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  .  نفقات تدريب المستخدمين في المؤسسات:الموضوع

  
  : تنص المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل على ما يلي  
إن الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميـع             "  

  .."رسة التجارة أو الصناعة أو المهنةالنفقات واألعباء التي تقتضيها مما
ولما كان تنزيل النفقات واألعباء من وعاء الضريبة يقتصر على تلك التـي تـرتبط                 

  مباشرة بنشاط المؤسسة أو تعود لصالحها،
ولما كانت المؤسسات كافة من صناعية وتجارية وخدماتية تعمل على إدخال التقنيـة               

أجل رفع مستوى إنتاجيتها ونوعية خدماتها لتـتمكن مـن          الحديثة في ممارستها ألعمالها، من      
  الصمود أمام المنافسة المتعاظمة،

ولما كانت هذه التقنيات تحتاج إلى مهارة وخبرة العاملين في هذه المؤسسات األمـر                
الذي يستلزم تدريبهم على التقنيات الجديدة وزيادة معارفهم وإعادة تأهيلهم بصورة دورية، مما             

باً على إنتاجية المؤسسة ويؤدي إلى زيادة أرباحها ووعائها الضريبي وبالتالي إلى            ينعكس إيجا 
  إرتفاع حصة الخزينة من هذه األرباح،

ولما كان أمر تعميق وتطوير معارف وخبرات العاملين وتدريبهم على مختلف أنـواع               
ها ألنه يسهم فـي   التقنيات في مختلف النشاطات والمهن قد جعلتها الحكومة في أولوية إهتمامات          

خلق جيل من اليد العاملة ذات النوعية العالية المدربة والماهرة المطلوبة داخلياً وخارجياً معـاً          
  يقلص البطالة ويرفع من اإلنتاج والدخل الوطني العام،

ولما كانت المؤسسات المذكورة تتكبد نفقات هامة لهذه الغاية مما يستوجب مـساعدتها               
وتحفيزها على متابعة التحديث، عن طريق السماح لها بتنزيل النفقات المدفوعـة فـي هـذا                

  .المجال من اإليرادات غير الصافية
 أعاله وحيث   وعطفاً على مضمون المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل المشار إليها            

  أن هذه النفقات واألعباء ترتبط مباشرة بنشاط المؤسسة وتعود لصالحها، 
  لذلــك،   

وتوضيحاً لكيفية التعامل الضريبي مع نفقات التدريب، نطلب إلى الوحدات المختـصة               
  : بضريبة الدخل التقيد بما يلي
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