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 ومقترحات حميا 2004معوقات االصالح الضريبي في العراق بعد عام 

 الباحث : وليد كاظم شمخي                                          المشرف : أ . م . د . باقر كرجي حبيب

 

 المستخلص: 

الى  االقتصاد العراقيحاجة وذلك لالعامة في العراق  تحميل وتفعيل دور الضرائب تيدف الدراسة من البحث الى
النفقات  ومعرفة. االخير من صدمات جراء االسواق العالمية غير االيرادات النفطية لما يتعرض لو تفعيل ادوات تمويمية

وبيان حجم االيرادات العامة ومكوناتيا من االيرادات النفطية والضريبية . ونسبة النفقات الجارية واالستثمارية منيا العامة
مساىمة االيرادات الضريبية الى  وتحميل .االخرى واالشارة الى مواطن العجز والفائض في الموازنة العامة وااليرادات

 والوقوف عمى .محل الدراسة في احتساب مؤشرات ضريبية العممية والفنية وباستعمال االساليب. االيرادات العامة
 في تمويل الموازنة العامة. ن فاعمية الضرائبالمعوقات )التحديات( ومقترحات االصالح الضريبي التي تعزز م

مثمت النفقات التشغيمية النسبة االكبر  إذ واظيرت النتائج خالل مدة الدراسة نمو النفقات العامة بشكل متسارع 
الى ان مساىمة االيرادات  وان نتائج الدراسة افضت. وعدم االستفادة من الفوائض المالية في بناء البني التحتية منيا

خالل مدة الدراسة من الطاقة الضريبية  كانت نتائج مؤشرات الضرائبو . ضئيمة جداً  الضريبية الى االيرادات العامة كانت
بينما مجموع متوسط العبء . اي امكانية اضافة ضرائب جديدة وجود طاقة غير مستغمة ( وتشير ىنا الى3.23بمغت)%

وسجمت . المحددة لمدول النامية من قبل صندوق النقد الدولي( ويالحظ انخفاضو عن النسبة 4.14)% الضريبي بمغ
وتبين من خالل الدراسة  .( وتشير الى ىيكل ضريبي غير مرن4.43مجموع متوسط المرونة الدخمية لمضرائب )%

وانعكاسو عمى الموازنة  لزيادة االيراد الضريبي فضال عن تبني ضرائب ذات فاعمية اعمى ضرورة االصالح الضريبي
 العامة.
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 المقدمة

 تعد الضرائب من اىم مرتكزات المالية العامة والتي تعبر عن سيادة الدولة وكيانيا وقدرتيا عمى بسط نفوذىا
 الضريبة تستخدم وكذلك ترتبط فاعمية النظام الضريبي بقوة الدولة وتماسكيا وغالبا ما .ومدى التزام االفراد بيا .وقوانينيا

وسياسية فضال عن اليدف المالي متمثال في توفير الموارد المالية الالزمة  .اقتصادية واجتماعية ق اىدافيلتحق كداة
فضال عن . أداة لتحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي والحد من التقمبات االقتصادية. ثم استخدمت لتمويل الموازنة العامة

لالرتقاء بالمستوى النمو االقتصادي  حجم الناتج القومي ذلك التأثير في حجم االدخار واالستثمار واالسعار ومن ثم
 وتحقيق العدالة االجتماعية.

المرتكزات االساسية في تمويل الموازنة  بوصفيا أحداتسمت الضرائب العامة في العراق بالتيميش وغياب فاعميتيا  
رافق ذلك سوء تطبيق التشريعات  .بأدائيا وكذلك غياب المسؤولية الوطنية وعدم تعريف بأىميتيا وضرورة االلتزام .العامة

الضريبية من بعض العاممين عمييا وضعف االىتمام بيذا المورد الحيوي من الجانب الحكومي واالفراد معا كان لو االثر 
  السمبي بانخفاض مساىمة العوائد الضريبية في تمويل الموازنة العامة.

الل القيام بإصالحات جديدة متمثمة بإعادة النظر في القوانين أي البد من العمل عمى تفعيل دور الضرائب من خ
والتشريعات الضريبية وايجاد مزيج مالئم من الضرائب ضمن الييكل الضريبي فضال عن رفع مستوى الوعي الضريبي 

الضريبية  واالنفتاح عمى تجارب االنظمة الضريبية المتقدمة واجراء التعديالت المستمرة التي تيدف الى تبسيط النصوص
 وتخفيض معدالتيا وتسييل اجراءاتيا وتحسين مستوى اداء االدارة الضريبية.
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 اهمية البحث 

تفعيل دور أكبر ومتميز لمضرائب في تمويل  ان االصالح الضريبي يؤدي الى  تتبع اىمية البحث من حيث
 العراقي .وتقديم سمع وخدمات عامة ترتقي والمجتمع الموازنة العامة 

 مشكمة البحث

 ىل ان االصالح الضريبي يؤدي الى تخفيف من اعبائيا المالية لمدولة العراقية والتي تتزايد بشكل مستمر ؟ 

 فرضية البحث  

بعد اعتماد العراق عمى االيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة واىممت االيرادات الضريبية حتى وصمت الى 
في تمويل الموازنة العامة منخفضة جدا وكان الزاما عمى المالية العامة العراقية اتخاذ خطوات جادة ان تكون مساىمتيا 

 في اصالح الضرائب بالشكل الذي يجعميا فاعمة في تمويل الموازنة العامة العراقية .

 هدف البحث  

بو الى المستوى الذي يساعد ييدف البحث حول امكانية اجراء االصالح الضريبي عمى الييكل الضريبي لالرتقاء 
 في االصالحات االقتصادية الشاممة التي يرجوىا المجتمع العراقي .

 

 منهجية البحث 

اعتمد المنيج الوصفي التحميمي لكونو يتماشى مع طبيعة الدراسة ويتميز ىذا المنيج بوصف الدقيق ومفصل 
يميا وتفسيرىا من اجل الوصول الى نتائج مرغوبة لممشكمة موضوع الدراسة من خالل جمع البيانات والمعمومات وتحم

  ومدى امكانية االستفادة منيا في تفعيل دور الضريبة في تمويل الموازنة العامة
 

 المعوقات التي تواجه النظام الضريبي في العراقالمبحث االول :

في اغمب البمدان النامية من حيث بالنظر الى النظام الضريبي في العراق تجده يتوافق مع االنظمة الضريبية الشائعة 
ويعرف . ويعاني من انخفاض درجة كفاءتو وضيق اوعيتو الضريبية .وسائل المستخدمة في العمل الضريبيالالخصائص و 

الحسية  يمثل الوجية ضريبي معين ليؤدي الى كيان والفنية تفاعل مجموعة من العناصر االيديولجية) نوبأالنظام الضريبي 
 .(1)(من مجتمع متقدم اقتصاديا عن مجتمع متخمف تختمف مالمحو والذي لمنظام

                                                           
(1)

 28-24ص 1966بالعىٕذس٠د ، بٌّىسث بٌّصشٞ بٌذ١ص ٌٍطحةعد ٚبٌٕشش، بصٛي بالٔظّد بٌضش٠ح١د ،بدّذ جطش٠ك٠ٛٔظ  
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االن ىذا النظام يواجو عدة معوقات  بالرغم من اىمية النظام الضريبي ومساىمتو النسبية في االيردات العامة
 ،تنظيمية ،فنية ،بنيوية) في ما تمثمث ىذه المعوقات او التحديات وتحديات في تطبيق ما يخص العدالة واالنصاف

خارجية( في فيما تعكس ىذه التحديات اثارىا السمبية عمى النظام الضريبي في العراق من عدم كفاءتو والحد  ،مجتمعية
 وتقميص من دوره المالي واالقتصادي االجتماعي. من فاعميتو

 في العراق  والمعوقات البنيوية التحديات -المطمب االول:

او االقميمية او  ذات الجذور النابعة من البيىئة المحمية صعوبات اقتصادية وفيما تعد المعوقات البنيوية متغيرات 
  – يأتيوكما .  االنظمة الضريبية في امام التحوالت المعاصر اً تمثل عائق. الدولية

 تعدد الضرائب المفروضة  -اوال

المالية عن طريق فرض ضرائب متعددة لمحصول عمى اكبر ايرادات  تعظيم ايراداتياإلى  وفي الغالب تسعى الدولة
التمييز بين  وىذا النوع من الضرائب يعتمد اساسا عمى( .. الخ. مبيعات. فرض ضريبة دخل) مثلضريبية الالزمة 

لكل  كما أن  . يتم فرض ضريبة نوعية مستقمة عمى كل مصدر من مصادر الدخل إذحسب مصدرىا  الدخول المختمفة كالً 
 . (2)بيا اً خاص اً ضريبة مفروضة وعاء وسعر 

وتمتاز . وجود ادارات متعددة قائمة عمى الربط والتحصيل والتداخل في ما بينيا ستمزمي متعددة فرض ضرائب ان
مما يفقد قاعدة االقتصاد قيمتيا في ىذا بعض الضرائب بارتفاع نسبة تكاليفيا قياسا بالحصيمة الضريبية المنخفضة 

وىذا  ،اضافة الى تعدد انواع الضرائب يترتب عميو تعدد القوانين المشرعة مما يعني وجود اكثر من جية تشريعية .الصدد
ينعكس عمى عممية تعديل القرارات الخاصة بقوانين الضريبة والتي تتعارض في بعض االحيان مع مبدأ قانونية الضريبة 

تصدره السمطة التشريعية المختصة وىذا الوضع يسري عمى تعديل  الذي يقوم عمى ان فرض اي ضريبة ال يتم اال بقانون
 . ( 3)او الغاء اي قانون 

 عدم مرونة النظام الضريبي -ثانيا

كما يتجمى دوره . في النظام االقتصادي األساسبدرجة من المرونة لمحفاظ عمى دوره  ان يتصف النظام الضريبي من البد
وتاثيرىا عمى الوعاء الضريبي ارتفاعا او  .اشكاليا اقتصادية كانت ام سياسية في االستجابة لمظروف الطارئة بمختمف

 انخفاضا. 

                                                           
2
جغذبد ِٕزس عحذ بٌمةدس بٌش١خٍٟ , بٌذسبعد فٟ زم٠ُٛ بالدبء بٌضش٠حٟ فٟ بٌذٚي بٌٕة١ِد , بطشٚدد دوسٛسبٖ , و١ٍد بالدبسخ ٚباللسصةد , جةِعد  

 34-33, ص 1997
3
 40-38, ص  2009ش بالٔحةسٞ , ِجّٛعد لٛب١ٔٓ بٌضشبئث , بٌّىسحد بٌمة١ٔٛٔد , جغذبد صحةح صةدق جعف 
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ناتج المحمي االجمالي التحرك  موجبة تعنييجب ان تكون ان العالقة بين الناتج المحمي االجمالي وااليراد الضريبي  
وىذا ما قد لوحظ  .ان وجود اختالل في تمك العالقةفيذا يعني  سالبةوااليراد الضريبي باتجاه واحد اما اذا كانت العالقة 

في سنوات عدة في االقتصاد العراقي مما يدل عمى عدم مرونة النظام الضريبي وعدم قدرتو عمى مالحقة الزيادات 
 الحاصمة في الناتج المحمي االجمالي. 

 انخفاض نسبة االقتطاع الضريبي -ثالثا
. وى االقتطاع الضريبي نسبة الى الناتج المحمي االجمالي في العراقيعاني االقتصاد العراقي من انخفاض مست

. االجيزة الضريبية سواء في ناحية االدارة او ناحية التشريع ءةتدني من االقتطاع تخمف وعدم كفاويعكس ذلك المستوى الم
قتصادي وتحديد النسب واقع االوالمتمثل بعدم وجود كادر كفوء يتمتع بخبرة ضريبية من الناحيتين والتي تؤىمو لدراسة ال

 . مع التغيرات في حجم الناتج المحمي واحتياجات الدولة المالية ءمالتي تتال
يمكن زيادة النسبة التي تقتطع من الناتج المحمي االجمالي باستخدام الضرائب دون ان تؤدي لحدوث اثار سمبية و 

اجراء  االمر الذي يتوجب عمى السمطة المالية ،(4)تضخميةفي االقتصاد وانما قد يكون ذلك مفيدا في حالة وجود ضغوط 
إذ ان انخفاض معدل . اصالح ضريبي شامل يرفع من مستوى الكفائة ويعالج التخمف الموجود في االجيزة الضريبية

 .(5)االقتطاع الضريبي الذي ينعكس عمى االنخفاض في االيرادات العامة 
 االختالل في الهيكل الضريبي -رابعا 

وتكون . مساىمة الضرائب غير المباشرة في اجمالي االيرادات الضريبية في العراق في ارتفاع ير ىذا االختالليظ
او الريع من . من العمل تعتمد عمى ضرائب الدخل إذ .لمدول المتقدمة صناعيا الحالة مغايرة في اليياكل الضريبية

 دولة نامية تتضمن العديد من الدول العربية ان الضرائب المباشرة 86( لحوالي TANZIوقد وجدت دراستو) .الممكية
 مساىمة الضرائب غير المباشرة. 60%و من المجموع الكمي لاليرادات 30%تسيم 
 ضعف االدارة الضريبية -خامسا

 القائم تعد من دالالت ضعف الجياز االداري افتقار العراق لممعمومات والبيانات المالية و الضريبية او غيرىا
تزيد من  وىي فضال عن الفساد االداري مما يؤدي الى تزايد التيرب الضريبي. عمى تنظيم الضرائب وتحصيميا

 العوامل التعقيد في عممية االصالح الضربيي في العراق
 

  

                                                           
(4 )

 ،جذرص ِمرذَ بٌرٝ ِر زّش بالصرالح بٌضرش٠حٟ ،ص١ةغد بٌسشش٠عةذ بٌّطٍٝ سوٓ بعةعٟ فٟ بالصالح بٌضرش٠حٟ ،بجشب١ُ٘ د١ّذ ِذغٓ بٌضج١ذٞ

 29-20ص، جغذبد 2006
(5)

 4-3ص ،لضة٠ة بلسصةد٠د ،صٕذٚق بٌٕمذ بٌذٌٟٚ ،بٌذٚي بٌٕة١ِد ٚبٌغ١ةعد بٌضش٠ح١د ،ف١سٛ زةٔضٞ ٚ٘ةي صٞ 
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 فنيةالمطمب الثاني: تحديات تنظيمية و 

 التنظيمية -اوال

عدم الثقة بين المكمفين بالضريبة والسمطة المالية بسبب اعتقاد كادر السمطة المالية عمى ان المكمف ال يكشف  -1
. تميز بعدم دقة حقيقة مركزه المالييعن حقيقة مركزه المالي اي ان ما يكشفو المكمف من بيانات عن وضعو المالي 

فأن غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين يؤدي في الكثير من االحيان نتيجة عدم ثقة المكمف في االدارة الضريبية وبالتالي 
 . قاعدة العدالة والسيماالى االخالل بالقواعد الضريبية 

ففي كثير من الحاالت يعبر المكمف عن تذمره من تعسف . جيل المكمف بالحقوق والواجبات التي حددىا القانون -2
% من المكمفين اظيروا عدم 70وقد بينت احد الدراسات ان . قانونا االدارة في التقدير دون ان يعرف ان ذلك مقر

 اطالعيم عمى قانون الضريبة وبالتالي فأنيم غير مطمعين عمى قوانين الضريبة التي تحدد واجباتيم وحقوقيم 
نوعا من التيرب لدى المكمف عن دفع الضريبة  يعدان عممية اخفاء البيانات من قبل المكمفين بمختمف الطرق  -3

دون االنتباه الى ان ىذه االقتطاعات الضريبية ليا اثار ميمة في عممية االنفاق الحكومي وتنمية النشاط االقتصادي 
 بشكل عام وتنمية القطاع الخدمي بشكل خاص.

من االطار القانوني في النظام  اً ءجز  يعدضعف العقوبات الضريبية والمشاكل التشريعية: ان التشريع الضريبي  -4
الن  .ويستمد قوتو من خالل التعاون بين االدارة الضريبية والمكمفين بدفع الضريبة .الضريبي الذي تبنى عميو الدولة

 ان التشريعات الضريبية إلى ويشير قانون ضريبة الدخل.وجود ثغرات فيو تعني خسارة الكثير من اموال الخزانة العامة
 . الخاضعين لمضريبة ىي من اختصاص المشرع الضريبي لمكمفينوتحديد ا

 )ضعف االوعية الضريبية(ثانيا : التحديات الفنية
تعد عممية تقدير الوعاء الضريبي من احد التحديات الفنية التي تواجو النظام الضريبي اي بمعنى عممية تعيين 

 إلىوىنالك عدة طرق لتقدير الوعاء الضريبي المفروض عميو ضريبة والتي تنقسم . االساس المادي لفرض الضريبة
 :قسمين رئيسيين

التقدير المباشر: لموصول الى حقيقة المادة الخاضعة لمضريبة وفق ىذه الطريقة يكون من خالل احد االساليب  -1
 االتية 

 عن دخمو فتقوم السمطة المالية بالتحقق من صحة ىذا االقرار  قيام المكمف باالقرار - أ
 التقدير االداري اي قيام السمطة المالية بتحديد دخل المكمف بالضريبة لممعمومات التي تمتمكيا او تقديرات سابقة - ت
طة عنصر التقدير غير المباشر: يستخدم ىذا النوع من التقدير عندما يتم تحديد المادة الخاضعة لمضريبة بواس -2

 :يأتيخارجي ويتم عن طريق ما 
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مظاىر خارجية: يتم االعتماد وفق ىذه الطريقة عمى بعض المظاىر الخارجية ممثمة بالدخل مثل القيمة االيجارية  - أ
 .. الخ . لمسكن والمحل وحالة المعيشة

دير االرباح عمى اساس طريقة تقدير الجزاف : يتم احتساب الدخل بطريقة اجمالية كأن يكون التقدير قائما عمى تق - ت
 .(6)رقم المبيعات

لكونيا تعتمد المركز المالي لممكمف اساسا . طريقة التقدير المباشر بواسطة اقرار المكمف بدفع الضريبة االكثر استخداما
اما في الدول . لفرض الضريبة والتي يشاع اعتمادىا في الدول التي يرتفع فييا مستوى الوعي الضريبي لدى المكمفين

 .(7)لتي تعاني من تدىور مستوى ىذا الوعي فال يمكن االعتماد عميياا
  لمجتمعيةالمطمب الثالث: المعوقات والتحديات ا

من خالل عمل ىيكل الجياز الضريبي العراقي فيو ال يتأثر فقط في واقع التحديات البنيوية والتنظيمية والفنية 
سمبية تنعكس عمى كفاءة الجياز الضريبي  اً تترك ىذه المعوقات اثار  إذ مجتمعيةفقط وانما يتأثر في المعوقات ال

 . منياوايرادات الحصيمة الضريبية 
 .لدى المكمفين تدني مستوى الوعي الضريبي -اوال

فكما ىو معروف أن  .زيادة الوعي الضريبي دورًا ميما في عممية الحصول عمى الضرائب وارتفاع اقياميا تمعب
يالحظ ان الدول المتقدمة تتميز بارتفاع ممحوظ في مستوى الوعي لدى  إذ .مستوى الوعي الضريبي يختمف بين الدول

افرادىا المكمفين بدفع الضرائب وذلك نتيجة لثقتيم بالجياز الضريبي وشعورىم بالفائدة المقابمة التي يحصمون عمييا من 
بينما نجد ان الدول النامية تعاني من انخفاض  .ق الدولة عمى الخدمات العامة المقدمة ليمدفع الضرائب عن طريق انفا

في مستوى الوعي بين افرادىا وذلك بسبب عدم ثقتيم وقناعتيم في الحصول عمى الخدمات العامة بالمستوى المطموب 
الضرائب ودورىا في مساعدة الحكومة  ضافة الى ضعف الترويج والتسويق االعالمي الىميةإ .المقدمة من قبل الحكومة

ان ادراك أىمية الضريبة ودورىا بالنسبة لممكمفين بيا يؤدي إلى تحوليا من فكرة الجباية  (8)عمى زيادة االيرادات العامة.
ن بوعي مرتفع ينعكس في و يمارسو المكمف ةيكون االلتزام بدفعيا ممارسة حر  وحينيا .المفروض بقانون إلى فكرة المواطنة

 الضريبة واجبًا وطنيًا تحقق منفعة عامة لمجميع بصورة أو بأخرى.  عد

فئات من ذوي االقتصادية في العراق وانخفاض مستوى الدخل الذي اثر بشكل سمبي عمى الظروف  تدنيونتيجة 
لعدم تحقيق والظمم  لتعسفاحدة التفاوت في توزيع الدخل ادى ذلك إلى خمق نوع من  اتسعتو  الدخول المنخفضة

 .(9)العدالة

                                                           
6
 166ص 2011عةدي ف١ٍخ بٌعٍٟ, بٌّة١ٌد بٌعةِد ٚبٌمةْٔٛ بٌّةٌٟ ٚبٌضش٠حٟ, عّةْ بضشبء ٌٍٕشش ٚبٌسٛص٠ع, بٌطحعد بٌطة١ٔد بٌّىسحد بٌٛط١ٕد, - 
7
  130-129, ص 1988٘شةَ ِذّذ صفٛذ بٌعّشٞ , باللسصةد٠ةذ بٌّة١ٌد بٌعةِد ٚبٌغ١ةعد بٌّة١ٌد , ِصذس عةجك  
8
 .41ص .2012 .جةِعد جغذبد .سعةٌد ِةجغس١ش .دٚس بٌضش٠ح١د فٟ ز٠ًّٛ بٌّٛبصٔد بٌعةِد فٟ بٌعشبق .ٌمةء فٕجةْ ضةِش ص٠ذبْ -

 .جةِعرد جغرذبد .ِجٍرد بٌحذرٛش باللسصرةد٠د ٚبالدبس٠رد .ٟ بٌعشبق ٚجعر  بٌغرحً ٌّعةٌجسرٗعٛبًِ ضعف بٌٛعٟ بٌضش٠حٟ ف .زٛف١ك بٌّشب٠ةزٟ -9

 30ص .1999ٌغٕد  3بٌعذد
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 التهرب الضريبي -نياثا
والتحديات التي تواجيو النظام الضريبي والتي تؤثر بصورة كبيرة عمى  لمعوقاتيعد التيرب الضريبي من اكثر ا

ويتمثل التيرب في محاولة المكمف بالضريبة بعدم دفعيا كميًا أو  .حجم اإليرادات الضريبية التي تحصل عمييا الدولة
دارة الضريبية لتحصيل الواردات بمحاوالت كثيرة اإلاي ردة فعل المكمف بالدفع عمى الوسائل المتبعة من قبل  .جزئياً 

 .(10)لتفادي عممية اقتطاع دخمو او االنقاص من حجمو
وتشكل عممية التيرب من دفع الضرائب من اىم المشاكل التي تواجيو الجياز الضريبي لما ليا من انعكاس عمى 

والتي كان من الممكن إعادة انفاقيا عمى الخدمات  .انخفاض الحصيمة الضريبية وبالتالي إنخفاض في حجم إيرادات الدولة
( طرق الجباية وجاءت فييا عمى 49-44في المواد ) 1982 لسنة 113وقد نظم قانون ضريبية الدخل رقم (11).العامة

وبعد اصدار مذكرة التقدير  .اً السمطة المالية تبميغ المكمف خطيًا بدفع الضريبة ويكون مقدارىا وتاريخ استحقاقيا معين
%( من 55ف الييا )( يومًا من تاريخ التبميغ يضا21وتبميغ المكمف بدفع يتوجب عمية الدفع واذا لم يدفع الضريبية خالل )

كذلك يحق لمسمطة  .( يومًا بعد انقضاء المدة االولى21ويضاعف ىذا المبمغ اذا لم تدفع الضريبة خالل ) .قيمة الضريبة
مبررة لذلك عمى ان يتم تبميغ المكمف بمقدار وتاريخ  اً المالية تقسيط الضريبية بناء عمى طمب من المكمف إذا وجد اسباب

( يومًا من تاريخ إالستحقاق تصبح كميا مستحقة الدفع 21م دفع المكمف الحد االقساط خالل )وفي حالة عد .كل قسط
ن ىذا االسموب لمجباية يخمق وضعًا نفسيًا لممكمف يدفعو الى التيرب الضريبي ال يراعي ، إنذارإتمقائيًا بدون الحاجة الى 

 (12)الظروف المالية التي يعيشيا المكمف.
 

 متطمبات االصالح الضريبي في العراق: بحث الثانيالم

 االصالح الضريبيالمطمب االول :

كونو ضرورة اقتصادية ممحة ودعامة اساسية في عممية االصالح لاخذت االنظار توجو نحو االصالح الضريبي 
مسمع لمرتفعة عمى االستيرادات  ألنو يوفر حماية لمصناعات المحمية الناشئة من خالل فرض ضربية كمركية .االقتصادي

في تحقيق  فضال عن مساىمة الضرائب المتواضعة في تمويل الموازنة العامة لمدولة واالخفاق .التي يمكن انتاجيا محميا

ويعرف االصالح الضريبي  (13).جيود حثيثة في مضمار االصالح الضريبي تانبثق .االىداف االقتصادية واالجتماعية
                                                           

 -
10

ِجٍرد بٌعٍرَٛ بالٔغرة١ٔد  .زذ١ًٍ بعحةت ٚبضةس ظة٘شخ بٌسٙشت بٌضش٠حٟ ٚطشق ِعةٌجسٗ فٟ بٌٕظةَ بٌضش٠حٟ بٌعشبلٟ .٘ةٚوةس سِضةْ ع١غٝ

 .137ص .2017 .2بٌعذد .20بٌّجٍذ  .جةِعد وشوٛن .ٚبالجسّةع١د
11
طةسق دّذٞ دّذبْ بجٛ ع١ٕٕٗ, بٌعٛبًِ بٌّ ضشخ فٟ بٌسٙشت ٚبٌسجٕث بٌضش٠حٟ ٚعاللسّٙة جةٌشىً بٌمةٟٔٛٔ ٌّىسث بٌسذل١ك ٚبٌّذةعحد  - 

ذةعحد, جةِعد بٌششق بالٚعظ ٌٍششود بٌصٕةع١د)دسبعد دةٌد عٍٝ بٌششوةذ بٌصٕةع١د فٟ ِذ٠ٕد بٌٍّه عحذ هللا بٌصٕةع١د( , بٌشعةٌد ِةجغس١ش ِ

 29ص 2008ٌٍذسبعةذ بٌع١ٍة ,
2
-17جذرررص ِمرررذَ ٌٍّررر زّش بٌضرررش٠حٟ بالٚي ٌٍفسرررشخ ِرررٓ  ."بٌٕظرررةَ بٌضرررش٠حٟ فرررٟ بٌعرررشبق )بٌٛبلرررع ٚبالفرررةق بٌّغرررسمح١ٍد(" .خةٌرررذ دةِرررذ عحرررذ -

 .6ص .18/10/2001
(13)

 2019، بٌعذد بٌطةٟٔ، بٌّجٍذ بٌسةعع ،بٌمة١ٔٛٔد ٚبٌغ١ةع١دِجٍد بالٔحةس ٌٍعٍَٛ ، بالصالح بٌضشجٟ فٟ بٌعشبق ،ٔٛس دّضخ دغ١ٓ 
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تحقيق الكفاءة والعدالة واالقتصاد ويشمل اصالح التشريعات الضريبية والجياز الضريبي والمجتمع  تستيدف بانو)عممية
ان عممية االصالح ( 14)الضريبي وييدف الى التنسيق بين االىداف االقتصادية والكفاءة والعدالة والفعالية االدارية(

عن االرادة الحقيقية في االصالح واتخاذ االجراءات  فضال. الضريبي تكون حساسة ومعقدة النيا تحتاج مدة زمنية كافية
  الحازمة ضد المتضررين من تفعيل اصالح النظام الضريبي وتحديث ىيكمو.

 اصالح الحصر الضريبي -اوال

وعناوينيم في بيانات  يمئين الخاضعين لمضريبة وتثبيت اسماالحصر الضريبي ىي عممية تأطير وتحديد المكمف
 .واولى الخطوات الميمة واالساسية في تحديد مختمف مصادر الدخول واالوعية الخاضعة لمضريبة. االدارة الضريبية

وتعتمد االدارة . (15)والحد من التيرب الضريبي يتوقف نجاح االدارة الضريبية عمى الكفاءة ودقة في تطبيق القانون الضريبي
واالقرارات الضريبية التي يقدميا  لتصاريح الكمركيةلحصر مصادر الدخل منيا : ا الضريبية في العراق عمى عدة وسائل

اال ان ىذه الوسائل لم . واستمارات المسح الميداني والتقديرات العامة والخاصة في ضريبتي العقار والعرصات. المكمفون
من ميمة االدارة  و عدم دقة اسماء وعناوين المكمفين مما يجعل .توصمنا الى الغايات المرجوة الفتقارىا لممعمومات الكافية

وىنالك دول  .ن اماميا بدفع الضريبةو صعبة في التحري والكشف عن المعامالت االقتصادية التي يقدميا المكمف الضريبية
 عممية حصر المكمفين عند تسجيل كافة المعامالت التي يجرييا المكمف ومنيا الجزائر في استخدمت )الرقم الضريبي(

ويرى الباحث امكانية االستفادة منيا في العراق باستخدام الرقم الضريبي  .االدارة الضريبيةوتسجيل رقمو عمييا واخطار 
 لكل مكمف لموصول الى كافة االوعية الضريبية لغرض تحقيق نتائج ايجابية في العراق.

 تبسيط االجراءات الضريبية-ثانيا

المنتجين في االقطاعات االنتاجية التخفيض التدريجي في اسعار او نسب الضريبة المفروضة لغرض تشجيع 
واصدار تعميمات .(16)تبسيط اجراءات التحصيل الضريبي وتخفيض غرامات التحصيل الضريبي  عن فضالً  .المختمفة
 تسيم في عممية االصالح الضريبي. ،ضمن االستحقاق القانوني المكمفين الممتزمين بد فع الضرائب لصالح

 يبيالعمل عمى زيادة الوعي الضر -ثالثا

والتشريعات  وتحفيزىم االرادي في تطبيق االحكام. بيان ضرورة التزام افراد المجتمع في اداء واجباتيم الضريبية
ان يدرك  وان اىمية انجاح استراتيجية االصالح الضريبي .القانونية والعقابية ومساعدتيم في تالفي الجزاءات .القانونية

                                                           
(14)

 249ص  ،دبس جش٠ش ٌٍٕشش ٚبٌسٛص٠ع، عّةْ ،دسبعةذ فٟ عٍُ بٌضش٠حد ،عحذ بٌّج١ذ لذٚسٞ 
(15)

ِجٍرد  ،جذرص زطح١مرٟ فرٟ ب١ٌٙارد بٌعةِرد ٌٍضرشبئث ،بٌذصش بٌضش٠حٟ ِٚذٜ ِغرةّ٘سٗ فرٟ بٌذرذ ِرٓ بٌسٙرشت بٌضرش٠حٟ ،دغٓ عةٌُ ِذغٓ 

  59-60ص2016بٌعذد بٌسةعع  ،دٔة١ٔش
(16)

ٌٍذسبعةذ  بالوةد١ّ٠د ،بالصالدةذ بٌضش٠ح١د وةدبخ ٌعصشٔد ٚزطٛس بالدبسخ بٌضش٠ح١د جةالشةسخ بٌٝ بٌجضبئش ،جٍعضٚص جٓ عٍٟ، بٚشةْ بدّذ 

 2017، 17بٌعذد ،بٌعٍَٛ باللسصةد٠د ،بالجسّةع١د ٚبالٔغة١ٔد
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وىنا يستمزم نشر  .(17)ستعود عمييم بالنفع من خالل االنفاق عمى الخدمات العامةاالفراد ان الضرائب التي يدفعونيا 
الوعي الضريبي بين االفراد المجتمع وان كانوا داخل الصفوف الدراسية ليصبح عمى بينو من االلتزامات المستقبمية اتجاه 

الييئة العامة الضرائب في عدة مؤتمرات شاركة  وايضاح االفكار الجديدة والنيوض بالعمل الضريبي ولغرض اغناء. دولتو
 (18)منيا: مؤتمر الرقابة الداخمي الرابع ومؤتمر االصالح االداري 2017خالل عام 

 تحديث طرق وسبل معالجة التيرب الضريبي -رابعا

يشكل التيرب الضريبي في العراق خطورة بالغة عمى االيرادات الضريبية لما يسببو من انخفاض في التحصيل 
كما يتجمى ذلك الى االخالل في مبدا العدالة الضريبية من حيث توزيعيا . يبي وبالتالي يضر بمصمحة الخزانة العامةالضر 

 وتوجو العقوبات الرادعة بحق المقصرين. يتم ذلك من تنفيذ االجراءات بصور حازمة .االعباء العامة بصورة غير عادلة
 الشرطة واالمن( لمكافحة الجريمة الضريبية  والقانون )اجيزةواالستعانة بقوة الدولة . داء الوظيفيألبا

 

 اصالح هيكل النظام الضريبي:  المطمب الثاني

 .والتي نظم أحكاميا أوامر سمطة االئتالف المؤقتة .شمل اإلصالح الضريبي الضرائب المباشرة وغير المباشرة
حداث أاإلصالح الضريبي في العراق بعد  وقد تطابق .2554( لسنة 54( و )84) .(49و ) 2553( لسنة 37والمرقمة )

 مع اإلجراءات المقترحة من قبل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تيدف الى: 2003

( 1بموجب الفقرة ) إذ .تخفيض الضرائب عمى الدخل وعمى عوائد رؤوس األموال المستثمرة في القطاع الخاص -
تم تخفيضيا األسعار الضريبية بشكل كبير فبعد  .2554السنة  .49الئتالف المؤقتة والمرقم ( ألمر سمطة ا3من القسم )

تخفيض  .% فقط15% و3% لغير المقيم أصبحت تتراوح بين 45% و15لممقيم و 45% و%15أن كانت تتراوح بين 
% مع الغاء الضريبة اإلضافية التي كانت تشكل شكال من اشكال االزدواج 15% إلى 35سعر ضريبة العقار من 

 الضريبي المقصود.

مع  .إعفاء ارباح االستثمارات الجديدة من الضرائب من اجل حفز المستثمرين عمى زيادة معدالت استثماراتيم -
 13تم اصدار قانون االستثمار رقم  إذ .ستثمارية والوسيطة لممشروعات الجديدةتقديم تسييالت کمركية عمى الواردات اال

عفاءات ضريبية لممستثمرين الجدد. 2556لسنة   والذي يمنح مزايا وا 

                                                           
(17)

جذرص زطح١مرٟ  ،دٚس ج١اد بٌٕظةَ بٌضش٠حٟ فٟ بدبسخ بصِد بٌذصر١ٍد بٌضرش٠ح١د ،عجةد خٍف دغ١ٓ ،فشبط دغٓ سش١ذ ،ف١صً عشدةْ عحٛد 

 2020، 2بٌعذد خةص ظ ،ِجٍد زىش٠ر ٌٍعٍَٛ بالدبس٠د ٚباللسصةد٠د ،جةِعد زىش٠ر ،فٟ ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍضشبئث فٟ بٌعشبق
(18)

 2017بٔجةصبذ ٚٔشةطةذ ب١ٌٙاد بٌعةِد  ،زمش٠ش ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍضشبئث ،ٚصبسخ بٌّة١ٌد 
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 .2554لسنة  4( الخاص باألمر و1( من القسم )2( و )1وفقا ألحكام الفقرات ) .توسيع نطاق الوعاء الضريبي -
كما تطبق  .عام بضريبة الدخل )األستقطاع من المنبع( بعد أن كانت ىذه الشريحة معفاة سابقةتم شمول موظفي القطاع ال

األسعار الضريبية واالعفاءات والسماحات ذاتيا المطبقة في ضريبة الدخل الفردي )المين واألعمال التجارية عمى ضريبة 
% من 35امة والطعام والنقل بنسبة ال تزيد عن االستقطاع المباشر يضاف إلييا إعفاء مخصصات المالبس والسكن واإلق

 أو الراتب السنوي الذي يتقاضاه المستخدم أييما أقل. األجرإجمالي 

( المساعدة أرباب العمل عن 2555- 2553تحسين نظام اقتطاع ضريبة )االستقطاع المباشر( في ىذه المدة ) -
 .ظام رقمي شامل جديد لتعريف دافعي الضرائب وتحديد ىويتيمتم تنظيم ن إذ .الوفاء بالتزاماتيم بموجب القانون الجديد

وىذا سيسيل متابعة وضبط جباية الضرائب. كما تم توزيع دليل ضريبي ألرباب العمل يحتوي عمى جداول اقتطاع 
دافعي  وعالوة عمى ذلك وزعت االستمارات المتصمة بتوفير المعمومات عن .الضريبة تبين النظام الجديد لمشرائح الضريبية

كما يحقق نوعا من الشفافية في تطبيق  .وىذا كمو من شأنو أن يسيل تسديد ىذه الضريبة .ضرائب االستقطاع المباشرة
 جباية ىذه الضرائب.

تم تعميق الضرائب الكمركية واستعيض عنيا بضريبة إعادة . التنسيق بين الرسوم الكمركية وضريبة المبيعات -
( 54والذي تم تأكيده باألمر ) .2553لسنة  38استنادا المر سمطة االئتالف المرقم . %5األعمار بسعر نسبي مقداره 

ال تطبق ضريبة إعادة  وعمى أن. ( الصادر عن سمطة االئتالف الموحدة ايضأ38والخامس باألمر ) 2554المعدل العام 
وقوات البمدان  .وقوات االئتالف. ةسمطة االئتالف المؤقت. اعمار العراق وال تفرض عمى األشخاص أو الييئات اآلتية

كما ال تطبق ضريبة إعادة األعمار عمى البضائع الواردة . المتعاونة والمتعاقدة مع سمطة االئتالف والمتعاقدون من الباطن
ما ضرائب المبيعات فقد تم استثناؤىا من قرار تعميق أمقابل الغذاء و ال تفرض عمييا.  لمعراق بموجب برنامج النفط

( 1-4والفقرة ) .2553لسنة  37( لالمر 3أ( من القسم )-1بموجب الفقرة ) 2554/4/25- 2553/1/1ائب لممدة الضر 
( لسنة 4ىا بالقرار المرقم )ؤ وعدل استيفا .الصادرين من سمطة االئتالف المؤقتة 2554لسنة  49( لألمر 8من القسم )

الذي بموجبو يتم معادلة أجور الخدمات المقدمة بالعممة األجنبية بما يعادل نسبة ضريبة المبيعات من ىذه  .(19)2555
 العممة بالدينار العراقي.

كانت ىناك محاوالت جادة إلصالح الييكل الضريبي العراقي إلصالح ما تسببت بو سمطة  2558وبعد عام 
 2553العراقي من جراء القوانين الضريبية التي وضعتيا بعد أحداث عام االئتالف المؤقتة من أضرار لحقت باالقتصاد 

وأخيرا قانون الضريبة  .وضريبة دخل الشركات النفطية .وتركزت تمك اإلصالحات في مسودة قانون الدخل الموحد
 الذي جمد العمل بو. 2515لسنة  22الكمركية رقم 

                                                           
19 _

 .22/9/2005جسةس٠خ  4004بٌٛلةئع بٌعشبل١د/ بٌعذد 
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 مسودة قانون ضريبة الدخل الموحد -اوال

ومسودة  ،ن الضريبة الموحدة عمى الدخل تمثل خطوة ميمة باتجاه إصالح الييكل الضريبي في العراقمسودة قانو 
وقانون ضريبة العقار  2555لسنة  125المعدل والقرار  1982لسنة  113القانون دمجت بين قانون ضريبة الدخل رقم 

ودة بين دخل المكمف المقيم ودخل المكمف واىم ما جاءت بو ىذه المسودة : فرقت المس. المعدل 1959لسنة  162رقم 
مميون دينار  3% و عمى خمس شرائح تبدأ من  15% إلى  3لممقيم يتراوح من  اً ضريبي اً حددت سعر  إذغير المقيم 

 3% وعمى خمس شرائح تبدأ من  25% إلى 5ولممكمف غير المقيم من . مميون دينار عراقي 15عراقي وتنتيي عند 
مميون دينار عراقی و فرضت المسودة ضريبة عمى نقل ممكية العقار عمى أن تفرض  15وتنتيي عند  راقيعمميون دينار 

عمى قيمة العقار المقدر أو بدلو اييما اكثر وليس عمى الربح المتحقق من بيع العقار وحسب األسعار الضريبية المذكورة 
 (.14)في الجدول 

 

 (14جدول )
 لعقاراألسعار الضريبية على نقل ملكية ا

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 المصدر: مسودة قانون ضريبة الدخل الموحد

حيث  .القانون في فرض الضريبة بين الشركات الوطنية والشركات األجنبيةرباح الشركات فرقت مسودة أوضريبة 
% 25ه مقدار ًا . وفرضت سعرا ضريبي% عمى الشركات العراقية المحدودة 15مقداره  ياً نسب اً فرضت مسودة القانون سعر 
د نصت مسودة قانون النفط والمختمطة واألجنبية كافة. اما ضريبة دخل الشركات النفطية فق ةعمى ارباح الشركات المساىم

عمى أن شركة النفط الوطنية والشركات التابعة ليا وحاممي تراخيص التنقيب واإلنتاج سواء األفراد أو  2557والغاز لعام 

 

 ععش بٌضش٠حد

 بٌشش٠ذد

 بٌٝ ِٓ

0% 0 50000000 

2% 50000000 150000000 

4% 150000000 300000000 

6% 300000000 550000000 

8% 550000000 950000000 

 فّة فٛق 950000000 10%
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وضريبة نقل الممكية وضريبة إيراد . الريع )حقوق الممكية( .(20) اآلتيةالجماعات يخضعون إلى دفع االلتزامات المالية 
ليذا تم  ،والرسوم الكمركية ،وضريبة الدخل. والضرائب المحمية والبمدية المستحقة. منصوص عمييا في القانونالعقار كما 

إقرار مسودة لقانون فرض ضريبة دخل عمى الشركات النفطية األجنبية المتعاقدة لمعمل في العراق التي يجب أن تشرع بعد 
% عمى الدخل المتحقق في 35: تفرض ضريبة دخل بنسبة ه المسودة. ومن أبرز ما تضمنتو ىذتشريع قانون النفط والغاز

العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط األجنبية المتعاقدة لمعمل في العراق أو فروعيا أو مكاتبيا والمتعاقدين من 
 الباطن معيا في مجال انتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعمقة بو"

ألىم اإلصالحات الضريبية التي شيدىا الييكل الضريبي العراقي نالحظ أن اإلصالحات  بعد ىذا االستعراض
إذ أن . يحتاج اإلصالح الضريبي إلى النظرة الشمولية لمختمف نطاق اإلصالح إذ. تميز بالتسرع والظرفيةت ةالضريبي

بالدرجة األولى نظرة شمولية  لذا فالعممية اإلصالحية تستوجب .العمل عمى إصالح جانب معين قد يضر بجانب آخر
كما انو من الضروري قبل البدء في . لمختمف جوانب الييكل الضريبي إضافة إلى المتابعة والتنسيق بين مختمف أدواتو

اإلصالح أن يتم التركيز عمى المراقبة والمتابعة والتدقيق في البيانات والمؤشرات لكي تتالءم عمميات اإلصالح مع 
في إلغاء  اقد اثبت تسرعي أن عممية اإلصالح الضريبي مع متطمبات ىذا الواقع اً تي اإلصالح متوافقولكي يأ. الوقائع

الجانب األول قد كشف . كامال واستبدالو بضريبة إعادة اعمار العراق وىذا الخطأ كان من جانبين اً الضريبة الكمركية إلغاء
م قدرة الكثير من الصناعات المحمية الصمود أمام الصناعات وبالتالي عد .الصناعات الوطنية أمام المنافسة األجنبية

 إذاألجنبية المستوردة التي غالبا ما تكون اقل كمفة لمعديد من األسباب واالعتبارات. الجانب الثاني ىو الجانب التمويمي 
الي كانت خسارة الموازنة بإلغاء ىذه الضريبة لم يستحدث اي نوع من أنواع الضرائب التي كان من الممكن استحداثيا وبالت

في ضريبة  كبيرة أدت الى زيادة االعتماد عمى اإليرادات النفطية. فضال عن انو ابتعد عن مبدأ العدالة اذ ركز االصالح
عمال الحرة الح الضرائب التي قد تفرض عمى األالدخل الشخصي عمى االستقطاع المباشر مع عدم التركيز عمى إص

ن التي يحققيا القطاع العام فمم يكن االىتمام عمى سبيل المثال بالضريبة التي تفرض عمى أكبر م التي تحقق دخوالً 
عمال االقتصاد الخفي الذي يتجنب الضريبة وبالتالي خسارة إيرادات ميمة لمموازنة وابتعاده أاألطباء او المحامين وكذلك 

 عن مبدأ العدالة.

  

                                                           
(20 )

 ِٓ ِغٛدخ لةْٔٛ بٌٕفظ ٚبٌغةص. 1بٌفمشخ  33بٌّةدخ 
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 الضرائب القائمة المقترح إصالحيا- المبحث الثالث:

 المطمب االول: الضرائب المقترح اصالحيا

 :يأتي امستتناول ىذه الفقرة اإلصالحات المقترح إدخاليا عمى الضرائب القائمة وك

 الضرائب المباشرة-اوال

 رباح الشركات.أ_ ضريبة الدخل الشخصي وضريبة 

الدخل عمى الضرائب النوعية والتي تقسم الدخل عمى أنواع  يعتمد الييكل الضريبي العراقي في تطبيق ضريبة
اذ يفرض العراق عددا . رباح دخل كل مصدر من المصادر المختمفةأمختمفة حسب مصدره وتفرض ضريبة مستقمة عمى 

 من الضرائب النوعية عمى دخول المكمفين فيناك ضريبة الدخل بمفيوميا التقميدي والتي تفرض عمى المصادر المحددة
وضريبة العقار التي تفرض عمى دخل العقار . المعدل 1982لسنة  113في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 

ىذه . وضريبة الدخل الزراعي. المعدل 1959لسنة  162الناجم من إيجارات العقارات التي يممكيا المكمف وحسب القانون 
ن ىذا التعدد يؤدي إ. فضال عن لضريبي نتيجة لتعدد انواع الضرائبالصورة أدت في كثير من األحيان إلى االزدواج ا

وعاء ىذه  ألنإلى زيادة تكاليف الجباية بما يقود إلى خفض الحصيمة الضريبية والى صعوبة تطبيق التصاعد الضريبي 
تحقيق العدالة الضريبية  إذا ان. كذلك أن ىذا النوع ينافي مبدأ العدالة الضريبية. الضرائب مشتت األمر الذي يجعمو ىزيال

يستمزم األخذ في االعتبار دخل المكمف من كافة مصادره وتقرير اإلعفاءات والتخفيضات الالزمة بما يتفق وظروف 
 المكمف االجتماعية.

وىذه الضريبة تفرض عمى جميع . لذا يقترح البحث اعتماد الضريبة الموحدة عمى الدخل بدال من الضرائب النوعية
وتتميز أنيا أكثر تحقيقا لمعدالة . اً واحد اً وعاء وعدىاول الخاصة بالمكمف أيا كانت طبيعتيا أو مصادرىا أنواع الدخ

 .الضريبية اذ تراعي قدرة المكمف عمى الدفع وتمنحو اإلعفاءات والتخفيضات التي تالئم حالتو المالية وأعباءه العائمية
ضريبة بما يحقق العدالة االجتماعية بين فئات المجتمع في توزيع وتسمح ىذه الضريبة بتطبيق المعدالت التصاعدية لم

كما تؤدي إلى خفض نفقات الجباية فالمكمف يقدم إقرارا واحدا إمام جية واحدة األمر الذي يقمل من . األعباء العامة
إيجابيا في تحديد كما وان اىمية االقرار الضريبي تكمن في أنو يجعل من المكمف طرفا . العبء والجيد ويختصر الوقت

الضريبة المستحقة عميو من خالل البيانات التي يقدميا ويدرأ عنو التقدير الذي تقوم بو االدارة الضرائب بناء عمى وجية 
كما يترتب عمى تقديم المكمف ىذا اإلقرار اآلثار اآلتية : التزام  ،نظرىا في غيبة ىذا اإلقرار أو عند ثبوت عدم صحتو

 يعدربط الضريبة الثابتة من واقع اإلقرار المقدم من المكمف بحيث . المكمف مسؤوليةول اإلقرار عمى دارة الضرائب بقبإ
أن  ،تبسيط اإلجراءات ،ومن ثم تسدد الضريبة من واقع ىذا اإلقرار .اإلقرار ربطة لمضريبة والتزاما من المكمف بأدائيا
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سواء ألن ذلك  دالمكمف واإلدارة الضريبية عمى ح لكل منتقديم اإلقرار الضريبي الصحيح يبسط اإلجراءات الضريبية 
يخفف عن كاىل المكمفين عبء التقديرات وعبء مراحل التقاضي ونقل لممكمف الحق في ربط الضريبة الصحيحة التي 

وعي لتقديم لربط الضريبة يدعم الثقة بين االدارة الضريبية والمكمف عن طريق االلتزام الط اساساً يقر بيا. اعتماد اإلقرار 
اإلقرار الضريبي الصحيح وقبولو من قبل اإلدارة الضريبية المختصة. يشجع المكمف عمى التعاون مع اإلدارة الضريبية في 

 ،بحيث يثق المكمف في أنيا ستعاممو بعدالة واحترام ،إعادة الثقة بين المكمف واالدارة الضريبية ،ربط وتحصيل الضريبة
المكمف سيكون أمينا في اإلعالن عن دخمة الحقيقي ولذلك سيتم اعتبار اإلقرار الضريبي المقدم  واالدارة الضريبية تثق بأن

 من المكمف ىو أساس ربط الضريبة. 

ور روتيني وغالبا ما ان ما يميز دور المحاسب القانوني في التحاسب الضريبي في العراق في الوقت الحالي ىو د
يحقق التيرب الضريبي او تخفيض مبمغ الضريبة المراد دفعيا لذلك نجد مفيوم المكمف في حال ما أراد أن  وإلي أيمج

لذا . المحاسب القانوني الحاذق ىو الذي يمكن المكمف من التيرب او تخفيف الضريبة حتى ولو كان بطرق غير شرعية
ق ىو الذي يمكن والمكمف من تقترح الدراسة تخفيض مبمغ الضريبة المراد دفعيا لذلك نجد مفيوم المحاسب القانوني الحاذ

لذا وتقترح الدراسة توسيع دور المحاسب القانوني في . التيرب او تخفيف الضريبة حتى ولو كان بطرق غير شرعية
اعتماد البيانات الضريبية وفرض إجراءات عقابية بحق المحاسب القانوني في حال اعتماد بيانات مغايرة لمواقع وال تتوافق 

والمينة بيدف التيرب الضريبي و عممو بذلك بإحالتو إلى القضاء المختص فضال عن ضرورة قيام  مع قواعد المحاسبة
بيدف الوقوف عمى مدى التزاميم بالمعايير . الجيات والنقابات المينية بمتابعة عمل منظمي الحسابات ومراقبي الحسابات

نية ومسؤولية واتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة المينية وقواعد السموك الميني ألداء عمميم بكل دقة وموضوعية ومي
ميما  دوراً  يعدوعمى المحاسب القانوني أن يعي أن ىذا الدور الذي أوكمو القانون و المجتمع . بحق المقصرين منيم

عمى ألنو يساعد . وبمستوی ميني رفيع. ومسؤولية قانونية واجتماعية وأخالقية من الالزم تأديتيا بكل دقة وموضوعية
المعرفة وضع المكمف حقوقو عمى وىذا يساعد الدوائر المالية . تكوين بيانات شفافة وواضحة وتعبر عن الواقع والقانون

وأخيرا التأكد من شيادة المحاسب القانوني وتقريره المرافق لبيان أن الحسابات أعدت وفق المعايير المحاسبية . وواجباتو
ن مراجعتيا تم وفق معايي ىذا وتشكل . ر المراجعة مع ذكر جميع التحفظات واإليضاحات في التقرير إن وجدتلمبيان وا 
كقطاعات األعمال الصغيرة والزراعية وغيرىا من األنشطة نسبة كبيرة من العمميات . القطاعات غير المنظمة في العراق

يتقاضون أجورىم بشكل غير  إذ أن ىذه النشاطات تعمل في إطار غير رسمي فضال عن أن العمالة فييا ،االقتصادية
ن أغمبيم يتقاضون أجورىم بشكل نقدي خارج السجالت المحاسبية. منتظم لذا تقترح الدراسة ايجاد حمول جذرية ليذه . وا 

 . الحالة من خالل توسيع وعاء ضريبة الدخل

أعمال شركات  يي الضريبة المفروضة عمى األرباح الناجمة عن الدخل المتحقق منفرباح الشركات أاما ضريبة 
 . األموال أي الشركات المساىمة والمحدودة )الخاصة والمختمطة(
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 (51جدول)

 أسعار ضريبة الدخل لمشركات المحدودة والمساهمة )المختمطة والخاصة(

 الجدول من اعداد الباحث باالستناد الى الهيئة العامة لمضرائب/ قسم الشركات

من الشركات المحدودة والمساىمة والمختمطة والخاصة والشركات األجنبية  اإلصالح الضريبي فقد اخضع كالً  
% عمى وفق 15المسجمة في العراق أو تمك التي ليا مؤسسة دائمة في العراق لضريبة عمى دخميا في العراق بنسب 

أن ينجح في  الضريبياستطاع اإلصالح  .(21) 2554لسنة  49( من األمر المرقم 3( القسم )1أحكام الفقرة )أ( من البند )
% ىو معدل 15معالجة ازدواجية معاممة الشركات المحمية واألجنبية اال انو اخفق في تحديد نسبة الضريبة اذ ان معدل 

لذا تقترح الدراسة رفع معدل . منخفض جدا قياسا بالمعدالت المفروضة في الدول األخرى سواء كانت صناعية او نامية
رباح المعاد استثمارىا داخل العراق ألعمى ان تكون نسبة الضريبة عمى ا% بشكل أولي  35الضريبة في العراق الى 

لغاء كافة اإلعفاءات الممنوحة لمشركات في قانون ضريبية 15  .رباح الشركات والتي حددت باألمر المذكور أعالهأ% وا 

رباح الشركات والتي تعني عدم ربط ( تضخمبتطبيق ضريبة ال) يقترح البحث في إصالح ضريبة الدخل الشخصي وا 
بالقيمة الحقيقية لموعاء من خالل استخدام األرقام القياسية  ومعدل الضريبة بالقيمة االسمية لموعاء الضريبي بل يجب ربط

وذلك الن تأثير ارتفاع المستوى العام لألسعار يؤدي إلى عدم فاعمية نظم . والتي بدورىا تعكس مقدار التغير في القيمة
كما يؤدي ارتفاع المستوى . الضريبي المعمول بيا في الييكل الضريبي العراقي عمى أصحاب الدخول المحدودةالتخفيض 

العام لألسعار الى تناقص القيمة الحقيقية لإلعفاءات والحوافز الضريبية ما يعني تحمل الشركات معدالت اعمى من 
ارتفاع المستوى العام لألسعار تؤدي إلى رفع العبء  الضرائب إضافة الى أن الزيادة االسمية لإلنتاج الناجمة عن

                                                           
(21)

 .2003/ 1/9فٟ  3890بٌعذد  ،بٌٛلةئع بٌعشبل١د 

إعفررةء عررٍطد بالئررسالق بٌّ لسررد ٚلررٛبذ بالئررسالق ٚلررٛبذ بٌررذٚي بٌسرررٟ زعّررً جةٌسٕغرر١ك ِررع لررٛبذ بالئررسالق ٚب١ٌٙاررةذ ٚبٌٛوررةالذ بٌسةجعرررد  

ٌذىِٛررررةذ لررررٛبذ بالئررررسالق ٚوررررزٌه وررررً بٌّررررٛظف١ٓ ب جةٔررررث ٚبٌّسعةلررررذ٠ٓ ب جةٔررررث )ِررررٓ غ١ررررش بٌعررررشبل١١ٓ ٚبٌّسعةلررررذ٠ٓ ِررررٓ بٌحررررةطٓ 

عررررٍطد بالئرررسالق بٌّ لسررررد ِٚررررع لرررٛبذ بالئررررسالق ٚلرررٛبذ بٌررررذٚي بٌسرررٟ زعّررررً جةٌسٕغررر١ك ِررررع لررررٛبذ بٌسرررةجع١ٓ ٌٙررررُ بٌرررز٠ٓ ٠عٍّررررْٛ ِرررع 

بالئرررسالق ٚبٌرررز٠ٓ ٠مِٛرررْٛ جسض٠ٚرررذ لرررٛبذ بالئرررسالق جّغرررةعذبذ ف١ٕرررد ِٚةد٠رررد ٌٚٛجغرررس١د ٚإدبس٠رررد ِرررٓ أٞ ضرررشبئث أٚ سعرررَٛ زفرررش  

( 4 .3 .2 .1بٌّحةشرررشخ جّٛجرررث بٌفمررررشبذ ) د١رررص ٠شرررًّ ٘رررزب بععفررررةء ج١ّرررع بٌضرررشبئث بٌّحةشرررشخ ٚ غ١رررش .عٍرررٝ ب سبضرررٟ بٌعشبل١رررد

 .2004فٟ شحةط  3981بٌعذد  .ِجٍد بٌٛلةئع بٌعشبل١د .2004( ٌغٕد 49( ِٓ أِش عٍطد بالئسالق بٌّ لسد ٚبٌّشلُ )4ٌٍمغُ )

 الشريحة
 النسب الضريبية لمشركات

 المساهمة المختمطة المساهمة الخاصة المحدودة

% ِٓ 25ٔغحد ِمطٛعد  15% 1500000_0

 بٌذخً ٚجذْٚ فاةذ

% ِٓ 25ٔغحد ِمطٛعد 

 بٌذخً ٚجذْٚ فاةذ
1500000_300000 25% 

 %35 _فّةفٛق3000000
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ألن طول مدة  .ويرى البحث ضرورة تقصير مدة التخمف عن دفع ضريبة ارباح الشركات. الضريبي عمى الشركات
أو قد تتعرض الشركة إلى خسائر  .وبالتالي تواجو مخاطر عدم السداد .التخمف قد تواجو بعدة مخاطر منيا إفالس الشركة

أو إذا طالت المدة لدفع الضريبة قد تعمل الشركات عمى الغش والتيرب بسبب طول  .يصبح من الصعب تسديد الضرائب
ألنو خالل المدة الطويمة تتالعب الشركة بالبيانات والحسابات التي تخص أرباح الشركة وىي بالتالي تخفي الكثر  .المدة

خضع لمضريبة. أما إذا كانت المدة قصيرة عن مدة التخمف لدفع الى فباإلمكان تقدير األرباح ليذه الفترة من األرباح التي ت
ن تالعبت بالسجالت أن تخفي األرباح الحقيقية ددكما أن الشركة قد ال تس .قبل اإلدارة الضريبية  .خالل المدة القصيرة وا 

تدقيق الحاد البسبب ما تحتاجو من  .تعمل عمى زيادة النفقات والوقت ىذا من جية اما من جية تحصيل الضريبة فإنيا قد
 الوقت نفسو قد تحتاج إلى عدد كبير من ذوي االختصاص في ىذا المجال.في مشركة قد تطول مدتو و ل

 ضريبة العقار -
 يحتوي الييكل الضريبي العراقي عمى نوعين من ىذه الضريبة:

تفرض عمى مجموع اإليراد السنوي الناجم عن العقارات والعرصات التي و  األول: ضريبة الدخل االيجاري لمعقار
الذي فرض ضريبة عقار أساسية  2551لسنة  66والتي حددت بالقانون رقم . (22)يممكيا في العراق عدا دار السكني

عراقي من مجموع  ( دينار755555% لما زاد عن )5% من اإليراد السنوي وضريبة عقار إضافة تبدأ بنسبة 15بنسبة 
إال إن أمر سمطة االئتالف . (23)( دينار عراقي2255555% لما زاد عن )25دخل المكمف عن عقاراتو وتنتيي بنسبة 

% من العائدات السنوية لجميع 15ضريبة العقار اإلضافية وفرض ضريبة نسبية مقدارىا  ألغى 2554لسنة  49رقم 
 .(24)األمالك العقارية العائدة لممكمف

سية وكذلك جعل أوذلك ألنيا العدالة الر  .ن اإلصالح الضريبي في ىذا األمر قد جانب الصوابإالبحث يرى 
من المعموم ان ىذه الضريبة ىي تفرض عمى أشخاص ميسوري الحال لذا تقترح  إذ اً ميم اً اإليرادات الضريبية تخسر مورد

%. أو الغاء 15نب ضريبة العقار األصمية وىي في ىذه الحالة األتي: عمى الضريبة اإلضافية التصاعدية إلى جا
ىذا اإلجراء  .% مع تقصير طول الشريحة45% وتصل إلى 5الضريبة اإلضافية وفرض ضريبة عقار تصاعدية تبدأ من 

. إلى خفض اإليجارات لممحافظة عمى شريحة منخفضة من شرائح التصاعد الضريبي ةقد يدفع بأصحاب العقارات المؤجر 
وبعدا اجتماعيا تمثل في خفض . ىذه الضريبة بعدا ايراديا تمثل في زيادة المساىمة في الحصيمة الضريبية وبالتالي حققت

ارتفاع اسعار  ألناإليجارات التي اتصفت في اآلونة األخيرة باالرتفاع الكبير في العراق وىذا الموضوع في غاية األىمية 
بمعنى يمثل نسبة كبيرة من . من الرقم القياسي ألسعار المستيمك ةإيجارات العقارات السكنية والتجارية يشكل نسبة كبير 

                                                           
(22)

 بٌّعذي. 1959ٌغٕد  162( ِٓ لةْٔٛ ضش٠حد بٌعمةس سلُ 9بٌفمشخ ) ،بٌّةدخ بٌطة١ٔد 
(23)

 .2001ٌغٕد  66( سلُ 1959ٌغٕد  162زعذ٠ً لةْٔٛ ضش٠حد بٌعمةس سلُ بٌّةدخ ب ٌٚٝ ِٓ لةْٔٛ  
(24)

 )بٌمغُ بٌغةدط(. ،2004ٌغٕد  49أِش عٍطد بالئسالق سلُ  ،2004بععسشبز١ج١د بٌضش٠ح١د ٌعةَ  
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وليذا فان ىذا اإلجراء يعد احد كوابح التضخم الذي تستيدفو السياسة االقتصادية . التضخم وفق حسابات وزارة التخطيط
 في العراق.

لسنة  113بموجب الفقرة رابعا من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل  نقل ممكية العقار:الثاني ضريبة 
تفرض ضريبة عمى الدخول المتحققة عن نقل ممكية العقار أو حق التصرف فيو بأية وسيمة من وسائل نقل  .1982
وبذلك أصبح وعاء الضريبة بموجب  2552لسنة  125وألغيت ىذه الفقرة بقرار مجمس قيادة الثورة المنحل رقم . الممكية

ىذا القرار يحسب عمى قيمة العقار او البدل أييما أعمى بعد تنزيل اإلعفاء المقرر بموجب ىذا النشاط لضريبة تصاعدية 
( مميون 95مازاد عمى )( %6) مميون دينار إلى أن تصل النسبة إلى( 65) مميون لغاية( 25) ما زاد عن( 93) تبدأ من
ا يعني أن الضريبة أصبحت تفرض عمى القيمة العمومية لمعقار عند نقل او نقل حق التصرف فيو دون األخذ ىذ. دينار

 ومازال العمل بيذا القرار جاريا إلى يومنا ىذا. .خسارة عمى بنظر االعتبار ىل حصل المكمف عمى ريح او

انب اجتماعی يتمثل في التنمية ن ىذه الضريبة لم تفرض لجانب إيرادي فقط بل ىناك جأ ال يخفى عمى أحد
والتي يتمثل متوسط دخل الفرد فييا باالنخفاض ففرض (. التنمية المكانية) العمرانية لممناطق التي تتميز بتخمفيا العمراني

فراد من ىذه المناطق إلى مناطق أكثر تحضر عمراني بسبب تحسن ألىذه الضريبة ىو باألساس لمنع او تقميل انتقال ا
األمر (. من الطبقة المتدنية الى الوسطى أو النخبة في المجتمع) الجتماعي او انتقاليم من طبقة إلى أخرىمستواىم ا

وبالتالي . الذي يؤدي إلى مساىمتيم في التطور العمراني من خالل اعادة أعمار بيوتيم القديمة الى عقارات جديدة
 النيوض العمراني بالمنطقة.

: إلغاء قرار مجمس قيادة الثورة المنحل والعودة الى اآلتيةضريبة من خالل النقاط لذا يقترح البحث اصالح ىذه ال
وتحسن المستوى المعيشي في  2003رباح التي تحققت. بعد أحداث عام الفقرة رابعة التي تحدد فرض الضريبة عمى األ

أدت إلى زيادة الطمب عمى المساكن ىذه األسباب . وازدياد مستوى االنشطار العائمي داخل العوائل العراقية. العراق
يضاف الى ذلك زيادة . ولمحدودية عرضيا أدى ذلك الى ارتفاع أسعار المساكن والعرصات بشكل كبير. والعرصات

لذا تقترح الدراسة فرض معدل . المضاربات في سوق العقارات لعدم وجود قانون ينظم او يحجم من تمك المضاربات
% مع تقصير فترة الشريحة عمى  155% الى  15لمتحققة من نقل ممكية العقار تبدا من ضريبة تصاعدي عمى األرباح ا

رباح لتحجيم المضاربات من جية وتفعيل الدور االجتماعي ليذه الضريبة في زيادة التنمية العمرانية في المناطق ألا
أصحاب النفوذ السياسي  ة. بسبب سيطر قيكذلك دورىا في اعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع العرا. المتخمفة عمرانيا

لممضاربة في ىذه العقارات أدى إلى صدور ( مكاتب تجارة العقارات) المنتفعين من جية وضغط أصحاب المصالح
ىذا اإلعفاء أدى إلى التحايل عمى  ،اإلعفاء الضريبي الكامل لممكمف الذي يبيع العقار لمرة واحدة ولمدة خمس سنوات

ب الضريبي منو وكانت نتيجتو ىو تشجيع المضاربة في ىذه العقارات األمر الذي أدى إلى االرتفاع القانون أو التير 
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المضطرد السعار العقارات بحيث أصبحت أسعار العقارات حتى في المحافظات اعمى من أسعار نفس العقار في الدول 
الدراسة إلغاء اإلعفاء الضريبي عن نقل ممكية العقار  لذا تقترح(. كالمممكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية) المتقدمة

 .لعدم جدواه اقتصاديا واجتماعيا

 ضريبة األرض الزراعية -
ىو قيمة االيمان المقدرة لألرض والواقعة المنشئة ليا  النوع األول: فرضت الضريبة الزراعية في العراق بنوعين:

. وصدرت عدة قوانين ضريبية دخل الناجم عن االستثمار الزراعيىو ال النوع الثاني:ىي واقعة تممك األرض الزراعية. 
ومازال الدخل  .1985والذي تم إلغاؤه عام  1961لسنة  65كان آخرىا ىو القانون رقم  .حكام ىذه الضرائبأتنظم 

 الزراعي واألرض الزراعية غير خاضع ألي نوع من أنواع الضرائب.

أن اإلعفاء الضريب المطمق لمقطاع الزراعي من ضريبة  إذالزراعية تقترح الدراسة إعادة العمل بضريبة األرض 
 . الدخل الزراعي وضريبة األرض الزراعية كان ىدفو تشجيع القطاع الزراعي في المساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي

اسة فرض ضريبة األرض لذا اقترحت الدر  ،عند ترك الفالح أرضو الزراعية بورا ال يترتب عميو أي التزامات مالية لمدولة
فان كان السبب شحة المياه فان أساليب الري . الزراعية إللزام الفالح زراعتيا لتسديد االلتزامات المالية التي تترتب عميو

الحديثة ال تحتاج إلى كمية مياه كبيرة وقد نجحت المزارع التي طبقت ىذا األسموب في بعض مناطق العراق برغم عدم 
وان كان السبب المنافسة من قبل السمع الزراعية المستوردة فان الدولة منعت استيراد السمع الزراعية المشابية . توفر المياه

سعار تمك السمع لقصور عرض تمك السمع لسد حاجة أإال إن الذي حصل ىو ارتفاع كبير في  2512لمسمع المحمية عام 
وان كان السبب الذي يتعمل بو الفالح . ن تستغلأكت بورا دون األراضي الزراعية تر النخفاض إنتاجيا بمعنى إن . السوق

( إال إن ىذه القروض ذىبت معدل فائدة صفرية) ميسرة في التسديد والتكمفة اً ىو التمويل فان المصرف الزراعي قدم قروض
 . غراض استيالكية دون استثمارىا في الزراعةأإلى 

جبار الفالح عمى الزراعة إار اقتصادية واجتماعية متمثمة في لذا يرى البحث فرض ضريبة زراعية ستكون ليا اث
جديدة والتي تترجم من جانبين إما من خالل تشغيل  -إيجاد فرص عمل . وزيادة المساىمة في الناتج المحمي لإلجمالي

عمى التخمي عن  او إجبار الفالح الذي تعاقد مع الدولة. عاممة جديدة من عائمة الفالح نفسو أو من خارج عائمتو أياد  
كميات الزراعية( و  راضي عمى أصحاب االختصاص )خريجيوبالتالي تقسيم تمك األ. األرض التي استأجرىا من الدولة 

تقترح الدراسة أن الحوافز المتصمة بالضرائب الزراعية ليا دور ميم في تشجيع : االنتاج الزراعي من ىذه الحوافز التي 

                                                           

جرً أصرحذر زٍره ب سبضرٟ  ٘زب إرب عٍّٕة أْ ٘زٖ بٌعمٛد بٌسٟ زّر ج١ٓ بٌذٌٚد ٚبٌفالح خٍمر طحمد ألطةع١د بال أٔٙرة ال زغرسغً زٍره ب سبضرٟ 

 ٌٍسفةخش لمظ.
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شمل باإلعفاء الضريبي او تخفض معدل الضريبة عمى تمك األرض أو رد جزء من تقترحيا إن األرض المزروعة ت
 الضريبة إلى الفالح.

 الضرائب غير المباشرة- نياثا

الضرائب  والسيمااستخمصت الدراسة أن الييكل الضريبي العراقي يعتمد اعتمادا كميا عمى الضرائب غير المباشرة 
 77وتعديالتو وقانون التعريفة الكمركية رقم  1984لسنة  23وينظم احكام ىذه الضرائب في العراق القانون رقم . الكمركية
وفقا . الصادر من سمطة االئتالف تم تعميق الضريبة الكمركية 112وبموجب األمر رقم 2553\9\19وفی  .1955لسنة 

تم فرض ضريبة إعادة األعمال عمى إجمالي قيمة البضائع  .الصادر من قبل سمطة االئتالف في العراق 28االمر المرقم 
باستثناء الغذاء والدواء منيا والتي بدأ العمل بيا مطمع كانون . %( لمدة سنتين من تاريخ صدورىا5المستوردة بنسبة )

ن فرض ىذه الضريبة العتبارات اقتصادية ومالية ولقد ورد بالمبررات القانونية التي جاء بيا األمر المذكور أ 2554الثاني 
ىو لتحسين مستوى المعيشة لمشعب العراقي عن طريق تأمين الموارد المالية لتمويل المشروعات التي تخدم التنمية 

 . االقتصادية وكذلك انطالقا من الدور الذي تستطيع أن تمعبو التجارة الدولية في تنمية اقتصاد السوق الحر العراقي

. وغير مدروس ألنو لم يأخذ بنظر االعتبار الوضع االقتصادي لمعراق اً ا كان متسرعىذا القانون وكما ذكرنا سابق
في مختمف السمع التي دخمت  2553اإلغراق في السوق العراقية بعد أحداث عام  ةحيث أدت تمك القرارات الى بروز ظاىر 

فضة وغير خاضعة لمفحوصات المختبرية العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية بنوعيات رديئة وبأسعار منخ
ونتيجة لذلك أغمقت العديد من المصانع والمزارع . من الرقابة المعتمدة ومنيا الجياز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية

في إفالس وتوقف اغمب المصانع والمزارع  أسيمت% التي حددت العادة اعمار العراق 5بمعنى أخر ان ال . أبوابيا
 راق السوق العراقية بالمنتجات األجنبية.نتيجة إلغ

الوضع اعاله أدى الى زيادة نسبة البطالة المتفشية أصال في االقتصاد الوطني بسبب عدم وجود حماية كمركية 
النواة الحقيقية لنمو  تعدبالنسبة لممعامل المشيدة حديثا والتي  السيماناىيك بحرمانيا من الدعم االقتصادي . لمنتجاتيا

كما اضطرت بعض المعامل ذات اإلنتاج الواسع الى تقميص حجم إنتاجيا . وتطور قطاع الصناعة في المستقبل
لسنة  22لألسباب أعاله تقترح الدراسة ضرورة تطبيق قانون الضريبة الكمركية رقم . النخفاض الطمب عمى منتجاتيا

كما تقترح . لبرلمان وألسباب قد تكون سياسية جمد العمل في ىذا القانونالذي تمت المصادقة عميو من قبل ا 2515
عمى أقيام جميع الخدمات التي تقدميا  15بنسبة % اآلنالدراسية في ىذا المجال توسيع ضريبة المبيعات والتي تفرض 

ستيالك السمع وىي مرحمة التفرض ىذه الضريبة عمى المرحمة األخيرة ال. فنادق ومطاعم الدرجتين الممتازة واألولى فقط
بمعنى أنيا ضريبة شاممة ويجب أن تطبيق ىذه الضريبة بدءا من المناطق . بيع السمعة من قبل بائع المفرد إلى المستيمك

 . كذلك توسيع ضريبة المبيعات لتشمل الصناعة التحويمية واإلنتاج المحمي ،الحدودية
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 أوال: االستنتاجات

يؤدي الى زيادة كبيرة في االيرادات الضريبية التي ترفد  خاضعة لمضريبة سابقا غير ةان تطبيق او اضافة اوعي -1
 الموازنة العامة.

ربما ينحدر نحو اسموب المقايضة او المساومة وبالتالي يفسح  ،ان التركيز عمى التقديرات الضريبة المرتفعة -2
تدفع المكمفين نحو التيرب الضريبي كميا او و ، عالوة عمى االجراءات الروتينية المعقدة ،المجال امام الفساد المالي

 جزئيا.
وانما التركيز عمى مختمف الضرائب الميمة مثل  ،االصالح الضريبي ال يعني ازدياد العوائد الضريبية فحسب -3

ركية التي توفر الحماية الوطنية لألسواق العراقية من االغراق باإلضافة الى اىميتيا التمويمية في رفد مالضريبة الك
 لموازنة العامة.ا

تدني في نسب ومعدالت الضريبية التي من الممكن رفعيا مع مراعاة اىداف التنمية االقتصادية االجتماعية إن  -4
 والبيئية مثل ضريبة العقار او العرصات المبيعات الفنادق والمطاعم وعدم شمول التصنيفات األخرى.

 ثانيا: التوصيات

عريفة توتطبيق القوانين والتشريعات الضريبية ومنيا تطبيق قانون الومجمس النواب عمى تحديث  حث الحكومة .1
في رفد  من المصادر الميمة ن( مع تشريع قانون لضريبة المبيعات وبالتالي يكونا2515لسنة) (22الكمركية المرقم )

  تمويل الموازنة العامة و
 وتوسيع القاعدة الضريبية جديدة مكشف عن اوعية ضريبيةلومسح شامل لكافة السمع والخدمات  نوصي بدراسة .2

 وانعكاسيا في االيرادات الضريبية.
في عممية االصالح  عفنابما يس. تمعن النظر في النظام الضريبي وتشخيص مواطن الضعف وتحديد مشاكمو .3

وذات قوية وصمبة  تغييرات كما يستمزم النظام الضريبي الحالي .الضريبي واالختيار االفضل من بين البدائل المتاحة
  .(اسس فنية عالية تنسجم مع الوضع االقتصادي والمالي المتذبذب اي )يتمتع بمرونة عالية

 بدفع الضرائب. وااللتزام الطوعي لممكمفين ،مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية العمل عمى رفع .4
( مصرف الرشيد النخيل. الرافدين ماستر كارت) جديدة عمى شركات الدفع االلكتروني مثل ضرائب نوصي بفرض .5

 وكذلك فرض ضربية رياضية عمى االنشطة والمالعب االىمية
 

  



22 
 

 المصادر

 1966بالعىٕذس٠د ، بٌّىسث بٌّصشٞ بٌذ١ص ٌٍطحةعد ٚبٌٕشش، بصٛي بالٔظّد بٌضش٠ح١د ،٠ٛٔظ بدّذ جطش٠ك -1

, بٌذسبعد فٟ زم٠ُٛ بالدبء بٌضش٠حٟ فٟ بٌذٚي بٌٕة١ِد , بطشٚدد دوسٛسبٖ , و١ٍد بالدبسخ  ِٕزس عحذ بٌمةدس بٌش١خٍٟ  -2

, صحةح صةدق جعفش بالٔحةسٞ , ِجّٛعد لٛب١ٔٓ بٌضشبئث , بٌّىسحد بٌمة١ٔٛٔد ,  1997ٚباللسصةد , جةِعد جغذبد 

 ,  2009جغذبد 

3- 
 

جذص ِمذَ بٌٝ  ،ةعٟ فٟ بالصالح بٌضش٠حٟص١ةغد بٌسشش٠عةذ بٌّطٍٝ سوٓ بع ،بجشب١ُ٘ د١ّذ ِذغٓ بٌضج١ذٞ

 ، جغذبد 2006 ،ِ زّش بالصالح بٌضش٠حٟ

  ،لضة٠ة بلسصةد٠د ،صٕذٚق بٌٕمذ بٌذٌٟٚ ،بٌذٚي بٌٕة١ِد ٚبٌغ١ةعد بٌضش٠ح١د ،ف١سٛ زةٔضٞ ٚ٘ةي صٞ  -4

بٌطة١ٔد بٌّىسحد  عةدي ف١ٍخ بٌعٍٟ, بٌّة١ٌد بٌعةِد ٚبٌمةْٔٛ بٌّةٌٟ ٚبٌضش٠حٟ, عّةْ بضشبء ٌٍٕشش ٚبٌسٛص٠ع, بٌطحعد  -5

  2011بٌٛط١ٕد,

 ,  1988٘شةَ ِذّذ صفٛذ بٌعّشٞ , باللسصةد٠ةذ بٌّة١ٌد بٌعةِد ٚبٌغ١ةعد بٌّة١ٌد , ِصذس عةجك  -6

 . 2012ٌمةء فٕجةْ ضةِش ص٠ذبْ. دٚس بٌضش٠ح١د فٟ ز٠ًّٛ بٌّٛبصٔد بٌعةِد فٟ بٌعشبق. سعةٌد ِةجغس١ش. جةِعد جغذبد.      

. عٛبًِ ضعف بٌٛعٟ بٌضش٠حٟ فٟ بٌعشبق ٚجع  بٌغحً ٌّعةٌجسٗ. ِجٍد بٌحذٛش باللسصةد٠د زٛف١ك بٌّشب٠ةزٟ -7

 . 1999ٌغٕد  3ٚبالدبس٠د. جةِعد جغذبد. بٌعذد

زذ١ًٍ بعحةت ٚبضةس ظة٘شخ بٌسٙشت بٌضش٠حٟ ٚطشق ِعةٌجسٗ فٟ بٌٕظةَ بٌضش٠حٟ . ٘ةٚوةس سِضةْ ع١غٝ -8

 . 2017. 2. بٌعذد20جةِعد وشوٛن. بٌّجٍذ بٌعشبلٟ. ِجٍد بٌعٍَٛ بالٔغة١ٔد ٚبالجسّةع١د. 

طةسق دّذٞ دّذبْ بجٛ ع١ٕٕٗ, بٌعٛبًِ بٌّ ضشخ فٟ بٌسٙشت ٚبٌسجٕث بٌضش٠حٟ ٚعاللسّٙة جةٌشىً بٌمةٟٔٛٔ ٌّىسث  -9

بٌسذل١ك ٚبٌّذةعحد ٌٍششود بٌصٕةع١د)دسبعد دةٌد عٍٝ بٌششوةذ بٌصٕةع١د فٟ ِذ٠ٕد بٌٍّه عحذ هللا بٌصٕةع١د( , 

  2008ش ِذةعحد, جةِعد بٌششق بالٚعظ ٌٍذسبعةذ بٌع١ٍة ,بٌشعةٌد ِةجغس١

خةٌذ دةِذ عحذ. "بٌٕظةَ بٌضش٠حٟ فٟ بٌعشبق )بٌٛبلع ٚبالفةق بٌّغسمح١ٍد(". جذص ِمذَ ٌٍّ زّش بٌضش٠حٟ  -10

 . 18/10/2001-17بالٚي ٌٍفسشخ ِٓ 

 
، بٌعذد بٌطةٟٔ، بٌّجٍذ بٌسةعع ،ٚبٌغ١ةع١دِجٍد بالٔحةس ٌٍعٍَٛ بٌمة١ٔٛٔد ، بالصالح بٌضشجٟ فٟ بٌعشبق ،ٔٛس دّضخ دغ١ٓ

2019 

 249ص  ،دبس جش٠ش ٌٍٕشش ٚبٌسٛص٠ع، عّةْ ،دسبعةذ فٟ عٍُ بٌضش٠حد ،عحذ بٌّج١ذ لذٚسٞ -11

12- 
 
جذص زطح١مٟ فٟ  ،بٌذصش بٌضش٠حٟ ِٚذٜ ِغةّ٘سٗ فٟ بٌذذ ِٓ بٌسٙشت بٌضش٠حٟ ،دغٓ عةٌُ ِذغٓ 

 2016بٌعذد بٌسةعع  ،ِجٍد دٔة١ٔش ،ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍضشبئث

13- 
 
بالصالدةذ بٌضش٠ح١د وةدبخ ٌعصشٔد ٚزطٛس بالدبسخ بٌضش٠ح١د جةالشةسخ  ،جٍعضٚص جٓ عٍٟ، بٚشةْ بدّذ 

 2017، 17بٌعذد ،بٌعٍَٛ باللسصةد٠د ،بالوةد١ّ٠د ٌٍذسبعةذ بالجسّةع١د ٚبالٔغة١ٔد ،بٌٝ بٌجضبئش



23 
 

دٚس ج١اد بٌٕظةَ بٌضش٠حٟ فٟ بدبسخ بصِد  ،عجةد خٍف دغ١ٓ ،فشبط دغٓ سش١ذ ،ف١صً عشدةْ عحٛد  -14

ِجٍد زىش٠ر ٌٍعٍَٛ  ،جةِعد زىش٠ر ،جذص زطح١مٟ فٟ ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍضشبئث فٟ بٌعشبق ،بٌذص١ٍد بٌضش٠ح١د

 2020، 2بٌعذد خةص ظ ،بالدبس٠د ٚباللسصةد٠د

15- 
 
 2017بٔجةصبذ ٚٔشةطةذ ب١ٌٙاد بٌعةِد  ،زمش٠ش ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍضشبئث ،ٚصبسخ بٌّة١ٌد 

16- 
 

 22/9/2005جسةس٠خ  4004بٌٛلةئع بٌعشبل١د/ بٌعذد 

17- 
  

 ِٓ ِغٛدخ لةْٔٛ بٌٕفظ ٚبٌغةص. 1بٌفمشخ  33بٌّةدخ 

18- 
 
 .2003/ 1/9فٟ  3890بٌعذد  ،بٌٛلةئع بٌعشبل١د 

19- 
 
 بٌّعذي. 1959ٌغٕد  162( ِٓ لةْٔٛ ضش٠حد بٌعمةس سلُ 9بٌفمشخ ) ،بٌّةدخ بٌطة١ٔد 

20- 
 
 .2001ٌغٕد  66( سلُ 1959ٌغٕد  162ضش٠حد بٌعمةس سلُ  بٌّةدخ ب ٌٚٝ ِٓ لةْٔٛ زعذ٠ً لةْٔٛ 

21- 
 
 )بٌمغُ بٌغةدط(. ،2004ٌغٕد  49أِش عٍطد بالئسالق سلُ  ،2004بععسشبز١ج١د بٌضش٠ح١د ٌعةَ  


