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   ف25/05/2003                              في ة التهرب والتهريب وغسيل األموال  وق ندامن أور

  

  

  عالقة 

  )هرب الضريبي والتهريب بقصد ادخال سلع بطريقة غير مشروعة الت( 

  بالتشريعات القائمة

____________  

  

  

ساحة االق          ى ال وال من المواضيع المطروحة عل سياسية   يعتبر موضوع غسيل االم صادية وال تم  ي الدولت ة وي

سلبية                  تداولها   ار ال دولي نتيجة لآلث ى المستوى ال على آافة المستويات ، وهو من المستجدات التي تنامت عل

  . التي تحدثها تلك الظاهرة واالنعكاسات الخطيرة على االقتصاديات الدولية

م        جراءضها يندرج تحت آل اال    يان مفهوم غسيل االموال او تنظيفها او تبي        وال ت  ات التي تتبع لتغيير صفة أم

ر مشروعة لتظهر آ  ة غي ا بطريق ا الحصول عليه د م ا ق و أنه شأتل ذه – مشروع  من مصدر ن شمل ه  وت

دة                -: االجراءات   اآن متباع ورة بأم ق     –تهريب تلك األموال عن طريق مؤسسات مصرفية مغم  وعن طري

وع من      بعة ومتا – او شراء عقارات     –التداول بالعملة الورقية     ذا الن وال           ه ك األم ى تختفي تل   المحاوالت حت

ة          صادية عادي شاريع اقت وال                  والقصد   . بضخها في م ع األم وال ألن تتب ذه األم ك هو طمس مصدر ه  من ذل

ا ،                  المجهولة المصدر  ات والمسؤولين عنه ذه العملي ة له م أدوات الكشف والمالحق ر من أه ذي    يعتب  األمر ال

 بشكل جماعي أو منفرد على وضع  ف في مواجهة هذه الجرائم المنظمة ، وعملت       أدى بدول العالم الى الوقو    

  .العديد من التشريعات واالجراءات لمواجهة مثل هذا الخطر 

ستخدمون اال وال ي لوا األم شئو فغاس ة وين ات االئتماني ت والبطاق ة  نترن سات المالي صارف والمؤس ن الم

دولي ، ويتع       صاد ال ا االقت ة زواي سط سيطرتهم في         ويندسون في آاف دول لب سئولين في بعض ال املون مع م

  . أصحاب القرار فيها من خالل الرشاوي واالبتزاز الذي يمارسونه  بعضآثير من األحيان على

والقوانين التي يتم اصدارها بين الفينة واألخرى تجعل          إن مشكلة آهذه تعتبر محدودة في بالدنا فالتشريعات         

سيطة يمكن                 من الصعوبة بمكان وجود مثل ه      ات ب ه ال يتعدى عملي ال وحتى ان وجد فإن ذا النوع من األعم

ة لغرض                   الحد منها بتطبيق     ة الداخل وال األجنبي رؤوس األم سبة ل القانون على الجميع دون استثناء  حتى بالن

  .االستثمار 

  



 3336744 بريد مصور – 3338195 هـ –   محاسب ومراجع قانوني        – محمد حسين آانون  

  :مصادر األموال غير المشروعة 

  :نستطيع أن نحصر تلك المصادر فيما يلي      

.ناتجة عن االتجار في المواد المخدرة وما في حكمها األموال ال  1- 

.أموال الشبكات التي تمارس الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها ونشاطاتها   -2

ة ب        -3 د        آل أموال ناتجة عن أعمال ممنوعة او محرم ة والتي تخص آل بل شريعات المطبق موجب الت

 .ال العام واالختالسات  مثل الرشاوى واالستيالء على المبذاته وما يسنه من قوانين ،

وال الم    -4 ه، واألم ة أنواع ضريبي بكاف رب ال ن الته ة ع وال الناتج ى  األم سلع ال ب ال ن تهري ة م حقق

 .الداخل بطرق غير مشروعة 

 .أعمال الغش والتزوير بجميع أنواعه  -5

  

ة غي                 ا بطريق ر وسأتناول في مشارآتي بهذه الندوة قضايا التهرب الضريبي وتهريب السلع بقصد ادخاله

   :واسمحوا لي أن يتم تناول هذه القضايا على محورين. مشروعة 

  

دوافع التي          هو التعرف على المشكلة   :  األول    المحور -1 د األسباب وال بعمق وموضوعية بغرض تحدي

   الحقيقي الن العالج.. لتها إزاوعدت على تفشي هذه الظاهرة وإيجاد وسائل القضاء عليها اس

  .التي  ادت الى تفشي تلك الظاهرة ة يكمن فى عالج االسباب والدوافع والفعال الية ظاهرة سلبي

  

اني -2 ور الث بة        :  المح شريعية المناس ة الت ائل المكافح اهرة بوس ذه الظ ة ه اليب مكافح رح أس و ط ه

إ    للحاالت التي تستمر حتى بعد معالجة الدوافع واألسباب المشار اليه    د ف ن ا في المحور األول ، وبالتأآي

ة               اغلب  المعتادة في   ستكون في حدود الحاالت    نسبتها ا زادت ثقاف ل آلم سبة تق ذه الن  المجتمعات وعادة ه

   .ووعي أفراد المجتمع 

  

  التهرب الضريبي

ع                  ه جمي التهرب الضريبي ظاهرة تعانى منها آل المجتمعات بال استثناء وهو عمل غير مشروع وتحرم

ا         ومن المعروف ان الوّد معدوم دائ     .. التشريعات     ين دافعيه ا    .       ما بين الضرائب وب والتهرب عموم

ذ ان   ل من يال عن جي ات ج ا المجتمع ة توارثته و صفة تاريخي اة  ه سوة ومعان ى بق ضرائب تجب دأت ال  ب

  .جسدية ونفسية 
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ومي               افي والق ا الثق إختالف وعيه ل اي      . وتختلف درجة الوعي الضريبي للشعوب ب ا مث ذلك مثله وهي ب

  . في آل المجتمعات بال استثناء عمل غير مشروع موجود

ة      ألويأخذ التهرب الضريبي أشكاال عدة  ال مجال لذآرها اآلن            ا  إ نها أمور تخصصية ولكل دول جراءاته

  .وطرقها التي تتطور بإستمرار في مكافحة هذه الظاهرة 

يس آحصر ط             ال ول ا آمث دة في مكافحة التهرب ، منه لب  وتتخذ إدارات الضرائب في ليبيا وسائل عدي

ة  ارك  مصادقات من أطراف ثالث ق إجراءات سلطات الجوازات والجم ة الخاضعين عن طري ومتابع

ساعدة مراجعي  ة األخرى وم ة والمهني ة من االجراءات الفني ى جمل ا باالضافة ال راخيص وغيره والت

ذا المجال           ة دور المراجع الخارجي               .الحسابات ودورهم الفعال في ه ى أهمي د عل ا أؤآ سب  المحا(  وأن

  .في مكافحة التهرب )  القانوني 

دقيق األمر                          شخيص ال ستدعي الت ة ت ه يصبح حال شكل ملحوظ فإن شى ب ا يتف لكن التهرب الضريبي حينم

  .ينبغي عالجه فورا .. في موقع ما .. الذي يؤآد على وجود خلل ما 

  

  .اسمحوا لي أن نتفق على مفهوم موّحد لمعنى الضريبة 

ل مباشر                      الضريبة في األساس هي األ     دون مقاب سرا وب ا ق ا من مواطنيه ة جبايته ولى الدول وال التي تت م

ة                  األمر  .. يحصل عليه دافع الضريبة عند دفعها ، لكي تستعملها الدولة في تغطية نفقاتها التسييرية العام

وال التي   ألن الضرائب هي المصدر  .. الذي يحدث في آل بالد العالم الغني منها والفقير     األساسي لألم

  .ستغطي النفقات التسييرية العامة 

  .فالضرائب هي أداة جباية 

  .وهي تجسيد لسيادة الدولة 

سوق           ه ال ين                 وهي ايضا أداة اقتصادية تساهم في توجي روات ب ع الث ة في توزي ساهم في تحقيق العدال  وت

  . األفراد  

  :سيين وقد اتفق جميع الخبراء على أن نجاح أي سياسة ضريبية يعتمد على عنصرين أسا

  . وضع أسعار ضريبية مناسبة تعتمد على اجراءات واضحة ومبسطة -1

  .وتحصيل الضريبة ومكافحة التهرب  حزم التشريع الضريبي وحزم االدارة في ربط -2

وهذين العنصرين بذاتهما يمثالن حجر األساس في تكوين وعي ضريبي لدى المواطنين في المجتمعات       

  .النامية 

ة التطب ن الناحي ل      وم م آ د رغ ى أح ة عل د خافي م تع ي ل ضريبي الت رب ال شي الته ة تف ه بدراس ة فإن يقي

  .المجهودات والمالحقات التي تبذلها إدارات الضرائب بالجماهيرية 
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شريعات                  ى الت ومن خالل العديد من البحوث والدراسات التي قام بها خبراء الضرائب والمالية العامة عل

:   دة عن أسس العدالة الضريبية بسببالضريبية السائدة ثبت أن تلك التشريعات تعانى من خلل جعلها بعي

شريع    االزدواج الضريبي المتمثل في تطبيقات الضريبة العامة على الدخل ،        : اوال ذا الت حيث بموجب ه

رتين         ضريبية م بة ال ي للمحاس رد الطبيع ل الف ضاع دخ تم إخ ريبة    –ي ة او ض ضريبة النوعي رة لل  م

دخل        أالشرآات ومرة    ى ال انون                 .خرى للضريبة العامة عل د اصدار الق شريع عن ه الت ع في أ وق ذا خط   وه

   .74 لسنة 64رقم 

  .ب المرتبات واألجور المغاالة في أسعار ضرائب الشرآات وضرائ: ثانيا 

تعدد أنواع الجبايات المتمثلة في ضرائب الدخل وضريبة الجهاد وضريبة المساهمة في الشرآات             : ثالثا  

  .% 1.5بنسبة 

صوصه       ي ن انون ف وير الق دم تط ع ع ضريبي م ود االزدواج ال ضرائب ووج عار ال ي أس االة ف ان المغ

  -:االجرائية يؤدى لآلتي 

ه القضاء               انهيار الوعي الضريبي  **  شكل يصعب مع  لدى المواطن وتفّشي ظاهرة التهرب الضريبي ب

ارين       د اختي ى أح نهم ال ستجدين م ة الم ال وخاص ع أصحاب األعم ا ودف ا او تخفيفه رب او : عليه الته

  .التوقف 

دة او              **  شاريع جدي تح م ستثمرين عن ف دخرين والم سبب عزوف الم انكماش قاعدة دافعي الضرائب ب

  .ئم منها توسيع نطاق القا

ر المباشرة وقصورها             **  ة من حصيلة الضرائب المباشرة وغي رادات الخزان ة   انخفاض اي عن تغطي

  .النفقات التسييرية العامة التي تتزايد آل عام 

سوق الليبي                **  ى ال دخول ال ي عن ال ستثمر األجنب ا من ضرائب          ( عزوف الم اء زمني رغم منحه اعف

ي   الدخل مدته خمس سنوات ، ذلك أن اال  اء الزمن عفاء الزمني اعفاءا مؤقتا ، ومن جهة اخرى فإن االعف

  ) .له سلبياته على الدولة ألنه يدفع للتهرب بمجرد انتهاء زمن االعفاء في ظل ارتفاع أسعار الضرائب 

  

دوافع                    سبب ال يس فقط ب ى أن ظاهرة التهرب الضريبي تفشت وتعممت ل سابق نخلص ال من التحليل ال

  .نما بسبب الخلل في هيكل التشريع الضريبي السائد العادية للتهرب وا

ره سيحد فعال                      سابق ذآ ل ال ومن وجهة نظرى المتواضعة آخبير في الضرائب والمالية ان معالجة الخل

م  دة وسيضاعف حج شاريع الجدي تثمارات والم د من حجم االس وري ويزي شكل ف من حاالت التهرب ب

ك        %  300قاعدة دافعي الضرائب بما اليقل عن        ى ان يواآب ذل د عن ثالث سنوات عل في مدى ال يزي

  ).األجهزة المصرفية والمؤسسات القابضة ( مناخ تشريعي وائتماني فّعال 
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ع                ان التشريعات الضريبية العادلة تشجع حتى العاملين بإدارات الضرائب على جباية الضرائب من جمي

ع ا      والين م ة الج ن الباع انوا م و آ تثناء ول ال اس ات ب اءات   الفئ ضريبي بالكف از ال دعيم الجه ام بت الهتم

  .والتقنيات الحديثة 

  العــــــالج

شعبية األساسية                     وأود ؤتمرات ال ى الم م عرضه عل  أن أبدي أمامكم بأن مشروع قانون الضرائب الذي ت

ل   ضمن جدول أعمالها الذي اتخذت بشأنه قراراتها ، هذا القانون يعالج بكل موضوعية أغلب أوجه                الخل

ى مجموعة من البحوث               التي ة أسست مشروعها عل ة علمي ة مهني ق لجن  تم تحديدها وعالجها عن طري

  .والدراسات التحليلية والتطبيقية استهدفت تقييم التشريعات الضريبية المطبقة 

  ان تفعيل هذا المشروع سوف يحقق آل مستهدفاته ، وفي مقدمتها 

  .إعادة الثقة والوعي الضريبي للمواطن   

  . آفاية حصيلة الخزانة من الضرائب ارتفاع  

  التهرب بقصد إدخال سلع بطريق غير مشروع

ا ال                     مثل   سلع بأسعار تحقق أرباح ك ال هذه العمليات تحقق ألصحابها دخال غير مشروع يتأتى من بيع تل

  :بأس بها بسبب 

  .تلك السلع في السوق العادية بسبب حظر استيرادها ندرة  -1

.المستوردة بالطرق العادية لعدم دفع جمارك عن تلك المهربةبيعها بأسعار أرخص من تلك   -2

واطن      -3 ن م ة وم راف النائي ن األط امرين م ود بعض المغ ساع   يوج ستغليين ات وار م  دول الج

 .النطاق الحدودي الصحراوي في تحقيق آسب عيشهم بهذه الطريقة 

  

ة  ثار سلبية واضحة على النو   آويؤثر هذا النوع من األعمال الغير مشروعة ب        احي االقتصادية والمالي

  .حيث يشجع على تداول النقود الورقية بعيدا عن المصارف خوفا من المالحقة الجزائية

  .تفشي ظاهرة االنفاق غير المرشد من األموال المحققة بسهولة 

ة          ب وأانتشار سلع غير موثوق بها       ضا ضارة بالصحة او بالبيئ د تكون اي دة وق ر معتم مواصفات غي

  .لكيماوية او الزراعية او الحيوانية آالمنتجات ا

ل   عن   وهذه الظاهرة أيضا لها أسباب تنتج        شريع في بعض ال   خل ا في     اال او اتت جراءات تكمن جله

سلع تيراد بعض ال ع اس ل  من سلع مث ى بعض ال ة عل ضريبة الجمرآي عر ال ع س سجائر او رف ل ال  مث

  .أو تحديد الكميات المستوردة من بعض السلع.الذهب والجواهر 
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شعوب بال                             ا آل ال اني منه صاديا تع ضارة صحيا واقت ادة ال ذه الع سنجد ان ه سجائر ف ا ال ولو تناولن

ا                       ا م ر صحية تكلفن دة وغي ر جي استثناء وتصل الدرجة الى اضطرار البعض الى تعاطي سجائر غي

   .هو أغلى من المال وهو حياة المواطن وصحته

سوف يلع                 و حين يخضع لتخفيض الرسوم ف ذهب فه ى           أما ال وفر المعروض ال سوق وت ب عامل ال

ذا       سعر وه االة في                        انخفاض ال دم المغ واطن بع ى الم ورا عل نعكس ف سيا ي باعا نف ه يحقق اش بحد ذات

  .الشراء واالآتناز ألن السلعة متوفرة في التداول 

  :إن األخذ بهذه التوصية التي اوصى بها أغلب خبراء مكافحة التهريب سوف تحقق هدفين 

  .قضاء على التهرب هو ال: األول 

  ) .رغم تخفيض نسبة الرسوم (  زيادة الحصيلة الجمرآية –الثاني 

ستمر              أما حاالت التهرب العادية      دوير  الم ر والت شرط التغيي ا ب  فإن أجهزة المكافحة  آفيلة بتحجيمه

  .في رجال مكافحة التهرب 

  وسائل غسل أموال التهرب

ه  ف ألن ى تنظي اج ال ضريبي ال يحت رب ال تش    الته سه وان مف شاط نف ي الن ود ف ال موج ه م  بطبيعت

وال              ة األم يالن بمتابع ا الكف انوني هم ة الطرق          الضرائب والمحاسب الق ة من الضرائب بكاف المهرب

ساك آالت         رخيص او ام تيراد او الت شاطات االس ق ن ب توثي ي تتطل شريعات الت إقرار الت ة وب الفني

ل في هذه الحلقة بدون الحاجة الى تدخل المصرف         تسجيل النقد ، آذلك المصارف أيضا لها دور فعا        

  .المرآزي 

ة           ستندات موثق وال للخارج     . أما التحويالت الى الخارج فهذه تتم عن طريق م حيث أن تهريب األم

  .هو المنفذ الوحيد 

ة                            صادية او محاول شاريع اقت ارات او ضخها في م اء عق ستعمل في اقتن وال التهرب فهي ست أما أم

  . ويمكن للسلطات المعنية مالحقة هذه األموال عن طريق المصارف العادية تهريبها للخارج

  

  

  

  محمد حسين آانون

  محاسب ومراجع قانوني
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