
 
 
 
 

  الطعن الضريبي

المعدل 1891لسنة  111في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم   

 

 محاضرات في المالية العامة اعدها  

 أ.م.د. عباس مفرج الفحل 

 كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة االنبار

 

 

اٌرادا من اإلٌرادات الرئٌسٌة للخزٌنة بالنظر لما تتمتع به الضرٌبة من أهمٌة بكونها 

ونتٌجة تدخل اإلدارة من جهة أخرى، تمس الذمة المالٌة للمكلف من جهة وكونها العامة 

المالٌة المتزاٌد فً تعمب مصادر الدخل لدى االفراد واالختالف على تمدٌرها فً فرض 

المكلفٌن. وبٌن  هادى ذلن الى نشوء العدٌد من الخالفات والنزاعات بٌنأالضرٌبة وجباٌتها 

ولكون اإلدارة المالٌة الخصم األلوى فً هذا النزاع التباعها امتٌازات السلطة العامة فً 

نزاع، لذا حرصت جمٌع دساتٌر تعاملها مع االفراد الذي ٌمثل الجانب االخر من ال

فراد وتضمٌنها بالضمانات الكافٌة التً تحمٌهم من وتشرٌعات الدول على كفالة حموق اال

فً لانون ضرٌبة أي تعسف او مخالفة للمانون من لبل اإلدارة. ولد عمد المشرع العرالً 

الى تمكٌن االفراد من الطعن بالمرارات المخالفة وتعدٌالته  1891لسنة  111الدخل رلم

لطعن وعلى مراحل متدرجة للمانون الصادرة من لبل اإلدارة عن طرٌك تنظٌم حك ا

 للوصول الى حل الخالفات المتعلمة بالضرٌبة وفك المانون. 

 ولد تناول الباحث موضوع الدراسة وفك االتً:

 

 :أهميتها 

حك التماضً حك مكفول بالدستور ضمنه لجمٌع االفراد لتمكٌنهم من ابعاد 

 الطعن بها وفك المواعد االجراءات الخاطئة الصادرة بحمهم من الساحة المانونٌة عن طرٌك
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التً نظمها المشرع والتً تمثل السالح الذي ٌمتلكه االفراد للحد من أي  واالجراءات

 تعسف او مخالفة تصدر من اإلدارة المالٌة. 

نمص التشرٌع الضرٌبً وغموضه الذي أدى الى خضوعه الى العدٌد من التعدٌالت 

منالض لحك التماضً المكفول الدستور من مع ما ٌتبعه المشرع الضرٌبً من اتباع مولف 

لذا سنحاول  خالل منع المحاكم بأنواعها نظر المنازعات الناشئة عن الشؤون الضرٌبٌة.

معرفة كٌف ٌستطٌع المكلف الطعن بالضرٌبة المفروضة علٌه؟ ومن هً الجهة التً 

  ٌستطٌع اللجوء الٌها فً سبٌل ذلن؟

 

 المحاضرة الثانية :

                                                             

                             

 ماهية الطعن الضريبي

البد لبل البدا بتحدٌد ماهٌة الطعن الضرٌبً التطرق الى الممصود بالخصومة 

الضرٌبٌة التً ٌنشا عنها حك ممارسة طرق الطعن، علٌه فالخصومة الضرٌبٌة تعنً كل 

المكلف واإلدارة الضرٌبٌة مستندة الى االعمال المانونٌة الصادرة بموجب خصومة بٌن 

احكام المانون الضرٌبً بمعناه العام والمثارة امام جهة لضائٌة او ذات اختصاص لضائً 

التً تكون اإلدارة الضرٌبٌة طرفا فٌها اذا تعلمت بربط الضرٌبة او تحصٌلها ووفك لانون 

  .بٌكاحكام الضرائب المختص بالتط

الطعن كإجراء فً الخصومة ، حاول المشرع وضع كافة السبل التً تكفل االلمام 

وذلن من اجل تحمٌك الغاٌة المرجوة من  هاالفراد به هادفا من خالل ذلن تسهٌل استخدام

اتباعه، لذا البد من التطرق بشكل بسٌط الى التعرٌف به وبٌان أهمٌته و أساسه المانونً 

 الجهات المختصة بالنظر بالطعن الضرٌبً وتكٌٌفها المانونً. ومن ثم التطرق الى

 وذلن كما ٌلً:  

 

 تعريف الطعن الضريبي وبيان أهميته واساسه القانوني

او نحوها وهو فعل ثالثً على  بإبرةالطعن لغة ٌعنً به طعنً ومطعن أي وخزه 

الطعن او )الطعٌن(  ولد ٌمصد به الطعان كثٌر الطعن. أثروزن فعل، ٌطعنه، طعنا والطعنة 

الطعان الحاذق الماهر فً الطعن. اما اصطالحا فهو فٌمصد به هو الوسائل المانونٌة التً 

اتلح المشرع من خاللها، ضمن سمف زمنً محدد للمكلف طلب إعادة النظر فً تمدٌر دخله 

ة او تمدٌر الضرٌبة المفروضة علٌه من لبل السلطة المالٌة. وٌمكن تعرٌفه بانه منازع
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الممول من الضرٌبة المربوطة علٌه امام لجان الطعن الضرٌبً التً تلتزم بإصدار لرارها 

بالفصل فً الطعن لبل اللجوء للمضاء وٌنشا عن طعن الممول عدم لجوه للمضاء لحٌن 

 .صدور لرار لجنة الطعن واعالنه به

علٌه الحكم النهائً الى  المحكومكما ٌمكن تعرٌفه فً لانون المرافعات ب) ان ٌرفع 

ترجع الى المانون ال الى الولائع ألسبابمحكمة النمض طالبا نمضه 
 

كما ٌعرف الطعن فً .

حمه فً الدفاع وذلن ببٌان اإلجراءات الجزائٌة بانه طرٌك ٌتم من خالله استٌفاء الطاعن 

ا كالمرارات األخطاء فً اإلجراءات التً ال تستطٌع المحكمة الرجوع عنها بعد المٌام به

واالحكام ولبل اكتسابها لوة االمر الممضً به ووضع حد للخصومة الجزائٌة حٌث ٌصبح 

 .الحكم عنوانا للحمٌمة وال ٌجوز المساس به

 ألطرافمجموعة من اإلجراءات التً حددها المشرع بانه وٌمكننا ان نعرف الطعن 

موضوع الخالف النظر فً العاللة الضرٌبٌة )المكلف واإلدارة الضرٌبٌة( تستهدف إعادة 

الى توصل الى البٌنهما بغٌة الوصول الى تمدٌر االجراء المتخذ من اإلدارة المالٌة ومن ثم 

 . مدى مطابمته للمانون 

ائل وتبرز أهمٌة الطعن الضرٌبً من خالل تحمٌك غاٌته فً إعادة النظر فً المس

المعروضة للخالف والتً ٌرمً من خالله الى تحمٌك العدالة فً المعاملة الضرٌبٌة وبث 

على  تنطويالثمة فً نفوس المكلفٌن بحماٌتهم من احتمالٌة صدور اجراء ات تعسفٌة او 

اإلٌماع بالمكلف وتعرٌضه للمسالة المانونٌة فٌما اذا اظهر  إجراءات ٌستهدف منهاغش او 

ال السلطة مكذلن تعتبر طرق الطعن من وسٌلة للرلابة على اع ء بها،عجزه عن الوفا

المالٌة وبٌان مدى التزامها باحترام مبدا المشروعٌة. وٌلعب الطعن الضرٌبً دورا فعاال 

لحل الخالفات الناشئة بٌن المكلف والسلطة المالٌة وبذلن ٌعمل على تملٌل او الحد من 

 رصة للمكلف من التمتع بالتمدٌر العادل للضرٌبة.التهرب الضرٌبً من خالل اتاحة الف

فً تموٌل إٌرادات الدولة التً تساهم  احدولما تتسم به الضرٌبة من أهمٌة باعتبارها   

ولة بتمدٌمها للمواطنٌن لذا عنٌت جمٌع التشرٌعات الى االهتمام الخدمات  التً تتعهد الد

م تكافؤ   ، ونظرا لعدبأدائهابٌن المكلفٌن  بتنظٌم شؤونها حرصا على تحمٌك العدالة والمساواة

طراف العاللة الضرٌبٌة فهً تشمل من جهة الفرد المكلف باداها و من جهة اخرى تشمل ا

ع به المانون تاإلدارة وما تتمتع به من امتٌازات الرها لها المشرع مستندا الى ما ٌتم

الدارة من السلطات اوالذي ٌمنح الضرٌبً من كونه لانونا سٌادٌا ٌطبك لواعد المانون العام 

 العامة التً تجعل منها الطرف األلوى فً هذه العاللة. 

نطاللا من ذلن حرص المشرع الى تضمٌن نصوصه ببعض الضمانات محاوال من ا

خاللها إعطاء نوعا من التوازن فً ممارسة الحموق. منها ما اوجبه من اتباع إجراءات 

لفصل اإلدارة والمكلفٌن بغٌة الوصول الى انسب الحلول فً امعٌنة عند حدوث خالف بٌن 

ت علٌه المنظمات الدولٌة حٌث اكد اإلعالن العالمً فً هذه النزاعات. ومنها ما سار

( منه على ان )لكل شخص الحك فً ٢من خالل المادة ) ٨٤٩١لحموق االنسان لسنة
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سار المٌثاق العربً  المبدأ محاكمة منصفة علنٌة امام محكمة مستملة ومحاٌدة( وعلى هذا

أ( منه على )لكل شخص \٨١حٌث نصت على ذلن المادة ) ٢٠٠٩لحموق االنسان لسنة 

الحك فً محاكمة عادلة تتوفر فٌها ضمانات كافٌة وتجرٌها محكمة مختصة ومستملة 

 .ونزٌهة ومناة سابما وبحكم المانون(

ة المتعالبة على تضمٌن ومنها الدساتٌر العرالٌ وعلى هذا سارت اغلب الدساتٌر

نصوصها ما ٌكفل حك التماضً لجمٌع االفراد وعلى ذلن نص الدستور العرالً لسنة 

( منه ))ثالثا: التماضً حك مصون ومكفول للجمٌع. خامسا: حك ٨٤فً المادة ) ٢٠٠٢

الدفاع ممدس ومكفول فً جمٌع مراحل التحمٌك والمحاكمة. سادسا: لكل فرد الحك فً ان 

 ملة عادلة فً اإلجراءات المضائٌة واإلدارٌة((.ٌعامل معا

اال ان ما سارت علٌه الموانٌن العرالٌة الضرٌبٌة المتعالبة ومنها لانون ضرٌبة 

من انتهاجا منهجا خاصا فً الطعن الضرٌبً جعلها ال  ٨٤١٢لسنة  ٨٨١الدخل رلم 

( من لانون ٢٢دة )تتناسب مع الضمانات الدستورٌة للمكلف الضرٌبً. ومنها ما حددته الما

ضرٌبة الدخل النافذ والتً منعت المحاكم من نظر الدعاوى الضرٌبٌة فكل ما ٌخص بتمدٌر 

الضرٌبة او فرضها او جباٌتها او تحصٌلها اواي معاملة أجرٌت وفك احكام هذا المانون. 

(منه بنظر المنازعات ١١ذلن عن طرٌك تحدٌد الجهات المختصة ووفك المادة )كو

اعتمادا على إجراءات كفٌلة بتوفٌر حك الدفاع للمكلف الضرٌبً فً حالة الضرٌبٌة 

الخالف مع اإلدارة غٌر ان جانبا من الفمه عد ذلن مساسا بنصوص الدستور والذي البد 

من العمل على تالفٌه وإعطاء المضاء حك النظر فً المنازعات الضرٌبٌة اسوة بما سارت 

  .الدستور المصريو الدستور االردنًنسً وعلٌه اغلب الدول منها الدستور الفر
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في لضريبة الدخل الجهة المختصة بنظر الطعن الضريبي محاضرة بعنوان : 

 العراق وتكييفها القانوني

 اعداد أ.م.د. عباس مفرج فحل

اختلفت التشرٌعات الضرٌبٌة فً تحدٌد الجهة المختصة بنظر الخصومة الضرٌبٌة. 

منها  ما كانفذهبت بعض الدول الى تبنً انعماد االختصاص الى جهات لضائٌة سواء 

النظام الماضً الموحد والذي أدى الى اختصاص المحاكم العادٌة نظر المنازعات  ٌتبنى

سارت علٌه دول المضاء ن المصري، ومنها ما سارت علٌه المانو الضرٌبٌة مثل ما

لمضاء اإلداري سلطة النظر فً هذه المنازعات على اعتبار ان هذه لجعلت المزدوج والذي 

المنازعات ناشئة عن الخالف الذي تحدثها لرارات السلطة المالٌة والتً تعتبر لراراتها 

فرنسا فً اتجاهها نحو  ت إدارٌة ٌتوجب الطعن بها بدعوى اإللغاء ومثلما فعلتالرار

توزٌع االختصاص بٌن المضائٌٌن العادي واإلداري وبحسب نوع الضرٌبة والذي جعلت 

المباشرة والضرٌبة على رلم االعمال ضمن  الضرائبفٌه اختصاص نظر المنازعات 

صالحٌات االختصاص المضاء اإلداري وتولى المضاء العادي النظر فً منازعات 

 . الضرائب غٌر المباشرة

فً حٌن اتجهت مجموعة من الدول ومنها المانٌا والمكسٌن واألردن الى اناطة 

البداٌة النظر بهذه المنازعات الى محكمة متخصصة ومستملة وكما هو الحال بمحكمة 

ضرٌبة الدخل فً المانون  لضاٌاالضرٌبٌة ومحكمة االستئناف الضرٌبٌة التً تنظر 

 االردنً.

ناشئة عن لجهات إدارٌة حك النظر فً الطعون اولد أعطت بعض التشرٌعات ل 

الخالفات التً تحدث بٌن السلطة المالٌة والمكلف وذلن بحجة تخفٌف العب عن كاهل 

 المضاء فً نظر هذه المنازعات وللسرعة فً حسم هذه الخالفات 

اما فً العراق والذي انتهج منهاجا جدٌدا من خالل منعه للمضاء من النظر فً 

ً تتعلك بتمدٌر الضرٌبة وفرضها وجباٌتها وتبنى فكرة إعطاء حك الطعن امام الدعاوى الت

ثالث جهات تتمثل األولى بلجان تابعة للسلطة المالٌة اما الثانٌة والثالث فتتمثل بلجان 

خاصة
.

اذ منح االفراد حك االعتراض امام السلطة المالٌة التً أصدرت المرار ابتداء وفً  

بمرار السلطة المالٌة فان المانون أجاز له اللجوء الى لجان استئنافٌة  حالة عدم لناعة المكلف

أعضاءها من لضاة وموظفٌن ادارٌٌن والتً أجاز الطعن فً لرارها امام لجان  ٌتألف

تعرف بالهٌئة التمٌٌزٌة والتً تكون لرارتها لطعٌة وباتة بحك الخصوم
.

 

ومن الجدٌر بالذكر ان الفمه لد اختلف فً تحدٌد الطبٌعة المانونٌة لهذه اللجان فمد 

عدها البعض لجان إدارٌة بحتة واستندوا فً راٌهم الى مجموعة من األسباب منها عدم 

توفر شروط العمل المضائً فٌها، بل تطغى علٌها شروط العمل االداري، وكذلن الن اغلب 

إلدارٌٌن، فهً بحسب المعٌار الشكلً  جهة إدارٌة لكون لراراتها أعضاؤها من الموظفٌن ا
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تتمتع بالصفة اإلدارٌة وال ترلى الى اكتساب صفة االحكام المضائٌة. وٌترتب على ذلن 

عدم تمٌٌدها بالمواعد الواردة فً لانون المرافعات وأٌضا تمٌٌدها باتباع تعلٌمات اإلدارة 

 الضرٌبٌة. 

اضفى على هذه اللجان الصفة المضائٌة بعدها بمصاف المحاكم اما الراي الثانً فمد 

فً الشؤون  الناشئاإلدارٌة وذلن لما تتمتع به من كونها تستطٌع الفصل فً الخالف 

الضرٌبٌة والذي تساوي فٌه بٌن اإلدارة والمكلف الضرٌبً فً المراكز المانونٌة، وٌكون 

و ال ٌحتاج الى تصدٌك من جهة النزاع الضرٌبً وه ألطرافلرارها فً ذلن ملزما 

أخرى، حٌث اعتمد انصار هذا الراي على المعٌار الموضوعً وحده فً التكٌٌف المانونً 

 لهذه اللجان. 

الراي الثالث من الفمه الى كونها لجان إدارٌة ذات  فً حٌن ذهب أصحاب

متمثل من خالل عملها ال تتمتع بنوع من الوالٌة المضائٌة ألنهااختصاص لضائً وذلن 

باسم اإلدارة وانما باسمها  ال تؤدٌهبنظر النزاع المائم بٌن المكلف واإلدارة الضرٌبٌة والذي 

باعتبارها لجان تمدٌر تصدر لرارها بعد منالشة محاولة الولوف على أسباب النزاع 

الى ان تكون جهات لضائٌة بمصاف المحاكم  ال ترلىحل ملزم للطرفٌن. اال انها  إلعطاء

تنزل الى كونها جهات  المضاء كاالستماللٌة، الحٌاد، والتخصص وال بأسس  تتمتعال ألنها

إدارٌة بحتة
.

 

الذي بٌن فٌه  االفتائً رأٌٌهولد اخذ مجلس شورى الدولة بهذا االتجاه عند ابداءه 

 دارٌة ذات اختصاص لضائً. اطبٌعة هذه اللجان من كونها لجان 

ت هذه اللجان فمد انمسم الفمه الى اتجاهٌن، حٌث اما بالنسبة للتكٌٌف المانونً لمرارا

اعتبرها األول مجرد لرارات إدارٌة ال تتمتع بحجٌة االمر الممضً به، فً حٌن عدها 

من كونها لجان نطاللا المسم الثانً ذات طبٌعة لضائٌة تتمتع بحجٌة االمر الممضً به ا

لن المتعلمة بالمسائل المانونٌة او تفصل فً النزاع الضرٌبً ولما تتمتع به لراراتها، سواء ت

تملن هذه اللجان التً أصدرتها من  الوالعٌة، من كونها لرارات نهائٌة وملزمة للطرفٌن وال

او الغاءها او إعادة النظر فٌها من تلماء نفسها بخالف المرارات اإلدارٌة سحبها
.

 

بٌعة هذه اللجان وعلى ذلن فمد تباٌنت اراء الفمهاء فً تحدٌد التكٌٌف المانونً لط

موضوعً  توفر معٌار جامع مانع للتمٌٌز بٌن اعمالها، علما ان كل من المعٌار موذلن لعد

والشكلً لم ٌسلما من النمد، لذلن نحن نمٌل مع االتجاه الذي ٌذهب الى اعتبارها لجان 

إدارٌة ذات اختصاص لضائً وذلن لكونها لجان إدارٌة اعطى لها المانون صالحٌة الفصل 

ً الخصومة الضرٌبٌة بمرار صادر منها. والى اعتبار لرارتها لرارات ذات طبٌعة ف

 لضائٌة تملن حجٌة االمر الممضً به.
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 في العراقلضريبة الدخل مراحل الطعن الضريبي محاضرة بعنوان : 

 اعداد أ.م.د. عباس مفرج فحل 

بالرغم من اتجاه المشرع العرالً الى منع المحاكم من نظر الخالفات المتعلمة 

( من لانون ضرٌبة الدخل رلم 55بالشؤون الضرٌبٌة وذلن حسب ما جاءت به الماد)

والتً تمضً ب)ال تسمع المحاكم أٌة دعوى تتعلك بتمدٌر الضرٌبة او  1891( لسنة 111)

ت وفك احكام هذا المانون(، اال ان ذلن ال ٌعنً غلك فرضها او جباٌتها او أي معاملة أجرٌ

الباب على المكلف من الطعن بمرار اإلدارة المالٌة فً حالة اذا ما صدر منها امرا ٌشوبه 

او الغلط فً تمدٌر دخل المكلف اوفً فرض مبلغ الضرٌبة علٌه او الكٌفٌة التً ٌتم  الخطأ

 فٌها تحصٌل هذه الضرٌبة. 

فمد لام المشرع برسم طرٌك الطعن بمرار اإلدارة المالٌة ووفك ثالث مراحل 

متسلسلة بدء من االعتراض كمرحلة أولٌة امام السلطة المالٌة التً أصدرت المرار محل 

الخالف وبعدها أجاز له الطعن امام لجان استئنافٌة، ومن ثم امام هٌئة التمٌٌز على لرار 

 ك االتً: هذه اللجنة. وسنتناولها وف

 

 االعتراض امام السلطة المالية

من ممتضٌات العدالة التً تتطلبها الرلابة اإلدارٌة لٌام الجهات اإلدارٌة بمراجعة 

كانت  إذاوفحص اعمالها وما ٌرتبه ذلن من سحب او الغاء او تعدٌل لهذه االعمال فٌما 

دٌهم بالسلطة الممنوحة مخالفة للمانون، بغٌة المحافظة على حموق االفراد وزرع الثمة ل

لإلدارة. ولد تتولى اإلدارة هذه الرلابة من تلماء نفسها او من خالل تظلم او اعتراض
.

ٌمدم 

الٌها ووفك ما حدده المانون. ومن المالحظ ان للرلابة الضرٌبٌة ثالث صور: تتمثل بالرلابة 

 الوالئٌة او الرلابة الرئاسٌة او الرلابة عن طرٌك لجنة إدارٌة.

فاالعتراض )هو عرض الفرد حاله على اإلدارة طالبا منها دفع ما ٌتضرر منه 

والتصرف طبما للمانون( فهو اول الطرق التً اوجب المانون على المكلف اتباعه عند 

الصادر بحمه من السلطة المالٌة، وٌمكن تعرٌفه )بالتظلم من لرار  االعتراض على المرار

لسلطة المالٌة، أي تمدم صاحب المصلحة الى مصدر تمدٌر دخل المكلف الذي أصدرته ا

 المرار او رئٌسه بطلب سحب او تعدٌل هذا المرار. 

وٌجب ان ٌرد على لرارات السلطة المالٌة المبلغة الى المكلف والتً تمسم بجواز 

سحبها او تعدٌلها وبذلن ال ٌصح التظلم من المرارات الغٌر لابلة للسحب والتعدٌل( وعلٌه 

ذا التظلم عن غٌره أنواع التظلم اإلداري على لرارات اإلدارة من ناحٌة المدة ومن ٌختلف ه

ناحٌة ان التظلم اإلداري بشكل هام ٌمكن ان ٌتمدم به صاحبه متى ما علم به من دون حاجة 
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ٌسمح المشرع االعتراض على المرار  الى ضرورة التبلٌغ به من ناحٌة اإلدارة بٌنما ال

 .هد التبلٌغ بموضوع البحث اال بع

بهدف الحٌلولة من حدوث أي نزاع بٌن المكلف واإلدارة الضرٌبة والى إمكانٌة 

انهاءه فً أولى مراحله عن طرٌك السعً الى االتفاق بٌنهما، وضع المشرع من خالل نص 

( من لانون ضرٌبة الدخل النافذ االحكام والمواعد المتعلمة باالعتراض امام 11/13المادتٌن)

 ،التً أصدرت المرار او امام أي فرع من فروع الهٌئة العامة للضرائب لمالٌةالسلطة ا

، حٌث بٌن المشرع  وذلن للتسهٌل على المكلف ولضمان عدم فواته المدة المحددة بالمانون

، بنفسه او عن طرٌك ممثله المانونً او المسؤول عن الشخص الغٌر وكذلن ان للمكلف

الممدر والضرٌبة المفروضة علٌه، من لبل  النهائً لدخلابتبلٌغ، تحمك البعد  للورثة، 

وسنتناول كل من اإلدارة ووفك ما هو محدد بالمانون، االعتراض على لرار اإلدارة المالٌة. 

 الشروط التً ٌنبغً توافرها فً االعتراض واالثار المترتبة علٌه كاالتً: 

 

 

 

 شروط االعتراضاوال :

بٌنت الشروط الواجب  1891( لسنة 111رلم) الدخل ( من لانون ضرٌبة11ان المادة )

 توافرها فً االعتراض وتتمثل باالتً: 

بشكل تحرٌري، من خالل تمدٌمه االعتراض  تطلبها المانون فًٌتوافر الشكلٌة التً  -1
، كان ٌكون هنان خطا فً تمدٌر الدخل بهللمٌام  المكلف متضمنا األسباب التً دعت

ضة مع دخله الحمٌمً الخ.. مع ذكره التعدٌل الذي عد تناسب الضرٌبة المفرواو
  .ٌروم الٌه معززا ذلن بالدفاتر وجمٌع السجالت والمعلومات الالزمة

مرار السلطة المالٌة ( ٌوما من تارٌخ تبلٌغه ب11للمكلف ان ٌمدم االعتراض خالل ) -1

وذلن لرغبة المشرع بالمحافظة على استمرار األوضاع المانونٌة والمعامالت، 
وٌترتب علٌه سموط حمه فً االعتراض عند عدم تمدٌمه خاللها اال ان المشرع، 
رفما بظروف المكلف الشخصٌة، اعطى للسلطة المالٌة الحك فً تمدٌر تمدٌد هذه 

 المدة وفً حاالت حددها حصرا تتمثل فً:
غٌاب المكلف )المعترض( خارج العراق خالل المدة المانونٌة لتمدٌم  تحمك - أ

ذلن حالة وجود وكالء او ممثلون لانون للمكلف  ال ٌشملعلى ان  االعتراض
 .داخل العراق الستطاعة هؤالء المٌام بذلن نٌابة عنه

 مرض المكلف الذي العده عن العمل خالل مدة االعتراض. - ب
حدوث لوة لاهرة تمنعه من تمدٌم اعتراضه. على ان هذا السبب اثار الجدل لدى  - ت

عسف اإلدارة المالٌة فً استعماله باعتبارها الخصم الفمه من كونه لد ٌؤدي الى ت
  .فً هذا النزاع
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على المكلف ان ٌدفع للسلطة المالٌة الضرٌبة الممدرة علٌه خالل مدة االعتراض  -1
دفع الضرٌبة، ولها فً ذلن رد وللسلطة فً ذلن االمتناع عن نظر االعتراض لحٌن 
لد  إذاغ الضرٌبة فً حالة ما اعتراض المكلف فً حال عدم دفعها. ولها تمسٌط مبل

% 55% وال ٌزٌد عن 15مبلغ التمسٌط عن  ال ٌملالمكلف طلبا تحرٌرٌا بذلن على ان 

من ممدار الضرٌبة المستحمة. علما ان فً حالة تأخر المكلف عن دفع األلساط فً 

% من مبلغ الضرٌبة وتموم 5علٌه تمدر بنسبة  تأخٌرٌهفرض فوائد  فلإلدارةموعدها 

( ٌوم من تارٌخ 11ة المالٌة بمضاعفة المبلغ فً حالة عدم دفع الضرٌبة خالل )السلط

انمضاء المدة األولى. ولوزٌر المالٌة او من ٌخوله صالحٌة اعفاء المكلف من من دفع 
المبلغ اإلضافً فً حالة توفر غٌابه عن العراق او بسبب مرض العده عن العمل او 

 ذلن. وجود لوة لاهرة منعته عن المٌام ب
حتى فً اثناء االعتراض هو للمحافظة ان الحكمة من تسدٌد المكلف ممدار الضرٌبة 

على حموق الخزٌنة العامة ومنع االضرار بموازنة الدولة وكذلن لكون ان لرار التمدٌر 
  .ٌعد من المرار اإلدارٌة والتً تمتضً تنفٌذها حتى فً حالة الطعن علٌها

 
 
 

 اثار االعتراضثانيا : 
 

اتخاذ احد  لألخٌرةعند تمدٌم االعتراض من لبل المكلف الى السلطة المالٌة فان 
 وكما ٌلً:  الطرٌمٌن فلها اما ان ترد طلبه او ابرام االتفاق معه

 

 :رد االعتراضأوال: 
او غٌر ذلن من األسباب رد المالٌة عند عدم التناعها بما لدمه المكلف من حجج  لإلدارة

رها فً ذلن ال ٌعتبر نهائٌا ولطعٌا حٌث ٌجوز للمكلف اللجوء الى االعتراض اال ان لرا
لام المكلف بتمدٌم االعتراض من دون تسبٌب  إذااللجان االستئنافٌة للطعن به. اال 

اعتراضه او بعد فوات المدة المحددة لذلن، او فً حالة عدم دفعه الضرٌبة اثناء مدة 
العتراض ٌصبح مما ال ٌجوز الطعن به امام االدارة المالٌة برد ااالعتراض، فان لرار 

 لجان االستئناف. 
 
 
 

  ثانيا: االتفاق بين المكلف والسلطة المالية:
اما فً حالة توفر الشروط الشكلٌة فً تمدٌم االعتراض والتنعت اإلدارة بممترح التعدٌالت 

وفرض الضرٌبة  التً لدمها المكلف فلها فً ذلن االتفاق معه على تعدٌل لرارها بتمدٌر
من الناحٌة الرسمٌة ولسد الطرٌك  إلثباتهعلى ان ٌموم المكلف بالتولٌع على االتفاق وذلن 

  .امامه فً الطعن امام اللجان االستئنافٌة
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 باالستئناف االعتراضمحاضرة بعنوان :

 اعداد أ.م.د. عباس مفرج فحل 
 

المحددة وإصرار  وضع المشرع للمكلف فً حالة تمدٌمه االعتراض ضمن المدة
اإلدارة المالٌة الى مولفها فً عدم تعدٌل لرارها مع عدم التناعه بوجهة نظرها، طرٌما 

  .ثانٌا لالستئناف امام هٌئات استئنافٌة وهً ما ٌطلك علٌها بلجان )لجان التدلٌك(
ٌمصد باالستئناف )الوسٌلة التً تهدف الى افساح المجال للشخص الذي رفضت 

طرح النزاع مجددا من بداٌته وٌعد من الضمانات التً  إلعادةة اعتراضه السلطة المالٌ
اصالح المرارات التً ردت السلطة المالٌة  ألجلٌمدمها المشرع الضرٌبً العرالً 

  .العتراض فٌها وذلن امام هٌئات خاصة تسمى لجان االستئناف(ا
اعدت للفصل فً تعتبر هذه اللجان االستئنافٌة لجان إدارٌة ذات اختصاص لضائً 

اختصاصها استثناء عن األصل  وٌعدالمنازعات التً تموم بٌن اإلدارة المالٌة والمكلفٌن 
الوارد فً صلب الدستور الماضً بتحمك الوالٌة المضائٌة للمحاكم دون غٌرها والذي ال 

  .ٌجوز التوسع فٌه
ٌدة الرسمٌة وٌتم تشكٌل هذه اللجان ببٌان صادر من وزٌر العدل وٌتم نشره فً الجر

 المتخصصٌنبرئاسة لاضً من الصنف الثانً وعضوٌة اثنٌن من الموظفٌن  وتتألف
بالمسائل المالٌة على ان ٌتم تعٌن أعضاء احتٌاط للحلول محل األعضاء االصلٌن فً حالة 

المسائل ب االختصاص الموضوعً لهذه اللجان من كونه ٌتعلك . بٌد ان المانون حددتغٌبهم
 والردٌات. والسماحات بتمدٌر الدخل وخضوعه للضرٌبة  الخاصة

كذلن لها سلطة النظر فً المخالفات المكلف المرتكبة خالفا لنظام مسن الدفاتر 

%( من الدخل 15%و15التجارٌة، وتتحدد سلطتها فً ذلن بفرض غرامة تتراوح بٌن)

( دٌنار 555غرامة عن )الذي تم تمدٌره لبل تنزٌل السماحات المانونٌة على ان ٌمل مبلغ ال

ال ان تحال المضٌة الى المحكمة المختصة المتمثلة بمحكمة الجنح وٌترتب على عدم دفعها 
  .عموبة الغرامة بعموبة الحبس بإبدالاألخٌرة  تموم

لرار اإلدارة المالٌة برد االعتراض  ما كانعلما ان ال ٌجوز طلب االستئناف متى 
ٌجوز االستئناف علٌه فً حالة رد  المالٌة لطعٌا أٌضا مما اللطعٌا، كما ٌعتبر لرار اإلدارة 

االعتراض من لبلها لعدم تسبٌبه او تمدٌمه بعد المدة المحددة له او فً حالة عدم دفع 
  .الضرٌبة او األلساط المستحمة كذلن حالة االتفاق بٌن اإلدارة والمكلف

لتمدٌم االعتراض لدٌها وكذلن حدد االثار وبٌن المشرع الشروط الواجب توافرها   
 وفك االتً:  وسنبحثهاالمترتبة على لراراتها 
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 شروط االستئنافاوال :
 

 ٌشترط الكتساب المكلف الحك فً طلب االستئناف ان: 
ٌجب ان ٌمدم االستئناف بصورة تحرٌرٌة بعد رفض االعتراض من لبل السلطة المالٌة  -1

 اعاة التدرج فً مراحل الطعن الضرٌبً. وذلن الن المشرع اوجب مر
ٌجب ان ٌمدم المكلف كل ما ٌؤٌد مطالبه من سجالت واوراق رسمٌة عند تمدٌم الطلب  -1

 .الى لجان االستئناف او الى دائرة من دوائر الهٌئة العامة للضرائب
مراعاة المدة المحددة فً المانون لطلب االستئناف حٌث اوجب المشرع تمدٌمه خالل  -1

 التمدٌر( من تارٌخ التبلٌغ بمرار السلطة المالٌة برد االعتراض وبخالفه ٌكون 11)

اال ان المشرع أجاز لبول الطلب بعد انتهاء المدة فً حالة غٌاب المكلف عن  لطعٌا،
مل او لتوافر أي من األسباب المهرٌة التً حالت بٌنه العراق او لمرض العده عن الع
سلبا على  التأثٌرلمدة معمولة ولٌست بعٌدة لعد  التأخٌروبٌن تمدٌم طلبه، على ان ٌكون 

 .خزٌنة الدولة
 

 على االستئنافثار المترتبة االثانيا : 

 

طات ( من لانون ضرٌبة الدخل ما تتمتع به لجان االستئناف من سل13بٌنت المادة )

بعد اتباع اإلجراءات المنصوص علٌها فً المانون والتً تبدا بتبلٌغ الطرفٌن بالحضور 

بدفع ما بذمته من الساط  المستأنف( أٌام  لبل ٌوم المرافعة، على ان ٌرعى لٌام 7خالل )

د اكتمال النصاب المانونً بعوتموم اللجنة بنظر الخصومة %( منها. 15مستحمة او بنسبة )

الماضً والعضوٌن االصلٌن او االحتٌاطٌن. وكذلن جمٌع الشروط الشكلٌة التً بحضور 
التولٌع على لرارها من لبل الماضً والعضوٌن وفً ٌتطلبها المانون على ان تموم اللجنة ب

 كذلن اوجب المانون تسبٌب لرارها بالتمٌٌزحالة عدم التولٌع ٌتعرض المرار للطعن 
او باألغلبٌة على ان ٌموم العضو المخالف تدوٌن راٌه  باإلجماعتصدر لرارات اللجنة و

 : صالحٌة اصدار لرارها وفك االتً وأسباب اتخاذه. وللجنة
فً حالة عدم توفر الشروط الواجبة  تأٌٌدهاو  ولٌامه بإصدار تمدٌر جدٌد الغاء التمدٌر أوال:

تعدٌله عن طرٌك او فً تمدٌمه وكذلن حالة عدم لناعتها فً األدلة التً لدمها المكلف 
ٌضار الطاعن  تخفٌضه او زٌادته وفً ذلن خروج عن المواعد العامة والتً تمض بان ال

بطعنه ولكن المشرع الضرٌبً لرر جواز لٌام اللجنة االستئنافٌة بزٌادة التمدٌر، فً حالة 
 كون التمدٌر السابك الل مما ٌنبغً، وذلن حفاظا على حموق الخزٌنة. 

 
ومن دون عذر  أحدهماظر باالستئناف فً حالة غٌاب الطرفٌن او غٌاب تأجٌل الن ثانيا:

 المستأنفالتمدٌر  وتأٌٌدالغٌابان ترد االستئناف  تحمكمشروع. علما انها تملن كذلن عند 
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جنة االستئنافٌة ال ٌعد لطعٌا وبالتالً ٌجوز الطعن به امام لجنة التمٌٌز اال لعلما ان لرار ال

( دٌنار فالل فٌعتبر لرارها لطعٌا ولم ٌسمح المشرح بالطعن به 15اذ كان مبلغ الضرٌبة )

 تمٌٌزا.  
ومن الجدٌر بالذكر ان لٌام المشرع بتحدٌد االختصاص الموضوعً لهذه اللجان والمتعلمة 

النظر فً المسائل المتعلمة بفرض الضرٌبة او تمدٌرها او جٌباٌتها، لد ٌثٌر بصالحٌة 
التساؤل حول الجهة التً تتولى نظر كل ما ٌخرج عن اختصاص هذه اللجان، حٌث ٌخرج 

 لٌس له عاللة بفرض الضرٌبة وتمدٌرها وجباٌتها ومن ذلن ما من اختصاصها جمٌع ما
 ٌلً: 

 على المكلف فً حالة مارض إضافات مالٌة او فوائد لرارات الهٌئة المالٌة بخصوص ف -1
 اذا لم ٌمم بتسدٌد مبلغ الضرٌبة فً موعدها المستحك.

جمٌع االعمال الصادرة عن اإلدارة المالٌة او احد موظفٌها والتً تلحك ضررا  -1
 بالمكلفٌن مما ٌترب مسؤولٌتها المدنٌة )التعوٌض(. 

ارٌة المختلفة كمجلس الوزراء او الوزارة المرارات العامة التً تصدرها الجهات اإلد -1
والمتعلمة بالضرٌبة، وتكون هذه المرارات على  المالٌة او الهٌئة العامة للضرائب ،

 شكل أنظمة وتعلٌمات وتتضمن مخالفة لواعد المانون االعتٌادي. 
فً هذا الصدد نالحظ سكوت المشرع الضرٌبً عن النص على الجهة التً تتولى نظر هذه 

( والذي منع فٌه المحاكم من نظر 55ور خصوصا بعد المٌد الذي أورده فً المادة )األم

ان ٌرفع هذا المٌد جمٌع المسائل المتعلمة فً الشؤون الضرٌبٌة. وكان أولى بالمشرع 
المفروض على المحاكم وإعطاء المضاء اإلداري وبشكل صرٌح صالحٌة النظر فً جمٌع 

باعتبار ان لرارات  لجان االستئنافٌة والتمٌٌزٌةالمسائل التً تخرج عن اختصاص ال
السلطة المالٌة ال تخرج من كونها لرارات إدارٌة ٌتوجب الطعن فٌها امام المضاء اإلداري 
الغاء وتعوٌضا. ومع ذلن فمد استمر الوالع العملً فً العراق على لٌام المحاكم اإلدارٌة 

  .بنظر هذا النوع من المرارات
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 التمييزب الطعنمحاضرة بعنوان :

 اعداد أ.م.د. عباس مفرج فحل 
 

والتً أجاز المشرع  المرحلة األخٌرة من مراحل الطعن الضرٌبًا تمٌٌز الطعنعد ٌ
فٌها لكل من المكلف والسلطة المالٌة الطعن بمرار اللجنة االستئنافٌة، ضمانة منه لحمولهما 

 فً المطالبة بعدم تطبٌك المرار الذي ٌنالض حموق كل منهما. 
 على هو طرٌك الطعن األخٌر فً لانون ضرٌبة الدخل والذي ٌنصب)بالتمٌٌز فالممصود 

( االف دٌنار حٌث ٌستطٌع 15ناف التً ٌزٌد فٌها مبلغ الضرٌبة على )لجان االستئ لرارات

بحموله ان ٌطعن فً  إجحافاالذي ٌرى فً لرار اللجنة  والمستأنفكل من السلطة المالٌة 
  .(امام هٌئة تمٌٌزٌة وخاصة تتشكل لهذا الغرضهذا المرار 

ادر من وزٌر المالٌة وٌتم المختلط ببٌان ص بطابعها والتً تتمٌزتتشكل اللجنة التمٌٌزٌة 
لاضً من محكمة التمٌٌز وعضوٌة كل من اثنٌن من  وٌترأسهانشره بالجرٌدة الرسمٌة 

المدراء العامٌن فً وزارة المالٌة وممثل من اتحاد الغرف التجارٌة العرالٌة وممثل من 
 اتحاد الصناعات العرالً. 

اللجنة بالطعون المعروضة مما ٌالحظ ان المشرع الضرٌبً لم ٌحدد إجراءات نظر 
، فعند تمدٌم العرٌضة امامها مما ٌتوجب الرجوع الى احكام لانون المرافعات فً ذلن

التمٌزٌة تبحث اللجنة بمدى توافر الشروط المطلوبة فٌها وفً حالة توافرها ٌنحصر 
اختصاص المحكمة فً النظر فً أوراق الدعوى وذلن باعتبارها محكمة أوراق ال 

 ال ٌجوزحضور الخصوم امامها لعدم وجود مرافعة كذلن  ال ٌتوجبما انه موضوع. عل
 .ااثناء لٌامها بعملهجدٌدة تمدٌم أي طلبات او ادلة 

اال ان المشرع فً لانون المرافعات أجاز لها ان تمبل ذلن )طلبات وادلة جدٌدة( فً 
عدم اختصاص اللجنة الدفع بحالة ما اذا كانت لهذه الطلبات تدفع بعدم وجود الخصومة، او 

االستئنافٌة بالنزاع الذي دار امامها، او فٌما اذا تم الدفع بسبك الفصل فً الدعوى، كذلن 
الدفع بمخالفة المانون وبصورة صرٌحة من لبل لجنة التمٌٌز

 

.  
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ولد تطلب المشرع توافر عدة شروط النعماد االختصاص للجنة التمٌٌزٌة بنظر 
 من ثم نعرج الى اثار الطعن تمٌٌزا امامها وكاالتً:الخالف لذا سنحاول بٌانها و

 
 
 
 
 
 

 شروط الطعن امام الهيئة التمييزيةاوال : 
 

التمٌٌزٌة من نظر الطعن الممدم امامها البد من توافر شروط حددها  الهٌئةلكً تتمكن 
 : باآلتًالمشرع وتتمثل 

ٌجب ان ٌمدم الطعن بصورة تحرٌرٌة علما ان المشرع لم ٌنص على ذلن صراحة  -1
 لانون المرافعات المدنٌة. ألحكاملكن الوالع العملً جرى عل ذلن وفما 

ٌجوز الطعن بمرار  ( االف دٌنار، وبعكسه ال15ان ٌكون مبلغ الضرٌبة ٌزٌد على ) -1

ا. وهذا ما تم النص علٌه فً اللجنة االستئنافٌة وذلن لصٌرورته لرارا باتا لطعٌ

 ( من لانون ضرٌبة الدخل العرالً. 1/ف35المادة)
  .( ٌوما من تارٌخ تبلٌغه15ان ٌتم الطعن بمرار اللجنة االستئنافٌة بغضون ) -1
% من مبلغ الضرٌبة الى دائرة الضرائب على ان 1على المكلف تسدٌد رسم بنسبة  -3

المالٌة للخزٌنة ٌصبح اٌرادا نهائٌا ( دٌنار و1555)على ٌزٌد المبلغ باي حال  ال

   .بمجرد دفعه
 

 

 

 

 

 

 اثار الطعن امام الهيئة التمييزيةثانيا : 

 

ولها فً ذلن عدة صالحٌات بٌنها بمرار اللجنة االستئنافٌة تنظر الهٌئة التمٌٌزٌة 

( والتً تنص على )) للهٌئة التمٌٌزٌة الغاء 1/ف35وحسب نص المادة )المشرع الضرٌبً 

 . او تعدٌله وٌكون لرارها لطعٌا(( تأٌٌدهالمرار او 
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 علٌه فللهٌئة التمٌٌزٌة ان تصدر لرارها بما ٌلً: 

 االستئنافٌة. ةاللجن الغاء لرار -1
ما ٌوجب  ٌتضمنه اذا ما راته انه مستوفً الشروط التً ٌتطلبها المانون اال انللهٌئة 

الغاءه، كما لو كان المرار لد بنً على مخالفة المانون او خطا فً التطبٌك، او عٌب 

. كذلن فً حالة مخالفته لمواعد االختصاص او لاعدة من لواعد التأوٌلفً 

ولد ٌكون سبب اإلجراءات، او تبٌن لها ان موضوع الدعوى تم الفصل فٌه مسبما. 

 اإللغاء وجود خطا جوهري فً المرار االستئنافً. 

 رد الطعن بالتمٌٌز وتأٌٌد لرار اللجنة االستئنافٌة. -1
ٌمع من ضمن صالحٌة الهٌئة التمٌٌزٌة رد الطعن الممدم الٌها بتمٌٌز المرار الصادر 

للطعن وذلن فً حالة خلو طلب الممٌز من األسباب الموجبة من اللجنة االستئنافٌة 

عدم كفاٌتها او تم التثبت من عدم صحتها. كذلن لها رد  للهٌئةاو ذكرها اال انه تبٌن 

 الطعن تمٌٌزا فً حالة عدم توفر الشروط المطلوبة للطعن امامها. 

 تعدٌل المرار. -1
تملن الهٌئة التمٌٌزٌة صالحٌة تعدٌل المرار الصادر من اللجان االستئنافٌة متى ما 

الى الغاءه، لذا تعمد  ال تكفًعن التً لدمها الممٌز اال انها رات صحة أسباب الط

مع مراعاة الماعدة التً تمضً بعدم إمكانٌة تضرر الهٌئة تعدٌل المرار وتخفٌضه 

الطاعن بطعنه. غٌر ان هنان اتجاه من الفمه الذي ٌراه ان للهٌئة التمٌٌزٌة تعدٌل 

  .المرارات التمٌٌزٌة فً ذلنالمرار بالزٌادة وٌستند هذا االتجاه على عدد من 

ت الهٌئة التمٌٌزٌة لطعٌة غٌر لابلة للطعن فٌها اومما تجدر اإلشارة الٌه ان لرار

 امام جهة أخرى. 

 

 

 

  


