
البحث املستخلص  

عنوان. األطروحة اإلٌرادات تحسٌن" . (PKB) والضرٌبة (PAD) اآللٌة المركبات ضرٌبة قانون من   .اهللا عبد رونً   

Samsat سوراباٌا شمال فً السٌارات على   (BBNKB) ًسوراباٌا شمال ف  

امالجستري الدكاترة ، سوسٌبتو أجوس:  املشرف . 

BBNKB  و  PKB االٌرادات، زٌادة: البحث كلمات : الرئٌسٌة الكلمات  

 

 (PAD) من. للقبول المحتملة القٌمة اإلٌرادات الرئٌسً المصدر هو المحلٌة الضرائب إٌرادات الحالٌة، الدخل مصادر بعض   

للتموٌل المحتملة المصادر من واحدة لتكون الشرقٌة جاوة مقاطعة ٌعتقد من الحكومة تلقتها التً اإلقلٌمٌة العامة الضرٌبة  

(PKB) السٌارات على والضرٌبة  (BBNKB). ًجعلت الممارسة ف  Samsat السٌارات لضرٌبة نتٌجة هو المحلً شمال  

Samsat بذلتها التً الجهود( 1 لوصف تهدف الدراسة هذه. سوراباٌا من العائدات لزٌادة محاوالت عدة سوراباٌا شمال  

الحواجز واجهت ما( 2 سوراباٌا،  Samsat ًسوراباٌا عن فضال الجهود، هذه ف  Samsat هذه على التغلب كٌفٌة الشمال 

 الحواجز

Samsat. ،الشمالٌة سوراباٌا تبذلها التً الجهود فً الباحثون وصف الحالة، هذه فً. وصفً نوعً نهج هو البحث هذا ولذلك  

القرار واالستنتاجات البٌانات عرض الحد، ثم البٌانات وتحلٌل والوثائق والمقابالت المالحظات الباحثون أجرى فإن  

الشمالٌة شقٌن بذلتها التً الجهود إن: ٌلً ما النتائج أظهرت  Samsat ،الضرائب لدافعً الخدمات أرقى بإنشاء أوال سوراباٌا  

والبرٌد الدفع، نقطة Samsat) تشمل  Samsat محرك خالل من ،  Samsat ، Samsat ،محٌط Samsat حد على( ركن  

تواجه التً العقبات من بعض أن حٌن فً.  الضرائب لدافعً جدٌدة قواعد إنشاء Samsat سواء  Samsat ٌزال ال هو األول ،  

الشمال بناء والثانٌة سٌارتهم، عند الضرائب بدفع انتهت التً الضرائب دافعً ID عدد  Samsat غٌر زالت ما ٌنظر سوراباٌا 

 المدفوعات الجانحٌن عدد من والثالثة ، سٌدفعون الذٌن الضرائب دافعً عدد دائما تتراكم ٌوم، كل إلٌه ٌنظر أن ٌمكن كافٌة

لكن األول البحث ضابط نصح. الضرائب دافعً من المركبات ضرائب  Samsat العوائق بعض على للتغلب وسٌلة جعلت 

 المبنى تجدٌد وكالهما السٌارة، ضرٌبة ٌدفعون قبل الوطنٌة هوٌتهم بطاقات تمدٌد لرعاٌة الضرائب دافعً تواجهها، التً

السٌارات على المتأخرة الضرائب جمع و توبٌخ خطاب/  فارغة إلرسال وثالث الشمال، Samsat سوراباٌا  


