السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً

( )10الربح  /الخسارة بحسب بٌان الدخل
التعدٌالت الموجبة
( )11أضف االندثار من بٌان الدخل ( ٌرفق الجدول أ )
( )12أضف استهالك الموجودات غٌر المادٌة من بٌان الدخل (ٌرفق الجدول ب)
( )13أضف راتب المدٌر المفوض من بٌان الدخل ( ٌرفق الجدول ج )
( )14أضف المصارٌف غٌر القابلة للتنزٌل ( ٌرفق الجدول د )
( )15أضف مبالغ الدٌون المعدومة من بٌان الدخل (ٌرفق الجدول هـ )
( )16أضف التعدٌالت الموجبة األخرى ( ٌرفق الجدول و )
( )17التعدٌالت الموجبة الكلٌة ( مجموع األسطر من  11إلى ) 16
التعدٌالت السالبة
( )18أطرح مبالغ الدٌون المعدومة المسموح بها ( ٌرفق الجدول هـ )
( )19أطرح الدخل المعفً من الضرٌبة (ٌرفق الجدول ز )
( )20أطرح االندثار المسموح به ( ٌرفق الجدول أ )
( )21أطرح استهالك الموجودات غٌر المادٌة المسموح به ( ٌرفق الجدول ب )
( )22أطرح المدفوعات المسموح بها كرواتب للمدٌر (ٌرفق الجدول ج )
( )23أطرح التعدٌالت السالبة األخرى ( ٌرفق الجدول ح )
( )24التعدٌالت السالبة الكلٌة ( مجموع األسطر من  18إلى ) 23
( )25الربح  /الخسارة بعد التعدٌالت ( ) 24 + 17 + 10
( )26الخسائر المحملة ( ٌرفق الجدول ط )
( )27الدخل الخاضع للضرٌبة ( ) 26 - 25
( )28للعام  2004فقط  .اضرب قٌمة (  )27فً  ، 12/9وأال أدخل نفس القٌمة من سطر ( )27
( )29ضرٌبة دخل الشركات أذا ( 28موجب) (حسب قانون  19أدخل  %35وأال ) %15
( )30أعتماد الضرٌبة األجنبٌة ٌجب أن الٌزٌد على السطر(ٌ()29رفق الجدول ي)
( )31التؤمٌنات الضرٌبٌة ( الضرٌبة المستقطعة عن معامالت ( ٌرفق الجدول ك )
( )32االعتماد الكلٌة ( ) 31 - 30
( )33السطر ( )29ناقصا ً السطر ()32
أذا كان سطر  33موجبا ً فعلٌك أستحقاق ضرٌبً وان كان سطر  33سالبا ً تستحق ردٌات
( )34االستحقاق الضرٌبً
( )35الردٌات
( )36المصرف
( )37صاحب الحساب
( )38رقم الحساب

المحاسب

مراقب الحسابات
()9-2

المدٌر المفوض

السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً

التعدٌالت الموجبة
الجدول (أ) االندثار (الموجودات الملموسة عدا األراضً )
قٌمة االندثار بحسب بٌان الدخل
(أدخل هذه القٌمة إلى السطر  11من التصرٌح )

طرٌقة القسط المستمر
طرٌقة االندثار المختارة الغراض ضرٌبة الدخل (أشر مربعا ً
واحداً)

()1
صنف
الموجودات
القابلة
الندثار
(االسم)

()2
رقم الدلٌل
بحسب
الجداول
المرفقة
ألنظمة
االندثار
النافذة

()3
القٌمة
الدفترٌة عند
بداٌة السنة
(أنظر
الهوامش)

()4
كلفة الحٌازة
خالل السنة
(الموجودات
الجدٌدة ٌجب إن
تكون متوفرة
الستخدام )

طرٌقة القسط المتناقص
طرٌقة أخرى  ،مع موافقة السلطة المالٌة
()5
كلفة
الموجودات
المباعة أو
المشطوبة
خالل السنة

()6
االندثار الكلً
المسموح به
فً نظام
االندثار النافذ
للسنة

()7
االندثار المتراكم
للممتلكات
المباعة أو
المشطوبة خالل
السنة

()8
القٌمة الدفترٌة
عند نهاٌة السنة
()7+6+5+4+3

المجموع
أدخل المبلغ الكلً من العمود  6فً السطر  20من التصرٌح .
بالنسبة للموجودات الملموسة تم وضع قواعد خاصة إلعادة تشكٌل القٌمة الدفترٌة اعتباراً من األول من نٌسان : 2004
طرٌقة قسط االندثار الثابت  :عند استخدام الشركة لهذه الطرٌقة فً  ، 2002الٌتم اعتبار أي جزء من القٌمة الدفترٌة ملغٌا ً خالل السنة المالٌة
 2003واالشهر الثالثة األولى من ٌ 2004حتسب االندثار فً  2004بتمدٌد العمر اإلنتاجً للموجود الملموس  15شهراً  ،أما الموجود الملموس
المشترى فً  ، 2003فٌبدأ العمر اإلنتاجً له فً األول من نٌسان . 2004
طرٌقة القسط المتناقص  :عند استخدام الشركة لهذه الطرٌقة فً ٌ 2002جب علٌها حساب االندثار للسنة المالٌة  2004بإعادة تشكٌل القٌمة
الدفترٌة االفتتاحٌة لكل موجود من الموجودات فً األول من نٌسان  2004كما ٌلً :
القٌمة الدفترٌة لحساب الموجود فً 2002/12/31
زائدا :كلفة الموجودات المشتراة خالل السنة  2003واالشهر الثالثة األولى للسنة 2004
ناقصا :القٌمة الدفترٌة للموجودات المباعة فً السنة  2003واالشهر الثالثة األولى للسنة ) 1(2004
القٌمة الدفترٌة لحساب الموجود فً 2004/4/1

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

(  )1الٌتم احتساب أي اندثار ضرٌبً للفترة من  2003/1/1ولغاٌة  ، 2004/4/1الٌسمح باالندثار ألي موجود ٌستخدم لتحصٌل دخل معفً من
الضرٌبة .
المحاسب

مراقب الحسابات
()9-3

المدٌر المفوض

السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً

الجدول (أ) االندثار (الموجودات الملموسة عدا األراضً )
قٌمة االندثار بحسب بٌان الدخل
(أدخل هذه القٌمة إلى السطر  11من التصرٌح )
طرٌقة القسط المستمر
طرٌقة القسط المتناقص

طرٌقة االندثار المختارة ألغراض ضرٌبة الدخل ( أشر مربعا ً واحداً )

طرٌقة أخرى  ،مع موافقة السلطة المالٌة

()1
نوع الموجودات
غٌر الملموسة
(االسم)

()2
القٌمة الدفترٌة
عند بداٌة السنة
(أنظر الهوامش)

()3
كلفة الحٌازة
للموجودات غٌر
الملموسة خالل
السنة (الموجودات
الجدٌدة ٌجب ان
تكون متوفرة
لالستخدام)

()4
كلفة الموجودات
غٌر الملموسة
المباعة او
المشطوبة خالل
السنة

()5
االستهالك الكلً
المسموح به فً
نظام االندثار
النافذ للسنة

()6
االستهالك
المتراكم
للممتلكات غٌر
الملموسة
المباعة أو
المشطوبة خالل
السنة

()7
القٌمة الدفترٌة
عند نهاٌة السنة
()6+ 5+ 4+ 3+ 2

المجموع

أدخل المبلغ الكلً من العمود  5فً السطر ( )21من التصرٌح .
بالنسبة للموجودات غٌر الملموسة ٌحتسب االستهالك بحسب نفس قواعد االندثار المطبقة على الموجودات الملموسة .
الٌسمح باستهالك أي موجود غٌر ملموس مستخدم لتحصٌل دخل معفً من الضرٌبة .

الجدول (ج) – المدفوعات الى المدٌر المفوض لشركة محدودة .
()1
نوع الدخل

()2
المبلغ فً بٌان الدخل

()3
المسموح به كتنزٌل

رواتب وأجور
مخصصات  ،مكافآت
عموالت او تعوٌضات
الكلً
أدخل المبلغ من العمود  2فً السطر ( )13من التصرٌح والمبلغ المسموح به فً قانون ضرٌبة الدخل فً السطر ( )22من التصرٌح .
المحاسب

مراقب الحسابات

()9-4

المدٌر المفوض

السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً

الجدول (د) – المصروفات غٌر قابلة للتنزٌل
()2
المبلغ فً بٌان الدخل

()1
نوع المصروفات

()3
المسموح به كتنزٌل

شراء ارض (أذا تم تضمٌنها فً بٌان الدخل )
ضرٌبة العقار
ضرٌبة دخل الشركات
مصروفات متعلقة بدخل معفً
أخرى
المجموع
أدخل المبلغ من العمود  2الى السطر ( )14فً التصرٌح .

الجدول (هـ) – الدٌون المعدومة .
مبلغ الدٌن المعدوم بحسب بٌان الدخل :
أدخل هذا المبلغ الى السطر ( )15من التصرٌح .

()1
أسم المدٌن

()2
رقم هوٌة المدٌن
(ان وجد)

()3
مبلغ الدٌن
المشطوب

()4
تارٌخ وجود
الدٌن

هل ٌتحقق الشرطٌن التالٌٌن
()5
هل كان مضمنا ً فً
دخل سابق

()6
دلٌل خطوات غٌر
ناجحة لتحصٌله

()7
المبلغ المسموح به
فقط عند تحقق
الشروط 6،5

المجموع
أذا حقق الدٌن الشرطٌن فً األعمدة  6، 5أدخل المبلغ من العمود  7الى السطر ( )18من التصرٌح .

الجدول (و) – التعدٌالت الموجبة األخرى
()1
الرقم

()2
نوع الدخل أو النفقات

()3
المبلغ

أدخل أي دخل مذكور فً بٌان الدخل والذي سٌزٌد الدخل الخاضع للضرٌبة أو أي نفقات والتً ستزٌد أٌضا ً الدخل الخاضع للضرٌبة ،
سجل مبلغ التعدٌالت الموجبة فً السطر ( )16من التصرٌح .

المحاسب

مراقب الحسابات

()9-5

المدٌر المفوض

السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً
التعدٌالت السالبة
الجدول (ز) – الدخل المعفى من الضرٌبة
الدخول التالٌة معفاة من الضرٌبة :
-

دخل المزارعٌن ومربً الحٌوانات .
دخل العقارات الخاضعة لقانون ضرٌبة العقار رقم  162لسنة  1959المعدل .
دخل مإسسات النفع العام .
دخل مإسسات القطاع العام .
الدخل المعفى من الضرٌبة بقانون خاص أو بؤتفاقٌات دولٌة .
دخل النقل البحري للنفط .
دخل االتحادات التعاونٌة .
دخل الفنادق الممتازة لغاٌة  7-5سنوات من تارٌخ مزاولة النشاط (ٌعتمد عدد سنوات اإلعفاء على موقع الفندق) .
العموالت المصرفٌة للبنوك المحلٌة من الخارج .
دخل النقل الجوي األجنبً شرط المعاملة بالمثل .
دخل حقول الدواجن .
دخل ناقلً المنتجات النفطٌة والغاز غٌر العراقٌٌن .
الدخل الناتج عن مصادرة العقارات .
دخل مخابز الصمون زنة  120غم  165 ،غم .
دخل غٌر العراقٌٌن من المتعاقدٌن لتصدٌر النفط
دخل دور حضانة األطفال .

عند تضمٌن مثل تلك المبالغ فً بٌان الدخل  ،أكمل الجدول (ز) وأدخل نفس المبلغ فً السطر ( )19من التصرٌح .

الجدول (ز) – الدخل المعفى من الضرٌبة
()1
الرقم

()2
وصف الدخل

()3
خاضع للضرٌبة

()5
التعدٌل
()3-4

()4
مذكور فً بٌان الدخل

الجدول (ح) – تعدٌالت سالبة أخرى
()1
الرقم

()2
نوع الدخل أو المصروفات
للسنة المالٌة  2004فقط  % 33 :من السطر  20والسطر 21

()3
المبلغ

أدخل أي دخل محدد غٌر خاضع تم ذكره فً بٌان الدخل والذي سٌنقص الدخل الخاضع للضرٌبة أو أي مبلغ ٌمكن ان ٌنقص الدخل الخاضع
للضرٌبة أٌضا ً  ،سجل مبلغ التعدٌل السالب فً السطر ( )23من التصرٌح .
المحاسب

مراقب الحسابات

()9-6

المدٌر المفوض

السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً

الجدول (ط) – الخسارة المدورة
()1
سنة األصل

()1
الخسارة األصلٌة

()2
المطفؤ فً فترات
سابقة

()3
المطفؤ فً السنة الحالٌة

()4
الخسارة المتراكمة
المتوفرة للسنوات
()3،2،1

السنة الحالٌة (قٌمة سالبة
للسطر  25من التصرٌح *)
السنة السابقة األولى
السنة السابقة الثانٌة
السنة السابقة الثالثة
السنة السابقة الرابعة
السنة السابقة الخامسة
تم شطبها فً السنة الحالٌة ( ال تتجاوز  %50من المبلغ الموجب فً
السطر  ، )25أستخدم طرٌقة ما ٌدخل أوالً لشطب الخسائر الحاصلة فً
 )26من
الفترة الضرٌبٌة السابقة  ،أدخل هذا المبلغ فً السطر (
التصرٌح .
الٌنظر فً الخسائر للعام  ، 2003لن ٌإخذ العام ٌ 2033نظر االعتبار الستنتاج السنوات الخمسة المتعاقبة لتحمٌل الخسائر .


مبلغ الخسارة الحاصلة فً ( 2004المبلغ السالب من السطر  25من التصرٌح ) ٌجب ضربه بقٌمة  0.75لغرض تحمٌله الى سنة تالٌة .

الجدول (ي) – أعتماد الضرٌبة األجنبٌة
()1
الدولة
األجنبٌة

()2
الربح الخاضع
الصافً
المحصل فً
دولة أجنبٌة
بالدٌنار
العراقً

()3
ضرٌبة الدخل
المدفوعة
خالل السنة
الحالٌة فً
دولة أجنبٌة
بالدٌنار
العراقً

()4
اعتماد
الضرٌبة
األجنبٌة غٌر
المستخدم فً
السنوات
الخمس
الماضٌة

()5
مجموع
اعتماد
الضرٌبة
األجنبٌة
المتوفرة
()4+ 3

()6
أقصى اعتماد
ضرٌبً للسنة
الحالٌة
(عمود *2
)%15

()7
ضرٌبة
الشركات قبل
اعتماد
الضرٌبة
األجنبٌة
(سطر  29من
التصرٌح)

()8
اعتماد
الضرٌبة
األجنبٌة
المسموح به
(العمود
الخامس أو
السادس او
السابع  ،أٌهم
اقل )

أدخل قٌمة العمود  8إلى السطر ( )30من التصرٌح .

المحاسب

مراقب الحسابات

()9-7

المدٌر المفوض

()9
أعتماد
الضرٌبة
األجنبٌة غٌر
المستخدم
لغرض
تحمٌله
للسنوات
الالحقة
().....

السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً

الجدول (ك) – الضرٌبة المستقطعة عن معامالت خالل الفترة الضرٌبٌة المذكورة فً السطر ()1
الجهة التً تقوم باالستقطاع
ت

االسم

رقم المكلف
التعرٌفً (أن وجد)

تارٌخ
االستقطاع

وصل القبض
رقم

تارٌخ

مبلغ الضرٌبة
المستقطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
المجموع
أدخل المبلغ الكلً إلى السطر ( )31من التصرٌح .

المحاسب

مراقب الحسابات

()9-8

المدٌر المفوض

المالحظات

السنة التقدٌرٌة

الرقم التعرٌفً
الجدول (ي ) توزٌع االستهالكات المردودة فً السنوات السابقة .
توزٌع
االستهالكات
خالل
السنة
قٌمة
االستهالك
المردود

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

المحاسب

مراقب الحسابات

()9-9

المدٌر المفوض

2017

