مدى كفاءة مدققي ضريبة الدخل والمبيعات في األردن للحد من التهرب الضريبي
اعداد
صهيب خريسات
اشراف
االستاذ الدكتور هيثم العبادي
الملخص
هدفت هذه الدراسة الختبار مدى كفاءة مدققي ضريبة الدخل والمبيعات في االردن في
الحد من التهرب الضريبي ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة استخدمت كأداة لجمع
البيانات الالزمة من افراد العينة حيث وزعت على  100مستجيبا ممن يعملون بوظيفة مدقق ،وقد
ادخل للتحليل االحصائي  75استبانة ،وباستخدام برنامج التحليل االحصائي ) (SPSSتم استخراج
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالجابات وكذلك معامل ارتباط بيرسون واالنحدار البسيط
والمتعدد.
وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين كفاءة مدققي ضريبة
الدخل والمبيعات بابعادها مجتمعة (العوامل المرتبطة بالتخطيط واالشراف ،العوامل المرتبطة بالفهم
الكافي لبيئة العميل ،العوامل المرتبطة باجراءات التدقيق والراي الموضوعي ،العوامل المرتبطة
بتأهيل المدقق وتدريبه) والحد من التهرب الضريبي ،وكذلك بينت النتائج أن هناك عالقة ذات
داللة احصائية لكل بعد من ابعاد المتغير المستقل بشكل منفرد على الحد من التهرب الضريبي.

 بناء على نتائج الدراسة قدم الباحث عدة توصيات من اهمها :ضرورة العمل على تأطيراجراءات التدقيق المتبعة من قبل مدققي الضريبة وكذلك ضرورة وضع المعايير التي تحكم
اداء المدققين في دائرة الضريبة والمبيعات ومقارنة نتائج االداء مع هذه المعايير .باالضافة
إلى ضرورة ادخال الربط االلكتروني بين حسابات المكلفين ودائرة ضريبة الدخل.
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Abstract
The aim of this study was to examin the efficiency of the income and
sales tax auditors in Jordan in reducing tax evasion. To achieve the
objective of the study, the researcher developed a questionnaire that was
used as a tool to collect the necessary data from the sample. The
questionnaire was distributed to 100 respondents who work as auditors. A
statistical analysis of 75 questionnaires was introduced, by using (SPSS).
The means and standard deviations of the answers, as well as the Pearson
correlation coefficient and the simple and multiple regression were
extracted.
The results of the study showed that there is stastsitcial
significance a positive association between the efficiency of the income tax
and sales tax auditors combined (factors related to planning and
supervision, the factors related to the understanding of the client's
environment, the factors related to the audit procedures and the objective
opinion, the factors related to qualification and training of the auditor) and
the reduction of tax evasion. There is a statistically significant association
between each dimension of the independent variable's dimensions and
reduction of tax evasion.
- Based on the results of the study, the researcher made several
recommendations, the most important of which is: the need to work on
framing the audit procedures followed by the tax auditors. As well as the
need to establish standards that govern the performance of auditors in the
tax and sales department and compare performance results with these

standards. In addition to the need to introduce electronic connection
between the accounts of taxpayers and income tax service.

