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 لباب األولا
 النظرٌة العامة للضرٌبة

 
تعد الضرابب من أهم موارد الدولة فً العصر الحدٌث ، وال تمتصر أهمٌتها على ما تدره من أموال على 

للدولة . لذلن كانت دٌة واالجتماعٌة لها تؤثٌرا فً النواحً السٌاسٌة وااللتصا أنالخزٌنة العامة بل 
 الضرابب من الموضوعات األساسٌة فً علم المالٌة العامة .

 
 وسنتناول النظرٌة العامة للضرٌبة فً ثالثة فصول هً :

 
 الفصل األول : التعرٌؾ بالضرٌبة .

 الفصل الثانً : التنظٌم الفنً للضرٌبة .
 االلتصادٌة للضرابب . اآلثارالفصل الثالث :

 

 الفصل األول
 التعرٌف بالضرٌبة

 
بالضرٌبة الولوؾ على تعرٌفها ، وطبٌعتها المانونٌة ، ولواعدها األساسٌة . وسوؾ نتكلم عن  اإللمامٌتطلب 

 : لتالًهذه الموضوعات فً البٌان ا
 

 الفرع األول
 تعرٌف الضرٌبة

 
أو من ٌمثلها على األشخاص سواء ٌمكن لنا أن نعرؾ الضرٌبة بؤنها ) مبلػ من المال تفرضه الدولة      

علٌهم نفع خاص ،  فما لممدرتهم التكلٌفٌة ، من دون أن ٌعودأكانوا طبٌعٌٌن أم معنوٌٌن ،  بصفة نهابٌة ، و
 من أجل تحمٌك أهداؾ عدة ( .

 
 مالٌة أخرى هً الرسم : فرٌضة منمن خالل التعرٌؾ السابك ٌمكن تحدٌد خصابص الضرٌبة ، وتمٌٌزها  

 

 خصائص الضرٌبة أوال :
 

 : حاالللضرٌبة خصابص معٌنة نمؾ علٌها 
 
 . الضرٌبة مبلغ من المال - 1 
 

تتمٌز الضرٌبة بهذه الصفة عن الخدمات الشخصٌة التً كان ٌفرضها الحاكم على المحكوم فً السابك مثل 
لحدٌث بصورة السخرة . فالضرٌبة مبلػ من المال ٌإدٌه المكلؾ فً األصل بصورة عٌنٌة . وفً العصر ا

 نمدٌة .
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التً  اإلسالمٌةالرومانٌة تستوفى عٌنا .وطبك هذا فً الدولة  اإلمبراطورٌةفمد كانت الضرٌبة فً عهد 

وتستوفٌه من المحاصٌل الزراعٌة . وفً العصر الحدٌث فرض االتحاد  األعشاركانت تفرض نظام 
ٌنٌة لمعالجة أزمة المواد الؽذابٌة فً الزراعٌة ضرٌبة ع حاصٌلعلى الم 9191السوفٌتً ) سابما ( عام 

كانت  إذادفع ضرٌبة التركات بصورة عٌنٌة  9156ذلن العام . وسمحت الموازنة العامة البرٌطانٌة لعام 
ولكن استٌفاء بعض الضرابب بصورة عٌنٌة فً الولت الحاضر  من لوحات فنٌة تارٌخٌة ذات لٌمة . تتكون

فً حال عدم  الضرابب على المكلؾمنها فً تسهٌل دفع بعض أنواع  بةهو بمثابة استثناء تطبمه الدولة رؼ
ن هذا أل،  والماعدة العامة أن الضرابب تدفع نمدا . سعار بخسةمالءته ، وتحاشٌا من بٌع ممتلكاته بؤ

المكلؾ الشخصٌة وكذلن نفمات مستلزمات  أعباءاألسلوب أكثر تحمٌما للعدالة ، فٌمكن بوساطته أن تإخذ 
.كما أن الضرٌبة النمدٌة أكثر  اإلجمالًوتفرض الضرٌبة على الربح الصافً ولٌس  بعٌن االعتبار ، اإلنتاج

ونفماتها الل ، وال حاجة لنمل األشٌاء العٌنٌة المحصلة وتخزٌنها مما ٌعرضها  أسهلمردودا ،ألن جباٌتها 
االستعمال عند جباٌة  إلساءةمجال  ال إذالضرٌبٌة  لإلدارةوهً أخٌرا أكثر مالءمة  وتبدل المٌمة . للتلؾ ،

 سعار عند البٌع .التالعب فً األ أوالعٌنٌة بؤصناؾ ألل جودة  ٌلصاالمح
 

 الضرٌبة تدفع جبرا – 2
 

من خصابصها  واإللزام اإلكراه، فعنصر  أدابهاتفرض الضرٌبة جبرا على المكلؾ الذي ال خٌار له فً        
من لبل ممثلً الشعب .فالمبادئ التً ألرت وجوب موافمة  إلرارهاذه الربٌسة .وال ٌؽٌر من صفة الضرٌبة ه

بل كل مكلؾ على لبجباٌته ،ال تعنً موافمة شخصٌة من  واإلذنالسلطة التشرٌعٌة على فرض الضرابب 
ن بعض الفبات االجتماعٌة لد تكون ؼٌر ممثلة فً المجالس التشرٌعٌة  ولكنها تإدي ٳالضرٌبة لبل دفعها .ف

 .الضرٌبة 
 

 ،ووعابها  ، جلٌا فً الضرٌبة من خالل تحدٌد السلطة المختصة لنوعها اإللزامأو  اإلكراهوٌظهر عنصر 
 دون أن ٌكون للمكلؾ رأي بذلن . وموعد دفعها ، لها ، وكٌفٌة أدابها ،واألشخاص الخاضعٌن ، وسعرها 

 
الشعوب نتٌجة  إلٌها توصلت وهذا م فً الضرٌبة لانونً ٌصدر عن السلطة التشرٌعٌة . اإلكراهوعنصر 

سلطة دستورٌة ال اثر  إلىفالمشرع ٌضع النظم واإلجراءات الخاصة بفرض الضرابب استنادا  نضال طوٌل .
 إلزامٌةللعاللة التعالدٌة فٌها ، وٌمترن التشرٌع الضرٌبً بالعموبات الرادعة الكفٌلة بجعل الضرٌبة فرٌضة 

الضرٌبة فرٌضة على كل شخص تنطبك علٌه الشروط المانونٌة تختلؾ عن موارد الدولة االختٌارٌة . و
  أجنبٌا . أومواطنا  معنوٌا ، أوالمنظمة لها كؤن ٌكون المكلؾ شخصا طبٌعٌا 

 
 . الضرٌبة تدفع بصفة نهائٌة –3
 

العامة ال  األعباءمنه فً  فال ٌحك له استردادها .فهً مشاركة ٌدفع المكلؾ الضرٌبة بصورة نهابٌة ،    
 إلىتزم الدولة بتسدٌدها كن المطالبة بها فً المستمبل . تتمٌز الضرٌبة بذلن عن المروض العامة التً تلٌم

 عند انتهاء اجلها ، وبدفع الفوابد الممررة عنها فً عمد المرض . أدابهامستحمٌها عند 
 
 . الضرٌبة تدفع دون ممابل محدد ووفما للممدرة التكلٌفٌة – 4
 

ٌدفعها  وإنما دون ممابل ، أي أن دافعها ال ٌإدٌها لؽرض الحصول على فابدة خاصة له .تدفع الضرٌبة ب    
بل  . وال ٌعنً ذلن أن دافع الضرٌبة ال ٌستفٌد منها . إلٌهابوصفه عضوا فً الجماعة السٌاسٌة التً ٌنتمً 

مرافك الدولة عامة  على العكس فهو ٌستفٌد منها ولكن بصفته فردا فً الجماعة فهو مثال ٌستفٌد من خدمات
 إنبوصفه مواطنا . كما انه ٌستفٌد من وجوده وسط جماعة منظمة تنعم باألمن واالستمرار . ولذا صح المول 
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على أساس الممدرة  وإنماما ٌعود على المكلؾ من منفعة خاصة  أساسٌحدد على  أنممدار الضرٌبة ال ٌمكن 
 التكلٌفٌة وحدها ، أي حسب ممدرته على الدفع .

 
 . الضرٌبة تفرض من الدولة – 5
 

المعنوٌة  األشخاصتنفرد الدولة بفرض الضرٌبة واستخدامها بوصفها وسٌلة مالٌة . والممصود بالدولة    
فهً السلطة المركزٌة والهٌبات العامة التً تتمتع العامة التً منحها المانون صالحٌة فرض الضرٌبة 

المحلٌة  اإلدارٌةوالوحدات  واأللالٌمنسبة للضرابب العامة، بال وأداريبشخصٌة معنوٌة وباستمالل مالً 
 والمحلٌة . اإلللٌمٌةوالبلدٌات بالنسبة للضرابب 

 
  الضرٌبة فرٌضة ذات أهداف متعددة – 6
 

 تستخدم الدولة الضرٌبة وسٌلة لتحمٌك أهداؾ عدٌدة لد تكون مالٌة أو اجتماعٌة أو التصادٌة :   
 

  األغراض المالٌة للضرٌبة - أ
 

مرافمها العامة  ٌٌرلتس إلٌهامالٌة هً تؽطٌة النفمات العامة للدولة التً تحتاج  ةتحمٌك ؼاٌ إلىترمً الضرٌبة  
 وتعد الؽاٌة المالٌة من الؽاٌات التملٌدٌة للضرابب . .
 

  االجتماعٌة للضرٌبة األغراض - ب
 

حدة الفوارق بٌن الطبمات االجتماعٌة الدولة االجتماعٌة . فهً أداة لتخفٌؾ  أهداؾالضرٌبة لتحمٌك  تستخدم 
،ولمنع تراكم الثروات والدخول العالٌة ، ووسٌلة لتنظٌم سٌاسة النسل عندما تمنح الدولة التً تشجع زٌادة عدد 

الدولة  تمللضرٌبٌة للمكلؾ المتزوج أزٌد من اإلعفاءات الممنوحة للمكلؾ العازب . فً حٌن  إعفاءاتالسكان 
نسل هذه اإلعفاءات للمكلؾ المتزوج . كما تستطٌع الدولة أن تحد من استهالن بعض التً تحارب زٌادة ال

 المواد الضارة بالصحة العامة مثل الخمر والتبػ بفرض ضرابب مرتفعة علٌها .
 

  االلتصادٌة للضرٌبة األغراض -ج
 

 ةالكمر كٌرابب ففرضت الض استعملت الدولة الضرٌبة منذ زمن بعٌد وسٌلة  لتحمٌك أهداؾ التصادٌة . 
 أوسعالضرٌبة بشكل  . وتحاول الدول العصرٌة استخدام األجنبٌةلحماٌة الصناعة الوطنٌة ضد المنافسة 
باإلعفاءات الضرٌبٌة .وتعالج األزمات  اإلنتاجمإازرة بعض فروع  ىلتوجٌه السٌاسة االلتصادٌة . فتعمل عل

وتزٌد من هذا العبء فً  ل االنكماش والركود ،مراح أثناءااللتصادٌة بالتخفٌض من العبء الضرٌبً فً 
 أثناء مراحل االزدهار والرخاء .

 
 تمٌٌز الضرٌبة من الرسم  : ثانٌا

 
  من حٌث أوجه التشابه -9
 
كال من الضرٌبة والرسم ٌتفمان فً أنهما فرٌضة نمدٌة ٌدفعها المكلؾ للدولة بصورة نهابٌة حٌث تحدد  إن

دمة المانون وسٌلة لذلن . كما تتمتع الدولة بحك امتٌاز على أموال المدٌن بؤي الدولة نظامها المانونً مستخ
 منهما .
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  من حٌث أوجه االختالف -2
 
جمٌع األحكام المتعلمة بها وبالتالً  : من المعلوم أن الضرٌبة تفرض بمانون ٌنظم مصدر الموة الملزمة – أ 
أن  لانون لها ، أما الرسم فال ٌشترط إصدارطة التشرٌعٌة على د لها من موافمة السلن السلطة التنفٌذٌة البٳف

 لانون . إلىٌكفً أن ٌستند  وإنماٌصدر لانون ٌفرضه 
 

(  21علما أن المشرع الدستوري العرالً ساوى بٌن الضرٌبة والرسم عندما نص فً الفمرة أوال من المادة ) 
 ب أو الرسوم اال بمانون ..... ( .من دستور جمهورٌة العراق النافذ بؤن ) ال تفرض الضراب

 
: تفرض الضرٌبة على المكلؾ من دون ممابل محدد ناشا من مساهمة المكلؾ  مدى تحمك النفع العام – ب

 باإلضافةفً األعباء العامة . فً حٌن ٌدفع الرسم ممابل الحصول على خدمة أو نفع خاص ٌمدمه المرفك العام 
 النفع العام . إلى
 
ض الضرٌبة بمصد تحمٌك أهداؾ التصادٌة واجتماعٌة ومالٌة فً حٌن أن الهدؾ من فرض :تفر الهدف -ج

 المالً للدولة . اإلٌرادتحمٌك  الرسوم هو
 
: تزداد أهمٌة الضرابب فً العصر الحدٌث والعكس صحٌح فٌما ٌتعلك بالرسوم حٌث  أهمٌة كل منهما – د

 تتنالص أهمٌتها .
 

 الفرع الثانً
 ة للضرٌبة ) أساس فرض الضرٌبة (الطبٌعة المانونٌ

 
الممصود من دراسة الطبٌعة المانونٌة للضرٌبة تسوٌػ فرض هذه الوسٌلة المالٌة ، والبحث فً تكٌٌفها       

ظهرت نظرٌتان لتفسٌر أساس فرض  مفهومها بصورة أفضل . فمن وجهة نظر لانونٌة ، إلٌضاحالمانون 
 : لتالًوسوؾ نوضح هاتٌن النظرٌتٌن فً البٌان ا التضامن .الضرٌبة هما النظرٌة التعالدٌة ونظرٌة 

 
 النظرٌة التعالدٌة أوال : 

 
فكرة العمد االجتماعً التً نادى بها بعض فالسفة المرن السابع عشر أمثال  إلىٌعود أصل هذه النظرٌة 

فً عام وطورها خطٌب الثورة الفرنسٌة مٌرابو  لون وهوبز ، والمرن الثامن عشر وبخاصة روسو ،
عندما عرؾ الضرٌبة بؤنها ثمن ٌدفعه المكلؾ ممابل الخدمات والمنافع بكتابه ) نظرٌة الضرٌبة (  9666

ٌحصل  ألنهوفك هذه النظرٌة ،  التً ٌحصل علٌها من جراء لٌام الدولة بوظابفها . فالفرد ٌدفع الضرٌبة ،
والدولة ٌتم االتفاق على أحكامه بوساطة  على شًء بالممابل . فٌكون أساس الضرٌبة عمدا ضمنٌا بٌن الفرد

 ممثلً الشعب أو السلطة التشرٌعٌة .
 

تمدم الدولة بموجبه الخدمات  إٌجارعمد ولد اختلؾ الكتاب حول طبٌعة هذا العمد . فمال أدم سمث بؤنه 
الدولة ممابل  إلىألن الفرد ٌدفع جزءا من ماله ،  بعمد بٌعالء ثمنها . ووصفه مونتسكٌو إللمواطنٌن وٌدفع ه

، فالضرٌبة لٌست سوى لسط تؤمٌن ٌإدٌه المكلؾ  عمد تؤمٌنحك التمتع بالجزء اآلخر . وعده  جٌراردان 
 نتفاع بالجزء البالً .   لال
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 ولكن النظرٌة التعالدٌة لم تصمد أمام تطور الفكر السٌاسً وااللتصادي ، فوجهت لها االنتمادات اآلتٌة :

 
من الدولة بالمال ، لٌتحمك التوازن  ة العامة أو المنفعة التً ٌحصل علٌها الفردم الخدمٌَّصعب أن تمو –1

بٌن الخدمة التً تإدٌها الدولة والضرٌبة المدفوعة من المكلؾ . كما ال ٌمكن تجزبة الخدمات العامة لمعرفة 
 ما ٌنتفع كل فرد منها بصورة مستملة .

 
بالعمد ، فً حٌن أن الوالع ال ٌمر ذلن ، فوظابؾ الدولة النظرٌة التعالدٌة تحصر وظابؾ الدولة  إن – 2

 أوسع من أن تحصر بالمحافظة على ثروة الفرد وسالمته .
 
من خدمات الدولة أشخاص ال ٌدفعون الضرابب ، فالضرٌبة توزع األعباء العامة بٌن المواطنٌن نتفع ٌ – 3

االجتماعٌة مثل الفمراء أو ذوي الدخل  بعض الطبمات بإعفاءحسب ممدرتهم على الدفع . وتمضً العدالة 
 هإالء من الخدمات التً تمدمها الدولة . ٌنتفعومع ذلن  المحدود من دفع الضرٌبة ،

 
 نظرٌة التضامن – ثانٌا

 
للدفاع عن  اإلجباريلوفنبرجر الضرٌبة واجبا وطنٌا . فكما ٌحك للدولة أن تفرض التجنٌد  األستاذٌعد 

رٌبة على المكلفٌن حتى تتمكن ، بحصٌلتها ، من تؽطٌة ضلها أن تفرض ال الوطن أثناء الحرب ، ٌجوز
فً تحمل األعباء العامة، وذلن تبعا  النفمات العامة . فالضرٌبة تعبر عن تضامن المواطنٌن ومشاركتهم

. فالطبٌعة  إجباريشكل  إلىلممدرتهم على الدفع . ولد أخذ التضامن فً السابك شكال اختٌارٌا ثم تطور 
نبع من سلطان الدولة وامتٌازاتها ، ولٌس للضرٌبة تجعل األساس المانونً لهذه الوسٌلة المالٌة ٌ إللزامٌةا

 من عمد بٌن المكلؾ والدولة .
 

 ىتنطلك نظرٌة التضامن من األٌمان بوجود مصلحة عامة ومشتركة بٌن جمٌع المواطنٌن تموم الدولة عل
 وإشباعمصادر األموال الالزمة لتؤمٌن هذه المصلحة  إٌجادمن  إذنفال بد للدولة  رعاٌتها وتؤمٌنها .
أن المجتمع الذي ٌفٌد من الخدمات العامة ٌفترض  إلىفحك الدولة بفرض الضرابب ٌستند  الحاجات العامة .

 تضامن أفراده فً تحمل األعباء العامة أٌضا .
 
مردها سلطة  عاللة لانونٌةدولة ، بل هو األساس المانونً للضرٌبة لٌس عاللة تعالدٌة بٌن المكلؾ وال إن

الدولة الالزمة لتحمٌك الصالح العام . فٌحك للدولة أن تفرض على مواطنٌها والماطنٌن فً دٌارها ، 
 من النهوض باألعباء تمكنهامن المال  باعتبارهم أعضاء متضامنٌن فً منظمة سٌاسٌة مشتركة ، مبالػ

 المنوطة بها .
 

 اسٌة للضرٌبة ثالثا : المواعد األس
 

نظرا لما لد ٌحصل من تعارض فً المصالح بٌن الدولة والمكلفٌن ، كان البد على المشرع أن ٌتبع لواعد 
تسمى بمانون الضرٌبة هً التً تماس بها سالمة  أساسٌة عامة عند فرض الضرٌبة . وهذه المواعد أو ما

هذه المواعد بالنسبة للضرٌبة ال تمل عن أهمٌة  ن أهمٌةإولعلنا ال نبالػ عندما نمول الضرٌبة ومشروعٌتها .
التً تمثل  والوالع أن أدم سمث هو أول من حدد هذه المواعد المواعد األساسٌة بالنسبة للموازنة العامة .

 العدالة والٌمٌن والمالءمة وااللتصاد .
 
 لاعدة العدالة  – 1
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جانب اعتبارات أخرى . ولد تصور البعض أن  إلىهدؾ النظام الضرٌبً فً أي دولة هو تحمٌك العدالة  إن
ما ٌعرؾ بالضرٌبة النسبٌة . أي أن تكون نسبة الضرٌبة  العدالة تعنً وجوب تطبٌك نسبٌة الضرٌبة أو

كانت تصلح  إذاأن الضرٌبة النسبٌة  . إالالممتطعة من وعاء الضرٌبة واحدة بؽض النظر عن طبٌعة الوعاء 
ولذلن توجه ، ن العصر الحدٌث لد أظهر عجزها عن تحمٌك العدالة ٳف ، للتطبٌك فً العصور السابمة

التمٌٌز بٌن  لمن خالتبنً فكرة الضرٌبة التصاعدٌة لتحمٌك عدالة أكثر  إلىالمتخصصون بالمالٌة العامة 
المكلفٌن وفما لممدرتهم التكلٌفٌة . كما تؤخذ التشرٌعات المالٌة بعٌن االعتبار عندما تمرر فرض الضرابب 

ما للعدالة . كما تمٌز ٌاالجتماعٌة أي بالضرابب الشخصٌة تحم وأعباءهومركزه المالً ،  خصٌة المكلؾ ،ش
خالل سعر الضرٌبة المفروضة بٌن الدخل المتؤتً من العمل ، وذلن المفروض على  هذه التشرٌعات من

 رأس المال والدخل المتؤتً منه .
 
 لاعدة الٌمٌن – 2
 

تكون الضرٌبة  الجٌدة هً تلن الضرٌبة المحددة بوضوح وبال تحكم . أي أن ٌرى أدم سمث أن الضرٌبة
محدد بوضوح . والؽرض من  اوأسلوب ومواعٌد جباٌته معلومة وواضحة للمكلؾ .  فسعرها معروؾ ،

على الدفاع عن  ةهذه الماعدة هو أن ٌكون المكلؾ على علم مسبك بالتزاماته الضرٌبٌة كً تكون لدٌه المدر
 الضرٌبٌة . اإلدارةضد أي تعسؾ أو سوء استعمال للسلطة من جانب حموله 

 ومن أجل تحمٌك ذلن ٌجب أن ٌتوافر أمران :
 
أن تتسم الموانٌن الضرٌبٌة بالوضوح حتى ٌفهمها عامة الناس . وهذا األمر له عاللة بحصٌلة الضرٌبة  – أ

 المكلؾ التفسٌر الذي ٌحمك مصلحته .مختلفٌن اختار ن الموانٌن الضرٌبٌة كلما احتملت تفسٌرٌن أل، 
 
على الدولة نشر الموانٌن واألنظمة الضرٌبٌة فً وسابل النشر المعروفة إعماال لمبدأي الشفافٌة  – ب

 والعالنٌة .
 
 لاعدة المالءمة – 3
 

المالءم للمكلؾ حتى نتجنب  بتعنً هذه الماعدة أن كل ضرٌبة ٌجب أن تجبى فً أنسب األولات ، وباألسلو
رهاله وحتى ٌتمبل التكلٌؾ الضرٌبً المفروض علٌه بٌسر وسهولة . فؤنسب األولات لدفع الضرٌبة هو إ

جنً  ولت حصول المكلؾ على دخله . ومن هذا المبٌل أن تجبى الضرٌبة على حاصالت األرض بعد
لخاضع المحاصٌل ، والضرٌبة على األرباح بعد الحصول علٌها . وبالطرٌمة التً تتناسب مع المال ا

 . واألجور رواتبعند المنبع بالنسبة لل للضرٌبة مثل طرٌمة الحجز
 
 لاعدة االلتصاد  – 4
 

تزٌد كلفة جباٌتها عما  تعنً هذه الماعدة االلتصاد فً كلفة جباٌة الضرٌبة . أي أن تنظم كل ضرٌبة بحٌث ال
اٌة ٌكلفها ألل نفمة ممكنة حتى ال للجب أسلوباٌدخل فً خزٌنة الدولة . وٌعنً ذلن أن على الدولة أن تختار 

   ٌتحمل المكلؾ تضحٌة فً ؼٌر موضعها ، وٌتضاءل الفرق بٌنما ٌدفعه وما ٌدخل خزٌنة الدولة .
  

 الفصل الثانً
 التنظٌم الفنً للضرٌبة
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 إذالفنٌة المتعلمة بفرض الضرٌبة .  واإلجراءاتٌمصد بالتنظٌم الفنً للضرٌبة تحدٌد األوضاع 
. وحتى  سعرهاثم ٌحدد  وعاء الضرٌبةالضرٌبة عدة مشاكل . فٌجب أن ٌختار المشرع أوال ٌثٌر تنظٌم 

. وهذه  االزدواج الضرٌبً والتهرب الضرٌبًتكتمل الجوانب الفنٌة ال بد من التعرؾ على ظاهرة 
 الموضوعات سوؾ تكون محور الدراسة فً هذا الفصل .

 المبحث األول
 وعاء الضرٌبة

 
ٌبة المحل أو المطرح الذي تفرض علٌه الضرٌبة ، أي المادة الخاضعة لها . ٌمصد بوعاء الضر

 :عنها  اإلجابةوتثٌر دراسة وعاء الضرٌبة أسبلة ٌنبؽً 
 

 على األموال. أمهل تفرض الدولة ضرٌبة على األشخاص  -
 هل تفرض الدولة ضرٌبة واحدة أم ضرابب متعددة . -
 مباشرة . هل تفرض الدولة ضرٌبة مباشرة أم ضرٌبة ؼٌر -
 هل تفرض الدولة ضرٌبة عٌنٌة أم شخصٌة . -
 

 المطلب األول
 الضرائب على األشخاص والضرائب على األموال

 
 إلىٌتعلك الموضوع باختٌار المحل الذي تفرض علٌه الضرٌبة . وفً حدود هذا المعنى ٌتم تمسٌم الضرابب 

 ضرابب على األشخاص وضرابب على األموال .
 

 شخاص ى األأوال : الضرائب عل
 

ٌمصد بها الضرابب التً تتخذ من الشخص وعاء لها ، أي تلن الضرابب التً تتخذ من وجود الفرد نفسه 
 نوعٌن : إلىالدولة محال لفرضها . وتسمى بالضرٌبة على الرإوس وتنمسم  إللٌمفً 

 
ما  إلىضرابب الفردة البسٌطة التً كانت تفرض بسعر موحد على جمٌع األفراد دون النظر  -1

 ٌملكون من ثروات ودخول .
 
 إلىلفردة المدرجة التً تمٌز بٌن األفراد الخاضعٌن للضرٌبة من خالل تمسٌمهم اضرابب  -2

فبات بحسب السن أو الجنس أو الطبمة االجتماعٌة أو المهنة أو الثروة مع تحدٌد سعر خاص 
 لكل فبة .

 
مما فرض ضرورة اختفابها من النظم  ة لألفرادالممدرة التكلٌفٌ إلىال تنظر  أنهاوٌعاب على هذه الضرابب 

 المالٌة الحدٌثة لتحل محلها الضرابب على األموال .
 

 ثانٌا : الضرائب على األموال 
 

موال . وأهم تطبٌماتها العملٌة الضرٌبة على رأس األانتشرت فً النظم الضرٌبٌة المعاصرة الضرٌبة على 
التداول والتصرفات . وسوؾ نمؾ على هذه األنواع فً البٌان  المال ، وعلى الدخل ، وعلى النفمة ، وعلى

 اآلتً .
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 الضرٌبة على رأس المال  – 1
 
المال مجموع األموال العمارٌة والمنمولة التً ٌملكها المكلؾ فً لحظة محددة سواء أكانت  برأسٌمصد  

 منتجة أم ؼٌر منتجة . وتتخذ الضرابب على رأس المال أنواعا عدة أهمها :
 لضرٌبة العادٌة على رأس المالا - أ

 
تفرض هذه الضرٌبة على رأس مال المكلؾ . وعادة ما تكون أسعارها منخفضة ،ألن وعاءها من الضخامة 

 مما ٌسمح فً الحصول على إٌرادات ؼزٌرة .ومن أمثلتها ضرٌبة العرصات المفروضة فً العراق .
 

  الضرٌبة االستثنائٌة على رأس المال –ب 
 

تختلؾ عنها  أنها إالالضرٌبة مع سابمتها من حٌث أن المال الخاضع لها هو رأس مال المكلؾ  تتشابه هذه
أن سعر الضرٌبة العادٌة ٌكون منخفضا أما سعر الضرٌبة االستثنابٌة فتفرض بسعر  إذفً سعر الضرٌبة .

فٌها الدولة  تفرض فً ظروؾ استثنابٌة تكون أنهاولعل ما ٌسوغ ارتفاع سعر هذه الضرٌبة هو  أعلى .
 لتسدٌد دٌون كبٌرة أو النجاز بعض األعمال المهمة . ، أألموال إلىبؤمس الحاجة 

 
 الضرٌبة على التركات –ج 

  
هً الضرابب التً تفرض على مجموع ما ٌملكه المكلؾ فً لحظة زمنٌة معٌنة هً الوفاة . وتتخذ هذه 

أو على ، أو على نصٌب كل وارث  ، كةتفرض على مجموع التر أن إماالضرابب أنواعا متعددة فهً 
التً كانت ممررة بموجب لانون مجموع التركة ثم على نصٌب كل وارث . علما أن ضرٌبة التركات 

للتخفٌؾ عن  9114( لسنة  22ألؽٌت بموجب المانون رلم )  9115( لسنة  64ضرٌبة التركات رلم ) 
 مورثهم .كاهل المكلفٌن ، ولتمكٌن الورثة من اإلفادة من تركة 

 
 الضرٌبة على الدخل  – 2
 

بؽٌة  لبل بٌان أنواع الضرابب المفروضة علٌه أن نحدد المفهوم الدلٌك للدخل ٌمتضً البحث العلمً السلٌم
والؽاٌة  ،تحمٌك ؼاٌتٌن : الؽاٌة األولى ، حتى ال تشمل الضرٌبة بعض األموال التً ال تعد من لبٌل الدخول 

 اصر التً تعد من لبٌل الدخول .الثانٌة عدم تهرب بعض العن
 
  تحدٌد مفهوم الدخل -ا

 
 لتحدٌد مفهوم الدخل هنان نظرٌتان األولى نظرٌة المنبع ، والثانٌة نظرٌة الزٌادة االٌجابٌة لذمة المكلؾ . 

 
 نظرٌة المنبع  –النظرٌة األولى

 
تمٌٌمها بالنمود دخال وفما من أموال وخدمات ٌمكن  ، بصفة دورٌة ومنتظمة ، ٌعد ما ٌحصل علٌه المكلؾ
 ال بد من توفر الشروط اآلتٌة : كذلن اإلٌرادلهذه النظرٌة . ولكً ٌعد 

 
 الشرط األول : الدورٌة واالنتظام
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وراتب  ،لومنتظمة كلما انتهت المدة التً ٌمدر فٌها مثل أجر العام ، ٌؤتً الدخل بصفة متجددة أنأي 
ن اإلٌراد الذي ٌحصل علٌه ٳو الشهر أو السنة . وعلى ذلن فالموظؾ المدفوع فً الٌوم أو األسبوع أ

أو ارتفاع األموال العمارٌة نتٌجة الرتفاع ،مثل جوابز السندات والٌانصٌب  ، الشخص بصفة عرضٌة
 فال ٌعد دخال طبما لهذه النظرٌة . ،سعار مثالاأل
 
 

 د الشرط الثانً : إمكانٌة التمٌٌم بالنمو
 
و األجور والفوابد  األرباحتى ٌعد دخال أن ٌكون مبلؽا نمدٌا مثل الدخل الناجم من ح اإلٌرادال ٌشترط فً  

 إذ،  هٌكفً أن ٌكون لابال للتمٌٌم بالنمود ، مثل الدخل الذي ٌحصل علٌه مالن المنزل من سكنى منزل وإنما
التمٌٌم النمدي  اإلمكانبسنوي ٌعادل المٌمة االٌجارٌة للمنزل . ومن الطبٌعً أنه ٌكون  إٌرادعلى  ٌعد حاصال

كان ٌجري التعامل على مثلها فً األسواق  إذاللسلع والخدمات التً ٌحصل علٌها المكلؾ بصفة عٌنٌة 
حصل المكلؾ على سلع وخدمات ٌصعب تمٌٌمها بالنمود ، ألنه ال ٌجري  إذاوٌتحدد بالتالً لها ثمنا . ولكن 

 نا ، فال تعد دخال مثل خدمات ربات البٌوت فً المنزل .التعامل على أمثالها فً السوق وال ٌتحدد لها ثم
 

 الشرط الثالث : ثبات المصدر ودٌمومته
 

مصدر دابم  كان ناجما عن إذا إالتظامه نال ٌتصور تجدد الدخل وا إذٌرتبط هذا الشرط بالشرط األول . 
ورأس المال ، والمصدر  . وتختلؾ صفة الدوام والثبات تبعا لمصادر الدخل المختلفة وهً : العمل وثابت

مدة أطول  العماري وأرباح األسهم والفوابد ٌستمر عادة اإلٌرادالمختلط . فالدخل الناجم من رأس المال مثل 
من الدخل الناجم من العمل مثل الراتب واألجر ، ودخل المصدر المختلط ، مثل أرباح األعمال التجارٌة 

 والصناعٌة ، ٌمع فً مركز وسط بٌنهما .
 
 شرط الرابع : عنصر المدة ال
 

دخال أن ٌحصل علٌه المكلؾ فً مدة معٌنة تبدأ بتارٌخ معٌن وتنتهً بتارٌخ آخر .  اإلٌرادٌجب كً ٌعد 
 وعادة تحدد هذه المدة بسنة .

 
  اإلٌراد: استغالل مصدر  خامسالشرط ال 

 
تؽالال مالبما وبذل المجهود . ومن ال بد من استؽالله اس وإنمادخال من تلماء نفسه ،  اإلٌرادال ٌدر مصدر  

 ثم ٌجب العمل على صٌانة المصدر وضمان بمابه مما ٌستوجب التفرلة بٌن الدخل ومصدر الدخل .
 

 النظرٌة الثانٌة : نظرٌة الزٌادة االٌجابٌة فً ذمة المكلف 
 

ٌادة فً العناصر تعد دخال وفما لها كل ز إذتعد هذه النظرٌة أكثر اتساعا فً تحدٌد الممصود بالدخل . 
وسواء اتصفت هذه الزٌادة بالدورٌة  االٌجابٌة لذمة المكلؾ خالل مدة معٌنة أٌا كان مصدر هذه الزٌادة  ،

واالنتظام أم لم تتصؾ بذلن .أي أنه ٌعد دخال كل ما ٌحصل علٌه المكلؾ سواء من مزاولة عمله االعتٌادي 
المتحممة من الفوز بجابزة الٌانصٌب واألرباح عن طرٌك مباشرة نشاط بصفة عرضٌة مثل األرباح  مأ

 الناجمة من بٌع العمار أو المنمول . 
 

 الألٌس من العدل بشًء  إذاألخذ بهذه النظرٌة لمالءمتها لمبدأ العدالة .  إلىوتمٌل الكثٌر من التشرٌعات 
العامل ألٌة ضرٌبة ، فً حٌن ٌخضع  ،الذي ٌحصل على دخل كبٌر من عملٌة عرضٌة ،ٌخضع الشخص



 11 

ولد تبنى المشرع العرالً العمل بنظرٌة الزٌادة  البسٌط الذي ٌحصل على دخلة بصفة دورٌة للضرٌبة .
 . 9112( لسنة  993االٌجابٌة بصورة عامة فً لانون ضرٌبة الدخل النافذ رلم ) 

 
 أنواع الضرائب المفروضة على الدخل  –ب 

 ٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من هذه الضرابب هما :
 

: تفرض الضرٌبة على دخل المكلؾ بعد أن ٌجمع فً وعاء  النوع األول : الضرٌبة على مجموع الدخل
 واحد بصرؾ النظر عن مصادره سواء أكان ناجما من أرباح تجارٌة أم صناعٌة أم فوابد أم دخل عماري.

 
أنواع بحسب  إلى : وفما لهذه الضرٌبة ٌمسم دخل المكلؾ النوع الثانً : الضرٌبة النوعٌة على الدخل

 وتفرض ضرٌبة مستملة على كل مصدر من هذه المصادر . مصدره ،
 
 الضرٌبة على النفمة  – 3
 

هً الضرٌبة التً تفرض على األموال عند خروجها من ذمة المكلؾ المالٌة . وتشمل ما ٌصرفه الفرد من 
أن أشهرها  إال اإلنفاقبب على دخله أو رأسماله فً سبٌل سد حاجاته . وتتعدد الصور التً تتخذها الضرا

 هً :
 
 الضرٌبة على رلم األعمال –أ  

 
وحتى استهالكها  إنتاجهاما ٌتم صرفه فً أي مرحلة من مراحل تداول السلعة منذ  إجمالًرلم األعمال هو 

سبٌل  ، وجمٌع ما ٌنفمه تاجر الجملة فً إنتاجه. فتصٌب الضرٌبة جمٌع ما ٌنفمه صاحب العمل فً سبٌل 
 ٌنفمه تاجر التجزبة فً سبٌل تؤمٌن السلعة للمستهلن .،ثم جمٌع ما  اإلنتاج هذا
 

 الضرٌبة على اإلنتاج  –ب 
 

هً الضرٌبة التً تتخذ من السلع المنتجة محلٌا وعاء لها .فهً ال تصٌب السلعة فً كل مرحلة على انفراد 
اهزة لالستهالن أو بٌن مرحلتً اإلنتاج وإنما على إنتاجها فمط ، أي فً المرحلة التً تصبح فٌها السلعة ج

 والتداول . مثل فرض الضرٌبة على النسٌج ولٌس على الصوؾ أو المطن .
 

 الضرٌبة على المبٌعات –ج 
 

المستهلن األخٌر، فٌجبر البابع  إلىهً الضرٌبة التً تفرض فً آخر مراحل تداول السلعة عند وصولها 
ومن وٌمتطع الضرٌبة من المشتري األخٌر لصالح الخزٌنة . ،  على مسن دفاتر خاصة ٌسجل فٌها مبٌعاته

الضرٌبة على الخدمات التً تمدمها الفنادق والمطاعم من فً التشرٌع العرالً  أمثلة الضرٌبة المذكورة 
لرار مجلس لٌادة الثورة المنحل رلم ب الدرجتٌن الممتازة واألولى فً جمٌع أنحاء العراق المفروضة بموج

ضرٌبة المبٌعات على ( من ألٌام الخدمات الممدمة جمٌعها ، و% 91بسعر نسبً ممداره )  9116لسنة  36
% ( من لٌمة الكارت . وعلى السٌارات 21كارتات تعببة الهاتؾ النمال ، وشبكات األنترنٌت بنسبة ) 

 911دة بنسبة ) % ( ، والتبوغ والسكابر ، والمشروبات الكحولٌة  المستور5المستوردة بؤنواعها بنسبة  ) 
 ( . 2196من لانون الموازنة العامة االتحادٌة للسنة المالٌة  24) تنظر الفمرتٌن أ وب من المادة  % ( .

 
 الضرٌبة الكمركٌة   -د 
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هً الضرٌبة التً تفرض على السلع التً تجتاز الحدود الستهالكها داخل أراضً الدولة ، فهً ضرابب 
التً تجبٌها ، كما تفرض لؽاٌات التصادٌة  باإلٌراداتمالٌة للدولة تتمثل  اأهداف، وهً تحمك على النفمات 

وتفرض الضرابب الكمركٌة أما بنسبة معٌنة من  لتلن المنتجة وطنٌا . األجنبٌةبمصد منع منافسة البضابع 
وتسمٌها بعض التشرٌعات تجاوزا  لٌمة السلعة أو بمبلػ ممطوع على كل وحدة مستوردة أو مصدرة .

.  9114( لسنة  23وتفرض الضرٌبة المذكورة فً العراق حالٌا بموجب المانون رلم )  رسوم الكمركٌة .ال
الذي  2113( لسنة  31بٌد أن الضرٌبة علك العمل بها بموجب أمر سلطة اإلتالؾ المإلتة المنحلة رلم ) 

ى البضابع عل% ( 5ممداره ) نسبً عمار العراق بسعر إٌبة رضبلرر فرض ضرٌبة أخرى سمٌت 
 المستوردة .

 
 : الضرٌبة على التداول والتصرفات – 4
 
على تداوله أو التصرؾ فٌه كذلن  وإنما إنفالهال تفرض الضرٌبة على رأس المال أو الدخل عند تحممه أو   

لصك الطوابع  للد تحصل أن تجبى من خال إذ. وتتخذ الصورة التً تجبى بها هذه الضرابب أشكاال عدة .
تجبى نمدا . فضرٌبة الطابع وضرٌبة التسجٌل تعد أمثلة حٌة لمثل هذه الضرابب وان  ستندات أوعلى الم

، ألن لٌمة هذه الفرابض أنها فً حمٌمتها ضرابب  إالكانت معظم الموانٌن المالٌة تطلك علٌها تسمٌة رسوم 
وال عاللة  ، الخاضع لهاأصبحت تفوق الخدمة التً تإدى نظٌرها ال بل أن لٌمتها أصبحت تتناسب والوعاء 

  لها بتكالٌؾ الخدمة التً تإدٌها الدولة ، وال ٌراعى فً تحدٌدها ممدار المنفعة التً تعود على دافعها .
 

المفروضة على لٌمة العمار أو حك التصرف أمثلة الضرٌبة المذكورة فً التشرٌع العرالً الضرٌبة ومن
الذي فرض ضرٌبة ممطوعة ،  2112لسنة  921المنحل رلم  لرار مجلس لٌادة الثورةفٌه استنادا ألحكام ا

بنسب تصاعدٌة ، من لٌمة العمار أو حك التصرؾ فٌه ، الممدر وفما ألحكام لانون تمدٌر لٌمة العمار 
على مالن العمار أو  . وتفرض هذه الضرٌبةالنافذ أو البدل أٌهما أكثر 9161( لسنة  15ومنافعه رلم ) 

مل ملكٌة العمار ، بؤٌة وسٌلة من وسابل نمل الملكٌة أو كسب حك التصرؾ أو صاحب حك التصرؾ عند ن
 نمله .

وسوؾ نتناول وسابل نمل ملكٌة العمار أو حك التصرؾ فٌه ، وسعر الضرٌبة ، ونضرب أمثلة توضٌحٌة 
 على كٌفٌة احتسابها واإلعفاءات منها :

 
 وسائل نمل ملكٌة العمار أو حك التصرف فٌه .  - 1
 
: من المعلوم أن بٌع العمار ال ٌنعمد إال إذا سجل فً دابرة التسجٌل العماري . وهنالن ثالثة أنواع  لبٌعا -ا

 من البٌوع :
 البٌع المسبوق بشراء . -
 بٌع العمار الموروث . -
 صنفه . حبٌع العمار المصح -
 

تمات مبادلتهاا فاً دابارة هو مبادلة عمار بعماار ، وٌاتم تساجٌل العماارات التاً  المماٌضة ) المبادلة ( :  -ب
 التسجٌل فً ولت واحد .

 
: تتطلب المصالحة تمدٌم تنازالت مان الطارفٌن فٌماا بٌنهماا ، وتصاادق المحكماة علاى ذلان  المصالحة  -ج 

 حٌث ٌخضع الدٌن ولٌمة الشًء المصالح علٌه للضرٌبة .
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ذا كاان ٳٌاه مان شاخص إلاى آخار ، فا: التنازل عن العمار معناه انتمال ملكٌته أو حك التصرؾ ف التنازل  -د 
التنازل بعوض فحكمه حكم البٌع ، وإذا كاان بادون عاوض فٌصابح مشاابها لحالاة الهباة .وفاً كلتاا الحاالتٌن 

 ٌخضع التصرؾ للضرٌبة .
 
: إن المشارع لاد اخضاع الهبااة للضارابب ، ألن الهباة كثٌارا ماا تضاام باٌن ثناٌاهاا  بٌعاا حمٌمٌااا ،  الهبةة  -ه 

ن خضوع هبة العمار للضرٌبة ساٌحول دون تهارب ٳاد به تؽطٌة ذلن البٌع الحمٌمً . ولهذا فوتمثل ستارا ٌر
 الواهب منها .

 
: هً حك عٌنً ٌخول صاحبه إلامة بناء أو منشآت أخارى ؼٌار الؽاراس علاى أرض الؽٌار  المساطحة  -و

تزاماتاه .وٌجاب تساجٌل بممتضى اتفاق بٌنه وبٌن مالن األرض ، حٌث ٌحدد هذا االتفاق حموق المساطح وال
حاك المساااطحة فااً دابارة التسااجٌل العماااري ،وال ٌجاوز أن تزٌااد ماادتها عان خمسااٌن ساانة ،وفاً حالااة عاادم 
تحدٌدها ٌكون لكال الطرفٌن الحك بإنهاء العمد بعد ثالثة سنوات مان ولات التنبٌاه علاى اآلخار  . وللمسااطح 

اطحة ، كماا أنهاا تنتمال عناد وفاتاه ، وكاذلن تنتمال حك نمل ملكٌة المنشآت بالبٌع أو رهنهاا مثملاة بحاك المسا
بالوصٌة ،وتنتمل ملكٌة البناء والمنشاآت األخارى عناد انتهااء حاك المسااطحة إلاى صااحب األرض علاى أن 

 ٌدفع للمساطح لٌمتها مستحمة الملع ، هذا إذا لم ٌكن هنان شرط ٌمضً بؽٌر ذلن . 
 

تً شٌدها على لطعة األرض التً ساطح علٌها من لبل مالكها ، وإذا لام المساطح بإٌجار األبنٌة والمنشآت ال
 نه ٌخضع لضرٌبة العمار عن بدل اإلٌجار الذي تعالد علٌه مع المستؤجر .ٳف

 
: لد ٌملن شخصان أو أكثر عمارا على وجه الشٌوع ، عناد أحادهم أو جماٌعهم رؼباة فاً  إزالة الشٌوع  -ن

وء إلااى المحاااكم إلزالااة شااٌوعه ، فتتخااذ المحكمااة اإلجااراءات الااتخلص ماان هااذه المشاااركة فااً العمااار واللجاا
الالزمة طالما أن العمار ؼٌر لابل للمسامة ، وذلان بمعرفاة ذوي الخبارة ، مان خاالل المزاٌادة العلنٌاة بحٌاث 

 ٌستوفً كل شرٌن حصته من البدل .
 
د اكتسااب الحكام تصافٌته : تموم المحكماة بتمساٌم العماار باٌن مساتحمٌه ) المرتزلاة ( بعا تصفٌة الولف  -ط 

 الدرجة المطعٌة .
 
 سعر الضرٌبة المفروضة على نمل ملكٌة العمار .  - 2
 

 سعر الضرٌبة المفروضة على لٌمة العمار الممدرة  أو بدله ممرر على النحو اآلتً :
 
ٌوزع ( عشرٌن ملٌون دٌنار من لٌمة العمار الممدرة أو بدله . و2202220222) ٌعفى من الضرٌبة أول  -

 هذا المبلػ على الشركاء وفك حصصهم إذا كان العمار مملوكا على وجه الشٌوع .
 
 ٌخضع إلى الضرٌبة ما زاد على مبلػ اإلعفاء المذكور أعاله وفك النسب اآلتٌة : -
 ( ثالثٌن ملٌون دٌنار .3202220222) ( ثالث من المبة لؽاٌة  % 3 ) -
 
( 6202220222( ثالثااٌن ملٌااون دٌنااار لؽاٌااة ) 3202220222) ( أربااع ماان المبااة مااا زاد علااى 4% ) -

 ستٌن ملٌون دٌنار .
 
( 3202220222( سااتٌن ملٌااون دٌنااار لؽاٌااة ) 6202220222( خمااس ماان المبااة مااا زاد علااى ) 5%)  -

 تسعٌن ملٌون دٌنار .
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 ( تسعٌن ملٌون دٌنار .3202220222ست من المبة ما زاد على ) %(6)  -
    

 ن الضرٌبة على لٌمة العمار أو بدله :اإلعفاء م  - 3
 

 أعفى المشرع تصرؾ الهبة بٌن األبوٌن وأوالدهما أو بٌن الزوجٌن من الضرٌبة .
 
 أمثلة على كٌفٌة احتساب الضرٌبة : - 4
 
 ( : عن معامالت البٌع :9رلم ) مثال 
 

ار . ولادر العماار بمٌماة ( مباة ملٌاون دٌنا911,111,111باع المكلاؾ ) س ( العماار العاباد لاه ببادل لادره )
 ( مبة وعشرة مالٌٌن دٌنار . هنا ٌتم احتساب الضرٌبة وفما لما مبٌن أدناه :991,111,111ممدارها ) 

 
 ( دٌنار .991,111,111ٌإخذ البدل األعلى وهو فً هذا المثال المٌمة الممدرة للعمار البالؽة )  -

 
 ٌنزل مبلػ اإلعفاء من المٌمة الممدرة للعمار. -

 
 دٌنار المبلػ الخاضع للضرٌبة . 11,111,111 =( 21,111,111)  ─( 991,111,111)
 

 نطبك جدول األسعار على المبلػ الخاضع للضرٌبة : -
 

 دٌنار . x 3  %= 111,111دٌنار  31,111,111لؽاٌة 
 

 دٌنار . x 4 %=9,211,111دٌنار  61,111,111دٌنار لؽاٌة  31,111,111ما زاد عن 
 

 دٌنار . x 5 %= 9,511,111دٌنار  11,111,111دٌنار لؽاٌة  61,111,111ما زاد عن 
 
 دٌنار الضرٌبة المستحمة.  3,611,111 =9,511,111+ 9,211,111 + 111,111 -

  
 : ( : البٌع عن طرٌك إزالة الشٌوع 2رلم )  مثال -

 
لمشااتري ) ص ( لااام ورثااة المتااوفى ) س ( بطلااب إزالااة شااٌوع العمااار العابااد لمااورثهم .ولااد أحٌاال بعهاادة ا

( ماباااة وعشااارون ملٌاااون دٌناااار .علٌاااه ٌاااتم احتسااااب 921,111,111 بموجب لرار اإلزالة ببدل لدره )
 الضرٌبة كما ٌلً :

 
 دٌنار مبلػ خاضع للضرٌبة . 911,111,111 =دٌنار 21,111,111  ─دٌنار 921,111,111

 
 دٌنار . x 3 %= 111,111دٌنار  31,111,111لؽاٌة 

 
 دٌنار .x 4 %= 9,211,111دٌنار  61,111,111دٌنار لؽاٌة  31,111,111ما زاد عن 

 
 دٌنار . 9,511,111 =% 5دٌنار  11,111,111دٌنار لؽاٌة  61,111,111ما زاد عن 
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 دٌنار. x6 %= 611,111دٌنار  911,111,111دٌنار لؽاٌة  11,111,111ما زاد عن 
 

 دٌنار الضرٌبة المستحمة . 4,211,111 = 611,111+ 9,511,111 + 9,211,111 + 111,111
 
 
 
 
 

 المطلب الثانً
 الضرٌبة الواحدة والضرائب المتعددة 

 
من ضرٌبة واحدة تفرضها  أموالطرح الكتاب سإاال مفاده هل من األفضل أن تستمد الدولة ما ٌلزمها من 

صص لكل على دخل الفرد أو ثروته أو من ضرابب متعددة تصٌب كل منها مظهرا من مظاهر ٌساره فٌخ
ضرٌبة خاصة به تتالءم مع طبٌعته ؟ أي هل تفرض الضرٌبة على وعاء واحد شامل  اإلٌرادنوع من أنواع 

 أم تفرض على عدة أوعٌة ؟
 

 فً الحمٌمة ظهر نظامان هما الضرٌبة الواحدة والضرابب المتعددة :
 

 أوال : نظام الضرٌبة الواحدة:
 

ربٌسة واحدة للحصول على ما ٌلزمها  ةعلى ضرٌب ياحدة فمط أفٌه الدولة على ضرٌبة و هذا النظام تعتمد
 من موارد مالٌة .

  
 ثانٌا : نظام الضرائب المتعددة

 
األخذ بنظام الضرابب المتعددة بسبب العٌوب الكثٌرة التً ٌتصؾ بها نظام الضرٌبة  إلىتمٌل ؼالبٌة الدول 

التعدد المعتدل ، فال ضرٌبة واحدة ،وال مؽاالة  فً التعدد ، ألن المطلوب هو إفراطٌكون  أالالواحدة على 
بالحٌاة  واإلضرار المكلؾ ،وازدٌاد تكالٌؾ الجباٌة ، إرهاق إلىفً التعدد ، ألن تلن المؽاالة ستإدي 

 االلتصادٌة .
 

 المطلب الثالث
  الضرائب المباشرة والضرائب غٌر المباشرة

 
ٌمكن أن ٌتم ذلن  إذجزءا من الدخل أو رأس المال  ٌختلؾ الفن المالً فً الطرق التً ٌتم بها التطاع

 بالطرٌمة المباشرة أو بالطرٌمة ؼٌر المباشرة .
 

تحدٌد عناصر الثروة وهً تحت ٌد المكلؾ سواء أكانت هذه الثروة دخال  إلىوتنصرؾ الطرٌمة المباشرة 
فرضت على ذات وجود مال ثم فرض الضرٌبة علٌها مباشرة .وفً هذه الحالة تكون الضرٌبة لد  رأسأم 

 تفرض على تملن رأس المال أو الدخل . إنماالثروة تحت ٌد المكلؾ وٌعنً ذلن أن الضرٌبة المباشرة 
، فتفرض تتبع عناصر الثروة بمناسبة استعمالها أو تداولها  إلىبٌنما تنصرؾ الطرٌمة ؼٌر المباشرة 

 ها .أو االستهالن أو تداول األموال أو انتمال اإلنتاجبمناسبة 
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 ولكن ما معاٌٌر التفرلة بٌن الضرائب المباشرة والضرائب غٌر المباشرة ؟
 

 ظهرت معاٌٌر عدٌدة بشؤن هذه التفرلة أهمها :
 
 أنهاتحصٌل دٌن الضرٌبة حٌث ٌصنؾ الضرٌبة  أسلوبٌعتمد هذا المعٌار على  : اإلداريالمعٌار أوال : 

والمبلػ  ،وممدار الوعاء ،تحتوي على أسم المكلؾ كان تحصٌلها ٌتم بموجب جداول اسمٌة إذامباشرة 
 تعتبر الضرٌبة ؼٌر مباشرة .  األسلوبالواجب التحصٌل . وبعكس هذا 

 
كان المكلؾ بها لانونا هو الذي  إذا: وٌمرر بؤن الضرٌبة تعد مباشرة  معٌار نمل عبء الضرٌبةثانٌا : 

الؽٌر . فً حٌن تعد  إلىال ٌستطٌع نمل عببها بحٌث  بصورة نهابٌة  ٌتحمل العبء الضرٌبً الناشا منها
 الؽٌر . إلىتمكن المكلؾ بها لانونا من نمل عببها  إذاالضرٌبة ؼٌر مباشرة 

 
كانت مفروضة على مال ٌتمٌز بالثبات  إذا:ٌمرر هذا المعٌار بؤن الضرٌبة تعد مباشرة  ثالثا : معٌار الثبات

كانت مفروضة  إذاعماري فً حٌن تعد الضرٌبة ؼٌر مباشرة ال اإلٌرادمثال ذلن الضرٌبة المفروضة  على 
 على ولابع وتصرفات عرضٌة تتمٌز بعدم الثبات مثل الضرٌبة على نمل الملكٌة العمارٌة .

 
كانت تراعً الظروؾ  إذا: فتصنؾ الضرابب على أنها مباشرة  فكرة الممدرة التكلٌفٌة للمكلف : رابعا

 لم تراع  تلن الظروؾ . ذاإالشخصٌة للمكلؾ ، وؼٌر مباشرة 
 
 

 المطلب الرابع
 الضرائب العٌنٌة والضرائب الشخصٌة 

تدور فكرة الضرابب العٌنٌة والضرابب الشخصٌة حول مبدأ واحد هو مراعاة المشرع لحالة المكلؾ  
 :الشخصٌة والعابلٌة . وسوؾ نبٌن مفهوم الضرٌبتٌن فً البٌان اآلتً 

 
 أوال : الضرائب العٌنٌة 

 
الضرٌبة التً تفرض على المكلؾ بؽض النظر عن شخصٌته ، فهً ال تؤخذ وضع المكلؾ العابلً هً 

حمما  إذا.وبموجب هذه الضرٌبة ٌدفع شخصان أحدهما فمٌر وآخر ؼنً المبلػ نفسه والمادي بعٌن االعتبار
ستهالكٌة ، فكل على الضرٌبة العٌنٌة ما ٌدفعه المكلؾ من ضرابب على المواد اال لربحا متساوٌا . والمث

من ٌشتري ممدارا معٌنا من السكر ٌدفع مبلؽا واحدا ضرٌبة على مشترٌاته ، بؽض النظر عن حالته العابلٌة 
 كان أم متزوجا ، له أوالد أم ال ، أو عن حالته المادٌة ، أؼنٌا كان أم فمٌرا . أعازبا، 
 

 ثانٌا : الضرائب الشخصٌة 
 

. ففً ضرٌبة الدخل مثال تفرض الضرٌبة على  لؾ بعٌن االعتبارهً الضرٌبة التً تؤخذ شخصٌة المك
الدخل ، وتراعى األعباء العابلٌة التً ٌتحملها المكلؾ ، فتنخفض نسبة الضرٌبة كلما ازداد عدد  أفراد 

 على الجزء الذي ٌزٌد عن الحد األدنى الضروري لمعٌشة المكلؾ . إال. وال تطبك الضرٌبة  األسرة
 

  المبحث الثانً
 سعر الضرٌبة 
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وعابها . ولد مر سعر الضرٌبة بمرحلتٌن أساسٌتٌن هما :  إلىٌعرؾ سعر الضرٌبة بؤنه نسبة الضرٌبة 
 ومرحلة الضرٌبة المٌاسٌة . مرحلة الضرٌبة التوزٌعٌة ،

 

 المطلب األول 
 الضرٌبة التوزٌعٌة

 
تحصٌله من المكلفٌن بالضرٌبة . بعد  الواجب اإلجمالًٌكتفً المشرع فً الضرٌبة التوزٌعٌة بتحدٌد المبلػ 

نزوال على سلم التنظٌم الهرمً  اإلدارٌةذلن تموم السلطة التنفٌذٌة بتمسٌم عبء هذه الضرٌبة على األلسام 
بتمسٌم ما  اإلدارةالتنظٌم ولٌكن المرٌة مثال . فً داخل المرٌة تموم أدنى مستوى من  إلىحتى تصل  لإلدارة

 دفعه أما بالتساوي أو على نحو ٌتناسب مع الممدرة التكلٌفٌة لكل فرد . ٌتعٌن على أفراد المرٌة
 

أن ما ٌعٌبها هو انفصالها عن  إالتتمٌز الضرٌبة التوزٌعٌة بتحدٌد حصٌلتها مسبما ، وهذا ٌجعلها متٌمنة 
ونة حالة النشاط االلتصادي حٌث ٌجمع مبلػ الضرٌبة بؽض النظر عن النشاط االلتصادي مما ٌعنً عدم مر

 الحصٌلة .كما ال ٌمكن معها مراعاة الممدرة التكلٌفٌة للمكلفٌن وبالتالً انعدام العدالة التوزٌعٌة .
 

 المطلب الثانً 
  الضرٌبة المٌاسٌة

 
الضرٌبة سعرها ممدما دون أن ٌحدد حصٌلتها فً تلن اللحظة . ولكن ذلن ال ٌمنع  هٌحدد المشرع فً هذ

عام ، ولما ٌتوفر لدٌها من عناصر مختلفة من تمدٌر حصٌلة الضرٌبة على  الضرٌبٌة لبل بداٌة كل اإلدارة
 وجه التمرٌب .وٌتحدد سعر الضرٌبة المٌاسٌة بطرق عدٌدة أهمها الضرٌبة النسبٌة ، والضرٌبة التصاعدٌة .

 
 : الضرٌبة النسبٌة  أوال

 
أن تفرض الضرٌبة على الدخل هً الضرٌبة التً ٌبمى سعرها ثابتا مهما تؽٌر وعاء الضرٌبة .مثال ذلن 

 ن هذا السعر ٌبمى ثابتا ، وٌنطبك على جمٌع الدخول ، صؽٌرها وكبٌرها .ٳ% ، ف 91بسعر 
 

 : الضرٌبة التصاعدٌةثانٌا 
 

هً تلن الضرٌبة التً ٌتؽٌر سعرها تبعا لتؽٌر وعاء الضرٌبة ارتفاعا وانخفاضا .مثال ذلن فرض الضرٌبة 
% على المابة  21% على المابة دٌنار الثانٌة ، و 92بة دٌنار األولى ، و% على الما 91على دخل بسعر 

 هو ذلن السعر الذي ٌتصاعد تبعا لتصاعد وعاء الضرٌبة . دٌنار الثالثة وهكذا . فالسعر التصاعدي
 وللتصاعد عدة صور فنٌة أهمها التصاعد بالطبمات ، والتصاعد وفما للشرابح .

 
 التصاعد بالطبمات – 1 

 
، وٌحدد لكل طبمة سعرا خاصا بها  إجمالٌةعدة طبمات  إلىون ذلن بؤن ٌمسم المشرع وعاء الضرٌبة وٌك

زاد الوعاء عن الحد األعلى للطبمة خضع بكامله  إذاٌزداد تبعا للزٌادة فً الوعاء من طبمة ألخرى ، أي 
 لسعر معٌن ، أي انه سٌمع ضمن طبمة جدٌدة وعلى النحو اآلتً :

 

 السعر طبمة الوعاء

 %2 دٌنار 911الدخل الذي ال ٌتجاوز  -
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 %3 دٌنار 211دٌنار وال ٌتجاوز  911الدخل الذي ٌزٌد عن  -

 %4 دٌنار  511وال ٌتجاوز دٌنار  211عن  الدخل الذي ٌزٌد -

 
  نتابج إلىأنه معٌب وٌتعارض مع العدالة ، وٌإدي تطبٌمه  إالالتصاعد ٌتمٌز بالبساطة المتناهٌة  أسلوب إن

ؼٌر ممبولة . فهو ٌخضع الدخل الذي ٌزٌد عن الحد األعلى لطبمة ما للسعر الممرر للطبمة التالٌة مهما كانت 
 ضآلة هذه الزٌادة .

 
 

 : لشرائحبا التصاعد -3
 

ألسام متساوٌة أو ؼٌر متساوٌة ، وٌفرض على كل شرٌحة  عدة شرابح أو إلىفً هذا التصاعد ٌمسم الدخل 
 شرٌحة أعلى وكما ٌؤتً : إلىما انتملنا من شرٌحة سعرا معٌنا ٌتصاعد كل

  

 سعر الضرٌبة         ممدار الشرٌحة            تنظٌم الشرائح        

 %2 911                الشرٌحة األولى 

 %4 211 الشرٌحة الثانٌة

 %5 311 الشرٌحة الثالثة

 %6 411 الشرٌحة الرابعة

 
دٌنار سنوٌا بالشكل اآلتً   411احتساب الضرٌبة المستحمة على شخص دخله لألرلام السابمة ٌمكن  ووفما

:    
                                                                     2 

    دٌنار 2 =    ـــــــــــــــ    911xن الضرٌبة ووتك 911ولى  : األة الشرٌح           
                  911 

 
                                                         4 

 دنانٌر 1 =  ـــــــــــــx  211وتكون الضرٌبة  211الشرٌحة الثانٌة 
             911 

 
 

                                                         5 
 دنانٌر 5 =   ـــــــــــــ x 911وتكون الضرٌبة  911الشرٌحة الثالثة 

                                    911    
  

 دٌنارا  95= 5+  1+  2وعلٌه ٌكون مجموع الضرٌبة المستحمة هً 
 

انه فً حالة زٌادة الدخل بممدار  إذ،  األول األسلوبٌتالفى العٌب الموجود فً  األسلوبٌتضح أن هذا 
فمط هو الذي ٌخضع للسعر  األعلىما ٌدخل فً الشرٌحة  نٳف ،شرٌحة أعلى إلىمعٌن ٌترتب علٌه االنتمال 

 األسلوبٌستمر فً الخضوع للسعر األلل . وٌعد هذا  هنٳاألكثر ارتفاعا فً هذه الشرٌحة .أما بمٌة الدخل ف
 أكثر أسالٌب التصاعد فً العمل .

 

 الثالث المبحث
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 االزدواج والتهرب الضرٌبً

 
الضرٌبة على المكلؾ مسالتٌن هامتٌن هما االزدواج الضرٌبً الضرٌبٌة عند فرضها  اإلدارةلد تواجه 

 : اآلتًوالتهرب الضرٌبً . وسوؾ نتناول هاتٌن الظاهرتٌن فً البٌان 
 

 أوال : االزدواج الضرٌبً
 

 ٌحسن بنا أن نعرؾ هذه الظاهرة ثم نتكلم عن عناصرها ثم عن أنواعها وذلن فً البٌان اآلتً :
 ًتعرٌف االزدواج الضرٌب – 1
 

ٌعرؾ االزدواج الضرٌبً بؤنه ) خضوع المال نفسه ألكثر من مرة لضرٌبة من النوع نفسه للشخص نفسه 
 وعن المدة نفسها (.

 
 عناصر االزدواج الضرٌبً -2
 

 ٌمكن من خالل التعرٌؾ السابك تحدٌد عناصر االزدواج الضرٌبً وكما ٌؤتً :
 
 وحدة الشخص الخاضع للضرٌبة – أ

 
للضرٌبة أي خضوع المكلؾ نفسه ألكثر من مرة للضرٌبة ،  الخاضع وحدة الشخص واجزدالاٌشترط لمٌام  

 واالزدواج فً ركنه المتعلك بوحدة المكلؾ ال ٌثٌر بهذا المعنى أي مشكلة بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌة .
لمعنوٌة ، المشكلة تثور فً التطبٌك بٌن النظرة المانونٌة والنظرة االلتصادٌة بالنسبة لألشخاص ا أن إال

أرباح تلن الشركة ال ٌإدي  على ما ٌوزع من أخرىة المساهمة وضرٌبة كرففرض ضرٌبة على أرباح الش
تكون  إذالناحٌة المانونٌة ، الختالؾ شخصٌة المساهمٌن عن الشخصٌة المعنوٌة للشركة  االزدواج من إلى

 االزدواج ٌتحمك من الناحٌة االلتصادٌة أن إالاألخٌرة مستملة من الناحٌة المانونٌة عن شخصٌة المساهمٌن .
ألن المساهم هو المتحمل الحمٌمً لعبء الضرٌبتٌن ، المرة األولى : لضرٌبة على األرباح وهً تحت ٌد ، 

 الشركة أي لبل توزٌعها على المساهمٌن ، والمرة الثانٌة : بمناسبة توزٌعها على المساهمٌن .
 
  وحدة الضرٌبة المفروضة – ب
 

مك االزدواج الضرٌبً ٌجب أن ٌدفع المكلؾ بالضرٌبة عن المال نفسه الضرٌبة نفسها أكثر من حتى ٌتح
 من النوع نفسه . فما الممصود بالضرابب من النوع نفسه ؟ أكثرضرٌبتٌن أو أي ٌدفع من المال نفسه . مرة 

بة الدخل أكثر من مرة ٌمصد بذلن أن تكون الضرٌبة من الناحٌة المانونٌة واحدة . مثال ذلن أن تفرض ضرٌ
 أو الضرٌبة على رأس المال أكثر من مرة .

 
 : وحدة المدة المفروضة عنها الضرٌبة – ج
 

ٌشترط لمٌام ظاهرة االزدواج تحمك ركن وحدة المدة المفروضة عنها الضرٌبة . مثال ذلن أن تفرض 
جزابر . ولكن ال نكون مرة فً العراق ومرة فً ال 2111الضرٌبة على الدخل نفسه على الشخص لسنة 

فً العراق ومرة أخرى سنة  2111مرة سنة  إلٌهافرضت الضرٌبة نفسها المشار  إذاأمام ازدواج ضرٌبً 
 فً الجزابر . 2191

 
 وحدة المال الخاضع للضرٌبة - د
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خرى ٌجب أٌضا أن تفرض الضرٌبة حتى نكون أمام ازدواج ضرٌبً وعلى افتراض تحمك األركان األ

فرضت  إذانفسه أكثر من مرة . أي أن ٌكون وعاء الضرٌبة فً هذه المرات واحدا . أما على المال 
 فال نكون أمام حالة ازدواج ضرٌبً .الضرٌبة على مال ، ومرة أخرى على مال آخر 

 
 
 
 أنواع االزدواج الضرٌبً   - 3

الضرٌبة التً  اإلدارةانت ك إذا. وٌتحمك االزدواج الداخلً  داخلٌا أو دولٌاالضرٌبً  االزدواجلد ٌكون 
تتولى فرض الضرابب على وعاء واحد تابعة لدولة واحدة ، سواء أكانت دولة اتحادٌة أم موحدة ، أي أن 

ة لانون الضرٌبة ٌالضرٌب اإلدارةاالزدواج الداخلً ٌفترض توافر أركانه داخل حدود الدولة . حٌث تطبك 
كل من  إلىالتحادٌة ٌجد المكلؾ نفسه مطالبا بتسدٌد الضرٌبة على المكلؾ نفسه والمدة نفسها . ففً الدولة ا

فرضت  إذاوٌموم االزدواج الضرٌبً فً الدولة الموحدة  فً آن واحد . اإلللٌمالسلطة االتحادٌة وسلطة 
 السلطة المركزٌة ضرٌبة سبك أن فرضتها السلطة المحلٌة .

 
ة لدول مختلفة بفرض الضرٌبة على الوعاء نفسه عن مالٌة تابع إداراتوٌتحمك االزدواج الدولً عندما تموم 

بصرؾ النظر عن تشرٌعات  المدة نفسها .حٌث أن كل دولة مستملة بوضع التشرٌع الضرٌبً الذي ٌناسبها
الدول األخرى ، وعندها ٌجد المكلؾ نفسه مطالبا بدفع الضرٌبة إلى الدولة األولى إتباعا لمبدأ الجنسٌة ، 

 والثالثة إعماال لمولع المال . فكرة التوطن، إلىوالثانٌة استنادا 
 

الضرابب ،  إٌرادات، فٌمصده المشرع بهدؾ زٌادة  ممصودا أو غٌر ممصودولد ٌكون االزدواج الضرٌبً 
ولد ال ٌمصده وعندبذ ٌكون ناشبا من عدم تناسك أجزاء النظام  من التفاوت فً توزٌع الدخول ، أو الحد

 ة لعدة دول .ٌفً حالة األنظمة الضرٌبالضرٌبً فً داخل الدولة أو 
 

 ثانٌا : التهرب الضرٌبً
 

سوؾ نعرؾ التهرب الضرٌبً ثم نمٌزه من التجنب الضرٌبً ثم نبٌن عوامل التهرب وطرق مكافحته فً 
 : ًاآلتالبٌان 

 
 تعرٌف التهرب الضرٌبً – 1
 

عد تحمك والعتها المنشبة بطرٌمة هو ظاهرة ٌحاول من خاللها المكلؾ التخلص من الضرٌبة كلٌا أو جزبٌا ب
لتهرب الضرٌبً محاولة المكلؾ التهرب من تحدٌد دٌن الضرٌبة عن طرٌك اؼٌر مشروعة . ومن صور 

كاذبا أو نالصا . أو  إلرارا، أو أن ٌتخلص من جزء من الضرٌبة عندما ٌمدم اإللراراالمتناع عن تمدٌم 
 أمواله تهرٌب أو ، الضرٌبٌة إلى اإلدارة الدفع ػ الواجبحدد المبلٌأمواله بعد أن  إخفاءمحاولة المكلؾ 

 حتى ٌتعذر استٌفاء دٌن الضرٌبة .
 
 تمٌٌز التهرب الضرٌبً من التجنب الضرٌبً -2
 
التهرب الضرٌبً ٌختلؾ عن ظاهرة أخرى هً التجنب الضرٌبً الذي ٌمصد به محاولة المكلؾ  إن

 الوسٌلتٌن اآلتٌتٌن : دأح بإتباعوٌتم ذلن  عة ،التخلص من الضرٌبة كلٌا أو جزبٌا بطرٌمة مشرو
هبة أموالهم  إلىحالة االستفادة من الثؽرات المانونٌة التً ٌتضمنها التشرٌع الضرٌبً كؤن ٌلجؤ األفراد  – أ

 بؽٌة التخلص من ضرٌبة التركات .
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مارسة نشاط عدول األفراد عن شراء السلعة التً تفرض علٌها ضرٌبة مرتفعة أو االنصراؾ عن م – ب
 نشاط ال ٌفرض المشرع ضرٌبة على أرباحه .  إلىللضرٌبة  أرباحهمعٌن تخضع 

 
 عوامل التهرب الضرٌبً – 3

هنالن ثالثة عوامل ربٌسة تساعد على التهرب من الضرٌبة هً عوامل أخاللٌة ، وعوامل تشرٌعٌة ، 
 . إدارٌةوعوامل 

واألخالق المالٌة عند المكلفٌن . وٌمكن أن نمٌز فً  : هً ضعؾ الوعً الضرٌبً ، األخاللٌةالعوامل  – أ
مؽبة من اللجوء للؽش  ٌجدون هذا المجال بٌن األخالق العامة واألخالق المالٌة . فكثٌر من المواطنٌن ال

واالحتٌال للتهرب من الضرٌبة ، فً حٌن أنهم ٌتحلون بؤخالق عامة جٌدة . وٌختلؾ الوعً الضرٌبً عند 
الشعوب واألمم . فالمعروؾ أن المكلؾ األنكلو سكسونً أو المكلؾ فً دول أوربا  المكلفٌن باختالؾ

اإلدارة بؤمانة وال ٌحاول  إلى، فٌمدم تصرٌحه  ًالالتٌنالشمالٌة هو ألل تهربا من الضرٌبة من المكلؾ 
ق بٌن اللجوء للطرق الملتوٌة لتؤخٌر دفع الضرٌبة أو التهرب منها .ومن الطبٌعً أن توجد هذه الفرو

 والمكلؾ فً الدول المتمدمة التصادٌا . المكلؾ فً الدول المتخلفة والنامٌة ،
 

: تإدي الصٌاؼة المانونٌة دورا فً تشجٌع المكلؾ على التهرب . فبمدر ما تكون  العوامل التشرٌعٌة –ب 
 عفاءاتاإلفً تحدٌد  اإلدارةالصٌاؼة معمدة ٌكون المانون ألل وضوحا ، وٌترن مجاال أكبر لتدخل 

عدم لناعة المكلؾ بالضرٌبة المفروضة علٌه والى التهرب منها. كما أن  إلىوالتخفٌضات ، وهذا ما ٌإدي 
 التهرب . إلىوالتفاوت فً الشرابح االلتصادٌة ٌدعو  المؽاالة فً سعر الضرٌبة ،

 
بٌك ، وعدم المساواة التكلٌؾ والجباٌة ، وعن صعوبة التط إجراءات:وتنشؤ عن تعمد  اإلدارٌةالعوامل  –ج 

نه ٌشعر بوطؤة الضرٌبة ٳمعمدة ترهك كاهل المكلؾ ، ف اإلجراءاتفً المعاملة بٌن المكلفٌن . فعندما تكون 
مثال ، فتمدر بشكل جزافً  للضرٌبةوٌحاول التهرب منها . وكذلن األمر عندما ٌصعب تمدٌر المال الخاضع 

وعاملت المكلفٌن معاملة  التصرؾ فً تطبٌك الضرٌبة ، إذا أساءت اإلدارة ، كما ٌحاول المكلؾ التهرب
مما ٌشعرهم بالظلم وٌضعؾ الثمة بعدالة الضرٌبة التً لصدها المشرع فً األصل عندما وضع  مختلفة ،
 المانون .

 
 مكافحة التهرب الضرٌبً – 4
 

 طرق مكافحة التهرب بالطرق اآلتٌة : إجمالٌمكن 
 
: عندما ال تكون العاللة بٌن المكلؾ واإلدارة الضرٌبٌة  إلدارة الضرٌبٌةتحسٌن العاللة بٌن المكلف وا –أ 

لابمة على أساس خصومة بٌنهما ، أو على أساس جهتٌن تسعى كل منهما للضرر باألخرى ، وعندما ٌشعر 
المكلؾ أنه ٌإدي واجبا وطنٌا بدفع الضرٌبة ، وتعمل اإلدارة على مساعدته فً لٌامه بهذا الواجب 

 لإلدارة فتخؾ وطؤة التهرب . ةً ، ٌزداد الوعً الضرٌبً عند المكلؾ والكفاءة الفنٌالتضامن
 

ولد اتجهت التشرٌعات الحدٌثة إلى تنمٌة هذه العاللة الطٌبة بٌن المكلؾ واإلدارة ، بإتباع بعض األسالٌب 
دارة لتمدٌر وعاء فً تحمك الضرٌبة وجباٌتها وتفرض التعاون بٌن الطرفٌن .كما هو الحال فً اعتماد اإل

 من جهة وٌشعر المكلؾ بواجبه من جهة ثانٌة .مما ٌنمً الوعً الضرٌبً  الضرٌبة على إلرار المكلؾ ،
 

رلابتها على المكلفٌن وٌشعر هإالء بهذه الرلابة ،  اإلدارة: عندما تشدد  الضرٌبٌة اإلدارةتشدٌد رلابة  –ب 
بؤشكال متعددة كؤن ٌجٌز المشرع للموظفٌن المالٌٌن حك  نهم ٌتخوفون من التهرب . وتتحمك هذه الرلابةٳف

التً توشً بالمكلؾ وتشجعها  اإلخبارٌاتاالطالع على أوراق المكلؾ ومستنداته ، أو أن تمبل اإلدارة 
 جابزة مالٌة للمخبر . بإعطاء
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ت جزابٌة : وهً طرٌمة زاجرة  لمنع التهرب بشرط أن تطبك بصرامة .وتكون هذه العموبا العموبات –ج 

أو مدنٌة  واإلضافاتالمال الخاضع للضرٌبة أو مالٌة مثل الؽرامات  إخفاءمثل عموبة الحبس لمن ٌحاول 
 العام . االستمالنالمكلؾ أساسا لتمدٌر التعوٌض فً حال  إلرارالسلطة المسإولة  كاتخاذ

 
انت األسعار مناسبة ، : كلما كان النظام الضرٌبً سهال ، وك وضوح المواعد الضرٌبٌة وسهولتها –د 

، أدى إلى التناع المكلؾ بوجوب دفع الضرٌبة  ال مجال للخالؾ علٌها واضحة واإلعفاءاتت نزٌالوالت
المنبع ، ٌمكن الحد من  د،وحمله على عدم التهرب منها . فعندما تجبى الضرٌبة مثال وفك أسلوب الحجز عن

 عاء الضرٌبة وعدم فرضها على المكلؾ .التهرب ، ألن دافع الضرٌبة ال مصلحة له فً إخفاء و
 
خارج  إلى: وهً تعمد عادة بٌن دولتٌن متجاورتٌن بؽٌة توسٌع سلطة رلابة اإلدارة  االتفالات الدولٌة –ه 

وتسمح هذه االتفالات للدوابر المختصة باالطالع على نشاط رعاٌاها فً الدول  الحدود اإلللٌمٌة للدولة .
 الخارج . إلىرٌب األموال فتحد بذلن من ته األخرى ،

 

 الفصل الثالث
 اآلثار االلتصادٌة للضرائب

 
سنعالج هذه اآلثار فً أربع نماط تتمثل األولى فً عملٌة نمل عبء الضرٌبة ، وفً الثانٌة أثر الضرٌبة فً 

لى والتوزٌع ، وفً الرابعة أثر الضرٌبة ع اإلنتاجاالستهالن واالدخار ، وفً الثالثة أثر الضرٌبة فً 
 المستوى العام لألثمان .

 

 المطلب األول
 عملٌة نمل عبء الضرٌبة

 
شاخص آخار ، بحٌاث  إلاىٌمصد بهذه الظاهرة نمال عابء الضارٌبة مان المكلاؾ الاذي حادده الماانون لادفعها 

ٌمتصر دور المكلؾ األول على أداء المبالػ المستحمة علٌه إلاى الخزٌناة بصاورة مإلتاة ، ثام اساتعادتها بعاد 
 شخص ثالث . ذلن من 

 
ٌجد المكلؾ أحٌانا فً العاللات االلتصادٌة مجال لتحوٌل عبء الضرٌبة عن كاهله . فٌدفع التاجر الضارٌبة 

ضاارٌبة عاابء هااذه ال وٌزٌااد بالمماباال أسااعار الساالع التااً ٌبٌعهااا بمماادار لٌمااة الضاارٌبة ، فٌحااول اإلدارة إلااى
تمٌٌااز بااٌن المكلااؾ الااذي تفاارض علٌااه الضاارٌبة األخٌاارة إلااى المسااتهلن. ونسااتطٌع ماان خااالل هااذا المثااال ال

، وبٌن الشخص الذي ٌستمر علٌه عابء  بالمكلف المانونًبموجب المانون وٌدفع لٌمتها إلى اإلدارة وٌسمى 
 . المكلف الحمٌمً أو االلتصاديالضرٌبة فٌتحمله بصورة نهابٌة ونسمٌه 

 
 ؟ ولكن ما أشكال نمل عبء الضرٌبة 
 
 نمل المركب: النمل البسٌط وال – 1
 

الؽٌر الذي ٌستمر علٌه عبء الضرٌبة وٌصبح  إلىنمل عبء الضرٌبة من المكلؾ المانونً  النمل البسٌط هو
 اإلٌارادعماده بممادار لٌماة الضارٌبة علاى  إٌجاار. والمثال على ذلن أن ٌرفع المالن من بدل المكلؾ الحمٌمً

 شخص آخر وٌكون المكلؾ الحمٌمً . إلىله العماري . فٌتحمل المستؤجر عبء الضرٌبة وال ٌحاول نم
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آخار لبال أن ٌساتمر فاً النهاٌاة علاى  إلاىأما النمل المركب فهو ٌنمل عبء الضرٌبة عدة مرات من شاخص 
تاجر التجزبة ،  إلىبؽٌة نمل عبء الضرٌبة  اإلنتاجٌةالمكلؾ الحمٌمً . كؤن ٌموم المنتج بزٌادة أسعار سلعه 

ولد ٌكون المستهلن طبٌباا أو محامٌاا فٌزٌاد مان أجارة أتعاباه  ٌبة للمستهلن .الذي ٌرفع أسعاره لٌحمل الضر
نفساه حتاى ٌصاعب  الشاًء، وهاإالء بادورهم ٌفعلاون  نتٌجة ارتفاع األسعار فٌحمل عبء الضرٌبة لزبابناه

 تحدٌد المكلؾ الحمٌمً . فكؤن الضرٌبة ال ٌتحملها أحد كما ٌمول األستاذ دوفرجٌه .
 
 
 
 الخلف إلىألمام والنمل ا إلىالنمل  – 2
 

األمام هو نمل عبء الضرٌبة باتجااه الشاخص الاذي ٌلاً المكلاؾ الماانونً فاً الادورة االلتصاادٌة  إلىالنمل 
 إلاىورب العمال  المساتهلن ، إلاىوالتااجر  التااجر ، إلاىأماام  إلاىفٌحاول المناتج عابء الضارٌبة فاً النمال 

نمال عابء  الخلاؾ فهاو إلاىلمرحلاة التالٌاة . أماا النمال العامل . فٌتحمال الضارٌبة الشاخص الاذي ٌاؤتً فاً ا
المكلاؾ الماانونً .  إلاى ةالشخص الذي ٌؤتً فً المرحلة السابمة فً الدورة االلتصاادٌة بالنساب إلىالضرٌبة 

المنتج طالبا تخفٌض أسعار منتجاته على أثر فارض ضارٌبة علاى المبٌعاات تماع علاى  إلىكؤن ٌعود التاجر 
رب العمل طالبا زٌادة فً األجور نتٌجة فرض ضرٌبة على الرواتب واألجور  إلى العامل ٌعودالتاجر . أو 

. 
 النمل الجزئً والنمل الكامل – 3
 

 خرٌن وٌتحمل الجزء البالًاآل إلىٌمع النمل الجزبً عندما ال ٌنمل المكلؾ المانونً سوى جزء من الضرٌبة 
ى نمل عبء الضرٌبة بكامله . أما النمل الكامل فهو نمل .وٌحصل ذلن عندما ال تساعد الحالة االلتصادٌة عل

 شخص آخر . إلىالمبلػ الذي فرض على المكلؾ المانونً بكامله 
 
 النمل الممصود والنمل غٌر الممصود  – 4
 

ٌكون النمل ممصودا عندما ٌمصد المشرع أن ال ٌستمر عبء الضرٌبة على المكلؾ المانونً بل ٌعلم بصورة 
اعتمد المشرع أن عبء  إذاأما . ؼٌره  إلىاألخٌر سوؾ ٌنجح فً نمل عبء الضرٌبة مسبمة أن هذا 

 إلىورؼم ذلن استطاع هذا األخٌر نمل عبء الضرٌبة  الضرٌبة سوؾ ٌستمر على المكلؾ المانونً ،
 شخص آخر ، كان االنعكاس ؼٌر ممصود .

 
 

 المطلب الثانً
 االستهالن واالدخار فً أثر الضرائب

أن االستهالن ٌتولؾ على عاملٌن هما : حجم الدخل والمٌل لالستهالن ، وحٌث أن االدخار  من المعلوم
ن ٳن العوامل التً تحدد االستهالن هً التً تحدد االدخار .وعندبذ فٳٌمثل الجزء الذي لم ٌستهلن لذلن ف

 9=المٌل لالدخار+المٌل لالدخار ٌساوي واحدا صحٌحا مطروحا منه المٌل لالستهالن ) المٌل لالستهالن 
( . وتإثر الضرابب المفروضة على دخول المكلفٌن بعد أن ٌستمر العبء الضرٌبً على السلع والخدمات 

دخول مما ٌدفع أصحابها ل، حٌث تملص من هذه االتً ٌستهلكونها من خالل تؤثٌرها على مستوى األثمان 
تجه أثمانها نحو االنخفاض . ؼٌر أن التضحٌة ببعض السلع وخاصة الكمالٌة فٌمل الطلب علٌها وت إلى

أخرى تبعا لدرجة الطلب علٌها ، فالسلع  إلىٌتفاوت من سلعة  وإنماالطلب على السلع ال ٌكون بنسبة واحدة 
ذات الطلب المرن ٌتؤثر استهالكها نتٌجة الضرابب أكثر من السلع ذات الطلب ؼٌر المرن التً ال ٌمكن 

تمع  إلًهالن السلع بالضرابب ٌتولؾ على درجة مرونة طلب الطبمات مدى تؤثر است إناالستؽناء عنها .
علٌها الضرٌبة ، فالضرابب التً تصٌب األؼنٌاء مثل الضرابب المباشرة التصاعدٌة ال تملل من استهالكهم 
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 نها تملل من استهالكهمٳمن مدخراتهم . أما التً تصٌب الفمراء مثل الضرابب ؼٌر المباشرة ف ألنهم ٌدفعونها
وخاصة ذات الطلب المرن لذا فهً تملل من حجم االستهالن فً االلتصاد المومً ككل ، ألن هذه الفبات 

تمثل الكثرة الؽالبة من السكان .كما ٌتولؾ أثر الضرٌبة على االستهالن على استخدام الدولة لحصٌلة 
االستهالن الناشا من  ن ذلن ٌعوض النمص فًٳفً طلب بعض السلع والخدمات ف أنفمتهاذا ٳالضرٌبة ، ف

 استهالن األفراد نتٌجة فرض الضرٌبة وبعكسه ٌتجه االستهالن نحو التنالص .
 

وٌتولؾ أثر الضرٌبة على االدخار على توزٌع استهالن السلع الخاضعة للضرٌبة على مستوى الدخل 
ى السلع التً ن فرض الضرٌبة علٳوحٌث ٌتحمك أكبر لدر من االستهالن من ذوي الدخول الدنٌا لذلن ف

ولع الطلب على السلع من ذوي الدخول المرتفعة  إذاتخفٌض االستهالن . أما  إلىتستهلكها هذه الفبة ٌإدي 
ن أثر الضرٌبة سٌإثر على ادخار هإالء باالنخفاض .وتنطبك هذه الحالة على االدخار االختٌاري ، ورؼم ٳف

 دخار والعمل على زٌادته .نه ٌمكن استخدام السٌاسة الضرٌبٌة فً تشجٌع االٳذلن ف
 

 المطلب الثالث
 أثر الضرائب فً اإلنتاج والتوزٌع 

 
ن توزٌع اآلثار الناشبة عن الضرابب ٌتولؾ على مرونة ٳوبالتالً ف اإلنتاجتسبب الضرابب نمصا فً 

من لطاع آلخر ، كما أن الضرابب تإثر فً عرض  اإلنتاجالطلب وسهولة أو صعوبة عملٌة تحول عوامل 
والطلب علٌها ، وٌتولؾ عرض رإوس األموال على االدخار والضرابب المباشرة تملل  اإلنتاجٌةموال األ

من االدخار وبالتالً رإوس ، وألن عببها تتحمله الفبات االجتماعٌة المدرة على االدخار . أما الضرابب 
على ذلن ادخار جماعً ؼٌر المباشرة فتملص استهالن الفبات محدودة الدخل وبالتالً ٌمكن أن ٌترتب 

فٌصٌب بذلن تتواله الدولة .ورؼم أن  االدخار أساسً فً تنمٌة الدول ال أنه ٌضؽط على االستهالن الكمالً 
الدخول المنخفضة والمرتفعة .ورؼم أهمٌة االعتبارات االلتصادٌة فٌنبؽً مراعاة االعتبارات االجتماعٌة 

 رة التكلٌفٌة لفبات المجتمع .والسٌاسٌة بحٌث ٌوزع عبء التنمٌة وفما للممد
 

المختلفة .ولد ٌنشؤ عن  اإلنتاجبٌن فروع  اإلنتاجتنمل عناصر  إلىولد ٌإدي التباٌن فً المعاملة الضرٌبٌة 
أصابت الفبات الفمٌرة . هذا فً نطاق الضرابب ؼٌر المباشرة  إذاالضرابب نشوء توزٌع للدخول والثروات 

ذا أنفمت ٳرة ، كذلن ٌلعب مجال استخدام حصٌلة ابب هذه دورا مهما ف، وبعكسه فً نطاق الضرابب المباش
الدخول المرتفعة فً صورة نفمات تحوٌلٌة تستفٌد منها الفبات الضعٌفة  إلىالدولة حصٌلة الضرابب المتؤتٌة 

 التصادٌا ، ألنها تساهم فً إعادة توزٌع الدخول .
 

 المطلب الرابع
 ثمانأثر الضرائب فً المستوى العام لال

 
لطلبهم على السلع والخدمات ، فٌتجه المستوى العام لألثمان نحو  اإلفرادتملل الضرابب الممتطعة من دخول 

لم تطرح الدولة حصٌلة الضرابب للتداول) تسدٌد لروض خارجٌة ، تكوٌن  إذا. وٌتحمك هذا  االنخفاض
ام ) شراء السلع والخدمات ، مرتبات أعٌدت هذه الحصٌلة من خالل اإلنفاق الع إذااحتٌاطً مالً ( . أما 

العاملٌن ( فال ٌتحمك عملٌا االنخفاض فً المستوى العام لألثمان ز والوالع أن لكل ضرٌبة مفروضة على 
 سلعة معٌنة تؤثٌرها فً ثمنها ،حٌث تمٌل إلى رفع ثمنها بممدار الضرٌبة كال أو جزءا . 
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 لباب الثانًا
 العراقالضرائب المباشرة فً 

 
هً ضرٌبة الدخل، وضرٌبة العمار، وضرٌبة  تفرض فً العراق ثالث  ضرابب مباشرة

 : وسوؾ نتناول هذه الضرابب فً البٌان اآلتً العرصات .
 

 الفصل األول
 ضرٌبة الدخل

 
ٌعد العراق من الدول السبالة فً فرض هذا النوع من الضرابب . فلمد فرضت أول ضرٌبة على 

. ثم توالى صدور الموانٌن التً نظمت هذه  9126( سنة 52نون رلم )الدخل بموجب الما
. وبؽٌة اإلحاطة بالضرٌبة المذكورة  9112لسنة  993الضرٌبة ، فكان آخرها المانون النافذ رلم 
 ، فإننا سوؾ نبحث الموضوعات اآلتٌة :

 
 وعاء ضرٌبة الدخل -
 نطاق سرٌان  الضرٌبة -
 سنوٌة الضرٌبة -
 ت والسماحاتاإلعفاءات والتنزٌال -
 سعر الضرٌبة -
 طرق تمدٌر الدخل الخاضع للضرٌبة -
 الفحص الضرٌبً -
 االعتراض على التمدٌر -
 جباٌة الضرٌبة -
 

 المبحث األول
  وعاء ضرٌبة الدخل 

 
المعدل النافذ الدخول التً تفرض  9112لسنة  993حددت المادة ) الثانٌة ( من لانون ضرٌبة الدخل رلم 

 آلتً :بالتفصٌل اعلٌها الضرٌبة 
 

 الفرع األول 
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      أرباح األعمال التجارٌة أو التً لها صبغة تجارٌة والصنائع أو المهن بما فٌها التعهدات             
 وااللتزامات والتعوٌض بسبب عدم الوفاء بها إذا لم ٌكن ممابل خسارة لحمت بالمكلف .

 
 ن الفمرة أعاله تتضمن مصادر الدخل اآلتٌة :إ

 
 اح األعمال التجارٌة أوال : أرب

 
 مفهوما معٌنا لألعمال التجارٌة  ، فً لانون ضرٌبة الدخل النافذ و الموانٌن السابمة له، لم ٌحدد المشرع      

نصت على ما  ٌالحظ أن المادة الخامسة لد النافذ ، 9114( لسنة 31لانون التجارة رلم ) إلىوعند الرجوع 
تجارٌة إذا كانت بمصد الربح وٌفترض فٌها هذا المصد ما لم ٌثبت العكس  ٌلً) تعتبر األعمال التالٌة أعماال

: 
 .شراء أو استبجار األموال ، منمولة كانت أو عمارا ألجل بٌعها أو إٌجارها  – 9
 
 .تورٌد البضابع والخدمات  – 2
 
 .مكاتب االستٌراد والتصدٌر وأعمالاستٌراد البضابع أو تصدٌرها  – 3
 
 .لٌات استخراج المواد األولٌة الصناعات وعم – 4
 
 . واإلعالنالنشر والطبع والتصوٌر  – 5
 
 .مماوالت البناء والترمٌم والصٌانة -6
 
 .خدمات مكاتب السٌاحة والفنادق والمطاعم ودور السٌنما والمالعب ودور العرض المختلفة األخرى – 6
 
 .البٌع فً محالت المزاد العلنً  – 1
 
 .شٌاء نمل األشخاص واأل – 1
 

 .شحن البضابع أو تفرٌؽها أو إخراجها  – 91
 

 .استٌداع البضابع فً المستودعات العامة – 99
 

 .التعهد بتوفٌر متطلبات الحفالت وؼٌرها من المناسبات االجتماعٌة  – 92
 

 .عملٌات المصارؾ  – 93
 

  .التؤمٌن – 94
 

 .التعامل فً أسهم الشركات وسنداتها  – 95
 

 عمال الوساطة التجارٌة األخرى .أالتجارٌة والوكالة بالعمولة والوكالة بالنمل والداللة والوكالة  – 96
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( من لانون التجارة بؤن ) ٌكون إنشاء األوراق التجارٌة والعملٌات المتعلمة بها عمال 6كما نصت المادة )
 تجارٌا بصرؾ النظر عن صفة المابم بها ونٌته ( .

التجارة لد حدد األعمال التجارٌة حصرا إذا كانت ممارستها بمصد الربح . ن لانون إبناء على ما تمدم ف
 وافترض المانون أن هذا المصد لابم فً العمل التجاري ما لم ٌثبت العكس .

 
 ثانٌا األعمال التً لها صبغة تجارٌة

 
األخرى  لاألعمالم ٌكتؾ المشرع فً لانون ضرٌبة الدخل بفرض الضرٌبة على أألعمال التجارٌة بل عد 

خاضعة للضرٌبة . ولعل ؼرض  ةأعماال تجارٌمع األعمال التجارٌة فً الصفات والؽاٌات التً تلتمً 
هو توسٌع نطاق الضرٌبة وعدم فسح المجال لإلفالت منها بؤي حال من  المشرع من ذكر هذه الفمرة

تً حددها المشرع فً لانون األحوال . إذ ٌكفً لعد العمل تجارٌا  مجرد الترابه من األعمال التجارٌة ال
 التجارة.

 
 ثالثا : الصنائع

 
مسإولٌتهم  ىالصنابع هً الحرؾ التً ٌمارسها الصناع المستملٌن . أي الذٌن ٌعملون لحسابهم الخاص وعل

، فلهم الربح وعلٌهم الخسارة . وٌعمل هإالء الصناع عادة برأسمال للٌل فهم حرفٌون صؽار ٌدٌرون 
ع أفراد عابلتهم ، أو لد ٌستخدمون عند الضرورة وفً حاالت نادرة شخص أو أعمالهم بؤنفسهم أو م

 شخصٌن . ومثلهم النجار والحداد والمٌكانٌكً والخٌاط .
 

 رابعا : المهن
 

لد ٌوحً ورود المهن بالصٌؽة المطلمة أن المشرع لصد بها المهن جمٌعا بما فٌها المهن التجارٌة 
ن التفسٌر الصحٌح إف، األخٌرة داخلة ضمن مفهوم األعمال التجارٌة  والصناعٌة . ولكن لما كانت المهن

ٌنصرؾ إلى أن الممصود بالمهن هً المهن ؼٌر التجارٌة التً ٌمارسها أصحابها بصورة مستملة والتً 
تحتاج إلى معرفة علمٌة أو خبرة فنٌة ، وال تحتاج إلى رأس مال كبٌر . بل هً تعتمد فً األساس على 

 مثلتها : المحاماة والطب والهندسة .العمل ومن أ
 

 خامسا : التعهدات وااللتزامات والتعوٌضات بسبب عدم الوفاء 
 
: التعهد هو عمد ٌلتزم بموجبه أحد الطرفٌن أن ٌصنع شٌبا أو ٌإدي عمال لماء أجر ٌتعهد به  التعهدات – 1

 الطرؾ اآلخر . وللتعهد صور ثالث :
 
د الذي ٌلتزم بموجبه شخص بتجهٌز آخر ببعض األموال على دفعات متتالٌة : هو التعه التعهد بالتورٌد –أ 

، خالل مدة معٌنة ، لماء أجر متفك علٌه ، حسب ما إذا كان تسلٌم األموال على سبٌل البٌع أو اإلجارة . 
 ومثال ذلن تورٌد األطعمة إلى المستشفٌات أو المإسسات العسكرٌة أو تورٌد الولود إلى المعامل .

 
هو التعهد الذي ٌتضمن المٌام بتحوٌل الشًء أو هٌبته سواء التصر المتعهد على تمدٌم  التعهد بالصنع –ب 

 عمله مثل الخٌاط الذي ٌتسلم المماش من زبونه لٌفصل له ثوبا أو لام بتمدٌم المادة أٌضا .
 

 إنشاءلفة أو ترمٌمها مثل : ٌمصد به عمل المماوالت أي إلامة المنشآت العمارٌة المخت التعهد باإلنشاء –ج 
 المنازل والمدارس والمستشفٌات والمصانع .
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 االلتزامات والتعوٌض بسبب عدم الوفاء  – 2
 

ٌمصد بااللتزام هو الرابطة المانونٌة بٌن طرفٌن أحدهما الدابن والثانً المدٌن ، ٌتعهد المدٌن بموجب تلن 
 لمٌام بعمل .الرابطة بؤن ٌموم بعمل لصالح الدابن أو ٌمتنع عن ا

وٌتضمن العمد بٌن الطرفٌن عادة شرطا جزابٌا ٌموم على أساس أنه فً حالة عدم لٌام المدٌن بتنفٌذ التزامه 
 ٌترتب علٌه تعوٌض الدابن بمبلػ معٌن محدد ومثبت فً العمد ذاته .

 
 لمد أخضع المشرع مبلػ الشرط الجزابً الذي ٌحصل علٌه الدابن للضرٌبة بشروط هً :

 
 أن تنشؤ التعوٌضات نتٌجة لعدم الوفاء بالتعهدات وااللتزامات . – أ

 
علٌه فالتعوٌضات الممصودة هنا هً تلن الناجمة عن إخالل المتعالد أو تخلفه عن تنفٌذ التعهد أو االلتزام . 

ن التعوٌضات التً ٌحصل علٌها الشخص نتٌجة حكم لضابً بسبب ما تعرض له من لذؾ إوبناء على ذلن ف
هٌر بسمعته ال تسري علٌه الضرٌبة ، ألنه لم ٌنشؤ نتٌجة اإلخالل بااللتزام فضال عن انه تعوٌض عن أو تش

 خسارة معنوٌة .
  

 .أال تمابل خسارة لحمت بالمكلؾ بالضرٌبة –ب 
 

بموجب عمد التؤمٌن ال التعوٌضات التً ٌحصل علٌها األشخاص المإمن علٌهم من شركات التؤمٌن  نإعلٌه ف
 ٌبة ألنها تمثل خسارة لحمت بالمكلؾ أي المإمن علٌه بسبب الحرٌك أو السرلة أو الحوادث .تخضع للضر

 
دٌنار . ؼٌر أن المشتري س  311.111.111ص بمبلػ  إلىولتوضٌح ذلن نفترض أن س لد باع عمارا 
ه فً دٌنار هو الشرط الجزابً المنصوص علٌ 911.111.111أمتنع عن تنفٌذ التزامه فاستحك علٌه مبلػ 

دٌنار . ففً هذه  951.111.111العمد . ثم لام بعد ذلن البابع ببٌع العمار إلى شخص آخر ولكن بمبلػ 
 951.111.111الحالة ال ٌخضع التعوٌض للضرٌبة ، ألن الشرط الجزابً لم ٌعوض الخسارة البالؽة 

ن مبلػ الشرط الجزابً إف دٌنار 511.111.111دٌنار . ولكن لو كان العكس أي أن س لد باع العمار بمبلػ 
 ٌخضع للضرٌبة إذ لٌس ثمة خسارة أو ضرر لحك بالبابع .

 

 الفرع الثانً
 الفوائد والعمولة والمطع وكذلن األرباح الناجمة من احتراف المتاجرة باألسهم والسندات

 
 ن الفمرة أعاله تتضمن الدخول أآلتٌة :إ

 
لذي ٌؤخذه شخص من شخص آخر نظٌر استعمال نموده تعرؾ الفابدة بؤنها الممابل ا:  أوال : الفوائد

.وتخضع جمٌع الفوابد للضرٌبة سواء أكان مصدرها الدٌون أم التؤمٌنات النمدٌة أم فتح االعتمادات أم 
الكفاالت أم الرهن العماري، ذلن ألن كلمة الفوابد جاءت مطلمة عدا ما استثنً من تلن الفوابد بنص المانون 

 . 
 وابد بعض التساإالت هً :وٌثٌر موضوع الف

 
 .الرهن بشرط السكن واإلسكان –ا 
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إذا لام شخص برهن عماره لدى شخص آخر ، ونص سند الرهن على حك المرتهن فً سكنى العمار أو 
إٌجاره للؽٌر بدال من النص على الفابدة التمدٌرٌة . فً هذه الحالة ٌجري تمدٌر المنفعة المتؤتٌة من السكنى أو 

عتبار ذلن من المزاٌا العٌنٌة المابلة للتمدٌر بالنمود . إذ تفترض اإلدارة الضرٌبٌة أن الفابدة اإلسكان با
ٌجب أن تكون بفابدة سوى أن هذه الفابدة لم تظهر فً موجودة فً مثل هذه الحاالت على أساس أن الدٌون 

 شكل مبالػ نمدٌة بل فً صورة مزاٌا عٌنٌة .
 

  .أو النص على فائدة ألل خلو السند من شرط الفائدة –ب 
 

لد ٌخلو فً بعض األحٌان سند المرض من أٌة إشارة للفابدة أو أن ٌنص على فابدة تمل عن سعرها المانونً 
ن خلو السند أو النص فٌه على فابدة ألل ال ٌعنً تسلٌم اإلدارة الضرٌبٌة بذلن .حٌث إ. ففً هذه الحالة ف

فابدة ، وعدم ذكرها ال ٌتعدى كونه تواطإ بٌن طرفً الدٌن ٌمصد  تفترض اإلدارة الضرٌبٌة أن ال لرض بال
 منه التهرب من الضرٌبة .

 
أذكرت الفابدة فً سند الدٌن بسعر  ءالضرٌبٌة تتخذ من وجود الفوابد أمرا مسلما به سوا اإلدارةكانت  وإذا

 ن المرض بدون فابدة .ما ادعى أ إذاالعكس  إثباتٌمل عن السعر المانونً أم لم تذكر ، فعلى الدابن 
 ومن المرابن الدالة على انتفاء الفوابد فً الدٌن :

 
 صلة المرابة بٌن الدابن والمدٌن . -
 
 أو إنسانٌة بفابدة ألسباب دٌنٌة  اإللراضأن ٌكون الدابن ممن ال ٌتعاطى  -
 

طرفٌن إلتمام صفمة بٌن : هً األجر أو المبلػ المحدد الذي ٌتماضاه الوسٌط نتٌجة لتوسطه  ثانٌا : العمولة
 معٌنة مثل الدالل والوكٌل التجاري والوكٌل بالعمولة .

 
 والداللة هً عمد ٌتعهد بممتضاه الدالل لشخص بالبحث عن طرؾ ثان إلبرام عمد معٌن . 

 
حساب ؼٌره بإبرام صفمة تجارٌة ممابل لأما الوكالة بالعمولة فهً عمد ٌموم بممتضاه شخص باسمه ولكن 

 عمولة .
 

حٌن الوكالة التجارٌة هً عمد ٌتعهد بممتضاه الممثل التجاري بإبرام صفمات باسم موكله ولحساب هذا فً 
 الموكل.

 
ال ،العمولة التً ٌتماضاها الدالل والوكٌل بالعمولة والوكٌل التجاري للضرٌبة لمد أخضع لانون الضرٌبة 

 وسواء أكانت دورٌة أم عرضٌة . ،أو نسبة مبوٌة ،فرق بٌن أن تتخذ تلن العمولة شكل مبلػ ممطوع
 

 ثالثا : المطع أو الخصم 
 
هو اتفاق ٌتعهد المصرؾ بممتضاه بؤن ٌدفع ممدما لٌمة ورلة تجارٌة وأي مستند آخر لابل للتداول إلى  

المستفٌد ممابل نمل ملكٌته إلى المصرؾ مع التزام المستفٌد برد المٌمة إلى المصرؾ إن لم ٌدفعها المدٌن 
 األصلً .

 
وفً عملٌة الخصم فابدة لكال الطرفٌن مالن الورلة والبنن ، فبالنسبة لمالن الورلة تتجلى الفابدة فً حصوله 

على ما ٌلزمه من النمود لبل حلول أجل االستحماق وبالتالً التصرؾ بالمبلػ والحصول على فوابده . أما 
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والفرق بٌن لٌمة الورلة االسمٌة ولٌمة ،البنون فهً تحمك أرباحا متمثلة فً العموالت التً تحصل علٌها 
أو الفابدة المتحممة على لٌمة الورلة للمدة بٌن الخصم وموعد االستحماق . وٌخضع ،الشراء من حاملها 

 للضرٌبة المبلػ الذي ٌحصل علٌه البنن والمتمثل بالفابدة والعمولة .
 
 ابعا : المتاجرة باألسهم والسنداتر
 

خضوع الربح المتؤتً من المتاجرة باألسهم والسندات لضرٌبة الدخل .ولكً اشترط المشرع االحتراؾ ل
 ٌتحمك االحتراؾ ٌشترط توافر شرطٌن هما :

 
 
 تكرار معامالت الشراء والبٌع – 1
 

ال ٌكفً إلسباغ صفة االحتراؾ على الشخص مجرد ولوع معاملة أو أكثر بل ال بد من تكرار عملٌات البٌع 
نة واضحة على اتخاذ الشخص من االتجار باألسهم والسندات حرفة له . وال والشراء بحٌث تصبح لرٌ

 ٌشترط أن ٌسبك كل عملٌة بٌع عملٌة شراء وال أن ٌعمب كل عملٌة شراء عملٌة بٌع .
 

وٌستوي األمر أن كان الشخص متفرؼا لعملٌة االتجار باألسهم والسندات أم أنه ٌمارس هذه الحرفة ضمن 
 أعمال أخرى له .

 
 لصد الحصول على الربح – 2
 

عد الشخص م م والسندات والعكس ٌعنً عدهٌجب أن ٌكون الربح هو الؽاٌة من عملٌة االتجار باألس
محترفا .وٌعنً ذلن أن االحتراؾ ٌمتضً توفر عنصر المضاربة وٌتضمن عملٌتٌن ،خسارة ٌتجنبها 

 .وهً الؽاٌة من المضاربة  إلٌهالمضارب أو ربح ٌسعى 
 

ورفع عبارة احتراؾ المتاجرة فً حالة التعامل  ،عض الكتاب إلى ضرورة إجراء تعدٌل للمانونلمد ذهب ب
تطبٌما لنظرٌة ،واالكتفاء بإخضاع الربح الناشا للضرٌبة حتى ولو تم لمرة واحدة  ،باألسهم والسندات

لمشاكل التً لد ٌثٌرها وإبعادا ل ،وانسجاما مع الفلسفة التً تحكم المانون ،الزٌادة االٌجابٌة لذمة المكلؾ
النص حٌث أن المكلؾ بالضرٌبة سوؾ ال ٌدخر جهدا إلثبات عدم توفر شرط االحتراؾ تخلصا من 
الضرٌبة . كما أن لٌس من العدالة بمكان إخضاع لٌمة العمار أو بدله عند نمل ملكٌته ولو لمرة واحدة 

 تؤتٌة عن المتاجرة باألسهم والسندات .للضرٌبة ، فً حٌن ٌشترط المشرع االحتراؾ إلخضاع اإلرباح الم
 

 الفرع الثالث 
 بدالت إٌجار األراضً الزراعٌة  

 
 إمامالن األراضً الزراعٌة الذٌن ال ٌمومون بزراعة أراضٌهم واستثمارها بؤنفسهم  إلىٌنصرؾ هذا األمر 

 ٌجارٳهإالء المالن ب لعدم رؼبتهم فً االستثمار الزراعً أو ألنهم ٌمٌمون فً المدن . ونتٌجة لذلن ٌموم
، وٌجري تسدٌد بدله  إٌجارسنوي ٌحدد بموجب عمد  إٌجارالؽٌر لؽرض استثمارها ممابل بدل  إلىأراضٌهم 

 على وفك االتفاق . ولذلن ٌخضع هذا البدل لضرٌبة الدخل .
 

)  عٌنٌا اآلخر مجزأ أحدهما نمدٌا والجزء اإلٌجارما اتفك الطرفان على تسدٌد بدل  إذا ما الحكمولكن 
 حاصالت زراعٌة ( ؟
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الحاصالت الزراعٌة ) الجزء العٌنً ( المسددة بدال  االجزء النمدي ال نماش بشؤن خضوعه للضرٌبة . أم إن

 النمدي فتدخل ضمن مفهوم التسدٌد العٌنً، وهً خاضعة للضرٌبة بحكم نص المانون . اإلٌجارعن 
 ؟ رض 0 من حٌث خضوعه للضرٌبة من عدمهما حكم مستؤجر األولكن السإال الذي ٌطرح هنا : 

لانون آخر هو لانون ضرٌبة األرض  إلىمستؤجر األرض ٌعفى من ضرٌبة الدخل ، ألنه ٌخضع إن 
 . 9111لسنة  29، الذي الؽً بمرار مجلس لٌادة الثورة ) المنحل ( رلم  9169لسنة  61الزراعٌة رلم 

 
 
 
 

 الفرع الرابع
 الرواتب واألجور والمخصصات

 
( ماان المااادة الثانٌااة ماان لااانون ضاارٌبة الاادخل النافااذ الرواتااب واألجااور  5خضااع المشاارع فااً الفماارة )أ

 وسوؾ نبٌن مفهوم هذه الدخول والمكلؾ الخاضع للضرٌبة : والمخصصات لضرٌبة الدخل .
 

   : مفهوم الرواتب واألجور والمكافآت والمخصصات والتخصٌصات –أوال
 

المستحمٌن . أما إلىتدفع شهرٌا  ٌمصد بالرواتب المبالػ التً  
 تحتااج األجور فتمثل المبالػ التً ٌمكن أن تدفع شهرٌا أو أسبوعٌا . ولاد تادفع األجاور نظٌار المٌاام بؤعماال

 2116( لسانة  9ولاد عادت تعلٌماات االساتمطاع المباشار لضارٌبة الادخل رلام )  إلى لوة بدنٌة إلى حد ما .
فً دوابر الدولة والشركات العامة والمختلطاة نظٌار األعماال اإلضاافٌة العاملون  االدخول التً ٌحصل علٌه

 التً ٌمومون بها أجورا تخضع للضرٌبة 
 

فً حٌن أن المكافآت هً المبالػ التً تدفع إلى المستحمٌن بصورة ؼٌر منتظماة ، ولاد تكاون لمارة واحادة فاً 
 الحٌاة مثل مكافؤة نهاٌة الخدمة .

 
وماان األمثلااة علٌهااا المدفوعااة إلااى المااوظفٌن والعمااال عااالوة علااى رواتاابهم أمااا المخصصااات فهااً المبااالػ 

 الخدماة لخطاورة والمخصصاات االساتثنابٌة ، ومخصصااتامخصصات المولاع الجؽرافاً ، ومخصصاات 
 .الجامعٌة ومخصصات الخدمة الخارجٌة والمخصصات الرلابٌة 

 
 . واتب سنوٌةكرأما التخصٌصات فهً المبالػ السنوٌة التً تخصص للمكلفٌن 

 
وٌضاؾ لألجر والراتب ما ٌحصل علٌه الموظؾ أو العامل من مزاٌا عٌنٌة أو نمدٌة مثل السكن المجانً أو 

 بممابل رمزي والطعام واإللامة والنمل .
 

 الضرٌبٌة المذكورة أعاله وحسب اآلتً :وبالنسبة للمزاٌا وبخاصة السكن والطعام فمد عالجتها التعلٌمات 
 
 : لمزاٌا السكنبالنسبة ما ٌلً ٌراعى  – 9
 
 كانت هذه المزاٌا نمدٌة فتخضع بكاملها للضرٌبة . إذا - أ

 
 لام رب العمل بتمدٌم سكن مجانً فٌضاؾ إلى دخل عامله ما ٌؤتً : إذا –ب 
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 % من الراتب أو األجر الشهري لماء السكن ؼٌر المإثث . 95نسبة  -
 
 ء السكن المإثث .% من الراتب أو األجر الشهري لما 21نسبة  -
 
% من الراتب أو األجر الشاهري لمااء الساكن فاً البناٌاة أو الادار المتخاذة مركازا أو ساكنا لارب 91نسبة  -

 العمل .
 
 % من الراتب أو األجر الشهري لماء السكن فً الفنادق . 21نسبة  -
 
 تنملة .األجر الشهري لماء السكن فً كرافانات أو الدور الم أو% من الراتب  5نسبة  -
 

عن بدل اإلٌجاار الشاهري وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ال تزٌد المبالػ المضافة إلى مدخوالت المنتسب  -ج 
 سواء أكان فعلٌا أم ممدرا .

 
 بإساكانهكان المنتسب ٌستحك مخصصاات ساكن محاددة بموجاب عماد العمال ، ولاام صااحب العمال  إذا –د 

فاً عماد اساتخدامه فٌراعاى أن ال تزٌاد مخصصاات مجانا ، وعدم صارؾ المخصصاات المنصاوص علٌهاا 
 .لعملالسكن المضافة عن المبلػ المنصوص علٌه فً عمد ا

 
 : لمزاٌا الطعامبالنسبة  ٌراعى ما ٌلً – 2
 
 إذا كانت هذه المزاٌا نمدٌة فتخضع بكاملها للضرٌبة . –أ 

تجهٌزهاا فٌضااؾ إلاى دخلهام  إذا جهز رب العمل وجبة أو وجبات طعام مجانٌة لمنتسبٌه أو ساهم فً –ب 
% من الراتب أو األجر الشهري على أن ال تزٌد عن مبلػ الكلفاة الممارر  91لماء مخصصات الطعام نسبة 

 أو المدفوع لوجبات الطعام الشهرٌة أو مبلػ اإلسهام فً إعدادها أٌهما ألل .
 

 خل :المكلفون الذٌن ٌتماضون الرواتب واألجور الخاضعون لضرٌبة الد – ثانٌا
 

والمخصصااات  فاارض ضاارٌبة الاادخل علااى الرواتااب والمكافااآت واألجااورب ٌكتفااًكااان المشاارع العرالااً 
. أماا الرواتاب واألجاور والمخصصاات التاً ٌتماضااها الممررة للعاملٌن فً المطاع الخاص  والتخصٌصات
 ة .الدولة والمطاعٌن العام والمختلط من عملهم فٌها فمد أعفٌت من الضرٌبمنتسبو دوابر 

 
التمٌٌااز الااذي ألامااه المشاارع العرالااً بااٌن العاااملٌن فااً دواباار الدولااة والمطاااعٌن العااام والمخااتلط وبااٌن  إن

أساس موضاوعٌة معمولاة ، ألناه ال مجاال  إلاىالعاملٌن فاً المطااع الخااص ، كاان تمٌٌازا تحكمٌاا لام ٌساتند 
للضرٌبة والمتمثلة فً تحمٌاك دخال نتٌجاة للتفرلة بٌن الطابفتٌن ما دامت تتساوٌان فً وحدة الوالعة المنشبة 

 العمل ، وكان ٌنبؽً إخضاعهما معا لماعدة لانونٌة واحدة ٌتحمك من خاللها التكافإ فً المعاملة المانونٌة .
 

وهذا ما تحمك فعال ، فماد أصادرت سالطة االباتالؾ المإلتاة ) المنحلاة ( ، بنااء علاى رؼباة مجلاس الحكام ) 
بة الادخل ، الرواتاب واألجاور والمخصصاات التاً ٌتماضااها موظفاو الادوابر خضاع لضارٌساابما ( ، أمارا أ

.وباذلن أزال  2114الحكومٌة والعاملون فً المطاعٌن العام والخاص ابتداء من األول من شهر نٌسان عاام 
المشرع عٌب عدم المساواة بٌن المكلفٌن ، وطباك مبادأ عمومٌاة الضارٌبة ، وأصابح موظفاو الادوابر الدولاة 

 طاعٌن العام والخاص ٌتحملون العبء الضرٌبً أسوة ببالً أفراد المجتمع العرالً .والم
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 الخامسالفرع 
 الدخول غٌر المعفاة بمانون التً ال تخضع ألٌة ضرٌبة فً العراق

 
فرض الضرٌبة علاى كال مصادر آخار ؼٌار ( من المادة الثانٌة من لانون ضرٌبة الدخل  6الفمرة )  أوجبت 

حاطااة بالادخول جمٌعهااا ، ؼٌاار خاضاع ألٌااة ضارٌبة فااً العاراق . وهناا حاااول المشارع اٳمعفاى بماانون، و
 وضمان عدم تهربها من الضرٌبة .

 
وبنص هذه الفمرة أصبحت ضرٌبة الدخل فً العراق ضرٌبة عامة ، لكونها شملت الادخول التاً لام تفارض 

دخال الشاخص المماٌم الاذي ٌؤتٌاه مان  ومان أمثلاة هاذه الادخول :علٌها أٌة ضرٌبة ولم ٌاتم إعفاإهاا بماانون .
عماره الكابن خارج العراق أو بدل بٌعه ، والمبالػ الممنوحة إلاى األشاخاص المخبارٌن ، ورواتاب الالجباٌن 
السٌاسٌٌن ،ودخل الشخص الذي ٌحصل علٌه ممابل السماح بوضع إعالنات الدعاٌة علاى ساطح عمارتاه أو 

 واجهتها .

 المبحث الثانً 
  رٌبةنطاق سرٌان الض

 
من أجل اإلحاطة بهذا الموضوع ال بد من معرفة المبادئ التً تحكم سرٌان المانون ، ومولؾ المشرع 

 العرالً منها ،ونتابج التفرلة بٌن الممٌم وؼٌر الممٌم فً العراق.
 

 الفرع األول
 المبادئ التً تحكم سرٌان المانون

 
 لضرٌبة مبادئ محددة سنؤتً علٌها حاال : ام سرٌان . وتحك لهاسرٌان الضرٌبة هو تحدٌد األشخاص الخاضعٌن 

 
حموق األفراد ، وتفرض الواجبات : هو مدى ارتباط األفراد برابطة الجنسٌة التً تحدد  مبدأ التبعٌة السٌاسٌة أوال :

ومن ضمنها دفع الضرٌبة بصرؾ النظر عن محل السكن أو مولع العمل الذي تتم فٌه عملٌاة مزاولاة النشااط . وفاً 
ٌإخذ بالجنسٌة أساسا لفرض الضرٌبة ،وٌكون المكلؾ ملزما بادفعها بمجارد  وإنماهذه الحالة ال ٌعتد بمصادر الدخل 

 تبعٌته السٌاسٌة .
 

: تنشؤ هذه التبعٌة من خاالل مزاولاة النشااط فاً الدولاة . وعندباذ تتحماك عاللاة الفارد  مبدأ التبعٌة االلتصادٌةثانٌا :
لنشاط فٌها . وهذا ٌعنً أن األساس هو وجود مصدر الدخل بصرؾ النظر عن مكاان وجاود بالدولة نتٌجة لمزاولته ا

ن فارض الضارٌبة ٌنصاب علاى والعاة نشاوء ٳ، سواء أكان ممٌما داخل الدولة أم ؼٌر مماٌم .وباذلن فاصاحب الدخل 
 الدخل .

 
حٌث ٌعد هذا كافٌا لفرض الضرٌبة علٌه : ٌمصد بمبدأ اإللامة الوجود المادي للفرد داخل الدولة ،  مبدأ اإللامةثالثا: 

. ؼٌر أن وجود الشخص فً دولاة مان الادول بصاورة عاابرة ال ٌخضاعه للضارٌبة كماا فاً حالاة الساابح ، إذ ٌكاون 
 وجوده فً تلن الدولة مإلتا .

 

 الفرع الثانً 
 من مبادئ سرٌان الضرٌبة مولف المشرع العرالً 
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العاراق  إللاٌمٌبة عندما لرر فرض الضرٌبة على أي دخل ٌنشاؤ فاً أخذ المشرع العرالً بمبدأ إللٌمٌة الضر
 بصرؾ النظر عن محل إلامة ذلن الشخص .

 
( من الماادة األولاى مان لاانون ضارٌبة الادخل . ولاد ٌكاون  91ولد أورد المشرع تعرٌفا للممٌم فً الفمرة ) 

 شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا .والشخص الطبٌعً هو :  إماالممٌم 
 

 لً العرا – 1
 

 وٌتمثل العرالً الممٌم فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:
 
العرالً الذي سكن العراق مدة ال تمل عن أربعة أشهر خالل السنة التاً نجام فٌهاا الادخل ، أو أن ٌكاون تؽٌباه  –أ 

 عن العراق تؽٌبا مإلتا ، وكان له موطن دابم فً العراق ومحل عمل ربٌسً فٌه . وٌتحدد بما باألتً :
 دة أربعة أشهر خالل السنة التً نجم فٌه الدخل .السكن لم -
 
 ومحاال عماال ربٌسااً وجااود محاال إلامااة دابمااً فااً العااراق مااعالتؽٌااب المإلاات كااؤن ٌكااون ألؼااراض الدراسااة  -

 للشخص الؽابب عن العراق .
 

لحكومة الساكن خارج العراق من منتسبً الدوابر الرسمٌة ومنشآت المطاع العام والمتماعدٌن أو من أعارت ا –ب 
 : إذنمعفٌا من الضرٌبة فً محل عمله . فهو  كان إذاشخص معنوي خارج العراق  إلىخدماته 

 
 ماعدٌن .تمن منتسبً دوابر الدولة أو من الم -
 
 أو من أعٌرت خدماته لشخص معنوي خارج العراق كؤن تكون الخدمات معارة إلى المنظمات العربٌة أو الدولٌة  -
 
 ممر عمله . معفى من الضرٌبة فً -
 
 مهما كانت مدة سكناهم . إذ أن هإالء ٌعاملون معاملة الممٌم . رعاٌا األلطار العربٌة العاملٌن فً العراق – 2
 
 الحاالت اآلتٌة : إذا تحممت إحدى. إذ ٌعد ممٌما فً العراق  غٌر العرالً من غٌر رعاٌا األلطار العربٌة – 3
 
فٌه الدخل مادة ال ٌمال مجموعهاا عان ساتة أشاهر أو ساكنه مادة ال تمال عان سكن العراق خالل السنة التً نجم  –أ 

 . أربعة أشهر متصلة 
 

ستخدما لادى شاخص معناوي فاً العاراق أو كاان مان ذوي مكان  إذامدة سكناه  الساكن فً العراق مهما تكن –ب 
لسانة  93رلم  ستثماروفك لانون اال باإلعفاءاالختصاص الفنً واستخدم للعمل فً مشروع صناعً له حك التمتع 

 :  ن عناصر اإللامة تتحدد بما ٌلًإوعندبذ ف.  2116
 

 فٌها الدخل . السكن مدة أربعة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة خالل السنة التً نجم -
عدم التمٌد بالمدة لمن كان مستخدما لدى شخص معنوي فً العراق كؤن ٌكون محاضرا فاً  -

المشامولة بماانون ٌكون مستخدما فً المشارٌع الصاناعٌة  الكلٌات ونظم عمدا بذلن أو إحدى
ن الشخص ؼٌر العرالً من ؼٌار األلطاار العربٌاة إذا لم تتوفر هذه الشروط فإاالستثمار . ف

 ٌعد ؼٌر ممٌم .
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أمااا الشااخص المعنااوي فهااو كاال إدارة أو مإسسااة ٌمنحهااا المااانون شخصااٌة معنوٌااة مثاال الجمعٌااات علااى اخااتالؾ 
التجارٌااة أو لهااا داباارة أو محاال عماال أو مرالبااة فااً  األعمااالت المساااهمة والمحاادودة وتمااارس والشااركا أنواعهااا

أن ٌكون مإسسا على وفك المانون العرالً ، أو أن ٌكون مإسسا على  إماالعراق . والشخص المعنوي فً العراق 
 ولكل من الحالتٌن وصفا لانونٌا خاصا به :وفك الموانٌن األجنبٌة 

 
 ى : إذا تؤسس الشخص المعنوي وفك الموانٌن العرالٌةالحالة األول

 
إذا تم تؤسٌس الشخص المعناوي وفاك الماوانٌن العرالٌاة عاد ممٌماا فاً العاراق وبالتاالً خضاعت أرباحاه للضارٌبة 
سواء منها ما تحمك فً الداخل أو تلن التاً تحممات فاً خاارج العاراق ، وبصارؾ النظار عان نشااطه االلتصاادي 

 اخل أو الخارج .سواء كان فً الد
 تؤسس الشخص المعنوي وفك الموانٌن األجنبٌة  إذاالحالة الثانٌة : 

 
أو مرالبتاه  إجازتاهتؤسس الشخص المعنوي وفما للموانٌن األجنبٌة ، فمد اشترط المانون أن ٌكون محل عمله أو  إذا

وفاك الماانون األجنباً وهاً تحممت إحدى الحاالت الثالث فً الشخص المعناوي المإساس ن إفً العراق . وعلٌه ف
 .محل العمل أو اإلدارة أو المرالبة ٌصبح الشخص المعنوي ممٌما 

الادخل المتحماك  2114لسانة  41بموجب األمار لام  للضرٌبة علما أن سلطة  االبتالؾ المإلتة )المنحلة( أخضعت
 .دابمة فً العراق األجنبٌة المسجلة فً العراق أو تلن التً لها مإسسة  للشركاتفً العراق والعابد 

 
 

 الفرع الثالث 
 نتائج التفرلة بٌن الممٌم وغٌر الممٌم 

 
 نتائج التفرلة بالنسبة لألفراد  :أوال

 
 ٌمكن أن نحدد مجاالت التفرلة بٌن الممٌم وؼٌر الممٌم فً ثالثة مجاالت هً :

 
 الدخل  – 1
 

تالؾ فً المعاملة بٌن الممٌم وؼٌر الممٌم فً مجال تناولت المادة الخامسة من المانون بفمراتها الثالث تفاصٌل االخ
. فٌخضع الممٌم إن كان عرالٌا للضرٌبة العرالٌة عن دخله الذي ٌحصل علٌه فً العراق أو خارجه وان لام الدخل 

ٌتسلمه فٌه . أما إن كان الممٌم ؼٌر عرالً فٌخضع للضرٌبة عن دخله الذي حصال علٌاه فاً داخال العاراق أي ال 
ٌبة على الدخل الناجم خارج العراق لألشخاص ؼٌر العرالٌٌن الممٌمٌن فً العاراق . أماا ؼٌار المماٌم تفرض الضر

 سواء أكان  عرالٌا أم ؼٌر عرالً ، فال ٌخضع للضرٌبة إال عن دخله الناجم له فً العراق وان لم ٌتسلمه فٌه . 
 
 السماحات  - 2
 

الضاارٌبٌة . وٌشااترط المااانون لتمتااع الممااٌم ؼٌاار العرالااً ٌماانح الفاارد الممااٌم عرالااً أو ؼٌاار عرالااً السااماحات 
تمٌم معه عابلته فً العراق . كما تحتسب ساماحاته سانة نجاوم الادخل بنسابة عادد األشاهر المتكاملاة  أنبالسماحات 

الهٌباة التدرٌساٌة التاً تتعالاد معهام  أعضااءالسنة كاملة ، وٌستثنى مان ذلان  أشهرعدد  إلىالتً ألامها فً العراق 
 الحكومة لسنة دراسٌة ،حٌث ٌمنحون السماح المانونً كامال.

 
 ات عن الدخل الذي ٌحممه فً العراق .أما ؼٌر الممٌم سواء أكان عرالٌا أم ؼٌر عرالً فال ٌتمتع بؤي سماح
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 سعر الضرٌبة – 3
 

تبدأ األسعار  إذبة .ٌخضع الفرد الممٌم والفرد ؼٌر الممٌم ألسعار تصاعدٌة واحدة عند إخضاع  مدخوالتهما للضرٌ
 %. 95% وتنتهً بنسبة 5بنسبة 

 
ولكن االختالؾ بٌن الممٌم وؼٌر الممٌم من حٌث السعر ٌظهر فً أن ؼٌر الممٌم ٌخضع لضرٌبة بسعر نسبً أحٌانا 
.كما فً حالة الدفعات السنوٌة والتخصٌصات المدفوعة ألشخاص ممٌمٌن فً الخارج من لبل أشخاص ممٌمٌن فاً 

 العراق .
 

 ثانٌا : نتائج التفرلة بالنسبة لألشخاص المعنوٌة 
 

 األشاخاصفاً مجاال واحاد هاو خضاوع  إالة وؼٌر الممٌمة لٌست لها أهمٌة ٌمالتفرلة بٌن األشخاص المعنوٌة المم
داخال العاراق وخارجاه .أماا األشاخاص األجنبٌاة للضرٌبة عان دخلهاا الاذي نجام لهاا فاً  الممٌمةالمعنوٌة العرالٌة 

ً العراق فإنها تحاسب عن مدخوالتها فً العراق حسب . أما ؼٌر الممٌمة ، سواء أكانت عرالٌاة أم ؼٌار الممٌمة ف
عرالٌااة ، فتخضااع للضاارٌبة عاان دخلهااا فااً الااداخل فمااط .ولاام ٌفاارق المااانون بٌنهمااا  ماان حٌااث السااعر . كمااا أن 

 السماحات خاصة باألشخاص الطبٌعٌٌن دون األشخاص المعنوٌة .
  

 لثالمبحث الثا
 سنوٌة الضرٌبة

 
هو مستمر  وإنمامن المتعارؾ علٌه أن المشروع أٌا كان نوعه ال ٌنتهً أجله أو تتم تصفٌته فً األجل المصٌر، 

 االستمرارألمد ؼٌر معلوم أي أن حٌاته ال تتحدد بؤجل معلوم ، ذلن ألن الؽرض األساسً من لٌام المشروع هو 
 ءه أو تصفٌته .فً ممارسة النشاط االلتصادي ولٌس انمضا

 
 إالللمشروع أي الربح الحمٌمً أو الخسارة الحمٌمٌة ال ٌصبح حمٌمٌا  ًوٌترتب على ذلن أن معرفة المركز المال

معٌنة  هنالن جهاتأن  إذتحمٌمه فً الحٌاة العملٌة  هذا الوضع ال ٌمكن ولما كانبعد انتهاء المشروع وتصفٌته . 
فً المشروع ٌهمهم التعرؾ على الوضع االلتصادي للمشروع دونما ملٌن امثل الدولة والمصارؾ وحتى الع

ظهور ما ٌعرؾ بالمدة المحاسبٌة . ونعنً بها تمسٌم حٌاة  إلىتصفٌته مما أدى  انتهاء المشروع أو ىاالنتظار حت
ع عن مدد متساوٌة اتفك المحاسبون على تحدٌدها بسنة ٌتم فً نهاٌتها تحدٌد نتابج أعمال المشرو إلىالمشروع 

المالً . ومن النتابج المهمة المترتبة على تطبٌك المدة المحاسبٌة هو  حمٌمة المركز المدة الماضٌة والولوؾ على
والمصروفات وٌترتب على ذلن تمرٌر مبدأ سنوٌة الضرٌبة أي أن الضرٌبة  اإلٌراداتممابلة بٌن  إجراءضرورة 

فك السنة الضرٌبٌة مع السنة المحاسبٌة .وهذا ٌعنً أنه أن تفرض سنوٌا وٌعنً ذلن تواعلى دخل المكلؾ ال بد 
ن التحاسب الضرٌبً على إطالما أن التعرؾ على نتابج أعمال المشروع ٌجب أن تتم خالل مدة معٌنة هً السنة ف

هذا المشروع ٌجب أن ٌتم خالل المدة ذاتها وهً السنة أٌضا . فضال عن أن سنوٌة الضرٌبة تتماشى مع مبدأ 
 موازنة العامة للدولة .سنوٌة ال

 
والتشرٌعات عادة تؤخذ بمبدأ السنوٌة فمثال التشرٌع العرالً ال ٌكتفً بحصول المكلؾ على الدخل الصافً لفارض 

 الضرٌبة وإنما ٌشترط أن ٌتحمك هذا الدخل فً مدة زمنٌة معٌنة ؼالبا ما تكون السنة .
 معان متعددة : النافذ 9112ولمفهوم السنة فً لانون ضرٌبة الدخل لسنة 
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: وهً مدة االثنى عشر شهرا التً تبدأ من الٌوم األول من شهر كاانون الثاانً مان كال سانة  السنة التمدٌرٌة – 1
 علٌهاامع مراعاة ما جاء فً المانون من مدد خاصة وهذه السنة ٌجري فٌها تمدٌر مدخوالت المكلفٌن التً حصالوا 

 ت السنة التمدٌرٌة وهذا هو المطبك عند تمدٌر األرباح التجارٌة والصناعٌة .خالل السنة المالٌة السابمة أو التً سبم
  وٌمكن أن تكون السنة التمدٌرٌة هً السنة المالٌة نفسها . وذلن عند تمدٌر مدخوالت الرواتب .

                                                                       
. ولد تكون سنة نجوم الدخل هً نفسها السنة التً تحمك أو ولد فٌها الدخلهً :  سنة نجوم الدخل – 2

الدخل هً السنة التً  . ولد تكون سنة نجوم الرواتب واألجورالسنة التمدٌرٌة كما فً حالة الضرٌبة على 
تسبك السنة التمدٌرٌة ، وتكون أساسا فً احتساب الضرٌبة على المكلفٌن ، كما فً احتساب مدخوالت 

 مكلفٌن عن األرباح التجارٌة والصناعٌة .ال
 
الضرٌبٌة  اإلدارة إلىهً السنة التً تعد على أساسها حسابات المكلفٌن التً ستمدم :  السنة الحسابٌة – 3

.ولد سمح المشرع للمكلؾ اتخاذ تارٌخ معٌن ؼٌر تارٌخ السنة المٌالدٌة لسد حساباته . والممصود هنا أن 
/ كانون الثانً من  9ة وفما للسنة المٌالدٌة علٌهم أن ٌمدموا حساباتهم اعتبارا من حسابات المكلفٌن المنظم

نه ملزم بتمدٌم ٳف 2111/ كانون األول  39السنة التً انتهت فٌها . فلو انتهت السنة الحسابٌة للمكلؾ فً 
،وهو  2191أٌار /  39ولمدة خمسة شهور ، أي لؽاٌة  2191/ كانون الثانً /  9حسابات دخله اعتبارا من 

 التارٌخ الذي حددته اإلدارة الضرٌبٌة بموجب المانون لتمدٌم تمارٌر المكلفٌن وحساباتهم عن السنة السابمة . 
 

فله المجال فً إكمالها وتمدٌمها لإلدارة  2111أٌلول  31ولو انتهت السنة الحسابٌة لمكلؾ معٌن فً 
افة خمسة شهور إلى التارٌخ الذي انتهت فٌه سنته .أي إض 2191الضرٌبٌة فً ألصى مدة نهاٌة شباط / 

  الحسابٌة .وٌنبؽً أن ٌمترن هذا الحك بموافمة اإلدارة الضرٌبٌة سلفا . 
  

 المبحث الرابع 
 السماحاتالتنزٌالت واإلعفاءات و

 
اال انه بممابل تبرز اعتبارات عدة اذا كان المشرع ٌحرص على أن تفرض الضرابب على األموال كافة 

، وأن ٌخصم من الوعاء الضرٌبً  ٌعفً دخول معٌنة من الخضوع للضرٌبةتدعً من المشرع أن تس
 فً صورة تنزٌالت أو سماحات . وسوؾ نمؾ على المفاهٌم المذكورة فً البٌان التالً :مبالػ 

 
 المطلب األول
 اإلعفاءات

 
الخضوع للضرٌبة تحمٌما  من تتوافر فٌها خصابص الدخل إلٌراداتالمشرع  استبعاداإلعفاء الضرٌبً هو 

. وإذا كان األصل هو خضوع األموال عموما إلى الضرٌبة بما ألؼراض سٌاسٌة أو التصادٌة أو اجتماعٌة 
 ن اإلعفاء هو استثناء من األصل .ٳفٌها األموال المعفاة ف

 
و فً معاهدات ما أن ترد فً لانون ضرٌبة الدخل أو فً لوانٌن أو لرارات خاصة أٳواإلعفاءات الضرٌبٌة 
 وسوؾ نتناول هذه اإلعفاءات فً البٌان اآلتً :.  دولٌة أو اتفاق خاص 

 
 الممررة فً لانون ضرٌبة الدخل : اإلعفاءاتأوال : 

 
ممررة ألؼراض اجتماعٌة  إعفاءاتالمانون . وهً  نالسابعة مفً المادة  اإلعفاءاتنص المشرع على هذه 

 وسٌاسٌة والتصادٌة :
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 جتماعٌة :اال اإلعفاءات -1

 
ما بمصد تجنب االزدواج الضرٌبً أو لؽرض تشجٌع ٳلمصلحة األفراد والهٌبات  اإلعفاءاتلمد تمررت هذه 

 .األنشطة االلتصادٌة 
 
  : اإلعفاءات االجتماعٌة الممررة لمصلحة األفراد – أ

 
 الدخل الزراعً . –
 
 .لمانون ضرٌبة العمار عالعمار الخاضدخل  –
 
 ةومكافؤة نهاٌدٌن أو عٌالهم ) الخلؾ ( الناجمة عن الراتب التماعدي والمكافؤة التماعدٌة مدخوالت المتماع –

 االعتٌادٌة . اإلجازاتالخدمة ورواتب 
 اإلصابةأي تعوٌض ٌدفع للمكلؾ ممابل  أي مبلػ ممطوع ٌدفع كمكافؤة أو تعوٌض لعابلة المتوفى أو – 

 بؤذى أو الوفاة .
 
 لمدفوعة من لبل الحكومة للموظفٌن .كرامٌات التشجٌعٌة ااٳ – 
 
مساعدة طبع تملن أو  المبالػ التً تصرؾ من دوابر الدولة أو المطاع العام لماء تؤلٌؾ أو ترجمة أو – 

 الكتب .
 
معامالت النزول التً تتم بٌن ورثة الشهٌد ممن تإول إلٌهم الدار أو الشمة السكنٌة أو لطعة األرض  – 

 لشهٌد .السكنٌة المخصصة لذوي ا
 
الحموق التصرفٌة والعٌنٌة وعمار الالمستحمٌن العرالٌٌن نتٌجة  نزع ملكٌة  إلىالمبالػ التً تإول  – 

 . األصلٌة األخرى فٌه
 

 : االجتماعٌة الممررة لمصلحة الهٌئات اإلعفاءات –ب 
 
ذٌبٌة المإسسة للنفع العام إعفاء دخل األولاؾ والمعابد الدٌنٌة المعترؾ بها لانونا ، والجهات الخٌرٌة والته -

 ن لم ٌكن ذلن ناجما عن صنعة أو مهنة أو عمل تجاري .ٳ،  
 
 خوالت المطاع العام .دإعفاءات م -
 
 .دخل الجمعٌات التعاونٌة -
 
 دور حضانة األطفال .  -
 
 اإلعفاءات االلتصادٌة : – 2
 
 الدخل الناجم ألصحاب وسابط النمل البحري أو مستؤجرٌها . -
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وخالل السنوات الخمس األولى  إنشابهاالفنادق من الدرجتٌن الممتازة واألولى الممامة فً بؽداد عند  دخل -

سبع سنوات من بدء  اإلعفاءمن استثمارها . أما الفنادق المماثلة الممامة خارج مدٌنة بؽداد فتكون مدة 
المذكورة مثل المخازن ولاعات المحالت التابعة للفنادق  اإلعفاءاستثمارها على أن ال ٌستفٌد من هذا 

 العرض .
 
العموالت  المتحممة فً العراق لمراسلً المصارؾ المحلٌة فً الخارج التً تعفً المصارؾ العرالٌة من  -

 الضرٌبة على العموالت المترتبة فً بلدانها .
 
 ٌر العرالٌة .دخل األشخاص الطبٌعٌٌن من الفوابد عن ودابعهم وحساباتهم فً المصارؾ وصنادٌك التوف -
مصلحة جوٌة للعراق فً  من الوزٌر بشرط الممابلة بالمثل ، ووجود خط أو دخل مإسسات الطٌران بمرار -

 بلد الدولة التً تتبعها تلن المإسسات .
 
دخل المنظمات العربٌة ، والدولٌة فً العراق عن ودابعها وحساباتها فً المصارؾ وصنادٌك التوفٌر  -

 العرالٌة .
 

حاب وسابط النمل البرٌة من ؼٌر العرالٌٌن المتعالدٌن مع المإسسة العامة لتوزٌع المنتجات النفطٌة دخل أص
 والؽاز.

 
 السٌاسٌة  اإلعفاءات – 3
 
الرواتب والمخصصات التً تدفعها الممثلٌات األجنبٌة لموظفٌها الدبلوماسٌٌن أما ما تدفعه لموظفٌها ؼٌر  -

من ؼٌر العرالٌٌن فٌجوز إعفاإهم  بمرار من مجلس  األجنبٌة الذٌن همالدبلوماسٌٌن وموظفً المنصلٌات 
 الوزراء بشرط الممابلة بالمثل .

 
 من موازنتها إلى موظفٌها ومستخدمٌها . الرواتب والمخصصات التً تدفعها األمم المتحدة -
 أي دخل معفى من الضرٌبة بمانون خاص أو باتفاق دولً . -
 

 : رة بموجب لوانٌن أو لرارات خاصةالممر اإلعفاءاتثانٌا : 
 

النافذ  2111( لسنة  45( من لانون الخدمة الخارجٌة رلم ) 49ما لررته المادة  )  اإلعفاءاتمن أمثلة هذه 
 إعفاء مخصصات الخدمة الخارجٌة التً ٌتماضاها الموظفون العاملون فً البعثات من ضرٌبة الدخل .من 

 
 ب معاهدات دولٌة أو اتفالات خاصة . ثالثا : اإلعفاءات الممررة بموج

 
موات األجنبٌة من العراق المبرمة ( من اتفالٌة سحب ال96ما جاء فً المادة )  من أمثلة هذه اإلعفاءات

ال تفرض أٌة ضرابب ورسوم أو  -9المتحدة األمرٌكٌة )  بٌن جمهورٌة العراق والوالٌات  2111عام
لعراق ، على السلع والخدمات التً ٌتم شراإها فً العراق جباٌات ، لدرت لٌمتها وفرضت فً أراضً ا

من لبل لوات الوالٌات المتحدة أو بالنٌابة عنها ألؼراض االستخدام الرسمً ،وال ٌفرض أي من ذلن على 
 السلع والخدمات التً تم شراإها فً العراق بالنٌابة عن لوات الوالٌات المتحدة .

المتحدة وأفراد العنصر المدنً مسإولٌة دفع أٌة ضرٌبة أو رسم أو ال ٌتحمل أفراد لوات الوالٌات  – 2
 جباٌة تحدد لٌمتها وتفرض فً أراضً العراق ما لم تكن ممابل خدمات طلبوها وحصلوا علٌها(
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 المطلب الثانً
 التنزٌالت

 
 : لتالًأنواعها فً البٌان اوثم نبٌن شروطها ، سوؾ نعرؾ التنزٌالت 

 
 
 
 

 لفرع األول ا
 التنزٌالت تعرٌف

 
ال ٌخضع لضرٌبة الدخل إال الدخل الصافً فً األصل ، ألنه هو الذي ٌعبر عن الممدرة التكلٌفٌة للمكلؾ 

: هو الدخل اإلجمالً مخصوما منه  . والدخل الصافً ةعلى الوجه األكمل مما ٌتفك مع لاعدة العدال
 على التكالٌؾ مصطلح التنزٌالت .  التكالٌؾ التً تحملها صاحب الدخل فً سبٌل الحصول علٌه . وٌطلك

 
ولد اختلؾ الفمه المالً والمحاسبً فً تحدٌد مدلول التكالٌؾ جابزة الخصم من وعاء ضرٌبة الدخل ، إذ 

فً تفسٌرها عندما لصرها على المبالػ التً ٌتم إنفالها مباشرة فً سبٌل الحصول  بمعٌار ضٌكأخذ البعض 
 على اإلٌرادات والمحافظة علٌها .

 
وبممتضاه تعد من لبٌل التكالٌؾ كل نفمة ٌرتبط وجودها بوجود المنشؤة ،  بمعٌار واسعفً حٌن أخذ آخرون 

على الدخل والمحافظة  لوتنفك فً سبٌل مصلحتها حتى ولو لم تكن تلن النفمة موجهة مباشرة نحو الحصو
 علٌه . ولد أخذ المشرع العرالً بالمعٌار الواسع .

 

 الفرع الثانً
 ستنزال التكالٌف من وعاء الضرٌبة شروط ا

 
ٌمكن تحدٌد الشروط التً حدده المشرع العرالً لتنزٌل التكالٌؾ بهدؾ الوصول إلى الدخل الصافً ثم 

 الدخل الخاضع للضرٌبة بعد تنزٌل السماحات  باآلتً :
 

 أن تكون المصروفات ذات عاللة بإنتاج الدخل : –أوال 
 

كن لد استحمت أو أنفمت فعال فً سبٌل إنتاج الدخل . أي بمعنى آخر ٌجب أن ال ٌجوز تنزٌل أي نفمة ما لم ت
ٌكون اإلنفاق لد تم على مصدر الدخل الخاضع للضرٌبة . أما إذا كان المصرؾ لد انفك على مصدرٌن 

أحدهما خاضع للضرٌبة ،واآلخر معفى منها ، فال ٌمبل سوى الجزء المتعلك بمصدر الدخل الخاضع 
 للضرٌبة . 

 
 ثانٌا :أن تكون المصروفات مإٌدة بوثائك ممبولة :

 
 :ٌنبؽً أن تكون الوثابك ممبولة لدى اإلدارة الضرٌبٌة . ولكً تكون كذلن ال بد أن تتوافر الشروط اآلتٌة 

 
أن تكون المابمة مستندا أصلٌا . ومن ثم فال ٌجوز لبول الصور الحتمال ما ٌحصل فٌها من  .1

 تالعب وتزوٌر .
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 تارٌخ الذي تحدد فً ضوبه السنة التً تم اإلنفاق خاللها .أن ٌثبت ال .2

 
 تولٌع المخول بإصدار المابمة . وٌنبؽً أن ٌكون تولٌعا حٌا ال ختما . .3

 
 أن تعنون الوثابك باسم المنشؤة بشكل ال ٌرلى إلٌه الشن . .4

 
 أن ٌكون اإلنفاق ضمن نشاط المشروع ولٌس ؼرٌبا عنه . .5

 ٌة ومإكدة :ثالثا: أن تكون النفمات حمٌم
 

استبعد المشرع النفمات ؼٌر الحمٌمٌة ، أي النفمات المحتملة ، إذ ال ٌمبل تنزٌل التخصٌصات ممابل الخسابر 
 المحتملة ، أو ممابل الدٌون المشكون فً تحصٌلها .

 
 
 

 رابعا : مبدأ سنوٌة الدخل :
 

وي الذي ٌحصل علٌه المكلؾ . لرر المشرع خصم التكالٌؾ السنوٌة التً أنفمت للحصول على الدخل السن
وال ٌجوز تنزٌل أي نفمة ال تتعلك بالسنة التً ٌتم التحاسب الضرٌبً بشؤنها أي بسنة والدة الدخل سواء 

 الضرٌبً .  بأكانت تلن النفمة متعلمة بسنة سابمة أم بسنة الحمة على سنة التحاس
  

 الفرع الثالث 
 أنواع  التكالٌف

 
وعاء  نن لانون ضرٌبة الدخل النافذ التكالٌؾ التً ٌسمح للمكلؾ بتنزٌلها محددت المادة ) الثامنة( م

 الضرٌبة .وسوؾ نمؾ على هذه التكالٌؾ فً الكالم اآلتً :
 

:وٌمصد بها مكافؤة رأس المال الممترض من الؽٌر ، وٌجري دفع هذه المبالػ بنسبة مبوٌة  الفوائد –أوال 
 تاج الدخل أو زٌادته .معٌنة ممابل استخدام تلن المروض فً إن

 
 وٌشترط فً تنزٌل هذه الفوابد ما ٌلً :

 
 . ةأن تكون الفابدة نتٌجة لرض ثابت بوثٌمة ممبول .1
 
 أن ٌكون الدٌن حمٌمٌا ولٌس صورٌا . .2

 
 أن ٌكون استثمار المرض فً الحصول على الدخل الخاضع للضرٌبة أو زٌادته . .3

 
.  ةبحٌث ٌكون لكل منهما ذمة مالٌة مستمل بعضهما نالعمد مستملٌن ع اٌفترض أن ٌكون طرف .4

ومن ثم ال ٌجوز للمكلؾ أن ٌحتسب فابدة على رأس المال الذي استثمره هو فً سبٌل 
 الحصول على الدخل .
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 % ( سنوٌا .6الفابدة الحد الممرر لانونا البالػ )  ةأن ال تتجاوز نسب .5
 

 سنوٌة :واندثار األبنٌة وكلفة المساطحة ال بدل اإلٌجار ثانٌا :
 

 : بدل إٌجار المحل المستؤجر .1
 

 ٌشترط أن ٌكون بدل اإلٌجار مدفوعا خالل السنة . –أ     
 

 أن ٌكون المحل المستؤجر مستؽال فعال إلنتاج الدخل . –ب     
 أن ٌكون هنان عمد إٌجار ٌنظم إٌجاره . –ج     

 
للمكلؾ .وٌعفى بدل  اندثار بناء المحل المستؽل للحصول على الدخل إذا كان ملكا صرفا .2

 إٌجاره الممدر من ضرٌبة العمار.
 
المسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل إٌجار األرض ،وكلفة المنشآت الممامة علٌها إذا  .3

كان المحل المستؽل للحصول على الدخل منشؤ على عرصة تعود ملكٌتها إلى الؽٌر . وٌعفى 
 بدل إٌجاره الممدر من ضرٌبة العمار .

 
( 31,111,111: أستؤجر مكلؾ أرضا لمدة عشرٌن سنة ، وشٌد علٌها أبنٌة بكلفة ممدارها ) المث

 (دٌنار.21,111,111دٌنار .علما بؤن اإلٌجار المدفوع  عن المدة المذكورة )
 أن حساب المسط السنوي لكلفة المساطحة تكون :

  
لمسط السنوي لكلفة ا لدٌنار وٌمث 2,511,111=  سنة21 ٪(  31,111,111+21,111,111)

 المساطحة المسموح تنزٌلها سنوٌا من اإلٌرادات .
 

 المبالغ المصروفة لصٌانة المكائن واآلالت والمعدات أو تبدٌل العدد واألدوات : ثالثا :
 
 ٌشترط لتنزٌل هذه المبالػ ما ٌلً : 
 

 عادة األصل إلى سابك إنتاجه .أن ال تهدؾ هذه النفمات ٳ .1
 
 ات إلى تخفٌض فً كلفة إنتاج السلعة .أن ال تإدي النفم .2

 
 أن تكون معززة بوثابك ومستندات ممبولة لانونا . .3

 
 أن تكون متحممة خالل السنة التً نجم فٌها اإلٌراد . .4
 

 رابعا  : االندثار
 
 : تعرٌف االندثار -9
 

            زمن علٌه ٌعرؾ االندثار بؤنه النمص التدرٌجً فً لٌمة األصل نتٌجة استخدامه أو تمادمه ومرور ال   
 .ولد حدد مفكرو المحاسبة األصول المابلة لالستهالن بمجموعتٌن هما :
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 األصول الثابتة )المادٌة ( ومن أمثلتها األراضً والمبانً والسٌارات واآلالت وألثاث وؼٌرها . –أ   
 
، شهرة المحل ، العالمة  األصول الثابتة ؼٌر الملموسة ) المعنوٌة ( ومن أمثلتها براءة االختراع –ب   

 التجارٌة .
 
 شروط االندثار: – 2
 
: أالندثار حك ولٌس واجبا ، فعلى المكلؾ أن ٌمدم طلبا إلى  أن ٌطلب المكلف احتساب االندثار –أ 

 اإلدارة الضرٌبٌة ٌطلب فٌه تنزٌل االندثار المإٌد بما لدٌه من وثابك ممبولة.
 
مكابن التً تتمتع بصفة البماء لمدة ؼٌر محدودة . ومن ثم فالمبانً مثل ال أن تكون األموال منمولة –ب  

ذا تم ٳال ٌخصم لها اندثار بل ٌنزل بدل إٌجارها . كما ٌشترط أن تكون هذه األموال مستعملة لإلنتاج ، ف
شراء آلة أو ماكنة لؽرض استعمالها ثم لم تستعمل وتركت بحٌث عالها الصدأ وهبطت لٌمتها نتٌجة 

فال ٌجوز للمكلؾ أن ٌطالب باحتساب اندثار لها ، ألنها ؼٌر مستعملة ، وألن تلفها عابد إلى  تآكلها ،
 أسباب ال عاللة لها  باإلنتاج.

 
ن ألساط االستهالن التً ٌجوز تنزٌلها ٌجب أن تخص ٳ: تطبٌما لمبدأ السنوٌة ف سنوٌة لسط االندثار –ج 

 بها لسنوات سابمة .السنة المالٌة الحالٌة ، وعلٌه ال ٌجوز احتسا
 
منعا من اإلسراؾ والمؽاالة  أن ٌكون االندثار وفك النسب المبٌنة فً الجدول الملحك بنظام االندثار –د 

 فً لسط االستهالن .
 
: ٌنبؽً أن نفرق بٌن النفمات التً تنفك لؽرض زٌادة الطالة اإلنتاجٌة أو  أن تكون النفمة رأسمالٌة –ه 

تً ال تحدث تؽٌٌرا جوهرٌا فٌها .فؤجازت إضافة األولى إلى لٌمة األصول تطوٌرها ،والمصروفات ال
 وتحتسب عنها االندثار واالستهالن أما الثانٌة فؤجاز تنزٌلها من أرباح السنة األولى خالفا لألولى .

 
 أساس االندثار:  – 3
 

الن . وٌتكون ثمن التكلفة من تتخذ اإلدارة الضرٌبٌة من ثمن التكلفة التارٌخٌة أساسا لتحدٌد ممدار االسته
ثمن شراء األصل مضافا إلٌه تكالٌؾ نصبه وأجور شحنه ونمله وما دفع عنه من رسوم أو ضرابب 

 كمركٌة . أي كل ما تم إنفاله علٌه لٌصبح جاهزا لالستعمال .
 
 طرق احتساب االندثار: – 4
 

 هنان أربع طرق لالندثار هً :
 
 طرٌمة المسط الثابت : –ا  

 
لهذه الطرٌمة ٌتحدد المسط السنوي لالندثار من خالل تمسٌم كلفة األصل على سنوات عمره اإلنتاجً  وفما

ذا ٳأو كلفة األصل مضروبا فً النسبة المبوٌة المحددة والمثبتة فً الجدول الملحك بنظام االندثار .وعلٌه ف
رجوع إلى الجدول الملحك (دٌنار وبال3,111.111كان األصل مكابن لصناعة األحذٌة لدرت لٌمتها ) 
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% فً حالة االحتساب على أساس المسط الثابت . فٌكون مبلػ لسط االندثار 91ن نسبة االندثار تساوي ٳف
 السنوي :

 
3,111,111 x 91 

 دٌنار 311,111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 
               911  

 
اإلنتاجً  ر. كما ٌعنً أن المسط الثابت ال ٌتؽٌر طٌلة العم سنوات روهو ٌعنً إطفاء الكلفة خالل مدة عش

 لألصل . 
 طرٌمة المسط المتنالص –ب 
 

وٌكون مبلػ االستهالن بموجب هذه الطرٌمة فً السنوات األولى من حٌاة األصل أكبر من السنوات التالٌة 
 . وكمثال لذلن نؤخذ الحالة نفسها عند احتساب المسط الثابت : 

 
 3,111,111 x91 

 2111المسط خالل السنة  311.111ــــــــــــــــــــــــــــــ   =  2111السنة 
                           911 

 
 دٌنار 2.611,111=  311,111ـ   3,111,111  2119السنة 

 
                       2,611,111 x 91  
 دٌنار261.111ـــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــ                      

                                     911 
 

 دٌنار 2.431,111=  261,111ـ  2,611,111 2112السنة 
 
 
 

                                    2,431,111 x91 
 دٌنار 243.111ــــــــــــــــــــــــــــــ =                                      

 911  
 

 2.916.111=  دٌنار  243.111ـ  2.431.11  2113السنة 
 

                  2.916.111 x 91  
 دٌنار 291.611ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                 

                             911 
 

 دٌنار . 3.111.111وهكذا ٌستمر حتى إطفاء كامل  الكلفة البالؽة 
 

 :  ةطرٌمة الوحدة المنتج –ج 
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ن ما ٳتبنى هذه الطرٌمة على أساس أن الموجودات الثابتة تمتنى لؽرض استعمالها فً اإلنتاج ، وعلٌه ف
 تحمل به كل سنة من لسط االندثار ٌجب أن ٌتولؾ على عدد الوحدات المنتجة .

 
دٌنار ،  911.111ماضها بمبلػ دٌنار ولدرت أن 6.911.111اشترٌت آلة بمبلػ  2111مثال : فً عام 

وأنتجت  2111وحدة عام  1.111ذا أنتجت ٳوحدة . ف 61.111وعدد الوحدات التً ٌمكن أن تنتجها 
 فما وممدار االندثار ؟ 2191وحدة عام  6.111

 
 الكلفة ـ األنماض                       

 عدد الوحدات المنتجة فً السنة  xـــــــــ الحل :   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العمر ) ٌمدر بعدد الوحدات المنتجة (              

 911.111ـ  6.911.111        
 . 2111 مدٌنار اندثار عا x1.111   =111,111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  61.111  
 

        
 911.111ـ  6.911.111

 2191دٌنار اندثار عام  x 6.111   =611.111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                61.111 

 
 التمدٌر إعادةطرٌمة  –د 
  

بموجب هذه الطرٌمة ٌعاد تمدٌر لٌمة الموجودات الثابتة فً نهاٌة كل مدة تجارٌة . وٌعد الفرق بٌن لٌمة 
ذا كانت ٳل المدة والمٌمة التمدٌرٌة له فً آخر المدة كمسط اندثار لتلن المدة . فالموجودات الثابتة فً أو

المٌمة التمدٌرٌة أكثر من المٌمة الدفترٌة  ) الكلفة ـ االندثار ( فً سنة ما ال ٌحتسب اندثار لتلن السنة . 
 عملٌة التمدٌر عادة من لبل هٌبة أو شخص مختص . وتتم

 
 واألدواتذا علمت أن العدد ٳف 3.111.111عدد وأدوات بمبلػ  2111ام : أشترت مإسسة خالل ع مثال

بمبلػ  2111دٌنار ثم أعٌد تمدٌرها فً نهاٌة عام  2.211.111بمبلػ  2111أعٌد تمدٌرها فً آخر سنة 
 ؟ 2111و سنة  2111دٌنار . فما هو مبلػ االندثار لسنة  9.511.111

 
 . 2111دٌنار اندثار  111.111 إعادة تمدٌر = 2.211.111كلفة ـ 3.111.111

 
 2111ن االندثار لعام ٳ.  لذلن ف 2.211.111هو  2111ن صافً الموجود فً أول سنة ٳعلٌه ف
 دٌنار.    611.111=  9.511,111ـ  2.211,111هو : 

  
 خامسا: إطفاء الموجودات غٌر المادٌة :

 
ها أو تتنالص لٌمتها خالل مدة زمنٌة ٌمصد بالموجودات ؼٌر المادٌة تلن األصول التً ال تزول منفعت

 وحموق التؤلٌؾ . واالسم التجاري ، وبراءات االختراع ، معلومة ومثلها شهرة المحل ،
 

لمد أجاز المشرع العرالً إطفاء ألساط الموجودات ؼٌر المادٌة على أساس المبالػ التً تم إنفالها من لبل 
على أساس نظام االندثار . أو بعبارة أخرى ٌتم تنزٌل  المكلؾ بالضرٌبة ممابل تملكها . وٌتم ذلن كله
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المسط السنوي من الدخل اإلجمالً ، وعلى أساس تمسٌم ثمن التكلفة على عدد السنٌن التً ٌستمر فٌها نفاذ 
 الحك ؼٌر المادي . 

 
  سادسا : الدٌون المتعذرة التحصٌل

 
ن لد أشهر إفالسه أو إعساره بدون تركة هً الدٌون التً ٌتعذر تحصٌلها بصفة مإكدة بسبب أن المدٌ 

ٌمكن الرجوع علٌها ، أو كما لو انمضى الدٌن بالتمادم أو هلكت أموال المدٌن التً تشكل ضمانا عاما 
للدابن .أما الدٌون ؼٌر متعذرة التحصٌل فال ٌحك للمكلؾ أن ٌخصمها من دخله اإلجمالً مثال ذلن 

مدٌنٌن ،والدٌون المشكون فً تحصٌلها مثل الدٌون المإجلة عدة الدٌون الجٌدة التً ٌإمل تحصٌلها من ال
 مرات .

 
 لكن ما شروط تنزٌل الدٌون متعذرة التحصٌل من الدخل اإلجمالً ؟

 
ذا لم تكن كذلن ال ٌحك ٳٌشترط لتنزٌل هذه الدٌون من الدخل اإلجمالً أن تتعلك  بمصدر الدخل ف  -أ 

المرض الممدم من المكلؾ آلخرٌن الذي عاللة له بنشاط المكلؾ للمكلؾ أن ٌنزلها من دخله . مثال ذلن 
 ،والدٌون المتعلمة بدخل معفى من الضرٌبة .

 
أن تمتنع اإلدارة الضرٌبٌة بؤن تحصٌل الدٌون لد أصبح متعذرا خالل السنة حتى ولو كان أداإها  –ب 

تحصٌلها متعذرا فً سنة معٌنة مستحما لبل بداٌتها .على أن ما ٌستوفٌه المكلؾ من الدٌون التً أصبح 
 تفرض علٌها الضرٌبة فً سنة استٌفابها ، وال ٌشمل ذلن المبالػ التً ٌمكن استردادها وفما لعمد التؤمٌن .

 
 سابعا : الضرائب والرسوم 

 
وتتمثل بالضرابب والرسوم المدفوعة فعال باستثناء ضرٌبة الدخل وضرٌبة العمار . مثل رسم الطابع 

الصحً . ولد توسعت اإلدارة المالٌة فً العراق بتفسٌر هذه الفمرة عندما عدت المبالػ  ورسم التؤمٌن
المدفوعة لماء االشتران فً المنظمات ؼٌر الحكومٌة مثل النمابات المهنٌة ، والجمعٌات ، واألندٌة رسوما 

( .فً حٌن أن  2116لسنة  9ٌجوز تنزٌلها من دخل المكلؾ اإلجمالً ) تعلٌمات استمطاع الضرٌبة رلم 
هذه المبالػ ال تعد رسوما فً حمٌمتها، لكون األشخاص المدفوعة إلٌها لٌست من أشخاص المانون العام بل 

 المانون الخاص .
 

 لكن هل ٌجوز تنزٌل الغرامات المفروضة جراء ارتكاب المكلف للمخالفات ؟
 

ٌنفمه المكلؾ للحصول على الدخل أشارت ممدمة المادة الثامنة من لانون ضرٌبة الدخل إلى تنزٌل ما 
خالل السنة التً نجم فٌها . ولما كانت الؽرامات لٌست من النفمات المتعلمة بإنتاج الدخل ، وإنما تمثل 

نه ال ٳعموبات مالٌة تفرض على المكلؾ بسبب مخالفاته الشخصٌة التً ال تتصل بنشاطه االلتصادي ، ف
 ٌجوز تنزٌلها من الدخل .

 
 ٌفات التماعدٌة ثامنا : التول

 
أجاز المشرع تنزٌل التولٌفات التماعدٌة ، والمساهمات التً تمررها لوانٌن التماعد والضمان االجتماعً 

.ولد حدد لانون العمل والضمان االجتماعً نسبة المساهمات المدفوعة عن المكلفٌن من لبل دوابرهم 
نسبة  2194( لسنة  1ماعد الموحد رلم ) % ( من رواتب العمال . فً حٌن حدد لانون الت 92بحدود ) 

 % ( من راتب الموظؾ . 91التولٌفات التماعدٌة ب ) 
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 تاسعا : التبرعات 

 
 ٌنبؽً توفر الشروط اآلتٌة فً التبرعات كً ٌسمح بتنزٌلها من الدخل :

 
 أن تكون مصروفة فً العراق . .1
 
لعلمٌة والتهذٌبٌة والخٌرٌة إلى دوابر الدولة والمطاع العام ، والجهات ا ةأن تكون مصروف .2

والروحانٌة المعترؾ بها لانونا . كما تشمل التبرعات التً تتم بموجب اكتتابات تجٌزها جهة 
 رسمٌة  .

 
 أن ٌصدر من وزٌر المالٌة بٌانا ٌحدد فٌه أسماء هذه الجهات .  .3

 
 أن ال تكون هذه التبرعات مصروفة للمجهود الحربً . .4

 
 لمشرع أجاز تنزٌل التبرعات من الدخل دون أن ٌحددها بحدود علٌا بل تركهاجدٌر باإلشارة إلٌه أن ا  
 مطلمة .   

 عاشرا :النفمة الشرعٌة 
 

 أشترط المشرع لتنزٌل النفمة الشرعٌة ما ٌلً :
 

اختصاص ، وهً المحكمة الشرعٌة للمسلمٌن  تأن تكون النفمة محكوم بها من لبل محكمة ذا .1
 ٌرهم .، ومحكمة األحوال الشخصٌة لؽ

 
 أن ٌكتسب الحكم بالنفمة درجة البتات . .2

 
التً تدفع عٌنا مثل األؼذٌة  اأن تدفع النفمة نمدا : وبذلن لطع المشرع الطرٌك على مثٌلته .3

 والمالبس وؼٌرها ،حٌث اعتبرها تبرعا ولكنه ال ٌنزل من الدخل .
 
بوٌن واإلخوان ) أن تدفع النفمة إلى شخص ال ٌستحك عنه المكلؾ سماحا لانونٌا مثل األ .4

 . ةاألشماء وؼٌر األشماء ( والزوجة المطلم
 

 احد عشر : ألساط التؤمٌن
  

 تنزل ألساط التؤمٌن من الدخل اإلجمالً بعد توفر الشروط اآلتٌة :
 

 أن تدفع ألساط التؤمٌن إلى شركة تؤمٌن عرالٌة . .1
 

( ) ملٌون 9,111,111ٌنار و ) ( )ملٌونا ( د2,111,111أن ال ٌتجاوز مجموع األلساط على الحٌاة )  .2
 .( دٌنار عن ألساط التؤمٌن األخرى التً ال عاللة لها بمصادر الدخل 

 
 أن ٌكون لسط التؤمٌن مدفوعا خالل السنة المالٌة التً ٌعود إلٌها ، وبتؤٌٌد من شركة تؤمٌن عرالٌة . .3
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لضرٌبة ، وكذلن األوالد تنزل ألساط التؤمٌن عن الزوجة ) ربة البٌت ( التً لٌس لها دخل خاضع ل .4
 ( دٌنار.2,111,111الماصرٌن الذٌن لٌس لهم دخل .مع مالحظة عدم تجاوز مبلػ التؤمٌن ) 

 
ألوالد الماصرٌن اتنزل ألساط التؤمٌن المدفوعة عن الزوجة التً لها دخل خاضع للضرٌبة ، وكذلن  .5

 زوج . خوالت الزوجة أو الماصرٌن مع دخل الدالذٌن لهم دخل فً حالة دمج م
 

 اثنا عشر : راتب المدٌر المفوض فً الشركات المحدودة 
 

أجاز المشرع العرالً تنزٌل ما ال ٌزٌد عن خمسة عشر ألؾ دٌنار المدفوعة  إلى المدٌر المفوض للشركة 
الخاضعة للضرٌبة لماء راتبه، ومخصصاته، وإكرامٌاته ،وعموالته  فً الشركات المحدودة .ولكن لم ٌبٌن 

من المانون خلوا  ةالمولؾ فٌما لو كان للشركة المحدودة أكثر من مدٌر حٌث جاء نص المادة التاسعالمانون 
 من اإلشارة . وٌعتمد البعض أن المبلػ المذكور ال ٌتعدد بتعدد المدٌرٌن  . أي انه ٌشمل مدٌر أو أكثر . 

ها من الشركات والسبب فً ن هذا التنزٌل ممصور على الشركات المحدودة دون ؼٌرٳومهما ٌكن من أمر ف
(هو  لمنع التهرب من الضرٌبة، ألن الشركات المحدود اتبعت طرٌمة  95,111تحدٌد التنزٌل بمبلػ ) 

 لتملٌص أرباحها بدفع عموالت ومخصصات مبالػ فٌها .
 

 ثالث عشرة : الخسائر
 

لمبدأ لمعاملة بالمثل أو  مثلما ٌحاسب المكلؾ على ربحه ٌجب أن ٌسمح له بتنزٌل الخسارة من دخله تطبٌما
  بالخسارة الضرٌبٌةالماعدة الشرعٌة الؽنم بالؽرم.وللخسابر صورتان ضرٌبٌة ومحاسبٌة . والممصود 

، والمإٌد حسابها بوثابك ممبولة لانونا ،  ةالنمص الحمٌمً فً بعض مصادر دخل المكلؾ خالل المدة المالٌ
تمثل الزٌادة  الخسارة من الناحٌة المحاسبٌةحٌن أن المصدر خاضعا للضرٌبة . فً  اوٌجب أن ٌكون هذ

 الحاصلة لً النفمات عن إٌرادات الوحدة االلتصادٌة المتحممة خالل المدة المالٌة .
 

ن الخسارة المحاسبٌة تتعلك بجمٌع مصادر دخل المكلؾ ، بحٌث ال تمٌز بٌن الدخول ٳتؤسٌسا على ما تمدم ف
ا . بٌنما الخسارة الضرٌبٌة ٌنصب اهتمامها على الدخل الخاضع الخاضعة للضرٌبة وتلن المعفاة منه

 للضرٌبة . أما الدخول المعفاة من الضرٌبة فهً لٌست موضوع نماش فً مجال تنزٌلها .
 

( من لانون ضرٌبة الدخل ، ولد مٌز  99هذا ولد عالج المشرع العرالً موضوع الخسارة فً المادة ) 
مان بالخسارة هما تنزٌل الخسارة وترحٌلها . وسوؾ نتناول هاتٌن علتالمشرع لعرالً بٌن حالتٌن ت

 : لتالًالصورتٌن فً البٌان ا
 
 تنزٌل الخسارة : – 1
 

ن خسارته الحادثة فً أحد ٳللدخل ف رإذا كان لمكلؾ عدة مصاد اتنحصر مسؤلة تنزٌل الخسابر فً حالة م
ربحا .وٌجب أن ٌكون ذلن فً السنة التمدٌرٌة المصادر ٌمكن تنزٌلها من المصادر األخرى التً حمك فٌها 

 ن كانت الخسابر أكبر من األرباح فترحل إلى السنوات التالٌة .ٳنفسها ، ف
 

 الشروط الواجب توفرها لتنزٌل الخسارة  وكما ٌلً : د( ٌمكن تحدٌ 99ومن خالل المادة ) 
 
 فً العراق .أن تكون الخسارة التً لحمت المكلؾ فً بعض مصادر دخله ناجمة  – أ
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أن ٌكون حسابها ثابتا بوثابك ممبولة لانونا ، وهذا ٌتطلب أن ٌتوفر لدى المكلؾ مستندات وسجالت  -  ب
 منتظمة تإٌد إثبات الخسارة .

 
المعفى من مصادر الدخل الخاضعة للضرٌبة . فلو أن لمكلؾ  لخسارة مصدر الدخ لال ٌجوز تنزٌ – ج

، وحصلت فٌه خسارة ،ولدى المكلؾ نفسه دخل ناشا من تجارة  لانونا ىمعٌن دخل زراعً ،وهو معف
خسارة الدخل  لوهذا الدخل خاضع للضرٌبة ، وحمك المكلؾ من هذا النشاط أرباحا فال ٌجوز تنزٌ

 الزراعً من دخل التجارة ، ألن الدخل الزراعً معفى .
 
األرباح الرأسمالٌة من الخضوع ال ٌجوز تنزٌل الخسارة الرأسمالٌة : لما كان المشرع لد استبعد  –د 

 نه بالتبعٌة ٌستبعد الخسابر الرأسمالٌة من نطاق التنزٌل من اإلٌرادات .ٳللضرٌبة ، ف
 
وللسنة التمدٌرٌة نفسها .  ، تنزٌل الخسابر من األرباح الناجمة من المصادر األخرى الخاضعة للضرٌبة –ه 

د ونمل ملكٌة العمار واحتراؾ المتاجرة باألسهم فلو كان لمكلؾ معٌن مصادر عدة للدخل مثل االستٌرا
والسندات . وعلى افتراض أنه حصلت لدى هذا المكلؾ خسارة فً مصدر دخله من االستٌراد ، وبعد توفر 

الشروط المتعلمة بتوافر الوثابك الممبولة لانونا ، ٌمكن أن ٌتم تنزٌل تلن الخسارة من بمٌة مصادر الدخل 
تكون تلن الخسارة لد حدثت فً السنة التمدٌرٌة  نفسها التً نجم فٌها ربح المكلؾ  األخرى . ولكن بشرط أن

 فً المصادر األخرى .
 
 ترحٌل الخسارة  – 2
 

 نفً حالة لناعة اإلدارة الضرٌبٌة بالخسابر التً ٌتحملها المكلؾ ٌجري تنزٌلها من األرباح الناجمة م
مكانٌة تسدٌد الخسارة من مصادر الدخل الخاضعة للضرٌبة المصادر األخرى للسنة نفسها . وفً حالة عدم إ

،ٌنمل حسابها وتنزل من دخل المكلؾ ، وٌتم ترحٌلها للسنوات الالحمة بمصد تنزٌلها من أرباح المكلؾ . ولد 
 حدد المشرع المدة التً ترحل لها بخمس سنوات وبشرطٌن محددٌن هما :

 

دخل الخاضع للضرٌبة فً كل سنة من السنوات الخمس . ال ٌسمح بتنزٌل أكثر من نصؾ ال – أ        

أن تجري تسدٌدات الخسارة للسنوات الخمس بصورة متصلة بحٌث ال ٌتخللها حالة من   على 
حاالت االنمطاع . أما فً حالة تعذر تنزٌل كامل خسارة المكلؾ من إرباح السنوات الخمس ، 

 س المال ، وعلى المكلؾ أن ٌتحمله وحده .ن المبلػ المتبمً من الخسارة ٌعد عببا على رأٳف
 

ال ٌجري تنزٌل الخسارة إال من مصدر الدخل الذي نتجت عنه . ولو كانت للمكلؾ  – ب

مصادر عدة للدخل وتحممت خسارة فً احدهما وجرى ترحٌلها إلى السنوات الالحمة ، فال 
ألرباح المتحممة للمصدر الخسارة التً لحمت ذلن المصدر إال من ا لٌجوز فً هذه الحالة تنزٌ

 ذاته .
 

لمعنى الدخل ،  بالمفهوم الواسعوتشٌر التطبٌمات إلى وجود تفسٌرٌن لمصادر الدخل . ٌؤخذ أحدهما 
وٌنطلك هذا المفهوم من نص المادة الثانٌة من لانون ضرٌبة الدخل ، التً حددت مصادر الدخل بخمس 

من فمراتها . وبناء علٌه ٌتجه هذا المفهوم إلى أن مجموعات ، ولد تضمنت كل مجموعة منها تفاصٌلها ض
( من المادة الثانٌة من المانون المذكور تصبح  9مدخوالت المكلؾ من بعض أو جمٌع ما ورد فً الفمرة ) 

 ناجمة عن مصدر واحد .
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ا من فلو لحمت مكلؾ معٌن خسارة مرحلة من نشاطه االستٌرادي فال مانع من تنزٌلها من األرباح التً حممه
دخل المماوالت أو دخل مشروع صناعً طالما أن جمٌع هذه الدخول تمع ضمن مصدر دخل واحد ، حٌث 

 ( من المادة الثانٌة من مصادر الدخل الذي تفرض علٌه الضرٌبة .  9أنها وردت ضمن الفمرة ) 
 

مصادر عدة لمصدر الدخل تسمٌة كل دخل باسمه . فلو فرضنا أن لدى المكلؾ  بالمفهوم الضٌكوٌمصد 
للدخل : استٌراد ، تصدٌر ، مماوالت ، مشروع صناعً ، ففً هذه الحالة ٌصبح للمكلؾ أربعة مصادر 

 ( من المادة ) الثانٌة ( . ولد أٌدت اإلدارة الضرٌبٌة هذا االتجاه . 9للدخل ولو أنها تمع ضمن الفمرة ) 
 

صدر الدخل ، أي تنزٌل خسارة االستٌراد من وهذا ٌعنً أن التطبٌمات العملٌة لد أخذت بالمفهوم الضٌك لم
األرباح المتحممة من االستٌراد ،وخسارة المشروع الصناعً تنزل من دخله ، وهكذا حتى ولو أن جمٌع  

 .( من المادة الثانٌة  9هذه المدخوالت المشار إلٌها فً الفمرة ) 
 

ر التً ٌمدمها فً حساباته األصولٌة ، والحمٌمة أن مبدأ تنزٌل الخسارة المرحلة مبنً أساسا على المصاد
 وٌنبؽً أن تكون موثمة وممبولة .

 
الخسارة المرحلة عن نمل ملكٌة العمار بالنظر لعدم وجود حسابات  لوتؤسٌسا على ما تمدم ال ٌجوز تنزٌ

 أصولٌة ٌمدمها المكلؾ . ولد تبنت اإلدارة الضرٌبٌة المبدأ المذكور .
 
 الخسابر : وفٌما ٌلً مثالٌن حول موضوع 
 

 2114/  92/  39: بلؽت خسارة المكلؾ ) س ( من مصدر أرباح االستٌراد للسنة المالٌة المنتهٌة فً مثال 
( دٌنار . ولد حمك هذا المكلؾ خالل السنوات الخمس الالحمة األرباح  9,511,111مبلؽا ممداره ) 
 والمتعلمة بمصدر الدخل نفسه : االمإشرة إزاءه

 
 2115/  92/  39ربح االستٌراد للسنة المنتهٌة فً  ًصافدٌنار  611,111

 
  2116/ 92/  39دٌنار صافً ربح االستٌراد للسنة المنتهٌة فً  511,111

 
  2116/  92/  39دٌنار صافً ربح االستٌراد للسنة المنتهٌة فً  611,111

 
  2111/  92/  39دٌنار صافً ربح االستٌراد للسنة المنتهٌة فً  111,111

 
  2111/  92/  93ربح االستٌراد للسنة المنتهٌة فً  ًدٌنار صاف 111,111

 
 هنا سوؾ تكون تسدٌدات الخسابر للسنوات التمدٌرٌة المتصلة أعاله كما ٌلً :

 

 ممدار الربح
 الصافً 

%( من 51المبلػ المسموح بتنزٌله )
 الربح 

الخسارة 
 المنزلة 

السنة 
 التمدٌرٌة

 

611,111 611,111x51 = % 311,111 311,111 2116  

511,111 511,111 x 51  = %251,111 251,111 2116  

611,111 611,111x 51  = %311,111 311,111 2111 

111,111 111,111x 51  =%411,111 411,111 2111 
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111,111 111,111x 51  = %251,111 251,111 2191 

  9,511,111  

عمل تجاري فهو ٌخضع للضرٌبة فً السنة التمدٌرٌة أي فً السنة التالٌة  بما أن االستٌراد  - 9مالحظة :
 لسنة نجوم الدخل .

 
( دٌنار هو الذي احتسب تنزٌله من صافً ربح المكلؾ خالل السنة 251,111ٌالحظ أن المبلػ )  -2

خالل المدة التمدٌرٌة ( ، ذلن ألنه ٌمثل المبلػ المتبمً من الخسارة التً لحمت المكلؾ  2191الخامسة ) 
 ( دٌنار .9,511,111البالؽة ) 

 
 
 

 أربع عشرة : النفمات األخرى :
 

إن النفمات التً أوردها المشرع فً المادة الثامنة من لانون ضرٌبة الدخل والمتعلمة بالتنزٌالت لد وردت 
عددها على سبٌل التمثٌل ال الحصر . ومعنى ذلن أن هنالن نفمات أخرى واجبة التنزٌل من الدخل لم ٌ

 المشرع ضمن المادة الثامنة من أمثلتها  :
 

 المواد األولٌة. .1
 
 الرواتب واألجور والمزاٌا العٌنٌة . .2

 
 أجور الكهرباء والماء والهاتؾ . .3

 
 نفمات الحملة اإلعالنٌة . .4

 
 . نفمات السفر والتنمل . 5
 
المانونٌة  . نفمات التؤسٌس وما لبل التشؽٌل ومثلها نفمات دراسة الجدوى واالستشارات 6

 ورسوم التسجٌل ومصارٌؾ التشؽٌل التجرٌبً . 
 

  لثالمطلب الثا
 السماحات

 
 فً البٌان األتً : أنواعهانعرؾ السماحات ثم نبٌن خصابصها ثم  ٌحسن بنا أن

 
  الفرع األول

 وخصائصها تعرٌف السماحات 
 

الاادخل الصااافً ماان السااماحات هااً إعفاااءات ذات صاابؽة شخصااٌة ٌسااتبعد بممتضاااها المشاارع جاازءا ماان 
  لمعٌشة المكلؾ ، ولتمكٌنه من مواجهة أعبابه العابلٌة  ىالخضوع للضرٌبة ، لكونه الزما لضمان الحد األدن
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 : ةن السماحات الواردة فً لانون ضرٌبة الدخل العرالً تتمٌز بالخصابص اآلتٌٳ  
 

المعنااوي مثال الشااركات  لصار المشارع السااماحات الضارٌبٌة علاى الشااخص الطبٌعاً دون الشاخص – أوال
المحدودة والشركات المساهمة .أما المشاركات وهً شركات التوصاٌة والبساٌطة فتعامال معاملاة األشاخاص 

 الطبٌعٌٌن .
 

 ال ٌتمتع بالسماحات سوى الفرد الممٌم فً العراق أما ؼٌر الممٌم فال ٌشمل بها . – ثانٌا
 

 واحد مهما تعددت مصادر دخله . ال ٌتمتع المكلؾ بالضرٌبة بؤكثر من سماح –ثالثا 
 

تاوافرت شاروط  إذافرق المشرع العرالً فً السماح بٌن الممٌم العرالاً حٌاث ٌمانح الساماح كاامال  –رابعا 
لامتااه فااً العااراق إلااى اإللامااة وبااٌن الممااٌم ؼٌاار العرالااً حٌااث ٌماانح السااماح بنساابة عاادد األشااهر الكاملااة ٳ

 مجموع أشهر السنة . 
 

 الثانًالفرع ا
  نواع السماحاتأ

 
 والولد والمرأة األرملة أو المطلمة : كلؾتمنح السماحات للفرد الم

 
 : سماح الفرد المكلف –أوال 

 
 متزوجا عرالٌا أو ؼٌر عرالً . ما أن ٌكون أعزبا أوٳالفرد المكلؾ 

 
 : ٌمنح السماح للمكلؾ ذاته ولزوجته : سماح الفرد العرالً – 9
 
 سماح المكلف ذاته : –أ 
 

 ( دٌنار .2,511,111ٌمنح المكلؾ ذاته سماحا سنوٌا ممداره )
 

 وإذا توفى المكلؾ خالل السنة فتموم اإلدارة الضرٌبٌة بتمدٌره عن دخله على أساس : 
 

 عدد األشهر الكاملة التً عاشها  xالسماح الذي ٌستحمه كامال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 92 
 

( دٌنار . فما ممدار السماح الذي 2,511,111وكان سماحه المانونً )  6/  95:شخص توفى فً ٌوم مثال   
 ٌستحمه ؟

 
            2,511,111x 6 

 9,251,111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =       
                        92 
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( دٌناار . فٌصابح ساماحه ) 311,111مماداره )  إضاافٌاتجاوز المكلؾ سن الثالثة والستٌن منح ساماحا  وإذا
 ( دٌنارا .2,111,111

 
 سماح الزوجة : –ب 
 

( دٌنار. وٌعنً ذلن أن السماح واحاد مهماا تعاددت 2,111,111الزوجات سماحا ممداره )  تمنح الزوجة أو
ات واحدة أو أكثار . وٌشاترط الماانون أن ٌكاون عماد الازواج لابماا أي أن ال تكاون الزوجاة مطلماة أو الزوج
( مان الماادة األولاى  1أو مفترلة عن زوجها . وٌعرؾ لانون ضارٌبة الادخل المتازوج فاً الفمارة )   متوفاة

كاون الزوجاان فاً لٌاد بؤنه ) الشخص الطبٌعاً المارتبط بعماد زواج شارعً دابام تماره الماوانٌن ، علاى أن ٌ
 الحٌاة ولم ٌمع بٌنهما طالق أو افتراق ( .

 
وٌمنح السماح المذكور فً حالة كونها ربة بٌت ولٌس لها دخل أو التً ٌادمج دخلهاا ماع دخلاه .وبهاذا ٌكاون 

 ( دٌنار .4,511,111سماح الزوج مع الزوجة ) 
 

تام  إذا( دٌنار. أما 2,111,111مداره ) استحك السماح عن زوجته كامال وم 9/  9إن المكلؾ لو تزوج فً 
 الزواج فً أي ٌوم من أٌام السنة فٌحسب السماح عن الزوجة على األساس اآلتً :

 
 عدد األشهر المتبمٌة xالسماح           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدد أشهر السنة          

 
 فما السماح الذي ٌستحمه عن زوجته ؟.  1/  95: تزوج شخص بتارٌخ  مثال

 
 

2,111,111 x 4 
 دٌنارا 666,666ــــــــــــــــــــــــــــــ = 

             92 
 

 طاللها أو الحكم باالفتراق ؟ الحكم لو أن العاللة الزوجٌة لد انتهت بسبب وفاة الزوجة أو ما لكن
 
فماد الازوج الساماح  9/  9ذا تام الطاالق أو الوفااة فاً ٳفاانتهت العاللة الزوجٌة فمد الزوج سماح الزوجة  إذا

حصل الطالق أو الوفاة فً أي ٌوم من السنة فٌتم احتساب الساماح الاذي ٌساتحمه الازوج  عان  إذاكامال .أما 
 زوجته على األساس اآلتً :

 
 عدد األشهر الكاملة المتبمٌة xالسماح الذي ٌستحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =     ******ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                          92 

 
 ****** = ما ٌستحمه عن زوجته المطلمة أو المتوفاة . ─2,111,111

 
. فما ممدار سماحه عن زوجته المطلمة أو المتوفٌة  1/  96فً ٌوم توفٌت (  : مكلؾ طلك زوجته ) أو مثال

 ؟
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2,111,111 x 3 
 عن األشهر التً ال ٌستحك عنها السماح . 511,111ــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

             92 
      

 دٌنار ممدار ما ٌستحمه من سماح عن زوجته . 9,511,111=  511,111 ─ 2,111,111
 

 : سماح الفرد غٌر العرالً – 2
 

ممٌم على أساس عدد الشهر التً ألامها فً العراق على خالؾ ٌتم احتساب السماح الضرٌبً لؽٌر العرالً ال
 السماح الذي ٌستحمه العراق حٌث ٌستحك السماح كامال :وٌتم ذلن وفك المعادلة اآلتٌة :

 
 كاملة عدد األشهر التً ألامها  xالسماح المانونً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            92 

 
 . فكم ٌستحك من السماح؟ نٌسان: ممٌم مكلؾ ؼٌر عرالً دخل العراق فً أول شهر مثال 

 
2,511,111 x 1 

 دٌنار9,165,111ــــــــــــــــــــــــــــــ =  
              92 

 
د استثنى المانون من تتعالد معه الحكومة تكون عابلته معه فً العراق .ول وٌشترط لحصول ؼٌر العرالً أن

 ،وتستخدمه للتدرٌس فً العراق لمدة سنة دراسٌة حٌث ٌمنح السماح كامال .
 

 ثانٌا : سماح الولد
 

عان ( دٌناار 211,111مماداره ) وٌشمل تعبٌر الولد كال الجنسٌن أي الذكر واألنثى .وٌمانح المكلاؾ ساماحا 
 : على أن تراعى الشروط اآلتٌة  ،كل ولد من أوالده مهما بلػ عددهم 

 
التً ٌموم بإعالتها شرعا . وٌمصد بذلن بنته الصلبٌة مهما بلؽت مان  هبنتٌمنح المكلؾ سماحا عن  .9

 .( دٌنار 211,111) العمر إال إذا تزوجت أو كان لها دخل مستمل ٌزٌد عن 
 

ش حٌث ٌمانح المكلاؾ االبن المصاب بعجز نتٌجة عاهة عملٌة أو بدنٌة تحول بٌنه وبٌن كسب العٌ .2
سااماحا عنااه حتااى إذا أكماال الثامنااة عشاارة ماان عمااره باسااتثناء مااا إذا كااان لااه دخاال مسااتمل ٌزٌااد عاان ) 

 ( دٌنار.211,111
 

 
االبن حتى ٌكمل سن الثامنة عشرة فٌما عدا استمراره على الدراسة فً مدرسة إعدادٌة أو جامعٌة  .3

خامسة والعشرٌن أٌهما ألرب . كما ال ٌمنح السماح فً ن السماح ٌستمر حتى ٌكمل دراسته أو ٌتم سن الٳف
حالة تجاوزه سن الخامسة والعشرٌن أو تركة الدراسة لبل ذلن الموعد أو كان له دخل مستمل ٌزٌاد عان ) 

 ( دٌنار .211,111
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لو ولد للمكلؾ ولد خالل سنة نجوم الدخل فٌضاؾ إلى ساماحه ماا ٌساتحمه مان ساماح عان الولاد مان علٌه 
ٌستحك السماح كاامال . أماا إذا ولاد خاالل السانة فٌاتم  9/  9والدته وحتى نهاٌة السنة . فلو ولد فً تارٌخ 

 احتساب سماحه على األساس اآلتً :
 

 عدد األشهر المستحمة  xالسماح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               92 
 

 . فما سماحه عن ولده . وما سماحه الكلً ؟ 4/  95ؾ ولد بتارٌخ : ولد لمكل مثال 
 
 
 

 x 1 211,111الحل : سماح الولد =    
 933,333ــــــــــــــــــــــــــــ =                            

                                       92 
 

  4,633,333=   2,111,111+ سااااماحه عاااان زوجتااااه  2,511,111+ سااااماحه  933,333
 دٌنار.

 
 توفى المكلؾ فٌستحك المكلؾ السماح حتى تارٌخ وفاته على األساس اآلتً : إذاأما 

 
  211,111x 1     ستحمةعدد األشهر الم xالسماح          
 ار .دٌن 951,111=   ـــــــــــــــــــــــــ   =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                    92                              92 
 

     
 ثالثا : سماح األرملة والمطلمة 

 
( عن كل 211,111( دٌنار و)3,211,111) حدد المشرع الضرٌبً سماح المرأة المطلمة أو األرملة بمبلػ

العاجزٌن واألبناء  ءن األبنان كانت مسإولة عن إعالتهم ومهما بلػ عددهم . وٌشمل ذلٳولد من أوالدها 
 المستمرٌن بالدراسة والبنات اللواتً تعٌلهن شرعا . 

 
مع دخل زوجها ٌحجب  تزوجت المرأة المطلمة أو األرملة ولم ٌكن لها دخل مستمل أو أدمج دخلها إذاأما 

تم فٌها الزواج ، بنسبة عدد األشهر الكاملة المتبمٌة من سنة نجوم الدخل التً  السماح المانونً عنها فمط 
 وٌمنح السماح عن األوالد بالحدود والشروط الممررة ، وستحك زوجها الجدٌد السماح المانونً الممرر لها .

ن لم ٌكن لهم دخل مستمل . أما إذا ٳأي أنها تفمد فً هذه الحالة سماحات أوالدها الماصرٌن من زوجها األول 
 وتفرض الضرٌبة باسم والدتهم عن كل منهم .كان لهم خل مستمل فٌعد كل منهم مكلؾ مستمل 

 
 رابعا : مالحظة حول مبلغ السماح الممنوح إلى المكلف 

 
لبل االنتهاء من موضوع السماحات ال بد من المول إن المشرع العرالً لرر مضاعفة السماحات الضرٌبٌة 

الموازنة العامة االتحادٌة لسنة  ( من لانون21الممنوحة للمكلفٌن الموظفٌن وذلن فً الفمرة أوال من المادة )
 وبذلن باتت السماحات الممنوحة للمكلؾ الموظؾ كما ٌلً :. 2111
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 ( دٌنار للمكلؾ ذاته 5.111.111)  -
 
 ( دٌنار سماح الزوجة4.111.111) -
 
 ( سماح عن كل ولد من األوالد411.111) -
 
 ( سماح إضاف611.111ً) -
 
 ( سماح لألرملة والمطلمة 6.411.111) -

 
معٌبا من الناحٌتٌن الشكلٌة والموضوعٌة  ا التعدٌل الذي أدخله المشرع فً لانون الموازنة  ٌعد تعدٌالهذ إن
: 

تعدٌل على الموانٌن الضرٌبٌة باستخدام لانون  إدخالجواز  ٌتفك أؼلب الكتاب على عدم الناحٌة الشكلٌةفمن 
أنها دابمة بٌنما لانون الموازنة لانون مإلت  ة ، األصل فٌها ، ٌالموازنة العامة ، ذلن ألن الموانٌن الضرٌب

طابع االستعجال  مالٌة واحدة ، فضال عن أن منالشة لوانٌن الموازنة ؼالبا ما ٌسودها ٌسري لمدة سنة
فً حٌن ٌفترض بالموانٌن الضرٌبٌة أن ٌتؤنى فً دراستها لبل بدء السنة المالٌة . إلرارهاوالسرعة رؼبة فً 

 آثار مهمة سٌاسٌا والتصادٌا واجتماعٌا . ت علٌها نظرا لما تحدثه منوال ٌستعجل فً التصوٌ
 

، فٌعد التعدٌل معٌبا ألنه ٌنطوي على تمٌٌز فً المعاملة الضرٌبٌة بٌن المكلفٌن  الناحٌة الموضوعٌةأما من 
ا ذإفة وٌحرم اآلخرون منها ؟ فعمشروعة . فلماذا ٌتمتع الموظفون بالذات بسماحات مضا بدون مسوؼات

تتمثل بالرؼبة فً تخفٌؾ أعباء الموظفٌن المعٌشٌة ، ومراعاة ظروفهم  إنسانٌةكانت البواعث على ذلن 
 ن هذه المبررات متوافرة فً بمٌة طوابؾ المكلفٌن األخرى سٌما العاملٌن فً المطاع الخاص . إف العابلٌة ،

 
تسٌٌر المرافك  بصورة أفضل ضمانا نحوء واجباتهم الوظٌفٌة اكان الدافع هو تحفٌز الموظفٌن على أد وإذا

عد  وإال حساب المكلفٌن اآلخرٌن ن ذلن ٌنبؽً أال ٌكون علىإالعامة التً ٌعملون بها بانتظام واطراد ، ف
 .العامة  األعباء لذلن انتهاكا لمبدأ المساواة فً تحم

 
 ؟ لمضاعفةالضرٌبٌة من موضوع السماحات ا اإلدارةمولف  ماولعل سإاال ٌطرح نفسه هنا : 

 
الضرٌبٌة مبالػ السماحات للموظفٌن وحدهم مثلما أراد المشرع بل لرر مضاعفتها  اإلدارةلم تضاعؾ 

أنه  إالهذا وان كان من شؤنه أن ٌحمك المساواة بٌن المكلفٌن  اإلدارةللمكلفٌن كافة . وال شن فً أن تصرؾ 
 اضافة الىوظفٌن دون ؼٌرهم من المكلفٌن ، لانون الموازنة العامة الذي لصر هذه المٌزة على الم ٌخالؾ

 أن السماحات هً فً حمٌمتها إعفاءات ضرٌبٌة واإلعفاءات ال تتمرر بتعلٌمات أو اعمامات وإنما بمانون .
 

على العموم فإن العمل بالسماحات المضاعفة استمر لؽاٌة صدور لانون الموازنة العامة االتحادٌة للسنة 
لمشرع فً هذا المانون عدم مضاعفة السماحات الضرٌبة بل اإلكتفاء بزٌادتها فلمد لرر ا  2196المالٌة 

من المانون المذكور ( فؤصبحت السماحات  35% ( .) تنظر المادة 25للمكلفٌن بصورة عامة بنسبة ) 
 محتسبة على النحو اآلتً :

 
 .( دٌنار للمكلؾ ذاته 3.925.111)  -
 
 .( دٌنار سماح الزوجة2.511.111) -
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 .( سماح عن كل ولد من األوالد251.111) -
 
 .( سماح إضاف365.111ً) -
 
 .( سماح لألرملة والمطلمة 4.111.111) -
 

 
 
 

 

 المبحث الخامس 
  سعر الضرٌبة

 
 : ًاألسعار هما السعر التصاعدي ، والسعر النسب نٌعتمد المشرع العرالً فً ضرٌبة الدخل على نوعٌن م

 
فرض المشرع العرالً و ذي ٌزداد مع ارتفاع شرابح الدخل .: هو السعر ال : السعر التصاعدي أوال

ضرٌبة الدخل بؤسعار تصاعدٌة على دخول الفرد الممٌم ) بعد تنزٌل السماحات المنصوص علٌها فً المادة 
من المانون ( وفما  91من المانون ( والفرد ؼٌر الممٌم ) باستثناء الدخول المنصوص علٌها فً المادة  92

سلطة  مرأمن لانون ضرٌبة الدخل الممررة بموجب  93) تالحظ التعدٌالت الواردة على المادة  للنسب اآلتٌة
 ( :2114لسنة   41رلم  االبتالؾ المإلتة المنحلة

 
 دٌنار . 252.222% لغاٌة  3
 دٌنار . 522.222دٌنار لغاٌة  252.222% أكثر من  5

 دٌنار . 1.222.222لغاٌة  522.222% أكثر  12
 دٌنار . 1.222.222ر من % أكث 15
 

مضاعفة ممٌاس الضرٌبة  2222لمد لرر المشرع العرالً فً الموازنة العامة االتحادٌة للسنة المالٌة 
 0 فؤصبح على النحو اآلتً :

 
 دٌنار . 522.222% لغاٌة  3
 دٌنار . 1.222.222دٌنار لغاٌة  522.222% أكثر من  5

 ٌنار .د 2.222.222لغاٌة  1.222.222% أكثر  12
 دٌنار . 2.222.222% أكثر من  15
 

جاءت خلوا من نص صرٌح ٌمرر مضاعفة ممٌاس  2216بٌد أن الموازنة العامة للسنة المالٌة 
( من  13الضرٌبة وهذا ٌعنً وجوب العودة الى األصل والعمل بجدول األسعار الممرر فً المادة ) 

 .المذكور اوال فً اعاله لانون ضرٌبة الدخل المعدلة 
 

هو السعر الذي ال ٌتؽٌر بتؽٌر المال الخاضع للضرٌبة . واعتمد المشرع العرالً  ثانٌا:  السعر النسبً
(  91السعر النسبً فً حالتٌن هما حالة الشركات ، وحالة دخول الشخص ؼٌر الممٌم الواردة فً المادة ) 

 من المانون .



 58 

 
 السعر النسبً المفروض على الشركات : – 1
 

رع دخل الشركات المحدودة والمساهمة ) الخاصة والمختلطة ( ودخل الشركات األجنبٌة أخضع المش
 % . 95عرها ثابت ممداره لضرٌبة س دابمة فً العراقالمسجلة فً العراق أو تلن التً لها مإسسة 

 
 . ( من المانون 13السعر النسبً المفروض على دخول الشخص غٌر الممٌم الوارد فً المادة )  – 2
% على اإلٌرادات التً تعود ألشخاص ؼٌر ممٌمٌن  95ض المشرع ضرٌبة الدخل بسعر نسبً ممداره فر

 سواء أكانوا أشخاصا طبٌعٌة أم معنوٌة .  وهذه اإلٌرادات هً :
 
 فوابد السندات والرهنٌات والمروض والسلؾ . – أ

 رى .التخصٌصات السنوٌة أو الرواتب التماعدٌة أو الدفعات السنوٌة أألخ – ب
 

 نها تخضع لسعر ضرٌبً تصاعدي .ٳأما اإلٌرادات األخرى ؼٌر المذكورة أعاله  ف
 

 لمبحث السادس ا
 طرق تمدٌر الدخل الخاضع للضرٌبة 

 
الضرٌبٌة على الوعاء الضرٌبً لتحدٌد الدخل المتحمك للمكلؾ ، وذلن  اإلدارةمن المفروض أن تتعرؾ 

التً ٌجب أن  اإلجراءاتالمكلؾ . وٌتطلب هذا األمر تحدٌد بهدؾ تحدٌد ممدار الضرٌبة المستحمة على 
التمدٌر ، وكٌفٌة ربط الضرٌبة . وٌمكن  وإجراءاتالضرٌبٌة للتعرؾ على دخل المكلفٌن  اإلدارةتتبعها 

 ما ٌؤتً : إلىتمسٌم هذا المبحث 
 

 أوال : حك االطالع 
 

ن من خالل زٌارة محالتهم ، واالطالع الضرٌبٌة حك التحري عن مدخوالت المكلفٌ لإلدارةلرر المشرع 
دوابر الضرٌبة ،واالستفسار عن كل ما له عاللة  إلىعلى نشاطهم فً ممرات أعمالهم أو االستدعاء 

( من لانون ضرٌبة الدخل التً نصت بؤن )  21( من المادة )  2ولد ورد هذا الحك فً الفمرة ) بنشاطهم 
المكلؾ الحمٌمً ،والبحث عن مصادره فً محل وجودها ، ولها دخل  للسلطة المالٌة أن تتحرى وتتحمك عن

 أن تطلب المعلومات من أي شخص تعتمد بؤن لدٌه ما ٌفٌدها فً تمدٌر الضرٌبة على أي من المكلفٌن ( . 
الضرٌبٌة عندما  اإلدارةالنافذ صالحٌات  9115( لسنة  2ولد عزز نظام مسن الدفاتر التجارٌة رلم ) 

 السادسة ممارسة ما ٌلً  :خولها فً المادة 
 

 زٌارة محالت أعمال المكلفٌن ، بؤمر تحرٌري صادر من مدٌر عام الضرٌبة . – .1
 
االطالع على طبٌعة أعمال المكلفٌن ، واالستفسار عن كل ما له عاللة بؤعمال المكلؾ   .2

 ونشاطاته .
 

 لى دابرته . إمناسبا  موظؾ اإلدارة الضرٌبة  فحص الدفاتر والمستندات وجلب ما ٌراه – .3
 

على المكلؾ أن ٌمدم التسهٌالت الالزمة النجاز مهمة ممثلً اإلدارة الضرٌبٌة ،واإلجابة  – .4
 عن استفساراتهم كافة .
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 المٌام بتدلٌك حسابات المكلفٌن . – 6
 

 ثانٌا : التعرف على مدخوالت المكلفٌن 
 

 اإلدارة إلىالتً ٌمدمها المكلفون الضرٌبة على مدخوالت المكلفٌن من خالل التمارٌر  اإلدارةتتعرؾ 
 الضرٌبة ، وكذلن تمارٌر المستخدمٌن وتمارٌر الؽٌر .

 
 
 
 
 تمارٌر المكلفٌن  – 1
 

( من المانون واجبات محددة على المكلفٌن بمولها ) على كل مسجل أو ؼٌر مسجل وله  26فرضت المادة ) 
من السنة التمدٌرٌة إذا لم ٌطلب ل من حزٌران دخل ٌخضع للضرٌبة أن ٌمدم تمرٌرا عن دخله لبل الٌوم األو

 خطار خطً أو بإحدى طرق النشر ( .ٳمنه تمدٌمه ب
 

إلى دابرة الضرٌبة التً  اان مسجال أم ؼٌر مسجل بحٌث ٌمدم تمرٌركوعلى المكلؾ تنفٌذ هذا النص سواء أ
نموذج محدد ومعروؾ  ٌمع محل سكناه ضمن حدودها الجؽرافٌة . ومن المعلوم أن هذا التمرٌر عبارة عن

فً دوابر الضرٌبة وعلى األشخاص ملإه بالمعلومات المطلوبة والمثبتة فٌه . ولم ٌكتؾ المشرع بذلن وإنما 
من كل  9/  9حدد بؤن تمدٌم التمرٌر ٌنبؽً أن ٌمع لبل الٌوم األول من حزٌران أي أن للمكلؾ مدة تمع بٌن 

فا للمانون وعندبذ الوبعكسه ٌصبح مخ هلها أن ٌمدم تمرٌرمن السنة نفسها ٌستطٌع خال 5/  39سنة لؽاٌة 
% ( من ممدار الضرٌبة المتحممة على أن ال تزٌد على  91ٌتعرض لفرض اإلضافة البالؽة نسبتها ) 

 دٌنار. 511.111
 

 ٌوما من 29خالل مدة ال تتجاوز  هأما إذا طلبت اإلدارة الضرٌبٌة من المكلؾ أن ٌمدم تمرٌرا فعلٌه أن ٌمدم
 طرق النشر . بإحدى هتبلٌؽ أوتارٌخ التبلٌػ . 

 
 إذاآجال مالبمة  إلىالمكلؾ حك طلب تمدٌد المدة المذكورة ( من المادة نفسها  3)  هذا ولد منحت الفمرة

 الضرٌبٌة بذلن وبوجود عذر مشروع ولها تحدٌد الولت المناسب للمكلؾ . اإلدارةالتنعت 
 
 دم التمرٌر الممدم من لبل المستخ – 2
 
من المانون على المستخدم) بكسر الدال ( تمدٌم تمرٌر  26من المادة  4( والفمرة )  91فرضت المادة )  

 الضرٌبٌة خالل المدة المانونٌة بحٌث ٌتضمن ما ٌؤتً : لإلدارة
 
 أسماء مستخدمٌه وعناوٌنهم ورواتبهم ومخصصاتهم والمبالػ التً تدفع لهم . – ا

 
بواسطته رواتب تماعدٌة ومخصصات وما فً حكمها وممدارها  أون من المستخدم الذٌن ٌتماضو أسماء – ب

 مع ذكر عناوٌنهم .
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منها مدٌر الشخص  2الفمرة  اعتبرتمن المانون مفهوم المستخدم ،  91وفً الولت الذي وسعت المادة 
الضرٌبٌة عمن  إلدارةا إلىعن تمدٌم التمارٌر  مسبوالالمعنوي أو كبار موظفٌه كالمستخدم نفسه ، حٌث ٌعد 

 .هم فً خدمة صاحب المشروع 
 
 التمارٌر الممدمة من الغٌر  – 3
 

 :من المانون بان على كل شخص فً العراق مهما كانت صفته ممن  22نصت المادة 
 
 ٌتسلمون ربحا أو دخال تتناوله أحكام هذا المانون وٌعود لشخص آخر أو  – أ

 
جلون لحسابه ربحا أو دخال نظٌر ما تمدم وان كان واجب الدفع ٌدفعون لشخص آخر أو ألمره أو ٌس – ب

ٌوما من تارٌخ التسلم أو الدفع أو التسجٌل بتمرٌر  29خارج العراق .أن ٌزود اإلدارة الضرٌبٌة فً خالل 
 ٌحتوي على :

 
 بٌان حمٌمً صحٌح بكل الربح أو الدخل المذكورٌن . –
 
والدخل المذكورٌن ولإلدارة الضرٌبٌة أن تطلب تلن  اسم وعنوان الشخص الذي ٌعود إلٌه الربح –

 خطار تحرٌري من أي شخص آخر .ٳالمعلومات ب
 

األخرى  مدخوالتهم من المانون العاملٌن أن ٌمدموا معلومات عن 26( من المادة  4هذا ولد ألزمت الفمرة ) 
خٌر أٌضا بتمدٌم معلومات من . وٌلزم هذا األمن ؼٌر الرواتب التً ٌتماضوها من المستخدم ) بكسر الدال( 

خالل تنظٌم تمارٌر إلى اإلدارة الضرٌبة عن تلن المدخوالت على أن ٌإٌد صحة توالٌع العاملٌن لدٌه الذٌن 
لدموا تمارٌر إلٌه عن مدخوالتهم األخرى من ؼٌر رواتبهم الممبوضة من صاحب العمل ،وعلٌه إحالة تلن 

 التمارٌر إلى اإلدارة الضرٌبٌة . 
 
 ثا : تمدٌر الضرٌبة وفرضها ثال
 

ال ٌكفً لٌام اإلدارة الضرٌبة بالتعرؾ على ممدار الدخل من والع التمارٌر الممدمة لها وإنما علٌها استكمال 
 من خالل لٌامها بما ٌؤتً :

 
من المانون ، تموم اإلدارة الضرٌبة بفحص  26المادة  ً: بعد أن تنمضً المدة المحددة ففحص التمارٌر – 1
تمارٌر فحصا مكتبٌا ، ولها أن تمبلها وتمدر الضرٌبة بموجبها أو تموم برفضها وتمدٌر المكلؾ على أساس ال

المعلومات المتجمعة لدٌها . كما أن لإلدارة الضرٌبٌة أن تستمً معلوماتها من السجالت التجارٌة بالنسبة 
 للمكلفٌن المشمولٌن بمسن الدفاتر التجارٌة ألؼراض ضرٌبة الدخل .

 
الضرٌبة أنه ٌخضع لفرض الضرٌبة بناء على  اإلدارةوتعتمد  ،مكلؾ الذي لم ٌمدم تمرٌرا عن مدخوالتهأما ال

وٌموم بتسدٌد  ،األصول فٌتم فرض الضرٌبة علٌه حسب،المعلومات ) الممتبسات ( المتوفرة فً اضبارته 
عن عدم تمدٌمه التمرٌر فً  ةلٌالضرٌبة . وال ٌنفً ذلن حك اإلدارة الضرٌبٌة فً تحمٌل المكلؾ المسإو

 الولت المحدد لتمدٌم التمارٌر .
 

فً تمدٌر مدخوالت المكلفٌن وهً تعتمد  بالطرٌمة المباشرةوٌمكن أن نطلك على طرٌمة فحص التمارٌر 
 على :
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التً ٌفصح فٌها المكلؾ عن ،وتعنً تمدٌم التمارٌر إلى اإلدارة الضرٌبٌة  طرٌمة اإللرار الضرٌبً – أ
 .والته المتحممة فً السنة المالٌة مدخ

 
المتوفرة فً داخل اضبارة كل مكلؾ وبعد موافمة  خالل المعلومات ، أي من طرٌمة االتفاق الضرٌبً –ب 

المكلؾ ٌصبح التمدٌر نهابٌا . وٌطلك على الطرٌمة األخٌرة بالطرٌمة االتفالٌة . وتمثل الحالة التً ٌمتنع بها 
 . الضرٌبٌة واإلدارةالمكلؾ 

 
 ، فهً : رق غٌر المباشرةطالأما 

 
 اإلدارةالمعلومات عن المكلؾ دون أن تتمٌد  ععلى تجمٌ: تعتمد هذه الطرٌمة  طرٌمة المظاهر الخارجٌة –أ 

الضرٌبة بما ورد فً التمرٌر الذي لدمه . وٌعتمد فً هذه الحالة على المظهر الخارجً الشخصً للمكلؾ ، 
اء مثل عدد السٌارات التً ٌملكها ، والعمارات والخدم الذٌن ٌستخدمهم ، الثر رفٌها مظاهوعابلته بما 

  وتإسس اإلدارة الضرٌبٌة تمدٌرها على هذه المظاهر .
: وتإسس هذه الطرٌمة على الدخل نفسه ، أي أن اإلدارة الضرٌبٌة تعتمد على  طرٌمة التمدٌر الجزافً –ب 

النشاط الذي ٌمارسه ، وفً ضوء ذلن تموم بتمدٌر المظهر الخارجً لمحل المكلؾ ، وسعته ، ونوع 
 مدخوالت المكلؾ .

 
 لتمدٌر مدخوالت المكلفٌن ؟ التشرٌع العرالًلكن ما الطرق المعتمدة فً 

 تتحدد هذه الطرق باآلتً :
 

: ٌعتمد هذا التمدٌر على مدخوالت المكلؾ المدونة فً التمرٌر الذي لدمه ،وبالتنسٌك  التمدٌر أالتفالً –أ 
مع اإلدارة الضرٌبٌة التً تعتمد على المعلومات ) الممتبسات ( المدونة فً اضبارة المكلؾ ، حٌث ٌتم 

 االتفاق على التمدٌر النهابً لمدخوالته .
 

بتمدٌر مدخوالت المكلفٌن الذٌن ٌمدمون الضرٌبٌة  اإلدارة: هو أسلوب اعتمدته   التمدٌر االحتٌاطً –ب 
هم وٌتمسكون بنتابجها . ولذلن ٌتم التمدٌر بناء على ما ورد بهذه الحسابات بعد الحسابات المتعلمة بنشاطات

، وٌجري تسدٌد الضرٌبة بناء على ذلن . ثم تحال تعدٌلها بحٌث تنسجم مع أحكام المانون  إجراء
ر الحسابات إلى لسم التدلٌك لتدلٌمها ، وٌنتظر حتى صدور لرار التدلٌك بنتابج الحسابات حٌث ٌعدل تمدٌ

 المكلؾ فً ضوبها .
 

: وٌتمثل بالتمدٌر الذي تموم به اإلدارة الضرٌبٌة  على المكلؾ عند وصول  التمدٌر اإلضافً –ج 
 المعلومات ، حٌث ٌتم فً ضوبها تمدٌره إضافٌا بالفرولات الظاهرة .

 
ره بخطاب : لد ال ٌتفك المكلؾ مع اإلدارة الضرٌبٌة أو لد تطلب األخٌرة حضو التمدٌر اإلداري –د 

ذا لم ٌحضر ٳٌوما ( من تارٌخ التبلٌػ ، ف 29توجهه له تحدد فٌه المدة التً ٌحضر خاللها ) ؼالبا خالل 
المكلؾ خالل المدة المحددة ، تموم اإلدارة الضرٌبٌة بتمدٌره ؼٌابٌا استنادا إلى المعلومات ) الممتبسات ( 

ػ المكلؾ بالتمدٌر باستمارة إخطار التمدٌر .وال تلجؤ المتوفرة لدٌها أو استمارات المسح المٌدانً ، ثم ٌبل
 اإلدارة الضرٌبة إلى هذا األسلوب إال نادرا .

 
 مكان التمدٌر  – 2
 

( من المانون مكان محاسبة المكلؾ عن مدخوالته ضرٌبٌا بمولها ) تمدر الضرٌبة  39عالجت المادة ) 
 وإذاع فٌه محل سكنى المكلؾ أو محل عمله .الضرٌبة الذي ٌم نعلى الشخص الخاضع لها فً دابرة مخم
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محالت تتبع دوابر مختلفة فتمدر الضرٌبة فً دابرة مخمن أو أكثر حسبما تمرره السلطة  ًتعاطى أعماال ف
المالٌة ، وللوزٌر أو من ٌخوله ذلن أن ٌؤمر بتمدٌر المكلؾ فً دابرة مخمن آخر ؼٌر مخمنً الدابرة 

 المذكورة آنفا (.
 
أٌة دابرة ضرٌبة . واألمثلة على ذلن كثٌرة ، فمد تعتمد  إلىلد سهل موضوع تبعٌة المكلؾ  ن هذا النصٳ

الضرٌبٌة محل المكلؾ دون سكناه أو بالعكس ،حٌث تحدد فً ضوء ذلن دابرة الضرٌبة التً تموم  اإلدارة
تحاسب المكلؾ بمحاسبة المكلؾ ، وهكذا ، كما منح المانون لوزٌر المالٌة صالحٌة تحدٌد الجهة التً 

 محل عمله أو ممر سكناه والعا ضمنها .حتى ولو لم ٌكن 
 
 السنة التً ٌجري تمدٌر دخلها  – 3
 

 هً : رمصاد خمسةذكرنا سابما أن مصادر دخل المكلؾ الذي تفرض علٌه الضرٌبة تتحدد ب
 
 أرباح األعمال التجارٌة والصناعٌة والصنابع . – أ

 
 الفوابد والعمولة والمطع . – ب
 
 إٌجار األراضً الزراعٌة . – ج
 .الرواتب  – د
 
 كل مصدر آخر ؼٌر معفى بمانون . – ه
 

 أما فرض الضرٌبة وتمدٌرها فٌتم كاآلتً :
 

( فٌتم فرض الضرٌبة علٌها بالممدار الناجم منها فً  هفٌما ٌخص المدخوالت المذكورة فً ) أ ، ب ، ج ،  - أ
.ومعنى هذا أن التعرؾ على الدخل ٌجري عند انتهاء السنة التً السنة التً تسبك السنة التمدٌرٌة مباشرة 

 تحمك فٌها الدخل . وبذلن تكون هً السنة التً تسبك سنة التمدٌر .
 

ن الضرٌبة تفرض علٌها ٳالرواتب ، فببالنسبة للمدخوالت الواردة فً الفمرتٌن ) د ( أي تلن المتعلمة  – ب
 ، وعندبذ تتوحد سنة فرض الضرٌبة مع سنة تمدٌرها .فً السنة نفسها التً ٌتحمك فٌها الدخل 

 
كانت بالشكل  2111: بافتراض أن اإلٌرادات المتحممة ألحد المكلفٌن للسنة  مثال على السنوات الضرٌبٌة

 اآلتً : 
 

ممدار الدخل المتحمك  مصادر الدخل المتحمك
 2223سنة

 3.511.111 أرباح العمل التجاري 

 611.111  رواتب من المطاع الخاص

 9.111.111 رواتب من الدابرة الحكومٌة 

 4.111.111 زراعٌة  ضبدالت إٌجار أر

 4.111.111 مإٌرادات المتاجرة باألسه

 
 المطلوب : تحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة فً كل سنة تمدٌرٌة .
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 حل السإال :
 

سنة تحمك  ممدار الدخل مصادر الدخل المتحمك
 الدخل

  () السنة المالٌة
 

السنة التً 
تفرض فٌها 

الضرٌبة  )السنة 
 ( التمدٌرٌة

 2191 2111 3.511.111 أرباح العمل التجاري

 2111 2111 611.11 رواتب من المطاع الخاص 

 2111 2111 9.111.111 رواتب من الدابرة الحكومٌة

 2191 2111 4.111.111 بدالت إٌجار أرض زراعٌة

 2191 2111 4.111.111 المتاجرة باألسهم إٌرادات

 
 التمدٌرٌة : 2111الدخل الخاضع للضرٌبة فً سنة 

 
  611.111رواتب المطاع الخاص             

 
 

  9.111.111رواتب من الدابرة الحكومٌة       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

 دٌنار 9.611.111                                         
  

 التمدٌرٌة : 2191الدخل الخاضع للضرٌبة فً سنة 
 

   3.511.111أرباح العمل التجاري                
               

  4.111.111بدالت إٌجار األرض الزراعٌة      
 

 4.111.111             مإٌرادات المتاجرة باألسه
 ــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 دٌنار    99.511.111                                        
           

أما إذا انمطع مصدر الدخل خالل السنة التمدٌرٌة ، فلإلدارة الضرٌبٌة إجراء التمدٌر وفرض الضرٌبة  –ج
 سها .، وجباٌتها خالل السنة نفسها . ولٌدها إٌرادا نهابٌا للسنة نف

 
ولإلدارة الضرٌبٌة أٌضا إجراء التمدٌر ،وفرض الضرٌبة لبل بداٌة السنة التمدٌرٌة بصورة احتٌاطٌة  –د 

 ، واستٌفاء المبالػ أمانات لحساب السنة التمدٌرٌة . 
 
 أما ؼٌر الممٌم فتتم معاملته كاآلتً : –ه 
 
 تفرض علٌه الضرٌبة فً سنة تسلمه للدخل . -
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وهذا ٌعنً أن  فتستمر محاسبته بالطرٌمة نفسها . السابمةبة المكلؾ على أساس السنة تم محاس إذاأما  -
محاسبة المكلؾ ؼٌر الممٌم من خالل االعتماد على دخل السنة السابمة وٌمثل الدخل الذي  باإلمكان

 ا .ٌحاسب علٌه فً السنة التمدٌرٌة . أو اعتماد مبدأ سنة تحمك الضرٌبة وهً السنة التمدٌرٌة نفسه
 
 الرجوع فً التمدٌر  – 4
 

( من المانون بان ) على السلطة المالٌة أن تمدر الضرٌبة على أساس الدخل الحمٌمً ،  32نصت المادة) 
ولها الحك فً الرجوع بالتمدٌر على من سبك تمدٌر دخله بؤلل من حمٌمته إذا ظهرت لدٌها ولابع مادٌة 

ماضٌة باستثناء السنة التمدٌرٌة . أما من لم ٌتم تمدٌر  خبار التحرٌري ،ولمدة خمس سنواتبضمنها اٳ
دخله فٌكون الرجوع علٌه ابتداء من تارٌخ تحمك الدخل ، وال ٌإثر فً حك السلطة المالٌة فً الرجوع 

 بالتمدٌر عدم تبلٌػ األشخاص به ( .
 

 فٌما ٌؤتً :المادة المذكورة أعاله  بهمان جاءت االلذ انوٌتحدد المفهوم
 
خبار اٳ مثلحك فً تمدٌر المكلؾ الذي لدر دخله بؤلل من حمٌمته إذا ظهرت ولابع مادٌة ال – 1

، وعندبذ ٌمكن لإلدارة الضرٌبٌة أن تمدر دخل المكلؾ والرجوع علٌه  أو المسح المٌدانً التحرٌري
ن ٳف 2191ذا كانت السنة التمدٌرٌة األخٌرة هً ٳفلخمس سنوات ماضٌة عدا السنة التمدٌرٌة األخٌرة . 

 . 2191ثم السنة التمدٌرٌة  2111، 2111،  2116،  2116، 2115المالٌة لابم للسنوات  اإلدارةحك 
المكلؾ الذي لم ٌمدر دخله نهابٌا  ٌحك لإلدارة الضرٌبٌة أن تمدر دخله ألكثر من الخمس سنوات  – 2

ة تمدٌر دخل المكلؾ اعتبارا من باإلضافة إلى السنة التمدٌرٌة األخٌرة . وهذا ٌعنً أن لإلدارة الضرٌبٌ
اإلدارة الضرٌبٌة لؽرض الحصول على براءة الذمة ) شراء  2111عام  نشوء الدخل . فلو راجع المكلؾ

وأنه ؼٌر مسجل . ففً  المالٌة ، 2111تجاري منذ سنة  عملعمار ( وتبٌن أن له دخل ناجم عن ممارسة 
 2191التمدٌرٌة ولؽاٌة سنة  2119را من سنة هذه الحالة ٌحاسب عن أرباح المحل التجاري اعتبا

  مع فرض اإلضافة المانونٌة علٌه عن تؤخٌر تمدٌم التمرٌر خالل المدة المانونٌة .التمدٌرٌة  
 

 : الدخل الذي ٌجري تمدٌره وفرض الضرٌبة علٌهرابعا
 

وفٌما ٌؤتً تفصٌل ٌختلؾ تمدٌر الدخل تبعا لصفة المكلؾ الذي إما أن ٌكون فردا أو مشاركة أو شركة . 
 ذلن :

 
 فرض الضرٌبة وتمدٌرها على األفراد  – 1
 

ٌمصد بالفرد الشخص الطبٌعً المسجل فً دابرة الضرٌبة باسمه الحمٌمً .وبعد تحدٌد محل عمله ، وممر 
فً الحسبان عند  ةاآلتٌوٌجب أخذ المالحظات سكنه ٌتم تعٌٌن دابرة الضرٌبة التً ٌتم محاسبته فٌها .

 :ضرٌبة على األفرادتمدٌر ال
 

  . وتتعلك بالمراحل التً تمر بها عملٌة احتساب الضرٌبة على األفراد : المالحظة األولى
 
وبعد طرح النفمات  فً المادة الثانٌة من المانون ، إلٌهاٌجري جمع مصادر دخل المكلؾ المشار إذ 

وفً ضوء ذلن ٌحدد  ، السماحات ٌظهر لنا الدخل الصافً الذي  تنزل منه الواجب خصمها من الوعاء ،
 حٌث تفرض الضرٌبة علٌه حسب سعرها المحدد لانونا . الدخل الخاضع للضرٌبة ،
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دٌنار  94.111.111حصل على راتب مجموعه السنوي دوابر الدولة ،  إحدى: موظؾ ٌعمل فً  مثال
دٌنار .  3.111.111ه محل لبٌع المرطبات للسنة نفسها ممدار ، ونجم له دخل من 2111للسنة التمدٌرٌة 

 .المطلوب : احتساب الضرٌبة دٌنار .علما انه ؼٌر متزوج. 2.111.111تحمل تكالٌؾ ممدارها 
 

 : الحل : نتبع الخطوات اآلتٌة
 
 من المانون ( 2/ م 5راتب ٌخضع للضرٌبة ) ؾ 94.111.111:     اإلجمالًمعرفة الدخل  –أ  

 (2م 9ربح من عمل تجاري ٌخضع للضرٌبة )ؾ 3.111.111                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 اإلجمالًدٌنار مجموع الدخل  96.111.111 

 
 ـ التكالٌؾ = الدخل الصافً ( اإلجمالًمعرفة الدخل الصافً) الدخل  –ب 
 

 الصافً  لنار الدخدٌ 95.111.111=  2.111,111ـ  96.111.111                                 
  

 معرفة الدخل الخاضع للضرٌبة ) الدخل الصافً ـ السماحات = الدخل الخاضع للضرٌبة ( -ج
 

                                                                                                                                                                        دٌنار دخل                                                       99.165.111=  3.925.111ـ  95.111.111  
 .   خاضع للضرٌبة

 
 معرفة الضرٌبة المستحمة ) تطبٌك جدول األسعار على الدخل الخاضع للضرٌبة(:    –د 

 جدول األسعار هو :
 
 دٌنار 251.111% لؽاٌة  3 
                                   
 دٌنار  511.111دٌنار لؽاٌة  251.111% أكثر من  5
 

 دٌنار . 9.111.111لؽاٌة  511.111% أكثر  91
 

 دٌنار . 9.111.111% أكثر من  95
 
  

    3    
 دٌنار 6.511دٌنار =  x  251.111ـــــــــــــ 

  911 
 

    5 
 دٌنار  x 251.111  =92.511ـــــــــــــــ 

   911 
 

    91 
 دٌنار  x 511.111 = 51.111ـــــــــــــ  

   911 
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     95 

 دٌنار x91,165,111     =9,639,251ــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          911   

 رٌبة المستحمةدٌنار الض 9.619.251                                     
 

 مدخوالت الزوجٌن وتتعلك بحاالت دمج المالحظة الثانٌة :
 
 فلمد رخصت المادة السادسة من المانون للزوجٌن طلب دمج مدخوالتهما فً الحاالت اآلتٌة : 
 

 إذا لم ٌكن للزوج دخال خاضعا للضرٌبة . -
 
 إذا كانت مدخوالت الزوج دون السماح المانونً . -
 
 الزوجة دون السماح المانونً باعتبارها مكلفة بذاتها .إذا كانت مدخوالت  -

تمدٌر دخل األسرة أو الشخص الطبٌعً  فًالمشرع  اهاتبنوٌعد ذلن استثناء من الماعدة  العامة التً 
على أساس فصل ذمة الزوج عن ذمة الزوجة ، طبما لمبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة التً تعطً والمابمة 

وفً حالة تحمك إحدى حاالت الدمج ٌستحك الزوج السماح التصرؾ بؤموالها .  للزوجة الحرٌة الكاملة فً
 الممنوح له ولزوجته وأوالده .

 
 التمدٌرٌة بمبلػ  2111: لدرت اإلدارة الضرٌبٌة دخل المكلؾ ) س ( من سٌارته اإلنتاجٌة لسنة  مثال

 دٌنار  5.911.111المنظفات بلؽت  إلنتاجدٌنار. وكانت لزوجته حصة فً معمل  9.251.111
 للسنة التمدٌرٌة ذاتها . علما أن المكلؾ متزوج ، وله ثالثة أوالد فً المدارس .

 
 الجواب فً حالة عدم الدمج : – 9الحل : 

 
 دٌنار   الدخل 9.251.111الزوج       -أ 
 

 ( دٌنار651.111+ 3.925.111دٌنار السماح المانونً له وألوالده الثالثة )  3.165.111             
 ـــــــــــــــــــــــــــــ               

 للضرٌبة ، ألن السماح أعلى من الدخل . عــــ ؼٌر خاض                       
 
 

 دٌنار الدخل  5.911.111الزوجة      –ب 
 

 السماح المانونً للزوجة فمط باعتبارها مكلفة بذاتها . 3.925.111                    
 ــــــــــــــــــــــــــــ                    

 دٌنار الدخل الخاضع للضرٌبة . 9,165,111                  
 
 الجواب فً حالة الدمج : – 2
 

 دٌنار دخل الزوج 9.251.111                  
 دٌنار دخل الزوجة  5.911.111                  
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 ــــــــــــــــــــــــــ                 
 دٌنار  مجموع الدخل  6.351.111                  

 6.51.111+ /سماح الزوج 3,925,111دٌنار مجموع السماحات )   6.365.111                
    (/ سماح الزوجة2,511,111+/سماح األوالد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ               
 .الخاضع للضرٌبة  الدخللضرٌبة /ٌالحظ أثر الدمج على خاضع لؼٌر الدخل                 
 

  تتعلك بحالة الزوجة:  المالحظة الثالثة
 
بذاتها وبالتالً فهً تستحك السماح المانونً الممرر لها لبل زواجها ، كما تمنح  ةالزوجة مكلفتعد  إذ 

 ولٌس له دخل فضال عن سماحها . العمل ، كان عاجزا عن إذاسماح زوجها 
 
 : تتعلك بحالة األوالدو:  مالحظة الرابعةال
 

ة ٌدمج دخلهم مع دخل والدهم ،وتمدر رإذا كان لألوالد دخل وهم دون سن الثامنة عش -
 . أوالدهوٌستحك الوالد السماح المانونً عن  األب ، باسمالضرٌبة 

 
د فً والد أو الوالدٌن ، وكان األوالد دون سن الثامنة عشرة ٌعد األوالوفاة ال فً حالة -

هذه الحالة مكلفٌن مستملٌن بذاتهم ، وٌمنحون السماح المانونً الذي ٌستحمونه ، 
 وتفرض الضرٌبة باسم األم أو الوصً أو المٌم .

   
 فرض الضرٌبة وتمدٌرها على المشاركات   – 2  
 

رٌبة المشاركات هً شركات ٌعاملها المشرع فً لانون ضرٌبة الدخل معاملة األفراد من حٌث سعر الض
. ولد ألزم المانون تمدٌر دخل المشاركة جملة ثم ٌتم بعد والسماحات ، مثلها شركات التضامن و التوصٌة 

ك ، والسجالت بذلن تمسٌمه على الشركاء حسب حصة كل منهم بموجب عمد المشاركة المثبت بالوثا
ممدار الضرٌبة على كل شرٌن بعد الضرٌبٌة . ثم ٌتم تحدٌد  اإلدارةالمانونٌة أو المستندات التً تمتنع بها 

أن ٌضاؾ على دخله من المشاركة ما ٌنجم له من دخول أخرى . وٌمنح الشرٌن السماح المانونً الذي 
 ٌستحمه أذا كان ممٌما فً العراق وبعكسه ال ٌمنح سماحا .

 
ً تكوٌن الضرٌبٌة من صحة لٌام المشاركة أو تبٌن لها أن السبب ف اإلدارةأما فً حالة عدم لناعة 

المشاركة هو التهرب من الضرٌبة أو تملٌلها أو ٌتبٌن لها أن المشاركة صورٌة وال صحة لها بسبب عدم 
 باإلدارةبجزء مناسب من رأسمال الشركة ، فضال عن عدم مشاركة الشركاء اآلخرٌن  ة كل شرٌنمشارك

ة  أن دخل المشاركة ٌخصه دون نه ٌتم فً هذه الحالة فرض الضرٌبة على الشرٌن الذي تعتمد اإلدارإ،  ف
 ؼٌره  .

 
ولد ألزم المانون الشرٌن المتمدم فً المشاركة أو من ٌنٌبه الشركاء عنهم أن ٌمدم لإلدارة الضرٌبٌة 

 البٌانات المطلوبة، والحسابات مع حصة كل شرٌن ، وعنوانه ، فضال عن أٌة مستندات .
 

ل ؼٌره من الشركاء فً عمد المشاركة . كما لو ورد وٌمصد بالشرٌن المتمدم الشرٌن الذي ٌذكر اسمه لب
ن االسم األول وهو ) إفً عمد المشاركة أن ) دمحم( و ) جالل (و ) أنس (  اتفموا على تؤسٌس شركة ، ف

ؼٌره فً ورد اسم الشرٌن لوحده أو متمدما على  إذادمحم ( ٌعد الشرٌن المتمدم . وكذلن ٌعد شرٌكا متمدما 
( أو شركة )  م ٌكن بٌنهم عمد . مثال ذلن أن ٌكون اسم المشاركة ) دمحم حسن وشركابهن لإاسم المشاركة 
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لم ٌكن أحد الشركاء ساكنا فً العراق فعلى  وإذادمحم وجالل وأنس ( فٌكون دمحم هو الشرٌن المتمدم . 
 الوكٌل أو المفوض أو المدٌر الذي ٌتولى أمور المشاركة تمدٌم التمارٌر المطلوبة .

 
 اإلدارةكانت المشاركة مشمولة بنظام مسن الدفاتر ألؼراض ضرٌبة الدخل ، فمد خول المانون  وإذا

الضرٌبٌة تمدٌر الشرٌن األول أو من كانت حصته من الربح أكبر من ؼٌره من الشركاء بكل ربح 
فً  أخلت بؤحكامه . وٌحك لهذا الشرٌن الرجوع على بمٌة الشركاء بما دفعه من زٌادة إذاالمشاركة 

 ن الشرٌن المتمدم هو وحده الذي ٌستحك السماحات المانونٌة .إالضرٌبة عن حصته . وفً هذه الحالة ف
 

 : مثال على كٌفٌة احتساب الضرٌبة على المشاركات
 

شركة تضامنٌة مإلفة من ثالثة أشخاص عرالٌٌن ممٌمٌن ؼٌر متزوجٌن . حممت فً نهاٌة السنة المالٌة 
( دٌنار ، وان نفمات تولٌدها بلؽت )  311.111.111من مبٌعاتها تمدر )  إٌرادات إجمالٌة  2111

%( على التوالً 51% ، 31% ، 21( دٌنار ، وان اإلرباح توزع بٌنهم على أساس ) 911.111.111
 ن ما ٌحصل علٌه الشركاء من الربح المتحمك ٌكون كاآلتً :إ. ف

 دٌنار 311.111.111إٌرادات إجمالٌة :          
 
 دٌنار 911.111.111فمات واجبة التنزٌل       ن

 
 % (51% ، 31% ، 21ثالثة شركاء               ) 

 
 الدخل الصافً = الدخل اإلجمالً ـ التكالٌؾ      –أ 

           
 دٌنار 211.111.111دٌنار =  911.111.111دٌنار ـ  311.111.111                       
 

 21      حصة الشرٌن األول –ب 
 دٌنار41.111.111دٌنار  =  x 211.111.111ـــــــــــــــ                                  

 
                                    911  

 
  31حصة الشرٌن الثانً            

 ردٌنا 61.111.111دٌنار =  x 211.111.111ـــــــــــــــ                                 
                                  911 

 
  51           حصة الشرٌن الثالث 

 دٌنار 911.111.111دٌنار =  x 211.111.111ــــــــــــــــــ   
                                   911 

  
 دخل الشرٌن األول الخاضع للضرٌبة ) حصته من الدخل الصافً ـ السماح ( -ج
 

 دٌنار 36.165.111=  3,925,111ـ  41.111.111                                                 
               3 

 دٌنار 6,511دٌنار =  x 251.111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
           911 
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              5  

 ناردٌ 92.511دٌنار =  x 251.111ــــــــــــــــــــــــــــــ 
          911  

 
 

            91  
 دٌنار  51.111= دٌنار x    511.111ــــــــــــــــــــــــــــــ 

           911  
         

             95 
 دٌنار  5.319.251 =دٌنار  x 35.165.111ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ                                911
 ضرٌبة مستحمة على الشرٌن األول .  5.459.251                                

             
 .دٌنار  56.165.111دٌنار =  3,925,111دٌنارـ  61.111.111دخل الشرٌن الثانً  = 

        3  
 دٌنار 6.511دٌنار =  x 251.111ـــــــــــــــــــ 

     911  
 

      5   
 دٌنار 92.511دٌنار =  x 251.111ــــــــــــــــــ  

      911 
  

    91  
 دٌنار   51.111دٌنار =  x 511.111ـــــــــــــــ 

     911  
 

    95  
 دٌنار  1.319.251دٌنار =  x 55.165.111ـــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  911     
 دٌنار ضرٌبة مستحمة على الشرٌن الثانً 1.459.251                                           

 
 .دٌنار 16.165.111دٌنار =  3.925.111  -دٌنار 911.111.111دخل الشرٌن الثالث = 

 
     3 

 دٌنار 6.511= دٌنار  x 251.111ـــــــــــــــــــــ 
     911  

 
 

     5  
 دٌنار  92.511دٌنار  =  x 251.111ــ ـــــــــــــ

    911 
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     91  

 دٌنار 51.111دٌنار =  x 511.111ـــــــــــــــ 
     911   

 
     95  

 دٌنار x 15,165,111  =94.319.251ــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــ                         911      

 ضرٌبة مستحمة على الشرٌن الثالث  94,459,251                                         
 
 فرض الضرٌبة وتمدٌرها على الشركات – 3
  
المإسسة  الشركات المساهمة والشركات المحدودةن الشركات التً ٌمصدها لانون ضرٌبة الدخل هً إ

. وتتحمك البة فً العراقفً العراق أو فً خارجه وتتعاطى األعمال التجارٌة أو لها دابرة أو محل أو مر
الضرٌبة على دخل الشركة لبل دفع أي شًء منه إلى أصحاب األسهم ، وبهذا تختلؾ الشركات عن 

المشاركة . ففً األخٌرة تفرض الضرٌبة على دخل كل شرٌن ، فً حٌن أن األولى تفرض الضرٌبة على 
المعنوٌة المستملة عن األشخاص  دخل الشركة لبل التوزٌع ، وأسباب ذلن أن الشركات تتمتع بالشخصٌة

ولم ٌرتب النتابج المانونٌة ، المكونٌن لها فً حٌن أن المشرع تجاهل تمتع المشاركات بهذه الشخصٌة 
ولهذا لرر محاسبة كل شرٌن فً المشاركة عن دخلة بنسبة حصته ، ومنح كل شرٌن السماح  ، علٌها

تع ألعضابها ٌالسماحات المانونٌة على أساس أن المانونً الممرر له ، على عكس الشركات حٌث ال ٌتم
 تلن السماحات ال تمنح أصال إال لألشخاص الطبٌعٌٌن .

 
 ن البحث فً موضوع الشركات ٌثٌر لضاٌا ضرٌبٌة عدٌدة نمؾ علٌها فً البٌان اآلتً :إ

 
 : مسإولٌة مدٌر الشركة –أ 
 

( من كل  5/  39بالشركة فً مدة ألصاها ) ألزم المانون مدٌر الشركة بواجب تمدٌم الحسابات المتعلمة 
الضرٌبٌة ، وتوفر لناعتها  اإلدارةمدة مناسبة أخرى بشرط أن ٌمدم طلب إلى  إلىسنة ،وٌجوز تمدٌدها 

بضرورة التمدٌد . كما ألزم المانون المدٌر بتسدٌد الضرٌبة المستحمة على الشركة لبل أن ٌدفع أي مبلػ 
 .المساهمٌن   إلىمن أموالها 

 
 توزٌع األرباح وعاللته بتسدٌد الضرٌبة  –ب 
 

فابض العملٌات المابل للتوزٌع ٌتم تحدٌد ممدار ضرٌبة الدخل المستحمة لبل  إلىبعد أن تتوصل الشركة 
التنزٌل أي تخصٌص أو احتٌاطً آخر ) عدا تنزٌل الخسارة المرحلة والممبولة من لبل اإلدارة الضرٌبٌة 

 الحتساب التخصٌصات واالحتٌاطات األخرى . ( ثم ٌجري اعتمادها كؤساس
 

دٌنار ،ولم ٌكن لدٌها خسابر  911.111.111: شركة محدودة حممت أرباحا لابلة للتوزٌع لدرها  مثال
 مرحلة ، ثم أصدرت الهٌبة العامة لرارا بتوزٌع رصٌد األرباح على المساهمٌن :

 
 وفما للسعر المحدد ٌتم أوال تحدٌد الضرٌبة المستحمة على أرباح الشركة  -
 

     95     
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 دٌنار  95.111.111دٌنار =  x   911.111.111ــــــــــــ 
   911 
 
بعد تسدٌد  األرباح% من رصٌد  25مثل نسبة تتخصٌص حصة دابرة العمل والضمان االجتماعً التً  -

 دٌنار 15.111.111دٌنار =  95.111.111دٌنار ـ  911.111.111الضرٌبة .وعلٌه 
 
 دٌنارا ممدار التخصٌص x 25  =  %29.251.111دٌنار  15.111.111                           
 
 9116لسنة  29من المانون رلم 63م /  -االحتٌاطً اإللزامً الممرر فً لانون الشركات ) ؾ/ أوال -

 % ( : 5المعدل النافذ ( بنسبة ال تمل عن ) 
 

 x 5 = %3.916.511 63.651.111 ( = 29.251.111+  95.111.111ـ )  911.111.111
 دٌنارا ممدار االحتٌاطً 
  

األرباح الممترح توزٌعها :وتمثل األرباح التً ٌحصل علٌها كل مساهم من المساهمٌن ، كل بنسبة  -
 أسهمه ، وتستخرج من خالل تنزٌل مجموع الفمرات الثالث من الفابض المابل للتوزٌع وهو :

دٌنارا  61.562.511= (  3.916.511+  29.251.111+  95.111.111ـ )  911.111.111
 رصٌد األرباح الممترح توزٌعها على المساهمٌن .

 
 ممسوم األرباح بوصفه أساسا الحتساب التصاعد الضرٌبً  –ج 
 

المانون ) .... على أن تإخذ الحصة الموزعة من لبل الشركات  ن( من المادة الثانٌة م 6نصت الفمرة ) 
المعفاة بموجب لانون تنمٌة وتنظٌم االستثمار الصناعً كؤساس الحتساب  رولٌة المحدودة ؼٌذات المسإ

 .تصاعد نسب الضرٌبة على المدخوالت األخرى (
 

ن اتخاذ حصة الربح المتحممة للمكلؾ من الشركة كؤساس الحتساب عملٌة التصاعد الضرٌبً إوبذلن ف
 الشروط اآلتٌة : على مدخوالته من المصادر األخرى تتطلب توافر

 
 الشركة محدودة . تكون أن -
 
 تتخذ الشركة شكل المشروع الصناعً . أن -
 
الدخل بموجب لانون أن ٌكون هذا المشروع  الصناعً ؼٌر معفى من ضرٌبة  -

 االستثمار الصناعً .
 

( دٌنار خالل السنة  1.111.111: بلؽت مدخوالت المكلؾ ) حسن ( من األرباح التجارٌة )  مثال
(  511،111المحدودة )  المدفوعة لماء مساهمته فً شركة التعاون المالٌة . وكانت حصة الربح 2195

أربعة أوالد لاصرٌن . وكانت الشركة صناعٌة ؼٌر معفاة بموجب لانون  هدٌنار . ولد كان متزوجا ولدٌ
 االستثمار الصناعً .

 
 تكون نسبة التصاعد التً تحسب على المكلؾ : 

 
 الضرٌبة                                                        دٌنار        
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 ــــــــــــ                                                            ــــــــــــــــــ 
 حصة الربح من الشركة                      دٌنار 511,111

 ال ٌخضع للضرٌبة ألنه سبك واخضع لبل              % 3دٌنار بنسبة  251.111                      
 %               التوزٌع   5دٌنار بنسبة  251.111  

    
  

 : ًكاألتوعندبذ تكون الضرٌبة المتحممة 
 

 ربحه من العمل التجاريدٌنار  1.111.111
 ( 9,111,111+  2,511.111+  3.925.111سماحه المانونً )  6.625.111

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــ
 دٌنار خاضعة للضرٌبة وتكون كاألتً : 9.365.111

 
 دٌنار  51.111         %   91دٌنار بنسبة  511,111
 دٌنار 939,251        %    95دٌنار بنسبة  165,111

 ـــــــــــــــــــــــــــــ                                           
 دٌنار الضرٌبة على األرباح التجارٌة 919,251                                            

 
 حل الشركة وتصفٌتها  –د 
 

تعرؾ التصفٌة بؤنها مجموعة إجراءات تهدؾ إلى إنهاء عملٌات الشركة بمصد تسدٌد ما علٌها من دٌون 
وزٌعها على الشركاء من والتزامات ، وتحصٌل حمولها بذمة الؽٌر ، وتحوٌل موجوداتها إلى نمود ٌمكن ت

 خالل المسمة.
 

ن عملٌة التصفٌة تمثل المرحلة ما لبل األخٌرة ، حٌث تتبعها المسمة التً تنتهً فٌها الشركة إوبذلن ف
نهابٌا . وتبدأ التصفٌة من تارٌخ حصول الشركة على موافمة مسجل الشركات علٌها ،واعتبارا من هذا 

شركة بذمة الؽٌر ،وتسدٌد االلتزامات المترتبة بذمتها للؽٌر ، المصفً بتحصٌل دٌون ال ٌبدأالتارٌخ 
بعد  إالعملٌة التوزٌع هذه ال تتم  أننمود تمهٌدا لتوزٌعها على المساهمٌن . ؼٌر  إلىوتحوٌل األموال 

 الضرٌبٌة على التصفٌة . اإلدارةموافمة 
 

تحاسب الضرٌبً ، حٌث تتولى تثبٌت ال بإجراءموافمتها على التصفٌة  إصدارالضرٌبٌة لبل  اإلدارةتموم 
لٌمة المنشؤة فً تارٌخ التصفٌة ممارنة مع المٌمة األصلٌة عند التؤسٌس ، وال تحسب االحتٌاطات ضمن 

الضرٌبٌة الموافمة المطلوبة  اإلدارةدفعت الضرٌبة عنها . ثم تصدر  أنسبك  إذهذه المٌمة عند التصفٌة . 
. 

ل الذي حدده المانون ٌموم المسجل بإصدار لرار ٌتضمن شطب أسم وعندما تستكمل التصفٌة وفما للشك
الشركة من سجالته . وٌنشر هذا المرار فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة خالل عشرة أٌام من تارٌخ 

 صدوره .
 

المإسسٌن بدفع الضرٌبة على الوجه المكور. ثم تجري  واألعضاءولد ألزم المشرع كال من المصفً 
 ضرٌبٌا عن األرباح التً تحممت لهم . محاسبة المساهمٌن

 
. لدمت طلبا للتصفٌة  2111/  92/  39: شركة تجارٌة محدودة تؽلك حساباتها بشكل اعتٌادي فً مثال 

.ولد حممت الشركة  2111/  6/  31إلى دابرة تسجٌل الشركات ، فوافمت على  ذلن بمرارها المإرخ 
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. وتمدم المصفً  2111/  6/  31لؽاٌة  9/9/2111لمدة ( دٌنار خالل ا9.511.111)  اأرباحا ممداره
 إلىتعرض الشركة  إلىتشٌر  2191/  6/  31لؽاٌة  2111/  6/ 9بخالصة لحسابات الشركة للمدة من 

 ( دٌنار.9.211.111خسارة ممدارها )
 

 التمدٌرٌة  2191التمدٌر لسنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  2111/  6/  31لؽاٌة  2111/ 9/ 9دٌنار أرباح المدة من  9.511.111
 

  2111/  92/  39لؽاٌة  2111/ 9/6دٌنار الخسابر للمدة من  611.111
 ( x6/92دٌنار   9.211.111)                        

 ـــــــــــــــــــــ
 دٌنار إرباح الشركة الواجب تمدٌرها علٌه . 111.111

 
من دابرة تسجٌل  اإلعالنالشركة فتحدد بعد صدور  إحاللبالتصفٌة .أما مدة  وتسمى هذه المرحلة

خسارة  انتابج حساباتها ،وحٌث أن الشركة لد تحمك لدٌه الشركات ،وعندبذ تحاسب الشركة ضرٌبٌا عن
 نحمولها مما تظهره عملٌة تسدٌد التزاماتها ، وتحصٌل  إلى باإلضافة( دٌنار.  611.111ممدارها ) 

أرباح مثال تمسم على عدد األسهم فتظهر نتابج ربح  إلىن ، وبذلن ستكون النتٌجة النهابٌة التً تإدي الدٌو
كل سهم عند التوزٌع ، وعند ذان تجري محاسبة كل مساهم ضرٌبٌا على ممدار ما حصل علٌه من ربح 

 عند انحالل الشركة .
 
  األجنبٌةالشركات  –ه 
 

ا للشركة األجنبٌة ، واكتفى بالمول إن الممصود بالشركة هو الشركة لم ٌحدد لانون ضرٌبة الدخل تعرٌف
المساهمة أو المحدودة المإسسة فً العراق أو فً خارجه وتتعاطى األعمال التجارٌة أو لها دابرة أو محل 

 . قعمل أو مرالبة فً العرا
 

ة فً العراق أو تلن التً لها الشركات األجنبٌة المسجل بٌد أن سلطة االبتالؾ المإلتة ) المنحلة ( أخضعت
 .%  95مإسسة دابمة فً العراق لضرٌبة على دخلها المتحمك فً العراق بسعر ثابت ممداره 

   
 تمدٌر الضرٌبة وفرضها على وسائط النمل  – 4
 

تناول لانون ضرٌبة الدخل مسؤلة تمدٌر الضرٌبة وجباٌتها على أصحاب وسابط النمل البحرٌة ، والنهرٌة 
ا فً العرق أو وصولها مدٌنة أو مٌناء فً العراق ، عندما ٌكون هٌة ، ومستؤجرٌها عند اشتؽال، والبر

 : ًباآلتأصحابها أو مستؤجرٌها ساكنٌن خارج العراق .وتتمثل متطلبات التمدٌر 
 
مجموع المبلػ الذي ٌتسلمه أو الذي سٌستلمه من  % (  من6.5تبلػ الضرٌبة على الدخل الخاضع )  –أ 

 ب والبرٌد والحٌوانات والسلع المشحونة فً العراق .الركا
 

كان صاحبها أو  إذاعن متطلبات تمدٌر الضرٌبة ٌعد سابك المركبة أو ربانها وكٌال ومسإوال  –ب 
 مستؤجرها ؼٌر موجود فً العراق .

 
ماء تزود دابرة الكمارن بشهادة منع المركبة التً تؤخر تسدٌد ضرٌبتها مدة ثالثة أشهر ، وأس –ج 

 المكلفٌن بالدفع ، وتمنع الدابرة المذكورة خروج المركبة .
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إن تؤخٌر واسطة عن السفر بحكم هذه المادة ال ٌعفً صاحبها أو مستؤجرها أو وكٌلها من دفع رسوم  –د 

 المٌناء أو األجور األخرى مدة التؤخٌر .
 

عن  ( دٌنار 9.111.111تلمة ) وكانت األجرة المس 2111/  4/  9دخلت واسطة نمل العراق فً  مثال :
 العراق ، علما بؤن صاحبها أو مستؤجرها ؼٌر ممٌم فً العراق . خارج إلىراق أو عنمل بضاعة داخل ال

 
 . ( لأجرة النم دٌنار الربح )  x 6.5  = %65.111 9.111.111الحل :

 
65.111 x 3 = %2251  ، ثم ٌزود ببراءة ذمة  دٌنارا  ممدار الضرٌبة المتحممة وعلى المكلؾ تسدٌده

 أصولٌة فٌسمح له بالخروج من العراق .
 

 المبحث السابع
 الفحص الضرٌبً

 
 ٌثٌر الفحص الضرٌبً مسابل عدٌدة نمؾ علٌها فً البٌان اآلتً :

 
: تثار مسؤلة الفحص الضرٌبً عند وجود حالة الشن بمٌام تالعب فً الحسابات بمصد تؽٌٌر الدخل  أوال

 تضمن الفحص المذكور ما ٌلً :الخاضع للضرٌبة ،وٌ
 
فحص الموابم المالٌة للمكلفٌن التً سبك أن تم تنظٌمها وصٌاؼتها ونشرها بما فٌها المٌزانٌة العامة   -أ 

والحسابات الختامٌة وأنها معدة ومجهزة وفما لألصول ، وللفاحص الضرٌبً أن ٌطلب سجالت ومستندات 
 الجهة المفحوصة ضرٌبٌا .

 
ص الضرٌبً المكلفٌن الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن بما فٌهم شركات األموال وشركات ٌشمل الفح –ب 

 األشخاص .
 

للفاحص الضرٌبً أن ٌطلب توضٌحا وافٌا للنمص الذي ٌالحظه فً المعلومات الممدمة أو ؼموضا  –ج 
 أن ٌحمك هدفه من الفحص . إلىفً بعض أجزابها 

 
السلعة ، وسولها  بإنتاجلنشاطه والجوانب الفنٌة الخاصة للفاحص أن ٌطلع على كٌفٌة مزاولة المكلؾ  –د 

 والمنافسة واألسعار والكلؾ وأي معلومات مفٌدة أخرى .
 
 عٌدة عن الؽش والتهرب الضرٌبً .بتحدٌد مركز مالً حمٌمً والى نتابج أعمال حمٌمٌة  إلىالوصول  –ه 
 .ٌنبؽً أن تتم هذه اإلجراءات فً ضوء نصوص لوانٌن الضرابب  –و 
 

: تستمً اإلدارة الضرٌبٌة معلوماتها عن المكلفٌن من مضمون حساباتهم ذاتها ، وحٌث أن حسابات ثانٌا 
النافذ الذي  9115( لسنة  2ٌنظمها نظام مسن الدفاتر التجارٌة ألؼراض ضرٌبة الدخل رلم ) هإالء 

نظام مسن الدفاتر ، لذلن فهم ٌحدد أشكالها ، وأنواعها ، وطبٌعتها ، وأن هإالء المكلفٌن هم الخاضعون ل
 المشمولون بعملٌة الفحص الضرٌبً .

 
 لمد عٌنت المادة ) السابعة ( من النظام المكلفٌن المشمولٌن بنظام مسن الدفاتر بثالث فبات هم :
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: فرض النظام على المكلفٌن المذكورٌن أدناه مسن الدفاتر التجارٌة ، وتمدٌم حساباتهم  الفئة األولى – 9

 الضرٌبٌة بعد تدلٌمها وتصدٌمها من مرالب حسابات : اإلدارة إلى
 
 فروع الشركات والمإسسات االلتصادٌة األجنبٌة . –أ 
 

 شركات المساهمة الخاصة والمحدودة والتضامنٌة والمشروع الفردي . –ب 
 

 ( دٌنار . 31.111كان رأسمالها أكثر من )  إذاالشركة البسٌطة  –ج 
 
الثانً من التجار المسجلٌن فً الؽرؾ التجارٌة والصناعٌة والمشارٌع الصناعٌة الصنفان األول و –د 

 ( دٌنار . 31.111التً ٌزٌد رأسمالها على ) 
( دٌنار عدا الضرٌبة الكمركٌة ، والمصدرون  51.111المستوردون لمن ٌزٌد استٌرادهم على ) –ه 

 ( دٌنار . 51.111الذٌن تزٌد صادراتهم على ) 
 
 .والتعاون االنمابً المسجلون لدى وزارة التخطٌط  لون والمتعهدون األصلٌون والثانوٌونالمماو –و 
 
أصحاب دور السٌنما والتسلٌة والترفٌه مثل دور السٌنما والمنتدٌات والمالعب وكذلن الفنادق  –ز 

 المصنفة ثالث نجوم فؤكثر .
 

 أصحاب المطاعم من الدرجتٌن الممتازة واألولى . –ح 
 

 حاب المستشفٌات األهلٌة والمذاخر.أص –ط 
 
أنه ال ٌشترط أن تكون حساباتهم مدلمة ومصدلة من إال : هم مكلفون مشمولون بالنظام  الفئة الثانٌة – 2

 مرالب حسابات، فهم :
 
 ( دٌنار.31.111كان رأسمالها ألل من )  إذاالشركة البسٌط  –أ 
 

 ( دٌنار. 31.111أسماله ٌزٌد على ) كان ر إذاالصنؾ الثالث وما ٌلٌه من التجار  –ب 
 

 (  دٌنار . 31.111الصناعٌون الذٌن تبلػ كلفة مشارٌعهم ألل من )  –ج 
 
( دٌنار عدا الضرٌبة الكمركٌة .وكذلن  51.111المستوردون الذٌن تمل استٌراداتهم عن )  –د 

 ( دٌنار. 51.111المصدرون الذٌن تمل صادراتهم عن ) 
 
كانت  إذا. اإلنمابًعهدون من ؼٌر المصنفٌن لدى وزارة التخطٌط والتعاون المماولون والمت –ه 

 ( دٌنار . 51.111ممبوضاتهم تزٌد على )
 أصحاب المطاعم من الدرجة الثانٌة . –و 
 
 أصحاب مكاتب التدلٌك ، وتنظٌم الحسابات ، والمكاتب العلمٌة واالستشارٌة ،والمكاتب السٌاحٌة . –ز 
 ( دٌنار . 911.111لعام إذا كانت مبٌعاتهم تزٌد على ) وكالء المطاع ا –ح 
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 وكالء بالعمولة / اإلخراج الكمركً والتؤمٌن . –ط 
 

 أصحاب معارض السٌارات . –ي 
 

 أصحاب المزادات العلنٌة . –ن 
 
: تمثل المجوعة التً ما زالت ؼٌر منظمة حساباتها بصورة أصولٌة . وفوض النظام  الفئة الثالثة – 3

الضرٌبٌة لتحدٌد سجالتهم ومستنداتهم بشكل ٌتسك مع طبٌعة كل فبة ،  اإلدارة إلىتنظٌم حساباتها أمر 
 وتشمل ما ٌؤتً :

 
 المهنٌون مثل األطباء والمحامٌن والمهندسٌن . –أ 
 

 الحرفٌون مثل الحدادٌن والحاللٌن والنجارٌن والخٌاطٌن . –ب 
 

 أصحاب مكاتب داللة العمار. –ج 
 

 دلٌات والمختبرات والتحلٌالت المرضٌة واألشعة .أصحاب الصٌ
 

 المبحث الثامن  
 االعتراض على التمدٌر

  
الدخل على حمٌمته . حٌث ٌجري على أساسه  اتهدؾ إجراءات تمدٌر دخل المكلؾ إلى تعٌٌن ممدار هذ

الضرٌبة بالصورة تحدٌد ممدار الضرٌبة الواجبة األداء . إال أن المكلؾ لد ال ٌمبل بهذا التمدٌر ، ودفع 
لد ال تستجٌب لمطالب المكلؾ بتعدٌل التمدٌر أو   التً لدرتها اإلدارة الضرٌبٌة .كما أن اإلدارة الضرٌبٌة

الضرٌبٌة حول ممدار الدخل الخاضع للضرٌبة ، واإلدارة إلؽابه .وعندبذ ٌثور الخالؾ بٌن المكلؾ 
 وممدار الضرٌبة المفروضة على المكلؾ .

 
ن المشرع العرالً لم ٌتخذ مولفا موحدا من الجهات التً لها صالحٌة النظر فً المنازعات والحمٌمة هً أ

الضرٌبٌة فمد ناط هذه المهمة فً بادئ األمر بلجان ادارٌة ذات اختصاص لضابً ثم لرر اناطة المهمة 
 بالمضاء . وسوؾ نتكلم عن المرحلتٌن فً البٌان التالً :

 

 المطلب األول
 لضرٌبٌة من لبل لجان ادارٌة ذات اختصاص لضائًنظر المنازعات ا

 
المضاء من النظر فً الدعاوى التً تتعلك النافذ  لانون ضرٌبة الدخل( من  55المشرع فً المادة )  منع 

بٌد أنه أوكل المهمة  . أو أٌة معاملة أجرٌت وفك أحكام هذا المانون ، وفرضها وجباٌتها ، بتمدٌر الضرٌبة
ؾ نتناول ووهٌبة التمٌٌز . وس هٌبات هً : اإلدارة الضرٌبٌة ، ولجان االستبناؾ ، المذكورة إلى ثالث

 بٌان هذه الهٌبات تباعا :
 

 االعتراض لدى اإلدارة الضرٌبٌة :أوال 
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تتم هذه المرحلة من خالل مراجعة المكلؾ لإلدارة الضرٌبٌة التً تموم بتمدٌر مدخوالته وفما للمإشرات 
أن  جاز لهذا لم ٌتفك المكلؾ مع اإلدارة الضرٌبٌة على هذا التمدٌر ، إ) اضبارته ( . فالمتاحة لها فً ملفه 

 وفما للشروط اآلتٌة :ٌعترض علٌه 
 
وبعكسه ٌعد  . بالتمدٌر تارٌخ تبلٌؽه ن( ٌوما اعتبارا م 29خالل مدة )  اعتراضه المكلؾ ٌمدمأن  – 1

) أي بعد  م المكلؾ اعتراضه بعد مضً المدة المانونٌةلد إذا. أما  ضالتمدٌر لطعٌا ، وال ٌمبل أي اعترا
التنعت بؤن  إذاٌوما ( من تارٌخ التبلٌػ بالتمدٌر فلإلدارة الضرٌبٌة أن تنظر بذلن االعتراض  29مضً 

 المعترض لم ٌتمكن من تمدٌمه لألسباب اآلتٌة :
 

 واز سفره خالل مدة التؤخٌر .ذلن من خالل تمدٌم المكلؾ ج إثباتالؽٌاب عن العراق ، وٌمكن  – أ     
 بتمرٌر طبً مصادق علٌه رسمٌا . إثباتهاحالة مرض المكلؾ ، وٌمكن  – ب     
 أي سبب لاهر آخر مثل حدوث حادث وفاة لدى المكلؾ مثبت بوثٌمة تإٌد ذلن . –ج      

 
 اإلدارةمن على المكلؾ أن ٌبٌن فً اعتراضه األسباب التً دفعته لالعتراض مع بٌان ما ٌطلبه  –2

الضرٌبٌة .وٌدعم اعتراضه بالوثابك والمستندات الثبوتٌة التً تإٌد وجهة نظره . بحٌث تساعد فً توفر 
 .نظر المكلؾ الضرٌبٌة بوجهة اإلدارةلناعة كافٌة لدى 

 
عن التسدٌد ٌموم بطلب تمسٌط المبلػ على أن  هأما فً حالة عجز أن ٌسدد المكلؾ الضرٌبة كاملة .  –3

من الضرٌبة الممدرة بعد توفر المناعة لدى  % 51% وال ٌزٌد عن  25لمكلؾ مبلؽا ال ٌمل عن ٌسدد ا
 اإلدارة الضرٌبٌة .

 
بعد توافر شروط االعتراض المذكورة آنفا تعٌد اإلدارة الضرٌبٌة النظر فً التمدٌر ،وبعد االتفاق مع 

 المكلؾ ٌعدل التمدٌر بما تم االتفاق علٌه .
 

 ض لدى لجان االستئناف ثانٌا : االعترا
 

تبدأ هذه المرحلة عندما ٌمدم المكلؾ اعتراضه إلى اإلدارة  الضرٌبٌة ضمن المدة المانونٌة ، وعلى الرؼم 
ن اإلدارة الضرٌبٌة ترفض اعتراض المكلؾ إمن توفر جمٌع الشروط الشكلٌة لصحة االعتراض ، ف
ن له الحك بالطعن بمرار إفلمكلؾ برفض االعتراض بتعدٌل التمدٌر لعدم لناعتها به .وعندما ٌجري تبلٌػ ا

 اإلدارة الضرٌبٌة أمام لجان االستبناؾ .
 

ولكن كٌف تشكل هذه اللجان 0 وما المضاٌا التً تعرض علٌها0وما شروط االعتراض أمامها وما 
 صالحٌاتها ؟

 
 تشكٌل لجان االستئناف  – 1
 

 الٌة فً الجرٌدة الرسمٌة . وتتشكل من :ٌتم تشكٌل لجان االستبناؾ ببٌان ٌصدر من وزٌر الم
 

 ربٌسا . - لاض من الصنؾ الثانً من المضاة  -
 .عضوٌة أثنٌن من الموظفٌن المختصٌن فً األمور المالٌة  -
-  

واألصل أن تنظر وٌعٌن أعضاء اضافٌون ٌحلون محل األعضاء األصلٌٌن عند ؼٌابهم وبالشروط نفسها. 
ع ضمن اختصاصها المكانً ، إال أن المانون لد خول وزٌر المالٌة لجان االستبناؾ فً المضاٌا التً تم
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صالحٌة نمل المضاٌا االستبنافٌة من لجنة إلى أخرى سواء كان ذلن بطلب المكلؾ أو بدونه إذا وجد أسبابا 
 موجبة لذلن .

  
 
 المضاٌا التً تعرض على لجان االستئناف  -2
 
 .بتمدٌر الدخل ، وخضوعه للضرٌبة والردٌات والسماحات  تنظر لجان االستبناؾ فً كل ما له عاللة –أ 
 
مسن الدفاتر التجارٌة ألؼراض ضرٌبة الدخل  النظر فً المخالفات التً ٌرتكبها المكلفون خالفا لنظام -ب

% (  25% ( و )  91تتراوح بٌن )  الضرٌبٌة ، وفرض ؼرامةاإلدارة من لبل إلٌها فً المضاٌا المحالة 
( دٌنار.وعند عدم الدفع تحال  511ر لبل تنزٌل السماحات المانونٌة على أن ال تمل عن ) من الدخل الممد

 إلبدال الؽرامة بالحبس .المحكمة المختصة  إلىالمضٌة 
 
 شروط االعتراض أمام لجان االستئناف  3
 
بمرار اإلدارة ( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه  29أن ٌمدم المكلؾ اعتراضه إلى لجنة االستبناؾ خالل مدة )  – أ 

عن تمدٌم االعتراض إلى لجان الضرٌبٌة المتضمن رفض اعتراضه أمامها . أما إذا تؤخر المكلؾ 
االستبناؾ عن المدة الممررة ، فلإلدارة الضرٌبٌة النظر فً تمدٌد هذه المدة والموافمة على ذلن إذا التنعت 

 أعاله . بؤن المستؤنؾ لد تؤخر عن تمدٌمه لألسباب التً سبك بٌانه فً
 
 أن ٌدعم المكلؾ اعتراضه بالوثابك والمستندات الالزمة لذلن. – ب 
 
أن ٌسدد المكلؾ الضرٌبة كاملة . وإذا كان لد لدم طلبا لتمسٌطها ، فٌنبؽً أن ٌكون مستمرا فً  – ج 

 تسدٌد األلساط المستحمة .
 
 صالحٌات لجان االستئناف  – 4
 

واإلدارة الضرٌبٌة بالحضور أمامها خالل مدة سبعة أٌام من تارٌخ  تموم لجان االستبناؾ بتبلٌػ المستؤنؾ
 تبلٌؽها .وتمتصر صالحٌات لجان االستبناؾ بما ٌؤتً :

 إلؽاء التمدٌر  – أ
 
 تؤٌٌد التمدٌر  – ب
 
 أو تخفٌضه زٌادة التمدٌر – ج
 
النظر فً  تإٌد التمدٌر فً حالة عدم حضور الطرفٌن أو أحدهما دون عذر مشروع أو أن تإجل -د

 االستبناؾ للمدة التً تراها مناسبة .
 

 ثالثا : االعتراض لدى هٌئة التمٌٌز
 

تعد لرارات لجان االستبناؾ لطعٌة إذا كان مبلػ الضرٌبة فٌها ال ٌتجاوز عشرة آالؾ دٌنار . أما إذا 
لهٌبة التمٌٌزٌة  تجاوز هذا المبلػ فٌحك لكل من اإلدارة الضرٌبٌة والمكلؾ االعتراض على المرار أمام ا

 االعتراض أمامها ،وصالحٌاتها فً البٌان اآلتً : ط.وسوؾ نتناول تشكٌل هذه الهٌبة ، وشرو
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 تشكٌل هٌئة التمٌٌز - 9
 

تشكل هٌبة التمٌٌز ببٌان ٌصدره وزٌر المالٌة ، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة ، من األعضاء اآلتً 
 ذكرهم:

 
 ربٌسا                     لاض من محكمة التمٌٌز            -
 

 أثنٌن من المدراء العامٌن فً وزارة المالٌة           أعضاء -  
 
 ممثل من اتحاد الؽرؾ التجارٌة العرالٌة              عضوا -  
 
 ممثل من اتحاد الصناعات العرالً                    عضوا -  
 شروط االعتراض أمام هٌئة التمٌٌز – 2
 
 .ٌتجاوز مبلػ الضرٌبة فً لرار لجنة االستبناؾ الممٌز عشرة آالؾ دٌنار أن  – أ 
 
أن ٌمدم االعتراض أمام هٌبة التمٌٌز خالل مدة خمسة عشر ٌوما اعتبارا من تارٌخ التبلػ بمرار            – ب 

 االستبناؾ . ةلجن
 

مرار محل الطعن وبحد أعلى %( من مبلػ الضرٌبة الوارد فً ال 9أن ٌسدد المكلؾ رسما ممداره )  –ج 
 ( دٌنار إلى صندوق اإلدارة الضرٌبٌة .وٌسجل هذا المبلػ إٌرادا نهابٌا للخزٌنة العامة  . 9111ممداره )

 
 
 صالحٌات هٌئة التمٌٌز – 3
 

 تؤٌٌده أو تعدٌله ،وتعد لراراتها لطعٌة بشؤن المسابل التً تتناولها . وللهٌبة التمٌٌزٌة حك إلؽاء المرار أ
 

 لمطلب الثانً ا
 المنازعات الضرٌبٌةفً نظر المضاء  

 
المادة الخامسة والخمسٌن من لانون الؽى بموجبه   2113( لسنة  91المشرع العرالً المانون رلم )  سن

العرالً الصالحٌة  ضاء، وكان مإمال بناء على ذلن أن ٌمارس الم 9112ضرٌبة الدخل النافذ لسنة 
الذي  2115( لسنة  96المانون رلم ) المشرع  أن اصدر سٌما بعدلضرٌبٌة المنازعات االكاملة فً نظر 

ألؽى النصوص المانونٌة التً تمضً بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشبة من تطبٌك الموانٌن 
 . 2113/  4/  1ولؽاٌة  9161/  6/  96ولرارات مجلس لٌادة الثورة المنحل الصادرة اعتبارا من 

 
لوانٌن الضرابب ، فعاد المنع  همن أحكام تأستثن ( المشار الٌه 96( من المانون رلم )  3)  المادةبٌد أن  

تطور هام فً مولؾ المشرع العرالً  . ولكن حدثمرة أخرى على المضاء فً نظر دعاوى الضرٌبة 
التً تمنع )لانون التعدٌل األول لمانون الؽاء النصوص المانونٌة   2195( لسنة  3بصدور المانون رلم ) 

(  3) الؽاء المادة ( فمد لرر المشرع فً لانون التعدٌل  2115لسنة  96المحاكم من سماع الدعاوى رلم 
لكن المحكمة االتحادٌة  .ي أحكام هذا المانون بؤثر رجعً رعلى أن تس ( 96الواردة فً المانون رلم ) 
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( التً تنص على سرٌان أحكامه على  3العلٌا لررت عدم دستورٌة الفمرة الواردة فً المانون رلم ) 
/ تاسعا من  91الماضً وذلن بخصوص ما ٌتعلك فمط بالضرابب لابلة فً حكمها ) ... حٌث أن المادة / 

الدستور تنص على أن ) لٌس للموانٌن أثر رجعً ما لم ٌنص على خالؾ ذلن ، وال ٌشمل هذا االستثناء 
( من لانون إلؽاء  3ألستثناء المنصوص علٌه فً المادة ) لوانٌن الضرابب والرسوم ( .علٌه فإن الؽاء ا

(  9بموجب المادة )  2115( لسنة  96النصوص المانونٌة التً تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رلم ) 
/ تاسعا ( من  91ٌعتبر مخالفة صرٌحة ألحكام المادة )  2195( لسنة  3من المانون المطعون فٌه رلم ) 

، بمدر تعلك األمر  2195( لسنة  3ت المحكمة االتحادٌة العلٌا الؽاء المانون رلم ) الدستور . علٌه لرر
 بسرٌانه على الماضً فٌما ٌخص الضرابب والرسوم أما بمٌة النص فإنه خٌار تشرٌعً ال ؼبار علٌه ...( 

 
 .( . 2195 / 91/  91الصادر فً  2195/ اتحادٌة / اعالم /  61)لرار المحكمة االتحادٌة العلٌا رلم 

 
الى المضاء على أن نخلص من كل ما تمدم أن والٌة النظر فً المنازعات الضرٌبٌة عادت مرة أخرى 

اختصاصه ٌبمى ممٌدا بالنظر فً المنازعات الناشبة عن تطبٌك لانون ضرٌبة الدخل الوالعة بعد نفاذ 
من تارٌخ نشره فً الجرٌدة  . علما أن المشرع لرر نفاذ هذا المانون 2195( لسنة  3المانون رلم ) 

ا المسلن . وهذ 2195آذار  2( فً  4345الرسمٌة ، ولد نشر المانون فً الولابع العرالٌة عدد  ) 
التشرٌعً ٌعد سلٌما التفاله مع ما جاء به الدستور العرالً من أحكام منعت المشرع من تحصٌن أي عمل 

تص بنظر المنازعات الضرٌبٌة هو محكمة المضاء والمضاء المخ أو لرار اداري من الطعن ) المضابً( .
 االداري ، ألن ما ٌصدر من اإلدارة الضرٌبٌة هو لرار اداري بطبٌعته .

 
 

 المبحث التاسع
 جباٌة الضرٌبة

 
إلى اإلدارة  دفعة واحدة أو على شكل ألساط هاال تجبى الضرٌبة من المكلؾ ما لم ٌخطر بوجوب أداء

 ة من الضمانات التً تعٌنها على تحصٌل الضرٌبة من المكلؾ .الضرٌبٌة التً تتمتع بمجموع
 وسوؾ نمؾ على هذه الموضوعات فً البٌان اآلتً:

 

 الفرع األول
  اإلخطارات  

 
ٌمثل اإلخطار خطابا موجها إلى المكلؾ ٌتضمن تبلٌؽه بدفع الضرٌبة المستحمة علٌه وفما لتمدٌر اإلدارة  

 رٌبة الدخل النافذ .الضرٌبٌة تنفٌذا لمتطلبات لانون ض
  

 تبلٌغ اإلخطارات إلى المكلف ؟طرائك لكن ما 
 
شخص المكلؾ نفسه أو أحد األفراد العملٌن معه فً ممر عمله  إلىأو االستمارة  اإلخطارأن ٌسلم  – 9

 أوالى أحد أفراد عابلته الذٌن ٌسكنون معه فً محل سكناه ذاته . 
 
لبرٌد وبالبرٌد المسجل مثبتا علٌها عنوان المكلؾ المثبت لدى ٌمكن إرسال اإلخطار بواسطة دابرة ا – 2

اإلدارة الضرٌبٌة ، وإعادتها إلى الدابرة المعنٌة أي اإلدارة الضرٌبٌة سواء أكانت مولعة مستوفٌة لجمٌع 
 ؼٌر مولعة وال مستوفٌة لهذه الشروط. مشروط التبلٌػ األصولً أ
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(  94البرٌد المسجل وحسب العنوان المثبت تعد مبلؽه خالل ) وعندما ٌتم إرسال اإلخطار أو االستمارة ب
( ٌوما اعتبارا من تارٌخ إرسالها بالبرٌد 61ٌوما اعتبارا من تارٌخ إرسالها بالبرٌد داخل العراق و) 

 خارج العراق .

 
 ثانً الفرع ال

 الجباٌة 
 

ذا امتنع عن ذلن إف.دارها ( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه بمم 29ٌجب على المكلؾ أن ٌسدد الضرٌبة خالل )
 ضافة والفابدة :نوعان من الجزاءات هما اإل فرض علٌهٌ

 ضافةاإل - 1
إضافة تبلػ نسبتها ( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه بممدارها تفرض علٌه  29إذا لم ٌسدد المكلؾ الضرٌبة خالل ) 

األولى تزداد هذه  ( ٌوما بعد انمضاء المدة 29% ( من ممدار الضرٌبة. وإذا لم ٌدفعها خالل ) 5) 
 %( من الضرٌبة المتحممة .91اإلضافة إلى الضعؾ فتصبح ) 

 
/  4/  9( دٌنار بتارٌخ  911.111: لو تبلػ المكلؾ ) س ( بتسدٌد ضرٌبة متحممة علٌه ممدارها )  مثال

%( من  5، تصبح اإلضافة المفروضة علٌه )  2111/  4/  23ولم ٌمم بتسدٌدها حتى ٌوم  2111
، أي بعد مرور مدة أكثر  9/6/2111( دٌنار . وعندما لم ٌسددها لؽاٌة 5.111وهً ) المتحممة  الضرٌبة

%( من الضرٌبة المتحممة . وٌكون المبلػ واجب التسدٌد  91( ٌوما الثانٌة ، تصبح اإلضافة ) 29من )
 ( دٌنار. 991.111)
 
ألسباب لهرٌة إذا تؤخر عن تسدٌد الضرٌبة المانون أجاز لوزٌر المالٌة إعفاء المكلؾ من مبلػ اإلضافة  إن

 مثل السفر خارج العراق أو المرض .
 
 الفائدة  – 2
 

تفرض على المكلؾ الممتنع عن أداء الضرٌبة فابدة معادلة للفابدة المصرفٌة السابدة لدى مصرؾ 
سدٌده الرافدٌن على تسهٌالت السحب على المكشوؾ ، على رصٌد مبلػ ضرٌبة الدخل من تارٌخ تحمك ت

 لؽاٌة التسدٌد .
 

( دٌنار ، وتم تبلٌؽه بإخطار الدفع  911.111ضرٌبة دخل ممدارها ) : تحممت على المكلؾ ) س ( مثال
 ، فٌكون احتساب اإلضافات على النحو اآلتً: 9/1/2111، ولم ٌسدد الضرٌبة لؽاٌة 9/6/2111فً 

 
 %(  91ن نسبة اإلضافات ) إ( ٌوما ف42نظرا لتجاوز المدة )  – أ

 
                     91 

911.111  x =  دٌنار  91.111ــــــــــــــــــ 
 

 911 
                      

 2/6/2111%( عن عدد أٌام التؤخٌر عن التسدٌد اعتبارا من  91) لبالؽةتحسب الفابدة المصرفٌة ا – ب
 واحتسابها كاآلتً : ( ٌوما61فتصبح المدة ) 39/6/2111ولؽاٌة 
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 91                ٌوما61                       
 911.111  x  ــــــــــــــــــــــــــx   = 9643ـــــــــــــــــــــ  

 911ٌوما              365                     
 

دٌنارا مجموع الضرٌبة مع  999.643=          9643+     91.111+  911.111وبالجمع : 
 .لفوابداإلضافات وا

 
 
 

 ثالثالفرع ال
  تمسٌط الضرٌبة والفائدة المصرفٌة

 
وجدت أن  إذاالضرٌبٌة تمسٌطه  فلإلدارةطلب المكلؾ تمسٌط مبلػ ضرٌبة الدخل المستحمة علٌه ،  إذا

المكلؾ ٌحدد فٌه ممدار كل لسط ،وتارٌخ استحماق  إلىهنان أسباب تبرر ذلن ، حٌث ٌنظم خطاب موجه 
تؤخر المكلؾ عن تسدٌد أي  إذا. وفً حالة ما  إلٌهحسب الفابدة على المسط وتضاؾ تسدٌده الشهري ،وت

 ااألداء تلمابٌوتصبح جمٌع األلساط المتبمٌة مستحمة وواجبة  ( ٌوما ، ٌلؽى كتاب التمسٌط 29لسط مدة)
 ن.( من المانو45. مع مراعاة احتساب الفوابد المنصوص علٌها فً المادة ) إنذار إلىوبدون حاجة 

 
( دٌنار ، ولد طلب تسدٌد المبلػ  9.111.111: تحممت على المكلؾ أحمد ضرٌبة دخل ممدارها )  مثال

. وتمت  اال( دٌنار شهرٌا ، على أن ٌدفع المسط األول ح251.111على شكل ألساط شهرٌة بمعدل ) 
 كتاب التمسٌط كاآلتً : أربعة ألساط شهرٌة بضمنها الدفعة األولى .فٌتم تنظٌم إلىالموافمة على التمسٌط 

 
 حاال 9/4/2111دٌنار فً  251.111المسط األول : 

 
 9/5/2111دٌنارا فً  253.333المسط الثانً   

 
 9/6/2111دٌنارا فً  256.666المسط الثالث   

  
  9/6/2111دٌنارا فً 261.111المسط الرابع   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المجموع 9.121.111 
  

 الحظات حول الحل : م
 
 ال تحسب فابدة مصرفٌة على المسط األول ، ألنه مدفوع حاال  –9
 
. 
 شهر 9            96 تحسب فابدة على المسط الثانً   – 2

                                          251.111 x ــــــــــــــــــxــــــــــــــــــ 
 شهر 92 911 
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 2 96          على المسط الثالث  تحسب الفابدة -3
                                        251.111 x  ـــــــــــــــــxــــــــــــ 

 911    92 
 

 3 96   تحسب فابدة على المسط الرابع  – 4
 251.111 x  ـــــــــــــــx ـــــــــــــــ 

 911  92 
 

 رابع الفرع ال
 منهم الضرٌبةاألشخاص الذٌن تجبى  

 
 من أموال المكلؾ نفسه عن دخله ، ودخل زوجته ، وأوالده الماصرٌن . – 9
 
واألوالد  الزوجة ، أموالافترق الزوجان ، وعجز المكلؾ عن التسدٌد ) الزوج ( تجبى من  إذا – 2

 ما ٌجب علهم دفعه بالمٌاس إلى مجموع الضرٌبة المستحمة .الماصرٌن 
 
موال الزوجة نفسها إذا كانت مكلفة ، ومنحت السماح المانونً عن زوجها إذا تجبى الضرٌبة من أ – 3

 كان عاجزا عن العمل ولٌس له مورد .
 
 وال األرملة ، والمطلمة عن دخلها ودخل أوالدها الذٌن هم تحت وصاٌتها .مكما تجبى الضرٌبة من أ – 4
 
بى من أموال أوالدها عن حصتهم منها إذا ثبت عجز األرملة والمطلمة عن تسدٌد دٌن الضرٌبة فتج –5

 بنسبتها إلى مجموع الضرٌبة المتحممة .
 
وفً حالة ما إذا كان األوالد الماصرون بال أبوٌن فٌعد كل منهم مكلفا بحد ذاته ، وتسدد الضرٌبة من  – 6

 أمواله الخاصة .
 

 خامس  الفرع ال
 ضمانات تحصٌل الضرٌبة

 
: إذا ثبت لإلدارة الضرٌبٌة أن المكلؾ ٌرٌد السفر إلى  خارج  راقمنع المكلف من السفر خارج الع – 1

وأن سفره ٌعوق عملٌة تحصٌل الضرٌبة ، سواء أكان  العراق بمصد تؤخٌر تسدٌد الضرٌبة كال أو بعضا ،
الجهات  إلىالضرٌبٌة فً هذه الحالة أن تطلب  فلإلدارةنفسه أم وكالة عن ؼٌره ،  مدٌنا بها أصالة عن

تؤخٌره أو منعه من السفر ، على أن ٌذكر فً كتابها هوٌة المكلؾ ، وممدار الضرٌبة المستحمة المختصة 
طالما لم ٌسدد نع المكلؾ من مؽادرة العراق م. وعلى الجهات المختصة أن تأو التً تستحك علٌه 

 الضرٌبة .
 
رٌة ، والنهرٌة : إذا تؤخر أصحاب وسابط النمل البرٌة ، والبح منع واسطة النمل من السفر – 2

فً  تلن الوسابط مدة ثالثة أشهر عند اشتؽال الساكنٌن خارج العراق عن دفع الضرٌبة ومستؤجرٌها
، فمد أجاز المشرع لإلدارة الضرٌبٌة أن ترسل شهادة إلى موظفً الهٌبة العامة للكمارن أو إلى العراق 

لتً تؤخر دفعها ، وأسماء أي موظؾ آخر مخول إعطاء تصرٌحة الخروج تتضمن ممدار الضرٌبة ا
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المكلفٌن بدفعها . وعلى هإالء عدم السماح للمكلفٌن بإخراج وسابط نملهم من أٌة مدٌنة أو مٌناء فً 
 العراق حتى دفع الضرٌبة .

 
:  ٌحاول بعض األفراد إخفاء أموالهم أو تهرٌبها من الضرٌبة ، لذا أجاز المشرع  الحجز االحتٌاطً – 3

ن ٌخوله اتخاذ إجراءات الحجز على أموال المكلؾ بالضرٌبة لضمان تسدٌدها . وال لوزٌر المالٌة أو م
 بتمدٌر الضرٌبة وجباٌتها أو تمدٌم كفٌل ملًء ٌتعهد بدفعها . إالٌرفع الحجز 

 
بعض  إخفاء: لد ٌحاول المكلؾ تمدٌم معلومات ؼٌر حمٌمٌة عن دخله أو  المخبرٌن مكافؤة – 4

 أوالدخل الحمٌمً أو تمدٌم حسابات أو دفاتر  إلىالضرٌبٌة فً الوصول  دارةاإلالمعلومات التً تساعد 
. ولد تتوفر لدى البعض معلومات عن ذلن ، سواء من العاملٌن لدى المكلؾ بٌانات ؼٌر دلٌمة  أوسجالت 

ٌر المانون لوز زمن الضرٌبة أو ؼٌرهم وتشجٌعا لهإالء وتحفٌزا لهم على تمدٌم تلن المعلومات ، فمد أجا
م % من الضرٌبة المتحممة لمن لدم منه31ن عالمالٌة منح هإالء األشخاص مكافؤة نمدٌة بما ال ٌزٌد 

صاحبه من األمور السرٌة التً ٌحظر مع أسم  اإلخبارلومات شفهٌة أو تحرٌرٌة . وأعتبر المانون مع
 إفشاإها .

 
دارة الضرٌبٌة أن تولؾ إجراء لإل ع: أجاز المشر إٌماف المعامالت التً لها عاللة بالضرٌبة – 5

المعامالت التً لها عاللة بالضرٌبة ، مثل معامالت نمل ملكٌة العمار وال تسمح بإجرابها من لبل دوابر 
 الدولة األخرى حتى ٌتم دفع الضرٌبة أو التؤمٌنات التً تتحمك عنها .

 
أن تطلب من أي من دوابر : أجاز المشرع لإلدارة الضرٌبٌة  ضمان استٌفاء الضرٌبة من المماولٌن6

% من المبالػ 91العام والمختلط أو من أي شخص استمطاع نسبة مبوٌة ال تتجاوز  عالدولة والمطا
المتحممة للمتعهدٌن أو ؼٌرهم من المرتبطٌن معهم ، وال تدفع لهم المبالػ المستمطعة إال بعد تؤٌٌد براءة 

من تلن الجهات تحوٌل المبالػ التً تم استمطاعها ذممهم من دابرة الضرٌبة ، ولهذه الدابرة أن تطلب 
 إلٌها.

 

 الفرع الخامس
 العموبات المفروضة على المخالفات الضرٌبٌة

 
  الغرامات – 1
 
              أمام  من ٌثبت علٌه( دٌنار 511( دٌنار وال تزٌد عن )911ٌعالب بالؽرامة التً ال تمل عن )  – أ 

 ال اآلتٌة :فعاألالمحاكم المختصة ارتكاب 
 
من لم ٌمم بالواجبات المترتبة علٌه وفك أحكام هذا المانون أو األنظمة الصادرة بموجبه أو امتنع أو تؤخر  -

 فً تمدٌم بٌانات أو معلومات إلى اإلدارة الضرٌبٌة كان ٌجب علٌه تمدٌمها أو طلب منه تمدٌمها .
 
اق أو لوابم أو تمارٌر أو نسخ منها تختص من وجدت لدٌه أو اطلع على معلومات أو بٌانات أو أور -

ن إبدخل شخص آخر أو أعطاها أو بلؽها لؽٌر من فوض بإعطابها إلٌه أو أفشى مضمونها كلها أو بعضها 
 لم ٌفوضه الوزٌر بذلن .

 
%( من الدخل الممدر لبل تنزٌل السماحات على مرتكب أي 25) إلى%( 91تفرض ؼرامة بنسبة ) –ب 

 ( دٌنار.511)ٌمل مبلػ الؽرامة عن  أالالدفاتر وعلى مخالفة لنظام مسن 
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 اإلضافات – 2
 
من  39/5لؽاٌة  9/9الموعد المحدد ) من  فًعن تمدٌم التمرٌر  أو امتناعه فً حالة تؤخر المكلؾ - أ

% من الضرٌبة 91ٌفرض علٌه مبلؽا إضافٌا بنسبة ،  أو تسببه فً تؤخٌر انجاز تمدٌرهالسنة التمدٌرٌة (
 .ما لم ٌثبت المكلؾ أن التؤخٌر كان لعذر مشروع  ( دٌنار511.111ممة وبما ال ٌزٌد عن )المتح

 
( دٌنار على فرع الشركة األجنبٌة العاملة فً العراق فً  91.111ٌفرض مبلػ إضافً ممداره ) – ب

الضرٌبٌة بعد ستة حال تؤخره عن تمدٌم حساباته الختامٌة المدلمة من لبل دٌوان الرلابة المالٌة إلى اإلدارة 
أثبت الفرع أن التؤخٌر كان لعذر مشروع ٌإٌده  إذاأشهر من انتهاء السنة المالٌة لتلن الشركة ، اللهم إال 

 الدٌوان .
 
 الحبس  – 3
 
 ٌعالب بالحبس مدة ال تزٌد عن سنة من ٌثبت علٌه أمام المحاكم ارتكابه أحد األفعال اآلتٌة : – أ

 
و معلومات كاذبة أو أخفى معلومات كان علٌه بٌانها لاصدا بذلن الحصول على من لدم عن علم بٌانات أ -

 من المانون( . 56من المادة 9سماح أو تنزٌل ممدار الضرٌبة )الفمرة
 
من أعد أو لدم حسابا أو تمرٌرا أو بٌانا كاذبا أو نالصا عما ٌجب إعداده أتمدٌمه وفك هذا المانون أو  -

 من المانون(. 56من المادة  2ذلن .) الفمرة ساعد أو حرض أو اشترن فً 
 

ٌعالب بالحبس مدة ال تمل عن ثالثة أشهر وال تزٌد عن السنتٌن من ٌثبت علٌه أمام المحاكم أنه لد  –ب 
 أستعمل الؽش أو االحتٌال  للتخلص من أداء الضرٌبة كلها أو بعضها .

 
 مضاعفة الضرٌبة – 4
 
موضوع الدعوى الوارد بٌانها فً  الذي كان ،لضرٌبة على الدخلالضرٌبٌة أن تضاعؾ ااإلدارة على  -

 الصادر فً الدعوى الدرجة المطعٌة .بعد اكتساب الحكم  ،( المذكورتٌن أعاله51( و)56المادتٌن ) إحدى
 
( 51(و)56لوزٌر المالٌة أو من ٌخوله أن ٌطالب مرتكب الفعل المخالؾ المنصوص علٌه فً المادتٌن ) -

دفع مبلػ ال ٌمل عن مثلً الضرٌبة المتحممة فً الدخل موضوع الدعوى إذا رؼب المخالؾ من المانون ب
بالتسوٌة الصلحٌة مع اإلدارة الضرٌبٌة .  وٌترتب على التسوٌة المذكورة عدم إلامة الدعوى الجزابٌة 

محكمة على المخالؾ أو إٌماؾ إجراءاتها فً أي مرحلة وصلت إلٌها لبل صدور الحكم فٌها من لبل ال
 المختصة .

 

 الفصل الثانً
 ضرٌبة العمار

 
 9131عرؾ العراق ضرٌبة العمار منذ الحكم العثمانً حٌث فرضت السلطة العثمانٌة هذه الضرٌبة فً عام 

 .9151لسنة  962ثم توالت الموانٌن إلى أن انتهت بالمانون النافذ حالٌا رلم 
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 موضوعات اآلتٌة :بضرٌبة العمار ٌمتضً منا البحث فً ال اإللمام إن
 

 وخصابصها ضرٌبة العمار تعرٌؾ -
 سرٌان لانون ضرٌبة العمار من حٌث األموال -
 سرٌان لانون ضرٌبة العمار من حٌث األشخاص -
 سرٌان لانون ضرٌبة العمار من حٌث المكان -
 سعر ضرٌبة العمار -
 التنزٌالت -
 اإلعفاءات من ضرٌبة العمار -
 لضرٌبةتمدٌر المٌمة االٌجارٌة للعمار الخاضع ل -
 لجان التمدٌر ومراحل االعتراض -
 تعلمة بالجباٌةوالضمانات الم ضرٌبة العمار جباٌة -
 

  ولالفرع األ
 تعرٌف ضرٌبة العمار وخصائصها 

لم ٌرد فً لانون ضرٌبة العمار النافذ تعرٌفا محددا لضرٌبة العمار بل اكتفى المشرع بالمول إن الضرٌبة هً 
 هذا المانون ( .) ضرٌبة العمار المفروضة بموجب 

 
عٌنٌة  ، نسبٌة ،  تفرض على الدخل السنوي  ضرٌبة مباشرة ،وٌمكن أن نعرؾ ضرٌبة العمار بؤنها 

 عدا دار السكن . فً العراق الصافً الحمٌمً أو المخمن الذي ٌحصل علٌه المكلؾ من عماراته المبنٌة
 
 : التً تتمثل باآلتًخصابص الضرٌبة  من هذا التعرٌؾ نستخلص 
 

 وعائها دخل الملكٌة العمارٌة : 0 ضرٌبة العمار ضرٌبة مباشرة – أوال
 

ن هذه الضرٌبة إعلى الدخل المتؤتً من ذلن العمار. ولذا ف وإنماال تفرض الضرٌبة على العمار فً حد ذاته 
 العمار. بإٌجار إالوهو ال ٌتحمك  تدور وجودا وعدما مع تحمك الدخل العماري ،

 
 ر ضرٌبة عٌنٌة فً األصل :ضرٌبة العما –ثانٌا

 
فً تعد الضرٌبة عٌنٌة عندما ال تراعً ظروؾ المكلؾ الشخصٌة والعابلٌة .وضرٌبة العمار ضرٌبة عٌنٌة 

ألن المشرع ال ٌمنح أٌة سماحات للمكلؾ بها . كما أن هذه الضرٌبة ال تفرق بٌن األشخاص  ،األصل 
لضرٌبة العمار بعض المالمح الشخصٌة التً تتجلى فً  بٌد أن هذا المول ال ٌنفً أنالطبٌعٌة والمعنوٌة .

 : المظاهر اآلتٌة
 إعفاء دار السكن والشمة السكنٌة من الضرٌبة . -ا

 
شؽلها والدا صاحب الدار أو أحدهما أو أوالده  إذاإعفاء دار سكن واحدة أو شمة سكنٌة واحدة  -2

 المتزوجون أو أحدهم . 
 

 ٌةضرٌبة العمار ضرٌبة نسب – ثالثا
 

السنوي الناجم من  اإلٌراد%( على 91بسعر ثابت ممداره )تعد ضرٌبة العمار ضرٌبة نسبٌة ، ألنها تفرض 
 عمارات المكلؾ .
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 ضرٌبة العمار ضرٌبة سنوٌة تجبى ممدما  -رابعا

 
الضرٌبة على الدخل العماري تجبى بمسطٌن أحدهما فً شهر كانون الثانً ،والمسط الثانً فً شهر 

ثم فال ٌتم االنتظار حتى نهاٌة السنة كما هو الحال فً ضرٌبة الدخل ، وإنما ٌتم استحصال تموز.ومن 
ن تمسٌط الضرٌبة ال ٌعنً عدم سنوٌتها بل تبمى الضرٌبة سنوٌة ، والمسط ٌراد إالضرٌبة ممدما . ومع ذلن ف

 به مجرد التسهٌل للمكلؾ بالضرٌبة . 
 خل الصافًضرٌبة العمار ضرٌبة تفرض على الد – خامسا

 
 % 91 اإلجمالً اإلٌرادالصافً ،ألن المشرع أجاز للمكلؾ أن ٌنزل من  تفرض ضرٌبة العمار على الدخل

 مصارٌؾ الصٌانة واالندثار. عن
 

 ضرٌبة العمار ضرٌبة إللٌمٌة  – سادسا
 

ٌم تفرض ضرٌبة العمار على اإلٌراد السنوي الذي ٌحصل علٌه المكلؾ من عماراته الوالعة داخل إلل
جمهورٌة العراق . أما اإلٌرادات التً ٌحصل علٌها المكلؾ من عماراته الوالعة خارج اإلللٌم فال تخضع 

( من المادة الثانٌة من لانون ضرٌبة الدخل لسنة  6لضرٌبة العمار بل لضرٌبة الدخل استنادا ألحكام الفمرة ) 
9112 . 

 

  الفرع الثانً
 سرٌان لانون ضرٌبة العمار 

  
 من حٌث األشخاصسرٌان لانون ضرٌبة العمار  أوال :

 
 ن بدفع الضرٌبة وهم:ٌولد حدد المشرع األشخاص المكلف.  لضرٌبة العمارالمكلؾ هو كل شخص خاضع 

 :الذي ال ٌعدوا أن ٌكون أحد األشخاص اآلتً ذكرهم  صاحب العمار:  9
 

ة ) التسجٌل العماري ( أو دوابر : هو الشخص المسجل العمار باسمه فً الدابرة المختص العمار مالن –أ
 األولاؾ أو المحاكم أو كتاب العدل .

 متولً الولؾ . –ب
أو واضع الٌد على عمار وٌمصد به المٌم أو الوصً ودابرة رعاٌا أموال الماصرٌن  واضع الٌد ، –ج

 ؼٌر معلوم صاحبه .
 

 صاحب اإلجارة الطوٌلة . – 2
 .الشرٌن فً العمار إذا كان شاؼال له  – 3
 
  حك الرجوع على بمٌة الشركاء الستٌفاء ما  هأي شرٌن فً العمار ٌمكن استٌفاء الضرٌبة منه ، ول – 4

 دفعه عنهم كل بنسبة حصته .
 
 شاؼل العمار إذا تعذر على اإلدارة الضرٌبٌة العثور على أحد الشركاء .:5
 
 .كان العمار مرهونا بشرط السكن واإلسكان  إذا: المرتهن 6
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 لكن ما واجبات المكلف بضرٌبة العمار ؟        

 
 وهً :عملٌة التمدٌر  إلتمامتعد أساسٌة ومهمة  معٌنة فرض المشرع على المكلؾ واجبات 
 

إذا اشترى المكلؾ عمارا بعد إجراء التمدٌر العام فعلٌه مراجعة اإلدارة الضرٌبٌة ، وإبالؼها  –
 دارا مإجرة وبات دار سكن خاضع لإلعفاء  بطبٌعة استؽالل العمار . كؤن ٌكون العمار مسجال

 
 إبالغ اإلدارة الضرٌبٌة عند شؽل العمار الخالً .  –
 
إبالغ اإلدارة الضرٌبٌة إذا منح العمار إعفاء ثم استعمل بصورة لم ٌعد ٌشمله اإلعفاء ،وذلن  -

 خالل شهر واحد من تارٌخ االستعمال .  
 

ً بدل اإلٌجار خالل شهر من تارٌخ حصول التؽٌٌر فً عن كل تؽٌٌر فإبالغ اإلدارة الضرٌبٌة  –
 البدل . 

 
 تزوٌد لجان التدلٌك ودٌوان ضرٌبة العمار بالمعلومات التً تطلبها . –

 
 الكشؾ بإجراء الكشؾ على العمار . السماح للجان –
 
 دٌنار أن ٌمدم تمرٌرا سنوٌا إلى 651.111ٌجب على المكلؾ إذا زاد دخله من عماراته على  –

 من السنة التالٌة لسنة نشوء الدخل .  6/ 31إلى  9/9اإلدارة الضرٌبٌة وذلن خالل المدة من 
 

 دفع الضرٌبة فً الموعد المحدد لانونا  -
 

 
 سرٌان لانون الضرٌبة من حٌث األموال ثانٌا:

 
 ٌسري لانون الضرٌبة على العمارات اآلتٌة :

 
 : وتشمل العمارات المبنٌة – 1
 

سواء أكان معدا للسكنى أو لإلٌجار أو لالستؽالل بؤي شكل من األشكال بما فٌه من ساحات  البٌت – أ   
 وحدابك ؼٌر منفصلة عنه .

 
   المنشآت المعدة لالستؽالل مثل العمارات والمخازن والدكاكٌن والحمامات ومحالت بٌع الفواكه  – ب  

مالهً والنوادي والفنادق والمطاعم والخضروات والمعامل والمصانع ودور السٌنما والمسارح وال
 والصٌدلٌات والمماهً.......... الخ 

 
 وٌشمل : ما ٌعد بحكم العمارات المبنٌة – 2
 

راضً المستؽلة بؤٌة صورة أخرى مثل استؽاللها معسكرا أو ألخذ الرمال والحصى ، وتلن األ – ا   
 . زراعٌة حصرا إلؼراضإجر الطوٌلة . وٌستثنى من ذلن األراضً التً ت باإلجارةالمإجرة 
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السفن الثابتة وما فً حكمها مثل الجنابب المستعملة للسكن أو لتركٌب الماكنات أو لخزن البضابع أو  –ب   

 محالت للؽسٌل أو ألي ؼرض آخر . المستؽلة كمماهً أو
 

اخ وصرابؾ مخازن األخشاب والحدٌد ) االسكالت ( ؼٌر المسمفة وما ٌشٌد على العرصات من أكو –ج    
 من الطٌن والحصران . دابمةؼٌر 

 
 سرٌان لانون ضرٌبة العمار من حٌث المكانثالثا :

 
للنا إن المشرع أعتمد على معٌار اإلللٌمٌة فً سرٌان ضرٌبة العمار . بحٌث أن العمارات الوالعة ضمن 

ت هذه العمارات الحدود اإلللٌمٌة للعراق تخضع للضرٌبة بصرؾ النظر عن جنسٌة مالكها، سواء أكان
 ٌملكها عرالٌون أم ؼٌر ذلن .

 الفرع الثالث
 مثال على كٌفٌة احتساب ضرٌبة العمار

 
 المالٌة : 2111شخص ٌملن العمارات أدناه فً سنة  
 

 دٌنار. 92.111.111السنوي  إٌجارهادار سكن فً مدٌنة بؽداد ممدار  – أوال
 

 .دٌنار 1.111.111لسنوي ا إٌجارهابدل  الحلةرٌع أسواق فً مدٌنة  – ثانٌا
 

 .دٌنار 95.111.111السنوي  إٌجارهابدل  الموصلمحالت فً مدٌنة  – ثالثا
 .دٌنار 91.111.111عمارة فً مدٌنة البصرة بدل إٌجارها السنوي  – رابعا

 
 المطلوب : حساب ضرٌبة العمار.

 
 الحل : ال بد من أخذ المالحظات اآلتٌة بنظر االعتبار :

 
 دار السكن . إعفاءر االعتبار األخذ بنظ – 9
 
 السنوي للعمارات . اإلٌراد% من  91تنزٌل  – 2
 
 السنوي للعمارات . اإلٌراد% من  91تطبٌك سعر الضرٌبة الثابت والبالػ  – 3
 
  نوع الوعاء الضرٌبً                       ممدار الوعاء       -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــ                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 دار السكن فً بؽداد                          ؼٌر خاضعة  -      

 
 دٌنار 1.111.111رٌع أسواق الحلة                               -      

 
 دٌنار 95.111.111محالت الموصل                                -      
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 دٌنار  91.111.111عمارة البصرة                                   -      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       
 دٌنار  33.111.111                                                      

 الوعاء الضرٌبً % من 91ٌنزل  –ب 
 

                                 91 
 دٌنار مبلػ واجب التنزٌل من الوعاء الضرٌبً 3.311.111ــــــــــــــــــــ =  xدٌنار  33.111.111

                                   911 
 دٌنار مبلػ خاضع للضرٌبة  21.611.111=  3.311.111ـ  33.111.111

 
 السعر الضرٌبً على الوعاء الضرٌبً نطبك –ج 
 

   91   
 دٌنار ضرٌبة مستحمة األداء x 21.611.111  =2.161.111 ــــــــــ

  911 
 

 رابعالفرع ال
 اإلعفاءات من ضرٌبة العمار 

 
 . وسوؾ نمؾ علٌها فً البٌان اآلتً : وفً لوانٌن أخرىضرٌبة العمار  فً لانوناإلعفاءات   هذه تتمرر

 
 : الممررة فً لانون ضرٌبة العمار إلعفاءاتا أوال :

 
النافذ تحمٌما ألؼراض  9151اإلعفاءات فً لانون ضرٌبة العمار لسنة  نص المشرع على مجموعة من

 ، والتصادٌة وسٌاسٌة . اجتماعٌة
 
 اإلعفاءات االجتماعٌة المنصوص علٌها فً لانون ضرٌبة العمار –ا 
 

ضرٌبة العمار إما لمصلحة األشخاص العامة واألشخاص  لانون ة فًتتمرر اإلعفاءات االجتماعٌة الوارد
 الخاصة ذات النفع العام أو لمصلحة األفراد . والكالم اآلتً ٌبٌن ذلن :

 
 االجتماعٌة الممررة لمصلحة األشخاص العامة واألشخاص الخاصة ذات النفع العام : اإلعفاءات –أ 
 
 الدوابر الممولة مركزٌا . إلىً تعود ملكٌتها وتتمثل بالعمارات الت . عمارات الدولة -
 
 المصالح العامة ؼٌر المإجرة ، وان استؽلت من لبلها مباشرة . إلىالعمارات العابدة  -
 
 أمانة بؽداد ، والبلدٌات المعدة ألؼراض النفع العام . إلىالعمارات التً تعود  -
 
ٌة لمختلؾ الطوابؾ الدٌنٌة المعترؾ بها لانونا مثل الشعابر الدٌن إللامةالعمارات ؼٌر المإجرة المخصصة  -

الجوامع والكنابس وؼٌرها وكذلن العمارات العابدة لها والمعدة لسكن المابمٌن على خدمة الشعابر فٌها . أما 
 فتخضع للضرٌبة . اإلٌجارالعمارات المملوكة ألٌة جهة دٌنٌة والمستؽلة بطرٌك 
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دواوٌن األولاؾ أو تعود حموق منفعتها أو أٌة حموق أخرى إلٌها وتجعلها  العمارات التً تعود ملكٌتها إلى -

 مكلفة بدفع ضرٌبة العمار عنها .
 
العمارات المتبرع بمنافعها للدوابر الرسمٌة والمإسسات الخٌرٌة والعلمٌة المعترؾ بها لانونا بشرط أن  -

 تكون مشؽولة من لبل هذه الدوابر والمإسسات  .
 
تً تملكها األحزاب السٌاسٌة ، والنمابات ، واالتحادات ، والجمعٌات ذات النفع العام واألندٌة العمارات ال -

، وأن تكون هذه العمارات  أن تكون هذه الهٌبات مرخصة للمٌام بنشاطاتها وفما للمانون الرٌاضٌة . بشرط
 مخصصة ومستؽلة لؽاٌات تدخل مباشرة بنشاط تلن الهٌبات .

 
ملكها الطوابؾ الدٌنٌة ، والهٌبات الخٌرٌة المعترؾ بها لانونا ،والمتخذة من لبلها مدارس العمارات التً ت -

 أو مستشفٌات أو مستوصفات أو مٌاتم أو دور عجزة أو ما شابه ذلن .
 

 اإلعفاءات االجتماعٌة الممررة لمصلحة األفراد : –ب 
 

 لشمة السكنٌة والثانً العمار الخالً .تتمرر هذه اإلعفاءات لنوعٌن من العمارات األول دار السكن وا
 

 اإلعفاء الممرر لدار السكن والشمة السكنٌة:  النوع األول
 

 .اعفً المانون دار السكن والشمة السكنٌة من ضرٌبة العمار إعفاء مطلما ودابما 
 
 ولكن ماذا ٌمصد بدار السكن ؟ 
 

ب العمار، كما مر بنا هو المالن أو واضع ٌمصد بدار السكن الدار التً ٌسكنها صاحبها أو زوجته . وصاح
 الٌد أو متولً الولؾ .

 
 الممرر لدار السكن ٌخضع للضوابط اآلتٌة : اإلعفاءأن 
 

أن تعفى من الضرٌبة أكثر من دار سكن واحدة أو شمة سكنٌة واحدة .ولكن ال ٌجوز  -
ة إذا كان للمكلؾ أكثر من زوجة واحدة ، وأسكن كل زوجة فً دار أو شمة سكنٌ

 مستملة فعندبذ تعفى الدور أو الشمك المسكونة من لبل وزوجاته جمٌعها .
 
إذا سكن أحد الشركاء فً دار مشاعة تعد الدار مسكونة من لبل مالكها ، وٌتمتع  -

باإلعفاء المعٌن بدار السكن مهما كانت نسبة األسهم التً ٌملكها الشرٌن الساكن فً 
 تلن الدار .

 
خر ؼٌر آلالتً ٌسكن صاحبها لسما منها ، وٌإجر المسم اتعد دار سكن تلن الدار  -

المنفصل عنها بمدخل خاص كؤن ٌإجر ؼرفا فً الدار نفسها .أما إذا كان العمار 
ممسما إلى شمك وألسام ذات مداخل خاصة بها ، وان كانت من الداخل ، فٌعد المسم 

ضرٌبة باعتبارها المسكون من لبل المالن دار سكن ، وتخضع بمٌة ألسامه األخرى لل
 مإجرة .
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إذا كان لشخص دار ٌسكنها ملحك بها مشتمل لٌس له مدخل خاص به ، وإنما ٌمع  -
داخل الدار نفسها ،ولٌس له سٌاج ٌفصله عن الداخل ، فٌعد هذا المشتمل من ملحمات 

الدار وٌمدر معها ، أما إذا كان مإجرا للؽٌر فٌنطبك علٌه حكم من ٌإجر ؼرفا أو 
 ر سكناه. جزءا من دا

لشخص داران أحداهما لسكناه مع عابلته فً مدٌنة ما ،ودار أخرى لسكناه كان  إذا -
وحده فً المدٌنة نفسها أو فً مدٌنة أخرى فعندبذ تعد الدار التً ٌسكنها مع عابلته 

 دار سكن . أما الدار األخرى فتعد دار إٌجار.
 

بها مشؽولة بؤثاثه كما تعد دار سكن لؽرض اإلعفاء الدار التً ٌتركها صاح -
عن دار سكن  بإعفاءلم ٌكن متمتعا  إنومفروشاته وال ٌستؽلها بؤي شكل من األشكال 

 أخرى .
دار سكن واحدة أو شمة سكنٌة واحدة من لبل والدي صاحب العمار أو  إشؽالتم  إذا -

دارا أو  هأو أوالده المتزوجون أو أحدهم . بشرط عدم تملن الشاؼل أو زوجأحدهما 
نٌة على وجه االستمالل .علما أن المانون عد الولد األرمل الذي له أوالد شمة سك

،والبنت المطلمة التً لها أوالد ، واألخت األرملة ، واألخت المطلمة اللتان لهما أوالد 
 ، بحكم الولد المتزوج لؽرض تطبٌك أحكام هذه الفمرة .

 
الشركات العامة أو الجمعٌات تعد دور سكن الدور المنشؤة من لبل الدوابر الرسمٌة أو  -

 إلسكان موظفٌها أو منتسبٌها أو تملٌكها لهم بعد سداد كلفتها .
 
  :العمار الخالً النوع الثانً

 
ٌعفى العمار الخالً من الضرٌبة إذا بمً كذلن مدة ثالثة أشهر فؤكثر بصورة مستمرة . على أن ٌمدم مالن 

من تارٌخه . وٌستحك اإلعفاء من  بالخلو خالل مدة ثالثٌن ٌوما الضرٌبٌة اإلدارة إلىتحرٌرٌا  إخباراالعمار 
 األول من الشهر الذي ٌعمب تارٌخ تسجٌل اإلخبار ، وعلى مالن العمار أن ٌمدم إخبارا عند شؽل العمار .

 
 االلتصادٌة الممررة فً لانون ضرٌبة العمار اإلعفاءات –2
 

تصاد الوطنً من خالل دعم مجاالت معٌنة من النشاط تهدؾ اإلعفاءات ألسباب التصادٌة إلى تنمٌة االل
 وهذه اإلعفاءات هً :، االلتصادي 

 
: أعفى المشرع من الضرٌبة العمارات المعدة لحفظ الحاصالت الزراعٌة ،  دعم النشاط الزراعً –أ 

راضً وإلٌواء المواشً ، ولسكن الزراع الذٌن ٌمومون باستثمار األ واآلالت المستخدمة فً الزراعة ،
الزراعٌة مباشرة ، ولسكن العمال الزراعٌٌن ، على أن تمع هذه العمارات فً المزرعة نفسها أو فً المرٌة 

 أو فً مركز الناحٌة التً تمع األرض المستثمرة ضمن حدودها اإلدارٌة . وأن ال تكون مإجرة .
 

اللتصادي إذا كان مملوكا : أعفى المشرع العمار المستؽل لؽرض النشاط ا دعم النشاط االلتصادي –ب 
 لصاحب النشاط الخاضع لضرٌبة الدخل .

 
: أعفى المشرع العمار والطوابك التً تشٌد حدٌثا من الضرٌبة لمدة  عمارواإلدعم نشاط التشٌٌد  –ب 

أن ٌتمدم المكلؾ بطلب   البناء الذي تحدده لجنة التمدٌر . وٌشترط لذلن إكمالخمس سنوات تبدأ من تارٌخ 
 .البناء  إجازةالضرٌبٌة خالل مدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تارٌخ صدور  دارةاإل إلى
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 الممررة فً لانون ضرٌبة العماراإلعفاءات السٌاسٌة  – 3
 
العمارات المعفاة من الضرٌبة إعفاء دابما أو لمدة مإلتة بموجب لوانٌن خاصة ،ومعاهدات أو اتفالٌات  – أ 

 دول األجنبٌة أو الهٌبات الدولٌة . عمدت أو تعمد بٌن العراق وال
 
العمارات التً تملكها الدول األجنبٌة والمتخذة دورا لسكن ممثلٌها السٌاسٌٌن أو تعفى من الضرٌبة  - ب 

 وافك وزٌر المالٌة على اإلعفاء بشرط الممابلة بالمثل .  إذاالمنصلٌٌن أو ممرا لدوابرهم الرسمٌة 
 

 لوانٌن أخرىثانٌا : اإلعفاءات الممررة فً 
 
: أعفى المانون وزارة السٌاحة من جمٌع الضرابب والرسوم . ولما كانت ضرٌبة  دعم لطاع السٌاحة – 9

العمار هً إحدى هذه الضرابب ، لذلن من المنطمً أن تكون عمارات هذه الوزارة معفاة منها سواء أكانت 
 مستؽلة من لبلها مباشرة أم مإجرة للؽٌر .

 
الجمعٌات المشكلة بموجب هذا  9112( لسنة  95لانون التعاون رلم )  أعفى:  لتعاونًدعم النشاط ا – 2

 المانون من ضرٌبة العمار .
 
المعدل النافذ المشروع الذي ٌمارس  2116لسنة  (93رلم) لانون االستثمار: أعفى  دعم االستثمارات – 3

م من تارٌخ بدء التشؽٌل التجاري . وللهٌبة نشاطا التصادٌا مشموال بؤحكام هذا المانون من الضرابب والرسو
( سنة إذا كانت نسبة 95الوطنٌة لالستثمار زٌادة عدد سنوات اإلعفاء من الضرابب والرسوم لتصل إلى )

 % .51شراكة المستثمر العرالً فً المشروع أكثر من 
 

  خامسال عالفر
 ٌجارٌة للعمار الخاضع للضرٌبةتمدٌر المٌمة اإل 

 
 تعرؾ ، من لبل لجان مختصة تتبع إجراءات معٌنة فً عملهااالٌجارٌة للعمار المٌمة  تمدر

كٌؾ تشكل هذه اللجان ؟ وما اختصاصاتها وصالحٌاتها ؟ وأنواع التمدٌر الذي تموم به لجان التمدٌر. ولكن ب
ما سوؾ  ؟ هذا واالعتراض علٌه ؟ والمواعد التً تتبعها فً التمدٌر ؟ وهل ٌجوز إعادة النظر فً تمدٌرها

 نوضحه فً الكالم اآلتً : 
  

 تشكٌل لجان التمدٌر  – أوال
 

فً مراكز المحافظات واأللضٌة  ٌشكلها وزٌر المالٌةتمدٌر  العمار السنوي لجان إٌراداتتتولى تمدٌر 
 والنواحً على النحو اآلتً :

 
 فً مراكز المحافظات واأللضٌة من : – 9
 
 ربٌسا .  -موظؾ مالً  -
 
 .وٌكون أحدهما ممررا للجنة  –عضوٌن   -  ثنٌنموظفٌن أ -
 
 فً مراكز النواحً من : – 2
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 ربٌسا . –مدٌر الناحٌة أو مؤمور المال  -
 .وٌكون أحدهما ممررا للجنة  –عضوٌن  –موظفٌن اثنٌن  -
 
 .تطلب األمر ذلن  إذاأعضاء بوصفهم خبٌر أو أكثر لهذه اللجان  إضافةللوزٌر أو من ٌخوله  – 3
 
باإلجماع   ااجتماعات لجان التمدٌر ال ٌكتمل نصابها ما لم ٌحضر جمٌع األعضاء ، وتتخذ اللجان لراراته إن

 .أو باألكثرٌة ، وإذا تساوت األصوات ٌرجح الجانب الذي ٌكون فٌه الربٌس 
 

 اختصاصات لجان التمدٌر – ثانٌا
 تمدٌر اإلٌراد السنوي المٌمة االٌجارٌة للعمار .– 9
 
 ن نوع شؽل العمار كؤن ٌكون سكنا أو مإجرا .تعٌٌ – 2
 
 تعٌٌن تارٌخ إكمال العمارات المشٌدة حدٌثا . -3
 
 تثبٌت أوصاؾ العمار كؤن ٌكون دارا أو سٌنما أو مخزنا . – 4
 
 تثبٌت مدة خلو العمار . – 5
 
 التؤكد من أن العمار مهدم أو ؼٌر صالح لالنتفاع به . –6
 

 دٌر صالحٌات لجان التم – ثالثا
 
للجان التمدٌر صالحٌة االطالع على كل ما له عاللة بالمال ٌعنً هذا الحك أن ٌكون  : حك االطالع – 9

الخاضع للضرٌبة . وألجل ذلن لها أن تطلب من المكلؾ أو الؽٌر ما ترٌد االطالع علٌه من وثابك ، وأدلة ، 
ساكنٌن أي بٌانات تتعلك بالعمار محل التمدٌر وبٌانات تمكنها من تمدٌر الدخل العماري . ولها أن تطلب من ال

 دون أن ٌكون هنان احتجاج بسرٌة البٌانات .
 
: ٌعنً ذلن حك لجان التمدٌر فً التمصً والبحث من أجل التعرؾ بدلة على المال  حك التفتٌش – 2

ه اللجان الخاضع للضرٌبة ، وذلن عن طرٌك إجراء الكشؾ ، وتفتٌش األماكن ، والدخول فٌها . وعلى هذ
شخصٌن  أوانتداب احد األعضاء للمٌام بهذه المهمة بصحبة المختار  أو أعضابهاأن تموم بالكشؾ بسابر 

المناسبة من النهار فً أي عمار كابن فً منطمتهم للكشؾ علٌه  األولاتالمرٌة وفً  أومعروفٌن من المحلة 
لبوا من الساكنٌن بٌان المعلومات المتعلمة ، وٌراعون فً ذلن راحتهم ، ولهم أن ٌطٌخبر ساكنٌه  أن، على 

 بالعمار المشؽول من لبلهم .
 

 أنواع التمدٌر الذي تتواله لجان التمدٌر  – رابعا
 

 تختص لجان التمدٌر بإجراء نوعٌن من التمدٌر هما التمدٌر العام والتمدٌر الخاص :
 
 التمدٌر العام :  –  9

ة االٌجارٌة للعمارات المبنٌة تمهٌدا لفرض الضرٌبة علٌها ، وٌسري تتولى لجان التمدٌر المٌام بتمدٌر المٌم
هذا التمدٌر لمدة خمس سنوات ، وٌكون شامال للعمارات جمٌعها الوالعة فً المدٌنة المعلن إجراء التمدٌر فٌها 
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اذه وٌسمى من خالل بٌان ٌنشره الوزٌر فً الجرٌدة الرسمٌة ، ٌعلن فٌه تارٌخ البدء بحملة التمدٌر ، ومدة نف
 ذلن بالتمدٌر العام .

 
 :التمدٌر الخاص  -2  
 

أي خالل الخمس سنوات التً ٌكون التمدٌر ٌجري هذا التمدٌر على العمارات خالل مدة نفاذ التمدٌر العام 
 : وٌكون ذلن فً الحاالت اآلتٌة. العام فٌها نافذا

 
 عدم تمدٌر العمار ألي سبب أثناء التمدٌر العام . – ا 
 
 تشٌٌد العمار بعد التمدٌر العام . –ب 
 
 بسبب تؽٌر نوع شؽله  إٌجارهالنظر فً تمدٌر أي عمار بسبب الزٌادة أو النمص الحاصل فً بدل  إعادة -ج 
 
 وضع العمار ، بحٌث أصبح ضمن أو خارج العمارات المشمولة باإلعفاءات الدابمة أو المإلتة تؽٌر  إذا – د 

 
 نفاذ التمدٌرات الخاصة ؟ أنا متى ٌبدبٌد أن السإال الذي ٌطرح ه 

 
 ٌبدأ من التارٌخ الذي أكمل فٌه تمدٌر ذلن العمار . -
 
 مشٌدة حدٌثا .الالتشٌٌد الذي تإٌده لجنة التمدٌر بالنسبة للعمارات  إكمالمن تارٌخ  -
 
 تمدٌم طلب المكلؾ فً حال تمدٌمه طلبا .من تارٌخ  -
 

 :أسس التمدٌر  خامسا
 

 : اآلتٌةاألسس  علىٌبنى التمدٌر 
 

 ٌعد البدل السنوي لإلٌجار حٌن إجراء التمدٌر إٌرادا للعمار المإجر . – 9
 
السنوي المدعى به ؼٌر  اإلٌجارجنة التمدٌر أن بدل للظهر  إذالم ٌكن العمار مإجرا أو  إذا – 2

 فتتولى اللجنة حٌنبذ تمدٌر اإلٌراد آخذة بنظر االعتبار ما ٌلً : حمٌمً ،
 

 ممٌزات العمار ، من حٌث المولع والمساحة والمواد اإلنشابٌة المستخدمة وحالته ومشتمالته –أ              
 والعرصة المشٌدة علٌها.                 

 
 الؽرض الذي ٌستعمل العمار من أجله . –ب             

 
 بدل اإلٌجار السنوي لعمار مماثل له فً الحً نفسه . – ج            

 
العمارات العابدة إلى الدوابر الرسمٌة والبلدٌات فتستطٌع اإلدارة الضرٌبٌة  أما – 3

أن تطلب كشوفا تفصٌلٌة بإٌجاراتها مصدلة من لبل الجهات المختصة بتلن الدوابر 
 ، وتموم لجان التمدٌر بتؤٌٌد تلن المٌمة االٌجارٌة .
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 : إعادة التمدٌر  سادسا

 
 تٌة :تجري إعادة التمدٌر فً الحاالت اآل

 
       إذا ادعى المكلؾ أن عماره لد تهدم أو حدث فٌه خلل ٌجعل إٌراده السنوي لد نمص أو انه  – 1

  تؽٌر استعماله فؤصبح من ضمن العمارات المعفاة من الضرٌبة .
      

 % ( أو أكثر . 95إذا ادعى المكلؾ أن إٌراد عماره لد نمص بنسبة )  –2
 
 % (  أو أكثر . 95ٌة بؤن إٌراد العمار لد زاد بنسبة ) إذا تبٌن لإلدارة الضرٌب –3
 

فً الحاالت السابمة ٌجب على لجان التمدٌر أن تجري الكشؾ على العمار ،وأن تعٌد تمدٌر إٌراده ، مع 
( أعاله أكثر من 3( و)2ال ٌمكن إعادته فً الحالتٌن المنصوص علٌهما فً الفمرتٌن )  مالحظة أن التمدٌر

  السنة .مرة واحدة فً 
 

وٌتم العمل بالتمدٌر الجدٌد اعتبارا من الٌوم األول من الشهر الذي ٌلً تارٌخ تمدٌم الطلب من المكلؾ أو 
اإلدارة الضرٌبٌة أو من تارٌخ حصول التؽٌٌر الذي تكتشفه اإلدارة الضرٌبٌة ، وعلى أن ال ٌكون الرجوع 

  ٌخ لرار لجنة التمدٌر .بالتمدٌر عن مدة  تزٌد على ثالث سنوات تمدٌرٌة من تار
 

 سادسالفرع ال
 االعتراض على التمدٌر

 
أن المشرع منح  إالمنع المشرع المحاكم من سماع أٌة دعوى تتعلك بتطبٌك أحكام لانون ضرٌبة العمار . 

تعرؾ  إدارٌة ذات اختصاص لضابًاختصاص الفصل فً المنازعات الناشبة عن تطبٌك المانون للجان 
على لرارات لجان  اأن ٌعترض واإلدارة الضرٌبٌة ٌوان ضرٌبة العمار .فٌستطٌع المكلؾبلجان التدلٌك ود

دٌوان ضرٌبة  هذه اللجان ٌجوز االعتراض علٌها أمام من الصادرةلجان التدلٌك ، والمرارات  التمدٌر أمام
 العمار .

 
 االعتراض على لرارات لجان التمدٌر أمام لجان التدلٌك – أوال

 
فً لانون ضرٌبة العمار لكل من المكلؾ بالضرٌبة ، واإلدارة الضرٌبٌة االعتراض على نتابج أتاح المشرع 
التدلٌك إذا شعر المكلؾ أن التمدٌر فٌه إجحاؾ بحمه ، وإذا شعرت اإلدارة الضرٌبٌة أن  انالتمدٌر أمام لج

 فٌه مساس بحموق الخزٌنة العامة .
 

؟ وما الشروط الواجب  والمرارات التً تتخذها حٌاتهاولكن كٌف ٌتم تشكٌل لجان التدلٌك ؟ وما صال
 توفرها فً االعتراض الممدم إلٌها ؟

 
 تشكٌل لجان التدلٌك – 1

 لوزٌر المالٌة أو من ٌخوله صالحٌة تشكٌل لجان التدلٌك على النحو اآلتً :
 

 فً ألضٌة مراكز المحافظات : -
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 ربٌسا – موظؾ مالً                                        
 عضوا -موظؾ                                                
 عضوٌن -خبٌرٌن                                               

 
 فً األلضٌة األخرى:  -
 

 عضوا           -المابممام أو موظؾ مالً                           
 عضوا -          موظؾ مالً                              
 خبٌرٌن فً العمارات       عضوٌن                         

 
لمد منع المشرع الجمع بٌن عضوٌة لجنة التمدٌر ولجنة التدلٌك ضمانا للحٌدة وتحمٌما لالستمالل فً عمل 

 اللجان . وٌتحمك النصاب بحضور الربٌس وعضوٌن على أن ٌكون أحدهما من موظفً الحكومة .
 
 الشروط الواجب توفرها فً االعتراض الممدم إلى لجان التدلٌك – 2
ٌوما من  نأن ٌمدم االعتراض إلى لجنة التدلٌك عن طرٌك اإلدارة  الضرٌبٌة خالل مدة ال تتجاوز ثالثٌ -أ

 تارٌخ التبلٌػ بمرار لجنة التمدٌر .مع مالحظة أن ٌوم التبلٌػ ال ٌحسب ضمن المدة.
 
لى تارٌخ التبلٌػ بمرار لجنة التمدٌر ، واألمور المتعلمة بالعمار ) رلمه ، مولعه ٌجب أن ٌحتوي الطلب ع -ب

، وصفه ، كٌفٌة شؽله، اإلٌراد السنوي الممدر ( مع بٌان أسباب االعتراض والحجج واألسانٌد التً ٌمكن 
 الركون إلٌها.

 
ٌجوز له أن ٌجمع إذا كان للمكلؾ أكثر من عمار، ورؼب باالعتراض على تمدٌراتها ، فال  – ج

االعتراضات على تمدٌر العمارات فً عرٌضة واحدة بل ٌنبؽً له أن ٌفرد لكل عمار ٌعترض على تمدٌره 
 طلبا خاص به .

 
دفع نصؾ الضرٌبة المستحمة على العمار خالل مدة ثالثٌن ٌوما اعتبارا من تارٌخ تسجٌل االعتراض ،  - د

 جنة التدلٌك نهابٌا . وٌستثنى من ذلن الحاالت اآلتٌة:وإال أهمل االعتراض ، ومن ثم ٌصبح لرار ل
 

 : االعتراض بكون العمار خالٌا .  الحالة األولى
 

 : االعتراض المتعلك بإخضاع عمار للضرٌبة ، فً الولت الذي ٌكون فٌه مشموال باإلعفاء . الحالة الثانٌة
 
 تدلٌك :واجبات اإلدارة الضرٌبٌة فً مرحلة االعتراض أمام لجان ال - 3
 
ٌنبؽً على اإلدارة الضرٌبٌة أن تزود لجان التدلٌك بالمعلومات كافة المتعلمة بالعمار موضوع  -أ 

 االعتراض  مثل التمدٌر المعترض علٌه ، وتارٌخ التبلػ ، ورلم العمار ، ومولعه ، ومشتمالته ،وكٌفٌة شؽله 
 
رٌبٌة ولٌس المكلؾ فعلٌها أن ترسل صورة وعندما ٌكون االعتراض على التمدٌر من لبل اإلدارة الض -ب 

من اعتراضها إلى المكلؾ الذي ٌمهل عشرة أٌام لمراجعة لجنة التدلٌك ذلن لبل أن تبت اللجنة فً 
 االعتراض.

 
 التؤكد من توافر الشروط التً ٌتطلبها المانون فً االعتراض لبل إحالته إلى لجنة الدلٌك . -ج 
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 صالحٌات لجان التدلٌك :  - 4
ما وجدت       فإذاالتؤكد لبل النظر فً االعتراض من توافر الشروط التً ٌطلبها المانون فً االعتراض .  -أ 

 نمص فً هذه الشروط فعلى اللجنة رد الطلب .
 
 سماع ألوال األشخاص أصحاب الخبرة فً العمارات. -ب
 
 لذلن. ةوتجري التحمٌمات الالزم ،سب مفٌدة للتوصل إلى المرار المنا اللجنة  طلب األوراق التً تراها –ج 

 
 الكشؾ على العمارات موضوع االعتراض للتؤكد من صالحٌة المعلومات واألوراق الممدمة لها . –د  
 
 المرارات التً تتخذها لجان التدلٌك -5
 
 رد االعتراض وتؤٌٌد لرار لجان التمدٌر. -ا 
 تعدٌل لرار لجنة التمدٌر. -ب 
 

ٌك تكون نافذة المفعول اعتبارا من تارٌخ التمدٌر المعترض علٌه . وعلٌها إبالغ إن لرارات لجان التدل
 لألصول الممررة للتبلٌػ فً لانون المرافعات المدنٌة النافذ . الراراتها إلى المكلؾ واإلدارة الضرٌبٌة وفم

 
 أمام دٌوان ضرٌبة العماراالعتراض ثانٌا : 

 
ه لدى لجنة شب ات لجنة التدلٌك وإجراءات اإلدارة الضرٌبٌةعلى لرار أجاز المشرع للمكلؾ االعتراض

صالحٌة إلدارة الضرٌبٌة أن المشرع منح ا لضابٌة أطلك علٌها تسمٌة دٌوان ضرٌبة العمار . كما
.وسوؾ  نتناول تشكٌل دٌوان ضرٌبة العمار ، المذكور لرارات لجان التدلٌك أمام الدٌوان االعتراض على

 صالحٌاته فً البٌان اآلتً :، و وشروط االعتراض أمامه
 
 تشكٌل دٌوان ضرٌبة العمار – 1
 

 دٌوان ضرٌبة العمار على النحو اآلتً : ، ببٌان ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة، ٌشكل وزٌر المالٌة 
 
 ربٌسا . –لاض من الصنؾ األول ، ٌرشحه وزٌر العدل  –أ  
 
 عضوا . –لثانٌة من الدرجات الوظٌفٌة مهندس معماري أو مدنً ال تمل درجته عن الدرجة ا –ب  
 
 عضوا . -موظؾ مالً ال تمل درجته الوظٌفٌة عند درجة مدٌر  –ج  
 

لمد أجاز المانون تعٌٌن أعضاء احتٌاط ٌحلون محل األعضاء األصلٌٌن عند ؼٌابهم ، وال ٌكتمل النصاب فً 
 تفاق اآلراء أو باألكثرٌة .جلسات الدٌوان ما لم ٌحضر جمٌع أعضابه ، وتتخذ لرارات الدٌوان با

 
 شروط االعتراض أمام دٌوان ضرٌبة العمار –2
 
 بالنسبة للشروط الواجب توفرها فً االعتراض الممدم من المكلف : –أ 
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ٌوما من تارٌخ تبلؽه بمرار لجنة التدلٌك أو إجراءات  31أن ٌمدم االعتراض خالل مدة ال تزٌد على   -
ة أن حك المكلؾ باالعتراض ٌسمط بانتهاء السنة المالٌة فً حالة عدم تبلؽه مع مالحظ اإلدارة الضرٌبٌة .

بمرارات لجنة التدلٌك أو إجراءات اإلدارة الضرٌبٌة دون عذر مشروع إال إذا لم تكن مدة االعتراض لد 
 انتهت .

 
ة عن الضرٌبة إذا وله الحك فً استرداد المبالػ التً دفعت زابد أن ٌدفع المكلؾ الضرٌبة المستحمة علٌه ، -

 خفض التمدٌر . أما إذا زٌد فعلٌه أن ٌدفع الضرٌبة والزٌادة معا .
 
 دٌنار . 2.511أن ٌسدد المكلؾ رسما إلى صندوق الهٌبة العامة للضرابب ممداره  -
 

 أن، فمد أوجب المشرع  الضرٌبٌة على لرارات لجان التدلٌك اإلدارةبالنسبة لالعتراض الممدم من  –ب 
 ها .ب اإلدارةٌوما من تبلػ  31 لالعمار خالدٌوان ضرٌبة  إلىذا االعتراض ٌمدم ه

 
 صالحٌات دٌوان ضرٌبة العمار - 3
 أجراء الكشؾ على العمار . –أ   
 
 استدعاء المكلؾ وممثل اإلدارة الضرٌبٌة متى ما وجد الدٌوان ضرورة لذلن . –ب   
 
 المرارات التً ٌتخذها دٌوان ضرٌبة العمار – 4
 

إن المرارات التً ٌتخذها دٌوان ضرٌبة العمار تعد لرارات باتة ، أي ال ٌمبل الطعن فٌها أمام أي جهة 
 أخرى . وللدٌوان اتخاذ المرارات اآلتٌة :

 
 تؤٌٌد لرار لجان التدلٌك أو إجراء اإلدارة الضرٌبٌة المعترض علٌه . –أ   
 
 إلؽاء المرار أو اإلجراء المعترض علٌه . –ب   
 
 تعدٌل المرار أو اإلجراء المعترض علٌه .  – ج 
 
جدٌر باالشارة الٌه أن النصوص المانعة من سماع المضاء للدعاوى الناشئة عن تطبٌك الموانٌن  

) لانون التعدٌل األول لمانون إلغاء النصوص  2215( لسنة  3الضرٌبٌة الغٌت بموجب لانون رلم ) 
حسب ما سبك لنا أن فصلناه  2225( لسنة  11الدعاوى رلم ) المانونٌة التً تمنع المحاكم من سماع 

وتحدٌدا أمام  0سابما فؤصبح بإمكان المكلف واإلدارة الضرٌبٌة الطعن بمرار لجان التمدٌر أما المضاء 
 محكمة المضاء االداري باعتبار أن ما ٌصدر من لجان التمدٌر هً لرارات ادارٌة .

 

 سابعالفرع ال
 بالجباٌةمانات المتعلمة الضرٌبة والض جباٌة

 
أن ٌسدد مبلػ الضرٌبة إلى اإلدارة الضرٌبٌة كامال ؼٌر منموص . ولضمان حدوث ذلن لرر المشرع ال بد 

 جملة من التدابٌر واألحكام لمنع المكلؾ من التهرب من الضرٌبة :
 الضرٌبة جباٌة – أوال
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وٌتم دفع  معٌنة ممدارها ، وتارٌخ استحمالها .على اإلدارة الضرٌبٌة أن تبلػ المكلؾ خطٌا بدفع الضرٌبة ،
من شهر كانون الثانً من السنة  الضرٌبة على دفعتٌن متساوٌتٌن . تستحك الدفعة األولى فً الٌوم األول

المالٌة ، وتستحك الدفعة الثانٌة فً الٌوم األول من شهر تموز من السنة المالٌة . وٌحك للمكلؾ أن ٌدفع 
 أو عمله أو فً المحافظة التً تمع فٌها أكثر عماراته .  تهإلامالضرٌبة فً محل 

 
وفً حالة تسدٌد المكلؾ للضرٌبة بؤكثر من ممدارها فعلى اإلدارة الضرٌبٌة رد الزٌادة بشرط أن ٌمدم 

 المكلؾ طلبا بذلن خالل خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالٌة التً دفعت فٌها الزٌادة .
 

وزٌر المالٌة أو من ٌخوله الطلب من المستؤجر إذا كان شخصا أو دابرة رسمٌة خصم لمد أجاز المانون ل
الضرٌبة المستحمة على العمار المستؤجر من لبله من بدل اإلٌجار الواجب دفعه إلى المإجر وٌسلمه إلى 

تمدٌر أو التدلٌك وإذا تبٌن لإلدارة الضرٌبٌة أن بدل اإلٌجار الممدر من لبل لجنة الالدوابر المالٌة المختصة 
ٌمل أو ٌزٌد عن البدل المتعالد علٌه ، فلها أن تعدل التمدٌر وتجعله على أساس البدل المتعالد علٌه اعتبارا 

 من تارٌخ التعالد .
 

 لكن هل ٌجوز تمسٌط دفع الضرٌبة ؟
 

ن إذا تؤخر أجاز المشرع تمسٌط الضرٌبة المستحمة بؤلساط شهرٌة ٌتفك علٌها مع اإلدارة الضرٌبٌة . ولك
المكلؾ عن دفع أحد األلساط المستحمة خالل شهر من تارٌخ استحماله ، تصبح جمٌع األلساط مستحمة 

 األداء بدون حاجة إلى إنذار .
 

 ضمانات جباٌة الضرٌبة -ثانٌا
 

تحمك من أن الضرٌبة ت ما لمال ٌجوز لدوابر الدولة إجراء أٌة معاملة على العمار  -
 لؾ كاملة .لد سددها المكالممدرة 

 
مع عد الضرٌبة دٌنا على  جباٌة الضرٌبة وفما لمانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة  -

 صاحب العمار بضمان الملن العماري .
 

 
% من 21منح مكافؤة نمدٌة ٌعٌن الوزٌر أو من ٌخوله ممدارها ، على أن ال تتجاوز  -

حمٌمٌة ، سواء  إلى كل من لدم إلى اإلدارة الضرٌبٌة معلومات ، الضرٌبة المتحممة
أو ٌحاول إخفاءها ، فؤدى ذلن ، كان أحد المكلفٌن لد أخفاها أكانت خطٌة أم شفوٌة 

 إلى فرض الضرٌبة وتمدٌرها أو زٌادتها.
 

 ثامنالفرع ال
 العموبات المفروضة على المخالفات الضرٌبٌة

 
 الؽرامة والحبسفرض المشرع عموبات على المكلؾ المخالؾ تتمثل باإلضافات،ومضاعفة الضرٌبة ،و

 
 :اإلضافات –أ                     
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بمعلومات ؼٌر صحٌحة إضافة  اإلدارة الضرٌبٌة تفرض على  المكلؾ الذي ٌزود -
% من ممدار الضرٌبة .وللمكلؾ أن ٌعترض على ذلن أمام دٌوان ضرٌبة 91 تبلػ

 العمار .
 
مالٌة بدون عذر تفرض على المكلؾ الذي ٌتخلؾ عن أداء  الضرٌبة خالل السنة ال -

%  من ممدار الضرٌبة عن كل سنة أو جزء منها ٌزٌد عن 91تبلػمشروع إضافة 
السنة .أما المكلؾ الذي ٌتؤخر عن الدفع لعذر مشروع فلوزٌر المالٌة أو من ٌخوله أن 

 ٌعفٌه من اإلضافة كال أو جزءا وردها إلٌه إن كانت مدفوعة . 
 

 : فً الحاالت اآلتٌةالعموبة  فرض المشرع هذه:  مضاعفة الضرٌبة –ب 
 
لم ٌكن كذلن . فلإلدارة  هإذا ادعى المكلؾ أن العمار خالٌا ثم تبٌن لإلدارة الضرٌبٌة ان -

أن تفرض على المكلؾ ما ال ٌزٌد على مثلً الضرٌبة السنوٌة عالوة على الضرٌبة 
 المتحممة .

 
فلها أن  ،الضرٌبٌة بذلن ولم ٌخبر المكلؾ اإلدارة ، إذا شؽل العمار المدعى بخلوه -

تمع بٌن تارٌخ  ًما ال ٌزٌد على مثل الضرٌبة السنوٌة عن المدة الت ؾتفرض على المكل
 .بذلن شؽل العمار وتارٌخ علم اإلدارة الضرٌبٌة 

 
ثم استعمل بصورة لم  إعفاء إذا لم ٌخبر المكلؾ اإلدارة الضرٌبٌة عن العمار الذي منح -

نه ٌعالب بدفع مثل الضرٌبة إالتؽٌٌر الحاصل فً بدل اإلٌجار فأو عن ٌعد ٌشمله اإلعفاء 
 إلىالتً تحممت عن المدة التً لم ٌخبر عنها ، وٌعالب بمثلً الضرٌبة عند العودة 

 ذاتها .الفة المخ
 

 الغرامة والحبس  –ج 
 

( دٌنار أو بالحبس لمدة ال تزٌد على ستة 911ٌعالب بعموبة الؽرامة التً ال تزٌد عن ) 
 : هر أو بكلتا العموبتٌن كل من ٌثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتٌةأش
 
رفض أو تؤخر عن تمدٌم المعلومات أو ابراز األوراق التً تطلبها منه اللجان أو  -

 الدٌوان فً المدة المعٌنة له بدون عذر مشروع .
 
 منع أعضاء اللجان أو األشخاص المفوضٌن من دخول العمار للكشؾ علٌه . -
 
 اللجان أو اإلدارة الضرٌبٌة بمعلومات ؼٌر صحٌحة مع علمه بذلن . زود -
 
 تؤخر أو امتنع عن تمدٌم التمرٌر السنوي بدون عذر مشروع . -

 

 الفصل الثالث
 ضرٌبة العرصات
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( الذي ٌعد أول لانون نظم ضرٌبة العرصات . ثم توالت 95صدور المانون رلم ) 9141شهد العراق عام 
 المعدل النافذ . 9162( لسنة 26ان آخرها المانون رلم )لوانٌن عدٌدة ك هبعد

 وسنتناول هذه الضرٌبة من خالل دراسة الموضوعات اآلتٌة :
 تعرٌؾ الضرٌبة وخصابصها -
 ضرٌبة العرصاتب المكلؾ -
 اإلعفاءات من ضرٌبة العرصات -
 جباٌة الضرٌبة والضمانات المتعلمة بالجباٌة  -
  مثال على كٌفٌة احتساب ضرٌبة العرصات -
 
 

 الفرع األول 
 تعرٌف ضرٌبة العرصات وخصائصها 

بٌد أننا ٌمكن أن نعرفها بؤنها )  .خلوا من تعرٌؾ الضرٌبة 9162لسنة  عرصاتجاء لانون ضرٌبة ال
على العرصة التً ٌملكها المكلؾ فً العراق ( بسعر نسبً ثابت عٌنٌة ، سنوٌة ، تفرض مباشرة ، ضرٌبة 

. 
 :وكما ٌلًتنتج خصابص الضرٌبة نس أنمن هذا التعرٌؾ ٌمكن 

  
 العرصاتتملن تفرض على مباشرة أنها ضرٌبة  – 1
 

، ألنها والعتها المنشبة تتحمك بامتالن  رأس المالتعد ضرٌبة العرصات من الضرابب المفروضة على 
فً األرض الوالعة ضمن حدود أمانة بؽداد والبلدٌات   هًالمانون  المكلؾ للعرصة. والعرصة كما عرفها

مملوكة أم مولوفة أم مفوضة بالتسجٌل العماري األرض  أكانتواأللضٌة والنواحً سواء  مراكز المحافظات
أم ممنوحة باللزمة . وذلن إذا لم ٌكن مشٌدا علٌها بناء صالح ألؼراض السكن أو ألي ؼرض من أؼراض 

 االستثمار أو لم تكن مستؽلة استؽالال التصادٌا .
 

(ما ٌعد عرصة وما ال ٌعد كذلن 9162لسنة  4لصادرة من اإلدارة الضرٌبٌة ) عدد لمد حددت التعلٌمات ا
 العمارات اآلتٌة :تعد عرصة المذكورة  لتعلٌمات ل.فوفما 

 
 البساتٌن واألراضً المشجرة التً ٌجوز تمسٌمها ولطع أشجارها . –ا    
 
 و صرابؾ .األراضً التً ٌإجرها أصحابها لبناء بٌوت طٌنٌة أو أكواخ أ –ب   
 
 العمارات المتهدمة ؼٌر الصالحة للسكن أو ألي ؼرض من أؼراض االستثمار . –ج   
 
 وذلن إلى تارٌخ إكمال التشٌٌد وفما لما تعٌنه لجان تمدٌر العمار .األراضً التً ٌباشر بناء علٌها  –د   
 

 :ومن ثم ال تخضع للضرٌبة العمارات المبٌنة أوصافها باآلتً  وال تعد  عرصة
 
 إذا كانت مستثمرة استثمارٌا عمارٌا بتشٌٌد دار صالحة للسكن أو تشٌٌد عمارة تحتوي على شمك. –ا   
 إذا كان مبنً علٌها بناء ٌصلح لالستؽالل التجاري أو الصناعً .–ب  
 
 عرصات . إلىكانت مستؤجرة ألؼراض الزراعة وؼٌر ممسمة  إذا -ج  
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  اآلتٌةتوفر الشروط  را وؼٌر مجاز تمسٌمها ولطع أشجارها فً حالةكانت مؽروسة نخٌال أو أشجا إذا –د  
 
 جرة فً الدونم الواحد .( ش41ومؽروسة بما ال ٌمل عن ) ، لطعة األرض مستملة بسندهان أن تكو - 
 
 توفر العناٌة بالبستان واألراضً المشجرة من لبل أصحابها . - 
 
 عة  .أال تستؽل ألؼراض أخرى ال تمت بصلة بالزرا - 
 
 ضرٌبة العرصات ضرٌبة عٌنٌة  – 2

تعد هذه الضرٌبة من الضرابب العٌنٌة ، ألن المشرع ال ٌراعً فً فرضها الظروؾ الشخصٌة والعابلٌة 
 المحٌطة بالمكلؾ . 

 
 ضرٌبة العرصات ضرٌبة نسبٌة   - 3
 

% من لٌمة 2 أي أن سعرها ال ٌتصاعد بتصاعد لٌمة العرصة بل تفرض بسعر ثابت ال ٌتؽٌر ممداره
 العرصة الممدرة .

 
 ضرٌبة العرصة ضرٌبة سنوٌة – 4
 

 سنوٌا وتسدد بمسطٌن األول فً األول من كانون الثانً والثانً فً األول من تموز. تفرض الضرٌبة
 

 الفرع الثانً 
 المكلف بضرٌبة العرصات

 
 : لمكلؾ بالعرصة بؤنهاحدد المانون 

 
 مالن العرصة . – 9

 
 عرصة بالتسجٌل العماري .الذي فوضت له ال – 2

 
 صاحب حك اللزمة فً العرصة . – 3

 
 مستؤجر العرصة باإلجارة الطوٌلة . – 4

 
 .واضع الٌد على العرصة  – 5

 
  .متولً الولؾ - 6

 
 ؟ ولكن ما واجبات المكلف بضرٌبة العرصة
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     ٌمتلكها أو ممدار         على المكلؾ أن ٌمدم بٌانا تحرٌرٌا إلى اإلدارة الضرٌبٌة ٌفصح فٌه عن العرصات التً  – أ
               أن ٌخبر اإلدارة الضرٌبٌة عن كل تبدل فً حٌازة عرصاته وحصصه فٌها مع بٌان مساحتها ، وموالعها .

 خالل المدة التً ٌعٌنها وزٌر المالٌة  .
 
 بٌة أو اللجان .التً تطلبها منه اإلدارة الضرٌعلى المكلؾ أن ٌمدم المعلومات أو ٌبرز المستندات  – ب
 

 على المكلؾ أن ٌتعاون مع اللجان أو األشخاص المفوضٌن من لبلها عند الكشؾ على العرصة . –ج 
          

 الفرع الثالث
 اإلعفاءات من ضرٌبة العرصات

 
تتنوع اإلعفاءات من ضرٌبة العرصات بٌن إعفاءات اجتماعٌة ، والتصادٌة ، ودولٌة . وسوؾ نمؾ على 

 ات فً البٌان اآلتً :هذه اإلعفاء
 

 أوال : اإلعفاءات االجتماعٌة
 

 وهً على نوعٌن : إعفاءات خاصة بالهٌبات ،وإعفاءات خاصة باألفراد . 
 
 اإلعفاءات  الخاصة بالهٌئات – 1
 
 العرصات العابدة للدوابر الرسمٌة . –أ   
 
موق أخرى فٌها إلى دواوٌن العرصات ؼٌر المإجرة التً تعود رلبتها أو حدود منفعتها أو أٌة ح–ب   

 األولاؾ وتجعلها مكلفة بدفع الضرٌبة عنها .
 
العرصات الخاصة بمحالت العبادة ،والمدارس ، والجمعٌات، والنمابات ، واالتحادات ، والمعاهد  –ج   

 التهذٌبٌة ، والخٌرٌة ،والممابر .
 
 اإلعفاءات الخاصة باألفراد  – 2
 
أن ال تزٌد مساحتها أو الحصة الشابعة للمكلؾ فٌها عن  إعفاء عرصة واحدة لكل مكلؾ على - أ

ن تجاوزت ذلن خضع التجاوز للضرٌبة ،وٌحك للمكلؾ تعٌٌن العرصة أو الحصة التً إ. ف²(م111)
 تطلب حصر اإلعفاء بها .

 
ٌتٌم ٌتمتع الماصر الٌتٌم الفالد أباه باإلعفاء ولؽاٌة بلوؼه سن الرشد فٌصبح مكلفا . وكذلن الحال ال –ب  

 مٌسور الحال فٌعفى من الضرٌبة أسوة بالبالػ سن الرشد .
 
عنها  سنة. وٌمصد بذلن أن العرصة التً تم دفع الضرٌبة 95عنها الضرٌبة مدة  ستوفاةالعرصات الم –ج  

 فى من الضرٌبة بعد هذا التارٌخ .تبارا من تارٌخ تملكها تعاعسنة  95لمدة 
 االلتصادٌة اإلعفاءاتثانٌا : 
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النافذ المشروع الحاصل على إجازة االستثمار من  2116لانون االستثمار لسنة  منح -1
سنوات من تارٌخ بدء التشؽٌل . وتدخل ضمن هذا  91الضرابب والرسوم جمٌعا لمدة 

 المفهوم ضرٌبة العرصات .
 
 بسبب لانونً .أو التصرؾ بها  إفرازهاالعرصات التً ٌتعذر  -2

 
فً  محافظة بؽداد المباعة من لبل الحكومة لمدة خمس العرصات الوالعة فً حً الزوراء  -3

 سنوات اعتبارا من تارٌخ تسجٌلها باسم المشتري فً دابرة التسجٌل العماري .
 

 العرصات المخصصة لمنافع أو أؼراض عامة أخرى وذلن بموافمة مجلس الوزراء . -4
 ثالثا : اإلعفاءات الدولٌة 

 
من الضرٌبة تعزٌزا ألواصر العاللة الدولٌة بٌن جمهورٌة  جنبٌةأعفى المشرع العرصات العابدة لحكومات أ

 إال أن المشرع علك منح اإلعفاء على شرط المعاملة بالمثل ..العراق وتلن الحكومات
 
 

 الفرع الرابع 
 جباٌة الضرٌبة والضمانات المتعلمة بالجباٌة 

 
 أوال: جباٌة الضرٌبة

 
المعدل فً جمٌع األمور المتعلمة  9151 لسنة 962ار رلم لرر المشرع تطبٌك أحكام لانون ضرٌبة العم

ومدته المانونٌة ما لم ٌنص فٌه على خالؾ ذلن.وبناء  بتمدٌر العرصة ،وجباٌة الضرٌبة ، واالعتراض ،
األول فً بداٌة شهر كانون الثانً والثانً فً على ذلن تجبى ضرٌبة العرصات من المكلؾ على لسطٌن 

 شهر تموز.
 

 انات جباٌة الضرٌبة  ثانٌا : ضم
 

منع المشرع دوابر الدولة من إجراء أٌة معاملة على العرصة أو على أي جزء منها ما لم ٌثبت لها أن 
 الضرٌبة المتحممة علٌها أو على ذلن الجزء لد سددت .

 

 الفرع الرابع 
 العموبات على المخالفات الضرٌبٌة

 
 المكلؾ الذي ٌرتكب المخالفات اآلتٌة : ( دٌنار على251فرض المشرع ؼرامة ال تتجاوز) : 
 
 إذا لم ٌمدم المعلومات المطلوب تمدٌمها بموجب أحكام هذا المانون . –أ  
 
إذا رفض أو تؤخر عن تمدٌم المعلومات أو إبراز المستندات التً تطلبها منه اإلدارة الضرٌبٌة أو  –ب  

 اللجان .
 
 ن لبلها من الكشؾ على العرصة .إذا أعاق اللجان أو األشخاص المفوضٌن م –ج  
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 إذا زود اإلدارة الضرٌبٌة أو اللجان بمعلومات ؼٌر صحٌحة مع علمه بذلن . –د  
 

 الفرع الخامس 
 مثال على كٌفٌة احتساب ضرٌبة العرصات 

 
،ولدر  ²م 511األولى تمع فً محافظة دٌالى مساحتها  9/9/2195) س( عرصتان تملكهما فً  ؾللمكل

، ولدر سعر المتر  ²م 411دٌنار . والثانٌة فً بؽداد مساحتها  411.111لمربع الواحد بسعر المتر ا
 دٌنار. 611.111المربع الواحد ب 

 
 ؟ 2195المطلوب حساب ممدار ضرٌبة العرصات عن سنة 

 
 .المٌمة العمومٌة لعرصة دٌالى   211.111.111دٌنار =  x 411.111م  511الحل : 

 
 .دٌنار المٌمة العمومٌة لعرصة بؽداد  x 611.111  =241.111.111م   411        

 
من ضرٌبة العرصات ، ألن لٌمتها العمومٌة أكبر .وعلٌه  إلعفابهامن مصلحة المكلؾ اختٌار عرصة بؽداد 

 : األتًالى للضرٌبة على النحو ٌتخضع عرصة د
 

 ستحمة على المكلؾ .دٌنار ممدار ضرٌبة العرصات الم x 2 = %4.111.111دٌنار  211.111.111
  
 
 

 صادر البحثم
 

د . رائد ناجً أحمد 0 علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً فً العراق 0 الطبعة األولى 0 العاتن  – 1
 . 2212لصناعة الكتاب فً الماهرة والمكتبة المانونٌة فً بغداد 0 

 
موصل 0 دار الكتب للطباعة والنشر 0 الد . طاهر الجنابً 0 علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً 0  - 2

 بدون ذكر السنة .
 
0 عمان 0 دار الحامد للنشر والتوزٌع 0  1عادل فلٌح العلً 0 المالٌة العامة والتشرٌع المالً 0 ط  –د - 3

2224 . 
 . 01336 دمشك 0 مطبعة جامعة دمشك 0  1د.عصام بشور 0المالٌة العامة والتشرٌع المالً 0 ط – 4
 


