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 التشريع الضريبي العراقي بين التنظيم واإلحالة
 

 د. سعد عطية حمد موسى الجبوري   
 كلية القانون والعلوم السياسية مدرس مساعد/   

 
 المقدمة

أن افصاح المشرع لصيغة االلزام الضريبي ))التكليف(( ُيلزم واضعي التشريع تحديد القالب  الملبزم    
  .لذي أوج  ورت  على أساسه ذلك االلزامليتسنى من خالله تحديد المصدر ا

قببا حبب  وبهببذا فببحن تحديببد قببذا القالبب  يعببد بممابببة أنمببوذ  مجببرد يصببف ويبببين االركببان التببي يتوافر    
أمكبببن فبببرل  لكذللضبببريبة وببببصببب ها الن بببام القبببانوني لتحقببب  الوا عبببة المنشببب ة و ب فبببرل ذلبببك االلبببزام

 .الضريبة على المكلف بها  انونا  
ع مضببمون المصببدر الببذي و القالبب  المحببدد نببوع مببن االلببزام الببذي سببك  فيببه الشببم إن الضببرا   ذا 

تتحق  بموجبه الضريبة ، أي قي نوع من أنواع الضرا   الذي يعمد فيه المشرع الى أنموذ   بانوني 
 -بشببقه المبباني -صببيال  للوا عببة المنشب ة للضببريبة والتببي تممببا  بوام االلببزام الضببريبي وي منبه تحديببدا  وت

القالببب   -ي قبببذا النبببوع مبببن الضبببرا  فبببلبببركن الشبببرعي القبببانوني، عليبببه يمكبببن القبببوا أن المشبببرع بعبببد ا
الكافية المصدر الذي ُيستقى منه الدخا والذي يتيح للسلطة المالية جباية  يحدد ويبين بالد ة -المحدد

 .دين الضريبة
إال ّأذا  -مبة لهبا ضبريبيا  ووف  قذا العرل يستبان بجالء أن المصادر التي يتولبد منهبا البدخا ال ي   

حددقا المشرع بنص تشبريعي بحعتيارقبا ايبرادا   يبر مع بي بقبانون، والينكبر أن تحقب  قبذا االمبر لبي  
  .باألمر السها، إذ يتطل  ذلك عمال  تشريعيا  رصينا  
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ف ي الضريبة ذا  القالب  المحبدد نجبد أن المشبرع ُيحيبا فبي وصبف قبذا المضبمون البى  بانون أخبر، 
يمببمالن شببقي القاعببد   باعتبارقبباأن الغببرل والحكببم  كافببة إذه تحديببد قببذا القالبب  بت صببيالته ويتببرك لبب

  .الضريبية يكونا شاخصين لألبصار في قذه الضرا  
قطع الن ر عبن بزام الذي ُيبيح فرل الضريبة االل  ما تحقحق  في قذه الضرا   أذا فوجه االلزام يت

 ،ُيع ى قذا االخير بقانون الكي ية التي نجم فيها الدخا مادام لم
وانسجاما  مع مسلك البحث قذا سنتوافر في قذه الدراسة لبيان ماقية الضرا   ذا  القال  المحدد    

التعريبببف بالضبببرا   ذا  القالببب  المحبببدد ونقسبببم قبببذا  نتنببباوا فبببي المبحبببث االوا فبببي مباحبببث مالمبببة،
و   لغبببة   ا   ذا  القالبب  المحببددم هببوم الضببر  المبحببث الببى مطالبب  مالمببة نبحببث فببي المطلبب  االوا

 نالمحببدد، خبباتميخصببا ص الضببرا   ذا  القالبب   مببم نعببر  فببي المطلبب  المبباني الببى بيببان اصببطالحا
المبحبببث المببباني  يالمحبببدد، وفبببشبببروط الضبببرا   ذا  القالببب   قبببذا المبحبببث فبببي مطلببب  مالبببث لتحديبببد

ا الموضببوع فببي مطلبببين اركببان الضببريبة ذا  القالبب  المحببدد وفيببه نبحببث قببذ ن صببا القببوا فببي بيببان
الشببرعي مبببدأ القانونيببة مببم يقتصببر البحببث فببي المطلبب  المبباني علببى  نخصببص المطلبب  االوا للببركن

الوا عة المنش ة للضريبة، أما المبحث المالث فنختم فيه قبذه الدراسبة فبي بيبان اةحالبة –الركن المادي 
ونخصبص  باةحالبةي التعريبف ومو ف المشرع العرا بي منهبا، ويتضبمن مطلببين أمنبين يكبون االوا فب

 .المطل  الماني في بيان مو ف المشرع العرا ي من اةحالة مم خاتمة قذه الدراسة واهلل الموف 
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 املبحث األول
 التعريف بالضرائب ذات القالب احملدد

لغبرل بيببان التعريببف الشبباما لهبذا النببوع مببن الضببرا   سببنتوافر فبي قببذا المبحببث بيببان م هببوم    
لضبببرا   عنبببد أقبببا اللغبببة ومبببا تعبببارف عليبببه أقبببا ال قبببه فبببي االصبببطالح، مبببم نعبببر  لبيبببان قبببذه ا

  -خصا صها خاتمين قذا المبحث في بيان شروط توافرقا وف  العرل األتي:
 المطلب االول

 مفهوم الضرائب ذات القالب المحدد
تعبارف عليبه أقبا يكتما اال في بيان تعري ه لغبة  ومبا  من المسلما  أن بيان م هوم الشيء ال   

 -ين ذلك في ال رعين األتيين:نبال قه في االصطالح، و 
 الفرع االول

 مفهوم الضرائب ذات القالب المحدد لغة
جد أن قناك م اقيم للمصطلحا  و البا  ماتحتي متنا ضة لم هومها يبع لصحاح اللغة تأن المت   

المحبدد( عنبد أقبا  -القالب  -اللغوي مع االصبطالحي، وبهبذا سبنعرل لبيبان م هبوم: ) الضبريبة
  -اللغة في الترتي  األتي:

(:الضريبة -أوالً:
ً
 ،على وزن فريد  الطبيعة أو السجية أو تحتي اللووم، األجبار )لغة

بب)و  ( فببي ض  ببر   ببربا (، و)ض  ألرل يضر )ضربا (و)مضببربا ( ب ببتح الببراء أي سببار ار ( يضربه_ض 
ضببربا  وضبببر  اهلل مببمال أي و صببف وب بببيّن، البتغبباء الرز ،ويقبباا أن فببي البببف درقببم لمضببربا أي 

فبي المباا مبن المضباربة،  بهاء، و)أضر ( عنه المرل وضبار ر وضر  البحرح )ضربانا ( ب تح ال
رُ ( وصف بالمصدر درقمُ  وقي الضر،   ،(1))ض 

                                                 

  . 388و378،ص1983ختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكوي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، م -(1)
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:  -ثانيًا:
ً
لي  الب ر  ببا )القال ( بال تح  ال  كا شي مما  ال  الخف و يره، والق   -القالب لغة

 ، والقل  ال ؤاد ، و د يعبر عنه(بذ كر  ويؤنث)قا حو ار  ونجى: أي  با أن تبنى بالحأن تطو 
لمن كان له  لُ (( أي عقبُا، و)المنقلب ( يكبون مكانبا  ومصبدرا   (( بب) العقا( كما في  وله تعالى 

( القوم حرفهم، و لبُ  النخلة نوعب   لبها،ص رفكالمنُ  وضبمها و) لُبُ ( النخلبة ب بتح القباف ،و)  ل   
  .(1)وكسرقا لبها

ّد( الدار من ببا  رّد  -احملدد لغة: -ثالثًا: )الحدَّ( الحاجز بين الشي ين وحد الشيء منتهاه و د)ح 
ّداد( وللسجان ايضا  أما ألنبه يعبال   دودقا( ايضا ) تحديدا ( )والحد( المنع ومنه  يا للّبوا  )ح  و)ح 

ببدّه( أ بام عليبه الحبد مبن ببا  رد أيضبا  الحديبد مبن القيبود و) المحبدود( الممنبوع و يبره  سببمي و و)ح 
ببد ( المببرأ  أم،حببدا  ألنببه يمنببع عببن المعبباود  والخضببا  بعببد وفببا  زوجهببا ، تنعبب  عببن الزينة،و)أح 

   ،فهي)م حّد(
بّد  اّد( والمحاد  )المخال ة( و)الحديد( المنيع و)ّحبُد( كبا شبيء نهايته،وح  دّ ( )حدادا ( فهي )ح  و)ح 

 .(2)الرجا بحسه

  
 
 
 
 
 

                                                 

 . 547، صالمصدر اعاله ذاتهمحمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح ،  -(1)

 . 125محمد بن ابي بكر الرازي، المصدر ن سه، ص -(2)
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 الفرع الثاني                                         
 الضرائب ذات القالب احملدد اصطالحاً 

فبببي  أن المتببببع والمخبببتص  فبببي علبببم التشبببريع المبببالي يقبببر بعبببدم وجبببود تعريبببف جبببامع مبببانع ال   
 .التشريع وال عند ال قه يتعرل ولو باالشار  الى قذا النوع من أنواع الضرا   

ألمعببان فببي دراسببة قببذا المصببطلح القينببا أن قنبباك محبباوال  فقهيببة تتعببرل بببين ال ينببة وعنببد ا   
واألخببرى لهببذا النببوع مببن الضببرا  ، لتضببع لببه ميببز  تميببزه عببن  يببره مببن الضببرا  ، لتجببد لببه  وامببا  

، تقببوا أن الضببرا    (1)سبببن، واتسببا ا  مببع تلببك الببدعو  يتكببى عليببه مببن خببالا بنبباء صببرح  ببانوني
حببببدد: مبببباقي أال أرد  تشببببريعية رسببببى المشببببرع مببببن خاللهببببا وضببببع أطببببار  ببببانوني ذا  القالبببب  الم

ضببريبي يلببزم المخاطبب  بهببا االنصببياع لجببوقر القاعببد  الضببريبية مببن خببالا تحديببد وحصببر نببوع 
العما البذي نجبم منبه البدخا فبي نبص ضبريبي واضبح محبدد، أو أن يحبدد نبوع العمبا فبي جبوقر 

 ،الكي ية التي نجم عنها ذلك الدخا النص الضريبي ويحيا الى  انون أخر يبين
وبهببذا فببحن الضببرا   ذا  القالبب  المحببدد تعببد بممابببة المببتن الببذي تصببا  فيببه وتببنعك  المصببلحة 
التي رما المشرع الى حمايتها، بغية عدم أيجباد نصبوص متضباربة تبؤدي البى أفبال  مكلبف دون 

 ،أخر من أداء مابذمته وبالتالي تحقي  العدالة والمساوا 
لص بالقوا: أن الضرا   ذا  القال  المحدد قي  واعد  انونية ضريبية ُتصا  فيها ال كبر  نخ   

تطبي  القانون من الناحية العملية وذلك الستيعا   وال   القانونية والحكم التشريعي بطريقة تيسر
نص وعليه كان لزاما  أن تكون صيا ة الب ،(2)ل  ية لتحقي  الغرل الذي تنشده السياسة الضريبة

                                                 

جامعبة -يبة القبانونالمطابقبة فبي القبانون الضبريبي، بحبث منشبور فبي مجلبة كل، أحمبد البدخيا ، البدكتوراالستاذ  -(1)
  . 17، السنة الخامسة، ص54تكري ،العدد 

دكتببورا  ، كليببة القببانون ، جامعببة اطروحببة باسببم عبببد الزمببان الربيعببي، ن ريببة البنيببان القببانوني للببنص العقببابي،  -(2)
 . 52، ص2000بغداد،
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ومنطقيبببة ومال مبببة للوا بببع حتبببى تكبببون مقبولبببة مبببن  ببببا  الضبببريبي)كقال  محبببدد( أن تكبببون د يقبببة
  .المخاطبين بها

 املطلب الثاني
 خصائص الضرائب ذات القالب احملدد

بمبببببا أن القبببببانون الضبببببريبي يبببببن م العال بببببة ببببببين المكلبببببف الضبببببريبي والدولبببببة ممملبببببة بالسبببببلطة    
لخصا ص التبي تميبزه عبن  يبره مبن القبوانين خصوصبا  أذا ما لنبا المالية،فحن قذا القانون له من ا

از قبذا القبانون عبن  يبره مب ( وبالتبالي وجب  أن ينو بخصيصة)دين الضريبة:دين محموا المطلب
التعبارل، حبين  لما يحمبا فبي طياتبه مبن من عبة عامبة وجب  تغليبهبا علبى المن عبة الخاصبة فبي 

ت قبد  يمتهبا كيمبا نونيبة خاصبة اليجبوز أ  الهبا لى ذلك يج  أن تحكم قذه العال ة نصوص  اعو 
 .خصوصا  أذا ماتوافر  الوا عة المنش ة لها، حتى لو ذكر  في  انون أخر

واتسببا ا  مببع قببذا المسببلك سببنتوافر فببي بيببان خصببا ص الضببرا   ذا  القالبب  المحببدد فببي البيببان 
  -األتي:
 أنها ذات صيغة أمرة  -أواًل:
تمب  الصبالح العبام أي المصبلحة العامبة وقبذه  ايبة السياسبة  ونقصد بها تلك النصوص التي   

الضريبية، وبالتالي اليجوز االت ا  على مايخال ها ودليبا ذلبك أن المعيبار المعتمبد لتحديبد البنص 
اآلمر قو المعيار الشكلي والذي يتضمن الصيغة التي جباء بهبا المشبرع لغبرل االلبزام الضبريبي 

،وفببي (1)، المشببرع  ببد حببدد الببنص بببب)ت رل الضببريبة(ند أوحينمببا نسببتعرل نصببوص القببانون نجبب
 (3)وفي موضع أخر)تع ى( (2)عبار  أخرى )الت رل(

                                                 

  . 1982( لسنة 113المادة)الثانية( من قانون ضريبة الدخل رقم ) -(1)

  . القانون ذاته اعالهلثالثة( من المادة)الخامسة( من الفقرة)ا -(2)

 . القانون ذاته اعالهالمادة)السابعة( من  -(3)
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  (3)وفي أخر )يمنع( (2)وفي موضع أخر)اليسمح( (1)وفي جان  أخر )ينزا( 
(4)وفي أخر )ُيلزم(

الخ وقذا دليا  اطع أن نصوص الضريبة نصوص أمره اليجبوز االت با   000
ايضبببا   بببانون ضبببريبة العقبببار ر ببببم  المنبببواا سبببار المشبببرع الضبببريبي ، وعلبببى قبببذاعلبببى مايخال هبببا

 (.1959)(لسنة 162)
 والحكم رضفاحتوائها على شقي ال -انيًا:ث

ن أبعاد القاعد  الضريبية لها مهام محدد  ، فشب  الغبرل يتبولى يرل والحكم والتي تب أن شقي ال   
يعني توفر الشكا القانوني بحيث ي بم قبذا البنص كبا  مهمة تحديد األنموذ  القانوني للضريبة والذي

 ،العناصر الالزمة لقيام الضريبة والتي لو تخلف أحداقا ألمتنع  يامها
 .(5)رل بعناصره أما عن ش  الحكم فما قو أال اآلمر الذي يرتبه المشرع على تحق  ال

  .أن مصدر الضريبة ذات القالب المحدد التشريع -ثالثًا:
أنهببا محكومببة بببب) الضببريبة دون أنمببوذ ( وبالتالي)الضببرا    يببر  قببذه الضببريبة فمببن خصببا ص   

أنمبوذ  يطباب  الوا عبة المنشب ة للضبريبة  اليمكبن أن ت برل ضبريبة اال أذا كبان قنباك ذلكمسما ( وبب
 -ويترتببب  علبببى ماسبببلف  ولبببه أن التشبببريع قبببو المصبببدر الوحيبببد للبببنص الضبببريبي أسبببتنادا  البببى )أوال :

 .(6)  والرسوم والتعدا والتجبى واليع ى منها أال بقانون(الت رل الضرا 
 .أن النص الضريبي اليخاطب كل االشخاص -رابعًا:

                                                 

( 11( المادة)2،وفي موضع أخر)التنزل( ف)1982( لسنة 113المادة)الثامنة( من قانون ضريبة الدخل رقم ) -(1)

  .من القانون ذاته

  . 1982( لسنة 113رقم )المادة)التاسعة( من قانون ضريبة الدخل  -(2)

  .القانون ذاته اعالهالفقرة)الخامسة( من المادة )الثانية عشر( من  -(3)

   .الفقرة)الرابعة( من المادة )السابعة عشر( من القانون ذاته اعاله -(4)

  . 21،ص،احمد الدخيا، مصدر ساب  د.أ -(5)
  . 2005لعرا  لعام الماد )المامنة والعشرون/أوال ( من دستور جمهورية ا -(6)
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وقببذا مببن ميببزا  الضببريبة بشببكا عببام ، والضببريبة ذا  القالبب  المحببدد بشببكا خبباص ، اذ أن قببذه    
أومببن يقببوم المكلببف )ريح بعبببار  صببالقواعببد التخاطبب  اال مببن حببددقم الببنص الضببريبي بشببكا واضببح 

 (1)مه(مقا

 املطلب الثالث
 شروط الضرائب ذات القالب احملدد

حبرص المشبرع علبى تطبيقبه فبال ببد مبن تبوافر  لكي تصبا الضبريبة ذا  القالب  المحبدد لهبدفها والبذي
  -الشروط األتية:

 .أن تكون صياغة النص الضريبي دقيقة -اواًل:
أن تكببون صببيا ته مببوجز  بببدون أسببها  أو الضبببط واألحكببام وضبببط الببنص يتطلبب  :وتعنببي الد ببة    

 مول فيج  أن تكون العبارا   ير معقد  فمبن األقميبة بمكبان أن يكبون البنص خاليبا  مبن التكبرار 
 .(2)والغمول

 .أن تكون صياغة النص الضريبي منطقية -ثانيًا:
ة العما أي ان تكون مقبولة لدى المخاطبين بها، فيج  أن ينطل  النص من أسا  يتال م وطبيع   

 .الذي يترت  عليه الوا عة المنش ة للضريبة
 .أن تكون الصياغة الضريبة مالئمة للواقعة المنشئة لها -ثالثًا:
القوا أن من أقم الشروط التي تتطلبها الضرا   ذا  القال  المحدد قو وجود صيا ة  انونية  ص و 

  .(3)واضحة المعالم ال مول والأسها 

                                                 

ه، ان ر: الماد  ممن يقوم مقاعلى قذا ما تواتر  عليه القوانين الضريبية من أن اةلزام يقع على المكلف أو  -(1)
  .األولى من  انون ضريبة الدخا ،والماد  االولى من  انون ضريبة العقار السابقين

ا  ، ون العقوبا  العرا ي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتور التكليف القانوني للجرا م في  ان :قدى سالم االطر جي -(2)
 . 52،ص2000كلية القانون ،جامعة الموصا،

 . 53،صالساب قدى االطر جي، المصدر  -(3)
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  الصببيا ة فببي القببانون بشببكا عببام وفببي القببانون الضببريبي بشببكا خبباص فمببن المسببلما  أن عيببو    
قي السمة الغالبة فواضعوا التشريع  البا  مايشبرعون متبحمرين بالماضبي والحاضبر ولبذا يقصبر تنببؤقم 

مببن  ونعببن تو ببع و ببا ع المسببتقبا وقببم لببذلك يغ لببون عببن مواجهببة الكميببر مببن  ببروف الوا ببع فببال ين ببذ
وفي قذا سمه من سما  النقص ال طري في أحكبام    فيجوز عليهم الخطحببصرقم الى صميم الحقا 

 .التشريع ومنها التشريع الضريبي
ذاك تحببا مببوازين الوا ببع محببا المببوازين التببي أ امتهببا النصببوص التشببريعية فينتببا  قببذه الشببلا وو تبب   

عببة المنشبب ة وتغببدو عبباجز  عببن مواجهببة المنطبب  وبهببذا تكببون قنبباك ُقببوه بببين الببنص النمببوذجي والوا 
  .للضريبة

من أجا قذا كله رأينا ضرور  أن يلت   المشرع الى صيا ة النص الضريبي صيا ة  تحق  الغاية    
الل  يبببة كونهبببا  ةالمرجو )المصبببلحة، العدالبببة، المسببباوا ( وعليبببه يمكبببن أن نسبببتخلص عيبببو  الصبببيا 

  -:(1)تتحق  في الحاال  األتية
 .مول يتعل  بصيا ة النص الضريبي  -1
 .مول يتعل  بحل ا  النص الضريبي  -2

 . مول يتعل  بالهيكا  العام للقانون الضريبي -3
يقببة مببع أن قنبباك ضببرور  ملحببة لصببيا ة الببنص الضببريبي صببيا ة تببتال م مببع الحق :صبب و  القببوا

العمليببة التببي مببن خاللهببا يمكببن بيببان معبباني االل ببا  ودالالتهببا علببى  ضببرور  ت سببير الببنص بعببده  
 .(2)الضريبي على الوضع الذي ي هم منهاألحكام للعما بالنص 
متبى مبا تحققب  نى الذي  صده المشرع من ال ا  لجعله صالحا  للتطبيب  عفالت سير قو تحديد الم

 .الوا عة المنش ة له
 

                                                 

  0 66باسم عبد الزمان الربيعي، ، مصدر ساب ، ،ص -(1)
  0 75مان، المصدر ن سه، صز باسم عبد ال -(2)



 411                                                                           واإلحالةالتشريع الضريبي العراقي بين التنظيم 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 املبحث الثاني
 الضريبة ذات القالب احملدد أركان

سببو ها  انونببا   هببا الشببك أن أي ضببريبة ال يمكببن ان تسببتوي علببىمببن المسببلما  التببي ال يعتري   
على سبند شبرعي  وامبه القبانون يعكب  الغايبة التبي رمبى  ءعلى المخاطبين به إال إذا كان  تتكى

المشرع لتحقيقها وقبذا مايسبمى بمببدأ  انونيبة الضبريبة، ومبن جانب  أخبر فبحن تضبمين قبذا األمبر 
رع تبوافره في تضاعيف النصوص اليبدو  ادرا  على فرل  وته مالم يكن قناك وا ع أفترل المشّ 

لنبا  ة للضبريبة وقبو مايببدو مبامال   ليطاب  محراده في النص التشريعي وقذا مايسمى بالوا عة المنشب
 .في الركن المادي

واتسببا ُا مببع قببذا السببيا  يتبببدى لنببا بجببالء أن اركببان الضببريبة ذا  القالبب  المحببدد تتكبب  علببى    
  -ركنين نتناولها في المطلبين األتيين:

 

 املطلب األول
 الركن الشرعي )مبدأ القانونية(

جبببرى اسبببتعماا مببببدأ القانونيبببة لبيبببان مصبببدر القاعبببد  األمبببره فبببي القاعبببد  القانونيبببة أيبببا  كانببب    
أ القانونية دبحعتبارقا تخاط  المكل ين بها أما للقيام بعما أو األمتناع عنه وفي قذا المقام فحن مب

أ مبن خصبا ص تال بم دا ينطوي عليبه قبذا المببيعد المصدر الذي تستقى منه القواعد الضريبية لم
  .العدالة فهو بهذا يمما القانون المكتو 

أما على صعيد التشريع الضريبي فقد تببوء قبذا المببدأ مكانبة مرمو بة ببالن ر البى أن قبذا القبانون 
ضباعيف النصبوص القانونيبة من أكمر فروع القانون األخرى اليبدو  ادرا  على االسبتقرار إال فبي ت

والنضبب  الببذي بلغتببه  واعببد  وذلببك أن  واعببد قببذا القببانون لببم تبلبب  مببن الشببح فضببال عببنمكتوبببة ال
القانون األخرى كالقانون المدني لذا كبام لزامبا  أن يكبون قنباك تعبامال  حبذرا  مبع قبذا القبانون كونبه 
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يمببب  االنسبببان فبببي أعبببز مبببايعيه مبببن أجله)مصبببلحته الماليبببة(، ومبببن قبببذا المنطلببب  ماكبببان علبببى 
ح اال أن يعلو من مكانة قذا التشريع وصيا ة  انون ين م مبايتعل  بجبايبة الضبريبة وكي يبة الشرا

اء منها فحضحى لزاما  أن تتسم صبيا ة قبذه التشبريعا  بالد بة  فرضها وتعديلها ومتى يمكن األع
منكبر ومقبر لهبذا المببدأ إال عالمبة مبن عالمبا   والت صيا وما الخالف الذي ت ر  فيبه ال قبه ببين

األقميببة والتببي لمببا تببزا تحببوط اليببوم بمبببدأ  انونيببة الضببريبة، وعلببى قببذا االسببا  سببنتناوا  ملكببت
أ مم نبين مدى امكانية الخرو  عنه دالمب تعريف قذامبدأ القانونية مم نعر  لبيان النشح  التحريخية ل

  -في فروع مالمة وكاألتي:

 الفرع األول
 التطور التأرخيي ملبدأ قانونية الضريبة

على أمر التعسف الذي كان يمارسه الملوك على ر ا   -مبدأ القانونية–لقد انبمق  قذه ال كر     
)نكبا النا  في أزمنه سحيقة من الزمن، إذ ان الملك كان)مصون  ير مسؤوا( وعلى حد  ولهم

 .ايديهم ونقبا أرجلهم(
تلكاتببه مببن أموالببه لببك قببو صبباح  السببلطان وقببو الببذي يببدير مممفالسببا د فببي العقببوا أنببذاك أن ال

، واليلجح الى فرل وجباية األمواا من مواطنيه إال في  روف نادر  ، فما كان من أمبار خاصةال
ه  البذي كبانوا يمارسبوه نوالببذ  البذي يسبيطر علبى ن بو  الملبوك إال أن تحبايلوا علبى الب  الحرو 

 .(1)في فرل الضريبة بحجة المصلحة العامة
السخط الشعبي والذي كان لبه الصبدى الواسبع فبي أ برار المواميب   فكان نتيجة قذا األمر أن أزداد

 (2) (1215فبببي عبببام ) التبببي ُتلبببزم الحكبببام والمحكبببومين علبببى حبببد سبببواء،فقرر  وميقبببة)المكناكارتا(

                                                 

، مصر، دار 1، اصوا التشريع الضريبي المصري، ط شارالن حمد طه بدوي ومحمد حمديأ.د -(1)
 . 9،ص1959المعارف،

  . 191،ص1987حمد البطري ، الن رية الضريبية، الدار الجامعية، أيون  .د -(2)
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والتي جاء  بب: الضبريبة اال  1928ام عوتوال  على أمر قذه الوميقة إعالن حقو  األنسان في 
 .بعد أخذ موافقة البرلمان

 
( م فببال 1688مببم جبباء  الدسبباتير لتقببر بهببذا األمببر، ومنهببا وميقببة )دسببتور الحقببو ( فببي عببام )   

 .وقذا ماحصا في أنكلترا (1)ضريبة بدون الزام بالحدود التي أ رقا القانون
أمبببا فبببي فرنسبببا فبببحالمر مختلبببف أذ أن قبببذا المببببدأ  بببد أسبببتقر عنبببدقم منبببذ أواخبببر القبببرن الراببببع   

 -ملببببوك عببببن المنطبببب  وتجبببباوزقم دفبببع الببببى خببببروجهم عببببن قببببذا المبببببدأاال أن خببببرو  ال -(2)عشبببر
 مبببارهم وعلبببى أمبببر قبببذا التسبببلط والجببببرو  مبببن الحكبببام  فالضبببريبة ت بببرل تبعبببا  ألقبببوا -القانونيبببة

( 1789الشببع  ال رنسببي ليسببجا لببه التببباريخ ال ضببا فببي الخببرو  عبببن الحكببم المسببتبد فببي عبببام )
فكانب  نتيجبة  (3)ضريبة دون موافقبة ممملبي األمبة فحسس  الجمعية التحسيسية ممملة بالشع ، فال

 .(م1791الدستور ال رنسي في عام ) ذلك أن أ ر ومب  قذا المبدأ في تضاعيف نصوص

 الفرع الثاني
 تعريف مبدأ القانونية

ُيعببرف مبببدأ القانونيببة بحنببه الضببريبة إال بقببانون صببادر مببن السببلطة التشببريعية ممملببة الشببع ،    
فهذا االلزام ي رل علبى الشبخص  ،ر الوحيد والر يسي لأللتزام بدين الضريبة فالقانون قو المصد

بإداء مبل  نقبدي يحبدده القبانون والزمبان والمكبان البذي أوجب  االلتبزام ببه اسبتنادا   )المكلف  انونا (
 .(4)للقانون

                                                 

  . 191يون  البطري ، مصدر ساب ، ص .د -(1)
  . 12النشار، ، مصدر ساب ، ص يبدوي،ومحمد حمد همحمد ط.د -(2)
  . 13ساب ،صالمصدر الوي، ومحمد حمد النشار، محمد طه بد.د -(3)
  . 112،ص1966، األحكام العامة في  انون الضريبة ، القاقر  دار النهضة العربية،فالخحسين .د -(4)
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أن أن تضبببمين الدسببباتير لمببببدأ  انونيبببة الضبببريبة يعبببد ذا أمبببر علبببى اسبببتقراره وتع يمبببه، حتبببى    
  :(1971الدساتير مالبم  تنادي بهذا المبدأ ن را  ألقميته، و د جاء في الدستور المصبري لعبام )

))أنشبباء الضببرا   العامببة وتعببديلها أو الغا هببا اليكببون اال بقببانون واليع ببى أحببد مببن إدا هببا اال فببي 
وم إال فببي األحببواا المبينببة فببي القببانون واليجببوز تكليببف أحببد أداء  يببر ذلببك مببن الضببرا   والرسبب

  ،(1)حدود القانون
تمببوز  16وفبي العببرا  نبرى أن معضببم الدسباتير  ببد نصب  علببى قبذا المبببدأ إذ جباء فببي دسبتور   

بحن: )) إداء الضرا   المالية واج  على كا مواطن والت برل الضبرا   الماليبة والتعبدا  1970
  .(2)والتجبى اال بقانون((

النافببذ أذ جبباء فيببه : )) الت ببرل الضببرا    2005ور وفبي العببرا  ايضببا  ذكببر قببذا المبببدأ فببي دسببت
 .(3)ى منها اال بقانون(( والرسوم وال تعدا والتجبى واليع

وماقذا إال دليا على أسبتقرار قبذا المببدأ إذ بدونبه المسبو  شبرعي فبي فبرل الضبريبة ، وممبا    
  .قذا المبدأ الشك فيه أن األخذ بمصلحة الدولة المالية يجعا من  ير المستسا  الخرو  عن

 

 
 
 
 

                                                 

  . 1971( من الدستور المصري لعام الماد )الحادية عشر -(1)
وبن   المعنى الماد  )المامنة والعشرون(  ،1970الماد )الخامسة والمالمون( من دستور جمهورية العرا  لعام  -(2)

 . 2005من الدستور العرا ي لعام 

  .م 2005الماد )المامنة والعشرون(  من دستور جمهورية العرا  لعام  -(3)
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 الفرع الثالث
 مدى أمكانية اخلروج عن مبدأ قانونية الضريبة

إسبببتنادا  البببى العبببرل السببباب ، يمبببار السبببؤاا األتبببي: مبببدى امكانيبببة الخبببرو  عبببن مببببدأ  انونيبببة    
الضريبة،وقا أن انتشار الضرا   من خالا اللوا ح الت ويضية يعد خروجا  عن قبذا المببدأو وقبا 

 يمكن ذلكو
ينبببا أن السبببلطة التشبببريعية قبببي صببباحبة االختصببباص األصبببيا فبببي فبببرل الضبببريبة وعلبببى أمبببر ب

التطورا  التي حصل  كان الزما  أن ترجبع األمبور البى ممملبي األمبة البرلمبان، إذ أن قبذا األمبر 
  .محجوزا  للسلطة التشريعية دون سواقا

ا السبببلطة التن يذيبببة علبببى اال أن دسبببتور الجمهوريبببة الخامسبببة ال رنسبببي يؤكبببد إمكانيبببة حصبببو     
برنامجهبا أن تطلب   يا تن يبذبت ويل من  ببا السبلطة التشبريعية إذ جباء فيبه: )) للحكومبة فبي سب

من البرلمان األذن لهبا ببحن تتخبذ عبن طريب  األوامبر خبالا مبد  محبدد  ، تبدابير تبدخا عباد  فبي 
 .مجاا القانون، ويتم إ رار األوامر في مجل  الوزراء

 .(1)((  الدولة وقي تسري بمجرد نشرقابعد أخذ رأي مجل
(  بد مبنح السبلطة التن يذيبة مكنبة إصبدار 1958وبهذا يمكن القوا أن الدسبتور ال رنسبي لعبام )   

لوا ح لها  و  القانون، في المواضيع التي تدخا ضمن أختصاص السلطة التشريعية)الضبرا  ( ، 
علبى ممارسبة السبلطة التن يذيبة لهبذا  ولكن قذا األمر  ير مطل  إذ ان قذا مشروط بقيود خاصة

 .االختصاص
أمببا فببي مصبببر فببحن أجببباز  الت ببويل التشبببريعي للسببلطة التن يذيبببة شاخصببة لألبصبببار إذ جبباء فبببي 

: ) لر ي  الجمهورية عند الضرور  وفي األحواا االستمنا ية وبنباءا  علبى الت بويل 1971دستور 
 بو  القانون،ويجب  أن يكبون الت بويل  من مجل  الشع  بح لبية إعضا ه أن يصبدر  برارا  لهبا

                                                 

محمد علوم محمد، الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاته في التشريعا  الضريبة المقارنة، إطروحة  -(1)
 . 32،ص2002، كلية الحقو / النهرين، جامعة دكتورا 
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لمد  محدود  وأن تبين فيه موضوعا  قذه القرارا  واألس  التي تقوم عليهبا ويجب  عبرل قبذه 
لببم تعتببرل عليببه أو  القببرارا  علببى مجلبب  الشببع  فببي أوا جلسببة بعببد أنتهبباء مببد  الت ببويل فببإذا

 .(1)عرض  ولم يواف  المجل  عليها زاا ما كان بها من  و  القانون
والتببي حرمببب  ومنعببب   1971( مببن دسبببتور 119ور ببم مبببافي قببذا البببنص مببن تنبببا ل للمببباد )   

أنشبباء الضببرا   العامببة أال بقببانون فببال تعببديا وال إالغبباء ، إال أن قببذا الت ببويل مقيببد بضببوابط ال 
يمكن الحيباد عنهبا، إذ يمكبن أن ي هبم مبن قبذا البنص ، أنبه الي تبرل إال بالحصبوا علبى أ لبيبة 

ضباء مجلب  الشبع ، وأن قبذا الت بويل مرقبون ببال روف االسبتمنا ية، ولمبد  محببدود  ، ملمبي أع
مع اشتراط عرل قذه القرارا  فبي أوا جلسبة علبى مجلب  الشبع ، أمبا فبي العبرا  فبال ت بويل 

( أوال  منببه 28أذ أن األمببر مرقببون بالبرلمببان حصببرا  إسببتنادا  الببى نببص المبباد  ) 2005فببي دسببتور 
  . (2)  الضرا  وخصوصا  في تشريعا

أما عن وجهة ن رنا فحننا نرى أن منح الت بويل التشبريعي يعبد انتهاكبا  لمببدأ  انونيبة الضبريبة    
فهذه الضمانا  تعدو عاجز  عن أيقاف شهو  السلطة   ،حتى لو أُحيط بالضمانا  السالف ذكرقا

الن بر عبن الخبالف  التن يذية وشبغ ها فبي حب  السبلطان، إن رأينبا قبذا نجبد لبه مبن مبدافع ويقطبع
الببذي مببار علببى صببعيد ال قببه بببين مؤيببد للت ببويل التشببريعي ومعببارل لببه،وبين رأي يقببوا بالوسببط 

  .(3) من قذه االراء، فحننا نؤيد الرأي الي يذق  لمعارضة الت ويل التشريعي

 
 
 

                                                 

، وللمزيد من التفصيل انظر عادل أحمد حشيش ، الوسيط في  1971( من الدستور المصري لعام 108المادة) -(1)

  . 32،ص1988الضرائب على الدخل، دار الجامعية العربية، 

 . 2005( من الدستور العراقي لعام 28المادة) -(2)

  . 144،ص1998بي، علم المالية والتشريع المالي، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،طاهر الجنا .د-(3)
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 املطلب الثاني
 الركن املادي الواقعة املنشئة للضريبة

يبببدو جليببا  فببي تطبباب  األنمببوذ  القببانوني للضببريبة ممببمال   أن الحببديث عببن االلببزام الضببريبي    
فببحن للوا عببة المنشبب ة بمبببدأ القانونيببة مببع الببركن المببادي شاخصببا  بالوا عببة المنشبب ة للضببريبة وبهببذا 

 .للضريبة أقمية في االلتزام الضريبي
ميتهببا وعلببى قببذا االسببا  سببنعرل لبيببان م هببوم الوا عببة المنشبب ة للضببريبة مببم نعببرل لبيببان أق   

وأنواعها مم نببين دورقبا فبي تكبوين االلتبزام ببدين الضبريبة خباتمين قبذا المطلب  ب برع يحبدد ال بر  
  -بين الوا عة المنش ة للضريبة وال عا المنشيء لها وف  الترتي  األتي:

 الفرع األول
 مفهوم الواقعة املنشئة للضريبة

  عببد  ، منهببا قببي تحديببد المناسبببة التببي تنبباوا ال قببه تعريببف الوا عببة المنشبب ة للضببريبة بتعري ببا   
تتببيح للدولببة التببدخا ألجبببار المكل ببين علببى التنببازا عببن جببزء مببن الوعبباء الببذي تببم أختيبباره أساسببا  
ل ببرل الضببريبة فببي حببين يببرى أخببرون أن السببب  الببذي ينشببيء عال ببة  انونيببة قببو أمببر يسببتجد 

ة، فإذا كان من شبحن قبذه الوا عبة أن فيحدث تعديال  في العال ا  القا مة، قذا األمر يسمى الوا ع
 .(1)تنت  أمرا   انونيا ، كااللتزام بدفع الضرا   سمي  بالوا عة القانونية

توافرقا يتولد دين الضريبة في التي في و اا البعل أن الوا عة المنش ة للضريبة قي الشروط    
 .(2)ذمة المكلف

 

                                                 

كمبباا الجببرف، مصببدر االلتببزام بببدفع الضببرا   علببى اةيببراد، بحببث منشببور فببي مجلببة إدار   ضببايا الحكومببة، .د -(1)
  . 44،ص1966، 10، السنة 2القاقر  المطبعة القانونية، العدد

  . 113،ص 1971و ، مطابع دار الكت ،، بير 1يم، المحاس  الضريبي، طنوح محمد عبد الرح -(2)
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  ،(1)تي تؤدي الى  هور االلتزام بالضريبةويرى البعل أنها الشروط الموضوعية والشخصية ال 

ومببن قببذا العببرل يمكببن القببوا أن كببا عمببا مببادي أو  ببانوني ي ببرل االلتببزام بببدفع الضببريبة قببو 
 .وا عة منش ة لها

 

 الفرع الثاني
 أهمية الواقعة املنشئة للضريبة

لعدالة فبي فبرل لتحقي  ا من المسلما  أن لتحديد الوا عة المنش ة للضريبة أقمية المراء فيها   
  -:(2)، وبهذا يمكن أن نتناوا قذه األقمية في العرل األتيالضريبة

إال أذا نبص القبانون ح بة  يبام الوا عبة ،قو القبانون النافبذ لتحديد لقانون الواج  التطبي  ، -أوال :
  .على خالف ذلك 

أقميبة بالغبة ةجبراء  تحديد موعد اةجبراءا  الواجب  أتخاذقبا لتحديبد البدخا، ولهبذا األمبر -مانيا :
  .االستعدادا  من  با السلطة المالية

 .يمكن من خالا تحديد الوا عة تحديد دين الضريبة  -مالما :
ريان التقببادم يبببدأ منببذ تحقبب  الوا عببة وأتسببا ا  مببع قببذا السببيا  فببحن القببانون الواجبب  سببأن  -رابعببا :

ة و فبببي قبببذا فا بببد  ّجمبببة فبببي تحديبببد التطبيبب  عنبببد التنبببازع قبببو القبببانون النافبببذ لح بببة تحقببب  الوا عببب
   .القانون من حيث سعر الضريبة وااللتزاما  المترتبة على عات  األطراف المتنازعة

أن المقبببدر  التكلي يبببة للمكلبببف تقبببا  لح بببة تحقببب  الوا عبببة واليهبببم مبببايطرأ علبببى مركبببز   -خامسبببا :
  .المكلف بعد تحققها

                                                 

  . 155،صمصدر ساب حسين خالف، االحكام العامة في  انون الضريبة، .د -(1)

  . 148حسين خالف، المالية العامة، مكان الطبع ،بال السنة:بال ، ص.د -(2)
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راعبببي بسبببهولة التقبببدير والتحصبببيا عنبببد أختيببباره تحقببب  ال ا بببد  للمكلبببف إذ أن المشبببرع ي -سادسبببا :
 .(1)للوا عة المنش ة للضريبة

 الفرع الثالث
 أنواع الواقعة املنشئة للضريبة

للوا عة المنش ة للضريبة أشكاال  مختل ة، فهي أما أن تكون أختيارية بإراد  االنسان، أو تكبون     
 انونيبببة والعمبببا و سبببم البببى أعمببباال  ماديبببة طبيعبببة ال تخضبببع ةراد  االنسبببان، واالعمببباا اةراديبببة تنق

  .القانوني أما أن يكون من ردا ، واما أن يكون بإراد  مانية)العقد(
فبباةيراد الببذي يحصببا عليببه المكلببف فببي سببنة نجببوم الببدخا قببو وا عببة منشبب ة للضببريبة أمببا وا عببة 

  .(2)القانون يرت  عليه تقدير الضريبة وفرضها نفح -عما مادي -انقطاع مصدر الدخا
فتعد شرطا  لخضوع المبال  الزا د  عن  يمة أسهم المساقم  -عما  انوني -أما وا عة حا الشركة

  .( 3)األصلية المدفوعة للضريبة

 .(4)ة تلزم الورمة بالضريبة التي أستحق  على المتوفي ولم يتم فرضهايكما أن الوفا  كوا عة طبيع

 الفرع الرابع
  تكوين االلتاام بدعع الضريبةدور الواقعة املنشئة للضريبة يف

قنبببا يكمبببن جبببوقر الموضبببوع فهبببا أن تحقببب  الوا عبببة المنشببب ة للضبببريبة كببباف  لسبببريان  بببانون    
أن قناك أمور أخرى يشترط تحققها ختى ت رل الضريبة كباةجراءا   مالضريبة على المكلف، أ

 الصادر  من السلطة الماليةو

                                                 

  . 148حسين خالف، المالي العامة، امصدر ساب ،ص.د -(1)
  . 1982( لسنة 113الق ر )المالمة) من الماد )المالمة( من  انون ضريبة الدخا ر م ) -(2)
  . اال نون ذاته اعالهالماد )السادسة عشر ( من  -(3)
  . القانون ذاته اعاله الماد )الرابعة والعشرون ( من -(4)
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لتببزام بببدين الضببريبة فقببد ذقبب  رأي الببى أن نشببح  لقببد مببار  حومببة جببدا  فقهببي حببوا نشببح  اال   
االلتزام بدين الضريبة محققة بصدور القرار اةداري في حين ذق  رأي اخر الى أن نشح  االلتزام 

 .الوا عة المنش ة للضريبة  حقبتبهذا الدين 
ار اةداري وفقا  لألتجباه األوا:فبحن ديبن الضبريبة الينشبح اال بصبدور القبرار اةداري أي أن القبر    

قو مصدر االلتبزام ببدين الضبريبة فبالقرار اةداري عنبدقم قبو أفصباح اةدار  عبن ارادتهبا الملزمبة 
بمقتضببى القببوانين واللببوا ح بغيببة إحببداث مركببز  ببانوني حصببين يكببون جببا زا   بمببا لهببا مببن سببلطان

 .(1)وممكنا   انونا ، متى كان ذلك بباعث من السلطة العامة التي يتبعها القانون
وقنببباك مبببن يبببرى أن القبببرار اةداري عمبببا  بببانوني صبببادر بببباةراد  المن بببرد  والملزمبببة ألحبببدى    

الجها  اةدارية في الدولة ألحداث تغير في األوضاع القانونية القا مبة إمبا بحنشباء مركبز  بانوني 
  .جديد وأما تعديا مركز  انوني  ا م أو بحلغا ه

ى فببي القببرار اةداري ، لببي  أال عمليببة امبببا  لحالبببة ور ببم قببذه التعري ببا  فببحن قنبباك مببن يبببر    
بببذاتها لألمببار القانونيببة، كببالقرار الببذي  ةتقريرقببا، وتكببون تلببك الحالببة محققبب وتببمموجببود  مببن  بببا 

  .(2)يصدر تحكيدا  لقرار ساب 
مببن السببلطة الماليببة  ببرارا  إداريببا يحببدد فيببه  وعلببى أيببة حبباا فببحن قببذا الببرأي يببرى بببالقرار الصببادر

ذلك أن قذا القرار قبو مصبدر  فيص المكلف ومقدار الضريبة الواجبة اةداء عليه، وذق  الشخ
أن االلتزام بدين الضريبة اليوجد  با صدور القرار اةداري مبن   االلتزام بدين الضريبة ، بمعنى 

  .(3) با السلطة المالية
ري إال أن قبذا البرأي لبم يبنُ  مبن ووفقا  لهذا الرأي فبال ضبريبة وال  يبام لهبا اال بصبدور  برار إدا   

 -سهام النقد، فوجه اليه النقد األتي:
                                                 

  . 19، ص1919ماقر صالح عالوي، القرار اةداري، دار الحكم للطباعة والنشر، .د -(1)
  . 399،ص1961، دار ال كر العربي،2سليمان محمد الطماوي، الن رية العامة للقرارا  اةدارية،ط.د -(2)
  . 27ماقر صالح عالوي،مصدر ساب ،ص.د -(3)
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أن قذا الرأي يخلبط ببين تحقب  ديبن الضبريبة وببين تحصبيا ديبن الضبريية فمبن المسبلما   -اوال :
  .(1)تحق  دين الضريبة في ذمة المكلف به  انونا  يختلف عن جباية دين الضريبةأن 

يبببؤدي البببى نتبببا   مخال بببة لبببنص القبببانون فبببإذا ماسبببدد المكلبببف ديبببن أن األخبببذ بهبببذا البببرأي  -مانيبببا :
الضريبة  با صدور القرار اةداري ، يعنبي انشبغاا الذمبة  ببا تحقب  البدين ممبا يوجب  رد المبلب  

  .(2)للمكلف
ور م مافي قذا االتجاه من صحة على أسبا  ان قنباك  برارا  إداريبة تسبتهدف تغيبر المركبز    

  لهبا قبرارا  اةداريبة الكاشب ة والتبي لبي، قنباك مبن النااللغاء أو التعديا فح القانوني باألنشاء أو
 بببا صببدور القببرار اةداري وقببذا  نشببح  -المراكببز القانونيببة-أمببر فببي تغيببر قببذه المراكببز، إذ أنهببا 
  -ماسنتوافر عليه في االتجاه الماني:

ة  المنشب ة للضبريبة ، ويرى أصبحا  قبذا البرأي أن مصبدر االلتبزام ببدين الضبريبة قبو الوا عب -
ولببي  قنبباك حاجببة ألعمبباا  انونيببة كببالقرار اةداري لكببي تنتقببا ذمببة المكلببف بالببدين،فما قببذه 

  .األعماا إال ادا  تن يذية لدين الضريبة الذي ينشح  با صدورقا
: أن فببي االلتببزام بببدين الضببريبة مصببدر وحيببد قببو القببانون وأنببه يرجببع فببي (3)ويببرى بعببل ال قببه   

كانببه وبيببان أحكامببه الببى القببوانين الماليببة الخاصببة بالضببرا   ، فين ببر الببى االلتببزام بببدين تعيببين ار 
الضببريبة أنببه التببزام ايجببابي إذ ن ببر القببانون الببى األمببة كجماعببة واحببد ، فحنشببح التزامببا  فببي ذمببة 

  .أفرادقا نحو الدولة ، أقمها االلتزام بدين الضرا  ((
  الببدين البذي مصبدره القبانون والببذي يشبترط تحقب  الوا عببة وبهبذا فبحن قبذا الببرأي يميبز ببين نشبح   

دين الضريبة بذمبة المكلبف وببين تحديبد البدين البذي يتك با بمهمبة القبرار   للضريبة لتحقالمنش ة 
  .لدين الضريبة حال منشاةداري الذي يصدر من السلطة المالية أي أنه  رار إداري كاشف 

                                                 

  . 158حسين خالف، االحكام العامة، مصدر ساب ، ص .د-(1)
 . 97،مصدر ساب ،صكماا الجرف، مصدر االلتزام بدفع الضرا   على اةيراد.د -(2)

/ القبباقر  ،دار النه ببة ، 2ط،1عبببد الببرزا  السببنهوري، الوسببيط فببي شببرح القببانون المببدني، مصببادر االلتببزام ، .د-(3)
  . 1444،ص1964
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 الفرع اخلامس
 ة والفعل املنشئ للضريبةالواقعة املنشئة للضريب

يعد التمييز بين الوا عة المنش ة للضريبة وال عا المنش  لها من االقمية بمكان، فالوا عة قي     
المناسببة التبي توجب  فببرل الضبريبة، وبموجبهبا يصبببح المكلبف مبدينا  بببدين الضبريبة، أمبا ال عببا 

 .للضريبة قو االلتزام بإداء مبل  محدد من النقود المنش 
  ،(1)وبهذا فحن الضريبة دين بذمة المكلف  با القرار اةداري، إال أنه ال يكتما أال بعد القرار   

ووجهة الن ر قذه مقبولة بعل الشيء إذ أن قذا الرأي يؤكد أ تصار دور القرار اةداري بتحديبد 
  ،دين الضريبة

قب  الوا عبة المنشب ة للضبريبة وينشبح بتح ص و  القوا: أن االلتزام بدين الضريبة مصدره القانون   
 .(2)، فدين الضريبة نشح  بتحق  وا عة حصوا المكلف على ربح صاف خالا السنة

ويببرز قنببا دور القببانون ليرتب  علببى المكلببف ومنبذ لح ببة تحقبب  الوا عبة االلتببزام بتقببديم التقريببر    
ام بتقديم التقرير  ير ذي لكان االلتز  الذي الزمه القانون بتقديمه، فلو لم يكن دين الضريبة  د نشح

  .(3)أسا 
وبهببذا نخلببص بببالقوا أن تحديببد وعبباء الضببريبة ومبلغهببا لببي  الزمببا  لنشببوء الببدين لكنببه الزم لعببده 

  .(4)واج  األداء
 
 
 

                                                 

  . 97الضرائب على االيراد، مصدر سابق،ص عكمال الجرف، مصدر االلتزام بدف0د -(1)

  .  القانون ذاته اعالهون( من والعشرابعة الفقرة )الثانية( من المادة )الس -(2)

  .المادة)الرابعة واالربعون( من القانون ذاته اعاله -(3)

  . 1982( لسنة 113القفرة )االولى( من المادة)الثالثة( من قانون ضريبة الدخل رقم ) -(4)
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 املبحث الثالث
 اإلحالة وموقف املشرع الضريبي منها

اد الحلبببوا كلمبببا يسبببعى المشبببرع حميمبببا  وقبببو فبببي مسبببيرته لتن بببيم السبببلوك األجتمببباعي البببى أيجببب   
واجهته صعوبا  ، بغية دوران عجلة القانون بحضبطراد وانت بام ، ومبا اةحالبة اال نبوع مبن انبواع 

 .الحلوا التي ابتدع  لسد النقص والعجز في تضاعيف نصوص القانون
وانسجاما  مع ذلك سنعرل بالبحث تعريف اةحالة لغة  ومبا تعبارف عليبه أقبا االصبطالح مبم    

 -لمشرع العرا ي من اةحالة في مجاا التشريع الضريبي في مطلبين:نبين مو ف ا
  

 املطلب األول
 التعريف باإلحالة

  .في فرعين اصطالحانبين في قذا المطل  تعريف اةحالة ومعناقا لغة  ، مم بيان قذا المعنى 

 الفرع األول
 
ً
 األحالة :لغة

وا( الحيلة وقو ايضا  القو  وقو ايضا  السنة،     ،وحاا عليه الحوا مرَّ  )الح 
وحالبب  الببدار وحبباا الغببالم أتببى عليببه الحببوا، وحالبب  القببو  واسببتحال  بمعنببى أي انقلببب  عببن 
حالهبببببا وأعوجببببب ، وحالببببب  النا بببببة تحوك)حبببببؤوال ( بالضبببببم وحيببببباال  بالكسبببببر ضبببببر بهبببببا النحبببببا فلبببببم 

ُُ )حياا( وكذا الن بوال (وحاا لونه تغير وأسود وحاا الى مكبان أخبر يحبو  اختحما،وقي أبا   ا )ح 
ن يو)الحالبببببة( واحبببببد  حببببباا االنسبببببان وأحوالبببببه والحببببباا الطببببب ،بالضبببببم جمبببببع )حا بببببا( مبببببن التبببببو 

غببون يباالسببود،و)التحوا( التنقببا عببن موضببع الببى أخببر واألسببم )الحببوا( ومببن  ولببه تعببالى: )) ال
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ه حوال ( و)التحوا( االحتياا من الحيلة و) أحاا( الرجا اتى بالمحباا وتكلبم ببه، وأحباا عليبها عن
و الة( بدينه واألسم )الح 
(1).  

 الفرع الثاني
 اإلحالة اصطالحاً 

يمكببن تعريببف اةحالببة: أنهببا ت ببويل مببن  بببا المشببرع فببي  ببانون خبباص يمببنح بموجبببه  ببانون     
أخر صالحية تحديد الوا عة المنش ة للضريبة، بعبار  أد : قي تخلي القانون المختص عن حكبم 

ن أخببر يتناولهببا بالتحديببد والت صببيا ، أي أن دور القببانون المعنببي الوا عببة المنشبب ة للضببريبة، لقببانو 
، وقبو بهبذا المقبام لبي  تخلبي عبن حكبم الوا عبة ببا سيحصر في تركيز االختصباص لقبانون أخبر

 .(2)يذق  لبيان وتحديد الوا عة التي تتيح فرل الضريبة
فلإلحالبة ضبرور  عمليبة  وبهذا فحن قناك من يؤيد اةحالة ، ويذق  لتعزيز الحج  التبي تؤيبده   

رور  ضبببيبببنجم عنهبببا توسبببيع اختصببباص السبببلطة المعنيبببة ب بببرل الضبببريبة، وقنببباك مبببن يقبببوا بال
وما يتبعها من إجراءا  كان  بنص القانون والمشرع  د  ن  ولهم قذا بحن اةحالةيالقانونية ،مسند

 .القانون ،وقناك من يقوا أن األخذ باةحالة يؤدي الى تسهيا تن يذ(3)حددقا بنص خاص
إال أن قنبببباك مببببن يببببرى فببببي اةحالببببة خببببالف المنطبببب  فهببببي تببببؤدي الببببى تشببببتي  التشببببريعا     

قبو مبن أجباز  الضرا بية،وترد على ذلك أن قبذا األمبر ال يمكبن أن يتحقب  ألن القبانون الضبريبي
ذلببك ،ور ببم احترامنببا لوجهببة الن ببر قببذه علببى أعتبببار أن القببانون الضببريبي قببو األصببلح فببي قببذا 

أال أننبببا نجبببد خبببالف ذلبببك فالقبببانون الضبببريبي قبببو مبببن يحبببدد ويببببين الكي يبببة التبببي يبببتم بهبببا األمبببر 
  ،تحصيا دين الضريبة وما يحصا قنا قو مجرد تحديد الوا عة المنش ة للضريبة لي  إال

                                                 

  . 163محمد بن أبي بكر الرازي ، مصدر ساب ، ص -(1)
الداوودي، القانون الدولي الخاص،وزار  التعليم العالي والبحث العلمي،  ال  علي  .حسن محمد الهداوي،ود0د -(2)
  . 77، ص1988، 2 

  . 71و69 ال  علي الداوودي، مصدر ساب ، ص0دحسن محمد الهداوي،0د -(3)
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 املطلب الثاني
 موقف املشرع العراقي من اإلحالة

لببببى اةحالببببة ومببببا وجببببد فببببي لببببم نجببببد فببببي التشببببريع الضببببريبي العرا ببببي مايشببببير بشببببكا صببببريح ا   
تضاعيف النصوص الضرا بية من إشار  الى اةحالة لم يكن إال استنسا  من أن المشبرع أراد أو 

لسد النقص التشريعي ، أو أن القانون الُمحاا اليه  د فصا بشبكا أكمبر  احاا إلى القانون األخر
 .ما عناه المشرع في فرل ضريبة معينة على دخا معين

ع البشبر نأن قذا التشريع من صب ر ن ر واضعي التشريع قي الغالبة على أسا وبما أن  ص   
كببا مصببدر أخببر  -6نمببا نببص علببى: ))فببحن المشببرع العرا ببي كببان  ببد تالفببى الببنقص التشببريعي حي

  .(1)((...ر مع ي بقانون و ير خاضع ألي ضريبة ي
عبا  مبن أن ي لب  أي دخبا ويعد قذا مسلكا  محمودا  مبن  ببا المشبرع إذ أن ذلبك يعبد حصبنا  مني   

 .من الخضوع للضريبة
بع للتشريعا  الضريبة يجبد أن قنباك إشبارا  ضبمنية أراد منهبا المشبرع أسبناد ت اصبيا تأن المت  

  .العما الخاضع للضريبة لقانون أخر كان  د فصا قذا العما بت اصيله كافة
  -الترتي  األتي:واتسا ا  مع مسلك البحث قذا سنتوافر على مواطن اةحالة وف     

أرببباح  -1أشببار المشببرع وقببو بصببدد تعببداد مصببادر الببدخا التببي ت ببرل عليهببا الضببريبة الببى: )) 
، فبببرل الضبببريبة ن، وفبببي قبببذا المقبببام فبببح( 2)((...االعمببباا التجاريبببة أو التبببي لهبببا ضبببيغة تجاريبببة

فيهببا الوا عببة يسبتوج  الرجببوع البى القببانون التجباري لمعرفببة العمبا التجبباري ،والكي يبة التببي تتحقب  
  .المنش ة للضريبة

                                                 

  0 1982( لسنة 113ال قر  )السادسة( من الماد )المانية( من  انون ضريبة الدخا ر م ) -(1)
 0من الماد  )المانية( من القانون ذاته ال قر  )األولى ( -(2)
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ينبا اشبار  مبن المشبرع البى وجبو  الرجبوع البى  واذا ماتناولنا ال قر  المانيبة مبن المباد  المانيبة ألل   
    الوسببباطة ودور الوسبببيط المبببالي فبببي أحتبببراف المتببباجر  باألسبببهم والسبببندا  إذ جببباء فبببي القبببانون : 

 .(1)األسهم والسندا ((االرباح الناجمة عن احتراف المتاجر  ب ...)) 
وببببالرجوع البببى سبببو  االورا  الماليبببة نجبببد أنهبببا ُعّرفببب   بحنهبببا: )) سبببو  من مبببة لألتجبببار فبببي    

االورا  الماليببة مببن أسببهم وسببندا  وصببكوك ماليببة بحنواعهببا علببى أن تكببون  ابلببة للتببداوا وتببتحكم 
 .(2)ولوا ح ون م معينة تتولى إدارتها قي ة تشرف على تطبي  قذه التشريعا (( فيها  وانين

فمبببن قبببذا التعريبببف تتجلبببى شخصبببية السبببو  ومهامهبببا والقبببوانين التبببي تحكبببم عملهبببا واألورا      
المقبولبة فيهببا ، فهببذه السببو  تنتشببر فيهببا جميبع االمببواا وتشببكيلها مببن خببالا اسببتقطا  المببدخرا  

ة الصادر  تدفقا  االجنبية وتحريكها نحو االستممار في األورا  واألصوا الماليالمحلية وتحقي  ال
 .(3)عن الشركا  والمؤسسا  والهي ا  والحكوما  لتمويا مشاريعاقا تمويال  متوسطا  وطويال  

أن أورا   ،ويتجلببببى فببببي قببببذا العببببرل أن قنبببباك قببببدف و ايببببة تسببببعى لتحقيقهببببا قببببذه االسببببوا    
من أقم انواع األورا  المالية التي تصدر عن الشبركة المسباقمة وتتجسبد  الشركا  المساقمة تعد

في االسهم والسندا  ، فاالسبهم تممبا حب  ملكيبة أمبا السبند فيعبد مبن أورا  البدين، ويعبرف السبند 
بحنه صك  ابا للتداوا يصدر عن الشركة المساقمة ويعطى للمساقم ليمما حصته في را  ماا 

  .الشركة فهو ح  ملكية

                                                 

  . 1982( لسنة 113ال قر )المانية( من الماد )المانية( من  انون ضربة الدخا ر م ) -(1)
  . 5،ص1976، مكتبة عين شم ، القاقر ، 1محمد عساف، ادار  المنش ا  المالية، ط -(2)
اشبار اليبه طبه احمبد عببد اهلل ، االسبتممار  الماليبة شم الصبا ، بحبث طبيعبة وقيكبا سبو  االورا  الماليبة ، اق -(3)

ماجسبتير مقدمبة البى كليبة االدار  واال تصباد ،  رسبالةاشار  لسو  بغداد لألورا  المالية ، في سو  االورا  المالية مع 
  0 19، ص1991جامعة بغداد، 
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والذي يهمنا من قو الوسيط أو المحترف للمتجار  باالسهم والسندا و ويجيبنا على ذلك  انون    
: )) كبا شبخص طبيعبي أو معنبوي يجباز ، بحنبه 1991لسنة  24سو  بغداد لألورا  المالية ر م 

  .(1)المالية(( األورا من المجل  بممارسة مهنة الوساطة في بيع وشراء 
ايضا  أنه كا شخص مرخص له بموج   انون السبو  وأن متبه وتعليماتبه الوسيط  رفّ و د ع      

القيبببام بحعمببباا محبببدود  مبببن شبببحنها  أن تجعلبببه  بببادرا  علبببى أن يكبببون حلقبببة وصبببا ببببين جمهبببور 
المسبتممرين والجهبا  المصببدر  لبألورا  الماليببة مبن أسبهم وسببندا  وسبواقا ويتقاضببى عمولبة لقبباء 

  .(2)راء الخاصة بعمال ه ولقاء تغطية سو  اةصدارا خدماته عند تن يذ أوامر البيع والش
ويكونببون  المقبولببةأن ممارسببة مهنببة أحتببراف المتبباجر  باالسببهم والسببندا  محببدد  باالشببخاص     

المعبدا  1997لسبنة  21  وفقا  لقانون الشركا  المبر م حأو شركة اننششخصا  طبيعا   أما معرفا  
موجبببب   ببببانون معببببين وتكببببون متخصصببببة فببببي النشبببباطا  أو  وانينببببه الالحقببببة أو شببببركة أنشبببب   ب

 .(3)المتعلقة بتداوا السندا  أو عما استشارا  استممارية
   -والشخص المعنوي يمار  عمله من خالا الشخص الطبيعي والذي يشترط فيه :

  .( عاما  ويكون مقيما  في العرا  بصور  مشروعة21عمره عن ) اان اليق -1
 .صاح  أقلية   انونية -2

  .يكون مدينا  أو م لسا  أن ال -3

  . ير مدان بجريمة)جناية( من محكمة مختصة -4

  .لم يرتك  جريمة االحتياا -5

  .اما شهاد  جامعيةح -6

                                                 

  0 1991( لسنة 24لية المر م )ال قر  )السابعة( من الماد  )األولى( من  انون سو  بغداد لألورا  الما -(1)
  0 123طه أحمد عبد السالم ، المصدر الساب ، ص -(2)

الو بببا ع  والمنشبببور فبببي جريبببد   ببب  ألسبببوا  االورا  الماليبببةؤ ال قر )االولبببى( مبببن القسبببم الخبببام  مبببن القبببانون الم -(3)
  0 59،ص 2004،حزيران، 3983العرا ية بالعدد 
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.(1)لديه خبر  التقا عن خم  سنوا  -7
 

وبشببحن تقببدير الببدخا اسبببتنادا  الببى الببدفاتر التجاريبببة نجببد أن المشببرع  بببد أودع مهمببة تقببدير البببدخا    
1985( لسبنة 2لى ن ام مسك البدفاتر التجاريبة ر بم)خالا الدفاتر التجارية ا

، أذ ان قبذا الن بام  بد (2)
 . 1984( لسنة 30واف   انون التجار  في فحواه والمتعل  بحنواع الدفاتر التجارية ر م )

 كدفتببر االسببتاذ، إال ان ن ببام مسبب -2دفتببر اليوميببة  -1والتببي نصبب  علببى نببوعين مببن الببدفاتر قمببا: 
  .د عليها الدفاتر المخزنية ومحاف  المراسال  والمستندا (الدفاتر التجارية زا

 .إذ نجد أن اةحالة في قذا الموضع جلية الوضوح أذا ما در الدخا أستنادا  للدفاتر التجارية
نجد فيهبا إحالبة البى  1982( لسنة 113( من  انون ضريبة الدخا ر م )20وعند التعرل للماد )    

ر الببى  ببانون المرافعببا  المدنيببة وقببذا ماسنوضببحه فببي األتببي: )) كببا القببانون المببدني وفببي موضببع أخبب
من يتولى إدار  أو مرا بة أمواا أو أعماا تعودد لشخص أخر كالحار  القضا ي )السبنديك( واألمبين 

يعببين الطريقببة وبببن   و والببولي والوصببي والقببيم مسببؤوا عببن تقببدير الضببريبة ودفعهببا عمببن ينببو  عنببه 
  .(3)لك الشخص خاضعا  للضريبة لو لم يكن فا دا  لألقلية((لمقدار الذي يكون فيها ذ

(( ويعبده ))المكلبف األصبياوبهبذا يتضبح أن  بانون ضبريبة البدخا العرا بي يلبزم النا ب  بالتزامبا      
  .ؤوال  عن تقدير الضريبة ودفعها أذا ما تحقق  بذمة االصياسم

كلف من خالا استعرال نبص المباد  سبال ة وانسجاما  مع مسلك البحث سنتوافر لبيان النا   عن الم
  -القوا،ووف  البيان االتي:

                                                 

  .اص من القانون المؤ   ألسوا  األورا  المالية ال قر )المانية( من القسم الخ -(1)
، إذ جاء  قذه الماد  بتطور كبير  1985( لسنة 2) الماد )االولى( من ن ام مسك الدفاتر التجارية ر م  -(2)

 1957( لسنة 5وملحو  في ت صيا انواع الدفاتر التجارية وذكر انواع جديد  مقارنة بالماد  االولى من الن ام ر م)
  .غيالمل
  . 1982( لسنة 113الماد )العشرون( من  انون ضريبة الدخا ر م) -(3)
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الحببار  القضببا ي: تعببرف الحراسببة القضببا ية بحنهببا وضببع مبباا يقببوم فببي شببحنه نببزاع أو يكببون   -اوال :
دارتبه ورده مبع تقبديم حسبا   الح  فيه  ير ماب  ويتهدده خطر عاجا ، في يد أمين يتك ا بح  ه وا 

 .الح  فيهعنه الى من يمب  له 
 ،(1)ويوضع ذلك الماا أما في االت ا  حراسة ات ا ية وأما بحكم من القضاء فتكون حراسة  ضا ية   

لبه مبن حقبو  وسبلطة ، ولجميبع األحبواا قبو  وتحدد المحكمة مهمبة الحبار  القضبا ي والتزاماتبه ومبا
سابا  بما تسلمه وبما أن قه يلتزم بالمحاف ة على األمواا وادارتها  عناية الشخص المعتاد، مع تقديم ح

  .(2)معززا  بالمستندا  على أن يخضع ألذن القضاء في  ير أعماا اةدار 
السنديك: جاء  انون ضبريبة البدخا ببذكر السبنديك وكحنبه مبرادف للحبار  القضبا ي فبي حبين  -مانيا :

ا ويببديرقا حتببى أن السببنديك قببو : )) الببذي يسببتلم أمببواا الم لبب  بعببد أن تغببا يببده عنهببا ليحبباف  عليهبب
يتخذ الدا نون  رارا  بشحن الت ليسة فحن رأوا تص ية األمواا وتوزيع الممن لسداد الدين فحن السبنديك قبو 

  .(3)الذي يتولى عملية البيع والتوزيع ، فالسنديك يراف  الت ليسة منذ البداية الى و   انتها ها((
مرافعا  المدنية ، حتبى يمكبن التوصبا البى ومن قذا العرل تالح  ان قناك إحالة الى  انون ال    

، فهنببا نببذق  لقببانون المرافعببا  لنعببرف مببن قببو الحببار   ايتهببافببرل الضببريبة وجب ومعرفببة النا بب  
  .القضا ي  حتى يمكن أستكماا إجراءا  ربط الضريبة

أن تغا  األمين: جاء في القانون ل   األمين وقو الذي يحاف  على أمواا الم ل  ويديرقا بعد -مالما :
 .يده عنها

 .(4)وأمين الت ليسة قو أسم جديد للو ي ة ن سها التي كان يقوم بها السنديك

                                                 

الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الوارد  على العما، القاقر ، دار النهضة، عبد الرزا  السنهوري،.د -(1)
  . 781، ص 1964

  .(1969)( لسنة83فعا  المدينة ر م _( من  انون المرا148( من الماد )و  ( من ال قر  )األولى البندان)أ -(2)
  . 603/ ص 1951، مطبعة دار المقافة، 1، ط2محسن ش ي ، القانون التجاري المصري، االفال  ،  .د-(3)
،بغداد ، مطبعة دار السالم 1عزيز العكيلي، الوجيز في شرح  انون التجار  الجديد، احكام االفال ، ط.د -(4)
 . 245،ص 1973،
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الولي والوصي: أن األولياء واألوصياء مسؤولين عبن االلتزمبا  المقبرر  علبى المكل بين البذين  -رابعا :
 .(1)يقعون تح  واليتهم

 
 .ره اال  مم من تنصبه المحكمة، أما الوصي فهو من يختا(2)فالولي قو األ  مم المحكمة

ومن قذا العرل نجد أن القانون المدني قو المعني باةحالة في حالة معرفة من قو الوصي الملتبزم 
( لسببنة 78بببدفع الضببريبة  انونببا  ، وعنببد ت صببيا ذلببك وجبب  الرجببوع الببى  ببانون رعايببة القاصببرين ر ببم)

1980 .  
انون المبببدني  بببد أورد فبببي حالبببة الصببببي البببذي أكمبببا وحتبببى مبببايتعل  باالسبببتمناء إذا اننبببا نجبببد أن القببب

الخامسة عشر من عمره أستنادا  اذا ماحصبا علبى أذن مبن البولي وموافقبة المحكمبة باالتجبار بببعل 
أمواله فيكون الصبي بحكم البال  سن الرشد وبهذا يقع عليه التزام تقدير البدخا ودفبع الضبريبة بحبدود 

  .(3)األمواا التي أعطى األذن بها
القببيم: قببو النا بب  عببن الشببخص الببذي أتببم سببن الرشببد أال أن عارضببا  مببن عببوارل األقليببة  -خامسببا :

  .أصابه فحدى الى أنقاص أقليته
كالعته أو الس هة أو الغ لة( وعند عدم وجود  يم تحا مديرية رعاية القاصرين محا القيم بإدار  امواا 

 .المكلف
ريبة الببدخا  ببد أحبباا الببى  ببانون رعايببة القاصببرين ف ببي قببذا الموضببع نجببد أن المشببرع فببي  ببانون ضبب

 .لمعرفة القيم بغية فرل الضريبة وجبايتها

                                                 

  . 1951( لسنة 40( من القانون المدني العرا ي ر م )106( والماد  )97لمانية( من الماد )ال قر  )ا -(1)
( 43( والمادة)34كذلك المادة )و 1980( لسنة 78ية القاصرين رقم)المادة)السابعة والعشرون( من قانون رعا -(2)

  .من القانون ذاته 

  . 1951( لسنة 40)( من القانون المدني العراقي رقم99( و)98المادة) -(3)
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وعند أستعرال الماد  األولبى مبن القبانون نراقبا  بد أحالب  فبي فحواقبا البى  بانون الشبركا  إذ جباء   
 .(1)كشركا  التضامن والتوصية(( ...فيها: )) المشاركة: الشركا  االخرى

 
ى  بببانون الشبببركا  نبببراه  بببد عرفهبببا بحنهبببا: )) شبببركة تتبببحلف مبببن عبببدد مبببن االشبببخاص وعنبببد الرجبببوع الببب

 الطبيعببين اليقببا عببن شخصببين واليزيببد علببى عشببر  يكببون لكببا مببنهم حصببة فيهببا ويكونببون مشببمولين 
  .(2)خصية و ير محدود  عن جميع التزاما  الشركة((شوجه التضامن مسؤولية على 
ن ، أمببا شببركة التوصببية فقببد عرفهببا  ببانون الشببركا  بحنهببا: )) قببذا مببايتعل  بتعريببف شببركة التضببام   

شبركة تتكبون مببن عبدد مبن الشببركاء اليقبا عببددقم عبن أمبين واليزيببد عبن خمسبة يقببدمون حصصبا  فببي 
 .(3)رٍأ  ماا ويقدم واحد منهم أو أكمر عمال  واالخرون ماال ((

المشبباركة ،إذ يسببتلزم ذلببك وعلببى قببذا االسببا  يقتضببي الرجببوع لقببانون الشببركا  لغببرل ، امبببا     
الرجوع الى عقد المشاركة واالستعانة بالوما   والسجال  القانونية والمستندا  ، ومن مم تحديبد وعباء 
ضبببريبة البببدخا علبببى المشببباركا   يبببر أن مبببن أقبببم الومبببا   المعتمبببد  قبببي شبببهاد  تحسبببي  المشببباركة 

رية المشباركة بإدلبة االمببا  كافبة عليها من الجها  المختصة وللسبلطة الماليبة أمببا  صبو  والمصاد 
  (4)ولو بالقرا ن

اما بخصوص ال قر  الخامسة من الماد  األولى والتي جاء فيها : )) الشخص المعنوي كبا أدا  أو    
مؤسسببة يمنحهببا القببانون شخصببية معنويببة كالجمعيببا  علببى اخببتالف انواعهببا والشببركا  المعرفببة فببي 

يسببع نا فببي بيببان  وبببالرجوع الببى  ببانون ضببريبة الببدخا النجببد مببا ،(5)ال قببر  السادسببة مببن قببذه المبباد ((
ماقيبة الجمعيببة الواجبب  فببرل الضببريبة عليهببا، وبببالرجوع الببى  ببانون الجمعيببا  نجببد مايسببع نا، إذ ان 

                                                 

  . 1982( لسنة 113الفقرة )السادسة ( من المادة )األولى ( من قانون ضريبة الدخل رقم ) -(1)

 . 1980( لسنة 78ال قر )مالمُا( من الماد )التسعين من  انون رعاية القاصرين ر م ) -(2)
 .القانون ذاته اعاله( من 181الماد ) -(3)
  . 1979( لسنة 107مبا  ر م )( من  انون اال103الماد ) -(4)
  . 1982( لسنة 113ال قر  )الخامسة( من الماد  األولى من  انون ضريبة الدخا ر م ) -(5)
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الجمعيبببة قبببي كبببا جماعبببة ذا  تن بببيم مسبببتمر  المبببد  معينبببة أو  يبببر معينبببة ، تتبببحلف مبببن أشبببخاص 
أشخاص أعتباريبة لغبرل  يبر تحقيب  البربح ، فالجمعيبة  بد  طبيعيين اليقا عددقم عن عشر  أو من

  .تكون خيرية أو دينية أو رياضية أو علمية أو أجتماعية أو سياسية أو مهنية أو مقافية 
زامبا  لحري باالشار  أن المشرع العرا ي لم يتطر  ألى م هوم الشركة في  انون ضبريبة البدخا ، فكبان 

الشببركة )) عقببد يلتببزم بببه شخصببان أو أكمببر بببحن  -عرفهببا ببباألتي:الرجببوع الببى  ببانون الشببركا  الببذي 
يسبباقم كببا مببنهم فببي مشببروع ا تصببادي بتقببديم حصببة مببن مبباا أو مببن عمببا ال تسببام ماينشببح عنببه مببن 

 .(1)ربح أو خسار ((
 

،وعليبه (2)وبهذا فقبد أجباز المشبرع تكبوين شبركة مبن شبخص طبيعبي واحبد أسبماقا المشبروع ال بردي   
  .د شرطا  ألنعقاد عقد الشركة ولي  مجرد شرط ألمباته فحن الكتابة تع

وبخصببوص الق ر )المالمببة( مببن المبباد  )المالببة مببن  ببانون ضببريبة الببدخا ، فحننببا نببرى بوجببود إحالببة    
ضببمنية للقواعببد العامببة فببي  ببانون االمبببا  ،إذ جبباء فيهببا: )) أذا أنقطببع مصببدر الببدخا خببالا السببنة 

اء التقدير وفرل الضريبة وجبايتها خالا ن   السنة و يدقا أيرادا  نها يا  ر التقديرية فللسلطة المالية أج
 .(3)((000لن   السنة 

عبن أنقطباع مصبدر البدخا فهبا قبذا  اةببال وبهذا لبم ُيببين المشبرع العرا بي الحكبم فبي حالبة عبدم    
 .تهبحستقاللي دون القوا يبا فرا  تشريعي وج  تداركهو أم أن قذا دليا على ذاتية القانون الضر 

                                                 

  0 1997( لسنة 21ال قر )اوال ( من الماد  )الرابعة( من  انون  الشركا  ر م ) -(1)

  0 1997( لسنة 21ال قر  )الرابعة( من الماد  )السادسة( من  انون الشركا  ر م ) -(2)
  0 1982( لسنة 113ال قر  )المالمة( من الماد  )المالمة( من  انون ضريبة الدخا ر م ) -(3)
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علبى  مبن  ببا المكلبف بحنقطباع دخلبه ُيعبد  رينبة اةببال عموما  فحننا نرى أن الحكم في حالة عبدم    
، إال أنها  رينة  ابلة المبا  العكب  إذ يسبتطيع المكلبف أمببا  العكب  بشبتى طبر  (1)استمرار نشاطه

  ..، ومن بينها البينة الشخصية(2)االمبا 
ال  االنقطاع المتمملة بالتص ية وتغيبر الصب ة )التغييبر فبي الشبكا القبانوني( وجدير بالذكر أن حا   
 برارا   باعتبارقبا ، تستلزم الرجوع الى  انون الشركا  والذي يبن الكي ية التبي تصب ى بهبا الشبركة افو وال

 وبهببذا فببحن،(3)تتحببذه الهيببح  العامببة للشببركة أو عنببد تحقبب  سببب  مببن االسبببا  المنصببوص عليهببا  انونببا  
 ،(5)،وت قدقا من تاريخ صدور  رار شط  اسمها(4)الشركة تحت   بشخصيتها المعنوية مد  التص ية

الشبببركة عبببن  وتو بببفوعليبببه فبببحن  بببانون الشبببركا   بببد فصبببا ببببالقوا كبببا مبببايتعل  بحنقطببباع البببدخا    
   ،العما

يبية ، أما عن مو ف المشرع العرا ي في  انون ضبريبة البدخا مبن الجهبا  المختصبة ببالطعون الضبر 
فحنببه بموجبب  المبباد  الخامسببة والخمسببون منببع المحبباكم العاديببة مببن ن ببر الطعببون فببي  ببرارا  تقببدير 

  .(6)الدخا وفرل الضريبة
وبهذا فحن انشاء جها  مختصة بن ر منازعا  الضرا   )لجان االست ناف( )قي بة التمييبز( رأينبا أن 

يكبون قبذا القببانون لمدنيبة والبذي جباء فيبه: ))لجبان االسبت ناف وقي بة التمييبز تطبب   بانون المرافعبا  ا
 .(7)قو المرجع لكافة  وانين المرافعا  واالجراءا  اذا لم يكن فيها نص يتعارل معه صراحة((

                                                 

، أذ جببباء فيهببا: )) االصببا بقببباء  1979( لسببنة 107( مببن  ببانون االمببببا  ر ببم)99ال قببر  )المانيببة( مببن المببباد )  -(1)
 .ماكان على ماكان، واالصا في الص ا  العارل العدم(( 

،والتبي جباء فيهبا)) مايمبب  بزمبان يحكبم  1979( لسبنة 107( من  بانون االمببا  ر بم)99ال قر )مالما ( من الماد ) -(2)
 .ببقا ه مالم يوجد دليا على خالفه(( 

 . 1997( لسنة 21( من  انون الشركا  ر م )158( من ال قر  )اوال ( من الماد )1البند) -(3)
  . القانون ذاته اعاله( من 164ال قر )اوال ( من الماد  ) -(4)

 . القانون ذاته اعاله( من 177ال قر )مانيُا( من الماد ) -(5)
 . 1982( لسنة 113الماد )الخامسة والخمسون( من  انون ضريبة الدخا ر م) -(6)

 . 1969( لسنة 83الماد )األولى( من  انون المرافعا  الدنية ر م) -(7)
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وبهببذا يمكببن ان يحبباا لقببانون المرافعببا  المدنيببة كببا مببايتعل  بببحجراءا  الطعببن فببي  ببانون ضببريبة    

 .الدخا
تقبدير البدخا، فلبم نجبد فبي  بانون ضبريبة البدخا ماي صبا القبوا أما بشحن التقدير كطريقبة متبعبة فبي 

صببا فيببه القببوا فببي كببا ذلببك  ببد ف   ،مببن كببون اال ببرار حجببة ومبباقو الحكببم، أو قببا يجببوز الرجببوع عنببه
،والبببذي جبببباء فيبببه: )) األ ببببرار حجبببة  اطعببببة و اصبببر  علببببى  1979( لسببببنة 107 بببانون االمبببببا  ر بببم)

 ،(1)المقر((
تبببزام ببببح راره، إذ جببباء فبببي القبببانون: )) يلتبببزم المقبببر ببببح راره إال أذا كبببذ  كمبببا أن علبببى المكلبببف االل   

قبذا ويجبوز  ،(3)واليصح له الرجبوع إذ جباء فبي القبانون: )) اليصبح الرجبوع عبن اال برار(( ،(2)بحكم((
للمكلف التحلا من اال رار والطعن فيه حالة تقديم اال رار من  با الولي أو الوصبي أو القبيم، إذ جباء 

لقببانون: )) يشببترط فببي المقببر أن يتمتببع باالقليببة الكاملببة، فببال يصببح إ ببرار الصببغير أو المجنببون فببي ا
، فضبببال  عبببن حالبببة (4)علبببيهم(( أوليبببا هم أو أوصبببيا هم أو القبببيم والمعتبببوه ، واليصبببح علبببى قبببؤالء أ بببرار

قر  ببببا هال يكذببببباال ببببرار المكببببذ  ب بببباقر الحبببباا فقببببد جبببباء  ببببي القببببانون: )) يشببببترط فببببي اة ببببرار ان 
(5)الحبباا((

علببى المكلببف الببذي  ببدم  ببباةفال ، كمببا لببو صببدر  ببرار حكببم (6)واة ببرار المكببذ  بحكببم 0
  .إ رارا  تضمن وجود ارباح  ير وا عية بعد صدور حكم االفال 

  مبا يتعلب، قبذا بباة رار بانون االمببا  فيمبا يتعلب   ىوانسجاما  مع قبذا العبرل يقتضبي الرجبوع الب   
 . 1982( لسنة 113ضريبة الدخا ر م )باالحالة في  انون 

                                                 

  . 1979( لسنة 107با  ر م)( من  انون االم67الماد ) -(1)
  .( من القانون ذاته اعاله68 قر  )مانيا  ( من الماد  )ال -(2)
 . القانون ذاته اعاله( من 68ال قر  )مانيُا( من الماد )  -(3)
  . القانون ذاته اعاله( من 60ال قر )اوال ( من الماد ) -(4)
 . الهالقانون ذاته اع( من 64ال قر )اوال ( من الماد ) -(5)
  . القانون ذاته اعاله( من 68ال قر )اوال ( من الماد ) -(6)
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فيسبري عليهبا مايسبري  1959( لسبنة 162أما فيما يتعل  باةحالة فبي  بانون ضبريبة العقبار ر بم)    
الرجببوع الببى  ضببرور فببي  ببانون ضببريبة الببدخا فيمببا يتعلبب  باةحالببة موضببوع البحببث مببع االشببار  الببى 

  .عقارا  المؤجر  انون ايجار العقار عند تقدير الدخا العقاري على ال
ي بوضببوح االحالببة الببى  ببانون جبايببة  بب( مببن  ببانون ضببريبة العقببار نل23د )وعنببد الرجببوع الببى المببا   

 .(1)( من  انون ضريبة الدخا ايضا  47الدين الحكومي، وقذا ما أشار اليه نص الماد )
، قبو البذي (2)المعبدا 1977( لسبنة 56وبهذا فحن  انون تحصيا البديون المسبتحقة للحكومبة ر بم)    

يطبببب  فبببي جبايبببة الضبببريبة إذ تعتببببر الضبببريبة دينبببا  علبببى صببباح  األمبببالك العقاريبببة بضبببمان الملبببك 
  .العقاري، أذ انها تعتبر دينا  ممتازا  على عقارا  المكلف

، فقببد أل ينببا أن قببذا القببانون  ببد  حبباا الببى 1962( لسببنة 26أمببا فيمببا يتعلبب  بقببانون العرصببا  ر ببم)   
فببببي كببببا مببببايتعل  بتقببببدير  يمببببة العرصببببة أو جبايببببة  1959( لسببببنة 162لعقببببار ر ببببم ) ببببانون ضببببريبة ا

الضببريبة واالعتببرال والتبببد ي  ومدتببه القانونيببة وجميبببع األمببور االخببرى المتعلقبببة بتطبيبب  احكببام قبببذا 
 (3)القانون مالم ينص فيه على خالف ذلك

. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

وبن   المعنى جاء  الماد )المالة  1983( لسنة 113ريبة الدخا ر م )ضالماد )السابعة واالربعون( من  انون  -(1)
  . 1959( لسنة 162ر م )والعشرون( من  انون ضريبة العقار 

 . 1977( لسنة 56للحكومة ر م ) انون تحصيا الديون المستحقة  -(2)

  . 1962( لسنة 26الماد )السابعة( من  انون ضريبة العرصا  ر م )  -(3)
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 الخاتمة
      )) توضبببع أن مبببة تتنببباوا األمبببور األتيبببة::  1983لسبببنة  113جببباء فبببي  بببانون ضبببريبة البببدخا ر بببم 

 ،(1)كا مايقتضيه تن يذ احكام قذا القانون(( -3 ...)) 
وجبباء فيببه ايضببا : )) للببوزير أومببن يخولببه أن يصببدر بيانببا  أو تعليمببا  لتطبيبب  أحكببام قببذا القببانون 

 ،(2)((ةيضاحها قاط االخرى التي ترى السلطة المالية ضرور نال -5 ...تتناوا األمور التالية: ))
ما المعني والوزير المختص حصرا  أن يضع كا  يومن قذا العرل يتضح بجالء أن القانون الضريب

 -بتطبي  قذا القانون ، وعلى قذا االسا  يمكن أن يمار السؤاا األتي:  يتعل
فبي  لبي  إاال جبزءا  ممبا جباء امبا ذكرنببصبدد  امبا  يب إحالبة وأنقا ُي هم مبن قبذا البنص بعبدم وجبود 

 قذه المواد اعالهو
  -و با اةجابة على قذا السؤاا نورد البيان األتي:

أن القببانون الضببريبي قببو الببذي يحببدد االشببخاص الخاضببعين للضببريبة وقببو مببن يحببدد الببدخا الواجبب  
إخضبباعه وقببو مببن يحببدد شببروط سببريان الضببريبة، وسببعرقا، والكي يببة التببي ُيحببدد بهببا وعبباء الضببريبة، 

لضريبة، وقو من يحدد أصوا االع اء منها، أو الجزاء على مخال تها ومن قذا و واعد تحصيا دين ا
ها كافة فين مهبا فبي تضباعيف صلا التحليا يتكشف لنا بجالء أن المشرع ُيهيمن على الضريبة في م

  ،القانون
وعلببى قبببذا االسبببا  فبببحن البببنص التشبببريعي يعبببد مخال بببا  للدسبببتور أن أتببباح للسبببلطة التن يذيبببة صبببالحية 

 ،أو أع اء من الضريبة فرل
ولإلجابببة علبببى قببذا السبببؤاا يمكبببن القببوا أنبببه ال إحالببة فبببي القبببانون الضببريبي مبببادام قببذا االخيبببر قبببو 

  .المعني بكا م اصله

                                                 

  . 1982لسنة  133ة( من الماد  )الستون( من  انون ضريبة الدخا ر م مال قر  )المال -(1)
 . القانون ذاته اعالهال قر )الخامسة( من الماد ) الحادية والستون( من  -(2)
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ولكن ر  من يرد على قذا الطرح ويقوا بوجود اةحالة علبى أسبا  أن القبانون الضبريبي ُيحيبا البى 
النطبا  القبانوني لمببدأ القانونيبة البذي يتوسبم ببه القبانون  عبن  ال خبرو  انون أخر يوازيبه  بو  وبالتبالي 

  -الضريبي، إال أن قذا الطرح يمكن أن يرد عليه بالعرل األتي:
الحيبباد عنهببا فيجبب  تحديببد محتببوى  نال يمكببأن ت سببير القببانون الضببريبي يجبب  أن يخضببع لضببوابط 

صبيا ة التشببريعية أسبتلزم ذلببك ال انضبباطالم باقيم المسبتخدمة فببي القبانون الضبريبي، وفببي حالبة عببدم 
 .التنا م بين مختلف فروع القانون ستقصىيأن البحث عن اراد  المشرع ، ولهذا يج  

حباا وضببوح البنص الضبريبي  ببل البصبر عببن وضبوحه ومبن مببم تحويلبه بحجببة  – زال يجببو لبذا فحنبه 
 بانون ضبريبة فبي  اةحالبةودواعيبه، وبهبذا فبح، صب و  القبوا تتجسبد بوجبود  التشبريعالبحث عن حكمة 

جببداا فببي ذلببك وال مسببا  بقببانون  الببدخا وفببي  ببانون ضببريبة العقببار و ببانون ضببريبة العرصببا  ، وال
 –تكون في  انون يوازي القانون الضريبي  و ، ومبا قبذا اال دليبا  باطع علبى  اةحالةالضريبة إذا أن 

 .دون استقالليته –ذاتية القانون الضريبي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 438                                                                             واإلحالةالتشريع الضريبي العراقي بين التنظيم 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 

 

 املصادر
 قانونيةالكتب ال

 1983محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكوي ، -1

، مصر، 1مصري، طأحمد طه بدوي ومحمد حمدي النشار ، اصوا التشريع الضريبي ال.د -2
 . 1959دار المعارف،

 . 1987يون  أحمد البطري ، الن رية الضريبية، الدار الجامعية، .د -3

 . 1988، الوسيط في الضرا   على الدخا، دار الجامعية العربية، عادا أحمد حشيه  -4

طاقر الجنابي، علم المالية والتشريع المالي، الموصا، دار الكت  للطباعة  .د -5
 . 1998والنشر،

 . 1971، بيرو ، مطابع دار الكت ،1نوح محمد عبد الرحيم، المحاس  الضريبي، ط -6

  . 19، ص1919الحكم للطباعة والنشر،  ماقر صالح عالوي، القرار اةداري، دار.د -7
 . 1961، دار ال كر العربي،2سليمان محمد الطماوي، الن رية العامة للقرارا  اةدارية،ط.د -8

/ القاقر  2،ط1عبد الرزا  السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر االلتزام ، .د -9
 . 1964،دار النه ة ، 

علي الداوودي، القانون الدولي الخاص،وزار  التعليم  ال   .حسن محمد الهداوي،ود.د-10
 . 1988، 2العالي والبحث العلمي،  

  . 1976، مكتبة عين شم ، القاقر ، 1محمد عساف، ادار  المنش ا  المالية، ط-11      

، مطبعة دار المقافة، 1، ط2قانون التجاري المصري، االفال  ، محسن ش ي ، ال .د-12      
  . 603/ ص1951



 439                                                                           واإلحالةالتشريع الضريبي العراقي بين التنظيم 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

،بغداد ، 1عزيز العكيلي، الوجيز في شرح  انون التجار  الجديد، احكام االفال ، ط.د-13       
 . 1973مطبعة دار السالم ،

عبد الرزا  السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الوارد  على العما، .د-14
  . 1964القاقر ، دار النهضة، 

 

 القوانين
 .1982( لسنة 113م ) انون ضريبة الدخا ر  -1

 . (1969لسنة)(83) انون المرافعا  المدينة ر م  -2

  . 3983بالعدد  القانون المؤ   ألسوا  االورا  المالية والمنشور في جريد  الو ا ع العرا ية -3

 .  1985( لسنة 2ن ام مسك الدفاتر التجارية ر م ) -4

  . 1951( لسنة 40القانون المدني العرا ي ر م ) -5

  . 1980 ( لسنة78القاصرين ر م) انون رعاية  -6

  . 1979( لسنة 107 انون االمبا  ر م ) -7

 . 1997( لسنة 21 انون الشركا  ر م ) -8

 . 1977( لسنة 56 انون تحصيا الديون المستحقة للحكومة ر م ) -9

 . 1962( لسنة 26 انون ضريبة العرصا  ر م )-10
 

 الدساتير
  0 1971الدستور المصري لعام  -1
  0 1970ورية العرا  لعام دستور جمه -2
 0النافذ  2005دستور جمهورية العرا  لعام -3
 
 



 440                                                                             واإلحالةالتشريع الضريبي العراقي بين التنظيم 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 

 الرسائل واالطاريح 
باسم عبد الزمان الربيعي، ن رية البنيان القانوني للنص العقابي، اطروحة دكتورا  ،  -1

 . 2000كلية القانون ، جامعة بغداد،

عقوبا  العرا ي، دراسة قدى سالم االطر جي: التكليف القانوني للجرا م في  انون ال -2
 . 2000مقارنة، أطروحة دكتورا  ، كلية القانون ،جامعة الموصا،

محمد علوم محمد، الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاته في التشريعا   -3
  . 2002الضريبة المقارنة، إطروحة دكتورا ، جامعة النهرين ، كلية الحقو /

كا سو  االورا  المالية ، االستممار  المالية في سو  قاشم الصبا ، بحث طبيعة وقي -4
االورا  المالية مع اشار  لسو  بغداد لألورا  المالية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية 

 . 1991االدار  واال تصاد ، جامعة بغداد، 

 
 البحوث المنشورة 

منشور في االستاذ الدكتور، أحمد الدخيا ، المطابقة في القانون الضريبي، بحث  -1
  0 ، السنة الخامسة54ري ،العدد جامعة تك-مجلة كلية القانون

 
 

 
 
 

 



 441                                                                           واإلحالةالتشريع الضريبي العراقي بين التنظيم 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 الملخص

 

تعد التشريعا  الضريبية من اقم القوانين المنت مة لحقو  االفراد والدولة معا" ، ذلك ان قذه 
وى التشريعا  ترتبط أيما ارتباط بحقو  االنسان وبذلك كان لزاما" ان تكون قذه  القوانين على مست

عاٍا من الرصانة والوضوح والد ة وقذه الميزا  التي تخلو من الغمول واالبهام يستلزم ان تكون 
وبدن وميز  وص ة التشريعا  القانونية ومن بينها واقما التشريعا  الضريبية وألجا ذلك كله كان  

ى من االقمية اذ دراستنا قذه  دافعا" لواضعي التشريعا  الضريبية ان ينماز قذا القانون بقدر اعل
يج  ان يكون تن يمُه واضح المعالم ذو ش افية في كا معانيه ال  مول و ال إسها  وعند 
متابعتنا الحميمة للتشريع الضريبي العرا ي ال ينا ان قذا القانون  ير من م في تضاعيف تشريع واحد 

لك استنتجنا مسحلة با قناك تن يم يحدد معالم القانون الضريبي في تشريعا  أخرى ومن وراء ذ
مهمة جدا" حوا القانون المالي وقي مسحلة الذاتية واالستقاللية والتي محر بشحنها جدا فقهي عنيف 
بين اوساط ال قه وقي مسحلة قا ان التشريع الضريبي )القانون المالي( مستقا عن بعمية القوانين ام 

ن االخرى ، وكان  خالصة بحمنا ان ان قذا القانون ينماز بذاتية خاصة المميا لها بين القواني
قو  انون ذو ذاتية خاصة واليمكن  طعا" القوا باستقالليته  –التشريع الضريبي  –القانون المالي 

وقذا االمر يج  ان يكون واضحا" لجميع المختصين الباحمين والمهتمين بالتشريع الضريبي حقو ا" 
 وعند اقا القانون بشكا عام . 
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Abstract 

 

The tax legislation of the most important regular laws of the rights of 

individuals and the state together, "so that this legislation related to 

whatever link human rights and thus had to be" that these laws be at a high 

level of sobriety and clarity, accuracy, and these features are devoid of 

ambiguity and opacity requires to be the hull and feature recipe legislation, 

including delusional tax legislation and for all that they study this motive, 

"the authors of the tax legislation of special law as far as the highest 

significance as it should be organized and clearly defined with transparency 

in all its meaning is not ambiguous and does not verbiage and when we 

follow the tireless tax legislation Iraqi we found this unstructured law in 

Tdaiv single piece of legislation, but there organization located in other 

legislation landmarks tax law is behind this, we concluded a very important 

issue "about the financial law, a matter of self and independence that 

revenge upon jurisprudential debate fierce between the circles Fiqh a 

question of whether the tax legislation (financial Law) is independent of the 

Baathist laws or is this law Incas the autonomy of private unmatched among 

other laws, and the summary of our research that the financial law - tax 

legislation - is a self-law private and can not be definitely "say its 

independence and this must be clear" for all specialists researchers and those 

interested in the tax legislation rights "and the folks at the law in general. 


