
 رقم االستمارة:                                                                                                                               جمهورية العراق       

 م2015السنة المالية:                                                                                                                                 وزارة المالية          

  الصفحة:                                                                                                                           الهيئة العامة للضرائب  

 قسم االستقطاع المباشر     

 4د/ .:ضاالستمارة

 خاصة بالمنتسبين الخاضعين للضريبة بطريقة االستقطاع المباشر

 /    /       تاريخ الميالد:                      ......................اسم المنتسب الكامل: ..................................................... .1

 الجنسية: ...............................                              .........رقم هوية األحوال المدنية للمنتسب: ......................................

  كال:  : مقيم في العراق:  نعم       .......... ..........مدينة:       عنوان سكن المنتسب: محافظة: .................. 

 أنثى:   ذكر   الجنس:                 رقم السكن: ................  ......     شارع: ............ ....    محلة: .............

 بريد إلكتروني : ............................................. .          .......هاتف: .........................

 /    /      اليوم األول لبدء العمل:                العنوان الوظيفي: ...................................................  .2

 كال:  هل هو صاحب العمل الرئيسي؟ نعم : ....       .......اسم صاحب العمل: ..............................................

 ..........الرقم التعريفي لصاحب العمل: .......................

 .كال:  إذا كان المنتسب هو الزوجة: هل زوجك عاجز عن العمل، وليس له دخل خاضع للضريبة؟ نعم: 

 مطلق:    أرمل:   متزوج:   الحالة االجتماعية: أعزب:  .3

 ....................................اسم الزوجة /)الزوج(:  ..................... /     /                       إذا كان متزوًجا: تاريخ الزواج:   .أ

 .................)الزوج(: ............رقم هوية األحوال المدنية للزوجة / /       /                        الق: ــتاريخ الطإذا كان مطلقا:  .ب

 /     /         إذا كان أرماًل: تاريخ وفاة الزوجة أو الزوج:  .ج

 (.4إذا كان الجواب )نعم( انتقل إلى الفقرة ).   كال:     هل الزوجة ربة بيت وليس لها دخل؟ نعم: .د

 . كال:    هـ.  هل الزوجة / )الزوج( منتسب؟ نعم: 

 [الزوج إذا كان الجواب )نعم( يوقع]         .   كال:    هل تطلب أنت وزوجتك /)زوجك( دمج المدخوالت؟ نعم: 

 توقيع الزوج:                                         توقيع الزوجة: 

 /      /     التاريخ:                                   /     /      التاريخ: 

 ومات عن صاحب عمل الزوجة /)الزوج( الرئيسي: معل  

 الرقم التعريفي لصاحب العمل: .............................. .       ...........        اسم صاحب العمل: ............................

 معلومات حول األوالد الذين يحق للمنتسب طلب السماح القانوني عنهم: .4

( عاًما فما فوق من ذوات الدخول 18( عاًما. ب/ البنات غير المتزوجات في سن )18هم: أ/ البنات غير المتزوجات دون سن )األوالد المستحقون 

( 200،000)داخل([ عاًما من ذوي الدخول السنوية دون ) 25-18( عاًما. واألبناء بين ]18ديناًرا. ج/ األبناء دون سن )( 200،000السنوية أقل من )

عقلية أو المستمرين على الدراسة في المرحلة اإلعدادية أو الجامعية أو الدراسات العليا. هـ/ األبناء غير القادرين على الكسب بسبب اإلعاقة ال ديناًرا. د/

 الجسدية. 

 تاريخ الميالد رقم هوية األحوال المدنية الجنس اسم الولد أو البنت ت
 الدخل السنوي

 )ديناًرا(

سبب استحقاق السماح 

 انوني )أ،ب،ج،د،هـ(الق

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 ( أوالد. 6استخدم استمارة ثانية في حالة أكثر من ) 

 إني الموقع أدناه، أقر أن البيانات المسّجلة في هذه االستمارة صحيحة ودقيقة بحسب معلوماتي وأتحمل المسؤولية القانونية خالف ذلك.

 /              التاريخ:   /                                         توقيع الموظف:  

 

 مالحظة: 

 يجب ملئ هذه االستمارة بنسختين. .1

 ( بالكامل يحجب سماح الزوجة واألوالد.4( أو )3عند عدم ملئ الجزء ) .2

 عند حدوث تغيير في الوضع االجتماعي خالل السنة، يبلغ المحاسب بذلك. .3

 

 ....................ذا كنت تعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فإن: ......................................................................................إ .1

كانون الثاني(  31ب الدمج قبل )( ديناًرا، وأن يقدم طل2،500،000إن دمج المدخوالت يسمح به فقط في حالة كون أحد الزوجين يملك دخاًل سنويًا أقل من ) .2

 ذي الدخل األعلى، وال يتم استقطاع  أي ضريبة من راتب الزوج األخر. من السنة المعنية، في هذه الحالة يجب استقطاع الضريبة من راتب أحد الزوجين 

 

 م(2005نقحت بتاريخ )نيسان 

 

 

 



 

 

 الصفحة:                                                                                                                                                          

 4االستمارة: ض.د/

 حساب ضريبة الدخل تمأل من قبل المحاسب )في نهاية السنة(

                  

 الدخل                                                                                        ديناًرا                                                                                 

 مجموع الرواتب واألجور المدفوعة خالل السنة. أ/ 1

 وإجماليمجموع المخصصات للمالبس والسكن واإلقامة والطعام والنقل والخطورة المدفوعة خالل السنة بالنسبة لمستخدمي القطاع الخاص  ب./ 1

 المخصصات المستلمة من قبل موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط.

 السنة.مجموع المخصصات والمزايا األخرى الخاضعة للضريبة المدفوعة خالل  ج./ 1

 مزايا عينية . د./ 1

 مكافآت مدفوعة للمنتسب ومدخوالت أخرى من صاحب العمل.  هـ./ 1

 مدخوالت إضافية من األوالد ومن دمج دخل الزوجة/ )الزوج( عند تحقق الشروط. و،/ 1

  (1إجمالي الدخل )

 ينزل ما يلي

 مجموع السماح القانوني المستحق خالل السنة. /أ. 2

 التوقيفات التقاعدية والضمان االجتماعي المدفوع خالل السنة. /ب.2

 

 م. 1982( لسنة 113( من قانون ضريبة الدخل )8التنزيالت الواردة في المادة ) /ج.2

 

 ( 1( من المبلغ  في السطر ) %30المبلغ من )ب( بما ال يتجاوز ) /د.2

 ( أعاله.1)المبالغ المعفاة إذا تم تضمينها في جزء الدخل  /هـ.2

  (2إجمالي التنزيالت )

  (3([)2( ناقًصا السطر )1الدخل الخاضع للضريبة ]السطر )

 

  . تذكر تفاصيل التنزيالت ومبالغها 

   ( ديناًرا, يتم دمج دخله مع دخل الزوج اآلخر.2,500,000)إذا كانت هذه االستمارة تخص أحد الزوجين ذو دخل سنوي أقل من 
  ذه يتم إرسال المعلومات من هذه االستمارة إلى صاحب العمل الرئيسي للزوج اآلخر لغرض احتساب المبلغ الصحيح لضريبة االستقطاع المباشر له

 السنة.
  ( 2/أ( و)2إذا لم تكن صاحب العمل الرئيسي للمنتسب تحجب التنزيالت والسماحات القانونية المنصوص عليها في.)ج/ 

 

 

 دخل للسنةحساب ضريبة ال

 ( أعاله: 3إذا كان الدخل الخاضع للضريبة من السطر )

  ( من العمود )أ( من الجدول أدناه.1( ديناًرا, أدخله في السطر )250,000)ال يتجاوز 

 ( من الجدول أدناه.1( ديناًرا, أدخله في السطر )500,000( ديناًرا, وال يتجاوز )250,000أكثر من )( من العمود )ب 

 (  من الجدول أدناه.1( ديناًرا, أدخله في السطر )1,000,000( ديناًرا وال يتجاوز  )500,000أكثر من )(  من العمود )ج 

  ( من العمود )د( من الجدول أدناه.1( ديناًرا, أدخله في السطر )1,000,000)أكثر من 

  أ ب ج د

 1= الدخل الخاضع للضريبة، أنظر التعليمات أعاله 1    

1،000،000 

 ديناًرا

(500,000 )
 ديناًرا

(250,000 )
 ديناًرا

 2= شرائح الدخل - 2 )صفر( ديناًرا

 3= (1( من السطر)2اطرح السطر) = 3    

 4= النسبة الضريبية × 4 3% 5% 10% 15%

 5= (4( في السطر )3اضرب السطر ) = 5    

 6= (2قيمة الضريبة من السطر ) + 6 ديناًرا)صفر(  ( ديناًرا7،500) ( ديناًرا20،000) ( ديناًرا70،000)

    7 = 
 (6( إلى السطر )5أضف السطر )

 ضريبة الدخل المطلوب دفعها عن السنة
=7 

 

 /         التاريخ:    /            توقيع المحاسب: ......................................................                                                        

 /          التاريخ:    /                                           توقيع المدير: .........................................................                        

 (.2005نقحت بتاريخ )نيسان 


