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الملخص
تعتبر الواردات الضرٌبٌة من الروافد األساسٌة للموازنة العامة فً سورٌا فهً تشكل
عماد اإلٌرادات العامة للدولة .ولقد وزع النظام الضرٌبً فً سورٌة الضرائب على عدة
أقسام ،لسهولة تحصٌلها والتعامل معها .فهناك على سبٌل المثال :ضرائب تمٌزت بالصفة
الشخصٌة ،ضرائب تم ٌّزت بصفة الضرٌبة على رأس المال ،ضرائب تمٌزت بصفة
الضرٌبة على الرٌع الذي ٌنتجه رأس المال الثابت أو المتداول ،كما تم ٌّز بعضها بصفة
الضرٌبة على االستهالك .وتعتبر الضرائب على الدخل من الضرائب األكثر أهمٌة فً
النظام الضرٌبً السوري ،كونها أداة ف ّعالة تمكن الدولة من إعادة توزٌع الدخول بٌن أفراد
المجتمع ،من خالل فرض معدالت ضرٌبٌة مرتفعة على أصحاب الدخول المرتفعة،
ومعدالت أقل على الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وسنتناول فً بحثنا هذا ضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة لما لها من أهمٌة ،حٌث
إ ّنها تعتبر من األركان األساسٌة لضرٌبة الدخل ،وسوؾ نقوم بدراسة تفصٌلٌة للدورة
المستندٌة لهذه الضرٌبة وسنتناول النقاط اآلتٌة:
 -1مقدمة عامة عن تطور مفهوم الضرٌبة :تتناول تطور مفهوم الضرٌبة منذ عهد
الرومان ،مروراً بالعصور الوسطى ،وصوالً إلى فترة ما بعد قٌام الثورة الصناعٌة فً
إنكلترا ،والثورة الفرنسٌة.
 -2المكلفون الخاضعون لضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة :حٌث سنتعرؾ على المهن
والحرؾ الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة الخاضعة لهذه الضرٌبة.
 -3اإلعفاءات التً منحها المشروع الضرٌبً السوري من هذه الضرٌبة :توجد عدة أنواع
من اإلعفاءات الضرٌبٌة ،منها إعفاءات مإقتة وإعفاءات دائمة ،سنتعرؾ علٌها وعلى
المنشآت التً ٌحق لها االستفادة من هذه اإلعفاءات.
 -4وثائقها وبٌاناتها :تعتبر البٌانات والوثائق المحاسبٌة التً ٌعتمدها المكلؾ أدلة إثبات
للنفقات المتعلقة بالنشاط الصناعً أو التجاري واإلٌرادات الناتجة عن التضحٌة بها ،لذلك
اهتمت الدوائر المالٌة بتلك البٌانات والوثائق ،وحرصت على أن تكون كاملة ومنتظمة،
إلثبات صحة األرباح التً ٌصرح عنها المكلؾ الخاضع لضرٌبة دخل األرباح الحقٌقٌة.
وقد ص ّنؾ المشروع الضرٌبً هذه البٌانات والوثائق على النحو اآلتً:
 –1الوثائق المحاسبٌة –2 .الدفاتر المحاسبٌة –3 .البٌان الضرٌبً.

 -5طرٌقة تحصٌلها :وتتم وفق أربع مراحل ،وهً:
أ – مرحلة التكلٌؾ األولًٌ :تم التكلٌؾ فً هذه المرحلة باالعتماد على األرباح الصافٌة
التً ٌصرح بها المكلؾ فً بٌانه الضرٌبً ،بعد إجراء التعدٌالت التً ٌنصح بها
مراقب الدخل وٌقبل بها المكلؾ.
ب – مرحلة التكلٌؾ المإقت :وٌتم التكلٌؾ فً هذه المرحلة بإحدى الطرق اآلتٌة:
 -1التكلٌؾ المإقت باالستناد إلى األرباح الصافٌة التً ٌصرح عنها المكلؾ دون
إجراء أي تعدٌل.
 -2مرحلة التكلٌؾ المإقت باالستناد إلى البٌان الضرٌبً للمكلؾ بعد إجراء
التعدٌالت من قبل الدوائر المالٌة.
 -3مرحلة التكلٌؾ المباشر :وٌتم هذا التكلٌؾ فً حال امتناع المكلؾ عن تقدٌم
بٌانه الضرٌبً.
جـ  -مرحلة تكلٌؾ لجنة فرض الضرٌبة :وٌتم اللجوء إلى هذه المرحلة إذا نشؤ خالؾ
حول التكلٌؾ المإقت بٌن المكلؾ والدوائر المالٌة.
د  -مرحلة إعادة النظر فً التكلٌؾ :وهً الحلقة األخٌرة فً سلسلة تحقق ضرٌبة الدخل
على األرباح الحقٌقٌة.
باإلضافة إلى ذلك اقتراح اختصار بعض مراحل تحصٌل هذه الضرٌبة.
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ABSTRACT
The income tax is considered one of the basic sources of
the general budget in <ST1:COUNTRY-REGIoN
w:st="on">Syria</ST1:COUNTRY-REGIoN> for they form the
.chief revenue base for the state
The tax system in <ST1:COUNTRY-REGIoN
w:st="on">Syria</ST1:COUNTRY-REGIoN> divides taxes into
personal income tax and capital income tax.
Income tax is considered one of the most important tax in
the tax system in <ST1:COUNTRY-REGIoN
w:st="on">Syria</ST1:COUNTRY-REGIoN>, for it is an effective

tool that enables the state to re-distribute incomes to the
individuals of the society, through determining high taxation
rates on high income , and less rates on low and middle income.
We will study in our research the influence of the income tax
on real profits which are considered basic elements of the
income tax, and we will do a comprehensive study in the
:document session of this tax focusing on these points
.1 – A general introduction about the tax theme development
.2 – Chargers subject to the income tax on the clear gains
3 –The Exemptions that the Syrian taxation project produced of
.this tax
A category of taxation project :4 – Its documentations and data
Accountant :to these documentation and data as follow
.Taxation data . Accountant books.documentation
which is done through four :5 – The method of obtaining it
:stages
a – A stage of an initial charging: The charging in this stage
is done depending on the clear gains which are announced by
changer in his tax data, after modifications which the income
observer advising and the changer accepts it.
The charging in this :b – A stage of the temporary charging
:stage is done by one of these following methods
1- The temporary charging based on the clear gains that
.the charger announced Without any modification
2 – The stage of temporary charging based on the
taxation data of charger after making modifications by
financial administrations.
3 – The stage of direct charging: it can be applied in case
the charger refuses to his produce data taxation.
c – The stage of charging the taxation determining
It can be used if any disagreement happens about :committee
the temporary charging between charger and financial
administrations.
d – The stage of the return of the consideration in charging:
this is the final cycle in the chains of income tax confirming
clear gains.

Moreover, the paper suggests summarizing some stages of
obtaining this tax.
الهدف من البحث:
ٌهدؾ البحث إلى دراسة الدورة المستندٌة لضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة بشًء
من التفصٌل وذلك بهدؾ اختصارها ،لتبسٌط العمل اإلداري فً التكلٌؾ والتحصٌل،
والتسهٌل على المكلفٌن والدوائر المالٌة ،وذلك لما لهذه الضرٌبة من أهمٌة ،حٌث إن ّها
تعتبر من األركان المهمة واألساسٌة لضرٌبة الدخل ،خصوصا ً بعد أن أصبح للضرٌبة
مفهوم عصري ٌقوم على اعتبارها إحدى الوسائل المالٌة التً تمكـِّـن الدولة من التدخل فً
النشاطات االقتصادٌة واالجتماعٌة وتوجٌه هذه النشاطات الوجهة السلٌمة.
فرضٌات البحث:
ال ٌمكن اختصار الدورة المستندٌة لضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة.
منهج البحث:
سٌعتمد الباحث فً بحثه على المنهج االستنباطً.
مقدمة:
اهتم االقتصادٌون على اختالؾ المدارس االقتصادٌة التً ٌنتمون إلٌها بدراسة
المسؤلة المالٌة بجوانبها المتعددة لما تعكسه من آثار اقتصادٌة واجتماعٌة بالؽة األهمٌة.
وقد تنبه إلى هذه الحقٌقة بشكل خاص (آدم سمٌث) و(داٌفد رٌكاردو) و(جون
استٌوارت مٌل).
وقد أولى االقتصادٌون النظام الضرٌبً اهتماما ً خاصا ً فً دراستهم المالٌة ،سٌما بعد
أن تخلت الدولة عن أفكارها الحٌادٌة فٌما ٌتصل بدورها فً النشاط االقتصادي ،وانتقالها
من مرحلة الدولة الحارسة إلى مرحلة الدولة المتدخلة ،حٌث لم ٌقتصر اهتمام الدولة
بموضوع الضرائب باعتبارها إٌراداً تمول به نفقاتها العامة ،بل باعتبارها أٌضا ً من أدوات
السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة.
كما ٌُالحظ وجود تباٌن فً تحدٌد الهدؾ األساسً للضرٌبة ،فقد اعتبر بعضهم
الضرٌبة وسٌلة لتؽطٌة نفقات الدولة فحسب ،وال ٌجوز للدولة التدخل فً الحٌاة االقتصادٌة
واالجتماعٌة .أما بعضهم اآلخر فٌرى أن للضرٌبة وجهٌن:
الوجه األول مالً ،واآلخر اقتصادي واجتماعً .فً حٌن ٌعتبر بعضهم اآلخر أنّ
الدور األساسً للضرٌبة هو اقتصادي(.)1
مما سبق ٌمكن القول إنّ للضرٌبة ثالثة أهداؾ:
األول مالً ٌتمثل فً الحصول على أكبر حصٌلة ممكنة من اإلٌرادات ،بٌنما الثانً
اجتماعً ٌتمثل فً المساهمة فً تحقٌق العدالة االجتماعٌة ،فً حٌن أن الهدؾ الثالث
للضرٌبة هو اقتصادي من خالل استخدامها كؤداة لتنفٌذ التنمٌة االقتصادٌة(.)2
و قد أصبح من المعروؾ فً علم االقتصاد المالً الحدٌث ،أن لكل نظام اقتصادي
نظاما ً ضرٌبٌا ً ٌنسجم مع األهداؾ التً ٌسعى إلى تحقٌقها ،ونظراً ألن النظام الضرٌبً
ٌنطوي على مجموعة متنوعة من الضرائب،
ٌلتزم رعاٌا دولة معٌنة فً زمن معٌن بؤدائها للسلطة العامة ،فإنه من الضروري أن نحدد
المفهوم العام للضرٌبة ،سواء فً مفهومه التقلٌدي أم المعاصر.

مفهوم الضرٌبة والنظام الضرٌبً:
ٌعود فرض الضرائب إلى أقدم العصور التارٌخٌة ،فقد و ِجدَت الضرائب مع انقسام
المجتمع إلى طبقتٌن طبقة تملك وأخرى ال تملك ،ثم مع ظهور الدولة (السلطة العامة) حٌث
ٌرى بعض أن الضرٌبة تمثل جوهر الدولة اقتصادٌاً ،وتطورت مع تطور أهدافها
السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.
فالرومان اعتبروا الضرٌبة عمالً من أعمال السٌادة العامة تفرضها السلطة المركزٌة،
بقصد تؽطٌة النفقات العامة والدفاع عن اإلمبراطورٌة .ولعل أهم ما ٌمٌز فرض الضرائب
فً العصر القدٌم ،أنه كان تعبٌراً خالصا ً عن إرادة السلطة دون أي اعتبار لرضا المكلفٌن،
ودون مراعاة لمقدرتهم التكلٌفٌة.
أما بالنسبة ألهم االقتطاعات الضرٌبٌة التً سادت فً العصر الرومانً فهً ضرٌبة
الرإوس التً كانت ُتفرض على كل شخص ،بؽض النظر عن كونه ٌملك ثروة أم ال ٌملك.
إلى جانب بعض الضرائب الجمركٌة ،ورسم المرور.
ً
ونتٌجة الزدٌاد أعباء السلطة فً العصور الوسطى ،فقد ازدادت الحاجة إلى موارد
إضافٌة ،وازدادت أهمٌة الضرائب كحصٌلة ،وقد اتخذ فرض الضرٌبة فً هذه المرحلة
طابعا ً طبقٌاً ،حٌث اقتصر أمر إلزامها على طبقات معٌنة من الشعب دون ؼٌرها.
وفً القرن الخامس عشر ،وخِالفا ً لما كان علٌه الحال فً القرن الرابع عشر  -حٌث
كان الملك ٌحصل على الضرٌبة بشكل استثنائً وكانت تعتبر بمثابة هبة -أصبحت
الضرٌبة ذات طابع عام ،حٌث أقـِر فً إنكلترا عام ( )1429فرض ضرٌبة الملكٌة بشكل
دائم ،وأصبح للملك سلطة إصدار قوانٌن فرض الضرائب.
وبعد قٌام الثورة الصناعٌة فً إنكلترا ،والثورة الفرنسٌة ،ظهر ما ٌسمى بنظام
االقتصاد الحر وتكرٌس مفهوم الطابع اإللزامً للضرائب القائم على أساس نظرٌة
التعادل(.)3
وقد اعتبر (مٌرابو) فً مإلفه عن نظرٌة الضرٌبة الصادر عام ( )1716بؤن:
" الضرٌبة لٌست سوى مبلػ ٌُدفع مسبقا ً للدولة لضمان الحصول على حماٌة السلطة
العامة "
فً حٌن اعبر بعض المفكرٌن األوروبٌٌن أن الدولة بجباٌتها للضرائب تقر عقد
تؤمٌنٌ ،تم بمقتضاه إجراء عملٌة تؤمٌن للمواطن من المخاطر التً ٌتعرض لها مقابل دفع
الضرٌبة ،علما أنّ هذه النظرٌة تعرضت لكثٌر من االنتقادات.
وفً إطار العالقة بٌن المكلؾ بالضرٌبة والدولة من المفٌد هنا التذكٌر برأي (آدم
سمٌث) ومفاده أن المواطن ٌقوم بؤداء الضرٌبة لقاء استفادته من الخدمات التً تقدمها
الدولة له ،وهو فً رأٌه بمثابة عقد ٌبرم بٌن الدولة والمواطن(.)4
كما تجدر اإلشارة إلى أن العدٌد من كتاب القرن التاسع عشر ذهبوا إلى أن
الضرٌبة:إنما هً ثمن لخدمات الدولة التً تهدؾ إلى إشباع الحاجات العامة ،وهذا ما
أبرزه (برودن) فً كتاب نظرٌة الضرٌبة الذي صدر عام (.)5( )1868
ومع تزاٌد دور الدولة وتدخلها فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،ازدادت االلتزامات
المترتبة على خزٌنة الدولة وتطور المفهوم العام لالقتطاع الضرٌبً لٌصبح إلزامٌا ً بؽض

النظر عن كون قٌمة هذا االقتطاع تعادل،
أو ال تعادل قٌمة الخدمات االجتماعٌة التً سٌستفٌد منها المكلؾ ،وأصبحت بذلك الضرٌبة
تمثل فرٌضة من المال تحصل علٌها الدولة من األفراد ،دون مقابل شخصً ،كما أضفت
المهام التقلٌدٌة للدولة فً أوائل القرن العشرٌن على مفهوم الضرٌبة طابعا ً حٌادٌا ً تقلٌدٌا ً
متؤثر بدور الدولة نفسها( ،)6وهذا الطابع الحٌادي للضرٌبة ٌتنازعه مبدآن :وفرة الحصٌلة،
والعدالة فً التكلٌؾ الضرٌبً.
فوفرة الحصٌلة تتطلب توافر مبدأ الشمولٌة الذي ٌقضً بسرٌان الضرٌبة على جمٌع
المواطنٌن حسب ما ٌتوفر لهم من عناصر اإلخضاع .إما بالنسبة للعدالة ،فقد اختلؾ الفقهاء
فً تحدٌد مدلولها ،مع اختالؾ تطور دور الدولة من مرحلة دولة األمن المطلق إلى مرحلة
دولة االنتقال.
ً
وبذلك ٌمكن القول:إن مدلول العدالة لٌس مدلوال مطلقا ً ٌسهل تحدٌد معالمه ،وأن
تفسٌره تتنازعه وجهات نظر متباٌنة ،متؤثرة بالفلسفات السٌاسٌة المختلفة التً تمٌز
المراحل المختلفة لتطور دور الدولة وأهدافها (.)7
ومن جهة أخرى أدى الصراع بٌن خاصتً العدالة ووفرة الحصٌلة إلى االعتقاد بؤن
الضرائب ذات الوفرة فً الحصٌلة لٌست ضرائب عادلة ،وأن الضرائب العادلة لٌست
وافرة الحصٌلة.
تلك هً أهم التطورات التً طرأت على الضرٌبة خالل مراحل التارٌخ المختلفة من
ضرٌبة اختٌارٌة للحاكم ،إلى فرٌضة ٌملٌها واجب التضامن االجتماعً .ومن ضرٌبة
تإدى كمقابل للخدم ات التً تقدمها الدولة ،إلى استنادها أو ارتباطها بمساهمة األفراد فً
األعباء العامة حسب مقدرتهم التكلٌفٌة ،وفق ما ٌتطلبه مفهوم العدالة السائد.
أما بالنسبة للمفهوم المعاصر للضرٌبة ،فإنه ٌمكن القول إنّ الدولة اتجهت بعد األزمة
االقتصادٌة العالمٌة الكبرى التً حدثت عام ( ،)1929وهً بصدد مواجهة تلك األزمة،
ً
نتٌجة لثبوت عجز االقتصاد
إلى اإلمعان فً سٌاسة التدخل فً النشاط االقتصادي
ً
ونتٌجة للدور التدخلً الذي
الرأسمالً عن تحقٌق التوازن التلقائً المحقق للتشؽٌل الكامل.
أخذت تلعبه الدولة فً المجتمع الرأسمالً المعاصر ،واتساع نشاطها .فقد ازدادت أعباء
مٌزانٌتها ،واتخذت الضرٌبة مفهوما ً معاصراً ٌقوم على اعتبارها إحدى المصادر الرئٌسة
للتموٌل ،ووسٌلة فعالة تستطٌع الدولة من خاللها التدخل فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة.
وهذا ٌعنً أن المفهوم المعاصر للضرٌبة برؼم إقراره للمبدأٌن التقلٌدٌٌن للضرٌبة وهما
وفرة الحصٌلة والعدالة ،إال أنه أضاؾ إلٌها مبدأً جدٌداً ال ٌتعارض معهما وهو مبدأ التدخل
الذي أعطى األولوٌة فً إطار المبادئ التً ٌقوم علٌها المفهوم المعاصر للضرٌبة.
وبشكل عام ٌمكن القول إن الضرٌبة فرٌضة نقدٌةٌ ،لتزم األفراد (سواء كانوا
ً
مساهمة
أشخاصا ً طبٌعٌٌن أم معنوٌٌن ) بدفعها إلى الدولة ،أو إلى إحدى الهٌئات العامة
منهم فً تحمل النفقات العامة ،ودون أن ٌعود علٌهم بالضرورة نفع خاص مقابل دفع
الضرٌبة ،وهً تفرض تحقٌقا ً ألؼراض مالٌة أو اقتصادٌة أو اجتماعٌة.
وٌقترب بذلك هذا التعرٌؾ من أكثر التعارٌؾ شٌوعاً ،وهو التعرٌؾ الذي قدمه
(جاستون جٌز) الذي ٌعتبر الضرٌبة أدا ًء نقدٌا ً تفرضه السلطة على األفراد بطرٌقة نهائٌة،
وبال مقابل ،بقصد تؽطٌة األعباء العامة.
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وبنا ًء على ما تقدم ،وبرؼم وجود اختالؾ بٌن االقتصادٌٌن بشؤن تعرٌؾ الضرٌبة
فإنه ٌمكن لنا من خالل التعرٌؾ الذي خلصنا إلٌه للضرٌبة أن نحدد خصائص الضرٌبة
والتً تتمثل باآلتً:
خصائص الضرٌبة:
 -1الضرٌبة فرٌضة نقدٌة:
شؤنها فً ذلك شؤن موارد الدولة األخرى ،تتجلى فً صورة نقود برؼم أنها لم تكن
كذلك فً النظم القدٌمة ،حٌث كانت ُتجبى فً شكل عٌنً ،على أساس التزام األفراد بتسلٌم
أشٌاء معٌنة ،أو جزء من المحصول ،وهذه األشكال كانت تتفق وطبٌعة االقتصادٌات
العٌنٌة وسٌادة القطاع الزراعً ،وشٌوع نظام المبادلة فً تلك العصور .بٌد أنه مع تقدم
المجتمعات وتطور الحٌاة االقتصادٌة وانتشار استعمال النفوذ ،ظهرت عٌوب الجباٌة
العٌنٌة ،وألسباب متعددة أهمها:
 تحمل اإلدارة الجبائٌة لنفقات باهظة فً نقل وحفظ المحصول. عدم تحقٌق الضرٌبة للعدالة بٌن المكلفٌن وذلك إللزامهم بدفع مقدار محدد منالمحصول بؽض النظر عن مقدار اإلنتاج ،وعلى الرؼم من تفاوت تكالٌؾ إنتاجهم.
األمر الذي ٌجعل الضرائب النقدٌة أكثر مالءمة للنشاط االقتصادي والنظام المالً
المعاصر (.)9
 -2الضرٌبة فرٌضة إلزامٌة:
فااللتزام بؤداء الضرٌبة واجب على جمٌع المكلفٌن ،مادامت قد توافرت لدٌهم الشروط
التً حددها النظام القانونً لكل ضرٌبة ،كما أن عنصر اإللزام ٌبدو واضحا ً من خالل
استقالل الدولة بوضع نظامها القانونً من حٌث تحدٌد وعائها وسعرها وكٌفٌة تحصٌلها،
دون الرجوع فً ذلك إلى األفراد المكلفٌن بدفعها ،بٌد أن عنصر اإللزام ال ٌنفً المبدأ
الدستوري القاضً بضرورة موافقة الشعب ممثالً بنوابه على فرض الضرائب ،وعدم
إمكان فرضها بواسطة السلطة التنفٌذٌة وحدها.
 -3الضرٌبة فرٌضة بال مقابل:
و نعنً بذلك أن المواطن ٌقوم بدفع الضرٌبة دون أن ٌكون ذلك لقاء حصوله على
منفعة خاصة تقدمها الدولة له .وذلك تؤكٌداً لبعد فكرة الضرٌبة عن العقد أو الثمن ،وإقامتها
على أسس من التضامن االجتماعً وفقا ً لؤلٌدٌولوجٌة السائدة فً المجتمع،إال أن المكلؾ قد
ٌتمتع بالخدمات التً تقدمها الدولة بواسطة المرافق والخدمات العامة ،وذلك باعتباره
عضواً فً المجتمع ،ولٌس باعتباره مموالً للضرائب.
و تؤسٌسا ً على ذلك،ال ٌجوز النظر إلى مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لتقدٌر
مقدار الضرٌبة التً ٌتعٌن علٌه دفعها ،بل ٌُنظر إلى مدى قدرته على تحمل األعباء العامة.
 -4الضرٌبة ُت َمكـِّن الدولة من تحقٌق الصالح العام:
ً
إضافة إلى ؼٌرها من اإلٌرادات العامة ،لتموٌل نفقاتها
تحصل الدولة على الضرائب
العامة بهدؾ تحقٌق أؼراض اقتصادٌة واجتماعٌة مختلفة ،تعود بالنفع العام على المجتمع،
كحماٌة الصناعة الوطنٌة ،من خالل سٌاسة الضرائب الجمركٌة أو تشجٌع االدخار والحد
من االستهالك لتعبئة الفائض من أؼراض التنمٌة االقتصادٌة وكذلك بهدؾ تقلٌل التفاوت
فً الدخول بٌن فئات المجتمع المختلفة.

أما بالنسبة للقواعد التً تحكم فرض الضرائب ،أو القواعد التً ٌترتب على المشروع
مراعاتها ،وهو بصدد تقرٌر النظام الضرٌبً فً الدولة ،فإنه ٌمكن أن نشٌر ،بهذا الصدد،
إلى أن آدم سمٌث هو أول من صاغ مجموعة متكاملة من القواعد الضرٌبٌة ،وهً العدالة
والٌقٌن والمالءمة االقتصادٌة ،وال تزال هذه القواعد تعتبر حتى الٌوم بمثابة المبادئ العامة
الضمنٌة التً تؤخذ بها القاعدة القانونٌة للضرٌبة وهذا ما ٌدعونا إلى تفسٌر مضمون كل
قاعدة من هذه القواعد.
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 -1قاعدة العدالة:
ٌُقصد بقاعدة العدالة ،مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع فً تحمل األعباء العامة تبعا ً
لمقدرتهم التكلٌفٌة .واألخذ بهذه القاعدة الضرٌبٌة أمر مطلوب حكما ً ألي نظام ضرٌبً ،فً
أي زمان ومكان ،إال أن تطبٌق مضمونها أخذ أبعاده الحقٌقٌة مع التطور االقتصادي
واالجتماعً الذي حدث فً أواخر القرن الثامن عشر فً بعض الدول األوروبٌة.
وفً الحقٌقة إن فكرة العدالة الضرٌبٌة لم تكن موضع اتفاق بٌن كتاب المالٌة العامة،
فقد ذهب بعضهم أول األمر إلى تصور العدالة على أنها وجوب األخذ بنسبٌة الضرٌبٌة،
أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضرٌبة واحدة وذلك مهما بلػ مقدار هذه
ً
وخاصة فً أعقاب الثورة الفرنسٌة حٌث الحظ مفكروها عدم عدالة النظام
المادة،
الضرٌبً وإجحافه بحق الشعب إبان العهد الملكً ،بسبب اإلعفاءات الضرٌبٌة التً كانت
ُتمنح للنبالء ورجال الدٌن.
أما فً العصر الحدٌث ،فقد دعا كتـّاب المالٌة إلى تطبٌق الضرٌبة التصاعدٌة
واعتبروها أكثر تحقٌقا ً للعدالة من الضرٌبة النسبٌة ألن مبدأ التصاعد الضرٌبً ٌقضً
بالتمٌٌز فً المعاملة الضرٌبٌة بٌن المكلفٌن فٌكلؾ ذوو الدخل المرتفع بمعدل ضرٌبً
مرتفع ،وبالعكسٌ ،كلؾ ذوو الدخل المنخفض بمعدل ضرٌبً منخفض .وفً الواقع إن
تطبٌق الضرٌبة التصاعدٌة ٌعتبر محاولة حسنة لالقتراب من العدالة الضرٌبٌة المثلى التً
لم تتحقق حتى اآلن فً أي نظام ضرٌبً ولكن هذا ال ٌنفً أنها قد خطت مسافة بعٌدة فً
السعً نحو العدالة الضرٌبٌة ،نظراً ألن فكرة التصاعد الضرٌبً تعبر عن فلسفة اجتماعٌة
مفادها أن توزع الدخل والثروات فً المجتمع ،ال ٌلقى رضا من كثٌر من أفراد المجتمع،
وقد وجدوا فً الضرٌبة التصاعدٌة أفضل وسٌلة بٌد الدولة تستطٌع من خاللها مصادرة
قسم من الدخول الكبٌرة إلعادة توزٌعها فً المجتمع على نحو ٌحقق العدالة االجتماعٌة
بشكل أفضل.
 -2قاعدة الٌقٌن:
و هً قاعدة تدعو إلى ضرورة أن تكون الضرٌبة معلومة وواضحة وال ؼموض فٌها
بالنسبة إلى المكلؾ بها ،فمن الضروري أن ٌكون الفرد المخاطب بها على بٌنة بالتزاماته
الضرٌبٌة على وجه التحدٌد ،حتى ٌالئم أوضاعه المالٌة بما ٌمكنه من الوفاء بتلك
االلتزامات ،وكً ٌتحقق الٌقٌن ٌجب أن تضع الدولة فً متناول المكلفٌن جمٌع القوانٌن
الناظمة للضرائب وما ٌتفرع عنها من لوائح وتعلٌمات وذلك عن طرٌق النشر فً الجرٌدة

الرسمٌة
أو ؼٌرها من وسائل النشر األخرى.
 -3قاعدة المالءمة فً الدفع:
فمن الضروري أن ٌتم تنظٌم الضرائب واألحكام المتعلقة بها على نحو ٍ ٌتالءم مع
أحوال المكلفٌن المادٌة ونفسٌتهم ،سواء من حٌث اختٌار وعائها ،أو أسلوب تحدٌده ،وكذلك
النواحً المرتبطة بكٌفٌة الجباٌة وموعدها وإجراءاتها.
 -4االقتصاد من نفقات التحصٌل:
فالقاعدة الضرٌبٌة إذا لم تكن سهلة التطبٌق فإن ذلك ٌإدي إلى المؽاالة فً الروتٌن
واإلجراءات والتعقٌدات البٌروقراطٌة ،األمر الذي ٌإدي إلى تحمل اإلدارة المالٌة لنفقات
باهظة فً سبٌل تطبٌق نظامها الضرٌبً ،ومراعاة هذه القاعدة هو الذي ٌضمن للضرائب
فعالٌتها ،كمورد مهم وأساسً تعتمد علٌه الدولة دون أن تضٌع جز ًء كبٌراً منه فً سبٌل
الحصول علٌه.
ومن المفٌد اإلشارة هنا إلى أن الدولة المتخلفة ٌجب أن تكون أحرص من ؼٌرها على
تطبٌق هذه القاعدة وذلك مع وجود اختالل سلبً بٌن اإلٌرادات والنفقات العامة فً تلك
الدول ألسباب تتعلق بارتفاع تكالٌؾ تحصٌل الضرٌبة.
وأخٌراً تجدر اإلشارة إلى أن احترام الدولة لمجموعة القواعد التً سبق عرضها عند
قٌامها بفرض أي نوع من الضرائب هو الذي ٌخفؾ من حدة هذه األعباء وٌجعلها أكثر
قبوالً للمكلفٌن بها ،فً حٌن أن اإلخالل بهذه القواعد ٌعنً تعسفا ً فً استخدام الدولة لحقها
فً فرض الضرائب علٌهم.
وبؽرض جعل مفهوم النظام الضرٌبً أكثر وضوحاًنشٌر إلى أن النظام الضرٌبً
بمفهومه الحدٌث هو ثمرة قرار سٌاسً ،ألنه نتاج جملة اعتبارات ٌتخذ معظمها طابعا ً
سٌاسٌاً ،نظراً للدور المهم الذي أخذت الدولة تضطلع به فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة
فً المجتمعات اإلنسانٌة المعاصرة ،وهو الذي ترتب علٌه تزاٌد نفقاتها العامة من جهة
واستلزم منها وضع سٌاسات اقتصادٌة تحقق بوساطتها األهداؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة
من جهة أخرى .وتؤتً الضرائب لتمثل مورداً للدولة تؽطً بها نفقاتها وفً الوقت نفسه
أداة من أدوات السٌاسة االقتصادٌة لتحقٌق أهداؾ المجتمع.
الضرٌبة على األرباح الحقٌقٌة:
تتناول األرباح السنوٌة الصافٌة للمكلفٌن الناتجة عن ممارسة المهن والحرؾ
الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة وسائر األعمال ومصادر الدخل ؼٌر الخاضع لضرٌبة
رإوس األموال المتداولة ولضرٌبة الرواتب واألجور ولضرٌبة الدخل المقطوع أو ضرٌبة
رٌع العقارات والعرصات .وٌكلؾ بها األشخاص الطبٌعٌٌن واالعتبارٌٌن الذٌن ٌمارسون
العمل الخاضع للضرٌبة (.)11
وفً حال ممارسة المكلؾ ألكثر من فعالٌة وكانت كل منها تخضع لفئة معٌنة من
فئات التكلٌؾ بضرٌبة الدخل ( دخل مقطوع – أرباح حقٌقٌة ) عندئذ ٍ ٌتم توحٌد أرباحه
السنوٌة من مجموع فعالٌاته وتكلٌفه عنها تصاعدٌا ً بفئة الضرٌبة التً ٌتوجب فٌها على
المكلؾ مسك القٌود المقررة نظامٌا ً للفئة األعلى (.)12

وتطرح الضرٌبة على أساس الربح الصافً المحقق خالل السنة التً سبقت
سنة التكلٌؾ ،فهً تفرض مثالً فً عام ( )2005على أساس األرباح المحققة فً عام
( )2004ولٌس من الضروري أن تتطابق الدورة الحسابٌة للمنشؤة مع السنة المالٌة
السابقة ،كما أن الضرٌبة الخاصة بسنة من السنٌن ،مستقلة عن السنة السابقة أو السنة
التً تلٌها (.)13
وٌتؤلؾ الربح الصافً من مجموع أعمال المكلؾ الخاضعة لهذه الضرٌبة ( أرباح
االستثمار الصافٌة – الزٌادة الرأسمالٌة – األرباح العارضة ) (.)14
من جهة أخرى ،منح المشرع عدة إعفاءات من ضرٌبة أرباح المهن والحرؾ
الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة ألهداؾ اجتماعٌة أو اقتصادٌة:
 -1اإلعفاءات الصناعٌة :وهً على نوعٌن :مإقتة أو دائمة (:)15
 اإلعفاءات المؤقتة :تمنح هذه اإلعفاءات للمنشآت الصناعٌة المحدثة لمدة خمس سنواتإلى سبع سنوات اعتباراً من تارٌخ البدء باستثمارها ،وذلك وفق المادة (  )13من قانون
االستثمار رقم ( )10لعام  1991التً تنص على ما ٌلً:
آ -تعفى الشركات المشتركة المرخص لها وفق أحكام القانون رقم ( )10وأسهمها
وأموالها وأرباحها وتوزٌعاتها من جمٌع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضرٌبة
رٌع العقارات العرصات عما تملكه الشركة لتحقٌق أؼراضها ومهامها وذلك لمدة سبع
سنوات اعتباراً من تارٌخ بدء اإلنتاج الفعلً أو االستثمار وفقا ً لطبٌعة المشروع.
ب – تعفى المشارٌع العائدة لؤلفراد أو الشركات الؽٌر مرخصة وفق أحكام هذا القانون
وأرباحها وتوزٌعاتها من جمٌع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضرٌبة رٌع
العقارات العرصات عما تملكه الشركة لتحقٌق أؼراضها ومهامها وذلك لمدة خمس
سنوات اعتباراًمن تارٌخ بدء اإلنتاج أو االستثمار وفقا ً لطبٌعة المشروع.
كما أنه ٌمكن أن تضاؾ بقرار من المجلس األعلى لالستثمار مدة اإلعفاء
المنصوص علٌها فً المادة السابقة سنتان إضافٌتان إذا تجاوزت حصٌلة صادرات
المشروع السلعٌة أو الخدمٌة بالنقد األجنبً المحول فعالً إلى الجمهورٌة العربٌة السورٌة
عبر جهازها المصرفً  % 50من مجموع إنتاجه خالل فترة اإلعفاء األصلٌة.
 اإلعفاءات الدائمة :إعفاء المبالػ االحتٌاطٌة التً تخصص من األرباح ألهداؾ التوسعفً العمل الصناعً إعفا ًء دائما ً وذلك ضمن شروط معٌنة (.)16
 2ـ اإلعفاءات االقتصادٌة :وتشمل ( إعفاء العارضٌن فً معرض دمشق الدولً من
ضرٌبة الدخل ،وذلك لمنشآتهم فً المعرض ومبٌعاتهم المسلمة ضمن مدٌنة المعرض
وأرباحهم منها ( ،)17الجمعٌات التعاونٌة ( ،)18المستثمرٌن الزراعٌٌن ( ،)19إعفاء المطاعم
والفنادق من المستوى الدولً من جمٌع الضرائب والرسوم المالٌة لمدة سبع سنوات من
تارٌخ البدء باستثمارها ،وتنخفض المدة إلى خمس سنوات بالنسبة للفنادق والمطاعم
والمالهً من الدرجتٌن الممتازة واألولى (.)........،)20
 -3اإلعفاءات االجتماعٌة:
()21
 إعفاء المعاهد األهلٌة للتعلٌم االبتدائً والثانوي والفنً والعالً . -إعفاء الحد األدنى الالزم للمعٌشة.

وباإلضافة إلى هذه اإلعفاءات هناك إعفاءات أخرى متفرقة لتشجٌع االستثمار الزراعً
(.)22
كما اعتمد المشروع مبدأ التصاعد بالشرائح فً حساب الضرٌبة المترتبة على
األرباح التجارٌة والصناعٌة وؼٌر التجارٌة ،وقد طرأ على المعدالت الضرٌبٌة عدة
تعدٌالت خالل مسٌرة تنفٌذ قانون الضرٌبة ،وكان آخرها التعدٌل الصادر بالقانون رقم
( )24الصادر بتارٌخ 2003/10/28م.
وضمانا ً لتحقق الضرٌبة ألزم القانون المكلفٌن الخاضعٌن للضرٌبة بمسك قٌود
ً
إضافة إلى وجوب االحتفاظ بالدفاتر لمدة
حسابٌة منتظمة وكاملة تظهر أرباحهم الحقٌقٌة،
خمس سنوات ،واعتبر عدم تنظٌم هذه الضرائب أو عدم مضً المدة المذكورة امتناعا ً
عن إبرازها(.)23
وثائق وبٌانات ضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة:
تعتبر البٌانات والوثائق المحاسبٌة التً ٌعتمدها المكلؾ أدلة إثبات للنفقات المتعلقة
بالنشاط الصناعً أو التجاري واإلٌرادات الناتجة عن التضحٌة بها ،لذلك اهتمت الدوائر
المالٌة بتلك البٌانات والوثائق ،وحرصت على أن تكون كاملة ومنتظمة ،إلثبات صحة
األرباح التً ٌصرح عنها المكلؾ الخاضع لضرٌبة دخل األرباح الحقٌقٌة.
وقد صنؾ المشروع الضرٌبً هذه البٌانات والوثائق على النحو التالً:
– الوثائق المحاسبٌة.
1
– الدفاتر المحاسبٌة.
2
– البٌان الضرٌبً.
3

أو ًال  -الوثائق المحاسبٌة:

نصت الفقرة الثالثة من المادة ( )14من قانون الدخل على أنهٌ( :ترتب على
جمٌع المكلفٌن أن ٌبرزوا للدوائر المالٌة جمٌع الوثائق الحسابٌة ،وقوائم الجرد ،ودفتر
الرسائل ،ووثائق القبض والصرف وفواتٌر الشراء والبٌع ،وبصورة عامة جمٌع
المستندات التً من شأنها التثبت من صحة بٌاناتهم ).
ٌستدل من أحكام الفقرة السابقة أنه ٌتوجب على المكلؾ إبراز جمٌع الوثائق الحسابٌة
والفواتٌر والمستندات التً من شؤنها إثبات أرباحه الحقٌقٌة ،إذ أن الدوائر المالٌة أعطت
تلك المستندات والوثائق أهمٌة خاصة ،عندما فرضت على المكلؾ إبرازها للتؤكد من صحة
بٌاناته .حٌث ٌجوز للدوائر المالٌة أن تقوم ،فً سبٌل تحقق الضرٌبة ،بكل تدقٌق وتحقٌق
من شؤنه أن ٌنٌرها ،وأن تطلب ممن المكلفٌن جمٌع الوثائق والقوائم والعقود ،وأن تطـّلِع
على حركات النقود والحسابات فً المصارؾ .وتشمل الوثائق عادة فواتٌر البٌع والشراء
ورخص االستٌراد والتصدٌر.
وبصورة عامة ،تعبٌر من الوثائق المحاسبٌة كل وثٌقة ثبوتٌة مإٌدة لما هو وارد فً
الدفاتر ،إذ أن الدوائر المالٌة اعتبرت جمٌع الوثائق المحاسبٌة الموجودة لدى المكلؾ وسائل
صالحة إلثبات كل ما هو مسجل فً دفاتره ،بما فٌها صور رسائل الفاكس والوثائق
المستخدمة فً الكمبٌوتر .فقد قبلت تلك الدوائر استخدام المكلفٌن للحاسوب فً تنظٌم
محاسبتهم ،بشرط استخدام اللؽة العربٌة أساسا ً فً القٌد والترحٌل ،واعتبرت بمثابة الدفاتر
اإللزامٌة للمكلؾ وذلك فً بالؼها رقم  1/25/6471تارٌخ .1984/3/12

ثانٌا ً -الدفاتر المحاسبٌة:
ألزمت التشرٌعات الضرٌبٌة السورٌة المكلفٌن الخاضعٌن لضرٌبة األرباح الصناعٌة
والتجارٌة وؼٌر التجارٌة ،فئة األرباح الحقٌقٌة ،بمسك دفاتر منتظمة وكاملة تظهر أرباحهم
الحقٌقٌة .وهذا ما أكدته المادة ()6
من قانون الدخل رقم ( )24لعام  ( 2003على كل مكلف خاضع للضرٌبة أن ٌمسك قٌوداً
حسابٌة منتظمة وكاملة تظهر أرباحه الحقٌقٌة ).
إال أن التشرٌعات والقوانٌن الضرٌبٌة لم تقدم تعرٌفا ً واضحا ً للدفاتر المنتظمة ،كما
أنها لم تعط أي شكل
أو أسلوب معٌن لمسك تلك الدفاتر ،وهذا األمر استدعى اللجوء إلى أحكام قانون التجارة
()24
السوري
الذي حدد مضمون الدفاتر المحاسبٌة الواجب مسكها ،وشكلها ،وأصول التسجٌل فٌها ،وأهم
تلك األحكام فً المواد:/ 18 -17-16/
فوفقا ً للمادة  /16/من القانون التجاريٌ ،جب على كل تاجر أن ٌمسك على األقل
الدفاتر الثالثة اآلتٌة:
أ – دفتر الٌومٌةٌ :ستعمل هذا الدفتر لقٌد جمٌع العملٌات التً ٌقوم بها التاجر ٌومٌا ً
وخالل الفترة المحاسبٌة التً ٌمارس فٌها نشاطه التجاري.
ب -دفتر صور الرسائل :وهو الذي تسجل فٌه جمٌع الرسائل والبرقٌات التً ٌرسلها
التاجر ،ؼٌر أنه لتقدم العلم وانتشار الكمبٌوتر والفاكس ،أصبح التاجر ٌقوم بطبع نسختٌن
من الرسالة أو الفاتورة ،وٌحتفظ بنسخة لدٌه وٌرسل األخرى ،ولذلك ٌرى الباحث أنه لم
ٌعد لدفتر صور الرسائل أٌة أهمٌة ،إذ ٌقوم التاجر باالحتفاظ بنسخ الرسائل الصادرة،
وتقوم الدوائر المالٌة بالقبول بها.
جـ  -دفتر الجرد والمٌزانٌة :وٌنظمان مرة على األقل فً كل سنة.
أما فً المواد 17/و /18من القانون التجاري ،فقد تم تحدٌد بعض الشروط الشكلٌة
لكً تكون الدفاتر معها مقبولة .حٌث نصت المادة  /17/على تنظٌم الدفاتر التجارٌة
اإلجبارٌة بحسب التارٌخ ،وبال بٌاض أو فراغ أو نقل إلى الهامش وال محو وال تحشٌة بٌن
السطور.
بٌنما نصت المادة  /18/على ترقٌم الدفاتر المذكورة والتؤشٌر علٌها وتوقٌعها من
رئٌس المحكمة البدائٌة والمدنٌة ،أو من قاضً الصلح فً المدن التً ال توجد فٌها محكمة
بداٌة.
ولما كان انتظام الدفاتر وكمالها وإظهارها لؤلرباح الحقٌقٌة ٌتوقؾ على أنواع الدفاتر
الممسوكة ،وعلى طرٌقة التسجٌل المتبعة فٌها ،فقد قام المشروع الضرٌبً – محاولة منه
لمنع أي لبث أو خلط – بتحدٌد حد أدنى من الدفاتر والمستندات التً ٌجب مسكها من قبل
مكلفً ضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة.
إذا أصدرت وزارة المالٌة بالؼها ذا الرقم  1/25/31242تارٌخ ،1983/12/24
قسمت بموجبه المكلفٌن الخاضعٌن لضرٌبة األرباح الحقٌقٌة إلى  /6/فئات .وحددت لكل
فئة حداً أدنى من الدفاتر والمستندات التً ٌجب مسكها وإبرازها للدوائر المالٌة.

كما طالبت الدوائر المالٌة المكلفٌن بضرورة مهر دفاترهم بخاتم من محاسب قانونً
مرخص له ،تمهٌداً لتحقق الضرٌبة وإثباتا ً لصحة وسالمة الدفاتر ،وذلك بنا ًء على القانون
رقم ( )20لعام  1991حٌث نصت الفقرة (آ) من المادة ( )11منه على ما ٌلً:
على المكلفٌن اآلتً بٌانهم أن ٌقدموا بٌانات أرباحهم السنوٌة معتمدة من قبل محاسب
قانونً مجاز أصوالً من ؼٌر العاملٌن فً وزارة المالٌة:
 – 1المإسسات التجارٌة والصناعٌة التابعة لمنشآت واقعة خارج سورٌة والمنشآت
التجارٌة والصناعٌة التً تنتسب إلٌها مإسسات كائنة خارج سورٌة.
 – 2المنشآت التجارٌة والصناعٌة التً لها فرع على األقل فً ؼٌر الوحدة اإلدارٌة
التً تعمل فٌها.
 – 3تجار الجملة الذٌن تؽلب تجارة االستٌراد على فعالٌتهم.
 – 4وكالء المعامل والوكاالت الممثلة لمنشآت أجنبٌة.
 – 5المنشآت الصناعٌة ؼٌر المعددة فً الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قٌمة
اإلنشاءات واآلالت المستعملة ألؼراض العمل الصناعً ملٌون لٌرة سورٌة بموجب التقدٌر
النافذ للضرٌبة على رٌع العقارات.
تحقق ضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة:
تتم عملٌة تحقق ضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة على النحو التالً:
بعد أن ٌقدم المكلؾ بضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة دفاتره وبٌاناته للدوائر
المالٌة ،تقوم األخٌرة بالعمل على تحقق الضرٌبة على أرباحه ،وذلك بتنظٌم جدول ضرٌبً
خاص ٌتضمن مبلػ الضرٌبة الذي ٌجب دفعه بشكل نهائً.
فالتحقق " بالتعرٌف " هو مجموعة اإلجراءات المتبعة لوضع الضرٌبة موضع
التحصٌل ،وهذه اإلجراءات تمر بمراحل متتابعة وتختلؾ من مكان آلخر ،وبشكل عام حتى
ٌصبح تحقق الضرٌبة على األرباح الحقٌقٌة قطعٌا ً فإنه ٌجتاز المراحل التالٌة:
 مرحلة التكلٌف األولً. مرحلة التكلٌف المؤقت. مرحلة تكلٌف لجنة الفرض. مرحلة طلب إعادة النظر بالتكلٌف.أوالً :مرحلة التكلٌف األولً:
ٌتم التكلٌؾ – فً هذه المرحلة – باالعتماد على األرباح الصافٌة التً ٌصرح بها
المكلؾ فً بٌانه الضرٌبً ،حٌث تقبل الدوائر المالٌة كل ما ٌرد فً البٌان دون أن تقوم
بؤي تعدٌل علٌه ،باستثناء التعدٌالت التً ٌنصح بها مراقب الدخل وٌقبل بها المكلؾ.
وبعد ذلك تقوم الدوائر المالٌة بحساب الضرٌبة من واقع ذلك البٌان وإصدار أمر
تحقق بها ،وبموجب هذا األمر ٌصبح المكلؾ ملزما ً بدفع ما ٌترتب على بٌانه من ضرٌبة
()25
خالل ٌ /15/وم من تارٌخ تقدٌمه البٌان المشار عنه فً المادة  /13/من قانون الدخل.
ثانٌا ً -مرحلة التكلٌف المؤقت:
ٌتم التكلٌؾ فً هذه المرحلة بإحدى الطرق التالٌة:
 – 1التكلٌؾ المإقت باالستناد إلى األرباح الصافٌة المصرح عنها فً بٌان المكلؾ
دون إجراء أي تعدٌل علٌه ،وذلك بعد اقتناع الدوائر المالٌة بصحة البٌان والوثائق المرفقة

معه .إال إنه من خالل مطالعة الواقع العملً نجد أن هذا النوع من التكلٌؾ نادر الحدوث
فً دوائرنا المالٌة ،إذ ٌندر أن ٌقدم المكلؾ بٌانه دون أن ٌحتوي على أخطاء ،سواء أكانت
سهواً أم عمداً.
 – 2التكلٌؾ المإقت باالستناد إلى البٌان الضرٌبً ،بعد إجراء التعدٌالت التً ترى
الدوائر المالٌة ضرورة إدخالها علٌه .وذلك بحسب نتائج التحقٌق والتدقٌق المستندة لدفاتر
المكلؾ ووثائقه المحاسبٌة.
 – 3التكلٌؾ المإقت المباشرٌ :تم هذا التكلٌؾ فً حال مخالفة المكلؾ أحكام المواد (
 ) 13-12من القانون رقم  /21/لعام  .1981حٌث تقدر األرباح الصافٌة الخاضعة
للضرٌبة دون الرجوع إلى دفاتر وبٌانات المكلؾ.
وفً جمٌع األحوال سواء أتم التكلٌؾ المإقت على أساس األرباح الصافٌة المصرح
عنها فً بٌان المكلؾ دون تعدٌل ،أم بعد تعدٌلها أو مباشر ًة ،فإنه ٌتوجب على مراقب
الدخل المختص أن ٌنظم تقرٌراً شامالً بعملٌات التدقٌق ،والتعدٌالت التً أجراها مبٌنا ً
أسبابها بصورة مفصلة ودقٌقة ،والنتائج التً توصل إلٌها ،وذلك بعد أن ٌكون قد قام بزٌارة
المكلؾ أكثر من مرة ودرس نشاطه وطبٌعة مهنته ،وتعرؾ على الضوابط والمإشرات
التً تلقً الضوء على أرباحه الحقٌقٌة.
وباإلضافة إلى هذا التقرٌرٌ ،توجب على المراقب أن ٌنظم محضراً أصولٌا ً أثناء
التدقٌق على أساس السإال والجواب حول النقاط المختلؾ علٌها مع المكلؾ ،وعلى أن
ٌوقع هذا المحضر من قبل المراقب ومحاسب المإسسة والمكلؾ.
ثم ٌقوم المراقب بتحوٌل التقرٌر الذي أعده إلى مرقب آخر أعلى منه رتبة ،وأكثر
خبرةٌ ،سمى (المدقق ) الذي بدوره ٌزور المكلؾ وٌتؤكد من صحة ما ورد فً التقرٌر
ومدى مطابقته لواقع نشاط المكلؾ.
وتتناول أعمال المدقق ،من حٌث المبدأ ،دراسة النواحً الشكلٌة والموضوعٌة
للتكلٌؾ ،ومدى انسجامها مع األصول والتشرٌعات الضرٌبٌة ،ودراسة البٌانات والحسابات
الختامٌة ،ومطابقة القٌود للبٌانات ،ومراجعة التعدٌالت التً أجراها المراقب على البٌان.
ومن ثم فإما أن ٌوافق المدقق على التقرٌر كما هو ،أو ٌقوم بإجراء التعدٌالت التً ٌراها
مناسبة لتوجٌه التكلٌؾ ،لٌكون أكثر إنسجاما ً مع الواقع والحقٌقة ،ولٌحمً حقوق المكلؾ
والخزٌنة على السواء.
وبعد أن ٌؤخذ التقرٌر شكله النهائً ،تقوم الدوائر المالٌة بإعالم المكلؾ بالتقرٌر الذي
أعدته "والذي ٌتضمن مفردات الضرٌبة واألسس التً بنٌت علٌها ،ومقدار التعدٌالت التً
أدخلتها على البٌان الضرٌبً،وأسباب هذه التعدٌالت .وفً حال امتناع المكلؾ عن استالم
()26
التقرٌرٌ ،عتبر التبلٌػ جارٌا ً من تارٌخ االمتناع.
وٌحق للمكلؾ بعد تبلٌؽه التكلٌؾ المإقت ،والتعدٌالت التً أدخلتها الدوائر المالٌة
على بٌانه ،أن ٌعترض على هذا التكلٌؾ ،وٌعطى مهلة ٌ /30/وما ً لتقدٌم اعتراضه إلى
الدوائر المالٌة المحلٌة .وتبدأ هذه المهلة من الٌوم الذي ٌلً تارٌخ استالم اإلخبار الفردي.
وهنا نكون أمام احتمالٌن:
 – 1إما أن ال ٌعترض المكلؾ على التكلٌؾ المإقت :فً هذه الحالة ٌصبح التكلٌؾ بحق
المكلؾ قطعٌا ً وؼٌر قابل للمراجعة ،بما فٌها مراجعة القضاء اإلداري .ولكنه ال ٌصبح

قطعٌا ً للدوائر المالٌة ،إذ أن هذا التكلٌؾ المإقت ،الذي لم ٌعترض علٌه المكلؾ ٌعرض
أمام اللجنة المالٌة ،المإلفة من مدٌر المالٌة ورئٌس قسم الدخل ،لتقوم بدراسته وإصدار
قرارها بشؤنه والذي قد ٌكون إما بتثبٌته أو زٌادته .فإذا كان قرارها تثبٌت التكلٌؾ ،فمن
الطبٌعً أن ال ٌعترض علٌه المكلؾ .أما إذا كان قرارها زٌادة التكلٌؾ فإنه ٌحق عندها
()27
للمكلؾ االعتراض علٌه أمام أعلى لجنة مالٌة وهً لجنة إعادة النظر.
 – 2أو أن ٌعترض المكلؾ على التكلٌؾ المإقت ضمن المهلة المحددة :عندها تقوم
الدوائر المالٌة بدعوة المعترض لمناقشة اعتراضه استناداً إلى نتٌجة تدقٌقاتها ،فإذا قبل
المكلؾ جمٌع مالحظات الدوائر المالٌة أو قسما ً منها فإن التعدٌل الناتج ٌعتبر جزا ًء لبٌانه.

()28

وٌحرر بنتٌجة المناقشة ضبط ٌتضمن النقاط التً تم االتفاق علٌها والنقاط التً
بقً الخالؾ فٌها .وٌرفق الضبط مع اعتراض المكلؾ وٌتم تحوٌلهما إلى لجنة فرض
الضرٌبة التً ستقوم بدورها فً البت فً الخالؾ القائم بٌن المكلؾ والدوائر المالٌة.
ثالثا ً – مرحلة تكلٌف لجنة فرض الضرٌبة:
ٌعرض النزاع الذي نشؤ فً التكلٌؾ المإقت بٌن الدوائر المالٌة والمكلؾ ،حول تحدٌد
األرباح الخاضعة للضرٌبة ،على لجنة فرض الضرٌبة ،وذلك فً مركز كل محافظة ٌقع
فٌها محل ممارسة المكلؾ لعمله .حٌث تعمل اللجنة على حل مثل هذه النزاعات من جهة،
ومن جهة أخرى ،تقوم بمناقشة وبحث جمٌع المسائل القانونٌة التً تعترضها ،كالبت بتقادم
حق الدوائر المالٌة فً فرض الضرٌبة أو تحدٌد مدى خضوع بعض النشاطات للضرٌبة
أو عدم خضوعها...إلخ.
ذلك ألن لجنة الفرض لها صفة محكمة إدارٌة ‘ال صفة لجنة استشارٌة فقط،
والقرارات التً تتخذها بهذا الشؤن واجبة التنفٌذ ،ما لم ٌعترض علٌها وفقا ً لؤلصول المحددة
فً القانون،كما تقوم لجنة الفرض بالتدقٌق فً التكالٌؾ التً تفرضها الدوائر المالٌة مباشرة
واعتراضات المكلفٌن علٌها.
وٌمكن عند الحاجة أن تدعو المعترضٌن لالستماع إلى بٌاناتهم الشفهٌة ،وأن توعز
إلى مراقبً الدخل أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالٌة بالقٌام بجمٌع التدقٌقات والتحقٌقات
()29
التً من شؤنها أن تنٌر اللجنة وتمدها بالمعلومات الكافٌة.
وإن قبول لجنة الفرض العتراض المكلؾ ٌتوقؾ على توفر الشروط التالٌة:
آ  -بٌان التقدٌرات التً ٌقبل بها المكلؾ .وإذا لم ٌراع َ ذلك ٌترتب على لجنة فرض
الضرٌبة أن تقرر رفض االعتراض من حٌث الشكل وٌسقط حق المكلؾ فً اللجوء إلى
()30
بقٌة طرق المراجعة.
مخـول
ب – أن ٌكون االعتراض كتابٌا ً وموقعا ً علٌه من المكلؾ بالذات أو من شخص
َّ
باالعتراض باسم المكلؾ .
جـ  -أن ٌكون االعتراض قد قـُدم ضمن المهلة القانونٌة.
د  -أن ٌقدم المكلؾ الوثائق التً تثبت ادعاءه خالل ٌ /15/وم من تارٌخ مهلة تقدٌم
االعتراض.
تشكٌل لجنة فرض الضرٌبة:
()31
تشكل لجنة الفرض فً مركز كل محافظة من:

رئٌسا ً

 -1مدٌر المالٌة أو من ٌنوب عنه فً حال ؼٌابه ،وٌمكــن تفرٌـػ موظـؾ
رئٌسً لهذا الؽرض.
 – 2ممثل من إحدى اإلدارات أو المإسسات أو الهٌئات العامة أو مإسسات
عضواًً
وشركات القطاع العام األكثر صلة بالمهنة موضوع التكلٌؾ ٌختاره وزٌر
المالٌة من قائمة تصدر فً كل سنة باالتفاق مع الجهات ذات العالقة.
 – 3خبٌر ٌختاره وزٌر المالٌة من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالٌة سنوٌا ً
عضواً
باالتفاق مع النقابات المختصة أو ؼرفة الصناعة والتجارة.
 -4وٌكون مراقب الدخل المختص مقرراً فً اللجنة ،وال ٌشترك فً التصوٌت.
وأشارت المادة  /32/من قانون الدخل إلى أنه ٌجوز تعدد لجان الفرض فً مركز كل
محافظة ،وٌحدد عددها ،وتإلؾ بقرار من وزٌر المالٌة ،على أن ٌرأس كالً منها موظؾ
مالً من رتبة رئٌس دائرة على األقل .وفً هذه الحالة توزع االختصاصات بٌن اللجان من
قبل مدٌر المالٌة.
كما تجتمع لجنة الفرض بنا ًء على دعوة من رئٌسها ،وال تصح قراراتها إال بحضور
الرئٌس أو من ٌقوم مقامه ،واثنٌن من أعضائها ،أحدهما العضو الخبٌر ،وتتخذ قرارات
اللجنة بؤكثرٌة أصوات الحاضرٌن ،وإذا تساوت األصوات ٌكون صوت الرئٌس مرجحاً.
ً
صراحة على سرٌة جلسات اللجنة ،ولكن من المفترض أن
ولم ٌنص قانون الدخل
تكون تلك الجلسات سرٌة وذلك تمشٌا ً مع األحكام الضرٌبٌة ( مادة  /84/من قانون الدخل
) التً تحرص دائما ً على إحاطة نشاط المكلؾ وأعماله بالسرٌة التامة ،وعلٌه ال ٌجوز أن
ٌحضر أمام لجنة الفرض ؼٌر أعضائها والمكلؾ إن دعت الحاجة لوجوده.
أما القرارات وجداول التكلٌؾ التً تصدرها اللجنة كنتٌجة الجتماعها ،فإنه ٌشترط
بها أن تكون معللة ومإٌدة بالحجج واألرقام فً حالتً تثبٌت التكلٌؾ أو تعدٌله ،وذلك لكل
مكلؾ على حده ،حٌث ٌصبح الجدول الذي تقره لجنة فرض الضرٌبة نافذاً بقرار من أكبر
موظؾ مالً فً مركز المحافظة أو المنطقة .وتعتبر التكالٌؾ التً ٌنطوي علٌها قطعٌة
بحق الدوائر المالٌة والمكلفٌن ،فٌما عدا األحوال المنصوص علٌها فً المادة  /35/من
قانون الضرٌبة على الدخل المتعلقة بطلب إعادة النظر.
وبالنتٌجةٌ ،بلػ كل مكلؾ معترض إخباراً فردٌا ً ٌتضمن خالصة قرار لجنة فرض
الضرٌبة ،وٌجري التبلٌػ بالبرٌد المضمون أو بالطرٌقة اإلدارٌة إلى المكلؾ شخصٌاً ،أو
()32
فً محل ممارسة العمل الخاضع للضرٌبة.
وبعد صدور قرار لجنة الفرض ٌحق لكل من المكلؾ والدوائر المالٌة أن ٌطعنوا بذلك
القرار ،وهذا ما أكدت علٌه المادة  /35/من قانون الدخل ( ،)33إذ أنه ٌعطى للمكلفٌن الذٌن
ردت لجنة فرض الضرٌبة اعتراضاتهم،
أو الذٌن طرأ تعدٌل على تكلٌفهم ،مهلة ٌ /30/وم لطلب إعادة النظر فً تكلٌفهم ،وتبدأ هذه
المهلة من الٌوم الذي ٌلً تارٌخ تبلٌػ اإلخبار الفردي.

وإذا لم ٌقدم طلب إعادة النظر خالل المهلة اآلنفة الذكر ٌصبح التكلٌؾ الذي أقرته
لجنة فرض الضرٌبة قطعٌا ً ؼٌر قابل ألٌة طرٌقة من طرق المراجعة بما فٌها مراجعة
القضاء اإلداري.
)
34
(
ٌحق لها أٌضا ً طلب إعادة النظر فً قرارات لجنة فرض
وبالنسبة للدوائر المالٌة
()35
الضرٌبة وذلك فً الحاالت التالٌة :
 –1عندما ٌكون القرار مبنٌا ً على وثائق ؼٌر صحٌحة.
 -2عندما ٌعتمد التكلٌؾ على التقدٌر فً تحدٌد األرباح الصافٌة.
 -3إذا كان التكلٌؾ ؼٌر متفق مع النصوص القانونٌة أو مع تعلٌمات وزارة المالٌة.
 -4عندما ٌتخذ القرار من قبل أكبر موظؾ مالً فً المحافظة بمخالفة رئٌس دائرة
الدخل فٌها.
وفً جمٌع األحوال وبموجب المادة  /37/من قانون الدخل إن االعتراض إمام لجنة
إعادة النظر من قبل المكلؾ أو الدوائر المالٌة ال ٌوقؾ تحصٌل الضرٌبة التً أقرتها لجنة
الفرض ( .)36وذلك حرصا ً على أال ٌإدي تؤخٌر دفع الضرٌبة إلى تراكمها سنة بعد أخرى،
وإلى تعقد األعمال اإلدارٌة والمالٌة فً الدوائر الضرٌبٌة.
فبموجب األحكام المعدلة بالمادة  /15/من القانون  /21/تارٌخ  ،1981/7/1تستحق
ضرٌبة دخل األرباح الحقٌقٌة دفعة واحدة ( ،)37وتإدى خالل الشهرٌن اللذٌن ٌلٌان الشهر
الذي ٌُعلـَن فٌه قرار مدٌر المالٌة بتنفٌذ جدول التكالٌؾ.
رابعا ً -مرحلة إعادة النظر فً التكلٌف:
ٌعتبر تكلٌؾ لجنة إعادة النظر الحلقة األخٌرة فً سلسلة تحقق ضرٌبة الدخل على
األرباح الحقٌقٌة ،حٌث ٌصل كل من المكلؾ والدوائر المالٌة – فً نزاعهم – إلى النهاٌة
التً تحددها لجنة إعادة النظر بشكل قطعً وؼٌر قابل للمراجعة بؤي طرٌقة من طرق
المراجعة القضائٌة.
إذ تقوم هذه اللجنة بالتحقٌق فً االعتراضات المقدمة من المكلفٌن أو من الدوائر
المالٌة على قرارات لجنة فرض الضرٌبة واللجنة المالٌة وذلك بتدقٌق طلبات إعادة النظر
باالستناد إلى اللوائح الخطٌة والوثائق الثبوتٌة  -وباإلٌعاز بإجراء تحقٌقات إضافٌة  -أو أن
تعٌن خبراء إذا رأت ضرورة لذلك (.)38
وٌحق للجنة إعادة النظر أن تعدل فً التكالٌؾ التً تقرها لجنة فرض الضرٌبة ،إال
أنه ال ٌجوز لها أن تتناول زٌادة التكلٌؾ أو تخفٌضه إال فً المسائل المعترض علٌها من
قبل المكلفٌن أو الدوائر المالٌة ،على أن ٌحق لها أن تتناول الزٌادة أو التخفٌض فً المسائل
ؼٌر المعترض علٌها إذا كان طلب إعادة النظر المقدم من قبل المكلؾ قائما ً على أساس
اعتراضه بشكل كامل على قرار لجنة الفرض.
أو كان طلب إعادة النظر المقدم من قبل الدوائر المالٌة ٌتناول التكلٌؾ من أساسه،
كما وتقوم لجنة إعادة النظر بالبت فً طلبات التصحٌح المقدمة من المكلفٌن أومن الدوائر
المالٌة على اعتبار أن قرار لجنة إعادة النظر نهائً وقطعً وال ٌمكن االعتراض علٌه
لعدم وجود لجنة أعلى فً القانون.
فلذلك سمح المشرع الضرٌبً لوزارة المالٌة وللمكلؾ بتقدٌم طلب تصحٌح لقرار
لجنة إعادة النظر فً إحدى الحاالت اآلتٌة (:)39
إذا كان القرار مبنٌا ً على وثائق مزورة.
-1

إذا حكم على أحد الطرفٌن لعدم تقدٌمه مستنداً قاطعا ً كان فً حوزة

-2
خصمه.
إذا لم تراع َ فً التحقٌق والحكم األصول المعنٌة فً هذا المرسوم
-3
التشرٌعً.
إذا لم تبت لجنة إعادة النظر فً أحد األسباب القانونٌة التً بٌنها
-4
خطٌا ً أحد الطرفٌن.
إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ ً مادٌا ً ٌؤثر فً الحكم.
-5
ٌجب أن ٌقدم طلب التصحٌح خالل ستة أشهر فً الحالة األولى ،وخالل ثالثٌن ٌوما ً
فً الحاالت األخرى ،تبدأ المهلة من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌػ المكلؾ القرار المطلوب
تصحٌحه.
تشكٌل لجنة إعادة النظر:
نصت المادة  /36/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949على تشكٌل لجنة
إعادة النظر كما ٌلً (:)40
 -1معاون وزٌر المالٌة
رئٌسا ً
 -2قاض ٍ بدرجة مستشار ٌسمٌه وزٌر العدل
عضواً
 -3أحد المدٌرٌن فً اإلدارة المركزٌة
عضواً
 -4خبٌر ٌختاره وزٌر المالٌة من قائمة الخبراء المذكورة فً المادة
عضواً
السادسة من المرسوم  /928/لعام  1968ؼٌر الخبٌر المسمى فً لجان فرض
الضرٌبة.
ٌ -5مكن عند االقتضاء ضم عضو من وزارة االقتصاد برتبة مدٌر على األقل.
هذا وٌجوز تكلٌؾ لجـان أو دوائر إضافٌة للجـنة إعادة النظر تتمتع بالصـالحٌات
ذاتها للجـنة الرئٌسٌة األنفة الذكر ،على أن ٌرأس كالً من تلك اللجان والدوائر مدٌر -على
األقل -فً اإلدارة المركزٌة فً وزارة المالٌة وٌتم تشكٌلها حسب تشكٌل اللجـنة الرئٌسٌة،
على أن ٌمثل الجانب المالً فً اللجنة موظؾ مالً بدرجة معاون مدٌر أو رئٌس دائرة
على األقل ،ذو خبرة ضرٌبٌة ٌسمٌه وزٌر المالٌة 0كما ٌمثل وزارة العـدل قاض ٍ برتبة
مستشار ٌسمٌه وزٌر العدل ،وتوزع األعمال بٌن دوائر لجنة إعادة النظر من قبل رئٌس
لجنة إعادة النظر الرئٌسة.
تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئٌسها وال تصح قراراتها إال بحضور ثالثة من
األعضاء على األقل ،منهم الرئٌس وممثل المهنة أو الحرفة .وتـتخذ قرارات اللجـنة
بؤكـثرٌة أصـوات الحاضرٌن وإذا تساوت األصوات عند اجتماعها بكامل هٌئتها ٌكون
صوت الرئٌس مرجحا ً.
وٌحق للجنة إعادة النظر عقد جلساتها فً مراكز المحافظات ذات العالقة بالتكالٌؾ
المعروضة علٌها ،وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ٌكون الخبٌر من المحافظات ذات العالقة
بالتكالٌؾ المعروضة على اللجنة ما لم ٌقرر رئٌس اللجنة عدم جدوى ذلك (.)41

أخٌراً بعد صدور قرار لجنة إعادة النظر بتعدٌل التكلٌؾ أو تثبٌته ،تقوم الدوائر
المالٌة بتبلٌؽه للمكلؾ وتنفٌذه ،وذلك بإجراء المعامالت الالزمة ،حٌث تقوم برد التكلٌؾ
الزائد إلى المكلؾ ،أو تحصٌل النقص فً التكلٌؾ ،أو تثبٌت التكلٌؾ وفقا ً لقرار لجنة
فرض الضرٌبة الذي تم االعتراض علٌه من قبل المكلؾ أو الدوائر المالٌة.
خالصة لما سبقٌ ،مكننا إعداد الجدول التالً الذي ٌوضح طرق التكلٌؾ،التً ٌمكـن
للدوائر المالٌة أن تتبعها ،فً كل مرحلة من مراحل التكلٌؾ السابقة:
جدول (ٌ )1بٌن مراحل تحقق الضرٌبة ،وطرق التكلٌف فً كل مرحلة:
طرٌقة التكلٌف
مراحل التحقق
 باالعتماد على ما هو وارد فً بٌان المكلؾ دون إجراء -1التكلٌف األولً
أي تعدٌل علٌه.
 باالعتماد على ما هو وارد فً بٌان المكلؾ دون إجراءأي تعدٌل علٌه.
 باالعتماد على ما هو وارد فً بٌان المكلؾ بعد إجراءالتعدٌالت الضرورٌة من قبل الدوائر المالٌة.
 -2التكلٌف المؤقت
 مباشرة ،حٌث تقدر الدوائر المالٌة األرباح الصافٌةالخاضعة للضرٌبة بدون الرجوع إلى دفاتر المكلؾ
وبٌاناته.
 تثبٌت التكلٌؾ المإقت المعترض علٌه من قبل المكلؾ. -3تكلٌف لجنة الفرض  -تعدٌل التكلٌؾ المإقت ،المعترض علٌه من قبل المكلؾ،
على أساس الزٌادة أو على أساس التخفٌض.
 تثبٌت التكلٌؾ ،المعترض علٌه من قبل المكلؾ أوالدوائر المالٌة ،وفقا ً لقرار لجنة الفرض.
 -4تكلٌف لجنة إعادة
 تعدٌل تكلٌؾ لجنة الفرض ،المعترض علٌه من قبلالنظر
المكلؾ أو الدوائر المالٌة ،على أساس الزٌادة أو على
أساس التخفٌض.
وفً النهاٌة ٌرى الباحث أنه ٌمكن اختصار طرٌقة تحصٌل ضرٌبة الدخل على
األرباح الحقٌقٌة ،وذلك بدمج مرحلتً التكلٌؾ األولً ومرحلة التكلٌؾ المإقت بمرحلة
واحدة تكون ( وهذا ما ٌنفً فرضٌة البحث ) على النحو التالً:
ٌتم التكلٌؾ باالعتماد على األرباح الصافٌة التً ٌصرح عنها المكلؾ’ وذلك
أ-
بعد أن تقوم الدوائر المالٌة بالتعدٌالت التً تراها مناسبة.
أن تقوم الدوائر المالٌة بالتكلٌؾ المباشر فً حال تخلؾ المكلؾ عن تقدٌم بٌانه
ب-
بعد اإلنذار الموجه له.
كما ٌمكن اختصار مرحلة طلب إعادة النظر بالتكلٌؾ ،فٌكون أمام المكلؾ االعتراض
على التكلٌؾ المإقت أمام لجنة الفرض ،التً ستقوم بدورها بالبت فً الموضوع الذي قام
ومحاولة إنصاؾ المكلؾ إن رأته
حوله الخالؾ بٌن المكلؾ والدائرة المالٌة،
مظلوماً.

وٌعتبر الباحث مرحلة التكلٌؾ األولً من أهم مراحل التكلٌؾ ،ألن المقدمات
الصحٌحة تعطً نتائج ونهاٌات صحٌحة ،وبالتالً فإنه كلما كان البٌان أو التصرٌح
الضرٌبً الذي ٌقدمه المكلؾ للدوائر المالٌة فً هذه المرحلة صحٌحا ً ودقٌقاً ،أمكن تحقٌق
النقاط التالٌة:
آ  -تبسٌط إجراءات العمل داخل الدوائر المالٌة ،وتخفٌؾ العبء عن المكلؾ من جهة،
وعن الدوائر المالٌة
أثناء قٌامها بالتكلٌؾ النهائً من جهة ثانٌة.
ب -تحقٌق العدالة النسبٌة للمكلؾ ولخزٌنة الدولة على اعتبار أن المكلؾ أعلم الناس بنتٌجة
أعماله ودخله ونفقاته.
جـ  -تنمٌة وتقوٌة الثقة بٌن المكلفٌن والدوائر المالٌة ،وبالتالً زٌادة اإلٌرادات الضرٌبٌة.
كما ٌوصً الباحث بؤتمتة الدورة المستندٌة لضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة.
الحواشً:
( )1د .حشٌش عادل أحمد  - 1992-أساسٌات المالٌة العامة .دار النهضة العربٌة،
بٌروت ،ص 36- 30
( )2د .نعوش صباح  - 1987 -الضرائب فً الدول العربٌة .المركز الثقافً العربً،
بٌروت ،ص 7
( )3تباٌنت االجتهادات فً تفسٌرها ،ففً حٌن رأى بعضهم أنها بمثابة إبرام عقد بٌن الدولة
والمواطنٌن ،رأى بعضهم اآلخر أن المقابل الذي تتضمنه عملٌة التعادل هو قٌمة
الخدمات التً تقدمها الدولة للمواطنٌن وعلٌهم بالمقابل الوفاء بثمنها.
( )4تعرضت هذه اآلراء إلى مجموعة من االنتقادات أهمها:
 استحالة تقٌٌم ما تفرضه هذه اآلراء من معامالت تقوم بٌن الدولة ومواطنٌها. صعوبة تحدٌد ما تقدمه الدولة من خدمات مقابل ثمن التضحٌات للمكلؾ. عدم وجود التزام إلزامً على الدولة بتقدٌم خدماتها للمواطنٌن ،انظر :د .فرهود محمدسعٌد  – 1986-المالٌة العامة ،ج  ،1منشورات جامعة حلب ،ص (.)163-155
( )5د .البطرٌق ٌونس أحمد  -1984-النظم الضرٌبٌة .الدار الجامعٌة للطباعة والنشر،
بٌروت ،ص .12
( )6تمثل الضرٌبة مصدراً لتحقٌق أهداؾ مالٌة تنحصر فً تزوٌد الدولة بما ٌكفً لتؽطٌة
النفقات الالزمة.
( )7ففً حٌن ٌرى (سٌسموندي) أن تحقٌق العدالة الضرٌبٌة ٌستلزم فرض الضرائب
التصاعدٌة وإعفاء الحد األدنى لنفقات المعٌشة ،فضالً عن الحد من الضرائب على
االستهالك ،نجد أن (ستٌوارت مٌل) ٌطالب بتصاعدٌة الضرٌبة على التركات ،تحقٌقا ً
لفكرة المساواة فً التضحٌة ،بٌنما ٌعتبر (فاجنر) أن الضرٌبة لٌست مجرد وسٌلة
لتموٌل اإلنفاق العام وإنما ٌنبؽً استخدامها كؤداة إلعادة توزٌع الدخل .وفً الحقٌقة أن
هذه المبادئ لم تخؾ َ على فآلسفة القرن الثامن عشر ،فقد أبرز( مونتسكٌو ) فً
مإلفه (روح القوانٌن) فكرة إعفاء الحد األدنى لنفقات المعٌشة ،وطالب (جان جاك
روسو) بعدم فرض الضرائب حسب حجم ثروة المكلفٌن ،وإنما بحسب طبٌعة
ظروفهم ،وقٌمة ما ٌزٌد عن حاجتهم من أموال.

( )8إن الكثٌر من كتاب المالٌة العامة تناولوا تعرٌؾ الضرٌبة ،كل حسب وجهة نظره،
األمر الذي أدى إلى تباٌن بٌن ما وضعه هإالء الكتاب من تعرٌؾ للضرٌبة ،ولعل
السبب الرئٌسً فً هذا التباٌن هو أن نظرة هإالء الكتاب إلى الضرٌبة اختلفت
باختالؾ الزمن ،وباختالؾ االتجاهات الفكرٌة لهإالء الكتاب :فقد عرفها (آدم سمٌث
) بؤنها " :ذلك النصٌب من المال الذي ٌسهم به أفراد المجتمع فً تحمل أعباء النفقات
الحكومٌة " .فً حٌن اعتبرها (مونتسكٌو) " :عبارة عن حصة ٌدفعها المواطن من
ماله ،فً سبٌل ضمان الجزء الباقً منه ،واالنتفاع به على شكل منتظم " .و قد ذهب
بعض الكتاب إلى اعتبار الضرٌبة " مقابل الخدمات التً تقدمها الدولة " فً حٌن
اعتبرها آخرون " :أداة لتؽطٌة التكالٌؾ التً تتحملها الدولة ألن العدالة تقتضً أن
ٌتحمل كل فرد تكالٌؾ الدخل القومً ،كما ٌتحمل تكالٌؾ دخله الخاص ،وٌكون تحمله
لهذه النفقات عن طرٌق دفع الضرائب وتحمل أعبائها وبذلك تصبح جز ًء من تكالٌؾ
معٌشته " .وٌمكن القول أن أهم النظرٌات التً تناولت تعرٌؾ الضرٌبة ،تلك التً
أخذت بمبدأ القدرة على الدفع بدالً من اعتبار الضرٌبة تكلفة ٌدفعها المواطن مقابل
الخدمات التً تإدٌها الدولة له ،حٌث ٌذهب أصحاب هذه النظرٌة إلى تعرٌؾ
الضرٌبة على أنها "الضرٌبة التً ٌُطالب كل فرد بتؤدٌتها ،باعتباره عضواًفً
المجتمع ،بؽض النظر عن النفع الذي ٌعود علٌه من وراء الخدمات التً تإدٌها الدولة
وٌإدٌها كل ممول تبعاًلمقدرته على اإلسهام فً األعباء العامة " .انظر :د .البطرٌق
ٌونس أحمد ،النظم الضرٌبٌة ،ص 13- 10
( )9إن األسباب التً أدت إلى تطور الضرائب من الشكل العٌنً إلى الشكل النقدي هً
األسباب نفسها التً دعت إلى اتخاذ النفقة العامة مبلؽا ً نقدٌاً ،ولمعرفة هذه األسباب
انظر:
د .فرهود محمد سعٌد ،1986 ،مبادئ المالٌة العامة ج .1منشورات جامعة حلب ص . 49
د .سقٌر محمد لبٌب ،1957،علم المالٌة العامة .مكتبة النهضة العربٌة – القاهرة ،ص .14
(ٌ )10رى آدم سمٌث أن العدالة هً المساواة فً المقدرة التكلٌفٌة حٌث ٌتناسب إسهام كل
مكلؾ فً النفقات العامة ومقدار ٌساره ،أي بحسب حجم دخله الذي ٌتمتع به تحت
حماٌة الدولة .انظر د .البطرٌق ٌونس أحمد،
 – 1984النظم الضرٌبٌة ص .18
( )11المكلفون الخاضعون للضرٌبة :مإسسات وشركات القطاع العام على اختالفها –
الشركات المساهمة ذات المسإولٌة المحددة – المإسسات التجارٌة والصناعٌة التابعة
لمنشؤة واقعة خارج سورٌة والمنشآت التجارٌة والصناعٌة التً تنتسب إلٌها مإسسات
كائنة خارج سورٌة – تجارة االستٌراد والتصدٌر بالجملة أو نصؾ الجملة إذا كان
االستٌراد والتصدٌر ؼالبا ً على فعالٌتهم – تجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا
السماسرة العادٌٌن والصٌارفة – وكالء المعامل والوكاالت الممثلة لمنشؤة أجنبٌة ،دور
السٌنما والفنادق من الدرجتٌن الممتازة واألولى – المنشآت الصناعٌة ؼٌر المحدودة
فً الفقرات السابقة عند تجاوز مجموع قٌمة اإلنشاءات واآلالت المستعملة فٌها
ألؼراض العمل الصناعً ملٌونً لٌرة سورٌة بموجب التقدٌر النافذ للضرٌبة على
رٌع العقارات .إذا كان للمكلؾ أكثر من فرع واحد فً سورٌة تطرح الضرٌبة فً

المركز األساسً على أرباح جمٌع الفروع سواء أكانت حساباتها وأعمالها موحدة أو
مستقلة ،وإذا كان المركز األساسً خارج سورٌة ،تطرح الضرٌبة على أرباح جمٌع
الفروع األوسع عمالً وذلك استناداً إلى المادة ( )3من قانون ضرٌبة الدخل رقم ()24
تارٌخ .2003/10/28
( )12استناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة ( )2من قانون ضرٌبة الدخل رقم ( )24تارٌخ
.2003/10/28
( )13المادة ( )5من المرسوم التشرٌعً رقم ( )24لعام  :2003تطرح الضرٌبة على
أساس الربح الصافً المحقق خالل السنة التً سبقت سنة التكلٌؾ ،وتحسب السنة
من  1كانون الثانً إلى  31كانون أول ،إال أنه وبناءًعلى الفقرة (ج) من نفس المادة
السابقة تم منح وزٌر المالٌة صالحٌة السماح باعتبار البدء فً سنة التكلٌؾ ؼٌر 1
كانون الثانً وبقرار منه إذا كانت طبٌعة عمل المنشؤة أو المكلؾ تبرر ذلك.
( )14أرباح االستثمار الصافٌة :وهً األرباح اإلجمالٌة الناجمة عن إٌرادات عملٌات
االستثمار التجاري أو الصناعً أو ؼٌر الصناعً بعد تنزٌل األعباء والنفقات التً
استلزمها الحصول على اإلٌراد.
الزٌادة الرأسمالٌة :وهً الزٌادة الناجمة عن التخلً عن موجودات المنشؤة
بؤكملها أو جزء منها ،وتحسب على أساس الفرق ما بٌن ثمن المبٌع وثمن التكلفة الذي
ٌخصم منه االهتالكات الخاصة بهذه الموجودات.
األرباح العارضة :وهً األرباح التً ٌحققها المكلؾ نتٌجة عملٌات ؼٌر داخلة
أصالً فً نشاطه األساسً وذلك بعد أن ٌنزل من الربح الصافً النفقات التً تقتضٌها
ممارسة أعمال المكلؾ.
د .بشور عصام – د .نور هللا نور هللا – د .البطرٌق ٌونس ،التشرٌع الضرٌبً.
( )15استناداً إلى قانون االستثمار رقم ( )10لعام . 1991
( )16على أال تتجاوز المبالػ المحتجزة  %10من األرباح السنوٌة بعد تنزٌل النفقات
العامة وقبل تنزٌل أي احتٌاطً آخر:
استبعاد كل إٌراد ال ٌخضع لضرٌبة األرباح التجارٌة والصناعٌة وؼٌر التجارٌة من
األرباح
أن ٌتم استؽالل المبالػ االحتٌاطٌة المذكورة خالل سنتٌن من تارٌخ تحققها فً توسٌع
العمل الصناعً ،وإذا لم ٌتم ذلك فإن المبالػ تضاؾ إلى أرباح السنة الثانٌة.
ً
رؼبة
( )17استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة ( )18من القانون رقم ( )4لعام ()1955
من الدولة فً تشجٌع المنتجٌن الذٌن ٌشاركون فً معرض دمشق الدولً.
( )18المادة ( )4من قانون ضرٌبة الدخل رقم ( )85لعام . 1949
( )19وهم األشخاص الذٌن ٌجمعون وٌبٌعون المحاصٌل والثمار الناتجة من األراضً التً
ٌملكونها أو ٌستثمرونها وذلك استناداً إلى الفقرة ( )3من المادة ( )4من قانون ضرٌبة
الدخل رقم ( )85لعام . 1949
( )20استناداً للمرسوم التشرٌعً رقم ( )46لعام () 1966والمعدل بالقانون ( )36لعام
. 1972

( )21المادة ( )4من قانون الدخل الصادر بموجب القانون رقم ( )13تارٌخ
. 1954/10/29
( )22أجاز المرسوم التشرٌعً رق ( )10تارٌخ  1986/2/26تؤسٌس شركات مساهمة
زراعٌة مشتركة ٌساهم بها القطاع العام بنسبة ال تقل عن  %25من رأسمالها ،تتمتع
أرباحها بإعفاءات ضرٌبٌة للسنوات السبع األولى من تارٌخ أول موازنة زراعٌة.
( )23المادة ( )74من المرسوم التشرٌعً ( )85لعام (. )1949
( )24صدر قانون التجارة السوري بالمرسوم التشرٌعً رقم  149تارٌخ .1949/6/22
( )25الفقرة الثانٌة من المادة  /14/من قانون الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق
ص . 10
( )26مادة  /30/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق ص
.18
( )27الفقرة األولى من المادة  /32/من قانون الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق
وتعدٌالته.
( )28مادة  /31/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق ص
.18
( )29مادة  /33/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق ص
. 20
( )30بالغ وزارة المالٌة رقم  /7772/تارٌــخ . 1951/7/26
( )31الفقرة /ج /من المادة  /29/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام .2003
( )32مادة  /34/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق
ص . 20
( )33مادة  ، /35/مرجع سابق ص . 21
( )34إذا اتخذت لجنة الفرض قراراً مخالفا ً ألحكام قانون الدخل ،فإن مراقب الدخل ورئٌس
دائرة الدخل مسإولٌن عن عدم طلب الدوائر المالٌة إعادة النظر فً التكلٌؾ.
( )35مادة  /7/من المرسوم التشرٌعً رقم  / 928/لعام  ،1968مرجع سابق ص . 23
( )36مادة  / 37 /من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق
ص . 23
(ٌ )37تم حساب ضرٌبة الدخل على األرباح الحقٌقٌة وفقا ً للنسب المدرجة أدناه ،وذلك
استناداً للمادة  /16/من القانون رقم  /24/الصادر فً  2003/10/28والمطبق بدءاً
من أول عام 2004
 % 10عن جزء الربح الصافً الواقع بٌن الحد األدنى المعفى وحتى
 200.000ل.س
 200.000ل.س وحتى
 % 15عن جزء الربح الصافً الذي ٌتجاوز
 400.000ل.س
 400.000ل.س وحتى
 % 20عن جزء الربح الصافً الذي ٌتجاوز
 700.000ل.س

 700.000ل.س

وحتى

 % 23عن جزء الربح الصافً الذي ٌتجاوز
 000،000،1ل س
 000،000،1ل س وحتى
 % 26عن جزء الربح الصافً الذي ٌتجاوز
 000،000،2ل س
 000،000،2ل س وحتى
 % 29عن جزء الربح الصافً الذي ٌتجاوز
 000،000،3ل س
 % 35عن جزء الربح الصافً الذي ٌتجاوز ثالثة مالٌٌن لٌرة سورٌة.
وقد حددت المادة  /20/من هذا القانون الحد األدنى المعفى من الضرٌبة بـ /500000/
لٌرة سورٌة من الربح الصافً السنوي إذا كان المكلؾ شخصا ً طبٌعٌاً ،وٌجزأ هذا الحد
بنسبة مدة التكالٌؾ التً تقل عن سنة.
 وبموجب أحكام الفقرة  /ب /من هذه المادة :تطرح ضرٌبة الدخل على األرباح الصافٌةالتً تحققها الشركات المساهمة التً تطرح أسهمها على االكتتاب العام بنسبة ال تقل
عن  / % 50 /فً القطاعٌن الخاص والمشترك والتً مركزها الرئٌسً فً
الجمهورٌة العربٌة السورٌة عن جمٌع نشاطاتها بمعدل  / % 20 /بما فٌها المساهمة
فً المجهود الحربً ،وتستثنى من اإلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة كما تطرح
ضرٌبة الدخل على األرباح الصافٌة التً تحققها الشركات المساهمة الصناعٌة
والشركات الصناعٌة ذات المسإولٌة المحدودة التً تتجاوز قٌمة اآلالت المستخدمة
فٌها للعمل الصناعً مبلػ خمسة مالٌٌن لٌرة سورٌة حسب التقدٌر المالً المعتمد فً
استٌفاء ضرٌبة رٌع العقارات والتً مركزها الرئٌسً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
فً القطاعٌن العام والمشترك عن جمٌع نشاطاتها بمعدل  / % 25 /بما فٌها المساهمة
فً المجهود الحربً عدا إضافة اإلدارة المحلٌة وٌجوز رفع المبلػ المذكور بقرار من
مجلس الوزراء.
 وٌضاؾ للضرٌبة الناتجة ،وبحسب المادة  /3/من المرسوم التشرٌعً رقـم  /28/تارٌـخ ،1982/8/2نسبة  %30من الضرٌبة لقاء المجهود الحربً.
( )38مادة  /38/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق ص
. 23
( )39مادة  /40/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق ص
. 24
( )40مادة  /36/من قانون الضرٌبة على الدخل لعام  1949وتعدٌالته ،مرجع سابق ص
. 21
( )41الفقرتٌن  /ب،ج /من المادة  /11/من المرسوم التشرٌعً رقم  /52/لعام – 1971
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