
المالیة العامة والتشریع الضریبي 
  محاضرة

  

  الضریبة
ــا أهــم مصــادر اإليــرادات  حتتــل دراســة الضــريبة أمهيــة خاصــة يف نطــاق الدراســات املاليــة  ، لــيس بســبب أ

ا إدارة لتحقيق أغراض السياسة االقتصادية واالجتماعية  ،  هلـا أصـبحفالضريبةالعامة فحسب ، بل لكو

ســـتقرار االقتصـــادي  ، وعدالـــة توزيـــع الـــدخل القـــومي ، فهـــي يف الـــدول املتقدمـــة ، دور هـــام يف حتقيـــق اال

ا مـن بـني  ا ، كما أ ا من اآلثار السلبية يف فرتة التضخم والكساد ، اليت متر  تساهم يف محاية اقتصاديا

ــا الــدول الناميــة يف التغلــب علـى مشــاكلها االقتصــادية ، وحتقيــق أمل هــا يف الرفاهيــة األدوات الـيت تســتعني 

والتقـــدم ، فضـــبط االســـتهالك ، وتشــــجيع االســـتثمارات ، ومحايـــة املنتجـــات الوطنيــــة ، كـــل هـــذه األمــــور 

  ٠وغريها ، أدوار تلعبها الضريبة يف السياسات املالية للدول النامية 

  مفھوم الضریبة وخصائصھا
  

  - :مفهوم الضريبة - :أوالً 

ا مبلـغ مـن النقـود  طبيعيـني ( اصـاً سـواء كـانوا اشخمـن األفـراد جـرباً الدولـة صـل عليـهحتتعرف الضريبة  بأ

ـا العامـة وحتقيـق األهـداف النابعـة مـن مضـمون فلسـفتها  )أو معنويني دون مقابل وذلك لغـرض متويـل نفقا

  ٠السياسية 

  

  -:خصائص الضريبة    -:ثانياً 

  الضريبة  مبلغ من النقود  -١

كمقــدار معــني مــن احملاصــيل الزراعيــة ، أو علــى   والوســطى تــدفع عينــاً لعصــور القدميــة كانــت الضــريبة يف ا

شكل عمل يلتزم األفراد القيام  به خالل ساعات حمددة كصيانة الطـرق أو غريهـا ، وال خيفـي مـا للشـكل 

العيــين للضـــريبة مـــن عيـــوب ، إذ أن الضــريبة العينيـــة ، تتطلـــب تكـــاليف عاليــة جلبايتهـــا مقارنـــة  بتلـــك الـــيت 

الضـــريبة النقديـــة ، إضـــافة إىل أن الضــريبة العينيـــة تـــؤثر يف مبـــدأ العدالــة يف الضـــريبة ، حيـــث جيـــب تتطلبهــا 

علــى مكلــف أن يقــوم نفــس الكميــة مــن احملاصــيل ، دون اعتبــار الفــرق اجلــودة بــني حمصــول وأخــر ، ودون 

خصــية لكــل تقــدير لتكلفــة اإلنتــاج ، الــيت  ختتلــف مــن  مكلــف إىل األخــر ، دون  مراعاتــه الظــروف الش

  مكلف 

أال يف أحـوال حمـددة ، مـثالً أما يف العصر احلديث فـان الضـريبة أصـبحت مبلـغ مـن النقـود وال تـدفع عينـاً 

رغبــة يف تســهيل دفــع ء الضــريبة علــى جممــوع الرتكــة عينــاً واز اســتيفاجــنصــت الكثــري مــن التشــريعات علــى 

  ٠أنواع معينة من الضرائب 



  

  -:الضريبة تدفع جبراً -٢

، أي انه ال توجد مساومة بني الدولة واألفراد عند فـرض الضـريبة أو فرض الضريبة على املكلفني جرباً ت  

ـا ،  ا املنفردة تتوىل  وضع النظام القانوين  لكل ضريبة ، وتطبقه علـى كـل مكلـف  جبايتها فالدولة بإراد

، فــان الســلطة العامــة جتــربه علــى وإذا مت حتديــد مبلــغ الضــريبة املســتحق علــى املكلــف ، وامتنــع عــن دفعــه 

ذلك بأساليب التنفيذ اجلـربي كـاحلجز علـى ممتلكاتـه وبيعهـا واسـتيفاء ديـن الضـريبة مـن مثنهـا ، وهـذا يعـين 

أن عنصر اإلجبار الذي  تتميز به الضـريبة هـو إجبـار قـانوين ، وحـىت يكتسـب عنصـر اإلجبـار  مشـروعيته 

يـتم أال بقـانون ، ولـيس  أن فـرض الضـريبة وتعـديلها وإلغائهـا الالقانونية ، تنص الدسـاتري يف كافـة الـدول 

لها ، وأال كــان علــى قــانون ، وتلتــزم الدولــة مبراعــاة أحكــام هــذا القــانون ، عنــد فــرض الضــريبة وحتصــيبنــاءاً 

  ٠عملها غري مشروعاً 

  -:الضريبة ليس لها مقابل معين -٣

عليـه دافعهـا مــن الدولـة ، إذ أن األصـل فيهــا أن الضـريبة علـى عكـس الرســم لـيس هلـا مقابـل معــني حيصـل

تسدد منها تكـاليف اخلـدمات العامـة غـري القابلـة للتجزئـة كـاألمن والـدفاع ، الـيت ال يعـرف مـا يعـود  علـى  

وإمنــاكــل فــرد منهــا ، ولــذلك فــان مــا يفــرض مــن الضــريبة علــى املكلــف ال يراعــى فيــه مــا ينالــه مــن نفــع ، 

ســاس املقــدرة التكليفيــة وحــدها ، والدولــة هــي الــيت حتــدد املقــدرة التكليفيــة ، يتوقــف مقــدار الضــريبة علــى أ

اليت تفرض على أساسها الضريبة ، ومن مث فال توجد هنـاك عالقـة بـني مقـدار النفـع اخلـاص ، الـذي يعـود 

على الفرد ومقدار الضريبة املدفوعة ، وليس هناك من ضمان للمكلف من إسـاءة اسـتعمال املـال ، الـذي 

  ٠ منه ، أال ما يقدمه نظام الدولة املايل من ضمانات دستورية جيب

  -:الضريبة تدفع بصفة نهائية -٤

مويقصد بذلك انه عندما يتم دفع الضريبة من قبل املكلفني ،  ائيـة ، دون أن تلتـزم فأ ا بصـورة  يـدفعو

ــذا الشــكل فــان الضــريبة ختتلــف عــن القــرض العــام ، مــن حيــث أن الدولــة بــرد قيمتهــا هلــم فيمــا بعــد ، و

  ٠القرض مع فوائده ، عند استحقاقها إىل املقرض أصلالدولة تلتزم برد 

  

  -:الغرض األساسي للضريبة تغطية النفقات العامة -٥

أن الغرض  من فرض الضريبة  وجبايتهـا هـو ،  احلصـول علـى األمـوال الالزمـة ، لتغطيـة  النفقـات العامـة 

، إضافة إىل إمكانية استخدام الضريبة لتحقيق أهداف اقتصادية  واجتماعية عامـة ، أي انـه قـد تسـتخدم 

 حتقيــق أغــراض أخــرى غــري الدولــة الضــريبة إىل جانــب غرضــها الرئيســي ، وهــو متويــل النفقــات العامــة ، إىل

  ٠) اقتصادية واجتماعية ( مالية   

  

  



  -:تفرض الضريبة على األشخاص -٦

طبيعيـــني أم أشـــخاص معنـــويني ، مثـــل الشـــركات ، " يتحمـــل األشـــخاص الضـــريبة ســـواء كـــانوا أشخاصـــا

وضــــة علــــى مــــا تكــــون الضــــريبة املفروضــــة علــــى األشــــخاص  املعنــــويني اكــــرب مقارنــــة بالضــــريبة املفر " وغالبــــا

  ٠األشخاص الطبيعيني  ، وذلك لكرب الذمة املالية ، واملقدرة املالية لألشخاص املعنويني 

  

  القواعد التي تحكم فرض الضرائب 
يقصد بالقواعد العامة اليت حتكم فرض الضرائب ، تلك القواعد واألسس ، اليت يتعني على املشـرع املـايل 

ا عند فرض الضريبة  ، وميكـن ا موعـة  مـن القواعـد مبثابـة الدسـتور العـام الضـمين ، األخذ  عتبـار هـذه ا

ا وجيعلها مقبولـة ومستسـاغة  لـدى األفـراد  الذي ختضع له قاعدة قانون الضريبة ، حيث  خيفف من حد

ــا مـدعاة للقــول بظلــم الدولــة لألفـراد ، وتعســفها  يف اســتعمال حقهــا ، يف فــرض  ، بينمـا يعتــرب اإلخــالل 

  ٠العدالة ، واليقني ، واملالئمة ، واالقتصاد : يهم وهذه القواعد هي الضرائب عل

  - :قاعدة العدالة والمساواة      - :أوالً 

ومضمون هذه القاعدة ، هي أن يسـاهم كـل فـرد يف نفقـات الدولـة بالقـدر الـذي يتناسـب والـدخل الـذي 

كون الضريبة  عامـة ،  حبيـث تلحـق  حيصل عليه يف ظل محايتها ، وحتقيق هذه العدالة ،  يقوم على  أن ت

ا  كل األموال ، وكل  األفراد ، فـال  يعفـى مـن األمـوال مـال ، أو مـن األشـخاص شـخص خاضـع لسـياد

  ٠من دفع الضريبة 

  -:قاعدة اليقين     -:ثانياً 

ــذه القاعــدة ، هــو علــم املكلــف علمــا بالوقــت الــذي يــدفع فيــه الضــريبة ، وكيفيــة الــدفع" قاطعــا" ويقصــد 

ألي غمــوض أو " واملقــدار الــذي جيــب أن يدفعــه ، حبيــث تكــون الضــريبة  واضــحة  بصــورة ال تــدع جمــاال

    ٠حبيث يفهمها عامة الناس " أو اجتهادا" تعقيد ، وذلك بان تكون النصوص واضحة ألثري التباسا

  -:قاعدة المالئمة -:ثالثاً 

و يــتالئم وظــروف  املكلفــني  مــن ناحيــة  وتقضــي هــذه  القاعــدة بوجــوب تنظــيم أحكــام  الضــريبة علــى حنــ

وقـــت حتصـــيل الضـــريبة ، وطريقـــة جبايتهـــا يف املواعيـــد الـــيت تالئـــم املكلفـــني ، وبـــاإلجراءات الـــيت تتفـــق مـــع 

لوقوعهـــا علـــيهم ، فيطالـــب  املكلـــف بـــدفع الضـــريبة يف الوقـــت الـــذي " طبيعـــة نشـــاطهم ، وذلـــك  ختفيفـــا

جتــيب الضــريبة علــى       األربــاح التجاريــة " ضــع هلــا ، فمــثاليكــون قــد حقــق فيــه الثــروة ، أو الــدخل اخلا

  ٠والصناعية بعد حتقيق الربح املستحق عليه الضريبة 

  - :قاعدة االقتصاد     -:رابعاً 

وتعين  هذه القاعدة ، أن يتم تنظيم أحكام الضريبة حبيـث تكـون نفقـات حتصـيل الضـريبة اقـل مـا ميكـن ، 

، " اجل جبايتها ، حبيث جتعل القدر املتبقي  من الضـريبة للخزانـة العامـة زهيـدافال تتبدد  مبالغ كبرية من 



الضـــرائب ، هـــي تلـــك الـــيت تتميـــز باخنفـــاض كلفـــة حتصـــيلها أفضـــلوعليـــة فـــان قاعـــدة االقتصـــاد تعـــين أن 

  ٠وارتفاع حصيلتها  

  
  التمیز بین الضریبة والرسم

  -:والرسم يف النقاط آالتية ميكن أن نلخص اوجه التشابه واالختالف بني  الضريبة

  

  -:أوجه التشابه بين الضريبة والرسم   - :أوالً 

  من الضريبة والرسم عبارة عن مبلغ من املال أن كالً -١

  ٠من الضريبة والرسم يدفع إىل الدولة أن كالً -٢

  من الضريبة والرسم يهدف إىل حتقيق منافع عامة أن كالً -٣

  ٠بوضع طابع مايل أو لقاء وصل رمسي ل منهما مثالً كقد تتشابه طرق جباية  -٤

  

  -:االختالف بين الضريبة والرسم    أوجه   -:ثانياً 

ـا ، يف حـني أن الرسـم  فـرض الرسـم  يسـتند إىل -١ الضريبة تفرض بقانون ينظم كافة األحكام املتعلقة 

  ٠قانون 

بط بـإرادة املكلـف ورغبتـه يف االنتفـاع مـن املنفعـة الضـريبة إجباريـة ، بينمـا الرسـم اختيـاري ، إذ انـه مـرت-٢

  ٠املقرر عنها بالرسم 

الضـــريبة تفـــرض بقصـــد حتقيـــق أهـــداف ماليـــة واقتصـــادية واجتماعيـــة وسياســـية ، بينمـــا الرســـم يفـــرض -٣

  ٠دف حتقيق أيراد مايل للدولة 

ها ، أما الرسـم فانـه يـدفع الضريبة تفرض على الفرد بدون مقابل أو نفع خاص يعود عليه مبناسبة أدائ-٤

  ٠مقابل احلصول على خدمة أو نفع خاص من جانب إحدى اإلدارات أو املرافق العامة 

  

  

  

  

  

  

  

  


