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 ملخص    

لعام ) ١٤(يهدف هذا البحث إىل معرفة أثر قانون ضريبة الدخل األردين اجلديد رقم 
 على ١٩٩٢لعام ) ٤(املعـدل للقانون رقم )  ١/١/١٩٩٦من ارا ـاعتباملعمول به ( ١٩٩٥
ولتحقيق هذا اهلدف فقد مت مجع البيانات من دائرة ضريبة . ضريبة الدخل يف األردنحتصيل 

، الضرائب ) املكلفني( املستلمة ، امللفات   املتعلقة بالكشوف١٩٩٧الدخل يف األردن لعام 
 من حمصلي عشوائية استبانه على  عينه ١٩٠ كما مت توزيع. املفروضة ، والتحصيل الضرييب 

 ، ومت توزيع ١٨٠ ، أعيد منها اململكةضريبة الدخل يف كافة مديريات دائرة ضريبة الدخل يف 
 من املكلفني من خمتلف مناطق اململكة ، أعيد منها عشوائية عينه   استبانه على٢٥٣٧٠
م التشجيعي ، غرامات تأخري  ، اخلصالضريبة ، ملعرفة إجابام حول أثر تقسيط ٢٥٠٣٠

 ، على حتصيل ضريبة الدخل يف ضوء القانون الضريبة حملصلي  الدوريةالدفـع ، الزيارات 
وقد مت حتليل البيانات إحصائيا باستخدام النسب املئوية واملتوسطات احلسابية . اجلديد

ر إجيايب للقانون وقد توصل البحث إىل أنه ال يوجد أث). ت(واالحنرافات املعيارية واختبار 
اجلديد على حتصيل ضريبة الدخل يف األردن ويوصي بضرورة إعادة النظر يف بنود القانون 

 .اجلديد مبا خيدم حتصيل الضرائب
 

 مقـدمة
وتعترب أيضاً يف طليعة األدوات       ، ةتعترب الضرائب أهم مصدر من مصادر اإليرادات العام       

نظراً ملا  يترتب    ) ١٩٦٥فوزي  (لة يف حتقيق أهدافها      للدو ة املالي ة  اليت ترتكز عليها السـياس   
 قطاعات االقتصاد القومي ، فالنظم الضريبية        على تكيفها كماً ونوعاً من آثار تلحق مبختلف       
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 عجلة التنميـة وإشـاعة       هلا آثارها البالغة والشك إذا أمكن تكيفها والتنسيق بينها ، يف دفع           
جلمهور  دالة االجتماعية وإتاحة الفرص املتكافئةعقيق الاالستقرار يف ربوع االقتصاد الوطين وحت     

املواطنني بتذويب الفوارق بني طبقات اتمع واإلقالل من التفاوت بني األفـراد يف توزيـع               
، ومبا أن الظروف الداخلية للدولـة كمـا الظـروف           ) ١٩٩٧الرفاعي  (الدخول والثروات   

لك أهداف الضريبة والقوانني الضريبية أيضاً اليت جيب        لذ تتغري تباعاً  اخلارجية احمليطة تتغري فأنه   
 لفتعمد الدول إىل تعـدي ) Sell 1995(أن تنسجم مع املتغريات لتحقيق األهداف املخطط هلا 

 يف املوازنة العامة ، مبا      االقانون الضرييب فيها لتحقيق األهداف اجلديدة املخطط هلا واملعرب عنه         
 ).Moss 1980(قليمية والدولية ينسجم مع املتغريات احمللية واإل

وقد أًدخلت تعديالت عدة على قانون ضريبة الدخل األردين كان آخرها القانون اجلديد             
لسنة ) ٤(املعدل للقانون رقم ) ١٩٩٦ /١/١املعمول به اعتباراً من   ( ١٩٩٥ لسنة) ١٤(رقم  

(   ومنها    أهـداف  ، وذلك لتحقيق عـدة    ١٩٨٥لسنة  ) ٥٧( املعـدل للقانون رقم     ١٩٩٢
 ):   ١٩٩٧الرفاعي 

ـ   ةرفد اخلزينة العامة باإليرادات الالزمة لتمويل النفقات العام        -١ د بلـغ جممـوع     ـ ، وق
 ).١٩٩٩احلاج ( مليون دينار ٩١٤,٧ ١٩٩٧الضريبية عام  اإليرادات

تشجيع  االدخار واالستثمار والتأثري اإلجيايب على االستهالك واستقرار األسعار وأشـار             -٢
  املنـاخ   عدخل اجلديد يهـدف إىل تشـجي      ـإىل أن قانون ضريبة ال     )١٩٩٨عدينات  (

 .قتصادياالبرنامج التصحيح  يف ضوءاالستثماري 
ـ إ يف   ةحتقيق العدالة واملساواة االجتماعية من خالل املسـامه        -٣ دة توزيـع الدخــل               اع

)Alrasched 1992 ( مستوى فكان من أبرز معامل قانون ضريبة الدخل اجلديـد ، رفع
كذلك % ٥٠إىل  اإلعفاءات وزيادة الترتيالت على الدخول ، إذ رفع الترتيل على الدخل

بالنسبة لإلعفاء الشخصي والعائلي واألوالد والوالدين وتكاليف العالج وتـكاليف  احلال
% ٣٥كما مت ختفيض نسبة الضريبة على الشرائح ليكون  سقفها األعلـى              بدل اإلجيار، 

وأبقى القانون اجلديد على الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة . )م١٩٩٧ اخلرابشة(
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حساب الضريبة على الدخول بالطريقة التصاعدية  بالشرائح ،          أبقى على أسلوب   ، كما 
 . الشركات اخلاضعة لضريبة والضرائب النسبية على الدخول

% ٢ملستلمة بنسبة  وكانت نتيجة تطبيق القانون الضرييب اجلديد  ارتفاع عدد الكشوف ا          
يف حني اخنفض عدد امللفات     ) قبل تطبيق القانون اجلديد    (١٩٩٦عنه يف العام     ١٩٩٧يف العام   
لنفس الفترة ، أما مقدار الضرائب املفروضة  حسـب         % ٢٤بنسبة  ) عدد املكلفني (اجلديدة  

مع  ، و  ١٩٩٦ عنه يف العام       ١٩٩٧عام  % ٦٩,٢٠تقدير املوظف املناوب ، فقد زاد بنسبة        
دائـرة ضـريبة    (الفترة   لنفس% ١٣,٠٨ذلك فإن التحصيالت الضريبية قد اخنفضت بنسبة        

 ).١٩٩٧الدخل 
 

 مشكلة البحث 
تتسم القوانني مبا فيها القوانني الضريبية بالتجديد والتغري والتعديل مبا يتالءم مع التطورات 

السياسية واالقتصـادية   وقد مر األردن مبجموعة من التطورات       . والتطلعات للمجتمع والدولة  
واملالية وتأثر مبجموعة من التغريات اإلقليمية والدولية مما استدعى تعديل قانون ضريبة الدخل             

 لعـام   ١٤ ، والذي عدل بالقانون رقم       ١٩٩٢ لعام   ٤ ، بالقانون رقم     ١٩٨٥ لعام   ٥٧رقم  
ن اجل حتديد   وقد جاء هذا القانون اجلديد ليواكب مثل هذه التطورات والتغريات وم          . ١٩٩٥

فاعليته وأثره على حتصيل ضريبة الدخل يف األردن ظهرت مشكلة البحث ، وبالتحديد ميكن              
 :إجيازها باألسئلة التالية

ما أثر قانون ضريبة الدخل األردين اجلديد من وجهة نظر مقدري ضريبة الـدخل مـن                 .١
ات الدوريـة  حيث تقسيط الضريبة ، اخلصم التشجيعي ، غرامات تأخري الدفع ، والزيار         

 حملصلي الضريبة؟
ما اثر قانون ضريبة الدخل األردين اجلديد من وجهة نظر املكلفني  من حيث تقسـيط                 .٢

 الضريبة ، اخلصم التشجيعي ، غرامات تأخري الدفع ، والزيارات الدورية حملصلي الضريبة؟ 
هل توجد فروق دالة إحصائيا بني وجهة نظر املقدرين واملكلفني من حيـث تقسـيط                .٣

 الضريبة ، اخلصم التشجيعي ، غرامات تأخري الدفع ، والزيارات الدورية حملصلي الضريبة؟
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ما النسبة املئوية للتغري يف أعداد امللفات الضريبية يف مديريات ضريبة الدخل يف األردن بني  .٤
 ؟١٩٩٧ و ١٩٩٦عامي 

ت ضريبة الدخل يف د الكشوف الضريبية املستلمة يف مديرياأعداما النسبة املئوية للتغري يف  .٥
 ؟١٩٩٧ ، ١٩٩٦األردن بني عامي 

ما النسبة املئوية للتغري يف التحصيالت الضريبية يف مديريات ضريبة الدخل يف األردن بني               .٦
 ؟١٩٩٧ ، ١٩٩٦عامي  

ما النسبة املئوية للتغري يف جمموع الضرائب املفروضة ، يف مديريات ضـريبة الـدخل يف                 .٧
 ؟ ١٩٩٧ ، ١٩٩٦األردن ، بني عامي 

 
 أمهية البحث وأهدافه 

بع أمهية البحث من أمهية الضرائب يف حتقيق أهداف الدولة املختلفة ، املالية واالقتصادية نت
والسياسية واالجتماعية ، حيث تساهم الضرائب يف رفد خزينة الدولة باملال وتعاجل األزمات              

كما أن للبحث أمهية يف . الثروةاالقتصادية وتعرب عن التوجه العام للدولة وتعيد توزيع الدخل و 
إعطاء تصور عن واقع املكلفني ، سواء الشركات املسامهة والشـركات العاديـة واألفـراد               
واملستخدمني ، وواقع  املقدرين يف األردن ، وقياس نظرم حول قانون ضريبة الدخل اجلديد               

يـارات الدوريـة    من حيث تقسيط الضريبة ، اخلصم التشجيعي ، غرامات تأخري الدفع ، الز            
 .حملصلي الضريبة

ويهدف البحث إىل معرفة مدى جناعة اإلجراءات والتشريعات الضريبية املعمـول ـا             
 حسب قانون ضريبة الدخل اجلديد ومدى تأثريها على حتصيل ضريبة           ١/١/١٩٩٦اعتبارا من   

نـت هـذه    الدخل يف األردن ، مث اخلروج بتوصيات يراها الباحث هامة ملعاجلة األمر إذا كا             
 .اإلجراءات مل حتقق أهدافها

 
 املعاجلات اإلحصائية
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ملعاجلة البيانات واإلجابة عن أسئلة البحث مت استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم             
وذلك حلساب املتوسطات احلسابية ، االحنرافات املعيارية ، النسب املئوية ) SPSS(االجتماعية 

 ).      Independent groups t-tests(ت موعتني مستقلتني ، النسب املئوية للتغري ، اختبار 
 طريقة وإجراءات البحث

 جمتمع وعينة البحث 
يشتمل جمتمع البحث على البيانات املتعلقة بالكشوف املستلمة ، وامللفات ، والضرائب            

 شركات مسامهة ، شركات عاديـه  (املفروضة ، والتحصيالت الضريبية جلميع أنواع املكلفني   
. مديرية) ١٨(يف كافة مديريات دائرة ضريبة الدخل يف اململكة والبالغة          ) أفراد ، مستخدمني  

 حمصالً ،   ٥٥٢مفرده من احملصلني والبالغ عددهم      ) ١٩٠(وقد أخذت عينه عشوائية حجمها      
، يف مجيع مديريات دائرة ضريبة الدخل ، وعينه أخرى من املكلفـني             % ٣٤,٤أي ما نسبته    

،  يف ايـة     % ٦ مكلف ، أي ما نسـبته        ٤٢٢٠٣٣مفرده من أصل    ) ٢٥٣٧٠(حجمها  
 .١٩٩٧العام

 
 طريقة مجع البيانات 

قام الباحث جبمع البيانات املتوفرة لدى دوائر مديرية ضريبة الدخل من كافة املكلفـني              
وذلك ملعرفة ما إذا كان هنالك ارتباط بني قانون الدخل اجلديـد             . ١٩٩٧ و   ١٩٩٦لعامي  

أثر القانون اجلديد على حتصيل الضريبة ، وكذلك مت االتفاق مع املختصني يف دائرة              والقدمي و 
ضريبة الدخل على أن جيري البحث بأسـلوب العينة العشوائية ملوظفي التحصيل واملكلفني يف     

 :خمتلف القطاعات ، وأعد الباحث استبيانا مكوناً من عشرين سؤاالً ويتكون من جزأين
 :وظفي قسم التحصيل يف دائرة ضريبة الدخل مكون من سبعة أسئلة خاص مب:اجلزء األول

السؤاالن األول والثاين فيما خيص خصم تعجيل الدفع ، والسؤاالن الثالث والرابع فيما خيص              
تقسيط الضريبة ، والسؤال اخلامس فيما خيص املتابعة الشخصية حملصلي ضـريبة الـدخل ،               

 .إلجراءات القانونية املتبعة لعملية حتصيل الضريبةوالسؤاالن السادس والسابع فيما خيص ا
 : خاص باملكلف ويتكون من ثالثة عشر سؤاال:اجلزء الثاين



 ٢٠٠٣مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية                                                             يونيه 

 ١٠٠

السؤاالن الثامن والتاسع فيما خيص خصم تعجيل الدفع ، واألسئلة العاشر واحلـادي عشـر               
األسئلة والثاين عشر والثالث عشر فيما خيص  تقسيط ضريبة الدخل املستحقة على املكلف ، و          

الرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر والعشرون فيما خيص املتابعة امليدانية ملوظفي قسم             
التحصيل يف دائرة ضريبة الدخل للمكلفني ، واألسئلة السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر             

 .فيما خيص اإلجراءات القانونية املتبعة لتحصيل ضريبة الدخل
أثنـاء  ) ١،٣،٥،٧،٨،١٠،١٤،١٧( ئلة اليت حتمل األرقام     وقد تركز البحث على األس     

 استبانه  ٢٥٠٠٠ استبانه معادة من احملصلني ، و      ١٨٠إذ مت معاجلة    . معاجلة البيانات وحتليلها    
وقد استغرق الباحث مثانيـة     .  استبانه لعدم صالحيتها للتحليل    ٣٠من املكلفني ، بعد استبعاد      

 . املكلفنيتتباناشهور، حىت متكن من توزيع واستالم اس
 

 مصطلحات البحث
  :التاليةإىل معاين العبارات ) ٢(أشار قانون ضريبة الدخل األردين اجلديد يف املادة 

 . مبقتضى أحكام هذا القانوناملفروضةضريبة الدخل ) : The Tax(الضريبة  ×
أي موظف أو أي جلنة من املـوظفني يفوضـه أو   ): The Assessing Officer(املقدر  ×

 .ها املدير خطياً بتقدير الضريبة أو تدقيقهايفوض
 .كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل) : The Tax Payer(املكلف  ×

 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 تسديد ضريبة الدخل دفعة واحدة أو بأقساط : أوالً

 جيب توريد الضريبة املستحقة على املكلف إىل خزينة الدولة يف دائرة ضريبة الـدخل يف             
املواعيد اليت حددها  القانون ، وقد أجاز القانون تسديد هذه الضريبة دفعة واحدة أو علـى                 

 من قانون ١٩٩٦ لسنة   ٩، والتعليمات رقم    )٣٧(،  ) ٣٦(أقساط وقد نصت على ذلك املادة       
 .ضريبة الدخل األردين
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 ) : ٣٦(املادة 
ددة يف هذا القانون وإذا     على كل مكلف أن يدفع الضريبة املستحقة عليه يف املواعيد احمل          

مل حيدد موعد معني لدفعها فتعترب مستحقة األداء يف موعد أقصاه اليوم األخري من الشهر الرابع                
 .النتهاء السنة املالية للمكلف

 ) :٣٧(املادة 
حملدد لـذلك   ايترتب على كل مكلف مل يقدم كشفاً سنوياً بدخله عن أي سنه يف املوعد  .١

مـن  %) ٥٠ (لحسـاب الضريبة املستحقة عن تلك السنة ما يعادأن يدفع على  قانوناً
%) ٢٠(مقدار الضريبة املقدرة ائياً وإذا لـم يكن هنالك ضريبة مقدرة ائياً فيـدفع             

من الضريبة املقدرة وفقاً للطريقة املقدرة ويف املواعيد اليت حيددها املدير بتعليمات يصدرها 
 .هلذه الغاية

بالنسـبة ألي شـخص الضـريبة      ) الضريبة املقدرة ائيا  (تعين عبارة   لغايات هذه املادة     .٢
املستحقة عليه عن آخر سنه من السنوات اليت تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصـفة               

 .القطعية
 

 تقسيط الضريبة : ثانياً 
جيوز للمدير أو من يفوضه بذلك خطياً تقسيط الضريبة املستحقة على أي مكلف بناء 

 : مه يتضمن أسباباً معقولة للتقسيط وجيري التقسيط وفقاً لألحكام التاليةعلى طلب يقد
بالنسبة للمكلف الذي قدم كشفاً سنوياً بدخله وأعلن فيه الضريبة يتم التقسيط على  -١

منها لدى  املوافقة على طلب التقسيط ويقسط الرصيد علـى           %) ٢٥(أساس دفع   
األقساط الشهرية تنتهي بانتـهاء     أقساط شهريه ال تزيد على سنة أو على عدد من           

 .السنة أيهما أكثر
%) ٥٠(بالنسبة لباقي املكلفني تقسط الضريبة املستحقة عليهم على أسـاس دفع            -٢

 .عند املوافقة على الطلب ويدفع الرصيد على أقساط شهريه ال تزيد عن سنة
 .للمدير يف مجيع احلاالت زيادة عدد األقساط وفقاً ملا يراه مناسباً -٣
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ختلف املكلف عن تسديد أي قسط يف تاريخ استحقاقه يستحق عليـه مجيـع              إذا   -٤
 .األقسـاط غري املدفوعة بتاريخ التخلف إال إذا قرر املدير خالف ذلك

 
 خصم تعجيل الدفع:ثالثاً 

 :ب من قانون ضريبة الدخل على منح املكلف حوافز لتشجيع الدفع كما يلي/٢٨نصت املادة 
لسـنة  ا   خالل من الضريبة املستحقة إذا مت الدفع     %) ٦(حق احلصول على خصم قدره       -١

 .املشمولة يف كشف التقدير أو يف الشهر األول التايل النتهائها
لتسـديد خـالل     ا من الضريبة املستحقة إذا كان    %) ٤(حق احلصول على خصم قدره       -٢

 . الشهر الثاين النتهاء السنة نفسها
ة املستحقة إذا سدد املكلف خالل      من قيمة الضريب  %) ٢(حق احلصول على خصم قدره       -٣

 . الشهر الثالث التايل النتهاء هذه السنة
 

 غرامات تأخري الدفع : رابعاً 
ضريبة الدخل يضاف    إذا مل تدفع الضريبة يف األوقات احملددة للدفع مبقتضى أحكام قانون           -١

شهر من مقدار الضريبة غري املــدفوع عن كل %) ١,٥(إىل مقدار  الضريبة مبلغ يعادل    
تأخري وتطبق عــلى حتـصيل  هذا املبلغ وجبايته أحكام القانون املتعلقة بتحصيل وجباية 

 .الضريبة
 ). ٣٨مادة ( املبلغ املضاف إىل الضريبة قسماً منها ال يعترب -٢
 

 الزيارات امليدانية : خامساً 
  على أنه حيق للمقدر    ١٩٩٥لعام  ) ٥٧(من قانون ضريبة الدخل رقم      )٢٣(نصت املادة   

الضرييب دخول مكان عمل املكلف واإلطالع على القيود والسـجالت وفحـص البضـائع              
 .املخزونة والصندوق واآلالت واملاكينات
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 الدراسات السابقة 
تناول عدد من الباحثني موضوع الضرائب يف األردن وركزوا على الطاقـة والعـبء              

 :الضرييب وهيكل اإليرادات الضريبية ومنهم
الطـاقة والعــبء الضرييب دراسة حتليليه مع التطبيق على "يف حبثه ) ١٩٩٧اخلرابشة ( -١

وضع جمموعه من األهداف منها التعرف على حجم العبء الضرييب والطاقـة            " ناألرد
الضريبية لعينة من الدول النامية مبا فيها األردن، وبني أن اإليرادات الضريبية يف األردن ال 

. ة وتتأثر كثرياً باألهداف والتوجهات االقتصـادية      تستجيب مباشرة للتغريات االقتصادي   
الرقم القياسي للعبء الضرييب يف فترة التسعينات       كما بني األسباب اليت أدت إىل زيادة        

وأرجأها إىل احنسار املساعدات العربية واخنفاض املعروض من القروض اخلارجية وهـذا            
 الذي  ١٩٩٥دخل اجلديد لعام    كـان له دوراً بارزاً يف تقدمي مشـروع قانون ضريبة ال         

. يشمل تغيرياً يف شرائح ونسب الضرائب وبالتايل ختفيض ضريبة الدخل على املكلفـني            
وقد بني أنه خالل السنوات املاضية ظهر عجز مزمن وقصور اإليرادات العامة احمللية عن              
مواجهة النفقات العامة ، لذلك اعتمدت املـوازنة العامة على القـروض واملعونـات             
اخلارجية بنسب متفاوتة ، وإنين أشاركه هذا الرأي ، ومع تغري الظروف اضطر األردن               
إىل زيادة اعتماد املوازنة العامة على املوارد احمللية لتمويل النفقات احلكومية اجلارية وذلك 
عن طريق تطوير وحتسني أساليب حتصيل الرسوم والضرائب وإعادة النظر يف التشريعات            

د خلص اخلرابشة إىل أن املكلف األردين وصل إىل مرحلة تطلبت إعـادة             الضريبية ، وق  
 .هيكلة الضريبة ، مما حدا باحلكومة إىل تقدمي مشروع قانون ضريبة الدخل اجلديد

حتليل هيكل اإليرادات الضريبية والعبء الضـرييب يف        "أشار يف حبثه    ) ١٩٩٨عدينات  ( -٢
غري اهليكلي لإليرادات الضريبية لكل نوع      إىل أن هدف حبثه هو حتليل طبيعة الت       " األردن

من أنواع الضرائب ، من خالل إجراء املقارنات للنسب الضريبية املختلفة ، واستخدام             
أسلوب تقدير معادالت االحندار العام ، وتوصل إىل جمموعة من النتائج منها عدم استقرار 

رق أيضا إىل أنـواع  حصيلة الضرائب املباشرة وتذبذا وكذلك ضرائب اجلمارك ، وتط      
 .الضرائب املباشرة وغري املباشرة املطبقة يف األردن
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املشاكل اليت تواجه مقدري ضريبة     "أجرى دراسة  بعنوان     ) ١٩٩٠رمضان وآخرون ،    ( -٣
دف حتديد املشاكل اليت تواجه مقدري ضريبة الدخل عند حتديـد           " الدخل يف األردن  

تبانه وزعت على مجيع مقدري ضريبة      دخول املكلفني أفراداً ومؤسسات ، وصممت اس      
الدخل يف مكاتب تقدير عمان وإربد والزرقاء والسلط وصويلح وعددهم مائتان ومخسة            

، وبينت الدراسة أهم املشاكل اليت تواجه املقدر        % ٥٦,٦مقدرين وبلغت نسبة الردود     
 :وهي

 . تأثري تدين املستوى التعليمي لبعض املكلفني عند عملية التقدير .أ 
 .مكاتب تدقيق احلسابات مبساعدة املكلفني يف التهرب الضرييبقيام  .ب 
 .عدم تقيد املكلفني مبواعيد املقابالت مع املقدرين .ج 

 :وبينت الدراسة جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن أن تذلل هذه املشاكل ومنها
 .عقد دورات تدريبيه للمقدرين -
 .تشديد العقوبات على املتخلفني عن دفع الضريبة -
 .املكلفني عامة مبسك دفاتر أصولية ومنتظمةإلزام  -
 . نشر الوعي الضرييب بني املكلفني -

وأوصى الباحثون بضرورة خلق جو من الثقة املتبادلة بني املكلف واملقدر ، وإعادة النظـر يف                
وإنين مع الرأي بأن بعض املكلفني مستواهم التعليمي متـدن كمـا أن             . قانون ضريبة الدخل  
بات تساعد على التهرب ، أما فيما يتعلق بالدورات التدريبية فإن دائـرة             مكاتب تدقيق احلسا  

 موظفاً يف دورات تدريبيه تتعلق مبوضوعات يف اإلدارة العليا          ٥٤٠ضريبة الدخل قد أشركت     
دائـرة  (واملتوسطة ومهارات التفاوض والتعامل مع  اجلمهور واحلاسب اآليل والتحليل املايل            

 ).١٩٩٧ضريبة الدخل 
 

  النتائج ومناقشتهاعرض
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ملعرفة رأي املقدرين واملكلفني حول أثر قانون ضريبة الدخل اجلديد ، فقـد مت حتليـل                
ومن أجل تفسري النتائج اعتمدت النسب املئويـة        ). ٣ –١جداول  (إجابات أسئلة االستبانه    

 :التالية
 .فاكثر درجة تأثري كبرية جدا% ٨٠ -
 .درجة تأثري كبرية% ٧٩,٩ – ٧٠ -
 .درجة تأثري متوسطة% ٦٩,٩ – ٦٠ -
 .درجة تأثري قليلة % ٥٩,٩ – ٥٠ -
 .درجة تأثري قليلة جدا % ٥٠أقل من  -

 
ما أثر قانون ضريبة الدخل األردين اجلديد ، من وجهة نظـر            : النتائج املتعلقة بالسؤال  : أوال

مقدري ضريبة الدخل ، من حيث تقسيط الضريبة ، اخلصم التشجيعي ، غرامات تأخري الدفع، 
 يارات الدورية؟والز

أن آثار قانون ضريبة الدخل اجلديد ، من وجهة نظر مقدري ) ١(يتضح من اجلدول رقم 
ضريبة الدخل ، كانت كبرية جدا على الفقرة الثالثة ، حيث كانت النسبة املئوية لالسـتجابة                

حيث كانت النسبة املئوية لالستجابة     ) ١،٤(، وكانت كبرية على الفقرتني      %) ٩٢,٣(عليها  
حيث وصلت النسبة املئويـة     ) ٢(، وكانت قليلة على الفقرة      %) ٧٤,٦(عليهما بالتساوي   

 %) .٥١(لالستجابة عليها إيل 
 

 )١(اجلدول رقم 
 املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ألثر قانون ضريبة الدخل اجلديد 

 من وجهة نظر  مقدري ضريبة الدخل

 فقراتال م
متوسط 
 *االستجابة

 درجة التأثري النسبة

تقسيط الضريبة يدفع املكلف إيل االنتظام بدفع        ١
  عليه للضريبة بما يترت

 كبرية %٧٤,٦ ٢,٢٤
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اخلصم التشجيعي يـدفع املكلـف إىل دفـع          ٢
 املستحق عليه ضمن فترة اخلصم

 قليلة %٥١,٠ ١,٥٣

غرامات تأخري الدفع تدفع املكلف إىل سـرعة         ٣
  دفع املستحق عليه

 كبرية جدا %٩٢,٣ ٢,٧٧

الزيارات الدورية حملصلي الضريبة تدفع املكلف       ٤
 إىل سداد املستحق عليه

 كبرية %٧٤,٦ ٢,٢٤

 كبرية %٧٣,٠ ٢,١٩ الدرجة الكلية

 درجات ) ٣( أقصى درجة * 
 

، وهـذا   %) ٧٣(وفيما يتعلق بالدرجة الكلية ، وصلت النسبة املئوية لالسـتجابة إيل             
من وجهة نظر مقدري ضريبة الدخل ، ويعود السـبب يف           مؤشر على فعالية القانون اجلديد      

ذلك ، حسب رأي الباحث ، إيل وعي املقدر الضرييب للظروف اليت مير ا األردن ، وفهمـه            
 .اجليد للتعديل الذي ادخل على القانون الضرييب اجلديد مقارنة بالقانون القدمي

  
 الدخل اجلديد من وجهة نظر املكلفـني ،     ما أثر قانون ضريبة   : النتائج املتعلقة بالسؤال  : ثانيا

 من حيث ، تقسيط الضريبة ، اخلصم التشجيعي ، غرامات تأخري الدفع ، والزيارات الدورية؟
 

 )٢(اجلدول رقم 
 املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ألثر قانون ضريبة الدخل اجلديد

  من وجهة نظر املكلفني

 الفقرات م
متوسط 
 *االستجابة

 النسبة
درجة 
 التأثري

تقسيط الضريبة يدفع املكلف إيل االنتظام بدفع        ١
  عليه للضريبة بما يترت

 كبريه جداً %٩٧,٦ ٢,٩٣

 متوسطة %٦٦,٣ ١,٩٩اخلصم التشجيعي يـدفع املكلـف إيل دفـع          ٢
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 املستحق عليه ضمن فترة اخلصم

غرامات تأخري الدفع تدفع املكلف إىل سـرعة         ٣
 ملستحق عليه دفع ا

 كبرية جداً %٩٥,٣ ٢,٨٦

الزيارات الدورية حملصلي الضريبة تدفع املكلف       ٤
 إيل سداد املستحق عليه

 كبرية جدا %٩٥,٣ ٢,٨٦

 كبرية جدا %٨٥,٦ ٢,٥٧ الدرجة الكلية
 درجات ) ٣( أقصى درجة * 

 
أن آثار قانون ضريبة الدخل اجلديد من وجهة نظر املكلفني          ) ٢(يتضح من اجلدول رقم     

، حيث كانت النسبة املئوية لالستجابة عليهـا  ) ٤ ، ٣ ،   ١(دا على الفقرات    كانت كبرية ج  
%). ٦٦,٣(، حيث وصلت النسبة إيل      ) ٢(، وكانت متوسطة على الفقرة      %) ٩٥(اكثر من 

وهي مؤشر على   %)  ٨٥,٦(وفيما يتعلق بالدرجة الكلية وصلت النسبة املئوية لالستجابة إىل          
رية جدا من وجهة نظر املكلفني ، ويعود السبب يف ذلك إىل            فعالية القانون اجلديد بدرجة كب    

اخنفاض حجم مبيعات املكلفني وبالتايل دخوهلم اليت ال تتحمل دفع ضرائب عاليـة ، وإىل أن                
التقسيط خيفف من وطأة الضريبة ، كما أن الوضع االقتصادي الصعب الذي مير بـه األردن                

 .اليت أقرها القانون اجلديدجعل املكلفني يتجنبون غرامات تأخري الدفع 
 

هل توجد فروق دالة إحصائيا بني وجهة نظر املقدرين : النتائج املتعلقة بالسؤال: ثالثا
 الدخل اجلديد؟واملكلفني لفقرات بنود قانون ضريبة 

 
 )٣(اجلدول رقم 

                        املكلفنينتائج اختبار ت لداللة الفروق يف اثر قانون ضريبة الدخل األردين اجلديد بني املقدرين و
 املقدرين

  )١٨٠= ن (
 املكلفني

 الفقرات م )٢٥٠٠٠= ن (

 االحنراف املتوسط االحنراف *املتوسط

 **ت
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تقسيط الضريبة يدفع املكلـف إيل       ١
 االنتظام بدفع ما يترتب عليه

١٢,٤٨ ٠,٥٦ ٢,٩٣ ٠,٧٤ ٢,٤٢ 

فع املكلـف إيل    اخلصم التشجيعي يد   ٢
 دفع املستحق عليه ضمن فترة اخلصم

٧,٥٩ ٠,٨٠ ١,٩٩ ٠,٨١ ١,٥٣ 

غرامات تأخري الدفع تدفع املكلـف       ٣
 إيل سرعة دفع املستحق عليه

٢,٠٧ ٠,٥٧ ٢,٨٦ ٠,٥٨ ٢,٧٧ 

الزيارات الدورية حملصلي الضـريبة      ٤
 تدفع املكلف إيل سداد املستحق عليه

١١,٢٢ ٠,٥٧ ٢,٨٦ ٠,٧٤ ٢,٢٤ 

 ٦,٩٧ ٠,٦٠ ٢,٥٧ ٠,٧٣ ٢,١٩ درجة الكليةال

 )١,٩٦(ت اجلدولية ** درجات        ) ٣( اقصى درجة *
أن مجيع قيم اختبار ت كانت اكرب من قيمـة ت اجلدولية           ) ٣( يتضح من اجلدول رقم     

بـني  ) ٠,٠٥=α(، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة            ) ١,٩٦(
وهذا يعين أن وجهة نظر املكلفني      . احل املكلفني املقدرين واملكلفني بالنسبة جلميع الفقرات ولص     

ويرى الباحث أن ذلك يعود إيل الوضع املايل السيئ         . لبنود القانون اجلديد كانت اكثر إجيابية     
للمكلفني بسبب الركود االقتصادي الذي يعيشه األردن ، مما جيعل نظرم إيل القانون اجلديد              

 إيل نظام التقسيط ونسبة اخلصم التشـجيعي  الـذين           اكثر إجيابية من املقدرين ، ألم حباجة      
يقدمهما القانون اجلديد ، كي تتناسب مع أوضاعهم املعيشية والتزامام املالية ، وحيـافظون              

 .على مستوى مرموق من مستوى املعيشة
 

يريات ما النسبة املئوية للتغري يف أعداد امللفات الضريبية يف مد         : النتائج املتعلقة بالسؤال  : رابعا
 ؟١٩٩٧ ، ١٩٩٦ضريبة الدخل يف األردن بني عامي 

حدوث تراجع يف عدد امللفات الضريبية يف مـديريات ضـريبة           ) ٤(يتضح من اجلدول رقم     
 ١٩٩٦ ، حيث كـان املتوسـط احلسايب عام        ١٩٩٧ ،   ١٩٩٦الدخل يف األردن بني عامي      

، بنسبة اخنفاض   ) ١٥٧٦,٨٢( وصل املتوسط احلسايب إيل      ١٩٩٧، ويف عام    ) ٢٤٨٣,١٢(
ويرى الباحث أن السبب يف ذلك يعود إيل عدم فتح مصـاحل جديـدة      %). ٣٦,٤٩(قدرها  
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وإغالق بعض املصاحل القائمة ، نتيجة اخلسائر اليت حلقت باملستثمرين نظرا للظروف االقتصادية 
 .الصعبة اليت يعيشها األردن

 
 )٤(جدول رقم 

 ة املئوية للتغري يف امللفات الضريبية بني عامي  املتوسطات احلسابية واالحنرافات والنسب
١٩٩٧ ، ١٩٩٦ 

١٩٩٧ ١٩٩٦ 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

النسبة املئوية 
 (% )للتغري 

٣٦,٤٩ ٣٧١,٦٦ ١٥٧٦,٨٢ ٥٦٩,٠١ ٢٤٨٣,١٢- 
 
 املستلمة ما النسبة املئوية للتغري يف أعداد الكشوف الضريبية : النتائج املتعلقة بالسؤال: خامسا

 ؟١٩٩٧ ، ١٩٩٦يف مديريات ضريبة الدخل يف األردن بني عامي 
حدوث تراجع يف عدد الكشوف الضريبية املستلمة يف ) ٥(يتضح من اجلدول رقم 

 ، حيث كان املتوسط احلسايب ١٩٩٧ ، ١٩٩٦مديريات ضريبة الدخل يف األردن بني عامي 
) ٧٩٥٠,٣٦(ط احلسايب إيل  وصل املتوس١٩٩٧يف عام ، و) ١١٩٧٨,٩٩ (١٩٩٦عام 

ويرى الباحث أن السبب يف ذلك يعود إيل عدم اهتمام %). ٣٤,٤٩(بنسبة اخنفاض مقدارها 
املكلفني بتقدمي الكشوف للدوائر الضريبية الخنفاض مبيعام وبالتايل إيرادام وتباعا أرباحهم ، 

كلفني املتخلفني عن تقدمي كما أن الدوائر الضريبية متشيا مع هذه الظروف تغض الطرف عن امل
 .الكشوف الضريبية

 )٥(جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات والنسبة املئوية للتغري يف الكشوف الضريبية املستلمة    

 ١٩٩٧ ، ١٩٩٦بني عامي 
١٩٩٧ ١٩٩٦ 

 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط
النسبة املئوية 

 (% )للتغري 

٣٤,٤٩ ١٨٧٣,٩١ ٧٩٥٠,٣٦ ٢٨٢٣,٤٧ ١١٩٧٨,٩٩- 
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ما النسبة املئوية للتغري يف التحصيالت الضريبية يف مديريات : النتائج املتعلقة بالسؤال: سادسا

 ؟١٩٩٧ ، ١٩٩٦ضريبة الدخل يف األردن بني عامي 
حدوث تراجع يف التحصيالت الضـريبية يف مـديريات         ) ٦( يتضح من اجلدول رقم     

 ، حيث كان املتوسط احلسـايب عـام         ١٩٩٧ ،   ١٩٩٦ ضريبة الدخل يف األردن بني عامي     
بنسـبة  ) ٨٥٠٩٨٠٠( وصل املتوسط احلسايب إيل      ١٩٩٧، ويف عام    ) ٩٧٩٤٩١٠ (١٩٩٦

ويرى الباحث أن السبب يف ذلك يعـود إيل زيـادة نسـبة       %). ١٣,١٢(اخنفاض مقدارها   
بالسلب على حجم   اإلعفاءات الضريبية ، اليت أقرها قانون ضريبة الدخل اجلديد ، واليت أثرت             

املبالغ احملصلة ، كما أن ظاهرة التهرب الضرييب ما زالت منتشرة بني املكلفني ، على الرغم من   
غرامات تأخري الدفع ، وحوافز تعجيل الدفع ، اليت أقرها القانون الضرييب اجلديد ، ومت اإلشارة 

 . إليها يف بداية البحث
 )٦(جدول رقم 

 افات والنسبة املئوية للتغري يف التحصيالت الضريبيةاملتوسطات احلسابية واالحنر
 ١٩٩٧ ، ١٩٩٦بني عامي 

١٩٩٧ ١٩٩٦ 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

النسبة املئويـة   
 (% )للتغري 

١٣,١٢ ٢٤٤٨٢٦٨٩ ٨٥٠٩٨٠٠ ٢٨٤٣٠٦٦٩ ٩٧٩٤٩١٠- 
 

لضرائب املفروضة يف ما النسبة املئوية للتغري يف جمموع ا: النتائج املتعلقة بالسؤال: سابعا
 ؟١٩٩٧ ، ١٩٩٦مديريات ضريبة الدخل يف األردن بني  عامي 

حدوث زيادة يف الضرائب املفروضة يف مديريات ضريبة ) ٧(يتضح من اجلدول رقم 
 ١٩٩٦ ، حيث كـان املتوسط احلسايب عـام ١٩٩٧ ، ١٩٩٦الدخل يف األردن بني عامي 

بنسبة زيادة ) ١٤٩٦٨٧٢٤(حلسايب إيل  وصل املتوسط ا١٩٩٧، ويف عام ) ١١٤٥٤٥٣٩(
ويرى الباحث أن السبب يف ذلك يعود إيل االخنفاض احلاد يف %). ٣٠,٦٧(مقدارها 
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 من اخلارج واخنفاض اإلعانات اخلارجية بسبب األوضاع السياسية اليت حتويالت األردنيني
 الدولة باملال وسد تسود املنطقة مما جعل الدولة تتجه إىل االعتماد على الضرائب لرفد خزينة

 .النقص الناجم عن اخنفاض اإلعانات والتحويالت
 )٧(جدول رقم 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات والنسبة املئوية 
 ١٩٩٧ ، ١٩٩٦للتغري يف جمموع الضرائب املفروضة بني عامي 

١٩٩٧ ١٩٩٦ 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

النسبة املئوية 
 (% )للتغري 

٣٠,٦٧ ٤٢٣٧٥٦٣٧ ١٤٩٦٨٧٢٤ ٢٧٧٩٢٧٥٤ ١١٤٥٤٥٣٩ 
 التوصيات

 :يف ضوء أهداف البحث ونتائجه ، يوصي الباحث مبا يلي
مبا أن متوسط االستجابة للخصم التشجيعي كانت قليلة من وجهـة نظـر املقـدرين ،       .١

ومتوسطة من وجهة نظر املكلفني ، فان الباحث يوصي بضرورة إعادة النظر يف نسـبة               
 .عي اليت قدمها القانون اجلديداخلصم التشجي

ضرورة إعادة النظر ببنود القانون مبا يتالءم مع الظروف االقتصادية يف األردن ، خاصة أن  .٢
النسبة املئوية للتغري يف أعداد امللفات ، الكشوف املستلمة ، والتحصـيالت الضـريبية ،               

 .كانت سالبة
مثل (فد خزينة الدولة باملال ضرورة البحث عن مصادر أخرى ، إيل جانب الضرائب ، لر        .٣

، بعـد   ) زيادة الرسوم اجلمركية ، والغرامات ، وختفيض الدعم احلكومي لبعض السلع          
 من اخلارج ، خاصة     انقطاع اإلعانات اخلارجية ، واالخنفاض احلاد لتحويالت األردنيني       

يف أن النسبة املئوية للتحصيالت الضريبية كانت سالبة ، على الرغم من حدوث زيـادة               
 .الضرائب املفروضة
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 املراجع العربية 
 .، املالية العامة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان) ١٩٩٩(احلاج طارق 

" ندراسة حتليليه مع التطبيق على األرد"، الطاقة والعبء الضرييب ) ١٩٩٧(اخلرابشة عبد ايد 
 . ، كانون ثاين١ العدد  ،٢٤، جملة دراسات، اجلامعة األردنية ، الد 

دراسة حتليليه مع التطبيق على "، الطاقة والعبء الضرييب ) ١٩٩٨( اخلرابشة عبد ايد 
 . ، كانون ثاين ١ ، العدد ٢٤، جملة دراسات  اجلامعة األردنية ، الد " األردن

، خ السريع مركز األصدقاء للنس، أسس احملاسبة الضريبية يف األردن ، ) ١٩٩٧(الرفاعي خليل 
 .عمان

 .، تقرير اإلجناز السنوي ، عمان) ١٩٩٧(دائرة ضريبة الدخل 
، املشاكل اليت تواجه مقدري ضريبة الدخل يف األردن ، ) ١٩٩٠(رمضان صايل وآخرون 

 .أحباث الريموك ، جامعة الريموك ، اربد ، األردن ، الد السادس ، العدد الرابع
 .لية العامة والسياسات املالية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، املا) ١٩٦٥(فوزي عبد املنعم 
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 ١٩٩٧  ،١٩٩٦عامي يبني عدد امللفات اجلديدة خالل  )١( رقم ملحق

 اسم املديرية امللفات اجلديدة خالل عامي
١٩٩٧ ١٩٩٦ 

 ٤٩٤ ٤٥٨ الشركات املسامهة
 ٧٠٦ ٩٧٤ وسط عمان
 ١٧٩٠ ١٧١١ مشال عمان

 ١٨٩٢ ٢٢٧٢ جنوب عمان
 ٢٠٢٢ ١٩٩٠ غرب عمان
 ٥٨٤ ٨٢٤ شرق عمان

 ٦٩٥٢ ١٠٦٣٦ موظفون ومستخدمون
 ٦٢٦ ٢٠١ صويلح
 ٧٥٨ ٦٩٢ الرصيفة
 ١٢٤٥ ١٤٦٥ الزرقاء
 ١٩٥٦ ٢٧٨٣ اربد
 ٤٤٨ ٤٩٢ العقبة
 ٢٧٧ ٤٤٠ الكرك

 ٤٤٩ ٦١٩ بلقاءال
 ٤١٩ ٢٧٨ مادبا
 ٦٣٧ ٥٨٣ املفرق
 ٨٣ ١٩٢ معان

 ٥٧ ٩٨ الطفيلة
 ٢١٣٩٥ ٢٦٧٠٨ وعــــام
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 ١٩٩٧  ،١٩٩٦خالل عامي  الكشوف املستلمة عدديبني  )٢( رقم ملحق

 اسم املديرية عدد الكشوف املستلمة خالل عامي
١٩٩٧ ١٩٩٦ 

 ٢٢٢٣ ١٩٤٤ الشركات املسامهة
 ٨٣٠٣ ٦٩٦٠ نوسط عما
 ١١٨٢٢ ٧٧٠٣ مشال عمان

 ٩٠٠٠ ٨٧٤٨ جنوب عمان
 ١٢٦٦٣ ٧٣٥٤ غرب عمان
 ٤٥٣٠ ٤٠٥٩ شرق عمان

 ٣٣٩٠٢ ٥٢٧١٩ موظفون ومستخدمون
 ١٣٧٢ ٤٧٤ صويلح
 ١٧٣٦ ٣٥٧ الرصيفة
 ٧٧٢٧ ٧٨٢٢ الزرقاء
 ٩٧٠٠ ٥١٠٠ اربد
 ١٩٣٢ ١٤٠٥ العقبة
 ٢٧٠١ ١٦١٩ الكرك
 ٢٤٩٥ ٢٧٦٢ البلقاء
 ١٦٥٩ ٩٣٧ مادبا
 ١٧١٧ ٩٠٣ املفرق
 ٩٩٤ ٦٩٨ معان

 ٣٩٧ ٧٦٧ الطفيلة
 ١١٤٨٧٣ ١١٢٣٣١ وعـــام
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 ١٩٩٧، ١٩٩٦عامي ليبني التحصيالت حسب املديريات  )٣(  رقمملحق

 ١٩٩٧فعلي  ١٩٩٦ فعلي الشــهر
 ١٠٥٨٦٥٢٨٥ ١٢٢٩١٣٣١١ الشركات املسامهة

 ٨٩٩٢٨٢٦ ٨٦٩٥٧٧٧ موظفون ومستخدمون
 ٨٢٠٩٠٨٤ ٩٠٠٥٤١٢  عمانوسط

 ٧٤٦٨٢٤٢ ٩٢١٢٣٠٥ مشال عمان
 ٤٩٧٥٢٩٥ ٦٥٥٤٦٨١ جنوب عمان
 ٣٠٧٩٥٨٤ ٣٧٤٦٠٩٠ شرق عمان
 ٥٦٦٩٩٦٤ ٦٥٨٠٣٩١ غرب عمان

 ٢٤٣٦٢٢٩ ٣٠٧٣٦٠٨ الزرقاء
 ٣٧٨٢١٩ ١٥٢٢٨٦ الرصيفة
 ٦٥٠٨١٨ ٣٤٣٤٦٩ صويلح
 ٧٣٩٣٢٣ ٩٥٦٨٠٥ البلقاء
 ٢٦٦٥٦٠ ٣١٦٤٨٧ املفرق
 ٢٧٢٤٨٨٠ ٢٤٨٤٧٠٦ اربد
 ٢٠٢٩٦٣ ٢٥٨٢٩٠ مادبا

 ٥٠٤٤٠٦ ٥٤٤٤٧٨ الكرك
 ٧٤١٩٢ ٦٦٥٤٦٠ الفيلة
 ١٧٧٤٥٢ ٢٥٧٤٤٠ معان
 ٧٦١٠٧٧ ١١٤٨٢٧٥ العقبة

 ١٥٣١٧٦٣٩٩ ١٧٦٣٠٩٢٧١ وعـــام
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 ١٩٩٧/١٩٩٦عامي ل حسب املديريات مقدار الضرائب املفروضةيبني  )٤(  رقمملحق
 ١٩٩٧فعلي  ١٩٩٦ فعلي الشـهر

 ١٨٢٨٤٨٢٩٢ ١١٩٩٧١٧٦٧ كات املسامهةالشر
 ١٧٥٢٦٧٠٩ ٢٠٧٥١٠٢٨ وسط عمان
 ١٥١٣٤٦١٤ ١٦٠٤٥١٦٠ مشال عمان

 ٩٤٤٧٥٩٨ ١٢٩٩٦٩٦٧ جنوب عمان
 ٥٨٧٣٣١٧ ٨٨٩٩٤٣١ شرق عمان
 ١٤١٨٨٥٠٠ ١٠٥٩٤١٤٠ غرب عمان

 ٤٠٤٤٠٩٤ ٤٢٦٥٥٣٣ الزرقاء
 ٨٢٨٨٨٨ ٥٦٥٦٨٢ الرصيفة
 ١٧٠٠٤٢٦ ٥٤٤٨٣٦ صويلح
 ١٠١٦١٥٠ ٨٣٠٨٩٨ البلقاء
 ٩٤١٤٩١ ٥٩٢٩٨٣ املفرق
 ٤٨٠٥٩٣٧ ٤٩٩٨٠٦١ اربد
 ٧٤٦٨٦٨ ٣١٥٨٠٢ مادبا

 ٨٩٦١٣٠ ١٣٨٣٩٩٧ الكرك
 ١٠٤٨٨١ ١٣١١٥٣ فيلةطال

 ١٦٦٣٠٠ ٢٦٩٣٤٤ معان
 ١٨٣١٥٩٧ ١٥١٢٤٦٣ العقبة

 ٢٦٢١١١٧٩٢ ٢٠٤٦٦٩٢٤٥ اموع
 

صافية والبالغـة   ال يشتمل جمموع الضرائب املفروضة يف اجلدول أعاله على ضرائب املوظفني واملستخدمني ال            
  . دينار١١٦٣٩٨١٢
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Abstract 
 

This research investigates the influence of the new Jordanian income 
tax law No. 14, 1995 (the revised edition of law No. (4), 1992) on tax 
revenues collections in Jordan. To this end, data were collected for the years 
1996 and 1997 about tax files, (submitted) forms, imposed taxes and tax 
revenues. Two questionnaires were also used to collect data from tax officers 
and payers about the effects of tax installments, tax discounts, tax fines (for 
delayed payment), and tax officers' periodic visits. One hundred and ninety 
questionnaires were distributed to a random sample of income tax officers, 
of which 180 were returned, while 25370 questionnaires were distributed to 
a random sample of tax payers, of which 25030 were returned and  25000 
were fit for analysis. Responses were analyzed using means, t-tests and 
percent changes. The results indicate the new income tax law should be 
further revised so as to maximize collection. 
 

 


