قانون ضرٌبة العقار رقم  273لسنة  2969المعدل
باسم الشعب
مجلس السٌادة
بعد االطالع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزٌر المالٌة ووافق علٌه مجلس الوزراء .
صدق القانون االتً:
التعارٌف
المادة 2
ٌقصد بالتعابٌر التالٌة المعانً المقابلة لها ان لم ترد قرٌنة على خالفها:
-2الضرٌبة  -ضرٌبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون .
-3العقار  -ا  -البٌت بما فٌه من ساحات وحدائق .
ب  -المنشات المعدة لالستعمال على اختالف انواعها وتخصٌصها واالراضً المتصلة بها والمتممة لها
كالحدائق والساحات .
ج  -االراضً المستغلة باي شكل كان عدا تلك التً تؤجر الغراض زراعٌة بغض النظر عن موقعها .
د  -السفن الثابتة او ما فً حكمها والمستعملة للسكن او لتركٌب الماكنات ولخزن البضائع او الي غرض
اخر .
 - 4العقار الخالً  -العقار غٌر المشغول والذي ال ٌنتفع منه باٌة صورة كانت .
 - 5دار السكنى  -هً الدار التً ٌسكنها صاحبها .
 -5عقارات الحكومة  -العقارات او العرصات التً تعود ملكٌتها للحكومة .
 -7صاحب العقار  -المالك او واضع الٌد او متولً الوقف .
 -7المكلف  -كل شخص خاضع للضرٌبة بموجب هذا القانون .
 -8اٌراد العقار  -هو بدل اٌجاره الفعلً او المخمن وفقا الحكام هذا القانون .
 –9دخل المكلف  -مجموع االٌراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التً ٌملكها فً العراق عدا دار
السكنى .
 –21السنة التقدٌرٌة  -مدة االثنً عشر شهرا التً تبدا من الٌوم االول من شهر كانون الثانً من كل سنة
.
 –22القرٌة  -مجموع من المبانً تحتوي على خمسٌن بٌتا دائمٌا فاكثر عدا االكواخ والصرائف وكذلك كل
محل فٌه تشكٌالت ادارٌة او بلدٌة وان كان عدد بٌوته ٌقل عن الخمسٌن بٌتا .
 –23الوزٌر  -وزٌر المالٌة .
 –24السلطة المالٌة  -الموظف او مجموعة الموظفٌن الذٌن ٌخولهم الوزٌر الصالحٌات بموجب هذا
القانون .
 –25الشخص  -الشخص الطبٌعً او المعنوي .
فرض الضرٌبة ونسبها
المادة 3
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  77لسنة  ،3112وامر
سلطة االئتالف المؤقتة رقم  59لسنة  3115واستبدلت بالنص االتً:
مع مراعاة االعفاءات المنصوص علٌها فً القانون- :
 – 2تقدر قٌمةالضرٌبة وتجبى بنسبة ( )%21من العائدات السنوٌة لجمٌع االمالك العقارٌة (عدا الدخل من
بٌع االمالك) بما فً ذلك حصص االشخاص الذٌن هم على قٌد الحٌاة فً تلك االمالك العقارٌة.

 – 3تنزل نسبة  %21عشر من المئة من االٌراد السنوي لكل عقار عن مصارٌف صٌانة واندثار العقار
قبل احتساب ضرٌبة العقار .
اإلعفاءات
المادة 4
اضٌفت الفقرة ( )22الى هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم / 273 ،2969رقمه  77لسنة ،3112
الغٌت الفقرة ( )3من هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون حذف الفقرة ( )3من المادة الثالثة منقانون ضرٌبة العقار رقم ( )274لسنة  ،2969رقمه  876صادر بتارٌخ ،2987/22/39
 اضٌفت الفقرة ( )21بموجب المادة ( )2من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم ( )273لسنة ،2969رقمه  261صادر بتارٌخ ،2975/21/27
الغٌت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون التعدٌل الثانً لقانون ضرٌبة العقار رقم 273لسنة  ،2969رقمه  95صادر بتارٌخ ،2971/15/41
اضٌفت الفقرة ( )9الى هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم 273لسنة  ،2969رقمه  27لسنة  ،2972واصبحت على الشكل االتً:
ٌعفى من الضرٌبة اعفاء تاما ما ٌلً:
- 2ا – دور السكن التً ال ٌزٌد قٌمتها االٌجارٌة على ( )311مائتً دٌنار والواقعة فً مدن بغداد والبصرة
والموصل .وتعتبر الغراض هذه الفقرة حدود امانة بغداد وحدود كل من بلدٌتً البصرة والموصل المصادق
علٌها من قبل وزارة البلدٌات حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.
ب – دور السكن فً مراكز المحافظات االخرى اذا كان تقدٌر قٌمتها االٌجارٌة ال ٌزٌد على ( )261/-مائة
وخمسٌن دٌنارا.
ج – دور السكن فً المدن االخرى والقرى اذا كان تقدٌر قٌمتها االٌجارٌة ال ٌزٌد على ( )76/-خمسة
وسبعٌن دٌنارا.
-3العقارات التً تعود الى امانة بغداد والبلدٌات وجمٌع الوحدات الممولة موازناتها مركزٌا.
 - 4العقارات المعدة لحفظ الحاصالت واالالت الزراعٌة والٌواء المواشً ولسكن الزراع الذٌن ٌستثمرون
االراضً الزراعٌة مباشرة والعمال الزراعٌٌن على ان ال تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة فً
المزرعة نفسها او فً القرٌة او مركز الناحٌة التابعة الٌها االرض المستثمرة .
 - 5العقارات غٌر المؤجرة المخصصة القامة الشعائر الدٌنٌة لمختلف الطوائف الدٌنٌة المعترف بها قانونا
كالجوامع والكنائس وغٌرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمٌن على خدمة الشعائر فٌها .
 - 6العقارات التً تملكها الطوائف الدٌنٌة والهٌئات الخٌرٌة المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس
او متسشفٌات او مستوصفات او مٌاتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك .
 - 7العقارات المعفاة من الضرٌبة اعفاء دائمٌا او لمدة موقتة بموجب قوانٌن خاصة او معاهدات او
اتفاقٌات عقدت او تعقد بٌن الحكومة وحكومات اجنبٌة او هٌئات دولٌة .
 - 7العقارات التً تملكها الدول االجنبٌة والمتخذة دورا لسكن ممثلٌها السٌاسٌٌن او القنصلٌٌن او لدوائرهم
الرسمٌة اذا وافق الوزٌر على االعفاء بشرط المقابلة بالمثل .
- 8العقارات التً تعود ملكٌتها الى مدٌرٌة االوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اٌة حقوق اخرى الٌها
وتجعلها مكلفة بدفع ضرٌبة العقار عنها .
- 9العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمٌة والمؤسسات الخٌرٌة والعلمٌة المعترف فٌها قانونا بشرط
ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات .
 -21العقارات التً تملكها االحزاب السٌاسٌة والنقابات واالتحادات والجمعٌات ذات النفع العام واالندٌة
الرٌاضٌة بشرط ان تكون هذه الهٌئات مرخصة للقٌام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات
مخصصة ومستغلة لغاٌات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهٌئات.
 – 22العقار المستغل لغرض النشاط االقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضرٌبة الدخل .
المادة 5

الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  ،2969 / 273رقمه 77
لسنة  ،3112واستبدلت بالنص االتً:
 – 2تعفى دار السكن والشقة السكنٌة من ضرٌبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون ،وٌسري ذلك
على الدار او الشقة السكنٌة التً ٌشغلها المشتري عن فترة االشغال التً ال تزٌد على سنة من تارٌخ
االشغال .
 – 3ا – تعفى من الضرٌبة دار سكن واحدة او شقة سكنٌة واحدة ٌشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او
اوالده المتزوجون او احدهم ،بشرط ان ال ٌملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنٌة على وجه االستقالل .
ب – ٌعتبر الولد االرمل وله اوالد ،والبنت المطلقة ولها اوالد ،واالخت االرملة واالخت المطلقة ولهما
اوالد ،بحكم الولد المتزوج ،لغرض تطبٌق احكام (ا ) من هذه الفقرة .
 – 4تعفى العقارات والطوابق التً تشٌد حدٌثا من الضرٌبة االساسٌة والضرٌبة االضافٌة لمدة ( )6خمس
سنوات اعتبارا من تارٌخ اكمال تشٌٌدها الذي تعٌنه لجنة التقدٌر .
 – 5تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعٌات او االشخاص لغرض
اسكان منتسبٌهم او تملٌكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة فً دوائر التسجٌل العقاري باسمائهم
ام باسم تلك الجهات او االشخاص ،على ان كون هناك بٌن الطرفٌن عقد بٌع مؤشر لدى دائرة التسجٌل
العقاري المختصة .
 – 6ا – ٌعفى العقار من الضرٌبة اذا بقى خالٌا ً مدة ( )4ثالثة اشهر فأكثر بصورة مستمرة ٌ ،عفى من
الضرٌبة عن مدة الخلو التً ال تزٌد على ( )7ستة اشهر  ،وعلى صاحب العقار أن ٌقدم اخبارا تحرٌرٌا
بخلو عقاره وٌؤخذ به اعتبارا من الٌوم االول من الشهر الذي ٌلً تارٌخ تقدٌم االخبار  ،وان ٌخبر السلطة
المالٌة بأشغال العقار المدعً بخلوه.
ب – اذا تبٌن ان العقار المدعى بخلوه لم ٌكن خالٌا ،او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم ٌخبر صاحب
العقار السلطة المالٌة بذلك ،فلها ان تفرض علٌه ما ال ٌزٌد على مثلً الضرٌبة االساسٌة السنوٌة عالوة
على الضرٌبة المتحققة فً الحالة االولى ،وما ال ٌزٌد على مثل الضرٌبة االساسٌة السنوٌة عن المدة التً
تقع بٌن تارٌخ اشغال العقار وتارٌخ اطالع السلطة المالٌة فً الحالة الثانٌة .
ج – للوزٌر او من ٌخوله تمدٌد المدة المنصوص علٌها فً أ من هذه الفقرة ( )7ستة اشهر اخرى  ،اذا
وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله.
 – 7ال ٌخضع للضرٌبة االضافٌة االٌراد السنوي لالوقاف الملحقة .
أسس التكلٌف
المادة 6
 - 2تتولى تخمٌن اٌراد العقار لجان التقدٌر التً تؤلف بامر من الوزٌر او من ٌخوله وٌعلن التارٌخ الذي
ٌبدا به التقدٌر العام وٌكون هذا التقدٌر نافذا لمدة خمس سنوات اما التقدٌرات التً جرت حسب قانون
ضرٌبة االمالك السابق وتعدٌل التقدٌرات بصورة منفردة بعد االعتراض او التقدٌرات الجدٌدة العائدة
للعقارات كل بمفردها والتً تتم بموجب المواد (7و )8من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة االعفاءات
الواردة فً هذا القانون الى ان ٌجري التقدٌر العام .
 - 3اذا لم ٌقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدٌر العام وقدر فٌما بعد فتفرض علٌه الضرٌبة وتستوفى اعتبارا
من تارٌخ تنفٌذ التقدٌر العام .
 - 4اذا تبٌن ان اي عقار انشا بعد التقدٌر العام ولم ٌقدر فعلى السلطة المالٌة ان تطلب من اللجان المختصة
تقدٌر اٌراده السنوي وتستوفى عنه الضرٌبة وفق احكام هذا القانون .
المادة 7
الغٌت الفقرة ( )3من هذه المادة بموجب المادة ( )5من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  273لسنة
 ،2969رقمه  27لسنة  ،2972واستبدلت بالنص االتً:
ٌ - 2عتبر بدل االٌجار السنوي حٌن اجراء التقدٌر اٌرادا للعقار المؤجر اما اذا لم ٌكن العقار مؤجرا او اذا
ظهر للجنة التقدٌر ان بدل االٌجار السنوي المدعً به غٌر حقٌقً فتقوم اللجنة حٌنئذ بتقدٌر االٌراد على ان
تاخذ بنظر االعتبار ما ٌلً :

أ-مٌزات العقار كالموقع والمساحة ومواده االنشائٌة وحالته الحاضرة والحدٌقة والمشتمالت االخرى
الملحقة به وافضلٌة العرصة المشٌد علٌها العقار على غٌرها .
ب  -الغرض الذي ٌستعمل العقار من اجله .
جـ  -بدل االٌجار السنوي من عقار مماثل له فً نفس المحلة .
ٌ – 3قدر اٌراد عقارات الدوائر شبه الرسمٌة والمصالح الحكومٌة والعقارات التً تحت ادارتها استنادا الى
كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحالتها وبدالت اٌجاراتها الفعلٌة
وٌشمل ذلك العقارات التً تدار من قبل الدوائر الرسمٌة.
المادة 7
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )5من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  ،2969 / 273رقمه 77
لسنة  ،3112واستبدلت بالنص االتً:
 – 2على المكلف بدفع الضرٌبة ان ٌبلغ السلطة المالٌة:
ا – عن اي عقار منح االعفاء بموجب المادتٌن الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم ٌعد
ٌشمله االعفاء ،وذلك خالل شهر واحد من تارٌخ االستعمال .
ب – عن كل تغٌٌر فً بدل االٌجار خالل شهر من تارٌخ حصول التغٌٌر فً البدل .
ٌ – 3عاقب كل من خالف احكام الفقرة (أ) من هذه مادة بدفع مثل الضرٌبة االساسٌة التً تحققت عن المدة
التً لم ٌخبر عنها وٌعاقب بمثلٌها عند العود الى المخالفة ذاتها .
المادة 8
على السلطة المالٌة ان تامر باعادة التقدٌر فً الحاالت االتٌة:
 -2متى قدم المكلف طلبا الٌها مدعٌا ان عقاره قد تهدم او حدث فٌه خلل ٌنقص اٌراده او انه استعمل
لغرض ٌجعله ضمن العقارات المعفاة من الضرٌبة حسب احكام هذا القانون .
 -3متى قدم المكلف طلبا مدعٌا بان اٌراد عقاره قد نقص ( )%26او اكثر بعد التقدٌر االخٌر .
 -4متى تبٌن للسلطة المالٌة بان االٌراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد ( )%26او اكثر بعد التقدٌر االخٌر .
-5ان التقدٌرات الجدٌدة التً تتم بموجب احكام الفقرتٌن (3و )4من هذه المادة ال ٌمكن اجراؤها اكثر من
مرة واحدة فً سنة واحدة .
المادة 9
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )6من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  ،2969 / 273رقمه 77
لسنة  ،3112واستبدلت بالنص االتً:
فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادتٌن السابعة والثامنة من القانون تحٌل السلطة المالٌة الطلب الى
لجنة التقدٌر وتشرع اللجنة باعادة تقدٌر اٌراد العقار السنوي وٌعمل بالتقدٌر الجدٌد اعتبارا من- :
 – 2الٌوم االول من الشهر الذي ٌلً تارٌخ تقدٌم الطلب من قبل المكلف .
 – 3تارٌخ حصول التغٌٌر الذي تكتشفه السلطة المالٌة على ان ال ٌكون الرجوع بالتقدٌر عن مدة تزٌد على
( )4ثالث سنوات تقدٌرٌة من تارٌخ قرار لجنة التقدٌر .
المكلف بدفع الضرٌبة
المادة 21
 - 2تفرض الضرٌبة على صاحب العقار او على صاحب االجارة الطوٌلة وفً حالة عدم وجودهما فعلى
الشاغل  .اما اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن واالسكان ،فٌعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضرٌبة .
 - 3تجمع اٌرادات المكلف عن جمٌع عقاراته وتفرض علٌه الضرٌبة فً محل اقامته او محل عمله او فً
اللواء الذي تقع فٌه اكثر عقاراته .
المادة 22
عندما ٌكون العقار مشاعا بٌن شخصٌن او اكثر ٌتخذ ما ٌلً:

 -2اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضرٌبة .
 -3واذا لم ٌكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضرٌبة من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء
االخرٌن الستٌفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته واذا تعذر على السلطة المالٌة العثور على احد الشركاء
فتستوفى الضرٌبة من شاغل العقار واذا كان العقار خالٌا فلها ان تؤجر لمدة تؤمن استٌفاء الضرٌبة
المستحقة .
ٌ -4عتبر التبلٌغ واالخطار الحد الشركاء تبلٌغا واخطارا لجمٌعهم وكذلك المراجعات القانونٌة التً ٌقوم بها
احدهم تعتبر بالنٌابة عن جمٌعهم
لجان التقدٌر
المادة 23
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )7من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  ،2969 / 273رقمه 77
لسنة  ،3112واستبدلت بالنص االتً:
تتولى تقدٌر اٌراد العقارات السنوي لجان تقدٌر تؤلف فً مراكز المحافظات واالقضٌة والنواحً على النحو
االتً- :
ٌ – 2ؤلف الوزٌر او من ٌخوله لجانا بالعدد الذي ٌراه مناسبا ،وتتكون كل لجنة كما ٌاتً- :
ا – فً مراكز المحافظات واالقضٌة من- :
 موظف مالً – رئٌسا . موظفٌن اثنٌن وٌكون احدهما مقررا للجنة – عضوٌن .ب – فً مراكز النواحً- :
 مدٌر الناحٌة او مامور المال – رئٌسا . موظفٌن اثنٌن وٌكون احدهما مقررا للجنة – عضوٌن .ٌ – 3كتمل النصاب فً اجتماع لجان التقدٌر بحضور جمٌع اعضائها وتتخذ قراراتها باالجماع او باالكثرٌة.
 – 4للوزٌر او من ٌخوله اضافة خبٌر او اكثر الى اي من اللجان التً ٌشكلها بموجب هذه المادة عضوا
فٌها .
المادة 24
 - 2تتخذ قرارات لجان التقدٌر المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون باالتفاق او باكثرٌة االراء واذا تساوت
االراء ٌرجح الجانب الذي ٌكون فٌه الرئٌس وللجان ان تطلب من اي شخص من ذوي العالقة الحضور
امامها لالستٌضاح ولها ان تطلب اٌضا ابراز اٌة اوراق مما لها عالقة بمعامالتها كما ان لها او الي شخص
من بٌن اعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصٌن معروفٌن من المحلة او القرٌة فً
االوقات المناسبة من النهار فً اي عقار كائن فً منطقتهم للكشف علٌه على ان ٌخبروا ساكنٌه وٌراعوا
فً ذلك راحتهم ولهم كذلك ان ٌطلبوا من الساكنٌن بٌان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور .
ٌ - 3نظم رئٌس لجنة التقدٌر بعد انتهاء التقدٌر فً كل منطقة محضرا بذلك ٌخبر فٌه السلطة المالٌة فً
مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدٌر كما توضع قوائم التقدٌر فً الدوائر المالٌة لٌطلع علٌها
المكلفون .
المادة 25
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )7من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  ،2969 / 273رقمه 77
لسنة  ،3112واستبدلت بالنص االتً:
 – 2تبلغ نتائج التقارٌر الى المكلف والسلطة المالٌة تحرٌرٌا ولهما حق االعتراض على التقدٌر خالل (41
) ثالثٌن ٌوما من تارٌخ التبلٌغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فٌبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق
صورة من نتائج التقدٌر على مدخل العقار .
ٌ – 3عتبر تسدٌد المكلف للضرٌبة او قسط منها تبلٌغا له بالتقدٌر وباجراءات السلطة المالٌة المتعلقة
بالعقار .

إعادة النظر فً التقدٌر
المادة 26
ٌحق للمكلف وللسلطة المالٌة طلب اعادة النظر فً التقدٌر الذي اجرته (لجان التقدٌر) لدى لجان التدقٌق
فً مركز القضاء المختص وٌؤلف الوزٌر او من ٌخوله لجان التدقٌق على الوجه االتً:
-2فً اقضٌة مراكز االلوٌة من:
موظف مالً -رئٌسا
موظف -عضوا
خبٌرٌن فً العقارات -عضوٌن
-3فً سائر االقضٌة من:
القائممقام أو موظف مالً  -رئٌسا
موظف مالً -عضوا
خبٌرٌن فً العقارات  -عضوٌن
المادة 27
ال ٌجوز ان ٌكون عضو لجنة التقدٌر عضوا فً لجنة التدقٌق  .وٌتم نصاب اجتماعات لجان التدقٌق
بحضور الرئٌس وعضوٌن على ان ٌكون احدهما من موظفً الحكومة .
المادة 27
 - 2ترفع طلبات االعتراض الى لجنة التدقٌق عن طرٌق السلطة المالٌة خالل مدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما من
تارٌخ تبلٌغ التقدٌر .
ٌ -3جب ان ٌحتوي الطلب المقدم على تارٌخ التبلٌغ والمعامالت المتعلقة بالعقار وبالتقدٌر واسباب
االعتراض .
 –4عند اعتراض السلطة المالٌة على التقدٌر ترسل صورة منه الى المكلف الذي ٌعطى مدة عشرة اٌام
لمراجعة لجنة التدقٌق كتابة وذلك قبل ان تبت اللجنة فً االعتراض وعلى لجنة التقدٌر ان تعطى وصال
بالطلب المقدم الٌها حال تسلمها ثم ٌرسل الطلب الى لجنة التدقٌق بعد ان ٌدون مقدار التقدٌر المعترض
علٌه وتارٌخ التبلٌغ وسائر االٌضاحات االخرى .
 –5على السلطة المالٌة ان تزود لجان التدقٌق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدٌر
المعترض علٌه وتارٌخ التبلٌغ وسائر االٌضاحات االخرى .
المادة 28
الغٌت الفقرة ( )3من هذه المادة بموجب المادة ( )8من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم / 273
 ،2969رقمه  77لسنة :3112
 - 2على لجنة التدقٌق حٌن النظر فً االعتراضات ان تسمع اقوال االشخاص ذو الخبرة بامور العقار
وتجري التحقٌقات وتطلب االوراق التً تراها الزمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد االعتراض او ان
تحدث تغٌٌرا فً التقدٌر وعلٌها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالٌة وعندئذ ٌعمل بتقدٌر لجنة
التدقٌق اعتبارا من تارٌخ التقدٌر المعترض علٌه .
 -2ملغاة
المادة 29
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم  21و 6لسنة  2997و 2998واستبدلت بالنص االتً:
اجورا
ٌمنح رؤساء واعضاء لجان التقدٌر والتدقٌق واعضاء دٌوان ضرٌبة العقار من الموظفٌن وغٌرهم
ً
لقاء قٌامهم بالعمل فً هذه اللجان ،تحدد بتعلٌمات ٌصدرها الوزٌر.
دٌوان ضرٌبة العقار

المادة 31
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )9من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  ،2969 / 273رقمه 77
لسنة  ،3112واستبدلت بالنص االتً:
 – 2ا – ٌؤلف الوزٌر ببٌان ٌصدره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة دٌوان ضرٌبة العقار على النحو االتً- :
اوال – قاض من الصنف االول ٌرشحه وزٌر العدل – رئٌسا .
ثانٌا – مهندس معماري او مدنً ال تقل درجته عن الدرجة الثانٌة من الدرجات الوظٌفٌة – عضوا .
ثالثا – موظف مالً ال تقل درجته الوظٌفٌة عن درجة مدٌر – عضوا .
ب – ٌجوز تعٌٌن اعضاء احتٌاط ٌحلون محل االعضاء االصلٌٌن عند غٌابهم .
 – 3ال ٌكتمل النصاب فً جلسات الدٌوان اال بحضور جمٌع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق االراء او
باالكثرٌة .
 – 4للمكلف االعتراض لدى دٌوان ضرٌبة العقار على قرار لجنة التدقٌق او اجراءات السلطة المالٌة
المتعلقة بتطبٌق احكام القانون خالل مدة ال تزٌد على  41ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلغه بقرار لجنة التدقٌق
او اجراءات السلطة المالٌة .
ٌ – 5سقط حق المكلف باالعتراض لدى الدٌوان على قرار لجنة التدقٌق او اجراءات السلطة المالٌة بانتهاء
السنة المالٌة فً حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع اال اذا لم تكن مدة االعتراض قد انتهت .
 – 6للسلطة المالٌة االعتراض لدى دٌوان ضرٌبة العقار على قرارات لجنة التدقٌق خالل ( )41ثالثٌن ٌوما
من تارٌخ تبلغها بها .
 – 7للدٌوان الغاء القرار او االجراء المعترض علٌه او تاٌٌده او تعدٌله وله فً سبٌل تحقٌق ذلك اجراء
الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالٌة متى وجد ضرورة لذلك وٌكون قراره باتا .
 – 7ال تسمع المحاكم اٌة دعوى تتعلق بتطبٌق احكام هذا القانون .
 – 8على المكلف المعترض امام دٌوان ضرٌبة العقار تسدٌد رسم الى صندوق الهٌئة العامة للضرائب
مقداره( ) 3611الفان وخمسمئة دٌنار .
الجباٌة
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم  27لسنة  2972واالمر  59لسنة 3115
مادة 32
على السلطة المالٌة ان تبلغ المكلف خطٌا بدفع الضرٌبة معٌنة مقدارها وتارٌخ استحقاقها وٌتم الدفع من
قبل المكلف الى الدائرة المالٌة المختصة المبٌنة فً اخطار الدفع مع مراعاة ما ٌلً:
 -2تجبى الضرٌبة على دفعتٌن متساوٌٌن تستحق الدفعة االولى فً الٌوم االول من ٌناٌر  /كانون الثانونً
من السنة المالٌة وتستحق الدفعة الثانٌة فً الٌوم االول من ٌولٌو  /تموز من السنة المالٌة بالنسبة للسنة
المالٌة  3115تدفع الضرٌبة مرة واحدة وتستحق فً الٌوم االول من ٌولٌو  /تموز ٌ 3115حق للفرد ان
ٌدفع هذه الضرٌبة فً مكان اقامته او فً مكان عمله او فً المحافظة التً ٌوجد بها معظم امالكه العقارٌة
تضاف العائدات من جمٌع االمالك الى بعضها وترفق مع الضرٌبة عند دفعها استمارة ومذكرة توضح وتبٌن
عملٌة حساب الضرٌبة .
 -3تستوفى فً الضرٌبة االضافٌة فً النصف االول من السنة المالٌة التالٌة السنة المتحققة فٌها الضرٌبة
للكلف دفع هذه الضرٌبة فً محل اقامته او عمله او فً المحافظة الذي تقع فٌه اكثر عقاراته .
مادة 33
الغٌت الفقرتان ( )2،3من المادة ( )33وحل محلهما نص اخر بموجب قانون التعدٌل االول ،رقمه 27
لسنة  ، 2972والغٌت الفقرة ( )2من المادة نفسها بموجب القانون التعدٌل رقمه  58لسنة  2985واالمر
 85لسنة  3115واستبدلت بالنص االتً :
 - 2ا  -اذا لم تدفع الضرٌبة االساسٌة خالل السنة المالٌة ٌضاف الٌها  % 21من مقدارها عن كل سنة او
جزء منها .
ب  -ملغاة.
ج  -وللوزٌر او من ٌخوله ان ٌعفً المكلف عن المبلغ االضافً كله او جزاء  ،وردها ان كانت مدفوعة اذا
اقتنع بان المكلف قد تاخر عن الدفع لعذر مشروع .

ٌ - 3جوز تقسٌط الضرٌبة المستحقة باقساط شهرٌة ٌتفق علٌها مع السلطة المالٌة وعند تاخر المكلف عن
دفع احد االقساط المستحقة خالل شهر من تارٌخ استحقاقه تصبح جمٌع االقساط مستحقة االداء بدون حاجة
الى انذار .
عدلت هذه المادة بموجب امر سلطة االئتالف (المنحلة) رقم  59لسنة 3115
مادة 34
تجبى الضرٌبة وفق قانون جباٌة الدٌن الحكومً المضمون  ،وتعتبر الضرٌبة دٌنا على صاحب االمالك
العقارٌة بضمان الملك العقاري.
مادة 35
على جمٌع دوائر الحكومة ان التجري اٌة معاملة على العقار ما لم تتحقق من ان الضرٌبة المقدرة على
المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت او متحققة وغٌر مستحقة لتقسٌطها .
مادة 36
للوزٌر او من ٌخوله ان ٌطلب من المستاجر اذا كان شخصا او مؤسسة رسمٌة او شبه رسمٌة خصم
الضرٌبة المستحقة على العقار المستاجر من قبله بنسبة ال تقل عن نسبة الضرٌبة االساسٌة من بدل االٌجار
الواجب دفعه الى المؤجر وٌسلمه الى الدوائر المالٌة المختصة على ان ٌكون للمستاجر حق الرجوع على
المؤجر بمبلغ الضرٌبة المدفوع من قبله واذا تبٌن للسلطة المالٌة ان بدل االٌجار المقدر من قبل لجنة
التقدٌر او التدقٌق ٌقل او ٌزٌد عن البدل المتعاقد علٌه فلها ان تعدل التقدٌر وتجعله على اساس البدل
المتعاقد علٌه اعتبارا من تارٌخ التعاقد .
مادة 37
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )8من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  273لسنة  ،2969رقمه
 27لسنة  ،2972واستبدلت بالنص االتً:
ال ٌنظر فً اعتراض المكلف على التقدٌر وفق المادتٌن الثامنة والرابعة عشرة اال بعد دفع نصف ما بذمته
من الضرٌبة المترتبة على العقار واذا لم ٌدفع المبلغ خالل ثالثٌن ٌوما من تقدٌم االعتراض ٌكون قرار لجنة
التقدٌر بذلك نهائٌا وٌستثنى من حكم هذه المادة االعتراض بخلو العقار واالعتراض حول شمول العقار
باالعفاء.
مادة 37
اعتراض المكلف لدى دٌوان ضرٌبة العقار ال ٌؤخر دفع الضرٌبة المستحقة وللمكلف الحق فً استرداد
المبالغ التً دفعت زائدة على الضرٌبة اذا خفض التقدٌر اما اذا زٌد فعلٌه ان ٌدفع الضرٌبة والزٌادة وفقا
الحكام هذا القانون .
الردٌات
مادة 38
على السلطة المالٌة ان ترد للمكلف ما كان دفعه الٌها من الضرٌبة اكثر من المقدار المتحقق علٌه بشرط ان
ٌقدم طلبا بذلك خالل خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالٌة التً دفعت فٌها الزٌادة .
السجالت
مادة 39
الغٌت الفقرة ( )4من هذه المادة بموجب المادة ( )21من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم / 273
 ،2969رقمه  77لسنة  ،3112واستبدلت بالنص االتً:

 - 2تفتح لدى السلطة المالٌة سجالت خاصة بالعقار تبٌن فٌها اوصافه وجمٌع المعلومات الضرورٌة
والمعامالت التً تمت علٌه وٌنظم ذلك وفقا لتعلٌمات تصدرها السلطة المالٌة .
 - 3تف تح لدى السلطة المالٌة اضبارة خاصة لكل مكلف تدرج فٌها المعلومات الالزمة عن العقارات التً
ٌملكها والتقدٌرات لكل عقار باستمارة معٌنة وفقا لتعلٌمات تصدر بذلك .
 – 4على كل مكلف بموجب هذا القانون ٌزٌد دخله من عقاراته على ( )761111سبعمئة وخمسٌن الف
دٌنار ان ٌقدم تقرٌرا سنوٌا الى السلطة المالٌة ٌحتوي على المعلومات التً تعٌن بتعلٌمات وذلك خالل المدة
من االول من كانون الثانً حتى نهاٌة حزٌران من السنة التالٌة لسنة نشوء الدخل .
 - 5على السلطة المالٌة ان تتحقق من صحة التقارٌر والبٌانات المقدمة الٌها من المكلف وفً حالة اعطائه
معلومات غٌر صحٌحة فلها ان تفرض علٌه اضافة قدرها  %21من مقدار الضرٌبة وللمكلف ان ٌعترض
على ذلك لدى دٌوان ضرٌبة العقار .
العقوبات
مادة 41
اضٌفت الفقرة ( )5الى هذه المادة بموجب المادة ( )21من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم 273
لسنة  ،2969رقمه  27لسنة :2972
ٌعاقب بعد ثبوت الجرم علٌه امام المحاكم بغرامة ال تتجاوز مقدارها مائة دٌنار او بالحبس لمدة ال تزٌد على
ستة اشهر او بكلتا العقوبتٌن كل من:
-2رفض او تاخر عن تقدٌم المعلومات او ابراز االوراق التً تطلبها منه اللجان او الدٌوان فً المدة المعٌنة
له بدون عذر مشروع .
-3منع اعضاء اللجان او االشخاص المفوضٌن من دخول العقار للكشف علٌه وفقا لنص المادة الثالثة
عشرة من هذا القانون .
-4زود اللجان او السلطة المالٌة بمعلومات غٌر صحٌحة مع علمه بذلك .
-5تاخر او امتناع عن تقدٌم التقرٌر السنوي المنصوص علٌه فً الفقرة  4من المادة  39بدون عذر
مشروع .
أحكام متفرقة
مادة 42
على السلطة المالٌة ان توقع االخطارات واالستمارات والتبلٌغات الصادرة وفق احكام هذا القانون وٌعتبر
التوقٌع صحٌحا سواء كان مختوما او مكتوبا على االخطار ما لم ٌقم الدلٌل على خالفه وان تبلغ االخطارات
واالستمارات اما بتسلٌمها الى شخص المكلف او احد مستخدمٌه فً محل عمله او الى احد افراد عائلته
الساكنٌن معه وفق اصول التبلٌغ القانونٌة او ارسالها بالبرٌد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او
محل سكن له اخر معروف .
مادة 43
تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحٌث اضٌفت المادة ( )43بموجب المادة ( )22من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة
العقار رقم  ،2969 / 273رقمه  77لسنة :3112
كل من قدم الى السلطة المالٌة معلومات حقٌقٌة شفوٌة او خطٌة كان احد المكلفٌن قد اخفاها او ٌحاول
اخفاءها فادى ذلك الى تقدٌر الضرٌبة وفرضها او زٌادتها ٌمنح مكافاة نقدٌة ٌعٌن الوزٌر او من ٌخوله
مقٌاسها بتعلٌمات على ان ال تتجاوز عشرٌن فً المائة من الضرٌبة المتحققة بسبب هذا االخبار وٌعتبر
االخبار مع اسم صاحبه من االمور السرٌة .
مادة  43مكررة

اضٌفت هذه المادة بموجب المادة ( )22من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  ،2969 / 273رقمه
 77لسنة :3112
للوزٌر ان ٌقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوٌة للدولة تعدٌل مقٌاس احتساب الضرٌبة
المنصوص علٌه فً مادة الثانٌة من هذا القانون ،كلما دعت الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة الى ذلك .
مادة 44
الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون تعدٌل قانون ضرٌبة العقار رقم  273لسنة  ،2969رقمه
 319صادر بتارٌخ :2981/19/13
ملغاة
مادة 45
توضع انظمة وتعلٌمات لتنفٌذ احكام هذا القانون .
مادة 46
ٌلغى قانون ضرٌبة االمالك رقم  27لسنة  2951وتعدٌالته وٌبقى نافذا بالنسبة للقضاٌا التً وقعت اثناء
مدة تنفٌذه وٌشمل مدلول عبارة ضرٌبة العقار عبارة ضرٌبة االمالك الواردة فً القوانٌن االخرى .
مادة 47
ٌنفذ هذا القانون اعتبارا من اول نٌسان سنة . 2971
مادة 47
على الوزراء تنفٌذ هذا القانون .
كتب ببغداد فً الٌوم الرابع من شهر ربٌع الثانً سنة  2479المصادف للٌوم السادس من شهر تشرٌن
االول سنة . 2969
مجلس السٌادة
محمد نجٌب الربٌعً
رئٌس مجلس السٌادة
خالد النقشبندي
عضو

عضو

محمد حدٌد
وزٌر المالٌة
ووكٌل وزٌر الصناعة
مصطفى علً
وزٌر العدل
ووكٌل وزٌر التخطٌط
حسن الطالبانً
وزٌر المواصالت
ووكٌل وزٌر الداخلٌة
محمد عبد الملك الشواف
وزٌر الصحة
فٌصل السامر

اللواء الركن
عبد الكرٌم قاسم
رئٌس الوزراء
ووكٌل وزٌري الدفاع والخارجٌة
ابراهٌم كبة
وزٌر االصالح الزراعً
ووكٌل وزٌر النفط
هدٌب الحاج حمود
وزٌر الزراعة
عبد الوهاب امٌن
وزٌر الشؤون االجتماعٌة
فؤاد عارف

وزٌر االرشاد
ووكٌل وزٌر المعارف
عونً ٌوسف
وزٌر االشغال واالسكان
عبد اللطٌف الشواف
وزٌر التجارة

وزٌر دولة
نزٌهة الدلٌمً
وزٌرة البلدٌات

االسباب الموجبة
تمشٌا مع اهداف الثورة المباركة وسٌاستها المالٌة المشروحة فً مذكرة مٌزانٌة السنة  2969المالٌة من
ضرورة اعادة النظر فً نظام الضرائب السائد المتمٌز بالرجعٌة وعدم التوازن واالثقال على كاهل الطبقة
الفقٌرة بغٌة جعله اكثر عدالة اتباعا لمبدا قابلٌة المكلف على الدفع فقد اعٌد النظر فً قانون ضرٌبة االمالك
ووضع بشكل ٌتالئم مع السٌاسة المالٌة المذكورة .
ان ضرٌبة االمالك والتً سمٌت فً القانون الجدٌد بضرٌبة العقار ،ضرٌبة تفوض على العقار بسبب وجوده
واستفادة صاحبه من الخدمات التً تقدمها الحكومة والخدمات الصحٌة وكذلك الخدمات التً تقدمها البلدٌات
والدوائر شبه الرسمٌة كدوائر اسالة الماء والكهرباء وشق الطرق .
اما الدخل العقاري فقد اخضع فً اكثر الدول الى ضرٌبة الدخل واعفى فً العراق حتى تارٌخه بحجة ان
هناك ضرٌبة االمالك ٌخضع لها وٌخالف هذا مبادىء الضرائب المبنٌة على االسس العلمٌة فان الضرٌبتٌن
المذكورتٌن  . .ضرٌبة االمالك وضرٌبة الدخلٌ ،ختلفان فً الوعاء والغرض من فرض الضرٌبة والجهة
التً تستلمها والخدمات التً تساهم تلك الضرٌبة فً دفع كلفتها  .فالوعاء فً الضرٌبة االولى هو الملك
والغرض من فرض الضرٌبة هو مساهمة صاحب الملك فً كلفة الخدمات التً تقدمها الحكومة وفً اكثر
الدول تعتبر هذه الضرٌبة محلٌة اي تصرف للبلدٌات او الحكومات المحلٌة  .اما ضرٌبة الدخل فهً ضرٌبة
على الدخل ٌحصل علٌه المكلف من جمٌع المصادر وعلٌه ان ٌساهم فً كلفة الخدمات التً تقدمها الدولة
وٌدخل ضمنها االمن الخارجً والداخلً حسب قابلٌته المالٌة على الدفع وتقوم باستالمها وصرفها الخزٌنة
العامة .
ولغرض معالجة هذا النقص فً نظام ضرائبنا الذي ورثناه من العهد البائد فقد ارتؤي معالجة ذلك فً قانون
ضرٌبة العقار بدال من معالجته فً قانون ضرٌبة الدخل وذلك لجعل الضرٌبة اقل وطاة على المكلف وحرصا
على تشجٌع العمران فً هذه المرحلة من مراحل تقدمنا االقتصادي فان الفرق كبٌر بٌن نسب ضرٌبة الدخل
التً تصل الى  %71والنسب المفروضة على الدخل العقاري بموجب هذا القانون والتً تصل الى %26
عدا ضرٌبة العقار االساسٌة البالغة نسبتها  %21ناهٌك عن عدم اضافة هذا الدخل الى مدخوالت المكلف
من مصادر الدخل االخرى وكنتٌجة لذلك فان المكلف سٌخضع لنسب ضرٌبة اوطا من النسب التً كان
سٌخضع لها اذا ما ادمج الدخل العقاري بالدخول االخرى واخضع الى ضرٌبة الدخل .
هذا وندرج فً ادناه اهم المبادئ واالسس الجدٌدة التً تضمنها هذا القانون:
-2ابقٌت الضرٌبة الحالٌة كما هً اي بنسبة  %21من اٌراد العقار السنوي وبالنسبة لجمٌع العقارات
وسمٌت بالضرٌبة االساسٌة واخضع دخل المكلف من عقاراته الى ضرٌبة سمٌت بالضرٌبة االضافٌة وذلك
بالنسب التالٌة:
 %4ما زاد على  411دٌنار لغاٌة  2111دٌنار .
 %7ما زاد على  2111لغاٌة  3111دٌنار .
 %21ما زاد على  3111لغاٌة  6111دٌنار .
 %26ما زاد على ذلك .
-3زٌد اعفاء دور السكنى من  261دٌنارا الى  311دٌنار فً مدن بغداد والبصرة والموصل ومن 76
دٌنارا الى  211دٌنار فً مراكز بلدٌات االلوٌة االخرى واضٌف الى ذلك اعفاء قدره ( )76دٌنارا الى المدن
والقرى االخرى وبذلك سٌتم اعفاء عدد اكثر من دور السكنى من الضرٌبة .
-4لم ٌخضع للضرٌبة االضافٌة ولم ٌحتسب لغرض التصاعد االٌراد السنوي لدار السكنى وكذلك الـ ()411
دٌنار االولى من دخل المكلف وذلك لتخفٌف العبء عن الطبقة الفقٌرة والمتوسطة والتً تعتمد فً معٌشتها
على اٌجار ملك واحد .

-5اعفٌت العقارات الجدٌدة من الضرٌبة االساسٌة لمدة سنة ومن الضرٌبة االضافٌة لمدة سنتٌن لتشجٌع
الحركة العمرانٌة .
-6اعتبرت الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمٌة وشبه الرسمٌة او الجمعٌات او االشخاص االخرٌن
لموظفٌها او مستخدمٌها بقصد اسكانهم فٌها او تملكٌها لهم بعد سداد كلفتها كدور سكن وبذلك تمٌزت فً
المعاملة عن السابق عندما كانت تعتبر مؤجرة لهم .
-7ابدلت طرٌقة جباٌة الضرٌبة من الطرٌقة القدٌمة وهً قٌام جابً الضرٌبة بمراجعة المكلف واستالم
الضرٌبة الى قٌام المكلف بدفع الضرٌبة فً الدائرة المختصة واال عرض نفسه لعقوبة زٌادة الضرٌبة واتبع
مبدا تقسٌط الضرٌبة بشكل ٌسهل معه دفعها
-7وضعت مواد القانون بشكل ٌؤمن الوضوح وٌسهل التطبٌق السٌما كٌفٌة تشكٌل لجان التقدٌر والتدقٌق
بحٌث ٌضمن وجود عناصر كفوءة منتجة .
-8جعل تارٌخ نفاذ القانون اعتبارا من نٌسان سنة . 2971

