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الجريدة الرسمية لجمهورية العراق

مارى عيراقر ◌   ذنامةى فةرمى كو   و 
 
 
 


 
 

ى ــــال  ـس     ز  ۲۰۱۰ كانوونى يةكةم ٦ / ك ۱٤۳۱ جةيلح وز ۲۹     ٤۱۷۰ ارةـذم   
   نـــميـدووةـاوـجـةنـــثـ
 

  
 

           
 

  م ۲۰۱۰ االول كانون ٦ / هـ۱٤۳۱الحجةذو ۲۹

 

 
 

 

 ونونــــــــالخمسالخمسووالثانيــــــة الثانيــــــة ة ة ــــــــالسنالسن               ٤۱۷۰العدد  
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 سم الشعب سم الشعب بأبأ
 مجلس الرئاسة مجلس الرئاسة 

 
) ولمض��ي الم��دة ) ولمض��ي الم��دة ٦۱٦۱ق��ره مجل��س الن��واب طبق��اً ألحك��ام البن��د (أوالً) م��ن الم��ادة (ق��ره مجل��س الن��واب طبق��اً ألحك��ام البن��د (أوالً) م��ن الم��ادة (اابن��اءاً عل��ى م��ا بن��اءاً عل��ى م��ا       

 من الدستور . من الدستور . ) ) ۱۳۸۱۳۸القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (
 صدر القانون اآلتي :أ
 

 ۲۰۱۰لسنة  )۲۲رقم (
 قانون

 كيةالتعرفة الكمر

 

ص�وص ص�وص كي على البضائع المس�توردة وف�ق النس�ب المنكي على البضائع المس�توردة وف�ق النس�ب المنوالً : تستوفى رسوم الوارد الكمروالً : تستوفى رسوم الوارد الكمرأأ  -۱۱-المادة المادة 
كي�ة والروزنام�ة الزراعي�ة الملحق�ة به�ذا كي�ة والروزنام�ة الزراعي�ة الملحق�ة به�ذا عليها في جداول تعريفة الرس�وم الكمرعليها في جداول تعريفة الرس�وم الكمر

 القانون . القانون . 
 

كية والروزنامة الزراعي�ة ) ألغ�راض كية والروزنامة الزراعي�ة ) ألغ�راض بارة (جداول تعريفة الرسوم الكمربارة (جداول تعريفة الرسوم الكمر: يقصد بع: يقصد بع  ياً ياً ثانثان          
هذا الق�انون الج�دول ال�ذي يتض�من البن�ود الفرعي�ة ورموزه�ا الرقمي�ة واألقس�ام هذا الق�انون الج�دول ال�ذي يتض�من البن�ود الفرعي�ة ورموزه�ا الرقمي�ة واألقس�ام 
والفصول والمالحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق م�ن منظم�ة والفصول والمالحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق م�ن منظم�ة 

 الكمارك العالمية . الكمارك العالمية . 
 

كية والروزنامة الزراعية جزء اليتجزأ م�ن ه�ذا كية والروزنامة الزراعية جزء اليتجزأ م�ن ه�ذا تعريفة الرسوم الكمرتعريفة الرسوم الكمرل ل : تعد جداو: تعد جداو  ثالثاً ثالثاً   
 ..القانون القانون 

 

ك�ي ك�ي الية االتح�ادي تع�ديل الرس�م الكمرالية االتح�ادي تع�ديل الرس�م الكمر: لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الم: لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الم  أوالً أوالً   -۲۲-المادة المادة 
كي��ة والروزنام��ة الزراعي��ة كي��ة والروزنام��ة الزراعي��ة لي��ه ف��ي ج��دول تعريف��ة الرس��وم الكمرلي��ه ف��ي ج��دول تعريف��ة الرس��وم الكمرالمنص��وص عالمنص��وص ع

ح�وال الطارئ�ة لض�رورة اقتص�ادية ونقدي�ة تس�تدعي ح�وال الطارئ�ة لض�رورة اقتص�ادية ونقدي�ة تس�تدعي الملحق بهذا القانون ف�ي األالملحق بهذا القانون ف�ي األ
 اتخاذ إجراءات الحماية أو المعاملة بالمثل . اتخاذ إجراءات الحماية أو المعاملة بالمثل . 

       

ثاني�ا : يف��رض رس�م كمرك��ي عل�ى البض��ائع المس��توردة غي�ر ال��واردة ف�ي ج��دول تعريف��ة ثاني�ا : يف��رض رس�م كمرك��ي عل�ى البض��ائع المس��توردة غي�ر ال��واردة ف�ي ج��دول تعريف��ة 
%) م�ن قيمته�ا ولمجل�س ال�وزراء بن�اء %) م�ن قيمته�ا ولمجل�س ال�وزراء بن�اء ۲۰۲۰تزيد عل�ى (تزيد عل�ى (الرسوم الكمركية بنسبة الالرسوم الكمركية بنسبة ال
ل�نفس األس�باب ال�واردة ل�نفس األس�باب ال�واردة   هذه النس�بةهذه النس�بةتعديل تعديل ية االتحادي ية االتحادي على اقتراح من وزير المالعلى اقتراح من وزير المال

 . .   -والوالأأ-في البند في البند 
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 كي إجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه . كي إجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه . ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمرثالثا : يعد زيادة الرسم الكمر
 

 على األوعية واألغلفة باستثناء ما يأتي : على األوعية واألغلفة باستثناء ما يأتي : مستقلة مستقلة تستوفى رسوم تستوفى رسوم   الالأوالً : أوالً :   -۳۳-المادة المادة 
 ذلك . ذلك .   ة الملحقة بهذا القانون خالف ة الملحقة بهذا القانون خالف ــكيكيالكمرالكمرة ة ــتعريفتعريفي جداول الي جداول الــإذا ورد فإذا ورد ف  -أأ                    
تؤل���ف أوعي���ة البض���ائع المس���توردة وأغلفته���ا تؤل���ف أوعي���ة البض���ائع المس���توردة وأغلفته���ا   إذا كان���ت األوعي���ة واألغلف���ة الإذا كان���ت األوعي���ة واألغلف���ة ال  -بب              

 االعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية . االعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية . 
 

حتوياته�ا ، حتوياته�ا ، ثانيا : تضاف قيمة األوعية واألغلفة الخاضعة لرس�م مس�تقل عل�ى قيم�ة مثانيا : تضاف قيمة األوعية واألغلفة الخاضعة لرس�م مس�تقل عل�ى قيم�ة م              
إذا ك��ان ذل��ك الرس��م مس��اويا للرس��م المف��روض عل��ى المحتوي��ات أو اق��ل من��ه إذا ك��ان ذل��ك الرس��م مس��اويا للرس��م المف��روض عل��ى المحتوي��ات أو اق��ل من��ه 

 ويستوفى عنها رسم كمركي واحد . ويستوفى عنها رسم كمركي واحد . 
 

 كي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية . كي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية . والً : تعفى من رسم الوارد الكمروالً : تعفى من رسم الوارد الكمرأأ  -٤٤-المادة المادة 
د بتعليم��ات يص��درها د بتعليم��ات يص��درها تعف��ى البض��ائع المس��توردة بواس��طة البري��د بح��دود تح��دتعف��ى البض��ائع المس��توردة بواس��طة البري��د بح��دود تح��د  -أأ  -ثاني��ا:ثاني��ا:

 وزير المالية االتحادي. وزير المالية االتحادي. 
 

اليسري حكم الفقرة (أ) من ه�ذا البن�د عل�ى اإلرس�الية المج�زأة إل�ى أج�زاء اليسري حكم الفقرة (أ) من ه�ذا البن�د عل�ى اإلرس�الية المج�زأة إل�ى أج�زاء   –ب ب 
 والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمر كي . والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمر كي . 

 

ق�م ق�م يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التسهيالت الممنوحة بموجب قانون  االس�تثمار ريراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التسهيالت الممنوحة بموجب قانون  االس�تثمار ر  -٥٥-المادة المادة 
وتعديالت��ه عل��ى الس��لع المس��توردة إلغ��راض مش��اريع االس��تثمار وتعديالت��ه عل��ى الس��لع المس��توردة إلغ��راض مش��اريع االس��تثمار   ۲۰۰٦۲۰۰٦لس��نة لس��نة   ۱۳۱۳

 حصرا . حصرا . 
  

  
تغيير تغيير   أوالً: يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة تعليمات لتنظيم طريقة أوالً: يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة تعليمات لتنظيم طريقة   -٦٦-المادة المادة 

المواد الصالحة لالستهالك البشري إلى مواد خام إلغراض صناعية وغير صالحة المواد الصالحة لالستهالك البشري إلى مواد خام إلغراض صناعية وغير صالحة 
 البشري التي يطلب المستورد تغييرها. البشري التي يطلب المستورد تغييرها.   لالستهالكلالستهالك

 

ك��ي عل��ى الم��واد المغي��رة المنص��وص عليه��ا ف��ي البن��د ك��ي عل��ى الم��واد المغي��رة المنص��وص عليه��ا ف��ي البن��د ثاني��ا : يخف��ض رس��م ال��وارد الكمرثاني��ا : يخف��ض رس��م ال��وارد الكمر
ل�غ الواج�ب دفع�ه قب�ل التغيي�ر ل�غ الواج�ب دفع�ه قب�ل التغيي�ر ) سبعة إثمان المب) سبعة إثمان المب۸۸//۷۷(أوالً) من هذه المادة بنسبة ((أوالً) من هذه المادة بنسبة (

 ن يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية . ن يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية . على اعلى ا
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ناف�ذة المفع�ول القي�ود والموان�ع المفروض�ة عل�ى بع�ض المس�توردات أو الص�ادرات ناف�ذة المفع�ول القي�ود والموان�ع المفروض�ة عل�ى بع�ض المس�توردات أو الص�ادرات تبقى تبقى   -۷۷-المادة المادة 
أو أي قانون آخر م�الم تك�ن ق�د أو أي قانون آخر م�الم تك�ن ق�د المعدل المعدل   ۱۹۸٤۱۹۸٤لسنة لسنة   ۲۳۲۳بمقتضى قانون الكمارك رقم بمقتضى قانون الكمارك رقم 
 ألغيت قبل نفاذ هذا القانون . ألغيت قبل نفاذ هذا القانون . 

 

ة ة على مخالف�على مخالف�  ۱۹۸٤۱۹۸٤لسنة لسنة   ۲۳۲۳يطبق حكم الباب (الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم يطبق حكم الباب (الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم   -۸۸-المادة المادة 
) والبن��د ) والبن��د ٥٥) والفق��رة (ب) م�ن البن��د (ثاني�ا) م��ن الم�ادة () والفق��رة (ب) م�ن البن��د (ثاني�ا) م��ن الم�ادة (٤٤) و () و (۳۳) و() و(۱۱أحك�ام الم�واد (أحك�ام الم�واد (

 ) من هذا القانون . ) من هذا القانون . ٦٦(ثانيا) من المادة ((ثانيا) من المادة (
 

. وأم��ر س��لطة االئ��تالف . وأم��ر س��لطة االئ��تالف   ۱۹٥٥۱۹٥٥) لس��نة ) لس��نة ۷۷۷۷كي��ة رق��م (كي��ة رق��م (: يلغ��ى ق��انون التعريف��ة الكمر: يلغ��ى ق��انون التعريف��ة الكمر  أوالً أوالً   -۹۹-الم��ادة الم��ادة 
ري���ر التج���ارة لع���ام ري���ر التج���ارة لع���ام (سياس���ة تح(سياس���ة تح  ۲۰۰٤۲۰۰٤) لس���نة ) لس���نة ٥٤٥٤رق���م (رق���م (  المؤقت���ة (المنحل���ة )المؤقت���ة (المنحل���ة )

  ۲۰۰۳۲۰۰۳) لس���نة ) لس���نة ۳۸۳۸ق���م (ق���م () وأم���ر س���لطة االئ���تالف المؤقت���ة (المنحل���ة) ر) وأم���ر س���لطة االئ���تالف المؤقت���ة (المنحل���ة) ر۲۰۰٤۲۰۰٤
 عمار العراق وتعديالته). عمار العراق وتعديالته). (ضريبة إعادة إ(ضريبة إعادة إ

 

 : اليعمل بأي قانون أو تعليمات أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون . : اليعمل بأي قانون أو تعليمات أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون .   ثانياً ثانياً           
 

 ام هذا القانون. ام هذا القانون. يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكيصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحك  -۱۰۱۰-المادة المادة 

 
 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ينفذ هذا القانون بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   -۱۱۱۱-المادة المادة 

 
 

 ألسباب الموجبةا
الكثي��رة الت��ي الكثي��رة الت��ي لغ��رض وض��ع تعريف��ة كمركي��ة تتماش��ى وإص��الح االقتص��اد العراق��ي وللتع��ديالت لغ��رض وض��ع تعريف��ة كمركي��ة تتماش��ى وإص��الح االقتص��اد العراق��ي وللتع��ديالت     

 شرع هذا القانون .شرع هذا القانون .  ،،  طرأت على القانونطرأت على القانون
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