


٢ 

 

  المقدمة
  

تعد السياسة الضريبية أهم األدوات التي تتبعها الدولة لتحقيق أهدافها السياسية 
وذلك من خالل فرض ضرائب على أنشطة اقتصادية  واالقتصادية واالجتماعية،

تمثل شرائح اجتماعية معينة، تتمكن الدولة من خاللها من تأمين المال الالزم 
  .لتمويل اإلنفاق العام

ب في فقد كانت الضرائ: نت الضريبة بوجود الدولة منذ أقدم العصوراقتر وقد
تفرض من السلطة المركزية بهدف تغطية النفقات  عصر اإلمبراطورية الرومانية

سرية دون تعرف الهدوء، وكانت تجبى بطريقة قالعامة والحروب التي نادراً ما 
  .بعدالتهامراعاة  ظروف دافعي الضريبة أو مدى اقتناعهم 

ما في العصور الوسطى فقد تراجعت أهمية الضريبة بفعل تراجع سلطة أ
ن اللذين كان عليهم أن يتولوا الدفاع حة األمراء اإلقطاعييالدولة المركزية لمصل

جوا إلى تجنيد المرتزقة فكانوا يحصلون اواألمن بالتعاون مع طبقة النبالء وإذا احت
النبالء هم مالكو األرض التي كانت إذ أن الملوك واألمراء و ،على هبات وتبرعات

تمثل المصدر األساسي للثروة أما عامة الشعب فتكاد ال تحصل على ما يزيد على 
    .لقمة العيش مما يجعلها عاجزة عن دفع الضريبة

وكان لنشوء الطبقة الرأسمالية على أنقاض النظام اإلقطاعي وتحطيم الحدود 
اإلنتاج الحرفي ونشوء األسواق القومية  بين اإلمارات اإلقطاعية عن طريق تطوير

أن استتبع نشوء الدول القومية القوية في القارة األوربية، هذه الدول التي صار فتح 
األسواق الجديدة وحماية طرق المالحة من أولى مهماتها، وهذا ما أدى إلى تزايد 

  . وفتح الباب لفرض الضرائباإلنفاق العسكري 
صادية والحرية السياسية التي رفعتها الطبقة لكن شعارات الحرية االقت

البورجوازية لتتمكن من إطالق المنافسة أدت إلى المطالبة بوضع القيود على الدولة 
لكي ال تشن الحروب وتستنفر الناس لالنخراط بالمعارك أو تفرض الضرائب إال 

قعت في التي و بموافقة نواب الشعب المنتخبين، هذا ما عبرت عنه الوثيقة العظمى
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وقد عمت هذه التقاليد الديمقراطية إلى كافة دول العالم  ،١٢١٥بريطانيا عام 
وقد بررها روسو على  ،وصارت الضريبة ال تفرض إال بموجب نصوص القانون

أنها نوع من العقد االجتماعي بين الفرد والدولة يدفعها الفرد لقاء الخدمات التي 
هدف الضريبة هو تحصيل اإليرادات من أجل وقد بين آدم سميث أن . تؤديها الدولة

  . تغطية النفقات العامة
أما في الدول االشتراكية التي تبنت النموذج الستاليني الذي كان مطبقاً في 
االتحاد السوفيتي السابق الذي يعتمد إلغاء الملكية الفردية لتحل محلها ملكية الدولة 

ظفين حكوميين يعملون في التي تقوم بإدارة االقتصاد الوطني عن طريق مو
في هذا  الطبيعي ومية تتبع إلى وزارات الدولة، فكان منمؤسسات أو شركات حك

أن تحصل الدولة على كافة أرباح أو فوائض هذه المؤسسات أو الشركات  النموذج 
وهذا ما يجعل الدولة ال تولي السياسة الضريبية أو  ،لها باعتبارها المالك الحقيقي

    .في غياب أي نشاط اقتصادي للقطاع الخاص بية أهمية تذكرالحصيلة الضري
ولما كانت السياسة الضريبة على نحو ما ذكر أعاله تتأثر بالظروف السياسية 
واالقتصادية في أي دولة من الدول فإننا سندرس السياسة الضريبية في سورية وفق 

  :المراحل التالية
  .مرحلة االستقالل- ١
  .راكيمرحلة التحويل االشت- ٢
  .مرحلة اإلصالح االقتصادي- ٣

وسنحاول في الجزء التالي من هذا البحث أن نبين المالمح األساسية لكل 
  .على السياسة الضريبية في سوريةمرحلة من هذه المراحل وانعكاس ذلك 
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  مرحلة االستقالل - أوالً

  
ية خالل كانت البرجوازية السورية قد استفادت من ارتفاع أسعار المواد األول

كشركة الشهباء الحرب العالمية الثانية وعمدت إلى إقامة شركات صناعية حديثة 
لإلسمنت والسورية للغزل والنسيج في حلب والشركة الخماسية للغزل والنسيج 
وشركة المغازل والمناسج والشركة الوطنية لإلسمنت في دمشق وشركة السكر في 

في مرحلة االستقالل تبنت حمص وشركة الزيوت في حماه أي أن سورية 
إستراتيجية تصنيع المواد األولية المحلية لكفاية السوق المحلي واالستغناء عن 

ومن الطبيعي أن هذا المدخل . الواردات وتصدير الفوائض إلى الدول المجاورة
يحتاج إلى رسوم جمركية قوية لحماية اإلنتاج المحلي أوالً وتأمين حصيلة ضريبية 

وفي ذلك اختلفت الحكومة السورية . في تمويل اإلنفاق الحكومي ثانياًمناسبة تساهم 
المعتمد على  مع لبنان الذي تبنى إستراتيجية أخرى هي إستراتيجية الباب المفتوح

وقد أدى هذا التباين . والسياحة واالصطيافالنشاط الخدمي في التجارة والمصارف 
إنهاء ارتباط النقد السوري إلى  ادية بين البلدين الشقيقينفي السياسات االقتص
  .١٩٥٠وإنهاء االتحاد الجمركي عام  ١٩٤٧بالفرنك الفرنسي عام 

خالل السنوات % ٧بلغ متوسطه وقد شهد االقتصاد السوري نمواً ملحوظاً 
العشر التي تلت االستقالل وشهدت الصناعة التحويلية ازدهاراً كبيراً جعلتها تتصدر 

   .دول منطقة الشرق األوسط
أما الضرائب التي كانت سائدة قبل االستقالل فهي ضرائب مباشرة تشمل 

أما الضرائب  ،ضريبة األراضي وضريبة األعشار والتمتع والمواشي وبدل الطريق
غير المباشرة فتشمل ضريبة الكبريت والمشروبات الروحية والمواد الكحولية 

إال أن  .ح والتبغ والجماركوالمالهي والمواد المشتعلة والصيدليات واالسمنت والمل
ضعف الحصيلة الضريبية دفعت المشرع إلى إلغاء ضريبة األعشار واألراضي 
والتمتع، وفرض ضريبة على الدخل تناولت أرباح المهن والحرف الصناعية 
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وقد  .والتجارية وغير التجارية والرواتب واألجور ودخل رؤوس األموال المتداولة
ت المكلف المحاسبية التي تظهر مركزه المالي سجال ياعتمد التشريع الضريب

أما  ونتائج عملياته وفق جو من الشفافية والثقة بين دافعي الضريبة والدوائر المالية
معدالت الضريبة فكانت تصاعدية مع إعفاء يتناول حداً أدنى من الدخل بهدف 

قل رقم التي ي أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تخفيف الفروق بين الطبقات
فقد فرضت عليهم ضريبة الدخل  ليرة سورية  ١٠٠٠٠٠أعمال الواحد منها عن 

المقطوع على أساس معدالت تختلف بين مهنة وأخرى وتحسب الضريبة بعد 
وكانت الغاية من اعتماد  .التوصل إلى الربح المقدر على أساس رقم األعمال

لضرائب وتشجيع ضريبة الدخل المقطوع تبسيط اإلجراءات وتسهيل جباية ا
الممولين على ممارسة الصناعة والتجارة في ظل ضعف الكوادر المؤهلة العاملة 

فرض  ١٩٤٥كما شهد عام  .وزارة المالية والدوائر الضريبية التابعة لهافي 
المؤجرة  الذي فرق بين العقارات ١٧٨الضريبة العقارية بموجب القانون 

كما تم إعفاء  .عن العقارات المؤجرة والعقارات المسكونة التي خفضت معدالتها
من الضريبة على الرواتب واألجور المعاشات التقاعدية وتعويضات التسريح 

 ٨٥وقد صدر المرسوم التشريعي . الضريبيمن العدالة على النظام  اًإلضفاء مزيد
ليكرس نظام الضرائب النوعية على الدخل الذي يجعل المعدالت واإلجراءات 

، وهذا ما والكيان القانوني ط االقتصاديريبية تختلف باختالف النشاواإلعفاءات الض
الدوائر المالية أكثر بالنسبة للمكلفين ويجعل مهمة  يعقد إجراءات تحقق الضريبة 

على ضريبة الدخل المقطوع مما أضعف الحصيلة  ٨٥وقد أبقى المرسوم . صعوبة
عد دفاتر منتظمة على حساب الضريبية وقدم دعماً غير مباشر للمشروعات التي ال ت

األموال التعويض على شركات  ٨٥غم من محاولة المرسوم رشركات األموال بال
وتنزيل  %٢٥شركات األموال بنسبة من خالل فرض ضريبة غير تصاعدية على 

  .حد أدنى معفى للشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة
في مرحلة االستقالل على  مالمح السياسة الضريبيةوعلى ذلك يمكن صياغة 

  :النحو التالي
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كانت متناسبة مع طبيعة مشروعات التنمية في تلك المرحلة وقد عملت على دعم -١
  المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل ضريبة الدخل المقطوع 

دعمت الشفافية واالعتماد على تدقيق السجالت المحاسبية لدى مكلفي األرباح  -٢
  الحقيقية

  المعدالت التصاعدية والحد األدنى المعفى دفت العدالة االجتماعية من خالل استه -٣

إلى التعقيد  اعتمدت أسلوب الضرائب النوعية على الدخل مما مهد الطريق -٤
   .والبيروقراطية

  

  مرحلة التحويل االشتراكي -ثانياً

- ١٩٥٨ شباط ٢٢( ومصروقد بدأت هذه المرحلة في عهد الوحدة بين سورية 
في البنية االقتصادية من حيث استهدف عبد الناصر إحداث تغير ) ١٩٦١أيلول  ٢٨

خالل عالقات اإلنتاج وعالقات الملكية فأصدر قانون اإلصالح الزراعي وقانون 
 ١٩٦١تموز  ٢٠العالقات الزراعية كما أصدر مراسيم التأميم الكلي والجزئي في 

  .نمية االقتصادية واالجتماعيةشركة صناعية، وبدأ أسلوب التخطيط للت ٧٧شملت 

 ١٩٦٣\٣\٨ولم يستمر عهد االنفصال طويالً إذ استلم حزب البعث السلطة في 
وكان يتبنى االشتراكية ولم يلبث أن أمم كامل الشركات المساهمة وبعض الشركات 
األخرى التي طالها التأميم أو المصادرة، وما لبث أن تعمق الخط االشتراكي بعد 

حيث أعلنت الحركة أنها تنوي اإلجهاز تدريجياً على  ١٩٦٦شباط  ٢٣انتصار حركة 
مزيداً من التصاعد في ضريبة األرباح كان رد الفعل بطبيعة الحال والقطاع الخاص 

وكان المعول على القطاع العام في  وضرائب رأس المال وخاصة ضريبة التركات،
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الفوائض إلى صندوق الدين العام  أيلولة تقديم التمويل الالزم لموازنة الدولة من خالل
بعد تأدية مؤسسات وشركات القطاع العام الضرائب بحسب المعدالت المطبقة على 
القطاع الخاص وتذهب هذه الضرائب إلى موازنة الدولة بشقيها الجاري واالستثماري 

العام ليتولى تحمل أعباء التنمية  تطوير وتوسيع هذا القطاع وكانت الدولة تستهدف 
وقد أدى ذلك إلى تضاؤل معدالت  .قتصادية واالجتماعية من خالل الخطط الخمسيةاال

هروب الكفاءات التي شيدت الثورة الصناعية في سورية ومعها والنمو االقتصادي 
رؤوس األموال مما أسهم في تطوير االقتصاد اللبناني واألردني وغيرها من 

  . اقتصاديات الوطن العربي

دوراً في طمأنة القطاع الخاص  ١٩٧٣\١٠\١٦تصحيحية في وقد لعبت الحركة ال
لالستمرار والمشاركة في عملية التنمية االقتصادية، إال أن عدم تحقيق أهداف الخطة 

التي تضمنتها تلك الخطة عن وعات الطموحة رالخمسية الرابعة من خالل عجز المش
ات أو المساهمة بالحد من تقديم اإلنتاج الالزم لدفع الديون التي سببتها تلك المشروع

لصعبة الالزمة لدفع الديون وتخفيض االستيراد أو زيادة الصادرات لتأمين العملة ا
الميزان التجاري وميزان المدفوعات أدى إلى ضغوط تضخمية كبيرة وعدم  العجز في

  .كفاية العمالت الصعبة لتأمين حاجات االستيراد

على النحو  رحلة التحويل االشتراكيويمكن تلمس مالمح السياسة الضريبية في م
  :التالي

العمل على إعادة توزيع الثروة الوطنية عن طريق زيادة معدالت التصاعد على  -١
لتخفيض دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية  الدخل والثروة

دعم لدعم الملكية العامة لوسائل اإلنتاج واالعتماد على التخطيط المركزي الشامل ل
 لالشتراكيةالقاعدة المادية 



٨ 

 

عدم االهتمام باستخدام الضريبة لتحفيز التنمية االقتصادية نظراً لتضاؤل دور  -٢
 القطاع الخاص 

عدم التفكير باإلصالح الضريبي والتخلص من نظام الضرائب النوعية الذي جاء  -٣
  ١٩٤٩لعام  ٨٥به المرسوم 

وفاء بحاجات للصرف المركزي التمويل بالعجز واالستدانة من المللجوء إلى ا -٤
تجلت في رفع  أحدث آثاراً تضخمية  زنة االستثمارية مماالمواالموازنة الجارية و

 هذه السياسة أضرتأسعار السلع االستهالكية والمعمرة واألراضي والمباني وقد 
وحملت  بالطبقات الكادحة وجعلت شرائح منها تعيش تحت مستوى خط الفقر

 .اء سببها الجيل السابقلقادمة أعباألجيال ا

  

  مرحلة اإلصالح االقتصادي -ثالثاً

في الخارج إلى  أدى تردي األوضاع االقتصادية في الداخل وهبوب رياح التغيير
، فقد تخلى تبني إجراءات أحدثت آثاراً خطيرة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي

اد بالعمالت الصعبة المصرف التجاري السوري عن دوره التقليدي في تمويل االستير
تاركاً للمستوردين حرية فتح اعتمادات االستيراد لدى مصارف خارجية غالباً في لبنان 
على أن يوافق المصرف التجاري السوري مقابل عمولة رمزية، وتحول هذه الموافقة 

حيث تدفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي مرفقة بفاتورة المورد إلى الجمارك 
وهنا بدأ المستوردون يستعملون فاتورة صورية بأقل من . ى السوق المحليتدخل إل

إال أن تثبيت سعر الفاتورة  .القيمة الفعلية ليدفعوا رسوماً أقل ويحققوا ربحاً أكبر
الصورية في دفاتر المستورد تؤدي إلى تخفيض التكلفة وزيادة األرباح زيادة وهمية، 
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التكلفة الصورية بل يسعر على أساس السعر  كما أنه ال يقبل بالتسعير على أساس
لكنه ال يتمكن من إعطاء فاتورة لعمالئه بل يكتفي بتحرير كشف حساب غير  ،الفعلي

رسمي خوفاً من المسؤولية التي تقع عليه بسبب تحقيق أرباح أكبر من النسب المسموح 
إلى فاتورة وهمية ألنها  تستند  قابة على األسعاررفيها من قبل الجهات المسؤولة عن ال

مما أدى إلى امتناع هذا تكاليف أقل من الواقع  أبرزها إلى الجمارك وهي تمثل
لكن  ،عن إعطاء فاتورة نظامية مكتفياً بكشف حساب يحل محل الفاتورة المستورد
ال يتمكن من إبراز الكشف إلى السلطات الضريبية  فهي كلها مرفوضة من  المشتري

ذا يقود إلى التكليف المباشر الذي تعتمد فيه الدوائر المالية على قبل الدوائر المالية وه
التي ترفضها الدوائر الجمركية وتستعيض عنها  رخص االستيراد والفواتير الصورية

يزحف عليها الفساد اإلداري بحيث يزيد نصيب العاملين في الجمارك عن   بقيم تقديرية
رعان ما يتحول األمر إلى الضرائب نصيب موازنة الدولة في كثير من األحيان  وس

الذي يبنى على تقديرات جزافية  التي ترفض كشف الحساب وتلجأ إلى التكليف المباشر
لذي تمثل الفاتورة وقد أدى ذلك إلى نسف التوثيق ابعيدة عن الواقع في معظم األحيان 

اً إلى تدمير وقد أدى ذلك أيض ،وائر المالية أهم أركانه بحسب التقاليد السائدة في الد
التدقيق المحاسبي الذي يفترض  وإلغاء الثقة بين المكلف دافع الضرائب والدوائر المالية

أن تقوم به الدوائر الضريبية ليحل محله تقديرات بعيدة عن الواقع تخيم عليها 
خطة  ١٩٨٦وقد أصدرت وزارة المالية عام  .المساومات ويتسرب إليها الفساد اإلداري

زيادة الحصيلة والتعجيل ليبرر هذا الوضع بدعوى  سلوب التدقيق المبسطاإلنجاز أو أ
بالجباية لمواجهة األزمة االقتصادية التي كانت تزداد تعقيداً، وقد أدى ذلك إلى التفكير 

  .بالشروع باإلصالح االقتصادي

قد سمح بإنشاء الشركات المشتركة بين الدولة  ١٩٨٦لعام  ١٠وكان المرسوم 
من رأس مال هذه الشركات  ألرض والقطاع الخاص الذي يشتري أسهماًالتي تقدم ا
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زيادة اإلنتاج الزراعي وما يرتبط به من صناعات غذائية المشتركة التي استهدفت 
عن المسرح منذ التأميم عام  وكان هذا إيذاناً بعودة الشركات المساهمة التي اختفت

ول االشتراكية في أوربة الشرقية قد ومع انتهاء عقد الثمانينات كانت كافة الد .١٩٦٥
دولة مستقلة تخلت جميعها  ١٥تخلت عن االشتراكية كما تم تفتت االتحاد السوفيتي إلى 

عن التجربة الستالينية المتمثلة في إلغاء الملكية الفردية وقيام الدولة بإدارة وسائل 
لى عدم التوسع في اإلنتاج، وكانت الظروف االقتصادية التي تلت الخطة الرابعة أدت إ

الحاجة ماسة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص به تام مما جعل القطاع العام بشكل ش
الذي سمح بإنشاء الشركات المساهمة  ١٩٩١عام  ١٠مما أدى إلى صدور القانون 

وأعطى إعفاءات لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار ليلعب دوراً أكبر بالتنمية 
ط القانون المذكور أن تقدم البيانات الضريبية لفئات من مكلفي وقد اشتر. االقتصادية

األرباح الحقيقية عن طريق محاسب قانوني، وكانت الغاية من ذلك القانون أن يقوم 
المحاسب القانوني بتدقيق حسابات المكلف للوصول إلى الربح الحقيقي مما يوفر جهداً 

يق على عينات من المكلفين وقد أعطى كبيراً على مراقبي الدخل اللذين يكتفون بالتدق
إذا تبين ة أي محاسب قانوني إلى القضاء لالقانون المذكور لوزير المالية صالحية إحا

  .أنه لم يؤدي واجبه المقرر بحسب نصوص القانون

والحق أن هذا القانون قدم دعماً كبيراً لمهنة المحاسبين القانونيين لكنني أكاد ال 
، إذ لم يمارس المحاسبون القانونيون تدقيقاً حتى اآلن ي لهألمس أي مردود اقتصاد

ميدانياً يمكنهم من الوصول إلى األرباح الفعلية التي تبحث عنها الدوائر المالية بل 
اكتفوا بالتدقيق المكتبي في معظم الحاالت مبينين في تقاريرهم أن البيان الضريبي يتفق 

هذا البيان يستند إلى الوثائق التي تقدم بها  مع السجالت التي تقدم بها المكلف، أو أن
المكلف أو أي عبارة تحرر المحاسب القانوني من المسؤولية التي نص عليها القانون 

وهمية وما كان على وهكذا استمر المكلفون بإعداد حسابات . المشار إليه ١٠
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 زق األساسيتعاب التي تمثل مورد الرن إال اعتمادها وتقاضي ما تيسر من األالمحاسبي
للمحاسب القانوني ولو أن هذه األتعاب أضحت عبئاً طفيليا على االقتصاد الوطني 

  .يدفعها الممول الستيفاء الشكليات التي نص عليها القانون في معظم األحيان

فلم تحدد عينة  ١٠ولم تحقق الدوائر الضريبية الفائدة المتوقعة من تطبيق القانون 
انونيين وتقوم بالتحقق من سالمة عبارات التقرير ومدى من بيانات المحاسبين الق

عن طريق استخدام ة األرباح القانون، ثم تتولى التحقق من سالمانسجامها مع نصوص 
إجراءات التدقيق المعروفة من خالل التقويم الفعال للرقابة الداخلية خالل العام يتلوها 

والتزاماته، من خالل حضور إجراءات جوهرية تعتمد على التحقق من أصول المكلف 
جرد المخزون السعي والتحقق من األرصدة النقدية لدى المشروع ولدى المصارف 
وإجراء االختبارات الالزمة على دورات المشتريات والمبيعات للتأكد من تحقق هدف 

بشكل كامل للوصول في النهاية إلى سالمة اإليرادات  عدم التهرب من تسجيلالكمال و
اسبي ثم االنتقال إلى الربح الضريبي، دون التوقف عند شرعية الفواتير أو الربح المح

المستندات كمدخل لرفض حسابات المكلف واللجوء إلى التكليف المباشر واالستمرار 
بسياسة المساومة مع المكلف وما تحمل في طياتها من مخاطر التضحية بأموال الخزينة 

  .في كثير من األحيان لتحقيق منافع خاصة يحققها مراقب الدخل

كان يعني وال شك بأن استخدام التدقيق الجاد مع عينة من المحاسبين القانونيين 
لقانون مما يؤدي إلى تحميل المحاسب القانوني المقصر المسؤوليات التي نص عليها ا

وتخوف المكلفين من العواقب الوخيمة الناتجة عن التالعب بالحسابات  تحسين أداءه
   .ب الضريبي لكن شيئاً من ذلك لم يحصلبهدف التهر

ومن الطبيعي أن يؤدي التراجع النسبي لضريبة األرباح وهي الضريبة المباشرة 
نحو زيادة األعباء من الضرائب النوعية األخرى  ةاألكثر عدالة أن تتجه الدوائر المالي
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التي  أو الرسوم  الجمركية أو الضرائب غير المباشرة كضريبة الرواتب واألجور 
تتحملها جماهير الشعب وتؤدي إلى ارتفاع األسعار وارتفاع تكاليف اإلنتاج وضعف 

وقد أدى تضخم الفساد الذي يبدأ من الجمارك  .القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني
وينتهي بالدوائر الضريبية إلى التراجع النسبي المستمر في إيرادات الضرائب عموماً 

ر المالية ودافعي الضرائب، وقد انعكس ذلك على سلوك الدوائر وتراجع الثقة بين الدوائ
حتى ولو كانت عادلة، وتميل إلى عدم الضريبية التي كانت ترفض االعتراف بالخسائر 

بخالف نص القانون  تصديق المكلف حتى لو قدم كافة المستندات والسجالت المطلوبة،
بعض دول العالم تتجه إلى الذي يقبل بتدوير الخسائر لمدة خمس سنوات، حتى أن 

تسليف المكلف في سنوات الخسارة جزءاً من الضرائب التي دفعها في السنين السابقة 
حرصاً على استمراره بالعمل ليستمر في دفع الضريبة في المستقبل ويبقى مساهماً في 

وذلك تطبيقاً لقاعدة عامة في السياسة الضريبية وهي أن  اإلنتاج والناتج القومي
 .يبة ال يجوز أن تأكل أصل رأس المال مما يهدد بخروج المستثمر من السوقالضر

المغاالة برقم الربح الضريبي بكافة ذلك تعمد الدوائر الضريبية إلى  باإلضافة إلى 
وقد حدث أن كانت تلك الدوائر الضريبية تضيف إلى التركة كافة  الوسائل الممكنة

إليه خالل السنوات الخمس التي تسبق  الودائع المصرفية بحسب أعلى رصيد وصلت
. الوفاة، مما يؤدي في كثير من األحيان إلى كون الضريبة أكبر من كامل التركة

وكثيراً ما أدت المعاملة العدائية للمكلفين إلى إفالس بعضهم والخروج من السوق 
ن قد وقد يعود هذا المهاجر إلى أرض الوطن بعد أن يكو. الهجرة إلى الخارج وأحياناً

سوى أموره الضريبية قبل السفر وأغلق محله أو باعه إلى شخص آخر، ويفاجأ بأن 
الدوائر الضريبية تبحث عنه ليسدد تكاليف سنوات عديدة، وحين يقول أن محله مباعاً 
ولم يمارس أي عمل ويثبت من خالل جواز السفر أنه كان خارج البالد يرد عليه 

وعند قوله أن ليس لديه وقت  ،قلت أن تبرز دفاتر المراقب أن عليك بالرغم من كل ما
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ليعمل دفاتر، سرعان ما يرد المراقب أنه جاهز إلعداد هذه الدفاتر نيابة عن المكلف 
وحين يفكر بزيارة  .مقابل ما تيسر وهكذا يدفع للمراقب ويدفع ضريبة دون أي مبرر
   .توحاًالوطن مرة أخرى يتردد خوفاً من رؤية ملفه الضريبي ما زال مف

وقد أدت هذه التراكمات وغيرها إلى تعبئة الرأي العام في األوساط الحكومية 
رك وزارة المالية والشعبية بالحاجة الماسة إلى اإلصالح الضريبي وهذا ما أدى إلى تح

باإلضافة إلى حزمة أخرى تلت إصداره  ٢٤في هذا االتجاه عن طريق إصدار القانون 
لبحث مدى نجاح الدوائر الضريبية في تحقيق إصالح وسنظهر فيما بقي من هذا ا

إلصدار مجموعة من في اضريبي يلبي مطامح المجتمع مع أنها حصلت على الدعم الك
  ؟التشريعات خالل فترة قياسية من الزمن

 

 :٢٠٠٣لعام  ٢٤ القانون- ١

وقدمته إلى مجلس  ٢٤كانت حكومة محمد مصطفى ميرو قد أعدت القانون 
وقد استدعى المجلس بعض الخبراء  ٢٠٠٣عام  العمل على إصداره الشعب لمناقشته و

اللذين أوضحوا أن هذا القانون ليس جديداً وال يلبي الطموحات وال يتفق مع المعطيات 
 ١٩٤٩الذي أصدره حسني الزعيم عام  ٨٥المعاصرة، بل إنه إعادة إلنتاج المرسوم 

تشكيل حكومة ناجي عطري ولم تمض أيام على  .مما أدى إلى التريث في إصداره
  .دون إعادة دراسته أو االستفادة من رأي الخبراء  القانون المذكور تحتى أصدر

مما أدى إلى  ٨٥نظام الضرائب النوعية كما كان المرسوم  ٢٤وقد اعتمد القانون 
المحافظة على التعقيد والفوضى التي تعم الدوائر الضريبية التي تمثل التربة المناسبة 

وقد أخضع القانون المذكور ألحكامه مؤسسات وشركات القطاع العام، . اإلداريللفساد 
والمؤسسات المالية كالمصارف وأعمال الصرافة، وشركات التأمين، ومؤسسات 
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الشركات المقيمة في والتوفير، والشركات المساهمة والشركات محدودة المسؤولية، 
لك الشركات التابعة أو الفروع سورية ولها شركات تابعة أو فروع في الخارج، وكذ

المقيمة في سورية والتابعة لمراكز أو شركات قابضة في الخارج،وتجار االستيراد 
والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة، ووكالء المعامل والوكاالت الممثلة 
لشركات محلية أو أجنبية وتجار العقارات وأعمال التعهدات، والمخلصون الجمركيون 

وبيع األجهزة الطبية ومعامل األدوية والعطور والمواد الكيماوية ات بيع الوقود ومحط
والخمور ومستحضرات التجميل والمنشآت الصناعية التي تزيد القيمة التخمينية عن حد 

ومكاتب السياحة ومكاتب الخدمات الجوية ومكاتب السفر ومكاتب وشركات  ن معي
  .المحاسبة والتدقيق والدراسات وغيرها

يعني أنها خاضعة لضريبة األرباح الحقيقية وإن التعداد الحصري لهذه المنشآت 
وليست معفاة من دفع الضريبة وليست خاضعة لضريبة الدخل المقطوع أو ضريبة 

للمشروع بحسب الشكل القانوني  دخل الرواتب واألجور، لكنها تخضع لمعدالت متباينة
أو شركة أموال مساهمة عامة أو خاصة  كأن يكون مشروعاً فردياً أو شركة أشخاص

باتفاق الشركاء أو عن طريق االكتتاب أو محدودة وما إذا حصلت على رأس مالها 
ويصبح شريكاً في الشركة مما الذي يعطي الفرصة ألي مواطن في أن يشتري أسهماً 

 كما تتباين المعدالت واإلعفاءات باختالف النشاط ،يعطي للشركة قاعدة شعبية عريضة
االقتصادي مما يجعل المشاركة بتحمل األعباء المالية بين جميع المواطنين غير متكافئاً 

  .مما يبتعد بهذا القانون عن العدالة

 ٢٠٠٦لعام  ٥١المعدل بالمرسوم التشريعي  ٢٤وقد شمل التصاعد بحسب القانون   - أ
 :النسب والشرائح التالية
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  األرباح  المعدل  الشريحة

  ليرة سورية ٢٠٠٠٠٠ح الصافي الواقع بين الحد األدنى المعفى وجزء الرب  %١٠  األولى

  ليرة سورية ٥٠٠٠٠٠وحتى  ٢٠٠٠٠٠من   %١٥  الثانية

  ١٠٠٠٠٠٠إلى  ٥٠٠٠٠٠من   %٢٠  الثالثة

  ٣٠٠٠٠٠٠إلى ١٠٠٠٠٠٠من   %٢٤  الرابعة

  ٣٠٠٠٠٠٠لما زاد على   %٢٨  الخامسة

من أصل الضريبة % ٤ ويضاف إلى الضريبة الناتجة حسب الجدول السابق نسبة
. في باقي المحافظات% ١٠في ريف دمشق و% ٧لإلدارة المحلية في مدينة دمشق و

  .مع أن اإلدارة المحلية لها إيرادات مستقلة عن موازنة الدولة 

وتطبق النسب المذكورة أعاله على األفراد وشركات التضامن والتوصية البسيطة 
ليرة  ٥٠٠٠٠ا الحد األدنى المعفى فهو أم. وشركات المحاصة والشركات الحكومية

سورية لألفراد والشركاء على أال يستفيد الفرد أو الشريك من اإلعفاء إال مرة واحدة 
ولو تعددت الفعاليات واألنشطة التي يقوم بها والتي يقتضي هذا النظام أن تكلف كل 

  .حدهفعالية على 

دخل الذي تحققه الشركات وهي ضريبة تفرض على مقدار ال :الضريبة النسبية -ب 
من األسهم % ٥٠المساهمة العامة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام بنسبة ال تقل عن 

أما الشركات . من الدخل الصافي وتعفى من إضافات اإلدارة المحلية% ١٤ومعدلها 
فتخضع لضريبة نسبية من أسهمها لالكتتاب العام % ٥٠المساهمة التي تطرح أقل من 

أما الشركات ذات المسؤولية  .وتعفى من إضافات اإلدارة المحلية% ٢٢مقدارها 
  .عدا اإلضافة الخاصة باإلدارة المحلية% ٢٢المحدودة فتخضع إلى ضريبة 
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لتشجيع تحويل الشركات العائلية إلى  ٦١وقد عمد المشرع إلى إصدار المرسوم  - ج
ساهمة فقد قدم لها شركات مساهمة، وهو دليل على اهتمام المشرع بالشركات الم

معاملة تفضيلية بالمعدالت الضريبية ألسباب أهمها أن هذه الشركات تمسك سجالت 
محاسبية منتظمة ال تسمح لها بالتالعب للوصول إلى تهرب ضريبي اعتاد عليه 

   :غم من تحملهم لتكاليف هذا التهرب والتي يمكن تلخيصها كما يليرالمكلفون بال

محاسبية مزورة عن طريق تكليف موظف أو محاسب ت تكاليف إعداد سجال -١ -ج
 .يتولى تنظيم دفاتر أو سجالت محاسبية معززة بمستندات تقبلها الدوائر المالية

 .تكاليف أتعاب المحاسب القانوني الذي يصدق البيانات وهو يعلم حقيقتها  -٢-ج

بل هذه الذي يق) ومن معه ( تكاليف ما يدفع تحت الطاولة لمراقب الدخل  -٣-ج
 أو يلجأ إلى رفضها ويعمد إلى التكليف المباشر  السجالت التي تدعم البيان الضريبي

الذي يريحه من التدقيق مستنداً إلى ذرائع شكلية أهمها عدم وجود فواتير نظامية تمثل 
على أساس رقم  ويتم التكليف في الغالبأساساً إلدخال البضاعة من الحرم الجمركي 

وفي  وأهمها إجازات االستيراد الموجودة لدى االستعالم الضريبي الوثائقاألعمال و
ظل تجربة المكلف الضريبية خالل األعوام السابقة دون تكليف نفسه إجراء تدقيق جاد 

رفض دفاتر المكلف ألسباب شكلية على مواطن الخلل عوضاً عن  يؤدي إلى وضع اليد
 .في الغالب 

ونكاد ال نسمع  إال  ٦١وم ر المرسومع ذلك فقد مضت عدة سنوات على إصدا
توفر  بالرغم من أن الشركة  مساهمة بعدد قليل من الشركات التي تحولت إلى شركات

إذا كانت الشركة مساهمة عامة،  زائد اإلدارة المحلية% ٥٠بموجب هذا التحول نسبة 
تقدير أسباب وإن محاولة . إذا كانت الشركة مساهمة خاصة% ٢٥ونسبة تقارب 

الشركات العائلية عن التحول إلى شركات مساهمة تشير إلى عدة عوامل منها عزوف 
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بالمسؤولية عن تقويم أصول الشركة والطابع نقاط الضعف في نص القانون فيما يتعلق 
لكن أهم هذه األسباب تعود إلى التهرب الضريبي الذي يتالشى مع التحول إلى شركة 

قد يصل إليه من أرقام تضيع على خزينة أهمية الفساد وما  مساهمة وهذا ما يظهر
وتسبب ضرراً للتنافسية واالستثمار وتنعكس على خوف المستثمرين من الدولة 

وتحمل  االستثمار في السوق السوري إما ألنهم ال يرغبون بتزوير سجالتهم المحاسبية 
 يعتمد أو أنهم يخشون من التعامل في سوق بعيدة عن الشفافيةمخاطر كشف التزوير 

  .المنافسون فيها على التظليل والتهرب الضريبي

 :الضريبة النسبية على المنشآت السياحية- ٢

لعام  ٢٤المنشآت السياحية من تطبيق القانون  ٢٠٠٦لعام  ٥١استثنى المرسوم 
لفنادق من المستوى الدولي ثابتة من رقم األعمال اإلجمالي لوفرض نسبة  ٢٠٠٣

ية والمطاعم من الدرجة الدولية والممتازة واألولى والدرجات الممتازة واألولى والثان
والدرجات الممتازة والمالهي ومنشآت المبيت السياحي من المستوى الدولي والثانية 

نسبة  ٥١واألولى والثانية وما يتبعها من شاليهات وكازينوهات، وقد حدد المرسوم 
  .من رقم األعمال اإلجمالي % ٣الضريبة 

أن القطاع السياحي ذو ربحية عالية نسبياً بسبب األسعار  وإذا أخذنا باالعتبار
بدليل استقطاب تركيا ولبنان للسياح ( غير التنافسية التي وضعتها وزارة السياحة 

من رقم األعمال % ٥٠إذا افترضنا أن نسبة الربح الصافي تعادل ,) العرب واألجانب 
الذي فرضه % ٣وهي تزيد بشكل كبير عن معدل % ١٤وهو ما يعادل ضريبة 

مع أن قطاع السياحة قطاع واعد ومنظم وال توجد فيه مشكالت جمركية  ٥١المرسوم 
ومن األهمية  وإن التالعب بحساباته ضعيف االحتمال كالقطاعات السلعية األخرى

بمكان إخضاع القطاع السياحي كغيره من القطاعات إل ضريبة موحدة على الدخل 



١٨ 

 

رضتها وزارة السياحة لجعل القطاع السياحي أكثر وإعادة النظر باألسعار التي ف
  . في بلد غني بآثاره كسورية تنافسية

 :ينشركات التأم- ٣

بأن تحدد نسبة ضريبة الدخل على  ٢٠٠٥لعام  ٤٣فقد قضى المرسوم التشريعي 
األرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين عن جميع نشاطاتها اإلكتتابية واالستثمارية 

دون أية إضافات من أي نوع عدا إضافة اإلدارة المحلية، أما الشركات % ٢٥بمعدل 
فتكون نسبة ضريبة الدخل على األرباح % ٥٠التي تزيد نسبة االكتتاب العام فيها على 

% ١دون أية إضافات أخرى وال نكاد نجد مبرراً لزيادة % ١٥تحققها  الصافية التي
التي تطرح نصف أسهمها ( ة األخرى التأمين عن الشركات المساهمة العاملشركات 
وتزاول أعماالً غير تأمينية وهذا واحد من األمثلة الكثيرة على عدم عدالة ) لالكتتاب 

ي إتباعه من بين جميع دول وعدم استناد نظام الضرائب النوعية التي تنفرد سورية ف
  .العالم إلى أي أساس موضوعي

  

 :٢٠٠٤لعام  ٦٠القانون - ٤

السوريون ومن في حكمهم بموجب الطبيعيون واالعتباريون وقد أصبح األشخاص 
هذا القانون خاضعين لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاوالت والخدمات 
والتوريد المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات 

ر بطريقة األجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب واألجو
االقتطاع، وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة، وقد حدد القانون المذكور 

% ١لقاء ضريبة الدخل بالنسبة لتوريد المواد يضاف إليها % ٣ -% ١من المعدالت 



١٩ 

 

أما إذا كان المقصود توريد خدمات ترتفع نسبة ضريبة . لقاء ضريبة الرواتب واألجور
لقاء ضريبة الرواتب واألجور، وإذا كانت % ٢و ة الدخل لقاء ضريب% ٥الدخل إلى 

وقد فرض القانون .للرواتب واألجور% ٣للدخل و % ٧خدمات نفطية تصبح النسبة 
ويؤخذ على %. ١٠االقتطاع أن تسدد الضريبة تحت طائلة الغرامة  ات على جه ٦٠

  :ما يلي هذا القانون

إذا كانت المواد أو الخدمات الموردة  إن موازنة الدولة هي التي تمول هذا القانون،  -أ 
لمصلحة القطاع العام حيث أن المورد يرفع السعر بما يزيد على قيمة االقتطاع 
وهكذا تدفع الدولة باليمين ثمن السلع والخدمات المستلمة زائد الضريبة، ثم ما تلبث 

 .أن تستعيدها جزئياً باليسار على شكل اقتطاعات ضريبية

تطاعات مع العدالة الضريبية التي يفترض أن تتناول الدخل ال تتفق هذه االق   -ب 
وليس رقم األعمال بل إن وزارة المالية صنفت هذه االقتطاعات مع ضرائب 

أنها أقرب إلى الضرائب غير المباشرة األرباح وهي ضرائب مباشرة لكن الواقع 
 .ألنها ال تعتد برقم الربح أو الخسارة بل برقم األعمال

بسبب استبعاد نفقاتهم المتعلقة بتوريد رباكات في حسابات المكلفين إنها تخلق إ   -ج 
الخاضعة لهذا القانون عن غيرها من األعمال الخاضعة للقانون  المواد والخدمات 

وخاصة أن المصروفات غير المباشرة تتعلق بهذه  ٦٠وليس للمرسوم  ٢٤
لخاضع للضريبة وهذا ينعكس بطبيعة الحال على قياس الربح ا. التعهدات وغيرها

ولعل هذا القانون يخالف المفاهيم العلمية ولعله غير متبع  .من قبل الدوائر المالية
في كافة دول العالم وكنت غاية الدوائر المالية من العمل على إصداره هو زيادة 

 .الحصيلة بالغم من تعارضه مع العدالة وعدم خدمته ألغراض التنمية االقتصادية



٢٠ 

 

ز على الجباية من قبل الدوائر الضريبية على حساب مسك دفاتر إنها تظهر التركي  - د 
منتظمة من قبل المكلف واعتباره أساساً للتكليف الضريبي بناء على بيان يتقدم به 

 .المكلف شخصياً

 

 :ضريبة دخل البيوع العقارية- ٥

واستثنى عمليات البيوع العقارية ومهما  ٢٠٠٥\١٢\٢٦تاريخ  ٤١صدر القانون  
األشخاص الطبيعيين  وأخضع ٢٤تطبيق أحكام  القانون  لعقار المباع منكانت صفة ا

واالعتباريين السوريين ومن في حكمهم من غير السوريين لتسديد ضريبة دخل على 
تلك البيوع العقارية بنسب مئوية من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجالت 

وهي مختلفة  قارات والعرصات ريبة ريع العرح ضالمتخذة أساساً لطالدوائر المالية 
  .عن ضريبة ريع العقارات التي تفرض على األمالك العقارية

ومن الواضح أن هذه الضريبة لم تعد هي األخرى ضريبة مباشرة على الدخل بل 
تحولت إلى ضريبة غير مباشرة تتعلق بالقيمة التخمينية وليس الربح وهذه الضريبة هي 

وتبتعد عن العدالة وال تأخذ باالعتبار ما إذا خسر رفع األسعار األخرى تؤدي إلى 
  .المكلف أم ربح

  

 :ضريبة الدخل المقطوع- ٦

بأن كل شخص طبيعي أو اعتباري  ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون  ٤١نصت المادة 
يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية وال يدخل في فئة مكلفي 

ويمتاز نظام الدخل المقطوع في أنه  ،لضريبة الدخل المقطوع األرباح الحقيقية يخضع



٢١ 

 

تر منتظمة أي يتم على أساس تقديري تقوم به لجان التصنيف وال يحتاج إلى مسك دفا
كافية حول  أنه بسيط اإلجراءات، إال أنه يضيع جزءاً من الحصيلة وال يقدم معلومات

ويخضع .حد من التهرب الضريبيتداول السلع والخدمات تمكن الدوائر الضريبية من ال
لضريبة الدخل المقطوع حالياً مكلفين يحققون أرباحاً كبيرة ولديهم سجالت منتظمة 

  .يستبعد زحف التهرب إليها كالجامعات والمشافي الخاصة

  

 :ضريبة الرواتب واألجور- ٧

يتقاضى راتباً أو أن أي شخص  ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون  ٧٠جاء في المادة 
العمال ومديرو الشركات : وتشمل. عويضاً يخضع لضريبة الرواتب واألجورأجراً أو ت

والممثلون التجاريون ووكالء التأمين غير المالكين وغيرهم من الموظفين 
  .والمستخدمين

ويخضع األجر والتعويض والمنافع األخرى للضريبة، عدا بعض اإلعفاءات التي 
والعسكريون وعناصر األمن ماسي نص عليها القانون كإعفاء أعضاء السلك الدبلو

    .ليرات  ٦٠١٠والمتقاعدين أو إعفاء حد أدنى شهري مقداره 



٢٢ 

 

  تقييم الوضع الراهن

لمالية إن محاولة تقييم السياسة الضريبية الحالية يعتمد على مجموعة من المعايير ا
طور إلى إمكان التفاعل مع التحليل الوصفي لمراحل ت المعروفة بحيث يؤدي استخدامها

فة أسباب الخلل والتوصية بالحلول النظام الضريبي الذي تم استعراضها فيما سبق لمعر
  :السياسة الضريبية هي ما يلي رولعل أهم معايي

  .الحصيلة -١

  .العدالة -٢

 خدمة النمو االقتصادي -٣

  .البساطة والمالءمة -٤

  :وسنستعرض كل من هذه المعايير باإليجاز المناسب

 :تطور الحصيلة الضريبية- ١

قد ال تؤدي إلى قياس  استعراض تطور الحصيلة الضريبية باألرقام المطلقةإن 
في ظل الضغوط التضخمية ومعدالت  موضوعي لفعالية السياسة الضريبية في سورية

دة الحصيلة النمو االقتصادي التي من شأنها زيادة مطارح الضريبة وبالتالي زيا
سعار الجارية أو بأسعار السوق وأن ألن الحصيلة الضريبية تقاس عادة باأل ،الضريبية

لذا ال بد من ربطها  ثمة نمواً بالمطارح الضريبية التي تفرض الضريبة على أساسها
بين تحقق بالناتج المحلي باألسعار الجارية، هذا مع التغاضي عن الفروق الناجمة 

وقائع على أو الفصل بين تقويم أداء وظيفة تحقق الضريبة المبنية  الضريبة وتحصيلها
بسبب عدم قدرة  موضوعية تجعلها قابلة للتحصيل وبين تحصيل الضريبة أو جبايتها



٢٣ 

 

مما  تقديم المعلومات الكافية في هذا المجال ىعلالحالي النظام المحاسبي الحكومي 
  :جعلنا نفترض أن الضرائب المتحققة تساوي الضرائب المحصلة

  

منسوبة إلى الناتج  ية في سوريةالتالي تطور الحصيلة الضريب \١\ ويبين الجدول 
  :المحلي 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  البيان

  ٢١,٤  ٢٢,٧  ٢٥,٦  ٢٣,٩  اإليرادات الكلية

  ١٥,٢  ١٤,٢  ١٤,٦  ١٣,٩  اإليرادات الضريبية

  بيانات غير منشورة وهي مقاربة لمعلومات البنك الدولي –وزارة المالية  –المصدر 

ادات الكلية واإليرادات الضريبية بصورة اإلير ويالحظ من الجدول السابق تناقص
منسوبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بسعر  وهي معدالت)  ٢٠٠٦عدا عام ( عامة 
التي تتراوح نسبة اإليرادات  عن الدول األوربية% ٥٠تقل بشكل يصل إلى  السوق

% ٦٥-٦٠في أوربة الغربية وتصل إلى %٥٠-٤٠الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
ويعود السبب . %٣٥-٣٠ كما تقل عن الدول المجاورة أيضاً ي الدول اإلسكندنافية ف

إلى ضعف النظام الضريبي المتمثل بالضرائب النوعية التي أشرنا إليها باإلضافة إلى 
المهيمن على العالقات الضريبية والجمركية اعتماد الدخل المقطوع والفساد اإلداري 

ية التي تلجأ إليها الدوائر الضريبية التي تؤدي إلى إخافة باإلضافة إلى األساليب القمع
المستثمرين والحد من أنشطتهم االقتصادية في سورية، تمهيداً إلى مغادرتها إلى مكان 
آخر، وخاصة أن المكلف الملتزم والذي يطبق نصوص القانون قد ال يجد له مكاناً في 

اً من قبل موظفين اعتادوا على تأمين وقد ال يجد ترحيب سوق يعتمد على الفساد اإلداري



٢٤ 

 

وهكذا نجد أن التأخر في اتخاذ  .مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة
إجراءات جذرية ال يكتفي باإلضرار بمصلحة خزينة الدولة بل إنه يؤدي إلى هروب 

العربية في  البورصات إفصاح ذات الخبرة إلى الخارج وقد دلاالستثمار واإلدارة 
رؤوس األموال السورية لعبت دوراً هاماً في تحريك عجلة  أن ات الماضية علىالسنو

االستثمار في مصر والسعودية واإلمارات وغيرها، ولعل السياسة الضريبية ال تمثل 
السبب الوحيد في عرقلة االستثمار والتنمية لكنها تمثل السبب األهم من مجموعة 

   . األسباب األخرى

لخطة الخمسية العاشرة كانت تستهدف الوصول إلى نسبة والجدير بالذكر أن ا
، أما ٢٠٠٨في % ٢١,٤من الناتج المحلي إيرادات كلية لكنها لم تحقق إال % ٣٣

من الناتج % ١٨بالنسبة لإليرادات الضريبية فكانت الخطة تتوقع الوصول إلى نسبة 
يشير إلى ولعل ذلك  ٢٠٠٨في عام  ١٥,٢لكن التنفيذ وقف عند  ٢٠١٠المحلي في 

وبالرغم من بساطة تقدير . وأدوات التنفيذ المناسبة افتقار الخطة للمعطيات الواقعية 
اإليرادات النفطية بالمقارنة بغيرها من اإليرادات فإن تقديرات الخطة كانت الوصول 

وبالرغم من   ٢٠٠٨في نهاية % ٥,٧لكنها لم تصل إال  ٢٠١٠بحلول % ٨إلى معدل 
إال أننا نعتقد  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ول على المعلومات الخاصة بعامي عدم تمكننا من الحص

  .أنها أسوأ من األعوام السابقة

 :العدالة الضريبية- ٢

نظراً لدورها الكبير في إعادة توزيع تعد العدالة من أهم أهداف السياسة الضريبية 
الدخل والثروة في المجتمع ومحاولة حماية الطبقات الكادحة من الجوع والمرض 

ين الطبقة الوسطى من االستقرار والصمود وعدم اإلفالس واالنضمام إلى الطبقات وتمك



٢٥ 

 

مما يعرض التنمية االقتصادية  لمجتمع تتحكم بها قلة من الناس وترك ثروة ا الكادحة 
  .واالستقرار االقتصادي واالجتماعي للخطر

اإلجمالي وتمثل نسبة الضرائب المباشرة إلى مجموع الضرائب وإلى الناتج المحلي   - أ
أهم المؤشرات على عدالة السياسة الضريبية، وذلك ألن الضرائب المباشرة تأخذ 

أو طبيعة المشكالت ظروف دافع الضريبة باالعتبار، سواء من حيث أعبائه العائلية 
التي يواجه، وخاصة أنها ال تتحقق إال إذا غطى المكلف تكاليفه وحقق أرباحاً تزيد 

وذلك بعكس الضرائب غير المباشرة التي تصيب السلع  .على الحد األدنى المعفى
ها الناس دون معرفة من الذي اشترى هذه السلعة أو الخدمة يوالخدمات التي يشتر

ويبين الجدول التالي  .وما هي آثار هذه الضريبة على دخله أو مركزه المالي
ي ونسبة ب المباشرة منسوبة إلى الناتج المحلي اإلجمالاألهمية النسبية للضرائ

  :الضرائب المباشرة إلى مجموع الضرائب في سورية

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦ 

 

  األهمية النسبية للضرائب المباشرة ٢الجدول 

  السنة
نسبة الضرائب المباشرة من الناتج 

  المحلي اإلجمالي بأسعار السوق
نسبة الضرائب المباشرة إلى مجموع 

  الضرائب

٦٩  %١٣  ٢٠٠١%  

٦٠  %١١  ٢٠٠٢%  

٦٠  %١١  ٢٠٠٣%  

٦٠  %١٠  ٢٠٠٤%  

٥٣  %٧  ٢٠٠٥%  

٥٠  %٧  ٢٠٠٦%  

٥٠  %٧  ٢٠٠٧%  

٤٢  %٦,٥  ٢٠٠٨%  

   وزارة المالية -إلى أعداد صحيحة إحصائيات غير منشورة تم تقريبها: لمصدرا

ويبدو من الجدول أعاله تراجع نسبة الضرائب المباشرة من الناتج المحلي 
وهو  ٢٠٠٨ي عام ف ٦,٥إلى  تثم تراجع ٢٠٠١في عام % ١٣ تاإلجمالي فقد كان

تناقص مستمر يخلو من التذبذب مما يشير إلى استمرار هذا التراجع في السنوات التالية 
منسوباً إلى التي لم تعد إحصائياتها بعد، ومما يؤكد سالمة النتائج المتعلقة بهذا التراجع 
م عا% ٦٩الناتج المحلي ذلك التراجع المنسوب إلى إجمالي الضرائب والذي بدأ بمعدل 

ويضاف إلى ذلك التضخيم الوهمي للضرائب . ٢٠٠٨عام % ٤٢وتراجع إلى  ٢٠٠١
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المباشرة الناتج عن تصنيف بعض الضرائب غير المباشرة ضمن الضرائب المباشرة 
وال ندري ما هو السبب في هذا التصنيف الخاطئ، إال إذا كان محاولة إظهار السياسة 

ذه الضرائب تلك الناتجة عن تطبيق القانون ومن ه. الضريبية وكأنها أقرب إلى العدالة
وتقتطع من المنبع من قبل الوحدات الحكومية أو شركات القطاع العام أو القطاع  ٦٠

خدمات الموردة وهي ال وال الضريبة تقتطع من قيمة  السلع المشترك، وقد بينا أن هذه
الضرائب  تتعلق بالربح وال تراعي ظروف المورد الشخصية مما يجعلها أقرب إلى

غير المباشرة، ونعتقد أن قيمتها ذات أهمية نسبية كبيرة، ولم نتمكن من تحديد قيمتها 
بدقة بسبب عدم وجود البيانات التي تحدد هذه الضريبة بمعزل عن غيرها من 

التي تفرض يبة النسبية على المنشآت السياحية رويقال نفس الكالم عن الض. الضرائب
 ٤١وكذلك القانون  ٢٠٠٦لعام  ٥١ال بموجب المرسوم هي األخرى على رقم األعم

إلى جعل النسبة وال شك بأن إعادة النظر بالتصنيف ستؤدي . الخاص بضريبة العقارات
ولعل حساب نسبة التراجع إلى الناتج المحلي تبلغ . في السنوات األخيرة أكثر سوءاً

تقريباً، وإن استمرار % ٤٠غ ليبتراجع بالنسبة لمجموع اإليرادات فأما نسبة ال% ٥٠
هذه النسبة في التراجع ينذر بمخاطر تهدد الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة ويؤدي إلى 

  .لالستثمارضمور السوق المحلي وتحول البيئة المحلية إلى بيئة طاردة 

وبالرغم من أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
أما الحصيلة الضريبية عن هذه % ٦٥يبلغ  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ين الجارية خالل الفترة ب

فقط في ظل نسبة مساهمة %٢,٤أو من الناتج المحلي اإلجمالي،  ١,٨الفترة فقد بلغت 
وهذا ما يمكننا من تقدير التهرب الضريبي بأنه يعادل ضعفي الضريبة %٧عامة تبلغ 

   .المحصلة
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  :األهمية النسبية للضرائب غير المباشرة –ب 

ى عكس الضرائب المباشرة فإن الضرائب غير المباشرة حققت نمواً متزايداً عل
 على زيادة الحصيلة عن طريق الضرائب غير المباشرة بفعل تركيز السياسة الضريبية 

وخاصة الرسوم الجمركية التي تطال الطبقات الكادحة عندما تفرض على السلع 
وتكاليف اإلنتاج وتعمل على طرد  االستهالكية وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة

بغض النظر عن اآلثار المدمرة على الصعيد االستثمار وإضعاف تنافسية االقتصاد 
  :االجتماعي واالقتصادي، ويبين الجدول التالي تطور الضرائب غير المباشرة

  معدالت نمو الضرائب غير المباشرة ٣الجدول 

  السنة
المحلي  نسبة الضرائب غير المباشرة إلى الناتج

  باألسعار الجارية
  معدل نمو الضرائب غير المباشرة

٢‘٥  ٢٠٠٠    

٣٣,٥  ٥‘٦  ٢٠٠١  

١٩,٥  ٧,٣  ٢٠٠٢  

٣,٤  ٧,٢  ٢٠٠٣  

٨,٩  ٦,٦  ٢٠٠٤  

١٦,٢  ٦,٥  ٢٠٠٥  

٣٣,٩  ٧,٧  ٢٠٠٦  

١٣,٤  ٧,٤  ٢٠٠٧  

٣٥,٣  ٨,٨  ٢٠٠٨  
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  بيانات غير منشورة-وزارة المالية: المصدر

من الناتج المحلي  ائب غير المباشرةرة الضويالحظ من الجدول أعاله، بأن نسب
فقط مما ينعكس على االنخفاض النسبي لألسعار % ٢,٥تبلغ  ٢٠٠٠قد كانت عام 

وتكاليف اإلنتاج ويجعل البالد جاذبة لالستثمار وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل تدريجي 
وهي  سنوات ٨ن خالل أي إنها تضاعفت أكثر من ضعفي ٢٠٠٨عام %٨,٨حتى بلغت 

وإن العودة إلى عمود معدل نمو الضرائب غير المباشرة تشير إلى  .نسبة مرتفعة جداً
 ٣٣,٦بنسبة  ٢٠٠٦أنها حققت قفزات كبيرة خالل الفترة المدروسة، فقد نمت عام 

ومن الطبيعي أن ينعكس هذا النمو على ارتفاع  ٣٥,٣بنسبة  ٢٠٠٨وكذلك نمت في 
اج وضعف االستثمار وضعف القدرة التنافسية في مستوى األسعار وزيادة تكاليف اإلنت

  .لالقتصاد الوطني

  

 :االقتصاديدعم النمو - ٣

تتحقق عملية النمو االقتصادي من خالل مساهمة القطاع الحكومي المتمثل في 
التي تمثل إحدى دعائم النمو  اإلنفاق االستثماري المخصص لمشروعات البنية التحتية

لى التوطن في سورية وإن المصدر األهم لتمويل االقتصادي التي تشجع االستثمار ع
الموازنة العامة للدولة، ومن المعروف أن الضرائب تمثل المصدر  هذا االستثمار هو

أما لجوء الدولة إلى مصادر أخرى كاالقتراض . األساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة
ثنائي يخضع لقيود من الداخل أو الخارج لتمويل اإلنفاق االستثماري فهو أمر است
ألعباء غير مأمونة اقتصادية كثيرة ويحمل في طياته مخاطر تحميل األجيال القادمة 

لذا فإن تراجع الحصيلة . في التوازن االقتصادي العواقب، كما قد تسبب اختالالً
الضريبية يهد د نمو اإلنفاق االستثماري أو استمراره، كما يضعف قدرة الدولة في 
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أدية وظائفها االجتماعية المألوفة في مجاالت كالصحة والتعليم وغيرها، االستمرار في ت
  .وهذا يهدد االستقرار االقتصادي واالجتماعي

من خالل مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي أما إذا نظرنا إلى المسألة 
لبي الطموح وقد أشرنا إلى أن بعض ينا أن معدالت نمو االستثمار ال توالدولي، رأ

كاإلمارات والسعودية حيث ال يكاد السورية غادرت إلى أمكنة أخرى  اتستثماراال
يشعر المستثمر بأي عبء ضريبي باإلضافة إلى حصوله على مصادر الطاقة بأسعار 
. رخيصة، وتمكنه من تأسيس المشروع والحصول على كافة التسهيالت بفترة قصيرة

في جذب االستثمارات وتقديم الحوافز  وال شك بأن السياسة الضريبية تلعب دوراً هاماً
أي استهالك األصل  للتطور التكنولوجي، إذ تقبل بعض الدول باالستهالك المعجل

الثابت المادي كاآلالت بفترة قصيرة كخمس سنوات أو ثالث سنوات أو تخفيض قيمة 
وتنزل كافة  برامج الحاسوب بما يضمن استبدالها خالل سنتين أو ثالث سنوات

االستهالك من األرباح الخاضعة للضريبة بهدف تشجيع المشروعات على  مصروفات
وبناء جسور لرفع القدرة التنافسية للمشروعات تحديث اآلالت واألنظمة التكنولوجية 

الثقة بين المكلفين والدوائر الضريبية، إذ امتناع المكلف عن االستبدال يؤدي إلى 
إلنتاجي لألصل وبالتالي زيادة األرباح امتناعه عن االستهالك بعد انتهاء العمر ا
جعل الفرق بين القيمة الدفترية الصافية  الخاضعة للضريبة، وتلجأ بعض الدول إلى 

يشتريها للتكنولوجية القديمة المستخدمة في المشروع والتكنولوجية الجديدة التي 
 المشروع مبالغ تنزل من الربح الضريبي بهدف تشجيع المشروعات على التحديث

وهذه من جملة أمور كثيرة يفتقدها نظامنا الضريبي الذي دلت الدراسة أنه ال والتطوير 
أن العديد  اوقد ذكرن يهتم إال بتحصيل الضرائب حتى لو أدى ذلك إلى إفالس المشروع

من المشروعات خرجت من السوق وأفلست أو أنها انتقلت إلى مكان آخر بسبب عدم 
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معن في تطبيق البيروقراطية والروتين الحاضنة األساسية مرونة السياسة الضريبية والت
  .للفساد اإلداري

 :البساطة والمالءمة- ٤

إن بساطة إجراءات تحقق الضريبة وجبايتها تسهل على المكلف إعداد البيان 
وحساب الضريبة، كما يسهل على المحاسب القانوني ومراقب الدخل القيام  الضريبي 

كما أن  مالءمة فرض الضريبة وجبايتها لظروف . بإجراءات المراجعة والتحقق
المكلف تؤدي إلى فرض الضريبة وتحصيلها بما ال يعرقل أعمال المكلف وال ينعكس 

  .سلباً على اإلنتاج والناتج الوطني

ولعل تعقيد القوانين الضريبية وكثرة التعديالت فيها يؤدي إلى تذمر المكلفين 
ل المشكالت بالطرق القانونية المشروعة، مما وشعورهم باإلحباط وعدم القدرة على ح

  .يضطره إلى اللجوء إلى الطرق غير المشروعة وعلى رأسها الفساد اإلداري

لضرائب النوعية المعتمد في سورية، ولعلنا وقد سبق وبينا مدى التعقيد في نظام ا
نضرب مثالً بسيطاً عن العبء الضريبي لطبيب يعمل في سورية، فهو يخضع لضريبة 
الدخل المقطوع عن العمليات الجراحية، ويخضع لضريبة الرواتب واألجور عن 
الراتب الذي يتقاضاه من المشفى الذي يعمل به ويخضع إلى ضريبة األرباح التجارية 

وهذا يسبب إرباكاً  .والصناعية عن أرباحه الحقيقية التي يحققها من عمله بالعيادة
لتعامل ضريبياً مع هذا الطبيب ويسبب للطبيب للدوائر الضريبية ويحتاج إلى تكرار ا
  .إحباطاً لدى تعامله مع الدوائر الضريبية

عام  ٢٤ولعل كثرة التعديالت التشريعية في السنوات األخيرة منذ إصدار القانون 
والتعليمات  ٦٠والقانون  ٤١والقانون  ٥١وتعديالته المختلفة كالمرسوم  ٢٠٠٣
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 سهم في إرباك المكلفين والعاملين في الدوائر الضريبيةوالمتضاربة أحياناً ت المختلفة
م الفساد اإلداري وغياب الشفافية وتراكمما يؤدي إلى ترسيخ العالقات غير المشروعة 

التي تظهر من خالل تضخم عدد الموظفين  التكلفةوفوق ذلك فإن هذا النظام مرتفع 
بضياع جزء من الحصيلة وصعوبة متابعتهم ويؤدي إلى التراكم الضريبي الذي يهدد 
حملنا على كل ذلك  ي .  الضريبية ويؤدي إلى صعوبة تدقيقها بسبب مرور الزمن

القول بغياب معيار البساطة والمالءمة في السياسة الضريبية المتبعة في سورية وتلقي 
   .ضوءاً على أسباب الفساد اإلداري 

  ما العمل؟

بية يقتضي اإلسراع باتخاذ ه من توصيف لفشل السياسة الضريالعل ما عرضن
  :في رأيناإجراءات حاسمة وأهم هذه اإلجراءات 

 :فرض ضريبة على القيمة المضافة - ١

 ١٩٨٦وقد طبقت في المغرب عام  وهي ضريبة تطبق في معظم دول العالم،
وفي  ١٩٩٢وفي الجزائر عام  ١٩٩٠وفي مصر عام  ١٩٨٨وفي تونس عام 

إال أن تطبيقها في  ٢٠٠٢وفي لبنان عام  ٢٠٠١وفي األردن عام  ١٩٩٥موريتانيا عام 
سورية يحتاج إلى المزيد من الحذر كي يمكن اإلفادة منها دون أن تنعكس على رفع 

وذلك من خالل اإللغاء . األسعار مما يعقد المسألة االقتصادية واالجتماعية في البالد
الجديد الذي يعمل  تناسب مع النظام الدوليالتدريجي للرسوم الجمركية التي لم تعد ت

وقد تبنت سورية تدريجياً هذا النظام  من على تحرير التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية 
 واالتفاقياتاالنضمام المرتقب لالتفاقية الخاصة بالمنظمة الدولية للتجارة الحرة،  خالل

التي شملت األخرى التي تستهدف تحرير التجارة الدولية وإلغاء الحواجز الجمركية 
وقد تراجع اإليراد الجمركي بفعل هذه االتفاقيات  .العديد من السلع والعديد من الدول
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. من الناتج المحلي اإلجمالي% ١وهو ما يقارب  ٢٠٠٨ملين ليرة عام  ٢٨٨٥٠إلى 
وإن استبداله بضريبة قيمة مضافة يعطي موارد أكبر وينقل العبء إلى وظيفة البيع 

  .العالم األخرى اء كما فعلت دولردون وظيفة الش

هو العودة إلى نظام ولعل أولى النتائج المترتبة على فرض الضريبة الجديدة 
الفوترة الذي تالشى بسبب الفساد اإلداري ومحاولة الممولين توفير الرسوم الجمركية، 

  .أما حين تلغى الرسوم الجمركية فإن المستورد ال يحتاج إلى إبراز فاتورة صورية 

بيع للمستهلك، لكن الذي يمة المضافة على أساس سعر الوتفرض ضريبة الق
 اعة المحلية، وكل ما يجب ضبطه كميةللصنالمستورد أو المنتج بالنسبة  يدفعها هو

السلع المستوردة أو المنتجة محلياً حيث يقوم المستورد أو المنتج بتسديد الضريبة سلفاً 
اجر المفرق، وكل ما على هذا بالنيابة عن كامل موزعي السلعة من تاجر جملة إلى ت

نظامية تغطي كامل مستورداته أو إنتاجه  بيع المستورد أن يفعله هو تقديم فواتير
إلى أصحاب هذه الفواتير اللذين عليهم دفع المحلي، عندها ينتقل العبء الضريبي 

بناء على مساهمتهم في خلق القيمة المضافة التي تحسب عن  نصيبهم من الضريبة
المستلزمات السلعية والخدمية التي يتم شراؤها من وحدات أو شخصيات طريق طرح 

 ل عليها من خالل األرباح واألجورمعنوية أخرى من قيمة المبيعات ويمكن الحصو
  .ليسجل لدى الدوائر المالية تمهيداً لدفعه إلى المستورد أو المنتج األصلي

وترة الذي عليه تقديم وهكذا يمكن لهذه الضريبة أن تساعد في إحياء نظام الف
لكافة السلع التي تم استيرادها أو إنتاجها من السلع الخاضعة لضريبة  قيميهترجمة 

   .القيمة المضافة

للمستهلك وتريد اإلدارة الضريبية  فرض  ٨٠فبافتراض أن سلعة سعر بيعها 
وإذا كان المستورد  ١٠٠بحيث يصبح سعر البيع  ٢٠ضريبة قيمة مضافة عليها بمبلغ 
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حيث يبيعها  ٨٠لتاجر الجملة ويبيعها األخير إلى تاجر المفرق بسعر  ٦٠يبيعها بسعر
يمكن توزيع ضريبة القيمة المضافة على النحو  ١٠٠تاجر المفرق إلى المستهلك بسعر 

  :التالي

   ١٢= ١٠٠÷ ٢٠× ٦٠   : المستورد

   ٤= ١٠٠÷ ٢٠× ٢٠:  تاجر الجملة

  ٤=  ١٠٠÷ ٢٠× ٢٠: تاجر المفرق

   ٢٠ع                         المجمو

تثبت بيع السلعة يجعل من مصلحته تقديم فواتير  ٢٠وإن تحمل المستورد لمبلغ 
وإن تبلغ الدوائر الضريبية بهذه الفاتورة تجعل تاجر الجملة  ٨٠إلى تاجر الجملة بسعر 

منتج وعليه دفعها لتقوم الدوائر الضريبية بردها إلى المستورد أو ال ٨مديناً بمبلغ 
وحين يبيع تاجر الجملة هذه السلعة إلى تاجر المفرق ويسلم الدوائر المالية . األساسي

لتردها إلى  ٤فاتورة تشعر بذلك تجعل الدوائر المالية تاجر المفرق مديناً بدفع مبلغ 
وهكذا يصبح نظام الفوترة ركناً أساسياً من الدورة التجارية وال يكتمل . تاجر الجملة
ويمكن إعادة الضريبة إلى المشتري إذا تم  .ة على القيمة المضافة بدونهنظام الضريب

  .تصدير السلعة إلى الخارج، عند إبراز المشتري للفاتورة

الدخل يستعان بها من خالل وال شك أن لهذه الفواتير دور آخر يتعلق بضريبة 
  .نظام معلومات مؤتمت يستخدم للتأكد من كمال سجالت المكلفين المحاسبية 

أما أثر هذه الضريبة على األسعار فال بد من دراسته بالنسبة لكل سلعة أو خدمة 
عن طريق إلغاء الرسم الجمركي أو أي على حده لجعل آثارها على األسعار محدوداً 

تتم حالياً بشكل عشوائي من خالل المساومات والفساد اإلداري  فروقات سعريه أخرى
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االقتصادية كحماية بعض المنتجات المحلية أو  ويمكن أن توجه لخدمة بعض األغراض
عن طريق فرض ضريبة قيمة مضافة بمعدالت أعلى على بعض السلع  تشجيعها

يمكن أن يخدم أغراضاَ  بيانات ةوإن استخدام برنامج مؤتمت وقاعد.  المستوردة 
ليس أقلها تسجيل كافة المشتريات والمبيعات من المستورد أو  متعددة في وقت واحد

  .التهرب الضريبي المستهلك األخير والحد من  لمنتج المحلي إلىا

 :فرض ضريبة عامة على الدخل- ٢

وتحل هذه الضريبة محل الضرائب النوعية المعمول بها في الوقت الحاضر 
وتشمل كافة األفراد وشركات األشخاص وتحل محل ضريبة أرباح المهن الصناعية 

ول كما يلغي ضريبة دخن تمييز بين الفئات والوالتجارية وغير التجارية وما يقتضيه م
الدخل المقطوع وكافة الضرائب على األرباح لمصلحة الضريبة الجديدة، على أن 
يقتصر التمييز على شركات األموال المساهمة التي تخضع إلى معاملة تفضيلية على 

ر ع المكلفين مهما كان مصدأساس الضريبة النسبية، وحد أدنى معفى يتناول جمي
دخولهم التي تجمع مع بعضها وفق بيان ضريبي واحد، فإذا كان الموظف يتقاضى 
راتباً ويتقاضى دخالً آخر مصدره تأجير منزل ودخل ثالث من عمل خاص يقوم به 
خارج أوقات الدوام الرسمي، تجمع هذه الدخول مع بعضها وتكلف دفعة واحدة وينزل 

   .منها إعفاء ضريبي واحد

 :ة بين المكلفين والدوائر الضريبيةإعادة بناء الثق- ٣

من المقوالت الشائعة أن خزينة الدولة جيوب رعاياها، أو بعبارة أخرى إذا أفلس 
وإذا فرغت الخزينة عجزت الدولة عن القيام . ون تصبح الخزينة خاوية المواطن

لي على وبالتا. بوظائفها المعتادة وأهمها حماية المواطنين ونشر األمن والعدل فيما بينهم
خزينة الدولة، وعلى موظفي الدوائر المالية أن المواطن أن يشعر بواجبه تجاه 
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ولعل أهم اإلجراءات على  .يحرصوا عل استمرار المكلف بالعمل وتحقيق األرباح 
  :طريق بناء الثقة هي

 .تقدم المكلف ببيان سنوي يظهر فيه الدخول التي اكتسبها خالل عام مضى  -أ 

قيق بيان المكلف فور تقدم األخير ببيانه وذلك في ظل تكليف مراقب دخل بتد  -ب 
 .البيانات المسجلة من خالل المعلومات المتوفرة

  .ضرورة االعتماد على قاعدة بيانات مؤتمتة    -ج 

االعتماد على التدقيق المحاسبي لسجالت عينة من  جميع المكلفين دون تعمد   - د 
وري والحصول على ويقتضي ذلك حضور الجرد الدرفضها ألسباب شكلية بحتة، 

كشوف أصلية من حسابات المصارف ذات العالقة للوقوف على الحركة النقدية 
  .وانعكاسها على النفقات واإليرادات

ن من مكلفين أو محاسبين قانونيين دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المقصري  -ه 
أمام  تضر باالستثمار وتفتح الباب واسعاًاللجوء إلى أساليب قمعية أو بوليسية 

   .الفساد اإلداري

عن طريق منحهم خصماً من الضريبة  تحفيز المكلفين اللذين يتعاملون بشفافية  -و 
وقبول سجالتهم المحاسبية المستندة إلى نظام فعال للرقابة الداخلية ولو خلت من 

  .بعض اإليصاالت أو الفواتير الرسمية

لتعامل بصدق لتشجيع المكلفين على اعلى الدخل  تخفيض معدالت الضرائب   -ز 
ولعلنا نخمن أن تخفيض المعدالت الضريبية إلى النصف يؤدي إلى زيادة   وشفافية

قام  ،الحصيلة الضريبية إذا التزم المكلفون بمسك سجالت محاسبية صحيحة
المحاسب القانوني بتدقيقها بروح من المسؤولية بانتظار قيام الدوائر الضريبية 
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مستنداً إلى معايير التدقيق الدولية والمعايير الخاصة  بتدقيق عينات منها تدقيقاً فعاالً
بالبحث عن الغش والتالعب في البيانات الضريبية المستندة إلى سجالت محاسبية 
عادلة بجوهرها وليس بشكلها، أما الخاسر الوحيد فهو من يعمل بسوق الفساد 

تر مزيفة تقدم ويتقاضون راتباً بهدف إعداد دفااإلداري من محاسبين يقضون وقتاً 
خالف الدفاتر التي تعبر عن الواقع ومراقبين يعولون على إلى الدوائر الضريبية ب

أما قيام المحاسب القانوني بعمله . تقاضي مبالغ من المكلفين بطريقة غير مشروعة
ويتقاضى أتعاب أكبر ترفع بروح من المسؤولية يؤدي إلى صرف وقت وجهد أكبر 

ه االجتماعي وسمعته األخالقية، وتخفف العبء عن من سوية خدماته ومن مركز
الدوائر الضريبية، وأخيراً وليس آخراً تنهي التراكم الضريبي وتفتح الباب أمام 

  .عالقة شفافة تقوم على الثقة واالحترام المتبادل بين الدوائر الضريبية والمكلفين

إن رفع أما معدالت الضريبة على رأس المال وخاصة العقارات المملوكة ف
على أساس القيمة التخمينية تؤدي إلى تخفيف الميل لحيازة العقارات معدالتها 

وتركها معطلة بدون إيجار أو بيع بانتظار ارتفاع األسعار، ويؤدي إلى التخلص 
من العقارات المخصصة للمضاربة وتخفيض سعرها للمساهمة في حل أزمة 

   .السكن

واعتبار سجالت المكلف هي ر الخسائر تنفيذ نصوص القانون فيما يتعلق بتدوي  -ح 
وهو ما نفتقده في الوقت الحاضر حيث يلجأ المراقب إلى  أساس التكليف الضريبي

رفض دفاتر المكلف نظراً لعدم اعتمادها على فواتير رسمية أو أنه يرفض أي نفقة 
ليس فيها مستند وكثيراً من النفقات التي يضطر المكلف إلى دفعها إلى أشخاص 

ن حقهم أخذها ولكنهم يأخذونها عنوة تحت طائلة عرقلة أمور المكلف أو ليس م
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وكثيراً ما تزيد المبالغ المدفوعة بشكل  .عدم السماح باستالم البضاعة إال إذا دفع
  .غير مشروع عن المبالغ المدفوعة مقابل إيصاالت رسمية

لتوزيع طعيمه بعناصر أكثر نظافة وشباباً، وعدم اإصالح الجهاز الضريبي وت  -ط 
المسبق لملفات المكلفين على المراقبين في التدقيق المكتبي، حيث يتقدم المكلف 

يمكنه التعرف  ،بالبيان الضريبي إلى جهة تتولى استقباله، ثم يرسل إلى مراقب ما
الفوري على موقفه الضريبي من خالل اتصاله بقاعدة البيانات التي تظهر تكليفه 

أو مبيعات سجلت عليه من خالل عالقاته بمكلفين  عن العام الماضي وأي مشتريات
حيث . أو من خالل سجالت القيمة المضافةآخرين تقدموا ببيانات تتعلق به، 

يفترض أن يتمكن هذا المراقب من إنهاء التدقيق والتكليف فوراً مما يقلل من أثر 
 ويسرع بتحصيل الضريبة ويقللالعالقات الشخصية ويخفف من التراكم الضريبي 

   .من فرص الفساد اإلداري

عرض موازنة الدولة بصورة أكثر شفافية تبين للمكلف الوجوه التي صرفت   -ي 
  .أمواله وأموال غيره من دافعي الضرائب على أساسها
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