رقم ( )111لسنة 1891
قانون ضرٌبة الدخل
الفصل األول
التعارٌف
المادة 1
حلت تسمٌة القطاع العام محل القطاع االشتراكً اٌنما ترد فً القوانٌن العراقٌة بموجب امر سلطة االئتالف
(المنحلة) رقم  64لسنة 2004
ٌقصد بالتعابٌر التالٌة المعانً المقابلة لها أن لم ترد قرٌنة فً القانون على خالف ذلك.
– 1الضرٌبة :ضرٌبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون.
– 2الدخل :اإلٌراد الصافً للمكلف الذي حصل علٌه من المصادر المبٌنة فً المادة الثانٌة من هذا القانون.
– 3السنة التقدٌرٌة :مدة أالثنً عشر شهرا التً تبدأ من الٌوم األول من شهر كانون الثانً من كل سنة –
مع مراعاة ما جاء فً هذا القانون من مدد تقدٌر خاصة.
– 4الشخص :الشخص الطبٌعً او المعنوي.
– 5الشخص المعنوي :كل إدارة او مؤسسة ٌمنحها القانون شخصٌة معنوٌة كالجمعٌات على اختالف
أنواعها والشركات المعرفة فً الفقرة السادسة من هذه المادة.
– 6الشركة :الشركة المساهمة او ذات المسؤولٌة المحدودة المؤسسة فً العراق او فً خارجه وتتعاطى
األعمال التجارٌة او لها دائرة او محل عمل او مراقبة فً العراق.
– 7المشاركة :الشركات األخرى غٌر ما ذكر فً الفقرة  6كشركات التضامن والتوصٌة.
– 8المكلف :كل شخص ٌخضع للضرٌبة بموجب هذا القانون.
– 9المتزوج :الشخص الطبٌعً المرتبط بعقد زواج شرعً دائم تقره القوانٌن على أن ٌكون الزوجان فً
قٌد الحٌاة ولم ٌقع بٌنهما طالق او افتراق.
– 10المقٌم:
ا – العراقً الذي سكن العراق مدة ال تقل عن أربعة أشهر خالل السنة التً نجم فٌها الدخل او أن ٌكون
تغٌبه عن العراق تغٌبا مؤقتا وكان له موظف دائم فً العراق ومحل عمل رئٌس فٌه.
ب – العراقً الساكن خارج العراق من منتسبً الدوائر الرسمٌة ومنشات القطاع العام والمتقاعدٌن او من
أعارت الحكومة خدماته إلى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفٌا من الضرٌبة فً محل عمله.
جـ  -رعاٌا األقطار العربٌة العاملٌن فً العراق مهما كانت مدة سكناهم.
د – غٌر العراقً من غٌر األقطار العربٌة الذي:
– 1سكن العراق خالل السنة التً نجم فٌها الدخل مدة ال ٌقل مجموعها عن ستة أشهر او سكنه مدة ال تقل
عن أربعة أشهر متصلة.
– 2الساكن فً العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي فً العراق ،او كان من
ذوي االختصاص الفنً واستخدم للعمل فً مشروع صناعً له حق التمتع باإلعفاء وفق قانون تنمٌة وتنظٌم
االستثمار الصناعً.

هـ  -كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانٌن العراقٌة او غٌرهاٌ ،كون محل عمله او إدارته او مراقبته
فً العراق.
– 11غٌر المقٌم:
الشخص الذي ال تتوفر فٌه شروط المقٌم المبٌنة فً الفقرة  10ولو نجم له دخل فً العراق من اي مصدر
كان.
– 12الوزٌر :وزٌر المالٌة.
– 13السلطة المالٌة :موظف او مجموعة من الموظفٌن ٌخولهم الصالحٌات المنصوص علٌها فً هذا
القانون.
الفصل الثانً
مصادر الدخل الذي تفرض علٌه الضرٌبة
المادة 2
تعدلت الفقرة ( )5من هذه المادة بحٌث حذفت جملة (فما عدا الذٌن ٌعملون فً الدوائر الحكومٌة ،وفًشركات القطاع العام والقطاع المختلط) بموجب القسم  11من أمر سلطة االئتالف  ،اإلستراتٌجٌة الضرٌبة
لعام  ،2004رقمه  44صادر بتارٌخ 2004/2/14
اضٌفت الفقرة ٌ 4موجب قانون تعدٌل ضرٌبة الدخل رقم ( )44لسنة 2015
تفرض الضرٌبة على مصادر الدخل اآلتٌة:
– 1أرباح األعمال التجارٌة او التً لها صبغة تجارٌة والصنائع او المهن بما فٌها التعهدات وااللتزامات
والتعوٌض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم ٌكن مقابل خسارة لحقت المكلف.
– 2الفوائد والعمولة والقطع وكذلك األرباح الناجمة من احتراف المتاجرة باألسهم والسندات.
– 3بدالت إٌجار األراضً الزراعٌة.
– 4قٌمة العقار او حق التصرف فٌه المقدر وفق احكام قانون تقدٌر قٌمة العقار ومنافعه رقم  45لسنة
 1494او البدل اٌهما اكثر تفرض على مالك العقار او حق التصرف فٌه راي وسٌلة من وسائل نقل الملكٌة
او كسب حق التصرف او نقله كالبٌع والمقاٌضة والمصالحة والتنازل والهبه وازالة الشٌوع وتصفٌة الوقف
او المصاطحة وٌعامل المستاجر معاملة المالك عند اٌجاره العقار الذي دخل فً تصرفه بعقد المصاطحة
وتحتسب الضرٌبة بنسبة تصاعدٌة من قٌمة العقار كاالتً:-
أٌ-عفى من الضرٌبة اوال ( )50000000خمسٌن ملٌون دٌنار من قٌمة العقار المقدرة او بدله وٌوزع هذا
المبلغ على الشركات وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشٌوع.
بٌ-خضع الى الضرٌبة مازاد على مبلغ االعفاء المنصوص علٌه فً (أ) من هذه الفقرة وفق النسب االتٌة:-
1- 3%ثالثة من المئة لغاٌة ( )50000000خمسٌن ملٌون دٌنار.
2- 4%اربعة من المئة مازاد على ( )50000000خمسٌن ملٌون دٌنار لغاٌة ()100000000مئة ملٌون
دٌنار.
)3- 5%خمسة من المئة مازاد على ( )100000000مئة ملٌون دٌنار لغاٌة ( )150000000مئة
وخمسٌن ملٌون دٌنار.
4- 6%ستة من المئة ما زاد على ( )150000000مئة وخمسٌن ملٌون دٌنار.

ج -اذا كان نقل الملكٌة منصب على سهام من العقار فتحسب الضرٌبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم
العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار
د -تعفى معامالت الهبة الجارٌة بٌن االصول والفروع واالشقاء ااو بٌن الزوجٌن من الضرٌبة المفروضة
بموجب احكام هذه القانون.
ثانٌا :ال ٌحوز للهٌئة الغامة للضرائب تعلٌق اجازة المعامالت المشمولة بأحكام الفقرة  4من المادة الثانٌة من
القانون على اجراءات التحري عن المخالفات الضرٌبٌة المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون.
ثالثا -:تسري احكام الفقرة ( )4من المادة (الثانٌة ) من القانون على معامالت نقل ملكٌة العقار او حق
التصرف فٌة التً تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضرٌبة عنها او عن فروقات التقدٌر المترتبة علٌها.
– 5الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات واألجور المقررة للعمل بمقدار معٌن لمدة محدودة والمخصصات
والتخصٌصات لغٌر العاملٌن فً دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط بما فً ذلك المبالغ النقدٌة او المقدرة
مما ٌخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام واإلقامة مع مالحظة ما جاء فً الفقرة  4من المادة
الحادٌة والستٌن من هذا القانون.
– 6كل مصدر أخر غٌر معفى بقانون وغٌر خاضع ألٌة ضرٌبة فً العراق بشرط أن ال تكون حصة
الربح بالرغم مما جاء فً هذه المادة دخال خاضعا للضرٌبة اذا كانت أٌة شركة قد نزلت او ٌحق لها تنزٌل
الضرٌبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على أن تؤخذ الحصة الموزعة من قبل
الشركات ذات المسؤولٌة المحدودة غٌر المعفاة بموجب قانون تنمٌة وتنظٌم االستثمار الصناعً كأساس
الحتساب تصاعد نسب الضرٌبة على المدخوالت األخرى.
الفصل الثالث
فرض ضرٌبة وتقدٌرها
المادة 3
أضٌف البند ( )5من هذه المادة وتعدل البند ( )3بحٌث أضٌفت جملة (ال ٌعتبر أي جزء من القٌمة الدفترٌة
ملغى خالل السنة المالٌة  ،2003وخالل الشهور الثالث األولى من السنة المالٌة  )2004إلى أخره بموجب
القسم  4من أمر سلطة االئتالف  ،رقمه  44صادر بتارٌخ :2004/2/14
– 1تفرض الضرٌبة على الدخل المنصوص علٌه فً الفقرات  1و 2و 3و 6من المادة الثانٌة بالمقدار
الناجم منه فً السنة التً تسبق السنة التقدٌرٌة مباشرة.
– 2تفرض الضرٌبة على الدخل المذكور فً الفقرتٌن  5 ،4من المادة الثانٌة بالمقدار الناجم منه خالل
السنة التقدٌرٌة نفسها أن كان مقداره معلوما .إال إن للسلطة المالٌة أن تتخذ دخل السنة السابقة أساسا للتقدٌر
اذا تعذر العلم بمقدار الدخل كله او بعضه.
– 3اذا انقطع مصدر الدخل خالل السنة التقدٌرٌة فللسلطة المالٌة إجراء التقدٌر وفرض الضرٌبة وجباٌتها
خالل نفس السنة وقٌدها إٌرادا نهائٌا لنفس السنة استثناء من أحكام الفقرة  1من هذه المادة ال ٌعتبر أي جزء
من القٌمة الدفترٌة ملغى خالل السنة المالٌة  ،2003وخالل الشهور الثالث األولى من السنة المالٌة .2004
– 4للسلطة المالٌة تقدٌر الدخل المشار إلٌه فً الفقرة  1من هذه المادة قبل بداٌة السنة التقدٌرٌة بصورة
احتٌاطٌة واستٌفاء مبلغ الضرٌبة بصورة أمانات لحساب سنتها التقدٌرٌة.
5 -على دافع الضرائب الذي استخدم خالل السنة المالٌة  2002أسلوب األقساط المتناقصة الوارد ذكره فً

البند رقم ب من المادة  6أن ٌحسب الخصم الناتج عن انخفاض قٌمة ملك ما خالل السنة المالٌة 2004
بإعادة ترتٌب وقائع الرصٌد الخاص بكل من أمالكه عند افتتاح حساب الرصٌد الخاص بكل منها اعتبارا
من الٌوم األول من ابرٌل /نٌسان  2004وٌكون الرصٌد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من األمالك،
اعتبارا من الٌوم األول من ابرٌل /نٌسان  ،2004مساوٌا للرصٌد الخاص بهذا الملك فً نهاٌة عام ،2002
وٌضاف إلى هذا الرصٌد سعر الموجودات المشتراة والمضافة إلى حساب األصول ،وتخصم منه قٌمة
الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خالل السنة المالٌة  2003وخالل الشهور الثالث األولى من
السنة المالٌة .2004
– 6أما دخل غٌر المقٌم فتفرض علٌه الضرٌبة فً سنة تسلمه او قٌده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله فً
السنة السابقة بموجب الفقرة  1من هذه المادة.
المادة 4
اذا اتخذ احد المكلفٌن تارٌخا معٌنا لسد حساباته غٌر الٌوم الذي ٌسبق السنة التقدٌرٌة فللسلطة المالٌة أن
تسمح له بتقدٌم حساب دخله للسنة التً تنتهً مدتها بالٌوم الذي عٌنه لسد حساباته من السنة السابقة .وإذا
قبلت السلطة المالٌة ذلك فً سنة ما ،فلها أن تعمل بها فً تقدٌر الضرٌبة لكل من السنٌن التً تلٌها ،ولها
أٌضا أن تجري أٌة تسوٌة عادلة تراها.
المادة 5
أضٌفت الفقرة ( )4من هذه المادة بموجب القسم  12من أمر سلطة االئتالف  ،اإلستراتٌجٌة الضرٌبة لعام
 ،2004رقمه  44صادر بتارٌخ :2004/2/14
– 1تفرض الضرٌبة على دخل الشخص المقٌم العراقً الذي ٌحصل علٌه فً العراق او خارجه بصرف
النظر عن محل تسلمه.
– 2تفرض الضرٌبة على دخل غٌر المقٌم الناجم فً العراق وان لم ٌتسلمه فٌه.
– 3ال تفرض الضرٌبة على الدخل الناجم خارج العراق لألشخاص غٌر العراقٌٌن المقٌمٌن فً العراق.
 ٌ4جوز خصم ضرٌبة الدخل المدفوعة لبلد أجنبً عن الدخل العائد من ذلك البلد ،من الضرٌبة المدفوعةفً العراق .وال ٌجوز أن ٌتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضرٌبة فً العراق على الدخل المحتسب
من البلد األجنبً ،حسب النسبة المعمول بها فً العراق .اذا تجاوزت قٌمة الضرائب المدفوعة للبلد األجنبً
عن هذه القٌمة المحددة ،ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالٌة ،وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك
السنٌن .تحسم أوال الضرٌبة المرحلة للسنة األولى .فإذا كان الدخل قد ورد من أكثر من بلد واحد خالل فترة
الضرٌبةٌ ،طبق الحسم المسموح به فً هذه الفقرة على أساس فردي على الدخل العائد من كل بلد أجنبً.
لكً ٌتم الحسم وٌعترف بهٌ ،جب أن توثق قٌمة الضرٌبة المدفوعة للبلد األجنبً أما بواسطة نسخة عن
إٌصال الضرٌبة المدفوعة او بواسطة بٌان من جهاز جباٌة الضرائب فً البلد األجنبً ٌاكد قٌمة الضرٌبة
المدفوعة.
المادة 6
– 1تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانونً الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانونً
للزوج باإلضافة إلى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل ولٌس له مورد.
– 2للزوجٌن معا أن ٌطلبا دمج مدخولهما وفرض الضرٌبة باسم الزوج وذلك فترة تقدٌم التقارٌر

المنصوص علٌها فً المادة السابعة والعشرٌن من هذا القانون فً إحدى الحاالت اآلتٌة:
ا – اذا لم ٌكن للزوج دخل خاضع للضرٌبة.
ب – اذا كانت مدخوالت الزوج دون السماح القانونً.
جـ  -اذا كانت مدخوالت الزوجة دون السماح القانونً المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها.
 3عند تحقق إحدى الحاالت المذكورة من هذه المادة ٌمنح ا ،ب ،جـ من الفقرة  2من هذه المادة ٌمنحالزوج السماح القانونً المقرر له ولزوجته وأوالده.
– ٌ 4دمج دخل األوالد غٌر المتزوجٌن الذٌن لم ٌتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضرٌبة
باسم األب.
– 5فً حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدٌن ٌعتبر األوالد الذٌن لم ٌتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفٌن
مستقلٌن بذاتهم وتقدر الضرٌبة على كل منهم باسم األم او الوصً او القٌم.
الفصل الرابع
اإلعفاءات
ألغٌت الفقرة ( )5من هذه المادة بموجب أمر سلطة االئتالف  ،اإلستراتٌجٌة الضرٌبٌة لعام  ،2004رقمه 44صادر بتارٌخ ،2004/2/14
ألغٌت الفقرة ( )20بموجب المادة ( )1من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل على العقارات ،رقمه 120صادر بتارٌخ ،2002/06/29
ألغٌت الفقرة ( )29المضافة من هذه المادة بموجب المادة ( )1تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة ،1442رقمه  54صادر بتارٌخ ،1440
أضٌفت الفقرة ( )24من هذه المادة بموجب المادة ( )1من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم /113لسنة  ،1442رقمه  34صادر بتارٌخ ،1444
ألغٌت الفقرة ( )14من هذه المادة بموجب المادة ( )2من قرار إلغاء البند (خامساً) من قرار مجلس قٌادةالثورة المرقم ( )353فً  1440 /3 /6و إلغاء الفقرة  14من المادة السابعة من قانون ضرٌبة الدخل رقم
 113لسنة  ،1442رقمه  49صادر بتارٌخ 1449/2/14
أضٌفت الفقرة ( 24مكررة) بموجب المادة ( )1من قرار تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة ،1442رقمه  439صادر بتارٌخ ،1444
ألغٌت الفقرة ( )24من هذه المادة بموجب بموجب المادة ( )1من قرار حذف الفقرة ( )24من المادةالسابعة من قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة  1442وإحالل فقرة أخرى محلها ،رقمه  404صادر
بتارٌخ  1444/01/01وأصبحت على الشكل األتً:
تعفى من الضرٌبة المدخوالت اآلتٌة.
– 1الدخل الزراعً الناجم للزراع ومربً الحٌوانات من المنتوجات النباتٌة والحٌوانٌة بما فً ذلك تربٌة
الحٌوانات.
– 2دخل العقار الخاضع ل قانون ضرٌبة العقار.
– 3دخل األوقاف والمعابد الدٌنٌة المعترف بها قانونا والجهات الخٌرٌة والتهذٌبٌة المؤسسة للنفع العام ،إن
لم ٌكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري.
– 4الرواتب والمخصصات التً تدفعها الممثلٌات األجنبٌة لموظفٌها الدبلوماسٌٌن إما ما تدفعه لموظفٌها

غٌر الدبلوماسٌٌن وموظفً القنصلٌات األجنبٌة الذٌن هم من غٌر العراقٌٌن فٌجوز إعفاؤهم بقرار من
مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.
 5ملغاة.– 6مدخوالت المتقاعدٌن او عٌالهم الخلف الناجمة من المصادر اآلتٌة:
ا – الراتب التقاعدي.
ب – المكافأة التقاعدٌة.
جـ  -مكافأة نهاٌة الخدمة.
د – رواتب اإلجازات االعتٌادٌة.
– 7الرواتب والمخصصات التً تدفعها هٌئة األمم المتحدة من موازنتها إلى موظفٌها ومستخدمٌها.
– 8أرباح مدخوالت ومؤسسات ومنشات القطاع العام بما فٌها البلدٌات والحكم المحلً.
– 9أي مبلغ مقطوع ٌدفع كمكافأة او تعوٌض لعائلة المتوفى او أي تعوٌض للمكلف مقابل اإلصابة بأذى او
الوفاة.
– 10أي دخل معفى من الضرٌبة بقانون خاص او باتفاق دولً.
– 11الدخل الناجم ألصحاب او مستأجري وسائط النقل البحرٌة المنصوص علٌه فً المادة الخمسٌن من
هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط.
– 12دخل الجمعٌات التعاونٌة.
– 13دخل الفنادق من الدرجات الممتازة واألولى المقامة فً بغداد عند إنشائها وخالل السنوات الخمس
األولى من بدء استثمارها .أما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدٌنة بغداد فتكون مدة اإلعفاء سبع سنوات من
بدء استثمارها .على أن ال ٌستفٌد من هذا اإلعفاء المحالت التابعة للفنادق المذكورة والتً لٌس لها عالقة
باالستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحالت مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من
قبله مباشرة.
– 14العموالت المتحققة فً العراق لمراسلً المصارف المحلٌة فً الخارج التً تعفً المصارف العراقٌة
من الضرٌبة على العموالت المترتبة فً بلدانها بتأٌٌد المصرف العراقً المختص.
– 15دخل األشخاص الطبٌعٌٌن من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم فً المصارف وصنادٌق التوفٌر
العراقٌة.
– 16دخل مؤسسات الطٌران ،كال او بعضا ،بقرار من الوزٌر بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او
مصلحة جوٌة للعراق فً بلد الدولة التً تتبعها تلك المؤسسات.
– 17دخل المنظمات العربٌة والدولٌة العاملة فً العراق عن ودائعها وحساباتها فً المصارف وصنادٌق
التوفٌر العراقٌة سواء كانت بالعملة العراقٌة او العمالت األجنبٌة.
– 18اإلكرامٌات التشجٌعٌة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنٌن.
– 19ملغاة.
– 20ملغاة.
– 21األرباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التً ٌمتلكها او ٌدٌرها.
– 22المبالغ التً تصرف من دوائر الدولة او القطاع العام لقاء تألٌف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع
الكتب او اإلشراف على طبعها.
– 23معامالت التنازل التً تتم بٌن ورثة الشهٌد ممن تؤول إلٌهم الدار او الشقة السكنٌة او قطعة األرض
السكنٌة المخصصة لذوي الشهٌد.

– 24دخل أصحاب وسائط النقل البرٌة ،من غٌر العراقٌٌن المتعاقدٌن مع المؤسسة العامة لتوزٌع
المنتجات النفطٌة والغاز إلٌصال المنتوجات النفطٌة إلى داخل القطر او تصدٌرها منه.
24مكررة  -دخل أصحاب وسائط النقل البرٌة من غٌر العراقٌٌن المتعاقدٌن مع المؤسسة العامة لتسوٌق
النفط لتصدٌر النفط الخام إلى خارج القطر.
– 25المبالغ التً تؤول إلى المستحقٌن العراقٌٌن نتٌجة نزع ملكٌة العقار والحقوق التصرٌفٌة والعٌنٌة
األصلٌة األخرى فٌه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم االستمالك او االستٌالء بعوض او
االستبدال او اإلطفاء او بأي تعبٌر قانونً أخر مماثل.
– 26الهبة للمؤسسات الرسمٌة والجهات والجمعٌات الخٌرٌة والتعاونٌة والثقافٌة والعلمٌة.
¬ 27المخابز واألفران التً تنتج الخبز والصمون ذات األوزان  120غم و 165غم بعد الشوي.
¬ 28دور حضانة األطفال.
المادة 4
عدلت الفقرة  10من هذه المادة ٌموجب قانون تعدٌل ضرٌبة الدخل رقم ( )44لسنة 2015
ألغٌت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة
 ،1442رقمه  19صادر بتارٌخ  1444/4/14واستبدلت بالنص األتً:
ٌنزل من الدخل كل ما ٌنفقه المكلف للحصول علٌه خالل السنة التً نجم فٌها والمؤٌد حسابها بوثائق مقبولة
بما فً ذلك:
– 1الفوائد المدفوعة القتراض مبالغ تستثمر فً إنتاج الدخل او زٌادته.
 2ا  -بدل إٌجار المحل المستأجر المستغل للحصول على الدخل.ب  -اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف ،وٌعفى بدل إٌجاره المقدر
من ضرٌبة العقار.
ج  -القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل إٌجار األرض وكلفة المنشات المقامة علٌها ،اذا كان
المحل المستغل للحصول على الدخل منشأ على عرصة تعود ملكٌتها إلى الغٌر وٌعفى بدل إٌجاره المقدر
من ضرٌبة العقار.
– 3المبالغ المصروفة لصٌانة المكائن واآلالت والمعدات او تبدٌل العدد واألدوات.
– 4النسبة التً تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادٌة عدا المبانً والعقارات كالمكائن والمعدات
األخرى لقاء اندثارها او استهالكها من جراء استعمالها أثناء السنة التً نجم فٌها الدخل.
– 5الدٌون المتعلقة بمصدر الدخل اذا اقتنعت السلطة المالٌة بتعذر تحصٌلها خالل السنة وان كان أداؤها
مستحقا قبل بداٌتها .على أن ما ٌستوفٌه المكلف من الدٌون التً عدت متعذرة التحصٌل فً سنة ما تفرض
علٌها الضرٌبة فً سنة استٌفائها وال تشمل أحكام هذه الفقرة المبالغ التً ٌمكن استردادها بمقتضى عقد
تامٌن او غٌر ذلك.
– 6الضرائب والرسوم المدفوعة فعال عدا ضرٌبتً الدخل والعقار.
– 7التوقٌفات التقاعدٌة والمساهمات المقررة بقوانٌن التقاعد والضمان االجتماعً.
– 8التبرعات المصروفة فً العراق إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات العلمٌة والتهذٌبٌة والخٌرٌة
والروحانٌة المعترف بها قانونا على أن ٌصدر بٌان من وزٌر المالٌة بأسماء تلك الجهات كلما اقتضت
الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة.

– 9النفقة الشرعٌة المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن ال
ٌستحق عنه السماح القانونً بموجب المادة  12من هذا القانون.
تم تعدبل هذه الفقرة بموجب قانون رقم  12لسنة 2004
– 10اقساط التامٌن على الحٌاة بما ال ٌزٌد سنوٌا على مبلغ مقداره ( )5000000خمسة مالٌٌن دٌنار
ومبلغ مقداره ( )3000000ثالثة مالٌٌن دٌنار عن اقساط التامٌن االخرى التً لٌس لها عالقة بمادر الدخل
المدفوعة خالل السنة على ان ٌكون التامٌن لدى شركة تامٌن عراقٌة.
– 11أقساط إطفاء الموجودات غٌر المادٌة بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وفق ما ٌحدده نظام
االندثار.
المادة 4
ألغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة  ،1442رقمه
 19صادر بتارٌخ  1444/4/14واستبدلت بالنص األتً:
ال ٌسمح بتنزٌل ما ٌزٌد على خمسة عشرة ألف دٌنار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات وإكرامٌات
وعموالت المدٌر المفوض للشركة الخاضعة للضرٌبة فً الشركات المحدودة.
الفصل السادس
نقل مصدر الدخل
المادة 10
تعدلت هذه المادة بحٌث حل الرقم ( )4محل الرقم ( )5بموجب المادة ( )1من بٌان تصحٌح صادر من
رئاسة دٌوان الرئاسة حول تصحٌح أخطاء واردة فً قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة :1442
اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص إلى أخر واقتنعت السلطة المالٌة بان االنتقال لن ٌبدل وضعه
الحقٌقً لبقاء إدارته بٌد المكلف الذي كانت له السٌطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء األسهم او بأٌة طرٌقة
أخرى فللسلطة المالٌة عندئذ أن تنزل من دخل المكلف الذي انتقل إلٌه المصدر ما كان ٌمكن تنزٌله وفق
الفقرة  4من المادة الثامنة وٌعتبر أي شخص له قرابة من الدرجة األولى او الثانٌة او الثالثة مع المكلف
الناقل فً الحاالت المبٌنة أعاله كالناقل نفسه.
الفصل السابع
الخسائر
المادة 11
أضٌفت الفقرات (  4 ، 3و  )5من هذه المادة بموجب القسم  5من أمر سلطة االئتالف  ،اإلستراتٌجٌة
الضرٌبٌة لعام  ،2004رقمه  44صادر بتارٌخ :2004/2/14

تنزل خسارة المكلف فً بعض مصادر الدخل الناجم فً العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من
األرباح الناجمة من المصادر األخرى الخاضعة للضرٌبة عن نفس السنة التقدٌرٌة أما الخسارة التً ال ٌمكن
تسدٌدها على هذا الوجه فٌنقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خالل خمس سنوات متصلة مع مراعاة
الشرطٌن اآلتٌٌن:
– 1ال ٌسمح بتنزٌل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضرٌبة فً كل سنة من السنٌن الخمس.
– 2ال تنزل الخسارة إال من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه.
 3ال ٌؤخذ فً االعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق فً السنة المالٌة  2003وفً الشهور الثالثةاألولى من السنة المالٌة  ،2004عند تحدٌد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالٌة السابقة.
 4ال تؤخذ فً االعتبار السنة المالٌة  2003عند تحدٌد السنوات الخمس المتتالٌة التً قد ترحل إلٌهاالخسائر بموجب هذه المادة.
 5ال ٌجوز بموجب هذه المادة ترحٌل الخسائر التً تقع فً السنة المالٌة  2003وفً الشهور الثالثاألولى من السنة المالٌة  ،2004إلى السنوات المالٌة الالحقة.
الفصل الثامن
السماحات
المادة 12
تعدل البند ( )1والبند ( )5والبند ( )6من هذه المادة بموجب القسم ( )2من امر سلطة االئتالفاإلستراتجٌة الضرٌبٌة لعام  ،2004رقمه  44صادر بتارٌخ ،2004/2/14
تعدلت الفقرة ( )6من هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعدٌل امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم 39فً  14/1/2003و األمر رقم  44فً  ،14/2/2004رقمه  44صادر بتارٌخ  ، 2004/04/30واستبدلت
بالنص األتً:
 ٌ1منح الشخص المقٌم اإلعفاءات التالٌة من الضرائب المستحقة على دخله التقدٌري عن كل عام بناءعلى أساس وضعه او وضعها فً السنة التً حقق او حققت فٌها هذا الدخل.
ا  -مبلغ ملٌونٌن وخمسمائة ألف دٌنار عراقً د.ع لدافع الضرٌبة شخصٌا او لدافعة الضرٌبة اذا كانت غٌر
متزوجة ،عدا األرملة او المطلقة ،او فً حالة عدم إضافة دخل الزوجة إلى دخل الزوج .ومبلغ ملٌونً د.ع.
لزوجة دافع الضرٌبة او زوجاته ،اذا كانت الزوجة ربة بٌت ال دخل لها ،او فً حالة إضافة دخلها إلى
دخله.
ب  -مبلغ مئتً ألف د.ع .لكل واحد من أبناء دافع الضرٌبة بغض النظر عن عددهم.
ج  -مبلغ ثالثة مالٌٌن ومئتً ألف د.ع .لألرملة او المطلقة ،ومبلغ مئتً ألف د.ع .لكل من األبناء الذٌن
ترعاهم هً حسب القانون ،بغض النظر عن عددهم.
– 2اذا كان المقٌم غٌر عراقً فٌمنح السماح الذي ٌستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد األشهر الكاملة التً
أقامها فً العراق إلى عدد أشهر السنة الكاملة عدا الذٌن تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدرٌس فً
العراق لمدة سنة دراسٌة فٌمنحون السماح القانونً كامال مع مراعاة أحكام الفقرة  6من المادة الثالثة عشرة
من هذا القانون.
– ٌ3شمل تعبٌر الولد المنصوص علٌه فً الفقرة  1من هذه المادة البنات اللواتً ٌعٌلهن المكلف شرعا
وكذلك األبناء العاجزٌن عن كسب معاشهم لعاهة عقلٌة او بدنٌة ولو أتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم .أما

من أتم سن الثامنة عشرة من العمر من األبناء المستمرٌن على الدرس فً مدرسة إعدادٌة او عالٌة فان
السماح الممنوح عنهم ٌستمر إلى أن ٌكمل االبن منهاج دراسته او ٌتم سن الخامسة والعشرٌن من العمر
وٌراعى فً ذلك اقصر األجلٌن.
– 4اذا تزوجت األرملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها ٌحجب السماح القانونً عنها فقط بنسبة
عدد األشهر الكاملة المتبقٌة من سنة نجوم الدخل التً تم فٌها الزواج وتهمل كسور الشهر .وتمنح السماح
المقرر من أوالدها بالحدود والشروط المقررة.
 ٌ5منح دافع الضرٌبة إعفاء إضافٌا من دفع الضرٌبة على مبلغ  300ألف د.ع .اذا كان قد تجاوز الثالثةوالستٌن من العمر ،وذلك باإلضافة إلى اإلعفاءات من الضرٌبة الممنوحة له فً أقسام أخرى من هذه المادة.
 6ال ٌمنح االعفاء لالبناء الذٌن اكملوا سن  14ولهم دخل مستقل ٌزٌد على  200.000مئتٌن الف دٌنارعراقً فً السنة حتى لو كانوا بصدد اكمال دراساتهم.
– 7اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خالل سنة نجوم الدخل ٌضاف إلى سماحه ما ٌستحقه من السماح
عن زوجته او ولده بنسبة عدد األشهر الكاملة المتبقٌة من سنة نجوم الدخل التً حصل فٌها الزواج او
الوالدة إلى عدد أشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر .فإذا افترق عن زوجته بوفاة او طالق او افتراق او
توفً احد أوالده الذٌن منح سماحا عنهم ٌنزل من سماحه عن هؤالء بنسبة عدد األشهر الكاملة وتهمل كسور
الشهر .وإذا تضمن مبلغ السماح كسور الدٌنار فتجبر إلى الدٌنار الواحد.
هذا وقد منح امر سلطة االئتالف (المنحل) رقم  44لسنة  2004مجموعة من االعفاءات لبعض الفئات
االجنبٌة وهم:
 1ال تخضع سلطة االئتالف المؤقتة وقوات االئتالف وقوات الدول التً تعمل بالتنسٌق مع قواتاالئتالف ،والهٌئات والوكاالت التابعة لحكومات قوات االئتالف ،الي ضرائب او رسوم مماثلة داخل
االراضً العراقٌة.
 2ال تخضع الحكومات والمنظمات الدولٌة ،الي ضرائب او رسوم مماثلة داخل االراضً العراقٌة. 3ال ٌخضع للضرٌبة على الدخل ،داخل االراضً العراقٌة ،الموظفون االجانب من غٌر العراقٌٌنوالمتعاقدون االجانب من غٌر العراقٌٌن وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لهم الذٌن ٌقومون ،فً اطار
عملهم مع سلطة االئتالف المؤقتة ومع قوات االئتالف وقوات الدول التً تعمل بالتنسٌق مع قوات االئتالف،
ومع الهٌئات والوكاالت التابعة لحكومات قوات االئتالف ،بتزوٌد العراق بمساعدات فنٌة ومادٌة ولوجستٌة
وادارٌة او غٌرها من المساعدات وكذلك الموظفون االجانب الذٌن ٌعملون مع المتعاقدٌن والمتعاقدٌن من
الباطن .ال ٌخضع اي من هؤالء الى اي ضرائب او رسوم مماثلة داخل االراضً العراقٌة ،عن دخل عائد
لهم من مصادر اجنبٌة او عن دخل عائد لهم او مدفوع لهم بالنٌابة عن سلطة االئتالف المؤقتة او عن قوات
االئتالف او قوات الدول العاملة بالتنسٌق مع قوات االئتالف ،او عن هٌئات ووكاالت تتبع حكومات قوات
االئتالف.
 4ال ٌخضع للضرٌبة على الدخل داخل االراضً العراقٌة الموظفون االجانب من غٌر العراقٌٌنوالمتعاقدون االجانب من غٌر العراقٌٌن وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لحكومات اجنبٌة غٌر
عراقٌة الذٌن ٌزودون العراق بمساعدات فنٌة او مادٌة او لوجستٌة او ادارٌة او غٌرها من المساعدات .وال
تخضع للضرٌبة على الدخل داخل االراضً العراقٌة المنظمات الدولٌة و المنظمات غٌر الحكومٌة المسجلة
فً العراق بموجب االمر رقم  45الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة ،وال ٌخضع اٌضا للضرٌبة على
الدخل الموظفون االجانب الذٌن ٌعملون لدى هذه المنظمات والمتعاقدون معها والمتعاقدون معها من الباطن.

ال ٌخضع هؤالء داخل االراضً العراقٌة الي ضرٌبة او رسوم مماثلة ،على اي دخل عائد لهم من مصادر
اجنبٌة او عن دخل عائد لهم من تلك الحكومات والمنظمات الدولٌة و المنظمات غٌر الحكومٌة او مدفوع
بالنٌابة عن اي منها.
 5باالضافة لما سبق اعالهٌ ،عفى االشخاص التالً ذكرهم ،من دفع الضرائب على الدخل:ا  -اعضاء البعثات الدبلوماسٌة لدى العراق وكذلك افراد عائالتهم ،اذا لم ٌكونوا مواطنٌن عراقٌٌن.
ب  -اعضاء المكاتب القنصلٌة ،وكذلك افراد عائالتهم اذا لم ٌكونوا مواطنٌن عراقٌٌن.
ج  -القناصل الفخرٌون للدول االجنبٌةٌ ،قتصر االعفاء على الدخل العائد حصرا من البلدان التً عٌنتهم
قناصل فخرٌٌن.
 6طبقا لالرشاد االداري الذي سٌصدر عن وزارة المال ،تعفى من دفع الضرائب على الدخل او من دفعاي رسوم مماثلة داخل االراضً العراقٌة المنظمات غٌر الحكومٌة المسجلة بموجب االمر رقم  45الصادر
عن سلطة االئتالف المؤقتة ،والمنظمات غٌر الربحٌة التً ال تمارس نشاطا سٌاسٌا وال ٌطلب منها التسجٌل
بصفتها منظمات غٌر حكومٌة.
المادة 13
تعدلت هذه المادة بموجب القسم ( )3من أمر سلطة االئتالف اإلستراتٌجٌة الضرٌبة لعام  ،2004رقمه 44صادر بتارٌخ  2004/2/14وأصبحت على الشكل األتً:
تفرض الضرٌبة على دافعها مقدرة سنوٌا بالنسب التالٌة:
ا  -ما ٌتبقى من دخل الفرد المقٌم بعد طرح اإلعفاءات الضرٌبٌة الممنوحة له ،المنصوص علٌها فً المادة
 12بنصها المعدل بموجب هذا األمر:
بنسبة  %3على المبالغ التً ٌصل قدرها إلى  250ألف د.ع.
بنسبة  %5على المبالغ التً تتجاوز  250ألف د.ع .وحتى  500ألف د.ع.
بنسبة  %10على المبالغ التً تتجاوز  500ألف د.ع .وحتى ملٌون د.ع.
بنسبة  %15على المبالغ التً تتجاوز ملٌون د.ع.
ب  -دخل الفرد غٌر المقٌم عدا الدخل المنصوص علٌه بموجب المادة  14من امر  44لسنة .2004
بنسبة  %3على المبالغ التً ٌصل قدرها إلى  250ألف د.ع.
بنسبة  %5على المبالغ التً تتجاوز  350ألف د.ع .وحتى  500ألف د.ع.
بنسبة  %10على المبالغ التً تتجاوز  500ألف د.ع .وحتى ملٌون د.ع.
بنسبة  %15على المبالغ التً تتجاوز ملٌون د.ع.
ج  -دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها %.15
د  -دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها %.15
هـ  -دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها %.15
و  -تخفض المبالغ المبٌنة للشرائح الضرٌبٌة الواردة فً الفقرتٌن ا وب بنسبة الربع للسنة المالٌة .2004
  2تفرض على الشخص العراقً غٌر المقٌم ضرٌبة على دخله العائد من مصادر عراقٌة بالنسبة نفسهاالتً تفرض على العراقً المقٌم.
ٌ3-ؤخذ بنظر االعتبار عند فرض الضرٌبة بموجب الفقرة(-1أ،ب) من هذه المادة ماورد فً الفقرة ()6

من المادة الثانٌة من القانون حٌث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص االرباح حسب نسب التً
تقابلها فً التصاعد.
المادة  13مكررة
أضٌفت هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  ،113/1442رقمه 25
صادر بتارٌخ :1444
للوزٌر أن ٌقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوٌة للدولة تعدٌل السماحات المنصوص علٌها فً
المادة الثانٌة عشرة ومقٌاس الضرٌبة المنصوص علٌه فً المادة الثالثة عشرة من هذا القانون  ،كلما دعت
الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة إلى ذلك.
الفصل العاشر
الضرٌبة المستحقة على الشركات
المادة 14
تتحقق الضرٌبة على دخل الشركة قبل دفع أي شًء منه إلى أصحاب األسهم وتعتبر الشركة ومدٌرها
بالذات مسؤولٌن مالٌا عن قطع الضرٌبة ودفعها للسلطة المالٌة وتقدٌم الحسابات والشهادات المقتضٌة وكافة
األمور المطلوب القٌام بها عمال بأحكام هذا القانون.
المادة 15
– 1للشركات المسجلة فً العراق أن تنزل الضرٌبة المدفوعة او الواجب دفعها عن مجموع دخلها بموجب
هذا القانون من حصص األرباح التً تدفعها لحاملً األسهم وٌقتصر التنزٌل على حصص األرباح التً
دفعت عنها الضرٌبة او التً وجب دفعها على الشركة.
– 2اذا كانت الشركات المذكورة فً الفقرة  1من هذه المادة توزع حصص أرباح ٌخضع قسم منها
للضرٌبة بمقتضى الفقرات  3و 4و 5من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون فٌحق للشركة عندئذ أن تنزل
الضرٌبة من كل قسم بمقدار النسبة التً دفعتها او الواجب دفعها عن ذلك الجزء من الدخل الذي دفعته من
األرباح المذكورة.
– 3على الشركات المذكورة فً الفقرة  3من هذه المادة أن تزود حاملً األسهم عند دفع حصص األرباح
بشهادة تبٌن مقدار حصة الربح المدفوعة لكل منهم ومقدار الضرٌبة الذي نزلته او ٌحق لها تنزٌله من حصة
الربح المذكورة وعلى أن تزود الشركات ذات المسؤولٌة المحدودة السلطة المالٌة بصورة من هذه الشهادة.
المادة 16
ٌعتبر حل الشركة او تصفٌتها نهائٌا بحكم توزٌع األرباح فكل مبلغ ٌصٌب المساهم زٌادة عن قٌمة اسهمه
األصلٌة المدفوعة ٌخضع للضرٌبة عدا االحتٌاطات التً سبق ودفعت عنها الضرٌبة وعلى المصفً
واألعضاء المؤسسٌن دفع الضرٌبة المستحقة على الوجه المذكور وال تتم التصفٌة إال بموافقة السلطة
المالٌة.

الفصل الحادي عشر
واجبات المستخدمٌن عمن فً خدمتهم
المادة 19
 1على المستخدم (بكسر الدال) أن ٌقطع الضرٌبة المستحقة على مستخدمٌه (بفتح الدال) مما ٌدفعه لهم اولمن ٌقوم مقامهم من المبالغ النقدٌة والعٌنٌة والرواتب التقاعدٌة وما فً حكمها الخاضعة للضرٌبة وٌدفعها
إلى السلطة المالٌة اعتبارا من بداٌة السنة التقدٌرٌة بالصورة التً ٌعٌنها الوزٌر.
– 2للمستخدم (بكسر الدال) أن ٌزٌد او ٌخفض مقدار األقساط التً ٌقطعها وفق هذه المادة لتعدٌل الزٌادة
والنقص فً مقدار الضرٌبة التً ٌجب استٌفاؤها خالل السنة التقدٌرٌة.
– 3المستخدم (بكسر الدال) ملزم أن ٌسلم إلى السلطة المالٌة مبلغ الضرٌبة التً ترتب علٌه قطعه بمقتضى
أحكام هذه المادة بمقتضى أحكام هذه المادة وان لم ٌقطعه من الرواتب والمخصصات المستحقة لمستخدمٌه
بفتح الدال وله أن ٌستوفً الضرٌبة التً دفعها على هذا الوجه مما ٌتحقق علٌه دفعه لمستخدمٌه بعدئذ.
– ٌ4لزم المستخدم (بكسر الدال) بدفع المبالغ اإلضافٌة المنصوص علٌها فً المادة الخامسة واألربعٌن اذا
لم ٌسلم الضرٌبة إلى السلطة المالٌة خالل ٌ 21وما من المواعٌد التً ٌعٌنها الوزٌر.
– 5لٌس فً هذه المادة ما ٌمنع السلطة المالٌة من طلب تقرٌر الدخل بمقتضى المادة السابعة والعشرٌن من
هذا القانون من أي مستخدم (بفتح الدال).
المادة 14
– 1على كل مستخدم (بكسر الدال) أن ٌقدم تقرٌرا إلى السلطة المالٌة خالل المدة التً تعٌنها فً الطلب
ٌتضمن ما ٌأتً:
ا – أسماء مستخدمٌه وعناوٌنهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التً تدفع لهم.
ب – أسماء وعناوٌن الذٌن ٌتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدٌة ومخصصات وما فً حكمها ومقدارها
– ٌ 2عتبر مدٌر الشخص المعنوي او احد كبار موظفٌه الذي ٌتولى إدارته مستخدما (بكسر الدال) إلغراض
هذه المادة.
الفصل الثانً عشر
واجبات الشخص النائب عن غٌره
المادة 14
تعدلت الفقرة (ب  )1 -من هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعدٌل أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم
 39فً  14/1/2003و األمر رقم  44فً  ،14/2/2004رقمه  44صادر بتارٌخ ، 2004/04/30
واستبدلت بالنص األتً:
– 1كل شخص مقٌم فً العراق ٌستحق علٌه مباشرة او بالنٌابة عن غٌره مبلغ لشخص او أشخاص فً
خارج العراق سواء دفعه نقدا او قٌدا بالحساب ٌكون مسؤوال أمام السلطة المالٌة عن تأدٌة الضرٌبة عنه
على أن ٌكون هذا المبلغ المستحق عن: -
ا – فوائد السندات والرهنٌات والقروض والودائع والسلفات.

ب – والتخصٌصات السنوٌة او الرواتب التقاعدٌة او الدفعات السنوٌة األخرى وتكون نسبة الضرٌبة
الواجبة التأدٌة عن مثل هذه المبالغ  15فً المائة لغٌر المصارف حسب تعرٌف المصرف فً قانون البنك
المركزي العراقً رقم  64لسنة  1496او أي قانون أخر ٌحل محله وتدفع الضرٌبة إلى السلطة المالٌة حٌن
دفع او قٌد المبالغ المستحقة المذكورة أوصافها أعاله وتعفى المصارف من هذه الضرٌبة.
– ٌ2حق للخاضعٌن لتأدٌة ضرٌبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوٌة التً مر ذكرها فً الفقرة  1من هذه
المادة أن ٌخصموا مما ٌدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضرٌبة المستحقة علٌها على أن ٌقدموا للشخص غٌر
المقٌم فً العراق كل مرة دفعوا عنه ضرٌبة بٌانا خطٌا ٌتضمن:
ا – المبلغ المستحق دفعه إلٌه.
ب – سعر الضرٌبة ومقدارها على ذلك المبلغ.
جـ  -المبلغ الصافً الذي دفع إلٌه.
– 3اذا كان الدخل الخاضع للضرٌبة العائد ألحد األشخاص ٌتناول مبلغا خصمت منه الضرٌبة وفق
منطوق هذه المادة فتخصم الضرٌبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضرٌبة الدخل الواجبة
الدفع من قبله.
– 4فٌما ٌخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوٌة سواء دفعت شهرٌا أم فً فترات أطول او اقصر
من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوٌة أم مختلفة التقدٌر.
– 5ال تطبق الفقرات الواردة فً هذه المادة على حصص األرباح المدفوعة من قبل أٌة شركة من الدخل
الذي دفعت عنه الضرٌبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.
المادة 20
كل من ٌتولى إدارة او مراقبة أموال او أعمال تعود لشخص أخر كالحارس القضائً (ألسندٌك) واألمٌن
والولً والوصً والقٌم مسؤول عن تقدٌر الضرٌبة ودفعها عمن ٌنوب عنه بعٌن الطرٌقة وبنفس المقدار
الذي ٌكون فٌها ذلك الشخص خاضعا للضرٌبة لو لم ٌكن فاقد األهلٌة.
المادة 21
– ٌ1كون الشخص غٌر المقٌم فً العراق عرضة لتقدٌر وفرض الضرٌبة وٌكون خاضعا لها باسم أمٌنه او
وصٌه او لجنته او باسم أي مفوض او تاجر بالعمولة او وكٌل او حارس قضائً او رئٌس شعبة او مدٌر
شركة سواء كانوا ٌتسلمون الدخل أم ال بعٌن الطرٌقة وبنفس المقدار كما كانت تقدر على غٌر المقٌم لو كان
مقٌما فً العراق وٌتسلم ذلك الدخل فعال .وٌكون غٌر المقٌم عرضة لتقدٌر الضرٌبة وخاضعا لها عن أي
دخل ناجم او مستحصل بواسطة تفوٌض او تجارة بالعمولة او وكالة او حراسة قضاء او رئاسة شعبة او
مدٌر شركة باسم المفوض او التاجر بالعمولة او الوكٌل او الحارس القضائً او رئٌس الشعبة او مدٌر
الشركة.
– 2اذا تعاطى احد األشخاص غٌر المقٌمٌن عمال تجارٌا مع شخص مقٌم وظهر للسلطة المالٌة بسبب
العالقة الخاصة والكائنة ما بٌن المقٌم وغٌر المقٌم والسٌطرة المهمة التً ألحدهما على األخر انه من
الممكن إدارة العمل التجاري او فعال تتم إدارته بصورة ال تترك للمقٌم ربحا ما او أرباحا اقل مما ٌمكن
الحصول علٌها فتقدر الضرٌبة بالنظر إلى األرباح الحقٌقٌة على غٌر المقٌم وٌكون خاضعا لها باسم المقٌم
كما لو كان وكٌال إلدارة العمل عن غٌر المقٌم.

– 3اذا ظهر للسلطة المالٌة بان مقدار المكاسب واألرباح الحقٌقٌة العائدة لشخص غٌر مقٌم وخاضع
للضرٌبة باسم المقٌم ال ٌمكن التحقق عنها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة المالٌة اذا رأت ذلك مناسبا ،أن
تقدر الضرٌبة على غٌر المقٌم وتجعله خاضعا لها بنسبة مئوٌة عادلة ومعقولة على مقدار األعمال التجارٌة
التً ٌقوم بها غٌر المقٌم بواسطة المقٌم او معه وفً أحوال كهذه فان أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدٌم
التقارٌر او البٌانات من قبل األشخاص الموكلٌن عن غٌرهم تشمل كذلك وجوب تقدٌم التقارٌر او البٌانات
من قبل المقٌم عن العمل التجاري الذي ٌقوم به غٌر المقٌم بنفس الطرٌقة المتبعة من قبل أشخاص نائبٌن عن
أشخاص محجور علٌهم او أشخاص غٌر مقٌمٌن وتكون التقدٌرات بموجب هذه الفقرة عرضة لالستئناف
كما هو منصوص علٌه فً هذا القانون.
– 4لٌس فً هذه المادة ما ٌجعل غٌر المقٌم خاضعا للضرٌبة باسم دالل او تاجر بالعمولة او وكٌل بصورة
أخرى ما لم ٌكن ذلك الدالل او التاجر بالعمولة شخصا مفوضا وقائما بأعمال وكالة منتظمة من غٌر المقٌم
او شخصا خاضعا للضرٌبة كما لو كان وكٌال بناء على منطوق الفقرتٌن  2و 3من هذه المادة عن المكاسب
واألرباح الناجمة من البٌوع والمعامالت التً تتم بواسطة دالل او وكٌل كهذا.
– 5إن مجرد قٌام شخص غٌر مقٌم بتنظٌم بٌوع او معامالت مع أشخاص آخرٌن غٌر مقٌمٌن ال ٌجعله
خاضعا للضرٌبة بناء على منطوق الفقرتٌن  2و 3من هذه المادة باسم المقٌم عن المكاسب واألرباح الناجمة
من تلك البٌوع والمعامالت.
– 6اذا كان احد األشخاص غٌر المقٌمٌن خاضعا للضرٌبة باسم مفوض او تاجر بالعمولة او وكٌل او
حارس قضائً او رئٌس شعبة او مدٌر شركة عن المكاسب واألرباح الناجمة عن قٌامهم ببٌع بضائع او
محصوالت صنعت خارج العراق فللشخص الذي باسمه جعل غٌر المقٌم خاضعا للضرٌبة – اذا رأى ذلك
مناسبا – أن ٌقدم استدعاء إلى السلطة المالٌة وفً حالة االستئناف إلٌها او لجنة التدقٌق ٌطلب فٌه جعل
تقدٌر الضرٌبة على تلك المكاسب واألرباح او تعدٌلها بالنسبة إلى األرباح التً قد ٌنتظر عادة الحصول
علٌها من قبل احد التجار او من قبل احد البائعٌن بالتجزئة الذٌن ابتاعوها من صانعها او من منتجها مباشرة
فٌما لو كانت البضائع قد أعطٌت من قبل صانعها او منتجها او نٌابة عنهما لبائع بالتجزئة وعندما تقتنع
السلطة المالٌة ولجنة التدقٌق بان مقدار األرباح هو بالنسبة المذكورة أعاله فٌجري التقدٌر او ٌعدل وفق
ذلك.
– 7أن أحكام هذه المادة ال تجعل غٌر المقٌم خاضعا للضرٌبة وفق الفقرة  1من المادة الثانٌة من هذا
القانون إال اذا كانت الصنائع او األعمال التجارٌة او المهن او أٌة معاملة ذات صبغة تجارٌة التً نجمت
عنها المكاسب واألرباح جرت فً العراق .وللسلطة المالٌة التفرٌق بٌن المتاجرة فً العراق والمتاجرة مع
العراق وٌكون قرارها بهذا الشأن تابعا لالستئناف.
المادة 22
على كل شخص فً العراق مهما كانت صفته ممن:
– ٌ1تسلمون ربحا او دخال تتناوله أحكام هذا القانون وٌعود لشخص أخر او.
– ٌ 2دفعون لشخص آخر او ألمره او ٌسجلون لحسابه ربحا او دخال نظٌر مما تقدم وان كان واجب الدفع
خارج العراق.
أن ٌزود السلطة المالٌة فً خالل ٌ 21وما من تارٌخ التسلم او الدفع او التسجٌل بتقرٌر ٌحتوي على:
ا – بٌان حقٌقً صحٌح بكل الربح والدخل المذكورٌن.

ب – اسم وعنوان الشخص الذي ٌعود إلٌه الربح والدخل المذكورٌن وللسلطة المالٌة أن تطلب تلك
المعلومات بإخطار تحرٌري من أي شخص أخر.
المادة 23
لكل شخص مسؤول عن دفع الضرٌبة نٌابة عن شخص أخر أن ٌستقطع من النقود التً تسلمها بالنٌابة
مقدارا كافٌا لدفع تلك الضرٌبة وٌكون مصونا من المالحقة عما دفعه من المبالغ وفقا ألحكام هذا القانون
على أن ٌقدم لمن ناب عنه حسابا عن مقدار الضرٌبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافً المتبقً له.
المادة 24
اذا مات شخص ولم تفرض الضرٌبة على دخله فً السنة التقدٌرٌة األخٌرة او خالل خمس سنوات سبقتها
ٌعتبر الوارث ومن انتقلت إلٌه التركة او تولى توزٌعها مسؤوال عن متطلبات تقدٌر الضرٌبة التً تترتب
على المتوفً ودفعها من مال التركة وفً حدودها وٌعامل كما لو كان المتوفى على قٌد الحٌاة.
المادة 25
ٌعتبر المدٌر او المحاسب او احد كبار موظفً الشخص المعنوي المكلف بالضرٌبة مسؤوال عن جمٌع
األعمال واألمور التً ٌجب القٌام بها وفق أحكام هذا القانون لتقدٌر الضرٌبة ودفعها.
الفصل الثالث عشر
المشاركات
المادة 26
– ٌ1قدر دخل المشاركة جملة وٌقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضرٌبة علٌه بعد إضافته
إلى دخل كل منهم من المصادر األخرى على أن تثبت المشاركة بالوثائق او السجالت القانونٌة او
المستندات التً تقتنع بها السلطة المالٌة.
– 2اذا لم تقتنع السلطة المالٌة من صحة قٌام المشاركة او تبٌن لها أن الهدف من تكوٌنها هو التخلص من
الضرٌبة او تقلٌلها او لم ٌتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلٌة بجزء مناسب من رأسمال
المشاركة او اشتراكهم فعال بإدارتها فلها أن تقدر الضرٌبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة
ٌخصه دون غٌره.
– 3على الشرٌك المتقدم فً المشاركة او من ٌنٌبه الشركاء عنهم أن ٌهٌئ وٌقدم تقرٌرا إلى السلطة المالٌة
ٌبٌن فٌه دخل المشاركة وحصة كل شرٌك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما أن علٌه القٌام بتقدٌم كافة
المستندات والسجالت والبٌانات التً تطلبها منه السلطة المالٌة.
– 4الشرٌك المتقدم فً المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غٌره من الشركاء فً عقد المشاركة او القسام
الشرعً او ذكر اسمه وحده او متقدما على غٌره فً اسم المشاركة إن لم ٌكن بٌنهم عقد وإال فالشرٌك
العامل الوارد اسمه قبل غٌره فً عقد المشاركة او اسمها.
– 5اذا لم ٌكن احد الشركاء ساكنا فً العراق فعلى الوكٌل او المفوض او المدٌر الذي ٌتولى أمور

المشاركة أن ٌقدم التقارٌر والبٌانات المقتضٌة.
– 6للسلطة المالٌة تقدٌر الشرٌك المتقدم – او األكثر نصٌبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت
المشاركة مشمولة ب نظام مسك الدفاتر التجارٌة ألغراض ضرٌبة الدخل وأخلت بأحكامه على أن ال ٌخل
ذلك بحق الشرٌك المشار إلٌه بالرجوع على سائر شركائه  .وال ٌنزل من الربح الناجم للمشاركة إال سماح
الشرٌك المتقدم او األكثر نصٌبا الذي جرى التقدٌر باسمه.
الفصل الرابع عشر
تقدٌم التقارٌر والمعلومات
المادة 29
ألغٌت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب المادة ( )2منقانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم ( )113لسنة ،1442رقمه  44تارٌخ  ،1449/04/21واستبدلت بالنص األتً:
– 1للسلطة المالٌة أن تطلب ممن كان خاضعا للضرٌبة او تعتقد بخضوعه لها أن ٌقدم تقرٌرا عن دخله
خالل واحد وعشرٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌغه بذلك بإخطار خطً او بإحدى طرق النشر سواء كان اسمه
مسجال فً دوائر ضرٌبة الدخل أم ال.
 2على كل شخص مسجل او غٌر مسجل وله دخل ٌخضع للضرٌبة أن ٌقدم تقرٌرا عن دخله قبل الٌوماألول من حزٌران من السنة التقدٌرٌة اذا لم ٌطلب منه تقدٌمه بإخطار خطً او بإحدى طرق النشر.
– 3للسلطة المالٌة أن تمدد المدة المذكورة فً الفقرتٌن  1و 2من هذه المادة إلى أجال مالئمة اذا اقتنعت
بوجود عذر مشروع.
– 4على المستخدم بفتح الدال أن ٌقدم بواسطة المستخدم بكسر الدال تقرٌرا بما عنده من دخل غٌر الرواتب
والمخصصات خالل المدد المذكورة فً الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم بكسر الدال أن ٌؤٌد صحة التوقٌع
وٌحٌل التقرٌر إلى السلطة المالٌة.
المادة 24
– 1على دوائر الدولة الرسمٌة ومؤسسات ومنشات القطاع العام والمختلط وموظفٌها أن ٌقدموا إلى السلطة
المالٌة – بطلب منها – البٌانات والمعلومات التً تراها ضرورٌة لتطبٌق أحكام هذا القانون.
– 2للسلطة المالٌة أن تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقٌقً وتبحث عن مصادره فً محل وجودها
ولها أن تطلب المعلومات من أي شخص تعتقد بان لدٌه ما ٌفٌدها فً تقدٌر الضرٌبة على أي من المكلفٌن.
– 3للسلطة المالٌة أن توقف إجراء المعامالت التً لها عالقة بالضرٌبة وال تسمح بإجرائها من قبل الدوائر
األخرى حتى ٌتم دفع الضرٌبة او التأمٌنات التً قد تتحقق عنها.
– 4للسلطة المالٌة أن تطلب من دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط او أي شخص استقطاع نسبة مئوٌة
ال تتجاوز  %10عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدٌن او غٌرهم المرتبطٌن معهم وال تدفع لهم
المبالغ المستقطعة إال بعد تأٌٌد براءة ذمتهم عن ضرٌبة الدخل .ولها أن تطلب تحوٌل المبالغ المستقطعة
إلٌها.

المادة 24
كل تقرٌر او بٌان او استمارة تقدم وفق هذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منه او ممن هو
ملزم بتقدٌمها او من ٌنوب عنهما إال اذا ثبت خالف ذلك وكل شخص ٌوقع او ٌبصم تقرٌرا او استمارة
ٌعتبر عالما ومعترفا بجمٌع األمور الواردة فٌها.
الفصل الخامس عشر
التقرٌر
المادة 30
بعد انقضاء المدة المعٌنة لتقدٌم التقارٌر وفق المادة السابعة والعشرٌن تنظر السلطة المالٌة فً التقارٌر
المقدمة لها ولها أن تقبلها وتقدٌر الضرٌبة بمقتضاها او ترفضها وتقدر الضرٌبة على الدخل الذي تقرره ما
ٌتٌسر لها جمعه من المعلومات .أما من لم ٌقدم تقرٌرا واعتقدت السلطة المالٌة بأنه ٌخضع للضرٌبة فلها أن
تقدر دخله وتفرض الضرٌبة علٌه وال ٌرفع هذا التقدٌر المسؤولٌة عن المكلف بسبب عدم تقدٌمه التقرٌر فً
الوقت المعٌن.
المادة 31
تقدر الضرٌبة على الشخص الخاضع لها فً دائرة مخمن الضرٌبة الذي ٌقع فٌه محل سكنى المكلف او محل
عمله .وإذا تعاطى أعماال فً محالت تتبع دوائر مختلفة فتقدر الضرٌبة فً دائرة مخمن او أكثر حسبما
تقرره السلطة المالٌة .وللوزٌر او من ٌخوله ذلك أن ٌأمر بتقدٌر المكلف فً دائرة مخمن أخر غٌر مخمنً
الدولة المذكورة أنفا.
المادة 32
ألغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )6من قانون عدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة  ،1442رقمه 19
صادر بتارٌخ  1444/4/14واستبدلت بالنص األتً:
على السلطة المالٌة أن تقدر الضرٌبة على أساس الدخل الحقٌقً ولها الحق فً الرجوع بالتقدٌر على من
سبق تقدٌر دخله بأقل من حقٌقته اذا ظهرت لدٌها وقائع مادٌة بضمنها األخبار التحرٌرٌة ،ولمدة خمس
سنوات ماضٌة باستثناء السنة التقدٌرٌة أما من لم ٌتم تقدٌر دخله فٌكون الرجوع علٌه ابتداء من تارٌخ تحقق
الدخل وال ٌؤثر فً حق السلطة المالٌة فً الرجوع بالتقدٌر عدم تبلٌغ األشخاص به.
الفصل السادس عشر
االعتراض على التقدٌر

المادة 33
– 1للمكلف بعد تبلٌغه بالدخل المقدر والضرٌبة المترتبة علٌه أن ٌقدم اعتراضا خطٌا إلى السلطة المالٌة
التً بلغته بالتقدٌر او إلى أٌة دائرة من دوائر الهٌئة العامة للضرائب خالل واحد وعشرٌن ٌوما من تارٌخ
تبلٌغه مبٌنا أسباب اعتراضه والتعدٌل الذي ٌطلبه وعلٌه أن ٌقدم إلى السلطة المالٌة الدفاتر والسجالت
والبٌانات الالزمة عن دخله إلثبات اعتراضه.
– 2للسلطة المالٌة أن تقبل االعتراض بعد مضً المدة المعٌنة فً الفقرة  1اذا اقتنعت بان المعترض لم
ٌتمكن من تقدٌمه لغٌابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري أخر.
– 3ال ٌنظر فً اعتراض المكلف ما لم ٌدفع الضرٌبة المقدرة علٌه خالل مدة االعتراض ،وفً حالة عجزه
من دفع كامل الضرٌبة المقدرة فللسلطة المالٌة ،بعد اقتناعها بذلك ،استٌفاؤها بأقساط وفقا لتعلٌمات تصدرها
وزارة المالٌة ،مع مراعاة نص المادة السادسة واألربعٌن من هذا القانون.
المادة 34
اذا تم االتفاق بٌن المعترض والسلطة المالٌة على تقدٌر الدخل او قدم االعتراض بعد المدة القانونٌة ولم
توافق السلطة المالٌة على تمدٌدها ٌصبح التقدٌر قطعٌا وال ٌقبل االعتراض.
الفصل السابع عشر
االستئناف
المادة 35
– 1للشخص الذي رفضت السلطة المالٌة اعتراضه على مقدار الدخل او الضرٌبة أن ٌستأنف قرارها لدى
لجنة التدقٌق بعرٌضة ٌقدمها إلٌه او إلى أٌة دائرة من دوائر الهٌئة العامة للضرائب خالل واحد وعشرٌن
ٌوما من تارٌخ تبلٌغه برفض اعتراضه ،وعلٌه أن ٌثبت ذلك بالوثائق والسجالت والبٌانات األخرى.
– 2للسلطة المالٌة أن تقبل طلب االستئناف بعد مضً المدة القانونٌة اذا اقتنعت بان المستأنف تأخر عن
تقدٌمه لغٌابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري أخر وان هذا االستئناف قدم للسلطة
المالٌة بال تأخر غٌر معقول من جانبه.
– 3على لجنة االستئناف عدم مواصلة السٌر فً االستئناف اذا ظهر لها بان المكلف قد تأخر عن تسدٌد
األقساط المستحقة علٌه من الضرٌبة المقدرة والمقسطة ما لم ٌبادر إلى تسدٌدها.
المادة 36
ٌبلغ المستأنف والسلطة المالٌة بٌوم المرافعة أمام لجنة التدقٌق قبل موعده بسبعة أٌام على األقل وعلى
الطرفٌن أن ٌحضرا أمام اللجنة بالذات او بإرسال وكٌل عنهما فً الٌوم والساعة المعٌنٌن او أن ٌبٌنا
اكتفاءهما بالبٌانات التحرٌرٌة التً قدماها ،وللجنة إلغاء التقدٌر او تأٌٌده او زٌادته او تخفٌضه مبٌنة فً
قرارها األسباب الموجبة لذلك كما أن لها أن تؤٌد التقدٌر اذا لم ٌحضر الطرفان او احدهما بدون عذر
مشروع او تؤجل النظر فً االستئناف للمدة التً تراها مناسبة.

الفصل الثامن عشر
لجان االستئناف وهٌئة التمٌٌز
المادة 39
تعدل عنوان الفصل الثامن عشر بحٌث حذف عنوان( لجان التدقٌق) وحل محله عنوان (لجان االستئناف
وهٌئة التمٌٌز) بموجب المادة ( )9من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة  ،1442رقمه 19
صادر بتارٌخ :1444/4/14
تؤلف لجان النظر فً القضاٌا االستئنافٌة ببٌان ٌصدره الوزٌر فً الجرٌدة الرسمٌة برئاسة قاض من
الصنف الثانً فً األقل وعضوٌة اثنٌن من الموظفٌن المختصٌن فً األمور المالٌة.
– ٌ2عٌن بنفس الشروط المذكورة فً الفقرة  1من هذه المادة أعضاء اضافٌون ٌحلون محل األعضاء
االصلٌٌن عند غٌابهم.
المادة 34
على لجنة االستئناف المؤلفة فً بغداد أن تنظر فً القضاٌا التً تقع ضمن اختصاص لجنة أخرى بطلب
المستأنف نفسه .وللوزٌر او من ٌخوله أن ٌنقل أٌة قضٌة استئنافٌة من لجنة إلى أخرى بطلب المستأنف او
بدونه اذا وجد أسبابا موجبة لذلك.
المادة 34
– 1تنظر لجان االستئناف وتبت فً كل ما له عالقة بتقدٌر الدخل وخضوعه للضرٌبة والردٌات
والسماحات وعلى السلطة المالٌة تنفٌذ القرارات بعد تبلٌغها إلٌها والى المكلف.
– 2مع مراعاة ما ورد فً الفقرة  1من المادة السابعة والخمسٌن من هذا القانون تخول لجنة االستئناف
النظر فً المخالفات المرتكبة خالفا ل نظام مسك الدفاتر التجارٌة رقم  5لسنة  1459وتعدٌالته او أي نظام
أخر ٌحل محله والمحالة إلٌها من قبل السلطة المالٌة وفرض الغرامات المنصوص علٌها فً النظام وعند
عدم دفع الغرامة تحال القضٌة إلى المحكمة المختصة إلبدال الغرامة بالحبس.
المادة 40
ألغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة  ،1442رقمه
 19صادر بتارٌخ  1444/4/14واستبدلت بالنص األتً:
 1تكون قرارات لجان االستئناف قطعٌة اذا كان مبلغ الضرٌبة فٌها عشرة أالف دٌنار فاقل. 2اذا كان مبلغ الضرٌبة فً القرار أكثر من عشر أالف دٌنار فلسلطة المالٌة والمكلف االعتراض علٌهخالل خمسة عشرة ٌوما من تارٌخ التبلغ به أمام هٌئة تمٌٌزٌة خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمٌٌز
وعضوٌة اثنٌن من المدراء العامٌن من وزارة المالٌة وواحد من اتحاد الغرف التجارٌة العراقٌة وأخر من
اتحاد الصناعات العراقً ببٌان ٌصدره الوزٌر وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.
 3للهٌئة التمٌٌزٌة إلغاء القرار او تأٌٌده او تعدٌله وٌكون قرارها قطعٌا.4 -على المكلف الذي ٌرغب فً الطعن تمٌٌزا فً قرار لجنة االستئناف تسدٌد رسم إلى صندوق الهٌئة

العامة للضرائب ٌتحدد مبلغه بنسبة  %1واحد من المئة من مبلغ الضرٌبة فً القرار محل الطعن وبحد
أعلى مقداره ألف دٌنار وٌعد إٌرادا نهائٌا للخزٌنة العامة.
 5تحدد مكافأة ألعضاء الهٌئة التمٌٌزٌة ولجان االستئناف بتعلٌمات ٌصدرها الوزٌر.الفصل التاسع عشر
اإلخطارات
المادة 41
على السلطة المالٌة أن توقع اإلخطارات الصادرة وفق هذا القانون وٌعتبر التوقٌع صحٌحا سواء كان
مختوما او مكتوبا على اإلخطار ما لم ٌقدم الدلٌل على خالفه.
المادة 42
ٌبلغ اإلخطار واالستمارات األخرى التً تصدرها السلطة المالٌة بإحدى الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن:
– 1تسلٌمها إلى شخص المخاطب او مستخدمٌه (بفتح الدال) فً محل عمله او إلى احد أفراد عائلته
الساكنٌن معه وفق أصول التبلٌغ القانونٌة.
– 2إرسالها بالبرٌد المسجل إلى عنوانه المسجل لدى السلطة المالٌة وعلى دائرة البرٌد أن تبلغ الرسالة إلى
مخاطبها او إلى من تقدم بٌانه فً الفقرة  1من هذه المادة وإذا أرسلت الرسالة بالبرٌد المسجل تعتبر مبلغة
للشخص الساكن فً العراق بعد أربعة عشر ٌوما من تارٌخ تسجٌلها أما الشخص الساكن خارج العراق فٌعد
مبلغا بعد ستٌن ٌوما من تارٌخ التسجٌل .وٌكفً إلثبات التبلٌغ على هذا الوجه تسجٌل الرسالة بالبرٌد حاملة
عنوان مخاطبها الصحٌح ما لم ترجع الرسالة غٌر مبلغة.
المادة 43
ال ٌبطل اإلخطار واالستمارات والمعامالت التً أجرٌت وفق أحكام هذا القانون لنقص فً شكلها او خطا او
سهو ال ٌخل بما كان مقصودا منها وال ٌمنع العلم بهوٌة الشخص المخاطب بها وال ٌبطل التقدٌر أٌضا لخطا
فً اسم المكلف او لقبه او نوع دخله او مقدار الضرٌبة المفروضة علٌه او لوجود اختالف بٌن التقدٌر
واإلخطار غٌر مؤثر من حٌث النتٌجة على البٌانات التً استند علٌها التقدٌر.
الفصل العشرون
الجباٌة
المادة 44
على السلطة المالٌة أن تبلغ المكلف خطٌا بدفع الضرٌبة معٌنة مقدارها وتارٌخ استحقاقها ،وٌعتبر توقٌع
المكلف على مذكرة التقدٌر تبلٌغا له بالدفع.

المادة 45
اذا لم تدفع الضرٌبة خالل واحد وعشرٌن ٌوما من تارٌخ التبلٌغ وفق المادة الرابعة واألربعٌن ٌضاف إلٌها
مقدار  %5من مقدار الضرٌبة وٌضاعف هذا المبلغ اذا لم ٌدفع خالل واحد وعشرٌن ٌوما بعد انقضاء المدة
األولى وللوزٌر او من ٌخوله أن ٌعفً المكلف عن المبلغ اإلضافً كله او قسم منه اذا اقتنع بان المكلف
تأخر عن الدفع لغٌابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري أخر .كما أن للوزٌر رد المبلغ
اإلضافً اذا كان مدفوعا فً حالة توافر احد األسباب المذكورة.
المادة 46
– 1للسلطة المالٌة تقسٌط الضرٌبة بناء على طلب تحرٌري ٌقدمه المكلف اذا وجدت أسبابا مبررة للتقسٌط
على أن تبلغه بمقدار كل قسط من األقساط وتارٌخ استحقاقه.
– 2اذا قسطت الضرٌبة ولم ٌدفع المكلف احد األقساط خالل ٌ 21وما من تارٌخ استحقاقه تصبح األقساط
كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائٌة وبدون حاجة إلى إنذار مع مراعاة ما جاء فً المادة الخامسة واألربعٌن
من القانون.
المادة 49
تجبى الضرٌبة والمبالغ اإلضافٌة وفق قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة.
المادة 44
تعدلت الفقرة ( )2من هذه المادة بحٌث حل الرقم ( )5محل الرقم ( )4بموجب المادة ( )4من بٌان تصحٌح
صادر من رئاسة دٌوان الرئاسة حول تصحٌح أخطاء واردة فً قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة
:1442
–  1تجبى الضرٌبة من مال المكلف نفسه عن دخله ودخل زوجته وأوالد القاصرٌن وإذا افترق الزوجان او
عجز الزوج عن الدفع تجبى من أموال الزوجة واألوالد القاصرٌن ما ٌجب علٌهم دفعه بالقٌاس إلى مجموع
الضرٌبة المستحقة .أما الزوجة المشمولة بأحكام الفقرة  1من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضرٌبة
المفروضة على مدخوالتها من أموالها الخاصة.
–  2تجبى الضرٌبة من مال األرملة والمطلقة عن دخلها ودخل أوالدها الذٌن هم تحت وصاٌتها وإذا ثبت
عجزها ٌجبى من أموال األوالد ما ٌجب علٌهم دفعه بالقٌاس إلى مجموع الضرٌبة المستحقة .أما األوالد
المشمولون بأحكام الفقرة  5من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضرٌبة المفروضة على مدخوالتهم
من أموالهم الخاصة.

الفصل الحادي والعشرون
الردٌات
المادة 44
على السلطة المالٌة أن ترد للمكلف ما كان قد دفعه إلٌها من الضرٌبة أكثر من المقدار المتحقق علٌه بشرط
أن ٌقدم طلبا بذلك خالل خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالٌة التً دفعت فٌها الزٌادة .أما الضرٌبة
المستوفاة بطرٌقة االستقطاع المباشر فترد دون حاجة إلى طلب من المكلف.
الفصل الثانً والعشرون
الضرٌبة على وسائط النقل
المادة 50
تطبق األحكام التالٌة لتقدٌر الضرٌبة وجباٌتها من أصحاب وسائط النقل البحرٌة والنهرٌة والبرٌة
ومستأجرٌها على اختالف أنواعها عند اشتغالها فً العراق او وصولها مدٌنة او مٌناء فً العراق اذا كان
أصحابها او مستأجروها ساكنٌن خارج العراق.
– ٌ1كون الدخل الخاضع للضرٌبة بمقدار ٌعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي ٌمكن أن
ٌتسلمه او ٌستحقه من الركاب والبرٌد والحٌوانات والبضائع المشحونة فً العراق.
– 2اذا لم ٌكن لصاحب واسطة النقل وكٌل فً العراق ٌعتبر ربانها او سائقها وكٌال لصاحبها او
مستأجرها.
– 3للسلطة المالٌة أن ترسل شهادة إلى موظفً الهٌئة العامة للكمارك او أي موظف أخر مخول إعطاء
تصرٌحه الخروج تتضمن مقدار الضرٌبة التً تأخر دفعها مدة تزٌد على ثالثة أشهر من استحقاقها وأسماء
المكلفٌن بدفعها وعلى الموظف الذي ٌتلقى تلك الشهادة أن ال ٌسمح بخروج واسطة النقل من أٌة مدٌنة او
مٌناء فً العراق إلى أن تدفع الضرٌبة المذكورة.
– 4أن تأخٌر واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة ال ٌعفً صاحبها او مستأجرها او وكٌلها من دفع
رسوم المٌناء او األجور األخرى مدة التأخٌر.
الفصل الثالث والعشرون
تأمٌن دفع الضرٌبة عند مغادرة العراق
المادة 51
اذا اقتنعت السلطة المالٌة بان احد األشخاص ٌحاول السفر إلى خارج العراق لٌؤخر دفع الضرٌبة
المفروضة او التً تفرض علٌه أصالة او نٌابة كلها او جزءا منها فلها أن تطلب إلى الجهات المختصة
تأخٌره او منعه من السفر مبٌنة هوٌته وان الضرٌبة مستحقة او قد تستحق علٌه وعلى الجهات المختصة أن

تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق إال بعد دفع الضرٌبة او تقدٌم شهادة من السلطة المالٌة تشٌر إلى رفع
ذلك الحظر عنه.
الفصل الرابع والعشرون
الحجز االحتٌاطً
المادة 52
للوزٌر او من ٌخوله أن ٌحجز األموال التً ٌحاول صاحبها إخفاءها او تهرٌبها او تقدٌم كفٌل ملًء ٌتعهد
بدفعها.
الفصل الخامس والعشرون
المعلومات التً ٌحظر إفشاؤها
المادة 53
تعتبر جمٌع األوراق والبٌانات والتقارٌر وقوائم التقدٌر ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفٌن أسرار
محظور إفشاؤها على من ٌنفذ أحكام هذا القانون من الموظفٌن وغٌرهم إال أن للسلطة المالٌة أن تعطً
دوائر الدولة والقطاع العام البٌانات مما ال ترى محظورا من إعطائه او ما كان ضرورٌا لتنفٌذ أحكام
القانون او من اجل تعقٌب أي جرم ٌتعلق بالضرٌبة عدا ما ٌتعلق بمفردات دخل المكلف.
الفصل السادس والعشرون
مكافأة المخبرٌن
المادة 54
كل من قدم إلى السلطة المالٌة معلومات حقٌقٌة شفوٌا او خطٌا كان احد المكلفٌن قد أخفاها او ٌحاول إخفاءها
فادى ذلك إلى تقدٌر الضرٌبة او فرضها او زٌادتها ٌمنح مكافأة نقدٌة ٌعٌن الوزٌر مقٌاسها بتعلٌمات على أن
ال تتجاوز الثالثٌن من المائة من الضرٌبة المتحققة بسبب هذا األخبار وٌعتبر األخبار مع اسم صاحبه من
األمور السرٌة المنصوص علٌها فً المادة الثالثة والخمسٌن من هذا القانون.
الفصل السابع والعشرون
منع المحاكم من النظر فً قضاٌا الضرٌبة
اعٌد العمل بالفصل السابع والعشرون بموجب قانون رقم  10لسنة 2009
المادة 55
ال تسمع المحاكم أٌة دعوى تتعلق بتقدٌر الضرٌبة وفرضها وجباٌتها او معاملة أجرٌت وفق أحكام هذا
القانون.

الفصل الثامن والعشرون
الجرائم والعقوبات
المادة 56
ألغٌت الفقرة (ثانٌا) المضافة من هذه المادة بموجب المادة ( )1من من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخلرقم ( )113لسنة  ،1442رقمه  4صادر بتارٌخ ،1449/9/1
ألغٌت الفقرة ( - 4أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )1من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل رقم ،113/1442رقمه  35صادر بتارٌخ  ،1444/01/01واستبدلت بالنص األتً:
أوال ٌ -عاقب بغرامة ال تقل عن مائة دٌنار وال تزٌد على خمسمائة دٌنار من ٌثبت علٌه أمام المحاكم
المختصة ارتكاب إحدى المخالفات التالٌة -1 :من لم ٌقم بالواجبات المترتبة علٌه وفق هذا القانون او
األنظمة الصادرة بموجب او امتنع او تأخر فً تقدٌم بٌانا او معلومات إلى السلطة المالٌة كان ٌجب علٌه
تقدٌمها او طلب منه تقدٌمها وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة  3من هذه المادة.
– 2من وجدت لدٌه او اطلع على معلومات او بٌانات او أوراق او قوائم او تقارٌر او نسخ منها تختص
بدخل شخص آخر او أعطاها او بلغها لغٌر من فوض بإعطائها او تبلٌغها إلٌه او أفشى مضمونها او بٌنها
كلها او بعضها لمن لم ٌفوضه الوزٌر بٌانها له.
– 3تفرض على مرتكب أٌة مخالفة ألحكام نظام مسك الدفاتر التجارٌة ألغراض ضرٌبة الدخل غرامة
بنسبة تتراوح بٌن  %10و %25من الدخل المقدر قبل تنزٌل السماحات المقررة قانونا على أن ال ٌقل مبلغ
الغرامة عن  500دٌنار.
– 4تفرض السلطة المالٌة مبلغا إضافٌا بنسبة (  )% 10عشر من المئة من الضرٌبة المتحققة على أن ال
ٌزٌد على (  ) 000. 500خمسمائة ألف دٌنار على المكلف الذي لم ٌقدم او الذي ٌمتنع عن تقدٌم تقرٌر
ضرٌبة الدخل لغاٌة  5/31من كل سنة او الذي ٌتسبب فً تأخٌر انجاز تقدٌر دخله ما لم ٌثبت المكلف أن
التأخٌر كان لعذر مشروع.
ثانٌا – تفرض السلطة المالٌة مبلغا إضافٌا قدره عشرة أالف دٌنار على كل فرع لشركة أجنبٌة عاملة فً
العراق تأخر عن تقدٌم حساباته الختامٌة المدققة من قبل دٌوان الرقابة المالٌة إلى السلطة المالٌة بعد ستة
أشهر من انتهاء السنة المالٌة لتلك الشركة ما لم ٌثبت الفرع أن التأخٌر كان لعذر مشروع ٌؤٌده الدٌوان.
المادة 59
ألغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )1من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل  / 113لسنة  ،1442رقمه 54
صادر بتارٌخ  1444واستبدلت بالنص األتً:
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة من ٌثبت علٌه أمام المحاكم المختصة ارتكاب احد األفعال اآلتٌة
¬:
¬ 1من قدم عن علم بٌانات او معلومات كاذبة او ضمنها فً تقرٌر او حساب او بٌان بشان الضرٌبة او
أخفى معلومات كان ٌجب علٌه بٌانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزٌل من مقدار ضرٌبة
تفرض علٌه او على غٌره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.

¬ 2من اعد او قدم حسابا او تقرٌرا او بٌانا كاذبا او ناقصا عما ٌجب إعداده او تقدٌمه وفق هذا القانون او
ساعد او حرض او اشترك فً ذلك.
المادة 54
ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزٌد على السنتٌن من ٌثبت علٌه أمام المحاكم المختصة انه
استعمل الغش او االحتٌال للتخلص من أداء الضرٌبة المفروضة او التً تفرض بموجب هذا القانون كلها او
بعضها.
المادة 54
على السلطة المالٌة أن تضاعف الضرٌبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بٌانها فً إحدى
المادتٌن السابعة والخمسٌن والثامنة والخمسٌن بعد اكتساب الحكم الصادر فٌها الدرجة القطعٌة.
المادة ( 54مكررة)
اضٌفت هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة الدخل  / 113لسنة  ،1442رقمه 54
صادر بتارٌخ :1444
¬ 1لوزٌر المالٌة أن ٌعقد تسوٌة صلحٌة فً األفعال المنصوص علٌها فً المادتٌن السابعة والخمسٌن
والثامنة والخمسٌن من القانون قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خالل النظر فٌها وذلك
باالستعاضة عن العقوبات الواردة فً المادتٌن أعاله بدفع مبلغ ال ٌقل عن مثلً الضرٌبة المتحققة فً الدخل
موضوع الدعوى.
¬ ٌ2تم عقد التسوٌة الصلحٌة بناء على طلب تحرٌري ٌقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من ٌمثله
قانونا وال ٌحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة علٌها.
¬ ٌ3ترتب على عقد التسوٌة عدم اقامة الدعوى الجزائٌة على مرتكب الفعل المخالف بعد تسدٌده للمبلغ
المذكور فً الفقرة  1من هذه المادة ،واٌقاف اجراءات الدعوى فً اٌة مرحلة وصلت الٌها قبل صدور قرار
الحكم فٌها من قبل المحكمة المختصة.
¬ ٌ4جب تسدٌد المبلغ المذكور فً الفقرة  1من هذه المادة خالل مدة اقصاها عشرة اٌام اعتبارا من تارٌخ
حصول الموافقة على التسوٌة الصلحٌة.
الفصل التاسع والعشرون
األنظمة والتعلٌمات
المادة 60
توضع أنظمة تتناول األمور اآلتٌة:
– 1تعٌٌن الدفاتر والسجالت التجارٌة التً تطلب ألغراض هذا القانون ومن ٌجب علٌه مسكها وكٌفٌة
إعدادها والتصدٌق علٌها.
– 2بٌان التنزٌالت ونسب االندثار التً ٌجب قبولها.
– 3كل ما ٌقتضٌه تنفٌذ أحكام هذا القانون.

المادة 61
للوزٌر او من ٌخوله أن ٌصدر بٌانات او تعلٌمات لتطبٌق أحكام هذا القانون تتناول األمور اآلتٌة:
– 1تعٌٌن أشكال ونماذج التقارٌر واإلخطارات والبٌانات ونحوها.
– 2تعٌٌن اللجان والوسائل الضرورٌة لتقدٌر الدخل.
– 3التفتٌش والتحري عن دخل األشخاص الخاضعٌن للضرٌبة ومصادرهم.
– 4تعٌٌن ماهٌة الرواتب والمخصصات واألجور التً تستوفى عنها الضرٌبة بطرٌقة االستقطاع المباشر.
– 5النقاط األخرى التً ترى السلطة المالٌة ضرورة إلٌضاحها.
المادة 62
ٌلغى قانون ضرٌبة الدخل رقم  45لسنة  1454وتعدٌالته على أن ٌبقى نافذ المفعول بالنسبة للسنوات التً
تقع تحت أحكامه وتبقى كافة األنظمة والبٌانات والتعلٌمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض
وأحكام هذا القانون او ٌتم تعدٌلها او إلغاؤها.
المادة 63
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل بأحكامه اعتبارا من السنة  1443المالٌة.

