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المستخمص

تعاني أنظمة الجباية في العراؽ مف التخمؼ واالعتماد عمى وسائؿ قديمة ,مما جعؿ عممية التحصيؿ لمضرائب غير

متناسبة مع حجـ اإلعماؿ وطبيعتيا في العراؽ .وجاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى اإلخفاقات التي تمر بيا عممية
التحصيؿ والتحاسب الضريبي في العراؽ.

وييدؼ البحث إلى إيجاد وسائؿ حديثة لموصوؿ بعممية التحصيؿ بأبسط الطرؽ وأحدثيا مف خالؿ استخداـ الحكومة
االلكترونية لضماف الرقابة عمى عمميات التحصيؿ واعتماد التقنيات التكنولوجيا فييا  ,ومف ثـ استخداـ إلية التدقيؽ
المتقاطع لمكشؼ عف المتيربيف مف دفع الضرائب في مختمؼ الميف,
وتكوف البحث مف أربعة مباحث األوؿ خصص لممنيجية والدراسات السابقة وركز المبحث الثاني عمى الجانب النظري
عمى الضرائب وأنواعيا ودورىا في دعـ االقتصاد العراقي  ,وخصص المبحث الثالث لمناقشة ثالث محاور كاف المحور

األوؿ الستعراض إلية التحصيؿ المقترحة وخصص المحور الثاني لتحميؿ نتائج المعمومات المحصؿ عمييا مف الييئة
العامة لمضرائب والمحور الثالث لمدى مساىمة إيرادات الضرائب في الموازنة العامة لمدولة  ,وخصص المبحث األخير
لالستنتاجات والتوصيات التي تـ التوصؿ ليا

Abstract
Collection systems in Iraq are suffering from backwardness and relying on old ways
and that makes the process of collection taxes doesn’t fit the size of works and its nature in
Iraq. This research comes to highlight the failures faced by process of collection and
accounting taxes in Iraq.
The research aims at finding new ways to reach to the process of collection by simple
and modern ways used by the e-government to ensure control over the processes of tax
collection and adopting technology then using the cross audit mechanism to detect tax
evaders in various professions.
The research consists of four sections. The first is devoted to methodology and previous
studies.
The second section focuses on the theoretical side of taxes and their types and roles in
supporting the Iraqi economy.
The third one shows the mechanism of the proposed collection and analysis of the
information results obtained from the public authority of tax.
The fourth section is devoted to the conclusions and recommendations that have been
reached to
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المـقـدمـة

تحتؿ الضرائب مكانة بارزة في جميع النظـ المالية لدوؿ العالـ  ,فيي أحد مصادر اإليرادات العامة لمػدولة وأداة ميمة

مف أدوات السياسة المالية التي تسعى مف خالليا إلى تحػقػيؽ أىػداؼ اقتصادية واجتماعية وسياسية فضالً عػف اليدؼ
المالي  ,إذ تحتاج كؿ دولة مف دوؿ العالـ زيادة الحصيمة الضريبية لتتمكف مف القياـ بواجباتيا الممقاة عػمى عاتقيا مف

خالؿ فػرض الضرائب .و بػذلػؾ تحتؿ اإليرادات ومكوناتيا وأسالػيب تحػصيميا عػمى نح ِػو عاـ أىػمية بالغة في تمويػ ػ ػػؿ
الموازنة العامة لمػدولػة  ,فيي تسيـ بشكؿ مباشر في تغػطية النفقات العامػػة  ,لذا فإف الحصيمة الضريبية تنحصر فػي
المبالغ التي تحصؿ الدولة عمييا مف فػرض الضرائب المختمفة في نظاميا الضريبي.

ومػف ىنػا كػاف البحػث مػف أربعػػة مباحث تناوؿ األوؿ منػيا المنيجيػػة التػي تػػـ اعػتمادى ػػا ,أما المبحث الثانػي فػقػد تنػاوؿ
الجانب النظػري مف خػالؿ تعػريػؼ الضريبػة وخصائصيا و القػواعػد التي تحكػـ جبايتػيا وأنػواع الضرائب  ,وتناوؿ
المبحث الثالػث عرضاً لمجانب العممي مف خالؿ ثالثة محاور خصص األوؿ لتقديـ الية مقترحة لمقياـ بعممية التحصيؿ
الضريبي في العراؽ و ركز المحور الثاني عػمى تحميؿ نتائج المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف الييئة العامة
لمضرائب قسـ اإلحصاء والبحوث عف اإليرادات لمسنوات  , 0200- 0202بينما المحور الثالث خصص لموقوؼ عمى

مدى مساىمة اإليرادات الضريبية بالموازنة العامة لمدولة و اختبار فػرضية البحث  ,و جاء المبحث الرابع بأىػـ
االستنتاجات والتوصيات التي تػوصؿ إلييا الباحث.
المبحث األول

أوال .مشكمة البحث

منهجية البحث

بالرغـ مف صدور التعديالت عمى قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  001لسنة  0890السيما أمري سمطة االئتالؼ المؤقتة

رقـ  28و  92لسنة  0222ال يزاؿ النظاـ الضريبي في العراؽ بطريقة االسػتقطاع المباشػر او غيػر المباشػر يعػاني كثيػ اًر

مػػف الثغػػرات ونقػػاط الضػػعؼ وضػػعؼ المتابعػػة مػػف قبػػؿ قسػػـ االسػػتقطاع المباش ػػر واألقس ػػاـ األخػػرى فػػي الييئػػة العامػػة
لمضرائب .
ثانيا .أهمية البحث

تأتي أىمية البحث مف خالؿ@
 -0الوقوؼ عمى مستوى تنفيذ عمميات التحاسب الضريبي في الييئة العامة لمضرائب مف قبؿ الوحدات المكمفة بأدائيا.

 -0الكشؼ عف مواطف الخمؿ والضعؼ في ىذه العمميات وبياف مسبباتيا لوضع الحموؿ المناسبة ليا لتالفييا مستقبال.

 -1اقتراح آلية لتطوير الضريبة في العراؽ وتحسيف مساىمتيا في موازنة الدولة.
 -2تقويـ أداء األقساـ في الييئة العامة لمضرائب مف خالؿ التنفيذ الفعمي لعمميات التحاسب الضريبي .
ثالثا .هدف البحث

ييدؼ البحث بصفة عامة إلى دراسة نقدية وتحميمية لعمميات احتساب ضريبة الدخؿ بطريقة االستقطاع المباشر

وغير المباشر في الييئة العامة لمضرائب في العراؽ وينبثؽ عف اليدؼ العاـ أىداؼ فرعية أخرى ىي@
 -1تسميط الضوء عمى عمميات احتساب وتحصيؿ الضرائب في الييئة العامة لمضرائب

 -2تقويـ إعماؿ قسـ الييئة ومالحظة نقاط الضعؼ فيو لغرض تقديـ الحموؿ التي ترفع أدائو وتطور تفاصيؿ
العمؿ فيو.
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 -3تسميط الضوء عمى مدى مساىمة اإليرادات الضريبية في الموازنة العامة لمدولة.
رابعا .فرضية البحث

 : H1إف اإليرادات التي يتـ تحصيميا في الييئة العامة لمضرائب في العراؽ ال تساىـ بشكؿ كبير في تمويؿ الموازنة

العامة لمدولة
خامسا .عينة البحث
الحدود المكانية .:اختير الييئة العامة لمضرائب بوصفيا إحدى الجيات التي تموؿ الموازنة العامة لمدولة
الحدود الزمانية  :تدرس السنوات  0200-0202المالية.
أساليب جمع البيانات

لقد اعتمد الباحث عمى المصادر اآلتية @.
 -1الكتب العربية.
 -2الكتب األجنبية
 -3الرسائؿ واالطاريح والبحوث المنشورة .
 -4التقارير الصادرة عف الييئة العامة لمضرائب .

المبحث الثاني
 -1نشأة ضريبة الدخل في العراق وتطورها.
فرضت ضريبة الدخؿ في العراؽ ألوؿ مرة في اثناء االحتالؿ البريطاني في > 8مايس سنة = 7?8بالقانوف

رقـ  ;8عمى اف يسري اعتبا ار مف أوؿ نيساف مف نفس السنة.

تبنا القانوف الضريبي العراقي في أوؿ نشأتو الفكرة التي استمدىا مف النظرية التقميدية لمدخؿ (نظرية المنبع)
والتي تستند إلى عنصر الدورية واالنتظاـ إلخضاع اإليرادات لمضريبية حتى ال يخضع لمضريبة اإليرادات الناجمة مف
المعامالت المتكررة أو المعتادة بحسب الوضع االقتصادي واالجتماعي السائد في ذلؾ الوقت إال أف ىذا القانوف اخذ

باالبتعاد تدريجياً عف المفيوـ التقميدي لمدخؿ فاخضع بعض األرباح غير الدورية (كبيع العقار) ولو لمرة واحدة لمضريبة
وذلؾ كما جاء في التعديؿ رقـ( >;) لسنة < 7?9والذي تضمف تعديؿ وعاء الضريبة بإخضاع األرباح الناشئة مف
تعاطي بيع األمواؿ غير المنقولة بقصد المتاجرة ولو لمرة واحدة لمضريبة( .االعرجي@ ??? ,7ص ,):9و المتتبع
لضريبة الدخؿ في العراؽ يالحظ باف أوؿ قانوف صدر وفرض بموجب الضريبة ىو القانوف رقـ  ;8لسنو = 7?8وعدؿ

ىذا القانوف مرات عدة حتى انتيى إلى إلغائو واصدار قانوف أخر لضريبة الدخؿ حؿ محمو ىو القانوف رقـ (< )9لسنة
? 7?9الذي اُلغي بقانوف رقـ (;>) لسنو <;? 7وكاف ابرز ما ظير في ىذا القانوف ىو إعطاء الحؽ لوزير المالية
بإصدار أنظمة أو بيانات أو تعميمات لتطبيؽ ىذا القانوف.

ولـ يستمر العمؿ ىذا القانوف طويال بؿ سرعاف ما تـ الغاءة وشرع بدالً عنو القانوف رقـ (;?) لسنة ?;?7

واف أىـ ما لوحظ فيو إلغاء بعض النصوص القانونية المتعمقة بفرض الضريبة عمى الموجودات الثابتة ولكثرة التعديالت

التي جرت عميو ولتبايف الظروؼ المحيطة باالقتصاد الوطني عف سنة ?;? 7الغي القانوف رقـ (;?) لسنة ?;?, 7
وشرع بدؿ عنو القانوف رقـ  779سنة  >8وتعديالتو(.الكعبي @>?? , 7ص;;.);=-
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 -2مفهوم وأنواع وطرق تقدير الضريبة في العراق.
 1-2مفهوم الضريبة.

تقوـ الدولة با لتنبؤ بالنفقات العامة لمسنة القادمة وتقوـ عمى أساس ذلؾ بتقدير اإليرادات الالزمة لمواجية تمؾ النفقات ,
وىذا يضفي صفة العمومية عمى إيرادات الدولة ونفقاتيا وتعد الضريبة احد مصادر التمويؿ الميمة لمخزينة العامة
لمدولة ويتـ تحصيميا مف األفراد مساىمة منيـ في تدبير الماؿ العاـ ألالزـ لإلنفاؽ  ,وتعد الضريبة عنص اًر ميماً مف
عناصر اإليرادات لمدولة في حالة االقتصاد الحر .ويوضح الجدوؿ التالي مفيوـ الضريبة مف وجية نظر عدد مف

الكتاب والباحثيف@
ت

المصدر

التعريف

7

(عطية ) 145 @1969,

مبمغ مف النقود يمزـ األفراد بأدائيا لمسمطات العامة بصفة نيائية دوف مقابؿ معيف وفقا

8

(القاضي) 43@1976,

9

(العمي وكداوي.) 39@1989,

لقواعد مقررة لكي تتمكف مف القياـ بالخدمات الممقاة عمى عاتقيا.
ىي فريضة نقدية يجبر فييا األفراد سواء كانوا طبيعييف أو معنوييف عمى أدائيا
لمسمطات العامة بصفة نيائية دوف مقابؿ معيف ,عمى وفؽ قواعد مقررة بقصد تحقيؽ
منفعة عامة.
الضريبة فريضة مالية نقدية تجبييا الدولة جب اًر مف اإلفراد مف دوف مقابؿ بيدؼ تمويؿ

نفقاتيا العامة وتحقيؽ األىداؼ النابعة مف مضموف فمسفتيا السياسية.

ويرى الباحث مف خالؿ التعاريؼ السابقة بأف الضريبة عبارة عف فريضة نقدية يدفعيا الفرد طبيعي أو معنوي عمى وفؽ
القوانيف الضريبية إلى الدولة أو أحدى ىيأتيا العامة المحمية بصفة نيائية مساىمة منو في تحمؿ التكاليؼ و األعباء

العامة دوف أف يعود عميو نفع خاص مقابؿ دفع الضريبة.
 2-2أهداف الضريبة.

لمضريبة أغراض وأىداؼ متعددة ومتشعبة ,فمف الناحية التاريخية كاف لمضريبة ,إلى بداية القرف العشريف ىدؼ وحيد

ىو اليدؼ المالي .وقد استخدمت الدولة الضريبة لمحصوؿ عمى اإليرادات لتغطية النفقات العامة .وكاف عمى اإليرادات
الضريبية في ذلؾ الوقت أف تبقى في أدنى حد ليا ,حتى أف المفيوـ التقميدي لمضريبة يعتمد عمى الفكرة القائمة (أف
الضريبة شر ال بد منوُ) ,ونادى ىؤالء بضرورة بقاء الضريبة عمى الحياد ,فال تستخدـ ألغراض اقتصادية أو اجتماعية,
غير أف مبدأ حياد الضريبة قد اختفى شيئاً فشيئاً ,وحؿ محمو مبدأ (الضريبة التدخمية) إذ عدت لمضريبة أىداؼ

اجتماعية ,واقتصادية ,وسياسية فضالً عف أىدافيا المالية ,وىي كما يأتي@
أ -الهدف المالي@-

لـ يزؿ اليدؼ المالي ,مف األىداؼ الرئيسة مف فرض الضريبة ,إذ إف معظـ الدوؿ تعتمد عمى األمواؿ التي تحصميا
مف الضرائب لتمويؿ نفقاتيا المختمفة .فمع ازدياد تدخؿ الدولة وازدياد حجـ الخدمات او تنوعيا تمؾ التي تقدميا
لمواطنييا والقاطنيف لدييا مف تعميـ وصحة وأمف وغيرىا ,ازداد حجـ نفقات الدولة بشكؿ متسارع وأدى ذلؾ إلى زيادة

اعتماد معظـ الدوؿ عمى فرض ضرائب جديدة ,وتنوع الضرائب التي تفرضيا الدولة وازدياد مبالغ المتحصالت منيا.
وتختمؼ درجة اعتماد الدوؿ عمى الضرائب في تمويؿ نفقاتيا ,فنجدىا تشكؿ نسبة عالية مف مصادر التمويؿ في
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موازنات الدوؿ المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية وكندا والدوؿ األوربية ,نظ اًر الرتفاع مستوى دخوؿ المواطنيف في
ىذه الدوؿ مف ناحية ,وا رتفاع مستوى الخدمات التي تقدميا مف ناحية أخرى .وبالمقابؿ نجد أف نسبة مساىمة الضرائب
في تمويؿ النفقات متدنية نسبياً لدى الدوؿ النامية نظ اًر النخفاض مستوى دخؿ المواطنيف في تمؾ الدوؿ (ابو

نصار .);-:@ 8177,ولكف حسب رأي  Modigliani and Milleاف النتائج المترتبة مف فرض الضريبة تؤثر في
الق اررات المالية إلدامة العمميات التشغيمية في المؤسسات وفاعمية اإلستثمار .
ب -الهدف االقتصادي@-

لمضريبة غايات اقتصادية فضال عف غاياتيا المالية التي تتمثؿ في تحقيؽ التوازف االقتصادي والتعجيؿ بالتنمية

االقتصادية كإحدى أدوات السياسة المالية (العمي )78;@ 811?,لدعـ الصناعات الوطنية باتباع سياسة الحماية
الكمركية بفرض الضرائب العالية عمى السمع األجنبية المستوردة مف الخارج ,التي يوجد ما يماثميا مف السمع الوطنية
حتى تتمكف السمع الوطنية مف منافسة مثيالتيا مف السمع االجنبية .كما أنيا أداة لتوجيو اإلستثمار في المجاؿ الذي
ترغب فيو الدولة ,فعندما ترغب الدولة في تشجيع اإلستثمار في القطاع الزراعي مثالً ,أو الصناعي تقوـ بتخفيض سعر
الضريبة أو إعفائيا .

لذلؾ فإف قانوف الضرائب يجب أف يكوف مصاغاً بطريقة يدعـ فييا االقتصاد واالستثمارAnthony, 2004: .
ج -أهداف اجتماعية-:

ىناؾ العديد مف األىداؼ االجتماعية التي يمكف تحقيقيا مف خالؿ فرض الضريبة ومنيا@-

 -7إعادة توزيع الدخؿ بيف المواطنيف@ -اف المبدأ العاـ في فرض الضرائب ىو أف الجزء األكبر منيا يقع عمى
يحصؿ مف ضريبة يصرؼ لتغطية نفقات الدولة عمى خدمات
عاتؽ أصحاب الدخوؿ العالية ,وبالمقابؿ فاف ما
ّ
التعميـ والصحة ....وغيرىا ,ومف المعروؼ أف أصحاب الدخوؿ المتدنية ىـ األكثر استفادة مف الخدمات التي
تقدميا الدولة إذ يشكموف الغالبية العظمى مف ابناء المجتمع .وىناؾ رأي يقوؿ إف أصحاب الدخوؿ العالية

يمجئوف في العادة إلى التعميـ والمستشفيات الخاصة وغيرىا مف الخدمات المدفوعة األجر.

 -8كاداة لمحد مف بعض العادات السيئة أو غير المرغوب بيا في المجتمع@ -فيناؾ بعض العادات أو التصرفات
التي قد تكوف غير محببة ,أوغير مرغوب بيا وتعمؿ الدولة عمى محاربتيا والحد منيا مثؿ التدخيف
والمسكرات ,وقد تمجأ الدولة في ىذه الحالة إلى فرض ضرائب عالية عمى مثؿ ىذا النوع مف السمع لمحد مف
استيالكيا مف قبؿ المجتمع.

 -9تستخدـ لتنظيـ النسؿ في المجتمع@ -ففي المجتمعات التي تعاني مف كثافة سكانية عالية يتـ فرض ضرائب
عمى كؿ طفؿ بعد عدد معيف مف األطفاؿ ,في حيف قد يتـ منح إعفاء ضريبي عف كؿ طفؿ في األسرة في
الدوؿ التي تعمؿ عمى تشجيع النسؿ( .ابونصار مصدر سابؽ)<@ 8177,
ء -أهداف سياسية@-

تيدؼ الضريبة إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية مف خالؿ عقد اتفاقيات إلعفاء فئات أو أشخاص معينيف بشرط المعاممة

بالمثؿ .وكذلؾ لمنع االزدواج الضريبي.
 3-2طرق تقدير الضريبة.

ىناؾ عدة طرؽ لتقدير ضريبة الدخؿ في مختمؼ دوؿ العالـ,و كؿ دولة تختار الطريقة المناسبة ليا بما يالئـ

السيما ما يتعمؽ بتطور التشريعات الضريبية لدييا وىذه الطرؽ ىي @-
ظروفيا َ ,
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اوال :طرق التقدير غير المباشرة :

اف في ىذه الطريقة تتخذ السمطة المالية مف العناصر الخارجية دليالً عمى مقدار الدخؿ الخػاضػع لمضػريػبػة ,اذ

تعتػم ػد ى ػذه الطريقػة عمػى قػرائ ػف ودالئ ػؿ تشػيػر إلػى قيمػة الوع ػاء الضريبي ,وفيما يأتي ىذه الطرؽ@-

-1طريقة المظاهر الخارجية :وفؽ ىذا االسموب تقوـ االدارة الضريبية باستنتاج مقدار قيمة المادة الخاضعة لمضريبة
عمى أساس مجموعة مف المظاىر الخارجية التي تعد دالة عمى ثروة الشخص او دخمو (قدي.) ;7 @8177,

واف مف مميازات ىذه الطريقة ىي السيولة ,إذ ال تتطمب جيداً كبي اًر ,وكذلؾ ال يوجد تدخؿ مف السمطة المالية في

الشؤوف الخاصة لممكمفيف وأسرارىـ التي ال يريدوف اطالع االخريف عمييا ,كذلؾ بساطتيا وسيولتيا بالنسبة لموظفي
اإلدارة المػ ػ ػػالية ,كذلؾ تحوؿ ىذه الطريقة دوف تعسؼ اإلدارة في أستعماؿ حقوقيا تجاه المكمفيف وتقدير دخوليـ بأكثر

مف حقيقتيا ,أو محاباة البعض بتقدير دخوليـ بأقؿ مف واقعيا ذلؾ أف المظ ػ ػػاىر الخارجية تبمغ مف الوضوح حداً يحوؿ
عمؿ السمطة المالية إلى عمؿ آلي يقتصر عمى بياف مجموع ىذه المظاىر (نعيثؿ.);: @811?,

ولكف ىناؾ مؤاخذات عمى ىذه الطريقة منيا @( -الخطيب وشامية.)7?1 @8119,
أ .اختيار بعض المظاىر الخارجية لمعرفة دخؿ المكمؼ يؤدي الى تقدير ىذه الدخوؿ بعيداً عف الحقيقة  ,مما يحابي
بعض المكمفيف ويمحؽ ظممآ ببعضيـ االخر.

ب .اف غالبا ما تتغير الدخوؿ باالرتفاع او االنخفاض ,دوف اف تؤدي الى تغيير المظاىر الخارجية.
ت .استعماؿ ىذه الطريقة يؤدي الى جمود االيرادات الضريبية.
ث .تؤدي الى تعمد بعض المكمفيف اخفاء المظاىر الدالة عمى ثرائو تيرباً مف دفع الضرائب.

-2

طريقة التقدير المقطوع (الجزافي)  :اف ىذه الطريقة تشترؾ مع طريقة المظاىر الخارجية في اعتمادىا عمى

القرائف دوف الحقائؽ في تقدير الوعاء الضريبي ولكنيا تختمؼ عنيا في طبيعة القرائف نفسيا مف حيث مدى
ارتباطيا بالمادة الخاضعة لمضريبة ,ففي المظاىر الخارجية تكاد تكوف العالقة معدومة بيف المادة الخاضعة

لمضريبة والقرينة المستخدمة اساسآ لمتقدير ,بينما في ىذه الطريقة ال تعتمد اال عمى القرائف ذات الصمة واالرتباط

ال وثيؽ بالمادة الخاضعة لمضريبة فيي اكثر دقة واصدؽ تعبيرآ مف طريقة المظاىر الخارجية (دراز
وابودوح .)7<9 @811<,اف اسموب التقدير الجزافي يتصؼ بعدد مف الحسنات كالبساطة والسيولة وخاصة
بالنسبة الى المكمفيف الذيف ال يستطيعوف السباب متعمقة بحجـ فعاليتيـ ونوعيا تنظيـ دفاتر تظير نتيجة
نشاطيـ ,وبالمقابؿ فأف ليذا االسموب محاذيره حيث تفرض الضريبة عمى ايراد مفترض ,وال يقدر بشكؿ صحيح
الدخؿ الحقيقي لممكمؼ ,وىذا ما يولد خالفات مستمرة بيف السمطة المالية والمكمؼ (الخطيب وشامية مصدر

سابؽ.)7?7 @8119,

 -3التقدير بموجب الضوابط السنوية (االرباح االفتراضية) :باالضافة الى طرؽ التقدير السابقة كافة فأف ىناؾ

طريقة اخرى تستخدـ مف قبؿ الييئة العامة لمضرائب ,التي تعد مف اكثر الطرؽ استعماالً وىي طريقة الضوابط

السنوية .

ثانياً :طرق التقدير المباشرة:

ىذه الطريقة الزمت المكمؼ بتقديـ اقرار ضريبي عف مقدار الدخؿ المتحقؽ لديو وتتضمف طريقة التقدير المباشر

عدة طرؽ ىي @-
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 -1طريقة التقدير الذاتي :وقد يطمؽ عمييا (االلتزاـ الطوعي) الذي يعني اف المكمفيف يؤدوف طواعية ما عمييـ مف

التزامات ضريبية أساسية مع تدخؿ محدود مف جانب موظفي األدارة الضريبة المعنييف باإليرادات ويتحقؽ ذلؾ
االلتزاـ الطوعي عمميا مف خالؿ نظاـ (الربط الضريبي الذاتي) حيث يقوـ المكمفوف الذيف يتوفر ليـ قدر معقوؿ مف

المشورة مف اإلدارة الضريبية بحساب التزاماتيـ الضريبية واستكماؿ إق ارراتيـ الضريبية وتقديـ اإلق اررات والمدفوعات
إلى إدارة الضرائب وقد يخضعوف في ذلؾ لمتدقيؽ (العبودي,مصدر سابؽ@)<8

 -2طريقة التقدير باالتفاق@ في ىذه الطريقة يجري اتفاؽ بيف السمطة المالية والمكمؼ عمػ ػى تحػدي ػد الم ػادة

الخاضع ػة لمضريب ػة خ ػالؿ م ػدة معين ػة م ػف ال ػزم ػف ,فػق ػد ال ػ ػزـ المش ػرع الض ػريب ػي ك ػؿ مك ػمؼ ع ػراق ػي ل ػدي ػو دخ ػؿ
خ ػاض ػع لمضػريبػة اف يػق ػدـ تقػري ػ اًر يبػي ػف فػيػو مق ػدار دخمػو الخػاض ػع لمضريب ػة ,وبع ػد اف يق ػدـ المك ػمػؼ اق ػ ارره الضػريب ػي

يح ػدد ل ػو مػوع ػد لممنػاقش ػة بغية اعطاء الوقت لممخمف ليتسنى لو فحص اق ارره ,وعند حموؿ موعد المناقشة وحضور

المكػمػؼ يق ػوـ موظ ػؼ السمط ػة المػال ػية بمناقشت ػو ف ػي البي ػان ػات ع ػف المص ػروف ػات واالي ػرادات والسماحات وغ ػيرىا
الوارده في اق ارره ,وبع ػد موافق ػة المك ػم ػؼ والتوقي ػع عم ػى التقري ػر عن ػدئ ػذ يع ػد تقدي ػ اًر باالتفاؽ (اسماعيؿ.);8= @8118,

 -3التقدير االداري :يقصد بو ىو التقدير الذي يجري بناء عمى تخميف االدارة الضريبية لدخؿ المكمؼ مف دوف

االعتداد بما قدمو مف تقرير وحسابات او دفاتر تجارية ,فبعد انقضاء المدة المحددة لتقديـ التقرير تقوـ االدارات

الضريبية بفحص ىذه ا لتقارير ليتسنى قبوليا او رفضيا فاذا كاف نصبييا الرفض عمدت حينئذ الى تحديد دخؿ

المكمؼ بنفسيا مستندة في ذلؾ الى ما يتيسر ليا جمعو مف المعمومات التي جمعتيا عنو وبعد ىذا يقوـ بابالغ مقدار
الضريبة باخطار تحريري الى المكمؼ المعني باالمر (داود.)=7 @811?,
 -4التقدير النهائي:

ىو اكتساب التقدير عمى شخص ما في سنة تقديرية معينة صفتو النيائية ويتـ ذلؾ بعد

مرور خمس سنوات مف تمؾ السنة التقديرية (اسماعيؿ مصدر سابؽ ,);8> @8118,إذ أعطى القانوف الحؽ لمسمطة
المالية أف تقدر الضريبة عمى أساس الدخؿ الحقيقي ,إذا لـ تكف قد قدرت عمى احد األشخاص الخاضعيف ليا ,أو

قدرت بما تقؿ عف حقيقتيا في السنة األخيرة ,أو في إحدى السنوات الخمسة السابقة ليا ,ويعني ذلؾ لو تـ تقدير
شخص ما في سنة تقديرية معينة واكتشفت السمطات الضريبة انو قدر بأقؿ مف حقيقتو فانو يحؽ ليا الرجوع وتقدر

دخميـ عمى حقيقتو سواء في السنة التقديرية نفسيا أـ خالؿ السنوات الخمس التي تمييا أما بعد تمؾ السنوات فيسقط
حؽ السمطة المالية بالرجوع ويكسب التقدير السابؽ الدرجة القطعية أو النيائية (العبودي.)<? @8178,
ويرى الباحث ان طرق التقدير تتحدد بموجب قوانين الدول وسياساتها الضريبية ,وكذلك يمعب الوعي الضريبي

لدى المكمفين دو ارً مهماً في تحديد الطريقة المناسبة لتقدير الضريبة وفي العراق يتم استخدام طريقة الضوابط

السنوية في تحديد الدخل الخاضع لمضريبة ولكن مع استحداث شعبة كبار المكمفين تم اعتماد طريقة التقدير الذاتي

في تحديد مقدار الضريبة المستحقة عمى المكمفين التابعين لهذه الشعبة.

 4-2هيكل النظام الضريبي  -:اف التصاعد الضريبي يرتكز عمى أساس مبادئ نظرية المقدرة عمى الدفع في توزيع
أعباء الضرائب ويصمـ ىذا الييكؿ ليس فقط لتحقيؽ العدالة واالستقرار الذاتي في النظاـ الضريبي  ,بؿ ليس لمنظاـ

بناء عمى ذلؾ أف الييكؿ الضريبي
الضريبي بتوليد إيرادات كافية لتمويؿ النفقات العامة المتزايدة  ,وىناؾ اعتقاد ً
التصاعدي سوؼ يولد إيرادات عامة أكبر مف النظاـ أو الييكؿ النسبي (الشرقاوي  ) 137:2004,وأف الييكؿ
الضريبي يتمثؿ بأنواع الضرائب المطبقة عمى وفؽ التشريعات الضريبية النافذة والتي تحدد مقدار العبء الضريبي لكؿ

نوع مف أنواع الضرائب التي يتضمنيا ,والشكؿ االتي يوضح أنواع الضرائب المطبقة والممغاة في العراؽ.
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مخطط ( )2الهيكل الضريبي في العراق

الهيكل الضريبي في العراق

انضزائت انًجبشزح

ضزائت انذخم

انضزائت انغيز يجبشزح
ضزائت األنفبق

ضزائت راس انًبل

ضريبة الدخؿ

ضرائب العقار

ضريبة الزراعية
(ممغاة )

ضريبة التركات

ضرائب اإلنتاج

ضريبة العرصات

ضريبة

ضزائت انتذاول
ضريبة الطابع

ضريبة المبيعات

ضريبة التسجيؿ

ضرائب كمركية

التركات

(ممغاة)

المصدر  :مشكور والحمو 2116

وألجؿ أعطاء صورة أكثر وضوحاًً نتناوؿ الييكؿ الضريبي في العراؽ وبشيء مف التفصيؿ  ,لقد جمع المشرع العراقي
بيف الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة في أطار وضع معالـ الييكؿ الضريبي في االقتصاد العراقي ويشمؿ@-

 -الضرائب المباشرة  -:وتتمثؿ الضرائب المباشرة باألنواع اآلتية @

اوال@ -الضرائب عمى الدخل  :بالنظ ار لتعدد مصادر الدخؿ فقد أصبحت الضريبة عمى الدخؿ ذات أىمية كبيرة في
النظـ الضريبية الحديثة ,فقد يكوف المصدر مف العمؿ أو مف رأس الماؿ أو منيما معا .كما يمكف أف يكوف العمؿ

تجاريا أو صناعيا أو مينة حرة  ,وكؿ مصدر مف ىذه المصادر يدر دخال يطمؽ عميو الدخؿ النوعي أو الفرعي(العناني
 , ) 244:1996,ومجموع الدخوؿ التي يحصؿ عمييا الفرد مف المصادر المختمفة تعرؼ بالدخؿ الكمي .مف م ازيا

ىذه الضريبة ىي البساطة والسيولة في تحديد السعر الضريبي ,فضالً عف قمة نفقاتيا فيما يخص اإلدارة الضرائب

وذلؾ لسيولة الحصوؿ عمى المعمومات عف المكمؼ بالضريبة.ويمكف تقسيـ الضرائب عمى الدخؿ إلى االتي .

 1ــ ضريبة الدخل  -:طبؽ العراؽ نظاـ الضريبة الموحدة عمى الدخؿ عمى وفؽ القانوف رقـ ( );8لسنة =7?8
وتكررت عمميات التعديؿ واإللغاء عدة مرات جاء قانوف رقـ (?;) لسنة ?;? 7الذي بقي مطبقاً عمى الرغـ مف

التعديالت التي جرت عميو إال أنو الغي واصدار قانوف رقـ  779لسنة  7?>8الذي ىو لحد أالف ساري التطبيؽ
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 2ــ ضريبة العقار -:كاف أوؿ قانوف ضريبة األمالؾ رقـ( ? ):لسنة  7?89والذي اجري عميو الكثير مف التعديالت
حتى إلغي بصدور القانوف رقـ ; 9لسنة = ,7?8والذي اجري عميو الكثير مف التعديالت حتى صدور قانوف ()<8

لسنة ?;? 7الذي ينظـ ضريبة العقار في العراؽ  ,وبموجبو تـ تحديد وعاء ىذه الضريبة بدخؿ المكمؼ العائد مف
عقاراتو وتأخذ ىذه الضريبة شكالً أساسيا ثابتاً مف أيراد العقارات السنوية ,إال أنو قد أجريت عميو مجموعة تعديالت كاف

أىميا صدور القانوف رقـ(<<) لسنة  8117و قانوف تعديؿ قانوف ضريبة العقار رقـ ( )7<8لسنة ?;?, 7والذي ألغى
نص المادة الثانية مف القانوف  ,والثاني الذي جاء بموجب أمر سمطة االئتالؼ رقـ (? ):لسنة .811:
 3ــ الضريبة الزراعية  -:وقد فرضت الضرائب الزراعية عمى القيمة االيجارية المقدرة لألرض والواقعة المنشئة ليا ىي
واقعة تممؾ األرض الزراعية ,أو الدخؿ الناجـ عف االستثمار الزراعي .وكانت تفرض عمى وفؽ قانوف رقـ ( )<1لسنة

 7?<7إال أف تـ إلغاءه عاـ  7?>1عمى أف يعاد تشريعو عاـ ;>? ,7ولكنو لـ يشرع لحد أالف وبقى الدخؿ الزراعي
غير خاضع ألي نوع مف أنواع الضرائب (كماش ) 122:2010,
ثانيا@ -الضرائب عمى رأس المال  :يقصد برأس الماؿ مف وجية نظر الضريبة مجموع األمواؿ العقارية والمنقولة,

المادية والمعنوية ,والقابمة لمتقويـ نقدا ,والتي يمتمكيا الشخص في لحظة معينة ,سواء كانت مدرة لدخؿ نقدي أو عيني

(البطريق  ) 140:1972,مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أف رأس الماؿ حدد مف وجية نظر الضريبة بكؿ األشياء

المادية أو المعنوية التي يمتمكيا الشخص في لحظة معينة ,والتي يمكف تقديرىا بالنقود سواء كانت دخال أو قابمة لتدر

دخال ,وتعد المنقوالت والعقارات مثؿ المباني واألراضي الزراعية رأس ماؿ مادي  ,أما رأس الماؿ المعنوي فيتمثؿ في

حؽ الممكية لألسيـ والسندات,ويمكف تقسيـ الضرائب عمى رأس الماؿ إلى األتي @-

أ ــ ضريبة التركات  -:ضريبة التركات مف الضرائب غير الدورية إذ تفرض بمناسبة انتقاؿ الثروة عند الوفاة وتتميز
ضريبة التركات بأنيا أداة فعالة تستخدـ في أعادة توزيع الدخوؿ ,إذ صدر الكثير مف القوانيف التي تنظـ جباية تمؾ
الضريبة اعتبا ار مف قانوف رقـ (=; )7لسنة ?;? 7وتاله القانوف رقـ (=) لسنة <<? 7وتعديالتو  ,وتـ إلغاء القانوف

السابؽ بإصدار قانوف رقـ ( )<:لسنة ;>? 7واستمر العمؿ بيذا القانوف لسنة  7??:إذ إلغيت جميع قوانيف ضريبة
التركات بموجب قانوف رقـ ( )88لسنة  ,7??:إذ تبع ذلؾ إصدار القرار رقـ (<;) لسنة ;?? , 7تـ بموجبو تعديؿ
إلغاء الضريبة عمى التركات.
ب ـ ضريبة العرصات  -:ينظـ ضريبة العرصات قانوف ضريبة العرصات(; )7لسنة  , 7?:1ومف ثـ تـ إلغائة

بموجب قانوف رقـ ( );9لسنة  , 7?;1ثـ فرضت ىذه الضريبة مرة أخرى بموجب القانوف رقـ (< )8لسنة 7?<8
الذي حدد العرصة بأنيا األرض الواقعة ضمف حدود أمانة بغداد والبمديات في مركز المحافظات واالقضية والنواحي
سواء كانت ممموكة أو موقوفة او مفوضة بالتسجيؿ العقاري أو ممنوحة بالمزمة وذلؾ أذا لـ يشيد عمييا بناء صالح
ألغراض السكف أو ألي غرض مف أغراض االستثمار أو لـ تكف مستغمة استغالالً اقتصادياً بموجب التعميمات الصادرة
عمى وفؽ ىذا القانوف .

 -الضرائب غير المباشرة  -:وتتمثؿ الضرائب غير المباشرة باألنواع اإلتية :

 7ػ الضرائب عمى االستهالك  -:ويطمؽ عميو بالنفقات الجارية وىو بديؿ الدخؿ كقاعدة لمضريبة ,وتفرض ىذه الضريبة
عمى الفرد بمناسبة حدوث واقعة االستيالؾ أو اإلنفاؽ .الفرؽ بيف الضريبة عمى الدخؿ والضريبة عمى االستيالؾ ىو

أف الضريبة عمى الدخؿ تفرض مباشرة عند حصوؿ الفرد عمى الدخؿ بينما ضريبة االستيالؾ تفرض عند استخداـ
الدخؿ في االستيالؾ أي بطريقة غير مباشرة ,وتقسـ ضرائب االستيالؾ إلى االتي @-
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أ ــ ضريبة كمركية -:وىي الضرائب المفروضة عمى البضائع والمنتجات المستوردة مف خارج القطر  ,أو المصدرة منو

 ,وينظـ أحكاميا قانوف الكمارؾ رقـ (<;) لسنة  7?97وقانوف التعريفة الكمر كية رقـ (==) لسنة ;;? , 7ثـ تـ

إلغاءه وصدر قانوف رقـ ( )89لسنة  7?>:و األوامر لسمطة االئتالؼ المنحمة رقـ ( );:لسنة  811:واألمر (>)9
لسنة  8119لمواكبة التغيرات التي طرأت في البمد  ,إذ أف الضرائب الكمركية في العراؽ معمقة حالياً واستعيض عنيا
بضريبة إعادة األعمار التي تفرض عمى السمع المستوردة الداخمة لمعراؽ ,وتعفى مف ىذه الضريبة بعض السمع مثؿ

األغذية واألدوية والمعدات الطبية والمالبس والكتب والسمع المستوردة ألغراض المساعدات اإلنسانية وواردات

الدبموماسييف واألمـ المتحدة والمنظمات الدولية األخرى والمنظمات غير الربحية(.كماش ) 127:2010,

ب ــ ضرائب المبيعات -:ىذه الضريبة يتـ فرضيا عمى جميع السمع في حالة بيعيا أو تداوليا ,وىي تعد ضريبة

تراكمية نظ ار لكونيا تفرض عند كؿ مرحمة مف تداوؿ السمع فتفرض مثال عند البيع مف المنتج إلى تاجر الجممة ومرة
ثانية عند البيع مف تاجر الجممة إلى تاجر التجزئة ومف تاجر التجزئة إلى المستيمؾ األخير ,ومف أىـ مميزات ىذه

الضريبة وفرة حصيمتيا نظ ار لتغطيتيا جميع أنواع السمع فضالً عف محاربة الغش والتيرب الضريبي .فرضت ىذه

الضريبة في العراؽ بموجب القرار رقـ (< )9لسنة =?? 7الذي تضمف أف تفرض ضريبة بنسبة  % 71عمى المبيعات

والخدمات الي تقدميا الفنادؽ والمطاعـ مف الدرجة األولى والممتازة.
ج  -ضريبة اإلنتاج -:تفرض ىذه الضريبة عمى السمع المنتجة محميا وتمتاز ىذه الضريبة بمالمتيا لكونيا تندمج في
سعر السمعة فال يشعر المكمؼ بعبئيا ولكف يعاب عمى ىذه الضريبة لكونيا ال تنسجـ وقاعدة العدالة في تحميؿ العبء
الضريبي الف وطأتيا عمى أصحاب الدخوؿ المنخفضة اشد منيا عمى أصحاب الدخوؿ المرتفعة .وتشكؿ ضريبة اإلنتاج

إحدى المصادر الميمة في تمويؿ خزانة الدوؿ فضال عف كونيا وسيمة ميمة يمكف عف طريقيا التأثير في الموازنة
بسبب العرض والطمب عمى السمع الخاضعة ىذا و بالتالي المحافظة عمى توازف السوؽ المحمية كما وتعد ىذه الضريبة
إحدى األدوات الضريبية التي يمكف عف طريؽ الحد مف استيالؾ بعض السمع غير المرغوب بتشجيع استيالكيا
ألسباب اجتماعية أو تأثيرىا في الصحة العامة كالسكائر مثال.
2ـ الضرائب عمى التداول -:تشمؿ فرض ضريبة عمى الدخؿ والثروة حيف تداوليا مف يد ألخرى وعمى التصرفات
القانونية وتكوف عمى عدة صور منيا @ (ألعبيدي .) 159:2011,

أ ػ ضريبة الطابع @ إذ يمصؽ الطابع عمى العقود والكمبياالت وغيرىا  ,فرضت ضريبة الطابع ( رسـ الطابع ) في

العراؽ منذ العيد العثماني وشرع أوؿ قانوف وطني بيذه الضريبة في العراؽ برقـ ( )91سنة ? 7?7وقد توالت القوانيف
واألنظمة الخاصة بضريبة الطابع حتى قانوف رقـ (< )7لسنة  7?=:الذي ال يزاؿ ساري المفعوؿ حتى أالف بعد تعديمو

بالقانوف رقـ ( ):لسنة ==? 7وتطبؽ ىذه الضريبة عمى عقود الشركات واإلفراد والسندات واألسيـ والشيكات وغيرىا.
ب ــ ضريبة التسجيل  :تفرض عمى عمميات نقؿ الممكية لتوثيؽ ذلؾ رسمياً مثؿ نقؿ ممكية العقار والسيارات ,كانت ىذه
الضرائب تفرض في البداية بشكؿ يتناسب مع حجـ الخدمة التي تقدميا الدولة لذلؾ كانت تسمى الرسوـ أما في الوقت

الحاض ر فاف سعرىا ال يتناسب مع كمفة الخدمة المقدمة لمشخص لذلؾ تكوف مف جنس الضريبة وليس مف جنس الرسوـ
وذلؾ حسب المعنى الفني لمضريبة والرسـ.
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المبحث الثالث
الجانب العممي

 1-3الخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير آليات التحصيل في النظام الضريبي العراقي
اعتمد الباحث برنامج لتطوير آليات التحصيؿ الضريبي في العراؽ وكما يأتي@-

أوال@ االستجابة لممادة (; )8مف الدستور والتي تفرض عمى الحكومة ضرورة القياـ بإصالح االقتصاد العراقي ,
واالقتصاديوف يعرفوف انو ال يمكف إجراء إصالح اقتصادي مف دوف إصالح ضريبي  ,والمادة (= )71مف الدستور
العراقي والتي منحت الحكومة المركزية صالحيات رسـ السياسة المالية والكمركية.

ثانياً@ ضرورة مغادرة األساليب القديمة في فرض الضريبة والسياسات االقتصادية  .إف ما يحتاجو العراؽ حاليا ىو سف
نظاـ ضريبي بصورة متقنة يمبي ثالثة عناصر ىي العدالة والموضوعية والبساطة وفقا لما ياتي@-
 .7الموضوعية @ فتعني تكييؼ النظاـ الضريبي بما يتالئـ وواقع االقتصاد العراقي.

 .8فالتزاـ العدالة في فرض الضريبة ىو السبيؿ الذي يدعو المكمؼ الى تنفيذ التزاماتو طوعا واال فاف
األمر سيترؾ أث ار نفسياً سيئاً لديو يدفعو الى التيرب الضريبي.

 .9البساطة @ تتحقؽ مف خالؿ مغادرة األساليب القديمة والمعقدة في فرض وتقدير وجباية الضريبة والتي
تكمؼ الدولة نفقات وجيود إضافية وتضعؼ العالقة بيف المكمؼ واإلدارة.

ويقترح الباحث مجموعة مف اإلجراءات لتحقيؽ ىذه االلية تتمثؿ باآلتي@-

 .7توحيد قوانيف الضرائب المباشرة المعموؿ بيا حالياً في قانوف ضريبة دخؿ موحد يجمع قانوف ضريبة العقار رقـ
( )7<8لسنة ?;? 7وقانوف ضريبة العرصات رقـ (< )8لسنة  7?<8مع قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )779لسنة
 .7?>8إف مثؿ ىذا القانوف سيؤدي إلى القضاء عمى حالة التشتت في تحصيؿ الضرائب الموجودة حالياً فمف

المعروؼ اف المكمؼ يراجع فروع ضريبية عديدة وبعضيا في المحافظات مما يعقد اإلجراءات الضريبية  ,بينما
القانوف الموحد سوؼ يساعد المكمؼ في حاؿ تطبيقو لمراجعة دائرة واحدة ومخمف واحد ويقوـ بالتحاسب عف جميع

إيراداتو مف الميف والعقارات ,واف صدور مثؿ ىذا القانوف يجب إف يراعى عند تشريعو جممة مف المبادئ ومنيا@
أ .تشجيع االستثمار واإلنتاج الوطني وذلؾ عف طريؽ إعفاء ىذه المشاريع االستثمارية أو اإلنتاجية مف الضريبة لمدة
معينة عند بدء مزاولة عمميا.

ب .إخضاع أمواؿ العراقييف في الداخؿ والخارج لمضريبة مع مراعاة االزدواج الضريبي.

ج .تخفيض نس بة الضريبة عمى رواتب موظفي الدولة باعتبارىـ مف ذوي الدخؿ المحدود ,حتى ال تنطبؽ عمييـ نفس
أحكاـ مكمفي الضريبة مف الشركات والتجار.
د .إصدار عفواً عاماً عند تطبيؽ ىذا القانوف لممكمفيف الذيف كانت لدييـ مدخوالت خاضعة لمضريبة ولـ يراجعوا
لمتحاسب عمييا ,ولكف بشرط تسجيؿ انفسيـ في دوائر الضريبة والتعيد بدفع الضريبة في موعدىا.

 .0وفيما يخص الضرائب غير المباشرة فيرى الباحث اف ضريبة القيمة المضافة والتي اثبتت نجاحاً في معظـ الدوؿ

وباألخص النامية منيا ىي أفضؿ ضريبة مف حيث ضبط االستيالؾ الداخمي والموارد المالية التي يمكف تحصيميا
مف ىذه الضريبة

 .9توفير مناخ تشريعػي وقانوني مف خالؿ مواكبة التطورات العػالمية واإلقميمية بػوضع قػوانيف وتشريعػات تالءـ الواقع
وتمبي احتياجات االقتصاد العراقي بدالً مف القوانيف البالية .
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 .:ضرورة التمسؾ بػفػرض ضريبة الػدخؿ وتػفػعػيؿ دورىػا كأداة لمتخطيط والتوجيو االقتصادي.
; .انتياج سياسة رفػع المعدالت الضريبية أو تقميص بعػض اإلعفاءات بالنسبة لبعػض الدخوؿ الػمرتفعػة نسبياً .

< .تحسيف عػمؿ البيئة القػانونية التي تحكػـ عػمؿ االقتصاد مف خالؿ تالفي الثغػرات الموجودة في القػوانيف الحالية
وصوالً الى قػوانيف متناسبة مع الوضع االقػتصادي القػائـ .

= .االىتماـ بإدارة المخاطر الضريبية لػدى كػؿ مف الػدوائر الضريبية ولػدى الشركػات  ,بما يتيح تالفي العػقػبات التي
تقػؼ في وجو تحصيؿ اإليرادات الضريبية.

> .عػمى اإلدارة الضريبية تطوير وتحديث مؤشرات تقويـ األداء المعتمدة مف قبؿ الييئة العامة لمضرائب ,إجراء تحميؿ
مؤشر نمو الحصيمة الضريبية أف تأخذ بنظر االعتبار اثر كؿ نوع وكؿ قسـ وفرع في الييئة كما ىو معموؿ بيا
ضمف الييكؿ التنظيمي لموقوؼ عمى أداء كؿ منيما وبشكؿ دقيؽ.

? .يتطمب مف الييئة العامة لمضرائب زيادة دورىا في التوعية الضريبية لمجتمع المكمفيف الحالييف والمرتقبيف بما يسيـ
في تقميؿ التيرب الضريبي ورفع مستوى االلتزاـ وذلؾ عف طريؽ استعماؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة واقامة الندوات.
 .71رفػع المعػدالت الضريبية عػمى أصحاب الدخػوؿ المرتفػعػة مف جية وتوسيع القػاعػدة الضريبية مف جية أخرى يؤدي
الى زيادة اإليرادات الضريبية
 .77وضع إجراءات قانونية رادعػة لمنع التيرب مف دفػع الضرائب  .قياـ مجمس النواب العراقي بوضع قوانييف ممزمة
لمفرد العراقي المقيـ وغير المقيـ بدفع الضرائب مع مراعاة المقيميف بالسماحات المناسبة

 .78استخداـ برامج التدقيؽ المتقاطع أسوة بشبكو الحماية االجتماعية لغرض متابعة المكمفيف واستحصاؿ الضرائب
منيـ
 .79تفعيؿ التنسيؽ مع و ازرات الدولة والنقابات والجيات المختمفة لتزويد الييئة بمقتبسات األعماؿ التي تتـ مع المكمفيف
مف خالؿ شبكة انترنيت متقدمة.

 2-3نتبئج انًعهىيبد انتي تى انحصىل عهيهب ين وسارح انًبنيخ  -انهيئخ انعبيخ نهضزائت  -لسى اإلحصبء واألثحبث
جذول ()1
نست اننًى نإليزاداد انضزيجيخ خالل انًذح()2012 -2010
اإليرادات الضريبية

*نمو%

%+ , -

السنة
2111

881343111

%111

%1

2111

1173556111

% 122

%22+

2112

1382414111

% 157

% 57 +

* تى احتسبة نست اننًى عهً اعتجبر سنخ  2010هي سنخ األسبس نهًمبرنخ
**اإليزاداد انضزيجيخ (يع األيبنبد )
انًصذر(وسارح انًبنيخ ــ انهيئخ انعبيخ نهضزائت  /لسى اإلحصبء واألثحبث )
مه الجدول أعالي والحظ ان الهيئت قد حققج وخبئج عبليت ووسب ومى مخزايدة خالل المدة (0202ـ ) 0200إذ والحظ مه
الجدول هىبك حزايد وسب الىمى في ححصيل اإليساداث الضسيبيت(مع األمبوبث )عبليت ويالحظ هرا بىضىح في عبمي
0202و  0200و 0200وذلل على اعخببز سىت  0202هي سىت أسبس للمقبزوت .
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جذول ()3
اإليزاداد انضزيجيخ حست اننىع يع اإليزاداد انضزيجيخ نهسنتين
3123-3122

نىع اإليزاد

اإليزاداد انضزيجيخ
انًتحمك 3122

انشزكبد

446131

االستمطبع انًجبشز

273154

382181

إيزاد انًجيعبد

912

21::

إيزاد انًهنخ

94188

:9831

إيزاد نمم يهكيخ انعمبر

352176

3:97::

%235

إيزاد انعمبر

63445

6:96:

%225

انًنبفذ انحذوديخ

2:9:32

345325

ايزاد انىحذاد انتخًينيخ في
انًزور

3:5

اخزي
انًجًىع

انًتحمك3123
5296:4

 %اننًى
% 236
%278
%248
%22:

%229

259
ـــ%61

2

3

2184667

2494515

%311
%23:

انًصذر(وسارح انًبنيخ ــ انهيئخ انعبيخ نهضزائت  /لسى اإلحصبء واألثحبث )
يالحظ مف الجدوؿ أعاله بأنو قد تـ تحقيؽ نسب نمو عالية لكافة أنواع اإليراد الضريبي لعاـ 8178عند
مقارنتيا مع اإليرادات الضريبية مع عاـ  8171و 8177وذلؾ نتيجة تضافر الجيود التي بذلت مف قبؿ العامميف كافة
في الييئة لتحقيؽ نسب نمو عالية وقد حققت أعمى النسب عف طريؽ إيرادات األراضي والعقار والشركات.
 4 -4يذ ي يسبهًخ اإليزاداد انضزيجيخ في دعى االلتصبد انعزالي ين خالل نسجخ يسبهًتهب في دعى انًىاسنخ انعبيخ
نهذونخ
جذول () 4
ونسجخ اإليزاداد انضزيجخ إنً انًىاسنخ انعبيخ نهذونخ
انسنخ

اإليزاداد انضزيجيخ

3121

992454111

3122

2184667111

3123

2493515111

انًىاسنخ انعبيخ(إنف دينبر)

اننسجخ انًئىيخ

72846423611

%1411253

91:458:161
=كخ1
102 336 000 000

%1411243
%0.00135

ويتضح مف الجدوؿ رقـ ( ) :إف حجـ اإليرادات التي حققتيا الييئة تعتبر ىزيمة جد وال تساىـ في دعـ موازنة الدولة
العراقية إال بنسبة لـ تصؿ حتى الى %1.118اذ بمغت النسبة في عاـ  8171تقريبا  % 1.117:8وفي سنة 8177

كانت النسبة  % 1.11798أما في سنة  8178فقد بمغت النسبة .% 0.00135
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المبحث الرابع
 -1 -4االستنتاجات

االستنتاجات والتوصيات

7ػ ىناؾ عػػده عػوامؿ ساىمت في زيادة الحصيمة الضريبية منيا@
أ ػ التخفيض الذي اجري عمى النسب الضريبية وف ػقا لألمر رقػـ ? :لسنة 811:ـ الصادر مف سمطة االئتالؼ المػؤقت .

ب ػ مضاعػف ػة الشرائح التي تفػرض ع ػػمييا الضريبة بنسبة  %711حسب األمر رقػػـ  81لسنة >811ـ.

 8ػ يالحظ عػػدـ ػوجػود مبمغ لػـ يفػرض عػميو ضريبة قػبؿ البدء بالشريحة األولى  ,كما يشرع في بعػض الػػدوؿ  ,لكي يشعػر
المكػمؼ باىتماـ الػدولة بػػو  ,كما يولػد لػديو الػرغػبة بػدفػع ما بػذمتو مف ضريبة إلى اإلدارة الضريبية.
9ػ ىناؾ عػالقػة عكسية بيف األسعار الضريبية والحصيمة الضريبية  ,أي إف كمما انخفضت األسعػار الضريبية ارتفعت تبعػ ًا

لػذلؾ الحصيمة الضريبية  ,بسبب التزاـ المكمفػيف بػدفع مبمغ الضريبة  ,أما عػنػد ارتفاع األسعار الضريبية تنخفػض
الحصيمة الضريبية بسبب تيرب المكمفيف مف دفػع مبمغ الضريبة .

 :ػ يالحظ بعػض أنواع الضرائب ال يتـ الحصوؿ مف ورائيا عػمى إيراد  ,مثؿ الضريبة عػمى األراضي الزراعػية وضريبة
التركات وضريبة العػرصات غػير المفػعػمة.
 5ػ تػوجػد ىناؾ عػوامؿ مؤثرة عػمى الحصيمة الضريبية  ,مف ضمف ىػذه العػوامؿ ىػو ضعػؼ الػوعػي الضريبي لػدى المكػمفػيف,
لذا نجد المكمفػيف ال يبادروف بتقديـ المعمومات عف نشاطيـ الخاضع لمضريبة  ,ومف ثـ تؤثر عػمى الحصيمة الضريبية.

 .6عػدـ مواكبة المشرع الضريبي لمتطور الذي يحصؿ في العػالـ بخصوص التشريعػات الضريبية
 . 7مف خالؿ النتائج التي تـ التوصؿ ليا مف األرقاـ التي تـ الحصوؿ عمييا مف الييئة العامة لمضرائب اف مدا مساىمة
الضريبة في موازنة الدولة ضعيفة وتكاد ال تصؿ إلى مستوى الطموح اذ لـ تصؿ الى نسبة %1.118مف الموازنة طيمة
السنوات مف 8178-8171

 . 8غياب الكفاءة في عممية التحصيؿ الضريبي إذ نجد إف أعمى نسبو لألىمية النسبية لمتحصيؿ حققتيا الشركات وكانت
تتراوح بيف  % 98- 91مف أصؿ المبمغ المتحصؿ عميو والذي لـ يصؿ إلى  %8مف الموازنة.
 .9لـ تستخدـ الييئة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة في االتصاؿ بالجيات التي يرتبط معيا المكمفيف باإلعماؿ
والسيما الدائر المعنية بالتنسيؽ مع الييئة العامة لمضرائب كما في الو ازرات كافة والنقابات والجمعيات العامة مف اجؿ

تحفيز المتعامميف معيا عمى جمب براءة ذمة مف الييئة قبؿ إنياء اإلعماؿ معيـ او منحيـ إجازات ممارسة المينة كما
في النقابات.
 2-4التوصيــــــات

بعد أف تـ الوقوؼ عمى أىـ النتائج التي افرزىا البحث يقترح الباحث مجموعة مف التوصيات كما مبيف أدناه@
 7ػ ضػػرورة التمسػػؾ بفػػرض ض ػريبة الػدخػػؿ  ,مػػف خػػالؿ تخفػػيض النسػػب الض ػريبية وذلػػؾ ل ػػرفع حصػػيمة اإلي ػرادات الض ػريبية
وينبغػػي عػ ػػدـ الرجػوع عػف مضاعػفة الشرائح التي تفػرض عػمييا الضريبة .
 .8زيادة مساىمة اإليرادات الضريبية في الموازنة العامة لمدولة.

.9تفعيؿ عممية التحصيؿ الضريبي في الييئػة مػف خػالؿ وضػع معػايير لمسػتويات التحصػيؿ وبعكسػو تعاقػب األقسػاـ التػي لػـ
تصؿ لممستوى المطموب وتكافئ األقساـ التي تحقؽ المستوى المطموب مكافئات مجزية.
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 . :اسػتخداـ التقنيػات التكنولوجيػة الحديثػة فػػي التحصػيؿ وكػذلؾ اسػتخداـ األسػاليب الرقابيػػة الحديثػة لمتابعػة المكمفػيف واعتمػػاد
أساليب التدقيؽ المتقاطع في عمؿ الييئة أسوة بالبرنامج المستخدـ في شبكة الحماية االجتماعية.
; .االسػتفادة مػف البحػػوث والد ارسػات التػي يقػػدميا األسػاتذة فػي الجامعػػات و طمبػة المعاىػػد العميػا والسػيما قسػػـ الضػرائب فػػي
جامعة بغداد لغرض توظيفيا لتطوير إعماليا واستخداـ خبراتيـ في تطوير كوادرىا .
 6ػ نشػػر الػوعػػي الضػريبي لػػدى الجمػػاىير مػػف خػػالؿ االسػػتعانة بػػاألجيزة اإلعالميػػة المرئيػػة منيػػا والمسموعػػة إذ البػػد اف تبػػث
بػرامج إذاعيػػة وتمفػػزيونية تعػػرؼ المكػػمؼ بأىميػػة دور الضػريبة فػػي المجتمػػع مػػف خػػالؿ تق ػػميؿ التفػػاوت بػػيف الطبقػػات  ,و

دورىا في تحقػيؽ التوازف االقتصادي.
7ػ مواكبة اإلدارة الضريبية لمتطورات الحديثة المطبقة في العالـ  ,مف خالؿ تعػييف كادر ضريبي مف ذوي االختصػاص  ,مػع
إعطاء أىمية لمجانب التدريبي المتخصص لمكادر الضريبي لبنػاء قػدراتيـ والقيػاـ بميػاميـ بكفػاءة واتقػاف مػف أجػؿ تحقػػيؽ
األىداؼ المنشودة.

 .8مواكبة المشرع الضريبي لمتطور الذي يحصؿ في العػػالـ و خاصػةً الػػدوؿ المتقػػدمة مػف اجػؿ تعػػديؿ التشريعػػات الضػريبية
التي يعػمؿ بيا في الوقػت الحاضر.
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المصادر
اوال  -:القـوانين و االنظمة و التعـميمات

 .7قانوف ضريبة العقار المعدؿ المرقـ ( )7<8لسنة ?;?.7
 .8قانوف ضريبة العرصات المعدؿ المرقـ (< )8لسنة . 7?<8
 .9قانوف ضريبة الدخؿ المعدؿ المرقـ ( )779لسنة . 7?>8

 .:قانوف ضريبة التركات رقـ (<  ):لسنة ;>? 7والمغى بموجب قانوف ( )88لسنة  7??:وبقي ساري عمى
الوفيات الواقعة خالؿ مػدة نفاذه.
; .قانوف ضريبة (المبيعات) رقـ (< )9لسنة =??.7
< .قانػوف رقػـ(; )8لسنة ??? 7الخاص بالنسب الضريبية .

= .قػانػوف رقػـ(;?) لسنة ?;? 7الخاص بتمتع المكمؼ اال بسماح قػانػونػي واحػد.
> .قػانوف رقـ (? )7لسنة  8171الخاص بفػرض ضريبة عػمى شركات النفط االجنبية.
? .التعػميمات المالية رقػـ( ):لسنػة  7??9الذي حػؽ لمػوزير أف يقػتػرح ضمف مشروع الموازنػة العػامػة السنويػػة
لمػدولػة تعػديػؿ السماحات ومقػياس الضريبػة.

 .71أمر سمطة االئتالؼ المنحمة رقـ (?) لسنة  811:الخاص بفػرض ضريبة عػمى الشخص غػير المقػيـ في
العػراؽ .
.77أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ (? ):لسنة  811:والذي خفض سعر الضريبة إلى الثمث ورفع السماحات
القانونية أكثر مف ثالثة أضعاؼ.
.78أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ(> )9لسنة  811:حوؿ ضريبة إعػادة أعػمار العػراؽ .

.79األمػر رقػـ ( )81لسنػة > 811والخاص بمضاعفػة الشرائح التي تفػرض عمييا الضريبة بنسبة  , %711كػذلؾ
مضاعػفة السماحات الشخصية الممنوحة لممكمفيف بنسبة .%711
ثانياً ــ المصادرالعربية

 -7اسماعيؿ خميؿ اسماعيؿ  (,المحاسبة الضريبية ) ,و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي  ,بغداد 8118
 -8الشرقاوي ,عبد الحكيـ مصطفى  (,التيرب الضريبي واالقتصاد األسود)..811: ,
 -9عطية ,محمد رياض عطية ( ,موجز المالية العامة)  ,مصر  ,طبعة ?<?.7

 -:العمي@رضا صاحب ابو حمد(,الماليةالعامة),كمية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة.811?,
; -العناني ,حمدي احمد (,اقتصاديات المالية العامة في ظؿ المشروعات الخاصة) ,الدار المصرية المبنانية ,
<??.7

< -فوزي,عبدالمنعـ (,المالية العامة والسياسة المالية)  ,اإلسكندرية,دار المعارؼ لمنشر ,بدوف سنة .
= -القاضي  ,عبد الحميد (,مبادئ المالية العامة)  ,دار الجامعات العربية,مصر,7?=<,ص.:8
> -قدي ,عبد المجيد ( ,دراسات في عمـ الضرائب),عماف ػ ػ ػ دار جرير لمنشر والتوزيع الطبعة األولى . 8177
? -اسعود جايد مشكور وعقيؿ حميد الحمو (مبادئ المالية العامة والتشريع المالي في العراؽ) جامعة المثنى817<,
الطبعة االولى.
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عادؿ فميح العمي  ,طالؿ محمد كداوي (,اقتصاديات المالية العامة) – االيرادات والموازنة العامة  ,جامعة
الموصؿ .7?>? ,
يونس احمد البطريؽ (,النظـ الضريبية ),الدار الجامعية لمطباعة و النشر ,بيروت.7?>: ,

-77
-78

شامية  ,احمد زىير  ,والخطيب ,خالد شحاذة(,أسس المالية العامة) ,دار زىراف لمنشر .8119,

-79

ابو نصار وآخروف@محمد,محفوظ المشاعمة,فراس عطا المة الشيواف ( ,محاسبة الضرائب) الطبعة
الثالثة ,دار وائؿ لمنشر,االردف.8177,

ثالثاً ػ الرسائؿ واالطاريح الجامعػية.
-7

العبيدي ,عماد توفيؽ( ,الفحص الضريبي عمى الدخؿ لتحقيؽ وعاء مقبوؿ في ضوء تمسؾ المكمفيف

بحساباتيـ)  ,بحث الدبموـ العالي المعادؿ لمماجستير ,المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية  ,جامعة
بغداد .8177 ,
 -8نعيثؿ ,بدر رشيد (?"( @)811االلتزاـ بالمبادئ العامة لتدقيؽ البيانات المالية واثرىا في تحديد وعاء ضريبة
الدخؿ ) دراسة تطبيقية لعينة مف البيانات المالية عمى الشركات المحدودة ,بحث دبموـ عالي معادؿ
لمماجستير غير منشور في الضرائب ,المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية ,جامعة بغداد.
 -9العػبػيػػدي,زى ػرة خضػيرعػباس (,تحػميالؿ عػوامػؿ المػؤثرة فػي حصيػ ػػمة الضػ ارئػػب المباشرة وغير المباشرة في
العػراؽ) ,لممػ ػ ػ ػ ػػدة (;??, )8171 -7أطروحة دكتوراه ,كمية اإلدارة واالقتصاد ,جامعة بغداد ,العػراؽ,
8177ـ.
 -:كماش ,كريـ سالـ ( ,مستقبؿ النظاـ الضريبي في العراؽ في ظؿ التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ)  ,أطروحة
دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد -الجامعة المستنصرية .8171 ,
; -داود ,فالح عبد الحسف(?"( @)811مدى االعتماد عمى القوائـ المالية المصادؽ عمييا في تحديد الدخؿ
الخاضع لمضريبة")  ,بحث غير منشور لمحصوؿ عمى شيادة المحاسبة القانونية ,المعيد العربي لممحاسبيف
القانونييف.
رابعا @ -دراسات وبحوث
 االعرجي@ فداء عبد المجيد(,التحاسب الضريبي عمى ارباح الشركات العقارية)  ,رسالةماجستير,المعيدالعربي.7???,
خامسا @ -التقارير والنشرات االقتصادية
-

وزارة المالية (الييئة العامة لمضرائب قسـ االحصاء واالبحاث).

سادسا @ -المصادر االجنبية
-Anthony, Robert,” ACCOUNTIG “Text and cases – eleventh edition 2004.
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