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مقدمة
بالنظر لما تتمتع به الضريبة من أهمية بكونها ايرادا من اإليرادات الرئيسية للخزينة العامة من جهة وكونها
تمس الذمة المالية للمكلف من جهة أخرى ،ونتيجة تدخل اإلدارة المالية المتزايد في تعقب مصادر الدخل لدى االفراد
واالختالف على تقديرها في فرض الضريبة وجبايتها أدى ذلك الى نشوء العديد من الخالفات والنزاعات بينها وبين
المكلفين .ولكون اإلدارة المالية الخصم األقوى في هذا النزاع التباعها امتيازات السلطة العامة في تعاملها مع االفراد
الذي يمثل الجانب االخر من ال نزاع ،لذا حرصت جميع دساتير وتشريعات الدول على كفالة حقوق االفراد وتضمينها
بالضمانات الكافية التي تحميهم من أي تعسف او مخالفة للقانون من قبل اإلدارة .وقد عمد المشرع العراقي في قانون
ضريبة الدخل رقم 113لسنة  1982وتعديالته الى تمكين االفراد من الطعن بالقرارات المخالفة للقانون الصادرة من قبل
اإلدارة عن طريق تنظيم حق الطعن وعلى مراحل متدرجة للوصول الى حل الخالفات المتعلقة بالضريبة وفق القانون.
وقد تناول الباحث موضوع الدراسة وفق االتي:

Considering the importance of the tax as one of the main revenues for the public treasury
on the one hand and affecting on the taxpayer's financial liability on the other hand. As a
result of the financial management's interference in tracking individuals' sources of income
and the disagreement over its assessment of taxation and tax collection, this led to the
emergence of many disputes between it and the taxpayers. Due to that the financial
administration is the strongest opponent in this conflict because it follows the privileges of
the public authority in its dealings with individuals who represent the other side of the
conflict; so, all constitutions and state legislation are keen to guarantee the rights of
individuals including them with adequate guarantees that protect them from any abuse or
violation of the law by the administration. The Iraqi legislator, in the Income Tax Law No.
113 of 1982 and its amendments, has enabled individuals to challenge the decisions in
violation of the law issued by organizing the right to appeal, in a gradual stages, to reach a
resolution of tax-related disputes in accordance with the law.

:أهمية البحث
حق التقاضي حق مكفول بالدستور ضمنه لجميع االفراد لتمكينهم من ابعاد االجراءات الخاطئة الصادرة بحقهم
من الساحة القانونية عن طريق الطعن بها وفق القواعد واالجراءات التي نظمها المشرع والتي تمثل السالح الذي يمتلكه
.االفراد للحد من أي تعسف او مخالفة تصدر من اإلدارة المالية

:مشكلة البحث
نقص التشريع الضريبي وغموضه الذي أدى الى خضوعه الى العديد من التعديالت مع ما يتبعه المشرع
الضريبي من اتباع موقف مناقض لحق التقاضي المكفول الدستور من خالل منع المحاكم بأنواعها نظر المنازعات الناشئة
 لذا سنحاول معرفة كيف يستطيع المكلف الطعن بالضريبة المفروضة عليه؟ ومن هي الجهة التي.عن الشؤون الضريبية
يستطيع اللجوء اليها في سبيل ذلك؟

:منهجية البحث
تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خالل البحث في النصوص والدراسات الخاصة
.بالشؤون الضريبية

:هيكلية البحث
:تم تقسيم البحث وفق االتي
المبحث األول
ماهية الطعن الضريبي
المطلب األول
تعريف الطعن الضريبي وبيان أهميته واساسه القانوني
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المطلب الثاني
الجهة المختصة بالطعن الضريبي لضريبة الدخل في العراق وتكييفها القانوني
المبحث الثاني
مراحل الطعن الضريبي لضريبة الدخل في العراق
المطلب األول
مرحلة االعتراض على الضريبة
المطلب الثاني
مرحلة االستئناف
المطلب الثالث
مرحلة التمييز

المبحث األول
ماهية الطعن الضريبي
البد قبل البدا بتحديد ماهية الطعن الضريبي التطرق الى المقصود بالخصومة الضريبية التي ينشا عنها حق
ممارسة طرق الطعن ،عليه فالخصومة الضريبية تعني كل خصومة بين المكلف واإلدارة الضريبية مستندة الى االعمال
القانونية الصادرة بموجب احكام القانون الضريبي بمعناه العام والمثارة امام جهة قضائية او ذات اختصاص قضائي التي
تكون اإلدارة الضر يبية طرفا فيها اذا تعلقت بربط الضريبة او تحصيلها ووفق قانون احكام الضرائب المختص
بالتطبيق(.)1
الطعن كإجراء في الخصومة  ،حاول المشرع وضع كافة السبل التي تكفل االلمام االفراد به هادفا من خالل ذلك
تسهيل استخدامه وذلك من اجل تحقيق الغاية المرجوة من اتباعه ،لذا البد من التطرق بشكل بسيط الى التعريف به وبيان
أهميته و أساسه القانوني ومن ثم التطرق الى الجهات المختصة بالنظر بالطعن الضريبي وتكييفها القانوني.
وذلك كما يلي:

المطلب األول
تعريف الطعن الضريبي وبيان أهميته واساسه القانوني
الطعن لغة يعني به طعني ومطعن أي وخزه بإبرة او نحوها وهو فعل ثالثي على وزن فعل ،يطعنه ،طعنا
والطعنة أثر الطعن .وقد يقصد به الطعان كثير الطعن او (الطعين) الطعان الحاذق الماهر في الطعن .اما اصطالحا فهو
فيقصد به هو الوسائل القانونية التي اتلح المشرع من خاللها ،ضمن سقف زمني محدد للمكلف طلب إعادة النظر في
تقدير دخله او تقدير الضريبة المفروضة عليه من قبل السلطة المالية( . .)2ويمكن تعريفه بانه منازعة الممول من الضريبة
المربوطة عليه امام لجان الطعن الضريبي التي تلتزم بإصدار قرارها بالفصل في الطعن قبل اللجوء للقضاء وينشا عن
طعن الممول عدم لجوه للقضاء لحين صدور قرار لجنة الطعن واعالنه به(.)3

1

عبد هللا عبد المجيد سليمان أبو عمرة :نظر منازعات الضرائب على الدخل امام لجنة الطعن الضريبي(دراسة مقارنة بين التشريعين الفلسطيني
والمصري)،رسالة ماجستير في جامعة االزهر -غزة.2014 ،
 2االكاديمية2020/4/22 https://www.startimes.com/?t=16940170
 3محمد علي سكيكر :الموسوعة الشاملة في الضرائب على الدخل (في ضوء الفقه والتشريع والقضاء) ،ط،10
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كما يمكن تعريفه في قانون المرافعات ب( ان يرفع المحكوم عليه الحكم النهائي الى محكمة النقض طالبا نقضه
ألسباب ترجع الى القانون ال الى الوقائع( .)4كما يعرف الطعن في اإلجراءات الجزائية بانه طريق يتم من خالله استيفاء
الطاعن حقه في الدفاع وذلك ببيان األخطاء في اإلجراءات التي ال تستطيع المحكمة الرجوع عنها بعد القيام بها
كالقرارات واالحكام وقبل اكتسابها قوة االمر المقضي به ووضع حد للخصومة الجزائية حيث يصبح الحكم عنوانا للحقيقة
وال يجوز المساس به(.)5
ويمكننا ان نعرف الطعن بانه مجموعة من اإلجراءات التي حددها المشرع ألطراف العالقة الضريبية (المكلف
واإلدارة الضريبية) تستهدف إعادة النظر في موضوع الخالف بينهما بغية الوصول الى تقدير االجراء المتخذ من اإلدارة
المالية ومن ثم التوصل الى الى مدى مطابقته للقانون .
وتبرز أهمية الطعن الضريبي من خالل تحقيق غايته في إعادة النظر في المسائل المعروضة للخالف والتي
يرمي من خالله الى تحقيق العدالة في المعام لة الضريبية وبث الثقة في نفوس المكلفين بحمايتهم من احتمالية صدور
اجراء ات تعسفية او تنطوي على غش او إجراءات يستهدف منها اإليقاع بالمكلف وتعريضه للمسالة القانونية فيما اذا
اظهر عجزه عن الوفاء بها ،كذلك تعتبر طرق الطعن من وسيلة للرقابة على اعمال السلطة المالية وبيان مدى التزامها
باحترام مبدا المشروعية .ويلعب الطعن الضريبي دورا فعاال لحل الخالفات الناشئة بين المكلف والسلطة المالية وبذلك
يعمل على تقليل او الحد من التهرب الضريبي من خالل اتاحة الفرصة للمكلف من التمتع بالتقدير العادل للضريبة.
ولما تتسم به الضريبة من أهمية باعتبارها احد إيرادات الدولة التي تساهم في تمويل الخدمات التي تتعهد الدولة
بتقديمها للمواطنين لذا عنيت جميع التشريعات الى االهتمام بتنظيم شؤونها حرصا على تحقيق العدالة والمساواة بين
المكلفين بأدائها ،ونظرا لعدم تكافؤ اطراف العالقة الضريبية فهي تشمل من جهة الفرد المكلف باداها و من جهة اخرى
تشمل اإلدارة وما تتمتع به من امتيازات اقرها لها المشرع مستندا الى ما يتمتع به القانون الضريبي من كونه قانونا سياديا
يطبق قواعد القانون العام والذي يمنح ا الدارة من السلطات العامة التي تجعل منها الطرف األقوى في هذه العالقة.
ا نطالقا من ذلك حرص المشرع الى تضمين نصوصه ببعض الضمانات محاوال من خاللها إعطاء نوعا من
التوازن في ممارسة الحقوق .منها ما اوجبه من اتباع إجراءات معينة عند حدوث خالف بين اإلدارة والمكلفين بغية
الوصول الى انسب الحلول في الفصل في هذه النزاعات .ومنها ما سار ت عليه المنظمات الدولية حيث اكد اإلعالن
العالمي لحقوق االنسان لسنة ١٩٤٨من خالل المادة ( ) ٢منه على ان (لكل شخص الحق في محاكمة منصفة علنية امام
محكمة مستقلة ومحايدة) وعلى هذا المبدأ سار الميثاق العربي لحقوق االنسان لسنة  ٢٠٠٤حيث نصت على ذلك المادة
( \١٣أ) منه على (لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة
ونزيهة ومناة سابقا وبحكم القانون)(.)6
وعلى هذا سارت اغلب الدساتير ومنها الدساتير العراقية المتعاقبة على تضمين نصوصها ما يكفل حق التقاضي
لجميع االفراد وعلى ذلك نص الدستور العراقي لسنة  ٢٠٠٥في المادة ( )١٩منه ((ثالثا :التقاضي حق مصون ومكفول
للجميع .خامسا :حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .سادسا :لكل فرد الحق في ان يعامل
معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية واإلدارية)).
اال ان ما سارت عليه الق وانين العراقية الضريبية المتعاقبة ومنها قانون ضريبة الدخل رقم  ١١٣لسنة ١٩٨٢
من انتهاجا منهجا خاصا في الطعن الضريبي جعلها ال تتناسب مع الضمانات الدستورية للمكلف الضريبي .ومنها ما
حددته المادة ( ) ٥٥من قانون ضريبة الدخل النافذ والتي منعت المحاكم من نظر الدعاوى الضريبية فكل ما يخص بتقدير
الضريبة او فرضها او جبايتها او تحصيلها اواي معاملة أجريت وفق احكام هذا القانون .وكذلك عن طريق تحديد الجهات
المختصة ووفق المادة () ٣٣منه بنظر المنازعات الضريبية اعتمادا على إجراءات كفيلة بتوفير حق الدفاع للمكلف
الضريبي في حالة ال خالف مع اإلدارة غير ان جانبا من الفقه عد ذلك مساسا بنصوص الدستور والذي البد من العمل

4مجمع اللغة العربية بالقاهرة :المعجم الوسيط  ،ط، 3القاهرة1998 ،
5
عمار رجب معيشير الكبيسي :الدفوع الشكلية ف ي الخصومة الجزائية(دراسة مقارنة)  ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والعلوم السياسية
– جامعة االنبار.
 6عباس مفرج فحل :الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي (دراسة قانونية مقارنة)،ط ،1مكتبة زين الحقوقية واألدبية ،بيروت-
لبنان، 2016،ص197
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على تالفيه وإعطاء القضاء حق النظر في المنازعات الضريبية اسوة بما سارت عليه اغلب الدول منها الدستور الفرنسي
والدستور االردني والدستور المصري(.)7

المطلب الثاني
الجهة المختصة بنظر الطعن الضريبي لضريبة الدخل في العراق وتكييفها القانوني
اختلفت التشريعات الضريبية في تحديد الجهة المختصة بنظر الخصومة الضريبية .فذهبت بعض الدول الى
تبني انعقاد االختصاص الى جهات قضائية سواء ما كان منها يتبنى النظام القاضي الموحد والذي أدى الى اختصاص
المحاكم العادية نظر المنازعات الضريبية مثل ما سارت عليه القانون المصري ،ومنها ما سارت عليه دول القضاء
المزدوج والذي جعلت ل لقضاء اإلداري سلطة النظر في هذه المنازعات على اعتبار ان هذه المنازعات ناشئة عن الخالف
الذي تحدثها قرارات السلطة المالية والتي تعتبر قراراتها قرارا ت إدارية يتوجب الطعن بها بدعوى اإللغاء ومثلما فعلت
فرنسا في اتجاهها نحو توزيع االختصاص بين القضائيين العادي واإلداري وبحسب نوع الضريبة والذي جعلت فيه
اختصاص نظر المنازعات الضرائب المباشرة والضريبة على رقم االعمال ضمن صالحيات االختصاص القضاء
اإلداري وتولى القضاء العادي النظر في منازعات الضرائب غير المباشرة.
في حين اتجهت مجموعة من الدول ومنها المانيا والمكسيك واألردن الى اناطة النظر بهذه المنازعات الى
محكمة متخصصة ومستقلة وكما هو الحال بمحكمة البداية الضريبية ومحكمة االستئناف الضريبية التي تنظر قضايا
ضريبة الدخل في القانون االردني.
وقد أعطت بعض التشريعات لجهات إدارية حق النظر في الطعون الناشئة عن الخالفات التي تحدث بين
السلطة المالية والمكلف وذلك بحجة تخفيف العب عن كاهل القضاء في نظر هذه المنازعات وللسرعة في حسم هذه
. 8
الخالفات ( )
اما في العراق والذي انتهج منهاجا جديدا من خالل منعه للقضاء من النظر في الدعاوى التي تتعلق بتقدير
الضريبة وفرضها وجبايتها وتبنى فكرة إعطاء حق الطعن امام ثالث جهات تتمثل األولى بلجان تابعة للسلطة المالية اما
الثانية والثالث فتتمثل بلجان خاصة ( .)9اذ منح االفراد حق االعتراض امام السلطة المالية التي أصدرت القرار ابتداء
وفي حالة عدم قناعة المكلف بقرار السلطة المالية فان القانون أجاز له اللجوء الى لجان استئنافية يتألف أعضاءها من
قضاة وموظفين اداريين والتي أجاز الطعن في قرارها امام لجان تعرف بالهيئة التمييزية والتي تكون قرارتها قطعية
. 10
وباتة بحق الخصوم( )
ومن الجدير بالذكر ان الفقه قد اختلف في تحديد الطبيعة القانونية لهذه اللجان فقد عدها البعض لجان إدارية بحتة
واستندوا في رايهم الى مجموعة من األسباب منها عدم توفر شروط العمل القضائي فيها ،بل تطغى عليها شروط العمل
اال داري ،وكذلك الن اغلب أعضاؤها من الموظفين اإلداريين ،فهي بحسب المعيار الشكلي جهة إدارية لكون قراراتها
تتمتع بالصفة اإلدارية وال ترقى الى اكتساب صفة االحكام القضائية .ويترتب على ذلك عدم تقييدها بالقواعد الواردة في
قانون المرافعات وأيضا تقييدها باتباع تعليمات اإلدارة الضريبية.

 7حيدر نجيب احمد:
https://law.uodiyala.edu.iq/uploads/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%A7%
D9%84%20%D8%B9%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%
D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8
%B1%20%D9%88%D8%AD%D9%84%20%20%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7
%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8
2020/4/23 %D9%8A%D8%A9.pdf
8
رائد ناجي احمد :مدى اختصاص القضاء اإلداري بالفصل في الطعون الضريبية (دراسة مقارنة) ،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ،المجلد ،15العدد  ،11تشرين الثاني 2008
 9طاهر ناجي :علم المالية العامة والتشريع المالي ،شركة العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،المكتبة القانونية ،بغداد،2009 ،ص247
10رائد ناجي احمد :علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ،ط ،3دار السنهوري ،بيروت  ،لبنان،2018 ،ص211
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اما الراي الثاني فقد اضفى على هذه اللجان الصفة القضائية بعدها بمصاف المحاكم اإلدارية وذلك لما تتمتع به
من كونها تستطيع الفصل في الخالف الناشئ في الشؤون الضريبية والذي تساوي فيه بين اإلدارة والمكلف الضريبي في
المراكز القانونية ،ويكون قرارها في ذلك ملزما ألطراف النزاع الضريبي وهو ال يحتاج الى تصديق من جهة أخرى،
حيث اعتمد انصار هذا الراي على المعيار الموضوعي وحده في التكييف القانوني لهذه اللجان.
في حين ذهب أصحاب الراي الثالث من الفقه الى كونها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وذلك ألنها تتمتع
بنوع من الوالية القضائية من خالل عملها المتمثل بنظر النزاع القائم بين المكلف واإلدارة الضريبية والذي ال تؤديه باسم
اإلدارة وانما باسمها باعتبارها لجان تقدير تصدر قرارها بعد مناقشة محاولة الوقوف على أسباب النزاع إلعطاء حل
ملزم للطرفين .اال انها ال ترقى الى ان تكون جهات قضائية بمصاف المحاكم ألنها ال تتمتع بأسس القضاء كاالستقاللية،
. 11
الحياد ،والتخصص وال تنزل الى كونها جهات إدارية بحتة( )
وقد اخذ مجلس شورى الدولة بهذا االتجاه عند ابداءه رأييه االفتائي الذي بين فيه طبيعة هذه اللجان من كونها
لجان ادارية ذات اختصاص قضائي.
اما بالنسبة للتكييف القانوني لقرارات هذه اللجان فقد انقسم الفقه الى اتجاهين ،حيث اعتبرها األول مجرد
قرارات إدارية ال تتمتع بحجية االمر المقضي به ،في حين عدها القسم الثاني ذات طبيعة قضائية تتمتع بحجية االمر
المقضي به انطالقا من كونه ا لجان تفصل في النزاع الضريبي ولما تتمتع به قراراتها ،سواء تلك المتعلقة بالمسائل
القانونية او الواقعية ،من كونها قرارات نهائية وملزمة للطرفين وال تملك هذه اللجان التي أصدرتها من سحبها او الغاءها
. 12
او إعادة النظر فيها من تلقاء نفسها بخالف القرارات اإلدارية( )
وعلى ذلك فقد تباينت اراء الفقهاء في تحديد التكييف القانوني لطبيعة هذه اللجان وذلك لعدم توفر معيار جامع
مانع للتمييز بين اعمالها ،علما ان كل من المعيار موضوعي والشكلي لم يسلما من النقد ،لذلك نحن نميل مع االتجاه الذي
يذهب الى اعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وذلك لكونها لجان إدارية اعطى لها القانون صالحية الفصل في
الخصومة الضريبية بقرار صادر منها .والى اعتبار قرارتها قرارات ذات طبيعة قضائية تملك حجية االمر المقضي به.

المبحث الثاني
مراحل الطعن الضريبي لضريبة الدخل في العراق
بالرغم من اتجاه المشرع العراقي الى منع المحاكم من نظر الخالفات المتعلقة بالشؤون الضريبية وذلك حسب
ما جاءت به الماد( )55من قانون ضريبة الدخل رقم ( )113لسنة  1982والتي تقضي ب(ال تسمع المحاكم أية دعوى
تتعلق بتقدير الضريبة او فرضها او جبايتها او أي معاملة أجري ت وفق احكام هذا القانون) ،اال ان ذلك ال يعني غلق الباب
على المكلف من الطعن بقرار اإلدارة المالية في حالة اذا ما صدر منها امرا يشوبه الخطأ او الغلط في تقدير دخل المكلف
اوفي فرض مبلغ الضريبة عليه او الكيفية التي يتم فيها تحصيل هذه الضريبة.
فقد قام المشرع بر سم طريق الطعن بقرار اإلدارة المالية ووفق ثالث مراحل متسلسلة بدء من االعتراض
كمرحلة أولية امام السلطة المالية التي أصدرت القرار محل الخالف وبعدها أجاز له الطعن امام لجان استئنافية ،ومن ثم
امام هيئة التمييز على قرار هذه اللجنة .وسنتناولها وفق االتي:

11عبد هللا عبد المجيد سليمان أبو عمرة :نظر منازعات الضرائب على الدخل امام لجنة الطعن الضريبي (دراسة مقارنة بين التشريعين
الفلسطيني والمصري)،رسالة ماجستير في جامعة االزهر -غزة.2014 ،
 12رائد ناجي احمد :مدى اختصاص القضاء اإلداري بالفصل في الطعون الضريبية (دراسة مقارنة) ،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ،المجلد ،15العدد  ،11تشرين الثاني 2008
Abbas Mfrag Fahal (2021). Tax Appeal: In the amended Iraqi Income Tax Law No. 113 of
1982
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الفرع األول
االعتراض امام السلطة المالية
من مقتضيات العدالة التي تتطلبها الرقابة اإلدارية قيام الجهات اإلدارية بمراجعة وفحص اعمالها وما يرتبه ذلك
من سحب او الغاء او تعديل لهذه االعمال فيما إذا كانت مخالفة للقانون ،بغية المحافظة على حقوق االفراد وزرع الثقة
لديهم بالسلطة الممنوحة لإلدارة .وقد تتولى اإلدارة هذه الرقابة من تلقاء نفسها او من خالل تظلم او اعتراض(.)13يقدم
اليها ووفق ما حدده القانون .ومن المالحظ ان للرقابة الضريبية ثالث صور :تتمثل بالرقابة الوالئية او الرقابة الرئاسية او
الرقابة عن طريق لجنة إدارية.
. 14

فاال عتراض (هو عرض الفرد حاله على اإلدارة طالبا منها دفع ما يتضرر منه والتصرف طبقا للقانون)( )
فهو اول الطرق التي اوجب القانون على المكلف اتباعه عند االعتراض على القرار الصادر بحقه من السلطة المالية،
ويمكن تعريفه (بالتظلم من قرار تقدير دخل المكلف الذي أصدرته السلطة المالية ،أي تقدم صاحب المصلحة الى مصدر
القرار او رئيسه بطلب سحب او تعديل هذا القرار.
ويجب ان يرد على قرارات السلطة المالية المبلغة الى المكلف والتي تقسم بجواز سحبها او تعديلها وبذلك ال
يصح التظلم من القرارات الغير قابلة للسحب والتعديل) وعليه يختلف هذا التظلم عن غيره أنواع التظلم اإلداري على
قرارات اإلدارة من ناحية المدة ومن ناحية ان التظلم اإلداري بشكل هام يمكن ان يتقدم به صاحبه متى ما علم به من دون
حاجة الى ضرورة التبليغ به من ناحية اإلدارة بينما ال يسمح المشرع االعتراض على القرار موضوع البحث اال بعد
التبليغ به(.)15
بهدف الحيلولة من حدوث أي نزاع بين المكلف واإلدارة الضريبة والى إمكانية انهاءه في أولى مراحله عن
طريق السعي الى االتفاق بينهما ،وضع المشرع من خالل نص المادتين( )34/33من قانون ضريبة الدخل النافذ االحكام
والقواعد المتعلقة باالعتراض امام السلطة المالية التي أصدرت القرار او امام أي فرع من فروع الهيئة العامة للضرائب،
وذلك للتسهيل على المكلف ولضمان عدم فواته المدة المحددة بالقانون  ،حيث بين المشرع ان للمكلف ،بنفسه او عن
طريق ممثله القانوني او المسؤول عن الشخص الغير وكذلك للورثة ،بعد تحقق التبليغ ،بالدخل النهائي المقدر والضريبة
المفروضة عليه ،من قبل اإلدارة ووفق ما هو محدد بالقانون ،االعتراض على قرار اإلدارة المالية .وسنتناول كل من
الشروط التي ينبغي توافرها في االعتراض واالثار المترتبة عليه كاالتي:

الغصن األول
شروط االعتراض
ان المادة ( )33من قانون ضريبة الدخل رقم( )113لسنة  1982بينت الشروط الواجب توافرها في االعتراض
وتتمثل باالتي:
 -1توافر الشكلية التي يتطلبها القانون في االعتراض من خالل تقديمه بشكل تحريري ،متضمنا األسباب التي دعت
المكلف للقيام به ،كان يكون هناك خطا في تقدير الدخل اوعد تناسب الضريبة المفروضة مع دخله الحقيقي الخ..
مع ذكره التعديل الذي يروم اليه معززا ذلك بالدفاتر وجميع السجالت والمعلومات الالزمة(.)16
 -2للمكلف ان يقدم االعتراض خالل ( )21يوما من تاريخ تبليغه بقرار السلطة المالية وذلك لرغبة المشرع
بالمحافظة على استقرار األوضاع القان ونية والمعامالت ،ويترتب عليه سقوط حقه في االعتراض عند عدم
تقديمه خاللها اال ان المشرع ،رفقا بظروف المكلف الشخصية ،اعطى للسلطة المالية الحق في تقدير تمديد هذه
المدة وفي حاالت حددها حصرا تتمثل في:

 13النصوص القانونية الواردة في التشريع الضريبي تبين توجه المشرع الى استخدام مصطلح االعتراض بدا من مصطلح التظلم.
14
بان صالح عبد القادر الصالحي :الضرائب الكمركية في العراق واالثار المترتبة عليها ،مكتبة السنهوري ،القاهرة ،2011 ،ص 137
15
عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،المكتبة القانونية،
بغداد،2013،ص193
16رائد ناجي احمد :علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ،ط ،3دار السنهوري ،بيروت  ،لبنان،2018 ،ص212
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أ -تحقق غياب المكلف (المعترض) خارج العراق خالل المدة القانونية لتقديم االعتراض على ان ال يشمل
ذلك حالة وجود وكالء او ممثلون قانون للمكلف داخل العراق الستطاعة هؤالء القيام بذلك نيابة عنه.
ب -مرض المكلف الذي اقعده عن العمل خالل مدة االعتراض.
ت -حدوث قوة قاهرة تمنعه من تقديم اعتراضه .على ان هذا السبب اثار الجدل لدى الفقه من كونه قد يؤدي
الى تعسف اإلدارة المالية في استعماله باعتبارها الخصم في هذا النزاع(.)17
 -3على المكلف ان يدفع للسلطة المالية الضريبة المقدرة عليه خالل مدة االعتراض وللسلطة في ذلك االمتناع عن
نظر االعتراض لحين دفع الضريبة ،ولها في ذلك رد اعتراض المكلف في حال عدم دفعها .ولها تقسيط مبلغ الضريبة
في حالة ما إذا قد المكلف طلبا تحريريا بذلك على ان ال يقل مبلغ التقسيط عن  %25وال يزيد عن  %50من مقدار
الضريبة المستحقة .علما ان في حالة تأخر المكلف عن دفع األقساط في موعدها فلإلدارة فرض فوائد تأخيريه عليه
تقدر بنسبة  %5من مبل غ الضريبة وتقوم السلطة المالية بمضاعفة المبلغ في حالة عدم دفع الضريبة خالل ( )21يوم
من تاريخ انقضاء المدة األولى .ولوزير المالية او من يخوله صالحية اعفاء المكلف من من دفع المبلغ اإلضافي في
حالة توفر غيابه عن العراق او بسبب مرض اقعده عن العمل او وجود قوة قاهرة منعته عن القيام بذلك.
ان الحكمة من تسديد المكلف مقدار الضريبة حتى في اثناء االعتراض هو للمحافظة على حقوق الخزينة العامة
ومنع االضرار بموازنة الدولة وكذلك لكون ان قرار التقدير يعد من القرار اإلدارية والتي تقتضي تنفيذها حتى في حالة
الطعن عليها(.)18

الغصن الثاني
اثار االعتراض
عند تقديم االعتراض من قبل المكلف الى السلطة المالية فان لألخيرة اتخاذ احد الطريقين فلها اما ان ترد طلبه
او ابرام االتفاق معه وكما يلي:
أوال :رد االعتراض:
لإلدارة المالية عند عدم اقتناعها بما قدمه المكلف من حجج او غير ذلك من األسباب رد االعتراض اال ان قرارها في
ذلك ال يعتبر نهائيا وقطعيا حيث يجوز للمكلف اللجوء الى اللجان االستئنافية للطعن به .اال إذا قام المكلف بتقديم
االعتراض من دون تسبيب اعتراضه او بعد فوات المدة المحددة لذلك ،او في حالة عدم دفعه الضريبة اثناء مدة
االعتراض ،فان قرار االدارة المالية برد االعتراض يصبح مما ال يجوز الطعن به امام لجان االستئناف.

ثانيا :االتفاق بين المكلف والسلطة المالية:
اما في حالة توفر الشروط الشكلية في تقديم االعتراض واقتنعت اإلدارة بمقترح التعديالت التي قدمها المكلف فلها في
ذلك االتفاق معه على تعديل قرارها بتقدير وفرض الضريبة على ان يقوم المكلف بالتوقيع على االتفاق وذلك إلثباته من
الناحية الرسمية ولسد الطريق امامه في الطعن امام اللجان االستئنافية(.)19

17عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،المكتبة القانونية ،بغداد،2013،
ص195
18عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،المكتبة القانونية ،بغداد،2013،
ص197
 19محمد علوم محمد :التقاضي الضريبي كضمانة دستورية للمكلف بدف الضريبة ،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية/كلية القانون -جامعة
بغداد ،العدد الخاص الثالث – الجزء الثاني 2017،
Abbas Mfrag Fahal (2021). Tax Appeal: In the amended Iraqi Income Tax Law No. 113 of
1982
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الفرع الثاني
االعتراض باالستئناف
وضع المشرع للمكلف في حالة تقديمه االعتراض ضمن المدة المحددة وإصرار اإلدارة المالية الى موقفها في
عدم تعديل قرارها مع عدم اقتناعه بوجهة نظرها ،طريقا ثانيا لالستئناف امام هيئات استئنافية وهي ما يطلق عليها
بلجان (لجان التدقيق)(.)20
يقصد باالستئناف (الوسيلة التي تهدف الى افساح المجال للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه إلعادة
طرح النزاع مجددا من بدايته ويعد من الضمانات التي يقدمها المشرع الضريبي العراقي ألجل اصالح القرارات التي
ردت السلطة المالية ا العتراض فيها وذلك امام هيئات خاصة تسمى لجان االستئناف) (.)21
تعتبر هذه اللجان االستئنافية لجان إدارية ذات اختصاص قضائي اعدت للفصل في المنازعات التي تقوم بين
اإلدارة المالية والمكلفين ويعد اختصاصها استثناء عن األصل الوارد في صلب الدستور القاضي بتحقق الوالية القضائية
للمحاكم دون غيرها والذي ال يجوز التوسع فيه(.)22
ويتم تشكيل هذه اللجان ببيان صادر من وزير العدل ويتم نشره في الجريدة الرسمية وتتألف برئاسة قاضي من
الصنف الثاني وعضوية اثنين من الموظفين المتخصصين بالمسائل المالية على ان يتم تعين أعضاء احتياط للحلول محل
األعضاء االصلين في حالة تغيبهم .بيد ان القانون حدد االختصاص الموضوعي لهذه اللجان من كونه يتعلق بالمسائل
الخاصة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والسماحات والرديات.
كذلك لها سلطة النظر في المخال فات المكلف المرتكبة خالفا لنظام مسك الدفاتر التجارية ،وتتحدد سلطتها في
ذلك بفرض غرامة تتراوح بين(%10و )% 25من الدخل الذي تم تقديره قبل تنزيل السماحات القانونية على ان يقل مبلغ
الغرامة عن ( )500دينار ويترتب على عدم دفعها ان تحال القضية الى المحكمة المختصة المتمثلة بمحكمة الجنح ال تقوم
األخيرة بإبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس(.)23
علما ان ال يجوز طلب االستئناف متى ما كان قرار اإلدارة المالية برد االعتراض قطعيا ،كما يعتبر قرار
اإلدارة المالية قطعيا أيضا مما ال يجوز االستئناف عليه في حالة رد االعتراض من قبلها لعدم تسبيبه او تقديمه بعد المدة
المحددة له او في حالة عدم دفع الضريبة او األقساط المستحقة كذلك حالة االتفاق بين اإلدارة والمكلف(.)24
وبين المشرع الشروط الواجب توافرها لتقديم االعتراض لديها وكذلك حدد االثار المترتبة على قراراتها
وسنبحثها وفق االتي:
الغصن األول
شروط االستئناف
يشترط الكتساب المكلف الحق في طلب االستئناف ان:
 -1يجب ان يقدم االستئناف بصورة تحريرية بعد رفض االعتراض من قبل السلطة المالية وذلك الن المشرع اوجب
مراعاة التدرج في مراحل الطعن الضريبي.
 -2يجب ان يقدم المكلف كل ما يؤيد مطالبه من سجالت واوراق رسمية عند تقديم الطلب الى لجان االستئناف او الى
دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب.
 -3مراعاة المدة المحددة في القانون لطلب االستئناف حيث اوجب المشرع تقديمه خالل ( )21من تاريخ التبليغ بقرار
السلطة المالية برد االعتراض وبخالفه يكون التقدير قطعيا ،اال ان المشرع أجاز قبول الطلب بعد انتهاء المدة في
حالة غياب المكلف عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لتوافر أي من األسباب القهرية التي حالت بينه وبين
تقديم طلبه ،على ان يكون التأخير لمدة معقولة وليست بعيدة لعد التأثير سلبا على خزينة الدولة(.)25
 20طاهر ناجي :علم المالية العامة والتشريع المالي ،شركة العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،المكتبة القانونية ،بغداد،2009 ،ص248
21عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،مصدر سابق ،ص205
 22محمد علوم محمد :التقاضي الضريبي كضمانة دستورية للمكلف بدف الضريبة ،المصدر السابق
23طاهر ناجي :علم المالية العامة والتشريع المالي ،مصدر سابق ،ص249
24عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،مصدر سابق 212 ،
25رائد ناجي احمد :علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ،مصدر سابق،ص213
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الغصن الثاني
االثار المترتبة على االستئناف
بينت المادة ( ) 36من قانون ضريبة الدخل ما تتمتع به لجان االستئناف من سلطات بعد اتباع اإلجراءات
المنصوص عليها في القانون والتي تبدا بتبليغ الطرفين بالحضور خالل ( )7أيام قبل يوم المرافعة ،على ان يرعى قيام
المستأنف بدفع ما بذمته من اقساط مستحقة او بنسبة ( )%10منها .وتقوم اللجنة بنظر الخصومة بعد اكتمال النصاب
القانوني بحضور القاضي والعضوين االصلين او االحتياطين .وكذلك جميع الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون على ان
تقوم اللجنة بالتوقيع على قرارها من قبل القاضي والعضوين وفي حالة عدم التوقيع يتعرض القرار للطعن بالتمييز كذلك
اوجب القانون تسبيب قرارها وتصدر قرارات اللجنة باإلجماع او باألغلبية على ان يقوم العضو المخالف تدوين رايه
وأسباب اتخاذه .وللجنة صالحية اصدار قرارها وفق االتي:
أوال :الغاء التقدير وقيامه بإصدار تقدير جديد او تأييده في حالة عدم توفر الشروط الواجبة في تقديمه وكذلك حالة عدم
قناعتها في األدلة التي قدمها المكلف او تعديله عن طريق تخفيضه او زيادته وفي ذلك خروج عن القواعد العامة والتي
تقض بان ال يضار الطاعن بطعنه ولكن المشرع الضريبي قرر جواز قيام اللجنة االستئنافية بزيادة التقدير ،في حالة كون
التقدير السابق اقل مما ينبغي ،وذلك حفاظا على حقوق الخزينة.
ثانيا :تأجيل النظر باالستئناف في حالة غياب الطرفين او غياب أحدهما ومن دون عذر مشروع .علما انها تملك كذلك
عند تحقق الغيابان ترد االستئناف وتأييد التقدير المستأنف(.)26
علما ان قرار الل جنة االستئنافية ال يعد قطعيا وبالتالي يجوز الطعن به امام لجنة التمييز اال اذ كان مبلغ الضريبة ()10
دينار فاقل فيعتبر قرارها قطعيا ولم يسمح المشرح بالطعن به تمييزا.
ومن الجدير بالذكر ان قيام المشرع بتحديد االختصاص الموضوعي لهذه اللجان والمتعلقة بصالحية النظر في المسائل
المتعلقة بفرض الضريبة او تقديرها او جيبايتها ،قد يثير التساؤل حول الجهة التي تتولى نظر كل ما يخرج عن
اختصاص هذه اللجان ،حيث يخرج من اختصاصها جميع ما ليس له عالقة بفرض الضريبة وتقديرها وجبايتها ومن ذلك
ما يلي:
 -1قرارات الهيئة المالية بخصوص فرض إضافات مالية او فوائد على المكلف في حالة ما اذا لم يقم بتسديد مبلغ
الضريبة في موعدها المستحق.
 -2جميع االعمال الصادرة عن اإلدارة المالية او احد موظفيها والتي تلحق ضررا بالمكلفين مما يترب مسؤوليتها
المدنية (التعويض).
 -3القرارات العامة التي تصدرها الجهات اإلدارية المختلفة كمجلس الوزراء او الوزارة المالية او الهيئة العامة
للضرائب  ،والمتعلقة بالضريبة ،وتكون هذه القرارات على شكل أنظمة وتعليمات وتتضمن مخالفة قواعد القانون
االعتيادي.
في هذا الصدد نالحظ سكوت المشرع الضريبي عن النص على الجهة التي تتولى نظر هذه األمور خصوصا بعد القيد
الذي أورده في المادة ( ) 55والذي منع فيه المحاكم من نظر جميع المسائل المتعلقة في الشؤون الضريبية .وكان أولى
بالمشرع ان يرفع هذا القيد المفروض على المحاكم وإعطاء القضاء اإلداري وبشكل صريح صالحية النظر في جميع
المسائل التي تخرج عن اختصاص اللجان االستئنافية والتمييزية باعتبار ان قرارات السلطة المالية ال تخرج من كونها
قرارات إدارية يتوجب الطعن فيها امام القضاء اإلداري الغاء وتعويضا .ومع ذلك فقد استقر الواقع العملي في العراق
على قيام المحاكم اإلدارية بنظر هذا النوع من القرارات(.)27

26عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،مصدر سابق 221 - 219 ،

 27رائد ناجي احمد :مدى اختصاص القضاء اإلداري بالفصل في الطعون الضريبية (دراسة مقارنة) ،المصدر سابق
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الفرع الثالث
الطعن التمييز
يعد الطعن تمييزا المرحلة األخيرة من مراحل الطعن الضريبي والتي أجاز المشرع فيها لكل من المكلف
والسلطة المالية( )28الطعن بقرار اللجنة االستئنافية ،ضمانة منه لحقوقهما في المطالبة بعدم تطبيق القرار الذي يناقض
حقوق كل منهما.
فالمقصود بالتمييز (هو طريق الطعن األخير في قانون ضريبة الدخل والذي ينصب على قرارات لجان االستئناف التي
يزيد فيها مبلغ الضريبة على ( ) 10االف دينار حيث يستطيع كل من السلطة المالية والمستأنف الذي يرى في قرار اللجنة
إجحافا بحقوقه ان يطعن في هذا القرار امام هيئة تمييزية وخاصة تتشكل لهذا الغرض)(.)29
تتشكل اللجنة التمييزية والتي تتميز بطابعها المختلط ببيان صادر من وزير المالية ويتم نشره بالجريدة الرسمية ويترأسها
قاضي من محكمة التمييز وعضوية كل من اثنين من المدراء العامين في وزارة المالية وممثل من اتحاد الغرف التجارية
العراقية وممثل من اتحاد الصناعات العراقي.
مما يالحظ ان المشرع الضريبي لم يحد د إجراءات نظر اللجنة بالطعون المعروضة امامها مما يتوجب الرجوع
الى احكام قانون المرافعات في ذلك  ،فعند تقديم العريضة التميزية تبحث اللجنة بمدى توافر الشروط المطلوبة فيها وفي
حالة توافرها ينحصر اختصاص المحكمة في النظر في أوراق الدعوى وذلك باعتبارها محكمة أوراق ال موضوع .علما
انه ال يتوجب حضور الخصوم امامها لعدم وجود مرافعة كذلك ال يجوز تقديم أي طلبات او ادلة جديدة اثناء قيامها
بعملها.
اال ان المشرع في قانون المرافعات أجاز لها ان تقبل ذلك (طلبات وادلة جديدة) في حالة ما اذا كانت لهذه
الطلبات تدفع بعدم وجود الخصومة ،او الدفع بعدم اختصاص اللجنة االستئنافية بالنزاع الذي دار امامها ،او فيما اذا تم
الدفع بسبق الفصل في الدعوى ،كذلك الدفع بمخالفة القانون وبصورة صريحة من قبل لجنة التمييز(.)30
وقد تطلب المشرع توافر عدة شروط النعقاد االختصاص للجنة التمييزية بنظر الخالف لذا سنحاول بيانها ومن
ثم نعرج الى اثار الطعن تمييزا امامها وكاالتي:
الغصن األول
شروط الطعن امام الهيئة التمييزية
لكي تتمكن الهيئة التمييزية من نظر الطعن المقدم امامها البد من توافر شروط حددها المشرع وتتمثل باآلتي:
 -1يجب ان يقدم الطعن بصورة تحريرية علما ان المشرع لم ينص على ذلك صراحة لكن الواقع العملي جرى عل
ذلك وفقا ألحكام قانون المرافعات المدنية.
 -2ان يكون مبلغ الضريبة يزيد على ( )10االف دينار ،وبعكسه ال يجوز الطعن بقرار اللجنة االستئنافية وذلك
لصيرورته قرارا باتا قطعيا .وهذا ما تم النص عليه في المادة(/40ف )2من قانون ضريبة الدخل العراقي.
 -3ان يتم الطعن بقرار اللجنة االستئنافية بغضون ( )15يوما من تاريخ تبليغه.
 -4على المكلف تسديد رسم بنسبة  %1من مبلغ الضريبة الى دائرة الضرائب على ان ال يزيد المبلغ باي حال على
( )1000دينار ويصبح ايرادا نهائيا للخزينة المالية بمجرد دفعه(.)31
الغصن الثاني
اثار الطعن امام الهيئة التمييزية
تنظر الهيئة التمييزية بقرار اللجنة االستئنافية ولها في ذلك عدة صالحيات بينها المشرع الضريبي وحسب نص
المادة (/40ف ) 3والتي تنص على (( للهيئة التمييزية الغاء القرار او تأييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا)).
 28ويقصد بالسلطة المالية التي يحق لها الطعن تمييزا كل موظف له صالحية في فرع الهيئة العامة للضرائب او قسم الشركات فمنها الذي كان
خصما للمكلف اثناء مرحلة االستئناف امام لجنة االستئناف المختصة.
29عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،مصدر سابق ص225
30عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،مصدر سابق ص230

31 31رائد ناجي احمد :علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ،مصدر سابق،ص214
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عليه فللهيئة التمييزية ان تصدر قرارها بما يلي:
 -1الغاء قرار اللجنة االستئنافية.
للهيئة اذا ما راته انه مستوفي الشروط التي يتطلبها القانون اال انه يتضمن ما يوجب الغاءه ،كما لو كان القرار
قد بني على مخالفة القانون او خطا في التطبيق ،او عيب في التأويل  .كذلك في حالة مخالفته لقواعد االختصاص
او قاعدة من قواعد اإلجراءات ،او تبين لها ان موضوع الدعوى تم الفصل فيه مسبقا .وقد يكون سبب اإللغاء
وجود خطا جوهري في القرار االستئنافي.
 -2رد الطعن بالتمييز وتأييد قرار اللجنة االستئنافية.
يقع من ضمن صالحية الهيئة التمييزية رد الطعن المقدم اليها بتمييز القرار الصادر من اللجنة االستئنافية وذلك
في حالة خلو طلب المميز من األسباب الموجبة للطعن او ذكرها اال انه تبين للهيئة عدم كفايتها او تم التثبت من
عدم صحتها .كذلك لها رد الطعن تمييزا في حالة عدم توفر الشروط المطلوبة للطعن امامها.
 -3تعديل القرار.
تملك الهيئة التمييزية صالحية تعديل القرار الصادر من اللجان االستئنافية متى ما رات صحة أسباب الطعن
التي قدمها المميز اال انها ال تكفي الى الغاءه ،لذا تعمد الهيئة تعديل القرار وتخفيضه مع مراعاة القاعدة التي
تقضي بعدم إمكانية تضرر الطاعن بطعنه .غير ان هناك اتجاه من الفقه الذي يراه ان للهيئة التمييزية تعديل
القرار بالزيادة ويستند هذا االتجاه على عدد من القرارات التمييزية في ذلك(.)32
ومما تجدر اإلشارة اليه ان قرارا ت الهيئة التمييزية قطعية غير قابلة للطعن فيها امام جهة أخرى.

الخاتمة
تولى البحث دراسة طبيعة ومراحل الطعن الضريبي في العراق من خالل النصوص الواردة في قانون ضريبة
الدخل رقم( )113لسنة  1982ومجموعة من الكتب والدراسات التي طرحت في هذا الموضوع وقد خلصنا الى استنتاج
ما يأتي:
 -1رغم تحول العراق بعد عام  1989الى نظام القضاء المزدوج ،حيث كان قبل ذلك يتبع نظام القضاء
الموحد ،وانقسم فيه والية القضاء الى محاكم عادية ومحاكم إدارية اال انه قام بإخراج والية النظر في
الشؤون الضريبية من نطاق كل من القضائيين العادي واإلداري ومنحها الى لجان إدارية ذات اختصاص
قضائي.
 -2للطعن الضريبي لضريبة الدخل في العراق ثالث مراحل متدرجة تبدأ أولها باالعتراض امام السلطة المالية
كمرحلة أولى تليها االعتراض امام لجان استئنافية واخرها الطعن بقرار اللجان االستئنافية امام هيئة
تمييزية والتي يكون قرارها قطعيا ال يجوز الطعن به امام جهة أخرى.
 -3تتولى هذه اللجان االختصاص الموضوعي في كل ما يتعلق بفرض الضريبة وتقديرها وجبايتها.
 -4لم يتناول المشرع الضريبي تحديد الجهة التي تتولى النظر في الخالفات التي تحدث بين المكلف واإلدارة
المالية في كل ما يخرج عن فرض الضريبة وتقديرها او جبايتها كالقرارات التي تتضمن فرض إضافات
مالية او فوائد جراء تأخر المكلف عن تسديد ما يقع بذمته من ضريبة.
 -5النصوص التي تنظم نظر الخصومة الضريبية كاإلجراءات المتبعة في لجان الطعن الضريبي لضريبة
الدخل يعتريها العديد من النقض والغموض مما سبب الرجوع المتواصل الى قانون المرافعات المدنية
إليجاد الحل القانوني بشأنها.
وعليه تم التوصل الى بعض المقترحات في هذا الخصوص تتمثل:
 -1دعوة المشرع رفع جميع القيود التي تمنع القضاء من نظر الخالفات المتعلقة بالشؤون الضريبية منها القيد
الوارد في المادة( )555من قانون ضريبة الدخل النافذ.
32عبد الباسط علي جاسم الزبيدي :شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم( )113لسنة  1982وتعديالته ،مصدر سابق ص233-231
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 -2تمكين القضاء من النظر في الشؤون الضريبة لضريبة الدخل سواء ان يتم ذلك بإعطاء الوالية القضائية
لل قضاء اإلداري ام انشاء قضاء مستقل يتم توحيد النظر فيه بجميع النزاعات المتعلقة بالشؤون الضريبية
على اختالف أنواعها .او عن طريق جعل الوالية القضائية كمرحلة أخيرة بعد الطعن بقرارات الضريبة
امام اللجان اإلدارية كما ما سار عليه القانون المصري.
 -3العمل الدؤوب والمستمر على نشر الثقافة الضريبية بين المكلفين عن طريق الندوات العلمية واالجتماعية
وبرامج التوعية والتي يتم من خاللها بشرح القانون الضريبي ووفق صورة مبسطة تمكن المتلقي من
استيعابها مع الحرص على اطالعيه على كل ما يتم استحداثه في القانون الضريبي من نصوص تنظم وقائع
جديدة او تعديالت ترد على نصوص سابقة .للعمل على زرع الثقة بين المكلف واإلدارة الضريبية.
 -4العمل على توحيد جميع النصوص الخاصة بالضريبة وفق قانون موحد جامع لجميع أنواع الضريبة بدل
من تناثرها في قوانين منفصلة .مع العمل على تالفي جميع ما يرد في هذه النصوص من نقص او
غموض.
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