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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 11/1/1122لة  2/4/1603ذمارة : 

 1122ى سالَى (21يَنمايى ذمارة )رِ

 (الذاتي التكليف نظام) ندنخةمآل خود ثةيرِةوي كردني جيَبةجيَ بؤ
 ذمارة عيَراق -كوردستان ريَميهة ئابووري و دارايي وةزارةتي ياساي لة( يةكةم/3) ماددةي حوكمي بة ثاَلثشت

 باجي ياساي لة( 12) ماددةي لة ثيَنجةم و يةكةم برِطةي ردووهة حوكمةكاني اهةروةه ،1121 ساَلي ي(5)
بةنووسراوى 1122 ساَلي ي(2) ذمارة ثةيرِةوى هةروةها اركراو،موهة ي2981 ساَلي ي223 ذمارة دةرامةتي

 ثةيوةست 11/3/1122( لة 2392سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران / سكرتاريةتى ئةجنومةن ذمارة )
 و دةكريَت وةرِةيث باجدةران طةورة لةسةر يةكةمدا قؤناغي لةكة  ، باجدةران طةورة بةرِيَوةبةرايةتي بةكردنةوةي

 وةزارةتي لةاليةن شويَنانةي و رِيَ ئةو بةثيَي ، دةكريَت جيَبةجيَ دي باجدةرةكاني لةسةر تووشداهادا قؤناغي لة
 .دةكريَت دياري و رادةطةيةنريَت ريَمةوةهة ئابووري و دارايي

 -(:2) ماددةي
 ثيَناسةكان

 مواركراوةهة( 2981) ساَلي ي(223) ذمارة دةرامةتي باجي ياساي: ياســـا لة مةبةست. 
 لة كةوتوو باجي ايبةه رِيَكخستين و دياريكردن ريَنمايية ئةم بةطويَرةي ، باج ندنيآلخةم لة مةبةست 

 .  باج جؤري لة باجدان دياريكراوي لةماوةي دارايي تيآلدةسة قازاجني بؤ باجدةر حيسابي
 كة بكات يخؤ باجةكةي ئةذماري خؤي باجدةر كة ئةوةية( الذاتي التكليف) ندنآلخةم خود لة مةبةست 

 ماوةي لة بةجيَطةياندني و راثؤرت كردني ثيَشكةش و ياسايي بنضينةي بةطويَرةي ئةستؤي، دةكةويَتة
 .ياساييدا

 مةعنةويية كةسي و ئاسايي كةسي ، ندنآلخةم خود باجدةراني لة مةبةست. 
 و ئيلزامي ثاشكؤ ئةو و راثؤرت خستنةرِووي ،(يـالضريب التصريح) باج راثؤرتي لة مةبةست 

 .ثيَويست بةثيَي تةواوكاريانةية
  -(:1) ماددةي

 باج بةريَوةبةرايةتي لة تؤماركردن
  باج بؤ دةبيَ ملكةض بيَتهة اتيداه سةرضاوةيةكي كة كةسيَك رهة ياسا، تايبةتةكاني حوكمة رِةضاوكردني بة

 دياريكراو شويَين و يَرِ بةثيَي ئةمةش باج بةريَوةبةرايةتي لة بكات ثيَشكةش  تؤماركردن داواكاري ودةبيَ
 . دةبيَت

 ةره لة مانطدا دوو ماوةي لة باج بةريَوةبةرايةتي بداتة زانياري ثيَويستة كراوة تؤمار كة كةسيَكيش ةره
 :وةكو طؤرانكارييةك،

 .كار شويَين ناونيشان، ناو، -أ 
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 .سةرةكي ضاالكي جؤري يان بازرطاني ناوي  -ب 
  .دةكات الكييةكانيضا مومارةسةي لةميانةيدا كة ياسايي شيَوةي -ج 

 لة مانطدا دوو( 1)ماوةي لة بكاتةوة ئاطادار ليَ دارايي تيآلدةسة ثيَويستة دةوةستيَت كار لة كة باجدةرةي ئةو
 .دياريكراو شويَين و ريَ بةطويَرةي ئةمةش وةستاني كار لة ريَكةوتي

 لةماوةي ناخاتةوة دوور ويستثيَ باجداني بةرثرسيارييةتي لة باجدةر وةستان لةكار راثؤرتي ثيَشكةشكردني
 . وةستاني كار لة دواي بوو جيبايةش رةمسي بة يان اتةديه باجة ئةو ئةطةر تةنانةت ، كاركردنيدا

 كةثيَي باجدةريَك هةر دةداتة تايبةت ذمارةيةكي باجدةريَك هةر كردني تؤمار كاتي لة دارايي تيآلدةسة
 .كراو دياري شويَين و ريَ ثيَي بة بةكارديَت اجب جؤرةكاني هةموو بؤ كة باج ذمارةي دةطوتريَت

 ةمووه لة ثيَدراوة، يان( يـضريب رقم) باج ذمارةي كة ئةوانةي ثيَويستة باجدةران ةمووه لةسةر
 . بيَنن بةكار باجة ذمارةي ئةو بةَلطةنامةكانيان

 ةره بةطويَرةي كراوة شبة بةش و ثؤلينبةند كة دةكريَت تةرخان باجي حيسابي ذمارة يةك باجدةريَك ةره بؤ
 .رِوو دةخريَتة تيَدا باجي جياوازي جوَلةيةكي ةمووه و باج جؤرةكاني لة جؤريَك
 -(:1) ماددةي

 ( الذاتي التكليف) ندنآلخةم خود
 برِة و  سزا ئةو برِي لةطةلَ دةكات دياري كةوتوو باجي كة بةياناتةي ئةو و باج راثؤرتةكاني كردني ثيَشكةش -أ 

 يضه بةبيَ بدات باجةكةي ثيَويستة ةبوو،ه ئةطةر دواكةوتن، سووي اهةروةه و ي(اضافية مبالغ)ئيزافيانة
 تيآلدةسة لةاليةن بدريَت ثييَ ي(اخطار) ئاطانامة يضه ئةوةي بةبيَ اهةروةه ، هؤشداريةك و داواليَكردن

 لة ئةوةي ةضاوكردنير لةطةلَ ساليَك ةمووه تةمموزي( 2) ثيَش باجداندا ساَليَكي ةمووه لة دارايي،
 ةندبةه لةطةلَ ، اتووةه هةمواركراودا ي2981 ساَلي ي(223) ذمارة دةرامةتي باجي ياساي ي( 2)ماددةي
 دةست كة داراييدا ساَلي لة دادةنريَت وا باجدةر بؤ زيانكردن نيآلسا يةكةمني ئةوةي ئةذماركردني طرتين

 نيآلسا ثيَش زيانكردني رابردووي نيآلسا مآلبة ، ندنآلخةم خود سيستمي ثيادةكردني لةطةلَ ثيَدةكات
 كردني ثيَشكةش لة بةرثرسة باجدةر اهةروةه وةرناطرييَت هةند بة ندنآلخةم خود سيستمي ثيادةكردني

 .ئةستؤي دةكةويَتة باجةي ئةو داني و راثؤرت
 .بكريَت اذوو كؤمثانياوة ريَثيَدراوي بةرِيَوةبةري يان باجدةر لةاليةن راثؤرت ثيَويستة -ب 
 .بكات تؤمار ذميَرياريش ضاوديَري ناوي ثيَشكةشكراو بةياناتي لةطةلَ ثيَويستة باجدةر لةسةر -ج 
 :بكريَت بةراورد خوارةوة داراييانةي زانيارية بةو راثؤرت ثيَويستة -د 

           دراو لةيجو دةرخستةي(  الدخل بيان ) داهات خشتةي(  املالي املركز بيان ) دارايي كؤتايي ئةذماري
 هةية، كارثيَكراودا ذميَرياري ريَساي لة داراييانةي روونكردنةوة ئةو لةطةلَ(  النقدية التدفقات كشف )

(. القانوني احملاسب تقرير ) ياسايي ذميَرياري راثؤرتي(  التحويل سعر تقرير ) حةواَلةكردن نرخي راثؤرتي
 .راثؤرت كردني ثيَشكةش لةسةر يَتناب كاريطةري هيض ضةسثاو باجي برِي نةداني
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 -(:4) ماددةي
 (احملاسبية مستندات و الدفاتر حفظ و مسك) ذميَريارييةكان بةلَطةنامة و ثةرِاو ثاراستين و ثةيرِةوكردن

 باجي ئةذماركردني بة دةكةن خؤش ريَطة كة دةكريَت حيساباتةكان و قةيد ةمووه و بازرطاني دةفتةري ثةيرةوي
 .2985 ساَلي ي(1) ذمارة دةرامةتي باجي مةبةسيت بؤ بازرطاني دةفتةري سيستمي بةثيَي كةوتوو

 كاري كة ساَلةوة ئةو كؤتايي لة دةكريَت ليَ ثاريَزطارييان سالَ 2 ماوةي تا ذميَريارييةكان ثةرِاوة و بةَلطةنامة
 بةشيَوةيةكي ثيَويستة  ت،دةبيَ باجدةر نيشتةجيَبووني شويَين يان كار ناوةندي لة ئةمةش ئةجنامدراوة، تيَدا

 ماوةيةش ئةو بةدريَذايي رِةشبوونةوةيةك، و تيَكضوون و رِوشاندن جؤرة ةره لة بن دوور و بثاريَزريَن دروست
 .بكريَت بؤ ثيَداضوونةوةيان و خبويَندريَنةوة بتوانريَت

 

  -(:6) ماددةي
 راثؤرت راستكردنةوةي

 كاريطةري تيَداية واي ووضوونيَكيبةسةه و ةَلةه كردووة كةشيثيَش راثؤرتةي ئةو زاني باجدةر كاتيَك ةره
 و ةَلةه تيَيدا بكات ثيَشكةش راستكةرةوة راثؤرتةكي دةتواني ئةوا كةوتوو، باجي برِي لةسةري دةبيَت
 برِي و ثيَبذاردن جؤرة ةره لةطةلَ بيدات دةبيَ نةيداوة كة باجةي ئةو كات ئةو ، بكات دياري ووضوونةكانبةسةه

 لة دةبيَت ساَلدا( 5) ماوةي لة راستكردنةوةكة ، ئةستؤي دةكةويَتة كة دواكةوتنيَك سووي و زيَدةكي رةيثا
 دةستنيشان باجدةر مةرجيَك بة كراوة، ثيَشكةش تيَدا بنضينةيي راثؤرتي كة دارايي ساَلي اتينه كؤتايي دواي

 .دةرس مةبةسيت بؤ نةكرابيَت
 ثيَشكةشكرد، بنضينةيي راثؤرتي لةجيَطةي ةمواركراويه راثؤرتي ياساييدا ةيماو لة باجدةر ئةطةر حاَليَكدا لة

 و سزا و زيادة باجي هيض كات ئةو و بنضينةييةكة راثؤرتة ثاشكؤي دةبيَتة ةمواركراوةكةه راثؤرتة ئةوا
 .ئةستؤ ناكةويَتة ئيزافةيةكي

 

  -(:0) ماددةي
 (الضريبة تسديد)  باج داني

 

       ثيَش لة باجدان ساَليَكي ةمووه  لة باجدةر ئةستؤي دةخريَتة باج ندنآلخةم خود سيستةمي بةطويَرةي
    برِي بة بيَت يةكسان برِةكةي كة بدريَ باج وادةية ئةو ثيَش دةشتوانريَ ةروةكه ، ساَليَك ةره تةمموزي( 2)

      بؤ وةريدةطريَت ةدةطي بةشيَوةي ئةمانات وةكو دارايي دةسةالتي كة برِيَك ةره يان ثيَشوو ساَلي باجي
 مآلبة سالَ، هةمان راثؤرتي ثيَشكةشكردني وادةي تا ثيَبدريَت نةبووني الري نووسراوي بتواندريَت ئةوةي

    ذمارة ياساي بةطويَرةي باج لة بةخشراون و ةيةه يَنانيانوةبةره مؤَلةتي كة ئةوانةي بةكؤمثانياكان سةبارةت
 نووسراوي دةتوانن بةخشراون باج لة ثيَكراوةكان كار ياسا بةطويَرةي ةرانةيباجد ئةو يان 1111 ساَلي ي( 2 )

 .ئةمانات وةكو ثارةيةك برِة يضه داناني بةبيَ وةربطرن نةبوون الري
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  -(:2) ماددةي
 راثــؤرت دةرســي

 هةية ئةوةي مايف دارايي تيآلدةسة ، باج دروسيت و رِاسيت ضةسثاندني و جيَطريكردن مةبةسيت بة
 راثؤرتةكان دياريكردني و دؤسيةكان نيَو سامثَلي بنضينةي لةسةر بضيَتةوة كارةكانيدا و راثؤرت ةدةرسكردنيب

      ندنيآلخةم خود بنةماي بةثيَي  شيكردنةوةي ئةجنامي لة هةَلبذاردن ثيَوةرةكاني طويَرةي بة دةرسكردن بؤ
. كراوة ثيَشكةش تيَدا راثؤرتي كة رِا ساَلةوة ئةو كؤتايي لة ساَلدا (5) ماوةي لة هاتووة برِيارةدا لةو كة

 سةربار باجي و(  التكميلية الضرائب ) تةواوكاري باجي بؤ دةردةكات خوازراو هةمواركردني دارايي تيآلدةسة
 ثيَويست حاَلةتي لة دواكةوتن سووي يان سةربار برِي يان سزا يان ثاشكؤكاني لةطةلَ( األضافية الضرائب)

 .دةكريَتةوة ئاطادار ثيَ باجدةري كة باج نويَي راطةياندنيَكي طايريَ لة بووني،
 :دةبيَ خوارةوة زانيارييانةي سةرضاوة ئةم بنضينةي لةسةر هةمواركردنة ئةو
 خؤي باجدةر بةياناتي و راثؤرت لة بةدةستهاتوو زانياري. 
 دةستكةوتن ديَتة سيَيةم اليةني لة كة ديكة زانياري . 
 ذميَريارييةكان بةَلطةنامة و دةفتةر و ثشكنني ثرؤسةي و مةيداني دةرسي ئةجنامي ةل زانيارييانةي ئةو 

 . دةكةون دةست
 دةستخسنت بيَتة دارايي تيآلدةسة لةاليةن زانيارييةك هةر . 
 بثشكينَ باج بةياناتي تومخةكاني هةموو هةية بؤيان دةرسدا كاري ضوارضيَوةي لة باج تايبةتي فةرمانبةراني 

 كةسيَك هةر يان ، باجدةر بة تايبةت حيسابيةكاني بةَلطةنامة و دةفتةر لةسةر وةربطريَت نياريزا هةروةها
 .ثةيوةنديدار ديكةي
 بةَلطةنامة و دةفتةر ثاراستين و هةَلطرتن جيَطاي و باجدةر كاري شويَين ناو بضنة هةية بؤيان هةروةها

 .دةبيَت باجدةر لةطةلَ هةماهةنطي بة ةوةشئ ديارة ياسا، لة( 18) ماددةي ثيَي بة ببينن حيسابيةكان
 كاري شويَين بة دةرس بة كردن دةست ريَكةوتي لة بكريَتةوة ئاطادار باجدةر ثيَويستة دارايي تيآلدةسة سةر لة

 دياري ثيَراطةياندنة ئةو،  ثيَراطةياندن ريَكةوتي لة رؤذ ثازدة لة نةبيَ كةمرت كة رؤذيَك ضةند ماوةي لة باجدةر
 دةبيَ كة دةرس بابةتي باجداندا ماوةي لة باج بة تايبةتن كة دةطريَتةوة بةَلطةنامانة و دةفتةر ةوئ كردني
 .بكاتةوة زةقي باجدةر
 باجةكان ضاوديَري لة داوا نووسراو فةرماني بة هةية بؤي ريَنماييةكاندا، و ياسا ضوارضيَوةي لة دارايي تيآلدةسة
 هةية بؤي دارايي تيآلدةسة هةروةها  ذميَريارييةكان، بةَلطةنامة و ةردةفت لة ليَكوَلينةوة و نؤرين بة بكات

 دارايي تيآلدةسة ئةطةر حاَلةتيَكدا لة بثشكينَ، باجدةر شويَين باجدةر ئاطاداركردنةوةي بيَ و كتوثرِ بةشيَوةي
 ئةستوور ثشت جددية طومانة ئةو مةرجة مآلبة نابيَ، سةركةوتوو دةرس ثرؤسةي لةوةي هةبوو جددي طوماني

 لةطةلَ باجدةرةكة رابردووي بة هةبيَ ثةيوةندي يان طةيشتووة دارايي تيآلدةسة بة كة بةَلطةدار زانياري بة بيَ
 .داراييدا تيآلدةسة
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 بة ثيَكراوةكان كار ريَنمايية و ياسا طويَرةي بة دةتوانيَ دةرس ثرؤسةي بةجيَطةياندني بؤ دارايي تيآلدةسة
 هةر سةر لة كةوتوو باجي دروسيت و راست سةر لة هةية زانياري كة بكات كةسيَك هةر لة داوا نووسراو شيَوةي

 دةبيَت ماوةية ئةو ميانةي لة و دةكريَ دياري ياسا لة( 18) ماددةي طويَرةي بة  ثيَدانة زانياري ئةو. باجدةريَك
 .دةكات دياري باج كارطيَري كة

 بكات ذميَريارييةكان بةَلطةنامة و دةفتةر ويَنةي كؤثي يةهة بؤي دةرس ثرؤسةي بة و راسثيَردرا فةرمانبةري
 .هةية ئةصليان ويَنةي هةمان( ثبوتي قوة) سةثاندني هيَزي كة

 دةرس شويَين لة بكات نويَنةرةكةي يان ثةيوةنديدار كةسي ئامادةبووني داواي دةتوانيَت باج ضاوديَري هةروةها
 كارانةي ئةو و ئةركةكان  بةريَوةضووني ضاك ثيَناو لة دةكريَنةوة رووبةروي كة ثرسيارانةي ئةو مدانةوةيآلوة بؤ

 .دارايي تيآلدةسة هاوكاريكردني بؤ ثيَويسنت
 ثاريَزرابوون و هةلطريابوون ئةليكرتؤني ريَطةي بة ذميَريارييةكان بةَلطةنامة و تؤمار ئةطةر حاَلةتيَكدا لة 

 خةزن ثيَ زانيارييةكاني كؤمثيوتةر لة كة ببيينَ يَرياييانةذم داتا ئةو هةية بؤي باج تايبةمتةندي فةرمانبةري
 بتوانريَ بةشيَوةيةك كاغةز سةر بؤ بكات زانيارييانة ئةو ضاثكردني داواي هةية بؤي هةروةها كراوة،

 .  خبويَندريَتةوة
 رؤذيشي سي( 31)ماوةي رابطةيةنيَ، باجدةر بة دةرس بةراييةكاني ئةجنامة ثيَويستة دارايي تيآلدةسة لةسةر

 باج ندنيآلخةم دةرضووني لة بةر ئةمة.  بدات نووسراو شيَوةي بة خؤي تيَبينيةكاني ئةوةي بؤ بدات ثيَ
 دةرس ماوةي بؤ كة نةبيَ زةمةنيية ماوة ئةو لةدةرةوةي دياريكراوة ماوة ئةو مةرجيَك بة رةمسي بةشيَوةيةكي

 .سالَ ثيَنج(  5)لة بريتيية و دانراوة
 لة وردبونةوة ليَكوَلينةوةو دواي دارايي تيآلدةسة ثيَشاندا ديكةي نويَي بةَلطةنامةي جدةربا هاتوو ئةطةر

 .بكات دةر نويَ ئةجنامي و بكاتةوة هةموار دةرس بةرايي ئةجنامةكاني دةتوانيَ ، باوةرِثيَكراوةكان بةَلطةنامة
 ثيَشكةش رِيَكةوتي لة مانطيَك لة نةبيَ زياتر كة ماوةيةك لة دةردةكات كؤتايي ندنيآلخةم دارايي تيآلدةسة
 يان نية تيَبينيةكي هيض كة ئةوةي سةر لة نوسراويَك كردني ثيَشكةش يان باجدةر تيَبينيةكاني كردني

 ماوةي بؤ كة نةبيَ زةمةنيية ماوة ئةو لةدةرةوةي دياريكراوة ماوة ئةو مةرجيَك بة مانطةكة ماوةي تيَثةرِبووني
 .سالَ ثيَنج لة بريتيية و دانراوة دةرس

 ئةطةر ، باج نووسراوي ئاطاداركردنةوةيةكي ريَطةي لة دةكريَتةوة ئاطادار دةرس كؤتايي ئةجنامي بة باجدةر
 .ثيَرادةطةيةنيَت  هؤيةكاني و هةمواركردنةكة برِي دارايي تيآلدةسة ئةوا كرا هةموار بؤ باجةكةي

 و ذميَرياري بةَلطةنامة و دةفتةر  كردني ثيَشكةش بة نةبوو ثابةند و نةكرد ثيَشكةش راثؤرتي باجدةر ئةطةر
 دةكات، بؤ باجي ندنيآلخةم دارايي تيآلدةسة  ئةوا  دارايي تيآلدةسة بة نةدا ثيَويسيت زانياري و ياساييةكان

 بةرثرسياريةتي لة باجدةر ئةمةش دةكات، دياري باجةكةي دةكةويَت دةسيت زانياريانةي بةو ثاَلثشت
 . ناخاتةوة دوور رتراثؤ ثيَشكةشكردني
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  -(:3) ماددةي
 ةـــانـــــت

 ثةيوةستة كة بطريَ باج برِياري و ندنآلخةم لة تانة هةية بؤي باجدةر ياساية ئةم ي( 33) ماددةي بةثيَ
 لة رؤذدا (12) ماوةي لة ئةطةر كراوة، بةرامبةري ناهةقي يان زيادة يان هةَلة بيين ئةطةر ، بةخؤيةوة
 ئةوا  نةكات دارايي تيآلدةسة ثيَشكةشي نوسراو شيَوةي بة تانة كؤتايي ندنيآلخةم اندنيثيَراطةي رِيَكةوتي

 . وةرناطرييَت ليَ تانةيةكي هيض ماوةية ئةم بووني تيَثةرِ دواي
 هؤي دةبيَ هةروةها بكريَت، ثيَشكةش ياسا بةثيَي  دةكات نويَنةرايةتي ئةوةي يان خؤي باجدةر لةاليةن دةبيَ تانة 

 .دةكريَتةوة رةت تانةكةي ثيَضةوانةوة بة دابنريَت ثيَويست بةَلطةنامةي لةطةلَ هاوثيَض تانةكة داواي دةقي و نةكةتانةدا
 ديراسةي و وردبيَتةوة ليَي هاتوون تانةدا لة نةيآلخا ئةو هةموو ثيَويستة تايبةمتةند دارايي تيآلدةسة لةسةر
 .بدات لةسةر برِياري تانةكة ينوةرطرت رِيَكةوتي لة مانط شةش( 1)ماوةي لة بكات

 ماوةي ئةم دريَذكردنةوةي بؤ بكات بةرِيَوةبةر ئاراستةي داوايةك هةية بؤي باج بةرِيَوةبةرايةتي لة تانة هؤبةي
 .دةبيَت جار يةك تةنيا دريَذكرنةوةي ئةو ديكة، مانطي سيَ(3) بؤ سةرةوة
 .بكاتةوة تانةكة بةشيَكي يان هةمووي ةتيرِ يان ثشرتِاسيت برياريَك بة  هةية بؤي دارايي تيآلدةسة

 دةركةوتين حاَلةتي لة بطيَرِيَتةوة ندنآلخةم بة ضاو دةتوانيَ دارايي تيآلدةسة تانةدا، دةرسكردني كاتي لة
 .تانةطرتن بابةتي بة ثةيوةست شاردراوةي نويَي تومخي و زانياري

 هيض دارايي تيآلدةسة  ئةطةر تانة، كةشكردنيثيَش لة زيادكراو و بنضينةيي ماوةي تيَثةرِيين حاَلةتي لة
 .دةكريَ ئةذمار قةبوَلكراو بة تانةدانةكة ئةوا نةدات تانةكةوة بارةي لة برِياريَكي

 .كرابيَت دياري هؤيةكانييشي و بيَت نووسراو شيَوةي بة تانة دةرسكردني ئةجنامي ميآلوة دةبيَ
 ئةم باجدةر مايف تايبةمتةندةوة، دارايي تيآلدةسة لةاليةن كةتانة هةمووي يان بةشيَك كردني قةبولَ حاَلةتي لة
 :بطريَتةوةروة خوارةوة ثارانةي برِة
 .وةربطريتةوة خؤي دراوي باجي زيادةي برِي - أ

 .دةطيَردريَتةوة بؤي كة دةبيَت ثارةية برِة ئةو بؤ دةبيَت شايستة بانكيةي سووةي برِة ئةو- ب
  -(:2) ماددةي

 ونـةوةوـضـةلَـيَـهـت
 كة بكات تانة دةرسي ئةجنامي لة تيَهةَلضوونةوة داواي هةية بؤي باجدةر ياسا، لة( 35) ماددةي بة ثاَلثشت
 دواي دارايي تيآلدةسة برِياري راطةياندني رِيَكةوتي لة رؤذدا (12)ماوةي لة دةرضووة، دارايي تيآلدةسة لةاليةن

 . يَنيَتنام تيَهةَلضوونةوةي داواكردني مايف ماوةية ئةم
 برِة ئةم باجدةرة مايف ،تيَهةَلضوونةوة  ليَذنةي لةاليةن تانةكةي هةموو يان بةشيَك كردني قةبولَ حاَلةتي لة

 :بطريَتةوةروة خوارةوة ثارانةي
 .وةربطريَتةوة خؤي دراوي باجي زيادةي برِي -أ 
 .دةطيَردريَتةوة بؤي كة دةبيَت ثارةية برِة ئةو بؤ دةبيَت شايستة بانكيةي سووة برِة ئةو -ب 
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 -(:21) ماددةي
 .داراييةوة( 1121) ساَلي لة ثيَدةكريَت كاري ( يـالضريب التصريح ) باج راثؤرتي بة تايبةت رِيَنماييةي ئةم
 

 -(:22) ماددةي
    فةرمي رؤذنامةي لةوة  31/3/1122جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  رِيَنمايية ئةم 
 .ودةكريَتةوةآلب( كوردستان عيوةقاي)
 
 
 
 
 
 

 ئةمني حمةمةد مةولوود نةورؤز                                                                                        
 بةوةكالةت ئابووري و دارايي وةزيري                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


