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 الممخص
تقضي ىذه القاعدة ان تكون االحكام المتعمقة بتحصيل الضريبة مالئمة لممكمف، وخاصة فيما يتعمق 
بمواعيد وأساليب الجباية . فمواعيد الجباية يجب ان تكون مناسبة لظروف المكمف المالية والمعيشية، 

بعد الحصول عمية بوقت قصير، وذلك الن الجباية المتاخرة  كأن تكون عند الحصول عمى الدخل او
لمضريبة تسبب نوعًا من المشقة عمى المكمف، فمعظم التشريعات تمجأ إلى طريقة الحجز عند المنبع 
كمما امكنيا ذلك. واساليب الجباية يجب ان تكون اكثر مناسبة لممكمف بحيث ال يشعر معيا بوطأة 

د من استيعاب االساليب التعسفية في التحصيل او التي تؤدؼ إلى نفور و الضريبة وبعبئيا لنفسي الب
تذمر المكمفين، بل البد من المجوء إلى االساليب التي تيسر عمى المكمفين تنفيذ التزاماتيم الضريبية 

بأنيا القاعدة  :وىنا نستطيع ان نعرف قاعدة المالئمة . واالبتعاد عن كل ما يؤدؼ إلى االحتكاك بيم
تي تجني كل ضريبة فيأنسب وقت و بافضل أسموب لممكمف، بحيث تضمن عدم ازعاجو وتضمن ال

سيولة التكميف و يسره بالنسبة لو، ومن امثمة ذلك تحصيل الضريبة عمى النشاط التجارؼ او 
وىنا وجب  . الصناعي او الحرفي او الميني بعد تحقق األيرادات وتولد االرباح الخاضعة لمضريبة

 . تشريعاتياالمالئمة من خالل نشأة الضريبة و نبحث في التطور التاريخي لقاعدة  عمينا ان
Abstract 

    This rule provides that the provisions relating to the collection of the tax 

shall be favorable to the taxpayer, especially with respect to the dates and 

methods of collection. The collection dates must be appropriate for the 

financial and living conditions of the taxpayer, such as when the income is 

obtained or after obtaining it in a short time, because late tax collection 

causes hardship to the taxpayer. Most legislations resort to the method of 

booking at the source whenever possible. And the methods of collection 

should be more appropriate for the taxpayer so as not to feel the burden of 

tax and the burden of myself must be absorbed arbitrary methods of 

achievement or that lead to resentment and complaints of taxpayers, but 

must resort to methods that facilitate the taxpayers to carry out their tax 

obligations and stay away from everything that leads To their friction. Here 

we can know the rule of convenience: As a rule that earns each tax in the 

most appropriate time and the best method of the taxpayer, so as not to 

disturb him and ensure ease of commissioning and pleased for him, for 

example the collection of tax on commercial activity or industrial or 

artisanal or professional after the revenue is generated and generated taxable 

profits. Here we must examine the historical development of the rule of 

appropriateness through the introduction of tax and its legislation. 
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 :مةالمقد
وخاصة فيما  ،المتعمقة بتحصيل الضريبة مالءمة لممكمفتقضي ىذه القاعدة ان تكون االحكام      

يتعمق بمواعيد واساليب الجباية . فمواعيد الجباية يجب ان تكون مناسبة لظروف المكمف المالية 
وذلك الن  ،كأن تكون عند الحصول عمى الدخل او بعد الحصول عمية بوقت قصير ،والمعيشية

طريقة  إلىفمعظم التشريعات تمجأ  ،المشقة عمى المكمف الجباية المتاخره لمضريبة تسبب نوعًا من
الحجز عند المنبع كمما امكنيا ذلك. واساليب الجباية يجب ان تكون اكثر مناسبة لممكمف بحيث ال 

البد من استيعاب االساليب التعسفية في التحصيل او  يشعر معيا بوطأة الضريبة وبعبئيا لنفسي
االساليب التي تيسر عمى المكمفين  إلىبل البد من المجوء  ،نفور و تذمر المكمفين إلىالتي تؤدؼ 

 االحتكاك بيم . إلىتنفيذ التزاماتيم الضريبية واالبتعاد عن كل ما يؤدؼ 
 :وىنا نستطيع ان نعرف قاعدة المالءمة 

بحيث تضمن  ،لممكمف أسموببأنيا القاعده التي تجني كل ضريبة في انسب وقت و بافضل       
ومن امثمة ذلك تحصيل الضريبة عمى  ،عدم ازعاجة وتضمن سيولة التكميف و يسره بالنسبة  لو

النشاط التجارؼ او الصناعي او الحرفي او الميني بعد تحقق األيرادات وتولد االرباح الخاضعة 
 لمضريبة .

نشأة الضريبة و وىنا وجب عمينا ان نبحث في التطور التاريخي لقاعدة المالءمة من خالل 
 تشريعاتيا .

 :الدراسة مشكمة
 الالزمة العامة نفقاتيا لتمويل الدولة تحتاجيا التي لأليرادات ياا عفاءو  ىاما مصدرا الضرائب تعد     
 يؤدؼ الضريبة دفع من التيرب وان والثقافية واالجتماعية االقتصادية حاجاتو المجتمع واشباع لتنمية
 .التمويل مصادر من ميم مصدر من الدولة حرمان يعني الضريبية مما الحصيمة تقميل إلى

 :الدراسة هدف
الضريبية  الحصيمة تأثر ومدػ في العراق  التيرب ظاىرة عمى الوقوف إلى تيدف الدراسة       

لقاعدة المالءمة  الظاىرة من خالل االستخدام االمثل تمك من لمتقميل المعتمدة والوسائل الظاىرة بيذه
 .الضريبية 
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 :الدراسة فرضيات
 :التالية الفرضيات إلى ىذه الدراسة تستند     

 .الدخل ضريبة من التيرب وظاىرة المكمفين لدػ الضريبي الوعي ضعف بين عالقة وجود  -1
 المقدمة العامة الخدمات مستوػ  عن المكمفين رضا ومدػ العام االنفاق سياسة بين عالقة وجود  -2

 .الضريبي وظاىرة التيرب  ليم
 .الضريبي التيرب وظاىرة السائدة واالمنية واالقتصادية السياسية الظروف بين عالقة ىنالك -3
 .منيا التيرب القانون وظاىرة في المفروضة العقوبات ضعف بين عالقة وجود  -4

 :الدراسة أسموب
 إلى استنادا التحميمي الوصفي سموباأل عمى االعتماد تم الدراسة فرضيات صحة الثبات      
 .بالموضوع الصمة ذات الجوانب عن المتاحة والمعمومات البيانات

  :الدراسة حدود
  :المكانية الحدود

 في العراق  بحسب ضريبة من التيرب ظاىرة لدراسة إعفاءك العراقي الضريبي النظام اختيار تم   
 الموضوع . عن البيانات توفر

  :الزمنية الحدود
 . 2111 – 1991ما بين   الفترة اختيار تم

 :الدراسة هيكمية
 :ثالث مباحث إلى الدراسة تقسيم تم     
بقاعدة المالءمة في التشريع الضريبي في العراق واستعرض  بالتعريف منيا األول المبحث اىتم     

 القانون .التطور التاريخي و التشريعي لقاعدة المالءمة و مفيوم تطبيقيا في 
 اما المبحث الثاني فاىتم بالتعريف بقاعدة المالءمة ومدػ تطبيقيا عمى ارض الواقع .    
 اما المبحث الثالث فاىتم في السياسة الضريبية في العراق و منظومتيا العاممة ضمن القانون .    
 .والتوصيات االستنتاجات من بجممة الدراسة  وانتيت     

 التطور التاريخي لقاعدة المالءمة في التشريع الضريبي  :األولالمبحث 
 فرادوىي مجموعة من األ ،منذ القدم عمى شكل مجموعات تسمى القبائل فرادلقد عاش األ       

 وكانوا يعيشون دون اؼ التزام بدفع اؼ نفقات تترتب عمييم . ،الذين ينحدرون من اصل واحد
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        ية مثل األمن إعفاءمستمزمات  إلىالقبائل االخرػ ئل و ن بعد فترة احتاجت ىذه القباولك     
 الغذاء والتي ال يمكن ألؼ فرد ان يتحمميا بنفسة .والدفاع و 

تقسيم العمل من اجل وم بتنظيم الحياة داخل القبيمة و الذؼ يق ،مما استمزم وجود مجمس القبيمة     
 . (1)فرادتوزيع النفقات بين جميع األ

زياده ميام مجمس القبيمة ظير مفيوم الدولة كمنظم لمحياة االجتماعية     ومع توسع القبيمة و       
 فرادالدفاع عن ممتمكات األارد االزمة لممحافظة عمى االمن و واصبح من الضرورؼ لمدولة تأمين المو 

بعض الجسور  نظير ممارسة بعض المين او عبور فرادفرض تكاليف الزامية عمى األ إلىمما ادػ 
 او دخول بعض االسواق .

 إلىفرض ما يسمى بالضريبة غير المباشرة  إلىومع تزايد الحاجات المالية لمدولة ادػ بيا       
نظرية العقد االجتماعي لممفكر الفرنسي )جون جاك  إلىتستند الدولة في ذلك و  ،الضرائب المباشرة

بط بينيم عقد اجتماعي  وبالتالي عمى الكل ان المجتمع ير  أفرادروسو( والتي تنص عمى ان جميع 
 يوفي بيذا العقد المحترم.

      ن كل شخص يدفع قيمة الضرائب المستحقة عمية كل حسب مقدرتة لقاء االمن إف ووعمي    
اذ اصبحت من  ،دورىا في مجاالت الحياةات االخرػ التي  تقدميا الدولة و والمستمزم دالةالعو 

 التي تعتمد عمييا الدولة في تمويل مشاريعيا  العامة . يةعفاءالمتطمبات اإل
( والتي اوجبت 1929اما ظيور المفيوم الجديد لمجباية اصبح اثناء االزمة التي حدثت عام )      

ان يكون لمحكومة دور في توسيع نشاطاتيا و ذلك بتقديم افضل الخدمات لممواطنين مما يعطي 
ان اىم المعايير لاليرادات ىي التي كانت  ،االمور نحو االفضللمجباية اداة ميمو في توجية دفة 

 تتحكم في اقتصاديات الدول .
 يا .أنواع/ تعريف الضريبي و ماىي  األولالمطمب 

نعرف الضريبة )) بانيا مساىما نقدية تفرض عمى المكمفين  في غياب تعريف تشريعي يمكن ان     
ل االموال المحصمة وبشكل نيائي بيا حسب قدرتيم التساىمية  والتي تقوم عن طريق السمطة بتحوي

 (.  (المحددة من طرف السمطة العمومية ىدافدون مقابل محدد لتحقيق األو 
 وقطاع مالي يدفعيا الفرد لمدولة دون ان تعود اليويعرفيا اساتذة المالية بصورة عامة  انيا است     

 . (2)بأؼ التزام لمصمحتة الخاصة
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 :ويمكن اعطاء المفيوم العام لمضريبة بما يمي
بدفع الضريبة المترتبة عمييم بشكل جبرؼ لمدولة بدون اؼ مقابل منفعة تعود  فرادىي قيام األ      

 .  يةعفاءالييم من اجل تغطية نفقات الدولة اإل
وقد وضع المشرعين الماليين مبادغ عامة لمضريبة تخضع ليا الدولة و تخدم قواعدىا بحيث        

 ال يمكن االخالل بيا النيا تعد في منظار االضرار برعاياىا . 
 الضرائب وخصائصها  . أنواع :المطمب الثاني

نقسميا كاًل عمى حدػ حسب  وخصائص ويمكن ان أنواعلقد تعددت الضريبة واصبح ليا عدة       
 خصائصيا كما يمي . 

 :شخاصالجباية عمى األ
ان يكون االنسان ذاتو ىو محل الجباية او وعاء الجباية بحيث  شخاصيقصد بالجباية عمى األ    

ذا المبدأ العرب وقد عمل بي ،بمحل وجودىم داخل االقميم عن امتالكيم لمدخول ام ال شخاصيدفع األ
عائمتو والبالغين من  أفرادفكان يمزم بيا رب االسرة حيث يدفعيا عمن يعوليم من  ،اليونانيينقديما  و 
 سنة و القادر عمى العمل . 61 إلىسنو  18العمر 
        :يينإعفاءعمى شكمين  شخاصتاخذ ضريبة األو        

نيا تتماشى مع الموحدة انتشرت في المجتمعات القديمة لكو  () الرؤوس شخاصان جباية األ    
 الظروف االقتصادية .

 ،يتفاوتون في مقدرتيم التكميفية ولذا بدأ االتجاة نحو ضريبة الرؤوس المدرجة فرادلقد اصبح األ     
    طبقات و كل طبقة ممزمة بدفع مبمغ يتوافق مع مركزىا االجتماعي  إلىحيث قسمت المجتمعات 

 االقتصادؼ.و 
في  ،الضريبة المدرجة تبدو اكثر عدالة من الضريبة الموحدة اال انيا ناقصة بالرغم من انو     

ىا غير متساوية النيا ال تعتمد بالمقدرة التكميفية أفرادالطبقة الواحدة تدفع نفس المبمغ مع ان دخول 
 .  شخاصلأل

  :الضرائب عمى االموال
من قيم استعمال في لحظو  فراديمتمكة األتتخذ ىذه الضريبة االموال و رأس المال ىو مجموع ما    

اما الدخل ىوا كل ما يحصل عميو الفرد بصورة دورية منتظمة عمى نحو مستمر من  ،زمنية معينة 
 بداية القرن العشرين استغل صف االخير من القرن التاسع عشر و اال ان في بداية الن مصدر معين
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 نذكر منيا . أسبابالدخل لعدة  إلىعاء الضريبة من الثروة و 
 اقتصاد نقدؼ يتالئم مع المستجدات االقتصادية السائدة . إلىـ  تحول االقتصاد العيني    
              ر لالراضي ـ  القيود التي فرضت عمى حق الممكية تمثمت في شكل تنظيم عالقات استأجا   

 . تناقص اىمية  الثروة العقارية إلىلالطراف السكنية مما ادػ  والمباني
 ـ  تزايد اىمية الدخل الناتج عن العمل الذؼ اصبح يعتبر كمقياس لمقيمة .   
ؼ عفاءي تمثل الوعاء اإلاصبح الدخل بصورة اصمية ىو معيار لمقدرة التكميفية الت سبابوليذا األ   

 .(3)ان كانت الثروة و رأس المال يمكن االرتكاز عمييا في بعض الحاالت االستثنائية لمضريبة و 
 :الضرائب من حيث الوجود واالستعمال

غير مباشرة فالمباشرة ىي التي تفرض عمى الدخل نوعين مباشرة و  إلىوىنا تقسم الضرائب    
 التداول القانوني لألصول . و  واإلنتاجشرة فيي التي تفرض عمى االتفاق مباالغير اما  ،والثروة

 (1جدول رقم )
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  :ماهي قاعدة االمالءمة :المبحث الثاني
لممكمف  أسموبقاعدة المالءمة ىي القاعدة التي تجني كل ضريبو في انسب وقت وافضل       

 بحيث تضمن سيولو التكميف وييسره بالنسبة لو .
 التعريف بقاعدة االمالءمة في التشريع الضريبي . :األولالمطمب 

في الوقت المناسب لممكمفين حتى تكون مناسبو لظروفيم واحواليم مما  وتعني تحصيل الضريبو    
 يجعل عممية دفع الضريبو سيمو ومقبولو .

وتقتضي ىذة القاعدة بوجوب تنظيم احكام الضريبة عمى نحو يتالئم مع احوال المكمفين        
 ءتو .وعمى االخص فيما يتعمق بميعاد التحصيل وطريقتو واجرا ،وييسر عمييا دفعيا

االقتطاع  إلىان لمبدغ المالءمة في التحصيل الضريبي يمكن ان تمجا بعض التشريعات        
 الدخول في وقت تحققيا كرواتب الموظفين .  أنواعالمسبق لمضريبو مع بعض 

الجباية فان قاعدة المالءمة  سموبوىذا ما يعرف باالقطاع الضريبي من المنبع اما بالنسبو أل      
تقتضي استخدام اساليب االكثر تناسبًا لممكمف والتي اليشعر معاىا بوطاة ثقل الضريبة وذلك بتجنب 
تعسف االدارة الضريبية في استعمال سمطتيا فيما يتعمق باجراءات التحصيل  وتجنب االساليب التي 

 التيديد والترىيب وغيرىا .نفور االمموليين . كستعمال الفاظ الشتم و  إلىتؤدؼ 
وتدعو اعتبارات المالءمة ان تكون القواعد المتعمقو لكل ضريبو متفقو مع طبيعتيا الذاتيو      
الخاضعين لو من اجل تجنب العديد من المشاكل التي يمكن ان تثور في حالو مخالفة  شخاصواأل

 ىذة القاعدة .
في االجراءات العامو لغرض الضريبو وتحصيميا  وتمتاز قاعدة المالءمة في ضرورة وجود مالءمة 

وتتأثر قاعدة المالءمو في الضرائب عمى الدخل بسبب االحتكاكات  ،وامكانيو تقسيطيا او تاجيميا
  (4)المباشرة مع المكمف

بينما تختفي مثل ىذه االمور في حالو الضرائب الغير مباشرة كا الجمارك وضريبو المبيعات      
 .... الخ.  

والبد في استخدام القاعدة ان يراعي المشرع لدػ فرض الضريبة اعتيارات المالئمة سواء لدػ تحديد 
وال  ،وعائيا او سعرىا او طريقة تحصيميا او مواعيد التحصيل بحيث تتناسب مع ظروف الممول

 ارىاقو وخاصة المعسرين منيم . إلىتؤدؼ 
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 تخفيف عمى الممول ومساعدتو اىميا . ىإلوقد صدرت في ىذا الشأن مجموعة قوانين تيدف  
 ـ تقسيط الضرائب في حالة تراكم الديون الضريبية و عدم سدادىا .1    
ـ تقسيط فروق الضرائب  العامة عمى االيراد و اجيز ذلك الول قسط بالقانون المصرؼ رقم 2    

 . 1959لسنة  254
 ـ تحديد اجل تقديم االقرارات الضريبية .3    
 حول تيسير اجراءات التقاضي و اختصار    1953لسنة  471ـ صدور القانون المصرؼ رقم 4    

 مواعيد التقاضي حسمًا لمنزاعات .       
المشروعات الحديثو من الخضوع لمضرائب فترات معينة  تسمح ليا باالنطالق في   إعفاءـ 5   

 النظام االقتصادؼ الحديث .ىي فترة لتشجيع المستثمرين في ظل المشروعات االقتصادية و 
 :ماذا يقصد بالمالءمة الضريبية

ويقصد بيا تحصيل الضريبة في الوقت والطريقة االكثر مناسبة لدفعيا من قبل الممول وذلك       
 . 5( .5حسب مصدر الدخل و ظروفة)

تكون اجراءات  ذلك يقضي ان تختار االدارة الضريبية موعدًا مناسبًا لموفاء بالضريبة و انو       
الجباية مناسبة لظروف الممول بحيث ال يكون وقع الضريبة عميو يكون ثقيال بحيث يجعمة عاجزًا 

 التيرب من دفع الضريبي . إلىعن الدفع او قد يدفعة 
فالمزارع يمزم بدفع حصاد المحصول و بيعة و التاجر يطمب بسدادىا بعد انتياء السنة التجارية      

 لصافي ىذا النشاط . لنشاطة وتحديداً 
 اما الموظف العام فأنو يمزم بدفع الضريبو عمى الراتب الشيرؼ بمجرد تحقيق الدخل الموجب لو .     

مع العمم ان  ،اما الضرائب الغير مباشرة والتي تكون عمى االستيالك فيو تدفع عند شراء السمعة
 عميو .الشخص حر في شراء السمعة وبالتالي دفع الضريبة المفروضو 

 ما هو النظام الضريبي . :المطمب الثاني
 أىدافيمكن تعريف النظام الضريبي بانو ) ذلك الييكل المنفرد بمالمحة و طريقة عممة لتحقيق    

وىو بذلك االطار الذؼ تعمل بداخمة مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارىا اوتطبيقيا  (المجتمع
 السياسة الضريبية . أىدافتحقيق 
فيعرف في المفيوم الواسع )بأنو مجموعة العناصر اليديموجية واالقتصادية والفنية التي يؤدؼ      

 . (وجود كيان ضريبي معين إلىتركيبيا 
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اما المفيوم الضيق فيعرف ) بأنو مجموعة القواعد القانونية والفنية التي يمكن منيا االستقطاع      
 . (الربط والتحصيل إلىع الضريبي في مراحمة التالية من التشري

ومن خالل ما ذكرناه سابقًا نجد ان النظام الضريبي يقوم مفيومو الواسع عمى ركنين رئيسييًا        
 اليدف و الوسيمة .  :ىما

تحقيق  إلىاما بالنسبة لميدف فنجد ان الدولة ىي التي تحدد نظاميا الضريبي الغربي يرجى       
 من متغيرات . ىدافيا التي تحدد فمسفتيا السياسية او ما قد يطرأ عمى ىذا األأىداف

النظام الضريبي بمعناه الواسع عمى ايجاد  إلىاما بالنسبة لموسيمة فنجد ان ىذا الركن ينطوؼ        
 و .أىدافالوسيمة االزمة لتحقيق 

  :وتقوم ىذه الوسائل عمى عنصرين ىما
يمي بحيث يشكل ىذان العنصران معًا ما سبق ان اطمقا عمية النظام عنصر فني و اخر تنظ     

 الضريبي بمعناه الضيق بالكيان الضريبي .
   :وىنا يمكن ان نأخذ تعريف )موريس باسمي( لنظام الضريبي والمتضمن ما يمي النظام الغربي     

 تيا عن طريق الضرائب .ىو مجموعة االجراءات التي تتخذىا السمطات العمومية بغاية تغطية نفقا 
 :ومن منطمق ىذا التعريف نحاول االجابة عمى عدة اسئمة ميمو وىي 

 ـ اؼ الضرائب اولى باالىتمام .     
 ـ ماىي الفئات التي تتحمل كبر ضريبي .     
 ـ ماىو مقدار الجباية االزمة لتغطية النفقات العامة .     
 :إلىيرجع ذلك  ةانخفاض الحصيمة الضريبي إلىلعل السبب في ذلك يعود و     

أ ـ انخفاض الدخل القومي في ىذه الدولة بسبب عدم اكتمال نمو قطاعات االنتاج مما سبب عدم 
 اتعفاءاإلاكتمال نمو قطاعات االنتاج مما ينعكس عمى انخفاض الدخل الفردؼ و زيادة نسبة 

 .  ةالضريبي
ن مشاكل متعددة عمى القطاعات االنتاجية االخرة مما يعني ب ـ سيادة القطاع الزراعي الذؼ يعاني م

 عدم امكانية فرض الضرائب عمى ىذا القطاع و بالتالي انخفاض الحصيمة العامة لمضرائب .
لسيطرة الشركات االجنيبية التي تحصل عمى  إلىج ـ محدودية القطاع الصناعي وبدائيتو باالضافو 

االستثمار و انتشار الفقر و عدم قيام المشاريع االستثمارية اعفائات كبيرة من اجل تشجيعيا عمى 
 الكبرة التي تتحمل االقتطاع الضريبي .



 سعد ظاهر دمحم سميمان القيسي           مجمة آداب الفراهيدي        قاعدة المالءمة في التشريع الضريبي 
   م8108( أيمول 53العدد )                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

376 

        وذلك بسبب قمة الوعي الضريبي  ،د ـ صعوبة التحصيل الضريبي و انتشار التيرب الضريبي
 انخفاض كفاءة االدارة الضريبية .و 

 . األولفي البمدان المتقدمة فتتحمل الضرائب المباشرة المركز  ىـ ـ اما
المعنوية الطبيعية و  شخاصريبي فيي فئة األمن ىنا فأن الفئات التي تتحمل العبء الضو      

من  كما اننا نجد ان ىناك عدة طرق ووسائل مستخدمة ،المداخلحائزة عمى اكبر قدر من االرباح و ال
 اجل التحصيل الضريبي .

 (2جدول رقم )
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 (1شكل رقم )
 (2111-2114يبين نسبة الضرائب المباشرة من الناتج المحمي والجمالي في العراق لمفترة من )

 
 (2بيانات الباحث من جدول رقم ) :المصدر
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 اتجاهات السياسة الضريبية في العراق في تحديد مسار الحصيمة الضريبية . :المبحث الثالث
 . 6( .6اتجاهات السياسة الضريبية في العراق بين الواقع و التحديات) :األولالمطمب 

 العامة لمضرائب . ييئةالييكل التنظيمي لم :اوالً 
ان لكل مؤسسة ىيكل تنظيمي و يعرف بأنو نظام مؤلف من شبكات الميام او الوظائف التي     

 و المجموعات معًا .  فراداأل أعمالتقوم بتنظيم العالقات و االتصاالت التي تربط 
والييكل التنظيمي الجيد يجب ان يتضمن عنصرين ميمين يكونان مصدر قوة المؤسسة و ىما     

المنظمة  أىدافولتنسيق من اجل انجاز الميام المكمف بيا لتحقيق  ،تقسيم العمل حسب االختصاص
 بشكل اكبر . 

 العامة لمضرائب . ييئةال أقسامأ ـ 
العامة لمضرائب عمى اربعة عشر قسمًا و شعبة واحدة  ييئةلتنظيمي االدارؼ لميتكون الييكل ا     

 مرتبطة اداريًا بالمدير العام وىي كاالتي . 
 التجارية و المينية . عمالـ قسم األ 1

 عمالريبي عن دخول األويتولى ىذا القسم التنظيم و االشراف عمى اصول التحاسب الض      
( من المادة الثانية من قانون 1،2،3الحرف المنصوص عمييا في البنود )التجارية والبضائع والمين و 

 ( وتعديالتو .1982( لسنة )113ضريبة الدخل رقم )
التحاسب  أسموبومنح صالحياتو لتقدير ضمن حدود صالحية القسم فضاًل عن تطوير        

حول تطبيق او تفسير بنود القانون اعاله واالشراف  يئةيفروع ال إلىالضريبي و تنظيم االستشارات 
 لجان المسح المركزؼ و الفرعية ويتكون ىذا القسم من الشعب التالية .  أعمالعمى 

 ـ شعبة التسجيل و التوثيق .       
 ـ شعبة المسح و التقدير.        
 ـ شعبة التحقق و التحصيل .        
 ـ شعبة التركات .         

 :قسم الشركاتـ 8
ىذا القسم عمى انجاز التحاسب الضريبي عمى دخول الشركات المساىمة  أعمالتنصب       

( 113يا و جنسياتيا عمى وفق النسب الواردة في قانون الضريبة رقم )أنواعوالمحدودة عمى اختالف 
 ويتضمن القسم ثالث شعب  ،( لمعدل و جباية الضرائب و تزويد المكمفين ببراءة الذمة1982لسنة )
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 ىي .
 ـ شعبة الوحدات التخمينية .      
 ـ شعبة التدقيق .      
 ـ شعبة الجباية .      

 ـ قسم االرباح ونقل ممكية العقار .5
           يتولى ىذا القسم انجاز معامالت االراضي التي تقع خارج حدود صالحية الفروع و االشراف     

 اعضاء لجان الكشف المشترك مع مديرية التسجيل العقارؼ . أعمالالمتابعة عمى و 
لتقديرات غير الواقعية ومتابعة االعتراض عمى االدورية عن نشاط ىذه المجان و وتقديم التقارير     
تقديم االستشارات حول استيفاء ضريبة ارباح نقل ممكية و  ييئةر شعبة االراضي في فروع التطويو 

 والقرارات و التعميمات المتعمقة بو . ،العقار
تطوير عدد من لجان الكشف المشتركة و ووضع خطط تدريبية لزيادة ميارات العاممين في     

 وت ىذه القسم من الشعب التالية .الكشف الدقيق و يتك إلىالضوابط لموصول 
 ـ شعبة االيرادات .      
 ـ شعبة الكشف والتقدير واالعتراض .      
 ـ شعبة المتابعة واالستشارات .      

 ـ قسم العقارات و العرصات . 4
 وبتولى ىذا القسم االشراف عمى تطبيق احكام القوانين االتية .          

 . (1959لسنة )  (162ـ قانون ضريبة العقار ) 
 . (1962لسنة )  (162ـ قانون ضريبة العقار ) 

 . (1979لسنة )  (87ـ قانون ضريبة العرصات ) 
التحاسب ليذا الوعاء واالشراف عمى تقدير لجان تقدير  أسموباجراء الدراسات الخاصة بتطوير و   

متابعتيا ويتكون القسم من عب العقار و العرصات في الفروع و واالشراف عمى ش ،ايجار العقار
 الشعب االتية . 

 ـ شعبة التحصيل .     
 ـ شعبة المتابعة والتدقيق .     
 ايجار العقار . ـ شعبة     
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 ـ قسم المعمومات الفنية .3
ويتولى ىذا القسم بيانات المقتبسات و التصاريح الكمركيو الواردة من دوائر الدولة وشركات      

لغرض انجاز التحاسب الضريبي و متابعة  ييئةفروع ال إلىالقطاع العام و المختمط اليًا وضخيا 
الجيات المرسمة  إلىالمقتبسات التي ال تتضمن بيانات كافية  تمك الفروع . وايعادة إلىالمعمومات 

 . ييئةومتابعة المعمومات غير الدقيقة باالتنسيق مع فروع ال
  :ويتكون ىذا القسم من الشعب التالية     
 ـ شعبة التصاريح .      
 ـ شعبة المقتبسات .      
 ـ شعبة المتابعة .      
 ـ شعبة التحرؼ .      

 التدقيق الداخمي .الرقابة و  ـ قسم6
العامة لمضرائب من خالل قيام  ييئةوفروع ال أقسامالتفتيش عمى أىداف ىذا القسم ىو الرقابة و       

 والفروع كافة و تدقيق حسابات المكمفين قساماأل أعمالالفرق التفتيشية بتدقيق 
 :ويتألف ىذا القسم من الشعب االتية    

 ى .األولـ شعبة التفتيش         
 ـ شعبة التفتيش الثانية .        
 ـ شعبة التفتيش الثالثة .        
 ـ شعبة التدقيق الالمركزؼ .        
 ـ شعبة الجباية .        
 ى .األولـ شعبة تدقيق حساب المكمفين         
 ـ شعبة تدقيق حساب المكمفين الثانية .        
 ـ شعبة المين .        
 ـ شعبة المتابعة .        

 ـ القسم المالي .7
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مطابقة يوميات ييئة من صرف وايداع و ويتولى ىذا القسم تحقيق جميع التعامالت المالية لم    
ومطابقة بنك النفقات واعداد الميزانية العامة وحسم االمانات  ،ولبعض الفروع ييئةالصندوق لمركز ال

 يرىا من التعامالت المالية .غومطابقة االيداعات مع كشف البنك و 
 :ويتكون ىذا القسم من الشعب التالية

 ـ شعبة المصروفات .          
 ـ شعبة االمانات .          
 ـ شعبة النقدية .           
 ـ شعبة االيرادات .          
 ـ شعبة الرواتب .          
 ـ شعبة اعداد الموازنة .          
 الرديات .ـ شعبة           

 االبحاث .قسم االحصاء و  ـ8
التي من شأنيا تطوير العمل  القسم اعداد الدراسات والبحوث واصدار الكتبويتولى ىذا      

 الضريبي.
 والقيام بدراسات الجدوػ لشطر او استحداث فروع ضريبة . 

تخص السياسات االقتصادية و المالية  وبناء قاعدة بيانات شاممة تنظم معمومات احصائية    
متابعة ابرام االتفاقيات الجماعية والثنائية لشأن قاعدة ارشيف بالمراجع الضريبية و والسكانية وبناء 

 التنسيق الضريبي و منع االزدواجية الضريبية بين العراق ودول العالم .
 :ويتألف ىذا القسم من اربع شعب ىي

 والبحوث .ـ شعبة الدراسات           
 ـ شعبة االحصاء .          
 العالقات الدولية .ـ شعبة االتفاقات و           
 ـ شعبة الترجمة .          

 
 
 ـ قسم التخطيط والمتابعة .9
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       واعداد الخطط التشغيمية  وتوزيعيا حسب الفروع  ييئةويتولى ىذا القسم التخطيط اليرادات ال      
 ييئةلم الوظيفيجمع معمومات عن الييكل فييا و ومكم ييئةااليرادات المتعمقة لمجمع المعمومات عن و 

 .  ييئةواعداد خطة لتدريب العاممين في ال
 :ويتألف ىذا القسم من الشعب التالية

 ـ شعبة االيرادات .         
 ـ شعبة التخطيط .         
 ـ شعبة التدريب .         

 . ـ قسم الحاسبة االلكترونية11 
االساليب لتوثيق م البرامج وتطبيقيا ووضع االسس و ويتولى ىذا القسم تحميل االنظمة و تصمي      

           واالشراف عمى سير  ييئةاالنظمة ووضع التصاميم المنطقية العداد البرامج التي تخدم عمل ال
 تنفيذ البرامج . و 

 :ويتألف ىذا القسم من الشعب التالية    
 ـ شعبة تحميل االنظمة .          
 ـ شعبة ىندسة النظم .          
 ـ شعبة تييئة المعمومات .          
 ـ شعبة صيانة الحاسبات .          
 ـ شعبة السيطرة .          
 ـ شعبة البرمجة .          
 ـ شعبة االرشفة .          

 القسم االداري . -00
          تنظيم شؤون العاممين وما يتعمق بتطبيق القوانين تولى ىذا القسم اعداد المالكات و وي      

الخدمات مين متطمبات االدارة و تأو  ييئةوتقويم اداء الكادر الوظيفي في ال ،التعميمات المتعمقة بيمو 
 :يتكون منو 

 لفروع بغداد . فرادـ شعبة األ         
 االضابير .ـ شعبة السجالت و          
 ـ شعبة الخدمات االدارية لفروع بغداد .         
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 ـ شعبة الصيانة .         
 ـ شعبة الخدمات االدارية لفروع المحافظات .         
 المحافظات . علفرو  فرادـ شعبة األ         
 الوارد .و  ـ شعبة الصادر         

 ـ قسم االستقطاع المباشر .12
االشراف عمى ل عن أجور منتسبي القطاع الخاص و ويتولى ىذا القسم استيفاء ضريبة الدخ      

             منح السماحات تخمين او تقدير ىذا الرواتب واالجور و  إعفاءمتابعة تحصيل الضريبة عمى 
 :فق التعميمات ويضم ىذا القسم الشعب التاليةات عمى و عفاءواإل

 دات التخمينية .ـ شعبة الوح         
 ـ شعبة الجباية .         
 ـ شعبة المبيعات .         

 ـ القسم القانوني .05
ذات العالقة وتقديم  والدوائر ييئةويتولى ىذا القسم تقدير االستشارات القانوينة لفروع ال     

لعدالة والتمثيل امام المحاكم الدراسات لتعديل القوانين والتعميمات التي من شأنيا تحقيق االمقترحات و 
 التمييز .االستئناف و  أعمالالجيات القضائية و تييئة و 

 ويتألف القسم القانوني من الشعب التالية .    
 ـ شعبة دعاوؼ فروع بغداد .         
 ـ شعبة دعاوؼ المحافظات .         
 ـ شعبة االستشارات .         
 ـ شعبة االستئناف .         

 ـ شعبة التنفيذ .         
 ـ شعبة القمم .         
 ـ شعبة ديوان الضريبة .         

 
 

 ـ قسم العالقات واالعالم .04
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متابعة الجيود الالزمة لنشر الوعي الضريبي يتولى ىذا القسم بتخطيط وتنظيم وادارة و و       
 لتحسين مستوػ االلتزام الطوعي لممكمفين بالواجب الضريبي .

 ةمن جي ييئةمتابعة شكاوييم فضاًل عمى بناء وتطوير عالقات العامة بين الوخدمة المكمفين و       
 عموم ابناء المجتمع من جيو اخرػ .وبين المؤسسات االخرػ و 

 ويتألف القسم من الشعب التالية .
 ـ شعبة االعالم .        
 ـ شعبة خدمة المكمفين .        
 ـ شعبة العالقات .        
 ـ شعبة الموقع االلكتروني .        

 وىي شعبة القمم السرؼ . رتًا بالمدير العامكما توجد ىناك شعب مستقمة تجد ذاتيا مربوطة مباش
 شعبة القمم السري .

يا الواردة من الجيات العمة استالم واصدار الكتب السرية وارشافيا و تتولى ىذه الشعبة عممي      
 العامة لمضرائب . ييئةفروع ال أقسامودوائرىا ومتابعتيا معيم . ومع 

 العامة لمضرائب العراقية . ييئةب ـ فروع ال
 ـ في بغداد العاصمة .1

 فرع في بغداد و ىي كاالتي . (21)  ييئةلدػ ال    
 ،البياع ،الكرخ االطراف ،الربيع ،الكرخ المركز ،الحرية ،االعظمية ـ الكاظمية ،النيضو ،) الرصافة 

مالحظية  ،المحمودية ،المشتل ،بغداد الجديدة ،الشعب مدينة الصدر ،الرشيد ،الكرادة الشرقية ،الدورة
 . (الطارمية ،ابو غريب ،المدائن

 ـ في المحافظات العراقية  .2
 ( فرع في المحافظات كاالتي .37) ييئةلدػ ال

 ،االنبار ،صالح الدين ،بمد ،سامراء ،2كركوك  ،1كركوك  ،الجزيرة،نينوػ االيسر ،)نينوػ االيمن
 ،ميسان ،واسط ،كربالء ،النجف ،المثنى ،ذؼ قار ،الديوانية ،المسيب ،بابل ،إلىدي ،الفموجة ،حديثة
 ،العزيزة ،الشطره ،المحاويل ،راوه  ،ىيت ،الحويجة ،القرنة ،الخالص ،الكوفة ،الزبير ،العشار ،البصرة
 . (القائم ،الرطبة

 المطمب الثاني النظام الضريبي في العراق و خصائصه .
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 استعراض تاريخي . :اوالا 
ف العراق عر ة من اقدم التشريعات في العالم و تعد التشريعات الضريبية في العراق واحد      

 التشريعات الضريبية منذ زمن بعيد .
لمضرائب والجبايات والسيما في التشريعات االسالمية  وردت في االثار العراقية القديمة اشارات     

 الخاصة  باالموال و الحقوق المتعمقة بيا .
التشريع الضريبي العثماني أبان السيطرة العثمانية عمى المنطقة ووصواًل لمتشريعات الضريبية      

 في العراق الحديث بعد تأسيس دولة العراق في عشرينيات القرن الماضي .
فقد  ،اذ يعد العراق من اول دول المنطقة من احداث التشريعات الضريبية بشكميا الحديث       

( الذؼ عدل لمرات عديدة 25م( لمعد )1927صدر اول قانون لضريبة الدخل في العراق عام )
م( 1936لسنة  58م( و )1934لسنة  19م( و )1933لسنة  61م( و )1931لسنة  73بالقوانين )

لسنة  95م( و التعديل لمعدد )1952لسنة  11م( و التعديل لمعدد )1952لسنة  11والتعديل العدد )
مرة وقد تم الغاء ىذا القانون و صدر بداًل عن قانون الضريبة  38م( والذؼ عدل بدورة حوالي 1959

( والصادرة من سمطة األتالف بعد 37،49،84م( بموجب اوامر )1982لسنة  113الدخل لمعدد )
 من قبل امريكا . احتالل العراق

م( 1923اما ما يخص ضريبة العقار فقد صدر اول قانون لضريبة االمالك في العراق عام )   
م( المعدل 1941( لسنة )17السابقة نفسيا وصل محمة قانون ) سباب( والذؼ الغي أل11لمعدد )

قانون ( وقد تم الغاء ىذا القانون وصدر بدل عنو 1948،1951،1952،1954،1959بالسنوات )
م( النافذ مع تعديالتو التي كان اخرىا 1959لسنة  162جديد عرف بقانون ضريبة العقار ذؼ العدد )

 م( .2113لسنة  49تعديل سمطة األتالف المؤقت باالمر )
وغيرىا من  (المبيعات ،التركات ،وقد صدرت بالعراق قوانين ضريبة اخرػ تخص )العرصات     

 :انيطة ميمة تطبيق القوانين الضريبية في العراق الدارتين ىمااالنشطة االقتصادية وقد 
 العامة لمضرائب وىي تابعة لوزارة المالية . ييئةـ ال         
 العامة لمكمارك وىي تابعة لوزارة المالية . ييئةـ ال         

 
المالية وظيفتيا تعتني مرتبطة بوزارة دائرة سميت بدائرة االقتصادية و  م 2115كما انشأت عام       

 بصياغة التشريعات الضريبية فضاًل عن تطوير االستراتيجية الضريبية .
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 الهيكل الضريبي في العراق . :ثانياا 
ويتألف الييكل الضريبي في العراق بشكل عام من الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة     

 . إلىوالتي تقسم بدورىا 
 :وتشملـ الضرائب المباشرة 1

 أـ الضرائب عمى الدخل وىي .             
 ـ ضريبة الدخل .               

وىي ضريبة تفرض عمى اوسع شريعة من المكمفين الذين يزاولون االنشطة االقتصادية المختمفة     
 التي توفر ليم ارادات سنويو صافية . 

 نسبي .      ال عفاءوىي ضريبة تصاعدية عدا حاالت معينة تاخذ باإل    
وتسيم بنسبة كبيرة في مجمل االيراد الضريبي وتنظم احكاميا بواساطة قانون ضريبة الدخل ذؼ 

 م( النافذ وتعديالتو . 1982لسنة  113العدد )
وىي الضريبة التي تفرض عمى مجمل ايراد المكمف السنوؼ من دخمة العقارؼ  :ـ ضريبة العقار    

 عدا دار سكنة       
 م( النافذ وتعديالتو .1959لسنة  162ظم احكاميا بواسطة قانون ضريبة العقار ذؼ العدد )وتن     

 ب ـ الضرائب عمى رأس المال .  
وىي الضريبة التي تفرض عمى كل مايتركة المتوفي لصالح الورثة من اموال  :ـ ضريبة التركات    

وعقارات والتزامات بما فييا عقود التأمين بعد الوفاء وتنظم احكاميا بواسطة قانون ضريبة                 منقولة 
 م( .1985لسنة  64الشركات ذؼ العدد )

وىي الضريبة التي تفرض عمى االراضي الواقعة ضمن حدود امانة  :ـ ضريبة العرصات     
اذا لم تكن مستقمة استغالاًل  ،القضية والنواحيالعاصمة او حدود بمديات مراكز المحافظات او ا

          م( النافذ 1962لسنة  26احكاميا بوساطة قانون ضريبة العرصات ذؼ العدد ) اقتصاديًا وتنظم 
 تعديالتو .و 
 
 
 وتشمل مايمي . :ـ الضرائب الغير مباشرة2

 :أـ الضرائب عمى االستيالك وىي
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الضرائب التي تفرض عمى كل ما يخص انتقال السمع و الخدمات وىي  :ـ الضرائب الكمركية      
 دولة اخرػ . إلىاو غير اراضييا  ،من الدولة والييا

م( وقانون التعرفة الكمركية ذؼ العدد   1984لسنة  23وتنظم احكاميا بواسطة القانون رقم )      
بموجب امر سمطة األتالف المؤقت ذؼ العدد  م( وقد تم تعميق الضرائب الكمركية1957لسنة  77)
م( التي  تفرض عمى 2113لسنة  28( واستبدلت بضريبة اعادة اعمار العراق بموجب االمر )112)

 % عمى الدواء والغذاء .5اجمالي االيرادات بنسبة 
عمى الغالب عمى بعض المواد المنتجة محميًا و وىي الضرائب التي تفرض  :ـ ضرائب االنتاج    

تنظم احكاميا بواسطة ض تنموية اقتصادية او اجتماعية و ات منيا الغراعفاءتستخدم الدولة اإل
 مجموعة من القوانين الضريبية .

ويطمق عمييا الرسوم ) مبالغ مالية تدفع لمدولة مقابل خدمة معينة تؤدييا  :ب ـ الضرائب عمى التداول
م( النافذه 1974لسنة  16العدد )بواسطة القانون ذؼ  مثل رسوم الطوابع . وتنظم احكاميا (لممكمف

 تعديالتو .و 
 النظام الضريبي في العراق  .

يتصف بصفات يمكن ان بالدول النامية و النظام الضريبي العراقي يمثل اكثر االنظمة الضريبية     
 :ندرجيا باالتي

 ـ اختالف معايير الخضوع لمضريبة .1
اؼ العالقة بين المكمف والدولة  ،التبعية االقتصادية إعفاءتفرض الضريبة من عمى  يمكن ان   

 العرصات .مثل ضريبة الدخل والعقار و  ،بحكم مزاولتو اؼ نشاط اقتصادؼ داخل الدولة
اؼ العالقة بين المكمف والدولة بحكم الجنسية  ،التعبئو السياسية إعفاءوتفرض مرة اخرػ عمى    

 ركات .مثل ضريبة الش
 ـ ارتفاع مستوػ السماحات .2

 ـ   :يمكن ان نعرف السماحات
وتمنح المكمف لتوافر الحد االدنى االزم  ،)) بأنيا مبالغ نقدية غير خاضعة لمضريبة بنص قانون  

 (.(لممعيشة ولمواجيو االعباء العائمية
في الوقت الحاضر وىي تتسم لتفسير عمى وفق طبيعة النظام  تتعدد وتتنوع اساليب السماحاتو  

 السياسي واالقتصادؼ واالجتماعي السائد في الدولة .
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و عائدية حيث تعد  ،ات ولكن النظر الييا يكون من زاوية  شخصيةإعفاءلذلك فالسماحات ىي     
وتخفيظًا عن  فرادلأل تتعمق بضمان الحد االدنى من المعيشة سبابخارج نطاق التكميف الضريبي أل

 االعباء الشخصية والعائمية الممقاة عمى عاتقيم .
 . (7)ـ الجمع بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة3

وتتوقف عمى الدخل و رأس  ،بسبب وجود مقدرة اقتصادية لدييم فرادتفرض الضرائب عمى األ     
تممك الثروة وواقفة حصوليا عمى الدخل خير مناسبة لفرض الضرائب بصورة  المال . وتجد الدولة ان

 مباشرة .
لم يخضعوا لما فرض من الضرائب بيذه الطريقة بسبب  فرادلكن المشروع يجد ان بعض األ   

 ات او بسبب نجاحيم في التيرب من الضريبة .عفاءتممكيم الثروة او الدخل ليقعا ضمن حدود اإل
 روع ان الضرائب المفروضة بشكل مباشر ال تشكل عبئًا شديدًا .وقد يجد المش 

         العقار مجموعة التركة والدخل والعرصات و وان المشروع في العراق يفرض الضرائب عمى       
 الدخل مباشرة .اضي الزراعية لكي يصل بالثروات و االر و 

ين فأن بعض االنظمة تفرض الضرائب واذا كانت االنظمة الحديثة لمضرائب تاخذ بكال النوع      
 :غير المباشرة عمى االستيالك في ثالثة اشكال ىي

 أ ـ الضريبة عمى االنفاق واالستيالك .       
 ب ـ الضريبة العامة عمى سمعة االستيالك .       
 معينة في سمع االستيالك . أنواعج ـ الضريبة عمى        
وليس فرضيا عمى سمع  ،معينة من سمعة االستيالك أنواعواختار المشروع العراقي فرضيا عمى      

 االستيالك جميعًا .
والواقع ان الضريبة العامة عمى سمع االستيالك مزايا منيا العدالة وغزارة االنتاج ولكن عبئيا      

 يتمثل بصعوبة ادارتيا .
 من سمع االستيالك فيي اقل حصيمة وتكون اسيل في جبايتيا . معينة أنواعاما الضريبة عمى      

 يا .أسبابات و تعدد عفاءـ كثرة اإل4
 

اما بسبب ان  ،الدخول في العراق ولكنيا ال تخضع لضريبة الدخل شخاصيتحقق لبعض األ      
  .عمى ذلكت دولية تنص ىا او ان ىناك قوانين اخرػ او اتفاقياإعفاء إلىقانون ضريبة الدخل ييدف 
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 شخاصاستجابة لعوامل اجتماعية او قانونية او اقتصادية تفرض عمى األ عفاءوقد يقوم اإل      
 العامة او الخاصة عمى وفق فمسفة الدولة وايديولوجتيا في التنمية .

 جذب رؤوس االموال االجنبية لالستثمارات ىادفة في اغراض شتى . عفاءوقد يقصد من ىذا اإل   
ات الضريبية المنصوص عمييا من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ وكذلك عفاءوسنتكمم عن اإل 
 ات المنصوص عمييا في القانون الضريبي الكمركي . عفاءاإل

 ات الضريبية المتعرف عمييا في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .عفاءأ ـ اإل
تخدم النظام السياسي في  إعفاءقط وانما اصبحت اداة ان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي ف   

المستقبمية والمتمثمة بأارساء يا المالية و أىدافات الضريبية لتحقيق عفاءالدولة عن طريق استخدام اإل
 العدالة االجتماعية و تطوير التنمية و تشجيع االستثمارات االجنبية فييا .

ضريبي العراقي سار في االتجاة نفسو اذ لم يبين ونالحع في ىذا المجال ان المشروع ال       
 و .أنواعالضريبي بل اكتفى بتعدد حاالتو و بيان  عفاءمفيومًا واضحًا لإل

 ات الضريبية المنصوص عمييا في قانون الضريبة الكمركية .عفاءب ـ اإل
مراعاة  تتجة بمعضم التشريعات الضريبية نحو أسبابات الضريبية الكمركية عدة عفاءلإل      

 الجوانب االجتماعية .
ات التي عفاءولذلك لفرض التنمية و تشجع الجوانب االيجابية في المجتمع ايمانًا بطبيعة اإل      
 تحقيق خدمات عامة . إلىتيدف 

 . أنواعثالثة  إلىات في قانون الضريبة الكمركية عفاءويمكن تقسيم اإل
 سياسية . سبابات ألإعفاءـ         
الضرائب الكمركية ألسباب  لة منو والجيات المسؤ  شخاصاعفى المشرع العراقي بعض األ       
 إلىالتبرعات الواردة إعفاءات استيرادات رئيس الجميورية وا عفاءات شخص الييئات و منيا  سياسية

 دوائر الدولة والقطاع العام والمنظمات االجتماعية . 
 اجتماعية . سبابات ألإعفاءـ        

ذلك ات و عفاءلقد عفى المشرع العراقي في قانون الضريبة الكمركية عمى مجموعة من اإل    
دور االيتام  إلىالتبرعات التي تذىب متعة الشخصية واالثاث المنزلي و العتبارات اجتماعية ىي اال

 والمالجئ وىيئات وليداية المستشفيات .
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ات التي تناوليا في قانون الكمارك العراقي وتقع ىذا عفاءىي اإل :وليةات العتبارات دإعفاءـ     
 ،ات من الضرائب الكمركية الواردة في قوانين خاصةعفاءات في ثالث جوانب ىي اإلعفاءاإل
ات الكمركية الواردة في عفاءواإل ،ات من الضرائب الكمركية الواردة في قرارات خاصةعفاءواإل

 اتفاقات دولية .
 االسعار التناسبية .ـ االسعار التصاعدية و 5
اعتمدت ضريبة الدخل في العراق عمى االسعار التصاعدية عدا حاالت معينة  فأنيا تعتمد عمى    

 االسعار النسبية .
 العامة لمضرائب في العراق عمى التنوع في طرائق تقدير الضريبة . ييئةـ اعتمدت ال6
طريق مسك  إعفاءمرة يتم تقدير عمى طريقة القرارات و  إعفاءاعتمدت تقدير الضريبة عمى    

 التقدير االدارؼ . إعفاءالسجالت المحاسبية  ومرة اخرػ تقدر الضريبة عمى 
 تنوع طرائق التقدير بسبب تعدد مصادر الدخل الخاضعة لمضريبة مع اختالف مقدارىا  ييئةوتبرر ال 
 ـ التيرب الضريبي .7

 اقتصادية .   أسبابوجود حاالت التيرب الضريبي الناجم عن      
 ـ عدم وجود ضريبة عمى الثروة ايًا كان شكميا .8

لضريبة             واء حالة وفاء الفرد اذ تخضع ثروتال توجد ضريبة عمى الثروة ايًا كان شكميا باستثن      
 م( .1994التي الغيت منذ عام )  () التركات

 ـ ضعف الحصيمة الضريبية بالمقارنة مع دول العالم االخرػ .9
منيا قمة  سبابوذلك أل ،نالحع ضعف الحصيمة الضريبية بالمقارنة مع دول العالم االخرػ       

والسيما ايرادات النفط وقمة الوعي  ،موارد الدولة المالية االخرػ  إلىاالىتمام بالضرائب بالقياس 
 م( .2113مني بعد عام )الؼ الوضع االضريبي فضاًل عمى ترد

 ـ حرمان القضاء من حق النظر في المنازعات الضريبية .11
ان الخمل الشائع في القوانين الخاصة بالضرائب ىو حرمان القضاء العراقي من النظر في    

خبراء وليس لفيا السمطة المالية من موظفين و كونيا تنظر من قبل لجان تؤ  ،النزاعات الضريبة
من خالل سمطة محكمة التمييز في مراقبة وتطبيق  إلىقضاء العراقي اؼ سمطة في ىذا الشأن لم

لىعدم االستقرار لمبادغ الضريبة و  إلىالقانون وقد ادػ ىذا الوضع  تعسف االدارة في كثير من  ا 
 في منازعات الضرائب .  عمالرجال األالحيان بسبب عدم اشتراك القضاء و ا
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ىناك معوقات وتحديات اخرػ تواجة النظام الضريبي العراقي يمكن ان ننجزىا في  كما ان     
 النقاط التالية .  

 ـ مشكالت اقتصادية .         
 ـ مشكالت اجتماعية .          
 ـ مشكالت تشريعية .          
 ـ مشكالت ادارية .          

العامة لمضرائب في العراق من  ييئةعمل ال ون نظيف الييا التحديات التي تواجكما نستطيع ا   
 خالل النقاط التالية .

 ـ التيرب الضريبي بكافة اشكالة .1
 . 8. (8ـ الوعي الضريبي)2
 . (حجم النشاطلجانب االدارؼ ) القوة العامة  و ـ ا3

عمل الضريبة في العراق  المعوقات والتحديات تواجةا نستطيع القول ان ىذه المشاكل و ومن ىن     
وبالتالي يجب الحد منيا او معالجتيا لغرض النيوض بالواقع الضريبي الذؼ يمثل شريانًا ميمًا من 
شريان الدولة االقتصادية وبو تمكن لمدولة ان تنفذ مشاريع كثيرة تخدم بو مجتمعيا بالصورة 

 الصحيحة ضمن تجانس اقتصادؼ فعال .
 :الخاتمة
ضوع قاعدة المالءمة وظاىرة التيرب الضريبي عمى طول ىذا البحث، برىن لنا أن ان دراسة مو      

ىذه الظاىرة أضحت من المواضيع التي تشغل جميع مكونات المجتمع من سمطات عامة ومجتمع 
 .مدني، بل أصبحت جل الدول تفكر في إيجاد حمول تقمل من انتشار ىذه الظاىرة

 إلىكما اتضح لنا خطورة التيرب الضريبي عمى جميع المستويات باعتباره وسيمة تيدف       
النقص والتقميل من الموارد المالية التي تشكل وسيمة لتمويل الميزانية العامة لمدول التي تعتمد عمى 

القتصادية الضرائب في تمويل النفقات العمومية، كما تساعد عمى تمويل االستثمار في المجاالت ا
 .والجتماعية

وقد بينت لنا الدراسات اإلحصائية التي تم التطرق ليا عمى طول ىذا البحث أن التيرب       
الضريبي، بات يشكل نقطة سوداء في األنظمة الجبائية لمختمف الدول نتيجة ارتفاع حجم الخسائر 

 .مالية الدولة التي يعكسيا والتي تكمف ميزانية ىامة لسد العجز الحاصل عمى مستوػ 
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وفي ىذا اإلطار نجد معظم فقياء القانون الجبائي يتفقون عمى أن الضرائب اصبحت تشكل     
وسيمة فعالة وضرورية لتوجيو السياسة الجبائية واالقتصادية لمدول، وبالتالي فان التيرب الضريبي 

ية لتمويل إعفاءكيزة يبقى ىاجسا أمام السمطات العامة لكونو يستنزف ىذه الضرائب التي تشكل ر 
النفقات وتأىيل االقتصاد الوطني، ليصبح أكثر تنافسية خاصة في ظل العولمة وانفتاح األسواق 

 .الخارجية
ية لموكالء ا عفاءإن السياسية الجبائية التي تنيجيا الدولة، يمكن أن توفر مؤشرات ىامة و      

انب االقتصاد، ذلك أنيا تؤثر عمى اسعار االقتصاديين وأن يكون ليا األثر الواسع عمى كثير من جو 
السمع وعوامل االنتاج وعمى حوافز االدخار واالستثمار وعمى تدفقات رأس المال األجنبي وفعالية 

 .األسواق
لكن التحديثات التي تواجو السياسة الضريبية ىي ظاىرة التيرب الضريبي والتي تكمن خطورتيا      

واألكثر خطورة ىو انتشار طرق التيرب الضريبي بمفيومو  في تعدد أشكاليا واختالف صورىا،
التحايل عمى النصوص القانونية، مما يطرح صعوبة كشفو وتتبع سيرورتو وىذا ما  الضيق في إطار

يجعل المقاربة الزجرية غير كافية في محاربتو أو غير ذات جدوػ حتى في التقميل منو، مما يطرح 
 .اربات أخرػ، تعتمد كآليات لمعالجة ظاىرة التيرب الضريبيبالتالي وبكل حزم التفكير في مق

نما ميالده وانتشاره كان نتاج اختالالت عديدة ومختمفة،         ذلك أن التيرب ليس قدرا مقدرا، وا 
وبالتالي فالقضاء عمى ىذه اآلفة يتطمب أوال إصالح االختالالت المولدة لو، وخمق ممانعات قوية 

عبر تقوية اإلدارة الضريبية وجعميا قادرة عمى القيام بمياميا عمى أحسن  لرفض التيرب ومحاربتو
جانب تفعيل وتعزيز مختمف أشكال الرقابة عمييا  إلىوجو وتقويتيا ماديا وبشريا كما وكيفا وأخالقيا، 

 .وأيضا إحكام وتقوية النصوص التشريعية الضريبية بحيث ال تدع مجاال لمثغرات
ال بد من محاولة خمق مناخ سياسي صحي سميم قادر عمى محاربة الفوارق  لكن قبل ىذا وذاك،    

 .االجتماعية والمحسوبية والرشوة وجعل الممزم يثق في نظامو السياسي
راتيجية، ذلك أنو ال يمكن تحسين جياز اإلدارة الضريبية عنصرا حيويا في مثل ىذه االست ويبقى    

بسيطة وفي  دون إدارة ضريبية فعالة ومن غير مدونةاإليرادات عمى النحو المخطط لو  تحصيل
استخدام تكنولوجية المعمومات الحديثة، ودون استقطاب موارد بشرية مؤىمة عمميا وفنيا وتقنيا  ضعف

 .حسب الحاجات المطموبة في تدبير الفعل الجبائي
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لقدرات اإلدارية وتتوقف الفعالية الشاممة لمثل ىذه اإلصالحات بصورة حاسمة عمى توفير ا       
التي تكون ليا الكفاية الشاممة والمانعة في تغطية جميع الضرائب سواء عمى مستوػ تحديد جداوليا 
او تحصيل مبالغيا أو مراقبة حساباتيا وذلك عمى أعمى مستوػ من حيث جودة الخدمات وفنية 

 .إدارتيا وحسن المعاممة فييا إنصافا ومساواة
سبق يمكن الخروج من متاىة اختزال تنفيذ القانون الضريبي في المقاربة اعتمادا عمى كل ما        

يا كبناء عالقات أىدافتبني عدة مقاربات مدروسة في حكامتيا محددة في  إلىالزجرية، واالنتقال 
تعبئتيم والعمل عمى نيج سياسة توعوية  إلىعامة مع الممزمين، وخمق تواصل مستديم معيم إضافة 

الضريبة، كآلية من آليات تحقيق التنمية الشاممة من خالل االستخدام ااالمثل تيدف إبراز دور 
 .لقاعدة المالئمة 

إن الضرورة ممحة والحاجة اضطرارية لبناء اإلنسان الممزم، بناء يؤىمو ويجعل منو شريكا مسؤوال     
ة الوطنية اقتصاديا وفاعال في التنمي ،عن تدبير الشأن الضريبي، تحديثا وعصرنة لممنظومة الجبائية

واجتماعيا وسياسيا، فال يمكن أن يكون الممزم عن طريق الصدفة سوبا ومستقيما، مفضال ألسبقية 
المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة، وال يمكنو أن يستجيب تمقائيا لمواجب الضريبي خاصة وان 

ذا كانت ردحا من الزمن، فإن بنية  ىذه الثقافة قد سادت  الضريبة ليا حمولة تاريخية سمبية، وا 
الضريبة حاليا تغيرت في عيد الدولة الحديثة القائمة عمى المؤسسات الدستورية، حيث أصبحت 
الضريبة حالي ال تفرض إال بمقتضى قانون محدد، وال تجبى وال تحصل إبال وفق إجراءات قانونية 

 .مضبوطة مع ضمانات لممكمف تحميو من كل شطط 
ى لمضريبة،بل البد من تعبئة توعوية بمدػ األوللكن ىذا المعطى الجديد ال يكفي لمحو الصورة      

أىمية الضريبة في االستثمارات العمومية، خاصة عمى مستوػ البنيات التحتية وبناء مرافق عمومية 
 إلىا في دورى إلىحديثة، مما سيعود عمى الممزمين بالنفع المستقبمي لما دفعوه من ضرائب، إضافة 

الوطني وىو ما سيساىم نسبيا في خمق التوازنات   دورىا في إعادة توزيع الدخل اإلجمالي
 .االجتماعية

إن تحول موقع اإلدارة وتبنييا لدور المحرك والرائد لسياسات التغيير المجتمعي، ىذا التحول       
بالمقابل مقاربة المشاركة  أصبح يتعارض كميا مع المساطر اإلدارية التقميدية السمطوية، وأصبح

والتشاور البديل األكثر مالئمة ونجاعة، لما توفره ىذه المشاركة من استخدام امثل لجميع الفاعمين 
 .المعنيين بالشان الضريبي
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اإلقناع الذؼ سيضع قدرا من القبول واإلنفاق حول الواقعة  إلىذلك ان الحوار قد يؤدؼ      
اج الممزمين في الفعل الضريبي، ودون ىذه المقاربة تبقى وظيفة اإلدارة الضريبية، وبالتالي تيسير ادم

 .في تدبير الشأن الجبائي متدنية الفاعمية وقميمة المردودية
فالمشاركة في ىذا المجال تعتبر اآللية األكثر فاعمية، باعتبارىا تمثل منحى ديمقراطيا في تدبير      

كونيا تمثل في  إلىقة بين اإلدارة والممزمين، إضافة الشأن الضريبي، وتساىم في تحسين العال
جوىرىا تجاوزا لممساطر اآللية الروتينية، وقنوات االتصال السمطوية العتمادىا اإلقناع والتوعية 

 .وتعظيم المسؤولية، باعتبار أن الممزم فاعل في تدبير الشأن الضريبي
كبمد نام أن يواجو كل ىذه التحديات ؟ في ظل ىذه الوضعية نتساءل: ىل يستطيع العراق        

وىل بإمكانو التغمب عمى مختمف اإلكراىات التي تعرقل سيره نحو تحقيق التنمية والفعالية ؟ خاصة 
وأننا في ظل القرن الحادؼ والعشرين قرن التحديات وتوظيف الضريبة كسياسة لتكريس النمو 

 .المنشود
 :والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات  :اوال
 من التيرب نسب خالل من مبين ما وىذا الضريبة  مكمفي بين الضريبي التيرب معدل ارتفاع     

 . ( 2111 -1998دفع الضريبة لمفترة من )
 واالقتصادية السياسية الظروف بسبب 2003 سنة بعد الضريبة من المكمفين تيرب معدل ازداد

 عن فضال عمييم المفروضة الضريبة بدفع المكمفين التزام  عدم إلى ادػ البمد بيا مر واالمنية التي
 .البمد خارج إلى روؤس االموال ىجرة
 تخمق ال التي واوجيو الحكومي االنفاق بسياسة يرتبط الضريبة من التيرب أسباب احد ان    

 العامة الخدمات ونوعية مستوػ  تدني بسبب ضريبة من ماعمييم لتسديد المكمفين الكافية لدػ القناعة
 .لممواطنين المقدمة
 الضريبية المعمومات نظم ضعف بسبب الضريبة مظمة خارج المكمفين من قميل غير عدد وجود     
 .دقيق بشكل حصر المكمفين في
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 في النافذ 1982 لسنة 113 رقم الضريبة  قانون  ألحكام والمتواصمة الكثيرة التعديالت اسيمت 
 الفيم وعدم الغموض من مزيدا ذلك اوجد مما تطبيقو في القانوني االستقرار  عدم حالة من ايجاد
 .الضريبة من التيرب زيادة إلى ادػ المكمفين لدػ
 إلى ادت التي الميمة سباباأل احد المجتمع في الضريبية والثقافة الضريبي الوعي ضعف يعد     
 .العراق  في الدخل ضريبة التيرب من زيادة
صور  لمتيرب الضريبيعدم استخدام قاعدة المالئمة  الضريبة جعل  عن الناجمة االثار ان     

 االيرادات من لنسبة ميمة الدولة خزينة خسارة في المتمثمة المالية االثار جانب إلىف متعددة التيرب
 إلىيؤدؼ  الضريبي التيرب فان المتزايدة  العامة النفقات تمويل في تساىم ان يمكن التي العامة

 التضخم من والحد االقتصاد في الزائدة  النقدية السيولة امتصاص في دور الضرائب  اضعاف
 التيرب يسببو ما إلى اضافة ،الدراسة موضوع العراق حالة ىو كما االقتصادؼ وتحقيق االستقرار 

 .المكمفين بين والمساواة العدالة اخالل بمبدأ من الضريبي
 التوصيات :ثانيا
 الخاص والقطاع الحكومي بالجياز الضريبية المؤسسة وربط الضريبي العمل مكننة عمى العمل    

 .الضريبي التيرب من والحد عمييا الرقابة احكام يتم كي البيانات الكترونية لتبادل بشبكة
 تادور  خالل من الضريبي العمل مكننة مع يتالئم بما الضريبية والكوادر تاار االد تطوير    

 .الحديثة ونظم المعمومات الحاسبات
 المكمف حقوق  عمى الحفاظ عاتقو عمى لياخذ لمضرائب العامة الييئة في الرقابي الجياز دعم 

 .السواء المالية عمى والسمطة
 من والذؼ المكمفين مع التعامل وحسن والفعالية بالكفاءة يتمتع ادارؼ  جياز تكوين عمى العمل   
 من المكمف نفسية عمى ايجابية فعل ردود ويكون  بينيما التعاون  من نوع ايجاد إلىيؤدؼ  ان شانو
 .التيرب الضريبي من تحد ان شانيا
 فضال وواجباتيم حقوقيم رفة مع من المكمفين تمكين خالل من الضريبي العمل في الشفافية توفير   
 .الضريبية والتعميمات القوانين عمى تطرأ التي والمستجدات الضريبي التحاسب بإجراءاتتعرفييم  عن

 الضريبة دوائر جعةار م عمى لتحفيزىم المكمفين عمى وتحصيميا الضريبة فرض إجراءات تبسيط 
 .التحاسب مدة خالل نشاطيم عن تقديم التقارير لغرض
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 التشجيع وسائل تقديم عمى والحرص الضرائب  فرض نطاق في والعقاب الثواب سياسة اتباع 
 غير المكمفين عمى العقوبات وتشديد الممتزمين لممكمفين والمكافآت والمنح مثل الخصم المختمفة
 .الممتزمين

 لحصر شامل مسح اجراء ميمة تتولى والنزاىو بالكفاءة تتمتع متخصصة فنية لجان تشكيل    
 .الضريبية المقتبسات الجدد ومتابعة المكمفين

 في العاممين إلى الموكمة الميام وخطورة اىمية مع تتالئم وظيفية خدمة انظمة توفير عمى العمل     
 عمى حفاظا الخطورة ومخصصات المالية الحوافز السياق ىذا في ويقع رئب ا العامة لمض الييئة

 .الضريبي التيرب من الحد في يساىم ان يمكن وذلك واالدارؼ  الفساد المالي من الضريبية الوظيفة
 االقطار في بعض بو معمول ىو ما غرار عمى الضريبي التيرب لمكافحة ادارة انشاء امكانية دراسة 

 .المخالفين بحق الجزاءاتو  العقوبات توقيع صالحية ومنحيا مصر، العربية مثل
 العامة الموارد ان المكمف يشعر حتى العام الصالح يخدم بما وتوجييو الحكومي االنفاق ترشيد   
 .مباشرة وغير مباشرة وخدمات منافع عميو بشكل تعود انما
 في اعالمية بحمالت القيام طريق عن المجتمع في الضريبية والثقافة الضريبي الوعي تنمية     

 الدورية تار النش واصدار والمؤتمرات الندوات وتنظيم و والمقروءة والمسموعة االعالم المرئية وسائل
 العامة الييئة في االعالمي الجياز دعم عمى والعمل الضريبي الوعي باسم نشرة نشرة كإصدار

 الضريبي الوعي تنمية عممية في دوره تفعيل اجل من لذلك المستمزمات الضرورية وتوفير لمضرائب 
 .الضريبة بأداء الطوعي لدييم االلتزام وتفعيل المكمفين لدػ

 خالل من الدراسية مقاعد من يبدأ وان وطنيا مشروعا يصبح ان يجب الضريبي الوعي نشر ان    
 في الضريبية والثقافة الوعي مادة ادخال اجل من والتربية العالي التعميم مع وزارتي  التنسيق

 .والجامعية المدرسية رراتالمق
 النافذ القانون  من بدال والشفافية بالوضوح يتسم الدخل لضريبة جديد قانون  اعداد عمى العمل    
 اضفى مما عميو الواقعة التعديالت بكثرة اتسم الذؼ و سنة ثالثين من اكثر عميو والذؼ مضى حاليا
 .التطبيق وصعوبة في غموضا عميو

 الهوامش
                                                           

 2111 ،االردن ،عمان ،دار وائل لمنشر ،أيمن عودة المعاتي( 1)

 .2111 ،بدون دار نشر ،مدخل لدراسة مالية الدولة والسياسة المالية ،احمد عبد الخالق( 2)
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والتعاون في توزيع  ،الفقر ،البطالة ،االجتماعية لبرامج االصالح االقتصادية االثار ،طارق فاروق الحصرؼ ( 3)
 م2118المنصور  ،المكتبة العصرية لمنشر و التوزيع ،الدخول

اطروحة في اىمية العناية المينية في تدقيق البيانات المالية وأثرىا في انجاح طريقة  ،مازن محمود الكبيسي (4)
 م . 2113 ،مطبعة بغداد ،دخلالتقدير الذاتي لضريبة ال

 م . 2114 ،القاىرة ،مصر ،المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر ،مبادغ المالية العامة ،د. منصور ميالد يونس( 5)
 ،بحث منشور مجمة العموم االقتصادية (،النظام الضريبي في العراق ) الواقع والتحديات ،عمي طالب شياب (6)

 م .2111 ،البصرة
 ،مجمة العموم االقتصادية ،بحث منشور (النظام الضريبي في العراق ) الواقع والتحديات ،طالب شياب د.عمي( 7)

 . 2111 ،البصرة
 ،مؤشر االصالح الضريبي ،التدني وسبل النيوض أسباب ،الوعي الضريبي في العراق ،كريم سالم كماش (8)

 م .2116
 قائمة المراجع:

 الكتب:
 .2111، دار وائل لمنشر، عمان، االردن، . أيمن عودة المعاتي1
 .2111. احمد عبد الخالق، مدخل لدراسة مالية الدولة والسياسة المالية، بدون دار نشر، 2
 م . 2114. د. منصور ميالد يونس، مبادغ المالية العامة، المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر، مصر، القاىرة، 3
. كريم سالم كماش، الوعي الضريبي في العراق، أسباب التدني وسبل النيوض، مؤشر االصالح الضريبي، 4

 م .2116
 الرسائل الجامعية  والبحوث:

. مازن محمود الكبيسي، اطروحة في اىمية العناية المينية في تدقيق البيانات المالية وأثرىا في انجاح طريقة 1
 م . 2113ل، مطبعة بغداد، التقدير الذاتي لضريبة الدخ

. عمي طالب شياب، النظام الضريبي في العراق ) الواقع والتحديات(، بحث منشور مجمة العموم االقتصادية، 2
 م . 2111البصرة، 

. د.عمي طالب شياب، النظام الضريبي في العراق ) الواقع والتحديات( بحث منشور، مجمة العموم االقتصادية، 3
 . 2111البصرة،  

 


