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ملخص البحث :
ٌعود فرض الضرائب الى الدم العصور التارٌخٌة  ,فمد وجدت الضرائب مع
انمسام المجتمع الى طبمتٌن طبمة تملن وأخرى ال تملن ومع ظهور الدولة ( السلطة
العامة ) ٌدرن البعض ان الضرٌبة اصبحت تمثل الوجه االلتصادي للدولة الذي
تطور مع تطور اهدافهـا السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة 0
فالرومان اعتبروا الضرٌبة عمال من اعمال السٌادة العامه تفرضها السلطة
المركزٌة  ,بمصد تغطٌة النفمات العامة والدفاع عن االمبراطورٌة  ,ولعل اهم ما
ٌمٌز فرض الضرائب فً العصر المدٌم  ,انه كان تعسٌرا خالصا عن ارادة السلطة
دون اي اعتبار لرضا المكلفٌن  ,ودون مراعاة لممدرتهم التكلفٌة 0
ففً المرن الخامس عشر  ,وخالفا ما كان علٌه فً المرن الرابع عشر كان
المالن ٌحص على الضرٌبة بشكل استثنائً  ,وكانت تعد بمثابة هبة ثم اصبحت
الضرٌبة ذات طابع عام 0
اذ الر فً انكلترا عام ( ) 9241فرض الملكٌة بتناول دائم وأصبح للملن سلطة
اصدار لوانٌن فرض الضرائب  ,وبعد لٌام الثورة الصناعٌة فً انكلترا والثورة
الفرنسٌة ظهر ما ٌسمى بنظام االلتصاد الحر وتكرٌس مفهوم الطابع االلزامً
للضرائب على اساس نظرٌة التعادل 0
وفً ظل المفاهٌم االلتصادٌة الحدٌثة تعد الضرائب اهم مصدر من مصادر
التموٌل التً تلجا الٌها الدول  ,لذلن ٌجب ان ٌحكم النظام الضرٌبً مجموعة من
االسس فً كل بلد حسب اهمٌة تلن المصادر للتوفٌك بٌن مصلحة الدولة من اجل
توف ٌر خدمات عامة  ,ومصلحة الفرد والعدالة الالزمة لتحمٌك نوع من المساواة
بٌن المكلفٌن  ,ونتٌجة لتباٌن هذه االسس بٌن الدول نشأ ما ٌسمى بـ ( االزدواج
الضرٌبً الدولً ) وهً ظاهرة لها اثار سلبٌة على انتمال رؤوس االموال بٌن
الدول لكونها تمثل عبئ اضافً على تلن االموال مما ٌؤدي الى تملٌلها حجم
االستثمارات الخارجٌة وتكون الصربٌة بذلن طاردة لالستثمار 0

لمد مر العراق بحروب وحصار التصادي خلمت اثارا سلبٌة مما ولد حاجة
الى احداث تغٌرات جدٌدة وإصالحات البد منها للنهوض بااللتصاد من جدٌد 0
منها جذب االستثمارات الخارجٌة ( عرالٌة  ,عربٌة  ,اجنبٌة ) لتساهم فً االعمار
وبشكل فعال االمر الذي ٌحتاج الى التوسع فً تولٌع اتفالٌات جدٌدة لتجنب
االزدواج الضرٌبً ومع اغلب دول العالم ومنح المشارٌع المهمة والتً لها عاللة
مباشرة بإفراد المجتمع اعفاءات ضرٌبٌة خاصة باالستثمار على ان ال ٌؤدي الى
خفض االٌرادات الضرٌبٌة 0

