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كمية القانون والعموم السياسية  /جامعة ديالى
ممخص البحث بالمغة العربيةالضرائب من اإليرادات السيادية العامة والتي ليا اىمية التختمف عن االيرادات
االخرى التي تدخل في الخزانة العامة لمدولة وىي محل اىتمام في معظم دساتير
دول العالم وليا تشريعات خاصة تنظم أحكاميا من حيث فرضيا وتقديرىا والطعن
امام الجيات المختصة وىذا دليل عمى مدى اىميتيا كأيراد عام وما تحماه في ثناياىا
من اىداف تسعى الى تحقيقو كل دولة في سياستيا المالية والضريبية،ولعل من اىم
الضمانات التي تحقق العدالة االجتماعية والضريبية وجود عقوبات جنائية مقابل
مخالفة المكمف الحكام القانون الضريبي اضافة الى عقوبات اخرى مقررة في
تشريعات غير ضريبية مثل قانون العقوبات والمرافعات المدنية والتنفيذ وتحصيل
الديون الحكومية وغيرىا من التشريعات الضريبية العربية وق اررات قضائية مما يجمع
مسؤولية المكمف بدفع الضريبة جزائيا ومدنيا قدر تعمق ىذه القوانين بموضوع البحث
والدراسة اضافة الى تفصيل دقيق لمدى اىمية نصوص التجريم والعقاب في قانون
ضريبة الدخل العراقي ودورىا في حماية حق الدولة بتحصيل الضريبة وحق المكمف
واالفراد بالمجتمع ايضا وىذا ما سنتناولو في فصمين وكما ياتي :
 الفصل االول /نطاق المسؤولية الجزائية الضريبية:129
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إن تحديد مسؤولية المكمف بدفع الضريبة جزائيا يتطمب الخوض في قانونية
التجريم والعقاب ومن المشمولون باحكام التجريم والعقاب في التشريع الضريبي
العراقي الخاص بالدخل وما عالقة دين الضريبة باحكام التجريم ومفيوم ىذا الدين
وموقف المشرع العراقي حيال ىذا المفيوم واسباب دفع دين الضريبة أساسا الحكام
التجريم ومن المشمولون بيذه االحكام من حيث السمطة المختصة بتحديدىم وما
المخالفات المجرمة في التشريع الضريبي العراقي وىل ىناك افعال لممكمف ال تؤثر
في حصيمة الضرائب وما ىذه االفعال وكيف يمكن تمييزىا من غيرىا من االفعال
االخرى وىل لمشريك دور مع المكمف في وقوع الفعل المخالف الحكام الضريبة
وماموقف المشرع العراقي الضريبي والجنائي تجاه ذلك مع حصر لحاالت وصور
االشتراك.
فالضريبة إيراد تحصل عميو الدولة من االشخاص الطبيعية والمعنوية بصورة
جبرية تحقيقا لمصالمح العام ،كما ان الفقياء قد وضعوا العديد من التعاريف لتوضيح
مفيوم الضريبة والتي تدل عمى انيا ايراد ميم لمدولة يدفع بصفة نقدية وبصورة جبرية
دون مقابل مباشر وليا احكاميا المتعمقة بتنظيميا في مختمف المجاالت من حيث
تقديرىا وفرضيا لغاية تسديد دينيا.
ولم يضع المشرع العراقي تعريفا واضحا ومفصال لمفيوم الضريبة عمى الدخل
مقارنة بمصطمحات والفاظ اخرى ،كما ان اسباب دفع الضريبة ليا اىميتيا في وضع
احكام التجريم والعقاب مقابل التجاوز والمخالفة الحكام دفع الضريبة وىي حماية
حقيقية لحق الدولة والمجتمع عمى حد سواء،وىذه االسباب منيا مالو عالقة بالمكمف
ذاتو والمصمحة العامة وما يدعم التطور االقتصادي والتنمية االقتصادية في المجتمع
وحتى ما يتعمق بالتضامن االجتماعي وينصرف ايضا الى اسباب خدمية تحقيقا
لمصالح العام ،وكذلك فان تحقيق العدالة االجتماعية والتوازن بين المصالح يقتضي
ايضا دعم وحماية دين الضريبة بتشريع احكام المسائمة لممكمف المخالف ،ونجد ان
التشريع الضريبي ينطوي عمى جوانب عديدة تدل عمى تطوره من حيث وجود
عقوبات مقيدة لمحرية واخرى مالية مع وجود بعض التباين في ىذا المجال.
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ويختص المشرع في جميع االحوال في تحديد المكمفين بدفع الضريبة وال نجد
اختصاصا لمسمطة المالية وال حتى القضائية في ىذا المجال وان ورد من الجيات
االخيرة تحديد فال يكون اال بناء عمى النصوص القانونية ايضا،ويشمل مصطمح
المكمف عدة صفات مثل الشخص الطبيعي والمعنوي والزوج والزوجة والنائب عن
غيره والمستخدم وغيرىم ،وقد يتصرف المكمف تصرفات يسأل عنيا بحكم القانون
جزائيا ومدنيا لمخالفتو التشريع الضريبي وبالتالي يعاقب بعقوبات مالية كالغرامات او
بعقوبات سالبة لمحرية كالحبس وقد تكون تصرفاتو مشروعة رغم ما تنطوي عميو من
تيرب ضريبي وال يحاسب قانونا عن ذلك الن تصرفاتو ال تؤثر في حصيمة
الضرائب مثل نقل عبء الضريبة او تحويميا او استيالكيا.
اضافة الى ماتقدم نجد ان جرائم الضريبة ال تخمو من وجود دور لمشريك فييا
مع المكمف بدفع الضريبة وىذا ما اشار اليو التشريع الضريبي ويحاسب عمييا في
التشريع الجنائي ايضا ولجريمة االشتراك او التحريض اركان البد من توافرىا لقيام
الجريمة وليا صورىا كالصورية والتواطؤ في كل من المكمف (الفاعل االصمي)
والشريك والذي يجرم فعمو ويسأل تبعا الرتباط فعمو بنشاط المكمف المجرم اصال عند
مخالفتو لقواعد واحكام التشريع الضريبي الخاص بالدخل.
الفصل الثاني/الوصف القانوني لجرائم وعقوبات الضريبة وأختصاص الفصل فييا:وصوال الى حكم عادل لمحاسبة المكمف المخالف وتحقيق االىداف المنشودة من
وضع نصوص في التشريع الضريبي تجرم فعل المكمف يتطمب ذلك بيان تصنيف
لجرائم المكمف والعقوبات المقررة بحقو مع االشارة الى بعض الحاالت التي تخص
المكمف بذاتو ومدى تأثيرىا عمى مركزه القانوني ،وما الحاالت االخرى التي تحكم
المكمف المخالف في تشريعات عراقية غير ضريبية اي خارج نطاق قانون ضريبة
الدخل العراقي النافذ رقم ( )113لسنة  1982المعدل مثل قانون التنفيذ العقوبات
وأصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية وتحصيل الديون الحكومية ،كما نجد
الضرورة لتوضيح المحاكم المختصة في حسم النزاعات الضريبية الجنائية اضافة
الى الجيات المختصة في نظر الطعن الضريبي والمنع الوارد في التشريع الضريبي
وكل مايتعمق بتنفيذ العقوبة الضريبية.
131

مجل دديلل 2012

العدد الرابع والخمسون

يتحدد نوع الجرائم التي يرتكبيا المكمف ضريبيا بجرائم المخالفات والجنح تبعا
الى العقوبات المقررة ليا في التشريع الضريبي وىي الغرامات والعقوبات السالبة
لمحرية واساس ذلك ما بينو المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات عند تصنيف
وتحديد نوع الجريمة عمى اساس العقوبةالمقررة ليا،عمما ان المكمف قد يرتكب اكثر
من فعل مجرم في التشريع الضريبي وبالتالي يتحمل الكثر من عقوبة،ويخمو قانون
ضريبة الدخل من االشارة لحل مثل ىذه الحاالت وبالتالي يتم الرجوع الى القواعد
العامة في قانون العقوبات وخصوصا اذا ارتكب المكمف فعال واحدا ادى الى اكثر
من جريمة او اذا ارتكب عدة افعال مرتبطة بوحدة الغرض او كانت غير مرتبطة
بوحدة الغرض فيسأل عن كل حالة عمى حدة وفقا الحكام القانون الجنائي العراقي،
عمما ان ىناك حاالت تسقط فييا العقوبة عمى المكمف مثل حالة وفاتو وصدور قرار
بالعفو العام او الخاص وعقد التسوية الصمحية وما يترتب عن كل ذلك من اثار لكل
حالة تجاه المكمف او دين الضريبة وىذا ما يتقرر في تشريعات ضريبية وغير
ضريبية .
فالمكمف يسأل وفقا لنصوص التشريع الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي
وبموجب قوانين اخرى كالحجز عمى اموالو او التنفيذ عمييا وحتى حبسو كوسيمو اكراه
بدني الجباره عمى دفع دين الضريبة في حاالت اخرى مماثمة  ،وتختص عادة محاكم
الجنح بنظرقضايا الضريبة جزائيا تبعا لنوع الجريمة وما اشارت اليو نصوص قانون
اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم(  )23لسنة ،1971اما عن قضايا االعتراض
عمى التقدير والطعن فانيا تكون امام جيات مختصة محددة قانونا مثل السمطة
المالية او لجان االستئناف او ىيأة التمييز ،وكذلك الحال بعد صور الحكم عمى
المكمف المخالف فان تنفيذ العقوبة المقررة قانون ليا احكاميا الخاصة وصوال الى
العدالة المنشودة من حيث تنفيذىا او اطالق سراح المكمف او تقديمو لكفالة ضامنة
وما اشارت اليو نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات في ىذا
الصدد.
 الخاتمة:أوال  :النتائج:
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الضريبة إيراد عام وسيادي يمتزم بدفعيا الشخص الطبيعي والمعنوي عمى حد
سواء ووفقا الحكام قانون ضريبة الدخل،ولمدفع ضمانات عدة سواء كانت في قانون
ضريبة الدخل العراقي اوفي تشريعات عراقية اخرى غير ضريبية وىي تشمل جميع
المكمفين باختالف صفاتيم الواردة في القانون الضريبي ،وال تؤثر بعض التصرفات
لممكمف في حصيمة الضرائب،وتشمل العقوبات المكمف ومن معو من شركاء ان
وجدوا ،وان جرائم المكمف تتحدد بالجنح والمخالفات كونيا تتمثل بالغرامات والحبس
وتختص بنظرىا محاكم الجنح عادة مع وجود حاالت لسقوط العقوبة عن المكمف
تبعا الحكام القانون الجنائي وكذلك في قانون ضريبة الدخل العراقي.
ثانيا:التوصيات:
ضرورة تشريع قانون جنائي خاص بالضرائب بكل المجاالت مع توحيد
لنصوص التجريم والعقاب التي تضمنتيا مختمف التشريعات العراقية الضريبية وغير
الضريبية والسعي إلصـالح النظام القـانوني الضريبي بالتعديل لبعض نصوصو منعا
لمتيرب الضريبي .

المقدمة
تحتل الضرائب في العراق مكانة بارزة من بين اإليرادات العامة كما ىو الحال
في اغمب دول العالم  ،وىي وسيمة يمكن اعتماد أمواليا في أداء الدولة لوظائفيا
اليومية وتمويل مشاريعيا ومرافقيا العامة لتقديم أفضل الخدمات لعموم أفراد المجتمع
 ،وفي ذات الوقت تمجأ إلييا الدولة لدعم التنمية االقتصادية فييا فتحقق بذلك من
خالل الضرائب وما تدره من أموال لتغذية ميزانيتيا العامة أىداف اجتماعية
واقتصادية وحتى السياسية  ،وتنظم جباية وتحصيل وتقدير الضريبة بموجب
تشريعات متنوعة بحسب نوع الضريبة ان كانت ضريبة دخل او عقار وغيرىا ،
والذي ييمنا في ىذا المجال ىو الضمانات الحقيقية التي تؤمن دفع الضريبة بشكل
منظم ودقيق في مواعيدىا المقررة قانوناً وتحديداً في قانون ضريبة الدخل العراقي
النافذ  ،وىذه الضمانات ليست بمستوى واحد لمضغط عمى المكمف بدفع الضريبة

الحترام نصوص التشريع الضريبي وتدخل في مجاالت مختمفة عند ممارستو لنشاط
اقتصادي تجاري كان او صناعي داخل او خارج إقميم الدولة  ،ولعل أبرزىا وأكثرىا
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تأثي اًر عمى مركز المكمف المالي والبدني ىي العقوبات المقررة مقابل مخالفتو

لنصوص وأحكام التشريع الضريبي ونخص منو قانون ضريبة الدخل فيي تأمين

فعمي لدفع الضريبة عمى الدخل وردع المكمف المخالف وزجر غيره وما في ذلك من
إصالح لو ولغيره وبالتالي حماية حق الدولة و المجتمع  ،وىي الوسيمة الفعالة
لشعور المكمف لضرورة احترام نصوص القانون الضريبي فموال ىذه العقوبات لما كان
ىنالك التزام بدفع مبمغ الضريبة وفقاً لألوضاع القانونية المقررة ليا  ،ناىيك عن

الفائدة العممية لمضمانات األخرى التي اعتمدىا المشرع الضريبي في ىذا المجال

وحسناً فعل المشرع بوضع نصوص تجريم وعقاب الحترام أحكام القانون وتأمين دفع
دين الضريبة في الوقت نفسو وما تضمنتو المواد (
في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (

 59-59-58-57-56مكررة)

 )113لسنة 1982والتي سيرد تفصيل

لمضمون عباراتيا وألفاظيا في بحثنا تحت عنوان (التجريم والعقاب في قانون ضريبة
الدخل النافذ) .
وكان من ابرز واىم أسباب اختيارنا لمبحث في ىذا الموضوع وبدراسة تحميمية
تفصيمية ىو أىمية نصوص التجريم والعقاب في ضمان وتأمين احترام نصوص
التشريع الضريبي وتحصيل دين الضريبة من الناحية النظرية والتطبيق العممي عمى
ارض الواقع وكثرة المشاكل والقضايا الضريبية المتعمقة بيذه النصوص و اعتماد
الفصل فييا عمى مضمونيا وما انطوت عميو من أحكام وما يؤكد ىذه األىمية عدم
خمو أي تشريع ضريبي من اإلشارة إلييا بنصوص خاصة او تشريع مستقل .
وتكمن مشكمة البحث بالقصور والتباين ألحكام ىذه النصوص التي تضمن
محاسبة ومعاقبة المكمف المخالف جزائياً ومسؤوليتو المدنيـة أيضاً لضمـان تطبيق
أحكـام التشريع الضريبي من حيـث أفعال المكمف المخالفـة لمتشريع وعقوباتيا

واجراءات فرضيا والتخفيف والتشديد فييا وضرورة توحيدىا نتيجة لصعوبة تحديدىا
ووجودىا في تشريعات أخرى غير ضريبية وآثارىا القانونيـة وتفسير لبعض جوانب
الحكم فييا إضافة الى مسائل أخرى تستحق مناقشتيا وصوالً الى معالجات وحمول
قانونية يمكن االفادة منيا لحسم قضايا النزاع الضريبي الجزائي والمدني .
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واعتمـدنا في بحثنا ىذا عمى نصوص قوانين عراقية مثل قانـون ضريبة الدخل
وقوانين أخرى ال يمكن االستغنـاء عن أحكاميا في مجـال البحث والتحميل كقانون
الديون الحكومية والتنفيذ والمرافعات المدنية والعقوبات وأصول المحكمات الجزائية
إضافة الى مجالت قضائية بما تضمنتو من ق اررات نقص ومؤلفات وكتب قانونية
واطاريح جامعية قدر تعمق األمر بموضوع الدراسة والبحث .
ويتحدد اليدف من البحث في تحميل وتوضيح نصوص التجريم والعقاب
الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ عمى وجو الخصوص وأسباب دفع
دين الضريبة وعالقتو بأحكام التجريم وسن العقوبات مما يقتضي التطرق لمفيوم
الضريبة وأساسيا القانوني والمشمولين بيذه األحكام سواء كان المكمف او الشريك في
الفعل المجرم وما األفعال المجرمة دون غيرىا ونوعيا وتضيق عقوباتيا والتعـدد فييا
وأثره في العقوبات تجاه المكمف وحاالت سقوطيا وعقوبات أخرى مقررة في تشريعات
غير ضريبية واجراءات العمل بنصوص التجريم والعقاب الضريبي بما في ذلك
المحاكمة والحكم ان كان ما ىو مقرر في التشريع الضريبي العراقي وتشريعات أخرى
يمكن سحب أحكاميا بالتطبيق عمى قضايا ضريبية متى ما كان المكمف مدين بدفع
الضريبة او مخالف ألحكام القانون الضريبي وسواء كان ذلك في الجانب المدني او
الجزائي .
وبناء عمى ما تقدم تم تقسيم ىذه الدراسة والبحث الى مقدمة وفصمين تضمن
األول  :نطاق المسؤولية الجزائية الضريبية  ،وفي الفصل الثاني  :توضيح الوصف
القانوني لجرائم وعقوبات الضريبة واختصاص الفصل فييا  ،وأخي اًر خاتمة البحث لما

توصمنا اليو ممن نتائج وتوصيات التي نتمنى ان تكون نافعة عممياً وعممياً في مجال
عمم المالية العامة والتشريع المالي بوجو عام وقانون ضريبة الدخل بوجو خاص ...

ومن اهلل التوفيق ...

الفصل األول

نطاق المسؤولية الجزائية الضريبية
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يستمزم البحث في تحديد نطاق مسؤولية المكمف بدفع الضريبة جزائياً التطرق الى

توضيح قانونية التجريم ومعاقبة المكمفين ومن ىم المشمولون بيذه األحكام المجرمة
لمفعل في قانون ضريبة الدخل العراقي وىذا ما سنبينو في المباحث االتية:

المبحث األول

قانونية التجريم والعقاب والمشمولين بأحكاميما
في قانون ضريبة الدخل

بيدف توضيح اإلطار الذي يتضمن المخالفات بأركانيا وما يقابميا من عقوبات
باعتبار فعل المخالفة ألحكام نصوص التشريع الضريبي العراقي لضريبة الدخل ىي
في حد ذاتو فعل مجرم من الناحية القانونية  ،والبد من بيان نطاق ىذا التجريم من
حيث عالقة ىذا التجريم بأفعالو المختمفة بدين الضريبة في ماىيتيا  ،ومن ىم
األشخاص الذين يخضعون لنطاق أحكام التجريم في نفس التشريع الضريبي العراقي
لضريبة الدخل  ،وما ىو األساس القانوني والسبب الواقعي الحقيقي الذي دفع المشرع
الضريبي لوضع نصوص التجريم في حالة المخالفة من قبل المكمف بدفع الضريبة ،
وىذا ما سنفصمو في المطالب االتية :
ان تحديد العالقة بين دين الضريبة واألحكام العقابية لكل فعل مجرم في قانون
ضريبة الدخل النافذ تتطمب بيان لمفيوم ىذا الدين حتى ولو كان ذلك بشكل
مختصر لموصول الى اليدف المنشود من ىذه الفقرة لربط ىذا الدين بنصوص
وأحكام تجريم المخالفات واألفعال الميددة ليذا الدين  ،وىذا ما سنبينو في الفروع
االتية :
الفرع األول

مفيوم دين الضريبة من الناحية الفقيية
لمضريبة نظام خاص بيا كما ىو الحال بالنسبة لألنظمة األخرى الخاصة بكل
مورد من موارد الدولة وىي بشكل عام أي الضريبة وسيمة وأداة تمجأ إلييا الدولة
الستخداميا في تحصيل جزء من ثروات األشخاص الطبيعية والمعنوية بشكل جبري
لتحقيق الصالح العام  ،ولمضريبة عدة تعاريف نوجز أىميا وأكثرىا وضـوحاً بما
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ذىبت إليو االتجاىات الفقيية  ،فمنيم من عرفيا بأنيا  :فريضة مالية تحصل عمييا
الدولة من راعياىا والقانطين في ديارىا عمى قدر يسار كل مكمف يدفعيا حتى تتمكن

من إدارة مرافقيا العامة(. )1

واتجو آخرون الى ان الضريبة  :فريضة إلزامية يمتزم المكمف بدفعيا الى الدولة
حسب مقدرة التكمفية بغض النظر عن المنافع التي ستعود عميو من الخدمات التي
تؤدييا الدولة  ،وتستخدم مبالغيا عادة في تغطية النفقات العامة من جانب  ،وتحقيق
أىداف اقتصادية واجتماعية وسياسية من جانب أخر تسعى إلييا الدولة(.)2

ويذىب رأي آخر الى تعريفيا بأنيا  :مبمغ من المال يجب عمى األفراد دفعو الى
السمطات العامة المختصة لجبايتو وفقاً لقواعد مقررة قانوناً حتى تتمكن ىذه السمطات
()3

من القيام بالخدمات العامة الممقاة عمى عاتقيا

.

ومنيم من يعرفيا بأنيا  :فريضة مالية يدفعيا الفرد الى الدولة جب اًر لممساىمة في

تحمل األعباء المالية العامة بصفة نيائية دون ان يكون ىذا الدفع مقابل نفع خاص
()4

يحصل عميو مباشرة

.

ولمضريبة تعاريف ال حصر ليا في كثير من المؤلفات الفقيية ونرى في ذلك أنيا
في جميع ما تضمنتو من ألفاظ لتوضيح مفيوميا ىي مصدر أساسي من مصادر
اإليرادات العامة لمدولة تتخذ صفة النقود ال غيرىا يدفعيا المكمف المحددة صفاتو في
التشريع الضريبي بصفة إلزامية وجبرية ونيائية كنصيب عن الدخل الصافي الذي
حققو خالل السنة المالية وبغض النظر عن النفع الذي يعود إليو مباشرة او بشكل
غير مباشر من دفعيا .
الفرع الثاني
موقف المشرع العراقي من مفيوم الضريبة عمى الدخل
بالرجوع الى قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (  )113لسنة  1982النافذ نالحظ
ان المشرع الضريبي قد أشار في المادة األولى منو الى تعاريف لعدة مصطمحات يرد
ذكرىا في القانون بشكل متكرر  ،وقد فصل منيا ما فصمو بوضوح اال انو لم يسرد
أي تعريف واضح لمعنى الضريبة في الفقرة األولى من المادة نفسيا  ،فال مبرر ليذا
القصور في التشريع الضريبي من ىذه الناحية  ،فكان األجدر وضع تعريف محدد
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لمضريبة طالما ىي محددة باألصل من حيث محميا وخصائصيا ومضمونيا في كل
قواعدىا حتى وان ذكر المشرع معنى لمدخل الصافي في الفقرة الثانية من المادة
نفسيا  ،فنعتقد ان توحيد المصطمحات أفضل من كثرتيا كتحديد مصطمح (ضريبة
الدخل الصافي) ثم يضع المشرع تعريفا واضحا ومحددا ليذا المصطمح بالجمع بين
معنى الضريبة والدخل الصافي عمى حد سواء  ،وبالتالي كـان الفقو أكثر توفيقاً

ووضوحا في بيان معنى الضريبة وخصائصيا ومعنى الدخل الصـافي أيضاً من
نصوص التشريع الضريبي الخاص بضريبة الدخل .

ومن خالل التعاريف التي سردت في معنى الضريبة نجد أنيا تتميز ببعض
الخصائص كالصفة النقدية واإللزام بدفع دينيا لمسمطة العامة وتدفع بشكل نيائي
ومن دون مقابل محدد

()5

 ،وىذه الخصائص في نظرنا ىي وليدة لألسباب الحقيقية

لمتشريع الضريبي أي أسباب دفع الضريبة من المكمف والتي سنسردىا الحقاً في

مضمون بحثنا ىذا .

وقبل الخروج من إطار مفيوم الضريبة الحظنا مسألة ميمة نجد من الواجب
اإلشارة إلييا وىي ان اغمب التعاريف الفقيية لمفيوم الضريبة تشير الى أنيا مبمغ من
المال يدفعو الفرد ...الخ  ،إال ان حقيقة األمر أنيا تدفع من الشخص الطبيعي(الفرد)
والشخص المعنوي  ،وىذا أكثر دقة وحرص في تعريفيا او من األفضل ذكر
مصطمح المكمف الذي يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي عمى حد سواء  ،فيي وان
كانت تدفع من األفراد المسؤولين عن إدارة الشخص المعنوي إال ان المكمف بدفعيا
ىو الشخص المعنوي من خالل أشخاصو الذين يعممون عمى إدارتو وقضاء التزاماتو
المادية  ،فيي ليست ضريبة عمى الفرد فقط بل تشمل الشخص المعنوي أيضاً فنجد
ضرورة االىتمام من جانب الفقو القانوني ليذه المسألة لتحديد دافع الضريبة عند

وضع تعريف لمضريبة .
المطمب الثاني
أسباب دفع دين الضريبة المولدة ألحكام التجريم والعقاب
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لتوضيح العالقة بين دين الضريبة الواجب الدفع من الكمف وبين األحكام
والنصوص المجرمة ألفعال االعتداء عمى ىذا الدين والتيديد بو البد من التطرق
ألىم األسباب التي وجدت من اجميا الضريبة أصالً والتي قد تكون أساسا لمتشريع
الضريبي عمى الدخل بكل نصوصو وأحكامو ومن شأن ذلك  ،ولحماية ىذا الدين

العام وتنفيذ نصوص القانون الضريبي شرعت األحكام والنصوص المجرمة ألي فعل
يشكل تيديد او خطر في دفع دين الضريبة وبعبارة ثانية ان أسباب أداء ودفع دين
الضريبة ىي أساس أىمية الضريبة في موازنة الدولة  ،ومن أجل ذلك نجد اغمب
التشريعات بل معظميا تضمنت نصوص وأحكام تجرم أي فعل يشكل اعتداء عمى
دفع دين الضريبة وفي ذلك تتوضح العالقة بين دين الضريبة وأحكام التجريم في
قانون ضريبة الدخل العراقي  ،فأحكام التجريم ىي ضمانة حقيقية لتنفيذ نصوص
القانون والتطبيق الصحيح ألحكامو ومن بينيا دفع دين الضريبة .
وال تكفي األسباب الموجبة لدفع دين الضريبة أساساً لو بل ان العالقة وثيقة بين

الضريبة بأنواعيا واألحكام الخاصة بالتجريم والعقاب لكل فعل يشكل اعتداء عمى
دين الضريبة كحق لمدولة وىذا ما سنحاول بيانو تباعاً .

ويالحظ في ىذا الجانب ومن خالل االطالع عمى نصوص التشريع الضريبي

العراقي لضريبة الدخل وحتى أنواع الضريبة األخرى او بتحميميا نجد ان أسباب دفع
الضريبة من المكمف بيا متنوعة البعض منيا يرجع الى المكمف نفسو  ،ومنيا ما
يتعمق بالموازنة العامة ومصمحة الدولة  ،ومنيا ما يمس مصمحة المجتمع والصالح
العام  ،ونعتقد ان ابرز ىذه األسباب تتمخص بالفروع االتية :
الفرع األول  :أسباب تتعمق بالمكمف-:
يمثل المكمف بدفع الضريبة واحد من أفراد المجتمع وىو يساىم في تحمل
تكاليف العامة مثل غيره ويتم تحصيميا منو بحسب مقدرتو التكمفية ال بمقدار ما يعود
عميو من نفع وبالتالي إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمـع الواحد والقضاء عمى
التفـاوت بين فئاتو وال يترك لمفرد الحرية في تقدير نسبة ما يدفعو وانما يكون ذلك
بموجب قواعد مقررة قانوناً تضعيا السمطة التشريعية .

الفرع الثاني  :أسباب تتعمق بمصمحة الدولة والتنمية االقتصادية-:
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ان الدولة بحاجة الى أموال إلنفاقيا عمى المرافق العامة لتوفير أفضل الخدمات
لعموم أفراد المجتمع وىذه النفقات عادة ليا دور كبير وفعال في تحقيق المنفعة
االجتماعية ودعم التنمية االقتصادية .
الفرع الثالث  :أسباب متعمقة باالقتصاد والتضامن االجتماعي-:
ان الضريبة تساىم في الحد من استيالك بعض السمع الضارة باألفراد حتى من
الناحية الشرعية والصحية واألخالقية  ،وىي وسيمة لتحقيق التضامن االجتماعي بين
كافة المواطنين لمواجية أعباء التكاليف العامة حتى تتمكن الدولة من مواجية
أعبائيا المالية وقياميا بوظائفيا العامة .
الفرع الرابع  .أسباب خدمية-:

يحتاج الفرد الى خدمات ال حصر ليا من مرافق الدولة المتنوعة كالصحة

والتعميم والدفاع واألمن والخدمات العامة األخرى والدولة في ذلك تحتاج الى نفقات
لعل من أىم ما يغطييا ويموليا الضرائب المتنوعة لتوفير الخدمات وليذا نجد أىمية
لدفع الضريبة أيضاً إضافة لألسباب السالفة الذكر .

ونرى أيضاً ان العدالة االجتماعية التي يجب عمى الفرد أخذىا بنظر االعتبار

تقتضي ان يراعي المكمف تحقيق التوازن بين مصمحتو الشخصية ومصمحة الدولة
عمى حد سواء من خالل خمق معادلة توازن بين ىذه المصالح من حيث ان الفرد

يعمل ويمارس نشاط اقتصادي داخل إقميم الدولة او حتى خارجو كونو يرتبط برابطة
الجنسية لدولة معينة يجب ان يدفع جزءا مما حصل عميو من أرباح لقاء انتمائو
الوطني لدولتو او افادتو من إقميم دولتو بمختمف الجوانب لدعم نشاطو او في مقابل
حصولو عمى خدمات وحاجات مختمفة بصفتو فرد من أفراد المجتمع وبالتالي وجوب
تحمل التكاليف واألعباء المالية العامة  ،وىذه معادلة نعتقد أنيا تكفي لدعم أسباب
دفع دين الضريبة وتدخل في إطارىا  ،فكما يحصل الفرد عمى منافع وخدمات لدعم
نشاطو او في حياتو العامة وتحقق لو أرباح في كل األحوال فال نجد ما يمنع من
دفعو لجزء بسيط من دخمو كمساىمة منو في استمرار أداء وتوفير ىذه الخدمات
والمنافع العامة التي تمتزم الدولة بتقديميا لو ولغيره في ىذا المجال .
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ويالحظ ان العالقة بين دين الضريبة وأحكام التجريم تتجمى بان ىدف أحكام
القانون المجرمة لألفعال المخالفة في تشريع ضريبة الدخل ىو حماية المصالح
الفردية والجماعية وىو ما يبرز من خالل التعرف عمى أىمية الضريبة من خالل
أسباب دفعيا وااللتزام باداءىا التي سبق ذكرىا أعاله  ،وىذا ما يصور حقيقة العالقة
بين ضرورة دفع ىذا الدين وأحكام التجريم  ،ومن خالل مطالعة نصوص تشريع
ضريبة الدخل نجد ان معظم ألفاظ نصوصو تعبر عمى ان الضريبة ىي فريضة يمزم
ويجبر المكمف عمى دفعيا  ،وان دفعيـا في أوقاتيا أمر في غايـة األىمية حتى
تتمكن الدولة من أداء وظائفيـا وتحقيق خطط التنمية في المجتمـع وبالتالي فان عدم
دفعيا وفقاً لمقواعد القانونية المقررة يعطل ىذه الوظيفة التي يحتاجيا كل مواطني
المجتمع لضمان توفير الحياة المناسبة ليم .

وباالطالع عمى نصوص قانون ضريبة الدخل العراقي نالحظ ان المواد ( -56
 )59-58-57الخاصة بالجرائم والعقوبات

()6

أشارت الى عقوبات مالية وأخرى مقيدة

لمحرية  ،وىذا دليل عمى تطور التشريع في ىذا المجال  ،فنرى ان العقوبات المالية
غير كافية لردع المخالف ألحكام التشريع الضريبي وانما يمزم أيضاً وجود عقوبات
أخرى اشد تطال حرية الجاني حتى تكون نصوص التشريع بدفع الضريبة أكثر
فاعمية بأداء ما ىو مستحق من قبل المكمف بدفع دين الضريبة فكان المشرع
الضريبي لضريبة الدخل موفقاً من ىذا الجانب في التدريج بتشديد العقوبة .

وخالصة القول ان أسباب دفع الضريبة تبرز أىمية ىذا الدين من الناحية

االقتصادية واالجتماعية والسياسية وىي تتضمن في الوقت ذاتو حماية لمصمحة الفرد
والدولة عمى حد سواء  ،ويتجمى ذلك أيضاً في ىدف أحكام التجريم في قانون ضريبة
الدخل العراقي بوجودىا لحماية ىذه المصالح أيضاً مما يوضح العالقة الوثيقة بين

وجوب وأسباب دفع دين الضريبة وتجريم األفعال التي تمثل اعتداء عمى ىذا الدين
وتعطيل تحقيق اليدف منو  ،وان المشرع العراقي في ضريبة الدخل اوجب إيقاع
نوعين من العقوبات وىي مالية كغرامات وبدنية متمثمة بالحبس المقيد لحرية المكمف
المخالف  ،وكان اليدف منيا ىو ردع المكمف ومحاسبتو عمى فعمو المجرم قانوناً

لالمتثال ألحكام القانون وحسن تنفيذ أحكامو ونصوصو وتحقيق الغاية المنشودة من
141

مجل دديلل 2012

العدد الرابع والخمسون

إلزام المكمفين لدفع دين الضريبة ألىمية ىذه الضريبة في دعم وظيفة الدولة الواسعة
النطاق في تدخميا بحياة أفضل ألفراد المجتمع .
المطمب الثالث
تحديد المشمولين بأحكام التجريم والعقاب في التشريع الضريبي

ييدف تحديد األشخاص المشمولين بأحكام ونصوص قانون ضريبة الدخل
العراقي والذين تنصرف إلييم وتطبق بحقيم القواعد الخاصة بالجرائم والعقوبات ،
وىذا يشمل حالة المخالفة لنصوص القانون فقط دون غيره  ،والبد من تحديد الجية
التي تحدد المشمولين بيذا النطاق أوالً ثم الدخول في تفصيل المكمفين الخاضعين
ليذه األحكام وسنبحث ذلك في الفروع االتية :

الفرع األول  :السمطة المختصة بتحديد المكمفين-:
ان معظم التشريعات الضريبة الممغية منيا والنافذة ونخص منيا تشريعات
الضريبة عمى الدخل تشير الى ان المشرع الضريبي ينفرد لوحده في تحيد المكمفين
الخاضعين لمضريبة وىم الذين يحممون ىذا العبء وااللتزام بأداء دين الضريبة فال
تتدخل السمطة المالية بتحديدىم وال حتى السمطة القضائية تتوسع في ىذا النطاق
واالختصاص في ذلك  ،وكذلك الحال في التشريعات الضريبية األخرى والتي نجد
فييا المخاطبة تنصرف الى شخص يطمق عميو مصطمح المكمف وفي بعضيا
()7

الممول

.

ونخمص من ذلك ان المشرع ىو صاحب االختصاص في تحيد المشمولين
بأحكام ونصوص التشريعات الضريبية ومن بينيا أحكام التجريم والعقاب كتحصيل
حاصل وتفسير منطقي ليذا االتجاه وىذا من جانب  ،ومن جانب أخر كدليل يدعم
اختصاص المشرع في تحديد المكمفين ىو التشريع الضريبي ذاتو في نصوصو
وأحكامو الواسعة النطاق فال نجد إشارة الى السمطة المالية او القضائية ليا صالحية
تحديد المكمفين بدفع دين الضريبة وانما يرد التحديد من قبميا عند محاسبة المكمف
وفقاً لما حددتو أصالً نصوص التشريع الضريبي بان الشخص المعني ىو مكمف

وىذا من السمطة المالية او من خالل وجود نزاع قضائي  ،فنجد ان السمطة القضائية

تحدد ىذا الشخص بأنو مكمف وفقاً ألحكام القانون أيضاً  ،فإذن نصوص التشريع
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الموضوعة من المشرع ىي المرجع األول واألخير لتحديد المكمفين والسمطة المالية
والقضائية ليست اال جيات تطبق نصوص ىذا التشريع .
الفرع الثاني-:المكمفين تبعاً لصفاتيم المشمولين بنصوص التجريم والعقاب-:

بالرجوع الى نصوص التشريع الضريبي العراقي لضريبة الدخل نجد ان المشرع

الضريبي عرض في المادة األولى منو المكمف في الفقرة (

 )8منيا بأنو ( :كل

شخص يخضع لمضريبة بموجب ىذا القانون) وحسناً فعل المشرع في ىذا الجانب ،

ولكن من ىو مكمف فعالً والذي يخاطبو المشرع الضريبي في نصوص ىذا القانون؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال نقول ان الكمف كمصطمح لغوي وقانوني يشمل عدة

أشخاص مختمفين في صفاتيم يرد ذكرىم في فقرات المادة نفسيا أعاله وىي ( -5-4
 )11 -10-9-7-6وكذلك في نصوص مواد أخرى من التشريع نفسو كالمواد ( -17
 )22-18وغيرىا ىم مكمفون بدفع دين الضريبة  ،فمو اطمعنا عمى نصوص التي
تحدد المكمف بالدفع نجدىا كثيرة تكاد تشمل معظم التشريع فيرد ذكره بصفات ال
حصر ليا كالشخص المعنوي والزوج والزوجة والمقيم والمشاركة والوارث والمستخدم
(بكسر الدال) والمستخدم (بفتح الدال) والنائب عن غيره وغير المقيم وغيرىم ممن
كمفيم المشرع بتنفيذ التزامات وواجبات وفقاً لقواعد ىذا القانون  ،فأذن المكمف يشمل
كل ىؤالء وأشخاص غيرىم المذين وردت صفاتيم المتنوعة كمكمفين بدفع دين
()8

الضريبة

 ،ويدخل في نطاق التجريم والعقاب إضافة لممكمف الشريك او المحرض

او المساعد عمى ارتكاب الفعل المجرم  ،وطالما كانت أحكام التجريم والعقاب عامة
واسعة لم تحدد مكمف بصفتو دون غيره فأذن آثارىا تسري عمى كل من ورد ذكره في
التشريع كمكمف باختالف صفتو تبعاً لمتغير السالف الذكر ىو مشمول في ىذه
العقوبات في حالة ارتكاب المخالفة او الفعل المجرم من الناحية القانونية أمام

المحاكم المختصة او السمطة المالية .
ونعتقد في مجال التعاريف الواردة في نص المادة األولى من التشريع الضريبي
العراقي ان ىناك بعض القصور لممشرع في التوضيح والدقة التي نجد ضرورة
معالجتيا في عدم بيان وتوضيح لمصطمحات أخرى وردت كمكمف بدفع الضريبة في
نصوص التشريع كالنائب عن غيره والمستخدم وغيرىم .
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المبحث الثاني

المخالفات المجرمة قانوناً وتمييزىا من غيرىا من األفعال

قد يتصرف المكمف بدفع الضريبة أيا كانت صفتو الواردة في قانون ضريبة
الدخل العراقي ييدف من ورائيا التخمص من دفع الضريبة المستحقة عميو أي يحاول
من خالليا التيرب من دفع الضريبة بوسائل لو نظرنا إلييا وجدناىا مشروعة برغم
نتيجتيا وىي عدم دفع الضريبة وىي في ذات الوقت تختمف عن األفعال التي
اعتبرىا المشرع مخالفة لمقانون الضريبي ويحاسب عنيا المكمف سواء بالغرامة او
بعقوبة مقيدة لمحرية  ،وىذا ما يتطمب منا بيان موقف المشرع العراقي تجاه ذلك من
خالل تحديد األفعال المجرمة قانوناً وتميزىا من غيرىا من األفعال األخرى التي تتفق
مع نتيجة فعل التجريم  ،وىو محاولة عدم دفع دين الضريبة ناىيك عن االستعانة
باالتجاىات الفقيية في ىذا المجال وسنوضح ذلك في المطالب اآلتية :
المطمب األول
تحديد المخالفات واألفعال المجرمة قانوناً

أشار المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل الى مجموعة من األفعال
عدىا مخالفات تستوجب عقاب المكمف إذا ما قام بيا ضمن نطاق نصوص
التي ّ
المواد (  )59-58-57-56والتي يمكن تقسيم ما تضمنتو من أفعال مجرمة الى
الفروع االتية :
الفرع األول :مجموعة األفعال ذات الجزاءات المالية-:
وىذه األفعال ما أشارت إلييا المادة ( )56من القانون ويعاقب عمييا بالغرامة وىي

()9

:
أوالً .عدم قيام المكمف بالواجبات التي نص عمييا القانون او األنظمة الصادرة
بموجبو او االمتناع والتأخير عن تقديم التقارير الى السمطة المالية .

ثانياً  .إذا كانت لـدى المكمف معمومات وبيانـات وأوراق وغيرىا خاصـة بدخل شخص
اخـر أو اعطاه او بمغيا لغيـر من فوض بيا أو أفشى مضمونيا كميا او بعضيا

بغير تفويض بذلك .
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ثالثاً  .مخالفة نظام مسك الدفاتر التجارية من قبل المكمف بمسكيا .

رابعاً  .عدم تقديم المكمف لمتقارير لغاية  ،5/31من كل سنة بغير عذر مشروع .

خامساً  .عـدم تقديم الشركة األجنبية لمتقارير الخاصة بحساباتيا الختامية بغير عذر
مشروع.

وطالما ال تزال في إطار األفعال المعاقب عمييا بالغرامة نالحظ ان ىذه
الغرامات متباينة في نصوص التشريع من حيث أنيا تتراوح من (  )500-100دينار
وفي أحيان أخرى نجدىا محددة بنسب مئوية من (  )%25-10من مقدار الضريبة
أو الدخل في التحقق أو التقدير أو بتحديد مبمغ الغرامة بمبمغ نقدي مثل العشرة أالف
دينار  ،ونرى في ىذا الجانب ان تحديد الغرامة بمبمغ نقدي أو يتراوح بين قيمتين
نظام ال يحقق الردع الفعمي تجاه المكمف لمخالفتو أحكام القانون نظ اًر لقيمتيا

المتدنية فعالً مقارنة بالوضع الراىن مما يتطمب تعديميا أو االتجاه بنظام النسب
المئوية الن أثر الغرامة في ىذه الحالة أكثر وقعاً وردعاً في المكمف من ناحية

ويحقق إيراد أفضل لمخزانة العامة من ناحية ثانية  ،فال نجد ضرورة ليذا التباين في

نظام فرض الغرامة بيذه الصورة في النص التشريعي لممجموعة األولى  ،وكان
األفضل توحيدىا بفرض غرامة بصيغة نسبة مئوية وىذا قطعاً ذات فائدة عممية
لاللتزام بأحكام التشريع الضريبي .

الفرع الثاني :مجموعة األفعال ذات الجزاءات المقيدة لحرية المكمف-:
أشارت المواد (  )58-57من قانون ضريبة الدخل العراقي ليذه المجموعة من
()10

األفعال وىي معاقب عمييا بالحبس وتتضمن اآلتي

:

أوالً  .تقديم المكمف لمعمومات أو بيانات كاذبة او ضمنيا في تقرير خاص بالضريبة
او إخفاءه لمعمومات بقصد كان يجب عميو بيانيا لمتالعب بمقدار الضريبة في

صوره المختمفة وسواء كانت خاصة بو أو بغيره .
ثانياً  .إعداد وتقديم بيانات أو تقارير كاذبة او ناقصة يجب تقديميا قانوناً او ساعد
او حرض او اشترك في ذلك .

ثالثاً  .استعمال المكمف الغش أو االحتيال لمتخمص من دفع كل مبمغ الضريبة او

بعض قيمتيا .
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ويالحظ ان عقوبات ىذه األفعال تتراوح من ثالثة أشير حتى السنتين او بمدة ال
تزيد عمى سنة او بمضاعفة العقوبة وفقاً لمتعديالت الصادرة في ىذا المجال وحسب
مبمغ الضريبة  ،وسبب اختالف ىذه المدة برأينا ىو االختالف في طبيعة الفعل

المرتكب من قبل المكمف والذي يتدرج حسب جسامتو  ،عمماً ان السمطة المالية
يجب عمييا مضاعفة مبمغ الضريبة في حالة المصادقة عمى الحكـم في الدعـوى

واكتسابو الدرجة القطعيـة  ،وىذا ما أشارت إليـو المـادة ( )59من القانون نفسو .
والسؤال الذي يرد في ىذا الصدد ىو ىل ان السمطة المالية ليا صالحية
مضاعفة الضريبة عمى الدخل موضوع الدعوى ام ىي ممزمة بذلك؟
ولإلجابة عن ذلك ان مطالعة نصوص تشريع ضريبة الدخل الخاصة بالتجريم
والعقاب نجدىا تتضمن في ألفاظيا جميعاً االلزام بالرغم من وجود صالحيات في

فرض الغرامات أو في تقدير مدة الحبس حسب جسامة فعل المكمف وبوجو خاص

في صريح نص المادة ( )59من القانون لإلجابة عن سؤالنا وذلك بأن عمى السمطة
المالية مضاعفة المبمغ أي إلزاميا بمضاعفة مبمغ الضريبة وذلك بشرط اكتساب
الحكم في الدعوى الدرجة القطعية وليس بتخويميا صالحية المضاعفة أو عدم ذلك.
ونرى أيضاً ان مسألـة مضاعفة الضريبـة في مبمغيا في الصـورة أعاله ىي من

العقوبات التكميمية لعقوبة الحبس كونيا خصت النصوص المتعمقة بحبس المكمف
تحديداً فنكون امام عقوبة مقيدة لمحرية وعقوبة مالية في ذات الوقت وبعبارة ثانية
يعاقب المكمف بعقوبة مشتركـة عن الفعل نفسو أو األفعال السالفـة الذكر في

المجموعـة الثانية أعـاله وىـي الحبس والغرامة .
إضافة لما تقدم ومن خالل مقارنة األفعال الواردة في كال المجموعتين نعتقد إن
المشرع في قانون ضريبة الدخل كان موفقاً في اتجاىو من حيث تدرج العقوبات تبعاً
لألفعال المخالفة من قبل المكمف وان كان ىناك تباين في مضمون ىذه النصوص

كما سبق توضيح ىذه الفقرة  ،فالمشرع درج العقوبات حسب األفعال وشدتيا  ،إذ
نالحظ ان األفعال الواردة في المجموعة األولى ضمن نطاق المادة (  )56من القانون
اخف وطأة وشدة من األفعال التي تضمنتيا المجموعة الثانية ضمن نص المواد
( )58-57وحتى المادة ( )59من القانون نفسو .
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المطمب الثاني
أفعال المكمف التي ال تؤثر عمى حصيمة الضرائب

يمجأ المكمف بدفع الضريبة والممتزم من الناحية القانونية بدفع دينيا الى تصرفات
وأفعال تؤدي نتيجتيا الى التخمص من ىذا االلتزام وىي غير محاسب عنيا في
قانون ضريبة الدخل العراقي  ،ونحن بدورنا سنحاول ان نمخص أىم المعايير
القانونية واالقتصادية لتمييز ىذه األفعال من األفعال المجرمة قانوناً عمماً ان كل

منيما ىو ذات نتيجة واحدة ىي التخمص من دين الضريبة أي التيرب من الضرائب

وعبئيا  ،ولعل أىم ىذه األفعال ىو تحويل الضريبة ونقل عبء الضريبـة واستيالك
الضريبة وىذا ما سنتناولو تباعاً في الفروع اآلتية:
الفرع األول :معيار تمييز األفعال المجرمة قانوناً عن تحويل الضريبة-:

يقصد بتحويل الضريبة محاولة منتج السمطة ان يعوض مقدار الضريبة التي

تفرض عمى السمطة من خالل تحسين عمميات اإلنتاج او بإنتاج عدد من الوحدات
المنتجة بثمن اقل كمفة وبالتالي تأتي الضريبة بنتيجة عكسية فتكون خسارة المكمف
قد غطيت او قد حققت أرباح  ،وىذا ىو أصل االختالف عن محاولة المكمف
لمتيرب من الضرائب من خالل القيام بطرق غير مشروعة مجرمة ومعاقب عمييا في
()11

قانون ضريبة الدخل

.

الفرع الثاني :معيار األفعال المجرمة قانوناً عن نقل عبء الضريبة-:

ويراد بنقل عبء الضريبة ان يقوم المكمف قانوناً بدفع الضريبة وىو الممتزم بيا

أصالً ان يمقي عبئيا عمى شخص أو أشخاص آخرين غيره  ،وذلك باستغالل سعر
البيع والشراء بالسوق  ،وقد يطمق مصطمح أخر عمى ىذه الطريقة كعممية توزيع

العبء الضريبي بين الممولين وكذلك انعكا

س الضريبة

()12

 ،وبالتالي نالحظ ان

المكمف األصمي يدفع الضريبة بنقل عبئيا منو الى غيره بطريقة غير مباشرة تدفع
من الغير دونو .
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إضافة لذلك فان عممية نقل عبء الضريبة من المكمف القانوني الى المكمف
الفعمي الذي يدفع دين الضريبة بطريقة غير مباشرة ليا شروط وظروف يجب توافرىا
وليا أنواع أيضاً  ،فمن شروطيا ان تكون ىناك عالقة مبادلة بين المكمف القانوني
والمكمف الفعمي  ،وكذلك ان تكون المبادلة في ضـوء حرية تحديد األثمان التي

تحددىا قوى السوق فال وجود لمشرط األخير في ظل التحديـد الجبري لألسعار  ،عمماً
ان وعاء الضريبة لو تأثير في عممية النقل فكمما كان قريباً من المبادالت كان النقل
أسيل إضافة الى عوامل أخرى مؤثرة في عممية النقل كسعر الضريبة وعموميتيا

والعمم بيا من المكمف والمال الخاضع ليا وطبيعة السوق والعرض والطمب وغيرىا.
أما أنواع النقل لعبء الضريبة فمنيا النقل الكامل والنقل الجزئي وىذا عمى إلقاء
عبء الضريبة كمو او البعض منو ومنيا ما ىو نقل العبء لألمام إذا نقميا المنتج
الى المستيمك والنقل الى الخمف إذا استطاع المنتج تخفيض نفقات اإلنتاج  ،وىناك
أيضاً النقل المقصود والنقل غير المقصود  ،وفي كل األحوال اذا توافرت ىذه

الشروط السالفة الذكر مع الظروف أعاله فنكون أمام عممية نقل مباشرة عوضاً عن
()13

المكمف األول

.

الفرع الثالث :معيار تمييز األفعال المجرمة قانوناً من استيالك الضريبة-:

ان استيالك الضريبة ىو تعبير عن قيام المكمف الذي قد يشتري ماالً لو ثبات

واستقرار عمى قدر معين بتخفيض ثمن شراءه بمقدار التزاماتو الضريبية في المستقبل
واليدف من ذلك ىو تعويض ما يدفعو من ضرائب تفرض عمى ما ينتج من ىذا
()14

المال خالل حياتو اإلنتاجية

.

والستيالك الضريبة عدة شروط يستمزم توافرىا لتحقيق ىذه العممية وىي ان يكون
المال ذات إيراد متجدد والضريبة التي تفرض عميو متجددة أيضاً خالل مدة حياة ىذا
المال  ،وكذلك ان تكون ىذه الضريبة خاصة بيذا المال وليست ضريبة عامة تؤدي

الى تخفيض الدخل المتحقق ليذه األموال .
ويالحظ ان استيالك الضريبة يختمف عن نقل عبئيا الى الغير بان األول يكون
من خالل جممة ضرائب مقررة لمدة طويمة مستقبالً  ،في حين نجد الثاني يكون من
()15

خالل ضريبة واحدة كما ان كل منيما ال يجتمعان في اتجاه واحد
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ومن خالل ما تقدم توضيحو نجد ان مفيوم ىذه األفعال في معايير التمييز ال
تندرج ضمن باب المخالفات والعقوبات في قانون ضريبة الدخل العراقي وان كان
الممتزم بيا أصالً وقانوناً تيرب من دفع الضريبة  ،إال ان تيربو لم يؤثر عمى أموال

تعد مشروعة
الخزانة العامة بل تم دفع الضريبة فعالً من خالل ىذه األفعال التي ّ
عمى عكس األفعال المجرمة والمعاقب عمييا قانوناً والتي تؤثر فعالً عمى حصيمة
الضرائب وتنقص من أموال الخزانة العامة لمدولة .

المبحث الثالث

دور الشريك في جرائم الضريبة ومسؤوليتو الجزائية

لتحديد دور الشريك في جرائم الضريبة يستمزم أوالً بيان معنى الشريك وأفعالو

التي تكون االشتراك في تحقيق الجريمة وصدورىا ثم توضيح موقف المشرع العراقي
تجاه االشتراك والتحريض الرتكاب جرائم الضريبة وفقاً لممطالب االتية :
المطمب األول
معنى الشريك وصور االشتراك والتحريض لتحقق جرائم الضريبة
يتطمب البحث في ىذا المجال توضيح لمعنى الشريك وأركان ىذا االشتراك
وصوره لتحقيق جرائم الضريبة وعمى النحو اآلتي :
الفرع األول :تعريف الشريك وأركان االشتراك و التحريض-:
معنى او لفظ الشريك في الجريمة  :ىو شخص غير الفاعل األصمي ليا أي
من يقوم بدور ثانوي فييا فيو مساىم تبعي في الجريمة وان األصل في القانون ال
يجرم سموك الشريك لذاتو  ،ولكن نظ اًر لعالقتو بنشاط غير مشروع يصدر من الفاعل
األصمي ومن ثم كان النشاط األخير ىو المصدر الحقيقي لمصفة غير المشروعة
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لنشاط الشريك أي مصدر الركن الشرعي لممساىمة التبعية  ،عمماً ان جريمة

االشتراك تدور وجوداً أو عدماً مع تحقيق الجريمة فعالً  ،فإجرام الشريك تابع إلجرام
الفاعل األصمي فالبد من وقوع جريمة الفاعل األصمي لتحقق إجرام الشريك ومن ثم

المسؤولية لكل منيما وسواء جريمة تامة ام شروع فييا مع وجود نص يجرم الفعل
()16

ويستوجب العقاب

.

ويفيم من ذلك ان الفارق الحقيقي بين نشاط الفاعل األصمي ونشاط الشريك ىو
ان نشاط الفاعل األصمي ىو صفة إجرامية مقررة قانوناً في حين نجد ان نشاط

الشريك او المحرض غير مجرم لذاتو وانما ارتباطو وصمتو بنشاط الفاعل األصمي
المجرم أدت الى تجريم نشاط الشريك  ،وبعبارة ثانية ال يحتاج الفاعل األصمي
لتجريم فعمو الى وجود شريك ولكن ال يتصور قانوناً وجود شريك إال مع الفاعل

األصمي .

ولتحديد أكثر لمفيوم ومعنى الشريك والمحرض في جرائم الضريبة البد من
اإلشارة لمعنى الشريك الذي ورد في نص المادة (  )48من قانون العقوبات العراقي
قدر تعمق األمر بيذا المعنى الكتمال صورة البحث في ىذه الفقرة  ،فنص المادة
يشير الى ان الشريك او المحرض ىو من يتفق او يحرض غيره الرتكاب الفعل
المجرم فتقع الجريمة بناء عمى ىذا التحريض او االتفاق او مساعدة الفاعل األصمي
بأية وسيمة مع عممو بذلك او أية طريقة إلتماميا  ،وىذا ما ينطبق بحد ذاتو عمى
جرائم الضريبة عندما أشار المشرع في الفقرة ( )2من المادة (  )57من قانون ضريبة
الدخل العراقي الى لفظ الشريك او المحرض  ،وىذا ما يدفعنا الى القول بان نص
المادة (  )48يجد مجال لتطبيق ألفاظو عمى نص المادة (

 )57في فقرتيا الثانية

لمعاقبة الشريك او المحرض بعقاب مماثل لممكمف (الفاعل األصمي)  ،وييدف
التوضيح بصيغة أكثر فاعمية نشير الى أركان االشتراك في الجريمة الضريبية وىو
ما يستدل عميو أيضاً من ألفاظ ومدلول نص المادة ( )48من قانون العقوبات وىي :
أوالً  .الركن الشرعي  :ويتمثل بارتكاب الفاعل األصمي سموك غير مشروع يحقق

الجريمة بأفعال مجرمة بصريح نصوص القانون أي وجود نصوص تجريم  ،وىذا ما
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ينطبق عمى ارتكاب المكمف بدفع الضريبة إلحدى األفعال المجرمة في نص المادة
(. )57
ثانياً  .الركن المادي  :والذي يتضمن ارتكاب او القيام بإحدى أفعال االشتراك مادياً
كالتحريض او المساعدة او االتفاق مع ارتباط ذلك الفعل بالنتيجة برابطة التبعية ،

وىذا ما ينطبق أيضاً عمى الجرائم الضريبية .

ثالثاً  .الركن المعنوي  :وىو عمم الشريك بأنو يرتكب سموكاً يسيل وقوع الجريمة.
وعمى العكس من ذلك فان عدم تحقق ىذه األركان او بعضيا فال نكون أمام

جريمة يعاقب عنيا الشريك فو كان الفعل غير معاقب عنو قانوناً فال يسأل الفاعل

األصمي وال حتى الشريك او كانت المساعدة او التحريض من دون قصد من الشريك
()17

 ،عمماً ان انتفاء القصد الجرمي لدى الفاعل

()18

.

مع إثبات ذلك فال عقاب أيضاً

األصمي ال يؤثر في معاقبة الشريك إذا توفر تدبر ذلك القصد بدليل نص المادة

( )50من قانون العقوبات العراقي

ويثور ىنا التساؤل حول مركز الشريك في فعل الفاعل األصمي ىل ىو متضامن
معو في العقوبة فقط ام في العقوبة ودفع الضريبة أيضاً في حالة ثبوت فعل االشتراك
والتحريض بتحقيق األركان الخاصة بجريمة االشتراك؟

ان االطالع عمى عبارات وألفاظ الفقرة (  )2من المادة (  )57من قانون ضريبة
الدخل نجدىا مؤكدة لتضامن كل من المكمف (الفاعل األصمي) والشريك في الفعل
المجرم والتضامن في العقوبة المقررة قانوناً  ،ولكن ال نجد إشارة واضحة وصريحة

لمتضامن في دفع دين الضريبة ولذلك نعتقد انيما متضامنان أيضاً في ذلك في حالة
ثبوت الفعل وكان األجدر بالمشرع الضريبي االلتفات ليذه المسألة بشكل دقيق

وصريح وعدم إىمال ذلك لالبتعاد عن الغموض وتفسير نص الفقرة ألكثر من معنى
 ،إضافة الى ان المشرع لم يحدد معنى الشريك او المحرض او نشاطو ليتصف
بصفة الشريك مع الفاعل األصمي وىذا بحد ذاتو قصور في نصوص التشريع
الضريبي العراقي يستوجب التعديل في ألفاظ نصوص التجريم والعقاب .
الفرع الثاني  .صور االشتراك والتحريض الضريبي-:
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وتتحقق جريمة االشتراك او التحريض في النشاط المادي ليا في إحدى الصورتين
وىما :
أوالً  .فعل الصورية لتحقق االشتراك او التحريض :

فعل الصورية ىو التصرف الذي يقوم بو طرفين بقصد إخفاء حقيقة تصرف

محدد سواء كان ىذا اإلخفاء كميا او جزئيا  ،وكذلك يراد بو خمق وضع قانوني في
الظاىر يختمف عن الوضع القانوني الحقيقي

()19

 ،وبعبارة ثانية لما تقدم ان الصورية

ىي اتفاق بين طرفين او أكثر اليدف منو إنشاء وضع معين مخالف او مغاير
لموضع الحقيقي لموصول الى الغاية من االتفاق  ،وىي التيرب من الضريبة وغيرىا
مثل الرسوم  ،وفي رأينا ان الوضع القائم في الصورية يمثل إبرام عقد بين عدة
أطراف يكون االتفاق فيو عمى شيء مستتر ومبطن لما يظيره الطرفان لمعقد لمغير
بحيث يجعل ىذا العقد ان ىناك اتفاقا لما يعبر عن إرادة المتعاقدين وما يعمنانو وىو
في حقيقتو يستتر عمى وضع أخر مغاير لما أعمن تجاه الغير .
ويستفاد مما تقدم ان الصورية بحد ذاتيا في مجال الضريبة ىي غش ضريبي
وىي تصرف خطير طالما كانت متعمقة بحقوق الغير (حق المجتمع وحق الدولة
عمى حد سواء) إذ أنيا تحمل في ثناياىا كذب وتغيير لمحقيقة .
ويالحظ ان األصل في الصورية في مجال القانون المدني معترف بيا كونيا
تخص وتنصب عمى حقوق المتعاقدين فقط دون حقوق الغير أو مراكزىم فميم الحق
يعد تزوي ار فيما يفعالنو إال إذا تعمق الموضوع
في إخفاء تصرفيا الحقيقي واعالنو وال ّ
بحقوق الغير فالوضع يشكل تزوي اًر وجريمة يحاسب عنيا القانون(. )20
فالصورية إذن كفعل اشتراك في مجال قانون ضريبة الدخل العراقي تشكل تزوي ار

طالما كان الموضوع يتعمق بتغيير الحقيقة ويضر بمراكز وحقوق الغير وال تقتصر
في ىذه الحالة عمى حقوق المكمف والمشترك او المحرض فقط .
ثانياً  .فعل التواطؤ المحقق لالشتراك او التحريض :

التواطؤ ىو االتفاق بين شخصين الرتكاب الجريمة نفسيا أي اتحاد إرادتين او

أكثر الرتكاب الجريمة نفسيا  ،فيكون ىناك عرض أي إيجاب من احد اإلطراف
ويالقي قبوال من الطرف االخر ومضمون ىذا العرض ىو ارتكاب جريمة  ،ولتحقيق
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التواطؤ يكفي وجود تفاىم مسبق بين أطرافو الجناة الرتكاب الجريمة  ،كما يمكن ان
يتصف الفعل بالتواطؤ حتى وان لم يكن ىناك اتفاق مسبق بينيم لكفاية توافق إرادات
الجناة عمى ىذا الفعل أي تجاه تحقيق وضع معين يشتركان فيو  ،عمماً ان االتفاق

وضعو وفي جوىره يختمف عن التوافق  ،فاالتفاق اتحاد إرادة الطرفين وانعقادىا

الرتكاب جريمة في حين ان التوافق اتجاه إرادة أطراف الفعل نحو موضوع واحد دون
ان تتالقى فيو قيام فكرة اإلجرام ذاتيا لدى المتيمين أي توارد خواطرىم عمى اإلجرام
واتجاه خاطر كل منيم اتجاىاً ذاتياً الى ما تتجو إليو خواطر سائر الفريق تعتمد في
()21

أذى المجني عميو

.

والسؤال الذي يرد ىنا ىو كيف يمكن كشف التواطؤ لتحقيق االشتراك او
التحريض طالما كان سريا بين أطرافو؟
ولإلجابة عن ذلك نقول ان التواطؤ من األمور السرية الخفية بين المتواطئين وال
يوجد عميو دليل ظاىر مباشرة ولكن ذلك ال يمنع من االستدالل عميو من خالل قرائن
اإلثبات او وقائع الدعوى وظروف القضية طالما كان ىناك اعتقاد بوجوده وحتى
يمكن التوصل إليو من خالل االعتراف او بشيادة بعض المتواطئين عمى بعضيم
()22

اآلخر او ضبط أوراق ومستندات تكشف عن وجوده

.

ويمكن من خالل ما تقدم في تفصيل مختصر لفعل الصورية والتواطؤ لتحقق
االشتراك إدراج بعض صفات الشريك والتي يمكن من خالليا تحديد صفتو ألغراض
المسائمة الضريبية  ،فيو شخص آخر غير المكمف بدفع الضريبة وىو أمر ال
يتعارض مع طبيعة جرائم الضريبة ويقوم عادة بمساعدة الفاعل األصمي (المكمف
قانوناً) في ارتكاب الجريمة ويحاسب ويعاقب بعقوبة المكمف نفسيا ولو عالقة بتقدير
الضريبة وحساباتيا والدفاتر والمستندات الخاصة بالمكمف  ،وقد يكون عامال لدى

المكمف او موظفا لديو يرشد المكمف بكيفية تغير البيانا ت والحقائق او يزود المكمف
بمعمومات غير صحيحة ويجري عمييا التعديالت بيدف تحقيق نفع لممكمف بتيربو
من دفع دين الضريبة نقصاناً  ،فإذن تحدد الغاية الحقيقية من ىذه األفعال في

التخمص من االلتزامات الضريبية المقررة بموجب أحكام القانون الضريبي وتحقيق

منفعة لممكمف مادياً مع تحقيق منفعة مقابمة لمصمحة الشريك .
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المطمب الثاني

موقف المشرع الضريبي العراقي تجاه االشتراك والتحريض والمساعدة

ذكرنا سابقاً ان المكمف أياً كانت صفتو يكون مسؤوال قانوناً عن أفعالو المجرمة

في نصوص التجريم والعقاب الواردة في قانون ضريبة الدخل العراقي ولكن السؤال
الذي يرد في ىذا الصدد ىو ما دور األشخاص اآلخرين الذين يساعدون المكمف
مرتكبي الجريمة أو يحرضونو او يشتركون معو في الفعل المجرم وىل يعاقبون
بعقوبة المكمف نفسيا ؟
ولإلجابة عن ذلك نجد ان نصوص التشريع الضريبي واضحة في ىذا المجال
إذ ان المادة ( )57وفي فقرتيا الثانية تحديداً تبين ان المكمف ال يكون وحده المشمول

بالعقاب وانما يعاقب معو كل من حرضو أو ساعده او اشترك معو الرتكاب الفعل

نفسو  ،فإذا قام المكمف بتقديم او إعداد تقرير او حساب كاذب او يتضمن معمومات
ناقصة بشكل أو بصيغة مخالفة لما يتطمبو القانون الضريبي او اشترك معو او
حرضو في ىذا الفعل شخص أخر فان كالىما متضامنين في الفعل نفسو ويسأالن
عن عقوبة الحبس تصل مدتيا الى سنة كاممة(.)23

ونعتقـد ان اتجاه المشرع العراقي الضريبي بشديد ىـذه العقوبة يجعميا تصل الى
سنة مقيدة لحريـة كل منيما بدالً من الحبس او الغ ارمـة ىو اتجـاه سميم  ،الن

التالعب بالدين الذي يمثل مال عام يحقق منفعة عامة لكل أفراد المجتمع ويسمب

حق الدولة في دعم ميزانيتيا العامة ومن ثم اإلضرار بمقومـات التنمية االقتصادية ،
ىو اعتداء عمى حق المجتمع والدولة عمى حد سواء .
ويالحظ ان دور الشريك او المحرض في لفظ الفقرة (  )2من المادة ( )57يقتصر
عمى المساعدة او التحريض او االشتراك مع المكمف في تقديم أو إعداد تقرير
وحساب كاذب او ناقص  ،في حين ان االطالع عمى نصوص التجريم األخرى نجد
فييا من األفعال التي يمكن ان ال تقتصر عمى المكمف وحده وانما قد تدخل فييا
الشراكة او فعل التحريض أيضاً من أشخاص آخرين مثل فعل الغش أو االحتيال او
مخالفة واجبات القانون المفروضة عمى المكمف نفسو او إخفاء المعمومات وغيرىا ،

ولذلك نعتقد ان المشرع كان من األفضل ان يعمم لفظ التحريض او االشتراك او
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المساعدة عمى بقية نصوص التجريم األخرى وال يحددىا في ىذه الفقرة فقط  ،الن
دور المحرض او الشريك ال يقتصر عمى ىذه األفعال وانما أفعال أخرى أيضاً

يستحق عمييا العقاب ال المكمف وحده وىذا من جانب  ،ومن جانب أخر في رأينا

يمكن تعميم الفقرة (  )2من المادة (  )57فيما يتعمق باالشتراك او التحريض عمى
ارتكاب فعل التجريم مع المكمف عمى بقية نصوص التجريم األخرى  ،إذ ان األفعال
المجرمة في نصوص المواد (  )58-57-56ىي في حد ذاتيا تؤدي الى نتيجة
واحدة وىي التيرب من دفع الدين والمقدار الحقيقي لمبمغ الضريبة أي فعل سمبي
يعاقب عميو القانون وىي في مضمونيا تؤكد ان التقرير او الحساب الذي يتم تقديمو
او سيتم ذلك يتضمن معمومات كاذبة وناقصة وبالتالي يعاقب الشريك او المحرض
إذا كان لو دور في ذلك عمى ان ال يتعارض ذلك مع مبدأ (ال جريمة وال عقوبة إال
بنص)

()24

 ،وسندنا في ذلك نصوص المواد (  )50-49-48من قانون العقوبات

العراقي والتي تشير الى تحديد مركز الشريك في ارتكاب الجريمة والتي ينطبق عمى
ضرورة تعميم عقوبة االشتراك في ارتكاب األفعال المجرمة في قانون ضريبة الدخل
العراقي من دون قصرىا عمى فقرة محددة بالذات  ،وىذا ما يدعم وجية نظرنا في
()25

ىذا المجال

.

فالشريك او المحرض محدد في صفاتو وأفعالو العتباره شريك أو محرض في
المواد السالفة الذكر والتي تنطبق بحد ذاتيا عمى أفعال المكمف فيما لو كان ىناك
شريك او محرض لو في ارتكابيا ومن ثم نجد مجال ليذا التطبيق و التعميم .

الفصل الثاني
الوصف القانوني لجرائم وعقوبات الضريبة واختصاص الفصل فييا

ان تحديد الوصف القانوني لمجرائم الضريبية وما يقابميا من عقوبات مقررة قانوناً

لو أىمية بالغة لموصول الى الحكم العادل وتحقيق الغاية المنشودة من وضع ىذه

النصوص وىو ما لو تأثير في تحديد المحاكم المختصة والحكم الصادر منيا بتجريم
المكمف المخالف المسؤول جزائياً او مدنياً وىذا ما سنوضحو في المباحث اآلتية :

المبحث األول
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تصنيف جرام وعقوبات الضريبة وأثار بعض الحاالت الخاصة
بالمكمف في الجانب العقابي

يستمزم البحث في ىذا المجال توزيع وتقسيم جرائم المكمف ضريبياً والعقوبات

التي تقابميا ومعالجة بعض الحاالت المتعمقة بالعقوبات المفروضة عمى المكمف

والتي لم يعالجيا التشريع الضريبي العراقي وىي آثار تعدد جرائم الضريبة في العقوبة
وسقوط العقوبة عنو قانوناً وايقاف تنفيذ العقوبة وىذا ما سنبحثو في المطمب التالية :
المطمب األول

أنواع جرائم الضريبة وعقوباتيا المقررة قانوناً

ال نجد في قانون الدخل العراقي إشارة في نصوصو لتصنيف أنواع األفعال
المجرمة التي يأتييا المكمف وحتى عقوباتيا وبالتالي البد من الرجوع الى مصدر ىذا
التصنيف في قانون العقوبات العراقي والذي قسم فيو المشرع الجنائي أنواع الجرائم
حسب شدة عقوباتيا وذلك في المادة (  )23من القانون نفسو التي بينت ان الجرائم
ثالثة أنواع ىي (الجنايات  ،والجنح  ،والمخالفات) وتتحدد كل جريمة حسب عقوبتيا
ثم كان المشرع الجنائي أكثر دقة ووضوحا في تفصيل ىذا األنواع في المواد ( ، 25
 ) 27 ، 26من حيث كيفية تمييز كل نوع من أنواع الجرائم وعقوباتيا طبقاً لموصف
الذي تتخذه ( ، )26وعند تطبيق نصوص القانون الجنائي المشار إلييا عمى أفعال

المكمف المجرمة في قانون ضريبة الدخل العراقي وىي ما سبق تفصيميا في الفرع
األول من المطمب الثالث وىي ما وردت في نصوص المواد (

) 58 – 57 – 56

من القانون األخير نجد إنيا جرائم مخالفات وجنح طالما كانت تتضمن غرامات
تفرض عمى المكمف  ،وكذلك الحبس الذي تصل مدتو في أقصاىا الى سنتين
وحسب السمطة التقديرية لمحكمة الموضوع المختصة التي تنفذ بنصوص القانون
وظروف ومالبسات القضية وفعل المكمف  ،إضافة الى ذلك فان الجرائم المكمف
بدفع الضريبة تحدد من حيث طبيعتيا إنيا جرائم عادية وليست سياسية استنادا لنص
الفقرة ( )1من المادة ( )21من قانون العقوبات العراقي التي حددت الجريمة السياسية
في معناىا بأنيا الجريمة التي ترتكب بسبب الباعث السياسي وتقع وتمس الحقوق
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السياسية العامة او الفردية وما عدا ذلك تكون الجريمة عادية وىذا ما يشمل جرائم
المكمف بدفع الضريبة الن أفعالو تخرج من نطاق الجريمة السياسية .
ومن خالل مقارنة أفعال المكمف المجرمة وعقوباتيا بالجرائم والعقوبات
المنصوص عمييا في قانون العقوبات العراقي نجدىا منسجمة من حيث طبيعتيا
وجسامتيا إال ان نصوص التشريع األخير تقبل التشديد لبعض الحاالت التي يمكن
سحبيا وتطبيقيا عمى جرائم المكمف  ،وىذا ما يدفعنا الى االتجاه الى تشديد عقوبات
المكمف الضريبية في ذات الوقت وما يتطمب ذلك من تعديل لبعض نصوص التجريم
الضريبية في تضمنو من عقوبات أسوة بالتشريع الجنائي إذ ان أفعال المكمف سواء
كانت معاقبا عمييا بالغرامة او الحبس ىي في حد ذاتيا تعطيل لمصالح عامة
ولوظائف الدولة وخطر يضر بمصمحة المجتمع في أي شكل من أشكاليا طالما كان
األمر يتعمق بتقدير الضريبة ودفع دينيا في وقتيا المحدد قانوناً  ،فنرى ضرورة

التشديد بعقوبات الضريبة عمى المكمف المخالف تبعاً ليذا التبرير وان كان المشرع

الضريبي موقفاً في تدرج ىذه العقوبات حسب فعل المكمف  ،فأىمية الضريبة كإيراد

عام وما يترتب عمى تعطيل دفع دينيا وعالقتيا بالتنمية في أي دولة ومحاسن دفعيا

بشكل منظم وأثار االنتفاع بيا بعد تحصيميا يحتم وضع عقوبة أشد من الغرامة التي
قد يستيين بيا المكمف وال تؤثر في مركزه المالي نظ اًر لتدني قيمتيا وال تكون رادعة

بما فييا الكفاية إلجباره عمى عدم مخالفة نصوص التشريع الضريبي واحترام التزاماتو

تجاه ىذا القانون .
المطمب الثاني
تعدد الجرائم الضريبية وأثرىا في تنفيذ العقوبة تجاه المكمف
اغفل المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبية الدخل معالجة مسألة ميمة
كان من األفضل االىتمام بيا وىي ان المكمف قد يرتكب أكثر من فعل مجرم في
نصوص التشريع الضريبي التي سبق اإلشارة إلييا مثل قيام المكمف بتقديم معمومات
كاذبة في تقديره في ذات الوقت اتبع وسائل االحتيال او الغش في مرحمة تقدير دخمو
والضريبة التي تفرض عميو  ،عمماً ان الفصل األول يسأل المكمف بو عن عقوبة
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الحبس التي ال تزيد عمى سنة وعن فعمو الثاني يسأل عن عقوبة الحبس التي ال تقل
عن ثالثة أشير وال تزيد عمى سنتين فما ىو الحكم في ىذه الحالة ؟ ومثال ذلك
أيضاً لو قام المكمف بإفشاء معمومات تخص غيره او كانت لديو معمومات او قوائم

وأوراق تخص دخل شخص أخر وأعطاىا او بعضيا لغير من فوض بإعطائيا ومن
دون تفوض وفي ذات الوقت وقام أيضاً بتقديم معمومات كاذبة لو عمم بعدم صحتيا

 ،وىذا في الفصل األول يسأل عن عقوبة الغرامة في الثاني عن الحبس لمدة ال تزيد
عن سنة فما الحكم في ىذه الحالة أيضا ؟ ففي األمثمة السالفة الذكر نالحظ ان
المكمف يرتكب أكثر من فعل يستحق عنو أكثر من عقوبة وىي من الحاالت الشائعة
في الواقع العممي عند تقدير وفرض الضريبة  ،ولعل أفضل معالجة لحل مثل ىذه
المسائل ىي الرجوع الى التشريع الجنائي العراقي الذي تطرق فيو وبدقو متناىية
المشرع الجنائي الى حالة تعدد الجرائم واثر ذلك في معاقبة المتيم وىذا ما تضمنتو

نصوص المواد (  ) 143 – 142 – 141من قانون العقوبات العراقي

()27

 ،وعند

تطبيق مضمون ىذه النصوص تباعاً عمى أفعال المكمف بدفع الضريبة لمعالجة

مسألة ارتكابو ألكثر من جريمة وتعدد العقوبات نتيجة ليذا التعدد باألفعال المجرمة

نجد ان الواجب يقتضي التصنيف في الفروع اآلتية لتسييل وتوضيح الحكم عند
التطبيق القانوني :
الفرع األول :ارتكاب فعل واحد أدى ألكثر من جريمة-:
إذا ارتكب المكمف بدفع الضريبة فعل واحد أدى بالنتيجة الى عدة جرائم فان
الجريمة ذات العقوبة األشد ىي محل االعتبار بالحكم واذا تماثمت العقوبات في ىذه
الحالة فيحكم عادة بواحدة منيا وىذه الحالة يمكن التمثيل ليا بحضور المكمف بدفع
الضريبة أمام السمطة المالية وتقديمو وصوالت ووثائق مزورة بقصد تغيير لحقيقة
دخمو الفعمي باستخدام الغش ونتج عن ذلك أيضاً توقيع المخمن عمى تقدير المكمف
ذو المعمومات الكاذبة او الناقصة التي ال تفصح عن دخمو الكامل الحقيقي ومن ثم

نكون أمام تقدير غير صحيح لدخل المكمف  ،فينا قام المكمف بالتزوير مما ينتج
عنو معمومات كاذبة وناقصة فيسأل عن العقوبة األشد  ،ولم يشترط المشرع الجنائي
ىنا وحده الغرض من الفعل او األفعال إليقاع العقوبة .
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الفرع الثاني :ارتكاب عدة أفعال مرتبطة بوحدة الغرض-:
إذا ارتكب المكمف بدفع الضريبة ألكثر من فعل مجرم يعاقب عن كل واحد من
أفعالو بعقوبة مع ارتباط ىذه األفعال نتيجة واحدة ويجمعيا وحدة الفرض واليدف من
ارتكابيا فيحكم عميو بعقوبة كل فعل مجرم ارتكبو وينفذ بحقو العقوبة األشد فييا فقط
دون غيرىا وال يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميمية والتدابير واالحت ارزية
المقررة بحكم القانون او المحكوم بيا نتيجة جرائم أخرى  ،ومثال ىذه الحالة لو قام
المكمف بتعمد وبسوء قصد في التأخير في تقديم تقرير عن دخمو رغم تبميغو بذلك
ولم يحضر خالل المدة المقررة قانوناً لتقديم التقرير ثم حضر بعد فوات المدة ومن

دون تقديم عذر مشروع وأدلى أمام ممثل السمطة المالية بمعمومات كاذبة وناقصة في

تقديره عن دخمو وأخفى بعض المعمومات عن حقيقة نشاطو وقدم وثائق مزورة وكان
الغرض وىدف ىذه األفعال ىو واحد ومشترك في جميعيا وىو تيرب المكمف من
دفع الضريبة لكل قيمتيا او جزء منيا  ،ىنا يسأل المكمف عن كل أفعالو وتوجو لو
جميع العقوبات المقررة ألفعال وتنفذ فعالً بحقو العقوبة األشد فقط دون غيرىا مع
تنفيذ العقوبات التبعية والتدابير االحت ارزية ليذه الجرائم وجرائم أخرى ان وجدت ،
ولتطبيق ىذا الحكم في مجال الضريبية نالحظ اشتراط المشرع الجنائي االرتباط
ووحدة الغرض من األفعال في ىذه الحالة السالفة الذكر مما يميز الحكم في الحالة
األولى أعاله .
إضافة الى ذلك فان الحكم عمى المكمف بدفع الضريبة بعقوبة أخف ال يمنع
المحكمة المختصة من استبدال عقوبتو بعقوبة أشد ومحاكمتو عمى ىذا األساس
واألمر بإسقاط ما نفذ من الحكم األول ذات العقوبة األخف وتنفيذ حكم العقوبة األشد
بحقو .
الفرع الثالث :ارتكاب عدة أفعال غير مرتبطة بوحدة الغرض-:
في حالة ارتكاب المكمف بدفع الضريبة لعدة جرائم غير مرتبطة يبعضيا وال
يوجد فييا وحدة الغرض وقبل الحكم عميو بواحدة منيا فأنو يسأل عن عقوبة كل فعل
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مجرم وتنفذ بحقو جميع العقوبات بالتعاقب عمى ان ال يزيد مدتيا بمجموعيا (

)25

سنة  ،ونعتقد ان مثل ىذه الحالة نادرة جداً في الواقع العممي الن أفعال المكمف

المجرمة قانوناً في مجال الضريبة في حالة ارتكابيا وتعددىا ىي مرتبطة دائماً بوحدة
الغرض واليدف منيا وىو التيرب من الضرائب كميا او في جزء منيا وان مثل ىذه
الحالة قد تطبق في مجال غير الضريبة أي في جرائم أخرى غير ضريبية او في

جرائم أخرى يكون المكمف بدفع الضريبة طرفاً فييا بصفتو مكمف بدفع الضريبة مع
ارتكابو لجرائم أخرى بصفتو فرد عادي مثل قيامو بالتزوير في جانب غير ضريبي

وسرقو من احد األفراد وفي ذات الوقت قدم معمومات كاذبة او ناقصة في تقريره مع
احتيالو عمى ممثل السمطة المالية عندىا نكون أمام التعدد الخاص بيذه الحالة
ويحكم عمى المكمف بعقوبة عن كل فعل وتنفذ بحقو جميع العقوبات التكميمية
والتدابير االحت ارزية المقررة قانوناً .

ويستفاد من كل ما تقدم ان الحالة األولى والثانية ىي أكثر ما يؤخذ بنظر

االعتبار عندما نكون أمام تعدد الجرائم وبالتالي التأثير بالعقوبة المقررة قانوناً بحق

المكمف  ،أما الحالة الثالثة فيي من الحاالت النادرة والقميمة في تحققيا عممياً وواقياً

في مجال محاسبة المكمف ضريبياً أي أنيا قد تكون موجودة من دون الجزم بنفييا

نيائياً ومن ثم يمكن االفادة من الحكم فييا لمعالجة مثل ىذه المسألة ان وجدت .
المطمب الثالث

سقوط الجرائم والعقوبات الضريبية
حددت نصوص التشريع الضريبي وصفا ألفعال المكمف المجرمة قانوناً مع

عقوباتيا المقررة ولكن التساؤوالت قائمة في ىذا الصدد وىي ىل ان ىذه الجرائم
والعقوبات تبقى سارية بحق المكمف دون غيره متى ما ارتكب فعل مجرم وثبت ذلك
عميو فعالً من دون ان يكون ىناك بعض االستثناءات التي تسقط ىذه الجرائم

والعقوبات وتمنع من تنفيذىا؟ واذا وجدت فعالً فما ىي حدودىا ونطاق سريانيا
وشموليا لممكمف بدفع الضريبية ؟ وىل تمتد في آثارىا عند التطبيق الى غير

المكمف؟
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ولإلجابة عن ذلك نسرد القول باإليجاب الى ان نصوص التشريع الجنائي ىي
خير معين وأصدق دليل في مضمونيا تجاه ىذه التساؤوالت  ،حيث ان مطالعة
نصوص قانون ضريبة الدخل توحي الى وجود عقوبات عن جرائم يرتكبيا المكمف
بدفع الضريبة وال نجد فيو إشارة الى استثناءات تمنع تطبيقيا وسريانيا عمى المكمف
والتي نجد البعض منيا تنصرف الى المكمف ذاتو والى غيره وليا حدود معينة  ،وىذا
قصور واضح في جانب التشريع الضريبي يقتضي المعالجة والتعديل عدا حالة (عقد
التسوية) في المادة ( 59مكررة) من قانون ضريبة الدخل العراقي والتي سنبحثيا
ونفصل ألفاظيا وعباراتيا الحقاً  ،فنعتقد ان األسمم واألفضل سحب حكم النصوص
في التشريع الجنائي لمعالجة مسائل القصور والتباين في ظل التشريع الضريبي

وايجاد وسيمة لتطبيقيا لحل ىذه المشاكل التي قد ترد في قضايا الضريبة .
فالعقوبات عن الجرائم المرتكبة من المكمف يمكن ان تسقط في حاالت محددة
قانوناً وىي تمثل استثناءات من تطبيقيا بحق المكمف والتي يمكن ان تطمق عمييا

مصطمح (موانع تنفيذ العقوبة الضريبية) وليا آثار تمتد الى المكمف والى غيره ومن
ىذه الموانع التي تسقط الجرائم والعقوبات ىو ما تضمنتو المواد (

– 151 – 150

 )155 – 154 – 153 – 152من قانون العقوبات العراقي والتي تضمنت حاالت
سقوط الجرائم والعقوبات والتي يمكن سحب حكميا وتطبيقو عمى أفعال المكمف في
مجال الضريبة طالما سكت المشرع الضريبي العراقي تجاه ذلك  ،وقد ورد في
مضمون ىذه النصوص كحاالت سقوط الجرائم والعقوبات وىي (وفاة المحكوم عميو ،
صدور عفو عام  ،صدور عفو خاص  ،صفح المجني عميو ووقف الحكم النافذ)

()28

.
بناء عمى ما تقدم يمكن ان تحدد حاالت سقوط الجرائم والعقوبات الضريبية وىي
تمثل استثناءات من سريانيا بحق المكمف وفقاً لمتصنيف في الفروع التالية :
الفرع األول :وفاة المكمف المخالف-:

في حالة وفاة المكمف بدفع الضريبة قبل صيرورة الحكم نيائياً في الدعوى فتسقط

الجريمة ويزول اثر حكميا ولممتضرر من الجريمة حق إقامة دعوى مدنية  ،أما إذا
كانت الوفاة بعد صيرورة الحكم نيائيا فتسقط العقوبة وتدابيرىا االحت ارزية باستثناء
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الغرامة فيتم تنفيذىا من تركة المتوفي المكمف من ورثتو  ،وىذا الحكم األخير نجد لو
تطبيقا في نص المادة ( )24من قانون ضريبة الدخل العراقي من حيث تحمل الورثة
مسؤولية المحاسبة الضريبية عن مورثيم المتوفي إذا لم تتم محاسبتو خالل حياتو
فمضمون نص المادة قريب من حكم ىذه الحالة بعد الوفاة إذا كان المكمف المتوفي
محكوما بجريمة ضريبية  ،فالورثة في كل األحوال مسؤولون عن تصفية االلتزامات
الضريبية لممكمف المتوفي من دون تحمل عقوبة مقيدة لمحرية ألنيا خاصة بشخص
المكمف المتوفي عمى أساس مبدأ شخصية العقوبة.
الفرع الثاني :صدور قرار بالعفو العام او الخاص-:
في حالة صدور عفو عام شمل المكمف المحكوم عميو ضريبياً عندىا تسقط

عنو جميع العقوبات أياً كان نوعيا إال إذا نص قرار العفو العام عمى خالف ذلك ،

واذا تضمن قرار العفو العام عفوا عن جزء من الحكم فيكون عفواً خاصاً وتسري

بذلك أحكام في الحالة الثالثة أدناه  ،عمماً ان قرار العفو العام في كل األحوال ال

يسري عمى حقوق غير الشخصية.

واذا صدر عفو خاص بحق المحكوم ضريبياً فان ذلك يؤدي قطعاً الى سقوط

العقوبة األصمية كميا او البعض منيا او استبداليا بغيرىا مع عدم سقوط العقوبات
التبعية والتكميمية واآلثار الجزائية وال التدابير االحت ارزية ما لم ينص قرار العفو
الخاص عمى خالف ذلك .
الفرع الثالث :صفح المجني عميو تجاه الجاني ووقف الحكم النافذ-:
أحالت المادة (  )155من قانون العقوبات العراقي موضوع صفح المجني عميو
عن الجاني ومسألة وقف الحكم النافذ الى ما تضمنتو نصوص قانون أصول
المحاكمات الجزائية من توضيح في ىذا الجاني فنجد نص المادة (  )338و ()339
عالجت جانب صفح المجني عميو تجاه الجاني وبشرط كتقديم المجني عميو لطمب
الصفح تجاه المحكوم عميو بعقوبة في جريمة يجوز الصمح عنيا وشروط أخرى

()29

وعند تطبيق ىذه المواد في حكميا في مجال الجرائم والعقوبات الضريبية نجد ان
السمطة المالية الممثمة لحق الدولة ىي المجني عميو وان المكمف يدفع الضريبة ىو
الجاني  ،فإذن يجب عمى السمطة المالية تقدم طمب الى قاضي المحكمة المختصة
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بالصفح عن المكمف الجاني او تقديمو من ممثميا القانوني واذا كان الجناة ىم ورثة
المكمف المتوفي والمذين قاموا مثالً بفعل االحتيال والتزوير عند محاسبتيم ضريبياً

وحكم عمييم عمى أساس ذلك فان الطمب المقدم بالصفح لمبعض منيم ال يسري الى

اآلخرين وبشرط ان تكون الجريمة مما يجوز الصمح عنيا وبعد تقديم الطمب ال يجوز
الرجوع عنو وال يمكن قبولو إذا كان معمقا عمى شرط او مقترنا بشرط وفي حالة قبولو
إضافة الى شروط واجراءات أخرى فيتقرر إخالل سبيل المحكوم عميو  ،وحتى يكون
ىناك تطبيق صحيح وسميم لنص ىذه المادة ومضمونو في مجال الضريبية يقتضي
النظر أوالً الى ان جرائم الضريبية ىل ىي من الجرائم التي يجوز او ال يجوز قبول
الصمح والصفح فييا كما ان طمب الصفح ال يمكن تصور خموه شرط او قيد في

مجال الضريبة فيل يمكن لمسمطة المالية تقديم طمب الصفح الى محكمة الموضوع
من دون ان يدفع المكمف مبمغ الضريبة ويتم إطالق سراحو من دون مقابل فال يمكن
تصوير ذلك .
ونرى صعوبة عممية في إمكانية تطبيق ىذه الحالة في المجال الضريبي ليذه
األسباب  ،ونعتقد ان ما يقابل ىذه الحالة ىو نص المادة (

 )59مكررة من قانون

ضريبة الدخل العراقي التي تضمنت (عقد التسوية الصمحية) والتي سندرجيا في حالة
()30

مستقمة

.

أما عن إيقاف او وقف التنفيذ فإنيا من الحاالت التي تؤدي منطقياً إليقاف تنفيذ

الحكم بالعقوبة حتى وان انصب ذلك في مجال العقوبة الضريبية ونكتفي باإلحالة
لشروط ىذا اإليقاف لتنفيذ العقوبة وآثاره الى نصوص المواد (

-146-145-144

 )149-148-147من قانون العقوبات العراقية رقم  111السنة  1969المعدل .
الفرع الرابع :عقد التسوية الصمحية-:
الحالة الوحيدة التي ورد ذكرىا بشكل صريح ودقيق لسقوط الجرائم والعقوبات
التي تقرر عمى المكمف في حالة ارتكابو لفعل مجرم ضريبياً ىي حالة عقد التسوية

الصمحية وقد نظمتيا المادة (  )59مكررة من قانون ضريبة الدخل العراقي من حيث
السمطة المختصة بعقد التسوية وشروطيا وآثارىا والتي سندرجيا في الفقرات
(: )31

التالية
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أوال :ان يتم عقد التسوية الصمحية في مجال قضايا الضريبية من قبل الوزير (وزير
المالية) .
ثانيا :ان تنصرف التسوية الصمحية ألفعال المكمف المجرمة قانوناً محدودا نص

المادة (  )58 – 57حص اًر أي إنيا تشمل فقط جرائمو المعاقب عنيا بالجنحة فقط

وبذلك ال يمكن عقد التسوية الصمحية في أفعال المكمف المجرمة ضمن نطاق المادة

(. ) 56
ثالثا :إن يتم تقديم طمب تحريري من المكمف المخالف بعقد التسوية الصمحية الى
السمطة المالية ويجوز تقديمو ممن يمثمو قانوناً .

رابعا :ان يكون تقديم طمب التسوية الصمحية بعد ثبوت الفعل المجرم لممكمف وقبل
إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ويجوز تقديمو في أية مرحمة من مراحل
الدعوى قبل صدور الحكم بيا من المحكمة التي تنظر دعوى الجريمة الضريبية
وبالتالي ال يجوز تقديم طمب التسوية الصمحية من المكمف المخالف بعد صدور
الحكم من محكمة الموضوع وىذا ما يتضح من مفيوم عبارات وألفاظ نص المادة (
 ) 59مكررة .
خامسا :ال يجوز العدول عن طمب التسوية الصمحية من قبل المكمف بعد حصول
الموافقة عمى قبولو  ،أي ال يحق لممكمف المخالف رفض التسوية بعد حصول
الموافقة عمى عقدىا من المرجع المختص  ،وال نعتقد ان العدول من مصمحة المكمف
كون عقد التسوية الصمحية فييا فائدة عممية لممكمف قبل الفائدة المتحققة لمدولة في
ىذا الصدد.
سادسا :في حالة صدور قرار من السمطة المختصة بعقد التسوية الصمحية مع
المكمف المخالف فيجب عمى األخير دفع مبمغ اليقل عن مثمي الضريبية المتحققة
عمى دخمو موضوع الدعوى في مقابل سقوط العقوبات المقررة بحقو والمحددة في
المادة (  ، ) 58 – 57عمى ان يتم دفع المبمغ المحدد قانوناً خالل مدة (  )10أيام

من تاريخ حصول الموافقة عمى التسوية الصمحية .

أما عن أثار عقد التسوية الصمحية من الناحية القانونية عند نفاذىا فأنيا تؤدي
بعد تحقيق شروطيا أعاله الى سقوط العقوبات المقررة بحق المكمف المخالف وعدم
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إقامة الدعوى الجزائية تجاىو من قبل السمطة المالية  ،واذا كان عقدىا ال حق إلقامة
الدعوى فتؤدي الى إيقاف الدعوى واجراءاتيا في أي مرحمة من مراحميا وقبل صدور
الحكم بيا من محكمة الموضوع .
ويفيم مما تقـدم من شروط وآثار لعقد التسويـة الصمحية ان مخالفة المكمف
لشروط التسوية او تقديم الطمب بعد صدور الحكم بإدانتو عن أفعالو المجرمة يمنع
من تحقق التسوية وآثارىا وال يسقط العقوبات المقررة بحقو وتنفذ عميو ما حكمت بو
محكمة الموضوع من جزاءات ضريبية .
وال نجد إشارة في نص قانون ضريبة الدخل لتعريف او مفيوم التسوية الصمحية
عمى الرغم من وجود نص خاص في التشريع الضر يبي لتعريف عدة مصطمحات
وألفاظ واردة التشريع نفس ه فإذا كان ىذا المصطمح واضح ا ال يحتاج الى تعريف
بنظر المشرع الضريبي إال إننا نجد وضع تعريف لو أمر بالغ األىمية نظ اًر لضرورتو
العممية في التطبيق وتغييره لمركز المكمف المخالف قانوناً وىو حالة تسقط فييا

عقوبات المكمف باالستعاضة عنيا بالمال (ال يقل عن مثمي الضريبة المتحقق عن
دخل المكمف موضوع الدعوى) وحتى يمكن تمييزىا م ن غيرىا من الحاالت المتشابية
ليا ليكون ىذا المصطمح أكثر وضوحاً ودقة .
وبرأينا ان عقد التسوية الصمحية ليست

السمطة المالية والمكمف المخالف عمى

إال اتفاق وتوافق إرادة كل من ممثل

إجراء التسوية الصمحية بشروطيا المحددة

قانوناً والتي سبق اإلشارة إلييا  ،فيي تصالح بين طرفين يتم بمقتضى

إجراءات

قانونية يترك أمر تقريرىا والموافقة عمييا جوازياً ال وجوبياً لوزير المالية وىذا ما

يتضح من ألفاظ نص المادة (  )59مكررة بقوليا (لوزير المالية ان يعقد تسوية
المسلة في عقد التسوية او عدمو جوازية وليست فرض ووجوب
أ
صمحية  )....فإذن
عمى الوزير المختص .
واذا كانت ىناك حاالت

أخرى مشابيو لحالة التسوية الصمحية مثل صفح

المجني عميو عن الجاني والصمح في مجال ترك الحق والتنازل عنو تجاه الجاني
وتقديم الطمب التحريري ومدة العقوبة وسقوط الدعوى الجزائية

إال ان ذلك ال ينفي

وجود اختالفات جوىرية بين ىذه الحاالت وخاصة ان عقد التسوية الصمحية ال
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اال باالستعاضة عن العقوبات المقررة بحق المكمف المخالف بمثمي مبمغ الضريبة
المقدرة المتحققة  ،وىذا ان دل عمى شيء فإنما يدل عمى إنيا مشروطة ومقترنة
بشرط استبدال العقوبات بالمال لصحة وسالمة عقد التسوية الصمحية ناىيك عن بقية
الشروط األخرى وىذا ىو جوىر االختالف بينيا وبقية الحاالت األخرى  ،فموال دفع
مثمي الضريبة لبقيت العقوبات المقررة بحق المكمف الجاني وال تعقد التسوية الصمحية
أصالً  ،وال موافقة عمى عقدىا إال بطمب وموافقة المكمف عمى االستعاضة والدفع
لمثمي الضريبة بعد موافقة السمطة المختصة .

ونرى ان اتجاه المشرع الضر يبي العراقي في وضع نص خاص بالتسوية
الصمحية اتجاه ايجابي من ناحية ولعدة أسباب وسمبي من ناحية ثانية ولعدة أسباب
أيضاً ومن األسباب االيجابية لوضع سماح التسوية الصمحية ان الصمح ىو السمم

بين األطراف المتنازعة ووسيمة يستعين بيا المكمف المخالف لمراجعة خط

أه وحل

مشاكمو بشكل ودي بعيداً عن القضاء ويتخمص بو من عبء األموال التي ينفقيا قبل
الحكم والمحاكمة وبعدىا عند تنفيذ العقوبة وال تفوتو مكاسب مادية او فر ص عمل

جديد ة وال ينبذه المجتمع وان دم اج ه بو من جديد دون اي رد فعل اجتماعي ضده
بسبب العقوبة ويمنع الجريمة و يحسم الدعاوي الجزائية بسرعة و يخفف عن كاىل
المحاكم كثرة الدعاوي والحكم ويخفف عن الدولة كثير من األعباء المالية التي تنفقيا
عمى المتابعات القضائية وتنفيذ األحكام وتقميل عدد المحكومين والتخفيف عمى كاىل
المؤسسات العقابية  ،ولكل ىذه األسباب برأينا نجدىا كافية لدعم موقف المشرع
الضريبي العراقي لتقرير جواز عقد التسوية الصمحية .
حق
أما عن األسباب السمبية لوضع مثل ىذا السماح فان العمل بالتسوية واع ّدىا ا
لممكمف يطمبيا من السمطة المالية سيدفعو الى التيرب من الضريبة طالما كانت
العقوبات الواردة في نص المادة (  )56من قانون ضريبة الدخل غير مشمولة بنص
التسوية غير مؤثره ورادع ة لبعض المكمفين وال تنقص كثي اًر من إيراداتو ودخمو وما

حققو من أرباح في حالة المحالفة لقمة مبمغ الغرامة واذا ارتكب فعل مجرم يستحق

يق لمتممص والتخمص
عنو عقوبة الحبس وتقييد حريتو يجد أمامو في الوقت نفسو طر ا
من حكم القانون األخير والوارد في المادة ( )58-57من القانون نفسه فما العبرة إذن
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من نصوص التجريم طالما كانت الغرامة عقوبة في الغالب غير مؤثرة بالمركز
المالي لممكمف وبسيطة وان العقوبات المشمولة بالتسوية وىي الرادعة فعالً وتقييد

ي المكمف ليا طريـق لمتخمص منيا بسيولة مقابـل المال بل قـد يؤدي ذلك الى
حر ة
عـودة المكمف الرتكاب الجريمـة مجدداً وال يوج ـد رادع فعمي ومجدي يمنع قيامو من

ىذا الفعل باألصل.

وعمى أساس ذلك نجد ان نص عقد التسوية الصمحية ضروري ال يمكن
االستغناء عنو وفي الوقت نفسو يحمل في ثناياه جوانب سمبية اال ان فائدتو االيجابية
ىي المعول عمييا وان أفضل وسيمة باعتقادن ا لكي نتجاوز سمبياتو ىي التشديد
بالعقوبات الضريبية سواء كانت الغرامات غير المشمولة بنص التسوية كونيا طريق
آخر لمتيرب من الضرائب او العقوبات المشمولة بالنص نفسو وخاصة بمضاعفة
مبمغ الضريبة التي يستعاض بو بديال لمعقوبات في حالة الموافقة عمى عقد التسوية
حتى نكون أمام عقاب رادع وعممي تجاه المكمف المخالف في كل األحوال مع وجود
عقوبات تكميمية وتبعية لمعقوبات األصمية وىذا ما يقتضي تعديل التشريع ىي ىذا
الجانب لتفويت الفرصة عمى المكمفين بعدم استغالل ىذا السما

ح لغير أىدافو

المنشودة .
المطمب الرابع
أثر سقوط الجرائم والعقوبات الضريبية عمى دين الضريبة
قد يرد في الذىن سؤال ميم من الناحية العممية و العممية وىو ان حاالت سقوط
الجرائم والعقوبات الضريبية قد تتحقق فعالً بشروطيا القانونية وبالتالي يكون المكمف

بدفع الضريبة المخالف بر يئا من أفعالو فما مصير دين الضريبة فيما لو

سقطت

الجرائم والعقوبات عن المكمف وىل ىناك ضمانات لحفظ ىذا الدين العام ؟
ولإلجابة ع ن ذلك فان نصوص التشريع الضر يبي العراقي والتشريعات األخرى
وتخص الجنائية منيا تؤكد عدم ضياع حق الدولة والمجتمع ودينيا تجاه المكمف
المخالف فيما لو تحققت حالة من حاالت سقوط الجرائم والعقوبات .
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فالتشريع الضريبي العراقي نص في المادة (  )59مكررة عمى حالة عقد التسوية
الصمحية الجوازية والتي تتضمن في ثناياىا دفع المكمف المبمغ مثمي الضريبة
وبرضائو وموافقة السمطة المالية (وزير المالية) يتم استبدال العقوبات بيذا المبمغ فال
تعقد التسوية الصمحية ما لم يوافق المكمف ويفع ىذا المبمغ فإذن حق الدولة محفوظ
في تحصيل دين الضريبة متى ما طبقت ىذه الحالة عمى ارض الواقع .
أما عن بقية الحاالت األخرى التي سبق ذكرىا والتي من ش أنيا سقوط الجرائم
والعقوبات والتي لم يتطر ق إلييا قانون ضريبة الدخل العراقي ووجدنا إمكانية سحب
حكميا في النصوص المنظمة ليا عمى قضايا الضريبة فان نصوص المواد ( 304
–  ) 306 – 305من قانون أصول المحاكمات الجزائية ىي جير ضمان لحق
()32

الدولة في دينيا الضريبي

.

ففي حالة وفاة المتيم (المكمف المخالف) او صدور العفو العام او الخاص في
أي مرحمة من مراحل الدعوى او المحاكمة عندىا يكون ىناك حق لممتضرر بمراجعة
المحاكم المدنية او عدم مساس الحكم بالرد او التعويض او المصادرة .
عمماً ان الورثة في حالة وفاة المكمف المتيم ىم المسؤولون عن تصفية التزامات

مورثيم المتوفي طالما ألزم المشروع الضريبي الورثة بتصفية الحسابات الضريبية
لمورثيم حتى وان لم يكن متيم بعد وفاتو

()33

 ،أما بقية الحاالت األخرى فان المكمف

المخالف ىو المسؤول أمام السمطة المالية عن االلتزامات الضريبية (الدعوى المدنية)
.
وقد بينا حاالت سقوط الجرائم والعقوبات الضريبية

وآثارىا القانونية عمى دين

الضريبية نجد من الضروري اإلشارة الى تمييز التسوية الصمحية م ن التنازل والعفو
العام و الخاص طالما ال زلنا في إطار اآلثار القانونية ليذه الحاالت بغيو التوضيح
والدقة .
فالتسوية في كل األحوال ىي اتفاق وتصالح بين المجني عميو (السمطة المالية)
والجاني (المكمف المخالف) وبشر وط قانونية واجراءات محددة في حين ان التنازل
ىو تصرف من جانب واحد وبإدارة واحدة دون ان يتوقف عمى موافقة المتيم يتضمن
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ترك الحق والتنازل عنو وان كان يمزم ان يكون غير معمق عمى شرط في الغالب
()34

عنصر أساسيا
ا
عمى عكس التسوية التي يكون فييا الشرط

.

اما العفو فيو التنازل المجتم ـع عن حقو في معاقبة الجاني الذي قد يكون شامالً

يجرد جميع تصرف المجرم من صفتيا

اإلجرامية او مقتصر عمى في آثاره عمى

سقوط العقوبة المحكوم بيا كميا او البعض منيا او استبدال العقوبة المقررة بعقوبة
()35

اخف منيا وفقاً ألحكام القانون

.

المبحث الثاني
حاالت مسائمة ومعاقبة المكمف المدين في تشريعات غير ضريبية

نبين في ىذه المبحث حاالت أخرى تمثل حق السمطة المالية لمحاسبة ومعاقبة
المكمف المدين في التشريعات غير ضريبية وفي مجال الضريبية لمخالفة أحكام
ونصوص التشريع الضريبي وامتناعو عن دفع دين الضريبة وفقاً لما يتطمبو القانون
وىذه الحاالت ىي في الحقيقة عقوبات أخرى يمكن إضافتيا الى العقوبات المحددة

في نصوص المواد (  )58-57-56من قانون ضريبة الدخل بل انيا ضمانات ال
يمكن االستغناء عنيا يمكن ان تندرج مع الضمانات التي عددىا المشرع لتأمين دفع
الضريبة والتي تضمنتيا نصوص المواد (
األخير

()36

 )52-51-50-28من نفس القانون

 ،وىذه الحاالت التي نحن بصددىا مقررة في تشريعات غير ضريبية

عراقية وىي قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون
التنفيذ وقانون تحصيل الديون الحكومية ولعل ىذه من ابرز الوسائل واألساليب
لمسائمة ومحاسبة المكمف المدين المخالف ىـو الحجز والتنفيذ عمى أموال المدين
وفي حـدود بحثنا ىـو (المكمف المخالف) وكذلك اإلكراه البدني والذي نعبر عنو
(حبس المكمف المخالف) وىذا ما سنحاول توضيحو في المطمبين اآلتيين :

المطمب األول
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وتقوم السمطة المالية عادة بتقدير دخل المكمف الكمي ومن ثم إتباع اجراءات
محددة قانونا وصوال الى دخمو الصافي وبعدىا تحدد قيمة ومقدار الضريبة
المستحقة عمى المكمف وتكون واجبو الدفع فتكون السمطة المالية الممثمة لحق الدولة
في استيفاء مبمغ الضريبة دائنا اتجاه المكمف المدين بالدفع فتجبييا منو وفقاً ألحكام
التشريع الضريبي وما تقتضيو أحكام ونصوص القانون تحصيل الديون الحكومية

()37

تعد دينا لمدولة عمى الغير ،
 ،فكانت نصوص القانون األخير محددة لممبالغ التي ّ
من الجيات الحكومية المختصة بتحصيميا من بينيا السمطة المالية ووزير المالية
والوكالء والموظفين المخولين  ،وما الصالحيات المخولة ليا في استحصال الدين
اعد السمطة المالية جية تنفيذية وتسري
في حالة عدم دفع الدين من جانب المدين و ّ
عمييا القواعد التي تسري عمى الدوائر التنفيذ المقررة في قانون التنفيذ والمرافعات
المدنية في حالة خمو النص القانوني في قانون تحصيل الديون الحكومية .
وفي حدود الحجز والتنفيذ عمى أمول المدين المنقولة دون أموالو غير المنقولة او
حبسو الن ذلك يتطمب تدخل مديريات التنفيذ ومربوط بصالحياتيا وما اإلجراءات
المتبعة تفصيال في ىذا كمو ويستدل عمى ما تقدم من خالل االطالع عمى مدلول
الفاض وعبارات نصوص قانون تحصيل الديون الحكومية في نصوص المواد ( -1
 )14-13-12-10-9-8-7-6-5-2منو

()38

 ،مع مراعاة ما جاء في نصوص

قانون التنفيذ المرافعـات المدنية لمحجز والتنفيذ عمى أموال الدائن المكمف .
إضافة الى ما تقدم فان السمطة المالية كدائن ليا الحق بإيقاع الحجز االحتياطي
الذي ينقمب الى التنفيذي متى ما تحققت شروطو واليدف من إتباع ىذه الوسيمة
إجبار المكمف المدين عمى دفع الدين ونخص منو دين الضريبة متى ما كان المكمف
مماطال ومتأخ ار عن المدة المحددة لمدفع الضريبي  ،وقد نظمت المواد (

 231الى

 )250كيفية ايقاع الحج االحتياطي وشروطو وأثاره القانونية وما يجوز حجزه من
أموال المدين دون غيرىا في قانون المرافعات المدنية وكذلك نص مادة (
قانون التنفيذ

()39

 )62من

 ،وان قانون أصول المحاكمات الجزائية ضمن حق السمطة المالية

في استيفاء حق الدولة من المدين المكمف المخالف جزائياً بإمكانية إيقاع الحجز
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االحتياطي عمى اموال المدين المنقولة وغير المنقولة في حالة تقديم السمطة المالية
شكوى جزائية ضد المتيم المكمف بموجب نص المادة (  )58-57من قانون ضريبة
الدخل العراقي وطمبيا من المحكمة المختصة حجز أموال المتيم (المكمف المخالف)
()40

استناداً ألحكام المواد ()186-185-184من القانون األخير

.

وبناء عمى ما تقدم نكون أمام عقوبات أخرى تخوليا تشريعات غير ضريبية
ً
تعطي الحق لمسمطة المالية بمحاسبة المكمف واالقتصاص منو متى ما خالف أحكام
التشريع الضريبي ولم يدفع دين الضريبة من خالل وسيمة الحجز والتنفيذ عمى أموالو

سواء كانت منقولة او غير منقولة في الجانب المدني والجزائي  ،وان المشرع
الضريبي العراقي أشار بالنص الى جواز وضع الحجز االحتياطي عمى أموال المدين
المكمف بشروط محددة في نص المادة (  )52من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ
كضمان لتأمين دفع دين الضريبة ونعتقد ان ىذه الصالحية تستمد قوتيا من
نصوص قانون تحصيل الديون الحكومية السالفة الذكر  ،وىذا ما يتضح من مفيوم
نص المادة لكنيا جاءت ضمانا لتأمين الدفع لمدين وىي في حقيقتيا عقوبة مدنية او
جزائية حسب االموال الن الحجز بيذا المعنى لو تنظيم في المسائل المدنية
الستحصال الدين والجزائية عند االقتصاص من المكمف المتيم .
المطمب الثاني
عقوبة اإلكراه البدني (حبس المدين المكمف)
وفي ىذا الصدد نبين وسيمة أخرى من الوسائل التي تستخدميا السمطة المالية
لمضغط واكراه المدين المكمف الممتنع عن الدفع لمبمغ الضريبة  ،وىي أيضاً ضمان

لتأمين الدفع وحالة من حاالت معاقبتو ومسائلتو مدنياً والتي لم يرد ذكرىا في

نصوص التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل وال حتى في باب ضمانات

تحصيل دين الضريبة وىي اإلكراه البدني او حبس المدين المكمف المخالف في
ح دود المجال الضريبي  ،فالدائن وىو السمطة المالية ليا الحق بإيقاع ىذه العقوبة
عن طريقة الطمب بذلك في مديريات التنفيذ وىذا الحق المقرر في نصوص قانون
تحصيل الديون الحكومية في المادة ( )13منو وقد نظمت المواد ( 40الى  )49من
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قانون التنفيذ كيفية إتباع مثل ىذا اإلجراء كشروطه وحاالتو وم وانعو وآثارهالقانونية
()41

ومدتو القانونية وأسبابو

.

ان حبس المكمف المدين بيذا المعنى من الوسائل التنفيذية مدنياً يختمف عن

الحبس الجزائي الذي ينصرف في تطبيقو لممسائمة الجزائية من حيث سبب وغاية كل
منيما  ،فاألول حالتو الدين وغايتو إجبار المكمف المدين عمى دفع الدين  ،أما الثاني
فسببو ارتكاب جريمة كالجنح ة او الجناية وال تشمل الغرامة إال في حالة عدم دفعيا
وغايتو ردع المتيم وزجر غيره واصالحو إضافة الختالفات أخرى في اآلثار القانونية
()42

والموانع ومدة تنفيذهالمقررة قانوناً

.

وىو يختمف أيضاً عن الحبس االحتياطي الذي يمثل إجراء تحفظيا يقع عمى

المتيم خالل مرحمة التحقيق االبتدائي

()43

او ىو االحتجاز الواقع عمى المتيم خالل

مراحل نظر القضية الجنائية لمقتضيات التحقيق واإلجراءات ودواعي األمن في
()44

الدولة

.

المدين يمثل جريمة يحاسب عنيا القانون طالما كان حجزه وتقيد حريتو
ـ
وحبس
بغير األحوال المقررة والمصرح بيا قانوناً وىذا ما نظمتو المادة ( )421من قانون
()45

العقوبات العراقي النافذ

.

وان ىـ ذا اإلجراء استيقاف وال تعرض مادي وال قبضاً او اعتقـاالً الختالف

إجراءاتو عن إجراءاتيا والسمطة اآلمرة بتنفيذىا وشروطيا ومدتيا أيضاً بحسب

األوضاع المقررة قانوناً(. )46

المبحث الثالث

االختصاص بنظر قضايا الضريبة لمتقدير والمسائمة الجزائية
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يتضمن المبحث في االختصاص بنظر قضايا الضريبة سواء بتقديرىا او جبايتيا
وتحصيميا ومسائمة المكمف المخالف طبقاً ألحكام القانون الدخول لمناقشة عدة

جوانب منيا ما أشارت إليو نصوص التجريم الضريبي لكنيا لم تكن واضحة بقدر

متطمبات التطبيق ومنيا ما يشكل تعارض في التفسير وأخرى بحاجة الى تفصيل في
مجاالت الحكم واجراءاتو وتنفيذه ناىيك عن اآلثار المترتبة عمى كل ذلك ويتطمب
ذلك التعمق بالبحث والدراسة واالستعانة بنصوص أخرى غير ضريبية جنائية عمى
وجو الخصوص إلزالة الغموض والدقة في التوضيح وصوالً الى الحكم العادل في

جرائم الضريبة  ،عمماً ان نصوص التجريم في التشريع الضريبي كانت قاصرة

ومتباينة في ىذا المجال وعمى سبيل الحصر في المواد (  )58-57-56من قانون
ضريبة الدخل العراقي وسنحاول التوضيح وبيان ىذه الجوانب في المطالب التالية :
المطمب األول
منع المحاكم من النظر في قضايا الضريبة
ورد في نص المادة (  )55من قانون الضريبة الدخل النافذ منع المحاكم النظر
في الدعاوي التي ليا عالقة بتقدير او فرض او جباية وتحصيل الضريبة  ،وبذلك
تكون المحاكم المدنية وحتى الجزائية منيا ممنوعة بحكم القانون الضريبي من البت
والحكم في دعاوي الضريبة والطعن بالتقدير وما لو عالقة بالجباية والتحصيل ،
فالقانون رسم طريق محدد لتقدير الضريبة وفرضيا وىو ما تقوم بو السمطة المالية

من إجراءات مقررة قانوناً لتحديد وتقدير دخل المكمف والضريبة المفروضة عميو

وكيفية جبايتيا  ،ولعل واجبات المكمف وغيره من أبرزىا لموصول الى ىذه الغايـة وان
مسألة الطعن بالتقدير بغض النظر عن طريقة ىذا التقدير حدد لو القانون إجراءات

معينة وجيات مختصة تباشر ميمة نظر الطعن وليا صالحيات لحسم موضوع
()47

النزاع الضريبي

.

يالحظ ان أساس ىذا المنع ينصرف الى عدم النظر في دعاوي الضريبة ذات
العالقة بالتقدير والفرض والجباية او أية معاممة أجريت عمى وفق قانون ضريبة
الدخل اال ان تحميل نصوص التجريم الضريبي تؤكد اختصاص المحاكم بنظر
الدعاوي المتعمقة بجرائم الضريبة فطالما كانت أفعال المكمف المجرمة تقع بسبب
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التقدير وفرض الضريبة  ،فموال فرض الضريبة والتقدير لما أقدم المكمف عمى ارتكاب
فعل مجرم ضريبياً وما يؤدي بنا الى القول ان اختصاص محاكم أخرى في نظر

قضايا الضريبة ىو أمر وارد وىذا ما يتعارض مع ألفاظ نص المادة (  )55من قانون

ضريبة الدخل العراقي الذي تضمن لفظ (ال تسمع المحاكم أية دعوى تتعمق بتقدير
الضريبة وفرضيا وجبايتيا  ، )....فمفظ (أية دعوى) عمى وجو الخصوص يؤدي الى
التعارض في ألفاظ نصوص المواد (  )58-57-56التي إشارة الى ان فعل المكمف
المجرم يتحدد ويعاقب عنو أمام المحاكم المختصة التي سنتطرق ألييا الحقاً  ،فيذا
المفظ األخير يوحي بالمنع التام والبات حتى لمدعوى التي تقام ضد المكمف جزائياً

وىي بحد ذاتيا من الدعاوي ذات العالقة الوثيقة بتقدير وفرض الضريبة محل المنع

فال تقام ضد المكمف إال بسبب ارتكابو فعل مجرم ضريبياً وىو ال يرتكب الفعل

األخير لوال وجود التقدير الضريبي وبسببو وما يدفعو لمتيرب من الضرائب باألفعال

المجرمة قانوناً باختالف أنواعيا  ،فالعالقة إذن قائمة ووثيقة بين تقدير الضريبة

والفعل المجرم لممكمف وىو محل الدعوى الجزائية التي تشكل (أية دعوى) ذات

عالقة بتقدير وجباية وفرض الضريبة  ،وبعبارة ثانية لما تقدم ان الدعوى الجزائية او
حتى المدنية التي تقام بمناسبة الحجز عمى أموال المدين او حبسو او ارتكابو لفعل
مجرم ضريبياً ىي من الدعاوي المتعمقة بالتقدير وفرض الضريبة فال وجود لياً صالً
لوال ىذا اإلجراء األخير  ،وىذا ما يؤدي في نظرنا الى وجوب تعديل نص المادة

( )55من قانون ضريبة الدخل العراقي لرفع وازالة ىذا التعارض الذي قد يحصل في
تفسير ألفاظ النص مع روح وألفاظ نصوص التجريم في القانون نفسو وتشريعات
أخرى غير ضريبية .
والتعديل المنشود من كل ذلك ىو إعادة النظر بالعبارة او لفظ (أية دعوى) العام
الذي يوحي بشمول المنع لجميع الدعاوي التي تتعمق بالتقدير او تحرك بسببو مباشرة
او بصورة غير مباشرة .
إضافة الى ذلك فان المنع يشمل أيضا بمفظ نص المادة نفسيا (

( )55او أية

معاممة أجريت عمى وفق أحكام ىذا القانون) في حين ان المعامالت الضريبية
تحديداً بما تضمنتو من اعترافات المكمف ومعمومات تفصح عن حقيقة دخمو وما
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يرفق بيا من وثائق ومستندات ىي في حقيقتيا خير دليل كتابي ومادي وأفضل سند
يؤكد ويؤيد حق الدولة كدائن والذي تقوم السمطة المالية المتمثمة ليذا الحق بمتابعتو
واستيفائو يمكن االفادة منو عند المماطمة وعدم دفع الدين من قبل المكمف واالستعانة
بو لمحجز عمى أموالو او المطالبة بحبسو أمام الجيات المختصة (المحاكم) إلجباره
عمى دفع ما بذمتو من دين (مبمغ الضريبة) وىذه المعامالت تعرض عادة في ىذه
الحاالت وغيرىا لمنظر فييا من قبل المحاكم المدنية والجزائية لالقتصاص من
المكمف حسب األحوال وىـذا ما يتعارض مع المفظ المشار إليو في نيايـة النص
التشريعي مما يستوجب التعديل أيضاً .
المطمب الثاني
المحاكم المتخصصة لحسم النزاع الضريبي الجزائي
حسم المشرع في قانون ضريبة الدخل العراقي موضوع االعتراض عمى تقدير
الضريبة وحدد الجيات المخولة لمبت باالعتراض وصالحياتيا فيما يصدر عنيا من
ق اررات وقد نظمت المواد (من  33الى  )40جميع الجوانب والمسائل التي تدخل في
ىذا النطاق مع عدم إغفال ما جاء في نص المادة (  )55من القانون نفسو المبين
حكميا في المطمب األول مع بعض التحفظات آلثارىا وأحكاميا من وجية نظرنا ،
ولو رجعنا لنصوص المواد المشار إلييا بالتحميل والتفسير لصالحيات ىذه الجيات
وىي (السمطة المالية -لجان االستئناف -ىيئة التمييز) ال نجد فييا إشارة واضحة
وصريحة الى إمكانية مسائمة المكمف المخالف جزائياً او رفض عقوبة جزائية مما

قررتو المواد (  )58-57-56من قانون ضريبة الدخل العراقي باستثناء ما جاء في

ذيل الفقرة (  )2من المادة (  )39من نفس القانون بتخويمو لجنة االستئناف بفرض
الغرامة عن مخالفات مسك الدفاتر التجارية مع إحالة موضوع المخالفة في حالة عدم
الدفع الى المحكمة المختصة الستبداليا بالحبس وىذا بحد ذاتو إشارة صريحة من
المشرع الضريبي الى ان العقوبات التي تفرض عمى المكمف ىي من صالحيات
()48

محاكم مختصة إال إذا تم دفع مبمغ الغرامة في الحالة األخيرة
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وبناء عمى ما تقـدم نالحظ ان الجيـات المختصة أعـاله تممك من الصالحيات ما
ً
ينبني عمى حكميا في نظر الطعن بالتقدير واالعتراضات عمى التقدير التحصيل
لضريبة الدخل من دون إيقـاع جزاء جنائي عمى المكمف الطـاعن او المخالف عدا ما
ورد في نص الفقرة ( )2من المادة (. )39
وان نصوص التجريم والعقاب في المواد (  )58-57-56تؤكد بعباراتيا وألفاظيا
ومضمونيا بالتحميل وبشكل ال يقبل الشك وجود محاكم مختصة بنظر قضايا التجريم
الضريبي وليا صالحيات فرض عقوبات جزائية عمى المكمف المخالف واألمر بتنفيذ
الحكم الصادر بحقو  ،أما لو تحققت حالة من حاالت سقوط الجرائم والعقوبات التي
بيناىا سابقاً كوفاة المتيم او صدور قرار عفو عام او خاص او عقد تسوية الصمحية

بالشروط واألوضاع المقررة قانوناً عندىا نجد ان السمطة المالية ليا حق الرجوع عمى
المكمف او ورثتو مدنياً الستيفاء الدين الضريبي وىذا ما يؤكد تدخل المحاكم المدنية

في حسم موضوع النزاع مدنياً(. )49

وتجدر المالحظة الى إننا سنستعين بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية

لتوضيح بعض الجوانب المتعمقة بالمحاكمة أو المحاكم المختصة بحسم النزاع
الضريبي الجزائي طالما كانت في صميم بحثنا  ،عمماً ان المشرع الضريبي العراقي
لم يدرج نصا يسمح باإلحالة الى نصوص القانون األول رغم انو أساس ىذا

االختصاص الجزائي والتجريم والعقاب .
فالمحاكم التي تحسم الدعوى الجزائية ضد المتيم المكمف تتحدد طبقا لنوع
الجريمة وطالما كانت الجرائم والعقوبات المحددة في النصوص التجريم والعقاب
الضريبي ىي جنح ومخالفات وليست جنائية فعندىا تكون محاكم الجنح ىي
المتخصصة في ىذا الجانب حتى أنيا يجوز ان تختص بنظر قضايا المخالفات

لوحدىا أو الجنح وحدىا أيضاً(.)50

ويتبع عادة بعد تحريك الشكوى من السمطة المالية واحالة المتيم المكمف الى

المحكمة المختصة جميع اإلجراءات المنصوص عمييا في قانون أصول المحاكمات
الجزائية لمرحمة التحقيق والمحاكمة  ،وان الدعوى التي تنظرىا محكمة الجنح يتحدد
نوعيا بنوع المحكمة والعقوبة المقررة لمجريمة  ،وىذا ما يجعل من دعوى الضريبة
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الجزائية من الدعاوي الموجزة وىو ما يستدل إليو من مفيوم نص المادتين (  202و
 )134من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
فأذن محكمة الجنح مختصة بنظر قضايا الضريبة جزائياً وتتبع في ذلك إجراءات

الدعوى الموجزة إلصدار الحكم الجزائي بحق المكمف المتيم .
المطمب الثالث
تنفيذ العقوبة الضريبية

تعد عقوبات المكمف الواردة في نصوص التجريم الضريبي في العقوبات السالبة
ّ
لمحرية والغرامات وان األحكام الخاصة بالحبس ليا مواعيد محدد فالحبس يبدأ من
اليوم األول لتنفيذ العقوبة وحتى ظير اليوم األخير النتيائيا وال يجوز بقاء المكمف
المحكوم أكثر من (  24ساعة) إذا كانت عقوبتو تقضي بذلك عمماً ان ىذه مدة

التوقيف تنزل من مدة العقوبة أو التدابير السالبة لمحرية  ،وان الحكم عمى المكمف

بغرامة وكان قد سبق ان تم توقيفو عن الجريمة نفسيا فعندىا تنزل بو الغرامة نصف
دينار عن كل يوم توقيف  ،إضافة الى ان عدم دفع الغرامة يؤدي الى عقوبـة الحبس
عمى المكمف المخالف وتكون مدة الحبس عندىا يوماً واحداً عن كل نصف دينار

من مقدار الغرامة عمى ان ال تزيد مدة الحبس عن سنتين ليذه الحالة وىذا ما يستدل

عميو من مفيوم نصوص المواد (
الجزائية(.)51

294الى  )299من قانون أصول المحاكم

وتجدر المالحظة الى تنفيذ العقوبة عمى المكمف المخالف وفي حدود عقوبات
نصوص المواد (  )58-57ال يتم في حالة عقد التسوية الصمحية او سقوط الجرائم
والعقوبات الضريبية وفي حالة التنفيذ فعالً فيجب ان يكون ىناك حكم صادر من

محكمة مختصة واجب التنفيذ  ،وىذا المجال يشمل أيضاً الغرامات وبعدىا يتم إرسال
المحكوم عميو المكمف بعقوبة الحبس الى السجن أو لمؤسسة التي سيودع فييا

لقضاء عقوبتو ومعو مذكرة الحجز بكل تفاصيميا المقررة قانوناً وال يجوز إخالء
سبيمو إال إذا استوفى مدة محكوميتو(.)52
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ويبقى سؤال ميم قد يرد من الناحية العممية ىو ىل ان الجرائم الضريبية تقبل
إطالق سراح المكمف المخالف من التوقيف او بعد القبض عميو من الجيات
المختصة؟
ولإلجابة عن ذلك نشير الى حكم نص المادة (

 )110من قانون أصول

المحاكمات الجزائية التي تدل مفيوميا الى إمكانية إطالق سراح المكمف المتيم
بجريمة معاقب عمييا بالحبس مدة (

 )3سنوات او اقـل او بالغرامة وبشرط تقديم

المكمف المتيم تعيد مقترن بكفالة أو بدونيا إال إذا وجـد القاضي إن إطـالق السراح
سيضر بسير التحقيـق او يؤدي الى ىروبو ،وان المكمف المخالف إذا كان متيما

بجريمة مخالفة فال يجوز توقيفو أال إذا لم يكن لو محل إقامة معين(.)53

إضافة الى ذلك فان جرائم وعقوبات الضريبة مشمولة أيضاً بأحكام النصوص

المتعمقة بإيقاف تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية القاضية بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة
وفقاً لشروط وظروف تقدرىا محكمة الموضوع  ،وليا إلغاء األمر الذي يقضي

بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا لحاالت محددة قانوناً في قانون العقوبات

()54

 ،وىذا في أثره

من مصمحة المكمف المحكوم عميو بعقوبة الحبس لمدة ال تزيد عمى سنة حتى بعد

صدور قرار اإلدانة .

الخاتمة
وفي ختام بحثنا بموضوع (التجريم والعقاب في قانون الدخل العراقي) نشير الى
أىم النتائج والتوصيات التي توصمنا إلييا من خالل البحث والتحميل القانوني وىي:
أوالً :النتائج -:
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 .1إن الضريبة إيراد عام لو مركز ثقل وأىمية موازنة باإليرادات العامة األخرى
لدعم ميزانية الدولة وتحقيق التنمية االقتصادية ويساعد الدولة في أداء
وظائفيا اليومية إلشباع حاجات عامة لممجتمع  ،وىي إلزامية عمى الفرد
المكمف والشخص المعنوي عمى حد سواء وليا مميزاتيا وترتبط ارتباطا وثيقا
بالحكمة  ،والغرض من تشريع نصوص التجريم تبعاً ألىميتيا وأسباب دفعيا

وىدف جبايتيا وما في ذلك من حماية لمصالح الفرد والجماعة عمى حد سواء

.
 .2تشمل نصوص التجريم والعقاب جميع المكمفين باختالف صفاتيم الواردة في
التشريع الضريبي وىي محددة بنصوص قانونية منيا ما ينصرف آثاره الى
المركز المالي او سالبة ومقيدة لحرية باستثناء الشخص المعنوي الذي
تنصرف إليو الغرامة او الوقف والحل دون تقييد الحرية التي تقع عمى
األشخاص الممثمين لو وبحسب الفعل المجرم واألوضاع القانونية المقررة .
 .3ىناك بعض التصرفات واألفعال التي ال تؤثر عمى حصيمة الضرائب يقوم بيا
المكمف وأفعال ليا آثار عكس ذلك مجرمة بنصوص تشريعية ضريبية.
 .4تنصب العقوبات الضريبية وتشمل المكمف ذاتو وكذلك الشريك او المحرض
او المساعد عمى ارتكاب الفعل المجرم ضريبياً وىما متضامنان في العقوبة
المقررة إال ما أستثني بنص القانون  ،وان صور ىذا االشتراك محددة في
القانون الجنائي الضريبي ولو أركانو التي تتحقق بيا الجريمة والصور
الخاصة بيا .
 .5تنقسم جرائم الضريبة الى جنح ومخالفات ألنيا تتضمن الحبس والغرامات
ولتعدد العقوبات أحكام خاصة واجبة التطبيق في القانون الجنائي مع وجود
حاالت تسقط الجرائم والعقوبات جزئياً وال يمنع ذلك من حماية حق الدولة
المتمثل بدور السمطة المالية بمراجعة المحاكم المدنية .

 .6يسأل المكمف المدين بمبمغ الضريبة مدنياً أيضاً بموجب التشريعات غير
الضريبية وال تقتصر أفعالو عمى تحقق مسؤوليتو الجزائية في نصوص

التجريم الضريبي كما في قانون تحصيل الديون الحكومية وقانون التنفيذ
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والمرافعات المدنية ومن ابرز ىذه العقوبات الحجز والتنفيذ عمى أموالو
واإلكراه البدني .
 .7تختص جيـات محددة قانوناً بالنظر في القضايا الضريبية لمتقدير والجباية في
حين نجد ان الجرائم والعقوبات الضريبيـة اختصـاص النظر في قضايـاىا

يجـري من قبل محكمة الجنح بدعاوي موجزة بإجراءات مقررة قانوناً مع مراعا ة
األحكام الخاصة بتنفيذ العقوبة واطالق سراح المكمف المخالف طبقاً لما ورد
في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

ثانياً :التوصيات -:

 .1تشريع قانون جنائي وعقوبات ضريبية يتضمن في أحكامو إضافة جميع
الجرائم التي يرتكبيا المكمف ويستحق عنيا العقاب والعقوبات وبشكل تفصيمي
من حيث أنواعيا واإلجراءات المتبعة في التجريم والعقاب واجراءات المحاكمة
وتنفيذ العقوبة بالنظر ألىمية الضرائب وأثرىا االقتصادي واالجتماعي وبدال
من تحميل نصوص التشريع الضريبي لضمان حسن التطبيق من ناحية ومن
ثم الرجوع الى القواعد العامة الواسعة في نطاقيا والكثيرة في تفاصيميا عند
وجود نقص في التشريع الضريبي جنائيا ومدنيا من ناحية اخرى فتكون كل
ىذه القواعد القانونية موحدة في تشريع جنائي ضريبي .
 .2ضرورة توحيد نصوص التجريم والعقاب الجزائي التي تضمنيا التشريع
الضريبي وتشريعات أخرى مدنياً وجزائياً في باب خاص بالجرائم والعقوبات
الضريبية ضمن التشريع الضريبي العراقي نفسو ليسيل عممية الرجوع إلييا

كمما اقتضت الحاجة لذلك من الناحية العممية والعممية في حالة وجود
العقبات والصعوبات العممية لوضع تشريع جنائي ضريبي موحد.
 .3تعديل نصوص التجريم والعقاب الضريبية في التشريع الضريبي النافذ
باإلضافة والصياغة لمنع التيرب الضريبي الذي قد يحصل لقصور وتباين
ألفاظيا ولتحقيق عدالة ضريبية في كل ما يدخل في نطاق إجراءات التجريم
وعقاب المكمف المخالف وعمى وجو الخصوص التشديد بالعقوبات.
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 إضافـة نصوص قانونية تتضمن كفالـة حق التقاضي لكـل من المكمف.4
والسمطة المالية كضمانات تدخل في إطار االتيام والتجريم والمحاكمة والحكم
وتنفيذ العقوبة والحجز عمى أموال المكمف المنقولة وغير المنقولة وحبسو بما
.يحقق العدالة في المجال الضريبي

Abstract
- Introduction:
Tax revenue sovereign public that are of significance not
different from other income within the State Treasury is the
subject of interest in mostoftheconstitutionsofthecountriesofthe
worldandhavespecificlegislationgovertheprovisionsofthetermsim
posedbytheappreciationand appeal to the competent authorities
and the evidence of the extent of its importance as income in
what Thomas within them of the objectives sought to be
achieved every State in the fiscal policy and tax, and perhaps the
most important guarantees of social justice, tax and there are
criminal penalties against the offense charged to the provisions
of tax law in addition to other penalties prescribed in the
legislation is not tax such as the Penal Code and Civil
Procedure, implementation and collection of government debt
and other tax legislation Arab and judicial decisions, which
combines the responsibility assigned to pay the tax penalty and a
civilian, as attached to these laws the subject of research and
study in addition to detailing the exact extent of the importance
of the texts of criminality and punishment in the Income Tax
Act of Iraq and its role in protecting the State's right to collect
the tax the right to designate individuals and society as well and
this is what we shall in two Chapters, asfollows:
-Chapter/scopeofcriminalliabilityoftax:
The identification of the responsible charge of paying the tax
penalty required to go into the legality of criminality and
punishment and who are covered by the provisions of
criminalization and punishment in the tax legislation Iraqi your
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income and what is the relationship of the tax debt to the
provisions of criminality and the concept of this religion and the
position of the Iraqi legislator about this concept and the reasons
for payment of the tax debt as the basis of the provisions of
criminality and who are covered by these provisions in terms of
the competent authority designated by and what are the
irregularities established in the tax legislation of Iraq and
whether there are actions of a taxpayer does not affect the tax
revenue and what are these actions and how they can be
distinguished from others of the other acts and whether the
partner role with the charge in the occurrence of the act is
contrary to the provisions of the tax and what is the position of
the Iraqi legislator tax and criminal about it with the inventory
ofcasesandpicturesofthesubscription.
The tax revenue received by the state of natural and artificial
persons for compulsory investigation of Sallh year, and that
Avgahae have placed many of the definitions to clarify the
concept of the tax, which indicates that it report the important
state pays in cash and in algebraic free of charge and directly
with its provisions on organized in different areas in terms of
discretiontoimposeuptopaythedebt.
Did not put the Iraqi legislator clear definition and a detailed
concept of the tax on income compared to the terms and words
again, and that the reasons for payment of tax is important in the
development of the provisions of criminalization and
punishment against the excess and contrary to the provisions of
payment of tax is a real protection of the right of the state and
society alike, and these reasons, including his relationship
Balmily itself and the public interest and supports economic
development and economic development in society and even
with regard to social solidarity and leave also the reasons for
service in the public interest, as well as the achievement of
social justice and balance between the interests also requires
support and protect the religion of the tax legislation the
provisions of accountability to the taxpayer the violator, and we
find that the tax legislation involves on many aspects indicate
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the evolution in terms of the existence of sanctions tied to
financial freedom and the other with somevariationinthisarea.
And respect the legislator in all cases in determining the
charge to pay the tax do not find the competence of financial
power, not even the judiciary in this area, and received from
those recent identification not only be based on legal texts as
well, and the term in charge of several characteristics, such as a
natural person and the moral and the husband and wife and the
representative of other and the user and others, was acting in
charge of the actions asked about the rule of law a criminal and
a civilian for violating tax legislation and therefore punishable
by financial penalties Kalgramat or penalties of deprivation of
freedom Kasha's may be his actions are legitimate, despite what
is involved in the tax evasion is punished legally responsible
because his actions do not affect the tax revenues such as shift
the burden of tax, transferorconsumption.
In addition to the foregoing, we find that the crimes of the tax
is not devoid of a role for the partner in which the charge to pay
the tax and this is what he referred to tax legislation and held
accountable in criminal legislation, too, and crime participation
or instigation of staff must be provided for the crime and its
forms Casoria and complicity me all of the charge (the effective
the original) and the partner which criminalizes do and ask for a
link depending on the charge of criminal
activitytodowhenyoualreadyviolatingtherulesandProvisionsofthe
legislationonincometax.
- Chapter II / legal description of tax crimes and penalties and
thejurisdictionoftheChapter:
Down to the just sentence of the accounting charge of the
offender and the achievement of the objectives of the text in the
tax legislation criminalizing the act of charge requires that a
statement classification of the crimes charged and the penalties
assessed against him with reference to some of the cases
pertaining to charge itself and its impact on the legal status, and
what are the other cases that govern the charge of offending In
the legislation of Iraqi non-tax any outside income tax law the
Iraqi force number (113) for the year 1982, as amended, such as
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the law of the implementation of sanctions and Criminal
Procedure and Civil Procedure and the collection of government
debts, as we find necessary to clarify the competent courts in
resolving conflicts criminal tax in addition to the competent
authorities in the eyes of challenge and prevention of tax
contained in the tax legislation and related activities of the
penalty tax.
Determined by the type of crimes committed by the charge of
tax crimes, offenses and misdemeanors depending on the
penalties prescribed in the tax legislation are fines and penalties
of deprivation of freedom and the basis of that is what the
legislator Iraqi criminal in the penal code when classifying and
identifying the type of crime on the basis of Alaqhobhalorteurh
her, knowing that the taxpayer has committed more than offense
in the tax legislation and therefore bear the lot of the sentence,
and without the income tax law of reference to solve such cases
and therefore are referenced to the general rules in the Penal
Code, especially if committed in charge of a single act led to
more than a crime or if he commits several acts related to the
unity of purpose or was not linked to the unity of purpose, he
should ask for a case by case basis, in accordance with the
provisions of Iraqi criminal law, noting that there are cases fall
the penalty on the taxpayer, such as the case of his death and the
decision of amnesty or a private settlement agreement
conciliation and the consequences for all of the effects of each
state to designate or tax debt and that is what is decide dinthe tax
legislation and tax
Valmklv asks, in accordance with the provisions of tax
legislation in the Income Tax Act of Iraq and under the laws of
other Kilda on his money or force them to his incarceration as a
means compulsion of physical force him to pay the tax debt in
the other cases are similar, and shall normally misdemeanor
court Bnzerqzaia tax penalty depending on the type of crime and
indicated to him the provisions of the law Iraqi Penal Procedures
No. (23) for the year 1971, either on the issues of object
recognition and appeal, they are in front of the competent authorities
established by law, such as financialauthorityor appeals committees
or the discrimination, as well as immediately after the images to
184

2012 مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون

judge in charge of the violator, the implementation of the penalty the
law with its provisions Private access to justice desired in terms of
implementation or the release of the taxpayer or a guarantor to
ensure the submission and indicated to him the provisions of the
Criminal Procedure Codeand the Penal Codeinthisregard.
-Conclusion:Firstresults:
Tax revenue in the sovereign is committed to pay a natural person
and moral alike, according to the provisions of the Income Tax Act,
and to pay the guarantees of several, whether in the law of income
tax Iraqi Use legislation other Iraqi non-tax and include all special in
different qualities contained in the tax law, does not affect some of
the actions of the taxpayer in taxes, including penalties in charge and
his partners, if any, and that the crimes charged is determined
misdemeanors and
infractionsasarefines,imprisonment,andspecializesinitsconsideration
ofth ecourtsof misdemeanors usually with cases of the fall of the
penalty charge accordingtotheprovisionsofcrimina Lawas well
asintheIncome TaxA ctofIraq.
Second,therecommendations:
The need for special legislation of criminal law in all areas of
taxationwith the unification of the provisions of the criminalization
and punishment contained in the various Iraqi legislation and tax is
the tax and seeks to reform the legal system, tax amendment to some
provisions to prevent tax evasion
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 .4د .زين العابدين ناصر  ،عمم المالية والتشريع الضريبي  ،جامعة عين شمس
 ، 1982 ،ص. 156

 .5د.عبد اهلل الصعيدي  ،التشريع الضريبي – قانون الضريبة عمى الدخل  ،ط 1
 ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر  ، 2006 ،ص. 153

 .6راجع في ذلك قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( )113لسنة  1982المعدل .
 .7د .رمضان صديق  ،شرح قانون الضريبة عمى الدخل الجديد  ،دار النيضة
العربية  ، 2006 ،ص 69وما بعدىا .
 .8راجع في ذلك قانون ضريبة الدخل  ،مصدر سابق .

 .9راجع نص المادة ( )56من قانون ضريبة الدخل  ،مصدر سابق .

 .10راجع نص المواد ( )58-57من قانون ضريبة الدخل  ،مصدر سابق .

 .11د.محمد السعيد وىبة  ،صور التيرب الضريبي  ،ط ، 1963 ، 1ص.43
 .12جمال فوزي شمس  ،ظاىرة التيرب الضريبي  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة
عين شمس  ، 1982 ،ص40

 .13د .محمد السعيد وىبة  ،المصدر السابق  ،ص

 24-23؛ راجع ايضاً

د.محمود الطنطاوي الباز – د .طارق محمود عبد السالم  ،المالية والتشريع
الضريبي  ،مكتبة عين شمس  ، 2003-2002 ،ص. 216

 .14د .زين العابدين ناصر  ،المصدر السابق  ،ص. 284

 .15د.محمد السعيد وىبة  ،المصدر السابق  ،ص  ،. 32راجع أيضا د .محمود
رياض عطية  ،المصدر السابق ،ص .184
 .16المستشار محمود إبراىيم إسماعيل  ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات
 ،دار الفكر العربي  ، 1952 ،ص. 268

 .17راجع نص المادة ( )48من قانون العقوبات  ،مصدر سابق .

 .18راجع نص الفقرة ( )2من المادة ( )50من قانون العقوبات  ،مصدر سابق.

 .19د.عمر السعيد رمضان  ،شرح قانون العقوبات – القسم الخاص  ،دار الفكر
العربي  ، 1986 ،ص ، 225د.محمود نجيب حسني  ،شرح قانون
العقوبات – القسم الخاص  ، 1986 ،ص.221
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 .20د.محمود نجيب حسين  ،المصدر السابق  ،ص. 223

 .21راجع في ذلك قرار النقض في  ، 1960/3/15مجمة أحكام النقض س 11
– ق – 52ص 242؛ قرار النقض في  ، 1967/4/18مجمة أحكام النقض

س – 18ق – 106ص. 544
 .22قرار النفض في  ، 1980/10/2مجمة أحكام النقض س  – 31ق– 159
ص 826؛ قرار النقض في  ، 1934/2/19مجمة القواعد القانونية –ج – 3

ق – 211ص. 272
 .23راجع نص الفقرة (  )2من المادة (  )57من قانون ضريبة الدخل  ،مصدر
سابق .

 .24راجع في ذلك نص المادة (  )1من قانون العقوبات رقم (  )111لسنة 1969
المعدل .

 .25راجع نصوص المواد ( )50-49-48من قانون العقوبات  ،مصدر سابق.
 .26راجع نصوص المواد (  ) 27 – 26 – 25- 23من قانون العقوبات ،
مصدر سابق .

 .27راجع نصوص المواد (

 ) 143 – 142 – 141من قانون العقوبات ،

مصدر سابق .

 .28راجع نصوص المواد (

) 155 – 154 – 153 – 152 – 151- 150

من قانون العقوبات  ،مصدر سابق .

 .29راجع نصوص المواد (  )339-338من قانون أصول المحاكمات الجزائية
العراقي رقم ( )23السنة  1971المعدل .

 .30يقابل عقد التسوية الصمحية في قانون ضريبة الدخل العراقي التصالح في
الجريمة الضريبية في المادة(

 )138من قانون ضريبة الدخل المصري

رقم(  )91السنو  2005والمادة (  )44من قانون ضريبة الدخل االردني رقم
( )57السنة  1985المعدل – لمزيد من التفاصيل عن التصالح راجع سر
الختم إدريس  ،النظرية العامة لمصمح في القانون الجنائي  ،رسالة دكتوراه ،
القاىرة  ، 1997 ،ص 2وما بعد ىا.
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 .31راجع نص المادة ( )59مكررة من قانون ضريبة الدخل  ،مصدر سابق .

 .32راجع نص المواد (  )306-305-304من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،
مصدر سابق .

 .33راجع نص المادة ( )24من قانون ضريبة الدخل  ،مصدر سابق .

 .34د.رؤوف عبيد  ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري  ،دار منشأة

المعارف  ،اإلسكندرية  ، 1972 ،ص 79؛ لمزيد من التفاصيل راجع مجدي
محمد عمي  ،جريمة التيرب الضريبي  ،رسالة دكتوراه  ،القاىرة ،

ص. 386

 .35د.حسني الجندي  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام ،
ص. 1066-1065

، 1995

، 1998-1997

 .36راجع نصوص المواد ( )52-51-50-28من قانون الضريبة  ،مصدر سابق ؛
لمزيد من التفاصيل عن الضمانات راجع د .طاىر الجنابي ،عمم المالية العامة

والتشريع المالي  ،بغداد  ،2008 ،ص. 257-256

 .37راجع نص القانون ( )47من قانون ضريبة الدخل ،مصدر سابق .

 .38راجع نصوص المواد (  )13-12-10-9-8-7-6-5-2-1من قانون تحصيل
الديون الحكومية رقم ( )56لسنة . 1977

 .39راجع نصوص المواد (  231الى  )250من قانون المرافعات المدنية رقم ( )83
لسنة  1996المعدل ؛ راجع نص المادة (  )62من قانون التنفيذ رقم (  )45لسنة

 1980فيما يتعمق باألموال الجائز حجزىا دون غيرىا ؛ لمزيد من التفاصيل راجع

د.سعيد مبارك  ،أحكام قانون التنفيذ  ،مطبعة التعميم العالي في الموصل  ،ط، 2

 ، 2007ص ، 135ص. 172

 .40راجع نص المادة (  )186-185-184من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،
مصدر سابق .

 .41راجع نص المادة (  )13من قانون تحصيل الديون الحكومية  ،مصدر سابق ؛
راجع نصوص المواد (من  40الى  )49من قانون التنفيذ  ،مصدر سابق .

 .42لمزيد من التفاصيل راجع د.سعيد مبارك  ،المصدر السابق  ،من ص 91الى ص
. 94
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 .43د.السعيد مصطفى السعيد  ،األحكام العامة في قانون العقوبات  ،ط ،1953 ، 2
ص.615

 .44د.عبد الرحيم صدقي  ،الحبس االحتياطي  -دراسة تحميمية مقارنة  ،مكتبة
النيضة المصرية  ، 1994 ،ص. 109

 .45راجع نص المادة ( )421من قانون العقوبات  ،مصدر سابق .

 .46لمزيد من اإليضاح لتفاصيل ىذه المصطمحات راجع د.احمد عبد المطيف ،
الحبس االحتياطي  ،دار النيضة العربية  ، 2003 ،ص 64وما بعدىا .

 .47راجع المواد (  33الى  )40من قانون ضريبة الدخل العراقي  ،مصادر سابقة ؛
لمزيد من التفاصيل عن االعتراض راجع د.طاىر الجنابي  ،مصدر سابق ،

ص 247الى ص. 250

 .48راجع نص المادة ( )39من قانون ضريبة الدخل العراقي  ،مصدر سابق ؛ راجع
نص المادة (  )299من قانون أصول المحاكمات الجزائية  ،مصدر سابق والتي
أشارت الى حكم استبدال الغرامة بالحبس في حالة عدم دفع مبمغ الغرامة.

 .49راجع المطمب الرابع من المبحث األول لمفصل الثاني بخصوص اثر سقوط
الجرائم والعقوبات عمى دين الضريبة .

 .50راجع نص المادة ( ) 138من قانون أصول المحاكمات الجزائية  .مصدر سابق
.

 .51راجع نصوص المواد من (
الجزائية  ،مصدر سابق .

 294الى  ) 299من قانون أصول المحاكمات

 .52راجع نصوص المواد من ( 280الى  )284من قانون أصول المحاكمات الجزائية
 ،مصدر سابق .

 .53راجع نص المادة ( )110من قانون أصول المحاكمات الجزائية  ،مصدر سابق.
 .54راجع نص المادة (من  144الى  )149من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،
مصدر سابق .

المصادر
أوال :الكتب األطاريح الجامعية:
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- 1د.احمد عبد المطيف/الحبس االحتياطي/دار النيضة العربية.2003/
- 2د.السعيد مصطفى السعيد/األحكام العامة في قانون العقوبات/الطبعة
الثانية.1953/
- 3جمال فوزي شمس/ظاىرة التيرب الضريبي/رسالة دكتوراه/جامعة عين
شمس.1982/
- 4د.حسني الجندي/شرح قانون العقوبات-القسم العام.1998-1997/
- 5د.رمضان صديق/شرح أحكام قانون ضريبة الدخل الجديد/دار النيضة
العربية.2006/
- 6د.رؤوف عبيد/مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري/دار منشأة
المعارف باإلسكندرية.1972/
- 7د.زين العابدين ناصر/عمم المالية والتشريع الضريبي/جامعة عين
شمس.1982/
- 8سر الختم إدريس/النظرية العامة لمصمح في القانون الجنائي/رسالة
دكتوراه/القاىرة.1997/
- 9د.سعيد مبارك/أحكام قانون التنفيذ/مطبعة التعميم العالي في الموصل/الطبعة
الثانية.2007/
 -10د.طاىر الجنابي/عمم المالية العامة والتشريع المالي/بغداد.2008/
 -11د.عبد اهلل الصعيدي/التشريع الضريبي -قانون الضريبة عمى الدخل/الطبعة
األولى/دار النيضة العربية.2006/
 -12د.عمر السعيد رمضان/شرح قانون العقوبات -القسم الخاص/دار الفكر
العربي.1986/
 -13د.عبد الرحيم صدقي/الحبس االحتياطي/مكتبة النيضة المصرية.1994/
 -14د.محمد عبد اهلل العربي/موارد الدولة/جامعة القاىرة.1949 /
 -15د.محمد فؤاد إبراىيم /مبادئ المالية العامة /الجزء األول/جامعة
القاىرة.1960/
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 -16د.محمود رياض عطية/موجز في المالية العامة وتشريع الضرائب/الجزء
األول/جامعة القاىرة.1985/
 -17د.محمد السعيد وىبة/صور التيرب الضريبي /الطبعة األولى.1963/
 -18د.محمود الطنطاوي -د.طارق محمود/المالية والتشريع الضريبي/مكتبة
عين شمس.2003-2002/
 -19المستشار محمود إبراىيم/شرح األحكام العامة في قانون العقوبات/دار
الفكر العربي.1952/
 -20د.محمود نجيب حسني/شرح قانون العقوبات -القسم الخاص.1986/
 -21د.مجدي محمد عمي/جريمة التيرب الضريبي/رسالة
دكتوراه/القاىرة.1995/

ثانيا :القوانين والتشريعات العراقية والعربية النافذة:
- 1قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (  ) 113لسنة  1982المعدل.
- 2قانون العقوبات العراقي رقم (  ) 111لسنة  1969المعدل.
- 3قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (  ) 23لسنة  1971المعدل.
- 4قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (  ) 56لسنة .1977
- 5قانون التنفيذ العراقي رقم (  ) 45لسنة .1980
- 6قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (  ) 83لسنة  1969المعدل.
- 7قانون ضريبة الدخل المصري رقم (  ) 91لسنة .2005
- 8قانون ضريبة الدخل األردني رقم (  ) 57لسنة  1985المعدل.
ثالثا :الق اررات المنشورة في المجالت القضائية:
 - 1قرار النقض الصادر في 1960/3/15المنشور في مجمة أحكام النقض
(س -11ق)52
 - 2قرار النقض الصادر في 1967/4/18المنشور في مجمة أحكام النقض
(س-18ق)106
 - 3قرار النقض الصادر في 1982/10/2المنشور في مجمة أحكام النقض
(س-31ق)159
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 - 4قرار النقض الصادر في  1934/2/19المنشور في مجمة االحكام القانونية
(ج-3ق)211
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