
 

 

 تتشرف كلية الدراسات العليا وكلية القانون بدعوتكم لحضور

 مناقشة رسالة الماجستير

 العـنــوان

 جرام التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة

 دراسة مقارنة

 للطالب 

 حمد سعيد محمد هزار العامري

 المشرف 

  العامقسم القانون ، محمد شاكر الحمادي د.

 كلية القانون

 المكان والزمان 

 عصرا   04:00

  2019يونيو  19 ،األربعاء

 األول بالطابق( 1005) االجتماعات قاعة  ،طالب القانون كلية مبنى

 الملخص

التهرب في ضريبة القيمة يناقش هذا البحث أحد أهم المواضيع القانونية الُمستحدثة بدولة اإلمارات وهو )جرائم 

، أي أنه مازال حديث العهد سواء بالتطبيق أو حتى  2018حيث ان العمل بدأ بالقانون الضريبي مطلع عام ، الُمضافة(

وأقوم في هذا البحث بالتطرق لماهية ضريبة  بمراجعة النظر في حال وجود بعض القصور أو الُنقصان  إن ُوجد .

ليس فقط بالنسبة للدولة ومواردها المالية ، بل أيضاً للحفاظ على نفس ُمستوى الخدمات التي القيمة الُمضافة وأهميتها 

ث في لذا قمت بالبح. تقدمها للمواطنين والمقيمين على أرضها  وهم في الغالب نفس األشخاص الخاضعين للضريبة

قمت و ريبة لما له من آثار سلبية.دور القانون في مجابهة أي صور من صور التهرب من دفع تلك الضوهذا الموضوع 

باستعراض أهم صور التجريم التي نص عليها المشرع اإلماراتي وتقسيم تلك الجرائم وفقاً لمرتكبها ووفقاً لما إذا كانت 

رتأى لخطورتها أن تقع تحت طائلة التجريم في ذات جرائم التهرب اجرائم تهرب أصلية بطبيعتها، أم أن الُمشرع 

 همأوقد اشتملت الدراسة على تحليل  .اتعرضنا له تحت ُمسمى )الجرائم الُملحقة بالتهرب الضريبي(الضريبي وهو م

 ما جاءمع  مقارنتهابشأن اإلجراءات الضريبية، مع  2017( لسنة 7صور التجريم الواردة بالقانون اإلماراتي رقم )

بطة في معالجة الضرائب ومكافحة الجرائم الُمرت في التشريع المصري باعتباره من أقدم التشريعات العربية الُمتأصلة

وفي البحث المعروض تطرقنا ألحكام العقاب على جرائم  التهرب الضريبي  بها وعلى رأسها جرائم التهرب الضريبي .

 بتوضيح النطاق الشخصي توقم. بكافة صورها، حيث تطرقنا لنطاق تطبيق تلك األحكام من حيث الزمان والمكان

اً كامالً وأفردنا في هذا البحث مبحث وبة سواء الشخص الخاضع للضريبة أو المساهمين والمشتركين فيها.لتطبيق العق

رض ألهم مع التع  لجرائم التهرب الضريبي في في القانون االماراتي والقانون المقارن.الجنائية الجزاءات لتوضيح 

هم النتائج التي أ ذكرتوفي نهاية البحث  ،أحكام العود فيهاالمسائل الُمتعلقة بالتصالح الجنائي في الجرائم الضريبية و

 .إليها تإليها مشفوعة بالتوصيات التى خلص تتوصل

، للضريبة  الخاضع  ، االجراءات الضريبة، الضريبي التهربجرائم ، ضريبة القيمة المضافة كلمات البحث الرئيسية:
 .الغرامة الضريبة ،الجزاءات

 


