سـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  0931 :لة 7102/9/76
بـرِيارى ذمارة ()017ى سالَى 7102

َي
ثشت بةست بة ئةحكامي برِطةي ( )٠١لة مادةي ( هةشتةم ) لة ياساي ئةجنومةني وةزيران ذمارة()٣ي سال
٠٩٩١ي هةمواركراو ،وة لةسةر ثيَشنياري وةزارةتي دارايي و ئابووري  ،ئةجنوومةني وةزيران لة كؤبوونةوةي
ئاسايي خؤي ذمارة ( )١٢لة  ١١٠٢/٣/٠١ئةم برِيارةي خوارةوةي دةركرد-:
ميكانيزمي مامةلَةكردن لةطةلَ سةرثيَضيكاراني ريَنمايي وةزارةتي دارايي و ئابووري
ذمارة (  ) 01ي سالَي 7102
ماددةي (-:)0

خؤ تؤمارنةكردن يان نةداني زانياري داواكراو بة دةسةآلتي دارايي:
 -٠هةر باجدةريَك خؤي الي دةسةآلتي دارايي تؤمار نةكات يان زانياري ثيَويست نةدات  ،هةروةك لة ماددةي
َي  ١١٠٢تايبةت بة جيَبةجيَ كردني ثةيرِةوي
()١ي رِيَنمايي وةزارةتي دارايي و ئابووري ذمارة ()٠١ي سال
َةتي كار  ،ئةوا برِي ثارةي
خود خةمآلندن لة ماوةي ( )١دوو مانطدا لة رِيَكةوتي وةدةستهيَناني مؤل
سةربار (اضايف) دةكةويَتة ئةستؤ بةم شيَوةية:
أ ) ١00١١0١١١( -دوو مليؤن و ثيَنج سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني ثشكدار(مساهمة).
ب )٠00١١0١١١( -يةك مليؤن و ثيَنج سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني هاوكاري (التضامن) و
بةرثرسيَيت سنووردار و تيَكةلَ  ،هةروةها بؤ ئةو كؤمثانيا و دامةزراوانةي لة باج بةخشراون.
ج )0١١0١١١( -ثيَنج سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني تاك (الفردي) و سادة (البسيطة) و
سةرجةم باجدةرةكاني تر .
 -١هةركةسيَك دةسةآلتي دارايي ئاطادار نةكاتةوة لة هةر طؤرِانكاريةك بةثيَي ماددةي ()١ي رِيَنمايي وةزارةتي
َي  ١١٠٢تايبةت بة جيَبةجيَ كردني ثةيرِةوي خود خةمآلندن ئةوا برِي
دارايي و ئابووري ذمارة ()٠١ي سال
ثارةي سةربار (اضايف) دةكةويَتة ئةستؤ بةم شيَوةية :
أ )١0١0١١١( -دوو سةد و ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني ثشكدار.
ب ) ٠0١0١١١ (-سةد و ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني هاوكار و بةرثرسيَيت سنوردار و
تيكةلَ ،هةروةها ئةو كؤمثانيا و دامةزراوانةي كة لة باج بوراون.
ج ) 0١0١١١( -ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني تاك و سادة و سةرجةم باجدةرةكاني تر.
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 -٣هةر كةسيَك دةسةآلتي دارايي ئاطادارنةكاتةوة لةوةي كة لة كار وةستاوة لةماوةي ياسايي دا هةروةك لة
َي  ١١٠٢تايبةت بة جيَبةجيَ كردني
ماددةي ()١ي رِيَنمايي وةزارةتي دارايي و ئابووري ذمارة ()٠١ي سال
ثةيرِةوي خود خةمآلندندا هاتووة ،ئةوا برِي ثارةي سةرباري دةكةويَتة ئةستؤ:
أ )١0١0١١١( -دوو سةد و ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني ثشكدار.
ب ) ٠0١0١١١( -سةد و ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني هاوكار و بةرثرسيَيت سنوردار و تيكة َل
 ،هةروةها ئةو كؤمثانيا و دامةزراوانةي كة لة باج بوراون.
ج )0١0١١١ ( -ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني تاك و سادة و سةرجةم باجدةرةكاني تر.
ماددةي (-:)7

ثيَشكةش نةكردني راثؤرت (التصريح):
َي  ١١٠٢تايبةت
هةر باجدةريَك وةك لة ماددةي ()٣ي رِيَنمايي وةزارةتي دارايي و ئابووري ذمارة ()٠١ي سال
بة جيَبةجيَ كردني ثةيرِةوي خود خةمآلندندا هاتووة ئةطةر راثؤرت (تصريح) ثيَشكةش نةكات  ،ئةوا برِي
ثارةي سةرباري دةكةويَتة ئةستؤ بةرِيَذةي ( )٪0لة بةهاي باجي كةوتوو ،بة ثيَي راثؤرت يان ئةو باجةي لةاليةن
دةسةآلتي دارايي دياريكراوة بؤ هةر مانطيَكي دواكةوتن (يان كةمرت لة مانطيَك) بةمةرجيَك كؤي برِة ثارةي
سةربار لة رِيَذةي ( )٪٠١١ي باجي كةوتوو تيَنةثةرِيَ بؤ هةر راثؤرتيَك .هةروةها كةمرت نةبيَ لة:
أ )٠0١١١0١١١( -يةك مليؤن ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني ثشكدار.
ب )0١١0١١١ ( -ثيَنج سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني هاوكار و بةرثرسيَيت سنوردار و تيكةلَ
 ،هةروةها ئةو كؤمثانيا و دامةزراوانةي كة لة باج بوراون.
ج )٠١١0١١١ ( -سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني تاك و سةرجةم باجدةراني تر.
ماددةي (-:)9
راثؤرتي نارِاسيت باج (التصاريح الضريبة غري صحيحة):

هةر كةسيَك راثؤرت ثيَشكةش بكات بةطويَرةي راثؤرتةكة باجي كةمرت بيَ لةو باجةي بةفيعلي دةكةويَتة
ئةستؤي  ،ئةوا برِي ثارةي سةرباري دةكةويَتة ئةستؤ بةرِيَذةي ( )٪0١لة بةهاي جياوازي نيَوان ئةو باجةي
بةفيعلي دةكةويَتة ئةستؤي لةطةلَ برِي ئةو باجةي بةطويَرةي راثؤرت دياري كردووة  .بةمةرجيَك ئةم برِة
سةربارة كةمرت نةبيَ لة:

أ ) ٠0١١١0١١١( -يةك مليؤن ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني ثشكدار.
ب )0١١0١١١ ( -ثيَنج سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني هاوكار وبةرثرسيَيت سنوردار و تيكةلَ
 ،هةروةها ئةو كؤمثانيا و دامةزراوانةي كة لة باج بوراون.
ج )٠١١0١١١ ( -سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني تاك و سةرجةم باجدةراني دي.
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ماددةي (-:)4

خؤ نةزانكردن (االغفال) لة زانياري ناو راثؤرت:
هةر باجدةريَك لةكاتي ثرِكردنةوةي رِاثؤرتي باج زانياري نيَو راثؤرت بشيَويَنت و بيةويَت لة زانياريةكاني خؤي

غافلَ بكات بةمةرجيَ كاريطةري لةبري باجةكةي نةكات ئةوا بةثيَي حوكمةكاني ئةم ياساية و ياسا
تايبةتيةكاني باج ،باجي سةرباري دةكةويَتة ئةستؤ بؤ هةر راثؤرتيَك بةم شيَوةيةي خوارةوة:
أ )١0١0١١١( -دووسةد و ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني ثشكدار.
ب )٠0١0١١١(-سةد و ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني هاوكاري و بةرثرسيَيت سنوردار و تيَكةلَ
 ،هةروةها ئةو كؤمثانيا و دامةزراوانةي كة لة باج بوراون .
ج ) 0١0١١١( -ثةجنا هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني تاك و سادة و سةرجةم باجدةراني تر.
ماددةي (-:)5
بةكارنةهيَناني تؤمارة داراييةكان (عدم مسك دفاتر):

َطةنامة ذميَرياريةكان بةثيَي ماددةي ()٢ي رِيَنمايي وةزارةتي
هةركةسيَك ثابةند نةبيَ بة مةسكي دةفاتر و بةل
َي  ١١٠٢تايبةت بة جيَبةجيَ كردني ثةيرِةوي خود خةمآلندن  ،يان
دارايي و ئابووري ذمارة ()٠١ي سال
سةرثيَضييةك بكات لة بةكارهيَناني تؤمارة ذميَريارييةكان ،ئةوا برِي سةرباري دةكةويَتة سةر بة رِيَذةي ()٪0١
لةثوختةي ئةو باجةي كة راثؤرتي تيَدا ثيَشكةش نةكردووة (غري مصرح عنها) بةمةرجيَك كةمرت نةبيَ لة :

أ )٠0١١١0١١١( -مليؤنيَك ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني ثشكدار.
ب ) 0١١0١١١( -ثيَنج سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني هاوكاري و بةرثرسيَيت سنوردار و تيَكةلَ
 ،هةروةها ئةو كؤمثانيا و دامةزراوانةي كة لة باج بوراون.
ج )٠١١0١١١( -سةد هةزار ديناري عيَراقي بؤ كؤمثانياكاني تاك و سادة و سةرجةم باجدةراني تر.
ماددةي (-:)6
دواكةوتن لة باج دان:

هةر باجدةريَك لة ماوةي باجداني دياريكراو ئةو باجةي دةكةويَتة ئةستؤ نةيدابيَت بة طويَرةي ماددةي ()١ي
َي  ١١٠٢تايبةت بة جيَبةجيَ كردني ثةيرِةوي خود
رِيَنمايي وةزارةتي دارايي و ئابووري ذمارة ()٠١ي سال

خةمآلندن ئةوا برِي سةرباري دةكةويَتة ئةستؤ بة رِيَذةي ( )٪٠١لة باجي كةوتوو لةسةري.
ماددةي (-:)2
فائيدةي دواكةوتن لة باجدان:

 -0لةكاتي دواخستين داني باج لةماوةي دياريكراوي باجدا بةثيَي ماددةي ( )١لة رِيَنمايي وةزارةتي دارايي و
ئابووري ذمارة ( )٠١لة  ١١٠٢تايبةت بة سيستةمي خود خةمآلندن يان لةكاتي ناتةواوي لة داني باج
سةبارةت بة باجي دةرامةت ئةو ليَربِينة رِاستةوخؤيةي لة باجي موضة و باجي فرؤشراوةكان ديَتةدي  ،ئةوا
برِي ثارةي سةربار دةكةويَتة سةر ئةو باجةي نةدراوة ،فائدةي دواكةوتنيش با طويَرةي برِياريَك لة اليةن
وةزيري دارايي و ئابوري هةريَمةوة دياري دةكريَ.
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 -7فايدةي دواكةوتن لة باج دان:
َدةستيَت بة خةمآلندني باجي
أ -لة حالةتي خود خةمآلندن لة باج و لةو حالةتاناي كة بةرِيَوبةرايةتي باج هةل
َي ثةيوةنديدار  ،وا دادةنريَت لة رِيَكةوتي كؤتايي ماوةي بنضينةيي لةثيَش
تةواوكاري يان باجي زيادة بؤ سال
َة بؤ شايانبووي لةو بةروارةوة.
()٠ي تةمموزي ئةو سال
َةتةكاني ديكةدا  ،وا دادةنريَ لة رِيَكةوتي كؤتايي هاتين ماوةي دياريكراو بؤ باجدان.
ب -لة حال
ماددةي (-:)2
خؤ دزينةوة لة باج:

هةر كةسيَك لة ئامادةكردني راثؤرت باج يان حساب يان زانياري يان رِاطةياندني نارِاست يان نا تةواو ئامادة

بكات يان ثيَشكةش بكات يان بةشداري تيَدا بكات يان هاةكاري بكات يان بةداستةوة بدات ،ئةوا بةطويَرةي
ياسا و برِيارةكاني باج برِي سةرباري دةكةويَتة ئةستؤ با رِيَذةي ( )٪0١لة بةهاي جياوازي نيَوان ثوختةي باجي
كةوتو لةسةري لةطةلَ ئةو باجةي كةلة دةرخسنت دا هاتووة.
َةتي دوبارةبونةوةي
بةمةرجيَك ئةو برِة كةمرت نةبيَ لة (  )٠0١١١0١١١يةك مليؤن ديناري عرياقي و لةحال
سةرثيَي ئةو برِة سةرةوة دوو هيَندة دةبيَتةوة .هةروةك جطة لة هيض حوكميَكي توندتري ئةو ياساية هيض
َي ٠٩٩١ي
حوكميَكي ديكة جيَبةجيَ ناكريَت هةروةك لة ياساي باجي دةرامةت ذمارة( )٠٠٣ي سال
هةمواركراودا هاتووة.
ماددةي (-:)3

ئةم برِيارة بؤ دةرخستين باج كة لة ( )٣٠ي كانووني يةكةوة كاري ثيَدةكريَت هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكاني
ليَ ئاطادار دةكريَتةوة لة رِاثةرِاندني.
ماددةي (-:)01

حوكمةكاني ئةم برِيارة لةسةر بنضينة ئةجنامدراوةكان دواي رِيَكةوتي جيَبةجيَكردن دةضةسثيَت.
ماددةي (-:)00

كار بةم برِيارة دةكريَت لة رِيَكةوتي بآلوبوونةوةي لة رِؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان).

نيَضريظان بارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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سـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  0937 :لة 7102/9/76

بـرِيارى
ذمارة ()019ى سالَى 7102
دةرمالَةي فةرمانبةراني بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران

َي ٠٩٩١ي
َثشت بة حوكمي ماددةي (هةشتةم )٠١/لة ياساي ئةجنوومةني وةزيران ذمارة ()٣ي سال
ثال
هةمواركراو ،هةروةها بينا لةسةر ئةوةي وةزيري دارايي و ئابووري خستوويةتيية روو ،ئةجنوومةني وةزيران
برِياريدا بة:
يةكةم :خةرج كردني ئةم دةرماآلنةي خوارةوة بؤ فةرمانبةراني بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران:
 -٠خةرج كردني برِي ثارةيةك كة يةكسان بيَ بة ريَذةي ()%٠١١ي مووضةي بنةرِةتي مانطانةي فةرمانبةر.
 -١ريَذةي ثازدة لة سةدي ()%٠0ي لة كؤي برِي زيَدةكي لةو سةرثيَضييانةي لة سيستمي خودخةمآلندن لة
َيَكدا دابةش دةكريَتة سةر فةرمانبةراني
َيَكدا وةردةطرييَ ،ئةم برِة ثارةية بة دوو جار لة سال
ماوةي سال
بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران بةثيَي ثلةي وةزيفييان.
 -٣برِي دة هةزار دينار عيَراقي ( )٠١١١١بةرانبةر بةو سةردانانةي كة بؤ ناو سةنتةري شار و برِي بيست
هةزار دينار ( )١١١١١بؤ دةرةوةي سةنتةري شار بؤ ئةو فةرمانبةرانة خةرج بكريَ بةرانبةر ئةو ئةرك و
ماندووبوونةي لة كاتي سةرداني باجدةراندا ئةجنامي دةدةن ،ئةو برِة ثارانةش دةخريَتة سةر موضةي مانطي
دواي سةردانةكان و بةثيَي خشتةيةك ريَك دةخريَت دواي رةزامةندي بةرثرسي هؤبة و سةرؤكي بةشةكةي.
دووةم :ئةم برِيارة جيَبةجيَ دةكريَت لة رِيَكةوتي بآلوبوونةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان).

نيَضريظان بارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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سـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  0930 :لة 7102/9/76

َي
ثشت بةست بة ئةحكامي برِطةي (  )٣لة مادةي (هةشتةم) لة ياساي ئةجنومةني وةزيران ذمارة()٣ي سال
َي
()٠٩٩١ي هةمواركراو و برِطةي ( )٣لة ماددةي()١١ي ياساي باجي دةرامةت ذمارة()٠٠٣ي سال
َي
()٠٩٩١ي هةموار كراو ،وة برِطةي ( )٣لة مادةي ( )١١لة ياساي باجي دةرامةت ذمارة ()٠٠٣ي سال
 ٠٩٩١هةمواركراو ،وة لة سةر ثيَشنياري وةزارةتي دارايي و ئابووري  ،ئةجنومةني وةزيران لة كؤبوونةوةي
خؤي ذمارة ( )١٢لة  ١١٠٢/٣/٠١ئةم ثةيرِةوةي خوارةوةي دةركرد:
ثةيرِةوي ذمارة ()0ى سالَى 7102
ثةيرِةوي دياري كردني كار و ثسثؤرييةكاني بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران

يةكةم :بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران تايبةمتةند دةبيَ بة هاوكاريكردني طةورة باجدةراني هةريَمي كوردستان
بؤ تيَطةيشنت و بةجيَطةياندني ثابةندبوونيان بة باج  ،بايةخدان بة كاروبارةكانيان تايبةت بة باج
بةريَطةي زؤر كاريطةر و ضاالك  ،هةروةها سةثاندني ياساكاني باج لة ميانةي جيَبةجيَ كردني دادطةرانة
و يةكطرتووانةي ريَساكان.
َدةستيَت بة:
بؤ هاتنةدي ئةم كارةش بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران هةل
 ضاوديَري و بة دواداضووني راثؤرت و داهاتةكاني باج ( التصاريح الضريبية و عائدات الضريبية) بؤ طةورةباجدةران  ،لة نيَويشياندا باجي سةر موضة و كريَي كارمةندان لة ريَطةي ليَربيين راستةوخؤوة  ،هةروةها لةطةلَ
سةرجةم جؤرةكاني ديكةي باج.
 دؤزينةوة و ديارخستين ئةوانةي تؤمار نةكراون و بةدواداضووني ئةوانةي راثؤرتيان ثيَشكةش نةكردووة  ،بؤَنيابوون لة وةرطرتين هةموو راثؤرتةكان و ثابةندبووني هةمووان بة باجدان.
دل
 ثشتبةسنت بة ميتؤد (نهج)ي دةرسكردن لةسةر بنضينةي مةترسييةكان (املخاطر) سةبارةت طةورة باجدةران.َسةنطاندني كاري بةريَوةبةرايةتيةكة بؤ
 ئامادةكردن و ثيَشكةشكردني راثؤرتي دةوري بؤ بةدواداضوون و هةلبةريَوةبةري طشيت باجةكان.
دووةم :ديارخستين ئةرك و ثسثؤرييةتييةكاني بةش و هؤبةكاني بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران بةم شيَوةيةي
خوارةوة دةبيَ:
 -0بةشي خزمةتطوزاري باجدةران:
بةرثرسة لة ثرؤسةي خزمةتطوزاري طةورة باجدةران لة بةريَوةبةرايةتيةكة لة هاريكاريكردن و سةرثةرشيت
كردني نويَنةرايةتيةكان لة ئؤفيسةكاني طةورة باجدةران لة ثاريَزطاكاني تر ،ئةم بةشة لةم دوو هؤبةي خوارةوة
ثيَكديَت:
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أ -هؤبةي هاوكاري و تؤماركردني باجدةران :كة ئةم ئةرك و كارة سةرةكييانةي خوارةوةي هةية:
• راثةراندني ئةو بةرنامة و سياسةت و ريَ و شويَين دياري كراوانةي كة لةاليةن بةريَوةبةرايةتي طشيت
باجةكان و خانووبةرةي مريييةوة دانراوة  ،بؤ هاوكاريكردني طةورة باجدةران و ئيدارةداني هةموو
باجةكان و تؤماركردنيان.
َمةتي هؤشيار كردنةوةي طةورة باجدةران بؤ مةبةسيت شارةزابوون بة ماف و ئةركةكانيان.
• ئةجنامداني هةل
• ثيَشوازي كردن لة طةورة باجدةران و بةجيَهيَناني داواكارييةكانيان وةكو :برِوانامةي ئةستؤثاكي ،وةستان لة
كار....
• وةآلمطؤي ثرسيارةكاني باجدةران و رونكردنةوةي ثرسيارة سادةكاني سةبارةت بة باج.
• بةرنامةريَذي بؤ ثرسيارةكاني طةورة باجدةران سةبارةت بة كار و ثرؤذةي داهاتوويان.
َةي طةورة باجدةران بؤ بةش و هؤبة ثةيوةنديدارةكان.
َةكردني مامةل
• حةوال
• ريَكخستين ديداري طةورة باجدةران لة وادةي خؤي ئةوانةي وادةي سةرداني كردنيان داناوة يان بة تةلةفؤن
ثةيوةندييان كردووة.
• تازة كردنةوةي زانياري باجدةران ،بؤ منونة :ناونيشان.....
• دابةشكردني ضاثةمةني و بآلوكراوةكان بؤ باجدةران.
• ثيَشنيازكردن بؤ راستكردنةوةي ثيَويست و هةموار كردني سامثلَ و منوونةكان لة ذيَر رؤشنايي ئةزموون
لةطةلَ باجدةران.
• هاوكاريكردن لة ثيَشخستين ثيَطةي ئةليكرتؤني سةبارةت بة طةورة باجدةران.
•
•
•
•

ثيَراطةياندني باجدةران بة مةرجةكاني تؤمار كردن و داوا و ريَ و شويَنةكان.
ثيَشكةشكردني ريَنموويي بؤ تؤماركردني باجدةران.
تؤماركردني باجدةران بةطويَرةي ذمارةي باج بةثيَي ريَكارةكان.
دانةوةي بروانامةي تؤماركردن.

• دابةشكردني ريَبةر و ضاثةمةنييةكان بة باجدةراني نويَ.
َوةشاندنةوةي تؤماركردني باجدةران بة طويَرةي ريَ و شويَنةكان.
• هةل
• ثاراستين زانياري تؤماركردن و زانياريية ثةيوةنديدارةكان.
• كردنةوةي حسابي باجي بؤ تازة تؤماركراوان و ثاراستين زانيارييةكان.
• ثيَشكةشكردني ئامار و راثؤرتي دةوري بؤ بةشي خزمةتطوزاري باجدةران لةسةر ضاالكي خزمةتطوزاري و
هاوكاري و تؤماركردني باجدةران.
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردن بؤ خزمةتطوزاري باجدةران و تؤمار كردنيان١
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ب -هؤبةي ضارةسةري راثؤرتةكان (معاجلة التصاريح) :كة ئةم ئةرك و ثسثؤرية سةرةكيةكاني خوارةوةي هةية:
• راثةراندني بةرنامة و سياسةت و ريَ و شويَين دياري كراو كة لة اليةن بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
َينةوة لة راثؤرتي طةورة باجدةران.
خانووبةرةي مريييةوة دانراوة بؤ ضارةسةر و حسابكردن و ليَكول
• وةرطرتن و ضارةسةركردني راثؤرتةكاني باجدةران لة هةموو ثاريَزطاكان.
َنيابوون لة ضاكي و راسيت زانيارييةكان.
• دل
• راستكردنةوةي راثؤرت و ئاطاداركردنةوةي باجدةران بة ئةجنامي راستكردنةوةكان.
•
•
•
•

دياريكردني ئةوانةي راثؤرتيان ثيَشكةش نةكردووة.
َةكردني ئةوانةي راثؤرتيان ثيَشكةش نةكردووة بؤ بةشي ثابةندبوون(االلتزام).
حةوال
دياري كردني ئةوانةي باجيان نةداوة.
َةكردني ئةوانةي لةباج دواكةوتون بؤ بةشي جبياية.
حةوال

• ثيَشكةش كردني ئامار و راثؤرتي دةوري بؤ بةشي خزمةتطوزاري باجدةران لةسةر ضاالكي ضارةسةري
راثؤرتةكان.
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردني خزمةتطوزاري بؤ ضارةسةري راثؤرتةكان١
 -١بةشي جيباية:
بةشي جيباية بةرثرسة لة ثرؤسة جيبايةي ئاسايي و زؤرةمليَ بؤ طةورة باجدةران ،كة ئةم دوو هؤبةيةي خوارةوة
دةطريَتةوة:
أ -هؤبةي جيباية :كة ئةم كار و ثسثؤرية سةرةكيانةي خوارةوةي هةية:
• جيَبةجيَكردني ئةم سياسةت و بةرنامة و رِيَ شويَنانةي لةاليةن بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانووبةرةي مريي دياري كراوة سةبارةت بةو طةورة باجدةرانةي لة ثارةدان دواكةوتوون.
• جيَبةجيَكردني سزاي سةثيَندراو بةسةر دواكةوتووان لة باج.
• ثيَرِاطةياندني باجدةران بةو برِة ثارةيةي دةكةويَتة ئةستؤيان بة دواكةوتن لة جيباية هةموو جؤرة
ميكانيزميَك وةك( :تةلةفؤن ،نامة ،نامةي ئةليكرتؤني…).
• بةدواداضووني ئةو باجدةرانةي لة وادةي خؤيان دوا كةوتوون.
• ئاطاداركردنةوةي (انذار) ئةو باجدةرانةي لة وادةي خؤيان دواكةوتوون.
• جيبايةكردني برِي ثارةي شايستة.
• كار كردن لةطةلَ ئةو باجدةرانةي لة وادةي خويَدا دواكةوتوون بؤ داناني بةرنامةي ثيَويست لةسةر ثارةدان
بةشيَوةي برِ برِ (تقسيط).
• ضاوديَري كردني ئةو برِة ثارةي دةدريَ بة شيَوةي برِ برِ(تقسيط).
• ضارةسةر كردني خواسيت باجدةران بؤ داشكاندني سزا بة ثيَي برِيار و مةرسومةكان.
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• ثيَشكةش كردني ئامار و رِاثؤرتي دةوري بؤ بةشي جيباية سةبارةت بة ضاالكي جيباية.
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردني خزمةتطوزاري بؤ بةرنامةي جيباية.
ب -هؤبةي جيبايةي زؤرةمليَ :كة ئةم ئةرك و ثسثؤرييةتيانةي خوارةوةي هةية:
• راثةراندني سياسةت و بةرنامة و ريَكاري دياريكراو لةاليةن بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانووبةرةي
مريي سةبارةت بة جيبايةي زؤرةمليَ بؤ ئةو طةورة باجدةرانةي دوا كةوتوون لةثارةدان.
• ئامادةكردني ريَ و شويَين ياسايي بؤ وةدةست هيَناني ثارةي نةدراو.
•
•
•
•

داناني نيشانةي طلدانةوة لةسةر سةرضاوةي داهاتي شاراوة لة باج.
داناني نيشانةي طلدانةوة لة بةريَوةبةرايةتيةكاني تؤماركردني خانووبةرة.
دةستنيشانكردني بةرثرسيارةتي كةسي خاوةن/بةريَوةبةري كؤمثانياكان.
َي(.)٠٩٢٢
جيَبةجيَ كردني ياساي وةدةستهيَناني قةرزي حكومي ذمارة()0١ي سال

•
•
•
•

ئاطاداركردنةوةي ئةو باجدةرانةي دوا كةتوون بة طرتنةبةري ريَ وشويَنة زؤرةمليَكان.
بةدواداضوون بؤ ريَ و شويَنة قةزائيةكان سةبارةت بة طرتنةبةرة زؤرةمليَكان.
راثةراندني ريَ و شويَين زؤرةمليَ بة هةموو ريَطةيةك وةك (تةقليدي ،ئينتةرنيَت.)...
هةنطاونان بةرةو فرؤشتين زؤرةمليَي (املوجودات).

• ثيَشنيازكردني ريَطري لة سةفةر كردني ئةوانةي لة باجدان دوا كةوتوون.
• ثاراستين ثةيوةندي باش لةطةلَ دادطاكان.
• ثيَشكةشكردني ئامار و رِاثؤرتي دةوري بؤ بةشي جيباية سةبارةت بة ضاالكي جيبايةي زؤرةمليَ .
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردني خزمةتطوزاري بؤ بةرنامةي جيبايةي زؤرةمليَ.
 -٣بةشي ثابةندبوون (االلتزام):
ئةم بةشة بةرثرسة لة ثرؤسةكاني ثابةندي طةورة باجدةران كة ئةم دوو هؤبةيةي خوارةوة دةطريَتةوة:
َينةوة و شيكردنةوةي مةترسييةكان (حتليل املخاطر) :كة ئةم ئةرك و ثسثؤريية سةرةكيانةي
أ – هؤبةي ليَكول
خوارةوةي هةية:
َينةوة و شرؤظةكردن.
• ثيَشخستين شيَوازةكاني ليَكول
َنيابوون لة ثابةندبووني باجدةران.
َينةوة و شرؤظةكردن بؤ دل
• بةكارهيَناني شيَوازةكاني ليَكول
َينةوة و شرؤظةكردني ثابةندبوون بة باج
• هةماهةنطي لةطةلَ بةريَوةبةرايةتييةكاني ديكةي باج بؤ ليَكول
(االلتزام الضريبـي).
• دياريكردن و بةكارهيَناني ريَساي زانياريية ناوةكي و دةرةكييةكان يان ئاماذة طشتييةكان بؤ ديار خستين
ئةو باجدةرانةي ثابةند نةبووينة.
• هةماهةنطي لةطةلَ اليةنةكاني سيَيةم لة كةرتي طشيت و كةرتي تايبةتدا.
7102 /4/6

– –3

ذمارة ( )712العدد

• دياري كردني ئةو باجدةرانةي تؤمار نةكراون بة ثشت بةسنت بة سةرضاوةي زانياريية دةرةكي و ناوخؤييةكان.
• جيَبةجيَكردني ريَ و شويَين دياريكراو و بةدواداضووني تؤمارنةكراوةكان و ئةوانةي راثؤرتيان ثيَشكةش
نةكردووة.
َةكردنيان بؤ هؤبةي دةرس ئةطةر ثيَويسيت كرد.
• بةدواداضووني ئةواني راثؤرتيان ثيَشكةش نةكردووة و حةوال
• ثيَشكةشكردني رِاسثاردة و ثشكداري لة ئيدارةدان و ثيَشخستين ثالني ساآلنةي دةرس.
• كؤكردنةوةي ئامار لةسةر ئةوانةي تؤمار نةكراون و راثؤرتيان ثيَشكةش نةكردووة.
• ثالندان و راثةراندني سرتاتيذيةتةكان.
• ثيَشخستين ميكانيزمةكاني ئيدارةي مةترسييةكان (ادارة املخاطر) و دياري كردني ريَ و شويَين طةيشنت
َثشتيكردني شيَوازةكاني ئيدارةي مةترسييةكان (ادارة املخاطر).
بةزانياري ثيَويست بؤ ثال
• بةكار هيَناني سةرضاوةي زانياري هةمةضةشن ،وةك ( سيستمي باجةكان و طومرطةكان و دامةزراوة ئابووري
و كارطيَريية ناوةندييةكاني ئامار ،وةزارةتي بازرطاني و هتد.)...
َسوكةوتي باجدةران بةرامبةر ياسا.
• ناسني و تيَطةيشتين سروشت و هةل
َسوكةوتةكان.
• شيكردنةوةي ئابووري بؤ دياريكردني ئاراستة و هةل
َينةوةي مةترسي ضاالكييةكان (خماطر االنشطة) كةرتة جياوازةكاني ئابووري و ئاماذة و
• شيكردنةوة و ليَكول
ثيَدراوة ئابووريةكان (املعطيات االقتصادية).
• ثيَشخستين ثيَوةرةكاني دةستنيشانكردن لةسةر بنضينةي زانسيت و شيكاري.
َةك و زانياري دارايي.
• شيكردنةوةي تويَذةكاني باجدةران و هةستان بة شيكردنةوةي رِةضةل
• دياريكردني مةترسييةكان (املخاطر) و ثيَشنيازي ثيَوةرةكاني دةستنيشانكردن كة لة سةر ئاطانامةي
دؤسيةكاني دةرس و سياسةتي ثؤلينكردني ثرؤسة جياوازيةكاني دةرس بيناكراوة (دةرسي نووسينطةيي،
دةرسي ئاراستةكراو ،دةرسي مةيداني)...
َةتي تايبةت بة
• ثيَشخستين هؤبةي بةرنامة و بةدواداضووني دةرس بة زانياري وةدةستهاتوو لة هةنديَك حال
َةكردن لة بةش و هؤبة جياوازةكان.)...
باجدةران (سكاآل ،زانياري دةرةكي يان ناوةكي ،حةوال
َسةنطاندن و دياري كردني كاري لة ثيَشينةي مةترسيةكان (املخاطر) بةثيَي ثؤلينبةندي مةترسيةكان
• هةل
(املخاطر).
َسةنطاندني ضاككردني ثرؤسةي شيكردنةوةي مةترسييةكان (حتليل املخاطر).
• بةدواداضوون و هةل
• راستكردنةوةي ثيَوةرةكاني دةسنيشانكردن لةسةر بنضينةي ئةو زانيارييانةي لة ئةجنامي دةرس
وةدةستهاتوون.
َينةوة و
• ثيَشكةش كردني ئامار و رِاثؤرتي دةوري بؤ بةشي ثابةندبوون سةبارةت بة ضاالكييةكاني ليكؤل
شيكردنةوةي مةترسييةكان (حتليل املخاطر).
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َينةوة و شيكردنةوةي مةترسييةكان (حتليل املخاطر).
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردني ثرؤطرامي ليكؤل
ب -هؤبةي بةرنامةسازي و بة دواداضووني دةرس :كة ئةم ئةرك و ثسثؤريةتيية سةرةكيانةي خوارةوةي هةية:
• داناني ثالني ساآلنة بؤ دةرس لةسةر بنضينةي توانا و زانياري بةردةست (املوارد املتاحة) و فاكتةرةكاني دي
َكردن ...هتد ،لةطةلَ بة هةندطرتين هةموو جؤرة جياوازةكاني دةرس
وةكوو :ضاالكي ،شويَن ،روومال
(تةواو/الشامل ،ئاراستة كراو/املوجه ،نووسينطةيي/املكتيب).
• داناني بةرنامةي دةرسي طشيت و تايبةتي و تايبةمتةند بينا لةسةر ثؤليَنبةندي مةترسيةكان (مصفوفة
املخاطر) بةطويَرةي ئةو سياسةت و ريَ و شويَنانةي كة لةاليةن بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانووبةرةي مريي دياري دةكريَت.
• دياريكردني ئةو دؤسيانةي دةبيَ دةرس بكريَن بة ثيَي ثيَوةرةكاني دةستنيشانكردن و مةترسية ريزبةند
كراوةكان (مصفوفة املخاطر) كة هؤبةي شيكردنةوةي مةترسييةكان (حتليل املخاطر) دايدةنيَ.
• بةرنامةناسازي بؤ سةرداني مةيداني.
• ضاوديَري جيَبةجيَكردني بةرنامةسازي لةمياني شيكردنةوةي ئةجنامةكاني دةرس بةراورد بة ثيَشبيين وثالن
و شيكردنةوةي رون و ثيَشكةش كردني راثؤرتي دةوري.
• ثيَشكةش كردني ئامارو راثؤرتي دةوري بؤ بةشي ثابةندبوون لة ثرؤسةكاني دةرس.
َسةنطاندني توانا و كاريطةري ثرؤسةكاني دةرس و ثابةندبوون
• ئامادةكردني راثؤرتي شيكاري بؤ ثيَوانة و هةل
بةو سياسةتانةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانووبةرةي مريي دايدةنيَ ،هةروةها لة دواييدا
َينةوة و شيكردنةوةي مةترسييةكان (حتليل املخاطر) بؤ راستكردنةوةي
بةراوردكردني هؤبةي ليَكؤل
ثيَوةرةكاني دةستنيشانكردن.
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردني ثرؤطرامي كارةكاني دةرس.
 -٢بةشي دةرس:
ئةم بةشة بةرثرسيارة لة ثرؤسةكاني دةرس كردني دؤسيةي طةورة باجدةران و ثيَشكةشكردني هاريكاري و
سةرثةرشيت لةسةر ئةركةكاني دةرس لة نووسينطةكاني طةورة باجدةران لة ثاريَزطاكان.
ئةم بةشة لةم دوو هؤبةي خوارةوة ثيَكديَ:
أ -هؤبةي دةرس :كة ئةم ئةرك و ثسثؤريةتية سةرةكيانةي خوارةوةي هةية:
• راثةراندني ئةوسياسةت و سرتاتيذيةت و ريَ و شويَنانةي لة اليةن بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانووبةرةي مرييةوة دادةنريَت.
• جيَبةجيَكردني ثالني ساآلنةي دةرس.
• راثةرِاندني بةرنامةي طشيت و تايبةتي دةرس.
• ئةجنامداني دةرسي مةيداني و نووسينطةيي كة ثةيوةستة بة جؤرة جياوازةكاني باج.
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• جيَبةجيَكردني سزاي طوجناو بة ثيَي ئةو ريَنمايية نيشتيمانيانةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانووبةرةي مريي دايدةنيَ.
َةكردني دؤسية بؤ هؤبةي جيباية.
• دةركردني خةمآلندنةكاني باج (اصدار التكاليف الضريبية) و حةوال
َؤزةكان.
َثشيت بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانووبةرةي مريي لة كيَشة ئال
َدان بؤ بةدةستهيَناني ثال
• هةول
• ثابةند بوون بة تةواوي ئةو ريَ و شويَنانةي دةرس كة لةاليةن بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي
مرييةوة دانراوة.
• داناني راثؤرتي ئاماري ريَك و ثيَك بؤ ضاوديَريكردن و جيَبةجيَكردني بةرنامةكة.
َسةنطاندني ضاالكي و كارايي فةرمانبةران و ثابةندبوونيان بةو
• ئامادةكردني راثؤرتةكاني شيكردنةوة بؤ هةل
سياسةتةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانووبةرةي مريي دايناوة.
• ثيَشكةشكردني راثؤرتي دةوري بؤ بةشي دةرس بة تايبةت ئةوةي ثةيوةستة بة ضاالكي دةرس و
َسةنطاندني بةجيَطةياندن.
هةل
• ثيَشكةشكردني راسثاردةي ثةيوةنديدار بة هةمواركردني ريَساو ياساكاني باج ئةوانةي ثةيوةنديان بة
كةموكوري دياريكراو هةية.
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردني ثرؤطرامي كارةكاني دةرس.
• ثابةند بوون بةو سياسةت و ريَ و شويَنانةي كة بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي مريي دايدةنيَ
َوطؤري زانياري لة نيَوان هؤبة و يةكة هةمةجؤرةكان يان
َوطؤري دؤسيةكان يان ئال
ئةوةي ثةيوةستة بة ئال
وةزارةتةكان.
َنيابوون لةوةي كة تيَكراي فةرمانبةراني هؤبة ثابةندي بة ريَساو رةفتارةكان و ثيَشخستين بةرذةوةندي
• دل
مريي لةثيَش هةر بةرذةوةندييةكي ديكة.
ب -هؤبةي دةرسي تايبةمتةند :لةطةلَ ئةو ئةرك و ثسثؤريةتية سةرةكيانةي خوارةوة:
• راثةراندني ئةو سياسةت و سرتاتيذيةت و ريَ و شويَنة ياساييانةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانووبةرةي مريي دايناوة.
• راثةراندني بةرنامةي دةرسي تايبةمتةند.
• ثابةندبوون بة ريَنمايي و ريَ و شويَنة تايبةتييةكاني كار لة هةموو ثرؤسة جياوازةكاني دةرس وةكو
َسةنطاندنةكان و
باجةكاني مريي و خؤدزينةوة لة باج (التجنب الضريب) و بازرطاني ئةليكرتؤني و هةل
دةرسكردني كؤمثيوتةري.
• ئةجنامداني دةرسي مةيداني و نووسينطةيي ثةيوةست بةدةرسي تايبةمتةند.
• جيَبةجيَكردني سزاي طوجناو بة ثيَي ئةو ريَنمايية نيشتيمانيانةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانوبةرةي مريي دايناوة.
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• ثابةند بوون بة تةواوي ئةو ريَ و شويَنة تايبةمتةندانةي دةرس كة بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانوبةرةي مريي دايناوة.
َةكردن و سةثاندني باج لةسةر
• ثابةندبوون بةو ريَنمايية نيشتمانيانةي ثةيوةنديدارن بة ثرسةكاني نرخي حةوال
كةساني نانيشتة جيَ دةستنيشانكردني سةرضاوةكاني باج و ريَطرتن لة بضووكبوونةوةي سةرضاوةكاني
باج و طواستنةوةي قازانج و ئةو ريَسا طشتيانةي ثةيوةنديدارن بة قةالضؤكردني خؤدزينةوة لة باج.
َينةوةي تايبةت بينا لةسةر ريَنماييةكاني بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي
• ئةجنامداني ليَكؤل
مريي.
َثشيت بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي
َؤزةكان بة ثال
َدان بؤ طةيشتنة ئةجنام لة كيَشة ئال
• هةول
مريي.
َةكردني دؤسية بؤ هؤبةي جباية.
• دةركردني خةمآلندنةكاني باج و حةوال
• داناني راثؤرتي ئاماريي ريَك و ثيَك بؤ ضاوديَري راثةرِاندني بةرنامةكان.
َسةنطاندني كارايي و ضاالكي فةرمانبةران و ثابةندبوونيان بةو
• ئامادة كردني راثؤرتةكاني شيكردنةوة بؤ هةل
سياسةتانةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي مريي دايناوة.
َسةنطاندني بةجيَطةياندن.
• ثيَشكةشكردني راثؤرتي دةوري بؤ بةشي دةرس سةبارةت بةدةرسي تايبةمتةند وهةل
• ثيَشكةشكردني راسثاردةي ثةيوةنديدار بة هةمواركردني ريَساو ياساكاني باج ئةوانةي ثةيوةنديان بة
كةموكوري دياريكراو هةية.
• ثيَشنياز خستنةرِوو بؤ ضاككردني ثرؤطرامي كارةكاني دةرسي تايبةمتةند.
• ثابةند بوون بةو سياسةت و ريَ و شويَنانةي كة بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان وخانوبةرةي مريي دايناوة
َوطؤري زانياري لةنيَوان هؤبة و يةكة هةمةجؤرةكان يان
َوطؤري دؤسيةكان يان ئال
ئةوةي ثةيوةستة بةئال
وةزارةتةكان
َنيابوون لةوةي كة تيَكراي فةرمانبةراني هؤبة ثابةندن بة ريَساو رةفتارةكان و ثيَشخستين بةرذةوةندي
• دل
مريي لةثيَش هةر بةرذةوةندييةكي ديكة.
َضوونةوةكان:
 -0بةشي تانةو بةرِيَوةبردني تيَهةل
َضوونةوة ،ئةم بةشة لةم دوو هؤبةي خوارةوة ثيَكديَت:
ئةم بةشة بةرثرسة لة ثرؤسةكاني تانةو تيَهةل
أ -هؤبةي تانة :كة ئةم ئةرك و ثسثؤريةتية سةرةكيانةي خوارةوةي هةية:
• راثةراندني ئةو سياسةت و ريَنمايي و ريَ و شويَنة ياساييانةي كة بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانوبةرةي مريي دايناوة.
• ضارةسةر وشيكردنةوةي تانة لةسةر ئاسيت ئيداري :
• وةرطرتين تانة و تؤماركردني.
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• دةستنيشانكردني ضاوديَريَكي باج بؤ دةرسكردني تانة.
• هةماهةنطي لةطةلَ هؤبةي ثةيوةنديدار بؤ تةواوكردني ثرؤسةي دةرسكردني تانة.
• برِياردان لةسةر تانة (رةزامةندي لةسةر تةواوي تانةكة يان بةشيَكي تانةكة ،يان رةت كردنةوةي).
• ئاطاداركردنةوةي باجدةر بة بريارةكة.
• دةركردني ياداشيت باجي راستكةرةوة و حةوالة كردني دؤسيةكة بؤ هؤبةي جيباية.
• راويَذكردن بة بةشي كاروباري ياسايي لة بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةري مريي.
•
•
•
•

هةماهةنطي لةطةل هؤبةي دةرس سةبارةت بة رةتكردنةوةي ئةجنامةكاني دةرسكردن.
ئامادةكردني ئامار لة بارةي ضاالكيي تانةكان.
َضوونةوةكان .
ثيَشكةشكردني راثؤرتي ريَك و ثيَك بؤ بةشي تانة و ئيدارةي تيَهةل
ثيَشنياز كردن بؤ باشرتكردني ضاالكي تانةدان.

• ثابةندبوون بةو سياسةت وريَ وشويَنانةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان وخانوبةرةي مريي دايناوة ئةوةي
ثةيوةستة بةئالوطؤري دؤسيةكان وزانيارييةكان لةنيَوان هؤبة وبةشة جياوازةكان يان وةزارةتة جياوازةكان
َنيابوون لةوةي كة تيَكراي فةرمانبةراني هؤبة ثابةندن بة ريَساو رةفتارةكان و ثيَشخستين بةرذةوةندي
• دل
مريي لةثيَش هةر بةرذةوةندييةكي ديكة.
َضوونةوةكان :كة ئةم ئةرك و ثسثؤريةتية سةرةكيانةي خوارةوةي هةية:
ب -هؤبةي بةريَوةبردني تيَهةل
• راثةراندني ئةو سياسةت و ريَنمايي و ريَ و شويَنة ياساييانةي كة بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و
خانوبةرةي مريي دايناوة.
•
•
•
•

َضوونةوة :
َنيا بوون لةوةي دةسةآلتي دارايي نويَنةرايةتييةكي ياسايي هةية لة ليَذنةي تيَهةل
دل
ئاطادار بوون لة ئةرك و كاري كارطيَري تايبةتي ليَذنة ( وةرطرتن و تؤماركردن و ئاطادار كردنةوة).
نويَنةرايةتي كارطيَري لة ضوارضيَوةي داواي ياسايي.
َضوونةوة.
ئامادةكردني راثؤرتي دةسةآلتي دارايي بةرامبةر تيَهةل

• رِاويَذكردن بة بةشي كاروباري ياسايي لة بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي مريي.
• دةركردني ياداشيت باجي راستكةرةوة و حةوالة كردني دؤسيةكة بؤ هؤبةي جيباية.
• هةماهةنطي لةطةل هؤبةي دةرس سةبارةت بة رةتكردنةوةي ئةجنامةكاني دةرسكردن.
•
•
•
•

َضوونةوةكان.
ئامادةكردني ئامار لة بارةي ضاالكيي تيَهةل
َضوونةوةكان .
ثيَشكةشكردني راثؤرتي ريَك و ثيَك بؤ بةشي تانة و ئيدارةي تيَهةل
َضوونةوةكان.
ثيَشنياز كردن بؤ باشرتكردني ضاالكيي تيَهةل
ثابةندبوون بةو سياسةت وريَ وشويَنانةي بةريَوةبةرايةتي طشيت باجةكان وخانوبةرةي مريي دايناوة ئةوةي
ثةيوةستة بةئالوطؤري دؤسيةكان وزانيارييةكان لةنيَوان هؤبة وبةشة جياوازةكان يان وةزارةتة جياوازةكان.

7102 /4/6

– –04

ذمارة ( )712العدد

َنيابوون لةوةي كة تيَكراي فةرمانبةراني هؤبة ثابةندن بة ريَساو رةفتارةكان و ثيَشخستين بةرذةوةندي
• دل
مريي لةثيَش هةر بةرذةوةندييةكي ديكة.
 -6بةشي كارطيَرِي و خؤيةتي:
كة بةرثرسة لة ثرؤسةكاني كارطيَرِي كة ئةم دوو هؤبةيةي خوارةوة دةطريَتةوة:
أ -هؤبةي كاروباري دارايي :كة ئةم ئةرك و ثسثؤرِيانةي خوارةوة دةطريَتةوة:
• رِاثةرِاندي ئةو سياسةت و بةرنامة و رِيَ و شويَنة داراييانةي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي
مريي دايناوة ،كة ثةيوةستة بة خةرجي و موازنة.
• بةرِيَوةبردني مةوجودات لة بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران.
• ئامادةكردن و ضاوديَريكردني موازةنةي بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران.
• ثاراستين ئةو تؤمارة حسابييانةي ثةيوةسنت بة كاري بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران.
• رِيَطة دان بة ثرؤسةي كرِين لة ضوارضيَوةي موازنةدا.
• وةرطرتين ثيَداويستيةكاني بةرِيَوبةرايةتي طةورة باجدةران لة كةلوثةلي مةكتةبي و ثةرِاوطةيي و هتد ...لة
هؤبةي كاروباري كارطيَرِي و ثيَداويسيت مرؤيي (املوارد البشرية) و رِةزامةندي دةربرِين لةسةر كرِين و
جيَبةجيَكردني بة ثيَي رِيَكاري طوجناو.
• رِيَكخستين خشتةي موضةي فةرمانبةراني بةرِيَوبةرايةتي لةطةلَ رِيَكخستين سةر مووضة و ثلة بةرزكردنةوة.
• دةركردني ئامار و رِاثؤرتي دةوري بؤ بةشي كارطيَري لةبارةي ضاالكي داراييةوة.
• ثيَشنياز كردن بؤ باشرتكردني ضاالكي سةبارةت كاروباريي دارايي.
ب -هؤبةي كاروباري كارطيَري و ساماني مرؤيي (املوارد البشرية) :كة ئةم ئةرك و ثسثؤرِيانةي خوارةوةي هةية:
• رِاثةرِاندي ئةو سياسةت و بةرنامة و رِيَ و شويَنة كارطيَرِيانةي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت باجةكان و خانوبةرةي
َطةنامة و
مريي دايناوة ،كة ثةيوةستة بة كارطيَرِي ساماني مرؤيي و ثؤستة و بةريَوةبردني دؤسية و بةل
بيناكاري (املنشات) و خزمةتطوزاري طشيت...هتد
َنيابوون لة رِةخساندني ذينطةي كاري دروست بؤ بةرِيَوبةرايةتي طةورة باجدةران.
• دل
• ضارةسةركردني ثؤستةي هاتوو و دةرضوو.
• بآلوكردنةوةي زانياريي لة هةموو فةرمانطة و هؤبةكان.
• بةرِيَوةبردني ئةرشيفي كاغةزي و ئةليكرتؤني.
َطةنامةكاني باج.
َطرتين بآلوكراوة و منوونة و بةل
• هةل
َنيابوون لة ضاككردنةوةي كةلوثةلةكان و ثيَداويستيةكاني بةرِيَوبةرايةتي طةورة باجدةران.
• دل
• طرةنيت لة خزمةتطوزاري ئاسايش و ئةو خزمةتطوزاريانةي ثةيوةسنت بة ثاراسنت وئاسايشي كةلوثةل و
ئاميَرةكاني وةكو طةياندني بيَتةل و بةتةل وضاوديَري كردني كة ئةوانةي ديَنة ئةو شويَنة و رِيَكخسنت
وضاككردنةوةي بينايةي و طةراجي ئوتومبيَل و هتد...
7102 /4/6

– –05

ذمارة ( )712العدد

• ئامادةكردني ثيَداويستييةكاني طةورة باجدةران ،لةوانة كةلوثةلي ثةرِاوطةيي و ثشكةشكردني بة هؤبةي
كاروباريي دارايي.
• دياريكردني ئةو ثيَداويستيانةي ثةيوةنديدارن بة رِاهيَنان و بةهةماهةنطي لةطةلَ هؤبةكاني ديكة.
• ضارةسةركردني كيَشة و ريَكخستين ثةيوةندي نيَوان فةرمانبةران.
َةت و نةهاتين فةرمانبةران.
• بةرِيَوةبردني ئامادةبوون و مؤل
• بةرِيَوبردني بةرنامةسازي (املزايا)ي تايبةت بة فةرمانبةران.
•
•
•
•

دياريكردني ثيَداويسيت ثةيوةست بة تةوزيفكردن.
ثيشنيازكردني بةرنامةسازي رِاهيَنان بة طويَرةي ثسثؤرِيةكان.
ثيَشكةشكردني هاوكاري بؤ كةلوثةلي رِاهيَنان.
َسةنطاندني فةرمانبةراني بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران.
بةريَوةبردني سيستمي هةل

• رِيَكخستين خشتةكاني ثلة بةرزكردنةوة و سةر مووضة.
• ثيَشكةشكردني ئامار و رِاثؤرتي دةوري بؤ بةشي كارطيَري لة بارةي ضاالكي كارطيَري و ساماني مرؤيي.
َي تايبةت بة ساماني مرؤيي.
• ثيَشنياز كردن بؤ باشرتكردني ضاالكي كارطيَري سةبارةت بة مجوجول
 -٢بةشي باجة هةمةجؤرةكان:
ئةم بةشة بةرثرسة لة بةريَوةبردني كاروبارةكاني باج ئةوانةي ثةيوةسنت بة باجي خانوبةرة ،ئةم بةشة ئةم ئةرك و
ثسثؤرِيانةي خوارةوة دةطريَتةوة:
َكي خانوبةرة و زةويي بؤ طةورة باجدةران بةثيَي ياسا.
• خةمآلندني طشيت مول
•
•
•
•

ثةسةندكردني طريَبةسيت بةكريَداني خانوبةرة بؤ طةروة باجدةران.
ئةذماركردني باجي خانوبةرة و زةوي بؤ طةورة باجدةران.
َةي طةورة باجدةران ثةيوةست بة باجي خانوبةرة.
َينةوة لة مامةل
ليَكؤل
هةماهةنطي لةطةلَ ليذنةي خةمآلندني بةهاي خانوبةره و قازاجنةكةي و ئةذماركردني باجي طواستنةوةي

َكايةتي بؤ طةورة باجدةران.
مول
• ثيَشكةشكردني رِاثؤرت و زانياريي دةوري و ئةجنامةكاني لة كاروباري هؤبةكة بؤ بةشي خؤي.
• ثيَشنياز كردن بؤ باشرتكردني ضاالكي تايبةت بة باجي خانوبةرة بؤ طةروة باجدةران.
سيَيةم  :كار بةم ثةيرِةوة دةكريَت لة ريَكةوتي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان).

نيَضريظان بارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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سـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  0939 :لة 7102/9/76

َي
ثشت بةست بة ئةحكامي برِطةي ( )٣لة مادةي (هةشتةم) لة ياساي ئةجنوومةني وةزيران ذمارة ()٣ي سال

٠٩٩١ي هةمواركراو ،وة ئةحكامي برِطةي (ضوارةم) لة مادةي ( )١٠لة ياساي باجي دةرامةت ذمارة ()٠٠٣ي
َي ٠٩٩١ي هةمواركراو ،و لةسةر ثيَشنياري وةزارةتي دارايي و ئابووري ،ئةجنوومةني وةزيران لة
سال
كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي ذمارة ( )١٢لة  ١١٠٢/٣/٠١ئةم ثةيرِةوةي خوارةوةي دةركرد-:
ثةيرِةوي ذمارة ()7ى سالَى 7102

ماددةي (-:)0

ثةيرِةوي ليَربِيين رِاستةوخؤ لةسةر داهاتي كارمةنداني كةرتي تايبةت
بةشي يةكةم
سةثاندني باج

يةكةم :باج دةسةثيَندريَت بة شيَوةي ليَربِيين رِاستةوخؤ لةسةر داهاتي كارمةنداني كةرتي تايبةت (منتسبني
َي دارايي  ،بةثيَي ئةم ثةيرِةو مةبةست لة كارمةند هةر كةسيَك بة كريَ يان
القطاع اخلاص) لة ماوةي سال
مووضة لة كةرتي تايبةت كار بكات لةطةلَ ئةم تيَبينيانةي خوارةوة:
أ -باج دةسةثيَندريَت لةسةر داهاتي كارمةند بة ناوي خؤي  ،دواي ئةوةي ليَبوردني ياسايي و داشكاندنةكان
(تنزيالت)ي ثيَدةدريَت بة طويَرةي رِيَنماييةكان.
ب -باج دةسةثيَندريَت لةسةر داهاتي كةسي نيشتةجيَ كة لة هةريَمي كوردستان كار دةكات.
ج -باج دةسةثيَندريَت لةسةر داهاتي كةسي نانيشتةجيَ (غري مقيم) كة لة هةريَمي كوردستان كار دةكات ،
تةنانةت ئةطةر مووضةكةي لة هةريَمي كوردستانيش وةرنةطريَت.
د -باج ناكةويَتة ئةستؤي كةسي نا عيَراقي كة لة هةريَمي كوردستان نيشتةجيَية و سةرضاوةي داهاتةكةي لة
دةرةوةي هةريَمي كوردستانة.
دووةم:

أ -مةبةست لة كارمةند :كريَكار يان فةرمانبةري كةرتي تايبةتة كة كاريَك دةكات بةرامبةر كريَ يان مووضة.
َةية كة داهاتةكةي تيَدا دةست دةكةويَت كة لة سةرةتاي كانووني
َي دارايي ئةو سال
ب -مةبةست لة سال
َيَك دةست ثيَدةكات و لة ()٣٠ي كانووني يةكةمي هةمان سالَ كؤتايي ثيَديَت.
دووةمي هةموو سال
َيية و هاوسةرطريي نةكردووة،
سيَيةم :باج دةسةثيَندريَت لةسةر داهاتي ئةو كةسةي تةمةني لة خوار هةذدة سال
بةم شيَوةيةي خوارةوة:
َي و هاوسةرطرييشي
أ -لةكاتي ئامادة نةبووني دايباب (الوالدين) وةكو مردن  ،كةسي خوار تةمةني هةذدة سال
نةكردبيَ وا دادةنريَ بؤ خؤي باجدةريَكي سةربةخؤية و باجةكةشي بة ناوي رِاسثيَردراو يان(القيم) دةبيَ.
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َيية دةخريَتة سةر داهاتي باوكي و
ب -داهاتي كض و كورِي بيَ هاوسةر كة تةمةنيان لة خوار هةذدة سال
باجةكةشي بة ناوي باوكي دةبيَت.
َيدا بيَت و هاوسةرطريي نةكردبيَت و باوكيشي مردبيَت ،ئةوا
ج -ئةطةر كةسيَك تةمةني لة خوار هةذدة سال
وةكو باجدةريَكي سةربةخؤ ئةذماري بؤ دةكريَت و باجةكةي بة ناوي دايكي يان رِاسثيَردراو يان (القيم)
دةبيَ.
َيدا بيَ و هاوسةرطريي كردبيَ وةكو باجدةريَكي سةربةخؤ
ضوارةم :ئةطةر كةسيَك تةمةني لة خوار هةذدة سال
َةي لةطةلَ دةكريَت و باجةكةشي بةناوي خؤي دةبيَ.
مامةل

ماددةي (-:)7

بةشي دووةم
ئةو داهاتانةي باجيان دةكةويَتة سةر (املدخوالت اخلاضعة للضريبة)

ئةم داهاتانةي خوارةوة باجيان دةكةويَتة سةر:
يةكةم :موضة و كريَ:
أ -موضةي بنةرِةتي كة كارمةند دةسيت دةكةويَت.
ب -كرييَ ئةو كارة ئيزافييانةي دةيكات.
َةي نيشتةجيَبوون و حةوانةوة لةطة َل رةضاوكردني حوكمةكاني ماددةي ( )0لةم ثةيرِةوة ،بةم
دووةم :دةرمال
شيَوةي خوارةوة:
َةي نيشتةجيَبوون و حةوانةوة ملكةضي باج دةبيَت كة راستةوخؤ بة تةواوي وةريدةطريَ.
أ -دةرمال
ب -ئةطةر كةسي خاوةن كار شويَينَ حةوانةوةي بة خؤرايي بؤ كارمةندةكاني دابني كرد ئةوا ئةم ريَذانةي
خوارةوة دةخريَتة سةر مووضةكةي ،بةم شيَوةي خوارةوة:
َي تيَدا
 -٠ريَذةي ( )%٠0لةسةدا ثازدةي لة كريَي يان موضةي مانطانة بؤ خانوبةرةي كة كةلوثةلي ناو مال
نةبيَ (غري املؤثثة).
َي تيَدابيَت
 -2ريَذةي (  )%١١بيست لة سةدا لة كريَ و موضةي مانطانة بؤ خانوويَك كة كةلوثةلي ناو مال
(املؤثثة).
َةخانة يان خانووي كردة شويَين نيشتةجيَبوون يان حةوانةوة ئةوا ()%٠١ي لة
ج -ئةطةر كارمةند بةشيَك لة بال
كريَ يان موضةي مانطانةي دةخريَتة سةر.
َةي نيشتةجيَبووني بؤ خةرج
د -ئةطةر خاوةن كار كارمةندةكاني خؤي لة هوتيَليَك نيشتةجيَ كرد و دةرمال
نةكردن ،ئةوا ( )%١١بيست لة سةدا لة كريَي يان موضةي مانطانةي دةخريَتة سةر داهاتةكةيان بةرامبةر
بةوةي كة كريَي نيشتةجيَبونيان ليَ وةرناطرييَت.
ه -ئةطةر خاوةن كار كةرةظانة و خانووي سةفةري بؤ كارمةندةكاني دابني كرد وةك شويَين نيشتةجيَبوون و
حةوانةوة بةكاري بيَنيَت ئةوا لةو كاتةدا ( )%0ثيَنج لة سةدا دةخريَتة سةر كؤي كريَي يان مووضةي
مانطانةي.
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َةتةكاندا ئةو برِة زيَدةكييانةي دةخريَتة سةر داهاتي كارمةند نابيَ زياتر بيَ لة بةرامبةر برِي
و -لة هةموو حال
َيَنراوي مانطانة.
كريَي فيعلي يان خةمل
َةي نيشتةجيَبووني هةبوو بة ثيَي طريَبةسيت دياريكراو و خاوةن كاريش شويَين
ز -ئةطةر كارمةند مايف دةرمال
َةيةكي بةو ناوةوة ثيَنةدا ،ئةوا
نيشتةجيَبووني بؤ دابني كرد لة بةرامبةردا بة طويَرةي طريَبةست هيض دةرمال
َةي تةرخانكراو زياتر نةبيَ
رةضاوي ئةوة دةكريَت كة لة برطةي (ب)ي ئةو ماددةيةدا هاتووة بةوةي دةرمال
لة طريَبةسيت كار.
َةي خواردن بةم شيَوةي خوارةوة دةبيَ:
سيَيةم :دةرمال
َةي خةرجكراوي خواردةمةني بة تةواوي باجي دةكةويَتة سةر.
أ -دةرمال
ب -ئةطةر خاوةن كار ذةميَكي يان ضةند ذةميَكي خواردني بؤ كارمةنداني بيَ بةرامبةر دابني كرد يان ثشكداري
كرد لة دابني كردني ئةوا ( )%٠١دة لة سةداي ئةو برِة دةخريَتة سةر كريَي يان موضةي مانطانة بة مةرجيَك
زياتر نةبيَت لةو خةرجيةي كة برِياري لةسةر دراوة يان بؤ ذةمة خؤراكيةكان خةرج دةكريَت يان ئةو برِةي
وةكو ثشكداركردن لة ئامادةكردني خةرج دةكريَت و برِي كامةيان كةمرت بوو وةردةطرييَت.
ضوارةم :ئةو دةرماآلنةي كارمةند وةريدةطريَت بةطويَرةي ئةوةي خاوةن كار دياري دةكات وةكوو:
َةي بيمةي تةندروسيت.
 -٠دةرمال
َةي شويَين جوطرايف.
 -١دةرمال
َةي ئاوارتة (االستثنائية)
َةي ترسناكي و دةرمال
 -٣دةرمال
َةي كؤي رِاذة (خدمة اجلامعية).
 -٢دةرمال
-0
-١
-٢
-٩

َةي رِاذةي دةرةكي.
دةرمال
َةي ضاوديَري.
دةرمال
َةيةك كة خاوةن كار برِياري لةسةر دةدات.
هةر دةرمال
ئةو برِة ثارةيةي كة خاوةن كار دةيداتة كارمةندةكاني كة ثةيوةندي بة خةرجي جيَبةجيَكردنةوة نيية ،بؤ

منونة وةكو ثاداشت (املكافئآت).
 -٩بةهاي هةر تايبةمتةندييةكي تر كة لة برِطةكاني ( ٠تا  ) ٩دا نني و ثةيوةندييان نيية بة جيَبةجيَكردني
كارةكةوة.
بةشي سيَيةم
داشكاندنةكان ( التنزيالت )
ماددةي (-:)9

َطةنامةي باوةرِ
َي بةدةستهيَناني داهاتي بةثيَي بةل
برِيَك لة داهاتي كارمةند كةم دةكريَتةوة لة ماوةي سال
ثيَكراو ،بةم شيَوةية:
َةكان بةمةرجيَك زياتر نةبيَ لة ( )%٣١سي لةسةدي موضةي بنةرِةتي.
يةكةم :بةهاي كؤي دةرمال
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دووةم :رِاطرتن (التوقيفات)ةكاني خانةنشيين و ئابوونة بريار ليَدراوةكان (االشرتاكات املقررة) بة ياساي
خانةنشني و دةستةبةري كؤمةآليةتي بؤ كريَكاران.
بةشي ضوارةم
ليَبوردني ياسايي
ماددةي (-:)4

َي
َثشت بة ياساي ذمارة ()١١ي سال
يةكةم :ليَبوردني ياسايي دةدريَت بة هةر كةسيَك ثيَش سةثاندني باج ثال
()١١٠٠ي هةريَمي كوردستان ،بةم شيَوةي خوارةوة:
( )٠0١١١0١١١يةك مليَون دينار مانطانة لة مووضةي فةرمانبةراني هةريَم بؤ هةموو ثلة وةزيفيةكاني
ئةوانةي لة كةرتي تايبةتن و بة فةرمي تؤمار كراون و خاوةن ثؤست و ثلةي وةزيفي تايبةتن.
دووةم :هةر كارمةنديَك تةنيا يةك جار ليَبووردني ياسايي وةردةطريَت ذمارةي سةرضاوةي داهاتي هةر ضةند
بيَت.
سيَيةم :ئةطةر كارمةنديَك لة زياتر لة شويَنيَك كاري كرد ،ئةوا تةنيا لةو شويَنة ليَبووردن وةردةطريَت كة كاري
سةرةكي تيَدا دةكات و كارة الوةكييةكاني بةر ليَبووردن ناكةون.
بةشي ثيَنجةم
بةخشراوةكان و ئاوارتةكان (االعفاءات و االستثناءات)

ماددةي ( -:)5ئةم داهاتانةي خوارةوة لة باج بةخشراون:
 -٠مووضةي خانةنشيين و هةموو جؤرة بةخشينيَكي كؤتايي رِاذة بؤ ئةو عيَراقييانةي لة هةريَمي كوردستان
نيشتةجيَن.
 -١ئةو خةرجيانةي بةمةبةسيت ضارةسةري تةندروسيت بؤ كارمةند دابني دةكريَت لة كاتي ثيَكران يا تووشبوون
بة نةخؤشييةك لة ميانةي كارةكةيدا.
 -٣هةر برِة ثارةيةك كة وةكوو قةرةبوو بؤ كةسوكاري كارمةندي كؤضكردوو ،يان قةرةبوويةك بؤ كارمةند لة
بةرامبةر ثيَكران يان كؤضي دوايي خةرج دةكريَت.
َةي ئةوانةي بؤ خويَندن دةنيَردريَن يان راهيَناني تايبةت بة كارةكةي ثيَدةكريَت.
 -٢دةرمال
َكي بياني خةرج دةكريَ بةرامبةر
 -0نرخي ثلييت طةشتكردن يان ئةو خةرجيية حةقيقيانةي كة بؤ خةل
َيان يان جيَهيَشتين هةريَمي كوردستان بة شيَوةيةكي
بةطريَبةست كردن يان نويَكردنةوةي طريَبةست لةطةل
َةت.
يةكجاري بؤ كاتي كؤتايي هيَنان بة كارةكانيان يان سةفةر كردنيان بة مؤل
َةي شويَين جوطرايف ئةو كارمةندة بيانييانةي كة خاوةن كارةكانيان لة
َةي شاند كردن يان دةرمال
 -١دةرمال
دةرةوةن ،بةآلم بةهؤي كارةكانيان لة هةريَمي كوردستانن يان لقيَكي كؤمثانياكةيان لة هةريَمي كوردستانة،
بة مةرجيَك ئةم برِة زياتر نةبيَت لة ()%١0ي مووضةي بنةرِةتي ،هةروةها بةو مةرجةي بيسةمليَنيَت
َةكةي بة شيَوةي جيا لة موضةي مانطانة وةريدةطريَت.
دةرمال
7102 /4/6

– –71

ذمارة ( )712العدد

 -٢ئةو مووضة و دةرماآلنةي كة دامةزراوةي نةتةوة يةكطرتووةكان لة بودجةي خؤي دابيين دةكات بؤ
فةرمانبةر و كارمةندة نا عيَراقيةكاني كة لة كوردستان نيشتةجيَن.
 -٩ئةو مووضة و دةرماآلنةي نويَنةرايةتي عةرةبي يان بياني بؤ كارمةندة دبلؤماسييةكاني خةرج دةكات،
ئةوانةي كة عيَراقي نني و لة هةريَمي كوردستان نيشتةجيَن  ،بةآلم ئةوةي بؤ فةرمانبةري ناديبلؤماسي كة
َخانة بيانييةكان ( ئةوانةي عيَراقي نني و لة هةريَمي كوردستان نيشتةجيَن ) دةتوانري
كارمةندي كونسل
َةي
لةباج ببةخشريَن بة برِياريَك لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة  ،بة مةرجيَك هاوشيَوة بيَت لةطةلَ مامةل
بةرامبةر (املعاملة باملثل).
َةتييةكان (ئةوانةي عيَراقي نني و لة هةريَمي
َةي فةرمانبةري ئاذانس و ريَكخراوة نيَودةول
 -٩مووضة و دةرمال
كوردستان نيشتةجيَن) ئةوانةي ثةيوةسنت بة دامةزراوةي نةتةوة يةطرتووةكان و ئةو رِيَكخراوانةي لةناويدا
كار دةكةن.
بةشي شةشةم
ثيَوةري باج (مقياس الضريبة)
ماددةي (-:)6

باج دةسةثيَندريَت لةسةر داهاتي كارمةند دواي ليَشكاندن و ليَبوردني ياسايي و بةخشني و ئاوارتةكان
(االستثناءات) ئةوةي هاتووة لة ماددةكاني ( )٢و ()0ي ئةم ثةيرِةوة بة طويَرةي ئةذمار كردني مانطانةي باج
بةريَذةي(.)%0
بةشي حةوتةم
باجطري (جباية)
ماددةي (-:)2

يةكةم :لةسةر هةموو خاوةن كاريَك يان كارمةنديَك كة لةالي خاوةن كاريَكي نانيشتةجيَي هةريَمي كوردستان
كار دةكات  ،ثيَويستة برِي باجي سةثاو بداتة بةشي ليَربِيين رِاستةوخؤ لة فةرمانطةي باج لة ثاريَزطاكةي
خؤي ،لة وادةي دياريكراو بةثيَي ماددةي (هةشتةم)ي ئةم ثةيرِةوة.
َي٠٩٩١ي
دووةم :بةطويَرةي ماددةكاني ( )0٩،0٩،0٢،0١لة ياساي باجي دةرامةت ذمارة ()٠٠٣ي سال
َةكةبووةكاني جيَبةجيَ نةكات
هةمواركراو ،هةر كةسيَك زانياري نارِاست ثيَشكةش بكات يان ئةركة كةل
ريَكاري ياسايي بةرامبةر وةردةطرييَت .هةر بؤ منوونة ثيَ بذاردنيَك كة برِةكةي  ٢0١١١ديناري عيَراقي
ئةذمار دةكريَت ئةطةر راثؤرتي وةرزي يان ساآلنةي ثيَشكةش نةكرد بة ثيَي ماوةي دياريكراو لة ماددةي
(هةشتةم) ي ئةم ثةيرِةوة.

7102 /4/6

– –70

ذمارة ( )712العدد

ماددةي (-:)2

بةشي هةشتةم
ضؤنيةتي ليَ برِين و وادةكاني باجدان

بةمةبةسيت يةكالكردنةوة و داني باج لة وادةي خؤيدا ثيَويستة خاوةن كارةكان ثةيرِةوي ئةم خاآلنةي
خوارةوة بكةن:
َةي هةر كارمةنديَك ،تةنانةت هي ئةوانةش كة
يةكةم :داناني تؤماريَكي تايبةت بة موضة و كريَ و دةرمال
لةباج بةخشراون .خاوةن كار بةرثرس دةبيَ لة داني باجي سةثاو ،هةروةها بةرثرسة لةو تؤمارة تايبةتة.
ئةو تؤمارة دةشيَ لةاليةن اليةني تايبةمتةند وردبيين بؤ بكريَ .هةروةها دةبيَ ئةو تؤمارة هةموو
زانيارييةكي ثةيوةندار بة كارمةندي تيَدابيَت ،بة تايبةت:
 ناوي خزمةتطوزار و كارمةند و كريَكار و هاريكار و هتد...
 برِي موضة و كريَ و قةرةبووي هةر جؤريَكي ديكةي سودمةندبوونيان.
 جؤري كار و جؤري كريَكةيان (مانطانة ،رؤذانة  ،بةسةعات).
 ريَكةوتي دةست بةكاربوونيان ،ئةطةر لةسةر كار نةمابوون ريَكةوتي دابرِانيان لة كار ،يان بةرِيَكردنيان.
 دياريكردني ئةو برِةي ثيَويستة دابشكيَندريَت لة ثوختةي داهاتةكةي و دةقي ئةو ياسايةي رِيَطة بةو
داشكاندنة دةدات.
َةتةي كة كارمةند باجي كةوتووةتة سةر.
 برِي باجي برِاو لة مووضة لةو حال
َي دارايي بةو شيَوةيةى كةئةم
دووةم :باج دةبرِدريَت لة داهاتي كارمةندان لة هةموو مانطيَك لة مانطةكاني سال
ثةيرِةوة دةقى لةسةر كردووة.باجي برِاو دةنيَردريَتة بةشي ليَربِيين راستةوخؤ تا رؤذى ( )١٠بيست ويةكى
مانطى دواترى كؤتايى هةر وةرزيَك.
سيَيةم :ثيَويستة لةسةر خاوةن كار لة ماوةي دياريكراو كة لة بةندي (دووةم)ي ئةم ماددةيةدا هاتووة،
راثؤرتي وةرزي ثرِ بكاتةوة (منونةي ذمارة (م  ) )٠بؤ باجي ليَربيين راستةوخؤ بؤ مووضة و كريَ  ،كة
َة و
ئةم راثؤرتة ئامادة كراوة لةاليةن بةشي ليَربِيين راستةوخؤوة .ئةطةر دةركةوت لة راثؤرت هةل
بةسةهوو ضووني واي تيَداية ئةجنامي باج دةطؤرِيَت  ،خاوةن كار مايف هةية راثؤرتيَكي ديكةي
َةوة
َة و بةسةهوو ضوونةكان دياري بكات  ،ئةطةر بةهؤي هةل
هةمواركراو ثيَشكةش بكات و تيَيدا هةل
باجي كةمي دابوو ئةوا دةبيَ باجةكةي تةواو بدات لةطةلَ زيَـدةكي و ثيَـبذاردني دواكةوتن ئةطةر
َي باج دةكريَت ،
كةوتة ئةستؤي  ،ئةم هةمواركردنةوةية تا ماوةي ( )0سالَ دواي كؤتايي هاتين سال
َة نةكرابيَ بؤ ( دةرس ) .هةروةها خاوةن
كة ثةيوةنديدارة بةهةمواركردنةوة  ،بةمةرجيَك باجدةر حةوال
كار بة ثيَي بةندةكاني ( ثيَنجةم ) و (حةفتةم )ي ئةم ماددةية ملكةضي زيَدةكي و سووي بانكي
دةبيَت.
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ضوارةم :خاوةن كار راستكاري (تسوية) دةكات لة هةمواري كةمي يان زيادة لة برِي باجي ليَربِيين راستةوخؤ
لة كؤتايي سالَ لة ماوةي ثيَشكةش كردني راثؤرتي ساآلنة بة (منونةي ذمارة (م ) )١بؤ باجي ليَربِيين
راستةوخؤ.
ثيَنجةم :ئةطةر باجي نةدابوو لة وادةي دياريكراودا ،بة طويَرةي بةندي (دووةم) لةو ماددةيةي سةرةوة ،ئةوا
بةريَذةي ( )%0لةبرِي باجةكة زياد دةكريَت و ،ريَذةي زياد كردنةكة دوو بةرابةر دةكريَت و دةبيَتة ()%٠١
دواي تيَثةرِبووني ( )١٠رؤذ لةو ريَكةوتةي كة دياريكراوة بؤ باج دان.
شةشةم :خاوةن كار ثابةند دةبيَت بة داني باج بة طويَرةي بةندي (دووةم) لةم ماددةية ،هةروةها ثابةند دةبيَت
بةداني سةرجةم ئيزافيةكان لة بةندي (ثيَنجةم)ي ئةم ماددةية.
حةفتةم :ئةطةر لة وادةي دياريكراودا باجي نةدا بة طويَرةي بةندي (دووةم)ي ئةم ماددةية ،ئةوا سووي
دواكةوتن (فائدة التأخري)ي دةكةويَتة ئةستؤي كة بة ثيَي ريَنماييةك لةاليةن وةزيري دارايي و ئابووري
هةريَمةوة دياري دةكريَت.
هةشتةم :خاوةن كار بةرثرسة لة داني برِي باجي برِاوة بة طويَرةي حوكمةكاني ئةم ثةيرِةوة بؤ بةشي ليَربيين
َةي كارمةندةكان  ،خاوةن كار بؤي هةية باجي
َةتي نةبرِين لة مووضة و دةرمال
راستةوخؤ .تةنانةت لة حال
برِاوي كارمةندةكاني لة موضة و كريَي داهاتوويان بطيَرِيَتةوة.

ماددةي (-:)3

بةشي نؤيةم
بةيان و راثؤرتةكان

سةبارةت بة ئامادةكردن و ريَكخستين بةيانات و راثؤرتةكاني وةرزي و ساآلنة بؤ ليَربِيين راستةوخؤ و وادةي
ثيَشكةش كردني بؤ بةشي ليَربِيين راستةوخؤ لة بةريَوةبةرايةتييةكاني باجي دةرامةتي تايبةمتةند بة طويَرةي ئةم
ماددةية ريَ و شويَين دياريكراو دةطرييَتة بةر:
يةكةم :لة كؤتايي هةر وةرزيَك لة وةرزةكاني سالَ خاوةن كار كؤي داهاتي كارمةندةكاني (هةر كارمةنديَك
بةجيا) تؤمار دةكات ،لةطةلَ شيكردنةوةي وردةكارييةكان ،ثاشان ئةذماري باجي بؤ دةكريَت دواي
ليَدةركردني ليَبووردني ياسايي و داشكاندنة ريَثيَدراوةكان كة لة ماددة ()٣ي ئةم ثةيرِةوةدا هاتووة.
 ليَربِيين باج :باج بة شيَوةي راستةوخؤ لةاليةن خاوةن كار دةبرِدريَت سةبارةت بة ليَربِيين راستةوخؤيتايبةت بة كريَكار و مووضةخؤرةكاني.
بة جيَطةياندني باج و راثؤرت:

 -٠ئةركي سةرشاني هةموو خاوةن كاريَكة راثؤرتي وةرزي ثيَشكةش بكات بؤ بة جيَطةياندني باجي
ليَربِيين راستةوخؤ (منوونةي (م ) )٠بة جؤريَك بةهاي باجي ليَربِيين راستةوخؤ و باجي كةوتوو هةر
ضةنديَك بيَ ،تةنانةت ئةطةر باجيشي نةكةوتبيَتة ئةستؤ  ،ئةمة هةر ( )٣مانط جاريَك دةبيَت بة
مةرجيَك لة ()١٠ي مانطي دواي سيَ مانطةكة تيَنةثةرِيَت.
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-١هةموو ئةرك و مافيَكي خاوةن كاري نا نيشتةجيَي هةريَمي كوردستان دةطوازريَتةوة بؤ كارمةند و
مووضةخؤري نيشتةجيَ بة تايبةت لة بواري ثيَشكةش كردني راثؤرت و بة جيَطةياندني باج (بؤ منوونة :ئةطةر
كارمةند و مووضةخؤري عيَراقي لة اليةنيَكي ديبلؤماسي لة كوردستان كاري كرد).
-٣ئةركي سةرشاني هةموو كارمةنديَكة كة لةاليةن خاوةنكاريَكي نانيشتةجيَ كار دةكات لة كوردستان،
راثؤرتي وةرزي ثيَشكةش بكات بؤ بةجيَطةياندني باجي ليَربِيين راستةوخؤ (منوونةي (م ) )٠بؤ هةر وةرزيَك،
بة جؤريَك بةهاي كريَ و موضةكةي و بةهاي باجي كةوتوو هةر ضةنديَك بيَت ،تةنانةت ئةطةر باجيشي
نةكةوتبيَتة ئةستؤ لة يةكيَك لة وةرزةكان ،ئةمة هةر ( )٣مانط جاريَك دةبيَت بة مةرجيَك لة ()١٠ي
مانطي دواي سيَ مانطةكة تيَنةثةرِيَت.
-٢بةجيَطةياندني باجي كةوتوو يان سزاي سةثيَندراو بؤ مةبةسيت ليَربِيين راستةوخؤ لة ريَطةي بانكةكاني
حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة دةبيَت ،كة لةاليةن اليةني ثةيوةنديدارةوة دياري دةكريَت .باجدةر راثؤرتي
وةرزي خؤي ثيَشكةش دةكات لةطةلَ ثشتطريي بانك (بؤ ئةوانةي باج يان سزايان دةكةويَتة ئةستؤ) بؤ بةشي
ليَربيين راستةوخؤ لة بةريَوةبةرايةتية تايبةمتةندةكاني باج.
راثؤرتي ساآلنة و بةيانات  :ئةركي سةرشاني هةموو خاوةن كاريَك و هةموو كارمةنديَكة كة لةاليةن
خاوةنكاريَكي نانيشتةجيَ كار دةكات لة كوردستان  ،راثؤرتي ساآلنة ثيَشكةش بكات بؤ بةجيَطةياندني باجي
ليَربيين راستةوخؤ ( منوونةي (م ))١لةطةلَ ثشكنيين ساآلنة كة كؤي داهاتي هةموو كريَكار و كارمةندان لةطةلَ
برِي باجي برِاو دياري دةكات ( منوونة ذمارة (م ، )٣بة جيَطةياندني هةر باج و سزايةكيش ثيَش مانطي ئاداري
َيَك دةبيَ .هةروةك ديارخستين طؤرِيين كؤي ئةو كارمةند و مووضة خؤرانةي كة كاريان
هةموو سال
بةجيَهيَشتووة (منوونةي ذمارة (م. )٢
دووةم :ئةطةر خاوةن كار لة ماوةي دياريكراو راثؤرت و بةياناتي خؤي ثيَشكةش نةكرد ،دةسةآلتي دارايي ريَطة
َةيةكي خاوةن كار رِايي بكريَت ،لةبةر ئةوةي خاوةن كار باجي تةواوي
نادات هيض ريَ و شويَن و مامةل
خؤي نةداوة و تةواوي راثؤرت و بةياناتي ثيَشكةش نةكردووة.
بةشي دةيةم
طةرِاندنةوةي باجي زيادة (اعادة الضريبة الـمحسومة زيادة)
ماددةي (-:)01

دةسةآلتي دارايي دواي ثيَشكةش كردني داواكارييةكي نووسراو لةاليةن كارمةندةوة ئةطةر باجي زيادةي ليَ
َنيابوون لةوةي كة باجي ديكةي نةكةوتؤتة سةر لة سةرضاوةي
وةرطريابوو برِي زيادةكةي بؤ دةطةريَتةوة  ،دواي دل
داهاتي ديكةوة.
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ماددةي (-:)00

بةشي يازدةيةم
يةكالبوونةوةي راثؤرتةكان (التحقق من التصاريح)

َيَتةوة و
َنيابوون لة راسيت و دروسيت و يةكالبوونةوةي باج  ،دةسةآلتي دارايي لة راثؤرتةكان دةكؤل
لة ثيَناو دل
هةمواركردني ثيَويست دةردةكات بؤ باج و سزا و سووي دواكةوتن لةميانةي راطةياندنيَكي نويَي باج  ،ئةم
هةمواركردنةش لةسةر بنضينةي سةرضاوةي ئةم زانيارييانةي خوارةوة دةبيَت:
 زانياري بةدةستهاتوو لة راثؤرت و بةيانات.
 زانياري بةدةستهاتوو كة لةاليةني سيَيةمةوة بةردةست دةبيَت.
َطةنامةكان هاتوونةتة دي.
 ئةو زانيارييانةي لة ئةجنامي دةرسي مةيداني و ثرؤسةي ثشكنني و تؤمارةكان و بةل
 هةر زانيارييةكي تر كة دةستدةكةويَت.
بةشي دوازدةيةم
تانة و ثيَداضوونةوة بة ئةذماركردني باج
ماددةي (-:)07
يةكةم:

أ -خاوةن كار يان كارمةند بؤي هةية تانة ثيَشكةش بكات لةسةر ئةو خةمآلندن و برِيارانةي تايبةتن بةخؤي
َة .ثيَشكةش كردني تانة لة ماوةي ( )١٠رؤذدا دةبيَت لة ريَكةوتي ثيَراطةياندني
لةكاتي بووني هةل
خةمآلندن لةطةلَ روونكردنةوةي هؤيةكاني تانة و راستكردنةوةي ثيَويست  ،هةروةها لةطةلَ ثيَشكةش كردني
َطةنامة ثيَويستةكان  ،دواي ( )١٠رؤذ مايف تانةي ناميَنيَت.
بةل
ب -سةيري ئةو تانةية ناكريَت ئةطةر خاوةنةكةي تةواوي باجي ئةذماركراوي نةدابيَت.
ج -دةسةآلتي دارايي بؤي هةية تانة رِةت بكاتةوة يان قةبولَ بكات  ،ض بةشيَكي تانةكة يان هةمووي .
د -راطةياندني ئةجنامي دةرسكردني تانة دةبيَت بة شيَوةي نوسراو بيَت و هؤيةكاني روون كرابيَتةوة .لة
َةتي قةبولَ كردني هةمووي يان بةشيَكي تانةكة خاوةن كار يان كارمةند كة ثيَشرت باجي داوة بؤي
حال
هةية ئةم برِة ثارانةي خوارةوة وةربطريَتةوة:
 برِي ثارةي زيادةي دراوة.
 ئةو سووةي كةوتووةتة سةر ئةو برِة ثارة زيادةي دراوة.
َضوونةوة لة ئةجنامي تانة بةم شيَوةية دةبيَت:
دووةم :تيَهةل
َضوونةوة لة ماوةي ( )١٠رؤذدا دةبيَت لة بةرواري ثيَرِاطةياندني ئةجنامي تانة  ،بة ثيَضةوانةوة داواي
أ -تيَهةل
َضوونةوةكة رةت دةكريَتةوة.
تيَهةل
َضوونةوة ناكريَت ئةطةر باجي ئةذماركراوي نةدابيَت.
ب -كار لةسةر تيَهةل
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َضوونةوة خاوةن كار يان كارمةند كة ثيَشرت باجي داوة
َةتي قةبولَ كردني هةمووي يان بةشيَكي تيَهةل
ج -لة حال
بؤي هةية ئةم برِة ثارانةي خوارةوة وةربطريَتةوة:
 برِي ثارةي زيادةي دراوة.
 ئةو سووةي كةوتؤتة سةر ئةو برِة ثارة زيادةي دراوة.
ماددةي (-:)09

 كار بةم ثةيرِةوة دةكريَت لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان).

نيَضريظان بارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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رئاسة جملس الوزراء
رقم  0931يف 6102/9/62

إستناداً اىل أحكام الفقرة ( )01من املادة (الثامنة) من قانون جملس الوزراء رقم ( )3لسنة  0992املعدل،
وبناءاً على ما عرضه وزير املالية واإلقتصاد ،قرر جملس الوزراء يف إجتماعه األعتيادي املرقم ( )22يف
 2102/3/01اصدار القرار اآلتي:
قرار رقم (  ) 016لسنة 6102
آلية التعامل مع املكلفني بالضرائب املخالفني لتعليمات وزارة املالية و اإلقتصاد
رقم (  ) 01لسنة 6102

املادة ( -:)0عدم التسجيل أو عدم تبليغ اإلدارة الضريبية باملعلومات املطلوبة
 -0تستويف من كل مكلف مل يتقدم بطلب تسجيل لدي اإلدارة الضريبية املنصوص عليه يف املادة ( )2من
تعليمات وزارة مالية واإلقتصاد رقم ( )01لسنة  2102لتسهيل تنفيذ نظام التكليف الذاتي أو خالل
مدة شهرين من تاريخ احلصول على إجازة العمل ،مبالغ إضافية قدرها:
أ )2011111( -مليونان و مخسمائة الف دينار عراقي للشركات املساهمة .
ب )0011111( -مليون و مخسمائة الف دينار عراقي لشركات التضامن وذات املسؤولية احملدودة واملختلطة ،
والشركات واملؤسسات املعفاة من الضرائب .
ج )011111( -مخسمائة الف دينار عراقي للشركة الفردية والبسيطة ولباقي املكلّفني .
 -6تستويف من كل شخص لـم يبلغ اإلدارة الضريبية عن أي تعديل بالـمعلومات الـمنصوص عليها يف املادة
( )2من التعليمات وزارة مالية واإلقتصاد رقم ( )01لسنة  2102لتسهيل تنفيذ نظام التكليف الذاتي ،
مبالغ إضافية قدرها:
أ )201111( -مائتان و مخسون الف دينار عراقي للشركات املساهمة .
ب )001111( -مائة و مخسون الف دينار عراقي لشركات التضامن وذات املسؤولية احملدودة واملختلطة
 ،والشركات واملؤسسات املعفاة من الضرائب .
ج )01111( -مخسون الف دينار عراقي للشركة الفردية والبسيطة ولباقي املكلّفني .
 -3تستويف من كل شخص لـم يبلغ اإلدارة الضريبية عن توقفه عن العمل ضمن الـمهل القانونية كما
هو منصوص عليه يف املادة ( )2من التعليمات وزارة مالية واإلقتصاد رقم ( )01لسنة  2102لتسهيل
تنفيذ نظام التكليف الذاتي ،مبالغ إضافية قدرها:
أ )2011111(-مليونان و مخسمائة الف دينار عراقي للشركات املساهمة .
ب )0011111( -مليون و مخسمائة الف دينار عراقي لشركات التضامن وذات املسؤولية احملدودة واملختلطة ،
والشركات واملؤسسات املعفاة من الضرائب .
ج )011111( -مخسمائة الف دينار عراقي للشركة الفردية والبسيطة ولباقي املكلّفني .
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املادة ( -:)6عدم تقديم التصريح
تستويف من كل مكلف مل يقدم التصريح املنصوص عليه يف املادة ( )3من التعليمات وزارة مالية واإلقتصاد رقم
( )01لسنة  2102لتسهيل تنفيذ نظام التكليف الذاتي  ،مبالغ إضافية قدرها مخسة باملائة ( )%0من قيمة
الضريبة املتوجبة وفقاً للتصريح أو للضريبة احملددة من قبل اإلدارة الضريبية عن كل شهر تأخري (أو كسر الشهر)
على أن ال تتجاوز قيمة املبالغ مائة باملائة ( )%011من قيمة الضريبة املتوجبة عن كل تصريح ،وال تقل عن:
أ )0111111( -مليون دينار عراقي للشركات املساهمة .
ب )011111( -مخسمائة الف دينار عراقي لشركات التضامن وذات الـمسؤولية املـحدودة والـمختلطة ،
والشركات واملؤسسات املعفاة من الضرائب .
ج )011111( -مائة الف دينار عراقي للشركة الفردية والبسيطة ولباقي الـمكلّفني .
املادة ( -:)9التصاريح الضريبية غري الصحيحة
تستويف من كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها ،مبالغ إضافية قدرها مخسون باملائة
( )%01من قيمة الفرق بني الضريبة الصافية املتوجبة والضريبة الصافية املصرح عنها ،على أن ال تقل قيمة
املبالغ عن :
أ )0111111( -مليون دينار عراقي للشركات املساهمة .
ب )011111( -مخسمائة الف دينار عراقي لشركات التضامن وذات املسؤولية احملدودة واملختلطة  ،والشركات
واملؤسسات املعفاة من الضرائب .
ج )011111(-مائة الف دينار عراقي للشركة الفردية والبسيطة ولباقي املكلّفني .
املادة ( -:)4اإلغفال عن التصريح مبعلومات
تستويف من كل مكلف أغفل عن التصريح بـمعلومات عند تعبئة التصاريح الضريبية والبيانات الواجب
تقديـمها وفقاً ألحكام هـذا القانون و القوانني الضريبية اخلاصة  ،ولـم ينتج عن هذا اإلغفال ضريبة إضافية
مبالغ إضافية قدرها عن كل تصريح :
أ )201111( -مائتان ومخسون الف دينار عراقي للشركات املساهمة .
ب )001111( -مائة ومخسون الف دينار عراقي لشركات التضامن وذات املسؤولية احملدودة واملختلطة
 ،والشركات واملؤسسات املعفاة من الضرائب .
ج )01111(-مخسون الف دينار عراقي للشركة الفردية والبسيطة ولباقي املكلّفني .
املادة ( -:)5عدم مسك الدفاتر
تستويف من كل من لـم يـمسك الدفاتر والـمستندات الـمحاسبية الـمنصوص عليها يف املادة ( )2من التعليمات
وزارة مالية واإلقتصاد رقم ( )01لسنة  2102لتسهيل تنفيذ نظام التكليف الذاتي  ،أو إرتكب مـخالفة
ألحكام مسك الدفاتر التجارية  ،مبالغ إضافية قدرها مخسون باملائة ( )%01من الضريبة الصافية غري املصرح
عنها  ،على أن ال تقل قيمة املبالغ عن :
أ )0111111( -مليون دينار عراقي للشركات املساهمة .
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ب )011111( -مخسمائة الف دينار عراقي لشركات التضامن وذات الـمسؤولية املـحدودة والـمختلطة ،
والشركات واملؤسسات الـمعفاة من الضرائب .
ج )011111( -مائة الف دينار عراقي للشركة الفردية والبسيطة ولباقي املكلّفني .
املادة ( -:)2التأخري بالدفع
تستويف من كل مكلف مل يسدد الضريبة املتوجبة عن فرتة ضريبية معينة واملنصوص عليها يف املادة ( )1من
التعليمات وزارة مالية واإلقتصاد رقم ( )01لسنة  2102لتسهيل تنفيذ نظام التكليف الذاتي ،أو الضريبة
الناجتة عن تكليف ضريبـي تكميلي أو إضايف مبالغ إضافية قدرها عشرة باملائة ( )%01من الضريبة املتوجبة.
املادة ( -:)2فائدة التأخري بالدفع
 -0عند عدم تسديد الضريبة الـمتوجبة عن فرتة ضريبية معينة والـمنصوص عليها يف املادة ( )1من
التعليمات وزارة مالية واإلقتصاد رقم ( )01لسنة  2102لتسهيل تنفيذ نظام التكليف الذاتي أو عند
وجود نقص يف الضريبة املسددة بالنسبة لضريبة الدخل أو بالنسبة لإلستقطاع الـمباشر لضريبة الرواتب
والـمبالغ أو لضريبة املبيعات ،يضاف إلي الضريبة غري الـمسددة أو الناقصة فائدة تأخري تـحدد مبوجب
تعليمات من قبل وزير املالية واإلقتصاد يف اإلقليم .
 -2تسري فائدة التأخري يف الدفع :
أ -يف حاالت التكليف الذاتي بالضريبة ويف احلاالت اليت تكلف فيها اإلدارة الضريبية بضريبة تكميلية أو
إضافية للسنة ذات الصلة :إعتباراً من تاريخ إنتهاء مهلة الدفع األساسية قبل األول من متوز من السنة ذات
الصلة إلستحقاقها عند ذلك التاريخ .
ب -يف باقي احلاالت :إعتباراً من تاريخ انتهاء املهلة احملددة للدفع .
املادة ( -:)8التهرب الضريبـي :
تستويف من كل من أعد أو قدم أو شارك أو ساعد أو أذعن يف حتضري تصريح ضريبـي أو حساب أو تقرير او
بيان كاذب أو ناقص عما جيب إعداده أو تقدميه وفق القانون والقرارات الضريبية مبالغ إضافية قدرها مخسون
باملائة ( )%01من قيمة الفرق بني الضريبة الصافية املتوجبة والضريبة الصافية املصرح عنها،على أن التقل
قيمة املبالغ عن ( ( )0111111مليون) دينار عراقي ويف حال تكرار املخالفة تضاعف قيمة املبلغ املنصوص
عليه أعاله.كما الحيول تطبيق أحكام هذه املادة دون تطبيق أي عقوبة أشد وردت يف قانون ضريبة الدخل
رقم ( )003لسنة  0992املعدل
املادة ( -:)3يسري هذا القرار للتصريح الضرييب عن السنة اليت تنتهي يف (  30كانون األول ) 2101
وما بعدها ويبلغ جلميع اجلهات املعنية يف تنفيذه.
املادة ( -:)01تطبق أحكام هذا القرار على املخالفات املرتكبة بعد تاريخ نفاذه.
املادة ( -:)00ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره يف جريدة (وقائع كوردستان).
نيضرظان بارزاني
رئيس جملس الوزراء
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رئاسة جملس الوزراء
رقم  0936يف 6102/9/62

قرار
رقم (  ) 019لسنة 6102
خمصصات موظفي مديرية كبار املكلفني

إستناداً حلكم املادة (الثامنة )01/من قانون جملس الوزراء رقم ( )3لسنة  0992املعدل وبناءاً على ما عرضه
وزير املالية واإلقتصاد أصدر جملس الوزراء القرار اآلتية :
أوالً -:يتم تـخصيص املبالغ التالية لـموظفي مديرية كبار الـمكلفني:
 -0مبلغ شهري يعادل مائة باملائة ( )%011من الراتب اإلمسي .

 -2نسبة مخسة عشر باملائة ( )%00من جمموع املبالغ اإلضافية عن خمالفات نظام التكليف الذاتي اليت متت
جبايتها خالل العام ويتم توزيعها علي دفعتني سنوياً ملوظفي مديرية كبار املكلفني حسب السلم الوظيفي .
 -3مبلغ يعادل عشرة آالف دينار عراقي ( )01111للزيارات داخل مركز املدينة ومبلغ عشرون ألف دينار
عراقي ( )21111للزيارات خارج مركز املدينة كتعويض عن الـمصاريف اليت سوف يتكبدها الـموظفون
َ جلدول بعدد الزيارات بعد موافقة
أثناء عملهم عند زيارة الـمكلفني ويضاف هذا الـمبلغ إستنادا
رئيس الشعبة و رئيس القسم للموظف الـمذكور إىل راتب الـموظف للشهر الذي يـلي الشهر الذي تـمت
فيه الزيارات.
ثانياً -:ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره يف جريدة (وقائع كوردستان).

نيضرظان بارزاني
رئيس جملس الوزراء
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رئاسة جملس الوزراء
رقم  0930يف 6102/9/62

إستناداً اىل أحكام الفقرة ( )3من املادة (الثامنة) من قانون جملس الوزراء رقم ( )3لسنة  0992املعدل،
و أحكام الفقرة ( )3من املادة ( )11من قانون ضريبة الدخل رقم ( )003لسنة  0992املعدل ،وبناءاً على
ماعرضه وزارة املالية واإلقتصاد  ،قرر جملس الوزراء يف إجتماعه اإلعتيادي املرقم ( )22يف 2102/3/01
إصدار النظام اآلتي :
نظام رقم (  ) 0لسنة 6102
نظام حتديد مهام وإختصاصات مديرية كبار املكلفني بالضريبة

أوالً -:ختتص مديرية كبار املكلفني يف مساعدة كبار املكلفني يف إقليم كوردستان لفهم وتلبية إلتزاماتهم
الضريبية  ،واإلهتمام يف شؤونهم الضريبية بالطريقة األكثر فعالية وكفاءة  ،وفرض القوانني الضريبية من
خالل التطبيق العادل واملوحد للتشريعات.
ولتحقيق هذه الـمهمة ستقوم مديرية كبار الـمكلفني يف :
 مراقبة ومتابعة التصاريح الضريبية وعائدات الضريبة لكبار الـمكلفني بـما يف ذلك ضريبة الرواتب واألجورعن طريق اإلستقطاع الـمباشر من الـموظفني وجـميع الضرائب األخري .
 إكتشاف غري املسجلني ومتابعة غري املصرحني لضمان أن يتم إستالم مجيع التصاريح وتسديد مجيع الضرائب . إعتماد نهج الدرس علي أساس املخاطر بالنسبة لكبار املكلفني . حتضري وتقديم تقارير دورية ملتابعة وتقييم أداء املديرية إىل املدير العام للضرائب وعقارات الدولة.ثانياً -:حتدد مهام وإختصاصات أقسام وشُعب مديرية كبار املكلفني كما يلي :
 -0قسم خدمات املكلفني واملسؤول عن عمليات خدمات كبار املكلفني يف املديرية وعن تقديم العون واإلشراف
على مهام اخلدمات املماثلة يف مكاتب كبار املكلفني يف احملافظات ويشمل القسم الشُعبتني التاليتني:
أ  -شعبة مساعدة وتسجيل املكلفني مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات والربامج واإلجراءات احملددة من قبل املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة ملساعدة كبار
املكلفني بإدارة مجيع الضرائب وتسجيلهم .
• إجراء محالت توعية كبار املكلفني إلطالعهم على حقوقهم وواجباتهم .
• إستقبال كبار املكلفني وتلبية طلباتهم مثل شهادة براءة الذمة  ،التوقف عن العمل .
• اإلجابة على إستفسارات املكلفني واألسئلة الضريبية البسيطة .
• تنفيذ برنامج األحكام املسبقة إلستفسارات كبار املكلفني .
• حتويل معامالت املكلفني إىل األقسام والشُعب املعنية .
• تأمني إستقبال املكلفني شخصياً عرب املواعيد ،وعرب اهلاتف .
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• حتديث معلومات املكلفني مثل العنوان....
• توزيع النماذج واألدلة واملنشورات واملطبوعات للمكلفني .
• إقرتاح التعديالت الالزمة لألدلة والنماذج إستناداً إىل خربة التعامل مع املكلفني .
• املساعدة يف تطوير املوقع اإللكرتوني بشأن كبار املكلفني .
• إعالم املكلفني بشروط التسجيل واملتطلبات واإلجراءات .
• تقديم املشورة لتسجيل املكلفني .
• تسجيل املكلفني وفقاً للرقم الضريبـي املوحد حسب اإلجراءات .
• تسليم شهادة التسجيل .
• تقديم النماذج واألدلة للمسجلني حديثاً .
• إلغاء تسجيل املكلفني وفقاً لإلجراءات .
• احلفاظ على قاعدة بيانات التسجيل مع املعلومات ذات الصلة .
• فتح احلسابات الضريبية للمسجلني حديثاً واحلفاظ على البيانات .
• تقديم إحصاءات وتقارير دورية لقسم خدمات املكلفني عن أنشطة خدمات مساعدة وتسجيل املكلفني.
• إقرتاح التحسينات على خدمات مساعدة وتسجيل املكلفني .
ب -شعبة معاجلة التصاريح مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية :
• تنفيذ السياسات والربامج واإلجراءات احملددة من قبل املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة ملعاجلة
وإحتساب والتحقق من تصاريح كبار املكلفني .
• إستالم ومعاجلة تصاريح املكلفني لكافة احملافظات .
• ضمان جودة وصحة البيانات .
• تصحيح التصاريح وتبليغ املكلفني بنتائج التصحيحات .
• حتديد غري املصرحني .
• إحالة غري املصرحني إىل قسم اإللتزام .
• حتديد املكلفني املتأخرين عن الدفع .
• إحالة املكلفني املتأخرين عن الدفع إىل قسم اجلباية .
• تقديم إحصاءات وتقارير دورية لقسم خدمات املكلفني عن أنشطة معاجلة التصاريح .
• إقرتاح التحسينات على خدمات معاجلة التصاريح.
 -6قسم اجلباية واملسؤول عن عمليات اجلباية العادية واجلربية لكبار املكلفني والذي يشمل الشُعبتني التاليتني:
أ  -شعبة اجلباية مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات والربامج واإلجراءات احملددة من قبل املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة بالنسبة جلباية
متأخرات كبار املكلفني .
7102 /4/6

– –97

ذمارة ( )712العدد

• تطبيق الغرامات املتعلقة باملتأخرات .
• إعالم املكلفني باملبالغ املستحقة مبختلف الوسائل (اهلاتف ،الرسائل ،الربيد اإللكرتوني . )...
• متابعة املكلفني املتأخرين .
• إنذار املكلفني املتأخرين .
• جباية املبالغ املستحقة .
• العمل مع املكلفني املتأخرين على برنامج لتقسيط املتأخرات .
• متابعة دفعات التقسيط .
• معاجلة طلبات املكلفني لتخفيض الغرامات وفقاً للقرارات .
• تقديم إحصاءات وتقارير دورية لقسم اجلباية عن أنشطة اجلباية .
• إقرتاح التحسينات على برنامج اجلباية .
ب -شعبة اجلباية اجلربية مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات والربامج واإلجراءات احملددة من قبل املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة بالنسبة
للجباية اجلربية ملتأخرات كبار املكلفني .
• إعداد اإلجراءات القانونية جلباية املبالغ املتأخرة .
• احلجز على األموال اليت تتم حماولة إخفائها أو تهريبها من الضريبة .
• تسجيل احلجز يف مديريات التسجيل العقاري .
• حتميل املسؤولية الشخصية ألصحاب  /مدراء املفوضني للشركات .
• القيام بتطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ( )01لسنة .0922
• تبليغ املكلفني املتأخرين بإختاذ التدابري اجلربية .
• متابعة اإلجراءات القضائية للتدابري اجلربية .
• تنفيذ التدابري اجلربية من خالل خمتلف طرق املزاد املتوفرة (التقليدية ،اإلنرتنت. )...
• املضي قدماً بالبيع اجلربي للموجودات .
• إقرتاح منع سفر األشخاص املتأخرين عن دفع الضريبة .
• احلفاظ على العالقة اجليدة مع احملاكم .
• تقديم إحصاءات وتقارير دورية لقسم اجلباية عن أنشطة اجلباية اجلربية .
• إقرتاح التحسينات على عمليات اجلباية اجلربية.
 -9قسم اإللتزام واملسؤول عن عمليات اإللتزام لكبار املكلفني والذي يشمل الشُعبتني التاليتني :
أ -شعبة األحباث وحتليل املخاطر مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تطوير أساليب البحث والتحليل .
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• إستخدام أساليب البحث والتحليل لضمان إلتزام املكلفني .
• التنسيق مع املديريات الضريبية األخري لبحث وحتليل اإللتزام الضريبـي .
• حتديد وإستخدام قواعد املعلومات الداخلية واخلارجية أو املؤشرات العامة للكشف عن عدم اإللتزام .
• التنسيق مع أطراف ثالثة من القطاع العام واخلاص .
• حتديد املكلفني غري املسجلني إستناداً إىل مصادر املعلومات الداخلية واخلارجية .
• تنفيذ إجراءات حمددة لتحديد ومتابعة غري املسجلني وغري املصرحني .
• متابعة غري املصرحني وحتويلهم إىل شعبة الدرس إذا لزم األمر .
• تقديم التوصيات واملساهمة يف إدارة وتطوير خطة الدرس السنوية .
• جتميع اإلحصاءات عن غري املسجلني وغري املصرحني .
• التخطيط وتنفيذ اإلسرتاتيجيات .
• تطوير أدوات إدارة املخاطر وحتديد إجراءات احلصول على املعلومات الالزمة لدعم أساليب إدارة املخاطر .
• إستخدام خمتلف مصادر املعلومات ( نظام الضرائب و اجلمارك و اهليئات اإلقتصادية و اإلدارة املركزية
لإلحصاء ،وزارة التجارة ،اخل . ...
• فهم البيئة  ،والسلوك للمكلفني جتاه القانون .
• القيام بالتحليل اإلقتصادي لتحديد اإلجتاهات والسلوك .
• حتليل ودراسة خماطر األنشطة للقطاعات اإلقتصادية املختلفة واملؤشرات واملعطيات اإلقتصادية .
• تطوير معايري اإلختيار املبنية على أسس علمية وحتليلية .
• حتليل فئات املكلفني والقيام بتحليل النسب والبيانات املالية .
• حتديد املخاطر وإقرتاح معايري اإلختيار املبنية على املخاطر مللفات الدرس مع سياسات تصنيف عمليات
الدرس ملختلف أنواعه (الدرس املكتبـي ،الدرس املوجّه ،الدرس امليداني. )...
• تزويد شعبة برجمة الدرس واملتابعة باملعلومات املتوفرة عن بعض احلاالت اخلاصة لدي املكلّفني (شكاوي،
معلومات داخلية أو خارجية ،إحاالت من األقسام والشُعب املختلفة. )...
• تقييم وحتديد أولويات املخاطر وفقاً ملصفوفة املخاطر .
• متابعة وتقييم وحتسني عملية حتليل املخاطر .
• تعديل معايري اإلختيار على أساس املعلومات املستمدة من نتائج الدرس .
• تقديم إحصاءات وتقارير دورية لقسم اإللتزام عن أنشطة األحباث وحتليل املخاطر .
• إقرتاح التحسينات على برنامج األحباث وحتليل املخاطر.
ب -شعبة برجمة ومتابعة الدرس مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• وضع خطة الدرس السنوية على أساس املوارد املتاحة وعوامل أخري مثل النشاط  ،و املكان  ،و التغطية
اخل  ...مع األخذ بعني اإلعتبار أنواع الدرس املختلفة (الشامل ،املوجه ،املكتبـي) .
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• وضع برامج الدرس العامة واخلاصة واملتخصصة بناءً على مصفوفة املخاطر وفقاً للسياسات واإلجراءات اليت
حتددها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• حتديد امللفات اليت جيب درسها وفقاً ملعايري اإلختيار ومصفوفة املخاطر اليت وضعتها شعبة حتليل املخاطر .
• إعداد برامج زيارات ميدانية .
• مراقبة تنفيذ الربامج من خالل حتليل نتائج الدرس مقابل التوقعات واخلطط وحتليل التباين وتقديم التقارير
الدورية .
• تقديم إحصاءات وتقارير دورية لقسم اإللتزام عن عمليات الدرس .
• إعداد تقارير حتليلية لقياس وتقييم كفاءة وفعالية عمليات الدرس واإللتزام بالسياسات اليت وضعتها
املديرية العامة للضرائب وتوفري املقارنة لشعبة األحباث وحتليل املخاطر لتعديل معايري اإلختيار الحقًا .
• إقرتاح التحسينات لربامج عمليات الدرس.
 -4قسم الدرس املسؤول عن عمليات درس ملفات كبار املكلفني وعن تقديم العون واإلشراف على مهام الدرس
يف مكاتب كبار املكلفني يف احملافظات والذي يشمل الشُعبتني التاليتني:
أ -شعبة الدرس مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات واإلجراءات اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• تنفيذ خطة الدرس السنوية .
• تنفيذ برامج الدرس العامة واخلاصة .
• القيام بعمليات الدرس الـميدانية والـمكتبية الـمتعلقة بأنواع الضرائب الـمختلفة .
• تطبيق الغرامات املالئمة وفقاً للتوجيهات الوطنية اليت تضعها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• إصدار التكاليف الضريبية وحتويل الـملف إىل شعبة اجلباية .
• السعي للحصول على دعم من املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة يف ما يتعلق بالقضايا املعقدة .
• اإللتزام بكامل إجراءات الدرس اليت وضعت من قبل املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• وضع تقارير إحصائية منتظمة ملراقبة تنفيذ الربامج .
• تـحضري تقارير تـحليلية لقياس وتقيـيم فاعلية وفعالية الـموظفني و إلتزامهم بالسياسات اليت و ضعتها
املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• تقديم تقارير دورية إىل قسم الدرس يف ما خص أنشطة الدرس وتقييم األداء .
• تقديم توصيات متعلقة بتعديل التشريعات الضريبية يف ما يتعلق بثغرات معينة .
• إقرتاح التحسينات على عمليات برامج الدرس .
• اإللتزام بالسياسات واإلجراءات اليت وضعتها الـمديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة يف ما يتعلق بتبادل
الـملفات أو الـمعلومات بني الشُعب ومـختلف الوحدات أو الوزارات .
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• التأكد من أن مجيع موظفي الشعبة يلتزمون بقواعد السلوك وتضارب املصاحل.
ب -شعبة الدرس املتخصص مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات واإلجراءات القانونية اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة
• تنفيذ برامج الدرس املتخصص .
• اإللتزام بالتوجيهات وإجراءات العمل اخلاصة مبختلف عمليات الدرس املتخصص مثل الضرائب الدولية
والتجنب الضريبـي والتجارة اإللكرتونية والتقييمات والدرس الـممكنن .
• القيام بعمليات الدرس الـميداني والـمكتبـي الـمتعلقة بعمليات الدرس الـمتخصص .
• تطبيق الغرامات املالئمة وفقاً للتوجيهات الوطنية اليت تضعها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• اإللتزام بكامل إجراءات الدرس املتخصص اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• اإللتزام بالتوجيهات الوطنية الـمتعلقة بقضايا سعر التحويل وفرض الضرائب على غري الـمقيمني وتآكل
الوعاء الضريبـي ونقل األرباح والقواعد العامة الـمتعلقة بـمكافحة التجنب الضريبـي .
• القيام بأعمال التحقيقات اخلاصة بناءاً لتوجيهات املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• السعي للحصول على دعم من املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة يف ما يتعلق بالقضايا املعقدة .
• إصدار التكاليف الضريبية وحتويل امللف إىل شعبة اجلباية .
• وضع تقارير إحصائية منتظمة لـمراقبة تنفيذ الربامج .
• حتضري تقارير حتليلية لقياس وتقييم فاعلية وفعالية املوظفني وإلتزامهم بالسياسات اليت وضعتها املديرية
العامة للضرائب .
• تقديم تقارير دورية إلي قسم الدرس يف ما خص أنشطة الدرس الـمتخصص وتقييم األداء .
• تقديم توصيات متعلقة بتعديل التشريعات الضريبية يف ما يتعلق بثغرات معينة .
• إقرتاح إجراء التحسينات على عمليات برامج الدرس املتخصصة .
• اإللتزام بالسياسات واإلجراءات اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة يف ما يتعلق بتبادل
امللفات أو املعلومات بني الشُعب وخمتلف الوحدات أو الوزارات .
• التأكد من أن مجيع موظفي الشعبة يلتزمون بقواعد السلوك وتضارب املصاحل.
 -5قسم اإلعرتاضات وإدارة اإلستئنافات املسؤول عن عمليات اإلعرتاض واإلستئناف والذي يشمل الشُعبتني
التاليتني:
أ -شعبة اإلعرتاضات مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات والتوجيهات واإلجراءات القانونية اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• معاجلة وحل اإلعرتاض على املستوي اإلداري:
• إستالم اإلعرتاض وتسجيله .
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• تعيني مراقب للضرائب لدرس اإلعرتاض .
• التنسيق مع الشُعب املعنية إلستكمال عملية درس اإلعرتاض .
• إختاذ قرار حول اإلعرتاض (موافقة تامة/جزئية أو رفض) .
• تبليغ املكلف بالقرار .
• إصدار التكاليف الضريبية املعدلة وحتويل امللف إىل شعبة اجلباية .
• احلصول على املشورة من قسم التشريع والشؤون القانونية لدى املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• التنسيق مع شعبة الدرس يف ما خص عمليات رفض نتائج الدرس املتعلقة بسياسة معينة .
• إصدار إحصاءات حول أنشطة اإلعرتاضات .
• تقديم تقارير منتظمة إلي قسم اإلعرتاضات وإدارة اإلستئنافات .
• إقرتاح إجراء التحسينات على أنشطة اإلعرتاضات .
• اإللتزام بالسياسات واإلجراءات اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة يف ما يتعلق بتبادل
امللفات أو املعلومات بني الشُعب وخمتلف الوحدات أو الوزارات .
• التأكد من أن مجيع موظفي الشعبة يلتزمون بقواعد السلوك وتضارب املصاحل.
ب -شعبة إدارة اإلستئنافات مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات والتوجيهات واإلجراءات القانونية اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• التأكد من أن اإلدارة الضريبية ممثلة قانونياً لدى جلنة اإلستئناف:
• اإلطالع مبهام إدارية خاصة باللجنة (اإلستالم والتسجيل والتبليغ) .
• متثيل اإلدارة يف إطار الدعوى القضائية .
• إعداد رأي اإلدارة الضريبية جتاه اإلستئناف .
• احلصول على املشورة من قسم التفسري والشؤون القانونية لدي املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
• إصدار التكاليف الضريبية املعدلة وحتويل امللف إىل شعبة اجلباية .
• التنسيق مع شعبة الدرس يف ما خص عمليات رفض نتائج الدرس املتعلقة بسياسة معينة .
• إصدار إحصاءات حول أنشطة اإلستئناف .
• تقديم تقارير منتظمة إىل قسم اإلعرتاضات وإدارة اإلستئنافات .
• إقرتاح إجراء حتسينات علي أنشطة اإلستئناف .
• اإللتزام بالسياسات واإلجراءات اليت وضعتها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة يف ما يتعلق بتبادل
امللفات أو املعلومات بني الشُعب وخمتلف الوحدات أو الوزارات .
• التأكد من أن مجيع موظفي الشعبة يلتزمون بقواعد السلوك وتضارب املصاحل.
 -2القسم اإلداري والدعم املسؤول عن العمليات اإلدارية والدعم والذي يشمل الشُعبتني التاليتني:
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• أ  -شعبة الشؤون املالية مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات والربامج واإلجراءات املالية اليت تضعها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة واملتعلقة
باملوازنة والنفقات .
• إدارة موجودات مديرية كبار املكلفني .
• إعداد موازنة مديرية كبار املكلفني ومراقبتها .
• حفظ السجالت احلسابية املتعلقة بعمليات مديرية كبار املكلفني .
• السماح بعمليات الشراء اليت تقع ضمن املوازنة .
• إستالم حاجات مديرية كبار املكلفني من جتهيزات مكتبية وقرطاسية ،اخل ،...من شعبة الشؤون اإلدارية
واملوارد البشرية واملوافقة على عملية الشراء وتنفيذها وفقاً لإلجراءات املناسبة لذلك .
• تنظيم جداول رواتب موظفي املديرية والرتفيع والعالوات .
• إصدار إحصاءات وتقارير دورية للقسم اإلداري والدعم حول األنشطة املالية .
• إقرتاح إجراء حتسينات على عمليات الشؤون املالية.
ب -شعبة الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• تنفيذ السياسات والربامج واإلجراءات اإلدارية اليت تضعها املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة واملتعلقة
بإدارة املوارد البشرية والربيد وإدارة املستندات واملنشآت واخلدمات العامة ،اخل. ...
• ضمان بيئة عمل سليمة ملديرية كبار املكلفني .
• معاجلة الربيد الوارد والصادر .
• نشر املعلومات لدى مجيع الدوائر والشُعب .
• إدارة األرشيف الورقي واإللكرتوني .
• ختزين املنشورات والنماذج واألدلة الضريبية .
• التأكد من صيانة وتصليح موجودات ومنشآت مديرية كبار املكلفني .
• ضمان خدمات األمن واخلدمات املتعلقة بأمن املنشآت مثل اإلتصاالت السلكية والالسلكية ومراقبة دخول
األشخاص إىل املكان وصيانة املبين ومواقف السيارات ،اخل. ...
• حتضري حاجات مديرية كبار املكلفني من حيث التجهيزات املكتبية والقرطاسية وتقدميها إىل شعبة الشؤون
املالية .
• حتديد احلاجات املتعلقة بالتدريب بالتنسيق مع باقي األقسام .
• معاجلة العالقات والنزاعات مع املوظفني .
• إدارة حضور املوظفني وإجازاتهم وغيابهم .
• إدارة برنامج املزايا اخلاص باملوظفني .
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• حتديد احلاجات املتعلقة بالتوظيف .
• إقرتاح برامج التدريب حبسب اإلختصاصات .
• تقديم املساعدة لوضع املواد التدريبية .
• إدارة نظام تقييم موظفي مديرية كبار املكلفني .
• تنظيم جداول الرتفيع والعالوات .
• إصدار إحصاءات وتقارير دورية للقسم اإلداري والدعم حول األنشطة اإلدارية واملوارد البشرية .
• إقرتاح إجراء حتسينات على األنشطة اإلدارية وعلى األنشطة اخلاصة باملوارد البشرية.
 -2قسم الضرائب النوعية الـمسؤول عن إدارة األعمال الضريبية الـمتعلقة بضريبة العقارات و الذي يشمل
شعبة ضريبة العقارات مع املهام واإلختصاصات الرئيسية التالية:
• القيام بالتقديرات العامة لألمالك العقارية والعرصات لكبار املكلفني حسب القوانني .
• تصديق عقود إجيارات العقارات لكبار املكلفني .
• إحتساب ضريبة العقار والعرصات لكبار املكلفني .
• دراسة معامالت كبار املكلفني املتعلقة بضريبة العقارات .
• التنسيق مع جلنة تقدير قيمة العقارات ومنافعها وإحتساب ضريبة نقل امللكية لكبار املكلفني .
• تقديم تقارير وبيانات دورية عن عمليات الشعبة ونتائجها لقسم الضرائب األخرى .
• إقرتاح إجراء حتسينات على األنشطة اخلاصة بالعقارات بالنسبة لكبار املكلفني.
ثالثاً -:ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره يف جريدة (وقائع كوردستان).

نيضرظان بارزاني
رئيس جملس الوزراء
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رئاسة جملس الوزراء
رقم  0939يف 6102/9/62

إستناداً اىل أحكام الفقرة ( )3من املادة (الثامنة) من قانون جملس الوزراء رقم ( )3لسنة  0992املعدل،
وأحكام الفقرة (الرابعة) من املادة ( )10من قانون ضريبة الدخل رقم ( )003لسنة  0992املعدل ،وبناءاً على
ما عرضه وزارة املالية واإلقتصاد  ،قرر جملس الوزراء يف إجتماعه األعتيادي املرقم ( )22يف 2102/3/01
إصدار النظام اآلتي:
نظام رقم (  ) 6لسنة 6102
نظام اإلستقطاع املباشر لضريبة الرواتب واألجور (القطاع اخلاص)
الفصل األول
فرض الضريبة
املادة (-:)0

أوالً -:تفرض الضريبة بطريقة اإلستقطاع املباشر على املدخوالت النامجة للمنتسب يف عمله للقطاع اخلاص خالل
السنة املالية واملنصوص عليها يف هذا النظام ويقصد بالـمنتسب ألغراض هذا النظام  ،كل من يعمل بأجر
أو براتب لدى القطاع الـخاص مع مالحظة ما يأتي:
أ -تفرض الضريبة على مدخوالت الـمنتسب بإمسه وتـحسم منها بعد منحه السماح القانوني والتنزيالت
الـمنصوص عليها يف هذا النظام.
ب -تفرض الضريبة على دخل الـمقيم الذي يـحصل عليه يف إقليم كوردستان.
ج -تفرض الضريبة على دخل غري الـمقيم الناجم يف إقليم كوردستان وإن لـم يتسلمه فيه.
د -ال تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج إقليم كوردستان لألشخاص غري العراقيني الـمقيمني يف إقليم
كوردستان .
ثانياً-:

أ -يقصد بالـمنتسب الـموظف أو العامل الذي يؤدي عمالً لقاء راتب أو أجر.
ب -ويقصد بالسنة الـمالية  ،السنة اليت ينجم فيها الدخل واليت تبدأ يف األول من كانون الثاني من كل سنة
وتنتهي يف  30كانون األول من السنة ذاتها.
ثالثاً -:تفرض الضريبة على مدخوالت الولد غري الـمتزوج الذي لـم يتم سن الثامنة عشرة من العمر وفقاً
لـما يلي:
أ -يف حالة عدم وجود الوالدين كوفاتهما يعترب الولد غري الـمتزوج الذي لـم يتم سن الثامنة عشرة من العمر
مكلفاً مستقالً بذاته وتـحتسب الضريبة بإسم الوصي أو القيم.
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ب -يضاف دخل الولد غري املتزوج الذي مل يتم سن الثامنة عشرة من العمر إىل دخل والده وتـحتسب الضريبة
بإسم األب.
ج -يف حالة وفاة الوالد يعترب الولد غري الـمتزوج الذي لـم يتم سن الثامنة عشرة من العمر مكلفاً مستقالً بذاته
و تـحتسب الضريبة عليه بإسم األم أو الوصي أو القيم.
رابعاً -:يعامل الولد الـمتزوج الذي لـم يتم سن الثامنة عشرة من العمر معاملة الـمكلف الـمستقل بذاته
وتـحتسب الضريبة بإمسه.
الفصل الثاني
الـمدخوالت اخلاضعة للضريبة

املادة ( -:)6ختضع الـمدخوالت التالية للضريبة:
أوالً - :الرواتب واألجور.
أ -الراتب اإلسـمي الذي يستحقه الـمنتسب.
ب -أجور األعمال اإلضافية اليت يستحقها الـمنتسب.
ثانياً  -:مـخصصات السكن واإلقامة مع مراعاة أحكام املادة ( )0من هذا النظام وعلى النحو التالي:
أ -ختضع خمصصات السكن أو اإلقامة املدفوعة للمنتسب نقداً بكاملها.
ب -إذا كان صاحب العمل قد هيأ سكناً جمانياً ملنتسبيه فيضاف إىل دخل املنتسب ما يلي:
 -0نسبة ( )% 00مخس عشرة من املائة من الراتب الشهري أو األجر الشهري لقاء السكين غري املؤثثة.
 -2نسبة ( )% 21عشرون من املائة من الراتب الشهري أو األجر الشهري لقاء السكين املؤثثة.
ج -إذا كان املنتسب يشغل قسماً من البناية أو الدار املتخذة مركزاً أو سكناً لصاحب العمل فيضاف إىل دخله
لقاء السكين اجملانية نسبة ( )% 01عشرة من املائة من الراتب الشهري أو األجر الشهري.
د -يف حالة قيام صاحب العمل بإسكان منتسبيه يف أحد الفنادق وعدم صرف خمصصات سكن هلم ،فيضاف
إىل دخلهم لقاء السكين اجملانية نسبة ( )% 21عشرين من املائة من الراتب الشهري أو األجر الشهري لقاء
السكين اجملانية.
هـ -يف حالة قيام صاحب العمل بإسكان منتسبيه يف كرافانات أو دور متنقلة يف موقع العمل أو يف أي حمل آخر
يتخذ مركزاً إلسكانهم يف تلك الكرافانات أو الدور املتنقلة فيضاف إىل دخلهم لقاء السكين اجملانية نسبة ()% 0
مخسة من املائة من الراتب الشهري أو األجر الشهري.
و -يف كل األحـوال يـجب أن ال تزيد الـمبالغ الـمضافة إىل مدخوالت الـمنتـسب عن بدل اإلجيار الفعلي أو
الـمقدر الشهري.
ز -إذا كان املنتسب يستحق خمصصات سكن حمددة مبوجب عقد العمل وقام صاحب العمل بإسكانه جماناً وعدم
صرف املخصصات املنصوص عليها يف عقد إستخدامه ،فرياعي عند تطبيق ما هو منصوص عليه يف الفقرة
(ب) من هذه املادة بأن ال تزيد خمصصات السكن املضافة عن املبلغ املنصوص عليه يف عقد العمل.
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ثالثاً -:خمصصات الطعام وعلي النحو التالي:
أ -تكون خمصصات الطعام املدفوعة للمنتسب نقداً خاضعة للضريبة بكاملها.
ب -إذا جهز صاحب العمل وجبة أو وجبات طعام جمانية ملنتسبيه أو ساهم يف جتهيزها ،فيضاف إلي دخلهم لقاء
خمصصات الطعام نسبة ( )% 01عشرة من املائة من الراتب الشهري أو األجر الشهري علي أن ال تزيد عن مبلغ
الكلفة املقرر أو املدفوع لوجبات الطعام الشهرية أو مبلغ املساهمة يف إعدادها أيهما أقل.
رابعاً -:ملخصصات اليت يستحقها املنتسب وفقاً ملا يقرره صاحب العمل وهي:
 - 0خمصصات التأمني الصحي.
 - 2خمصصات املوقع اجلغرايف.
 - 3خمصصات اخلطورة واملخصصات اإلستثنائية.
 - 2خمصصات اخلدمة اجلامعية.
 - 0خمصصات اخلدمة اخلارجية.
 - 1املخصصات الرقابية.
 - 2أي خمصصات يقررها صاحب العمل.
 - 9املبالغ املدفوعة من قبل صاحب العمل إىل املنتسب واليت ليس هلا عالقة بنفقات تنفيذ العمل كاملكافآت.
 - 9قيمة أية مزايا غري منصوص عليها يف الفقرات ( )9 - 0من هذا البند يستلمها املنتسب من صاحب
العمل واليت ليس هلا عالقة بتنفيذ العمل.
الفصل الثالث
التنزيالت
املادة (-:)9

ينزل من دخل املنتسب اخلاضع للضريبة املبالغ املدفوعة واملؤيد دفعها خالل سنة جنوم الدخل بوثائق مقبولة
وذلك على النحو التالي:
أوالً –:قيمة املخصصات علي أن ال تتعدي ( )% 31ثالثون من املائة من الراتب اإلمسي
ثانياً -:التوقيفات التقاعدية واإلشرتاكات املقررة بقوانني التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال.
الفصل الرابع
السماحات القانونية
املادة (-:)4

أوالً  -متنح السماحات القانونية لألفراد وقبل فرض الضريبة إستناداً إىل قانون رقم ( )21لسنة  2100يف اقليم
كوردستان على النحو التالي:
( 0111111مليون) دينار شهرياً لرواتب موظفي اإلقليم لكافة الدرجات الوظيفية يف القطاع اخلاص املسجلني
رمسياً وأصحاب املناصب والدرجات الوظيفية اخلاصة.
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ثانياً -:ال يتمتع أي منتسب خيضع لضريبة الدخل عن عدة مصادر دخل بأكثر من مساح قانوني واحد.
ثالثاً -:عندما ال يكون صاحب العمل رئيسياً ،ال مينح املنتسب السماحات القانونية.
الفصل اخلامس
اإلعفاءات واإلستثناءات
املادة (-:)5

تكون املدخوالت التالية معفاة من الضريبة مبوجب القانون رقم  003لسنة :0992
أوالً -:الرواتب التقاعدية وخمتلف أنواع املكافآت املمنوحة عن نهاية اخلدمة للعراقيني املقيمني يف إقليم كوردستان.
ثانياً -:نفقات عالج املنتسب اليت يدفعها صاحب العمل إذا أصيب أثناء تأدية واجبات وظيفته أو بسببها.
ثالثاً -:أي مبلغ مقطوع يدفع كتعويض لعائلة املتويف ،أو أي تعويض يدفع للمنتسب مقابل اإلصابة بأذى أو
الوفاة.
رابعاً -:املخصصات املمنوحة للموفدين ألغراض الدراسة والتدريب ذات العالقة بالعمل.
خامساً -:تذاكر السفر اجملانية أو النفقات احلقيقية اليت تدفع لألجانب املنتسبني بعقود عند إستقدامهم ألول مرة
أو جتديد عقودهم أو تركهم إقليم كوردستان نهائياً إلنتهاء عملهم أو سفرهم باإلجازة.
سادساً -:خمصصات اإليفاد ،أو الـمخصصات اجلغرافية اليت يتقاضاها املنتسبون األجانب من أصحاب عملهم
يف اخلارج بسبب عملهم يف إقليم كوردستان  ،أو من فرع الشركة يف إقليم كوردستان ومبا ال يزيد عن
( )%20مخسة وعشرين يف املائة من الراتب اإلمسي شرط إثبات تقاضيهم هذه املخصصات بصورة
منفصلة عن الراتب الشهري.
سابعاً -:الرواتب واملخصصات اليت تدفعها هيئة األمم املتحدة من موازنتها إىل موظفيها ومنتسبيها من غري
العراقيني املقيمني يف إقليم كوردستان.
ثامناً -:الرواتب والـمخصصات اليت تدفعها املمثليات العربية واألجنبية لـموظفيها الدبلوماسيني من غري
العراقيني املقيمني يف إقليم كوردستان ،أما ما تدفعه ملوظفيها غري الدبلوماسيني وموظفي القنصليات
األجنبية (من غري العراقيني املقيمني يف إقليم كوردستان) فيجوز إعفاؤهم بقرار من جملس الوزراء بشرط
املقابلة باملثل.
تاسعاً -:رواتب وخمصصات موظفي الوكاالت واملنظمات الدولية (من غري العراقيني املقيمني يف إقليم كوردستان)
اليت هلا عالقة بهيئة األمم املتحدة واملنظمات العاملة فيها.
املادة (-:)2

الفصل السادس
مقياس الضريبة

تفرض الضريبة على دخل املنتسب بعد منح التنزيالت والسماحات القانونية واإلعفاءات واإلستثناءات
املنصوص عليها يف املواد ( )2و( )0من هذا النظام وفق أساس اإلحتساب الشهري للضريبة بنسبة ()% 0
مخسة من املائة.
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الفصل السابع
جباية الضريبة
املادة (-:)2

أوالً -:على كل صاحب عمل أو مستخدم/أجري لدى صاحب عمل غري مقيم يف إقليم كوردستان أن يستقطع
مبلغ الضريبة الـمستحقة وفق هذا النظام و يدفعها إىل قسم اإلستقطاع املباشر يف الدائرة الضريبية
الـموجودة يف احملافظة وفق املواعيد املبينة يف املادة (الثامنة) من هذا النظام.
ثانياً -:خيضع للعقوبات املنصوص عليها يف املواد ( 01و  02و  09و )09من قانون ضريبة الدخل رقم ()003
لسنة  0992كل من يقدم معلومات كاذبة أو مل يقم بالواجبات املرتتبة عليه وفق القانون والتعليمات
الصادرة مبوجبه .فعلي سبيل املثال  ،تُحتسب غرامة وقدرها  20111دينار عراقي عند عدم تقديم
التصريح الفصلي أو السنوي وفق املواعيد املبينة يف املادة (الثامنة) من هذ إقليم النظام.
الفصل الثامن
كيفية إستقطاع الضريبة ومواعيد تسديدها
املادة (-:)8

على أصحاب العمل إتباع ما يلي لغرض تأمني حسم الضريبة ومواعيد تسديدها:
أوالً  -:مسك سجل خاص تدون فيه الرواتب والـمخصصات واألجور لكل شخص منتسب لديهم حتى الـمعفيني
منهم من الضريبة .ويكون صاحب العمل مسؤوالً وضامناً ألداء الضريبة الـمتحققة نتيجة عدم تدوين هذه
الـمدخوالت يف السجل املذكور .كما خيضع السجل للتدقيق من قبل اجلهات املختصة .جيب أن يتضمن هذا
السجل كافة املعلومات املتعلقة باملستخدم/األجري ال سيما:
• أمساء املستخدمني واملأمورين والعمال واملساعدين وغريهم من األجراء .
• مقدار رواتبهم وأجورهم والتعويضات واملنافع امللحقة بها .
• نوع عملهم ونوع أجرهم (شهري ،يومي ،بالساعة) .
• تاريخ مباشرتهم العمل وعند اإلقتضاء تاريخ إنقطاعهم عن العمل أو صرفهم منه .
• مقدار املبالغ الواجب تنزيلها من الدخل غري الصايف واليت نص القانون على تنزيلها .
• مقدار الضريبة املقتطعة من الراتب يف حال خضوع املستخدم/األجري للضريبة .
ثانياً -:جيري إستقطاع الضريبة من مدخوالت املنتسبني يف كل شهر من أشهر السنة املالية بالطريقة
املنصوص عليها يف هذا النظام .ويتم توريد الضريبة املستقطعة إىل قسم اإلستقطاع املباشر عرب املصارف
احلكومية يف إقليم كوردستان احملددة من قبل اجلهات املختصة لغاية اليوم الواحد والعشرون من الشهر
التالي إلنتهاء الفصل .
ثالثاً -:جيب على صاحب العمل خالل املدة املنصوص عليها يف البند (ثانياً) من هذه املادة ،ملئ التصريح
الفصلي (منوذج رقم (م  ))0لضريبة اإلستقطاع املباشر للرواتب واألجور املعد من قبل قسم اإلستقطاع
املباشر .حيق لصاحب العمل إذا اكتشف أن التصريح الذي تقدم به يتضمن خطأً أو إغفاالً ينتج عنه تغيري
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يف الضريبة  ،أن يتقدم بتصريح معدل لضريبة اإلستقطاع املباشر يبني فيه اخلطأ أو اإلغفال احلاصل  ،وأن
يُسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها جلهة أي غرامة أو فوائد تأخري  ،يف حال توجبها ،يف غضون مخس ()0
سنوات بعد إنتهاء السنة الضريبية اليت يتعلق بها التعديل على أن يتضمن املعلومات الالزمة للتعديل
شرط أن ال يكون املكلف قد مت إختياره للدرس  .ويبقي صاحب العمل خاضعاً للغرامات والفوائد املثبتة
يف البندين (خامساً) و (سابعاً) من هذه املادة .
رابعاً -:يقوم صاحب العمل بإجراء تسوية عند إنتهاء السنة بتعديل الزيادة أو النقص يف مقدار ضريبة
اإلستقطاع املباشر من خالل تقديم تصريح سنوي (منوذج رقم (م  ))2لضريبة اإلستقطاع املباشر.
خامساً -:إذا مل يتم دفع الضريبة كما هو منصوص عليه يف البند (ثانياً) من هذه املادة أعاله باملواعيد احملددة
هلا ،يضاف إليها مبلغ مقداره ( )%0مخس من املائة من مبلغ الضريبة و تضاعف النسبة لتصبح ()%01
عشرة من املائة بعد مرور ( )20يوماً من التاريخ احملدد للتسديد.
سادساً -:يلتزم صاحب العمل بدفع الضريبة وفق البند (ثانياً) من هذه املادة وكذلك املبالغ اإلضافية املنصوص
عليها يف البند (خامساً)من هذه املادة.
سابعاُ -:إذا مل يتم دفع الضريبة املنصوص عليها يف البند (ثانياً) من هذه املادة يف املواعيد احملددة  ،يتم
إستيفاء فائدة تأخري حتدد مبوجب تعليمات من قبل وزير املالية و اإلقتصاد يف اإلقليم.
ثامناً -:يعترب صاحب العمل مسؤوالً عن دفع مبلغ الضريبة املستقطعة منه مبوجب أحكام هذا النظام لقسم
اإلستقطاع املباشر ،حتى يف حالة عدم إستقطاعه هلا من الرواتب واملخصصات املدفوعة إىل منتسبيه ،
وجيوز له إستعادة الضريبة املدفوعة منه من إستحقاقات الـمنتسب الـمستقبلية.
املادة (-:)3

الفصل التاسع
البيانات والتصاريح

تتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة بشأن إعداد وتنظيم البيانات والتصاريح الفصلية والسنوية
لضريبة اإلستقطاع املباشر ومواعيد تقدميها إىل قسم اإلستقطاع املباشر لدى مديريات ضرائب الدخل املختصة.
أوالً -:يف نهاية كل فصل من فصول السنة يقوم صاحب العمل بتدوين جمموع املدخوالت اليت يتقاضاها املنتسب
كل على حدة مع بيان تفاصيلها ومن ثم يقوم بإحتساب الضريبة عنها بعد تنزيل املبالغ غري اخلاضعة
للضريبة والتنزيالت األخري الواردة يف املادة الثالثة من هذا النظام مع السماح القانوني.
إقتطاع الضريبة :تستقطع الضريبة مباشرة من قبل صاحب العمل بالنسبة لإلستقطاع املباشر اليت سيدفعها
املستخدمني واألجراء.
تأدية الضريبة والتصريح عنها:
 -0يتوجب على كل صاحب عمل تقديم التصريح الفصلي بتأدية ضريبة اإلستقطاع املباشر للرواتب واألجور
(منوذج رقم (م  ،))0مهما بلغت قيمة اإلستقطاع املباشر وقيمة الضريبة املتوجبة عنها حتى يف حال عدم
توجب أي ضريبة عن الفصل املعين ،كل ( )3أشهر يف موعد ال يتعدى اليوم الواحد و العشرون من الشهر
الذي يلي فرتة الثالثة أشهر املعنية.
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 -2تنتقل مجيع حقوق وموجبات صاحب العمل غري املقيم يف إقليم كوردستان ،إىل املستخدم/األجري املقيم
(مثالً ً:املستخدم/األجري العراقي لدى جهات دبلوماسية أجنبية يف إقليم كوردستان) والسيما لناحية تقديم
التصاريح وتأدية الضريبة.
 -3يتوجب على كل مستخدم /أجري لدى صاحب عمل غري مقيم يف إقليم كوردستان تقديم التصريح الفصلي
بتأدية اإلستقطاع الـمباشر لضريبة الرواتب واألجور (منوذج رقم (م  ))0لكل فصل  ،مهما بلغت قيمة رواتبه
وأجوره وقيمة الضريبة الـمتوجبة عنها حتى يف حال عدم توجب أي ضريبة عن الفصل الـمعين ،كل ()3
أشهر يف موعد ال يتعدي اليوم الواحد و العشرون من الشهر الذي يلي فرتة الثالثة أشهر املعنية.
 -2يتوجب تأدية مبالغ الضريبة أو الغرامة املتوجبة إىل قسم اإلستقطاع املباشر عرب املصارف احلكومية يف
إقليم كوردستان احملددة من قبل اجلهات املختصة.
 -0يقدم التصريح الفصلي مع إشعار الدفع (يف حال توجب الضريبة أو الغرامة) إىل قسم اإلستقطاع املباشر
لدى مديريات ضرائب الدخل املختصة.
التصريح السنوي والبيانات :يتوجب على كل صاحب عمل وعلى كل مستخدم/أجري لدى صاحب عمل
غري مقيم يف إقليم كوردستان تقديم التصريح السنوي لإلستقطاع املباشر لضريبة الرواتب واألجور (منوذج رقم
(م  ))2مع الكشف السنوي بإمجالي اإليرادات عن كل املستخدمني /األجراء مع الضريبة املقتطعة (منوذج رقم
(م  ))3ومع إشعار الدفع يف حال توجب أي ضريبة أو غرامة قبل أول آذار من كل سنة .كما يتم تقديم كشف
إمجالي باملستخدمني/األجراء الذين تركوا العمل (منوذج رقم (م .))2
ثانياً -:إذا مل يقدم صاحب العمل التصاريح والبيانات يف املدة احملددة تقوم اإلدارة الضريبية باإلمتناع عن إجراء
أي معاملة لصاحب العمل ما مل يتم تسديد الضريبة بالكامل وتقديم كافة التصاريح والبيانات.
الفصل العاشر
إعادة الضريبة احملسومة زيادة
املادة (-:)01

تقوم اإلدارة الضريبية برد الضريبة املستوفاة زيادة من املنتسب عند تقدميه طلباً بهذا اخلصوص بعد التأكد من
عدم وجود ضرائب متحققة عن مصادر دخله األخرى .
الفصل احلادي عشر
التحقق من التصاريح
املادة (-:)00

من أجل التثبت من صحة حتقق وإستيفاء الضريبة  ،تتحقق اإلدارة الضريبية من التصاريح وتُصدر عندها
التعديالت املطلوبة جلهة الضرائب والغرامات وفائدة التأخري من خالل إعالم ضريبـي جديد.
ويتم هذا التعديل على أساس مصادر املعلومات التالية:
• معلومات مستمدة من التصاريح والبيانات .
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• املعلومات املتوفرة اليت مت احلصول عليها من أطراف ثالثة .
• املعلومات الناجتة عن الدرس امليداني وعمليات التفتيش والسجالت واملستندات .
• أي معلومات مت احلصول عليها.
الفصل الثاني عشر
اإلعرتاض واإلستئناف على إحتساب الضريبة
املادة (-:)06
أوالً-:

أ -حيق لصاحب العمل أو املنتسب تقديم إعرتاض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية اخلاصة املتعلقة
بهم عند وجود خطأً .يتم تقديم اإلعرتاض ضمن مهلة  20يوم ًا من تاريخ تبلّغ التكليف أو القرار مع تبيان
أسباب اإلعرتاض والتعديل املطلوب مع تقديم البيانات والوثائق الالزمة إلثبات اإلعرتاض ،وذلك حتت طائلة
رده شكالً.
ب -ال يُنظر يف اإلعرتاض ما مل يتم دفع الضريبة املـحتسبة .
ج -لإلدارة الضريبية (دائرة اإلستقطاع املباشر) أن ترفض أو أن تقبل اإلعرتاض كلياً أو جزئياً.
د -جيب أن يكون البت بنتيجة درس اإلعرتاض خطياً ومعلالً .ويف حال القبول اجلزئي أو الكلي لإلعرتاض ،حيق
لصاحب العمل أو املنتسب الذي سبق ودفع املبالغ املفروضة عليه احلصول:
 -0علي الرصيد املدفوع منه زيادة،
 -6على الفائدة املتوجبة عن هذا الرصيد.
ثانياً -:يتم إستئناف القرار الصادر بنتيجة اإلعرتاض على النحو التالي:
أ -يستأنف القرار خالل مهلة  20يوماً من تاريخ تبلغ القرار وإال يُرد طلب اإلستئناف شكالً.
ب -ال يُنظر يف اإلستئناف ما مل يتم دفع الضريبة املـحتسبة .
ج -يف حال القبول اجلزئي أو الكلي لإلستئناف  ،حيق للمكلف الذي سبق ودفع املبالغ املفروضة عليه احلصول:
 -0على الرصيد املدفوع منه زيادة،
 -6على الفائدة املتوجبة عن هذا الرصيد.
املادة (-:)09

يسري هذا النظام من تاريخ نشره يف جريدة ( وقائع كوردستان ) .

نيضرظان بارزاني
رئيس جملس الوزراء
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وزارة املالية واالقتصاد
بيان رقم ( )0لسنة 6102
استحداث مديرية كبار املكلفني

أستناداً لنظام حتديد مهام واختصاصات مديرية كبار املكلفني رقم( )0لسنة  2102الصادرة من جملس الوزراء
َ) و( )01و(/02ثانياً) من قانون وزارة املالية واالقتصاد القليم كوردستان _ العراق
وألحكام املواد(/2أوال
رقم()0لسنة 2101قررنا اصدار هذا البيان-:
أوالً :استحداث مديرية باسم (مديرية كبار املكلفني)ضمن املديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة .
ثانياً :استحداث مكتب خلدمات كبار املكلفني يف كل من حمافظيت السليمانية و دهوك يرتبطان بقسم خدمات
املكلفني و بقسم الدرس يف مديرية كبار املكلفني يف أربيل .
ثالثاَ :استحداث األقسام والشعب االتية ملديرية كبار املكلفني :
 -0قسم خدمات املكلفني  :ويتكون من
أ -شعبة مساعدة و تسجيل املكلفني
ب -شعبة معاجلة التصاريح
 -6قسم اجلباية  :ويتكون من
أ -شعبة اجلباية
ب -شعبة اجلباية اجلربية
 -9قسم االلتزام :ويتكون من
أ -شعبة األحباث وحتليل املخاطر
ب -شعبة برجمة ومتابعة الدرس
 -4قسم الدرس  :ويتكون من
أ -شعبة الدرس
ب -شعبة الدرس املتخصص
 -5قسم االعرتاضات وادارة االستئنافات  :ويتكون من
أ -شعبة االعرتاضات
ب -شعبة ادارة االستئنافات
 -2قسم االداري والدعم  :ويتكون من
أ -شعبة الشؤون املالية
ب -شعبة الشؤون االدارية واملوارد البشرية
 -2قسم الضرائب النوعية  :ويتكون من
أ -شعبة ضريبة العقارات
رابعاً -:يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره يف جريدة( وقائع كوردستان) .
نوروز مولود حممدامني
وزيراملالية واالقتصاد بوكالة
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