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انتكييف انقانىني نهتسىية انصهحية انضزيبية يف قانىن ضزيبة اندخم
انعزاقي اننافذ

الدكتور محمد عموم محمد
مدرس المالية العامة والتشريع الضريبي
املقدةة

التسوية الصمحية الضريبية هي أحد السبؿ التي تسمكها السمطة المالية فػي العػراؽ
وتتبناها باقي التشريعات الضريبية بأعتبارها وسيمة تتجنب بها السمطة المالية سػموؾ طريػؽ

الخصومات والنزاعات القضائية وبيف المكمفيف التي غالبػا مػا تكػوف مكمفػة مػف جهػة الوقػت
فػػي سػػبيؿ حصػػوؿ السػػمطة عمػػت حقوقهػػا وتج ػريـ المخػػالفيف وكػػللؾ أرباكهػػا لعمػػؿ السػػمطة
الماليػػة وموظفيهػػا ،ومػػف جهػػة أخػػرت فهػػي تحقػػؽ صػػال المكمػػؼ مػػف خػػيؿ تجنيب ػ الوقػػوع
تحػت طائمػة العقوبػات أو الجػزااات التػي تقررهػا التشػريعات الضػريبية وكػللؾ فأنهػا ا تنػػاؿ
مػػف س ػػرعة المكمػػؼ المالي ػػة بأعتب ػػارم مرتكػػب لجريم ػػة ماليػػة (ضػ ػريبية) م ػػف كػػؿ لل ػػؾ رأينػػا

ضػػرورة د ارسػػة موضػػوع التكييػػؼ القػػانوني لمتسػػوية الصػػمحية الض ػريبية لموقػػوؼ عمػػت ال ػ أر

القػػانوني السػػميـ ،كػػللؾ مػػف أجػػؿ التسػػهيؿ عمػػت البػػاحييف القػػانونييف معرفػػة أهػػـ ا راا التػػي
طرحػػت فػػي هػػلا المجػػاؿ بااضػػافة الػػت التوصػػؿ الػػت النتػػائب القانونيػػة المترتبػػة عمػػت هػػلا

ااسموب ،كللؾ ااطيع عمت المركز القانوني اطػراؼ التسػوية الصػمحية الضػريبية ،ومػف
المس ػػائؿ المس ػػتفادة أيض ػػا م ػػف د ارس ػػة الطبيع ػػة القانوني ػػة ه ػػي وضػ ػ الح ػػدود الواض ػػحة له ػػا
وتمييزها عف باقي المفاهيـ والمصطمحات ااخرت التي قد تختمط بها.

م ػػف ك ػػؿ م ػػا تق ػػدـ نس ػػتنتب أنػ ػ هنال ػػؾ أس ػػباب ممح ػػة دفعتن ػػا ال ػػت البح ػػث ف ػػي ه ػػلا

الموضػػوع بااضػػافة الػػت ااهميػػة الكبي ػرة لمخػػوض فػػي هػػلم الد ارسػػة ولمعرفػػة أبعػػادم اامػػر
الل توجب تناول وفؽ الخطة ا تية :
المبحث ااوؿ – مفهوـ التسوية الصمحية.
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المطمب ااوؿ -تعريؼ التسوية الصمحية الضريبية.
المطمب الياني – شروط عقد التسوية الصمحية.

المبحث الياني – الطبيعة القانونية لمتسوية الصمحية.
المطمب ااوؿ -موقؼ الفق الضريبي مف الطبيعة القانونية لمتسوية الصمحية الضريبية.
المطمب الياني – موقؼ المشرع الضريبي العراقي مف التسوية الصمحية الضريبية.
املبحث االول

ةفهىو انتسىية انصهحية انضزيبية

نتناوؿ في هلا البحث تحديػد مفهػوـ التسػوية الصػمحية الضػريبية خػيؿ تقسػيـ هػلا
البح ػػث ال ػػت مطمب ػػيف ،ااوؿ وس ػػوؼ نتن ػػاوؿ فيػ ػ تعري ػػؼ التس ػػوية الص ػػمحية الضػ ػريبية م ػػف
ي ػػيث أوجػ ػ وه ػػي الوجػ ػ الم ػػو وااص ػػطيحي والوجػ ػ الفقه ػػي ي ػػـ الوجػ ػ التشػ ػريعي ،أم ػػا
المطمب الياني فسوؼ نتناوؿ في شروط عقد التسوية الصمحية.

المطمب االول

تعريف التسوية الصمحية الضريبية
مف البديهي أف تتقدـ عممية تناوؿ أ بحث قانوني هػو التعريػؼ بموضػوع البحػث
وللؾ مػف أجػؿ توضػي ماهيتػ واعطػاا تصػور واضػ عػف مفهومػ مػف هنػا سػوؼ نتنػاوؿ

هلا المطمب في ييث فروع وهي كا تي -:
الفرع ااوؿ  -:التعريؼ الم و .
الفرع الياني  -:التعريؼ الفقهي.

الفرع اليالث  -:التعريؼ التشريعي.
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الفرع ال ول
التعريف المغوي لمصمح الضريبي

الصم بضـ الصاد وسكوف اليـ معنام الساـ ،وهػو أسػـ مػف المصػالحة التػي هػي

خيؼ المخاصمة وأصم بمعنت الصيح وهو ضد الفساد ويدؿ عمت أستقامة الحاؿ(.)4

و(الص ػػيح) بكس ػػر الص ػػاد مص ػػدر المص ػػالحة والع ػػرب تؤنيه ػػا ،وااس ػػـ (الص ػػم )

يلكر ويؤنث ( )7وأصم ما بينهـ وصالحهـ مصالحة وصيحا.
قاؿ بشر أبف أبي خالـ -:

وما فيها لهم سمع وقار

يسومون الصالح بذات كهف

وقول  :وما فيها أ وما في المصػالحة .لػللؾ أنػث الصػيح و(صػيح) أسػـ عمػـ
لمكػػة وقػػد سػػمعت العػػرب صػػالحا ومصػػمحا وصػػمحا .ويقػػاؿ رجػػؿ صػػال فػػي نفسػ مػػف قػػوـ
صػػمحاا ومصػػم فػػي أعمال ػ وأمػػورم ،وقػػد أصػػمح اه ،وربمػػا يكنػػت بالصػػال عػػف الشػػيا
الػػل هػػو الػػت الكي ػرة ويقػػاؿ كػػللؾ أصػػم الشػػيا بعػػد فسػػادم أ أقام ػ

أحسف الي (.)1

()3

وأصػػم الي ػ أ

يتض ػ لنػػا ممػػا تقػػدـ أف الصػػم فػػي دالت ػ الم ويػػة ينصػػرؼ الػػت أحػػيؿ المػػودة

والوئاـ والسيـ محؿ النزاع والخصاـ.

الفرع الثاني
التعريف الفقهي لمصمح الضريبي

لق ػػد أغ ػػدؽ فقه ػػاا الق ػػانوف الضػ ػريبي ف ػػي أب ػػداا التع ػػاريؼ الت ػػي تتع ػػرض لمتس ػػوية

الصمحية الضريبية ،ألا تضمنت مؤلفاتهـ هلم التعريفات وهي عمت سبيؿ اللكر منها -:

أتج الػبعض الػت أف التسػوية الصػمحية الضػريبية هػي (أقػرب الػت العقػد الرضػائي
بػػيف طرفي ػ  ،الجهػػة المختصػػة مػػف ناحيػػة والمػػتهـ مػػف ناحيػػة أخػػرت بموجب ػ تتنػػازؿ الجهػػة
المختصػػة عػػف طمػػب رف ػ الػػدعوت مقابػػؿ دف ػ المخػػالؼ لمجعػػؿ المحػػدد فػػي القػػانوف كػػدف

تعػػويض معػػيف أو تنازل ػ عػػف المضػػبوطات)

)(3
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الضريبية عبارة عف (عقد ينائي الطرؼ ،أ عقد ينطو عمت ألتزامات متبادلة بػيف فػريقيف
يتيقيػػاف بموجب ػ خيفػػا أو يحسػػمان وبموجػػب هػػلا العقػػد يػػتـ ااتفػػاؽ بػػيف المخػػالفيف وبػػيف
أدارة الجمارؾ عمت حسـ القضػية بصػورة اداريػة .والمخػالؼ بقبولػ المصػالحة ،انمػا يعتػرؼ

بأرتكاب المخالفة ويعرض انهاا القضػية تأديػة مبمػن مػف المػاؿ أو تػرؾ البضػاعة ،واادارة
تقبؿ مف جهتها بهلم العروض وتتوقؼ عف ميحقت ) ).(3

في حيف عرؼ الدكتور حسف المرصػفاو التسػوية الصػمحية الضػريبية بأنهػا (عقػد
بيف طػرفيف أو أتفػاؽ أرادتػيف عمػت الت ازمػات معينػة ،ومػف يػـ فأنػ ا يمكػف فرضػ عمػت أ

مف الطرفيف اف هلا مف شػأن أف يجعػؿ اارادة مشػوبة بعيػب ااكػرام الػل ييبػس الصػم

وتبعػػا يبطم ،ورضػػاا الممػػوؿ بالصػػم يفتػػرض تبعػػا تسػػميم بمسػػؤوليت الجنائيػػة عػػف الفعػػؿ

المسند الي  ،ان لو كػاف يعتقػد فػي برااتػ فػي محػؿ أطيقػا لتصػالح ،في مقابػؿ دفػ مبمػن
معيف لمصمحة الضرائب

(.)7

وأه ػػـ م ػػا ييح ػػظ عم ػػت التعػ ػريفيف ااخيػ ػريف أعتبارهم ػػا المخ ػػالؼ معترف ػػا بأرتك ػػاب

الجريمة الضريبية لمجرد تقدم بطمب التسوية.

ونرت أف هلا القوؿ ا يمكػف التسػميـ بػ عمػت أطيقػ  ،انػ مػف الممكػف أف يسػمؾ

المخػػالؼ طريػػؽ التسػػوية الصػػمحية م ػ السػػمطة الماليػػة بػػالرغـ مػػف برائت ػ مػػف الفعػػؿ المػػتهـ
بأرتكاب  ،ادراك أف ااجرااات القضائية قد تست رؽ وقتا طويي وتسػتنزؼ منػ جهػدا كبيػ ار
وتستمزـ مصروفات باهظة ،أو لتجنب زج نفس في دعاوت يرت مػف مصػمحت أف ا يظهػر

فيها خصما أماـ المحاكـ الجزائية المختصة حفاظا عمت سمعت .

()8

وأخي ػ ار عػػرؼ بعػػض الفقهػػاا التسػػوية الصػػمحية الض ػريبية بأنهػػا (تعبيػػر عػػف أرادة

فرديػػة ،تتمقػػام وتؤكػػد صػػحة السػػمطة ااداريػػة المختصػػة ويعنػػي تخمػػي الفػػرد عػػف الضػػمانات
القضائية التي قررها المشػرع بصػدد الجريمػة التػي أرتكبهػا ،محققػا بػللؾ أيضػا تخمػي الدولػة

عف حقها في العقاب وتنقضي بللؾ الجريمة)(. )9

والميح ػػظ عم ػػت ه ػػلا التعري ػػؼ أنػ ػ يع ػػوؿ كييػ ػ ار عم ػػت أرادة المخ ػػالؼ ف ػػي إجػ ػراا
التس ػػوية الص ػػمحية ال ػػت الح ػػد ال ػػل تنتف ػػي معػ ػ إرادة الس ػػمطة المالي ػػة ف ػػي تع ػػد طرف ػػا ف ػػي

التصرؼ وانما يقتصػر دورهػا عمػت التيبػت مػف صػحت والتأكػد مػف موافقتػ لمقػانوف وهػلا مػا
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يخالؼ ااتجام الل يلهب الي معظـ فقهاا القانوف الضريبي ومػؤدام أف الصػم ا يػتـ اا
بتيقي إرادة طرفي (.المخالؼ والسمطة المالية).

()40

ممػ ػػا تقػ ػػدـ بيان ػ ػ  ،يتض ػ ػ أف هػ ػػلم التعػ ػػاريؼ عكسػ ػػت وبشػ ػػكؿ واض ػ ػ إخػ ػػتيؼ

أصػػحابها بخصػػوص التسػػوية الصػػمحية كمػػا إ نهػػا جػػاات متفقػػة فػػي معظمهػػا عمػػت مسػػائؿ
وعناصػػر معين ػة ازمػػة اتمػػاـ هػػلم التسػػوية كااتفػػاؽ الػػيزـ قيام ػ بػػيف المخػػالؼ والسػػمطة
الماليػػة ،ومبمػػن التسػػوية الواجبػػة الػػدف ولػػل يػػتـ ب ػ الصػػم م ػ التأكيػػد عمػػت اايػػر المتولػػد
عف التسوية والمتميؿ بأنهاا النزاع وأنقضاا الدعوت الجزائية.
الفرع الثالث
التعريف التشريعي لمصمح الضريبي

لػ ػػـ تتطػ ػػرؽ التش ػ ػريعات الض ػ ػريبية الػ ػػت إعطػ ػػاا توضػ ػػي كػ ػػاؼ لمفهػ ػػوـ التسػ ػػوية
الصػػمحية يمكػػف ااعتمػػاد عمي ػ كتعريػػؼ جػػام شػػامؿ ،بػػؿ أف مجمػػؿ هػػلم الق ػوانيف إتجهػػت
الت معالجة أحكاـ الصم مف حيث شرائط وآيارم مباشرة دوف أف توض لنا ماهيت .

()44

فالمشرع الضريبي المصر لـ يورد تعريفا لمتسوية الصػمحية الضػريبية عمػت الػرغـ

م ػػف إتج ػػام السياس ػػة التشػ ػريعية ف ػػي مص ػػر ال ػػت إس ػػموب التص ػػال كس ػػبب خ ػػاص انقض ػػاا
الدعوت الجزائية عمت صعيد الضرائب المباشرة.

()12

وكػػللؾ الحػػاؿ م ػ المشػػرع الض ػريبي ااردنػػي الػػل لػػـ يتطػػرؽ الػػت إعطػػاا مفهػػوـ

واض لمتسوية الصمحية في قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )37لسنة 4983المعدؿ

)13(.

أما بالنسبة لممشرع العراقي فقد أحجـ هو ا خر في قانوف ضريبة الدخؿ رقـ
( )443لسػػنة  4987المعػػدؿ عػػف وض ػ تعريػػؼ تش ػريعي لمصػػم الض ػريبي محػػدد معنػػام
ومفهوم ػ القػػانوني ،حيػػث إكتفػػت بػػلكر شػػروط الصػػم الض ػريبي والجهػػة المختصػػة بقبول ػ

وتحديد ا يار المترتبة عمي مف دوف التعرض الت تعريف .

()14

ومهما يكف مف أمر فأف عػدـ تنػاوؿ لتشػريعات الضػرائب المباشػرة لمفهػوـ التسػوية
الصػػمحية ا يييػػر غ اربػػة لػػدينا ،للػػؾ اف مهمػػة وض ػ التعػػاريؼ لممصػػطمحات القانونيػػة ا
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تق عمت عاتؽ المشرع وانما يضطم بها الشراح والفقهاا الليف يعمموف عمػت تحميػؿ وايجػاد
الحموؿ المناسبة التي تتيئـ م طبيعتها.

هلا مف جهة ،ومف جهة يانية ،فأف عدـ تعريؼ التسوية الصمحية ا يعتبر سػابقة

وحيػػدة فػػي هػػلا المضػػمار ،للػػؾ اف هنالػػؾ العديػػد مػػف المفػػاهيـ القانونيػػة التػػي لػػـ تتناولهػػا
التشػريعات الضػريبية بالتوضػػي والتحديػػد الكػػافييف وأبرزهػػا مفهػػوـ الػػدخؿ الػوارد فػػي القػوانيف
المنظمة لضريبة الدخؿ.
وعمػػت هػػلا ااسػػاس يصػػب ل ازمػػا عمػػت الباحػػث القػػانوني أف يسػػتخمص تعريفػػا لتمػػؾ

المصػػطمحات مػػف خػػيؿ د ارسػػت الشػػاممة احكػػاـ القواعػػد القانونيػػة لات الصػػمة بالموضػػوع
محػػؿ التعريػػؼ عمػػت أف يػػتـ للػػؾ فػػي نطػػاؽ المبػػادتا الضػريبية المسػػتقرة والمتعػػارؼ عميهػػا

وفي حدود أرادة المشرع الضريبي مف أجؿ أف يكػوف التعريػؼ المسػتخمص متيئمػا مػ تمػؾ
اارادة داخي في للؾ النطاؽ.
بنػػااا عمػػت للػػؾ يمكػػف أف نقتػػرح التعريػػؼ التػػالي لمتسػػوية الصػػمحية الضػريبية وهػػو

(التسوية الصمحية الضريبية نظاـ قانوني يهدؼ الػت تيفػي الخصػومة الجزائيػة القائمػة بػيف
السمطة المالية والمخالؼ في جريمة تقبؿ فيها التسوية بشروط يحددها القانوف).
المطمب الثاني
شروط عقد التسوية الصمحية الضريبية
في قانون ضريبة الدخل العراقي

س ػػنتناوؿ ش ػػروط عق ػػد التس ػػوية الص ػػمحية الضػ ػريبية ف ػػي ه ػػلا المطم ػػب الت ػػي م ػػف
الممكف استشفافها مف خػيؿ قرائتنػا لقػانوف ضػريبة الػدخؿ الع ارقػي ،إل نػص عمػت مجموعػة

مػػف الض ػوابط والشػػروط التػػي إعتبرهػػا ازمػػة اج ػراا التسػػوية الصػػمحية وابت ػػت مػػف ورائهػػا
التوفيػػؽ بػػيف مصػػمحة الخ ازنػػة العامػػة ومصػػمحة المكمفػػيف بمػػا يػػتمخض عن ػ تحقيػػؽ العدالػػة
الضػريبية مػػف غيػر تعسػػؼ أو تع عػد عمػػت عمػت حقػػوؽ المكمفػيف أو تفػريط فػي حقػػوؽ الخ ازنػػة
العامة.
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وعمػػت هػػلا ااسػػاس أص ػػب ل ازمػػا عمػػت السػػمطة المالي ػػة والمتصػػال معهػػا م ارع ػػاة
الشروط والضوابط واالتػزاـ بهػا واا فػأف إغفالهػا أو مخالفتهػا يجعمهػا أ التسػوية الصػمحية
مشوبة بالبطيف.

هػػلا وسػػوؼ نػػدرس شػػروط التسػػوية الصػػمحية تباعػػا وسنخصػػص لكػػؿ منهمػػا فرعػػا
عمت النحو ا تي -:
الفرع ااوؿ  -:الجرائـ التي تقبؿ فيها التسوية الصمحية الضريبية.
الفرع الياني  -:قبوؿ التسوية الصمحية الضريبية.

الفرع اليالث  -:مراعاة ميعاد التسوية الصمحية الضريبية.
الفرع االول
الجرائم التي تقبل فيها التسوية الصمحية الضريبية
أجاز المشرع الضػريبي الع ارقػي التسػوية الصػمحية فػي الجػرائـ الػواردة فػي المػادتيف

()37و( )38مػػف قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ أل قضػػت الفق ػرة ( )4مػػف المػػادة ( 39المكػػررة) مػػف
هلا القانوف عمت أف ( لوزير المالية أف يعقد تسوية صػمحية فػي اافعػاؿ المنصػوص عميهػا
في المادتيف السابعة والخمسيف واليامنة والخمسيف مف القانوف.)....

وتعاقػػب المػػادة ( )37عمػػت إعػػداد وتقػػديـ البيانػػات الكالبػػة أو الناقصػػة وعمػػت ااشػػتراؾ فػػي
ه ػػلم اافع ػػاؿ كم ػػا تعاق ػػب الم ػػادة ( )38عم ػػت إس ػػتعماؿ ال ػػش أو ااحتي ػػاؿ الضػ ػريبي ،أم ػػا

الجرائـ الواردة في المادة ( )33وهي اامتناع عف تقػديـ المعمومػات أو تأخيرهػا وأفشػاا سػر
المهنػػة ومخالفػػة أحكػػاـ نظػػاـ مسػػؾ الػػدفاتر التجاريػػة فأنهػػا غيػػر مشػػمولة بأحكػػاـ التسػػوية

الصمحية.

والسػػبب فػػي هػػلم التفرقػػة فػػي رأينػػا ،يقػػود الػػت العقوبػػات التػػي قررهػػا المشػػرع لتمػػؾ

الجرائـ،فالمشػػرع فػػرض عمػػت مرتكبػػي الج ػرائـ المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادتيف ()38 ،37
عقوبة سالبة لمحرية ،وهلم العقوبة بقدر مػاهي ازجػرة لممخػالؼ ورادعػة ل يػرم إاأنهػا اتخمػو
مف مآخل تتجمت بكؿ وضػوح فػي ميػداف القػانوف الضػريبي ويقػؼ فػي طميعتهػا فقػداف الدولػة

لممػوارد الماليػػة المسػػتقبمية ،التػػي هػػي بحاجػػة اليهػػا والتػػي كانػػت تنتظػػر الحصػػوؿ عميهػػا مػػف
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المكمػؼ لفقدانػ مصػػدر دخمػ بسػػبب زجػ فػي السػػجف ،فأنتبػ المشػػرع لػػللؾ وأدخػػؿ التسػػوية
الصػػمحية كوسػػيمة حيويػػة تق ػػؼ جنبػػا الػػت جن ػػب م ػ العقوبػػات الس ػػالبة لمحريػػة لتتيفػػت م ػػا
تنطػػو عميػ هػػلم العقوبػػات مػػف مسػػاوتا وتخفػػؼ مػػف غموائهػػا ،خيفػػا لمػػا هػػو عميػ الحػػاؿ

فػػي الج ػرائـ ال ػواردة فػػي المػػادة ( )33والتػػي إكتفػػت المشػػرع بفػػرض العقوبػػات الماليػػة عمػػت
مرتكبها ولـ يتممس فيها البواعث التي تدفع الت إقرار التسوية الصمحية بشأنها.
وعمت هلا ااساس سنتناوؿ هلم الجرائـ في ييث نقاط وكا تي -:
النقطة ااولت – جريمة تقديـ بيانات كالبة أو ناقصة.

النقطة اليانية – جريمة ااشتراؾ في إعداد أو تقديـ البيانات الكالبة أو الناقصة.
النقطة اليالية – جريمة إستعماؿ ال ش أو ااحتياؿ الضريبي.
أوالً – جريمة تقديم بيانات كاذبة أو ناقصة.

مػػف المعمػػوـ أف ت ييػػر الحقيقػػة فػػي ااق ػ اررات الفرديػػة ا يعػػد تزوي ػ ار معاقبػػا عمي ػ ،

وللػػؾ بأعتبػػار أف هػػلا ااقػرار إنمػػا يقػػوـ عمػػت أمػػر شخصػػي لممقػػر ،والكػػلب الػػل يتضػػمن

للػػؾ ااق ػرار متعمػػؽ بمركػػز المقػػر الشخصػػي ،ولػػيس في ػ أغتصػػاب لصػػفة أو لحػػؽ يعػػود
لشخص آخر ف واينشػتا لػ سػندا يحػتب بػ عمػت ال يػر .كمػا أف تعػرض المقػر لمحػرج ألا
ما وضع القػانوف بػيف أمػريف التضػحية بمصػمحت الخاصػة بتقريػر الحقيقػة أو الوقػوع تحػت
طائمة العقاب الا قرر ما ي ايرها.

()15

ااأف المشػػرع خػػرج عمػػت هػػلا ااصػػؿ فػػي الق ػوانيف الض ػريبية فعاقػػب عمػػت الكػػلب
فػػي التقػػارير اليزمػػة لبيػػاف مركػػز المكمػػؼ ،والقػػت عمػػت عػػاتؽ الخاضػػعيف لمض ػريبة واجػػب
الصدؽ فيما يدلوف ب مف بيانات اقتناع اليقيني بضرورة أف تكوف العيقػة الضػريبية بػيف
السػ ػػمطة الماليػ ػػة والمكمفػ ػػيف قائمػ ػػة عمػ ػػت التفػ ػػاهـ والمصػ ػػارحة واايمػ ػػاف بعدالػ ػػة االت ازمػ ػػات

الضريبية.

()16

ثانياً – جريمة االشتراك في إعداد أو تقديم البيانات الكاذبة أو الناقصة.
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أف تق ػػديـ المعموم ػػات الكالب ػػة ال ػػت الس ػػمطة المالي ػػة أو أع ػػداد الحس ػػابات والتق ػػارير
الضػ ػريبية بص ػػورة غي ػػر مش ػػروعة ع ػػف طري ػػؽ تض ػػمينها بالمعموم ػػات الناقص ػػة أو الم ػػايرة

لمحقيقػػة وتزويػػد السػػمطة الماليػػة بهػػا قػػد ا يكػػوف يمػرة لجهػػد خػػالص يبلل ػ الفاعػػؿ وحػػدم بػػؿ
يحصؿ أف يجد الفاعؿ مف يعاونػ ويشػارؾ معػ فػي أرتكػاب الفعػؿ المحظػور الػل تقػ بػ
الجريمة بحيث يمكػف القػوؿ أنػ لػوا هػلم المسػاهمة لمػا أرتكبػت الجريمػة أو لحصػمت ولكػف
بصورة مختمفة.
ولهلا عاقب المشرع في الفقرة ( )7مف المادة ( )37مف قػانوف ضػريبة الػدخؿ كػؿ

م ػػف س ػػاعد أو ح ػػرض أو أش ػػترؾ ف ػػي إع ػػداد أو تق ػػديـ حس ػػاب أو تقري ػػر أو بي ػػاف ك ػػالب أو
ناقص الت السمطة المالية.

وينب ي أف يكػوف معمومػا فػي بػادتا اامػر أف الشػريؾ فػي هػلم الجريمػة قػد يكػوف

المكم ػػؼ الخاضػ ػ لمضػ ػريبة عن ػػدما يح ػػرض أو يس ػػاعد غيػ ػرم عم ػػت إرتك ػػاب الفع ػػؿ المك ػػوف
لمجريم ػػة وه ػػو إع ػػداد أو تق ػػديـ البيان ػػات الكالب ػػة أو الناقص ػػة كم ػػا ل ػػو ك ػػاف المكم ػػؼ ع ػػامي
وحرض رب العمؿ عمت تقديـ معمومات غير صػحيحة عػف الرواتػب التػي يسػتممها العمػاؿ،

وقد يكوف الشريؾ شخصا آخر ا يق عمي العبا الضريبي يشترؾ م المكمػؼ فػي إعػداد

أو تقديـ البيانات الكالبة أو الناقصة.

هلا ولقد فت المشرع العراقي باب التسوية الصمحية أماـ الشريؾ فػي جريمػة تقػديـ

البيانات الكالبة أو الناقصة ،وللػؾ عنػدما أجػازت المػادة ( / 39مكػررة) مػف قػانوف ضػريبة
الػػدخؿ لمسػػمطة الماليػػة التصػػال فػػي اافعػػاؿ المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادة ( )37التػػي يعػػد
فعؿ ااشتراؾ مف بينها.

ول ػػـ يقص ػػر المش ػػرع التس ػػوية عم ػػت الشػ ػريؾ المكم ػػؼ بالضػ ػريبة ب ػػؿ أجازه ػػا ك ػػللؾ

لمشريؾ غير المكمػؼ ،والػدليؿ عمػت للػؾ أسػتعماؿ المشػرع فػي المػادة المػلكورة أعػيم عبػارة

(مرتكػػب الفعػػؿ المخػػالؼ) بػػدا مػػف (المكمػػؼ المخػػالؼ) دالػػة عمػػت أمكانيػػة اج ػراا التسػػوية
م المكمؼ وغير المكمؼ مف المخالفيف.

ياليا -جريمة إستعماؿ ال ش أو ااحتياؿ الضريبي.

334

التكييؼ القانوني لمتسوية الصمحية الضريبية في قانوف ضريبة الدخؿ العراقي النافل
الدكتور محمد عموـ محمد

أف تعاظـ أهمية الضرائب في الوقت الحاضر وأتسػاع سػريانها مػف خػيؿ شػمولها
لفئػػات أجتماعيػػة متعددة،سػػاهـ بشػػكؿ مػػؤير فػػي تنػػوع اانمػػاط السػػموكية المخالفػػة لمق ػوانيف

الضريبية ،فمـ يعد تقػديـ المعمومػات المػزورة والحقػائؽ المجرمػة الػت السػمطة الماليػة الصػورة
الوحيػدة انتهػػاؾ حرمػػة هػػلم القػوانيف بػػؿ بػرزت فػػي الميػػداف الضػريبي أشػػكاؿ وأنمػػاط أخػػرت
أشد خطورة وأمعف أيػلاا بالمصػمحة الضػريبية ،يقػؼ فػي طميعتهػا أسػتعماؿ ال ػش والوسػائؿ
ااحتياليػػة ولهػػلا نػػزع المشػػرع فػػي العديػػد مػػف البمػػداف الػػت تحصػػيف الق ػوانيف الض ػريبية ضػػد
هػػلم اانمػػاط غيػػر المشػػروعة عػػف طريػػؽ ت م ػيظ العقوبػػات وتشػػديدها ،ولػػـ يتخمػػؼ المشػػرع
الع ارق ػػي ع ػػف مس ػػايرة ه ػػلا ااتج ػػام أل عاق ػػب ك ػػؿ م ػػف أس ػػتعمؿ ال ػػش أو ااحتي ػػاؿ بقص ػػد

التخمص مف الضريبة المفروضة.
الفرع الثاني
قبول التسوية الصمحية الضريبية

أف قبوؿ السمطة الماليػة يعػد شػرطا ازمػا لقيػاـ التسػوية الصػمحية ،كمػا أف صػدور
الموافقػػة مػػف الجهػػة التػػي خولهػػا القػػانوف صػػيحية التصػػال مػ المخػػالؼ يعػػد أمػ ار ضػػروريا
اتماـ هلم التسوية.

وعمػت للػػؾ فػػأف الكػيـ عػػف الشػػرط اليػاني مػػف شػػروط التسػوية الصػػمحية الضػريبية
يسػػتمزـ الحػػديث عػػف أهميػػة صػػدور القبػػوؿ عمػػت التسػػوية الصػػمحية وعػػف السػػمطة المختصػػة

بقبولها وللؾ في فقرتيف -:

ااولت  -:أهمية صدور القبوؿ.

اليانية  -:السمطة المختصة بالقبوؿ.
أوالً  -:أهمية صدور القبول

تخض ػ ػ التسػ ػػوية الصػ ػػمحية لنظػ ػػاـ قػ ػػانوني متميػ ػػز ،يضػ ػػـ مجموعػ ػػة مػ ػػف القواعػ ػػد

القانونيػػة يػػتـ تحريكهػػا مػػف خػػيؿ قبػػوؿ السػػمطة الماليػػة لطمػػب المخػػالؼ فػػي جريمػػة ضػريبية
تقب ػػؿ فيه ػػا التس ػػوية ،فالس ػػمطة المالي ػػة ل ػػيس بوس ػػعها ف ػػرض التس ػػوية عم ػػت المخ ػػالؼ بقػ ػرار
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يصدر منها ألا ما رفض المصالحة معها وأختار طريػؽ القضػاا ايبػات برااتػ مػف التهمػة
المسندة الي .

()17

والمخػالؼ بالمقابػؿ لػيس لػ الحػؽ فػي الػزاـ السػمطة الماليػة بااسػتجابة اليػ ألا مػػا

طمب الصم معها،

()18

للؾ اف التصػال أمػر جػواز لهػا ويخضػ لسػمطتها التقديريػة فمهػا

أف تباشػ ػرم أو تع ػػدؿ عنػ ػ كمي ػػة ( )19ب ػػدوف معق ػػب أو رقي ػػب عميه ػػا )20(.وتت ػػي ه ػػلم الس ػػمطة
لػػيدارة الضػريبية المرونػػة فػػي تعاممهػػا مػ المخػػالفيف وتمكنهػػا مػػف تقػػدير كػػؿ حالػػة وفػػؽ مػػا

يحػػيط بهػػا مػػف ظػػروؼ وميبسػػات وللػػؾ مػػف حيػػث مػػدت ميامػػة التسػػوية الصػػمحية فيهػػا،
ومدت أستعداد المخالؼ ليستفادة مف التسوية لتقػويـ أعوجاجػ وسػموؾ السػبؿ القانونيػة فػي

التعام ػػؿ مػ ػ اادارة الضػ ػريبية مس ػػتقبي ،فتق ػػدـ اادارة عم ػػت التس ػػوية مػ ػ المخ ػػالؼ ألا م ػػا
وجػدت أنػ مؤهػؿ اسػػتيمار فرصػة التصػال وتحجػػـ عنهػا فػي الحػػاات التػي تستشػعر فيهػػا

بأف التصال م المخالؼ يكوف بميابة تسهيؿ ل اعادة أرتكاب الجريمة مرة أخػرت،أو فػي
الحاات التي ترتبط فيها الجريمة الضريبية بجريمة أخرت كالرشوة ميي.

ولك ػػف ينب ػػي أف نش ػػير ال ػػت أنػ ػ ألا ك ػػاف الق ػػانوف ا يم ػػزـ الس ػػمطة المالي ػػة بقب ػػوؿ

التسػػوية التػػي يعرضػػها المخػػالؼ ،فػػأف للػػؾ ينب ػػي اا يجعػػؿ التسػػوية محػػي لمسػػاومات مػػف
جان ػػب بع ػػض م ػػوظفي الس ػػمطة المالي ػػة لتحقي ػػؽ م ػػآربهـ الشخص ػػية،

()21

ومقاص ػػد أهػ ػوائهـ

اللاتيػػة اف التسػػوية ألا مأسػػتقامت شػػروطها وت ػوافرت مسػػوغاتها حػػؽ عمػػت السػػمطة الماليػػة

قبولها واا عدت متعسفة في أستعماؿ سمطتها التقديرية.

هػػلا ولػػـ يشػػترط قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ الع ارقػػي رقػػـ ( )443لسػػنة  4987المعػػدؿ
لصحة قبوؿ التسوية الصػمحية ،وجػوب أف يعتػرؼ المخػالؼ بأرتكػاب الجريمػة الضػريبية أو

أف يكوف مبتدئا أ ليس عائدا ،فنص المادة (/39مكررة) مف القانوف الملكور قػد خػي مػف
هلم الشػروط وجػاات صػياغت مطمقػة .والقاعػدة العامػة فػي التفسػير هػي أف المطمػؽ يجػر
عمت إطيق وأن ا محؿ النص م إطيؽ عبارت .

()22

وفي رأينا أف المشرع كاف موفقػا فػي عػدـ الػنص عمػت وجػوب أف تتضػمف التسػوية
إعترافا صريحا مف المخالؼ بأرتكاب الجريمة.
ثانياً – السمطة المختصة بقبول التسوية الصمحية
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اب ػػد أف تص ػػدر الموافق ػػة عم ػػت التس ػػوية م ػػف الجه ػػة الت ػػي خوله ػػا الق ػػانوف س ػػمطة
التصػػال م ػ المخػػالؼ ،وقػػد حػػددت الفق ػرة ( )4مػػف المػػادة (/39مكػػررة) مػػف قػػانوف ض ػريبة
الػػدخؿ هػػلم الجهػػة بقولهػػا ( لػػوزير الماليػػة أف يعقػػد تسػػوية صػػمحية فػػي اافعػػاؿ المنصػػوص

عميها في المادتيف السابعة والخمسيف واليامنة والخمسيف مف القانوف)...
ويتضػ مػػف هػػلا الػػنص أف المشػػرع نػػاط بػػوزير الماليػػة الحػػؽ فػػي إج ػراا التسػػوية،

ولـ يمن هلم السمطة ا جهة أخرت )23(.نظ ار اهمية التسػوية الصػمحية ومػا يترتػب عميػ
مف أنقضاا الدعوت الجزائية.

()24

ولكػػف حصػػر صػػيحية التسػػوية بيػػد وزيػػر الماليػػة وعػػدـ الػػنص ص ػراحة فػػي المػػادة

المػػلكورة أعػػيم حػػؽ الػػوزير فػػي انابػػة غي ػرم اج ػراا التسػػوية ا يسػػتدؿ من ػ عػػدـ مشػػروعية

اانابػػة أو التفػػويض ف ػػي قبػػوؿ التسػػوية ،لل ػػؾ اف القواعػػد العامػػة الت ػػي وردت فػػي ق ػػانوني
السمطة التنفيلية وو ازرة المالية كفمت لموزير هلم الصيحية.
حيػػث جػػاا فػػي المػػادة ( )7مػػف قػػانوف السػػمطة التنفيليػػة رقػػـ ( )30لسػػنة 4931

مػػايمي ( -:لمػػوزير أف يخػػوؿ بػػأمر تحريػػر كبػػار مػػوظفي و ازرت ػ الصػػيحيات الممنوحػػة ل ػ

وفقػػا لمق ػوانيف واانظمػػة ،كػػي او جػػزاا وا يشػػمؿ للػػؾ الصػػيحيات الممنوحػػة ل ػ شخصػػيا)
وقضػػت المػػادة ( )3مػػف قػػانوف و ازرة الماليػػة رقػػـ  97لسػػنة  4984عمػػت ان ػ (الػػوزير هػػو

الرئيس ااعمت لمو ازرة...ول أف يخوؿ ما يرام مف الصيحيات الت وكيػؿ الػو ازرة أو الػت أ
مف موظفيها).

وأسػػتنادا الػػت هػػلم النصػػوص ونتيجػػة لتعػػاظـ ااعبػػاا والمشػػاغؿ الوظيفيػػة الممقػػاة
عمت عاتؽ وزير المالية ،ورغبة منػ فػي التفػرع انجػاز واجبػات أشػد أهميػة ،أصػدر الػوزير

الملكور مجموعة مف الق اررات اادارية خوؿ بمقتضاها عػددا مػف المػوظفيف صػيحية قبػوؿ
التسوية.
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الفرع الثالث
مراعاة ميعاد التسوية الصمحية الضريبية

والمقصػود بهػلا الشػرط وجػوب أجػراا التسػػوية الصػمحية خػيؿ المػدة المقػررة قانونػػا
أ ضرورة حدوث التصال في الوقت المعيف مف قبؿ المشرع.
ولكػػف مػػا هػػو موقػػؼ التش ػريعات الض ػريبية مػػف التوقيػػت الػػل يسػػم في ػ بػػأجراا
التسوية ؟
لـ تتفؽ التشريعات الضريبية بشػأف المرحمػة ااجرائيػة التػي يػتـ فيهػا قبػوؿ التسػوية

فمف التشريعات ما سم بأجراا التسوية بشرط أف تتـ قبؿ انقضاا المهمة القانونيػة المحػددة
ليعتراؼ عمت الضرائب كما هو مسمؾ القانوف المبناني.

()25

أو قبؿ بدا المحاكمة عمت ااكير كما سمؾ القانوف السوداني( ،)26ومنهػا مػا أجػاز

أجػ ػ ػراا التس ػ ػػوية أين ػ ػػاا نظ ػ ػػر ال ػ ػػدعوت وقب ػ ػػؿ الحك ػ ػػـ فيه ػ ػػا نهائي ػ ػػا .وه ػ ػػلم خط ػ ػػة التشػ ػ ػري

المصػػر  )27(.ومنهػػا مػػا أجػػاز التسػػوية أينػػاا نظػػر الػػدعوت وبعػػد الحكػػـ فيهػػا نهائيػػا كمػػا هػػو
الحاؿ م القانوف ااردني.

()28

أمػػا بالنسػػبة لموقػػؼ المشػػرع الع ارقػػي مػػف ميعػػاد التسػػوية الصػػمحية فقػػد أوضػػحت

الفقرة ( )4مف المػادة (/39مكػررة) مػف قػانوف ضػريبة الػدخؿ بقولهػا (لػوزير الماليػة أف يعقػد
تسوية صمحية ...قبؿ إقامة الدعوت لدت المحاكـ المختصة أو خيؿ النظر فيها.)....
وزادت الفقػرة ( )3مػػف المػػادة المػػلكورة الموقػػؼ التش ػريعي الع ارقػػي وضػػوحا بنصػػها

(يترتب عمت عقد التسوية عػدـ إقامػة الػدعوت الجزائيػة ...وايقػاؼ اجػرااات الػدعوت فػي أيػة
مرحمة وصمت اليها قبؿ صدور قرار الحكـ فيها مف قبؿ المحكمة المختصة).

ويفهـ مف هلم النصوص أف المشرع العراقي تبنت موقفا وسػطا مػف ميعػاد التسػوية

الصػػمحية ،حيػػث فػػت بػػاب التصػػال أبتػػداا مػػف لحظػػة إكتشػػاؼ الجريمػػة الضػريبية مػػف قبػػؿ
السػػمطة الماليػػة ،أو العمػػـ بهػػا ،ولػػـ يمن ػ التسػػوية بعػػد أقامػػة الػػدعوت الجزائيػػة وأينػػاا النظػػر
فيها ،اا أن لـ يتوسػ أكيػر مػف للػؾ أل أعتبػر تػيوة المحكمػة لمحكػـ الصػادر منهػا خاتمػة
المطاؼ بالنسبة لمتسوية الصمحية.
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املبحث انثاني

انطبيعة انقانىنية نهتسىية انصهحية

لق ػػد ي ػػار الخ ػػيؼ ف ػػي الفقػ ػ الضػ ػريبي بص ػػدد تحدي ػػد الطبيع ػػة القانوني ػػة لمتس ػػوية

الصػ ػػمحية الض ػ ػريبية ،ال بػ ػػرزت إتجاهػ ػػات مختمفػ ػػة فػ ػػي هػ ػػلا المجاؿ،وسػ ػػوؼ نػ ػػدرس هػ ػػلم
ااتجاهات الفقهية في المطمب ااوؿ يػـ نخصػص المطمػب اليػاني لبيػاف موقػؼ التشػريعات
الض ػريبية المقارنػػة وفػػي المطمػػب اليالػػث سػػنتكمـ عػػف موقػػؼ المشػػرع الع ارقػػي مػػف الطبيعػػة

القانونية لمتسوية الصمحية الضريبية.

المطمب االول
موقف الفقه الضريبي من الطبيعة القانونية
لمتسوية الصمحية الضريبية

إف تحديػػد الطبيعػػة القانونيػػة لمتسػػوية الصػػمحية مػػف أهػػـ الموضػػوعات التػػي مػػازاؿ

البحػ ػػث يتمحػ ػػور حولهػ ػػا ،والخػ ػػيؼ يشػ ػػتجر بشػ ػػأنها بػ ػػيف فقهػ ػػاا القػ ػػانوف الض ػ ػريبي الػ ػػليف
تضاربت آراؤهـ وتعارضت نظرتهـ ونحا كؿ منهـ منحت خاصػا بػ نظػ ار لحدايػة الموضػوع
مػػف جهػػة ولتػػأير بعضػػهـ بالتصػػرفات المتعػػارؼ عمي ػ فػػي الق ػوانيف ااخػػرت غيػػر الض ػريبية
واسػػيما الصػػم المػػدني مػػف جهػػة يانيػػة وقػػد ظهػػرت عمػػت صػػعيد اابحػػاث القانونيػػة يػػيث
إتجاهات فقهية -:

ااتجػػام ااوؿ  -:رأت أف التسػػوية الصػػمحية الض ػريبية تصػػرؼ قػػانوني فػػرد ا تظهػػر في ػ
اا إرادة المخالؼ ،أما السمطة المالية في تعد طرفا في هلا التصرؼ.
ااتجػ ػػام اليػ ػػاني  -:التسػ ػػوية الصػ ػػمحية عقػ ػػدا مػ ػػدنيا يخض ػ ػ لكافػ ػػة أحكػ ػػاـ القػ ػػانوف المػ ػػدني
الخاصة بالعقود.

ااتج ػػام اليال ػػث  -:التس ػػوية الص ػػمحية واقع ػػة قانوني ػػة بأعتباره ػػا ح ػػدث سػ ػواا وقػ ػ بأختي ػػار

اانساف أو ب يرم ويرتب عميها القانوف أي ار.
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ااتجام الراب  -:التسوية الصمحية الضريبية هػي إجػراا قػانوني حسػب أنصػار هػلا ااتجػام
إستنادا الت أف ما ورد في ـ (/39مكررة ) أن رخصة ،قررها المشرع.

ونتناوؿ كؿ إتجام مف هلم ااتجاهات في فرع وحسب الترتيب التالي :

الفرع ااوؿ – التسوية الصمحية الضريبية تصرؼ قانوني مف جانب واحد.
الفرع الياني  -التسوية الصمحية الضريبية عقدا مدنيا.
الفرع اليالث  -التسوية الصمحية الضريبية واقعة قانونية.
الفرع الراب  -التسوية الصمحية الضريبية أجراا قانوني.
الفرع االول
التسوية الصمحية الضريبية تصرف قانوني من جانب واحد

العمػػؿ القػػانوني ااحػػاد الجانػػب هػػو عمػػؿ يقػػوـ عمػػت إرادة شػػخص واحػػد تنفػػرد

وح ػػدها بأب ارمػ ػ وتحدي ػػد آي ػػارم ،ألا فأس ػػاس ه ػػلا التص ػػرؼ ه ػػي اارادة المنف ػػردة ( .)29وم ػػف

يس ػػتقر ل النص ػػوص القانوني ػػة المتناول ػػة احك ػػاـ التس ػػوية الص ػػمحية الضػ ػريبية ،تتك ػػوف لديػ ػ
تص ػػورات واض ػػحة ع ػػف تواج ػػد إرادت ػػيف أتجهت ػػا ال ػػت إجػ ػراا التس ػػوية الص ػػمحية ،واف عم ػػت
إح ػػداهما عم ػػت ااخ ػػرت ك ػػوف التس ػػوية الص ػػمحية ت ػػتـ ف ػػي إط ػػار الق ػػانوف الع ػػاـ أ أف أح ػػد

أطراؼ العيقة فيها هي الدولة بأعتبارها صاحبة السمطاف والسيادة فػااولت تعبػر عػف إرادة
(وزي ػػر المالي ػػة) ف ػػي إجػ ػراا التس ػػوية الص ػػمحية طبق ػػا لح ػػدود س ػػمطت التقديري ػػة والياني ػػة إرادة
مرتكػػب المخالفػػة الض ػريبية فػػي إج ػراا التسػػوية الصػػمحية والتػػي تتجمػػت فػػي تقديم ػ الطمػػب

التحرير مف أجؿ إجراا تمؾ التسوية.

()30

ومهمػػا يكػػف مػػف أمػػر فػػأف التفػػاوت أو عػػدـ المسػػاواة ،هػػو أمػػر يمميػ كػػوف التسػػوية

الصػػمحية مبني ػػة عمػػت أس ػػاس مػػف الق ػػانوف العػػاـ .ل ػػللؾ (فالتفػػاوت) ف ػػي اارادتػػيف هن ػػا هػػو
تفػػاوت مػػف حيػػث الدرجػػة وهػػو مػػا يممي ػ مقتضػػت الحػػاؿ وهػػلا اامػػر ا ينػػتقص مػػف إرادة

مرتكػب المخالفػػة أو صػػفتها القانونيػة ،وعميػ فػػي يمكػػف إعتبػار التسػػوية الصػػمحية الضػريبية
عمؿ قانوني مف جانب واحد.
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الفرع الثاني
التسوية الصمحية الضريبية عقد

ألا عطفنا النظػر تجػام الفقػرة ( )4مػف المػادة ( )39مكػررة مػف قػانوف ضػريبة الػدخؿ نجػدها
تػ ػػنص عمػ ػػت مػ ػػايمي ( -:لػ ػػوزير الماليػ ػػة أف يعقػ ػػد تسػ ػػوية صػ ػػمحية )..ووفقػ ػػا لهػ ػػلا الػ ػػنص
نسأؿ...هؿ أف تعبير (يعقد) ينصرؼ الت (العقد) في ضوا المعػروؼ فػي القػانوف المػدني،
واف التسػوية الصػمحية هػػي (كالصػم المػدني) الػػل يعرفػ المشػرع المػػدني الع ارقػي بأنػ -:

(الصػػم عقػػد يرفػ النػزاع ويقطػ الخصػػومة بالت ارضػػي)( )31وحسػػبنا أف نجيػػب عمػػت الس ػؤاؿ

المطروح مف واق الميحظات التالية -:

 -4إف إيػ ػراد المش ػػرع الضػ ػريبي الع ارق ػػي لتعبيػ ػر (يعق ػػد) ا يعن ػػي بالض ػػرورة أف تك ػػوف

التسوية الصػمحية هػي مػف لات طبيعػة (الصػم المػدني) ألأنهػا ا تعطػي أنطباعػا

أو تصور ادقيقا عف تمػؾ الطبيعػة (العقديػة) لمتسػوية الصػمحية ،وتبريػر هػلا اامػر
يعػ ػػود الػ ػػت أف التسػ ػػوية الصػ ػػمحية ا يمكػ ػػف إجراؤهػ ػػا إا طبقػ ػػا لشػ ػػروط وأوضػ ػػاع

محػػددة ،نػػص عميهػػا القػػانوف سػػمفا وأوجػػب مراعاتهػػا ،هػػلا مػػف جانػػب ومػػف جانػػب
آخػ ػػر نشػ ػػير الػ ػػت أف عيقػ ػػة الدولػ ػػة بمرتكػ ػػب المخالفػ ػػة ( فيمػ ػػا يخػ ػػص التس ػ ػػوية

الصػػمحية) هػػي ليسػػت عيقػػة (عقديػػة) مؤسسػػة عمػػت قاعػػدة مدنيػػة (كمػػا فػػي عقػػد
الصم المدني) بؿ هي عيقة مف صميـ القػانوف العػاـ تكػوف فيهػا الدولػة صػاحبة
اليد العميا.

ويكػػوف فيهػػا بالمقابػػؿ مرتكػػب المخالفػػة طالػػب التسػػوية الصػػمحية بوصػػف طرفػػا فػػي

الخصومة الجنائية الناشئة عف وقوع المخالفة الضريبية وليس بأعتبارم شخصا مدنيا.

 -7أف (العق ػػد) كم ػػا ه ػػو مع ػػروؼ عم ػػت ص ػػعيد الق ػػانوف الم ػػدني يمي ػػؿ أتف ػػاؽ أرادت ػػيف
متطػ ػػابقتيف احػ ػػداث أيػ ػػر قػ ػػانوني معػ ػػيف

الصمحية الضريبية نيحظ مايمي -:

(،)32

وبمقارنػ ػػة هػ ػػلا اامػ ػػر م ػ ػ التسػ ػػوية

أ -أف مفهػػوـ (ااتفػػاؽ) المتعػػارؼ عمي ػ فػػي أطػػار العقػػود ،اوجػػود ل ػ فػػي
التسػ ػػوية الصػ ػػمحية الض ػ ػريبية ،للػ ػػؾ اف السػ ػػمطة الماليػ ػػة مميمػ ػػة بػ ػػوزير

الماليػػة اتعقػػد اتفاقػػا م ػ مرتكػػب المخالفػػة الض ػريبية عمػػت إج ػراا تسػػوية
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صػػمحية ،بػػؿ أف هنالػػؾ شػػروطا قػػد وضػػعت مسػػبقا ونػػص عميهػػا القػػانوف
متت ماتوفرت ويبت مراعاتها تمت التسوية الصمحية.

ب -أف (العقد) يفترض بااساس تطابقا وتوافقا بيف ارادة كؿ مػف طرفيػ  ،فػي
ح ػػيف أنن ػػا نج ػػد الس ػػمطة المالي ػػة ه ػػي ص ػػاحبة الي ػػد الط ػػولت ف ػػي التس ػػوية
الصػػمحية ) أل أف ااخي ػرة اتجػػر اافػػي أطػػار السػػمطة التقديريػػة لػػوزير
-3

المالية.

()33

يشػػترط فػػي (الصػػم المػػدني) بااضػػافة الػػت عنصػػر اارادة المتجهػػة الػػت الواقعػػة

المكونػة لػ  ،أف يتػوافر عػػنص آخػػر أف تكػػوف أرادة المتعاقػػديف متجهػػة الػػت أحػػداث
أيػػر قػػانوني معػػيف .بينمػػا نجػػد أف ( التسػػوية الصػػمحية الض ػريبية ) تتحقػػؽ آيارهػػا
بمجرد أتجػام اارادة الػت إجرائهػا أل أف القػانوف هػو الػل يتػولت ترتيػب تمػؾ ا يػار

سواا أتجهت اارادة الت إحدايها أـ لـ تتج

(.)34

لقػػد بػػدت لنػػا ممػػا تقػػدـ أف التسػػوية الصػػمحية الض ػريبية لهػػا طبيعتهػػاالتي تنػػأت بهػػا

عػػف طبيعػػة (عقػػد الصػػم المػػدني) ولكػػف فػػي هػػلم ااينػػاا رب سػػائؿ قػػد يسػػأؿ ...هػػؿ أف
التسػػوية الصػػمحية الض ػريبية هػػي لات طبيعػػة تقػػارب عقػػد االعػػاف ؟ أف عقػػد االعػػاف هػػو
العقػػد الػػل يحصػػر فيػ قبػػوؿ أحػػد الطػػرفيف بالتسػػميـ مشػػروع عقػػد ل نظػػاـ مقػػرر ،وضػػع

الموج ػػب وا يقب ػػؿ مناقش ػػة فيػ ػ  ،ألا ك ػػاف محمػ ػ س ػػمعة أو مرفق ػػا ض ػػروريا يحتكػ ػرم الموج ػػب
أحتكا ار قانونيا أو فعميا أو يسيطر عمي سيطرة تجعؿ المنافسة في محدودة النطاؽ.

()35

فعقػػد االعػػاف وفقػػا لمػػا تقػػدـ يمتػػاز بعػػدـ المسػػاواة الفعميػػة بػػيف طرفيػػة ،فأحػػدهما
ضػػعيؼ أمػػاـ ا خػػر ،ويبػػدو مػػف الظػػاهر أف عقػػد االعػػاف يقػػارب بطبيعت ػ القانونيػػة مػػف

التسوية الصمحية الضريبية مف حيث أف كي منهما يمتاز بعدـ وجود مساواة بػيف طرفيػ أل
أف أحد الطرفيف ضعيؼ أماـ ا خر فكما أف مرتكب المخالفة الضريبية لػيس لػ أف ينػاقش

السػػمطة الماليػػة فػػي مبمػػن الصػػم كػػللؾ ا يسػػتطي (الطػػرؼ الضػػعيؼ) فػػي عقػػد االعػػاف
مناقشة أيجاب الموجب ،وايس الطرؼ الضعيؼ حيف لاؾ اا اف يقبؿ.

()36

إا أف من ػ ػػاط التميي ػ ػػز وف ػ ػػيص التفرق ػ ػػة يظه ػ ػػر بج ػ ػػيا حينم ػ ػػا نعم ػ ػػـ أف (التس ػ ػػوية

الصػػمحية ) بخػػيؼ عقػػد االعػػاف ايمكػػف أجراؤهػػا اابمناسػػبة وقػػوع مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف
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ضػريبة ،وفػي حػػدود السػمطة التقديريػػة لػوزير الماليػة ،ووفقػػا لرخصػة خولهػػا القػانوف لمرتكػػب
المخالف ػػة الضػ ػريبية بأعتب ػػارم طرف ػػا ف ػػي الخص ػػومة الجنائي ػػة الناش ػػئة ع ػػف أرتك ػػاب المخالف ػػة

الضػ ػريبية ،ول ػػيس بوص ػػف شخص ػػا م ػػدنيا كم ػػا ف ػػي عق ػػد االع ػػاف ،ل ػػللؾ فأبتع ػػاد (التس ػػوية

الصػػمحية الض ػريبية) عػػف الطبيعػػة القانونيػػة (لعقػػد االعػػاف) هػػو أبتعػػاد مػػف حيػػث الجػػوهر،
فكؿ منها مبني عمت أساس م ػاير عػف اليػاني وا وجػ لمتقػارب بػيف الطبيعػة القانونيػة لكػؿ
منها.وتأسيسا عمت ما سبؽ نجد أف الطبيعػة القانونيػة لمتسػوية الصػمحية تبتعػد عػف الطبيعػة
(العقدية).
الفرع الثالث
التسوية الصمحية الضريبية واقعة قانونية

يراد بالواقعة القانونية كؿ حدث يق بأختيػار اانسػاف أو ب يػر أختيػارم والتػي يرتػب
القػػانوف عميهػػا أيػػر ،بصػػرؼ النظػػر عػػف أتجػػام اارادة احػػداث للػػؾ اايػػر أو عػػدـ أتجاههػػا

الي .

()37

والوقػػائ القانونيػػة أمػػا أف تكػػوف طبيعيػػة أ تق ػ بفعػػؿ الطبيعػػة مػػف دوف أف يكػػوف

لينساف دخؿ في حصولها كػالوادة ،أو مػرور الزمػاف )38(.وأمػا أف تكػوف وقػائ أنسػانية أ

أعماؿ ماديػة نافعػة وهػي كػؿ عمػؿ مػاد يرتػب عميػ أيػراا الشػخص عمػت حسػاب شػخص
آخر.

()39

أو أعماؿ مادية ضارة وهي كؿ عمؿ ماد يقوـ بػ شػخص يترتػب عميػ ضػرر

لشخص آخر.

()40

ويبػ ػػدو مػ ػػف خػ ػػيؿ ااسػ ػػتعراض المػ ػػوجز لمفهػ ػػوـ (الواقعػ ػػة القانونيػ ػػة) أف التسػ ػػوية
الص ػػمحية الضػ ػريبية ا تن ػػدرج ض ػػمف أط ػػار الوق ػػائ القانوني ػػة وا تقت ػػرب منه ػػا ل ػػللؾ فم ػػف
الواض أف التسوية الصمحية الضريبية ليست واقعة قانونية.
الفرع الرابع
التسوية الصمحية الضريبية إجراء قانوني
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أف الباحػػث فػػي فق ػرات المػػادة(/39مكػػررة) مػػف قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ الع ارقػػي ،قػػد
يج ػػد أف التس ػػوية الص ػػمحية بمجممه ػػا تق ػػوـ عم ػػت رخص ػػة ،أجازه ػػا المش ػػرع وس ػػم بموجبه ػػا

لمرتكبػػي المخالفػػات المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادتيف ( )38 ،37مػػف القػػانوف بػػأف يتخمصػوا
مػػف الج ػزااات السػػالبة لمحريػػة بػػدف مبمػػن مػػف المػػاؿ .والقػػانوف بهػػلا الوصػػؼ ه ػو مصػػدر
التسوية الصمحية وهو مف يتولت ترتيب آيارها القانونية ،دوف الحاجة الػت أف تكػوف (اارادة
) متجه ػػة ال ػػت ترتي ػػب ا ي ػػار أـ ا ،أف مج ػػرد أف ت ػػتـ التس ػػوية الص ػػمحية ،ا تق ػػاـ ال ػػدعوت
الجزائية عمت مرتكب المخالفػة ،وتوقػؼ إجػرااات الػدعوت فػي أيػة مرحمػة وصػمت اليهػا قبػؿ

صدور الحكـ مف المحكمة المختصة.

()41

المطمب الثاني
موقف المشرع الضريبي العراقي من التسوية الصمحية الضريبية
نظػػـ المش ػػرع الض ػريبي الع ارق ػػي التسػػوية الص ػػمحية فػػي الم ػػادة ( /39مكػػررة) م ػػف

ق ػػانوف ضػ ػريبة ال ػػدخؿ ( )443لس ػػنة  4987المع ػػدؿ

()42

وعن ػػد إس ػػتقراا النص ػػوص الت ػػي

إحتوتهػا هػلم المػػادة يظهػر لنػػا أف الصػياغة القانونيػة لمفقػرات التػي نظمػػت التسػوية لصػػمحية
جاات عمت النحو ا تي -:

(لػػوزير الماليػػة أف يعقػػد تسػػوية صػػمحية) و(يػػتـ عقػػد التسػػوية الصػػمحية )..و ( يترتػػب عمػػت
عقد التسوية.)....

يتضػ مػػف هػػلم النصػػوص أف المشػػرع الض ػريبي الع ارقػػي ولموهمػػة ااولػػت قػػد خم ػ

الص ػػفة العقدي ػػة عم ػػت التس ػػوية الص ػػمحية الضػ ػريبية،أ أنػ ػ أعتب ػػر التس ػػوية تص ػػرفا قانوني ػػا
يتح ػػتـ لقيامػ ػ تيق ػػي أرادة ط ػػرفيف هم ػػا الس ػػمطة المالي ػػة ومرتك ػػب الفع ػػؿ المخ ػػالؼ وس ػػوؼ

نعرض الميحظات ا تية عمت هلا المسمؾ التشريعي -:

الميحظ ػ ػػة ااول ػ ػػت  -:أف التعاق ػ ػػد ي ػ ػػتـ بأيج ػ ػػاب وقب ػ ػػوؿ ب ػ ػػيف ااطػ ػ ػراؼ المتعاق ػ ػػدة عق ػ ػػب
مفاوضات تجر بينهما يتـ مف خيلها ااتفاؽ عمت شروط التعاقد.
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وا وجود لميؿ هلا اايجاب والقبوؿ أو تمؾ المفاوضات بالنسبة لمتسػوية الصػمحية
الضريبية اف المخالؼ يتقدـ بطمب المصالحة والسػمطة الماليػة تنظػر فػي هػلا الطمػب ولهػا

أف ترفض أو تقبم بقرار يصدر منها.

الميحظػػة اليانيػػة  -:أف الفك ػرة العقديػػة اتجػػد لهػػا ميػػدانا رحبػػا وأرضػػا خصػػبة فػػي ميػػداف
القػانوف الضػريبي ،بػؿ أف هػلم الفكػرة ينتابهػا قػػدر كبيػر مػف ااخفػاؽ فػي أطػار هػلا النطػػاؽ

نظػ ار الػت طبيعػة الضػرائب )43(،بأعتبارهػا فريضػة نقديػة يػػدفعها المكمػؼ الػت الدولػػة دوف أف
يعود عمي نف خاص ،والت سمطة الدولػة فػي فرضػها واقتضػائها يبػدو عنصػر ااجبػار فػي
الضػ ػريبة م ػػف خ ػػيؿ أس ػػتقيؿ الدول ػػة م ػػف حي ػػث تحدي ػػد وعائه ػػا وس ػػعرها وكيفي ػػة تحص ػػيمها

والجػزااات المترتبػػة عمػػت مخالفػػة أحكامهػػا وغيػػر للػػؾ مػػف المسػػائؿ الضػريبية ااخػػرت ومػػف

دوف أف ترج في للؾ الت اافراد المكمفيف بها.

()44

الميحظػػة الياليػػة  -:أف مسػػمؾ المشػػرع الض ػريبي الع ارقػػي فػػي خم ػ الصػػفة العقديػػة عمػػت
التسػػوية لػػـ نجػػد ل ػ نظيػػر فػػي مسػػالؾ التش ػريعات الض ػريبية المقارنػػة واسػػيما العربيػػة منهػػا،

فالصػياغة القانونيػة لممػواد التػي تناولػت التسػوية فػي قػانوف ضػريبة الػدخؿ المصػر المعػػدؿ
جػػاات عمػػت الوج ػ الت ػػالي  ...( -:لػػوزير الماليػػة أو مػػف ينيبػ ػ حتػػت تػػأري رف ػ ال ػػدعوت
العمومية الصم عمت المموؿ)....

(.)45

وج ػ ػػاا ف ػ ػػي ق ػ ػػانوف ضػ ػ ػريبة ال ػ ػػدخؿ ااردن ػ ػػي المع ػ ػػدؿ (يج ػ ػػوز لمم ػ ػػدير أف يج ػ ػػر

مصالحة)..

()46

وجػػاا الػػنص فػػي قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ المبنػػاني عمػػت النحػػو ا تػػي (يحػػؽ لػػوزير
المالية أجراا التسوية)...

()47

الميحظة الرابعة  -:إف إسباغ الصفة العقديػة عمػت التسػوية أسػتنادا الػت الوصػؼ القػانوني
المسػػتخدـ مػػف قبػػؿ المشػػرع ايحسػػـ الخػػيؼ حػػوؿ الطبيعػػة القانونيػػة لهػػلم التسػػوية )48(،وا

يع ػػد دل ػػيي قاطع ػػا عم ػػت ص ػػحة ه ػػلا الوص ػػؼ عم ػػت إعتب ػػار أف (ااوص ػػاؼ القانوني ػػة الت ػػي
يستعممها المشرع ليست كافية بلاتها في تحديد الطبيعة القانونية لنظاـ معػيف للػؾ انػ مػف
المعروؼ أف القاعدة ليست كافية بلاتها في تحديد الطبيعػة القانونيػة لنظػاـ معػيف للػؾ انػ
مف المعروؼ أف القاعدة السػائدة فػي هػلا الشػأف هػي ااخػل بػالتكييؼ القػانوني الػل أسػب
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فػػي ضػػوا ااحكػػاـ الموضػػوعية لهػػلا النظػػاـ ،أمػػا الا أختمػػؼ فػػأف المنطػػؽ القػػانوني يقضػػي
بأسباغ الوصؼ القانوني الصحي الل يتفؽ م ااحكػاـ الموضػوعية التػي يقررهػا المشػرع

حتت لو تعارض هلا الوصؼ م التسمية التي إستعممها المشرع)

()49

تأسيس ػػا عم ػػت الميحظ ػػات س ػػالفة ال ػػلكر ،ن ػػرت أف العيق ػػة القائم ػػة ب ػػيف المخ ػػالؼ
المتصػػال والسػػمطة الماليػػة ليسػػت عيقػػة تعاقديػػة بػػؿ عيقػػة تنظيميػػة يش ػ ؿ فيهػػا المخػػالؼ
مرك ػ ػ از تنظيميػ ػػا يحػ ػػدد مضػ ػػمون ويرسػ ػػـ حػ ػػدودم ومعالم ػ ػ القػ ػػانوف الض ػ ػريبي ،ويسػ ػػند الػ ػػت
المخػػالؼ عػػف طريػػؽ الق ػرار اادار الصػػادر مػػف السػػمطة الماليػػة بقبػػوؿ التسػػوية الصػػمحية.

ف ػػالقرار اادار هنػ ػػا يعػ ػػد عم ػػي شػ ػػرطيا ابػ ػػد م ػػف ت ػ ػوافرم حتػ ػػت يمتح ػػؽ المخػ ػػالؼ ال ارغػ ػػب
بالتصال بالمركز القانوني التنظيمي.

بناا عمت للؾ فميست التسػوية الصػمحية أتفاقػا بػيف أرادتػيف بػؿ هػي تصػرفا قانونيػا

م ػػف جان ػػب واح ػػد ،وأف إرادة م ػػف يف ػػرض التس ػػوية ليس ػػت س ػػوت ارادة تحري ػػؾ اإرادة أنش ػػاا

لمعيقة القانونية (.)30

ػي ع ػػف قب ػػوؿ التس ػػوية الص ػػمحية ع ػػف
ويتط ػػابؽ الوضػ ػ الق ػػانوني التنظيم ػػي الناش ػ ل
ااوضػػاع أو الم اركػػز التنظيميػػة التػػي ينشػػؤها القػػانوف كػػالتعييف فػػي الوظػػائؼ العامػػة الػػل

يبدو مف حيث الظاهر كأن اتفاؽ يتـ بيف شخصيف يتقدـ لتولي وظيفػة شػاغرة وبػيف اارادة

()34

ومما اشؾ في أف تكييؼ التسوية الصمحية عمت أنها تصرؼ قانوني مف جانػب واحػد

ا يػػؤد الػػت تهمػػيش دور السػػمطة الماليػػة بػػؿ يجعػػؿ لهػػا دو ار أساسػػيا بػػؿ الػػدور الوحيػػد فػػي
أنجػػاز عمميػػة التسػػوية الصػػمحية ،مػػاداـ القػرار الصػػادر مػػف اادارة بقبػػوؿ التسػػوية يحتمػػؿ –
في الوقت نفس – رفض تمؾ التسوية بأعتبار سمطة اادارة فػي هػلا المجػاؿ سػمطة تقديريػة
وليست مقيدة (.)37

اخلامتة

مف مقتضيات متابعة التطور الػل يصػيب المجتمػ فػي مختمػؼ جوانبػ السياسػية
وااقتصادية وااجتماعية ما يرافق مف ظهور صور عديدة مف الجريمة اامر الل يفػرض

أتباع سياسة جزائية متجددة تتيئـ مػ مػا يرتكػب مػف أفعػاؿ ،ومػف دواعػي هػلا التطػور هػو
عػػدـ ااعتمػػاد عمػػت الج ػزااات التقميديػػة بػػؿ المجػػوا الػػت اسػػاليب أخػػرت يتحقػػؽ منهػػا معنػػت
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ال ػػردع بعي ػػدا ع ػػف ااجػ ػرااات الجزائي ػػة التقميدي ػػة ،وم ػػف ه ػػلم ااس ػػاليب المتبع ػػة ف ػػي مج ػػاؿ
الضريبة مايعرؼ بالتسوية الصمحية الضريبية،

ومػػف خػػيؿ بحينػػا فػػي الطبيعػػة القانونيػػة لمتسػػوية الصػػمحية الض ػريبية يتض ػ لنػػا

ا تي-:
اوا  -أف التس ػػوية الص ػػمحية الضػ ػريبية لا طبيع ػػة قانوني ػػة تميزه ػػا ع ػػف ب ػػاقي أنػ ػواع الص ػػم
ااخرت كالعقود المدنية التي ينحصر دورها في إنهاا منازعات تدور حػوؿ مصػال خاصػة
وتمس معاميت اافراد داخؿ المجتم .

يانيا – وكللؾ تتميز التسوية الصمحية الضريبية عف الصم المعموؿ بػ فػي قػانوف أصػوؿ
المحاكمػػات الجزائيػػة ،الػػل ايقبػػؿ اافػػي ج ػرائـ بسػػيطة ترج ػ فيهػػا كفػػة الجانػػب الشخصػػي
عمت الجانب ااجتماعي لمحؽ المعتدت عمي فيها.

ياليػػا – الطبيعػػة القانونيػػة الخاصػػة والمتمي ػزة التػػي تتصػػؼ بهػػا التسػػوية الصػػمحية الض ػريبية
وهي نابعة مف طبيعة العيقة الضريبية التي مف مميزاتها ااتي -:

أ -أعتم ػػاد العيق ػػة الضػ ػريبية عم ػػت ع ػػنص ااجب ػػار الق ػػانوني -:إف عيق ػػة المكم ػػؼ
بالسػػمطة هػػي عيقػػة خاضػػعة احكػػاـ القػػانوف العػػاـ بأعتبػػار الدولػػة هػػي صػػاحبة

السيادة والسمطاف وتجبر فيها المكمؼ عمت إداا ديف الضريبة.

ب -العيق ػػة الضػ ػريبية قائم ػػة عم ػػت إلتػ ػزاـ م ػػف جان ػػب واح ػػد  -:ف ػػالمكمؼ مم ػػزـ ب ػػدف

الضػريبة الػػت السػػمطة الماليػػة بػػدوف حصػػول عمػػت مقابػػؿ مباشػػر أسػػتنادا الػػت فك ػرة
التضامف ااجتماعي.

ج -العيق ػػة الضػ ػريبية قابم ػػة لمتج ػػدد -:أ أف التػ ػزاـ المكم ػػؼ ب ػػأداا دي ػػف الضػ ػريبة ا
ينتهػػي بس ػػدادم له ػػلا ال ػػديف لمػ ػرة واح ػػدة بػػؿ أف الت ازمػ ػ ق ػػائـ م ػػاداـ مس ػػتم ار ف ػػي نش ػػاط
ويحقؽ ربحا وانطبقت عمي شروط الخضوع لمضريبة.

رابعا – تحقيؽ التسوية الصمحية الضريبية لمصمحة طرفيها -:
أ -المخالؼ  -:فهي تمكف المخالؼ مف التخمص مف العقوبػة السػالبة لمحريػة وتجنبػ
مسػػألة أعتبػػارم محكومػػا عمي ػ بحكػػـ ج ازئػػي كػػللؾ فهػػي تمنح ػ الفرصػػة اصػػيح

نفس .
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ب -بالنسبة لمسمطة المالية  :فهي وسيمة لحصوؿ السمطة الماليػة عمػت حقوقهػا الماليػة
كافػػة دوف أتبػػاع الػػت ااج ػرااات القانونيػػة التػػي تسػػتدعي فػػي أغمػػب ااح ػواؿ هػػدر

في اامواؿ والوقت.كمػا إنهػا تحقػؽ هػدؼ السػمطة فػي تحقيػؽ الػردع لممخػالؼ مػف
خػيؿ أضػػطرار المكمػػؼ الػػت تنفيػػل الت ازمػ مػف تمقػػاا نفسػ نتيجػػة سػػموك المخػػالؼ
لمقانوف.
خامسا – وأخي ار فأن يسػتفاد مػف د ارسػتنا لمطبيعػة القانونيػة لمتسػوية الصػمحية الضػريبية
ميزتهػا فػي تخفيػؼ اليقػػؿ الواقػ عمػت السػػمطات القضػائية مػف خػػيؿ عػدـ الخػوض فػػي
إجرااات الدعوت الجزائية ضد المخالؼ.

او في حالة أقامة الدعوت فيصار الت إنهائهػا وعػدـ جػواز ااسػتمرار فػي نظرهػا ،وفػي

ػب الواق ػ عمػػت القضػػاا
كمتػػا الحػػالتيف تػػوفر التسػػوية الصػػمحية الض ػريبية مػػف جهػػة العػ ل
الجزائي ومف يـ التقميؿ مف عدد الدعاوت المنظورة مف قبم .
اهلىاةش

 –1عمي حيدر ،درر الحكاـ ،شرح مجمة ااحكاـ ،الجزا ال اربػ  ،الكتػاب اليػاني عشػر ،دار
العمـ لمميييف ،بدوف سنة ،ص7.
 –2محم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر عب ػػدالقادر الراز ،مخت ػػار الص ػػحاح،الكويت،دار الرس ػػالة،4983،
ص.337

 –3أبف منظور ،لساف العرب المحػيط ،المجمػد اليػاني ،الطبعػة السادسػة ،بيػروت،دار لسػاف
العرب ،بدوف سنة ،ص137.
 –4الطػػاهر أحمػػد ال ػزاو  ،ترتيػػب القػػاموس المحػػيط عمػػت طريقػػة المصػػباح المنيػػر وأسػػاس
البيغة ،الجزا الياني ،الطبعة اليالية ،بدوف لكر مكػاف النشػر ،دار الفكػر ،بػدوف سػنة،
ص.810 -839

 –5المستش ػػار ع ػػدلي حس ػػيف ،أحك ػػاـ الص ػػم والتن ػػازؿ ورد المض ػػبوطات ف ػػي قض ػػايا النق ػػد
ااجنبي ،مجمة ااهراـ ااقتصاد  ،العدد  ،4983 ،893ص77.
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 –6د .رشػػيد الػػدقر ،الماليػػة العامػػة وتش ػريعات الض ػرائب ،دمشػػؽ ،مطبعػػة جامعػػة دمشػػؽ،
 ،4937ص.177

حسػػف صػػادؽ المرصػػفاو  ،التجػػريـ فػػي تش ػريعات الض ػرائب ،الطبعػػة ااولػػت ،بػػدوف مكػػاف
لمنشر ،دار المعارؼ ،4933 ،ص701
 7وقػػد أكػػد القضػػاا عمػػت عػػدـ ج ػواز أعتبػػار التسػػوية الصػػمحية بميابػػة قرينػػة عمػػت أرتكػػاب
المخالؼ لمجريمة المتصػال عنهػا أنظػر  :مجػد حػافظ ،جريمػة التهػرب الجمركػي فػي
ض ػػوا الفقػ ػ وأحك ػػاـ ال ػػنقض وااداري ػػة العمي ػػا والدس ػػتورية العمي ػػا حت ػػت  ،4993الق ػػاهرة

المجموعة المتحدة لمطباعة ،4993 ،ص.733-737
 –8نفس المصدر ،ص.733 -737

 –9حسػػف صػػادؽ المرصػػفاو  ،التج ػريـ فػػي تش ػريعات الض ػرائب ،الطبعػػة ااولػػت ،بػػدوف
مكاف لمنشر ،دار المعارؼ ،4933 ،ص701

 –10وقد أكد القضاا عمت عدـ جواز أعتبػار التسػوية الصػمحية بميابػة قرينػة عمػت أرتكػاب
المخالؼ لمجريمة المتصػال عنهػا أنظػر  :مجػد حػافظ ،جريمػة التهػرب الجمركػي فػي
ض ػػوا الفقػ ػ وأحك ػػاـ ال ػػنقض وااداري ػػة العمي ػػا والدس ػػتورية العمي ػػا حت ػػت  ،4993الق ػػاهرة

المجموعة المتحدة لمطباعة ،4993 ،ص.733-737
 –11نفس المصدر ،ص.733 -737

 –12عرفت محكمة النقض المصرية التسوية الصمحية بأنها (....نػزوؿ لمهيئػة ااجتماعيػة
عػػف حقهػػا فػػي الػػدعوت الجنائيػػة مقابػػؿ الجعػػؿ الػػل قػػاـ عميػ الصػػم ويحػػدث أيػرم بقػػوة

القػػانوف ممػػا يقتضػػي مػػف المحكمػػة ألا مػػاتـ التصػػال فػػي أينػػاا نظػػر الػػدعوت أف تحكػػـ
بأنقضاا الػدعوت الجنائيػة ،أمػا إ لا ت ارضػت الػت مابعػد الفصػؿ فػي الػدعوت فأنػ يترتػب
عمي وجوبا وقؼ تنفيل العقوبة الجنائية المقضي بها)...

.977 /439 -41 )4933/47/43( 33/ 949
أنظ ػػر أحم ػػد س ػػمير أوش ػػاد  ،مجموع ػػة المب ػػادتا القانوني ػػة الت ػػي قررته ػػا محكم ػػة ال ػػنقض،
الدائرة الجنائية والهيئػة العامػة لممػواد الجنائيػة فػي عشػر سػنوات ،ينػاير 4933 /4933
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الجزا الياني ،القاهرة ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر بدوف سػنة ،بنػد  ،7400ص
.937 ،934

 –13عرفػ ػػت محكمػ ػػة الػ ػػنقض المص ػ ػرية التسػ ػػوية الصػ ػػمحية بأنهػ ػػا (....نػ ػػزوؿ لمهيئػ ػػة

ااجتماعية عف حقها في الدعوت الجنائية مقابؿ الجعؿ الل قػاـ عميػ الصػم ويحػدث
أيرم بقوة القانوف مما يقتضي مف المحكمة ألا مػاتـ التصػال فػي أينػاا نظػر الػدعوت أف
تحكػػـ بأنقضػػاا الػػدعوت الجنائيػػة ،أمػػا إ لا ت ارضػػت الػػت مابعػػد الفصػػؿ فػػي الػػدعوت فأنػ
يترتب عمي وجوبا وقؼ تنفيل العقوبة الجنائية المقضي بها)...

.977 /439 -41 )4933/47/43( 33/ 949

أنظ ػػر أحم ػػد س ػػمير أوش ػػاد  ،مجموع ػػة المب ػػادتا القانوني ػػة الت ػػي قررته ػػا محكم ػػة ال ػػنقض،
الدائرة الجنائية والهيئػة العامػة لممػواد الجنائيػة فػي عشػر سػنوات ،ينػاير 4933 /4933

الجزا الياني ،القاهرة ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر بدوف سػنة ،بنػد  ،7400ص
.937 ،934

-14عمػػت الػػرغـ مػػف وجػػود تمييػػز لمضػرائب الػػت ضػرائب مباشػرة وغيػػر مباشػرة واختصػػاص
بحينا بالتسوية الصمحية في ضريبة لدخؿ فػبعض تشػريعات الضػرائب غيػر المباشػرة لػـ

تتجاهؿ جميعها التسوية الصمحية بػؿ بعضػها اورد تعريفػا ميػؿ قػانوف الجمػارؾ المبنػاني
لعػػاـ  4931حيػػث جػػاا فػػي المػػادة ( )733من ػ مػػايمي (المصػػالحة هػػي فػػرض عقوبػػة
بسيطة م إستيفاا الرسوـ واسقاط الدعوت الشخصية والحؽ العاـ).

أنظ ػػر في ػػاض عب ػػداه العبي ػػد  ،ض ػػرورة تع ػػديؿ ق ػػانوف الكم ػػارؾ رق ػػـ ( )33لس ػػنة 4934
المعدؿ ،مجمة الجمارؾ والمكوس ،العدد  ،13السنة اليانية عشرة ،4937 ،ص79.

 –15ومػ ػ لل ػػؾ ع ػػرؼ المش ػػرع المص ػػر الص ػػم ف ػػي الم ػػادة ( )319م ػػف الق ػػانوف الم ػػدني
المص ػػر رق ػػـ ( )434لس ػػنة  4918الت ػػي نص ػػت عم ػػت انػ ػ (الص ػػم عق ػػد يحس ػػـ بػ ػ

الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقيػاف بػ ن ازعػا محػتمي وللػؾ بػأف ينػزؿ كػؿ منهمػا عمػت وجػ
التقابؿ عف جزا مف ادعائ ).
 –16أنظر المادة ( )13مف قانوف ضريبة الدخؿ ااردني.

 –17أنظر المادة ( /39مكررة) مف قانوف ضريبة الدخؿ لعراقي النافل.
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 بيد أف المشرع العراقي عرؼ الصم فػي المػادة ( )398مػف القػانوف المػدني الع ارقػي رقػـ( )10لسػػنة  4934التػػي نصػػت عمػػت اف (الصػػم عقػػد يرف ػ الن ػزاع ويقط ػ الخصػػوـ
بالتراضي ).

 –18أحمػػد أمػػيف ود .عمػػي أحمػػد ارشػػد ،شػػرح قػػانوف العقوبػػات المصػػر  ،القسػػـ الخػػاص،
الج ػػزا ااوؿ ،الق ػػاهرة ،مطبع ػػة لجن ػػة الت ػػأليؼ والترجم ػػة والنش ػػر،4919 ،ص 379ود.
رؤوؼ عبيػػد ،ج ػرائـ التزييػػؼ والتزويػػر ،الطبعػػة الياليػػة ،بػػدوف مكػػاف نشػػر ،دار الفكػػر
العربػػي ،4978 ،ص .79كػػللؾ عبػػدالجبار يوسػػؼ محمػػد ،جريمػػة تزويػػر المحػػررات،
د ارسػ ػػة مقارنػ ػػة ،رس ػ ػػالة ماجسػ ػػتير مقدم ػ ػػة الػ ػػت كميػ ػػة الق ػ ػػانوف جامعػ ػػة ب ػ ػػداد،4977،

ص.473

 –19د .أحم ػػد فتح ػػي س ػػرور ،ق ػػانوف العقوب ػػات الخ ػػاص ف ػػي الجػ ػرائـ الضػ ػريبية والنقدي ػػة،
الطبع ػػة ااول ػػت ،الق ػػاهرة ،مكتب ػػة النهض ػػة المصػ ػرية ،4930 ،بن ػػد  ،439ص -330
.334

 –20ويبػػدو أف هػػلا اامػػر لػػـ تدرك ػ الهيئػػة التمييزيػػة الخاصػػة المشػػكمة ،بموجػػب أحكػػاـ
قانوف ضريبة الػدخؿ الع ارقػي ،أل جػاا فػي قػرار لهػا بعػدد ( )37الهيئػة التمييزيػة )97 /
وتػ ػ ػ ػػاري  4997/3/3مػ ػ ػ ػػايمي ( :المميػ ػ ػ ػػز عميهػ ػ ػ ػػا بااعفػ ػ ػ ػػاا المطمػ ػ ػ ػػؽ عػ ػ ػ ػػف العقػ ػ ػ ػػار

تسمس ػػؿ....وبت ػػاري  4994/8/77وافق ػػت تممكهػ ػا عق ػػا ار آخ ػػر تسمس ػػؿ....وعن ػػد إجػ ػراا
معامم ػػة البيػ ػ ت ػػـ إبيغه ػػا بأنه ػػا مخالف ػػة ويج ػػب أف ت ػػتـ اجػ ػراا التس ػػوية الص ػػمحية ع ػػف

المخالفة ؟)..
أنظر الكتاب السنو الصادر عف الهيئة العامة لمضرائب لسنة  ،4997ص.13

 -21د .أحمػػد فتحػػي سػػرور ،الصػػم فػػي الج ػرائـ الض ػريبية ،مجمػػة أدارة قضػػايا الحكومػػة،
العدد اليالث ،السنة الرابعة ،4930 ،ص473

– 22د .أبػو اليزيػد عمػي المتيػت ،الضػرائب غيػر المباشػرة ،ااسػكندرية ،المكتػب الجػامعي
الحديث،4987،ص ،701كللؾ فكر ناصؼ ،الضرائب المباشػرة عمػت إيػرادات اليػروة
المنقول ػػة طبق ػػا خ ػػر تع ػػدييت ،الطبع ػػة ااول ػػت ،الق ػػاهرة ،مكتب ػػة النهض ػػة المصػ ػرية،
 ،4938ص.377
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 –23وه ػػلا ماس ػػار عميػ ػ القض ػػاا ،حي ػػث ج ػػاا ف ػػي أح ػػد ااحك ػػاـ الت ػػي أص ػػدرتها المحكم ػػة
اادارية العميا المصرية مػايمي ( التصػال فػي قضػايا التهريػب الجمركػي بأعتبػارم نظامػا
قانونيػػا يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ الميامػػة التقديريػػة التػػي تممكهػػا جهػػة اادارة مػػف حيػػث أب ارم ػ

وأعم ػ ػػاؿ آيػػ ػػارم حس ػ ػػبما هػػ ػػي تػ ػ ػرام .)........حكػ ػ ػػـ المحكم ػ ػػة ااداريػ ػ ػػة العمي ػ ػػا جمسػ ػ ػػة
3م ػػارس 4973،طع ػػف رق ػػـ (333س  43قض ػػائية ) مش ػػار اليػ ػ م ػػف قب ػػؿ د .مج ػػد
محػػب حػػافظ ،جريمػػة التهريػػب الجمركػػي فػػي ضػػوا الفقػ وأحكػػاـ الػػنقض ااداريػػة العميػػا
والدستورية حتت عاـ  ،4993القاهرة ،المجموعة المتحدة لمطباعة ،4993 ،ص.733

 –24د .أدور الػػلهبي ،الصػػم فػػي الجػرائـ التهػػرب مػػف الضػريبة عمػػت ااسػػتهيؾ ،مجمػػة
أدارة قضايا الحكومة ،العدد اليالث ،السنة اليامنة والعشروف ،4981 ،ص.430

 –25ل ػػـ تعتن ػػؽ جميػ ػ القػ ػوانيف الضػ ػريبية ه ػػلا ااتج ػػام ألأف بعض ػػا منه ػػا أش ػػترط لص ػػحة
الصم أف يكوف المخالؼ مبتدئا ومعترفا بأرتكاب الجريمة الضػريبية ،كالمرسػوـ بقػانوف
الفرنسي الصادر في  44ينػاير سػنة  4914الػل نػص عمػت وجػوب اعتػراؼ المخػالؼ
صػ ػراحة بأرتك ػػاب الجريم ػػة ،والمرس ػػوـ بق ػػانوف الفرنس ػػي الص ػػادر ف ػػي  77أبري ػػؿ لس ػػنة

 4914لػػدت حكػػـ المحكمػػة العائػػد مػػف اانتفػػاع برخصػػة الصػػم أنظػػر د .أحمػػد فتحػػي

سرور ،المصدر السابؽ ،ص.473

كللؾ د .أدوار غالي اللهبي ،المصدر السابؽ ،ص.433

 –26هلا ولقد أيار القسـ القانوني في الهيئة العامة لمضرائب أنتبام فػروع الهيئػة فػي ب ػداد
والمحافظ ػػات ال ػػت لل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ ااعم ػػاـ الص ػػادر منػ ػ بع ػػدد ( )78793/3وت ػػاري
 4988/3/73حيػػث جػػاا في ػ ( الحاقػػا بأعمامنػػا المػػرقـ ( )77390فػػي 4988/3/43
المتضػ ػػمف تبمػ ػػي كـ بػ ػػنص القػ ػػانوف رقػ ػػـ ( )38لسػ ػػنة  4988لػ ػػوحظ أف بعػ ػػض الفػ ػػروع
باشػػرت بتطبيػػؽ القػػانوف المػػلكور مػػف قبمهػػا مباش ػرة دوف أف يكػػوف لهػػا صػػيحية للػػؾ

حيث أف قبوؿ عقد التسوية الصمحية هو مف صيحية السيد وزير المالية حص ار ).
أنظرالكتاب السنو لسنة  ،4988ص.438
 –27د .أحمد فتحي سرور ،المصدر السابؽ ،ص.473
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 –78نص ػػت الم ػػادة ( )440م ػػف المرس ػػوـ ااش ػػتراعي المبن ػػاني رق ػػـ ( )411لس ػػنة 4939
(يحػػؽ لػػوزير الماليػػة اجػراا تسػػوية عمػػت ال ارمػػات المفروضػػة حتػػت خمسػػها شػػرط أف ا
تؤد التسػوية الػت تخفػيض ال ارمػة اقػؿ مػف حػدها اادنػت وا يجػوز إجػراا أيػة تسػوية

ألا كانت النصػوص الخاصػة بفػرض ال ارمػة تحظػر للػؾ أو ألا ورد طمػب التسػوية بعػد
انقضاا المهمة القانونية المحددة ليعتراض ).
أنظػ ػػر د .مصػ ػػطفت رشػ ػػد شػ ػػيحا ،التش ػ ػري الض ػ ػريبي ،ض ػ ػرائب الػ ػػدخؿ ،بيػ ػػروت ،الػ ػػدار
الجامعية ،4988 ،ص.317-313

 –29نصػػت الفقػرة ااولػػت مػػف المػػادة ( )73مػػف قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ السػػوداني رقػػـ ()33
لسنة  (4974أّا إرتكب شخص جريمة ضد هػلا القػانوف مػف غيػر الجػرائـ المشػار اليهػا
فػػي المػػادة ( )7فيجػػوز لممػػدير فػػي أ وقػػت قبػػؿ بػػدا أيػػة محاكمػػة فػػي النظػػر فػػي أيػػة

تهمػػة متعمقػػة بهػػا أف يسػػو تمػػؾ الجريمػػة بطريػػؽ الصػػم ويػػأمر للػػؾ الشػػخص أف يػػدف
المبمن الل يرام مناسبا بما ا يتجاوز قيمة ال رامة التي كػاف للػؾ الشػخص يعاقػب بهػا
ألا أديػف فػي تمػؾ الجريمػة عمػت أنػ ا يجػوز لممػدير أف يمػارس هػلم السػمطات بموجػػب
هلم المػادة مػا لػـ يطمػب للػؾ الشػخص مػف المػدير كتابػة أف يتصػرؼ فػي تمػؾ الجريمػة

بموجب هلم المادة).

أنظر د .زكريا محمد بيومي ،ضريبة الػدخؿ فػي التشػري السػوداني ،د ارسػة تحميميػة مقارنػة،
ااسكندرية ،منشأة المعارؼ ،4971 ،ص .337-334

 –30أنظػػر المػػادة ( )494مػػف قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ المصػػر رقػػـ ( )437لسػػنة 4984
السابؽ لكرها.

 –31نصػ ػػت المػ ػػادة ( )13مػ ػػف قػ ػػانوف ض ػ ػريبة الػ ػػدخؿ ااردنػ ػػي رقػ ػػـ ( )37لسػ ػػنة 4983
المعػػدؿ عمػػت أنػ يجػػوز لممػػدير أف يجػػر مصػػالحة عػػف أ فعػػؿ أرتكػػب خيفػػا احكػػاـ

المواد ( )11 ،13 ،17مف هلا القانوف لقاا ال ارمػة التػي يقررهػا يجػوز لػ قبػؿ صػدور
الحك ػػـ القطع ػػي أف يوق ػػؼ أ أجػ ػرااات متخ ػػلة بمقتض ػػاها أو أف يج ػػر أ مص ػػالحة
بشأنها ).
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لمزيػػد مػػف التفصػػيؿ أنظػػر د .نائػػؿ عبػػدالرحمف صػػال  ،ض ػريبة الػػدخؿ ،أحكامهػػا والج ػرائـ
الواقعػػة عميهػػا ،د ارسػػة تحميميػػة مقارنػػة لمقػػانوف ااردنػػي والفرنسػػي ،عمػػاف ،بػػدوف مكػػاف

نشر ،4983 ،ص .410 -439

 –37أنظ ػػر  :أ .عب ػػدالباقي البك ػػر وآخ ػػروف – الم ػػدخؿ لد ارس ػػة الق ػػانوف ،ب ػػداد ،مط ػػاب
مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصؿ ،4987 ،ص.773
 – 33أنظػر الفقػرة ( )7مػف المػادة  39مكػررة مػف قػانوف ضػريبة الػدخؿ الع ارقػي رقػـ 443
لسػػنة  4987المعػػدؿ ،ولممزيػػد مػػف التفصػػيؿ حػػوؿ الموضػػوع ي ارج ػ  -:حيػػدر وهػػاب
عبود ،التسوية الصمحية في قانوف ضػريبة الػدخؿ الع ارقػي ،رسػالة ماجسػتير مقدمػة الػت
مجمس كمية صداـ لمحقوؽ ،7000 ،ص.44

 – 31أنظر  :ـ (  )398مف القانوف المدني العراقي رقـ  10لسنة .4934
 – 33أنظر  :د .صبر حمد خاطر – قط المفاوضػات العقديػة –مجمػة الحقػوؽ – مجمػد
 -4عدد  -3كانوف ااوؿ– 4997 -ص.448

 –33أنظػػر  -:الفق ػرة ( )4مػػف المػػادة ( )39مكػػررة مػػف قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ الع ارقػػي رقػػـ
 443لسنة  4987المعدؿ.

 –37أنظ ػ ػػر  -:د .أحم ػ ػػد فتح ػ ػػي س ػ ػػرور ،ق ػ ػػانوف العقوب ػ ػػات الخ ػ ػػاص ب ػ ػػالجرائـ الضػ ػ ػريبية
والنقدية ،مصدر سابؽ ،ص.733

 –38أ .عبدالباقي البكر وآخروف ،مصدر سابؽ،ص773.
 –39الفقرة ( )7مف المادة ( /39مكررة) مف قانوف ضريبة الدخؿ العراقي رقـ .443
 – 10د .حسف عمي اللنوف ،أصوؿ االتزاـ ،ب داد ،مطبعة المعارؼ،4970 ،ص70.
 – 14آ .عبدالباقي البكر  ،مصدر سابؽ ،ص773.
 – 17نفس المصدر ،ص773.
 –13نفس المصدر ،ص773.
11

– الفق ػ ػرة ( )3مػ ػػف المػ ػػادة ( / 39مكػ ػػررة) مػ ػػف قػ ػػانوف ض ػ ػريبة الػ ػػدخؿ الع ارقػ ػػي رقػ ػػـ
443لسنة  4987المعدؿ.
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 –13أضػيفت المػػادة ( /39مكػػررة) الػػت قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ الع ارقػػي بموجػػب القػػانوف رقػػـ
( )38لسنة  4988قانوف التعديؿ السادس النافل في 4988./3/43

 – 13لمزيد مف التفصيؿ يراج  :مرواف أبػراهيـ نعمػة الػوائمي ،مسػمؾ المشػرع الع ارقػي فػي
المخالفػات المرتكبػػة خيفػػا احكػاـ قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ النافػل ،رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة
الت مجمس كمية صداـ لمحقوؽ ،7000 ،ص.497
 – 17د .طػػاهر الجنػػابي ،عمػػـ الماليػػة العامػػة والتش ػري المػػالي ،بػػدوف مكػػاف النشػػر ،دار
الكتب لمطباعة والنشر ،بدوف سنة طب  ،ص437

 – 18أنظػػر المػػادة ( )494مػػف قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ المصػػر رقػػـ ( )437لسػػنة 4984
المعدؿ.

 – 19أنظر المادة ( )13مف قانوف ضريبة الدخؿ ااردني رقـ ( )37لسنة 4983.
 – 30المػادة ( )440مػف المرسػوـ ااشػتراعي المبنػاني رقػـ ( )411لسػنة .4939أنظػر د.
مصطفت رشد شيحا ،مصدر سابؽ،ص 313.

 – 34لمزيػػد مػػف التفصػػيؿ حػػوؿ هػػلا الموضػػوع ي ارج ػ  -:مػػرواف أب ػراهيـ نعمػػة ،مصػػدر
سابؽ،ص.498

 – 37مرواف إبراهيـ نعمة ،مصدر سابؽ ،ص.498
أوالً -الكتب
-4

ثبت املصادر

أبػػف منظػػور ،لسػػاف العػػرب المحػػيط ،المجمػػد اليػػاني ،الطبعػػة السادسػػة ،بيػػروت،دار

لساف العرب،بدوف سنة طب .
ػادت التػػي قررتهػػا محكمػػة الػػنقض ،الػػدائرة
-7
أحمػػد سػػمير أبػػو شػػاد  ،مجموعػػة المبػ ل
الجنائيػػة والهيئػػة العامػػة لمم ػواد الجنائيػػة فػػي عشػػر سػػنوات نيػػاير ،4933 /4933الجػػزا
-3

الياني ،القاهرة ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر ،بدوف سنة طب  ،بند .7400

أحمد أميف ود .عمي أحمد راشد ،شػرح قػانوف العقوبػات المصػر  ،القسػـ الخػاص،

الجزا ااوؿ ،القاهرة ،مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر.4919 ،
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المجمد ()41

-1
-3

العدد ()7

آب ()7007

أحم ػػد فتح ػػي س ػػرور ،ق ػػانوف العقوب ػػات الخ ػػاص ف ػػي الجػ ػرائـ الضػ ػريبية والنقدي ػػة،
الطبعة ااولت ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية.4930،439 ،

أبػػو اليزي ػد عمػػي المتيػػت ،الض ػرائب غيػػر المباش ػرة ،ااسػػكندرية ،المكتػػب الجػػامعي

الحديث.4987،
حسػف صػادؽ المرصػفاو  ،التجػريـ فػي تشػريعات الضػرائب ،الطبعػة ااولػت بػدوف

-3

مكاف نشر ،دار المعارؼ.4933،
-7

مجػػد حػػافظ ،جريمػػة التهػػرب الجمركػػي فػػي ضػػوا الفق ػ وأحكػػاـ الػػنقض ااداريػػة

-8

عمي حيدر ،درر ااحكاـ،شرح مجمة ااحكاـ ،الجزا الراب  ،الكتاب اليػاني عشػر،

-9

محمد بف أبي بكر الراز  ،مختار الصحاح ،الكويت ،دار الرسالة.4983 ،

-40

الط ػػاهر أحم ػػد الػ ػراز  ،ترتيػ ػب الق ػػاموس المح ػػيط عم ػػت طريق ػػة المص ػػباح المني ػػر

العميا والدستورية العميا حتت  ،4993القاهرة ،المجموعة المتحدة لمطباعة.4993 ،
دار العمـ لمميييف ،بدوف سنة طب .

وأساس البيغة ،الجزا الياني ،الطبعة اليالية ،بدوف مكاف نشػر ،دار الفكػر ،بػدوف سػنة

طب .

-44

رشػيد الػدقر ،الماليػػة العامػة وتشػريعات الضػرائب ،دمشػؽ ،مطبعػػة جامعػة دمشػػؽ،

.4937

-47

رؤؤؼ عبيد،جرائـ التزييؼ والتزوير ،الطبعة اليالية ،بػدوف مكػاف نشػر ،دار الفكػر

العربي.4978 ،
-43

فكػ ػػر ناصػ ػػؼ ،الض ػ ػرائب المباش ػ ػرة عمػ ػػت إي ػ ػرادات اليػ ػػروة المنقولػ ػػة طبقػ ػػا خػ ػػر

-41

مجػػد محػػب ح ػػافظ ،جريمػػة التهػػرب الجمرك ػػي فػػي ضػػوا الفقػ ػ وأحكػػاـ ال ػػنقض

تعدييت ،الطبعة ااولت ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية.4938،

ااداريػ ػ ػ ػػة العمي ػ ػ ػ ػػا والدسػ ػ ػ ػػتور حت ػ ػ ػ ػػت ع ػ ػ ػ ػاـ  ،4993الق ػ ػ ػ ػػاهرة ،المجموعػ ػ ػ ػػة المتح ػ ػ ػ ػػدة

لمطباعة.4993،
-43

مص ػ ػػطفت رش ػ ػػد ش ػ ػػيحا ،التشػ ػ ػري الضريبي،ضػ ػ ػرائب ال ػ ػػدخؿ ،بي ػ ػػروت ،ال ػ ػػدار

الجامعية.4988،
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-43

زكريا محمد بيومي ،ضريبة الػدخؿ فػي التشػري السػوداني ،د ارسػة تحميميػة مقارنػة،

ااسكندرية،منشأة المعارؼ.4971،

-47

نائػػؿ عبدالرحمف،ض ػريبة الػػدخؿ أحكامهػػا والج ػرائـ الواقعػػة عميهػػا ،د ارسػػة تحميميػػة

مقارنة لمقانوف ااردني والفرنسي،عماف ،بدوف مكاف نشر.4983،
-48

أ .عبدالباقي البكر وآخػروف ،المػدخؿ لد ارسػة القػانوف ،ب ػداد ،مطػاب مديريػة دار

الكتب لمطباعة والنشر،جامعة الموصؿ.4987،
-49
-70

حسف عمي اللنوف ،أصوؿ االتزاـ ،ب داد ،مطبعة المعارؼ.4970،

طاهر الجنابي ،عمـ المالية العامة والتشري المالي ،بدوف مكػاف نشػر ،دار الكتػب

لمطباعة والنشر ،بدوف سنة طب .

-74

الكتاب السنو لمهيئة العامة لمضرائب.4997،

ثانياً -الدوريات
-4

المستشار عدلي حسيف ،أحكاـ الصم والتنػازؿ ورد المضػبوطات فػي قضػايا النقػد

-7

في ػػاض عب ػػداه العبي ػػد  ،ض ػػرورة تع ػػديؿ ق ػػانوف الكم ػػارؾ رق ػػـ  33لس ػػنة 4934

-3

أحمػػد فتحػػي سػػرور ،الصػػم فػػي الج ػرائـ الض ػريبية ،مجمػػة ادارة قضػػايا الحكومػػة،

ااجنبي ،مجمة ااهراـ ااقتصادية ،العدد .893،4983

المعدؿ ،مجمة الكمارؾ والمكوس ،العدد  ،13السنة اليانية عشر.4937 ،
العدد اليالث،السنة الرابعة.4930،

-1
-3

أدور اللهبي ،الصم في جرائـ التهرب مف الضريبة عمػت ااسػتهيؾ ،مجمػة أدارة
قضايا الحكومة ،العدد اليالث ،السنة اليامنة والعشروف.4981 ،

صػػبر حمػػد خػػاطر ،قطػ المفاوضػػات العقديػػة ،مجمػػة الحقػػوؽ ،مجمػػد  ،4عػػدد،3

كانوف ااوؿ.4997،
ثالثاً – الرسائل الجامعية
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المجمد ()41

-4
-7

العدد ()7

آب ()7007

عبدالجبار يوسؼ محمد ،جريمة تزوير المحػررات د ارسػة مقارنػة ،رسػالة ماجسػتير
مقدمة الت كمية القانوف ،جامعة ب داد.4977،

حيػػدر وه ػػاب عبود،التس ػػوية الص ػػمحية ف ػػي قػػانوف ضػ ػريبة ال ػػدخؿ الع ارق ػػي ،رس ػػالة

ماجستير مقدمة الت مجمس كمية صداـ لمحقوؽ.7000،
-3

مرواف أبراهيـ نعمة ،مسمؾ المشرع العراقي مف المخالفات المرتكبػة خيفػا احكػاـ
ق ػ ػػانوف ضػ ػ ػريبة ال ػ ػػدخؿ الناف ػ ػػل ،رس ػ ػػالة ماجس ػ ػػتير مقدم ػ ػػة ال ػ ػػت مجم ػ ػػس كمي ػ ػػة ص ػ ػػداـ
لمحقوؽ.7000،

رابعاً -التشريعات

-4

قانوف ضريبة الدخؿ ااردني رقـ 37لسنة  4983المعدؿ

-3

قانوف ضريبة الدخؿ العراقي رقـ  443لسنة  4987المعدؿ.

-1

قانوف ضريبة الدخؿ السوداني رقـ  33لسنة .4974

-3

قانوف الجمارؾ المبناني لعاـ .4931

-8

القانوف المدني المصر رقـ  434لسنة .4918

-7

-3
-7

قانوف ضريبة الدخؿ المصر رقـ  437لسنة  4983المعدؿ.

المرسوـ ااشتراعي المبناني رقـ 411لسنة .4939
القانوف المدني العراقي رقـ  10لسنة .4934

()4
()5
()6
()7
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