
دور التدقیق الضریبي في حسم 
االعتراضات الضریبیة



یعد التدقیق الضریبي من أھم وسائل اإلدارة الضریبیة في التأكد •
من حقیقة االیرادات الضریبیة المتحققة، من أنشطة المكلفین 
المختلفة إذ إن الدور الذي یقوم بھ التدقیق الضریبي یكمن في 
كونھ وسیلة تھدف إلى خدمة اإلدارة الضریبیة في التحقق من 
إیرادات المكلفین ومكافحة التھرب الضریبي لغرض تحصیل 
مبلغ الضریبة الصحیح الذي یعمل على تمویل موازنة الدولة 

لسد النفقات العامة. 



عرف التدقیق الضریبي بأنھ " التحقق من تنفیذ أحكام التشریع الضریبي أو أنھ نظام البحث •
والتقصي الموضوعي للظواھر المتعلقة بالعملیات الحقیقیة التي یتضمنھا اإلقرار الضریبي الذي 
تقدمھ للھیئة العامة للضرائب، بھدف التأكد من صدق البیانات الواردة باإلقرار نتیجة تلك 

العملیات وفقا لمتطلبات المحاسبة الضریبیة.

ویعرف أیضا بانھ التدقیق الذي تستخدمھ دائرة الضرائب والجمارك بصفتھا القانونیة للنظر •
في سجالت ودفاتر وحسابات المكلف من أجل اثبات أنفسھم أنھم على صواب في التوصل 
لمبلغ الضریبة. Bailey,james,2013:2)) ، ویعد التدقیق الضریبي تدقیقا یھدف إلى 
تحدید الوعاء الضریبي، وبالتالي تحدید  مبلغ الضریبة الواجب دفعھا من قبل المكلف ، حیث 

یقوم المدقق الضریبي بالتأكد من أن المكلف قد أعد إقراره الضریبي طبقاً ألحكام القانون، 



اھداف التدقیق الضریبي•
1-التحقق من الدفاتر والسجالت منتظمة من ناحیة الشكل وطبقا للقواعد واألصول القانونیة •

والمبادئ المحاسبیة وان ھذه الدفاتر والسجالت تشمل جمیع أنشطتھ الفعلیة ومن ضمنھا األرباح 
الفعلیة (جدعان،53:2016).

2- أن الھدف الرئیسي للتدقیق الضریبي ھو الوصول الى الربح الضریبي الحقیقي نسبیا او •
یكون قریب منھ (الكعبي،2008:15).

3- مكافحة التھرب الضریبي والتقلیل منھ ویصبح رادعاً أمام المكلفین قبل القیام بعملیھ •
التھرب عندما یتولد لدیھ الشعور بأن عملیھ التدقیق الضریبي الالحقة تؤدي إلى اكتشاف عملیھ 

التھرب وما یتبع ذلك من عقوبات



أھمیة التدقیق الضریبي•

یعد التدقیق الضریبي وسیلھ ال غایة تھدف إلى خدمة اإلدارة الضریبیة في تحدید •
الوعاء الضریبي على نحو علمي منظم یحافظ على حقوق المكلفین والدولة جنباً 

إلى جنب باإلضافة إلى زیادة الحصیلة الضریبة 



اسالیب التدقیق الضریبي:•
أوال: أسلوب التدقیق الضریبي الشامل: ویقصد بالتدقیق الشامل أن یقوم المدقق بفحص االقرارات •

الضریبیة التي قدمھا المكلفون، اذ یجري فحص القیود الواردة في الدفاتر والسجالت والمستندات 
والترحیل والجمع والترصید كلھا ثم الحسابات الختامیة وقائمة المركز المالي (الشافعي،2006:423).

ثانیا: اسلوب التدقیق الضریبي االختباري: وھو التدقیق الذي یقوم على أساس العینات (خلیل، •
2000:26)، اذ یقتصر التدقیق فیھ على اختیار عینات محددة خالل سنة فحص العملیات التي تمت فیھا 
على سبیل العینة فاذا تبین لھ أن ھذه العینة خالیة من الخطأ أو الغش، فأنھ یحق لھ أن یفترض صحة بقیة 

العملیات األخرى التي لم یتم فحصھا (عطا،2002:49).
ثالثا: أسلوب التدقیق الضریبي باستخدام التحلیل المالي:•
     ویستخدم التحلیل المالي في فحص القوائم المالیة والختامیة للمشروع بغرض الكشف عن العالقات •

المتداخلة بین عناصرھا والتغیرات التي تلحقھا على مدى زمني معین وحجم ھذه التغیرات ومسبباتھا 
(أبو سمھدانة، 2006:32).



قسم التدقیق والفحص الضریبي في الھیئة العامة للضرائب
 یقوم قسم التدقیق والفحص الضریبي بتدقیق وفحص حسابات المكلفین والسجالت والمستندات الخاصة بالمكلفین (افراد •

وشركات) اضافة الى تمشیة معامالت الردیات، ویقوم قسم التدقیق والفحص الضریبي بتدقیق الحاالت التالیة:

1 – حالة تمسك المكلف بحساباتھ (االعتراض) نتیجة لعدم االتفاق على تقدیر مبلغ الضریبة بینھ وبین اإلدارة الضریبیة •
المتمثلة بالمخمن في قسم الشركات أو الفروع األخرى سواء كان ھذا التقدیر بموجب الضوابط او التقدیر اإلداري.

2– حالة الوضع على الید (الكبس) على السجالت والمستندات للمكلف سواء كان المكلف شخصیة طبیعیة أو معنویة بناء •
على أخبار واردة لإلدارة الضریبیة عن وجود حالة تھرب أو تالعب وبالتالي یتم وضع الید على السجالت والمستندات 

العائدة للمكلف ویتم جلبھا للدائرة من قبل لجنة خاصة تشكل لھذا الغرض ویتم فحصھا فحصا مستندیا شامال
3-بناء على طلب اإلدارة الضریبیة المتمثلة بالمخمن أو مدیر قسم الشركات أو مدیر الفرع لغرض فحص الحسابات •

والبیانات المالیة للمكلف (طبیعي أو معنوي) للتأكد من سالمتھا وقد یكون طلب التدقیق لفقرات محددة في البیانات المالیة أو 
لكامل البیانات المالیة لسنة أو لعدة سنـــــوات ســـــابقــــــة.



االعتراضات الضریبیة
في بعض األحیان وبسبب عدم االتفاق بین اإلدارة الضریبیة المتمثلة بالمخمن الضریبي في قسم •

الشركات والمكلف على التقدیر الضریبي المتخذ من قبل السلطة المالیة بحق المكلف وبناءاً  على عدم 

التوصل إلى اتفاق أولي یتم التقدیر إداریا بموجب الضوابط المقررة المشار إلیھا یقابلھ تثبیت اعتراض 

المكلف علیھ تحریریاً ضمن المدة القانونیة ، ویتم عرض القضایا التدقیقیة على قسم التدقیق والفحص 

الضریبي التي یكون مكلفوھا قد تمسكوا بحساباتھم (اعترضوا على التقدیر) إذ تعتمد على أنظمة 

وتعلیمات تتحكم بھا مستخلصة من قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل و نظام مسك 

الدفاتر التجاریة رقم 2 لسنة 1985 .



یكون االعتراض على التقدیر بعد تبلغھ بالدخل المقدر والضریبة المترتبة علیھ وذلك •
بتقدیم طلب إلى السلطة المالیة التي بلغتھ بالتقدیر أو إلى أیة دائرة من دوائر الھیئة 
العامة للضرائب خالل (21یوماً) من تاریخ تبلغھ مبیناً أسباب اعتراضھ والتعدیل الذي 
یطلبھ في حالة اعتراض المكلف على التقدیر لدى اإلدارة الضریبیة یتوجب علیھ تسدید 
25% من مبلغ الضریبة ضمن المدة القانونیة عن التقدیر و یتم تقسیط المبلغ المتبقي 
بإقساط منتظمة وفق ما نصت علیھ التعلیمات المالیة رقم 16 لسنة 1996 وكما صدرت 
التعلیمات بتاریخ 9/تموز/2001 م والمتعلقة بالتمسك وإذا رفضت اإلدارة اللضریبیة 
اعتراضھ على مقدار الدخل أو الضریبة فلھ أن یستأنف قرارھا لدى لجنة االستئناف خالل 
(21 یوماً) من تاریخ تبلیغھ. برفض االعتراض ولھ أیضاً أن یطعن تمییزاً بقرار لجنة 

االستئناف.



•.

 تحال أضبارة المكلف من قبل السلطة المالیة ( الفرع , قسم الشركات ) إلى قسم التدقیق•
ً األسباب التي دعت إلى تمسك المكلف: یشترط في الكتاب أن  والفحص الضریبي  موضحا
یبین كافة المعلومات عن الجوانب التدقیقیة للسنة التقدیریة المراد تدقیقھا موضحاً فیھ األسباب 
التي دعت إلى تمسك المكلف بحساباتھ ومحاور التدقیق مقترناً بذلك التعھد الخطي الذي یجب 
أن یقدمھ المكلف أو وكیلھ القانوني أو المدیر المفوض للشركة , یبین في ھذا التعھد أن كافة 
المعلومات التي تضمنتھا السجالت و المستندات و الوثائق التي نظمت بموجبھا الحسابات 
الختامیة المقدمة للسلطة المالیة تنطبق علیھا شروط نظام مسك الدفاتر التجاریة إلغراض 

ضریبة الدخل رقم 2 لسنة 1985 



تقدیم المكلف سجالتھ و مستنداتھ إلى المخمن المختص : یطلب المكلف من الفرع بتقدیم •
السجالت والمستندات المنصوص علیھا نظام مسك الدفاتر التجاریة إلغراض ضریبة الدخل 

رقم 2 لسنة 1985 إذ یقوم المخمن المختص بمالحظة مدى مطابقة ھذه السجالت لما نص 
علیھ نظام مسك الدفاتر التجاریة من حیث تصدیق سجل الیومیة العام لدى كاتب العدل وفق 

المادة (2) ثانیاً  من نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 5 لسنة 1957 و تعدیالتھ التي جاء بھا " 
یجب أن تكون الدفاتر المشار خالیة من كل شطب أو حك أو تحشیھ أو فراغ ال تسمح بھ 

أصول مسك الدفاتر وأن یكون دفتر الیومیة مصدقاً من الكاتب العدل وفق قانون التجارة ".



یقوم قسم التدقیق والفحص الضریبي بدراسة  وتدقیق ملف المكلف المتمثل باإلقرار •
الضریبي والملفات المرافقة إضافة الى المقتبسات الضریبیة التي تاتي من الدوائر الحكومیة 
األخرى نتیجة تعامل المكلف معھا وقد یصل االمر الى القیام بالزیارة المیدانیة لمكان عمل 
المكلف وبعدھا یصدر قسم الفحص الضریبي قرار حول صحة حسابات المكلف بناء على 

التدقیق الضریبي الذي قامت بھ.



A) المتحاسبة ضریبیا في سنة 2009 عن حساباتھا لسنة 2008• شركة (ِ

معلومات عامة عن الشركة:•

تأسست الشركة بتاریخ 14/ 11/ 1984 برأسمال قدره (250000) دینار.•

(1) تم زیادة رأسمال الشركة إلى (6000000) دینار سنة 1998.•

(2) بتاریخ 12/7/ 2006 تم زیادة رأسمال الشركة إلى (750000000) دینار.•

(3) رأسمال الشركة الحالي (3) ملیار دینار. •



حالة عملیة على االعتراضات الضریبیة 

ثانیاً- اإلیرادات والمصروفات للشركة لسنة 2008 كانت على النحو اآلتي:•

إیرادات النشاط الجاري                               6182280200    •

    تنزل: المصروفات الجاریة                          (6143519045)•

فائض (عجز) العملیات الجاریة                          38761155  •



جرى تقدیر الدخل بموجب مذكرة التخمین بعد معاملتھ بالنسبة الضوابط السنویة وتم رفض كثیر من •

المصاریف واضافتھا الى مبلغ صافي الربح لعدم اقتناع مخمن الضریبة في قسم الشركات بھذه 

المصاریف بحجة ان الشركة قد قامت بممارسة المحاسبة اإلبداعیة لغرض زیادة المصاریف لتقلیل مبلغ 

الضریبة إال أن الشركة تمسكت بنتائج حساباتھا لسنة 2008 المالیة وإحیل الملف إلى قسم التدقیق 

والفحص الضریبي لغرض الفحص، قدمت الشركة سجل الیومیة و سجل األستاذ العام وملف یتضمن 

سندات القید والصرف والقبض، وعند قیام المدقق بعملیة الفحص ركز على بعض الفقرات التي عدھا 

مھمة في الوصول إلى الدخل الخاضع للضریبة وعلى النحو اآلتي:



اإلیرادات: تم تدقیق اإلیرادات تدقیق شامل وتوصلت الى النتائج االتیة:•

إن إیرادات الشركة ُتمثل مبالغ مستلمة عن تنفیذ التعھدات المدرجة تفاصیلھا التي سیأتي الحدیث عنھا:•

أ- مقاولة تنفیذ مجاري حي العسكري في الكوفة       2649421900•
 ب- مقاولة تنفیذ مجاري منفصلة في حي كندة         3532858300•

•6182280200                                                           

وعلیھ فإن إیرادات الشركة تعد معززه وموثقة بكتب رسمیة مؤیدة لذلك.•



فیما یأتي المصاریف الرئیسة للشركة.•

المستلزمات السلعیة                 4046890000 •

المستلزمات الخدمیة                 902371415   •

مقاوالت ثانویة                       866447688             •

غرامات وتعویضات                 142957800      •

ضرائب ورسوم                       48771807 •



إن الشركة قدمت المستندات والوصوالت كافة المتعلقة بالمصاریف التي ذكرت وتم تدقیقھا •
ومطابقتھا مع سجل الیومیة العامة وقد كان ذلك عن طریق أخذ عینات ومطابقتھا مع العملیات 

المالیة خالل أشھر السنة2008. 



وبناء على ما تقدم فإن المدقق إعتمد أسلوب الفحص بالعینات من خالل فحص نسبة 50% من عملیات •
الشركة باالعتماد على الكفاءة المھنیة والعلمیة، كما حرص المدقق على أن تكون المصروفات معززة 
باألدلة والمستندات الثبوتیة التي یطلبھا قانون ضریبة الدخل إذ إنھا تعد احد شروط تنزیل النفقات وزاد 
من اھتمامھ في حصر المصروفات غیر المعززة وإضافتھا إلى دخل الشركة إلزالة آثارھا في تخفیض 
الدخل الخاضع للضریبة ومن ثم الضریبة المقدرة. كما أن الشركة حصلت على تقدیر ضریبي أقل، بعد 
االعتماد على حساباتھا الختامیة وذلك لمصداقیتھا في ذكر المعلومات، التي تعبر عن حقیقة مركزھا 

المالي وامانة سجالتھا وصحة المعلومات الواردة فیھا أوصلتھا إلى دفع المبلغ  الحقیقي للضریبة. 


