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 ة ديالىجامع - ،  كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة ديالى -كلية اإلدارة واإلقتصاد2و1

 

 المستخلص:    

 

ستوى إلتزام ناقش البحث المتطلبات األساسية المحددة في مبدأ اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية، وقياس م   

ت التحاسب الشركة المساهمة عينة البحث بمتطلباته وبيان أهمية مبدأ اإلفصاح المحـاسبي ودوره في تسهيل اجراءا

 يبة.عدالة المنشودة في احتساب الدخل الخاضع للضرالضريبي للوصول الى نتائج فحص دقيقة وموضوعية تحقق ال

 

 الضريبي. اإلفصاح المحاسبي, التحاسب:  فتتاحيةالكلمات اال   

 

 
 :ثوختةى

مَيركاري لة اكردني ذئةم  تؤَيذينةوةية باسي ثَيداويستية بنةِرةتية دياريكروةكاني كرد لة بريةباوةري ئاشطر
اني داويستيةكثابةندبووني كؤمثانيا موساهيمةكة بة سامثلي ثَيليستة دارايةكان. وهةذمار كردني ئاسيت 

نكردني تؤَيذينةوةيةكة. وة دةرخسيت طرنطي  بريوباوةري ئاشطراكردني ذمَيرياري و رؤَلي لة ئاسا
ت ة ثتوانَيريكارةكاني ئةذماركردني باج. بؤ طةيشنت بة ئةجنامي ثشكنينَيكي وورد و مةوزوعي تةواو ك

نةي ة داهاتاةكي ثَيويست لة هةذمار كردني ئةوة داهاتانةي باجي لةسةرة.   يان )ئةوبطاتة دادثةروةري
 ثةيوةستة بة ثَيداني باج(.

 

 

Abstract: 

 

  The research discussed the determination basic requirements in principle of accounting 

disclosure in the financial reports and measurement the level of commitment the 

contribution company (research sample) with it’s requirements and clarification the 

important of principle of accounting disclosure and it’s role in reengineering on procedure 

of tax to arrive to the results of and objective accurate examination achievement desired 

justice in calculation of taxable income. 
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 المقدمـة:

ن ماللماليالة كوناله ااإلفصاح المحاسبي هو أحد االركان الرئيسية لألعالمم المحاسالبي ويدعالد مبالدأ مهالم فالي إعالداد القالوائم    

م،  لمبالادئ تالدعو إلالى اوهالهه  األسس الرئيسة التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعالار  عليهالا والمقبولالة قبالوالم عامالا

ات، وتمثالل ت والمعلومالات المحاسالبية لصالالح المسالتي دين مالن هالهه المعلومالاإلفصاح الكامل والشالامل عالن جميالع  البيانالا

 يبة.السلطة  المالية أحد المست يدين منها في عملية التحاسب الضريبي كأساس إلحتساب الوعاء الخاضع للضر

لالواردة فالي الها أصالبح مالن الالمبم بيالان أهميالة  مبالدأ اإلفصالاح المحاسالبي فالي تحقيالق مصالداقية المعلومالات المحاسالبية    

 ريبي، لتحاسب الضالقوائم المالية المقدمة من قبل ادارات الشركات الى السلطة المالية مما يؤدي الى تسهيل اجراءات ا

قت، وجهالد، وومن ثم التوصل الى الوعاءالخاضع للضريبة وتحقيق العدالة الضريبية وقياس نتائج نشاط الشركات بأقل 

 مالية للوصول الى وعاء الضريبة المستحقة على الشركات.ودون تكاليف إضافية على السلطة ال

 :        The Research Methodologyمنهجية البحث 

كلة لها تناول مشالتعد منهجية البحث الخطوة األولى التي توضح المسار العلمي الهي اختاره الباحثين،إذ سيتم من خم    

لمطلالوب اواسالتعرا  ال رضالية التالي تالم بناوهالا وصالوالم إلالى الهالد  البحث وتحديد أبعادها كما سيتضمن أهمية البحث 

خدم التالي ستسالت تحقيقه ومن ثم تحديد أسلوب البحث وعينته مع بيان المدة التي يقع ضمنها البحث ووسائل جمع البيانالات

 -في إعداد البحث وتتكون من :

 :The Research Problemمشكلة البحث 

 االتي: في السؤال تكمن مشكلة البحث    

مالية ى السلطة الضعف التزام ادارات بعض الشركات بمبدأ اإلفصاح المحاسبي عند تقديم قوائمها المالية ال هل ان      

م فالالي بيالالادة التعقيالالد والروتيـــــالالـن فالالي   جـــالالـراءاتاعلالالى وفالالق  متطلبالالات االفصالالاح المحاسالالبي يعتبالالر سالالببا رئيســـالالـيا

 ؟الى الوعاء الحقيقي الخاضع  للضريبة التحـــــــاسب الضريبي وعدم التوصل

 

 : Importance of The Researchأهمية البحث 

الفصالاح اتطلبات مبالدأ تأتى أهمية البحث من أهمية القوائم المالية لمستخدميها ومنها السلطة المالية المعدة على وفق م   

يالات لخاضالع للضالريبة وسالرعة أنجالاب عملوأثرها فالي تسالهيل اجالراءات التحاسالب الضالريبي لتحديالد الالدخل ا المحاسبي,

 التحاسب الضريبي في الوقت المناسب وبجهد أقل ودون تكاليف اضافية.

 

 : The Research Objectivesأهداف البحث 

  يسعى البحث إلى تحقيق ما يأتي:  

 مبدأ اإلفصاح المحـاسبي في تسهيل عملية التحاسب الضريبي. ودوربيان أهمية . 1

لمالية اعل القوائم التزام ادارات الشركات باالفصاح الكافي والعر  الكافي والممئم للسطلة المالية مما يج.بيان مدى 2

 تمثل بصورة حقيقية الدخل الخاضع للضريبة.

 

 : The Research Hypothesisفرضية البحث  

علومالات فصالاح المحاسالبي للميسعى البحث إلى اختبار ال رضالية التاليالة:ااان ضالعف التالزام بعالض الشالركات بمبالدأ اال

 ((.ضريبيالواردة في القوائم المالية يؤدي الى تضليل عمل المخمن الضريبي ومن ثم تعقيد إجراءات التحاسب ال

 أساليب جمع البيانات:

ة من اعتمد الباحثين في جمع البيانات والمعلومات ذات العمقة بموضوع البحث على مجموعالجانب النظري:  .أ

ن مل الصادرة بية والقوانين واالنظمة والتعليمات العراقية، والمراجع العربية، واألطاريح والرسائالقواعد المحاس

 الجامعات العراقية والعربية.

لخارجي من اعتمد البحث على القوائم المالية لمصر  االقتصاد شركة مساهمة خاضعة للتدقيق ا الجانب التطبيقي: .ب

 التقديرية. 2013الضريبة في قسم الشركات للسنة قبل مراقب الحسابات والمقدمة للسلطة 

 

 

 المبحث االول 

 دور اإلفصاح المحاسبي في عملية التحاسب الضريبي. 

 المطلب االول: االفصاح المحاسبي.        
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 أوالً: مفهوم االفصاح المحاسبي.        

م هامام سواء في نظرية المحاسالبة     ا ة ولقالد لقالي هالهأو فالي الممارسالات المحاسالبي يلعب االفصاح المحاسبي دورام مركزيا

م كبيالالرام مالالن قبالالل المجالالاميع المهنيالالة المحاسالالبية، ويتمحالالور حالالول تالالوفير المعلومالالات الممئ لتالالي امالالة لل تالالات الم هالالوم إهتمامالالا

(. وكالهل  339،2012تستخدم البيانات المحاسبية ي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة مصدر البياناتامطر والسويطي،

المهتمالالة  ر الالالى إتبالالاع سياسالالة الوضالالوح الكامالالل وبيالالان جميالالع الحقالالائق الماليالالة المهمالالة التالالي تعتمالالد عليهالالا األطالالرا يشالالي

ت الخاصالالة بالمشالالروع، بمعنالالي أن تتضالالمن القالالوائم الماليالالة المعلومالالات والممحظالالات والتح ظالالات المرافقالالة لكالالل المعلومالالا

 تويين لإلفصاح هما:بالشركة لتجنب تظليل تل  االطرا , وفي هها السياق هناك مس

مالن  مكت لمستتوى الموا: هو نتيجة التقارير المالية المعلنة بأكثر ت صيمم، ودقةم، ومصداقيةم, المستوى المثالي لإلفصاح

 (. 13:2012اإلفصاح: هو الهي يوابي بين ال ائدة المتحققة من المعلومات وكل تها "الجدوى االقتصادية".امحمد،

فالاله إنالالهد شالالمول التقالالارير الموقالالد عالالر  كدتالالاب وبالالاحثون    اليالالة علالالى اإلفصالالاح المحاسالالبي بم الالاهيم كثيالالرة فمالالنهم مالالن عمرل

المعلومالالات المبمالالة جميعهالالا إلعطالالاء صالالورة واضالالحة وصالالحيحة لمسالالتخدمي هالالهه التقالالارير عالالن الوحالالدة االقتصالالادية 

م هالالو اصالالدار بيانالالات ماليالالة شالالاملة ومتكاملالالة ومحضالالرة وفالالق أسالالس و322:1990االشالاليرابي، معالالايير (. وعالالر  أيضالالا

م ليتمكن القارئ من فهمها بشكل واضح تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة االقريشي،  (.138،2011معلومة سل ا

 ثانياً: أهمية االفصاح المحاسبي. 

م ألتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسا     م ومناسبا ا  ت لجميع األطرتعتبر القوائم المالية المنشورة مصدرام مهما

ها، ولكي تكون ذات فائدة اعممية قصوى، قد اشترطت المنظمات المهنية توافر الوضوح المناسب في المعنية،

ات عن باعتبارها على جانب كبير من األهمية حيث ان أحد السبل المهمة نحو توصيل أكبر قدر ممكن من المعلوم

م لدرجة ي(. 50،2009المركز المالي ونتائج األعمالاابو بيد، عتقد معها بانها لها يعد االفصاح المحاسبي اطارام عريضا

لمحاسبية تتضمن كل مجاالت القوائم المالية لها يهد  االفصاح المحاسبي الى اشباع حاجات مستخدمي المعلومات ا

لعديد ، اذ أن ااغمما أدى الى االهتمام في السنوات األخيرة بموضوع االفصاح المحاسبي، وهها األهتمام لم يأتي من فر

وائمها من األطرا  الخارجية والمساهمين تعتمد وبشكل كبير على ما تنشروه الشركات من معلومات محاسبية في ق

 .( 119،2011الماليةاابراهيم والظاهر،

 ثالثاً: أنواع اإلفصاح المحاسبي. 

 هناك أنواع مخت لة من اإلفصاح المحاسبي يتم توضحيها وكما يلي:  

ة إلعطالاء هو ضرورة شمول التقارير المالية علالى جميالع المعلومالات المبمالة والضالروري الكامل أو التام:اإلفصاح  .أ

 (.31،2010مستخدمي ههه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبيةا الرمحي واخرون، ،

اليالة لكالي  البيانالات الم ويمثالل الحالد األدنالى مالن اإلفصالاح عالن المعلومالات مالن الواجالب تالوافره فالي اإلفصتاح الكتافي:  .ب

 (.140،2011تكون واضحة عند اتخاذ القرارات المختل ةاالقريشي،

تكافتالة  هو أن تكالون المحاسالبة والمعلومالات األخالرى ميالر متحيالزة وموضالوعية أي هنالاك معاملالة مج. اإلفصاح العادل: 

 (.524،2006لكافة متخهي القرار والمستخدمين المرتقبينالط ي،

 األساسية لإلفصاح المحاسبي.رابعاً: المقومات 

 (345،2012امطر والسويطي، :يرتكز اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية على المقومات األتية  

 تحديد المستخدم المستهد  للمعلومات المحاسبية.-1

 حديد األمرا  التي ستستخدم فيها المعلومات المحاسبية.ت-2

 ح عنها.المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاتحديد طبيعة ونوع -3

 حديد أساليب وأدوات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية.ت-4

 يانات المالية.توقيت اإلفصاح عن الب-5

 

 

 

 خامساً: متطلبات تحقيق اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للشركات.

ات، والتالي درها الشركات بوجود متطلبات ت الر  علالى الشالركيتحقق اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية التي تص   

 قيالة حيالث ان سالبية العراالقواعد المحا ينبغي االلتزام بها عند إعدادها، وتقديمها لقوائمها المالية. ومن ههه المتطلبات هي

 مجلس المعايير المحاسبية والرقابية تبنى إصدار مجموعة من القواعدالمحاسبية ومنها:
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 يالة، والسياسالات ، والمتعلقة باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالتقارير المال1995( لسنة 6حاسبية رقم االقاعدة الم

 (.1995: 6والطرائق المحاسبية. امجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي، القاعدة المحاسبية رقم

 ت الماليالالة للمصالالار ، والوحالالدا، التالالي تسالالعى لإلفصالالاح عالالن القالالوائم 1998( لسالالنة 10القاعالالدة المحاسالالبية رقالالم ا

م ممالالاثمم، وتالالوفير المعلومالالات الممئمالالة والواضالالحة عالالن أوضالالاعها الماليالالة، و نتالالائج  اإلقصالالادية التالالي تمالالارس نشالالاطا

محاسالبية نشاطها واإلفصاح وتوحيد المعالايير المحاسالبية للقيالاس المسالتخدمة مالن قبالل المصالار  امجلالس المعالايير ال

 (.1998: 10اسبية رقموالرقابية العراقي، القاعدة المح

 لمحاسبية ، والتي تسعى إلى تحديد الوعاء الضريبي، ووصف المعالجات ا2001( لسنة 13القاعدة المحاسبية رقم ا

ايير لضالالريبة الالالدخل، وكي يالالة عرضالالها فالالي القالالوائم الماليالالة واإلفصالالاح عالالن اإلجالالراءات المتعلقالالة بهالالا امجلالالس المعالال

 (.2001: 13حاسبية رقمالمحاسبية والرقابية العراقي، القاعدة الم

 

 المطلب الثاني :التحاسب الضريبي. 

 أوالً: مفهوم عملية التحاسب الضريبي.  

 والمبادئ قوانينبال االلتزام ناحية مختل تين من بيتتين بين تقاطع عملية هي العراق في الضريبي التحاسب عملية إن   

 يراتهماومتغ البيتتين هاتين بعناصر عليه اإللمام يترتب عملية التحاسب نجاح الضريبي، وأن والوعي المحاسبية

 وأحد للضرائب العامة هيتةبال والمتمثلة المالية السلطة بها يقصد الداخلية فالبيتة .الخارجية والبيتة الداخلية البيتة وتشمل

 دة فيشها على وحائز المالية السلطة بالقانون يمثل حكومي موظف طبيعي شخص وهو )االمخمن ال عالةهو عناصرها

 المخمن يمتابمع المكل ين و الضريبي التحاسب عملية النجاب مؤهم ويكون العالية الخبرة إلى باإلضافة العمل مجال

 المتمثلة أهدافها قلتحقي البيتة ههه التزامات، وتعمل وعليه حقوق وله العمل مجال في العالية والعلمية المهنية بالخبرة

 .الخزينة لصالح الضرائب بجباية

 دفالع القانون معليه معنوييناشركات( ي ر  أو طبيعيين أشخاص أنواع وهم بالمكل ين والمتمثلة :الخارجية البيتة أما  

 لعالدم لتالهومحاو بالالقوانين االلتالزام الضالريبي وعالدم الالوعي بقلالة العنصالر هالها السنوي الضريبة ويتمتع دخلهم من جزء

 بي هاليالضالري القالانون الزمهالا التالي المكلالف علالى الواجبالات المترتبالة ومالن ريبي،الضال والتهالرب الحقيقالي دخلاله أظهار

م  المحدد الموعد في وتقديم اإلقرار الضريبي المحاسبية الدفاتر بمس  االلتزام  .لية للمكلفبالتقارير الما مرفقا

هالا ها وتوقيتاتالضالريبة وتحصاليلإن عملية التحاسب الضريبي تمتد لتشمل كل ما يتعلق بالقواعد العامة إلجراءات تحقيق 

كل الي ا وشروطها ومير ذل  من مسائل كثيرة  تقع ضمن إطالار إجالراءات التحاسالب الضالريبي بالين الساللطة الماليالة والم

 (51: 2000امين، 

 الفحص الضريبي.ثانياً:  

نواع فحص يقصد بال حص الضريبي هو المرحلة األساسية وال نية من مراحل عمل السلطة المالية، ونوع من أهم ا   

ته خبيرام الحسابات ألمرا  خاصة ان ههه المرحلة يقوم بها ال احص الضريبي كما يقوم بها المحاسب والمراجع بص 

ابتة الرباح الثة ان هها الم هوم  ي ر  ان الضريبة على افي شؤون الضرائب تمهيدام العتماد اإلقرار الضريبي للمنشأ

نوني لموعد القاا فيتحدد من واقع االقرار الضربي المقدم من المكلف  ويعتبر هها االقرار بالضريبة التزاما بأدائها 

(. وقد وردت تعاريف كثيرة لل حص 129:2013وتسديد الضريبة من واقع  هها االقرار االججاوي والعنبكي،

عمليات الضريبي نهكر أهم التعاريف بال حص الضريبي على أنه البحث، والتقصي الموضوعي للظواهر المتعلقة بال

انات ق تمثيل بيالحقيقية التي يتضمنها اإلقرار الضريبي الهي تقدمه الوحدة اإلقصادية  إلى المخمن الضريبي بغية صد

 (.66:2003بيةاسممه، اإلقرار لنتيجة العمليات ولمتطلبات المحاسبة الضري

م للقوائم المالية للمكل ين اطبيعيين أو معنالويين( التالي سالبق وأنم تمالت صاليامت      م فها ونشالرها كما عدِر  هو فحصا حصالا

ز لوصالول للمركالاوبدقة في ضوء المعلومالات والبيانالات اإلضالافية المتعلقالة بهالم" الكشالوفات التحليليالة" مالن أجالل  ًأنتقاديا

م ت ل  قالد جالرى ذة معينة، والى نتيجة األعمال الحقيقية في تل  ال ترة المالية، والتأكد من كل المالي في لحظة بمني طبيقالا

 (.244:2009لنصوص القوانين الضريبة" االجنابي، 

لها فأن ال حص الضريبي  يستمد أهميته من تحقيالق األهالدا  المنشالودة مالن عمليالة فحالص التقالارير الماليالة أو مل الات     

م، وبدقالة مالن كافالة جوانبهالا للتأكالد مالن سالممتها لحالاالت الغالش والتهالرب الضالريبي التالي يقالوم بهالا المكل ين فحص م إنتقاديا ا

م، أو في محاولالة لغالر  التقالرب منالهد أو بغيالة الوصالول  المكل ين، وذل  بغية التوصل إلى الربح الضريبي الحقيقي نسبيا

فالان ال حالص الضالريبي  وبهالها (.348: 2008بعدئاله االكعبالي، إلى مؤشر ي يد العملية التخمينية التي سيقوم بها المخمن 

يتحقق في كل المراحل التي يتم بها التحاسب الضريبي من خمل مالوظ ي الساللطة الماليالة  وخاصالة عنالد تقالديم المكل الين 
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لماليالة لتقاريرهم الضريبية في مرحلة التقدير للدخل الضريبي وذل  بعد انقضاء المدة المحددة لهل ، وتمالارس الساللطة ا

 عند اجراء  ال حص الضريبي مجموعة من الصمحيات يمنحها القانون منها: 

وفي ههه  المعاينة: وذل  باالنتقال الى محل عمل المكلف من خمل معاينة النشاط الهي يقوم فيه المكلف، -أ

 .ء المعاينةاجراالمرحلة تتمتع السلطة المالية بسلطات تقديرية واسعة فلها استخدام أية وسيلة تساعدها في 

رية كانت تحري مناقشة المكلف:وذل  استكماالم للمعلومات التي تحتاجها السلطة المالية وتوجيه األستلة سواء -ب

 أم ش وية  كهل  طلب االيضاحات التي تراها  ضرورية السلطة المالية.

أي جهالة كانالت بقصالد   لطة االطالمع: للساللطة الضالريبية ساللطة االطالمع علالى دفالاتر ومسالتندات المكلالف لالدى س -ج

مكلالف تقدير الضالريبة واالطالمع يمثالل مرحلالة ال حالص المسالتندي للتأكالد مالن صالحة االقالرار المقالدم مالن قبالل ال

 (.313،2012االبدراني ،

ت ودفالالاتر ومالالن هنالالا نسالالتطيع أن نؤكالالد ان ال حالالص الضالالريبي مالالا هالالو اال دراسالالة وتحليالالل وتقيالاليم للقالالوائم الماليالالة وسالالجم  

م للقواعالدوحسابات الشركة محل ال واألصالول   حص ارتكالابام علالى القواعالدالمقررة فالي التشالريع الضالريبي العراقالي وفقالا

م ب ريبي ألقرار الضالية التأكد من صحة صالافي الالربح بالاغوالمبادى والسياسات المحاسبية المآلوفة والمتعار  عليها مهنيا

م لهالها االقالرار وذلال المعد من المكلالف والمعتمالد مالن المحاسالب والتأكالد مالن سالممة الضالرائب المتحق  فالي حالاالت  قالة وفقالا

بة خاضالع للضالريالألقرارات المقدمالة مالن المكل الين أو لتحديالد االيالراد الموضالوعي والعالادل والالدقيق للالربح أو االيالراد ال

لججالاوي تمهيدام ألحتسالاب الضالريبة المسالتحقة علالى المكلالف أو المنشالأة  محالل ال حالص وكالل ذلال  خالمل فتالرة معينالة .اا

 (.131،2013والعنبكي،

 

 الضريبي. الفحص ثالثاً: إجراءات

    ىعلال وهنالاك أجمالاع النشالاط لتحقيالق أداءهالا يجالب محالددة وممارسالات تصالرفات أنهالا اإلجراءات على ويمكن تعر    

 المبمة واتالخط تمثل العمليات كون اإلجراءات كافة في أتباعها يمكن موحدة إجراءات أيجاد بمكان الصعوبة من أنه

 ),28،2009العملية اشويلية، هد  بتغير متغيرة فهي ثم ومن خاص برنامج اإلجراءات لههه ويلخص ما هد  لتحقيق

 وهالهه ,المقدمالة لل حالص المكل الين حسالابات على الضريبي بال حص قيامة عند اإلجراءات من بمجموعة المخمن ويقوم 

 (.43-41،2010امسعود,:هي اإلجراءات

 

 :التأييد طلب .1

 بعمليالة مالتقا التي والجهات الحكومية والمجهزين العممء من أي أصحابها، قبل من األرصدة صحة تأييد بها ويقصد  

 لكمركيالةا التصالاريح فالي كما طلبها، إلى مير الحاجة من مباشرة، المخمن إلى التأييد ههه ترسل أن في تر  الصر ،

 ضالريبة انونقال ألالزم وقالد المكل الين، اسالتيراد وتتضمن الضريبة مباشرة دائرة إلى للكمارك العامة الهيتة من ترسل التي

 المعلومالاتو البيانالات كافالة الماليالة السلطة إلى يقدم بأن للضريبة الخاضع المعدل المكلف 1982 لسنة113الدخل رقم 

 القانون. هها أحكام لتطبيق ضرورية الهيتة تراها التي

 

 :.المالحظة2

 الدخل إلى  وصوالم  المتوافرة لديه والوقائع األدلة من لمجموعه الضريبي ال احص قبل من والتمعن الدراسة بها ويقصد

 :ومنها الحقيقي

 .معنوي أم طبيعي شخص هو هل المكلف طبيعة •

 .بأهمية اكبر إليه ينظر اكبر نشاط ذا المكلف كان كلما إذ ، وحجمه االقتصادي النشاط طبيعة •

 .سابقه مخال ات عليه توجد وهل الضريبي المكلف تاريخ •

 .مسجل مير أم مسجل المكلف هل •

 (.47،2008المكلف اعلي، نشاط على ميدانيما اإلطمع •

 :والمستندات للوثائق الفعلي .الفحص3

الا والمراسمت والدفاتر والمستندات السجمت ب حص الضريبي المخمن يقوم    م، فحصم  المسالتندات أنل  والتأكالد مالن دقيقالا

 للشركات، سبةعرضية بالن أنشطة تجارية هنال  تكون فقد اإليرادات، حقيقة من والتأكد بالمصاريف، يتعلق فيما موثقة

 نمال اكبالر إثبالات قالوة لهالا يكالون الغيالر مالن الخارجيالة المرساللة فالمسالتندات مصالدرها، بالاختم  تختلالف والمسالتندات

 الخاصالة هوبطريقتال بجهالوده الضالريبي المخمالن عليهالا يحصالل التالي والمسالتندات ,اإلدارة من المعدة الداخلية المستندات

 غير.ال من المكلف إلى المرسل المستند من اكبر اإلثبات في قوة ذات تكون الغير على سجمت اإلطمع ونتيجة
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 :التحقق .4

نالاه الضالريبي للمخمالن بالنسالبة مهمتالين وظي تالين والتحقالق ال حالص وظي تالا تعالد     الغالر  الالرأي بشالأن إبالداء مالن تمكلِ

 أي فالي ريتحريال بالأمر اإلدارة الضريبة يمثل من إي اد طريق عن للمخمن بالنسبة التحقق عملية وتتم فحصه، المطلوب

 سالهيمتالت يبالدي أن المكلف وعلى له العائدة الحسابات والمستندات وفحص المكلف، عمل مقرات لزيارة مناسب وقت

 (.36،2006الضريبية. االكبيسي  السلطة ممثل مهمة النجاب

 :.االستفسار5

 األرقالامو ميالر الواضالحة القضايا بعض عن المكلف من االست سار في الضريبي ال احص يتبعه ما كثيرا اإلجراء هها  

 . في الحسابات الواردة األرقام حقيقة عن واضحة صورة أخه لغر  وذل  فيها، المبالغ

 :.التحليل6

 للقالوائم المقارنالة هالهه األسالاليب ومالن للمكلالف، المحاسالبية البيانات قراءة عند المالي التحليل أساليب اعتماد به ويقصد  

 المال. سرأ إلى الربح صافي نسبة أو المبيعات، إلى الربح صافي كنسبة المالية، النسب على واالعتماد المالية،

 

 :.االحتساب7

 المبيعالات، قالوائم قالام باحتسالاب لالو كمالا االحتساب، صحة من للتحقق المخمن به يقوم الهي الحسابي العمل به ويقصد   

م  األكثر واالستخدام  لل الاحص النسالبةب أمالا .الملموسالة للمالواد الماديالة وال علالي المالادي باالحتساب يتمثل لمحتساب شيوعا

 فالذذا كميالات، ىإلال فياله للقيمالة الالواردة األرقالام تحويالل أي إلياله المقدمالة للحسالابات بعملية االحتسالاب يقوم الهي الضريبي

 قالد ألناله فحصاله فالي يتعمالق أن فعلياله عالدم توابنهالا إلالى يشالير الحسالاب يحتويهالا يالتال الوحالدات أحالدى فالي خطأ اكتشف

 لسليم.ا الضريبي الربح إلى توصلنا ال حوصات تل  وعليه فذن المكلف وبياناته، حسابات في خلل حالة إلى يتوصل

  

 :.المقارنة8

 تل  حسابات رنةأو مقا أكثر، أو متتاليتين لمدتين االقتصادية الوحدة لحسابات مقارنة بعمل الضريبي ال احص يقوم    

 على لحصولا وسائل من وسيلة المقارنات تعد فذن ثمم ومن والظرو ، النشاط في مماثلة أخرى مع االقتصادية الوحدة

 (. 49عملية ال حص اعلي،مصدر سابق، بخصوص المؤشرات على للحصول إثبات أدلة

  

 في عملية التحاسب الضريبي.المطلب الثالث: دور اإلفصاح المحاسبي    

حديالالد مقالالدار ال يمكالالن تجاهالالل العمقالالة بالالين المحاسالالبة والسالاللطة الماليالالة ، ألن المحاسالالبة تالالؤثر  فالالي ضالالريبة الالالدخل فالالي ت  

م مالن مقالدار الالدخل المحاسالبي المتحقالق   فالق المبالادئوالضريبة، وهنا تتحقالق فائالدة كبيالرة إذا كالان الالدخل الضالريبي قريبالا

تحسالين واالفصالاح المحاسالبي والالهي يظهالر أثالره مالن خالمل مالا يضال يه مالن مصالداقية اموثوقيالة(، المحاسبية ومنها مبدأ 

وبمالالا أن   درجالالة الشالال افية والوضالالوح  للمعلومالالات المحاسالالبية الالالواردة ضالالمن القالالوائم الماليالالة المقدمالالة مالالن قبالالل المكلالالف،

 عالد عالاممم ح المحاسالبي، فذنهالا تد مصداقية المكلف يستدل بها في العر  العالادل للمحتالوى المعلومالاتي مالن خالمل اإلفصالا

و ال الاحص مؤثرام في تحقيق ال حالص الضالريبي العالادل. فالمعلومالات المحاسالبية مالا هالي إال رسالالة توجاله إلالى المخمالن  أ

حاسالالبية الضالالريبي تحمالالل فالالي مضالالمونها الترجمالالة ال عليالالة لنشالالاط المكلالالف فالالي ال تالالرة الضالالريبية, وم سالالرة للمعالجالالات الم

حتلالاله صالالدق يالعالالر  األمالالين، والمحايالالد، للمحتالالوى اإلعممالالي للقالالوائم الماليالالة. ونظالالرام لمالالا لعمليالالات األنشالالطة مالالن خالالمل 

وتالزداد  ة الماليالة،المعلومات من أهمية بالغة في تحقيق المن عالة لمسالتخدمي القالوائم الماليالة بكافالة أنواعهالا, ومالنهم الساللط

اقية ي، وان مصالدلف والمخمالن او ال الاحص الضالريبأهميتها للسلطة المالية ألنها عاممم مهما في تحسين العمقة بين المك

ح عمليالة رام في نجاالمعلومات المحاسبية للقوائم المالية المرافقة باإلقرار الضريبي تترجم مصداقية الشركات وتسهم كثي

م للتحاسالالب الضالالريبي مالالن واقالالع الالالدفاتر المحاسالالبية المنتظمالالة وفالالق م أساسالاليا القالالانون  ال حالالص الضالالريبي، واعتبارهالالا شالالرطا

 (.14:2007لضريبياحمد،ا

إلى فقدان أهم خاصية لعوامل النجاح، وفي دي وأن عدم مصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة إلى السلطة المالية يؤ   

أي نظام ضريبي متطور وهي خاصية الثقة بين طرفي عملية التحاسب الضريبي. وبما  المخمن او ال الاحص الضالريبي 

ة الوعالاء الضالريبي بنالاء علالى نتالائج وظي الة اإلفصالاح والعالر  للمعلومالات المحاسالبية مالن هو القائم بقياس وتحديالد قيمال

خمل التقارير المالية. لها يتضح دور اإلفصاح المحاسبي في تحديد الوعاء الضريبي والهي يشترط فالي هالها التحديالد أن 

المعلومالات المحاسالبية لتعضاليد  يكون في إطالار المعالايير والقواعالد المحاسالبية، لغالر  تعزيالز مزيالد مالن المصالداقية فالي

العمقة التحاسبية الضريبية بين المكلف و المخمن او ال احص الضريبي. ولما كالان م كالرو المحاسالبة الضالريبية ينالادون 

بذصالالمح ضالالريبي شالالامل. فالالذن مصالالداقية المكلالالف عالالن طريالالق إفصالالاح محاسالالبي كاملاالشالال افية( هالالي العامالالل المالالؤثر فالالي 

اإلعممي للقالوائم الماليالة كمرفقالات تدالدِعم صالحة أو عالدم  صداقية  عن طريق المحتوىمنظومة اإلصمح، ويعبر عن الم
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صحة اإلقرار الضريبي، وكلما بادت درجة مصداقية المكلف في عرضه للمعلومات المحاسالبية التالي تحتويهالا تقالاريره 

إلفصالاح المحاسالبي فالي المالية كمرفقات لإلقرار الضريبي، كلما تحققت الجودة في ال حالص الضالريبي، وعالزبت دور ا

 (.66:2009التحديد العادل لقيمة الوعاء الضريبياالغانمي،

ية ومات المحاسبوبناءم على ما تقدم نمحظ دور مبدأ اإلفصاح المحاسبي للشركات في تعزيز الثقة والمصداقية للمعل   

ملية عل اجراءات لمالية من أجل تسهيفي القوائم المالية من خمل عدالة المعلومات التي تقدمها تل  الشركات للسلطة ا

سهيل التحاسب الضريبي، ولكي يتم معرفة مستوى التزام إدارات الشركات بمبدأ االفصاح المحاسبي ودوره في ت

 .ب التطبيقيإجراءات التحاسب الضريبي ويتم ذل  من خمل تحليل بعض القوائم المالية للشركة عينة البحث في الجان

 

 المبحث الثاني: دراسة وتحليل واقع اإلفصاح المحاسبي للشركة عينة البحث. 

إلفصاح ايتم دراسة القوائم المالية لمصر  ااالقتصاد(  شركة مساهمة خاصة وبيان مدى ألتزام الشركة بمبدأ   

 المحاسبي وفق القواعد المحاسبية العراقية، ودورها في  تسهيل عملية التحاسب الضريبي.

 

 أوالً: معلومات عامة ع  الشركة:

دفوع ( مليون دينار عراقي مال200برأس مال قدره ا 3/1/1999تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس الصادرة في  

 بالكامل. وهد  الشركة المساهمة في التنمية االقتصادية.

 

 ثانياً:  تاريخ مراجعة الشركة للهيئة العامة للضرائب:

لية والمدققة من قبل وقدمت القوائم الما 31/5تة العامة للضرائب بعد انتهاء ال ترة القانونية في راجعت الشركة الهي    

 لغر  التحاسب الضريبي . 2013مراقب الحسابات للسنة التقديرية 

 

 

 31/12/2012 فيالميزانية العمومية كما هي  يمثل( 1جدول رقم )                   

  2011السنة 2012السنة  اسم الحساب رقم الدليل

   الموجودات  

 149286950479 136878175913 النقود 18

 4249279065 4448976397 االستثمارات المالية 15

 150998888883 166721763468 االئتمان النقدي 14

 42306926605 138482721792 المدينون 16

 346842045032 446531637570 مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات الثابتة بالقيمة  11

 الدفترية

97085519695 45791895404 

 39263394436 543617157265 مجموع الموجودات 

التزامات العمالء لقاء العمليات  118

 الجارية

1370883230989 692561357418 

 144.643.049.216 614.981.629.522 المجموع الكلي 

   طويلة االجلمصادر التمويل  

 261950650468 366676207471 حسابات جارية وودائع 25

 9869392148 22720811780 الدائنون 26

   المصادر الثابتة 

 100.000.000.000 100.000.000.000 راس المال المدفوع 211

 9476500000 20819500000 التخصيصات 22
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 12237397820 33400638014 االحتياطي 21

مجموع مصادر التمويل طويلة  

 االجل

154220138014 121713897820 

 392633940436 543617157265 مجموع مصادر التمويل 

التزامات الشركة لقاء العمليات  29

 الجارية

137883230989 692561357418 

 1085195297854 191450388245 المجموع 

               

 

 31/12/2012( يمثل حساب االرباح والخسائر والتوزيع  وكما هي عليها 2جدول رقم )          

 

 

 اإلفصاح في القوائم المالية.  ثالثاً:

قواعد التمت دراسة القوائم المالية المقدمة المرا  التحاسب الضريبي للتعر  على مدى اإلفصاح فيها وفق    

 المحاسبية العراقية وكاآلتي:

 اإلفصاح في الميزانية العمومية:  .1

رقم 

 الدليل

 2011دينار 2012دينار اسم الحساب

   االيرادات 4

 7146997 8047158 ايرادات النشاط الجاري 43

 3067379961 67923896656 إيراد العمليات المصرفية 44

 422119955 237698382 إيراد االستثمارات 46

 31165346913 68242066617 مجموع إيرادات النشاط الجاري 

   مصروفات النشاط الجاري 

 1131142474 1942659018 المصروفات االدارية 34-35

 5261293841 17768634619 مصروفات العمليات المصرفية       31-33

 1646735283 2956111001 االندثار واإلطفاء 

 18219071598 4145404638 مجموع مصروفات النشاط الجاري 

 1294625315 28096661979 فائض العمليات الجارية 

   اإليرادات التحويلية واالخرى 43

 807500 807000 إيرادات تحويلية 48

 82028083 148675910 اإليرادات األخرى 49

 82835583 149482910 مجموع اإليرادات التحويلية واألخرى 

 632665834 739836471 المصروفات التحويلية 38

 450174228 661448920 المصروفات األخرى 39

 1082840062 1401285391 مجموع المصروفات التحويلية واألخرى 

 11946270836 26844859498 فائض النشاط الجاري ويوزيع كالتي: 

 1958441852 5681619304 ضريبة الدخل 15% 

 499391449 1058162009 احتياطي إلزامي5% 

 9488437535 20105078185 الفائض القابل للتوزيع 

 11946270836 26844859498 المجموع 
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 لوبات خملأن الشركة قدمت الميزانية العمومية موضحتام فيها ما تمتلكه من موجودات وما يترتب عليها من مط    

م لمتطلبات ال قرة رقم ا (، ولمعرفة 10امحلية رقم ( من القاعدة المحاسبية ال13فترة بمنية معينة. وتم إعدادها وفقا

مبدأ بينة البحث عاإلفصاح في البنود الظاهرة للميزانية العمومية، سيتم دراستها وتحليلها لمعرفة مدى التزام الشركة 

 اإلفصاح المحاسبي:

ركة عمومية للشتم اإلفصاح عن القيمة الدفترية لها بعد تنزيل االندثار في اصل الميزانية ال الموجودات الثابتة: .أ

الثابتة،  بشكل إجمالي، أما الت اصيل تم اإلفصاح عنها في كشف ملحق بالبيانات المالية يسمى كشف الموجودات

م لما جاءت به ال قرة ا   (. 10( من القاعدة المحاسبية رقم ا2 /15وفقا

فصاح عن قامت الشركة باإلفصاح عنها وبشكل إجمالي في أصل الميزانية العمومية للشركة، ومن ثم اإل قدية:الن .ب

م لما جاءت به ال قرة ا  (.10ة رقم ا( من القاعدة المحاسبي9 /15ت اصيلها في كشف ملحق يسمى كشف النقود، وفقا

وقد  ية للشركة،شكل إجمالي في أصل الميزانية العمومتم اإلفصاح عن االستثمارات المالية وب االستثمارات المالية: .ت

والهي يظهر  تم اظهار ت اصيل هها االستثمارات في كشف مرفق بالقوائم المالية يسمى كشف االستثمارات المالية،

الطويلة  كل انواع االستثمارات ا االستثمارات الزراعي والصناعي والسياحي والغهائي واالستثمارات المالية

 (. 10( من القاعدة المحاسبية رقم ا15/7ا  والقصيرة األجل ( وهها ما جاءت به ال قرةاألجل 

لتن يه، الم يتم اإلفصاح عن هها الحساب في أصل الميزانية العمومية عن مشروعات تحت مشروعات تحت التنفيذ:  .ث

روعات يسمى كشف المش فضمم عما اظهرته الشركة من ت اصيل عن هها الحساب في كشف ملحق بالقوائم المالية

 .( 10( من القاعدة المحاسبية العراقية رقم ا15/3تحت التن يه، وهها يت ق مع متطلبات ال قرة ا

م  قامت الشركة باإلفصاح عن هها الحساب بشكل اجمالي في أصل الميزانية العمومية للشركة،المخصصات:   .ج وفقا

ختص من لم يتم إعداد كشف ملحق بالقوائم المالية (، لك13( من القاعدة المحاسبية رقم ا11لل قرة رقم ا

 (.10( من القاعدة المحاسبية رقم ا15/12بالتخصيصات وهها مخال ة لما جاءت به ال قرة رقم ا

 ا الت اصيلتم اإلفصاح عن رأسمال الشركة المدفوع بالكامل في أصل الميزانية العمومية للشركة، أم رأس المال: .ح

اءت به جعنها بكشف ملحق بالقوائم المالية يسمى كشف رأس المال وهها يت ق مع ما هها الحساب فتم اإلفصاح 

 (.10( من القاعدة المحاسبية رقما15/10ال قرةا

  . اإلفصاح ع  قائمة الدخل : 2

رنة ن طريق مقاقامت الشركة بتقديم كشف األرباح والخسائر الهي يظهر فيه نتائج النشاط المالي للشركة، وذل  ع     

نسبة لبداية بالااإليرادات اإلجمالية والمصروفات اإلجمالية وال رق بينهما هو فائض النشاط الجاري، الهي يدعد نقطة 

ينة لضريبة واحتساب مقدار الضريبة عليه. ولقد قامت الشركة عللمخمن الضريبي للوصول إلى الدخل الخاضع ل

 البحث في اإلفصاح عن حسابي األرباح والخسائر والتوبيع كما يأتي:

 أ.اإليرادات:  

إليرادات لقد تم اإلفصاح عن ت اصيل اإليرادات في أصل كشق األرباح والخسائر بحسب طبيعة كل نوع من انواع ا  

مالية التي القوائم البدمي ، إيراد تحويلية، إيرادات أخرى(. وقد تم تقديم عدد من الكشوفات الملحقة إلىاإيراد النشاط الخ

لقاعدة ( من ا15/13وهها ما يت ق مع ما جاءت به ال قرة ا، كافة وبحسب مصادرها توضح فيها ت اصيل اإليرادات

 (. 10المحاسبية رقم ا

 ب.المصروفات:

المصروفات في أصل كشف األرباح والخسائر، وبشكل إجمالي بحسب طبيعتها إلىا تم اإلفصاح عن بنود   

روفات مصروفات النشاط الجاري، المصروفات التحويلية، المصرفات األخرى(. كما تم اإلفصاح عن بنود ههه المص

ن ( م15/14 ارة رقم بشكل اكثر ت اصيمم في الكشوفات المرفق بالقوائم المالية، وهها ما يت ق مع ما جاءت به ال ق

 (.13( من القاعدة المحاسبية رقم  ا9(، ومتطلبات ال قرة ا10القاعدة المحاسبية رقم ا

 ت.صافي الربح أو الخسارة : 

هد، وهها تم اإلفصاح عن صافي الربح أو الخسارة وعرضه في أصل حساب األرباح والخسائر للشركة، وكي ية توبيع  

والخسالائر  (. وقالد أظهالر حسالاب األربالاح10( مالن القاعالدة المحاسالبية العراقيالة رقالم ا13يت ق  مع مالا جالاءت باله ال قالرة ا

 موضح  في الجدول اآلتي:للشركة صافي ربح وكما 

 (3جدول رقم )                                           

 ارالمبالغ بالدين اإليرادات والمصروفات الجارية وصافي الربح بموجب القوائم المقدمة للمصرف        
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 . اإلفصاح ع  الكشوفات التحليلية المرفقة بالقوائم المالية: 3

لمالية ان القوائم تدعد الكشوفات جزءام مكممم للقوائم المالية إذ تعطي للمخمن اال احص( الضريبي معلومات إضافية ع  

 وت صيمت للمبالغ اإلجمالية الظاهرة في تل  القوائم وقدمت الشركة االيضاحات التالية: 

من القاعدة  (12مالية، وهها يت ق مع ال قرة ااإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ونشر القوائم ال

يل كل من فقرات (. تقديم مجموعة من الكشوفات المرفقة بالقوائم المالية التي توضح ت اص10المحاسبية العراقية رقم ا

ألخرى مثل قائمة المركز المالي االميزانية العمومية( وقائمة الدخل احساب االرباح والخسائر( وبعض الكشوفات ا

ع ما مشف إجمالي القيمة المضافة، كشف توبيع إجمالي القيمة المضافة(، ماعدا كشف التخصيصات وهها مخالف اك

 (10(من القاعدة المحاسبية العراقية ا14جاء بال قرة ا

وجبه وكهل  قامت الشركة بذعداد وتقديم كشف تسوية األرباح والخسائر ألمرا  ضريبة الدخل والهي يتم بم   

دة ( من القاع15مبلغ الضريبة المستحقة والتي ينبغي على الشركة احتسابها على وفق ال قرة ا اإلفصاح عن

 (. 13المحاسبيةا

 رابعاً: اجراءات التحاسب الضريبي.   

م للسنة       . بعد دراسة القوائم التقديرية 2013قد تبين ومن خمل مهكرة التخمين قد تم تقدير الشركة تقديرام احتياطيا

 ، بأن هناكالمالية للشركة، وتحليل مستوى اإلفصاح الوارد فيها للبنود التي تثبت نشاط الشركة، ومركزها المالي

اك بعض ال سيما ما يتعلق باالفصاح عن المصروفات. إذ ظهر بأن هنضعف في اإلفصاح الوارد بالقوائم المالية و

ى بال احص المصاريف مير حقيقية ومير معزبة اموثقة( بالمستندات الثبوتية التي تثبت صحة ههه المصاريف. مما أد

ون ى المخمن دالضريبي بمطالبة الشركة بتقديم التايدات التي تثبت صحة االرقام والتي ي تر  على الشركة ترسلها ال

ل ل ي المعد 1982لسنة  113الحاجة الى طلبها من قبل المخمن كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الدخل رقم 

ة ههه األدل قوائمها, وا من أدلة ثبوتية، وكشوفات تحليلية  تثبت صحة ههه المصاريف، لكن الشركة لم تقوم بتقديم

موجب ببي يقوم بذعادة عملية االحتساب للتوصل إلى الدخل الخاضع والكشوفات، مما جعل المخمناال احص( الضري

دم كشف التعديل وباالعتماد على ال ائض المصرح به من قبل الشركة، حيث تم رفض بعض المصاريف بالكامل لع

بالغ فيها وإضافتها إلى ال ائ  ض بموجبتقديم الكشوفات، والتحاليل المطلوبة، وتخ يض البعض األخر لكونلها مد

لمبلغ الحسابات للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة بموجب كشف تسوية األرباح والخسائر المعدل والهي أظهر ا

 الخاضع للضريبة بعد التعديل والضريبة المستحقة بموجبه كما نمحظ في الجدول رقم التالي:

 (4جدول رقم )                                      

 المبالغ بالدينارللضريبة ونسبة الضريبة و مبلغ الخاضع للضريبة  الدخل الخاضع         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ة اضع للضريبوقد قدر دخل الشركة تقديرام احتياطيام بموجب نتائج الحسابات المقدمة والتي تتضمن صافي الربح الخ 

م، ورفضت  بموجب كشف تسوية األرباح والخسائر ألمرا  ضريبة الدخل، وإضافة المصاريف المرفوضة ضريبيا

 تخميني مهكرة الفكمال ودراسة البيانات المالية، وكما بعض المصاريف لعدم تقديم التحاليل، وأدلة األثبات، ولحين إست

 .طبق األصل

 68391549527 اإليرادات

 41546690029 المصروفات

 26844859498 صافي الربح

 التفاصيل المبلغ) دينار(

 ال ائض بموجب كشف تسوية األرباح والخسائر 37877462031

 مجموع المصاريف المرفوضة ضريبيام  5159879225

 الدخل الخاضع للضريبة 43037341256

 نسبة الضريبة 15%

 الضريبةمبلغ  6455601188
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 خامساً: النتائج.

من السنة  31/5ي بعد .إن الشركة قامت بتقديم حساباتها الختامية للهيتة العامة للضرائب بعد انتهاء ال ترة القانونية أ1

 ( دينار. 500000التقديرية لها فرضت مرامة تأخيريه بمقدار ا

لقوائم الى أن ههه د دليل عإنل عدم قيام الشركة باإلفصاح عن إيراداتها ومصروفاتها الحقيقية في قوائمها المالية يع .2

ربح كانت متحيزة في أساليب إعدادها إلى ميول وأمرا  إدارة الشركة والتي تعمدت ذل  اجل التقليل من ال

 .المحاسبي بقصد التهرب الضريبي

م في رفضها من3 المالية  ةقبل السلط . إن عدم تقديم الشركة لألدلة الثبوتية الكافية التي تعزب وتؤيد مصاري ها كان سببا

لخدمة بنسب مختل ة، إذ إن تحديد تل  النسب يعتمد على ك اءة المخمن الضريبي ومؤهله العلمي وعدد سنوات ا

 وخبرته في فحص أنشطة مشابهة عند تحديد األهمية النسبية لعمليات الوحدة اإلقتصادية.

القوائم  لتي اظهرتهااالمالية لم تعتمد نتائج النشاط . إن حسابات النتيجة لم تعكس حقيقة نشاط الشركة، لها فذن السلطة 4

 المالية عند تحديد الوعاء الضريبي والتي أظهرت تخلف مؤشرات النشاط في الشركة عن المؤشرات العامة

مصروفات الموضوعة التي قامت بها السلطة المالية، إذ تم تعديل األرباح المصرح بها من قبل الشركة بقيمة ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دلة.                                    ثم احتساب الضريبة على أساس االرباح المع المرفوضة ومن

 يالة والمتعلقالةعدم  ك اية اإلفصالاح مالن جانالب الشالركة فيمالا يتعلالق بت اصاليل بعالض األرقالام الظالاهرة فالي القالوائم المال .5 

جار مبالاني ب قرات الزيوت، اللوابم، خدمات الصيانة، نقل وإي اد واتصاالت عامة، دعايالة واعالمن ونشالر وطبالع، اسالتت

شالوفات ال وهالي الكتحليلية لها، وعليه فأنها لم تلزم بمتطلالب قبولهالا أوانشاءات، مما دفع بالمخمن إلى طلب الكشوفات ال

إلفصالاح املهالا يالتم خالتحليلية الملحقة والتي يجب إرفاقها مع القوائم المالية والتي تعد جالزء ال يتجالزأ منهالا، والتالي مالن 

 عن ت اصيل األرقام الظاهرة في القوائم المالية.

المالية من قبل السلطة المالية يتطلب من الشركة االلتزام بمتطلبات مبدأ اإلفصاح  ومما تقدم نستنتج إن قبول القوائم  

المحاسبي الواردة في القواعد المحاسبية العراقية ذات الصلة باإلفصاح بشكل كامل اشامل( مما يؤدي الى توافر 

ية من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز المصداقية في المعلومات المحاسبية، حيث ان توفر المصداقية في المعلومات المحاسب

الثقة بين المكل ين والسلطة المالية، وبما يضمن نجاح عملية التحاسب الضريبي لتحقيق العدالة في احتساب الدخل 

الخاضع للضريبة، وبما يخ ف على السلطة الضريبة الكثير من األعباء من وقت وجهد وتكاليف إضافية، وعلى هها 

 التقديرية          2013اسم الفرع: الشركات      رقم المخم :         السنة  

 ( )مساهمة خاصة( xشركة  )اسم المكلف: 

 المهنة ومصدر الدخل: مصرفي   رقم اإلضبارة: بال          نوع التقدير: احتياطي 

 المقتبسات:

 رقم الكتاب وتاريخه اسم الدائرة   نوع العمل اتجهيز، مقاولة...( المبلغ )دينار(

68391549527 

37877462031 

43037341256 

 اإليراد بموجب الحسابات  

 ال ائض بموجب كشف التسوية 

 ال ائض الخاضع للضريبة

 

 

 

 ..المحترمالسيد مدير القسم    : احتساب الدخل الخاضع للضريبة:

م لسنة    م إليه المصاريف ا 2013دققت مهكرة التخمين احتياطيا لمرفوضة تقديرية وبموجب فائض الحسابات مضافا

م ولحين اكتمال دراسة البيانات المالية مع إضافة ا  ( مرامات تأخيرية 500.000ضريبيا

 دينار(مبلغ الضريبة )  الدخل الصافيادينار( السماح ادينار( مبلغ الدخل

43037341256   6455601188 

 تبليغ المكلف أو وكيله: موافقات الدائرة: 

 السيد مدير القسم المحترم.

للت ضالالل بالموافقالالة علالالى التقالالدير االحتيالالاطي بموجالالب فالالائض كشالالف تسالالوية األربالالاح 

 البيانالالات والخسالالائر والمضالالا  اليالاله المصالالاريف المرفوضالالة ولحالالين اكتمالالال دراسالالة

 . المالية

 وموافق على التقديرتبلغت 

وسالالالالالالأدفع خالالالالالالمل ال تالالالالالالرة 

 القانونية

 االســـم: المدير الم و 
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ح المحاسبي له دور في تسهيل عملية التحاسب الضريبي. وبهل  تم ن ي ال رضية العدمية االساس نستنج ان االفصا

للبحث والقبول بال رضية البديلة وهي أن ألتزام بعض أدارات الشركات بمبدأ اإلفصاح المحاسبي يؤدي الى تسهيل 

 عملية التحاسب الضريبي.

 

 

 الخـــــــاتمـــــة                                           

وصل لتي تم التهنا ابرز االستنتاجات ا جزعلينا أن نو بعد أن م  هللا علينا ووصلنا الى خاتمة بحثنا. أنه يتوجب 

 اليها البحث, واهم التوصيات التي نقترح األخذ بها: 

 

    اوالً: االستنتاجات.

ر  اعطاء م المالية بعيدة عن التضليل والغمو  لغ. إن الهد  األساس لعملية اإلفصاح المحاسبي هو جعل القوائ1

دخل للوصول إلى ال صورة واضحة وحقيقية للسلطة المالية عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها لغر 

 الخاضع للضريبة. 

م ف2 لطة لدى السيه . إن أي إضافة لمعلومات جديدة ممئمة وموثوق بها من خمل التوسع في اإلفصاح يعد أمرام مرموبا

 كمال عمليةالمالية، ويزيد من اعتمادها على المعلومات المحاسبية في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي إ

 التحاسب الضريبي.

صحة،  . يدعد عمل المخمن اال احص( الضريبي جوهر العمل الضريبي وأهم حلقاته لما له من دور في التحقق من3

 الية. ة الواردة ضمن القوائم المالية التي تقدمها الشركات إلى السلطة المومصداقية المعلومات المحاسبي

زم ية التي تل. ضعف التزام ادارة الشركة عينة البحث بمتطلبات مبدأ االفصاح المحاسبي الواردة بالقواعد المحاسب4

 الشركات بتقديم الكشوفات والتحاليل المطلوبة المرفقة بالقوائم المالية .

ر ألمرا  ل الحالة العملية تبين عدم اهتمام الشركة عينة البحث بذعداد كشف تسوية األرباح والخسائ. من خم5 

م لبيان ت اصيل احتساب  بلغ مضريبة الدخل على وفق متطلبات قانون ضريبة الدخل، والهي يتم اعداده اساسا

   .هها الكشف خدم المعلومات الواردة فيالضريبة وتقديمه الى السلطة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تست

الموعد المحدد  المرفقة بها من قبل الشركة الى السلطة المالية في والقوائم المالية الضريبي اإلقرار تقديم . عدم6

 .يالضريب التحاسب بعملية التأخير إلى يؤدي المعدل مما  1982لسنة  113بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 

 

 ثانياً: التوصيات. 

لقالالوانين ضالالرورة إلالالزام الشالالركات بمتطلبالالات االفصالالاح المحاسالالبي والمتمثلالالة بأتبالالاع القواعالالد المحاسالالبية المحليالالة وا .1

تلبيالالة  والتعليمالالات ذات الصالاللة باالفصالالاح المحاسالالبي، لمالالا لهالالا مالالن أهميالالة فالالي إنتالالاج معلومالالات محاسالالبية قالالادرة علالالى

 الثقة بين المكلف والسلطة المالية.  احتياجات السلطة المالية يضمن تحقيق تعزيز

هنيالة. لمالا تشجيع منهج التوسع في اإلفصاح سواء من خمل إصدار التشريعات أو بوسالاطة التنظيمالات والنقابالات الم .2

 لهل  من توفير معلومات محاسبية يمكن االست ادة منها في استكمال عملية التحاسب الضريبي.

تبالاره د لالدى الشالركات وبمالا ينسالجم مالع متطلبالات اإلفصالاح المحاسالبي باعضرورة تطوير النظام المحاسبي الموجو  .3

يسالهل  لماليالة بمالامن أهم المبادئ المحاسبية التالي تحكالم اعالداد القالوائم الماليالة، وبمالا يالوفر االفصالاح الكالافي للساللطة ا

 عملية التحاسب الضريبي للوصول الى الدخل  الحقيقي الخاضع للضريبة.

م مالالن قبالالل المخمالالنأهميالالة تطبيالالق إجالالراءات الت .4  حاسالالب الضالالريبي بموضالالوعية وحياديالالة أكثالالر ممالالا معمالالول بالاله حاليالالا

م علالالى عمالال ل اال الالاحص( الضالالريبي، ألن ذلالال  سيشالالجع معظالالم المكل الالين باإلفصالالاح  الطالالوعي، والالالهي يالالنعكس إيجابيالالا

 ال احص الضريبي في إنجاب عملية التحاسب والوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.

تالالي تالالرتب  شالالوفات التحليليالالة المطلوبالالة واألدلالالة الثبوتيالالة التالالي تؤيالالد صالالحة المصالالروفات والعلالالى الشالالركات تقالالديم الك  .5

لخاضالع امباشرة بذنتاج الدخل، وعدم التمعب بالحسابات عن طريق تضخيم المصروفات ألجل التأثير على الالدخل 

 للضريبة. 

الخسالالائر وتقالالديم كشالالف تسالالوية األربالالاح وينبغالالي علالالى السالاللطة الماليالالة العمالالل الجالالاد مالالن أجالالل إلالالزام الشالالركات بذعالالداد  .6

ل رقالم ( وقالانون ضالريبة الالدخ13ألمرا  ضريبة الالدخل علالى وفالق المتطلبالات القانونيالة للقاعالدة المحاسالبية رقالم ا

 المعدل. مما يسهل علالى المخمالنا ال الاحص( الضالريبي تقالدير الالدخل الخاضالع للضالريبة الخالاص 1982لسنة  113

 بالشركة بموجب القوائم المالية.
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