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 الملخص
 

 رقم القرار بموجب 2222 العام بعد العراق في طبقت التي الضرائب من العقار ملكية نقل على الضريبة تعد     

 معةامالت عةن التحاسةب عمليةة فةي للضةرائب العامةة الهيئةة عمل واجهت التي المشاكل بسبب 2222 لسنة 122

 الضةريبي التحاسةب توافةق مدى حول تركزت البحث مشكلة ان ، القرار لهذا السابقة االلية وفق العقار ملكية نقل

 ملكيةة نقةل علةى الضةريبي التحاسةب عمليةة بةين التوافةق الن المعروفة الضريبية القواعد مع القرار هذا  بموجب

 وعةدم بالرضةا المكلةف لشةعور الضةريبية واالدارة المكلةف بةين الثقة زرع الى سيؤدي الضريبية والقواعد العقار

 قةد التةي المشةاكل تجنةب وبالتةالي الضةريبي تحاسةب  عمليةة في ووضوح  ضريبية عدالة هناك تكون عندما الغبن

 فةروع احةد المحمودية فرع في التطبيقية الحاالت من عدد دراسة وتم ، الضريبي التحاسب عملية طرفي بين تقع

 ، الضةةريبية القواعةد مةع العقةةار ملكيةة لنقةل الضةريبي التحاسةةب بةين التوافةق مةدى لبيةةان للضةرائب العامةة الهيئةة

 الضةريبة قواعةد بعة  مةع يتوافق ال الضرائب من النوع هذه  ان منها االستنتاجات من بمجموعة البحث وخرج

 وال ، علية  ممةا اكثةر ضةريبة يتحمةل عقةاره مةن حصةة  يبيةع الةذي المكلةف كةون العدالة قاعدة مع ينسجم ال فهو

 اغلةب ان سةيما المعقدة الضريبي تحاسب  آلية عن الكافية المعلومات يملك ال المكلف كون اليقين قاعدة مع يتوافق

 سةيدفع المكلةف الن المالئمةة قاعةدة مع وينسجم ،  الضريبي القوانين ويجهلون ضريبي وعي لديهم ليس المكلفين

 االدارة تكلةف ال كونهةا االقتصةاد قاعةدة مةع وتتوافةق ، ب  تصرف او باع  ي الذ العقار لمبلغ استالم  بعد مبلغها

 وتوصل.   عقاره لبيع معاملت  انجاز عند مجبرا بدفعها يقوم من هو فالمكلف جبايتها عند عالية تكاليف الضريبية

 ملكيةة نقةل معةامالت علةى الضةريبي التحاسةب عمليةة فاعليةة مةن تعةزز التةي التوصيات من مجموعة الى البحث

 .الضريبية القواعد مع وتوافقها العقار
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Abstract  
 

The tax on the transfer of real estate ownership is one of the taxes that were applied in Iraq after the year 2002 

according to Resolution No. 120 of 2002. This was due to the problems that faced the work of the General Tax 

Authority in the process of accounting for transactions of transferring ownership of the property according to the 

previous mechanism of this decision.  The tax accounting, according to this decision, is with the well-known tax rules 

because the compatibility between the tax accounting process on transferring the ownership of the property and the 

tax rules will lead to implant confidence between the taxpayer and the tax administration. The taxpayer's would not 

feel  complacency and lack of unfairness when there is tax justice and clarity in the tax accounting process.  Thus, 

this leads to avoid the problems that may occur Between the two parties to the tax accounting process.  A number of 

applied cases are studied in Al-Mahmoudiya branch, one of the branches of the General Tax Authority. These studies 

are to demonstrate the extent of compatibility between the tax accounting for transferring ownership of the property 

with the tax rules. The research has come out with a set of conclusions, including that this type of tax does not 

comply with some tax rules. It is not consistent with the principle of justice, since the taxpayer who sells a share of 
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his property bears more tax than it is. Also, it does not comply with the rule of certainty because the taxpayer does 

not have sufficient information about his complex tax accounting mechanism, since most of the taxpayers do not have 

tax awareness and are ignorant of the tax laws. It is consistent with the rule of convenience because the taxpayer will 

pay its amount after receiving the amount of the property that he sold or disposed of, and it corresponds to the rule of 

economy as it does not cost the tax administration high costs when collected. The taxpayer is the one who is forced to 

pay it when completing his transaction to sell his property. The research has reached a set of recommendations that 

could enhance the effectiveness of the tax calculation process on property transfer transactions and its compatibility 

with tax rules. 

Key words: tax rules, tax on transfer of property ownership, taxpayer.  

 المقدمة

 122فرضت الضريبة على نقل ملكيةة العقةار بموجةب القةرار     

على المكلف الذي يروم بيع عقةاره او حةق التصةرف  2222لسنة 

ب  بعد المشاكل التةي صةاحبت تنفيةذ الحةاالت الةواردة فةي القةانون 

،   2222الضةةريبي العراقةةي  قبةةل صةةدور هةةذا القةةرار فةةي عةةام 

وحاول المشرع الضريبي في ذلك معالجة تلك المشاكل من خةالل 

فرضةةة  لهةةةذا القةةةرار، وتنةةةاول هةةةذا البحةةةث مةةةدى توافةةةق عمليةةةة 

التحاسةةب الضةةريبي مةةع القواعةةد الضةةريبية  اذ بةةين فةةي المحةةور 

لمنشأة لضةريبة والواقعة ا 2222لسنة  122االول تفاصيل القرار 

نقةةل ملكيةةة العقةةار ، امةةا المحةةور الثةةاني فبةةين القواعةةد الضةةريبية ،  

  2222لسةةنة  122وقةةد بةةين المحةةو الثالةةث دراسةةة تحليليةةة للقةةرار 

من خالل معرفة آلية التحاسب الضريبي على معامالت نقل ملكية 

العقةةار والوئةةائق المطلوبةةة مةةن المكلةةف ال نجازهةةا  ، مةةع دراسةةة 

ت الواقعيةةة فةةي فةةرع المحموديةةة  احةةد فةةروع الهيئةةة بعةة  الحةةال

العامة للضرائب والتي توضح عملية التحاسب الضريبي على بيع 

العقةةةار لحةةةاالت موتلفةةةة ومةةةدى توافقهةةةا مةةةع القواعةةةد الضةةةريبية 

المعروفة ، وتوصل الباحث الةى مجموعةة مةن االسةتنتاجات التةي 

ضةريبية ،وتوافقة  بينت عدم توافق هذا القرار مع قاعدة  العدالة ال

مع القواعد االخرى ) المالئمة ، اليقين ، الوضوح  ، االقتصاد (، 

واوصى البحةث بمجموعةة مةن التوصةيات التةي تعةزز مةن عمليةة 

انسةةةجام العمةةةل الضةةةريبي مةةةع قواعةةةد الضةةةريبة عنةةةد احتسةةةا  

 الضريبة على معامالت نقل ملكية العقار .

 مشكلة اليحث 

 التوافق واالنسةجاميراعي ضرورة على المشرع الضريبي ان     

العدالةة ، المالئمةة ، )قواعةد الضةريبة المفروضةة  و الضريبةبين 

الضريبة علةى نقةل   وهذا الحال ينطبق على( ، اليقين  ، االقتصاد

كونهةةا احةةد انةةواع  2222لسةةنة  122ملكيةةة العقةةار وفةةق القةةرار 

الضرائب التي فرضها المشرع الضريبي على المكلةف عنةد بيعة  

، فعةةدم التوافةةق بةةين القواعةةد الضةةريبية  لعقةةاره او التصةةرف بةة  

وعملية التحاسب الضريبي على نقةل ملكيةة العقةار سةيبرز مشةكلة 

المكلف بالعمةل الضةريبي بسةبب رةعوره بعةدم  االرباك وعدم ئقة  

تحقةةق العدالةةة الضةةريبية  ، وانهةةا تفةةرو عليةة  فةةي وقةةت غيةةر 

مناسةةب لةة  ، مةةع عةةدم وضةةوح  آليةةة عمليةةة التحاسةةب الضةةريبي 

وتعقيدها االمر الةذي يدفعة  الةى التهةر  مةن دفعهةا  ، فضةال عةن 

ة المشكلة التةي تواجة  االدارة الضةريبية عنةدما تكةون نفقةات جباية

   .ناسب مع االيرادات المتحققة منهاهذا الضريبة عالية  وال تت

 الهدف من اليحث 

الوةا   2222لسنة  122يهدف البحث الى النظر في القرار      

بالضرائب علةى نقةل ملكيةة العقةار ودراسةت  لمعرفةة مةدى توافقة  

 وانسجام  مع قواعد الضريبة الموتلفة  .

 اهمية اليحث 

لبحةث لمةةا تةوفره الضةرائب علةةى نقةل العقةار مةةن تةأتي اهميةة ا    

ايرادات مهمة تغذي الموازنةة العامةة للدولةة مةن جهةة ولضةرورة 

حتةى تصةبح  بةان تكون تلك الضرائب منسجمة مع قواعد الضةري

ذات مصداقية عالية وعادلة وليس فيها غبن النها تراعي ظةروف 

يةدفع   المكلف وتحقيةق العدالةة فةي عمليةة التحاسةب الضةريبي ممةا

 .المكلفين لعدم التهر  منها

 فرضية اليحث

لضةةرائب علةةى نقةةل ملكيةةة ان  اسةةتبنى فرضةةية البحةةث علةةى     

مةةةع تتوافةةةق  2222لسةةةنة   122وفةةةق القةةةرار المفروضةةةة العقةةار 

 ، وال تتوافق مع البع  االخر.   قواعد الضريبةبع  

العامةة الهيئةة فرع المحمودية  أحد فةروع :  حدود اليحث المكانية

 .للضرائب

: معامالت التحاسب الضريبي وفةق القةرار  حدود اليحث الزمانية

  .2212وتعديالت  للسنة  2222لسنة  122

 122الضريبة على نقل ملكية العقار وفق القةرار المحو  االول : 

   وتعديالت  2222لسنة 

 نق  ملكية العقا   اوال : مفهوم الضربية عل 



 

    268 

 278-266( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية الشافعي والزهيري

االسةتيعا  عمليةة  يصةعب  ضةريبةال قةانون ن اي تعقيد في ا      

ضةريبة احيانةا ، ال موظةفمةن قبةل و المكلةف قبةل مةن والفهةم لة 

رادات اإليةة صةةيلتح فةةي فشةةل   الةةى حتمةةا  االمةةر الةةذي يةةؤدي 

 فةرو التةي، و من قبةل االدارة الضةريبية  الضريبية الموطط لها

 قةانونال اغصةان ي فيجةب ، تحصةيلها اجةل مةن يالضريب القانون

 دونوفهمة     بة  زام االلتة للمكلةف يسةمح الذي بالشكل ضريبيال

 الضةريبية السياسةة متطلبةات فمن ،((Mankiw, 2 ومشقة عناء

 ، االنسجام يؤمن الذي بالشكل الضريبي القانون يصاغ اناعلة الف

وبسةيطة  كةي يمكةن   واضةحة الةواردة فية  عةاريفالت تكون بحيث

 الضةريبية فةالقوانين ، فهمهةا مةن قبةل المكلفةين بةدفع الضةريبة 

 فيمةا سةواء عكسةية بنتةائ  جةاءت  الةدول مةن الكثيةر فةي المعقةدة

 أهةداف بتحقيةق يتعلةق فيما ام يرادات الضريبيةاال هاقبتحقي يتعلق

 . (  ERIC ENGEN , 1996 : 636) األخرى ضريبةال

تفةةرو الضةةةرائب عنةةد نقةةةل ملكيةةة العقةةةار عنةةد بيةةةع لعقةةةاره  او 

ان الضريبة على نقل ملكية العقار كانت قبل عام التصرف ب  ، و 

توضع على الربح المتحقق من بيةع العقةار المةراد بيعة  او  2222

التصةةرف بةة  
1
المةةادة  ئانيةةا فةةي قةةانون ضةةريبة الةةدخل ، اال ان  

والوةةا  بفةةرو  2222 لسةةنة 122عةةدلت ليحةةل محلهةةا القةةرار 

الضرائب على نقل ملكيةة العقةار ولةيس علةى الةربح المتحقةق مةن 

وفةةي هةةذا النةةوع الضةةرائب   ،العقةةار المةةراد بيعةة  او التصةةرف بةة  

قيمةةةة ال، بنسةةةب تصةةةاعدية ، مةةةن  تكةةةون الضةةةريبة فيةةة  مقطوعةةةة

أو التصرف في  المراد بيع  عقار التقديرية لل
2
ويعد هذا النوع من  

المشةرع   عليهةا  عتمةد تنسجم مع القواعةد التةي ا ال الضرائب التي

رأس المةةال للضةةريبة يحةةاول ان ال يوضةةع  اذ انةة  كةةانالضةةريبي 

( قبل الغائها من 4حسب الفقرة )الدخل المتحقق عن  يوضع وانما 

مع مالحظة الفةرق  العراقيالمادة الثانية من قانون ضريبة الدخل 

العقةةةار  بيةةةعسةةةمالية المتحققةةةة مةةةن أبةةةين االرباح)المكاسةةةب ( الر

موال الثابتةةةة االخةةةرى ) االمةةةوال والمتحققةةةة مةةةن التصةةةرف بةةةاأل

(27،  2212)كمةةا، ، المنقولةةة( 
 
اذ اصةةبحت  هةةذه الضةةريبة   ، 

لسةةنة  48تفةةرو وفةةق  التعةةديالت االخيةةرة بموجةةب القةةانون رقةةم 

والتةةي عةةدلت بموجبهةةا  1282لسةةنة   112قةةانون   تعةةديل  2215

والواصةةةة بمبلةةةغ االعفةةةاء  2222الصةةةادرة فةةةي سةةةنة التعليمةةةات 

ومقدار الشرائح  الضريبية اضافة الةى رةمول االرةقاء بالهبةة بعةد 

 ان كانةةت مقتصةةرة بةةين االصةةول والفةةروع وبةةين الةةزوجين وكمةةا

يلي
3
 : 

ضةريبة الةدخل رقةم   المادة )الثانية( من قةانون يضاف ما يلي الى

 -منهةةةةةةةةةةةةةةا: (4وتكةةةةةةةةةةةةةةون الفقةةةةةةةةةةةةةةرة ) 1282لسةةةةةةةةةةةةةةنة  112

ئانيا : تفرو ضريبة مقطوعةة بنسةب تصةاعدية مةن قيمةة العقةار 

دير قيمةة العقةار قةانون تقة  او حق التصرف في  المقدر وفق احكام

                                                           
1
 ( 4الفقرة  –) المادة ثانيا  1891لسنة  111قانون ضريبة الدخل  
2
 ) المادة االولى من القرار ( 1111لسنة  111القرار  
3
 1111لسنة  111قانون تعديل القرار  1112لسنة  49القانون  

او البةدل ايهمةا اكثةر وتفةرو علةى  1278لسةنة  85ومنافع  رقم 

مالةةك العقةةار او حةةق التصةةرف فيةة  بةةاي وسةةيلة مةةن وسةةائل نقةةل 

الملكيةةةةة او كسةةةةب حةةةةق التصةةةةرف او نقلةةةة  كةةةةالبيع والمقايضةةةةة 

والمصةةالحة والتنةةازل والهبةةة وازالةةة الشةةيوع وتصةةفية الوقةةف او 

املةةة المالةةك عنةةد ايجةةاره العقةةار جر معأالمسةةاطحة ويعامةةل المسةةت

الذي دخل في تصةرف  بعقةد المسةاطحة وتحتسةب الضةريبة بنسةبة 

 -تصاعدية من قيمة العقار كاالتي:

( خمسةين مليةون دينةار 52222222يعفى مةن الضةريبة اول ) . أ

مةةةن قيمةةةة العقةةةار المقةةةدرة او بدلةةة  ويةةةوزع هةةةذا المبلةةةغ علةةةى 

علةةى وجةة  الشةةركاء وفةةق حصصةةهم اذا كةةان العقةةار مملوكةةا 

 الشيوع.

يوضةةع الةةى الضةةريبة مةةا زاد علةةى مبلةةغ االعفةةاء المنصةةو   .  

 -االتية:ب  علي  في )أ( من هذه الفقرة وفق النس

 (  دينار.52222222%( لغاية )2) .1

 ( 122222222(  لغايةةة )52222222%( مةةا زاد علةةى )4)  .2

 دينار.

(  152222222(  لغايةةة )122222222%( مةا زاد علةى )5) .2

 دينار.

 .( دينار 152222222%( ما زاد على )6) .4

 2222لسةةةةنة  122ويةةةةرى الباحثةةةةان  بعةةةةد دراسةةةةة القةةةةرار     

وتعديالتةة  والتعليمةةات الصةةادرة بطليةةة تطبيقةة  فةةي فةةروع الهيئةةة 

 العامة للضرائب ان  يمكن تحديد خصائص  بالنقاط التالية :

 2222لسةةةنة  122ان المشةةةرع العراقةةةي خةةةرج فةةةي القةةةرار  .1

ورد فةي قةانون ضةريبة  عةن مةا 2215الحقةة فةي وتعديالتة  ال

بفرو الضريبة علةى الةدخل النةات    1282لسنة  112الدخل 

من بيع العقار او التصرف ب  وذلك بفرو الضريبة على نقل 

 .على االرباح المتحققة من نقل   ملكية العقار وليس

وتعديالتةة  النافةةذة بةةين  2222لسةةنة  122لةةم يميةةز القةةرار رقةةم  .2

ول مةةرة متةةاجرة بالعقةةار وبةةين مةةن يبيةةع العقةةار ألاحتةةراف ال

فالمعاملة واحدة بكلتا الحالتين مهما بلغت حاالت البيع للمكلةف 

 الواحد.

ان السعر الضريبي الحتسا  هذا النوع من الضرائب يوتلةف  .2

عن السعر التي تحتسب بموجب  ضةريبة الةدخل علةى االعمةال 

 التجارية  .

ولةةم يوضةةع الموجةةودات اخضةةع هةةذا القةةرار العقةةارات فقةةط  .4

الت عند نقل ملكيتها فهو فةرو الضةريبة الثابتة كالمكائن واآل

سةمال المكلةف بةدفع الضةريبة المتمثةل بالعقةارات التةي أعلى ر

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=081020077038707
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=081020077038707
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=060320066960386
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=060320066960386
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سةةةمالية االخةةةرى أيرغةةةب ببيعهةةةا ولةةةم يوضةةةع موجوداتةةة  الر

 للضريبة عند بيعها  .

 122ال تشمل معاملة نقل ملكية العقار الواضع ألحكام القةرار  .5

وتعديالتةةةة  بةةةةالتنزيالت والسةةةةماحات المةةةةذكورة  2222لسةةةةنة 

 بالمادتين الثامنة والثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل .

ال تضةةاف تقةةديرات دخةةل البةةائع عةةن مصةةادر دخلةة  األخةةرى  .6

  ألغةةراو التصةةاعد عنةةد احتسةةا  مبلةةغ الضةةريبة علةةى بيعةة

 للعقار  .

لبةةائع العقةةار او المتصةةرف بةة   2222لسةةنة  122مةةنح القةةرار  .7

تنزيل مبلغ مقطوع من قيمة العقار الكلية سةواء كةان سةكني او 

زراعي او صناعي او تجاري وهو خمسون مليون دينار حتى 

 .احد الشركاء حصة بسيطة من العقاروان باع  

ين الفةروع اعفى المشرع الضريبي العراقي  معامالت الهبةة بة .8

واالصةةةول واالزواج واالرةةةقاء الممنوحةةةة التةةةي تجةةةري علةةةى 

 122معامالت نقل ملكية العقار في التعديالت االخيرة  للقرار 

اذ رةةمل االرةةقاء بالهبةةة الممنوحةةة بعةةد ان تشةةمل   2222لسةةنة 

 الفروع واالصول واالزواج في القرار .

ذة وتعديالتةة  النافةة 27/6/2222( فةةي 122رةةمل القةةرار رقةةم ) .2

بغةة  النظةةر عةةن جةةنس العقةةار  معةةامالت نقةةل ملكيةةة العقةةار

 المراد بيع  او التصرف ب  واستودامات  ومساحت  .

فةةي حالةةة كةةون المكلةةف  2222لسةةنة  122ال يفةةرق القةةرار .12

مقيمةةا  أو غيةةر مقةةيم عنةةد احتسةةا  الضةةريبة علةةى معاملةةة نقةةل 

 ملكية العقار.  

 ة لضربية نق  ملكية العقا   ئالواقعة المةش ثانيا :

عبارة عن تحقق الشروط  ة للضريبة هيئعرفت الواقعة المنش    

العامةةة التةةةي حةةةددت بموجةةةب قةةةانون معةةةين السةةةتحقاق الضةةةريبة 

كوجود صافي ربح في نهاية السنة المالية للمكلفين بدفع الضةريبة 

( 258 : 1224افةةرادا او رةةركات  )عيةةد ، 
 
وهةةي مةةن االمةةور  ،

التةةي ال يمكةةن ان تفصةةل عةةن وعةةاء الضةةريبة بةةل  لهةةا ارتباطةةا 

 :1222) عبةد اللطيةف ، اساسةا لفةرو الضةريبة مباررا ب  وتعد 

ان مةةن اهةةم  مميةةزات ضةةريبة نقةةل ملكيةةة العقةةار او حةةق .  ( 22

التصرف في   انها تفةرو بمناسةبة تحقةق ربةح للمكلةف عنةد بيعة  

في سنة بيع العقار او من عقار رائع  العقار او سهام من  او حصة

ة لهةةةذه ئ، أي انةة  تحقةةق الةةةربح هةةو الواقعةةة المنشةةالتصةةرف بةة  

الضةةريبة ، بمعنةةى ان عةةدم تحقةةق الةةربح موجةةب لعةةدم خضةةوع 

هةةذه  الواقعةةة هةةي اهةةم مةةا يميةةز هف للضةةريبة ، بةةل ان هةةذلةةالمك

 : 1272، هشةةام العمةةري)الضةةريبة عةةن رسةةوم التسةةجيل العقةةاري

بيةع العقةار او التصةرف يعرف الربح النةاجم عةن ( وتبعا لذلك 27

او التصةرف بة  )مةدحت أمةين  بان  مكسب نت  عةن بيةع العقةار ب 

قةد غيةر الواقعةة  2222لسنة  122القرار  ان اال،  (42:  1227،

النوع مةن الضةرائب مةن المفهةوم المتقةدم الةى مجةرد  اة لهذئالمنش

صرف في  سةواء حقةق المكلةف ربحةا  نقل الملكية للعقار او حق الت

،  (2222لسةةنة  122ربةةح ) الفقةةرة ئانيةةا مةةن القةةرار ام لةةم يحقةةق 

ة ئهةذا التحةول التشةريعي بتحديةد الواقعةة المنشة يرى الباحةث انو

للضةةريبة فيةة  مةةن االجحةةاف وعةةدم العدالةةة الشةةي ء الكثيةةر الن 

ام المكلف سيدفع الضريبة سواء حقق ربحا  من نقلة  ملكيةة العقةار 

ف الواضةع لةاحتسةا  دخةل المك  ال يراعى فيان   لم يحقق ، كما 

للضريبة مبلغ رراء العقار  )التكاليف ( الةذي دفعة  المكلةف رغةم 

ان  قد يزيد في بع  الحاالت عن المبلةغ الةذي يحصةل علية  عنةد 

ة ئعلمةةا ان الواقعةةة المنشةة ، بةة او التصةةرف  رهملكيةةة عقةةالنقلةة  

عقةةةار تتحقةةةق بمجةةةرد انعقةةةاد العقةةةد للضةةةريبة علةةةى نقةةةل ملكيةةةة ال

االبتدائي للبيع او المقايضة وغيرها وهةي كافيةة لفةرو الضةريبة 

حتى قبل تسجيل  فةي دائةرة التسةجيل العقةاري الن السةلطة الماليةة 

في العةراق عملةت  الةى فةرو الضةريبة بموجةب العقةد االبتةدائي 

ولةةم تشةةترط ان يةةتم انتقةةال ملكيةةة العقةةار فةةي سةةجالت التسةةجيل 

 7/27764كتا  قسم ارباح نقل ملكية العقةار العةدد )    .لعقاري ا

 (.25/12/1228في 

 اسية واعد الضربية االس . أ

وضةةةع القواعةةةد  1776يعتبةةةر أدم سةةةميث اول مةةةن حةةةاول عةةةام  

األساسية  التةي ينبغةي ان يقةوم عليهةا النظةام الضةريبي وذلةك فةي 

 وترجةع  ( Wealth of nationمؤلفة  المشةهور ) ئةروة االمةم 

 من المكلفين مصلحة بين التوافق ضرورة الى القواعد هذه أهمية

عنةد فةرو أي  أخةرى جهةة مةن دارة الضريبيةاال ومصلحة جهة

وهنةاك بعة  القواعةد االخةرى التةةي  ،نةوع مةن انةواع الضةرائب 

يرى بع  الكتةا   ضةرورة اضةافتها فةي الوقةت الحاضةر وهةي 

  ، وهذه القواعد هي:( Sommer   feld-33) االنتاجية والمرونة 

او المساواة  قاعدة العدالة .1
 

 :(25 : 2214)مشكور وآخرون ، 

 اداء فةي جميعةا المجتمةع أفةراد مسةاهمة القاعةدة هةذه تعنةي     

 االفةراد جميةع ان اذ ، الماليةة قةدرتهم مةع يتناسةب بمةا الضةريبة

 او محابةاة دون لهةا ويوضةع عبئهةا يتحمةل للضةريبة الواضةعين

 متعةددة اعتبةارات الةى يسةتند العدالةة قاعةدة تحقيةق وأن .تفضةيل

 اذ ، الشوصية بالصفة تمييز دون االفراد بين المساواة الى تهدف

 كةان اذا فيمةا االجتمةاعي المكلةف وضةع االعتبةار بنظةر يؤخةذ

 أي ، الثةاني مةن أخةف بضةريبة يكلةف فةاألول اعزبةا او متزوجةا

 وتؤخةذ كمةا االجتمةاعي ومركةزهكلةف الم روصةية الةى ينظةر

 لتحقيةق واالقتصةادية السياسةية كاالعتبةارات ، أخةرى اعتبةارات

   العامة الوزينة ومصالح الممولين االفراد مصالح بين التوزان

 تكةون أن يجةب،  يقينيةة الضةريبة تكةون كةي : اليقةين قاعةدة .2

 وسةعرها وعاءهةا فةيآخر وصرة ألي أو للمكلةف  واضةحة
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 دفعها وموعد تقديرها على وعترااال وحق تقديرهاطريقة و

 المفروضةة بالضةريبة عالقةة لة  مما وغيرها جبايتها وطريق

 وبالتةالي ، ل  حقوقا أم المكلف على واجبات تمثل كانت سواء

 الرقابةة السةهل مةن يكةون ، للجميةع معلةوم ذلةك اصبح ما فإذا

   لهةا المقررة صو  القانونيةالن مع التطبيق اتفاق مدى على

(Lars,2007 :14)، بةدفع لتةزمييجةب علةى المكلةف ان    و 

تةزام االل بهةذا اخةل مةا واذا  تحققةة عليةالم الضةريبية المبةالغ

 .Lars P ,2001)) ة وفق القانون الضريبي للعقوب سيتعرو

: االقتصاد قاعدة  .2
 

 هةذه تقضةي (22: 2212)ججاوي وعلةي ،

يةةنظم التشةةريع الضةةريبي بةةان انفةةاق  يجةةب ان  بانةة   القاعةةدة

الضةةريبية يكةةون اقةةل مبلةةغ ممكةةن فةةي سةةبيل تحصةةيل االدارة 

الضريبة  أي يجب ان تكةون نفقةات تحصةيل الضةريبة ضةئيلة 

 نفقةات مةن عبئةا الضةريبة تصبح حتى ال  بالمقارنة بحصيلتها

 .ايراداتها من ايرادا تكون أن من بدال   الدولة موازنة

: المالئمةة قاعةدة .4
 

 بموجةب هةذه القاعةدة (21: 2222)العلةي، 

وبالطريقةة الةذي  األوقةات أنسةب فةي تجبةى الضةريبة أن يجةب

، فانسةب االوقةات لةدفع الضةريبة  تناسب المكلف وال تزعجة  

هةةو وقةةت حصةةول المكلةةف بهةةا علةةى دخلةة  ، وبالطريقةةة التةةي 

تتناسةةب مةةةع طبيعةةة المةةةادة الواضةةعة للضةةةريبة مثةةل طريقةةةة 

 الحجز من المنبع في الضريبة على الرواتب .

عمليةةة التحاسةةب لقواعةةد الضةةريبية مةةع مةةدى توافةةق اتحليةةل  .  

في التطبيقات العملية الضريبي عن معامالت نقل ملكية العقار 

 : للهيئة العامة للضرائب 

أن فاعلية وكفاءة عملية التحاسب الضريبي على معامالت نقل     

ملكيةة العقةةار فةةي استحصةةال مبلةغ الضةةريبة الحقيقةةي وفةةق القةةرار 

وتعديالتةة   تعتمةةد بشةةةكل رئيسةةي علةةى قةةةرار  2222لسةةنة  122

الكشةةف المشةةترك بةةين دائةةرة التسةةجيل العقةةاري ودائةةرة الضةةريبة 

فكلمةةا كةةان قةةرار  الموتصةةة للعقةةار المةةراد بيعةة  او التصةةرف بةة 

قةانون تقةدير  حسةب الكشف المشترك دقيقا في تقدير قيمةة العقةار 

 1278 لسةنة  85قيمة العقار ومنافع  رقةم 
4
مةن خةالل  وصةف  ،  

لةةدقيق للعقةةار مةةن حيةةث مسةةاحة االرو ومسةةاحة البنةةاء وموقعةة  ا

وانةة  قةةدر وفةةق الضةةوابط الموضةةوعة للمنطقةةة الواصةةة بموقةةع 

العقةار كلمةا كانةت عمليةة التحاسةب الضةريبي علةى العقةار المةراد 

بيع  او التصرف ب  ذات صحة ودقة عالية للوصول الى احتسا  

مبلغ الضريبة الحقيقي على تلك المعاملة  مع االرةارة الةى ان فةي 

امالت نقةل ملكيةة العقةار يعتمةد عملية التحاسب الضريب علةى معة

فيها تقةدير لجنةة الكشةف المشةترك او البةدل المصةرح بة  مةن قبةل 

وسةةةنقوم بتحليةةةل توافةةةق القواعةةةد  فةةةي بيةةةان العلةةةم والوبةةةر.البةةةائع 

الضريبية مع عملية التحاسب الضريبي على معامالت نقةل ملكيةة 

                                                           
4
 . 1899لسنة  92قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم  

العقار بأخذ حاالت واقعية مةن فةرع المحموديةة احةد فةروع الهيئةة 

العامة للضرائب بعد معرفة تعليمات التحاسب الضريبي عةن تلةك 

المعةةةامالت ، والوئةةةائق المطلوبةةةة ال نجازهةةةا  ، ومراحةةةل عمليةةةة 

 انجاز تلك المعامالت وكما يأتي: 

امالت نق  ملكية العقبا  تعليمات التحاس  الضربي  ع  معاوال : 

     ومةافعه 

اورد المشرع الضريبي العراقي تعليمةات التحاسةب الضةريبي     

  122التشةريع رقةم وفةق على معامالت نقل ملكية العقةار ومنافعة  

وتعديالتةة  والةةذي وضةةح مةةن خاللهةةا آليةةة التحاسةةب  2222للعةةام 

الضةةريبي علةةى معةةامالت نقةةل ملكيةةة العقةةار مةةن خةةالل بيعةة  او 

التصرف ب  وكما يلي :
5

 

علةةةى وجةةة  يتملكةةة  المكلةةةف إذا كةةةان العقةةةار المنقولةةةة ملكيتةةة   .1

تةةةوزع بةةةين ئةةةم العقةةةار كةةةل تحسةةةب الضةةةريبة علةةةى فالشةةةيوع 

 .حصصهم في حسب الشركـاء 

كةل على سهام من العقار فتحسب الضريبة على  البيع إذا كان  .2

  .العقارعموم  السهام المنقولة إلى بقدر نسبة ئم تحسبلعقار ا

ا رةةيوع ةزراعيةةة مملوكةةاضةةي أراره عةةن عبةةأذا كةةان العقةةار   .2

لةةبع  الشةةركاء بموجةةب سةةند  تعةةود  وكانةةت المشةةيدات عليهةةا

  : يأتي على بيع العقار كماتحسب الضريبة  التسجيل العقاري

مةةن  بةةائع العقةةارد قيمةةة المشةةيدات التةةي ال تعةةود لاسةةتبعنقةةوم با .أ 

مةةا تبقةةى مةةن وتحسةةب الضةةريبة علةةى للعقةةار القيمةةة العموميةةة 

 إلةةى االعتبةةار الكلةةياعةةة بنسةةبة السةةهام المبالقيمةةة العموميةةة 

 للعقار.

الضةةريبة فتحتسةةب يةةتم العقةةار المشةةيدات لبةةائع تعةةود  عنةةدما .  

المشةاعة مةن البةائع ة عليها باعتبارها عقارا  مسةتقال ، أمةا حصة

العقةار فتحسةب الضةريبة عليهةا وتسةتوفى وفقةا  للبنةد قيمةة بقية 

  .المادة )أوال ( من هذه

وأوالدهمةةةا  ، معةةةامالت الهبةةةة الجاريةةةة بةةةين األبةةةويناعفةةةاء   .ج 

او بةين االرةقاء مهمةا ، او بةين الةزوجين ،  نةا(( )الذكور واال

 نةوع عةن وبغة  النظةرمةن الضةريبة تعددت معامالت الهبةة 

 ر.العقا

 غيةر مشةمولة معاملة نقل ملكية العقار الواضع ألحكةام القةرار .د 

فةي المةادتين الثامنةة والثانيةة ذكورة المة بالتنزيالت والسماحات

يةةةتم االخةةةذ وال العراقةةةي عشةةةرة مةةةن قةةةانون ضةةةريبة الةةةدخل 

األخةةرى ألغةةراو   بتقةةديرات دخةةل البةةائع عةةن مصةةادر دخلةة

علةةى بيةةع العقةةار ونقةةل  احتسةةا  مبلةةغ الضةةريبةعنةةد التصةةاعد 

   .ملكتي 

                                                           
5
نقل  التب الضريبي عن معامالتحاس 1111لسنة   11ت رقم عليماالت 

 .. ملكيت العقار ومنافعـه

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=060320066960386
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=060320066960386
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=060320066960386
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ونقةل  العقار بيعالضريبة المترتبة على معامالت  تم احتسا ي  .ه 

القيمةةةة  تأخةةةذ العموميةةةة ويمكةةةن انالعقةةةار  علةةةى قيمةةةة ملكيتةةة 

 حد الحاالت االتية :أ العمومية

  مةةن قبةةل لجنةةة الكشةةف المشةةتركة أو التةةي يةةتم تقةةديرها القيمةةة

أيهما أعلى في معامالت البيع بائع العقار صرح ب  الذي البدل 

 .للعقار الرضائي

 او بةدل التوةارج ار عةن العقةبتةاريخ التوةارج التي تقدر لقيمة ا

 .عن العقارالتوارج ايهما اعلى في معامالت عن  

 ايهما اعلى فةي العقار بتاريخ اقامة الدعوى او بدل  العقار قيمة

( 1128المسةةتندة الةةى القةةرار ) للعقةةار معةةامالت البيةةع الحكمةةي

أذا كةةةةان تةةةةاريخ اقامةةةةة الةةةةدعوى فةةةةي او بعةةةةد  1277لسةةةةنة 

اذا كان تةاريخ اقامةة الةدعوى )تاريخ نفاذه(، اما  12/2/1225

فيؤخةةذ بالبةةدل الةةوارد بقةةرار الحكةةم كأسةةاس  12/2/1225قبةةل 

  .لالحتسا  الضريبي

  العقار يوعفي معامالت ازالة رالعقار بدل ازالة. 

 في المزايدة العلنيةالعقار او بيع  للعقار بدل البيع التنفيذي .   

 العقا معاملة نق  ملكية ف  الوثائق المطلوبة  ثانيا :

ان  انجاز اي معاملة للتحاسب ضريبي على نقل ملكيةة العقةار     

يتطلةةب تةةوفر مجموعةةة مةةن الوئةةائق والمستمسةةكات الواصةةة بهةةا 

والتي يجب ان تكون واضحة ودقيقة وخالية مةن اي حةك ورةطب  

نجازهةةا بصةةورة نهائيةةة بعةةد دفةةع  ، مةةع مرورهةةا بعةةدة مراحةةل ال

المتحقق عن بيعة  لعقةاره او التصةرف البائع للعقار مبلغ الضريبة 

ادنةةاه الوئةةائق المطلوبةةة فةةي معاملةةة بيةةع نقةةل ملكيةةة  بينبةة  ، وسةةن

  العقار ومراحل انجازها :

 ةتضمن ختم البلديي على ان والوبر  بيان العلم  .1

  حديث  العقار على ان يكون سند ملكية   .2

  تقدير قيمة العقارب المشترك كشفال لجنة  قرار .2

  االحوال المدنيةبطاقة   .4

فةي معةامالت انتقةال وبيةع  للمتةوفي القسامات الشةرعية تقديم   .5

، ونسةةوة الوبيةةر القضةةائي فةي حالةةة ازالةةة الشيــةةـوع العقةار ، 

وكتةا  التنفيةذ ومحضةر  ، وقرار الحكم في حالة البيع الحكمي

واجةةازة البنةةاء فةةي حالةةة ، المزايةةدة فةةي حالةةة البيــةةـع التنفيةةذي 

واجةةازة التةرميم فةةي حالةةة وجةةود تةةرميم ، وجةود ابنيةةة مضةةافة 

 .على العقار

 أنجاز معاملة نق  ملكية العقا  مراح  ثالثا :

تمةةر معاملةةة  التحاسةةب الضةةريبي علةةى معةةامالت نقةةل ملكيةةة     

فكل مرحلة تكمةل المرحلةة التةي قبلهةا  العقار بسلسلة من المراحل

وصةةوال الةةى المرحلةةة النهائيةةة وهةةي احالةةة معةةامالت التحاسةةب 

الضريبي الى دائرة التسجيل العقاري الموتصةة لتسةجيل المعاملةة 

باسم المشتري بعد تسةديد البةائع مبلةغ الضةريبة المتحقةق عةن تلةك 

               مبين ادناه :                       وكما ما المعاملة 

 .ضريبة العقارالمعاملة بوتم وتم ان ت  .1

 الكشةةةف لجةةةان الةةةى التهةةةاألح البلديةةةة المعاملةةةة مةةةن  وةةةتمان ت .2

 .في دائرة التسجيل العقاري العقار وتقدير المشترك

بعةد الكشةف  الى الفةرع الضةريبي الموةتصتتم احالة المعاملة  .2

  .على العقار وتقديره

 .مسجل فيهاقبل الوحدة التومينية المن البائع براءة ذمة  تأييد  .4

مةن  علةى نقةل ملكيةة العقةارالتحاسب الضةريبي اجراء عملية   .5

 .قبل مومن األراضي

علةةى معاملةةة نقةةل ملكيةةة الةةداخلي  التةةدقيق الضةةريبياجةةراء    .6

 .من قبل مدقق األراضي العقار

المتحقةةق علةةى معاملةةة نقةةل ملكيةةة   يةةتم تسةةديد مبلةةغ الضةةريبة .7

  .العقار

 صةورةب من قبل السلطة الضةريبية المعاملة وتصديقهاختم يتم  .8

 .ائيةنه

التسةةجيل  دائةةرةالةةى واخيةةرا تحةةال معاملةةة  نقةةل ملكيةةة العقةةار  .2

اسةةم مةةن ارةةترى تسةةجيل العقةةار بغةةرو العقةةاري الموتصةةة ل

 .العقار الوارد في بيان العلم والوبر

التي تم مالحظتها فةي فةرع المحموديةة  التطبيقيةحاالت ال   ابعا :

كيفية محاسبة المكلفين عن عن أحد فروع الهيئة العامة للضرائب 

والتةي  2222لسةنة  122وفةق القةرار  معامالت نقل ملكيةة العقةار

 حالةةةلكةةل  التحاسةةب الضةةريبي  مةةن خاللهةةا سةةنحلل تلةةك عمليةةة

 :أتي وكما ي من عدم   مع قواعد الضريبة توافقهاوبيان تطبيقية 

   ف  حالة بي  العقا   ضائياالحالة التطييقية  االول  : 

 هعقةارنصةف  بيةع قدم المكلف محمد معاملةة   1/2/2212بتاريخ 

ويهب النصف الثةاني ألخية   وهةي مةن معةامالت البيةع الرضةائي 

حسةةب قةةرار  قةةدر العقةةارقةةد (  دينةةار و222222222) هببةةدل قةةدر

(  212222222بقيمةةة عموميةةة مقةةدارها ) لجنةةة الكشةةف المشةةترك

، وتم محاسبة المكلف من قبل المومن الضةريبي المسةؤول   دينار

اذ اعتمةةد علةةى القيمةةة العموميةةة المقةةدرة للعقةةار فةةي قةةرار لجنةةة 

الكشف المشترك كونها اعلى من بةدل بيةع العقةار الةذي صةرح بة  

 البائع ، لذلك تم  احتسا  مبلغ الضريبة كالتالي :

( مةةن البنةةد 1الفقةةرة ) حسةةبدينةةار    52222222 أعفةةاء أوليةةتم 

  122 ( من القرار2)
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 دينار   162222222=  52222222 -2122222222

( 2نحتسةةب مبلةةغ الضةةريبة وفةةق النسةةب  الةةواردة فةةي الفقةةرة)ئةةم 

  122 المعدلة  من  القرار 

 دينار %1522222= 2×52222222 

 دينار %2222222=4×52222222

 دينار %2522222= 5×52222222

  دينار622222 %=6×22222221

دينار الضةريبة المتحققةة علةى  6622222مليون   212222222

 عموم العقار 

 المكلةف  سةهامنصف  على العقار هي  نقل ملكية  معاملة وبما ان 

كمةا فةي اعةاله  العقةار علةى كةل الضةريبة  فتم احتسةا  في العقار 

العقار سهام الى عموم  نقلها المراد السهام حسب نسبةتستوفى  اي

وحسةب  معينة من العقةار على سهامالعقار  نقل ملكية عندما يكون

السةةهام × عمةةوم العقةةارالمتحقةةق علةةى ) مبلةةغ الضةةريبة المعادلةةة 

سةهام = الضريبة عن ال للعقاراالعتبار الكلي ÷ من العقار المباعة

 المباع فقط كاالتي :  نصف  الضريبة على الاستحم افت . المباعة

دينار مبلةغ الضةريبة المتحقةق  2222222  = 2/ 1× 6622222

 عن بيع نصف العقار 

وال تحتسب ضريبة على النصف الثاني الن المالةك وهبة  الةى     

بشةةمول االرةةقاء بالهبةةة  2215رةةقيق  وحسةةب التعةةديالت فةةي عةةام 

الصةةول والفةةروع واالزواج فقةةط  وحسةةب ابعةةد ان كانةةت تشةةمل 

 . 2215لسنة  48رقم  في  القانون التعديل االخير

ومن الحالة التطبيقية اعاله نالحظ عدم توافق عملية التحاسب      

الضريبي فيها مع قاعةدة العدالةة الن المكلةف تحمةل ضةريبة علةى  

 بيع حصت   اكثر من علي  وسنوضح ذلك كما يأتي : 

  112222222 ) الجزء المبةاع للمكلةف(  = 1/2×212222222

 دينار قيمة الجزء المباع

 62222222 )مبلةةةغ االعفةةةاء ( =  52222222 -112222222

 دينار المبلغ الواضع للضريبة

 122وتحسةةب الضةةريبة وفةةق النسةةب الضةةريبية الةةواردة بةةالقرار 

 وكاالتي :

52222222 ×2 =%1522222 

12222222×4=% 422222  

 1222222مجمةةةوع الضةةةريبة المتحققةةةة علةةةى الجةةةزء المبةةةاع = 

 دينار 

وعند مقارنتها بالضريبة المتحققة علةى الجةزء المبةاع للمكلةف     

دينةةار نجةةد ان هنةةاك فةةرق  2222222والبالغةةة  122وفةةق القةةرار 

دينار بةين مبلغةي الضةريبة االمةر الةذي يجعةل  1422222مقداره 

قق العدالة الضريبية في عملية في  اجحاف  وغبن للمكلف وال تتح

تحاسب  ، مع عدم تنزيل السماحات الشوصية والعائلية ل  ولعائلت  

والتي هي حق من حقوق  التي يجب كان مةن االولةى تنزيلهةا  مةن  

المبلغ الواضع للضريبة عندما تةم تنزيةل مبلةغ االعفةاء مةن القيمةة 

تحقق العدالةة العمومية للعقار وليس من قيمة السهام المباعة  كي  

الضريبية  للمكلف ، ومةن جهةة اخةرى نجةد انة  عنةد افتةراو ان 

المكلةةف لديةة  مصةةدر دخةةل آخةةر يوضةةع لضةةريبة الةةدخل فحسةةب 

ال يأخذ هذا المصدر ألغراو التصاعد  2222لسنة  122القرار 

عنةةد احتسةةا  مبلةةغ الضةةريبة علةةى نقةةل ملكيةةة العقةةار االمةةر الةةذي 

عةن بيةع العقةار ممةا يعنةي عةدم سيقلل من مبلغ الضريبة المتحقةق 

تحقق العدالة الضريبية التي تسعى االدارة الضةريبية الةى تحقيقهةا 

مةةن خةةالل تحصةةيل مبلةةغ الضةةريبة الحقيقةةي مةةن المكلةةف عةةن كةةل 

مصةةادر دخلةة  وحسةةب مقدرتةة  التكليفيةةة ممةةا يةةؤدي بالتةةالي الةةى 

عمليةةة ايضةةا ان  ويالحةةظ  االنوفةةاو فةةي االيةةرادات الضةةريبية  .

مةع  ال تتوافةق  2222لسةنة  122الضةريبي وفةق القةرار  التحاسب

معلومةات واضةحة عةن عمليةة   يملكقاعدة اليقين كون المكلف  ال

لتعقيدها وعدم فهمها بسهولة سةيما ان المكلةف التحاسب الضريبي 

وافق مةع ت، وتالضريبي يجهل بالقانون الضريبي وتعليمات تنفيذه 

الضةةريبة بعةةد ان اسةةتلم لةةغ مب قاعةةدة المالئمةةة الن المكلةةف سةةيدفع 

،  وتوافقهةا مةع قاعةدة وتوفر السةيولة النقديةة لدفعة بدل بيع العقار 

االقتصةةاد كةةون السةةلطة الماليةةة ال تنفةةق نفقةةات جبايةةة لتحصةةيلها 

نقةل ملكيةة  نجةاز معاملةة فالمكلف هو مةن يبةادر لةدفع الضةريبة ال

ية عقاره  دون ان يةتم  ابالغة  واخطةاره مةن قبةل السةلطة الضةريب

 الدخل وتحملها تكاليف ذلك . كما في ضريبة

عببن  العقببا  معببامالت بيبب  فبب  حالببة :الحالببة التطييقيببة الثانيببة 

 : هزالة شيوعاطربق 

زالةةة المتةةوفي  حسةةين معاملةةة ا ورئةةة قةةدم   7/7/2212بتةةاريخ 

بتةةةاريخ والةةةدهم المتةةةوفى حيةةةث تةةةم بيعةةة   ل  رةةةيوع العقةةةار العائةةةد

مقةةةةةداره  ببةةةةةدل الشةةةةةيوعازالةةةةةة بموجةةةةةب قةةةةةرار  1/11/1227

 ة بعةةد وفةةا ورئةةة العقةةار الةةى ال تحةةول ( دينةةار وقةةد122222222)

ان المشةتري سةجل العقةار فةي علما  ، 2/5/1222بتاريخ م مورئه

قبل مراجعة  2/2/2221دائرة التسجيل العقاري الموتصة بتاريخ 

وتةةم احتسةةا  الضةةريبة مةةن الضةةريبة الموتصةةة .  دائةةرةالشةةركاء 

 تص كالتالي :قبل المومن المو

 122222222 الشةةيوع  . ويالحةةظ ان معاملةةة بيةةع العقةةار هةةذه  

 ةلدل  بموجب قرار ازاالب دينار

كةةون العقةةار قةةد سةةجل فةةي دائةةرة التسةةجيل  غيةةر مشةةمولة باالعفةةاء

     قبةةةةةةةةةةةةةةةةل نفةةةةةةةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةةةةةةةرار العقةةةةةةةةةةةةةةةةاري
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  وتةةةم  العموميةةةة الواضةةةعة العقةةةار دينةةةار قيمةةةة 122222222  

 الضريبة  كما يأتي : حتسا ا

 دينار %1522222= 2× 52222222

 52222222  دينار  %2222222 = 4×      

 دينار  %1222222= 5× 22222222

 دينار  4522222=عموم العقارالكلية على ضريبة ال  

 حسةبعلةى الشةركاء ئم قام مومن االراضةي باحتسةا  الضةريبة 

 .الصادر من المحكمة حصصهم الواردة في القسام الشرعي

ويالحةةظ فةةي هةةذه الحالةةة التطبيقيةةة ان عمليةةة التحاسةةب الضةةريبي 

ال تتوافةةق مةةع  قاعةةدة اليقةةين كةةون  2222لسةةنة  122وفةةق القةةرار 

المكلف ال يتملك معلومةات كافيةة وواضةحة عنهةا فضةال عةن انهةا 

عمليةةةة معقةةةدة ال يفهمهةةةا اال المتوصصةةةين فةةةي عمليةةةة التحاسةةةب 

  عرضةةة  للمسةةةاومة واالبتةةةزاز مةةةن قبةةةل الضةةةريبي ممةةةا يجعلةةة

المةةوظفين والمعقبةةين  ، وتوافقهةةا مةةع قاعةةدة المالئمةةة الن المكلةةف 

سيدفع الضريبة بعد ان استلم بدل بيع العقار ،  وتوافقها مع قاعةدة 

االقتصةةاد كةةون السةةلطة الماليةةة ال تنفةةق نفقةةات جبايةةة لتحصةةيلها 

عقةاره  دون ان  فالمكلف هو من يبةادر لةدفع الضةريبة لنقةل ملكيةة

يتم  ابالغ  واخطاره مةن قبةل السةلطة الضةريبية كمةا فةي ضةريبة 

 الدخل  .

 العقببا  معببامالت افببراز حالببة : فبب  الحالببة التطييقيببة الثالثببة 

 :  والقسمة الرضائية

فةةراز معاملةةة ا الشةةريكين احمةةد ومحمةةد دمقةة 18/6/2212بتةةاريخ 

مةن  هرةراء الةذي تةموقسةمة رضةائية  اليهمالقسم من العقار العائد 

ره اقةةةةةةةةدمببةةةةةةةةدل ،  مناصةةةةةةةةفة 15/8/1224بتةةةةةةةةاريخ قبلهمةةةةةةةةا 

للعقةةةةار ( ئالئةةةةون مليةةةةون دينةةةةار وقيمةةةةة عموميةةةةة 22222222)

ر العقةار يقدقد تم ت( خمسون مليون دينار و52222222)مقدارها 

 قةةةةةةداهممبلةةةةةةغ بمةةةةةةن قبةةةةةةل لجنةةةةةةة الكشةةةةةةف المشةةةةةةترك االول 

لمكلةف لعقةار لاأختص قد ( ئالئمائة مليون دينار و222222222)

مبلةغ بمن قبةل لجنةة الكشةف المشةترك  ( وقدر العقار الثاني احمد)

ص العقةار أختقد ( أربعمائة مليون دينار و422222222) مقداره

  . (محمدلمكلف )ل

وفةةةةق  المتحققةةةةة علةةةةى العقةةةةار الضةةةةريبة مقةةةةدار حتسةةةةا  وتةةةةم ا

 من قبل المومن الموتص  وكما يأتي :  2222لسنة  122القرار

 خةتصاو حسةب الكشةفالعموميةة  العقةار االول دينار قيمةة  احمد

 العقةار الثةاني دينةار قيمةة 422222222 222222222 شةريكلل

 محمةةةةةةةةد شةةةةةةةريكلواخةةةةةةةتص ل  حسةةةةةةةب الكشةةةةةةةةفالعموميةةةةةةةة 

 دينةةةار القيمةةةة العموميةةةة للعقةةةارين بعةةةد االفةةةةراز 722222222

دينةةةار القيمةةةةة العموميةةةةة  252222222= 1/2×  722222222

 .االفراز والقسمةلكل عقار قبل 

 ) االعفةةةةةةةةةةةةةةاء الضةةةةةةةةةةةةةةريبي ( = 52222222 -722222222

 دينار  652222222

 2215تحتسب الضريبة وفق النسب الضريبية بعد تعديلها عام 

 دينار %15222222 = 2×  52222222

 دينار  %2222222 =4×52222222

 دينار  %25222222 =5× 52222222

 522222222  ×6 = %22222222  

 26222222غ الضةةريبة المتحقةةق لعمةةوم العقةةار =  مجمةةوع مبلةة

 دينار

 -: احمدالشريك 

 هقبل افرازالعقار دينار قيمة  252222222

 هبعد افراز العقار دينار قيمة 222222222

( )+52222222     

 باعتباره بائع احمديحاسب عنها الشريك  و

  -: محمد الشريك

 هقبل افراز العقار دينار قيمة 252222222

 هبعد افراز العقار دينار قيمة 422222222

باعتبةةاره  محمةةديحاسةةب عنهةةا الشةةريك  و دينةةار 52222222( -)

 مشتري

 يلي : وعلي  يتم احتسا  مبلغ الضريبة  كما

 القيمة العمومية                مبلغ الضريبة 

722222222                 26222222  

 س                      52222222

=  722222222(÷26222222× 52222222) =  س

 دينار مبلغ الضريبة المتحقق على البائع 2571428

ويالحظ من هذه الحالة التطبيقية عدم توافقهةا مةع قاعةدة اليقةين     

العقةارات المفةرزة  قيمة تعتبر فيهامعامالت القسمة القضائية   الن

حتسةةةا  اويةةةتم  هةةةي الوعةةةاء الضةةةريبي قامةةةة الةةةدعوىابتةةةاريخ 

ضةريبة  بنةاء علةى ذلةك ولةذلك ال تكةون لةدى المكلةف معلومةةات ال

كافية وواضحة حول هذه العملية المعقةدة فةي احتسةابها ضةريبيا ، 
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وتوافقها مع قاعدة المالئمة كون البائع سيسةدد مبلةغ الضةريبة بعةد 

المفةةةرز ، وتوافقهةةةا مةةةع قاعةةةدة ان اسةةةتلم مبلةةةغ بةةةدل بيةةةع العقةةةار 

 .بية ال تتحمل تكاليف جبايتهاضرياالقتصاد كون االدارة ال

  ا:حكميالعقا  معامالت بي  ف  حالة  :الحالة التطييقية الرابعة   

عقةةار معاملةةة رةةراء القةةدم  المكلةةف عةةادل  15/12/2212بتةةاريخ 

 1128قةةةرارالحكميةةةا بموجةةةب  بيعةةةاللبةةةائع علةةةي والمبةةةاع العائةةةد 

( 47222222ببةةدل قةةدره )1224 لسةةنة  128وتعديالتةة  بةةالقرار 

قامةةةةة الةةةةدعوى فةةةةي االمقةةةةدرة بتةةةةاريخ  قيمةةةةة العقةةةةاردينةةةةار وأن 

 هةولجنة الكشف المشةترك الصادر من قرار الفي  12/12/2222

 عةةةادل ارةةةترى العقةةةارالمكلةةةف علمةةةا ان (  دينةةةار 55222222)

  .(  دينار 1222222ره )اقدمببدل  2/1/1225بتاريخ 

متحقةق عةن بيةع العقةار حكميةا  مةن الالضةريبة مبلةغ حتسةا  ا وتم

  قبل المومن الموتص وكما يأتي :

حتسةا  فةي اسةاس اال هةوالبدل الوارد في قرار الحكةم  تم اعتبار 

للدعاوى المقامة قبل  2222لسنة  122الضريبة وفق القرار مبلغ 

12/2/1225 

حسةةةب قةةةرار الكشةةةف  العموميةةةة العقةةةار قيمـــةةةـة   55222222

   قامة الدعوىابتاريخ  المشترك

 دينار %1522222 = 2×  52222222

  دينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار %222222=4×5222222

  مجموع الضريبة االجمالية لعموم العقار دينار 1722222 

عدم توافقها مع قاعدة اليقين  حالة التطبيقية اعالهويالحظ من ال    

المشةرع الضةريبي قةد عةال  حةاالت البيةع الحكمةي التةي  رغم ان 

لكةن المكلةف ال تصدر من القضاء عند وجود نةزاع بةين الطةرفين 

يملك المعلومات الكافية والواضحة حول تلك العملية المعقدة سةيما 

.   ان الوعي الضريبي ضعيف لدى اغلب المكلفين بدفع الضةريبة 

د كةون المكلةف تتةوفر لدية  وتوافقها مةع قاعةدة المالئمةة واالقتصةا

السةةيولة النقديةةة وسيسةةدد مبلةةغ الضةةريبة نتيجةةة بيعةة  للعقةةار ، وان 

 االدارة الضريبية ال تتحمل اعباء مالية عند جباية هذه الضريبة .

معبامالت بيب  اال اضب   فب  حالبة  الحالبة التطييقيبة الخامسبة :

 : الز اعية

م  سةةه222معاملةةة بيةةع   عبةةده المكلةةفقةةدم  2/12/2212بتةةاريخ 

 42التي مساحتها  ارض  الزراعية سهم  من 42222من مجموع 

دينةار  وتشةتمل  2222222ببةدل قةدره  جنسها ملك صةرف دونم 

تعةةود الةةى البةةائع وخمسةةة دور  سةةكناالرو الزراعيةةة علةةى دار

قةةةدرت القيمةةةة  ه فةةةي االرو الزراعيةةةة وقةةةد تعةةةود الةةةى رةةةركاء

 .ردينا 422222222بمبلغ  الزراعيةرو ية لعموم االمالعمو

الةةةةدار االولةةةةى والتةةةةي تعةةةةود الةةةةى البةةةةائع بمبلةةةةغ قيمةةةةة  قةةةةدرتو

 .دينار 52222222

قيمةةةةةةة  وقةةةةةةدرت 62222222  الثانيةةةةةةةقيمةةةةةةة الةةةةةةدار   دينةةةةةةار 

قيمةةةةةةةة الةةةةةةةدار وقةةةةةةةدرت  دينةةةةةةةار 82222222   الثالثةةةةةةةةالدار

قيمةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدار  وقةةةةةةةةةدرت  دينةةةةةةةةةار 72222222 الرابعةةةةةةةةةة

قيمةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدار  وقةةةةةةةةدرت دينةةةةةةةةار 62222222   الوامسةةةةةةةةة

  . دينار 82222222  السادسة

من   ذكورةالسهام الم بيع عنحقق الضريبة المتمبلغ حتسا  وتم ا

 قبةةةةةةةةةل المومةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةريبي المسةةةةةةةةةؤول وكةةةةةةةةةم يةةةةةةةةةأتي :

 

 دار حيةث تةم اعفةاء    :  العائةدة للبةائعدار حتسةا  الضةريبة للةا

قةةرار دينةةار حسةةب  52222222البةةائع التةةي قيمتهةةا العموميةةة 

تها  مسةاوية  لمبلةغ قيم الكشف من الضريبة من الضريبة كون

ولم  122( االعفاء الضريبي الوارد في القرار  52222222)

تأخذ دور الشركاء في عملية احتسا  الضريبة كونهةا ال تعةود 

 .للمكلف البائع

 رو الزراعيةةةةةةةحتسةةةةةةا  القيمةةةةةةة علةةةةةةى عمةةةةةةوم االا  : 

 لجنةةة بموجةةب قةةرار  اعيةةةالزر روأللةة  القيمـــةةـة المقةةدرة   

حسب القرار االعفاء الضريبي دينار  422222222   الكشف

القيمةةةة الواضةةةعة    ردينةةةا 52222222 - 2222لسةةةنة  122

                                                                            .دينار 252222222للضريبة  

النسب الضريبية الواردة فةي   الضريبة عليها وفق احتسم اوت    

 القرار وكاالتي :

 دينار %1522222 = 2× 52222222

 دينار %2222222 = 4× 52222222

 دينار %2522222 = 5× 52222222

 دينار %12222222= 6× 222222222

م وتة دينةار 18222222على عموم  العقةار مجموع الضريبة      

الضةةريبة علةةى السةةهام المباعةةة  بضةةر  مجمةةوع  مبلةةغ   احتسةةا

الضريبة على العقار فةي عةدد السةهام المباعةة مقسةوما علةى عةدد 

 الساهم الكلية :

دينةةةةةةةةةةةار الضةةةةةةةةةةةريبة  22222=  222/42222× 18222222

 المتحققة على السهام المباعة

وهةو  52222222البةائع اعلةى مةن دار ان قيمة  اذا افترضناو    

يةتم فوتعديالتة  االخيةرة  2222لسنة  122مبلغ االعفاء في القرار 

احتسةةةا  مبلةةةغ الضةةةريبة المتحقةةةق علةةةى الةةةدار وحسةةةب النسةةةب 
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المعمول بها وتضاف الى مبلغ الضريبة المتحقق من بيعة  سةهام  

 من االرو الزراعية .

ال تتوافةةق مةةع قاعةةدة هةةا  انمةةن هةةذه  الحالةةة التطبيقيةةة ويالحةةظ     

لسةةن  122العدالةةة الن البةةائع تحققةةت عليةة  ضةةريبة وفةةق القةةرار 

احتسةةا  الضةةريبة علةةى سةةهام  أعلةةى ممةةا عليةة  ال نةة  تةةم  2222

 لةةةغمب هةةةا مةةعالمباعةةة مةةن االرو الزراعيةةةة علةةى حةةةدة ئةةم جمع

ليكةةةون النةةةات  هةةةو الضةةةريبة  بة المتحقةةةق عةةةن بيةةةع داره الضةةةري

تةةم تنزيةةل مبلةةغ االعفةةاء مةةن حصةةة   ، ولةةوالمتحققةةة علةةى المكلةةف 

السهام المباعة  من القيمةة العموميةة  لةألرو  الزراعيةة لتحققةت 

 العدالة في عملية التحاسب الضريبي وكاالتي :

 دينار  22222222= 222/4222×422222222

= ال تتحقةةةةق ضةةةةريبة علةةةةى بيةةةةع  52222222 – 22222222

يةةر خاضةةع حصةةت  مةةن السةةهام المباعةةة ولةةذلك يؤرةةر المكلةةف غ

 للضريبة  عن معاملت  .

فضةةال عةةن عةةد م توافقهةةا مةةع قاعةةدة اليقةةين لعةةدم وضةةوح آليةةة     

التحاسةةةب الضةةةريبي ألغلةةةب المكلفةةةين بسةةةبب جهلهةةةم بةةةالقوانين 

والتعليمةةات الضةةريبية ، وضةةعف وعةةيهم الضةةريبي االمةةر الةةذ ي 

يسةةهل عمليةةة ابتةةزازهم مةةن ضةةعاف النفةةوس مةةن المةةوظفين ، امةةا 

الضةةريبية االخةةرى ) المالئمةة ، االقتصةةاد( فهنةةاك توافةةق القواعةد 

 مةةةع عمليةةةة التحاسةةةب الضةةةريبي فةةةي الحالةةةة التطبيقيةةةة اعةةةاله  .

 الحالة التطييقية السادسة : 

سهم من 152قدم المكلف حيدر معاملة بيع  17/11/2212بتاريخ 

التةةةي زراعيةةةة ال  قطعةةةة أرضةةةسةةةهم مةةةن   6222البالغةةةة  سةةةهام 

السةهام  بيعةتأميريــة ممنوحة باللزمة و نفهاصدونم  25مساحتها 

مشةةيد عليهةةا  دار وحقةةل  ينةةارد 72222222المباعةةة ببةةدل قةةدره 

 القيمةة العموميةة كحةق تصةرفوقدرت دواجن  تعود للبائع حيدر 

قيمةةةةة  وقةةةةدرت دينةةةةار، 82222222لةةةألرو الزراعيةةةةة بمبلةةةةغ 

 . ردينا 22222222وحقل الدواجن لدارلالمقدرة 

مةن قبةل  وتم احتسا  مبلغ الضريبة المتحقق على المكلةف البةائع 

 المومن الموتص وكما يأتي :

ة بجمةةع العموميةةة لعمةةوم القطعةةلقيمةةة تةم احتسةةا  الضةةريبة علةةى ا

قيمة االرو مع قيمة الدار وحقل الدواجن كونها اعلةى مةن البةدل 

  .المصرح ب  من قبل البائع

 دينار 122222222=  22222222+   82222222 

قيمةةة  مةةعدينةةار قيمةةة حةةق التصةةرف فةةي االرو  122222222

القةرار  حسب االعفاء  دينار 52222222 – حقل الدواجنو الدار

  .2222لسنة  122

 القيمةة الواضةعة للضةريبة بعةد طةرح مبلةغ االعفةاء أصبحت ف    

الةةوارد فةةي القةةرار المةةذكور مةةن قيمةةة حةةق التصةةرف للعقةةار = 

عمةةوم العقةةار وفةةق النسةةب لضةةريبة  وتحققةةتدينةةار  52222222

 المعمول بها في القرار المذكور وكاالتي :

دينةار الضةةريبة المتحققةة علةةى  %1522222 = 2×52222222

  الضةةريبة حسةةب تسةةاحم اتةة  وبعةةدها مجمةةل االرو الزراعيةةة

   ةالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهام المباعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 دينةةةار الضةةةريبة واجبةةةة 27522= 152/6222×  1522222  

   عنةدما تكةونوالبد من االرارة الى ان عن السهام المباعة التسديد

البةةائع المكلةةف تعةةود الةةى  ال علةةى االرو الزراعيةةة  المشةةيدات

وتحسب الضةريبة علةى   من القيمة العمومية تهاد قيماستبعيجب اف

 الى االعتبةار الكلةيمن العقار بنسبة السهام المباعة  المبلغ المتبقي

 وكما يأتي : للعقار

دينةةةةةةةةار قيمةةةةةةةةة  82222222=  (22222222 -122222222)

 االو بدون المشيدات بموجب قرار لجنة الكشف المشترك 

 2222لسنة   122يطرح منها االعفاء الوارد في القرار 

 22222222) مبلةةةةةغ االعفةةةةةاء ( =  52222222- 82222222

دينار قيمة االرو الواضعة للضريبة والتي يحتسب عليها مقةدار 

 الضريبة المتحققة على بيع السهام 

دينةار الضةةريبة المتحققةة علةةى  %222222 =2×  22222222 

 االرو الزراعية

دينةةةةةار مقةةةةةدار الضةةةةةةريبة  22522=  152/6222×  222222

 .المتحققة على السهام المباعة والواجبة التسديد

وبعةةد المصةةادقة علةةى مبلةةةغ الضةةريبة وتوقيةةع المكلةةف علةةةى     

اسةةةتمارة التحاسةةةب الضةةةريبي تأييةةةدا  لةةةذلك فةةةي يةةةوم التحاسةةةب 

اال انة  لةم يسةدد مبلةغ الضةريبة اال بعةد   17/11/2222الضريبي 

مرور رهر كامل  فتم احتسا  مبلغ فائةدة  تأخيريةة علةى المكلةف  

صةةادقة علةةى مبلةةغ يةةوم بعةةد الم 21لتةةأخره عةةن دفةةع المبلةةغ  بعةةد 

 .سب المعمول بها في دوائر الضريبةالضريبة وحسب الن

 عدم توافق قاعدة العدالة معاعاله  حالة التطبيقيةويالحظ من ال    

 كةةون  2222لسةةنة  122وفةةق القةةرار  عمليةةة االحتسةةا  الضةةريبي

دينةةار ينةةزل مةةن القيمةةة العموميةةة  52222222ان االعفةةاء البةةالغ 

زراعية وليس من حصة الشريك الذي يرغب رو الاالجمالية لأل

ببيةع حصةةت  مةن االرو الزراعيةةة  ، وكةذلك الحةةال ينطبةق علةةى 

العقةةارات السةةكنية والتجاريةةة والصةةناعية فةةان المشةةرع الضةةريبي 

لسةةةنة  122الةةةزم بتنزيةةةل االعفةةةاء المنصةةةو  عليةةة  فةةةي القةةةرار 

مةةن مجمةةوع القيمةةة العموميةةة  2215وتعديالتةة  فةةي عةةام  2222

اد بيعةة  او التصةةرف بةة  وان اراد احةةد الشةةركاء بيةةع مةةرالللعقةةار 

حصةةت  او جةةزء منهةةا االمةةر الةةذي فيةة  غةةبن كبيةةر للمكلةةف بةةدفع 
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وال تتوافةةةق مةةةع قاعةةةدة اليقةةةين الن عمليةةةة التحاسةةةب الضةةةريبة . 

ان يفهمةوا آليةة  الضريبي فيها معقةدة وال يمكةن للمكلفةين العةاديين 

جهلهةم بالتعليمةات التحاسب تلك بسبب ضعف وعةيهم الضةريبي و

والقةةوانين الضةةريبية . وتتوافةةق مةةع قاعةةدتي المالئمةةة واالقتصةةاد 

كون المكلف لدي  السيولة لدفع مبلغ الضريبة نتيجة بيعة  لعقةاره ، 

وان االدارة الضةةةةريبية ال تتحمةةةةل نفقةةةةات جبايةةةةة عنةةةةد تحصةةةةيل 

الضةرائب علةةى نقةةل ملكيةة العقةةار كةةون المكلةف هةةو مةةن يبةةادر ال 

  .بيع عقاره او التصرف ب  لغرو نجاز معاملت 

ممةةا سةةبق يتضةةح ان التحاسةةب الضةةريبي علةةى معةةامالت نقةةل     

ملكيةةةة العقةةةار تتوافةةةق مةةةع بعةةة  القواعةةةد الضةةةريبية  كقاعةةةدتي  

االقتصةةاد والمالئمةةة  كةةون هةةذا النةةوع مةةن الضةةرائب يكةةون وقةةت 

تحصةةيل  بعةةد بيةةع العقةةار وتةةوفر السةةيولة النقديةةة للبةةائع ، مةةع عةةدم 

االدارة الضريبية نفقةات جبايةة عنةد تحصةيل   ، وال تتوافةق تحمل 

مع قاعةدة اليقةين كةون ان آليةة التحاسةب الضةريبي عةن معةامالت 

نقل ملكية العقار معقدة وغير واضحة للمكلفةين العةاديين وال يفهةم 

ذلك اال المتوصص في العمل الضريبي ، كم ال تتوافق مةع قاعةدة 

مبلةةغ االعفةةاء مةةن حصةةة المكلةةف  العدالةةة ال نهةةا لةةم تراعةةي تنزيةةل

المباعة من القيمة العموميةة للعقةار ممةا يجعةل المكلةف يةدفع مبلةغ 

 ضريبي اكثر مما علي   .

 االستةتاجات 

وتعديالتةةةة   2222لسةةةةنة  122القةةةةرار مةةةةن خةةةةالل دراسةةةةة      

وتعليمةةات تنفيةةذه ، واالطةةالع علةةى بعةة  الحةةاالت التطبيقيةةة مةةن 

فةي التي تةم احتسةابها وفةق هةذا القةرار معامالت نقل ملكية العقار 

الهيئة العامةة للضةرائب التةي تةتم عةن  ع المحمودية  احد فروعفر

مةةن الةةى مجموعةةة  انبيةةع العقةةار او التصةةرف بةة  توصةةل الباحثةة

 االستنتاجات وهي :

 122نقل ملكية العقار وفق القةرار على معامالت ضريبة ان ال .1

بةةةين ( المسةةةاواة )العدالةةةة مةةةع قاعةةةدة  ال تتوافةةةق  2222لسةةةنة 

حسةةب تسةةاوى بةةين المكلفةةين عنةةد احتسةةابها ال المكلفةةين فهةةي 

مقدرتهم التكليفية  فعند بيع المكلف لعموم عقاره او بيع  حصة 

في  ، فيتم تنزيل مبلغ االعفاء من القيمة العمومية للعقةار بكلةت 

الحةةالتين ، ولةةيس تنزيةةل قيمةةة سةةهام المكلةةف المةةراد بيعهةةا فةةي 

الةةذي يجعةةل المكلةةف يةةدفع ضةةريبة اكثةةر ممةةا  العقةةار، االمةةر

تستحق علي  فيما لو نزل مبلغ االعفاء مةن قيمةة سةهام المكلةف 

المباعة  مما يجعةل المكلةف يشةعر بةالغبن واالجحةاف  والظلةم 

مةةن دفعةة  مبلةةغ ضةةريبي اعلةةى ممةةا عليةة  دفعةة  ، وبالتةةالي الةةى 

 انعةةدام الثقةةة بةةين المكلةةف واالدارة الضةةريبية ممةةا يدفعةة  الةةى

  .التهر  الضريبي

ان االدارة الضريبية  ال تحقق العدالة الضريبية  في تحصةيلها  .2

المبلةةةغ الحقيقةةةي للمكلةةةف وعةةةن جميةةةع مصةةةادر دخلةةة  ، الن 

تعليمات القرار المذكور ارارت الى عدم اخذ تقديرات المكلف 

من مصادر دخل   االخةرى ألغةراو التصةاعد عنةد احتسةا  

قةل ملكيةة العقةار االمةر الةذي مبلغ  الضريبة  علةى معةامالت ن

سةةيؤدي الةةى توفةةي  مبلةةغ الضةةريبة المتحقةةق علةةى المكلةةف 

وبالتةالي الةةى االنوفةةاو فةةي  االيةرادات المستحصةةلة مةةن قبةةل 

 االدارة الضريبية. 

تتوافةةق مةةع ان الضةةريبة علةةى معةةامالت  نقةةل ملكيةةة العقةةار ال  .2

ل حةو ال يمتلةك المعلومةات الكافيةة  قاعدة اليقين كون المكلةف 

وان هةذه  2222لسةنة  122آلية احتسا  الضريبة وفق القرار 

العمليةةةةة تكةةةةون احيانةةةةا معقةةةةدة وغيةةةةر سةةةةهلة وال يفهمهةةةةا اال 

معةةامالت القسةةمة سةةيما المتوصصةةين فةةي العمةةل الضةةريبي  

الرضةةةائية وازالةةةة الشةةةيوع  والبيةةةع الحكمةةةي فةةةي المعةةةامالت 

ون ان اغلةةب المكلفةةين فةةي العةةراق ال يمتلكةةالزراعيةةة ، علمةةا 

الةةةةوعي الضةةةةريبي الكةةةةافي ويجهلةةةةون القةةةةوانين الضةةةةريبية 

والتعليمات الواصة بذلك االمر الذي يجعلهم عرضة لالبتةزاز 

 والمساومة من ضعاف النفوس من الموظفين والمعقبين  .

وتتوافةق تنسةجم ان الضريبة على معةامالت نقةل ملكيةة العقةار  .4

المتحقةق  الضةريبة ف سةيدفع مبلةغكلمع قاعدة المالئمة الن الم

  العقار الةذ ي باعة  او تصةرف بة بدل بعد استالم  مبلغ  علي  

وتةةوفر السةةيولة النقديةةة لديةة  ، فضةةال عةةن  ان المكلةةف يعةةرف 

وقت تسديدها وهو عند انجاز معاملة تحاسب  مةن قبةل المومةن 

 . الموتص فيكون مستعدا لذلك  

ة تتوافق مةع قاعةدان الضريبة على معامالت نقل ملكية العقار  .5

تكلف االدارة الضةريبية تكةاليف عاليةة عنةد  االقتصاد كونها ال

ة جبايتها فالمكلف هو من يقوم بدفعها مجبرا عنةد انجةاز معاملة

 .نقل ملكية عقاره او تصرف  ب  

 التوصيات 

مةن بمجموعةة مةن التوصةيات  انتقةدم يوصةي الباحثة من خالل ما

ملكيةة العقةار ريبي علةى نقةل ضةفي عملية التحاسب الاجل فاعلية 

توافقهةةا مةةع القواعةةد الضةةريبية و 2222لسةةنة  122وفةةق  القةةرار 

 : كما يأتي  هيو

ضرورة ان توضح االدارة الضريبية  للمكلفين عةن التعليمةات  .1

الواصة بالتحاسب الضريبي عن معامالت نقل  ملكيةة  العقةار 

 .وطرق   احتسابها  ، والوئائق المطلوبة 

دور االعةالم الضةريبي كةي تكةون ال نجازها من خالل  تفعيل  .2

لةةةدى المكلةةةف المعلومةةةات الواضةةةحة والالزمةةةة عةةةن طريقةةةة 

 االحتسا  الضريبي تجنبا البتزازه ومساومت  .

بةالتنزيالت والسةماحات المنصةو  عليهةا فةي االخذ  ضرورة .2

 112 المادتين الثامنة والثانية عشرة من قانون ضريبة الةدخل 
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والتي تعبر عن الحالة الشوصية وتعديالت  النافذة  1282لسنة 

للمكلةةف عنةةد اجةةراء التحاسةةب الضةةريبي علةةى  واالجتماعيةةة

وذلةةةك لتحقيةةةق قاعةةةدة العدالةةةة  معةةةامالت نقةةةل ملكيةةةة العقةةةار

 الضريبية والتي هي من القواعد االساسية في الضريبة .

 2222لسةنة  122مراجعة الفقرة الواصة في القرار  ضرورة .4

قطوعةة مةةن قيمةةة العقةةار الكليةةة بتنزيةل مبلةةغ خمسةةون مليةةون م

حتى وان كانت مشاعة ومةن المنطةق ان ينةزل هةذا المبلةغ مةن 

فةةي حالةةة بيعةة  لحصةةت  او جةةزء  حصةةة كةةل رةةريك علةةى حةةدة

 .منها

واصةدار  2222لسةنة  122القرار  مراجعة تعليمات ضرورة  .5

يمات خاصةة بمعاملةة المكلةف البةائع الكثةر مةن مةرة خةالل لتع

فة عن من يبيةع مةرة واحةدة خةالل نفةس مدة معينة معاملة موتل

 فهةةو المةةدة ، الن مةةن يبيةةع اكثةةر مةةن مةةرة خةةالل مةةدة معينةةة

 يمارس احتراف المتاجرة  بالعقارات .

واصةدار  2222لسةنة  122ضرورة مراجعة تعليمةات القةرار  .6

تعليمةةات خاصةةة بأخةةذ تقةةديرات المكلةةف مةةن مصةةادر دخلةة  

ريبة علةى االخرى ألغراو التصاعد عند احتسا  مبلةغ الضة

 معاملة نقل ملكية عقاره .

تراعةى الصةفات الشوصةية الحميةدة مثةل النزاهةة ضرورة ان  .7

واالمانةةة والصةةدق والكفةةاءة الةةخ عنةةد اختيةةار اعضةةاء لجةةان 

التسةةةجيل  ائةةةرور الضةةةريبة ودوائةةةالكشةةةف المشةةةترك بةةةين د

 الن عملية التحاسب الضريبي تعتمد بشكل كلةي علةى العقاري 

دقتة  مةن خةالل اجةراء الكشةف مةدى وتلك اللجان صحة قرار 

الموقعي على العقار وبدون تالعب في مساحة او موقع العقار 

للوصول الى القيمة العمومية الصحيحة للعقار والتةي بموجبهةا 

 سيتم احتسا  الضريبة  او البدل المصرح ب  من البائع الحقا 

ضرورة مراجعة السعر الضريبي التصاعدي المفروو علةى  .8

%   6ل ملكيةةة العقةةار الةةذي يبلةةغ الحةةد االعلةةى بةة  معةةامالت نقةة

ومقارنتةة  مةةع السةةعر الضةةريبي التصةةاعدي المفةةروو علةةى 

 % .15ضريبة الدخل والذي حده االعلى هو 

ضرورة ابالغ و افهام البائع مةن قبةل الموظةف الموةتص عنةد  .2

فةةةي اسةةةتمارة مصةةةادقت  علةةةى مبلةةةغ الضةةةريبة المتحقةةةق عليةةة  

تةأخره عةن دفةع عنةد عقاره بةان  بيع عند  التحاسب الضريبي 

سةةتفرو عليةة   تةةاريخ المصةةادقة يةةوم  مةةن  21مةةدة الضةةريبة 

 . فوائد تاخيرية 

 المصاد 

 .2222لسنة  122القرار 

 .25/12/1228في  7/27764كتا  قسم ارباح نقل ملكية العقار العدد 

 .1282لسنة  112قانون ضريبة الدخل العراقي 

 . 1278لسنة  85ومنافع  رقم قانون تقدير قيمة العقار 

التحاسب الضريبي عن معةامالت نقةل  2222لسنة   12تعليمات رقم لا  

  ملكيت العقار ومنافعـ   .

 .2222لسنة  122قانون تعديل القرار  2215لسنة  48القانون 

 اوال : المصاد  العربية

االرباح الرأسمالية  بين الوضوع واالعفاء  (.2212.)كريم سالم كما، 

الضةةريبي ، المةةةؤتمر العلمةةةي الةةةوطني المشةةةترك لكليةةةة االدارة 

لمحاسةةةبية والماليةةةة ، واالقتصةةةاد والمعهةةةد العةةةالي للدراسةةةات ا

 .جامعة بغداد

حسةةا  وربةةط ضةةربة الةةدخل فةةي  (.1224.)عبةةد الحفةةيظ عبةةد ه عيةةد 

ر العلمةةي ، جلةةس النشةة( ، م1الكويةةت ، مجلةةة الحقةةوق ، العةةدد )

 .جامعة الكويت 

الضةةةمانات الدسةةةتورية فةةةي المجةةةال  (.1222.)محمةةةد عبةةةد اللطيةةةف  

 .مطبوعات جامعة الكويت :الضريبي 

اتجاهةات المشةرع العراقةي فةي (.1227)هشام محمةد صةفوت العمةري .

 .مطبعة المعارف:  1ضريبة الدخل ،ط

ضةةريبة الةةدخل فةةي التشةةريع الضةةريبي  (.1227)مةةدحت عبةةاس امةةين .

 .العراقي ، القسم االول

اطرهةةا  :المحاسةةبة الضةةريبية  (.2214.)سةعود جايةةد مشةةكور واخةرون 

مطبعةةة دار  : .العةةراق القانونيةةة وتطبيقاتهةةا العمليةةة فةةي العةةراق

 .الضياء

العةةراق :  .المحاسةةبة والتحاسةةب الضةةريبي (.2212.)ججةةاوي ، علةةي 

 .مطبعة الكتا 

المالية العامة والتشريع المالي والضريبي  (.2222.) ، عادل فليح العلي

 ، عمان. 1، ط
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