
  ألستمارةجمھوریة العراق                                                                                                          رقم ا
      20السنة المالیة                                                                            وزارة المالیة                                      

 الصفحة                                                                                                   الھیئة العامة للضرائب
                                                      قسم األستقطاع المباشر

 األستمارة  
 خاصة بالمستخدمین الخاضعین للضریبة بطریقة األستقطاع المباشر                                 

 تاریخ المیالد :                                                          دم الكاملاسم المستخ 01
 المدنیة للمستخدم :                                             الجنسیة : رقم ھویة األحوال    
 نوان سكن المستخدم : محافظة :                     مدینة :                    مقیم في العراق : نعم             كال ع    
 لمسكن :                       الجنس : ذكر               انثىحلة :              شارع :                   رقم ام    
                                                  :برید الكتروني                                          ھاتف :    
   

 األول لبدء العمل :العنوان الوظیفي :                                             الیوم 02
 كال   اسم رب العمل :                                               ھل ھو رب العمل الرئیسي :نعم                 
 الرقم التعریفي لرب العمل :     
              نعم           كال ؟لھ دخل خاضع للضریبة  اذا كان المستخدم ھو الزوجة : ھل زوجك عاجز عن العمل ولیس    

 
  مطلق    ارمل                          متزوج                         اعزب  الحالة األجتماعیة : 03 

 اذا كان متزوجا . تاریخ الزواج :                                    اسم الزوجة (الزوج): - أ
 رقم ھویة األحوال المدنیة للزوجة (الزوج) :                        اذا كان مطلقا . تاریخ الطالق: - ب
 اذا كان ارمال تاریخ وفاة الزوجة (الزوج) :            - ج

 ))4(اذا كان الجواب نعم انتقل الى الفقرة (          نعم            كال                ؟ھل الزوجة ربة بیت ولیس لھا دخل    -د   
 الزوجة (الزوج) مستخدما : نعم                      كالھل  -ه
 (اذا كان الجواب نعم یوقع الزوجان)            نعم          كال        ؟ھل تطلب انت وزوجتك (زوجك) دمج المدخوالت  -و
  

 توقیع الزوج :                                          توقیع الزوجة :
                                               التاریخ :                                               التاریخ : 

 
 معلومات رب عمل الزوجة :

                                               اسم رب العمل :                                       الرقم التعریفي لرب العمل : 
 
 معلومات حول األوالد الذین یحق للمستخدم طلب السماح القانوني عنھم :04 

               عاما فما فوق من ذوات الدخول  18. (ب)البنات غیر المتزوجات في سن عاما  18األوالد المستحقون ھم : (أ) البنات غیر المتزوجات دون سن    
   200 ,000(داخل) من ذوي الدخول السنویة دون  25-18عاما . (د) األبناء بین سن  18دون سن دینار. (ج)األبناء   000,200السنویة دون 

عاقة العقلیة او دینار والمستمرین على الدراسة في المرحلة األعدادیة او الجامعة او الدراسات العلیا . (ه) األبناء غیر القادرین على الكسب بسبب األ
 الجسدیة . 

 
الدخل السنوي  تاریخ المیالد رقم ھویة األحوال المدنیة الجنس البنتاسم الولد او 

 (دینار) المقدر
سبب استحقاق السماح 

 القانوني (أ . ب. ج. د. ه)
      
      
      
      
      
      
 
 ) اوالد .6استخدم استمارة ثانیة في حالة اكثر من ( 0

 المسجلة في ھذه األستمارة صحیحة ودقیقة بحسب معلوماتي واتحمل المسؤولیة القانونیة خالف ذلك .اني الموقع ادناه اقر أن البیانات 
                           :                                           توقیع الموظف :                                                               التاریخ 

 
 یجب ملئ ھذه األستمارة بنسختین . -1:  حظة مال

 ) بالكامل یحجب سماح الزوجة او األوالد .4) او (3عند عدم ملئ الجزء ( -2             
 عند حدوث تغیر في الوضع األجتماعي خالل السنة یبلغ المحاسب بذلك . -3             

 
بینما الیحق ذلك لرب ,ھو الذي تختاره لمنحك السماح القانوني وبقیة التنزیالت فأن رب العمل الرئیسي ,اذا كنت تعمل لدى اكثر من رب عمل 

 العمل األخر ماعدا التوقیتات التقاعدیة او حصة الضمان األجتماعي فتنزل لدى كل رب عمل .
 

كانون الثاني  31قدم ملف الدمج قبل دینار ولن ی 1000, 0 00في حالة كون احد الزوجین یملك دخال سنویا اقل منان دمج المدخوالت یسمح بھ فقط 
 والیتم استقطاع اي ضریبة من راتب الزوجة . ,ه الحالة یجب استقطاع الضریبة من راتب الزوج من السنة المعنیة وفي ھذ

 
 



 2009فتحت بتاریخ تشرین الثاني 


