
 مستخلص البحث

العالقات بعد احتساب الزكاة وقانون الضرائب .  0202.  02002211سلمة،  ستي امو

دراسة حالة في الوكالة الوطنية )بشأن إدارة الزكاة  0200السنة  02رقم 

. البحث (. ماالنج االبتدائية كيفانجين الزكاة منطقة ماالنج ومكتب الضرائب

، كلية الشريعة، جامعة الدولة اإلسالمية موالنا مالك  القسم األحول الشخسية

  الدكاتير سوديرمان الماجستير : المشرف. إبراهيم ماالنج

  .العالقات والزكاة والضرائب: الكلمات الرئيسية

بشأن إدارة  9111لسنة  83وقدم العالقة بني الزكاة والضريبة ألول مرة يف القانون رقم 
والزكاة مبثابة حل املشاكل . 3199من عام  38تبدال بالقانون رقم الزكاة، واليت مت اآلن اس

من أجل . االقتصادية للمسلمني من خالل سياسات الزكاة كخصم من الدخل اخلاضع للضريبة
  .(BAZNAS) حتقيق أهداف خريية أنشئت اهليئة الوطنية الزكاة

والقانون رقم  9111لسنة  83ما هو الفرق بني القانون رقم ( 9: والدراسة كانت املشاكل
كيف هي العالقة بني قانون الضرائب والزكاة آخر ( 3املتعلقة بالزكاة والضرائب؟  3199لعام  38
ماالنغ ومكتب الضرائب االبتدائيةكيفاجنينجماالنغ؟  BAZNASيف 3199من عام  38رقم 

انات يف احلقل  ويتضمن هذا البحث األحباث القانونية التجريبية اليت أجريت على أساس البي
يف هذه الدراسة أسلوب . استخدام هنج هذه الدراسة املنهج الوصفي النوعي. كمصدر أساسي

 .التحليل املستخدم هو حتليل مقارن التارخيي
 9111لسنة  83إن الفرق األساسي بني القانون رقم ( 9: وكان االستنتاج من هذه الدراسة

ريية وتشمل مصلحة الضرائب يف إنشاء املرتبطة اخل 3199من عام  38والقانون رقم 
BAZNAS وLAZوالسلطة يف إدارة الزكاة واحملاسبة الزكوية إلدارة أجرهتاBAZNAS 

العالقة ( LAZ ،3من BAZNASفضال عن مركزية احلكومة عن طريق وضع أعلىLAZو
، جيب أن تدفع 3199يف عام  38والضرائب مكتب رقم  BAZNAS -بني ما بعد قانون

كدليل على دفع ويدفع ميكن أن تؤثر على مقدار الدخل اخلاضع للضريبة الزكاة إىل   طابع إداري
، الذي أكد يف وقت الحق يف 9111لعام  83وينظم هذا يف القانون رقم . مكتب الضرائب

بشأن الزكاة ومسامهة الدينية اإللزامية اليت ميكن خصمها من  3191عام  01الالئحة احلكومية رقم 
على إدارة الزكاة واملدير العام للضرائب نظام  3199من عام  38، والقانون رقم الدخل اإلمجايل
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