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 113جریمة الغش الضریبي في قانون ضریبة الدخل العراقي رقم 
 المعدل 1982لسنة 

 م.م دعاء حسن محمد   و    م.م رسل باسم كریم
  قسم القانون  –كلیة الكوت الجامعة 

 الملخص

) 113خاص��ة , فقد نظم قانون ض��ریبة الدخل العراقي رقم ( المش��رع العراقي الض��ریبي لدین الض��ریبة مكانةمنح 
, الض��ریبة على دخل بمجموعة من القواعد بش��كل أوامر على المكلف والجھات المختص��ة بتحص��یل  1982لس��نة 

أحكامھ , وفیما یخص دین الض���ریبة , وكذلك إجراءات أس���تحص���الھا , وتض���من عقوبات تفرض على من یخالف 
جریمة الغش الضریبي والتي ھي سلوك خطیر یؤدیھ المكلف بالضریبة في محاولة منھ لتخلص كلیاً أو جزئیاً من 
العبء الض��ریبي المكلف بھ , وتش��كل ھذه األس��الیب أو اإلعمال التي یقوم بھا مخالفة لقانون الض��ریبي , ویترتب 

اقبة مرتكب ھذه الجریمة , بموجب مواد قانون ضریبة الدخل العراقي على توافر اركان جریمة الغش الضریبي مع
. 

Abstract 

The Iraqi tax law grants the tax debt a special status. The Iraqi Income Tax Law 

No. 112 of 1982 regulates the income tax on a set of rules in the form of orders on 

the taxpayer and the competent authorities to collect the tax debt, as well as 

procedures for obtaining them, With regard to the crime of tax fraud, it is a 

dangerous behavior performed by the taxpayer in an attempt to completely or 

partially eliminate the tax burden , and constitute such methods or the works 

carried out in violation of the law of taxation, and the availability of elements of the 

crime of tax fraud punish the perpetrator of this crime , In accordance with articles 

of the Iraqi Income Tax Law . 

 المقدمة

سیة لتمویل النفقات العامة للدولة من جھة  أھمیة البحث :اوالً :  تعد الضرائب أحدى المصادر الرئی
, وأداة فعالة تمكن الدولة من التدخل في أوجھ الحیاة االقتص��ادیة واالجتماعیة من جھة أخرى , كما 

التالي تقلیل حدة تعد وس����یلة ھامة تس����تخدم إلعادة توزیع الدخل القومي لص����الح الطبقات الفقیرة وب
بالغة وھذا ما دفعنا إلى معالجة بعض ل, فالالفوارق بین فئات وطبقات المجتمع  بة أھمیة  ض������ری

تعرفھا الحیاة االقتص�����ادیة وتؤثر فیھا وھي الغش , والتي یعاني  جریمة خطرةجوانبھا , وخاص�����ة 
ق العدالة الضریبیة في منھا العراق كبقیة دول العالم , وتؤدي جریمة الغش الضریبي إلى عدم تحقی

والدولة مما یؤثر س��لباً على الحص��یلة الض��ریبیة , ویعد عائقاً أمام  )2( بین المكلفین) 1(توزیع الدخل 
وترجع أس���باب جریمة الغش الض���ریبي إلى أس���باب تحقق التنمیة التي ترس���یھا س���یاس���ات الدولة , 

سیة , وتعد ھذه الجریمة من الجرائم المھمة لذلك وجب  شریعیة وإداریة واجتماعیة ونف اقتصادیة وت
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, ألنھ موض���وع یمس وبص���فة أس���اس���یة میزانیة تحدیدھا ومعرفة أركانھا والعقوبات الواردة علیھا 
 الدولة .

أھم األھداف التي یس���عى الباحث إلى تحقیقھا من خالل البحث  یمكن تلخیص أھداف البحث :ثانیا : 
 في نقطتین مھمتین وھما :

وض��رورة معالجتھا بنص��وص القانون بش��كل  خطورة جریمة الغش الض��ریبي. تنبیھ المش��رع إلى 1
 1982) لسنة 113, إذ یتطلب ذلك تعدیل لمواد قانون ضریبة الدخل رقم ( أدق وشامل لكل جوانبھا

ذي یجعل ھذه الجریمة أكثر وض��وحا , ومعالجتھا بنص��وص تس��اعد على س��رعة كش��ف بالش��كل ال
الجریمة ومنع قدر اإلمكان ارتكابھا , عن طریق تش������دید العقوبات التي توقع على مرتكب جریمة 

 . الغش الضریبي

. بیان مفھوم جریمة الغش الض���ریبي بما یش���مل تعریفھا وذكر أركان ھذه الجریمة , كذلك دراس���ة 2
عقوبة المترتبة على األفعال التي تش��كل غش ض��ریبي , والتي اطلق علیھا الباحث وص��ف جریمة ال

الغش الضریبي , سواء ذكرھا المشرع بصوره صریحة على انھا حالة غش واحتیال ضریبي , أو 
 وردت في النص األفعال التي تشكل غش دون بیان وصف قانوني لھا على انھا غش ضریبي .

األول  مطلبین , یخص��ص المطلب ض��وع جریمة الغش الض��ریبي الىمو یقس��م بحث :خطة الثالثاً : 
عقوبة جریمة الغش الض��ریبي والتس��ویة الثاني  مة الغش الض��ریبي , ویتناول المطلبلتعریف بجری

 . التي توصلنا الیھا  والتوصیات , وفي النھایة نستعرض أھم النتائج الصلحیة علیھا

 بجریمة الغش الضریبيالتعریف : المطلب األول 

تعد الضریبة فریضة مالیة یدفعھا المكلف جبراً إلى الدولة وفق ما تقتضي بھا القوانین مساھمة منھ 
في التكالیف واألعباء المالیة دون ان یعود علیھ نفع فیھا , فأنھ عادة ما یلجأ إلى التملص منھا وذلك 

الغش الض��ریبي ؟ بناءاً علیھ س��نبین مفھوم  بطرق متعددة , أبرزھا الغش الض��ریبي , فما ھو مفھوم
 جریمة الغش الضریبي اوالً , وثانیا اركان الغش الضریبي , وذلك عبر الفرعین االتیین :

 . مفھوم جریمة الغش الضریبي:  الفرع االول

والمفاھیم للغش الض������ریبي من طرف المؤلفین ھذا باختالف وجھات نظرھم لقد تعددت التعاریف 
ریبي االقتص���ادیة , ونظراً لذلك لیس من الس���ھل اعطاء تعریف ش���امل ودقیق للغش الض���القانونیة و

مجموعة الس�����لوكیات والممارس�����ات التي تتم ومن ھذه التعاریف تعریف الغش الض�����ریبي بأنھ : "
ي انھ كل الممارس���ات الغیر مش���روعة خارج اطار القانون , أ التحایل وتجنب اداء الض���ریبة بھدف

 .)3(بة ألنھ انتھاك لروح القانون" لتجنب اداء الضری

فالغش الض����ریبي بھذا المعنى , یفترض تحقق الواقعة والمنش����أة للض����ریبة بالفعل , إال ان المكلف 
 : , ویعرف أیض�اً بأنھ بالض�ریبة یتھرب من دفعھا كلیاً أو جزئیاً باالس�تفادة من االعفاءات الض�ریبة

دفع الضرائب أو الرسوم  أو من جزئیاً من وعاء الضریبةاستعمال طرق احتیالیة للتملص كلیاً أو "
شرة  تھرب من الضریبة بطریقة غیر مشروعة أي: "كما یعرف بأنھ  .)4(" المفروضة بمخالفة مبا

, من أجل ل اء عرض خاطئ للواقع أو تفسیر مضفھو تخلص من الضریبة وإعط الضریبيللقانون 
 .)5(ذلك یستعمل المكلف طرق الغش واالحتیال , مرتكباً بذلك جرائم مالیة یعاقب علیھا القانون" 
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فالغش الض������ریبي ھو عدم دفع الض������رائب أو التملص منھا عن طریق التزویر , وإخالء بواجب 

ئیاً في , كما یقص����د بھ تمكین المكلف كلیاً أو جز)6(الص����دق أو المص����ارحة الذي یفرض����ھ القانون 
التملص من تأدیة الض��رائب المس��تحقة علیھ , وذلك عبر ممارس��ة الغش والتزویر ومخالفة القوانین 
واألنظمة الضریبیة المعتمدة , وتختلف صور الغش الضریبي تبعاً الختالف األسالیب التي یعتمدھا 

صریح المطلوب منھ , كل مكلف , فقد یعمد المكلف إلى كتم عملھ عن الدولة , أو یمتنع عن تقدیم الت
, أو یزید من قیمة تكالیف  أرباحھأو یقدم تص������ریحاً مزیفاً ومدعوم بمس������تندات مزورة عن حقیقة 

, یتبین )8(كما یُعرف بأنھ خرق مباش��ر وعمدي للقانون الجبائي , )7(الدخل القابلة للتنزیل الض��ریبي 
إلحكام التش���ریع الض���ریبي , مما لنا من التعاریف الس���ابقة أن الغش الض���ریبي ینطوي على مخالفة 

 یفرض جزاء من قبل الجھات المالیة أو المحاكم .

فالغش الض�����ریبي ھو اخطر اش�����كال التخلص من الض�����رائب , ویرد النص علیھ في التش�����ریعات 
الض���ریبیة والجزائیة لمعظم الدول , فھو یرتكز على اس���تخدام وس���ائل أو أس���الیب مخالفة للقوانین, 

ویتم الغش الضریبي بطریقتین , األولى من خالل جھل أو عدم علم  ,)9(لتزویر كالغش واالحتیال وا
المكلف بالنص��وص وبالتش��ریع الذي یلزم دفع الض��ریبة وبالتالي ال یدفعھا , والطریقة الثانیة تتم من 

, كما )10(خالل إخفاء السلع التي ینتجھا أو یستوردھا , ویخفي أرباحھا حتى ال یدفع علیھا الضریبة 
فالتھرب من  بة ,  یجب التمییز بین الس������لوك التي تنطوي على الغش وبین مجرد تجنب الض������ری
الضریبة والغش الضریبي ال یتحقق إال بااللتجاء إلى وسیلة غیر مشروعة من شأنھا أن تؤدي إلى 

ریبي ضیاع حق الدولة في الضریبة , مثالً أن یقدم الممول إقرار كاذب عن دخلھ , أما التجنب الض
فیتحقق بعدم قیام الممول بالعمل الذي من ش���أنھ أن یؤدي إلى حص���ول الواقعھ المنش���ئة للض���ریبة , 

 .)11(مثالً تفرض الضریبة على انتاج أو استھالك سلعة معینة فیمتنع المكلف عن دفع الضریبة 

لى دراس����ة ونظراً ألھمیة الغش الض����ریبي وأثاره العدیدة , فان جمیع الدول اتبعت أس����لوبا یعتمد ع
أس������باب الظاھرة التي تكاثرت لتنتج أنواع عدیدة من طرق الغش , وقد تطرق العدید من المؤلفین 
إلى أس��باب الغش الض��ریبي إال أن ھناك اتفاق على انھا مالیة اقتص��ادیة واجتماعیة نفس��یة , أي انھا 

 .)12(ترتبط غالبیتھا بسیاسات الحكومة والوضعیة االقتصادیة للمكلف 

لى الغش الض��ریبي نتائج س��یئة من مختلف الوجوه فھو یض��ر بخزینة الدولة حیث تقل فیھ یترتب ع
حصیلة الضرائب , كما انھ یضر ببعض الممولین الذین ال یستطیعون التھرب منھ فیتحملون عبء 
الض������ریبة , بینما تخلص منھ اخرون مما یؤدي إلى عدم عدالة توزیع العبء المالي على الجمیع , 

الدول إلى زیادة س��عر الض��رائب القائمة أو إلى فرض ض��رائب جدیدة لكي تعوض النقص قد تلجأ و
في الحصیلة الناجمة عن الغش , كما أن الغش الضریبي یضر بمصالح المجتمع أیضا مما یقود إلى 

نافعة  , كذلك یترتب علیھ عدم ش������عور المكلفین بتطبیق مبدأ العدالة )13(تعطیل المش������روعات ال
والمساواة ویضعف ایمان المجتمع بدور الدولة في تحقیق الخدمات الضروریة لإلفراد , ویقلل الثقة 

, )14(باإلدارة المالیة لتؤدي الض���ریبة دور س���لبي یخالف األھداف االقتص���ادیة التي تس���عى لتحقیقھا 
تعریف الغش الضریبي بأنھ : ظاھرة اقتصادیة خطیرة تتمثل في محاولة  وفي ضوء ما سبق یمكننا

المكلف التخلص كلیاً أو جزئیاً من العبء الض������ریبي المكلف بھ , وذلك من خالل اتباع أس������الیب 
 وإعمال تخالف القانون , وقد تصل إلى حد مخالفة نصوصھ .
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 الفرع الثاني : أركان جریمة الغش الضریبي .

ل بالنس����بة لبقیة جرائم القانون العام فأن جریمة الغش الض����ریبي تش����ترط توافر الركن كما ھو الحا
 المادي والركن المعنوي لتحقق الجریمة وكما مبین باالتي :

الركن المادي  ) من قانون العقوبات28في المادة ( عرف المش������رع العراقياوالً : الركن المادي : 
,  )15(عن فعل أمر بھ القانون"بأنھ : " س������لوك اجرامي بارتكاب فعل جرمھ القانون أو االمتناع 

ویراد بھ المظھر الخارجي للتص������رف المادي الذي ینص علیھ القانون ویقرر لھ عقوبة وفقاً لفكرة 
الركن الش��رعي , یقتض��ي قیام الركن المادي لجریمة الغش الض��ریبي وجود ثالثة عناص��ر وھي : 
س��لوك اجرامي في ص��ورة اس��تعمال طرق تدلیس��یة واحتیالیة من طرف الجاني , ونتیجة تتمثل في 

بأن ھذا التملص تملص الكلي أو الجزئي من األداء الضریبي , وعالقة سببیة تربط بینھما بما یفید ال
 . من الضریبة كان بسبب استعمال طرق تدلیسیة

یُعرف الفقھ طرق االحتیال أو التدلیس بأن المقص������ود بھا ھو  . اس������تعمال الطرق االحتیالیة :1
لى الملزم بالض���ریبة في االقرارات واألوراق التي االخالل بواجب الص���دق الذي فرض���ھ القانون ع

یقدمھا إلى اإلدارة الض������ریبیة , ومن الطرق االحتیالیة ھي التحایل المادي والذي یتم عن طریق 
رقابة إدارة الخاض������عة للض������ریبة وجعلھا بعیدة عن  والمنتجاتة للس������لع المكلف بالض������ریبإخفاء 

بزیادة النفقات وتقلیل اإلیرادات إذ تتض���خم التكالیف الض���رائب , كذلك التحایل المحاس���بي الذي یتم 
على نحو وھمي من خالل زیادة تكالیف الس������لع والعمل وزیادة نفقات أجور العمال حتى تص������بح 

 .)16(األرباح الظاھرة قلیلة وبالتالي تقل الضرائب المفروضة على المكلف 

عن طریق امتناع المكلف عن تقدیم ایض�������اً من الطرق االحتیالیة ھي التحایل القانوني والذي یتم 
البیانات التي یلزم القانون بتقدیمھا في نطاق ضرائب الدخل وضرائب رأس المال , أو تقدیم بیانات 
غیر ص�����حیحة أو غیر كاملة وإخفاء بعض المظاھر الخارجیة فیما یتعلق بالض�����رائب التي تفرض 

المذكورة تدور حول فكرة إعطاء بیانات  یتبین مما تقدم أن ھذه الطرق االحتیالیة, )17(على أس��اس��ھا
 .الضریبة وھي من صور الغش الضریبيغیر صحیحة إلخفاء مبالغ تسري علیھا 

سبة للمشرع العراقي في قانون ضریبة الدخل سنة  )113رقم ( بالن في نقطتین المعدل ذكر  1982ل
) 58المادة ( دتوحدبش����كل مفص����ل  )57المادة (من حاالت الغش واالحتیال الض����ریبي في العدید 

بین فیھا حكم الغش أو االحتیال  عقوبة أفعال الغش واالحتیال دون وص������ف لھذه األفعال أو تعددھا
) یقص��د منھا اإلحاطة بكل أفعال التي تنطوي على الغش 58بأن المادة (مما یوحي ذلك , الض��ریبي 

في المطلب الثاني من ھذا ) وسیتم بیان ذلك في شكل مفصل 57واالحتیال والتي لم تذكرھا المادة (
 البحث .

بة :2 یھ اتجاه إدارة  . التملص من الض������ری لدین الواجب عل ناع المكلف عن أداء ا بھ امت یقص�������د 
الض�����رائب , أو یقوم بدفع جزء من الدیون بعد حص�����ولھ على تس�����ھیالت في الدفع دون اكمال دفع 

عة للضریبة كلھا أو جزء منھا , من الجزء المتبقي , أي یقوم المكلف بالضریبة بإخفاء المادة الخاض
خالل تقدیم إقرار غیر صحیح أو مزور أو یقدم وثائق غیر صحیحة أو غیر دقیقة إلدارة الضرائب 
, والواقع انھ ال یش�����ترط تحقق نتائج معینة عند اس�����تعمال الطرق االحتیالیة بغض النظر عن تمكن 

 .)18(المكلف من التخلص من أداء الضریبة أم ال 

151



   2018سنة الثالثة     ال    1العدد    لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                        ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

 
وتكون العالقة السببیة بین الطرق االحتیالیة والتملص من الضریبة , فاإلكمال القة السببیة : . الع3

الركن المادي لجریمة الغش یجب أن یتم التخلص من الض����ریبة باس����تعمال طرق االحتیال من قبل 
فأن  الجاني, فإذا حدث خطا من قبل دائرة الض���رائب مثالً عند تحدید الوعاء الض���ریبي أو االعفاء ,

العالقة الس��ببیة تنتفي بین فعل التملص من الض��ریبة وبین اس��تعمال الطرق االحتیالیة , أما إذا اخفى 
الجاني الوثائق أو كانت مزورة فان العالقة الس������ببیة تقوم بین التخلص من الض������ریبة واس������تعمال 

 .)19( الجاني للطرق االحتیالیة

ثانیاً : الركن المعنوي : ال تكتمل الجریمة كحقیقة قانونیة واقعة بمجرد اسناد العمل المادي المخالف 
للقانون س���واء أكان فعل أو امتناع عن فعل إلى ش���خص معین , بل البد أن یكون ھذا العمل ص���ادر 

ن مادیات عن إرادة إنس������انیة واعیة وحرة , أي أن تكون ھناك عالقة ذات طبیعة نفس������یة تربط بی
, ویتمثل  وتتمثل ھذه العالقة بالركن المعنويالجریمة وشخصیة الجاني , فضالً عن العالقة المادیة 

الركن المعنوي لجریمة الغش الض������ریبي في القص������د الجنائي , إذ انھا جریمة عمدیھ لتخلص من 
أن إذ  ,ویش�����ترط الركن المعنوي توافر قص�����د التحایل العبء الض�����ریبي بش�����كل كلي أو جزئي , 

نھ أن یؤدي إلى  لذي من ش�������أ عال المجرمة , وا عل من األف نھ ف بأ جاني  التملص یكون على علم ال
اإلفالت من الخضوع للضریبة أو التملص من دفعھا أو الحصول على خصم منھا أو استیراد مبالغ 

 .)20(بغیر وجھ حق 

أي یجب أن تتوافر لدى المكلف إرادة اثمة في مخالفة احدى قواعد فرض الض������ریبة , فھي جریمة 
تتمیز عن باقي جرائم القانون العام لكونھا تتطلب توافر القص�����د الجنائي الخاص والقص�����د الجنائي 

شأنھ أن العام فالقصد العام ینحصر اساساً في علم الجاني بارتكاب فعل من أفعال االحتیال الذي من 
یؤدي إلى التملص من الض������ریبة كلھا أو جزء منھا , أي یكون المكلف بالض������ریبة على علم بأنھ 

المبالغ التي تكون موضوع توقیع الضریبة  بإخفاءارتكب فعل جرمھ القانون , ولكن إذا قام الممول 
فره اتجاه إرادة نتیجة الضغط المادي لجھلة بقواعد المحاسبة , فینبغي عنصر العلم ألنھ یقتضي توا

 . )22(, فعناصر القصد العام ھما العلم واإلرادة )21(الجاني باستعمال االحتیال 

أما القصد الجنائي الخاص بجریمة الغش الضریبي ھو انصراف نیة الفاعل إلى غایة معینة حددھا 
ھم المش���رع ص���راحة وھي التھرب من دفع الض���ریبیة المس���تحقة كلیاً أو جزئیاً , فھو العنص���ر األ

ویتمثل بالغایة التي قص�����دھا الجاني في س�����لوكھ , وان كان من الص�����عب اثبات قص�����د الجاني عند 
 .)23(خداع السلطات الضریبیة ارتكاب الجرم , فالقصد ھنا یكون بوعي وإرادة 

 . علیھا والتسویة الصلحیة المطلب الثاني : عقوبة جریمة الغش الضریبي

المعدل , الذي  1982) لس��نة 113قانون ض��ریبة الدخل رقم ( یحدد كل قانون أھدافھ ووس��ائلھ ومنھا
یة , كذلك یھدف إلى تحقیق  عدّ جزءاً من القانون المالي الذي یھدف إلى تحقیق المص������لحة المال یُ
مجموعة من األھداف االجتماعیة واالقتص����ادیة والس����یاس����یة , ولتحقیق ذلك یتض����من ھذا القانون 

تعلقة بحص��ر المكلفین وتقدیر وعاء الض��ریبة أي تحدید مقدار مجموعة من القواعد واإلجراءات الم
الض��ریبة المس��تحقة بذمة المكلف , وتحص��یل ھذه الض��ریبیة وكذلك على وجوب االمتثال لھا , وقد 
فرض مجموعة من العقوبات لض������مان تطبیق احكام الض������ریبیة , وتختلف ھذه العقوبات باختالف 

ن القیام بھ , فقد یكتفي بالغرامة كجزاء لقس���م من ھذه الجرائم الفعل الذي یقوم بھ المكلف أو یمتنع ع
 .)24( , أو یعاقب بالحبس أو بالحبس والغرامة معا لقسم منھا 
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التشریعات الضریبیة ال یھم إذ وردت القواعد الجزائیة الضریبیة في قانون العقوبات أو وردت في 
, إال أن بعض الدول حددت في تش�����ریع خاص االحكام الجزئیة الخاص�����ة بالجریمة  كما ھو ش�����ائع

المعدل ,  1982) لس���نة 113ض���ریبة الدخل رقم ( في قانون لعراقيالض���ریبیة كما فعل المش���رع ا
ومن أجل بیان احكام عقوبة جریمة الغش في ھذا القانون وكذلك عقد التس���ویة الص���لحیة قس���منا ھذا 

 وھما كاألتي :المطلب إلى فرعین 

 الفرع األول : عقوبة جریمة الغش الضریبي .

 الفرع الثاني : عقد التسویة الصلحیة في جریمة الغش الضریبي .

 الفرع األول : عقوبة جریمة الغش الضریبي .

للعقوبة أھمیة بالغة في إطار القانون الضریبي لما لھا من دور كبیر في ردع المكلف بالضریبة من 
یمة الض��ریبیة , وإدخال الخوف في نفوس االخرین بس��بب الطابع الجزائي الذي تحملھ ارتكاب الجر

العقوبة , تعد جریمة الغش الض������ریبي بكل افعالھا في القانون العراقي جریمة من نوع الجنح الن 
اقص�����ى عقوبة فرض�����ھا المش�����رع العراقي علیھا ال تتجاوز مدة جریمة الجنح , أما العقوبات التي 

تتراوح بین عقوبات مالیة وعقوبات س����البة للحریة بحس����ب جس����امة الفعل المرتكب  تض����منھا فھي
 .)25(لجریمة الغش الضریبي 

یتضمن قانون ضریبة الدخل العراقي عقوبات تتمثل بالحبس والغرامة , ویالحظ ھدف ھذه الجرائم 
فالغایة من ھو تحقیق المص������لحة الض������ریبیة في حمایتھا من تھرب المكلفین من أداء الض������ریبة , 

احدى مص������ادر  الض������ریبة بالخزینة العامة باعتبار ؤدي إلى االض������رارالتجریم منع أي محاولة ت
ان عقوبة الحبس وان كانت الھدف منھا ردع المكلفین إال انھا تض����ر المؤلفین بعض تمویلھا , یرى 

زینة من بالخزینة العامة , فحبس المكلف مرتكب الجریمة یعني في الواقع حبس مص�������در ھذه الخ
األموال , إض���افة إلى النفقات التي یكلفھا الحبس , وبالتالي یتناقض مع الھدف من التجریم والمتمثل 

, وقد )26(بحث المكلف للوفاء بالتزاماتھ الض������ریبیة في میعادھا , بینما تحقق الغرامة ھذا الھدف 
ین العقوبات المقیدة تضمن قانون ضریبة الدخل العراقي عقوبات لجریمة الغش الضریبي تتراوح ب

للحریة التي ال تتجاوز مدتھا باإلجمال مدة عقوبة الحبس , وبین العقوبات المالیة المتمثلة بالغرامة , 
 ولذلك سنوضح كل عقوبة على الشكل االتي :

 ارتكاب جریمة الغش الضریبي ھو التخلص من الدین الضریبة الھدف من : أنعقوبة الغرامة اوالً. 
ال , فلذلك من الطبیعي أن یركز المش������رع في الجزاءات لھذه الجرائم على العنص������ر وھو مبلغ الم

المالي حتى یكون ابلغ في ردع الجاني وزجره , فھذه العقوبة ھي طریقة إلیالم الجاني , وال تكون 
لخزینة ة الحبس , فیحقق المش������رع اثراء س������بب في إعاقة الجاني عن أداء نش������اطھ كما في عقوب

المالیة عقوبة ال ن مص����درھا الفعلي وھو المكلف , وتفرضموال , دون أن یحرمھا مالض����ریبیة باأل
صلیة في جریمة الغش الضریبي وفق قانون ضریبة الدخل العراقي سویة  كعقوبة أ في حالة عقد الت

, ویشترط ھنا في الغرامة )27( الصلحیة لتخلص من العقوبات المقیدة للحریة وإبدالھا بالعقوبة المالیة
ال تقل عن مثلي مقدار الض�����ریبة المس�����تحقة على الجاني , والذي ارتكب الفعل المجرم لتخلص أن 

 منھا .
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) وحدد امر فرض��ھا للس��لطات المالیة , وذلك 59وحددت الغرامة كعقوبة تبعیة نص��ت علیھا المادة (

بالنص على أنھ : (على الس�����لطة المالیة أن تض�����اعف الض�����ریبة على الدخل الذي كان موض�����وع 
دعوى الوارد بیانھا في إحدى المادتین الس��ابعة والخمس��ین والثامنة والخمس��ین بعد اكتس��اب الحكم ال

 فیھا الدرجة القطعیة) .

فرض العقوبات ویبرر الفقھ توجھ المش���رع إلى اش���راك الس���لطة المالیة مع الس���لطة القض���ائیة في 
 الضریبیة , في أن لھ اسبابھ وھي :

أس������رع امام الجھات االداریة مما علیھ في المحاكم العادیة , ویترتب . الفص������ل في الوقائع یكون 1
 علیھ سرعة إیقاع العقوبة .

 .)28(. تكون وسیلة ضبط لإلدارة لتحقیق سلطتھا وضمان تنفیذ القوانین الضریبیة 2

 ً على عقوبات مقیدة للحریة  في قانون ض�����ریبة الدخل . عقوبة الحبس : نّص المش�����رع العراقيثانیا
 الغش الضریبي بصراحة أو ضمناً وھذه العقوبات ھي : التي تكون لمن یرتكب األفعال

نة واحدة لمن یرتكب احد  ) من ھذا القانون57وفق المادة ( أ. عقوبة الحبس لمدة ال تزید عن س������
 األفعال التالیة :

تقریراً أو حساباً أو بیاناً بشأن الضریبة أو . من قدم على علم بیانات أو معلومات كاذبة أو ضمنھا 1
سماح أو تنزیل مقدار  صدا بذلك الحصول على خفض أو  اخفى معلومات كان یجب علیھ بیانھا , قا

 الضریبة المفروضة علیھ أو على غیره أو استرداد مبلغ دفع عنھا .

اعداده أو تقدیمھ وفق  ا یتطلبو بیانا كاذبا أو ناقص���ا , ممتقریر أاعد أو  حس���اباً أو قدمھُ  . من اعد2
 .)29( ھالنافذ أو ساعد أو حرض على ذلك أو اشترك فی العراقي قانون ضریبة الدخل

یذكرھا یالحظ على ھذه األفعال أفعال تنطوي على الغش واالحتیال , ولكن المش������رع العراقي لم 
, وھي تنطوي على  صراحة وإنما اكتفى بتعدادھا ضمن األفعال التي تنطوي على الغش واالحتیال

حاالت كثیر للغش الض��ریبي یمكن من خاللھا ارتكاب الجاني لجریمة الغش الض��ریبي , وقد میزھا 
م الض������ریبیة التي المش������رع بتعدادھا وبیان العقوبة المس������تحق على مرتكبھا من غیرھا من الجرائ
ما قد تفقد الغایة من تنطوي على الغش , في ھذه المادة لم یحدد المش����رع حد أدنى لعقوبة الحبس , م

 فرضھا , وكان األفضل على المشرع العراقي تحدید حد أدنى لھذه العقوبة .

ثبت علیھ امام المحاكم  ب. عقوبة الحبس لمدة ال تقل عن ثالثة اش������ھر وال تزید عن س������نتین لمن
رض ة أو التي تفمن أداء الض��ریبة المفروض��لغش أو االحتیال للتخلص ھ لس��تعملالمختص��ة بذلك , ا

لحلة لم یحدد المش��رع العراقي , في ھذه ا)30(كلھا أو بعض��ھا  بموجب قانون ض��ریبة الدخل العراقي
س���ابقة , وإنما التي تعد غش أو احتیال على س���بیل الحص���ر كما فعل في الحالة ال الس���لوك أو االفعال

بین األفعال  , ونحُن ال نؤید المش��رع بھذا االتجاه وكان األفض��ل لوالمختص لقاض��ي یرھا لقداحال ت
التي تنطوي على الغش واالحتیال , وخص��وص��ا أن العقوبة اش��د في ھذه الحالة من األفعال الس��ابقة 

 التي ذكرھا على سبیل الحصر .

یالحظ أن المش�����رع العراقي لم یذكر احكام خاص�����ة بحالة العود بارتكاب الجریمة الض�����ریبیة بكل 
نّص یشدد من العقوبة عند تكرار الفعل الجرمي صورھا , فلم یتضمن قانون ضریبة الدخل العراقي 

154



 م.م رسل باسم كریمم.م دعاء حسن محمد   و    .....    113رقم جریمة الغش الضریبي في قانون ضریبة الدخل العراقي 

فنجد المش������رع المكون لجریمة الض������ریبیة , كما نص������ت عدد من قوانین الدول على تلك الحالة , 
الفرنس���ي قد عاقب على ھذه الحالة في التش���ریعات الض���ریبیة بعقوبة أش���د عند تكرارھا خالل مدة 

 .)31(محددة 

 . في الجریمة الضریبیة الفرع الثاني : عقد التسویة الصلحیة

لوزیر المالیة أن یعقد تسویة  -1 ) من قانون ضریبة الدخل العراقي على : (مكرر 59تنص المادة (
صلحیة في األفعال المنصوص علیھا في المادتین السابعة والخمسین والثامنة والخمسین من القانون 

وذلك باالس�����تعاض�����ة عن العقوبات  قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختص�����ة أو خالل النظر فیھا
في المادتین أعاله بدفع مبلغ ال یقل عن مثلي الضریبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى الواردة 

یتم عقد التس��ویة الص��لحیة بناء على طلب تحریري یقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من  -2. 
یترتب  -3نھا بعد حص������ول الموافقة علیھا . یمثلھ قانونا وال یحق لمرتكب الفعل المخالف العدول ع

على عقد التس����ویة عدم إقامة الدعوى الجزائیة على مرتكب الفعل المخالف تس����دیده المبلغ المذكور 
) من ھذه المادة وإیقاف إجراءات الدعوى في أیة مرحلة وص������لت إلیھا قبل ص������دور 1في الفقرة (

) من ھذه المادة 1ید المبلغ المذكور في الفقرة (یجب تسد -4الحكم فیھا من قبل المحكمة المختصة . 
سویة الصلحیة . ) , أقرت خالل مدة أقصاھا عشرة أیام اعتبارا من تاریخ حصول الموافقة على الت

الض��ریبي للس��لطة  القانون خول إذ , ھذه المادة مبدأ التس��ویة الص��لحیة بین المكلف والس��لطة المالیة
) من 58, 57ن یعقد تس��ویة ص��لحیة في األفعال الواردة في المادتین (وزیر المالیة أالمالیة المتمثلة ب

وذلك بش�����رط أن تقدم قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختص�����ة أو خالل قانون ض�����ریبة الدخل , 
مرحلة النظر فیھا قبل اصدار الحكم , إذ یتخلص الجاني من العقوبات الواردة بھاتین المادتین مقابل 

ي عبارة عن مبلغ مالي ال یقل عن مثلي الض���ریبة المتحققة في الدخل موض���وع دفع الغرامة التي ھ
لكي یحقق المش��رع الغایة من العقوبة الزم الس��لطة المالیة بأن تض��اعف الض��ریبة على الدعوى , و

 .)32(الدخل 

یش��ترط لعقد التس��ویة تقدیم طلب تحریري یقدم من قبل مرتكب الفعل أو المخالف أو من یمثلھ قانوناً 
, وال یحق العدول عنھا بعد حص����ول الموافقة على عقد التس����ویة , ویترتب على عقد التس����ویة عدم 
إقامة الدعوى الجزائیة على مرتكب الفعل المخالف بعد تس�دید المبلغ المترتب علیھا , وكذلك تس�دید 

لحریة فھو یتخلص من العقوبة المقیدة ل ,)33(اتعاب إجراءات الدعوى في أیة مرحلة وص������لت الیھا 
مقابل العقوبة المالیة المتمثلة بالغرامة , فال یعني بأي ش���كل من االش���كال عقد التس���ویة بأنھ تخلص 
من عقوبة جریمة الغش الض���ریبي , وإنما ھو فقط ابدال عقوبة الغرامة محل عقوبة الحبس الواردة 

 ) .59) وتطبیق العقوبة المنصوص علیھا في المادة (58,  57في المادتین (
 الخاتمة :

 113عرض��نا في البحث الموس��وم (جریمة الغش الض��ریبي في قانون ض��ریبة الدخل العراقي رقم 
المعدل) التعریف بجریمة الغش الض���ریبي وكذلك بیان عقوبة ھذه الجریمة والتس���ویة  1982لس���نة 

 الصلحیة علیھا , وفي نھایة ھذا البحث نعرض أھم ما توصلنا إلیھ من نتائج وتوصیات وھي:

 اوالً : النتائج :
عدم ذكر المش��رع العراقي لجریمة الغش الض��ریبي كجریمة قائمة بذاتھا ومنفص��لة عن الجرائم . 1

 الضریبیة األخرى , رغم بیان العقوبات الخاصة بمن یرتكب ھذه الجریمة .
ترتكب جریمة الغش الض����ریبي من قبل المكلفین بالض����ریبة وذلك بدافع تأثیرھا على نش����اطھم . 2

 الي ولتقلیل مبلغ الضریبة المحتسب علیھ .الم
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 1982لس���نة  113. یؤدي اس���تعمال العقوبات التي نّص علیھا قانون ض���ریبة الدخل العراقي رقم 3

 ) في الحد من ممارسة جریمة الغش الضریبي .59, 58المعدل , وكما جاء في المواد (

علیھا في قانون ض�����ریبة الدخل . یؤدي عقد التس�����ویة إلى عدم تفعیل عقوبة الحبس المنص�����وص 4
 العراقي التي توقع بحق المكلف بالضریبة الذي یثبت علیھ جریمة الغش الضریبي .

 ثانیاً : التوصیات :

دعوة المش����رع العراقي إلى وض����ع قوانین جدیدة من ش����أنھا أن تجعل جریمة الغش الض����ریبي . 1
تعمل على جعل الغش جریمة منفص����لة عن بقیة ص����ور الجرائم الض����ریبیة , وإثرائھ بالقواعد التي 
بسبب ما یسببھ الغش  الضریبي أكثر صعوبة في إرتكابھ , وأسھل بالكشف عنھُ ومقاضاة مرتكبھُ ,

 من خسارة مالیھ كبیرة لخزینة الدولة .الضریبي 

تفعیل وس�����ائل الرقابة والتفتیش على ض�����ریبة الدخل وتقدیرھا بطرق حس�����ابیھ حدیثة تض�����من  .2
الحساب الحقیقي لھا لتحقیق العدالة في فرض الضرائب على المكلفین بھا , وتوعیة الناس بضرورة 

ات والبحوث العلمیة ونش������ر حمالت الض������رائب وأھمیتھا القتص������اد الدولة , عن طریق عقد الندو
إعالمیة , تزید كذلك من معرفة المكلفین بإحكام القانون الضریبي , وبخطورة الفعل الذي یؤدي إلى 

 الغش الضریبي .

. تطبیق العقوبات الواردة على جریمة الغش الض��ریبي طبقا لقانون ض��ریبة الدخل العراقي , عن 3
اص یقی��د العقوب�ات الواردة في ق�انون العقوب�ات العراقي , طریق تنبی��ھ المح��اكم بھ��ا فھو ق�انون خ��

ید  ویمنع تطبیق العقوب�ات الواردة على جریم�ة الغش وفق ق�انون العقوب�ات العراقي ألن�ھ ق�انون یق
 القانون الخاص , الختالف احكام ھذه الجریمة في كل منھما .

عود بارتكاب ھذه الجریمة ادخال احكام خاص بحالة ال العراقي الض����ریبي . نقترح على المش����رع4
احكام والتشدید علیھا عند إعادة ارتكابھا من قبل المكلف نفسھ مره أخرى , ومنعھ من االستفادة من 

 ارتكاب جریمة الغش الضریبي .عقد التسویة عند إعادة 

 الھـوامــــــــــــــش
�أنه  1982) لسنة 113رقم ( ) من قانون ضر�بة الدخل العراقي1/2المادة ( نص �قصد �مصطلح الدخل وفق  )1(

  الثانیة من هذا القانون ).ذي حصل علیه من المصادر المبینة في المادة : ( اإلیراد الصافي للمكلف ال

 1982) لســـــنة 113) من قانون ضـــــر�بة الدخل العراقي رقم (1/8�قصـــــد �مصـــــطلح المكلف وفق نّص المادة (  )2(

 �أنه : ( �ل شخص �خضع للضر�بة �موجب هذا القانون ) .
, دار هومة للطباعة والنشـــــر والتوز�ع , الجزائر ,  4محمد عباس محرزي , اقتصـــــاد�ات الجبا�ة والضـــــرائب , ط  )3(

 .17, ص 2008

�لیة الحقوق  –إبراهیم �رشـــــي , التهرب الضـــــر�بي والیات مكافحته , رســـــالة ماجســـــتیر , جامعة قاصـــــدي مر�اح  )4(

 . 7, ص 2015والعلوم السیاسیة , 
 .155, ص 2003فعالیة النظام الضر�بي بین النظر�ة والتطبیق , دار هومة , الجزائر ,  ناصر مراد ,  )5(
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خد�جة غضـــبان , التحقیق الجبائي ودوره في مكافحة الغش الضـــر�بي , رســـالة ماجســـتیر , جامعة الشـــهید حمه   )6(

 .26, ص 2015�لیة العلوم االقتصاد�ة ,  –لخطر �الوادي 
, الغش الضــــــــــــــر�بي والیات مكافحته , �حث تخرج في العلوم االقتصــــــــــــــاد�ة , معهد العلوم حیاة قاري ولو�زة یدو  )7(

 .34, ص 2015االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر , 
د. مهداوي عبد القادر , االلیات القانونیة االتفاقیة لمكافحة التهرب الضـــــــر�بي الدولي , مجلة دفاتر الســـــــیاســـــــیة   )8(

 . 3, ص 2015,  12والقانون , جامعة قاصدي , العدد 
 .4, ص 2016جمیل الصابوني , التهرب الضر�بي , المكتبة القانونیة العر�یة ,  )9(
رب الضــــر�بي , �حث قدم في المؤتمر الثاني للشــــبكة العر�یة لتعز�ز النزاهة ومكافحة د. محمد ســــلیم وهبة , الته )10(

 .5, ص 2010الفساد , صنعاء , 
 .18, ص 1990د. احمد فتحي سرور , الجرائم الضر�بیة , دار النهظة العر�یة , القاهرة ,  )11(
 .3, ص 2014ات الضر�بیة , المغرب , خالد بن موسى , الغش الضر�بي , السلسلة المغر�یة للعلوم والتقنی )12(
زهرة خضـــــــیر عباس ود. �ســـــــرى مهدي حســـــــن , تحلیل ظاهرة التهرب الضـــــــر�بي ووســـــــائل معالجته في النظام  )13(

 .132, ص 2012,  9, العدد 4الضر�بي العراقي , مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصاد�ة واإلدار�ة , المجلد
التهرب من ضـــر�بة الدخل في العراق , مجلة �لیة �غداد للعلوم االقتصـــاد�ة جمال طارق محمد صـــبري , ظاهرة  )14(

 .387, ص 2016,  48الجامعة , عدد
 المعدل . 1969) لسنة 111) من قانون العقو�ات العراقي رقم (28المادة ( )15(
حوث صـــــــالح حســـــــن �اظم , التهرب الضـــــــر�بي ضـــــــرورة ملحة في الحد من الفســـــــاد , �حث مقدم إلى قســـــــم الب )16(

 .17والدراسات دائرة الشؤون القضائیة , ص
 .164, ص 2000,  2, عدد  16د. خالد الخطیب , التهرب الضر�بي , مجلد جامعة دمشق , المجلد  )17(
,  17دنیا زاد ســــــــــو�ح , جر�مة الغش والتهرب الضــــــــــر�بي في التشــــــــــر�ع الجزائري , مجلة الفقه والقانون , العدد  )18(

 .278, ص 2014
 .279مصدر سابق , صزاد سو�ح , دنیا  )19(
�لیة  -لمى عامر محمود ناجي , جر�مة عدم أداء ضــــــر�بة الدخل في العراق , رســــــالة ماجســــــتیر , جامعة �ابل )20(

 .71, ص 2003القانون , 
 محمد خیر العكام , الجر�مة الضر�بیة , موقع الموسوعة القانونیة , الموقع االلكتروني : )21(

http//www.details.law 
شهالء جمعة منجي النصراوي , التهرب الضر�بي وأثره في المسؤولیة الجنائیة في قانون ضر�بة الدخل العراقي  )22(

 .115, ص 2003كلیة القانون , -) , رسالة ماجستیر , جامعة �ابل1982) لسنة (113رقم (
 .279دنیا زاد سو�ح , مصدر سابق , ص )23(
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مطرود و د. ســـــــالم عواد هادي , العقو�ات الضـــــــر�بیة ومدى فاعلیتها في الحد من ممارســـــــات  �شـــــــار ســـــــلمان )24(

 . 132-131, ص  2015,  33المحاسبة اإلبداعیة , مجلة دراسات محاسبیة ومالیة , العدد 
 .119شهالء جمعة منجي النصراوي , مصدر سابق , ص  )25(
-والقضــاء المختص , رســالة ماجســتیر , جامعة النجاح الوطنیةمحمد حســین قاســم حســین , الجر�مة الضــر�بیة  )26(

 .84, ص 2004كلیة الدراسات العلیا , 
 .685, ص 2002, جامعة �غداد ,  1خلیل إسماعیل , المحاسبة الضر�بیة , ط )27(
 .110لمى عامر محمود ناجي , مصدر سابق , ص )28(
 المعدل . 1982) لسنة 113() من قانون ضر�بة الدخل العراقي رقم 57المادة ( )29(
 المعدل . 1982) لسنة 113) من قانون ضر�بة الدخل العراقي رقم (58المادة ( )30(
 .132شهالء جمعة منجي النصراوي , مصدر سابق , ص )31(
حیدر نجیب احمد المفتي , التجر�م والعقاب في قانون ضــــــــــــــر�بة الدخل العراقي النافذ , مجلة د�الى للبحوث   )32(

 .161, ص 2012, 54االنسانیة , العدد
 .134�شار سلمان مطرود و د. سالم عواد هادي , مصدر سابق , ص )33(

 ـــــــــــادر المص
 –إبراهیم �رشي , التهرب الضر�بي والیات مكافحته , رسالة ماجستیر , جامعة قاصدي مر�اح  .1

 . 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , 

 . 1990, الجرائم الضر�بیة , دار النهظة العر�یة , القاهرة ,  . احمد فتحي سرور2

. �شـــار ســـلمان مطرود و د. ســـالم عواد هادي , العقو�ات الضـــر�بیة ومدى فاعلیتها في الحد من 3

 . 2015,  33ممارسات المحاسبة اإلبداعیة , مجلة دراسات محاسبیة ومالیة , العدد 

التهرب من ضـــــــــر�بة الدخل في العراق , مجلة �لیة �غداد . جمال طارق محمد صـــــــــبري , ظاهرة 4

 . 2016,  48للعلوم االقتصاد�ة الجامعة , عدد

 . 2016. جمیل الصابوني , التهرب الضر�بي , المكتبة القانونیة العر�یة , 5

. حیاة قاري ولو�زة یدو , الغش الضـــــر�بي والیات مكافحته , �حث تخرج في العلوم االقتصـــــاد�ة , 6

 . 2015العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر ,  معهد

. حیدر نجیب احمد المفتي , التجر�م والعقاب في قانون ضــــــــــــــر�بة الدخل العراقي النافذ , مجلة 7

 . 2012, 54د�الى للبحوث االنسانیة , العدد

 . 2000,  2, عدد  16. خالد الخطیب , التهرب الضر�بي , مجلد جامعة دمشق , المجلد 8
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. خالد بن موســـــى , الغش الضـــــر�بي , الســـــلســـــلة المغر�یة للعلوم والتقنیات الضـــــر�بیة , المغرب , 9

2014 . 

. خد�جة غضــــــبان , التحقیق الجبائي ودوره في مكافحة الغش الضــــــر�بي , رســــــالة ماجســــــتیر , 10

 . 2015�لیة العلوم االقتصاد�ة ,  –جامعة الشهید حمه لخطر �الوادي 

 . 2002, جامعة �غداد ,  1ل , المحاسبة الضر�بیة , ط. خلیل إسماعی11

. دنیا زاد سـو�ح , جر�مة الغش والتهرب الضـر�بي في التشـر�ع الجزائري , مجلة الفقه والقانون , 12

 . 2014,  17العدد 

زهرة خضیر عباس ود. �سرى مهدي حسن , تحلیل ظاهرة التهرب الضر�بي ووسائل معالجته . 13

,  9, العدد 4, المجلدبار للعلوم االقتصاد�ة واإلدار�ةي العراقي , مجلة جامعة االنفي النظام الضر�ب

2012 . 

شـــــــهالء جمعة منجي النصـــــــراوي , التهرب الضـــــــر�بي وأثره في المســـــــؤولیة الجنائیة في قانون  .14

, كلیة القانون -عة �ابل) , رســــالة ماجســــتیر , جام1982) لســــنة (113ضــــر�بة الدخل العراقي رقم (

2003 . 

 إلى مقدم �حث,  الفســــاد من الحد في ملحة ضــــرورة الضــــر�بي التهرب,  �اظم حســــن صــــالح. 15

 , بال سنة نشر . القضائیة الشؤون  دائرة والدراسات البحوث قسم

 المعدل . 1969لسنة  111. قانون العقو�ات العراقي رقم 16

 المعدل . 1982لسنة  113. قانون ضر�بة الدخل العراقي رقم 17

,  ماجســــــــتیر رســــــــالة,  العراق في الدخل ضــــــــر�بة أداء عدم جر�مة,  ناجي محمود عامر لمى. 18

 . 2003,  القانون  �لیة -�ابل جامعة

 جامعة,  ماجســتیر رســالة,  المختص والقضــاء الضــر�بیة الجر�مة,  حســین قاســم حســین محمد. 19

 . 2004,  العلیا الدراسات كلیة-الوطنیة النجاح

 : االلكتروني الموقع,  القانونیة الموسوعة موقع,  الضر�بیة الجر�مة,  العكام خیر محمد. 20
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 لتعز�ز العر�یة للشـــــــبكة الثاني المؤتمر في قدم �حث,  الضـــــــر�بي التهرب,  وهبة ســـــــلیم محمد. 21

 . 2010,  صنعاء,  الفساد ومكافحة النزاهة
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