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سٍاسة انتجسٌم وانؼقاب يف اطاز قاوىن ضسٌثة اندخم انؼساقً
زقم ( )111نسىة  1891انىافر

د .رائد ناجي احمد الجميمي
مدرس المالية العامة والتشريع المالي
جامعة االنبار
املقدمة

ممػا مػراي فيػػا اف الضػريبة تملػؿ فػػي الوقػػت الػراصف مػ وجػػا الخ ػػوص جػػزًي
حيويا في حياة الدوؿ تعتمد ميها في سد الكلير مػف نققاتهػا وا بائهػال بػؿ اف بعػض الػدوؿ
تعتبرص ػػا الركيػ ػزة ا ساس ػػية ف ػػي اقت ػػادصا

يمك ػػف اف يق ػػوـ دوف تلبيته ػػا وت ػػد يمها و ج ػػؿ

المحافظػة مػ صػػذا المػورد وللػػعور الدولػػة باتجػا الكليػػر مػػف المكمقػيف

ػػوب التهػػرب مػػف

دفعهػػا ذصػػب جػػؿ الملػػر يف ال ػ تقريػػر ووضػػس سياسػػة محكمػػة ور ػػينة يمكػػف مػػف خ لهػػا
تج ػريـ ي فعػػؿ ينطػػوي م ػ ا تػػداي م ػ م ػػمحة الخ ازنػػة العامػػة ومػػف لػػـ تحديػػد العقػػاب

المناسب لا وغالبا ما يربط الملػرع بػيف سياسػة التجػريـ والعقػاب ربطػا منطقيػا بحيػث تكػوف
فػػي ضػػوئا تمػػؾ السياسػػة سػػميمة مػػف كػػؿ ت ػػدع وبعيػػدة ػػف كػػؿ يػػب يقػػوض كيانهػػا او
يسمب مػف التلػريس قدسػيتا واحت ارمػا .وصػذا ا مػر يكػاد يلػكؿ العن ػر ا ساسػي فػي نجػاح

النظػػاـ الضػريبيل ا مػػر الػػذي يتحػػوؿ صػػذا النظػػاـ بققدانػػا الػ مجػػرد كممػػات جوفػػاي

تجػػد

لها في نطاؽ التطبيؽ اية ارضية مف النجا ة وا لتزاـ .ونعتقد اف صػذا صػو الػذي ينباػي اف

يكػػوف معم ػو بػػا فػػي الع ػراؽ و سػػيما فػػي اطػػار قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ لكونػػا يحتػػؿ ا صميػػة
العظم بيف صيكؿ النظاـ الضريبي مف حيػث المػوارد التػي تػدر بواسػطة صػذ الضػريبة الػ
الدولة.

ولهػػذا فاننػػا فػػي صػػذا البحػػث سػػوؼ نركػػز م ػ مسػػالة مهمػػة تػػدور حػػوؿ السياسػػة

المتبعة مف قبؿ الملرع في التجريـ والعقػاب لمتعػرؼ مػا اذا كانػت صػذ السياسػة قػد فعمػت
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فعمها القعػاؿ فػي حمايػة النظػاـ الضػريبي مػف كػؿ اختػراؽ اـ انهػا كانػت ػاجزة ػف تحقيػؽ
صذا الهدؼ.

كػػؿ ذلػػؾ سػػنبينا فػػي ل لػػة ف ػػوؿ يتنػػاوؿ ا وؿ النظريػػة العامػػة لسياسػػة التج ػريـ

والعقاب في حيف يتطرؽ اللاني ال سياسة التجريـ في اطار قانوف ضريبة الدخؿل لػـ فيمػا
بعد سنبيف وفي الق ؿ اللالث سياسة العقاب في قانوف الضريبة.
انفصم االول

انىظسٌة انؼامة نسٍاسة انتجسٌم وفهسفة انؼقاب انضسٌثً

تكػاد تختمػػؼ التلػريعات الضػريبية بعضػها ػػف الػبعض ا خػػر مػف حيػػث السياسػػة

التي تقررصا في اطػار التجػريـ والعقػاب ا انػا مػس ذلػؾ نجػد صنػاؾ مسػائؿ ومواقػؼ اساسػية
تجتمػس تمػػؾ التلػريعات فػػي ا تقػاؽ ميهػػا بحيػػث يمكػف طػػرح نظريػة امػػة تػدور حػػوؿ صػػذ
ا سس والمواقؼ وسوؼ نتعػرؼ مػ تمػؾ النظريػة مػف خػ ؿ محػوريف ا وؿ صػو السياسػة

الجنائية الضريبية واللاني صو فمسقة العقاب الضريبي.
املثحث االول

انسٍاسة اجلىائٍة انضسٌثٍة

يق ػػد بالسياسػػة الجنائيػػة د ارسػػة سػػبيؿ الملػػرع ومسػػمكا فػػي تحديػػد ا فعػػاؿ التػػي
يعػػدصا مػػف الج ػرائـ وبيػػاف القوا ػػد التػػي يتبعهػػا فػػي صػػذا ال ػػدد وتقريػػر العقوبػػات المناسػػبة
لتحقيؽ الااية مف التجريـ واخي ار رسـ ا جرايات المو مة الػ التعػرؼ مػ وقػوع الجريمػة

ومحاكمة مرتكبيها ابتااي تقرير العقوبة لػـ توقيعهػا( .)1وقػد يق ػد بهػا ايضػا لػقاصا الوقػائي
والج ازئػػي كمػػا يق ػػد بهػػا بيػػاف القوا ػػد القانونيػػة التػػي تعمػػـ الكافػػة با فعػػاؿ المجرمػػة وتحػػدد
الجزاي م ارتكابها وترسـ اجرايات الد وى الجنائية(.)2
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و مػ ضػوي تمػؾ السياسػة فػاف الملػػرع الضػريبي ينباػي ميػا تحديػد ا فعػاؿ التػػي
يعػدصا مخالقػة وامػر ونواصيػا وتقريػر الجػزاي المناسػػب لهػا مػف اجػؿ حمايػة الم ػمحة التػػي

يباي حمايتها مف خ ؿ تقرير صذا التجريـ.

ولنا اف نتسايؿ صنا ف ماصية صذ الم ػمحة نقػوؿ ل جابػة ػف ذلػؾ اف غػرض
الضريبة قد اتسس في الوقت الراصف ليلمؿ ال جانب الارض المػالي اغ ارضػا اخػرى تتعمػؽ
بنواحي اقت ادية واجتما ية وكمها تجمعهػا غايػة واحػدة صػي م ػمحة الجما ػة او م ػمحة
الدولة ومف لـ فاف ا وامر والنواصي التػي يتضػمنها التلػريس الضػريبي

تسػتهدؼ م ػمحة

خا ػػة لمقػػردل وانمػػا تسػػتهدؼ م ػػمحة المجمػػوع ا مػػر الػػذي يبػػرر ضػػرورة ال ػزاـ كػػؿ فػػرد
بالخضػػوع وتنقيػػذ احكػػاـ التل ػريعات الض ػريبية فػػاف خالقهػػا ترتػػب م ػ ذلػػؾ خطػػا فػػي حػػؽ

المجتمس يستوجب الجزاي(.)3

واذا كاف كؿ خطا يمس م محة المجتمس يستوجب الجزاي ا انا ينباػي اف يخخػذ
في ا

تبار طبيعة العمؿ الذي ي ػدر مػف القػرد ود لتػا مػ خطورتػا ا جراميػة واف تػتـ

الموازنػػة بػػيف مػػا اذا كػػاف صػػذا القعػػؿ يجػػرـ جنائيػػا اـ اف الم ػػمحة تقتضػػي اج ػرايات اخػػرى

كػػالتعويض والج ػزايات الماليػػة( .)4و م ػ العمػػوـ لػػو ت ػػقحنا مختمػػؼ التل ػريعات الض ػريبية
لقين ػػا اف اوام ػػر المل ػػرع تنح ػػر ف ػػي ػػدة وج ػػو اساس ػػية اوله ػػا تق ػػديـ اوراؽ ومس ػػتندات

معينػػة كػػا ق اررات المختمقػػة واللػػهادات والسػػج ت .ولانيهمػػا القيػػاـ بػػاداي الض ػريبة خ ػ ؿ

اجػػؿ معػػيف س ػواي اسػػتحقت م ػ نقػػس المكمػػؼ او حجزصػػا لتوريػػدصا لمخ ازنػػة العامػػة لحسػػاب
مكم ػػؼ اخ ػػر .ولاللهم ػػا القي ػػاـ ب ػػبعض ا لت ازم ػػات او تق ػػديـ المعموم ػػات الت ػػي تع ػػيف ا دارة
الضريبية في تحديد و اي الضريبة.

اما نواصي الملرع فتنح ر في امر واحػد صػو ػدـ ا لتجػاي الػ الاػش وا حتيػاؿ

الضريبي.

وواض ػ ػ اف ا وامػ ػػر تتملػ ػػؿ فػ ػػي مجمو هػ ػػا فػ ػػي الواجبػ ػػات التػ ػػي فرضػ ػػها القػ ػػانوف

مس ػػتعم اياص ػػا كوس ػػائؿ زم ػػة لتحدي ػػد دي ػػف الضػ ػريبة ومخالقته ػػا ل ػػف تع ػػدـ المل ػػرع طريق ػػا
لمتعرؼ م ما يهدؼ اليا .فقي التلػريس الضػريبي خولػت ا دارة الضػريبية مملميهػا سػمطة
تحديػػد و ػػاي الضػريبة وتقػػدير المػػاؿ الخاضػػس لهػػا بطريقػػة التقػػدير الجػزاؼ وخػػوؿ لهػػـ ايضػػا
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حؽ ا ط ع والمناقلة .و م صػذا فػاف مخالقػة المكمػؼ لتمػؾ ا وامػر

يمكػف اف تتسػاوى

مػػس الجريمػػة الجنائيػػة فػػي نظػػر الجما ػػة ولػػذلؾ ذصػػب الػػبعض مػػف الققػػا ال ػ و ػػؼ صػػذا
النػػوع مػػف الج ػرائـ بانهػػا مػػف قبيػػؿ الج ػرائـ الماديػػةل ي التػػي يكقػػي اف يػػتـ لوقو هػػا فعمهػػا

المادي دوف التراط ق د جنائي مػف القا ػؿ( .)5ولكػف النهػي ػف الاػش الضػريبي صػو مػف
طبيعة خا ة لما يتضمنا مػ حػد سػواي مػف ن ػر ا حتيػاؿ وا ضػرار بالخ ازنػة العامػة
وصو ما تتاذى منػا الجما ػة ومػف لػـ يػدخؿ فػي نطػاؽ ا فعػاؿ المجرمػة وصنػا

البات القعؿ الجرمي بؿ يستمزـ توافر ق د جنائي خاص(.)6

يكقػي فقػط

املثحث انثاوً

فهسفة انؼقاب يف انتشسٌغ انضسٌثً

تعرؼ العقوبة بانها جزاي يقرر القانوف قبؿ مف يخرج م احكامػا تحقيقػا ل ػال
الجما ػػة وغاي ػػة العقوب ػػة تحقي ػػؽ م ػػمحة ادبي ػػة او نقعي ػػةل وتتمل ػػؿ الم ػػمحة ا دبي ػػة ف ػػي

ارضاي الجما ة المتالرة بالضرر الذي احدلتا الجريمة في امنها ونظامها(.)7

امػػا الم ػػمحة النقعيػػة فانهػػا تتملػػؿ فػػي

ػػورة الوقايػػة سػواي بالنسػػبة لملػػخص الجػػاني لمنعػػا

مف معاودة ارتكابا الجريمة مرة اخرى او بالنسبة لسػائر افػراد المجتمػس فػي التهديػد بالعقػاب

لكؿ مف تسوؿ لا نقسا في ا قتداي بالجاني(.)8

واذا كانػ ػػت العقوبػ ػػة تملػ ػػؿ ج ػ ػزاي يرتبػ ػػا القػ ػػانوف م ػ ػ مخالقػ ػػة احكامػ ػػا فانػ ػػا مػ ػػف
الضروري اف ي ار ي الملرع دالة وتناسب ذلؾ الجػزاي مػس درجػة القعػؿ وخطػورة الجريمػةل
فمف المتقؽ ميا وجوب اف يتحقؽ لمعقوبة معانيها فػي الػردع الػذي مػف لػانا زجػر المجػرـ
وتهديػػد المقتػػدي بػػا مػػف الايػػرل وت ػػادؼ محػ فػػي كػػؿ مجػػرـ سػواي ا ػػابتا فػػي حياتػػا او
مالػػا او حريتػػا وتقبػػؿ التجزئػػة ليوقػػس القاضػػي بهػػا القػػدر الػػذي يحقػػؽ ػػدالتها كمػػا تسػػم

بالرجوع فيها اذا ما تبيف خطئا في توقيعها(.)9
وقبؿ اف نتعرؼ م

ي الجزايات انسػب فػي اطػار التلػريس الضػريبي ينباػي فػي

البدايػة ا حاطػػة ب ػػقة مػػوجزة بػػانواع الجػزايات وصػي الجػزاي المػػدني ومػػف مقتضػػا تحميػػؿ
المتس ػػبب في ػػا نت ػػائل الض ػػرر النال ػػث لم ػػف فعم ػػا ويتمل ػػؿ ذل ػػؾ ف ػػي مق ػػدار م ػػف الم ػػاؿل ام ػػا
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الج ػزايا داري فيتحقػػؽ نػػد مخالقػػة اوامػػر ا جه ػزة ا داريػػة فػػي الدولػػة وقػػد يقتضػػي توقيػػس
بعػػض العقوبػػات الماليػػةل امػػا الج ػزاي الجنػػائي فهػػي قوبػػة قػػد ت ػػؿ ال ػ ا

ػػداـ او تسػػمب

القرد حريتا او تقيدصا كما انها ت يب المحكوـ ميا في مالا ند الحكـ بالم ادرة(.)10

وصنػػا يلػػور التسػػاخؿ ػػف انسػػب الج ػزايات بالنسػػبة لمتل ػريعات الض ػريبية والحقيقػػة
اف ا جابة تختمػؼ بػاخت ؼ وجهػات النظػر التػي ينظػر منهػا لتحديػد الجػزاي وايضػا بحسػب
مػػا اذا كانػػت الاايػػة مػػف العقػػاب صػػي الم ػػمحة الماليػػة المبالػرة والعاجمػػة لمخ ازنػػة العامػػة اـ
م محة الدولة دوف جعؿ م محة الخزانة ن ار اساسيا واف كاف ليس صناؾ ما يمنػس مػف
ا تبارصا ن ار تابعا يخخػذ با

تبػار .فمػو كانػت الاايػة مػف العقػاب صػي الم ػمحة الماليػة

المبالػرة لمخ ازنػػة العامػػة ويكػػوف الهػػدؼ مػػف العقوبػػة صػػو تح ػػيؿ الضػريبة والمحافظػػة مػ

ذلػػؾ المػػورد يكػػوف الجػزاي ا داري والػػذي يتملػػؿ فػػي زيػػادة او مضػػا قة مقػػدار الضػريبة صػػو
ا ول با تباع و يمجا ال الجزاي الجنائيل امػا لػو كانػت الاايػة مػف العقػاب صػي م ػمحة
الجما ة ي ا تبار ذلؾ القعؿ ضد مقومػات التضػامف ا جتمػا ي ومقتضػيات العدالػة الػ

جانب مساسها ب ال الخزانة صنا يكوف الجزاي الجنائي صو الواجب ا تباع(.)11
صػػذا وقػػد ب ػػيف الػػبعض

()12

اف الجػ ػزايات التػػي فرضػػها الق ػػانوف صػػي جػ ػزايات ذات

طبيعة خا ة تهدؼ اساسا ال ضماف تح يؿ الضريبة فهي ليست مق ػودة لػذاتها وانمػا
صػ ػػي وسػ ػػيمة راد ػ ػػة اجػ ػػاز القػ ػػانوف ل ػ ػ دارة الض ػ ػريبية اسػ ػػتعمالها حت ػ ػ تحػ ػػوؿ دوف تهػ ػػرب

المكمق ػػيف ػػف اداي الضػ ػرائب المس ػػتحقة م ػػيهـ .وف ػػي ص ػػذا يق ػػوؿ المر ػػقاوي اف ا حك ػػاـ
العقابيػػة المتعمقػػة بػػالقوانيف الض ػريبية قػػد تتميػػز ػػف قػػانوف العقوبػػات العػػاـ مػػف حيػػث انهػػا
تجم ػػس ب ػػيف بع ػػض احك ػػاـ العقوب ػػة الجنائي ػػة والتع ػػويض الم ػػدني فالق ػػانوف الضػ ػريبي ق ػػد فه ػػـ
العقوبة الضريبية مػ نحػو خػاص فهػي ذات قوبػة مػف جهػة انهػا تػخلـ المكمػؼ المخػالؼ

لمقػػانوف الض ػريبي وصػػي فػػي ذات الوقػػت مػػف جهػػة اخػػرى تجبػػر الضػػرر الػػذي لحػػؽ الخ ازنػػة
العامػػةل وصػػذ الطبيعػػة المزدوجػػة اممتهػػا ذاتيػػة القػػانوف الض ػريبي .و م ػ صػػذا ا سػػاس فػػاف

جػػدوى الجػزاي صػػو و لػػدري الخطػػر وجبػػر الضػػرر الػػذي قػػد يمحػػؽ م ػػمحة الخ ازنػػة العامػػةل
ولانيا ردع مرتكب المخالقة الضريبية وتقويـ سموكا(.)13
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و م صذا ا ساس فانا اذا ما ربطنا بيف سياسة التجػريـ وفمسػقة العقػاب الضػريبي
لوجػػب القػػوؿ بانػػا يقت ػػر ا لتجػػاي ال ػ الج ػزاي الجنػػائي م ػ ا ح ػواؿ التػػي يرتكػػب فيهػػا

المكمؼ افعاؿ الاش وا حتياؿ لمتخمص مف الضػريبة امػا فػي غيػر ذلػؾ فانػا يكتقػي بتوقيػس
ج ػ ػزايات مدنيػ ػػة كالقوائػ ػػد التاخيريػ ػػة وسػ ػػداد ا لت ازمػ ػػات الض ػ ػريبية بمضػ ػػا قتها فض ػ ػ

التعويض(.)14

ػ ػػف

ويلػور التسػاخؿ مػا اذا كػاف صنػاؾ محػؿ بالنسػبة لمجػرائـ الضػريبية لتطبيػؽ بعػض
العقوب ػػات التكميمي ػػة كام ػػؽ المنل ػػاة وس ػػحب الرخ ػػة وغيرص ػػا ومن ػػاط ا جاب ػػة مػ ػ ص ػػذا

التسػػاخؿ صػػو الوقػػوؼ مػ طبيعػػة العقوبػػات التكميميػػة فػػي كونهػػا تتمالػ مػػس طبيعػػة القعػػؿ
المجرـل واف مف لػاف الحكػـ بهػا ايقػاؼ الوسػائؿ المو ػمة الػ تطبيقهػا او المسػهمة لسػموؾ
س ػػبيؿ الجريم ػػةل وم ػػف ل ػػـ ف ػػاذا كان ػػت العقوب ػػة التكميمي ػػة تحق ػػؽ غاي ػػة مح ػػددة ف ػػي التلػ ػريس

الضريبي ف مانس مف النص ميها با ضافة ال العقوبة ا

مية(.)15

ويلور التساخؿ ايضا ف الر ودة القرد ال ارتكاب الجريمػة الضػريبية بعػد سػبؽ

الحكـ ميا في جريمة اخرىل وصؿ تطبؽ في لانا احكاـ العود فػي قػانوف العقوبػات اـ

يجػػاب م ػ ذلػػؾ بػػالقوؿ انػػا لمػػا كانػػت الاايػػة مػػف العقوبػػة فػػي الم ػواد الض ػريبية صػػي ردع

المتهـ ومنعا مف معاودة الجريمة ومنس الاير مػف ا قتػداي بػا فػاف لػـ تتحقػؽ تمػؾ الاايػة

يمنس ذلؾ مف ا تبار ائدا وتخويؿ القاضي سمطة تلديد العقػاب وفقػا لمقوا ػد العامػة وصنػا
يتع ػ ػػيف التمال ػ ػػؿ ب ػ ػػيف الجػ ػ ػريمتيف الس ػ ػػابقة وال حق ػ ػػة لك ػ ػػي تك ػ ػػوف م ػ ػػف نق ػ ػػس ن ػ ػػوع الجػ ػ ػرائـ

الضريبية(.)16

انفصم انثاوً

سٍاسة انتجسٌم يف اطاز قاوىن ضسٌثة اندخم انؼساقً

لػ ػػو تقح ػ ػػنا مختمػ ػػؼ احكػ ػػاـ قػ ػػانوف ض ػ ػريبة الػ ػػدخؿ لقينػ ػػا اف الملػ ػػرع قػ ػػد قػ ػػرر
التزامات واوامر ينباي م مف يخاطب بها ادائهال كما قػرر نػواصي يقتضػي مػ كػؿ مػف
تمس ػػا احك ػػاـ ص ػػذا الق ػػانوف تجنبه ػػا .ومقه ػػوـ المخالق ػػة ل ػػذلؾ ص ػػو اف ارتك ػػاب الل ػػخص اي ػػة
مخالقة لهذ ا وامر والنواصي يخدي ال ادخاؿ فعمػا فػي دائػرة التجػريـ التػي حػددصا الملػرع
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فػػي اطػػار قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ .ومػػف صنػػا يمكػػف القػػوؿ اف تج ػريـ ا فعػػاؿ صنػػا يكػػوف امػػا
بارتكػػاب اللػػخص فع ػ سػػمبيا بعػػدـ قيامػػا با لت ازمػػات المقػػررة فػػي القػػانوف او فع ػ ايجابي ػا

بممارسة نلاط او القياـ بعمؿ يجرما القانوف.

و م ػ صػػذا ا سػػاس سنوض ػ سياسػػة التج ػريـ المتبعػػة مػػف قبػػؿ الملػػرع فػػي صػػذا
ا طار م اف

ننس ا لارة ال ماصية تمؾ السياسػة نػد ارتكػاب اللػخص يػة وسػيمة

مف وسائؿ ا لتراؾ في اطار القانوف الضريبي.
املثحث االول

سٍاسٍة املشسع يف جتسٌم االفؼال املىطىٌة ػهى وشاط سهثً

نق ػ ػػد بالنل ػ ػػاط الس ػ ػػمبي احج ػ ػػاـ الل ػ ػػخص ػ ػػف القي ػ ػػاـ ب ػ ػػالتزاـ م ػ ػػف ا لت ازم ػ ػػات
المقروضة ميا بموجب قانوف الضريبة .سواي اكاف صذا النلاط امتنا ػا تامػا او تػاخر ػف

اداي ا لتزامات( .)17ومف استقراي احكاـ قانوف ضريبة الدخؿ نجد اف الملرع قػد رتػب مػ
كػػؿ مكمػػؼ او ممػػف لػػا

قػػة بدخمػػا الت ازمػػات مختمقػػة وا تبػػر مػػف يخمقهػػا مرتكػػب لقعػػؿ

جرمي ومنطبقا ميػا الو ػؼ التجريمػي الػذي قػرر الملػرع القائػؿ (… ..لػـ يقػـ بالواجبػات

المترتبة ميا وفؽ احكاـ صذا القانوف….)18().

وكح ػػاؿ اي ػػة جريم ػػة ف ػػاف ص ػػذ المخالق ػػة تنط ػػوي مػ ػ ركن ػػيف صم ػػا ال ػػركف الم ػػادي

والركف المعنوي
املطهة االول
انسكه املادي

رفػت المػػادة ( )28مػػف قػانوف العقوبػػات رقػػـ ( )111لسػنة  1969الػػركف المػػادي

بان ػػا (… .س ػػموؾ اج ارم ػػي بارتك ػػاب فع ػػؿ جرم ػػا الق ػػانوفل او ا متن ػػاع ػػف فع ػػؿ ام ػػر ب ػػا
القػػانوف) وبمػػا اف صػػذ المخالقػػات تنطػػوي م ػ فعػػؿ ا متن ػاع لػػذلؾ فانهػػا تقػػس تحػػت مقهػػوـ
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ػور صػذ المخالقػات والتػي تكػوف الػركف

المادي لمجريمة بما يمي

ا خػ ػ ؿ بواج ػػب قط ػػس الضػ ػريبة وادائه ػػا لمس ػػمطة المالي ػػةل ا خػ ػ ؿ بواج ػػب تق ػػديـ

البيانات والمعمومات والتقارير الضريبيةل ا خ ؿ بنظاـ الػدفاتر التجاريػةل التػاخر فػي تقػديـ
البيانات او المعمومات.

اوال :االخالل بواجب قطع الضريبة وادائها الى السمطة المالية

الػػزـ الملػػرع المكمػػؼ او مػػف ينػػوب نػػا قطػػس الض ػريبة وتوريػػدصا ال ػ السػػمطة الماليػػة

و ػػد المخ ػػؿ به ػػذا ا لتػ ػزاـ مرتكب ػػا لمخالق ػػة ضػ ػريبية .ويمك ػػف اس ػػتعراض اب ػػرز

ا خ ؿ بما ياتي

ػػور ص ػػذا

.1

دـ قياـ مدير اللركة بقطس الضػريبة المتحققػة مػ دخػؿ لػركتا وادائهػا الػ السػمطة

.2

ضػػاي المخسسػػيف الػػذيف يرومػػوف ت ػػقية اللػػركة بقطػػس

المالية(.)19

ػػدـ قيػػاـ م ػػقي اللػػركة وا

الض ػريبة المسػػتحقة م ػ المبمػػح الػػذي يح ػػؿ ميػػا المسػػاصـ زيػػادة ػػف قيمػػة اسػػهما

ا
.3

مية المدفو ة(.)20

دـ قياـ المستخدـ (بكسر الداؿ) بقطػس الضػريبة المسػتحقة مػ مسػتخدميا ممػا يػدفس
لهـ او لمف يقوـ مقامهـ مف المبالح العينية والنقدية والرواتب التقا دية ومػا فػي حكمهػا

الخاضػػعة لمضػ ػريبة( .)21وم ػػف الج ػػدير بػ ػالقوؿ اف الملػػرع صن ػػا ال ػػزـ المس ػػتخدـ (بكس ػػر
ال ػ ػ داؿ) بػ ػػدفس مبمػ ػػح الض ػ ػريبة واف لػ ػػـ يقطعػ ػػا مػ ػػف الرواتػ ػػب والمخ

لمستخدميا(.)22
.4

ػ ػػات المسػ ػػتحقة

دـ قياـ اللخص المقيـ في العراؽ باداي الضريبة المستحقة مػ مبمػح ائػد للػخص

خارج العراؽ وذلؾ اذا ما كاف صذا المبمح صو

 -فوائد السندات والرصنيات والودائس والسمقات.

ب -التخ ي ات السنوية او الرواتب التقا دية او الدفعات السنوية ا خرى(.)23
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.5

دـ قياـ المتولي دارة او مراقبة امواؿ او ا ماؿ تعود للػخص اخػر بتقػدير الضػريبة

.6

ػػدـ قيػػاـ المكمػػؼ بػػدفس الض ػريبة خ ػ ؿ المػػدة المحػػددة قانونػػا وصػػي  21يومػػا مػػف يػػوـ

.7

ػػدـ قي ػػاـ الػ ػوارث او م ػػف انتقم ػػت الي ػػا ترك ػػة او ت ػػول ام ػػر توزيعه ػػا بمتطمب ػػات تق ػػدير

ودفعها لمف ينوب نا ال السمطة المالية(.)24

تبمياا خطيا مف قبؿ السمطة المالية بدفس الضريبة(.)25

ضريبة الدخؿ المترتبة م المتوفي ودفعها ال السمطة المالية(.)26

ثانيا :االخالل بواجب تقديم البيانات والمعمومات والتقارير الضريبية

الق الملرع التزامات معينة م المكمػؼ او مػ غيػر ممػف لهػـ

قػة بنلػاطا

تتضػػمف تقػػديـ بيانػػات او معمومػػات بحيػػث تػػتمكف السػػمطة الماليػػة مػػف خ لهػػا تحديػػد ديػػف
الضػ ػريبة .ل ػػذلؾ ن ػػد ا خػ ػ ؿ به ػػذ ا لت ازم ػػات ي ػػدخؿ فا مه ػػا دائػ ػرة التجػ ػريـ واب ػػرز

ػػور

ا خ ؿ صي
 .1ا خ ؿ ال ادر مف قبؿ المكمؼ نقسا.
وتتملؿ الكاؿ صذا ا خ ؿ با تي
-

ػػدـ قي ػػاـ الل ػػركات ذات المس ػػخولية المح ػػدودة بتزوي ػػد الس ػػمطة المالي ػػة ب ػػورة م ػػف

اللهادت التي توز ها اللػركة مػ حػاممي ا سػهـ وصػذ اللػهادات تبػيف مقػدار ح ػة
ال ػرب المدفو ػػة لكػػؿ حامػػؿ سػػهـل ومقػػدار الض ػريبة الػػذي نزلتػػا اللػػركة او يحػػؽ لهػػا

تنزيما مف ح ة الرب لكؿ حامؿ سهـ(.)27
ب-

ػػدـ قيػػاـ الل ػريؾ المتقػػدـ

()28

فػػي الملػػاركة او مػػف ينيبػػا اللػػركاي بتقػػديـ تقري ػ ار ال ػ

السػػمطة الماليػػة يبػػيف فيػػا دخػػؿ الملػػاركة وح ػػة كػػؿ ل ػريؾ و نوانػػا ملػػقو ا ب ػػورة
الحس ػ ػػاب او ػ ػػدـ قيام ػ ػػا بتق ػ ػػديـ البيان ػ ػػات او الس ػ ػػج ت الت ػ ػػي تطمبه ػ ػػا من ػ ػػا الس ػ ػػمطة

المالية( .)29ومػف الم حػظ اف صػذا ا لتػزاـ يقػس مػ
اللركاي كما انا يقس م

ػاتؽ المكمػؼ نقسػا با تبػار احػد

اتقا لحساب غير با تبار يملؿ بقية اللركاي.

ج -ػػدـ قي ػػاـ الل ػػخص ال ػػذي ل ػػا دخ ػػؿ خاض ػػس لضػ ػريبة ال ػػدخؿ سػ ػواي ك ػػاف مس ػػج اـ
بتقػػديـ تقريػػر ػػف دخمػػا خػ ؿ المػػدة المحػػددة قانونػػا وصػػي قبػػؿ اليػػوـ ا وؿ مػػف حزيػراف
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مػػف السػػنة التقديريػػة .او خ ػ ؿ ( )21يومػػا مػػف تػػاريغ تبمياػػا بتقػػديـ تقريػػر ػػف دخمػػا

د-

وذلؾ باخطار خطي(.)30

ػػدـ قيػػاـ المسػػتخدـ (بقػػت الػػداؿ) بتقػػديـ تقريػػر بواسػػطة المسػػتخدـ (بكسػػر الػػداؿ) مػػا
ػػات()31ل قب ػػؿ الي ػػوـ ا وؿ م ػػف حزيػ ػراف م ػػف

ن ػػد م ػػف دخ ػػؿ غي ػػر الروات ػػب والمخ

السنة التقديرية او خ ؿ  21يوما مف تاريغ تبمياا خطيا بذلؾ.
 .2ا خ ؿ ال ادر مف غير المكمؼ
-

ب-

ػػدـ تقػػديـ المسػػتخدـ (بكسػػر الػػداؿ) تقري ػ ار ػػف مسػػتخدميا و مػػا يتقاضػػوف منػػا ال ػ

السمطة المالية

()32

.

دـ تقديـ اللػخص المقػيـ التقػارير والبيانػات المتعمقػة بالعمػؿ التجػاري الػذي يقػوـ بػا

غير المقيـ با تبار ياخذ حكـ النائب ف اللخص غير المقيـ(.)33

ج -ػػدـ قيػػاـ اللػػخص الػػذي فػػي الع ػراؽ ممػػف يتسػػمـ ربحػػا او دخ ػ خاضػػعا حكػػاـ صػػذا
القانوف ويعود للخص اخر او يدفس للخص اخر او مػر او يسػجؿ لحسػابا ربحػا او

دخ نظير ما تقدـ واف كػاف واجػب ا داي خػارج العػراؽل بتزويػد السػمطة الماليػة تقريػ ار
ف ذلؾ وفي خ ؿ مدة ( )21يوما مف تاريغ التسمـ او الدفس او التسجيؿ(.)34

د-

ػػدـ مبػػادرة اللػػخص الػػذي تطمػػب منػػا السػػمطة الماليػػة معمومػػات او تعتقػػد اف لديػػا مػػا

يقيدصا لتقدير الضريبةل ال تقديـ تمؾ المعمومات(.)35

ثالثا :التأخير في تقديم البيانات والمعمومات

قرر الملرع ن ا اما الزـ كؿ لخص مسجؿ او غيػر مسػجؿ ولػا دخػؿ يخضػس

لمضريبة اف يقدـ تقري ار ف دخما قبؿ اليوـ ا وؿ مػف حزيػراف مػف السػنة التقديريػة()36ل كمػا
اجاز لمسمطة المالية اف تطمب ممف كاف خاضػعا لمضػريبة او تعتقػد بخضػو ا لهػا اف يقػدـ

تقريػ ار ػػف دخمػػا خػ ؿ ( )21يومػػا مػػف تػػاريغ تبماػػا بػػذلؾ باخطػػار خطػػي او باحػػدى طػػرؽ

النلػػر( .)37ولهػػذا نجػػد الملػػرع قػػد جػػرـ فػػي بػػاب الج ػرائـ والعقوبػػات ي فعػػؿ يكػػوف نتيجتػػا
دـ تقديـ اللخص تمؾ التقارير والبيانػات فػي المػدة المحػددة
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الس ػػابقة الت ػػي يمتن ػػس فيه ػػا المكم ػػؼ ب ػػورة نهائي ػػة ػػف تق ػػديـ البيان ػػات والمعموم ػػات الم ػػدة
المذكورة.

رابعا :االخالل بنظام مسك الدفاتر التجارية

الػػزـ الملػػرع الكليػػر مػػف القئػػات بمسػػؾ دفػػاتر وسػػج ت وفػػؽ نظػػاـ مسػػؾ الػػدفاتر

التجاريػػة رق ػػـ ( )3لسػػنة  1985غػ ػراض ضػ ػريبة الػػدخؿ وق ػػد ػػد الملػػرع الع ارق ػػي مس ػػؾ
الدفاتر وفؽ ا

ػوؿ المر يػة مػف الواجبػات التػي ينباػي مػ المكمػؼ ا لتػزاـ بهػا ومػف لػـ

فػػاف اتيػػاف ي نلػػاط سػػمبي فػػي اطارصػػا يػػدخؿ مرتكبػػا دائ ػرة التج ػريـ – ويمكػػف اب ػراز اصػػـ

.1

ور ا خ ؿ بنظاـ مسؾ الدفاتر بما يمي

دـ مسؾ الدفاتر والسج ت المن ػوص ميهػا فػي المػادة ( )1مػف النظػاـ وصػي دفتػر

اليومية ودفتر ا ستاذ والدفاتر المخزنية ومحافظ المراس ت والمستندات ا خرى.
.2

دـ التػزاـ المكمػؼ با ػوؿ مسػؾ الػدفاتر والسػج ت كعػدـ قيامػا بت ػديقها مػف كاتػب

العدؿل او احتواخصا م حؾ او تحلية او فراغ(.)39

.3

دـ ا حتقاظ بالسج ت او الحسػابات ومسػتنداتها لمػدة

.4

دـ قياـ المكمؼ او مف ينوب نػا بالتسػهي ت ال زمػة نجػاز مهمػة السػمطة الماليػة

انتهاي السنة الحسابية العائدة اليها(.)40

تقػؿ ػف ( )3سػنوات مػ

نػػد قيامهػػا بقحػػص الحسػػابات والمسػػتندات فػػي محػػؿ مػػؿ المكمػػؼ او ػػدـ الػػرد مػ

ا سئمة المتعمقة بلخوف تدقيؽ سج تا ومعرفة حقيقتها.
املطهة انثاوً

انسكه املؼىىي

كمػػا بينػػا انقػػا يلػػترط لقيػػاـ المخالقػػة الضػريبية اف يتػوافر الػ جانػػب ركنهػػا المػػادي
ركػػف معنػػوي .وصػػو مػػا يسػػم بالق ػػد الجنػػائي الػػذي رفػػا قػػانوف العقوبػػات بانػػا (توجيػػا

القا ؿ ارادتا الػ ارتكػاب القعػؿ المكػوف لمجريمػة صادفػا الػ نتيجػة الجريمػة التػي وقعػت او

اية نتيجة اخرى) (.)41
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العدد ()6

واذا كاف يلترط فػي الجػرائـ ا خػرى لتكػوف الػركف المعنػوي اقتػراف الق ػد الجنػائي
العػػاـ مػػس الق ػػد الجنػػائي الخػػاص .ا انػػا صنػػا يلػػترط مجػػرد ت ػوافر الق ػػد الجنػػائي العػػاـ

وصو العمـ وا رادة.

 )1العمـ بمخالقة احكاـ قانوف الضػريبة ي اف المكمػؼ او مػف يقػس ميػا ا لتػزاـ يعمػـ بػاف
النلاط الذي اقترفا قد نهػ

نػا القػانوف .وطبقػا لهػذا الو ػؼ فػاف صػذا العمػـ صػو امػر

مقتػػرض اساسػػا اذ اف الع قػػة الض ػريبية تقتػػرض اساسػػا معرفػػة كػػؿ لػػخص بواجباتػػا
سيما بالنسبة لممكمؼ و يقبؿ دفعا بعدـ العمـ.

 )2ارادة ارتكػ ػػاب المخ القػ ػػة ي اف يكػ ػػوف المكمػ ػػؼ او مػ ػػف يقػ ػػس م ػ ػ

اتقػ ػػا ا لت ػ ػزاـ ح ػ ػ ار

ومختػػا ار نػػدما وجػػا ارادتػػا ال ػ ارتكػػاب صػػذا القعػػؿ الجرمػػي .وصػػذا ا مػػر يعتبػػر ايضػػا

مقترضا طالما كاف وا يا ومدركا لت رفاتا ومف يد ي خػ ؼ ذلػؾ الباتػا بكافػة طػرؽ

ا لبات(.)42

املثحث انثاوً

سٍاسة املشسع يف جتسٌم االفؼال انتً تىطىي ػهى وشاط اجياتً

يتجسػػد النلػػاط ا يجػػابي بعمػػؿ مػػادي مممػػوس ياتيػػا اللػػخص ابتاػػاي تحقيػػؽ امػػر

غيػػر ملػػروع حيػػث يػػتـ صػػذا النلػػاط ػػف طريػػؽ افعػػاؿ اراديػػة تن ػػب فيهػػا ارادتػػا باتجػػا

تحقيػػؽ النتيجػػة الجرميػػة( .)43والمتملمػػة صنػػا با

تػػداي م ػ حقػػوؽ الخ ازنػػة العامػػة .فالقػػانوف

الضريبي قد قرر مجمو ػة مػف النػواصي الػزـ المكمػؼ او غيػر ػدـ مخالقتهػا وا

ػد مخػ

باحكاـ صذا القانوف.
ووفق ػػا حك ػػاـ الق ػػانوف الضػ ػريبي ف ػػاف ص ػػذ المخالق ػػات الت ػػي تنط ػػوي مػ ػ نل ػػاط

ايجػػابي يمك ػػف ت ػػورصا ف ػػي ام ػريف ام ػػا تق ػػديـ المكم ػػؼ بيانػػات او معموم ػػات كاذب ػػة واخق ػػاي
معمومات يتطمبها القانوفل او استعماؿ الاش وا حتياؿ الضريبي.
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املطهة االول

جسمية تقدٌم تٍاوات او مؼهىمات كاذتة او اخفاء مؼهىمات ٌتطهثها انقاوىن

نػػص قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ النافػػذ فػػي القق ػرة ( )1مػػف المػػادة (  )57منػػا م ػ انػػا

(مف قدـ ف مـ بيانات او معمومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيػاف بلػاف
الضريبةل او اخق معمومات كاف يجب ميا بيانهػا قا ػدا بػذلؾ الح ػوؿ مػ خقػض او
سماح او تنزيؿ مف مقدار ضريبة تقرض ميا… او استرد مبمح مما دفس نها).
وتتكوف صذ الجريمة مف ركنيف مادي ومعنوي

اوال :الركن المادي

اف النلػػاط ا يجػػابي الػػذي يق ػوـ بػػا المكمػػؼ صنػػا يمكػػف ت ػػور مػػف خ ػ ؿ تػػوفر

الركف المادي ووفقا لنص صذ المادة فاف صذا الركف يتجسد في افعاؿ ل لة صي
 .1تقديم بيانات او معمومات كاذبة

لقػػد اوجػػب الملػػرع الض ػريبي م ػ المكمقػػيف او مػػف ينػػوب ػػنهـ تقػػديـ بيانػػات او

معمومات ال السمطة المالية كمػا انػا ( ي الملػرع) قػد خػوؿ السػمطة الماليػة اف تطمػب مػف
ي لػػخص س ػواي اكػػاف مكمقػػا ـ مػػف ينػػوب نػػا تقػػديـ بيانػػات و معمومػػات( .)44إذف صػػذ

الجريم ػػة يمكػ ػػف ت ػ ػػورصا ف ػػي الحالػ ػػة التػ ػػي تطم ػػب فيهػ ػػا السػ ػػمطة المالي ػػة مػ ػػف ي لػ ػػخص
معمومات او بيانات معينة مف اجؿ تقدير دخؿ المكمؼ ومػف لػـ فػرض الضػريبة ميػا كػاف
تطمػػب السػػمطة الماليػػة معمومػػات ػػف مقػػدار دخمػػا الػػذي حققػػا مػػف مقاولػػة قػػاـ بهػػا فيقػػوـ

المكمؼ بذكر معمومات ف الرب المتحقؽ باقؿ مف المبمح الذي حققا فع .
 .2تضمين بيانات او معمومات كاذبة في تقرير او حساب او بيان بشأن الضريبة

اف صػػذ المخالقػػة يمكػػف ت ػػورصا مػػف خ ػ ؿ قيػػاـ المكمػػؼ ومػػف تمقػػاي نقسػػا بتقػػديـ

تقارير او حسابات او بيانػات بلػاف دخمػا وفقػا ل لتػزاـ الممقػ

مػ

اتقػا فػي صػذا المجػاؿ

فيقػػوـ بتضػػميف تمػػؾ التقػػارير او الحسػػابات معمومػػات او بيانػػات كاذبػػة ػػف دخمػػا كػػاف يقػػوـ
المكمؼ بايراد مبالح معينة في باب التكاليؼ اكلر مف التي تحممهػا ب ػورة فعميػة وذلػؾ فػي
الحسابات الخا ة بنلاطا .او اف يقوـ المكمؼ بايراد معمومات وصمية في تمؾ الحسابات.
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 .3اخفاء معمومات اوجب القانون بيانها

ملمم ػػا جػ ػػرـ الملػ ػػرع فعػ ػػاؿ تقػ ػػديـ المعمومػ ػػات الكاذبػ ػػة او تضػ ػػمينها فػ ػػي التقػ ػػارير

الض ػريبية نجػػد ايضػػا قػػد جػػرـ افعػػاؿ اخقػػاي المعمومػػات الواجػػب ميػػا بيانهػػا ػػف السػػمطة
المالية .وملاؿ ذلؾ اخقاي المكمؼ ف السمطة المالية وفاة حد و د ممف كػاف يتمتػس نػا
بالسماح القانوني او اف الع قة الزوجية بينػا وبػيف زوجتػا قػد انقطعػت دوف اف يخبػر بػذلؾ

السمطة المالية واستمر بالتمتس بالسماح القانوني المقرر بسبب صذ الع قة (.)45
ثانيا :الركن المعنوي

الارت الققرة ( )1مف المادة ( )57مف قانوف ضريبة الدخؿ ال مػا يمػي (مػف قػدـ

ػػف مػػـ … او ضػػمنها… او اخق ػ … قا ػػدا بػػذلؾ الح ػػوؿ م ػ خقػػض او سػػماح او
تنزيؿ مف مقدار ضريبة تقرض ميا ..او استرداد مبمح مما دفس نها).

مػػف ذلػػؾ الػػنص ن حػػظ اف المخالقػػة موضػػوع البحػػث صػػي (جنحػػة مديػػة) لػػـ يسػػتمزـ

الملرع لقيامها اقتراف النلاط الماديل بالق د الجنائي العػاـ فحسػب بػؿ اسػتمزـ ايضػا تػوفر

ق د جنائي خاص يتملؿ بالح وؿ مػ خقػض او سػماح او تنزيػؿ او اسػترداد مبمػح ممػا
دفس كضريبة.
-

الق ػػد الجنػػائي العػػاـ ويتحقػػؽ مػػف خ ػ ؿ تحقػػؽ ن ػػري الق ػػد العػػاـ وصمػػا العمػػـ

وا رادة ي اف مرتكػب المخالقػة يعمػـ بػاف النلػاط الػذي قػاـ بػا صػو فعػؿ جرمػا القػانوف
وص ػػو ام ػػر مقت ػػرض با س ػػاس مػ ػ ا تب ػػار اف الق ػػانوف ال ػػزـ المكم ػػؼ او غي ػػر بتق ػػديـ
معمومات او بيانات ف دخؿ المكمؼ وينباي اف تكوف صػذ المعمومػات

ػحيحة .امػا

ا رادة فهي اف تكوف ارادتا قد اتجهت ال ارتكاب ذلػؾ القعػؿ بلػكؿ حػر ومختػار فػي
اطػػار صػػذ المخالقػػة موضػػوع البحػػث وصػػي ايضػػا ارادة مقترضػػة مػػا داـ الػػذي قػػاـ بهػػذا

القعؿ يدرؾ لما يقوـ با مف ت رفات او افعاؿ.
ب -الق ػػد الجنػػائي الخػػاص الػػترط الملػػرع لقيػػاـ صػػذ المخالقػػة ق ػػد اخػػر وصػػو ق ػد
خػػاص وصػػي الاايػػة التػػي ان ػرفت نيػػة القا ػػؿ ا جراميػػة الػ تحقيقهػػا مػػف خػ ؿ فعمػػا
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ا ج ارمػ ػػي وص ػ ػػي الح ػ ػػوؿ مػ ػ ػ خقػ ػػض او س ػ ػػماح او تنزيػ ػػؿ م ػ ػػف مقػ ػػدار الضػ ػ ػريبة

المقروضة ميا او استرداد مبمح معيف قد تـ دفعا ال ا دارة الضريبية(.)46

وصنػ ػػا بػ ػػد اف نلػ ػػير اف قػ ػػاب الملػ ػػرع لهػ ػػذ ا فعػ ػػاؿ مقػ ػػر ار لحمايػ ػػة الم ػ ػػمحة

الضريبيةل ي يكوف العقاب متحققا حت واف لـ تتحقؽ النتيجة الجرمية.
املطهة انثاوً

جسمية استؼمال املكهف نىسائم انغش واالحتٍال

اقػػب الملػػرع ايضػػا المكمػػؼ الػػذي ارتكػػب او اسػػتعمؿ وسػػائؿ الاػػش وا حتيػػاؿ

الضريبي لمتخمص مف اداي الضريبة ك او جزي( .)47واركاف صذ الجريمة صي
او الركف المادي

يتحق ػػؽ ال ػػركف الم ػػادي له ػػذ الجريم ػػة باس ػػتعماؿ المكم ػػؼ وس ػػائؿ الحيم ػػة والخ ػػداع
والاش لمتخمص مف اداي الضػريبة وقػد اسػتعمؿ الملػرع صنػا تعبيػر (الاػش وا حتيػاؿ) وصػذا
التعبي ػػر ينط ػػوي مػ ػ مقه ػػوـ غ ػػامض اذا ان ػػا ي ػػدخؿ ض ػػمف مقه ػػوـ ا فع ػػاؿ الت ػػي جرمه ػػا

الملرع بموجب المادة ( )1/57والمتضمنة تقديـ معمومات كاذبة او تضمينها فػي تقريػر او
حس ػػاب فك ػػؿ ص ػػذ ا فع ػػاؿ تعتب ػػر م ػػف ض ػػمف وس ػػائؿ الا ػػش وا حتي ػػاؿ لم ػػتخمص م ػػف اداي

الضريبة.

اذف كيؼ نقسر طرح الملرع صذ ا فعاؿ تحت نمط اخر مف التجػريـ ونمػط اخػر
مػف العقػاب يمكػف ا جابػة ػف ذلػػؾ بػالقوؿ اف موقػؼ الملػرع صنػا
اراد بهػػذا المقهػػوـ

ػػو ار معينػػة لمػػتخمص مػػف الضػريبة

يمكػف تقسػػير ا اذا

تتحقػػؽ فػػي الوسػػائؿ المػػذكورة فػػي

المػػادة ( )1/57فهػػذا الػػنص فيػػا اطػ ؽ ومرونػػة و يسػػتطيس تقػػديرصا ا قاضػػي الموضػػوع.

ا اننا نعتقد انا يمكف اف نميز صذا القعؿ الجرمي ف ا فعػاؿ الػواردة فػي المػادة ()1/57
بالقوؿ اف القعؿ صنا يكوف منطويا م غش او احتياؿ مت ما اسػتعاف المكمػؼ بالمظػاصر
الخارجيػػة لتاييػػد كذبػػا او م از مػػا ليخػػدع السػػمطة الماليػػة ويوقعهػػا بػػالامط كػػي يػػتمكف مػػف

التهػػرب مػػف الض ػريبة( .)48و ميػػا فػػاف الاػػش او ا حتيػػاؿ الض ػريبي صػػو كػػؿ نمػػط سػػموكي
مخػػادع يهػػدؼ الػ

ػػدـ الوفػػاي بالضػريبة المقروضػػة بموجػػب القػػانوف كمهػػا او بعضػػها قػػائـ
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م ػ الكػػذب المػػد ـ بافع ػػاؿ ماديػػة او مظػػاصر خارجيػػة ك ػػالتزوير فػػي المحػػررات الرس ػػمية
والعادية الق د منها اسػباغ اللػر ية المزيقػة مػ الوقػائس غيػر ال ػحيحةل واظهارصػا كانهػا

حقيقيػػة بهػػدؼ خػػداع السػػمطة الماليػػة وايقا هػػا فػػي الامػػط( .)49ومػػف ذلػػؾ مػػل
لراي ب ققات وصمية او

ػػنس ق ػوائـ

نس قوائـ م روفات غير حقيقػةل قيػاـ مكمػؼ بتزويػر بػراية ذمػة

مف الضريبةل انلاي لػركات وصميػة جديػدة الهػدؼ منهػا اظهػار كػوف اللػركة السػابقة قػد تػـ

حمها مس اف الواقس يلير ال اف اللركة الحالية صي استمرار لسابقتها(.)50
ثانيا :الركن المعنوي

يتحقؽ الػركف المعنػوي مػف خػ ؿ اقتػراف الق ػد الجنػائي العػاـ مػس الق ػد الجنػائي

الخاص .والق د الجنائي العاـ صو الذي يمكف لمسا في مختمػؼ الجػرائـ الضػريبية ويتكػوف
مػػف ن ػريف

مػػـ المخػػالؼ بانػػا اسػػتعمؿ وسػػيمة خػػداع موجهػػة يهػػاـ ا دارة الض ػريبة

وايقا ها بالامط و الما باف القانوف قد حرـ ارتكاب ملؿ صذا القعؿ()51ل واتجػا اراداتػا الحػرة

والمختارة ال ارتكاب القعؿ المخالؼ.

ام ػػا الق ػػد الجن ػػائي الخ ػػاص وص ػػو الااي ػػة الت ػػي ان ػ ػرفت ني ػػة القا ػػؿ اليه ػػا م ػػف

اسػػتعماؿ الاػػش وا حتيػػاؿ وصػػي الػػتخمص مػػف اداي الض ػريبة ك ػ او جػػزيا ويبق ػ لقاضػػي
الموضػػوع تحديػػد الوقػػائس الماديػػة الحقيقيػػة التػػي تلبػػت ت ػوافر الق ػػد الجنػػائي الخػػاص مػػف
دما لدى مرتكب المخالقة(.)52

املثحث انثانث

قػػد

سٍاسة املشسع يف جتسٌم فؼم االشرتاك

ترتكػػب الجريمػػة الض ػريبية مػػف قبػػؿ المكمػػؼ ذاتػػا وانمػػا يس ػاصـ فػػي ارتكابهػػا

الخاص اخريف غير المكمؼ وصنا يتحقؽ معن ا لتراؾ الذي نػص ميػا قػانوف العقوبػات
بالقوؿ انا يعد لريكا في الجريمة مف حرض م ارتكابها او اتقؽ مس غيػر مػ ارتكابهػا

او سػػا د م ػ ارتكابهػػا( .)53ومػػف الم حػػظ اف الملػػرع صنػػا قػػد ميػػز بػػيف الل ػريؾ والقا ػػؿ
ا

ػػمي وقػػرر خضػػو ا لعقوبػػة اخػػؼ مػػف قوبػػة القا ػػؿ ا
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قػػانوف العقوبػػات ويممنػػا وجهنػػا لػػطر قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ لقينػػا فػػي طياتػػا احكامػػا تػػنص
ن ػػا واضػػحا م ػ ا لػػتراؾ وصػػو مػػا ن حظػػا ب ػػورة جميػػة فػػي اطػػار المػػادة ( )57حيػػث

نجػدصا تعبػػر ػف ذلػػؾ ب ػػورة ضػمنية فػػي الققػرة ( )1نػػدما تقػػرر تجػريـ مػػف قػدـ ػػف مػػـ
بيانات او معمومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب بق ػد الح ػوؿ مػ خقػض او
سػػماح او تنزيػػؿ مػػف مقػػدار ضػريبة تقػػرض ميػػا (او مػ غيػػر ) .فعبػػارة مػ غيػػر تػػوحي
بمعنػ ا لػػتراؾ فػػي صػػذ الجريمػػة كػػذلؾ فػػي الققػرة ( )2مػػف صػػذ المػػادة نجػػدصا تػػنص مػ
ا لتراؾ ب ورة جمية ايضا بقولهػا (مػف ػد او قػدـ … او سػا د او حػرض او الػترؾ فػي
ذلػػؾ ) اذا مػػف صػػذا الػػنص يمكػػف الخػػروج بجممػػة مػػف وسػػائؿ ا لػػتراؾ التػػي قررصػػا الملػػرع

وصي

 .1المسا دة صي تقديـ العوف والد ـ ايا كاف لكما الػ مرتكػب المخالقػة الضػريبية كقيػاـ
محاس ػػب الل ػػركة بمس ػػا دة م ػػدير الل ػػركة بتق ػػديـ معموم ػػات كاذب ػػة او س ػػج ت غي ػػر
حيحة.

 .2التح ػريض ويملػػؿ نلػػاطا معنويػػا يولػػد المحػػرض فػػي ذصػػف المكمػػؼ خالقػػا فػػي خمػػد
العزـ م التهرب مف اداي الضريبة المقروضػة بموجػب صػذا القػانوف ي اف المحػرض
قػػاـ ببػػث القك ػرة ا جراميػػة الحاسػػمة فػػي ذصػػف المكمػػؼ مػػف خ ػ ؿ اسػػتعماؿ نقػػوذ او

اساية استعماؿ وظيقتا.

 .3ا ل ػػتراؾ ف ػػي ا ل ػػتراؾ وصن ػػا المل ػػرع الضػ ػريبي ان ػػتهل سياس ػػة تجريمي ػػة ته ػػدؼ الػ ػ
توسيس دائرة المسخوليف ف الجرائـ الضريبية وملاؿ ذلؾ اف يتقؽ المكمؼ مػس محاسػب
مف اجؿ ا داد حساب او تقريػر كػاذب او نػاقص فيقػوـ المحاسػب با سػتعانة بلػخص
لالػػث

ػػمة لػػا ب ػػالمكمؼ تمػػاـ ذل ػػؾ التقريػػر او الحس ػػابل فحكػػـ الل ػػخص اللال ػػث

يكوف صنا لريؾ لملريؾ ويدخؿ دائرة التجريـ المن وص ميها في ـ (.)54( )2/57

واركاف صذ الجريمة صي

اوال :الركن المادي :ويتملؿ في

 .1المسا دة في ا داد او تقديـ حساب او تقرير او بياف كاذب او ناقص.
 .2التحريض م ا داد او تقديـ حساب او تقرير او بياف كاذب او ناقص.
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 .3ا لتراؾ في ا لتراؾ بتقديـ حساب او تقرير او بياف كاذب او ناقص.
ثانيااا :الااركن المعنااوي :مػػف مجػػرد ق ػراية بسػػيطة لػػنص المػػادة ()2/57
نػ ػػص ا

نجػػد الملػػرع قػػد

م ػ ػ الق ػ ػػد الجن ػ ػػائي العػ ػػاـ والػ ػػذي يكػ ػػوف م ػ ػػف خ ػ ػ ؿ ت ػ ػوافر ن ػ ػػري العمػ ػػـ

وا رادة( .)55ولكػف نػػد الرجػوع الػ احكػاـ الققػرة ا ولػ مػػف صػذ المػػادة والتػي ن ػػت مػ

ا لػػتراؾ ايضػػا ب ػػورة ضػػمنية نجػػد فيهػػا قػػد بػػيف الملػػرع الق ػػد الخػػاص ل لػػتراؾ وصػػو

الح وؿ م خقض او سماح او تنزيؿ مف مقدار الضريبة تقػرض مػ غيػر او اسػترداد
مبمػػح ممػػا دفػػس نهػػا .فهػػذ صػػي الاايػػة البعيػػدة التػػي يهػػدؼ اليهػػا المكمػػؼ مػػف ارتكابػػا فعػػؿ

ا لػػتراؾ وبػػاقتراف صػػذا الق ػػد مػػس الق ػػد الجنػػائي العػػاـ يكػػوف الػػركف المعنػػوي لمجريمػػة قػػد
تكوف.
انفصم انثانث

سٍاسٍة املشسع يف انؼقاب يف اطاز قاوىن ضسٌثة اندخم

مػػف خ ػ ؿ سياسػػة التج ػريـ رضػػنا مجمػػؿ ا وامػػر والن ػواصي التػػي قررصػػا الملػػرع

الضػ ػريبي والت ػػي يترت ػػب مػ ػ مخالقته ػػا دخ ػػوؿ الل ػػخص المرتك ػػب له ػػا دائػ ػرة التجػ ػريـ الت ػػي
حػػددصا الملػػرع .ا اف التج ػريـ وحػػد غيػػر كػػاؼ ل لت ػزاـ بتمػػؾ ا وامػػر والن ػواصي الضػػريبية
بػػؿ بػػد مػػف وسػػيمة اخػػرى تكمػػؿ ن ػػر التج ػريـ وتعمػػؿ م ػ تحقيػػؽ الاػػرض مػػف تقريػػر

ا حكاـ الضريبية وصذ الوسيمة صي العقاب الضريبي.

اذا ما صػي السياسػية التػي اتبعهػا الملػرع الع ارقػي فػي العقػاب الضػريبي فػي قػانوف

ضريبة الدخؿ وصؿ كانت لا غايػات معينػة ومحػددة مػف تحديػدصا وصػؿ كانػت تمػؾ الاايػات
واضػ ػػحة وجميػ ػػة بالنسػ ػػبة لمطبقػ ػػي القػ ػػانوف سػ ػػوؼ نجيػ ػػب ػ ػػف صػ ػػذ ا سػ ػػئمة مػ ػػف خ ػ ػ ؿ
استعراض صذ السياسة العقابية.

و مومػػا فػػاف صػػذ السياسػػة قػػد تمحػػورت فػػي مسػػالتيف ا ول ػ صػػي فػػرض الملػػرع

الجزايات السالبة لمحريةل واللانية فرض الجزايات المالية.
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املثحث االول

اجلازاءات انسانثة نهحسٌة

لقػػد قػػرر الملػػرع الض ػريبي ج ػزايات سػػالبة لمحريػػة بالنسػػبة لمػػف يجترحػػوف افعػػا

دصا الملػرع انتهاكػا لم ػمحة الخ ازنػة العامػة وم ػمحة المجتمػس مػ حػد سػواي .و مومػا
فاف صذا الجزاي لـ يتجاوز قوبة الحبس والذي يترتب ميا ايداع المحكػوـ ميػا فػي احػدى
المنلػ ػ ت العقابي ػػة المخ

ػػة قانون ػػا له ػػذا الا ػػرض وحس ػػب الم ػػدة المق ػػررة ف ػػي الحك ػػـ(.)56

وبػػذلؾ فػػاف الجػرائـ الض ػريبية تكػػوف مػػف نػػوع ج ػرائـ الجػػن والتػػي تت ػراوح قوبتهػػا بػػيف ل لػػة

الهر وخمس سنوات(.)57

ومػػف م حظػػة احكػػاـ قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ نجػػد اف الملػػرع قػػد اخػػذ بهػػذا الج ػزاي

كعقوبة ا مية وايضا استعاف با كعقوبة بديمة.
اوال  :الحبس كعقوبة اصمية:

وقد فرضها الملرع في مػوطنيف مختمقػيف وتػدرج فػي لػدتها بحسػب جسػامة القعػؿ

المرتكػػب اذ انػػا فػػرض قوبػػة الحػػبس لمػػدة

تزيػػد م ػ سػػنة واحػػدة م ػ مػػف يلبػػت ميػػا

اماـ المحكمة المخت ة انا قدـ بيانات او معمومات كاذبة او ضمنها فػي تقريػر او حسػاب
او اخقاصػػا مػػف اجػػؿ الح ػػوؿ مػ سػػماح او خقػػض او تنزيػػؿ مػػف مقػػدار الضػريبة تقػػرض
ميا او م غير او مف الترؾ او سا د او حرض م ذلؾ.
وبػذلؾ يكػوف الملػػرع الضػريبي قػػد سػاوى بػيف القا ػػؿ ا

ػمي واللػريؾ مػف حيػػث

العقوبػػة التػػي تقػػرض م ػ كػػؿ منهمػػا .وفػػي موقػػس اخػػر نجػػد اف الملػػرع قػػد فػػرض قوبػػة
الحػػبس مػػدة

تقػػؿ ػػف ل لػػة الػػهر و تزيػػد م ػ سػػنتيف مػػف اسػػتعمؿ الاػػش وا حتيػػاؿ

لمتخمص مف الضػريبة كػ او جػزًي  .ون حػظ صنػا اف الملػرع قػد لػدد مػف العقوبػة با تبػار
اف فعػػؿ اللػػخص صػػو اكلػػر جسػػامة نػػا اسػػتعمؿ المظػػاصر الخارجيػػة وا ػػطناع وغيرصػػا

لتاييد م از ما وايهاـ السػمطة الماليػة بحقيقػة معموماتػا التػي قػدمها .ولكػف مػس ذلػؾ نعتقػد اف
صذ العقوبة صػي اقػؿ ممػا ينباػي اف تكػوف ميػا اذ اف جريمػة التزويػر سػواي فػي المحػررات
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العدد ()6

العاديػػة او الرسػػمية صػػي جريمػػة ذات ابعػػاد خطي ػرة وينباػػي م ػ الملػػرع م ار ػػاة ذلػػؾ نػػد
فرض العقوبةل لذلؾ حري بالملرع تلديدصا.

ومػػف الجػػدير با لػػارة انػػا لػػار خ ػ ؼ حػػوؿ كيقيػػة فػػرض العقوبػػة السػػالبة لمحريػػة

مػ اللػػخص المعنػػوي الػػذي يرتكػػب بواسػػطة مملميػػا ملػػؿ صػػذ ا فعػػاؿ و سػػيما اف قػػانوف
ضريبة الدخؿ قد سكت ف معالجة صذ الحالة .
نجيب م ذلؾ ودوف الػدخوؿ فػي المجػاد ت الققهيػة ل

تقػاد اف الحػؿ فػي صػذ

المسػػالة يكػػوف بػػالرجوع ال ػ احكػػاـ قػػانوف العقوبػػات با تبػػار المرجػػس العػػاـ فػػي كػػؿ مػػا لػػـ

يػػنص ميػػا قػػانوف الضػريبة .ومػػف ت ػػق احكػػاـ قػػانوف العقوبػػات نجػػدصا ن ػػت فػػي المػػادة
( ) 80ما يمػي (ا لػخاص المعنويػة فػي مػا ػدا م ػال الحكومػة ودوائرصػا الرسػمية ولػبا
الرسمية مسػخوليف جزائيػا ػف الجػرائـ التػي يرتكبهػا مملموصػا او مػديرصا او وك خصػا لحسػابها
او باس ػػمها و يج ػػوز الحك ػػـ ميه ػػا باي ػػر الا ارم ػػة والم ػػادرة والت ػػدابير ا حت ارزي ػػة المق ػػررة
لمجريمػػة قانونػػا فػػاذا كػػاف القػػانوف يقػػرر لمجريمػػة قوبػػة ا ػػمية غيػػر الا ارمػػة ابػػدلت بالا ارمػػة

و يمنس ذلؾ مف معاقبة مرتكب الجريمة لخ يا بالعقوبات المقػررة لمجريمػة فػي القػانوف).
و مػ ػ ص ػػذا ا س ػػاس فانن ػػا نعتق ػػد اف العقوب ػػة الس ػػالبة لمحري ػػة تس ػػتبدؿ صن ػػا بالا ارم ػػة بالنس ػػبة
لمملم ػػي الل ػػخص المعن ػػوي .ولك ػػف م ػػف جان ػػب اخ ػػر نج ػػد اف المل ػػرع الضػ ػريبي ق ػػد ق ػػرر

المسخولية بالنسػبة لملػخص المعنػوي با تبػار اف ا خيػر

يعبػر ػف ارادتػا ا مػف خػ ؿ

مف يملمونػا ونجػد ذلػؾ فػي نػص المػادة ( )14مػف قػانوف ضػريبة الػدخؿ النافػذ التػي تقضػي

بانا (… .تعتبر اللركة ومديرصا بالذات مسػخوليف ماليػا ػف قطػس الضػريبة ودفعهػا لمسػمطة
الماليػػة وتقػػديـ الحس ػػابات واللػػهادات المقتض ػػية وكافػػة ا م ػػور المطمػػوب القي ػػاـ بهػػا مػ ػ

باحكاـ صذا القانوف).

وكذلؾ المادة ( )25مػف قػانوف ضػريبة الػدخؿ التػي ا تبػرت (المػدير او المحاسػب

او احػػد كبػػار مػػوظقي اللػػخص المعنػػوي المكمػػؼ بالض ػريبة مسػػخو

ػػف جميػػس المعمومػػات

وا م ػػور الت ػػي يج ػػب القي ػػاـ به ػػا وف ػػؽ احك ػػاـ ص ػػذا الق ػػانوف لتق ػػدير الضػ ػريبة ودفعه ػػا) فم ػػف
مضموف صذيف الن يف يعتبر المسخوليف ف اللخص المعنوي المكمقيف بجميػس ا لت ازمػات

التي يقررصا القانوف م اللخص المعنوي وتبعا لذلؾ فانا تقػرض مػيهـ الجػزايات الماليػة
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الخا ػػة ن ػػد ػػدـ القي ػػاـ بتمػػؾ ا لت ازم ػػات وبالتػػالي فان ػػا اذا مػػا ارتك ػػب صػػخ ي المس ػػخوليف
با تبػػارصـ يملمػػوف اللػػخص المعنػػوي – ي فعػػؿ يترتػػب ميػػا قوبػػة الحػػبس فاننػػا نعتقػػد اف
صػػذ العقوبػػة تنقػػذ بحقهػػـ تطبيقػػا لملػػؽ ا خيػػر مػػف نػػص المػػادة ( )80مػػف قػػانوف العقوبػػات

المذكورة انقا .في حيف تقرض قوبة مالية م اللخص المعنوي(.)58
ثانيا :الحبس كعقوبة بديمة:

لػػـ يكتػػؼ الملػػرع بتقريػػر قوبػػة الحػػبس كعقوبػػة ا ػػمية بػػؿ ظهػػر تقريرصػػا كعقوبػػة

بديمػة نػد ػدـ دفػس الا ارمػة المقروضػة مػػف قبػؿ المجػاف ا سػتئنافية نتيجػة خػ ؿ المكمػػؼ

باحكاـ نظاـ مسؾ الدفاتر التجارية.

اذ خػػوؿ القػػانوف صػػذ المجػػاف نػػد ػػدـ دفػػس الا ارمػػة احالػػة القضػػية ال ػ المحكمػػة

المخت ػػة بػػداؿ الا ارمػػة بػػالحبس( .)59والحقيقػػة اف تقريػػر صػػذ الحالػػة جػػاي كحػػؿ بػػد منػػا
د ت اليا الضرورة كونا يملؿ اتجاصا رد يا يضمف تنقيذ القانوف.
املثحث انثاوً

اجلازاءات املانٍة

يمكػػف استع ارضػػها بمطمبػػيف يتنػػاوؿ ا وؿ الج ػزايات الماليػػة كعقوبػػة ا ػػمية ويبػػيف
اللاني الجزايات المالية كعقوبة بديمة
املطهة االول

اجلازاءات املانٍة كؼقىتة اصهٍة

قػػرر الملػػرع العديػػد مػػف الج ػزايات الماليػػة م ػ المخالقػػات ل لت ازمػػات الض ػريبية
وخػػوؿ جهػػات مختمقػػة بقػػرض تمػػؾ الج ػزايات صػػي المحػػاكـ المخت ػػةل والمجػػاف ا سػػتئنافية

والسمطة المالية وسوؼ نبيف ذلؾ بالتتابس

اوال :الجزاءات المالية التي تفرضها المحاكم المختصة
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اق ػػب المل ػػرع بالا ارم ػػة الت ػػي

حزيراف ()2007

تق ػػؿ ػػف ( )100دين ػػار و تزي ػػد مػ ػ ()500

دينػػار كػػؿ لػػخص يلبػػت ميػػا امػػاـ المحكمػػة المخت ػػة ( ي محػػاكـ الجػػن ) ارتكػػاب احػػدى

المخالقػػات المن ػػوص ميهػػا فػػي المػػادة (/56او ) مػػف قػػانوف الضػريبة .وتعػػد صػػذ الا ارمػػة
مف العقوبات ذات الطابس الجنائي البحت لكونها تقرض مػف قبػؿ المحػاكـ الجزائيػة واصػـ مػا
ي حظ مػ صػذ العقوبػة انهػا قوبػة تافهػة وضػئيمة ا صميػة

تكػاد تنطػوي مػ

ي ردع

او ايػ ـ بالنسػػبة لملػػخص الػػذي يرتكػػب المخالقػػات التػػي نػػص الملػػرع مػ تجريمهػػا والتػػي
صي

 -ػػدـ قي ػػاـ الل ػػخص بالواجب ػػات المترتب ػػة مي ػػا وف ػػؽ ص ػػذا الق ػػانوف او ا نظم ػػة ال ػػادرة

بموجبػػا او امتنػػس او تػػاخر فػػي تقػػديـ بيانػػات او معمومػػات ال ػ السػػمطة الماليػػة كػػاف يجػػب
ميا تقديمها او طمب منا تقديمها وفؽ احكاـ صذا القانوف(.)60
ب -المخالقات المنطوية م افلاي اسرار المكمقيف(.)61
ج -مخالقة نظاـ مسؾ الدفاتر التجارية(.)62

د -المخالقة المرتكبػة مػف قبػؿ المكمػؼ الػذي لػـ يقػدـ او يمتنػس ػف تقػديـ تقريػر ضػريبة
الدخؿ لااية ( )5/31مف كؿ سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخما(.)63

ثانيا :الجزاءات المالية التي تفرضها لجان االستئناف

بحسػػب مػػا قضػػت بػػا المػػادة ( )2/39فػػاف لجػػاف ا سػػتئناؼ تنظػػر فػػي المخالقػػات

المرتكبة خ فا لنظاـ مسػؾ الػدفاتر التجاريػة والمحالػة اليهػا مػف قبػؿ السػمطة الماليػة .و مػ
الرغـ مف اف صذ المادة الارت ال قياـ صذ المجػاف بقػرض الا ارمػة المن ػوص ميهػا فػي
النظػػاـ النافػػذ ي رقػػـ ( )3لسػػنة  1985ا اف المت ػػق

حكػػاـ صػػذا النظػػاـ

يجػػد فيػػا

الارة ال اية قوبةل ولكف قانوف ضريبة الدخؿ قد فرض غرامة بنسػبة تتػراوح بػيف( %10

و  )%25مػػف الػػدخؿ المق ػػدر قبػػؿ تنزي ػػؿ السػػماحات المق ػػررة قانونػػا مػ ػ اف

يقػػؿ مبمػػح

الارامة ف ( )500دينار وصي التي تطبقها المجاف ا ستئنافية وفقا لمػا ن ػت ميػا المػادة
(/56او .)3/
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ويجػدر القػػوؿ اف صػذ العقوبػػة تقػػرض با ضػافة الػ العقوبػػة الماليػة التػػي تقرضػػها
المحاكـ المخت ة والتي ذكرناصا سابقا طبقا لنص المادة (/56او ) مف القانوف.

ثالثا :الجزاءات المالية التي تفرضها السمطة المالية

جعؿ الملرع لمسمطة المالية مكنػة ايقػاع جػزايات ماليػة مختمقػة فػي حػا ت معينػة

ضػػد مػػف يػػاتي بنلػػاط مخػػالؼ ل حكػػاـ المن ػػوص ميهػػا فػػي قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ .ومػػف

استقراي ن وص قانوف ضريبة الدخؿ نجد اف ابرز صذ الجزايات صي

 .1الا ارمػػة الض ػريبية التػػي تقرضػػها السػػمطة الماليػػة المخت ػػة ب ػػورة اضػػافة ال ػ مق ػدار
الضريبة ا

مية نتيجة لعدـ دفس الضريبة في خ ؿ الميعاد المحدد قانونػا وصػو ()21

يوما مف تاريغ التبميح وصذ الارامة صي()%5مف الضريبة ويضا ؼ صذا المبمػح اذا لػـ

يدفس خ ؿ ( )21يوما بعد انقضػاي المػدة ا ولػ  .والجػدير بالػذكر اف قػ ار ار

ػدر ػف

مجمس قيادة اللورة (السابؽ) قض بقػرض فائػدة معادلػة لمقائػدة الم ػرفية السػائدة لػدى
م ػػرؼ ال ارفػػديف م ػ تسػػهي ت السػػحب م ػ المكلػػوؼل م ػ ر ػػيد مبمػػح ض ػريبة

الدخؿ مف تاريغ تحقؽ تسديد وفقا لقانوف ضريبة الدخؿ النافذ(.)64

والحقيقة اف موقؼ الملرع صنا غير مقهػوـ فهػؿ صػو اسػتبدؿ اضػافة بنسػبة( )%5

بالقائػػدة المقػػررة المعادلػػة لمقائػػدة الم ػػرفية اـ انهػػا تضػػاؼ ال ػ صػػذ العقوبػػة والحقيقػػة اننػػا
نعتقػػد اف ق ػػد الملػػرع مػػف ذلػػؾ صػػو ا تبػػار صػػذ العقوبػػة مضػػافة ال ػ العقوبػػة المقػػررة فػػي
المػػادة ( )45وك صمػػا تحمػػؿ نقػػس الطبيعػػة وصػػي غ ارمػػة ماليػػة لكػػف مػػا يميػػز احػػدصما ػػف
ا خرى صو انا في المادة ( )45لوزير المالية او مف يخولػا سػمطة ا قػاي المكمػؼ مػف صػذ
الارامة في حيف

يممؾ ملؿ صذ السمطة في اطار القائدة المعادلة لمقائدة الم رفية.

 .2تقرض السمطة المالية مبماا اضافيا بنسبة ( )%10مف الضريبة المتحققػة مػ اف
يزيػػد م ػ ( )500000دينػػار م ػ المكمػػؼ ال ػذي لػػـ يقػػدـ او الػػذي يمتنػػس ػػف تقػػديـ
تقرير ضريبة الدخؿ لااية  5/31مف كؿ سنة او الذي يتسبب فػي تػاخير انجػاز دخمػا
ما لـ يلبت المكمؼ اف التاخير كاف لعذر ملروع.
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وصػ ػػذ العقوبػ ػػة تقػ ػػرض با ضػ ػػافة لمعقوبػ ػػة الماليػ ػػة المقروضػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ المحػ ػػاكـ
المخت ػػة والت ػػي ص ػػي الا ارم ػػة الت ػػي تتػ ػراوح ب ػػيف ( )500-100دين ػػارل طبق ػػا ل ػػنص الم ػػادة

(/56او ).

 .3تق ػػرض الس ػػمطة المالي ػػة مبما ػػا اض ػػافيا ق ػػدر لػ ػرة ا ؼ دين ػػار مػ ػ ك ػػؿ ف ػػرع لل ػػركة
اجنبيػػة اممػػة فػػي الع ػراؽ تػػاخر ػػف تقػػديـ حسػػاباتا الختاميػػة المدققػػة مػػف قبػػؿ دي ػواف
الرقابػ ػػة الماليػ ػػة او السػ ػػمطة الماليػ ػػة بعػ ػػد سػ ػػتة الػ ػػهر مػ ػػف انتهػ ػػاي السػ ػػنة الماليػ ػػة لتمػ ػػؾ

اللركة(.)65

 .4الزـ القانوف السمطة المالية مضا قة الضريبة م الػدخؿ الػذي كػاف موضػوع الػد وى
فػػي حالػػة ادانػػة المكمػػؼ وفػػؽ المػػادتيف (57ل  )58مػػف قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ وال تػػي

ن تا م

قوبة الحبس(.)66

ومػػف الم حػػظ م ػ صػػذ العقوبػػة بانهػػا العقوبػػة التبعيػػة الوحيػػدة التػػي قررصػػا قػػانوف
ضريبة الدخؿ ف الملرع صنا الزـ السمطة المالية بقرضها بمجػرد

ػدور قػرار ا دانػة مػف

قبػػؿ المحكػػاـ المخت ػػة بحػػؽ ا لػػخاص المػػدانيف وفػػؽ المػػادتيف ( 57و  )58وحسػػب مػػا
يقرر القانوف العقابي فاف العقوبة التبعية (صي التي تمحؽ المحكوـ ميا بحكػـ القػانوف دوف

الحاجة ال النص ميها في الحكـ) (.)67

املطهة انثاوً

اجلازاءات املانٍة كؼقىتة تدٌهة

بالرغـ مػف اف الملػرع قػد فػرض قوبػة الحػبس مػ مػف يقػوـ بػاي نلػاط ايجػابي
يػ ػػدخؿ فػ ػػي دائ ػ ػرة التج ػ ػريـ المحػ ػػددة بموجػ ػػب المػ ػػادتيف (58ل . )57ا انػ ػػا وانسػ ػػجاما مػ ػػس

السياس ػػة الت ػػي اتبعه ػػا دائم ػػا ف ػػي التجػ ػريـ والعق ػػاب الضػ ػريبي والت ػػي ك ػػاف محورص ػػا تح ػػيؿ
الخزانة لحقوقها دوف اضعاؼ نلػاط المكمػؼ وتعطيمػا ػف ا نتػاجل قػرر مبػد

امػا ي ػب

ف ػػي اط ػػار ص ػػذا اله ػػدؼ ا وص ػػو انقض ػػاي ال ػػد وى الجزائي ػػة بح ػػؽ المكم ػػؼ او ػػدـ قيامه ػػا

با سػػاس اذا مػػا تػػـ قػػد تسػػوية

ػػمحية بػػيف وزيػػر الماليػػة والمكمػػؼ الم ػداف وفػػؽ المادتيػػة

(58ل .)57مف القانوف بلرط اف يتـ ذلؾ العقد قبػؿ اقامػة الػد وى لػدى المحػاكـ المخت ػة
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او خػ ؿ النظػػر فيهػػال وذلػػؾ با ستعاضػػة ػػف العقوبػػات ال ػواردة فػػي المػػادتيف ا ػ

مقابػػؿ

يقؿ ف ملمي الضريبة المتحققة في الػدخؿ موضػوع الػد وى( .)68ويمكػف تقهػـ

دفس مبمح

سياسة الملرع في صذا ا مر اذ طالما اف الخزانة العامة سػوؼ تح ػؿ مػ حقوقهػا النػاي
سير الد وى او قبؿ رفعها

موجب لمبالرة ا جػرايات الجنائيػة قبػؿ المكمػؼ فتتنػازؿ ػف

طمبهػػا ممػػا يترتػػب ميػػا انقضػػاي الػػد وى الجنائيػػةل بػػؿ انهػػا سػػوؼ تح ػػؿ مػ مػػا

يقػػؿ

م ػ ضػػعقي المبمػػح الػػذي ك ػاف مقػػر ار م ػ المكمػػؼ دفعػػا وصػػذا المبمػػح ال ازئػػد يكػػوف بملابػػة
قوبة مالية بديمة تقرض م المكمؼ ل ال الخزانة العامة .صذا با ضافة ال ما يحممػا

صذا ا جراي مػف اصميػة فػي التخقيػؼ ػف كاصػؿ القضػاي بالنسػبة لمقضػايا المعروضػة امامػا
كما اف المكمؼ ليستمر في نلاطا ما داـ اف اجراي الحبس سوؼ

يكوف ساريا قبما(.)69

اخلـامتة

م ػػف خػ ػ ؿ ا س ػػتعراض ال ػػذي بين ػػا ح ػػوؿ سياس ػػة التجػ ػريـ والعق ػػاب الت ػػي اتبعه ػػا
الملػرع الضػريبي فانػا يمكػػف اف نبػدي بعػػض الم حظػات وا فكػػار التػي انبجسػػت مػف صػػذا

ا ستعراض.

 .1فيمػػا يتعمػػؽ بالاايػػة مػػف التج ػريـ والعقػػاب نجػػد اف الملػػرع قػػد حػػاوؿ اف يجػػرـ جميػػس
ا فعاؿ التي يمكف اف تمارس مف قبؿ المكمؼ او غير والتػي

تنطػوي ا

مػ مخالقػة

وامر الملرع ونواصيا .ويمكف م حظة اف صذا ا خير قد ابتاػ مػف وراي تقريػر سياسػة

العقاب جبػر الضػرر الػذي قػد يمحػؽ بالخ ازنػة العامػة نتيجػة مخالقػة المكمػؼ لتمػؾ ا وامػر
والنػواصي ودر الخطػػر الػػذي يتضػ مػػف خػ ؿ تلػػديد الملػػرع مػػف العقوبػػة المقروضػػة فػػي
حالة ارتكاب اللخص فع يلكؿ انتهاكا لقيـ الجما ػة ونواميسػها با ضػافة الػ اضػرار
بم ػ ػػال الخ ازنػ ػػة العامػ ػػة ويتض ػ ػ ذلػ ػػؾ مػ ػػف خ ػ ػ ؿ المػ ػػادتيف (57و  .)58ا انػ ػػا فػ ػػي

المح ػ ػػمة النهائيػ ػػة غمػ ػػب الملػ ػػرع الجانػ ػػب العقػ ػػابي الػ ػػذي يهػ ػػدؼ ال ػ ػ زيػ ػػادة الح ػ ػػيمة
الضػ ػريبية .ويتضػ ػ ذل ػػؾ ب ػػاكلر م ػػف وج ػػا منه ػػا تخوي ػػؿ الس ػػمطة المالي ػػة ف ػػرض غ ارم ػػات
مختمق ػػة ومض ػػا قة الضػ ػريبة واخيػ ػ ار اس ػػتبداؿ قوب ػػة الح ػػبس بعقوب ػػة مالي ػػة ب ػػدفس ملم ػػي
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الض ػريبة فػػي اطػػار التسػػوية ال ػػمحية كػػؿ صػػذ المسػػائؿ تعػػد بملابػػة د ئػػؿ م ػ تاميػػب
الملرع جانب الضرر م جانب الخطر في فرض العقوبات الضريبية.

 .2مف الم حظ ايضا اف الملرع لـ يقـ بقرض ايػة قوبػة تكميميػة كالحرمػاف مػف بعػض
الحقػػوؽ والم ازيػػا وغمػػؽ المحػػؿ والم ػػادرة ونلػػر الحكػػـ فػػي حالػػة ارتكػػاب المخػػالؼ فع ػ
ينطوي مػ مخالقػة احكػاـ القػانوف الضػريبيل واذا كنػا نخيػد مسػمؾ الملػرع صػذا فػي ػدـ
فرض قوبة غمػؽ المحػؿ او المنلػاة التػي يتحقػؽ بسػببها الػدخؿ موضػوع المخالقػة لكػوف
اسػتمرار صػذ ا نلػطة يمكػػف اف تػدر دخػ يمكػف فػػرض الضػريبة ميػا فػي المسػػتقبؿ ا

اننا نحبذ تبني وسائؿ العقاب التكميميػة ا خػرى كالحرمػاف مػف الم ازيػا والحقػوؽ كػالتوظؼ
في الوظائؼ العامة او نلر الحكػـ مػف اجػؿ اسػباغ الػردع الكػافي مػ مػا يقػرر الملػرع

مف اوامر ولكي تكوف لمعقوبة الرصا الممموس في حياة المكمؼ المخالؼ.

 .3كما اف الملرع لـ يتبس اية سياسة تتضمف تلػديد قػاب المخػالؼ حكػاـ القػانوف اذا
مػػا ػػاود ارتكػػاب فعمػػا الجرمػػي ونعتق ػد اف ملػػؿ صػػذا ا مػػر يلػػكؿ يبػػا جسػػيما ونق ػػا

تل ػريعيا مػػف ا حػػرى بالملػػرع ا ػ حا وذلػػؾ بػػاف يقػػرر تلػػديد العقوبػػة فػػي حالػػة العػػود
بالنس ػػبة رتك ػػاب ك ػػؿ فع ػػؿ م ػػف ا فع ػػاؿ المعاق ػػب ميه ػػا وب ػػورة مس ػػتقمة ػػف ا فع ػػاؿ

ا خػػرى ونحبػػذ اف يقت ػػر صػػذا العػػود م ػ ا فعػػاؿ التػػي يكػػوف معاقبػػا ميهػػا بعقوبػػات
جنائية بحتة.

 .4ينباي م الملرع اف يلدد مف العقاب السالب لمحرية مف خ ؿ زيػادة الحػد ا

مػ

لهػػا و م ػ الخ ػػوص المػػادة ( )58التػػي اقبػػت م ػ اسػػتعماؿ الاػػش وا حتيػػاؿ والػػذي
يكػػوف باسػػتعماؿ التزويػػر بػػالمحررات الرسػػمية والعاديػػةل اذ مػػف مجػػرد مقارنػػة بػػيف العقوبػػة

المقروضػػة فػػي صػػذ المػػادة والعقوبػػة المقػػررة فػػي قػػانوف العقوبػػات

()1

ي حػػظ البػػوف اللاسػػس

بيف جسامة ك العقوبتيف مس اف القعؿ مف طبيعة واحدة وصذا مػا يتػرؾ القاضػي الجنػائي
فػػي حي ػرة مػػف امػػر صػػؿ يطبػػؽ مػػا نػػص ميػػا قػػانوف العقوبػػات م ػ كػػؿ مػػف زور ورقػػة

رسمية في اطار التخمص مف الضريبة اـ يطبػؽ مػا نػص ميػا قػانوف ضػريبة الػدخؿ فػي
صػ ػػذا المضػ ػػمار مػ ػػف قػ ػػاب وفػ ػػي النهايػ ػػة سػ ػػيجد نقسػ ػػا مضػ ػػط ار ال ػ ػ تطبيػ ػػؽ العقوبػ ػػة
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المن ػػوص ميهػػا فػػي قػػانوف الض ػريبة لكونػػا قػػانوف الخػػاص والخػػاص يقيػػد العػػاـ م ػ
الرغـ مف دـ قنا تا بتمؾ العقوبة.

 .5قد اغقؿ الملرع النص مػ ا لػتراؾ فػي حالػة ارتكػاب المخػالؼ فعػ يػدخؿ ضػمف
مقهوـ المادة ( )58مف القانوف والتي تنص م الاش وا حتياؿ فػي حػيف اكتقػ بتقريػر
معاقبة الملترؾ في ا فعاؿ المن وص ميها في المادة ( )57وصػذا مػا نعتقػد انػا يلػكؿ
احػػدى النقػػائص ا ساسػػية التػػي اغقػػؿ معالجتهػػا سػػيما واف فعػػؿ ا لػػتراؾ وفػػؽ ا فعػػاؿ
الواردة في المادة ( )58يعد وارد جدا ف الذي يقوـ با طناع ورقة او محػرر رسػمي او
ػػادي او تزويػػر ػػادة م ػػا يسػػتعيف بػػذوي الخبػ ػرة فػػي صػػذا المج ػػاؿ ممػػا ينباػػي ا تب ػػارصـ

ملػػتركيف فػػي الجريمػػة المرتكبػػة .ولهػػذا نػػد و الملػػرع ال ػ ا ػػادة النظػػر فػػي صػػذا ا مػػر

وتقرير قاب مناسب لمملترؾ في ملؿ صذ ا فعاؿ.

اهلىامش
( )1د .حسػ ػػف

ػ ػػادؽ المر ػ ػػقاويل التج ػ ػريـ فػ ػػي تل ػ ػريعات الض ػ ػرائبل دار المعػ ػػارؼ بم ػ ػػرل

ا سكندريةل 1963ل ص.90

( )2د .احمػ ػػد خميقػ ػػةل مقدمػ ػػة فػ ػػي د ارسػ ػػة السػ ػػموؾ ا ج ارمػ ػػيل دار المعػ ػػارؼل القػ ػػاصرة ل 1964ل
ص.20
( )3د .احمد خميقةل النظرية العامة لمتجريـل ب دار طبس ل القاصرة ل 1959ل ص.139
( )4د .حسف

ادؽ المر قاويل الم در السابؽل ص.96

( )5نقس الم در السابؽ – ص.98

( )6جماؿ فوزي لمسل ظاصرة التهرب الضريبيل رسالة دكتو ار مقدمة الػ كميػة الحقػوؽ جامعػة
يف لمسل 1982ل ص.154
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د .السػػعيد م ػػطق السػػعيدل ا حكػػاـ العامػػة فػػي قػػانوف العقوبػػاتل دار النهضػػة العربيػػةل
القاصرةل 1962ل ص.547

( )8جماؿ فوزي لمسل م در سابؽل ص.155

( )9د .محمود محمود م طق ل لرح قانوف العقوباتل القسـ العاـل ط9ل دار النهضة العربية ل
القاصرةل 1974ل ص.419
( )10جماؿ فوزي لمسل م در سابؽل ص.156
( )11د .حسف

ادؽ المر قاويل الم در السابؽل ص.104

( )12د .قدري طية نيقو ل ذاتية القانوف الضػريبي واصػـ تطبيقاتهػال ط1ل بػ دار طبػس ل القػاصرة
ل 1960ل ص.187
( )13مػرواف ابػراصيـ نعمػةل مسػمؾ الملػرع الع ارقػي فػي المخالقػات المرتكبػة خ فػا حكػاـ قػانوف
ض ػريبة الػػدخؿ الناف ػذل رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة ال ػ كميػػة الحقػػوؽل جامعػػة النه ػريف2000 /ل
ص.173

( )14جماؿ فوزي لمسل م در سابؽ ل ص.157
( )15جماؿ فوزي لمسل الم در السابؽ – ص.157
( )16د .حسف

ادؽ المر قاويل الم در السابؽل .107

( )17د .احمػد فتحػي سػرورل قػانوف العقوبػات الخػاص بػالجرائـ الضػريبية والنقديػةل ط1ل القػاصرة
مكتبة النهضة العربيةل 1960ل ص.111

( )18انظر البند ( و ً ) مف ـ ( )56مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  113لسنة  1982النافذ.
( )19انظر المادة ( )14مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )20انظر ـ ( )16مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )21انظر ـ ( )17ؼ ( )1مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )22انظر ـ ( )17ؼ ( )3مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )23انظر ـ ( )19ؼ ( )1مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )24انظر ـ ( )20مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )25انظر مقهوـ المادتيف (44ل  )45مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )26انظر ـ ( )24مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
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( )27انظر ؼ (2ل  )3مف ـ ( )15مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )28يق ػػد بالل ػريؾ المتقػػدـ صػػو الػػذي ذكػػر اسػػما قبػػؿ غيػػر مػػف اللػػركاي فػػي قػػد الملػػاركة او
القساـ اللر ي او ذكر اسما وحد او متقػدما مػ غيػر فػي اسػـ الملػاركة اف لػـ يكػف بيػنهـ
قد وا فاللريؾ العامؿ الوارد اسما قبؿ غير في قد الملاركة او اسمها (ـ.)4/26

( )29انظر ؼ ( )3منـ ( )26مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )30انظر ؼ (2ل )1مف ـ ( )27مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )31انظر ـ ( )4/27مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )32انظر ـ ( )18مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.

( )33انظػػر ـ ( ) 39/21وكػػذلؾ مضػػموف الققػرة ( )2مػػف صػػذ المػػادة مػػف قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ
النافذ..
( )34انظر ـ ( )22مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )35انظر ؼ ( )2مف ـ ( )28مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )36انظر ؼ ( )2مف ـ ( )27مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )37انظر ؼ ( )1مف ـ ( )27مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )38انظر ـ ( / 56او  )1 /مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )39انظ ػػر ـ ( )2م ػػف نظ ػػاـ مس ػػؾ ال ػػدفاتر التجاري ػػة غػ ػراض ضػ ػريبة ال ػػدخؿ رق ػػـ ( )3لس ػػنة
.1985

( )40انظ ػػر ـ ( )5م ػػف نظ ػػاـ مس ػػؾ ال ػػدفاتر التجاري ػػة غػ ػراض ضػ ػريبة ال ػػدخؿ رق ػػـ ( )3لس ػػنة
.1985
( )41انظر ؼ ( )1مف ـ ( )33مف قانوف العقوبات رقـ ( )111لسنة .1969
( )42مرواف ابراصيـل الم در السابؽل ص.117-116

( )43د .اكرـ نلات ابراصيـل القوا د العامة في قانوف العقوبات المقارفل مطبعة القتياف ل باداد ل
1988ل ص.169
( )44راجس في ذلؾ احكاـ المادة ( )27بمختمؼ فقراتها مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
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( )45انظػػر فػػي 1ذلػػؾ احكػػاـ الققػرات(1ل3ل)7مػػف المػػادة( )12مػػف قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ الع ارقػػي
النافذ.
( )46مػػدحت بػػاس امػػيفل العقوبػػات المقػػررة فػػي قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿل بحػػث منلػػور فػػي مجمػػة
الماليةل العدداف 1و 2ل 1989ل ص.48 – 47

( )47انظر ـ ( )58مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )48ارئػػد نػػاجي احمػػد – التهػػرب الض ػريبي مػػس الػػارة الػ مواطنػػا فػػي نطػػاؽ ض ػريبة الػػدخؿ فػػي
العراؽل رسالة ماجستير مقدمة ال كمية الحقوؽل جامعة النهريفل 2000ل ص.259

( )49مرواف ابراصيـل الم در السابؽ – ص.156

( )50د .نائػػؿ بػػد الػػرحمفل ض ػريبة الػػدخؿ (احكامهػػا والج ػرائـ الواقعػػة ميهػػا)ل ب ػ دار نلػػر ل
مافل 1986ل ص.74
( )51د .احمد فتحي سرورل الم در السابؽل ص.316
( )52د .نائؿ بد الرحمف ل الم در السابؽل ص.82

( )53انظر ـ( )48مف قانوف العقوبات رقـ ( )111لسنة .1969
( )54مرواف ابراصيـل الم در السابؽل ص.79-78
( )55نقس الم در السابؽل ص.151-150
( )56انظر ـ88/ل  89مف قانوف العقوبات النافذ.
( )57انظر ـ 26/مف قانوف العقوبات النافذ.

( )58انظر قرار محكمػة جػن الر ػافة رقػـ ( )91/889فػي  1998/4/ 12الػذي جػاي فيػا (.1
حكمػػت المحكمػػة حضػػوريا م ػ المػػداف (ب) اضػػافة للػػركتا (ص) المحػػدودة با ارمػػة قػػدرصا
( )1000دين ػ ػػار اسػ ػ ػػتنادا ال ػ ػ ػ ـ ( )57مػ ػ ػػف قػ ػ ػػانوف ض ػ ػ ػريبة الػ ػ ػػدخؿ وق ػ ػ ػرار مجمػ ػ ػػس قيػ ػ ػػادة
اللورة(السابؽ) رقـ ( )206لسنة 1994ل والمادة ( )80مف قانوف العقوبات رقـ ( )111لسنة

 -2 .1969ال ػزاـ المػػداف اضػػافة للػػركتا بػػاف يػػخدي ال ػ ض ػريبة الػػدخؿ مبمػػح مقػػدار مميػػوف
ولمانمائة وسبعة ول ليف الؼ وتسعة لرة دينا ار ق ار ار قاب لمتمييز).
( )59انظر نص فقرة ( )2مف المادة ( )39مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  113لسنة .1982
( )60انظر ـ  / 56/او  1 /مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.

( )61انظر ـ  / 56 /او  2 /مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
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سياسة التجريـ والعقاب في اطار قانوف ضريبة الدخؿ العراقي رقـ ( )113لسنة  1982النافذ
د .رائد ناجي احمد الجميمي
( )62انظر ـ  / 56 /او  3 /مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )63انظر ـ  / 56 /او  4 /مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )64انظ ػػر قػ ػرار مجم ػػس قي ػػادة اللورة(الس ػػابؽ) رق ػػـ ( )307لس ػػنة ( 1984منل ػػور ف ػػي الوق ػػائس
العراقية دد ( )2986في .1984/3/26

( )65انظر المادة (/56لانيا) مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )66انظر المادة ( )59مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )67انظر المادة ( )95مف قانوف العقوبات النافذ.

( )68انظر المادة ( 59مكررة) مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ.
( )69مرواف ابراصيـل الم در السابؽل ص.192
( )1اقبت المػادة ( )89مػف قػانوف العقوبػات النافػذ مػف ارتكػب تزويػ ار فػي محػرر رسػمي بالسػجف
لمػػدة ( )10سػػنواتل فػػي حػػيف اقبػػت المػػادة ( )295منػػا بالسػػجف لمػػدة

تزيػػد م ػ سػػبعة

سػػنوات او بػػالحبس (اكلػػر مػػف ل لػػة الػػهر ال ػ خمػػس سػػنوات) كػػؿ مػػف ارتكػػب تزوي ػ ار فػػي

محرر ادي موجد او ملبت لديف او ت رؼ في ماؿ او ابراي او مخال ة او محرر ادي.

قائمة املساجغ

أوالً  :الكتب

 .1د .احمد خميقةل النظرية العامة لمتجريـل ب دار طبس ل القاصرة ل .1959

 .2د .احمد خميقةل مقدمة في دراسة السموؾ ا جراميل دار المعارؼل القاصرةل .1964
 .3احمػػد فتحػػي س ػػرورل قػػانوف العقوبػػات الخ ػػاص بػػالجرائـ الض ػريبية والنقدي ػػةل ط1ل دار
النهضة العربيةل القاصرةل .1960

 .4د .اك ػػرـ نل ػػات ابػ ػراصيـل القوا ػػد العام ػػة ف ػػي ق ػػانوف العقوب ػػات المق ػػارفل ط1ل مطبع ػػة
القتيافل بادادل .1988

 .5د .السعيد م طق السعيدل ا حكاـ العامة في قانوف العقوباتل دار النهضػة العربيػةل
القاصرةل .1962

 .6حسف

ادؽ المر قاويل التجريـ في تلريعات الضرائبل ط1ل دار المعػارؼ بم ػر

ل ا سكندريةل ل .1963
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طي ػػةل ذاتي ػػة الق ػػانوف الضػ ػريبي واص ػػـ تطبيقاته ػػال ط1ل بػ ػ دار طب ػػس ل

القاصرة ل .1960

 .8محم ػػود محم ػػود م ػػطق ل ل ػػرح قػ ػػانوف العقوب ػػاتل القس ػػـ الع ػػاـل ط9ل دار النهضػػػة
العربيةل القاصرةل .1974
ثانيا :البحوث والرسائل

 .1جماؿ فوزي لمسل ظاصرة التهرب الضريبيل رسػالة دكتػو ار مقدمػة إلػ كميػة الحقػوؽل
جامعة يف لمسل .1982

 .2ارئػػد نػػاجي احمػػدل التهػػرب الض ػريبي مػػس الػػارة ال ػ مواطنػػا فػػي نطػػاؽ قػػانوف ض ػريبة
الدخؿ في العراؽل رسالة ماجستير مقدمة ال كمية الحقوؽل جامعة النهريفل .2000

 .3مػػدحت بػػاس امػػيفل العقوبػػات المقػػررة فػػي قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿل بحػػث منلػػور فػػي
مجمة الماليةل العدداف (1و )2ل .1989

 .4مػػرواف إب ػراصيـ نعمػػةل مسػػمؾ الملػػرع الع ارقػػي فػػي المخالقػػات المرتكبػػة خ فػػا حكػػاـ
قانوف ضريبة الدخؿ النافذل رسالة ماجستير مقدمة ال كميػة الحقػوؽل جامعػة النهػريفل

.2000

ثالثا :القوانين واالنظمة

 .1قانوف العقوبات العراقي رقـ ( )111لسنة  1969النافذ.
 .2قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )113لسنة  1982النافذ.
 .3نظاـ مسؾ الدفاتر التجارية رقـ ( )3لسنة  1985النافذ.
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