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اﻟﻌﺪد  36ﻧﻴﺴﺎن 2011
وزير املالية د .حممد أبو حمور يوقع عدة اتفاقيات لتنظيم وتسهيل إجراءات ضريبة
املبيعات على الصيدليات واملكاتب والشركات الهندسية واتفاقية لدفع وقبض
اإليرادات العامة للدولة بواسطة بطاقات االئتمان (ماسرت كارد)
�ضمن �سيا�سة الحكومة وخطة عمل وزارة المالية ودائرة �ضريبة الدخل والمبيعات وان�سجاما مع برنامج الإ�صالح
المالي وال�ضريبي الذي يهدف �إلى ت�سهيــل وتب�سيــط الإجراءات على المكلفيــن من �شركـات و�أفراد لدفــع
ال�ضريب ــة المتحققة عليهم وقع الدكتور محمد �أبو حمور وزير المالية بح�ضور ال�سيد مو�سى الموازرة مدير عام
دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات عدة اتفاقيات لتنظيم وتب�سيط وت�سهيل الإجراءات على المكلفين من �أ�صحاب
ال�صيدليات لدفع ال�ضريبة .
والثانية مع نقابة المهند�سين الأردنيين لتنظيم �آلية تح�صيل �ضريبة المبيعات من المكاتب وال�شركات الهند�سية
وقد مثل النقابة في توقيع هذه االتفاقية المهند�س عبد اهلل خالد عبيدات نقيب المهند�سين الأردنيين وعن
المكاتب وال�شركات الهند�سية المهند�س رايق كامل رئي�س هيئة المكاتب وال�شركات الهند�سية في حين وقع اتفاقية
ثالثة مع �شركة ال�شرق الأو�سط لخدمات الدفع يتم بموجبها قب�ض الإيرادات العامة للدولة من قبل الوزارة والمديريات والمراكز المالية في المحافظات والدوائر
التابعة للوزارة (�ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وم�ؤ�س�سة المناطق الحرة) بوا�سطة بطاقات االئتمان (ما�ستر كارد) ووقع االتفاقية عن �شركة ال�شرق
الأو�سط لخدمات الدفع ال�سيد �سعيد �شقم الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
التفا�صيل �ص ()3+2

استمرار تخفيض
ضريبة املبيعات على
خدمة اإليواء يف الغرف
الفندقية
وافق مجل�س الوزراء بقراره رقم
تاريخ  5/3/2011على تمديد العمل
بقرار مجل�س الوزراء رقم  3938تاريخ
 27/1/2009المتعلق بالموافقة على
تخفي�ض ال�ضريبة العامة على المبيعات
على خدمات الإيواء في الغرف الفندقية
من (� )14%إلى ( )8%لغاية تاريخ
. 31/12/2011
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اختتام اجلولة الثانية من مفاوضات
منع االزدواج الضريبي بني األردن واإلمارات
اختتمت الجولة الثانية من المفاو�ضات حول م�شروع اتفاقية تجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي
بين الملكة الأردنية الها�شمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مبنى الإدارة العامة في الدائرة تمهيد ًا
للتو�صل �إلى اتفاقية لمنع االزدواج ال�ضريبي بين البلدين ال�شقيقين .وا�ستمرت المحادثات بين الجانبين لمدة
�أ�سبوع تم خالله بحث كافة التفا�صيل المتعلقة باالتفاقية التي �ستوقع الحق ًا  .وت�أتي هذه الجولة من المفاو�ضات
ا�ستكما ًال للجولة الأولى التي عقدت في وقت �سابق من العام الما�ضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي
تهدف �إلى ت�شجيع التجارة واال�ستثمار ومنع التهرب ال�ضريبي (المالي) على الدخل والأرباح الر�أ�سمالية
وت�شجيع التجارة الدولية عن طريق ت�شجيع انتقال ال�سلع والب�ضائع وتحرير التجارة من خالل زيادة ربح التجار
والم�ستوردين وت�سهيل انتقال ر�ؤو�س الأموال وزيادة حجم اال�ستثمارات عن طريق زيادة هام�ش ربح الم�ستثمر.
ومثل الدائرة في المفاو�ضات ال�سيد عبد الحليم الدرادكة مدير النيابة العامة ال�ضريبية وال�ش�ؤون القانونية وكل
من علي الم�سند واحمد العمو�ش وفاتن ال�صباغ من مديرية النيابة العامة ال�ضريبية وال�ش�ؤون القانونية في حين
مثل الجانب الإماراتي كل من الدكتور حامد ن�صر وعبداهلل العبيدلي ورا�شد بن كلبان و�صالح ال�سعدي.

املوقع االلكرتوين للدائرة يستقبل الشكاوى واملالحظات
تعميق ًا لتفعيل التوا�صل مع المواطنين والمكلفين والمراجعين وبهدف الت�سهيل عليهم وفي �ضوء تعميم معالي وزير المالية الدكتور محمد �أبو حمور با�شرت دائرة �ضريبة
الدخل والمبيعات بو�ضع �إيقونة خا�صة على ال�صفحة الرئي�سية لموقع الدائرة االلكتروني  www.istd.gov.joال�ستقبال ال�شكاوى والمالحظات على البريد االلكتروني
 istdsac@istd.gov.joهذا بالإ�ضافة �إلى ت�شكيل لجنة خا�صة للنظر بتلك ال�شكاوى والمالحظات التي �ستحر�ص على الرد على تلك المالحظات وال�شكاوى ب�أ�سرع وقت
ممكن و�ستعمل تلك اللجان وفق الت�شريعات والأنظمة المعمول بها وتلتزم بمبد�أ ال�شفافية والمو�ضوعية والعدالة لخدمة المكلفين والمواطنين المتعاملين مع الدائرة.
www.istd.gov.jo
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وزير املالية الدكتور حممد أبو حمور يوقع اتفاقية لتنظيم وتسهيل إجراءات
حتصيل ضريبة املبيعات من الصيدليات
�ضمن ال�سيا�سة التي تنتهجها الحكومة وخطة عمل وزارة المالية ودائرة �ضريبة
الدخل والمبيعات الهادفة �إلى ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات على المكلفين من
�شركات و�أفراد لدفع ال�ضريبة المتحققة عليهم وقع الدكتور محمد �أبو حمور وزير
المالية بح�ضور ال�سيد مو�سى الموازرة مدير عام دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات
مع نقابة ال�صيادلة اتفاقية تنظيم وتب�سيط وت�سهيل الإجراءات على المكلفين
من �أ�صحاب ال�صيدليات بحيث توازن بين واجباتهم ال�ضريبية وحقوق الخزينة
وتخفف من الأعباء المالية والإدارية على ال�صيادلة وتجنبهم الغرامات الناتجة
عن ت�أخير تقديم �إقراراتهم ال�ضريبية للدائرة في الفترة ال�سابقة والتي �سيكون
لها انعكا�س �إيجابي على �أ�صحاب ال�صيدليات.
وبنا ًء على هذه االتفاقية فانه �سيترتب على �أ�صحاب ال�صيدليات تقديم �إقرارات
�ضريبة المبيعات مرة كل �شهرين بحيث يت�ضمن الإقرار ال�ضريبي المقدم كافة
الم�شتريات لكامل الفترة وال�ضريبة الم�ستحقة عليها واعتبارها مباعة بالقيمة
الم�ضافة والت�صريح عن ال�ضريبة عليها ،و�سيتم احت�ساب مبيعات ال�صيدليات
لكل �صنف على حده من خالل �إ�ضافة ن�سبة الربح المعتمدة من قبل الم�ؤ�س�سة
العامة للغذاء والدواء لهذه الأ�صناف و�سيتم فر�ض �ضريبة مبيعات بن�سبة ()4%
على �أ�صناف الأدوية التي تحقق ن�سبة ربح تبلغ ( )26%كما �سيتم فر�ض �ضريبة
مبيعات بن�سبة ( )16%على مواد التجميل والمكمالت الغذائية التي تحقق �أرباح ًا
بن�سبة (� )25%أما بخ�صو�ص المواد الخا�ضعة لن�سبة ال�صفر ف�سيتم تحديدها من
قبل الم�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.
و�ألزمت االتفاقية �أ�صحاب ال�صيدليات باالحتفاظ بفواتير الم�شتريات الخا�صة
بهم من جميع الموردين وفق ًا لأحكام القانون كما يجوز لمن يرغب من
ال�صيدليات التي لم تبلغ حد الت�سجيل المقرر ح�سب القانون والبالغ (� )75ألف

دينار بالت�سجيل لدى دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات� ،أما �أ�صحاب ال�صيدليات
غير الراغبين بتطبيق �أحكام هذه االتفاقية ف�سيكونون ملزمين بتقديم الإقرارات
ال�ضريبية وفق ًا للآلية التي كان معمو ًال بها قبل تطبيق هذه االتفاقية ،على �أن
تلتزم نقابة ال�صيادلة بتبليغ بنود هذه االتفاقية لكافة �أع�ضائها خالل فترة �شهر
من تاريخ توقيعها لتفادي حدوث �أي �إ�شكاالت مالية في الم�ستقبل.
وحول الغرامات المالية ال�سابقة المترتبة على �أ�صحاب ال�صيدليات التي بلغت حد
الت�سجيل المقرر ولم تقم بالت�سجيل �ضمن �شبكة مكلفي �ضريبة المبيعات حتى
الآن ،فقد تم الأخذ بعين االعتبار تخفيف الأعباء المالية عليهم وعدم تحميلهم
�أية غرامات مالية عن فترات �سابقة ا�ستناد ًا �إلى قرار مجل�س الوزراء الذي �صدر
بالموافقة على �إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم لمدة ثالثة �أ�شهر
تبد�أ من تاريخ ن�شر القرار في الجريدة الر�سمية.

اتفاقية مع شركة الشرق األوسط لقبض ودفع اإليرادات العامة
للدولة بواسطة بطاقات االئتمان
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أداؤك للضريبة واجب وطني ،،والتزام قانوين

وقع الدكتور محمد �أبو حمور وزير المالية اتفاقية مع
�شركة ال�شرق الأو�سط لخدمات الدفع يتم بموجبها
قب�ض الإيرادات العامة للدولة من قبل الوزارة
والمديريات والمراكز المالية في المحافظات
والدوائر التابعة للوزارة (�ضريبة الدخل و�ضريبة
المبيعات ودائرة الجمارك وم�ؤ�س�سة المناطق
الحرة) بوا�سطة بطاقات االئتمان (ما�ستر كارد)
ووقع االتفاقية عن �شركة ال�شرق الأو�سط لخدمات
الدفع ال�سيد �سعيد �شقم الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
وتائي هذه االتفاقية ان�سجاما مع �سيا�سة الوزارة الهادفة �إلى تب�سيط وت�سهيل
الإجراءات على المواطنين والم�ستثمرين والمراجعين العرب والأجانب والزائرين
والمقيمين في المملكة في دفع الر�سوم وال�ضرائب والبدالت والأجور الم�ستحقة
عليهم للخزينة من خالل ا�ستخدام التقنيات الحديثة.
ً
و�أو�ضح د� .أبو حمور �أن توقيع هذه االتفاقية ي�أتي امتدادا لعالقة �سابقة تم فيها
تو�سيع ا�ستخدام بطاقات االئتمان ،وي�أتي كذلك ان�سجام ًا مع توجيهات الحكومة
الرامية �إلى تب�سيط وت�سهيل الإجراءات على المواطنين والم�ستثمرين وزوار
المملكة ،كما ب ّين د� .أبو حمور �إن هذه االتفاقية �ستنعك�س �إيجاب ًا على ت�سوية
المدفوعات ل�صالح الخزينة ،كما �ست�ؤدي �إلى ت�سريع تحويل هذه المدفوعات �إلى
ح�سابات الإيرادات لدى البنوك المعتمدة من وزارة المالية مما �سيزيد من �سرعة
تح�صيل الإيرادات العامة والتخل�ص من مخاطر الدفع التي تمتاز بها الطرق
التقليدية.
وب ّين د� .أبو حمور �أن االنت�شار الوا�سع ال�ستخدام بطاقات االئتمان وازدياد �أعداد

م�ستخدمي هذه البطاقات في ت�سوية مدفوعاتهم
اظهر وجود حاجة ملحة لإجراء مراجعة �شاملة
للطرق التقليدية الم�ستخدمة في قب�ض الإيرادات،
حيث تم بناء على هذه المراجعة اعتماد الطرق
االلكترونية لتح�صيل الإيرادات العامة بحيث ت�شمل
الدفع بوا�سطة بطاقات االئتمان با�ستخدام التفوي�ض
االلكتروني والدفع با�ستخدام االنترنت من خالل
التحويل المالي االلكتروني من ح�ساب �إلى ح�ساب
 Account to Accounttوبطاقات االئتمان (�Cred
 )it Cardsوبطاقات القيد الفوري ( )Debit Cardsوالدفع بوا�سطة البنوك �أو
ال�شركات المالية المعتمدة.
و�أ�شار د� .أبو حمور �إلى االرتفاع الناجم في قب�ض الإيرادات العامة للدولة من
خالل التقنيات والطرق الحديثة منذ بداية ا�ستخدامها مقارنة بال�سنوات
ال�سابقة ،و�أو�ضح �أنه وبتوقيع هذه االتفاقية �ست�صبح جميع بطاقات االئتمان
العالمية معتمدة في قب�ض الإيرادات العامة لدى وزارة المالية والمديريات
والمراكز المالية في محافظات المملكة والدوائر التابعة لها لي�صار �إلى اعتمادها
في ا�ستيفاء ال�ضرائب والر�سوم من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.
كما �أ�شاد ال�سيد �سعيد �شقم الرئي�س التنفيذي لل�شركة باالتفاقية التي تم توقيعها
وبين �أن هذه االتفاقية �سوف ت�ساهم في تب�سيط �إجراءات دفع المواطنين للمبالغ
الم�ستحقة عليهم وا�ستخدام الطرق الحديثة في تح�صيل الحكومة للإيرادات
الم�ستحقة للخزينة العامة للدولة ،وح�ضر توقيع االتفاقية كل من �أمين عام وزارة
المالية ومدير الإيرادات العامة في وزارة المالية.

اتفاقية لتنظيم آلية حتصيل ضريبة املبيعات من املكاتب والشركات الهندسية
وق���ع وزي���ر المالي���ة الدكت���ور محمد �أب���و حمور
بح�ضور ال�سيد مو�سى الموازرة مدير عام دائرة
�ضريبة الدخل والمبيعات مع نقابة المهند�سين
الأردنيي���ن ف���ي وزارة المالي���ة اتفاقي���ة لتنظيم
�آلي���ة تح�صي���ل �ضريب���ة المبيعات م���ن المكاتب
وال�شركات الهند�سية وقد مثل النقابة في توقيع
هذه االتفاقية المهند�س عبد اهلل خالد عبيدات
نقي���ب المهند�سي���ن الأردنيي���ن وع���ن المكات���ب
وال�ش���ركات الهند�سي���ة المهند����س راي���ق كامل
رئي�س هيئة المكاتب وال�شركات الهند�سية.
وي�أت���ي توقي���ع االتفاقي���ة تنفيذ ًا ل�سيا�س���ة وزارة
المالي���ة ودائرة �ضريبة الدخل والمبيعات الهادفة �إلى تنظيم �آلية تح�صيل �ضريبة
المبيع���ات لجميع المكاتب وال�ش���ركات الهند�سية العاملة في المملك���ة والتي ت�أتي
مكمل���ة التفاقية مماثل���ة تم توقيعها مع المكاتب وال�ش���ركات الهند�سية العاملة في
محافظة العا�صمة �سابق ًا.
و�ستعم���ل هذه االتفاقية على ت�سهيل �إجراءات تقديم الإقرارات ال�ضريبية وت�سديد
ال�ضريبة الم�ستحقة على المكاتب الهند�سية كما و�ستعمل على حل الق�ضايا العالقة
بي���ن المكاتب وال�شركات الهند�سية من جهة ودائرة �ضريبة الدخل والمبيعات من
جه���ة �أخرى  ،كم���ا �ست�ؤدي �إل���ى تحقق العدالة بي���ن المكلفين وت���وازن بين حقوق
المكلفين حقوق الخزينة.
و�سيت���م بموجب ه���ذه االتفاقية قيام جميع المكاتب وال�ش���ركات الهند�سية العاملة
ف���ي محافظات �إربد والزرقاء والبلقاء ومادبا بالت�سجيل لدى دائرة �ضريبة الدخل
والمبيع���ات تحت �إ�شراف هيئة المكاتب وال�شركات الهند�سية وبالتن�سيق مع دائرة
�ضريبة الدخل والمبيعات خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �سريان هذه االتفاقية.
وبموج���ب هذه االتفاقية ف�إن نقاب���ة المهند�سين الأردنيين �ستق���وم قبل ت�صديقها
و�إجازته���ا للأعم���ال الهند�سي���ة لأي مكتب هند�س���ي �أو �شركة هند�سي���ة واقعة في
محافظ���ات �إربد والزرقاء والبلقاء ومادبا بالإ�ضافة �إل���ى العا�صمة عمان ب�إ�صدار
مطالب���ة ر�سمية لمالك الم�شروع تبين فيها قيمة �ضريبة المبيعات الم�ستحقة عليه

لق���اء �أتع���اب الخدم���ات الهند�سي���ة والتي عليه
دفعها نق���د ًا �أو بوا�سطة �شيك بنكي م�صدق في
ح�ساب خا����ص معتمد من دائرة �ضريبة الدخل
والمبيع���ات  ،وتلتزم بعدم تمرير �أو ت�صديق �أي
مخطط هند�سي مخالف لذلك.
وفي ح���ال قيام المكاتب وال�ش���ركات الهند�سية
الم�سجلة في �ضريبة المبيعات بتح�صيل �ضريبة
المبيعات م���ن المالك عن �أي���ة م�شاريع لم يتم
الت�صدي���ق عليها م���ن النقابة �أو م���ن الم�شاريع
التي ال تخ�ض���ع للت�صديق ،فعلى ه���ذه المكاتب
وال�ش���ركات الهند�سي���ة القي���ام بالت�صريح عن
الم�شاريع في �إقراراتها ال�ضريبية وتوريد هذه ال�ضريبة للدائرة.
عل���ى �أن تقوم نقاب���ة المهند�سين الأردنيي���ن كل �أ�سبوعين ب�إع���داد ك�شف ب�أ�سماء
المكات���ب الهند�سي���ة ف���ي المحافظ���ات مو�ضوع االتفاقي���ة والتي قام���ت بتح�صيل
�ضريب���ة المبيع���ات ح�سب هذه االتفاقي���ة و�إر�سال هذا الك�شف �إل���ى دائرة �ضريبة
الدخل والمبيع���ات والمكاتب وال�ش���ركات الهند�سية المعنية بحي���ث يت�ضمن قيمة
�ضريب���ة المبيع���ات التي تم دفعها في ح�ساب الدائرة الخا����ص لهذه الغاية عن كل
م�شروع.
وي�أتي توقيع هذه االتفاقية بعد قرار مجل�س الوزراء بالموافقة على �إعفاء المكاتب
وال�ش���ركات الهند�سية التي قامت با�ستيفاء ال�ضريبة العامة على المبيعات عن �أية
م�شاريع خارج منطقة �أمانة عمان الكبرى ولم تقم بتوريدها لدائرة �ضريبة الدخل
والمبيع���ات من كافة الغرامات الم�ستحق���ة عليها وذلك بعد �أن تقوم هذه المكاتب
وال�شركات الهند�سية بدفع ال�ضريبة الم�ستحقة عليها.
كم���ا �أعفى الق���رار المكاتب وال�ش���ركات الهند�سي���ة الم�سجلة لدى دائ���رة �ضريبة
الدخ���ل والمبيعات من �أي���ة �ضـ ــريبة مبيع���ات ا�ستحـ ــقت على �أي���ة م�شاريع خارج
منطق���ة �أمان���ة عم���ان الكبرى ول���م تق���م ه���ذه المكات���ب وال�ش���ركات الهند�ســية
با�ستيفائها �إ�ضافة لإعفائها من كافة الغرامات الم�ستحقة عليها حتى تاريخ توقيع
هذه االتفاقية.

الدائرة تدعو املكلفني لتقدمي إقرارات ضريبة
الدخل قبل  30نيسان اجلاري

تذكر دائ���رة �ضريبة الدخ���ل والمبيعات
ال�سادة المكلفين انه ب�إمكان الذين ترتب
عليهم مبالغ متر�ص���دة ك�ضريبة دخل �أو
�ضريبة مبيعات اال�ستف���ادة من تعليمات
التق�سي���ط الت���ي توفرها الدائ���رة لكافة
المكلفين في مختلف �أنحاء المملكة.
حي���ث ان���ه ب�إم���كان ال�س���ادة المكلفي���ن
مراجع���ة جمي���ع المديري���ات ومراك���ز
الخدم���ات للح�ص���ول ع���ل الت�سهي�ل�ات
الخا�ص���ة ف���ي مج���ال تق�سي���ط المبال���غ
المترتبة عليهم .
ويمكن لأي مكلف مراجعة مكتب المدير
العام خ�ل�ال ال�ساعة المفتوحة المحددة
يومي ًا ما بين ال�ساعة  11-12قبل الظهر.
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تدعو دائ���رة �ضريبة الدخل
والمبيعات ال�سادة المكلفين
�إل���ى �ض���رورة تقدي���م
�إق���رارات �ضريب���ة الدخ���ل
قبل نهاي���ة ني�س���ان الجاري
تجنب��� ًا لتعر�ضهم للغرامات
والإ�ضاف���ات القانوني���ة.
وتو�ض���ح لل�س���ادة المكلفين
�أنها �ست�ضطر �آ�سفة للتقدير
عل���ى المكلفي���ن المتخلفين
ع���ن تقدي���م �إق���رار �ضريبة
الدخ���ل الخا����ص بالع���ام
 2010خ�ل�ال الموع���د
القانوني غيابي ًا .
كم���ا تذكر ال�سادة المكلفين ب�ض���رورة دفع ال�ضريبة المعلنة في الإقرار ال�ضريب���ي تجنب ًا للغرامات التي
اقرها القانون والتي تبلغ  4ب�ألف عن كل �أ�سبوع ت�أخير �أو �أي جزء منه .

الدائرة تدعو املكلفني
لالستفادة من إجراءات
التقسيط

ملخص دراسة حول
دور نظم املعلومات احملاسبية
يف احلد من التهرب الضريبي
�إعداد المدقق  :مهند محمد مو�سى العبيني

مديرية متوسطي دافعي الضرائب  -القطاع التجاري 2

نظ���ام �ضريب���ي ك���فء وفع���ال
و�أنم ـ���وذج اقـ ـت ـ ـ���داء ،يحق���ق
الإيرادات ال�ضريبية الم�ستهدفة
ويعزز المناخ اال�ستثماري ويقدم
الخدمة المثلى للمواطنين.

الرسالة

أداؤك للضريبة واجب وطني ،،والتزام قانوين

تعتبر الإيرادات ال�ضريبية المتح�صلة من �ضريبتي الدخل والمبيعات من �أهم موارد الدولة كونها ت�شكل �أكثر من
ن�صف واردات الخزينة العامة للدولة التي تحولها بدورها للإنفاق على ال�سلع والمنافع والخدمات العامة والتي
تنعك�س على الوطن والمواطن بعدة �أ�شكال منها الخدمات ال�صحية والتعليمية والموا�صالت والدفاع وغيرها
وعلى الرغم من �أهمية الأهداف المالية واالقت�صادية واالجتماعية التي يمكن �أن تحققها الدولة من خالل فر�ض
ال�ضريبة �إال �أن فر�ض ال�ضريبة ي�صطدم بالعديد من المعوقات والم�شكالت وعلى ر�أ�سها التهرب ال�ضريبي.
وقد قدمت هذه الدرا�سة للم�ساهمة في و�ضع بع�ض الحلول للحد من ظاهرة التهرب ال�ضريبي وللم�ساهمة في
جزء من التخطيط لمواجهة التهرب ال�ضريبي والحد منه ودرا�سة مدى توفر الخطط القابلة للتطبيق العملي من
خالل نظم المعلومات المحا�سبية حيث �إن التهرب ال�ضريبي ي�ؤثر على التح�صيالت ال�ضريبية والتي بدورها ت�ؤثر
على االقت�صاد الأردني وعلى كافة الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع  ،من هنا جاءت هذه الدرا�سة لتو�ضح
العالقة ما بين نظم المعلومات المحا�سبية وعنا�صرها والتهرب ال�ضريبي وبالتالي الو�صول �إلى قرارات �أكثر
مالءمة و�أكثر دقة للو�صول �إلى تطبيق �إجراءات �سهلة وفعالة في التقدير من خالل نظم المعلومات المحا�سبية
للحد من التهرب ال�ضريبي .
وتنبع �أهمية هذه الدرا�سة من الدور الذي تلعبه نظم المعلومات المحا�سبية في دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات
و�ضرورة التخطيط لمواجهة �أي تهرب �ضريبي يعتر�ض �سير عمل هذه النظم �أو المدخالت �أو المخرجات حيث
تقوم الدرا�سة بت�سليط ال�ضوء على م�شكلة يمكن �أن تترتب عليها �آثار �سلبية �إذا لم تتوفر خطط منا�سبة لمواجهة
التهرب ال�ضريبي ودور نظم المعلومات المحا�سبية والذي ي�ؤدي �إلى زيادة الوعي لدى الم�س�ؤولين في دائرة
�ضريبة الدخل في تحجيم وتقليل الفرق في التح�صيالت ال�ضريبية وكذلك يوفر �سرعة اال�ستجابة والم�ساعدة
على ا�ستئناف ن�شاط المتهرب من ال�ضريبة بفاعلية بعد عملية التهرب وزيادة ن�شر الوعي ال�ضريبي من قبل
الم�س�ؤولين في دائرة �ضريبة الدخل لدى مختلف المكلفين وكافة الجهات الأخرى .
وهدفت هذه الدرا�سة �إلى بيان ومعرفة دور نظم المعلومات المحا�سبية في معالجة التهرب ال�ضريبي والتخطيط
لمواجهة التهرب ال�ضريبي ولمعرفة ت�أثير نظم المعلومات المحا�سبية المتكاملة (والتي تعتبر النظرة الحديثة
في تعريف النظم المحا�سبية والتي ت�شمل التكامل الفعال ما بين نظم المعلومات المحا�سبية ونظم المعلومات
الإدارية حيث ت�ضم ما يلي  -:نظام معلومات للمحا�سبة الإدارية ،وقاعدة بيانات مركزية ،وا�ستخدام التقنيات
الحديثة ،ومجموعة الأفراد الم�ؤهلين) على �سلوك التهرب ال�ضريبي  ،ولتف�سير العالقة فيما بينها وتحديد �أهم
عن�صر من عنا�صر نظم المعلومات المحا�سبية المتكاملة على التهرب ال�ضريبي تم ت�صميم ا�ستبانه ت�ضمنت
عدد ًا من الأ�سئلة تم توزيعها على عينة من المقدرين لمعرفة �إجاباتهم في هذا المو�ضوع وبعد تحليل اال�ستبانة
تو�صلت الدرا�سة �إلى عدد من النتائج من �أبرزها:
� .1إن جميع عنا�صر نظم المعلومات المحا�سبية المتكاملة ت�ؤثر في معالجة التهرب ال�ضريبي ولكن مع اختالف
قوة ت�أثيره كل عن�صر عن الآخر.
� .2إن �أعلى عن�صر من عنا�صر نظم المعلومات المحا�سبية ت�أثير ًا في معالجة ظاهرة التهرب ال�ضريبي والحد
منه هو مجموعة الأفراد الم�ؤهلين بما يخ�ص تطوير المهارات المحا�سبية للعاملين في الدائرة.
 .3تم ترتيب عنا�صر نظم المعلومات المحا�سبية بت�أثيرها في معالجة التهرب ال�ضريبي كما يلي-:
	�أ -مجموعة الأفراد الم�ؤهلين ب -قاعدة بيانات مركزية ج -ا�ستخدام التقنيات الحديثة في العمل د-
نظام معلومات للمحا�سبة الإدارية.
� .4أن تطبيق الأ�ساليب الإح�صائية االقت�صادية في المحا�سبة الإدارية وجمع وتخيزن وا�سترجاع المعلومات
والبرمجيات المتطورة وربطها مع الدوائر المختلفة وتطوير المهارات المحا�سبية للعاملين ي�ساعد بدرجة
كبيرة في معالجة التهرب ال�ضريبي والحد منه �أكثر من غيره .
�أما بخ�صو�ص �أهم التو�صيات لهذه الدرا�سة فتتمثل في اال�ستغالل الأمثل للموارد المتاحة في الدائرة وتقليل
الجهد والوقت في زيادة االلتزام ال�ضريبي وزيادة كفاءة وفاعلية انجاز المعامالت للمكلفين وكذلك تطوير
مهارات العاملين في الدائرة بالإ�ضافة �إلى العمل بال�سرعة الممكنة من زيادة عمليات ربط الدائرة مع الدوائر
الأخرى العامة والخا�صة من خالل ال�شبكة الإلكترونية .
مالحظة :هذه الدرا�سة قيد الن�شر في مجلة علمية محكمة علماً ب�أنها من�شورة على الموقع الداخلي
للدائرة

الرؤية

رفع كف���اءة وفاعلي���ة الدائرة
في تقدير وتح�صيل ال�ضريبة
لتحقيق الأهداف الوطنية من
خ�ل�ال تعزيز فل�سف���ة التقدير
الذات���ي وتطبي���ق �أ�سل���وب
العين���ات وت�شجي���ع اال�ستجابة
الطوعي���ة ون�ش���ر الوع���ي
ال�ضريب���ي ومعالج���ة ح���االت
الته���رب ال�ضريب���ي وتقدي���م
خدم���ات ذات ج���ودة عالي���ة
للمواطني���ن لتحقي���ق �أف�ض���ل
ر�ضا ممك���ن من خالل تطبيق
معايير الجودة ال�شاملة.

السادة الزمالء

تدعو �أ�س���رة تحرير ن�ش���رة الوعي
ال�ضريب���ي كاف���ة الزم�ل�اء الكرام
�إلى الم�شارك���ة بتقديم م�ساهمات
وموا�ضي���ع و�أف���كار م���ن �ش�أنها �أن
تث���ري ن�ش���رة الوع���ي ال�ضريب���ي
وتق���دم الفائدة المرجوة �إلى الفئة
الم�ستهدف���ة وتعم���ل عل���ى تعمي���ق
الوع���ي ال�ضريب���ي ل���دى الإخ���وة
الزمالء والمكلفين.

للمشاركة
االتصال مع

�سكرتي���ر تحري���ر ن�ش���رة الوع���ي
ال�ضريب���ي محم���ود �أب���و الك�ش���ك
زريقات تلفون  4604444الهاتف
الداخلي 4838
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جائزة موظف الشهر املميز
ألشهر (أيلول ،تشرين أول ،تشرين ثاين ،كانون أول )2010
الفئة األوىل

شهر
أيلول

�أحمد فار�س الق�ضاة

مديرية �ضريبة دخل ومبيعات �إربد

شهر
تشرين
أول

شهر
كانون
أول

الفئة الثانية

محمد احمد حماد

�أ�سماء علي فرج

مديرية ال�ش�ؤون الإدارية

مديرية كبار المكلفين

محمد القرالة

مديرية المعلومات واالقتطاعات

زياد الحرا�سي�س

مديرية مكافحة التهرب ال�ضريبي

هلن برهم فراج

مديرية ال�ش�ؤون الإدارية

فيروز �أبو ريا

مديرية ال�ش�ؤون الإدارية
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شهر
تشرين
ثاين

محمد عزت عربيات

مديرية القطاع التجاري 1

الفئة الثالثة

خدمة اجلمهور

عقدت لجنة اختيار موظف ال�شهر المميز عدة
اجتماعات تم خاللها اختيار عدد من الزمالء من
المر�شحين من مختلف المديريات لجائزة موظف
ال�شهر المميز كمميزين عن �أ�شهر �أيلول وت�شرين
�أول وت�شرين ثاني وكانون �أول من عام . 2010
عارف محمد ن�صيرات

عزالدين علي عربيات

مديرية �ضريبة غرب عمان

�ألي�س عي�سى الحاج

مديرية القطاع التجاري 1

مديرية ال�ش�ؤون الإدارية

بتول كمال الحياري

مديرية �ضريبة غرب عمان

وي�أتي اختيار الزمالء المذكورين �أعاله تحفيز ًا للموظفين على الجد واالجتهاد
في العمل وزيادة الفاعلية والإنتاجية حيث تعمل الدائرة على تفعيل دور الموظفين
والعاملين وزيادة �إنتاجيتهم وتقديم �أف�ضل ما لديهم من خدمات للجمهور
المتعامل مع الدائرة وذلك من خالل منح جائزة ال�شهر المميز لموظف واحد عن
كل فئة من الفئات الوظيفية الثالث وموظف خدمة الجمهور  ،والباب مفتوح �أمام
الجميع للدخول في المناف�سة والح�صول على الجائزة .

�أيمن محمود القواريق
مديرية ال�ش�ؤون الإدارية

�إ�سماعيل �أبو يحيى

مديرية ال�ش�ؤون الإدارية

وقد تم ت�سليم الزمالء المذكورين �شهادات تقدير لجهودهم الطيبة التي بذلوها
في العمل كما تم ت�سليمهم درع الموظف المميز بالإ�ضافة �إلى مكاف�أة مالية لكل
واحد منهم  ،وتتكون لجنة اختيار الموظف المميز من ال�سيد مو�سى الطراونه
مدير االت�صال والإعالم ال�ضريبي رئي�س ًا وع�ضوية كل من ال�سيد منذر زيتون مدير
جنوب عمان وال�سيد عقله العطيات مدير الموارد الب�شرية والتدريب بالإ�ضافة �إلى
ال�سيد كمال العطي�ش من مديرية الموارد الب�شرية والتدريب �أمين �سر للجنة .
www.istd.gov.jo
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�إعداد :د .زياد الوريكات
مدير مديرية المعلومات واالقتطاعات
تعتبر مديرية المعلومات واالقتطاعات من المديريات الرئي�سية في توفير �أو ًال  -:جمع المعلومات فيما يخ�ص القطاع العام
المعلومات الخا�صة بالأن�شطة والبيانات المالية المتعلقة بالمكلفين الخا�ضعين تم و�ضع خطة ت�شغيلية للمديرية يجري تنفيذها لعام  2011عن ال�سنة المنتهية
ل�ضريبتي الدخل والمبيعات وتوفير هذه المعلومات بين يدي مدققي الدائرة  2010وتعمل مديرية المعلومات على الح�صول على حوالي
لتمكينهم من التدقيق على ملفات المكلفين بكفاءة وفاعلية لخدمة حقوق كل من (  ) 744614ق�سيمة معلومات من القطاع العام ( البيانات الجمركية  ,العطاءات
المكلف والخزينة بعدالة.
,الت�أمين ال�صحي ,الم�شتريات ,العقود والت�سديدات) بالإ�ضافة �إلى عقود الإيجار
هذا وت�سعى مديرية المعلومات واالقتطاعات ك�أي مديرية من مديريات الدائرة �إلى الواردة من �أمانة عمان الكبرى وبلديتي الزرقاء و�أربد والمعلومات الخا�صة
تطوير وتحديث �أ�ساليب العمل الخا�صة بها بكل ال�سبل والو�سائل لتحقيق الأهداف بالمحاكم النظامية وال�شرعية والكن�سية في المملكة.
المرجوة للمديرية التي تنطلق من الأهداف الإ�ستراتيجية للدائرة لتحقيق الأهداف ثانياَ -:جمع المعلومات فيما يخ�ص القطاع الخا�ص
الوطنية لخدمة االقت�صاد الوطني وتقديم ما يمكن من خدمات للوطن والمواطن .تتعاون مديرية المعلومات مع كافة المديريات التنفيذية والتقنية في الدائرة
وتعتبر مديرية المعلومات واالقتطاعات من المديريات التي �أ�س�ست مع ت�أ�سي�س للعمل على تطوير وتحديث م�صادر جمع المعلومات للقطاع الخا�ص وقد تم تحديد
الدائرة والتي كانت ق�سم ًا يتبع المدير العام حتى عام  1986ثم اتبعت بعدة ( )10879م�صدر توزع على المديريات التنفيذية في كافة مديريات الدائرة ويتم
مديريات منها مديرية تقنية المعلومات ونتيجة لأهمية هذه المديرية فقد تم العمل على متابعة وتدقيق هذه المعلومات عند ا�ستالم �إقرار �ضريبة الدخل الخا�ص
تحويلها �إلى مديرية م�ستقلة في بداية الن�صف الثاني من عام  2009وتم �أعادة بالمكلفين كما وتم �إ�ضافة م�صادر جديدة للمعلومات تمثلت في االنترنت والمواقع
هيكلتها وتق�سيمها �إلى عدة �أق�سام و�شعب وبازدياد مهام المديرية وحجم عملها الإلكترونية بالإ�ضافة �إلى ال�صحف والمجالت وكذلك �أ�صحاب المهن والأعمال
�أزداد كادرها الب�شري لي�صبح ( )70موظفا وموظفة وت�سعى المديرية لتطوير الملزمين بالت�سجيل في النقابات المهنية ( نقابة االطباء ونقابة المحامين ونقابة
وتحديث خدماتها با�ستمرار وتتطلع لزيادة كادرها الوظيفي بما يتنا�سب مع المقاولين الأن�شائيين ...الخ) و�أي م�صدر للمعلومات يمكن اال�ستفادة منه وكذلك
التطوير والتحديث.
من خالل ال�شركاء في تحقيق الأهداف الوطنية .
وتنطلق المديرية من فل�سفة �أ�سا�سها رفع كفاءة وفاعلية جمع المعلومات بجوده من المتوقع الح�صول على  267963ق�سيمه للمعلومات من م�صادر القطاع
عاليه للحد من التهرب ال�ضريبي وذلك من خالل الح�صول على جميع المعلومات الخا�ص بزيادة ن�سبة نمو  8%عن العام ال�سابق وقد تم تزويد المديريات التنفيذية
واالقتطاعات من كافة الم�صادر وبالوقت المحدد و�أجراء الربط االلكتروني ما بين بك�شف يت�ضمن �أ�سماء الم�صادر التابعة لكل مديرية  ،هذا و�سيتم انجاز معلومات
الدائرة وبين القطاعين العام والخا�ص.
واقتطاعات القطاع الخا�ص من قبل المديريات التي يتبعها المكلف  ،وبذلك يكون
عدد الق�سائم المتوقع الح�صول عليها من القطاعين العام والخا�ص 1012577
إجراءات ومهام مديرية املعلومات واالقتطاعات:
تعمل المديرية على جمع المعلومات المتعلقة بالأن�شطة االقت�صادية والمالية ق�سيمة تزيد بن�سبة  4%عن ق�سائم ال�سنة ال�سابقة.
للمكلفين من القطاعين العام والخا�ص وتعمل على ترقيمها و�إدخالها على نظام ثالث ٍاً  :المعلومات المتعلقة بالم�ست�شفيات الخا�صة
بلغ عدد الم�ست�شفيات العاملة في المملكة ( )59م�ست�شفى منها ( )4م�ست�شفيات
الحا�سب بعد تدقيقها.
قامت مديرية المعلومات واالقتطاعات با�ستحداث �شعبة الحجز في بداية عام في الكرك والعقبة و ( )11م�ست�شفى في محافظتي اربد والزرقاء والباقي في
 2010مهمتها �إيقاع وفك الحجز على المكلفين غير الملتزمين بت�سديد الأر�صدة العا�صمة عمان وتتم متابعة المعلومات الخا�صة بها ميداني ًا من خالل الدوام في
الم�ستحقة عليهم وذلك �ضمن خطة و�إجراءات مدرو�سة و�ضمن برنامج زمني الم�ست�شفيات وفي عدة �أق�سام (محا�سبة المر�ضى والإدخال ومحا�سبة الأطباء
محدد ولتحقيق هذا الهدف وت�سهي َال على المكلفين فقد تم الربط االلكتروني والعمليات) وت�سجيل الحاالت اليومية من خالل التواجد فيها ومتابعة االلتزام
مع عدة جهات منها دائرة الجمارك ودائرة الأرا�ضي والم�ساحة ووزارة ال�صناعة بتعبئة النماذج المعتمدة لتلك الغاية .وكذلك بتدقيق فترات مالية ح�سب ك�شوف
االقتطاع الموردة من الم�ست�شفيات �أو �سنة مالية كاملة و�إ�صدار تقارير بالفر وقات.
والتجارة وهيئة الأوراق المالية......الخ وذلك بموجب اتفاقيات موقعة معهم.
بالإ�ضافة �إلى زيارات فجائية للم�ست�شفيات و�شركات الت�أمين الطبية للح�صول على
مشروع الربط االلكرتوين مع الوزارات والدوائر واملؤسسات معلومات �أتعاب الأطباء �أو وثائق تبين حقيقة �أتعاب الأطباء �أو �ضبط هذه الوثائق
العامة:
و�إ�صدار تقارير بها عدا عن عمليات التدقيق المكتبي .
تعتبر عملية الربط الإلكتروني مع الدوائر الحكومية وم�ؤ�س�سات الدولة لغايات رابعاَ المعلومات المتعلقة بق�سم الإدخال
المعلومات المالية وال�ضريبية من �أهم الم�شاريع التي تقوم الدائرة بتنفيذها حالي َا يتم �إدخال جميع ق�سائم المعلومات الواردة من القطاعين العام والخا�ص
وذلك بالتن�سيق مع مديرية تقنية المعلومات وم�ؤ�س�سات الدولة وقد تم الربط مع واالقتطاعات بمختلف �أنواعها والحجز وفك الحجز ويتم العمل عليها من خالل
( )40م�ؤ�س�سة حكومية حتى نهاية عام .2010
ق�سم الإدخال ويقوم ق�سم الإدخال با�ستقبال طلبات التحقق الكتروني ًا من المدققين
تعمل المديرية �ضمن برنامج تق�سيم العمل بحيث ي�شمل:
ويقوم المدقق با�ستخراج ق�سائم المعلومات بنا َء على الرمز الخا�ص به.

افتتاح القاعة الهاشمية يف مبنى اإلدارة العامة للضريبة
افتت���ح المدي���ر الع���ام ال�سي���د
مو�س���ى الم���وازرة القاع���ة
الها�شمي���ة الخا�ص���ة بالتدريب
واالجتماع���ات ف���ي الطاب���ق
ال�ساد����س م���ن مبن���ى الإدارة
العام���ة لدائ���رة �ضريبة الدخل
والمبيع���ات بع���د تحدي���ث هذه
القاع���ة ال���ذي ت���م بدع���م من
م�شروع الإ�ص�ل�اح المالي ()2
الممول من الوكال���ة الأمريكية
للتنمية الدولية .
و�شك���ر المدير العام في كلمة �ألقاها بهذه المنا�سبة �إدارة م�شروع الإ�صالح المالي
عل���ى جهودهم في دعم الدائرة في كافة الجوان���ب وخا�صة في تجهيز العديد من
القاعات ف���ي مديريات �صغار المكلفين بالإ�ضافة �إل���ى جهودهم في تمويل الكثير
م���ن ال���دورات التدريبية التي عقدت خ�ل�ال عام  2010والتي �ش���ارك فيها حوالي
 500موظف من موظفي الدائرة ي�شكلون ما ن�سبته  65%موظفي الدائرة.
و�أ�ض���اف الم���وازرة �أن الدائرة تتطل���ع �إلى تنمي���ة ال�شراكة مع الوكال���ة الأمريكية
للتنمي���ة الدولي���ة من خ�ل�ال م�شروع الإ�ص�ل�اح المال���ي ( )2والعمل عل���ى تطوير
وتحدي���ث الإجراءات وتطوي���ر الكف���اءات الب�شرية لخدمة الجمه���ور المتعامل مع

الدائرة وتقدي���م خدمات ذات
جودة عالية .
وم���ن جانبه���ا �شك���رت ال�سيدة
ربى ج���رادات الممث���ل المقيم
للوكال���ة الأمريكي���ة للتنمي���ة
الدولي���ة الت���ي �شارك���ت ف���ي
االفتت���اح �إدارة الدائ���رة
والعاملي���ن فيها عل���ى تعاونهم
وعب���رت عن �أملها في ا�ستمرار
ه���ذا التع���اون المثم���ر والبناء
بين الدائرة والوكالة.
في حين �أ�شاد ال�سيد مارك غاليغر رئي�س م�شروع الإ�صالح المالي ( )2في الأردن
بالتع���اون الم�شت���رك بين الدائرة والم�ش���روع و�أكد �أن الم�ش���روع �سيعمل على دعم
الدائ���رة في ال�سع���ي لتحقيق الأه���داف العامة وزي���ادة كف���اءة التح�صيل لتحقيق
الإيرادات المطلوبة .
وح�ض���ر االفتتاح م�ساع���دو المدير العام وعدد من م���دراء المديريات في الدائرة
بالإ�ضاف���ة �إلى رئي�س فري���ق الإدارة ال�ضريبية لم�شروع الإ�ص�ل�اح المالي ( )2في
الدائرة ال�سيد روبرت وينزل وعدد من خبراء وموظفي الم�شروع وعدد من موظفي
الدائرة.

ورشة عمل بعنوان االتصال االسرتاتيجي والتسويق

www.istd.gov.jo

7

أداؤك للضريبة واجب وطني ،،والتزام قانوين

بم�شاركة عدد من موظفي الدائرة قام م�شروع الإ�صالح المالي الثاني الممول من
قب���ل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDبعقد ور�شة عمل حول االت�صال
اال�ستراتيج���ي والت�سويق ف���ي فندق ال�شيراتون في الفت���رة الواقعة ما بين  23و24
�شب���اط الما�ضي ب����إدارة الخبير الدولي ف���ي مجال االت�صال ف���ي القطاعين العام
والخا����ص �آالن جيم�س م�ست�شار االت�صاالت والت�سوي���ق وبم�شاركة عدد من موظفي
وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات
وديوان المحا�سبة ودائرة الجمارك ودائرة الأرا�ضي والم�ساحة وم�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماع���ي ومرك���ز جائزة الملك عب���داهلل الثاني للتميز بالإ�ضاف���ة �إلى عدد من
موظفي م�شروع الإ�صالح المالي .
وهدف���ت ه���ذه الور�شة �إل���ى تعري���ف الم�شاركين عل���ى فنيات التخطي���ط والتنفيذ
ال�ستراتيجي���ات االت�ص���ال الفع���ال ومب���ادرات التوا�ص���ل الجماهي���ري كما ركزت

الور�ش���ة على االت�صاالت الرامية �إلى التغيي���ر ال�سلوكي لدى الجمهور المتعامل مع
تلك ال���وزارات والم�ؤ�س�سات ب�شكل عام وعلى �سبي���ل المثال كيفية ت�شجيع االلتزام
الطوع���ي ل���دى مكلفي دائ���رة �ضريب���ة الدخ���ل والمبيع���ات وت�شجيع التج���ار على
الم�شاركة في برامج الت�سجيل الإلكتروني المتاحة من قبل دائرة الجمارك.
وق���د تع���رف الم�شارك���ون عل���ى كيفي���ة �إع���داد و�إدارة وتقيي���م خط���ط االت�ص���ال
اال�ستراتيج���ي لوزاراتهم ودوائره���م وكيفية �إعداد الحم�ل�ات المتعلقة بالتوا�صل
م���ع متلق���ي الخدمة ،وق���ام الم�شاركون ب�إع���داد ر�سائل �إعالمية خا�ص���ة ب�أهداف
م�ؤ�س�ساتهم الرئي�سية كنماذج موجهة لمتلقي الخدمة لتلك الوزارات والم�ؤ�س�سات.
و�سيوا�ص���ل م�ش���روع الإ�ص�ل�اح المال���ي الثان���ي م���ع ال�شركاء ف���ي هذه ال���وزارات
والم�ؤ�س�س���ات م���ن �أجل العم���ل على تنفيذ الفني���ات التي تم الإط�ل�اع عليها خالل
الور�شة.

أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل
نصف السنوية على حساب الضريبة املستحقة

ضريبة الدخل تدعو الشركات وأصحاب األعمال
لتزويدها بكشوف أسماء ورواتب املوظفني
تدع���و دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات ال�سادة مكلفي �ضريبة الدخل وال�شركات
و�أ�صح���اب الأعم���ال والمه���ن ممن لم يقوم���وا بت�سلي���م ك�شوف �أ�سم���اء ورواتب
الموظفين ب�ض���رورة القيام بتزويد الدائرة بك�ش���وف تت�ضمن الأ�سماء الرباعية
للم�ستخدمي���ن والعاملي���ن والأرق���ام الوطني���ة للأردنيي���ن ورق���م ج���واز ال�سفر
والجن�سية لغير الأردنيين الذين يعملون لديهم ومقدار رواتبهم و�أجورهم وقيمة
�ضريبة الدخل المقتطعة عن هذه الرواتب والأجور خالل ال�سنة المنتهية 2010
ووفق��� ًا للنم���اذج المعتمدة لدى الدائ���رة على �أن يتم تنزيله عل���ى برنامج اك�سل
وتزوي���د الدائ���رة ( )CDبـالمعلومات ف���ي حال زاد ع���دد الم�ستخدمين عن 20
م�ستخدم �أو موظف.

و�أ�ش���ارت �أن���ه ب�إم���كان المكلف ال���ذي لديه ح�ساب���ات �إلكترونية تزوي���د الدائرة
بك�شوف اقتطاعات موظفيه �إلكتروني ًا وتوريدها للدائرة  ،و�ستتوقف الدائرة عن
النظ���ر في �شهادات الروات���ب ال�صادرة عن هذه الجه���ات للموظفين والعاملين
لديها ما لم تكن ك�شوف االقتطاعات المتعلقة بها قد �سلمت للدائرة.
و�أو�ضح���ت الدائرة بان الموع���د القانوني لت�سليم هذه الك�ش���وف للدائرة خالل
ال�شه���ر الأول ال���ذي يلي نهاي���ة كل �سنة مالية وت�ؤكد على �ض���رورة االلتزام بهذه
المواعي���د وذلك تالفي ًا للتعر�ض للعقوبات الإدارية والقانونية وتذكر بان �إر�سال
هذه الك�شوف ال يغني عن منح الموظف �أو الم�ستخدم الذي يريد مراجعة دائرة
ال�ضريبة نموذج �أ ر  3 /الخا�ص بالموظف المعني بالمراجعة.
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تذكر دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات ال�سادة
المكلفي���ن الذي���ن يمار�سون �أن�شط���ة الأعمال
التجاري���ة وال�صناعي���ة والزراعي���ة والمهني���ة
والخدمي���ة والحرفية وتج���اوز �إجمالي الدخل
من �أي من تلك الأن�شطة في الفترة ال�ضريبية
لع���ام  2009مبل���غ (� )500أل���ف دين���ار ب���ان
القان���ون ق���د اوجب عليه���م توري���د دفعة على
ح�ساب ال�ضريبة الم�ستحقة عن الن�صف الأول
من ع���ام  2010خالل م���دة ال تتجاوز ثالثين
يوم ًا من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
كم���ا يتوجب علي���ه توري���د دفعة عل���ى ح�ساب
ال�ضريب���ة الم�ستحقة ع���ن الن�صف الثاني من
عام  2010خالل م���دة ال تتجاوز ثالثين يوم ًا
من تاريخ انتهاء تلك الفترة تحت طائلة فر�ض
غرامة بواق���ع ( )0.004عن كل �أ�سبوع ت�أخير
�أو ج���زء من���ه وف���ي كل الأح���وال يتوجب على
المكلف تقديم �إق���رار �ضريبة الدخل ال�سنوي
قب���ل نهاي���ة ال�شهر الرابع م���ن ال�سنة التي تلي
ال�سنة المالية المعنية بالتقدير حيث تحت�سب
الدفع���ات ال�ضريبية ع���ن الن�صف الأول والثان���ي كمقا�صة م���ن ال�ضريبة ال�سنوية
الم�ستحقة.
وح���ددت المادة ( )19من القانون الن�سب���ة المئوية المطلوبة كدفعة ن�صف �سنوية
بواق���ع  7.5%من ال�ضريب���ة المحت�سبة على الدخل ال�صاف���ي المعلن في البيانات
المالية المقدمة للدائرة عن تلك الفترة وذلك خالل عام  2010على �أن تكون هذه
الن�سب���ة  25%لع���ام  2011وبعد ذلك تثبت الن�سبة لت�صب���ح  37.5%على ح�ساب

ال�ضريب���ة الم�ستحقة على الدخ���ل ال�صافي المت�أتي
من تلك الأن�شطة.
وبين���ت الأ�س����س انه ف���ي حال ع���دم توف���ر البيانات
المطلوب���ة فيم���ا يخ�ص ع���ام  2010فيت���م احت�ساب
ن�سب���ة ال ـ���ـ ( )7.5%من قيمة ال�ضريب���ة المعلنة في
الإق���رار ال�ضريب���ي (ك�ش���ف التقدير الذات���ي) لعام
 2009ك�أ�سا�س للمعلومات .
وق���د بينت الأ�س����س والإجراءات ج���واز خ�صم ن�سبة
�أل ـ���ـ  2%م���ن قيمة الم�ست���وردات الت���ي ت�ستوفى من
قب���ل دائرة الجم���ارك م���ن الدفعة ن�ص���ف ال�سنوية
الم�ستحق���ة على ح�ساب ال�ضريبة عن تلك الفترة مع
عدم خ�صم �أي اقتطاعات �أخرى .
وعلي���ة فعل���ى ال�س���ادة المكلفي���ن تقدي���م الدفع���ة
ن�ص���ف ال�سنوي���ة الثانية عل���ى الح�ساب قب���ل تاريخ
 31/1/2011ح�سب ن�ص القانون بن�سبة  % 7.5من
ال�ضريبة المحت�سب���ة ا�ستناد ًا �إل���ى البيانات المالية
المقدم���ة للدائ���رة ع���ن الفت���رة ال�ضريبي���ة المعنية
وان ل���م تتوفر تحت�سب بواق���ع  7.5%من ال�ضريبة
المعلن���ة ف���ي �إق���رار �سن���ة  2009والدفع���ة ال�سنوية
الأولى عن عام  2011قبل تاريخ .31/7/2011
وق���د تم اعتماد نم���وذج خا�ص ال�ستيفاء دفع���ة الن�صف الأول والثان���ي الم�ستحقة
على ح�س���اب �ضريبة الدخل ال�سنوية .وب�إمكان المكلفي���ن مراجعة �أي مديرية من
مديري���ات دائرة �ضريب���ة الدخ���ل والمبيعات �أو زي���ارة موقع الدائ���رة االلكتروني
 www.istd.gov.joللح�ص���ول عل���ى النم���وذج المعتمد لهذه الغاي���ة ولمزيد من
المعلومات االت�صال على مركز االت�صال هاتف .4624577

أداؤك للضريبة واجب وطني ،،والتزام قانوين

ظاهرة التهرب الضريبي
�إعداد  :فايز زريقات
مديرية مكافحة التهرب ال�ضريبي
تعتبر ظاهرة التهرب ال�ضريبي ظاهرة مقلقة القت�صاديات الدول ب�شكل عام وبغ�ض النظر �إن كانت تلك الأ�سباب مجتمعة �أو منفردة هي الم�شكلة لتلك
وللإدارات ال�ضريبية ب�شكل خا�ص ال�سيما تلك الدول التي تعتمد في موازناتها الظاهرة فان واجب الإدارات ال�ضريبية يجب �أن يرتكز على مكافحة هذه
على الإيرادات ال�ضريبية ب�شكل كبير وتعمل تلك الدول على محاولة الحد الظاهرة بكل الو�سائل وال�سبل و�إزالة �أ�سبابها �إن وجدت وان تنطلق فل�سفة
من هذه الظاهرة ومكافحتها من خالل زيادة االلتزام ال�ضريبي الطوعي الإدارات ال�ضريبية من �أن ال�ضريبة تفر�ض وتح�صل من اجل �أن تحول في
من خالل ت�شجيع اال�ستجابة الطوعية للمكلفين وزيادة الوعي ال�ضريبي لدى النهاية �إلى خدمات �صحية �أو تعليمية �أو طرق �أو زراعة وغيرها لتعود بالنفع
المواطنين والمكلفين.
على الوطن والمواطن .
وتعتمد معظم الإدارات ال�ضريبية مبد�أ التقدير الذاتي وت�ستخدم �أ�سلوب ويجب على الإدارات ال�ضريبية �أن تعمل على تغيير وتوجيه الأنماط ال�سلوكية
العينات في التدقيق على الإقرارات ال�ضريبية المقدمة من دافعي ال�ضرائب والفكرية التي ت�سيطر على تفكير المتهربين �ضريبي ًا وان ترفع من حجم
والتي يجب �أن تحتوي على المعلومات الواقعية وال�صحيحة حول معلوماتهم وم�ستوى الوعي ال�ضريبي لدى دافعي ال�ضرائب وهذا يحتاج �إلى ت�ضافر جهود
المالية ال�ضريبية ودفع ما تم االف�صاح عنه في الإقرار من مقدار لل�ضريبة جميع العاملين في الإدارات ال�ضريبية بالتعاون مع كافة و�سائل االت�صال
في المواعيد المحددة ليتم ت�صنيفهم في فئة المكلفين
والإعالم الوطني للتخل�ص من هذه الظاهرة.
الملتزمين �ضريبي ًا �أما �إذا احتوت الإقرارات ال�ضريبية
وتبقى المعادلة بين االلتزام ال�ضريبي والتهرب
تبقى املعادلة بني
المقدمة على معلومات غير واقعية وغير �صحيحة فان
ال�ضريبي مرهونة بمدى وعي وانتماء وقناعة المكلفين
ذلك يعني �أن ن�صنفهم �ضمن فئة المتهربين �ضريبي ًا االلتزام الضريبي والتهرب ب�أهمية ودور ال�ضريبة التي يدفعها في التنمية الوطنية
وكذلك الذين ي�صلون الى حد الت�سجيل في ال�ضريبة
ال�شاملة من جانب ومعرفته بحجم تكلفة التهرب
ولم يبادروا الى الت�سجيل فانهم من نف�س الفئة المتهربة الضريبي مرهونة مبدى
ال�ضريبي في حال تم �ضبطه متهرب ًا �ضريبي ًا من
وعي وقناعة املكلفني
وتخ�ضع معظم الإقرارات ال�ضريبية المقدمة من قبل
جانب �أخر ويبقى دور االت�صال والإعالم ال�ضريبي هو
دافعي ال�ضرائب لأ�سلوب اختيار العينة في التدقيق
الأ�سا�س في تعريف المكلفين وتوعيتهم بما لهم من
بأهمية الضريبة التي
ال�ضريبي الذي يعتمد كافة الأ�ساليب للتدقيق على تلك
حقوق وما عليهم من واجبات �ضريبية تجاه االقت�صاد
يدفعها يف التنمية
الإقرارات من قبل مدققي االدارات ال�ضريبية.
الوطني ودوراالت�صال والإعالم الأ�سا�سي في تقلي�ص
الشاملة
الوطنية
وتتحمل معظم الإدارات ال�ضريبية في الدول المتقدمة
�أعداد المكلفين المتهربين بداعي الجهل بالت�شريعات
ن�سبة كبيرة من نفقاتها ومن كلفة تح�صيل الدينار
والإجراءات ال�ضريبية وقد طورت الإدارات ال�ضريبية
على تح�صيل �أموال المتهربين �ضريبي ًا حيث �أن ن�سبة
من �أ�ساليب عملها حين خ�ص�صت دوائر واق�سام م�ستقلة
 85%من ايرادات معظم الإدارات ال�ضريبية في الدول المتقدمة ت�أتي نتيجة ومتخ�ص�صة لكل من االلتزام ال�ضريبي ومكافحة التهرب ال�ضريبي و�إدارة
االلتزام ال�ضريبي واال�ستجابة الطوعية بينما
الديون والتنفيذ الجبري.
�أل ـ  15%المتبقية من تلك الإيرادات تكلف الإدارات ال�ضريبية في الدول وتبقى م�س�ألة �إثبات ح�سن النية في ق�ضايا التهرب ال�ضريبي �إن كان ناجم ًا
المتقدمة قرابة  85%من نفقاتها وبالتالي فان هذه التكلفة العالية تحتاج عن جهل بالت�شريعات والإجراءات ال�ضريبية �أو انه مق�صود م�س�ألة خالفية
�إلى تفعيل دور الإدارات ال�ضريبية في الحد من هذه الظاهرة المقلقة كون تثبتها �أحيان ًا �إجراءات التدقيق التي تختلف باختالف التقييم ال�شخ�صي
�أن ال�ضريبة تعمل على اقتطاع جزء من ثروات المكلفين الذين يعمل بع�ضهم للمدقق ال�ضريبي وتبقى م�شكلة وتحدي ًا قائم ًا �أمام العاملين في االت�صال
على التهرب �سوا ًء بتخفي�ض مقدار ال�ضريبة �أو التهرب من االلتزام ال�ضريبي والإعالم ال�ضريبي وفي تحديد قدرة وفاعلية االت�صال والإعالم ال�ضريبي
بالكامل بعدم الت�سجيل في ال�ضريبة عن ق�صد �أو غير ق�صد بداعي الجهل �أو في تحقيق �أهدافه وغاياته وفي النهاية فان الت�شريعات ال�ضريبية ال تتعامل
للجهل فع ًال بالت�شريعات ال�ضريبية فان هذا ي�ستوجب زيادة الوعي ال�ضريبي بح�سن النية في ق�ضايا التهرب ال�ضريبي وتخ�ضع كافة المتهربين �ضريبي ًا
وتفعيل عملية تنمية الوعي لدى دافعي ال�ضرائب.
للعقوبات المن�صو�ص عليها في الت�شريعات ال�ضريبية علم ًا بان التهرب
ويتفق معظم الباحثين والدار�سين االقت�صاديين على �أن مجموعة من ال�ضريبي يت�أثر عك�سي ًا ب�إجراءات تفعيل العقوبات المن�صو�ص عليها في
الأ�سباب تت�ضافر مجتمعة �أو منفردة ح�سب النظم االقت�صادية وال�ضريبية الت�شريعات ال�ضريبية وتبقى القاعدة المنطقية التي ننطلق منها انه كلما
المتبعة لت�شكل في النهاية ظاهرة التهرب ال�ضريبي التي تتلخ�ص ا�سبابها زاد الوعي ال�ضريبي زادت ن�سبة االلتزام وقلت ن�سبة التهرب ال�ضريبي .
في حب النا�س للمال واحيان ًا ل�ضعف الم�ستوى الخلقي واحيان ًا ل�ضعف في وعلى �أي حال فان زيادة وتنمية ن�شر الوعي ال�ضريبي يجب �أن تبد�أ من �صغار
االنتماء الوطني �أو كذلك لل�صورة الذهنية لديهم على كون ال�ضريبة ال المكلفين كون ان معظم غير الملتزمين �ضريبي ًا من �صغار المكلفين وخا�صة
تعدو �إال �أن تكون جباية ل�ضعف في م�ستوى الوعي ال�ضريبي �أو لثقل العبء الذين لم ي�سجلوا في ال�ضريبة ح�سب الت�شريعات التي توجب عليهم الت�سجيل
ال�ضريبي �أو لربما لغمو�ض وتعقيد في الت�شريعات والإجراءات ال�ضريبية �أو في ال�ضريبة يليهم ن�سبة من متو�سطي دافعي ال�ضرائب وان �أكثر المكلفين
احيان ًا ل�ضعف في تطبيق وتغليظ العقوبات الخا�صة بالمتهربين �ضريبي ًا �أو التزام ًا هم كبار المكلفين �أ�صحاب ال�شركات والم�ؤ�س�سات الكبرى ب�شكل عام
لف�ساد يطال �أبواب توزيع تلك الإيرادات ال�ضريبية على �أفراد وم�ؤ�س�سات متمنين على االدارةال�ضريبيةالتركيزعلى �صغار المكلفين في خطط ن�شر
المجتمع.
وتنمية الوعي ال�ضريبي.
www.istd.gov.jo
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ضيف العدد
• اال�سـ ـ ــم :ب�شار �صابر ر�شيد نا�صر
• المديـري ــة :مدير مديرية مكافحة التهرب ال�ضريبي
• مواليـ ــد :عمان عام 1958
• الحالة االجتماعية :متزوج وله من الأبناء عماد  /وحال  /ومحمد
أداؤك للضريبة واجب وطني ،،والتزام قانوين

اخلربات العلمية والعملية:
• �أنهى الزميل ب�شار �صابر درا�سته الثانوية من مدر�سة ال�سلط الثانوية عام .1976
• �أكمل درا�سته الجامعية في تخ�ص�ص �إدارة الأعمال من الجامعة الأردنية عام .1980
• لبى نداء الواجب الوطني و�أدى خدمة العلم في الفترة الواقعة ما بين عام  1980وعام .1982
• التحق بالعمل الحكومي في دائرة �ضريبة الدخل عام  1982ليعمل بوظيفة مقدر.
• عمل بوظيفة م�شرف تقدير .1994
• عمل رئي�س ًا لق�سم التقدير في مديرية �شرق عمان عام .1998
• عمل م�ساعد ًا لمدير �شرق عمان عام  2000وم�ساعد ًا لمدير �صويلح عام  2001وم�ساعد ًا لمدير جنوب عمان .2002
• عمل مدير ًا لل�ش�ؤون الإدارية في عام  ، 2004ثم مدير ًا لمديرية جنوب عمان عام .2005
• عمل مدير ًا وم�ؤ�س�س ًا لمديرية الن�شاط التجاري الثاني عام .2008

اللجان واملشاركات:
�شارك في الكثير من اللجان ومن اهمها:
• رئي�س لجنة �إعداد التعليمات لقانون �ضريبة الدخل الم�ؤقت رقم  28لعام .2009
• رئي�س لجنة �إعداد التعليمات للقانون الم�ؤقت المعدل لقانون �ضريبة المبيعات رقم  28لعام .2009
• رئي�س لجنة حو�سبة �إ�شعارات �ضريبة المبيعات.
• رئي�س لجنة النماذج الراكدة في الدائرة.
• رئي�س لجنة �إجراءات التقدير الإداري على غير الم�سجلين والت�سجيل ب�أثر رجعي.
• ع�ضو لجنة تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للدائرة.

املهام والواجبات:
يعمل حالي ًا مدير ًا لمديرية مكافحة التهرب ال�ضريبي وير�أ�س العديد من اللجان وي�شارك في مختلف �أن�شطة الدائرة.

الدورات والندوات وورش العمل:
ونذكر منها:
• ور�شة  /دور وم�س�ؤولية الإدارات ال�ضريبية في العا�صمة اللبنانية بيروت في عام .2009
• دورة التجارة االلكترونية في عام  2010في فندق الر�سا  /عمان.
• الم�شاركة في ندوة حول االلتزام ال�ضريبي بالتعاون ما بين الدائرة وغرفة �صناعة الأردن .2007
• دورة حول تح�سين الإنتاجية و�إدارة الجودة في بنك الإ�سكان عام .2000
• دورة الإدارة العليا في المعهد الوطني للتدريب في عام .2001
الحكمة والن�صيحة:
ي�ؤمن بقول اهلل �سبحانه وتعالى « :من الم�ؤمنين رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه» �صدق اهلل العظيم
وقول ر�سوله الكريم� « :إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه»
ن�صيحة للأخوة الزمالء:
لحياة ق�صيرة فاحر�ص على �أن تخرج منها رج ًال وعليك بالعمل الم�ؤ�س�سي واعمل لإر�ضاء ربك و�ضميرك وخدمة لدائرتك ووطنك.
ن�صيحة للأخوة والمكلفين:
احر�ص على عدم التهرب ال�ضريبي الن عواقبه وخيمة على المتهرب وعلى اقت�صاد الوطن فبادر �إلى الت�سجيل في ال�ضريبة حال بلوغك حد الت�سجيل قبل
و�صول فرق المكافحة ال�ضريبية �إليك.
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�إعداد :ميادة العزب
مكتب الجائزة
ي�سعى كل منا �إلى �أن يكون مميز ًا للو�صول �إلى مراتب متقدمة في حياته
المهنية والعملية وال ي�أتي ذلك �إال من خالل العمل الجاد وال�صبر واالجتهاد
وقد يح�صل الإن�سان على مراده من النجاح في حياته الخا�صة ولكن ال يمكن
�أن ن�صل �إلى النجاح الجماعي �إال بالعمل بروح الفريق والمثابرة والجد فكيف
الو�صول �إلى ذلك النجاح الم�ؤ�س�سي ؟ ال يمكن �إن ن�صل �إليه �إال �إذا توحدنا
جميع ًا تحت م�سمى واحد وج�سدنا جميعا �صورة واحده و�سعين ًا �إلى تحقيق
هدف واحد فعمل كل واحد منا يكمل عمل الآخر و�صورة كل منا جزء من
ال�صورة الكلية للم�ؤ�س�سة التي يجب �أن تتكامل مع كافة الم�ؤ�س�سات لتعطي
ال�صورة الكلية الم�شرقة للوطن الذي نحب .
�إن عملنا كموظفين في دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات عبارة عن عمل واحد
كل متكامل ال يجوز ف�صله فكل منا يكمل عمل الآخر ويوثر فيه و�إذا بحثنا عن
التميز الم�ؤ�س�سي فيجب �أن تن�صهر ذواتنا في العمل وان نحاول �أن ن�شكل
وحدة واحدة متكاملة بعيدا عن الذاتية والفردية .
لقد جاءت جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز الأداء الحكومي وال�شفافية
لتكر�س مبد�أ العمل الجماعي الذي يبد�أ من اب�سط موظف في �أي دائرة
�أو م�ؤ�س�سة انتهاء ب�أعلى موظف فيها فالموظفين �سوا�سية في العمل �أمام
القانون يعاقب المق�صر منهم ويكاف�أ المبدع المتميز الذي يعمل بروح الفريق
فكان من �أهم ركائز عمل الجائزة ت�شجيع الإبداع والمبدعين وتر�سيخ مفهوم
العمل الجماعي وتحث الجائزة الوزارات والم�ؤ�س�سات والدوائر على زيادة
ر�ضا الموظفين عن �أعمالهم ور�ؤ�سائهم مما ينعك�س �إيجاب ًا على الدوائر
والم�ؤ�س�سات التي تتعامل مع المراجعين فالموظف الذي ي�شعر بالر�ضا
عن ذاته وي�شعر باالحترام في م�ؤ�س�سته وهو الأقدر على تلبية احتياجات
المراجعين ومتلقي الخدمة انطالقا من مبد�أ فاقد ال�شيء ال يعطيه .
وقد �أطلقت جائزة الملك عبداهلل الثاني ركائز �أ�سا�سية تعتمد مبد�أ ال�شفافية
والم�ساواة وزيادة ر�ضا الموظفين بالإ�ضافة �إلى زيادة ر�ضا متلقي الخدمة
من خالل تلبية احتياجاتهم فجاءت مكملة لتوجهات الحكومة التي بد�أت

جلية في كتاب التكليف ال�سامي الذي جاء مركز ًا وداعي ًا لجميع الوزارات
والم�ؤ�س�سات والدوائر الحكومية بالتركيز على تلبية احتياجات متلقي
الخدمة من خالل الخروج من البيروقراطية وتطوير �إجراءات العمل
وتب�سطيها بحيث يتمكن متلقي الخدمة من الح�صول على الخدمة المثلى في
الوقت والمكان المنا�سب وب�شكل عادل وبنف�س الجودة ومن هنا ت�أتي جائزة
الملك عبد اهلل لتميز الأداء الحكومي لت�ضع العديد من الأ�س�س والمبادئ
التي على الوزارات والم�ؤ�س�سات والدوائر الحكومية �إتباعها في عملها لت�صل
بالنهاية �إلى تقديم الخدمات المثلى للمواطنين .
�أما فيما يخ�ص الموظفين والعاملين فقد و�ضعت جائزة الملك عبد اهلل
الثاني العديد من الأ�س�س والمعايير التي ت�ضمن �سير العمل ب�سهولة وب�ساطة
من خالل التركيز على تفوي�ض ال�صالحيات وو�ضع العديد من المنهجيات
التي تبين �أهمية تقدير ومكاف�أة المتميزين في عملهم وحث الوزارات
والم�ؤ�س�سات والدوائر على �إتاحة الفر�ص للتدريب والتقدم الوظيفي ب�شكل
وا�ضح وعادل و�شفاف .
فجائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز الأداء الحكومي وال�شفافية لي�ست
مجموعة من الأوراق لتي يتم تح�ضيرها من قبل لجنة الجائزة بمعزل عن
عمل الدائرة وموظفيها ليتم حفظها في خزائن حديدية مغلقة لحين ح�ضور
المقيمين و�إنما هي عمل جماعي ي�شارك فيه جميع موظفي الدائرة لإخراج
العديد من الوثائق والإجراءات التي كانت �سجينة الخزائن لتحويلها �إلى عمل
معلن ي�ساعد الموظفين في فهم �أعمالهم وبالتالي تقديم الخدمة المنا�سبة
للمراجعين وتوفير الوقت والجهد على الجميع كما �أن عمل الجائزة يهدف
�إلى �إخراج الخبرات والمعارف الذهنية الموجودة لدى بع�ض الموظفين
ون�شرها وتعميمها كمعرفة واال�ستفادة منها والتخل�ص من احتكار المعارف
والخبرات وخلق بدالء معهم وبهم ي�ستمر العمل والعطاء فالعمل الم�ؤ�س�سي ال
يقوم على �أفراد و�إنما هو ح�صيلة عمل الجميع بت�شاركية.

يف ذمة اهلل
�شقي���ق الزمي���ل محم���ود م�صطف���ى الدب����س
وال���د الزمي���ل محم���ود محم���د البطاين���ة
وال���د الزميل���ة نه���ى ح�سي���ن العو�ض���ي
�شقي���ق الزمي���ل خلي���ل محم���د العماي���رة
�شقيق���ة الزمي���ل ريا����ض ف�ل�اح ال�شري���دة
وال���د الزمي���ل ط���ارق محم���ود رب���اح
والد الزمي���ل ابراهيم عبدال���رزاق قطي�شات
وال���د الزمي���ل طل���ب م���رزوق الختالي���ن
وال���دة الزمي���ل �أحم���د مو�س���ى الدوي���كات

وال���دة الزمي���ل محم���د كام���ل العم���ري
وال���د الزمي���ل ه�ل�ال لطف���ي الطاه���ر
�شقي���ق الزمي���ل محم���د ا�سماعيل اب���و �سمرة
وال���د الزميل���ة نج���وى ا�سح���ق جعنين���ه
وال���د الزمي���ل ولي���د م�صطف���ى التميم���ي
زوج���ة الزمي���ل ع�ص���ري �سالم���ة الخر�ش���ه
وال���دة الزمي���ل ابراهي���م محم���د الزي���دات
وال���د الزميل���ة خل���ود عقي���ل البطو����ش
�شقي���ق الزمي���ل يعق���وب �سلي���م عي���اد

وال���د الزمي���ل محم���د محم���ود الغان���م
وال���دة الزمي���ل ح�سي���ن �سالم���ة الم�ساعي���د
وال���د الزمي���ل هان���ي احم���د النعي���رات
وال���د الزمي���ل احم���د �سالم���ة الوحو����ش
وال���د الزميل���ة من���ى �سالم���ة الوحو����ش
وال���د الزميل���ة �سه���ام عب���داهلل الهباهب���ة
وال���د الزمي���ل نبي���ه توفي���ق المرع���ي
�شقي���ق الزمي���ل ن���واف �صال���ح الفاي���ز
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أداؤك للضريبة واجب وطني ،،والتزام قانوين

معا إىل التمييز

وفد من الدائرة يزور وكالة األنباء األردنية "برتا"
�ضمن برامج دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات لتبادل المعارف والخبرات مع
الوزارات والم�ؤ�س�سات والدوائر الحكومية قام وفد من لجان جائزة الملك
عبداهلل الثاني لتميز الأداء الحكومي وال�شفافية في الدائرة بزيارة �إلى وكالة
الأنباء الأردنية «بترا» لالطالع على تجارب الوكالة واال�ستفادة من تجاربها
الإدارية والفنية والإجرائية خا�صة وان الوكالة كانت قد ح�صلت على جائزة
�أف�ضل انجاز في م�ؤ�س�سات القطاع العام على م�ستوى المملكة في عام 2008
 2009 /في جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز الأداء الحكومي وال�شفافية .
وقد التقى الوفد بال�س ـ ـ ــيد محمد العمري مدير التحرير وال�سـ ـ ــيد احمد
ال�سكر مدير التدريب اللذين قدما �شرح ًا موجز ًا حول م�شاركة الوكالة في
جائزة الملك عبداهلل الثاني والتطور النوعي الذي طر�أ على عمل الوكالة من
خالل م�شاركتها في الجائزة والتميز الـ ـ ــذي و�صلت �إليه وما كان ذلك ليكون
لوال �أن الإدارة داعمة ومن�سـ ـ ـ ــجمة مع �أهداف الجائزة واعتماد المعايير

المهنية في العمل.
كما قدما �شرح ًا حول �إجراءات الوكالة في التعامل مع ال�شركاء الخارجيين
للوكالة وفي �إ�شراك الموظفين في �صنع القرار بالإ�ضافة �إلى تفوي�ض
ال�صالحيات من الر�ؤ�ساء �إلى المر�ؤو�سين والبرامج التدريبية الداخلية
والخارجية لموظفي الوكالة ودورها في �إك�ساب الموظفين المعارف والمهارات
والم�سلكيات التي تعزز قدرة وكفاءة وفعالية الموظفين  ،وقد �شكر �أع�ضاء
الوفد �إدارة وكالة الأنباء الأردنية على تجاوبهم في تقديم ما لديهم من
تجارب وخبرات لأع�ضاء الوفد .
وقد �شارك في الوفد م�ست�شار الجائزة ال�سيد خليل ال�ضمور وال�سيدة ميادة
العزب من مكتب الجائزة وال�سيدة رحاب العبداهلل رئي�س معيار المعرفة
وال�سيد �أيمن الفقهاء من معيار المالية وال�سيد كمال العطي�ش من معيار
الأفراد.

أسرة مديرية ضريبة شمال عمان تكرم
الزميالت واألمهات مبناسبة عيد األم

الدائرة تتلقى الشكر
من مؤسسة احلسني للسرطان

�أقام���ت مديري���ة �ضريبة �شم���ال عمان احتف���ا ًال بمنا�سبة عي���د الأم كرمت
خالله الأمهات العامالت في المديرية حيث قدم
مدير المديرية ال�سيد منهل بربور والزمالء في المديرية التهنئة والتبريك
للزمي�ل�ات الأمهات بهذه المنا�سبة متمنين للأمه���ات وكافة الزميالت في
المديري���ة دوام ال�صح���ة والعافي���ة م�ؤكدي���ن �أن طاعة �إالم والب���ر بها غير
مقت�صر على زمان
ً
�أو م���كان داعين اهلل العلي القدير �أن يجعلنا جميعا ممن يك�سبون ر�ضا اهلل
ور�ضا الوالدين .

تلقى المدير العام ال�سيد مو�سى الموازرة كتاب �شكر من مدير عام م�ؤ�س�سة
الح�سي���ن لل�سرطان على جه���ود الدائرة في الم�ساهمة ف���ي جمع التبرعات
لمر�ض���ى ال�سرط���ان ف���ي الأردن من خ�ل�ال م�شارك���ة الدائرة ف���ي برنامج
�صنادي���ق جم���ع التبرعات  ،وتمنى عل���ى �إدارة الدائرة مواظب���ة اال�ستمرار
ف���ي دع���م برنامج جم���ع التبرع���ات لمر�ضى ال�سرط���ان ف���ي الأردن بو�ضع
ال�صناديق الخا�صة بهم في مواقع بارزة لخدمة الوطن والمواطن تحت ظل
الراية الها�شمية المظفرة بقيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الح�سين
المعظم حفظه اهلل ورعاه .

الضريبة تذكر مؤدي اخلدمات والصناع والتجار بضرورة
التسجيل يف ضريبة املبيعات حال بلوغهم حد التسجيل
في �إطار حر�ص الدائرة على م�صلحة ال�سادة مكلفي ال�ضريبة العامة على المبيعات من م�ؤدي الخدمات
وال�صناع والتجار وعدم تعر�ضهم لأي �إ�ضافات �أو غرامات مالية ح�سب �أحكام القانون تود الدائرة تذكيرهم
ب�أنه في حال بلوغهم حد الت�سجيل في ال�ضريبة العامة على المبيعات المبادرة �إلى الت�سجيل والمبا�شرة
ب�إجراءات خ�صم ال�ضريبة على الإيرادات التي تتحقق لهم وتوريدها للدائرة ح�سب المواعيد القانونية .
ويذكر �إن حد الت�سجيل في ال�ضريبة العامة على المبيعات للقطاع الخدمي هو (� )30ألف دينار وللقطاع
ال�صناعي (� )50ألف دينار وللقطاع التجاري (� )75ألف دينار ف�إذا بلغ �أي مكلف حد الت�سجيل خالل 12
�شهرا متتالي ًا �أو �أي جزء منها توجب عليه قانون ًا الت�سجيل في ال�ضريبة العامة على المبيعات حال بلوغه حد
الت�سجيل.
ودائرة �ضريبة الدخل والمبيعات ي�سعدها �أن تجيب على �أي ا�ستف�سار يتعلق ب�ضريبة الدخل �أو ال�ضريبة العامة
على المبيعات على بريدها االلكتروني � istd@istd.gov.joأو من خالل االت�صال مع مركز االت�صال على
هاتف 06 /4624577

عملية طباعة الكتب ألي
جهة سلعة خاضعة
للضريبة بنسبة الصفر
قرر مجل�س الوزراء الموافقة على اال�ستمرار
في اعتبار عملية طباعة الكتب لأية جهة �سلعة
خا�ضعة لل�ضريبة العامة على المبيعات
بن�سبة ال�صفر� ،شريطة �أن تكون جميع
م�ستلزمات عملية الطباعة من المطابع نف�سها
وذلك ح�سب ما جاء بقرار مجل�س الوزراء رقم
( )235تاريخ . 9/3/2011

ﻧﺸﺮة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﳌﺒﻴﻌﺎت
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