ًاقع التحاسب الضريبي يف العراق ًافاق تطٌيره
م .د .ورقاء خالد عبد الجبار
الكلٌة التقنٌة االدارٌة

م .د .فداء عدنان عبٌد

امللخص:

هذا البحث ٌعد محاولة بسٌطة وجهد متواضع هدفه االول واالخٌر االشارة الى الٌة عمل التحاسب الضرٌبً
هدفها التخفٌف عن كاهل المكلف واعطاء حرٌة اكثر للمخمن لتطبٌق ماجاء به المشرع الضرٌبً فً وصف
المخمن ولكً ٌكون مخمن فعالً ولٌس محاسبا ً ٌطبق عملٌات حسابٌة املتها علٌه الضوابط السنوٌة الصادرة عن
الجهات فال ٌستط ٌع تقدٌر وضع المكلف وقد ٌكون غٌر مقتنع بعمله فً بعض االحٌان بسبب تحجٌم دوره من قبل
الهٌبة العامة للضرابب .
وعلٌه ٌتضمن هذا البحث اربع مباحث  ،المبحث االول ٌتضمن منهجٌة البحث والمبحث الثانً ٌتضمن
تعرٌف المحاسبة الضرٌبٌة واغراضها والمبحث الثالث تضمن التعرف على خطوات المحاسبة الضرٌبٌة
وعناصرها أما المبحث الرابع فتضمن اهم االستنتاجات والتوصٌات.

املصطلحات الرئيسية للبحث :الضرابب -التحاسب الضرٌبً -المحاسبة الضرٌبٌة -الهٌبة العامة
للضرابب -الضرٌبة الواحدة ،الضرابب المتعددة -الضرٌبة التصاعدٌة -الضرابب النسبٌة -الضرابب التنازلٌة-
الضرابب على االشخاص -الضرابب على االموال -الضرابب المباشرة -الضرابب غٌر المباشرة -ضرٌبة على
الثروة -ضرٌبة الدخل.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

العدد 27

الصفحات 144-413
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تواجه الهٌبة العامة للضرابب تحدٌات كثٌرة فً تطبٌق مفهوم الشفافٌة اذ ٌتطلب الوصول الٌها
الكثٌر من االجراءات االدارٌة والقانونٌة والمالٌة.
ان زٌادة القوانٌن الضرٌبٌة وتنوع الضوابط واالعمامات جاء نتٌجة لزٌادة اعداد المكلفٌن وتنوع
االنشطة الضرٌبٌة ،مما ضاعف االعباء على السلطة المالٌة فً اٌجاد السبل الكفٌلة لزٌادة وعً المكلفٌن
بالضرٌبة وزٌادة كفاءة المخمن فً اجراء عملٌة التحاسب الضرٌبً .
وبما ان الشفافٌة تتطلب من الهٌبة العامة للضرابب االفصاح عن كل ما من شأنه زٌادة الوعً
الضرٌبً للمكلفٌن وتحقٌق الرقابة على عملٌاتها من االطراف الداخلٌة والخارجٌة  ،فانها من جهة اخرى
تتطلب افصاح المكلف عن جمٌع الدخول التً حصل علٌها خالل سنة تحقق الدخل ومن ثم فان هناك
مسؤولٌات متبادلة لل هٌبة والمكلفٌن على السواء فً تطبٌق هذا المفهوم وال ٌمكن ربط هذا المفهوم بجهة
واحدة فقط.
ان ضعف نظم المعلومات واالعتماد على االسالٌب الٌدوٌة فً العمل الضرٌبً جعل هناك صعوبة فً
تقدٌم المعلومات فً الوقت المناسب وبجهد وكلفة اقل مما عاد سلبا ً على اجراءات التحاسب الضرٌبً اذ من
خالل المعاٌشة العملٌة فً الهٌبة وفروعها تبٌن ان اكثر المكلفٌن وبعض موظفً السلطة المالٌة الٌعملون
بالتغٌرات التً تحصل على القوانٌن  ،الضوابط واالعمامات الضرٌبٌة.
وقد اختلف الباحثون فً تحدٌد مفهوم المحاسبة فً حقل الضرٌبة فذهب البعض منهم الى القول
بانها العلم المنبثق من المحاسبة النظرٌة والمتصل ببعض العلوم المحاسبٌة المتعلقة بالسلوك المادي
لالشخاص مستهدفا ً تعٌٌن وتقدٌر اموالهم الخاضعة للضرٌبة وتحدٌد القدر الذي ٌؤدى منها الى الدولة بٌنما
ٌذهب البعض االخر الى القول ان المحاسبة الضرٌبٌة التعد علما ً مستقالً عن المحاسبة وانما هً فرع من
فروعها فهً اذاً لٌس سوى تطبٌق لقواعد واصول المحاسبة بهدف تفسٌر تشرٌع الضرٌبة.
فً هذا البحث ٌتضح لنا ان المحاسبة الضرٌبٌة تختلف عن انواع المحاسبة االخرى وانها تتولد من
استنطاق بٌن طرفٌن جعلهم القانون الضرٌبً ٌشبهون الى حد ما الغالب والمغلوب فاألول تعلم وتمرس على
الغ ور فً اعماق المكلف للتعرف على مصادر دخله الخاضعة للضرٌبة والثانً ٌحاول بشتى الطرق التهرب
عن اعطاء الحقٌقة خوفا ً من االستحواذ على بعض امواله التً جناها من العمل او التجارة.
اذاً هً سلوك مادي مرتبط بالسلوك النفسً والعقلً والرغبات المتعاكسة االتجاه فالطرف االول
ٌسعى الى تحقٌق ماتطلبه منه الدولة من اٌرادات مالٌة خالل مدة محددة اما الطرف الثانً فال هم له سوى
التقلٌل من قٌمة الضرٌبة المفروضة علٌه.
والتخ لو هذه العملٌة من القواعد واالسس المحاسبٌة التً شرعها القانون الضرٌبً وتتداخل فً
بعض محاورها مع المحاسبة الحكومٌة التً تتبعها الدولة العراقٌة فً دوابرها ولكن فً حدود معٌنة
فالتحاسب الضرٌبً ٌبدأ من محاكاة المخمن للمكلف لتقدٌر الضرٌبة الواجب دفعها لٌقوم االخٌر بتسدٌدها الى
الصندوق عندها تبدأ عملٌة المحاسبة الحكومٌة وهذه التفاصٌل هً محور بحثنا هذا وفً نهاٌة البحث
توصلنا الى عدد من التوصٌات سعٌا ً الى اضافة بعض الجهد المتواضع الى من سبقونا فً البحث فً هذا
الموضوع.
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املبحث االًل /منيجية البحث

تعد منهجٌة ال بحث الخطوة االولى التً توضح المسار العلمً الذي اختاره الباحثان ،اذ سٌتم من
خاللها تناول مشكلة البحث وتحدٌد ابعادها كما سٌتضمن اهمٌة البحث واستعراض الفرضٌة التً تم بناؤها
وصوالً الى الهدف المطلوب تحقٌقه ومن ثم تحدٌد اسلوب البحث وعٌنته مع بٌان المدة التً ٌقع ضمنها
البحث ووسابل جمع البٌانات التً ستستخدم فً اعداد البحث وتتكون من -:

ا
اًال-مشكلة البحث

ٌعد غٌاب مفهومً االفصاح والشفافٌة لكل من الهٌبة العامة للضرابب والمكلفٌن سببا ً ربٌسا ً فً -:
 .1ان عدم وضوح القوانٌن والضوابط واالعمامات الضرٌبٌة لدى المكلفٌن سٌنعكس سلبا ً على اجراءات
التحاسب الضرٌبً وبالتالً تفقد الضرٌبة ركنا ً اساسٌا ً من اركانها وهو العدالة الضرٌبٌة مما سٌكون سبباً
فً ممارسة عملٌات الفساد االداري والمالً.
 .2ان غٌاب هذٌن المفهومٌن فً تعامالت المكلف مع الهٌبة ٌعد سببا ً ربٌسا ً فً زٌادة التعقٌد والروتٌن فً
اج راءات التحاسب الضرٌبً لعدم ثقة الهٌبة باالقرارات التً ٌقدمها المكلف وبالتالً زٌادة الكلف والجهد
والوقت.
 .3ان عدم توفر الشفافٌة ووضوح القانون واالجراءات الضرٌبٌة سٌؤدي الى عدم فاعلٌة الرقابة الخارجٌة
(منظمات المجتمع المدنً).

ا
ثانيا-ىذف البحث

انطالقا ً من مشكل ة البحث فان الهدف منه هو دراسة واقع الشفافٌة فً الهٌبة العامة للضرابب
واالثار المترتبة عن غٌاب هذا المفهوم مع مفهوم االفصاح فً تعامالت الهٌبة مع المكلفٌن وتعامل المكلفٌن
مع الهٌبة  ،اذ ٌهدف العمل بهذٌن المفهومٌن الى بٌان الدور االٌجابً الذي ٌمكن ان ٌلعباه هذٌن المفهومٌن
فً الحد من الفساد االداري والمالً واعطاء المصداقٌة لعملٌة التحاسب الضرٌبً.

ا
ثالثا-فرضيات البحث

لغرض تحقٌق هدف البحث تم االنطالق من مجموعة فرضٌات وضعت بشكل ٌمكن عن طرٌقها
توضٌح مشكلة البحث وهً كما ٌأتً-:
 .1ان الوصول الى الشفافٌة واالفصاح فً تعامالت المكلفٌن مع الهٌبة ٌوفر اساسا ً عملٌا ً سلٌما ً لتحقٌق
العدالة الضرٌبٌة اذ ٌتعذر على المكلفٌن فهم القوانٌن والضوابط واالعمامات الضرٌبٌة من دون توفر
الشفافٌة  ،ولتسهٌل اجراءات التحاسب الضرٌبً ومن ثم ٌقلل من اجراءات التعقٌد والروتٌن الناتجة عن ذلك
مما ٌؤدي الى توفٌر فً الجهد والوقت والتكالٌف.
 .2ان توفر الشفافٌة ووضوح القانون واالجراءات الضرٌبٌة سٌؤدي الى تحسٌن الرقابة الخارجٌة
(منظمات المجتمع المدنً).

ا
رابعا-حذًد البحث

تم اختٌار بعض فروع الهٌبة العامة للضرابب فً بغداد لغرض اجراء الجانب المٌدانً من البحث.
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ا
خامسا -صعٌبات البحث

كان فً طرٌق اعداد البحث بعض الصعوبات اهمها-:
ٌ .1عد من البحوث االولى التً تتناول موضوع الشفافٌة الضرٌبٌة.
 .2صعوبة الحصول على المصادر االجنبٌة للجانب النظري وعدم توفر الكتب المعتمدة .
 .3التغٌرات السرٌعة التً تحصل على القوانٌن والضوابط واالعمامات خالل مدة البحث البحث.

املبحث الثاني /تعريف احملاسبة الضريبية ًاغراضيا

قبل التعرف الى مفهوم المحاسب الضرٌبٌة واغراضها البد لنا ان نعرف مالمقصود بالضربٌة
وانواعها ومن ثم التعرف على المحاسبة الضرٌبٌة والتحاسب الضرٌبً.

ا
اًال-تعريف الضريبة

تعددت التعارٌف التً تبٌن ماهٌة الضرٌبة على وفق وجهات نظر الباحثٌن من الناحٌة المالٌة والقانونٌة
واالجتماعٌة  ،ومنهم من وصفها بانها"من مستلزمات السلطة التً تمارسها الدولة على رعاٌاها"
 ورد فً نظرٌة العقد االجتماعً للفٌلسوف روسو"أن ٌتنازل كل فرد عن قسم من حرٌاته الطبٌعٌة الى
حاكمة ترعى شؤون الجماعة مستمدة سلطانها من هذا التعاقد المشترك"
وطبقاًلهذه النظرٌة فقد اعتبرت الضرٌبة فً نظر كثٌر من العلماء "بانها صلة تعاقدٌة بٌن الدولة والفرد
فمثالًالعالم كمونتسكٌو اعدها "عقد بٌع الفرد ٌشتري من الدولة حق التمتع بالجزء اآلخر والتامٌن علٌه.
 عرف ادم سمث الضرٌبة "بانها عقد اٌجار فالدولة توجد الخدمات والمرافق العامة والفرد ٌدفع لها االٌجار
نظٌر استخدام هذه المرافق".
عرف جٌر اردن الضرٌبة "بانها عقد ضمان أي قسط التأمٌن أو الضمان الذي ٌدفعه المقٌمون داخل حدود
الدولة لقاء التمتع بسالمة أشخاصهم وأموالهم"ٌ(.اسٌن.)11 :2005،
عرفت اٌضا ً بانها "فرٌضة مالٌة تستوفٌها الدولة على وفق قواعد تشرٌعٌة مقررة بصورة الزامٌة
ونهابٌة  ،وتفرض على المكلفٌن تبعا ً لمقدرتهم على الدفع ولغاٌة توافر االموال الالزمة لتغطٌة نفقات الدولة
ولتحقٌق اهداف مالٌة واقتصادٌة واجتماعٌة"(.كفانة ،القطاونة .)5 :2004،وعرفت اٌضا ً "انها استقطاع
نقدي جبري تجبره الدولة او احدى هٌباتها العامة على موارد الوحدات االقتصادٌة بقصد تغطٌة االعباء
العامة دون مقابل محدد ،وتوزٌع هذه االعباء بٌن الوحدات االقتصادٌة على وفق مقدراتها
التكلٌفٌة"(.الرفاعً .)7 : 1998،

ا
ثانيا-اركان الضربية

ٌتضح من التعارٌف السابقة ضرورة توافر أركان متكاملة فً الضرٌبةهً:
الركن اول :الضرٌبة فرٌضة الزامٌة
الركن الثانً:الضرٌبة تحددها الدولة.
الركن الثالث:الضرٌبة فرٌضة بال مقابل.
الركن الرابع :الغرض من الضرٌبة المساهمة فً تحقٌق أهداف المجتمع(.حشٌش.)15 :2004،
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ا
ثالثا-انٌاع الضرائب

تعدد انواع الضرابب وتختلف صورهاالفنٌة باختالف المكان والزمان ولكل نوع من هذه االنواع مزاٌاه
وعٌوبه،لذلك التقتصر النظم الضرٌبٌة الحدٌثة على نوع من انواع الضرابب دون سواه،بل تحاول كل دولة
أن تتخٌر مزٌجأ متكامالً من أنواع الضرابب وان تصٌغه فً اكثر صور التنظٌم الفنً مالءمة لتحقٌق أهداف
المجتمع .وهذا هو سر اختالف االنظمة الضرٌبٌة من دولة ألخرى .وٌتوقف نجاح الدولة فً اختٌار النظام
الضرٌبً األمثل على معرفة كاملة بأٌدٌولوجٌات المجتمع وكافة أوضاعه االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة،
واالهداف التً ٌسعى الى تحقٌقها  ،وعلى تفهم باالسس العلمٌة لرسم السٌاسة الضرٌبٌة.
وتقسم الضرابب على:
 الضرٌبٌة الواحدة  Sole taxوالضرابب المتعددة .Multiple taxes


الضرابب التصاعدٌة  Progressiveالضرابب النسبٌة  Proportionalوالضرابب التنازلٌة

.Regressively

 الضرابب على االشخاص Personal taxesالضرابب على االموال . Fund taxes
وٌمكن تقسٌم الضرابب على االموال الى األقسام االتٌة:
 .1الضرابب المباشرةDirect taxesالضرابب غٌر المباشرةIndirect taxes
 .2الضرابب على الثروة(الضرابب على رأس المال).Estate taxes
 .3الضرابب على االنفاق. Sales taxes

 .4الضرابب على الدخل (.Income taxesمصدر سابق .)18 :2004،

ا
رابعا -تعريف احملاسبة الضريبية

على الرغم من ان المحاسبة الضرٌبٌة قد ٌصعب اعطابها تعرٌفا محددا اال اننا نستطٌع ان نعطً
اطارا ٌحوي فً داخله جوانب هذا النظام فنقول ان المحاسبٌة الضرٌبٌة تعنً مجموعة االسس والقواعد
واالجراءات التً تعتمد فً تنظٌم وتسجٌل السلوك المادي لالشخاص بهدف تعٌٌن وتقدٌر اموالهم الخاضعة
للضرٌبة وتحدٌد القدر الذي ٌؤدى منها الى الدولة وهناك جانبٌن فً هذه المحاسبة.
(الكعبً .)33 :1998،
 .1الجانب العلمً  -:المحاسبة الضرٌبٌة تعد فرع منبثق عن المحاسبة المالٌة وتتصل ببعض
العلوم المحاسبٌة وتعتمد على االصول والمبادئ واالسس لغرض بناء نظام ضرٌبً سلٌم .
 .2الجانب الفنً  -:وهو جانب تطبٌقً ٌعتمد على الخبرة الفنٌة والمحاسبٌة والقانونٌة لتحقٌق
اهداف المشرع الضرٌبً والذي ٌتم كما ٌأتً -:
(أ) اختٌار النظام المحاسبً الذي ٌتكون من دفاتر وسجالت ومستندات وتسجٌل امٌن للعملٌات المالٌة
للمشروع.
(ب) عرض وتحلٌل البٌانات المحاسبٌة واستخراج النتابج لتحدٌد الوعاء الخاضع للضرٌبة .
(ج) اعداد االقرارات وفحص الدفاتر والسجالت للشخص (طبٌعً  ،معنوي) والتأكد من صحة االقرارات
وامانتها.
(د) تثبٌت وتسجٌل النشاط المالً للمشروع بواسطة المستندات فً الدفاتر والسجالت تسجٌالً امٌنا.
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وبهذا فاننا نرى ان المحاسبة الضرٌبٌة تخضع للقانون وان كافة االجراءات محددة بمواد قانونٌة
وتعلٌمات مركزٌة موحدة سواء كانت تتعلق باالسس المحاسبٌة او المستندات او المعالجات القٌدٌة كما ان
المحاسبة الضرٌبٌة تخضع لدلٌل الموازنة  ،فكافة القواعد التً تتبع فً الوحدات الضرٌبٌة ابتداء من
مراجعة المكلف وتسجٌله ونشوء االٌرادات مرورا بمراحل التسجٌل والترحٌل واعداد البٌانات والرقابة
واجراءات الحفاظ على اموال الدولة .
كل هذه االمور محددة وبموجب القانون و التعلٌمات التً تصدرها السلطة المالٌة وهذه بمجموعها
تشكل النظام المحاسبً الضرٌبً وٌتضح لنا من خالل هذا التعرٌف للمحاسبة الضرٌبٌة بانها تجمع بٌن
النظام المحاسبً و النظام المالً والصالحٌات والرقابة وهً لٌست عمالً محاسبٌا ً فحسب وهو ما ٌجعل
االقدام والخوض فً بحث هذا الموضوع امراً صعبا ً من قبل األكادٌمٌٌن الذٌن لم تتح لهم الفرصة للتطبٌق
العلمً فً الدوابر الضرٌبٌة ولهذا السبب كان االهتمام بهذا النوع من المحاسبة قلٌل من قبل االوساط العلمٌة
.

ا
خامسا -مسات احملاسبة الضريبية:

ان المحاسبة الضرٌبٌة بشكل عام تعنى بلتصرفات المالٌة كافة وهً تدور فً الدوابر الضرٌبٌة
وتتداخل مع المحاسبة الحكومٌة وتستكمل بها من خالل التصرفات االتٌة (-:العبٌدي.)43 :1998،
 .1االٌرادات تستحصل عن طرٌق وصوالت القبض وتدون فً سجل االٌرادات (سجل الصندوق)
محاسبة.6
 .2وحدة نماذج المستندات التً تستخدم سواء كانت سندات صرف ام قٌد وتستخدم من قبل كافة
الوحدات الضرٌبٌة .
 .3وحدة نماذج السجالت وذلك لضمان وحدة المعالجات ووحدة البٌانات ووحدة العمل بما ٌسهل على
الموظف عند انتقاله من أي وحدة الى اخرى .
 .4وحدة البٌانات الشهرٌة والسنوٌة فان كافة الفروع الضرٌبٌة علٌها تقدٌم البٌانات الشهرٌة
والسنوٌة الى الهٌبة العامة للضرابب بموجب جداول ذات نماذج موحدة وذلك ضمانا لوحدة البٌانات
المقدمة الى الهٌبة .
 .5وحدة نظام الرقابة سواء اسلوب العمل او تحدٌد اجهزة الرقابة وارتباطها االداري .

ا
سادسا-اغراض احملاسبة الضريبية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

ٌتضح لنا من اسم المحاسبة الضرٌبٌة بأنها اختصت باالغراض االتٌة -:
حصر ماٌستحق على االفراد من الضرابب بانواعها كافة.
التعامل بشكل مباشر مع االشخاص ((طبٌعٌٌن او معنوٌٌن)) للتوصل عن طرٌق التحاور الى
مدخوالتهم الحقٌقٌة باخضاع ما ٌشمله قانون الضرابب الى الضرٌبة .
التعامل مع االرقام وفق قوانٌٌن وتعلٌمات تصدرها السلطة المالٌة .
تسجٌل تفاصٌل المعامالت المالٌة التً تتم فً االدارات الضرٌبٌة الخدمٌة .
فرض رقابة على االموال لكً التتعرض للتهرب وكشف ما ٌقع من ذلك فً نفس الوقت .
اعداد بٌانات شهرٌة وفصلٌة تبٌن االٌرادات التً استحصلتها الدوابر الضرٌبٌة من المكلفٌن لمعرفة
تحقٌق المخططات المرسومة لها لغرض الوقوف على المركز المالً.
تمكٌن الجهات المختصة من اجراء دراسة اقتصادٌة على ماتؤدٌه الوحدات من خدمات من حٌث
عوابدها عن طرٌق البٌا نات الختامٌة التً توفرها بعد تبوٌبها وتحلٌلها بما ٌمكن من تحقٌق اهدافها
.
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تبادل المعلومات مع دوابر الدولة التً لها عالقة بالمؤسسة الضرٌبٌة والتً تساعد فً حصر بعض
الدخول الخاضعة للضرٌبة منعا ً للتهرب الضرٌبً .
والن المحاسبة الضرٌبٌة متصلة بهدف مهم من اهداف الدولة فانها ٌنبغً ان تتصف بالخصابص
التالٌة والتً تحدد طبٌعتها وتمٌزها عن سواها وهً -:
ٌنبغً ان تكون نظم المحاسبة الضرٌبٌة متطابقة مع المتطلبات الدستورٌة ومتطلبات القوانٌن
الضرٌبٌة و التعلٌمات الصادرة عن المؤسسة الضرٌبٌة .
ٌنبغً ان تسمح الحسابات باظهار االهداف واالغراض التً وجدت من اجلها دوابر الضرٌبة .
ٌنبغً ان تكون النظم المحاسبٌة صالحة لتقدٌم البٌانات المالٌة االساسٌة الالزمة الغراض التخطٌط
وعمل البرامج .
ٌنبغً ان تكون النظم المحاسبٌة خاضعة الى رقابة داخلٌة وخارجٌة للتأكد من سالمتها وامانة
القابمٌن علٌها .

ا
سابعا-اىمية احملاسبة الضريبية:

المحاسبة الضرٌبٌة هً اداة لتحقٌق هدف واهمٌتها تأتً من اهمٌة االهداف التً ترمً الى تحقٌقها
و القابمٌن بالعمل فً ضوء نظم المحاسبة الضرٌبٌة هم قطاع حكومً ٌنتشر فً ارجاء العراق فً دوابر
فرعٌة ترتبط بالهرم الضرٌبً وهذا القطاع ٌقوم باعمال المحاسبة الضرٌبٌة مع المكلفٌن الخاضعٌن لقانون
الضرٌبة وفق معاٌٌر وضوابط وقانون  ،وقد اتسع هذا القطاع اتساعا ً كبٌراً فً السنوات االخٌرة وتطورت
كوادره نظرٌا ً وعملٌا ً وقد اهتمت الهٌبة العامة للضرابب بهذه الكوادر فادخلتها الكثٌر من الدورات فً حقول
شتى ولكن جمٌعها تنصب فً موضوع التحاسب الضرٌبً وكٌفٌة التعامل مع المكلف والنظم المحاسبٌة
المتبعة فً احتساب الضرٌبة والكشف عن مصادر الدخل لدى المكلف والتوصل الى حقٌقة ادعابه او اخفابه
لبعض مصادر الدخل  ،وان هذه الدورة قد افادت المشتركٌن فٌها وسوف تنعكس هذه الفابدة على المؤسسة
التً ٌعملون فٌها وهناك باالضافة الى هذه الدورة دورات سنوٌة فً التخمٌن والتدقٌق والجباٌة واالمور
المالٌة التً تقوم بها هذه المؤسسة وكل هذا االهتمام ٌعكس اهمٌة هذا النوع من المحاسبة خاصة وان
التطور الذي ٌحصل فً بلدنا العزٌز فً كافة المجاالت ادى الى اتساع المهن وانتشارها وتعدد انواعها اضافة
الى العمران الواسع الذي ٌشهده البلد فً كافة االتجاهات وكل هذا ادى الى زٌادة االٌرادات سنة بعد اخرى
مما ٌستوجب نظام محاسبً ٌضمن السٌطرة على اموال الدولة المتأتٌة من مورد مهم من مواردها المالٌة فً
الوقت الحاضر اال وهً الضرابب .
ان هذا التوسع فً اهمٌة المحاسبة الضرٌبٌة جاء نتٌجة للتوسع فً المهن وتنوعها وانتشارها
وكذلك الهمٌة االٌرادات التً تأتً منها خاصة واننا حرمنا من التمتع بالزراعة نتٌجة قسوة البٌبة وتوقف
الكثٌر من العجالت التً كانت تدٌر دفة الصناعة وانعدام اٌرادات التجارة الخارجٌة(.الصبان)62 :1995،
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املبحث الثالث /التحاسب الضريبي مراحلو ًقٌاعذه

قلنا سابقا ً ان هناك جانبٌن فً عملٌة المحاسبة الضرٌبٌة اولها الجانب العلمً وهذا جانب نظري
تحدثنا عنه اما الجانب الثانً فهو الجانب الفنً وهو الجانب التطبٌقً الذي نسعى الى شرحه فً هذا المبحث
.
ٌعتمد هذا الجانب على الخبرة الفنٌة والمحاسبة القانونٌة لتحقٌق اهداف المشرع الضرٌبً وهذه
الخبرة تأتً من خالل الدراسة والدورات والممارسة العملٌة للفاحص الضرٌبً (المخمن).
وٌنبغً اوالً ان نعرف معنى الفحص فهو ٌعنً لغوٌا ً البحث عن الشًء أي ان هناك امر محدد ٌبحث
عنه ومهنٌا ً ٌمكن تحدٌده كما ٌلً " البحث عن الحقابق و نتابج معٌنة فً ثناٌا الحسابات والوثابق المختلفة
التً ٌصح ان ٌكون قد سبق مراجعتها على النحو المألوف كما قد ٌقصد منه الوصول الى المركز المالً
واالقتصادي للمنشأة على وجه التحدٌد(.الحارونً. )1387 :1970 ،
وبناءاً على ماتقدم اعاله فقد تبٌن ان هناك فحصا ً له هدف محدد وٌمكن تعرٌفه بانه فحص القوابم
المالٌة للمكلفٌن (معنوي او طبٌعً) بتمعن على ضوء المعلومات والبٌانات االضافٌة المتعلقة بهم لغرض
الوصول الى المركز المالً الحقٌقً فً فترة زمنٌة محددة والى نتابج االعمال الحقٌقٌة خالل تلك الفترة
المالٌة و التأكد من ان كل ذلك قد تم وفقا ً لقوانٌن الضرابب.
وٌستخلص من هذا التعرٌف ماٌاتً(-:الكعبً .)23 :1998،
 .1فحص القوابم المالٌة للمكلفٌن التً سبق وان تم صٌاغتها ونشرها اي ان القوابم المالٌة (المٌزانٌة
العامة والحسابات الختامٌة والكشوفات الملحقة بها) معدة ومجهزة حسب االصول ومصادق علٌها
من قبل جهات معترف بها وبمصداقٌتها .
 .2ان هناك مكلفٌن سواء كانوا شركات على اختالف انواعها او افراد طبٌعٌٌن .
 .3وجود دراسة انتقادٌة متمعنة لهذه الحسابات .
 .4الهدف هو الوصول الى مركز مالً حقٌقً ونتابج اعمال حقٌقٌة اي بعٌدة عن عناصر التالعب او
الغش من اجل التهرب الضرٌبً .
وكل تلك االجراءات ٌجب ان تتم على ضوء النصوص القانونٌة لقانون الضرابب وهناك هدفٌن من
عملٌة الفحص الضرٌبً -:
الهدف االول  -:الوصول الى الربح الضرٌبً الحقٌقً .
الهدف الثانً ٌ -:مثل ردع ووقاٌة للمكلفٌن من محاولة التالعب بحساباتهم .
ان الفحص الضرٌبً ٌرتكز على ما ٌمتلكه الفاحص من معرفة نظرٌة للمحاسبة والتدقٌق والقوانٌن واالنظمة
والتعلٌمات الضرٌبٌة والتً تشكل المقوم االساسً له اذ انها تهًء القاعدة العلمٌة للتعرف على ارباح
الوحدة االقتصادٌة الخاصة للضرٌبة من خالل قراءة قوابمها المالٌة  ،والواقع ان المعرفة النظرٌة للمحاسبة
تعطً الفاحص الضرٌبً فهما ً عمٌقا ً لكٌفٌة التنظٌم المحاسبً للفقرات الواردة فً القوابم المالٌة وبالتالً
فعلم المحاسبة هو العلم الذي ٌرتكز علٌه التدقٌق ولذا ٌتطلب من الفاحص الضرٌبً المعرفة النظرٌة
بالوسابل الفنٌة لتنفٌذ العملٌة التدقٌقٌة ثم معرفة الدلٌل الثبوتً .
والتكفً المعرفة النظرٌة وحدها لنشوء كادر من الفاحصٌن الضرٌبٌٌن الجٌدٌن بل ان الممارسة العملٌة لعمل
المخمن واستنتاج قواعد عملٌة من خالل التطبٌق هً الكفٌلة بخلق مخمنٌن متمرسٌن وقادرٌن على القٌام
بعملٌة التخمٌن على اكمل وجه وتتلخص اعمال الفاحص الضرٌبً بالخطوات االتٌة -:
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 .1المرحمة التحضيرية
أ .دراسة ملفات المكلفٌن ومحتوٌاتها .
ب .التأكد من المقتبسات و مصادرها .
ج .دراسة القوابم المالٌة (للمشمولٌن) .
د .االطالع على استمارات المسح ان وجدت .
ه .االطالع على تقدٌرات السنوات السابقة .
و .تحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة .
ز .مالحظة السماحات القانونٌة التً ٌستحقها المكلف وحركتها .
ح .مالحظة هل ان المكلف مشمول بمسك الدفاتر .
ط .االستنتاج بعد المداولة مع المكلف هل ان المكلف كان صادقاً ام ال وهذا ٌعتمد على فراسة
المخمن وقدرته على التمٌٌز .

 .2المرحمة التنفيذية :
أ .دراسة تقرٌر الدخل للسنة المالٌة وهل تم تقدٌمه ضمن الفترة القانونٌة والتأكد من المعلومات
الواردة فٌه من حٌث اسم المكلف الرباعً واللقب وعنوان المهنة ،الحالة االجتماعٌة ،مصادر
دخله ،توقٌع المكلف نفسه او وكٌله .
ب .دراسة المقتبسات وادخالها ضمن التقرٌر .
ج .فً حالة وجود حسابات ختامٌة ومٌزانٌة فتتم مقارنتها مع المقتسبات وفحصها مكتبٌا ً لكً
ٌحدد موقف التقدٌر ان كان احتٌاطٌا ً او نهابٌا ً .
د .التأكد من مطابقة التقدٌرات وفقا ً لضوابط الهٌبة العامة للضرابب المعمول بها خالل السنة
التقدٌرٌة الن الضوابط تتغٌر من سنة الخرى .
ه .التأكد من صحة احتساب السماح القانونً وصحة احتساب التنزٌالت وبالتالً الدخل الخاضع
للضرٌبة .
و .احتساب الضرٌبة المتحققة وتوقٌع المكلف على موافقته التحرٌرٌة للتقدٌر .
ز .توقٌع المخمن .
بعد هذه العملٌات تأتً مرحلة الموافقة على التقدٌر من قبل لجان التدقٌق العاملة فً نفس الدابرة
و التً ٌفضل ان تكون عناصرها قد مارست عمل المخمنٌن قبل ان تصبح فً التدقٌق وٌتلخص عمل هذه
اللجان بالتأكٌد من الصحة الحسابٌة لتقدٌر الدخل والصحة المستندٌة من خالل نقل المعلومات
(المقتبسات والحسابات) وهل ان الفاحص قام بعمله وفقا ً لضوابط الهٌبة وتعلٌماتها والقانون الضرٌبً
وانظمته وٌكتمل عمل الفاحص بموافقة االدارة على التقدٌر .

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  19العدد 72
واقع التحاسب الضريبي في العراق وافاق تطويره

403

وفٌما ٌلً مخطط ٌوضح المراحل التً تمر بها عملٌة المحاسبة الضرٌبٌة للمكلف
تقدٌم طلب للتحاسب

امالء تقرير
الدخل

تأشيره من
الحاسبت

الجبايت لقطع
قائمت بالدفع

الصندوق لدفع
الضريبت

المخمن لتأشير
براءة الذمت

التدقيق للتأشير
ايضا ً

المصدر :اعداد الباحثان

استخشاج
االضباسة ارا كان
مسجالً وفتح
اضباسة جذيذة
ان لم يكه
مسجالً سابقاً

التذاول مع
المخمه لغشض
تقذيش الضشيبت

الجبايت لتأشيش
الذفع

كاتب الوحذة
التخمينيت لحفظ
االضاباسة

المذيش للتوقيع

الصادسة

تذقيق تقذيشاث
المخمه مع
شعبت التذقيق

الجبايت لتأشيش
بشاءة الزمت

استحصال
موافقت االداسة

كاتب الوحذة
التخمينيت المالء
بشاءة الزمت
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من هذا المخطط تتضح لنا معاناة المكلف فً مراجعاته لدوابر الضرٌبٌة خاصة وان الكثٌر من
البناٌات المخصصة لفروع الهٌبة العامة للضرابب التصلح الستٌعاب زخم المكلفٌن مثلما هً التتسع لزخم
الم وظفٌن ودوالٌب االضابٌر والمناضد ولكً تتم عملٌة المحاسبة الضرٌبٌة بشكل سلٌم البد من توفٌر وسابل
الراحة لمن ٌقوم بها ولمن ٌدفع نتابجها (فاالول ٌقوم باحتساب الضرٌبة وفقا ً لمبادئ المحاسبة الضرٌبٌة مع
من هم معه فً الدابرة الضرٌبٌة وكأنهم حلقة متسلسلة ٌكمل عمل بعضها عمل االخر والثانً ٌقوم بدفع
ضرٌبة المترتبة علٌه لكً تتوضح فً نهاٌة السنة نتابج اعمال الطرف االول).
وفً بعض االحٌان على المخمن استٌفاء بعض الضرابب من المكلف لنفس السنة التقدٌرٌة
لمخالفتها قانون الضرابب والن العمل لدى المكلف الزال مستمراً فتؤخذ الضرٌبة مقدما ً ولكن على شكل
امانات او عندما ٌصرح المكلف بانهاء مصدر دخله عن طرٌق البٌع فتؤخذ امانات للفترة التً مرت من
السنة التقدٌرٌة تعادل تقرٌبا ً مقدار الضرٌبة المستحقة لنفس الفترة ولكن المكلف قد الٌراجع الدابرة بعد
انقطاع مصدر دخله فتبقى االمانات تشكل موقوفات لدى الفرع الضرٌبً والٌمكن عكسها اٌراداً االبمراجعة
المكلف وال ٌمكن عكس هذه االمانات اال بوجود نسخة من مذكرة القبض التً سلمت بموجبها هذه االمانات
الى المصرف واذا مرت فترة من الزمن (عدة سنوات) وفقدت بعض المذكرات فمن الصعب عكس قٌد هذه
االمانات واخذها اٌراداً لذا نقترح االتً-:
ٌ .1قوم كاتب المخمن بتأشٌر االضابٌر التً فٌها أمانات وتبقى قابمة بأسماء المكلفٌن وأرقام
أضابٌرهم محفوظة لدى الكاتب وبمتابعة من المخمن ٌقوم الكاتب بتأشٌر المكلفٌن الذٌن راجعوا فً
السنة التالٌة وتم عكس قٌد أماناتهم .
 .2المكلفٌن الذٌن الٌراجعون الفرع لحد الشهر االخٌر من السنة ٌتم عكس قٌد أماناتهم بغض النظر
عن مراجعتهم وذلك حفاظا ً على هذه االموال والنها مستحقة لهذه السنة فعالً وللقضاء على هذه
الموقوفات التً تشكل رقما ً الٌستهان به من مدخوالت الدولة .
 .3حبذا لو تم تقسٌم األمانات حسب تارٌخ دفعها لٌتم عكسها فً السنة التالٌة بنفس التوارٌخ إذا لم
ٌراجع أصحابها وبذلك تكون قوابم األمانات مرتبة حسب األشهر وٌسهل مراجعتها شهرٌاً.

ا
اًال -القٌاعذ االساسية لعملية التحاسب

المشكلة المحاسبٌة فً حقل الضرٌبة تعنى بالتأكد من القواعد االساسٌة الحتساب الضرٌبة وٌقصد بها
تل ك األسس والقواعد التً ٌنبغً أخذها بنظر األعتبار فً مجال التنظٌم الفنً للضرٌبة  ،بحٌث توفق بٌن
مصلحة الخزٌنة العامة ومصلحة المكلفٌن دافعً الضرٌبة .
ولقد توصل آدم سمٌث الى أربع قواعد ٌنبغً مراعاتها فً مجال التنظٌم الفنً للضرابب بهدف التوفٌق بٌن
مصلحتً الخزٌنة العامة والمكلفٌن وهذه القواعد هً -:
 .1قاعدة العدالة ٌ -:رى الفكر المالً الحدٌث ان الضرابب النسبٌة التحقق العدالة بل ان الذي ٌحقق
العدالة الصحٌحة هً الضرابب التصاعدٌة النها المعٌار األكثر عدالة فً تقدٌر المقدرة على الدفع
(القدرة التكلٌفٌة) لكل مواطن فً تحمل األعباء العامة وذلك الختالف العبء المالً الحدي مع
اختالف مستوى الدخل (.الكعبً .)8 :1988،
وتجدر االشارة الى قاعدة العدالة تعنً فً الفكر المالً الحدٌث باإلضافة الى األخذ بالضرابب التصاعدٌة
األخذ بمبدأ اإلعفاءات األعباء الشخصٌة و العابلٌة كما تعنً أٌضا ً بالتمٌٌز فً أسعار الضرٌبة تبعا ً لمصدر
الدخل .
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 .2قاعدة الٌقٌن -:وٌقصد بها ان ٌكون دافع الضرٌبة (المكلف) على علم تام ومسبق بكل ما ٌتصل
بالضرٌبة ،أي ان تكون الضرٌبة محددة بوضوح وبال تحكم من حٌث الواقعة المنشبة لها ومبلغها
ومٌعاد الوفاء بها وطرٌقة أدابها والوعاء الذي تفرض علٌه الضرٌبة.
(الخطٌب ،طافش.)27 :2008 ،
 .3قاعدة االقتصادٌ -:راد بقاعدة االقتصاد ان تكون نفقات جباٌة الضرٌبة فً حدها االدنى أي
ضرورة تنظٌم كل ضرٌبة بحٌث ال ٌزٌد ما ٌؤخذ من المكلفٌن عما ٌدخل خزٌنة الدولة اال باقل مبلغ
ممكن .
 .4قاعدة المالبمة -:وتعنً هذه القاعدة ان ٌتم جباٌة الضرٌبة فً الوقت وبالطرٌقة المالبمة
للمكلف  ،اي ان تكون طرق واوقات جباٌة الضرٌبة متالبمة مع ظروف المكلفٌن واوقات حصولهم
على الدخل (.حشٌش .)44 :2004،
ٌثٌر فرض اٌة ضرٌبة عدداً من المسابل الفنٌة التً ٌنبغً ان تؤخذ بنظر االعتبار عند فرض الضرٌبة
وتتعلق بتحدٌد االوضاع او االجراءات الخاصة بكل ضرٌبة ،فٌنبغً أوالً اختٌار وعاء الضرٌبة وأخٌراً وسابل
وإجراءات تقدٌر الضرٌبة .
والختٌار المادة الخاضعة للضرٌبة اهمٌة كبٌرة فً تحدٌد موضوع وعاء الضرٌبة وسٌتحدد هذا المبحث
بالضرابب على الدخل باعتبارها الصورة السابدة للضرابب فب عالم الٌوم ذلك الن الدخل ٌعبر تعبٌراً صادقاً
عن المقدرة التكلٌفٌة للمكلف والضرابب على الدخل تفرض بمناسبة اكتساب الدخل والحصول علٌه فهً إذن
ضرٌبة مباشرة على الدخل .
و الدخل باعتباره وعاء للضرٌبة قد ٌنظر الٌه باعتباره االٌراد الدوري للمكلف وفقا ً لنظرٌة المنبع او
باعتباره الزٌادة الحاصلة فً ثروة المكلف خالل فترة معٌنة عادة ماتقدر بسنة واحدة وهذا وفقاً لنظرٌة زٌادة
القٌمة االٌجابٌة لذمة المكلف .
وفً العراق اتخذ المشرع العراقً فً مجال ضرٌبة الدخل موقفا ً خاصا ً فهو ٌشترط الدورٌة واالنتظام
بالنسبة لالعمال التجارٌة والصناعٌة واورد نصا ً صرٌحا ً باعتبار االرباح الناجمة عن احتراف المتاجرة
باالسهم و السندات دخالً خاضعا ً للضرٌبة ( الفقرة  2من المادة الثانٌة من قانون ضرٌبة الدخل رقم  95لسنة
 ) 1959أي انه اشترط االحتراف أي الدورٌة واالنتظار والعتبار ارباح االسهم والسندات دخالً فانه ٌكون قد
اخذ بنظرٌة المنبع فً تحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة اال انه عاد وأخذ بنظرٌة زٌادة القٌمة االٌجابٌة للمكلف
بالنسبة الالرباح الناجمة من العقار حٌث اعتبر خاضعا ً للضرٌبة ( االرباح الناجمة من ملكٌة العقار او نقل
حق التصرف فٌه ولو لمرة واحدة ( الفقرة  4من المادة  25من قانون ضرٌبة الدخل رقم  95لسنة )1959
.
وهذا وفً مجال تحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة ٌمٌز بٌن الدخل االجمالً والدخل الصافً واالصل ان
الضرٌبة تفرض على صافً الدخل ولٌس على الدخل االجمالً ولتحدٌد الدخل الصافً ٌتم تنزٌل كافة
التكالٌف التً تكبدها المكلف للحصول على الدخل ومنها على سبٌل المثال اجرة المحل واجور العمال وكلفة
ادارة المحل من كهرباء وماء وهاتف واندثار المكابن والعدد واالدوات واالثاث وما الى ذلك من تكالٌف ٌنفقها
المكلف للحصول على الدخل كما تعد من تكالٌف الدخل اٌضا ً اعفاء الحد االدنى الالزم لمعٌشة المكلف
واعباءة العابلٌة .
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ا
ثانيا-تقذير ًعاء الضريبة -:

ٌقصد بوعاء الضرٌبة المادة او العنصر او الشا الذي تفرض علٌه الضرٌبة  .والوعاء قد ٌكون شخصاً
أو ماالً .كشخص المكلف او رأسماله أو دخله أو السلع سواء كانت للمستوردة من الخارج أو المنتجة فً
الداخل واختٌار وعاء للضرٌبة ٌتمتع بأهمٌة بالغة فً سٌاسة الدولة للضرٌبة  ،وتتوقف عدالة الضرٌبة
ووفرة حصٌلتها على حسن اختٌار وعابهاٌ ( .اسٌن .)62 :2005،
ٌتعٌن من اجل التعرف على مقدار الضرٌبة المستحقة على المكلفٌن حصر وعاء الضرٌبة وتقدٌره تقدٌراً
اقرب الى الصحة منعا ً للتهرب الضرٌبً والجل ان اال تضار خزٌنة الدولة كما الٌضار المكلف اذا قدر بأكثر
من الضرٌبة المستحقة علٌه ،وهناك عدة طرق لتقدٌر وعاء الضرٌبة اهمها -:
( )1التقدٌر المباشر وتقسم الى طرٌقتٌن :
ً
(أ) طرٌقة االقرار وهذا ما تلجا الٌه اغلب الدول حدٌثا فً تقدٌر وعاء الضرٌبة وتعنً هذه الطرٌقة ان ٌلتزم
المكلف ذاته بانه ٌقدم للسلطة المالٌة اقراراً تحرٌرٌا ً بدخله او ثروته مع بٌان مصادرها وكلفة الحصول
علٌها وما ٌستحق من اعفاءات وسماحات وتنزٌالت بغٌة تحدٌد االٌراد الصافً الخاضع للضرٌبة .
وفً العراق تنص الفقرة ( )2من المادة  27من قانون ضرٌبة الدخل على (( على كل شخص مسجل
وغٌر مسجل وله دخل ٌخضع للضرٌبة ان ٌقدم تقرٌراً عن دخله ))
(ب) طرٌقة التقدٌر االداري المباشر
تلجأ السلطة المالٌة الى طرٌقة التقدٌر االداري المباشر فً الحاالت التالٌة
( )1اذا امتنع المكلف الملزم بتقدم اقرار عن دخله الخاضع للضرٌبة .
( )2اذا ساور السلطة المالٌة شكا ً فً صحة االقرارات المقدمة من قبل المكلفٌن .
( )3تقدٌر اٌرادات العقارات السنوٌة من قبل لجان التقدٌر .
وهناك طرق اخرى للتقدٌر المباشر
( )1طرٌقة المظاهر الخارجٌة .
( )2طرٌقة التقدٌر الجزافً (.قانون ضرٌبة الدخل).

ا
ثالثا -سعر الضريبة

من المسابل الهامة التً تدخل فً موضوعات التنظٌم الفنً للضرٌبة اختٌار السعر الذي تفرض فٌه
وتقسم الضرابب من هذه الواجهة الى ضرابب توزٌعٌة و تحدٌدٌة  .ان الضرابب التصاعدٌة هً التً تحقق
المساواة فً تحمل االعباء العا مة وفقا للقدرة على الدفع فتكون هنا المساواة فً االنصبة والن الضرابب
اقتطاعا ً من الثروة لذلك فان عببها ٌختلف باختالف المنفعة الحدٌة للنقود والتً اقتطعت من المكلف باعتبار
ان المنفعة الحدٌة للثروة تزداد مع تناقص القٌمة وتتناقص مع ازدٌاد قٌمتها لذلك فان فرض الضرٌبة بسعر
واحد على المكلفٌن ٌؤدي بالتاكٌد الى تحمٌل ذوي الثروة القلٌلة عببا ً اكبر من ذوي الثروة الكبٌرة لذلك اخذ
بالضرٌبة التصاعدٌة وباسعار تختلف مع ثروة المكلف لالسباب االتٌة -:
( )1ان الضرٌبة التصاعدٌة تمثل سالحا ً فعاالً لتحقٌق العدالة االجتماعٌة .
( )2انها ٌم كن ان توفر االموال الالزمة للسلطة السٌاسٌة العادة توزٌعها لصالح ذوي الدخل المحدود
فترتفع قدرتهم الشرابٌة .
( )3هً احدى وسابل تحقٌق مبدأ شخصٌة الضرٌبة النها تاخذ فً االعتبار قدرة المكلف فهً بذلك
توازن بٌن العبء الضرٌبً والمقدرة التكلٌفٌة للمكلفٌن كل بقدر ٌساره(.الحجاوي.)27 :2004،
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ا
رابعا-األمنٌرج املقرتح للتحاسب الضريبي

ماهو دور المخمن فً عملٌة التحاسب الضرٌبً او ما اتفق علٌه باسم المحاسبة الضرٌبٌة وهل هو
مخمن ام محاسب ؟.
ان العمل الذي ٌقوم به المخمن الٌتفق و المبادئ التً ارساها المشرع الضرٌبً عند القٌام بمحاسبة
المكلف فهو مزود بضوابط سنوٌة تثبت فٌها جمٌع المهن وحدد مقدار الدخل السنوي مقابل كل مهنة وما
علٌه سوى تنزٌل السماحات واحتساب الدخل الخاضع للضرٌبة ومنه تحتسب الضرٌبة فاٌن هً عملٌة
التخمٌن وهل ان من وضع الضوابط اطلع على ظروف المكلفٌن فً المحافظات التً تنتشر فٌها فروع الهٌبة العامة

للضرابب والظروف البٌبٌة المحٌطة بالمكلفٌن واال كٌف ٌتم التعامل مع صاحب مهنة محله فً العاصمة ٌخضع لنفس
الضوابط مع مكلف اخر فً محافظة دٌالى فً منطقة صناعٌة تعانً من انقطاعات مستمرة فً التٌار الكهربابً وندرة
فً المراجعٌن وكٌف ٌتم التحاسب الضرٌبً مع صاحب مركبة ٌحصل ٌومٌا ً على عشرة اآلف دٌنار منها مصروفه
وعٌاله واٌجار الدار الذي ٌسكنه وتصلٌحات ومصارٌف عجلته امام الغالء الفاحش فً االدوات االحتٌاطٌة ونجد ان
المخمن ٌضع له دخل سنوي دون ان ٌأخذ بنظر االعتبار أي نوع من التنزٌالت فقط السماحات ولكً نسعى الى عدالة
ضرٌبٌة فعلٌنا ان ندرس حالة المكلف من جمٌع جوانبها وان نكون قرٌبٌن من المكلف لنكسب ثقته ولٌس هناك أي شك
بان المشرع الضرٌبً ال ٌسعى الى ظلم المكلف بقدر ماٌسعى الى تحقٌق الموازنة بٌن مصلحة الدولة من جهة بحٌث ال
ٌترك دخالً خاضعا ً للضرٌبة دون متابعة او تسجٌل ومن ثم المحاسبة ومن جهة اخرى البد من مراعاة مصلحة المكلف
بحٌث الٌؤخذ منه اكثر مما علٌه من ضرٌبة لكً تتحقق اسس وقواعد التحاسب الضرٌبً الصحٌحة وال يوجد ما ٌمنع
قٌام المخمن بدراسة حالة المكلف واذا عجز عن تقدٌر الدخل عندها ٌلجأ الى الضوابط ومن المؤكد ان هناك بعض
المهن تفوق كثٌرا ما وضعته السلطات الضرٌبٌة المسؤوله عن وضع الضوابط السنوٌة .
لكً نجنب المكلف معاناة الدوران فً اقسام الفرع الضرٌبً عند مراجعته للتحاسب الضرٌبً ولكً نحافظ على
محتوٌات اضبارته نقترح االلٌة التالٌة -:
(ٌ )1زود المكلف ببطاقة ضرٌبٌة تدرج فٌها المعلومات االتٌة -:

اسم المكلف الرباعً و اللقب
نوع المهنة
رقم االضبارة
عنوان السكن

صورة المكلف

(ٌ )2قوم المكلف بابراز الهوٌة اعاله الى كاتب المخمن لٌقوم االخٌر باحضار اضبارته وارسالهاالى
المخمن والتعطى الى المكلف بل ٌذهب امام المخمن للمداولة ولمعرفة مقدار الضرٌبة التً ٌنبغً
علٌه تسدٌدها فً الصندوق تسبقها عملٌة امالء تقرٌر الدخل من قبل المخمن الستنطاق المكلف
واخذ المعلومات منه بشكل مباشر .
(ٌ )3قوم كاتب المخمن بمراجعة الحاسبة للتأكد من دخول المكلف فٌما اذا كانت له اضابٌر فً فروع
ضرٌبٌة اخرى ومن ثم استحصال موافقة قسم التدقٌق على التقدٌر والذهاب الى قسم الجباٌة لقطع
قابمة بمقدار الضرٌبة الواجب دفعها من قبل المكلف فً الصندوق .
( )4تقوم شعبة الصندوق باستدعاء المكلف لدفع ضرٌبته وٌأخذ الوصل فقط اما اذا كان بحاجة الى
براءة ذمة فعلٌه مراجعة كاتب المخمن لٌنظمها له .
( )5نقترح استحداث شعبة جدٌدة تقوم بتحرٌر الوثابق التً ٌحتاجها المكلف بإٌعاز مباشر من مدٌر
الدابرة وتقوم هذه الشعبة بتوقٌع الوثٌقة واصدارها من شعبة الصادرة ومن ثم تسلٌمها للمكلف او
ان ترسل عن طرٌق البرٌد الٌومً .
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هذه االلٌة تحافظ على محتوٌات اضبارة المكلف من مقتبسات ووثابق مهمة اخرى وتمنع استغالل المكلف من
قبل اصحاب النفوس الضعٌفة وتحمً المكلف نفسه من الطمع فً سحب بعض محتوٌات اضبارته ظنا ً منه
بانها تفٌد فً اخفاء بعض المعلومات  .واستكماال لهذه االلٌة نقترح القٌام باالعمال التالٌة -:
أوالً  -:تقسٌم الفرع الضرٌبً الى عدة قطاعات وحسب الرقعة الجغرافٌة المسؤول عنها الفرع .
ثانٌا ً ٌ -:تم تعٌٌن فرٌق عمل متكامل ٌتألف من المخمن  +الكاتب  +المدقق  +كاتب الجباٌة
وٌكون هذا الفرٌق فً غرفة واحدة ومسؤول عن احد القطاعات ولدٌه خارطة توضٌحٌة لقطاعه تبٌن مواقع
محالت المكلفٌن بعد ترقٌمها بارقام تطابق ارقام االضابٌر التً تخصهم فً الضرٌبة .
ثالثا ً  -:بناء عالقة بٌن مخمن القطاع والمكلفٌن المسؤول عنهم من خالل زٌارته لهم فً مواقع عملهم او
محالتهم للتعرف عن كثب على كٌفٌة اعمالهم ومستوى الدخل المتحقق من هذه االعمال لكً ٌكون قرٌبا ً من
تقدٌر الدخل الخاضع للضرٌبة ولكً ٌكون المكلف على قناعه بعمل المخمن تحقٌقا ً لمبدأ العدالة فً احتساب
الضرٌبة المستحقة على المكلف .
رابعا ً ٌ -:تم تبلٌغ المكلف بمقدار الضرٌبة فً محل عمله قدر االمكان وبموجب استمارة تعد لهذا الغرض
وتحتوي هذه االستمارة المعلومات االتٌة-:
استمارة زيارة المكمفين
االسم الرباعي لممكمف:
نوع العمل الذي يزاولو:

موقع العمل:
الدخل االجمالي

السماحات

التنزيالت

مقدار الضريبة المستحقة

مقدار الدخل الصافي

اصادق عمى صحة المعمومات اعاله واذا ظهر خالف ذلك اكون مسؤوالً امام القانون .

توقٌع الكاتب

توقٌع المخمن

توقيع المكمف

توقٌع المدقق

خامسا ً ٌ -:قوم المخمن بتغطٌة المنطقة المسؤول عنها وٌحقق زٌارة لجمٌع اصحاب المهن المسؤول عنهم
خالل فترة تمتد من ( )12/31 – 7/1من كل عام .
اما المكلفٌن من اصحاب السٌارات فتستحدث شعبة خاصة بهم تشبه فً عملها شعبة االستقطاع المباشر
وتتحدد فً هذه الشعبة قٌمة الضرٌبة عن كل مركبة وحسب انواعها وسنة الصنع وبموجب قوابم معلنة امام
اصحاب السٌارات فً هذه الشعبة التً تقوم بتزوٌدهم ببراءة الذمة التً ٌحتاجونها بعد دفعهم الضرابب .

املبحث الرابع /االستنتاجات ًالتٌصيات
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ا
اًال-االستنتاجات

 .1ان المشكلة المحاسبٌة فً الحقل الضرٌبً التعد اكثر من مقابلة بٌن طالب ومطلوب االول ٌعمل
لصالح الدولة وٌبحث عن حقوقها لٌؤدي ماعلٌه من واجبات والتزامات لكً ٌحصل فً نهاٌة السنة على

حوافز مادٌة نتٌجة لقٌامه بواجبه والثانً لدٌه مصدر دخل خاضع للضرٌبة ومطلوب منه اقتطاع جزء منه
لدفعه الى الدولة كضرٌبة ،وٌتم خالل هذه المقابلة استنطاق المكلف للتصرٌح بمصادر دخله.
ٌ .2سجل المخمن المعلومات لتتكون لدٌه صورة عن دخل او دخول المكلف ثم ٌبدأ بتصفح الضوابط لٌؤشر
المهنة وقٌمة الدخل المحدد لها بموجب هذه الضوابط التً هٌأتها الهٌبة العامة للضرابب لكً تحد من
اجتهادات لمخمنٌن والتفاوت فً تقدٌراتهم ،ثم ٌتم تاشٌر مقدارالسماحات لٌستخرج الدخل الصافً الخاضع
الحتساب الضرٌبة وبعدها ٌتم احتساب الضرٌبة بموجب نسب مبوٌة حددتها اٌضا الهٌبة العامة للضرابب.
 .3تكتمل عملٌة التحاسب الضرٌبً وما على المكلف االدفع المبلغ الذي حدده له المخمن وزهو مااتفق

على تسمٌته بالضرٌبة .ومن هنا تبدأعملٌة محاسبة اخرى هً المحاسبة الحكومٌة وتخلل هذه
العملٌات ابتداء ً من تحدٌد مقدار الضرٌبة الى دفعها فً الصندوق والحصول على براءة الذمة
خطوات روتٌنٌة تبدأ من التدقٌق الى قطع قابمة الدفع وتدقٌقها ومن ثم تدقٌق وصل القبض الذي
دفع بموجبه المكلف الضرٌبة والعودة الى الجباٌة  ....الخ .
 .4وهذه االلٌة تتطور سنوٌا ً وتسعى الهٌبة العامة للضرابب جاهدة الى اٌجاد افضل السبل التً تساعد
المكلف على انجاز واجبه الوطنً باسرع وقت وبأٌد نظٌفة وعناصر مؤتمنه على اموال الدولة
ومستعدة لتقدٌم افضل الخدمات للمكلف الذي ٌأتً لدفع الضرٌبة شعوراً منه بوطنٌته ولكن هذه
المشكلة تبقى بحاجة الى كل جهد خٌر وعقل مبدع الضافة ماهو جدٌد ونافع لخدمة طرفً المعادلة
فً التحاسب الضرٌبً وٌبقى التطور التكنولوجً واستخدام الحواسٌب افضل الطرق فً معالجة
الزخم الحاصل فً دوابر الضرٌبة والكفٌل بضمان انجاز عملٌة التحاسب بوقت اسرع .

ا
ثانيا -التٌصيات:

ٌوصً الباحثان بما ٌأتً -:
( )1اعتماد اسلوب تحاور مع المكلف قرٌب من الثقة وبعٌد عن التعامل الفوقً البعٌد عن الشعور
بمعاناه المكلف واالبتعاد قدر االمكان عن التقدٌر العشوابً او الجزافً والذي قد ٌقع فٌه بعض الظلم على
المكلف او قد ٌضٌع حق الخزٌنة  ،واعتماد مبدأ الثقة مع المكلف .
( )2االهتمام بالمشكلة المحاسبٌة نظرٌا ً بشكل اوسع ووضع محاضرات بهذا الخصوص فً الكلٌات والمعاهد التً
تدرس هذه المادة تلقى من قبل مختصصٌن فً الحقل الضرٌبً ولٌس مدرسٌن او اساتذة متخصصٌن فً
علم المحاسبة العامة  ،لكً تختلط الخبرة مع النظرٌة المحاسبٌة .
( )3اجراء حوارات فكرٌة مع العاملٌن فً الحقل الضرٌبً ٌشترك فٌها جمع من المكلفٌن من شرابح مختلفة
اضافة الى متخصصٌن فً حقل المحاسبة للوصول الى نتابج سلٌمة فً طرق التحاسب خدمة للصالح العام .
( )4االهتمام بالقابمٌن بالعمل المحاسبً فً حقل الضرٌبة واعطابهم مجاالً اوسع للتعامل مع المكلفٌن من اجل
اٌجاد روح التعاون والثقة بٌن طرفً الضرٌبة (المخمن  +المكلف).

( )5اعادة ال نظر فً الضوابط السنوٌة الصادرة من الهٌبة العامة للضرابب بحٌث تغطً اكبر قدر ممكن
من اوضاع المكلفٌن والبٌبة المحٌطة بهم .
( )6توجٌه الدعوة الى االساتذة المتخصصٌن والعاملٌن فً الجامعات ضمن حدود مسؤولٌة الفرع
الضرٌبً او حتى من خارج المنطقة لالستفادة من افكارهم ومقترحاتهم الهادفة الى تطوٌر العمل
المحاسبً .
( )7نوصً بتفعٌل النموذج المقترح .
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The reality of Taxation in Iraq and Aspect of it’s Development
Summary:
This research is considered a simple attempt and effort which is it first
and last target is to point at the procedures of the taxes account that aims to
reduce the taxes from the persons and give free to the person who estimates the
tax to practice what comes from the competent authorities to describe the person
who estimates the tax and not an accountant who practice the accountant
procedures which are imposed on him by the annual terms from higher
administrations , So he can not evaluate state of the person who pay the tax ,
and he might be dissatisfied with his job , because his role can’t be activated
from the general foundation taxes.
And so , this research includes four fields:The first field is the methodology of research , The second field including
the definition of the taxes accounting and its aims , The third field contents the
introduction to steps of the taxes accounting and its items , the fourth field
includes the conclusions and the recommendations.
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