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كلمات مفتاحية:

أولا: مفهوم التهرب الضريبي

)تهرب ضريبي ـــ معلومات غير صحيحة ـــ الضريبة املستحقة ـــ الخاضع للضريبة ـــ عبء إثبات ـــ انتفاء القصد ـــ املخالفة لألنظمة املطبقة( .

نظام ضريبة القيمة المضافة المادة )39(:

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية 

ا : ًبا ضريبيًّ يعد ما يأتي تهرُّ
1.تقديــم مســتندات أو إقــرارات أو ســجالت أو معلومــات غيــر صحيحــة أو مــزورة أو مصطنعــة بقصــد التهــرب مــن تأديــة الضريبــة املســتحقة، أو تخفيــض قيمتهــا، أو اســتردادها 

دون وجــه حــق، ويقــع علــى عاتــق الخاضــع للضريبــة عــبء إثبــات انتفــاء القصــد.
ــا، أو باملخالفــة  ــا أو جزئيًّ 2.إدخــال أو محاولــة إدخــال ســلع أو خدمــات إلــى اململكــة أو إخراجهــا أو محاولــة إخراجهــا منهــا، باملخالفــة لألنظمــة الســارية، دون ســداد الضريبــة كليًّ

ألحــكام املنــع والتقييــد املنصــوص عليهــا فــي النظــام أو أي نظــام آخــر.

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة    )2( )مارس 2019م(.	 
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التعليق

 ملبدأ املشروعية الجزائية ُوِضَعت املادة املاثلة صوًرا للسلوك 
ً

    التهرب الضريبي في معني مبسط هو محاولة الخاضع للضريبة لإلفالت من سدادها للهيئة، وإعمال
اإلجرامي )الركن املادي( لجريمة التهرب الضريبي،  والتي تتمثل في اآلتي:

 تقديم مستندات، أو إقرارات، أو سجالت، أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة املستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو 
استردادها دون وجه حق .

ا، أو  ا أو جزئيًّ إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى اململكة، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، وذلك باملخالفة لألنظمة املطبقة دون سداد الضريبة كليًّ
باملخالفة ألحكام املنع والتقييد املنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر .

    واملالحظ من عجز املادة املاثلة ما يلي:

: الصور اإلجرامية الواردة في البند األول من املادة )39( تندرج ضمن الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الجاني )الخاضع للضريبة 
ً

أول
املتهرب من سدادها( نحو ارتكاب الفعل املؤثم مع علمه أن من شأنه تهربه بشكل غير مشروع من سداد الضريبة، وعلى الخاضع للضريبة إثبات انتفاء القصد .

ا . ثانًيا: اعتبر النظام الشروع في إدخال سلع أو خدمات إلى اململكة أو إخراجها منها باملخالفة لألنظمة السارية تهرًبا ضريبيًّ
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كلمات مفتاحية:

ثانياــ عقوبة التهرب الضريبي :

)عقوبة ـــ التهرب الضريبي ـــ غرامة ـــ قيمة الضريبة ــ السلع ــ الخدمات ـــ محل التهرب(.

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية

آراء الفقه والشراح للأنظمة الضريبية

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة )2( )مارس 2019م( . 	 
 الدليل اإلرشادي الخاص بنقل األعمال، النسخة )1(، بدون تاريخ، السابق اإلشارة إليه.	 

    هــدف أّي نظــام مــن فــرض الجــزاء علــى األفــراد هــو حمايــة مصلحــة يراهــا املشــرع جديــرة بذلــك، فالجــزاءات فــي النظــام )القانــون( الضريبــي تفــرض لحمايــة مصلحــة الخزينــة 
العامــة، علــى أســاس أن الجريمــة الضريبيــة تشــمل كل اعتــداء علــى حــق الخزانــة العامــة؛ وهــذه الجــزاءات تنقســم إلــى جــزاءات ماليــة كالغرامــة، وجــزاءات ســالبة للحريــة 
كالحبــس، وذلــك حســب نــص النظــام، كمــا تختلــف هــذه الجــزاءات مــن حيــث الجهــة املختصــة باتخاذهــا إلــى جــزاءات تفرضهــا اإلدارة الضريبيــة، وأخــرى تفرضهــا املحكمــة أو 

اللجنــة املختصــة بالفصــل فــي املنازعــة الضريبيــة .

عــّد بمثابــة جــزاء إداري؛ حيــث قــرره املشــرع لضمــان حســن ســير اإلدارة العامــة؛ وتطبيًقــا لذلــك فقــد قــرر القضــاء السويســري صراحــة فــي كثيــر مــن 
ُ
    والغرامــة الضريبيــة ت

أحكامــه تعلــق الجرائــم الضريبيــة بالقانــون اإلداري، وليــس بالقانــون الجنائــي .

نظام ضريبة القيمة المضافة المادة)40(:

يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة ل تقل عن قيمة الضريبة املستحقة، ول تزيد على ثالثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب .
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الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

املادة )67( من قانون القيمة املضافة املصري رقم )6٧( لسنة 2016م:	 

 “ مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليهــا فى أي قانون آخر یعاقب على التهــرب من الضریبة وضریبة الجدول بالحبس مدة ل تقل عن )3( سنوات ول تجاوز     )5( 
سنوات وبغرامة ل تقل عن )5,000( جنيــه مصــرّي، ول تجاوز  )50,000( جنيــه أو بإحدى هــاتین العقوبتین .   

 بمعرفة مالكیها 
ً

جرَیت فعال
ُ
ت أو أ ِعدَّ

ُ
  ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل واألدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فیما عدا السفن والطائرات، وذلك ما لم تكن أ

لهذا الغرض، ویحكم على الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كليهما بحسب األحوال والضریبة اإلضافیة . 

وجه  على  المحاكم  إلى  إحالتهــا  عند  التهــرب  قضایا  نظــر 
ُ
وت سنوات،   )3( خالل  الجریمة  تكرار  حالة  فــي   المادة  هــذه  من   )1( بالفقرة  عليهــا  المنصوص  العقوبة  وتضاعف   

.“ واألمانة  بالشرف  المخلة  الجرائم  من  الجدول  وضریبة  الضریبة  من  التهــرب  جریمة  تعد  األحوال  وفــيجمیع  الستعجال، 

وفي ذات القانون تنص املادة )69(: 	 

    مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها بالمادة )6٧( من هذا القانون ُیحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب، فإذا لم تضبط حكم 
  

ً
بما یعادل قيمتهــا، ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل واألدوات والمواد التــي استعملت فى التهــرب؛ وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصيًصــا أو أجرت فعــال

لهــذا الغرض .   

كما تنص املادة )70( من ذات القانون على أن:	 

    “ فــي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهــرب من الضریبة من أحد األشخاص العتباریيــن بكون المسئول عنــه الشریك المسئول، أو المدیر، أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب، 
ــن یتولون اإلدارة الفعلیة على حسب األحوال “. أو رئیس مجلس اإلدارة ممَّ

التعليق

    العقوبــة املقــررة علــى ارتــكاب أي مــن الصــور اإلجراميــة الــواردة التــي تشــكل صــورة مــن صــور التهــرب الضريبــي هــي الغرامــة التــي ل تقــل عــن قيمــة الضريبــة املســتحقة، ول تزيــد 
علــى ثالثــة أمثــال قيمــة الســلع أو الخدمــات محــل التهــرب .
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كلمات مفتاحية:

ثالثاــ عقوبة عدم التسجيل:

)عقاب ــ طلب التسجيل ــ املدد املحددة ــ الالئحة غرامة( .

نظام ضريبة القيمة المضافة المادة )41(:

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

    يعاقب كل َمن لم يتقدم بطلب التسجيل خالل املدد املحددة في الالئحة بغرامة مقدارها )10٫000( ريال .

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة )2( )مارس 2019م( .	 

املادة ) 68( من قانون القيمة املضافة املصري رقم ) 6٧ ( لسنة 2016م :	 
ًبا من الضریبة، وضریبة الجدول یعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ) 6٧ ( من هذا القانون ما یأتي :     ُیعد تهرُّ

1.عدم التقدم للمصلحة للتسجیل فى المواعید المحددة .
2.بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أّي منهما دون اإلقرار عنها، وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .

ا دون وجه حق بالمخالفة ألحكام وحدود الخصم . ا أو جزئيًّ 3.خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كليًّ
4.استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك .

5.تقدیم مستندات أو سجالت مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلها أو بعضها  .
6.عدم إصدار السجل فواتیر عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .
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٧.انقضاء ) 60 ( يوًما على انتهاء  المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون اإلقرار عنها وسداداها .
8.إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .

 ألحكام المادة ) 12 ( من هذا القانون .
ً
9.عدم اللتزام بالقواعد واإلجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا

10.اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة، وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منها .
11.عدم إمساك المسجل سجالت أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفًقا ألحكام المادة ) 13 ( من هذا القانون .

12.حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد اإلتجار مع العلم بأنها مهربة . 
13. عدم تقدیم إقرار ضريبّي نهائّي، وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب هذا القانون خالل ) 6 ( أشهر من تاریخ إلغاء التسجیل .

14.عدم اللتزام بأحكام المادة ) 40 ( أو المادة ) 42 ( من هذا القانون .
15.وضع عالمات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلها أو بعضها .

16.قیام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول عليها هو سعر بیع املستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضریبة 
عليــه، سواًء أكان السعر المعلن من المنتجین أم المستوردین لتلك السلع أم الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة الوزیر، وذلك كلــه دون سداد الضریبة المستحقة على 

الزیادة فــي السعر .
1٧.حیازة سلع الجدول بقصد اإلتجار دون أن یكون ملصًقا عليها العالمة الممیزة ) البندرول (، و التي یصدر قرار من الوزیر بوضع هذه العالمة عليها .

18.التصرف فــي السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالهــا فــي غیر الغرض الــذي أعفیت من أجلــه خالل فترة الحظــر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة 
المستحقة .

19.عدم اللتزام بأحكام المادة ) 4 ( أو ) 5 ( من مواد اإلصدار .

التعليق

    العقوبة املقررة لالمتناع عن التسجيل خالل املدد املحددة في الالئحة هي الحكم على املمتنع بغرامة قدرها )10٫000( ريال .
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كلمات مفتاحية:

رابعا: عقوبة الإقرار الخاطي والامتناع عن تقديم الإقرار

)عقاب ــ الهيئة ــ إقرار ضريبي خاطئ ــ تعديل ــ خطأ ــ احتساب الضريبة ــ غرامة  ــ مجلس اإلدارة( .

نظام ضريبة القيمة المضافة المادة )42(: 

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية 

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

ــا خاطًئــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة املســتحقة عليــه، ونتــج عــن  1.يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراًرا ضريبيًّ
ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن املســتحق، بغرامــة تعــادل )50٪( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة املحتســبة واملســتحقة. 

2.يجوز للهيئة وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها اإلعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة )1( من هذه املادة أو تخفيضها .
3.يعاقــب كل مــن لــم يقــدم اإلقــرار الضريبــي خــالل املــدة التــي تحددهــا الالئحــة بغرامــة ل تقــل عــن ) 5٪ ( ول تزيــد علــى  ) 25٪( مــن قيمــة الضريبــة التــي كان يتعّيــن عليــه اإلقــرار 

بهــا .

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة )2( )مارس 2019م( . 	 

املادة )68( من قانون القيمة املضافة املصري رقم )6٧( لسنة 2016م سالف اإلشارة إليها .	 
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التعليق

    فرقت هذه املادة بين نوعين من صور التهرب الضريبّي:

األول: تقديــم إقــرار  أو مســتند ضريبــّي خاطــئ، أو تعديــل أي منهمــا بعــد تقديمــه إلــى الهيئــة، ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن املســتحق، والعقوبــة املقــررة 
لهــذه الصــورة هــي الغرامــة التــي تعــادل )50٪( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة املحتســبة واملســتحقة، إل أنــه يجــوز للهيئــة ـــــ َوفًقــا للنظــام ـــــ تخفيــض هــذه العقوبــة )الغرامــة( أو 

اإلعفــاء منهــا وفــق الضوابــط التــي يحددهــا  مجلــس إدارتهــا .

الثانــي: المتنــاع عــن تقديــم اإلقــرار الضريبــي خــالل املــدة التــي تحددهــا الالئحــة، ويعاقــب الخاضــع للضريبــة عــن هــذه الصــورة بغرامــة ل تقــل عــن )5٪( ول تزيــد علــى )25٪( مــن 
قيمــة الضريبــة التــي كان يتعيــن عليــه اإلقــرار بهــا .
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كلمات مفتاحية:

خامسا: عقوبة عدم السداد

)عقاب ــ عدم السداد ــ الضريبة املستحقة ــ املدة املحددة ــ الالئحة ــ غرامة( .

نظام القيمة المضافة المادة )43(:

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية

التعليق

    يعاقب كل َمن لم يسدد الضريبة املستحقة خالل املدة التي تحددها الالئحة بغرامة تعادل )5٪( من قيمة الضريبة غير املسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه 
الضريبة .

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة )2( )مارس 2019م( . 	 

العقوبة املقررة لعدم تسديد دين ضريبة القيمة املضافة املستحق على الخاضع لها خالل املدة التي تحددها الالئحة هي الغرامة التي تعادل )5٪( من قيمة الضريبة غير 
املسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة .
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كلمات مفتاحية:

سادسا: عقوبة عدم التسجيل

)عقاب ــ غير املسجل ــ إصدار ــ فاتورة ضريبية ــ غرامة ( .

نظام القيمة المضافة المادة )44(:

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية  الصادرة من الهيئة

التعليق

    يعاقب غير املسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ل تتجاوز )100٫000( ريال، وذلك دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر .

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة )2( )مارس 2019م( . 	 

    يالحظ أن الغرامة في هذه املادة أشد وطأة من غيرها من العقوبات الواردة في النظام؛ وذلك نظًرا لسوء نية املخالف في هذا الفرض، ولجوئه إلى وسائل احتيالية 
لالستيالء على قيمة الضريبة بإصداره فاتورة ضريبية وهو غير املسجل .
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كلمات مفتاحية:

سابعا: عقوبة إعاقة عمل الهيئة 

)عقاب ــ حفظ ــ الفواتير الضريبية ــ الدفاتر والسجالت ــ املستندات املحاسبية ــ الفترة ــ النظام ــ الالئحة ــ الغرامة ــ إعاقة ــ واجبات وظيفية( .

نظام ضريبة القيمة المضافة  المادة )45(:

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

يعاقب بغرامة ل تزيد على ) 50٫000 ( ريال كل َمن :
لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجالت واملستندات املحاسبية خالل الفترة املنصوص عليها في الالئحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية .  .1

منع أو أعاق موظفي الهيئة، أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية .  .2
خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو الالئحة .  .3

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة )2( )مارس 2019م( . 	 

تنص املادة ) 192( من املدونة العامة للضرائب باملغرب على أنه :  	 
1.بصــرف النظــر عــن الجــزاءات الضريبيــة املنصــوص عليهــا فــي هــذه املدونــة، فإنــه يتعــرض لغرامــة مــن ) 5٫000 ( إلــى ) 50,000 ( درهــم كل شــخص ثبــت فــي حقــه قصــد اإلفــالت 

مــن إخضاعــه للضريبــة، أو التملــص مــن دفعهــا، أو الحصــول علــى خصــم منهــا، أو اســترجاع مبالــغ بغيــر حــق؛ وذلــك باســتعماله إحــدى الوســائل التاليــة :
أ .تسليم أو تقديم فاتورات صورية .

ب .تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية  .
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ت .بيع بدون فواتير بصفة متكررة  .
ا  . ث .إخفاء أو إتالف وثائق املحاسبة املطلوبة قانونيًّ

ج .اختالس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها  .
2.فــي حالــة العــود إلــى املخالفــة قبــل ُم�ضــّي ) 5 ( ســنوات علــى الحكــم بالغرامــة املذكــورة الــذي اكتســب قــوة ال�ضــيء املق�ضــي بــه، يعاقــب مرتكــب املخالفــة زيــادة علــى الغرامــة املقــررة 

أعاله  بالحبس من شــهر واحد إلى ) 3 ( أشــهر .
3.تطبق األحكام أعاله وفق اإلجراءات والشروط املنصوص عليها في املادة ) 231 ( أدناه  .

4.دون اإلخــالل بتطبيــق عقوبــات أشــد يعاقــب بغرامــة تتــراوح مــا بيــن ) 120 ( و ) 1,200 ( درهــم كل مــن اســتعمل عمــًدا )تنابــرى ( ســبق اســتعمالها أو باعهــا أو حــاول بيعهــا، وفــي 
حالــة العــود يمكــن أن ترفــع العقوبــة إلــى الضعــف ’’ .

التعليق

    قــرر النظــام هــذه العقوبــة )الغرامــة( التــي ل تزيــد علــى )50,000( ريــال علــى كل املخالفــات التــي يتــم العقــاب عليهــا فــي النصــوص الســابقة، وتقــع باملخالفــة ألحــكام النظــام أو 
لئحتــه التنفيذيــة وخاصــة التــي تعيــق الهيئــة عــن أداء دورهــا الرقابــّي والتقويمــي .
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كلمات مفتاحية:

ثامنا: أثر الغرامات المنصوص عليها في النظام

)غرامات  ــ النظام ــ استيفاء الضريبة ــ عقوبة أخرى( .

نظام القيمة المضافة المادة )46(:

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

التعليق

1.ل يخل إيقاع أي من الغرامات املنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة املستحقة .
2.ل يخل تطبيق أي من العقوبات املنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر .

تنص املادة )242( من املدونة العامة للضرائب باملغرب على أنه: 	 

  “ ... بالرغم من جميع األحكام املخالفة فال يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم املستحقة إثر مراقبة ضريبية إل بعد وضع الضمانات الكافية كما 
هو منصوص عليها في املادة )118( من القانون رقم )15 ــ 9٧( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالفة الذكر ... “ .

جاءت أحكام هذه املادة لضمان استيفاء املال العام والتأكيد على اختالف املناط واألساس القانون لكل من ضريبة القيمة املضافة والغرامات، والتأكيد أيًضا على أن 
تطبيق أي من العقوبات املنصوص عليها في النظام ل يخل بتطبيق أّي عقوبة أخرى ورد النص عليها في أي نظام آخر .
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كلمات مفتاحية:

تاسعا ــ العود )تكرار المخالفة(:

)تكرار املخالفة  ــ قرار  ــ عقوبة سابقة  ــ مضاعفة الغرامة ــ املخالف( .

نظام القيمة المضافة المادة )47(:

التعاميم والقرارات والأدلة الإرشادية

الممارسات والتجارب في أنظمة مقارنة

التعليق

ا تجوز مضاعفة الغرامة في حق املخالف بموجب ذلك القرار .     في حال تكرار املخالفة نفسها خالل )3( سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّ

 الدليل اإلرشادي الخاص بالواردات والصادرات النسخة )2( )مارس 2019م( . 	 

تنص املادة )192( من املدونة العامة للضرائب باملغرب على أن:	 
“ ... في حالة العود إلى املخالفة قبل م�ضي )5( سنوات على الحكم بالغرامة املذكورة الذي اكتسب قوة ال�ضيء املق�ضي به، ُيعاقب مرتكب املخالفة، وذلك زيادة على 

الغرامة املقررة أعاله بالحبس من شهر واحد إلى )3( أشهر ... “ . 

ا على إصرار الشخص على تحدي املجتمع والنظام بتكرار ذات الفعل املخالف للنظام؛ لذا يستحق هذا الشخص مضاعفة      يدل العود أي  تكرار املخالفة املؤثمة جزائيًّ
العقوبة الواجب تطلبيقها عليه، وهو ما أخذ به النظام في املادة املاثلة، بأن أجاز مضاعفة الغرامة في حق املخالف .


