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تعليق على نص املادة  10من قانون ضزيبة الدخل رقم  113لسنة
 1892املعدل النافذ (نقل مصدر الدخل)-)*(-
د .سينب منذر جاسم
مدرس التشزيع املالي
كلية احلقوق /جامعة املوصل
تتعًل ٖر ٙايٛزق ١ايبحج ١ٝمبٓاقػْ ١ط املاد َٔ 10 ٠قاْ ٕٛعسٜب ١ايدخٌ
ايعساق ٞزقِ  113يطٓ 1892 ١املعدٍ ايٓافر اييت اختضت ببٝإ حهِ حايَ ١ع ١ٓٝدا ٤عً٢
ذنسٖا املػسع ايعساق ٖٞٚ ٞحايْ ١كٌ َضدز ايدخٌ ٚنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا ألغساض عسٜب١
ايدخٌ حٝح دا ٤فٗٝا "اذا ْكٌ َضدز ايدخٌ ا ٚقطِ َٓ٘ َٔ غدط آلخس ٚاقتٓعت
ايطًط ١املاي ١ٝبإٔ االْتكاٍ ئ ٜبدٍ ٚعع٘ اسبكٝك ٞيبكا ٤ادازت٘ بٝد املهًف اير ٟناْت ي٘
ايطٝطسَ ٠باغس ٠ا ٚبايٛاضط ١باقتٓا ٤االضِٗ ا ٚبأ ١ٜطسٜك ١اخس ٣فًًطًط ١املاي ١ٝعٓد٥ر إ
تٓصٍ َٔ دخٌ املهًف اير ٟاْتكٌ ايَ ٘ٝضدز ايدخٌ َا نإ ميهٔ تٓصٚ ًٜ٘فل ايفكس)4( ٠
َٔ املاد ٠ايجآَٜٚ ١عترب ا ٟغدط ي٘ قساب َٔ ١ايدزد ١االٚىل ا ٚايجاْ ١ٝا ٚايجايجَ ١ع
املهًف ايٓاقٌ يف اسباالت املب ١ٓٝاعال ٙنايٓاقٌ ْفط٘"
ٚيد ٣قساٖ ٠٤را ايٓط تتبادز اىل االذٖإ مجً َٔ ١ايتطاؤالت ٖ: ٞ
 َا َٖ ٞضادز ايدخٌ اييت ربغع هلرا ايٓطٚ ،نٝف ٜتبدٍ ايٛعع اسبكٝك ٞملضدزايدخٌ ؟
 َٔ ٖ ٛاملهًف ايٓاقٌ ملضدز ايدخٌ ؟َ -ا ٖ ٞاملعازب ١ايغسٜب ١ٝاييت ترتتب عً ٢ثبٛت االْتكاٍ ٚتبدٍ ٚعع َضدز ايدخٌ ؟

(*) مقال مراجعة الموضوع.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

تعليق على نص المادة  01من قانهن ضريبة الدخل رقم  002لسنة  0891المعدل النافذ (نقل مصدر الدخل)

211

ٖر ٙايتطاؤالت اداب عًٗٝا ايٓط املرنٛز اعال ٙناالت-: ٞ
 َٔ .1املعً ّٛيدٜٓا إ َضدز ايدخٌ ٖ ٛنٌ َاٍ ميهٔ إ ٜدز زبح خيغع يًغسٜبٚ ١إ
ٖر ٙايفهس ٠ايعاَ ١عٔ َضدز ايدخٌ تفطس بإ املػسع ايعساق ٞمل ٜهٔ ٜكضد االخر
بفهسَ ٠ضدز ايدخٌ عً ٢اطالقٗا يف ٖرا ايٓط ٚايطبب يف ذيو اْ٘ احاٍ يف عذص ٙاىل
ْط ايفكس َٔ/4 ٠املاد َٔ 9 ٠قاْ ٕٛعسٜب ١ايدخٌ ايعساق ٞزقِ  113يطٓ1892 ١
املعدٍ ايٓافر حٝح تعًكت ٖر ٙايفكس ٠بإَهاْ ١ٝتٓص ٌٜاقطاط املٛدٛدات املاد١ٜ
ايجابتٚ ١قد اضتجٓت ٖر ٙايفكس ٠االبٓٚ ١ٝايعكازات ٚقضست اعُاٍ ايٓط عً ٢املهأ٥
ٚاملعدات االخسٖٚ ٣را ٜؤد ٟاىل ايك ٍٛإ ايٓط ٜػٌُ َضادز ايدخٌ اييت تتعًل
باألعُاٍ اييت ٜطتددّ فٗٝا املهًف ايعدد ٚااليت ٚاملها ٔ٥مبعَٓ ٢ا ٜدخٌ يف ْطام
ايضٓاعٚ ١اعُاٍ ايضٓاع املطتكً ٕٛناملدابص ٚايٛزش ايضػري ٠اعاف ١اىل اعُاٍ
املضاْع ايهرب ، ٣فاذا تستب عً ٢عًُْ ١ٝكٌ ًَهَ ١ٝضدز ايدخٌ نً٘ ا ٚدصَ٘ٓ ٤
تتٛقف عًُ ١ٝايتٓص ٌٜعً ٢ايٛعع ايٓٗا ٞ٥ملضدز ايدخٌ فكد اغرتط املػسع ايعساقٞ
تبدٍ ايٛعع اسبكٝك ٞملضدز ايدخٌ ٚيهٔ َا املكضٛد بتبدٍ ايٛعع اسبكٝكٞ
ملضدز ايدخٌ:
اغاز اىل حايتني يتبدٍ ايٛعع اسبكٝك ٞيًدخٌ ُٖٚا :
 اسباي ١االٚىل ٖ ٞحاي ١ايطٝطس ٠املباغس ٠عًَ ٢ضدز ايدخٌ ا ٟبكا ٤اداز ٠املضدز بٝداملهًف ٖٚر ٙاسباي ١ميهٔ إ تػٌُ عًُ ١ٝذب ٍٛاملًه ١ٝد ٕٚاالداز ٠اذ قد ٜهَ ٕٛايو
َضدز ايدخٌ َٔ غري ذ ٟٚاملٗٔ ا ٚاصحاب االختضاظ يف ادازَ ٠ضدز ايدخٌ َجٌ اْتكاٍ
زاع املاٍ ايجابت ٚاملٛدٛدات املاد ١ٜيف ايػسنات د ٕٚإ ٜؤثس ذيو عً ٢اسبكٛم
ٚااليتصاَات اشباص ١بايػسن ١نػدط َعٓ ٟٛحٝح ٜفغٌ االبكا ٤عً ٢اداز ٠املضدز بٝد
املهًف االصً ٞا ٚقد ٜه ٕٛاالْتكاٍ يًًُه ١ٝبطبب املرياخ ا ٚا ٟصٛز َٔ ٠صٛز ايٓٝاب١
ايكاْ ١ْٝٛيف قاْ ٕٛعسٜب ١ايدخٌ نايٛيٚ ٞايٛص ٞحٝح تتحكل ٖر ٙايضفات يد ٣املهًف
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االص. ٌٝ
 اسباي ١ايجاْ ٖٞ ١ٝحاي ١ايطٝطس ٠غري املباغس( ٠بايٛاضط ٖٞٚ) ١تتحكل حبطب ايٓطَٔ خالٍ اْتكاٍ دصَ َٔ ٤ضدز ايدخٌ ا ٚبعض ايطٗاّ (اسبضط) َٓ٘ ا ٚا ١ٜطسٜك ١اخس٣
دبعٌ املهًف االصَ ٌٝطٝطسا عً ٘ٝبضٛز ٠غري فهس ٠االداز.٠
 اَا عٔ ذبدٜد املهًف ايٓاقٌ فٗ ٛايػدط اير ٟتسدع ايًَ ٘ٝهَ ١ٝضدز ايدخٌ ناضِٗايػسنات اًَ ٚه ١ٝاملهاٚ ٔ٥ايعدد ٚاالدٚات ٖٚر ٙاسباي ١ميهٔ إ حندد املهًف فٗٝا
باألغداظ املعٓ ٖٞٚ ١ٜٛايػسنات ٚذبدٜدا غسنات االَٛاٍ ٚغسنات املطاُٖ ١احملدٚد٠
ٚغسن ١املػسٚع ايفسد ٟنُا اْٗا ميهٔ إ تػٌُ االغداظ ايطبٝع َٔ ١ٝذ ٟٚاملٗٔ اٚ
حت ٢املػازنات اييت ذبٌُ َعٓ ٢غسنات االغداظ يف قاْ ٕٛعسٜب ١ايدخٌ .
ٖٓٚا اعترب املػسع ايعساق ٞإ نٌ َٔ ي٘ صً ١قساب ١باملهًف ايٓاقٌ ملضدز ايدخٌ َٔ
ايدزد ١االٚىل ٚايجاْٚ ١ٝايجايج ١حبهِ ايٓاقٌ ْفط٘ ْٚعتكد إ ٖرا ايتٛضع َٔ داْب املػسع
ايعساق ٞيف ذبدٜد َفٗ ّٛايٓاقٌ دا ٤يٝفطح اجملاٍ ملٔ حيٌ حمٌ املهًف االص ٌٝيف ادا٤
ايٛادبات ايغسٜبٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاالخس ٣نايٛيٚ ٞايٛص ٞنُا ي ٛنإ املهًف االص ٌٝصػريا
اَ ٚضاب بعٝب َٔ عٛٝب االزاد ٠ا ٚحتٚ ٢نٝال اَ ٚفٛعا بايبٝع ا ٚغري ذيو مما تغُٓ٘
قاْ ٕٛعسٜب ١ايدخٌ ايعساق ٞبٗرا اشبضٛظ .
 اَا عٔ املعازب ١اييت دا ٤بٗا ٖرا ايٓط فٗ ٞإ املػسع عاٌَ عًُْ ١ٝكٌ َضدز ايدخٌبايطُاح بتٓصَ ٌٜا ميهٔ تٓص َٔ ًٜ٘اقطاط بدٍ االْدثاز يًُٛدٛدات املاد ١ٜاييت ٜتِ
اضتٗالنٗا بطبب االْدثاز ا ٚاالضتٗالى دسا ٤اضتعُاهلا ،يهٔ املػسع ايعساق ٞقٝد عًُ١ٝ
ايتٓص ٌٜبػسط اضاض ٖٛ ٞإ تته ٕٛقٓاع ١يد ٣ايطًط ١املاي ١ٝبإ عًُ ١ٝاالْتكاٍ ئ تبدٍ
ايٛعع اسبكٝك ٞملضدز ايدخٌ مبعٓ ٢إ املػسع اخر بعني االعتباز إ اضتُساز اداز٠
املضدز َٔ املهًف االص ٌٝضٛا ٤بضٛزَ ٠باغس ٠ا ٚغري َباغس ٠ئ تؤثس عًْ ٢ػاط٘
ٚعً ٢ازباح٘ ٚاال فاْ٘ اذا نإ االَس خبالف ذيو فال جيٛش إ ٜتِ ايتٓص.ٌٜ
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َٔ خالٍ ميهٔ إ ْطتػف َٔ ايٓط حسظ املػسع ايعساق ٞعً ٢عدّ عٝاع ايفا٥دَٔ ٠
حطٔ اداز ٠املهًف االص ٌٝملضدز ايدخٌ ٚاسبهُ َٔ ١ذيو ٖ ٛإ ٖرا االخري قد ٜهٕٛ
َعتُدا ضٝاضَ ١ع ١ٓٝيف ادازَ ٠ضدز ايدخٌ ٚاالعُاٍ اييت ٜٓط ٟٛعًٗٝا ٚاييت تؤد ٟاىل
ذبكٝل ايدخٌ اشباعع يًغسٜبٖٚ ١را ٜضب يف صاحل املهًف اير ٟاْتكٌ ايَ ٘ٝضدز ايدخٌ
خاص ١اذا نإ صػريا ا ٚفاقد يألًٖ ١ٝا ٚيٝظ َٔ ذ ٟٚاشبربٚ ٠االختضاظ يف اداز ٠ايعٌُ،
نُا اْ٘ ٜساع ٞف ٘ٝاملػسع ن ٕٛاملٛدٛدات غري املاد ٖٞ ١ٜبايٓطب ١يٓػاطٗا ته ٕٛطاقتٗا
يف تٓاقط َطتُس خبالف َا اذا نإ ٖٓاى َٛدٛدات ثابت َٔ ١ايعكازات ٚاالبٓ ١ٝاٚ
املٛدٛدات غري املاد ١ٜاييت تتصاٜد قُٝتٗا َع َسٚز ايصَٔ.
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