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استناد
استناداً إلى أحكام المادة الحادٌة والستٌن من قانون ضرٌبة الدخل رقم ( )221لسنة ،2322
أصدرنا التعلٌمات اآلتٌة:
تعلٌمات
التحاسب الضرٌبً للعقود المبرمة بٌن جهات التعاقد ال
الفصل األول
عقود التجهٌز
المادة 2
ُتعد متاجرة فً العراق وتخضع لضرٌبة الدخل عقود التجهٌز المبرمة بٌن جهات التعاقد العراقٌة من الوزارات
والجهات غٌر المرتبطة بوزارة واألشخا الطبٌعٌة أو المعنوٌة و بٌن الجهات األجنبٌة من األشخا الطبٌعٌة
أو المعنوٌة  ،المنفذة لتلك العقود داخل العراق بصرف النظر عن محل تسلم البضاعة أو اإلقامة مع مراعاة ما
ٌأتً:
أوالً – إذا كان للمجهز األجنبً غٌر المقٌم فرع أو مكتب تمثٌل فً العراق و تم إبرام العقد أو تنفٌذه من ممثل
الفرع أو المكتب أو احد العاملٌن فٌهما.
ثانٌا ً – إذا تم توقٌع العقد خارج العراق بٌن جهة التعاقد العراقٌة و المجهز األجنبً غٌر المقٌم واستوفى
متطلباته القانونٌة باسم المجهز كفتح االعتماد و تخلٌ قوائم الشحن و الرسم الكمركً وما ٌتصل بها من
إجراءات بصرف النظر أذا كان له فرع أو مكتب تمثٌل فً العراق.
ثالثا ً – أذا تم دفع قٌمة العقد (كالً أو جزءاً ) داخل العراق بأي عملة كانت.
ً
مقاٌضة.
رابعا ً – أذا تم دفع قٌمة العقد للجهة المجهزة
خامسا ً – إذا خول المجهز األجنبً غٌر المقٌم شخصا ً مقٌما فً العراق لتوقٌع العقد وتنفٌذ مستلزماته نٌابة عنه
ٌ ,تم تقدٌر الضرٌبة باسمه ومن ٌنوب عنه من األشخا غٌر المقٌمٌن فً العراق  ،إضافة إلى عموالته
المتحققة أذا كان وكٌال ً تجارٌا ً.
سادسا ً -األعمال التكمٌلٌة أو المتممة والتً تتضمن النصب أو اإلشراف أو الصٌانة أو األعمال الهندسٌة أو

غٌرها التً ٌتم تنفٌذها داخل العراق  ،سواء تم التعاقد علٌها بصورة منفردة أو وردت ضمن عقود التجهٌز.
سابعا ً – المبالغ المدفوعة عن العقود التً تتضمن الخبرة أو الخدمـات األخرى داخل العراق،ومدخوالت
المستعان بهم من ذوي الخبرة أو العمال العراقٌٌن أو األجانب وان تم دفع أجورهم خارج العراق.
المادة 2
تعد متاجرة مع العراق وال تخضع لضرٌبة الدخل العقود المبرمة بٌن جهات التعاقد العراقٌة وبٌن الجهات
األجنبٌة من األشخا الطبٌعٌة أو المعنوٌة المنفذة لتلك العقود مع مراعاة ما ٌأتً:
أوالً– إذا كان المجهز االجنبً مقٌما ً خارج العراق و تم إبرام العقد و توقٌعه خارج العراق واستوفى متطلباته
القانونٌة باسم الجهة العراقٌة كفتح االعتماد وتخلٌ قوائم الشحن و ما ٌتصل بها من إجراءات.
ثانٌا ً – إذا كان للمجهز األجنبً غٌر المقٌم فرع أو مكتب تمثٌل فً العراق و تم إبرام العقد و توقٌعه خارج
العراق وفقا ً لما ورد فً البند (أوال) من هذه المادة إذا لم ٌكن الفرع أو المكتب طرفا ً فً إبرام العقد أو تنفٌذه
فٌقتصر التحاسب الضرٌبً على العموالت أو األجور المتحققة للمخول أو الفرع أو الوكٌل.
ثالثا ً -المبالغ المدفوعة عن العقود التً تتضمن الخبرة أو الخدمات خارج العراق (كاإلشراف على الشحن أو
فح المعدات أو تقدٌم االستشارات) .
الفصل الثانً
التزامات الجهات المتعاقدة
المادة 1
تلتزم جهات التعاقد بما ٌأتً:
أوالً – مطالبة المتعاقد معهم من المقاولٌن تقدٌم ما ٌؤٌد تسجٌلهم فً الهٌئة العامة للضرائب أو أحد فروعها إذا
كان العقد بمبلغ ( )2000000خمسة مالٌٌن دٌنار أو أكثر و ٌعد ذلك أحد شروط التعاقد.
ثانٌا ً – إرسال نسخة من اإلحالة إلى الهٌئة العامة للضرائب أو أحد فروعها الذي أصدر كتاب التأٌٌد  ،مع
مراعاة النموذج رقم ( )2الملحق بهذه التعلٌمات.
ثالثا ً – تزوٌد الهٌئة العامة للضرائب بالمعلومات و فق النموذج رقم ( )2الملحق بهذه التعلٌمات إذا كانت قٌمة
العقد أقل من ( )2000000خمسة مالٌٌن دٌنار.
المادة 4
أوال – أ -استقطاع النسب التً تحددها الهٌئة العامة للضرائب سنوٌا ً تبعا ً للظروف االقتصادٌة وواقع التشرٌع
الضرٌبً من كل سلفة أو دفعة عن المبالغ المتحققة للمقاولٌن و المتعاقدٌن عن عقودهم الخاضعة لضرٌبة الدخل
عراقٌٌن أو أجانب و تحوٌلها إلى الهٌئة العامة للضرائب.
ب -ال تصرف السلفة األخٌرة وال ٌسدد الحساب النهائً لعقود الجهات المنصو علٌها فً البند (أوال ) من
هذه المادة إال بموافقة تحرٌرٌة منها خالل ( ) 220مئة و ثمانٌن ٌوما ً من تارٌخ أكمال العمل بكتاب تأٌٌد براءة
الذمة من الهٌئة العامة للضرائب.
جـٌ -رسل كتاب التأٌٌد بالبرٌد المسجل  ،أو بٌد المكلف بأسلوب الرقم السري.
د -أذا انتهت المدة المنصو علٌها فً الفقرة (ب) من هذا البند ولم ٌكمل متطلبات الحصول على براءة الذمة
 ،تقوم الجهة المتعاقدة معه بتحوٌل جمٌع المبالغ التً ٌستحقها إلى الهٌئة العامة للضرائب أو الفرع الذي أٌد
تسجٌله  ،مع بٌانات وافٌة عن اسم المكلف الكامل وعنوانه وطبٌعة العقد والمعلومات األخرى منه.

ثانٌا ً – ٌتولى المقاولون األصلٌون و اللجان التً تؤلف لغرض أكمال تنفٌذ األعمال المحالة سابقا ً إلى مقاولٌن
أصلٌٌن نكلوا أو عجزوا عن تنفٌذها  ،استقطاع النسبة التً تحددها الهٌئة العامة للضرائب سنوٌا ً من المبالغ
المستحقة للمتعاقدٌن او المجهزٌن من المقاولٌن الثانوٌٌن المتعاقدٌن معهم كأمانات عن ضرٌبة الدخل.
ثالثا ً – ٌزود المقاول األصلً فرع الهٌئة العامة للضرائب بكتاب ٌتضمن تفاصٌل األعمال التً نفذها المقاول
الثانوي المتعاقد معه و مجموع المبالغ التً دفعت ألٌه و المبالغ المستقطعة منه و أرقام الوصوالت التً استلمت
بها لغرض أستحصال الموافقة على صرف تلك المبالغ.
رابعا ً – على المقاولٌن العراقٌٌن و األجانب العاملٌن فً العراق الذٌن ٌرومون مغادرته تسدٌد جمٌع المبالغ التً
استقطعوها من المقاولٌن الثانوٌٌن المتعاقدٌن معهم إلى الهٌئة العامة للضرائب قبل مغادرته.
خامسا َ – أ -تحول المبالغ التً تستقطعها الجهات العراقٌة من المقاولٌن األصلٌٌن والثانوٌٌن إلى القسم المالً فً
الهٌئة العامة للضرائب.
ب -تتسلم الهٌئة المبالغ المنصو علٌها فً الفقرة (أ) من هذا البند و تسجلها أمانات لحساب المقاول األصلً
أو المقاول الثانوي و ٌكتب وصل القبض باسم صاحب العالقة بواسطة الجهة التً حولت تلك المبالغ و ترسله
بكتاب إلى الجهة ذاتها لتقوم بتسلٌمه لصاحب العالقة عند إكمال أعماله  ،لغرض استرداد األمانات الزائدة بعد
تسوٌة حسابه الضرٌبً.
جـ -تعد المبالغ المنصو علٌها فً الفقرة (أ) من هذا البند دٌون واجبة التحصٌل بذمة المقاول األصلً ٌطبق
فً شأنها قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رقم ( )26لسنة  2311سواء استقطعت من المقاول الثانوي أم لم
تستقطع.
المادة 2
ال تسدد السلفة األخٌرة وال ٌتم تسوٌة الحساب النهائً للمقاول الثانوي إال بموافقة الهٌئة العامة للضرائب  ،و
تحول مستحقاته ألٌها بعد مضً ( )30تسعٌن ٌوما ً من تارٌخ أكمال العمل أن لم ٌقدم تلك الموافقة.
الفصل الثالث
براءة الذمة
المادة 6
أوال – ال ٌجوز للجهات المتعاقدة أن تمنح أي مقاول متعاقد معها عراقٌا أم أجنبٌا ً شهادة براءة الذمة أو الموافقة
على أعادة األمانات ألٌه أو أطالق كفالته أو تصفٌة حسابه النهائً أال بموافقة الهٌئة العامة للضرائب سواء كان
خاضعا للضرٌبة أو معفٌا منها.
ثانٌا – ال ٌجوز للهٌئة العامة للضرائب الموافقة على براءة ذمة أي مقاول اصلً أو اطالق كفالته أو اعادة
االمانات الٌه أو تصفٌتها أو تروٌج معامالته اال بعد التأكد من تسدٌده جمٌع المبالغ المستقطعة أو الواجبة
االستقطاع من مقاولٌة الثانوٌٌن  ,ومبالغ الضرٌبة المتحققة على موظفٌه.

الفصل الرابع
المعلومات التً تقدم الى الهٌئة العامة للضرائب
المادة 1
تتولى جهات التعاقد ماٌأتً:
أوالً – اشعار الهٌئة العامة للضرائب بالمبالغ المدفوعة لالخرٌن التً تزٌد على ( )2000000ملٌون دٌنار
ولغاٌة ( )2000000خمسة مالٌٌن دٌنار من كل دفعة عن تجهٌز مواد أو تقدٌم خدمات أو تنفٌذ أعمال لم ٌسبق
لتلك الجهات تزوٌد الهٌئة بها  ,وفق البٌانات بالنموذج رقم ( )2الملحق بهذه التعلٌمات  ,وارساله كل ()30
تسعٌن ٌوما ً  ,وال ٌستقطع عنها أٌة مبالغ كأمانات لحساب الضرٌبة.
ثانٌا – استقطاع النسب التً تحددها الهٌئة العامة للضرائب سنوٌا ً من المبالغ المدفوعة لالخرٌن التً تزٌد على
( )2000000خمسة مالٌٌن دٌنار.
المادة 2
أوالً – تلتزم االشخا الطبٌعٌة والمعنوٌة المشمولة بنظام مسك الدفاتر التجارٌة الغراض ضرٌبة الدخل تقدٌم
البٌانات المالٌة السنوٌة والتحالٌل الخاصة بها بالمبالغ التً تم دفعها خالل السنة الى االخرٌن عن شراء سلع
ومواد او خدمات الٌقل مجموعها المتراكم عن ( )20000000عشرة مالٌٌن دٌنار او اكثر لكل جهة سنوٌا ً.
ثانٌا – تلتزم دوائر الدولة والشركات العامة والمختلطة وأٌة جهة تعاقد اخرى كدواوٌن االوقاف وامانة بغداد
ودوائر البلدٌة تزوٌد الهٌئة العامة للضرائب بالبٌانات المتعلقة بالعقود الخاصة باٌجار االمالك العائدة لها او
تحت ادارتها سنوٌا ً وارسالها الى الهٌئة مباشرة بعد توقٌع عقد االٌجار.
المادة 3
تلتزم دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدنً والنقابات واالتحادات التً تتولى منح وتجدٌد اجازة فتح مكتب او
ممارسة مهنة او حرفة تزوٌد الهٌئة العامة للضرائب سنوٌا ً بالبٌانات المطلوبة.
المادة 20
تلتزم الشركات العامة والمختلطة التً لدٌها وكالء لتوزٌع منتجاتها او المواد التً تستوردها بما ٌأتً:
أوالً – تزوٌد الهٌئة العامة للضرائب بكشف ٌتضمن المعلومات عن وكالئها  ,االسم الكامل للوكٌل وعنوانه
الدائم ومجموع مشترٌاته خالل السنة المالٌة وهامش االرباح المقررة له من هذه المشترٌات.
ثانٌا ً – مطالبة الوكالء بتقدٌم ما ٌؤٌد براءة ذمتهم عن كل سنة مالٌة من الهٌئة العامة للضرائب.

الفصل الخامس
احكام ختامٌـة
المادة 22
ٌراعى فً إجراءات الشراء والتحاسب الضرٌبً ما ٌأتً:
أوالً – تثبٌت العنوان الكامل للمجهز على قائمة العرض المقدم الى الجهة المتعاقدة متضمنا رقم المحلة –
الزقاق – الدار او المحل وعنوان السكن وفق بطاقة السكن.
ثانٌا ً – طبع المعلومات الخاصة بالمجهز على وصوالت القبض وقوائم البٌع كاالسم التجاري واالسم الكامل
والعنوان التجاري.
ثالثا ً – صرف المستحقات الى المقاول االصلً او وكٌله بعد مطابقة توقٌع المجهز على مستندات الصرف
وقوائم العروض المقدمة.
المادة 22
للهٌئة العامة للضرائب:
أوالً – إحالة المخالف إلى القضاء وفق أحكام قانون ضرٌبة الدخل رقم ( )221لسنة .2322
ثانٌا ً – التفرٌق بٌن المتاجرة فً العراق أو مع العراق  ,وٌكون قرارها خاضعا ً للطعن أمام القضاء الضرٌبً
وفقا ً للقانون.
المادة 21
تلغى التعلٌمات المالٌة رقم ( )4لسنة .2331
المادة 24
تنفذ هذه التعلٌمات من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة.
باقـر جبر الزبٌدي
وزٌر المالٌة
نموذج 2
استمارة معلومات عن التعاقد  /الجهة العربٌة واالجنبٌة
1.اسم الوزارة:
2.اسم الدائرة المتعاقدة:
3.اسم الجهة المتعاقدة معها وجنسٌتها:
–عنوان المتعاقد (المجهز) خارج العراق:
–عنوان المتعاقد (المجهز) فً العراق (ان وجد) :
4.اسم الشخ الذي وقع العقد عن المجهز:
–مركزه الوظٌفً  :مدٌر عام  /مدٌر مفوض  /صاحب مكتب  /مدٌر تجاري  /مدٌر مبٌعات  /مدٌر تسوٌق /
مخول (صورة التخوٌل) :

–جنسٌته  :عراقٌة  /عربٌة  /اجنبٌة
–اقامته فً (العراق  /خارج العراق)
5.رقم العقد  :تارٌخه  / /مكان توقٌع العقد � العراق  /خارج العراق)
–فترة تنفٌذ العقد من  / /الى/ /
–المبلغ الكلً للعقد  :نوع العملة  :ما ٌخ االعمال التكمٌلٌة من مبلغ العقد:
–طبٌعة العقد  :تجهٌز فقط  /تجهٌز مع اعمال تكمٌلٌة اخرى (اشراف  /نصب  /صٌانة  /غٌرها)
–فترة االعمال التكمٌلٌة  :من  / /الى/ /
–العقود المنفذة من قبل المتعاقدٌن سابقا (لصالح نفس الجهة) – ( ٌوجد
ال ٌوجد) :
شروط الدفع والتسدٌد  :أ – نقدي ( /داخل العراق  /خارج العراق) :
–دٌنار عراقً
–ودٌعة
–فتح اعتماد
–اخرى
( –اتفاقٌات ثنائٌة) /
االتفاقٌة العراقٌة االردنٌة  ,االتفاقٌة العراقٌة السورٌة  /االتفاقٌة العراقٌة التركٌة  /اخرى
(مع ذكر الجهة المغطٌة ونسبة التغطٌة من العقد) ) : ( %
ب – مقاٌضة:
–منتجات عراقٌة تصرف محلٌا (تذكر)
–منتجات عراقٌة الغراض التصدٌر حصراً (منتجات نفطٌة  /منتجات صناعٌة  /اخرى)
6.هل للمجهز وكٌل مقٌم فً العراق مسجل بصورة رسمٌة او غٌر رسمٌة ( :كال  /نعم ) ٌذكر أسمه وعنوانه
:
–وكٌل بالعمولة فقط
–مفوضا وقائما باعمال وكالة منتظمة تمنحه حق توقٌع العقود ومتابعة تنفٌذها.
–تخوٌل بمتابعة االعمال االدارٌة الروتٌنٌة ونقل البرٌد فقط
–أي تمثٌل اخر
–رقم وتارٌخ كتاب وزارة التجارة  /تسجٌل الشركات  /تأٌٌد وجود أو عدم وجود تمثٌل فً العراق .1 .
تفاصٌل المبالغ المدفوعة والمحتجزة عن العقد:
تفاصٌل المبالغ المبالغ العملة المالحظات
المبالغ المسددة إلى المجهز
الغرامات التخٌرٌة
غرامات اخرى (نوع الغرامة)
المحجوز الغراض ضرٌبٌة
المتبقً
المبلغ الكلً للعقد
ترسل هذه المعلومات بالنسبة للعقود المنفذة من قبل الجهات االجنبٌة (المكتملة التنفٌذ) اما بالنسبة للعقود الجدٌدة
فٌمكن ارسال المعلومات عنها بعد اكتمال تنفٌذ العقد تفاصٌل المبالغ المدفوعة للمجهز (مع ذكر العملة) تارٌخ
الدفع الفعلً
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /

……………………………………………. / /
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /
نموذج 2
استمارة التحاسب الضرٌبً
ت االسم الثالثً للمجهز االسم التجاري المبلغ رقما ً المبلغ كتابة عنوان المحل بالكامل /محلة  /زقاق  /رقم
المحل  /رقم الهاتف ان وجد نوع المواد المشتراة /نوع الخدمة المالحظات

