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 على الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت لمعالجة مقترحات
 (إختبارية دراسة)2016 لسنة 67 رقم المضافة القيمة

 

          الجندي علي العزيز عبد يوسف تامر. د        الشباسى مدمح محمد سامي محي. د
  مدرس بقسم المحاسبة ال                            مدرس بقسم المحاسبةال         

 جامعة حلوان – كلية التجارة وإدارة األعمال             كلية التجارة وإدارة األعمال       

 المجمعةجامعة  – كلية إدارة األعمالومعار حالياً ب                   نجامعة حلوا               

                     بالمملكة العربية السعودية                                                                  

 :الملخص
 الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت دراسةتحديد و  فى البحث هذامن  هدفيتمثل ال    
 لهذه إختبارية دراسة ، مع إجراءالمشكالت هذه لمعالجة المقترحات أهم وتقديم المضافة القيمة على

، المضافة القيمة علي للضريبة التاريخي التطور، ولتحقيق هذا الهدف تم تناول والمقترحات المشكالت
، وكذلك تحديد المضافة القيمة على يبةالضر  قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت كما تم تحديد

إلختبار فروض  إختبارية. كما تم إجراء دراسة الضريبي التحاسب مشكالت لمعالجة مقترحاتعدد من ال
 الدراسة.

تمثيل عينة  وقد تمثل مجتمع الدراسة فى مأمورى الضرائب والمحاسبين القانونيين واألكاديميون، وتم     
 وهما: ية وذلك بسبب تقسيم المجتمع محل الدراسة إلي ثالثة طبقاتعينة طبق من خاللالدراسة 

 ستقصاءإ ستمارةإ 127 بتوزيع الباحثان قام وقد ،(األكاديميون  ين،يالقانون نيالمحاسب الضرائب، مأموري )
 للتحليل قابلة صحيحة ستقصاءإ ستمارةإ 102 جمعوتم  الدراسة لمجتمع الممثلين األشخاص علي

 .تقريبا   %80.3 بنسبة أي توزيعه تم ما موعمج من اإلحصائي
 " بأنه القائل األول الفرض صحةالتحقق من إلى  اإلختباريةوتوصال الباحثان من خالل الدراسة      
واألكاديميون  القانونيين، والمحاسبين ،الضرائب مأموري  بين إحصائية داللة ذات معنوية فروق  توجد
 صحة كذلك التحقق من ،"المضافة القيمة على الضريبة انون ق في الضريبي التحاسب مشكالت بشأن

 نيالمحاسبو  ،الضرائب مأموري  بين إحصائية داللة ذات معنوية فروق  توجدبأنه " القائل الثاني الفرض
 على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة بشأن مقترحات واألكاديميون  ،نيالقانوني
 . المضافة" القيمة

 :الرئيسية ماتالكل
 مقترحات- الضريبي التحاسب مشكالت - المبيعات علي الضريبة - المضافة القيمة علي الضريبة
 .للمعالجة
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 / اإلطار المنهجى للبحث:1
 :المقدمة 1/1

 له نتقاداتاإل العديد من هيوجتم تو  إال مصر في إصداره تم ضرائب قانون  يوجد ال األمر واقع في    
 لعبء األصلي المتحمل العادي المواطن حتي أو المكلفين أو المسجلين أو لينو لمما جانب من سواء

 هي جميعها الضرائب قوانين أن ا  دائم تري  التي للفرد البشرية النفس طبيعة إلي ذلك يرجع وقد الضريبة
 غير أوقات في القانون  عرض طريقة إلى يرجع قد أو المجتمع على مباشر عائد لها وليس جباية قوانين

 .ذاته القانون  بنود في قصور إلى يرجع قد أو لتطبيقه مالئمة
 بعد وذلك مصر في الضريبي صالحلإل الثالث الضلع المضافة القيمة علي الضريبة قانون  يعدو     

 رقم المبنية العقارات على الضريبة وقانون  ،2005 لسنة 95 رقم الدخل على قانون الضريبة صدور
عدة إنتقادات، والتى  صدوره جه قانون الضريبة على القيمة المضافة عندوقد وا ،2008 لسنة 19٦

 نخفاضنتيجة إ والخدمات السلع سعارأ رتفاعإو  السوق، في ستقراراإل عدم حالة إلي يمكن إرجاعها
، والعوامل األسباب من وغيرها الدخول وثبات الدعم، وتخفيض ،هالجني وتعويم تاالدوالر  من المعروض

 سعي لذا ،201٦ لسنة ٦7 رقم المضافة القيمةالضريبة على  قانون  إقرار وتطبيق تم ذلك ورغم
 أهم وتحديد المضافة القيمة علي للضريبة التاريخي التطور دراسة محاولة الدراسة هذه إطار في الباحثان

 من مجموعة تقديممع  المضافة، القيمة على الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت
 . مشكالتهذه ال لمعالجة رحاتالمقت

 :السابقة الدراسات 1/2
 والمرتبطااة بالموضااوع يتناااول الباحثااان فااى هااذا القساام ماان البحااث عرضااا  لعاادد ماان الدراسااات السااابقة     

 والتى يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، وذلك على النحو التالى:
لمضاااافة قبااال إصااادار تناولااال الضاااريبة علاااى القيماااة االمجموعاااة األولاااى: دراساااات  1/1/2

 ، ومن هذه الدراسات:القانون 
 :(30-2، ص ص 2014محي،دراسة ): 1/1/1/2

 للتحول تطويره ومتطلبات المبيعات علي العامة الضريبة نظام تقييمإلي  الدراسة ههذ هدفل     
ه نتج عن أنإلى العديد من النتائج أهمها  الدراسة لتوصلو ، المضافة القيمة علي الضريبة إلي نتقالواإل

 التسجيل، حدود وتعدد تدني أهمها تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات العديد من المشاكل من
 الرأسمالية والمعدات السلعو  المبيعات، علي العامة الضريبة قانون  في الضريبي الخصم تعميم عدمو 

 عدمو  الضريبية، األسعار تفئا تعددو  للغير، التشغيل خدماتو  اإلنتاج، بغرض الخارج من المستوردة
 .المشكالت من وغيرها الضريبي التهرب، و الدولة داخل والخدمات السلع تحرك علي حدود أو قيود وجود

 األدني الحد رفعأهمها في:  لمثللمقترحات لمعالجة هذه المشكالت توكذلك قدمل الدراسة مجموعة من ا
 تستخدم التي الرأسمالية السلع إعفاء وضرورة ة،جني مليون  نصف إلي المكلفين لجميع وتوحيده للتسجيل

 علي زيادتها مع عامة بصفة الضريبة فئات عدد تخفيضو  المبيعات، علي الضريبة من نتاجاإل في
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 الممولين ومنح به، الطوعي لتزامواإل للضريبة الذاتي التقدير شجيعتو  والترفيهية، الكمالية والخدمات السلع
 .المقترحات من وغيرها لمسددة،ا الضريبة ستردادإ في الحق

 :(30-13، ص ص 201٦سعيد،) : دراسة2/1/1/2

اإلجراءات التنفيذية والتنظيمية المقترحة لإلنتقال إلي الضريبة علي إلى دراسة دراسة ال ههذ هدفل     
ال يوجد تشاور مع كل أنه  العديد من النتائج أهمهاإلى  الدراسة لوتوصلالقيمة المضافة في مصر، 

لقطاعات المعنية بهذه الضريبة وذلك لمناقشة كافة األمور التي تتصل بتطبيق هذه الضريبة وتوعية ا
، كذلك عدم وجود السداد التي سيتم تطبيقها وغيرهاالمسجلين وشكل اإلقرار الضريبي وإجراءات عملية 

ر اإلعالم علي نوعية مناسب بشآن اإلنتقال إلي ضريبة القيمة المضافة الكاملة وفوائدها، ويقتصإعالم 
ذه المعلومات إلي جميع الخاضعين للضريبة فقط، وبالتالي يجب توسيع هذا اإلعالم إلي تقديم ه

شرح وافي للممولين والمكلفين الخاضعين للضريبة عن مسئولياتهم وإلتزاماتهم ، وعدم وجود المواطنين
تطوير كافي اإلضافة إلى عدم وجود ، بظل الضريبة علي القيمة المضافة وكيفية التحاسب الضريبي في

رغم أنه يعد أمرا  مهما  وحيويا  إلنشاء إدارة قادرة علي تطبيق  ةمن الناحية التكنولوجي لإلدارة الضريبية
 ضريبة القيمة المضافة بصورة فعالة.

 :(18-2، ص ص 201٦ياسر،دراسة ): 3/1/1/2

يبة القيمة المضافة ومدي مالئمته للمجتمع إلي عرض وتقييم مشروع قانون ضر  الدراسة ههذ هدفل     
ُيعد قانون الضريبة علي القيمة المضافة أن  إلى العديد من النتائج أهمها الدراسة لوتوصلالضريبي، 

لسنة  11عالجا  نهائيا  للمشكالت التي نشأت عن تطبيق الضريبة العامة علي المبيعات وتعديالته رقم 
اإلدارة في تطبيق القانون وذلك حفاظا  علي التوازن بين المجتمع مراعاة مبدأ سلطان ، وكذلك 1991

م اإلقرارات الضريبية كل كون مواعيد تقديتيجب أن ، كما أنه الضريبي والنظام العام والعدالة الضريبية
يجب أن يراعي الترابط والتناسق بين القوانين ، كذلك ة بدال  من كل شهر تخفيفا  علي المسجلينربع سن

يجب أن يراعي عند إصدار ، باإلضافة إلى أنه مة لحركة اإلقتصاد في مصر والقوانين الضريبيةالمنظ
 قانون الضريبة علي القيمة المضافة توافقه مع معايير المحاسبة المصرية وخاصة  فيما يتعلق باإليراد. 

 
 إصااادار بعااادتناولااال الضاااريبة علاااى القيماااة المضاااافة المجموعاااة الثانياااة: دراساااات  2/1/2

 ، ومن هذه الدراسات:القانون 
 :(13-2، ص ص 201٦إبراهيم،دراسة ): 1/2/1/2

، المضافة القيمة علي للضريبة المالية الخدمات خضوع مديإلي دراسة  الدراسة ههذ هدفل     
أن ضريبة القيمة المضافة قد تكون قابلة للتطبيق علي  إلى العديد من النتائج أهمها الدراسة لوتوصل

أنه ال ، كذلك ثالثوم الصريحة، سواء كانل هذه الرسوم لمعامالت رئيسية أو خدمات لطرف جميع الرس
ك لصعوبة يوجد ضريبة علي هامش الفوائد سواء كانل بين الشركات وبعضها أو بين أفراد طبيعية، وذل

يمين يجب أن الخدمات المالية الدولية والتي يتم تقديمها إلي غير المق، كما أن تحديد القاعدة الضريبية
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ستثمار في األوراق المالية القابلة يجب أن يكون اإل، كذلك تكون خاضعة للضريبة بمعدل صفر%
يجب أن تخضع تجارة الذهب ، باإلضافة إلى أنه ريبة علي القيمة المضافةللتداول غير خاضعة للض

لصهر والتعدين، ويتم والمعادن الثمينة األخري للضريبة علي القيمة المضافة بمعدل صفر% في مرحلة ا
 عفاؤها من الضريبة في مراحل الحقة. إ 

 :(& PP Others, 2017, TOM. 2-16) : دراسة2/2/1/2

إلي دراسة إعادة توزيع الدخل عن طريق ضريبة القيمة المضافة والتحويالت  الدراسة ههذ هدفل     
هي دراسة مشتركة بين كل من النقدية: وتمل هذه الدراسة علي أربعة دول منخفضة ومتوسطة الدخل، و 

إلى العديد من النتائج  الدراسة لوتوصللتزام والعدالة والبنك الدولي معهد الدراسات المالية ومعهد اإل
إن المعدالت المنخفضة إلعفاءات ضريبة القيمة المضافة هي السمة المشتركة ألنظمة الضريبة  أهمها

يتم استخدام أساليب التحفيز الدقيق لتقدير ، كما أنه لفي الدول المنخفضة ومتوسطة الدخغير المباشرة 
تأثير معدالت ضريبة القيمة المضافة علي أربعة دول من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع 

نجد أنه على ، كذلك ستهالكعتبار تأثيرها على اإليرادات والفقر وعدم المساواة وتوزيع اإلاألخذ في اإل
بة القيمة المضافة التفضيلية تقلل من الفقر فإنها ال تستهدف بشكل جيد الرغم من أن معدالت ضري

ستهداف خطط التحويالت النقدية الحالية بشكل أفضل ولكنها لن توفر إاألسر الفقيرة بشكل عام ويتم 
وسيلة مناسبة للتعويض عن قاعدة أوسع للضريبة على القيمة المضافة في ضوء القضايا المتعلقة 

ستخدام اإليرادات الناتجة عن توسيع قاعدة ضريبة إيتم ، باإلضافة إلى أنه ستهدافيات اإلبالتغطية وآل
 القيمة المضافة لتمويل الدخل األساسي الشامل في كل دولة.

 

 :(139-107، ص ص 2017محي،دراسة ) :3/2/1/2

عة من إلي دراسة مشكالت الضريبة علي القيمة المضافة وتقديم مجمو  الدراسة ههذ هدفل     
إلى  الدراسة لوتوصل، 201٦ لسنة ٦7المقترحات لمعالجة هذه المشكالت وفقا  للقانون المصري رقم 

أن هناك نوعين من المشكالت التي تواجه الضريبة علي القيمة المضافة وهما:  العديد من النتائج أهمها
بيق الضريبة علي القيمة مشكالت متعلقة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة، ومشكالت متعلقة بتط

 حدود أو قيود وجود عدمتتمثل أهم مشكالت تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة في ، كذلك المضافة
 رتفاعإ مشكلةو  الفاتورة، قيمة علي الضريبة حتسابإ مشكلةو  الدولة، داخل والخدمات السلع تحرك علي

 خالل من تتم التي المعامالت ومشكلة يبة،الضر  رد عملية مشكلةو  الضريبي، التهرب مشكلةو  األسعار،
تتمثل أهم مشكالت قانون الضريبة علي القيمة المضافة في ، كما السحابية والحوسبة لكترونيةاإل التجارة
كما قدمل الدراسة ، بالقانون  المتعلقة المشكالت من وغيرها القانون  مواد بعض في قصوروجود 

طبيق الضريبة علي القيمة المضافة وتتمثل أهمها في مجموعة من المقترحات لمعالجة مشكالت ت
 من وغيرها والرصد للمتابعة نظاما   وجود وضرورة السلع وتداول بيع مراحل علي الرقابة حكامإ ضرورة

 .المقترحات

 لدراسات السابقة:تقييم عام ل
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 :من خالل عرض الدراسات السابقة توصل الباحثان إلى ما يلي
 أن دراساة (TOM & Others, 2017)  قاد ال تام تطبيقهاا فاي بيئاة مختلفاة عان البيئاة المصارية، وبالتاالي

قتصاادية والقانونياة والسياساية والثقافيااة خاتالف العواماال اإلإالبيئاة المصاارية، وذلاك بسابب  تاتالئم نتائجهاا ماع
 سابحاتعلاي البعاد اإلقتصاادي فقاط ولايس بعاد ال ركازت قادهاذه الدراساات  بعاضوغيرها، باإلضافة إلاي أن 

 .الضريبى حاسبتالبعد على التركيز أكثر سوف يتم  الحالية وفى الدراسة، الضريبى

  علااي الضااريبة علااي المبيعااات ومتطلبااات التحااول إلااي الضااريبة علااي القيمااة  (2014، محااي)ركاازت دراسااة
، وبالتااالي البحااث 201٦لساانة  ٦7المضااافة ولكنهااا لاام تتعاارض لقااانون الضااريبة علااي القيمااة المضااافة رقاام 

 باه المتعلقاة الضاريبي التحاساب مشاكالت أهام ساتعراضإو  القاانون  هذا وتقييم وعرضلحالي سيحاول دراسة ا
 . المشكالت هذه لمعالجة المقترحات وأهم

 ( 201٦،إبااراهيمأن دراسااة)  ركاازت فقااط علااي  حيااثتناولاال نوعيااة واحاادة ماان مشااكالت التحاسااب الضااريبي
مشاكالت  عادد أكبار مان، لذا سايحاول البحاث الحاالي دراساة ةالمضاف القيمة علي للضريبة المالية الخدمات

التحاساااب الضاااريبي فاااي ظااال قاااانون الضاااريبة علاااي القيماااة المضاااافة وتقاااديم أهااام المقترحاااات لمعالجاااة هاااذه 
 المشكالت.

  عرض أو تقيايم لقاانون  (201٦( ودراسة )ياسر، 201٦( و دراسة )سعيد، 2014دراسة )محى، لم تتناول
 القاااانون، إصاادار قبااال تماال الدراسااات هاااذه كاال ألن 201٦ لسااانة ٦7ة المضااافة رقاام الضااريبة علااي القيمااا

 هااذا وتقيايم وعاارض دراساةب الدراساة الحاليااة سااتقوم لاذا القااانون، لمشاروع وتقياايم عارض فقااط تناولال وبالتاالي
 . تالمشكال هذه لمعالجة المقترحات وأهم به المتعلقة الضريبي التحاسب مشكالت أهم ستعراضإو  القانون 

 قاانون التناولل مشكالت الضريبة علاي القيماة المضاافة فاي ظال  (2017، محي)دراسة  على الرغم من أن
ولاام تقاام بااالتطبيق العملااى  المشااكالت لهااذه نظريااة دراسااة بااإجراء فقااط كتفاالإ إال أنهااا ،201٦ لساانة ٦7رقاام 

علاي القيماة المضاافة فاي  مشاكالت الضاريبةلبجاناب إساتعراض اإلطاار النظارى  الحالياة الدراساة فإنولذلك 
المشاااكالت ساااوف تقاااوم كاااذلك بالجاناااب  هاااذه لمعالجاااة مقترحاااات وتقاااديم 201٦ لسااانة ٦7ظااال قاااانون رقااام 

 التاي الدراساة فئاات من مجموعة علي والمقترحات المشكالت لهذه إختبارية دراسة التطبيقى من خالل إجراء
 .ديميون واألكا ن،يو القانون نيوالمحاسب ضرائب،ال مأموري  في تتمثل

 :مشكلة البحث 1/3
 رقم المضافة القيمة علي الضريبة قانون  تواجه التي الضريبي التحاسب مشكالت من العديد هناك      

 األمر واقع في ولكنا له مقترحات تقديم ومحاولة المشكالت هذه أهم الباحثان تناول لذا 201٦ لسنة ٦7
 وحصرها، تحديدها لصعوبة نظرا   اليسير باألمر ليس القانون  لهذا الضريبي التحاسب مشكالت تحديد

  .معوقات أو مشكالت أخرون  يعتبره القد  مشكالت الباحثان يعتبره ما أن ذلك إلي وباإلضافة
 القيمة علي الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت تحديد في البحث مشكلة تكمن لذا     

 .المشكالت هذه ةمعالج وكيفية ،201٦ لسنة ٦7 رقم المضافة
 :ويمكن إعادة صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤل التالى
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 لسنة ٦7 رقم المضافة القيمة علي الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالتماهي      
في  -والتى سوف يتم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة  – هم المقترحات المقدمةاُتس هل، و ؟201٦

  .؟لمشكالتمعالجة هذه ا

 :البحث أهمية 1/4
 المجتمع همت التى الموضوعات من عدأن الضريبة على القيمة المضافة تُ  إلى البحث أهمية ترجع    

 هذا تناولل التي  –فى حدود علم الباحثان  – بحاثاأل لقلة نظرا   البحث أهمية وتزداد. الضريبي
 الفكر جانب في الثغرة هذه لسد محاولةاسة هذه الدر  عدتُ  لذا نتقاديإ محاسبي منظور من الموضوع
 . المحاسبي

 :البحث فاهدأ  1/5
 على الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت دراسةتحديد و  إلى البحث هذا يهدف    

 دراسة ، مع إجراءالمشكالت هذه لمعالجة المقترحات أهم وتقديم ،201٦لسنة  ٦7رقم  المضافة القيمة
 .والمقترحات المشكالت لهذه إختبارية

 :البحث فروض 1/6
 ن التاليين:الفرضي لتحقيق أهداف البحث فإنه سيتم إختبار

 واألكاديميون  ن،يالقانوني نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد -
 .المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت بشأن

 واألكاديميون  ،نيالقانوني نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد -
  .المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة بشأن مقترحات

 :البحث وأسلوب منهج 1/7
 وما األجنبية، أو العربية واءس والدوريات بالكتب ورد ما تحليل على الدراسة هذه فى انالباحث يعتمد     

 النقاط إلستنباط للمعرفة أخرى  مصادر وأية بالمهنة المتعلقة واإلصدارات والتشريعات بالقوانين ورد
 لجمع إستقصاء قائمة تصميم خالل من إختباريةمع إجراء دراسة . البحث بموضوع المرتبطة والمعايير
 .هفروض وإختبار البحث إلتمام الالزمة البيانات

 :البحث تقسيم 1/8
 :لىإ هتم تقسيم وإختبار فروضه البحث لتحقيق أهداف

 .اإلطار المنهجى للبحث -1

 .المضافة القيمة علي للضريبة التاريخي التطور -2

 . المضافة القيمة على الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت -3

 . الضريبي التحاسب مشكالت لمعالجة مقترحات -4

 .اإلختبارية الدراسة -5

 النتائج والتوصيات والمقترحات البحثية. -٦
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 :المضافة القيمة على للضريبة التاريخي التطور/ 2
 وبين لمنتجاتها النهائية القيمة بين الفرق  في قتصاديةاإل الوحدة مستوي  علي المضافة القيمة تتمثل    
 إضافته تم ما علي الضريبة وتفرض أخري، أطراف من ه المشترا و  نتاجاإل في المستخدمة العناصر قيمة

 هي المضافة القيمة وتصبح الخدمات، تأدية عند أو السلعي والتداول نتاجاإل مراحل من مرحلة كل فى
 الوسيطة المنتجات حساب تكرار لعدم الضريبي زدواجاإل تجنباألمر الذى يساعد على  الضريبة وعاء

 مما النهائي، للمستهلك وصولها حتي هامنشأ من بدءا   للسلع المصاحبة نتاجيةاإل العمليات مسار وتحديد
 األصل أن ذلك ويعني. مراحل من يسبقها بما مستنديا   مرحلة كل رتباطإل الضريبي التهرب ثغرات يسد
. ستثناءواإل الفرع هو عفاءواإل والخدمات السلع كافة خضوع هو المضافة القيمة ضريبة فرض في

(Iris, 2013, PP. 366-367)  
 1917 عام فرنسا في كانل المضافة القيمة علي الضريبة فكرة ظهور في اولةمح أول ولعل     

 وبعد الجملة، وليس التجزئة تجارة علي فرضل ألنها المدفوعات ضريبة باسم األمر بادئ في وسميل
 العالم يد علي الدارج بالمعني المضافة القيمة علي الضريبة ظهرت الفترة هذه من ما  عا ثالثين حوالي
 ضريبة من والحديثة المعدلة النسخة المضافة القيمة ضريبة تشكلو  ،1954 عام لوريه موريس يالفرنس

 غالبية فإن المبيعات ضريبة مشكالت من للعديد وتالفيها التطبيق من العديدة مزاياها ظل وفي المبيعات
 منها الدولي بنكوال النقد صندوق  في أعضاء دولة 184 وهناك وتطبيقها، بها لألخذ نتقللإ العالم دول

 علي الرئيسية المباشرة غير الضريبة عتبارهاإب المضافة القيمة ضريبة وتحقق تطبقها دولة 13٦
 العالم دول في المحصلة الضريبية يراداتاإل جملة من كمتوسط %25 نحو والخدمات المبيعات
 (5-4 ص ص ،201٦ ،)ياسر. المختلفة

 اإلنتاج مو رس فرض حيث تم العشرين القرن  بداية منذ عاتالمبي على الضرائب رفلعُ  فقد مصروفى     
 مختلف في محليا   المنتجة السلع بعض على اإلنتاج رسوم فرض توالي ثم 1921 عام الكحوليات على

 المماثلة السلع على ستهالكاإل رسوم فرضل كما المستهلك، إلي المنتج من طريقها في وهي المراحل
 واإلتاوات األسعار فروق  مثل مختلفة مسميات تحل 19٦3 عام ومالرس بعض فرضل كما المستوردة،

 على ضريبة فرضل 1973 عام وفي اإلنتاج لرسوم مشابهة وهي محليا   المنتجة التلفزيون  أجهزة على
 .األسعار فروق  أو اإلنتاج لرسوم أصال   خاضعة كانل التي السلع بعض

 الضرائب هذه تجميع تم فقد التشريع مستوي  إلي ترقي ال كانل والتي المختلفة القرارات لتعدد ونظرا      
 عام حتى القانون  هذا ستمرإ وقد ستهالك،اإل علي الضريبة بفرض 1981 لسنة 133 رقم قانون  في

 رقم القانون  ، ثم صدرسلعة 124 حوالي إلي زادت سلعة 54 نحو تطبيقه بداية في شمل حيث 1991
 العامة بالضريبة المتعلقةو  2002 لعام 11 رقم القانون  أحكام لبعض تفسيرات وكذلك 1991 لسنة 11

 مازال أنه إال المذكورة الفترة خالل التشريعية التعديالت من العديد إدخال وبالرغم من المبيعات، علي
 رقم القانون  صدور بعد والثالثة الثانية المرحلتين تطبيق يعد خاصة التطبيق مشكالت من العديد هناك

 .(4 ص ذكره، سبق مرجع ،2014 محي،. )المرحلتين بهاتين خاصال 2001 لسنة 17
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 ونشر 201٦ لسنة ٦7 رقم المضافة القيمة على الضريبة قانون  صدر 201٦ عام سبتمبر وفي    
 لتاريخ التالي اليوم من ا  اعتبار  به ويعمل 201٦ سبتمبر 7 في( ج) مكرر 35 بالعدد الرسمية بالجريدة

 . الرسمية بالجريدة نشره
 عجز تخفيض ينتج عن ذلك من ماو  الضريبية اإليرادات زيادة في المضافة القيمة ضريبة سهموتُ     

 شفافية أكثر الضريبية اإلدارة وجعل اإلستثمارات، وزيادة العام، الدين وتقليل للدولة، العامة الموازنة
 .  المصري  قتصاداإل أداء وتحسين وعدالة،
 المشكالت من العديد هناك المضافة القيمة على الضريبة تقدمها التي المزايا هذه كل ورغم          

 .من البحث التالية النقطة في توضيحه يتمماس وهذا المضافة القيمة على بالضريبة المتعلقة
 : المضافة القيمة على الضريبة قانون  ظل في الضريبي التحاسب مشكالت /3

 لسنة ٦7 رقم المضافة القيمة على الضريبة قانون العملى ل تطبيقنتيجة ال توجد العديد من المشاكل     
 :فى المشكالت هذه أهم وتتمثل، 201٦

 ليس ما كل: بأنها الخدمة فيعر ت ،"التعاريف" األول بالباب من القانون  (1) رقم المادة في ورد (1
يث كان ح ،يتصف بالعمومية التعريف هذا أن الباحثان ويري ، ا  مستورد أو ا  يمحل كان سواء سلعة،

 .بعيدا  عن ربط الخدمة بأى شيئ غير السلعة لخدمةواضح لطبيعة ا يجب وضع تعريف

 وفقا   مصر في مقيما   يعد الذي عتبارى اإل أو الطبيعى الشخص: بأنه المقيم فيعر تم ت وكذلك    
 يف بالمقيم المتعلقة الشروط ذكر يجب كان أنه الباحثان ويري ، الدخل على الضريبة ألحكام قانون 

 أن أو القانون  صلب في التوضيح يتم أن فمن األفضل أخر، لقانون  اإحالته منبدال   القانون  صلب
 .  أخر لقانون  وليس لنفس القانون  التنفيذية لالئحة حالةاإل يتم

بالفصل األول "فرض الضريبة وإستحقاقها" بالباب الثانى "الضريبة والواردة ( 3) رقم المادة أوضحل (2
 العام خالل %13 والخدمات السلع على للضريبة العام السعر بأن القانون  منضافة" على القيمة الم

 الضريبة سعر وبالنظر إلى ،2017/2018 المالى لعامإعتبارا  من ا %14و ،201٦/2017 المالى
 وتعديالته 1991 لسنة( 11) رقم المبيعات على العامة الضريبة قانون  من( 3) رقم بالمادة المحدد

 فى القانون الحالى زيادةال هذه يرى الباحثان أنف %10 الضريبة سعر يكون  أن على نصل التيو 
 طوعي بشكل المسجلين عدد زيادة في للمساعدة الضريبة سعر تخفيض يفضل وكان مبررة غير

 .األسعار رتفاعإ نتيجة المواطنين على العبء وتقليل الضريبي، التهرب وتقليل

بشأن  من قانون الضريبة على القيمة المضافة( 3) بنفس المادة رقم يتفق الباحثان فيما وردو       
 أنه كان من األفضلكما  جتماعية،اإل العدالة برامج على لإلنفاق الضريبة من %1نسبةتخصيص 

 . جتماعيةاإل العدالة برامج تحقيق في أفضل بشكل للمساهمة النسبة هذه رفع
 من خدمة أوتأدية سلعة إنتاج في المستخدمة والمعدات تاآلال ستثناءإ كذلك ورد بنفس المادة      

 أنه الباحثان يري ، و الركوب وسيارات األتوبيسات عدا وذلك %5 نسبة عليها وفرض الضريبة سعر
 ألن %5 بنسبةعليها  ضريبة فرض من بدال   كامل بشكل الضريبة من ستثنائهاإ األفضل من كان
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 السبب ولكنها مباشر بشكل للربح محققة ليسل أي البيع وأ المتاجرة بغرض مشتراه  ليسل السلع هذه
 .سماليةأر  ومعدات سلع تمثل أي المنتج، نشأة في الرئيسي

 السلع على( صفر) الضريبة سعر يكون  بأن القانون  من( 3) رقم المادة أضافل كما      
 الباحثان ويتفق يذية،التنف الالئحة تحددها التي واألوضاع للشروط طبقا تصديرها يتم التي والخدمات

 . للتصدير ا  تشجيع تصديرها، يتم التي والخدمات السلع على( صفر) الضريبة سعر تحديد مع
 من المستحق حدود في يكون  الخصم بأن القانون  من( 22) رقم المادةالفقرة الثانية من  أشارت  (3

 ويري  بالكامل، الخصم يتم حتى التالية الضريبية الفترات إلى خصمه يتم لم ما ويرحل الضريبة،
 كامل خصم بعدم المسجل أو المكلف تطالب الضريبية اإلدارة ستجعل المادة هذه أن الباحثان
 مع يتعارض وكذلك الضريبة خصم قواعد مع يتعارض وذلك المدخالت، على المسددة الضريبة

 من يخصم أن الضريبة حساب عند للمسجل أن أوضحل التي المادة نفس من األولي الفقرة
 ضريبة من حسابه أو سداده سبق ما والخدمات السلع من مبيعاته قيمة على المستحقة الضريبة

 .مدخالته على الضريبة هذه من تحميله سبق وما مبيعاته من المردودات على

 حد يبلغ لم من كل تسجيل ا  تلقائي لغىيُ  بأنه القانون  من اإلصدار مواد من( 5رقم ) المادة أوضحل (4
 ستمرارإ به العمل تاريخ من ا  يوم ستين خالل يطلب لم ما القانون  هذا في عليه نصوصالم التسجيل
 ثالثين خالل اإللغاء قبل ضريبية فترة آخر عن ضريبى إقرار تقديم تسجيله لغىأُ  من وعلى تسجيله،

 خدمات،وال والخامات التام اإلنتاج من المدة آخر رصيد به ا  مبين القانون  بهذا العمل تاريخ من يوما  
 وخدمات سلع من حوزته في ما وعلى عليه المستحقة المبيعات على العامة الضريبة بأداء ويلتزم

 الضريبة، من ا  متهرب عتبرأُ  وإال القانون، بهذا العمل تاريخ من أشهر ستة خالل للضريبة خاضعة
 تسجيله، إلغاء يخلتار  تالية سنوات خمس لمدة والمستندات والسجالت بالدفاتر يحتفظ بأن يلتزم كما

 . عليها طالعاإل من المصلحة موظفى تمكين وعليه

 بشكل التسجيل حد يبلغوا لم الذين المسجلين لغاءإب ستقوم المصلحة طالما أنه الباحثان ويري      
 يفضل وبالتالي التسجيل حد يبلغوا لم الذين المسجلين بحصر ستقوم أنها ا  ضمني يعني فهذا تلقائي

 لغاءإ رادأ وإذا للرد، مهلة عطاءإ و  عدمه، من التسجيل في ستمراراإل في رغباتهم بمدي أوال   إخطارهم
 في ورد كما العكس وليس التسجيل األصل يكون  وبالتالي التسجيل، لغاءإب بطلب التقدم التسجيل

 . القانون 

نى "الضريبة بالفصل األول "فرض الضريبة وإستحقاقها" بالباب الثاوالواردة ( 8) رقم المادة أوضحل (5
 خدمة أو بسلعة يتعلق نشاط ممارسة عن التوقف حالة في بأنه القانون  منعلى القيمة المضافة" 

 التصرف وقل المسجل حوزة في التي السلع على الضريبة تستحق تصفيته أو للضريبة خاضعة
 أن الباحثان ي وير  .القانون  هذا ألحكام طبقا   نفسه بتسجيل قام أو مسجال   الخلف كان إذا إال ،فيها
 يبلغ لم من يا  تلقائ لغييُ  أنه أوضحل حيث اإلصدار مواد من الخامسة المادة من قريبة المادة هذه
رقم  المادة في ا  سابق أوضحنا كما يفضل كان ولكن الفارق  مع بالطبع قياس تمثل وهي التسجيل، حد

 إقرار وتقديم معامالته، حجمب وبيان التسجيل، لغاءإب بطلب التقدم يتم أن اإلصدار مواد من (5)
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 به ا  مبين القانون  بهذا العمل تاريخ من ا  يوم ثالثين خالل اإللغاء قبل ضريبية فترة آخر عن ضريبى
 مفعل غير للخلف لفظ أن إلي باإلضافة والخدمات، والخامات التام اإلنتاج من المدة آخر رصيد

 لسنة 11 رقم المبيعات علي العامة ريبةالض قانون  في قبل من موجود وهو الضريبية اإلدارة لدي
1991  . 

بالفصل الثانى "القيمة" بالباب الثانى "الضريبة على والواردة ( 10) رقم المادة منالثالث  البند أوضح (6
 أشخاص بين مستوردة أو محلية خدمة أو سلعة بيع حالة في بأنه القانون  منالقيمة المضافة" 

 ا  وفق مرتبطين غير شخصين بين به التعامل يتم الذي السعر عن البيع قيمة تقل أال يجب مرتبطين
 . التعامل وظروف السوق  لقوى 

 القانون  أوضحها كما المرتبطين األشخاص ضمن من هألن منطقي غير وضعال هذا أن الباحثان ويري      
 قيمتها من بأقل األشخاص لهؤالء الخدمة أو السلعة بيع يتم وقد والفروع، واألصول زوجة أو زوج يكون  قد

 البيعية القيمة تقل الن أب القانون  يفرض فكيف مقابل بدون  اصال   يكون  أن وممكن منطقي شئ وهذا البيعية
 من تهرب حاالت حدوث توقع من المشرع حرص الباحثان يقدر ذلك ومع السوق؟ لقوي  ا  وفق السعر عن

 علي الضريبة فرض يتم أن أو الترابط جاتدر  بين التفرقة الممكن من كان ولكن األمور هذه بمثل الضريبة
 خاص والذى تم تعريفهال ستخدامباإل يتعلق فيما المادة نفس من الخامس البند في كما التكلفة إجمالي أساس
بأنه إستعمال السلعة أو اإلستفادة من  القانون  من" التعاريف" األول بالباب( 1) رقم المادة في وردكما 

 مع خاصال ستخداماإل حالة في المعاملة توحيد يفضل كانولذلك  ،بالنشاطالخدمة فى أغراض متعلقة 
بأنه  القانون  من" التعاريف" األول بالباب( 1) رقم المادة في وردوالذى تم تعريفه كما  الشخصي ستهالكاإل

 ىتنافي ثنيناإل أنويتضح من ذلك  إستعمال السلعة أو اإلستفادة من الخدمة فى أغراض غير متعلقة بالنشاط
 المنشئة الواقعة هي تكون  أن المفترض اإليراد تولد أو البيع عملية وأن والمكسب، والبيع المتاجرة غرض فيهم

 .للضريبة

بالفصل األول "فرض الضريبة وإستحقاقها" بالباب والواردة ( 5) رقم المادة أنحيث  ا  تعقيد األمر ويزداد     
 ستعمالإب المكلف قيام البيع حكم في يعتبر أنه أوضحل القانون  منالثانى "الضريبة على القيمة المضافة" 

 بأي فيها التصرف أو الخاص ستخداماإل أو الشخصي ستهالكاإل بغرض الخدمة من ستفادةاإل أو السلعة
 أساس علي وليس البيعية القيمة علي تستحق الضريبة أن ذلك من يفهم وبالتالي القانونية، التصرفات من

 توحيد الباحثان يري  وبالتالي القانون، من( 10) رقم المادة من الخامس البند أوضح كما ةالتكلف إجمالي
 .فعلي بيع واقعة تمثل ال ألنها للضريبة تخضع أال يفضل أو المعاملة

بالفصل الثانى "القيمة" بالباب الثانى "الضريبة على والواردة ( 10) رقم المادة من الرابع البند أوضح (7
 لربط أساسا   المتخذة السلعة قيمة تكون  بالمقايضة البيع حالة فيأنه  القانون  منة" القيمة المضاف

 .التعامل وظروف السوق  لقوى  وفقا   سعرها هي الضريبة

 التفرقة المفترض من كانف يرادإ عنها ينتج بيع عملية المقايضة عملية المشرع عتبارإ  أن الباحثان يري و      
 للضريبة، تخضع وال يرادإ منها يتولد ال وبالتالي متماثلة وقيم طبيعة ذات ةالمتبادل والخدمات السلع بين

 الحالة هذه في وتخضع يرادإ منها يتولد قد وبالتالي مختلفة وقيم طبيعة ذات المتبادلة والخدمات والسلع
 . للضريبة
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لثانى "الضريبة بالفصل الثانى "القيمة" بالباب اوالواردة ( 10) رقم المادة من السادس البند أوضح (8
 ا  أساس المتخذة التقسيط لمبيعات بالنسبة القيمة تضمنت بأنه القانون  منعلى القيمة المضافة" 

 المعلن والخصم ئتماناال سعر على يزيد فيما بالتقسيط البيع فوائد الجدول وضريبة الضريبة لحساب
 .بالتقسيط البيع إجراءاتو  قواعد التنفيذية الالئحة وتحدد البيع تاريخ في المركزى  البنك من

 والخصم ئتماناال سعر على يزيد ما هي عنها اإلقرار الواجب الفوائد أن يعني ذلك أن الباحثان ويري      
 معيار مع ذلك يتعارض وقد عنه، يقر ال ذلك عن يقل ما ولكن البيع، تاريخ في المركزى  البنك من المعلن

 فيها يستحق التي التقسيط مبيعات أن المعيار أوضح حيث "داإليرا( وعنوانه "11المحاسبة المصرى رقم )
. الفوائد منه المستثنى البيع لسعر ا  طبق وذلك البيع تاريخ فى باإليراد عترافاإل يتم أقساط على المقابل
 فائدة معدل ستخدامإب المستحقة األقساط بخصم تحديدها ويتم للمقابل الحالية القيمة هو البيع سعر ويعتبر

 المعيار أن أي الفعلى، الفائدة معدل طريقة ستخدامإب تستحق عندما كإيراد بالفوائد عترافاإل ويتم. محسوب
 .القانون  نص في مراعاته يجب كان وذلك الفوائد يستبعد

بالفصل الثانى "القيمة" بالباب الثانى والواردة ( 10) رقم المادة منالحادى عشر  البند أوضح (9
 على الضريبة لربط ا  أساس تتخذ التي القيمة تكون  بأنه القانون  منافة" "الضريبة على القيمة المض

 بواقع سنتين عن تقل ال لمدة ا  محلي ستعمالهاإ بعد ببيعها يقوم ثم المكلف يشتريها التي الجديدة السلع
 من (22) رقم المادة في عليها المنصوص الخصم حكامأ عمالإ  عدم مع البيعية القيمة من 30%
 . البيع عند ون القان هذا

 ستعمالإ عن للتعبير االطالق علي القانون  في ستعمالإ لفظ يستخدم لم المشرع أن الباحثان يري و      
 يطرح الذي والسؤال ،الخاص ستخداماإل أو الشخصي ستهالكاإل لفظ ماستخدتم إ وقد بنفسه، للسلعة المكلف

 يوضح، لم المشرع الواقع في ولكن أخر، معني يقصد أو المصطلحين من أي يقصد هنا المشرع هل نفسه
 وبالتالي الخاص ستخدامواإل الشخصي ستهالكاإل بين الضريبية المعالجة في فرق  المشرع أن إلي باإلضافة

 تكن لم لماذاو  ؟،سنتين عن ستعمالاإل يقل ال بأن المشرع حدد لماذا ذلك عن النظر وبصرف التحديد، وجب
 .؟ذلك علي الرقابة سيتم وكيف ،!؟%30 بواقع النسبة تحديد معيار هو ما وكذلك ؟،أقل أو أكثر أو سنة

بالفصل الثالث "الفواتير واإلقرارات واإلخطارات والدفاتر والواردة ( 14) رقم المادة أوضحل  (10
 يقدم أن مسجل كل على بأنهالقانون  منوالسجالت" بالباب الثانى "الضريبة على القيمة المضافة" 

 وذلك األحوال بحسب حداهماإ أو المستحقة الجدول وضريبة الضريبة عن ا  هريش ا  إقرار  للمصلحة
 قرارإ يقدم أن على الضريبية الفترة نتهاءإل التاليين الشهرين خالل الغرض لهذا المعد النموذج على
 . يونيو شهر من عشر الخامس غايته موعد في عنه الجدول وضريبة الضريبة وتؤدى بريلإ شهر

 على العامة الضريبة قانون  من( 1٦) رقم المادة عن يتغير لن النص هذا أن باحثانال ويري      
 الضريبة عن ا  شهري ا  إقرار  بتقديم وذلك المبيعات على العامة الضريبة 1991 لسنة 11 رقم المبيعات
 وجعل المسجل على العبء تقليل يفضل وكان األحوال حسب حداهماإ أو المستحقة الجدول وضريبة

 دوالجه التكلفة لتقليل ا  سنوي الدخل على الضريبة بقانون  سوة  أُ  أو سنوي  ربع األقل على يرالتقر 
 . التقرير إعداد في المبذول
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 قد يكن لم ولو اإلقرار هذا بتقديم المسجل يلتزم بأنه القانون  من( 14) رقم المادة أيضا   أوضحل كما     
 الميعاد في اإلقرار المسجل يقدم لم وإذا .ضريبيةال الفترة خالل خاضعة خدمات أدى أو بيوعا   حقق

 إليها ستندتإ التي األسس بيان مع الضريبة تقدير في الحق للمصلحة يكون  المادة هذه في عليه المنصوص
 . الجنائية بالمساءلة إخالل دون  كله وذلك التقدير، في

 الفترة خالل خاضعة ماتخد أدى أو بيوعا   يحقق لم المسجل أن طالما أنه الباحثان ويري      
 . داعي بال وتكاليف عباءأ  ويتحمل الفترة هذه عن ضريبي إقرار يقدم لماذا الضريبية

بالفصل الرابع "التسجيل" بالباب الثانى "الضريبة على والواردة ( 1٦) رقم المادة أوضحل  (11
 خدمة ؤديأوي سلعة يبيع عتباري إ  أو طبيعي شخص كل على بأنهالقانون  منالقيمة المضافة" 

 والمعفاة للضريبة الخاضعة والخدمات السلع من مبيعاته قيمة إجمالي جاوز أو بلغ للضريبة خاضعة
 يتقدم أن جنيه، 500000 مبلغ القانون  بهذا العمل تاريخ على السابقة ا  شهر  عشر ثنياإل خالل منها
 ثالثين خالل وذلك الغرض لهذا المعد النموذج على وبياناته سمهإ لتسجيل بطلب المصلحة إلى
 . التسجيل حد مبيعاته رقم بلوغ تاريخ من ا  يوم

 القيمة ضريبة فلسفة مع يتعارض جنيه 500000 بمبلغ التسجيل حد وضع أن الباحثان ويري      
 تفقإ وإذا الدخل، على وليسل والخدمات السلع على تفرض مباشرة غير ضريبة عتبارهاإب المضافة
 ومجهودات عباءأ و  تكاليف وتقليل المتعاملين كبار علي التركيز بهدف التسجيل حد علي الباحثان

أكبر أو أقل من المبلغ  نتك لم ولماذا ؟، جنيه 500000 لماذا الباحثان يتسأل فقد الضريبية، اإلدارة
 مشكلة علي سيترتب أنه إلي باإلضافة ،؟التسجيل من الحد هذا تحديد في المعيار هو ماف المحدد؟

 ألن وذلك أعمالهم لحجم تحديد بدون  األشخاص كل على الضريبة عبء وقوع عدم التسجيل حد
 عند تباع وعندما المحدد المبلغ أعماله حجم يتجاوز تاجر عند تباع عندما السلع بين تفرقة هناك
 لتفضيل ا  نظر  السبب لهذا المسجلين مبيعات حجم يتأثر قد كما. المبلغ هذا يتجاوز ال آخر تاجر

 ال ألنهم أقل سيكون  لديهم السلعة سعر ألن الخاضعين غير التجار مع التعامل لكينالمسته بعض
 خارج يعمل رسمي غير قتصادإ وجود علي التشجيع إلي باإلضافة الضريبة، عبء يتحملوا

 .الضريبية المنظومة

 صغار حصر يجبف كما هو محدد بالقانون  التسجيل حد لوضعأنه  الباحثان يري  وبالتالي     
 للتسجيل حد وضع عليه وبناء   معامالتهم لحجم متوسط وعمل وتحديدهم المسجلين متعاملينال
 مع المتعاملين جميع علي التسجيل حد توحيد ضرورة إلي باإلضافة المتعاملين، هؤالء ستبعادإل

 حد حذف أو الضريبية، العدالة لتحقيق ال أو الجدول وخدمات سلع في المتعاملين سواء المصلحة
  . األساس من جيلالتس

 والواردة( 3) رقم المادة أوضحل حيث الضريبة وأسعار فئات في ا  تعدد هناك أن الباحثان يري   (12
 القانون  منبالفصل األول "فرض الضريبة وإستحقاقها" بالباب الثانى "الضريبة على القيمة المضافة" 

 ،201٦/2017 المالى امالع خالل %13 والخدمات السلع على للضريبة العام السعر يكون  بأن
 والمعدات اآلالت على الضريبة سعر يكون  ذلك من ستثناء  إو  2017/2018 المالى للعام %14و
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 سعر ويكون  الركوب، وسيارات األتوبيسات عدا وذلك %5 خدمة أوتأدية سلعة إنتاج في المستخدمة
 تحددها التي ألوضاعوا للشروط طبقا   تصديرها يتم التي والخدمات السلع على صفر الضريبة
: ومنها وخدمة سلعة كل طبيعة حسب تختلف التي الجدول ضريبة إلي باإلضافة التنفيذية، الالئحة
 المسجلين من كال   يرهق وهذا. وغيرها 30% ،15% ،10% ،1% ،8% ،10% ،5% ،0.05%

 ضريبة إقرار دميق حيث واحد شهروالمحددة ب الفترة الضريبية قصر ظل في خاصة الضريبية واإلدارة
 مرة يقدم الدخل ضريبة إقرار بينما شهر عن كل إقرار بواقع سنويا   مرة 12 عادة   المضافة القيمة
 الضريبي بالفحص القيام وصعوبة المكلف، المسجل وسجالت فواتير تعقدوكذلك  سنويا ، واحدة

  المصلحي. 

ريبة واإلعفاء منها وردها" بالفصل الخامس "خصم الضوالواردة ( 22) رقم المادة أوضحل  (13
 يسري  ال بأنه الضريبة بخصم يتعلق فيما القانون  منبالباب الثانى "الضريبة على القيمة المضافة" 

 : وأهمها يأتي ما على المادة هذه من األولى الفقرة في عليه المنصوص الخصم

 أوخدمات عسل في كمدخالت أم بذاتها خاضعة أوخدمات سلع على سواء الجدول، ضريبة    
  .القانون  هذا في خاص نص به يرد لم فيما وذلك للضريبة، خاضعة

 ادهسد وأن سبق والتى مدخالته على الضريبة خصم من المسجل يمنع أن ذلك الباحثان ويري       
 أن إلي باإلضافة الخدمة، تأدية أو السلعة وبيع تداول مراحل خالل أو كمدخالت شرائه عند ا  مقدم
 حد وضع عدم حيث من سواء بالجدول الواردة والخدمات للسلع كبير بشكل التفرقة نم حالة هناك

 أو السلع هذه بعض تحمل قد األحيان بعض في وكذلك الضريبة خصم عدم في أو لها تسجيل
   .العام الضريبة وسعر الجدول ضريبة وهي الضريبة من نوعين الخدمات

وفيه تم إستبدال عبارة  2017لسنة  337ة رقم مع مالحظة أنه صدر قرار وزير المالي      
"الضريبة على المبيعات" الواردتين ى "الضريبة على القيمة المضافة" و "ضريبة الجدول" بعبارت

  .2017لسنة  333بالمادتين األولى والثانية من قرار وزير المالية رقم 
اإلعفاء منها وردها" بالفصل الخامس "خصم الضريبة و والواردة ( 29) رقم المادة أوضحل  (14

 من الثامنة المادة حكم مراعاة معأنه  القانون  منبالباب الثانى "الضريبة على القيمة المضافة" 
 على األخرى  والقرارات القوانين في عليها المنصوص الضريبية اإلعفاءات تسري  ال اإلصدار قانون 

 . صراحة منها عفاءاإل على ينص مالم الضريبة

 يتعلق فيما الوزارية والقرارات األخري  القوانينب لم تراعى ما ورد المادة هذه أن انالباحث ويري      
 القيمة ضريبة من عفاءاإل صراحة   يذكر لم طالما به ورد ما كل لغلأ وقد الضريبية باإلعفاءات

 الوزارية والقرارات القوانين تعديل ا  ضمني يعني مما منطقي غير شئ وهذا الجدول وضريبة المضافة
 في اإلصدار مواد من الثامنة المادة ةاراعم تمل إال أنه اإلعفاء،على  ة  صراح تنص حتي السابقة
 تفاقياتاإل بمقتضي المقررة باإلعفاءات القانون  هذا أحكام تخل ال" أنهوالتى نصل على  القانون 
 تفاقياتاإل أو اإلقليمية أو الدولية والمنظمات األجنبية والدول المصرية الحكومة بين المبرمة

 . األخري  الوزارية والقرارات القوانين تراعي لم ولكنها ،"والتعدينية البترولية
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 يعد بأنهبالباب الخامس "الجرائم والعقوبات" من القانون والواردة ( ٦8)رقم  المادة أوضحل  (15
 من (٦7)رقم  المادة في عليها المنصوص بالعقوبة عليه يعاقب الجدول وضريبة الضريبة من ا  تهرب
 : يأتي ما القانون  هذا

 بذلك، العلم مع حق وجه دون  بعضها أو كلها الجدول ضريبة أو الضريبة ستردادإ الرابع البند 
 ذلك يؤدي مما عدمه، من بذلك المسجل علم تحديد يستطيع معيار يوجد ال أنه الباحثان يري و 

 والقاعدة ال، أم علم علي ونهك عن والمكلف الضريبية اإلدارة بين والنزاع الخالف من مزيد إلي
 . بالقانون  بالجهل اإلعتذار جواز عدم توضح القانونية

 المسجل إمساك عدم الضريبة من ا  تهرب يعد أنه المادة نفس من الحادى عشر البند أوضح كما 
 الباحثان ويري  القانون، هذا من( 13) رقم المادة ألحكام ا  وفق منتظمة محاسبية دفاتر أو سجالت

 وسجالت دفاتر مساكإ عدمأن  عتبرإ  حيث فيه، مبالغ بشكل البند هذا في توسع قانون ال أن
 عقوبات تنفيذ عليه سيترتب ألنه تهرب وليس مخالفة عتبارهإ  المفترض من وكان تهرب محاسبية

 أنحيث  ا  تعقيد األمر ويزداد الكبيرة، المالية والغرامات الحبس حد إلي القانون  هذا في تصل
 مؤدى أو منتج كل الزملوالورادة بالباب الثالث "ضريبة الجدول" من القانون ( 41) مرق المادة

 لهذا المرافق بالجدول عليها المنصوص الخدمات أو السلع من لخدمة أو لسلعة مستورد أو
 يكون  وارد أن وبالتالي إنتاجه، أو مبيعاته حجم كان مهما المصلحة لدي نفسه يسجل أن القانون 

 دفاتر حتي أو منتظمة محاسبية دفاتر مساكإ عليهم يصعب متعاملين صغار ءهؤال ضمن من
 ال المادة هذه أن باإلضافة إلى ،؟ضريبي تهرب لهم بالنسبة ذلك عديُ  فكيف صال ،أ محاسبية

 وهو تسجيل حد لهم متعاملين هناك يكون  كيفف المتعاملين بين الضريبية العدالة تحقق
 أو مبيعاته حجم كان ومهما تسجيل حد بدون  تسجليهم يكون  أخرين ومتعاملين جنيه 500000

 . المرافق بالجدول عليها المنصوص الخدمات أو السلع في يتعامل طالما إنتاجه

 يعاقب بأنهبالباب الخامس "الجرائم والعقوبات" من القانون والواردة ( 71) رقم المادة أوضحل  (16
 جنيه 50000 تجاوز وال جنيه 10000 عن تقل ال وبغرامة عام لمدة المهنة ممارسة عن بالوقف

 األخيرة الفقرة في عليه المنصوص لتزاماإل خالف والمراجعين المحاسبين بجدول مقيد محاسب كل
 .األصلية العقوبة ضاعفتُ  العودة حالة وفي القانون  هذا من( 30) رقم المادة من

 المحاسب بين ساوي  ألنه والمراجعة سبةالمحا مهنة فى ال  تدخُ  عديُ  ذلك أن الباحثان ويري          
 العناية مبدأ حدود في يعمل القانوني المحاسب أن إلي باإلضافة له ضامن وإعتبره والمكلف القانوني
، األمور مجريات بكل الكامل العلم له تكفل والتى الكاملة العناية حدود في وليس الواجبة المهنية

 المعدل 1991 لسنة 11 رقم المبيعات على العامة الضريبة ن بقانو  مقارنة   مستحدثة مادةال هذه وتعد
 .199٦ لسنة 91 رقم بالقانون 

 يجوز بأنهبالباب الخامس "الجرائم والعقوبات" من القانون والواردة ( 72) رقم المادة أوضحل (17
 الدعوى  في بات حكم صدور قبل وذلك إليها المشار الجرائم في التصالح يفوضه من أو للوزير
 اإلضافية والضريبة األحوال حسب كليهما أو المستحقة الجدول ضريبة أو الضريبة سداد مقابل
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 رقم المادة في عليه المنصوص للغرامة األقصى الحد نصف يجاوز ال تعويض إلى باإلضافة وذلك
(٦٦ .) 

 التهرب حالة في التصالح مقابل بالتعويض المسجل تحميل يجوز ال أنه الباحثان ويري      
 المحكمة أن إلي باإلضافة اإلضافية، والضريبة المستحقة الضريبة بسداد فقط ويكتفى بيالضري

 المنعقدة العلنية بالجلسة الدستورية المحكمة قضل حيث التعويض، دستورية بعدم قضل الدستورية
 قانون  من( 43) المادة من األولى الفقرة دستورية بعدم 2007 سنة نوفمبر من 4 األحد يوم

 لسنة 91 رقم بالقانون  المعدل 1991 لسنة 11 رقم بالقانون  الصادر المبيعات على العامة الضريبة
 الحكومة وألزمل الضريبة، مثل يجاوز ال بتعويض الحكم وجوب من تضمنه فيما 199٦

 لعدم المادة هذه تتعرض قد وبالتالي المحاماة، أتعاب مقابل جنيه مائتي ومبلغ المصروفات
 .(٦ص ،201٦ رسول،ال عبد).الدستورية

 يجوز بأنهبالباب السادس "أحكام ختامية" من القانون والواردة ( 74) رقم المادة أوضحل  (18
 على الضريبية بالفواتير التعامل لتشجيع حوافز نظام تقرير الوزراء مجلس رئيس موافقة بعد للوزير

 من %1 يجاوز ال بما وذلك لتنفيذه الالزمة والقواعد والشروط المجاالت النظام هذا يتضمن أن
مع ما ورد  الباحثان يتفق، و لذلك المنظمة القواعد التنفيذية الالئحة وتحدد ا  سنوي المحصلة الضريبة

 المصلحة لدي هل التساؤل اآلن ولكن الضريبية بالفواتير التعامل علي للتشجيع فى هذه المادة وذلك
 المادة هذه تنفيذ كيفية رحلل المادةهذه  أن ا  أيض ويالحظ ،؟ذلك تطبيق على تساعد بيانات قاعدة

( 75) رقم المادة في التنفيذية الالئحة إلى وبالرجوع التنفيذية، الالئحة إلى لذلك المنظمة والقواعد
 لتنظيم قواعد أي توضح لن أنها الباحثان يري  من القانون  (74) رقم المادة حكم بتطبيق المتعلقة

 تحديدل بأنه يصدر بحمن الالئحة التنفيذية أوض (75) قمر  المادة في نهأ إلي باإلضافة ذلك،
 مجلس موافقة بعد الوزير منقرار  إدارتها ونظم والجوائز الحوافز هذه عليها تطبق التي المجاالت

 . ذلك على الوزراء

 من المعفاة والخدمات بالسلع قائمة قدم قد المضافة القيمةالضريبة على  قانون  أن يالحظ  (19
 .وخدمة سلعة 57 حوالي تبلغ والتي المضافة لقيمةا على الضريبة

 ضمن ومن المعفاة والخدمات السلع حجم في كبير بشكل توسع قد المشرع أن الباحثان يري و      
 في السبب هو ما والتساؤل هنا التأمين، وخدمات العملة وشراء وبيع صرفيةلما العمليات التوسع هذا

 األول المقام في الربح تستهدف جميعها الخدمات هذه أن مع الضريبة من الخدمات ذهه عفاءإ 
 السلع معظم علي ركز أنه للقانون  يحسب المقابل وفي العادي، للمواطن ضرورية خدمات وليسل

 صناعة ومنتجات األطفال ألبان أهمها من والتي عفائهإ  وتم العادي المواطن لحياة والهامة الضرورية
 ورد أنه ا  أيض الباحثان يالحظ ولكن وغيرها، والخضروات مأكوالتوال والسكر والشاي والبيض األلبان

 رقم المادة المثال سبيل فعلي مادة من أكثر في متناثر بشكل عفاءاتاإل من مجموعة القانون  في
والورادة بالفصل الخامس "خصم الضريبة واإلعفاء منها وردها" بالباب الثانى "الضريبة على ( 23)

 وبشرط الجدول وضريبة المضافة القيمة ضريبة من يعفى أنه توضحلقانون من ا القيمة المضافة"
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 السلكين عضاءأ  أهمها ومن: الخارجية وزارة لبيانات ا  ووفق المعاملة هذه حدود وفى بالمثل المعاملة
 يستورد فيما( 25)رقم  المادة وكذلك بالقانون، وردت محددة لشروط ا  وفق والقنصلي الدبلوماسي
 رقم المادة ا  وأيض الدولية، المجاملة بقصد األجانب من المكانة ذوي  لبعض لشخصيا لإلستهالك

 التنفيذية الالئحة تحددها التي واألوضاع وبالشروط الحدود في الضريبة من يعفى أنه توضح( 2٦)
( 27) رقم المادة وكذلك وغيرها، الشخصية والمتعلقات واألشياء العينات أهمها والتي: يأتي ما

 الضريبة من السلع بعض إعفاء المختص الوزير مع تفاقباإل الوزير من بقرار يجوز أنه أوضحل
 وكذلك العلمية، لألغراض يستورد وما والتبرعات الهبات: اآلتيتين الحالتين في الجدول وضريبة

 واألجهزة والمعدات السلع كافة الجدول وضريبة الضريبة من تعفى أنه أوضحل( 28) رقم المادة
 .      القومى واألمن للدفاع التسليح ألغراض الالزمة المعنية اتوالخدم

 بالسلع المتعلق الجدول في أوال   بند في فقاالمر  الجدول في( 12) رقم المسلسل أوضح  (20
 القانون  يوضح لمو  ستشارية،واإل المهنية الخدمات هي فقط الجدول لضريبة تخضع التى والخدمات

 عتبارإ  األمر الذى يفتح المجال إلى ستشاريةواإل المهنية بالخدمات صودالمق ما التنفيذية الالئحة وال
 مع للقانون  تخضع وغيرها طباءأو  وفنانين وممثلين ومهندسين ومحاسبين محامين من المهن جميع

 القانون  أن تعقيدا   األمر يزداد وقد المبيعات، علي العامة للضريبة ا  وفق قبل من خضوعها عدم
 عليها المنصوص الخدمات أو السلع من لخدمة أو لسلعة مستورد أو مؤدي أو منتج كل أن أوضح

 يعني مما معامالته، حجم كانل مهما المصلحة لدي نفسه يسجل أن القانون  لهذا المرافق بالجدول
 منتظمة محاسبية وسجالت دفاتر مساكإب الصغيرة المهنية والمكاتب المتعاملين صغار لزامإ ا  ضمني

 تهمة إلي يتعرضوا قد المحاسبية والسجالت الدفاتر هذه مساكإ عدم حالة وفي نون،القا أوضح كما
 إحدى في المالية وزير أوضحوقد  المشكالت، من وغيرها القانون، أوضح كما الضريبي التهرب

 وهذا معفاة، وبالتالي الصحية الرعاية خدمات ضمن من عدويُ  طباءاأل أن البند هذابشأن  تصريحاته
 وكل المهنين جميع وبالتالى يشتمل على يتصف بالعمومية السابق البند ألن القانون  صحيح يمثل ال

 خبرة مكاتب أو أطباء أو نيعالميإ  أو فنانين أو مهندسين سواء ستشاريةإ خدمات يؤدي من
 روفائيل الدكتور قام فقد المصطلح لعدم وضوح نظرا   ولكن عادي، شخص أي حتي أو ستشاراتإو 

 المالية، وزير من كل   فيها يختصم قضية برفع العليا هوالدستوري بالنقض المحامي ستاوضرو  بولس
 الجدول قرار تنفيذ بوقف مستعجلة بصفة مطالبا   بصفتيهما المصرية الضرائب مصلحة ورئيس
 ستشارية،واإل المهنية الخدمات عبارة وتفسير تعديل من تضمنه فيما المضافة القيمة بقانون  المرفق

 201٦ لسنة( ٦7) رقم المضافة القيمة علي الضريبة قانون  بإحالة اإلداري  القضاء كمةمح وقضل
 .    9440 رقم الدعوي  في العليا الدستورية المحكمة إلي

 والخدمات بالسلع المتعلق الجدول في أوال   بند في فقاالمر  الجدول في( 9) رقم المسلسل أوضح  (21
 .%5 بنسبة خضاعهاإ حيث والبناء التشييد وأعمال تالمقاوال هي فقط الجدول لضريبة تخضع التى

 كانل التي المبيعات علي العامة الضريبة بقانون  مقارنة  هذه النسبة  ةزياد تم أنه الباحثان ويري      
األمر الذى أدى إلى مخاوف مقاولى  ،%2.7 قصاهاأ تقدر متفاوته بنسب الضريبة عليها تفرض
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ف سيتم القيمة المضافة وتأثيراته على أسعار مواد البناء وكي تطبيق قانون  التشييد والبناء من
 تحادإ من معارضةوجود  بما يعنى له؟للقانون والالئحة التنفيذية  ا  تحصيل النسب الجديدة طبق

 نسبه بموجبه تحدد المصرية الضرائب مصلحة مع ا  تفاقإ برمأ نأو  سبق الذيو  والبناء التشييد
 مستخلص قيمة أن إلي ا  ستنادإ فروعه بمختلف المقاوالت قطاع على التطبيق الواجبة الضريبة

 مواد من المقاولة مستلزمات الخدمة جانب إلى يتضمن نماإو  فقط المقاولة خدمة يتضمن ال عمالاأل
 .  للضريبة الخاضعة الخدمة قيمة إلي للوصول المستخلص قيمة من ستبعادهإ يتعين ومعدات وعمالة

 :الضريبي التحاسب مشكالت لمعالجة مقترحات /4
 المضافة، القيمة على الضريبة تطبيق عن الناتجة الضريبى التحاسب مشكالت أهم ستعراضإ بعد     

 هذه أهم وتتمثل المشكالت، هذه لمعالجة المقترحات من مجموعة تقديم يمكن أنه الباحثان يرى 
 :في المقترحات

 التعريف الباحثان ويقترح القانون، وضعه الذي من وضوحا  تحديدا  و  أكثر لخدمةل تعريف وضع ضرورة (1
 رغبات شباعإ تحقيق يستهدف مصدره أو طبيعته كانل أيا   ملموسا   غير نشاط وهو: للخدمة التالي

 بالمقيم المتعلقة الشروط وضع يجبف المقيم تعريف وبشأن .طبيعتهم كانل أيما المتعاملين حتياجاتإو 
 . القانون  صلب في

 المسجلين عدد زيادة في للمساعدة %9 إلي %14 أو %13 من الضريبة سعر تخفيض يفضل أنه (2
وما  الضريبة سعر رتفاعإ نتيجة المواطنين علي العبء ولتقليل الضريبي التهرب وتقليل طوعي بشكل

 . األسعار رتفاعإ ذلك منينتج عن 

 الضريبة حصيلة من %1 من اإلجتماعية العدالة برامج على لإلنفاق المخصصة النسبة رفع يفضل أنه (3
 الباحثان يري  وكذلك. جتماعيةاإل العدالة برامج تحقيق في أفضل بشكل للمساهمة األقل علي %10 إلي
 بشكل الضريبة من ستثنائهاإ األفضل من خدمة أوتأدية سلعة إنتاج في المستخدمة والمعدات اآلالت أن

 أي البيع أو المتاجرة بغرض شتراه م ليسل السلع هذه ألن %5 بنسبة عليها ضريبة فرض وليس كامل
 ومعدات سلع تمثل أي المنتج، نشأة في الرئيسي السبب ولكنها مباشر بشكل للربح محققة ليسل

 .سماليةأر 

 التيو  المادة نفس من األولي بالفقرة فقط كتفاءواإل( 22) رقم المادة من الثانية الفقرة حذف يفضل أنه  (4
 من مبيعاته قيمة على المستحقة الضريبة من يخصم أن الضريبة حساب عند للمسجل أن أوضحل

 من تحميله سبق وما مبيعاته من المردودات على ضريبة من حسابه أو سداده سبق ما والخدمات السلع
 بدون  المدخالت على المسددة الضريبة كامل خصم للمسجل يتيح وذلك. مدخالته على الضريبة هذه
 . قيود

 حد يبلغ لم من كل إخطار يتم: كمايلي القانون  من اإلصدار مواد من سةالخام المادة تعديل يفضل أنه (5
 لم وإذا عدمه، من التسجيل في ستمراراإل في رغباتهم بمدي القانون  هذا في عليه المنصوص التسجيل

فعليه  التسجيل لغاءإ رادأ وإذا التسجيل، في مستمر يعتبر اإلخطار تاريخ من ا  يوم ثالثين خالل الرد يتم
 ضريبية فترة آخر عن ضريبى إقرار وتقديم معامالته، بحجم بيان متضمنا   التسجيل لغاءإب بطلب قدمالت
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 والخامات التام اإلنتاج من المدة آخر رصيد به مبينا   اإلخطار تاريخ من ا  يوم ثالثين خالل اإللغاء قبل
 . القانون  في ورد كما العكس وليس التسجيل األصل يكون  وبالتالي القانون، نص كما وذلك والخدمات

 يتعلق نشاط ممارسة عن توقف منبأن  توضح بحيث القانون  من( 8) رقم المادة بشأن تعديل إجراء (6
 معامالته، بحجم وبيان التسجيل، لغاءإ بطلب التقدم يتم أن تصفيته أو للضريبة خاضعة خدمة أو بسلعة
 القانون  بهذا العمل تاريخ من ا  يوم ثالثين خالل اإللغاء قبل ضريبية فترة آخر عن ضريبى إقرار وتقديم

 ألنه للخلف لفظ حذف إلي باإلضافة والخدمات، والخامات التام اإلنتاج من المدة آخر رصيد به ا  مبين
 . التعامل في مشكالت يخلق وقد الضريبية اإلدارة لدي مفعل غير

 المرتبطين األشخاص درجات بين تفرق  بأن القانون  من( 10) رقم المادة من للبند الثالث تعديل إجراء (7
 تقل ال أنها أساس علي وليس التكلفة إجمالي أساس علي المعاملة توحيد أو ضريبي سعر له منهم وكال  
 حالة في للضريبة تخضع أال يفضل أو المعاملة توحيد ضرورة إلي باإلضافة. البيعية القيمة عن
 والمكسب والبيع المتاجرة غرض فيهم ىنافيت ثنيناإل ألن الشخصي ستهالكواإل الشخصي ستخداماإل

 المنشئة الواقعة هي تكون  أن المفترض اإليراد تولد أو البيع عملية وأن فعلي، بيع واقعة تمثل ال وألنها
 .للضريبة

 بين التفرقة يتم بأن بالمقايضة البيع حالة في القانون  من( 10) رقم المادة من للبند الرابع تعديل إجراء (8
 للضريبة، تخضع وال يرادإ منها يتولد ال وبالتالي متماثلة وقيم طبيعة ذات المتبادلة اتوالخدم السلع

 الحالة هذه في وتخضع يرادإ منها يتولد قد وبالتالي مختلفة وقيم طبيعة ذات المتبادلة والخدمات والسلع
 . للضريبة

 المقابل فيها يستحق التي بيعاتمال حالة في القانون  من( 10) رقم المادة من للبند السادس تعديل إجراء (9
 وبالتالي الفوائد، منه المستثنى البيع لسعر ا  طبق وذلك البيع تاريخ فى باإليراد عترافاإل يتم أقساط على

 . الحالة هذه في الفوائد ستبعادإ يفضل

 بلفظ ستعمالإ لفظ ستبدالإب القانون  من( 10) رقم المادة من للبند الحادى عشر تعديل إجراء  (10
 والنسبة لإلستهالك المدة هذه وضع لسبب معايير ووضع شخصي، ستهالكإ أو شخصي خدامستإ

 .  للضريبة الخاضعة

 للمصلحة يقدم أن مسجل كل على بأنه القانون  من( 14) رقم المادةجزء من  تعديل يفضل أنه  (11
 النموذج على ذلكو  األحوال بحسب حداهماإ أو المستحقة الجدول وضريبة الضريبة عن سنويا   ربع ا  إقرار 

 القانون  من( 14) رقم المادةجزء من  حذف يفضل أنه كما. شهري  بشكل وليس الغرض لهذا المعد
 الفترة خالل خاضعة خدمات أدى أوبيوعا   حقق قد يكن لم ولو اإلقرار هذا بتقديم المسجلبشأن إلتزام 

 بيوعا   يحقق لم طالما داعي بال يفوتكال عباءأ  ويتحملوا المسجلين كاهل رهقيُ  ال حتى ، وذلكالضريبية
 .الضريبية الفترة خالل خاضعة خدمات أدى أو

 القاعدة لتوسيع التسجيل حد بحذف إما وذلك القانون  من( 1٦) رقم لمادةل إجراء تعديل  (12
 مباشرة غير ضريبة هي المضافة القيمة ضريبة ألن الرسمي وغير الرسمي اإلقتصاد وضم الضريبية
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 مع المتعاملين جميع على التسجيل حد توحيد أو الدخل، على وليسل الخدماتو  السلع على تفرض
  . الضريبية العدالة لتحقيق وذلك ال مأ الجدول وخدمات سلع في المتعاملين سواء المصلحة

والتى تنص  الضريبة بخصم يتعلق فيما القانون  من( 22) رقم المادة من األولى الفقرة حذف  (13
 سواء الجدول، ضريبة: وأهمها يأتي ما على المادة هذه في عليه المنصوص الخصم يسري  ال أنه على
 يرد لم فيما وذلك للضريبة، خاضعة أوخدمات سلع في كمدخالت أم بذاتها خاضعة أوخدمات سلع على

  .القانون  هذا في خاص نص به
 سواء تعاملينالم جميع بين الضريبية العدالة وتحقيق الضريبية المعاملة توحيد بهدف وذلك      

 .   غيرها أو الجدول خدمات أو سلع في المتعاملين

 والقرارات بالقوانيين الواردة الضريبية اإلعفاءات تسري  حتى القانون  من( 29) رقم المادة حذف  (14
 األخري  والقرارات القوانين إلضافة اإلصدار من الثامنة المادة تعديل وكذلك الضريبة، على األخرى 
 بين المبرمة تفاقياتاإل بمقتضي المقررة اإلعفاءات من المادة هذه في وارد هو ما إلي باإلضافة السابقة

 .والتعدينية البترولية تفاقياتاإل أو اإلقليمية أو الدولية والمنظمات األجنبية والدول المصرية الحكومة

 يستطيع معيار يوجد ال ألنه بذلك العلم مع كلمة بحذف القانون  من( ٦8) رقم المادة تعديل  (15
 .حق وجه بدون  الضريبة ستردادإ حالة في عدمه من بذلك المسجل علم تحديد

 عدم الضريبة من ا  تهرب يعد بأنه القانون  من( ٦8) رقم المادة من الحادى عشر البند نقل  (16
 إلي القانون، هذا من( 13) رقم المادة ألحكام ا  وفق منتظمة محاسبية دفاتر أو سجالت المسجل إمساك

 (. ٦8) رقم التهرب مواد في وليس( ٦٦) رقم المادة في اإلحكام خالفةم مواد

 ال وبغرامة عام لمدة المهنة ممارسة عن بالوقف يعاقب بأنه القانون  من( 71) رقم المادة حذف  (17
 خالف والمراجعين المحاسبين بجدول مقيد محاسب كل جنيه 50000 تجاوز وال جنيه 10000 عن تقل
 تدُخال   عديُ  ألنه وذلك القانون، هذا من( 30) رقم المادة من األخيرة الفقرة في هعلي المنصوص لتزاماإل
 نظرا   بعمله بالقيام القانوني المحاسب قيام صعوبة إلي يؤدي وكذلك والمراجعة المحاسبة مهنة فى

 في وليس الواجبة المهنية العناية مبدأ حدود في يعمل أنه إلي باإلضافة المادة، هذه نص من للخوف
 . األمور مجريات بكل الكامل العلم له تكفل والتى الكاملة العناية حدود

 الدستورية ألن المحكمة المادة، من التعويض كلمة بحذف القانون  من( 72) رقم المادة تعديل  (18
 4 األحد يوم المنعقدة العلنية بالجلسة الدستورية المحكمة قضل حيث التعويض، دستورية بعدم قضل

 على العامة الضريبة قانون  من( 43) المادة من األولى الفقرة دستورية بعدم 2007 نةس نوفمبر من
 فقط واإلكتفاء ،199٦ لسنة 91 رقم بالقانون  المعدلو  1991 لسنة 11 رقم بالقانون  الصادر المبيعات
 .اإلضافية والضريبة المستحقة بالضريبة

 إلمكانية التشجيع حوافز نظام تطبيق ةلكيفي قواعد بوضع القانون  من( 74) رقم المادة تعديل  (19
 . ذلك تنفيذ

 مكان في السابقة اإلعفاءت هذه كل ضم أو القانون  في واحد باب تحل اإلعفاء مواد تجميع  (20
 كما متناثر بشكل وليس .المعفاة والخدمات السلع بقائمة ورد كما القانون  نهاية في واحد جدول أو واحد
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 57 إعفاء إلي باإلضافة( 28)(، 27) ،(2٦) ،(25) ،(23) أرقام وادالم مثل المتفرقة المواد في يظهر
 . مباشر بشكل وخدمة سلعة

 الجدول في( 12) رقم المسلسلب للخدمات المهنية واإلستشارية والواردة واضح تفسير وضع  (21
 نهاأل حذفها أو الجدول، لضريبة تخضع التى والخدمات بالسلع المتعلق الجدول في أوال   بند في المرفق

 القيمة على الضريبة قانون  بإحالة اإلداري  القضاء محكمة قضل حيث. الدستورية عدم إلي تتعرضقد 
 يتعلق فيما 9440 مرق الدعوي  في العليا الدستورية المحكمة إلي 201٦ لسنة( ٦7) رقم المضافة

 .ستشاريةإلوا المهنية بالخدمات

 المسلسل في والواردة والبناء التشييد لوأعما المقاوالت على المفروضه %5 الا نسبة تخفيض  (22
 لضريبة تخضع التى والخدمات بالسلع المتعلق الجدول في أوال   بند في المرفق الجدول في( 9) رقم

 بنسب المبيعات علي العامة الضريبة قانون  في ذلك قبل تتجاوز ال كانل ألنها %3 إلي فقط الجدول
 رمأب نأو  سبق الذيو  والبناء التشييد تحادإ من معارضة قيتل ال حتي وذلك ،%2.7 قصاهاأ تقدر متفاوته

 المقاوالت قطاع على التطبيق الواجبة الضريبة نسبه بموجبه تحدد المصرية الضرائب مصلحة مع ا  تفاقإ
 .فروعة بمختلف

 

 :اإلختبارية الدراسة /5
 ظل في الضريبي التحاسب مشكالت تحديد فى دراسةال هيتمثل الهدف الرئيسى من هذ     
 هذه لمعالجة المقترحات أهم وتقديم ،201٦لسنة  ٦7رقم  المضافة القيمة على الضريبة قانون 

  :ينالتالي ينختبار الفرضإنه سيتم إف هذا الهدفلتحقيق ، و المشكالت
 ،نيالقانوني نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد -

 .المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب تبشأن مشكال واألكاديميون 

 ،نيالقانوني نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد -
 على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة بشأن مقترحات واألكاديميون 

  .المضافة القيمة

 مجتمع الدراسة: 5/1
 ع الدراسة من ثالثة مجموعات وهما:يتكون مجتم

 .ضرائبال مأموري : األولي المجموعة
 .نيالقانوني نيالمحاسب: الثانية المجموعة
 .األكاديميون : الثالثة المجموعة

 عينة الدراسة: 5/2
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عينة طبقية وذلك بسبب تقسيم المجتمع محل الدراسة إلي  من خاللتم تمثيل عينة الدراسة     
 الباحثان ختارإ وقد ،(األكاديميون  ين،يالقانون نيمحاسبال الضرائب، مأموري ) :ثالثة طبقات وهما

 127 توزيعقد تم و ، الباحثان نظر وجهة من طبقة كل ألهمية نظرا   حكمية بطريقة العينة حجم
 ستقصاءإ ستمارةإ 102 جمعوتم  الدراسة لمجتمع الممثلين األشخاص علي ستقصاءإ ستمارةإ

 .تقريبا   %80.3 بنسبة أي توزيعه تم ما مجموع من اإلحصائي لللتحلي قابلة صحيحة
 :البيانات على الحصول طريقة 5/3

 هذا يعتبر حيث ستقصاء،اإل قوائم أسلوب ستخدامإ على البيانات تجميع في الباحثان عتمدإ    
 الباحثان قام وقد. البحث موضوع عن البيانات من ممكن كم أكبر لجمع مناسبا   األسلوب

 :يتضح من الجدول التالى كما مستويات 5 من يتكون  والذي ليكرت مقياس خدامستإب
 
 
 
 

 ( مستويات مقياس ليكرت1جدول رقم )
 

 الوزن 
تماما   موافق موافق غير محايد موافق  تماما   موافق غير   

5 4 3 2 1 

 تحليل البيانات: 5/4
 التالى:، وذلك على النحو البيانات لتحليل SPSS 16 برنامج ستخدامإ تم
 
 
 :الدراسة عينة لمفردات الشخصية السمات تحليل -

 (األول التصنيف) الوظيفة حسب الدراسة عينة توزيع( 2) رقم جدول
 % المئوية النسبة العدد الدراسة عينة إليها تنتمى التي الفئة

 %45.1 4٦ .ضرائب مأموري 

 %29.4 30 .نيالقانوني نيالمحاسب

 %25.5 2٦ .األكاديميون 

 %100 102 مالياإلج

 :العلمي للمؤهل وفقا   العينة أفراد تحليل -

 (الثاني التصنيف) العلمي للمؤهل وفقا   العينة أفراد توزيع( 3) رقم جدول
 الدراسة عينة إليها تنتمى التي الفئة العلمي المؤهل المسلسل

 أكاديميون  نيلقانونيا نيالمحاسب الضرائب مأموري 
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 النسبة العدد
 % المئوية

 المئوية النسبة العدد
% 

 النسبة العدد
 % المئوية

 صفر ___ %80 24 %91.3 42 .بكالوريوس 1

 صفر ___ %10 3 ااا ___ .عليا دراسات دبلومة 2

 صفر ___ %٦.٦7 2 %٦.52 3 .ماجستير 3

 %100 2٦ %3.33 1 %2.18 1 .دكتوراة  4

 %100 2٦ %100 30 %100 4٦ اإلجمالي

 

 :الخبرة لسنوات وفقا   العينة أفراد تحليل -

 
 
 
 
 
 

 (الثالث التصنيف) الخبرة سنوات حسب العينة أفراد توزيع( 4) رقم جدول
 الخبرة سنوات المسلسل

 

 الدراسة عينة إليها تنتمى التي الفئة
 أكاديميون  نيالقانوني نيالمحاسب الضرائب مأموري 

 النسبة العدد
 % المئوية

 المئوية النسبة العدد
% 

 النسبة العدد
 % المئوية

 %٦9.23 18 %٦٦.٦7 20 %٦5.2 30 .سنوات خمس من أقل 1

 إلي سنوات خمس من 2
 .سنوات 10

13 28.27% ٦ 20% 3 11.54% 

 %19.23 5 %13.33 4 %٦.53 3 .سنوات 10 من أكثر 3

 %100 2٦ %100 30 %100 4٦ اإلجمالي

 :المهنية والشهادات للعضويات وفقا   العينة أفراد تحليل -

 
 

 (الرابع )التصنيف المهنية والشهادات العضويات حسب العينة أفراد توزيع( 5) رقم جدول
 والشهادات العضويات المسلسل

 المهنية

 الدراسة عينة إليها تنتمى التي الفئة
 أكاديميون  نيالقانوني نيالمحاسب الضرائب مأموري 

 النسبة العدد
 % المئوية

 النسبة العدد
 % المئوية

 النسبة دالعد
 % المئوية
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 جمعياااة زميااال أو عضاااو 1
 والماااااراجعين المحاسااااابين

 .المصرية

2 4.35% 30 100% 5 19.24% 

 أي زميااال فاااي أو عضاااو 2
 . أخري  مهنية جمعيات

 %2٦.92 7 صفر ___ ٦0.87% 28

 أي علااااااااااااااى الحصااااااااااااااول 3
 محلياااااة مهنياااااة شاااااهادات

 .دولية أو

 %38.4٦ 10 صفر ___ 21.74% 10

 %15.38 4 صفر ___ %13.04 ٦ يوجد ال 4

 %100 2٦ %100 30 %100 4٦ اإلجمالي

 صدق وثبات أداة الدراسة: 5/5
 مرة من أكثر ستقصاءاإل قائمة توزيع تم إذا النتيجة نفس الدراسة ستقصاءإ يعطي أن بالثبات يقصد    

 نتائج في ستقراراإل يعني الدراسة ستقصاءإ ثبات نإ أخري  بعبارة أو والشروط، الظروف نفس تحل
 فترة خالل مرات عدة العينة أفراد على توزيعها إعادة تم إذا كبير بشكل تغيرها وعدم الدراسة، ستقصاءإ

 .معينة زمنية
=   قيمة بلغل حيث القياس أداة  ثبات مدي لقياس( كرونباخ ألفا) ختبارإ ستخدامإ تم وقد     

 من أعلي كونها ممتازة نسب وهي الثاني للفرض 0.858=   قيمة وبلغل األول، للفرض 0.913
 . ستقصاءاإل قائمة ثبات يعكس وبما ،%٦0 المقبولة النسبة

 ختبار التوزيع الطبيعي:إ ٦/5
ختبار مدي إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي حيث بلغل كولموجروف سمرنوف إل ختيارإستخدام إتم      

إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي وبالتالي إمكانية  علىمما يدل  0.05قيمة سيجما لكل فرضية أعلي من 
 (.٦ختبار الفرضيات كما يوضح الجدول رقم )إستخدام اإلحصاءات المعلمية في إ

 
 البحث لفروض بالنسبةكولموجروف سمرنوف  إختبار نتائج( ٦) رقم جدول

 قيمة  فروض البحث

1 0.214 

2 0.309 

 ار كروسكال واالس:ختبإ 5/7
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث  للمعرفة ما إذا كان هذا اإلختبار ستخدامإيتم      

مجموعات أو أكثر من البيانات الالمعلمية. وقد تم التوصل من هذا اإلختبار إلي عدم وجود فروقات في 
 (.7فروض البحث كما يوضح الجدول رقم )

 البحث لفروض بالنسبة كروسكال واالس ارإختب نتائج( 7) رقم جدول
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فروض 
 البحث

نتائج كروسكال 
 2X  واالس

 النتيجة الداللة

 ال توجد فروقات 0.1087 7.45 1

 ال توجد فروقات 0.941 02.٦ 2

 ختبار فروض البحث:إ 5/8
 في الضريبي التحاسب مشكالت بشأنعرض نتائج البحث والخاصة بآراء مفردات العينة  5/8/1

  :يلي كما المضافة القيمة على الضريبة ن قانو 
 الفرض األول:

 نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجدال  H0):الفرض العدمي ) -
 .المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب بشأن مشكالت واألكاديميون  ،نيالقانوني

 نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية وق فر  توجد: (Haالفرض البديل ) -
  .المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب بشأن مشكالت واألكاديميون  ،نيالقانوني
والخاصة بآراء مفردات العينة  ،الفرض اإلحصائي األول إختبار نتائجوالجدول التالى يوضح      
 :المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي بالتحاس مشكالتبشأن 

 (ANOVA)الفرض اإلحصائي األول  إختبار نتائج( 8) رقم جدول 
مجموع  مصدر التباين

المربعات 
(SS) 

درجات 
 ((dfالحرية 

  متوسط المربعات
(MS) 

  Fقيمة 
 المحسوبة

P-Value 

 0.037 3.4٦٦ 0.318 2 0.٦35 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٦.597 72 0.092   

    74 7.233 اإلجمالي
وهذا  %5في الجدول السابق نجد أنها أقل من قيمة مستوي المعنوية  P-Valueوبالرجوع إلي قيمة     

(. بمعني أن التباين في اآلراء حول Haوقبول الفرض البديل)H0) يعني رفض الفرض العدمي )
 بين الوظائف إختالف إلي ترجع المضافة القيمة ىعل الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت

من وجهة نظر عينة الدراسة وليس داخل الوظيفة الواحدة. وبالتالي ثبات صحة الفرض  المجموعات
 نيالمحاسبو ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد " بأنه القائلاألول 
 ".المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي حاسبالت مشكالت نحو واألكاديميون  ،نيالقانوني

 المتوسطوقد الحظ الباحثان عند إجراء التحليل اإلحصائي أن أكثر المشكالت ذات أهمية في     
ستقصاء المرفقة بالملحق األول ستمارة اإلإفي  15ائب تتمثل في المشكلة رقم مأموري الضر بالنسبة ل

 قصر ظل في خاصة   الضريبية واإلدارة المسجلين من كل يرهق مما بةالضري وأسعار فئات تعددوهي "
ين ينأن أكثر المشكالت ذات أهمية في المتوسط بالنسبة للمحاسبين القانو و  ،"واحد شهر الضريبية الفترة

 من( 71) رقم المادة عدتُ ستقصاء بالملحق األول وهي " ستمارة اإلإفي  20تتمثل في المشكلة رقم 
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 ضامن رهاوإعتب والمكلف القانوني المحاسب بين ساوت ألنها والمراجعة المحاسبة مهنة فى الُ تدخ القانون 
ستمارة إفي  1٦أما لألكاديميون تمثلل أكثر المشكالت ذات أهمية في المتوسط في المشكلة رقم  ،"له
 سجلينالم لحق إنتقاصا   تعد حيث القانون  من( 22)رقم  المادةستقصاء بالملحق األول وهي "اإل

 أم بذاتها خاضعة أوخدمات سلع على سواء الضريبة خصم من حرمتهم ألنها الجدول سلع في المتعاملين
 ".للضريبة خاضعة أوخدمات سلع في كمدخالت

ستقصاء ستمارة اإلإ( في 15تيار المشكلة رقم )إخمأموري الضرائب في  توجهُ  أن الباحثان يري و     
كالت ذات أهمية لهم في المتوسط، قد يكون توجه منطقي وذلك حتي المرفقة بالملحق األول أكثر المش

( في 20المشكلة رقم ) نيالقانوني نيالمحاسبختيار إال يزداد العبء عليهم في المتابعة والفحص، أما 
ستقصاء بالملحق األول بإعتبارها أكثر المشكالت ذات أهمية لهم في المتوسط، تعد من وجهة ستمارة اإلإ

ختيار إ أما الفئة، ذهه علي تقع مباشرة وعقوبة ضرر تمثل ألنها وذلك ان منطقية للغايةنظر الباحث
ستقصاء بالملحق األول بإعتبارها أكثر المشكالت ذات ستمارة اإلإ( في 1٦األكاديميون المشكلة رقم )

وقد يوجد بها أهمية لهم في المتوسط، يعد أمرا  مقبوال  بإعتبارها مشكلة فلسفية وتحتاج لدراسة وبحث، 
   العديد من وجهات النظر. 

 التحاسب مشكالتآراء مفردات العينة حول  بدراسة قاموا التحليل في الدقة بزيادة الباحثان من ورغبة      
 وهي عرضها السابق التصنيفات باقي خالل من المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي

 التحليالت هذه نتائج إلي الرجوع ويمكن .المهنية والشهادات اتالعضويو  الخبرة وسنوات العلمي المؤهل
 السابقة النتيجة نفس إلي أيضا   التحليالت هذه توصلل وقد(. والرابع والثالث الثاني) المرفقة المالحق في
 يرجع المضافة القيمة علي الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالتالتباين في اآلراء حول  بأن
 من وجهة نظر عينة الدراسة وليس داخل التصنيف الواحد.  المجموعات بين التصنيفات فإختال إلي

 

 مشكالت معالجة مقترحات بشأنعرض نتائج البحث والخاصة بآراء مفردات العينة  5/8/2
  :المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب

 الفرض الثاني:
 نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجدال  H0):الفرض العدمي ) -

 على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة بشأن مقترحات واألكاديميون  ،نيالقانوني
 .المضافة القيمة

 نيوالمحاسب ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد (:Haالفرض البديل ) -
 على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة بشأن مقترحات واألكاديميون  ،نيالقانوني
 .المضافة القيمة

 بشأنوالخاصة بآراء مفردات العينة  الثانى،الفرض اإلحصائي  إختبار نتائجوالجدول التالى يوضح      
 :المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة مقترحات

 (ANOVA) الثانيالفرض اإلحصائي  إختبار نتائج( 9) رقم جدول
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مجموع  مصدر التباين
المربعات 

(SS) 

درجات 
 ((dfالحرية 

  متوسط المربعات
(MS) 

  Fقيمة 
 المحسوبة

P-Value 

 0.19 4.174 0.5٦1 2 1.123 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

9.281 ٦9 0.135   

    71 10.404 اإلجمالي
وهذا  %5في الجدول السابق نجد أنها أقل من قيمة مستوي المعنوية  P-Valueوبالرجوع إلي قيمة     

(. بمعني أن التباين في اآلراء حول Haوقبول الفرض البديل)H0) يعني رفض الفرض العدمي )
 ليإ ترجع المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة مقترحات
من وجهة نظر عينة الدراسة وليس داخل الوظيفة الواحدة. وبالتالي  المجموعات بين الوظائف إختالف

 ،الضرائب مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد " بأنه القائلثبات صحة الفرض الثاني 
 الضريبة قانون  في بيالضري التحاسب مشكالت معالجة لمقترحات واألكاديميون  ،نيالقانوني نيالمحاسبو

 ".المضافة القيمة على
بالنسبة  المتوسطوقد الحظ الباحثان عند إجراء التحليل اإلحصائي أن أكثر المقترحات ذات أهمية في    

 تعديلستقصاء المرفقة بالملحق األول وهي "ستمارة اإلإفي  13لمأموري الضرائب يتمثل في المقترح رقم 
أن أكثر المقترحات و  ،"الممولين كاهل عن العبء لتقليل سنوي  ربع إلي هرش كل من اإلقرار تقديم فترة

ستقصاء ستمارة اإلإفي  19ن تتمثل في المقترح رقم ييبالنسبة للمحاسبين القانون المتوسطذات أهمية في 
 والغرامة النشاط عن بالتوقف يتعلق فيما القانون  من( 71) رقم المادة حذفبالملحق األول وهي "

 المحاسب قيام صعوبة يؤدي وكذلك والمراجعة المحاسبة مهنة فى تدخال   يعد ألنه القانوني بللمحاس
 العناية مبدأ حدود في يعمل أنه إلي باإلضافة المادة، هذه نص من للخوف نظرا   بعمله بالقيام القانوني
أما  ،"األمور جرياتم بكل الكامل العلم له تكفل تىال الكاملة العناية حدود في وليس الواجبة المهنية

ستمارة إفي  15في المقترح رقم  المتوسطتمثلل أكثر المقترحات ذات أهمية في فقد ألكاديميون بالنسبة ل
 لتوسيع التسجيل حد بحذف إما وذلك القانون  من( 1٦) المادة تعديلستقصاء بالملحق األول وهي "اإل

 غير ضريبة هي المضافة القيمة ضريبة ألن الرسمي وغير الرسمي اإلقتصاد وضم الضريبية القاعدة
 المتعاملين جميع علي التسجيل حد توحيد أو الدخل، على وليسل والخدمات السلع على تفرض مباشرة

 ".الضريبية العدالة لتحقيق وذلك ال أو الجدول وخدمات سلع في المتعاملين سواء المصلحة مع
ي الضرائب واألكاديميون بالنسبة لمأمور  المتوسطأكثر المقترحات ذات أهمية في  أن الباحثان ويري    

وري لمأمبالنسبة  المتوسطين جاءت متسقة مع أكثر المشكالت ذات أهمية في ين القانونيوالمحاسب
، وتعد نتيجة منطقية ومرتبطة، وتؤكد كذلك مدي صدق نيالقانوني نيالمحاسبالضرائب واألكاديميون و

  وثبات أداة الدراسة. 
 التحاسب مشكالتآراء مفردات العينة حول  بدراسة قاموا التحليل في الدقة بزيادة الباحثان من ورغبة     

 وهي عرضها السابق التصنيفات باقي خالل من المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي
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 حليالتالت هذه نتائج إلي الرجوع ويمكن .المهنية والشهادات العضوياتو  الخبرة وسنوات العلمي المؤهل
 النتيجة نفس إلي أيضا   التحليالت هذه توصلل وقد(. والسابع والسادس الخامس) المرفقة المالحق في

 الضريبة قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت معالجة مقترحاتالتباين في اآلراء حول  بأن السابقة
ر عينة الدراسة وليس من وجهة نظ المجموعات بين التصنيفات إختالف إلي يرجع المضافة القيمة علي

 داخل التصنيف الواحد. 
 
 
 
 
 
 :النتائج والتوصيات والمقترحات البحثية/ ٦
 :البحث نتائج 1/٦

 :التالية النتائج ستخالصإ يمكن للبحث و اإلختبارية النظرية تينالدراسضوء  كل من  في     
 مأموري  بين ائيةحصإ داللة ذات معنوية فروق  توجد " بأنه القائل األول الفرض صحة ثبات (1

 قانون  في الضريبي التحاسب مشكالت بشأن واألكاديميون  ن،يالقانوني والمحاسبين ،الضرائب
 النظرية والدراسة البحث هدف مع ا  متسق الفرض هذا جاء وقد ،"المضافة القيمة على الضريبة
 . الباحثان بها قام التي اإلختبارية والدراسة

 مأموري  بين حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق  توجد" أنهب القائل الثاني الفرض صحة ثبات (2
 التحاسب مشكالت معالجة مقترحاتبشأن  واألكاديميون  ،نيالقانوني نيالمحاسبو ،الضرائب
 البحث هدف مع ا  متسق الفرض هذا جاء وقد ،"المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي
 . الباحثان بها قام التي اإلختبارية والدراسة النظرية والدراسة

 وأسعار فئات تعددبالنسبة لمأموري الضرائب تتمثل في  المتوسطأن أكثر المشكالت ذات أهمية في  (3
 شهر الضريبية الفترة قصر ظل في خاصة   الضريبية واإلدارة المسجلين من كل يرهق مما الضريبة

 .واحد

( 71)رقم  المادةن تتمثل في يالقانونيبالنسبة للمحاسبين  المتوسطأن أكثر المشكالت ذات أهمية في  (4
 القانوني المحاسب بين ساوت ألنها والمراجعة المحاسبة مهنة فى تدخال   بإعتبارها القانون  من

 .له ضامن وإعتبرته والمكلف

 من( 22) رقم المادة بالنسبة لألكاديميون تتمثل في المتوسطأن أكثر المشكالت ذات أهمية في  (5
 خصم من حرمتهم ألنها الجدول سلع في المتعاملين المسجلين لحق صا  إنتقا تعد حيث القانون 

 خاضعة أوخدمات سلع في كمدخالت أم بذاتها خاضعة خدمات أو سلع على سواء الضريبة
 .للضريبة
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 تقديم فترة تعديلتمثل في تمأموري الضرائب بالنسبة ل المتوسطأن أكثر المقترحات ذات أهمية في  (٦
 .الممولين كاهل عن العبء لتقليل سنوي  ربع إلي شهر كل من اإلقرار

 المادة حذفتمثل في تين يبالنسبة للمحاسبين القانون المتوسطأن أكثر المقترحات ذات أهمية في   (7
 تدخال   يعد ألنه القانوني للمحاسب والغرامة النشاط عن بالتوقف يتعلق فيما القانون  من( 71) رقم

 نظرا   بعمله بالقيام القانوني المحاسب قيام صعوبةإلى  دييؤ  وكذلك والمراجعة المحاسبة مهنةفى 
 وليس الواجبة المهنية العناية مبدأ حدود في يعمل أنه إلي باإلضافة المادة، هذه نص من للخوف

 .األمور مجريات بكل الكامل العلم له تكفل التى الكاملة العناية حدود في

( 1٦رقم ) المادة تعديلبة لألكاديميون تتمثل في بالنس المتوسطأن أكثر المقترحات ذات أهمية في  (8
 وغير الرسمي اإلقتصاد وضم الضريبية القاعدة لتوسيع التسجيل حد بحذف إما وذلك القانون  من

 وليسل والخدمات السلع على تفرض مباشرة غير ضريبة هي المضافة القيمة ضريبة ألن الرسمي
 سلع في المتعاملين سواء المصلحة مع تعاملينالم جميع على التسجيل حد توحيد أو الدخل، على

 .الضريبية العدالة لتحقيق وذلك ال أو الجدول وخدمات

لعينة الدراسة جاءت متسقة مع أكثر المشكالت ذات  المتوسطأكثر المقترحات ذات أهمية في  أن (9
 لنفس عينة الدراسة.  المتوسطأهمية في 

واألكاديميون قد ال يختلفوا  ينيالقانون نالمحاسبيب و مأموري الضرائ في المتمثلة الدراسة عينة أن  (10
 ولكن المضافة القيمة على الضريبة قانون  في الضريبي التحاسبمقترحات أو مشكالت  على

   .والمشكالت المقترحات أهمية على بينهم فيما يختلفوا
 :البحث توصيات 2/٦

 :باآلتي الباحثان يوصي البحث نتائج على بناء  
 الباحثان من المقدمة المقترحات وأهم عرضها تم التي الضريبي التحاسب مشكالت شرعالم يراعي أن -1

 .مستقبال   القانون  تعديل في المشكالت هذه لمعالجة

 من الضريبية والعدالة التوازن  يحقق وأن التطبيق فى والسهولة الوضوح القانون  في مستقبال   المشرع يراعي أن -2
 .المعامالت لكافة الشمول حيث

 .الشاملة والتنمية جتماعىاإل البعد ويراعى اإلعفاء فى القانون  يتوسع أن -3

 الجادة، والمتابعة اللجان أعمال على الشاملة والرقابة والتقدير الحصر فى الدقة الضريبية اإلدارة تراعي أن -4
 .والطعون  التظلمات فى الفصل وسرعة الربط كفاءة وكذلك

 . الدولة موارد تنمية في حقيقي بشكل نون القا يسهم أن مستقبال   المشرع يراعي أن -5

 ينيالقانون نيوالمحاسب ،الضرائب ومأموري  المصرية الجامعات أساتذة السادة من الخبرة بذوي  ستعانةاإل -6
 الحصيلة زيادة في يسهم الذي المالئم بالشكل القانون  هذا هيكلة إعادة بهدف المجال هذا في والمتخصصين

 والحد الضريبية اإلدارة كاهل عن أيضا   العبء وتقليل والممولين المكلفين اهلك عن العبء وتقليل الضريبية
 .الضريبية النزاعات من

 :مستقبلية بحثية مقترحات 3/٦ 
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 على ا  كبير  ا  هتمامإ  تنال ولكنها الحالية، الدراسة تتناولها لم التي النقاط بعض ستكمالإب الباحثان يوصي    
 :اوأهمه والعملي العلمي المستوى 

 الدول في المضافة القيمة على الضريبة لقانون  الضريبي التحاسب لمشكالت مقارنة دولية دراسة إعداد -1
 .المضافة القيمة لضريبة المطبقة

 علي وأثرها المضافة القيمة على الضريبة قانون  تفعيل في الضريبية اإلدارة دور عن تحليلية دراسة إجراء -2
 . الضريبية الحصيلة زيادة

 القيمة على الضريبة تطبيق تواجه التي والصعوبات والمعوقات المشكالت أهم عن ميدانية اسةدر  إجراء -3
 .المشكالت هذه لمعالجة المقترحات أهم وماهي ذاته القانون  مشكالت وليسل المضافة

 الضريبة وقانون  ،2005 لسنة 95 رقموتعديالته  الدخل على الضريبة قانون  من لكل شاملة دراسة إجراء -4
 ،201٦ لسنة ٦7 رقم المضافة القيمةالضريبة على  وقانون  ،2008 لسنة 19٦ رقم المبنية العقارات على

 .مصر في الضريبي واإلصالح اإلقتصادي اإلستقرار تحقيق على وأثرهما

 المراجع قائمة
 :العربية المراجع: أوال  

مجلة البحوث المالية والضريبية، ، "المضافة القيمة علىمدي خضوع الخدمات المالية للضريبة "إبراهيم عبد الحليم، د.  (1
 .13 – 2 ، ص ص201٦الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، مايو 

، "نتقال إلي الضريبة علي القيمة المضافة في مصراإلجراءات التنفيذية والتنظيمية المقترحة لإل"سعيد عبد المنعم محمد، د.  (2
 .30 – 13، ص ص 201٦عية المصرية للمالية العامة والضرائب، فبراير مجلة البحوث المالية والضريبية، الجم

، المؤتمر العلمي الضريبي "مالحظات هامة حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة"عبد الرسول عبد الهادى، د.  (3
ضريبية، الجمعية المصرية ، مجلة البحوث المالية وال2030الرابع والعشرين بعنوان: دور الضرائب في تحقيق إستراتيجية 

 .1٦ – 1 ، ص ص201٦للمالية العامة والضرائب، مايو 

، 573، العدد ، نادى التجارة، مجلة المال والتجارة"القيمة المضافة علىة بقانون الضري علىالتعليق "عيد سعيد محمد،  (4
 .48 – 44 ، ص ص2017يناير 

مشكالت التطبيق وحلول الواقع"، المؤتمر العلمى الضريبى القيمة المضافة بين  علىالضريبة "، محي سامي محمدد.  (5
العشرين بعنوان: إشكاليات وآليات التطبيق، مجلة البحوث المالية والضريبية، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 

 .139 – 107 ، ص ص2017ديسمبر 

نتقال إلي الضريبة علي لبات تطويره للتحول واإليعات ومتطالمب علىتقييم نظام الضريبة العامة "محي سامي محمد، د.  (6
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 والقااااااارارات باااااااالقوانيين الاااااااواردة الضاااااااريبية اإلعفااااااااءات

 .الضريبة على األخرى 

     

 مااع كلمااة بحااذف القااانون  ماان( ٦8) رقاام المااادة تعااديل (17)
 علااام تحدياااد يساااتطيع معياااار يوجاااد ال ألناااه باااذلك العلااام

 الضاااريبة ساااتردادإ حالاااة فاااي عدماااه مااان باااذلك المساااجل
 .حق وجه بدون 

     

( ٦8) رقاام المااادة ماان الحااادى عشاار البنااد نقاال (18)
 عااادم الضاااريبة مااان تهرباااا   يعاااد بأناااه القاااانون  مااان

 محاساااااابية دفااااااتر أو ساااااجالت المساااااجل إمسااااااك
 هاااذا مااان( 13)رقااام  الماااادة ألحكاااام ا  وفقااا منتظماااة
 رقام الماادة فاي اإلحكاام مخالفاة ماواد إلي القانون،
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 . (٦8) رقم التهرب مواد في وليس( ٦٦)

 يتعلاق فيماا القاانون  من( 71)رقم  المادة حذف (19)
 القااانوني للمحاسااب والغرامااة النشاااط عاان بااالتوقف

 والمراجعاااة المحاسااابة مهناااة فاااى ال  تااادخُ  عاااديُ  ألناااه
 القاانوني المحاسب قيام صعوبةإلى  يؤدي وكذلك
 المااادة، هااذه نااص مان للخااوف نظاارا   بعملااه بالقياام

 العنايااة مباادأ حاادود فااي يعماال أنااه إلااي باإلضااافة
 الكاملااة العنايااة حاادود فااي ولاايس الواجبااة المهنيااة

 . األمور مجريات بكل الكامل العلم له تكفل التى

 

     

 بحااااذف القااااانون  ماااان( 72) رقاااام المااااادة تعااااديل (20)
 ألن المحكمااااااااة المااااااااادة، ماااااااان التعااااااااويض كلمااااااااة

 فااااي التعااااويض دسااااتورية بعاااادم قضاااال الدسااااتورية
 .لها سابق حكم

 

     

 بوضااااع القااااانون  ماااان( 74) رقاااام ةالماااااد تعااااديل (21)
 التشااااااجيع حااااااوافز نظااااااام تطبيااااااق لكيفيااااااة قواعااااااد

 .ذلك تنفيذ إلمكانية

     

 فاااااي واحااااد باااااب تحاااال اإلعفاااااء مااااواد تجميااااع (22)
 فاااي الساااابقة اإلعفااااءت هاااذه كااال ضااام أو القااانون 

 كماا القاانون  نهاياة فاي واحاد جدول أو واحد مكان
 بشااكل ولاايسه المعفااا والخاادمات الساالع بقائمااة ورد

 .القانون  في كما تناثرم

     

للخاااااااادمات المهنيااااااااة  واضااااااااح تفسااااااااير وضااااااااع (23)
 فااااي( 12) رقاااام المسلساااالواإلستشااااارية والااااواردة ب

 المتعلااق الجاادول فااي أوال   بنااد فااي المرفااق الجاادول
 الجاادول، لضااريبة تخضااع التااى والخاادمات بالساالع

 .الدستورية عدم إلي تتعرضقد  ألنها حذفها أو

     

 علاااااااى مفروضاااااااهال %5 الاااااااا نسااااااابة تخفااااااايض (24)
 فاااااي الاااااوارده والبنااااااء التشاااااييد وأعماااااال المقااااااوالت

 أوال   بناد في المرفق الجدول في( 9) رقم المسلسل
 التاااااى والخااااادمات بالسااااالع المتعلاااااق الجااااادول فاااااي

 %3 حاااوالي إلاااي فقاااط الجااادول لضاااريبة تخضاااع
 قاااااانون  فاااااي ذلاااااك قبااااال تتجااااااوز ال كانااااال ألنهاااااا

 متفاوتاااه بنساااب المبيعاااات علاااي العاماااة الضاااريبة
 .%2.7 قصاهاأ قدرت

     

 

 برجاء البحث هذا مجال في إضافتها سيادتكم تري  ضرورية أو إضافية معلومات يةأ هناك كان إذا
 :ذكرها

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
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  (2ملحق رقم )
نتائج إختبار عينة الدراسة بشأن مشكالت التحاسب الضريبي في قانون  الضريبة علي القيمة المضافة من حيث 

 المؤهل العلمي )بكالوريوس/ دبلومة/ ماجستير/ دكتوراة (
ANOVA 

VAR00002      

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.310 3 .437 3.272 .025 

Within Groups 12.811 96 .133   

Total 14.121 99    

  (3ملحق رقم )
نتائج إختبار عينة الدراسة بشأن مشكالت التحاسب الضريبي في قانون  الضريبة على القيمة المضافة من حيث 

 سنوات الخبرة )أقل من خمس سنوات/ من خمس سنوات إلي عشر سنوات/ أكثر من عشر سنوات(

ANOVA 

VAR00003      

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.077 2 .539 3.280 .043 

Within Groups 11.821 72 .164   

Total 12.898 74    

  (4ملحق رقم )

نتائج إختبار عينة الدراسة بشأن مشكالت التحاسب الضريبي في قانون  الضريبة على القيمة المضافة من حيث 
العضويات والشهادات المهنية )عضو جمعية المحاسبين/ عضو جمعيات أخري / الحصول على شهادات مهنية/ 

 ال يوجد(

ANOVA 

VAR00004      

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.689 3 .563 2.970 .036 

Within Groups 18.193 96 .190   

Total 19.882 99    
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  (5ملحق رقم )

نتائج إختبار عينة الدراسة بشأن مقترحات معالجة مشكالت التحاسب الضريبي في قانون  الضريبة على القيمة المضافة من 
 حيث المؤهل العلمي )بكالوريوس/ دبلومة/ ماجستير/ دكتورا ه (

ANOVA 

VAR00002      

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.162 3 .721 2.944 .037 

Within Groups 22.529 92 .245   

Total 24.691 95    

  (٦ملحق رقم )
نتائج إختبار عينة الدراسة بشأن مقترحات معالجة مشكالت التحاسب الضريبي في قانون  الضريبة على القيمة 
المضافة من حيث سنوات الخبرة )أقل من خمس سنوات/ من خمس سنوات إلي عشر سنوات/ أكثر من عشر 

 سنوات(

ANOVA 

VAR00003      

 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups .931 2 .465 3.390 .039 

Within Groups 9.473 69 .137   

Total 10.404 71    

  (7ملحق رقم )
نتائج إختبار عينة الدراسة بشأن مقترحات معالجة مشكالت التحاسب الضريبي في قانون  الضريبة على القيمة 
المضافة من حيث العضويات والشهادات المهنية )عضو جمعية المحاسبين/ عضو جمعيات أخري / الحصول 

 على شهادات مهنية/ ال يوجد(

ANOVA 

VAR00004      

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .877 3 .292 2.820 .043 

Within Groups 9.532 92 .104   

Total 10.409 95    

 


