الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

الطبيعة القانونية للجزاءات املالية الضريبية
((دراسة مقارنة))

د .صباح مصباح محمود

احمد خمف حسين الدخيل

أستاذ القانون الجنائي المساعد

مدرس المالية العامة والتشريع المالي

جامعة تكريت  /كمية القانون

جامعة تكريت  /كمية القانون
امللص

بغيػػة قحقيػػؽ أ ػػداؼ القػػانوف الض ػريب نػػاف

بػػد مػػف وجػػود ج ػزاء ػػانون ي ػػرض

على مف يخالؼ أحنامػ وباعقبػار الجػزاءات الماليػة ػ الم ضػلة ػ

ػاا المضػمار علػى

أسػػاس أنتػػا ققابػػؿ بالضػػد ال اوػػدة الق ػ يرجػػو مرقنػػب المخال ػػة الحصػػوؿ عليتػػا قػػد اخػػا
المشػػرع الض ػريب
بيف ال ق نما

ػ الع ػراؽ و ػ

ي ػرل مػػف الػػدوؿ بتػػال الج ػزاءات .إ أف الخ ػ ؼ احقػػدـ

القضاء حوؿ الطبيعة القانونية لنؿ نوع مف ال الجزاءات مػا رقػب نقػاو

مخقل ة ومقعددة لألخا بتا.

و د ناف اا البحث محاولة للوصوؿ إلى القنييؼ الحقيق لتػال الجػزاءات ػانقتى

إلى أف الغرامة الضريبية الق يو عتا القضػاء إلػى جانػب الغ ارمػة الجناويػة والقػ ققحػدد بمػا
يقؿ عف نسبة معينة مف مبلغ الضريبة و قزيد عف مقدار معيف منتػا

قعػدو أف قنػوف

جػزاء ضػريب خػػاص باعقبػػار أف ػػاا القنييػػؼ وحػػدل الػػا يسػػقطيا أف ي سػػر جميػػا أحنػػاـ
ػػاا الج ػزاء والنقػػاو المقرقبػػة علي ػ

يمػػا خلػػص البحػػث إلػػى أف عقوبػػة مضػػاع ة الض ػريبة

ػ عقوبػػة قبعيػػة قلحػػؽ انون ػاع المحنػػوـ علي ػ بػػالحبس دوف الحاجػػة إلػػى الػػنص عليتػػا ػ

الحنػػـ أمػػا الغ ارمػػة الض ػريبية الم روضػػة مػػف بػػؿ السػػلطة الماليػػة (ايدارة الض ػريبية) ت ػ
جزاءات إداريػة بحقػة و قخػرج الغ ارمػات الضػريبية المقضػ بتػا بم رد ػا (أو مػا الحػبس)
مػػف بػػؿ لجػػاف ا س ػػقوناؼ أو المحػػانـ المخقصػػة ػ العػ ػراؽ عػػف نونتػػا ارمػػات جناويػػة

صر ة.
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مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

العدد ()4

يخ ػػى مػػدم ا

آاار ()4002

املقممة

ميػػة النبػػرم الق ػ قحضػػى بتػػا الض ػراوب ػ دولػػة اليػػوـ مػػف

حيػػث نونتػػا مػػورداع متمػػا مػػف م ػوارد الخزينػػة العامػػة للدولػػة مػػف جتػػة وباعقبار ػػا أداة مػػف

أدوات السياس ػ ػػة المالي ػ ػػة قحق ػ ػػؽ ع ػ ػػف طريقت ػ ػػا الدول ػ ػػة مجموع ػ ػػة م ػ ػػف ا ػ ػػداؼ السياس ػ ػػية

وا قصادية وا جقماعية مف جتة أخرم.
ولنػ ػ ققوص ػػؿ الدول ػػة إل ػػى إنج ػػاز قل ػػؾ ا

البشػرية علػػى حػػب المػػاؿ وانقنػػازل وعػػدـ الق ػريط ب ػ

ػػداؼ و نػ ػ وبالمقاب ػػؿ جبل ػػت ال ػػن س
ػػاؿ قعػػالى ػ س ػورة أؿ عم ػراف اةيػػة

((( )41زي ػػف للن ػػاس ح ػػب الش ػػتوات م ػػف النس ػػاء والبن ػػيف والقن ػػاطير المقنطػ ػرة م ػػف ال ػػا ب
وال ضة والخيؿ المسومة وا نعاـ والحرث الؾ مقػاع الحيػاة الػدنيا وان عنػدل حسػف المػ ب))
نػػاف بػػد مػػف ضػػماف د ػػا الض ػريبة مػػف بػػؿ المنلػػؼ بتػػا وبمػػا أف ػػرض الض ػريبة ينػػوف

بقػػانوف وباعقبػػار أف الضػػماف ا ساس ػ
مف يخال

حق ػراـ القػػانوف ػػو وجػػود الج ػزاء الم ػػروض علػػى

رضت الدولػة مجموعػة مػف الجػزاءات القانونيػة علػى مػف يخػالؼ واعػد القػانوف

الضػريب منتػػا جػزاءات مقيػػدة للحريػػة وأخػػرم ماليػػة وحيػػث أف نػػاؾ شػػب اق ػػاؽ لػػدم ال ق ػ

علػػى أف أ ضػػؿ الج ػزاءات للج ػراوـ الماليػػة ػ الج ػزاءات الماليػػة الق ػ ققابػػؿ بالضػػد ال اوػػدة
الق ناف يرجو مرقنب المخال ة الحصوؿ عليتػا قػد أخػا المشػرع بتػال الجػزاءات أن ػر مػف
ير ا.

بيد أف الخ ؼ د ار

ال ق نما

القضاء حػوؿ الطبيعػة القانونيػة للجػزاءات

الماليػة القػ ق رضػتا القػوانيف الضػريبية تػؿ ػ قنػدرج قحػت العقوبػات الجناويػة البحقػة
أـ ػ ػ

قع ػػدو أف قن ػػوف قعويضػ ػاع م ػػدنياع أـ ػ ػ اات طبيع ػػة مخقلط ػػة أـ أنت ػػا اات

طبيعػػة خاصػػة ق رضػػتا ااقيػػة القػػانوف الض ػريب

وعلػػى الػػر ـ مػػف أف نػػاؾ الن يػػر مػػف

الد ارسػػات الق ػ حاولػػت معالجػػة ػػال ايشػػنالية يػػر أف النقػػاو الق ػ قوصػػلت إليتػػا نانػػت
مقباينة إلػى حػد قنػاد

قق ػؽ د ارسػقاف منتػا علػى أر واحػد وربمػا يعػود السػبب إلػى قبػايف

اخقصاصػػات مػػف قػػولى إج ػراء قلػػؾ الد ارسػػات عنػػدما يقناولتػػا المخػػقص بالقػػانوف الجنػػاو

ي ػػرجي ػ ػ الجػ ػزاءات المالي ػػة ن ػػة الطبيع ػػة الجناوي ػػة يم ػػا ي ػػرجي يت ػػا المخ ػػقص بالق ػػانوف

المدن جانب القعويض المدن

أما المخػقص بالقػانوف الضػريب
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يػرم يتػا طبيعػة خاصػة

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

ق رضتا ااقية القانوف الضريب

وازاء اا القبايف وجػدنا مػف الضػرور الخػوض ػ

مػار

ػػاا الموضػػوع لنحػػاوؿ جا ػػديف دوف قعصػػب خقصػػاص بعين ػ أف نقعػػرؼ علػػى الطبيعػػة
ضوء دراسة قتية انونية مقارنة.

القانونية الصحيحة لقلؾ الجزاءات

و د قـ ققسيـ ال الدراسة إلى

ػة مطالػب خصػص ا وؿ للحػديث عػف الجػراوـ

والعقوب ػػات الضػ ػريبية لين ػػوف نقمتي ػػد لد ارس ػػة طبيع ػػة الجػ ػزاءات الضػ ػريبية يم ػػا خص ػػص
الغرمػة
ال ان للطبيعة القانونية للغرامة الضريبية المقض بتا مف بؿ المحنمة إلى جانػب ا
الجناويػػة ػ حػػيف أ ػػرد ال الػػث للن ػ ـ عػػف الطبيعػػة القانونيػػة للج ػزاءات الماليػػة الض ػريبية
عملنا اا وي يد من عبادل أن نعـ المولى ونعـ المجيب.

ا خرم نسأؿ ان أف يو قنا

الباحثان
املطلب األول

اجلرائم والعقوبات الضريبية

ينظـ انوف العقوبات

سبيؿ ضماف قحقيؽ المصلحة العامة القواعد القػ قحػدد

ا ع ػػاؿ القػ ػ قش ػػنؿ جػ ػراوـ ػ ػ ح ػػؽ المجقم ػػا بايض ػػا ة إل ػػى العقوب ػػات القػ ػ قو ػػا عل ػػى

مرقنبيتػػا

يػػر أف ػػانوف العقوبػػات لػػيس ػػو بالقػػانوف الوحيػػد الػػا يضػػـ ا عػػاؿ المجرمػػة

والعقوبػػات الق ػ ققابلتػػا تنػػاؾ الن يػػر مػػف الق ػوانيف وبغيػػة ضػػماف قطبيػػؽ واعػػد ا قحػػدد
بعػػض ا عػػاؿ الق ػ قعػػد ا ج ػراوـ وقحػػدد لتػػا بالمقابػػؿ ج ػزاءات قضػػمف قطبيقتػػا ومػػف ػػال
الق ػ ػوانيف القػ ػػانوف الض ػ ػريب الػ ػػا يػ ػػنظـ بعػ ػػض القواعػ ػػد الق ػ ػ قضػ ػػمف قحقيػ ػػؽ المصػ ػػلحة
الض ػريبية المقم لػػة ػ القحقػػؽ مػػف ق ػوا ر شػػروط خضػػوع المنلػػؼ للض ػريبة وققػػدير ا علي ػ

وضػماف د عتػػا للخزينػػة العامػة للدولػػة وسػػنأخا نػا ػػانوف ضػريبة الػدخؿ الع ار ػ ر ػػـ 444
لسػػنة  4894المعػػدؿ ننمػػواج للق ػوانيف الض ػريبية حيػػث سنقسػػـ ػػاا المطلػػب إلػػى ػػرعيف
نخصص ا وؿ للجراوـ الضريبية وال ان للعقوبات الضريبية.

الفرع األول
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مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

آاار ()4002

العدد ()4

الجرائم الضريبية
خصػص مشػػرع ػػانوف ضػريبة الػػدخؿ النا ػػا صػػل ال ػػامف والعشػريف والػػا يضػػـ
الم ػواد ( 18 – 15منػػررة) للج ػراوـ والعقوبػػات الض ػريبية حيػػث حػػدد مجموعػػة مػػف ا عػػاؿ
الق أعقبر ا جراوـ ويمنننا أف نلخصتا بالنقاط القالية -:

أوالً :جريمة عدم القيام بالواجبات الضريبة.

ي ػػرض ػػانوف ضػ ػريبة ال ػػدخؿ مجموع ػػة م ػػف الواجب ػػات عل ػػى المنل ػػيف بالضػ ػريبة

وعلى ير ـ مف ا شخاص والؾ

مواد مق ر ة من

ير أف جؿ ال الواجبات نػاف ػ

ال صػػوؿ ( )44 – 40من ػ نا يػػؾ عػػف الواجبػػات الق ػ ق رضػػتا ا نظمػػة الصػػادرة بموجػػب
اا القانوف ونانر على سبيؿ الم اؿ

الحصر بعض ال الواجبات -:

4ػ على المسقخدـ (بنسر الداؿ) ا قطػاع الضػريبة المسػقحقة علػى مسػقخدمي (ب ػقي الػداؿ)
عما يد ع لتـ مف مبالغ نقيجة عملتـ لدي (.)4

4ػ ػ علػػى نػػؿ مػػف يقػػولى إدارة أو م ار بػػة أم ػواؿ أو أعمػػاؿ قعػػود لشػػخص نػػا ص ا ليػػة أو
ا د ا أف يقوـ بققدير الضريبة عف أمواؿ الؾ الشخص وقوريد ا للسلطة المالية(.)4

 4ػ ػ يع ػػد م ػػدير الش ػػخص المعن ػػو أو محاس ػػب أو أح ػػد نب ػػار موظ يػ ػ مس ػػؤو ع ع ػػف جمي ػػا
الواجبات المنلؼ بتا الشخص المعنو المنلؼ بالضريبة (.)4
ػ ػػاا ػ ػػيض مػ ػػف ػ ػػيض مػ ػػف الواجبػ ػػات الق ػ ػ

رضػ ػػتا المشػ ػػرع الض ػ ػريب علػ ػػى

الشخص منل ػاع نػاف أـ يػر منلػؼ بالضػريبة ولنػ يضػمف المشػرع القيػاـ بقلػؾ الواجبػات
أعقبر عدـ القياـ بإحدا ا أو ا مقناع أو حقى مجرد القػأخر ػ ققػديـ بيانػات أو معلومػات

نػػاف مػػف الواجػػب علي ػ انون ػاع ققػػديمتا أو طلػػب من ػ ققػػديمتا و ػػؽ أحنػػاـ القػػانوف جريمػػة
ضريبية مادية لـ يقطلب يتا سوم قوا ر الرنف الماد المقم ؿ بعػدـ القيػاـ بأحػد الواجبػات

الضريبية دوف اشقراط قوا ر الرنف المعنو لدم مرقنبتا (.)4

ثانياً  :جريمة إفشاء أسرار المكمف.
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د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

مػػني المشػػرع الضػريب الع ار ػ

للسػػلطة الماليػػة مم لػػة بػػالمخمنيف الحػػؽ بطلػػب

أيػػة بيانػػات أو معلومػػات مػػف أيػػة داو ػرة مػػف دواوػػر الدولػػة الرسػػمية وشػػب الرسػػمية أو حقػػى
ا ػ ػراد عن ػػدما ق ػػرم أف قل ػػؾ المعلوم ػػات ض ػػرورية لقق ػػدير الضػ ػريبة والوص ػػوؿ إل ػػى الوع ػػاء

الحقيق لتا على منلػؼ مػا نمػا خولتػا سػلطة القحػر والبحػث والقحقػؽ عػف دخػؿ المنلػؼ
ومعر ة مصادرل ػ محػؿ وجود ػا عػف طريػؽ ايطػ ع علػى ا وراؽ والمسػقندات والػد اقر
والحسابات الق بحوزة المنلؼ دوف أف ينوف لتاا ا خير ا مقناع عف ققػديمتا ممػا يجعػؿ
أسرار المنلؼ

مقناوؿ يد ومعر ة موظػؼ السػلطة الماليػة المسػؤوؿ عػف ققػدير الضػريبة

علي (المخمػف) الػا

()1

ػد قسػوؿ لػ ن سػ إ شػاء أسػرار العمػؿ قلػؾ للمنا سػيف مػا ػد يقسػبب

خسارة المنلؼ .

و ػػد قنب ػ المشػػرع لم ػػؿ ػػال الحالػػة وأراد حمايػػة مصػػلحة المنلػػؼ عػػد نػػؿ مػػف

يطلػػا أو يعلػػـ أو ينػػوف بحوزق ػ أيػػة أوراؽ أو مسػػقندات أو و ػػاوؽ أو د ػػاقر أو حسػػابات أو
أية معلومات أخرم مسؤو ع عف ح ظ أسرار ا وعدـ إ شاء ا أو قبليغتػا للغيػر نػ ع أو جػزءاع

بػػدوف أاف مسػػبؽ مػػف السػػيد وزيػػر الماليػػة وبعنسػ ػػاف إ شػػاء مضػػمونتا أو قبليغتػػا للغيػػر
يعد جريمة مادية ققحقؽ بمجرد إرقناب الؾ السلوؾ (.)5

ثالثاً  :جريمة عدم تطبيق نظام مسك الدفاتر التجارية

ي رض نظاـ مسؾ الد اقر القجارية ر ػـ  4لسػنة  4891المعػدؿ ي ػراض ضػريبة

الدخؿ مجموعػة مػف الواجبػات علػى بعػض القجػار يقعلػؽ الػبعض منتػا بمسػؾ أنػواع معينػة
مف الد اقر القجارية ند قر اليومية ود قر ا سقاا والد اقر المخزنية و ير ػا ويقعلػؽ الػبعض
بأصػػوؿ مسػػؾ ػػال الػػد اقر نػػأف قنػػوف خاليػػة مػػف نػػؿ شػػطب أو حػػؾ أو قحشػػية أو ػراغ

يمػػا يقعلػػؽ الػػبعض ا خػػر منتػػا بػػال قرة الواجػػب ا حق ػػاظ بتػػا نػػأف قنػػوف مػػدة سػػبا سػػنوات

مف انقتاء السنة الحسػابية القػ قعػود لتػا والمنقسػبة ققػديراقتا الدرجػة القطعيػة أو الحصػوؿ
على موا قة السلطة المالية والؾ بطلب قحرير يق تا بؿ إنقتاء قلؾ ال قرة(.)2

ولغػ ػػرض ضػ ػػماف الق ػ ػزاـ القػ ػػاجر بالواجبػ ػػات أع ػ ػ ل قػ ػػد عػ ػػد المشػ ػػرع الض ػ ػريب

الع ار ػ نػػؿ مخال ػػة لقلػػؾ الواجبػػات جريمػػة مػػف الجػراوـ الماديػػة القػ
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قن ػػوف إرادة مرقنبت ػػا آ م ػػة يس ػػقو أف قن ػػوف ايقػ ػ

آاار ()4002

ػ ػ القت ػػرب الجزوػ ػ أو النلػ ػ م ػػف

الضػريبة أو الػػقخلص مػػف ديػػف مػػدن حػػد الػػداونيف بػػؿ حقػػى لػػو نػػاف يعلػػـ أساسػاع ع بػػأف
عل يشنؿ جريمة أف نؿ الؾ يؤ ر على يامتا وعلى مسؤولية المخالؼ عنتا (.)9

رابعاً  :جريمة التأخر في تقديم تقرير أو حسابات الدخل
علمنا

البند أو ع مف اا ال ػرع أف المشػرع الضػريب الع ار ػ

ػرض مجموعػة

مف الواجبات ناف جلتا على ير المنل يف بضريبة الدخؿ نمػا علمنػا بػأف عػدـ القيػاـ بتػا
يشػػنؿ جريمػػة و ق ػاع يحنػػاـ ال ق ػرة ( )4مػػف البنػػد أو ع مػػف المػػادة ( )15مػػف القػػانوف لنػػأق

اةف ونقػ ػػوؿ بأن ػ ػ ػ ػػرض واجب ػ ػاع أخػ ػػر خػ ػػاص بػ ػػالمنل يف أو الػ ػػايف قعققػ ػػد السػ ػػلطة الماليػ ػػة
خضػوعتـ للضػريبة و ػػو ققػػديـ ققريػػر وحسػػابات عػف مقػػدار الػػدخؿ إلػػى السػػلطة الماليػػة ػ

موعد محدد ن يقسنى لتا ققدير الضريبة علي (.)8

وأنط ػ ػاع م ػػف مب ػػدأ احقػ ػراـ الواجب ػػات القػ ػ ي رض ػػتا الق ػػانوف الضػ ػريب

المشرع الع ار

مجرد قأخر المنلؼ بدوف عار مشروع

ق ػػد ع ػػد

ققديـ ققريػر أو حسػابات الػدخؿ

الموعد المعيف جريمة مادية مققرنة بجزاء مال محدد مػد وعاع بػال أر الػا يػا ب إلػى

أف الؾ يؤد إلى قأجيؿ موعد د ا الضريبة و و شنؿ مف أشػناؿ القتػرب الضػريب الػا

يػػؤد إلػػى ضػػياع حقػػوؽ الخزينػػة العامػػة جزوي ػاع خاصػػة ػ أو ػػات القضػػخـ حي ػث قق نػػؿ
يمة الضراوب نلما قأخر المنلؼ

د عتا نخ اض يمة النقد(.)40

خامساً  :جريمة إعداد أو تقديم بيانات كاذبة أو ناقصة

بػ ػ ش ػػؾ إف أ قغيي ػػر ػ ػ الحق ػػاوؽ المدون ػػة ػ ػ القق ػػارير المقدم ػػة م ػػف ب ػػؿ

المنلؼ أو يرل سيؤد إلى قعقيد متمػة السػلطة الماليػة ػ الوصػوؿ إلػى الوعػاء الحقيقػ

للضريبة وبالقال إ ػ ت الن يػر مػف المنل ػيف مػف د ػا الضػريبة ا مػر الػا د ػا بالمشػرع

الض ػريب الع ار ػ إلػػى قج ػريـ الػػؾ ػ ال ق ػرة ا ولػػى مػػف المػػادة ( )12مػػف ػػانوف ض ػريبة
ال ػػدخؿ النا ػػا والقػ ػ ق ػػنص عل ػػى أنػ ػ ((م ػػف ػػدـ ع ػػف عل ػػـ بيان ػػات أو معلوم ػػات نااب ػػة أو

ضػػمنتا ػ ققريػػر أو حسػػاب أو بيػػاف بشػػاف الضػريبة أو أخ ػػى معلومػػات نػػاف يجػػب علي ػ
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بيانتػػا اصػػدا بػػالؾ الحصػػوؿ علػػى خ ػػض أو سػػماح أو قنزيػػؿ مػػف مقػػدار ض ػريبة ق ػػرض
علي أو على يرل أو اسقرداد مبالغ مما د ا عنتا).

وبقحليلنػػا ل ػػنص الم ػػادة المػػانورة ػ ػ أعػ ػ ل نج ػػد أف ػػال الجريم ػػة م ػػف الجػ ػراوـ

العمدية الق ققطلب قوا ر رننيف أولتما ماد يقحقؽ عند أعػداد أو ققػديـ بيانػات ناابػة أو
ققرير الدخؿ أن لـ يمارس أية متنة خػ ؿ السػنة الماليػة أو أف يػدرج

نا صة نأف يدرج

ن قػػات و ميػػة مػػف أجػػؿ قنزيلتػػا مػػف الوعػػاء الض ػريب أو أف يقػػوـ بعػػدـ القص ػريي بالػػديوف
المسػػقو اة القػ أعقبػػرت مقعػػارة القحصػػيؿ ػ السػػنوات السػػابقة ػ ققريػرل الضػػريب لي لػػت

مف إخضاعتا للضريبة لتاا العاـ علماع بأف الرنف الماد للجريمة يسػقو ارقنابػ مػف بػؿ

المنلػػؼ بالض ػريبة أو ي ػرل نظ ػ اعر لعموميػػة الػػنص أمػػا الػػرنف المعنػػو والػػا يأخػػا صػػورة
القصػػد الجنػػاو

ػ

ػػال الجريمػػة يقحقػػؽ بعلػػـ الجػػان أن ػ يقػػدـ بيانػػات يػػر حقيقيػػة أو

نا صة ما انصػراؼ إرادقػ إلػى حػدوث النقيجػة الجرميػة و ػ قضػليؿ السػلطة الماليػة يػر
أف القصد العاـ اا

ين

وحدل لقحقؽ الرنف المعنو للجريمة بػؿ يقطلػب صػداع خاصػاع

و و اقجال إرادة الجان إلى الحصوؿ على قخ يض أو سماح أو قنزيؿ مف مقػدار الضػريبة

الم روضة دوف اشقراط قحقؽ الؾ ع ع و اا مػا ي تػـ مػف صػراحة نػص ال قػرة ا ولػى مػف

المادة ( )12مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا سابقة الانر.
وينققد البعض

()44

بحؽ ابقعاد المشػرع الضػريب الع ار ػ

ػ المػادة ( )12ب قرقيتػا

ا ولػى وال انيػة عػف الصػػيا ة القانونيػة السػليمة البعيػدة عػػف القنػرار وايطنػاب يػر المبػػرر
حيػث نػػرر المشػػرع ػ ال قػرة ال انيػػة مػػف ػال المػػادة ن ػػس عبػػارات ال قػرة ا ولػػى بإعػػداد أو
ققػػديـ بيػػاف نػػااب أو نػػا ص ممػػا أسػػتـ ػ إنضػػاج أو زيػػادة ا خق ػػات المقعلقػػة بالق ر ػػة
بػػيف ال ق ػرقيف بػػالقوؿ أف نػػاؾ ج ػريمقيف ػ ن ػػس المػػادة ا ولػػى عمديػػة جػػاءت بتػػا ال ق ػرة

ا ولػػى وال انيػػة ماديػػة جػػاءت بتػػا ال قػرة ال انيػػة لخلو ػػا مػػف عبػػارق (عػػف علػػـ) و( اصػػداع)
إ أنن ػػا

نق ػػؽ م ػػا ػػؤ ء يم ػػا يرونػ ػ بق ض ػػيؿ ي ػػاـ المش ػػرع بقجػ ػريـ ا ش ػػقراؾ ػ ػ

ػػال

الجريم ػػة صػ ػراحة حي ػػث ن ػػرم أنػ ػ ن ػػاف حريػ ػاع بػ ػ ا نق ػػاء بالقواع ػػد العام ػػة ػ ػ المس ػػا مة

القبعية نما

نق ؽ معتػـ يمػا يرونػ ػ ق سػير نػص ال قػرة ا ولػى مػف اات المػادة بأنتػا

قخػػص القتػػرب الجزو ػ مػػف الض ػريبة قػػط دوف القتػػرب النل ػ حيػػث نػػرم أف الػػنص نػػا
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لشموؿ حالق القترب النل والجزو على حػد سػواء وحسػبنا دلػي ع علػى الػؾ عبػارة ((....
اصػػداع بػػالؾ الحصػػوؿ علػػى خ ػػض أو سػػماح ))...حيػػث أف السػػماح ػػد يسػػقغرؽ الضػريبة

بأنملتا.

سادساً  :جريمة استعمال الغش أو االحتيال الضريبي
ينق

البعض مف المنل يف و ير المنل يف للقخلص مػف الضػريبة نػ ع أو جػزءاع

بػػإدراج معلومػػات و ميػػة أو إخ ػػاء معلومػػات أخػػرم ضػػرورية للوصػػوؿ إلػػى الوعػػاء الحقيقػ

للضريبة بؿ يسقعمؿ الغش وا حقياؿ للقترب مػف الضػريبة و ػد قنبػ المشػرع إلػى م ػؿ ػال
الطرؽ عد ا مف الجراوـ الضريبية الق عا ب عليتا بأ صى العقوبات الضػريبية

يػر أف

المشػػرع لػػـ يبػػيف مػػا المقصػػود بػػالغش أو ا حقيػػاؿ المجػػرـ ض ػريبياع بػػؿ قػػرؾ ا مػػر لققػػدير
القضاء الا بالقأنيد سيعود إلى القواعػد العامػة ػ القػانوف المػدن و ػانوف العقوبػات القػ

قرشػػدنا إلػػى أف الغػػش ػػو وسػػاوؿ خػػداع إيجابيػػة أو سػػلبية أمػػا ا حقيػػاؿ تػػو مجموعػػة مػػف
الو ػػاوا الماديػػة الق ػ قحػػيط بػػاي رار وقسػػندل بحيػػث قػػؤد إلػػى ا طمونػػاف إلػػى مػػا ي ػ مػػف
بيانات م ؿ دعـ البيانات الناابة الواردة ػ الققريػر بػبعض ا عمػاؿ ا حقياليػة ناصػطناع

ػ ػواوـ ش ػ ػراء بصػ ػ ػ قات و ميػ ػػة أو ػ ػواوـ مص ػ ػػرو ات يػ ػػر انونيػ ػػة أو إقػ ػ ػ ؼ ػ ػواوـ بي ػ ػػا

وشراء(.)44

وبش ػ ء مػػف القأمػػؿ ػ نػػص المػػادة ( )19مػػف ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ النا ػػا الق ػ

جرمت اا ال عؿ يقجلػى لنػا أف ػال الجريمػة عمديػة ققنػوف مػف رننػيف ا وؿ مػاد يقم ػؿ
بقي اـ ال اعؿ بإحدم طرؽ الغش أو ا حقياؿ الم صلة أعػ ل وال ػان معنػو يقم ػؿ بالقصػد
الجناو العاـ و و انصراؼ إرادة الجان وعلم إلى حصػوؿ النقيجػة الجرميػة و ػ قضػليؿ
السػػلطة الماليػػة والقصػػد الجنػػاو الخػػاص المقم ػػؿ باقجػػال إرادة الجػػان إلػػى الػػقخلص مػػف

الض ػريبة ن ػ ع أو جػػزءاع بغػػض النظػػر عػػف ص ػ ة ال اعػػؿ س ػواء نػػاف منل ػاع أو يػػر منلػػؼ
بالضريبة والؾ لعمومية النص(.)44
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وحسػػناع عػػؿ المشػػرع إا لػػـ يػػورد ػ نػػص المػػادة ( )19موضػػوع البحػػث معا بػػة

المس ػػا ـ القبعػ ػ

ػػ

ػػال الجريم ػػة منق يػ ػاع بالقواع ػػد العام ػػة للمس ػػا مة القبعي ػػة ػ ػ

العقوبات الق يمنف قطبيقتا

اا المجاؿ(.)44

ػػانوف

سابعاً  :جريمة التأخر في دفع الضريبة

و يم ػػا ل ػػو قرنن ػػا جانبػ ػاع ال ص ػػؿ ال ػػامف والعشػ ػريف المخص ػػص للجػ ػراوـ والعقوب ػػات

الضػريبية وأنققلنػػا إلػػى المػػادة ( )41مػػف الػػؾ القػػانوف لرأينػػا أف المشػػرع ػػد أورد يتػػا جريمػػة
أخ ػػرم ػ ػ جريم ػػة الق ػػأخر ػ ػ د ػػا الضػ ػريبة ع ػػف الم ػػدة المح ػػددة لتػ ػا إا أعقب ػػر المش ػػرع

منطلقاع مف مبدأ أف القأخير

د ا الضريبة نوع مف أنواع القترب الضريب الجزوػ الػا

يػػؤخر حصػػوؿ الخزينػػة علػػى مسػػقحقاقتا أوؿ بػػأوؿ أعقبر ػػا جريمػػة ض ػريبية يػػر عمديػػة

ققحق ػػؽ بمج ػػرد ق ػػأخر المنل ػػؼ ع ػػف د ػػا الضػ ػريبة خػ ػ ؿ الم ػػدة المح ػػددة انونػ ػاع

ي ػػر أف

المشػرع أجػاز للسػػيد وزيػر الماليػػة أو مػف يخولػ أف يع ػ المنلػػؼ مػف عقوبػػة ػال الجريمػػة

ن ع أو جػزءاع إاا أ قنػا بػأف القػأخير نػاف بسػبب الغيػاب عػف العػراؽ أو المػرض المقعػد عػف

العمؿ أو أ سبب تر أخر.

ومػػف الجػػدير بالػػانر أف ػػال الجريمػػة قخقلػػؼ عػػف سػػابقاقتا بأنتػػا جريمػػة منل ػػيف

ػ يقصػػور أف يقػػأخر يػػر المنلػػؼ عػػف د ػػا الض ػريبة ػػاا مػػف ناحيػػة ومػػف ناحيػػة أخػػرم

يبدو اا الحنـ جلياع مف نص المادة ( )41والمادة السابقة لتا.

الفرع الثاني

العقوبات الضريبية
بػػادئ ا بػػدء بػػد مػػف القػػانير نػػا أف المػػادة ( )11مػػف ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ
النا ػػا منعػػت المحػػانـ مػػف سػػماع أيػػة دعػػوم ققعلػػؽ بققػػدير و ػػرض وجبايػػة الض ػريبة أو أيػػة
معاملػػة أجريػػت و ػػؽ أحنػػاـ ػػاا القػػانوف بيػػد أف المشػػرع أبقػػى علػػى اخقصػػاص المحػػانـ
بالنظر

الجراوـ الضػريبية القػ قحػاؿ إليتػا مػف بػؿ السػلطة الماليػة أو لجػاف ا سػقوناؼ
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لقص ػػدر يت ػػا أحنامػ ػاع ض ػػاوية ابل ػػة للطع ػػف بت ػػا و قػ ػاع يحن ػػاـ ػػانوف أص ػػوؿ المحانم ػػات
الجزاوية ر ـ ( )44لسنة  4824النا ا.

وبإمعاف النظػر ػ نصػوص ػانوف ضػريبة الػدخؿ يقبػيف لنػا أنػ قضػمف مجموعػة

مف العقوبات الضريبية و ال العقوبػات ققعػدم أنػواع
والحبس و اا ما سنحاوؿ ق صيل

ػة و ػ زيػادة الضػريبة والغ ارمػة

النقاط ال ث القالية-:

أوالً -:عقوبة زيادة الضريبة

بعد القطورات ا قصادية الق مر بتا العراؽ منا بداية قسعينات القرف المنصرـ
زمت ا قصاد الع ار

وحالة القضخـ الق

والق أدت إلى انخ اض يمة النقود بشنؿ

مقسارع ونبير ما جعؿ ا نق اء بالعقوبات البدنية والسالبة للحرية مسألة بعيدة عف المنطؽ
و لما قؤق أنلتا بالقزاـ المنلؼ بإحناـ انوف الضريبة ومف ـ ناف بد مف اللجوء بؿ

والقرنيز على العقوبات المالية بتدؼ ضماف القن يا النامؿ لقانوف الضريبة
العقوبات المالية أ بت الن ير منتا عدـ جدوال

أف المنلؼ الا

ير أف

ظؿ ظروؼ ا قصاد القضخمية حيث

يرقنب إحدم المخال ات الضريبية وق رض علي عقوبة الغرامة على

سبيؿ الم اؿ ما علي سوم أف يقأخر بأية وسيلة نانت عف قن يا ال الغرامة لمدة ()5
أشتر قط حقى يجد بعد انقتاء ال المدة أف د ا الغرامة أق ما ينوف ياساع بال اودة الق

أسقطاع أف يجنيتا بالقنصؿ عف قن يا ا لقزامات المالية الق نانت واجبة علي خ ؿ قلؾ

ال قرة ما ناف مف المشرع إ أف يجد ح ع لم ؿ ال ايشنالية وبالقأنيد أف الحؿ سينوف
بزيادة مقدار الضريبة بنسبة معينة ما يضمف مواجتة القرد

البلد ض ع عف وة الردع الق

قشنلتا ال العقوبة حيث ققابؿ بالضد ما ناف يبغي

المخالؼ مف عدـ ا لقزاـ بإحناـ القانوف مف منا ا مالية.
ومف اا المنطلؽ قد دأب مشرعنا الضريب

ب رض عقوبة زيادة الضريبة

-:

المقسارع لقيمة النقود

مساي اعر بقية القشريعات الحدي ة

ير محؿ مف انوف ضريبة الدخؿ نورد بعضتا

أدنال

أ ػ أوجب المشرع على السلطة المالية أف ق رض على المنلؼ مف ير روع الشرنات
ا جنبية العاملة

العراؽ الا

يرقنب جريمة القأخر
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ققديـ ققرير أو حسابات

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

الدخؿ عف المواعيد المحددة مبلغاع إضا ياع بنسبة  %40مف مقدار الضريبة المقحققة
يزيد الؾ المبلغ عف ( )100ألؼ دينار

علي شرط أف

الؾ بعض الظروؼ الق
الدخؿ

د يمر بتا المنلؼ وقمنع مف ا لقزاـ بواجب ققديـ ققرير

الموعد المحدد و

الغياب عف العراؽ وعدـ وجود ونيؿ عن

المرض المقعد عف العمؿ أو أ
بعد ال القناعة أف قع

القطر أو

سبب تر أخر قققنا ب السلطة المالية الق لتا

المنلؼ مف رض الؾ المبلغ ايضا

المخالؼ و رع يحدم الشرنات ا جنبية العاملة

مبلغ إضا

ير أف المشرع راعى

درل ( )40أ ؼ دينار مما يوح

()41

أما إاا ناف

العراؽ أف العقوبة سقنوف
ضؿ روع

بأف المشرع الع ار

الشرنات ا جنبية العاملة

العراؽ على المنل يف مف ير الع ار ييف دونما مبرر

ب ػ نما أوجب المشرع الع ار

على السلطة المالية مضاع ة الضريبة على الدخؿ

وننا ن ضؿ على ا ؿ المساواة بينتما.
موضوع الدعوم

أو ا حقياؿ الضريب

جريمق إعداد أو ققديـ بيانات نا صة أو ناابة واسقعماؿ الغش
أو بأ

القطعية(.)45

منتما بعد انقساب الحنـ الصادر يتا الدرجة

ومف ال ابت أف المسا ـ القبع

ا صل

الجريمة يعا ب باات العقوبة المقررة لل اعؿ

يتا ما لـ ينف ناؾ نص يقض بخ ؼ الؾ

()42

وبما أف المشرع الضريب

لـ ي نص على ما يخالؼ ا حناـ أع ل لاا وجب أف يقساوم ال اعؿ ا صل
القبع

ال العقوبة

ير أن إاا ناف الشريؾ سواء ناف إشقران بالقحريض أو ا ق اؽ

أو المساعدة ليس منل اع بالضريبة

الشريؾ منل عا بالضريبة

والمسا ـ

()49

يعا ب بتال العقوبة على عنس مما لو ناف اا

والؾ با عقماد على نص المادة ( )18حيث ي تـ من

مضاع ة الضريبة دوف أف ينوف ي معنى قغيير المنلؼ بتا أو قحميؿ يرل جزءأع مف

قلؾ الضريبة حقى لو ناف شريناع مع

الجريمة عندما نصت على أن ((على السلطة

المالية أف قضاعؼ الضريبة على الدخؿ الا ناف موضوع الدعوم  ----بعد انقساب

الحنـ يتا الدرجة القطعية)) .ويبدو لنا أف المشرع لـ ينف مو قاع بحنم
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ب قحميؿ الشريؾ ير المنلؼ جزء مف ال العقوبة المالية وعدـ ا نق اء ب رض العقوبة
السالبة للحرية علي .

جػ  -و

محاولة أخرم يجبار المنلؼ على د ا الضريبة

المشرع الضريب الع ار

مواعيد ا المحددة قد أ ر

أف يضاؼ إلى الضريبة المقدرة نسبة  %1منتا إاا لـ يقـ

د عتا خ ؿ مدة ( )44يوم عا مف قاريخ القبليغ وقضاعؼ النسبة المضا ة قصبي
 %40إاا لـ يقـ د ا الضريبة خ ؿ مدة ( )44يوماع انية قبدأ بانقتاء المدة ا ولى
(.)48

ير أف بعض المنل يف د يقمادم

د ا الضريبة ن يعلـ جيداع

القأخر

أف القأخر مدة ( )44يوما والقأخر لمدة سنة أو سنقيف سوؼ قنوف عقوبق واحدة و

إضا ة  %40مف مقدار الضريبة المقدرة وسقوط أجاؿ ا ساط ير المسقحقة مما يد ع
إلى القأخر أن ر أن ر مسقغ ع ظروؼ القضخـ

ا قصاد قنب المشرع لتال ايشنالية

وقمنف مف حلتا بالقرار ر ـ ( )402لسنة  4894الا

رض على المنلؼ الا

يقأخر

عف قسديد ديف الضريبة اودة مصر ية عف نؿ يوـ قأخير بايضا ة إلى النسبة المضا ة

و

 %1و %40حسب الق صيؿ السابؽ (.)40

و بؿ أف ننققؿ إلى عقوبة الغرامة نود القانير بأف عقوبة زيادة الضريبة بأشنالتا

وصور ا المخقل ة الق أوردنا ا يما مر مف ال النقطة قنوف السلطة المخقصة بإيقاعتا
السلطة المالية وبالؾ ينوف رار زيادة الضريبة ار اعر إدارياع ويقرقب على الؾ أف

المنلؼ لف يسقطيا أف يطعف

اا القرار أماـ المحانـ بسبب المنا الوارد

( )11مف انوف ضريبة الدخؿ سيوة الصيت وانما ينوف ل

المادة

قط أف يطعف بتاا القرار

با عقراض أماـ ن س السلطة الق أصدرق ومف ـ ا سقوناؼ أماـ لجاف ا سقوناؼ و

النتاية القمييز أماـ التيوة القمييزية الخاصة بالضراوب

ثانياً  -:عقوبة الغرامة
414

(.)44

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

و قاع للمادة ( ) 84مف انوف العقوبات الع ار

المحنوـ علي بد ا المبلغ المعيف

النا ا أف الغرامة

إلزاـ

الحنـ إلى الخزينة العامة للدولة ومف ـ أف

الغرامة د قنوف عقوبة أصلية مباشرة و د قنوف عقوبة أصلية اخقيارية (.)44

وبالعودة إلى أحناـ انوف ضريبة الدخؿ النا ا نجد أف المشرع الع ار
الغرامة

أخقار ا يتا عقوبة أصلية مباشرة والؾ

الموا ا الق

جعؿ

موضعيف نانر ما

أدنال -:
على جريمق عدـ ا لقزاـ بالواجبات الضريبية وا شاء

أ ػ عا ب المشرع الضريب الع ار

أسرار المنل يف السابؽ ق صيلتما
الق

ال رع السابؽ مف اا المطلب بعقوبة الغرامة

ققؿ عف ( )400دينار و قزيد على ( )100دينار و

عقوبة قا تة وبسيطة

ققناسب مطلق عا واة ار الخطرة الق يقرنتا ارقناب م ؿ ال الجراوـ بما قؤد

مف قترب ضريب أو

أ ؿ ققدير ققلؿ مف الوع الضريب لدم المنل يف(.)44

وعلى النقيض مف عقوبة زيادة الضريبة إف المحانـ

إلب

المخقصة بإيقاع م ؿ

ال العقوبة بعد إحالة ال اعؿ إليتا مف بؿ السلطة المالية ويقرقب على الؾ أف المحنوـ
علي يسقطيا سلوؾ طرؽ الطعف المحددة

ب ػ لـ ينق

المشرع الع ار

انوف أصوؿ المحانمات الجزاوية (.)44

بالغرامة المحددة نعقوبة لضماف قطبيؽ أحناـ القانوف

الضريب بؿ أسقخدـ أيضاع عقوبة الغرامة النسبية الق قعر تا المادة ( )84مف انوف
العقوبات الع ار

النا ا بقولتا ((الغرامة النسبية يحنـ بتا بايضا ة إلى العقوبة

ا صلية بنسبة قق ؽ ما الضرر الناق عف الجريمة أو المصلحة الق حققتا أو أراد ا
الجان مف الجريمة  .))----وما إف ما ي تـ مف اا القعريؼ إف الغرامة النسبية
قنوف إ عقوبة أصلية اخقيارية

()41

ير أف المشرع الضريب الع ار

خرج عف ال

القاعدة وجعؿ ال العقوبة عقوبة أصلية لجريمة عدـ قطبيؽ نظاـ مسؾ الد اقر
القجارية

راض ضريبة الدخؿ حيث خولت المادة ( )48مف انوف ضريبة الدخؿ

النا ا لجاف ا سقوناؼ بالنظر

المخال ات المرقنبة ضد نظاـ مسؾ الد اقر

القجارية وجاءت ال قرة ال ال ة مف البند أو ع مف المادة ( )15مف انوف ضريبة الدخؿ
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عا بت المخالؼ يحناـ النظاـ بالغرامة النسبية الق ققراوح بيف  %41 - %40مف
الدخؿ المقدر بؿ أف يجر قنزيؿ السماحات القانونية.

ومف نا ي حظ أف المشرع قرؾ للجاف ا سقوناؼ سلطة ققديرية واسعة لق ريد

العقوبة على المخالؼ حسب خطورق ايجرامية وحسب نوع المخال ة الق

أرقنبتا

وا ضرار المقرقبة عليتا ويانر أن إاا لـ يبادر المنلؼ بد ا الغرامة النسبية قسقبدؿ
الغرامة بالحبس حسب أحناـ انوف العقوبات ()45على أف السلطة المخقصة بإبداؿ
الغرامة بالحبس

المحانـ وليس لجاف ا سقوناؼ الق حدد المشرع اخقصاصتا ب رض

الغرامة قط دوف الحبس (.)42

ثالثاً  -:عقوبة الحبس

الحبس و إحدم العقوبات السالبة للحرية وقعرؼ بأنتا وضا المحنوـ علي

أمانف خاصة المدة المحددة
سنوات و و نوعاف بسيط
ققؿ مدق عف

ققؿ عف ( )44ساعة و قزيد على خمس

الحنـ والق

ققؿ مدق عف ( )44ساعة و قزيد على سنة وال ان شديد

ة أشتر و قزيد على خمس سنوات(.)49

و د أخا المشرع الضريب الع ار

المخقصة بإيقاعتا و

بتال العقوبة

موضعيف حدد يتا السلطة

المحانـ دوف لجاف ا سقوناؼ والسلطة المالية والؾ للنقاو

الخطيرة الق ققرق ب على قطبيقتا و

سلب حرية المحنوـ علي بؿ أف المشرع عندما

مني لجاف ا سقوناؼ ص حية رض رامة نسبية على المخال يف لنظاـ مسؾ الد اقر
القجارية لـ يمنحتا سلطة إبداؿ الغرامة بالحبس عند عدـ القزاـ المحنوـ علي بقن يا ا

لن س السبب علماع بأف إحالة ال اعؿ إلى المحانـ المخقصة يقـ إما عف طريؽ السلطة
المالية أو لجاف ا سقوناؼ حسب ا حواؿ والموضعيف ما -:

أ ػ رر المشرع الضريب الع ار

معا بة مرقنب جريمة إعداد أو ققديـ بيانات ناابة أو

نا صة بالحبس البسيط (44ساعة -سنة) والؾ إيماناع من بخطورة ال الجريمة على

عمؿ السلط ة المالية بما يتا مف قشوي للحقاوؽ الق قوصؿ إلى الوعاء الحقيق الا
يم ؿ ضالة المشرع المنشودة (.)48
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نميؿ إلى اسقخداـ العقوبات السالبة للحرية

وما إننا

مواجتة الجراوـ

الضريبية بؿ إلى العقوبات المالية ا ن ر م ومة للخطورة ايجرامية لدم ال اعؿ ير إننا
ال العقوبة على اعقبار أن لـ ينق

نق ؽ ومسلؾ المشرع

بتا

ال الجريمة وانما

رض بايضا ة إليتا عقوبة مضاع ة الضريبة المقدرة على المنلؼ بعد انقساب الحنـ
يتا الدرجة القطعية.
ولعؿ مف الم يد بياف أف عقوبة الحبس البسيط نا قطبؽ على المسا ـ ا صل
على حد سواء وبغض النظر عف نوف أ

وال قبع

ودوف الحاجة إلى النص على الؾ

العامة

مقف القانوف الضريب وانما با عقماد على القواعد

انوف العقوبات.

ب ػ وقنب المشرع إلى جريمة أن ر خطورة و
الضريب

منتما منلؼ بالضريبة مف عدم

قرر لتا عقوبة أن ر شدة و

جريمة إسقعماؿ الغش أو ا حقياؿ

الحبس مدة

ققؿ عف

ة أشتر و قزيد

على سنقيف لنؿ مف يسقعمؿ الغش أو ا حقياؿ لقضليؿ السلطة المالية وارباؾ عملتا
ققدير الضريبة

()40

ويقاؿ

ال العقوبة ما يؿ

سابققتا مف حيث ا ق اؽ

ومسلؾ المشرع وانطبا تا على المسا ـ ا صل والقبع سواء بسواء.
ويجدر بنا القانير

المخقصة أف واعد الطعف

اا المجاؿ أن وباعقبار ال العقوبة ققض بتا المحنمة
انوف أصوؿ المحانمات الجزاوية قنوف

السارية

الم عوؿ وبالقال يسقطيا المحنوـ علي أف يسلؾ أياع مف الطرؽ الق ن لتا اا القانوف.
املطلب الثاني

قناولنا
الضريب الع ار
الق

الطبيعة القانونية للغرامة الضريبية القضائية

المطلب السابؽ أنواع الجراوـ والعقوبات الضريبية الق

رضتا المشرع

انوف ضريبة الدخؿ النا ا ولـ نلحظ يتا عقوبة الغرامة الضريبية

يو عتا القضاء إلى جانب إحدا ما نما و الحاؿ

القانوف ال رنس

و انوف

الضراوب على الدخؿ المصر ر ـ  412لسنة  4899المعدؿ والقانوف ر ـ  444لسنة
 4814والقانوف ر ـ  544لسنة  4811الق
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رضت عقوبة الغرامة الضريبية وأطلقت عليتا
يقؿ عف مقدار معيف و يزيد على

البداية الزيادة ومف ـ القعويض الا

ة أم اؿ ما لـ يؤد مف الضريبة بايضا ة إلى

عقوبة الغرامة الجناوية المحددة ما أ ار خ اع شديداع بيف ال ق والقضاء على حد سواء
حوؿ الطبيعة القانونية لتال العقوبة تؿ
ير ا مف ا وصاؼ

قعويض مدن

أـ عقوبة جناوية بحقة أـ

ولـ يحؿ اا الخ ؼ حقى اليوـ ما أن مر على بدو رابة رف

مف الزماف.
الضريب

ومف

الع ار

نا رأينا ضرورة الخوض

مار

مف نص مما ؿ والؾ

مية

القانونية للعقوبات ا خرم الم روضة بالقانوف الع ار
المطلب ال ان

ال ايشنالية ما خلو قشريعنا

اا الموضوع

والق سقنوف محور بح نا وقحليلنا

وسنعمد نا إلى عرض وقحليؿ نؿ أر

الطبيعة القانونية لتال العقوبة لننقت

ق سير الطبيعة

مف اةراء الق

إلى إيراد رأينا الخاص

يلت

الموضوع والؾ

ال روع السبعة اةقية -:

الفرع األول

الغرامة الضريبية تعويض مدني
يرم سـ نبير مف ال ق إف الغرامة الضريبية
القعويض المدن

حيث يقرقب على الؾ النقاو القالية

4ػ جواز الحنـ بتا على عديـ ا لية ما أن

()44

قعدو أف قنوف نوع مف أنواع
-:

ير مسؤوؿ جزاوياع.

4ػ قلحؽ المحنوـ ب أ ناء حياق وقلحؽ ور قػ بعػد و اقػ باعقبار ػا دينػاع مػدنياع
4ػ

بقاعدة شخصية العقوبة.

يعقد يتا بقاعدة القانوف ا صلي للمقتـ.

4ػ عدـ جواز الحنـ بو ؼ قن يا ا.

1ػ إمنانية القصالي بشأنتا ما المحنوـ علي .
5ػ

يؤخا يتا با عاار المخ ة و بالظروؼ المشددة.

2ػ يصي القضامف بيف المحنوـ عليتـ بتا

حالة قعدد ـ.
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الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

يجوز قن يا الحنـ بتا باينرال البدن على المحنوـ علي .

9ػ

8ػ قققادـ بققادـ الضريبة.

يسجؿ الحنـ بتا

-40

سجؿ السوابؽ القضاوية للمحنوـ علي .

ويسوؽ أصحاب اا ال أر
4ػ

()44

ا دلة القالية نقبرير ودعـ لرأيتـ -:

مانا و ق عا لقواعد انوف العقوبات مف الجما بيف عقوبة الغرامة الجناوية والقعويض
حيف مف

المدن

وبالقال

ير المعقوؿ وجود حنـ يجما بيف عقوبقيف مف ن س النوع

أف الغرامة الضريبية ما دامت ليست

قعويض مدن .

بالقأنيد سقنوف

رامة جناوية ت

4ػ اسقعماؿ المشرع ل ظ الزيادة أو القعويض ي يد اقجال نية المشرع نحو أعقبار ال
الغرامة قعويضاع مدنياع وليس نوعاع مف أنواع الغرامات النسبية الق يمنف الجما بينتا
وبيف الغرامات الجناوية البحقة.

4ػ أف مني سلطة إصدار الحنـ بتال العقوبة للمحنمة الجزاوية
القعويض با عقماد على القواعد العامة
الضريبية

انوف العقوبات الق

ين

عنتا ص ة

ققرر أف الدعوم

دعوم مدنية قابعة للدعوم الجزاوية ا صلية.

4ػ أعطى المشرع لإلدارة الضريبية سلطة إعطاء الضوء ا خضر للنيابة العامة بمباشرة
الدعوم نيابة عنتا.

1ػ خوؿ المشرع ايدارة الضريبية مم لة بوزير المالية سلطة القصالي ما ال اعؿ على د ا
الضريبة الق قأخر
5ػ أ ر المشرع الضريب

د عتا.
بأف المبالغ المسقو اة مف ال الغرامة الضريبية قا ب إلى

مصلحة الضراوب مما يؤند أنتا قعويض مدن ليس إ ولو صد ير الؾ لا بت

حصيلقتا إلى الخزينة العامة للدولة.

بيد أف اا ال أر قعرض لعدة انققادات نجملتا يما يل

4ػ أف القعويض يجب أف

()44

-:

ينوف أنبر مف الضرر الحقيق و ال الص ة ير مقو رة

الغرامة الضريبية.
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مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

آاار ()4002

العدد ()4

4ػ أف الع ة بيف الدولة والمنلؼ بالضريبة ليست ع ة قعا دية بقدر ما
ع ات القانوف العاـ.

4ػ أف اسقعماؿ المشرع لوصؼ الغرامة الضريبية بالقعويض

ع ة مف

يسبغ عليتا وص اع د يقاع

بالضرورة العبرة بعناصر الش ء وليس بالقسمية الق يطلقتا علي المشرع.

4ػ أوجب المشرع على القاض الحنـ بالغرامة الضريبية دوف قدخؿ ايدارة الضريبية
الدعوم بؿ دوف أف يقو ؼ الؾ على إ بات الضرر نما و الحاؿ
القعويض المدن .

1ػ إف قخصيص حصيلة ال الغرامة لمصلحة ايدارة الضريبية
مدنياع حيث

دعاوم

يجعؿ منتا قعويضاع

يغير الؾ مف وص تا إاا ما علمنا بأف المشرع يسقطيا أف يخصص

أ نوع مف اييرادات لجتة معينة.

5ػ خ اع للقعويضات المدنية يجوز اللجوء
مصر) إلى وساوؿ اينرال البدن .

قحصيلتا (و قاع ل أر

النيابة العامة

الفرع الثاني

الغرامة الضريبية عقوبة جنائية بحتة
أر أخر حاوؿ ق سير الطبيعة القانونية للغرامة الضريبية مؤنداع بأنتا

قنوف عقوبة جناوية بحقة وبالقحديد

قعدو أف

نوع مف أنواع الغرامات النسبية ويقرقب على

ا خا بتاا ال أر النقاو القالية -:
4ػ عدـ جواز الحنـ بتا على الصغير الا

لـ يبلغ سف المسؤولية الجزاوية ومف

حنم .
4ػ يعقد يتا بمبدأ شخصية العقوبة وعلي

حالة و اة المقتـ أو المحنوـ علي بتا

ققو ؼ ايجراءات القانونية و ي حؽ الور ة بمبلغتا على القرقيب.

4ػ يعقد يتا بمبدأ

جريمة و عقوبة إ بنص

يجوز القياس عليتا.

4ػ يحنـ ققادمتا بقانوف أصوؿ المحانمات الجزاوية ( انوف ايجراءات الجناوية
1ػ قسجؿ ا حناـ الصادرة بتا

سجؿ السوابؽ القضاوية للمحنوـ علي .
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مصر)

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

5ػ

يجوز الحنـ بتا مباشرة على الشخص المعنو .

2ػ عدـ إلزاـ إدارة الضريبة (مصلحة الضراوب) بإ بات وجود الضرر.
9ػ

يجوز القصالي بشأنتا ما المحنوـ علي وانما قطبؽ عليتا واعد الع و العاـ

والخاص.
8ػ يجوز الحنـ بو ؼ قن يا ا.
 - 40يجوز ا خا يتا با عاار المخ ة أو الظروؼ المشددة للعقوبة.
 - 44يقـ قن يا ا باينرال البدن ......الخ مف ا حناـ المنطبقة على العقوبات الجناوية
البحقة.

ويدعـ أصحاب اا ال أر رأيتـ با دلة القالية

()41

-:

4ػ إمنانية الطعف بالحنـ الصادر بتا بطريؽ إعادة النظر مما يؤند جناويقتا.
4ػ أف القضاء الجناو

و المخقص بإصدار الحنـ يتا.

4ػ أف النيابة العامة

الجتة الوحيدة المخولة ص حية المطالبة بمبالغ ال العقوبة.

4ػ

ين

وص تا بالعقوبة الجناوية قخصيص حصيلة ال العقوبة لجتة معينة نمصلحة

الضراوب.

1ػ إم نانية النص صراحة

القانوف على بعض أحناـ العقوبات نو ؼ القن يا والقانوف

ا صلي للمقتـ.

5ػ وجوب الحنـ بتا مف بؿ المحنمة الجناوية ومف قلقاء ن ستا ودوف الحاجة إلى قطلب
إ بات رنف الضرر.
2ػ عدـ جواز الحنـ بتا إ إاا قعيف مقدار ا ي .

9ػ يقـ قحصيلتا باسقخداـ وساوؿ اينرال البدن عند قعار القحصيؿ الطوع أو ايدار .
8ػ إمنانية الجما بيف الغرامة المحددة نعقوبة أصلية والغرامة النسبية نعقوبة قنميلية.

ير أف اا ال أر لـ يسلـ نسابق مف النقد قد وجتت إلي ستاـ النقد القالية

()45

-:
4ػ عدـ جواز الجما بيف عقوبقيف مف نوع واحد
العقوبات جميعتا أصلية أو بعضتا أصل

450

الحنـ على جريمة واحدة سواء نانت
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ومف نا قنق

مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

آاار ()4002

العدد ()4

ينص على ال الغرامة إ مراد ة

عنتا الص ة العقابية إاا ما علمنا بأف المشرع

للغرامة العقابية المحددة أما القوؿ بإمنانية الجما بيف الغرامة الجناوية المحددة
نعقوبة أصلية والغرامة النسبية الق قم لتا نا الغرامة الضريبية نعقوبة قنميلية مردود

علي أف اسقعماؿ المشرع لل ظ الزيادة أو القعويض ين

ن وما

م ؿ اا ال أر

قح ظنا على القسميات الق يطلقتا المشرع ير أننا يجب در ايمناف أف نأخا بنظر
ا عقبار نية المشرع عندما ن سر القاعدة القانونية.
4ػ أف قحديد مقدار ال الغرامة الضريبية بما يقناسب وما لـ يقـ د ع مف الضريبة يعزز
بؿ يؤند ن

نونتا عقوبة جناوية بحقة لو نانت نالؾ

ققدير ا

خا المشرع

با ساس بالخطورة ايجرامية لل اعؿ.

4ػ إخضاع ال الغرامة لمبدأ القضامف بيف المحنوـ عليتـ يقو إننار ص قتا العقابية.
4ػ جواز القصالي بشأنتا ما المقتـ أو المحنوـ علي بتا.
1ػ عدـ قطبيؽ ا عاار المخ ة والظروؼ المشددة يتا.
5ػ عدـ قطبيؽ اعدة القانوف ا صلي للمقتـ بشأنتا.
2ػ عدـ جواز و ؼ قن يا ا.

الفرع الثالث

الغرامة الضريبية جزاء مختمط
حاوؿ جانب أخر مف ال ق والقضاء القو يؽ بيف الرأييف السابقيف بالقوؿ بأف
الغرامة الضريبية ليست سوم جزاء مخقلط يحمؿ بيف طياق معنى نؿ مف العقوبة

الجناوية والقعويض المدن

على اعقبار أف النظر الجل

ال الغرامة يظتر أنطباؽ

بعض أحناـ العقوبات الجناوية وبعض أحناـ القعويضات المدنية عليتا.
ومف الجدير بالانر أف ال ضؿ يعود

اا ال أر إلى محنمة النقض ال رنسية

الق نانت أوؿ مف رر الطبيعة المخقلطة لتاا الجزاء وقبعقتا محنمة النقض المصرية
وسار على الؾ جانب نبير مف ال ق
و د رقب أنصار ومؤيد

نؿ مف رنسا ومصر(.)42

اا ال أر على ا خا ب نقاو عدة
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()49

-:

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

أوالً  -:النقاو المسقخلصة مف الص ة العقابية للغرامة الضريبية
4ػ ا لقزاـ بمبدأ الشرعية ( جريمة و عقوبة إ بنص).
4ػ

-:

ي حؽ يتا الور ة بعد و اة المحنوـ علي و بؿ القن يا.

4ػ القضاء الجناو

و المخقص بإيقاعتا.

4ػ قققادـ يتا الدعوم والعقوبة و قاع لقانوف أصوؿ المحانمات الجزاوية.
1ػ ا حناـ الصادرة يتا قسجؿ ضمف السوابؽ القضاوية للمحنوـ علي .
5ػ عدـ جواز الحنـ بتا مباشرة على الشخص المعنو .

2ػ عدـ وجوب إ بات الضرر مف بؿ ايدارة الضريبية (مصلحة الضراوب).
9ػ يطبؽ بشأنتا الع و العاـ.

ثانياً  -:النقاو المسقخلصة مف ص ة القعويض يتا و

-:

4ػ إمنانية الحنـ بتا ضد ا شخاص ير المسؤوليف جزاوياع نعداـ القمييز.
4ػ

يؤخا يتا با عاار المخ ة أو الظروؼ المشددة للعقوبة إ بنص خاص.

4ػ وجوب جمعتا عند قعدد الجراوـ.
4ػ عدـ جواز إيقاؼ قن يا ا.
1ػ

قسر بشأنتا اعدة القانوف ا صلي للمقتـ.

5ػ

ققعدد بقعدد المسا ميف أصلييف نانوا أـ قبعييف.

2ػ جواز الصلي يتا ما المحنوـ علي  .وعلى ايجماؿ ققلخص ال النقاو بأن يطبؽ
اا الجزاء القواعد ايجراوية الجناوية إ ما قعارض منتا ما نرة القعويض يما
قطبؽ بشأن القواعد الموضوعية الخاصة بالقعويض المدن .
و د عزز أصحاب اا ال أر رأيتـ با سقناد إلى ا دلة اةقية

()48

-:

4ػ أف القواعد الخاصة بققرير الغرامة الضريبية ريبة بعض الش ء عف القانوف الجناو
مما د ا القضاء ال رنس إلى وص تا بالقعويض المدن المقضمف نرة العقوبة.
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مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
العدد ()4

المجلد ()44

آاار ()4002

4ػ أف وجود حؽ المصالحة الممنوح لإلدارة الضريبية على المحنوـ علي يؤند ابقعاد اا
الجزاء عف ص ة العقوبة الجناوية البحقة واخق ط بالقعويض.

4ػ أف ا صؿ
أن يض

الغرامة أنتا عقوبة ولنف المشرع عندما يص تا بالقعويض أو الزيادة

عليتا ص ة ا خق ط أو با حرم يغلب يتا ص ة القعويض على

العقوبة.
وبالر ـ مف أف اا ال أر

يم ؿ البية ال ق والقضاء قد انتالت علي بمجرد

ظتورل أوج النقد الق نانر منتا (-:)40

4ػ أن أر قحنم يجما بيف وظي قيف مقنا ضقيف ما العقوبة والقعويض
4ػ يؤخا علي قعويل النبير على ما قنقت إلي أحناـ القضاء الق
مقنا مة ما صيا ة النصوص القشريعية.

اء جديداع
4ػ أن ينشأ جز ع
القعويض والعقوبة.

وجود ل

جزاء واحد.

قعدو أف قنوف أراءاع

و الجزاء المخقلط يضاؼ إلى الجزاءيف المعرو يف

4ػ يؤخا علي أيضاع قشددل دونما مبرر ما المحنوـ علي بتاا الجزاء مقارنة بعقاة
المجرميف مف خ ؿ عدـ قطبيؽ ا عاار المخ ة علي .

1ػ ينقت ا خا ب إلى نقاو

امضة لـ يسقطا أصحاب اا ال أر

سواء الايف لبوا

ص ة القعويض على ص ة العقوبة أو العنس أف يحدد مدم اا القغليب.

5ػ لـ يحدد ضابط د يؽ لقطبيؽ أحناـ العقوبة وآخر لقطبيؽ أحناـ القعويض المدن
اا الجزاء مما يجعؿ اا الجزاء مطاطاع يخقلؼ حسب رؤم القضاء.

الفرع الرابع

الغرامة الضريبية جزاء إداري
وقزعـ اليف رأياع أخر ينظر إلى الغرامة الضريبية على أنتا نوع مف أنواع

الجزاءات ايدارية الق قضمف حسف سير عمؿ ايدارة الضريبية ويقرقب على ا خا بتاا

ال أر

النقاو القالية

()44

-:
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الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

4ػ
4ػ

يعقد يتا بقاعدة

جريمة و عقوبة إ بنص وانما يجوز القياس عليتا

القجريـ

والعقاب.

يعقد يتا بقخصيص عقوبة معينة لجريمة معينة وانما د يعا ب على ال عؿ الواحد

بأن ر مف جزاء إدار .
4ػ يجب أف قنوف اية الدعوم القأديبية وعقوبقتا حماية مصالي طاو ة معينة (محاميف /
أطباء  /عماؿ ...الخ) وليس حماية المصالي العامة.
ال الجراوـ إ إاا نص على الؾ صراحة.

4ػ عدـ جواز قونيؿ محام عف المقتـ

ايدارة

1ػ الجتة المخقصة بققرير م ؿ اا الجزاء

ا صؿ.

5ػ

ق زـ بيف الدعوم والعقوبة الجناوية مف جتة والدعوم والجزاء ايدار مف جتة

2ػ

يو ا م ؿ اا الجزاء إ على أعضاء طاو ة أو وة معينة.

أخرم عندما يشنؿ ال عؿ الواحد جريمة جناوية وخطأ قأديب

ولقبرير ا خا بتاا ال أر أورد أنصارل ا دلة اةقية
4ػ أف قخويؿ القضاء سلطة الحنـ بالغرامة الضريبية
يعود السبب

()44

اات الو ت.

-:

يقدح مف إدارية اا الجزاء حيث

الؾ إلى خطورة م ؿ ال الجزاءات وستولة الحنـ بتا قبعاع للدعوم

الجناوية وأف ا مر

النتاية يعود إلى القضاء باعقبارل المرجا ا خير لجميا

الجزاءات بما ل مف و ية عامة.
4ػ أف أبعاد ايدارة عف ال صؿ
الخصـ عف مو ا القاض

م ؿ ال ا عاؿ يرجا إلى ر بة المشرع

إبعاد

الخصومة.

4ػ أف عدـ انطباؽ ال الجزاءات إ على وة معينة مف المواطنيف ـ المنل يف بالضريبة
لما يعزز نوف الجزاء الم روض و جزاء إدار .
وم ل م ؿ اةراء السابقة قعرض اا ال أر
نجملتا يما يل

()44

-:
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باعقبارل أو ف اةراء لعدة انققادات

مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

العدد ()4

4ػ يؤخا علي خلط بيف الغرامة الضريبية المقض

آاار ()4002

بتا مف بؿ القضاء

الدعوم

الجناوية مف جتة والغرامة ايدارية الم روضة مف بؿ ايدارة الضريبية مف جتة

أخرم.

4ػ عدـ قمييزل بيف الوظي ة القضاوية الق بمققضا ا ققض المحنمة الجناوية

الغرامة

الضريبية مف جتة وبيف وظي قتا الو وية.
4ػ

قو ا الجزاءات ايدارية إ على او الص ة العمومية و ص ة عمومية للمنلؼ
بالضريبة.

4ػ نما يؤخا علي إ ال لل وارؽ النبيرة بيف القانوف ايدار والقشريا المال .

الفرع الخامس

الغرامة الضريبية ضريبة إضافية
وأخقط البعض مف ال ق والقضاء (نمحنمة شبيف النوـ ا بقداوية) خطاع مخقل اع

عما سبقتا مف أراء حيف وص وا الغرامة الضريبة بأنتا ضريبة إضا ية م روضة بقوة

القانوف(.)44

وققرقب نقاو عدة على ا خا بتاا ال أر نورد ا

أدنال

()41

-:

4ػ أف مبلغ الغرامة الضريبية يسقحؽ على المنلؼ بمجرد حصوؿ الوا عة المنشوة ل و
ال عؿ ايجرام المحدد بالقانوف دوف الحاجة إلى صدور حنـ ضاو بالؾ.

4ػ أف مبلغ الغرامة الضريبية ديف ممقاز.
4ػ أف مبلغتا ديف محموؿ ير مطلوب وبالقال وجب على المانب أف يسعى إلى ايدارة
الضريبية لد ا مبلغ دوف الحاجة إلى مطالبق بالؾ.
4ػ أف مبلغتا واجب ا داء ر ـ المنازعة
1ػ

صحق ومقدارل.

يجوز المقاصة بيف مبلغ الغرامة الضريبية وأ ديف أخر.

5ػ يحقاج مبلغ الغرامة الضريبية ااق إلى جزاءات خاصة قن ؿ الو اء ب .
ير أف اا ال أر يمنف انققادل بالقوؿ -:

451

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
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4ػ أف الغ رامة الضريبية
4ػ

امة المحنوـ علي إ

قنشأ

الجناوية على العنس مف ديف الضريبة (.)45

بصدور حنـ مف المحنمة

يجوز للسلطة المالية (مصلحة الضراوب) القصالي بشأف ديف الضريبة ما المنلؼ
حيف يجوز القصالي

بتا

الغرامة الضريبية ما المحنوـ علي .

4ػ لة بؿ انعداـ ا سانيد القانونية الق أورد ا أصحاب اا ال أر مما يؤند عدـ صحة
ما انقتى إلي .
4ػ ما أف ا خا بتاا ال أر ي سر القزاـ القاصر ومف

حنم بالغرامة الضريبية إ أن

يبقى عاج اعز عف ق سير م حقة الور ة بديف الضريبة بعد و اة المحنوـ علي .

الفرع السادس

الغرامة الضريبية جزاء ضريبي خاص
إف ال أر

ا خير الا

قناوؿ الطبيعة القانونية للغرامات الضريبية المقض

بتا

مف بؿ المحنمة الجناوية إلى جانب الغرامة الجناوية وصؼ اا الجزاء بأن جزاء

ضريب خاص ق رض ااقية القانوف الضريب على أساس أف ا خا بتاا ال أر ينقت إلى
النقاو القالية والق ققوا ؽ وا

داؼ الق ابقغا ا المشرع الضريب

()42

-:

4ػ قصبي الغرامة الضريبية حقاع منقسباع للخزينة العامة بمجرد مخال ة أحناـ القانوف
الضريب .

4ػ

يطبؽ بشأنتا القانوف ا صلي للمقتـ.

4ػ قلزـ وعلى حد سواء البالغ والقاصر.
4ػ ي حؽ يتا الور ة يلزموا بد عتا مف القرنة عند و اة المحنوـ علي .
1ػ باعقبار ا مقررة لمواجتة القترب الضريب جاز الجما بينتا وبيف الغرامة الجناوية.
5ػ ققض بتا المحنمة مف قلقاء ن ستا دوف الحاجة إلى طلب.
2ػ ي قرض يتا الضرر و قلزـ ايدارة الضريبية بإ باق .
9ػ قسقخدـ

قحصيلتا طرؽ اينرال البدن .

8ػ يجوز القصالي بشأنتا ما المحنوـ علي .
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-40عدـ جواز إرجاء الو اء بتا و حقى و ؼ قن يا ا.
بعدة أدلة لدعـ وقعزيز رأيتـ بما يقنا ـ وما

و د أسقدؿ أصحاب اا ال أر

يبقغي القانوف الضريب مف رعاية لديف الضريبة بغرض حماية حقوؽ الخزانة و ال ا دلة
()49

-:
عدـ ا ق اؽ على الطبيعة القانونية للغرامة الضريبية يعود إلى

4ػ أف السبب الحقيق

قترب نؿ مف المشرع وال ق والقضاء مف ا عقراؼ بخصوصية القانوف الضريب
واسقق ل عف نؿ مف القانوف الخاص وبقية روع القانوف العاـ الا ينقم إلي .

4ػ أف ا خا بال أر

الغالب الا

يؤيدل القضاء

يصؼ

نؿ مف رنسا ومصر والا

الغرامة الضريبية بأنتا جزاء مخقلط يعقرؼ ضمناع بعدـ صحة اةراء السابقة وبعدـ
قطبيؽ حنـ مف أحناـ العقوبة

صحة رأي أيضاع خاصة أن لـ يضا ضابطاع د يقاع

أو أحناـ القعويض دوف يرل.

4ػ أف ااقية القانوف الضريب واسقق ل
الوحيد الا

قنظيـ المرانز القانونية للمنل يف و الضابط

ي سر ا حناـ الخاصة بتال الجزاءات والق

جزوياقتا عف أحناـ الجزاءات المدنية والجناوية

القالية

()48

قخقلؼ

روع القانوف ا خرم.

ير أف احقداـ ال أر حوؿ طبيعة اا الجزاء جعلت البعض يوج إلي ا نققادات

-:

4ػ ليس مف مققضى حنمة المشرع الضريب
يؤد

مجملتا دوف

المحا ظة على حقوؽ الخزينة العامة أف

إلى وصؼ الغرامة الضريبية بوصؼ جديد و أنتا جزاء ضريب خاص الؾ

أف اا الجزاء يمنف إدراج قحت أحد الجزاءيف المعرو يف المدن أو الجناو .
4ػ حقى لو سلمنا جد ع بااقية القانوف الضريب
المسقخدمة لضماف قحصيؿ ديف الضريبة
وصؼ الجزاء اسقخدام
الحبس المسقخدـ

للغرامة.

انوف أخر
القانوف الضريب

أف الؾ

يعن

جزاءات ضريبية خاصة
ير انون ا صل

إلى حبس ضريب
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أف جميا الجزاءات

وا
على

يغير مف

لمااا

يقحوؿ

رار ما حدث

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

الفرع السابع

الرأي الخاص بالباحثين
بعد عناء عرض اةراء المخقل ة المقعلقة بطبيعة الغرامة الضريبية الم روضة مف
نرم مف مناص مف قأييد ال أر ا خير منتا والا

بؿ القضاء

الضريبية قشنؿ جزءاع ضريبياع خاصاع تاا الوصؼ وحدل الا

الق

انقتى إليتا مؤيدول

حيف

انقتى إلى أف الغرامة

اسقطاع أف ي سر النقاو

حظنا أف بقية اةراء واف اسقطاعت ق سير بعض

النقاو المقرقبة على الحنـ بالغرامة الضريبية أنتا بقيت عاجزة عف ق سير نقاو وأحناـ
يمنف ق سير ا مطلقاع إ

أخرم

الموجتة إلى اا ال أر

با خا بالوصؼ ا خير نا يؾ عف أف ا نققادات

لـ قنف انققادات جو رية ويمنف الرد عليتا بستولة القوؿ بأن

ليس مف مققضى حنمة القشريا الضريب وقحقيؽ أ دا إض اء وصؼ جديد على جزاء
بالقعويض أو العقوبة مردود علي بأف القانوف يقطور بقطور المجقما

معيف يمنف وص

وي ار ق بالقأنيد قطور عناصر القاعدة القانونية وبالقحديد منتا عنصر الجزاء الا
منشأل ا وؿ و القعويض حيث يقوؿ ليزي

نقاب (منشأ نرة العدالة) أن ((مف

المحقمؿ جدعا أف الشعوب القديمة لـ قعقبر الجريمة أن ر مف عؿ ماد

للقعويض)) لينقت

إلى قأنيد أف نلمة عقوبة نانت قعن

قعويض أو رامة قد ا

بالمجقما والا

ناف

حالة ارقناب جريمة الققؿ

()10

ضار ي قي باب عا

عند اليونانييف ()poena
ير أف القطور الا

لحؽ

ألقى بض ل على القواعد القانونية أ رز نوعاع جديداع مف الجزاء و و

العقوبة إلى جانب النوع ا وؿ و و القعويض ومف ـ

نرم مف ضير

ظتور جزاء

مف نوع جديد و و الجزاء الضريب الخاص إاا ما ا قضت الضرورة الؾ و نجد ضرورة

أن ر مف

ال الق

بالقعويض المدن

لـ يسقطا وصؼ الغرامة الضريبية يتا بالعقوبة الجناوية أو

أو بن

ما أف يحيط بنؿ أحناـ الغرامة الضريبية وبالقال

إدراج ضمف أحد نوع الجزاء السابقيف.

أما القوؿ بأف ااقية القانوف الضريب

لحماية حقوؽ الخزانة

قعن أبداع أف جميا الجزاءات الم روضة

جزاءات ضريبية خاصة
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انوف أخر ير انون ا صل وا لوجدنا أف ناؾ حبس ضريب إلى جانب الحبس
الجناو المعروؼ حيث نرد على الؾ بأف إط ؽ وصؼ الجزاء الضريب الخاص على
الغرامة الضريبية لـ ينف لمجرد أنتا وردت
واعد القانوف الجناو و

القانوف الضريب

بؿ ننا

واعد القانوف المدن مف جزاءات ما يسع نا

نجد

اا المجاؿ

ويقناسب وا حناـ الخاصة بالغرامة الضريبية مدار البحث ما د عنا إلى البحث عف
وصؼ د يؽ لتاا الجزاء نانت ايجابة بالعودة إلى خصوصية اا الجزاء النابعة مف
نون جزاء ضريب و محؿ بعد الؾ للقساؤؿ عف سبب عدـ وجود حبس ضريب على
رار الغرامة الضريبية الؾ أف القواعد العامة

الحبس الجناو نا ية وقق ؽ ما أحناـ

بؿ وما أ داؼ و ايات القانوف الضريب .
املطلب الثالث

الطبيعة القانونية للجزاءات املالية الضريبية األخرى

زاؿ أمامنا الن ير مف الجزاءات المالية الضريبية الق قحقاج بػدور ا إلػى قحديػد
ػ

ػػانوف

لطبيعقتػػا القانونيػػة وسػػنعرض لتػػال الج ػزاءات الق ػ أخػػا بتػػا المشػػرع الض ػريب

ض ػريبة الػػدخؿ الع ار ػ النا ػػا لنقسػػمتا حسػػب الجتػػة الق ػ ققػػولى ققػػدير ا والػػؾ ػ

ػػروع

أربع ػػة نخص ػػص ا وؿ لمض ػػاع ة الضػ ػريبة انونػ ػاع وال ػػان للغ ارم ػػة الم روض ػػة م ػػف ب ػػؿ

ايدارة وال الث للغرامة القػ ققػولى رضػتا لجػاف ا سػقوناؼ لننقتػ

ػ ال اربػا إلػى قنػاوؿ

طبيعة الغرامة الم روضة مف بؿ القضاء ونما يل -:

الفرع األول

مضاعفة الضريبة قانوناً

قنص المادة  18مػف ػانوف ضػريبة الػدخؿ النا ػا علػى أنػ ((علػى السػلطة الماليػة

أف قضػػاعؼ الض ػريبة علػػى ال ػػدخؿ الػػا نػػاف موضػػوع ال ػػدعوم ال ػوارد بيانتػػا ػ إح ػػدم
المادقيف السابعة والخمسيف وال امنة والخمسيف بعد انقساب الحنـ يتا الدرجة القطعية)).
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وي تـ مف ال المادة نما سبؽ الق صػيؿ أنػ بعػد بػوت أ مػف جريمقػ إعػداد أو
قق ػػديـ بيان ػػات نااب ػػة أو نا ص ػػة أو اس ػػقعماؿ الغ ػػش أو ا حقي ػػاؿ الضػ ػريب عل ػػى المنل ػػؼ
بالضريبة وصدور حنـ مف المحنمة المخقصة بالحبس الشديد أو بالحبس مدة

ققػؿ عػف

ػػة اشػػتر و قزيػػد علػػى سػػنقيف للجريمػػة ا ولػػى وال انيػػة بالقعا ػػب وصػػيرورة الحنػػـ باق ػاع

س ػواء بسػػبب انقتػػاء مػػدد الطعػػف ي ػ أو باسػػقن اا ػػال الطػػرؽ بمضػػاع ة الض ػريبة محػػؿ
الػػدعوم ػ نػػؿ مػػف الجػريمقيف السػػابققيف دوف أف ينػػوف لتػػا أيػػة سػػلطة ققديريػػة ػ قحديػػد
المبلغ ايضا

تو محدد انوناع بمبلغ مساو لمبلغ الضريبة.

و د ا ب البعض

()14

إلى القوؿ باف اا الجزاء ليس سوم ضريبة إضػا ية قلحػؽ

بالضػ ػريبة ا ص ػػلية يقرر ػػا الق ػػانوف الضػ ػريب عل ػػى مخال ػػة بع ػػض أحنامػ ػ ال ػػؾ أف دور
السػػلطة الماليػػة ػ ققرير ػػا

يعػػدو أف ينػػوف مجػػرد دور قن يػػا ناشػػؼ لحػػؽ الدولػػة ػ

ال الضريبة.
المصر

يػ ػػر أف ػ ػػاا ال ػ ػ أر محػ ػػؿ نظػ ػػر مػ ػػف ناحيػ ػػة نػ ػػرم ان ػ ػ قلقػ ػػؼ أر بعػ ػػض ال ق ػ ػ

()14

ق سيرل لطبيعة الجزاء الوارد

المادة ا ولػى مػف القػانوف ر ػـ  424لسػنة

 4814بػػؿ قعػػديلتا والخاصػػة بػػرخص ا جت ػزة ال سػػلنية الق ػ نانػػت قػػنص علػػى ((زيػػادة
الرسػػـ المقػػرر علػػى الجتػػاز إاا لػػـ يسػػدد ػ الميعػػاد القػػانون )) دوف ا خػػا بنظػػر ا عقبػػار

ا خػػق ؼ بػػيف النصػػيف حيػػث أف الػػنص المصػػر ي ػ عبػػارة (زيػػادة الرسػػـ) ػ حػػيف أف
النص الع ار

ي عبػارة (علػى السػلطة الماليػة مضػاع ة الضػريبة) ممػا يػوح بػاف ا ولػى

ن ػػوع م ػػف أنػ ػواع الضػ ػراوب ايض ػػا ية ػ ػ ح ػػيف أف ال اني ػػة ػ ػ ن ػػوع م ػػف أنػ ػواع الجػ ػزاءات
القانونية ومػف ناحيػة أخػرم ػأف القػوؿ بػاف مضػاع ة الضػريبة ػ ضػريبة أضػا ية يجعػؿ
المبلغ ايضا

جزء مف الضريبة ا ساسية وبالقال

ينوف مف ص حية السػلطة الماليػة

القصػػالي بشػػأنتا ػ حػػيف أف ال ابػػت أف المشػػرع الع ار ػ مػػني ػ المػػادة ( 18منػػررة) مػػف
ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ النا ػػا للسػػلطة الماليػػة مم لػػة بػػالوزير أو مػػف يخول ػ المصػػالحة مػػا

المنلػػؼ ػ شػػأف ػػاا الج ػزاء لػػاا نػػرم أن ػ يشػػنؿ نػػوع مػػف أن ػواع العقوبػػات القبعيػػة وحسػػبنا
دلي ع على الؾ أنتا قلحؽ المحنوـ علي بقوة القانوف ننقيجة للحنػـ عليػ بإحػدم العقػوبقيف
ا صػػليقيف ال ػواردقيف ػ المػػادقيف ( 12و )19ودوف الحاجػػة إلػػى الػػنص عليتػػا ػ الحنػػـ
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مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

العدد ()4

الػػا يصػػدر بالعقوبػػة ا صػػلية وأنتػػا

آاار ()4002

يمنػػف رضػػتا بم رد ػػا أ بمعػػزؿ عػػف العقوبػػات

ا صلية الق قلحقتا.

الفرع الثاني

الغرامة الضريبية المفروضة من قبل اإلدارة
رأين ػػا يم ػػا س ػػبؽ مجموع ػػة م ػػف الغ ارم ػػات الضػ ػريبية القػ ػ قق ػػولى رض ػػتا الس ػػلطة

المالية منتا ما ناف بشنؿ مبلغ محدد ي رض على مرقنب عؿ معيف ن رض مبلػغ ()40
آ ؼ دينار رامة على نؿ رع شرنة أجنبية عاملة

العراؽ يقػأخر عػف ققػديـ ققريػر أو

حسػػاب الػػدخؿ مصػػدؽ مػػف بػػؿ دي ػواف الر ابػػة الماليػػة خ ػ ؿ المواعيػػد المحػػددة مػػا لػػـ ينػػف
القأخير بعار مشروع يققنا ب الديواف ومنتا ما ناف بشنؿ نسبة مووية مػف مبلػغ الضػريبة
المقػػدرة وبحػػدود ( )100ألػػؼ دينػػار علػػى المنلػػؼ الػػا يقػػأخر ػ ققػػديـ ققريػػر أو حسػػاب
الػػدخؿ خػ ؿ المواعيػػد المحػػددة مػػالـ ينػػف القػػأخير بعػػار مشػػروع قققنػػا ب ػ السػػلطة الماليػػة
وم التا ا خر إضا ة نسبة  %1ومف ـ  % 40مف مقػدار الضػريبة إاا لػـ قػد ا خػ ؿ ال ػ

( )44يوـ ا ولى واؿ( )44يوـ ال انية القالية للقبليغ (.)14

و د ار الخ ؼ حوؿ قحديد طبيعػة ػال الغ ارمػات حيػث ا ػب الػبعض إلػى أنتػا
ارمػػات جناويػػة با عقمػػاد علػػى أف ا صػػؿ ػ الغ ارمػػات أنتػػا جناويػػة مػػالـ يػػنص القػػانوف

على خ ؼ الػؾ يػر أف ػاا الػ أر محػؿ نظػر باعقبػار أف الغ ارمػات الجناويػة ققضػ بتػا
حصر .وا ب البعض ا خر إلى القوؿ باف الجػزاءات
المحنمة الجناوية
اع

إاا نػػاف

قعػد جناويػة إ

يقصػػور صػػدور ا إ مػػف المحنمػػة الجناويػػة ومػػا دامػػت ػػال الج ػزاءات ق رضػػتا

ايدارة ت بالقأنيد جزاءات ير جناوية ومف ػـ تػ

مدن للخزانة العامة وقخلو قماما مف نرة العقوبة (.)14
ػ حػػيف ا ػػب أر

الػػث

()11

ارمػات إداريػة قعػد بم ابػة قعػويض

إلػػى اعقبػػار ػػال الغ ارمػػات جػزاءات ضػريبية خاصػػة

ق رضػػتا ااقيػػة القػػانوف الض ػريب ليحقػػؽ أ ارض ػ المنشػػودة علػػى أف ػػاا ال ػ أر محػػؿ نظػػر

أيض ػاع علػػى أس ػػاس أف

مبػػرر يػػدعونا إل ػػى وصػػؼ ػػال الجػ ػزاءات بػػالجزاءات الضػ ػريبية

الخاصػػة مػػا إمنانيػػة إدراجتػػا ضػػمف إحػػدم الج ػزاءات المعرو ػػة (جناويػػة مدنيػػة إداريػػة)
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الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

ضرورة قدعونا لوصػ تا بتػاا الوصػؼ نا يػؾ عػف القنػا ض الػا ينقنػؼ أراء أصػحاب
ت ػػـ م ػػف ناحي ػػة ينقق ػػدوف وص ػػؼ الغ ارم ػػات الضػ ػريبية المقضػ ػ بت ػػا م ػػف ب ػػؿ

ػػاا الػ ػ أر

المحنمة الجناوية إلى جانب الغرامة الجناوية بأنتا جزاءات ضريبية خاصة على أسػاس أف
ااقية القػانوف الضػريب

قققضػ قغييػر وصػؼ جػزاء معػيف ػ الو ػت الػا يصػ وف يػ

جزاءاع آخر بن س الوصؼ معقمديف ا دلة الق سبؽ أف وجتوا إليتا ستاـ النقد.
وبش مف القأمػؿ ػ النصػوص القانونيػة القػ

ا ننا للو لة ا ولى أف ال الجزاءات
ن حػظ ػ

رضػت ػال الجػزاءات يقبػادر إلػى

ضراوب إضػا ية قلحػؽ بالضػريبة ا صػلية حيػث

ػال النصػوص عبػارات (ق ػرض السػلطة الماليػة مبلػغ إضػا

(ق رض السلطة المالية مبلغ إضا

بنسػبة  )%40و

درل ( )40أ ؼ دينار) و(يضػاؼ إلػى الضػريبة %1

مػػف مقػػدار ا) يػػر أف ػػال الرؤيػػة سػػرعاف مػػا ققبػػدد إاا مػػا علمنػػا أف المشػػرع أعطػػى ػ

الػػبعض منتػػا للسػػلطة الماليػػة الحػػؽ ػ إع ػػاء مرقنػب ال عػػؿ مػػف العقوبػػة نػ أو جػػزءا مػػا
يقنا ى و اعدة وجوب ا قضػاء ديػف الضػريبة أصػلية نانػت أـ إضػا ية لننقتػ إلػى أف ػال
الج ػزاءات ػ ػ

ارم ػػات إداري ػػة با عقم ػػاد علػػى أف الجت ػػة المخول ػػة بإيقاعت ػػا ػ ػ الس ػػلطة

الماليػػة (ايدارة) واف ػػال الق ػ اررات

يجػػوز الطعػػف بتػػا بطػػرؽ الطعػػف ال ػواردة ػ

أصوؿ المحانمات الجزاوية وعدـ ابلية ال الغرامات ل سقبداؿ بالحبس البدل .

ػػانوف

الفرع الثالث

الغرامة الضريبية المفروضة من قبل لجان االستئناف
لجػػاف ا سػػقوناؼ ػ جتػػات إداريػػة منحتػػا القػػانوف سػػلطات ضػػاوية محػػدودة

()15

حيػػث خولتػػا المشػػرع صػ حية ػػرض ارمػػة نسػػبية ققػراوح بػػيف  %41 -%40مػػف الػػدخؿ
المقػػدر بػػؿ قنزيػػؿ السػػماحات القانونيػػة علػػى نػػؿ مػػف يخػػالؼ أحنػػاـ نظػػاـ مسػػؾ الػػد اقر

القجارية ي راض ضريبة الدخؿ عند إحالق إليتا مف بؿ السلطة المالية.

()12

وبػػالنظر للسػػلطة القض ػػاوية الممنوحػػة لت ػػال اللجػػاف و ابليػػة مب ػػالغ الج ػزاءات القػ ػ

ق رضتا ل سقبداؿ بالحبس البدل عف طريؽ المحانـ المخقصة عند امقناع المحنػوـ عليػ
عف د عتا نا يؾ عف أف ال اللجاف قنظر اسقونا اع
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نؿ القضايا المقعلقػة بققػدير الػدخؿ

مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

آاار ()4002

العدد ()4

وخضوع للضريبة والرديات والسماحات وجب ا عقراؼ بجناوية ال الغ ارمػات النسػبية
مػػا قح ظنػػا الشػػديد علػػى مسػػلؾ المشػػرع الض ػريب الع ار ػ
ال السلطات ومنا المحانـ مف النظر

()19

ػ مػػني لجػػاف ا سػػقوناؼ م ػػؿ

ضايا ضريبة الدخؿ.

الفرع الرابع

الغرامة الضريبية المقضي بها من قبل المحكمة حص ارً

إف الجػزاء المػػال الوحيػػد الػػا أعطػػى ي ػ مشػػرع ضػريبة الػػدخؿ الع ار ػ للمحػػانـ
سػػلطة القضػػاء ب ػ

ػػو الغ ارمػػة الق ػ قق ػراوح بػػيف  100 – 400دينػػار علػػى نػػؿ مػػف ي بػػت

علي ػ أمػػاـ المحػػانـ المخقصػػة ارقنػػاب جريمػػة عػػدـ ا لق ػزاـ بالواجبػػات الض ػريبية أو جريمػػة
إ شاء أسرار المنلؼ(.)18

و خػ ؼ حػػوؿ اعقبػار ػػال الغ ارمػػة مػف بيػػؿ الغ ارمػػات الجناويػة وامنانيػػة الطعػػف

بتا و قا لطرؽ الطعف المحددة

انوف أصوؿ المحانمات الجزاوية.
اخلامتة

ا نحف نصؿ إلى خاقمة بح نا اا و يسعنا نا إ أف نحدد أ ـ ما قوصلنا
إلي مف نقاو ونلخص القوصيات الق نقمنى على مشرعنا الضريب ا خا بتا ونما يل
-:

أوالً  -:النتائج

انقتى البحث إلى عدة نقاو أ متا -:

 4ػ عػػد مشػػرع ض ػريبة الػػدخؿ مجموعػػة مػػف ا عػػاؿ ج ػراوـ ض ػريبية ماديػػة و ػ عػػدـ القيػػاـ
بالواجبػات القانونيػػة وا شػػاء أسػرار المنلػػؼ ومخال ػة أحنػػاـ نظػػاـ مسػػؾ الػػد اقر القجاريػػة
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الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

ققديـ ققارير أو حسابات الدخؿ يما عد أ عا أخرم جراوـ ضػريبية عمديػة

والقأخر

قطل ػػب يت ػػا ص ػػداع جناويػ ػاع عامػ ػاع وأخ ػػر خاصػ ػاع و ػ ػ إع ػػداد أو قق ػػديـ بيان ػػات نااب ػػة أو
نا صة واسقعماؿ الغش أو ا حقياؿ الضريب .

4ػ ػ ولن ػ يضػػمف المشػػرع قطبيػػؽ واحق ػراـ واعػػدل ػػرض عقوبػػات ض ػريبية علػػى نػػؿ مػػف
يرقنػػب إحػػدم الج ػراوـ الض ػريبية ولػػـ قخػػرج ػػال العقوبػػات عػػف

ػػة أن ػواع و ػ زيػػادة

الضريبة الق أعطى يتا لإلدارة سػلطة رضػتا علػى ال اعػؿ والغ ارمػة القػ

سػـ سػلطة

رضػ ػػتا بػ ػػيف المحػ ػػانـ المخقصػ ػػة ولجػ ػػاف ا سػ ػػقوناؼ والحػ ػػبس الػ ػػا جعػ ػػؿ المحػ ػػانـ

المخقصة

السلطة الق قملؾ رض .

4ػ ػ لػػـ يجػػز المشػػرع الطعػػف بق ػ اررات ػػرض عقػػوبق زيػػادة الض ػريبة والغ ارمػػة الصػػادرة عػػف
السػػلطة الماليػػة أو لجػػاف ا سػػقوناؼ إ و قػػا للطػػرؽ ال ػواردة ػ القػػانوف الض ػريب
حػػيف قطبػػؽ طػػرؽ الطعػػف ال ػواردة ػ

ػ

ػػانوف أصػػوؿ المحانمػػات الجزاويػػة علػػى أحنػػاـ

الغرامة والحبس الصادرة عف المحانـ المخقصة.

4ػ أوجد المشرع الضريب ال رنس وقبع المصر نوعػاع مػف الجػزاءات الضػريبية الماليػة
م يػػؿ ل ػ ػ القػػانوف الع ار ػ

ػػو عقوبػػة الغ ارمػػة الض ػريبية الق ػ يو عتػػا القضػػاء إلػػى

جانب الغرامة الجناويػة والقػ ققحػدد بمػا
قزيد على

يقػؿ عػف نسػبة معينػة مػف مبلػغ الضػريبة و

ة أم اؿ ما لـ يد ا منتا.

1ػ و د اخقلؼ ال قػ والقضػاء نػاؾ ػ قحديػد طبيعػة الجػزاء الػوارد ػ ال قػرة ( )4قباينػت
أوصػػا تـ ل ػ بػػيف قعػػويض مػػدن خػػالص وعقوبػػة جناويػػة بحقػػة وج ػزاء مخػػقلط وض ػريبة
إضػػا ية وجػزاء إدار

يػػر أف ػػال ا وصػػاؼ بقيػػت عػػاجزة عػػف ق سػػير نػػؿ أحنػػاـ ػػاا

الج ػزاء وأف اسػػقطاعت ق سػػير بعضػػتا أخػػانا ب ػ أر مػػف ي ػرم ان ػ ج ػزاء ض ػريب خػػاص
باعقبارل الوحيد الا اسقطاع ق سير جميا أحناـ اا الجزاء.

 5ػ إف مضػػاع ة الضػريبة نجػزاء م ػػروض بالمػادة ( )18مػػف ػػانوف ضػريبة الػػدخؿ الع ار ػ
النا ا

يعدو أف ينوف عقوبة قبعيػة علػى اعقبػار أف رضػتا

يحقػاج إ إلػى صػدور

حنػػـ مػػف المحنمػػة المخقصػػة بإحػػدم العقػػوبقيف ال ػواردقيف ػ المػػادة ( 12أو  )19مػػف

اات القانوف وانقساب الحنـ درجة البقات.
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مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

العدد ()4

آاار ()4002

2ػ إف الغرامات الضريبية الم روضة مف بؿ السلطة المالية قعد جزاءات إدارية.
9ػ ػ ػ

قخػ ػػرج الغ ارمػ ػػات الض ػ ػريبية المقض ػ ػ بتػ ػػا مػ ػػف بػ ػػؿ لجػ ػػاف ا سػ ػػقوناؼ أو المحػ ػػانـ

المخقصة

العراؽ عف نونتا رامات جناوية صر ة.

ثانيا  -:التوصيات
وخقاما بودنا لو أف المشرع الضػريب الع ار ػ يأخػا بالمققرحػات القاليػة القػ قرمػ

جملقتا إلى خدمة أ داؼ و ايات القانوف الضريب -:

 4ػ إلغػػاء المػػادة ( )11مػػف ػػانوف ضػريبة الػػدخؿ النا ػػا سػػيوة الصػػيت واعػػادة الو يػػة العامػػة
للقضاء على مساوؿ الضريبة.

4ػ إعادة صيا ة البند أو مف المادة ( )15مف اات القػانوف لر ػا القنػا ض الػوارد يػ عػف
طريؽ صؿ ال قرقيف ال ال ة والرابعة من وجعؿ نؿ منتا بنداع خاصاع لتال المادة.

4ػ مساواة روع الشرنات ا جنبيػة العاملػة ػ العػراؽ مػا بقيػة المنل ػيف ػ عقوبػة جريمػة
القػػأخر ػ ققػػديـ ققريػػر أو حسػػابات الػػدخؿ والػػؾ بػػدم ال قػرة الرابعػػة مػػف البنػػد أو ع مػػا

البند انياع مف المادة ( )15مف القانوف.

4ػ ػ إلغػػاء القن ػرار يػػر المبػػرر لعبػػارات إعػػداد وققػػديـ البيانػػات الناابػػة أو النا صػػة وا ازلػػة
الغموض الا انقنؼ المادة ( )12مف القانوف ااقػ الػا أ رزقػ إضػا ة المشػرع عبػارة

(عػف علػـ) ػ ال قػرة ا ولػػى منتػا قػػط ممػا د ػػا الػبعض إلػػى القػوؿ بػػاف الجريمػة ااقتػػا
قنوف مرة عمدية ومرة أخرم ماديػة لػاا وجػب إعػادة صػيا قتا بمػا يضػمف ا بقعػاد عػف

الؾ.

1ػ ر ا عبارة (أو سػاعد أو حػرض أو اشػقرؾ ػ الػؾ) الػواردة ػ عجػز ال قػرة ال انيػة مػف
المػ ػػادة ( )12مػ ػػف القػ ػػانوف وا نق ػ ػػاء بالقواعػ ػػد العامػ ػػة للمسػ ػػا مة القبعيػ ػػة ػ ػ

العقوبات.
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ػ ػػانوف

الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

5ػ قحميؿ الشريؾ ير المنلؼ جزء مف عقوبة مضاع ة الضػريبة الػواردة ػ المػادة ()18
مف القانوف وعدـ ا نق اء ب رض العقوبة السالبة للحرية علي .
هوامش البحث

( )4انظر – ؼ( )4مف ـ ( )42مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
 -حسػػف عػػدا الػػدجيل

شػػرح ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ ر ػػـ  444لسػػنة  4894المعػػدؿ

ط 4مطبعة عصاـ بغداد  4899ص .484 – 484
( )4انظر – ـ( )40مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
( )4انظر – ـ( )41مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.

( )4انظر ؼ ( )4مف البند أو مف انوف ضريبة الدخؿ.
( )1انظػر ؼ ( )4 4مػف ـ ( )49مػف ػػانوف ضػريبة الػدخؿ النا ػػا .وللمزيػد مػف الق اصػػيؿ
الضػراوب علػى الػدخؿ ج 4ضػريبة

حػوؿ حػؽ ايطػ ع ارجػػا شػاـ صػ وت العمػر

الدخؿ مطبعة الجاحظ بغداد  4898ص .405 – 401

( )5انظر ؼ( )4مف البند (أو ) مف ـ ( )15مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
( )2انظػػر -ـ ( )1 – 4مػػف نظػػاـ مسػػؾ الػػد اقر القجاريػػة ي ػراض ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ
ر ـ  4لسنة .4891
ػ وانظر

ق صيؿ ال الواجبات د .باسـ محمد صالي القانوف القجار

ب مناف

و سنة نشر ص .81
– د .لطيؼ جبر نومان وعل ناظـ الر يع

القانوف القجار

بغداد  4000ص

.402 -482
( )9انظر – ؼ( )4مف البند أو مف ـ( )15مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
ػ د .مدحت عباس أميف ضريبة الدخؿ

القشريا الضريب الع ار

بدوف مناف و سنة نشر ص .444 – 444

( )8انظر – ـ( )42مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
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القسـ ا وؿ

مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
العدد ()4

المجلد ()44

آاار ()4002

ػ وانظػػر ػ ق صػػيؿ ػػاا الواجػػب احمػػد خلػػؼ حسػػيف الػػدخيؿ طػػرؽ الطعػػف ػ ققػػدير
دخؿ المنلػؼ بضػريبة الػدخؿ ػ العػراؽ د ارسػة مقارنػة رسػالة ماجسػقير يػر منشػورة
مقدمة إلى نلية القانوف بجامعة الموصؿ  4882ص .8 – 9

( )40انظر – ؼ ( )4مف البند (أو ) مف ـ ( )15مف انوف ضريبة الدخؿ.
 البند انيا مف ـ ( )15مف انوف ضريبة الدخؿ. -ياس ػميف الػػدباغ ود .ط ػ ؿ نػػداو

يػػاس اسػػقجابة المنل ػػيف للعقوبػػات الض ػريبية

بحػػث منشػػور ػ مجلػػة المػػؤقمر العلم ػ الض ػريب ا وؿ للتيوػػة العامػػة للض ػراوب

ج 4محور القشريا الضريب

قموز  4004ص .10

( )44انظر – مدحت عباس أميف مصدر سابؽ ص.444
ػ ػ حيػػدر و ػػاب العنػػز

الج ػراوـ الق ػ ققبػػؿ يت ػا القسػػوية الصػػلحية بحػػث منشػػور ػ

مجلػػة المػػؤقمر العلم ػ الض ػريب ا وؿ للتيوػػة العامػػة للض ػراوب ج 4محػػور القش ػريا
الضريب

 4004ص .14

( )44انظر – مدحت عباس أميف مصدر سابؽ ص .442
ولعػػؿ مػػف الم يػػد بيػػاف أف السػػلطة الماليػػة ػ العػراؽ ػػد درجػػت خطػأع علػػى الق ر ػػة بػػيف

جريم ػػة إع ػػداد أو قق ػػديـ بيان ػػات نااب ػػة أو نا ص ػػة وجريم ػػة اس ػػقعماؿ الغ ػػش وا حقي ػػاؿ
الض ػريب علػػى أف ا ولػػى ققػػوـ علػػى قغييػػر الحقيقػػة ػ المحػػررات العاديػػة يمػػا قنػػوف
ال اني ػػة عل ػػى المح ػػررات الرس ػػمية .للمزي ػػد م ػػف الق اص ػػيؿ ارج ػػا حي ػػدر و ػػاب العن ػػز

مصدر سابؽ ص .54 – 50
( )44قػػنص المػػادة ( )19مػػف ػػانوف ضػريبة الػػدخؿ النا ػػا علػػى انػ ((يعا ػػب بػػالحبس مػػدة
ققؿ عػف

ػة أشػتر و قزيػد علػى السػنقيف مػف ي بػت عليػ أمػاـ المحػانـ المخقصػة

انػ اسػػقعمؿ الغػػش أو ا حقيػػاؿ للػػقخلص مػػف أداء الضػريبة الم روضػػة أو القػ ق ػػرض
بموجب اا القانوف ن أو جزءا)).

( )44انظػ ػػر الم ػ ػواد ( )14 – 42مػ ػػف ػ ػػانوف العقوبػ ػػات الع ار ػ ػ ر ػ ػػـ  444لسػ ػػنة 4858
المعدؿ.
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الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

( )41انظػػر ؼ ( )4مػػف البنػػد أو مػػف ـ ( )15مػػف ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ النا ػػا ونسػػجؿ
اا المجاؿ قح ظنا الشديد على صػيا ة المػادة ( )15القػ أورد المشػرع ػ صػدر

البن ػػد أو منت ػػا عقوب ػػة الغ ارم ػػة القػ ػ ققػ ػراوح ب ػػيف  100 – 400دين ػػار ليجعلت ػػا عقوب ػػة
منطبقػػة علػػى جميػػا ا عػػاؿ ال ػواردة ػ
وحػدد عقوبػة المبلػغ ايضػا

ق ػرات ػػاا البنػػد ػػـ جػػاء ػ ال ق ػرة ( )4منتػػا

ممػا يػؤد إلػػى ن ػرة ا جقتػادات ومػف ػـ وجػود عقػػوبقيف

لجريمة واحدة تػؿ يأخػا بتمػا معػاع أـ بالعقوبػة ا شػد أـ ا خػؼ وننػا ن ضػؿ حسػـ ػال
ايشنالية.

( )45انظر ـ( )18مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
( )42انظ ػػر ؼ ( )4م ػػف ـ ( )10م ػػف ػػانوف العقوب ػػات الع ار ػ ػ ر ػػـ  444لس ػػنة 4858
النا ا.

ومػػف الجػػدير بالػػانر أف ال ق ػ الجنػػاو اخقلػػؼ حػػوؿ ػػال المسػػالة انظػػر ػ ق اصػػيؿ
الؾ د .أنػرـ نشػأت إبػ ار يـ القواعػد العامػة ػ

ػانوف العقوبػات المقػارف ط 4مطبعػة

ال قيػػاف بغػػداد  4889ص  .401 – 404ود .نامػػؿ السػػعيد شػػرح ا حنػػاـ العامػػة
ػ

ػانوف العقوبػات ا ردنػ

ص .418 – 412

د ارسػػة مقارنػة طباعػة المنقبػة الوطنيػة عمػػاف 4889

( )49انظر – حيدر و اب عبود العنز

مصدر سابؽ ص  18و.54

( )48انظػػر ـ ( )41مػػف ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ النا ػػا و ػػد أوردنػػا ػػال العقوبػػة مػػف ضػػمف
العقوب ػ ػػات الضػ ػ ػريبية م ػ ػػا أف المش ػ ػػرع ل ػ ػػـ يورد ػ ػػا ض ػ ػػمف ال ص ػ ػػؿ ال ػ ػػامف والعشػ ػ ػريف
المخصص للجراوـ والعقوبات الضريبية ف المشرع أورد

ضريبية.

( )40انظػػر ػ ق صػػيؿ الػػؾ د .طػػا ر الجنػػاب
مناف و سنة نشر ص .414

ال المػادة جريمػة وعقوبػة

الماليػػة العامػػة والقش ػريا المػػال

( )44للمزيد مف اييضاح انظر – احمد الدخيؿ مصدر سابؽ ص .1

429

بػػدوف

مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
المجلد ()44

آاار ()4002

العدد ()4

( )44للمزيد مف الق اصيؿ حوؿ مزايا وعيوب الغرامة انظر – د .ما ر عبػد شػويش الػدرة
ا حنػاـ العامػػة ػ

ص .424 -424

ػػانوف العقوبػات دار الحنمػػة للطباعػػة والنشػػر الموصػػؿ 4880
شػرح ػانوف العقوبػات القسػـ العػاـ منقبػة دار

ػ د .محمػد علػ السػالـ عيػاد الحلبػ

ال قا ة للنشر والقوزيا عماف  4882ص .498 -499
( )44انظػػر البنػػد أو مػػف ـ ( )15مػػف ػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ النا ػػا الػػا سػػجلنا قح ظنػػا
على صيا ق يما سبؽ.

( )44راجا
الع ار

ال الطرؽ المواد (  )428 – 444مف انوف أصوؿ المحانمػات الجزاويػة

ر ـ  44لسنة  4824المعدؿ.

ػ

( )41و يخقلػػؼ ػػانوف العقوبػػات المصػػر مػػا نظيػرل الع ار ػ

ػػال ا حنػػاـ انظػػر ػ

ق ص ػػيؿ الغ ارم ػػة النس ػػبية محم ػػود إبػ ػ ار يـ إس ػػماعيؿ ش ػػرح ا حن ػػاـ العام ػػة ػ ػ

ػػانوف

العقوبات مطابا دار التنا القا رة بدوف سنة نشر ص .12-11
النا ا.

( )45انظر ؼ ( )4مف ـ ( )84مف انوف العقوبات الع ار

( )42انظر د .مدحت عباس أميف مصدر سابؽ ص .404
( )49انظر المواد ( 99و )98مف انوف العقوبات الع ار

النا ا.

( )48انظر ـ ( )12مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
( )40انظر ـ ( )19مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
( )44انظر علػى سػبيؿ الم ػاؿ ـ ( )44مػف القػانوف ر ػـ  444لسػنة  4814وـ ( )91مػف
القانوف ر ـ  44لسنة  4848المصرياف.

( )44انظر أيدف خالد ادر عقوبة الغرامة

القانوف الع ار

والمقارف مطبعة الشػرطة

بغداد  4894ص .445

ػ د ػػدر نقػػو عطيػػة ااقيػػة القػػانوف الض ػريب وأ ػػـ قطبيقاقتػػا بػػدوف منػػاف نش ػر

 4850ص.481
( )44حس ػػف ص ػػادؽ المرصػ ػ او

القجػ ػريـ ػ ػ قشػ ػريعات الضػ ػراوب ط 4دار المعػ ػارؼ

بمصر  4858ص.424 – 459
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الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

( )44د .احمد قح سرور الغرامة الضريبية بحث منشور

مجلة القانوف

وا قصاد ع 4س 4850 40ص .441 – 444

( )41مػػف أصػػحاب ػػاا ال ػ أر د .محمػػود محمػػود مصػػط ى وسػػمير الجنػػزور ود .احمػػد
ابت عويضة ويق ؽ معتـ أيدف خالد ادر مصدر سابؽ ص 449و.440
وانظر

ال الحج أيضا د .در نقو عطية مصدر سابؽ ص.484

( )45انظر حسف صادؽ المرص او

مصدر سابؽ ص .458

ػ احمد قح سرور مصدر سابؽ ص .442

ػ د .در نقو عطية مصدر سابؽ ص .484
( )42ومػػا أف محنمػػة الػػنقض المص ػرية سػػايرت محنمػػة الػػنقض ال رنسػػية ػ ا خػػا بتػػاا
ال ػ أر إ أنتػػا خال قتػػا ػ قغليػػب معنػػى العقوبػػة علػػى معنػػى القعػػويض ي ػ و ػػد سػػاير

الػػبعض مػػف ال ق ػ أر محنمػػة الػػنقض المص ػرية يمػػا قماشػػى أر الػػبعض ا خػػر مػػا
أر القضاء ال رنس  .انظر

.400 -488

ق صيؿ الؾ د .در نقو عطيػة مصػدر سػابؽ ص

( )49انظر د .محمػد علػ الػد اؽ الغ ارمػة الجناويػة ػ القػوانيف الحدي ػة مطبعػة العػان
بغداد  4812ص .19 – 12

ػ احمد قح سرور مصدر سابؽ ص .420 – 415

( )48انظر

ق صيؿ الؾ – د .در نقو عطية مصدر سابؽ ص .400

ػ د .محمد عل الد اؽ مصدر سابؽ ص .12 – 15
( )40انظر

ق صيؿ الؾ – إيدف خالد ادر مصدر سابؽ ص.440

ػ د .در نقو عطية مصدر سابؽ ص .400

( )44للمزيػػد مػػف ا يضػػاح انظػػر – محمػػود إب ػ ار يـ إسػػماعيؿ مصػػدر سػػابؽ ص – 54
.54

 محمد عل الد اؽ مصدر سابؽ ص.18( )44راجا ػ احمد قح سرور مصدر سابؽ ص.449
( )44انظر إيدف خالد ادر مصدر سابؽ .442
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مجلة جامعة قنريت للعلوـ اينسانية
العدد ()4

المجلد ()44

آاار ()4002

( )44احمد قح سرور مصدر سابؽ .445
( )41راجا

ق صيؿ الؾ د .در نقو عطية مصدر سابؽ ص .484 – 418

( )45انظر احمد قح سرور مصدر سابؽ ص .445

( )42للمزيد مف الق صيؿ انظر د .در نقو عطية مصدر سابؽ ص.404
( )49انظر ن س المصدر السابؽ ص.404 – 404
 ومف المؤيديف لتػاا الػ أر بايضػا ة إلػى د .ػدر نقػو عطيػة د .حبيػب المصػر –انظر حسف صادؽ المرص او

مصدر سابؽ ص.459

( )48انظر أيدف خالد ادر مصدر سابؽ ص.449 – 442
( )10انظػػر ػ القطػػور القػػاريخ للج ػزاء القػػانون د .محمػػد عل ػ الػػد اؽ مصػػدر سػػابؽ
ص 4وما بعد ا.

( )14أيدف خالد ادر مصدر سابؽ ص 444و.444
( )14د .أحمد قح سرور مصدر سابؽ ص.448
( )14راجا الص حات (9ػ  )8مف اا البحث.

وانظر ـ ( )41و( )15مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
وم اؿ ال العقوبات

مرسوـ ضريبة الدخؿ النويقيػة ر ػـ  4لسػنة  4811نسػبة %4

الم روضة على القأخير

( )14انظر
المصػػر

ققديـ اي رار أو سداد أ ساط الضريبة.

ق صػيؿ ػال اةراء القػ قبحػث ػ طبيعػة الجػزاءات القػ

رضػتا المشػرع

ػ الم ػادة  5مػػف القػػانوف ر ػػـ  420لسػػنة  4814والمػػادة  49مػػف المرسػػوـ

بقػػانوف ر ػػـ  429لسػػنة  4814والمػػادة  4 44رابعػػا مػػف القػػانوف ر ػػـ  15لسػػنة 4812
القػ منحػػت ايدارة صػ حية ػػرض ارمػػات ضػريبية د .احمػػد قحػ سػػرور مصػػدر

سابؽ ص .414 – 410

( )11إيدف خالد ادر مصدر سابؽ ص .444 – 444
( )15قشػنؿ لجػػاف ا سػقوناؼ ببيػػاف يصػدرل وزيػػر الماليػة ػ نػؿ منػػاف يػ محنمػػة بػػداءة
برواسػػة ػػاض مػػف الصػػنؼ ال ػػان

ػ ا ػػؿ وعضػػوية ا نػػيف مػػف المخقصػػيف بػػا مور
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الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية ((دراسة مقارنة))
د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

الماليػة بايضػا ة إلػػى أعضػاء احقيػاط بػػن س الشػروط (ـ )42مػف ػػانوف ضػريبة الػػدخؿ
قشنيؿ وطبيعة ال اللجاف نؿ مف :

النا ا .انظر

 -احمد الدخيؿ مصدر سابؽ ص .41

 د .مدحت عباس أميف مصدر سابؽ ص .404نظ ػرة ػ القضػػاء الض ػريب

 -حيػػدر و ػػاب عبػػود العنػػز

بحػػث منشػػور ػ مجلػػة

الم ػ ػػؤقمر العلم ػ ػ ػ الض ػ ػ ػريب ا وؿ للتيوػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة للضػ ػ ػػراوب ج 4محػ ػ ػػور القش ػ ػ ػريا
الضريب

 4004ص .444 -444

( )12انظر ؼ ( )4مف البند أو مف ـ ( )15مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
( )19ونػػود ػ

ػػاا المجػػاؿ أف نشػػير إلػػى أف الػػبعض (إيػػدف خالػػد ػػادر مصػػدر سػػابؽ

وصػؼ ػاا الجػزاء قػارة يصػ بالغ ارمػة ايداريػة

ص  )444 – 444ينا ض ن س

وقارة أخرم يص بالغرامة الجناوية دونما مبرر.
( )18انظر – صدر البند أو مف ( )15مف انوف ضريبة الدخؿ النا ا.
 -الص حة (  4و )9مف اا البحث.

قائمة مصادر البحث

أوالً  :الكتب

 -4إيدف خالد ادر عقوبة الغرامة
.4894

القػانوف الع ار ػ والمقػارف مطبعػة الشػرطة بغػداد
انوف العقوبات المقارف ط 4مطبعة

 -4د .أنرـ نشأت إب ار يـ القواعد العامة
ال قياف بغداد 4889.

 - 4د .باسـ محمد صالي القانوف القجار
 -4حسف صادؽ المرص او
بمصر .4858

 -1حسف عدا

الدجيل

ب مناف و سنة نشر.
قشريعات الضراوب ط 4دار المعارؼ

القجريـ

شرح انوف ضريبة الدخؿ ر ـ  444لسنة  4894المعدؿ

ط 4مطبعة عصاـ بغداد .4899
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المجلد ()44

 -5د .طا ر الجناب

آاار ()4002

العدد ()4

المالية العامة والقشريا المال

2ػ د .نامؿ السعيد شرح ا حناـ العامة

طباعة المنقبة الوطنية عماف .4889

بدوف مناف و سنة نشر.

انوف العقوبات ا ردن

9ػ د .در نقو عطية ااقية القانوف الضريب

دراسة مقارنة

وا ـ قطبيقاقتا بدوف مناف نشر

.4850
8ػ د .لطيؼ جبر نومان وعل ناظـ الر يع
40ػ د .ما ر عبد شويش الدرة ا حناـ العامة
والنشر الموصؿ .4880

44ػ د .محمد عل السالـ الحلب

للنشر والقوزيا عماف .4882

القانوف القجار

انوف العقوبات دار الحنمة للطباعة

شرح انوف العقوبات القسـ العاـ منقبة دار ال قا ة

 -44محمود إب ار يـ إسماعيؿ شرح ا حناـ العامة
التنا القا رة بدوف سنة نشر.

 -44د .مدحت عباس أميف ضريبة الدخؿ
ب مناف و سنة نشر.

 -44د .محمد عل الد اؽ الغرامة الجناوية
.4812

 –41شاـ محمد ص وت العمر

بغداد .4000

انوف العقوبات مطابا دار

القشريا الضريب الع ار

القسـ ا وؿ

القوانيف الحدي ة مطبعة العان

بغداد

الضراوب على ج 4ضريبة الدخؿ مطبعة الحا ظ

بغداد .4898

ثانيا  :البحوث والرسائل الجامعية
 4ػ احمػػد خلػػؼ حسػػيف الػػدخيؿ طػػرؽ الطعػػف ػ ققػػدير دخػػؿ المنلػػؼ بضػريبة الػػدخؿ ػ

العػراؽ د ارسػػة مقارنػػة رسػػالة ماجسػػقير يػػر منشػػورة مقدمػػة إلػػى نليػػة القػػانوف بجامعػػة
الموصؿ .4882

 4ػ د .احمػػد قحػ سػػرور الغ ارمػػة الضػريبية بحػػث منشػػور ػ مجلػػة القػػانوف وا قصػػاد
ع 4س.4850 40
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د .صباح مصباح محمود  /احمد خلؼ حسيف الدخيؿ

الجػراوـ القػ ققبػؿ يتػا القسػوية الصػلحية بحػث منشػور ػ

4ػ حيدر و اب عبود العنػز

مجلػػة المػػؤقمر العلم ػ الض ػريب ا وؿ للتيوػػة العامػػة للض ػراوب ج 4محػػور القش ػريا
.4004

الضريب

نظرة

4ػ حيدر و اب عبود العنز

القضاء الضريب

بحث منشور ػ مجلػة المػؤقمر

العلم ػ ػ الض ػ ػريب ا وؿ للتيوػ ػػة العامػ ػػة للض ػ ػراوب ج 4محػ ػػور القش ػ ػريا الض ػ ػريب
.4004
 1ػ ياسػػميف الػػدباغ ود .ط ػ ؿ نػػداو
منشور

يػػاس اسػػقجابة المنل ػػيف للعقوبػػات الض ػريبية بحػػث

مجلة المؤقمر العلم الضريب ا وؿ للتيوػة العامػة للضػراوب ج 4محػور

القشريا الضريب

.4004

ثالثا :القوانين واألنظمة والمراسيم
4ػ مرسوـ ضريبة الدخؿ النويقية ر ـ ( )4لسنة .4811
4ػ انوف العقوبات الع ار

ر ـ ( )444لسنة  4858المعدؿ.

4ػ انوف الضراوب على الدخؿ المصر ر ـ ( )42لسنة 4894المعدؿ.
4ػ انوف ضريبة الدخؿ الع ار

ر ـ ( )444لسنة 4894المعدؿ.

1ػ ػ نظػػاـ مسػػؾ الػػد اقر القجاريػػة ي ػراض ض ػريبة الػػدخؿ الع ار ػ ر ػػـ ( )4لسػػنة 4891
المعدؿ.

.4891 /4 / 49

5ػ جريدة الو اوا الع ار ية بعدد ا المر ـ 4040
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)4002( آاار

)4( العدد

)44( المجلد

ABSTRACT
In order to achieve aims of taxable law there must be a legal
penalty impose upon those who does not obey its rules. Because the
financial penalties are the best here, they are taken by the taxable
legislator in Iraq and other states. The difference is increased among
jurists as among judicial courts about the legal nature of these
penalties which lead to arise differences in results.
This research tries to achieve the correct nature of every kind
of those penalties. It discovered that the taxable forfeit, which are
decided by the criminal court beside the criminal forfeit and which
equal to determinate percent of tax sum, is a special taxable penalty
because this nature is the only one which can conclude all rules of
this penalty. The research ended to know that the punishment of
double of tax is an unoriginal punishment. It discovered that the
taxable forfeit which is imposed by financial authority (taxable
administrator) is an administrative penalty. Finally, it reached the
fact that the taxable forfeit which is decided alone by appeal
committees or courts in Iraq is a criminal forfeit.
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