياستها الضريبية، للمكلف

مع ضرورة عدم إخفاء ، ولكن ليس على مصلحة خزينة الدولة، العمل لمصلحة المكلف •

 .ألن هذا يضر بمصلحة الخزينة، الحقائق عن مصدر دخل المكلف

 جمعية المحاسبين القانونيين الفلسطينية بتضمين نظامها الداخلي بنوداًضرورة قيام    •

وإلغراض ، تحدد فيها بدقة المفاهيم المتعلقة بنشاط الخدمات التدقيقية بصورة عامة

والخلط السائد بين ، حتى تحقق بذلك إزالة سوء الفهم، الضرائب بصورة خاصة

 .الممارسين لهذه الخدمات في السوق الفلسطينية
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ضرورة مساعدة المكلف على أن تكون البيانات التي يقدمها متوافقة مع  المباديء  •

عن مصداقية اإلقرار  يجابياًإ ألن ذلك يعطي مؤشراً، المحاسبية المتعارف عليها

  .الضريبي المقدم من المكلف

وإنما ، المحاسبين القانونيين ال يتوقف فقط على تبني معايير التدقيق الدولية نجاحإن  •

فالمحاسب  هو  ، توقف على حسن استخدامهم للمعايير األخالقية في مزاولة أعمالهمي

 .له المسؤولية في ممارساته لعملهوتحّم، يضبطه ضميره، إنسان أوالً

  : بالمكلفينالتوصيات المتعلقة 

وتقارير مالية دقيقة للعاملين في ، التأكيد على المكلفين بإعطاء معلومات صحيحة •

 وبسلوك، والتعامل بشفافية، لمد جسور الثقة بين المواطن والضريبة, بمصلحة الضرائ

 .وبمهنية ، عالٍ أخالقي

وتغيير الفكرة السائدة بأن الفاحص الضريبي جاء ليأخذ ، التعاون مع الفاحصالعمل على  •

 . أموالهم

بصورة تساعد الفاحص الضريبي في ، والحسابات، والسجالت، تنظيم الدفاترضرورة  •

 . وأكثر دقة، وإجراء عملية الفحص الضريبي بشكل أفضل، ج النتائج الصحيحةاستخرا

  :مالحظات

إن مؤسسة الضريبة الفلسطينية تعاني من العديد من المشكالت المتعلقة بعدم وضوح  •

نظراً لعدم اكتسابهم للثقافة الضريبية في الفترات ، الرؤية الضريبية لدى المواطنين

  .إلسرائيليالسابقة أثناء االحتالل ا

بينما التدقيق , يخضع لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها، التدقيق المحاسبي •

لقوانين و, ومعايير الفحص الضريبي ، الضريبي يخضع لمعاير التدقيق المحاسبي

  .الضريبة في ذلك البلد
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ة في ن استخدام المعايير الدولية للتدقيق في عمليات الفحص الضريبي يؤدي إلى العدالإ •

كما أن اتباع نفس القواعد مع جميع المكلفين يؤدي إلى إحساسهم , تقدير الضريبة

وتقليل التهرُّب الضريبي في ، وبالتالي يزيد من نسبة التزامهم بها، بالعدالة الضريبية

  .فلسطين

بأن مدقق الحسابات يستند إلى ، يختلف عمل المدقق المحاسبي عن الفاحص الضريبي •

بينما الفاحص , والنشرات المحاسبية، والمعايير المحاسبية، الدولية معايير التدقيق

باإلضافة إلى ، واللوائح التنفيذية لذلك القانون، الضريبي يستند إلى قانون الضرائب

والتعارض فإنه يرجح االلتزام ، ولكن في حاالت االختالف,  المبادئ المحاسبية

 .بالتشريعات الضريبية
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  )1(ملحق 

  هللا الرحمن الرحيمبسم ا
  

  

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  برنامج المنازعات الضريبية
  .. تحية طيبة وبعد 

عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعـة النجـاح    سائد الكونيتحت إشراف الدكتور 

لسطيني بمعايير مدى التزام الفاحص الضريبي الف": الوطنية تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

احتساب عبء ضريبة الدخل للمكلفين وأثـره علـى عمليـة     المراجعة الدولية في

  ".التهرب الضريبي

  
الرجاء االجابة على فقرات االستبانة بموضوعية علما بأن كل ما يرد في اجاباتكم سيكون 

ي وعليه موضع احترام وتقدير وسوف يعامل بسرية تامة ولن يستخدم اال ألغراض البحث العلم

ال داعي لكتابة االسم أو أي معلومات شخصية تدل على شخصكم الكريم وسوف نزودكم بالنتائج 

  .التي يتوصل اليها ان رغبتكم في ذلك شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  :الباحثة                                                                     

  رلى عبد الرزاق حسين
  



 159

  المعلومات الشخصية: األولالقسم 

  : المهنة -1

  مدقق حسابات    □مدير مالي □         □فاحص ضريبي

  :إذا كانت اإلجابة فاحص ضريبي الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية

  : عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيق  -2

      □دورات 5أكثر من    □دورات 5-4       □دورات 3-1       □دورة واحدة

  □دبلوم عال أو ماجستير فأكثر    □بكالوريوس       □دبلوم   :المؤهل العلمي -3
  : سنوات الخبرة -4

  □سنوات 10أكثر من     □سنوات 10-5من      □سنوات 5أقل من 
  :التخصص في البكالوريوس -5

  ــــــــ □غير ذلك     □اقتصاد     □إدارة     □قانون     □مالية    □محاسبة
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  مكان ما يتفق مع اجابتك) ×(ضع اشارة : الثاني القسم

  الجزء العام: أوالً

موافق   الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

تتطلب اإلدارة الضريبية من الفاحص    .1

الضريبي أن يكون حاصالً على شهادة علمية 

  .ذات اختصاص

          

تمتع الفاحص الضريبي بشهادة علمية ذات    .2

يشكل عامالً في الحد من والكشف اختصاص 

 .عن التهرب الضريبي 

          

تتطلب اإلدارة الضريبية تمتع الفاحص    .3

 الضريبي بسنوات مالئمة من الخبرة

          

تمتع الفاحص الضريبي بسنوات كافية من    .4

الخبرة يشكل عامال في الحد من والكشف 

 عن التهرب الضريبي

          

ع  الفاحص تحث اإلدارة الضريبية أن يتاب   .5

الضريبي بشكل دائم النشرات والندوات 

والمجالت والبيانات والمستجدات في المجال 

 .الضريبي والمحاسبي

          

متابعة الفاحص الضريبي للنشرات والندوات    .6

والمجالت والبيانات والمستجدات في المجال 

الضريبي والمحاسبي تساعد على الحد من 

 والكشف عن التهرب الضريبي

          

تتطلب اإلدارة الضريبية من الفاحصين    .7

الضريبيين حضور حد أدنى من الساعات 

 .التدريبية السنوية
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موافق الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

حضور الفاحص الضريبي لحد أدنى من    .8

الساعات التدريبية يشكل عامل مساعد في 

  تهرب الضريبيالحد من والكشف عن ال

          

تتطلب اإلدارة الضريبية إلمام الفاحص    .9

  الضريبي بالبرامج المحاسبية والتدقيقية

          

إلمام الفاحص الضريبي بالبرامج المحاسبية    .10

والبرامج التدقيقية يساعد في الحد من 

  .والكشف عن التهرب الضريبي

          

ال تسمح اإلدارة الضريبية بقيام الفاحص    .11

بالفحص لمنشأة يعد أحد كبار الضريبي 

  مساهميها أو مالكها

          

قيام الفاحص الضريبي بالفحص لمنشأة يعتبر    .12

الفاحص الضريبي أحد كبار مساهميها أو 

  مالكيها يزيد من نسب التهرب الضريبي

          

ال تسمح اإلدارة الضريبية بقيام الفاحص    .13

الضريبي بتولي الفحص لمنشأة يديرها قريب 

  ة األولىمن الدرج

          

قيام الفاحص الضريبي بالفحص الضريبي    .14

لمنشأة يديرها قريب من الدرجة األولى يزيد 

  من احتمالية التهرب الضريبي لتلك المنشأة

          

ال تلعب العالقات االجتماعية دورا كبيرا في    .15

  تحديد العبء الضريبي للمكلف

          

 ال يلعب االنتماء السياسي للمكلف دورا هاما   .16

  في تحديد العبء الضريبي للمكلف

          

في حال الخالف بين الفاحص والرئيس    .17

المباشر حول الفحص فإن األنظمة 

والتعليمات تسمح للفاحص الرجوع إلى مدير 

  الدائرة الضريبية

          

قناعة المكلف بنزاهة ومهنية الفاحص    .18

الضريبي يعزز من مبدأ الشفافية واإلفصاح 

  عن دخله الحقيقي
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موافق الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

تتطلب اإلدارة الضريبية من الفاحص    .19

الضريبي تدعيم نتيجة الفحص الضريبي 

  بأدلة ومستندات

          

التزام الفاحص الضريبي بتدعيم نتائجه بأدلة    .20

ومستندات يساعد على الحد من والكشف عن 

  .التهرب الضريبي

          

يلجأ الفاحص الضريبي إلى عملية الفحص    .21

الضريبي اذا ما توفر لديه ما يدفعه إلى 

التشكيك في صحة القوائم المالية المقدمة له 

  و التقرير الذاتي/ من قبل المكلف أو 

          

توافق البيانات والقوائم المالية المقدمة من    .22

قبل المكلف مع المبادئ المحاسبية المتعارف 

ؤشرا ايجابيا عن مصداقية عليها يعطي م

  االقرار الضريبي الذاتي المقدم من المكلف

          

قيام الفاحص الضريبي بممارسة الشك    .23

المهني أثناء تأديته للفحص الضريبي يسهم 

في الحد من والكشف عن حاالت التهرب 

  الضريبي
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  :ثانياً الجزء الميداني
موافق الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

تتطلب عملية الفحص الضريبي من الفاحص    .24

الضريبي وضع خطة شاملة موثقة بين فيها 

طبيعة ونطاق وزمن الفحص الضريبي الذي 

 سيقوم باجراءه

          

التخطيط السليم لطبيعة ونطاق وزمن    .25

الفحص الضريبي يسهم بشكل فعال في 

الكشف عن  والحد من حاالت التهرب 

  يالضريب

          

تتطلب عملية الفحص الضريبي ابتداءا المام    .26

الفاحص الضريبي بطبيعة نشاط وعمل 

  المكلف

          

إلمام الفاحص الضريبي بطبيعة نشاط وعمل    .27

المكلف يسهم في الحد من والكشف عن 

  .حاالت التهرب الضريبي

          

تتطلب عملية الفحص الضريبي مقارنة    .28

مع مؤشرات  النتائج المالية لنشاط المكلف

  القياس غير المالية لنشاطه

          

عمل مقارنات بين نتائج المؤشرات المالية    .29

للمكلف ومؤشرات النشاط غير المالية 

للمكلف يسهم في الحد من والكشف عن 

  حاالت التهرب الضريبي

          

يعطي الفاحص الضريبي عناية أكبر أثناء    .30

قيامه بعمليات الفحص الضريبي للعناصر 

لها تأثير بالغ على نتيجة أعمال التي 

  المشروع ومركزه المالي

          

تركيز الفاحص الضريبي على العناصر التي    .31

لها تأثير بالغ على نتيجة أعمال المشروع 

تسهم في الحد من والكشف عن حاالت 

  التهرب الضريبي
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يولي الفاحص الضريبي أهمية أكبر    .32

 د المرتفعة للعناصر التي فيها درجة عدم التأك

          

قيام الفاحص الضريبي بإعطاء أهمية أكبر    .33

للعناصر التي فيها درجة عدم التأكد المرتفعة 

تسهم في الحد من والكشف عن حاالت 

  التهرب الضريبي

          

تتطلب عملية الفحص الضريبي دراسة    .34

وتقييم وفهم كافي لنظام الرقابة الداخلي 

  للمكلف

          

بي لالستبيان كأداة لتقييم يلجأ الفاحص الضري   .35

  نظام الرقابة الداخلي

          

يلجأ الفاحص الضريبي لالستعانة بالتقرير    .36

الوصفي لتوضيح سير العمليات وتحديد 

مراكز السلطة والمسؤولية بغرض تقييم 

  نظام الرقابة الداخلي

          

يلجأ الفاحص الضريبي إلى استخدام خرائط    .37

 Data Flow Diagram(تدفق البيانات 

DFD ( بغرض فهم نظام الضبط والرقابة

  الداخلي

           

فهم الفاحص الضريبي الكافي لنظام الضبط    .38

والرقابة الداخلي لدى المكلف يساعد في الحد 

  من والكشف عن حاالت التهرب الضريبي

          

مصداقية الفحص الضريبي تتطلب تدعيم    .39

  نتائجها بجمع عدد كافي من األدلة والقرائن

          

توفر عدد كافي من األدلة والقرائن ذات    .40

العالقة بموضوع الفحص يسهم في الحد من 

  والكشف عن حاالت التهرب الضريبي

          

ترى بأنه كلما زادت أهمية الحساب أو    .41

العملية المالية يزداد عدد األدلة التي يجمعها 

  الفاحص الضريبي أثناء عملية الفحص

          

بين كمية األدلة ترى بوجود عالقة طردية    .42

التي يجمعها الفاحص الضريبي وسالمة 

  نتائج الفحص الضريبي
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يلجأ الفاحص الضريبي إلى استخدام أدوات    .43

  التحليل المالي في عملية الفحص الضريبي

          

استخدام أدوات التحليل المالي في عملية    .44

الفحص الضريبي يسهم في الحد من 

  ريبيوالكشف عن حاالت التهرب الض

          

يلجأ الفاحص الضريبي إلى استخدام أسلوب    .45

  المعاينة في عملية الفحص الضريبي

          

االستخدام األمثل ألسلوب المعاينة يسهم في    .46

الحد من والكشف عن حاالت التهرب 

  الضريبي

          

  



 166

  الجزء النهائي : ثالثاً
موافق الفقرة  الرقم

  بشدة

غير  محايد موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة
تفرض اإلدارة الضريبية أن يتضمن التقرير    .47

النهائي للفحص الضريبي ِإشارة واضحة إلى 

مدى انسجام القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية 

 .المتعارف عليها

          

تتطلب اإلدارة الضريبية أن يتضمن التقرير    .48

النهائي الفحص الضريبي ِإشارة واضحة إلى 

  .القانون الضريبيمدى االنسجام مع مواد 

          

تتطلب اإلدارة الضريبية اإلشارة في التقرير    .49

النهائي إلى مسك المكلف لدفاتر وسجالت 

  حسابية منتظمة

          

تضمين التقرير النهائي إلى مدى انسجام القوائم    .50

المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

وإلى مواد القانون الضريبي ومسك المكلف 

ر وحسابات منتظمة يسهم بشكل فعال في لدفات

  الحد من والكشف عن حاالت التهرب الضريبي

          

من الضروري أن يقوم الفاحص الضريبي    .51

بإرفاق أوراق العمل التي توثق عملية 

  الفحص الضريبي بتقرير الفحص النهائي

          

ترى من الضرورة بمكان أن يوضح الفاحص    .52

لى رفض اإلقرار الضريبي األسباب التي دفعته إ

  الذاتي من قبل المكلف

          

تتطلب اإلدارة الضريبية اإلشارة في التقرير    .53

النهائي إلى أسباب رفض أو قبول أو تعديل 

  التقدير الذاتي للمكلف

          

التزام الفاحص الضريبي بإرفاق أوراق    .54

العمل التي توثق عملية الفحص وتبيان 

ول أو األسباب التي دفعته  إلى رفض أو قب

تعديل التقدير الذاتي يسهم بشكل فعال في 

الحد من والكشف عن حاالت التهرب 

  الضريبي
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  )2(ملحق رقم 

  اإلقرار الضريبي لألفراد عن السنة المالية

  



 168

  



 169

 



 170

  



 171

  )3(ملحق رقم 

  كشف الدخل السنوي للشركات العادية والشركات عن السنة المالية
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  )4(ملحق رقم 

  شعار تقدير باتفاقإ
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  )5(ملحق رقم 

  )بالشواقل الجديدة(اتفاقية 
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  )6(ملحق رقم 

  إيصال استالم اإلقرار الضريبي

  
  



 178

  )7(ملحق رقم 

  ورقة عمل الستعمال مأمور التقدير
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  )8(ملحق رقم 

  تفويض من المكلف للمحاسب

  



 180

  )9(ملحق رقم 

  إشعار دائن
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The Extent of the Palestinian Tax Inspector's Compliance with the 
International Auditing Standards and the Impact of that Compliance 

on the Uncovering and Preventing of Tax Evasion 
by 

Rola Hussein 
Supervised by 

Dr. Saed R. Al Koni 

Abstract 

This study has sought to understand the concept of tax evasion as 

well as its forms, causes, size, and its effects on the society, in addition to 

the concept of income tax and income theory. In the second chapter, the 

researcher examined the nature of tax inspection, its purposes and 

standards. The chapter also dwelt on the areas of similarity between the 

Palestinian Income Tax Law and the Palestinian Auditing Practitioner Law, 

on one hand, and the international auditing standards, on the other hand. 

Furthermore, the study has sought to find out the extent of the 

Palestinian tax inspector’s compliance with the international auditing 

standards, and the effect of that compliance on uncovering and preventing 

of tax evasion cases. The study also examined the role of several variables, 

such as profession, training courses in taxation and auditing, academic 

qualification, years of experience and the major in undergraduate study, 

towards this compliance. 

The literature review presented a dearth of studies that have tackled 

the effect of tax inspector’s compliance with the international auditing 

standards on the uncovering or preventing of tax evasion. To this end, the 

researcher raised the following major question: Does compliance with 

international Auditing standards guarantee the uncovering and preventing 

of tax evasion? 



 C

Towards answering the above mentioned question, a questionnaire 

was designed and distributed to a sample of 150 subjects who represent 50 

tax inspectors, 50 auditors, and 50 financial managers. The questionnaire 

was first submitted to a number of specialists in the field, who approved its 

validity to the purpose of the study with a coefficient value of 0.91. 

Data analysis indicated that factors such as suitable academic 

qualification, professional experience, and sufficient training had a positive 

influence on the extent of the tax inspector’s compliance with the 

international auditing standards. 

In the light of the study findings, the following recommendations 

have been reached: 

1. Encouraging the adherence to the international auditing standards for 

the purpose of tax inspection, in addition to the related requirements 

of local tax law. 

2. The necessity of strengthening the cooperation and data exchange 

among external auditors, tax administration and inspectors, and other 

interested parties for the purpose of providing the tax authority with 

valid trustworthy reliable information about the financial positions 

and earnings of taxpayers. 

3. The need to build up bridges of confidence between the tax authority 

and taxpayers, and motivate the later mentioned to submit voluntary 

reliable financial statements and tax declaration. 




