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 : المستخلص
إذ إن السياسة ، يرتبط مفهوم اليقين الضريبي بمفهوم الواقعة والثبات واالستقرار الضريبي     

الضريبية الفعالة تتطلبان يصاغ القانون الضريبي بالشكل الذي يؤمن االنسجام ، بحيث تكون 
التعاريف والمصطلحات موحدة وواضحة وتظهر في ابسط صورة ممكنة ، فالقوانين الضريبية 

عقدة في الكثير من الدول ومن بينها العراق جاءت بنتائج عكسية سواء فيما يتعلق بتحقيق الم
غياب اليقين الضريبي أدى إلى إذ إن، اإليرادات أم فيما يتعلق بتحقيق أهداف الضرائب األخرى 

نفور عام من الضرائب ، والذي أدى إلى ما يسمى بأزمة الثقة بين المكلف واإلدارة الضريبية 
ي ترتب عليها انتشار ظاهرة التهرب الضريبي والهدر المالي بشكل كبير وواسع والتي أدت الت

هذا وان تفعيل قاعدة اليقين الضريبي بشكل في األخير إلى تدني مستوى إيرادات الضرائب ،
صحيح يتطلب الشفافية في التعامل مع المكلف، وزيادة الوعي الضريبي لديه ، فال بد من 

والتعليمات التنفيذية والقرارات اإلدارية المتعلقة بالضريبة لتصبح في متناول نشر القوانين 
المكلفين ليعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، والتقليل ما أمكن من إجراء 

 .التعديالت في أحكامها
Abstract: 

     The concept of tax certainty is linked to the concept of stability and 

tax stability. Effective tax policy requires that the tax law be drafted in 

a way that ensures harmony, so that the definitions and terminology are 
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uniform and clear and appear in the simplest possible way. The 

complex tax laws in many countries, including Iraq, In terms of 

revenues or the achievement of other tax objectives, as the absence of 

tax certainty led to a general aversion to taxes, which led to the so-

called crisis of confidence between the taxpayer and tax administration, 

which resulted in the spread of the phenomenon of tax evasion and 

Financial corruption is widespread and has led to a decline in the level 

of tax revenues. The activation of the tax certainty base requires 

transparency in dealing with the taxpayer and raising the tax awareness 

of the taxpayer. To know their rights and duties and to minimize the 

amendments to their provisions 

 :المقدمة 
وضع علماء المالية في نهاية القرن الثامن عشر بعض القواعد التي يجب توافرها لكي      

توصف الضريبة بانها جيدة،إالإن التطبيق العملي للنظم الضريبية في الكثير من الدول ومنها 
العراق يحيد عن هذه القواعد، لينشأ عن ذلكالظلم االجتماعي، واذا ما كانت أي دولة في العالم 

لضرائب لتحقيق أهدافمحددة ،فعليها أن تراعي قواعد أساسية عند فرض الضرائب تفرض ا
 لتتمكن من تحقيق هذه األهداف.

من أهم محددات جزءًا من النظام الضريبي للدولة و  ومن اهم هذه القواعد قاعدة اليقين، إذ تعد
العدالة و الظلم االجتماعي واالقتصادي في أي دولة، إذ تمثل القاعدة األساسية لبناء نظام 
ضريبي فعال ، فهي تمثل العالقة بين المكلف واإلدارة ، و التي يستطيع المكلف من خاللها 
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لضريبية هي أساس لذا فالعدالة ا، محاسبة الدولة،وسؤالها عن كيفية جباية أمواله وكيفية إنفاقها
 تحقيق العدالة االجتماعية.

وال شك في أن غياب اليقين الضريبي وعدم وضوح الضريبة وكثرة تعديالتها غير الضرورية 
يبعدان الضريبة عن اهم قاعدة من قواعدها وهي اليقين،ويؤديان إلى كثرة النزاعات والهدر 

ة الضريبية ويحفز المكلفين على التهرب المالي مما يؤثر سلبًا في العالقة بين المكلف واإلدار 
منها، لذلك يمكن القول إن غياب اليقين في أي نظام ضريبي أشد خطرًا من عدم عدالته 

 .ويؤثر سلبًا في وفرة الحصيلة وسرعة التحصيل
هذا وان تطبيق قاعدة اليقين الضريبي بشكل صحيح يتطلب الشفافية في التعامل مع 

يبي لديه ، فال بد من نشر القوانين والتعليمات التنفيذية والقرارات المكلف،وزيادة الوعي الضر 
اإلدارية المتعلقة بالضريبة لتصبح في متناول المكلفين ليعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم 

 من واجبات، والتقليل ما أمكن من إجراء التعديالت في أحكامها.
غددددددي لنددددددا أن نتعددددددرف علددددددى أهميددددددة وبعددددددد هددددددذه النبددددددذة المنتصددددددرة عددددددن الموضددددددو  ينب        

الموضدددددددو  والمشدددددددكلة التدددددددي دفعتندددددددا للبحدددددددث فيددددددده وفرضدددددددية الدراسدددددددة ومنهجيتهدددددددا وهيكليتهدددددددا 
 وذلك في النقاط اآلتية :

 أواًل: أهمية الدراسة
تتجسدددددد أهميدددددة الدراسدددددة فدددددي بيدددددان الددددددورالكبير الدددددذي تمثلددددده قاعددددددة اليقدددددين الضدددددريبي اذا مدددددا 

وزيدددددادة فاعليدددددة الضدددددرائب واالسدددددتقرار الضدددددريبي ، الثبدددددات طبقدددددت بشدددددكل صدددددحيح ، واثرهدددددا  
 وزيادة نسبة إيراداتها .
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 ثانيًا :مشكلة الدراسة
تتمثددددل مشددددكلة الدراسددددة فددددي غيدددداب دور اليقدددددين الضددددريبي فددددي العراقبشددددكل شددددبه تدددددام ،أي    

عددددم تطبيدددق قاعددددة اليقددددين الضدددريبي التدددي تمثددددل احددددى اهدددم قواعدددد الضددددريبة التدددي جددداء بهددددا 
،األمدددددددر الدددددددذي أدى إلدددددددى تفشدددددددي ظددددددداهرة  التهدددددددرب الضدددددددريبي والهددددددددر المدددددددالي )ادم سدددددددمث  

 وضيا  العدالة الضريبية .
 ثالثًا :فرضية الدراسة

تفتدددددرض هدددددذه الدراسدددددة زيدددددادة فاعليةقاعددددددة اليقدددددين الضدددددريبي فدددددي العدددددراق  ، للدددددتنل        
لدددددك مدددددن ظددددداهرة التهدددددرب الضدددددريبي والهددددددر المدددددالي وبالتدددددالي زيدددددادة حصددددديلة الضدددددرائب ، وذ

 من خالل زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين وتحقيق الشفافية الضريبية .
 رابعًا :منهجية الدراسة

سددددددنعتمد فددددددي هددددددذه الدراسددددددة المددددددنهج التحليلددددددي االسددددددتقرائي ، مددددددن خددددددالل تحليددددددل النصددددددو  
القانونيددددة والبياندددددات  فدددددي ضدددددوء أراء الفقهددددداء ،ومحاولدددددة الوصدددددول إلدددددى نيدددددة المشدددددر  العراقدددددي 

 لول القانونية السليمة واتباعنظام ضريبي واضح دون غموض أوإبهام.إليجاد الح
 خامسًا :هيكلية الدراسة 

، يكددددددون األول للكددددددالم عددددددن التعريددددددف بدددددداليقين سددددددوف نقسددددددم هددددددذه الدراسددددددة علددددددى مبحثددددددين 
الضدددددددريبي واطدددددددراف العالقدددددددة الضدددددددريبية ، أمدددددددا الثددددددداني فسدددددددوف يكدددددددون للكدددددددالم عدددددددن غيددددددداب 

 ما يأتي : اليقين الضريبي في العراق ، وك
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 المبحث األول 
 مفهوم اليقين الضريبي وأطراف العالقة الضريبية

إن دراسددددددة اليقددددددين الضددددددريبي فددددددي العددددددراق تقتضددددددي منددددددا أواًل وقبددددددل كددددددل شدددددديء تعريددددددف      
اليقددددين الضددددريبي وكددددذلك بيددددان أطددددراف العالقددددة الضددددريبية، لددددذلك سددددوف نقسددددم هددددذا المبحددددث 
إلدددددددى مطلبدددددددين األول لتعريدددددددف اليقدددددددين الضدددددددريبي والمطلدددددددب الثددددددداني لبيدددددددان أطدددددددراف العالقدددددددة 

 الضريبية، وكما يأتي:
 المطلب األول 

 تعريف اليقين الضريبي
نعرف المعنى اللغوي له؛ وذلك ألنه يمثل  إن معرفة المقصود باليقين الضريبي تتطلب أواًلأن

األصل، وعليه سوف نبدأ بالتعريف اللغوي ومن ثم نبين التعريف االصطالحي، وذلك في 
فرعين األول لبيان التعريف اللغوي، أما الثاني فسوف يكون للتعريف االصطالحي، وكما 

 يأتي:
 الفرع األول 

 التعريف اللغوي 
)اليقين الضريبي  يجب علينا أن نبحث في الجذور اللغوية لكل إذا ما أردناأن نحلل مصطلح 

 من مكونات هذا المصطلح وكما يأتي:
 أوال: اليقين 
."ُهَو َعَلى َيِقيٍن ِبَما َسَيْحُصُل" : َعاِلٌم ِبِه َحقَّ اْلِعْلِم َعْن َنَظٍر 1)َيِقيٌن ]ي ق ن[.       

ُق الظَّنَّ َفَيْجَعلُ  ، َثاِبٌت. "ُكْنُت َأْقَطُع 2ُه َيِقينًا". َواْسِتْداَلٍل. "ُيَصدِ  ."ِعْلٌم َيِقيٌن" : َلْيَس ِفيِه َشكٌّ
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َد ِبالثََّباِت".)جمال الغيطاني .  كَّ ِباْلَيِقيِن َوالتََّردُّ ."اْلَيِقيُن ِفي اْلَفْلَسَفِة" : ِاْطِمْئَناُن النَّْفِس ِإَلى 3الشَّ
ِتِه.  َعَلى َيِقيٍن َأنَّ اأَلْمَر َكَما َوَصْفُت َلَك" : ُكْن ُمَتَأكِ دًا. "َكاُنوا َعَلى  ."ُكنْ 4ُحْكٍم، االْعِتَقاُد ِبِصحَّ
. 5َيِقيٍن َتامٍ  ِمْن َفْوِزِه".  ."َحقُّ اْلَيِقيِن" : َخاِلُصُه 6."َيِقينًا َسُأَحقِ ُق َنْصرًا" : َأِكيدًا، ِبال َشكٍ 

 . 1) تَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقين )قرآن  : اْلَمْوتُ َواُْعُبْد َربََّك حَ  99.الحجر آية 7َوَواِضُحُه. 
 ما تقدم يمكننا القول أن اليقين:  هو العلم الذي ال شك معه وهو اعلى درجات العلم.

 ثانيًا : الضريبي
) يقال للسجية والطبيعة الضريبة ، كأن اإلنسان قد ُضرب عليها ضربًا وصيغ صيغة ، 

يضرب به منه ، ويقال للصنف من الشيء :  ومضرب السيف ومضربة : المكان الذي
الضرب ، كأنه ُضرب على مثال ما سواه من ذلك الشيء ، والضريبة : ما يضرب على 
اإلنسان من جزية وغيرها ،والقياس واحد كأنه قد ضرب به ضربًا، ثم يتسعون فيقولون ضرب 

على يده فقبض ده فضرب الضارب فالن على يد فالن إذا حجر عليه ، كأنه أراد  بسط  ي
 . 2) يده
 
 
 

                                                           
، مطبعة الشروق  4مجمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث : المعجم الوسيط ، ط   (1

،  1، ط 1العربية المعاصرة ، المجلد  ؛ د.احمد منتار عمر : معجم  اللغة 2004الدولية ، القاهرة ، 
 .2516،    2002عالم الكتب ، القاهرة ، 

، دار الكتب العلمية ، 1، ط 2زكريا الرازي :معجم مقاييس اللغة ، مجلد  أبي الحسن احمد بن فارس بن  (2
 .66،  1999بيروت ،
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 الفرع الثاني
 التعريف االصطالحي للقين الضريبي 

، أذ إن الوعاء الذي تفرض علية  1)يجب أن تكون الضريبة المفروضة مؤكدة ال تحكمية 
الضريبة و وقت الوفاء ومقدار الضريبة الذي يدفعهالمكلف، ينبغي أن يكون واضحًا ، لكي 

عليه دفعه، إذ إن أي ضريبة ال تتحدد فيها جميع تلك األمور ال تعد يتسنى للمكلف التيقن بما 
 . 2)ضريبة سليمة

هذا ويرتبط مفهوم اليقين الضريبي بمفهوم الثبات واالستقرار الضريبي ، إذ إنالتحديد الواضح 
للضرائب يتعارض مع كثرة التعديالت في جوانبها المنتلفة مثل ) السعر ، المقدار ، الوعاء 

...وغيرها من التعديالت األخرى  ، يتبين من ذلك ان التحديد الواضح للضريبة واألجل
يقتضي منع إجراء التغييرات أو التعديالت إال في أضيق الحدود ، أي اال في الحاالت 

؛ وذلك الن بقاء الضريبة ثابتة فترة طويلة تجعل المكلف يتعود على دفعها وال الضرورية 
، كما يجب أن تتميز   3)سبة للمكلف مثل أي نفقة من النفقات يشعر بعبئها إذ تصبح بالن

                                                           
؛ د. فاضل 32،   1949، مطبعة التفيض ، بغداد ،  1خالف : مبادئ المالية العامة ، ج د.حسين  (1

 .179، مطبعة المعارف ، بغداد ،   1شاكر الواسطي : اقتصاديات المالية العامة ، ط
، مطبعة  1، ط 1د. عبدالعال الصكبان : مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق ، ج  (2

 . 162،    1972العاني ، بغداد ، 
، مطبعة التعليم  2، ط 1هشام دمحم صفوت العمري : اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ، ج  (3

 .93،    1922العالي ، بغداد ، 
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قوانين الضرائب بالوضوح بحيث يسهل فهمها لعامة الناس دون عناء ، وتتمكن إدارة الضرائب 
 . 1)من تطبيقها دون اجتهاد أو تأويل 

، من قبل المكلف وحتى موظف الضرائبإذ ان قانون الضرائب المعقد الذي ال يمكن استيعابه 
حتمًا سوف يفشل في تحقيق اإليراداتالتي فرضت الضريبة من اجل الحصول عليها ، فيجب 

، فمن متطلبات  2)صياغة  قانون ضريبي بالشكل الذي يسمح للمكلف االلتزام به دون عناء
السياسة الضريبية الفعالة ، ان يصاغ القانون الضريبي بالشكل الذي يؤمن االنسجام ، بحيث 
تكون التعاريف والمصطلحات موحدة وواضحة وتظهر في ابسط صورة ممكنة ، فالقوانين 
الضريبية المعقدة في الكثير من الدول ومن بينها العراق جاءت بنتائج عكسية سواء فيما 

، إذ تعاني قوانين (3)علق بتحقيق اإليرادات ام فيما يتعلق بتحقيق أهداف الضرائب األخرى يت
الضرائب في العراق من االفتقار للمبادئ والقواعد المتينة ، ويتبين ذلك جليًا من خالل تفح  
القوانين الضريبية المعمول بها حاليًا في العراق ، واالسوء من ذلك هو ان هذه المشكلة 

                                                           
،    2015، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،  1د. سمير صالح الدين حمدي : المالية العامة ، ط  (1

  133- 134. 
(2)Mankiw, N. Gregory, Matthew Charles Weinzierl, and DannyFerris :Optimal 
Taxation in Theory and Practice, Journal of Economic Perspectives 23(4), 
p25. 
(3(ERIC ENGEN & JONATHAN SKINNER :TAXATIONAND ECONOMIC 

GROWTH, National Tax Joumal ,vol 49 no 4, Decmber ,1996, p 636. 
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بطت بانتهاج سياسة ضريبية مرتبكة وغير واضحة  نتج عنها سلسلة من التعديالت ارت
 . 1)العشوائية 

 المطلب الثاني 
 اطراف العالقة الضريبية

هما )المكلف واإلدارة الضريبية  ، إذ يكون المكلف  إن أطراف العالقة الضريبية طرفين     
ملتزم بدفع الضريبة ، في حين يكون الطرف الثاني اإلدارة الضريبية متمثلة بد )المنمن  الذي 

ان دراسة اليقين الضريبي تتطلب معرفة اطراف العالقة يطلب ان يفح  ويراقب وينفذ، 
لبيان و فين أم يتعلق بطرف واحد دون اآلخر ؟الضريبية ، وهل يشمل اليقين الضريبي كال الطر 

 أهمية اليقين الضريبي  البدد مددن دراسة  كددل مدن المكلدف واإلدارة الضدريبية ، وكما يأتي :
 الفرع األول 

 المكلف 
وأن اصطالح المكلف ينبع من التكليف  المكلف احد طرفي العالقة الضريبية،هذا يمثل     

وااللتدزام الدذي يفرضده القدانون الضريبي على األفراد المناطبين بأحكامه، وقد عرف قانون 
،وعليه فان كل شن  ملزم بدفع  2)ضريبة الدخل المكلف بأنه )كل شن  ينضع للضريبة 

 ، األشنا  كلفًا ، هذا وتفرض الضريبة على نوعين من األشنام الضدريبة يعد

                                                           
مددددددوجز فددددددي السياسددددددة الضددددددريبية مراجعددددددة نقديددددددة لقددددددانون ضددددددريبة   الوكالددددددة األمريكيددددددة  للتنميددددددة الدوليددددددة : (1

ي لتنميدددددددة االقتصددددددداد العراقدددددددي ، شدددددددباط ، الددددددددخل وقدددددددوانين ضدددددددريبية أخدددددددرى للعدددددددراق ، المشدددددددرو  الثدددددددان
2002  ،2. 

 المعدل . 1923لسنة  13  من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 2  الفقرة )1   المادة )(2
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، فقد بين قانون ضريبة الدخل ان المقصود بالشن    2)واألشدنا  المعنويين 1)الطبيعيين
  3)هو )الشن  الطبيعي او المعنوي  

واذا ما كان المكلف في هذه العالقة أي العالقة الضريبية يمثل الطرف الضعيف مقارنة 
 واذا ما  4)المستحقة )االلتزام الضريبي بالطرف اآلخر ، إذ يكون ملزمًا بدفع المبالغ الضريبية

، لذلك يجب أن يكون المكلف على يقين تام بما  5)اخل بهذا االلتزام يكون معرض للعقوبة
 كلف به إذ ان اليقين الضريبي ين  المكلف بالدرجة األولى.

                                                           
، 2. د. عبدالباقي البكري و زهير البشير : المدخل لدراسة القانون ، ط اإلنسانالشن  الطبيعي : هو   (1

 .221،   2010لصناعة الكتاب ،  العاتك
الشنصية المعنوية : هي مجموعة من األشنا  او األموال ترمي الى تحقيق غرض معين وتمنح   (2

 .299الشنصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض . المصدر نفسة ،   
 المعدل . 1923لسنة  13  من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 4  الفقرة )1  المادة )(3
فااللتزام الضريبي هَو: رابطة قانونية  أو عالقة مديونية ما بين الطرفين , اإلدارة الضريبية وهي )الدائن    (4

والمكلف وهو ) المدين  ويلتزم بمقتضاها المدين بأداء مبلغ نقدي معين لصالح اإلدارة الضريبية مع قيام 
التي تتعلق بتحديد المبلغ تحديدًا دقيقًا , وتحصيل الدين  المكلف بكل ما يوجبه القانون من االلتزامات

لمستندات والتقارير الضريبية الضريبي تحصياًل كاماًل , كالتزام المكلف بتقديم المعلومات والبيانات وا
التزام المكلف بالقيام بعمل , أو التزام المكلف باالمتنا  عن عمل معين كاالمتنا  عن إعطاء المعلومات و 

بة, أو استعمال الغش, واالحتيال, أو إخفاء معلومات صحيحة. يوسف نعمة جعازالمنصوري : الكاذ
،  2016التنظيم القانوني الدارة ضريبة الدخل ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بابل ، 

 94. 
(5)Lars P. Feld & Bruno S. Frey: Deterrence and Tax Morale: How Tax 

Administrations and Taxpayers Interact ,International Conference on Taxation, 
organized by the Centre for Tax System Integrity of the Australian National 
University in Canberra, December 10 and 11, 2001.  
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 الفرع الثاني
 اإلدارة الضريبية 

اإلدارة الضريبية هي الطرف الثاني من أطراف العالقة الضريبية ، إذ تمثل السلطة التنفيذية 
التي يقع على عاتقها عبء تنفيذ القوانين الضريبية _ تحصيل المبالغ الضريبية من المكلفين  

 ، وذلك لحماية حقوق النزينة  1)وتوريدها للنزينة العامة في مواعيدها المحددة قانونًا _ 
العامة للدولة وحماية حقوق المكلف ، فضاًل عن  اقتراح التعديالت والتشريعات الضريبية التي 
ترقى بالنظام الضريبي إلى المستوى المطلوب ، وتساعد الدولة على تحقيق األهداف 

 . 2)االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية والصحية المنشودة من فرض الضرائب 
ان اإلدارة الضريبية: هي جزء من التنظيم اإلداري للدولة بوصفها سلطة عامة هذا و          

تتمتع بالحقوق الممنوحة لجميع السلطات العامة اإلدارية ،إذان السلطات اإلدارية عندما تزاول 
نشاطها وتفصح عن إرادتها الملزمة إنما تصدر من جانبها وحدها قرارًا إداريًابما لها من 

ء كانت في المجال اإلداري أم في المجال الضريبي بهدف تحقيق المصلحة سلطات عامة سوا
 .  3)العامة التي يبتغيها القانون 

 تتمكن اإلدارة الضريبية من ممارسة مهامها والقيام بالواجبات المناطة بها ولكي
 على افضل وجه لضمان عدم ضيا  حق النزينة العامة للدولة ، فقد منح القانون 

 الضريبية سلطات وحقوق واسعة مثل سلطات الفح  والرقابة وسلطاتلإلدارة 

                                                           
الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي ،رسالة   سهاد عبد الجمال عبدالكريم الزهيري: التزامات اإلدارة (1

 .16-13،     2006ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
 .3،   1973، المكتب المصري الحديث ، القاهرة ،  1د. يونس احمد البطريق : النظم الضريبية ، ج  (2
 .21،  1960نيقوال عطية : ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته ، القاهرة ،  د.قدري   (3
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 تضمن لإلدارة الضريبية تحصيل المبالغ الضريبية من المكلفين وكذلك سلطة توقيع
تكون وبذلك فإن اإلدارة الضريبية المتمثلة بالطرف األقوى والتي ،   1)الجزاءات والعقوبات

أيضًا تحتاج إلى اليقين الضريبي الن غياب تطبيق معنية بتطبيق وتنفيذ القوانين الضريبية 
 وإن كان المكلف يحتاج اكثر إلى اليقين الضريبي.هذه القاعدة يربك عمل اإلدارة الضريبية ، 

 المبحث الثاني 
 غياب قاعدة اليقين الضريبي في العراق 

على إجراءات  إن غياب اليقين الضريبي لدى المكلفين واإلدارة الضريبية انعكس سلباً        
التحاسب الضريبي، وعلى حصيلة الضرائب ، مما افقد الضريبة ركنا أساسيا من أركانها وهو 
العدالة الضريبية وبالتالي ازداد الفساد اإلداري والمالي والتهرب الضريبي وبالتالي تدني 

يقي وال حصيلة اإليرادات الضريبية ، لذلك نحتاج إلى تطبيق قاعدة اليقين الضريبي بشكل حق
يمكن ان يتم ذلك إال من خالل زيادة الوعي الضريبي و تحقيق الشفافية الضريبية ، لذلك 
سوف نتناول هذا الموضو  في مطلبين األول لبيان مشاكل غياب قاعدة اليقين ، أما الثاني 

 لمعرفة الحلول الواجب اتباعها ، وكما يأتي :
 المطلب األول 
 دة اليقين الضريبياآلثار المترتبة على غياب قاع

كانلغياب قاعدة اليقين الضريبي المتمثلة بعدم الوضوح واالستقرار الضريبي ،  الكثير مناآلثار 
أهمها التهرب الضريبي وتدني حصيلة إيرادات الضرائب ، سوف نتناولها في فرعين ، وكما 

 يأتي :

                                                           
 . 15  سهاد عبد الجمال عبدالكريم الزهيري، مصدر سابق ،   (1
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 الفرع األول
 التهرب الضريبي 

تعد الضريبة مهما اختلفت صورها عبء على المكلف ولهذا يسعى جاهدًا وبمنتلف الوسائل 
للتنل  منها ، وبتوسع نطاق الضرائب وتعدد أنواعها ازدادت ظاهرة التهرب الضريبي في 
الكثير من الدول ، إالإن هذه الظاهرة تكون بمعدالت اقل  في الدول التي يتمتع أفرادها بوعي 

 .  1)ضريبي عال
ويعرف التهرب الضريبي بأنه : ظاهرة يحاول المكلف بالضريبة عدم دفعها كليًا او جزئيًا بعد 

 . 2)تحقق واقعتها المنشئة 
هذا ويترتب على التهرب الضريبي نتائج سيئة ، الن التهرب يضر بالنزينة العامةللدولة 

كلفين الذين ال بالدرجة األولى ، إذ تقل حصيلة الضرائب ، كما انه يضر ببعض الم
يستطيعون التهرب من الضريبة أو ال يرتضون التهرب ، فيحملون بعبء الضريبة في حين 
يهرب منها أخرون ، األمر الذي يؤدي إلى ضيا  العدالة الضريبية أي عدم توزيع العبء 
المالي على الجميع بشكل عادل ، باإلضافةإلى ذلك قد تضطر الدولة إلى زيادة سعر 

                                                           
د.يسرى مهدي حسن السامرائي و زهرة خضير عباس العبيدي : تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل   (1

، بحث منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية  معالجته في النظام الضريبي العراقي
 .131-130،      2012،  9،    4، المجلد 

،  2007، دار الحامد ، عمان ، 1  د. عادل فليح العلي : المالية العامة والتشريع المالي والضريبي ، ط(2
 123. 
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موجودة او فرض ضرائب جديدة لسد النق  في الحصيلة الضريبية الذي نتج عن الضريبة ال
 . 1)التهرب الضريبي

، وبالتالي نتج  2)هذا وان غياب قاعدة اليقين الضريبي أدى إلىاتسا  نطاق التهرب الضريبي 
عن ذلك اننفاض اإليرادات الضريبية ،وان النسبة األكبر من إيرادات الضرائب تأتي مما 

 على دخل الموظفين العاملين بالدولة ؛ وذلك لعدم قدرة المكلفين عبى التهرب منها. يفرض
 الفرع الثاني 
 الهدر المالي

يعرف الفساد بأنه :خروج عن القوانين واألنظمة )عدم االلتزام بهما   أو استغالل غيابهما     
لصالح جماعة معيندة من اجدل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية واجتماعية 

 . 3)على ان تكون لفرد مصالح شنصية معه
هذا وإن عدم تطبيق قاعدة اليقين الضريبي ،وغياب الوضوح  وتكريس الضبابية في ما يتعلق 
بالضرائبتمثل أهم األسباب التي أدت لظهور الفساد واستشرائه ، إذ ان العالقة ما بين الهدر 

عالقة عكسية فكلما زاد الفساد قل الوضوح واالستقرار المالي وقاعدة اليقين الضريبي هي 
 الضريبي وكلما طبقت معايير قاعدة اليقين الضريبي في العمل الضريبي  قلت نسبة الفساد.

                                                           
 .122د.حسين خالف ، مصدر سابق ،    (1
زي الميددددداحي : اإلدارة الضدددددريبية فدددددي العدددددراق بدددددين اإلصدددددالحات وأليدددددات مكافحدددددة التهدددددرب د. عمدددددار فدددددو   (2

 .64،   2007، مركز العراق لالبحاث ، بغداد ،  1الضريبي، ط
-www.aman، 2004شدباط  ،  1طابه وطرق مكافحته،   د. أحمد أبو دية ، الفساد أسب(3

palestine.org 
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وان الهدر المالي  في المجال الضريبي يدفع دبعض المكلفين لتقدديم إقرارات ضريبية تظهر  
تمكنون وبطريقة زائفة من أظهار مقدرة المكلف وعاًء ضريبيًا غير حقيقي ، وبتلكالوسائل ي

المننفضة مقارنة بمقدرته الحقيقية ، في حين ان باقي المكلفين  يقددمون إقرارات صحيحة 
ذات مقدرة حقيقية على الدفع ، ما يؤدي الى أخالل الفساد بمبدأ العدالة األفقية ،التي تقوم 

القدرة المتساوية على الدفع،ومن جهة أخرى   على أساس معاملة ضريبية متماثلدة لألفدراد ذوي 
يعد إخالال بمبدأ العدالة الراسية التي تقضي بمعاملة ضريبية منتلفة لألفراد ذوي القدرة 
المنتلفة على الدفع ، مما يؤدي في النهاية  إلى أخالل الفساد بمبدأ العدالة االجتماعية في 

ات وانتشارها على نطاق واسع اننفاض في توزيع األعبداء العامدة،وينتج عن تلك الممارس
 . 1)اإليرادات الضريبية للمجتمع

 المطلب الثاني 
 سبل الوصول إلى اليقين الضريبي

هناك الكثير من الحلول او الوسائل التي يمكن من خاللها الوصول إلى تطبيق قاعدة اليقين 
الضرائب ، وانجع هذه بشكل حقيق وفعلي للوصول إلى العدالة الضريبية وزيادة إيرادات 

الحلول هي زيادة الوعي الضريبي وتحقيق الشفافية الضريبية ، هذا ما سوف نتناوله في 
 فرعين ، وكما يأتي :

 
 

                                                           
 2اإلداري في العراق وسبل معالجته ، بحث منشور في مجلة الكوفة ،   و الهدر المالي   دمحم غالي راهي :(1

   ،204. 
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 الفرع األول 
 زيادة الوعي الضريبي

والصعوبات في جميع دول العالم، مدن ذلدك النفدور العدام  تواجددده الضرائب العديدددد مدددنالمشكالت
وقد يكون السبب الرئيسي وراء هذا النفور هو الجهل بأهمية الضرائب  مدن دفدع الضدرائب

وغياب دور التوعية الضريبية،واذا ما بحثنا عن الحلول لحل تلك المشكالت فعلينا اواًل تنمية 
هم بضرورة االلتزام الضريبي،فعلى الدولة السعي للتوعية الوعي الضريبي عند المكلفين وتعريف

 . 1)بدور الضرائب بما لها من أهمية في إعادة توزيع الدخل بين شرائح المجتمع
وهذا يتطلب تعريف األفراد بواجباتهم الضريبية بمنتلف وسائل اإلعالم وتشجيعهم على تنظيم 

تهم عن اإليرادات الحقيقة، باإلضافة إلى حسابات مالية، لتتمكن اإلدارة الضريبية من محاسب
بها الدولة بفضل أدائهم  تعريفهم دائمًا وبشكل مستمر بمنتلف اإلنجازات التي قامت

 . 2)للضرائب
وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته بعض الدول النامية خالل القرن العشرين وما بعده 

الدرجة ذاتها تقدمًا في اتجاهات الرأي العام باستندام وسائل التقنية الحديثة ،إالإنها لم تواكب ب

                                                           
د.بدددددان صدددددالح عبددددددالقادر الصدددددالحي : دور الدولدددددة االنفددددداقي فدددددي الحدددددد مدددددن البطالدددددة ، بحدددددث منشدددددور   (1

 ؛ حسددددددددن عبدددددددداس علددددددددوان : سددددددددتراتيجية 300،    2002،  23فددددددددي مجلددددددددة العلددددددددوم القانونيددددددددة ،   
السياسدددددة الضددددددريبية لإلصددددددالح االقتصددددددادي الضددددددريبي فددددددي العددددددراق المشددددددكالت األسددددددباب المعالجددددددات ، 
بحددددث مقدددددم إلددددى المددددؤتمر العلمددددي الضددددريبي تحددددت شددددعار ، اإلصددددالح الضددددريبي دعامددددة أساسددددية فددددي 

،  2006بندددددداء االقتصدددددداد العراقددددددي ، وزارة الماليددددددة ، الدددددددائرة االقتصددددددادية ، قسددددددم السياسددددددة الضددددددريبية ، 
  25 . 

، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 1علم المالية العامة والتشريع الضريبي ، ط جهاد سعيد خصاونة : (2
2010  ،231 . 
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تجاه الدولة والقانون ، إذ لم يصل المواطن إلىالدرجة من ادراك أهمية الموازنة بين الحقوق 
والواجبات يدفعه الى االلتزام الطوعي والذاتي بالقانون بشكل عام وقوانين الضريبة بشكل 

الفة القانون شجاعة والتهرب من الضريبة خا  ، إذ الزال الكثير من المواطنين يرى ان من
 . 1)ذكاء 

ويمكننا تعريف الوعي الضريبي : هو وصول المكلف الى القناعة الكاملة بدفع الضريبة 
المترتبة عليه ، أي ان يشعر دافع الضريبة ان اإليرادات العامة إنما تعود عليه على شكل 

 منافع وخدمات مباشرة او غير مباشرة .
الوعي الضريبي بين أفراد المجتمعيحفزهم على أداء واجبهم الضريبي وفقًا ألحكام  إذ اننشر

القانون وبشكل طوعي  ،ألنه ال يمكن ان ينجح اإلصالح الضريبي إذ لم يدرك المكلف ان 
الضرائب التي يدفعها سوف تعود اليه على شكل خدمات عامة ، لذلك نحتاج الىتقوية األعالم 

قافة الضريبية بين افراد المجتمع وهم على مقاعد الدراسة لكي ينشأ الضريبي وتطوير الث
المواطن وهو على بينة بأهمية الضرائب و االلتزامات  التي يجب أن يوفيها تجاه دولته ، 

 . 2)وهي االلتزامات التي تقابل ما يطلبه من حقوق وخدمات من دولته
 
 
 

                                                           
د. سالم دمحم عبود  و عروبة العايش : العالقة بين الوعي الضريبي والتهرب الضريبي وتأثيرها على   (1

 .5،   2002الضريبية األولى مركز بحوث المستهلك  ، التنمية ، ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمية 
  فوزي  عطوي :المالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، (2

2003   ،.120 . 
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 الفرع الثاني
 تحقيق الشفافية الضريبية

هي األسلوب أو الطريقة التي يمكن من خاللها عرض القوانين واألنظمة الضريبية   الشفافية
والتعليمات الضريبية على المكلفين وذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرتهم في معرفة 

 .  1)مقدار الضريبة المفروضة على دخولهم
إذ ان اهم سبل الوصول الى اليقين الضريبي يتمثل بالشفافية الضريبية من خالل        

اطال  المكلفين على منهج السياسة الضريبية ، وكيفية إدارة إيرادات الضرائب من قبل 
القائمين عليها بغية الحد من السياسة الضريبية غير المعلنة والتي تتسم بالغموض وعدم 

ويتحقق هذا بنشر القوانين الضريبية _ بما في ذلك القرارات يها بشكل واضح ،مشاركة األفراد ف
والتعليمات والتعاميم الصادرة الناصة بتنفيذ نصو  وأحكام هذه القوانين_ وجعلها في متناول 

 الجميع لتعريف المكلفين بالضرائب بالحقوق والواجبات القانونية المناطة بهم .
،يجب أن تكون واضحة ومعروفة للمكلف أو ألي شن  آخر  فحتى تكون الضريبة يقينية 

فان وعاءها وسعرها وطرائق تقديرها وحق االعتراض على تقديرها وموعد دفعها وطريق 
جبايتها وغيرها مما له عالقة بالضريبة المفروضة سواء كانت تمثل واجبات على المكلف أم 

                                                           
جبار دمحم علي الكعبي و ياسر عمار عبدالحميد : شفافية الضريبة وأفاق تطبيقها في الهيأة العامة   (1

للضرائب ، بحث مقدم إلى مؤتمر الذي أقامته هيأة النزاهة ، نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة 
 . 2،  2002الفساد وتعميم ثقافة النزاهة ،
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ع ، يكونمن السهل الرقابة على مدى اتفاق حقوقا له ، وبالتالي فإذا ما اصبح ذلك معلوم للجمي
 . 1)التطبيق مع النصو  المقررة لها

هذا وان ما يعدم الشفافية الضريبية هو كثرة التعديالت الضريبية، وتعدد أنوا  الضرائب، األمر 
وضع سياسة ضريبية ، الذي دفع الدول المتقدمة في ظل النطط اإلنمائية في الوقت الحالي

، ويدخل في اطار تلك السياسة  تلبي متطلبات السياسة المالية للدولةواضحة ومستقرة 
 . 2)الضريبية الواضحة الغاء االستثناءات والتعديالت غير الضرورية او غير المهمة

 الخاتمة 
بعد البحث في تفاصيل وجزئيات هذه الدراسة والدخول في حيثياتها، ودراسة المصادر وتحليل 

هنا اهم ما توصلنا إليه من استنتاجات، وما يمكننا تقديمه من مقترحات المواد القانونية، نبين 
 وذلك في فقرتين :

 االستنتاجات-أواًل:
عدم وجود أي تطبيق لقاعدة اليقين الضريبي في العراق على الرغم من إنها تمثل اهم  -1

يبي القواعد الضريبية التي جاء بها ادم سمث، إذ تمثل القاعدة األساسية لبناء نظام ضر 
 فعال.

                                                           

(1)Lars P. Feld and Bruno S. Frey : Tax Evasion, Tax Amnesties and the 
Psychological Tax Contract, Andrew Young School of Policy Studies , Georgia 
State University ,  Atlanta, Georgia 30303,  December, 2007, p14. 

  د.عاصم احمد عجيلة و د.دمحم رفعت عبدالوهاب ود. احمد عبدالرحمن شرف الدين : مبادئ التشريع (2
 .71الضريبي، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ،  
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تعاني قوانين الضرائب في العراق من االفتقار للمبادئ والقواعد المتينة ، ويتبين ذلك جليًا  -2
من ذلك هو  من خالل تفح  القوانين الضريبية المعمول بها حاليًا في العراق ، واالسوء

ان هذه المشكلة ارتبطت بانتهاج سياسة ضريبية مرتبكة وغير واضحة  نتج عنها سلسلة 
 من التعديالت العشوائية.

إخالال بمبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين بسبب انتشار ظاهرة التهرب الضريبي والهدر  -3
د بمبدأ العدالة المالي بشكل واسع ،االمر الذي أدى  في النهاية  إلى أخالل الفسا

االجتماعية في توزيع األعبداء العامدة،ونتج عن تلك الممارسات وانتشارها على نطاق 
 واسع اننفاض في اإليرادات الضريبية للمجتمع.

و السبب الرئيسي وراء هذا النفور هو الجهل تواجددده الضرائب النفدور العدام مدن دفدعها، -4
 ضريبية.بأهمية الضرائب وغياب دور التوعية ال

غياب دور اإلعالم الضريبي  في الهيأة العامة للضرائب وهذا واضح جدا من خالل عدم  -5
اطال  المكلفين على المنشورات والكتيبات والبرامج التي من المفروض أن يعدها قسم 

 اإلعالم في الهيأة
لي ، ترتب على غياب قاعدة اليقين الضريبي عدة اثار أهمها التهرب الضريبي والهدر الما -6

 والذي اسهم في تدني اإليرادات الضريبية .
 التوصيات  -أواًل :
 يجب ان يشمل تطبيق قاعدة اليقين الضريبيالمكلف واإلدارة الضريبية ، حتى وان كانت -1

تكون معنية بتطبيق اإلدارة الضريبية تمثل الطرف األقوى في العالقة الضريبية ، والتي 
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وإن تطبيق هذه القاعدة يربك عمل اإلدارة الضريبية ،  وتنفيذ القوانين الضريبية الن غياب
 .كان المكلف يحتاج اكثر إلى اليقين الضريبي

نشر الوعي الضريبي بين المواطنين بمنتلف الوسائل ،ألنه يمثل الوسيلة االنجع لمحاربة  -2
تقوية األعالم الضريبي وتطوير الثقافة الهدر المالي والتهرب الضريبي، من خالل 

ة بين افراد المجتمع وهم على مقاعد الدراسة لكي ينشأ المواطن وهو على بينة الضريبي
 بأهمية الضرائب.

دعم موظفي الضرائب من خالل العمل بنظام  الحوافزوالمنصصات ، للحيلولة بين  -3
الموظف وبين الهدر المالي الناتج عن اإلغراءات المادية التي تعرض عليهم من قبل 

 بعض المكلفين .
لقوانين الضريبية _ بما في ذلك القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة الناصة بنشر ا -4

بتنفيذ نصو  وأحكام هذه القوانين_ وجعلها في متناول الجميع لتعريف المكلفين 
 .بالضرائب بالحقوق والواجبات القانونية المناطة بهم

تكون التعاريف  ان تصاغ القوانين الضريبية بالشكل الذي يؤمن االنسجام ، بحيث -5
والمصطلحات موحدة وواضحة وتظهر في ابسط صورة ممكنة ، فالقوانين الضريبية 
المعقدة في الكثير من الدول ومن بينها العراق جاءت بنتائج عكسية سواء فيما يتعلق 

 بتحقيق اإليرادات ام فيما يتعلق بتحقيق أهداف الضرائب األخرى.
بي متطلبات السياسة المالية للدولة ، ويدخل في وضع سياسة ضريبية واضحة ومستقرة تل -6

اطار تلك السياسة الضريبية الواضحة الغاء االستثناءات والتعديالت غير الضرورية او 
 غير المهمة.
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