وزارة املالية واالقتصاد
رقم  8653/4/9 :يف 7302/8/83
تعليمات رقم ( )03لسنة 7302
لتنفيذ نظام التكليف الذاتي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلعــتــراض

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

اإلسـتـئـنـاف

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

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

نوروز مولود حممدامني
وزير املالية واالقتصاد  /وكالة
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