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 خيار االصالح الضريبي:  خيارات مواجهة عجز الموازنة العامة في  العراق

 أ.م.د.عمرو هشام محمد / مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 

 الجامعة المستنصرية /

   

 مقدمة:  

من المعلوم أن الموازنة العامة هي انعكاس لفلسفة الدولة ودورها في الحياة االقتصادية و أسلوب إدارة االقتصاد ،   

لدى االقتصاديين و المختصين من بالتصاعد وفي حال حدوث اختالل في الموازنة العامة بشكل عجز تبدأ المخاوف 

من  ،الضرورة إجراءات اقتصادية واجتماعية وسياسية لمواجهتهاأن يتحول هذا العجز المؤقت الى دائم ، مما يستتبع ب

 . غنياء ائها الثقيلة على الفقراء قبل األاالفراد والمجتمع وباعب األرجح أنها ستلقي بظاللها على

ً ما تكون هذه االجراءات على شكل حزمة اقتصادية و ال ي  و   بصيغة اصالح حد أو اثنين، وكتفى باجراء واـغالبا

هم هذه الخطوات أو أ، ولعل أحد على المستوى الجزئيو األجل قصيراصالح أو  ،على المستوى الكليو أجل طويل

لذا جاءت هذه الورقة  في تلك الدولة .إصالح النظام الضريبي (  اإلجراءات االصالحية الكلية ذات األمد الطويل هو )

 بهيكلية تتكون من أربعة محاور وكاآلتي: 

 ؛ و أركانه مفهوم االصالح الضريبي:  المحور األول

  ؛2003: نظرة على مسار االصالح الضريبي في العراق بعد عام  الثانيالمحور 

 تواجه األداء الضريبي في العراق؛مشاكل المحور الثالث : معوقات و 

 .  2021صالحات الواردة في موازنة : االالرابعالمحور 

 الستنتاجات والتوصيات.ا
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 و أركانه : مفهوم االصالح الضريبيالمحور األول :  

الركائز واألعمدة الرئيسة لإلصالح أهم الخيارات التي تطرح ، وهو أحد تعد عملية اإلصالح الضريبي أحد 

البد ان يكون  بنجاح وفاعلية االصالح الضريبيولتتم عملية القتصادات العالمية، االقتصادي واالجتماعي في كافة ا

اقتصادية من جهة، ومقبول اجتماعياً وسياسياً من جهة ثانية، وقابل للتطبيق والتننفيذ فنياً وتقنياً من و مالية دوىذي ج

تكون األنظمة الضريبية  يجب أن( التطبيقوالجدوى ، والمقبولية ، نحقق هذه األركان الثالث و هي ) ولكي جهة ثالثة.

أن تكون االنظمة والتعليمات التي تعمل في ظلها مرنة، إزاء ما يحصل من تطورات خارج النظام  وذات فاعلية عالية 

 iالضريبي. 

المكلف(،  -االدارة الضريبية  –التشريعات ج الى إصالح في عناصره الثالثة )إن زيادة فاعلية أي نظام ضريبي يحتا

نظام الضريبي القائم، من خالل تقليل عدد أسعار الضريبة فاالصالح الضريبي بصورة عامة هو عملية تشمل تبسيط لل

وجعلها أكثر واقعية، وتوسيع األوعية الضريبية مع استبعاد للفقراء والتخفيف عن كاهلهم، بشكل يقلل من المصروفات 

ت الخارجية الضريبية ويفعل من النظام الضريبي، ويجعله أكثر اتساقاً وتناغماً مع األداء الداخلي المطلوب والتطورا

ويجب أن ال ننسى أن كالً من االدارة الضريبية والتشريع الضريبي، هما من األركان االساسية إلنجاح  المتسارعة. 

أي عملية اصالح مطلوبة فتحسين أداء االدارات الضريبية ومكافحة الفساد االداري في األجهزة الضريبية، واستخدام 

ليات الجباية والتحصيل، واستخدام الرقم االلكتروني لتعريف المكلف من جهة، األساليب التكنولوجية المتطورة في عم

والقيام باصالحات تشريعية للقوانين الضريبية ومتابعة حدود السماحات، ومعدالت التضخم والظروف االقتصادية 

جب أن تكون التي قد يشهدها أي بلد في مدة ما، من جهة أخرى هما من أساسيات االصالح، كل هذه األهداف ي

 حاضرة  في ذهن القائمين على عملية االصالح الضريبي إذا ما أرادوا بناء نظام ضريبي فاعل وكفوء. 

األسلوب أو تعني الشفافية الضريبية من الشروط الضرورية لنجاح أي اصالح ضريبي هو توفر الشفافية ، وأخيراً و

والتعليمات الضريبية على المكلفين، وذلك من شأنه أن يؤدي  الطريقة التي يمكن من خاللها عرض القوانين واألنظمة

إلى زيادة قدرتهم في معرفة مقدار الضريبة المفروضة على دخولهم. و يتمحور مفهوم الشفافية الضريبية حول كيفية 

اسب وكل ما توفير البيئة المناسبة التي تسمح للمكلف من االطالع على القوانين واالنظمة والتعليمات واجراءات التح

يتعلق بعملية تقدير واستقطاع الضريبة، وذلك عن طريق وسائل النشر المتعددة التي تقوم بها الهيئة التي تتعلق 

بالضريبة الواجبة على ممارسة نشاط معين، فنجد أنه من الصعوبة على المكلف تفسير القانون الضريبي، وذلك 

ة القانونية مما ينجم عنه عدم مقدرة المكلف من التعرف على آليات لوجود تعليمات ترافق القانون تقوم بشرح القاعد

 . تطبيق القانون الضريبي

 
لذا فيمكن القول باختصار أن الغرض العام لالصالح الضريبي؛ هو اقامة نظام ضريبي كفوء، يستند الى ضرائب 

عنها إال الحد األدنى من التشوهات يمكن قبولها سياسياً، وتنفيذها عملياً، وتحقيق ايرادات كافية، وال ينشأ 
 .االقتصادية
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 : 2003نظرة على مسار االصالح الضريبي في العراق بعد عام :  الثانيالمحور 

في  لم تغير كثيراً من طبيعة النظام الضريبي  2003على النظام الضريبي بعد عام  التي طرأتالتعديالت  إن  

، وال زادت من كفاءته أو مرونته في مواجهة األزمات المالية التي قد تطرأ على البلد بحكم كون اقتصاده ريعياً العراق

احادي الجانب، فما زالت الضرائب المفروضة ال تتناسب مع حجم الدخول والنشاطات الجديدة التي طرأت 

رة الضريبية هو السمة الغالبة عليها فضالً من جهة، وما زال ضعف االدا 2003وااليرادات التي تضخمت بعد عام 

 ات تحتـدمالنقاش والمالحظ انعن وجود ثغرات تفتح الباب امام التهرب أو الفساد المالي كبديل له من جهة أخرى. 

كلما تعرض االقتصاد العراقي لصدمة مالية أو  ،و تنويع مصادر الدخل اإلصالحات الضريبية ب تعلو والمطالبات

-2014األزمة االقتصادية العالمية، و  2009كما حصل في األعوام ) التراجع الكبير في أسعار النفط نتيجة اقتصادية 

 .  ( 2020أزمة جائحة كورونا  أخيراً  أزمة الصدمة المزدوجة و 2016

م فيما يخص ضريبة الدخل، توتم اجراء اصالحات في النظام الضريبي العراقي بصورة عامة،  2003ومنذ عام    

كذلك فيما %(، 15% و10% و5% و3السعار اآلتية ) اعتماد او% 15% الى 40انقاص أعلى معدل حدي من 

% مع 10% الى 35من  المكون من الضريبة األساسية واالضافية يخص ضريبة الدخل العقاري تم انقاص سعرها

الغاء الضريبة االضافية التي كانت تشكل شكالً من اشكال االزدواج الضريبي المقصود. وعندما قامت سلطة اإلئتالف 

CPA  ستثناءات على الطعام %  تعرف برسم إعادة اإلعمار مع بعض اال5بالغاء الرسوم الجمركية، ثم فرض تعريفة

 .واألدوية(

مثل قطاع االتصاالت ) الخلوية وبوابات االنترنت(  2003صادية ضخمة بالنهوض بعد عام لقد بدأت قطاعات اقت  

وهي أوعية ضريبية ضخمة فضالً عن الشركات النفطية األجنبية ، بالمقابل فإن استبعاد الفقراء ومحدودي الدخل 

والمتخلفين هو من اإلمور واجراء مصالحات بين المكلف واالدارة الضريبية أو إصدار عفو ضريبي عن المتهربين 

الدارجة في معظم االقتصادات العالمية.وهذا كله سينعكس ايجاباً على رفع االيراد الضريبي الكلي واستقراره وامكانية 

 تغطيته لنسبة معقولة من بنود النفقات التشغيلية ) كرواتب موظفي الدولة(.
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 )مليون دينار(2015-12لمدة والحصيلة الكلية ل( االيراد الضريبي حسب انواع الضريبة المطبقة 1) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، الهيئة العامة للضرائب المصدر:  وزارة المالية                              

 

 مشاكل تواجه األداء الضريبي في العراق:المحور الثالث : معوقات و 

تقنية أو ة وتشريعية وقانوني معوقات ما بينداء الضريبي في العراق تحديدا ، التي تواجه األتتعدد المعوقات والمشاكل 

ويمكن تلخيص  ،و العالقة بينهما ودرجة الثقة المتبادلة باالنسان على مستوى المكلفين أو االدارة الضريبية ةمرتبط

  -:بعض هذه المعوقات كاآلتي

عند قيام دافعي الضرائب بترويج معامالتهم لدى الفرع الضريبي المختص نجد  أرباح نقل ملكية العقار: معوقات أوالً:

 :ii دافع الضريبة يصطدم بمجموعة من التعقيدات تحول دون إنجاز المعاملة ومن هذه المعوقات هي

  

 

 
 

 

 

 
 

نوع 

 الضريبة

2012 2013 2014 2015 

 760496 630612 555069 418593 الشركات

االستقطاع 

 المباشر

271070 311851 381188 475247 

 2771 1263 2538 1099 المبيعات

 96299 119171 114086 98720 المهنة

 249881 265972 313582 298699 االراضي

العقار 

 والعرصات

59859 63244 60839 67177 

رسم طابع 

 واخرى

2 1 1 8 

 1,651,879 1,459,046 1,360,371 1,148,042 المجموع
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فيما يتعلق بنقل ملكية عقاراتهم يجب التأكد من عدم الضرائب لغرض ترويج معامالت دافعي  االموال: حجز .1

 ،( المتعلق بحجز أموال النظام السابق وموكليهم ولغاية الدرجة الرابعة(76شموله بحجز االموال وفق القرار 

وهذا القرار هو ليس من تخصص اإلدارة الضريبة وإنما يتعلق بدائرة التسجيل العقاري ألن المعاملة تروج 

ومن جهة أخرى أن نقل ملكية العقار تتم في الدائرة المذكورة  ،دائرة التسجيل العقاري هذا من جهة إبتداءاً من

( المتعلق باألشخاص المدينين الى 78ك القرار)لوليس اإلدارة الضريبة هي من تقوم بنقل الملكية للعقار. وكذ

وهذا القرار  ،شؤون اإلجتماعية .... الخ(دوائر الدولة كافة )أمانة بغداد ، شركات التأمين ، وزارة العمل وال

أيضاً ليس من ضمن صالحيات اإلدارة الضريبية بأن تقوم بعدم ترويج معامالت دافعي الضرائب إال بعد أن 

يقوم هؤالء األشخاص بتصفية موقفهم لدى تلك الدوائر. وهذا األمر ينطبق على دافعي الضرائب المسجلين 

ن إنجاز تحاسبهم الضريبي وباألخص أصحاب السيارات )الحمل ، نقل ويرومو ،لدى اإلدارة الضريبية

 الركاب ، المكائن الثقيلة( ، ألن نقل ملكية السيارة تتم لدى دائرة المرور وليس لدى الهيئة العامة للضرائب.

ين اإلدارة أن إجراء الكشف الموقعي للعقار المراد نقل ملكيته يجب أن تتم من قبل اللجان المشتركة ب المعاينة: .2

الضريبية ودائرة التسجيل العقاري. ولكن نجد غالبية الفروع الضريبية قيامها بهذا اإلجراء بحجة عدم تطابق 

مما تفوض لنفسها اإلدارة الضريبية القيام بهذا االجراء وال تكلف نفسها  ،الكشف مع ختم دائرة ضريبة العقار

 كشف مما يعرض دافع الضريبة الى اإلبتزاز.باإليعاز الى دائرة التسجيل العقاري بإعادة ال

بي وسعرها ضرائب نوعية أي أن لكل ضريبة تفرض وعائها الضري يما دامت الضرائب في العراق ه والحقيقة

، أن يتم عزل التحاسب الضريبي لنقل ملكية العقار عن ضريبة األرباح التجارية والمهن وإجراءاتها الخاصة بها

ملة نقل ملكية العقار )البائع والمشتري( واإلستعالم عنهم سواء كانوا مسجلين أم ال ، أي عدم إرسال أطراف معا

 وإنما تتم معاملتهم كما هو معمول به في ضريبة العقار.

  

 معوقات قسم الشركات : ثانياً :

وعند رسو المزايدة او المناقصة  ،م الممانعة دون اجراء التحاسب الضريبييسمح قانون ضريبة الدخل بمنح عد

على الشركة عندئذ يتم اجراء التحاسب الضريبي كون التعليمات المالية ال تسمح بصرف مبلغ المقاولة اال بعد 

منح أال وهو  لجوء االدارة الضريبية الى هذا االجراء )براءة ذمة من االدارة الضريبية. وعند تقديم المقاول كتاب 

ود موظفي الضريبة جه توجهو ،اء التحاسب الضريبي( سيوفر لهم الكثير من الجهد والوقتعدم ممانعة دون اجر

واالنتقال من  ،العمل الضريبي في الشركات ، وكذلك باالمكان تطويرلغرض اجراء التحاسب الضريبي للشركات

) اإلقرار  لضرائبمرحلة التحاسب التقليدي الضريبي الى مرحلة متطورة وهي مرحلة التقدير الذاتي لدافعي ا

 ليكون قسم الشركات النواة االولى للعمل بهذا االسلوب. الذاتي (
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 اً : استخدام التكنولوجيا في تذليل معوقات االدارة الضريبيةثالث

 إزالة مشاكل تشابه االسماء وإعطاء الرقم الضريبي الموحد للمكلفين إلزالة االشكالية. -

والتخلص من الملفات  القابلة للتلف والضياع والتزوير الى ملفات الكترونيةتحويل الملفات واألضابير الورقية  -

 .%80العاطلة التي تشكل نسبة عالية جداً قد تتعدى الـ 

تحسين ايراد ضريبة العرصات: ان عدم لجوء االدارة الضريبية الى استعمال الحاسب االلكتروني في ضريبة  -

الضريبية والسبب يعود الى قلة االهتمام من االدارة العليا بهذا النوع من العقار ادى الى زيادة الفاقد من الحصيلة 

الضرائب والسبب يعود الى قلة ايراداتها الضريبية من وجهة نظر االدارة الضريبية العليا. ان تملك اي شخص 

بة المترتبة عرصتين في اكثر من منطقة او حتى داخل المنطقة الواحدة بإمكانه نقل ملكيتها دون تسديد الضري

بذمته بسبب عدم امكانية التحقق من قبل الفرع الضريبي لتملكه اكثر من عرصة واالكتفاء بأخذ تعهد خطي من 

 قبل دافع الضريبة. 

 

 رابعاً: المنافذ الحدودية

للهيئة أن التوسع الكبير في المنافذ الحدودية سواء البرية أو الجوية أو البحرية من جهة وقلة الكادر الضريبي 

وما دامت الضرائب التي يتم استيفاءها  دى الى ظهور فجوة في الكادر،أ خرىمن جهة أالعامة للضرائب 

وما دام هذا االستقطاع يتم ، ألغراض ضريبة الدخل هي نسبة مقطوعة من القيمة الكلية للسلع المستوردة 

ضاف الى ذلك ما تحتاجه الى لجان ي، للكمارك باالعتماد على التصاريح الكمركية التي تنظم من قبل الهيئة العامة

ومصاريف تشغيلية من قرطاسية واثاث واماكن للسكن  ،تقوم بعملية مراقبة وتوزيع الموظفين على تلك المنافذ

إضافة النسبة المقطوعة ألغراض ضريبة  فإن من المناسب أن تتم، ا من المستلزمات الضرورية االخرىوغيره

لك يتم تحويل تلك االموال التي ذ وبعد ،مركية التي يتم فرضها على السلع المستوردةالدخل الى الضرائب الك

وبهذا االجراء الذي نتمنى تطبيقه  ،للكمارك الى ايرادات الهيئة العامة للضرائب تستوفى من قبل الهيئة العامة

 سيوفر موارد بشرية ومالية لإلدارة الضريبية.
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 :2021ي موازنة الواردة فاالصالحات : الرابعالمحور 

التي تتولى جباية ضريبة ، وiiiاصالحات الهيئة العامة للضرائب( تعظيم االيرادات غير النفطيةورد في الفرع الثاني )

 :التركيز على البنود اآلتيةالدخل والمبيعات 

ً  -أ لسنة  9خالل قانون رقم  باستخدام آليات مكافحة التهرب الضريبي ، من اضافة مكلفين جدد متهربين ضريبيا

 .صل الضريبة لكنه نافذ لسنة واحدةوالذي أعفى المكلفين من الجرائم الضريبية و دفع أ 2019

 .العقوبات للحد من التهرب الضريبيمعالجة موضوع الجزاءات و   -ب

 صالوناتكالضرائب على الموالت و% )10بنسبة  2017التي فرضت عام  تفعيل الضرائب على المبيعات  -ت

 .(الوقوديعات السيارات الحكومية ومبالحالقة والسكائر و

اعادة النظر في مادة اعفاء المخصصات في قانون الموازنة . )ة موضوع الضريبة على الرواتبحل مشكل -ث

تريليون عام  2الى  2020مليار لعام  300الضريبي من  مما قد يرفع االيراد –واطفاء الديون على الموظفين 

 ( كما جاء في نص مشروع قانون الموازنة.2021

غير خاضعة للضرائب ووفق إن االستقاطاعات التقاعدية ) .للنسب المعتمدة اخضاع الضرائب التقاعدية  -ج

 المعدل(. 1982لسنة  113قانون 

نها تضع الهيئة في موقف حرج في كيفية محاسبة الشركة عدم اصدار ضرائب جديدة في قانون الموازنة ال -ح

 .هو محدد بسنةونون يخلو من العقوبات والجزاءات المخالفة الن القا

 تفعيل عمل اللجان الخاصة بالتنسيق بين المركز و اإلقليم لتوحيد القانون و الضرائب.  -خ

التنسيق بين دوائر الدولة لجباية الضرائب وتفعيل االجراءات الخاصة بحصر المكلفين وتفعيل قنوات مهمة  -د

 كافة .

 . 1982لسنة  113إعادة دراسة االعفاءات الواردة بقانون ضريبة الدخل  -ذ

 من قدم القوانين.تحديث القوانين والتعليمات حيث تعاني االدارة الضريبية  -ر

ائب على السيارات في الضراصة في موضوع نقل ملكية العقار وتخفيف الضغط على االدارة الضريبية و خ -ز

 حالة نقل ملكيتها بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لفتح وحدات تخمينية النجاز المعامالت بصورة أسرع.

 تنفيذ النظام الضريبي االلكتروني الشامل . -س

 وهو مرهون بزيادة االيرادات . 2003الذي كان معمول به قبل عام تفعيل نظام الحوافز  -ش

 اصالح الهيئة العامة للكمارك :اني من يتكون الشق الثو 

( وهي ضرائب غير مباشرة تمتاز مركيةا يتعارف عليها بالرسوم الكأو مهي مسؤولة عن الضرائب الكمركية )و 

 .ة التحصيل إذا ما تم ضبط المنافذبحصيلتها الوفيرة وسهول
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 2021-2019االيرادات الضريبية للمدة ( 2جدول )

فعلي لحد  2020 *فعلي 2019 مخطط 2019 

 * تشرين أول
 مخطط  2021

على  الضرائب
 الدخول و الثروات

3,841.8 2,389.0 1,548.0 9,338.5 

الضرائب السلعية و 
 رسوم االنتاج

2,492.4 1,626.0 1,064.0 2,051.6 

 1,924.9 553 925 537.0 الرسوم

حصة الموازنة من 
 أرباح القطاع العام

45.1 595 1,275.0 1,150.0 

االيرادات  
 الرأسمالية

 254.7  116 27 2,546.6   

  841.2 365 980 1,896.3 ايرادات تحويلية

   2,296.0 547 1,637.0   2,761.3 ايرادات أخرى

     

* ابتسام عبد اللطيف محمد ، االيرادات و النفقات الفعلية و العجز الحقيقي للدولة ما بين  :المصدر           
 .3، دائرة البحوث والدراسات النيابية ،مجلس النواب ،ص1لغاية شهر ت 2020و  2019

. 77ص  36ص ، 2021مشروع قانون موازنة  -             
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 رواتب الموظفين الحكومينلاألسعار المقترحة للضريبة واالستقطاعات الشهرية بعض ( 3جدول )

 2021في مشروع قانون الموازنة  العامة االتحادية  

إجمالي الدخل 

الشهري قبل 

 الضريبة

نسبة 

الضريبة 

 الفعلية

اجمالي الضريبة 

 ً  المستحقة شهريا

صافي الدخل 

الشهري بعد 

 الضريبة

معدل 

 التغير في

 سعر

الضريبة
* 

معدل التغير 

في مقدار 

الضريبة 

الشهرية
*
 

% 

1,000,000 5.00 % 50,000 950,000 - - 

1,500,000 10.00 % 150,000 1,350,000 5.0 200 

2,000,000 15.00 % 300,000 1,700,000 5.0 100 

2,500,000 18.00 % 450,000 2,050,000 3.0 50 

3,000,000 20.00 % 600,000 2,400,000 2.0 33.3 

3,500,000 21.43 % 750,000 2,750,000 1.43 25.0 

4,000,000 22.50 % 900,000 3,100,000 1.07 20.0 

4,500,000 23.33 % 1,050,000 3,450,000 0.83 16.7 

5,000,000 24.00 % 1,200,000 3,800,000 0.67 14.3 

6,000,000 25.00 % 1,500,000 4,500,000 - - 
7,000,000 25.71 % 1,800,000 5,200,000 - - 
8,000,000 26.25 % 2,100,000 5,900,000 - - 
9,000,000 26.67 % 2,400,000 6,600,000 - - 
10,000,000 27.00 % 2,700,000 7,300,000 - - 

 . 35، ص  2021 العامة االتحادية لسنة : مشروع قانون الموازنةالمصدر             

 .*تم احتسابها من قبل الباحث             

 15- 10 – 5- 3) (، والذي يعكس نية مبيتة لتغير قانون ضريبة الدخل وأسعار الضريبة من3يالحظ من جدول )

بالمائة ثم تتدرج بشكل معقد  1رب الى ما ورد بالجدول ولعل أهمها  تبدأ مما يقا ،بالمائة(  والشرائح المفروضة عليها

بالمائة وصوالً الى آخرها  22.5 – 21.4 – 20 – 18 – 15 – 10 – 5ولكن نقف عند أهمها ) وغير مبرر،وطويل 

 على افتراض أن بداية كل خمسمائة ألف جديدة هي شريحة جديدة كما يستنبط من إعفاء الشريحة األولى بالمائة( 27

 ً  .دون الخمسمائة ألف دينار شهريا

مراعاتها للطبقات ، وعار الضريبيةالغريب في الموضوع إن من أهم مبادئ االصالح الضريبي هو تبسيط االسو

ً ال نراه مطب الفقيرة والمتوسطة الدخل وهذا ما مليون دينار  1، إذ أن الراتب الشهري الذي يتراوح بين ) في هذا السلمقا

سعة جداً من هو ما يتقاضاه أغلب الكفاءات في دوائر الدولة المختلفة وتقع ضمنه شريحة وا( ومليون دينار 3الى 

-5ريبية شديدة التصاعدية ما بين )لخضوعها لألسعار الض الضريبي األكبر تحمل العبءتمن  قة المتوسطة ، هيالطب

 27سعار الضريبية بعد ذلك ليصل في أقصاه الى ، ثم يبدأ يتباطأ سلم الصعود في األبالمائة(  20- 18- 15 -10

 .وهي حالة تنطبق على افراد قليلينبالمائة 
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 2مليار دينار الى  300ذا ما يتم التعويل عليه من قبل وزراة المالية لرفع الحصيلة الضريبية من أكثر من هفهل 

ً كما ورد في  ء هل من المنطق أن تتحمل العبو نص مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية.تريليون دينار سنويا

نار من طبقة المدرسين و االساتذة  مليون دي( 3 -1)  نشريحة الموظفين الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بي الضريبي

متوسطي الخدمة دون مراعاة ألي مبدأ اقتصادي )  منالضباط الجامعيين واألطباء و المهندسين و القانونيين و

أو مستويات االستهالك للحفاظ على النمو االقتصادي( ، أو ألي مبدأ اجتماعي ) كالمحافظة  كالمنفعة الحدية للنقود

و مراعاة المستويات على الحد الالئق لمستوى المعيشة و تكافيء الفرص بين العاملين في القطاعين العام والخاص 

 .(3العمود األخير في جدول ) ويؤكده و هذا ما يعكسه التعليمية (

 :تي يمكن ايرادها في هذا المجالاللعل أهم االستنتاجات  :االستنتاجات

لكي يعمل بشكل جيد أن يوائم بين أهداف مختلفة منها االيراد والعدالة الضريبية مع يفترض بالنظام الضريبي  .1

توفر المرونة الى حٍد ما لكي يستطيع االستجابة للتغيرات التي تحصل، فضالً عن إمكانية االصالح لهذا 

 .تشهدها النظام وفق مقتضيات السياسة االقتصادية العامة والتغيرات التي قد

اصالح النظام الضريبي ال يعني زيادة الحصيلة الضريبية فحسب، نتيجة رفع التقديرات أو كذلك فإن   .2

االستقطاع عند المنبع أو محاربة الفساد في االدارة الضريبية، لكنه يعني التركيز على بعض أنواع الضريبة 

ناء جدار كمركي يحمي المهمة كالضريبة الكمركية التي ال تتوقف أهميتها عند زيادة الحصيلة، بل تمتد لب

السوق العراقية من اإلغراق ، وضريبة المبيعات كخطوة اولى قبل االنتقال الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

 من بعد ذلك .

زيادة الحصيلة الضريبية هي ليست هدفاً مالياً بحد ذاته وإنما ذو بعد اقتصادي واجتماعي، لكن مشكلة االدارة   .3

اعتمادها على زيادة التقدير وبصورة جزافية ، فعلى سبيل المثال ال الحصر يعاد  الضريبية في العراق هي

مما يدفع باتجاه  ،تقدير ضريبة الدخل العقاري كل سنتين باتجاه تصاعدي على المؤجر أو صاحب العقار

 زيادة العبء الضريبي عليهم وهم بدورهم سيحاولون تحويل العبء او جزٍء منه على المستأجرين.

الباب واسعاً امام الفساد ألغراض تساومية مع المكلفين مما يفتح قد يكون بصورة مرتفعة  الضريبة تقدير إن  .4

ً ت، فضالً عن اجالمالي  عند االفراد قدتشاؤمية  اقتصادية المكلف مع توقعات نفرراءات روتينية معقدة احيانا

 .بالتالي الضريبي قلة االمتثاليؤدي الى زيادة التهرب بصورة كلية او جزئية من دفع الضريبة و

 :لتوصيات أهمها اآلتيالمقترحات وايمكن تقديم بعض   :التوصيات

قوانين تطبيق البد من طرح االصالحات الضريبية للنقاش العلمي والمجتمعي و تحديد موعد واضح ومسبق ل .1

ال أن تتم بشكل مفاجيء وعن طريق مخالفة قانونية ودستورية بتمرير تغيرات في أسعار  ،االصالح الضريبي

، كما حدث في قانون موازنة العامة النافذ لسنة واحدةنواعها أو شرائحها من خالل قانون الأو أ الضريبة 

ً أن 12% الى 10لعقاري من برفع سعر ضريبة الدخل ا 2017الموازنة  من أوالً(  /28) المادة%، علما

يعفى منها ،  ، والضرائب والرسوم وال تعدل وال تجبىتفرض ال ال)على تنص  2005لسنة  دستور العراق

ساس بالحد يكفل عدم الم ثانياً: يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بماتنص و .iv(إال بقانون

 ون.وينظم ذلك بقان دنى الالزم للمعيشة،األ
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زيادة  –التشريعات الضريبية  –بمكوناته المختلفة )االدارة الضريبية  العراق في الضريبيصالح النظام إل .2

زيادة أتمتة اإلدارة الضريبية والتخفيف من مراجعة المكلف ذلك يتطلب  ( ع المكلفيناالمتثال لدى مجتم

عة التشريعات ومواجهته للمخمنين والموظفين لكي يتم القضاء على أشكال متعددة من الفساد، مع مراج

، واالهتمام بكبار المكلفين ودافعي الضرائب، اد الفقراء وذوي الدخول المحدودةوتوسيع األوعية واستبع

وتطبيق مبادئ العدالة الضريبية للوصول الى مستويات عالية من االمتثال لدى مجتمع المكلفين، وبالتالي 

 تزداد قوة انفاذ القانون.

مشاكل االداء الضريبي وانخفاض الحصيلة الضريبية و ضعف االمتثال لدى مق من تع معوقات إن وجود .3

المكلفين، كل هذا يقابله ضعف في الجهد التشريعي من جهة أخرى وعدم مواكبة التطورات االقتصادية 

إن المراجعة الدورية من جميع النواحي التشريعية واالقتصادية والفنية مع امكانية لذا ف الحاصلة في البلد .

  اصدار قانون ضريبة دخل جديد هي ضرورة وليست ترفاً فكرياً لتقويم أداء هذا النظام.

 ن تراعي االصالحات الضريبية مناخ الثقة في أوساط المستثمرين وتشجيع البيئة االستثمارية.أ .4
 الهوامش والمصادر:

 . 121-123، ص  2019محمد ، المالية العامة و السياسة المالية و تطوراتهما الحديثة ، مكتب العراق ،  عمرو هشامد. 1
لدراسات د.عمرو هشام محمد و مجمد سلمان ، إصالح النظام الضريبي كمدخل الستقرار العوائد المالية ، مجلة المستنصرية  ل  2

 . 345- 312. ص  2017،  56، مجلد  56العربية والدولية ، عدد 
 . 89- 84، ص  2021مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة   3
 . 2005دستور العراق لسنة  4
، دائرة 1لغاية شهر ت 2020و  2019ابتسام عبد اللطيف محمد ، االيرادات و النفقات الفعلية و العجز الحقيقي للدولة ما بين  5

 ..البحوث والدراسات النيابية ،مجلس النواب
 .ئب، الهيئة العامة للضرا وزارة المالية 6

 
                                                   

i .121-123، ص  2019محمد ، المالية العامة و السياسة المالية و تطوراتهما الحديثة ، مكتب العراق ،  عمرو هشامد . 
ii  لدراسات د.عمرو هشام محمد و مجمد سلمان ، إصالح النظام الضريبي كمدخل الستقرار العوائد المالية ، مجلة المستنصرية  ل

 . 345- 312. ص  2017،  56، مجلد  56العربية والدولية ، عدد 
iii    89- 84، ص  2021مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة . 
iv  2005دستور العراق لسنة . 
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