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 المقـــــــدمــــــــة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسمين 
يةةوم إلةةى  وعمةةى هلةةح وصةةحبح ومةةن ايتةةدا بعديةةح وسةةار عمةةى نعجةةح، ورحمةةة اهلل لمعةةالمين

 أما بعد:، الدين
ال ةةريبية والمكمةةا  دارةعمةةى وجةةود خةةالا بةةين اإتةةد  يبية كممةةة المناةعةةة ال ةةر ف

والمكمةةةا بال ةةةريبة فةةة  حةةةالتين: ا ولةةةةى: إزا  دارةينشةةةذ يةةةزا النةةةةاع بةةةةين اإ، بال ةةةريبة
قةةد تكةةون تجةةاوةت أو  أخطةةذت فةة  فةةري ال ةةريبةأو  واسةةتتمت سةةمطاتعا دارةتعسةة ت اإ

لمقةةانون وبةةزلك تكةةون يةةز   تحصةةيمعا أأ أنعةةا أقةةرت ال ةةريبة خالفةةا  أو  إجةةراتات تقةةديريا
الريبةة أو  والثانية: قد ينشذ يزا النةاع بسبب الشك، ال ريبة غير مشروعة وغير قانونية

ن لم تحد اإ أو  وبقطع النظر عن يزا السةبب، فيعا عن جادة القانون دارةمن المكما وا 
أمةةام والطعةةن بةةح  دارةالقةةانون مةةنم المكمةةا الحةةت فةة  ا عتةةراي عمةةى قةةرار اإفةة ن  زاك

 ف  قراراتعا . دارةالجعة المختصة ويعتبر يزا الحت  مانة لممكما من تعسا اإ
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يزا وتبدأ المناةعة ال ريبية منز نشوت الحت ال ريب  ف  زمةة المكمةا وقةد تنشةذ 
ف  بعي الحا ت قب  نشوت الحت ال ريب  كما ف  حالة المناةعةة حةو  مةدا خ ةوع 

 النشاط لم ريبة .
نسةةةةتعري مقدمةةةةة يةةةةز  البحةةةةث فةةةة  بيةةةةان مشةةةةكمة الدراسةةةةة وعمةةةى يةةةةزا ا سةةةةا  س
 :وأيميتعا وييكميتعا وكما يذت 

 :البحثمشكمة  :أوالا 
فعنةةاك خةةالا فةة  تعري عةةا ، تثيةةر المناةعةةة ال ةةريبية خالفةةا  فقعيةةا  مةةن عةةدة نةةواح  

فمةةةن حيةةةث ، وتكيي عةةا وطبيعتعةةةا وفةةة  الجعةةة صةةةاحبة ا ختصةةةا  ا صةةةي  فةة  نظريةةةا
تعري عةةا تعري ةةا   ةةيقا  فيجعمعةةا ت ةةم مناةعةةات التقةةدير إلةةى  عيالتعريةةا بعةةا يةةزيب الةةب

فة  التوسةع بتعري عةا ب ةم المناةعةات المتولةدة عةن  هخةرونبينما يزيب ، والتحصي  فقط
، أما من حيث تكييا يز  المناةعة فالبعي عدَّيا إدارية، تطبيت القانون ال ريب  إليعا

حيث نوع الخصومة ف  يةز  المناةعةة ومن ، بذنعا زات طبيعة خاصة هخرونبينما يرا 
بينمةةا ، وينةاك مةةن يةرا بذنعةةا زات طةابع مو ةةوع ، عةدَّيا بع ةةعم زات طةابع شخصةة 

إز قةةةةةد تجمةةةةةع بةةةةةين الطةةةةةابع الشخصةةةةة  ، عةةةةةدَّيا الةةةةةبعي ايخةةةةةر زات طبيعةةةةةة مختمطةةةةةة
 والمو وع  ف  هن واحد .

 :أهمية البحث :ثانياا 
ةةةا  إيةةةرادات الدولةةةةتةةةذت  أيميةةةة البحةةةث مةةةن أيميةةةة ال ةةةرا ب بعةةةد يا مصةةة ، درا  معمَّ

جبايتعةةا ستسةةعم بشةةك  أو  مسةةذلة حسةةم المناةعةةة التةة  تثةةور بسةةبب فر ةةعافةة ن  وبالتةةال 
كبيةةر فةة  تطةةور ماليةةة الدولةةة ونجةةاح سياسةةتعا الماليةةة مةةن خةةال  حصةةو  الدولةةة عمةةةى 

 مستحقاتعا بذسرع وقت .
 :هيكمية البحث :ثالثاا 

 ريبية وتحديد م عومعا سن صمح فة  يةزا من أج  أن نبين المقصود بالمناةعة ال
ونةدر  فة  ، تعريةا المناةعةة ال ةريبية :سةنتناو  فة  ا و  :المبحث ف  مطالب ثالثةة
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مو ةةةةوع المناةعةةةةة  :ون صةةةة  فةةةة  الثالةةةةث، وأنةةةةواع المناةعةةةةة ال ةةةةريبية أسةةةةباب :الثةةةةان 
 :وكما يذت ، ال ريبية

 

 املطلة األول
 تعريف املنازعة الضريبية

بةين طةرفين إ َّ أنعةا  ا  ال ريبة مع باق  المناةعةات بةذن ينةاك خالفةتت ت المناةعة 
يكون مو وع الخالا عادة ف  المناةعة ال ريبية يو  إز، تختما ف  مو وع الخالا
استقطاع نقدأ ت ر ةح السةمطات العامةة عمةى ا شةخا  : ))ال ريبة والت  تعرا بذنعا

ة بطريقةةة نعا يةةة وبةةال مقابةة  بقصةةد تتطيةةة لقةةدراتعم التكمي يةة يين وفقةةا  عتبةةار الطبيعيةةين وا 
صود ةةةةةةم المقةةةةةةةد وفعةةةةةةةةةتحديإلةةةى  ولموصةةةةو ، (1)))دخ  الدولةةةةتةةةةا عبةةةات العامةةةةة ولتحقيةةةت 

 اةةةةبية والتكييةةةةةناةعة ال ريةةةةا بالمةةةةةالتعريإلى  سنعمدبالمناةعة ال ريبية 
تعريةةا المناةعةةة و  ا ال ةةرع : نبحةةث فةة  القةةانون  لعةةا وزلةةك فةة  فةةرعين متتةةالين

ال ةةرع الثةةان  تكييةةا المناةعةةة ال ةةريبية وتحديةةد نةةوع ونةةدر  فةة  ، ال ةةريبية وشةةروطعا
 :وكما يذت ، الخصومة فيعا

 تعريف المنازعة الضريبية وشروطهاالفرع األول: 
 :نقطتين اثنتين وكما يذت إلى  يستمةم استكما  مقت يات العنوان أعال  تقسيمح

 عة ال ريبية تعريا المناة  :أو   
تعةةددت التعةةاريا التةة  تناولعةةا فقعةةات الماليةةة العامةةة والتشةةريع ال ةةريب  لممناةعةةة 

 :ويمااثنين اتجايين إلى  ال ريبية وانقسم ال قعات ف  تحديد م عوم المناةعة ال ريبية
بةةةالم عوم ال ةةةيت لتعريةةةا  ا خةةةزإلةةةى  حيةةةث يةةةزيب يةةةزا ا تجةةةا  :ا تجةةةا  ا و 
ا متعمةةةةت بةةةةربط ال ةةةةريبة يا المناةعةةةةة الناتجةةةةة عةةةةن أأ خةةةةالد  يعةةةةالمناةعةةةةة ال ةةةةريبية و 

                                                           

نمي ٌرددًم  يشرٕددً وميعىٌَدد    ن. أحمدده ٌرُددً ميٕددخاُد  لخيدده ميماُدد   ميمخيُددد مي خاددد   مددخ   1))

1991ٖ  131. 
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نعا ك  نةاع ذيزا ا تجا  " بإلى  عرا البعي المناةعة ال ريبية مستندا   إز، وتحصيمعا
أأ انةةةح   يعةةةد نةاعةةةا   ةةةريبيا  النةةةةاع الةةةزأ يتعمةةةت ، يتعمةةةت بتقةةةدير ال ةةةريبة وتحصةةةيمعا

 .( 1)بتطبيت قانون ال ريبة بصورة غير مباشرة "
شرعية ربةط أو  نعا تمك المناةعة الت  تنصب ف  صحةذب هخرونف  حين عرفعا 

طةت وفقةا  لمقةانون ب  ال ريبة وتحصيمعا والبحث عما إزا كانت ال ةريبة محة  النةةاع قةد ر  
 .(2)والموا م ام لم تربط وفقا  لعا

 - كمةةةا تةةةم تعريةةةا المناةعةةةة ال ةةةريبية وفقةةةا  لعةةةزا ا تجةةةا  بذنعةةةا: نةةةةاع يقةةةوم بةةةين
مثمعةةا دا ةةرة تو ( برفةةع مبمةةض ال ةةريبة) الةةدوا ر الماليةةة عنةةدما تصةةدر قةةرارا  إداريةةا  بةةالتكميا

ا عتةراي إ  مةن مكمةا أو  و  تقبة  الةدعوا، بدفع ال ريبة اةةةالمكمبين و  –ال ريبة 
 .(3)تحققت ال ريبة بحقح
، ال ةريبيةيذخز يزا ا تجةا  بةالمعنى الواسةع فة  تعريةا المناةعةة  :ا تجا  الثان 

 لتةةةةاتمناةعةةةةات الةةةةربط والتحصةةةةي  دعةةةةاوا اإف ةةةةال  عةةةةن تشةةةةم  المناةعةةةةة ال ةةةةريبية  إز
 دارةلمقةةةرارات اإداريةةةة غيةةةر المشةةةروعة ودعةةةاوا تعةةةويي ال ةةةرر الناشةةة  عةةةن خطةةةذ اإ

 .(4)ال ريبية والطعون المتعمقة بتطبيت الجةاتات الت  ي ر عا القانون 
يزا ا تجا  وتذييدا  لح بذنعةا إلى  ا  استناد يزا وقد عرا البعي المناةعة ال ريبية

 .(5)المتولدة عن تطبيت قانون ال را ب  االمناةعات الت  تشم  جميع الدعاو 
                                                           

( ن. احمدده لُددً مي  ددخي  اّددىَد ميرٍم ددخ  ميٝددًَإلُد يددخياً  مشنميَددد  يحدد  ارٕددىي  شددً ميمى دد  1)

 . p?full=1&nid=164542ency.com/_/details.law.ph-https://www.arabٍ:ي عًو مش

 . 11/11/1116اخيَخ ميٍَخية 

ن. ٌكًَخ احمه يُىاٍ  ميا ى  ميقٝخئُد فٍ ييدٟ ميٝدًمئ   شدً ميدهل  اد  نيمِدد احشُشُدد فدٍ  1))

  1913ميعًَٕ ُن ميًَٝإلُُن ميفً ٍّ وميمًٌٙ  نمي مالاحخن مي ًيٍ يشاإلخ د  اًٙ  ميقدخرًة  

ٖ3. 

َد  عٙددخنفددٍ ِددىيَخ  يحدد  ارٕددىي فددٍ الشددد نإدد  يش شددىي مالارددً منيإلددٍ  ميدده ىي ميٝددًَإلُد  3))

 . 33  1111ٖ(  3(  ع )11وميقخ ى ُد  جخا د نإ   اج )

ن. احمه حخاه  اخ  ميمرخٌ د ميًَٝإلُد فٍ الخل ميًٝمئ   شً ميهل  ٞإلقخً ألحده  ميعٕدًَ خ   4))

  ِدد رهيَدد ميحددًة  مشوالئحعددا ميعرفُىَددد  نمي مياإلخ دد 1115( ي ددخي 91ميٝددًَإلُد ميقددخ ى  ي دد  )

1115ٖ  34 . 

حّددُن فًَلددد  ارخٌ ددخ  ميٝددًمئ  ميمإلخٔددًة فددٍ ميلٍمئددً  يِددخيد اخجّددعًُ فددٍ مشنمية ميمخيُددد  5))

 . 1  1995ٖمي خاد  ميلٍمئً  جخا د ميلٍمئً  ا هه ميقخ ى  ومي شىي مشنميَد  

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164542
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مجموعةةة الخالفةةات القا مةةةة بةةين المكمةةا بال ةةةريبة : فةة  حةةين عرفعةةا هخةةةر بذنعةةا
انون أأ قةةةأو  ال ةةةريبية بمناسةةةبة قيامعةةةا بوظا  عةةةا التةةة  ك معةةةا قةةةانون ال ةةةرا ب دارةاإو 

 .(1)هخر
مجموعةةةة القواعةةةد المطبقةةةةة عمةةةى المناةعةةةات التةةةة   :كمةةةا جةةةات فةةة  تعري عةةةةا بذنعةةةا

تعتةةةري لمصةةةالم ال ةةةريبة مةةةع المكم ةةةين والناتجةةةة عةةةن مناةعةةةات حةةةو  مسةةةا   قانونيةةةة 
 .(2)تتعمت بتحديد وتتطية ال ريبة من جعة والبحث ف  المخال ات من جعة أخرا 

تتولةةةد عةةةن تطبيةةةت قةةةانون ال ةةةرا ب وتقةةةوم أن المناةعةةةة ال ةةةريبية  هخةةةرونويةةةرا 
ف  حالة تعربح من دفع أو  ا يةبالج دارةبسبب امتناع المكما عن ا لتةام بما فر تح اإ

 .(3)قيامح بالتش ال ريب  أو ، ال ريبة
م عوم المناةعة ال ريبية بذنعا تتعدا النةةاع الةزأ إلى  كما أن البعي قد أ اا

ود و ةعية معينةة يمكةن أن تحة  بةالمكما ةةةةوجإلى  ة ال ريبيةكما واإرادةةةةن المةةيثور بي
يةةةةالك أو  سةةةةار  عال ةةةةريبية ك دارةاإإلةةةةى  تسةةةةديد ديةةةةن ال ةةةةريبة عمح عةةةةاجةا  عةةةةنةةةةةةةةوتج

 .(4)أموالح
ا خةةةةز بةةةةالم عوم ال ةةةةيت لممناةعةةةةة إلةةةةى  اسةةةةتعراي ا تجةةةةايين نميةةةة  يةةةةزا وبعةةةةد

ط ال ريبية وتحصيمعا كما ف  حالة ال ريبية واستبعاد المناةعات الت    تدور حو  رب
 ال ةريبيةالت  اعتبرت من  ةمن المناةعةة ، (5)( الجريمة ال ريبية) أو التش ال ريب 

                                                           

يِخيد اخجّعًُ  كشُدد ميحقدى   كىٍَّ يحّن  مشجًمءم  ميقٝخئُد ميمع شقد يخيمرخٌ د ميًَٝإلُد  1))

 . 1  1113ٖ-1111ومي شىي ميُّخُِد   ّ  ميحقى   جخا د  ٙهٌ اًَخح وي شد  

 . 11حُّن فًَلد  اٙهي ِخي   1ٖ))

حّددُن مياددخرًٌ  ميمرخٌ ددد ميٝددًَإلُد ٔددًح  ددخ ى  مشجددًمءم  ميلإلخئُددد  ميلٍمئددً  مي قإلددد  نمي  3))

 . 9-1  1119ٖميمشهو ُد يشرًٕ وميعىٌَ   

ماٍَددخ   ٍَددٍ  ميمرخٌ ددخ  ميلإلخئُددد فددٍ ميعٕددًَ  ميلٍمئددًٌ  نمي ميهددهي   ددُن  شإلشددد  ميلٍمئددً   4))

1115ٖ  9 . 

ا ًف ميلًَمد ميًَٝإلُد يأ هخ احخويد ميٕمٗ ميىٌ اعدىفً فُدا ٔدًوٞ ميمٝدىع يشٝدًَإلد  دهي  5))

خي  ميغدٓ  احمده نف هخ كشُخً أو جٍئُدخً اعإل دخً ٞدً  وأِدخيُ  امخيفدد يشقدخ ى  واحمد  فدٍ ُٞخاهدخ ٞد

حُّن  خِد  حّدُن  ميلًَمدد ميٝدًَإلُد وميقٝدخء ميمعمٙدٗ وفقدخً ألح دخي  دخ ى  ٜدًَإلد ميدهل  

  أًٞوحدددد نكعدددىيمة  كشُددد ميهيمِدددخ  مي شُددخ   جخا دددد ميرلدددخح 1964( ي ددخي 15مألين ددٍ  ي ددد  )

 . 35  1114ٖميىٞرُد  
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وزلةك  ؛حسب ا تجا  الزأ يذخز بةالم عوم الواسةع لتعريةا المناةعةة ال ةريبية  ال ريبية
لةة أمةا فة  حا،  نح يشترط ف  المناةعة ال ريبية ان يكون المكما بال ةريبة طرفةا  فيعةا

مةن قبة  التتيةر أو  الجريمة ال ريبية ف نعا قد تقةع مةن المكمةا ن سةحأو  التش ال ريب 
الممثةةة  القةةةةانون  لممكمةةةا بتنظةةةةيم أو  كمةةةا يةةةو الحةةةةا  فةةة  مسةةةايمة موظةةةةا الحسةةةابات

 حسابات غير دقيقة وغير صحيحة .
رت جميةةةع المناةعةةةات المتولةةةدة عةةةن تطبيةةةت قةةةانون ال ةةةرا ب مناةعةةةات ب ةةةقةةةد اعت  و 
قةةانون إلةةى  ا  اسةةتنادوموظ يعةةا  دارةوينةةا يعنةة  ان المناةعةةة التةة  تحةةدت بةةين اإ ةةريبية 

ال را ب مةن قبية  المناةعةات ال ةريبية ويةزا   يصةم ؛ كةون الموظةا لةي  مكم ةا  فةال 
 وموظ يعا لي   ريبيا  . دارةتتحقت المناةعة ال ريبية وان مو وع النةاع بين اإ

 دارةالمناةعة الت  تدور بةين اإ : ريبية بذنعايمكن تعريا المناةعة الف نح  وعميح
حةو  مةدا مشةروعية وصةحة ، ينةوب عنةحأو  مةن يمثمةحأو  ال ريبية والمكما بال ريبة

 جعةةةة وصةةةحة مشةةةروعيتح اإجةةةراتات المتبعةةةة فةةة  قةةةرارات ربةةةط ال ةةةريبة وتحصةةةيمعا مةةةن
 من جعة أخرا .تحصيمعا أو  ربطعا

 شروط المناةعة ال ريبية  :ثانيا  
 وي :، يا مناةعة  ريبيةلعد  ن توفر ثالثة شروط أساسية ف  المناةعة  بد م

المناةعةةةةة  ت عةةةد  والمكمةةةا حيةةةةث    دارةأن يكةةةون طرفةةةةا المناةعةةةة ال ةةةةريبية اإ -1
ال ريبة ولةم يكةن الطةرا ايخةر  دارةمناةعة  ريبية إزا كان احد طرفايا اإ
مع المقاو  أو  ظ يعاوال ريبة ومو  دارةالمكما كما ف  حالة المناةعة بين اإ

مناةعة  ريبية م ماأنكون   ف ال  عن زلك ف ننا ، (1)الزأ يقوم بذعما  لعا 
ال ةريبية  دارةاإ ايخةرلم يكن الطرا  وان كان احد طرفيعا المكما متى ما

ليةح بخصةو  مبمةض ال ةريبة إكما ف  حالةة المناةعةة بةين المتنةاة  والمتنةاة  

                                                           

ميقدىم ُن ميٝدًَإلُد ومالافخ ُدخ   ن. ياٝخ  ٘هَ   إ هخء ميمرخٌ د ميٝدًَإلُد ميرخٔد د  دن ااإلُد  1))

 . 14ميهويُد  نيمِد اقخي د  نمي ميرهٝد مي ًيُد  ميقخرًة  ٖ
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المناةعةةة بةةين شةةريكين أو ، (1)ا و  ت ةةامن مةةع بصةة تح مسةة و   بال ا أدالةةزأ 
 براتة زمة أحديما من ال ريبة وفقا  لمعقد المبرم بينعما . عمى

معنويا  وتكون لح مصمحة مباشةرة أو  يزا ويمكن أن يكون المكما شخصا  طبيعيا  
 .(2)ف  تمك المناةعة

ال ةريبة أن تتعمت المناةعة بعم  من أعما  ال ريبة الم ثرة ف  تحديةد ديةن  -2
 .(3)وربط وتحصي  ال ريبة ، كعمميات حصر الممولين

أو  فعة أو  ك  عم ويو م عومعا العام:  :وا عما  ال ريبية لعا مدلو ن: ا و 
 ويةز  ا عمةا  تسةتبعد عةن ا عمةا  التة  تة دأ، اجرات  رورأ لتطبيت قانون ال ريبة

 ال ريبية . المناةعةإلى 
تعنةة  عمميةةات تقةةدير وتحصةةي  ال ةةرا ب وتشةةم  أمةةا الثةةان : م عومعةةا الخةةا : ف

جةةةراتات   أفعةةةا    وا سةةةعار وا خطةةةات الماديةةةة والقانونيةةةة  السةةةماحاتمختم ةةةة مةةةن حيةةةث  وا 
تحقيةةةت المناةعةةةة ال ةةةريبية متةةةى مةةةا تمةةةت إلةةةى  ويةةة  التةةة  تةةة دأ، (4)والترامةةةات وغيريةةةا
 خالفا  لمقانون .

 أن تكون المناةعة خا عة لمقانون ال ريب  . -3
كةون المرجةةع ا ساسةة  لممناةعةةة يةةو القةةانون ال ةةريب  وان تشةةاركت معةةح أأ ان ي

أو  قةةوانين أخةةرا كةةالنةاع حةةو  الحجةةة اإدارأ عمةةى أمةةوا  المكم ةةين فةة  حالةةة امتنةةاععم
المناةعةةات المتعمقةةة بت سةةير القةةانون أو  ال ةةريبية دارةتةةذخريم عةةن دفةةع مةةا فةة  زمةةتعم لةةإ

 .(5)مة تطبيقح بصورة سميأو  تذويمحأو  ال ريب 
                                                           

فٝشُد  إلخَ غخئ  مياخئٍ  ميمرخٌ د ميًَٝإلُد فٍ ميعًَٕ  مي ًم ٍ )نيمِد اقخي د (  أًٞوحدد  1))

 . 14-13  1111ٖنكعىيمة  كشُد ميحقى   جخا د ميمى٘   

  َاشددد  ادددن 1ِدددى د ميمرخٌ دددخ  ميٝدددًَإلُد ميىٞرُدددد وميهويُدددد  ٞن. ٌكًَدددخ احمددده يُدددىاٍ  اى 1))

 . 14ميم عإلخ  مي إلًي  ٖ

ياٝددخ  ٘ددهَ   إ هددخء ميمرخٌ ددد ميٝددًَإلُد ميرخٔدد د  ددن ااإلُدد  ميقددىم ُن ميٝددًَإلُد ومالافخ ُددخ   3))

 . 13ميهويُد  اٙهي ِخي   ٖ

د ميمرخٌ ددد ميٝددًَإلُد  نمي ن. إيددًمرُ   إلدده مي ٍَددٍ ميرلددخي   حددى اف ُدد  ميمًحشددد مشنميَددد يعّددىَ 4))

 . 11  1119ٖ  ِ رهيَدميلخا د يشرًٕ  مش

 . 1ن. احمه لًُ مي  خي  اٙهي ِخي   ٖ 5))
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 التكييف القانوني ونوع الخصومة في المنازعة الضريبيةالفرع الثاني: 
 :ف  نقطتين اثنتين وكما يذت البحث يستمةم الحديث ف  يزا العنوان 

 تكييا المناةعة ال ريبية :   أو 
يقصد بالتكييا تحمي  الوقا ع والتصرفات القانونية تمعيدا  إعطا عا وص ا  حقيقيا  

المكان المال م من بين التقسيمات السا دة ف  فرع معةين مةن فةروع القةانون وو ععا ف  
يةةزا وقةةد انقسةةم ال قةةح ال ةةريب  بشةةذن تحميةة  الوقةةا ع والتصةةرفات المتعمقةةة بالمناةعةةة ، (1)

ال ةةةريبية مةةةن اجةةة  إعطا عةةةا وصةةة ا  دقيقةةةا  وو ةةةععا فةةة  المكةةةان المال ةةةم مةةةن بةةةين افةةةرع 
 :اتجايات ةثالثإلى  القانون

المناةعةةةة ال ةةةريبة مناةعةةةة  عةةةدَّ ويةةةو يمثةةة  ا تجةةةا  التالةةةب حةةةين  :  ا و ا تجةةةا
 :عدة حجج منعاإلى  إدارية وقد استند م يديح

فةة  المناةعةةة التةة  تةةةاو  نشةةاطعا بوصةة عا سةةمطة عامةةة لعةةا  طةةرا   دارةإن اإ  .أ 
 .(2)امتياةات وتتمتع بمركة قانون  قوأ 

تحديةد ديةن ال ةريبة إلةى  عةداتدور المناةعةة ال ةريبية حةو  قةرارات إداريةة ت .ب 
 .(3)وتحصيمعا

 منعا تعتبر المناةعة ال ريبية مناةعة إدارية حتى لو ععد بال ص  ف  بعي   .ج 
فقةةد يكةةةون العةةدا مةةن زلةةك يةةو ا سةةت ادة مةةةن ، محةةاكم الق ةةات العةةادأإلةةى 

، (4)الخبرة الخاصة لمق ات العادأ الت  اكتسبعا أثنات نظر  لممناةعة ال ةريبة
 لق ات العادأ.امناةعة عادية من حصة  ياعد  ولي  ل

                                                           

  1119  اٙدً  ِد رهيَد  نمي ميف ً ميلدخا ٍ  مش1ن. رخٔ  ٘خن   ميقخ ى  ميهويٍ ميمخٖ  ٞ 1))

ٖ35. 

  1114يمرددخرج   مددخ     نمي م1ن. ٔددًَم اٙددإلخح أيددى كددًْ  إنمية ميمرخٌ ددد ميٝددًَإلُد  ٞ 1))

ٖ34 . 

( ي دخي 91ن.  إله ميإلخِٟ وفخ  ميمرخٌ د ميٝدًَإلُد وفقدخً ألح دخي  دخ ى  ٜدًَإلد  شدً ميدهل   ي د  ) 3))

 . 143  حخُٔد ِفشُد  1111ٖ-1116  نمي ميرهٝد مي ًيُد  ميقخرًة  1115

نمي ميرهٝدد  ن.  إله ميإلخِٟ وفخ احمه  فدٛ ارخٌ دخ  ميٝدًمئ   شدً ميدهل  يدخياًَ  مشنميٌ  4))

 . 111مي ًيُد  ميقخرًة  حخُٔد ِفشُد  ٖ
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اعتبةةةر المناةعةةةة ال ةةةريبية مناةعةةةة مدنيةةةة يجةةةب تطبيةةةت القةةةانون  :ا تجةةةا  الثةةةان 
بدعوا أن السةمطة التة  ت ةري ال ةرا ب وتحصةمعا ية  ليسةت سةمطة ، (1)المدن  عميعا

بةزلك ف، بعةا مرفقةا مةن المرافةت العامةة د  عةتإدارية ؛ كونعا   ت دأ لمجمعور خدمةة عامةة 
 . ي  مناةعة مدنية تخ ع لمق ات العادأ

يةةرا أصةةحاب يةةزا ا تجةةا  ان المناةعةةات ال ةةريبية زات طبيعيةةة  :ا تجةةا  الثالةةث
 ااستنادخاصة 

إلةةى  نعةةا تتمتةةع بزاتيةة مسةةتقمة فةةال يجةوة الرجةةوعا  و ، (2)إلةى زاتيةةة القةةانون ال ةريب 
ل ةةةرورأ أن تنظةةةر مةةةن ق بةةة  فبةةةزلك مةةةن ا، (3)المدنيةةةة والتجاريةةةة قواعةةةد قةةةانون المرافعةةةات

جراتات خاصة .  ق ات متخص  وا 
 نوع الخصومة ف  المناةعة ال ريبية . :ثانيا  

مجموعةةة مةةن اإجةةراتات التةة  تسةةتمر مةةن وقةةت افتتاحعةةا  بذنعةةا:تعةةرا الخصةةومة 
أو  انق ا عا مث  التةركأو  وقت انتعا عا بال ص  ف  مو وععاإلى  بالمطالبة الق ا ية

ية   :م ةاد  ةال ةريبي ةةعةمنان الخصةومة فة  الذويثةار تسةا   بشة، (4)السقوطأو  الصمم
 ؟ ف  يز  المناةعة  الخصومة شخصية أن أمة ين الخصومة مو وعأ

و   المقصةةةةةود بالخصةةةةةومة المو ةةةةةوعية أقبةةةةة  اإجابةةةةةة عةةةةةن يةةةةةزا التسةةةةةا   نبةةةةةين 
فالخصومة المو وعية تنشذ نتيجةة ا عتةدات عمةى مركةة قةانون  ؟ والخصومة الشخصية

نعةةةةا   تةةةةدور حةةةةو  حقةةةةوت إأصةةةةدرتح الجعةةةةة اإداريةةةةة أأ  نام مةةةةن خةةةةال  قةةةةرار معةةةةيعةةةة
 .شخصية

                                                           

ِ ه احٍ ميهَن  مالٞخي ميقخ ى ٍ يش ال د يُن ميممىل ومشنمية ميًَٝإلُد  ا عإلد وااإل دد مالٔد خع  1))

 . 51  1999ٖميىٞرٍ  

يجددخء أحمدده احمدده لىَشدده  ميا ددن ميقٝددخئٍ فددٍ ارخٌ ددخ  ٜددًَإلد ميددهل  فددٍ فشّدداُن  يِددخيد  1))

 . 13  1114ٖد ميهيمِخ  مي شُخ  جخا د ميرلخح ميىٞرُد  اخجّعًُ  كشُ

 . 35ن. ًَٔم اٙإلخح أيى كًْ  اٙهي ِخي   ٖ 3))

  1ميمّعٕخي ميهكعىي اهحت احمه ِ ه ميدهَن   رًَدد ميدهفىع فدٍ  دخ ى  مشجدًمءم  ميلرخئُدد  ٞ 4))

1113ٖ  31 . 
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 الخصومة الشخصية فع  الخصومة الت  تنشذ بوقوع اعتدات عمى حت خا  أما
 .(1)عمى ا ق  التعديد با عتدات عمى يزا الحت أو 

اةعةة ن الخصةومة فة  المنأ يةوالسا د والتالب ف  تحديد نوع الخصومة  الرأأن إ
وزلةك كةون الق ةات فة   مستبعدين الخصومة الشخصية ؛ ال ريبية خصومة مو وعية

 دارةعما  اإأنما يراقب ا  ين و كم   ينظر بالحقوت الشخصية لممف نح  حالة نظرة لممناةعة
 دارةالةةةةزأ أصةةةةدرتح اإ وقراراتعةةةةا ومةةةةدا التةامعةةةةا بالقةةةةانون ال ةةةةريب  ومةةةةدا اثةةةةر القةةةةرار

 .(2)مام خصومح مو وعية أفنكون  اكمملمبالمركة القانون  
نوع الخصومة ف  المناةعةة ال ةريبية عمةى أنعةا إلى  نظرير هخ رأأإ  أن يناك 

زات طبيعيةةةةة مختمطةةةةة فقةةةةد يطعةةةةن المكمةةةةا بقةةةةرار فةةةةري ال ةةةةريبة عميةةةةح ويةةةةدع  بذنعةةةةا 
ويطالةةب فةة  الوقةةت ن سةةح باسةةتيراد المبمةةض ، فر ةةت بقيمةةة تةيةةد عةةن القيمةةة الحقيقةةة لعةةا

فةة  المناةعةةة فمةةزلك تكةةون  الشخصةة  ن المبمةةض الحقيقةة  وينةةا يبةةرة العنصةةرال ةةا ي عةة
 .(3)الخصومة المو وعية والشخصية  بينة طالخصومة زات طبيعة مختم

 املطلة الثاني
 وأنواع املنازعة الضريبية أسباب

 ويقت   بنا  ستكما  م ردات المو وع الم روش عمى بساط البحةث أن نو ةم
 دارةحالةةة غيةةر عاديةةة بةةين اإ عةةدخمةةت يةةز  المناةعةةات والتةة  تى إلةة التةة  تةة دأ سةةبابا 

ا و  وسةن رد زلةةك فة  فةرعين متتةةالين نبحةث فة  ال ةةرع ، وأنةواع يةةز  المناةعةة، والمكمةا
 :وكايت ، أنواع المناةعة ال ريبية ونو م ف  ال رع الثان ، المناةعة ال ريبية أسباب

 
                                                           

نيمِد اقخي د ) يهل  مي ًم ٍِىالف فُٙ  لًُٝ  ميٝمخ خ  ميهِعىيَد يشم شم يهف  ًَٜإلد م 1))

 . 131-119  1114ٖ(  يِخيد اخجّعًُ  كشُد ميقخ ى   جخا د ميمّعرًَٙد  

الدددهٌ  إلُددد  احمدددىن ٔدددً    ماعُدددخٌم  مشنمية ميٝدددًَإلُد نيمِدددد احشُشُدددد يشرردددخي ميٝدددًَإلٍ  1))

ّداُن  ميفشّاُرٍ  يِخيد اخجّعًُ  كشُدد ميهيمِدخ  مي شُدخ  جخا دد ميرلدخح ميىٞرُدد فدٍ  دخيشُ  فش

1119ٖ  95 . 

يمئدده  ددخجٍ  ميقٝددخء ميٝددًَإلٍ والخالاددا فددٍ لدد  ميقددخ ى  مي ًم ددٍ  أًٞوحددد نكعددىيمة  كشُددد  3))

 . 33  1114ٖجخا د ميرهًَن  
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 المنازعة الضريبية أسبابالفرع األول: 
تتعمةةةت  أسةةةبابمنعةةةا ، أسةةةبابوالمكمةةةا لعةةةدة  دارةذ المناةعةةةة ال ةةةريبية بةةةين اإتنشةةة

وقد يكون المكما ن سح سببا  فيعا لزلك دارة، بالتشريع ال ريب  وبع عا يكون بسبب اإ
 ف  ثالثة نقاط وكما يذت : سبابسوا نبين يز  ا 

 المرتبطة بالتشريع ال ريب  . سبابا  :أو   
سةوت الصةياغة والةزأ  نصو  ال ريبية والزأ ينةتج عةنغموي وتعقيد بعي ال .1

المةب  وعةدم إلةى  يترتب عميح إجرات العديد من التعديالت قد ت دأ يز  التعديالت
يةةزا مةةن ناحيةةة ومةةن ناحيةةة أخةةرا غمةةوي ، الحكمةةة التةة  أراديةةا الم شةةر عبالتقيةةد 

قةةد ال ةةريبية لت سةةير الةةن  حسةةب مةةا تعت دارةالةةن  سةةوا يكةةون سةةببا  لتةةدخ  اإ
اري ةةةةةةةةةةةةةتعإلةةةةى   دأةةةةةةةةةحسةةةةب مةةةةا يتماشةةةةى مةةةةع مصةةةةالحعا ممةةةةا يأو  يةةةة  صةةةةوابح

 ةةةةةةةةةةةةةاةعةةةةةالمن وتةةةةةةةةةةةةةال  نشةةةةةةةةةةةةية وبالتةةةةةةةةةبةةةةال ري دارةا واإةةةةةةةةةةن المكمةةةةةةةةةةالم بيةةةةةةةةةةةصةةةلما
 .(1)ال ريبية

يةةةة عةةدم وجةةةود الخصةةةا   ا ساسةةية لمقةةةانون فةةة  التشةةريع ال ةةةريب  ويةةة  العموم .2
الماليةةة عةةادة مةةا  دارةان اإإلةةى  فعةةدم تةةوفر العموميةةة يرجةةع، والةةدوام وعةةدم التمييةةة

ولكثةةةرة التعةةةديالت ، مةةةولين عنةةةد فةةةري ال ةةةريبة عمةةةيعممتراعةةة  المراكةةةة ال رديةةةة لم
ةعةعةة ا سةتقرار إلةى  عمى القوانين ال ريبية ف نعا ت قةد صة ة الةدوام والةزأ ية دأ

 .(2)لدا المكما 
لةةةزلك عةةةادة مةةةا تطمةةةب اإدارات ال ةةةريبية ، طمحات ال ةةةريبيةصةةةعوبة فعةةةم المصةةة .3

المعنةةةى  كةةةذن يكةةةون، تقةةةديم اإقةةةرارات ال ةةةريبية مةةةن ق بةةة  محاسةةةبين متخصصةةةين
كم عةةةةوم ، أ لعةةةةاقتصةةةةادختمةةةةا عةةةةن المعنةةةةى ا يال ةةةةريب  لةةةةبعي المصةةةةطمحات 

                                                           

ن. احمدده  شددٍ  ددىٚ ميحددًمٌٌ  ميمرخٌ ددد ميٝددًَإلُد ووِددخئ  م هخئهددخ  نمي ميرهٝددد مي ًيُددد   1))

1111ٖ  91 . 

 .19اىِى د ميمرخٌ د ميًَٝإلُد ميىٞرُد ميهويُد  اٙهي ِخي   ٖن. ٌكًَخ احمه يُىاٍ   1))
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اإيةةراد الصةةاف  لممكمةةا الةةزأ )حيةةث يعنةة  مةةن الناحيةةة القانونيةةة )، (1)الةةدخ  مةةثال  
 .(2)المادة الثانية من يزا القانون((  عميح من المصادر المبينة ف  حص

اقصةةةى مةةةا يحصةةة  عميةةةح ): )ية فيعنةةة قتصةةةادامةةةا م عةةةوم الةةةدخ  مةةةن الناحيةةةة ا 
بحيةةث يكةةون يةةزا ، الشةةخ  مةةن قيمةةة السةةمع والخةةدمات ا سةةتعالكية خةةال  فتةةرة معينةةة

فمن اج  تقمية  ، (3)((ايتعاالشخ  ف  نعاية ال ترة بن   المسار الزأ كان عميح قب  بد
 يز  المناةعات يتطمب رفع الثقافة ال ريبية لممكم ين .

خروجةةح عمةةى القواعةةد الدسةةتورية فةة  أو  مخال ةةة التشةةريع ال ةةريب  لمبةةدأ دسةةتورأ .4
 .(4)القوانين ال ريبة

: التعقيد ف  اختيار النظام ال ريب  حيث يعرا النظام ال ريب  بم عومح الواسع .5
كيان إلى  ية وال نية والت  ت دأ تراكيبعاقتصادصر ا يدلوجية وا مجموعة العنا))

ظام والةةزأ تختمةةا مالمحةةح ةةةةةةةزلةةك الكيةةان الةةزأ يمثةة  الواجعةةة لمن، نةةةةةة ةةريب  معي
أأ فةةة ن  وزلةةةك، (5)((مع متخمةةةاةةةةةةةةجتةةةة  مةةةةةةةةح فةةةةةةةةيا  عناقتصةةةادفةةة  مجتمةةةع متقةةةدم 

، المناةعةةة ال ةةريبية امةةةةةةةةقيإلةةى   دأةةةةة ةةريب  يظام الةةةةة  النةةةةةغمةةوي فأو  يدةةةةةةتعق
 .(6)المكم ين داةةةةةيح يجب أن يكون النظام ال ريب  وا حا  ودقيقا  وم عوما  لةةةةةوعم
من المعموم أن اختيار نظام لم ريبة عمةى الةدخ  أكثةر تعقيةدا  مةن اختيةار نظةام و 

ى الةدخ  تثيةر العديةد مةةن الةر و ، كةون أن ال ةريبة عمةأو  ري ال ةريبة عمةى ال ةرد ةل
بخةةالا ، وأنةواع الةدخو  الخا ةةعة لم ةريبة وغيريةا، ا سة مة التة  تتعمةت بماييةةة الةدخ 

                                                           

 . 1ن. احمه لًُ مي  خي  اٙهي ِخي   ٖ 1))

 ميم هل . 1991( ي خي 113ان  خ ى  ًَٜإلد ميهل  مي ًم ٍ ميمً   ) 1/1ميمخنة  1))

وميرٕددً   ن.  إلدده ميمددر   فددىٌٌ  ميمخيُددد مي خاددد وميُّخِددد ميمخيُددد  نمي ميرهٝددد مي ًيُددد يشاإلخ ددد3))

 . 114  1911ٖيًُو   

احمدده إيددًمرُ  ميقشمددى ٍ  ميمرخٌ ددد ميٝددًَإلُد فددٍ مٞددخي ميٝددًَإلد مي خاددد  شددً ميمإلُ ددخ   نمي  4))

 . 11  1999ٖ  ِ رهيَدميلخا ُد ميلهَهة يشرًٕ وميعىٌَ   مش

 ِددمً  إلدده ميددًحمن احمدده ميًاشددد  ميددرر  ميٝددًَإلُد يددُن ميف ددً ميمددخيٍ مي خ٘ددً وميف ددً ميمددخيٍ 5))

نيمِد احشُشُد اقخي د (  يِخيد اخجّعًُ  كشُد ميهيمِخ  مي شُخ  جخا د ميرلخح ميىٞرُدد ) مشِالاٍ

 . 1  1114ٖفٍ  خيشُ  فشّاُن  

 . 39ن. ياٝخ  ٘هَ   اٙهي ِخي   ٖ 6))
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ددا  بوجةةةود الشةةةخ  زاتةةةح بتةةةي حةةةال ةةةريبة عمةةةى ال ةةةرد التةةة  يكةةةون وعا يةةةا وا ةةةحا  وم
ر عصةةةال ةةةريبة عمةةةى الةةةر و    ت القةةة  قبةةةو   فةةة  الفةةة ن  ومةةةع زلةةةك، النظةةةر عةةةن دخمةةةح

 فاتعا لمعدالة .الحديث ؛ لمنا
 ال ريبية . دارةالمتعمقة باإ سبابا  :ثانيا  

فة  اسةةتخدام سةمطتعا التةة  منحعةا القةةانون لعةا ومةةن صةور التعسةةا  دارةتعسةا اإ .أ 
بمقةةةدار يةيةةةد عمةةةى المقةةةدار أو  تقةةةدير وربةةةط ال ةةةريبة وتحصةةةيمعا بةةةدون وجةةةح حةةةت

مةن  الةرغمعمةى افتراي مةاولةة المكمةا نشةاط أو ، المستحت تحصيمح من المكما
وكةةزلك عةةدم دراسةةة مةةا يبديةةح المكمةةا مةةن حمةةو  ، (1)عةةدم وجةةود دليةة  عمةةى زلةةك 

وعميةةح يكةةون تصةةرا ، ال ةةريبية بصةةورة جديةةة دارةإنعةةات الخةةالا بينةةح وبةةين اإ
 سببا  لقيام المكما با عتراي عمى قراريا فتنشذ المناةعة ال ريبية . دارةاإ

الطريقةةةة التةةة  أو  ال ةةةريبية ا سةةةموب يقصةةةد بالشةةة افية : إزعةةةدم شةةة افية ال ةةةريبة .ب 
يمكةةن مةةن خاللعةةا عةةري القةةوانين وا نظمةةة والتعميمةةات ال ةةريبية عمةةى المكم ةةين 

ةيةادة قةدرتعم فة  معرفةة مقةدار ال ةريبة الم رو ةة إلةى  وزلك من شةانح ان ية دأ
خمةت نةوع مةن إلةى  عةدم اسةتخدام الشة افية سةي دأفة ن  وبخالفةح، (2)عمى دخولعم 
لةةةةدا المكمةةةةا بمةةةةدا صةةةةحة وشةةةةرعية تقةةةةدير ال ةةةةريبة وتحصةةةةيمعا القمةةةةت والشةةةةك 

 المناةعة ال ريبية .إلى  وبالتال  سي دأ زلك
ال ةةريبية  دارةوجةةود ظةةايرة ال سةةاد المةةال  واإدارأ لةةدا بعةةي المةةوظ ين فةة  اإ .ج 

ة يةةةةةةةةعة مادةةةةة  من ةةةابةةةد قانون  مقةةةةعا دون سنةةع ات مناإأو  وتحصيمعا فيتم ربطعا 
غيةةر مباشةةرة أو  مةةن المكمةةا بصةةورة مباشةةرةالمخةةت   الةمةةةةوظا  عميعةةا ةةةةةةصةةةةةةيح

(3). 
                                                           

-16ن. ٌكًَخ احمه يُىاٍ  اىِى د ميمرخٌ خ  ميًَٝإلُد ميىٞرُد وميهويُد  اٙدهي ِدخي   ٖ 1))

11 . 

 .31ًَخ احمه يُىاٍ  ميمٙهي أ الة  ٖن. ٌك 1))

ن.  خٍٔ َىِم  احخًٜم  فٍ اقُخَ ميمرخٌ خ  ميلإلخئُد  ااإلى دد اقهادد ياشإلدد ميّدرد مألويدً  3))

َد وميعلخيَدد  جخا دد مكشدٍ احرده مويحدخ   عٙدخناخِعً امٙٗ احخِدإلد واده ُ   كشُدد مي شدىي مال

 .61  1115ٖ-1114ميإلىًَة  
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 تتعمت بالمكما أسباب :ثالثا  
قد يكون المكمةا ن سةح سةببا  فة  المناةعةة ال ةريبية عنةدما يحةاو  جايةدا  التعةرب 

نعةب  تحةاو  دومةا   دارةن اإذحسا  المكما بإينتج يزا من وقد ، من التةاماتح ال ريبية
وأن ديةن ال ةريبة ديةن ، ويزا يتطمب نشر ثقافة احترام القةوانين، (1)أموالح دون وجح حت
 محمو    مطموب.

ن الدولةةةةة تسةةةة ت أنةةةةح يةةةةرا ذوقةةةةد يكةةةةون تعةةةةرب المكمةةةةا مةةةةن التةاماتةةةةح ال ةةةةريبية ب
مما يسايم فة  و ، استخدام أموا  العامة ف  مجا ت لي  لعا مردود إيجاب  تجا  ا فراد

ر  أمةةكمةا مةن التن يةز يةو عةدم وجةةود رادع قةوأ يتعةري لةح فة  حالةة اكتشةاا تعةرب الم
إعادة تشةريع الجةرا م والعقوبةات وفر ةعا عمةى المخةال ين إلى  ويزا ما يجعمنا نزيب، (2)

 لمقوانين ال ريبية .
 ن ، نقةةة  الةةةوع  ال ةةةريب  لةةةدا المكمةةةا سةةةببا  فةةة  المناةعةةةة ال ةةةريبية ويعةةةد

جايال  بما عميح من واجبةات ك ةرورة مسةك دفةاتر منظمةة  المكما ف  يز  الحالة يكون
ال ةةريبية بتحديةد دخمةةح عةةن طريةةت  دارةلبيةان حقيقةةة دخمةةح ف ة  مثةة  يةةز  الحالةة تقةةوم اإ

قيةةام المكمةةا بةةالطعن بالتقةةدير إلةةى  يمثةة  دخمةةح الحقيقةة  ممةةا يةة دأ التقةةدير الةةزأ قةةد  
 .(3)ونشوت المناةعة ال ريبية 

 لمنازعة الضريبيةأنواع االفرع الثاني: 
 فمن حيث طبيعة ال ريبة تقسم، عدة أنواعإلى  يمكن تقسيم المناةعة ال ريبية

ن ينةاك أويمكن القةو  ، مناةعة لم را ب المباشرة ومناةعة لم را ب غير المباشرة :إلى
إلةةى  ا  اسةةتنادوقةةد تحةةدد نةةوع المناةعةةة ، مناةعةةة  ةةريبية داخميةةة ومناةعةةة  ةةريبية دوليةةة

ومناةعة  ريبية أمام  دارةو ة أمامعا النةاع فنقو  مناةعة  ريبية أمام اإالجعة المعر 
 الق ات .

                                                           

 . 11الة  ٖن.  خٍٔ َىِم  ميمٙهي أ 1))

 . 41ن. ٌكًَخ احمه يُىاٍ  اىِى د ميمرخٌ خ  ميًَٝإلُد ميىٞرُد وميهويُد  اٙهي ِخي   1ٖ))

 . 16 إله هللا ميٙ ُهٌ  ميًٝمئ  وميعرمُد  ميقخرًة  نمي ميرهٝد  ٖ 3))
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إ  أن الةةةةزأ يعمنةةةةا فةةةة  أنةةةةواع المناةعةةةةات ال ةةةةريبية يةةةة  المناةعةةةةات مةةةةن حيةةةةث 
المرحمة التة  تمةر بعةا ال ةريبة والتة  تةرتبط بةالم عوم ال ةيت لممناةعةة ال ةريبية والةزأ 

المرحمة ا ولى تعةرا بمرحمةة  :مرحمتينإلى  تقسيمعاحيث يمكن ، اعتمدنا  كتعريا لعا
 الوعات والت  يتم فيعا تحديد وعات ال ريبة ومن ثم حسابعا وتحديد قيمتعا .

يةتم فيعةا تحصةي  ال ةريبة بنقة  قيمتعةا  إز، والمرحمة الثانية ي  مرحمةة التحصةي 
 خةينة  ريبة الدولة .إلى  من زمة المكما

ن المناةعةةةة ال ةةةريبية فةةة  نقطتةةةين اثنتةةةين وكمةةةا لةةةزلك سنو ةةةم يةةةزين النةةةوعين مةةة
 :يذت 

 مناةعة الوعات ال ريب  :او   
، (1)المةةةةا  الةةةزأ ت ةةةةري عميةةةةح ال ةةةةريبة  :يقصةةةد بوعةةةةات ال ةةةةريبة بصةةةورة عامةةةةة

أو  المح  الزأ يتحم  عب  ال ريبة ويعرا بذنح: الش تأو  والمادة الخا عة لم ريبة
الةبعي فة  تعريةا وعةات ال ةريبة ليشةم  المو وع الزأ ت ري عميح ال ريبة ويوسةع 

بةةدمج زلةةك الوعةةات ب كةةرة المقةةدرة أو  طريقةةة توةيةةع ال ةةريبة بةةين المةةادة الم رو ةةة عميعةةا
 .(2)أن المقدرة التكمي ية ي  الت  تشك  مو وعح ال ريب  اعتبارالتكمي ية عمى 

 م ةرا بالتن يزيةة ل دارةأما وعات  ريبة الدخ  فيعرا بذنةح: المبمةض الةزأ تقةوم اإ
انةةح المةةا  الةةزأ يحصةة  أو  بتحديةةد ال ةةريبة المسةةتحقة الةةدفع عنعةةا( السةةمطة ال ةةريبية)

معنويا  طبقا   و ةاع نة  عميعةا القةانون ال ةريب  أو  عميح الشخ  سوات كان طبيعيا  
 .(3)بعد خصم التكاليا واإع اتات الت  يقرريا القانون 

دخولعةةا حيةةة التن يةةز يةة  مرحمةةة إن المرحمةةة ا ولةةى التةة  تمةةر بعةةا ال ةةريبة قبةة  
عات ال ريبة من اج  حسابعا وربطعا لتحديد دين و جمع المعمومات وا ستد  ت حو  

                                                           

 . 433  1966ٖحُّن لالف  مألح خي مي خاد فٍ  خ ى  ميًَٝإلد  نمي ميرهٝد  ميقخرًة  ن.  1))

 . 11  1915ٖف ت ميمحلىب  ميمّأيد مي خاد  نمي ميرهٝد مي ًيُد  ميقخرًة  ن. ي 1))

 1911ن. حّددن محمدده غددالب  مأل٘ددىل مي شمُددد يشٝددًمئ   ا عإلددد ميعلددخية وميع ددخو   ميقددخرًة   3))

ٖ 111. 
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مبمتعةةةا الواجةةةب عمةةةى أو  فالمقصةةةود بةةةربط ال ةةةريبة: يةةةو تحديةةةد مقةةةداريا، (1)ال ةةةريبة 
وفةة  يةةةز  ، أأ تحديةةد ديةةةن ال ةةريبة المتحققةةة عميةةةح، المكمةةا دفعةةح لمصةةةمحة ال ةةرا ب

ف ةةة  كثيةةةر مةةةن  دارةة قةةةد تثةةةار الكثيةةةر مةةةن المشةةةاك  بةةةين المكمةةةا بال ةةةريبة واإالمرحمةةة
يتقب  المكما قيمة الوعات المحةدد والمتخةز كذسةا  ل ةري ال ةريبة يةزا مةن    ا حيان
ولمةةا  دارةومةةن ناحيةةة أخةةرا قةةد يقةةدم المكمةةا بيانةةات غيةةر دقيقةةة   تقتنةةع بعةةا اإ، ناحيةةة

لرقابةة عمةى تمةك البيانةات متةى مةارات بذنعةا غيةر دقيقةة ال ريبية الحةت فة  ا دارةكان لإ
وينةةا قةةد   ير ةةى ، تقةةوم ب عةةادة تقةةدير الوعةةات بنةةات  عمةةى مةةا توصةةمت إليةةح مةةن قناعةةات

ال ةةةريبية فتثةةةور إشةةةكالية النةةةةاع فةةة  الوعةةةات  دارةالمكمةةةا بالنتةةةا ج التةةة  توصةةة  إليعةةةا اإ
 . (2)ال ريبية  دارةالمكما واإ ينال ريب  ب

نةةح غيةةر مشةةمو  ذمةةدعيا  ب دارةان أخةةرا قةةد يتنةةاةع فيعةةا المكمةةا مةةع اإوفةة  أحيةة
فةةةالنةاع فةةة  الوعةةةات   يخمةةةو مةةةن ، صةةةال  بال ةةةريبة وانعةةةا فر ةةةت عميةةةح خالفةةةا  لمقةةةانونأ

 :احتمالين اثنين
نمةةةا ينةةةاةع فةةة  العناصةةةر إا و :  ن المكمةةةا   ينةةةاةع مبةةةدأ خ ةةةوعح لم ةةةريبة وا 

وينةةةا   يكةةةون طمبةةةح ب سةةةقاط ، سةةةا  لتقةةةدير ال ةةةريبةكذ دارةالواقعيةةةة التةةة  اعتمةةةدتعا اإ
نمةةا يطالةةب ب سةةقاط جة ةة  ب ان  اعتبةةارمقةةدار ال ةةريبة الم رو ةةة عميةةح بصةةورة كاممةةة وا 

وفة  يةز  الحالةة نكةون أمةام نةةاع فة  الوقةا ع ، المقدار المحدد يةيد عن المقةدار الحقيقة 
 .(3) دارةالت  اعتمدتعا اإ

فةة  مبةةدأ خ ةةوعح لم ةةريبة ويةةرا بذنةةح قةةد تةةم  دارةوالثةةان : إن المكمةةا ينةةاةع اإ
خالفا  لمقانون كذن يكون النشاط الةزأ  أأ أنح تمَّ ، فري ال ريبة عميح دون سند قانون 

يةاولةةح غيةةر خا ةةع لم ةةريبة وينةةا نكةةون فةة  حالةةة نةةةاع قةةانون  أأ فةة  ا سةةا  الةةزأ 

                                                           

 . 19ماٍَخ   ٍٍَ  اٙهي ِخي   ٖ 1))

 . 91-19ن.  خٍٔ َىِم  اٙهي ِخي   ٖ 1))

  1113    ميمؤِّددد ميمه ُددد يش عددخب  يإلرددخ   1  ميى ددخء ميٝددًَإلٍ ٞلٝددً ميٕددىَ ٍ  ارخٌ ددخ 3))

ٖ9 . 
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ة يطالةب المكمةا وف  يز  الحالة، ف  فري ال ريبة عمى المكما دارةاعتمدت عميح اإ
 .(1)ب سقاط كم  لم ريبة 

 مناةعة تحصي  ال ريبة . :ثانيا  
قب  تحديد م عوم مناةعة تحصي  ال ريبة يستمةم أن نبين المقصود من تحصي  

القةةةانون إلةةى  ا  اسةةةتنادال ةةريبية  دارةيقصةةةد بعةةا اإجةةةراتات التةة  تتخةةةزيا اإ إز، ال ةةريبة
الخةانةةةة العامةةةةة إلةةةى  مةةةة المكمةةةةا لتوريةةةديابعةةةدا جمةةةع مبةةةالض ال ةةةةريبة المترتبةةةة فةةة  ز

 .(2)الجبر أو  بالترا  
تعةرا بذنعةا المناةعةة التة  تثةار عنةدما يتعةري أما المقصةود بمناةعةة التحصةي  ف

عنةدما يةرا أو ، ال ريبية دارةالمكما بال ريبة عمى التحصي  الجبرأ الزأ تقوم بح اإ
عةةا بة جراتات المتابعةةة عنةةد ممارسةةة ال ةةريبية عنةةد قيام دارةالمكمةا وجةةود تعسةةا فة  اإ

 . (3)التحصي  ال ريب 
 دارةالمناةعةةة التةة  تتعمةةةت فةة  اإجةةراتات المتخةةزة مةةن قبةةة  اإ كمةةا تعةةرا بذنعةةا:

ل ةةةمان تحصةةةي  ال ةةةريبة فةةة  حالةةةة رفةةةي المكمةةةا لتسةةةديديا طوعةةةا  وقةةةت اسةةةتحقاقعا 
 دارةا اإن الشةةةةةةرعية اإجرا يةةةةةةة لعمميةةةةةةات المتابعةةةةةةة مةةةةةةن طةةةةةةر ذويتولةةةةةةد النةةةةةةةاع ينةةةةةةا بشةةةةةة

 .(4)ا يةبالج
أأ ان المناةعةةة   تتعمةةت بمةةدا شةةرعية فةةري ال ةةريبة و  تتعمةةت فةة  العناصةةر 

فةةة  تحديةةةد وعةةةات ال ةةةريبة بةةة  تخةةة  اإجةةةراتات التةةة   دارةالواقعيةةةة التةةة  اعتمةةةدتعا اإ

                                                           

ن.  ددخنل محمدده حٕددُٓ  ميىِددُٟ فددٍ ميٝددًمئ   شددً ميددهل   نمي ميلخا ددخ  ميمٙددًَد  ميقددخرًة   1))

1999ٖ  135 . 

 . 65فُٝشد  إلخَ غخئ  مياخئٍ  اٙهي ِخي   ٖ 1))

هددخ فددٍ ٜددىء مجعهددخنم  الشددُ ميهويددد ارخٌ ددخ  ميعحٙددُ  ميٝددًَإلٍ وإ إلخا( ٞإلددٍ  إلدده ميح ددُ   3)

يِخيد اخجّعًُ  كشُد ميحقى  ومي شىي ميُّخِدُد   ّد  ميحقدى   جخا دد احمده لٝدًُة ميلٍمئًٌ  

 . 19  1113ٖيّ ًة  ميلٍمئً  

يهميَد َحُدً  مالٞدخي ميقدخ ى ٍ يعّدىَد ميردٍمع ميٝدًَإلٍ فدٍ لد  ميعٕدًَ  ميٝدًَإلٍ ميلٍمئدًٌ   (4)

  1111- 1111ومي شددىي ميُّخِددُد  جخا ددد ميحددخ  لٝددً  يخارددد   اددىكًة اخجّددعًُ  كشُددد ميحقددى 

ٖ61 . 
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ف  الحصو  عمى حقوقعا مةن المكم ةين ومةدا شةرعية يةز  اإجةراتات لةزا  دارةتتبععا اإ
 .( جا  وكي ية التحصي اةعة اإجراتات )اييطمت عميعا من

كة  إجةرات فة ن  ويز  اإجراتات   يمكن أن تبدأ قب  بدت موعد ا سةتحقات وعميةح
ل ةةةريبة قبةةة  اسةةةتحقاقعا يعةةةد تجةةةا  المكمةةةا مةةةن اجةةة  تحصةةةي  ا دارةيتخةةةز مةةةن قبةةة  اإ

 .(1)باطال  
قةةةة بةةةين وممةةةا تجةةةدر اإشةةةارة اليةةةح فةةة  مناةعةةةة تحصةةةي  ال ةةةريبة انةةةح يجةةةب الت ر 

المناةعة ف  مو وع قرار التحصي  والمناةعة التة  تتعمةت بشةك  قةرار التحصةي  أأ ان 
شةةك  قةةرار أو  حةةو  مو ةةوع قةةرار التحصةةي  بتنصةة أن مةةاإتحصةةي  ال ةةريبة  ةمناةعةة

 التحصي  .
بدعوا معار ة اإجبار عمى ) فالمناةعة المتعمقة بمو وع قرار التحصي  تسمى

بقراريةةةا مةةةن الناحيةةةة المو ةةةوعية مةةةن حيةةةث وجةةةود  دارةع اإن المكمةةةا ينةةةاة أأأ ( ا دات
كةذن يةدع  ، (2)عةدم حمةو  موعةد ا دات بعةد أو  بالوفةاتأو  انق ةا ح بالمقامةةأو  ا لتةام

أن ال ريبة قد تم دفععا من ق ب  شةريكح أو ، المكما بذنح تم تسديد ما ف  زمتح من دين
الدين ال ريب  انق ى بالتقةادم نظةرا   أن يةعم بذنأو ، المت امن معح ف  دين ال ريبة

يةدع  بةذن ال ةريبة غيةر واجبةة ا دات ؛ كونةح قةد حصة  عمةى أو ، لمرور المةدة الةمنيةة
 حين أن تبت المحكمة فيعا .إلى  قرار بوقا دفععا تذجيمعا

امةةا المناةعةةة المتعمقةةة بشةةك  قةةرار التحصةةي  تسةةمى بةةدعوا )معار ةةة التحصةةي  
ن   يصةدر ذتعمقة ب جراتات التحصي  من الناحية الشكمية كالجبرأ( وي  الت  تكون م

بحجةةة ا مةةوا  ب ليةةة   تت ةةت مةةع  ا  ن يصةةدر قةةرار أأو  القةةرار مةةن الشةةخ  المحةةدد قانونةةا  
ن تنق ة  قبة  إجةرات أعدم مراعاة المدة الةمنية التة  يجةب أو  طبيعة ا موا  المحجوةة

                                                           

مي مددًٌ ٌَردد   ميررددخي ميقددخ ى ٍ يعّددىَد ميرددٍمع ميٝددًَإلٍ فددٍ ميلٍمئددً  يِددخيد اخجّددعًُ  كشُددد  1))

 . 11  1114ٖ-1113ميحقى  ومي شىي ميُّخُِد   ّ  ميحقى   جخا د احمه لًُٝة يّ ًة  

 . 115والخالاا  اٙهي ِخي   ٖيمئه  خجٍ  ميقٝخء ميًَٝإلٍ (1) 
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ات والمواعيةةةةةد التةةةةة  نظمعةةةةةا اإجةةةةةراتأأ مخال ةةةةة ، (1)البيةةةةع  مةةةةةوا  المكمةةةةةا المحجةةةةةوةة 
 .القانون

 املطلة الثالث
 موضوع املنازعة الضريبية 

إن مو وع المناةعة ال ريبية بشك  عام يةو ال ةريبة زاتعةا امةا مةن حيةث مةدا 
 تحصيمعا . من حيث شرعية اإجراتات المتبعة ف أو  شرعية فر عا وتحصيمعا

ريبة الةةةدخ  فيكةةةون الةةةدخ  الةةةزأ أمةةةا مو ةةةوع النةةةةاع فةةة  المناةعةةةة المتعمقةةةة ب ةةة 
 ت ري عميح ال ريبة .

لزا سنبين بصورة مةوجةة م عةوم ال ةريبة بعةد   مو ةوع المناةعةة ال ةريبية بشةك  
ومن ثم نبين م عوم الدخ  الخا ع لم ريبة بشةك  مةوجة بعةد   مو ةوع المناةعةة ، عام

قةد نكةون أحطنةا وبةزلك  رسةالتناالمتعمقة ب ريبة الدخ  بشك  خا  والزأ يو مو وع 
بةةا مور ا ساسةةية التةة  تو ةةم م عةةوم المناةعةةة ال ةةريبية والةةزأ كةةان العةةدا مةةن كتابةةة 

الم عةةةةوم العةةةةام ا و  سةةةةنتناو  فةةةة  ال ةةةةرع : تمعيةةةةد دراسةةةةتنا وزلةةةةك فةةةة  فةةةةرعين متتةةةةاليين
 :وكما يذت ، ونبحث ف  ال رع الثان  م عوم الدخ  الخا ع لم ريبة، لم ريبة

 العام لمضريبةالمفهوم الفرع األول: 
ز ةةةةةةةةيطة القديمةةة وكانةةت تذخةةةةةةعور التنظيمةةات البشةةرية البسةةةةةةةةةظعةةرت ال ةةرا ب بظ  

 رادةةةن ا فةةةم
القا ةةةد مةةةن اجةةة  رد أأ أو  المةةةنظمأو  عينيةةةة يسةةةتخدمعا الةةةر ي أو  بصةةةورة نقديةةةة

اعتةةةدات يقةةةع عمةةةى ا فةةةراد الةةةزين يعيشةةةون تحةةةت رعايتةةةح وكانةةةت تذخةةةز مةةةنعم كنةةةوع مةةةن 
نشةةوت الدولةةة إلةةى  لمشةةاركة فةة  الن قةةات العموميةةة وبعةةد تطةةور يةةز  التجمعةةات الةةزأ أداا

ية التةة  تمةةر بعةةا قتصةةادومةةع اتسةةاع نشةةاط الدولةةة وتعةةدد وظا  عةةا وكنتيجةةة لالةمةةات ا 

                                                           

احمه  إله ميرإلٍ إيًمرُ   اّىَد ميمرخٌ د ميًَٝإلُد  ن ًَٞد  ميعح دُ   أًٞوحدد نكعدىيمة  كشُدد  1))

 . 59  1111ٖميحقى   جخا د ميقخرًة  
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م عةةةوم فةةة ن  وبةةةزلك، الةةةدو  وعجةةةة يةةةز  الةةةدو  عةةةن مواجعتعةةةا اةداد ا يتمةةةام بال ةةةرا ب
طور من عصر يخر وتتير ا سةا  الةزأ كةان ي ةري قد استمر بالت اال ريبة وأيدافع

 بنات  عميعا وعمى يزا ا سا  .
عبارة عن حصةة : ))تسكيو بذنعانفقد ظعرت عدة ارات لتعريا ال ريبة فعرفعا مو 

يةةدفععا المةةواطن مةةن مالةةح فةة  سةةبي   ةةمان الجةةةت البةةاق  منةةح وا نت ةةاع بةةح عمةةى وجةةح 
 .(1)((منظم

اجبةةةارأ دون مقابةةة  ت ةةةري بقةةةانون عمةةةى أمةةةوا  انقطةةةاع نقةةةدأ ): )وعرفةةةت بذنعةةةا
 .(2)((ج  تتطية أعبات الدولةأا فراد وحسب مقدرتعم التكمي ية من 

مبمةةةض نقةةةدأ ي ةةةري عمةةةى ا فةةةراد وفقةةةا  لمقةةةدرتعم التكمي يةةةة : ويمكةةةن تعري عةةةا بذنعةةةا
 بقانون بصورة جبرية ونعا ية من اج  تتطية الن قات العامة وتحقيت الن ع العام .

يت ةةةةم مةةةةن التعةةةةاريا التةةةة  زكةةةةرت بةةةةان ال ةةةةريبة تتميةةةةة بمجموعةةةةة مةةةةن  وبةةةةزلك
 وي :الخصا   

أأ يةةتم تحصةةيمعا بصةةورة نقديةةة حصةةرا  إ  انعةةا كانةةت تجبةةى ، ال ةةريبة مبمةةض نقةةدأ - أ
ن تكةون عمةى شةك  جةةت مةن ذية القديمةة كةقتصةادبصورة عينية ف  ظ  ا نظمةة ا 

ن يةةزا أإ  ، ا المكمةةاان تكةةون عمةةى شةةك  سةةاعات عمةة  يقةةوم بعةةأو  المحصةةو ت
ية قتصةةادالنةةوع مةةن الجبايةةة ظعةةر لةةح العديةةد مةةن العيةةوب لةةزلك فقةةد اخةةزت الةةنظم ا 

سةم تالنقةد يسةع  الرقابةة عميةح ويفة ن  ومةن جانةب هخةر، (3)الحديثة بالصةورة النقديةة 
 بالعدالة أكثر .

                                                           

ن.  إلدده مي ددًَ  ٘ددخن  يًكددخ   ميددرر  ميٝددًَإلُد  ميررًَددد وميعاإلُدد   ميددهمي ميلخا ددد  يُددًو    1))

1916ٖ  11. 

مي دخي  نمي ميرهٝدد    عٙدخن خنل محمه حُٕٓ  أِخُِخ  ميمخيُد مي خاد وأ٘ىل ميفن ميمخيٍ يال ن. 1))

1991ٖ  13 . 

  1111ن.ٞخرً ميلرخيٍ   ش  ميمخيُد مي خاد وميعٕدًَ  ميمدخيٍ  مي خادص يٙدرخ د مي عدخب  ميقدخرًة   3))

ٖ136 . 
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  أأ ان المكمةةا ممةةةم بةةدفع ال ةةريبة التةة  فةة، تةةدفع ال ةةريبة جبةةرا  وبصةةورة نعا يةةة - ب
واتسةةاقا  مةةع يةةزا المسةةمك يسةةتند ، (1)زمتةةح وفةة  حالةةة امتناعةةح ف نعةةا تجبةةى منةةح جبةةرا  

، مةةا تممكةةح الدولةةة مةةن سةةيادة عمةةى رعايايةةاإلةةى  راجةةع اإجبةةارن عنصةةر ذالةةبعي بةة
لم ةريبة  ةمنا  ؛ وزلةك  ن  ن المكمةا قابة   أ اعتباريزا السند ب هخرونا ينكر مبين

تشةةةريع يصةةةدر مةةةن ممثمةةة  الشةةةعب وان يةةةز  القةةةوانين الخاصةةةة بال ةةةريبة تصةةةدر ب
القةةوانين مةةا يةةو إ  تعبيةةر عةةن إرادة الشةةعب عةةن طريةةت ممثمةةيعم حيةةث يعةةد قةةانون 

 (2)اإرادة العامةة لممةة ال ريبة ف  اغمب النظم الدستورية أداة ر يسةية لمتعبيةر عةن
. 

دار ال ريبة ن مقأويزا يعن  ، ي ال ريبة وفقا  لمقدرة ا فراد التكمي ية وبقانون ر ت -ج
ن وزلةةةك  ؛ لةةةدا جميةةةع ا فةةةراد فكةةة  فةةةرد يخ ةةةع لمقةةةدار معةةةين  ا    يكةةةون متسةةةاوي

ا شةةةةخا  فةةةة  المجتمةةةةع تختمةةةةا قيمةةةةة مةةةةوارديم وظةةةةروفعم الشخصةةةةية ومراكةةةةةيم 
زلةةةك ت ةةةري ال ةةةريبة وفقةةةا  لمقةةةدرة ا فةةةراد إلةةةى  ا  اسةةةتنادف، (3)ا جتماعيةةةة وثةةةرواتعم 

فة  حالةة مةا إزا  اتسةاو تم رو ةة عمةى المكم ةين إ  أن مقدار ال ةريبة ال، التكمي ية
 .(4)تساوت قدرة المكم ين عمى الدفع بتساوأ الدخ  مثال  

، (5)بةةة  السةةةمطة التشةةةريعية مةةةن ق   سةةةن  و  يجةةةوة فةةةري ال ةةةريبة إ  بقةةةانون ي  
كمةا ية  ممةمةة لم ةرد  ال ةريبية دارةلةإال ةريبة ممةمةة  أحكةامويترتب عمى زلك أن 

إجةةةراتات بشةةةةذن ال ةةةةريبة دون أن أو  لماليةةةةة ان تصةةةدر قةةةةراراتا دارةفةةةال يحةةةةت لةةةإ
الحةةةت لمفةةةراد بةةةالطعن بعةةةز   مةةةنمالقةةةانون فةةة ن  تسةةةتند بةةةزلك عمةةةى قةةةانون وبخالفةةةح

فة  اسةتخدام  دارةالقرارات ويعتبر زلك  ةمانة لحةت المكمةا مةن جعةة وقيةد عمةى اإ
 سمطتعا من جعة أخرا .

                                                           

 .191  1951ٖمي ًم ٍ  يغهمن  ن.ِ هٌ يُّّى  اىجٍ  ش  ميمخيُد مي خاد وميعًَٕ  ميمخيٍ  1))

 . 11ِىالف فُٙ  لًُٝ  اٙهي ِخي   ٖ 1))

 . 139  1995ٖحُّن اٙافً حُّن  ميمخيُد مي خاد  نَىم  ميماإلى خ  ميلخا ُد  ميلٍمئً   3))

 . 11يخ  ٘الح  إله ميقخني  ميا ن يقًمي اقهًَ ًَٜإلد ميهل   كشُد ميقخ ى   جخا د يغهمن  ٖ 4))

ع مي ًم ٍ فٍ ميلٍمءم  ميمخيُد فٍ  دخ ى  ٜدًَإلد ميدهل  أيى وي  إله م 5)) ًِّ ي ًَ  ميإلُخاٍ  اّشص ميُمٕ

 15  1114ٖ  يِخيد اخجّعًُ  كشُد ميحقى   جخا د ميرهًَن  1991( ي خي 113مي ًم ٍ ي   )

. 
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ع العةةام وزلةةك عةةن طريةةت إن العةةدا مةةن فةةري ال ةةريبة يةةو تحقيةةت الن ةة -د
منعةةةا  أخةةةرا وت ةةةري ال ةةةرا ب لعةةةدة أغةةةراييةةةزا ، تتطيةةةة الن قةةةات العامةةةة لمدولةةةة

، (1)ة عمةى السةمع المسةتوردةةةةةحماية السوت الداخمية عنةدما ت ةري ال ةرا ب الكمركي
عمةةى بعةةي  ت ةةري وةةةةةا لةةةةةماعية كمةةةةةرا ب مةةن اجةة  ايةةداا اجتةةةةةما ت ةةري ال ةةةةةك

 .(2)لعا تذثير م ر لمصحة أنواع السمع الت  
 المقصود بالدخل الخاضع لمضريبةالفرع الثاني: 

فةة  أربةةع  يقت ةة  بنةةا البحةةث فةة  يةةزا العنةةوانلبيةةان المقصةةود بالةةدخ  ال ةةريب  
ونو ةم فة  النقطةة الثانيةة مصةادر ، نبين ف  النقطةة ا ولةى م عةوم الةدخ  نقاط متتالية

وفةة  الثالثةةة نسةةتعري الطةةرت التةة  يةةتم  ،لم ةةريبة التةة  حةةدديا القةةانون الةةدخ  الخا ةةعة
مةن الةدخ  بعة نبين كي ية استحصا  دين ال ةريبة اوأخيرا  ف  الر ، بموجبعا تقدير الدخ 

 :وكايت الخا ع لعا 
 م عوم الدخ  الخا ع لم ريبة  :أو   
 :(3)تحديد م عوم الدخ   رورأ لسببين اثنين يعد 

ا  التةةةة    تعةةةةد مةةةةن قبيةةةة  مةةةةو حتةةةةى   ت ةةةةري ال ةةةةريبة عمةةةةى بعةةةةي ا  :ا و 
 .الدخو 

و يميةةة زلةةك فقةةد ، عةةدم تعةةرب بعةي ا مةةوا  التةة  تعةد مةةن قبيةة  الةدخو  :الثةان 
فالنظرية ا ولى نظريةة ، ظعرت نظريات عدة لتحديد م عوم الدخ  من الناحية ال ريبية
القابمةةةة أو  القيمةةةة النقديةةةة)))المصةةةدر( والتةةة  ت ةةةيت مةةةن تحديةةةد م عةةةوم الةةةدخ  فتعرفةةةح 

متقةةدير بةةالنقود والتةة  تحقةةت بصةة ة دوريةةة مةةن مصةةدر يتمتةةع بدرجةةة معينةةة مةةن الثبةةات ل
 نح يتصا بسمات عدة منعا:إأأ ، ((وا ستقرار النسب  خال  مدة معينة من الةمن

                                                           

 . 4ن. حُّن لالف  اٙهي ِخي   ٖ 1))

ًم   مي خادص يٙدرخ د مي عدخب  ميقدخرًة  ن. يمئه  خجٍ   ش  ميمخيُد مي خاد وميعًَٕ  ميمدخيٍ فدٍ مي د 1))

ٖ15 . 

  نمي ميحخاده  1 إله ميإلخِٟ  شٍ جخِ  ميٍيُدهٌ  و دخء ٜدًَإلد ميدهل  فدٍ ميعٕدًَ  ميٝدًَإلٍ  ٞ 3))

 .111  ٖ 1111 مخ   
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 قابمة لمتقدير بالنقودأو  بذنح قيمة نقدية -1
 حقت بص ة دورية يت -2
 وجود مصدر يتمتع بالثبات وا ستقرار بدرجة معينة  -3
اإيةةراد دخةةةال   بةةد مةةن أن يحةةدد ب تةةةرة ةمنيةةة وتحةةدد عةةادة بسةةةنة  د  عةةي   لكةة  -4

 كاممة .
اما النظرية الثانية )نظرية ا ثرات( والت  توسع من م عوم الةدخ  فتعتبةر  " الةيةادة 

 .(1)اإيجابية ف  زمة الشخ  )طبيع  ومعنوأ( خال  مدة ةمنية معينة "
رية المصدر من حيث ص ة الدورية بقطع النظر عن الشروط الت  جاتت بعا نظ

ن الدخ  يشم  ك  مةا يحصة  عميةح ال ةرد مةن اثةرات حتةى لةو تحقةت مصةادفة أ عد  ف نعا ت  
 .(2)وبال مجعود ولو لمرة واحدة

ن ينةةاك نوعةةان مةةن الةةدخ  يمةةا الةةدخ  اإجمةةال  والةةدخ  أر بالةةزكر ةةةةةةومةةن الجدي
ما ةةةةيةةرادات التةة  يحصةة  عميعةةا المككةة  اإ :حةةةةةإز يعةةرا الةةدخ  اإجمةةال  بذن، اف ةةةةةالص

 أقتصاد ا اطةةةشةةةح بالنةةةنتيجة لقيام
 .(3)خال  مدة ةمنية معنية 

اما الدخ  الصاف  فعةو: ال ةرت بةين مجمةوع اإيةرادات الكميةة والمبةالض التة  ان قةت 
 .(4)الدخ  الخا ع لم ريبة يو الدخ  الصاف  ف ن  لمحصو  عميح وكقاعدة عامة

 مصادر الدخ  الخا عة لم ريبة  :ثانيا  
 دة الثانية من قانون  ريبة الدخ لقد بين الم شر ع العراق  يز  المصادر ف  الما

                                                           

ن. ٌَددن مي خيددهَن يددن  خ٘ددً  ميمخيُددد مي خاددد وميعٕددًَ  ميٝددًَإلٍ  ا عإلددد جخا ددد  ددُن ميٕددمُ   1))

1914ٖ  111. 

َد وفقدخً ِلدً  عٙدخنَىِدم  لُردد  ٜدًَإلد ميدهل  فدٍ مي دًم  ادن ميىمجهدد ميفرُدد ومالن. ٘خيح  1))

 . 191  1965ٖميع هَال  ميقخ ى ُد  ميماإل د مي خيمُد  يغهمن  

 139  1114ٖن. ارٙىي اُالن َى ُ  اإلخنئ ميمخيُد مي خاد  ميمؤِّد ميفرُد يشاإلخ د وميرًٕ   3))

. 

 . 13. ٖ 1966ٍ ميمخيُد مي خاد  نمي ميم خيف  اًٙ  ن. احمه ونَ  يهوٌ  نيمِخ  ف 4))
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 .(1)وكما يذت 
أربةةةةاح ا عمةةةةا  التجاريةةةةة والتةةةة  لعةةةةا صةةةةبتة تجاريةةةةة والصةةةةنا ع والمعةةةةن بمةةةةا فيعةةةةا  -1

  خسةةارة  التععةةدات وا لتةامةةات والتعةةويي بسةةبب عةةدم الوفةةات بعةةا إزا لةةم يكةةن مقابةة
 لحقت المكما .

ال وا ةةةةد والعمولةةةةة والقطةةةةع وكةةةةزلك ا ربةةةةاح الناجمةةةةة مةةةةن احتةةةةراا المتةةةةاجرة با سةةةةعم  -2
 والسندات.

 بد ت ايجار ا را   الةراعية . -3
 ممتاة . -4
الرواتةةةب ورواتةةةب التقاعةةةد والمكاف ةةةات وا جةةةور المقةةةررة لمعمةةة  بمقةةةدار معةةةين ولمةةةدة  -5

مين فة  دوا ةر الدولةة والقطةاع العةام محددة والمخصصات والتخصيصات لتير العام
 والمختمط بما ف  زلك المبالض النقدية .

ك  مصدر اخر غير مع ى بقانون وغير خا ع  أ  ريبة فة  العةرات بشةرط ان  -6
مما جات ف  يز  المادة دخال  خا عا  لم ريبة إزا  عمى الرغم م  تكون حصة الرب

بة منعةا بموجةب المةادة الخامسةة يحةت لعةا تنةية  ال ةريأو  كانت أأ شركة قد نةلت
 عشر من يزا القانون .

  ريبة الدخ   قديرطرت ت :ثالثا  
 :ما ريبة الدخ  وي قديريناك طريقتان لت

ا أمإز يقدم اإقرار ، وتتم يز  الطريقة عن طريت تقديم اإقرار :الطريقة المباشرة . أ
مأو  من قب  المكما زاتح  .(2)من قب  المستخد مأو  من قب  المستخد 

تقرير يتقدم بح المكما خال  فتةرة  :قرار الصادر من المكما بذنححيث يقصد باإ
مةع ا دلةة التة  ، مبينا  مصادر دخمح والتكاليا المبزولةة لمحصةو  عميعةا، يعينعا القانون

                                                           

 ميم هل . 1991( ي خي 113ان  خ ى  ًَٜإلد ميهل  مي ًم ٍ ي   ) 1ميمخنة 1))

 ميم هل . 1991( ي خي 113ان  خ ى  ًَٜإلد ميهل  ي   ) 11ميمخنة  1))
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إلةى  عن القيمةة الحقيقيةة لمةادة ال ةريبة ويقةدم بصةورة كشةا إز ي عد إفصاحا  ، تثبت زلك
 .( 1)ال ريبية دارةاإ

م مةن قبة  المسةتخد م فمةم نجةد فة  قةانون  ةريبة الةدخ  أو  أما المقصود بالمسةتخد 
التعميمةةات الصةةادرة مةةن أجةة  تسةةعي  تن يةةز القةةانون إلةةى  لكةةن بةةالرجوع، مةةا يبةةين معنايمةةا

م يو ك  شخ  طبيع ، نجد أنعا حددت معنى ك  منعما  معنوأ اسةتخدمأو  فالمستخد 
جةةةةر فةةةةة  مختمةةةةا مجةةةةا ت العمةةةة  وفةةةة  مختمةةةةةا أكثةةةةر لقةةةةات أأو  يسةةةةتخدم شخصةةةةا  أو 

 .( 2)القطاعات
 دارةويكةون تابعةا  فة  عممةةح إ، يةو كة  مةن ية دأ عمةال  لقةات أجةر :أمةا المسةتخد م

وقةةد يصةةدر اإقةةرار مةةن قبةة  التيةةر أأ مةةن قبةة  ، (3)وتوجيةةح الجعةةة التةة  يعمةة  لحسةةابعا
ر مةةةن قبةةة  حةةةا ت يصةةةدر اإقةةةرا ينةةاكو ، (4)الشةةخ  غيةةةر المكمةةةا معمةةةا كانةةةت صةةة تح

فتصةدر ، ن سعا من خةال  المعمومةات المتةوفرة لةديعا عةن المكمةا داخة  ا ةبارتح دارةاإ
 .(5)عميحقرارا  بتقدير ال ريبة ويكون يزا القرار نعا يا  ف  حالة موافقة المكما 

 :وتكون بصورتين :الطريقة غير المباشرة . ب
بعةةز  الطريقةةة عمةةى فةة  تقةةدير ال ةةريبة  دارةتعتمةةد اإ :طريقةةة المظةةاير الخارجيةةة .1

ليةةةح مةةةن عةةةدد إشةةةار أ ي  زبعةةةي العالمةةةات الخارجيةةةة لممكمةةةا كمظةةةاير ثرا ةةةح والةةة
مت بنشةاط ةةةةةات تتعةةةةةمد عمةى معمومةةةةةمكعا مثال  وقةد تعتةةةةالسيارات والعقارات الت  يمت

الموقةةع التجةارأ الةةزأ يةةةاو  أو ، اإنتةاج ة فةة ةةةةةةدمةةةةوع المكةا ن المستخةةةةةةالمكمةا كن
 .(6)ح المكما نشاطحفي

                                                           

 . 461اٙهي ِخي   ٖن. ٘خيح َىِم  لُرد   (1)

ميمخ٘دد يخالِدعقاخع ميمإلخٔدً  1993( ي دخي 3( ادن ميع شُمدخ  ي د  )( ان ميإلرده )مألول11( ميفقًة )1)

 يًَٝإلد ميهل .

 ( ان ميإلره )مألول( ان ميع شُمخ  أ الرخ .11( ميفقًة )3)

 ميم هل . 1991( ي خي 113( ان  خ ى  ًَٜإلد ميهل  ميً   )11ميمخنة ) 4))

 . 119ن. ٞخرً ميلرخيٍ  اٙهي ِخي   ٖ 5))

ًيُ ددٍ  ميّددشاد ميعقهًََددد يدد نمية فددٍ فددًٚ ٜددًَإلد ميددهل  فددٍ ميقددخ ى   ُٙددً َحُددً ج فددً مي 6))

 .131  1114ٖمي ًم ٍ  أًٞوحد نكعىيمة  كشُد ميقخ ى  جخا د يغهمن  
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نةح   يعطة  نتةا ج دقيقةة أيمتاة يزا ا سةموب فة  التقةدير بالبسةاطة والسةعولة إ  
  المكمةةا حيةةث قةةد ةةةةةةون المظةةاير الخارجيةةة قةةد   تعطةة  صةةورة حقيقةةة عةةن دخةوزلةةك كةة
إخ ات بعي أموالح والظعور بمظعر غاية ف  البسةاطة يختمةا عةن  كما عمىةةةيعم  الم

 .(1)المادأ حقيقة مستوا  
عمى بعي القرا ن والد  ت  ستناديتم تقدير ال ريبة با  :طريقة التقدير الجةاف  .2

ن مةةا أإز تمتةةاة يةةز  الطريقةةة بسةةعولة تطبيقعةةا إ  ، أقتصةةادالمتعمقةةة بالنشةةاط ا 
نعةةةا   تحقةةةت العدالةةةة ال ةةةريبية ؛  نعةةةا   تراعةةة  الظةةةروا ا جتماعيةةةة أيعيبعةةةا 
 . لممكما

يةةةز  الطريقةةةة عةةةن طريقةةةة المظةةةاير الخارجيةةةة فةةة  ا عتمةةةاد عمةةةى وبةةةزلك تختمةةةا 
إز ، (2)التقدير عمى قرا ن مرتبطة بالدخ  ولي  عمى بعةي العالمةات الخارجيةة لممكمةا

ي بمقت ا  السمطة المالية ال ريبية بحسب ر ت   التقدير الجةاف  عمى أسا  كي يقوم 
تقريةر عةن  مإزا امتنع المكما عن تقدييز  الطريقة إ  إلى  وي    تمجذ، ما ترا  صا با  

تحديد الدخ  بنسةبة عاليةة رغبةة  منعةا فة  إلى  فعزا يدعويا، دخمح من دون عزر مشروع
 التشديد عمى المكما ودفعح لاللتةام بتقديم التقارير .

ن كانت يز  الطريقةة تعتبةر إجةرات  احتراةيةا  واحتياطيةا  تمجةذ إليةح اإ عنةد  دارةيزا وا 
أن السةمطة الماليةة قةد اعتمةدت يةزا ا سةموب إ َّ ، لمكمةا لتقريةر  عةن الةدخ عدم تقديم ا

أو  بصةةةةةورة أساسةةةةةية عمةةةةةى المكم ةةةةةين غيةةةةةر المشةةةةةمولين بنظةةةةةام مسةةةةةك الةةةةةدفاتر التجاريةةةةةة
 المشمولين بزلك النظام وقد رف ت السمطة المالية حساباتعم .

يسةةةةمى يةةةةزا وتمةةةةار  السةةةةمطة الماليةةةةة التقةةةةدير الجةافةةةة  مةةةةن خةةةةال  إصةةةةدار مةةةةا 
عناصةر معينةة مةن الةدخ  أو  افترا ية مرتبطة بعنصر نرا قبة)ال وابط السنوية( وي  

                                                           

ٌَن مي خيهَن ين  خً٘  نيمِد اىجٍة يشمإلخنئ مي خاد يمخيُد ميهويدد  ميرردخي ميٝدًَإلٍ ميمٙدًٌ   1))

 . 135  1911ٖيرًٕ  ميقخرًة  نمي ميرهٝد مي ًيُد  نمي ورًم  يشاإلخ د وم

ن. فخٞمددد جخِدد  احمدده وي.ي. ِددهخي احمدده جخِدد   مالالخرددخ  ميحهَدددد فددٍ اقددهًَ ميددهل  ميمخٜدد   1))

يشًَٝإلد فٍ نول  ًيُد امعخية ا  إٔخية إيً مي ًم   يح  ارٕدىي فدٍ الشدد نيمِدخ  ميإلٙدًة  

 . 11  1111ٖ(  13(  ع)1جخا د ميإلًٙة  َ)



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

311 

يةةة  أو ، ةةةةةةتسةةةتند إليعةةةا السةةةمطة الماليةةةة فةةة  تحديةةةد يةةةوامش ا ربةةةاح الخا ةةةعة لم ريب
قةةةةا م عمةةةةةى ا فتةةةةةراي  ن بذسةةةةا  هخةةةةةرةةةةةةةةةةم واليقيةةةةةةةةا  القةةةةا م عمةةةةةى الجةةةةةةةةةاسةةةةتبدا  لمس

 .( 1)والتخمين
 طرت تحصي  دين ال ريبة :رابعا  

طرت التقدير التة  إلى  ا  استنادبعد أن يتم تقدير ال ريبة واحتسابعا عمى المكما 
تم زكريا تذت  مرحمة التحصي  والت  ت عد من المراح  المعمة الت  يتم من خاللعا توريد 

وينةةةاك أكثةةةر مةةةن طريقةةةة وأسةةةموب لتحصةةةي  ديةةةن ، ة الدولةةةةخةينةةةإلةةةى  مقةةةدار ال ةةةريبة
 :يبة وي  كايت ال ر 

 :الحجة عند المنع .1
ى ال ةريبة جب ةوتسمى يز  الطريقة أي ا  )طريقة ا ستقطاع المباشر( وبموجبعا ت  

إز يقوم الشخ  الزأ يوةع الةدخ  ، يد صاحبحإلى  من الدخ  الخا ع لعا قب  وصولح
مةةض يقةةوم باسةةتقطاع مب، سةةوات أكةةان شةةركة أم سةةمطة رسةةمية أم شةةبح رسةةمية أم فةةردا  عاديةةا  

 . السمطة الماليةإلى  ال ريبة وتوريد 
وقد حقت استخدام يةز  الطريقةة فة  تحصةي  ال ةريبة نتةا ج فعالةة فة  العديةد مةن 

كما أن يز  الطريقة تعةد مةن إحةدا ، إز تمتاة يز  الطريقة بسعولتعا وقمة ن قاتعا، الدو 
يةةز  فةة ن   عةةن زلةةكال  ف ةة، الوسةةا   التةة  تمنةةع المكمةةا مةةن التعةةرب مةةن دفةةع ال ةةريبة

 .( 2)الطريقة تمد الخةينة بالموارد أو   بذو  عمى مدار العام
 :التسديد المباشر لدين ال ريبة .2

كةةون ديةةن إلةةى  ا  اسةةتنادحيةةث يةةتم تحصةةي  ديةةن ال ةةريبة مةةن ق بةة  المكمةةا ن سةةح 
إز أن كةة  مكمةةا مسةة و  عةةن حسةةاب دخمةةح ، ال ةةريبة ديةةن محمةةو  ولةةي  دينةةا  مطموبةةا  

يم كشةةوا التقةةدير الةةزات  ودفةةع ال ةةريبة المسةةتحقة التةة  فةة  بشةةك  كامةة  وصةةحيم وتقةةد
                                                           

ٍ رخنٌ  اُد  م عمخن ميٝىميٟ ميّدرىَد فدٍ اقدهًَ ميدهل  فدٍ مي دًم   يحد  ( يشمٍَه َررً: ن.  ش1)

 . 99( ـ 1111ٖارٕىي فٍ الشد ميمؤامً ميًَٝإلٍ مي شمٍ مألول  َ)

( إيًمرُ  حمُده احّدن ميٍيُدهٌ  احٙدُ  نَدن ٜدًَإلد ميدهل  فدٍ مي دًم   يِدخيد اخجّدعًُ  كشُدد 1)

 . 114-113  1111ٖميقخ ى   جخا د يغهمن  
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المةدين بال ةريبة كة  إلةى  بالسةع وعمى عك  زلك فالسةمطة الماليةة غيةر ممةمةة ، زمتح
 .( 1)تحصمعا منح

 :تسديد دين ال ريبة عمى أقساط .3
ولكةن قةد يكةون يةزا الةدين كبيةر ، القاعدة أن تسديد ال ريبة يتم عمى دفعةة واحةدة

أمةةا لعةةدم تمكةةن السةةمطة الماليةةة مةةن ، مةةح عمةةى بعةةي المكم ةةين لعةةدة سةةنواتنتيجةةة تراك
لقصةةةةور الجعةةةةاة ال ةةةةريب  عةةةةن مطةةةةالبتعم بمةةةةا عمةةةةيعم مةةةةن أو ، كشةةةةا حقيقةةةةة دخةةةةولعم

أو ، يكةةون زلةةك نتيجةةة عةةدم تةةوافر كامةة  المبمةةض لةةدا المكمةةا وقةةت التسةةديدأو ،  ةةرا ب
جبايةة ال ةريبة عةن  تعةبلزلك حر  أغمةب الم شةر عين عمةى تخ يةا ،  أ سبب هخر

، أقسةاطأو  كاي  المكم ين من خةال  التةرخي  لعةم بتسةديد ال ةريبة عمةى شةك  دفعةات
وفةة  زلةةك تخ يةةا مةةن حةةدة ال ةةتط المةةال  عمةةى المكم ةةين بمةةا قةةد يقمةة  مةةن احتمةةا ت 

 .( 2)التعرب من دفع ال ريبة

                                                           

 . 156-155حُّن لالف  اٙهي ِخي   ٖ( ن. 1)

 . 111( إيًمرُ  حمُه احّن ميٍيُهٌ  احُٙ  نَن ًَٜإلد ميهل  فٍ مي ًم   اٙهي ِخي   1ٖ)
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 الخاتمة
 ل ةةريبية( توصةةمناالمناةعةةة ا)بعةةد أن انتعينةةا مةةن دراسةةة مو ةةوع بحثنةةا الموسةةوم بةةة

 عدد من النتا ج وا قتراحات وعمى النحو ايت :إلى 
 النتائج: :أوالا 

فذخةز ، انقسم فقعات القانون المال  والتشريع ال ريب  ف  تعريا المناةعةة ال ةريبية .1
فيمةةا أخةةز الجانةةب ايخةةر بةةالم عوم ال ةةيت مسةةتبعدين ، جانةةب مةةنعم م عومةةا  واسةةعا  

ن ، ر حةةةةةو  قةةةةةرارات تقةةةةةدير ال ةةةةةريبة وتحصةةةةةيمعاجميةةةةةع المناةعةةةةةات التةةةةة    تةةةةةدو  وا 
 المناةعة تخ ع لشروط يجب توفريا وا  َّ   ت عد المناةعة مناةعة  ريبية .

، فةةالبعي عةةةدَّيا مناةعةةة مدنيةةةة، ظعةةرت عةةدة هرات حةةةو  تكيةةا المناةعةةةة ال ةةريبية .2
نعةا وينةاك مةن يةرا بذ، بينما كان الرأأ السا د أن المناةعةة ال ةريبية مناةعةة إداريةة

وأن الخصومة ف  يز  المناةعة ية  ليسةت خصةومة شخصةية ، زات طبيعة خاصة
نما خصومة مو وعية وقد تكون زات طابع مختمط .  وا 

أو  فمنعا ما يتعمت بالتشريع، خمت المناةعة ال ريبية كثيرةإلى  الم دية سبابإن ا  .3
تختمةا بحسةب  وكةزلك أنةواع المناةعةة، قد يكون المكمةا ن سةح سةببا  فيعةاأو  دارةاإ

أو  المرحمةةة التةةة  تمةةةر بعةةةا ال ةةةريبة والتةة  أمةةةا أن تكةةةون متعمقةةةة بالوعةةةات ال ةةةريب 
وفةة  كةةال النةةوعين يكةةون مو ةةوع النةةةاع يةةو ال ةةريبة بشةةك  ، بالتحصةةي  ال ةةريب 

 عام.
إن مصادر الدخ  الخا عة لم ريبة والزأ يو مو وع المناةعةة ال ةريبية عديةدة  .4

( لعةةام 113دة الثانيةةة مةةن قةةانون  ةةريبة الةةدخ  رقةةم )بينعةةا المشةةرع العراقةة  فةة  المةةا
ن طرت تقدير الدخ  يمكن تقسيمعا، المعد  1982 طريقتين: المباشرة وغير إلى  وا 
يزا وتعددت طرت تحصي  دين ال ريبة بةين الحجةة عنةد المنبةع التسةديد ، المباشرة

 المباشر لدين ال ريبة وبين تسديد دين ال ريبة عمى أقساط .
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 :االقتراحات :ثانياا 
نقترح عمى المشرع إنشات محاكم  ريبية متخصصة ف  الش ون ال ريبية ت ص   .1

وتحمةة  يةةز  المحةةاكم اسةةم ، فةة  خصةةومات جميةةع أنةةواع ال ةةرا ب أيةةا  كةةان نوععةةا
تتشةةك  ، )محكمةةة البةةداتة ال ةةريبية( والتةة  تعةةد الدرجةةة ا ولةةى لمق ةةات ال ةةريب 

ونقتةرح ، ق بة  مجمة  الق ةات ا عمةىمن ر ي  وعدد من الق اة يةتم تعييةنعم مةن 
بذن يكون الق اة ممةن كةان لعةم خدمةة فة  المجةان ا سةت نافية والعي ةة التمييةيةة ؛ 

أن يةةتم إدخةةا  الق ةةاة فةة  دورات تدريبيةةة أو ، لمةةا لعةةم مةةن خبةةرة فةة  يةةزا المجةةا 
النظةةةرأ مةةةن شةةةرح وفعةةةم كي يةةةة تطبيةةةت وت عيةةة  قةةةوانين ال ةةةرا ب  :تعةةةتم بالجةةةانبين

والعممة  المتعمةت بة جراتات ودرجةات التقا ة  ، العامة لمقةانون ال ةريب والمبادئ 
ةجعةم فةة  معايشةة لةدا ق ةات  ةةريب  إلةى  ويمكةةن أن يصةار، أمةام يةز  المحةاكم

متخص  ف  الدو  الت  لعةا تجةارب ناجحةة فة  يةزا النةوع مةن الق ةات كةا ردن 
عةةةن تطبيةةةت وتنظةةةر يةةةز  المحةةةاكم فةةة  جميةةةع الةةةدعاوا والخالفةةةات الناشةةة ة ، مةةةثال  
 قانون  ريبة الدخ  والقوانين ال ريبية ا خرا . أحكام

العم  عمى إنشات ق ات  ريب  عمى درجة ثانية تحم  اسم )محكمةة ا سةت ناا  .2
)محكمة است ناا ال ةرا ب( وتكةون يةز  المحكمةة محكمةة مو ةوع أو  ال ريبية(

قةرار الصةادر )محكمةة البةداتة ال ةريبية( ويكةون ال أحكةامولعا الحت فة  اسةت ناا 
فةة  حالةةة ، أمةةام محكمةةة التمييةةةأو  عنعةةا قةةابال  لمتمييةةة أمةةام مجمةة  شةةورا الدولةةة

 النةاع الزأ صدر من محكمة البداتة ال ريبية . أطرااإثارة الشك من أحد 
 ةةرورة إصةةدار قةةانون خةةا  بةةاإجراتات ال ةةريبية بمةةا يةةتالتم مةةع طبيعةةة يةةز   .3

ولما يتمية بح القانون ال ريب  ، ال ريب  المناةعات والتاية المنشودة من القانون
 من استقاللية وزاتية تختما عن بقية أفرع القانون العام والخا  .
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 المصادر
، رسةالة ماجسةةتير، تحصةي  ديةةن  ةريبة الةدخ  فةة  العةرات، إبةراييم حميةد محسةةن الةبيةدأ .1

 . 2001، جامعة بتداد، كمية القانون
، عيةة  المرحمةةة اإداريةةة لتسةةوية المناةعةةة ال ةةريبيةنحةةو ت ، إبةةراييم عبةةد العةيةةة النجةةارد.  .2

 . 2008، سكندريةاإ، دار الجامعة لمنشر
مك الم شر ع العراق  ف  الجةةاتات الماليةة فة  قةانون  ةريبة سم، أبو زر عبد الكريم البيات  .3

، جامعةة النعةرين، كميةة الحقةوت، رسالة ماجسةتير، 1982( لعام 113الدخ  العراق  رقم )
2004 . 

، دار ةيةران لمنشةر والتوةيةع، عمان، المالية العامة، خالد الخطيب، أحمد ةيير الشامية. د .4
1997 . 

، الجةا ةر، مبمةةقعةين ، دار العدا،  ية ف  التشريع الجةا رأباالمناةعات الج، يةة امةيان ع .5
2005 . 

 د .جامعة بتدا، كمية القانون، الطعن بقرار تقدير  ريبة الدخ ، بان صالح عبد القادر .6
ا طةةةةار القةةةةانون  لتسةةةةوية النةةةةةاع ال ةةةةريب  فةةةة  ظةةةة  التشةةةةريع ال ةةةةريب  ، بداريةةةةة يحيةةةةى .7

، باتنةةة، جامعةةة الحةةاج خ ةةر، كميةةة الحقةةوت والعمةةوم السياسةةية، مةةزكرة ماجسةةتير، الجةا ةرأ
2001 -2012 . 

 الخاصة با ستقطاع المباشر ل ريبة الدخ . 1983( لعام 3التعميمات رقم ) .8
، القةةةةايرة، مكتبةةةة التجةةةةارة والتعةةةةاون،  صةةةو  العمميةةةةة لم ةةةةرا با، حمةةةةد غةةةةالبأحسةةةن د.  .9

1977 . 
، العقبةةة، الجةا ةر، ا يةةةبالمناةعةة ال ةةريبية شةرح قةةانون اإجةراتات الج، حسةين الطةةايرأ .10

 . 2008، دار الخمدونية لمنشر والتوةيع
 . 1966، القايرة، دار النع ة، العامة ف  قانون ال ريبة حكاما ، حسين خالاد.  .11
 دارةرسةةةالة ماجسةةةتير فةةة  اإ، مناةعةةةات ال ةةةرا ب المباشةةةرة فةةة  الجةا ةةةر، ين فريجةةةةحسةةة .12

 . 1985، مععد القانون والعموم اإدارية، جامعة الجةا ر، الجةا ر، المالية العامة
 . 1995، الجةا ر، ديوان المطبوعات الجامعية، المالية العامة، حسين مصط ى حسين .13
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، لبنةةان، ، الم سسةةة المدنيةةة لمكتةةاب، 1ريب  طمناةعةةات الوعةةات ال ةة، ك يخ ةةر الشةةو  .14
2013 . 

كميةة ، أطروحة دكتةورا ، الق ات ال ريب  ومجا تح ف  ظ  القانون العراق ، را د ناج  .15
 . 2004، جامعة النعرين، الحقوت

، العاتةك لصةناعة الكتةاب، عمم المالية العامة والتشريع المال  فة  العةرات، را د ناج د.  .16
 القايرة .

، الطعةةن الق ةةا   فةة  مناةعةةات  ةةريبة الةةدخ  فةة  فمسةةطين، حمةةد محمةةد خويمةةدأرجةةات  .17
 . 2004، جامعة النجاح الوطنية، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير

 . 1975، القايرة، دار النع ة العربية، لة العامةذالمس، رفعت المحجوبد.  .18
لقةةةوانين ال ةةةريبية إنعةةةات المناةعةةةة ال ةةةريبية الناشةةة ة عةةةن تطبيةةةت ا، رم ةةةان صةةةديتد.  .19

 القايرة .، دار النع ة العربية، دراسة مقارنة، وا ت اقيات الدولية
مةةع دراسةةة الطعةةون الق ةةا ية فةة  ربةةط ال ةةرا ب عمةةى الةةدخ  ، ةكريةةا محمةةد بيةةوم د.  .20

، دار ا تحةةةةاد العربةةةة  لمطباعةةةةة، تحميميةةةةة فةةةة  التشةةةةريعين ال ةةةةريبيين ال رنسةةةة  والمصةةةةرأ
 . 1973، القايرة، مصر

يطمب مةن ، 2ط، موسوعة المناةعات ال ريبية الوطنية والدولية، يا محمد بيوم ةكر د.  .21
 المكتبات الكبرا.

مكتبةةةة جامعةةةة عةةةين ، الماليةةةة العامةةةة والتشةةةريع ال ةةةريب ، ةيةةةن العابةةةدين بةةةن ناصةةةرد.  .22
 . 1974، الشم 

النظةةام ال ةةريب  ، دراسةةة مةةوجةة لممبةةادئ العامةةة لماليةةة الدولةةة، ةيةةن العابةةدين بةةن ناصةةر .23
 . 1972، القايرة، دار ويران لمطباعة والنشر، دار النع ة العربية، لمصرأا
مكتبةةةةة ، ال ةةةةريبية دارةا طةةةةار القةةةةانون  لمعالقةةةةة بةةةةين الممةةةةو  واإ، سةةةةعد محةةةة  الةةةةدين .24

 . 1998، ومطبعة ا شعاع الوطن 
 . 1950، بتداد، موجة عمم المالية العامة والتشريع المال  العراق ، سعدأ بسيسود.  .25
الةةةنظم ال ةةةريبية بةةةين ال كةةةر المةةةال  العاصةةةر وال كةةةر ، عبةةةد الةةةرحمن محمةةةد الرممةةةةسةةمر  .26

جامعةة ، كميةة الدراسةات العميةا، رسةالة ماجسةتير، المال  اإسالم  )دراسة تحميميةة مقارنةة(
 . 2004، فمسطين، النجاح الوطنية ف  نابم 
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 راقةةة ال ةةةمانات الدسةةةتورية لممكمةةةا بةةةدفع  ةةةريبة الةةةدخ  الع، سةةةو ا فيصةةة  خ ةةةير .27
 . 2014، جامعة المستنصرية، كمية القانون، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة ()
، عمةةةةان، دار المنةةةةايج، 1ط، المناةعةةةةة ال ةةةريبية ، إدارةصةةةةباح أبةةةو كةةةةرشمشةةةريا د.  .28

2004 . 
ية وفقةا  قتصةادمن الواجعة ال نية وا  ريبة الدخ  ف  العرات ، ةنصالم يوسا عجيد.  .29

 . 1965، بتداد، المطبعة العالمية، يخر التعديالت القانونية
لصةةةةناعة الكتةةةةاب،  تةةةةكعمةةةةم الماليةةةةة العامةةةةة والتشةةةةريع المةةةةال ، العا، طةةةةاير الجنةةةةاب د.  .30

 . 2001، يرةالقا
ثباتعةةا فةة   ةةوت اجتعةةادات مجمةة  ، طبةة  عبةةد الحكةةيم .31 مناةعةةات التحصةةي  ال ةةريب  وا 

جامعةةة ، قسةةم الحقةةوت ،كميةةة الحقةةوت والعمةةوم السياسةةية، رسةةالة ماجسةةتير، الدولةةة الجةا ةةرأ
 . 2013، الجةا ر، محمد خ يرة بسكرة

، العةةام قتصةادساسةيات الماليةةة العامةة وأصةةو  ال ةن المةةال  لالأ، حمةد حشةةيشأعةاد  د.  .32
 . 1992، دار النع ة

، دار الجامعةةات المصةةرية، الوسةةيط فةة  ال ةةرا ب عمةةى الةةدخ ، حمةةد حشةةيشأعةةاد  د.  .33
 . 1988، القايرة

دار ، 1ط، وعات  ةريبة الةدخ  فة  التشةريع ال ةريب ، ةبيدأعبد الباسط عم  جاسم ال .34
 . 2007، عمان، دمالحا

رقةةم ، قةةانون  ةةريبة عمةةى الةةدخ  حكةةامالمناةعةةة ال ةةريبية وفقةةا   ، عبةةد الباسةةط وفةةاد.  .35
 . ةحاشية س مي، 2007-2006، القايرة، دار النع ة العربية، 2005لعام ( 91)
دار ، ل ةرا ب عمةى الةدخ  بةالطريت اإدارأفي مناةعةات ا، عبد الباسط وفا محمدد.  .36

 حاشية س مية .، القايرة، النع ة العربية
، النظريةةةة والتطبيةةةت، الةةةدار الجامعةةةة، الةةةنظم ال ةةةريبية، عبةةةد الكةةةريم صةةةادت بركةةةاتد.  .37

 . 1976، بيروت
 دار النع ة .، القايرة، ال را ب والتنمية، عبد اهلل الصعيدأ .38
دار النع ةةةة العربيةةةة لمطباعةةةة ، مةةةة والسياسةةةة الماليةةةةالماليةةةة العا، عبةةةد المةةةنعم فةةةوةأد.  .39

 . 1972، بيروت، والنشر
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 :المــــمخــــص
 تعري عةةا فةة  خةةالا فعنةةاك، نةةواح   عةةدة مةةن فقعيةةا   خالفةةا   ال ةةريبية المناةعةةة تثيةةر
 حيةةةث فمةةةن، نظريةةةا فةة  ا صةةةي  ا ختصةةةا  صةةةاحبة الجعةةة وفةةة  وطبيعتعةةةا وتكيي عةةا
 التقةةدير مناةعةةات ت ةةم فيجعمعةةا  ةةيقا   تعري ةةا   تعري عةةاإلةةى  الةةبعي يةةزيب بعةةا التعريةةا

 عةن المتولةدة المناةعةات ب ةم بتعري عةا التوسةع فة  هخةرون يزيب بينما، فقط والتحصي 
، إدارية عدَّيا فالبعي المناةعة يز  تكييا حيث من أما، إليعا ال ريب  القانون تطبيت
 المناةعةة يةز  ف  الخصومة نوع حيث ومن، خاصة طبيعة زات بذنعا هخرون يرا بينما
 بينمةةا، مو ةةوع  طةابع زات بذنعةةا يةرا مةةن وينةاك، شخصةة  طةابع زات بع ةةعم عةدَّيا
 الشخصةةةةة  الطةةةةةابع بةةةةةين تجمةةةةةع قةةةةةد إز، مختمطةةةةةة طبيعةةةةةة زات ايخةةةةةر الةةةةةبعي عةةةةةدَّيا

، عميةةةح ال ةةريبة فةةةري بقةةرار المكمةةةا طعةةن حالةةة فةةة  كمةةا، واحةةةد هن فةة  والمو ةةوع 
 ن سةةةح الوقةةةت فةةة  ويطالةةةب لعةةةا الحقيقيةةةة القيمةةةة عةةةن تةيةةةد بقيمةةةة فر ةةةت بذنعةةةا ويةةةدع 
 . الحقيق  المبمض عن ال ا ي المبمض باسترداد
 الق ةات بةذن يةرا فةالبعي نظريةا  فة ا ختصةا  صةاحبة الجعة حيث من أما 
 مةن ال ةريبية المناةعةة أن هخرون يرا بينما، ا صي  ا ختصا  صاحب يو العادأ
إلةى  ال ةريبية المناةعةة حسةم معمَّةة توكة  بةذن هخةرون ويطالةب، اإدارأ الق ةات حصة
 بةةاق  مةةع مقارنةةة المناةعةةة يةةز  بعةةا تتميةةة التةة  لمزاتيةةة نظةةرا   متخصصةةة ق ةةا ية جعةةة
 . اإداريةأو  المدنية اةعاتالمن
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ABSTRACT: 

Tax dispute is controversial in many respects. There is 

disagreement over its definition, adaptation, nature, and its 

inherent jurisdiction. In terms of its definition, some define it 

narrowly and only include disputes of appreciation and collection, 

while others expand its definition of disputes arising from and 

others are of a special nature. In terms of the type of dispute, some 

of them are of a personal nature. Some see it as objective in 

nature, while other construe it as a mixed nature, as it may 

combine both personal and objective character. As in the case of 

the taxpayer's appeal against the decision to impose a tax on him, 

and claims that they imposed more than the real value of them and 

demands at the same time to recover the amount over the real 

amount. 

 In terms of the competent authority in its view, some believe 

that the ordinary judiciary is the original jurisdiction, while others 

believe that the tax dispute of the share of the administrative 

judiciary, and others argue that the task of resolving the tax 

dispute to a specialized judicial body because of the self-

characterized by this dispute compared with other civil or 

administrative disputes. 

 


