
 الملخص

اثر التشريعات الضريبية عمى انشطة التجارة االلكترونية من  بيان الىىدفت ىذه الدراسة 

تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي بيدف , مدققي الضريبة وجيتي نظر دافعي الضريبة و 

ولذلك تم استخدام  ضيات لإلجابة عن تساؤالت الدراسةجمع البيانات وتحميميا واختبار الفر 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و التكرارات والنسب المئوية , كم تم استخدام اختبار 

تكون  االنحدار الخطي المتعدد واالنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية الرئيسية وفروعيا ,

دين لدى دائرة ضريبة الدخل مجتمع الدراسة من عينة مختارة احصائيًا من مدققي الضريبة المعتم

والمبيعات االردنية, وىم مدققي مديريات ضريبة كبار المكمفين, مديرية ضريبة النشاط 

الصناعي, مديرية ضريبة النشاط التجاري االولى, مديرية ضريبة النشاط التجاري الثانية, مديرية 

الى عينة مختارة  ضريبة النشاط الخدمي , ومديرية مكافحة التيرب الضريبي , باإلضافة

احصائيا من دافعي الضريبة الذين يتعاممون بالتجارة االلكترونية, تم استخدام االستبانة كأداة 

 لجمع البيانات.

العديد من النتائج كان وبعد إجراء عمميات المعالجة اإلحصائية توصمت الدراسة إلى  

عمى التجارة االلكترونية من يوجد دور لمتدقيق الضريبي أثر عمى فرض الضريبة ,  من أبرزىا

يوجد , كما انو  مبيعات االردنية و دافعي الضريبةوجيتي نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل وال

,  دور لمواد قانون ضريبة الدخل واالنظمة المتبعة عمى اكتشاف ممارسات التجارة االلكترونية

والمبيعات عمى اكتشاف يوجد دور لمتعميمات واالجراءات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل 

يوجد دور لممدقق الضريبي عمى اكتشاف نشاطات التجارة و  نشاطات التجارة االلكترونية

 االلكترونية.



ن التوصيات في ضوء نتائج الدراسة  ومنيا انو البد من اعادة راسة بالعديد موقد أوصت الد

تصميم واضح لموصف  النظر في واجبات مدقق ضريبة الدخل والمبيعات في االردن عن طريق

الوظيفي مما يمكنة من انجاز العمل المطموب منو بصورة وضحة وانو البد من وجود رقابة 

واضحة عمى عمل االدارة الضريبية في كل مديرية من قبل سمطات رقابية داخل ضريبة الدخل 

ن والمبيعات لمتاكد من صحة العمل المطموب منيا دون تقصير , كما البد من وجود قواني

واضحة تحدد الية العمل بالتجارة االلكترونية وفصميا عن التجارة التقميدية من حيث القوانين 

 واالنظمة والتعميمات واالجراءات 

 

 


