

انون الضرائب   یھدف ذلك الكتاب الى دراسة  وتحلیل وتقییم فلسفة المحاسبة على ق

 لتطویر  االلیات المقترحة عن متعمقة  بغرض االنتھاء الى رؤیة متكاملة  . على الدخل 

زًا   . ذلك القانون وتحسین دًا  وقد روعى ان یكون اسلوب تناول ھذا الكتاب متمی وفری

ة الوضوح والعم  ن ناحی ة م ن  ق والدق د م كلیة والتقلی ن الش د ع د والبع دم التعقی وع

فقد ارتكز الكتاب على مزج العلم والفكر النظرى الفلسفى    جھة ، ومن جھة اخرى 

 :العملى والمھنى ، وبصفة عامة یتمیز ذلك الكتاب بالسمات التالیة بالتطبیق 

اللغة العربیة او اللغة استعراض النصوص التشریعیة للقانون والالئحة التنفیذیة سواء ب -

 .االنجلیزیة 

انون    - وص الق یم نص ل وتقی رح وتحلی ات  ش ة والتعلیم ب الدوری ة والكت والالئح

 .وتوجیھات للتطویر والتحسین دعم ذلك بتفسیرات ووالقرارات الوزاریة 

بیة  - ات المحاس راز التطبیق ة اب خاص الطبیعی   العملی ول االش ى دخ ریبة عل ن یللض

 .مراحلھا فى مختلف وكانت مصدرھا  اواالعتباریة ایا

 واضفاء ھدف التطویر والتحسین  بفلسفة ذلك القانون والئحتھ  عن للمؤلفتقدیم رؤیة  -

 .قیمة مضافة ھامة للفكر الضریبى والتطبیق المحاسبى لھ 

دری   ن الت د م من عدی د تض اب ق ا ان الكت واء  اتبكم ة س ق ) aالعملی ن طری ع

دف اكسا   ل النصوص       طرح اسئلة للمراجعة بھ راءه وتحلی ى ق درة عل ارئ الق ب الق

ة  رة ، او القانونی ة مباش رحھا بطریق حة  ) bوش ى ص ق عل دیم التعلی ق تق ن طری ع

ة         م وتفسیر النصوص القانونی ى فھ درة عل ارئ الق تساؤالت معینة بھدف اكساب الق

ار  ) c باالضافة الىوتوفیر التعلیق المالئم بطریقة غیر مباشرة ،  ة وتم ین تقدیم أمثل

ى اكساب دف ال ة تھ ارئ عملی اكل  الق بیة للمش ات المحاس ة بالتطبیق درة والمعرف الق

 .الشخاص الطبیعیین واالعتباریة لضریبة على دخل لل التطبیقیةالعملیة 



م تقسیمھ     وفى سبیل  ك االھداف ت اب وتخطیطھ  تحقیق تل  سبع بحیث یتضمن    الكت

 :رئیسیة ھى  لالشخاص اجزاء

 .ام الضریبة على الدخل اطار نظ : الجزء االول

 .الضریبة على دخل االشخاص الطبیعیین  : الجزء الثانى

 .الضریبة على ارباح االشخاص االعتباریة  : الجزء الثالث

دفعات    : الجزء الرابع الضرائب المستقطعة من المنبع والخصم والتحصیل وال

 .المقدمة تحت حساب الضریبة 

 .ممولین وغیرھم التزامات ال : الجزء الخامس

 .العقوبات واحكام ختامیة  : الجزء السادس

 .رؤیة المؤلف فى قانون الضریبة على الدخل  : الجزء السابع

ل المؤلف ان یكون قد وفقھ اهللا فى اخراج ھذا الكتاب فى افضل صورة  أموختامًا ی

ة  ة فى مجال       ، ممكن ة العربی راء المكتب د واضح فى اث د اسھم بجھ  سفةفلوان یكون ق

دخل  ن ضریبة ال ى  ، المحاسبة ع اس علم وفیر اس ى ت ًا ف ارك فعلی د ش ون ق وان یك

 .وتفسیر تطبیقى واضح فى ھذا المجال 

ھ   ھ    اسالھ اهللا العلى القدیر ان یتم فضلھ وان یفتح باب رحمت افع ان ھ الن وعلم

 . نعم المولى ونعم النصیر

  
  

  القاھرة

 ٢٠٠٧ والمراجعة والضرائبأستاذ المحاسبة 
 

 







 الضریبة على الدخل یھتم بدراسة وتحلیل وتقییم فلسفة المحاسبة على قانون

لتطویر وتحسین ن االلیات المقترحة متكاملة متعمقة عبغرض االنتھاء الى رؤیة 

 .ذلك القانون 

ك   رد ذل ة       وینف ھ التنفیذی انون والئحت وص الق من نص ھ یتض اب بأن ة الكت باللغ

ھ         العربیة واالنجلیزیة دخل والئحت ى ال انون الضرائب عل یم ق ل وتقی ، وشرح وتحلی

ى دخول           ق المحاسبى للضریبة عل راز مشكالت التطبی ى اب ة ، باالضافة ال التنفیذی

 .االشخاص الطبیعیین واالعتباریة 

 :تقسیم الكتاب وتخطیطھ الى سبع اجزاء رئیسیة ھى لذلك فقد تم وتحقیقًا  

 .اطار نظام الضریبة على الدخل  : الجزء االول

 .الضریبة على دخل االشخاص الطبیعیین  : الجزء الثانى

 .الضریبة على ارباح االشخاص االعتباریة  : الجزء الثالث

دفعات  الضرائب المستقطعة من المنبع والخصم والتحصیل و  : الجزء الرابع ال

 .المقدمة تحت حساب الضریبة 

 .التزامات الممولین وغیرھم  : الجزء الخامس

 .العقوبات واحكام ختامیة  : الجزء السادس

 .رؤیة المؤلف فى قانون الضریبة على الدخل  : الجزء السابع

 


