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المقدمة
اتقد صراع تارخيي طويل بْب السلطتْب التشريعية والتنفيذية بشاف من حيوز امر تنظيم الشؤوف الضريبية كاف نتاج ىذا
الصراع حصوؿ الكثّب من الثورات الشعبية واالضطرابات السياسية يف دوؿ عديدة السيما الغربية منها مثل فرنسا وانكلَبا
رجحت يف هنايتو كفة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية يف مسك جوانب الضريبة واطرافها فرضا وجباية وتعديبل
واعفاء ووثق ذلك دستوريا ٗبا عرؼ الحقا ٗببدأ قانونية الضريبة الذي يتضمن وضع عناصر الضريبة تلك بيد السلطة
التشريعية حصرا .
ومنذ تأسيس الدولة العراقية وصدور اوؿ دستور ٥با وىو القانوف االساسي لسنة  5291حددت دائرة اختصاص كل
من السلطتْب التشريعية والتنفيذية يف الشؤوف الضريبة اال اف مثل ىذا التحديد تعرض ٤بوجات التغّب الٍب اصابت النظاـ
السياسي العراقي منذ دستور  5211ا٤بؤقت ٕبيث بقيت تتجاذب السلطتْب التشريعية والتنفيذية اطراؼ عناصر الضريبة يف
ظل عدـ وجود دستور دائم للدولة العراقية .اُف اف صدر دستور  9001النافذ الذي حاوؿ اف يؤطر ٦باؿ عمل السلطة
التشريعية يف الشؤوف الضريبية من خبلؿ ٙبديده الختصاصاهتا يف الفقرة (اوال) من ا٤بادة ( )91منو بفرض الضريبة وتعديلها
واالعفاء منها والغائها على سبيل ا٢بصر .لكن ىذا التأطّب يفيد ٗبفهوـ ا٤بخالفة امكانية ٙبرؾ السلطة التنفيذية يف الشؤوف
الضريبية االخرى الٍب ال تدخل ضمن االختصاصات ا٢بصرية تلك .
ولكن وبالرغم من بساطة القوؿ اعبله ووضوحو اال اف التعقيد يصاحبو عند انزالو على ارض الواقع كوف اف القواعد
الضريبية مَبامية االطراؼ ومتشعبة ا١بذور ومثلما ٙبتاج اُف قانوف ينظم عملها ٙبتاج ايضا اُف اجهزة تنفيذية متعددة و٨بتلفة
تعمل على تطبيقها ولذا ال عجب اف ينتج عن كل ذلك خلط وضبابية بْب ما يدخل ٙبت ظبلؿ االختصاصات ا٢بصرية
للسلطة التشريعية وما يكوف ضمن دائرة اختصاص السلطة التنفيذية .ال سيما واف ىذا ا٣بلط مبعثو اف الدستور النافذ
تناوؿ نصوصا ٛبثل مرحلة جديدة يف التعامل مع النظاـ الضرييب تقوـ على اساس تسليم االفرع االساسية للضريبة بيد
السلطة التشريعية ا٤بنتخبة من قبل الشعب مباشرة بعد اف كانت يف السابق موزعة بْب السلطتْب التشريعية الٍب غابت عنها
صفة التمثيل ا٢بقيقي للشعب ،والسلطة التنفيذية الٍب كانت ٚبوؿ تنظيم بعض الشؤوف الضريبية يف ا٢بدود الٍب كاف يسمح
هبا يف الدساتّب السابقة .ومن جانب اخر اف الكثّب من ٩بثلي السلطة التشريعية رٗبا تغيب عنهم تفاصيل ما يدخل ضمن
اختصاصات السلطة التشريعية يف الشؤوف الضريبية وجزئياهتا فبل حيولوا دوف اجَباح السلطة التنفيذية لدائرة االختصاصات
تلك او دينعوا ٘باوز حدودىا.
لذا نرى من االنسب ٙبديد احواؿ توزيع االختصاصات الضريبية يف ظل دستور  9001النافذ بْب السلطتْب التشريعية
والتنفيذية ٕبيث ديكن اف تكوف ضوابط عامة ٤با يدخل يف دائرة اختصاص كل منهما وتكوناف على يقْب ٤با ٛبلكانو من
صبلحيات دستورية يف ىذه الشؤوف .
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وسوؼ نبسط ذلك شرحا وتفصيبل يف ا٤ببحثْب اآلتيْب نتناوؿ يف االوؿ ٦باالت اختصاص السلطة التشريعية يف الشؤوف
الضريبية بينما نتناوؿ يف الثاين ٦باؿ اختصاص السلطة التنفيذية وعلى النحو االيت .
المبحث ألول

مجاالت اختصاص السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية في العراق
ال ريب اف االختصاص العاـ ا٤بنوط بالسلطة التشريعية (٦بلس النواب حاليا) يف ظل الدستور النافذ لسنة  9001ىو
تشريع القوانْب االٙبادية والرقابة على اعماؿ السلطة التنفيذية عبلوة على صبلحيات اخرى نص عليها يف ا٤بادة ( )15منو
.وال ٧بل للخوض يف ىذا ا٤بوضوع ىنا او التفصيل فيو لكن ما نريد التأكيد عليو ىو اف القوانْب تلك تنظم شؤوف ٨بتلفة
اجتماعية واقتصادية وسياسية وعلمية وعسكرية وثقافية ..اٍف منح فيها ا٤بشرع الدستوري السلطة التقديرية للمشرع العادي
يف تنظيمها بنفسو او يسمح للسلطة التنفيذية باف تشاركو ىذا التنظيم من خبلؿ التشريعات الفرعية الٍب يتسُب ٥با اصدارىا
دستوريا .لكن ىذا االمر ال ينطبق على الشؤوف الضريبية اذ جعل الدستور العناصر االساسية ا٤بتعلقة هبذه الشؤوف وىي
فرض الضريبة وتعديلها والغاءىا واالعفاء منها ،او ما يطلق عليها اصطبلحا بعناصر قانونية الضريبة ،بيد السلطة التشريعية
و٘بلى ذلك يف الفقرة (اوال) من ا٤بادة ( )91الٍب نصت على (ال تفرض الضرائب ،..وال تعدؿ ،وال ٘بىب ،وال يعفى منها،
اال بقانوف) وابرز اثر قانوين يرتبو ىذا النص ىو اف ا٤بشرع الدستوري جعل تنظيم ىذه الشؤوف من اختصاص ا٤بشرع وحده
ال يشاركو يف ذلك اية سلطة او جهة .ىذا من جانب ومن جانب ثاين اف ىذا االختصاص ال ديكن تفويضو او التنازؿ عنو
بشكل كلي او جزئي .ومن جانب ثالث ال ديكن ألية جهة اف تباشره غّب السلطة التشريعية .
وبالرغم من ذلك فاف ٜبة ضوابط وقيود ال بد اف تلتزـ هبا السلطة التشريعية وىي تنظم قانونا العناصر تلك منها ما
يلي:
 -5ينبغي اف ال تقوـ السلطة التشريعية وىي يف خضم تنظيمها للضرائب سواء تعلق االمر بفرضها اـ بتعديلها اـ
ٔببايتها اـ باإلعفاء منها بسحب اثارىا على ا٤باضي او تنظيم تطبيقها باثر رجعي لتعارض ذلك مع النص الدستوري
ا٤بتعلق بعدـ رجعية القوانْب الضريبية ا٤بشار اليو يف الفقرة (تاسعا) من ا٤بادة ( )52بقو٥با(ليس للقوانْب اثر رجعي ما َف
ينص على خبلؼ ذلك  ،وال يشمل ىذا االستثناء قوانْب الضرائب والرسوـ ).
 -9اف يقتصر دور السلطة التشريعية االٙبادية يف تنظيم ىذه العناصر على الضرائب االٙبادية اما الضرائب احمللية فاف
تنظيمها يكوف من شاف السلطة التشريعية احمللية حصرا سواء ٛبثلت بالسلطة التشريعية لئلقليم بالنسبة لؤلقاليم اـ ٦بالس
5
احملافظات بالنسبة للمحافظات غّب ا٤بنتظمة باقليم.
وعليو فاف ابرز ما ديكن تسليط ضوء البحث عليو بالنسبة الختصاصات السلطة التشريعية يف الشؤوف الضريبية ىي
اختصاص السلطة تلك بكل من فرض الضريبة وتعديلها وجبايتها واالعفاء منها وسوؼ نوضح ذلك يف ا٤بطالب االتية:

 . 5انظر يف تفصيل ذلك ٕبثنا ا٤بوسوـ ،مدى اختصاص احملافظات غّب ا٤بنتظمة يف اقليم يف العراؽ بفرض الضرائب والرسوـ ،مشارؾ يف ا٤بؤٛبر العلمي
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المطلب األول
اختصاص السلطة التشريعية بفرض الضريبة
ديثل فرض الضريبة ا٥برـ األساسي الذي تقوـ عليو الضريبة وىو الذي يبث فيها روح ا٢بياة وعلى ضوئو ديكن اف
تتواُف إُف الوجود العناصر األخرى ا٤برتبطة ٗببدأ قانونية الضريبة وىي اإلعفاء من الضريبة وتعديلها وإلغائها وجبايتها،
فبدوف األوُف ال تكوف ٥بذه العناصر وجود أو إعماؿ .وإذا ما أردنا اف نغوص يف جنبات ىذا العنصر ال بد اف ٫بدد
مفهومو مث نتعرؼ على داللتو االصطبلحية يف التشريع العراقي مث ا٤بعاَف األساسية ا٤بتفرعة عنو لو وديكن توضيح ذلك
با٤بطالب االتية:
الفرع االول
مفهوم فرض الضريبة
أسبغ البعض على عنصر فرض الضريبة مفهوما واسعا ٕبيث ذىب إُف تعريفو بانو فرض التزامات ضريبية يلقي عبء
االمتثاؿ ألحكامها القانونية على عاتق الشخص الذي ٚباطبو قواعدىا وٗبا ينطوي عليو من أوامر توجب القياـ بعمل معْب
أو قواعد توجب االمتناع عن عمل معْب لصاٌف الدولة ٩بثلة بالسلطة ا٤بالية .أي ٗبعُب آخر أف مفهوـ فرض الضريبة يتعدى
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ىنا إُف كافة ا٤بسائل األخرى الٍب ىي الزمة لفرض الضريبة وضرورية لتطبيقها.
وال نؤيد من جانبنا ىذا التعريف كونو ساوى بْب فرض الضريبة وااللتزامات الضريبية بالرغم من وجود بوف كبّب
وجوىري بينهما ،إذ األوُف جزء من الثانية وليس العكس .فااللتزامات الضريبية ىي أوسع مفهوما وداللة على أساس إهنا
ديكن اف توقع على ٝبيع من ٚباطبو القواعد الضريبية بضرورة إعماؿ واجبات معينة كانت ىذه الواجبات داخلة ضمن اطار
ا٣بضوع للضريبة مثل فرض الضريبة اـ غّبىا .وىذه االلتزامات قد تفرض على ا٤بكلفْب األصليْب بدفع الضريبة وا٤بتحملْب
قانونا لعبئها اـ غّبىم ٩بن يلزمهم القانوف الضرييب اداء التزامات معينة نظرة للرابطة القانونية الٍب تربطهم با٤بكلف االصلي
مثل الشخص النائب عن ا٤بكلف أو مسؤوؿ الشركة أو مديرىا أو الدوائر الر٠بية ا٤بلزمة مثبل باقتطاع الضريبة ا٤بفروضة على
الغّب وتوريدىا إُف ا٣بزينة العامة ،أو ا٤بلزمة بعدـ صرؼ ا٤بستحقات ا٤بالية للمكلف إال بعد مراجعة الضريبة وتقدًن براءات
الذمة وغّب ذلك من األحكاـ الٍب يضعها ا٤بشرع الضرييب والٍب يكوف ىدفها جباية الضريبة أو ضماف ٙبصيلها.
ولذا نرى اف ا٤براد بفرض الضريبة ىو إنشاء التزاـ أو عبء ا٤باِف ٙبت مسمى ضريبة أو ما حيمل طبيعتها على عاتق
شخص معْب ازاء نشاط معْب ديارسو أو عمل يزاولو وسواء كاف ىذا األمر متولدا نتيجة انفاؽ الدخل أـ راس ا٤باؿ أـ
استهبلكو أـ تداولو أـ ا٢بصوؿ عليو .وال غرو اف ىذا التعريف ينصرؼ إُف الضريبة على األمواؿ أما إذا كانت ضريبة
أشخاص فانو يراد بو إنشاء التزاـ ماِف على عاتق شخص معْب متخذا من وجوده يف البلد أساسا للخضوع ٥بذا االلتزاـ.
وٗبا اف التشريعات ا٤بقارنة يف جل دوؿ العاَف قد ىجرت الضرائب على األشخاص ٗبا فيها من امتهاف لكرامة اإلنساف
والنيل من قيمتو البشرية لذلك فأف الضرائب على األمواؿ ٤با تزؿ األساس الوحيد ا٤بعوؿ عليو يف ا٢بصوؿ على اإليرادات
الضريبية.

 .5عثماف سلماف غيبلف  ،مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاتو يف الضرائب ا٤بباشرة يف العراؽ ،أطروحة دكتوراه مقدمة اُف كلية ا٢بقوؽ /جامعة
النهرين،9002،ص.41

4

الفرع الثاني
المدلول االصطالحي لعنصر فرض الضريبة في التشريع العراقي
ال بد من االشارة إُف اف داللة عنصر فرض الضريبة ديكن اف تستقى من ا٤بصطلح الذي يستخدمو ا٤بشرع الضرييب يف
ثنايا القانوف الضرييب للتعبّب عن مفهومو  .ولعل ابرز ما درج عليو ا٤بشرع العراقي يف التعبّب عن عنصر الفرض ىذا ىي
ا٤بصطلحات االتية:
اوال -:مصطلح فرض الضريبة
لقد استخدـ ا٤بشرع العراقي مصطلح فرض الضريبة يف أكثر من موضع منها ما نص عليو يف ا٤بادة الثانية من
قانوف ضريبة الدخل رقم (  )552لسنة 5219بقولو( تفرض الضريبة على مصادر الدخل االتية .)....كما تبُب ا٤بصطلح
ذاتو يف ا٤بادة الثالثة عشر من القانوف ا٤بذكور الٍب نص على (تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية،)...
و نسج على ا٤بنواؿ ذاتو يف الفقرة( )5من ا٤بادة (واحد وعشروف) الٍب جاء فيها ( يكوف الشخص غّب ا٤بقيم يف العراؽ
عرضة لتقدير وفرض الضريبة) .
ثانيا -:مصطلح تقدير الضريبة
استخدـ ا٤بشرع العراقي مصطلح آخر يدؿ على معُب الفرض أو ا٣بضوع للضريبة وىو (تقدير الضريبة ) .حيث
انربى ىذا ا٤بصطلح يف اكثر من موضع يف التشريعات الضريبية ا٤بختلفة من ذلك ما ورد يف الفقرة( )5من ا٤بادة (الثانية) من
قانوف ضريبة العقار النافذ رقم ( )519لسنة 5212الٍب نصت على ( تقدر قيمة الضريبة و٘بىب بنسبة  %50من العائدات
السنوية.)..
ومن جانبنا ال نرى صحة يف استخداـ مثل ىكذا مصطلح الف مسالة تقدير الضريبة أمر الحق لفرضها ،اذ ينبغي
على ا٤بشرع اف يعمد ابتداء إُف فرض الضريبة كنص عاـ مث يأيت بعد ذلك دور السلطة ا٤بالية بإنزاؿ ىذا النص العاـ إُف
ميداف التطبيق من خبلؿ تقدير الدخل الذي فرضت عليو الضريبة ومن مث على ضوء ىذا التقدير يتحدد مقدار الضريبة .
فالتقدير إذا مبلزـ للدخل باعتباره وعاء ا٣بضوع للضريبة أو ٧بلو وىو األساس يف ٙبديد مبلغ الضريبة.
ثالثا -:مصطلح استيفاء الضريبة
َف يكتف ا٤بشرع با٤بصطلحات اعبله للتعبّب عن فرض الضريبة بل ذىب اُف تبِب مصطلحات اخرى ومنها استيفاء
الضريبة ،من ذلك ما جاء يف الفقرة ( )2من ا٤بادة (ا٣بامسة) من قانوف ضريبة العقار رقم( )519لسنة  5212الٍب نصت
على ( إذا تبْب أف أي عقار انشأ بعد التقدير العاـ وَف يقدر فعلى السلطة ا٤بالية اف تطلب من اللجاف ا٤بختصة تقدير
إيراده السنوي وتستويف عنو الضريبة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف) .كما استخدـ ا٤بشرع ا٤بصطلح ذاتو يف قانوف ضريبة
العرصات رقم( )91لسنة  5219وذلك يف الفقرة( )5ا٤بادة (الثالثة) الٍب نصت على ( ...مع مراعاة أحكاـ ا٤بادة الرابعة
من ىذا القانوف تستوىف عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة  %9من قيمتها ا٤بقدرة.)..
ومن جانبنا ال نعتقد بصحة استخداـ ىذا التعبّب ايضا لبلستدالؿ على فرض الضريبة إذ االستيفاء متأيت من الوفاء
إي طلب دفع الضريبة وىو مرتبط بعنصر جباية الضريبة أكثر من فرضها.
وصفوة القول اف ا٤بشرع العراقي َف يقف عند مصطلح معْب للتعبّب عن فرض الضريبة بل سلك سبل شٌب يف ذلك.
وىو ما حيسب عليو كوف اف استخداـ مصطلحات عدة للتعبّب عن مراد ا٤بشرع ومقصده يعد من العيوب الصياغية ا٤بنهي
عنها ٤با يَبكو من اثر يف االختبلؼ يف تفسّب نصوص القانوف ومن مث التباين يف تطبيقو تبعا الختبلؼ التفسّب .ىذا فضبل
5

عما أوردناه من نقد للمصطلحْب األخّبين كوهنما  -يف اعتقادنا -ال يعرباف بصورة حقيقية عن صورة فرض الضريبة و ال
عن طبيعتو .ولذا كاف األوُف با٤بشرع اف يكتفى ٗبصطلح فرض الضريبة الذي ينسجم داللتو مع قانونية الضريبة فضبل عن
انسجامو مع صياغة ا٤بشرع الدستوري وبناءه اللغوي للنصوص القانونية.
الفرع الثالث

المعالم األساسية لعنصر فرض الضريبة

قد يبدو للوىلة األوُف اف فهم داللة عنصر فرض الضريبة أمر يسّب وديكن استجبلءه بسهولة وببل تعقيد .لكن نرى
اف مثل ىذا العنصر ىو األساس الذي تشاد عليو حدود السلطة التشريعية وٗبا ال يسمح للسلطة التنفيذية ٘باوزىا  .ولذلك
ال بد اف نضع على بساط البحث ابرز معا٤بو أألساسية ٕبيث تكوف السلطة التشريعية على بينة من أمرىا اين ديكن اف ٛبتد
اذرعها يف ٦باؿ فرض الضريبة ،وبا٤بقابل تكوف الصورة جلية اماـ السلطة التنفيذية ال حيجبها غرباؿ عن ا٢بدود الٍب ينبغي
اف تقف عندىا إباف تدخلها يف ميداف الضريبة  .وىذه ا٤بعاَف ديكن حصرىا يف وجهة نظرنا بست ىيٙ :بديد وعاء الضريبة
،والواقعة ا٤بنشئة للضريبة ،وا٤بكلف بالضريبة ،وٙبديد النطاؽ ا٤بكاين و ألزماين لفرض الضريبة ،عبلوة على سعر الضريبة.
فهذه ا١بوانب ىي تعرب عن مضموف عنصر فرض الضريبة والٍب تدخل يف حومة اختصاص السلطة التشريعية وىو ما
سنوضحو بااليت:
اوال -:تحديد وعاء الضريبة
يراد بوعاء الضريبة ٧بل ا٣بضوع ٥با سواء كاف ىذا احملل شخصا بالنسبة لضريبة األشخاص أـ ماال بالنسبة لضريبة
األمواؿ 5.وىنا ال بد من التأكيد اف ا٤بشرع وحده ديلك حق اختيار ا٤بادة ا٣باضعة للضريبة أو وعاءىا ،وقد ال يكتفي
بفرض ضريبة واحدة على ا٤باؿ ا٤بتخذ وعاء ٥با ،بل يفرض اكثر من ضريبة عليو قاصدا بذلك االزدواج الضرييب ألسباب
يقدرىا وحده .كما قد تتعدد الضرائب الٍب يقررىا بتعدد األمواؿ واألنشطة واإلعماؿ الٍب ديارسها الشخص أو يزاو٥با .فقد
تفرض ضريبة كمركية على استّباد البضاعة أو تصديرىا ،وضريبة مبيعات على بيع البضاعة وتداو٥با ،وضريبة الدخل على
مبلغ الدخل الذي حيصل عليو ،وضريبة عقار على قيمة إجيار العقار ،وضريبة تركات على أمواؿ الَبكة وىكذا.
وَف يأؿ ا٤بشرع العراقي جهدا  -يف الغالب -يف ٙبديد حقيقة ا٤باؿ ا٣باضع للضريبة فمثبل بالنسبة لضريبة الدخل
حدد قانوهنا ذي الرقم ( )552لسنة  5219وعاء الضريبة يف ا٤بادة الثانية منو الٍب عددت مصادر الدخل ا٣باضع الضريبة
بأرباح اإلعماؿ التجارية أو الٍب ٥با صبغة ٘بارية ،والصنائع أو ا٤بهن ٗبا فيها التعهدات وااللتزامات والتعويض بسبب عدـ
الوفاء هبا إذا َف يكن مقابل خسارة ٢بقت ا٤بكلف ،والفوائد والعمولة والقطع واألرباح الناٝبة عن ا٤بتاجرة باألسهم
والسندات ،وبدالت إجيار األرض الزراعية والرواتب ورواتب التقاعد وا٤بكافآت واألجور وا٤بخصصات والتخصيصات وما
يف حكمها  .كما وضع نصا عاما جعل فيو ضريبة الدخل ىي ضريبة القانوف العاـ وىذا النص فحواه خضوع أي دخل
حيصل عليو الشخص للضريبة ا٤بذكورة حٌب إذا َف يرد ذكره ضمن مصادر الدخل ا٤ببينة أعبله بشرطْب مها أف ال يكوف
خاضعا لضريبة اخرى واف ال يكوف معفى بقانوف .وبالتأكيد اف وضع ىذين الشرطْب األساسيْب ٥بما ما يربرمها اذ تغيا

 5انظر يف تفصيل ذلك د.عبد الباسط علي جاسم الزبيدي ،وعاء ضريبة الدخل يف التشريع الضرييب  ،ط ،5دار ا٢بامد للنشر والتوزيع  ،عماف،
 ،9001ص99-95وص25-97
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ا٤بشرع يف األوؿ تبليف االزدواج الضرييب اما الثاين فاف مقصده ٘بلى يف عدـ اصطداـ عنصر فرض الضريبة مع فلسفة ا٤بشرع
وغاياتو يف إعفاء بعض األنشطة أو كلها من ا٣بضوع للضريبة ألسباب يقدرىا سواء اقتصادية أما اجتماعية أـ سياسية أـ
غّب ذلك .
اما بالنسبة لضريبة العقار فاف القانوف النافذ رقم ( )519لسنة 5212الذي نظم أحكامها حدد وعاء الضريبة يف
الفقرة( )5من ا٤بادة(الثانية) بالعائدات السنوية للعقار اذ جاء فيها ( تقدر قيمة الضريبة و٘بىب بنسبة  %50من العائدات
السنوية ١بميع األمبلؾ العقارية (عدا الدخل من بيع العقار) .كما أوضحت ذلك األسباب ا٤بوجبة ٥بذا القانوف عندما
حاولت اف تعقد مقارنة بينو وبْب قانوف األمبلؾ السابق رقم ( )57لسنة ، 5240اذ بينت ىذه األسباب باف وعاء
الضريبة يف ظل قانوف االمبلؾ ىو ا٤بلك ،اما بالنسبة لضريبة العقار فاف وعاءىا ىو الدخل العقاري .
وعلى ا٤بنواؿ ذاتو نسج قانوف ضريبة العرصات الذي حدد وعاء الضريبة يف الفقرة( )5من ا٤بادة (الثالثة) منو الٍب
نصت على ( تستوىف عن كل عرصة ضريبة بنسبة  %9من قيمتها ا٤بقدرة)...
وصفوة القوؿ اف اي وعاء ضرييب يتحدد بوسيلة أخرى غّب القانوف ،كاف يكوف قرارا اداريا أـ حكما قضائيا أـ
عرفا جاريا أـ غّب ذلك من اإلعماؿ الٍب ىي ادىن مرتبة من القانوف ،ال يعد مشروعا كونو خيل ٗببدأ قانونية الضريبة وىذا
٧بل اتفاؽ حٌب يف النظم القانونية ا٤بقارنة .اذ الغى ٦بلس الدولة الفرنسي قرارا الئحيا يفرض على ا٤بوثقْب دفع بعض
االلتزامات الضريبية الف فرض ىذه االلتزامات من اختصاص ا٤بشرع وحده  .ويف مصر وعلى الرغم من اف ا٤بشرع ديلك
السلطة التقديرية يف اختيار وعاء الضريبة فأف ىذه السلطة تتعرض لرقابة القضاء الدستوري ومن ذلك حكم احملكمة
الدستورية العليا بعدـ دستورية البند ( )52من ا٤بادة األوُف من القانوف رقم ( )547لسنة  5214الذي يفرض ضريبة تنمية
ا٤بوارد ا٤بالية للدولة  .اذ اف ىذا البند كاف يفرض ضريبة على البيع با٤بزاد مقدارىا ( ) %1من قيمة البيع ويلزـ هبا البائع
،وقد بنت احملكمة ا٤بذكورة عدـ دستورية النص ىذا كونو خيالف النصوص الدستورية الٍب تتعلق ٕبماية حق ا٤بلكية ا٣باصة
5
والعدالة االجتماعية وا٤بساواة.
ثانيا -:تحديد الواقعة المنشئة للضريبة
ال يكفي ٣بضوع شخص ما للضريبة اف يكوف لديو ماؿ خاضع ٥با ،او ٗبعُب آخر ليس كل دخل حيصل عليو
الشخص يكوف خاضعا لضريبة الدخل ،وال كل عقار ديلكو خيضع لضريبة العقار ،كما اف ليس كل عرصة ديلكها ٚبضع
لضريبة العرصات وىكذا األمر بالنسبة لبقية الضرائب ،وامنا ينبغي على ا٤بشرع اف حيدد عبلوة على وعاء الضريبة الواقعة
ا٤بنشئة ٥با والٍب ىي ا٤بناسبة الٍب بتحققها يكوف ا٤باؿ الذي ديثل الوعاء خاضعا للضريبة  .9ويكاد ينعقد اإلٝباع فقها
وقضاء وإدارة على اف دين الضريبة ال يتحدد إال بتحقق الواقعة ا٤بنشئة ٥با وليس قبل ذلك( اي بصدور القانوف الضرييب
2
وٙبديد وعاء الضريبة) أو بعد ذلك( أي بصدور القرار اإلداري بتحديد الضريبة ).

 5انظر تفصيل االحكاـ اعبله لدى د٧ .بمد ٧بمد عبد اللطيف ،الضمانات الدستورية يف اجملاؿ الضرييب ،مطبوعات جامعة
الكويت،5222،ص90-57
 9ينظر يف ذلك د.طاىر ا١بنايب ،علم ا٤بالية العامة والتشريع ا٤باِف ،طبعة منقحة ،العاتك لصناعة الكتاب  ،القاىرة ،9002،ص.544
 2ينظر يف ذلك د.اٞبد ثابت عويضة ،ضريبة االرباح التجارية والصناعية ،دار الكتاب العريب ،القاىرة،5217،ص.421و د.عبد الباسط علي
جاسم الزبيدي ،مصدر سابق ،ص.507
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وتعد الواقعة ا٤بنشئة للضريبة من ا٤بسائل غّب القابلة لبلنفصاؿ عن وعاء الضريبة ،اذ ال ديكن ٙبديد تلكم الواقعة او
التعرض ألحوا٥با إال بعد التعرؼ إُف ىذا الوعاء والوقوؼ عند طبيعتو  .ىذا من جانب ومن جانب اخر اف ٙبديدىا حيتل
امهية من حيث ٙبديد النظاـ القانوين الواجب التطبيق بالنسبة للسعر وٙبديد بداية سرياف مدة التقادـ وتعيْب القانوف
الواجب التطبيق من حيث مكاف وزماف تقدير الضريبة مث ٙبديد مقدارىا . 5.ولذا ينبغي اف حيدد ا٤بشرع وحده الشروط
القانونية البلزمة لتحقق الواقعة ا٤بنشئة للضريبة  .وال جيوز اف يَبؾ ىذا األمر للسلطة التنفيذية أو القضائية واال جانب مبدأ
قانونية الضريبة وتنازؿ عما ال ديلكو من سلطات إُف الغّب على أساس اف االختصاصات ا٤بفوضة ال تقبل التفويض.
وقد حاوؿ ا٤بشرع العراقي اف يسّب على ىدى ىذا األمر من خبلؿ ٙبديده للواقعة ا٤بنشئة للضريبة يف أكثر من
موضع من ذلك ما ورد يف قانوف ضريبة الدخل النافذ الذي حدد وعاء الضريبة عند تعريفو للدخل بقولو ىو ( اإليراد
الصايف للمكلف الذي حصل عليو من ا٤بصادر ا٤ببينة يف ا٤بادة الثانية من ىذا القانوف ) .9اي اف الواقعة ا٤بنشئة للضريبة
متمثلة ىنا ٕبصوؿ الشخص على اي إيراد صايف ،ومن مث فانو لو تولد دخل لشخص ٧بمبل ٖبسائر أو تكاليف تفوؽ
أرباحو الصافية ال تستحق الضريبة عليو  .كما اف إنفاؽ الشخص للدخل بشرائو ماؿ معْب ال يعد واقعة منشئة للضريبة
،الف الواقعة ىنا الٍب ينشا فيها دين ضريبة الدخل ىي ا٢بصوؿ عليو فحسب كما بْب النص أعبله وليس إنفاقو.وىو ما
اشارت اليو الل جنة االستئنافية الثالثة يف احدى قراراهتا يف خضم نظرىا يف طعن اثّب امامها تتضمن حيثياتو قياـ السلطة
ا٤بالية بإصدار قرار يفيد بفرض ضريبة على احد ا٤بكلفْب عن واقعة شراء الساحبات والسيارات مستندة يف ذلك اُف ما
قررتو ضوابطها لسنة  5222التقديرية يف ىذا الصدد .اذ الغت اللجنة ا٤بذكورة قرار السلطة ا٤بالية ىذا بدعوى انو يفتقد اُف
2
السند القانوين على أساس اف الضريبة تفرض على واقعة البيع وليس الشراء.
وكذا ا٢باؿ يف قانوف ضريبة العقار النافذ الذي حدد فيو ا٤بشرع الواقعة ا٤بنشئة للضريبة بامتبلؾ الشخص للعقار أو
4
توليو الوقف عليو أو وضع اليد عليو على اف يكوف يف العراؽ  ،اذ ٖببلؼ ذلك ال تستحق الضريبة على العقار .
وقد يتبادر إُف الذىن اف ا٤بشرع العراقي ال يفرض ضريبة العقار اال على بدؿ اإلجيار ا٤بتحقق عن العقار الذي ديلكو
ا٤بكلف ومن مث فأف وعاء الضريبة ىنا  -كما يشّب اُف الكثّب من الفقو العراقي -ىو ايراد العقار .1لكن نعتقد اف نصوص
كثّبة توحي باف األساس ىو خضوع اي عقار ديلكو الشخص لضريبة العقار اي تستحق ىذه الضريبة على اي عقار ديلكو
لكن ال تفرض على قيمتو الرأ٠بالية وإمنا على بدؿ إجياره الفعلي أو ا٤بقدر( 1أي ٜباره) .وداللة ذلك اف ا٤بشرع مثبل جعل
دار السكُب معفية من الضريبة .7اي اف األساس ىو خضوع دار السكُب للضريبة على الرغم من عدـ تصور قياـ الشخص
الشخص بتأجّبىا لنفسو وتولد ايراد عنها ،ولكن ا٤بشرع ألسباب اجتماعية أعفاىا من ىذا ا٣بضوع  .وفضبل عن كل ذلك

 5د .اٞبد خلف حسْب الدخيل ،ا٤بالية العامة من منظور قانوين  ،ط ،5مطبعة جامعة تكريت ،صبلح الدين ،9052،ص71
 9انظر ا٤بادة (االوُف )9/من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
 2قرار اللجنة االستئنافية الثالثة رقم (71ؿ 2يف  9 000/1/51غّب منشور
 4ديكن اف نستشف ذلك من نصوص الفقرات( )2،1،9من ا٤بادة االوُف من قانوف ضريبة العقار النافذ.
 1ومن بينهم د .طاىر ا١بنايب ،مصدر سابق ،ص .911ود .علي ىادي عطية ا٥ببلِف ،اال٘باىات ا٢بديثة يف الضرائب ا٤بباشرة ،ببل دار ومكاف
نشر ،9059 ،،ص72
 1انظر ا٤بادة (األوُف  )1/من قانوف ضريبة العقار النافذ .وقرار ٦بلس قيادة الثورة ا٤بنحل رقم ( )590يف 5210/5/1
 7انظر ا٤بادة (الثالثة )5/من القانوف أعبله.
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بْب ا٤بشرع اف العقار اذا َف يكن مؤجرا تقوـ ١بنة التقدير بتقدير إيراده وفق اسس معينة وٙبديد الضريبة على صاحبو .5ال
بل اف ا٤بشرع أوضح كيفية فرض الضريبة وجبايتها حٌب إذا كاف العقار خاليا كما حدد وسيلة جباية الضريبة وىي قياـ
9
السلطة ا٤بالية بإجيار العقار واستيفاء دين الضريبة مباشرة من ا٤بستأجر.
اما ضريبة العرصات فاف ا٤بشرع حدد الشرائط القانونية العامة البلزمة لنشوء دين ىذه الضريبة أو تولد الواقعة
ا٤بنشئة ٥با وىي امتبلؾ الشخص للعرصة أو امتبلؾ حق منفعتها كأف تكوف مفوضة بالتسجيل العقاري أو ٩بنوحة باللزمة أو
مستأجرة إجارة طويلة أو واضع اليد عليها أو متوِف الوقف بشرط اف يتحقق يف العرصة شروط حددىا وىي:2
 .5اف تكوف بشكل ارض واقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات يف مراكز احملافظات واالقضية والنواحي ومن مث
لو كاف للشخص عرصة خارج ىذه ا٢بدود كأف تكوف يف القرى أو األرياؼ فأهنا ال تستحق عنها الضريبة .
 .9اف ال يكوف مشيدا عليها بناء صاٌف ألغراض السكن أو ألي غرض من أغراض االستثمار أو َف تكن مستغلة
استغبلال اقتصاديا .ومن ا١بلي القوؿ اف العرصة الٍب يشيد عليها بناء صاٌف للسكن أو ألي غرض من أغراض االستثمار
أو كانت مستغلة استغبلال اقتصاديا فأهنا ال تستحق عنها ضريبة العرصات .ولكن با٤بقابل ىي تفرض عليها ضريبة العقار
كوف ىذه األنشطة تكوف داخلة ضمن وعاء ضريبة العقار كما اسلفنا.
اما بالنسبة للواقعة ا٤بنشئة للضريبة بالنسبة لضريبة انتقاؿ العقار فهي نقل ا٤بلكية او حق التصرؼ من شخص اُف
اخر باي وسيلة من وسائل ا٤بلكية الٍب حددىا ا٤بشرع على سبيل ا٤بثاؿ وىنا نعارض قرار اللجنة الفنية رقم( )1يف
 9050/1/91الذي افادت بو عدـ خضوع معاملة تسجيل الوقف ٥بذه الضريبة بذريعة اف ا٤بشرع حدد ا٤بعامبلت الناقلة
للملكية وا٣باضعة للضريبة على سبيل ا٢بصر وليس من بينها تسجيل الوقف وامنا تصفية الوقف 4.ونقوؿ ردا على ذلك اف
ا٤بشرع َف خيضع ا٤بعاملة ىذه باألصل للضريبة وامنا اخضع واقعة نقل ا٤بلكية او كسب حق التصرؼ او نقلو باي وسيلة من
وسائل نقل ا٤بلكية او كسب حق التصرؼ الٍب بينها على سبيل ا٤بثاؿ بقولو (...عند نقل ا٤بلكية او حق التصرؼ باي
وسيلة من وسائل نقل ا٤بلكية او كسب حق التصرؼ او نقلو ،كالبيع وا٤بقايضة وا٤بصا٢بة والتنازؿ وا٥ببة وازالة الشيوع
وتصفية الوقف او ا٤بساطحة 1)...ولذلك اذا كاف يَبتب على تسجيل الوقف نقل ا٤بلكية يكوف التصرؼ سببا يف حصوؿ
حصوؿ الواقعة ا٤بنشئة للضريبة الٍب يتولد بسببها دين الضريبة.
ويف ظل ضريبة التسجيل والٍب يسميها ا٤بشرع خطئا برسوـ التسجيل فاف الواقعة ا٤بنشئة ٥با ىي واقعة تسجيل ا٢بقوؽ
العينية االصلية ومنها حق ا٤بلكية او ا٢بقوؽ العينية التبعية الواردة على العقار ٕبسب ما ورد يف ا٤بادة ( )501من قانوف
1
التسجيل العقاري رقم ( )42لسنة 5275وا٤بادة ( )41من قانوف الرسوـ العدلية رقم ( )554لسنة  5215النافذ.

 5انظر ا٤بادة (السادسة  )5/من القانوف أعبله.
 9انظر ا٤بادة (ا٢بادية عشر )9/من القانوف اعبله
 2انظر ا٤بادة (االوُف ) من قانوف ضريبة العرصات رقم (  ) 91لسنة 5219
 4قرار اللجنة الفنية رقم ( )1يف  9050/1/91منشور يف الكتاب السنوي لسنٍب  ،9050-9002الصادر عن ا٥بيئة العامة للضرائب ،ص
929
 1انظر ا٤بادة(ثانيا) من قرار ٦بلس قيادة الثورة ( ا٤بنحل) رقم  590لسنة .9009
 1انظر يف تفصيل ذلك كتابنا علم ا٤بالية العامة والتشريع ا٤باِف يف العراؽ ،ط ،9العاتك لصناعة الكتاب ،القاىرة  9059،ص900-522
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ثالثا -:تحديد المكلف بالضريبة
اف اختيار ا٤بادة ا٣باضعة للضريبة يستلزـ بالضرورة ٙبديد ا٤بكلف بدفعها اي من توافرت فيو القدرة ا٤بالية الٍب ٘بعل
الواقعة ا٤بنشئة للضريبة متحققة بالنسبة لو سواء عن تصرؼ قاـ بو أـ ماؿ امتلكو أـ نشاط زاولو أـ غّب ذلك  .اذ اف ىذه
الواقعة ال تتحقق حسب ما يراه بعض الفقو 5إال بتوافر عنصرين :األوؿ مادي وا٤بتمثل با٤باؿ ا٣باضع للضريبة اي وعاء
الضريبة ،والثاين شخصي متمثل بوجود عبلقة مباشرة بْب ىذا ا٤باؿ وشخص معْب كعبلقة ا٤بلكية القائمة بْب الشخص
صاحب العقار ا٣باضع لضريبة العقار وايراده ا٤بتحقق عنو.
ولعل اف ٜبة مسألة جديرة بالذكر وىي انو واف كانت الضرائب ا٤بعوؿ عليها اليوـ يف ٛبويل ا٣بزانة العامة ىي ضرائب
األمواؿ الٍب تعُب با٤باؿ كوعاء خاضع للضريبة دوف الشخص إال اف ىذا ا٤باؿ ال بد أف ينسب إُف الشخص وىو ا٤بكلف
ا٣باضع ٥با وا٤بسؤوؿ أصبل عن دفعها .ولذلك ولكي تتحقق قاعدة اليقْب الضرييب يف التشريع الضرييب وبغية عدـ مسائلة
اي شخص ضريبيا إال على اموالو وتصرفاتو ركنت جل التشريعات الضريبية إُف ٙبديد األشخاص ا٤بكلفْب بالضريبة وعلى
وجو التحديد بالنسبة للضرائب ا٤بباشرة على أساس اف ما دييز ىذه األخّبة عن الضرائب غّب ا٤بباشرة ىو اف ٙبديد الضريبة
فيها أو ربطها يتم ٗبوجب قرارات إدارية يسمى فيها الشخص ا٣باضع للضريبة باألصل.9او ٗبعُب اخر اف ىذا الفرض يتم
وفقا لقوائم معدة سلفا بأ٠باء ا٤بكلفْب بالضريبة واالمواؿ ا٣باضعة ٥با ٕبيث تعرؼ االدارة الضريبية مسبقا من ىم ا٤بكلفوف
بالضريبة ،ويتجلى ذلك يف دوائر الضريبة يف العراؽ باالحتفاظ بأضابّب للمكلفْب بالضريبة ومصادر دخو٥بم وعناوينهم وغّب
ذلك من تفاصيل ٖببلؼ الضرائب غّب ا٤بباشرة الٍب هتتم بالوقائع الٍب ٙبدث لوالدة دين الضريبة او نشوئو 2.وبناء عليو ال
جيوز اف ينقل عبء االلتزاـ با٣بضوع للضريبة إُف شخص آخر غّب ما حدده ا٤بشرع إال إذا ٠بح األخّب بذلك .عبلوة على
ذلك اف ا٤بشرع قد حيرـ صراحة اي اتفاؽ يقضي بالتحويل القانوين لبللتزاـ الضرييب إُف شخص آخر.
وبناء عليو نرى اف بعض القرارات الٍب صدرت عن السلطة التنفيذية فيها ٦بانبة لؤلحكاـ اعبله ٩با حييلها اُف قرارات
فاقدة للمشروعية ومن ذلك قرار ٦بلس الوزراء رقم( )2يف  9002/55/57الذي نص على ( اوال – تتحمل وزارة النقل
الضرائب والرسوـ ا٤بتحققة عن تنفيذ الشركات للعقود ا٤بشار اليها يف كتاب الوزارة ....وصرفها من ٚبصيصات ا٤بنشئات
العامة للطّباف ا٤بدين بالتنسيق مع وزارة ا٤بالية) .فهذا القرار فيو ٘باوز صريح على اختصاص السلطة التشريعية اذ انو من
جانب الزـ جهة حكومية بتحمل عبء الضريبة ا٤بَبتبة على اعماؿ الغّب ٩با خالف بشكل الصريح النصوص الواردة يف
قوانْب ضريبة الدخل وضريبة اعمار العراؽ والضرائب الكمركية وغّبىا من الضرائب والٍب افادت بإعفاء الدوائر ا٢بكومية من
الضرائب يف ٨بتلف االنشطة الٍب تباشرىا  .كما اهنا اوجدت مكلفا غّب ا٤بكلف القانوين الذي توافرت فيو الشروط القانونية
الٍب حددىا ا٤بشرع للخضوع وىو ما يشكل ٦بانبة صرحية ألحكاـ الدستور.
ولكن يتبادر إُف الذىن انو يف حاالت كثّبة يتحمل شخص آخر عبء الضريبة إذا ما توافرت ظروؼ اقتصادية
استطاع من خبل٥با ا٤بكلف نقل ىذا العبء إُف شخص آخر كاف يكوف ا٤بستورد الذي ينقل عبء الضريبة إُف التاجر.
نقوؿ أف ٙبقق مثل ىذه ا٢بالة ال يعِب تنصل ا٤بكلف قانونا عن أداء الضريبة بل على العكس ىو يبقى ملزما بالدفع لكن

 5د .حسْب خبلؼ  ،االحكاـ العامة يف قانونية الضريبة ،دار النهضة العربية ،القاىرة،5211،ص 512
 9ينظر يف ذلك د.رائد ناجي اٞبد ،مصدر سابق،ص11
 2د .اٞبد خلف حسْب الدخيل ،ا٤بالية العامة من منظور قانوين ،مصدر سابق ،ص.504
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ما يدفعو ديكن اف يسَبجعو برفع أسعار البضاعة وتضمينها مبلغ الضريبة ٗ .بعُب آخر ال ديس جوىر عنصر فرض الضريبة
من الناحية القانونية على أساس اف الضريبة تستوىف من ا٤بكلف القانوين يف كل األحواؿ.
وذىبت بعض التشريعات الضريبية العراقية السيما ا٤بعنية منها بالضرائب ا٤بباشرة اُف االىتماـ بالشخص ا٣باضع
للضريبة اذ َف تنفك ىذه اُف تعريف ا٤بكلف بأنو الشخص ا٣باضع للضريبة سواء ٛبثل ذلك بضريبة الدخل أـ ضريبة العقار
اـ ضريبة العرصات .فضبل عن غوص بعض القوانْب يف ٙبديد األشخاص ا٣باضعْب للضريبة على وجو التفصيل ومن بينها
قانوف ضريبة الدخل الذي بْب بأف ا٤بكلف بدفع الضريبة قد يكوف شخصا طبيعيا أـ معنويا  5وأوضح أنواع الشركات
ا٣باضعة للضريبة 9وكيفية احتساب الضريبة عليها 2كما مايز بينها وبْب ا٤بشاركات 4وغّب ذلك من أحكاـ .
أما قانوف ضريبة العقار فانو حدد صاحب العقار الذي خيضع لضريبة العقار على وجو ا٢بصر با٤بالك أو واضع اليد
أو متوِف الوقف .1يف حْب بْب قانوف ضريبة العرصات باف الشخص ا٤بكلف بالضريبة ىو مالك العرصة أو ا٤بفوضة لو
1
بالتسجيل العقاري أو صاحب حق اللزمة فيها أو مستأجرىا باإلجارة الطويلة أو واضع اليد عليها أو متوِف الوقف.
ومن مقارنة النصْب الواردين يف كل من قانوف ضريبة العقار وقانوف ضريبة العرصات ٪بد أف األوؿ اكتفى بتحديد
صاحب العقار الذي خيضع لضريبة العقار ٗبالك العقار أو متوِف الوقف أو واضع اليد وَف يشمل ٕبكمو مستأجر العقار
إجارة طويلة أو ا٤بفوضة لو بالتسجيل العقاري أو ا٤بمنوح لو باللزمة كما ىو ا٢باؿ يف الثاين .وطا٤با اف ا٤بشرع ىو الذي
ديلك وحده ٙبديد األشخاص ا٣باضعْب للضريبة لذلك ال ينبغي باعتقادنا للسلطة ا٤بالية مشوؿ ىؤالء بضريبة العقار ،حٌب
واف كاف ا٤بنطق القانوين يسمح بذلك على أساس أف الشروط واألحكاـ العامة تنطبق عليهم ،ومن مث فأف مشو٥بم بأحكاـ
ضريبة العقار بقرارات ادارية يعد ٘باوزا الختصاص السلطة التشريعية و٨بالفة ٤ببدأ قانونية الضريبة ولذلك جيب على ا٤بشرع
أف يتدخل وحده لشموؿ ىؤالء بالضريبة ا٤بذكورة .ومع ذلك فاف الفقرة ( )5من ا٤بادة (العاشرة) أشارت إُف إمكانية فرض
الضريبة على صاحب اإلجارة الطويلة.
ويثور التساؤل ىل يجوز تحميل شخص آخر غير المكلف قانونا بالضريبة بدون سند قانوني؟
نقوؿ أف ا٤بشرع قد يستوجب أحيانا عدـ دفع الضريبة إال من قبل من خيضع ٥با قانونا من خبلؿ ٙبرديو اي اتفاؽ
يناقض ذلك و٥بذا ال ديكن يف ظل ىكذا نص ٙبميل اي شخص عبء فرض الضريبة إزاء شخص آخر .ولكن با٤بقابل إذا
َف ينص ا٤بشرع على مثل ىذا التحرًن فاف بعض الفقو 7قالوا ٔبواز حصوؿ اتفاؽ بْب ا٤بكلف وغّبه على ٙبميل ىذا األخّب
األخّب عبء الضريبة ومع ذلك فانو يف كل األحواؿ ال يسري مثل ىكذا اتفاؽ إزاء السلطة ا٤بالية على أساس اف دين
الضريبة من الديوف ا٤بمتازة ومن مث ال جيوز تطبيق قواعد حوالة الدين ا٤بعموؿ هبا يف القانوف ا٤بدين عليو كوف ذلك خيل
بضمانات جباية الضريبة ويناؿ من الزاميتها .وبالرغم من ذلك فاف ا٤بشرع قد يلزـ صراحة شخص آخر بدفع الضريبة ا٤بَبتبة

 5ا٤بادة (االوُف  )4/من قانوف ضريبة الدخل رقم ( )552لسنة 5219النافذ.
 9الفقرة ( )1من ا٤بادة االوُف من القانوف اعبله
 2ا٤بادة الرابعة عشر من القانوف اعبله.
 4ا٤بادة (السادسة والعشروف  )5/من القانوف اعبله.
 1الفقرة ( )1من ا٤بادة االوُف من قانوف ضريبة العقار رقم ( )519لسنة  5212النافذ.
 1ا٤بادة االوُف من قانوف ضريبة العرصات رقم ( )91لسنة 5219النافذ.
 7د .حسْب خبلؼ  ،مصدر سابق،ص.517
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على غّبه ،أي تكوف حوالة الدين يف ىذه ا٢بالة قانونية وملزمة  .مع التذكّب يف ىذا ا٤بقاـ اف الضريبة تربط ىنا باسم
ا٤بكلف قانونا اي عنصر الفرض يتحقق بالنسبة لو فقط لكن وتسهيبل ١بباية الضريبة وانتظامها بدوف اي عبء أو تكاليف
إضافية ديكن اف تتحملها خزينة الدولة ،واتساقا مع قاعدة االقتصاد قد يلزـ ا٤بشرع غّب ا٤بكلف باستقطاع الضريبة ا٤بفروضة
على أمواؿ األخّب وتوريدىا إُف السلطة ا٤بالية وىذا األمر يرتبط بعنصر جباية الضريبة أو دفعها وليس با٣بضوع ٥با أو
فرضها .ويف ىذه ا٢بالة تكوف أماـ شخصْب األوؿ ىو ا٤بلزـ بالضريبة أصبل وا٣باضع ٥با على أساس اف الواقعة ا٤بنشئة
للضريبة ٙبققت بالنسبة لو دوف غّبه .اما الثاين فهو ا٤بسؤوؿ عن توريدىا إُف السلطة ا٤بالية .و٪بد يف التشريعات الضريبية
العراقية أمثلة كثّبة على ىذا ،ومن ذلك ما انطوى عليو قانوف ضريبة الدخل من إلزاـ ا٤بستخدـ أو رب العمل باستقطاع
الضريبة ا٤بفروضة على ا٤بستخدمْب ،5او إلزاـ النائب عن غّبه بتأدية الضريبة ا٤بستحقة عن ا٤بكلف ال سيما إذا كاف خارج
9
العراؽ.
أما بالنسبة لقانوف ضريبة العقار فاف ا٤بشرع حدد ا٤بكلف بدفع الضريبة يف الفقرة ( )5من ا٤بادة العاشرة منو كما
اوضحنا سابقا والذي قد يكوف ا٤بلزـ قانونا بدفعها أصبل وىو صاحب العقار أو متوِف الوقف او واضع اليد أو قد يكوف
شاغل العقار أو احد شركاءه يف العقار على أف حيق ٥بذا الشريك الرجوع على نفس الشركاء باستيفاء ما دفعو عن شركاءه
من ضريبة2.ولنا مبلحظة على ا٤بادة ا٤بذكورة أعبله وىي إهنا نصت على ( -5تفرض الضريبة على صاحب العقار أو على
على صاحب اإلجارة الطويلة ويف حالة عدـ وجودمها فعلى الشاغل) فهنا ا٤بشرع خلط بْب قواعد فرض الضريبة وجبايتها،
إذ أف الضريبة البد اف تفرض حصرا على ا٤بكلف الذي حدده القانوف وىو يف ىذا ا٤بقاـ مالك العقار أو متوِف الوقف أو
واضع اليد .أما بالنسبة لدفع الضريبة فيمكن تكليف شخصا آخر على عبلقة با٤بكلف قانونا وإلزامو بأدائها نيابة عنو ،ومن
مث فانو من غّب ا٤بنطقي اف تفرض الضريبة على شاغل العقار كأف يكوف مستأجرا للعقار وإمنا تفرض على ا٤بؤجر ويصدر
القرار با٠بو حٌب إذا َف يكن موجودا يف داخل العراؽ  .ولكن يسأؿ عن دفع الضريبة ا٤بستحقة على مبلغ اإلجيار شاغل
العقار إال إذا افَبضنا اف شاغل العقار ىو واضع اليد ففي ىذه ا٢بالة يتحقق عنصر فرض الضريبة بالنسبة لو الف واضع
اليد جعلو ا٤بشرع من بْب األشخاص ا٣باضعْب للضريبة صراحة كما أسلفنا.
ونخلص من كل ذلك اف ا٤بشرع وحده ديلك حق ٙبديد األشخاص ا٣باضعْب للضريبة أو ا٤بلزمْب هبا أصبل وىو أمر

مرتبط بعنصر فرض الضريبة .كما انو ديلك من جانب آخر إلزاـ غّب ا٤بكلف األصلي باستقطاع الضريبة ا٤بَبتبة على نشاط
األخّب ودفعها إُف السلطة ا٤بالية نيابة عنو لكن ىذا األمر مرتبط بعنصر جباية الضريبة وىو من صميم اختصاص السلطة
التشريعية وال ديكن تفويضو اُف السلطة التنفيذية ،واال ستقوـ األخّبة بوضع التزامات مالية أو فرض جبايات ضريبية بشكل
اجتهادي على أي شخص حٌب واف َف يكن مسؤوال عنها قانونيا وىو ما يصطدـ مع قانونية جباية الضريبة .ومع ذلك فإننا
ال نرى ضّب من قياـ السلطة التنفيذية بفرض أي التزامات أخرى على غّب ا٤بكلف تسهل من إجراءات فرض الضريبة أو
تيسر عملية ٙبصيلها طا٤با ال يَبتب عليها ٙبميلو بأي عبء ضرييب يؤديو نيابة عن غّبه ومن قبيل ذلك تزويد السلطة
ا٤بالية ٗبعلومات معينة متعلقة با٤بكلف أو التعرؼ منو على أماكن نشاطو وغّبىا.

 5ا٤بادة(السابعة عشر) من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
 9ا٤بادة (تسع عشرة )من قانوف أعبله.
 2ا٤بادة العاشرة من قانوف ضريبة العقار النافذ.
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وبعد كل ما قلناه يثور التساؤل ماذا لو لم يحدد التشريع الضريبي األشخاص المكلفين بالضريبة ؟ فهل يعنى
ذلك عدم إمكانية فرض الضريبة أو تطبيقها؟
نقوؿ لئلجابة عن ذلك انو يف بعض األحياف قد يَبؾ ا٤بشرع فعبل ىذا األمر دوف ٙبديد وىذا ما ٪بده بصورة
صرحية يف ضريبة اإلنتاج أو ما تسمى برسوـ اإلنتاج يف التشريع العراقي السيما رسوـ إنتاج النفط 5إذ ال حيدد ا٤بشرع سوى
النشاط أو الوعاء ا٣باضع للضريبة أو الواقعة ا٤بنشئة ٥با  .ونعتقد اف الضرائب غّب ا٤بباشرة عادة ال هتتم بالشخص ا٣باضع
للضريبة بقدر اىتمامها ا٤باؿ الذي خيضع ٥با ولذلك دييز الفقو بْب الضرائب ا٤بباشرة وغّب ا٤بباشرة باف األخّبة ال يصدر هبا
أوراد ا٠بية أو قرارات باسم ا٤بكلف بالذات كما سبق ونوىنا بل تفرض على من كاف ا٤باؿ أو النشاط يف عهدتو ومن مث ال
تتحدث ىذه الضرائب عن ا٤بلتزـ بالضريبة بل هتتم با٢بوادث والوقائع العرضية الٍب ينشأ بسببها دين الضريبة .ولذلك
يذىب الرأي يف ىذه ا٢بالة اُف أف الشخص ا٤بلتزـ بالضريبة ىو الذي تتوافر عنده القدرة ا٤بالية الٍب اٚبذىا ا٤بشرع أساسا
لفرض الضريبة ومن مث فاف ا٤بلتزـ أصبل بضريبة اإلنتاج ىو من مارس النشاط الذي أخضعو ا٤بشرع للضريبة حٌب واف َف جير
ذكره على لساف ا٤بشرع كوف اف ٩بارسة ىذا النشاط وفق األحواؿ الٍب ذكرىا ا٤بشرع تعرب عن قدرتو ا٤بالية ٩با يستوجب
إلزامو بالضريبة قانونا.9
رابعا -:بيان مكان فرض الضريبة
ويراد بو النطاؽ ا٤بكاين الذي يعتد بو أساسا لفرض الضريبة وينفرد ا٤بشرع وحده بتحديد مكاف فرض الضريبة وقد
يربط ىذا ا٤بكاف ٗبوطن ا٤باؿ الذي اختاره للخضوع للضريبة اي وعاء الضريبة ،أو بالشخص الذي يعود إليو وىذا بالتأكيد
ينصرؼ اُف ضريبة األمواؿ .اما إذا كانت ضريبة أشخاص فاف مكاف فرض الضريبة يرتبط بتواجد الشخص يف الدولة أو يف
جزء من إقليمها الذي خيضع بسبب تواجده فيو للضريبة .ولذلك ليس من الصواب ترؾ أمر ٙبديد مكاف فرض الضريبة
للسلطة التنفيذية الف ىذا التحديد على صلة وثقى ٗبدى خضوع شخص ما للضريبة من عدمو .اذ اف ىذا ا٣بضوع يتوقف
باألساس على توافر األطر ا٤بكانية الٍب حددىا ا٤بشرع .فلو اف ا٤بشرع مثبل فرض الضريبة على النشاط باالستناد اُف معيار
اإلقليمية فاف ذلك يعِب بالنتيجة اف االنشطة ا٤بتحققة يف داخل البلد ٚبضع للضريبة اما خارجها فبل تشمل هبذا ا٣بضوع
واف توفرت فيها الشروط القانونية االخرى.
ونلحظ اف التشريعات الضريبية العراقية ذىبت جلها إُف ٙبديد مكاف ا٣بضوع للضريبة بشكل صريح وواضح لكي
توصد أي باب ديكن اف تنفذ من خبللو السلطة التنفيذية  .ولكن ىذا ا٤بكاف استند إُف معايّب ٨بتلفة ٕبسب خصوصية
كل ضريبة وطبيعتها .اذ اخذ ا٤بشرع يف ضريبة الدخل ٗبعايّب ثبلث ىي التبعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وىو ما
تبناه يف ا٤بادة ا٣بامسة منو الٍب نصت على( -5تفرض الضريبة على دخل الشخص ا٤بقيم العراقي الذي حيصل عليو يف
العراؽ أو خارجو بصرؼ النظر عن ٧بل تسلمو -9.تفرض الضريبة على دخل غّب ا٤بقيم الناجم يف العراؽ واف َف يتسلمو
فيو-2.ال تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراؽ لؤلشخاص غّب العراقيْب ا٤بقيمْب يف العراؽ) .بينما اكتفى قانوف
ضريبة العقار ٗبعيار واحد وىو معيار التبعية االقتصادية أو اإلقليمية اذ فرض الضريبة فقط على العقارات الٍب تتواجد يف

 5انظر يف ذلك ا٤بادة ( )5من قانوف مكس النفط ومنتجاتو رقم ( )2لسنة  5222العراقي ا٤بعدؿ النافذ.
 9انظر يف ذلك د .حسْب خبلؼ ،مصدر سابق ،ص.519-515
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العراؽ و٘بلى ذلك عند تعريفو دخل ا٤بكلف بانو( ٦بموع اإليراد السنوي الناجم عن العقارات و العرصات الٍب ديلكها يف
العراؽ  .5)..ونسج على ذات ا٤بذىب قانوف ضريبة العرصات عندما اخذ ايضا ٗبعيار اإلقليمية يف فرض الضريبة لكن كاف
أكثر تضييقا يف ٙبديده للنطاؽ ا٤بكاين ويتضح ذلك عندما عرؼ العرصة بأهنا( األرض الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد
والبلديات يف مراكز احملافظات واالقضية والنواحي .9)..وىذا يعِب اف العرصات الٍب ديلكها الشخص خارج العراؽ ال ٚبضع
٥بذه الضريبة حٌب لو كاف عراقيا ومقيما يف العراؽ كما اف تلك الٍب ديلكها داخل العراؽ ولكن خارج حدود امانة بغداد
ومراكز احملافظات واالقضية والنواحي ال ٚبضع للضريبة ايضا.
ومن البدىي القوؿ انو ٗبجرد وجود وعاء الضريبة ضمن االطار ا٤بكاين الذي حدده ا٤بشرع وٙبققت الواقعة ا٤بنشئة ٥با
فاف الشخص يكوف خاضعا ٥با بغض النظر عن إمكانية ٙبصيل مبلغها أـ ال ،السيما إذا ما كاف ىذا الشخص موجودا
خارج الدولة  .اذ بالتأكيد اف سيادة الدولة تنتهي عند حدود الدولة األخرى ومن مث فاف تفعيل اجراءات ٙبصيل الضريبة
تكاد تكوف مستحيلة خارج حدود الدولة إال إذا وجدت اتفاقيات هبذا الشأف تزيل ىذه العوائق أو تقلل من قيودىا.
ويتبادر سؤال ماذا لو ان المشرع غفل عن تحديد مكان فرض الضريبة فهل يحق السلطة التنفيذية ان تعالج
ىذا الفراغ الضريبي وتعمل على وضع قواعد تحدد بها ىذا المكان؟
يف راينا انو ال ديكن اف ٛبنح السلطة التنفيذية ىذه ا٤بكنة ألنو بتحديدىا ٤بكاف فرض الضريبة فإهنا سوؼ ٙبدد من
ستفرض عليو الضريبة ومن ال تفرض كوف اف ا٣بضوع للضريبة يرتبط كما اسلفنا بالنطاؽ ا٤بكاين ،وىذا ما ال ٛبلكو السلطة
ا٤بذكورة استنادا إُف قانونية الضريبة .ولذلك نرى اف العبلج االسلم ٥بذا األمر ىو اف تطبق الضريبة بالركوف اُف معيار مكاف
ا٤باؿ او النشاط ا٣باضع للضريبة أي باتباع معيار اإلقليمية وال ديكن اللجوء إُف ا٤بعايّب األخرى سواء معيار التبعية
السياسية أـ االجتماعية ،الف ىذين األخّبين يفرضاف اعباء مالية اضافية ٘بعل ا٤بكلف ٙبت طائلة االزدواج الضرييب
السيما ٤بن تباين ٧بل نشاطو مع ٧بل اقامتو او اختلفت جنسيتو مع جنسية البلد الذي يتواجد فيو ىذا النشاط .فاذا ما
اخضع الشخص للضريبة عن امواؿ حققها خارج البلد جملرد انو مقيم فيو أو لو موطن فيو أو جملرد انو حيمل جنسية ىذا
البلد فاف ىذا سيلزمو بدفع ضريبة معينة فضبل عن الضريبة الٍب تفرضها الدولة الٍب ٙبقق ا٤باؿ فيها .ىذا من جانب ومن
جانب آخر اف جل التشريعات الضريبية ا٤بقارنة اعتادت على اعتماد ا٤بعيار االقليمي كأساس عند ا٣بضوع للضريبة ،اذ
طا٤با اف الدخل ولد على ارض دولة او مت مزاولة النشاط فيها ،فاف ىذه الوالدة كاف ٥با دور فيها من خبلؿ توفّب ا٢بماية
لشخص صاحب التصرؼ أو اموالو أو توفّب الظروؼ ا٤بستقرة واآلمنة لتحققو ومن مث ينبغي اف يكوف ٥با نصيبا من الفائدة
الٍب ٙبققت لو من ىذا النشاط او ذلك الدخل ويتحلل ىذا النصيب بشكل ضريبة .ومن جانب ثالث فاف الدولة ال تعرب
عن سيادهتا بشكل صريح وال ينازعها بو احد اال بالنسبة لؤلمواؿ ا٤بتحققة على ارضها اذ تضمن بذلك ا٢بصوؿ على
الضرائب الٍب تقررىا بيسر وسهولة من خبلؿ اتباع الوسائل القانونية الٍب تراىا مناسبة.
خامسا -:تحديد زمان فرض الضريبة

 5ا٤بادة (األوُف )2/من قانوف ضريبة العقار النافذ.
 9ا٤بادة األوُف من قانوف ضريبة العرصات النافذ.
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يراد بزماف فرض الضريبة الوقت الذي تعد فيو الضريبة سارية ازاء النشاط او التصرؼ او الدخل الذي اخضعو ا٤بشرع
للضريبة والراجح انو يرتبط بالواقعة ا٤بنشئة للضريبة على اساس اف دين الضريبة يولد بتحقق ىذه الواقعة كما اف ا٤بركز
الضرييب ا٤بتحقق للمكلف مرتبط هبا ايضا .5ويف اعتقادنا اف ىذا األمر ٙبكمو مسالتاف مهمتاف األوُف ىي ٙبديد الفَبة
الٍب تسري فيها الضريبة وىي تتضمن نصوص فرض الضريبة أو إنشاؤىا والثانية ىي الفَبة الٍب تطبق فيها الضريبة وديكن
توضيحهما حسب االيت:
 .1الفترة التي تسري فيها الضريبة المفروضة

عادة ما حيدد القانوف الضرييب الفَبة الزمنية لسرياف الضريبة سواء بدايتها أـ هنايتها على انو ٜبة قيد دستوري ينبغي اف
يلتزـ بو ا٤بشرع العراقي يتمثل بعدـ جواز تضمْب النصوص الضريبية ما يفيد تطبيق أحكامها بأثر رجعي كما سبق واوضحنا
وىذا ما نص عليو الدستور النافذ صراحة بقولو (ليس للقوانْب اثر رجعي ما َف ينص على خبلؼ ذلك ،وال يشمل ىذا
االستثناء قوانْب الضرائب والرسوـ).9
اذا ا٤بشرع ديلك وحده ٙبديد زماف فرض الضريبة إال اف ىذا التحديد ال ينبغي اف يتضمن ما يفيد بسحب اثار القانوف
الضرييب على ا٤باضي واال خالف بذلك القيد الدستوري ويكوف عمل السلطة التشريعية ىنا معيبا لتجاوزه على قواعد
االختصاص الدستوري .وفيما عدا ذلك فاف ا٤بشرع ديلك وٕبرية تامة تطبيق القانوف الضرييب باثر مباشر من تاريخ نشره يف
ا١بريدة الر٠بية أو بعد مرور فَبة زمنية معينة كما ديلك اف جيعل تطبيق ىذا القانوف مؤقتا ينتهي ٗبرور امد زمِب حيدده
بشكل صريح  .ومن مث فاف ىذه ا٤بسالة ال ينبغي اف تَبؾ للسلطة التنفيذية وال ٛبلك السلطة التشريعية التنازؿ عنها .
وبا٤بقابل ال جيوز للسلطة التنفيذية اف تتدخل يف ٙبديد زماف تطبيق القانوف الضرييب باي شكل من األشكاؿ واال شاب
عملها عدـ الدستورية وجيد ذلك تربيره يف انو لو منحت مثل ىذه ا٤بكنة لذىبت اُف التحكم بقواعد ا٣بضوع للضريبة أو
اإلعفاء منها ٗبجرد تطبيق أحكاـ القانوف الضرييب قبل الفَبة الٍب حددىا ا٤بشرع الضرييب لسرياف ىذا القانوف أو بعد انتهاء
وقت سريانو وىو ما جيانب قانونية الضريبة.
ونخلص من كل ذلك اف القانوف الضرييب يسري باثر مباشر من التاريخ الذي حدده ومن مث ال ديكن سريانو على

الوقائع القانونية أو االنشطة الٍب ٙبققت يف ظل القانوف السابق.

 .2الفترة التي تطبق فيها الضريبة المفروضة
ويراد هبذه الفَبة ىي الٍب تتحدد فيو الضريبة على ا٤بكلف أو كما يطلق عليها يف بعض التشريعات الضريبية بالفَبة
الٍب تربط هبا الضريبة عليو .وٚبتلف ىذه الفَبة باختبلؼ نوع الضريبة مباشرة ىي أـ غّب مباشرة .اذ يف الغالب ما تتحدد
الضرائب ا٤بباشرة على ا٤بكلف بعد مرور فَبة زمنية معينة .اما بالنسبة للضرائب غّب ا٤بباشرة فهي غالبا ما تتحدد يف ٢بظة
معينة وىذا االختبلؼ نرجعو إُف اختبلؼ ظروؼ الواقعة ا٤بنشئة للضريبة .ولتوضيح ذلك نقوؿ جل الضرائب ا٤بباشرة ال
ديكن الوصوؿ فيها اُف القدرة ا٤بالية ا٢بقيقية للمكلف والٍب ٛبثل وعائها اال بعد مرور فَبة زمنية معينة  ،وىو ما يتجلى
 5ينظر يف تفصيل ذلك
Lucien Mehl, science et technique fiscal ,presses uniiversities de france ,Paris.5212,p122.
وٕبثنا الوسوـ مبدأ عدـ رجعية القوانْب الضريبية وتطبيقو يف العراؽ٦ ،بلة جامعة تكريت للعلوـ القانونية والسياسية ،ع(،)9
س(،9002،)5ص.57-51
 9الفقرة (تاسعا) من ا٤بادة ( )52من دستور  9001النافذ.
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بشكل واضح يف ضريبة الدخل الٍب تفرض وفق قانوهنا كما اسلفنا على ارباح ا٤بكلف الصايف ومن مث فأنو من غّب ا٤بمكن
الوصوؿ إُف ىذه األرباح إال باستبعاد ا٣بسائر أو التكاليف وىذا األمر يستلزـ ترؾ فَبة زمنية معينة لصاحب الدخل
لتحديد تكاليفو وخسائره وخصمها من دخلو اإلٝباِف للوصوؿ إُف الربح (القدرة ا٤بالية ا٢بقيقية للمكلف) وىي غالبا ما
تكوف سنة ومن مث فاف الواقعة ا٤بنشئة بالنسبة ٥بذا الدخل ال تتحقق اال بعد مرور سنة من نشوئو .اما بالنسبة للضرائب غّب
ا٤بباشرة فإهنا تتحدد يف ٢بظة معينة أو فَبة معينة وىي ٢بظة ٙبقق ا٢بدث او الواقعة العرضية الٍب ينشأ بسببها دين الضريبة،
اذا الواقعة ا٤بنشئة ٥بذه الضريبة تتحقق يف ىذه اللحظة بالذات.
ومن النصوص الٍب تضمنت األحكاـ العامة ا٤بشار إليها اعبله ىي ما انطوت عليو ثنايا قانوف ضريبة الدخل العراقي
النافذ الذي نص على (تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية ،5)....كما نص على ذلك يف موضع اخر
بقولو (تفرض الضريبة على الدخل ا٤بنصوص عليو يف الفقرات ( )1,2,9,5من ا٤بادة الثانية با٤بقدر الناجم منو يف السنة
الٍب تسبق السنة التقديرية مباشرة) ،9وىذا األمر متحقق ايضا يف الفقرة( )9من ا٤بادة (الثالثة) الٍب جاء فيها (تفرض الضريبة
على الدخل ا٤بذكور يف الفقرتْب ( )1،4من ا٤بادة الثانية با٤بقدار الناجم منو خبلؿ السنة التقديرية نفسها اف كاف مقداره
معلوما،)...كما اشارت الفقرة ( )2من ا٤بادة ذاهتا إُف حالة انقطاع مصدر الدخل خبلؿ السنة ا٤بالية بقو٥با (اذا انقطع
مصدر الدخل خبلؿ السنة التقديرية فللسلطة ا٤بالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خبلؿ نفس السنة )..ففي مثل
ىذه النصوص وغّبىا تؤكد ببل مواربة اف تطبيق الضريبة على دخل ا٤بكلف يكوف يف فَبة زمنية ٧بددة وىي سنة وَف يشر إُف
٢بظة معينة ىذا مع األخذ بنظر االعتبار حاالت انقطاع مصدر الدخل  .وسار على ا٤بنواؿ ذاتو قانوف ضريبة العقار النافذ
اذ جعل فَبة ٙبديد الضريبة على دخل ا٤بكلف ا٤بتولد عن إجيار العقار الفعلي أو ا٢بكمي ىي سنة وىذا يتجلى يف اكثر
من نص منها ما ورد يف الفقرة()2من ا٤بادة (األوُف) عندما عرفت دخل ا٤بكلف بانو (٦بموعة اإليراد السنوي الناجم من
العقارات والعرصات الٍب ديلكها يف العراؽ عدا دار السكن ) كما نص يف الفقرة ( )5من ا٤بادة (الثانية ) على ( تقدر قيمة
الضريبة و٘بىب بنسبة ( ) %50من العائدات السنوية ١بميع األمبلؾ العقارية . )...وَف يشذ قانوف ضريبة العرصات عن
االخذ بالسياؽ ذاتو يف اعتماد مبدا السنوية يف ٙبديد الضريبة و٘بلى ذلك يف الفقرة( )5من ا٤بادة (الثالثة) الٍب نصت على
(...تستوىف من كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة  %9من قيمتها).
اما بالنسبة للضرائب الٍب تتحدد يف ٢بظة زمنية معينة فهي جلها متحققة يف الضرائب غّب ا٤بباشرة .ومن ذلك
الضرائب الكمركية الٍب نص عليها قانوف الكمارؾ النافذ حيث بْب ٢بظة فرض الضريبة أو ٙبديدىا يف ا٤بادة الثانية منو
الذي جاء فيها ( ٚبضع البضائع الٍب تدخل ٝبهورية العراؽ أو ٚبرج منها باي صورة كانت للرسوـ الكمركية ا٤بقررة يف قانوف
التعريفة).
وحقيق بالتساؤل بعد العرض المتقدم ىل ان جميع الضرائب المباشرة تتحدد فيها الضريبة على المكلف بعد

مرور فترة زمنية معينة في حين ان كل الضرائب غير المباشرة تتحدد في لحظة معينة؟

 5ا٤بادة (الثالثة عشر  )5/من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
 9ا٤بادة (الثالثة  ) 5/من القانوف اعبله
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لئلجابة عن ذلك نقوؿ اف ىذا األمر وإف كاف قاعدة عامة لكنها َف تسلم من االستثناءات فمثبل ضريبة انتقاؿ
العقار الٍب فرضها ا٤بشرع العراقي ىي من الضرائب ا٤بباشرة كوهنا من الضرائب ا٤بفروضة على راس ا٤باؿ(العقار) ومع ذلك
تتحدد يف ٢بظة معينة ىي ٢بظة انتقاؿ العقار او حق ا٤بنفعة باي وسيلة من وسائل نقل ا٤بلكية.5
ونعتقد اف الواقعة ا٤بنشئة للضريبة الٍب يتحدد على اساسها دين الضريبة زمانيا كما اسلفنا تعتمد ىنا على معيار
أساسي ىو مدى ثبات وعاء الضريبة أو ا٤باؿ ا٣باضع ٥با والذي يستوجب فرض الضريبة ذاهتا عليو بشكل دوري أـ ال.
فقد الحظنا اف اوعية ضرائب الدخل والعقار والعرصات ىي ثابتة ولذلك تتحقق الضريبة عليها بشكل دوري اي تتحدد
الضريبة على ا٤بكلف الذي ديلك ىذا الوعاء أو حيصل عليو بشكل دوري وسنوي وىي ٝبيعها ضرائب مباشرة اما بالنسبة
لضريبة انتق اؿ العقار فهي واف كانت من بْب الضرائب ا٤بباشرة كما اسلفنا اال اف وعاءىا ال يتمتع بصفة الثبات واالستقرار
ولذلك فاف الواقعة ا٤بنشئة ٥بذه الضريبة تتحدد فقط يف ٢بظة معينة ىي ٢بظة انتقاؿ ا٤بلكية او حق ا٤بنفعة ومن مث فأف
الضريبة ىذه تتحدد على ا٤بكلف ناقل حق ا٤بلكية أو ا٤بنفعة يف ىذه اللحظة بالذات دوف غّبىا وال تقدر بشكل دوري
وسنوي.
وبا٤بقابل فاف الضرائب غّب ا٤بباشرة كل وقائعها تتحقق يف ٢بظة معينة ألهنا تفرض على اوعية غّب ثابتة ومستقرة
ولذلك ال تتحدد فيها الضريبة على ا٤بكلف بشكل دوري وىذا ما ينطبق لدينا يف الضرائب الكمركية وضرائب التسجيل
وضرائب الطابع وضريبة ا٤ببيعات وضرائب اإلنتاج وغّبىا الٍب تقدر الضريبة عليها ٤برة واحدة على أساس اف الواقعة ا٤بنشئة
٥با تتحقق ٤برة واحدة وبالنسبة لكل نشاط أو تصرؼ سواء كاف ىذا التصرؼ منصبا على استّباد بضاعة أـ تصديرىا ،أـ
إنتاج سلعة ،أـ بيع بضاعة أـ توثيق التصرؼ ،اـ تسجيل عقار أـ غّب ذلك .اذ ال تتميز اوعيتها بالصفة الدورية ولذلك
تتحدد الضريبة بالنسبة لكل نشاط او تصرؼ على حدة يف ٢بظة معينة وحٌب لو تكرر ٩بارسة ىذا التصرؼ او مزاولة ذاؾ
النشاط من الشخص نفسو وبالنسبة النوع ذاتو ،مثل استمرار التاجر باستّباد ذات السلعة يف اوقات زمنية ٨بتلفة أو
استمرار ا٤بنتج بإنتاج السلعة عينها يف اوقات زمنية ٨بتلفة ،فاف ىذا ال يستتبع القوؿ بثبات النشاط أو الوعاء ألنو بالنسبة
للضريبة الٍب تتحدد فاف ىذا النشاط ينتهي يف ٢بظة استّباد ذات البضاعة أو إنتاج السلعة .ولكن تفرض الضرائب
الكمركية وضرائب اإلنتاج يف كل ٢بظة يتم فيها إنتاج السلعة أو استّباد البضاعة الف الواقعة ا٤بنشئة للضريبة تتحقق هبذا
اإلنتاج وذلك االستّباد يف ٢بظة معينة .
سادسا -:تحديد سعر الضريبة
يقصد بسعر الضريبة النسبة الٍب تؤخذ كضريبة من ا٤باؿ ا٣باضع ٥با .ويعد ٙبديد ىذا السعر من ا٤بسائل الٍب خيتص
هبا ا٤بشرع وحده استنادا إُف مبدأ قانونية الضريبة .ال بل اف ىذا السعر يتضمن يف جوىره أساس فرض الضريبة ،اذ ال ديكن
اف تتحدد الضريبة على شخص ما وبالنسبة للنشاط الذي زاولو او التصرؼ الذي قاـ بو إال بالوقوؼ على سعرىا سواء
كاف السعر تصاعديا أـ نسبيا ،وسواء فرضت الضريبة التصاعدية على شرائح الدخل أـ طبقاتو أـ غّب ذلك .ويف التشريع
العراقي ما يؤكد على إعماؿ ىذه القواعد بشاف ٙبديد السعر فمثبل يف ضريبة الدخل حدد السعر الذي يفرض على

 5انظر الفقرة (ثانيا ) من قرار ٦بلس قيادة الثورة (ا٤بنحل) رقم ( )590لسنة  9009النافذ.
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ا٤بكلف ٕبسب كونو مقيما أـ غّب مقيم أـ شركة وَف يَبؾ اجملاؿ يف ىذا التحديد للسلطة ا٤بالية سوى اقَباح تعديلها لوزير
ا٤بالية ٕبسب الظروؼ االقتصادية 5وىذا ما ال خيالف قانونية الضريبة كم سنفصل فيو الحقا.
لكن ما يشكل ٨بالفة ٥بذه القانونية تفويض السلطة التشريعية اختصاصها بشاف ٙبديد سعر الضريبة او تعديلها وىو
ما اقدمت عليو يف قانوف التعريفة الكمركية رقم  59لسنة  9050النافذ حيث نص يف الفقرة (اوال) من ا٤بادة ( )9بانو(
جمللس الوزراء بناء على طلب وزير ا٤بالية االٙبادي تعديل الرسم الكمركي ا٤بنصوص عليو يف جدوؿ التعريفة الكمركية
والرزنامة الزراعية ا٤بلحق هبذا القانوف يف االحواؿ الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اٚباذ اجراءات ا٢بماية او ا٤بعاملة
با٤بثل) .كما جاء يف الفقرة (ثانيا) من ا٤بادة ذاهتا (يفرض رسم كمركي على البضائع ا٤بستوردة غّب الواردة وجداوؿ تعريفة
الرسوـ الكمركية بنسبة ال تزيد على  %90من قيمتها وجمللس الوزراء بناء على اقَباح من وزير ا٤بالية االٙبادي تعديل ىذه
النسب بنفس األسباب الواردة يف البند اوال) .فهذه النصوص تفيد تفويض السلطة التشريعية الختصاصها الدستوري يف
ىذا الشأف للسلطة التنفيذية ٩با يعد ذلك اجَباحا الحكاـ الدستور وامر جدير بالطعن بو اماـ احملكمة االٙبادية العليا.
وجيدر القوؿ انو إذا كاف ا٤بشرع ىو الذي ديلك وحده ٙبديد سعر الضريبة فانو ليس بالضرورة اف حيدد ىذا السعر يف
القانوف الضرييب ذاتو واف كاف من األفضل اف يفعل ذلك ،بل ديكن إعماؿ أحكاـ اإلحالة يف ىذا ا٤بوضوع ،اي حييل بشاف
تطبيق سعر الضريبة على نشاط ما ٗبا مقرر من سعر ضرييب يف قانوف ضرييب آخر .مع اإلشارة إُف اف إعماؿ االحكاـ ىذه
ال غبار عليها إذا ما ٛبت يف ظل قواعد قانونية ٗبرتبة التشريع وإال ال تصح قانونا ومن مث ال جيوز اإلحالة إُف ما ٙبدده
السلطة التنفيذية من أسعار ٤با يف ذلك من ٦بانبة لقانونية فرض الضريبة .
ويثور التساؤل ماذا لو ان المشرع لم ينص في القانون الضريبي على ذكر سعر الضريبة سواء بداعي االغفال

أو االىمال فهل يمكن تطبيق احكامو؟ نقوؿ اف عدـ ٙبديد سعر الضريبة هبذا الشكل سوؼ يستحيل معو تطبيق
الضريبة ا٤بذكورة الف الضريبة تستلزـ منو التعرض إُف سعر الضريبة ا٤بفروضة على الوعاء ا٤بتحقق كي ٚبلص إُف مبلغ
الضريبة.ولكن قد تنربى ٤بعا١بة ىذا األمر حاالف :
األول  :اف تطلب السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية اكماؿ ىذا النقص ا١بوىري باف ٙبدد سعر الضريبة أو إحالة
تطبيق ىذا السعر إُف قانوف ضريبة آخر واال ٖببلؼ ذلك يتعطل تطبيق القانوف الضرييب العَبائو على نقص جوىري ال
ديكن تطبيقو إال باستدراكو من قبلها.
الثاني :اف ٘بد السلطة التنفيذية يف ذلك النقص ذريعة للنفاذ إُف اختصاص السلطة التشريعية وتذىب إُف ٙبديد سعر

الضريبة بنظاـ أو تعليمات  ،ورٗبا يسهل عليها األمر إذا ما ٘بلى لديها اف ىذا النقص يف التشريع ليس بداعي الغفلة أو
االمهاؿ وإمنا جاء عن قصد أرادتو السلطة التشريعية ويف ىذا ا٢باؿ تعد ىذه التعليمات أو األنظمة غّب دستورية ٤بخالفتها
قانونية الضريبة كما تساءؿ السلطة التشريعية عن اجَباحها نصوص الدستور ا٤بعنية بتوزيع االختصاص.

المطلب الثاني
اختصاص السلطة التشريعية بتعديل الضريبة
 5انظر تفصيل ذلك يف ا٤بواد(ثالثة عشر) و(ثالثة عشر مكررة)
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جعل ا٤بشرع الدستوري من ٦باالت اختصاص السلطة التشريعية تعديل الضريبة ويراد هبا ىنا إعادة النظر يف القاعدة
الضريبية ا٤بوجودة من خبلؿ إحبلؿ قاعدة ضريبة جديدة ٧بلها أو إضافة أحكاـ جديدة إليها .وطا٤با اف ا٤بشرع الدستوري
اوكل ىذا األمر للسلطة اعبله حصرا فاف ذلك ينصرؼ إُف القواعد الضريبية الٍب تتضمن عنصر فرض الضريبة بكل معا٤بها
الٍب سبق االشارة إليها من ٙبديد وعاء الضريبة والواقعة ا٤بنشئة ٥با واألشخاص ا٤بكلفْب هبا وسعرىا وزماهنا ومكاهنا عبلوة
على عنصري اإلعفاء منها أو جبايتها .
ويناؿ التعديل امهيتو يف اجملاؿ الضرييب الف قانوف الضريبة ىو انعكاس للمتغّبات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
وغّبىا من ٦باالت ا٢بياة ولذلك ال بد اف تكوف الفجوة ضيقة بْب نصوص ىذا القانوف و ا٤بتغّبات والظروؼ الٍب تعيشها
الدولة واال افتقدت لعنصري النجاعة والفاعلية.
ولعل اف التعريف اعبله يفرز لنا صورتاف لتعديل القاعدة الضريبية :األوُف ىي اضافة قاعدة ضريبية جديدة إُف
القاعدة الضريبية السابقة ويتحقق ذلك بإضافة بعض العبارات وا٤بصطلحات إُف مًب النص الضرييب تعرب عن مضمونو
ومعناه على النحو الذي قصده ا٤بشرع وىو ما يسمى بالتعديل باإلضافة .اما الثانية فهي إلغاء القاعدة الضريبية ا٤بوجودة
5
واحبلؿ أخرى ٧بلها ويسمى التعديل با٢بذؼ.
ويتبادر سؤال ماذا لو لم ينطو التعديل الضريبي على الصورتين اعاله وانما فقط نص على إلغاء القاعدة

الضريبية ؟

9

لئلجابة عن ذلك نقوؿ اف أكثر الفقو العراقي يرى اف الغاء القاعدة الضريبية ىي احدى صور تعديلها ومن مث
فانو  -يف رأيهم  -إذا ما انطوى النص الدستوري على مصطلح تعديل الضريبة فقط دوف الغائها مثلما ىو ا٢باؿ يف الفقرة
(اوال) من ا٤بادة ( )91من الدستور النافذ لسنة  9001فاف ىذا النص ال شائبة فيو كوف التعديل ىنا يفيد اإللغاء فاحدمها
مرادؼ لآلخر أو ٗبعُب ادؽ األخّب جزء من األوؿ على أساس اف التعديل ىنا قد يكوف تعديبل جزئيا وىو ا٤بتحقق
بالصورتْب اعبله ،وقد يكوف تعديبل كليا وا٤براد بو اإللغاء سواء انصرؼ اإللغاء اُف إلغاء القانوف الضرييب ٗبجملو أـ إلغاء
بعض أحكامو .
وعلى الرغم من امهية ىذا الراي يف ا٢بياة العملية إال اننا نرى اف التعديل ال يتضمن معُب اإللغاء بشكل واضح،
فلرٗبا يصح اف نقوؿ اف إلغاء القانوف الضرييب حيتمل تعديبل كليا لو إذا احل ا٤بشرع قانونا آخر ٧بلو وىو ما تواتر اإلشارة
اليو يف كل القوانْب الضريبية النافذة ،اذ عادة ما ينطوي القانوف النافذ على نص مفاده بإلغاء القانوف القدًن 2وىو ما يفيد
رٗبا عنصر التعديل إذا ما فهم منو بانو يعرب عن حذؼ القانوف الضرييب القدًن واحبلؿ قانونا ضريبيا جديدا ٧بلو كحاؿ
تعديل للقاعدة الضريبية من خبلؿ حذفها وإحبلؿ أخرى ٧بلها .ولكن ماذا لو الغي القانوف الضرييب دوف اف حيل قانوف
 5انظر يف تفصيل ذلك عثماف سلماف غيبلف ،مصدر سابق ،ص .12-19
 9من بينهم د.اٞبد خلف حسْب الدخيل٘ ،بزئة القاعدة القانونية يف التشريع الضرييب ،ط،5ا٤بؤسسة ا٢بديثة للكتاب ،لبناف
،9059،ص.15عثماف سلماف غيبلف ،ا٤بصدر ذاتو،ص. 11ابراىيم ٞبيد ٧بسن الزبيدي  ،الفراغ التشريعي يف أحكاـ الضرائب ا٤بباشرة يف
العراؽ ،اطروحة دكتوراه ،كلية القانوف/جامعة بغداد،9007،ص.25ومن الفقو ا٤بصري الذي قاؿ ٗبثل ىذا الراي مصطفى ابو زيد فهمي،
الدستور ا٤بصري  ،ط ، 9منشأة ا٤بعارؼ  ،االسكندرية  ، 5211 ،ص .212
 2مثاؿ ذلك نص ا٤بادة()19من قانوف ضريبة الدخل رقم  552لسنة  5219ا٤بعدؿ ،الٍب ألغت قانوف ضريبة الدخل رقم 21لسنة5212
وتعديبلتو ،وكذلك نص ا٤بادة ()21من قانوف ضريبة العقار رقم 591لسنة  5212ا٤بعدؿ ،الٍب ألغت قانوف ضريبة األمبلؾ رقم  57لسنة
 5240وتعديبلتو.
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ضرييب ٧بلو مثلما ىو ا٢باؿ بإلغاء ا٤بشرع لقانوف ضريبية األرض الزراعية  5215وقانوف ضريبة الَبكات يف سنة  5224وَف
حيل ٧بلهما اي قانوف آخر؟
نعتقد ىنا اف ىذه الصيغة ال تنطو على مفهوـ التعديل اطبلقا والذي ينحصر مفهومو يف استحالة القانوف من حاؿ
كاف فيو إُف حاؿ آخر أراده ا٤بشرع .وىو ما ال ينصرؼ إُف اإللغاء بالصورة ا٤بذكورة اعبله إال إذا حصر الفهم باف تعديل
القانوف متحقق ىنا بتحويلو من حالة ا٢بياة والسرياف الٍب كاف يتمتع هبا القانوف الضرييب إُف حالة ا٤بوت والسكوف الذي
استحاؿ لو .ولكن نعتقد اف يف مثل ىذا الفهم نوع من ا٤بغاالة والتكلف الذي ال يستقيمو التفسّب القانوين لؤلمور ألنو يف
كل االحواؿ سوؼ ينتهي وجود التشريع من ا٢بياة القانونية دوف استبدالو بقانوف آخر يكوف لو وجو آخر يف ىذه ا٢بياة.
وصفوة القوؿ اننا ال نرى باف ا٤براد من تعديل القانوف ىو اإللغاء أي ٗبعُب ليس احدمها مرادؼ لآلخر أو االخّب جزء
من االوؿ .وكاف األوُف با٤بشرع الدستوري اف جيعل ضمن عناصر قانونية الضريبة إلغاء القانوف مثلما نص على تعديلو.
ولعل ما يؤيد وجهة نظرنا اف ا٤بشرع يف قانوف الكمارؾ رقم( )92لسنة  5214النافذ استخدـ التعبّبين يف نص واحد
وذلك يف ا٤بادة ( )2منو الٍب نصت على (تفرض الرسوـ الكمركية وتعدؿ وتلغى بقانوف بناء على اقَباح الوزير) وىو ما يؤكد
اف اختبلؼ مفهومهما.
ولكن ىنا يثار تساؤل آخر إذا كان تعديل الضريبة ال يتضمن إلغاءىا ولم يجعل المشرع الدستوري العراقي كما

اسلفنا من بين عناصر قانونية الضريبة إلغاؤىا  .فلمن تكون ىذه المكنة ،إلى السلطة التشريعية أم التنفيذية؟

يف رأينا وعلى الرغم ٩با قلناه اعبله ال ديكن باألساس اف تتوُف اية جهة أخرى غّب السلطة التشريعية أمر إلغاء الضريبة
حٌب واف َف يتم النص على ىذا العنصر ضمن تضاعيف عناصر قانونية الضريبة يف الدستور .اذ ٖببلؼ سيكوف األمر
خاضعا لتحكم السلطة التنفيذية وارادهتا وىو ما قد يَبؾ اثاره السلبية على التنظيم القانوين للشؤوف الضريبية والٍب من بينها
اف تتعامل ىذه السلطة مع النصوص الضريبية بازدواجية بالشكل الذي يضر ٗبصاٌف ا٤بكلفْب وحقوقهم ا٤بالية السيما إذا ما
كانت تلك النصوص منطوية على مزايا ضريبية من قبيل اإلعفاءات أو السماحات أو ا٣بسائر أو احتساب التكاليف
وغّبىا .وديكن اف نسند راينا ىذا بأكثر من مربر منها:
 .5االحتكاـ اُف قاعدة توازي االختصاص ،فكما اف نص الضريبة الذي يتضمن عناصر قانونية الضريبة ال ينشا إال
بقانوف فاف إلغاءه ال يكوف ايضا إال بقانوف.
 .9استقر العرؼ الدستوري ومن بعده العرؼ التشريعي على فكرة مفادىا اف ال يكوف إلغاء النصوص الضريبية إال
من قبل السلطة التشريعية وىذا العرؼ ناؿ الرضا والقناعة من ٝبيع السطات واصبح لو الصفة ا٤بلزمة واجتمعت فيو ٝبيع
اركانو .
 .2اف ىذا األمر سوؼ يتواءـ مع ارادة ا٤بشرع الدستوري الصرحية يف ظل دستور  9001والٍب ٘بلت يف توفّب اكرب
ضمانة ألمواؿ األشخاص وحقوقهم ا٤بادية بعدـ جواز ا٤بساس هبا فرضا وتعديبل وجباية وإعفاء اال وفق االحواؿ الٍب ينص
عليها القانوف .بل ذىب إُف تأكيد ىذه الضمانة باف مد ىذا ا٢بكم إُف الرسوـ ا٤بالية على الرغم من زىادة مبلغها قياسا
بالضريبة ٖببلؼ ما سارت عليو الدساتّب السابقة.
 .4الركوف إُف قاعدة من ال ديلك ا١بزء ال ديلك الكل فاذا كانت السلطة التنفيذية ال ٛبلك دستوريا تعديل اية قاعدة
ضريبية جديدة باف ال تضيف إليها أحكاما جديدة فانو من باب اوُف اهنا ال تستطيع اف تلغي ىذه القاعدة بشكل كامل
وىي مسالة اصعب عليها من حالة التعديل تلك.
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ومع ذلك وبالرغم كل ا٤بربرات اعبله الٍب تؤكد اف مكنة اإللغاء تبقى بيد السلطة التشريعية ببل منازع إال انو ينبغي اف
نؤكد با٤بقابل اف عدـ تضمْب النص الدستوري ىذا العنصر يف قانونية الضريبة يبقى لو اثر قانوين مهم إال وىو إمكانية قياـ
ىذه السلطة بالتنازؿ عنها وتفويض أمر االلغاء إُف السلطة التنفيذية ٚبويلو ٥با ٖببلؼ العناصر األخرى الٍب تضمنها النص
الدستوري والٍب ال جيوز فيها التفويض أو التنازؿ.
المطلب الثالث
اختصاص السلطة التشريعية بتنظيم جباية الضريبة
اناط ا٤بشرع الدستوري يف ظل دستور  9001امر ٙبديد النظاـ القانوين ١بباية الضريبة بالسلطة التشريعية وَف جيز الية
سلطة اخرى اف تباشر ىذه ا٤بكنة كحاؿ بقية عناصر قانونية الضريبة كما َف جيز وبشكل ضمِب تفويض ىذا االختصاص
للسلطات االخرى .وللوقوؼ على دقائق ىذا ا٤بوضوع سنوضح يف الفرع االوؿ مفهوـ جباية الضريبة يف حْب سنعرج يف
الفرع الثاين اُف بياف ا٤بعاَف االساسية ١بباية الضريبة والٍب ٙبدد نطاؽ اختصاص السلطة التشريعية يف ىذا اجملاؿ وحسب
االيت :
الفرع االول
مفهوم جباية الضريبة
يراد ٔبباية الضريبة اٚباذ السلطة التنفيذية اإلجراءات القانونية ا٤بناسبة لتحصيل الضريبة ا٤بقدرة وفق األصوؿ القانونية
الصحيحة .5وتعد مرحلة جباية الضريبة ىي ا٤برحلة الثانية الٍب ٛبر هبا الضريبة بعد مرحلة فرضها وتأيت دائما الحقة ٥با.
ولذلك توجد يف ا٥بيئات ا٤بختصة بالضريبة دوائر فرعية أحداىا ٨بتصة بتخمْب الضريبة وتقديرىا اي فرضها واألخرى معنية
ٔببايتها وٙبصيلها .وطا٤با أف عملية فرض الضريبة ىي األساس الذي تقوـ عليو جبايتها لذلك ال حيق ١بهة ا١بباية ٙبصيل
اي مبلغ ضرييب َف يتم التعرض إُف عنصر فرض الضريبة عليو اوال لدى جهة الفرض أو التخمْب .
ولذلك ٪بد اف النصوص الضريبية العراقية تشّب إُف ىذا التتابع الزمِب لعنصري فرض الضريبة وجبايتها .ومن ذلك ما
نصت عليو الفقرة( )2من ا٤بادة ( الثالثة) من قانوف ضريبة الدخل النافذ بقو٥با(اذا انقطع مصدر الدخل خبلؿ السنة
التقديرية فللسلطة ا٤بالية إجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خبلؿ نفس السنة ،)...وأشارت إُف ذات ا٤بعُب الفقرة()5
من ا٤بادة (الثانية) من قانوف ضريبة العقار النافذ الٍب نصت على (تقدر قيمة الضريبة و٘بىب بنسبة  )...%50وقد أوضحنا
يف موضع سابق اف ا٤براد بالتقدير ىنا فرض الضريبة  .أما قانوف ضريبة العرصات النافذ فانو َف يغفل ىذا التتابع الزمِب بْب
عنصري الفرض وا١بباية اذ تناولو يف الفقرة( )5من ا٤بادة (الثالثة) الٍب نصت على (...تستوىف عن كل عرصة ضريبة سنوية
بنسبة  %9اثنتْب من ا٤بئة من قيمتها ا٤بقدرة .....و٘بىب من ا٤بكلف خبلؿ السنة ا٤بالية الٍب تتحقق فيها) وا٤براد باالستيفاء
ىنا فرض الضريبة كما نوىنا سابقا .إذا التعاقب الزمِب ضروري بْب فرض الضريبة وجبايتها بغض النظر عن طوؿ ا٤بدة
الزمنية أو قصرىا ايا كاف نوع الضريبة مباشرة اـ غّب مباشرة .
وا١بدير باإلشارة اليو اف ا٤بشرع العراقي قد يستعمل للتعبّب عن عنصر جباية الضريبة مصطلحات عدة منها جباية
الضريبة أو ٙبصيلها أو استيفاء الضريبة وقد استخدـ ىذا األخّب يف الفقرة ( )9من ا٤بادة (ا٣بامسة) من قانوف ضريبة العقار
 5ينظر يف ذلك عثماف سلماف غيبلف ،مصدر سابق،ص11
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النافذ الٍب نصت على (اذا َف يقدر عقار ما لسبب ما اثناء التقدير العاـ وقدر فيما بعد فتفرض عليو الضريبة وتستوىف
اعتبار من تاريخ تنفيذ التقدير العاـ).
ويف ىذا ا٤بقاـ البد اف نشّب إُف مسالة مهمة وىي انو إذا كانت بعض الدوؿ من تربط بْب جباية الضريبة وإقرار
قانوف ا٤بوازنة السنوية ومن ذلك فرنسا الٍب جرت سنة بر٤باهنا بتضمْب قانوف ا٤بوازنة الذي يصدر سنويا مادة ٘بيز ٙبصيل
الضرائب الواردة يف ا٤بوازنة وتقرر يف الوقت نفسو ضمانات ضد ما يقع من ٙبصيل لضرائب َف ٘بزىا قوانْب ا٤بوازنة ،5إال اف
مثل ىذا األمر غّب متحقق يف العراؽ  .اذ ال ترتبط جباية الضريبة باإلقرار السنوي ٤بوازنة العامة ألكثر من سبب منها ،اف
النصوص الٍب تنطوي عليها القوانْب الضريبية تعاًف مسائل جباية الضريبة مثلما تعاًف امور فرضها ومن مث فأف أمر ا١بباية
مستقى من القوانْب الضريبة ذاهتا وليس من قوانْب ا٤بوازنة ،لذلك ال ينتظر فرض الضريبة أو جبايتها ٢بْب إقرار ا٤بوازنة بل
ىي مستمرة وتستمد إستمراريتها ىذه من قوانينها الذاتية .ومن جانب آخر اف ا٤بشرع الدستوري نص على جباية الضريبة
مثلما نص على فرضها وأناط أمرىا بالسلطة التشريعية دوف غّبىا بغية توفّب ا٢بماية ا٤بناسبة ٢بقوؽ ا٤بكلفْب وأموا٥بم من
عسف اإلدارة الضريبية ،وبا٤بثل أيضا ٞباية حقوؽ ا٣بزينة العامة ومصا٢بها ا٤بالية و٘بنيبها ا٥بدر والضياع بإبعاد ٙبكم
السلطة التنفيذية يف ٙبصيلها .
وخبلصة ذلك اف القواعد ا٤بتعلقة ٔبباية الضريبة نظمتها نصوص الدستور والقوانْب العادية مثلما نظمت أمر فرضها
ولذلك فانو من غّب ا٤بنطقي اف يعلق أمر الفرض ىذا او التحصيل على إقرار ا٤بوازنة العامة .اما بشاف تضمْب قوانْب ا٤بوازنة
السنوية تقديرات ٢بجم اإليرادات الضريبية فاف ىذه التقديرات ال تعدو كوهنا ٚبمينات ٢بجم كل ضريبة ديكن توريد
حصيلتها إُف ا٣بزينة العامة وعلى السلطة التنفيذية اف ٘بتهد يف سبيل جبايتها دوف اف يتضمن ذلك التوقف عن ذلك
التحصيل ٢بْب إقرار ا٤بوازنة العامة .اي ٗبعُب آخر اف إقرار الضرائب العامة يف ا٤بوازنة ال يعِب سوى موافقة السلطة التشريعية
9
على ا٤ببلغ الضرييب ا٤بقدر وحجمة وا٤بتوقع ٙبصيلو يف السنة ا٤بقبلة الٍب يتعلق هبا قانوف ا٤بوازنة ا٤بقر.
الفرع الثاني
المعالم األساسية لجباية الضريبة
طا٤با اف ا٤بشرع الدستوري جعل أمر جباية الضريبة من اختصاص السلطة التشريعية يعِب من الضرورة ٗبكاف قياـ ىذه
األخّبة بتناوؿ ٝبيع ا٤بسائل االساسية ا٤بتعلقة هبذا العنصر لكي ال يَبؾ منفذا ديكن أف تتغلغل منو السلطة التنفيذية ٗبا
يتضاد وإرادة ا٤بشرع الدستوري يف توزيع االختصاص .ولعل اف ىذه ا٤بسائل تتجلى يف ا٤بعاَف االساسية ١بباية الضريبة والٍب
من ابرزىا -وفق ما نعتقد -ما يلي:
اوال -:طريقة جباية الضريبة
ال بد اف حيدد ا٤بشرع وحده طريقة جباية الضريبة أو ٙبصيلها سواء طريقة ا٢بجز عند ا٤بنبع أـ طريقة االستقطاع ا٤بباشر
أو بالدفع مباشرة من ا٤بكلف أـ غّبىا.
 5انظر تفصيل ذلك ادى جهاد سعيد ناصر خصاونة ،الضمانات الدستورية لبللتزاـ الضريبية وفقا للتشريع االردين(دراسة مقارنة) ،اطروحة
دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،جامعة عماف العربية للدراسات العليا،9001 ،ص .27-21
 9ومن اصحاب ىذا الراي بالنسبة لؤلنظمة القانونية الٍب تشابو النظاـ القانوين العراقي يف ىذه ا٤بسألة جهاد سعيد خصاونة  ،ا٤بصدر السابق،
ص.11
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ثانيا -:طريقة دفع المبلغ الضريبي
جيب اف حيدد ا٤بشرع طريقة دفع الضريبة عينا أـ نقدا ولكن مفهوـ النقد يؤخذ ٗبعناه الواسع وليس الضيق ،اذ ال دينع
السلطة التنفيذية من استيفاء الضريبة بوسيلة أخرى ٥با حكم النقد وسواء بطريقة ٙبرير صك أـ ٙبويل رصيد مصريف أـ غّب
ذلك من استخداـ الوسائل االلكَبونية يف الدفع ،وىي وسائل تقلل من حجم ا٤بخاطر وٛبنع ا٥بدر يف األمواؿ .فضبل عن
ذلك ا٤بشرع وحده ديلك ٙبديد إمكانية إجراء ا٤بقاصة يف دين الضريبة بْب أمواؿ ا٤بكلف ا٤بستحقة على اإلدارة الضريبية
وتلك ا٤بستحقة لو .فضبل عن قياـ ا٤بشرع وحده بتحديد مدى إمكانية دفع الضريبة بأقساط أو دفعات أـ تدفع دفعة
واحدة.

ثالثا -:تحديد األشخاص الملزمين بدفع الضريبة

حيدد ا٤بشرع حصرا الشخص ا٤بلزـ بدفع الضريبة وىو قد يكوف ا٣باضع للضريبة بصفة أصلية وىي القاعدة العامة أـ
يكلف شخصا آخر أو جهة أخرى تكوف ملزمة باستقطاع الضريبة وتوريدىا إُف السلطة ا٤بالية سواء اكاف ىذا الشخص
طبيعيا اـ معنويا وسواء كاف ىذا األخّب عاما اـ خاصا وقد أوضحنا ذلك فيما سبق عند ا٢بديث عن فرض الضريبة .
رابعا -:زمان جباية الضريبة
حيدد ا٤بشرع النطاؽ الزماين ١بباية الضريبة اذ قد يقرر اف يكوف جباية الضريبة يف فَبتْب ٧بددتْب من السنة كما ىو
ا٢باؿ يف قانوف ضريبة العقار النافذ الذي نص يف الفقرة( )5من ا٤بادة( ا٢بادية والعشري) بقو٥با (٘بىب الضريبة على دفعتْب
متساويتْب تستحق الدفعة األوُف يف اليوـ األوؿ من يناير /كانوف الثاين من السنة ا٤بالية وتستحق الدفعة الثانية يف اليوـ
األوؿ من يوليو ٛ/بوز من السنة ا٤بالية )..وىذه األحكاـ تنطبق على قانوف ضريبة العرصات النافذ استنادا إُف ا٤بادة
(السابعة) منو.
خامسا -:ضمانات جباية الضريبة
حيدد القانوف وحده ابرز ضمانات جباية الضريبة مثل منع ا٤بكلف من السفر ،أو منع خروج وسيلة النقل ا٣باصة بو
والٍب ٥با عبلقة بنشاط ا٤بكلف ا٣باضع للضريبة ،أو ا٢بجز على أموالو ا٤بنقولة وغّب ا٤بنقولة ،أو إيقاؼ معامبلتو لدى الدوائر
ا٤بختصة ،أو العقوبات الٍب تفرض على من يتخلف عن دفع الضريبة يف ا٤بواعيد ا٤بقررة ،او ا٢بجز االحتياطي على أموالو
وغّب ذلك من ضمانات قانونية.
سادسا -:تحديد إجراءات الجباية
حيدد القانوف ما ىي إجراءات جباية الضريبة سواء ورد ىذا التحديد يف القانوف ذاتو أـ يف قانوف خاص أـ يف االثنْب
معا .وىو ما أشارت اليو بعض القوانْب الضريبية العراقية النافذ منها قانوف ضريبة الدخل 5و قانوف ضريبة العقار 9الٍب
انطوت على نصوص تتضمن إجراءات جباية الواردة يف قانوف ٙبصيل الديوف ا٢بكومية .

 5ا٤بادة (السابعة واالربعوف ) من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
 9ا٤بادة ( الثالثة والعشروف ) من قانوف ضريبة العقار النافذ.
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المطلب الرابع

اختصاص السلطة التشريعية باإلعفاء من الضريبة

للخوض يف ىذا ا٤بوضوع البد اف ٫بدد ابتداء مفهوـ االعفاء من الضريبة مث تبياف ا٤بدلوؿ االصطبلحي لو يف التشريع
العراقي وأخّبا منايز بينو وبْب ما خيتلط بو من مصطلحات وحسب التفصيل االيت:
الفرع االول

مفهوم اإلعفاء من الضريبة
ويراد باإلعفاء ميزة يقررىا ا٤بشرع يستبعد ٗبقتضاىا ماؿ ا٤بكلف (اذا كانت ضريبة امواؿ ) أو شخصو (اذا كانت
ضريبة أشخاص ) من ا٣بضوع للضريبة بشكل كلي أو جزئي و٤بدة مؤقتة أو دائمة  .فالقاعدة العامة ىي عمومية الضريبة
اي خيضع ٥با ويتحمل عبئها ٝبيع من تتوافر فيهم شروط ا٣بضوع لكن ا٤بشرع قد يستبعد بعض األشخاص أو بعض
األنشطة من ا٣بضوع ٥با ٤بربرات ذات اعتبار اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو غّب ذلك .وهبذا األمر فاف اإلعفاء من
الضريبة يأخذ مفهوـ االستثناء الذي يرد على حكم التكليف القانوين وحيوؿ دوف تطبيقو ٕبق ا٤بكلفْب .
ويعد اإلعفاء من الضريبة جزء من ا٤بهاـ الٍب أوكلها ا٤بشرع الدستوري العراقي ا٢باِف للسلطة التشريعية بتأكيده
صراحة يف ا٤بادة (/91اوال) على عدـ اإلعفاء من الضريبة إال بقانوف واف كاف بعض الكتاب 5من أشار إُف انو حٌب واف َف
ينص على عنصر اإلعفاء يف الدستور فاف ىذا ال دينع من اشَباط صدور قانوف باإلعفاء ٧بتجا باف ذكر ىذه ا٤بفردة يف
صلب الوثيقة الدستورية مردىا إُف اعتبارات تارخيية ٧بضة ٤با خلقو تعسف ا٢بكاـ وإسرافهم يف منح اإلعفاءات الضريبية
لبعض األشخاص ٗبقتضى أوامر ٙبريرية بل وحٌب شفوية من ردود فعل سلبية علقت يف اذىاف الشعوب وطالبت على أثرىا
واضعي النصوص الدستورية ٕبصر أمر اإلعفاء بالسلطة التشريعية دوف غّبىا .وقد ضرب اصحاب ىذا الراي مثاال لذلك
وىو عدـ نص الدستور العراقي لسنة  5270على قانونية اإلعفاء من الضريبة ومع ذلك فأف اإلعفاءات َف ٘بر إال بقانوف .
ومن جانبنا فإننا ال منيل اُف ىذا الرأي وال نعتقد بصحة االنسياؽ وراء ذريعة اف األمر متعلق باعتبارات تارخيية الف
مبدأ قانونية الضريبة بكل معا٤بو وعناصره ىو نتاج تطورات تارخيية مرت هبا النظم السياسية الغربية كاف مآ٥با جعل الشؤوف
الضريبية أمر مرىوف بإرادة ٩بثلي الشعب يف السلطة التشريعية دوف غّبىا من مؤسسات الدولة .ومن جانب آخر اف النص
على اي عنصر من عناصر قانونية الضريبة يف صلب الوثيقة الدستورية وإف مثل امتيازا منح للسلطة التشريعية وحدىا دف
غّبىا من السلطات إال انو يف الوقت ذاتو ديثل قيدا عليها دينعها من تفويض ىذا االختصاص إُف غّبىا من سلطات
.لذلك فأف عدـ النص على قانونية اإلعفاء من الضريبة يف الدستور رٗبا ال يتيح للسلطة التنفيذية اإلعفاء من الضريبة على
أساس اف فرضها ال يكوف إال بقانوف ومن مث فاف اإلعفاء منها كذلك ال يكوف إال بقانوف إعماال لقاعدة تقابل االختصاص
.لكن با٤بقابل فاف ىذا ال دينع السلطة التشريعية من تفويض اختصاصها إُف السلطة التنفيذية دوف إمكانية ٧باسبتها عن
ذلك التفويض ألهنا َف ٚبالف قاعدة سنية واردة يف صلب الوثيقة الدستورية .
الفرع الثاني
 5عثماف سلماف غيبلف ،مصدر سابق،ص.79-75
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المدلول االصطالحي لعنصر االعفاء من الضريبة
َف تستقر التشريعات الضريبية لعراقية على مصطلح موحد للتعبّب عن عنصر اإلعفاء من الضريبة بل ركنت إُف
استخداـ مفردات عدة ومن أبرزىا ما يلي-:
اوال -:اإلعفاء من الضريبة
تعد مفردة (اإلعفاء) من أكثر ا٤بصطلحات الٍب ركن إليها ا٤بشرع العراقي يف التعبّب عن عنصر اإلعفاء من الضريبة و
االمهها شيوعا وتداوال يف نطاؽ الصياغة القانونية .اذ اعتمدىا ا٤بشرع يف قانوف ضريبة الدخل يف ا٤بادة السابعة منو الٍب
نصت على إعفاءات معينة ورد ذكرىا على سبيل ا٢بصر بقو٥با(تعفى من الضريبة ا٤بدخوالت االتية. )..كما استخدـ
ا٤بصطلح ذاتو يف قانوف ضريبة العقار وذلك يف ا٤بادة الثالثة منو الٍب نصت على (يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي)..:
وعلى ا٤بنواؿ ذاتو سار قانوف ضريبة العرصات الذي ركن إُف تبِب التعبّب ذاتو يف ا٤بادة الرابعة الٍب جاء فيها(تعفى من
الضريبة العرصات االتية )..وغّبىا من القوانْب.
ثانيا -:االستثناء من الضريبة
تناوؿ ا٤بشرع مصطلح (االستثناء من الضريبة) للتعبّب عن اإلعفاء منها يف ا٤بادة الثانية من قانوف ضريبة العرصات الٍب
نصت على ( جمللس الوزراء اف يستثِب بعض االقضية والنواحي من أحكاـ ىذا القانوف بناء على اقَباح الوزير ) فاالستثناء
ىنا يراد بو إعفاء العرصات ا٤بوجودة يف االقضية والنواحي الٍب يرى اجمللس ا٤بذكور اعفاءىا من ا٣بضوع للضريبة.
ثالثا -:إيقاف استيفاء الضريبة
استخدـ ا٤بشرع مصطلح إيقاؼ استيفاء الضريبة يف أكثر من موضع ومن ذلك ما نص عليو يف الفقرة( )9من ا٤بادة (
الثالثة) من قانوف ضريبة العرصات النافذ الٍب جاء فيها (يوقف استيفاء الضريبة ا٤بنصوص عليها يف الفقرة ( )5من ىذه
ا٤بادة بعد مرور ( )51سنة من تاريخ ٛبلكها ).
رابعا -:تخفيض الدخل الخاضع للضريبة
حاوؿ ا٤بشرع أيضا اف يعرب عن اإلعفاء من الضريبة من خبلؿ ركونو اُف مصطلح (ٚبفيض الدخل ا٣باضع للضريبة) يف
غّب موضع يف قانوف ضريبة الدخل ومن ذلك ما يلي-:
ٙ .5بقق ذلك عندما نص يف ا٤بادة (الثالثة عشر /5/و) على ( ٚبفيض ا٤ببالغ الٍب ترسم الفئات الضريبية ا٤بذكورة يف
الفقرتْب (ا) و(ب) إُف الثلث للسنة ا٤بالية .)9004وديكن تفهم أسباب ذلك وىو حصوؿ ظروؼ استثنائية وطارئة مرت
هبا الببلد يف بداية فَبت احتبللو وتعرضو ٤بشاكل اقتصادية ٝبة فاراد ا٤بشرع اف حييط هبذه الظروؼ ودينح ميزة للمكلف من
خبلؿ ٚبفيض دخلو للسنة ا٤بالية 9004وىذا التخفيض ىو ديثل إعفاء من الضريبة من وجهة نظرنا ولكن بطريق غّب
مباشر .اذ ا٤بفهوـ من اإلعفاء انو يتم استبعاد الدخل بشكل كلي أو جزئي من الضريبة وىنا يف ٚبفيض الدخل للضريبة يتم
تقليل حجم الوعاء ا٣باضع للضريبة ٩با يعِب بالنتيجة ٚبفيض الضريبة ا٤بقدرة على ا٤بكلف .وكأنو استبعد او أعفى جزء من
دخلو من ا٣بضوع للضريبة .

25

 .9ويتجلى ذلك يف نص ا٤بشرع على السماحات الضريبية يف ا٤بادة (الثالثة عشر) اذ ال ريب يف كوهنا إعفاءات
اجتماعية منظور ٥با من الناحية الشخصية ،5لكن ىذه اإلعفاءات تأخذ صيغة التخفيض من دخل ا٤بكلف فهي تتضمن
استبعاد جزء من دخل ا٤بكلف من ا٣بضوع للضريبة ألسباب اجتماعية وتنزيل ىذا ا١بزء من دخلو الصايف ا٣باضع للضريبة
اي ٚبفيض حجم الوعاء ا٣باضع للضريبة وىو إعفاء ٗبفهومو العاـ .
بقي ان نشير إلى ان ابرز ما يرتبو النص على قانونية اإلعفاء من نتائج ىي ما يلي:

أ .ال جيوز اإلعفاء من الضرائب يف غّب ا٢باالت الواردة يف القانوف ايا كاف ا٥بدؼ من اإلعفاء ومهما كانت مربراتو.
ب .ال جيوز لئلدارة اف تتنازؿ عن ٙبصيل الضرائب ا٤بستحقة وال حيق للمكلف اف يتمسك يف ىذا ا٣بصوص باي
قرار صريح أو ضمِب .الف فرض الضريبة ال ينشا إال بقانوف وإسقاطها أو اإلعفاء منها ال يكوف أيضا إال بقانوف وحق
الدولة يف إستئداء الضريبة ليس ناشئا عن عبلقة تعاقدية.
وىنا نلمع إُف فكرة معينة إال وىي اف اإلعفاء من الضريبة قد يكوف بصورتْب االوُف ىي اإلعفاء من فرضها كما إذا
أعفت السلطة التشريعية نشاطا ما من ا٣بضوع للضريبة .اما الثانية فهي اإلعفاء من ٙبصيلها وتتحقق ىذه الصورة عندما
تستكمل االدارة الضريبية اجراءات ٙبديد الضريبة على ا٤بكلف ولكن ا٤بشرع يستخدـ صبلحياتو الدستورية ويعفيو من
دفعها كما يلزـ االدارة الضريبية بعدـ ا٤بطالبة هبا أي ٗبعُب اخر قياـ ا٤بشرع بإسقاط الضريبة عن ا٤بكلف ألسباب ومربرات
يقدرىا.
ومن ا١بلي القوؿ انو إذا ما كاف النص الدستوري يفيد بانو ال يعفى من الضريبة إال بقانوف فاف ىذا األمر ال يتعدى
الضريبة ليشمل العقوبات الٍب يفرضها ا٤بشرع على ٨بالفة االلتزامات الضريبية سواء كانت عقوبات سالبة ا٢برية أـ مالية ،
ادارية أـ قضائية على اساس اف ا٤بشرع الدستوري ا٢باِف مايز بْب قانونية العقوبة وقانونية الضريبة ،إذ كاف متشددا يف
األخّبة دوف األوُف ويتجلى ذلك من خبلؿ عدـ إجازتو فرض الضريبة أو تعديلها أو اإلعفاء منها إال بقانوف 9يف حْب انو
جوز فرض العقوبة بأداة ادىن من القانوف ويستشف ذلك من نص ا٤بادة (/52ثانيا) الٍب جاء فيها ( ال جردية وال عقوبة
إال بنص )...فمفهوـ النص ىنا قد يشمل ما يرد يف القانوف من احكاـ او ما يتضمنو أي عمل اخر حيمل صفة العمومية
والتجريد غّب القانوف مثل األنظمة والتعليمات .وبناء عليو جيوز يف راينا تفويض ا٤بشرع الختصاصو يف اإلعفاء من العقوبات
الضريبية ال سيما غّب ا١بنائية منها للسلطة التنفيذية يف حْب ال جيوز مثل ىذا التفويض بالنسبة لئلعفاء من الضريبة  .و
لذلك ال نرى غضاضة فيما نصت عليو بعض التشريعات الضريبية العراقية من ٚبويل وزير ا٤بالية سلطة اإلعفاء من العقوبة
2
ا٤بَبتبة على ٨بالفة القانوف الضرييب اذ مثل ىذا التخويل ال خيالف النص الدستوري اعبله ا٣باص بقانونية العقوبة الضريبية.
الفرع الثالث
تمييز االعفاء من الضريبة عما يختلط بو من مصطلحات

 5انظر تفصيل ذلك د.رائد ناجي اٞبد ،علم ا٤بالية العامة والتشريع ا٤باِف يف العراؽ ،مصدر سابق ،ص.511
 9ـ / 91اوال من الدستور النافذ
 2ومن ذلك ما نصت عليو ا٤بادة(ا٣بامسة واالربعوف) من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
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خيلط البعض بْب االعفاء من الضريبة وغّبه من ا٤بصطلحات الٍب تتناوؿ الشؤوف الضريبية وتتشابو معو يف بعض ا١بوانب
القانونية ومن بْب ا٤بصطلحات تلك عدـ استحقاؽ الضريبة وخصم التكاليف ولتوضيح جوانب االختبلؼ بينهما وبْب
االعفاء من الضريبة سنبحث ذلك بااليت:
اوال -:التمييز بين اإلعفاء من الضريبة وعدم استحقاق الضريبة

خيلط الكثّب بْب االعفاء من الضريبة وعدـ استحقاقها وىذا ا٣بلط متوافرا سواء يف ميداف التشريع أـ سوح الفقة
والقضاء حٌب اف ىذين التعبّبين يستعمبلف كمرادفْب أحيانا على الرغم من وجود فارؽ جلي بينهما من حيث مفهومهما
وما يرتبو كل منهما من اثار ونتائج.
اذ يقصد بعدـ استحقاؽ الضريبة على شخص معْب اف الشروط الٍب يستلزمها القانوف على وجو العموـ يف وعاء
الضريبة أو الواقعة ا٤بنشئة لدينها ال تتوفر يف حالة ىذا الشخص بالذات أو التصرؼ الذي قاـ أو النشاط الذي زاولو.
لذلك ال يعترب ىذا الشخص منذ البداية مدينا لئلدارة الضريبية وال ديكن إدخالو يف خانة ا٤بكلفْب .5فمثبل ال تستحق
ضريبة العرصات وفق التشريع العراقي على األراضي الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات الف ا٤بشرع ىنا حدد النطاؽ
ا٤بكاين لوعاء ىذه الضريبة باألراضي الواقعة يف أمانة بغداد والبلديات يف مراكز احملافظات واالقضية والنواحي.9كما ال
تستحق ضريبة العقار على عائدات العقارات ا٤بوجودة يف خارج العراؽ الف ا٤بشرع حدد النطاؽ ا٤بكاين لوعاء ىذه الضريبة
بالعقارات والعرصات ا٤بوجودة يف داخل البلد .
أما اإلعفاء من الضريبة فاف شروط استحقاؽ الضريبة متحققة بالنسبة للمكلف ومن مث يكوف واقعا ٙبت ظبلؿ ا٢بكم
التكليفي للقانوف الضرييب كأصل عاـ ،ولكن ا٤بشرع يستثنيو من ا٣بضوع ٥با من خبلؿ إعفائو منها بنص قانوين.
واذا ما قلنا بأف ا٣بلط بْب ا٤بفهومْب اعبله متحقق ايضا حٌب على صعد التشريع فأف ىذا ما ٤بسناه يف بعض النصوص
الٍب انطوت عليها القوانْب الضريبية العراقية النافذة .ولعل من بْب ذلك ما يلي :
 .5لقد اعفى قانوف ضريبة العرصات العرصات ا٣باضعة ألحكامو من ا٣بضوع لضريبة العقار ا٤بقررة بالقانوف رقم
( )519لسنة  25219بذريعة تبليف االزدواج الضرييب ،يف حْب اف وعاء الضريبة ٨بتلف يف كبل القانونْب وال ديكن اف
يتحقق مثل ىذا االزدواج  .اذ ال تستحق ضريبة العقار يف األصل على العرصة ا٣باضعة لقانوف ضريبة العرصات  .الف
األوُف ال تفرض إال على العرصات ا٤بستغلة اقتصاديا أو الٍب ديكن استثمارىا بأي وسيلة من وسائل االستثمار وفق ما بْب
ذلك قانوف ضريبة العقار.4يف حْب اف ضريبة العرصات تفرض على األراضي الٍب َف يشيد عليها بناء صاٌف للسكن أو
ألي غرض من أغراض االستثمار أو َف تكن مستقلة استقبلال اقتصاديا 1.وىذا ما يدلل على خلط ا٤بشرع بْب االعفاء من
الضريبة واستحقاقها.

 5ينظر د .حسْب خبلؼ ،مصدر سابق،ص.11
 9ا٤بادة األوُف من قانوف ضريبة العرصات النافذ.
 2ينظر ا٤بادة التاسعة من قانوف ضريبة العرصات النافذ.
 4ا٤بادة األوُف /ج من قانوف ضريبة العقار النافذ.
 1ا٤بادة االولة من قانوف ضريبة العرصات النافذ.
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 .9كما خلط ا٤بشرع العرقي بْب ا٤بفهومْب اعبله يف ظل قانوف ضريبة العقار رقم  519لسنة ٘ 5212بلى ذلك عند
تعريفو لدخل ا٤بكلف ا٣باضع ٥بذه الضريبة بانو (٦بموع االيراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات الٍب ديلكها يف
العراؽ عدا دار السكن) 5فمفهوـ ا٤بخالفة ٥بذا النص السيما العبارة األخّبة منو(عدا دار السكن) يتمثل بعدـ استحقاؽ
ضريبة العقار على االيراد ا٤بتحقق من العقار ا٤بعد للسكن أي اف ا٤بشرع اخرج من دائرة ا٣بضوع ٥بذه الضريبة دار السكُب .
9
ولكن با٤بقابل ٪بد يف موضع اخر اف ا٤بشرع جعل من بْب اإلعفاءات من ىذه الضريبة در السكن.
فا٤ببلحظ ىنا اف ا٤بشرع خلط بْب عدـ استحقاؽ الضريبة واإلعفاء منها .وكما بينا انو ٜبة فرؽ بْب األمرين وال ديكن
القوؿ باف احدمها مناظر لآلخر واف تناو٥بما هبذه الشكل وبالنسبة للموضوع ذاتو خيلق التعرض بْب النصْب وال بد للمشرع
من معا١بة ىذا األمر وازالة التعارض ٕبذؼ احد النصْب ا٤بذكورين واف كنا منيل اُف اف الراجح ىو اف ا٤بشرع اراد اإلعفاء
من الضريبة وليس عدـ استحقاقها كوف اف وعاء ضريبة العقار كما اسلفنا ىو امتبلؾ الشخص لعقار داخل العراؽ سواء
كاف العقار مؤجرا اـ غّب مؤجر وىذا ما يؤكد ادخاؿ دار السكُب باألصل ضمن االطار العاـ للخضوع للضريبة ولكن
ا٤بشرع استثناه من ا٣بضوع بطريق اإلعفاء ألسباب اجتماعية.
ثانيا -:التمييز بين اإلعفاء من الضريبة و تنزيل التكاليف

حاوؿ بعض الفقو العراقي 2اف يعطي لئلعفاء معنا واسعا ٕبيث يشمل خصم التكاليف الٍب يتحملها ا٤بكلف
للحصوؿ على الدخل بدعوى انو سيتم استبعادىا يف قانوف ضريبة الدخل من ا٣بضوع ٥بذه الضريبة .لكن ال نرى صحة
٥بذا الراي اذ اف الفرؽ جوىري بْب اإلعفاء من الضريبة وتنزيل التكاليف كالفرؽ بْب عدـ استحقاؽ الضريبة واإلعفاء منها.
اذ اف قانوف ضريبة الدخل 4حدد وعاء الضريبة بالدخل الصايف الذي حيصل عليو الشخص من احد ا٤بصادر ا٤ببينة يف ا٤بادة
الثانية من القانوف ،ومن ا٤بعروؼ اف الدخل الصايف ال ديكن الوصوؿ إليو إال بعد تنزيل ا٣بسائر ا٤بتحققة او خصم
التكاليف من الدخل اإلٝباِف فاف تبقى من ىذا األخّب دخل صايف خضع للضريبة وإال فبلٗ .بعُب آخر اف الذي زادت
تكاليفو على أرباحو ال تستحق عليو الضريبة باألساس الف واقعة نشوء الضريبة ا٤برتبطة بتولد دخل صايف َف تتحقق .اما
اإلعفاء من الضريبة فاف دخل ا٤بكلف خاضع باألساس للضريبة وٙبققت بالنسبة لو الواقعة ا٤بنشئة للضريبة ولكن ا٤بشرع
استبعده من ا٣بضوع ٥با استثناء حٌب لو ٙبقق لو ربح صايف ،ال بل اف غاية ا٤بشرع من االستبعاد ىي زيادة األرباح الٍب
حيصل عليها ا٤بكلف على أساس اف الضريبة ٛبثل تكلفة تناؿ من ىذه األرباح أو تقللها .

 5ا٤بادة(اوال )2/من قانوف ضريبة العقار النافذ
 9انظر تفصيل ذلك يف ا٤بادة( الثالثة 5)/من القانوف اعبله الٍب ح ددت نطاؽ االعفاء بالدور الٍب ال تزيد أقيامها االجيارية عن مبالغ معينة بينها
وتتباين ٕبسب وجودىا يف مراكز احملافظات الرئيسية او مراكز احملافظات االخرى او ا٤بدف والقرى .9ولكن الف االقياـ االجيارية احملددة تلك بنص
القانوف كانت منخفضة جدا اذ تَباوح بْب ( 71دينار و )900دينار وَف تكن مواكبة لوتّبة التضخم ا٤بتصاعدة الٍب مر هبا العراؽ السيما يف فَبة
السبعينات ٩با تسبب يف عدـ إمكانية تطبيق اإلعفاء ا٤بذكور من الناحية العملية وىو ما دفع با٤بشرع يف سنة  5210اُف إعفاء دار السكن او
الشقة السكنة من ضريبة العقارحيث كاف ذلك ٗبوجب قرار ٦بلس قيادة الثورة(ا٤بنحل) رقم( )90يف  5210/5/1كما اعفى ٗبوجب قراره ٦بلس
قيادة الثورة رقم( )190يف  5217/7/90دار سكن واحدة او شقة يشغلها والدا صاحب الدار او احدمها شرط اف ال ديلك الشاغل دارا او
شقة سكنية على وجو االستقبلؿ.
 2د .عامر عياش عبد و د .اٞبد خلف حسْب الدخيل ،دستورية الضرائب يف العراؽ٦ ،بلة الرافدين (اجمللد، )52ع(،)42س،)51ص.979
 4انظر ا٤بادة (االوُف  )9/من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
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ومن جانب اخر اف االختبلؼ بْب اإلعفاء من الضريبة وتنزيل التكاليف ينربي بشكل جلي يف عدـ جواز تفويض
ا٤بشرع اختصاصو ا٤بتعلق باإلعفاء اُف السلطة التنفيذية لكونو من االختصاصات ا٢بصرية ا٤بنصوص عليها يف الدستور اما
التكاليف فبل ضّب يف ىذا التفويض طا٤با حيدد ا٤بشرع الشروط العامة ٣بصم التنزيبلت وىذا يفسر قياـ ا٤بشرع العراقي يف
قانوف ضريبة الدخل بتحديد اإلعفاءات على سبيل ا٢بصر يف ا٤بادة السابعة منو بينما حدد يف ا٤بادة الثامنة التنزيبلت على
سبيل ا٤بثاؿ بعد اف حدد الشروط العامة ٥بذا التنزيل وىي التحمل الفعلي للتكلفة واف ما ينفق ىو للحصوؿ على الدخل
5
واف تنفق خبلؿ السنة ا٤بالية واف تؤيد بوثائق مقبولة.
وصفوة القول اف عنصر االعفاء من الضريبة كعناصر القانونية االخرى حصر ا٤بشرع الدستوري امرىا بالسلطة التشريعية
دوف سواىا وال ديكن للسلطة التنفيذية اف تباشرىا كما ال حيق للسلطة التشريعية اف تفوضها امر تنظيم االعفاء ولذا نرى اف
بعض النصوص الضريبة الٍب تفيد معُب التفويض ٨بالفة للدستور وحقيق بالسلطة التشريعية الغاءىا واال كانت مناال للطعن
هبا اماـ احملكمة االٙبادية العليا ومن بينها ما نصت عليها الفقرة ( )51من ا٤بادة (السابعة ) على (تعفى من الضريبة
ا٤بدخوالت االتية -51..:دخل مؤسسات الطّباف كبل او بعضا بقرار من الوزير بشرط ا٤بعاملة با٤بثل ووجود خط او
مصلحة جوية للعراؽ يف بلد الدولة الٍب تتبعها تلك ا٤بؤسسات ) وكذلك نص قانوف ضريبة العقار على انو من بْب
اإلعفاءات الضريبة ىي العقارات الٍب ٛبلكها الدولة االجنبية ا٤بتخذة دورا لسكن ٩بثليها السياسيْب او القنصليْب او
لدوائرىم الر٠بية اذا وافق الوزير بشرط ا٤بقابلة با٤بثل .
ففي كبل النصْب منح ا٤بشرع للوزير صبلحية ا٤بوافقة على اإلعفاء من عدمو فاإلعفاء ىنا يأيت بشكل منحة تقررىا
االدارة بناء على اذف صادر من ا٤بشرع والوزير حر على االقل يف االصل يف منح اإلعفاء ا٤بذكور او منعو فليس للمكلف
اجباره قانونينا على اف دينحو اإلعفاء ماداـ اف ا٤بشرع قد ترؾ االمر اليو يف النهاية وىذا ما يشكل ٨بالفة جلية للدستور .
ويف صورة اخرى لتفويض ا٤بشرع اختصاصو باإلعفاء من الضريبة للسلطة التنفيذية وٗبا حييد عن جادة الدستور ما نص
عليو يف ا٤بادة (الثانية) من قانوف ضريبة العرصات النافذ الٍب جاء فيها (جمللس الوزراء اف يستثِب بعض االقضية والنواحي من
أحكاـ ىذا بناء على اقَباح الوزير)
ومن جانب اخر فانو اذا كاف تفويض السلطات التشريعية الختصاصها يف امر االعفاء للسلطة التنفيذية ٨بالف
للدستور فانو من باب اوُف اف تنسب ىذه ا٤بخالفة لؤلخّبة اذا ما اقدمت على تقرير إعفاءات ضريبية من تلقاء نفسها اذ
اف ىذا العمل فيو ٘باوز صريح لنصوص الدستور وتغوؿ الختصاصات السلطة التشريعية ولذا نرى اف قرار صدر عن
السلطة ا٤بذكورة على ىذا النحو باطل وال يرتب اي اثر قانوين وىو ما ديكن اف يوجو اُف قرار ٦بلس الوزراء رقم()541
لسنة  9002والذي جاء فيو ( -5إعفاء عقود وزارة الكهرباء الستّباد الوقود(زيت الغاز) ألغراض توليد الطاقة الكهربائية
9
من ضريبة اعمار العراؽ البالغة )%1
المبحث الثاني

مجاالت اختصاصات السلطة التنفيذية في المجال الضريبي في العراق
 5انظر يف اوجو االختبلؼ االخرى بْب خصم التكاليف واإلعفاء من الضريبة ،مها حاجي شاىْب ،التنزيبلت يف قانوف ضريبة الدخل،ط،5
منشورات زين ا٢بقوقية ،ببل مدينة ،9052،ص.11-14
 9صدر القرار اعبله يف ا١بلسة السابعة عشر االعتيادية ا٤بعقودة بتاريخ 9002/1/57
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لقد باف لنا اف ا٤بشرع الدستوري العراقي ا٢باِف قد وضع ا٣بيوط االساسية ا٤بتعلقة بالضريبة سواء فرضها اـ تعديلها اـ
جبايتها اـ االعفاء منها بيد السلطة التشريعية وَف جيز ٥با اف تفوض امرىا اُف السلطة التنفيذية كما َف يسمح لؤلخّبة
تنظيم ىذه العناصر من خبلؿ التشريعات الفرعية الٍب ٛبلك امر اصدارىا سواء ٛبثلت تلك التشريعات باألنظمة اـ
التعليمات او ما يف حكمهما .لكن ىذا االمر ال يعِب سلب كل دور ديكن اف تقوـ بو السلطة ا٤بذكورة يف الشؤوف الضريبية
بل تقوـ بالكثّب من ا٤بهاـ ا٤بتعلقة هبذه الشؤوف بعضها يدخل ضمن اختصاصها ا٢بصري احملدد دستوريا وال يشاركها فيو
احد حٌب السلطة التشريعية مثل اختصاصها بإعداد مشاريع القوانْب الضريبية وتنفيذىا والبعض االخر ديكن اف تنربي فيو
ىذه ا٤بشاركة مثل اقَباح القانوف الضرييب واكمالو وازالة عيوب الصياغة الٍب تعَبي نصوصو من خبلؿ تفسّبه .وسنضع كل
ذلك على بساط البحث يف ا٤بطالب ا٣بمسة االتية:

المطلب االول

دور السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين الضريبية
يراد باالقَباح الضرييب ىو ابداء فكرة متعلقة بالشؤوف الضريبية تتضمن الرغبة يف انشاء قواعد ضريبية جديدة أو
تعديل قواعد ضريبية قائمة أو إلغاءىا سواء مست ىذه القواعد القوانْب الضريبية السارية ا٤بفعوؿ أو أحكاـ متعلقة بقوانْب
أخرى انطوت على أحكاـ ضريبية مثل قوانْب االستثمار وقوانْب ا٤بناطق ا٢برة الٍب ٙبوي على قواعد ضريبية ٨بتلفة.
ويأيت االقَباح يف مرحلة سابقة إلعداد مشروع القانوف على أساس اف ىذه الفكرة الٍب تعرب عن مضموف االقَباح ال
تستقيم يف سلسلة ا٤براحل التشريعية إال بعد وضعها يف صيغة مشروع تعده السلطة التنفيذية طبقا الختصاصاهتا الدستورية.
ويف ىذا اإلطار ال بد اف نشّب إُف نص انطوى عليو الدستور العراقي النافذ تضمنتو الفقرة (ثانيا) من ا٤بادة ()10
منو يفيد باف مقَبحات القوانْب تقدـ من ٦بلس النواب سواء من عشرة من أعضائو أو من إحدى ١بانو ا٤بختصة ،يف حْب
اف الفقرة األوُف من ا٤بادة ذاهتا أناطت أمر تقدًن مشاريع القوانْب بالسلطة التنفيذية بدفتيها سواء رئيس ا١بمهورية أـ ٦بلس
الوزراء .
وىنا يثور التساؤؿ ىل اف مثل ىذه النصوص الدستورية مانعة للسلطة التنفيذية من ولوج ميداف اقَباح القوانْب
السيما تلك ا٤بتعلقة بالشؤوف الضريبية ؟ وإذا ما كاف ا٢باؿ كذلك ما ىي القيمة القانونية للنصوص الٍب انطوت عليها
بعض القوانْب الضريبية الٍب خولت وزير ا٤بالية سلطة اقَباح تعديل بعض ا٤بسائل الضريبية 5مثل مقياس الضريبة او

 5ومنها ما نصت عليو ا٤بادة الثانية عشر مكررة من قانوف ضريبة الدخل النافذ الٍب جاء فيها (للوزير أف يقَبح ضمن مشروع قانوف ا٤بوازنة العامة
السنوية للدولة تعديل السماحات ا٤بنصوص عليها يف ا٤بادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة ا٤بنصوص عليو يف ا٤بادة الثالثة عشر من ىذا القانوف
كلما دعت الظروؼ االجتماعية واالقتصادية إُف ذلك) .كما ورد ذات ا٢بكم يف ا٤بادة (اثنتاف وثبلثوف مكررة) من قانوف ضريبة العقار النافذ
الٍب نصت على( للوزير أف يقَبح ضمن مشروع ا٤بوازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة ا٤بنصوص عليو يف ا٤بادة الثانية من
ىذا القانوف كلما دعت الظروؼ االقتصادية واالجتماعية إُف ذلك)
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السماحات الضريبية ا٤بتعلقة بضريبة الدخل او العقار او تقدًن مقَبح يتعلق بفرض الرسوـ الكمركية او تعديلها او الغائها.5
وىل تعد مثل ىذه النصوص ساقطة او ملغاة ٗبجرد نفاذ الدستور ا٢باِف باعتبارىا تناولت أمرا جعلو ا٤بشرع الدستوري من
اختصاص ٦بلس النواب ؟
يف رأينا اف النص الدستوري ا٤بذكر اعبله ال دينع السلطة التنفيذية من ولوج ميداف االقَباح ألكثر من سبب منها:
 .5اف االقَباح ما ىو إال مرحلة اولية بالنسبة ٤بشروع القانوف الذي تتوُف السلطة التنفيذية إعداده وفقا للدستور، 9
واف طرح اي مشروع ال بد اف تسبقو فكرة أو مقَبح خرج من احدى ا١بهات ذات العبلقة واالختصاص بالشؤوف الضريبية
سواء من ا٥بيئة العامة للكمارؾ أـ ا٥بيئة العامة للضرائب أـ وزارة ا٤بالية أو ا١بهات ذات العبلقة ضمن ٦بلس الوزراء او حاليا
من ٦بلس النواب .وإال ال ديكن اف يولد مشروع القانوف من فراغ فبل بد من وجود اقَباح بِب عليو ليصب بعد ذلك يف
شكل قالب قانوين ٧بكم تقوـ بو ا١بهات ا٤بختصة هبيئة مشروع قانوف.
 .9اف غاية ا٤بشرع الدستوري من اناطة أمر االقَباح ٗبجلس النواب ال يفيد باعتقادنا حصر ىذه ا٤بكنة بو وحده دوف
سواه بقدر ما يفيد اف يَبؾ لو دور يف وضع لبنات القانوف وأسسو ،واف كاف ىذا األمر مقتصرا على القانوف دوف إعداد
اقَباح مشروعو ،2ولو اراد ا٤بشرع الدستوري خبلؼ ذلك لنص على ذلك ضمن ا٤بادة ( )15من الدستور الٍب حددت
صبلحيات ٦بلس النواب على سبيل ا٢بصر .ويقينا لدينا اف ا٤بقَبح ا٤بقدـ من ٦بلس النواب سوؼ تكوف لو فائدة يف
تنسيق التعاوف بْب السلطتْب التشريعية والتنفيذية يف بناء أسس للقانوف وفق ما تقتضيو حاجات اجملتمع وظروؼ الدولة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية السيما واف مثل ىذا ا٤بقَبح سيناؿ حظو من الدراسة والتدقيق والتنظيم ومن مث صياغتو
ضمن مشروع قانوف يأخذ بنظر االعتبار ٝبيع الظروؼ واألوضاع القانونية واالقتصادية وإمكانيات الدولة ا٤بالية.
 .2فضبل عن كل ذلك اف ا٤بشرع الدستوري جعل من بْب صبلحيات ٦بلس الوزراء ىي اقَباح مشروعات القوانْب
حسب الفقرة (ثانيا) من ا٤بادة ( )10وىذا يعِب اف االقَباح يسبق ا٤بشروع .
والنتيجة التي نخلص إليها من كل ذلك اف النصوص الٍب انطوت عليها بعض القوانْب الضريبية والٍب ٚبوؿ وزير ا٤بالية
سلطة اقَباح تعديل بعض ا٤بسائل الضريبية ال تتأثر قانونا ٗبا انطوى عليو الدستور النافذ من نصوص تنيط أمر االقَباح
ٗبجلس النواب على أساس اف ىذا األمر َف حيصر بو وحده .بل ديكن للسلطة التنفيذية اف تباشره وفق األصل العاـ الذي
يستوجب قيامها بإعداد مشاريع القوانْب ومن مث فاف ىذا اإلعداد ال بد اف يسبقو االقَباح كنقطة انطبلؽ لو والذي تبدية
دوائر السلطة التنفيذية ومؤسساهتا ذات العبلقة ٗبوضوع القانوف ٧بل االقَباح.
وىنا يثور التساؤؿ طا٤با اف ا٤بقَبح أمر ٛبلكو السلطة التنفيذية يف األصل ،ما الداعي إُف النص عليو يف بعض القوانْب
الضريبية مثل قانوف ضريبة الدخل وقانوف ضريبة العقار كما نوىنا عنها سابقا ؟ أليس يف ذلك تزيد او لغو صياغي؟
لو ٛبعنا يف النصوص ا٤بذكورة ٪بد أهنا أعطت لوزير ا٤بالية سلطة تقدًن مقَبح لتعديل السماحات الضريبية أو تعديل
مقياس الضريبية ضمن مشروع قانوف ا٤بوازنة العامة  .وىذا يعِب من جانب اف ا٤براد من ىذا ا٤بقَبح ىو معا١بة حالة طارئة
 5نصت على ذلك ا٤بادة(  )2من قانوف الكمارؾ رقم ( )92لسنة  5214النافذ.
 9ينظر يف ذلك د.رافد خلف ىاشم و د.عثماف سلماف غيبلف ،التشريع بْب الصناعة والصيغة،ط ،5ببل دار ومكاف نشر،9002،ص52
 2اكدت احملكمة االٙبادية العليا يف العراؽ ويف اكثر من قرار على ضرورة التمييز بْب اقَباح القانوف واعداد مشروعو باف االوؿ ديكن اف يوكل امره
اُف السلطة التشريعية ٕبسب الدستور .اما الثاين فاف امره يدخل حصرا ضمن صبلحيات السلطة التنفيذية (٦بلس الوزراء او رئيس ا١بمهورية)
ومن بْب ىذه القرارات قرارىا رقم ( )41يف  9059/9/59وكذلك قرارىا رقم ( )52يف .9052/1/1
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ومؤقتة تواجو الدولة ولذلك يتم طرحو ضمن قانوف مؤقت ىو قانوف ا٤بوازنة العامة والذي يعرب عن نفقات الدولة وإيراداهتا
خبلؿ السنة ا٤بقبلة .ولذلك سوؼ يكوف ٥بذا ا٤بقَبح إذا ما اخذ بو الصفة ا٤بؤقتة وال حيمل صفة الدديومة واالستمرار كحاؿ
التعديبلت الٍب ٘بري على القوانْب الضريبية الٍب ال تدخل ضمن مشروع قانوف ا٤بوازنة العامة .كما اف ىذه النصوص تفيد
من جانب اخر باف مقَبحات القوانْب الٍب يقدمها وزير ا٤بالية ال تتعدى ىذه الشؤوف (مقياس الضريبة أو تعديل
السماحات) وال ديكن لو تقدًن مقَبح آخر ضمن مشروع ا٤بوازنة العامة ال تتعلق بغّب ىذه األمور الف ٚبويل ا٤بشرع العادي
جاء ٧بددا ىنا ،كما قيد األمر بوجود مقتضيات اجتماعية واقتصادية أو غّب ذلك تستدعي ىذه ا٤بقَبحات والٍب ديلك
٦بلس الوزراء الذي يصادؽ على مشروع ا٤بوازنة العامة و٦بلس النواب الذي يصادؽ على قانوف ا٤بوازنة العامة سلطة واسعة
يف تقديرىا والوقوؼ عند مناسبتها ومبلئمتها وضرورهتا لتبِب ا٤بقَبح.
ويف ىذا اإلطار ال بد اف نشّب إُف اف وزير ا٤بالية قد ١با فعبل إُف ىذه ا٤بكنة الٍب منحت لو يف قانوف ضريبة الدخل
واقَبح تعديل مقياس الضريبة والسماحات الضريبية الواردة يف ىذا القانوف ٗبضاعفتها ضمن مشروع قانوف موازنة 9001
االٙبادية حيث مت تبِب ىذا ا٤بقَبح ليجد لو مكانا ضمن قانوف ا٤بوازنة ا٤بذكورة وذلك بالنص عليو يف ا٤بادة ( )90منو
،ولكن ا٤بشكلة انو َف حيصر تطبيقو يف ىذه السنة ا٤بالية بل بتنفيذ ٧بتوى ىذه ا٤بادة يف السنوات البلحقة للسنة ا٤بذكورة ٩با
اوجد خلبل قانونيا واداريا كبّبا.
وحقيق بالتساؤل ىنا انو إذا كان لمجلس النواب الحق في تقديم مقترح قانون يتناول اي شان ضريبي فهل

يملك ان يتناول ىذا المقترح إلغاء قانون ضريبي معين أو تخفيض سعر الضريبة أو زيادة اإلعفاءات الضريبية وكل
عمل من شانو تخفيض حجم اإليرادات الضريبية ؟
نقوؿ لئلجابة عن ذلك اف الكثّب من الدوؿ ٠بحت دساتّبىا للسلطة التشريعية ٗبشاركة السلطة التنفيذية يف إعداد
لبنات القانوف من خبلؿ تقدًن مقَبح القانوف لكن قيدت ىذه ا٤بكنة بعدـ تضمْب ا٤بقَبح ٗبا يفيد إلغاء الضريبة أو
ٚبفيضها أو زيادة حجم النفقات ٤با كشف عنو الواقع من ا٘باه الرب٤بانات اُف اإلسراؼ يف إقرار قوانْب مظهرية ترىق ا٤بوازنة
العامة جملرد إرضاء الناخبْب ومن بْب ىذه الدساتّب دستور فرنسا لسنة  5211الذي بْب يف ا٤بادة ( )40منو بانو ال تقبل
ا٤بقَبحات أو التعديبلت الٍب يقدمها النواب إذا أدت إُف إنقاص اإليرادات العامة أو خلق إنفاؽ جديد أو مضاعفة يف
االعباء القائمة .وكذلك ا٤بادة ( )595من الدستور ا١بزائري لسنة 5221النافذ الٍب تضمنت عدـ قبوؿ أي اقَباح قانوف
مضمونو أو نتيجتو ٚبفيض ا٤بوارد العامة أو زيادة النفقات العمومية إال إذا كاف مرفقا بتدابّب تستهدؼ وضع مداخيل
الدولة أو توفّب مبالغ مالية يف فصل آخر من النفقات العمومية تكوف مساوية يف األقل للمبالغ ا٤بقَبح تغيّبىا .وعليو فأف
دساتّب ىذه الدوؿ اذا ما ٠بحت للسلطة التشريعية بتقدًن مقَبحات قوانْب بشاف الضريبة وغّبىا فإهنا جيب إال تؤدي إُف
5
إحداث اختبلالت كبّبة يف موازنة الدولة ونفقاهتا.
اما بالنسبة للدستور العراقي فانو َف يقيد ٦بلس النواب ٗبثل ىذه القيود ومن مث ديكن القوؿ للوىلة األوُف اف جمللس
النواب ا٢بق بتقدًن اي مقَبح حٌب واف كاف من شانو تقليل اإليرادات الضريبية من خبلؿ إلغاء الضرائب أو ٚبفيضها أو
غّب ذلك  ،لكن ينبغي اف ال ننسى اف مقَبح القانوف ىذا ال يصوت عليو ٦بلس النواب مباشرة بل البد من صبو يف قالب
قانوين تقوـ بو السلطة التنفيذية ٩بثلة ٗبجلس الوزراء من خبلؿ إعداد مشروع قانوف يتضمنو ،ولذلك إذا ما رأى األخّب اف
 5انظر تفصيل ذلك ابراىيم ٞبيد الزبيدي ،مصدر سابق ،ص579
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ا٤بقَبح ا٤بقدـ يؤدي إُف تقليل حجم اإليرادات ا٤بالية دوف اف تكوف يف خزانة الدولة اإليرادات الكافية لتعويض ىذا النقص
فاف لو اف يعدؿ ىذا ا٤بقَبح أو يرفضو او يعاًف ىذا األمر بتخفيض حجم اإلنفاؽ ا٢بكومي ضمن مشروع ا٤بوازنة العامة.
ولنا يف الدستور ا٤بغريب منوذجا لذلك ،اذ اف ىذا الدستور وعلى الرغم من انو جعل أمر اقرار ا٤بوازنة العامة من صبلحيات
٦بلس النواب إال انو وضع ٦بموعة من الضوابط لذلك يف ا٤بادة( )19منو الٍب ٠بحت ٥بذا اجمللس بإجراء ا٤بناقلة بْب ابواب
وفصوؿ ا٤بوازنة العامة وٚبفيض ٦بمل مبالغها.
واخّبا وبعد اف توصلنا إُف اف السلطة التنفيذية ٥با دور يف تقدًن ا٤بقَبحات يف الشؤوف الضريبية يثور التساؤؿ ماىي
حدود ىذه ا٤بقَبحات ىل ديكن اف ٛبتد إُف ٝبيع نصوص القانوف الضرييب أـ أهنا تقتصر على تناوؿ نصوص معينة ؟ ٗبعُب
آخر ىل اف للسلطة التنفيذية اف تقَبح تعديل النصوص الٍب تدخل ضمن عناصر قانونية الضريبة من فرض الضريبة
وجبايتها وتعديلها و إلغائها واإلعفاء منها؟
نقوؿ اف ا٤بقَبح ىو كما بينا ليس سوى مرحلة ابتدائية من مراحل العملية التشريعية واف أي قانوف ال يرى النور بشكل
ر٠بي إال بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية واف كانت ىناؾ إجراءات تكميلية تعقب إقراره وىي ا٤بصادقة عليو ونشره يف
ا١بريدة الر٠بية .ولذلك فاف ىذا ا٤بقَبح إذا ما قدـ سوؼ يقدـ ضمن مشروع قانوف معد من قبل السلطة التنفيذية لّبفع
بعد ذلك إُف السلطة التشريعية ،واألخّبة ىي صاحبة القرار النهائي بقبوؿ ىذا ا٤بقَبح أو رفضو سواء تناوؿ مسائل داخلة
ضمن عناصر قانونية الضريبة اـ ال .ومن مث فأنو ال فرؽ بالنسبة للمقَبحات ا٤بقدمة اف تكوف متعلقة بفرض الضريبة اـ
اإلعفاء منها اـ تعديلها اـ جبايتها اـ غّب ذلك من احكاـ .اذ اف ىذا ال يتضاد مع مبدأ قانونية الضريبة على أساس اف
ىذا ا٤ببدأ يقف عند اقرار ىذه ا٤بقَبحات من قبل السلطة التشريعية حصرا وطا٤با اف ىذا األمر سيستقر على ىذا ا٢باؿ
فانو ال ضّب من تناوؿ ا٤بقَبحات اي شاف ضرييب.
المطلب الثاني

اختصاص السلطة التنفيذية بإعداد مشاريع القوانين الضريبية

ال مراء اف من ا٤بهاـ األساسية الٍب توكل إُف السلطة التنفيذية ٩بثلة ٗبجلس الوزراء ىي إعداد مشاريع القوانْب وىو ما
نص عليو الدستور صراحة يف الفقرة (اوال) من ا٤بادة ( )10بقو٥با (مشروعات القوانْب تقدـ من رئيس ا١بمهورية أو ٦بلس
الوزراء )  .ومن ا٤بعروؼ اف ىذا األمر َف يكن اعتباطا وامنا يتسق مع ا٤بهاـ الٍب اناطها الدستور بالسلطة التنفيذية إذ اهنا
والسيما ٦بلس الوزراء ا٤بسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة ورسم شؤوهنا ا٤بالية واإلدارية.5ولذلك ينبغي اف تعد مشاريع القوانْب
يف ضوء الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية الٍب تواجهها الدولة والٍب تكوف السلطة التنفيذية األعلم هبا باعتبارىا
على ٛباس فعلي مع واقع ىذه الظروؼ وأحوا٥با.
وجرى العرؼ على اف تقدـ ىذه ا٤بشاريع من قبل الوزارة ا٤بعنية أو ا٤بختصة ويف ٦باؿ الضريبة فإهنا تقدـ من وزارة ا٤بالية
حيث سارت العادة على اف تشكل ١بنة من الوزارة وا٥بيئة العامة للضرائب أو الكمارؾ ٕبسب نوع الضريبة وطبيعتها بغية

 5انظر نص ا٤بادة ( /10اوال)من الدستور النافذ
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تدارس اي حاجة إلصدار قانوف ضرييب جديد أو تعديل القائم منها ،5أو تتلقى مقَبح بذلك من ٦بلس النواب أو أية جهة
تنفيذية أخرى ذات عبلقة ٕبسب ما نوىنا سابقا لكي تباشر بعد ذلك بعملية بلورة أفكار ىذا ا٤بقَبح يف قواعد قانونية
منظمة ومنسقة وتستعْب بصياغتها با١بهة ا٤بعنية بصياغة التشريعات العراقية وىي ٦بلس شورى الدولة ضمن االختصاص
ا٤بمنوح لو ٗبوجب قانوف ٦بلس شورى الدولة رقم ( )11لسنة  5272ا٤بعدؿ 9مث بعد اف تكتمل عملية صياغة مشروع
القانوف ترفع إُف ٦بلس الوزراء بغية ا٤بوافقة عليو بعد اف تتم عملية تنسيق قواعده وتنظيم أحكامو بالتنسيق مع الوزارة
2
ا٤بختصة أو تلك الٍب تتعلق بعض أحكاـ ا٤بشروع بوظائفها لّبفع بعد ذلك إُف السلطة التشريعية (٦بلس النواب ) إلقراره.
ومن ا١بلي القوؿ اف مشروع القانوف الضرييب حالو حاؿ مقَبح القانوف ال يرى النور ما َف يوافق عليو ٦بلس النواب
أو يقره ولذلك ال ضّب اف يتناوؿ ىذا ا٤بشروع بالتنظيم اية مسالة من ا٤بسائل الضريبية سواء تعلقت ىذه بعناصر قانونية
الضريبية أـ غّبىا ألهنا ال تكوف ىذه ا٤بسائل قابلة للتنفيذ ما َف يقرىا صاحب االختصاص األصيل بالتشريع وىو ٦بلس
النواب .
المطلب الثالث
اختصاص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين الضريبية
اف السلطة التنفيذية ٩بثلة ٗبجلس الوزراء ىي ا٤بسؤولة عن تنفيذ ورسم السياسة العامة للدولة واإلشراؼ على
الوزارات ودوائر الدولة ٕبسب الفقرة (اوال) من ا٤بادة ( )10من الدستور النافذ .ولذلك فاف ىذه السلطة ىي ا٤بعنية
باألساس بتنفيذ القوانْب الصادرة عن السلطة التشريعية ومنها القوانْب الضريبية.
وبالتأكيد اف التنفيذ يعِب ىنا وضع القواعد واألحكاـ الواردة يف ظل القانوف موضع التطبيق سواء تعلقت تلك القواعد
بعناصر قانونية الضريبة أـ غّبىا .ففرض الضريبة وتقديرىا وٙبديدىا وتطبيقها على األشخاص ا٣باضعْب قانونا ٥با أو تطبيق
اإلعفاءات الضريبية أو السماحات أو خصم التنزيبلت او ا٣بسائر وٙبديد التقارير ا٤بلزـ بتقدديها ا٤بكلف واجراءات التقدير
والطعن والعقوبات الضريبية وغّب ذلك من أحكاـ مسائل تتوُف ا٢بكومة وحدىا تنفيذىا وتطبيقها من خبلؿ اذرعها
اإلدارية ا٤بختلفة ا٤بختصة بالشؤوف الضريبية سواء اكانت ا٥بيئة العامة للضرائب أـ ا٥بيئة العامة للكمارؾ وال يشاركها يف
ذلك اية سلطة اخرى وفق الدستور .
ولعل من البدىي القوؿ اف وسيلة تنفيذ القوانْب الضريبية ىي من خبلؿ االداة الٍب ٛبلكها السلطة التنفيذية وىي
إصدار القرارات اإلدارية سواء اكانت قرارات عامة أـ فردية ولنا يف الدستور سندا لذلك عندما جعل من مهاـ ٦بلس الوزراء
(إصدار األنظمة والتعليمات والقرارات هبدؼ تنفيذ القوانْب ) 4.ولذا سنناقش ىنا اليو تنفيذ القوانْب من خبلؿ إصدار
القرارات العامة التنظيمية او من خبلؿ القرارات الفردية وحسب االيت:
 5اعدت الكثّب من القرارات الضريبية النافذة وفق ىذه الطريقة ومثا٥با القرار رقم  590لسنة  9009الذي ادخل تعديبلت كبّبة على قانوف
ضريبة الدخل رقم  552لسنة  5219كالغاء العمل بنظاـ اإلعفاء ا٤بطلق من الضريبة فيما يتعلق بالعقارات  ،والقانوف رقم  11لسنة 9005
الذي عدؿ قانوف ضريبة العقار رقم  519لسنة  5212النافذة .اشار اُف ذلك ابراىيم ٞبيد الزبيدي ،مصدر سابق،ص.572

 9انظر ا٤بادة ( )1من قانوف ٦بلس شورى الدولة رقم ( )11لسنة  5272النافذ.
 2ينظر يف ذلك د.رافد خاؼ ىاشم البهادِف و د.عثماف سلماف غيبلف ،مصدر سابق ،ص،90ىػ.59
 4انظر الفقرة (ثالثا) من ا٤بادة( )10من الدستور النافذ لسنة .9001
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اوال-:تنفيذ القوانين الضريبية من خالل إصدار القرارات االدارية العامة
يراد بالقرارات العامة القرارات الٍب تصدرىا ا١بهات اإلدارية ا٤بختلفة وتتضمن قواعد عامة وموضوعية و تنطبق على عدد
5
غّب ٧بدد من األشخاص او ا٢باالت كلما توفرت فيهم او فيها شروط معينة.
ويدخل ٙبت ظبلؿ القرارات العامة ىذه األنظمة والتعليمات او ما يطلق عليو وصف التشريعات الفرعية وتعداف من
ادوات السلطة التنفيذية يف تنفيذ القانوف الضرييب ومع ذلك فأنو ٜبة فرؽ بينهما من الناحية القانونية  ،فاألنظمة تكوف
متعلقة بالقرارات اإلدارية العامة الٍب تصدر من أعلى جهة تنفيذية وىي ٦بلس الوزراء وٙبوز مرتبة اعلى من التعليمات ،اما
األخّبة فهي الٍب تصدر عن ٦بلس الوزراء او من الوزارات ا٤بختلفة او ا١بهات غّب ا٤برتبطة بوزارة وىي يف ا١بوانب الضريبية
9
وزارة ا٤بالية ٩بثلة بوزير ا٤بالية أو من خيولو وتأيت ٗبرتبة أدىن من األنظمة.
وىنا يثور تساؤل ما المدى الذي ينبغي ان تقف عنده ىذه التشريعات الفرعية لتنفيذ القانون ؟ وىل يمكن ان
تكون السلطة التنفيذية مطلقة اليد بحيث يمكن لها ان تضمنها اية مسألة ضريبية بدون قيد ؟
حسب ما اوضحنا اف االنظمة والتعليمات التنفيذية تشمل كل ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات عامة بغية
تنفيذ القوانْب الصادرة عن السلطة التشريعية باعتبار اهنا ا٤بكلفة دستوريا هبذا التنفيذ واالقدر على تنظيم ىذا التنفيذ بدقة
وٗبا يتفق مع متطلبات الظروؼ السائدة وىو ما يسهم يف ابعاد القوانْب عن الدخوؿ يف التفصيبلت ويبقيها اكثر ٘بريدا
وعمومية ناىيك عن التخفيف من االعباء ا٤بتزايدة للسلطة التشريعية .ولذا نرى اف ما تسطره السلطة التنفيذية من احكاـ
يف ىذه التعليمات تتناوؿ الشؤوف الضريبية ينبغي اف تقف عند حدود معينة وضوابط اساسية لعل من ابرزىا ما يلي :
أ .اف يقتصر دورىا من جانب على وضع األحكاـ التفصيلية لتنفيذ القانوف الضرييب واف ال تضيف اية أحكاما
جديدة إليو واال اعتربت انظمة وتعليمات مكملة وليست تنفيذية فقط  .ومن جانب اخر ينبغي اف ال ٚبالف ىذه االنظمة
والتعليمات القوانْب الٍب ىي اعلى منها مرتبة ومنزلة واال كانت مناال للطعن بعدـ ا٤بشروعية اماـ ٧بكمة القضاء االداري .
ب .اف ال ٚبوض ىذه االنظمة و التعليمات يف اي شاف يتضاد مع عناصر قانونية الضريبة سواء تعلق األمر بفرضها أو
تعديلها أو اإلعفاء منها أو جبايتها واال خرجت عن جادة الدستور ٩با يفتح السبيل للطعن بعدـ دستوريتها اماـ احملكمة
االٙبادية العليا .بل يقتصر دورىا على ٙبديد آليات تطبيق احكاـ الفرض أو التعديل أو اإلعفاء أو ا١بباية وفق القواعد أو
الشروط والضوابط الٍب حددىا ا٤بشرع الضرييب  .إذ ال جيوز للتعليمات اف ٚبضع فئات معينة للضريبة ال يشملها النص
الضرييب با٣بضوع أو تضفي على نشاط معْب طابع اإلعفاء دوف مسوغ قانوين أو تقرر جباية ماؿ معْب ٖببلؼ قواعد
جباية الضريبة احملددة قانونا او تعدؿ احواؿ تطبيق نصوصو.
بقي اف نشّب اُف اف سنة ا٤بشرع العراقي جرت على اف يضمن اغلب القوانْب الضريبية نصوص تفيد بتخويل السلطة
التنفيذية إصدار االنظمة و التعليمات البلزمة لتنفيذ القانوف من ذلك قانوف ضريبة الدخل 2وقانوف ضريبة العقار 5وقانوف
ضريبة العرصات.9
 5ينظر يف ذلك د .علي ٧بمد بدير واخروف ،مبادئ واحكاـ القانوف االداري ،طبعة منقحة ،الناشر لصناعة الكتاب ،القاىرة،5229،ص412
وكذلك د .ماىر صاٌف عبلوي ا١ببوري ،الوسيط يف القانوف االداري ،دار ابن االثّب للطباعة والنشر،ا٤بوصل،9002،ص.211
 9انظر يف تفصيل ذلك عبد الباقي البكري و زىّب البشّب ،ا٤بدخل لدراسة القانوف ،بيت ا٢بكمة  ،بغداد،5212،ص 57ود .رافد خلف ىاشم
ود .عثماف سلماف غيبلف ف  ،مصدر سابق ،ص.57
 2يف ا٤بادة ( )10منو
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وىنا يثور التساؤل ىل يتطلب أن يتضمن القانون الضريبي مثل ىذه النصوص لكي يتيسر للسلطة التنفيذية
مباشرتها بهذا األمر ،أم يكتفي بما يتضمنو الدستور من نصوص عامة تفيد بجعل أمر تنفيذ القوانين مرىون بالسلطة

التنفيذية؟

يف ا٢بقيقة ٜبة رأياف يف ىذا ا١بانب  :األوؿ يرى أف النص الدستوري على اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار
التشريعات الفرعية ال يعدو أف تكوف قاعدة لنظرية عامة ٙبتاج إُف نصوص قانونية تنفيذية ولذلك ال يكتفي هبذا النص
الدستوري وحده ،وإمنا ال بد اف ينص القانوين صراحة على منح السلطة التنفيذية ىذه ا٤بكنة  .بينما يذىب الراي اآلخر
إُف االكتفاء ٗبا نص عليو الدستور يف ىذا الشأف والذي ديثل اختصاصا عاما للسلطة التنفيذية يف إصدار القرارات التنظيمية
لتنفيذ القوانْب وىي ال ٙبتاج إُف سند قانوين من بْب التشريعات الصادرة وال يقيد من ذلك سوى عدـ ٨بالفة التشريع
2
العادي.
و٫بن نرجح الرأي األخّب الذي نضيف اليو انو طا٤با أنيط أمر تنفيذ القوانْب الضريبية بالسلطة التنفيذية فإف ىذه يستلزـ
بالضرورة استخداـ كل األدوات القانونية الٍب ٛبلكها للقياـ بعملية التنفيذ ىذه على أكمل وجو دوف نقص ووفق مقاصد
ا٤بشرع وغاياتو .و لذلك إذا ما تطلب تنفيذ قانوف معْب إصدار تعليمات تيسر تطبيقو فأف ىذا يقع ٙبت ظبلؿ مكنة
السلطة التنفيذية واختصاصاهتا حٌب واف َف ينص القانوف على ذلك.
وفضبل عن ذلك اختلف الفقو ايضا حوؿ ا٢بدود الٍب ينبغي اف تقف عندىا اللوائح التنفيذية فهنالك من يوسع من
ىذه الصبلحية وجييز لئلدارة تنظيم كافة ا٤بسائل الٍب يوجد ٥با أساس يف القانوف ٗبا يف ذلك اضافة أحكاـ جديدة شريطة
اف ال تتعارض مع نصوص القانوف وغاياتو  .وىنالك من يرى قصر اللوائح تلك على وضع األحكاـ التفصيلية دوف
اإلضافة إليها وبالتاِف ال جيوز اف تعاًف القرارات التنظيمية كل ما َف ينظمو القانوف .4لكن الراي الراجح ىو اف يتم التقيد
با٤بعُب الذي قصده قانوف الضريبة وعلى النحو الذي يكوف الزما لتنفيذه وبالتاِف ديكن إضافة أحكاما جديدة شريطة اف
تكوف اإلضافة الزمة أو ضرورية لتنفيذ أحكامو وال تتضمن فرض او تعديل أو تعطيل أو اإلعفاء من تطبيق القانوف اي ال
1
حيق ٥با إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل ا٤براكز القانونية القائمة أو إلغائها .
ثانيا -:تنفيذ القوانين الضريبية من خالل إصدار القرارات الفردية
يراد بالقرارات الفردية تلك االعماؿ الٍب تصدر عن ا١بهة االدارية ا٤بختصة بصدد شخص معْب او اشخاص ٧بددين
بذواهتم او حاالت معينة وتستنفد مضموهنا ٗبجرد تطبيقها 1.ويف اطار الشؤوف الضريبية تعد القرارات ىذه ا٤برحلة النهائية
الٍب تضع القانوف الضرييب موضع التطبيق ٕبيث تطبق أحكاـ ىذا القانوف مباشرة على الشخص ا٤بكلف بالضريبة سواء
عن دخل حصل عليو او نشاط زاولو او تصرؼ قاـ بو .اذ ال ديكن اف تفرض الضريبة على اي شخص دوف تدخل االدارة

 5يف ا٤بادة ()24منو
 9يف ا٤بادة ( )50منو
 2د.اٞبد خلف حسن الدخيل ،مصدر سابق ،ص.15

 4د .سليماف الطماوي  ،النظرية العامة للقرارات االدارية  ، ،ط  ، 1دار الفكر العريب  ،القاىرة  ،5214 ،ص  421وابراىيم ٞبيد الزبيدي،
مصدر سابق،ص577
 1عثماف سلماف غيبلف  ،مصدر سابق  ،ص 591
 1د.علي ٧بمد بدير واخروف ،مصدر سابق،ص419
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الضريبية من خبلؿ قرارات ادارية فردية ولو اخذنا مثاال لذلك يف قانوف ضريبة الدخل لوجدنا اف االدارة الضريبية تقوـ ابتداء
بتحديد الشخص ا٣باضع للضريبة قانونا ومصدر دخلو او وعاء الضريبة مث تقدر ىذا الوعاء وٙبدد حجم السماحات
والتنزيبلت وا٣بسائر لتقوـ بعد ذلك بتطبيق السعر الضرييب ا٤بنصوص عليو قانونا على الدخل الصايف مث تصدر قرارا اداريا
يبْب مبلغ الضريبة ا٤بلزـ دفعو من قبل ا٤بكلف او من ينوب عنو قانونا متضمنا مكاف الدفع وزمانو واف ٚبلف عن ذلك
تصدر قرارات اخرى لضماف جبايتها او قرارت تتضمن فرض عقوبات مالية عليو او احالتو اُف ا١بهات ا٤بختصة لتقرير
العقوبة السالبة للحرية ٕبقو وغّب ذلك من القرارات الفردية الٍب تتوسل هبا االدارة الضريبة لتنفيذ القوانْب الضريبية ووضعها
موضع التطبيق.
وال بد اف نشّب اخّبا اُف انو على الرغم من اف القرارات العامة والفردية كبلمها يعداف من ادوات السلطة التنفيذية الٍب
تلجا اليها لتنفيذ القوانْب الضريبية كما اهنما ٧بكوماف بضابط اساسي وىو عدـ جواز ٦بانبتهما لعناصر قانونية الضريبة اال
انو ٜبة اختبلؼ بينهما بالنسبة للجهة الٍب يطعن امامها عند حصوؿ ىذه اجملانبة .اذ اف ىذه ٚبتلف بالنسبة لكبل النوعْب
من القرارات فاذا ما تضمنت االنظمة او التعليمات التنفيذية ما خيرج عن جادة قانونية الضريبة بتنظيمها ٤بسائل ٛبس فرض
الضريبة او تعديلها او اإلعفاء منها او جبايتها ،فأهنا بذلك قد خالفت الدستور ومن مث سبيل الطعن فيها يكوف اماـ
احملكمة االٙبادية العليا بالنسبة لؤلنظمة كوهنا ا٤بختصة بالرقابة على دستورية القوانْب واألنظمة 5او ٧بكمة الفضاء االداري
2
بالنسبة للتعليمات 9كوهنا ا٤بختصة بالفصل يف صحة االوامر والقرارات الفردية والتنظيمية الٍب َف يعْب مرجعا للطعن فيها
ومربر ذلك اف ىذه القرارات ٙبوى على احكاـ عامة و٦بردة مثلها مثل القوانْب ولذلك توصف باهنا تشريعات فرعية من
الناحية ا٤بوضوعية ومن مث فاف الطعن هبا اماـ احملاكم ا٤بذكورة يسمح بإلغائها بأثر رجعي كوهنا خالفت قواعد االختصاص
الدستوري واعتدت على اختصاص السلطة التشريعية وىو ما يوصم ىذه االنظمة او التعليمات بعيب االختصاص ا١بسيم
كما اف ىذا االلغاء يسري ىنا قبل الكافة ٤با تتمتع بو احكاـ احملاكم ا٤بذكورة من حجية مطلقة  .4ولكن لو طعن هبا اماـ
احدى ا١بهات ا٤بختصة با٤بنازعات الضريبية ،مثاؿ ذلك اماـ اللجاف االستئنافية بالنسبة لضريبة الدخل 1او ديواف ضريبة

 5ا٤بادة( /22ثانيا) من الدستور النافذ.
 9يرى االستاذ الدكتور غازي فيصل اف اختصاص احملكمة االٙبادية العليا بالنظر يف دستورية االنظمة ٧بل نظر وكاف االوُف اف يناط امرىا ٗبحكمة
القضاء اإلداري كحاؿ التعليمات الف كليهما يعداف من القرارات االدارية التنظيمية واف نظر االخّبة بصحتها يستدعي اف تزهنا ٗبيزاف الدستور
والقانوف نزوال عند مبدأ تدرج القواعد القانونية ،كما اف حكم ىذه احملكمة بعدـ مشروعيتها يؤدي اُف الغائها باثر رجعي ٖببلؼ حكم احملكمة
االٙبادية العليا الذي يسري باثر مباشر من تاريخ اصدار ا٢بكم فضبل عن فروؽ اخرى ذكرىا .انظر تفصيل ذلك د .غازي فيصل مهدي،
احملكمة االٙبادية العليا ودورىا يف ضماف مبدأ ا٤بشروعية،ط،5،9001ص.29-20ولدينا وجهة نظر مغايرة لذلك بالنسبة للشؤوف الضريبية اذ اف
ا٢بكم بعدـ دستورية االنظمة الضريبية ٤بساسها باختصاص السلطة التشريعية احملدد دستوريا على سبيل ا٢بصر حييلها اُف اعماؿ منعدمة وال
ترتب اثرا قانونيا باألساس ،فهي ال تعدو كوهنا اعماؿ مادية ٧بضة ومن مث يلحقها الزواؿ باثر رجعي الهنا تعرب بشكل واضح عن اغتصاب
السلطة ٩با يدخلها ذلك يف حومة عيب االختصاص ا١بسيم .وىذا ما اتفق عليو الفقو والقضاء بشكل عاـ .انظر يف ذلك د .ماجد راغب
ا٢بلو ،القضاء االداري ،دار ا٤بطبوعات ا١بامعية ،5211 ،اسكندرية،ص 270وما بعدىا.
 2انظر ا٤بادة (/7اوال) من قانوف ٦بلس شورى الدولة رقم ( )11لسنة 5272ا٤بعدؿ بقانوف التعديل ا٣بامس رقم ( )57لسنة ( .9052وقائع
عراقية (ع )4912يف ).9052/7/92
 4انظر ا٤بادة ( )24من الدستور النافذ .وا٤بادة (ثامنا/ج) من قانوف ٦بلس شورى الدولة النافذ ا٤بعدؿ بقانوف ( )57لسنة .9052
 1انظر ا٤بواد ( )40 -27من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
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العقار 5بالنسبة لضريبة العقار او العرصات او ا٥بيئة االعَباضية بالنسبة للضريبة الكمركية 9او أي جهة اخرى حيددىا
القانوف الضرييب ا٤بعِب ،بدعوى اف القرار الضرييب الفردي جاء مستندا اليها فانو حٌب لو قبل مثل ىذا الطعن فاف اثره ال
يتعدى سوء الغاء القرار الفردي ىذا الف ا١بهات تلك ال ٛبلك وفق اختصاصها ا٤بمنوح ٥با قانونا اف تلغي االنظمة
التعليمات ا٤بخالفة للدستور او القانوف .كما اف ما يصدر عنها من قرارات ال يناؿ سوى حجية نسبية تنطبق على اطراؼ
2
الدعوى وبالنسبة للموضوع ذاتو.
اما بالنسبة للقرارات الفردية وا٤بتعلقة بفرض الضريبة او تقديرىا او اإلعفاء منها او جبايتها فانو حٌب واف انطوت
على ما يفيد ٨بالفتها للدستور فاف الطعن هبا يكوف على االغلب اماـ جهات الطعن الضرييب ا٤بختصة الٍب حددىا القانوف
الضرييب ا٤بعِب الف ما يبغيو ا٤بكلف الذي صدر ٕبقو قرار فردي  ،يتضمن فرض الضريبة عليو بدوف اساس من القانوف او َف
دينح اإلعفاء ا٤بقرر قانونا او جبيت منو الضريبة على خبلؼ القانوف ىو الغاء القرار ا٤بذكور وىو ما يستطيع اف يدركو من
تقدًن طعنو اماـ جهات الطعن تلك.
المطلب الرابع
دور السلطة التنفيذية في اكمال التشريع الضريبي
اف القوؿ باف للسلطة التنفيذية دور يف اكماؿ التشريع الضرييب ال يعِب اف تشارؾ ا٤بشرع يف إكماؿ النقص الذي
اعتور النص الضرييب ،الف مثل ىذا األمر ال يكوف إال إذا منحت ٥با مكنة التشريع االصلية وىذا ما ال ٛبلكو يف ظل
الدستور النافذ .بل ا٤بقصود ىنا اف يشَبط القانوف الضرييب لتنفيذ بعض أحكامو ونصوصو قياـ السلطة التنفيذية بإصدار
أنظمة وتعليمات ضمن حدود صبلحياهتا ٕبيث ال ديكن تطبيق النص الضرييب إال هبا  .ومثاؿ ذلك ما نص عليو قانوف
ضريبة الدخل من ضرورة وضع نظاـ يبْب الدفاتر والسجبلت التجارية الٍب جيب على ا٤بكلف مسكها ألغراض تطبيق
أحكامو و حيدد كيفية إعدادىا والتصديق عليها ،حيث وضع قانوف ضريبة الدخل جزاء جراء االخبلؿ هبا او عدـ مسك
الدفاتر  .4كما نص القانوف اعبله على إصدار نظاـ حيدد نسب اندثار ا٤بوجودات ا٤بادية الثابتة عدا ا٤بباين والعقارات
وا٤بشار إليها ضمن ا٤بادة الثامنة ا٤بتعلقة بالتنزيبلت  ،1وكذا ا٢باؿ بالنسبة إلصدار تعليمات تبْب ماىية الرواتب
وا٤بخصصات واألجور الٍب تستوىف عنها الضريبة بطريقة االستقطاع ا٤بباشر حيث أوجبت الفقرة ( )1من ا٤بادة ( الثانية)
مراعاة ىذه التعليمات لتقدير الضريبة على الرواتب رواتب التقاعد وا٤بكافئات واألجور أو ما يف حكمها ،وايضا يعد من
التعليمات التكميلية التعليمات الٍب ينبغي أف يصدرىا وزير ا٤بالية وا٣باصة ٗبنح مكافئة نقدية للمخربين استنادا إُف ا٤بادة
(أربعة وٟبسوف) والٍب يناظرىا ا٤بادة ( )29من قانوف ضريبة العقار .وغّب ذلك من أنظمة وتعليمات والٍب تعد ٕبق تكميلية
 5انظر ا٤بادة عشروف من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
 9انظر ا٤بادة ( )74من قانوف الكمارؾ رقم(  )92لسنة  5214النافذ.
 2انظر يف تفصيل اختصاص ٧بكمة القضاء االداري يف العراؽ بنظر القرارات االدارية العامة ٕبثنا ا٤بوسوـ ،مدى اختصاص القضاء االداري
بالفصل يف الطعوف الضريبة(دراسة مقارنة)٦ ،بلة جامعة تكريت للعلوـ االنسانية ،اجمللد( ،)51ع( ،9001 ،)55ص 244وما بعدىا.
4انظر ا٤بادة ( ستوف )5/من قانوف ضريبة الدخل النافذ.
 1والٍب نصت على اف يكوف منها ( -4النسب الٍب تقرر بنظاـ من كلفة ا٤بوجودات الثابتة ا٤بادية (عدا ا٤بباين والعقارات) ا٤بكائن وا٤بعدات
األخرى لقاء اندثارىا أو استهبلكها من جراء استعما٥با اثناء السنة الٍب ٪بم فيها الدخل)
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اذ ال ديكن تطبيق أحكاـ النص الضرييب الذي أشار إليها إال بإصدارىا .فهي مكملة للقانوف الضرييب ليس لنقص اعتور
النص الضرييب كما اوضحنا بل الف ا٤بشرع الضرييب ال يريد أف يتوغل يف تفصيبلت األمور ودقائقها ويفضل أف يَبؾ األمر
للسلطة التنفيذية إلصدار لوائح وأنظمة تفصيلية لتسهيل تطبيق النص الضرييب وفق الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والٍب
يعيشها االقتصاد الوطِب.
والنقطة الٍب جيب اف نقف عندىا يف ىذا ا٤بقاـ انو ٜبة فرؽ بْب ىذا النوع من القرارات وتلك الٍب اشرنا إليها
سابقا وا٤بتعلقة بتنفيذ القانوف ويتمثل ذلك يف انو واف كانت األوُف هتدؼ أيضا إُف تطبيق القانوف الضرييب وتنفيذه إال انو
ال حيق – باعتقادنا -للسلطة التنفيذية إصدارىا إال إذا نص ا٤بشرع الضرييب على ذلك صراحة أي أجاز ا٤بشرع للسلطة
التنفيذية إصدارىا العتقاده اف تنفيذ القانوف ال يكوف إال هبذا اإلصدار .أما بالنسبة للوائح التنفيذية فهي ضمن صبلحيات
السلطة التنفيذية ا٤بطلقة وتصدرىا طا٤با تطلب تطبيق النص الضرييب وتنفيذه ىذا اإلصدار ،حٌب واف َف ينص عليو ا٤بشرع
صراحة .فهي تسهل تطبيق النص وتيسره اكثر من كوهنا تكملو أو الزمة لتطبيقو .
وعلى الرغم من إف اللوائح التكميلية ىي وفق ما ذكرنا مرىوف بإرادة ا٤بشرع الضرييب إال اف ىذا ال يعِب اف تكوف ببل
قيد ،بل ينبغي اف يراعى فيها أمراف أساسياف مها:
 -5ينبغي على ا٤بشرع اف ال يفوض السلطة التنفيذية إصدار أنظمة تعليمات تدخل ضمن عناصر قانونية الضريبة
سواء فرض الضريبة أـ إلغائها أـ اإلعفاء منها أـ جبايتها اـ تعديلها حيث تعد ىذه من االختصاصات ا٢بصرية للسلطة
التشريعية والٍب ال جيوز التنازؿ عنها اتساقا مع قاعدة االختصاصات ا٤بفوضة ال تقبل التفويض .وٖببلؼ ذلك تكوف
السلطة التشريعية قد حادت عن جادة الدستور ويضحى عملها ىذا وما يصدر عن السلطة التنفيذية بناء عليو غّب
دستوري ديكن الطعن بو اماـ احملكمة االٙبادية العليا.
 -9اف ال تتجاوز السلطة التنفيذية حدود ما فوضت بو وتذىب اُف وضع أنظمة او تعليمات تكميلية َف يستلزمها
القانوف وبعيد كل البعد عن ٦بريات تسهيل تنفيذ احكاموٖ ،ببلؼ ذلك تكوف قد خرجت عن جادة القانوف ٩با جيعل
عملها موصوما بعدـ ا٤بشروعية وىو ما يفتح السبيل للطعن بو اماـ ٧بكمة القضاء اإلداري
المطلب الخامس

دور السلطة التنفيذية في تفسير القانون الضريبي
من ا١بلي القوؿ اف التشريع الضرييب مثل اي تشريع آخر قد تعتور نصوصو الغموض أو النقص أو التعارض أو اي عيب
من عيوب الصياغة االخرى وطا٤با اف ا١بهة ا٤بعنية بتنفيذ التشريع ىي السلطة التنفيذية لذلك حيق ٥با اف تتخذ االجراءات
ا٤بناسبة الستجبلء ىذا الغموض أو معا١بة النقص أو ازالة التعارض فيو من خبلؿ اعماؿ قواعد التفسّب االداري الذي
تعمل إُف جنب التفسّب التشريعي والتفسّب القضائي يف التوصل إُف ارادة ا٤بشرع ا٢بقيقية .ولذلك للسلطة التنفيذية ايضا
نطاؽ تتحرؾ فيو يف اطار التشريع الضرييب وىي تفسّب النص الضرييب من خبلؿ منشورات أو تعليمات تصدرىا وتكوف
ملزمة اإلتباع من قبل موظفيها.5
لكن ىذا التفسّب ال يكوف ملزما للقضاء وال ا١بهات ذات االختصاص القضائي .اما بالنسبة لؤلفراد فانو يكوف
ملزما على اف القانوف يتيح ٥بم الطعن يف القرارات الٍب اٚبذهتا السلطة التنفيذية ا٤بستندة اُف تفسّبىا للنص الضرييب اماـ
 5د .اٞبد خلف حسْب الدخيل ٘ ،بزئة القاعدة الضريبية ،مصدر سابق،ص17
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ا١بهات القضائية ذات العبلقة أو ا١بهات ذات االختصاص القضائي .5وبالتأكيد اف السلطة التنفيذية تسلك يف ىذا
الشأف مسالك عدة ،فهي قد تعمل تفسر النص الضرييب الذي تشوبو احدى عيوب الصياغة باللجوء إُف التفسّب ا٢بريف
9
أو إُف البحث العلمي ا٢بر.
على اف بعض أحكاـ القوانْب قد أجازت للسلطة التنفيذية توضيح ما غمض من نصوص من خبلؿ تعليمات
تفسّبية تصدرىا ومن ذلك ما نص عليو قانوف ضريبة الدخل يف ا٤بادة الستوف منو الٍب جاء فيها ( للوزير أو من خيولو اف
يصدر بيانات أو تعليمات لتطبيق أحكاـ ىذا القانوف تتناوؿ األمور التالية -1... :النقاط األخرى الٍب ترى السلطة ا٤بالية
ضرورة إليضاحها )  .على أف ذلك ال يعِب انو إذا َف يوجد مثل ىذا النص فبل حيق للسلطة ا٤بالية إصدار تعليمات
تفسّبية ،ال بل ٛبلك ىذه ا٤بكنة طا٤با اعتور النص إحدى عيوب الصياغة.
ولكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ما ىي حدود ىذه الصبلحية الٍب ٛبلكها السلطة التنفيذية يف ٦باؿ تفسّبىا
للنصوص الضريبية ؟
نعتقد بضرورة قياـ السلطة التنفيذية وىي تستخدـ مكنة تفسّب النصوص الضريبية اف تراعي ٦بموعة من الضوابط
وا٢بدود من ابرزىا ما يلي:
 -5اف يعتور النص إحدى عيوب الصياغة سواء اكاف غموضا أـ نقصا أـ تعارضا أـ خطئا غّب ذلك ،اما إذا كاف
النص واضحا فانو ال حيق للسلطة ا٤بالية اللجوء إليو ألنو سوؼ خيرج النص من ا٤بعُب الذي اراده ا٤بشرع اُف آخر أي يدخل
يف باب التأويل وليس التفسّب.
ولعل من قبيل التفسّبات الٍب تبنتها السلطة التنفيذية على الرغم من وضوح النص ىو تفسّبىا للفقرة ( )50من ا٤بادة
االوُف من قانوف ضريبة الدخل الٍب حددت من بْب من ينطبق عليهم وصف ا٤بقيم ىم (رعايا االقطار العربية العاملْب يف
العراؽ مهما كانت مدة سكناىم) اذ سار تفسّب السلطة ا٤بالية باف ىذا النص ينطبق على العريب الذي ديارس عمبل يف
احدى دوائر الدولة العراقية اما من يعمل خارج مؤسسات الدولة فانو ال يعد مقيما.2وىو يف اعتقادنا اخراج لنص واضح
من معناه ا٢بقيقي وٚبصيص ٢بكم عاـ َف يقل بو ا٤بشرع .
 -9اف ال يتعارض التفسّب مع نصوص واضحة انطوى عليها القانوف الضرييب الف ذلك يتضاد مع مبدأ ا٤بشروعية
الذي يستوجب تناغم ومواءمة القاعدة االدىن ( التعليمات التفسّبية) مع القاعدة االعلى(القانوف الضرييب )
 -2اف ال ديس التفسّب اإلداري اي شاف يدخل ضمن عناصر قانونية الضريبة سواء فرض الضريبة أو تعديلها أو
اإلعفاء منها أو جبايتها فمكنة السلطة التنفيذية يف ىذا اإلطار مقيدة .اي ٗبعُب اخر اف ال تتخذ السلطة التنفيذية من
اعتوار النصوص الضريبية على عيوب صياغية كذريعة لتتوغل يف عناصر قانونية الضريبة او تتعرض ألحكامها.
 -4أف تتحرى السلطة التنفيذية ا٢بذر واالنتباه من تفسّب النصوص الضريبية الغامضة أو ا٤بتعارضة أو الناقصة الٍب
تتعلق بعناصر قانونية الضريبة سواء فرض الضريبة أو اإلعفاء منها أو تعديلها أو جبايتها ٕبيث ال ينشئ ىذا التفسّب قاعدة

 5علي ىادي عطية ا٥ببلِف ،تفسّب قوانْب الضرائب ا٤بباشرة يف العراؽ ،اطروحة دكتوراه ،كلية القانوف /جامعة بغداد،9004،ص921
 9انظر تفصيل ذلك لدى علي ىادي عطية ،مصدر سابق ،ص911-940
 2اشار اليو قيصر حيٓب جعفر الربيعي  ،السلطة التقديرية لئلدارة يف فرض ضريبة الدخل يف القانوف العراقي ،اطروحة دكتوراه ،كلية القانوف /جامعة
بغداد ،9004 ،ص.14
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للخضوع للضريبة بشكل ال يستوعبو النص أو توسيع أو تضييق ألحكاـ اإلعفاء من الضريبة أو جبايتها أو تعديل
أحكامها ٖببلؼ إرادة ا٤بشرع  ،وإال وصم عملها ىذا بعدـ الدستورية .
وبناء عليو ديكن اف ينصرؼ التفسّب اإلداري إُف ٝبيع النصوص الضريبية سواء الٍب نظمت عناصر قانونية الضريبة أـ
سواىا بشرط اف يعتورىا إحدى عيوب الصياغة على اف يكوف ىذا التفسّب منسجما مع إرادة ا٤بشرع الصرحية أو الضمنية
 ،وإال يفهم منو توسيع دائرة ا٣بضوع للضريبة أو اإلعفاء أو جبايتها أو تضييقها وبشكل خيالف اإلرادة تلك .واال ٖببلؼ
ذلك ينبغي على السلطة التنفيذية اف تطالب السلطة التشريعية بإصدار قانوف تفسّبي جيلي العيب الصياغي الذي شاب
القانوف الضرييب ومس بشكل جوىري احدى عناصر قانونية الضريبة او اف تعدؿ القانوف الضرييب بالشكل الذي يعاًف ىذا
العيب.

الخاتمة
لقد باف من ثنايا البحث وتضاعيفو ٦بموعة من النتائج نسطر ابرزىا بااليت:
 .5وازف ا٤بشرع الدستوري يف ظل دستور  9001بْب مصاٌف ا٤بكلفْب وحقوقهم ا٤بالية وضرورة تامْب ا٢بماية
القانونية ٥با من كل تغوؿ او اقتطاع دوف مسوغ قانوين من جانب  ،وبْب مصاٌف ا٣بزانة العامة وضرورة توفّب ا٤بوارد ا٤بالية
الكافية لتلبية االعباء العامة الٍب تتحملها الدولة من جانب اخر .فكانت ىذه ا٤بوازنة تقوـ على ضرورة عدـ ا٤بساس
با٢بقوؽ ا٤بالية لؤلشخاص من خبلؿ فرض الضريبة عليها اال من قبل سلطة ٛبثل الشعب وتعرب عن ارادتو اال وىي السلطة
التشريعية ووفق االداة االصيلة الٍب ٛبلكها دستوريا وىي القانوف وقد مد ىذا ا٢بكم ليشمل جل عناصر قانونية الضريبة
االخرى من تعديل واعفاء والغاء.
 .9طا٤با اف اطراؼ مبدأ قانونية الضريبة وعناصره اوكلت من قبل ا٤بشرع الدستوري حصرا اُف السلطة التشريعية
فانو ال حيق ٥با اف تنحرؼ عن مراد الدستور وغاياتو وتذىب لتوكل ىذا االمر للسلطة التنفيذية حٌب يف ظل الظروؼ
االستثنائية الٍب قد ٛبر هبا الدولة ،واال شاب عملها عدـ الدستورية وسيكوف ٧بطا للطعن بو اماـ القضاء ا٤بعِب بالرقابة على
دستورية القوانْب (احملكمة االٙبادية العليا).
 .2مثلما ال جيوز للسلطة التشريعية تفويض اختصاصها يف عناصر قانونية الضريبية للسلطة التنفيذية فانو ال حيق
لؤلخّبة اف تتجاوز على اختصاص السلطة التشريعية من خبلؿ اتياف عمل يتوغل يف جوانب العناصر تلك واال عيب
عليها اغتصاب السلطة وىو من شانو اعداـ أي اثر قانوين يَبتب على ذلك .بل اف النتيجة ذاهتا تتحقق حٌب لو كاف ذاؾ
االتياف قد مت بناء على تفويض من السلطة التشريعية الف مثل ىذا التفويض َف جيزه الدستور كما نوىنا يف اعبله ومن مث
يَبتب البطبلف بل وحٌب االنعداـ لكل ما يتمخض عن التفويض ىذا من اثار ونتائج قانونية.
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 .4اذا كاف ال دور للسلطة التنفيذية يف التقرب اُف عناصر قانونية الضريبية او ا٢بوـ حو٥با فاف ىذا ال يعدـ ٥با
الوسيلة يف اٚباذ اعماؿ او اجراءات داخلة ضمن الشؤوف الضريبية لكن خارجة عن دائرة العناصر تلك .ومن ذلك اقَباح
القوانْب الضريبية واعداد مشاريعها فضبل اف ايكاؿ ا٤بشرع الدستوري ٥با وحدىا امر تنفيذ احكامها وما يتطلب ىذا التنفيذ
يف بعض االحياف من تفسّب ما غمض من نصوص ضريبية الستجبلء قصد ا٤بشرع وتبياف مراده ومقصده ،على اف ال ديس
كل ذلك أي عنصر من عناصر قانونية الضريبة فرضا وتعديبل والغاء وجباية.
 .1اف ا٢بجر االساس لعناصر قانونية الضريبة ىو فرض الضريبة لكن ىذا العنصر يطوي ٙبت ظبللو ٦بموعة من
العناصر الفرعية الٍب ينبغي اف تؤخذ با٢بسباف واف ال يغفل ا٤بشرع العادي عنها عند تنظيمو ألي قانوف ضرييب ،كما ينبغي
اف تتوقف السلطة التنفيذية عندىا الف التوغل فيها ىو ىدـ ١برؼ دائرة اختصاص السلطة التشريعية .وىذه العناصر ىي
ٙبديد وعاء الضريبة والواقعة ا٤بنشئة ٥با وا٤بكلفْب هبا وبياف زماف فرضها ومكانو فضبل عن ٙبديد سعرىا .
فاغفاؿ التشريع الضرييب ألي عنصر من ىذه العناصر الفرعية جيعل عنصر فرض الضريبة بعيد عن الكماؿ ويفتح ثغرة
تنفذ منها السلطة التنفيذية اُف ٦باؿ حرـ عليها ا٣بوض فيو دستوريا .ولذا نقَبح اعادة النظر يف التشريعات الضريبية الٍب
غفلت عن ىذه العناصر .
 .1اذا كاف حيق للسلطة التشريعية وحدىا تناوؿ عناصر قانونية الضريبة فاف ىذا االمر ينبغي اف تراعى فيو القيد
الدستوري الوارد يف ا٤بادة(/52تاسعا) من دستور  9001النافذ و ا٤بتمثل بعدـ جواز سحب اثار القانوف الضرييب على
ا٤باضي سواء تضمن فرض لضريبة اـ تعديل ٥با اـ جباية ٢بصيلتها اـ اعفاء من دفعها٤ .با يف ذلك من تامْب ٢بقوؽ
ا٤بكلفْب وحقوؽ ا٣بزانة العامة على حد سواء .
 .7اذا كاف ا٤بشرع الدستوري ا٢باِف ٝبع على غّب عادة من سبقو جل جوانب قانونية الضريبة من فرض وتعديل
وجباية واعفاء اال انو غفل عن عنصر اخر لو مدلولو القانوين ا٣باص اال وىو االلغاء وال نرى صحة ٤با ابداه بعض الفقو
العراقي من راي يلحقو بالتعديل ولذا نقَبح اف يعدؿ نص ا٤بادة(/91اوال) من الدستور النافذ لسنة  9001ليجعل ىذا
العنصر من بْب احكامو.
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