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الية واجلـهة الوحيدة تعـد الهيئـة العامة لـلضرائب  احدى دوائـر وزارة ا
الـتي تطـلب منـها (كل شيء) وال تـتوفـر لديـها امـكانـيات مـادية او مـعنـوية
لتنفيذ ما انيط بها من مهام وواجبات وعموما الضريبة ودوائرها في كل
واطن ألنـها جهة مكـان من العالم تـعاني من حالة عـدم القبول من قـبل ا
(تـأخذ) امـوال من الـنـاس من دون تـقـد اي مقـابل! وهـيـأة الـضرائب هي
من ضـمن القـطـاع احلكـومي (مؤسـسـات حكـوميـة غيـر ربـحيـة) وليس من
ضــمن (مــؤســســات الــقــطــاع الــعـام)  –تــمــويل ذاتي ! لــذلك فــهي حتــقق
االيرادات الـكبيـرة بيـنمـا يخصـص لها نـفقـات متـواضعة ال تـتالئم مع ما
حتــقـقـه من ايـرادات! وقــد يـشــكل  االيــراد من الـضــرائب ثــاني مـؤســسـة
قطـاعيـة في الـدولة بـعد الـنـفط من ناحـيـة حجم االيـرادات بيـنـما تـعاني
ـا ينعكس – البـنى التحـتية (مبـاني وسيارات واالثاث) من نـقص كبير 
احـيانا- على نـوعية االداء لـلمالكات الضـريبية في فـروع الضريبـة لكافة
كـلـفـ عـنـد مـراجـعـتـهم لـدوائر انـحـاء الـعـراق! وصـعـوبـة في اوضـاع ا

الضريبة في ظل االزدحام والصيف احلار!
ـكـلف) ســواء اكـان (فــردا) او(شـركـة) من ـواطـن (ا وغــالـبـا مــا يـتــذمـر ا
طـالب الـتي يجب تـوفـيرهـا والـتي ال عالقة إجـراءات الضـريـبة وكـثـرة ا
لــلـضـريــبـة فـيــهـا مـثـل (حـجب الـبــطـاقـة الــتـمــويـنـيــة- كـتـاب من وزارة

االتصاالت-
ـفروض ـوقف من الضـمـان االجتـماعي) من ا تـشابه االسـماء- سـالمة ا
ان تـكــون هـذه من مــهــام (وزارة الـتــجـارة ووزارة االتــصـاالت ووزارة
الـداخــلـيـة ووزارة الـعــمل) لـكـنــهـا اسـنــدت الى دائـرة الـضــريـبـة الـتي

مـهمتها االسـاسية والوحيـدة هي (جباية الضـرائب) وبهذا وجد الروتـ والبيروقراطـية والتأخير
في اجناز التحاسب الضريبي وازداد التذمر والشكوى من الضريبة وموظفيها.

كن ثل احلقـيقة! بل  من جانب آخر تـتعرض ادارة الضـريبة الى مـا يعرف بـحملة اعالمـية (للـتسقـيط) وليس دائمـا ما يقال بـاالعالم ومواقع التـواصل االجتمـاعي 
دير العام ومدراء بعض االقسـام والفروع بالضريبة قد تكون (شهادة) لنزاهتهم او اعالنات من قبل اعتبار مثل هذه احلـمالت االعالمية التي تنال من سمعة ونزاهة ا
ثل هذه عادية  عامالت غير النـظيفة وبالـتالي تكون احلملـة ا الكات االدارية لهـؤالء (الفاسدين) في اجناز بـعض ا الفـاسدين (مدفوعة الثـمن) بسبب عدم استـجابة ا

الشخصيات.
الحظات عـلى احتساب الضـريبة ومدى مالئمة قـانون الضريبة ـواطن وبعض االفكـار اخلاصة بالعمل الـضريبي وا "الزمـان  " حملت هموم واستـفسارات واسئلة ا
ـدير العـام للهـيئة الـعامة مع الـتطورات الـتي حدثت والـتغيـيرات في مجـال االجتاه االقـتصادي من (االجتـاه االشتراكي) الى (اجتـاه اقتـصاد السـوق) وتوجهـنا الى ا
ـسؤولة عن لـلضرائب االسـتاذة (نـاجحة عـباس علي) وهي مـن الكفـاءات العلـمية الـتي عايـشت العمل الـضريـبي لسنـوات عديدة كـنا نـعرفهـا نحن كاعالمـي بـأنها ا
ـاليـة عبر االسـتمارة  اخلـاصة بتـقدير تـطورة لتـقد البـيانات ا ـوقع االلكتـروني للـضريبـة الذي ساهم في ايـجاد الصـيغ ا االعالم االلـكتروني  لـلهـيئة واسـتحداث ا
علـومات والـتعلـيمات الـتي تصدر من الـهيئـة العـامة للـضرائب الديـرة العام نـاجحة ـكلفـ من خالل توفيـر ا وقع بـالتواصل االيـجابي مع ا كـما سـاهم هذا ا الدخل
سـتشارين وذوي اخلـبرة وتـتخذ حتـيط نفـسها بـا شخـصية تـعمل بـهدوء ونكـاد جنزم بـأنهـا من العنـاصر (الـنزيهـة) واحلريـصة علـى سمعـتهـا ومكانـتهـا في الهيـئة
قلـيلة الظهور في االعالم لـقناعتها بـأن العمل الصحـيح والسمعة الطـيبة هي التي تسوق نـفسها اعالميا  ناقـشة واالستماع ألراء زمالئهـا اخملتص الـقرارات بعد ا

. كلف لكن بعد احلاح من قبلنا وافقت على إجراء هذا اللقاء لالجابة عن اسئلتنا ولتوضيح بعض االمور التي تهم ا
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{ ما هي االجراءات الـتي أتخذتها الهيـئة من إجل زيادة االيرادات وبنفس الوقت تسـهيل عملية التـحاسب الضريبي وتشجـيع االستثمار احمللي واالجنـبي من خالل االعفاء الضريبي خاصة
شهد االستثماري وتعد جهة طاردة وليس جذابة للمستثمر االجنبي واحمللي? وان الضريبة متهمة بتعقيد ا

دير العام ( ناجحة عباس):- ا
ستطاع وازنة العامة االحتادية من خالل تسهيل االجراءات وتبسيطها قدر ا - أن الهيئة العامة للضرائب تعمل جاهدة على زيادة مساهمة االيرادات الضريبية في ا
واطن بالضريبـة ألسباب عديدة ال مجال لذكـرها هنا اضافة الى ذلك فأن الهـيئة اعتمدت اسلوب عـروفة بتعقيداتهـا وصعوباتها وعدم اقـتناع ا وفي ظل بيئة العمل ا
ـتـد هذا االسـلـوب تدريـجـيـا ليـشـمل فـئات أخـرى مـستـقـبال وهـذا بدوره يـسـاعد عـلى احلـد من الـروت كـلـف وتـأمل أن  الـتـقـدير الـذاتي بـالنـسـبـة لشـرائح كـبـار ا

واالنحرافات.
نح اعفاءا ضريبيا عدل والذي  أما موضوع تشجيع االستـثمار فالهيئة العامة لـلضرائب تطبق القوان ذات الصـلة ومنها قانون االستثمار رقم  13 لسنة  2006ا

كلف اجراءاته طبقا للقانون اعاله ويحصل على االجازة االستثمارية من الهيئة الوطنية لالستثمار. دة عشرة سنوات بعد أن يستكمل ا
ـناخ ـنـطقـة وال يعـد عـائقـا امـام االستـثـمار االجـنبـي أو احمللي وا نـود أن نشـير هـنـا الى أن مـعدل الـضريـبـة في العـراق يـبلغ 15 %وهو مـعـدل واطئ قيـاسـا بدول ا
تد ليـشمل جوانب أخرى يجب أن تتـحقق مثل االستقـرار السياسي واالستـقرار االقتصادي واجلانب الئم ال يقتصر عـلى وجود االعفاء الضـريبي بل  االستثمـاري ا
رغم أن الهيئة ترى أن التوسع في منح االعفاءات وفي ظل غياب جهة قادرة على تقو االمني فضال عن القوان الداعمة االخرى ومنها قوان الضرائب واالستثمار

مدى االستفادة من هذه االعفاءات أمر غير صحيح يؤدي الى التضحية بإيردادات مؤكدة مقابل اهداف محتملة التحقيق قد تتحقق وقد ال تتحقق.
مع كل هذا فـإن مسـاهمـتها ـوظف من أن يـنحـرف وفي كل االحـوال فأن هـذه الهـيئـة تعمـل في ظروف مـعقـدة وبيـئة غيـر داعمـة وبغـياب الـدعم واحلوافـز التي تـمنع ا

علما أن االوعية الضريبية ال تشكل أال مقدار ضئيل من الناجت احمللي االجمالي ال يتعدى ال .10% االيرادية تتجه نحو التزايد
وضـوع حيث تبـلغ حجم االمانات كلف ومـا زلنا مـستمرين بـهذا ا تـراكمة لسـنوات ماضـية و عكـسها لصـالح ا كذلك وضـعت الهيـئة خطـة لغرض عكس االمـانات ا

دونة لدى مصرف الرافدين بنحو اربعة ترليون دينار عراقي. ا
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تخذة ألستخدام تقنية البيانات من أجل تطبيق التحاسب الضريبي الكترونيا للقضاء على البيروقراطية والفساد?  { ما هي اخلطوات ا
ـعلـومـات في تطـويـر اسـاليـبـها وعـمـلت على ـدير الـعـام ( ناجـحـة عبـاس):- واكـبت الـهيـئـة العـامـة للـضـرائب ومنـذ فـتـرة طويـلـة موضـوع االسـتفـادة من تـقـنيـة ا -ا
وافقة مجلس الوزراء على تسجيل النظام االلكتروني الضريبي الشامل الذي ستكون ركز قـد  تتويجه مؤخرا  استخدامها في جوانب مختلفة أال أن هذا اجلهد ا

له انعكاسات ايجابية سواء من احلصيلة او على احلد من مظاهر االنحرافات والفساد.
شروع أن تكـون هناك نقلـة نوعية في العـمل الضريبي سواء في االسـاليب أو االجراءات فضال عمـا يوفره هذا النـظام من معلومات تأمل الـهيئة في حالـة اقرار هذا ا
عـلومـات ذات الـصلـة بالـعمل هائـلة تـقـدمهـا مخـتلـف دوائر الـدولة عن تـعامـالتهـا في االسواق احملـلـية وعـبر بـوابات خـاصـة كمـا يتـيح هـنا الـنظـام االستـفـادة من ا

الضريبي من الدوائر احلكومية اخملتلفة مثل الكمارك ودائرة تسجيل الشركات وغيرها.
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كلف بدفع الضرائب راجع وا { ما هي التغييرات االيجابية االدارية والبنى التحتية الي تسهم في انسيابية اجلباية والقدرة على استيعاب ا
كن أن تسـاهم في احداث تـغييـرات ايجابـية شديـدة التأثـير واهم هذه ـهمة والـتي اذا ما  اقرارهـا فإنهـا  ـدير العـام (ناجحـة عباس):-هـناك عـدد من االفكار ا - ا

ولة ذاتيا ومن شأن هذا االنتقال أن يقود الى :- ولة مركزيا الى دائرة  االفكار نقل الهيئة العامة للضرائب من دائرة 
- أن تعمل الهيئة وفق سياستها ونظرتها للواقع بشكل مهني وكفوء

- حتس البنى التحتية (ابنية ومعدات ... الخ)
- تطوير اساليب العمل االنفاق على البحوث والدراسات التي تقدم احللول للمشاكل التي تعانيها الهيئة

وظف وتعزز قدرتهم في التصدي للمغريات - جعل بيئة العمل بيئة جاذبة للكفاءات من خالل احلوافز اجملزية والتي تسهم في حتص ا
ريحة للمكلف .. الخ اضافة الى جوانب اخرى كثيرة تتعلق بإجراءات اجلباية وتوفير االماكن ا
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كـلف  –يشـتكي الـبعض من هذا سـتقطـعة من ا ومـا هي استجـابة دوائر الـدولة معـكم في ارسال االمـانات ا ـؤسسات ذات الـعالقة  { هل يـوجد تنـسيق مثـمر ب الـهيـئة والكـمارك وباقي ا
وضوع-? ا

ـالـية ديـر الـعـام (نـاجـحـة عـباس ):- تـعـد كال الـدائـرتـ من دوائـر وزارة ا -ا
وهناك تـنسيق مـتبادل بـينهـما حيث تـقوم الهـيئة الـعامة لـلضرائب بـاالعتماد
نـافذ عـلى الـتصـاريح الكـمـركيـة في استـيـفاء االمـانات الـضـريبـية في جـمـيع ا
احلدوديـة أذ أن الـتصـريـحة الـكمـركـية وثـيـقة مـهـمة جـدا يـتم اعتـمـادها في

احتساب هذه االمانات.
كـما أن جميع دوائـر الدولة ومؤسـساتها مـلزمة قانـونا وطبقـا للمادة ( (28من
الية عدل بأن تقدم الى السلطة ا قانون ضريبة الدخل رقم  113لسنة  1982ا
عـلومات التي تراها ضـرورية لتطبيق احـكام القانون ولها احلق البيانات وا
بالغ ايضـا في الطـلب من دوائر الدولـة اخملتلـفة استـقطاع نـسبة مـعينـة من ا
ستقطعة اال بعد تأييد براءة ذمتهم بالغ ا تحققة للمتعهدين وال تدفع لهم ا ا
ـعامالت التي لها ـالية أن توقف اجراء ا من ضريبـة الدخل كما أن للـسلطة ا
عالقة بـالـضـريـبة وال تـسـمح بـاجـرائهـا من قـبل الـدوائـر االخرى بـأعـتـبار أن

متازة واجبة التسديد. الدين الضريبي من الديون ا
سـتوى خدماتهـا وتقد افضل ما الهـيئة العامـة للضرائب تـطمح لالرتقاء 
ـكـلفـ وتـأمل أن تـكـون وسائل االعالم ادوات كـن من هذه اخلـدمـات الى ا
ـواطن لـيـعرف أن مـسـاعـدة تسـهم في رفع مـسـتـوى الـوعي الـضريـبي لـدى ا
الـضريـبـة تسـهم في تـمـويل خدمـات مـهـمة مـثل شـبكـة الـرعايـة االجـتمـاعـية

ستشفيات وغيرها من اخلدمات. واخلدمات الصحية التي تقدمها ا
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) واجرينا لقاء كـلف   اختيـار قسم مهم من اقسام الهيـئة وهو (قسم كبار ا
مع مـدير القـسم الدكتـور (قصي جذعـان مهدي) وهـو شخصـية علـمية ومـهنية
كـفـؤة جتـمع بـ اخلـبــرة في مـجـال الـعـمـل الـضـريـبي والـتـحــصـيل الـعـلـمي

الرص فكان لنا معه هذا اللقاء.
W¹—«dL²Ýô«Ë qLF « r−Š u¼ —UOF*«

{ ما هي االسس التي اعـتمـدت عليـها  الضـريبة لـتصـنيف الشـركات حتت عنـوان (كبار
?( كلف ا

كـلفـ (قصي جـذعان):-اعـتمـدنا عـلى ما كـان موجود في - مدير قـسم كبـار ا
ساهمة صارف) و(الشـركات ا كلفـ من (الشركات النفـطية) و(ا وحـدة كبار ا
اخلاصـة واخملتلـطة) و(شركـات االنتـرنيت) و(شركـات االتصاالت) و(الـشركات
االجنـبية)واعتـمدنا مـعيار النـشاط وحجم العـمل واالستمـرارية  اقترح عـلينا
ـعيـار الوحـيد (االيراد صنـدوق النـقد الـدولي في احد االجـتمـاعات ان يـكون ا
كلف لدى هذا القسم ! قترح هو عـدم ثبات ا العالي) لكننـا خشيتنا من هذا ا
فـطـرحــنـا مـقـتـرح مـعـيــار الـنـشـاط واالسـتـمـراريـة وقــد جتـاوزنـا الـكـثـيـر من
كلف وتشجيعهم على العمل االجراءات الروتينية لغرض تسهيل مهام كبار ا

تعاقدة مع العراق. واالستثمار في العراق خصوصا الشركات االجنبية ا
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ـانـعة اال بـعـد انـهاء ـعروف ان الـضـريـبـة ال تمـنح ايـة بـراءة ذمـة او كتـاب عـدم  { من ا
التحاسب الضـريبي للشركـة وهناك بعض التـعقيدات االدارية واالجـراءات التي قد تؤخر
التـحاسب الـضريـبي في الوقت الـشركـة سوف تـخسـر فرصـة استـثمـارية اوالـبلـد يخـسر

همة ! هل تقدمون استثناءات في مثل هذه احلاالت? خدمات هذه الشركة ا
همة واخلطيرة والتي تتعلق :االستثناءات للحاالت ا كلف - مدير قسم كبار ا
باالقتصاد واالمن  ونحن ال نعطيها للبعض ونحجبها عن االخرين فقد وضع
كـلفـ اعالنا يـلصق في كل مـكان يـسمح بـهذه االسـتثـناءات على قسم كـبار ا
كن ثـال شركة امنـية اجنبـية تقدم خـدماتها في مـجال حفظ االمن ال  سبيل ا
ان تـتسـبب الضـريبـة في انهـاء هذا الـتعـاون من اجل بعض االجـراءات ! نحن
ثل هـذه احلالة استثناءا قد ال يصل الى حـالة صرف مستحقات ولكن نعطي 
ـانعة لـدخول منـاقصية ـكن اعطاء تـأييد لالسـتمرار بـالعمل او كـتاب عدم 
كن ايقاف ما كذلك شركة اجنبية توفر الوقود للطائرات مثل هذه اخلدمة ال 

همة عملها بسبب اجراءات الضريبة نحن نسهل مثل هذه احلاالت ا
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طـبقـة بالـوقت احلـاضر وهل تـتالئم مع االجتاه { ما هـو رأيكم بـالتـشريـعـات الضـريبـة ا
االقتصادي?

:التـشريعات الـضريبيـة ال تواكب التطـورات الزمنية كـلف - مدير قـسم كبار ا
عايير الدولية والبنود هنة يتـبنى ا وال التغييرات االقـتصادية مثال مجلس ا
تتعـارض مع قانون ضريبة الـدخل ومنها (اعادة التقـييم تكوين اخملصصات)
ذهب قـانون ضـريـبـة الدخل لـسـنة  1982كان الـعـراق في ذلك الوقت يـطـبق ا
لقد جريت تعديالت االشـتراكي حاليا هنـاك مفهوم اقتـصاد السوق واالنفتـاح 
بـسـيـطـة عـلى الــقـانـون وهي غـيـر مـجـديـة كــان في ذلك الـوقت عـدد قـلـيل من
صـارف ال تتـجـاوز مصـرف او ثالثـة والتـركـيز في الـقانـون كان الشـركـات وا
عـلـى االفـراد ولـيس عــلى الـشـركــات بـعـد  2003  فـتح احلــدود والـشـركـات
اصبحت باعداد كبيرة واالقتصاد غـير مهيأ والبيئة القانونية لم تستوعب كل

هذه التغييرات.
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{ بعض الشركات االجنبية تشكو من (ظلم الضريبة) فهي عند التعقد تبلغ باالعفاء وعند
ستحقات تفرض عليها لضريبة? صرف ا

:-ينـبغي التنسـيق وعقد اجتمـاع ثالثي ب الشركة ـكلف -رئيس قسم كبار ا
سـتفيـدة والضريبـة حدثت مثل هـذه احلاالت والسبب ال االجنبـية والوزارة ا
يـرجع الى هـيـئـة الـضـرائب ألن الـوزارة اعـطت عـفـوا من دون  غـطـاء قـانـوني
(الضريبة تـفرض بقانون واالعفاء ايضا بقـانون)كان على الوزارة قبل التعاقد

الرجوع الى الضريبة وكذلك الشركة االجنبية.
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وذجا يقتـدى به باقي االقسام كلـف ليكـون  { ما هي خطة عـملكم لتـطوير قسم كـبار ا
والفروع في الضريبة?

:-اعتـمدنا التقديـر الذاتي اعتبارا من الـسنة القادمة ـكلف - مدير قسم كبار ا
وكـذلك الـرقـم الـتـعـريـفي بـدال من رقم االضـبـارة وجتـاوزنـا اسـلـوب الـتـسـويـة
الصـلحـية ونـسعى الى تـوحيـد الضرائـب جميـعهـا حالـيا مـثل ضريـبة الدخل
ـبـيعـات وضريـبـة االراضي والعـقار بـاشـر وضريـبة ا وضـريـبة االسـتقـطـاع ا
وضريبة ايجار العقار وبذلك نسهل عملية التحاسب الضريبي في مكان واحد
كـلـفـ مـثال ـكن ان تـخـفف مـن مـعـانـاة ا (نـافـذة واحـدة) لـديـنـا مالحـظـات 
ركـزي الى الضريبـة ونحن بدورنا صرفـية التي تبـعث من البنك ا احلواالت ا
كلف على صرف يـحصل من ا صرف احملـول حتى يجب ا ـكلف الى ا نرسل ا
ـشـاريع مـبـلغ  (25)الف ديــنـار ال جنـد انـهـا ضـروريـة !لـديـنــا مـجـمـوعـة من ا

نذكرها:-
اضي الية رقم  (2) توجد فيها اخطاء من ا - مشروع تعديل ا

الية رقم  (5)جلنة مشتركة مع النفط - مشروع تعديل التعليمات ا
باشر الية رقم  (1)تخص االستقطاع ا - مشروع طباعة التعليمات ا

- مـسـودة أراء الهـيـئة قـانـون النـفط والـغازومـقـترحـات كـثيـرة تـخص جوالت
الـتراخـيص  نأمل االسـتجـابة اليـها من اجل تـطويـر العـمل الضـريبي وزيادة

االيرادات الضريبة.

دير العام للهيئة العامة للضرائب (الزمان) مع ا
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