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مقدمـــــــــــة : ــ 
ان مبدأ وضع الضوابط السنویة یتم بناء" على الوضع االقتصادي للبلد وبالرغم 
من ان موازنة لھذا العام تعاني من عجز كبیر اثر ذلك على مفاصل االقتصاد العراقي 
باعتبار ان الدولة ھي المفصل األساسي األكبر لحركة النشاط االقتصادي مما انعكس 

القطاع الخاص ورافق ذلك تقلیص باإلنفاق الحكومي بشكل واضح على تنفیذ مشاریع
، االمر الذي أدى الى انخفاض في أرباح المھن وانخفاض في حجم الناتج المحلي 
اإلجمالي للقطاعات االقتصادیة غیر النفطیة ، ناھیك عن الوضع األمني الذي تشھده 

.بعض المحافظات  
على االیرادات الضریبة االمر الذي كل ھذه العوامل كان لھا انعكاسات مباشرة

یدعو الى اعادة النظر في بعض ارباح مصادر الدخل ذات الصفة المطلقة ومعالجتھا 
.بما یتناسب مع العوامل المشار الیھا أعاله  

وانطالقا" من مسؤولیة الھیئة العامة للضرائب باعتبارھا الجھة المنفذة للسیاسة 
بوضع الضریبة في خدمة عملیة التنمیة االقتصادیة الضریبیة في العراق وذلك

وتخفیف العبء الضریبي عن كاھل المكلفین ذوي النشاط المحدود والتوسع االفقي 
للوصول الى المكلفین الخاضعین للضریبة كافة مع التركیز على ذوي النشاط الواسع 

رات المالیة تحقیقا" للعدالة في فرض الضریبة ، فان الھیئة وانسجاما" مع المؤش
المالیة 2018واالقتصادیة المذكورة تضع تحت أیدیكم المؤشرات األتیة للسنة 

التقدیریة ) للعمل بموجبھا او القیاس علیھا بما في ذلك ضریبة االستقطاع 2019( 
.المباشر ( شركات وافراد )  

: ــ أوال"
ان األصل في الضوابط ھو التوصل الى األرباح الحقیقیة للمكلفین وتقلیل التفاوت      

اثناء التقدیر ورسم قاعدة عامة لتقدیر دخول المكلفین بما یساھم في تحقیق في االجتھاد 
قدر من العدالة في توزیع العبء الضریبي وفقا" لواقع الحال مع التأكید على تطبیق 

الخاص بالتمسك بالحسابات ، 2014/ 3/ 4في 513/ 14االعمام المرقم  
.)1المرفق رقم ( 

: ــ ثانیا"
فیما یخص تصدیر النفط فتسري ضوابط التصدیر الواردة في ھذه المؤشرات على 

.كافة السنوات السابقة التي لم یجري التحاسب الضریبي عنھا 

ثالثا" : ــ 
عدم تقدیر أرباح استیراد المواد األولیة الداخلة في انتاج المشاریع الصناعیة وكذلك 

المستخدمة في العملیة اإلنتاجیة للمشروع الصناعي الذي یتم الموجودات الثابتة 
التحاسب الضریبي عنھ لكي ال تفرض الضریبة مرتین ، األولى على المواد األولیة 

اصر كلفة البضاعة المنتجة والثانیة على األرباح المستوردة التي ھي عنصر من عن
التي تتحقق من العملیة اإلنتاجیة ( منعا" لالزدواج الضریبي ) ، اما المواد األولیة 
المستوردة لحساب المشروع الصناعي التي یتم بیعھا دون تصنیع فإنھا تخضع 

وردة ومقارنة لضوابط االستیراد على ان یالحظ المخمن حركة المواد األولیة المست
.المصروف منھا في العملیة اإلنتاجیة مع المتبقي منھا في اخر المدة   
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: ــ رابعا"
یخول مدراء الفروع كافة صالحیة شمول كافة األنشطة التجاریة والمھن التي 
تعرضت الى التدمیر أو الحریق او السرقة او تعرضت الى الغلق النھائي خالل السنة

تقدیریة ) بمعاملة ضریبیة عادلة تؤكد عدم فرض أیة ضریبة 2019( المالیة 2018
على مصدر الدخل المتوقف وبعد أجراء الكشف علیھا من قبل لجان موثوق بھا تشكل 
في الفروع ولغایة انتھاء األسباب او تقدیم المكلفین ما یؤید رسمیا" صحة وقوع تلك 

عن العمل واستعادة المكلف لنشاطھ واألخذ بنظر المؤشرات مع مالحظة مدة التوقف 
ومرفقھ كتاب اتحاد 10/12/2014في 2258/ 14اإلعتبار اإلعمام المرقم 

فیما یخص المشاریع الصناعیة 5/11/2014في 1544الصناعات العراقي المرقم 
.)2رقم ( المتوفقة مرفق 

: ــ خامسا"
األرباح الواردة في ھذه الضوابط تمثل صافي الدخل الخاضع للضریبة قبل طرح 

التي یستحقھا المكلف حیث أٌخذ بنظر االعتبار تنزیل جمیع السماحات القانونیة 
المصروفات والكلف التي تكبدھا مصدر الدخل من ( أیام العمل الفعلیة وأجور العمال 

حراسة ... الخ ) كما تم تعدیل تقدیرات واالیجار ومصاریف الكھرباء والتلف وال
المكلفین الواردة في ھذه الضوابط وفقا" لإلعمامات الصادرة عن الھیئة علیھ ال یتم 

تخفیض التقدیرات الواردة في ھذه الضوابط عند محاسبة المكلفین .  
: ــ سادسا"

مركبة او التقدیریة ) دخل ال2019المالیة ( 2018ال یحتسب في السنة ــ أ :  1
وذلك لزیادة الكلف التي تغطي فما دون 2006االلیة اإلنتاجیة واالنشائیة من طراز 

9ندثار الرقم سب االندثار التي حددھا نظام االارباحھا حیث تم االخذ بنظر االعتبار ن
.1994لسنة 

أما إذا كان لدى المكلف مركبات أو آلیات إنتاجیة أو إنشائیة أو أیة واسطة نقل أو حمل أخرى -ب
وال یقدر أو تعھدات فإنھ یقدرعن المقاوالت والتعھدات بمعزل عن تلك الوسائط ،مقاوالتولدیھ 

من السنة بعد تشغیال ً فعلیا ً إال بمقدار المدة المتبقیة عن الوسائط التي تم تشغیلھا في المشروع 
من ھذه االعتبار التخفیض الوارد في ثامناإنجاز التعھد أو المقاولة بشكل نھائي مع األخذ بنظر

.الضوابط 

: ــ سابعا"
یتم تقدیر المستشفیات االھلیة والمراكز الطبیة المختلفة بموجب نتائج المسح ــ1

مع مالحظة , المیداني ومطالبة المستشفیات األھلیة بتقدیم الحسابات الختامیة 
:ــاإلعمامات الواردة بھذا الخصوص 

حول أھمیة المسح المیداني مرفق 12/7/2012في 14/730االعمام المرقم –أ 
أ ، ب )  –3( رقم    

الخاص بمختبرات التحلیل 2016/ 8/ 29في1926ص/14االعمام المرقم –ب 
.
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: ــ "ثامنا

یخفض مصدر بالنسبة للمكلفین الذین یملكون اكثر من مصدر دخل خاضع للضریبة 
من ضوابط مصدر الدخل المذكور سواء % )50واحد فقط  ( اقل مصدر ) بنسبة ( 

كان یعود للمكلف على وجھ االستقالل أو حصة من المشاركة حتى وان كانت حصة 
من المشاركة على ان ال یكون قد تم تخفیض اجمالي ربح المشاركة عند محاسبة 
الشریك األول ویشمل ذلك الموظفین المستمرین بالخدمة لدى دوائر الدولة اذ ان 

ي یتقاضونھ من دوائرھم یعتبر المصدر الرئیسي وال یخفض بنسبة الراتب الذ
.) وانما یؤخذ ألغراض التصاعد الضریبي% 50(

مالحظــــــة 
% ھو عن مصادر الدخل ذات األرباح المطلقة حصرا" أما مصادر 50إن المقصود بالتخفیض ـ  أ

فإنھا غیر واالستیرادات والمشاریع  الصناعیة .. الخ)الدخل ذات االرباح النسبیة (كالمقاوالت والتعھدات 
14/777مشمولة بالتخفیض المذكور  وال یشمل التخفیض ذوي المھن الصحیة (مالحظة االعمام  المرقم 

.)4مرفق رقم ( 9/4/2014في 
تخفیضال یشمل18/9/2016) في 15استنادا" الى قرار اللجنة الفنیة رقم ( -ب
مصادر الدخل التي تم اجراء المسح المیداني علیھا في حالة وجود مصدر دخل  ) % 50(  الــ

في 2066( أعمام قسم االعمال التجاریة والمھن رقم اخر كونھا ستكون ارباح نسبیة
.)5((مرفق رقم .)25/9/2016

% للنواحي في 25ولألقضیة% 20تقدیرات المكلفین بنسبة تخفض –جـ 
على ان ال یشمل تقدیرات المركبات المحافظات وذلك عن األرباح المطلقة فقط 

یشمل التخفیض االقضیة والنواحي التابعة وااللیات بكافة انواعھا ومودیالتھا وكما ال
.لمحافظة بغداد 

: ــ تاسعا"
الفروع بالصعود عن تقدیرات المصادر المطلقة حسب تكون صالحیة مدراء –1

طبیعة النشاط وبما یحقق التوصل الى الدخل الحقیقي متى وجد مبررا" لذلك 
.وجود مخزن للمكلف لخزن البضائع كالمصادر المتمیزة بنشاطھا وموقعھا مثل

لمدراء الفروع صالحیة مطلقة في إضافة نسبة للمجمعات التجاریة المتخصصة –2
.ذات الشھرة الواسعة في بغداد والمحافظات 

یخول مدراء الفروع بالنزول عن تقدیرات الضوابط المعتمدة بنسبة ال تتجاوز–3
مقنعا"وجد مبررالمطلقة متى ما% كحد اعلى من التقدیرات لمصادر الدخل 10
.لذلك

: ــ عاشرا"
في17429/ 14باإلعمام المرقم مراعاة قاعدة التحاسب عن التجھیز المفصلة 

بالنسبة لمقتبسات المجھزین وقاعدة التحاسب عن محل المكلف 2002/ 5/ 13
المستورد الذي یقوم فیھ بتصریف وبیع البضاعة المستوردة وفق االعمام المرقم

ات یمكن الرجوع الیھا في كراس الضوابط للسنو22/8/2002في 3171س / 43
وكما موضح في فقرة ضوابط ل مقتبسات المحامین بنفس االعمام السابقة )  وشمو

.المحامین 
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: ــ حادي عشر

ریة والمدد اإلضافیة الخاصة بالمقاوالت والتعھدات ییتم التعامل مع الغرامات التأخ
في 14/128و 4/7/2002في 24978/ 14بموجب اإلعمامات المرقمة 

یمكن الرجوع الیھا في كراس 25/3/2008في 14/139و 19/3/2008
.الضوابط للسنوات السابقة 

: ــ ثاني عشر
في 14/60الصادران من قسم االعمال التجاریة والمھن المرقمین اإلعمامانیالحظ 

فیما یخص ( اعتبار المكلف الذي یقدم 19/2/2008في 14/80و 25/2/2007
) من المادة3) دخل بدال" من الفقرة (57حسابات ملحقة مخالفا" ألحكام المادة ( 

یمكن الرجوع الیھا في ( ,) من القانون و ( عدم قبول الحسابات الملحقة ) 56(
.كراس الضوابط للسنوات السابقة )  

: ــ ثالث عشر
ال تؤجل محاسبة المكلف الذي یراجع خالل الفترة القانونیة استنادا" الى تعھده 
الخطي ما لم یقم بتقدیم كشف اولي موقعا" علیھ من قبلھ ویقدر بموجبھ بصورة 

كما أن المكلف الذي یراجع في الشھر األخیر من المدة القانونیة لغرض غیر نھائیة
التأجیل یطالب بتقدیم كتاب من مراقب الحسابات یؤید ان بیاناتھ المالیة مودعة قید 
التدقیق مع كشف اولي ( میزان مراجعة ) باإلیرادات والمصاریف ویقدر بموجبھ 

سباب عاجلة وطارئة فانھ من صالحیة بصورة غیر نھائیة اما التأجیل بدون محاسبة أل
.مركز الھیئة حصرا"  

: ــرابع عشر
تحالیل حسابات المكلفین : ــ 

( عدم مطالبة التحالیل اذا امتنع المكلف عن تقدیمھا وكانت حساباتھ مرفوضة ویقدر 
بموجب الضوابط ) ومعنى ذلك ان ھنالك حالتین : ــ 

اذا تم قبول الحسابات وقدر بموجبھا بعد دراستھا حسب ما مشار الیھ في الفقرة –1
.أوال" من ھذه الضوابط فیطالب بالتحالیل الالزمة 

اذا تم رفض حسابات المكلف وامتنع المكلف عن تقدیم التحالیل وتم تقدیره –2
بموجب الضوابط فال یطالب بالتحالیل الن التحالیل تدور مع الحسابات قبوال" 

( یمكن الرجوع الیھ 25/1/2011في 4ورفضا" . وحسب قرار اللجنة الفنیة رقم 
.في كراس الضوابط للسنوات السابقة ) 

:  ــ عشرخامس 
یتم اجراء التحاسب الضریبي للمكلفین عن شراء العمالت األجنبیة من مزاد بیع 
العمالت في البنك المركزي بموجب إعماماتنا الصادرة من مركز الھیئة والمستندة الى 

( یمكن الرجوع الیھ في كراس الضوابط للسنوات السابقة ) قرار اللجنة الفنیة 
.21/10/2015في 1796ص/ 14ي اعمامنا المرقم والحاالت المشار الیھا ف

: ــ سادس عشر
یستمر العمل باإلعمامات النافذة المفعول التي لم تذكر في ھذه الضوابط ویمكن 

.الرجوع الى المرفقات المنشورة في كراسات الضوابط للسنوات السابقة  
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: ــ سابع عشر
خضوع اصحاب المولدات 

2/2/75/96
لموافقة 2016/ 7/ 17في 1668ص / 14بموجب اعمامنا 4/1/2016 ا تضمن عدم  م ال و

.2016)ریبة الدخل (ملحق الضوابط لسنة على اعفاء اصحاب المولدات االھلیة من ض
.

-:ثامن عشر 

29/8/2016في 1926ص/14
:_كآالتيبدون مبالغ لتكون 

للمعامالت التي ترد عن العقارات سواء أن كانت تصرفیة او غیر تصرفیة                      1000000
عن كل معاملة.كإیراد

یكون المحامي طرفا" فیھا او انجاز تقدیرات مكلف تصدیق الوكاالت التي ال750000
یكون ) شرط ان الة عقار بیاخرى ( تسدید ضرمسجل في الھیئة او أي معاملة 

.المحامي احد اطراف الوكالة المراد تصدیقھا
: ــ تاسع عشر

الزراعیة للفالحین لألغراضطن ) تستخدم 1اب الدخل عن سیارة نوع  ( بیك أب حتسإعدم 
ألغراض

5عن مساحة  ( ال یقلاالرث وبما 
الزراعیةلألغراضمنھا یؤید استخدام ھذه المركبة 

9093/6/2015ص /14ألغراض
.)) 8رفق رقم (( م) 

-:عشرون
المتعلق بالتعدیل االول 6/6/2016في 754ص/14االلتزام بمضمون اعمامنا المرقم 

والعمل 1985لسنھ 2ضربیھ الدخل المرقم ألغراضلنظام مسك الدفاتر التجاریة 
.))ج,ب,أ–9(مرفق رقم (بموجبھ 

یتولى الساده مدراء الفروع تحدید فئات الصیدلیات على وفق - :وعشروناحدى
مع مالحظھ المحافظةفي الصیدلیةالتصنیف الوارد في ھذه الضوابط وبحسب موقع 

.التقدیرات السابقة 
% من مبالغ العمولة 50تقدر كافة المھن التي تتعامل بالعمولة بنسبة : ــ وعشروناثنان

.عدا ما ذكر في فقرات الضوابط المؤشرة ازاؤھا 
: ــوعشرونثالث 

% من الدخل المصرح بھ 20فیما یتعلق بنشاط شركات الطیران تعتمد الضوابط بنسبة 
وعلى قسم الشركات مفاتحة سلطة الطیران المدني في العراق وشركة الخطوط الجویة 

.تتكبدھا العراقیة لالستفسار عن طبیعة عمل ھذه الشركات والتكالیف التي 
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: ــ وعشروناربع

على ضوء التقدیریة 2018لسنة لشریحة االطباءانھ تم وضع ضوابط الى نود االشارة 
-:وفق المحددات التالیةضاع والتطورات االقتصادیة وعلى االو
یجوز النزول عن استمارة المسح السابقة في حالة اجراء المسح اذا كانت اعلى من ال–أ 

.الضوابط 
لمدیر الفرع صالحیة مالحظة شھرة الطبیب والتعامل على اساسھا صعودا" عن الضوابط -ب 

.التي تمثل تقدیرا" بالحد االدنى 
التقدیریة على شریحة 2018لسنة ال یسرى ما ورد بالمادة الثامنة من مقدمة الضوابط -جـ 

.وكذلك الحال بالنسبة للصیادلة االطباء وال تمنح اي تخفیض
عن مدخوالتھم عن العملیات التي یجرونھا في المستشفیات بإقراراالطباء الجراحون یطالب- د 

.اضافة الى التقدیرات بموجب الضوابط او استمارة المسح %20ھا بنسبة ویقدرون عن
2008ص / 14قسم االعمال التجاریة والمھن المرقم بأعمامورد اعتماد ما-ھـ 
.) }11تقدیرات األطباء { ( مرفق ) رقم ( یخص فیما 2018/ 5/ 23في 
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ادستیرإلا
نسبة األرباح نوع النشاطت

المعتمدة 
2019للسنة 

تق

یحدد دخل المستورد كنسبة من (القیمة + الرسم الكمركي وأي مبالغ تستوفیھا السلطة الكمركیة + 
( القیمة + الرسم الكمركي )).% من 2المصاریف المقدرة بنسبة 

في حالة قیام المستورد بتجھیز المواد التي استوردھا إلى القطاع العام أو الخاص فیقدر -مع مالحظة : 
جـ ) بكافة مفرداتھا أدناه حیث تكون نسبة -ب –) عدا ما یرد في الفقرتین ( أ % 18بنسبة ( 

-إلستیراد أو التجھیز أیھما أعلى :تجھیزھا ھي نفس نسبة إستیرادھا ویؤخذ بربح ا

.المواد الغذائیة .1-أ
المواد الطبیة (األدویة) بما في ذلك الحفاظات بكافة أنواعھا .2
المواد التي لھا عالقة بالمستلزمات المدرسیة للطالب حصرا ً والكتب .3

المنھجیة والمصاحف الشریفة والكتب العلمیة
المواد البیطریة (اللقاحات والمصول ) .4
األعالف الحیوانیة .5
.بما في ذلك زیوت المحركاتإستیراد المكلف لمادة النفط أو مشتقاتھ .6
.قناني الماء ذات االستخدام مرة واحدة او اكثر  ولمختلف االحجام .7
.استیراد الشوفان والتوابل .8

12%

–ب 

-ج

ومعاجین األسنان والعدسات الطبیة وقناني األجھزة والمعدات الطبیة .1
الرضاعة .

مسحوق الغسیل والصابون .2
األسمدة والبذور وتقاوي البطاطا والمبیدات الزراعیة ( تسري على .3

السنوات السابقة ) 

استیراد العجول الحیة المعدة للذبح

12%

10%

ــ إستیراد المشروبات الكحولیة -د 

ــ استیراد السكائر وكافة أنواع التبوغ 

100%

100%

%100استیراد األلعاب الناریة ولعب األطفال المشابھة لألسلحة الناریةھـ ـ

ومشروبات الطاقةاستیراد المشروبات الغازیة والمرطبات والعصائر الجاھزة لإلستعمال -و 
.وماء الشعیر ( بیرة غیر كحولیة ) 

25%

%25إستیراد السیارات-ز
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%20استیراد أجزاء السیارات الجدیدة والمستعملة وكمالیات السیارات           -ح 

%20إستیراد السلع المعمرة كافة-ط 

%20استیراد مجالت التصفح- ك 

%2استیراد الذھب الخام والمشغول (المصاغ)ل ـ

%20استیراد الورق الصحي ( الخام ) وورق الكلینكس م ـ

%20استیراد مواد التجمیل بكافة انواعھا ن ـ

%20كافة أنواع المواد المستوردة األخرى عدا ما ذكر في الفقرات أعاله-س

ضوابط استیراد البضائع التي تنتجھا المشاریع الصناعیة في المناطق الحرة-ع

%8.4ب) أعالهــ البنود (أ ,

%14) أعالهــ  البنود (ھـ , و ، ز , ح

تیھبفقرأعاله البند ( د )  ــ 

)) 17/10/2012في 2512س/ 61ونشیركم إلى كتاب الھیئة المرقم (( 
)(یمكن الرجوع إلیھ في كراس الضوابط للسنوات السابقة

70%

استیراد مادة اللباد االسفلتي ( تم االخذ بنظر االعتبار قرار مجلس الوزراء رقم ف
) 2016لسنة 99

50%

استیراد حامض الھایدروكلوریك والكلور السائل وھایبوكلورات الصودیوم ص
واالكیاس البالستیكیة المنسوجة ( تم االخذ والصودا آش والصودا الكاویة 

)2015لسنة 329مجلس الوزراء رقم بنظر االعتبار قرار 

50 %

استیراد محول تیار ضغط واطئ (تم االخذ بنظر االعتبار قرار مجلس الوزراء ق
)2015لسنة 329رقم 

50%

%40استیراد علب االلمنیوم للمشروبات الغازیة والعصائر ومشروبات الطاقةر

في الفقرة ( ق ) ما ورداستیراد محوالت كھربائیة ذات قدرات مختلفة عدا ش
.أعاله 

20%
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التصدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

نوع النشاطت

نسبة األرباح 
المعتمدة للسنة 

تق            2019

قیمة المواد المصدرة المحسوبة بالدینار العراقي بشكل مباشر أو بعد - التصدیر فقط :أ.
.تحویل العمالت األخرى إلى الدینار العراقي  

0.5%

-ـ  تصدیر النفــط :1

لتصدیر المنتجات النفطیة عن طرح (تعھد SOMOتعلن شركة سومو - :مثــال
) دوالر للطن 13طن) وبخصم سعري (000100تصدیر) كمیة من النفط ولتكن (

طن (الكمیة 000100الواحد فیكون إحتساب الدخل الخاضع كما یلي ((
% (نسبة X10))  سعر الصرفXدوالر (الخصم السعري)  X13المصدرة)

الدخل الخاضع للضریبة  .الربح بموجب الضوابط) = 

الخصم السعري ھو أقرب ما یكون بالعمولة                        .-مالحظة :

10 %

من الخصم السعري 
الذي تمنحھ شركة 

SOMO……

مثل وزارة الكھرباء      -ــ عقود تورید المشتقات النفطیة للجھات الحكومیة :2

ألغراض تشغیل المحطات الكھربائیة .

مثال : 

$)    20× (ألف طن) الكمیة االفتراضیة من المنتج النفطي المورد 100(

)    % 12× (سعر الصرف × (العالوة السعریة االفتراضیة للطن الواحد) 

% )15× ((نسبة الضوابط) = مبلغ الربح الذي تقدر عنھ الشركة 

(مقیاس الضریبة) = مبلغ الضریبة .

من العالوة 12%
السعریة التي تمنح 

للشركة مؤیدة 
بالكتب الرسمیة كون 

ھذا النشاط یختلف 
عن نشاط التجھیز 

االعتیادي

%10ــ تصدیر مصادر الثروة الطبیعیة (الفوسفات والكبریت ... إلخ)3

-التصدیر مقابل اإلستیراد (المقایضة الخارجیة) :ب.

%) (نصف الواحد0.5یضاف إلى أرباح اإلستیراد بموجب الضوابط أعاله نسبة (

من المائة) عن األرباح اإلضافیة المتحققة من عملیة التصدیر .

0.5%

)28ــ 9( 



)55ــ 9( 

المقایضة 

- المقایضة :

قیمة المواد المقایض بھا (المقایضة الداخلیة) 

10%

التصنیع للغیـــــــــــــــــر

-التصنیع للغیــر :

في حالة قیام مؤسسة عامة أو مختلطة أو خاصة بتأجیر الخطوط لصالح 
المكلف یتم إعتماد كلف المواد األولیة الداخلة في العملیة اإلنتاجیة بموجب 

مضافا ً إلیھا كافة كلف التصنیع األخرى المدفوعة التصاریح الكمركیة 
(أجور التصنیع) مضروبا ً في ضوابط المقایضة .

10%
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التعھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات

نوع النشاطت

نسبة األرباح
المعتمدة للسنة 

تق2019

أ . تعھدات التجھیز للمواد المستوردة من قبل نفس المكلف الذي قام باستیرادھا  وبكافة أنواعھا فتكون نسبة 1
التجھیز ھي نفس نسبة االستیراد الموضحة في جداول االستیراد أعاله ویؤخذ  بربح االستیراد أو التجھیز أیھما 

.أعلى 

ج  من ضوابط - ب–في الفقرات ( أما وردمن األسواق المحلیة ما عدا المشتراةب. تعھدات التجھیز للمواد 
.% 18) فتقدر بنسبة االستیراد

- من ضمنھا :-التعھدات األخرى :2

البناء والصیانة والصبغ والتصلیح والتركیب والنصب ونقل األشخاص والحدادة - أ
والنجارة والتحمیل والتفریغ وشحن البضائع وتأجیر السیارات وكافة أنواع 
التعھدات عدا الغذائیة وفي حالة شمول تعھدات التجھیز ألعمال التركیب والنصب 

لمالیة في ھذه الحالة فقط تجزئة والصیانة وغیرھا (أي مواد وعمل) یجوز للسلطة ا
) من ھذا البند على أن یكون ھذا 2و1مبلغ التعھد إلى النسب الواردة في الفقرتین (

البند قد ورد أصال ً في عقد المقاولة إبتداء ً ولیس بتأیید رب العمل الحقا ً وفي حالة 
.% 20تعذر الفصل ألي سبب كان یقدر بنسبة 

20 %

% 12المواد الغذائیة بكافة أنواعھا .تعھدات تجھیز - ب

%2والمشغول ( المصاغ المستورد ) تعھدات تجھیز الذھب الخام المستورد 3

%15تعھدات التنظیف4

نقل المواد الداخلة في البطاقة التموینیة وتحمیلھا أو تفریغھا إلى وكالء الشركة تعھدات5
.العامة لتجارة المواد الغذائیة 

12%

%12تعھدات تجھیز الذرة الصفراء وكافة المحاصیل الزراعیة6

أ . تعھدات األبحاث ودراسات الجدوى واإلشراف والمكاتب العلمیة والھندسیة والوكاالت 7
والشركات االستشاریة  بشرط أن یكون نشاط ھذه المكاتب إستشاریا ً حصرا ً .

ب. إذا كان عقد المقاولة یتضمن التصمیم واالستشارات واإلشراف إضافة إلى العمل على 
أن یكون ھذا البند قد ورد أصال ً في عقد المقاولة إبتداء ً ولیس بتأیید رب العمل 

.الحقا ً 

25%

22%
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التعھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتتابع 

-تعھدات الحراسة :8
14/315

12/7/2007 (
)للسنوات السابقة

15 %

تعھدات النشر والطبع والتوزیع واإلعالن9

كالشوارع والساحات وأسطح البنایات .. الخ .
15%

أ.  عقود التدریب داخل العراق10
ب. عقود التدریب خارج العراق                                                              

25 %
20%

%5عقود تأھیل فسائل النخیل ( نسبة من العقد).11
% من مبلغ العقد 20عقود تعھدات تورید او توفیر العمالة تقدر بنسبة 12

.% من مبلغ العقد اذا كانت بصیغة عقد 10عقود الریاضیین تقدر بنسبة 13

اما اذا نص العقد على ان یدفع بصیغة راتب شھري للالعب فیتم محاسبتھ 
.بموجب تعلیمات االستقطاع   المباشر 

المشتریات من دوائر الدولة والجھات االخرى 

النسبةنوع النشاطت
الدولة عن طریق البیع المباشر أو المزایدات (عدا شراء السیارات مباشرةً المشتریات من دوائر 1

من الشركة العامة لتجارة السیارات)(نسبة من قیمة المواد المشتراة) یالحظ كتاب قسم األعمال 
(یمكن الرجوع إلیھ في كراس الضوابط 2002/ 9/10في 37343/ 14التجاریة والمھن المرقم  

.) للسنوات السابقة

20%

مشتریات مادة الحبیبات البالستیكیة من الشركة العامة للصناعات البتروكیمیاویة أو أي جھة 2
.تنتجھا 

10%

شراء المكلفین لمادة النفط أو مشتقاتھ من وزارة النفط أو أي جھة كانت بقصد بیعھا في 3
الداخل بیعا ً مباشرا ً للمواطنین خارج محطة الوقود 

15 %
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المشاریع الصناعیة

نوع النشاطت
نسبة األرباح 

المعتمدة للسنة 
تق2019

.

الصناعات الغذائیة والمرطبات بما فیھا معامل الدبس 1
والراشي 

) % 10بنسبة (

التجاریة الحادة
بكافة أنواعھا.

صناعة األعالف2
صناعة المنظفات 3
صناعة مواد التجمیل واألصباغ 4
صناعة المواد البالستیكیة وصناعة األحذیة 5
صناعة النایلون والتریكو والخیاطة 6
الصناعات المعدنیة واللدائنیة والكھربائیة 7
الصناعات الكیمیاویة والنسیجیة 8
صناعة الحیاكة والخیاطة والدباغة 9

الصناعات الورقیة والمطابع10
صناعة المالبس الرجالیة والنسائیة بكافة أنواعھا11
دینار) 14000000%   من اإلیراد  أو (12تقدر أرباحھا بنسبة معامل اإلسفلت  : 12

أیھما أعلى مع مراعاة  قاعدة التحاسب الضریبي عند التجھیز
14000000%   من اإلیراد  أو (12تقدر أرباحھا بنسبة معامل تعبئة الغاز : 13

دینار) أیھما أعلى مع مراعاة قاعدة التحاسب الضریبي عند التجھیز
14

%12معامل الطابوق .

11000000أو (

التحاسب الضریبي              
.

.

معامل الثلج ومعامل تنقیة وتعبئة المیاه الصحیة 15
معامل الحدادة واألوكسجین 16
مشاریع الصناعات المیكانیكیة 17
معامل األلمنیوم 18
معامل الحلویات والمعجنات19

20
-معامل الطابوق : 

20000000% من اإلیراد أو (12تقدر أرباحھا بنسبة 
مراعاة قاعدة التحاسب الضریبي عند التجھیز 

تقدر المشاریع الصناعیة عند تجھیز إنتاجھا إلى القطاع العام أو الخاص بنفس -أ21

التجھیز المختلفة .
في -ب

مشروع صناعي مقارب لھا.
-ج

معاملة المحالت التي تزاول نفس النشاط .
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ضوابط الصنائع والمھن
المھن الطبیة بأنواعھا  أوال" : ــ 

مالیة2018األرباح المعتمدة للسنة نوع النشاط ت
تقدیریة ) بالدینار2019( 

بأ
---------- 40000000طبیب استشاري 

---------- 30000000طبیب اخصائي
---------- 30000000طبیب جراح اخصائي
---------- 30000000طبیب اسنان اخصائي
1500000010000000طبیب ممارس عام  

1500000010000000طبیب اسنان عام 
2500000020000000طبیب اشعة وسونار 

2000000015000000طبیب اشعة فقط 
2000000015000000طبیب سونار فقط 

----------- 15000000طبیب تخدیر 
2000000015000000المغناطیسيعیادة او مركز الرنین 

2000000015000000عیادة او مركز المفراس الحلزوني 
% المصادق علیھا 50المكاتب العلمیة لألدویة والمستلزمات الطبیة ( نسبة من العمولة ) ا .

من قبل وزارة الصحة ( الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة ) 

20% من االیراد او 25المكاتب العلمیة التي لیس لھا عقود مع وزارة الصحة تقدر بنسبة 
ملیون دینار ایھما اعلى 

1500000014000000مذاخر االدویة1
فاحص بصر ، مضمد صحي ، المجبر ، المختبرات 2

مركب نظارات وعدسات ،الجانبیة  
80000006000000

----------- 5000000الغیرفاحص بصر یعمل لدى 3
----------- 4000000مأذونةقابلة 4
1200000010000000والتحالیل المرضیة مختبرات صناعة االسنان 5

6
یتم التحاسب عن مقتبسات األطباء التي ترد من المستشفیات األھلیة التي أجریت فیھ 

% 20بنسبة وتضاف الى تقدیراتھ العملیات الجراحیة من قبلھم 

: ــمالحظة 
2018/ 5/ 23في 2008ص / 14المرقمقسم االعمال التجاریة والمھن بأعمامورد عتماد ماإ

.) }11تقدیرات األطباء { ( مرفق ) رقم ( یخص فیما 
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المھن الطبیة بأنواعھا  تابع أوال" : ــ 

1100000010000000محالت بیع المستلزمات الطبیة7

الصیدلیات 8
الصنف (  أ  )   

الصنف ( ب ) 
الصنف ( جـ ) 

25000000
18000000
10000000

ثانیا" :ــ المحامون 

یتم االخذ بنظر االعتبار المقتبسات وفقا" لقاعدة         
وكما موضح بالفقرة ثامن عشر من المقدمة  ،التجھیز 

الفئة  ( جـ )
الفئة  ( ب ) 
الفئة  (  أ )

7000000
6000000
5000000
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ثالثا" :ــ المكاتب 

الفئة بالفئة أنوع النشاطت
یؤخذ بنظر االعتبار محاسبة أصحاب المكاتب الواردة في 

ادناه عن ضریبة االستقطاع المباشر للعاملین فیھا 
100000009000000)المكاتب الھندسیة ( باستثناء العقود والمقاوالت 1
1200000011000000المكاتب الزراعیة ( مع مالحظة حجم االستیراد ) 2
والمكاتب التجاریة  ( باستثناء مكاتب المقاوالت 3

العقود والتعھدات ) ومكاتب االستیراد والتصدیر عدا 
( أرباح التصاریح الكمركیة )

100000009000000

مكاتب وكالء اإلخراج الكمركي مع مالحظة انھم 4
یمسكون سجالت مفصلة عن كافة معامالتھم وتكون 
ھذه السجالت معرضة للتدقیق من قبل الھیئة العامة 
للكمارك ولكون وكیل اإلخراج ھو الوحید الذي یمنح 

إجازة مزاولة ھذه المھنة ومطالبین بتقدیم الحسابات 

1200000011000000

مكاتب مراقبي ومدققي الحسابات 5
أوال": ـــ شركات ومكاتب تدقیق وتنظیم الحسابات ـــ تقدر كما موضح في اإلعمامات الثالث ادناه ـــــ 

61 / 1996/ 9/ 11في 2770س
 ) 2009/ 4/ 28) في 14قرار اللجنة الفنیة المرقم
 یمكن الرجوع 2009/ 5/ 5في 288/ 14المرقم اعمام قسم االعمال التجاریة والمھن )

الیھا في كراسات الضوابط للسنوات السابقة . 
 من قرار اللجنة 2تكون النسبة التي تقدر بھا الشركات والمكاتب أعاله الواردة في الفقرة

% ) 40% بدال" من 30( عمام قسم االعمال التجاریة أعاله  إوالمرفق ب14المرقم الفنیة 
.التقدیریة 2019اعتبارا" من السنة 

ثانیا" : ــ شركات تدقیق الحسابات العالمیة : ــ یطبق علیھا نفس المبدأ اإلعمامات أعاله وتسري ھذه 
الضوابط على السنوات السابقة في حالة عدم تقدیر تلك الشركات . 

المكتب والرقعة مكاتب الداللیة : ــ ( یراعى موقع 6
الجغرافیة التي یزاول فیھا وحركة بیع وشراء 

العقارات على اختالفھا ) .

1100000010000000

مكاتب ومحالت الدیكور والسقوف الثانویة ( باستثناء 7
.العقود والتعھدات) 

1200000011000000

مكاتب ومحالت بیع التجھیزات الریاضیة ( باستثناء 8
.والتعھدات)العقود 

110000009000000

1500000014000000.البیع بالجملة لمختلف المواد مكاتب ومحالت9
90000008000000.واألمان للسیاراتفحص المتانةمكاتب 10

المتضمن 30/12/2012في 1305/ 14وكالء شركة اسیا سیل یطبق اعمامنا  ( 11
2012/ 12/ 30في 32قرار اللجنة الفنیة المرقم 



مكاتب صرف البطاقة الذكیة :12
% من العمولة المتحققة والمؤیدة بكتاب من الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة  50تقدر بنسبة 

)55ــ 16( 

ثالثا" :ــ المكاتب-تابع

13
-مكاتب نقل المنتجات النفطیة والبضائع :- ج
1

عمولة وھي كل   من (الشركة العامة للنقل البري وشركتي الظالل والبادیة والشركة العامة
5

%)x)50قطاع النقل في الدولة 

نشاط المكتب .عن 
2

1المختلفة  ولیس عن طریق الشركات ودوائر الدولة المذكورة في (
%) و50(x%) من مبلغ العقد 10(-:

) أعاله .  2) و (1الضوابط لكل من التسلسلین (
%) 18)  مالكي المركبات لنقل المنتجات النفطیة والبضائع (المت3

الضوابط لتلك  المركبات .

10000000مكاتب النقلیات الداخلیة الخاصة بنقل البضائع بین المحافظات 14
90000008000000مكاتب تنظیم عقود بیع وشراء السیارات 15
90000008000000مكاتب تعلیم السیاقة 16

محطات وساحات بیع الوقود والغاز والباعة المتجولون للمنتجات النفطیة: ــ رابعا"

- كاز ) :–بنزین –غاز –نفط محطات بیع الوقود األھلیة (-أ1
وع العموالت التي إذا ورد في المقتبس المرسل من شركة توزیع المنتجات النفطیة مجم) 1

%) من 50تتقاضاھا محطات بیع الوقود األھلیة عن المنتجات التي یتم تزویدھم بھا فتحتسب نسبة (
ھذه العمولة كأرباح تخضع للتحاسب الضریبي .

إذا ورد المقتبس المرسل من الجھة أعاله یتضمن الكمیة (عدد اللترات)  لكل نوع من أنواع ) 2
لربح الخاضع للتحاسب الضریبي كما یلي وعلى الفرع مفاتحة الجھة المنتجات فیتم استخراج ا
- المجھزة بمقدار العمولة :

مثال :
عمولة  اللتر الواحد          = عمولة البنزینxكمیة  البنزین             
عمولة اللتر الواحد           =  عمولة النفط األبیض×  كمیة النفط األبیض       

عمولة  اللتر الواحد         =   عمولة زیت الغاز xغاز (كاز)   كمیة زیت ال
عمولة االسطوانة الواحدة  = عمولة اسطوانات الغاز×  اسطوانات الغاز           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الدخل الخاضع للضریبة% x50مجموع العموالت 

ملیون دینار)  كحد ادنى علما" ان ھذا المصدر نسبي ولیس 20على ان ال یقل التقدیر عن ( 
مطلقا" 

ملیون 11% من مبلغ العمولة او 50ساحات بیع الغاز 2
)دینار ایھما اعلى

11000000

8000000الباعة المتجولون للغاز والنفط ( اما فیما یخص السنوات 3



السابقة فیتم تقدیرھم بنفس التقدیر في حالة عدم 
تقدیرھم )

)55ــ 17( 
واالفرانسا" : ــ المطاعم والنوادي في الكلیات والكافتریات ومحالت واكشاك بیع المأكوالت خام

المطاعم التي تقع في منطقة أسواق تجاریة او 1
صناعیة مكتظة او الشوارع الرئیسیة من ضمنھا 

المطاعم الشعبیة
1700000011000000

المطاعم السیاحیة ( الدرجة األولى ) والسفن 2
العائمة في شط العرب وما شاكلھا المتخذة كمطاعم

2100000017000000

9000000المطاعم الشعبیة 3

110000009000000محالت بیع األسماك 4
النوادي والكافتریات في الجامعات مستأجرو5

والكلیات والمعاھد الحكومیة واألھلیة والتي یكون 
% من 40یھا الدوام صباحي ومسائي  بنسبةف

بدل االیجار او الضوابط ایھما اعلى 

15000000
للكلیات 

والمعاھد ذات 
دوامین 

10000000
للكلیات 

والمعاھد ذات 
الدوام الواحد

بیع النساتل والمشروبات الغازیة بما فیھا كشاك ا6
المؤجرة من قبل الوزارات والدوائر الكافتریات 
% 30تقدر بنسبة بداخل ھذه الدوائر الحكومیة 

من بدل االیجار او الضوابط ایھما اعلى

70000006000000

االفران والمعجنات االوتوماتیكیة مع مالحظة 7
% من مبلغ التقدیر 25شھرة المحل حیث یضاف 

للفئة ( أ ) فقط 

120000009000000

االفران الحجریة والمخابز معفاة من ضریبة الدخل 8
( باستثناء أجور العمال فھي تخضع لضریبة 

االستقطاع المباشر ) 

التخصصاتسادسا" : ــ الشركات بكافة 

نوع النشاط ت

شركات ومكاتب الخطوط الجویة :1

یؤخذ بنظر االعتبار طبیعة النشاط السائد لدى مثل ھذه الشركات والمكاتب وكذلك الكلف 
كاإلیجار والرواتب واألجور التي تخضع بدورھا( لضریبة االستقطاع المباشر) فضالً عن 

% من     50المستلزمات المكتبیة التي تتطلبھا طبیعة العمل وكذلك انتعاش ھذا النشاط . 
.العمولة 

شركات الخدمات المالیة التي تصدر بطاقات االئتمان :2

تقدر وفق البیانات المالیة المقدمة في حالة قناعة السلطة المالیة بنتائجھا أما في حالة وجود 
) من العمولة بعد جلب ما یؤید ذلك من % 50طعون برفض البیانات المالیة فتقدر بنسبة (

.الجھة المسؤولة عن ھذا النشاط



الشركات والمكاتب التجاریة التي تقدم بیاناتھا المالیة بدون إیراد :3

یتم معالجة الحالة من خالل نتائج البیانات المالیة المقدمة ومدى قناعة السلطة المالیة التي تتولى 
التقدیر بقبولھا من عدمھ .

)55ــ 18( 

الشركات بكافة التخصصات ا" : ــ سادستابع 

-ومكاتب تدقیق و تنظیم الحسابات :شركات 4
أوالً : شركات ومكاتب تدقیق وتنظیم الحسابات: تقدر كما موضح في التعامیم الثالثة أدناه:

61/11/9/1996في 2770س
) 28/4/2009) في 14قرار اللجنة الفنیة المرقم

وع إلیھا في (یمكن الرج5/5/2009في 14/288إعمام قسم األعمال التجاریة والمھن المرقم 
.) 55–16ثالثا" صفحة (( 5مع مالحظة ما ورد في ( كراسات الضوابط للسنوات السابقة )

الضوابط على السنوات السابقة في حالة عدم تقدیر تلك الشركات .
% من اجمالي االیرادات 20شركات ومراكز تقنیات الحاسبات واالتصاالت واالنترنیت  5

القنوات الفضائیة واإلذاعات األھلیة : تقدر من قبل قسم الشركات حصراً تقدر وفق بیاناتھا المالیة أو 6
من إجمالي اإلیراد أیھما أعلى% 10

% 10ضوابط المسلسالت التلفزیونیة والبرامج السمعیة والمرئیة واألفالم السینمائیة تقدر بنسبة  7
من اجمالي االیراد 

%  20شركات الشحن الجوي والبري والبحري تقدر بنسبة 8

% 20شركات إدارة الفنادق والمطاعم والمجمعات السیاحیة 9

الدخول الخاصة بكل سفارة ونقل المستندات تأشیراتشركات تنظیم وإدارة عملیات استالم طلبات 10
.% من االیراد 30من والى السفارة ومقدمي الطلبات تقدر بنسبة 

شركات ومكاتب الوساطة عن بیع األوراق المالیة والتحویل الماليا" : ــ سابع

-:الوساطة عن بیع وشراء األوراق المالیة 

بحسابات 40 ألوراق والمعززة  ا
.المكتب وبتأیید من سوق األوراق المالیة 

:  بما فیھا شركات ومكاتب الوستیرن یونین شركات ومكاتب الصیرفة والتحویل المالي

%  = مقدار الضریبة 15× % = الدخل الخاضع 50× دینار) لكل دوالر من مسحوبات الشركة أو المكتب 10(

مثال : 

دینار ( وعاء الضریبة ) 50000000دینار = 10× $ (سحوبات الشركة) 5000000

% = 15× اضع  5025000000× 50000000
دینار الضریبة3750000

-التحویل المالي حصرا ً (عدا الشركات المساھمة) :

-أ
) من الفرق% 50العمولة من إجمالي اإلیراد ویقدر بنسبة (



) من اإلیراد اإلجمالي .% 15تقدیم ما ورد في الفقرة (أ) أعاله فیقدر بنسبة (في حالة عدم -ب

أو الربح الوارد في البیانات دینار10000000محالت ومكاتب بیع وشراء العمالت األجنبیة

)55ــ 19( 

: ــ الفنادق السیاحیة والشركات السیاحیة ونقل المسافرین والحج والعمرة ا"ثامن

الفنادق السـیاحیة  تقدر كما یلي : 1

الصنف األول ویقابلھ الدرجة الممتازة : یحدد الربح السنوي للغرفة الواحدة كما یلي :   
غرفة یكون الربح 30غرفة وما زاد عن 30(ملیون  وخمسمائة الف دینار) لغایة 1500000

دینار 1300000السنوي للغرفة الواحدة 
ألف دینار) .( ملیون وثالثمائة

الصنف الثاني ویقابلھ الدرجة األولى : یحدد الربح السنوي للغرفة الواحدة كما یلي : 
غرفة یكون الربح 30غرفة  وما زاد عن 30(ملیون وثالثمائة ألف دینار ) لغایة 1300000

دینار (ملیون ومائة وخمسون ألف دینار).1150000السنوي للغرفة الواحدة  

ثالث ویقابلھ الدرجة الثانیة : یحدد الربح السنوي للغرفة الواحدة كما یلي : الصنف ال
غرفة یكون الربح 30غرفة وما زاد عن 30(ملیون ومائة وخمسون ألف دینار) لغایة 1150000

دینار             ( تسعمائة وخمسون ألف دینار).950000السنوي للغرفة الواحدة 
الدرجة الثالثة: یحدد الربح السنوي للغرفة كما یلي :الصنف الرابع ویقابلھ 

غرفة ومازاد عن عدد الغرف المذكورة یكون 30( تسعمائة وخمسون الف دینار ) ولغایة 950000
( سبعمائة وخمسون الف دینار ) .750000الربح السنوي 

مطعم.% (عشر من المائة) من الربح السنوي الكلي في حالة وجود 10تضاف نسبة 

یوم 200
ـــــــــــــــ  = الدخل الخاضع ×   الربح السنوي لمجموع غرف الفندق +ربح المطعم (إن وجد) 

یبة للضر
یوم360

الشركات التضامنیة والبسیطة التي تتعامل مع المجامیع السیاحیة او الزائرین او شركات 2
% من 20بنسبة االفراد التي تزاول نشاط نقل المسافرین او الزائرین    ( فقط ) تقدر 

اجمالي االیراد او مبلغ التعھد
الشركات والمكاتب التي تزاول نشاط السفر والسیاحة تقدر وفق المعادلة التالیة : ــ عدد 3

حیث اخذت النفقات سعر الصرف = الدخل الخاضع للضریبة$ ) × 30× ( السواح 
$ ) یمثل الصافي30بنظر االعتبار وان مبلغ ( 

ومكاتب الحج والعمرة لحج والعمرة اشركاتال4

سعر الصرف = الدخل الخاضع $ ) × 35× ( الحجاج او المعتمرین  السواح او عدد 
للضریبة

طفل ) بشخص بالغ واحد 2وتتم محاسبة كل طفلین ( 

110000009000000الفنادق الشعبیة بما فیھا الدرجة الرابعة 5



)55ــ 20( 

والمحالتا" : ــ خدمات ما بعد البیع وورش التصلیح تاسع

كراج خدمات متكاملة ویضم اكثر من مھنة لخدمات 1
السیارات

13000000

( ارات والسمكرة والدوشمة والتصلیح ورش صبغ السی2
فیتر ، كھربائي ، حداد صدر ..... الخ )

9000000

إضافة) رافعة مع2كراجات الغسل والتشحیم لغایة ( 3
) ملیون دینار لكل رافعة إضافیة 1( 

12000000

12000000حمامات السیارات4
100000008000000محالت تصلیح المولدات المنزلیة والدراجات الناریة5
محالت بیع وتصلیح الدراجات الھوائیة وادواتھا 6

االحتیاطیة 
80000007000000

4000000االسكافي )محالت تصلیح األحذیة ( 7
ورش صناعة المفاتیح واالقفال والكیلونات ( االبواب 8

المنزلیة وابواب السیارات )
80000007000000

90000008000000ورش التأسیسات الصحیة9
جھزة التبرید والتكییف إلمحالت االدوات االحتیاطیة 10

واالجھزة المنزلیة 
90000007000000

1400000011000000بیع األدوات االحتیاطیة للسیارات والمكائن بالمفردمحالت 11
محالت محالت بیع األدوات االحتیاطیة للدراجات الناریة 12

للمولدات والمكائن الزراعیةبیع األدوات االحتیاطیة 
90000008000000

1100000010000000محالت بیع اإلطارات للسیارات بالمفرد فقط13
100000009000000فقطمحالت بیع البطاریات بالمفرد14
1300000011000000محالت بیع اإلطارات والبطاریات معا بالمفرد15
100000008000000محالت بیع الساعات والنظارات مع مالحظة الموقع والنشاط 16
100000009000000محالت بیع كمالیات السیارات17
80000007000000السیارات لألعراس والمناسباتمحالت تزیین 18
90000007000000محالت بیع البالستك والفافون او كلیھما واالحذیة البالستیكیة19
1500000012000000محالت الصاغة وبیع الذھب والمجوھرات 20
9000000ورش تصفیة الذھب 21
9000000محالت بیع المصوغات الفضیة 22
90000008000000محالت بیع أدوات صالونات الحالقة23
110000009000000محالت العطور المركزة  24
90000008000000محالت بیع القاصات الحدیدیة 25
90000008000000محالت طرق النحاس ( الصفارین ) 26



)55ــ 21( 

ا" : ــتاسعتابع 

التصویر ومحالت التصویرمختبرات: ــ عاشرا"

مراكز التجمیل والحمامات الصینیة ومحالت الحالقة: ــ عشراحد

وبیع األجھزة المستعملة             محالت الندافة ولف الماطورات27
( لمحدودیة ھذا النشاط في الوقت الحاضر ) 

4000000

1300000010000000محالت بیع المطابخ الجاھزة للمطاعم والفنادق28

80000007000000محالت صنع اإلطارات للصور والمرایا29

110000009000000الجتري والخیم والسرادقاتمحالت خیاطة 30

80000007000000محالت بیع وتصلیح مكائن الخیاطة31

صاالت األلعاب االلكترونیة والبلیارد ومحالت بیع 32
أجھزة األلعاب االلكترونیة 

90000008000000

7000000ورش تصلیح المصوغات الذھبیة والفضیة 33

1200000011000000مختبرات التصویر فقط1

1400000012000000محالت التصویر مع المختبر2

100000008000000محالت التصویر بدون مختبر3

متعھدي التصویر في الكلیات والمعاھد الحكومیة 4
یقدر بنسبة لمن ال یملك محل او مختبر واألھلیة 

% من بدل اإلحالة او الضوابط ایھما اكثر40

10000000
للكلیات 

والمعاھد ذات 
دوامین

8000000
للكلیات والمعاھد 
ذات دوام واحد 

)دینار15000000مراكز التجمیل  ( ــــ / 1
وفي حالة االعتراض یتم اجراء المسح المیداني

90000008000000قاعات بناء االجسام والرشاقة2

80000007000000الحمامات الرجالیة والنسائیة الشعبیة3

) كرسي مع 2صالونات الحالقة الرجالیة لغایة ( 4
% ) عن كل كرسي إضافي10إضافة ( 

90000008000000

) كرسي مع 2صالونات الحالقة النسائیة لغایة ( 5
% ) عن كل كرسي إضافي مع 10إضافة ( 

110000009000000



)55ــ 22( 

محالت بیع الكتب والقرطاسیة والمستلزمات المكتبیة واجھزة الحاسوب : ــ عشراثنى
ومستلزماتھا

مالحظة الشھرة لصالونات الحالقة النسائیة 
المتمیزة وعلى الفرع التحقق من ذلك واذا تطلب 

االمر اجراء المسح المیداني 
9000000محالت الوشم6

محالت بیع الكتب في شارع المتنبي والمناطق المتمیزة في 1
المحافظات مع مالحظة الموقع والنشاط وخاصة المكتبات 

المشھورة  

12000000

9000000800000محالت بیع الكتب في المناطق األخرى2
80000007000000محالت بیع القرطاسیة بالمفرد3
110000009000000مكاتب الطباعة4
80000007000000محالت صنع االختام5
1100000010000000محالت ومعامل صنع اإلعالنات الضوئیة والفلكس6
80000007000000محالت الخط على القماش والخشب والنحاس7
9000000مكاتب ترجمة الوثائق والشھادات8

50000004000000اكشاك بیع الصحف والمجالت9
110000009000000محالت بیع الحاسوب وملحقاتھ وخدماتھ في المناطق االخرى10

90000008000000مكاتب االستنساخ او الحاسوب او كلیھما 11

90000008000000محالت ومكاتب توزیع خدمة االنترنیت12

محالت بیع أجھزة الحاسوب ومستلزماتھا في المجمعات 13
المتخصصة في بغداد والمحافظات

1400000012000000



)55ــ 23( 

الموحدة وساحات وقوف ومعارض السیارات وسكالت بیع كراجاتالعشر : ــ ثالث
والخدمات الملحقة بھا والمالعب الخماسیةالمستأجرةوالعالوي المواد االنشائیة 

1999/ 10/ 16في 5072س / 43وفق االعمام المرقم الكراجات الموحدة یقدر متعھدي 1
% من بدل االیجار 30( یمكن الرجوع الیھ في كراسات الضوابط للسنوات السابقة ) او بنسبة 

السنوي ایھما اعلى
الساحات :2

-واالھلیة :ف في الجامعات والمعاھد الحكومیةالسیارات بما فیھا ساحات الوقوأ . ساحات وقوف 
Xعدد السیارات في الیوم الواحد Xتقدر وفق المعادلة التالیة (أجرة الوقوف للسیارة الواحدة 

%) من بدل اإلیجار السنوي أیھما أعلى وكما في 30أو بنسبة (. %) X50یوم عمل 200
(یمكن الرجوع إلیھ في كراسات الضوابط 10/2/2009في 14/66اإلعمام المرقم 

للسنوات السابقة ).
وللتحقق من عدد السیارات ومساحة الساحة وموقعھا یتم تشكیل لجنة في كل فرع إلجراء 

الكشف على الساحات ضمن الرقعة الجغرافیة للفرع .
ب. الساحات المتخذة كازینوھات :

%)من 30تقدر بنسبة (
.مصدراً جدیداً ومحدوداً 

مالحظة : یتم االعتماد في (أ و ب) أعاله على ما مدون في العقد بین الطرفین حیث ال یؤجر عقار 
.العقارإال بموجب عقد لتثبیت حقوق الطرفین وإن تعذر ذلك فیستعان بتقدیر لجان ضریبة 

ارباح مستاجري عالوي االغنام واالسماك بنسبة من بدل 3
االیجار 

30%

%30ارباح مستاجري عالوي الخضر  بنسبة  من بدل االیجار4
1200000010000000مستأجري مكاتب الجملة في عالوي الخضر5

1200000010000000واألسماكعالوي بیع الحبوب , والتمور، والذرة , والدبس , 6

معارض السیارات المؤجرة من دوائر الدولة والجمعیات تقدر 7
15000000على ان ال یقل عن ( بنسبة  من بدل االیجار 

دینار )

30%

معارض السیارات المؤجرة من الغیر ( االھلیة ) فیتم تقدیرھا بموجب الصالحیات الممنوحة 8
على ان الیقل عن ( ) من صدر ھذه الضوابط  2و1تاسعا والمحددة في الفقرة   (لمدراء الفروع 
دینار )15000000

110000009000000سكالت بیع المواد االنشائیة9
% في حالة وجود 50وكالء بیع السمنت یقدرون بنسبة 10

% من قیمة السمنت المجھز او 3مسحوبات من الشركة او 
11000000



)55ــ 24( 

األسواق ومحالت بیع المواد الغذائیة واللحوم واالسماك : ــ عشررابع

14000000المجازر1
دونم وما زاد عن ذلك 10بحیرات األسماك لغایة مساحة 2

.% من التقدیر25یضاف 
12000000

120000009000000محالت القصابة وبیع اللحوم3
منزلیة ، مواد تجمیل األسواق متعددة النشاطات ( غذائیة ،4

، مالبس )
19000000

80000007000000محالت بیع الفواكھ والخضر والبقالة ( لكثرة المنافسة )5
90000007000000المقاھي الشعبیة 6
1200000011000000األسواق ( غذائیة ــ منزلیة )7
80000007000000الشعبیةدكاكین بیع المواد الغذائیة والمنزلیة في المناطق 8
110000009000000محالت بیع الكرزات9
90000008000000محالت بیع األعشاب والتوابل والمواد العطاریة10
80000007000000محالت بیع المخلالت11
80000007000000محالت بیع االجبان وااللبان المحلیة12
90000008000000المحلیة والمخلالت مجتمعامحالت بیع االجبان وااللبان 13
محالت بیع المرطبات والعصائر ومحالت بیع المثلجات 14

واالیس كریم
110000009000000

1200000010000000محالت تصنیع وتجھیز االطعمة الجاھزة والمواد الغذائیة15

المشاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  عشر : ــ خامس

7000000متر مربع500لغایة مساحة 1
9000000) متر مربع750لغایة مساحة ( 2
11000000) متر مربع فاكثر 750من ( 3

جانبا" ایھما اعلىالتقدیر المثبت 
1200000010000000مقالع الحصو والرمل والسبیس والحجر والكسارات بأنواعھا11

عشرة مالیین دینار ) ویضاف 10000000المالعب الخماسیة یقدر من یدیر ساحة واحدة  بــ ( 12
مبلغ خمس مالیین دینار عن كل ساحة اضافیة یدیرھا 



)55ــ25( 

األطباء البیطریین وحقول الدواجن : ــعشرسادس

6000000نشاط تربیة العجول1
5000000نشاط تربیة الدواجن على اختالف أنواعھا2
یخضع العاملون في العیادة البیطریة لضریبة االستقطاع المباشر3
15في حالة وجود عقود ألغراض المعالجة البیطریة تقدر بنسبة 4

% من مبلغ التعھد ویسري ذلك على السنوات السابقة التي لم یقدر 
بھا المكلف

الحقول والمفاقس : ــ تم إیقاف فرض ضریبة الدخل على أصحاب 5
او مستأجري او من یدیرون حقول الدواجن والمفاقس مدة خمس 

المالیة استنادا الى القرار رقم2015سنوات اعتبارا" من السنة 
بالعددي جریدة الوقائع العراقیةوالمنشور ف2015) لسنة 4( 
والي تم اعمامھ بموجب اعمام 2015/ 7/9) في 4379( 

في243/ ص / 14قسم االعمال التجاریة والمھن المرقم  
27 /1 /2016



)55ــ 26( 

المحالت بكافة انواعھا : ــ عشرسابع 

1500000012000000محالت صنع وبیع األثاث الجاھز وااللمنیوم1
1900000015000000السجاد والمفروشات في المناطق التجاریة المھمةمحالت بیع2
110000009000000محالت بیع السجاد والمفروشات االعتیادیة3
110000009000000محالت بیع الھدایا والتحفیات4
140000001200000محالت بیع البطانیات والمفروشات5
150000001200000الكھربائیة والمنزلیةمحالت ومعارض بیع األجھزة 6
110000001000000محالت بیع المالبس بأنواعھا والكمالیات7
90000007000000محالت بیع األثاث واألجھزة الكھربائیة المستعملة ( الباالت )8
110000009000000محالت بیع االقمشة مع مالحظة ( المناطق المتمیزة ) 9
80000007000000بیع االسفنجمحالت 10
90000008000000محالت بیع لوازم الخیاطة11
90000008000000محالت خیاطة المالبس والستائر12
90000008000000محالت بیع المالبس المستعملة ( الباالت )13
90000008000000محالت الغسل والكوي البخاري والجاف14
100000009000000محالت ومعارض بیع األحذیة الرجالیة والنسائیة 15
1200000011000000محالت بیع السكراب واالجزاء المفككة 16
محالت بیع األدوات االحتیاطیة ألجھزة التبرید والتكییف 17

واألجھزة المنزلیة 
1300000010000000

محالت بیع مواد التأسیسات الصحیة والكھربائیة 18
والسیرامیك والكاشي والعدد الیدویة 

120000009000000

80000007000000ورش تصلیح األجھزة المنزلیة 19
90000008000000محالت تأجیر البدالت الرجالیة والنسائیة لألعراس20
محالت صنع األبواب والشبابیك ( الحدید والخشب ) 21

وغرف النوم المصنعة محلیا" 
110000009000000

100000009000000محالت بیع خزانات الماء 22
110000009000000محالت بیع وتركیب الزجاج للمباني 23
70000006000000محالت بیع القھوة ( طحن وتحمیص ) 24
محالت تصفیة المیاه وتنقیتھا ( تعبئة وعبوات بالستیكیة 25

بالمیاه ) 
5000000

100000009000000الكراسي والخیم والمستلزمات االخرىتأجیرمحالت 26



)55ــ 27( 

ـــــــــــــــــــــةــالمتفرقـــــــــــــــــــ: ــ عشرثامن 

120000009000000قاعات االعراس 1
% ) 25المجارش :  ــ تقدر عن كل خط انتاجي إضافي بنسبة ( 2

من مبلغ التقدیر لكل خط انتاجي قبل تنزیل السماح القانوني 
9000000

90000008000000محالت بیع لعب االطفال3
4000000وغیر الماھرین ) الفنیین العمال ( 4
4000000كتاب العرائض فقط 5
كتاب العرائض الذین یملكون جھاز استنساخ وغیره من 6

المستلزمات 
90000008000000

7000000مساعدي وكالء االخراج7
1200000010000000المزادات العلنیة8
12000000مدن األلعاب االھلیة 9

30000000محالت بیع المشروبات الكحولیة ( جملة )10
23000000( مفرد ) الكحولیةمحالت بیع المشروبات11
80000006000000تالیتمحالت بیع ونصب أجھزة الس12

او كلیھما واالحذیة محالت بیع البالستك والفافون 13
البالستیكیة 

90000008000000

110000009000000محالت بیع أجھزة الھاتف النقال وكمالیاتھا 14
70000006000000محالت صیانة أجھزة الحاسوب والھواتف النقالة 15
محالت ومكاتب بیع ونصب أجھزة المراقبة للدور 16

والمحالت
110000009000000

100000008000000محالت بیع وتصلیح أجھزة اإلنذار المبكر 17
CD(9000000(  محالت التسجیالت الصوتیة وافالم الفیدیو واقراص 18
محالت بیع الطیور والحیوانات االلیفة ( اخذین بنظر 19

)االعتبار كلفة رعایتھا 
600000

-الضوابط المعمول بھا لمطاحن القطاع األھلي ضمن البطاقة التموینیة :20
X17.4  (%X100000

17.4  %
950710/5/2011

4/2/13/6184المستند إلى كتاب دیوان الرقابة ا
27/4/2011
% 15/1/201217.47في 14/46

كن الرجوع إلیھا في كراسات الضوابط للسنوات السابقة ).(یم.1/6/2008واعتباراً من 



معدل سعر الصرف X) دوالر دعم لكل طن X)10(ب)كمیة الحنطة المطحونة 
) من مجموع الفقرتین أعاله الذي یمثل ربح المطحنة .%15وتؤخذ نسبة (

)55ــ 28( 

عشر ( المتفرقة )ثامنتابع 

-وریاض األطفال األھلیة :  تقدر حسب المعادلة التالیة :المدارس األھلیة 21
) = الدخل الخاضع للضریبة % 10× (األجور الدراسیة السنویة × عدد الطلبة 

) من المادة السابعة من القانون.28(

العقارات المؤثثة والعقارات المؤجرة من الباطن :22
أ . یتم اجراء التحاسب الضریبي عن العقارات المؤثثة حسب المثال الموضح في أدناه :

) ملیون دینار وكانت القیمة اإلیجاریة للعقار بموجب                   15عقار مؤثث ببدل إیجار بمبلغ قدره ( 
- ) ملیون دینار یتم احتساب الربح كما یلي :8العقار ( قرار اللجنة المختصة في 

دینار إیجار األثاث 7000000= 8000000–15000000
دینار یمثل مبلغ االندثار مع الصیانة والمصاریف األخرى وینزل                                         %1400000 = 20× 7000000

من قیمة ایجار االثاث 
دینار صافي مبلغ الربح الخاضع لضریبة الدخل   5600000= 7000000-1400000

ب . في حالة قیام المالك بتأجیر بنایة إلى مستأجر وقام المستأجر بتأجیرھا إلى دوائر الدولة أو غیرھا 
فیقدر المالك عن إیجار العقار لدى ضریبة العقار ویقدر المستأجر(المؤجر من الباطن) عن الفرق في 

.%  20یمة اإلیجاریة بین العقدین وبنسبة الق
% من بدل عقد االیجار 30كراسي التدلیك في مختلف األماكن تقدر بنسبة 23
% من االیراد 10المكلفون الذین یمتلكون او یدیرون مناحل العسل 24

: ــ المھن التي تقدر بموجب استمارات المسح المیداني تاسع عشر 

النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنوع ت

المراكز الطبیة لعالج العقم واطفال االنابیب 1
الموالت ولكافة أنشطتھا 2
الشقق الفندقیة 3
معاھد التعلیم 4
معاھد ومراكز تعلیم اللغات 5
المسابح المستأجرة 6
محالت االنشطة التجاریة المختلفة والتي تحتوي على مخازن ملحقة 7
المراكز الخاصة برعایة النطق والتوحد 8
مكاتب توفیر العمالة (باستثناء العقود والتعھدات) 9



)المطاعم السیاحیة المصنفة والتي تحوي على ( مشرب 10
محالت بیع العصائر والمعجنات والمرطبات ( المتمیزة ) 11
النوادي والنوادي اللیلیة مع االخذ بنظر االعتبار النوادي التي تقدم المشروبات 12

الكحولیة من عدمھ
مقاھي كوفي شوب بأنواعھا 13

قاعات االعراس والمناسبات التي تحتوي على مطعم 14

)55ــ 29( 

ضوابط تقدیر أصحاب الزوارق والساحبات والرافعة وسفن الصید الكبیرةعشرون : ــ

الزوارق التي تصطاد في شط العرب : ــ 1
4000000) متر طوال" 9زوارق اقل من ( أ 
5000000) متر طوال"20) متر لغایة ( 9زوارق اكثر من ( ب
الزوارق التي تصطاد في المیاه الوطنیة 2
4000000) متر طوال" 15ـــــ 9زوارق من ( أ 
5000000) متر طوال" 20ــــ 15زوارق اكثر من ( ب
7000000)  متر طوال" فاكثر 20زوارق ( جـ
5000000الساحبة والرافعة 3
8000000سفن الصید في المیاه الدولیة 4
الجنائب : ـــ5
4000000طن  فاقل)100جنیبة   حمولة ( أ 
5000000) طن 100جنیبة حمولة اكثر من ( ب 

المولدات: ــ وعشرون احدى
.االرباح المعتمدة        قدرة التجھیز

KV5000000 250لغایة 
500KV.8000000لغایة 

KV10000000 500مازاد عن 

1668ص/14-مالحظة:
ب )-أ6( مرفق رقم .    17/8/2016



)55ــ 30( 

ضوابط المركبات واآللیات اثنان وعشرون : ــ  
ي بدء التحاسب عن أرباح التشغیل یتم اعتماد تاریخ صدور السنویة ف.
 م المكلف بالسیارة أو المركبة أو اآللیة لمدة أكثر من سنة من تاریخ استیرادھا فیتإذا احتفظ

.محاسبتھ عن أرباح التشغیل فقط 
یتم محاسبتھ عن أرباح إذا قام المكلف ببیعھا خالل مدة أقل من سنة من تاریخ استیرادھا ف

.االستیراد 
ھا في دائرة المرور ففي ھذه وإذا مضى على استیرادھا مدة أكثر من سنة ولم یتم ترقیم

.فقط الحالة یقدر عن أرباح االستیراد 
) باصات الركاب ) وللسیارات األخرى (فما فوق2007بالنسبة للسیارات من طراز

) من الطراز المذكور فما فوق التي تعمل على وسیارات الحمل على إختالف أنواعھا
.لسنةالوارد في ضوابط ھذه االتقدیر) من مبلغ %25الخطوط الخارجیة یتم إضافة (

وفي حالة عدم عملھا على الخطوط الخارجیة یطالب المكلف بتقدیم تعھد بعدم وجود 
ذلك یتحمل المكلف كافة كمركیة  لتلك السیارات المشمولة بالزیادة وإن إتضح خالفة إخراجی

) 113) من قانون ضریبة الدخل رقم (58) و (57القانونیة والمالیة وفق المادتین (التبعات 
.المعدل 1982لسنة 
 الربح المتحقق عن شراء السیارات مباشرة من الشركة العامة لتجارة السیارات غیر

ي یمكن الرجوع إلیھ ف(9/10/2002في 14/37343خاضع للضریبة حسب اإلعمام 
.) نوات السابقةكراس الضوابط للس

نظر اإلعتبار عند مع مالحظة  أنھ قد أخذت كلفة الطرازات التي تسبق الطراز الحدیث ب
.إعداد ضوابطھا 

 ألغراض لمالحظة عدم احتساب الدخل عن سیارة حمل بیك أب طن واحد مخصصة
في 909ص/ 14عمامنا المرقم حین حصرا" وحسب الشروط الواردة بإالزراعیة للفال

) من مقدمة ھذه تاسع عشر  مع االخذ بنظر االعتبار ما ورد بالفقرة (3/6/2015
في 909ص /14(تعدیل اعمام قسم االعمال التجاریة والمھن الضوابط

.) 8المرفق رقم ()3/6/2015
حسب سنة الدخول او فیستامالحظة اجراء التحاسب الضریبي عن استیراد سیارات المن

بأعمامنا المرقم ما جاء تاریخ الدخول مع التأكد من عدم وجود مخالفة حسب 
.) 10المرفق رقم ( 3/6/2015في 908ص/14

مركبات نقل الركاب-:"أوال

دینار ) ولكافة 4000000السیارات ذات القمارة المزدوجة تقدر بمبلغ ( 
.صعودا " 2007المودیالت من 



السیارة         
GMC

10 (

فما دون                    
)11
) راكب             15(

)16
) راكب          20(

21 (
22(راكب           
) راكب39(

40 (
راكب فأكثر           

2007
لغایـــــــــة

2010

70000007000000700000080000008000000900000010000000

2011
فما فوق

800000080000008000000900000090000001000000011000000
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مركبات الحمل-ثانیا" :
) 1طراز المركبة        
) طن       2(فاقلطن

) طن 2من(اكثر
) طن   7لغایة (

)8
) طن         10(

10 (
15 (

طن         

) طن فأكثر           16(

2007
لغایـــــــــــة

2010
.

700000080000009000000100000001100000012000000

فما 2011
فوق

8000000900000010000000110000001200000013000000

اآللیات الزراعیة-:ثالثا" 

الطراز
) 70لغایة  (

حصان
دینار               

.

ما زاد عن 
) حصان70(

دینار

الحاصدات الزراعیة
دینار

2010700000080000008000000لغایة 2007
800000090000009000000فما فوق2011

اآللیات اإلنشائیة وااللیات االخرى-:رابعا" 
كریدرالطراز

دینار               
.

حفارة أو 
شفل
دینار

بلدوزر
دینار              

.

حادلة
دینار                 

.

سیارة 
خباطة

دینار              
.

االلیات 
االخرى

2007
لغایة 
2010

.

800000080000008000000700000070000007000000

فما 2011
فوق

900000090000009000000800000080000008000000



الرافعات -خامسا" :

رافعة كرین لغایة الطراز
) طن    دینار        10(

.

رافعة كرین أكثر من 
دینار           ) طن10(

.

رافعة جسریة موقعیة              
.دینار          

2010.1000000090000009000000لغایة 2007
110000001000000010000000فما فوق2011
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ضوابط االستقطاع المباشر
(مبادئ خاصة باالستقطاع المباشر)

التقدیریة  أساسا للتحاسب عن ضریبة االستقطاع المباشر للسنة 2016السنویة لسنة تعتمد الضوابط -1
, مع االخذ بنظر االعتبار السیاقات المالیة والسنوات الالحقة2017ة المالیة , ویعد ذلك سیاقا للسن2016

.المعتمدة فیما یخص العقود الممتدة الكثر من فترة محاسبیة واحدة 
أساسا للتحاسب الضریبي 2007) لسنة 1تعتبر التعلیمات المالیة ( تعلیمات االستقطاع المباشر ) رقم (-2

أ وموقعة أصولیا ومرفقا 4على رواتب المنتسبین , على أن یتم تقدیم الجداول السنویة واستمارة ض د /
احات القانونیة التي یستحقھا كل منح التنزیالت والسملألغراضمعھا كافة الوثائق والمستمسكات الثبوتیة 

منتسب إضافة إلى كشوفات الضمان االجتماعي مع كافة وصوالت التسدید لغرض  مطابقتھا مع الرواتب 
المصرح بھا . وإذا كانت الرواتب واألجور الظاھرة في الحسابات أعلى من المصرح بھا في الجداول 

السنویة فیتم استیفاء الضریبة عن الفرق .
لم تقدم الشركة الجداول السنویة بأسماء العاملین ومقدار مدخوالتھم فتقدر اعتمادا على الضوابط إذا -3

السنویة ویتم مقارنة الضریبة المحسوبة اعتمادا على الضوابط مع الضریبة المحسوبة على الرواتب 
واألجور الظاھرة في الحسابات واعتماد أیھما أعلى .

بإدارة العمل بصورة مباشرة دون أن یتطلب وجود عامل معھ أو إن في حالة قیام صاحب النشاط -4
طبیعة النشاط  ال تستلزم وجود أكثر من شخص فأن صاحب العمل ال یخضع لضریبة االستقطاع المباشر 

 .
في حالة احتواء عقود التجھیز على أعمال تكمیلیة أخرى مثل (نصب , تشغیل ..... الخ ) فیقدر عن -5

من العقد بموجب النسبة الخاصة بھ ویقدر الباقي بحسب طبیعة  تلك اإلعمال . على أن یرد قیمة التجھیز 
ولیس بتأیید الحق من رب العمل وذلك اعتمادا على جدول الكمیات المصادق "بتدءاإالفصل في العقد  

النسبة األعلى . وفي حالة تعذر الفصل فیقدر باعتماد المخزنيعلیھ من الجھة المستفیدة أو سند اإلدخال 
من بین فقرات العقد.

-الشركات غیر المسجلة :-6
-عقود المتاجرة مع العراق تقدر حسب اآلتي :-أ

إذا كان العقد تجھیز فقط ( ومكان تسلیم البضاعة في المنافذ الحدودیة أو على ظھر السفینة  ) فیؤشر -1
ور مدفوعة للعمالة داخل العراق ( في حال العقد عدم خضوع لضریبة االستقطاع المباشر لعدم وجود أج
استالم البضاعة من قبل الجھة الحكومیة المستفیدة مباشرة ) . 

% من قیمة 0.02إذا كانت المواد المجھزة واصلة للمخازن فیقدر المقاول الثانوي ( الناقل ) بنسبة -2
العقد عن األجور المدفوعة للناقل .

-عقود المتاجرة في العراق :-ب
یقدر المقاول الرئیس فقط بحسب طبیعة العقد دون تقدیر المقاول الناقل . 

-تقدیر راتب المدیر المفوض :-7
) دینار 000500عراقي الجنسیة (غیر مساھم ) فیقدر بمبلغ (المدیر المفوض لشركة عراقیة وھو–أ 

ور المصروفة  للمدیر المفوض . شھریا مع مراعاة ما یرد في الحسابات فیما یخص فقرة الرواتب واألج
المدیر المفوض األجنبي لشركة عراقیة سواء كان مساھما أو ال (جمیع أو احد المساھمین أجانب ) -ب

) دینار شھریا . 0000001فیقدر بمبلغ (
دینار) شھریا.0000002األجنبي مدیر المكتب التمثیلي أو الفرع للشركات األجنبیة یقدر بمبلغ ( -ج



دینار) شھریا . 0005001العراقي مدیر المكتب التمثیلي او الفرع للشركة األجنبیة یقدر بمبلغ ( -د
اما اذا كان مساھما فینزل من التقدیر بمقدار مساھمتھ فیھا . 

یتم التنسیق بین قسمي الشركات واالستقطاع المباشر بشأن تزویده بتقدیرات قسم الشركات للفقرات -9
التي تعتمد على الربح المقدر واعتبار ذلك سیاقات عمل ثابتة . 
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المالیة (االستقطاع المباشر) 2019الضوابط السنویة 

نسبةنوع النشـــــــاطت
التعھــدمن 

شركات جوالت التراخیص / یتم تقدیرھم بموجب نتائج الجداول السنویة وحساب الرواتب واألجور في الحسابات -1
)2018/ 5في 2548ص / 14( الرجوع الى اعمام قسم االعمال التجاریة والمھن المرقم واعتماد أیھما أعلى 

.))12(( ملحق رقم 

الشركات التي تعمل كمقاول ثانوي مع شركات جوالت التراخیص حصرا إذا اعتبرت عقود نفطیة-2
تحدید كونھا عقود نفطیة أو ال ) ( یتم االعتماد على قسم الشركات ل

2%

الواردة في زغیرھا فیتم اعتماد نسبة التجھیإذا كانت العقود تجھیز فقط سواء كانت مع شركات جوالت تراخیص او مع3
)  من  المبادئ الخاصة من  االستقطاع المباشر5الضوابط أدناه إال في حالة وجود أعمال تكمیلیة فیراعي الفقرة (

تب واألجور الظاھرة في الحسابات المصارف األھلیة / یتم تقدیرھم بموجب نتائج الجداول السنویة وحساب الروا-4
نھاءات وصیانة وتأھیل المباني وأعمال الھدم واإلزالة والصبغ إلاألعمال اإلنشائیة وأعمال البناء وا-5

تعھدات صب األعمدة الخراسانیة و رد أعاله أو أجزاء منھا والتعھدات الكھربائیة سواء كان التعھد عن عمل كامل مما و
وتبطین المبازل وتعھدات صب األرصفة واألرصفة المقرنصة وتعھدات تبلیط الشوارع وتأھیلھا والجسور والمجسرات

وأعمال الحفر والدفن والفرش بمختلف أنواع الترب وتعھدات إزالة األلغام وتعھدات شبكات الماء والمجاري
.التعھدات والمقاوالت األخرى عدا ما ذكر أعالهو 

0.7%

%0.50عقود االستشارات الھندسیة والعلمیة ودراسات الجدوى وعقود التدریب وشركات التدقیق-6
تعھدات النقل والتفریغ والتحمیل والتخلیص والشحن لكافة البضائع بضمنھا النفطیة وسواء كان العقد یتضمن إحدى - 7

ء كان النقل بري أو بحري أو جوي الفقرات أو أكثر وسوا
0.1%

اإلنتاج التلفزیوني والسینمائي والبث اإلذاعي والقنوات و شركات ومكاتب لإلعالنات والوكاالت التجاریة والتوزیع -8
الفضائیة

0.2%

%1شركات الطیران - 9
تعھدات الحراسات األمنیة والتنظیف للشركات العراقیة -أ- 10

تعھدات الحراسات األمنیة والتنظیف للشركات األجنبیة -ب
2%
4%

توظیف األیدي العاملة وجلب الخبراء و إستحصال الفیزا - 11
إذا كانت رواتب العاملین (عمال/خبراء) تدفع من قبل المستفید من العمالة فتقدر الشركة عن العمولة فقط .-أ

عمال/خبراء) تدفع من قبل شركة توظیف العمالة والخبراء .إذا كانت رواتب العاملین ( -ب
1%
4%

المستوردون (عدا من یستورد سیارة واحدة خالل سنة على ان تؤخذ النسبة على قیمة البضاعة من التصریحة ) ــ - 12
تعھدات التجھیز فقط ــ 

تجھیز مفردات البطاقة التموینیة ــ تعھدات 
المواد الغذائیة غیر المصنعةتجھیز اتــ تعھد

0.050%

%0.3ــ تعھدات تجھیز السیارات- 13

%0.1تعھدات تجھیز األرزاق المطبوخة- 14

%0.2.تعھدات تأجیر اآللیات والمعدات بمختلف أنواعھا وتأجیر الكرافانات وما شابھ ذلك - 15



( الرجوع الى اعمام قسم . الشركات الرئیسیة لخدمات االتصاالت واالنترنیت ( االتصاالت الخلویة والالسلكیة ) - 16
.)) 12(( ملحق رقم .)2018/ 7/ 5في 2548ص / 14االعمال التجاریة والمھن المرقم 

0.50%

%0.14والتي تتضمن استخدام عمالة بشكل محدود الضریبةغیر المسجلة والمعفاة من ةاألجنبیعقود الشركات - 17

.)2018/ 5في 2548ص / 14( الرجوع الى اعمام قسم االعمال التجاریة والمھن المرقم شركات التمویلیة -18
.))12(( ملحق رقم 
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المالیة (االستقطاع المباشر)2019الضوابط السنویة 

نسبة من التقدیر 
قبل منح السماح 

القانوني

نوع النشاط ت

1% كافة الصنائع والمھن . 1

1% المعامل الصناعیة بكافة أنواعھا . 2
المخابز الحجریة في حالة عدم تقدیم جدول سنوي بأسماء العاملین المضمونین 

- فیقدر وفق المعادلة التالیة :
دینار00075% = 1× دینار 0007500تقدیر ربح المخبز السنوي 

3

السیارة والمركبة واآللیة التي ال یحتسب لھا دخل في الضوابط الخاصة بالمھنة 
-فیتم احتساب ضریبة على الرواتب عن كل واحد منھا وفق المعادلة التالیة :

دینار00030% = 1× 0000003تقدیر ربح السنوي 

4
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وزارة المالیة 
الھیئة العامة للضرائب 

قسم األعمال التجاریة والمھن
14/513العــدد / 
4/3/2014التاریخ /

الى / أقسام وفروع الھیئة العامة في بغداد والمحافظات / كافة

م/ التمسك بالحسابات
9/7/2001في 17259/ 6إلحاقا" بإعمامنا المرقم 

-والمتضمن الفقرات التالیة:2014/ 20/2في 8فقد أصدرت اللجنة الفنیة قرارھا المرقم 
9/7/2001في 6/17259إلغاء االعمام المرقم -1
2-

22014الصفحة رقم /الواردة في
-اآلتیة:

–أ 

19852013لسنة 2/ 

لتحدید المدة.
–ب 

فیعتبر تمسكھ بالحسابات الغیا" ویصار إلى التقدیر بموجب الضوابط.
یم–ج 

استخدمھا خالفا" لذلك.بتحملھ المسؤولیة المالیة والقانونیة إذا
للعمل بموجبھ .... مع التقدیر.

ناجحة عباس علي
ء / المدیر العام 

2 /3 /2014



)1(مرفق رقم

)55ــ  36( 
ضوابط توقف المشروع الصناعي عن العمل الواردة بكتاب اتحاد الصناعات العراقي

.10/12/2014في 14/2258بإعمامنا المرقم إعمامھاوالتي تم 5/11/2014في 1544المرقم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"إجراء الكشف الموقعي على المشروع الصناعي من قبل لجان الكشف المختصة في االتحاد بناءا.1
على طلب صاحب المشروع أو الھیئة العامة للضرائب أو أي جھة مختصة .

المشروع من حیث اتصالھا بالتیار الكھربائي من عدمھ أو تجمع األتربة فوقھا أو مالحظة مكائن.2
وجود أي مؤشر یدل على التشغیل من عدمھ .

مطالبة صاحب المشروع بقوائم الكھرباء الخاصة بالمشروع ومالحظة مبلغ القائمة المسددة حیث .3
مل والفترة المتوقف فیھا .أن قلة المبلغ المثبت على القائمة یؤكد توقف المشروع عن الع

مالحظة وجود مخلفات إنتاج على أرض موقع المشروع ..4
التأكد من وجود مواد أولیة أو وجود إنتاج نصف مصنع أو منتج جاھز للبیع من عدمھ ..5
تدقیق أولیات إضبارة المشروع والتأكد من عدم تزوید صاحب المشروع بكتاب تأیید إلى ھیئة .6

ة لغرض تزویده بالحصة المقررة من الوقود الخاص بتشغیل مولدة توزیع المنتجات النفطی
المشروع .

في حالة تعذر دخول اللجنة إلى موقع المشروع یمكن االستفسار من المشاریع المجاورة أو .7
االستعانة بتأیید المجلس البلدي الخاص بوقع المشروع حول صحة توقف المشروع عن العمل .
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IraqRepublic ofجمھوریة العراق                                  
FinanceofMinistryوزارة المالیة                                       

General commission for Taxesالھیئة العامة للضرائب
DeptBusiness & Vocationsقسم األعمال التجاریة والمھن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ref:  730/  14العدد : 

2012Date    /   /   2012/ 7/  12التاریخ  

إلى / أقسام وفروع الھیئة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات /كافة
م/إجراء المسح المیداني    

1-

المادة (2بما أوردتھ الفقرة (وغیر الخاضعین لضریبة الدخل ولم یلتزموا  ) 27) من 

2003منھ تقدیمھ .. الخ ) إضاف
للظروف التي سادت خالل ھذه الفترة. 

2-
ما یلي :ـ خالل 

28) من المادة (2الفقرة (-أ



المكلفین ) 
6الفقرة ( أوالً ) من المادة (-ب

21985)
ات 

والمراسالت واالستفسار عن كل 

السلطة المالیة وإجابتھ على جمیع األسئلة المتعلقة بتلك المھمة . 
السنة 516المادة (–ج   (2000

المیداني .. الخ .
یرجى العمل 

اللجان إلى المكلفین األھداف من المسح وان ھذا اإلجراء یك
لجنة بنسخة من ھذا األمر . 

التخاذ ما یلزم  ..  مع التقدیر.

كاظم علي عبد هللا   
المدیر العام 

/   /2012

)55ــ 38( 
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استمارة المسح المیداني (لذوي المھن الطبیة)

بابزقاق محلة الموقعالمعلومات 
االسم الكامل للطبیب

االسم الكامل لصاحب المختبر
االسم الكامل لصاحب الصیدلیة

الطبیب :        
االختصاص:الفرع المسجل فیھ :                       

معلومات عن تحاسبھ :
تاریخ افتتاح العیادة :                              ھل الدوام بوجبة أو وجبتین :

وقت إجراء المسح :
عدد المراجعین عند إجراء المسح یؤخذ من سجل المواعید :

األجھزة الموجودة في العیادة : إیكو , مفراس, رنین , أشعة  ...... الخ 
أجرة فحص كل جھاز :                                   المعدل الشھري لعدد المراجعین :

أجرة فحص المریض : 
اإلیراد اإلجمالي الشھري :                                                 النفقات اإلجمالیة الشھریة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المختبر :

الفرع المسجل فیھ :
تاریخ افتتاح المختبر :

أنواع التحالیل وخاصة المھمة منھا :
اء والمحللین وغیرھم :عدد العاملین في المختبر من األطب

ھل الدوام صباحاً ومساءاً :
معدل عدد التحالیل المختلفة یومیاً : 
معدل عدد التحالیل المختلفة شھریاً :

األجھزة الموجودة وھل أنھا قدیمة أو متطورة: 
ترفق قائمة بأسعار التحالیل 

وردة :المواد المستخدمة ألغراض التحالیل وھل أنھا مشتراة محلیاً أو مست
ــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصیدلیة :
تاریخ افتتاح الصیدلیة :

وجبتین :ھل الدوام بوجبة واحدة أو 
الفرع المسجل فیھ :

ھل یتعامل باألدویة النادرة لألمراض المستعصیة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقدیر المقترح من قبل لجنة المسح المیداني :  

رئیس اللجنةمقرر اللجنة                          عضو                     عضو
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