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 حتصيل الدين الضرييب من الشركات العامة 
 وي يعلي اشتأ.
 ةــــــــــدمــــقـــــمــــــال

صحبو ، و  احلمد هللا رب العادلُت والصالة والسالم على رسول هللا دمحم ابن عبد هللا وعلى آلو
 -وبعد :

كانت الضرائب ىي الوسيلة االعتيادية لتمويل خزانة الدول ، فإنو من الضروري حتديد   دلا
ونظراً ألذنيتو فقد أقرت لو  ،ول اىتماماً واضحاً هبذا اإليرادقيمتها حتديداً دقيقاً ، لذلك فقد اىتمت الد  

ر الوعاء الضرييب رلموعة من ادلبادئ األساسية ، كذلك حاولت الدول أن تضع لو طرقًا مناسبة لتقدي
 شلا يتسبب للدولة يف مشاكل مالية .

وسوف نتحدث يف موضوعنا على الشركات العامة ، متخذين شركات النفط أدنوذجاً وكيفية 
 -فرض الضرائب عليها وتتجسد عناصر مقدمتنا حول ىذا ادلوضوع على النحو اآليت :

 -وحتديده : البحث أوالً : التعريف مبوضوع
صفة عامة على ىيئات الدولة ومؤسستها وأشخاصها وخصوصًا على فرض الضرائب ب

الشركات العامة مبا فيها النفطية ليس ابألمر السهل ، بل أمر معقد ويثَت الكثَت من اإلشكاليات ، 
وختتلف الضريبة على الشركات اليت دتارس نشاط زراعي عن تلك اليت دتارس نشاط خدمي أو سياحي 

ستخراجي ، فطبيعة النشاط تؤثر على نوع الضريبة وأسعارىا ومدى مالئمتها ، ، أو اليت دتارس نشاط ا
 وتقديرىا واألمر مًتوك للدولة وسياستها ادلالية واالقتصادية .

 -: بحثال موضوع اثنياً : أمهية
نفط أو غاز  وترجع أوىل االعتبارات دلوقع ليبيا احلايل وادلتوقع يف إنتاج الطاقة سواء كهرابء أ

 الرحاح والرمال وغَتىا ، ىذا كلو لو أذنية يف طبيعة ونوع الشركة ، وابلتايل حج  الضرائب حىت وأ
ابعتبارىا مصدر دخل للدولة ، فدراسة التشريع الضرييب ودوره على الشركات وطبيعة خدماهتا ، وما 

ة ومحاية ثرواهتا ن مصلحة الدولينتج عنو من نتائج واقًتاحات يساى  يف تطوير النظام الضرييب مبا يكو  
 وتشجيع الشركات العامة العاملة فيها على االستثمار .

 



 عاشرالعدد ال -البحوث األكادميية جملة 
                          حتصيل الدين الضرييب من الشركات العامة

 

055 

 

 
 -اثلثا : إشكالية موضوع البحث :

 -تتلخص يف اآليت :
 حتديد الضرائب على الشركات العامة النفطية يف ليبيا وكيف يت  ربطها وحتصيلها؟ -1
 ؟ما مدى صحة مطالبة مصلحة الضرائب للشركات العامة بدفع الضرائب  -2
مدى مساذنة إدارة الضرائب يف و ؟  النفطية ما مدى تطبيق ضريبة الدخل على الشركات العامة -3

 منع ادلمول من التهرب الضرييب واالزدواج الضرييب ؟
 -رابعاً : منهج البحث :

يتبع الباحث حتليل النصوص التشريعية واألحكام القضائية وإتباع الوصف ادلناسب بعض 
 د البناء كلما تطلب األمر ذلك .ادلالحظات فضالً عن النق

 -خامساً : موضوع البحث :
أن الشركات النفطية ختضع لنفس القواعد ادلتعلقة بتحصيل الدين الضرييب سواء كانت ىذه 
الشركات عامة أو غَت عامة ، وعليو فإن الدراسة ستتطرق إىل حتسُت الدين الضرييب من الشركات 

 عامة .النفطية مع الًتكيز على الشركات ال
 -ساً : خطة البحث :ساد

 ادلبحث األول
 حتصيل الدين الضرييب من الشركات العامة النفطيةطرق ربط و 

 ادلطلب األول : ربط الضريبة 
 ادلطلب الثاين : طرق حتصيل الضريبة 

 ادلبحث الثاين
 من الشركات العامة النفطية عوائق حتصيل الدين الضرييب

 ادلطلب األول : االزدواج الضرييب 
 ادلطلب الثاين : التهرب الضرييب 

 اخلادتة
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 ادلبحث األول
 حتصيل الديون الضريبية من الشركات العامة النفطيةطرق ربط و 
تبدأ مرحلة جديدة ىي مرحلة جباية الضريبة أي احملصلة  (1)حتديد وعاء الضريبة ما يت بعد

ىذا الدين لو إجراءات خاصة ، ويقصد بدين الضريبة أنو مبجرد حتديد  النهائية لدين الضريبة ، وحتصيل
        ومعرفة مقدار الضريبة بناء على ذلك تصبح دينًا ودين شلتاز أيضًا ، ونتحدث عن ربط الضريبة 

  -على النحو اآليت : (كمطلب اثين)وكيفية حتصيلها  ( كمطلب أول) 
 -النفط :ادلطلب األول : ربط الضريبة من شركات 

دلصلحة  وادلقصود بربط الضريبة ىو : )) حتديد مقدارىا أو مبلغها الواجب على ادلمول دفع
 . (2) الضرائب ، أي حتديد دين الضريبة ادلستحق على ادلمول ((

دلصلحة الضرائب للتخلص  وخر : )) تعيُت مبلغها الواجب على ادلمول دفعآوىناك تعريف 
 . (3) قانوانً من مسؤولية الضريبة ((

ادلعد ل لقانون البًتول رق   (4)م1961 –يوليو  – 15من القانون الصادر  14تنص ادلادة 
م على أن تدفع الشركات العامة النفطية ) ... ضريبة الدخل وغَتىا من الضرائب 1955لسنة  25

لليبية ، غَت أنو ال سنضع ألي نوع من الضرائب أو األحياء ادلالية والعوائد اليت تفرضها القوانُت ا
األخرى اليت يكون من شأهنا إلزامو بدفع ضرائب أو عوائد أخرى ال سنضع ذلا بوجو عام األشخاص 

 الذين يباشرون نشاطاهت  يف ليبيا ( .
 لنفط وىذه الشركات توجد يف ليبيا تسع شركات عامة نفطية شللوكة ملكية اتمة للمؤسسة الوطنية ل

 -ىي :
 شركة الربيقة لتسويق النفط . -1

                                                 

 ادلادة أو ادلوضوع ادلفروضة عليو الضريبة . -1
 . 20، ص 2010،  3منصور ميالد يونس ، مبادئ ادلالية العامة ، منشورات اجلامعة ادلفتوحة ، طرابلس ، ط -2
م ، 1999بنغازي ، سنة  –ضريبة والتشريع الضرييب ، منشورات جامعة بنغازي ، جامعة قاريونس خالد الشاوي ، نظرية ال -3

 . 211ص
 م .1961 –يوليو  – 15بتاريخ  –عدد خاص  –راجع ىذا القانون يف اجلريدة الرمسية للملكة الليبية ادلتحدة  -4
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 شركة مشال أفريقيا لالستكشاف اجليوفيزحائي . -2
 شركة تقنية ليبيا لألعمال اذلندسية . -3
 شركة اجلوف للتقنية النفطية . -4
 شركة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز . -5
 شركة الزاوية لتكرير النفط . -6
 والغاز .شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط  -7
 الشركة الوطنية حلفر وصيانة آابر النفط . -8
 شركة اخلليج العريب للنفط . -9

فإن الضريبة على األرابح ال تربط على كل من  ؛ إذا تعددت ادلنشآت اليت شنلكها ادلمول
ىذه ادلنشآت على حده ، وإدنا تربط الضريبة على رلموع األرابح اليت تتحقق من كل تلك ادلنشآت ، 

ا ادلبدأ أبنو يؤدي إىل خص  اخلسارة اليت قد دتٌت هبا إحدى منشآت ادلمول يف سنة معينة ، ويتميز ىذ
ومن جهة أخرى فإن ادلمول ال يتمتع إال إبعفاء واحد عن كل ىذه ادلنشآت وىذا لصاحل اخلزانة 

 . (1)العامة
العقود ، يصطدم مبدأ وحدة الربط مع مبدأ آخر يف الصناعة النفطية وىو مبدأ استقاللية 

وذلك أن الشركة اليت لديها أكثر من عقد ال يت  ربط الضريبة عليها على مجيع عقودىا يف ليبيا ، بل 
زلاسبتها وربط الضريبة على كل عقد لوحدىا ، فال رنوز حتميل خسائر أو استهالك أصول عقد مع 

وفو اخلاصة ، حىت لو عقد أخر فالشركة ال حتاسب على رلموع أعماذلا يف ليبيا وإدنا لكل عقد ظر 
حصلت الشركة على أكثر من عقد يف وقت واحد وبدأت يف اإلنتاج من ىذه العقود يف فًتة واحدة 
ىذه اخلاصية األوىل للربط ، أما الثانية فتمس بسنوية الضريبة واليت قوامها تنحصر يف حتديد أو تقيي  

جرى العمل من احملاسبُت بتقيي   –ارة ربح أو خس –أي منشأة ومعرفة نتيجة أعماذلا عن تلك الفًتة 
حياة ادلنشأة إىل فًتات زمنية متساوية وتطبيق كل ما تفارق عليو احملاسبون من مبادئ وسياسات 

                                                 

الدين ، مبادئ التشريع الضرييب ، مطبعة النهضة عاص  أمحد عجيلة ، دمحم رفعت عبد الوىاب ، أمحد عبد الرمحن شرف  -1
 . 219العربية ، مصر ، ص
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وفروض زلاسبية وحتديد وضع الشركة بعدىا ، واستقرت معظ  التشريعات الضريبية على حتديد مدة 
 . (1)الفًتة ابثٌت عشر شهراً 

الضريبة سنوحًا ، الرتباط اإليرادات الضريبية ابإليرادات العامة للدولة  ربط (2)ويعلل البعض
ادلتوقعة خالل السنة ادلالية والنفقات العامة ادلتوقع صرفها يف تلك السنة ، وىو ما شنثل جانب ادليزانية 

 العامة للدولة وبذلك تقضي الضرورة أن يكون الربط الضرييب سنوحاً .
الستثناءات واليت نذكر أذنها اليت تتعلق ابلضرائب على الشركات غَت أنو ترد عليو بعض ا

 -فقط :
 -بداية نشاط الشركة : -أ 

رور ثالثة أشهر أو مبللدولة  –السنة الضريبية  –إذا بدأت الشركة يف العمل بعد بداية السنة 
 .(3)البًتول اللييبأكثر عندىا قد تقوم الشركة إبحلاق بقية األشهر مع السنة اليت تليها كما ىو يف قانون 

 -يف حالة التنازل : -ب 
تنازل الشركة عن العقد أو عند انتهاء النشاط أو مدة العقد فإن الشركة حتاسب بض  مدة 

 الشهور مع السنة اليت قبلها إذا مسح القانون بذلك .
 -إذا اقتضت طبيعة النشاط ذلك : -ج 

 بعض األنشطة أي إذا إذا كانت طبيعة النشاط تقتضي ربط الضريبة على أكثر من سنة يف
 امتد النشاط على سنتُت وأخذ من كل سنة جزء أو بعض األنشطة ادلومسية .

 -وخوفاً من التهرب الضرييب قد ال تتقيد اإلدارة الضريبية هبذا ادلبدأ : - د
ابلنسبة للشركات اليت تدخل دخول مؤقت أي ليس ذلا فرع شنثلها داخل الدولة وتتحصل 

ضرييب فبمجرد إبرام العقد وقبل تنفيذه تقوم اإلدارة الضريبية ابستيفاء مجيع على عقد وليس ذلا ملف 

                                                 

رمضان صديق ، النظام الضرييب لالستثمارات البًتولية والتعدينية ، رسالة دكتوراه يف احلقوق ، كلية احلقوق، جامعة عُت  -2
 . 161م ، ص1993مصر ، سنة  –القاىرة  –مشس ، دار النهضة العربية 

 وما بعدىا . 69م ، ص2009مذكرات يف النظ  ادلالية العامة ، جامعة الزاوية ، كلية القانون ، سنة أسعد طو ،  -1
 م .1955( لسنة  25قانون البًتول اللييب رق  )  -2
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الضرائب على ىذا العمل من ضريبة األجور وادلرتبات والدخل والدمغة وتسمى ىذه العملية )) ابلعملية 
 العارضة (( أي يت  استيفاء الضريبة قبل تنفيذ العمل وذلك خوفاً من هترب الشركة .

يقصد بعبارة )سنة كاملة( السنة ادلالية : )) بًتول اللييب على السنة ادلالية مبا يليونص قانون ال
لصاحب عقد االمتياز على أن تشمل السنة األوىل ادلدة من بدء الفًتة اإلنتاجية حىت هناية السنة ادلالية 

ب العقد حىت وأن تشمل السنة األخَتة ادلدة اليت تبدأ من بدء السنة ادلالية لصاح ،لصاحب العقد
 . (1)((انتهاء عقد االمتياز

وتنص مجيع عقود النفط على أن السنة الضريبية ىي السنة الشمسية وتعٍت مدة قدرىا اثٌت 
عشر شهرًا وفقًا للتقومي ادليالدي بدؤىا ألول شهر أي النار ))يناير(( وهنايتها احلادي والثالثون من 

 شهر الكانون )) ديسمرب (( .
 -: طرق وقواعد حتصيل الضرائب من شركات النفط : ادلطلب الثاين

وكيفية  ؟ومن ادللزم ابلدفع ،كان لزامًا علينا أن نغوص يف سبل التحصيل من موعد التسديد
بائية ، والتحصيل من شركات النفط والضماانت ذات العالقة اسًتداد الضرائب الزائدة واجلهات اجل

 -على النحو اآليت :
 -موعد التسديد : -أ 

الشركات النفطية تتقدم بثالث إقرارات األول شهري يتعلق مببيعات النفط اخلام، والثاين أن 
يف ظرف ثالثة أشهر اإلرنارات وأاتوات ورسوم ، والثالث سنوي وتقوم الشركة بتقسي  أعماذلا ودفع كل 

ريبة نظراً االلتزامات الضريبية يف األربعة استمر من هناية السنة ، وىذا كلو يؤكد على تقسيط الض
 . (2)االرتفاع الضرائب على شركات النفط

: "فيما عدا 19م يف ادلادة 2010لسنة  07وقد نص قانون الضرائب على الدخل رق  
احلاالت اليت ينص فيها على خالف ذلك ، حتصل الضريبة دفعة واحدة إذا مل جتاوز مائة دينار ، فإذا 

وحتل األقساط دورحًا اعتبارًا من اليوم العاشر وحىت أقساط ،  ةيكون حتصيلها على أربع ذلك جتاوزت

                                                 

 م .1955( لسنة  5ف ج من قانون البًتول اللييب )  14م -1
 . 18م ، ص2005، سنة  2مصراتة ، ط –حقي بربويت ، ادلالية العامة ، مكتبة الشعب  -2
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والكانون ، وتدفع الضريبة أو القسط  الفاتحاليوم اخلامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصيف و 
 لتاريخ استحقاقها " . اتل   األول منها حبسب األحوال يف أول ميعاد من ادلواعيد ادلذكورة

 -ادللزم بدفع الضريبة : -ب 
ن كلفة القانون طبيعي أو معنوي ، إال إذا مسح القانون ابالتفاق على خالف األصل كل م

النفطية(( سواء يف عقد شركات ذلك ، والضريبة يف صناعة النفط تقع على ادلتعاقد األجنيب ))ال
االمتياز أو ادلشاركة ، أما يف عقد االستكشاف ومقامسة اإلنتاج فاألمر سلتلف ، فعبء الضريبة يقع 

رف األول )) ادلؤسسة الوطنية للنفط (( فهي من تقوم بدفع الضريبة ابإلانبة عن الشريك على الط
 األجنيب مقابل مضاعفة حصتها من اإلنتاج .

 . (1)يع الضرائب عن ابقي حصتومجوإعفاء الشريك األجنيب من 
 -اسرتداد الضريبة ادلدفوعة ابلزايدة : -ج 

ن الضريبة عن طريق اخلطأ يف احتساب الضريبة إذا دفع ادلمول مبالغ تزيد عما استحق عليو م
 ، أجاز القانون دلمول اسًتداد مقدار الضريبة الزائدة .

 26م بشأن ضرائب الدخل ، نصت ادلادة 2010( لسنة 7فادلشرع اللييب يف القانون رق  )
سنوات ، تبدأ  مخسضي مب: " يسقط حق ادلمول يف ادلطالبة ابسًتداد ما دفعو زحادة عن ادلستحق عليو 

من اتريخ الدفع ، إال إذا ظهر احلق يف طلب الرد بعد إجراءات اختذهتا ادلصلحة فيبدأ التقادم من اتريخ 
إخطار ادلمول حبقو يف الرد، وتنقطع ادلدة ابلطلب الذي يرسلو ادلمول إىل ادلصلحة بكتاب مسجل برد 

 الزحادة اليت أداىا " .
ون : " ال رنوز احلك  على ادلصلحة بفوائد عن ادلبالغ اليت من نفس القان 27وجاء يف ادلادة 
 زنك  بردىا للممول " .

/ب : " إذا كان 1ف  14أما ابلنسبة لقانون البًتول اللييب فقد تناول ىذا ادلوضوع يف ادلادة 
رات رلموع ما دفعو صاحب االمتياز يف أية سنة كاملة ال حقو لبدء الفًتة اإلنتاجية من الرسوم واإلرنا

% من قيمة النفط اخلام ادلصدر كما ىي معروفة فيما بعد واليت نص ىذا 16.67واالاتوات ابستثناء 
القانون على دفعها وضرائب الدخل وغَت ذلك من الضرائب ادلباشرة اليت يكون صاحب االمتياز ملزماً 
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رابح ادلذكورة اليت % من األ65بدفعها على الوجو ادلبُت فيما تقدم يزيد على مخس وستُت يف ادلائة 
حققها صاحب عقد االمتياز خالل تلك السنة حق لو أن يقتطع ىذه الزحادة من ضريبة الدخل 

 والضريبة اإلضافية وغَتذنا من الضرائب ادلباشرة ادلستحقة يف تلك السنة أو السنوات التالية " .
 -اجلهة اليت تتوىل جباية الضرائب : -د 

م اجلهة اليت تدفع إليها الرسوم 1955لسنة  25ل اللييب من قانون البًتو  15حددت ادلادة 
واإلرنارات واإلاتوات والضرائب اإلضافية وضرائب الدخل اليت تقوم بدفعها الشركات النفطية العامة يف 

مجيع الرسوم واإلاتوات والضرائب اإلضافية ادلفروضة  (1)ليبيا حيث نصت على أن : " تدفع إىل اللجنة
 قانون وضرائب الدخل . وتتوىل اللجنة تسلي  ما يدفع إليها إىل السلطات ادلختصة " . ابلتطبيق ذلذا ال

من البديهي أن كل اإليرادات الضريبية تذىب لتصب يف اخلزينة العامة للدولة، وآلية ذلك 
سة أبن اجلهة اليت يقدم ذلا اإلقرار واليت تقوم مبراجعة وربط الضريبة على صاحب االمتياز ، لتقيي  سال

ىذه العملية ومدى قدرة ىذه األجهزة واإلدارات على رقابة شركات النفط ومن ى  اخلص  واحلك  يف 
 ىذه العالقة .

 -ويت  إيداع اإليرادات النفطية حبساب وزارات التخطيط وادلالية وفقاً للًتتيب اآليت:
ي فيو حصيلة يكون للمؤسسة الوطنية للنفط حساب خاص ابدلصرف العريب اللييب اخلارجي تؤد -1

 صادراهتا من النفط اخلام والغاز ومشتقاهتا .
 يتوىل ىذا ادلصرف حتويل ادلبالغ ادلالية فور ورودىا إىل حساب مصرف ليبيا ادلركزي . -2
يتوىل ىذا األخَت خالل يومُت من اتريخ إيداع ادلبالغ احملصلة يف حساب ابدلصرف األول حتويل  -3

 التخطيط وادلالية ابلدينار اللييب .تلك ادلبالغ إىل حساب وزاريت 
تتوىل وزاريت التخطيط وادلالية إخطار وزارة النفط وادلؤسسة الوطنية للنفط شهرحاً وأواًل أبول ابدلبالغ  -4

اليت استملتها على حساب اآلداءات ادللزمة بتوريدىا للخزانة العامة على أساسها وتسويتها معها 
 عند هناية كل سنة مالية .

 -طريق التحصيل : -ىـ 
                                                 

ادلعدل من قانون البًتول على تسمية ىذه اللجنة ابجمللس األعلى  1963لسنة  6لقد نصت ادلادة الثانية من القانون رق   -1
 م .1963يوليو  29 – 4العدد رق   –مسية لشؤون البًتول ، راجع ىذا القانون اجلريدة الر 
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تتوىل اإلدارة الضريبية حتصيل الضريبة عادة عن طريق فروعها ومكاتبها ادلتواجدة يف سلتلف 
بقاع البالد ، ولكن ابلنسبة لتحصيل الضرائب والرسوم واإلرنارات واالاتوات على الشركات النفطية 

ا مباشرة أو غَت مباشرة ، الكما ىو مؤكد يت  مركزحا ، وختتلف طرق حتصيل الضريبة ابختالف نوعه
 :  طرقوأى  ىذه ال

يت  الدفع نقدا ىذا األصل واألكثر انتشارا وشيوعا ، يقوم ادلمول بتوريد الضريبة إىل اإلدارة  .1
 الضريبية ادلختصة .

أن تكلف اخلزانة شخصا آخر غَت ادلمول يكون يف مركز ادلدين للمول  احلجز من ادلنبع : .2
ىل اخلزانة ويتميز ىذا األسلوب بسهولة التحصيل واخنفاض سنص  ىذه الضريبة ودفعها إ

 (1)تكاليفو وكذلك زلاربتو للتهرب الضرييب.
 ،إحدى طرق استيفاء الضريبة تت  بلصق دمغة بسعر معُت على احملررات ابختالفها الدمغة : .3

 ابألخص على الضرائب غَت ادلباشرة .
 -. ضماانت التحصيل :ج
أحاط ادلشرع الدين الضرييب ببعض القواعد وادلبادئ اليت تكفل محاية ىذا الدين من    

 الضياع ، وأبرز ىذه الضماانت : 
 ادلقاصة يف الدين الضرييب النفطي . .1
 امتياز دين الضريبة . .2
 دين الضريبة زلمول ال مطلوب . .3
 ال فوائد على اإلدارة الضريبية . .4
 ين الضرييب .ال وجود لنظرة ادليسرة يف اتلد .5
 . (2)اجلزاء اجلنائي يف حالة عدم السداد أو التأخر يف السداد .6
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 ادلبحث الثاين
  عوائق حتصيل الدين الضرييب

إن فرض أي نظام البد وأن تواجهو بعض ادلشاكل عند تطبيقو ، أي ال يتوقع أن يت  تطبيق 
بشكل مطلق ، وأبرز ىذه ادلشاكل تتمثل  نظام معُت وتيسَت األمور وفق ىذا النظام كما ىو سلطط ذلا

 :  يتيف اإلزدواج والتهرب الضرييب فضال عن سبل مكافحتها، يف مطلبُت على النحو اآل
 -: االزدواج الضرييب:  ادلطلب األول

يعر ف أبنو : " خضوع ادلال نفسو ألكثر من مرة يف الضريبة من النوع نفسو للشخص نفسو 
 (1)وعن ادلدة نفسها "

ويعرف أيضا أبنو : " إخضاع الشخص الواحد أكثر من مرة لنفس الضريبة مشاهبة ذلا 
 (2)ابلنسبة إىل نفس ادلال "

 من خالل التعاريف يتبُت لنا أن االزدواج الضرييب ال يكون إال بشروط : 
سواء أكان ادلمول شخص طبيعي أو معنوي لكي يكون ىناك ازدواج رنب  وحدة ادلمول : .1

ابدلثل على  (3)ريبة أكثر من مرة على نفس الشخص ويضرب أغلب الفقهاء أن تفرض الض
وحدة ادلمول ) الشركة ادلساذنة ( ففرض الضرائب على أرابح  الشركة ادلساذنة ، مث فرض 
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ضرائب مرة أخرى على ادلساذنُت رغ  اختالف الشخصية ادلعنوية للشركة عن شخصية 
أنو من الناحية االقتصادية يعٍت ازدواج ضرييب إذ أن ادلساذنُت من الناحية القانونية ، إال 

 ادلساذنُت ى  أنفسه  من يتحمل عبء الضريبة يف ادلرتُت يف هناية األمر.
 -. وحدة الضريبة :2

ىذه التقسيمات : الضرائب ادلباشرة وغَت ادلباشرة  أى  حدأالضرائب تنقس  إىل أنواع سلتلفة و 
على نفس الوعاء وال يعترب ذلك ازدواج ، فتفرض مثال الضرائب ، ويفرض ىذان النوعان من الضرائب 

اجلمركية وضريبة الدخل وضريبة الدمغة على نفس ادلمول والوعاء ، ورغ  ذلك ال يعترب ازدواج ضرييب 
أي رنب أن تفرض ضريبتان من نفس اجلنس على نفس الوعاء ، فضريبة  الدمغة ال تتاثل مع ضريبة 

جلمركية ، فادلقصود ابلوحدة أن تفرض مثال ضريبييت ) دخل ( على نفس الدخل وكذلك الضرائب ا
الدخل ونفس ادلمول ونفس الوعاء ويف نفس ادلدة وسواء أكان ذلك يف الدولة الواحدة " ازدواج ضرييب 

 داخلي " أو بُت عدة دول " ازدواج ضرييب خارجي".
 -. وحدة ادلادة اخلاضعة الضريبة :3

شخص لالضرييب فرض أكثر ضريبة على نفس الوعاء ، ويعٍت دخل ا يشًتط حلصول االزدواج
الطبيعي وادلعنوي ادلتحقق  من واقعة معينة ، فال يعد نفس الوعاء حتقق الدخل لفروع الشركة يف أكثر 

 من دولة ، وفرض ضريبة على  انتج كل فرع من فروع الشركة يف ذلك البلد ال يعٍت ازدواج .
 -. وحدة ادلدة :4

من مت ربط ضريبة الدخل  ، يت  ربط الدخل سنوحا فال يعد ازدواجاً  النفطية لشركاتففي ا
إذ أن فرض ىذه الضريبة يت  كل سنة وىذا من قواعد فرض الضريبة ، وعكس  ،على الشركة كل سنة

فرض ضريبة الدخل سواء على كامل دخل الشركة أو جزء منو مرتُت يف نفس الدولة  ذلك يعد ازدواجاً 
 ر من دولة يعد ازدواجا .أو أكث
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ويكون االزدواج إما داخليا مبعٌت داخل الدولة الواحدة البسيطة أو ادلركبة ، وزنقق أغراض 
منها سد عجز يف ميزانية الدولة بزحادة دخلها من الضرائب ، والرغبة يف إخفاء السعر احلقيقي للضريبة 

 (1) إضافية . وحتقيق غرض اقتصادي أو اجتماعي أو أساسي عن طريق ضريبة
: والذي بسببو تنازع القوانُت بُت الدول ،  آخر لالزدواج الضرييب وىو الدويلوىناك نوع 

وىذا الذي يهمنا إزاء البحث والذي يتجسد عند حصول ادلمول على دخلفي دولة غَت دولة ادلوطن ، 
خل وفقا دلبدأ دولة ذلا احلق يف فرض ضرائب على ىذاالدخل، فدولة ادلوطن تالحق ىذا الد فكل

دلبدأ إقليمية  شخصية القانون ، وتقوم الدولة اليت حتقق فيو اإليراد والدخل بفرض الضرائب استناداً 
 القانون، ويف احلالتُت للدولة أىداف تسعى إىل حتقيقها من وراء فرضو للضرائب وفقا ذلذين ادلبدأين .

ا األمر يف مشكلة الشركات النفطية أما ابلنسبة للشركات النفطية العاملة لدى ليبيا تسبب ىذ
ومشاكل االزدواج سواء أكان داخلي  ،، بسبب إعفائها من مجيع الضرائب خصوصا يف عقد ادلقامسة

أو دويل مقصودا أم غَت مقصود ، تعاجل بعدة طرق من بينها االتفاقيات الضريبية واليت تعقد بُت الدول 
عن طريق ادلشرع نفسو واليت يرى من خالذلا حتقيق مزاحا مباشرة أو يف إطارمنظومة األم  ادلتحدة أو 

 واستثمارات وما يف حكمها .
 -:التهــــرب الضـــــرييب :  ادلطلب الثاين 

عد بعرف التهرب الضرييب : " ظاىرة زناول ادلكلف ابلضريبة عدم دفعها كليا أو جزئيا ي    
 (2)حتقق واقعتها ادلنشئة " 

ف الذي تتوافر فيو شروط اخلضوع للضريبة عدم دفع الضريبة ويعٍت كذلك " زناول ادلكل
 (3)ادلستحقة عليو بصورة كلية أو جزئية أو التهرب من دفعها بعد استحقاقها"

الداخلي تقع  هربفاألول الت ،ويتنوع التهرب إىل داخلي ودويل ، وهترب مشروع وغَت مشروع
 أما الدويل يقع خارج إقلي  الدولة . ،يف داخل الدولة الواحدة وحلامر 

                                                 

ة يف األسس النظرية لعل  الضريبة، ادلكتبة اجلامعية ، غرحان سلتار علي أبو زريدة ، احملاسبة الضريبية وفقا للتشريع اللييب ، مقدم -1
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والتهرب الثاين ىو ادلشروع وغَت ادلشروع ، فاألول يطلق عليو التجنب الضرييب وىو غَت 
كأن شنتنع ادلمول عن مزاولة العمل الذي يفرض عليو الضريبة ، ومن مث فال سنضع ذلا   ،سلالف للقانون

و الذي يكون مقصودا من ادلكلف وزنصل مبخالفة وال يدفعها ، أما غَت ادلشروع أو الغش الضرييب ى
 والضرائب سجلت للتهرب من دفع الضريبة .

 -اقتصادية وتشريعية ونفسية وإدارية : آلترجع إىل م ووأسباب
فمن األسباب االقتصادية مثال ارتفاع معدالت التضخ  وأسعار الفائدة أو الكساد واحنسار 

 التبادل التجاري العادلي .
عية : فالصياغة التشريعية للقوانُت الضريبية من ادلفًتض ال توجد هبا ثغرات يقلل أو أما التشري

 غموض القانون الضرييب. عن مبنع ظاىرة التهرب الضرييب فضالً 
أما عن األسباب النفسية منها ضعف الشعور ابلتضامن االجتماعي ، وادلستوى للجماعة 

 واحملاابة ، وغَتىا .
اإلدارية تتجسد يف موظفي اإلدارة الضريبية وكفاءاهت  ومستوى أتىيله  أما عن األسباب 

 وعددى  ومدى نزاىته  وضعف ادلقابل الذي يتحصلون عليو .
 ىذه األسباب كلها أدت إىل كثرة ظاىرة التهرب الضرييب .

 -دلكافحتو : وسائل ومع ىذا كلو ىناك
 إحكام صياغة التشريعات الضريبية . .1
 في اإلدارة الضريبية .تعزيز كفاءات موظ .2
 النص على عقوابت يف التشريع الضرييب . .3
 تطوير اإلدارة الضريبية ودعمها ابلتقنيات احلديثة لتيسَت وتبسيط اإلجراءات . .4
آلية دلراقبة أي زلاولة تسعى  توفَت إبرام االتفاقيات وادلعاىدات للحد من ىذه الظواىر مع .5

 (1) لالنفالت من العقاب .
                                                 

 –دور احلوافز الضريبية يف جذب االستثمار األجنيب ، رسالة غَت منشورة ، كلية القانون  –الفرجاين انظر كال من : سارة  -1
، ومحزة الفيتوري ، ادلعاملة الضريبية للشركات النفطية ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ،   89م ، ص  2008سنة  –جامعة طرابلس 

وما بعدىا، وسلسبيل دمحم ، تقدمي الضريبة يف التشريع اللييب ، رسالة  150م ، ص  2009كلية القانون ، جامعة طرابلس ، سنة 
 وما بعدىا . 20م ، ص  2012جامعة طرابلس ، سنة  –ماجستَت غَت منشورة ، كلية القانون 
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 ـــةـــــمـــــاتــــــخــــــــال
الدين الضرييب من الشركات العامة ابختاذ شركات  حتصيلبعدما سلطنا الضوء ادلوجز حول 

 :  آليتالنفط دنوذجا توصلنا لبعض النتائج مذيلة ببعض التوصيات أو ادلقًتحات على النحو ا
 -أوال : النتائج :

فيما يتعلق  م1955لسنة  25البًتول اللييب رق  تعترب القوانُت الضريبية العامة مكملة لقانون  .1
 دون اإلخالل بقاعدة اخلاص يقيد العام . –مصدر احتياطي  –ابجلوانب الضريبية 

صناعة النفط على مستوى العامل خلقت حالة تشابو بُت معظ  القوانُت اليت تنظ  ىذه  .2
ول من استغالل ثرواهتا ، وخاصة فيما يتعلق ابلفوائد ادلالية اليت حتصل عليها الد ،الصناعة

فال تستطيع دولة ما أن تفرض ضرائب على الشركات النفطية بشكل يفوق احلد ادلعمول بو 
 يف دولة أخرى .

 ة .دىي نفسها ادلستور  تجةحتك  الشركات يف مراحل اإلنتاج والتكرير والتوزيع ، فالشركة ادلن .3
 -اثنيا : ونوصي ابآليت :

الصادرات النفطية من الضرائب اجلمركية دلا تتمتع بو الدولة من إعادة النظر يف مسألة إعفاء  .1
 مركز احتكاري يف إنتاج ىذه السلعة وإمكانية زحادة حصيلة الدولة ادلالية من ىذه الصناعة .

وضع حد لظاىريت االزدواج والتهرب الضريبيُت بكافة صورىا على الصعيد الداخلي والدويل  .2
 اخًتاق أو انفالت مع تشديد العقوابت .عن طريق توفر آلية دلراقبة أي 
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 -أوالً : الكتب :
 م .2005إبراىي  ساسي الغايل ، مذكرات يف ادلالية العامة ، جامعة طرابلس ، كلية القانون،  -1
 م .2009جامعة الزاوية ، أسعد طو ، مذكرات يف ادلالية العامة ، كلية القانون ،  -2
 .م 2005، سنة  2مصراتة ، ط –حقي بربويت ، ادلالية العامة ، مكتبة الشعب  -3
 –خالد الشاوي ، نظرية الضريبة والتشريع الضرييب ، منشورات جامعة بنغازي ، جامعة قاريونس  -4

 .م 1999بنغازي ، سنة 
 .م  2007، سنة  1مد عمان األردن ، طعادل العلي ، ادلالية والتشريع ادلايل الضرييب ، دار احلا -5
عاص  أمحد عجيلة ، دمحم رفعت عبد الوىاب ، أمحد عبد الرمحن شرف الدين ، مبادئ التشريع  -6

 .مصر  –الضرييب ، مطبعة النهضة العربية 
 .م2008زلمود الطنطاوي الباز ، ادلالية العامة ، مكتبة عُت مشس ، ب ط ، سنة  -7
اسبة الضريبية وفقا للتشريع اللييب ، مقدمة يف األسس النظرية لعل  سلتار علي أبو زريدة ، احمل -8

 .م  2007، سنة  4ليبيا ، ط –الضريبة ، ادلكتبة اجلامعية ، غرحان 
 .م 2008منصور الفيتوري ، مذكرات ادلالية العامة ، جامعة طرابلس ،  -9

،  3ة ، طرابلس، طمنصور ميالد يونس ، مبادئ ادلالية العامة ، منشورات اجلامعة ادلفتوح -11
 .م2010

 -اثنياً : الرسائل العلمية :
محزة الفيتوري ، ادلعاملة الضريبية للشركات النفطية ، رسالة ماجستَت ، كلية القانون ، جامعة  -1

 .م  2009طرابلس ، 
رمضان صديق ، النظام الضرييب لالستثمارات البًتولية والتعدينية ، رسالة دكتوراه يف احلقوق ،   -2

 .م 1993مصر ،  ،القاىرة  ،قوق، جامعة عُت مشس ، دار النهضة العربية كلية احل
 ،دور احلوافز الضريبية يف جذب االستثمار األجنيب، كلية القانون جامعة طرابلس  ،سارة الفرجاين -3

 .م  2008
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جامعة طرابلس،  –سلسبيل دمحم ، تقدمي الضريبة يف التشريع اللييب ، رسالة ماجستَت ، كلية القانون -4
 .م  2012

 -اثلثاً : األحباث العلمية :
 . 2003نوزاد عبد الرمحن ، انجي ساسي ، التهرب الضرييب ، حبث مقدم لألكادشنية الليبية،  -1

 
 -رابعاً : القوانني :

 م .1955( لسنة  25رق  ) قانون البًتول اللييب  -1
 م .2010، لسنة  7قانون ضريبة الدخل رق   -2
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