سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة 2011 :لة 1122/4/0
برِيارى ذمارة ( )214سالَى 1122

َي
ثشت بةسنت بة ئةحكامي ماددةي هةشتةم لة ياساي ئةجنوومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ذمارة()3ي سال
َةجبة ثيَكهاتوو بة برِياري
 2991هةمواركراو  ،و لةسةر ثيَشنياري ليذنةي وةزاري بة ثاريَزطابووني هةل
َي ،1122
ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )12لة كؤبوونةوةي ئاسايي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )5لة سال
و ئاماذة بةكؤنووسي كؤبوونةوةي ئاسايي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )12لة رِيَكةوتي ، 1122/3/21
برِياردرابة-:
َةجبة
َيَوراوان بؤ ثيَكهيَناني ئةجنومةني ثاريَزطاي هةل
 -2رِاسثاردني وةزارةتي ناوخؤ بؤ ناردني ناوي ثال
َةجبةدا  ،ئةندامةكاني بة
بؤ ئةجنومةني وةزيران كة بةثيَي ماددةي ( )1لة ياساي ئيدارةي ثاريَزطاي هةل
برِياري ئةجنومةني وةزيران دةستنيشان دةكريَن و اليةنة سياسييةكان لةسةر دابةشكردني ئةنداماني
ئةجنومةنةكة لة  1122/3/21رِيَككةوتوون و برِياردرا لة كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجنومةني وةزيراندا
ثةسةند بكريَت .
َةجبة لة دارايي ثاريَزطاي سليَماني بةثيَي كؤنووسي هاوبةشي
 -1جياكردنةوةي دارايي ثاريَزطاي هةل
َةجبة  ،ئةوةش بةثيَي ماددةي ( )8لة ياساي
نيَوان وةزارةتي دارايي و ئابووري و ئيدارةي ثاريَزطاي هةل
َةجبة كة هاوشيَوةي ثاريَزطاكاني ديكةي هةريَمي كوردستان  ،ثاريَزطاكة خاوةني
ئيدارةي ثاريَزطاي هةل
بودجة و سةربةخؤيي دارايي خؤي دةبيَت  ،ياساكةش ئةجنومةني وةزيراني رِاسثاردووة بؤ جيَبةجيَكردني
َة.
ئةم خال
 -3رِاسثاردني وةزيرةكان بؤ دراسةكردني كردنةوةي بةرِيَوةبةرايةتية طشتييةكان كة تا ئيَستا دةستبةكار نةبوون
َةجبة  ،ثاريَزطاكة هاوشيَوةي ثاريَزطاكاني
 ،بةثيَي ماددةي ( )9لة ياساي ئيدارةي ثاريَزطاي هةل
َدا دةكريَت و سةرجةم برِطةكاني ياساي ثاريَزطاكاني بةسةردا جيَبةجيَ دةكريَت ،
َةي لةطةل
ديكة مامةل
تا ئيَستاش بةرِيَوةبةري طشيت بةوةكالةت بؤ ( ثةروةردة  ،كشتوكالَ  ،كاروباري شةهيدان وئةنفالكراون ،
شارةوانيـيةكان  ،كـاروباري كؤمـةآليةتي  ،رِيَـطاوبـان ) و بةرِيَوةبةري طـشيت ثةروةردة ،
دةستبةكاربوون .
َي ذمارة( )518لة
َةجبة بة برِياري ئةجنومةني وةزيراني فيدرال
 -2سةرةرِاي ثةسةند كردني بة ثاريَزطابووني هةل
َي  2999بؤ بة ثاريَزطابووني
 ،1123/21/32و برِياري تةشريعيي ثةرلةماني كوردستان ذمارة ()22ي سال
َةجبة و بةثيَي ماددةي ( )222لة دةستووري عيَراق  ،طشت ئةو ياسايانةي لة هةريَمي كوردستان
هةل
َةجبة) وةك ثاريَزطا لة
َي  1115كاريان ثيَكراوة بةردةوام دةبن  ،بةآلم ويَرِاي هاتين ناوى( هةل
لة ثيَش سال
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َيدا  ،هيَشتا لةسةر ئاسيت حكومةتي فيدرالَ هةنطاوي ثيَويست نةنراوة  ،بةتايبةتي
ياساي بودجةي فيدرال
بؤ بابةتةكاني ثةيوةنديدار بة (ناسنامةي باري شارستاني  ،رِةطةزنامة ،كارتي نيشتماني  ،فؤرمي خؤراك ،
َةجبة تا لة ثاريَزطاي سليَماني جيابكريَتةوة  ،بؤ ئةم
تابلؤي ذمارةي ئؤتؤمبيَل ) بؤ ثاريَزطاي هةل
مةبةستةش وةزيري ناوخؤي رِاسثيَردرا بؤ سةردان و ثةيوةنديكردن بة وةزارةتي ناوخؤي
َييةوة .
فيدرال
 -5رِاسثاردني وةزيري تةندروسيت بؤ وةرطرتين رِيَكاري ياسايي ثيَويست بؤ خستنةطةرِي نةخؤشخانةي
َةجبةي تايبةت بة برينداران و بةركةوتوواني ضةكي كيميايي و تةواوكردني ثيَداويستيية سةرةتاييةكاني و
هةل
دابينكردني ميالكي ثزيشكي بةثيَي ثيَويست .
 -1طشت وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم برِيارة جيَبةجيَ دةكةن لة رِؤذي دةرضوونيةوة

نيَضريظان بارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  1603/4/2 :لة 1122/1/11

رِيَنمايى ذمارة ()21ى سالَى 1122

بؤ جيَبةجيَ كردني ثةيرِةوي خود خةمآلندن (نظام التكليف الذاتي)

َثشت بة حوكمي ماددةي (/3يةكةم) لة ياساي وةزارةتي دارايي و ئابووري هةريَمي كوردستان -عيَراق ذمارة
ثال
َي  ،1121هةروةها حوكمةكاني هةردوو برِطةي يةكةم و ثيَنجةم لة ماددةي ( )12لة ياساي باجي
()5ي سال
َي 1122بةنووسراوى
َي 2981ي هةمواركراو ،هةروةها ثةيرِةوى ذمارة ()2ي سال
دةرامةتي ذمارة 223ي سال
سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران  /سكرتاريةتى ئةجنومةن ذمارة ( )2392لة  1122/3/11ثةيوةست
بةكردنةوةي بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران  ،كة لة قؤناغي يةكةمدا لةسةر طةورة باجدةران ثةيرِةو دةكريَت و
لة قؤناغي داهاتووشدا لةسةر باجدةرةكاني دي جيَبةجيَ دةكريَت  ،بةثيَي ئةو رِيَ و شويَنانةي لةاليةن وةزارةتي
دارايي و ئابووري هةريَمةوة رادةطةيةنريَت و دياري دةكريَت.
ماددةي (-:)2
ثيَناسةكان

َي ( )2981هةمواركراوة.
 مةبةست لة ياســـا :ياساي باجي دةرامةتي ذمارة ()223ي سال
 مةبةست لة خةمآلندني باج  ،بةطويَرةي ئةم ريَنمايية دياريكردن و رِيَكخستين بةهاي باجي كةوتوو لة
حيسابي باجدةر بؤ قازاجني دةسةآلتي دارايي لةماوةي دياريكراوي باجدان لة جؤري باج .
 مةبةست لة خود خةمآلندن (التكليف الذاتي) ئةوةية كة باجدةر خؤي ئةذماري باجةكةي خؤي بكات كة
دةكةويَتة ئةستؤي ،بةطويَرةي بنضينةي ياسايي و ثيَشكةش كردني راثؤرت و بةجيَطةياندني لة ماوةي
ياساييدا.

 مةبةست لة باجدةراني خود خةمآلندن  ،كةسي ئاسايي و كةسي مةعنةويية.
 مةبةست لة راثؤرتي باج (التصريح الضريبـي) ،خستنةرِووي راثؤرت و ئةو ثاشكؤ ئيلزامي و
تةواوكاريانةية بةثيَي ثيَويست.
ماددةي (-:)1
تؤماركردن لة بةريَوةبةرايةتي باج

بة رِةضاوكردني حوكمة تايبةتةكاني ياسا ،هةر كةسيَك كة سةرضاوةيةكي داهاتي هةبيَت ملكةض دةبيَ بؤ باج
ودةبيَ داواكاري تؤماركردن ثيَشكةش بكات لة بةريَوةبةرايةتي باج ئةمةش بةثيَي رِيَ و شويَين دياريكراو
دةبيَت .
هةر كةسيَكيش كة تؤمار كراوة ثيَويستة زانياري بداتة بةريَوةبةرايةتي باج لة ماوةي دوو مانطدا لة هةر
طؤرانكارييةك ،وةكو:
أ -ناو ،ناونيشان ،شويَين كار.
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ب -ناوي بازرطاني يان جؤري ضاالكي سةرةكي.
ج -شيَوةي ياسايي كة لةميانةيدا مومارةسةي ضاالكييةكاني دةكات.
ئةو باجدةرةي كة لة كار دةوةستيَت ثيَويستة دةسةآلتي دارايي ليَ ئاطادار بكاتةوة لة ماوةي( )1دوو مانطدا لة
ريَكةوتي لة كار وةستاني ئةمةش بةطويَرةي ريَ و شويَين دياريكراو.
ثيَشكةشكردني راثؤرتي لةكار وةستان باجدةر لة بةرثرسيارييةتي باجداني ثيَويست دوور ناخاتةوة لةماوةي
كاركردنيدا  ،تةنانةت ئةطةر ئةو باجة هاتةدي يان بة رةمسي جيبايةش بوو دواي لة كار وةستاني.
دةسةآلتي دارايي لة كاتي تؤمار كردني هةر باجدةريَك ذمارةيةكي تايبةت دةداتة هةر باجدةريَك كةثيَي
دةطوتريَت ذمارةي باج كة بؤ هةموو جؤرةكاني باج بةكارديَت بة ثيَي ريَ و شويَين دياري كراو.
لةسةر هةموو باجدةران ثيَويستة ئةوانةي كة ذمارةي باج (رقم ضريبـي) يان ثيَدراوة ،لة هةموو
َطةنامةكانيان ئةو ذمارةي باجة بةكار بيَنن .
بةل
بؤ هةر باجدةريَك يةك ذمارة حيسابي باجي تةرخان دةكريَت كة ثؤلينبةند و بةش بةش كراوة بةطويَرةي هةر
َةيةكي جياوازي باجي تيَدا دةخريَتة رِوو.
جؤريَك لة جؤرةكاني باج و هةموو جول
ماددةي (-:)1
خود خةمآلندن (التكليف الذاتي )

أ -ثيَشكةش كردني راثؤرتةكاني باج و ئةو بةياناتةي كة باجي كةوتوو دياري دةكات لةطةلَ برِي ئةو سزا و برِة
ئيزافيانة(مبالغ اضافية)ي و هةروةها سووي دواكةوتن ،ئةطةر هةبوو ،ثيَويستة باجةكةي بدات بةبيَ هيض
داواليَكردن و هؤشداريةك  ،هةروةها بةبيَ ئةوةي هيض ئاطانامة (اخطار)ي ثييَ بدريَت لةاليةن دةسةآلتي
َيَكي باجداندا ثيَش ( )2تةمموزي هةموو ساليَك لةطةلَ رةضاوكردني ئةوةي لة
دارايي ،لة هةموو سال
َي 2981ي هةمواركراودا هاتووة  ،لةطةلَ بةهةند
ماددةي( )2ي ياساي باجي دةرامةتي ذمارة ()223ي سال
َي داراييدا كة دةست
طرتين ئةذماركردني ئةوةي يةكةمني ساآلني زيانكردن بؤ باجدةر وا دادةنريَت لة سال
ثيَدةكات لةطةلَ ثيادةكردني سيستمي خود خةمآلندن  ،بةآلم ساآلني رابردووي زيانكردني ثيَش ساآلني
ثيادةكردني سيستمي خود خةمآلندن بة هةند وةرناطرييَت هةروةها باجدةر بةرثرسة لة ثيَشكةش كردني
راثؤرت و داني ئةو باجةي دةكةويَتة ئةستؤي.
ب -ثيَويستة راثؤرت لةاليةن باجدةر يان بةرِيَوةبةري ريَثيَدراوي كؤمثانياوة واذو بكريَت.
ج -لةسةر باجدةر ثيَويستة لةطةلَ بةياناتي ثيَشكةشكراو ناوي ضاوديَري ذميَرياريش تؤمار بكات.
د -ثيَويستة راثؤرت بةو زانيارية داراييانةي خوارةوة بةراورد بكريَت:
ئةذماري كؤتايي دارايي ( بيان املركز املالي ) خشتةي داهات ( بيان الدخل ) دةرخستةي جولةي دراو
( كشف التدفقات النقدية ) لةطةلَ ئةو روونكردنةوة داراييانةي لة ريَساي ذميَرياري كارثيَكراودا هةية،
َةكردن ( تقرير سعر التحويل ) راثؤرتي ذميَرياري ياسايي ( تقرير احملاسب القانوني).
راثؤرتي نرخي حةوال
نةداني برِي باجي ضةسثاو هيض كاريطةري نابيَت لةسةر ثيَشكةش كردني راثؤرت.
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ماددةي (-:)4
ثةيرِةوكردن و ثاراستين ثةرِاو و بةلَطةنامة ذميَريارييةكان (مسك و حفظ الدفاتر و مستندات احملاسبية)

ثةيرةوي دةفتةري بازرطاني و هةموو قةيد و حيساباتةكان دةكريَت كة ريَطة خؤش دةكةن بة ئةذماركردني باجي

َي .2985
كةوتوو بةثيَي سيستمي دةفتةري بازرطاني بؤ مةبةسيت باجي دةرامةتي ذمارة ()1ي سال
َةوة كة كاري
َطةنامة و ثةرِاوة ذميَريارييةكان تا ماوةي  2سالَ ثاريَزطارييان ليَ دةكريَت لة كؤتايي ئةو سال
بةل
تيَدا ئةجنامدراوة ،ئةمةش لة ناوةندي كار يان شويَين نيشتةجيَبووني باجدةر دةبيَت ،ثيَويستة بةشيَوةيةكي
دروست بثاريَزريَن و دوور بن لة هةر جؤرة رِوشاندن و تيَكضوون و رِةشبوونةوةيةك ،بةدريَذايي ئةو ماوةيةش
بتوانريَت خبويَندريَنةوة و ثيَداضوونةوةيان بؤ بكريَت.
ماددةي (-:)6
راستكردنةوةي راثؤرت

َة و بةسةهووضوونيَكي واي تيَداية كاريطةري
هةر كاتيَك باجدةر زاني ئةو راثؤرتةي ثيَشكةشي كردووة هةل
َة و
دةبيَت لةسةري برِي باجي كةوتوو ،ئةوا دةتواني راثؤرتةكي راستكةرةوة ثيَشكةش بكات تيَيدا هةل
بةسةهووضوونةكان دياري بكات  ،ئةو كات ئةو باجةي كة نةيداوة دةبيَ بيدات لةطةلَ هةر جؤرة ثيَبذاردن و برِي
َدا دةبيَت لة
ثارةي زيَدةكي و سووي دواكةوتنيَك كة دةكةويَتة ئةستؤي  ،راستكردنةوةكة لة ماوةي ( )5سال
َي دارايي كة راثؤرتي بنضينةيي تيَدا ثيَشكةش كراوة ،بة مةرجيَك باجدةر دةستنيشان
دواي كؤتايي هاتين سال
نةكرابيَت بؤ مةبةسيت دةرس.
َيَكدا ئةطةر باجدةر لة ماوةي ياساييدا راثؤرتي هةمواركراوي لةجيَطةي راثؤرتي بنضينةيي ثيَشكةشكرد،
لة حال
ئةوا راثؤرتة هةمواركراوةكة دةبيَتة ثاشكؤي راثؤرتة بنضينةييةكة و ئةو كات هيض باجي زيادة و سزا و
ئيزافةيةكي ناكةويَتة ئةستؤ.
ماددةي (-:)0
داني باج ( تسديد الضريبة)

َيَكي باجدان لة ثيَش
بةطويَرةي سيستةمي خود خةمآلندن باج دةخريَتة ئةستؤي باجدةر لة هةموو سال
َيَك  ،هةروةك دةشتوانريَ ثيَش ئةو وادةية باج بدريَ كة برِةكةي يةكسان بيَت بة برِي
( )2تةمموزي هةر سال
َي ثيَشوو يان هةر برِيَك كة دةسةالتي دارايي وةكو ئةمانات بةشيَوةي يةدةط وةريدةطريَت بؤ
باجي سال
ئةوةي بتواندريَت نووسراوي الري نةبووني ثيَبدريَت تا وادةي ثيَشكةشكردني راثؤرتي هةمان سالَ ،بةآلم
َةتي وةبةرهيَنانيان هةية و بةخشراون لة باج بةطويَرةي ياساي ذمارة
سةبارةت بةكؤمثانياكان ئةوانةي كة مؤل
َي  1111يان ئةو باجدةرانةي بةطويَرةي ياسا كار ثيَكراوةكان لة باج بةخشراون دةتوانن نووسراوي
( ) 2ي سال
الري نةبوون وةربطرن بةبيَ داناني هيض برِة ثارةيةك وةكو ئةمانات.
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ماددةي (-:)2
دةرســي راثــؤرت

بة مةبةسيت جيَطريكردن و ضةسثاندني رِاسيت و دروسيت باج  ،دةسةآلتي دارايي مايف ئةوةي هةية
َي نيَو دؤسيةكان و دياريكردني راثؤرتةكان
بةدةرسكردني راثؤرت و كارةكانيدا بضيَتةوة لةسةر بنضينةي سامثل
َبذاردن لة ئةجنامي شيكردنةوةي بةثيَي بنةماي خود خةمآلندني
بؤ دةرسكردن بة طويَرةي ثيَوةرةكاني هةل
َةوة رِا كة راثؤرتي تيَدا ثيَشكةش كراوة.
َدا لة كؤتايي ئةو سال
كة لةو برِيارةدا هاتووة لة ماوةي ( )5سال
دةسةآلتي دارايي هةمواركردني خوازراو دةردةكات بؤ باجي تةواوكاري ( الضرائب التكميلية ) و باجي سةربار
َةتي ثيَويست
(الضرائب األضافية) لةطةلَ ثاشكؤكاني يان سزا يان برِي سةربار يان سووي دواكةوتن لة حال
بووني ،لة ريَطاي راطةياندنيَكي نويَي باج كة باجدةري ثيَ ئاطادار دةكريَتةوة.
ئةو هةمواركردنة لةسةر بنضينةي ئةم سةرضاوة زانيارييانةي خوارةوة دةبيَ:

 زانياري بةدةستهاتوو لة راثؤرت و بةياناتي باجدةر خؤي.
 زانياري ديكة كة لة اليةني سيَيةم ديَتة دةستكةوتن .

َطةنامة ذميَريارييةكان
 ئةو زانيارييانةي لة ئةجنامي دةرسي مةيداني و ثرؤسةي ثشكنني و دةفتةر و بةل
دةست دةكةون .

 هةر زانيارييةك لةاليةن دةسةآلتي دارايي بيَتة دةستخسنت .
 فةرمانبةراني تايبةتي باج لة ضوارضيَوةي كاري دةرسدا بؤيان هةية هةموو تومخةكاني بةياناتي باج بثشكينَ
َطةنامة حيسابيةكاني تايبةت بة باجدةر  ،يان هةر كةسيَك
هةروةها زانياري وةربطريَت لةسةر دةفتةر و بةل
ديكةي ثةيوةنديدار.
َطةنامة
َطرتن و ثاراستين دةفتةر و بةل
هةروةها بؤيان هةية بضنة ناو شويَين كاري باجدةر و جيَطاي هةل
حيسابيةكان ببينن بة ثيَي ماددةي ( )18لة ياسا ،ديارة ئةوةش بة هةماهةنطي لةطةلَ باجدةر دةبيَت.
لة سةر دةسةآلتي دارايي ثيَويستة باجدةر ئاطادار بكريَتةوة لة ريَكةوتي دةست كردن بة دةرس بة شويَين كاري
باجدةر لة ماوةي ضةند رؤذيَك كة كةمرت نةبيَ لة ثازدة رؤذ لة ريَكةوتي ثيَراطةياندن  ،ئةو ثيَراطةياندنة دياري
َطةنامانة دةطريَتةوة كة تايبةتن بة باج لة ماوةي باجداندا بابةتي دةرس كة دةبيَ
كردني ئةو دةفتةر و بةل
باجدةر زةقي بكاتةوة.
دةسةآلتي دارايي لة ضوارضيَوةي ياسا و ريَنماييةكاندا ،بؤي هةية بة فةرماني نووسراو داوا لة ضاوديَري باجةكان
َطةنامة ذميَريارييةكان ،هةروةها دةسةآلتي دارايي بؤي هةية
َينةوة لة دةفتةر و بةل
بكات بة نؤرين و ليَكول
َةتيَكدا ئةطةر دةسةآلتي دارايي
بةشيَوةي كتوثرِ و بيَ ئاطاداركردنةوةي باجدةر شويَين باجدةر بثشكينَ ،لة حال
طوماني جددي هةبوو لةوةي ثرؤسةي دةرس سةركةوتوو نابيَ ،بةآلم مةرجة ئةو طومانة جددية ثشت ئةستوور
َطةدار كة بة دةسةآلتي دارايي طةيشتووة يان ثةيوةندي هةبيَ بة رابردووي باجدةرةكة لةطةلَ
بيَ بة زانياري بةل
دةسةآلتي داراييدا.
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دةسةآلتي دارايي بؤ بةجيَطةياندني ثرؤسةي دةرس دةتوانيَ بة طويَرةي ياسا و ريَنمايية كار ثيَكراوةكان بة
شيَوةي نووسراو داوا لة هةر كةسيَك بكات كة زانياري هةية لة سةر راست و دروسيت باجي كةوتوو لة سةر هةر
باجدةريَك .ئةو زانياري ثيَدانة بة طويَرةي ماددةي ( )18لة ياسا دياري دةكريَ و لة ميانةي ئةو ماوةية دةبيَت
كة كارطيَري باج دياري دةكات.
َطةنامة ذميَريارييةكان بكات
فةرمانبةري راسثيَردرا و بة ثرؤسةي دةرس بؤي هةية كؤثي ويَنةي دةفتةر و بةل
كة هيَزي سةثاندني (قوة ثبوتي) هةمان ويَنةي ئةصليان هةية.
هةروةها ضاوديَري باج دةتوانيَت داواي ئامادةبووني كةسي ثةيوةنديدار يان نويَنةرةكةي بكات لة شويَين دةرس
بؤ وةآلمدانةوةي ئةو ثرسيارانةي كة رووبةروي دةكريَنةوة لة ثيَناو ضاك بةريَوةضووني ئةركةكان و ئةو كارانةي
ثيَويسنت بؤ هاوكاريكردني دةسةآلتي دارايي.
َطةنامة ذميَريارييةكان بة ريَطةي ئةليكرتؤني هةلطريابوون و ثاريَزرابوون
َةتيَكدا ئةطةر تؤمار و بةل
لة حال
فةرمانبةري تايبةمتةندي باج بؤي هةية ئةو داتا ذميَرياييانة ببيينَ كة لة كؤمثيوتةر زانيارييةكاني ثيَ خةزن
كراوة ،هةروةها بؤي هةية داواي ضاثكردني ئةو زانيارييانة بكات بؤ سةر كاغةز بةشيَوةيةك بتوانريَ
خبويَندريَتةوة .
لةسةر دةسةآلتي دارايي ثيَويستة ئةجنامة بةراييةكاني دةرس بة باجدةر رابطةيةنيَ ،ماوةي( )31سي رؤذيشي
ثيَ بدات بؤ ئةوةي تيَبينيةكاني خؤي بة شيَوةي نووسراو بدات  .ئةمة بةر لة دةرضووني خةمآلندني باج
بةشيَوةيةكي رةمسي بة مةرجيَك ئةو ماوة دياريكراوة لةدةرةوةي ئةو ماوة زةمةنيية نةبيَ كة بؤ ماوةي دةرس
دانراوة و بريتيية لة( )5ثيَنج سالَ.
َينةوةو وردبونةوة لة
َطةنامةي نويَي ديكةي ثيَشاندا دةسةآلتي دارايي دواي ليَكول
ئةطةر هاتوو باجدةر بةل
َطةنامة باوةرِثيَكراوةكان  ،دةتوانيَ ئةجنامةكاني بةرايي دةرس هةموار بكاتةوة و ئةجنامي نويَ دةر بكات.
بةل
دةسةآلتي دارايي خةمآلندني كؤتايي دةردةكات لة ماوةيةك كة زياتر نةبيَ لة مانطيَك لة رِيَكةوتي ثيَشكةش
كردني تيَبينيةكاني باجدةر يان ثيَشكةش كردني نوسراويَك لة سةر ئةوةي كة هيض تيَبينيةكي نية يان
تيَثةرِبووني ماوةي مانطةكة بة مةرجيَك ئةو ماوة دياريكراوة لةدةرةوةي ئةو ماوة زةمةنيية نةبيَ كة بؤ ماوةي
دةرس دانراوة و بريتيية لة ثيَنج سالَ.
باجدةر بة ئةجنامي كؤتايي دةرس ئاطادار دةكريَتةوة لة ريَطةي ئاطاداركردنةوةيةكي نووسراوي باج  ،ئةطةر
باجةكةي بؤ هةموار كرا ئةوا دةسةآلتي دارايي برِي هةمواركردنةكة و هؤيةكاني ثيَرادةطةيةنيَت.
َطةنامة ذميَرياري و
ئةطةر باجدةر راثؤرتي ثيَشكةش نةكرد و ثابةند نةبوو بة ثيَشكةش كردني دةفتةر و بةل
ياساييةكان و زانياري ثيَويسيت نةدا بة دةسةآلتي دارايي ئةوا دةسةآلتي دارايي خةمآلندني باجي بؤ دةكات،
َثشت بةو زانياريانةي دةسيت دةكةويَت باجةكةي دياري دةكات ،ئةمةش باجدةر لة بةرثرسياريةتي
ثال
ثيَشكةشكردني راثؤرت دوور ناخاتةوة.
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ماددةي (-:)3
تـــــانـــة

بةثيَ ماددةي ( )33ي ئةم ياساية باجدةر بؤي هةية تانة لة خةمآلندن و برِياري باج بطريَ كة ثةيوةستة
َة يان زيادة يان ناهةقي بةرامبةري كراوة ،ئةطةر لة ماوةي ( )12رؤذدا لة
بةخؤيةوة  ،ئةطةر بيين هةل
رِيَكةوتي ثيَراطةياندني خةمآلندني كؤتايي تانة بة شيَوةي نوسراو ثيَشكةشي دةسةآلتي دارايي نةكات ئةوا
دواي تيَثةرِ بووني ئةم ماوةية هيض تانةيةكي ليَ وةرناطرييَت .
تانة دةبيَ لةاليةن باجدةر خؤي يان ئةوةي نويَنةرايةتي دةكات بةثيَي ياسا ثيَشكةش بكريَت ،هةروةها دةبيَ هؤي
َطةنامةي ثيَويست دابنريَت بة ثيَضةوانةوة تانةكةي رةت دةكريَتةوة.
تانةدانةكة و دةقي داواي تانةكة هاوثيَض لةطةلَ بةل

لةسةر دةسةآلتي دارايي تايبةمتةند ثيَويستة هةموو ئةو خاآلنةي لة تانةدا هاتوون ليَي وردبيَتةوة و ديراسةي
بكات لة ماوةي( )1شةش مانط لة رِيَكةوتي وةرطرتين تانةكة برِياري لةسةر بدات.

هؤبةي تانة لة بةرِيَوةبةرايةتي باج بؤي هةية داوايةك ئاراستةي بةرِيَوةبةر بكات بؤ دريَذكردنةوةي ئةم ماوةي
سةرةوة بؤ ()3سيَ مانطي ديكة ،ئةو دريَذكرنةوةي تةنيا يةك جار دةبيَت.
دةسةآلتي دارايي بؤي هةية بة برياريَك ثشرتِاسيت يان رِةتي هةمووي يان بةشيَكي تانةكة بكاتةوة.
َةتي دةركةوتين
لة كاتي دةرسكردني تانةدا ،دةسةآلتي دارايي دةتوانيَ ضاو بة خةمآلندن بطيَرِيَتةوة لة حال
زانياري و تومخي نويَي شاردراوةي ثةيوةست بة بابةتي تانةطرتن.
َةتي تيَثةرِيين ماوةي بنضينةيي و زيادكراو لة ثيَشكةشكردني تانة ،ئةطةر دةسةآلتي دارايي هيض
لة حال
َكراو ئةذمار دةكريَ.
برِياريَكي لة بارةي تانةكةوة نةدات ئةوا تانةدانةكة بة قةبول
دةبيَ وةآلمي ئةجنامي دةرسكردني تانة بة شيَوةي نووسراو بيَت و هؤيةكانييشي دياري كرابيَت.
َةتي قةبولَ كردني بةشيَك يان هةمووي تانةكة لةاليةن دةسةآلتي دارايي تايبةمتةندةوة ،مايف باجدةر ئةم
لة حال
برِة ثارانةي خوارةوة وةربطريَتةوة:
أ -برِي زيادةي باجي دراوي خؤي وةربطريتةوة.
ب-ئةو برِة سووةي بانكيةي شايستة دةبيَت بؤ ئةو برِة ثارةية دةبيَت كة بؤي دةطيَردريَتةوة.
ماددةي (-:)2
تـيَـهـةلَـضـوونـةوة

َضوونةوة لة ئةجنامي دةرسي تانة بكات كة
َثشت بة ماددةي ( )35لة ياسا ،باجدةر بؤي هةية داواي تيَهةل
ثال
لةاليةن دةسةآلتي دارايي دةرضووة ،لة ماوةي( )12رؤذدا لة رِيَكةوتي راطةياندني برِياري دةسةآلتي دارايي دواي
َضوونةوةي ناميَنيَت.
ئةم ماوةية مايف داواكردني تيَهةل
َضوونةوة  ،مايف باجدةرة ئةم برِة
َةتي قةبولَ كردني بةشيَك يان هةموو تانةكةي لةاليةن ليَذنةي تيَهةل
لة حال
ثارانةي خوارةوة وةربطريَتةوة:
أ -برِي زيادةي باجي دراوي خؤي وةربطريَتةوة.
ب -ئةو برِة سووة بانكيةي شايستة دةبيَت بؤ ئةو برِة ثارةية دةبيَت كة بؤي دةطيَردريَتةوة.
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ماددةي (-:)21

َي ( )1121داراييةوة.
ئةم رِيَنماييةي تايبةت بة راثؤرتي باج ( التصريح الضريبـي ) كاري ثيَدةكريَت لة سال
ماددةي (-:)22

ئةم رِيَنمايية جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  1122/3/31وة لة رؤذنامةي فةرمي
(وةقايعي كوردستان) بآلودةكريَتةوة.

نةورؤز مةولوود حمةمةد ئةمني
وةزيري دارايي و ئابووري بةوةكالةت
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  1211/4/2 :لة 1122/4/1
رِيَنمايى ذمارة ()22ى سالَى 1122

َى 1121
َثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و ئاماذة بة هةردوو رِيَنماييمان ذمارة ( )22و()11ى سال
ثال
تايبةت بةخةرجى ئؤتؤمبيَل برياردرا بة -:
 -2دابني كردنى برِى(111ليرت) سووتةمةنى مانطانة بةثيَى ثسوولةى رةسةن بؤ سةرجةم بةرِيَوةبةرى
بةرِيَوةبةرايةتية سةربةخؤكان كة يةكةى ذميَريارى سةربةخؤيان هةية و ئؤتؤمبيلى مرييان لة ئةستؤداية و لة
ضوار ضيَوةى ثيَشينةى بةردةوامى مانطانة خةرج دةكريَت .
 -1ئةم ريَنمايية لة بةروارى 1122 /2/2جيَبةجىَ دةكريَت وة لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان)
بآلودةكريَتةوة.

رِابةر صديق حممد
بريكارى وةزارةت بةوةكالةت

1122 /4/21

– –21

ذمارة ( )112العدد

وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  1211/4/2 :لة 1122/4/1
رِيَنمايى ذمارة ()21ى سالَى 1122

َثشت بة نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ( )999لة
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و ثال
َى  1121برِياردرا بة-:
َى  1125و ()12ى سال
( )1122/1/11و هةردوو رِيَنماييمان ذمارة ()3ى سال
َةى شةهيدان و كؤضكردووان تاكو ريَكةوتى 1122/1/31
 -2دريَذة كردنةوةى ماوةى ثيَدانى مووضة و دةرمال
بؤ ئةوةى ريَكارى ياساييان بؤ تةواو بكريَت و مووضةى خانةنشينيان بؤ دةربكريَت .
 -1ئةم ريَنمايية لة بةروارى 1122 /1/11جيَبةجىَ دةكريَت وة لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان)
بآلودةكريَتةوة.

رِابةر صديق حممد
بريكارى وةزارةت بةوةكالةت
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وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى
ذمارة  2141 :لة 1122/1/12

رِيَنمايى ذمارة ()1ى سالَى 1122
رِيَنمايى ثيَدانى مؤلَةتى نانةواخانة و سةموخنانةو شرينةمةنى

َى
َثشت بة برِطةى ( )1لة ماددةى شةشةم لة ياساى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى ذمارة ()21ى سال
ثال
 1121ئةم رِيَنماييانةى خوارةوةمان دةركرد -:
ماددةى (-:)2

َةتى نانةواخانة و سةموخنانة و شرينةمةنيةكان -:
اليةنى دةسةآلتدار بةثيَدانى مؤل
وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى  /بةرِيَوةبةرايةتى طشتى بازرطانى  /بةرِيَوةبةرايةتى بازرطانى ناوخؤ دواى
بةرجةستة بوونى ثيَداويستيةكان .
ماددةى (-:)1

َةت بؤ ئةم ثيشانةى سةرةوة بريتية لة -:
مةبةست لة رِيَكخستنى ثرؤسةى ثيَدانى مؤل
برِطةى يةكةم  -:بةديهيَنانى داتا و زانيارى ثيَويست بةكار و ضاالكيةكانى ئةم ثيشانة لةم بوارةى كة كارى
تيَدا دةكةن .
َسةنطاندنى ئيش وكارةكانيان .
برِطةى دووةم -:ئاسانكردنى بةدواداضون و هةل
برِطةى سيَيةم -:زيادكردنى داهاتى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى بةمةبةستى طةياندنى بة ئاستى خؤبذيَوى
( التمويل الذاتى ) .
برِطةى ضوارةم -:وةرطرتنى رِيَكارةكانى ( اجراءات )ى ثيَويست بةرامبةر ئةو خاوةن ثيشانةى كة سةرثيَضى
دةكةن .
برِطةى ثيَنجةم -:ثاريَزطارى كردن لة مافى بةكاربةر ( محاية حقوق املستهلك ) .
ماددةى (-:)1

َةت -:
َطةنامة ثيَويستةكان بؤ ثيَدانى مؤل
بةل
بةثيَى ئةم مةرجانةى خوارةوة تؤمار دةكريَت .
َةت تةمةنى لة  28سالَ كةمرت نةبيَت وةتواناى جةستةى شياوبيَت ( القابلة البدنية
برِطةى يةكةم -:خاوةن مؤل
املناسبة ) .
برِطةى دووةم -:ثشتطريى داد نوسى هةبيَت كةوا حوكم نةكرابيَت لة سةر كةيسى لةكةدار بةشةرف ( ان اليكون
حمكوما جبرمية أو جناية خملة بالشرف ) .
برِطةى سيَيةم -:ناوى بازرطانى لة ذوورى بازرطانى و ثيشةسازى هةريَم تؤمار بكات .
َطةنامةى خاوةنداريةتى دوكان يان طريَبةستى ثةسةند كراو .
برِطةى ضوارةم -:بةل
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برِطةى ثيَنجةم -:رةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طةشةثيَدانى ثيشةسازى وةربطرييَت كاتيَك كة فرنيةكة
ئؤتؤماتيكى بيَت .
برِطةى شةشةم -:ثاكانةى باجى دةرامةت ساآلنة نويَكرابيَتةوة .
َةتى تةندروستى .
برِطةى حةوتةم -:بةدةستهيَنانى مؤل
برطةى هةشتةم -:خاوةن ثيشةو كارمةندةكانى لة بةريَوةبةرايةتى دةستةبةرى كؤمةآليةتى تؤمار بكريَت .
برِطةى نؤيةم-:

أ -رِووبةرى دوكانى نانةواخانة لة (  ) 15م 1كةمرت نةبيَت .
ب -رِووبةرى دوكانى سةموخنانةى ئؤتؤماتيك و بةرد ( ) 25م 1كةمرت نةبيَت .
ت -رِووبةرى دوكانى كؤليَرة بةرؤن لة ( ) 11م 1كةمرت نةبيَت .
ث -رِووبةرى دوكاني شرينةمةنى ثلة  2لة ( ) 25م 1كةمرت نةبيَت .
ج -رِووبةرى دوكانى شرينةمةنى ثلة  1لة ( ) 51م 1كةمرت نةبيَت .
ح -رِووبةرى دوكانى شرينةمةنى ثلة 3لة ( ) 11م 1كةمرت نةبيَت .
برِطةى دةيةم-:

أ -دوورى نيَوان نانةواخانة بؤ نانةواخانة لة دريَذى ( ) 151م كةمرت نةبيَت .
ب -دوورى نيَوان سةموخنانة بؤ سةموخنانة لة دريَذى ( ) 251م كةمرت نةبيَت .
ت -نيَوان سةموخنانة بؤ نانةواخانة و كؤليَرة بةرؤن ئاسايية ئةطةر نزيك يةكرتبن .
برِطةى يازدة :سةقفى نانةواخانة و سةموخنانة و شريينةمةنيةكان ثيَويستة بة كؤنكريت داثؤشرا بيَت .
برِطةى دوازدة -:بةمةبةستى ثاريَزطارى كردنى ثاكو خاويَنى ثيَويستة دوكانى سةموخنانة و نانةواخانة و
شريينةمةنيةكان ثيَشةوةى دوكانةكانيان (واجيهة) جاخمانةكان لة سةر شيَوازى نوىَ مؤديَرن بيَت .
برِطةى سيَزدة -:بةمةبةستى ثاريَزطارى كردن لة تةندروستى هاووآلتيان ثيَويستة هةوير شيَلةكان (عجانة)
بةماتؤرى كارةبا كاربكات نةك بة ماتؤرى بةنزين .
برطةى ضواردة -:دانيشتوانى قةزا و ناحيةكان ثيَويستة ثشتطريى يةكةى ئيدارييان هةبيَت .
َةت خؤى يان بريكارى طشتى ئامادة بيَت .
برِطةى ثانزة -:خاوةن مؤل
برِطةى شانزة -:لة كاتى طواستنةوةى شويَن دووبارة كةشفى بؤ بكريَت وة مةرجةكانى فةراهام بيَت .
برِطةى حةظدة -:نانةواخانةى ئؤتؤماتيكى خوالو(دوار) دةتوانن كؤليَرة بةرِؤن دروست بكةن .
برِطةى هةذدة -:ئةو نانةواخانة و سةموخنانة و شرينةمةنيانةى كة لة طةرةك و الديَيةكانى كة تاثؤيان بؤ
نةكراوة دةبىَ ثشتطريى شارةوانى هةبيَت .
ماددةى (-:)4

َةتى نانةواخانة و سةموخنانة و شرينةمةنى -:
لة كاتى طؤرينى مؤل

َطانةى الى خوارةوة ثيَشكةش بكات -:
ئةم بةل
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أ -داواكارى كرِيار و فرؤشيار بؤ بةريَوةبةرايةتى دروستكراوى دانةويَلة ثيَشكةش بكريَت .
ب -طريَبةستى ثةسةند كراو لةاليةن دادنووس ثيَشكةش بكريَت .
ت -ثاكانةى هةردووال لة باجى دةرامةت ثيَشكةش بكريَـت .
ث -طريَبةستى نويَ ى بةكرىَ طرتنى مولكى شويَنةكة ثيَشكةش بكريَت وة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى باجى
دةرامةت ثةسةند كرابيَت .
َةتى تةندروستى ثيَشكةش بكات .
ج -مؤل
ح -كرِيار خؤى و كارمةندةكانى لة بةرِيَوةبةرايةتى دةستةبةرى كؤمةآليةتى تؤماربكات .
ماددةى (-:)6

لةكاتى طواستنةوةى بؤ مريات طران -:
َطانةى الى خوارةوة ثيَشكةش بكات -:
ئةم بةل
أ -داواكارى مريات طران .
ب -قسام شرعى
ت -شهادةى وةفات
َى بضووك (قاصر)
ث( -حجة الوصاية) لةكاتى هةبوونى مندال
ج -رِازى بوونى يان ختويلى مرياتطران بؤ يةكيَك بؤ ئيدارةدانى ضاالكييةكة .
ح -مؤلةتى تةندروستى ثيَشكةش بكات .
خ -مرياتطرةكة لة دةستةبةرى كؤمةآليةتى تؤمار بكات .
ماددةى (-:)0

َى  1121بكريَت .
َةت ثيَويستة ثةيرِةوى برِيارى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ()82ى سال
لة كاتى ثيَدانى مؤل
ماددةى (-:)2

كار بة هيض رِيَنماييةك ناكريَت كة ناكؤك بيَت لةطةلَ ماددة و برِطةكانى ئةم رِيَنمايية .
ماددةى (-:)3

ئةم رِيَنمايية جيَبةجىَ دةكريَت لة رِؤذى دةرضوونى .

د.على سـندى
وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى بةوةكالةت
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وزارة املالية واالقتصاد
رقم  8653/4/9 :يف 7302/8/83
تعليمات رقم ( )03لسنة 7302
لتنفيذ نظام التكليف الذاتي

إستناداً إىل حكم املادة (/3أوالً) من قانون وزارة املالية واإلقتصاد رقم ( )5لسنة  ،0202وأحكام الفقرتني
األوىل واخلامسة من املادة ( )10من قانون ضريبة الدخل رقم ( )003لسنة  0890املعدل  ،ونظام استحداث
مديرية كبار املكلفني رقم ( )0لسنة  0202بكتاب جملس الوزراء/سكرتارية اجمللس املرقم( )0380يف
 ،0202/3/01تعتمد هذه التعليمات يف املرحلة األوىل بالنسبة لكبار املكلفني على أن تطبق يف مرحلة قادمة
على بقية املكلفني وفقاً إلجراءات تعلن وحتدد من قبل وزارة املالية واإلقتصاديف االقليم  ،وعليه أصدارنا
التعليمات التالية-:
املادة (-:)2
الـتـعـاريـف

 يُقصد بالقانون قانون ضريبة الدخل رقم ( )003لسنة  0890املعدل .
 يُقصد بالتكليف الضريبـي وفقاً هلذا التعليمات حتديد وتدوين قيمة الضريبة املتوجبة يف حساب املكلف لدى
اإلدارة الضريبية عن فرتة ضريبية معينة وعن ضريبة أو نوع ضريبة معني .
 يُقصد بالتكليف الذاتي بالضريبة قيام املكلف بإحتساب الضريبة املتوجبة وفقاً للقواعد القانونية والتصريح
عنها وتأديتها ضمن املهل القانونية .
 يُقصد مبكلفي التكليف الذاتي املكلفني الطبيعيني واملعنويني .
 يُقصد بالتصريح الضريبـي للدخل تصريح ضريبة الدخل مع املالحق اإللزامية والتكميلية حيث يصح ذلك .
املادة (-:)7
التسجيل لدى اإلدارة الضريبية

مع مراعاة أحكام القوانني اخلاصة ،على كل شخص لديه مصدر دخل خيضع للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيل
لدى اإلدارة الضريبية وذلك وفقاً إلجراءات حمددة .
وعلى كل شخص مسجل أن يُعلم اإلدارة الضريبية خالل مهلة شهرين عن كل تغيري يتناول:
أ -اإلسم ،العنوان ،مركز العمل .
ب -اإلسم التجاري أو نوع النشاط الرئيسي .
ج -الشكل القانوني الذي ميارس النشاط من خالله .
وعلى املكلف الذي يتوقف عن العمل أن يبلغ اإلدارة الضريبية بذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ هذا
التوقف وذلك وفقاً إلجراءات حمددة.
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إن التصريح عن التوقف عن العمل ال يُلغي مسؤولية املكلف عن تأدية الضرائب املتوجبة عليه عن فرتة عمله
حتى ولو حتققت هذه الضرائب أو أصبحت برسم اجلباية بعد هذا التوقف .
تعطي اإلدارة الضريبية املكلف عند تسجيله رقماً ضريبياً واحداً جلميع أنواع الضرائب  ،وذلك وفقاً
إلجراءات حمددة .
على مجيع املكلفني الذين حيصلون على رقم ضريبـي أن يعتمدوا هذا الرقم على كافة املستندات الصادرة عنهم.
خيصص لكل مكلف مسجل حساب ضريبـي واحد مبوب حسب كل نوع من أنواع الضرائب ويُظهر حركة
العمليات العائدة ملختلف أنواع الضرائب.
املادة (-:)8
التـكـليـف الــذاتـي

أ -يتم تقديم التصاريح الضريبية والبيانات اليت حتدد الضريبة املتوجبة مع أي غرامة أو مبالغ
إضافية أو فوائد تأخري  ،إن وجدت  ،وتسديدها تلقائياً دون طلب أو إنذار  ،ودون احلاجة إىل أي إخطار
من قبل اإلدارة الضريبية  ،عن كل سنة ضريبية قبل األول من متوز مع مراعاة ما جاء يف املادة رقم
( )4من قانون ضريبة الدخل رقم ( )003لسنة  ،0890مع األخذ باإلعتبار إحتساب أوىل سنوات
إعتباراً من السنة املالية اليت بدأ تطبيق نظام التكليف الذاتي عليه إذ ال يُعتد
اخلسارة للمكلف
بأي خسارة سبقت تـلك السنة  ،ويكون الـمكلف مسؤوالً عن التصـريح عن الضريبة الـمتوجبة
وتأديتها.
َع التصريح من قبل املكلّف أو املدير املفوض للشركة .
ب -جيب أن يوق
ج -على املكلّف تسجيل إسم مراقب احلسابات مع بياناته املطلوبة .
د -ينبغي أن يقرتن التصريح بالبيانات املالية التالية  :بيان املركز املالي ،بيان الدخل  ،كشف التدفقات النقدية
 ،واإليضاحات املرفقة بالبيانات املالية اليت تبني املبادئ احملاسبية املتبعة  ،وتقرير سعر التحويل ( للعمليات
مع الشركات املرتابطة ) ،وتقرير احملاسب القانوني.
إن عدم تسديد قيمة الضريبة املتوجبة ال يؤثر على موجب تقديم التصريح.
املادة (-:)4
مسك وحفظ الدفاتر واملستندات احملاسبية

متسك الدفاتر ومجيع املستندات والقيود اليت تسمح بإحتساب الضريبة املتوجبة وفقاً لنظام مسك الدفاتر
التجارية ألغراض ضريبة الدخل رقم ( )0لسنة .0895
حتفظ الدفاتر واملستندات احملاسبية ملدة ( )2سنوات من انتهاء السنة اليت تعود هلا هذه الدفاتر واملستندات ،
وذلك يف مركز عمل أو يف حمل إقامة املكلف  ،على أن يكون حفظها بطريقة سليمة جتنبها التلف ،وأن تبقي
طيلة هذه املدة قابلة للقراءة واملراجعة .
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املادة (-:)6
تـعديـل الـتـصـريــح

حيق للمكلف إذا اكتشف أن التصريح الذي تقدم به يتضمن خطأً أو إغفاالً ينتج عنه تغيري يف الضريبة  ،أن
يتقدم بتصريح معدل يبني فيه اخلطأ أو اإلغفال احلاصل  ،وأن يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها جلهة أي
غرامة أو مبالغ إضافية أو فوائد تأخري ،يف حال توجبها ،يف غضون مخس ( )5سنوات بعد إنتهاء السنة
الضريبية اليت يتعلق بها التعديل على أن يتضمن املعلومات الالزمة لتعديل التكليف شرط أن ال يكون املكلف
قد مت إختياره للدرس.
ويف حال قام املكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة التصريح األساسي  ،يعترب التصريح املعدل مبثابة ملحق
للتصريح األساسي  ،فال يتوجب عن الضريبة اإلضافية ،يف حال توجبها ،أي غرامة أو مبالغ إضافية أو فوائد
تأخري
املادة (-:)5
تـسـديـد الـضريــبة

تستحق الضريبة مبوجب التكليف الذاتي عن كل سنة ضريبية وتدفع من قبل املكلف قبل األول من متوز.
كما باإلمكان أن يدفع قبل هذا التاريخ مبلغ يساوي ضريبة السنة السابقة أو أي مبلغ حتدده السلطة املالية
مبثابة أمانة على سبيل اإلحتياط كي يتم احلصول على إفادة عدم ممانعة صاحلة لغاية موعد تقديم التصريح
الضريبـي عن السنة املذكورة .أما بالنسبة للشركات احلاصلة على إجازة إستثمار معفية من الضرائب مبوجب
قانون رقم ( )4لسنة  0221أو املكلفني املعفيني من الضريبة مبوجب القوانني السارية فبإمكانهم احلصول
على هذه اإلفادة بدون دفع أي مبلغ على سبيل األمانة .
ميكن أن تُدفع متأخرات الديون الضريبية مع أي غرامات أو مبالغ إضافية أو فوائد تأخري وفقاً لرتتيبات حمددة
بعد موافقة اإلدارة الضريبية وفقاً للمادة ( )41من القانون.
إذا زادت قيمة الضريبة املدفوعة عن قيمة الضريبة املتوجبة ،حيق لإلدارة الضريبية أن تستعمل الزيادة احلاصلة
ألجل إستيفاء املبالغ املتوجبة على املكلف من ضرائب أخرى  ،على أن تبلغه بذلك ،ويُرد إىل املكلف الرصيد
املتبقي من الزيادة وفقاً للمادة رقم ( )48من القانون .
عند ختلف املكلف عن تأدية الضريبة املتوجبة عليه قبل اليوم األول من متوز ،على اإلدارة الضريبية أن توجه
إليه إنذاراً تدعوه فيه إىل تأدية الضريبة والذي يتضمن نوع الضريبة املتوجبة وملحقاتها جلهة أي غرامة
أو مبالغ إضافية أو فوائد تأخري يف حال توجبها ،الفرتات الضريبية العائدة هلا ،مهل الدفع ،وكذلك تدابري
اجلباية اليت ميكن اللجوء إليها يف حال عدم التسديد.
ويف حال ختلف املكلف عن التسديد ضمن املهلة احملددة يف اإلنذار بالدفع ،تعمد اإلدارة الضريبية بتطبيق إجراءات
قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ( )51لسنة .0822
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املادة (-:)2
درس الـتـصاريــح

من أجل التثبت من صحة حتقق وإستيفاء الضريبة ،حيق لإلدارة الضريبية القيام مبراجعة ودرس تصاريح املكلف
وأعماله على أساس عينات من امللفات جيري إنتقائها وفقاً ملعايري إختيار توضع هلذه الغاية وذلك نتيجة لعملية
حتليل املخاطر وفقاً ملبدأ التكليف الذاتي املنصوص عليه يف هذا القرار يف غضون مخس ( )5سنوات من نهاية
السنة اليت قُدم بها التصريح ،وتُصدر عندها اإلدارة الضريبية التعديالت املطلوبة للضرائب التكميلية أو
للضرائب اإلضافية مع ملحقاتها جلهة أي غرامة أو مبالغ إضافية أو فوائد تأخري يف حال توجبها من خالل
إعالم ضريبـي جديد يتم تبليغه للمكلف.
ويتم هذا التعديل على أساس مصادر املعلومات التالية:
 معلومات مستمدة من التصاريح والبيانات الضريبية للمكلف .
 املعلومات املتوفرة اليت مت احلصول عليها من أطراف ثالثة .

 املعلومات الناجتة عن الدرس امليداني وعمليات التفتيش والدفاتر واملستندات .
 أي معلومات مت احلصول عليها من قبل اإلدارة الضريبية.
حيق ملوظفي اإلدارة الضريبية املختصة يف إطار عملية الدرس الكشف على جممل عناصر البيانات
الضريبية  ،واإلطالع على الدفاتر واملستندات احملاسبية العائدة للمكلف ،أو ألي شخص آخر له عالقة به
 ،كما حيق هلم الدخول إىل مركز عمل املكلف أو حمل حفظ الدفاتر واملستندات احملاسبية وفقاً للمادة
(  )09من القانون على أن يتم ذلك بالتنسيق مع املكلف.
على اإلدارة الضريبية إبالغ املكلف تاريخ بدء عملية الدرس يف مكان عمل املكلف ضمن مهلة ال تقل عن
مخسة عشر يوماً من تاريخ اإلبالغ ،ويشمل التبليغ حتديد الدفاتر واملستندات احملاسبية العائدة للفرتة
الضريبية موضوع الدرس واليت يتوجب على املكلف إبرازها.
حيق لإلدارة الضريبية تكليف مراقب الضرائب بالكشف والتحقق من الدفاتر واملستندات احملاسبية وغريها من
العناصر املادية املرتبطة ملمارسة النشاط تنفيذاً ألمر مهمة خاص خطي ال يُبلغ مُسبقاً للمكلف وذلك يف حال
كان لإلدارة الضريبية شكوك جدية بأن إبالغه قد يعرّض عملية الدرس إىل الفشل شرط أن تكون هذه الشكوك
مرتكزة على معلومات موثوقة وردت إىل اإلدارة الضريبية ،أو على سوابق املكلف مع هذه اإلدارة.
حيق لإلدارة الضريبية من أجل القيام بعملية الدرس ،أن تطلب خطياً وضمن إطار القوانني واألنظمة النافذة من
أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة املتوجبة على أي مكلف  ،إعطاءها املعلومات اليت
حتددها وفقاً للمادة ( )09من القانون وذلك ضمن مهلة حتددها اإلدارة الضريبية.
ميكن للموظف املوجل بعملية الدرس اإلستحصال على صور عن الدفاتر واملستندات ويكون هلا ذات القوة الثبوتية
لنسخها األصلية.
كما حيق له أن يطلب من صاحب العالقة أو ممن ميثله احلضور يف أماكن الدرس واإلجابة على األسئلة اليت تطرح
عليه من اجل حسن تنفيذ املهمة والقيام بكل ما يوجبه التعاون مع اإلدارة.
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يف حال كانت الدفاتر واملستندات ممسوكة أو حمفوظة بطريقة إلكرتونية ،حيق ملوظفي اإلدارة الضريبية املختصة
طلب اإلطالع على برنامج احملاسبة املُمكنن واملعلومات املسجلة فيه ،واحلصول على هذه املعلومات بشكل
مستندات رقمية أو ورقية ميكن قراءتها.
يتوجب على اإلدارة الضريبية أن تبلّغ املكلف النتائج األولية للدرس ،وتعطيه مهلة ثالثني يوماً إلبداء مالحظاته
عليها خطياً ،وذلك قبل إصدار التكليف الضريبـي بصورة رمسية  ،شرط أن ال يؤدي إعطاء املهلة املذكورة إىل
سقوط الضرائب موضوع هذه التكاليف بعامل تقادم الزمن.
يف حال أبرز املكلف معطيات أو مستندات ثبوتية جديدة ،ميكن لإلدارة الضريبية إستناداً إىل هذه املعطيات
واملستندات بعد دراستها أن تعدّل يف النتائج األولية للدرس اليت تكون قد توصلت إليها.
تعمد اإلدارة الضريبية إىل إصدار التكليف النهائي يف مهلة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ إستالمها مالحظات
املكلف أو من تاريخ إفادة املكلف بعدم وجود أي مالحظات لديه أو عند إنقضاء مهلة الشهر املنصوص عليها
أعاله ،شرط أن ال تؤدي هذه املهلة إىل سقوط الضرائب موضوع هذه التكاليف بعامل تقادم الزمن.
يتم إبالغ املكلف النتيجة النهائية للدرس مبوجب إعالم ضريبـي ،ويف حال أدي هذا الدرس إىل تعديالت
ضريبية ،تبني اإلدارة الضريبية يف هذا اإلعالم مقدار هذه التعديالت وأسبابها.
إذا مل يقدم املكلف التصاريح أو مل ميسك الدفاتر واملستندات احملاسبية القانونية أو مل يعط اإلدارة الضريبية
املعلومات اليت تفيد إحتساب الضريبة املتوجبة ،تعمد اإلدارة الضريبية إىل إصدار تكليف ضريبـي بناءً على
أي معلومات أو معطيات متوفرة لديها وحتديد الضريبة املتوجبة وال يرفع هذا التكليف املسؤولية عن املكلف
لتقديم التصاريح الضريبية املتأخرة.
املادة (-:)3

اإلعــتــراض

حيق للمكلف ،بناءً للمادة ( )33من القانون ،أن يعرتض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية اخلاصة
املتعلقة به إذا رأي فيها خطأً ،ضمن مهلة ( )00يوماً من تاريخ تبلّغه التكليف أو القرار ،وذلك حتت طائلة رد
االعرتاض شكالً.
يقدم اإلعرتاض أمام اإلدارة الضريبية املختصة مبوجب إستدعاء خطي يوقعه املكلف أو من ينوب عنه قانوناً،
وجيب أن يتضمن أسباب اإلعرتاض ومطالب املعرتض مرفقاً به نسخاً عن املستندات اليت تربر هذا اإلعرتاض
وإال يُرد اإلعرتاض شكالً.
على اإلدارة الضريبية املختصة أن تدرس مجيع النقاط الواردة يف اإلعرتاض وأن يتم البت به خالل مهلة ستة
أشهر من تاريخ إستالمها اإلعرتاض.
حيق لشعبة اإلعرتاضات يف اإلدارة الضريبية املختصة أن تقدم إىل املدير طلباً معلالً لتمديد املهلة املذكورة يف هذه
املادة ثالثة أشهر إضافية ،وذلك ملرة واحدة فقط.
ميكن أن يأتي قرار اإلدارة الضريبية املختصة خمالفاً أو مصدقاً جزئياً أو كلياً للتكليف أو القرار املعرتض عليه.
ويف سياق درس اإلعرتاض ،ميكن أن تعيد اإلدارة الضريبية املختصة النظر بالتكليف يف حال إكتشاف وقائع أو
عناصر جديدة أو مكتومة متعلقة مبوضوع اإلعرتاض.
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يف حال مرور املهلة األساسية واإلضافية للبت يف اإلعرتاض املنصوص عليها يف هذه املادة دون أن يصدر عن
اإلدارة الضريبية املختصة أي قرار بشأنه ،يعترب عندها سكوتها مبثابة قرار ضمين بقبول اإلعرتاض.
جيب أن يكون البت بنتيجة درس اإلعرتاض خطياً ومعلالً.
يف حال القبول اجلزئي أو الكلي لإلعرتاض من قبل اإلدارة الضريبية املختصة ،حيق للمكلف الذي سبق ودفع
املبالغ املفروضة عليه احلصول:
أ -على الرصيد املدفوع منه زيادة،
ب -على الفائدة املتوجبة عن هذا الرصيد.
املادة (-:)9

اإلسـتـئـنـاف

جيوز بناءً للمادة ( )35من القانون إستئناف نتيجة درس اإلعرتاض الصادر عن اإلدارة الضريبية املختصة
والقاضي برد اإلعرتاض كلي ًا أو جزئياً خالل مهلة ( )00يوماً من تاريخ تبلغ قرار اإلدارة الضريبية املختصة
وإال يرد طلب اإلستئناف شكالً.
يف حال القبول اجلزئي أو الكلي لإلستئناف من قبل جلنة اإلستئناف ،حيق للمكلف الذي سبق ودفع املبالغ
املفروضة عليه احلصول:
أ -على الرصيد املدفوع منه زيادة،
ب -على الفائدة املتوجبة عن هذا الرصيد.
املادة (-:)03
تسري هذه التعليمات للتصريح الضريبـي عن السنة اليت تنتهي يف (  30كانون األول  ) 0201وما بعدها .
املادة (-:)00

ينفذ هذه التعليمات من تاريخ اصداره  0202/3/32و ينشر يف جريدة (وقايع كوردستان).

نوروز مولود حممدامني
وزير املالية واالقتصاد  /وكالة
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