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 التهرب الضريبي واساليب مكافحتو
 



 

 انسحيى انسمحٍ هللا تعى

 ًَلَدَّزَه ٌَُزا ًَانْمًََسَ ضِيَاءً انشًَّْطَ جَعَم انَّرِي ىٌَُ )

 هللَّا  خَهَكَ يَا ًَانْحِعَابَ انعِّنِنيَ عَدَدَ عْهًٌَُانرِ يَنَاشِل

    ) يَعْهًٌٌََُ نمٌَِْوٍ اآليَاخِ يُفَصِّم تاِنْحَكِّ إنِا ذَنكَِ

 اهلل انعظيى صدق 

 

 

 (5اآليح )  –ظٌزج يٌَط 
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 الباحث                               ب 

 أغهٗ أيهك ال نؼهٙ انهحظاخ ْرِ يف ٚسؼُٙ ال إَّ ػطائك، كثري ٔ فضهك ػظٛى ػهٗ زتٙ حلًدا

 :ػًهٙ مثسج أْد٘ أٌ يُٓا

 انهٛايل سٓسخ يٍ إىل نثكائٙ، تكد ٔ نفسحٙ فسحد انرٙ إىل زاحرٙ، ػهٗ سٓسخ يٍ إىل

 ٔحبس احملثح فضاء إىل كسْا، ٔٔضؼرُٙ كسْا محهرُٙ يٍ إىل تاندػاء، ػُٙ خبهد ٔيا نرتػاَٙ

 احلُاٌ

 ذسكُّ قهثٙ، يف شاغسا يكآَا الٚصال جانرٙدانفقٛ حزٔ إىل أفازقٓا أٌ اندَٛا أجربذُٙ انرٙ إىل

 .)زمحٓا اهلل(انغانٛح أيٙ ، قهثٙ ػهٗ َقشد كهًاذٓا ذكسٖ ٔاألخسٖ انفُٛح تني

 . أتٙ إنّٛ ٔصهد يا يف سثثا كاٌ انر٘ ٔ تٓا، انظفس سثٛم األشٛاء ػهٗ انصرب أٌ ػهًُٙ يٍ إىل

 احملثح ٔسقفّ ٔانٕفاء انرؼأٌ جدزاَّ ٔاحد تٛد فجًؼُا ٔيسِ، انصياٌ حهٕ شازكَٕٙ يٍ إىل

 .ٔأخٕاذٙ إخٕذٙ ، األيم فضاءاخ يف املؼهقح ٔاألخٕج

 أٌ الميكُُٙ كًا ػًاز ٚاسني انغايل اسراذ٘ ذنك يٍ أكثس تم يشسف فقط يل ٚكٍ مل انر٘ إىل
 يركسذٙ ذسؼٓى ٔال ذاكسذٙ ذسؼٓى انرٍٚ ال ٔيسازذٓا اندزاسح حالٔج شازكَٕٙ انرٍٚ أَسٗ

 .ٚؼسفُٙ يٍ ٔكم شيالئٙ كم إىل
 



 

 شكس ٔذقدٚس 

احلًد هلل زب انؼاملني ٔانصالج ٔانسالو ػهٗ سٛدَا حمًد ٔػهٗ انّ 
 انطٛثني انطاْسٍٚ ٔاصحاتّ انغس املٛايني 

اذقدو جبصٚم انشكس ٔانرقدٚس اىل األسراذ ) ػًاز ٚاسني كاظى ( القرتاحّ 
نرٕجٛٓاذّ  انرٙ كاٌ هلا يشسٔع انثحث ٔنصربِ اجلًٛم يؼٙ .... ٔ

 انفضم يف اجناشِ .

 ٔاقدو شكس٘ ٔايرُاَٙ اىل ػًٛد كهٛح انقإٌَ ٔانؼهٕو انسٛاسٛح 

 ) اندكرٕز خهٛفح اتساْٛى ػٕدج انرًًٛٙ ( 

ٔاقدو شكس٘ ألساذرذٙ انكساو يف قسى انقإٌَ ملا أتدِٔ يٍ ػٌٕ يل طٛهح 
 فرتج انثحث 

 يف كهٛح انقإٌَ  –ٔجصٚم انشكس ٔانرقدٚس اىل ) زئٛس قسى انقإٌَ ( 

 ( أ .و .د.ػالء اندٍٚ حمًد محداٌ)

شكس٘ ٔاػرصاش٘ ٔذساحمٙ اىل كم يٍ ٔضغ انؼثساخ يف طسٚقٙ 
 نٛجؼهُٙ اصهة ػٕدًا ٔاكثس قٕج ٔامياَا يف ْرِ احلٛاج .

انثحث ٔكاَد نُا ٔاقدو شكس٘ اىل يكرثح انكهٛح )انرٙ افادذُا يف اجناش 
 ػٌٕ يف اجناشِ(

يف اجناش ْرا انثحث  ٔاىل كم يٍ ػهًُٙ .... َٔصحُٙ .... ٔكاٌ ػًَٕا يل
 (جمػصٔ)اهللتؼد ...... 
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 الساز املشسف

اعداد ىرا انثحث املٌظٌو ب) انريسب انضسييب ًاظانية  اشيد اٌ

لد جسٍ حتد اشسايف يف كهيح انماٌٌَ ًانعهٌو  يكافحرو(

جايعح دياىل ًىٌ جصء يٍ يرطهثاخ َيم شيادج  -انعياظيح 

 .انماٌٌَيف كانٌزيٌض انث
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 و.و.عًاز ياظني كاظى 
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 المقدمة

 موضوعالتعريف بال : اولً 

 العامة األيرادات مصادر أحد كونها وذلك المالية السياسة أدوات من مهمة أداة الضريبة تعتبر
 بل المالي الهدف على ليقتصر دورىا وكذلك  المالية سياستها رسم في الدولة عليها تعتمد التي

 وظيفة مفهوم تطور ظل في والسياسية واإلجتماعية اإلقتصادية األىداف لتشمل أىدافها إتسعت
 عملية وتعجيل واإلجتماعي األقتصادي التوازن تحقيق األىداف ىذه مقدمة وفي الحديثة الدولة
 ارتبط وقد  التنمية أولويات وفق على واإلستثمار اإلدخار وتحفيز الدخل توزيع وأعادة التنمية
 وجدت فحيثما الحديث السياسي التاريخ في العامة والمصلحة المواطنة بحقوق الضريبة مفهوم
 للفرد والواجبات الحقوق لخدمة الضريبة وجدت والقانون اإلنسان تحترم ديمقراطية أنظمة

 والجتماعي القتصادي بنائها وتعقد المجتمعات بتطور الضريبة مفهوم تطور وقد  والمجتمع
 فجوة لسد الدول قبل من المعتمدة المالية السياسة أدوات أىم أحد الضريبة لتصبح والسياسي

 األىداف إلى والوصول المعطيات ىذه ولتحقيق.المواطنين واحتياجات المحلية الموارد
 سليمة وإجراءات أنظمة ذا ءومحترفو كف ضريبي جهاز إلى الدولة تحتاج المرجوة اإلستراتيجية

 مدى وتقييم النتائج على لالطالع الضرائب تحصيل أثناء المعتمدة المعطيات في ودقة وشفافة
 المكلفين وقدرة التنموية الخطط احتياجات مع انسجامها أو إخفاقها أو الضريبية السياسة نجاح
 وأنواع نطاق توسع ومع ومشاريعهم مؤسساتهم وتكيف الضرائب قوانين مفردات مع التعامل على

 الضريبي. بالتهرب سميت خطيرة ظاىرة عنو نتج الضرائب

 اىمية موضوع البحث : ثانياً 
 التي األسباب أىم على والتعرف الضريبة من التهرب مشكلة مواجهة في تكمن البحث أىمية
 الضريبة من التهرب في األشخاص لدى المتبعة والوسائل الطرق ومعرفة منها التهرب الى تدفع
 ووضع الضريبي التهرب مكافحة أجل من إتباعها يجب التي والطرق الوسائل على التعرف وأيضاً 
 . الظاىرة ىذه لمكافحة التطبيق موضع وصارمة رادعة وقوانين حدود
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  البحث مشكلة :ثالثا ً 
الضريبة كايراد سيادي من اىم مصادر الدولة المالية واداة فعالة لتحقيق الىداف المالية 
والقتصادية والجتماعية وان التهرب من دفع الضريبة يؤدي الى تقليل الحصيلة الضريبية مما 

 .يعني حرمان موازنة الدولة من مصدر مهم من مصادر التمويل 
  البحثرابعاً : منهجية 

 ماىية على الضوء لتسليط محاولة في الدراسة بأدبيات يتعلق ما ألىم الوصفي األسلوب نستخدم
 و المشكالت عن فضال عام بشكل العراقي الضريبي النظام و الضرائب أىمية و التهرب الضريبي

 معالجة في اإلسهام شٕانها من توصيات و لستنتاجات للوصول محاولة في يواجهها التي العقبات
 تفعيل عن ضالً ف العراقي الحكومي اإلنفاق تمويل في الضريبة دور تطوير بهدف المشكالت تلك

 . بالعراق القتصادي الستقرار لتحقيق فيو التأثير و العراقي القتصاد توجيو في دورىا
 

 ىدف البحث :خامساً 
الوقوف على ظاىرة التهرب الضريبي في ظل النظام الضريبي العراقي ومدى  إلى البحث يهدف

 التقليل أجل من المكلفين لدى ضريبية ثقافة غرسوكذلك  تأثر الحصيلة الضريبة بهذه الظاىرة 
 مكافحة على القائمة األجهزة إبرازو  الوطني باإلقتصاد تضر التي الضريبي التهرب ظاىرة من

 والوسائل المعتمدة للتقليل من تلك الظاىرة . الضريبي التهرب
 ىيكلية البحث :سادسا ً  
 لذا واإلجتماعية اإلقتصادية سياستها ألىداف الدولة تحقيق دون تحول التهرب الضريبي ظاىرةو 

 حثينمب الى البحث ىذا سنقسم وعليو األسباب وإدراك بتحديد الظاىرة ىذه لمعالجة تسعى
الصالح الضريبي  الى نتطرق الثاني المبحث وفي وأنواعو الضريبي التهرب ماىية األول في نتناول

 . الضريبي التهرب مكافحة ووسائل
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 المبحث الول

 ماىية التهرب الضريبي

تعمل كل دول العالم على تنمية اقتصادياتها والبحث عن مصادر التمويل التي تعتبر العمود 
من المشاريع وانتهائها تحقق مثل ىذا النوع باذ  وسيرىا المشاريعم االفقري والشرط الساسي لقي

وىذا الهدف ىو التنمية  من ىدفها الذي وضعتو نصب عينها تجد الدول نفسها تحقق جزءاً 
ونظرا لرتباط التنمية بوسائل التمويل وتعتبر اليرادات الضريبية من أىم مصادر القتصادية 

ت الثابتة التي تعتمد عليها الحكومات في تحقيق أىدافها التمويل الداخلية ومن اليرادا
حيث ان الدولة تعمل جاىدة الى البحث عن تشريع ضريبي محكم يساىم في رفع   الستراتيجية

 على تشجيع المكلفين والحد من ظاىرة التهرب الضريبي .ىذه اليرادات ويعمل 

 قسيم ىذا المبحث الى مطلبين ىما:يتم تسوف 

 مفهوم التهرب الضريبي وانواعو  -الول :المطلب 

    المشاكل التي تواجو النظام الضريبي  -المطلب الثاني :
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 المطلب الول 

 مفهوم التهرب الضريبي وانواعو

 اقتطاع فهي العمومية الخزينة وتمويل للدولة العامة األعباء لتغطية الوسائل أىم أحد الضريبة تعتبر
 يلجأ ما غالبا لكن الدولة تسطرىا تنموية أىداف لتحقيق للمكلف المالية الذمة من إجباري مالي

 يصطلح ما طريق عن عليو المفروضة من الضريبة التخلص أجل من معينة تصرفات إلى المكلف
  . الضريبي لتهربو باعلي

 وسوف يتم تقسيم ىذا المطلب الى فرعين ىما : 

 الفرع الول : مفهوم التهرب الضريبي 

 الفرع الثاني : انواع التهرب الضريبي
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 مفهوم التهرب الضريبي:  الفرع الول

يراد بالتهرب الضريبي مجموعة من الفعال المادية اليجابية او السلبية التي يتبناىا المكلف 
 وتنطوي على مخالفة صريحة للقانون الضريبي باستعمال وسائل الغش والحتيال بغية التخلص من

م دالضريبة المفروضة عليو بصورة كلية أو جزئية مما يؤثر على حصيلة الدولة من الضريبة كأن يق
على من ارباحو بغية عدم فيها تكاليف أ المكلف تقارير عن دخلو الى الدارة الضريبية يُظهر

 الخضوع للضريبة على اساس أن الضريبة لتفرض على الدخل ال بعد خصم التكاليف .

من دفع ختلف التهرب الضريبي عن التجنب الضريبي والذي يقصد بو تخلص المكلف وبذلك ي
الضريبة بدون مخالفة القوانين الضريبية وذلك عن طريق عدم ممارسة النشاط الذي تفرض عليو 
الضريبة كأن ليستثمر الدخل في نشاط خاضع للضريبة او عدم استهالك سلعة مفروض عليها 

طريق الستفادة ممايتضمن قانون الضريبة من نقائص وثغرات بسبب  ضريبة عالية او حتى عن
سوء صياغتو وعدم الدقة في الحكام مما تتيح لو ىذه الثغرات ان يجني ارباحا دون الخضوع 
للضريبة المقررة على مثل ىذه الرباح وفي الحقيقة اذا كانت التشريعات الضريبية تضع من 

ى كل من يستخدم وسائل الغش والحتيال لمن يتهرب من دفع العقوبات المالية او الجسدية عل
فأن المر ليس كذلك عندما يتجنب ىذا الدفع باستغالل سوء الصياغة وذلك بأعطاء الضريبة 

الشخص الحق في تجنب الضريبة استفادة من عدم احكام صياغة النصوص الضريبية وذلك 
ي ول سبيل امام المشرع سوى تعديل ىذه تمسكا بمبدأ التفسير الضيق لنصوص التشريع الضريب

 .(1)النصوص بمايحول دون استغالل صياغتها وتجنب دفع الضريبة التي تقررىا 

 

___________________________________________________ 

د . رائد ناجي احمد : " علم المالية العامة والتشريع  المالي في العراق " , المكتبة القانونية , بغداد ,  -1
 111 - 99, ص 2112
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 أنواع التهرب الضريبي : الفرع الثاني 

 الضرائب طريق عن تحصلها التي ايراداتها من لجزء الدولة فقدان الى يؤدي الضريبي التهرب
 وىذا مشروع غير تهرب او مشروعاً  تهرباً  يكون فقد نوعين الى ينقسم عموماً  الضريبي والتهرب
 : التاليتين النقطتين في ماسنبينو

ويقصد بو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادتو من بعض  :التهرب المشروع -1
الضريبة دون أن تكون ينتج عنها التخلص من دفع الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي 

ىناك مخالفة للنصوص القانونية ) قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات 
القتصادية والجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع األرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى 

ة النتاج او التهرب ألداء ضريب منها أرباح بعض المؤسسات ( والمنصوص عليها في القانون تجنباً 
 : في الحالت التية ويكون التهرب مشروعاً   (1) من ضريبة الشركات

عدول بعض الفراد عن شراء السلعة التي تفرض عليها ضريبة مرتفعة او النصراف عن  -أ
 ممارسة استغالل معين الى استغالل اخر تكون نسبة الضريبة المتحققة على ىذا الستغالل اقل.

شخص بنقل ملكية أموالو الى ورثتو عن طريق بيع خالل حياتو تهربا من خضوع ىذه قيام  -ب
الموال لضريبة التركات أو في حالة أن قانون الضريبة ليخضع الهبات الى الضريبة على التركات 

 فيقوم المورث بهبة بعض اموالو الى ورثتو.

ائرة ضريبة الدخل الى شخص لدقيام الشخص بنقل عبء الضريبة بعد ان يكون قد دفعها  -ج
 اخر يطلق على ىذه الحالة ) انعكاس الضريبة (. 

تحويل الضريبة عن طريق تحسين عمليات النتاج بما يعوض مقدار الضريبة أو لجوء المنتج  -د
 . (2)الى انقاص درجة جودة أو حجم المنتج مع بقاء سعر السلعة على ماىو عليو

" قسم البحوث صالح حسن كاظم : " مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد من الفساد  -1
 www.kenanaonline.com والدراسات,دائرةالشؤون القانونية,بحث متاح على الموقع اللكتروني 

 2111دار الثراء للنشر , الردن ,,2ط, 2جلمالي والضريبي "" المالية العامة والقانون ا: د. عادل العلي -2
   187 – 177, ص 
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ىو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم : التهرب غير المشروع -2  
عليهم اما بالمتناع عن عمدا لحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة 

مزيفة وقيود سجالتاعداد أو  أو كاذبناقص  تصريح بتقديم أو بأرباحو يحتصر  تقديم أي
خفاء قسم حقيقة األرباح ل منع الدوائر المالية الطالع علىأوالستعانة ببعض القوانين التي ت

 .( 1)منها

 وىنالك بعض الحالت التي يكون بها التهرب غير مشروع ىي :

سجالت أو مستندات مصطنعة مع علمو بذلك أو تقديم القرار الضريبي بالستناد الى  -أ
  تضمينو بيانات تخالف ماىو ثابت في السجالت او المستندات التي اخفاىا.

التالف المقصود للسجالت أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة  -ب
 المحددة لالحتفاظ بها وفق احكام ىذا القانون .

أليهام الدائرة بقلة الرباح او شراء او البيع او غيرىا من المستندات اصطناع او تغير فواتير ال -ج
 زيادة الخسائر .

 . (2)اخفاء نشاط او جزء منو مما يخضع للضريبة  -د

 

 

 

 

 مصدر سابق "صالح حسن كاظم : " مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد من الفساد  - -1

 187والقانون المالي والضريبي " مصدر سابق , ص  د. عادل العلي : " المالية العامة -2
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 المطلب الثاني 

 المشاكل التي تواجو النظام الضريبي

 زمن في المكلفين على الدولة تفرضها التي الضرائب مجموعة عن عبارة ىو  الضريبي النظام 
 الدولة بيد فعالة أداة يعد و  النوعية و العامة المباشرة غير و المباشرة الضرائب فيها بما معين

 الجتماعية و القتصادية باألوضاع الضريبي النظام يتأثر و إليها, تصبو التي األىداف لتحقيق
 مقومات وتتكون الضريبي النظام خالل من تحقيقها إلى الدولة تسعى التي األىداف عن ضالً ف

 التنفيذية اإلدارة و الضريبية القوانين بإصدار تختص التي ألتشريعية اإلدارة من الضريبي النظام
 تنشأ قد التي النزاعات في الحكم يتولى الذي القضائي الجهاز و القوانين ىذه تنفيذ تتولى  التي
والنظام الضريبي شأنو شأن باقي النظمة يواجو مشكالت   الضريبية اإلدارة و المكلفين بين

 : نالفرعين اآلتييولذلك سوف يتم تقسيم ىذا المطلب الى دة .يوتحديات عد
 و الدارية الفرع الول : المشكالت التشريعية 

 والجتماعيةالفرع الثاني : المشكالت القتصادية 
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 والداريةالمشكالت التشريعية : الفرع الول 

 : المشكالت التشريعية اولً 

 الضريبية السياسة تطبيق تعوق إن شٕانها من مشكالت من باألساس العراقي الضريبي النظام يعاني
 بعض إن عن فضال التعديالت كثرة من تعاني أنها أل الضريبية القوانين قلة من الرغم وعلى

 ىذه فهم تلبس بعضها بنود كثرة و القوانين لهذه دقيق بشكل الواضحة غير القانونية الصياغات
 نفسو الوقت في المكلف و للضرائب العامة الهيأة موظف قبل من دقيق و واضح بشكل القوانين

 الضريبية السياسة تطبيق في سلبا ويؤثر القوانين لهذه الدقيق غير للتطبيق المجال يفتح مما
 اإليرادات في يؤثر التنزيالت و والسماحات العفاءات كثرة فان أخرى جهة من عام بشكل

 ل القتصادية اإلجراءات ىذه أىداف إن مالحظة مع الضريبية السياسة في وبالتالي الضريبية
 يشوبها وقد الصياغة في موفقة غير تكون قد الضريبية التشريعات بعض ان (1)بالغالب تتحقق

 ىذه ومن بالتهر  نسبة لزيادة مساعدا عامال تكون قد العيوب بعض يتخللها وقد الغموض
 :مايلي العيوب

 القانونية النصوص صياغة في العيوب بعض او الضريبي القانون نصوص في الثغرات وجود   -1
  القانونية النصوص تلك تعديل من لبد لذلك منها للنفاذ المكلف يستغلو قد ذلك كل
 يفتح قد مما تفسير الى يحتاج الذي المر الغموض بعض الضريبي التشريع يشوب قد -2

 الضريبة من التهرب على يساعده الذي المر لو الصلح التفسير باستغالل المكلف امام المجال
 وىذا للمكلف ومعلومة تفسير من اكثر لتحتمل واضحة القانون نصوص تكون ان لبد لذلك

 قانون على ينطبق قد الكالم وىذا الضرائب, فرض عند مراعاتها ينبغي التي اليقين قاعدة ماتفرضو
   عليو طرأت التي التعديالت لكثرة وذلك 1332 لسنة 116 رقم العراقي الدخل ضريبة

 الالزمة الجراءات كافة اتخاذ يتم حتى بدقة الضريبي الوعاء تحديد الضريبة فرض عند ينبغي -3
 .(2) التنفيذ اثناء القانون في تظهر قد التي الثغرات كافة وسد التهرب لمنع

 
  بحث منشور في مجلة العلوم ,   والتحديات( الواقع "(العراق في الضريبي النظام : " علي طالب شهاب -1

 2111 البصرة, , 28 العدد, السابع المجلد , اإلقتصادية

 القادسية مجلةبحث منشور في معالجتو"  وطرق العراق في الضريبي التهرب" : صبار علي معتز .م.م -2
 2119 ,   الثاني المجلد , الثاني العدد , السياسية والعلوم لقانونل
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 المشكالت الدارية : ثانياً 
 السلطةو  لها التابعة والمديريات للضرائب العامة بالهيأة متمثلو العراق في الضريبة اإلدارة تعد

 على الضريبية التشريعات و التعديالت اقتراح في تسهم أنها عن فضال الضريبية للقوانين التنفيذية
 أىم احد اإلدارة ىذه ضعف يعد و المالية لوزارة القتصادية الدائرة في الضريبية السياسة قسم

 استخدام منها كثيرة بعيوب بالعراق اإلدارة ىذه تتصف إذ الضريبة السياسة تطبيق إعاقة عوامل
 و المحاسبية السجالت مسك طريقة و اإلقرارات طريقة مثل الضريبة لتقدير طريقو من أكثر

 فهم أيضا المكلف و للضرائب العامة الهيأة موظف على يثقل الذي األمر اإلداري التقدير طريقة
 يولد أخرى جهة من طريقو كل استخدام وقت و ومبررات دقيق بشكل طريقو كل أسس و قواعد
 التابعة المديريات و للضرائب العامة الهيأة في اإلداري الفساد انتشار و الضريبي للتهرب أمكانًيا

 المعروف التقليدي األسلوب واستخدام  الضريبة السياسة تطبيق عملية يعوق بالتالي و لها
 من تحصيلو الواجب اإلجمالي المبلغ تحديد طريق عن الضريبة حجم لتحديد لتوزيعيا بالمنهج

 ىذا من فرع كل نصيب يحدد ثم لها التابعة الفروع استشارة دون للضرائب العامة الهيأة قبل
 اإليرادات من فعال تحصيلو تم ما و مخطط ىو ما بين كبير فرق يوجد الذي األمر المبلغ

 الهيأة لفروع العملي الواقع على اً بناء الضريبية اإليرادات مبالغ تحديد لعدم ذلك و الضريبية
 أساليب استخدام عن فضال الضريبية السياسة أىداف تحقيق يعوق الذي األمر للضرائب العامة

 إيرادات لتقدير لجان تشكيل أي الجغرافي الحصر أسلوب )استخدام الضرائب حصر في متخلفة
 اختالف مع لسيما و دقيقو غير التقدير عملية يجعل مما معينو جغرافيو رقعو في المكلفين
 العاملين إعداد قلة و (1( (تحصيلها و  الجغرافية الرقع تلك في للمكلفين القتصادية األنشطة

 الخبرة في نقص مع الفروع لتلك الخاضعين المكلفين بعدد قياسا للضرائب العامة الهيأة فروع في
 منتظمة تطويريو دورات توجد ل كما لختيارىم واضحة ضوابط توجد ل حيث العملية و العلمية

  (2) اللكترونية الحواسيب مثل للعمل متطورة أساليب وجود لعدم العملي الواقع تخلف مع لهم
 
 سابق مصدر ,   والتحديات( الواقع "(العراق في الضريبي النظام : " علي طالب شهاب  -1
أطروحة دكتوراة حسين جواد كاظم : " واقع السياسة الضريبية في العراق ومتطلبات األصالح الضريبي "  -2

  2116 ,قسم القتصاد  ,كلية الدارة والقتصاد ,مقدمة الى جامعة البصرة 
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 والجتماعية القتصادية المشكالت: نيالثا الفرع

 القتصادية : المشكالتاولً 

 المشكالت أىم ومن الضريبية السياسة بتطبيق التأثير في كبيًرا دورًا القتصادية المشكالت تلعب
 من العراق عانى إذ العام القتصادي الوضع الضريبية السياسة تطبيق تعوق التي القتصادية
 بشكل و أسفرت السابقة للعقود السياسية و القتصادية للسياسات كنتيجة اقتصاديو مشكالت

 القتصادية األنشطة مقدار من قلل الذي األمر لركوديا التضخم من حالو العراق دخول عن جلي
 مما الضرائب دفع على المكلفين مقدرة انخفاض بالتالي و كبيره بنسبو الضرائب بدفع للمكلفين

 أدوات من كأداة دورىا الضرائب افقد اخرى جهة من جبايتها الواجب الضرائب مقدار قلل
 الستقرار تحقيق بغية القتصادي النشاط توجو خاللها من الدولة تستطيع المالية السياسة

 فضالً  الفترة تلك خالل متخبطة ماليو سياسة باألساس انتهجت الدولة إن لسيما و القتصادي
 مستوى من قلل مما للبلد األساسية البنى على أتت العراق خاضها التي الحروب فان ذلك عن

 الضريبي اإليراد مقدار و الضرائب دفع في المكلفين رغبة في كبير بشكل اثر و العامة الخدمات
 و بالعراق الظل اقتصاد نشاط حجم توسع مع الخاص القتصادي النشاط اتساع عن فضال

 تتم التي القتصادية األنشطة حجم تقدير صعوبة المعروف من و القتصادي الحصار بعد لسيما
 فرض و تقدير صعوبة بالتالي و دقيق بشكل الخاص القطاع قبل من أو الظل اقتصاد خالل من

 تغاضي مع الضريبية السياسة تطبيق على سلبا يؤثر مما القتصادية األنشطة ىذه على الضرائب
 تأخر عن فضال الضريبي موقفهم سالمة تقديم على معها المتعاقدين إلزام الدولة عن دوائر بعض
 المبالغ مقدار أو معها المتعاقدين بيانات عن للضرائب العامة الهيأة إعالم في الدوائر ىذه

 ألقدرة عدم بالتالي و دقيق بشكل المتعاقدين ىؤلء دخول تقدير عملية يعوق مما لهم المدفوعة
 الواجب الضرائب مقدار على سلبا يؤثر الذي األمر بدقو عليهم الواجبة الضرائب تقدير على

 (1)الضريبي التهرب ظاىرة حجم اتساع و  عام بشكل الضريبية السياسة على و جبايتها

   , مصدر سابق والتحديات( الواقع "(العراق في الضريبي النظام : " علي طالب شهاب -1
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 : المشكالت الجتماعية ثانياً 
 تطبيق على لقدرةا بعدم تتمثل الضريبية السياسة تطبيق تعوق التي الجتماعية المشكالت أىم إن

 للبلد المتردي األمني الوضع نتيجة القانون تطبيق على الدولة دور ضعف بسبب الضريبية القوانين
 عن فضال الضريبية, اإلدارات في المالي و اإلداري والفساد الضريبي التهرب حالت من زاد مما

 إزاء المالية لمسؤولياتهم اإلفراد قبل من الكامل اإلدراك يعني الذي الضريبي الوعي ضعف
 إذ مختارين, الضرائب دفع على اقبلوا بالحكومة كبيره ثقتهم كانت كلما و الدولة و المجتمع

 لعوامل يرجع المكلفين لدى الضريبي بالوعي ضعف وجود إلى الميدانية الدراسات اغلب تشير
 فضال عام بشكل للبلد المتردي القتصادي بالظرف باألساس تتمثل التي القتصادية منها عده
 التوعية حمالت وقلة الضريبية اإلدارة كفاءة بضعف تتمثل التي التشريعية و اإلدارية العوامل عن

 على الضريبية التشريعات قدرة عدم مع المالي و اإلداري الفساد انتشار و تنفذىا التي الضريبية
 تتمثل التي السياسية العوامل عن فضال البلد في الجتماعية و القتصادية التغيرات مواكبة

تطبيق عوامل اجتماعية تعيق . وىنالك عدة  الحاكمة السياسية األنظمة عدالة بعدم باألساس
  وىي كالتي :   الضريبيةالسياسة 

يلعب المحيط الجتماعي دورا ىاما في ترسيخ ظاىرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الفراد  -أ
وشعور بغض المكلفين بعدم عدالة النظام الضريبي وبالظلم الواقع عليهم من فرض الضريبة فهي 

 .تحد من حريتهم 
اعجاب ويعتبر  نظر الى المتهرب نظرةالمجتمعات ي نظرة المجتمع للمتهربين ففي بعض -ب

الشخص المتهرب شجاع وبارع ويفاخر غيره بذلك في حين ينظر للمتهرب في مجتمعات اخرى 
 نظرة ازدراء وعدم احترام من قبل المجتمع .

اتساع اشكال مختلفة من الممارسات الفاسدة في قطاعات المجتمع مما ادى الى ضعضعة  -ج
الجتماعية وسهل على الغالبية ممارسة الفساد وقبولو كمكون شبو طبيعي البنية الخالقية والقيم 

 . (1)في الحياة العامة
 
 مصدر سابق معالجتو" وطرق العراق في الضريبي التهرب" : صبار علي معتز .م.م  - 1
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 المبحث الثاني 
  الصالح الضريبي واساليب مكافحة التهرب من الضرائب 

أحد برامج سياسات الصالح القتصادي وليمكن أن يتم الصالح الضريبي يعد الصالح 
القتصادي في اي مكان في العالم بمنأى عن الصالح الضريبي الذي بدوره يعمل على زيادة 

تصاد من خالل تشجيع الستثمار وتوفير البيئة المالئمة لو ويعد العفاء معدلت النمو في الق
من أىم أوجو الصالح الضريبي التي تنتهجها السياسات الضريبي وتخفيض نسبة الضرائب 

القتصادية في العالم وكذلك تسعى العديد من دول العالم الى تطبيق الصالح الضريبي لتفادي 
 على المستوى الدولي . عملية الصالح الضريبيالزدواج الضريبي والذي يعد من أىم معوقات 

 : ىمامطلبين ى ال ولذلك سوف يتم تقسيم ىذا المبحث
 

 المطلب الول : ماىية الصالح الضريبي ومعاييره 
 المطلب الثاني : أساليب مكافحة التهرب الضريبي 
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 المطلب الول 
  ماىية الصالح الضريبي ومعاييره 

أن القتصاد غير المنظم يعد من اىم الظواىر التي تمثل خطورة بالغة على اقتصاديات الدول 
على  عملية تشويو القتصاد ارتفاع ولسيما الدول النامية ومنها مصر ,فالسباب التي تساعد 

بشكل مبالغ فيو وتسعى معظم المجتمعات الى معدلت البطالة وزيادة مستوى العبء الضريبي  
محاولة السيطرة على تلك الظاىرة من خالل العديد من الطرق ولعل اىمها سياسة العقاب 
وسياسة الوعي التعلمي . وفي ىذا الطار يعد الصالح الضريبي من اىم العوامل التي تساعد 
على مكافحة النشطة القتصادية غير المنظمة وكذلك سوف نسعى جاىدين الى القاء الضوء 

 يعة السالمية من ىذه الظاىرة ومحاولة مكافحتها من خالل الصالح الضريبيعلى موقف الشر 
  والتي تمثل فية قاعدة العدالة الضريبية أىم قواعد الصالح الضريبي في الشرع السالمي .

 
  :التيين ىما  فرعينال التعرف ألىم مالمح الصالح الضريبي فيولذلك سوف يتم 

 ح الضريبي الفرع الول : ماىية الصال
 الفرع الثاني : معاييرالصالح الضريبي
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 ماىية الصالح الضريبي: الفرع الول
يقصد بالصالح الضريبي اصالح النظام الضريبي في الدولة بشكل يجعلو ينسجم مع مجمل 

ومع حاجة القتصاد وذلك من خالل ادخال ضرائب اكثر تطورا والبحث عن  السياسة العامة فيها
آليات ضريبية تضمن العدالة الجتماعية واعادة توزيع الدخل والثروة والغاء أنواع الضرائب التي 

بما  وأخالقياً  وفنياً  تشوه القتصاد واختيار كادر الجهاز الضريبي من الشخاص المؤىلين علمياً 
زيادة قدرة الحكومة على القضاء على التهرب الضريبي بحيث تصبح ايرادات الضرائب   يعني

ضريبي بتطبيق انفاقها ومنع مظاىر التهرب الكافية لتحقيق النهوض بمشاريع الدولة وتمويل 
وىكذا أصبح الصالح الضريبي ضرورة اساسية لبد منها حتى تستطيع الدول القانون حيال ذلك.

زيادة الموارد بيق سياسات التنمية وزيادة معدلت النمو القتصادي من خالل أن تستمر في تط
المالية الالزمة لعملية الصالح القتصادي وتعتبر الوليات المتحدة من أىم الدول التي تحاول 
بصفة مستمرة وتعمل على اصالح النظام الضريبي بها فبرامج الرعاية والمعاشات والضمان 

 . (1)عدات وغيرىا من البرامج الجتماعي والمسا
وفي جميع الحوال لبد من وجود قانون لفرض الضرائب يسمى بالقانون الضريبي والذي )) يضم 

والذي يأخذ عدة اشكال أما على مجموعة قواعد تنظم عالقة الدولة بالفرد في ميدان الضريبة ((  
وجميعها تصدر عن السلطة شكل قانون ضريبة الدخل اوعلى شكل قانون الضريبة الجمركية 

التشريعية , فالتشريع ىو المصدر الوحيد للقانون الضريبي وليجوز فيو التفويض كما ليجوز فيو 
ا يحدث في حالة القانون الداري للقاضي أن يلغي أو يعدل أو ينشأ الضريبة حتى بالقياس كم
بقانون العقوبات ليحمل التفسير او فالقانون الضريبي كما قال عنو الفيو )جيني ( انو قانون اشبو 

  .(2)القياس
في التخلص من  ان الهدف من الصالح الضريبي في الدول النامية والمتخلفة يتمثل اساساً 

التخلف والفقر وضبط الستهالك وتعبئة الموارد وتوجيو المدخرات والستثمار والنتاج وتنمية 
 .  (3)القطاع الصناعي واعادة توزيع الدخل القومي 

 ,1ط "ه في مكافحة القتصاد غير المنظمد. عمار السيد عبد الباسط نصر : "الصالح الضريبي ودور  -1
 29 -27, ص  2113سنة  ,مكتبة الوفاء القانونية , السكندرية  

الثالثة سنة آعاد حمود القيسي :"المالية العامة والتشريع الضريبي" , مكتبة دار الثقافة , الردن , الطبعة  -2
   154, ص 2111

, ص 1988- 1987اني , سنة عاد علي حمود : " المالية العامة والتشريع المالي " , الكتاب الثآد .  -3
136 -137                                   
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على ركائز اساسية تؤثر على مدى نجاحو  في تحقيق  ويقوم النظام الضريبي في جميع الدول تقريباً 
 . ( 1)المتوخاة منو ومن اىمها  الدارة التشريعية  والدارة التنفيذية  والهيئة القضائية   اىدافوُ 

فأن النظام الضريبي في السالم يهدف الى تجميع  اما الصالح الضريبي في الشريعة السالمية
رأس المال لالنفاق وفي مقدمتو الخراج على الرض حسب مافصل الفقهاء من فيء وغنائم 

وارض العشر والجزية على النصارى  وخراج  وقطائع وأنواع الراضي المفتوحة عنوة او صلحاً 
لمنهج الشريعة  طبقاً  لنظام الضريبي والمجوس ويذىب علماء القتصاد السالمي الى اصالح ا

يتمثل في تطبيق نظام الزكاة الشرعية فالزكاة تعمل على عالج واصالح كافة المشاكل السالمية 
المتعلقة بالنظام الضريبي فتعمل الزكاة على عالج مشكلة عدم التوازن بين الضرائب المباشرة 

ء الضريبي على الفقراء وكذلك الى وغير المباشرة وكذلك تعمل على عالج مشكلة ثقل العب
 . (2)عالج مشكلة فقد الثقة بين الممول والدارة الضريبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
للنشر والتوزيع , العلمي دار العصار  مكتبة د. عزمي أحمد يوسف خطاب : " الضرائب ومحاسبتها " , -1
  21, الردن , ص  2111,  1ط
  31 – 29مصدر سابق , ص  –د. عمار السيد عبد الباسط نصر  -2
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 معايير الصالح الضريبي: الفرع الثاني 
ويراد بها القواعد الساسية التي ينبغي على المشرع مراعاتها عند فرض الضرائب وتنبع اىميتها 
من ضرورة التوفيق بين مصلحتي المكلف والدولة على حد سواء وان )) آدم سميث (( اول من 

 . وقد تمثلت ىذه المعايير كالتي :( 1)وضع ىذه القواعد 
وجباية  وربطاً  ومعدلً  في التنظيم الفني للضرائب لكي يتالئم كل نوع منها غرضاً :  العدالة -1

مع طبيعة الوعية المفروضة عليها وظروف المكلفين بها ومدى كفاءة الدارة الضريبية في 
تحقيقها ولذلك فأن التحديات التي تواجو الدول وخاصة الدول النامية منها تتطلب أن يكون 

 نظامها الضريبي على قدر كبير من العدالة الضريبية .
والالئحية التي تنظم أساليب الستقطاع الضريبي والمنوطة  :في القواعد القانونيةالشفافية  -2

والمكلفين بها وكيفية ربطها بالمعدلت الضريبية وتحديد الوعية المختلفة المفروضة عليها 
للتحكم أو التعسيف في تطبقها من قبل الدارة الجبائية ومن المثلة  وتحصيلها بما ليدع مجالً 

ي المجال الضريبي أن القانون الضريبي المريكي ألزم الدارة على ضرورة توفير الشفافية ف
الضريبية بتقديم كافة المعلومات والبيانات للمكلفين وذلك بعد ان تقوم ىذه الدارة بتصنيف ىذه 

للطوائف المهنية والنشطة المختلفة وذلك لسهولة اطالع كل نشاط على مايهمو  المعلومات وفقاً 
 من معلومات وبيانات .

: في تكاليف الجباية بحيث يزيد مايلج خزانة الدولة من الضرائب على القتصاد  -3
 .ماتتجشمو الدارة الضريبية أو المكلفون من نفقات مالية في تحقيقها 

: في آداء الوظائف المنوطة بالسياسة الضريبية المعاصرة وذلك بأقل تكلفة رفاىية الكفاءة  -4
 اقتصادية أو اجتماعية ممكنة . 

 الحصيلة .ية  بماليخل باعتبارات التغلبات القتصادفي الستجابة للتغيرات او  :المرونة -5
ريبة بما ليخل بآليات : في معاملة األوعية الضريبية المختلفة او المكلفين بالض الحياد -6

أو الستثمار أو الستهالك أو العمل السوق فال تتأثر الخيارات القتصادية المتعلقة بالدخار 
أن الحياد الضريبي والعدالة والشفافية في التعامل   Tanziبالضرائب المفروضة ولذلك قال 

 .  (2)ىي أىم مايميز سياسات الصالح الضريبي 
 141: " علم المالية والتشريع المالي " , المكتبة القانونية , بغداد , ص  د. طاىر الجنابي -1
 32 – 31مصدر سابق  , ص  , د. عمار السيد عبد الباسط نصر  -2
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 المطلب الثاني

 اساليب مكافحة التهرب الضريبي 
تختلف وسائل مكافحة التهرب من الضرائب من دولة ألخرى حسب نظامها المالي المطبق 
ويمكن اعتبار طريقة الجباية من المنبع من أىم الطرق الواقية لحدوث التهرب وكذلك اعطاء 

 تبليغ الحق لموظفي الضرائب لالطالع على الوراق والدفاتر والسندات المختلفة وكذلك الزام
والتصرفات التي يتوقف عليها فرض ضريبة اضافة للعقاب  التمالغير الدارة المالية عن المعا

من الموال التي تختلف الدارة  استيفاء الضريبة عيناً  جزاءات المختلفة على المخالفين واخيراً وال
 .  (1)الضريبية مع المكلف على تقدير قيمتها 
 فرعين ىما : ىولذلك سوف يتم تقسيم ىذا المطلب ال

 
 الفرع الول : وسائل وقائية 
   الفرع الثاني : وسائل زجرية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 223 -222,ص  2112سنة  جامعة الكوفة, د. رضا صاحب أبو حمد آل علي : " المالية العامة " -1
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 وسائل وقائية:  الفرع الول

بالتشريع الضريبي فمن الواجب قبل كل شي ان تعتمد الدولة سياسة اقتصادية ومالية تتعلق اولً 
لسياسة ضريبية مستوحاة من حاجات البالد ومتجاوبة مع متطلبات القتصاد  واضحة تكون اساساً 

الوطني وغاياتو المحددة بصورة واقية ضمن خطة انمائية شاملة ولبد لذلك من اعادة دراسة 
التشاريع الضريبية بوجو عام والسعي لوضعها في نظام ضريبي منسجم ومترابط خال من التعقيد 

للتهرب وعدم المساواة في الضريبة ويمكن في ىذا الصدد  ت تترك مجالً والبهام ليتضمن ثغرا
للمظاىر الخارجية أو طريقة تحصيل الضريبة بحجزىا  اعتماد طريقة تقدير مادة التكليف استناداً 
ما تحتملو طريقة التصريح من قبل المكلف مباشرة من عند المنبع كلما كان ذلك ممكنا بسبب 

حتى اذا ظهر عدم  ة أو طريقة الزام المكلف بتقديم تصريح مؤيد باليمين بعد عن الصدق والحقيق
ولكن التشريع بالعقوبات الخاصة باليمين الكاذبة كما ىو مطبق في فرنسا صحتو عوقب المكلف 

واذا لم  الضريبي ليكفي وحده اذا لم يقم بتطبيقو جهاز اداري يتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاىة
 المراقبون الماليون لرقابة مالية كافية  وقد يحتج البعض بان في ذلك ازعاجايخضع المكلفون و 

للمكلفين يتسبب في ارىاقهم وتذمرىم  ولكن من المتفق عليو  استنادا الى التجربة  ان الرقابة 
الجدية الواعية ل تزعج سوى سيئي النية الذين يخشون من افتضاح امرىم اذ ان الشرفاء ليمكن 

 . (1)لى قلوبهم الخشية ان تدخل ا
لضمان التحصيل تسعى الدولة جاىدة لعداد وسائل وقائية من شأنها ان تخفف من عبء او اثار 
ىذه المعضلة الكبيرة التي تمتد حتى  الى كبريات الدول  ومن بين ىذه المستويات التي تعمل 
الدولة على ادراجها المستوى التشريعي والمستوى الداري الذي يمثل الوعاء الذي تصب فيو كل 

الضريبي بوجو عام بالمقارنة مع لتشريعات الضريبية لتطبيقها ولبد من اعادة دراسة التشريع ا
التشريعات الخرى والسعي لوضعها في نظام ضريبي منسجم ومحكم ومترابط خال من التعقيد 

 للتهرب : واسعاً  والغموض في نصوص لتتضمن ثغرات تترك مجالً 
 
 1طلبنان ,   منشورات الحلبي الحقوقية , د. عبد الرؤوف قطيش : "المالية العامة " ود. حسن عواضة   -1
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ارساء ىيكل ضريبي محكم يتماشى مع تحقيق عدالة اجتماعية امام جميع المكلفين عن  –أ 
طريق صياغة بسيطة تتسم بالستقرار والمرونة في نفس الوقت , ولتحقيق اىداف الصالحات 
القتصادية من اسقرار مالي ودعم للتنمية بصفة عامة اذ ان غموض النظام الضريبي وتعقد 

 تهرب الضريبي.خصائصو يشجع على ال
تبسيط النظام الضريبي ان الصياغة القانونية الجيدة تسهل على المكلفين فهمها لذا يجب  -ب

رئيسافي نجاح او  صياغة القانون الضريبي تلعب دوراً ان تتسم بالبساطة والوضوح والمرونة لن 
 فشل اي نوع من انواع الضرائب .

رائب واختالف معدلتها حتى تسهل على المكلف الغاء التعقيدات والمتمثلة في تعدد الض –ج 
والدارة الضريبية معا تبسيط احكام قوانين الضرائب واجراءات تنفيذىا لمنع التهرب منها ولو 

 . جزئياً 
استقرار القوانين حيث ان عدم استقرار القوانين الذي يضفي غموضا على ىذا النظام نظرا  -د

   (1)القوانين مما يساعد على التهرب من دفع الضريبةللتغيرات والتعديالت التي تقع على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عباس العبيدي : "  تحليل ظاىرة التهرب  رزىرة خضي. أ .د . يسرى مهدي حسن السامرائي و م . م  -1

مجلة جامعة النبار للعلوم القتصادية بحث منشور في  الضريبي ووسائل معالجتو في النظام الضريبي العراقي " 
 م 2112كلية الدارة والقتصاد , قسم القتصاد , جامعة بغداد ,   , 9العدد ,4والدارية ,المجلد 
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 وسائل زجرية: الفرع الثاني 
تتمثل في فرض عقوبات قاسية على من يقترفون الغش الضريبي كما ىو الحال في الوليات 

سنوات وتؤدي مثل ىذه العقوبات ليس المتحدة المريكية حيث تصل العقوبات الى السجن عدة 
فقط الى القتصاص من المتهربين  بل الى اعطاء المثل لالخرين بحيث تكون وسيلة وقائية رادعة 
وتكون العقوبات مالية كمضاعفة الضريبة أو جزائية كالحكم بالغرامة أو الحبس ولكن الىم من 

تي يقوم بها المكلفون للتهرب من فرض العقوبات ىو اكتشاف التهرب نفسو أو المحاولت ال
الضريبة وقد رأينا ان ذلك يعود قبل كل شيء لكفاية الدارة وجدية الرقابة المالية وتمتعها 
  بالصالحيات الالزمة انما تلجأ بعض التشريعات بالضافة الى ذلك الى منح مكافأت مالية غالبا

اص الذين يقدمون لالدارة معلومات ماتكون نسبة معينة من الغرامة المالية المفروضة لالشخ
 الضريبي  تهربوتجدر المالحظة  اخيرا ان معاقبة ال تساعدىا على اكتشاف المتهربين من الضريبة 

في لبنان  كانت خفيفة  من الناحية القانونية  وضعيفة جدا من الناحية الوقعية . حيث كانت 
سجن من ثالثة اشهر ل الى حد ال/ من قانون ضريبة الدخل تفرض عقوبات  تص118المادة / 

واحدة  ولكنها لم تطبق على اي مكلف في حينو بالرغم من اعتراف الجميع بنسبة حتى سنة 
التهرب الكبيرة بين المكلفين وقد احيل عدد من المكلفين بمقتضى ىذه المادة الى المحاكم 

 .( 1)المحاكمة لعدم كفاية الدليل قبل الحداث بقليل  منعت عنهم 
تساعد في التخفيف من حدة ظاىرة التهرب الضريبي ومن الضروري ان  نالك وسائل جزائيةوى

لالحكام الجزائية التي تتضمنها القوانين الضريبية ليقاع الجزاء في حالة يكن ىناك كفاية ومالئمة 
ي تجاوزىا بهدف التهرب من دفع الضريبة وىناك وسائل جزائية معتمدة في النظام الضريبي العراق

فيها المكلف تحت طائلة  للحد من ظاىرة التهرب الضريبي  اذ حدد القانون الظروف التي يكون
 ) الغرامات والضافات ( في حالة ارتكابو المخالفات القانونية كالتي:العقوبات
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تم تعديل الحد العلى  1999/  8/11( في 35فبصدور القانون )عقوبات معنوية  -أ
( الف 511111( من القانون ليصبح )56( من المادة )4للجزاءات المفروضة بموجب الفقرة )

(دينار والتي تتعلق بالمكلف المتأخر عن تقديم اقراره الضريبي او سداد 511دينار بدل من )
( من القانون 2قانوني المحدد . اضافة الى المادة )الضريبة المتحققة عليو ضمن الموعد ال

 .( يوم من تاريخ نشره181الجديد نصت على اعتباره نافذا بعد)
عقوبات بدنية اما مخالفات اخفاء المعلومات والتصريح غير الدقيق عن الدخل باعتباره من  -ب

الجزاءات  المخالفات الكثر خطورة لتساع نطاقها ومن الصعب اكتشافها فقد تراوحت
اشهر ولتزيد عن سنتين وبين  3المفروضة لهذا النوع من المخالفات بين الحبس لمدة لتقل عن 

  (1)مضاعفة مبلغ الضريبة او الثنين معا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عباس العبيدي : "  تحليل ظاىرة التهرب  رزىرة خضي .أ .د . يسرى مهدي حسن السامرائي و م . م -1
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 الخاتمة 
للتقنيات والحيل التي يصعب حصرىا والمستعملة  انو لمن الصعوبة مكافحة التهرب الضريبي نظراً 

الضريبة المفرضة عليهم بموجب القانون لرتباط  ءرف المكلفين للتخلص من عبطفي ذلك من 
رة المشاريع الخاصة في القطاع الخاص المر الذي دية واتساع دائالظاىرة بتطور النشطة القتصا
وبما اتيح لو من قوة على  عمل بجهد اكبريحتى اصبح المكلف . ادى بالظاىرة الى ابعاد خطيرة 

قد نها نهائيا دونما اي مراعاة او اكتراث منو لما محاولة تخفيض اسس الضريبة او التخلص م
من اجل  ىذا وجب على الدولة التصدي .ينجم عن فعلو ىذا من اثار وخيمة على المالية العامة 

للظاىرة فان لم يكن القضاء عليها نهائيا وجب على القل اتخاذ اجراءات للتخفيف من حدتها . 
كل الطراف وعلى جميع المستويات ) مشرع , ادارة ,   تي ىذا ال بتوافر عزيمة جادة منأول ي

 أويلمكلف ( من خالل الوقاية من التهرب بصيغة نصوص بسيطة سهلة مفهومة لتحتاج الى ت
فرض على المكلف اجراءات ىو في غنى عنها او من ناحية المكلف تسواء من ناحية الدارة بان 
دارة اثناء ممارسة مهمة الرقابة سواء الداخلية  نها ان تعرقل مهمة الأبان يلجا لتصرفات من ش

او الرقابة الشكلية او الرقابة الخارجية من قبل التحقيق المحاسبي او كالرقابة على الوثائق 
كن المر ليتوقف عند تعقب المتهرب لالتحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية الشاملة .
المشرع على ذلك جزاءات جبائية واخرى وتحصيل المبلغ المتهرب منو في ذمتو بل وفرض 

مهنية , وىذه العقوبات تتراوح بين الغرامة المالية بنسب متفاوتة  تتعلق من جهة بحجم المبلغ 
 . نية المقررة للتسديد وبين الحبسجال القانو المتملص منو ومن جهة اخرى باحترام اآل

 : الستنتاجات اولً 
 م التوصل الى تالتهرب الضريبي واساليب مكافحتو  لموضوعتقدم عرضو ما من خالل

 -:نتاجات التالية تالس
 . الضريبية التشريعات و القوانين إصدار في العالم دول أقدم من العراق يعد -1 

 المالية اإليرادات توفير على قدرتو عدم مع التخلف من العراقي الضريبي النظام يعاني - 2
 .الجتماعية و القتصادية بالتطورات اللحاق عن عجزه عن الً ضف العام اإلنفاق لمتطلبات الالزمة

 الدولة سياسة تنفيذ في لها دور ل ان بمعنى بالحيادية العراقي الضريبي النظام تصفي -3
 . العام القتصادي بالنشاط التأثير و القتصادية

 و العوائق اإلدارية و يعاني تطبيق السياسة الضريبية في العراق من جملة من المشكالت –4
  التشريعية و القتصادية و الجتماعية .
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 كثرة الثغرات وتعددىا في النظام الضريبي ادت بالمكلفين الى عدم ثقتهم بو .   -5
عدم كفاءة الدارة الجبائية ونقص تدخلها في التحقق من التصريحات الجبائية المقدمة من  -6

 طرف المكلفين .
 صياتالتو :  ثانياً  

 لمعالجة موضوع التهرب الضريبي توصل الباحث الى التوصيات التية :   لكل ماتقدم ووفقاً 
 = متهرب فمكلف) الضريبي التهرب لظاىرة التوجو قبل اإلداري الفساد ظاىرة محاربة- 1

 .(الخزينة على عبء  =الكفء غير والموظف , كفء غير موظف
 تم ما تتجاوز ل لكي التطوير عملية على اإلنفاق في القتصاد مع الضريبية اإلدارة تطوير - 2

 .تحصيلو
 فمتهرب  المالية ذمتو وعلى عليو أكثر وقعها يكون بعقوبة المكلف حبس عقوبة استبدال - 3

 بل للخزينة فائدة أي لو ليس محبوس على العقابية المؤسسة في استضافتو تتم الضريبية لتزاماتو
 معيشتو شروط توفير خالل من الخزينة على مباشر غير عبء فهو المضرور نفقةب أخل أن وبعد
 .المؤسسة داخل وأمنو

 األىداف العتبار بنظر تأخذ اقر الع في الضريبية للسياسة واضحة اتيجيةر إست وضع من لبد -4
 . والجتماعية والقتصادية المالية

 بالمعلومات ٕوامدادىم اتهمر قد وتحسين الضريبي التحصيل بإدارة الموظفين كفاءة رفع -5
 تحسين على تساعد التي والتطويرية التدريبية اتر بالدو  اكهمر واش المطلوب والتدريب الكافية

 . ادالضريبير اإلي
 المعطلة الضريبية الطاقات عن الدقيق البحث اءر واج اقر الع في الضريبي الجهد تنشيط -6

 الدخول نطاق بتوسيع جديدة اتر مسا نحو تتجو أن الضريبية للسياسة لبد إذ وتشغيلها
 . بالضريبة المشمولة

 التبصير على المعنية والمنظمات والجماىيرية الشعبية والمؤسسات اإلعالم وسائل تعمل أن -7
 .الضريبي العمل وأىمية بمشروعية الوعي لزيادة محاولة في الضريبية السلطات مع التعاون بأىمية

 العمل مجالت في منها والفادة المتقدمة الضريبية األنظمة تجارب على النفتاح ضرورة-8
 . المختلفة

 = آمن تحصيل =واعي فمكلف العملية في الزاوية حجر ىو المكلف أن إل القول يسعنا فال
 . الجميع على تعمم عامة منفعة = تنموية مشاريع
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 ثالثاً : الطاريح 
حسين جواد كاظم : " واقع السياسة الضريبية في العراق ومتطلبات األصالح الضريبي "  -1

  2116 ,قسم القتصاد  ,كلية الدارة والقتصاد   , أطروحة دكتوراة مقدمة الى جامعة البصرة 
 رابعاً: المواقع اللكترونية 

         في الحد من الفساد " قسم صالح حسن كاظم : " مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة -1
     اللكتروني الموقع على متاح القانونية,بحث الشؤون رةدائ , والدراسات البحوث
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