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كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبى من منظور متطلبات وشروط  ومزایا نظام التقدیر الذاتي 
نظام التقدیر الذاتي في السودانىدراسة تطبیقیة عل

*أحمد الضى عبداهللا عثمان. أ*الھادي آدم محمد إبراھیم.د.أ

المستخلص
ھدفت الدراسة إلي تسلیط الضوء علي كفاءة و فعالیة الفحص الضریبي بإعتبارھا أحد متطلبات نظام 
التقدیر الذاتي الذي  یتطلب تغییر جذرى لدى كل من اإلدارة الضریبیة والمكلفین على حد سواء حتى یحقق 

،وزیادة في زیادة كفاءة و فعالیة الفحص الضریبي وكفاءة الفاحصینھدافھاألساسیة المتمثلةأالنظام  
.اإلیرادات الضریبیة وتحقیق العدالة الضریبیة من خالل عملیات الفحص الضریبي

نظام التقدیر الذاتي ومتطلباتھ ،الفحص الضریبي،اإللتزام الطوعي:  كلمات مفتاحیة
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المقدمة 
أن األنتقال التدریجى من نظام التقدیر اإلدارى إلى نظام التقدیر الذاتى یتطلب تغییر جذرى لدى كل من 
اإلدارة الضریبیة والمكلفین على حد سواء حتى یحقق النظام  مزایاه  فال بد من  توفر مجموعة من 

ین العالقات بین أطراف الشروط والمتطلبات األساسیة  لنظام التقدیر الذاتي ویمكن  إبرازھا في تحس
العملیة الضریبیة األمر الذي ینعكس إیجابا علي كفاءة وفعالیة الفحص الضریبي والذى من المفترض أن 
یعتمد علي شبكة معلومات قومیھ تربط مفاصل الدیوان بالوزارات ذات الصلة  من خالل الرقم التعریفي 

واللوائح والقوانین والتشریعات الضریبیة بإعتبارھا أداة رقابیة فعالة  تلزم الممولین بالنظم
. IFRSومعاییرالتقاریرالمالیة الدولیة  

مشكلة البحث
م ویمكن تحدید مشكلة 2006من خالل قراءة واقع نظام التقدیر الذاتى الذى طبق بدیوان الضرائب منذ عام 

:البحث كما یلى
ؤثر على كفاءة وفعالیة الفحص عدم توفر متطلبات وشروط ومزایا  نظام التقدیر الذاتى   ی-أ

. الضریبى
یة عدم توفر متطلبات وشروط ومزایا  نظام التقدیر الذات یقلل من حصیلة اإلیرادات الضریب- ب

. للدولة
أن توفر متطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتى یقلل من المنازعات الضریبیة وحاالت - ج

. الضریبىوالتجنب التھرب 

أھمیة البحث
أھمیتھ من أھمیة الموضوع الذى یعالجھ فتوفر متطلبات وشروط ومزایا نظام التقدیر الذاتى یستمد البحث

والذى  یعتبر الفحص الضریبى من أھم حلقاتة  التى یرتكز علیھا النظام الضریبى من منظور متطلبات 
والشروط األساسیة نظام التقدیر الذاتي، فالبحث ھو محاولة   لدراسة ھذا النظام وتبیان إھمالھ للمتطلبات

. التى یعول علیھا فى نجاح نظام التقدیر الذاتى 
أھداف البحث

:یسعى البحث إلي تحقیق اإلھداف التالیة
.تحدید أوجھ القصور فى تطبیق متطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتى-1
.بیان أھمیة توفر متطلبات وشروط ومزایا  نظام التقدیر الذاتى  -2
اإلرتباط بین متطلبات وشروط ومزایا  نظام التقدیر الذاتى وكفاءة وفاعلیة توضیح عالقة -3

.الفحص الضریبى
الفرضیات

: بنیت   تلك الدراسة  على ثالث فرضیات وھى
.     إستخدام الفحص الضریبي بكفاءة وفاعلیة الفحص یؤثر علي نظام التقدیر الذاتي-1
ى یؤثر علي  زیادة  حصیلة اإلیرادات الضریبیة توفر متطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتى عل-2

.للدولة
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.ینحصاوجود عالقة إرتباط بین متطلبات وشروط نظام التقدیر الذاتى وكفاءة وفاعلیة الف-3
:منھجیة البحث

وقد أتبع الباحث في ھذه الدراسة المنھج االستنباطي لتحدید محاور البحث ووضع الفروض والمنھج 
.دى صحة تلك الفروض، و أتبع المنھج التاریخي لعرض الدراسات السابقةاالستقرائي الختبار م

أما المنھج الوصفي التحلیلي فقد أستخدمھ كأسلوب لدراسة الحالة لمعرفة أثر كفاءة وفاعلیة 
.الفحص الضریبي علي نظام التقدیرالذاتي

الدراسات السابقة
اإللتزام الضریبى فى المشروعات الصناعیة فى مشاكل قیا س ) م1996(تناولت دراسة فتح الرحمن 

.ة بالحسابات المراجعةدأن الدیوان ال یعتمد الخسائر الوار،وتوصلت إلي  السودان
تناولت الدراسة موضوع المراجعة التحلیلیة ودورھا في تطویر كفاءة وفعالیة ) م2000(دراسة رفیعة 

أسالیب المراجعة التحلیلیة إلي تدأائج أھمھا ،الفحص الضریبي، توصلت الدراسة إلي مجموعة من النت
فھم عام بأعمال الممول والمجاالت التي تكمن فیھا المخاطر وتلك التي تتطلب فحص إضافي مما یسھل من 

.إتمام عملیة الفحص ویقلل من احتماالت وجود أخطاء في القوائم المالیة
ریبى فى الحسابات المراجعة ،وتوصلت   إلي مشاكل الفحص الض) م2002(دراسة عبد المنعم وتطرقت 

الدراسة إلى أھم النتائج منھا عدم اإللتزام بالفكر المحاسبى یؤثر على وعاء ضریبة الدخل من أرباح 
.األعمال فى التشریع السودانى

تناولت الدراسة أثر األسالیب الفنیة للفحص الضریبي في مكافحة التھرب ) م 2005(دراسة طالل 
ریبة علي القیمة المضافة، أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة تمثلت في أن زیادة معدل الضریبي للض

التھرب من الضریبة جاء نتیجة لعدم التزام المكلفین بإمساك دفاتر محاسبیة منتظمة ، وإن تطور األسالیب 
حص من الوصول الفاتمن ظاھرة التھرب حیث ان األسالیب الحدیثة مكنتالفنیة للفحص الضریبي حد

. إلي البیانات الحقیقیة التي تؤدي إلي مكافحة التھرب والتجنب الضریبي
إستخدام أسالیب التحلیل المالي ألغراض الفحص الضریبي )  م2008(بینما تناولت دراسة عبد اهللا 

لین توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أھمھا كثرة النزاعات التي تدور بین الضرائب والممو
وطول فترتھا ، وان السبب في ذلك یرجع إلي عدم توفر المعلومات الكاملة والسلیمة التي تستطیع إدارة 

. الضرائب  عن طریقھا تحدید الوعاء الضریبي الصحیح
تناولت الدراسة أسس ومشاكل القیاس والفحص الضریبى للضریبة على ) م2009(دراسة صالح الدین 

على دورھا فى إصالح النظام الضریبى فى السودان كما توصلت الدراسة إلىالقیمة المضافة والمؤثرة 
یتم قیاس المبالغ الخاضعة للضریبیة وكذلك مراجعة اإلقرارات الضریبیة المقدمة من ،النتائج منھاأھم

الممولین لتحدید األوعیة  الضریبیة باالستناد للمبادئ واألسس والقواعد والطرق المحاسبیة باإلضافة 
.للنصوص التشریعیة 

،تناولت الدراسة مشاكل تطبیق التقدیر الذاتى وأثرھا على اإلیرادات الضریبیة )م2010(دراسة التجانى 
بدیوان الضرائب ،حیث تمثلت مشكلة الدراسة فى أن ھناك مشاكل تصاحب تنفیذ إجراءات نظام التقدیر 

الضرائب نحو عدم توفیر المعلومات التى الذاتى والذى یمثل مرحلة متقدمة لإلصالح الضریبى بدیوان
تدعم صحة ماورد باإلقرارات،وعدم وجود المعاییر التى بموجبھا یتم إختیار الملفات ذات المخاطر العالیة 

.من تم إخضاعھا للفحص والمراجعة، باإلضافة إلى عدم تقدیم االقرارات فى مواعیدھا المحدده بالقانون
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:الضریبىمفھوم وأھمیة الفحص : أوال
مفھوم الفحص الضریبي -1

إلدراك المقصود بعملیة الفحص الضریبى بشكل عام البد من فھم المعنى اللغوى لكلمة  الفحص 
فقد بین قاموس لسان ،لمعنى اللغوى فى أوجھ النشاط المراد إستخدامھ فیھااأو الرقابة ثم إستثمار ھذا 

شدة الطلب :منظور اإلفریقى المصرى أن معنى الفحصالعرب أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن 
بحث وكذلك فحص وأفتحص  ونقول فحصت فالن وفحصت عن أمره :خالل كل شئ ،فحص عنھ فحصًا

المراقبة والمالحظة والحراسة، وھى مشتقة من الفعل راقب ،ورقبھ : علم كنھ حالھ ،وتعنى الرقابة لغة أل
وتعنى كلمة التدقیق ، إثبات المسألة ). 36األول ص المعجم الوسیط الجزء(أى حرسھ والحظھ ،

).1998المنجد فى اللغة واإلعالم ،(بالدلیل،فالتدقیق لغة  مشتق من الدقة ،وتعنى الضبط واألحكام 
. وجھ النشاط المراد تحقیق أھدافھأن النظرة العملیة للفحص والمراقبھ تختلف حسب األشخاص وإوبالتالى ف

فقد راعى .ر والخلط الشائع بین معانى الفحص والمراجعة والتدقیق فى الكتب العربیة نتیجة للتداخل الكبی
فى اللغة Auditمرادف لكلمة ) فحص أو تدقیق(حین إستخدم مصطلح المعانيالباحث المدلول الفنى لھذه

ختصون من والفحص كلمة یفھمھا الم.اإلنجلیزیة ھادفًا المدلول الفنى لھذه المصطلحات خالل ھذا البحث 
فیلجأ للفحص رجال القضاء وأجھزة الشرطة كإسلوب للتحرى وتقصى .خالل نظرتھم إلى تحقیق إھدافھم 

للظواھر المادیة المتعلقة بالعملیات المتحققة  لألحداث من قیجبل األشخاص العادین أو المجرمین 
ث وتقصى عن حقائق من ویستخدمھ المحاسبون والمھنیون والمدققون على مختلف أنواعھم  كإسلوب بح.

.خالل البحث عن المستندات واألدلة الثبوتیة المتوفرة إلبداء رأى فنى محاید عن تلك الوقائع واألحداث
وما یھمنا حقیقة ھو الفحص المتعلق  باألحداث المالیة المتعلق بالمنشآت التجاریة والصناعیة والخدمیة 

) درجة اإلعتماد علیھا (وقیاس درجة موثوقیتھا وخالفھا ، وذلك للتاكد من صحة األحداث المالیة
Credibility وذلك أن األحداث المالیة ھى من صنع إدارة المشروع بإعتبار اإلدارة وكیل عن ،

المساھمین فى تحقیق نجاح إستثماراتھم ، فیجب علیھا أن تقدم لھم بیانات مالیة صحیحة وعادلة وإال تم 
).م1964سنھوري،.د(فى أعمالھا بناء على تجاوز حدود الوكالة مقاضاتھا لسوء اإلدارة والتقصیر

ویقصد بالفحص بصفة عامة أنھ عملیة تدقیق المستندات والحسابات والقوائم المالیة لبیان مدى اإلطمئنان 
إلیھا ،والفحص الضریبى یعتبر فحصًا لغرض خاص یتضمن فحصحسابات الممولین والمتشآت والشركات 

الضریبة المستحقة ،حیث یتأكد الفاحص من أن المیزانیة تعبر عن المركز المالى بھدف تحدید وعاء 
الحقیقى للمنشأة ،وأن الحسابات الختامیة تبین حقیقة أرباح المنشأة وتحتوى على نتائح كافة العملیات خالل 

) .م2000جالل الشافعي،(الفترة طبقًا لما تقضى بھ التشریعات الضریبیة المنوط بھ مباشرة تنفیذھا
وبمعنى آخر یمكن تعریف الفحص الضریبى بأنھ نظام البحث والتقصى الموضوعى للظواھر المتعلقة 
بالعملیات الحقیقیة التى یتضمنھا اإلقرار الضریبى الذى تقدمة المنشأةلمأموریة الضرائب المختصة بھدف 

جالل (بات المحاسبة الضریبیةالتأكد من صدق تمثیل بیانات اإلقرار لنتیجة تلك العملیات وفقًا لمتطل
).م1992الشافعي،

ویرى آخرون بإنھ الرقابة على أداء المجتمع الضریبى فیما یختص بتنفیذ التشریعات الضریبیة والقوانین 
والنظم واللوائح التي تنص على إلزام الممولین بإمساك الدفاتر  والسجالت  المحاسبیة وفقا للمبادئ و 

بارھا وسیلة القیاس المحاسبي ،وذلك عن طریق فحص نظام الرقابة الداخلیة المعاییر المحاسبیة باعت
والبیانات والمعلومات والحسابات المراجعة والدفاتربإعتبارھا األساس الذى یعتمد علیھ  بصفة أساسیة فى 
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تھا بھدف ملء اإلقرارات الضریبیة الخاصة بنشاط دافع الضریبة مستندیًا وفنیًا  وتحلیلھا إنتقادیًا ومقارن
الوصول إلى الوعاء الضریبى ،كما عرف بأنھ عملیة تدقیق المستندات والحسابات والقوائم المالیة لبیان 

).م1982زین العابدین،.د(مدى اإلطمئنان إلیھا
:ومن التعریف أعاله یمكن أن نستخلص الھدف من الفحص والمراجعة كما یلى

.تحدید وعاء الضریبة بصورة علمیة وعادلة-أ
. دة اإللتزام الطوعى عند دافعى الضرائب زیا-ب
.تصحیح مسارھم من خالل اإللتزام بالنظم والقوانین والتشریعات الضریبیة- ج
.توعیة وتثقیف دافعى الضرائب بضرورة إمساك الدفاتر والمستندات حسب القانون-د

من بیةة الضریالحفاظ على التوازن بین حقوق وواجبات دافعى الضرائب من جھة والدولة واإلدار-ھـ
.جھة أخرى

. تقلیل حاالت التھرب والتجنب الضریبى- و

.أھمیة الفحص الضریبى-2
تكمن أھمیة الفحص الضریبى فى كونھ وسیلة الغایة تھدف إلى خدمة اإلدارة الضریبیة فى تحدید وقیاس 

باإلضافة إلى الوعاء الضریبى عل نحو علمى ومنظم یحافظ على حقوق المكلفین بالدولة جنبًا إلى جنب 
زیادة مستوى اإللتزام الطوعى  بأحكام التشریع الضریبى واإلمتثال لھ ،ویقلل من حاالت التھرب والتجنب 
الضریبى وأشكالھ ،وزیادة حصیلة اإلیرادات الضریبیة ،وتصحیح مسار المكلفین باإللتزام بالنظم واللوائح 

،ومساندة النظام الضریبى فى تحقیق أھدافھ اإلقتصادیة واإلجتماعیة یةوالقوانین والتشریعات الضریب
). م2005محمد ذیب،(والسیاسیة

: أھداف الفحص والمراجعة في نظام التقدیر الذاتي-3
ال تختلف أھداف الفحص والمراجعة في نظام التقدیر الذاتي عنھا في أنظمة التقدیر الضریبي 

راجعة على المستندات والدفاتر و السجالت المحاسبیة التي یتم األخرى حیث تتم عملیة الفحص و الم
إال انھ یضاف ، االستناد إلیھا  في ملء  اإلقرارات الضریبیة والتي یتم فیھا تحدید الضرائب المستحقة  

لتلك األھداف مساھمة برامج الفحص  والمراجعة في توعیة المكلفین بأحكام التشریع  وكیفیة قیاس 
ة النتقالھا  إلیھم في نظامالتقدیر الذاتي كما سبق بیانھ ویمكن تلخیص تلك األھداف على وحساب الضریب

:)م2009صالح،(النحو التالي
تنمیة االلتزام الطوعي للممولین والمكلفین من  خالل توعیتھم وإرشادھم بأحكام القوانین واللوائح -أ

اك المستندات والدفاتر والسجالت الضریبیة فیما یتعلق بواجباتھم في مجال القیاس من حیث إمس
.  وتقدیم اإلقرارات وكیفیة القیاس و العقوبات و الجزاءات لغیر الملتزمین  وغیرھا من األحكام 

التحقق من  سالمة  األنظمة المحاسبیة ومدى  دقة وصحة البیانات  المحاسبیة المسجلة بالدفاتر -ب
ووفاءھا بمتطلبات القوانین و اللوائح والسجالت وخلوھا من األخطاء ومدى االعتماد علیھا

.  الضریبیة  
التأكد من دقة وصحة اإلقرارات المقدمة من الممولین والمكلفین الذین یخضعون للفحص -ج

االنتقائي واكتشاف المخالفین وحاالت عدم االلتزام والتھرب الضریبي وتطبیق العقوبات  الرادعة  
.  المنصوص علیھا 

بیة عن طریق كشف المبالغ غیر المعلن عنھا  عن طریق التالعب  تعظیم الحصیلة الضری- د
.وتخفیض قیم الضریبة  
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. تحقیق العدالة الضریبیة-ھـ
: أنواع التدقیق-4

):other,1996&Boynton(وقد بین  أنواع التدقیق كما یلي
Financial Auditالتدقیق المالي .أ

Compliance Auditتدقیق اإللتزام .ب
performance Auditتدقیق األداء .ج
.Forensic or Investigationالتدقیق لغرض معین .د

ویكون ھذا النوع من التدقیق بھدف البحث عن حقائق معینة والوصول إلي نتائج معینة یستھدفھا الفحص 
ي حیاة الدول الصناعیة المتقدمة وكذلك في الدول النامیة والتي تعتمد في ولكن ألھمیة دور الضرائب ف،

معظم إیراداتھا علي الضرائب غیر المباشرة باإلضافة إلي أنواع اإلیرادات األخري، فإن الباحث لم یركز 
التدقیق علي األنواع السابقة من أنواع التدقیق بإستثناء التدقیق الخاص بالتدقیق الضریبي والذي یقع ضمن 

،إال  أن البعض یري إنھ لما كانت المشاكل compliance Auditألغراض خاصة أو تدقیق اإللتزام 
المحاسبیة ذات الطبیعة الدولیة ال تقتصر علي تلك المشاكل التي تتعلق بالقیاس الماسبي للربح ،ولكنھا تمتد 

الضریبیة واإلداریة ومحاسبة لتشمل عدة مجاالت أخري في نطاق الھیكل المحاسبي مثل المحاسبة 
التكالیف باإلضافة إلي تدقیق الحسابات،ولما كانت خدماتالتدقیق الضریبي من الخدمات العامة وھي خدمات 

،یقوم بھا الفاحص Investigation، وإستكشافیة Criticalوإنتقادیة Analyticalذات طبیعة تحلیلیة 
الضریبي في إطار مجموعة من المعاییر الت أصدرھا المعھد األمریكي للمحاسبین ،وھذه مقسمة إلي ثالث 

،فإنھ یمكن القول أن ھناك مجاالت أخري للتدقیق GAAPمجموعات أسوة بالمعاییر العامة للتدقیق 
.ألغراض خاصة ومنھا الفحص الضریبي

ریبي ھو عملیة منھجیة ومنظمة لجمع أكبر قدر ممكن من األدلة وقرائن أن الفحص الض: ویري الباحث
اإلثبات  التي تمكن الفاحص الضریبي من إبداء رأیھ الفني والمحاید عن صحة وعدالة اإلقرارات 

بھدف التاكد من صدقھا وتمشیھا مع النظم والقوانین ) أشخاص ، شركات(الضریبیة المقدمة من المكلفین 
) .IFRS)Wiley,2006لضریبیة ومسایرتھا لمعاییرالتقاریرالمالیة الدولیة والتشریعات ا

- :المراجعة والفحص الضریبى-5
یقصد بمراجعة الحسابات اإلطالع علي الدفاتر والمستندات الخاصة بالمنشأة والحصول على التفسیرات 

انیة تعبر عن المركز المالى الالزمة من القائمین على شئونھا  للتحقق من أن الحسابات الختامیة والمیز
الحقبقى للمنشأة ،بینما یقصد بالفحص الضریبى اإلطالع علي الدفاتر والمستندات الخاصة بالمنشأة 
والحصول على التفسیرات الالزمة من القائمین على شئونھا  لتحقیق غرض خاص حدد قبل القیام بعملیة 

ما الفحص یقصد بھ الخصوصیة، ویختلف عمل الفحص،وعلى ذلك  نجد أن المراجعة تعنى التعمیم بین
:)عطا،مرجع سابق.د(المراجع عن عمل الفاحص الضریبى فى بعض المھام نذكر منھا

یبدأعمل الفاحص الضریبى بعد نھایة السنة المالیة وبعدإنقضاء المدد الممنوحة للممولیین افرادًا -أ
ءیبدأ مراجعتھ خالل السنة أو عقب إنتھاكانو أو شركات لتقدیم إقراراتھم ،بینما یجوز للمراجع أن 

.السنة المالیة مباشرة
یقوم الفاحص الضریبى بإجراء بعض اإلختبارات لبعض الحسابات وفى ھذه الحالة قد تختلف - ب

وجھة نظر الفاحص الضریبى عن وجھة نظر مراجع الحسابات مثل اإلھالكات واإلحتیاطیات  
.وبعض بنود المصروفات



Al-Mansour Journal/ Issue( 24   )                         2015 )24(  العدد / مجلة المنصور

- 29 -

راجع أن یوضح مقدار االرباح الحقیقیة التى أظھرتھا حسابات المنشأة إذ لیس من واجب الم- ج
حین أن الفاحص الضریبى یجب يیقتصر عملھ على أن یتضمن تقریره التحفظات التى یراھا ف

.علیھ أن یحدد وعاء الضریبة التى یطبق قانونھا
و أو شركات ،بینما الفاحص أن المراجع یقوم بتقدیم تقریره إلى موكلھ من الممولین أفرادًا كان-د

.الضریبى یقوم بتقدیم تقریره إلى جھة حكومیة أال وھى الضرائب
قد یرى الفاحص الضریبى اإلعتماد  على تقریر المراجع فى التقلیل من بعض اإلختبارات التى یرى -ھـ

الیعتمد على على القیام بھا وفى التمسك ببعض التحفظات التى ترد بھذا التقریر،بخالف المراجع فإنھ 
ماورد فى تقریر الفاحص الضریبىإلبداء رأیھ فى بعضنواحى الحسابات وذلك ألن مھمة المراجع تسبق 

-:مھمة الفاحص الضریبى،ویتفق عمل المراجع مع عمل الفاحص الضریبى فى بعض النواحى نذكر منھا
 بالمنشأة عن الفترة یرتكز عمل  كل منھما على نفس المجموعة الدفتریة والمستندات الخاصة

.المالیة الواحدة
فاتر والمستندات سواء كانت دفاتر أصلیة أم فرعیة دیخول لكل منھما الحق فى اإلطالع على ال

.یزاول مھمتھھمادامت لھا صلة بالغرض الذى من أجل
یرتكز عمل  كل منھما على معاییر المحاسبة الدولیة عند المراجعة والفحص الضریبى.
 الحق فى الحصول على التوضیحات والتفسیرات التى ال تظھرھا الدفاتر،كما لھم حق لكل منھما

. طلب البیانات واإلیضاحات االزمة لتأدیة وظیفتھم
كل منھما ملزم بمراعاة سر المھنة طبقًا للقانون.
یعتمد كل منھما على نظام الضبط الداخلى فى عملھ وفى طریقة المراجعة المستندیة واآللیة.

: متطلبات األساسیة للفحص والمراجعةال-6
لضمان فاعلیة  الفحص والمراجعة في  تحقیق  أھداف التوعیة  الضریبیة والرقابة  على  االلتزام  ینبغي  

: )صالح،مرجع سابق(توافر مجموعة  من المتطلبات الرئیسیة والتي یمكن  تلخیصھا فیما یلي

، المراجعة إلختیار الحاالت التي  تخضع للفحصضرورة توفیر برامج فعالة للفحص و -أ
حیث انھ وفي غیاب ، التحلیل المالي ، الفحص المیداني واجبات الفاحصین  ، إجراءات الفحص 

ختالف  متثال وتضعف  مصداقیة اإلدارة الضریبیة  نتیجة  إلھذه البرامج یتدھور  مستوى اإل
والمراجعة  وغیرھا من المشاكل مما  یؤدى  اإلجراءات وإتباع األسالیب التقدیریة في الفحص 

نعدام الثقة بین الطرفین إزدیاد  المنازعات بین  اإلدارة  الضریبیة  و الممولین  و المكلفین وإإلى 
 .

ضرورة توفر شبكة معلومات قومیة تتحكم فى مفاصل اإلقتصاد الوطنى تربط الدیوان بالوزارات -ب
توفیر المعلومات المالئمة واإلستفادة منھا ألغراض والجھات الحكومیة ذات الصلة ألغراض 

. الفحص الضریبى من خالل الرقم التعریفى للممولین
توفر اإلعداد  الكافیة من الفاحصین والمراجعین المؤھلین  علمیا  والمدربین عملیا  حیث ال -ج

لھم  ال من خالل فاحصین ومراجعین  تتوفر إیمكن تطبیق برامج الفحص الضریبي الفعالة 
یساعدھم ن یكون  التأھیل العلمي  في  مجال المحاسبة والمراجعة الضریبیة  أالكفاءة العالیة و

.  على إتباع االتجاھات الحدیثة في الفحص و المراجعة الضریبیة
ن عدم توافر برامج الدعم  یضعف إضرورة  دعم اإلدارة العلیا للجھاز المكلف بالفحص حیث - د

. ن وجدیتھم في في تطبیق برامج  الفحص  الضریبي  نشاط  وفاعلیة الفاحصی
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ال إن تكون النصوص  محددة بحیث یسھل على المسجلین   تطبیقھا و أوضوح  التشریع  الضریبي و-ھـ
ختالف بین   المكلفین والممولین  جتھاد  في التطبیق  یترتب علیھ اإلتترك  أحكامھ  مجاال  لإل

. والفاحصین
ن تطبق ھذه العقوبات إالضریبي عقوبات رادعة على المخالفین ألحكامھ  وأن  یتضمن التشریع -و

.بانتظام  حتى تحد من المخالفات و التھرب الضریبي 
). المرجع السابق(ن ھناك  مجموعة من األسباب تؤدى للفشل في تنفیذ برامج فعالة للفحص من أھمھاأكما 

مھارات  العالیة و الذین  ال یحصلون على  عدم  توفر اإلعداد الكافیة  من الفاحصین ذوى  ال-أ
. أجور عالیة  

. االفتقار إلى المؤسسیة الراسخة فیما یتعلق بالممارسة السلیمة للفحص المحاسبي -ب
.  عدم  توفر الدعم  السیاسي الواضح  لإلدارة الضریبیة -ج
. عدم كفایة االستعدادات عند بدایة تطبیق الضریبة - د

. لقانونیة  و القضائیة المالئمة عدم توفر البیئة ا-ھـ
أن الھدف األساسى من عملیة الفحص الضریبى ھو تصحیح مسار الشركات من حیث : یرى الباحث

ن الفحص الضریبي یمثل  وسیلة رقابیة إاإللتزام بمسك الدفاتر والسجالت المحاسبیة والمستندات وعلیھ ف
القوانین والنظم واللوائح والتشریعات الضریبیةفي األنظمة الضریبیة تھدف للتحقق من تنفیذ أحكام 

. ومعاییرالمراجعة والمحاسبة الدولیة
):الشافعي،مرجع سابق.د(أسالیب الفحص الضریبى-7

.الفحص الضریبى الشامل-أ
.الفحص الضریبى بالعینھ - ب
.الفحص الضریبى التحلیلى- ج
.الفحص الضریبى اإلختبارى-د

:الضریبىالمواصفات المطلوب توافرھا فى الفاحص -8
أن علمیة الفحص الضریبى ھي وسیلة رقابیة إلدارة مخاطر الملفات الضریبة حسب معاییر 
اإلختیار بھدف تصحیح مسار المكلفین مما یتطلب األمر توافر الصفات  المطلوبة  في الفاحص الضریبى 

):محمد ذیب،مرجع سابق(وھي كما یلي
.التأھیل األكادیمى والمھنى -أ

. النزاھھ والموضوعیة االستقاللیة و-ب
.العنایة والمھارة والكفاءة الالزمة-ج
.الدبلوماسیة والشفافیة في التعامل مع دافعى الضرائب - د
. حسن المظھروالكیاسة واللباقة -ھـ
.المقدرة على التفاوض واإلقناع وسرعة البدیھة- و

.المقدرة على تخطیط عملیة اإلتصال أثناء المسح المیدانى-ز
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. مفھوم نظام التقدیر الذاتي: ثانیا 
متثال أوااللتزام ن یقوم المكلف بدرجة عالیة من اإلأعرفت األنظمة الضریبیة الحدیثة التقدیر الذاتى ب

لتزام الطوعي من إلتزامات ضریبتھ ویتم تحقیق اإلطواعیة بأداء ما علیھ من ھ الطوعي بتقدیر ضریبة دخل
نظام یمتثل بموجبھ الممولون " خالل تطبیق نظام التقدیر الذاتي ، وكماعرف نظام التقدیر الذاتي بأنھ 

ھو تزوید الممولین ھاعلى  أن  یكون دوراإلدارة الضریبیةلتزاماتھم الضریبیة األساسیة دون تدخل من إل
).م2008رمضان،" (لتزاماتھم الضریبیة إتوعیة  ببالمعلومات وسبل ال

كما یقصد بالتقدیر الذاتي قیام المكلفون الذین یتوفر لھم قدر معقول من المشورة  الضریبیة بحساب 
لتزاماتھم الضریبیة وملء اإلقرارات الضریبیة ثم تقدیمھا إلدارة  الضرائب وقد یخضعون  بعد  ذلك  إ

).Paul Bodin,2006(للفحص و التدقیق 
ن  عملیة قیاس وحساب الضریبة تتم بواسطة الممولین أو إنھ وفي نظام التقدیر  الذاتي فإمما سبق یتضح  

المكلفین الذین ینبغي علیھم إعداد إقراراتھم الضریبیة بدقة وتقدیمھا طواعیة مع المدفوعات المستحقة 
لتزاماتھم وتقدیم المشورة الفنیة  إلممولین بلإلدارة الضریبیة والتي یقتصر دورھا على توعیة المكلفین وا

وكذلك  الفحص والمراجعة  لمن  ال یلتزمون بمسئولیاتھم الضریبیة  وتطبیق الجزاءات المقررة قانونا 
علیھم  وبالتالي  فھو یختلف عن نظام  التقدیر اإلداري  الذي تقوم  فیھ اإلدارة  الضریبیة بقیاس وحساب 

عدت أالشامل لجمیع اإلقرارات الضریبیة المقدمة والمستندات والبیانات التي الضریبة عن طریق الفحص 
ولذلك  تكون  الثقة محدودة أو منعدمة  بین اإلدارة الضریبیة  ،صدار التقدیرات إمنھا اإلقرارات و

ونظام  بینما یعتبر توفر عامل الثقة من الخصائص األساسیة لنظام التقدیر الذاتي  ،  والممولین والمكلفین 
. . )Ibid,p.24(الضریبة  على القیمة  المضافة

:وفیما یلي أھم المحاورالرئیسیة التي یرتكز علیھا مفھوم نظام التقدیر الذاتي
: مفھوم اإلمتثال أو اإللتزام الطوعى-1

ة، یعنى مفھوم اإلمتثال الطوعى رغبة دافع الضریبة لإلمتثال للقوانین وأحكام التشریعات الضریبیة طواعی
أولیفییھ (وقد تم التأكید على أن ھذا المفھوم یلقى على كاھل دافع الضریبةإلتزامات ثالث ھى 

). م2006وآخرون،
.ملء وإحضار اإلقرارات فى المواعید المحددة-أ

.القدیر بدقة عن ما ورد فى اإلقرار- ب
.دفع الضریبة المستحقة طواعیة وفى المواعید المقررة- ج

ولذا جاء إختیار موضوع ،دافع الضریبة مسئولیة ربط الضریبة على نفسھوفى ھذا اإلطار فإن على 
عمال الصغیرة حوالى اإلمتثال الطوعى لدى صغار دافعى الضرائب نتیجة ألھمیتھ حیث تشكل أنشطة األ

. عمال فى معظم الدول النامیة والمتقدمة على حٍد سواءمن األ% 90
: مزایا التقدیر  الذاتي -2

ن تطبیق نظام التقدیر الذاتي یحقق العدید من المزایا لإلدارة الضریبیة وللممولین والمكلفین  أ
). أولیفییھ ورمضان،مرجع سابق(التي من  أھمھا

قترن ببرامج  أإتاحة الفرصة للتحصیل المبكر وزیادة  اإلیرادات  الضریبیة خصوصا إذا ما -أ
.  فعالة  للفحص  و المراجعة  

یف اإلدارة الضریبیة بسبب عدم الحاجة للفحص ومراجعة  كافة المكلفین  كما ھو تخفیض تكال- ب
الحال في نظام التقدیر اإلداري حیث یتم التركیز على األقلیة من المكلفین الذین یمثلون مصدر 

.  لتزامھم  بمسئولیاتھمالضریبیة إخطر لعدم  
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جة للتمییز في المعاملة بین المكلفین تدعیم عامل الثقة بین اإلدارة الضریبیة والمكلفین نتی- ج
.والممولین الملتزمین  وغیر الملتزمین  

. یسمح بإعادة تخصیص الموارد  البشریة المتاحة لدى  اإلدارة الضریبیة - ح
یساھم في الحد من التكالیف المترتبة على الممولین والمكلفین في حالة تبسیط النماذج - خ

.واإلجراءات
. لتزامات الضریبیة  ن اإلألغى الحافز على التفاوض بشیحد  من الفساد  حیث ی-د
. الحد من النزاعات واالستئنافات و الطعون ما یترتب علیھا من تأخیر لإلیرادات -ذ
الحد من النزاعات الضریبیة وحاالت التھرب الضریبي بسبب ما یتمیز بھ من ردع وعدم تھاون -ر

. في تطبیق القانون
: دیر الذاتيشروط  ومتطلبات  نظام  التق-3

أن األنتقال التدریجى من نظام التقدیر اإلدارى إلى نظام التقدیر الذاتى یتطلب تغییر جذرى لدى كل من 
اإلدارة الضریبیة والمكلفین على حد سواء حتى یحقق النظام  المزایا المذكورة أعاله فال بد من  توفر 

أولیفییھ (:یمكن  إبرازھا فیما یليوعلیھ الذاتي نظام  التقدیر لمجموعة من الشروط والمتطلبات األساسیة 
):وآخرون،مرجع سابق

.إدارة فعالة للفحص الضریبي وفاحصین مؤھلین علمیا وعملیا-أ
. توفر قانون  ضریبى بسیط  ومستقر ورادع- ب
خدمات جیدة  ومتكاملة بما فیھا  توفیر المعلومات تتیحھا اإلدارة الضریبیة  للممولین  - ج

. والمكلفین
تطبیق إجراءات  بسیطة لإلقرار الضریبي  ولدفع  المستحقات من خالل تصمیم استمارات -د

.مبسطة
:تحسین العالقات ومد جسورالثقة بین أطراف العملیة الضریبیة-4

:) أولیفییھ،مرجع،سابق(وذلك من خالل تكامل المسؤلیات والواجبات التالیة 
:  واجبات ومسئولیات اإلدارة الضریبیة-أ

یعتمد نظام التقدیر الذاتى على قیام اإلدارة الضریبیة بتحقیق التوازن ما بین أنشطة الخدمات  وأنشطة 
:  اإلنفاذ من خالل مایلى في النواحي  اآلتیة  

لقوانین بامتثال تزوید المكلفین والممولین بكافة المعلومات والوسائل الالزمة لإل  .
ین  تقصى ومالحقة المكلفین غیر الممتثل .
 تنفیذ إجراءات  التحصیل  .
 تطبیق الجزاءات الرادعة على غیر الممتثلین .

: واجبات ومسئولیات  المكلفین والممولین-ب
:  لتزاماتھم المنصوص علیھا قانونا في النواحي اآلتیة  إحیث یجب على  المكلفین  والممولین  الوفاء ب

ستكمال إجراءات التسجیل في الوقت المحدد  إ.
حتفاظ بالمستندات والدفاتر والسجالتاإل .
 توخي الصدق و األمانة في كافة المعلومات مع  اإلدارة الضریبیة .
تقدیم اإلقرارات في  المواعید المحددة.
تقدیر الضریبة المستحقة علیھم بأنفسھم.
  سداد  الضریبة في  المواعید  المحددة.
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: واجبات ومسئولیات الدولة- ج
وذلك من خالل القیام بوظائفھا األساسیة وقد أنعكس أھتمام المالین المتزاید بدراسة موضوع نفقات الدولة 

وانما یطرقون مجاالت جدیدة ،في تشعب بدارساتھم المتعلقھ بھ فھم الیكتفون حالیًا بتبیان آثار االنفاق العام 
ل أھما ترشید األنفاق العام الذى أضحى یمثل تمامًا  لم تكن تستحوذ البتھ على أھتمامھم فى الماضى، ولع

ویعتبرتقدیم الخدمات العامة والمتمثلة .جانبًا من جوانب دراسة النفقات العامھ من خالل نظریة اإلنفاق العام
فى الصحة والتعلیم والبني التحتیة واألمن والخطیط اإلستراتیجي من صمیم الوظائف اإلساسیة للدولة 

. الخدماتتلك ضریبة المستقطعة جبرا وقھرا نظیر والمقابل الموضوعي لل
أن تكامل األدوار فیما بین اإلدارة الضریبیة والدولة من جھھ والممولین والمكلفین من جھة : یري الباحث

آخري یؤدي إلي تحسین العالقات ومد جسور الثقة لدي دافعي الضرائب وبالتالي ینعكس إیجابا علي زیادة 
.ادة كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبياإللتوام الطوعي وزی

الدیوان و الممول والمكلف في نظام التقدیر الذاتيمسئولیة  كل من  )1(شكل
.م2014إعداد الباحث : المصدر

مسئولیات الممول والمكلف  یحتفظ بالسجالت الالزمة
الممولین

والمكلفین 

الممول والمكلف یقوم بحساب الدخل 

الممول والمكلف یقوم  باعداد اإلقرار 

الموعد المحدد فيالممول المكلف یقدم اإلقرار

تم تقدیرھا التيالممول والمكلف یدفع  الضریبة 

مسئولیات التوعیة  وتقدیم الخدمات للمكلفین والممولین  

مصلحة 

الضرائب 

عملیات فحص ومراجعة بسیطة 

انتقاء الحاالت الغراض الفحص 

الفحص عند الضرورة 
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:التحدیات والصعوبات التي تواجھ نظام التقدیر الذاتي-5
ھنالك مجموعة  من التحدیات التي تواجھ  نظام  التقدیر الذاتي  وخصوصا  في  الدول النامیة  

فعالیة النظام في  تحقیق  أھداف القیاس ومن أھم ھذه بسبب ضعف أنظمتھا الضریبیة  مما یؤثر على
): م2006صندوق النقد الدولي،(التحدیات ما یلى  

عدم توفر القدرات الالزمة للقیام بتحدید مخاطر االلتزام األساسیة  وكذلك التعامل مع  حاالت -أ
.  لتزام من  جانب الممولین و المكلفین عدم اإل

ستراتیجیات  تتوفر لھا الفعالیة  لتحقیق االلتزام بأحكام  التشریع  من  جانب إصعوبة وضع - ب
. الممولین والمكلفین  

لتزام بالسجالت والدفاتر بالشكل المطلوب وھنا غلبھم أمیون وال یمكنھم اإلأشریحة صغار التجار - ج
. تكمن المخاطر 

بجمیع معامالتھا وأنشطتھا معظم منشآت األعمال وخصوصا في القطاع  الخاص ال تقر -د
.باإلضافة إلى عدم توفر شروط التقدیر الذاتي لدى الكثیر منھا 

عدم وجود شبكة معلومات قومیة تربط مفاصل اإلقتصاد السودانى حتى یتم الحصول على المعلومات -ھـ
.من خالل الرقم التعریفى والجمركى

.فات خاصة بقسم الفحص والمراجعةعدم وجود برامج للفحص اآللى حسب معاییرإختیار المل- و
عدم تكامل القوانین والتشریعات لمنع التضارب إلغراض تحصیل اإلیرادات العامة -ز

).السلطات المحلیة ،اإلستثمار  الرسوم الحكومیة األخرى(للدولة،
ن عدم توفرالشروط والمتطلبات األساسیة المذكورة آنفًا یؤثر على قدرة نظام التقدیرأ: یرى الباحث

ن عدم قیام أى من أطراف العملیة الضریبیة متمثلة فى اإلدارة أالذاتى في تحقیق اإلیرادات الضریبیة حیث 
الضریبة والدولة من جھة والممولین والمكلفین من جھة أخرى أو كألھما بواجباتھم یؤدى إلى انھیار عامل 

ة معلومات قومیة تربط مفاصل الدولة الثقة الذي یمثل  األساس  في نجاح النظام باإلضافة إلى وجود شبك
باإلدارة الضریبیة من خالل الرقم التعریفى لدافعى الضرائب وإدارة فعالة للفحص الضریبى والمراجعة 

.ألغراض الحد من مخاطر اإلیرادات الضریبیة



Al-Mansour Journal/ Issue( 24   )                         2015 )24(  العدد / مجلة المنصور

- 35 -

المبحث الثانى
الدراسة التطبیقیة والتحلیلیة

فى مجال إستیراد وبیع الشاي الكیني  بأنواعھ المختلفة  ) س(تعمل الشركة ):س(نبذة تعریفیة عن الشركة 
وتقدم تقاریرھا المالیة شرق وكوابل الكھرباء وللشركة ملف ضریبي بالمركز الضریبي الموحد الخرطوم 

.بواسطة مراجع معتمد بالسودان 
تحلیل البیانات: أوال

سم الشركة إقد تم حجب .م 2008م ثم بدأت نشاطھا في یولیو2000بدأت الشركة إجراءات تسجیلھا في 
م والتي تنص على سریة 1996م تعدیل 1986من قانون ضریبة الدخل لسنة ) 5(بناء على نص المادة 

-:المعلومات وفیما یلي عرض تحلیل لبیانات قائمة الدخل ا لألعوام 

20112012البیان
49274664746937اإلیرادات

7929011040633مخزون أول المدة
46286764759682المشتریات خالل العام(+) 

54215775800315تكلفة البضاعة المتاحة
10406331498991مخزون آخر المدة) - (

43809444301324تكلفة المبیعات
546522445613إجمالى األرباح

338344360855وإداریةعمومیة .م) - (
20817884758صافى الربح أو الخسارة
مخصص ضریبة أرباح 

3122712714األعمال



,Alhadi Adam Mohammedأحمدالضىعبداهللا. أالھادي آدم محمد و .د.أ Ahmed Elday Abdalla

- 36 -

.م 2013أبریل-ینایر2011للفترة من : تحلیل الكمى لمخاطرالمخزوناتال

.الكمیة المباعة=الكمیة آخر المدة -كمیة المشتریات خالل المدة+ الكمیة أول المدة:من خالل المعادلة

شاي شاي كبایةالبیانالرقم
كبایة 
كبیرة

شاي 
المقرن

شاي 
المفتاح

زھرة 
اإلجماليأبشي

34800167548455110022441095421مخزون أول المدة1

47435489641365500110054المشتریات(+) 2

مخزون آخر ) - (3
000000المدة

4
كمیة البضاعة 

جوال (المباعة
)ك10

8223565718221101100224410205475

).م2012- 2011(إعداد الباحث من واقع التقاریر المالیة :المصدر 

:و تحلیل مخاطر السعر المقارن للوحدة مع السوق من واقع المستنداتفحص)1(جدول

البیانالرقم
متوسط 
سعر 
التكلفة

سعر .م
سعر الفاتورة

السوق
ربحیة 
الفاتورة

ربحیة 
المیزانیة

ربحیة .م
السوق

إنحراف .م
الربحیة

شاي الكبایة -1
88500للكیلوالواحد

15%
20%525%505%
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:تحلیل مخاطر اإلیرادات الضریبیة) 2(جدول 

2013م2012م2011البیانالرقم
أبریل-ینایر

اإلجمالي

4,927,4664,746,93709,674403إیرادات الحسابات المراجعة-1

8,634,00021,681,0052,909,90033,224,905اإلیرادات بعد الفحص-2

3,706,53416,934,06800معدل نمو الوعاءالضریبي-3

ضریبة أرباح األعمال بعد -4
182,1022,833,81200الفحص

00%356%75ھامش الربحیة بعد الفحص-5

1,054,0002,123,554467,4680المراجعةالفواقد أو فروقات 

: م2013أبریل------ 2011عن طریق حصر الكمیات خالل فترة الفحص : المعالجة النھائیة

تمت المعالجة النھائیة بعد حصر الكمیات وتحدید السعر العادل من لجنة السید األمین : حیثات الفحص
.جنیھ كما ھو موضح بالفواتیر النھائیة لمبیعات الشركة8جنیھ للكیلو بدال من 14العام الثالثة بواقع 

الكمیات المباعةالبیانالرقم
)ك10(كرتونة

متوسط 
سعرالسوق

إجمالى  اإلیرادات 
بعد الفحص

20547514028766500أجمالي كیات الشاي الكیني-1
00920585أجمالي مبیعات الكوابل-2
0029,687,085إجمالي المبیعات الخاضعة-3

أجمالي الضریبة المستحقة  بعد 
3,339,055الطعون
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)2( شكل 
).م2012- 2011(إعداد الباحث من واقع التقاریر المالیة :المصدر 

:إختبار الفرضیات:ثانیا
من ) 2/3/1(یتضح  من خالل التحلیل والمقارنة من الجدول ):س(التعلیق علي التقاریر المالیة للشركة 

واقع التقاریرالمالیة أعاله لبند اإلیرادات بعد عملیة الفحص الضریبي  زیادة كبیرة لفاقد الوعاءالضریبي 
،وھامش الربحیة، والفاقد الضریبي  لضریبتي القیمة المضافة وأرباح األعمال مما إنعكس إیجاباعلي 

یبیة للدولة ،األمر الذي یؤكد  وزیادة الحصیلة الضر) فروقات المراجعة (كشف اإلنحرافات اإلیجابیة أو 
.صحة ثبوت الفرضیة األولي والثانیة والثالثة علي التوالي

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2011
المراجعةالحساباتإیرادات 4927466 4746937

الفحصبعداإلیرادات 8634000 21681005

الضریبيالوعاءنمومعدل 3706534 16934068

المضافةالقیمةفاقد 1054000 2123554

األعمالأرباحضریبة 182102 2833812
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)2( شكل 
).م2012- 2011(إعداد الباحث من واقع التقاریر المالیة :المصدر 

:إختبار الفرضیات:ثانیا
من ) 2/3/1(یتضح  من خالل التحلیل والمقارنة من الجدول ):س(التعلیق علي التقاریر المالیة للشركة 

واقع التقاریرالمالیة أعاله لبند اإلیرادات بعد عملیة الفحص الضریبي  زیادة كبیرة لفاقد الوعاءالضریبي 
،وھامش الربحیة، والفاقد الضریبي  لضریبتي القیمة المضافة وأرباح األعمال مما إنعكس إیجاباعلي 

یبیة للدولة ،األمر الذي یؤكد  وزیادة الحصیلة الضر) فروقات المراجعة (كشف اإلنحرافات اإلیجابیة أو 
.صحة ثبوت الفرضیة األولي والثانیة والثالثة علي التوالي

2012
4746937

21681005

16934068

2123554

2833812
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)2( شكل 
).م2012- 2011(إعداد الباحث من واقع التقاریر المالیة :المصدر 

:إختبار الفرضیات:ثانیا
من ) 2/3/1(یتضح  من خالل التحلیل والمقارنة من الجدول ):س(التعلیق علي التقاریر المالیة للشركة 

واقع التقاریرالمالیة أعاله لبند اإلیرادات بعد عملیة الفحص الضریبي  زیادة كبیرة لفاقد الوعاءالضریبي 
،وھامش الربحیة، والفاقد الضریبي  لضریبتي القیمة المضافة وأرباح األعمال مما إنعكس إیجاباعلي 

یبیة للدولة ،األمر الذي یؤكد  وزیادة الحصیلة الضر) فروقات المراجعة (كشف اإلنحرافات اإلیجابیة أو 
.صحة ثبوت الفرضیة األولي والثانیة والثالثة علي التوالي
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النتائج 
على نحو صحیح ومتكامل إلى زیادة كفاءة التقدیر الذاتي نظام  وفر متطلباتوشروط ومزایا أدي ت-1

.وفعالیة الفحص الضریبى
إلى وزیادة أدي على نحو صحیح ومتكامل التقدیر الذاتي نظام  ط ومزایا وفر متطلباتوشروت-2

. الحصیلة الضریبیة
.التقدیر الذاتي أدي إلي زیادة كفاءة وفاعلیة الفاحصیننظام  أن توفر متطلباتوشروط ومزایا -3

التوصیات
العمل على رفع مستوى الكفاءة المھنیة والعملیة للمراجعین والفاحصین وذلك من خالل - 1

ستخدام أھم األسالیب واإلجراءات إحسن اختیارھم وتدریبھم وتحفیزھم وتشجیعھم على 
.العلمیة والعملیةألغراض الفحص الضریبى

وتقدیم اإلقرارات ضرورة إلزام الممولین وتوعیتھم  بإمساك الدفاتر والسجالت المحاسبیة- 2
.الضریبیة في مواعیدھا المقررة

ضرورة تطبیق الجزاءات والعقوبات المنصوص علیھا في القانون في مواجھة المخالفات - 3
.وحاالت التھرب الضریبي
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Abstract
This paper aimed at focusing on the tax audit’s efficiency and
effectiveness which is considered as a tool of self assessment’s
requirements demanded radical change for both tax administration and the
taxpayers in order to realize self assessment objectives such as
increasing of tax audit’s efficiency and effectiveness, tax reviewer, tax
revenues and tax equality.
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