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الملخص
 النافذ نظم الشؤون الضرٌبٌة بشكل دقٌق وحدد السلطة التً ٌناط بها امر2005 على الرغم من ان دستور
،)اوال/22( فرض الضرٌبة او تعدٌلها او االعفاء منها او جباٌتها وهً السلطة التشرٌعٌة حسب ما بٌنته المادة
اال ان الغوص فً التشرٌعات الضرٌبٌة المختلفة ٌجد ثمة العدٌد منها صدرت وهً ملتحفة بعدم الدستورٌة
كونها انطوت على مخالفات تحسب على السلطة التشرٌعٌة وتثٌر عدم صحتها ومشروعٌتها ومن ذلك قٌام
االخٌرة بسن قوانٌن تتضمن بٌن ثناٌا نصوصها تفوٌضا للسلطة التنفٌذٌة بتنظٌم بعض عناصر قانونٌة الضرٌبة
سواء بفرض الضرٌبة ام تعدٌلها ام االعفاء منها وهذا ٌعد مخالفة صارخة ألحكام الدستور النافذ كونه عهد
بالسلطة التشرٌعٌة وحدها امر الضرٌبة وهو اختصاص مفوض ال ٌجوز لها ان تفوضه الى غٌرها اال اذا سمح
 كما لم تقف السلطة.)به الدستور بذلك نزوال عند القاعدة التً تقول ( االختصاصات المفوضة ال تقبل التفوٌض
التشرٌعٌة عند ذلك بل ذهبت الى سن تشرٌعات وقوانٌن تصحح االخطاء الدستورٌة التً ارتكبتها السلطة
ًالتنفٌذٌة فً بعض االعمال التً صدرت عنها والمتضمنة تناول بعض عناصر قانونٌة الضرٌبة مع العلم ان ف
 فضال عن كل ذلك ان االخٌرة لم تلتف الى القٌد الدستوري.هذا التناول تغول الختصاص االصٌل واعتداء علٌه
)اوال/11(الذي ٌحدد صالحٌاتها فً الشؤون الضرٌبٌة والمتضمن عدم رجعٌتها بحسب ما نصت علٌه المادة
 فكل تلك االعمال تعد. ًمن الدستور النافذ فذهبت الى سن العدٌد من التشرٌعات الضرٌبٌة واعمالها باثر رجع
بحق اعمال غٌر دستورٌة واجبة االلغاء سواء من الجهة التً اصدرتها ام من خالل المحكمة االتحادٌة العلٌا
.عند الطعن بها قضائٌا
Summary
Although the systems of 5002 Constitution of the tax affairs accurately and select the authority
entrusted with the order to impose the tax, modified, or exemption or levied a legislative authority
as indicated by Article (52 / first), but delve deeper into the various tax legislation finds many of
them issued and surrounded by unconstitutionality being included on the irregularities calculated on
the legislative authority and give rise to lack validity and legitimacy and that the recent
establishment of the enactment of laws containing the texts of a mandate to the executive authority
to organize some legal elements of the tax, whether to impose or tax amendment or exemption, and
this is a flagrant violation of the provisions of cupolas T in force as a palace legislative power alone
is a tax which is the jurisdiction of the Commissioner may not have to be authorized by others only
if permitted by the Constitution it down at the base, which says (terms of reference do not accept
delegated authority). As the legislature did not stop at that, but I went to the enactment of legislation
and the laws of correct constitutional mistakes committed by the executive branch in some works
that were issued by eating some legal elements of the tax knowing that in this approach exceeded
the inherent jurisdiction and assaulted and involved. As well as all the recent not to circumvent the
constitutional constraint that determines its powers in tax matters and not included non-retroactive
as stipulated in Article (91 / I) of the Constitution in force went to the issuance of many tax
legislation and its retroactive. All of these acts are against acts unconstitutional due from the
cancellation of both issued by or through the Federal Supreme Court when challenged judicially.
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املمذمة
عمى الرغـ مف اف المشرع الدستوري العراقي الحالي اعطى لمضريبة خصوصية باف اناط امر تنظيـ معظـ

شؤونيا بالسمطة التشريعية بتبنيو مبدأ قانونية الضريبة في المادة (/82اوال) حفاظا عمى حقوؽ المكمؼ المالية
والحؤوؿ دوف تعسؼ السمطة التنفيذية في استخداـ ما تممكو مف مكنات وامتيازات في التأثير عمى تمؾ الحقوؽ

عندما تكوف بيدىا الطولى تنظيـ الشؤوف الضريبية تمؾ .اال انو في الوقت ذاتو حرص عمى الحفاظ عمى حقوؽ

الخزانة العامة مثمما حرص عمى حقوؽ المكمؼ عندما اعتد بمبدأ أخر ال يقؿ اىمية واعتبا ار عف قانونية

الضريبة وىو مبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية والمنصوص عميو في المادة (/91عاشرا).
ومع ذلؾ فاف التطبيؽ العممي اباف خروج السمطة التشريعية عف االطار الدستوري المحدد ليا فسنت مف
القوانيف ما يقوض االساس الذي شاده المشرع الدستوري في المسائؿ الضريبية والدور الذي رسمو في ىذا

الصدد لمبرلماف العراقي .فضال عف ذلؾ اف القوانيف والتشريعات الضريبية التي شرعت قبؿ سف دستور 8002
تنطوي عمى مجموعة مف النصوص القانونية التي اذا ما حاكمناىا وفؽ احكامو ونصوصو لوجدنا اف متعارضة

معو.
والحقيقة اف الذي دعانا الى الخوض في ىذا الموضوع ىو حجـ المخالفات الدستورية التي تترى مف سمطات

الدولة المختمفة في مجاالت الضريبة تارة مف قبؿ السمطة التشريعية واخرى مف قبؿ السمطة التنفيذية .ولكف
االخيرة اذا صدر عنيا عمؿ غير دستوري تتذرع باف االولى بنت ليا اساس المخالفة وعبدت ليا الطريؽ بما

سنتو مف قوانيف مخالفة لمدستور .ومف ثـ ال يكوف لمسمطة التنفيذية بحجة ىذه الذريعة اال تطبيؽ تمؾ القوانيف
واال عدت ناكرة وجاحدة بالوظيفة الدستورية المنسوبة ليا .لكف فاتيا كما فات عمى السمطة التشريعية اف ما
يصدر عنيما مف اعماؿ في ىذا الصدد يبقى موصوما بعدـ الدستورية وال تمحقو المشروعية ،ولذا فاف اصابتيا

بالطعف اماـ المحكمة االتحادية العميا سيكوف مآليا االلغاء بعد اف تتبيف االخيرة مف صحة االدعاء بعدـ

الدستورية وتتثبت منو.

ولكوف اف الكثير ربما ال يقؼ عف ىذه االمور وال يمتفت ليا باال ظانا باف الدستورية متمثمة فييا ال محاؿ ال
سيما واف ىذا العمؿ صدر عف السمطة التي خوليا المشرع الدستوري الحالي حص ار الشؤوف الضريبية وىي
السمطة التشريعية حيث كانت قولتو في المادة /(82اوال) ال تفرض الضرائب والرسوـ وال تجبى وال تعدؿ وال
يعفى منيا اال بقانوف لذا سنحاوؿ ننفض الغبار عف بعض المخالفات الدستورية التي ارتكبتيا السمطة التشريعية
في الشؤوف الضريبية لكي تكوف صورتيا واضحة وجمية ،ومف ثـ يمكف لمف صابو ضيـ او ظمـ او تجاوز اف

يدعي بذلؾ اماـ الجية التي يموذ بيا المتخاصموف وىو القضاء .كما سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الطرح اف نمفت

االنظار الى اف السمطة التشريعية ليست مطمقة اليد في الشؤوف الضريبية بؿ ىي مقيدة بقيود دستورية ال ينبغي

تجاوزىا واال لحؽ عمميا عدـ المشروعية.

()3

وسنبسط كؿ ذلؾ بحثا في مباحث ثالثة :يتناوؿ االوؿ التفويض الضريبي غير المستند ألساس دستوري ،ويبيف

الثاني التصحيح التشريعي لإلعماؿ اإلدارية الخاطئة ،وسيختص الثالث في اقرار القوانيف الضريبية باثر
رجعي.
املبحث االول
التفىيط العشيبي غري املستىذ ألسبس دستىسي
يراد بالتفويض بشكؿ عاـ اف يعيد صاحب االختصاص األصيؿ الى شخص آخر او ىيئة أخرى

بممارسة جانب مف اختصاصاتو وصالحياتو وفقا لمشروط الدستورية والقانونية والالئحية .والتفويض بيذا

المعنى قد يكوف تشريعيا وقد يكوف إداريا[ .]9اما التفويض الضريبي ،ولكوف الشؤوف الضريبية وفؽ مبدا قانونية
الضريبة مف صالحية السمطة التشريعية حص ار فانو مفيومو يتحقؽ بأف تعيد السمطة التشريعية اختصاصيا في

تنظيـ عناصر قانونية الضريبة بعضيا او جميعيا ،فرضا واعفاء و تعديال و إلغاء و جباية الى السمطة
التنفيذية ولكف في الحدود والشروط التي يجيزىا الدستور .ولمتفويض الضريبي صورتاف:
الصورة االولى  :تفويض مكنة التنظيم الضريبي
وتتحقؽ عندما تجيز بعض الدساتير بشكؿ غير مباشر تفويض السمطة التشريعية بعض صالحياتيا الى

السمطة التنفيذية .وغالبا ما يكوف ذلؾ في حاليف االول :عندما ال ينص الدستور عمى بعض عناصر قانونية
الضريبة مثاؿ ذلؾ اف يقوؿ (ال تفرض وال تجبى وال تعدؿ اال بقانوف) فيذا النص لـ يتناوؿ االعفاء مف

الضريبة مما يجيز التفويض فيو .اما الثاني اف يستخدـ المشرع بعض الصياغات التي يفيـ منو جواز التفويض

الضريبي مثؿ عبارة (تفرض الضريبة او يعفى منيا بناء عمى قانوف او في االحواؿ المبينة في القانوف) وىو
التعبير الذي درجت عميو الدساتير المصرية المتعاقبة في  9199و 8092حيث كاف النص ىو اف( إنشاء

الضرائب العامة او تعديميا او الغاؤىا ال يكوف اال بقانوف وال يعفى احد من أدائيا اال في األحوال المبينة في

القانون )  ،اذ ذىب غالبية الفقو المصري اف العبارة األخيرة ( األحواؿ المبينة في القانوف) تفيد إمكانية اف
تفوض السمطة التشريعية صالحياتيا في اإلعفاء مف الضريبة الى السمطة التنفيذية [.]8

عمما اف الدستور العراقي النافذ لسنة  8002لـ يأخذ براينا باي مف الحاليف تقريبا كونو نص في المادة
(/ 82اوال) عمى جؿ عناصر قانونية الضريبة مف فرض وجباية وتعديؿ واعفاء باستثناء عنصر االلغاء نرى
امكانية تحقؽ التفويض فيو.
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الصورة الثانية :تفويض مكنة التشريع الضريبي
تتحقؽ في أرينا عندما ال ينطوي النص الدستوري عمى أي مف حاالت الصورة االولى ولكف المشرع الدستوري
يسمح صراحة لمسمطة التشريعية بتفويض اختصاصاتيا الدستورية في ظؿ ظروؼ استثنائية لمسمطة التنفيذية،
ومف ثـ تقوـ السمطة التنفيذية محؿ السمطة التشريعية في تنظيـ بعض المسائؿ التي حصرىا الدستور بالمشرع

العادي في ظؿ ظروؼ استثنائية .ونجد ذلؾ واضحا او جميا في الدساتير التي تجيز لمسمطة التنفيذية اصدار
الموائح التفويضية او لوائح الضرورة.
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واذا ما تمعنا في ثنايا نصوص الدستور العراقي النافذ لسنة  8002ال نجد فييا ما يفيد بتنظيـ موضوع

تفويض مكنة التشريع الضريبي بأي صورة مف صوره  ،مما يعني عدـ جواز قياـ السمطة التشريعية بتفويض

اختصاصاتيا الدستورية المتعمقة بالتنظيـ التشريعي لعناصر قانونية الضريبة الى السمطة التنفيذية .كما انو ال
يمكف لألخيرة سواء مثمت برئيس الجميورية او مجمس الوزراء سمطة إصدار لوائح تنظـ عناصر قانونية

الضريبية حتى اف غاب البرلماف وأيا كاف الظرؼ االستثنائي الذي تمر بو الدولة .الف عدـ نص الدستور عمى
ىذا الموضوع يفيد المنع وليس اإلباحة طالما تعمؽ االمر بمنح صالحيات استثنائية لسمطة معينة جعميا

المشرع الدستوري حص ار مف اختصاص سمطة اخرى.

ومع ذلؾ فاف الدستور العراقي نظـ حالة الظروؼ االستثنائية التي يمكف اف تواجييا الدولة وأجاز

لمعالجتيا اعالف حالة الطوارئ ولكف جعؿ ذلؾ مف صالحية السمطة التشريعية وىو ما بينتو الفقرة (تاسعا) مف

المادة التاسعة منو التي نصت عمى ( أ -الموافقة عمى اعالف الحرب واعالف الطوارئ بأغمبية الثمثيف بناء عمى

طمب مشترؾ مف رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء ب -تعمف حالة الطوارئ لمدة ثالثيف يوما قابمة
لمتمديد وبموافقة عمييا في كؿ مرة ج -يخوؿ رئيس مجمس الوزراء الصالحيات الالزمة التي تمكنو مف ادارة

شؤوف البالد في اثناء مدة اعالف الحرب وحالة الطوارئ وتنظـ ىذه الصالحيات بقانوف بما ال يتعارض مع

الدستور)  .فالعبارة االخيرة مف عجز الفقرة (ج) تشير بال مواربة الى اف تنظيـ صالحيات رئيس الوزراء في
حالة الطوارئ بموجب قانوف يجب اي ال يتعارض مع الدستور وطالما اف الشؤوف الضريبية ىي ضمف

الصالحيات الدستورية الحصرية لمسمطة التشريعية لذلؾ ال يمكف اف يعيد بأمرىا الى السمطة التنفيذية بموجب

قانوف الطوارئ لما في ذلؾ مف تعارض مع احكاـ الدستور الصريحة.

وخالصة ذلؾ كمو اف المشرع الدستوري الحالي لـ يأخذ باي صورة مف صور التفويض الضريبي ومف ثـ

فانو اية نصوص انطوت عمييا القوانيف الضريبية او غيرىا تجمت فييا معالـ التفويض لمسمطة التنفيذية في
مسائؿ متعمقة بعناصر قانونية الضريبة تعد باطمة لمخالفتيا لمدستور .ومع ذلؾ فاف الواقع العممي يشير الى اف

التشريعات الضريبية المختمفة تزخر بالكثير مف النصوص واالحكاـ التي تفيد معنى التفويض السيما في مكنة

التنظيـ الضريبي سواء فيما يتعمؽ بفرض الضريبة اـ تعديميا اـ اإلعفاء منيا اـ جبايتيا بحيث تشخص مجانبة
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السمطة التشريعية بشكؿ صارخ ألحكاـ الدستور ،وىي تمثؿ بحؽ تفويض غير مستند ألساس دستوري ومف ثـ
تعد أعماليا في ىذا االطار باطمة وغير مشروعة ،وحقيؽ بكؿ ذي مصمحة المطالبة بإلغائيا مثمما ينبغي عمى
السمطة التشريعية استدراكيا ومعالجتيا بالشكؿ الذي يجعؿ أحكاميا متسقة مع نصوص الدستور وسوؼ

نستعرض في مطالب ثالثة بعض التطبيقات التي تشير الى التفويض الضريبي المخالؼ لمدستور وعمى النحو

االتي:

املطلب االول

تفىيط السلطة التىفيزية صالحية فشض العشيبة

اوضحنا فيما سبؽ اف المراد بفرض الضريبة ىو إنشاء التزاـ أو عبء مالي تحت مسمى ضريبة أو ما
يحمؿ طبيعتيا عمى عاتؽ شخص معيف إزاء نشاط معيف يمارسو أو عمؿ يزاولو وسواء كاف ىذا األمر متولدا

نتيجة انفاؽ الدخؿ أـ راس الماؿ أـ استيالكو أـ تداولو أـ الحصوؿ عميو[ .]2كما بينا بأف عنصر الفرض ىذا
مف ابرز االختصاصات الحصرية التي انيطت بالسمطة التشريعية وىو العنصر األساسي الذي يقوـ عميو مبدأ

قانونية الضريبة ويتفرع عنو مجموعة مف المفاىيـ الجوىرية والتي بتحديدىا يتحدد المعنى العاـ لو وىي تحديد

وعاء الضريبة ،والواقعة المنشئة لمضريبة ،والمكمؼ بالضريبة ،وتحديد النطاؽ المكاني و ألزماني لفرض

الضريبة ،عالوة عمى سعر الضريبة.

وعمى الرغـ مف األىمية الكبرى التي يحتميا عنصر فرض الضريبة اال اف المشرع العراقي عزـ في مواضع

مختمفة الى التنازؿ عف اختصاصو الدستوري في تنظيمو واناطة امره بالسمطة التنفيذية ويمكف بياف بعض تمؾ

المواضع وعمى النحو االتي :

الفرع االول
التفويض في إطار الضرائب الكمركية

مف صور التفويض التي انبرت في سوح الضرائب الكمركية ىي قياـ مجمس قيادة الثورة المنحؿ والذي يعد
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السمطة التشريعية في ظؿ دستور  9190بسف قرار تشريعي حمؿ الرقـ ( )902في 9112/90/2

فوض

بموجبو مجمس الوزراء صالحية تعديؿ نسب الرسـ الكمركي االضافي (الضريبة الكمركية االضافية) الواردة في

البند (اوال) مف ىذا القرار والتي تفرض عمى السمع المسموح باستيرادىا بعد صدوره عمى اف يكوف تعديؿ النسب
الضريبية تمؾ ضمف الحدود المقررة في البند اعاله .عمما اف ىذا البند نص عمى (يفرض رسـ كمركي اضافي
عمى السمع المسموح باستيرادىا بدوف تحويؿ خارجي وفؽ النسب المحددة في الجداوؿ الممحقة بيذا القرار ).

ومف البدىي القوؿ اف تخويؿ مجمس الوزراء صالحية تحديد نسب الرسـ الكمركي اإلضافي يعني تفويضو

بالنياية امر تحديد اسعار الضريبة الكمركية االضافية وطالما اف مف المعالـ االساسية لعنصر فرض الضريبة

()6

كما اسمفنا ىي تحديد سعرىا لذا يكوف المشرع ىنا قد فوض اختصاصو بفرض الضريبة مف حيث تحديد سعرىا

لمسمطة التنفيذية وىو يجانب صراحة احكاـ الدستور.

وقد يعترض البعض بالقوؿ اف ىذا التفويض تحقؽ في ظؿ الدستور السابؽ 9190وال عالقة لو البتة
بأحكاـ الدستور الحالي لسنة  . 8002لكف ردنا ىو اف دستور  9190اعاله لـ يغفؿ النص في تضاعيؼ

نصوصو عمى مبدأ قانونية الضريبة حيث بيف ذلؾ في المادة ( ) 32منو وجعؿ مف بيف اولى عناصر ىذا

المبدأ ىو فرض الضريبة .ومف ثـ فاف القرار التشريعي اعاله قد خالؼ الدستور الذي صدر في ظمو .ىذا مف
جانب ومف جانب آخر أف ىذا القرار لما يزؿ ساريا ولـ يمغ مف قبؿ السمطة التشريعية التي حددىا الدستور

النافذ لسنة  8002وىي مجمس النواب ومف ثـ سريانو ىذا يتضاد مع مضموف المادة(/82اوال) منو التي جعمت
امر فرض الضريبة حص ار بيد السمطة التشريعية .ولذا يعد االستمرار بالعمؿ بأحكاـ القرار المذكور امر

مخالؼ لمدستور النافذ وحقيؽ بالسمطة التشريعية إلغاءه كما ينبغي عمى السمطة التنفيذية عدـ تطبيقو واال

خرجت عف جادة احكاـ الدستور النافذ .

الفرع الثاني
التفويض في اطار ضريبة الدخل الخاصة بشركات النفط االجنبية
خص المشرع العراقي الدخؿ المتحقؽ لشركات النفط االجنبية بمعاممة ضريبية خاصة وذلؾ بتفريد قانوف

خاص بيا غير قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )993لسنة  9128ينطوي عمى مجموعة مف االحكاـ التي تنطبؽ
عمى دخوؿ ىذه الشركات دوف سواىا ،وىو القانوف رقـ ( )91لسنة  .]6[8090وقد تضمف بعض النصوص

التي تفيد معنى التفويض المخالؼ لمدستور.

ولتوضيح ذلؾ نقوؿ اف ىذا القانوف قد نص في المادة( )9منو عمى( تفرض ضريبة دخؿ بنسبة ()%32

عمى الدخؿ المتحقؽ في العراؽ عف العقود المبرمة مع شركات النفط األجنبية المتعاقدة لمعمؿ في العراؽ او

فروعيا او مكاتبيا والمتعاقديف مف الباطؿ معيا في مجاؿ انتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعمقة

بيا) .ولعؿ اف ىذا النص ليس فيو اشكالية كونو تضمف فرض ضريبة بقانوف عمى وعاء دخؿ متحقؽ عف
نشاط معيف  .لكنو المخالفة التي شابت أحكاـ ىذا القانوف ىو ما ورد في المادة ( ) 3منو بقوليا( يصدر وزير

المالية بالتنسيؽ مع وزير النفط تعميمات لتحديد العقود المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف).

فالمشرع ىنا فوض السمطة التنفيذية مف خالؿ وزيري النفط والمالية تحديد وعاء الضريبة التي ىي العقود

المشمولة بالضريبة اعاله  ،كما انو سيتيح ليا ذلؾ التحكـ في تعييف مف يخضع لمضريبة ممف ال يخضع ليا

بتحكميا بالنشاط المشموؿ بالخضوع لمضريبة المذكورة (تحديد العقد) ،أي ستممؾ مكنة تحديد األشخاص

الخاضعيف لمضريبة .وبما اف تحديد وعاء الضريبة واألشخاص الخاضعيف ليا ىي مف المسائؿ التي ترتبط
مباشرة بعنصر فرض الضريبة واف ىذا األخير امره محصور بيد السمطة التشريعية التي ال ينبغي التنازؿ عنو
()7

باي صورة كانت ،لذا نرى اف مثؿ ىذا التفويض الذي انطوى عميو القانوف اعاله مساس واضح بعنصر الفرض
ومف ثـ يعد تعديا صارخا عمى احكاـ الدستور مما يستدعي الغاءه .عمما اف ىذه المخالفة ال نجد ليا صدى

في عجز المادة ( )3المذكورة اعاله التي اجازت لوزير المالية اصدار تعميمات لتسييؿ تنفيذ أحكامو .فيذا
التنفيذ ال يكوف فيو خروج عف االطار الذي وضعو المشرع والشروط التي حددىا.
املطلب الثبوي
تفىيط السلطة التىفيزية صالحية تعذيل العشيبة
يراد بتعديؿ الضريبة إعادة النظر في القاعدة الضريبية الموجودة مف خالؿ إحالؿ قاعدة ضريبية جديدة

محميا أو إضافة أحكاـ جديدة إلييا .ووفؽ المادة (/82اوال) مف الدستور النافذ يعد امر تعديؿ الضريبة مف
المسائؿ الداخمة ضمف االختصاص الحصري لمسمطة التشريعية وال يجوز فييا التفويض إلى أية سمطة أخرى
وبأي شكؿ كاف .ومف المسمـ بو أف مفيوـ التعديؿ ىنا ينصرؼ الى جميع العناصر والمعالـ األساسية المتعمقة
بالضريبة سواء تعمؽ األمر بوعائيا اـ الواقعة المنشئة ليا اـ سعرىا اـ االشخاص الخاضعيف ليا اـ نطاقيا

المكاني اـ الزماني ،فضال عف االعفاء مف الضريبة او جبايتيا.
وعمى الرغـ مف تأكيدنا عمى عدـ جواز تفويض السمطة التشريعية اختصاصيا في ىذا األمر الى أية جية
اخرى اال اف ىذا الحكـ لـ يسمـ مف الخرؽ والمخالفة ومف ذلؾ قياـ مجمس قيادة الثورة (المنحؿ) بإصدار قرار

تشريعي عاـ  9112خوؿ بموجبو لجنة الشؤوف االقتصادية المرتبطة بمجمس الوزراء البت في مقترح تعديؿ
الرسوـ المرفوع الييا مف قبؿ و ازرة المالية بالتنسيؽ مع الو ازرات المعنية او الجية غير المرتبطة بو ازرة وعد قرار

ىذه المجنة معدال ألحكاـ التشريعات المتعمقة بالرسوـ اعتبا ار مف تاريخ نشرىا بالجريدة الرسمية[.]9

وربما ىنالؾ مف يرد باف ىذا التخويؿ قد انصرؼ الى الرسوـ وليس الضرائب وحيث اف الرسوـ لـ ينص

الدستور الذي صدر في ظمو ىذا القرار(دستور  9190الممغي) عمى ضرورة إصدارىا بقانوف بؿ يمكف اف
تصدر بناء عمى قانوف ومف ثـ يمكف اف يخوؿ المشرع العادي صالحيتو في فرض الرسوـ او تعديميا الى

السمطة التنفيذية مما ال يعد ىذا القرار ماسا بقانونية الضريبة.

ولكف ردنا عمى ذلؾ اف المشكمة التي بنيت عمييا التشريعات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية ولما تزؿ

قائمة الى يومنا ىذا ىي انبراء خطأ شائع تعارؼ عميو المشرعوف المتعاقبوف تمثؿ الخمط بيف الرسوـ والضرائب

في التسمية واف الكثير مف الرسوـ التي اطمؽ عميو المشرع ىذا الوصؼ القانوني ىي في حقيقتيا ضرائب،
ومف بيف ذلؾ الضرائب الكمركية وضرائب االنتاج والتي يسمييا المشرع بالرسوـ الكمركية او رسوـ االنتاج وىو
[]2

ما اشار اليو مجمس شورى الدولة في احدى فتاواه

وعميو اف التفويض الوارد في القرار التشريعي اعاله ىو

مخالؼ لمدستور اذا ما انصرؼ الى الفرائض المالية التي ىي في حقيقتيا كما قمنا ضرائب وليست رسوـ .ولذا
()2

نعتقد اف اي قرار يصدر مف لجنة الشؤوف االقتصادية طبقا لمقرار اعاله بخصوص ضرائب االنتاج او

الضرائب الكمركية والتي خمع عمييا المشرع تسمية الرسوـ خطأ كما قمنا يعد باطال كونو بني عمى تفويض
يتضاد مع قانونية الضريبة ولعؿ مف بيف ق اررات المجنة اعاله الصادرة بيذا الشأف والتي ينطبؽ عمييا ىذا القوؿ

ىي قرارىا في  9116/2/96الذي عدؿ الرسوـ المفروضة عمى المشروبات الكحولية وفرض رسوـ نوعية
جديدة عمييا بمبمغ مقطوع  .ثـ اصدرت المجنة المذكورة قرارىا ذي الرقـ( )92في  8000/8/92الذي قاـ
بزيادة رسـ االنتاج المفروض عمى المشروبات الكحولية كافة المنتجة محميا بنسبة ( ) %20عف الرسـ

المفروض سابقا[ .]1يضاؼ الى ذلؾ قرار المجنة االقتصادية رقـ ( )12في ]90[ 8009/8/88الخاص بتعديؿ
الرسوـ الكمركية المفروضة عمى بعض السمع المستوردة وغير ذلؾ مف الق اررات التي كانت عمى ذات الشاكمة.
ومف جانب آ خر فانو حتى لو سممنا جدال اف ىذه االقتطاعات ىي رسوـ وليست ضرائب فأف الدستور

النافذ لسنة  8002ساوى مف حيث الحكـ القانوني بيف الرسـ والضريبة وجعؿ كمييما يخضعاف الختصاص

السمطة التشريعية حص ار ولـ يجز فييما التفويض او االنابة .وعميو فاف اي تفويض يقرره المشرع في ظؿ

الدستور النافذ يعد منافيا لقانونية الرسـ ،وىو ما نراه جميا فيما تضمنو قانوف التعريفة الكمركية رقـ ( )98لسنة

 8090النافذ والذي فوض السمطة التنفيذية صالحية تعديؿ الرسوـ الكمركية (الضرائب الكمركية) وكاف ذلؾ
في الفقرة (اوال) مف المادة ( )8منو التي نصت عمى( لمجمس الوزراء بناء عمى طمب مف وزير المالية
االتحادي تعديؿ الرسـ الكمركي المنصوص عميو في جدوؿ التعريفة الكمركية والرزنامة الزراعية الممحؽ بيذا
القانوف في االحواؿ الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ اجراءات الحماية او المعاممة بالمثؿ) .كما
تحقؽ مدلوؿ التفويض الضريبي ايضا في الفقرة (ثانيا) مف المادة ذاتيا التي نصت عمى (يفرض رسـ كمركي

عمى البضائع المستوردة غير الواردة في جدوؿ تعريفة الرسوـ الكمركية بنسبة ال تزيد عمى ( )%80مف قيمتيا
ولمجمس الوزراء بناء عمى اقتراح مف وزير المالية االتحادي تعديؿ ىذه النسبة لنفس االسباب الواردة في البند

اوال).

فمثؿ ىذه النصوص فييا اعتداء صارخ عمى ارادة المشرع الدستوري ،اذ فوض المشرع العادي (مجمس

النواب) السمطة التنفيذية امر تعديؿ سعر الضريبة الكمركية الذي يعد مف معالـ فرض الضريبة االساسية وىو
ما ال يممكو دستوريا ويؤشر ىذا ضمف النصوص المخالفة ألحكاـ الدستور التي يجوز الطعف بيا اماـ المحكمة

االتحادية العميا والمطالبة بإلغائيا كوف االختصاصات المفوضة ال تقبؿ التفويض.
املطلب الثبلث

تفىيط السلطة التىفيزية صالحية االعفبء مه العشيبة

يعد اإلعفاء مف الضريبة مف اكثر عناصر قانونية الضريبة التي نفذت الييا صور التفويض التشريعي،

اذ تزخر التشريعات الضريبية العراقية المختمفة بنصوص قانونية تفوض فييا السمطة التشريعية اختصاصيا في
()1

اإلعفاء مف الضريبة الى السمطة التنفيذية .ونرجع ذلؾ في رأينا ألسباب عدة منيا أف الدساتير السابقة التي
صدرت في ظميا القوانيف الضريبية المختمفة مثؿ قانوف ضريبة العرصات وقانوف ضريبة العقار وقانوف ضريبة
الدخؿ وقانوف الكمارؾ وغيرىا لـ تكف تجعؿ مف بيف عناصر قانونية الضريبة االعفاء منيا ومف ذلؾ دستور

 9122المؤقت الذي صدر في ظمو كؿ مف قانوف ضريبة العقار رقـ ( )968لسنة  9121وقانوف ضريبة

العرصات رقـ ( )86لسنة  9168اذ نص عمى عدـ جواز فرض الضريبة أو تعديميا أو إلغائيا إال بقانوف[.]99
وكذلؾ دستور  9190الذي نص عمى كؿ عناصر قانونية الضريبة فيما عدا اإلعفاء منيا وذلؾ بقولو (أف أداء

ال ضرائب المالية واجب عمى كؿ مواطف وال تفرض الضرائب المالية وال تعدؿ و ال تجبى اال بقانوف)[ .]98عمما
انو صدر في ظؿ ىذا الدستور كؿ مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )993لسنة  9128وقانوف الكمارؾ رقـ()83

لسنة  9122ومف ثـ فاف عدـ النص عمى قانونية اإلعفاء مف الضريبة في ىذه الدساتير فيـ منو جواز قياـ
السمطة التشريعية تفويض صالحياتيا في ىذا اإلعفاء الى السمطة التنفيذية .
ومف جانبنا فإننا ال نرى في ىذا التفويض ما يضاد مبدأ قانونية الضريبة طالما لـ ينص المشرع الدستوري
عمى اإلعفاء منيا ،بؿ نعتقد بصحتو وجوازه دستوريا السيما في ظؿ دستور  .9190لكف ينبغي اف ال ننسى
اف القوانيف الضريبية ىي ادنى مرتبة مف الدساتير وانو متى ما نصت الدساتير الالحقة عمى عنصر اإلعفاء

وجعمتو ضمف عناصر القانونية فاف مثؿ ىذا التفويض يعد غير مشروع وينبغي إلغاءه او تعديؿ أحكاـ القانوف

الضريبي بما ينسجـ مع الدستور الساري المفعوؿ بؿ ويعد ممغيا ضمنا وىذا وجو ما تحقؽ لدينا بعد صدور

دستور  8002الذي نص عمى قانونية اإلعفاء مف الضريبة بقولو ( ال تفرض الضرائب ..وال تعدؿ وال تجبى

وال يعفى منيا اال بقانوف)اذ اف ىذا النص يعطؿ في وجية نظرنا ويجمد كؿ النصوص الضريبية الواردة في
القوانيف العادية والتي تفيد التفويض في االعفاء مف الضريبة تمييدا لتعديميا او إلغائيا بالشكؿ الذي ينسجـ مع

أحكاـ الدستور النافذ.
وىنا نشير الى بعض صور تفويض السمطة التشريعية لصالحيتيا في ميداف االعفاء الضريبي لمسمطة
التنفيذية وىي:
اوال -:نصت الفقرة ( )96مف المادة(السابعة) مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ عمى ( تعفى مف الضريبة
المدخوالت االتية  -96..:دخؿ مؤسسات الطيراف كال او بعضا بقرار مف الوزير بشرط المعاممة بالمثؿ ووجود
خط او مصمحة جوية لمعراؽ في بمد الدولة التي تتبعيا تمؾ المؤسسات ) .وعمى ذات المذىب نص قانوف

ضريبة العقار في الفقرة ( )9مف المادة(الثالثة) منو عمى انو مف بيف اإلعفاءات الضريبية ىي( العقارات التي
تممكيا الدولة األجنبية المتخذة دو ار لسكف ممثمييا السياسييف او القنصمييف او لدوائرىـ الرسمية اذا وافؽ الوزير

بشرط المقابمة بالمثؿ ).

()10

ففي كال ال نصيف منح المشرع لموزير صالحية الموافقة عمى اإلعفاء مف عدمو فاإلعفاء ىنا يأتي بشكؿ

منحة تقررىا اإلدارة( وزير المالية) بناء عمى اذف صادر مف المشرع ،والوزير حر عمى االقؿ في االصؿ في

منح اإلعفاء المذكور او منعو فميس لممكمؼ اجباره قانونيا عمى اف يمنحو اإلعفاء ماداـ اف المشرع قد ترؾ

االمر اليو في نياية المطاؼ.

[]93

وبالرغـ مف ذلؾ فاف ىنالؾ مف اعترض عمى مثؿ ىذا القوؿ ،فيما يخص النص المتعمؽ بضريبة الدخؿ،

بحجة اف مثؿ ىذا الرأي خمط بيف ضرورة اإلعفاء بقانوف وبيف منح الوزير صالحية التأكد مف توفر الشروط
القانونية التي وضعيا المشرع الستحقاؽ اإلعفاء .واحتج باف صياغة النص ال تؤيد اف الوزير يممؾ صالحية
كاممة في منح اإلعفاء مف عدمو الف صدر المادة السابعة المتعمقة باإلعفاءات جرت بصيغة االمر

( تعفى

مف الضريبة المدخوالت االتية .)..ومف ثـ فاف الوزير في نظر القائؿ بيذا الراي ال يممؾ اف يصدر ق ار ار بمنح

مؤسسة الطيراف اعفاء كميا او جزئيا اذا ما توفرت الشروط التي حددتيا الفقرة المذكورة.
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اال اف ىذا الرأي باعتقادنا فاتو ضرورة التمييز بيف اإلعفاء الوجوبي واإلعفاء الجوازي[ .]92فاألوؿ ال

اشكاؿ فيو كوف المشرع يحدد الشروط القانونية المقتضاة لمنح اإلعفاء دوف اف يترؾ اي سمطة تقديرية لإلدارة

في منح اإلعفاء مف عدمو بؿ ىي ممزمة بمنح اإلعفاء طالما توافرت فيو ىذه الشروط .اما اإلعفاء الجوازي

فاف فيو مخالفة واضحة لمدستور الف المشرع يعمؽ منح اإلعفاء في كؿ األحواؿ عمى موافقة السمطة المالية

ممثمة بالوزير حتى واف اورد المشرع شروطا اخرى لمنح اإلعفاء فيذه الشروط ال تمثؿ سوى قيودا يمتزـ بيا
الوزير عند منح اإلعفاء اذا رغب بذلؾ .ولكف ال يمنعو مف التحكـ في منعو او منحو بحسب السمطة التقديرية

التي منحيا المشرع اياه .ىذا مف ومف جانب آخر اف المشرع لو أراد اف يصوب االمر ويجعمو في سياقو
القانوني السميـ الكتفى بذكر الشروط القانونية لمنح اإلعفاء دوف اف يوقؼ االمر عمى موافقة الوزير .ولعؿ اف
مثؿ ىذا االمر تحقؽ في نصوص واردة في قوانيف ضريبية اخرى مماثمة لمحاالت المذكورة انفا ومف ذلؾ ما

ورد في الفقرة ( )2مف المادة الرابعة مف قانوف ضريبة العرصات النافذ رقـ ( )86لسنة  9168والتي جعمت مف
بيف اإلعفاءات (العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابمة بالمثؿ) .اذ اف ىذا النص يتضمف إعفاء
وجوبيا يتقرر بمجرد توافر الشروط القانونية التي اوردىا المشرع ،وىي اف تكوف العرصة عائدة لحكومة اجنبية

وليست محمية والمعاممة بالمثؿ ولـ يوقؼ االمر عمى موافقة الوزير.

ثانيا -:ومف النصوص االخرى التي فوضت بمقتضاىا السمطة التشريعية السمطة التنفيذية صالحية منح
اإلعفاء ىو ما تضمنو البند (ج) مف الفقرة ( )2مف المادة الرابعة مف قانوف ضريبة العقار النافذ رقـ ()968
لسنة  9121النافذ بتفويض وزير المالية او مف يخولو بتمديد مدة خمو العقار الى ستة أشير اخرى غير الستة
أشير االولى التي حددىا البند (أ) مف الفقرة ذاتيا وقد رتب القانوف اعاله حكما عمى مدة الخمو ىذه وىي

اعتبار العقار معفيا مف ضريبة العقار .وىذا ما يفيد في نياية االمر الى تفويض االدارة الضريبية صالحية
()11

االعفاء مف الضريبة عمى اساس اف ىذا االخير قد يكوف مؤبدا او مؤقتا واف منح الوزير سمطة تمديد مدة

اإلعفاء ىي تتضمف زيادة في مدة اإلعفاء المؤقت.

ثالثا -:كما يعد مف بيف صور التفويض في االعفاء مف الضريبة ما تضمنو قانوف ضريبة العرصات مف

تخويؿ مجمس الوزراء صالحية اإلعفاء مف تطبيؽ ضريبة العرصات وذلؾ عندما نص في المادة (الثانية) منو
عمى ( لمجمس الوزراء اف يستثني بعض االقضية والنواحي مف أحكاـ ىذا القانوف بناء عمى اقتراح الوزير).

فعمى الرغـ مف اف اقتراح الوزير االستثناء مف الضريبة ال يثير إشكالية قانونية اال اف االشكالية ىي في تخويؿ
مجمس الوزراء صالحية البت في ىذا االقتراح واستثناء بعض االقضية والنواحي مف أحكاـ ىذا القانوف مف

الضريبة  .واالستثناء يرد ىنا بمعنى -اإلعفاء كما بينا سابقا -اي تعفى كافة العرصات أيا كاف مالكييا
الموجودة في القضاء او الناحية التي يحددىا مجمس الوزراء مف الخضوع لضريبة العرصات وىذا امر فيو

تجاوز الختصاص المشرع في ظؿ الدستور النافذ .

واذا ما كانت النصوص اعاله او التي عمى شاكمتيا سنت في ظؿ أحكاـ دستور كما بينا لـ يجعؿ مف

بيف عناصر قانونية الضريبة االعفاء منيا وىو دستور  9190الممغي وانو ال شائبة عمييا طيمة فترة سرياف
احكامو .اال اف عيب المشروعية يمتحؼ بيا بمجرد سرياف احكاـ الدستور النافذ الذي اكد عمى جعؿ االعفاء

مف الضريبة ضمف عناصر القانونية تمؾ مما يتعيف الغائيا لمخالفتيا الصريحة ألحكامو نزوال عند تدرج القواعد
القانونية.
وما يثير الغرابة لدينا اف المشرع في ظؿ الدستور النافذ قد انساؽ وراء ما كاف معموال في ظؿ الدستور
السابؽ لسنة  9190وذىب الى تفويض السمطة التنفيذية صالحية منح اإلعفاء مف الضريبة  .وكأف مثؿ ىذا

التفويض اضحى عرفا مألوفا لدى السمطة التشريعية او حؽ مكتسب ينبغي منحو لمسمطة التنفيذية غافال عف

اف ىذا العنصر مف اختصاصو االصيؿ الذي ال يجوز التنازؿ عنو او تفويضو ،ومف ثـ يعد ىذا تجاو از

صريحا إلرادة المشرع الدستوري ومف ابرز االمثمة عمى ذلؾ ما قرره قانوف التعريفة الكمركية رقـ ( )88لسنة

 8090النافذ[]96في إحدى تضاعيؼ نصوصو بقولو ( تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد
بتعميمات يصدرىا وزير المالية االتحادي )
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فينا المشرع خوؿ وزير المالية إصدار تعميمات يحدد فييا حدود

وضوابط منح اإلعفاء لمبضائع المستوردة بواسطة البريد سواء كانت ىذه الحدود متمثمة باإلعفاء الكمي اـ

الجزئي ،الدائمي اـ المؤقت اـ نسب اإلعفاء .

وال بد اف ننوه ايضا الى اف قانوف ضريبة اعمار العراؽ لسنة  8002الذي ما زاؿ نافذا بسبب عدـ تطبيؽ
قانوف التعريفة الكمركية اعاله بشكؿ تحكمي وبدوف مسوغ قانوني  -كما سنبيف الحقا -قد تضمف نصا يفيد

بإصدار تعميمات لتطبيؽ ىذا القانوف بقولو تعيف وتحدد عمى نحو اضافي البضائع المعفاة مف ىذه الضريبة

كما تحدد ايضا الكيانات واألشخاص المشمولة باإلعفاء[ .]92فمثؿ ىذا النص تضمف تخويؿ السمطة التشريعية
()12

لمسمطة التنفيذية في تحديد األنشطة واألوعية المعفية مف الضريبة وكذلؾ االشخاص والكيانات المشمولة بيذا

اإلعفاء .

املبحث الثبوي
التصحيح التششيعي لإلعمبل اإلداسية اخلبطئة
يراد بالتصحيح التشريعي قياـ المشرع بإصدار قانوف يتضمف الق اررات اإلدارية الخاطئة الصادرة مف
السمطة التنفيذية بال سند قانوني وبأثر رجعي وغاية المشرع مف ذلؾ إسباغ المشروعية عمى ىذه الق اررات

وتحصينيا مف المالحقة القضائية[ .]91وتنبري ىذه الحالة في الشؤوف الضريبية إذا ما صدرت إعماؿ إدارية عف
السمطة التنفيذية تتضمف فرض الضريبة أو تعديميا أو إلغائيا أو اإلعفاء منيا وىو ما يجعميا أعماؿ مخالفة

لمدستور ومجانبة لقانونية الضريبة ،فيصدر المشرع قانونا يتضمف ىذه اإلعماؿ لكي يسبغ عمييا نوع مف
المشروعية القانونية ،ومف ثـ يعد مسمؾ المشرع ىذا مخالفا لمدستور وتجاو از لمدور الذي انيط بو وىو تشريع
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القوانيف

فضال عف مراقبة اعماؿ السمطة التنفيذية ومتابعة مدى التزاميا بالصالحيات واالختصاصات

الدستورية الممنوحة ليا .

وفي الحقيقة اف عممية التصحيح التشريعي في الشؤوف الضريبية تحققت باعتقادنا في اكثر مف حالة نذكر

منيا ما يمي:

املطلب االول
التصحيح التششيعي املتعلك بتطبيك لبوىن ظشيبة اعمبس العشاق
سف قانوف ضريبة اعمار العراؽ بموجب امر سمطة االئتالؼ المؤقتة (المنحمة) رقـ ( )32لسنة 8003

وتضمف فرض ضريبة سميت بضريبة اعمار العراؽ عمى السمع المستوردة الى العراؽ بنسبة ( )%2مف قيمتيا

لكي تكوف بديال عف الرسوـ الكمركية (الضرائب الكمركية) التي عمؽ تطبيقيا بموجب قانوف سياسة تحرير

التجارة رقـ( )22لسنة  .8002وقد نص ىذا القانوف (قانوف ضريبة اعمار العراؽ) عمى انتياء العمؿ بيذه
الضريبة بعد مرور عاميف مف نفاذه .وطالما اف امر سمطة االئتالؼ أعاله جعؿ بدء تنفيذ الضريبة المذكورة

في 8002/2/92
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لذا فاف أمد نفاذ ىذه الضريبة ينتيي بتاريخ  8006/2/92عمى أساس اف مدة السنتاف

تنتيي بيذا التاريخ ولكف ما حصؿ ىو استمرار السمطة التنفيذية المختصة (االدارة الكمركية) بفرض ىذه

الضريبة وتطبيؽ احكاميا عمى السمع الواردة بعد انتياء المدة المذكورة مما شكؿ ذلؾ مخالفة دستورية واغتصابا

الختصاص السمطة التشريعية عمى اعتبار انيا استمرت بفرض الضريبة خارج المدة المحددة قانونا .ولما تيقنت

السمطة التنفيذية مف جوانب ىذه المخالفة تمؾ حاولت استدراكيا مف خالؿ إصدار مجمس الوزراء ق ارره ذي
()13
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الرقـ ( )3866في 8006/98/92

والمتضمف رفع مشروع قانوف الى مجمس النواب يفيد بتمديد العمؿ

بقانوف ضريبة اعمار العراؽ لمدة سنة اعتبا ار مف تاريخ  .8006/2/92اي اف السمطة التنفيذية حاولت اصالح
الخطأ الذي ارتكبتو والمتمثؿ بتجاوزىا االمد الزمني لفرض الضريبة واالستعانة بالسمطة التشريعية لتصحيح

خطأىا ىذا بمد النطاؽ الزمني لفرض ضريبة اعمار العراؽ باثر رجعي مف .8006/2/92

والغرابة في االمر انو حالما رفع مشروع القانوف أعاله أقرتو السمطة التشريعية وتجمى ذلؾ بصدور قانوف

التعديؿ االوؿ لقانوف ضريبة اعمار العراؽ بموجب القانوف رقـ ( )82في  8006/99/6الذي تضمف نص
مشروع القانوف المرفوع الييا المذكور سابقا مع تمديد المدة المطموبة مف سنة واحدة الى سنتيف مف تاريخ

 .8006/2/92وتكوف بذلؾ قد عمدت إلى تصحيح المخالفة الدستورية المرتكبة مف السمطة التنفيذية محاولة
منيا إسباغ المشروعية عمى تصرفاتيا الخاطئة لتكوف بمنجاة مف الطعف بعدـ الدستورية اماـ القضاء المختص

لجبايتيا ضريبة خارج االمد الزمني المقرر قانونا.

املطلب الثبوي
التصحيح التششيعي يف ظل تطبيك لبوىن ظشيبة الذخل
تتأصؿ جذور ىذه الحالة

بتضميف قانوف الموازنة العامة لسنة  8002نص ضريبي مفاده (اوال-

تضاعؼ مبالغ السماحات الضريبية لمموظؼ ضمف البند ( )9مف المادة الثانية عشر مف قانوف ضريبة الدخؿ

رقـ  993لسنة . 9128ثانيا :تضاعؼ المبالغ الخاصة بقياس الضريبة في المادة  93مف قانوف ضريبة الدخؿ
رقـ  993لسنة )...9128
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وتبدو الحكمة مف ىذا النص اف المشرع تغيا مف ورائو تخفيؼ العبء الضريبي عف المكمؼ ويتجمى ذلؾ

في الفقرة االولى التي ذىبت الى مضاعفة السماحات الضريبية المقررة في قانوف ضريبة الدخؿ وىذا يعني
زيادة اإلعفاءات الشخصية التي يحصؿ عمييا المكمؼ عند محاسبتو ضريبيا ألسباب اجتماعية .اما الفقرة
الثانية فإنيا انطوت عمى مضاعفة المبالغ الخاصة بمقياس الضريبة  ،اي شرائح الدخؿ الخاضعة لمضريبة.

فبعد اف كانت االسعار الضريبية متمثمة ب ػ ػ ػػ( )%3لما ال يزيد عمى ( ،)820000و( )%2ما زاد عمى

( ، )200000 -820000و( )%90ما زاد عمى ( ،)900000 – 200000و( )%92ما زاد عمى
( )9000000دينار .اضحت بعد ىذا التعديؿ ( )%3بما ال يزيد عمى ( ، )200000و( )%2ما زاد عمى

( ،)9000000 -200000و( )%90ما زاد ( ،)8000000 – 9000000و( )%92ما زاد عمى
( )8000000دينار .وواضح اف المكمؼ يستفيد مف المضاعفة ىذه عمى اساس اف العبء الضريبي سيكوف
بنسبة اقؿ وطأة واخفض مقدا ار السيما بالنسبة ألصحاب الدخوؿ الواطئة ممف تكوف مقادير دخوليـ عند حدود
()14

( )8000000فما دوف ،فبينما الشخص الذي يتحقؽ لو دخؿ مقداره ( )8000000يكوف خاضعا في المقياس
الضريبي االوؿ قبؿ التعديؿ لسعر مقداره ( )%92فاف ىذا السعر سينخفض بالنسبة لممقياس الضريبي الثاني

بعد التعديؿ ليكوف(.)%90
ونقوؿ ابتداء انو ليس لدينا اعتراض عمى سياسة المشرع في تقميؿ العبء الضريبي عمى المكمؼ الف ىذا

مف صميـ اختصاصو الدستوري ال سيما واف ىذا التخفيض يستيدؼ غايات اجتماعية ،ولكف وجو اعتراضنا
ىو عمى تضميف أحكاـ ضريبية التي توصؼ بانيا أحكاـ موضوعية و دائمية في قوانيف مؤقتة مثؿ قوانيف

الموازنة التي ال يستغرؽ فترة تطبيقيا اكثر مف سنة وىي فترة تنفيذ الموازنة العامة بعدىا موازنة سنوية.
وبالتأكيد اف قياـ المشرع بتضميف قوانيف الموازنة العامة مثؿ ىذه النصوص الضريبية والتي يطمؽ عمييا
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اصطالحا (ممحقات الموازنة العامة)

فيو الكثير مف النقد كونيا سوؼ ال تناؿ حظيا مف المناقشة البرلمانية

التي تتناسب مع أىميتيا بالنسبة لمخزينة العامة ومصالح المواطنيف عمى حد سواء .ال بؿ اف غاية الحكومة مف
المجوء إلييا ىو االستفادة مف السرعة في التصويت عمييا مف حيث الزمف وقمة اإلجراءات المحيطة بتشريع

قوانيف الموازنة العامة وىو ما يحقؽ رغبة الحكومة في التوصؿ إلى إقرار تمؾ النصوص الضريبية الممحقة التي

تعد فرص إقرارىا ضئيمة اف ىي قدمت استقالال في صورة مشروع قانوف  ،وقد حكـ المجمس الدستوري الفرنسي

م ار ار بعدـ دستورية المجوء الى ممحقات الموازنة العامة[.]82

وعودا عمى بدء فأف جوىر المشكمة المتعمقة بالنقطة مدار البحث ( التصحيح التشريعي) يكمف في انو بعد
االنتياء مف تطبيؽ قانوف الموازنة االتحادية لسنة 8002استمرت اإلدارات الضريبية المختصة بتطبيؽ ىذه
النصوص الضريبية المشار إلييا أعاله والواردة في تضاعيؼ ىذا القانوف .ومف الطبيعي اف االستمرار في
تطبيؽ نصوص مؤقتة انتيت مدة العمؿ بيا يعد مخالفا لمبدأ لمشروعية اذ بنياية االفؽ الزمني لمقانوف تغدو

نصوصو محض واقعة مادية ال قيمة ليا ويجوز لكؿ ذي شاف التمسؾ بإزالة ىذه الواقعة  ،كما تعد كؿ
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األعماؿ والق اررات الصادرة تنفيذا ليذه النصوص اعماال منعدمة الفتقارىا لألساس التشريعي.

وقد استمر ىذا

التطبيؽ في السنوات المالية(8001و 8090و  )8099عمى الرغـ مف عدـ تضميف قوانيف موازنات ىذه

السنوات ذات النصوص الضريبية المذكورة.

وبالتأكيد اف االستمرار في تطبيؽ أحكاـ النص الضريبي اعاله خالؿ السنوات المذكورة كاف لو اثره في

تقميؿ اإليرادات الضريبية اذ نجـ عنو خفض لحجـ الدخؿ الخاضع لمضريبة بالنسبة لكؿ المكمفيف الذيف شممتيـ
تمؾ األحكاـ _ كما اوضحنا سابقا_ سواء مف خالؿ مضاعفة السماحات او مضاعفة مبالغ مقياس الضريبة

مما نجـ عنو انخفاض حجـ الديوف المستحقة لمدولة دوف مسوغ قانوني او دستوري عمى أساس اف اإلعفاء
الضريبي ( السماحات) ال تتقرر اال بقانوف .كما اف تحديد السعر ومبالغ الدخؿ ال يتحقؽ اال بقانوف ايضا بعد

ذلؾ مف عناصر فرض الضريبية التي حصر المشرع الدستوري أمرىا بالسمطة التشريعية فحسب .وحالما
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ادركت السمطة التنفيذية ممثمة بمجمس الوزراء ىذه المسألة حاوؿ معالجة ىذا الخطأ بخطأ اخر مف خالؿ
إصدار قرار كاف نصو ( اطفاء الديوف المستحقة بذمة المكمفيف بدفع الضريبة جراء استمرار الجيات الرسمية

بتطبيؽ المادة ( )80مف قانوف الموازنة العامة االتحادية لمسنة المالية  8002لمفترة  8001/9/9ولغاية

 )8099/98/39جاعال سنده في ذلؾ أحكاـ الفقرة ( )99مف القسـ الرابع مف قانوف اإلدارة المالية والديف
العاـ رقـ  12لسنة  8002النافذ.
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والتمعف في ىذا القرار يثير جممة مف المالحظات منيا ما يمي :
 -9اف ىذا القرار لـ يأخذ صيغة مشروع قانوف لكي يمكف عرضو عمى مجمس النواب إلق ارره والموافقة

عميو بؿ صيغ وكأنو قرار نيائي قابؿ لمتنفيذ المباشر دوف حاجة الى موافقة اي جية اخرى ،في حيف اف اسقاط
الديف الضريبي مف ضمف االختصاصات الحصرية لمسمطة التشريعية التي تضمنيا الدستور النافذ لسنة 8002

في الفقرة (اوال) مف المادة( )82التي افادت بعدـ جباية الضريبة اال بقانوف .وحيث اف اسقاط ديف الضريبة
مرتبط بعنصر الجباية فتكوف بذلؾ السمطة التنفيذية قد اغتصبت صالحيات السمطة التشريعية .

 -8اف مجمس الوزراء حاوؿ اف يسبغ المشروعية عمى ق ارره بإسناده الى الفقرة ( )99مف القسـ الرابع مف

قانوف اإلدارة المالية والديف العاـ رقـ( ) 12لسنة  8002المعدؿ .وعند الرجوع الى ىذه الفقرة نجد انيا نصت
عمى ( يخضع وزير المالية لمقيود التي يضعيا مجمس الوزراء ولوزير المالية التنازؿ عف حؽ الحكومة الفدرالية

في استحصاؿ مبمغ مستحؽ الدفع او إرجاء موعده او تقسيطو )....وابرز ما يمكف مالحظتو عمى ىذا النص
ما يمي :

أ -انو يفيد مف جانب باف التنازؿ عف مبمغ مستحؽ الدفع ىو مف صالحية وزير المالية ،وىنا يثار التساؤؿ

اذا كاف األمر كذلؾ ما الداعي لصدور القرار بإسقاط الديف الضريبي مف مجمس الوزراء.

ب -ومف جانب آخر اف اإلدارة الضريبية لـ تطبؽ النصوص الضريبية الواردة في قانوف ضريبة الدخؿ لكي

تقدر الضريبة عمى المكمؼ وتحسب مقدار الديف الضريبي المستحؽ عميو  ،وانما ىي طبقت أحكاـ النصوص
الضريبية الواردة في قانوف الموازنة العامة ولذلؾ لـ يترتب في ذمة المكمؼ ديف مستحؽ الدفع اصال مف

الناحية الواقعية او الفعمية لكي يتخمؼ عف دفعو.

ج -ومف جانب ث الث وىو االىـ اف القوانيف العادية ال بد اف تتواءـ مع نصوص الدستور النافذ بعده اعمى

مرتبة منيا واعظـ منزلة ،ولذلؾ كؿ نص قانوني وارد في قانوف سابؽ او الحؽ يعد باطال طالما خالفت

أحكامو الدستور الساري المفعوؿ .وطالما اف الدستور النافذ لسنة  8002نص عمى قانونية الضريبة في الفرض
والتعديؿ واإلعفاء والجباية فاف إسقاط الديف الضريبي او إطفائو بعده مرتبط بجباية الضريبة ال يحكمو قانوف

االدارة مالية والديف العاـ وانما يحكمو ىذا الدستور وىو يعد مف الصالحيات الحصرية لمسمطة التشريعية ال

ينازعيا في ذلؾ احد وال يجوز ليا التنازؿ عنيا واال حادت عف جادة المشروعية .
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د -وأخي ار اف قانوف اإلدارة المالية نص بصريح العبارة عمى حؽ الوزير التنازؿ عف استحصاؿ مبمغ مستحؽ

الدفع ،وىذا ال يفيـ منو اف األمر ينصرؼ إلى كؿ المبالغ المالية بؿ فقط تمؾ التي ال تدخؿ ضمف حيز

اختصاصات السمطة التشريعية  .وعميو فانو يمكف تطبؽ النص أعاله اذا ما تـ التنازؿ عف مبمغ القرض او
اقساط الديف الحكومي او الغرامات او غير ذلؾ مف المبالغ ولكف ال يمكف اف ينصرؼ البتة الى األمور

المناطة دستوريا بالسمطة التشريعية مثؿ الضريبة والرسـ.

وعمى كؿ حاؿ فاف مجمس الوزراء أدرؾ عدـ مشروعية ق ارره ىذا وافتقاره ألساس دستوري صحيح ،لذا

ذىب وفي محاولة منو لتدارؾ مجانبتو لقانونية الضريبة الى إدراج القرار ذاتو نصا وروحا في مشروع قانوف
الموازنة العامة لسنة  8098الذي اقره مجمس النواب في تاريخ الحؽ بموجب قانوف الموازنة العامة لمسنة

المذكورة ،أذ انطوى عمى نص جاء فيو (اطفاء الديوف المستحقة لمحكومة بذمة المكمفيف بدفع الضريبة جراء
استمرار الجيات الرسمية بتطبيؽ المادة( )80مف قانوف الموازنة لسنة  8002لممدة مف  8001/9/9ولغاية

 8099/98/39استنادا الى احكاـ الفقرة ( )99مف القسـ الرابع مف قانوف االدارة المالية والديف العاـ رقـ ()12

لسنة .]82[)8002

وما يؤخذ عمى ىذا النص ،عالوة عمى ما طرحناه سابقا مف مالحظات عند التعرض لمضمونو الصادر
عف مجمس الوزراء ،اف مجمس النواب استند في اسقاطو لمديف الضريبي الى ما نصت عميو الفقرة ( )99مف

قانوف الديف العاـ ،في حيف اف ىذه الفقرة تفيد كما ذكرنا اف صالحية اطفاء الديوف الحكومية بيد وزير المالية.
وىذا ما يثير إشكالية قانونية وواقعية وىي اذا كاف االمر ىو مف صالحية وزير المالية فما الداعي لعرضو

عمى مجمس النواب وتضمينو قانوف الموازنة االتحادية  ،فيذا تناقض بيف وجمي يمكف لكؿ ذي لب اف يدركو.
وما نشكمو عمى السمطة التشريعية محاولتيا اسباغ المشروعية عمى اعماؿ السمطة التنفيذية الخاطئة التي
خالفت بيا أحكاـ الدستور مف خالؿ استمرارىا بتطبيؽ نصوص ضريبية منتيية النفاذ نجمت عنيا زيادة حجـ

اإلعفاءات الضريبية او تقميؿ العبء الضريبي والذي ىو مف اختصاص المشرع وحده  .كما يؤخذ عمييا مف
جانب آخر مجاراتيا لمخطأ الذي ارتكبتو السمطة التنفيذية بإطفائيا الديوف الضريبية المستحقة بذمة المكمفيف

لسنوات سابقة وبأثر رجعي نتيجة عدـ تطبيؽ أحكاـ قانوف ضريبة الدخؿ لمسنوات  8099-8001بؿ طبقت

أحكاـ قانوف انتيى أمد نفاذه وىو قانوف الموازنة االتحادية لسنة .8002

وفي كال الحاليف نرى اف ما اختطتو السمطة التشريعية مف مسار يمثؿ تصحيحا لقرار مجمس الوزراء سابؽ
الذكر والمخالؼ لمدستور لكونو تناوؿ إحكاما متعمقة بجباية الضريبة وىي إطفاء الديوف الضريبية المستحقة

بحؽ المكمفيف ،ف ي حيف اف ىذا االمر مناط بالسمطة التشريعية حص ار حسب الدستور .ومف ثـ فاف ىذا النيج
الذي اقدمت عميو يمثؿ مخالفة صريحة لمدستور كما انو يمثؿ حصانة أرادت بيا اف تنأى بالسمطة التنفيذية عف

المحاسبة .
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ويثار تساؤل في ىذا المقام اذا لم يكن يحق لكل من السمطتين التشريعية والتنفيذية ان تصدر اعماال

تتضمن تصحيح لمق اررات الخاطئة التي اتخذتيا السمطة التنفيذية بعدم تطبيق النصوص الوردة في قانون
ضريبة الدخل فما ىي المعالجة السميمة التي يستوعبيا القانون ؟
باعتقادنا اف ىذه المعالجة تكمف ىنا بتطبيؽ نص المادة ( )38مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ التي أوجبت
عمى السمطة المالية اف تقدر الضريبة عمى أساس الدخؿ الحقيقي وليا الحؽ بالرجوع بالتقدير عمى مف سبؽ

تقدير دخمو باقؿ مف حقيقتو اذا ظيرت لدييا وقائع مادية بضمنيا اإلخبار التحريري ولمدة خمس سنوات

باستثناء السنة التقديرية .اما مف لـ يتـ تقدير دخمو فيكوف الرجوع عميو مف تاريخ تحقؽ الدخؿ وال يؤثر عمى

حؽ السمطة المالية في الرجوع بالتقدير عدـ تبمغ األشخاص بو .ألنو لو كاف قانوف الموازنة العامة تضمف

فرض ضريبة بسعر مرتفع واستمرت السمطة المالية بتطبيؽ ىذه النصوص فانو يحؽ لممكمؼ اف يطالبيا
باسترداد كؿ ما دفعو بدوف وجو حؽ نتيجة عدـ تطبيقيا الصحيح لمقانوف.
بقي اف نشير اخي ار الى اف قانوف الموازنة العامة لسنة  8093قد تضمف ذات النص الوارد في قانوف
الموازنة العامة لسنة 8002

بخصوص مضاعفة السماحات القانونية لمموظفيف ومضاعفة مبالغ مقياس

الضريبة []81وجاء ذلؾ في المادة ( )80منو ولكف أضافت ليا حكـ آخر ورد في الفقرة (ثالثا) منيا جاء فييا
(يجب اف يكوف مضاعفة السماحات الضريبية ومقياس الضريبة آلخر سنة وال يمكف تجديدىا) .اال اف ما

الحظناه بعد انتياء تنفيذ موازنة  8093ىو استمرار السمطة المالية بتطبيؽ ىذه النصوص ،ودليمنا في ذلؾ
التعميـ الصادر عف و ازرة المالية /الييئة العامة لمضرائب والموجو الى مختمؼ ىيئات الدولة وسمطاتيا

التشريعية والتنفيذية والقضائية والمستقمة في  8092/2/92تضمف ايقاؼ العمؿ بمضاعفة السماحات القانونية
لمموظؼ والمبالغ الخاصة بمقياس الضريبة اعتبا ار مف تاريخ  .8092/9/9مما يفيـ منو اف إدارات ومؤسسات

الدولة المختمفة استمرت في تطبيؽ االحكاـ الواردة في موازنة  8093بخصوص ىذا الموضوع في السنوات

 8092وجزء مف سنة  .8092فعد ذلؾ خطأ اداريا يحسب عمييا حاوؿ التعميـ المذكور استدراكو ومعالجتو مف

خالؿ الطمب مف الجيات المعنية بإعادة احتساب الضريبة عمى رواتب موظفي الدولة اعتبا ار مف 8092 /9/9
في حيف لـ يبيف الحاؿ فيما يخص الضريبة عف سنة  .]30[8092والمالحظ ىنا اف السمطة التنفيذية لـ تسمؾ

ما سمكتو سابقا بخصوص موازنة  8002بتصحيح خطأىا بالمجوء الى طريؽ التصحيح التشريعي وىو ما
يحسب ليا واف كاف معالجة الوضع الضريبي لسنة  8092لـ تبت بو وما يخشى أنيا ستمجأ إليو الحقا ومف

االولى اف يعاد احتساب الضريبة عف السنة المذكورة كما ىو الحاؿ في سنة  ،8092والتي لـ غاب عنيا قانوف

موازنة ينظـ شؤونيا المالية ،وىو ما نراه ينسجـ مع ما جاء بو قانوف ضريبة الدخؿ في المادة ( )38كما بينا
اعاله.
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وما ينبغي االشارة اليو اخي ار اف قانوف الموازنة الحالي لسنة  8096قد انطوى عمى الكثير مف النصوص

الضريبية التي اشار بعضيا الى فرض ضريبة مبيعات عمى كارتات الشحف واالنترنت و بالبضائع المستوردة
مف قبيؿ السيارات والسكائر والمشروبات الكحولية بنسب مختمفة فضال عف فرض ضريبة المطار عمى تذاكر

السفر وىي ايضا تعد ضريبة مبيعات .باإلضافة الى زيادة مقدار السماحات الضريبية لممكمفيف بنسبة ()%82
مف مقدار السماحات القانونية المقررة في قانوف ضريبة الدخؿ ،وغير ذلؾ مف احكاـ تشير بال مواربة الى سير

السمطتيف التنفيذية والتشريعية ا لى اعتماد اسموب سبؽ اف انتقدناه وىو تضميف إحكاـ ضريبية ضمف قانوف
مؤقت متمثؿ بقانوف الموازنة العامة .فضال عف ذلؾ ال بد اف تأخذ ىيئات الدولة المختصة وأجيزتيا اإلدارية

المختمفة بالحسباف اف تطبيؽ النصوص الضريبية تمؾ ينبغي اف يتوقؼ بنياية نفاذ موازنة  8096اال اذا تـ

تضمينيا ضمف احكاـ موازنة .8099

املبحث الثبلث
إلشاس المىاوني العشيبية بأثش سجعي
مف المبادئ الدستورية التي تحكـ النظـ الضريبية المختمفة ىو مبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية والمراد

بو سرياف القانوف الضريبي مف تاريخ نفاذه بنشره في الجريدة الرسمية او بانتياء الميعاد المحدد لمنفاذ بعد النشر

وال يجوز اف تنسحب احكامو عمى الوقائع والروابط القانونية التي سبقت ذلؾ التاريخ اي ال يجوز تطبيؽ

النصوص القانونية النافذة عمى وقائع سابقة لنفاذىا .واذا كانت بعض الدساتير المقارنة لـ تشر الى عدـ

رجعية القوانيف الضريبية بنص صريح وانما نص عمى عدـ رجعية القوانيف بشكؿ عاـ اال اذا نص عمى خالؼ

ذلؾ ومنيا الدستور المصري لسنة  9199الممغي (بخالؼ الدستور الحالي  ،]39[)8092فأف المشرع الدستوري
العراقي في ظؿ دستور  8002انماز عف باف نص عمى عدـ رجعية القوانيف الضريبية بتاتا حتى واف كاف ذلؾ

أصمح لممكمؼ .وذلؾ ما نمحظو بشكؿ واضح ال يداخمو الريبة في نص المادة (/91تاسعا ) بقوليا( ليس
لمقوانيف اثر رجعي ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ  ،وال يشمؿ ذلؾ ىذا االستثناء قوانيف الضرائب والرسوـ )

مؤكدا عمى القاعدة العامة في نفاذ القوانيف في المادة ( )981التي نصت عمى ( تنشر القوانيف في الجريدة

الرسمية .ويعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ) عمما اف مبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية

ليس وليد الدستور العراقي الحالي فحسب بؿ ىو امر اقر في معظـ الدساتير السابقة ومنيا دستور

]38[9162ودستور .]33[9190

ومف الجمي القوؿ اف المعيار المعتد بو في تحديد القانوف الضريبي الواجب التطبيؽ ىو مرتبط بالواقعة

المنشئة لمضريبة ،فاذا كانت الواقعة المنشئة لمضريبة أيا كاف نوع الضريبة مباشرة اـ غير مباشرة دخؿ اـ

رأسماؿ  ،ضريبة استيالؾ اـ تداوؿ اـ غير ذلؾ قد تحققت واكتممت عناصرىا في ظؿ القانوف الضريبي السابؽ
فانو ال يجوز تطبيؽ احكاـ القانوف الضريبي الجديد عمييا بغض النظر عف وقت تحصيميا او تسديدىا
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وبخالؼ ذلؾ فانو يعد خروجا عف مبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية .وعمى العكس مف ذلؾ اذا كانت الواقعة
المنشئة لمضريبة قد تحققت في ظؿ احكاـ القانوف الضريبي النافذ فانو ال يجوز تطبيؽ احكاـ القانوف السابؽ
عمييا واال عد ذلؾ خالفا لقاعدة االثر المباشر لسرياف القانوف وىو المدلوؿ االخر مف حيث النتيجة لعدـ
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رجعية القانوف الضريبي.

وعمى الرغـ مف اف الدستور العراقي كما نوىنا أولى االىتماـ البالغ بمبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية

وجعمو باإلضافة الى مبدأ قانونية الضريبة مف المبادئ الحاكمة لمؤسسات الدولة ولسمطاتيا واقرىما ضمف

الحقوؽ االصيمة التي يتمتع بيا المواطف ،اذ اورد االوؿ ضمف الحقوؽ المدنية والسياسية بينما نظـ الثاني
ضمف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ،إال اف السمطة التشريعية لـ تعر باال لو في كثير مف األعماؿ والقوانيف

التي سنتيا بعد عاـ  8002و نورد ادناه بعض التطبيقات لمجانبتيا لممبدأ المذكور وعمى النحو اآلتي :
املطلب االول
سجعية المىاوني يف ظل تطبيك لبوىن ظشيبة اعمبس العشاق
سبؽ اف اوضحنا اف ضريبة أعمار العراؽ تعد مف الضرائب غير المباشرة وفرضت بموجب أمر سمطة
االئتالؼ المؤقتة ( المنحمة) رقـ ( )32لسنة  8003ونفذت بتاريخ  8002/2/92ولمدة سنتيف ،اي اف سريانيا
ينفد وينتيي بتاريخ  .8006/2/92ولما كانت السمطة التنفيذية لـ تتوقؼ عف تطبيؽ ىذه الضريبة خالفا لممدة
الواردة قانونا ،سف مجمس النواب قانوف التعديؿ االوؿ لقانوف ضريبة اعمار العراؽ رقـ ( )82في
[]32

8006/99/6

الذي تضمف نصا مفاده بتمديد تطبيؽ ضريبة أعمار العراؽ لمدة سنتيف اعتبا ار مف

 8006/2/92اي سرياف القانوف بأثر رجعي وليس بأثر مباشر السيما واف ىذا القانوف نشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ  .8009/3/9وىذا ما يتعارض مع نص المادة (/91عشرة) مف الدستور النافذ التي لـ تجز

تطبيؽ القوانيف الضريبية بأثر رجعي وسحب آثارىا عمى الماضي  ،فضال عف المادة ( )981المشار إلييا آنفا

والتي أكدت عمى نفاذ القوانيف مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
ويجدر التنويو ىنا اف ضريبة اعمار العراؽ تأخذ حكـ الضريبة الكمركية وتتمثؿ في وعائيا ،اذ تفرض
عمى السمع الواردة الى العراؽ ،ومف ثـ فاف الواقعة المنشئة ليا تتحقؽ في لحظة معينة وىي لحظة تجاوز

البضاعة الحدود الكمركية العراقية وليس كحاؿ ضريبة الدخؿ التي ال تكتمؿ الواقعة المنشئة ليا اال بعد مرور
سنة باعتبارىا مفروضة عمى الدخؿ السنوي لممكمؼ .وطالما االمر كذلؾ بالنسبة لضريبة اعمار العراؽ فاف

المشرع بيكذا قانوف يكوف قد اوجب تطبيؽ الضريبة المذكورة عمى وقائع سابقة المتمثمة بدخوؿ السمع الى

الحدود العراقية مف تاريخ  ،8006 /2/92في حيف اف ىذه السمع يفترض اف تكوف غير خاضعة لمضريبة الف
التعرفة الكمركية المتضمنة لمضريبة الكمركية معمؽ تنفيذىا بموجب قانوف سياسة تحرير التجارة الصادر عف
()20

سمطة االئتالؼ المؤقتة (المنحمة) رقـ ( )22لسنة  .8002كما اف االمد الزمني لنفاذ قانوف الضريبة المذكورة

انتيى بتاريخ  ،8006/2/92ومف ثـ ال يمكف استدعاء األشخاص مالكي البضائع او السمع لدفع ىذه الضريبة
اال اذا كانت الضريبة قد اخذت منيـ فعال خالؼ القانوف .ولذا وكما سبؽ واف بينا ،اف عمؿ المشرع ىنا جاء

لمتغطية عمى خطأ االدارة الكمركية باالستمرار في جباية ضريبة انتيى موعد نفاذىا ولكف ىذا التغطية ال يعفى
السمطة التشريعية مف المسؤولية الدستورية باعتبارىا سحبت اثر القانوف الضريبي عمى الماضي بخالؼ مبدأ

عدـ رجعية القوانيف الضريبية.

وما يدعو لالستغراب أيضا اف قانوف التعديؿ اعاله قد انطوى بيف ثناياه عمى تضارب بيف وجمي  ،اذ

بينما نص عمى تمديد العمؿ بقانوف ضريبة أعمار العراؽ لمدة سنتيف اعتبا ار مف تاريخ  ،8006/2/92جاء في
المادة الثانية لينص عمى تنفيذ ىذا القانوف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عمما اف النشر لـ يتحقؽ اال

في  8009/3/9كما قمنا وىذه مف عيوب الصياغة التي تفقد القانوف الضريبي ابرز خصائصو التي ينبغي اف
ينماز بيا وىي قاعدة اليقيف لما شابو مف تضارب وتعارض في تاريخ النفاذ.

وال بد مف االشارة اف ىذه المخالفة الدستورية لـ تكف الوحيدة بؿ تكررت مف قبؿ مجمس النواب في قوانيف

أخرى وبالنسبة لمضريبة ذاتيا ونبينيا عمى النحو االتي:

اوال -:اوضحنا سابقا اف قانوف التعديؿ االوؿ لقانوف لضريبة اعمار العراؽ نص عمى تمديد العمؿ باحكاـ
ىذه الضريبة لمدة سنتيف مف تاريخ  ،8006/2/92وىو ما يعني

اف نفاذ ىذه الضريبة ينتيي بتاريخ

 .8002/2/92ولكف والف السمطة التنفيذية (االدارات الكمركية) استمرت بتطبيؽ ىذه الضريبة بعد التأريخ
اعاله سف مجمس النواب ( مثمما فعؿ سابقا) قانوف التعديؿ الثاني لقانوف ضريبة اعمار العراؽ رقـ ( )39لسنة

 8001والذي بيف في المادة ( )9منو استمرار العمؿ بضريبة اعمار العراؽ اعتبا ار مف  8002/2/92عمما اف
[]36

ىذا التعديؿ نشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ ()8090/9/82

 ،وبذلؾ يكوف مجمس النواب قد طبؽ

الضريبة المذكورة بأثر رجعي عمى الوقائع السابقة لنفاذ تعديؿ قانوف المذكور اعاله

ومف تاريخ

.8002/2/92
ثانيا -:عندما سف مجمس النواب قانوف التعرفة الكمركية رقـ ( )88لسنة  8090تضمف ىذا القانوف الغاء
قانوف ضريبة اعمار العراؽ رقـ ( )32لسنة  8003واعادة العمؿ بالتعرفة الكمركية وفؽ القانوف النافذ (اي
قانوف  88لسنة  )8090ولما ترتب عمى سف ىذا القانوف مف ارتدادات تضخمية عمى السوؽ الداخمية بسبب ما
يتضم نو قانوف التعرفة مف فرض ضريبة كمركية وبنسب عالية عمى السمع المستورة دفع ذلؾ مجمس النواب الى
تأجيؿ تطبيؽ القانوف المذكور بكؿ ما يتضمنو مف احكاـ الى تاريخ .8098/6/30

[]39

مما يعني ذلؾ ضمنا

االستمرار بتطبيؽ قانوف ضريبة أعمار العراؽ الى التاريخ المذكور اعاله .ولكف لما رأت السمطة التنفيذية اف
الظروؼ غير مواتية لمعمؿ بقانوف التعرفة الكمركية قدمت مشروع قانوف يتضمف رؤيتيا لمواجية ىذه الظروؼ
()21
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وافقت عميو السمطة التشريعية فأقرتو بموجب التعديؿ الثاني ليذا القانوف رقـ ( )89لسنة 8093

اذ جاء

لينص عمى اعادة العمؿ بقانوف ضريبة اعمار العراؽ رقـ ( )32لسنة  8003ولحيف انجاز مراحؿ تطبيؽ
قانوف التعرفة الكمركية رقـ ( )88لسنة  ، 8090كما نص عمى تطبيؽ القانوف االخير عمى مراحؿ بالتنسيؽ
بيف الييئة العامة لمكمارؾ والمجنة االقتصادية في مجمس الوزراء عمى تنجز آخر مرحمة بعد ثالث سنوات مف

تاريخ نشر ىذا التعديؿ في الجريدة الرسمية.

وما ييمنا في ىذا التعديؿ لمقانوف بخصوص الموضوع محؿ البحث انو نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ

 8093/2/86وعد نافذا مف تاريخ نشره .لكف أشارت المادة ثالثا منو إلى تنفيذه مف تاريخ  8098/6/30بما
يعني اف السمطة التشريعية ارتكبت المجانبة الدستورية ذاتيا وسحبت آثار القانوف الضريبي (ضريبة أعمار
العراؽ ) بأثر رجعي عمى الوقائع المتحققة قبؿ نفاذه .فضال عف التضارب الجمي في تحديد وقت نفاذه اذ ورد

تاريخيف االوؿ مف وقت نشره في الجريدة الرسمية والثاني مف تاريخ  8096/6/30وىي مف العيوب الصياغية

التي سبؽ االشارة الييا.

املطلب الثبوي
سجعية المىاوني العشيبية يف ظل لبوىن ظشيبة الذخل

تحققت رجعية القوانيف الضريبية في ظؿ قانوف ضريبة الدخؿ عمى وجو الخصوص إباف تضميف المشرع
العراقي في قانوف الموازنة لسنة  8002نص مفاده مضاعفة السماحات الضريبية والمبالغ الخاصة بقياس
الضريبة والمنصوص عمييما في قانوف ضريبة الدخؿ رقـ( )993لسنة  -9128وقد فصمنا في ىذا الموضوع

سابقا -وبينا باف غاية المشرع العراقي ىو تخفيؼ العبء الضريبي عف المكمفيف المشموليف بأحكامو وقد

اتضحت صورة رجعية القوانيف الضريبية عندما حاوؿ المشرع العراقي استدراؾ الخطأ الذي وقعت فيو السمطة

التنفيذية ( اإلدارة الضريبية ) ،باالستمرار في تطبيؽ احكاـ النص اعاله لمسنوات 8001و 8090و 8099
عمى الرغـ مف عدـ وجود نص في قوانيف موازناتيا ما يفيد بذلؾ التطبيؽ  .وتمثؿ ذلؾ بتضميف قانوف الموازنة

لسنة  8098نص مفاده اطفاء الديوف المستحقة لمحكومة بذمة المكمفيف بدفع الضريبة جراء استمرار الجيات
الرسمية بتطبيؽ المادة( )80مف قانوف الموازنة لسنة  8002لممدة مف  8001/9/9ولغاية 8099/98/39
استنادا الى احكاـ الفقرة ( )99مف القسـ الرابع مف قانوف االدارة المالية والديف العاـ رقـ ( )12لسنة .)8002
اذ اف ىذا النص عالوة عمى النقد الذي سقناه سابقا باف استند في اطفاء الديف الضريبي الى قانوف اإلدارة

المالية والديف العاـ وىو استناد ليس لو محؿ مف القانوف ،ارتكب مجمس النواب مخالفة صريحة ألحكاـ الدستور
النافذ باف سحب حكـ ضريبي وارد في قانوف نافذ وىو قانوف موازنة  8098عمى الوقائع واالعماؿ المتحققة

قبؿ نفاذه في سنوات سابقة وىي السنوات 8001و 8090و  8099وىو ما يمثؿ رجعية لمقوانيف الضريبية بكؿ

عناصرىا ومعالميا ويعد مجانبة جمية لمبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية الذي كما نوىنا لـ يجعؿ لو المشرع

الدستوري اي استثناء حتى واف كاف في مصمحة المكمؼ.
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املطلب الثبلث
سجعية المىاوني العشيبة يف ظل ظشيبة اوتمبل العمبس
[]31

سف المشرع العراقي قانوف تعديؿ قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )22لسنة 8092

تضمف بيف طياتو نص

يفيد بإضافة وعاء ضريبي جديد الى االوعية الضريبية المنصوص عمييا في المادة الثانية مف قانوف ضريبة

الدخؿ النافذ رقـ  993لسنة  9128ليكوف تحت عنواف الفقرة ( )2منيا حيث كاف نصيا (قيمة العقار او حؽ
التصرؼ فيو المقدر وفؽ احكاـ قانوف تقدير قيمة العقار ومنافعو رقـ  22لسنة  9192او البدؿ اييما اكثر،
تفرض عمى مالؾ العقار او حؽ التصرؼ فيو بأي وسيمة مف وسائؿ نقؿ الممكية او كسب حؽ التصرؼ او

نقمو كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازؿ واليبة وازالة الشيوع وتصفية الوقؼ او المساطحة ويعامؿ المستأجر

معاممة المالؾ عند إيجاره العقار الذي دخؿ في تصرفو بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية مف

قيمة العقار)..

وال بد قبؿ الخوض في الموضوع محؿ البحث اف نشير اف المشرع العراقي قد اخضع الدخؿ المتولد عف

نقؿ ممكية العقار او حؽ التصرؼ بو لتعديالت تشريعية مختمفة وبثالث مراحؿ اساسية .فابتداء جعؿ ىذا

الدخؿ خاضع لمضريبة إباف سنو قانوف ضريبة الدخؿ عاـ  9128النافذ ولكف لـ يخضع كامؿ الدخؿ ،وانما
الربح الصافي المتولد عنو بعد استبعاد تكاليؼ شراء العقار او تكاليؼ تممكو عف طريؽ االرث .وفي المرحمة

الثانية وتحديدا في عاـ  8008سف مجمس قيادة الثورة ق ارره رقـ ( )980استبعد ىذا الدخؿ مف الخضوع لقانوف
ضريبة الدخؿ وافرد لو نظاـ قانوني خاص بو حيث اخضعو لضريبة مستقمة اصطمحنا عمى تسميتيا (بضريبة
[]20

انتقاؿ العقار)

لكف وعائيا يتمثؿ بالدخؿ االجمالي الذي يحصؿ عميو مالؾ العقار او مالؾ حؽ التصرؼ

فيو بعد استبعاد مبمغ معيف مف قيمة ذلؾ الدخؿ وىو( )80مميوف دينار والمتبقي يخضع لضريبة تصاعدية وفؽ

اسعار انطوى عمييا القرار المذكور .فيكوف بذلؾ المشرع قد تعامؿ مع ىذا الدخؿ بانو رأسماؿ عقاري ولذلؾ
تفرض الضريبة عمى قيمتو االجمالية وليست الصافية .اما المرحمة الثالثة فيو التعديؿ المشار اليو اعاله اذ

الغى المشرع العراقي قرار مجمس قيادة الثورة المنحؿ رقـ ( )980لسنة  8008واعاد ىذا الوعاء الى حومة

ضريبة الدخؿ لكف ما يعاب عمى ىذه العودة امراف:

االول :اف المشرع قد اخضع الدخؿ االجمالي المتولد عف نقؿ ممكية العقار او نقؿ حؽ التصرؼ بو لضريبة
الدخؿ .وىو ما يفيـ مف النص المذكور اعاله بالخضوع ليذه الضريبة (قيمة العقار او حؽ التصرؼ بو) وليس
كما كاف عميو الحاؿ في المرحمة االولى وقبؿ صدور القرار( 8008 )980اذ كاف النص ىو ( االرباح الناجمة

عف نقؿ ممكية العقار او نقؿ حؽ التصرؼ فيو) .أي ما يخضع لمضريبة ىو الدخؿ الصافي وليس الدخؿ
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االجمالي ،عمى اساس مفيوـ الربح ال يتحقؽ اال بعد استبعاد التكاليؼ مف الدخؿ اإلجمالي .ومف جانب آخر
ولمتدليؿ عمى ما قمناه آنفا اف المشرع الحالي لـ يأت بنصوص تعالج آلية احتساب التكاليؼ التي تحمميا مالؾ

العقار في سبيؿ شرائو او أيمولتو إليو عف طريؽ اإلرث ،بخالؼ ما كاف عميو الحاؿ قبؿ  8008الذي كاف

ينص عمى ىذه اآللي ة بتقدير قيمة العقار الموروث او المتممؾ كما كانت قبؿ عشر سنوات مف تاريخ تصرؼ
الوارث او المالؾ اذا كاف قد مر عمى نقؿ الممكية او حؽ التصرؼ اكثر مف عشر سنوات وتعتبر القيمة المقدرة

عمى ىذا االساس كمفة عمى الوارث او المالؾ .اما اذا كانت الفترة المذكورة اقؿ مف عشر سنوات فيؤخذ حينئذ

بتقدير التركات او بدؿ التممؾ أي قيمة الشراء.

الثاني :اف تطبيؽ الضريبة عمى القيمة الكمية لمعقار مثمما ورد في التعديؿ األخير يتناقض مع ما نص عميو
قانوف ضريبة الدخؿ الذي عرؼ الدخؿ بأنو ( اإليراد الصافي لممكمؼ الذي حصؿ عميو مف المصادر المبينة
في المادة الثانية مف ىذا القانوف) ولذلؾ تبقى ىذه الضريبة ىي ضريبة رأسماؿ واف فرضت ضمف قانوف

ضريبة الدخؿ وىذا مأخذ كبير ينبغي عمى المشرع تداركو.

وعودا عمى بدء بخصوص رجعية القوانيف الضريبية فاف قانوف تعديؿ قانوف ضريبة الدخؿ المشار إليو

أعاله انطوى عمى سحب اثاره عمى الماضي ويتضح ذلؾ بشكؿ جمي في الفقرة (ثالثا) مف المادة( )9بقوليا
(تسري أحكاـ الفقرة ( )2مف المادة (الثانية) مف القانوف عمى معامالت نقؿ ممكية العقار او حؽ التصرؼ فيو
التي تمت قبؿ نفاذ ىذا القانوف ولـ تسدد الضريبة عنيا او عف فروؽ التقدير المترتبة عمييا) .
ففي اعتقادنا اف ىذا النص انطوى عمى مجانبة صارخة لمبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية .ذلؾ اف

القانوف الواجب التطبيؽ ىو الذي تحصؿ في ظمو الواقعة المنشئة لمضريبة وىي ىنا الحصوؿ عمى الدخؿ

بسبب نقؿ ممكية العقار او نقؿ حؽ التصرؼ فيو وىي تمت في ظؿ القانوف السابؽ ،اي قانوف ضريبة انتقاؿ

العقار المنظـ بموجب قرار رقـ ( )980لسنة  8008الذي كاف ساريا قبؿ التعديؿ محؿ البحث .ومف ثـ ال
محؿ لسحب اثر ىذا التعديؿ لمقانوف عمى ما وقع في السابؽ مف وقائع وتصرفات .كما ال يصح مف المشرع

اف يجعؿ حكمو مرتبطا بواقعة تسد يد الضريبة اذ بذلؾ يكوف قد خرج عما استقر عميو قانونا وفقيا وقضاء مف
اف سرياف القانوف الضريبي يرتبط بواقعة نشوء الضريبة دوف قرار تحصيميا او إجراءات ذلؾ التحصيؿ.

عمما اف مثؿ ىذا النص كاف متواف ار حتى في القرار السابؽ رقـ( )980لسنة  8008وقد أخذنا عميو في

حين يا ذات المأخذ واعتبرناه مخالفا لمبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية التي نص عمييا أيضا الدستور الذي
كاف القرار المذكور منظما في ظمو وىو دستور  9190الممغي وفي مادتو (/69ب).
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[]29

اخلـــــبمتة
لقد باف لنا مف ثنايا البحث وطياتو اف الضريبة واف تمثمت بصورة حؽ لمدولة والتزاـ عمى الشخص يؤدييا ليا

اال اف ىذا الحؽ ال يمارس بال قيود او حدود ضابطة لو وىذه الضوابط والقيود وجدت في اعمى وثيقة قانونية
تحكـ الدولة وسمطاتيا وىي الدستور .واذا كاف الدستور العراقي النافذ اجاز كغيره مف الدساتير لمدولة اف تفرض

ضريبة اال اف ىذا الفرض ال يكوف اال مف قبؿ السمطة التشريعية حص ار كما انو ال يمكف تناولو باثر رجعي

حفاظا عمى حقوؽ المكمؼ والخ ازنة العامة عمى حد سواء .لكف ما باف لنا مف ثنايا البحث اف الكثير مف تمؾ
القيود تمت مخ الفتيا وخرقيا مف قبؿ السمطة التشريعية فذىبت في بعض الحاالت الى تفويض اختصاصيا في
تنظيـ الشؤوف الضريبية الى السمطة التنفيذية بال التفات لمنصوص الدستورية الصريحة والضمنية التي لـ تجز

التفويض او اعماؿ احكامو في المجاؿ الضريبي عمى وجو التحديد فوجدنا مرة تفوض امر فرض الضريبة ومرة

اخر تفوض تعديؿ احكامو وثالثة تخوؿ امر االعفاء منيا .

ولـ يقؼ بيا الحاؿ الى ىذا بؿ ذىبت الى التواطؤ اذا صح تعبير الكممة مع السمطة التنفيذية في بعض

القوانيف التي سنتيا لمتغطية عمى االعماؿ التي اصدرتيا في الشؤوف الضريبية كانت فييا متغولة الختصاص
السمطة التشريعية مما جعؿ عدـ الدستورية يحوـ حوليا فما كاف مف االخيرة اال سف قوانيف متضمنة تمؾ
االعماؿ ومصححة اخطاء السمطة التنفيذية وكاف مرادىا مف ذلؾ ىو التغطية عمى عدـ مشروعية اعماليا وىو

منافي ألحواؿ توزيع االختصاص الضريبي وىو ما دفع بالخيرة الى تكرار اخطاءىا تمؾ في مرات عديدة دونما
ترعوي باف تمؾ االخطاء تشكؿ مخالفة دستورية ينبغي اف تحسب عمييا.

واذا كاف مف مخالفة دستورية تحسب عمى السمطة التشريعية ايضا ىو سنيا القوانيف والتشريعات الضريبية

وترتيب االثر الرجعي ليا ضاربة عرضا فرض المشرع الدستوري وحكمة في المادة (/91عاشرا) والتي نصت

عمى عدـ جواز اعماؿ الرجعية في الضرائب والرسوـ .

واذا كاف مسار البحث قد انبجست منو تمؾ النتائج وشخصت حالة االود واالعوجاج الذي كانت عميو السمطة

التشريعية وىي تمارس وظيفتيا في الشؤوف الضريبية فال بد اف نبسط بعض التوصيات والمقترحات التي نراىا
مناسبة مع الحاؿ في سبيؿ تقويـ ذاؾ االعوجاج وازالة اثاره وىي عمى النحو االتي:
 -9نقترح عمى السمطة التشريعية اعادة النظر في جميع القوانيف الضريبية التي صدرت قبؿ نفاذ دستور
 8002وكانت منطوية عمى نصوص مخالفة ألحكامو ومتعارضة معو في سبيؿ سف قانوف يمغييا بما
يحوؿ دوف استمرار السمطة التنفيذية بتطبيقيا وىذا ال ينفي القوؿ بإلغاء تمؾ القوانيف ضمنا كونيا

تعارضت مع قانوف اعمى منيا منزلة واسمى مكانا وىو الدستور.
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 -8نوصي مجمس النواب العراقي بأف يتأنى مميا في اي مشروع قانوف ويزنو بميزاف الدستور وىؿ
فيو ما يخالؼ احكامو ونصوصو او يتعارض مع غاياتو ومراده وفيما اذا كاف منطويا عمى
تفويض االختصاص الضريبي اـ ال قبؿ اف يسنو او يقره لكي يجنب الطعف في دستورية اعمالو
اماـ القضاء الدستوري.
 -3نوصي بإلغاء جميع النصوص التي انطوت عمييا التشريعات الضريبية او المالية وتضمنت
اعماؿ الضريبة باثر رجعي لما في ذلؾ مف مخالفة صريحة ألحكاـ الدستور سواء وردت .
 -2نييب بالسمطة التشريعية اف تدافع عف سمطاتيا الحصرية التي منحيا اياىا الدستور النافذ وعمى
وجو الخصوص في الشؤوف الضريبية واف ال تسمح لغيرىا مف سمطات ال سيما السمطة التنفيذية
باف تتغوؿ اختصاصيا لما في ذلؾ مف تجاوز لمدستور وانتقاص مف صالحياتيا ويتبع ذلؾ اف
ال تبادر السمطة التشريعية باتخاذ اي عمؿ مف شانو اسباغ المشروعية عمى اعماؿ الحكومة الف
عدـ الدستورية الذي توصـ بو ىذه االعماؿ سينتقؿ منيا الى عمؿ السمطة التشريعية.
 -2نوصي القضاء وال سيما القضاء الدستوري المتمثؿ بالمحكمة االتحادية العميا اف يمارس دوره في
تأصيؿ المبادئ الدستورية مف خالؿ الق اررات واالحكاـ والفتاوى التي يصدرىا وال سيما تمؾ
المتعمقة بالشؤوف الضريبية لماؿ في ق ارراتو وفتواه مف اثر ممزـ مف الناحية القانونية والناحية
المعنوية وتبادر الي اتباعو السمطات كافة دوف تأويؿ او تفسير ،كما نوصي القضاء االداري او
القضاء العادي كؿ حسب اختصاصو والجيات ذات االختصاص القضائي الممنوحة قانونا ميمة
الفصؿ في الشؤوف الضريبية اف تقؼ عند المبادئ الدستورية التي نظميا دستور  8002النافذ
لكي ال تفوتيا ميمة اعماليا او االشارة الييا في احكاميا او ق ارراتيا.

[]9

د.بشار عبد اليادي ( ،التفويض في االختصاص( دراسة مقارنة) ) ،مطابع الدستور التجارية  ،االردف،9128 ،

ص.21

[ ]8د .محمد محمد عبد المطيؼ ( ،الضمانات الدستورية في المجال الضريبي (دراسة مقارنة بين مصر والكويت
وفرنسا))  ،ط ،9مطبوعات جامعة الكويت ،9111،ص.86
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[ ]3ينظر في تفصيؿ ذلؾ  :شوؽ سعد ىاشـ الموسوي( ،االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام

البرلماني) ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ/جامعة النيريف،8002 ،ص .992و د .سمير عبد القادر( ،السمطات
االستثنائية لرئيس الدولة ومدى الرقابة عمييا) -رسالة دكتوراه -جامعة عيف شمس -كمية الحقوؽ،

،9122ص.312

[]2انظر بحثنا الموسوـ( احوال توزيع االختصاص الضريبي بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الدستور
العراقي لسنة ، ) 2005بحث موعود بالنشر في مجمة بيت الحكمة  ،في  ،8092/2/81ص.2
[]2منشور في جريدة الوقائع العراقية ع( ) 3226في 9112/90/83

[]6منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (8090/3/92 )2922
[]9منشور في الوقائع العراقية ع( )3229في .9112/1/92
[]2

جاءت ىذه الفتوى بخصوص ضريبة االنتاج في  9122/6/80التي جاء فييا (ولما كاف المعروؼ فقياً أف

الضرائب المالية تفرض دوف أف تقابميا خدمة مباشرة تقدـ لمف تجبى منو في حيف أف الرسـ يدفع لقاء خدمة تقدـ لدافع
الرسـ .وفي التفريؽ بيف الرسوـ المفروضة لقاء خدمة وبيف الرسوـ المفروضة دوف أف تقابميا خدمة كرسوـ اإلنتاج

التي تعتبر مف الضرائب غير المباشرة .عميو يقترح المجمس إعادة النظر في الرسوـ المفروضة حالياً دوف أف تقابميا

خدمة بتعديؿ تسميتيا إلى (ضرائب) تبعاً لواقع حاليا لتصبح مشمولة بحكـ المادة الخامسة والثالثيف مف

الدستور).انظر تفصيؿ ذلؾ د.رائد ناجي احمد( ،عمم المالية العامة والتشريع المالي في العراق)  ،ط  ،8العاتؾ

لصناعة الكتاب،القاىرة ،8098،ص.919

منشور في الوقائع العراقية ع ع( )3296في .8000/3/6

][1
[]90
[]99

منشور في الوقائع العراقية ع ( )3261في 8009/3/98
ينظر المادة ( )92مف الستور العراقي لسنة  9122المؤقت

[]98ينظر المادة ( )32مف الدستور العراقي لسنة  9190المؤقت
[]13انظر في ذلؾ د .حسيف خالؼ( ،االحكام العامة في قانونية الضريبة) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،9166،ص
.69

[ ]14ابراىيـ حميد محسف الزبيدي( ،الفراغ التشريعي في أحكام الضرائب المباشرة في العراق) ،اطروحة دكتوراه ،كمية
القانوف/جامعة بغداد،8009،ص.32-32

[]92ينظر د .حسيف خالؼ  ،المصدر السابؽ ،ص69
[]96

منشور في الوقائع العراقية ع(  2990ج )9في 8090/98/6

[]92

ينظر القسـ ( ) 2/8قانوف ضريبة اعمار العراؽ الصادر بموجب امر سمطة االئتالؼ الموقتة( المنحمة) رقـ

[]99في الفقرة (ثانيا/أ) مف المادة ()2
()32في 8002
[]11

ظيرت ىذه الصورة عمى وجو الخصوص في قرار مجمس الدولة المصري في /98نوفمبر  9122انظر تفصيؿ

ذلؾ لدى رائد محمد يوسؼ العدواف( ،نفاذ الق اررات االدارية بحق االفراد( دراسة مقارنة بين االردن ومصر))  ،رسالة

ماجستير ،كمية الحقوؽ /جامعة الشرؽ االوسط ،8093-8098 ،ص 999وما بعدىا .منشورة عمى الموقع االلكتروني
 www.meu.edu.jo/ar/imagesتاريخ الزيارة .8096/1/30
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[]80
[]89

انظر المادة مف الدستور (/69اوال) النافذ.
جاء ذلؾ ضمف امر سمطة االئتالؼ المتضمف تعديؿ ضريبة اعادة اعمار العراؽ رقـ  90لسنة  8002وقائع

()3213في8003/9/6

[]88في جمستو المنعقدة في 8006/99/83
[]83
[]82

انظر المادة ( )80مف قانوف الموازنة العامة لسنة 8002
ىي تسمية جرى عمييا الفكر المالي منذ مدة طويمة وظمت مستمرة رغـ ما يشير اليو بعض الفقو بانيا غير دقيقة

كونيا تختمط بفكرة مالحؽ الموازنة العامة أي المستندات والوثائؽ الممحقة بيا .وقد ىجر العمؿ البرلماني في ظؿ

الجميورية الفرنسية الخامسة تمؾ التسمية ليحؿ محميا تسمية الفرساف الموازنية لمداللة عمى اف مثؿ ىذه النصوص
الدخيمة عمى الطبيعة المالية المحضة لمموازنة إنما تمتطي صيوة الموازنة وتوجييا وجية غير وجيتيا الدستورية .انظر
د .ىشاـ محمد البدري ( ،النص الضريبي بين التفسير اإلداري والتفسير التشريعي) ،منشاة المعارؼ  ،اإلسكندرية،
 ،8002ص.928-929

[]82د .ىشاـ محمد البدري ،المصدر السابؽ،ص928

[]86د .ىشاـ محمد البدري ،المصدر السابؽ ،ص.921
[]89
[]82
[]81
[]30
[]39

قرار مجمس الوزراء ذي الرقـ ( )96لسنة .8098
انظر المادة ( )22مف قانوف الموازنة العامة االتحادية لسنة .8098
ينظر المادة ( )80مف قانوف موازنة 8093
ينظر تعميـ و ازرة المالية  /الييئة العامة لمضرائب رقـ ( )9922/2في 8092/2/92
حيث نص عمى عدـ رجعية القوانيف الضريبية والجنائية في المادة ( )882منو كما اف المشرع العادي الفرنسي

نص في المادة الثانية مف القانوف المدني عمى عدـ سرياف القانوف اال بالنسبة لممستقبؿ وال يجوز سريانو باثر
رجعي().La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif
[]38
[]33
[]32

انظر المادة ( )90منو
انظر المادة (/69ب) منو

انظر تفصيؿ ذلؾ في بحثنا الموسوـ (مبدأ عدـ رجعية القوانيف الضريبية وتطبيقو في العراؽ)  ،مصدر سابؽ،

ص.382 -391

[]32منشور في الوقائع العراقية ( ) 2028في 8009/9/3
[]36
[]39

انظر جريدة الوقائع العراقية رقـ ( )2928في 8090/9/82

كاف ذلؾ بموجب قانوف التعديؿ االوؿ لقانوف التعرفة الكمركية رقـ ( )32لسنة  8099والمنشور في الوقائع

العراقية ع( )2886في (.8098/9/96

[]32

نشر في الوقائع العراقية رقـ ( )2829في .8093/2/86

[]31
[]20

وقائع عراقية عدد(  )2319في .8092/98/92
انظر تفصيؿ ذلؾ في كتابنا ،مصدر سابؽ ،ص.929-922

[]29

انظر بحثنا الموسوـ ( ،مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقو في العراق)( ،مجمة جامعة تكريت
لمعموم القانونية والسياسية) ،ع( ،)8س( ،8001،)9ص.338
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اوال :الكتب
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تكريت لمعموم القانونية والسياسية ،ع( ،)2س(.2009،)1

 -2د .رائد ناجي احمد ،احوال توزيع االختصاص الضريبي بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
في ظل الدستور العراقي لسنة ، ) 2005بحث موعود بالنشر في مجمة بيت الحكمة  ،في

.2015/4/29

ثالثا :الدساتري والقوانني والقرارات
 -1الدستور العراقي لسنة  1958المؤقت.
 -2الدستور العراقي لسنة  1970المؤقت.
 -3الدستور العراقي لسنة  1970المؤقت.
 -4الدستور العراقي  2005النافذ.

 -5قانون الموازنة العامة لسنة .2008

 -6قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة .2012
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قانون الموازنة االتحادية لسنة 2013

 -8لقانون التعرفة الكمركية رقم ( )34لسنة 2011

 -9بعض الق اررات المنشورة في جريدة الوقائع العراقية.

 -10بعض الق اررات والتعميمات الصادرة عن مجمس الوزراء او وزارة المالية.
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