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Abstract 

The profits of unlawful businesses are those which are in 

violation of law and public regulations and morals, that is, 

violating public order and morals. Presently they are numerous 

and various . 

What increases its importance is that they have not been 

enacted by law whether in the Iraqi law of income tax or in the 

laws in comparison . Therefore, the door is wide open before 

jurisprudence and judgment to have their own say. Some of 
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them have supported the subjection of unlawful income to tax 

and some others have denied that. 
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(1) H Andre DE Laubadere trait de droit admins tratift –G-D-J16, 
Sixteen Edition, 1973, p. 35.  

، دار ٥لقرارات اإلداریـة)، دارسـة مقارنـة، ط) د. سلیمان محمد الطماوي، (النظریة العامة ل٢(
  . ١٦، ص ١٩٨٤الفكر العربي، القاهرة، 
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دراسـة  -) صالح إبراهیم أحمد المتیوتي، (رقابة القضاء على مخالفة القانون فـي القـرار اإلداري١(
  . ٣٠، ص ٢٠٠٠مقارنة)، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصل، 

؛ ود. محمد عبد الحمید أبو زید، (طاعة ١٧محمد الطماوي، مصدر سابق، ص ن ) د. سلیما٢(
  .١٩٠، ص ١٩٨٨الرؤساء ومبدأ المشروعیة، دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .١٨) د. سلیمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص ٣(
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هضـــة العربیـــة، دار الن) د. مصـــطفى كیـــرة، (نظریـــة االعتـــداء المـــادي فـــي القـــانون اإلداري)، ١(
  .٢٦، ص١٩٦٤القاهرة، 

) د. كمال أبو العبد، "(الشرعیة والمشروعیة في حكم القانون)، مجلـة المحامـاة، السـنة التاسـعة ٢(
  . ٦٧، ص ١٩٧٩والخمسون، العددان الخامس والسادس، 

  .١٩) سورة الجاثیة: اآلیة: ٣(
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ســــكندریة، بوعــــات الجامعیــــة، اإلري)، دار المط) د. ماجــــد راغــــب الحلــــو،( القضــــاء اإلدا١(
  .١٨، ص ١٩٩٩

(2) H. Kelsen Justiceet, droitna anmalesde philoso phic pokitigue, 
1959. p. letsuiv.  

) د. محمـد رفعــت عبــد الوهـاب و د. أحمــد عبــد الـرحمن شــرف الــدین، (القضــاء اإلداري)، ٣(
  . ١٩، ص ١٩٨٨المكتب العربي للطباعة، 
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، ١٩٨٢لشـاعر، (الرقابـة علـى أعمـال اإلدارة)، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، ) د. رمزي طه ا١(
  . ١٧ص 
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؛ و د. عبـد الحمیـد متـولي، (مبـدأ المشـروعیة ١٦اجد راغب الحلو، مصدر سـابق، ص ) د. م١(
، ١٩٥٨العــــددان الثالــــث والرابــــع، ومشــــكلة المبــــادئ العلیــــا غیــــر المدونــــة)، مجلــــة الحقــــوق، 

  .٨٧ص
، ١٩٧٠دار الحمامـــة للطباعـــة، ف، (رقابـــة القضـــاء ألعمـــال اإلدارة العامـــة)، ) طعیمـــة الجـــر ٢(

  .١٤ص
) أزهـــار عبـــد الكـــریم عبـــد الوهـــاب، (طبیعـــة مقـــدمات الدســـاتیر والمواثیـــق الوطنیـــة)، أطروحـــة ٣(

  .٤٧، ص ١٩٩٨لقانون، جامعة بغداد، دكتوراه مقدمة إلى كلیة ا
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  . ٤/١٠/١٩٥٨في  ) من الدستور الفرنسي النافذ الصادر٥٥) م (١(
  . ١١/١١/١٩٧١) من الدستور المصري النافذ الصادر في ١٥١) م (٢(
) من الدستور العراقي لعام ٦١) م (٣(   . ٢٠٠٥/رابعًا

(4) Carre DeMalberg, contributio َ◌ala theoire general de I'Etat t, 11, 
p. 578.  

مطبعـــة الكاتـــب المصــــري ) د. ســـعد عصـــفور، و د. محســـن خلیــــل،( القضـــاء اإلداري)، ٥(
  .١١للطباعة والنشر، ص
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) د. محســن خلیــل، (القضــاء اإلداري اللبنــاني)، دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربیــة للطباعــة ١(
  . ١٣-١٢، ص  ١٩٨٢والنشر، القاهرة، 

  . ١٣-١٢) د. سعد عصفور، و د. محسن خلیل، مصدر سابق، ص٢(
  . ١٤) المصدر نفسه، ص ٣(
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  .١٨ف، مصدر سابق، ص ) د. طعیمة الجر ١(
) وســام صــبار عبــد الــرحمن، (االختصــاص التشــریعي لــإلدارة فــي الظــروف العادیــة)، أطروحــة ٢(

  .  ١٩٩٤دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 
  . ٤٠١) د. سلیمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص ٣(
)، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ) د. ثــروت بــدوي، (تــدرج القــرارات اإلداریــة ومبــدأ المشــروعیة٤(

  .١٩، ص ١٩٦٨
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  . ٣٥) د. ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص ١(
) د. علـــي محمـــد بـــدیر، و د. عصـــام عبـــد الوهـــاب البرزنجـــي، و د. مهـــدي یاســـین الســـالمي ٢(

  . ٤٨، ص ١٩٩٣(مبادئ وأحكام القانون اإلداري)، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
  . ١٠٥صدر سابق، ص ) د. طعیمة الجرف، م٣(
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) د. شــمس مرغنــي علــي، (العــرف اإلداري كمصــدر لألعمــال اإلداریــة فــي دولــة اإلمــارات ١(
  . ٢٩٨، ص ١٩٨٧العربیة المتحدة)، مجلة الشریعة والقانون، العدد األول، 

) د. عبـــد الفتـــاح حســـن، (مـــذكرات مـــن مبـــادئ القـــانون اإلداري)، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة ٢(
  . ١٧ص، ١٩٧٨المنصورة، 

  . ٥١) د. سعد عصفور، ومحسن خلیل، مصدر سابق، ص ٣(
(4) R. Odent, contemtieux administraitf, Lescoursdcdriot. Paris, 1970, 

1971, p. 1350.  
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(1) R. Chapus Dela Valurjuridiguedes pricipos generauxdroiet des 
autres reyles jurisprudntielles dudroit ADMINIS ttratique DALLOZ. 
1966, p. 99 .  

  .١٠٨د. محسن خلیل، مصدر سابق، ص  )٢(
؛ ، د. فـــــؤاد العطـــــار، (القضـــــاء اإلداري)،  ١٨) د. عبـــــد الفتـــــاح، مصـــــدر ســـــابق، ص ٣(

  .٤٩، ص ١٩٦٨ة العالمیة، القاهرة، المطبع
 ،١٩٦٩، ٩المدنیــة والتجاریــة)، ط) د. رمــزي ســیف، (الوســیط فــي شــرح قــانون المرافعــات ٤(

  .٦٨٨ص
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  املطلب الثالث
  القيود الواردة على مبدأ املشروعية




          







                          

  . ٤٤٥) د. سعید الحكیم، مصدر سابق، ص ١(
؛ د. طعیمــة الجــرف، (القضــاء كمصــدر  ٣٣) د. محمــود محمــد حــافظ، مصــدر ســابق، ص ٢(

  . ٦، ص ١٩٦٢إنشائي للقانون)، مجلة إدارة قضایا الحكومة، السنة السادسة، العدد الرابع، 
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  الفرع األول
  أعمال السيادة

Hourio







            


          

          







                          

(1) Marcel Hourio Precis de driot administrative 1903. p. 277.  
فكـر ) د. سلیمان محمد الطماوي، (القضاء اإلداري)، الكتاب األول، قضـاء اإللغـاء، دار ال٢(

  .٣٩، ص ١٩٨٦العربي، القاهرة، 
) د. عصــــام عبــــد الوهــــاب البرزنجــــي، (مجلــــس شــــورى الدولــــة ومــــیالد القضــــاء اإلداري ٣(

  .١٥٩، ص ١٩٩٠، لقانونیة، العددان األول والثانيالعراقي)، مجلة العلوم ا
  .١٣٥عبد الوهاب البرزنجي، مصدر سابق، ص ) د. عصام٤(

(5) Jean Rivero et Jean Walinc, Droit adminstratif Dalloz, Paris, 1996, 
p. 611.  
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، ١٩٣٩فـــي الطعـــن المـــرقم  ١٢/١٢/١٩٨٧) حكـــم المحكمـــة اإلداریـــة العلیـــا فـــي مصـــر فـــي ١(
  .٤١٨، ص ١٩٩٥لموسوعات ، القاهرة، بیة ل، الدار العر ١الموسوعة اإلداریة الحدیثة، ط

، أشـار ١١/١١/١٩٦٧/ هیئة عامة/ فـي ١٩٦٧/ حقوقیة/ ٦٢٢) حكم محكمة التمییز المرقم ٢(
إلیـه : عبــد اهللا رحمـة اهللا البیــاتي،( حـق التقاضــي، دراسـة دســتوریة مقارنـة)، أطروحــة دكتــوراه 

  .١٥٩، ص ١٩٩٨قانون، جامعة بغداد، مقدمة إلى كلیة ال
، (النظریـــة ینظـــر للمؤلـــف نفســـه؛  ٤١٥د. ســـلیمان محمـــد الطمـــاوي، مصـــدر ســـابق، ص  )٣(

؛ د.  ١٧١، ص ١٩٨٤العامة للقرارات اإلداریة)، دراسة مقارنـة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، 
، ص ١٩٨٨محمود عاطف البنا، (الوسیط في القضاء اإلداري)، دار الفكر العربـي، القـاهرة، 

شــة، (القــرار اإلداري فــي قضــاء مجلــس الدولــة)، منشــأة المعــارف، وحمــدي یاســین عكا ٢٤٣
 =د الوهــــاب البرزنجــــي، مصــــدر ســــابق،؛ و د. عصــــام عبــــ ١٦٢، ص ١٩٨٧اإلســــكندریة، 
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ــــة القضــــاء العراقــــي علــــى القضــــاء اإلداري، مجلــــة ١٥٣ص= ، وضــــیاء شــــیت خطــــاب، رقاب
  . ٣٣٠، ص  ١٩٥٥القضاء، العدد الرابع، 

-٣٤٧، ص١٩٨٢ارة)، منشاة اإلسـكندریة، (الرقابة على أعمال اإلد) د. سامي جمال الدین، ١(
  . ١٦٠؛ د. عبد اهللا رحمة اهللا البیاتي، مصدر سابق، ص  ٣٤٨
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علـى (عنـدما  ٤/١٠/١٩٥٨) مـن الدسـتور الفرنسـي الحـالي الصـادر فـي ١٦) نصت م (١(
تــه تتعــرض مؤسســات الجمهوریــة أو اســتقالل الــوطن أو ســالمة أراضــیه أو تنفیــذ تعهدا

الدولیـة لخطـر بطریقـة جسـیمة وحالـة ویكـون هنـاك مـا یعتـرض السـیر العـادي للسـلطات 
  الدستوریة العامة، فإن رئیس الجمهوریة ان یتخذ اإلجراءات التي تتطلبها الظروف). 

(2   ) Jacqoues Godechot, Les Consititution Dela France Paris, 1995, 
p. 432, Code Adminstratiuf, dalloz 1996, p. 6, Jacqline Morand 
Deviller, Copurse dedroit adminstratif, 6 edition, Paris, 1999*, p. 
612. 

) د. عبـــد البـــاقي نعمـــة عبـــد اهللا،( نظریـــة أعمـــال الســـیادة فـــي القـــانون المقـــارن)، مجلـــة ٣(
  . ٦٠، ص ١٩٧٧القانون المقارن، العددان السادس والسابع، 

(4 ) Jacqline Morand Devellier, OP, cit, p. 622. 
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  . ١٢٦ - ١١٦) حمدي یاسین عكاشة، مصدر سابق، ص ١(
هـذه  ١١/١١/١٩٧١) من دستور جمهوریة مصـر العربیـة الحـالي الصـادر فـي ٧٤) تنص م (٢(

ــــوطن أو یعــــوق  ــــة إذا قــــام خطــــر یهــــدد الوحــــدة الوطنیــــة أو ســــالمة ال ــــرئیس الجمهوری ــــه "ل أن
لدســــتوري، ان تتخــــذ اإلجــــراءات الســــریعة لمواجهــــة هــــذا مؤسســــات الدولــــة عــــن أداء دورهــــا ا

ــــــد فهمــــــي، النظــــــام الدســــــتوري المصــــــري، منشــــــاة المعــــــارف،  ـــطفى أو زی الخطــــــر"، د. مصـــ
؛ و د. محمــــود حلمــــي، دســــتور جمهوریــــة مصــــر العربیــــة  ٣٠٧، ص ١٩٨٤اإلســــكندریة، 

  .  ٦٨٥، ص ١٩٨١، دار الفكر العربي، والدساتیر العربیة المعاصرة
ــــوائح الضــــرورة وضــــمانة الرقابــــة القضــــائیة)، منشــــاة المعــــارف،  ) د. ســــامي٣( جمــــال الــــدین، (ل

  .١٤٩-١٤٨، ص ١٩٨٢اإلسكندریة، 
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laffitte





      

   
 


            

 

                          

ــــابرت لالمیــــرة بورجیــــه ١( ــــالغ خصصــــها نــــابلیون بون ــــإیراد مب ــــق هــــذه القضــــیة بالمطالبــــة ب ) تتعل
)Borghere الــذي حــرم  ١٢/١/١٨٢٢) إذ رفضــت الحكومــة صــرفها لصــدور القــانون المــرقم

التـي منحـت لهـم مجانـًا ، د. عثمـان خلیـل  جمیعهـا ء أسرة نابلیون بونابرت مـن األمـوالأعضا
  .٩٠، ص ١٩٥٦، ٤عثمان، مجلس الدولة دراسة مقارنة،ط
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، مطبعـة لجنـة التـألیف ١) د. حافظ هریدي، (أعمال السیادة في القانون المصـري المقـارن)، ط١(
  . ٤٩، ص ١٩٥٢والترجمة، القاهرة، 

  . ٣٥باقي نعمة عبد اهللا، مصدر سابق، ص ) د. عبد ال٢(
؛ وبحــث بعنــوان الشــرعیة  ٤٩٩، ص ١٩٦٢(القضــاء اإلداري)، القــاهرة، ) د. فــؤاد العطــار، ٣(

 . www.yahoo.com، على الموقع ٢٠٠٥وسیادة القانون، مجلة آفاق، 
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؛ د. سـلیمان محمـد الطمـاوي، الـنظم  ٣٠٦، ص همـي، مصـدر سـابق. مصطفى أبو زیـد ف) د١(
         ؛٥٣٠ي، القــــــاهرة، ص السیاســــــیة والقــــــانون الدســــــتوري، دراســــــة مقارنــــــة، دار الفكــــــر العربــــــ

  . ١٨٤، ص لمي، مصدر سابقمحمود ح د.
  . ٣١٤) د. سامي جمال الدین، (الرقابة على أعمال اإلدارة)، مصدر سابق، ص ٢(
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  الفرع الثاني
  الظروف االستثنائية





  

  الفرع الثالث
  السلطة التقديري لإلدارة

           











        
    

        


                          

  . ٣٥٩جمال الدین، مصدر سابق، ص ) د. سامي ١(
ــــة القضــــائیة)، دار النهضــــة ٢( ) د. عصــــام عبــــد الوهــــاب البرزنجــــي، (الســــلطة التقدیریــــة والرقاب

  . ٦٤، ص ١٩٧١العربیة، القاهرة، 
  . ٣٢٩) د. سامي جمال الدین، مصدر سابق، ص ٣(
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، (النظـري ؛ د. سلیمان الطماوي ٢٠٥) د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مصدر سابق، ص ١(
  . ٧٣العامة للقرارات اإلداریة)، مصدر سابق، ص 
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  املبحث الثاني
  مشروعية الدخل اخلاضع للضريبة


              


 





 




                          

) د. ســـلیمان محمـــد الطمـــاوي، (الســـلطة التقدیریـــة والســـلطة المقیـــدة)، مجلـــة الحقـــوق، الســـنة ١(
  . ٩٨الرابعة، العددان األول والثاني، ص 

ب ) د. مـــاهر صـــالح عـــالوي الجبـــوري،( مبـــادئ القـــانون اإلداري، دراســـة مقارنـــة)، دار الكتـــ٢(
  . ١٨٣، ص ١٩٩٦للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

  . ٧٤) د. سلیمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص ٣(
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  األول طلبامل
)١(مفهـوم الدخل


            










  األول فرعال
  مفهوم الدخل من الناحية االقتصادية

Hicks
   



                          

  ) الدخل لغًة : (كل ما یحصل أو یدخل على الفرد من عمله أو ممتلكاته من مردود مادي )١(
، یــع، دار زهــران للنشــر والتوز مــة )د. أحمــد زهیــر شــامیة ود. خالــد الخطیــب ( المالیــة العا -  

  . ١٥٥، ص١٩٩٧عمان ، 
 ال یوجـــد اخـــتالف بینهمـــا ، فـــي و ) یســـتخدم " الـــدخل واإلیـــراد" فـــي المجـــال الضـــریبي متـــرادفین ٢(

الـرغم مـن  علـى Incomeمرادفًا الصطالح  Revenueیستخدم اصطالح و المراجع الفرنسیة 
  .واصطالح اإلیراد في علم االقتصاداختالف مدلول اصطالح الدخل 

، ١، طل التشـریع الضـریبي المصـري )بدوي ود. محمد حمدي النشـار ( أصـو  د. محمد طه -
  ٢٢٧، ص ١٩٥٩دار المعارف ، القاهرة، 

  ر النهضــــة العربیـــة للطباعــــة ) د. عبـــد المـــنعم فــــوزي ( المالیـــة العامــــة والسیاســـة المالیـــة ) دا٣(
  .١٢٤، ص ١٩٧٢والنشر، بیروت ، 
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Caston Jeze

I.Fisher





                          

القتصــــادي فــــي الــــبالد العربیــــة ) ، معهــــد ) د. عصــــام یوســــف عاشــــور ( الــــدخل والتطــــور ا١(
  . ٦-٥، ص ص ١٩٦٢الدراسات العربیة العالیة ، القاهرة ، 

، دار العهــد الجدیـــد، القـــاهرة، ١) د. أحمــد حـــافظ الجعــویني ( اقتصـــادیات المالیــة العامـــة ) ط٢(
  . ١٧٥، ص١٩٦٧

  .) المصدر نفسه، الصفحة نفسها٣(
، مكتـب المصـري الحـدیث، اإلسـكندریةة الضریبیة) ال) د. یونس أحمد البطریق (أصول األنظم٤(

  . ٧٣، ص ١٩٦٦
؛ د. بــاهر ١٢٤سیاســة المالیــة) مصــدر ســابق، ص) د. عبــد المــنعم فــوزي (المالیــة العامــة وال٥(

ارهـــا االقتصـــادیة) الطبعـــة الخامســـة، مكتبـــة أدواتهـــا الفنیـــة وآث –محمـــد عـــتلم (المالیـــة العامـــة 
  .١٧٣، ص١٩٩٨اآلداب، القاهرة، 
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   -) یرى جانب من الفقه المالي أنه یوجد ثالث نظریات لتمییز رأس المال من الدخل هي :١(
رأس المال الثابت والمتحرك (الجاري) وقد حظیت هـذه النظریـة بـدعم كبیـر  -النظریة األولى :

یقـــوم بإنشـــاء أو بتولیـــد الـــدخل أمـــا رأس المـــال  ألنـــهرأس المـــال الثابـــت هـــو رأس المـــال  ویعـــد
فهــو الــدخل وهــو غالبــًا مــا یتمثــل مــن خــالل التصــرف بــرأس المــال أو بمفــردات رأس المتحــرك 

  المال المتحرك . وخیر مثال على ذلك قضیة 
( in Golden Horse (New) Ltdv Thur good ) .  

طلب من المحكمـة أن تقـرر كـون البیـع بأثمـان بخسـة فـي مـنجم ذهـب یعتبـر بیعـًا لـرأس المـال 
مسألة وأن تقدیرها في هذا الموضوع (البیـع بأثمـان بخسـة) یتطلـب ) حدد الRomerفالقاضي (

  .ل متحركتحدیدها حل رأس مال ثابت أم رأس ما
كـان بسـبب المنــاجم  نشـوؤهحــرك وأن بمثابـة رأس مـال مت یعـدوأجـاب بشـكل مختصـر أن البیــع 

  .شكل ثانوي یعود إلى رأس مال ثابتب
  .  نظریة ثمار األشجار -ة الثانیة :النظری

علـى عـن سـابقتها (نظریـة رأس المـال الثابـت أو المتحـرك) فـإن الشـجرة  هذه النظریةتختلف ال 
) التـي تتولـد وتنمـو مـن النظریة تمثل رأس المال والثمار تمثل الدخل (مفردات الـدخل وفق هذه

  .رأس المال
  القدرة االقتصادیة  تزایدها القوة أو تعاظم نظریة -النظریة الثالثة :
مردودًا من مردودات رأس المال وقد تمـت اإلشـارة إلـى  یعدالنظریة فإن الدخل  وعلى وفق هذه

أن تزاید أو تعاظم القدرة (القوة) االقتصادیة تعد أكثر دقة للتمییز بین الدخل ورأس المـال علـى 
یـرًا فـإن الرغم من أن النظریـات السـابقة غالبـًا مـا یـتم االستشـهاد بهـا مـن القضـاء االنكلیـزي وأخ

    -. ینظر:ة هي مسألة وقائعالمسأل
James Kirkbride and Abimbola A.olowo foyeku “ The Law and Theory 
of In come Tax “ Liverpool Academic Press , 2002 , P 65 . 
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Fisher

–


–
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Carl Plehn   
            





   Plehn         

–


                          

(1)  Fisher “ The Nature of capital and Income “ N.Y. 1930 , PP105 
– 115. 

، أطروحـــة دكتـــوراه ، كلیـــة الحقـــوق،  دخل العـــام ")) عـــادل الحیـــاري ( الضـــریبة علـــى الـــ٢(
  وما بعدها . ١٠، ص١٩٨٦جامعة القاهرة، 

(3) Brownlee and Alen “ Economics of public Finance “ Znded, NY , 
1960 , P244.   

  . ١٣، صریبة على الدخل العام) مصدر سابق) عادل الحیاري ( الض٤(
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 ، دي)، مجلـــة االقتصــــادي، العـــدد الثــــاني، الســـنة الرابعــــةعزیـــز الحـــافظ (قیــــاس الـــدخل الفــــر ) ١(
  .٦٩، ص١٩٦٣مطبعة المعارف، بغداد، 

) هنـا الســلع والخــدمات التــي یمكــن تقویمهــا بــالنقود Income Kind) یقصـد بالــدخل العینــي (٢(
وتعطــي مقــابًال جزئیــًا أو كلیــًا ألحــد عوامــل اإلنتــاج ومثــال ذلــك مــا یقــدم للعمــال مــن كســاء أو 

  .للضریبةهذا الدخل العیني یخضع الخ و  …أو هاتف أو سیارة طعام 
C.T.S and ford “Ecnomic of Public finance ” pergamon press, 
NewYORK, 1976 , P89.  

، معهــد ن إبــراهیم (الزكــاة وضــریبة الــدخل)نقــًال عــن د. محمــد ســعید فرهــود ود. كمــال حســی 
  .١٨، هامش ص ١٩٨٦ربیة السعودیة ، العاإلدارة العامة ، إدارة البحوث ، المملكة 
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  الثاني فرعال
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Finney       
     




        



–

 


                          

، لضــــریبیة) ، المكتــــب المصــــري الحــــدیث) د. یــــونس أحمــــد البطریــــق (أصــــول األنظمــــة ا١(
  .١٢٦، ص١٩٦٦یة، اإلسكندر 

(2)  Finny , E, miller Herbort principils of Accounting – N,owjerse Hall 
– 1962 , pp, 171 – 172 . 

(3)  Finny , op-cit , P172. 
ـــــري (ضـــــرائب٤( ـــــاهرة،  ) د. محمـــــد حســـــن الجزی ـــــة عـــــین شـــــمس، الق  ، ١٩٧٢الـــــدخل) مكتب

  .وما بعدها ٢٨٧ص
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، اإلیـرادات ت المالیة العامـة) الكتـاب الثـاني) د. عادل فلیح العلي ود. طالل كداوي (اقتصادیا١(
، ١٩٨٩ب للطباعــــة والنشــــر ، جامعــــة الموصــــل، العامــــة والموازنــــة العامــــة للدولــــة دار الكتــــ

  .١٠٩ص
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  -:ینظر) للتفصیل حول هاتین النظریتین ١(
، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر  ٣د. أعاد حمود القیسي (المالیة العامة والتشـریع الضـریبي) ط -

  وما بعدها . ١٣١، ص ٢٠٠٠والتوزیع ، عمان ، 
، ٢، ط١لیـة العامـة فـي العـراق)، جـبان (مقدمة فـي علـم المالیـة والماگد. عبد العال الصـ -

  .وما بعدها ٢٣٦، ص ١٩٧٦ة الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ، جامع مؤسسة
 ، معهـــدام الزكـــاة وضــریبة الـــدخل)د. محمــد ســـعید فرهــود ود. كمـــال حســین إبـــراهیم (نظــ -

  .وما بعدها ٢١، ص١٩٨٦السعودیة، ، المملكة العربیة اإلدارة العامة، إدارة المیمون
مجلـس ، الزكاة في الكویت) الطبعـة األولـىائب و د. وائل إبراهیم الراشد (المدخل إلى الضر  -

 .وما بعدها ٥٣، ص٢٠٠٠النشر العلمي، جامعة الكویت، الكویت، 
فــؤاد توفیـــق یاســـین وأحمــد عبـــد اهللا درویـــش (المحاســبة الضـــریبیة) دار الیـــازوري العلمیـــة  -

  .وما بعدها ٣٦، ص١٩٩٦والتوزیع، للنشر 



  أرباح األعمال غیر المشروعة في قانون ضریبة الدخل العراقي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

١٩٠

REVENY
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، ١٩٥١مكتبـــة حقـــوق عـــین شـــمس، یـــراد) ) د. كمـــال الجـــرف (الضـــریبة العامـــة علـــى اإل١(
  .٧٣ص

(2)  Seligman (E) Studies in public finance N.Y, 1927 , P1120. 
(3)  Fisher The nature of copital and Income OP-cit , p 10. 

) فعلى سبیل المثال : على الرغم من أن المشـرع الضـریبي العراقـي أخـذ بمبـدأ السـنویة فـي ٤(
أخضع كل دخل حصـل علیـه المكلـف ولـو مـرة واحـدة إذ لـم یكـن هنـاك  إذ فرض الضریبة

  نص في القانون یعفي هذا الدخل .
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  .١٧ریبة على الدخل) مصدر سابق، ص) د. عادل الحیاري (الض١(
 ، ١٩٧٥، النهضــــة المصـــریة، القــــاهرة) األســـتاذ محمـــد لبیــــب شـــقیر (المالیــــة العامـــة) مكتبـــة ٢(

  .١٢٣ص
 ١٩٨٢لســــنة  ١١٣) مــــن قـــانون ضـــریبة الــــدخل العراقـــي المـــرقم ١ادة () مـــن المـــ٣) الفقـــرة (٣(

  .المعدل
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  .وما بعدها ١٣٥، صیبة) مصدر سابق) یونس البطریق (أصول األنظمة الضر ١(
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یع الضــریبي) مكتبــة جامعــة عــین شــمس، ) د. زیــن العابــدین بــن ناصــر (المالیــة العامــة والتشــر ١(
  .٢١٢، ص١٩٧٤

لزكـــاة وضـــریبة الـــدخل)، مصـــدر مـــال حســـین إبـــراهیم (نظـــام ا) د. محمـــد ســـعید فرهـــود ود. ك٢(
  .٢٨، صسابق
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  الثاني طلبامل
  موقف التشريعات الضريبية من مفهوم الدخل


         




  األول فرعال
  تشريع الضريبي العراقيموقف ال


              


             
    

  


       
 





   

                          

  المعدل . ١٩٨٢لسنة  ١١٣) المادة الثانیة من قانون ضریبة الدخل العراقي المرقم ١(
) من قرار مجلس قیـادة الثـورة المـرقم ٢) من المادة الثانیة لتحل محلها المادة (٤) إلغاء الفقرة (٢(

والتــــي تــــنص علــــى أن (تفــــرض ضــــریبة  ٢٧/٦/٢٠٠٢فــــي  والصــــادر ٢٠٠٢) لســــنة ١٢٠(
 =مقطوعــة بنســب تصــاعدیة مــن قیمــة العقــار أو حــق التصــرف فیــه المقــدر وفــق أحكــام قــانون
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، علــى مالــك أو البــدل أیهمــا أكثــر ١٩٧٨) لســنة ٨٥تقــدیر قیمــة العقــار ومنافعــه المــرقم بـــ (=
تصــرف بأیــة وســیلة مــن العقــار أو صــاحب حــق التصــرف فیــه ، عنــد نقــل الملكیــة أو حــق ال

  .الخ )…وسائل نقل الملكیة أو كسب حق التصرف أو نقله ،
لــم یعــرف الـدخل تعریفــَا فنیـًا وقســم وعــاء ضـریبة الــدخل إلــى  -: المشـرع الضــریبي االنكلیـزي) ١(

عـن الـبعض  هذه الجداول بعضـهاوتستقل ، حسب مصدر اإلیرادات المختلفةبمجموعة جداول 
   -معین في أكثر من واحد منها أما الجداول فهي : ال یدخل إیراد إذ اآلخر

A:-  اضي واألبنیة مع بعض االستثناءاتعن ملكیة األر  التي تنشأیضم الدخول.  
B:-  عـــــن أراضـــــي ال تســــتعمل للزراعـــــة أو االســـــتغالل التجـــــاري  التـــــي تنــــتجیضــــم الـــــدخول

  كاألراضي المعدة للریاضة والحدائق العامة . 
C:-  مـــن إیـــرادات الحكومـــات والهیئـــات المحلیـــة خـــارج  التـــي تنـــتجزیعـــات ویضـــم الفوائـــد والتو

  انجلترا .
D:- الجـــدول العـــام لكـــل إیــراد تحـــت أحـــد الجـــداول األخــرى وهـــو یشـــمل اإلیـــرادات  ال ینطــوي

  اآلتیة. 
  . ة والصناعیة وأرباح المهن والحرفاألرباح التجاری -
  .إلیرادات السنویة وفوائد السنداتالفوائد وا  -
  .من خارج انكلترا التي تنتجألوراق المالیة أرباح ا  -
E:-  عـن العمــل أو التوظیـف كالمرتبـات واألجـور والمكافـآت یتضــح  التـي تنـتجویضـم الـدخول

عم د. عبـد المـن  .فهوم الضـیق أي تبنـي نظریـة المصـدرأن المشرع االنكلیزي قـد أخـذ بـالم
، لطباعــــة والنشــــرتــــب المصــــري الحــــدیث ل، المك١فـــوزي وآخــــرون (الــــنظم الضــــریبیة)، ط

  .وما بعدها ٣٩٨، ص١٩٦٨سكندریة، اإل
یشـــمل األربـــاح  إذفقـــد أخـــذ فـــي تقنینـــه بالمـــدلول الواســـع  -: المشـــرع الضـــریبي الفرنســـيأمـــا 

الرأسـمالیة كقاعــدة عامــة طبقــًا لنظریــة المیزانیــة إذ تفـرض الضــریبة علــى الزیــادة فــي قیمــة رأس 
ألصــول الثابتــة فالمقصــود بــذلك لیســت العقــارات المــال ویطلــق علیهــا عــادةً الزیــادة فــي قیمــة ا

 =، وكــذلك لـم یتضـمن القـانون المــاليالمعــدات وبعـض المسـاهمات المالیـة ولكـن أیضـاً  فحسـب
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فهــوم فهــل أنــه مفهــوم كثیــر مــن التــردد حــول المًا للــدخل ممــا یفســح المجــال أمــام تعریفــًا عامــ=
عًا وشــمولیة (الـدخل مجمـوع المــوارد الثمــرة) أم أنـه مفهـوم اقتصــادي األكثـر اتسـا مـدني (الـدخل

  .ء)أو اإلثرا
-  Jean-Yves Mercieret Bernard plagnet : Les impotsen france 
Traitede fiscalite 1997-1998, francis Lefbvre , paris 1997 , p. 49 .  

) فـــي األخـــذ Seligmanفقـــد تــأثر إلـــى حـــد كبیـــر بأفكــار األســـتاذ ( -: المشـــرع األمریكـــيأمــا 
فهــوم توســعي للــدخل وأصــبح المكلفــون مقتنعــین بــأن األربــاح المســتمدة مــن المبیعــات ســواء بم

. أي أنــهُ كلهــا صــالحة للخضــوع للضــریبة تعــدكانــت عادیــة أم عرضــیة أم فرعیــة أم رأســمالیة 
  اتخذ موقفًا وسطًا بین النظریتین .

،  ٢٠٠٠ســكندریة ، د. ســعید عبــد العزیــز عثمــان (الــنظم الضــریبیة) ، الــدار الجامعیــة ، اإل -
  . ٢٢٦ص

وكذلك بالقـانون  ١/١/١٩٩١والمعمول به اعتبارًا من  ١٩٩٢) لسنة ٤) ُعدل بالقانون المرقم (١(
والقـانون النافـذ حالیـًا  ١/١/١٩٩٦والمعمول به اعتبارًا من  ١٩٩٥) لسنة ١٤بالقانون المرقم (

  .١/١/٢٠١٠والنافذ في  ٢٠٠٩) لسنة ٢٨المرقم (
  المادة الثالثة / أ من القانون ذاته .) من ٨،  ٧) الفقرتان (٢(
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  / أ ) قانون ضریبة الدخل األردني النافذ .٣) من المادة ( ١١) الفقرة (١(
) ١٨٧المعــدل بالقــانون المــرقم ( ١٩٨١) لســنة ١٥٧) قــانون ضــریبة الــدخل المصــري المــرقم (٢(

  . ٢٠٠٥لسنة  ٩١الملغي والقانون الجدید المرقم  ١٩٩٣لسنة 
. والمـادة  ١٩٩٣لسـنة  ١٨٧) من قانون ضریبة الدخل المصـري المـرقم ١٧،  ١٥() المادتان ٣(

  . ٢٠٠٥لسنة  ٩١) من القانون الجدید المرقم ١٧(
) من القانون نفسه أما القـانون الجدیـد لـم یـنص علـى إیـرادات رؤوس األمـوال ٧، ٦) المادتان (٤(

  . ٢٠٠٥لسنة  ٩١) من القانون الجدید المرقم ٧المنقولة . أنظر: المادة (
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ــــدخل الســــوري ، المــــرقم (٢) المــــادة (١( والنافــــذ فــــي  ٢٠٠٣) لســــنة ٢٤) مــــن قــــانون ضــــریبة ال
١/١/٢٠٠٤ .  

  .) من القانون ذاته٤١) المادة (٢(
  .) من القانون ذاته٦٦) المادة (٣(
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  املبحث الثالث
  مسألة إخضاع االجتاهات الفقهية والقضائية حول

  غري املشروع للضريبة الدخل
          
  


    

    


  

  املطلب األول
  خضاع الدخل غري املشروع للضريبة من إالفقهي  االجتاه

          


         




  الفرع األول
  خضاع الدخل غري املشروع للضريبةاالجتاه الفقهي املؤيد إل

   
        




                          

، ص ١٩٧٨طبعـة اوفسـیت نـدیم، بغــداد، ، م٣صـادق الحسـني، (ضـریبة الــدخل)، طینظـر: ) ١(
١٤٠- ١٣٩  .  
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، دار الثقافـــة للنشـــر ملـــة الضـــریبیة للــدخل غیـــر المشــروع)د. موفــق ســـمور المحامیــد، (المعا) ١(
  .  ١٧٨، ص  ٢٠٠٥والتوزیع ، 

ق مـــن الوجهـــة الفنیـــة واالقتصـــادیة)، د . صـــالح یوســـف عجینـــة، (ضـــریبة الـــدخل فـــي العـــرا) ٢(
  .  ١٢٤، ص١٩٦٥المطبعة العالمیة، بغداد، 

  .  ٢٤٧بق، ص د. عادل الحیارى، مصدر سا) ٣(
  .  ٢٢٧د. عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي والضریبي، مصدر سابق، ص ) ٤(
  . ١٢٥د . صالح یوسف عجینة، مصدر سابق، ) ٥(
؛ حسـن عـداي الـدجیلي، شـرح قـانون ضـریبة  ٢٤٧ینظر: د. عـادل الحیـارى مصـدر سـابق، ) ٦(

  . ٨٤، ص ١٩٨٨بعة عصام ، بغداد ، ، مط١المعدل، ط ١٩٨٢) لسنة ١١٣الدخل رقم (



  )١٨) ، السنة (٥٩) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٢٠٣





       


           

















                          

ــــة العامــــة والتشــــریع ا) ١( ، ١٩٩٩لضــــریبي، دار وائــــل، عمــــان، جهــــاد ســــعید الخصــــاونة، المالی
  .  ٢٧٨ص

  .  ٢٩، ص١٩٨٩، مطبعة الجاحظ، بغداد د. هشام صفوت العمري، الضرائب على الدخل) ٢(
  .  ١٨٦موفق سمور المحامید، مصدر سابق، ص) ٣(
شـاعر، بـال مكـان نشـر، طیة (الوسیط في تشریع الضرائب) ، مطبعة المد. محمود ریاض ع) ٤(

  . ٣٧٠، ص ١٩٦٥
  . ٨٤حسن عداي الدجیلي، مصدر سابق، ص ) ٥(
)، ١١اســـات، م(د. ســالم الشــوابكة، الـــدخل فــي التشـــریع األردنــي، مجلــة مؤتـــة للبحــوث والدر ) ٦(

  .  ٢٥٧، ص١٩٩٦) ، ٦ع(
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  الفرع الثاني
  ع للضريبةخضاع الدخل غري املشرواالجتاه الفقهي املعارض إل


      


           

           



   







   












                          

  .  ٢١١سابق، صینظر: د. موفق سمور المحامید، مصدر ) ١(
  .  ٢٤٩ینظر: د. عادل الحیاري، مصدر سابق، ص ) ٢(
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  املطلب الثاني
  مسالة إخضاع الدخل غري املشروع للضريبة االجتاه القضائي حول




   
           

Rutkin          
 

            



          




             



Wilcox 








                          

  .  ١٩٢سمور المحامید، مصدر سابق، ص مشار إلیه في : د. موفق ) ١(
  .  ٢٠٧ – ٢٠١حامید، مصدر سابق، ص تفصیل هذه المسالة د. موفق سمور الم :ینظر) ٢(
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  .  ١٢٦د. صالح یوسف عجینة، مصدر سابق، ص) ١(
، دار الفكـر، مصـر، بـال كامل محم د.) ٢( د بدوي، المرجع فـي تشـریعات الضـرائب فقهـا وقضـاءً

  . ٢٦٢سنة نشر، ص
، مشــار إلیــه فــي : اشــرف محمــود خیــري، قــانون الضــرائب ١٩٩٢لســنة  ٦٤٧٤القــرار رقــم ) ٣(

  ٦٦، ص ٢٠٠٥) لسنة ٩١على الدخل رقم(
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دار الجامعیـــة  مشـــار إلیـــه فـــي : د. مصـــطفى رشـــدي شـــیحة (ضـــرائب الـــدخل المباشـــرة) ،) ١(
  .  ٢١، ص ١٩٩٨الجدیدة للنشر ، اإلسكندریة ، 

  .  ١٧٩ذكره د. موفق سمور المحامید، مصدر سابق، ص ) ٢(
ذكــره جهــاد ســعید الخصــاونة، مطــرح الضــریبة علــى الــدخل فــي التشــریع الضــریبي األردنــي، ) ٣(

   . ٥٤، ص ١٩٩٤كلیة الدراسات العلیا،  –رسالة ماجستیر الجامعة األردنیة 
، ١٩٩٧منشــور فــي الكتــاب الســنوي للهیئــة العامــة للضــرائب لســنة  ١٩٩٦/  ٩١القــرار رقــم ) ٤(

  . ٦٨وزارة المالیة ص
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  .  ١٩٩٤/ ٨/٨في  ٣٥٢٢نشر في الوقائع العراقیة بالعدد ) ١(
  :) ینظر في ذلك٢(

  . ٢٨٠، صد. احمد نور (المحاسبة الضریبیة)، مصدر سابق -
 . ٢٢٦، صلضریبي المصري)، مصدر سابقین ناصر (النظام اد. زین العابد -
  . ٤٧٧، صتشریع الضرائب)، مصدر سابقد. محمود ریاض عطیة (الوسیط في  -

  . ٣٠٠، صحیاري (الضریبة على الدخل العام)، مصدر سابق) د. عادل ال٣(
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، مكتبة النهضة ١ألرباح التجاریة والصناعیة)، ط(ضریبة ا في د. حسین خالفأشار إلیه: ) ١(
  .٢٩٠، ص١٩٥٩لقاهرة، ا، المصریة

  .٢٩١) المصدر نفسه، ص٢(
الضریبي األردني / دراسة (تكالیف الدخل في التشریع  في سالم محمد سلمان المفلح )٣(

  .١٤٦، ص ١٩٩٠عین شمي ، القاهرة ، ، كلیة الحقوق ، جامعة ، أطروحة دكتوراهمقارنة)
على عدم جواز خصم بعض ) مسایرًا بذلك المشرع الضریبي الفرنسي الذي نص صراحًة ٤(

 =) من قانون الضرائب العام بعدم جواز٣٩/٢النفقات غیر المشروعة ، فقد نصت المادة (
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  ةـاخلامت
 




 
           

                                                               

سلمان المفلح، خصم بعض التعامالت ، المصادرات ، الجزاءات . ینظر : سالم محمد =
  .١٤٨مصدر سابق ، ص

  .٦٥-٦٤، ص لخصاونة، مصدر سابق) ا١(
  .٦٥، صلمصدر نفسه) ا٢(
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  ) .٢٦٧ة البقرة ، اآلیة () سور ١(
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