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 قانون ضر�بة الدخل

 رئيس ا�جمهور�ة

 م، يصدر ما ي��:28/10/2003هـ املوافق  2/9/1424بناء ع�� أح�ام الدستور، وع�� ما أقره مجلس الشعب �� جلستھ املنعقدة بتار�خ 

 1املادة 

 تطرح ضر�بة ع�� الدخل تتناول:

 املهن وا�حرف الصناعية والتجار�ة وغ�� التجار�ة ا�حددة أح�امها �� الباب�ن األول والثا�ي من هذا القانون.األر�اح الصافية الناتجة عن ممارسة     -أ

 عـــن خـــدمات أدوهـــا ضـــمن ا�جمهور�ـــة العر�يـــة الســـور�ة محـــددة أح�امهـــا �ـــ  -ب
ً
� البـــاب الثالـــث مـــن هـــذا املبـــالغ ال�ـــي تـــدفع أل�ـــخاص طبيعيـــ�ن أو اعتبـــار��ن غ�ـــ� مقيمـــ�ن �عو�ضـــا

 لقانون.ا

 الرواتب واألجور.  -ج

 ريع رؤوس األموال املتداولة.   -د

 الباب األول 

 ضر�بة أر�اح املهن وا�حرف الصناعية والتجار�ة وغ�� التجار�ة

 فئة م�لفي األر�اح ا�حقيقية

 الفصل األول 

 األ�خاص ا�خاضعون للضر�بة

 2املادة 

در بيا��م عن أر�احهم الناشئة عن ممارسة املهن وا�حرف الصناعية والتجار�ة وغ�ـ� التجار�ـة وسـائر األعمـال التجار�ـة وإن �انـت عارضـة. ومصـا تتناول الضر�بة امل�لف�ن األ�ي     -أ

 الدخل األخرى غ�� ا�خاضعة لضر�بة دخل أخرى وال لضر�بة ريع العقارات والعرصات:

 ف أنواعها.مؤسسات القطاع العام وشر�اتھ ومنشآتھ ع�� اختال      .1

 املؤسسات املالية بما ف��ا املصارف وأعمال الصرافة وشر�ات التأم�ن وإعادة التأم�ن ومؤسسات التوف��.     .2

 الشر�ات املساهمة والشر�ات ذات املسؤولية ا�حدودة مهما يكن نوعها وغاي��ا.     .3

ة العر�يـــة الســـور�ة واملنشـــآت التجار�ـــة والصـــناعية ال�ـــي تنتســـب إل��ـــا مؤسســـات �ائنـــة خــــارج املؤسســـات التجار�ـــة والصـــناعية التا�عـــة ملنشـــآت خـــارج ا�جمهور�ـــ    .4

 ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة.

 املنشآت التجار�ة والصناعية ال�ي لها فرع ع�� األقل �� غ�� الوحدة اإلدار�ة ال�ي �عمل ف��ا.     .5



بالعمولـة عـدا السماســرة العـادي�ن ويعـد تــاجر نصـف ا�جملـة كتــاجر ا�جملـة إذا �ـان مبيــع ا�جملـة هـو األغلــب  والوســطاء تجـار االسـت��اد والتصـدير وتجــار ا�جملـة     .6

 ع�� فعاليتھ.

 وكالء املعامل الوطنية واألجنبية والو�االت املمثلة ملنشآت وشر�ات أجنبية ووطنية.     .7

 تجارة العقارات املبنية وغ�� املبنية وأعمال التعهدات.     .8

 ا�خلصون ا�جمركيون.     .9

 محطات بيع الوقود واملواد املشتعلة. . 10

 بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر. . 11

 األدو�ة واملواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل. معامل صنع . 12

 معامل صنع الكحول. . 13

قيمــة املنشــات واآلالت املســتخدمة ف��ــا ألغــراض العمــل الصــنا�� مليــو�ي ل�ــ�ة ســـور�ة  �ــ� الفقــرات الســابقة إذا تجــاوز مجمــوع املنشــآت الصــناعية غ�ــ� املعــددة . 14

 التقدير النافذ للضر�بة ع�� ريع العقارات. بموجب

 املشا�� ا�خاصة. . 15

ال�ــ� ودور الفنــادق مــن املســتوى الــدو�� والــدرجات املمتــازة واألو�ــ� والثانيــة الســينما مــن الصــنف األول بحســب تصــنيف الــدوائر املاليــة الســتيفاء ضــر�بة امل دور  . 16

 واملطاعم من الدرجات املمتازة واألو�� والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.

 سينمائية، مسلسالت تلفز�ونية، أفالم دعاية) وما شا��ها. اإلنتاج الف�ي (أفالم . 17

 وا�ح��. موزعو اإلنتاج الف�ي املستورد . 18

 قبل وزارة السياحة. املال�� من الدرجت�ن املمتازة واألو�� بحسب تصنيفها من . 19

 الر�اضية واستعراضات الس��ك. مستثمرو مدن املال�� واملشاهد العامة ومستثمرو الفرق  . 20

تبـع لهـا مـن مطـاعم وشـال��ات و�از�نوهـات واملسـابح البحر�ـة املسـتقلة مـن والـدرجات املمتـازة واألو�ـ� والثانيـة ومـا ي منشـآت املبيـت السـياحية مـن املسـتوى الـدو�� . 21

 املستوى الدو�� والدرجات املمتازة واألو��.

 امل�اتب السياحية. . 22

 م�اتب تدقيق ا�حسابات وا�حاسبون القانونيون. . 23

 م�اتب الدراسات املالية واالقتصادية. . 24

 �حاسبية.املشاورون �� األمور املالية وا . 25

 ممارسو مهن�ي ا�خدمات البحر�ة وتمو�ن السفن والبواخر. . 26

 م�اتب السفر�ات ال�ي �ستخدم سيارات البوملان السياحية. . 27



 مهنة تأج�� وإعادة تأج�� املنشآت الصناعية والتجار�ة وا�حرفية واملهنية أو �عض أصولها. . 28

 منشآت املباقر واملداجن. . 29

 ل البضائع.م�اتب نق . 30

 الوحدات املهنية ا�جامعية الرئيسية. . 31

 ا�جامعات واملدارس واملعاهد ا�خاصة ب�افة مراحلها ور�اض األطفال. . 32

 الواردة �� هذا القانون. �ل م�لف يقرر ت�ليفھ بالضر�بة ع�� األر�اح ا�حقيقية وفق األح�ام . 33

 املقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للت�ليف ع�� أساس األر�اح ا�حقيقية و�قبل طل��م بقرار من وز�ر املالية.يحق للم�لف�ن بالضر�بة ع�� أساس الدخل   -ب

 األر�اح ا�حقيقية. يحق لوز�ر املالية بقرار منھ إخراج �عض املهن أو �عض امل�لف�ن بالضر�بة ع�� الدخل املقطوع وإدخالهم �� عداد امل�لف�ن بالضر�بة ع��  -ج

 من أول السنة ال�ي ت�� السنة ال�ي صدر ف��ا القرار و�نشر و�ذاع بمختلف طرق النشر العام�سري     -د
ً
 ة.القرار املشار إليھ �� الفقرت�ن ب، ج بدءا

ھ الســـنو�ة مـــن مجمـــوع إذا مـــارس امل�لـــف أك�ـــ� مـــن فعاليـــة تخضـــع �ـــل م��ـــا لفئـــة معينـــة مـــن فئـــات الت�ليـــف بضـــر�بة الـــدخل (دخـــل مقطـــوع، أر�ـــاح حقيقيـــة) وجـــب جمـــع أر�احـــ  -ه

 للفئة األع��.
ً
 بفئة الضر�بة ال�ي يتوجب ف��ا ع�� امل�لف مسك القيود املقررة نظاميا

ً
 فعالياتھ وت�ليفھ ع��ا تصاعديا

 3املادة 

�ـانون الثـا�ي مـن سـنة  1ارسـة العمـل بتـار�خ تفرض الضر�بة ع�� أر�اح األ�خاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن الناجمة عن أعمالهم �ـ� ا�جمهور�ـة العر�يـة السـور�ة وذلـك �ـ� محـل مم

وإذا �ـان املركـز الرئي�ـىي  دة أم مسـتقلةالت�ليف وإذا �ان للم�لف أك�� من فرع واحد تطرح الضر�بة �� املركز الرئي�ىي ع�� أر�اح جميع الفروع سواء �انت حسـابا��ا وأعمالهـا موحـ

 خارج األرا�ىي السور�ة تطرح الضر�بة ع�� أر�اح جمي
ً
الفروع القائمة �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة �� مركز الفرع الواقع �� العاصمة السور�ة أو �ـ� مركـز الفـرع األوسـع  عواقعا

.
ً
 عمال

 4املادة 

 �عفى من الضر�بة:      -أ

 ت والبضائع املطلو�ة �� مستودعا��ا.وتوزيع املواد وا�حاصال  جمعيات االس��الك واالستثمار التعاونية ال�ي ينحصر عملها بجمع طلبات مش��ك��ا     .1

 �ستثمرو��ا و�تناول هذا اإلعفاء أيضا ا�حيوانات ال�ي يرعو��ا أو ير�و��ا أو الزراعيون الذين يجمعون و�بيعون ا�حاصيل واألثمار الناتجة عن أرض يملكو��ا أو املستثمرون     .2

 �علفو��ا �� تلك األرا�ىي.

الداخلــة عــادة �ــ� االســتثمار الزرا�ــ�  راعيــة ال�ــي ينحصــر عملهــا باســتالم حاصــالت مشــ��ك��ا وتحو�لهــا و�يعهــا. وال يتنــاول هــذا اإلعفــاء ســوى األعمــالا�جمعيــات التعاونيــة الز      .3

 وال�ي ال تخضع للضر�بة إذا مارسها (ضمن الشروط نفسها) أعضاء ا�جمعية منفردين.

واألدوات الزراعيــة واســتثمارها �ــ� أرا�ــىي األعضــاء وال يتنــاول هــذا اإلعفــاء األر�ــاح الناجمــة عــن اســتثمار اآلالت واألدوات �ــ� غ�ــ� ا�جمعيــات التعاونيــة الزراعيــة لشــراء اآلالت      .4

 األرا�ىي ال�ي �ستثمرها األعضاء.

 األ�خاص الذين يمارسون أحد األعمال اآلتية: التأليف، العزف، الت�ح�ن، الرسم باليد، نحت التماثيل.     .5

 دور ا�حضانة.     .6



 معاهد ودور مؤسسات ذوي االحتياجات ا�خاصة.     .7

 املة باملثل.باملائة من األر�اح السنو�ة الصافية لنشاط النقل ا�جوى والبحري. �ش��ط �� منح هذا اإلعفاء إ�� األ�خاص غ�� السور��ن توفر شرط املع 75     .8

 ملنشآت املباقر واملداجن فقط.باملائة من األر�اح السنو�ة الصافية  50     .9

 ألح�ــام املــادة        -ب
ً
املشــا�� ا�خاصــة املشــمولة بأح�ــام القـانون املــذكور للت�ليــف بضــرائب الــدخل وضــر�بة ريــع العقــارات  تخضــع 3/5/1956تــار�خ  242مــن القــانون رقــم  1خالفـا

 والعرصات �عد م�ىي سنت�ن من تار�خ بدء استثمارها.

 مـن أول السـنة التاليـة لتـار�خ�سري الت�        -ج
ً
نفـاذ هـذا القـانون بالنسـبة للمشـا�� ا�خاصـة ال�ـي م�ـىى ع�ـ� تـار�خ  ليف الضر��ي املنصوص عليـھ �ـ� الفقـرة ب مـن هـذه املـادة بـدءا

سـنت�ن بتـار�خ نفـاذ هـذا القـانون فتسـتكمل الف�ـ�ة بتار�خ نفاذ هذا القانون سنت�ن فـأك�� أمـا املشـا�� ا�خاصـة ال�ـي لـم يمـض ع�ـ� تـار�خ البـدء باسـتثمارها  البدء باستثمارها

 املتبقية لإلعفاء املذكور.

 الفصل الثا�ي

 أسس الت�ليف

 5املادة 

 �انون األول. 31�انون الثا�ي إ��  1تطرح الضر�بة ع�� أساس الر�ح الصا�� املتحقق خالل سنة األعمال وتحسب السنة من      -أ

 �عد سنة األعمال بالنسبة للت�ليف بضر�بة الدخل �� سنة الت�ليف.                                                 -ب

� املنشـأة أو امل�لــف ي��تـب ع�ــ �ــانون الثـا�ي إذا �انـت طبيعــة عمـل املنشــأة أو امل�لـف ي�ـ�ر ذلــك و�ـ� هـذه ا�حالــة 1يجـوز بقـرار مــن وز�ـر املاليـة اعتبــار البـدء �ـ� ســنة الت�ليـف غ�ـ�   -ج

�ـانون الثـا�ي مـن السـنة ال�ـي تـم ف��ـا تبـديل سـنة الت�ليـف ح�ـى بدايـة العمـل بالسـنة ا�جديـدة و�عـد الضـر�بة امل��تبـة  1تقديم بيان باألر�اح ا�حققة خالل الف��ة ال�ي تبدأ مـن 

 من بدء سنة الت�ليف ا�جديدة. ع�� هذه األر�اح مستحقة األداء خالل ثالث�ن
ً
 يوما

 من هذا القانون بما يتفق مع سنة الت�ليف ا�جديدة. 13الضر�بة املنصوص عل��ا �� املادة  �عدل مواعيد تقديم البيانات ومد��ا و�سديد    -د

 6املادة 

 محاسبية منتظمة و�املة تظهر نتائجھ ا�حقيقية.     -أ
ً
 ع�� �ل م�لف أن يمسك قيودا

 حدد بھ القواعد ا�حاسبية املعتمدة لتحديد النتائج الصافية.يجوز لوز�ر املالية إصدار قرار ي  -ب

 7املادة 

تحسم م��ا األعباء والنفقات ال�ـي تقتضـ��ا ممارسـة  يتألف الر�ح الصا�� من مجموع اإليرادات اإلجمالية ألعمال امل�لف ا�خاضعة لهذه الضر�بة ع�� اختالف أنواعها �عد أن     -أ

 العمل. نوع  هذه األعمال أو ال�ي تالزم

 ع�� اآل�ي: إن األعباء والنفقات القابلة للتن�يل تنطوي ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  -ب

� طـرح ضـر�بة ريـع العقـارات بدالت إيجار ا�حـالت املعـدة ملمارسـة العمـل أو قيم��ـا التأج��يـة (إذا �انـت مل�ـا للم�لـف) ع�ـ� أسـاس البـدالت أو القـيم املسـتند إل��ـا �ـ     .1

 بنية.امل

 عن خدما��م.     .2
ً
 الرواتب واألجور وا�حوافز ال�ي تدفع للمستخدم�ن والعمال بدال



 املدفوع لقاء حصة رب العمل �� التأمينات االجتماعية.     .3

4.      
ً
 لقانون العمل. ا�خصص املدخر لدفع �عو�ض التسر�ح أو م�افأة ��اية ا�خدمة أو �عو�ضات الطوارئ وفقا

 للقواعـــد الفنيـــة املتبعــةاالســ     .5
ً
�ـــ� �ـــل نــوع مـــن أنــواع الصـــناعة والتجــارة واملهـــن وا�حـــرف مــا عـــدا اســ��الك العقـــارات وكـــذلك  ��ال�ات املقبولـــة بصــورة عامـــة تبعــا

.
ً
 ومحددا

ً
 حقيقيا

ً
 ا�خصصات ال�ي تمثل عبئا

فوعــــة خـــالل الســــنة ال�ـــي تحققــــت ف��ـــا األر�ــــاح ماعـــدا ضــــر�بة األر�ـــاح الصــــافية ا�جمهور�ــــة العر�يـــة الســــور�ة ع�ـــ� امل�لـــف واملد الضـــرائب والرســـوم امل��تبــــة �ـــ�     .6

 املفروضة بموجب هذا الباب.

 �عد من النفقات ال�ي يمكن تن�يلها من األر�اح غ�� الصافية الت��عات املدفوعة من قبل امل�لف�ن مقابل وصوالت رسمية �جهات عامـة أو خا     .7
ً
صـة مع�ـ�ف ��ـا رسـميا

 ودفاتر نظامية مقبولـة مـن قبـل دوائـر ضـر�بة الـدخل و�مـا ال يتجـاو بأ��ا ذات 
ً
باملائـة مـن  3ز نفع عام شر�طة أن تكون ا�جهتان املت��عة واملت��ع لها تمس�ان قيودا

 األر�اح الصافية.

 من موجب لبقا��ا �� سنة الحقة تضاف إ�� أر�اح السنة املذكورة.إن املبالغ االحتياطية ال�ي لم �ستعمل �لها أو �عضها للغاية ال�ي خصصت لها أو ال�ي ال �عود         -ج

 8املادة 

 األعباء والنفقات غ�� القابلة للتن�يل تنطوي بصورة خاصة ع�� اآل�ي:

 النفقات الرأسمالية ال�ي تؤدي إ�� ز�ادة قيمة املوجودات الثابتة.     -أ

 ل أو شر�كھ أجرة لھ عن إدارة العمل.النفقات ال�خصية أو املبالغ ال�ي يحس��ا رب العم  -ب

 البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل. يحس��ا الشر�اء �� شركة التضامن أو الشر�اء املسؤول�ن بدون حد �� شر�ات التوصية املبالغ ال�ي  -ج

 9املادة 

مجمـوع الــدخل الصـا�� الـذي يتــألف مـن الــر�ح الصـا�� املتحقــق مـن مختلــف  تطـرح الضـر�بة ع�ــ� مؤسسـات التــأم�ن وإعـادة التــأم�ن ومؤسسـات التـوف�� وجمــع رؤوس األمـوال ع�ــ�

 �شاطا��ا واستثمارا��ا.

 10املادة 

األجنبية و�قومون ضمن حدود ا�جمهور�ـة العر�يـة السـور�ة بأعمـال خاضـعة لضـر�بة األر�ـاح  تقبل حسابات األ�خاص الطبيعي�ن أو االعتبار��ن الذين يكون مركزهم �� البالد ال

األعمـال وإال فتحـدد األر�ـاح املـذكورة بطر�قـة املقا�سـة بالنسـبة لنتـائج أعمـال املؤسسـات  افية ما لم تظهر هذه ا�حسابات مباشرة األر�اح املتحققة الناشئة عن ممارسـة تلـكالص

 أو املهن املماثلة.

 11املادة 

العر�يــة الســور�ة وال�ــي تنقــل أر�احهـــا  ات ال�ــي تنتســب إل��ــا مؤسســـات تقــع خــارج ا�جمهور�ــةإن املؤسســات التا�عــة ملؤسســات تقــع خــارج ا�جمهور�ــة العر�يـــة الســور�ة واملؤسســ

أخــرى تخضـــع للضــر�بة �عـــد إدخـــال  بصــورة غ�ـــ� مباشــرة لتلـــك املؤسســات خـــارج ا�جمهور�ــة العر�يـــة الســور�ة وذلـــك إمــا بز�ـــادة أســعار الشـــراء أو البيــع أو بإنقاصـــها أو بأيــة وســـيلة

 نتائج حسابا��ا.األر�اح املذكورة ع�� 

الت�ــاليف بطر�قـة املقا�ســة مــع املؤسسـات املماثلــة املســتثمرة بصــورة  وجــود عناصــر صـر�حة تمكــن مــن إجـراء الت�ــحيحات املنــوه ع��ــا �ـ� الفقــرة الســابقة تحقـق و�ـ� حــال عــدم

 عادية.

 12املادة 



 ع�ــ� السـنة
ً
ال�جـز ب�املـھ يطـرح البـا�� مــن  ن الــر�ح ا�حقـق خـالل هـذه السـنة وإذا لـم يكـف هـذا الـر�ح لتغطيــةالتاليـة وتن�يلـھ مـ إذا وقـع �جـز �ـ� إحـدى السـن�ن يمكـن اعتبـاره عبئـا

وقــوع ال�جــز وإذا بقــى �ــىيء أيضــا يمكــن نقلــھ إ�ــ� الســنة الثالثــة وهكــذا دواليــك ح�ــى الســنة ا�خامســة ال�ــي ت�ــ� ســنة وقــوع  األر�ــاح ال�ــي تتحقــق خــالل الســنة الثانيــة ال�ــي ت�ــ� ســنة

 ال�جز.

 13ة املاد

 بنتائج أعمالهم الصافية من ر�ح أو خسارة     -أ
ً
 خطيا

ً
 خالل السنة السابقة �� اآلجال اآلتية: ي��تب ع�� امل�لف�ن أن يقدموا إ�� الدوائر املالية بيانا

 والشر�ات العامة واملنشآت العامة.حز�ران من �ل سنة بالنسبة للشر�ات املساهمة وذات املسؤولية ا�حدودة واملؤسسات العامة  30لغاية      .1

 نيسان من �ل سنة بالنسبة لسائر امل�لف�ن اآلخر�ن. 30لغاية      .2

.
ً
 و�جوز لوز�ر املالية �� حاالت استثنائية �عود تقديرها إليھ أن يمنح مهلة إضافية ال تتجاوز ست�ن يوما

 و�� حال ال�جز يقدم بيان بمقداره ضمن املدد والشروط نفسها.

 يصدر وز�ر املالية نموذج البيان الضر��ي املنصوص عليھ �� الفقرة أ السابقة ومرفقاتھ. -ب

 14املادة 

وصـــورة عـــن امل��انيـــة ع�ـــ� امل�لفـــ�ن أن يقـــدموا مـــع البيـــان صـــورة عـــن �ـــل مـــن حســـاب التشـــغيل (بالنســـبة للمنشـــآت الصـــناعية) وحســـاب املتـــاجرة وحســـاب األر�ـــاح وا�خســـائر      -أ

 بامل
ً
 بالغ املأخوذة من األر�اح باسم االس��الك مع بيان هذه االس��ال�ات بصورة مفصلة.وجدوال

 يتضـم ي��تـب ع�ـ� امل�لفــ�ن غ�ـ�  -ب
ً
 لبيـا��م جــدوال

ً
ن مجمــوع أ�ــحاب املهـن الصــناعية والتجار�ـة (�ــ� حـال عــدم وجـود م��انيــة أو حسـاب األر�ــاح وا�خسـائر لــد��م) أن يقـدموا إثباتــا

وا�حـرف الصـافية وجميـع النفقـات املتعلقـة بمهنـ��م واألعبـاء القابلـة للتن�يـل ومقـدار ر�حهـم الصـا�� خـالل السـنة السـابقة و�كتفـى مـن أ�ـحاب املهـن  غ�ـ�واردا��ـم األصـلية 

 مفردات املبالغ املقبوضة واملدفوعة وتوار�خ قبضها ودفعها. ا�خاضعة لكتمان السر ذكر

ر املاليــة جميـع الوثــائق ا�حسـابية وقــوائم ا�جـرد ووثــائق القـبض والصــرف وفـوات�� الشــراء والبيـع و�صــورة عامـة جميــع املسـتندات ال�ــي مــن ي��تـب ع�ــ� امل�لفـ�ن أن ي�ــ�زوا للـدوائ  -ج

اســـبية للم�لفـــ�ن الـــذين ينظمـــون قيـــودهم ا�ح شـــأ��ا التثبـــت مـــن �ـــحة بيانـــا��م كمـــا يمكـــن قبـــول املســـتندات والقيـــود املستخلصـــة مـــن واقـــع �ـــجالت ا�حاســـوب بالنســـبة

 باستخدام تلك األداة.

�ـ�  من هذا القانون الضـر�بة امل��تبـة ع�ـ� األر�ـاح املصـرح ��ـا 13املبحوث عنھ �� املادة  ع�� امل�لف�ن أن يدفعوا إ�� ا�خز�نة خالل ثالث�ن يوما ت�� تار�خ ان��اء مهلة تقديم البيان    -د

 صل الضر�بة ال�ي تقرها ال�جان الضر�بية ا�ختصة.البيان وتحسب املبالغ املدفوعة بمقت�ىى هذه املادة من أ

صـــدور قـــرارات ال�جـــان  يجـــوز للـــدوائر املاليـــة مطالبـــة امل�لفـــ�ن بـــأداء ســـلفة ع�ـــ� الضـــر�بة خـــالل ســـنة ممارســـة األعمـــال موضـــوع الت�ليـــف ع�ـــ� أن �ســـوى حســـاب الســـلفة �عـــد  -ه

 تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وز�ر املالية.الضر�بية واكتساب الت�ليف الدرجة القطعية. تنظم قواعد وضوابط 

 15املادة 

غ��ها فتطرح ع�� املصف�ن أو املتنازل�ن أو املنـدمج�ن فـورا الضـر�بة املتوجبـة بالنسـبة  إذا أجرى امل�لفون تصفية ال�ل أو ا�جزء من مؤسسا��م أو تنازلوا ع��ا للغ�� أو دمجوها مع

 ف بالضر�بة �عد.إ�� األر�اح ال�ي لم ت�ل

الواقعة ب�ن اليوم األخ�ـ� مـن مـدة الت�ليـف السـابقة واليـوم الـذي أصـبح  عن املدة 12و 11و 10و 9و 8و 7و 5املتحقق كما هو مب�ن �� املواد  يجرى الت�ليف ع�� أساس الر�ح الصا��

. فيھ التنازل أو
ً
 التصفية قطعيا



 بـذلك إ�ــ� ا
ً
 مــن تــار�خ التصـفية أو التنــازل وأن يتقيـدوا خــالل املــدة نفسـها بالواجبــات املنصـوص عل��ــا �ــ� و���تـب ع�ــ� امل�لفـ�ن أن يقــدموا بيانــا

ً
 بـدءا

ً
لـدوائر املاليــة خــالل ثالثـ�ن يومــا

 هو�ة �ل من املتنازل لھ أو املستلم وعنوانھ �� حالة التنازل للغ��. 14و 13املادت�ن 
ً
 وأن يبينوا أيضا

 ب�املها.إن الت�اليف املطروحة ضمن الشرائط 
ً
 املعينة �� هذه املادة تحصل فورا

 الفصل الثالث

 معدالت الضر�بة وتحققها واستحقاقها

 16املادة 

ة بحسـب النسـب اآلتيــة: بمـا �ــ� ذلـك إضــافات الـدفاع الــوط�ي ورسـوم املـدارس وحصــة البلديـة واملســاهمة �ـ� ا�جهــود ا�حر�ـي عــدا اإلدار  تطـرح الضـر�بة ع�ــ� األر�ـاح الصــافية     -أ

 ا�حلية:

 ل��ة سور�ة. 200000الصا�� الواقع ب�ن ا�حد األد�ى املعفى وح�ى  باملائة عن جزء الر�ح 10    .1

 ل��ة سور�ة. 400000ل��ة سور�ة وح�ى  200000جزء الر�ح الصا�� الذي يتجاوز  باملائة عن 15    .2

 سور�ة. ل��ة 700000سور�ة وح�ى ل��ة  400000باملائة عن جزء الر�ح الصا�� الذي يتجاوز  20    .3

 ل��ة سور�ة. 1000000ل��ة سور�ة وح�ى  700000باملائة عن جزء الر�ح الصا�� الذي يتجاوز  23    .4

 ل��ة سور�ة. 2000000ل��ة سور�ة وح�ى  1000000باملائة عن جزء الر�ح الصا�� الذي يتجاوز  26    .5

 ل��ة سور�ة. 3000000ل��ة سور�ة وح�ى  2000000 يتجاوز  باملائة عن جزء الر�ح الصا�� الذي 29    .6

 باملائة عن جزء الر�ح الصا�� الذي يتجاوز ثالثة مالي�ن ل��ة سور�ة. 35    .7

ائة �ـ� القطـاع�ن ا�خـاص واملشـ��ك بامل 50عن  ال�ي تحققها الشر�ات املساهمة ال�ي تطرح أسهمها ع�� االكتتاب العام بنسبة ال تقل تطرح ضر�بة الدخل ع�� األر�اح الصافية  -ب

باملائــة بمـــا ف��ـــا املســـاهمة �ـــ� ا�جهـــود ا�حر�ـــي و�ســـتث�ى مـــن اإلضـــافة لصـــا�ح اإلدارة  20وال�ــي مركزهـــا الرئي�ـــىي �ـــ� ا�جمهور�ـــة العر�يـــة الســـور�ة عـــن جميـــع �شـــاطا��ا بمعـــدل 

ا�حـدودة ال�ـي تتجـاوز قيمـة اآلالت  سـاهمة الصـناعية والشـر�ات الصـناعية ذات املسـؤوليةالصـافية ال�ـي تحققهـا الشـر�ات امل ا�حلية كما تطرح ضـر�بة الـدخل ع�ـ� األر�ـاح

ل��ة سور�ة حسب التقدير املا�� املعتمد �� اسـتيفاء ضـر�بة ريـع العقـارات وال�ـي مركزهـا الرئي�ـىي �ـ� ا�جمهور�ـة العر�يـة  املستخدمة ف��ا للعمل الصنا�� مبلغ خمسة مالي�ن

باملائـة بمـا ف��ـا املسـاهمة �ـ� ا�جهـود ا�حر�ـي عـدا إضـافة اإلدارة ا�حليـة. و�جـوز رفـع املبلـغ املـذكور  25بمعـدل  ا�خـاص واملشـ��ك عـن جميـع �شـاطا��االسـور�ة �ـ� القطـاع�ن 

 بقرار من مجلس الوزراء.

منـھ ع�ــ� الت�ـاليف العائـدة ألعمــال سـنة نفــاذ هـذا القـانون ومــا �عـد. أمــا  20دة مــن هـذا القــانون وا�حـد األد�ـى املعفــى املقـرر �ــ� املـا 16تطبـق املعـدالت الضــر�بية املقـررة باملـادة   -ج

أعمــال السـنة املوســمية ال�ــي تبــدأ خــالل ســنة نفــاذ هــذا  الــذين عــدلت سـنوات ت�لــيفهم ع�ــ� أســاس موســ�ي فتطبــق علــ��م املعــدالت املـذكورة ع�ــ� أر�ــاح بالنسـبة للم�لفــ�ن

 القانون وما �عد.

 17املادة 

مـن هـذا القـانون معتمـدة مـن قبـل محاسـب  23و 15و 14و 13يقـدموا بيانـات أر�ـاحهم السـنو�ة املنصـوص عل��ـا �ـ� املـواد  من هذا القانون أن 2امل�لف�ن املعددين �� املادة  ع��     -أ

 من غ�� العامل�ن �� وزارة املالية.
ً
 قانو�ي مجاز أصوال

لمحاسب�ن القانوني�ن املشار إل��م بـالفقرة أ السـابقة الـذين يثبـت أ��ـم اعتمـدوا البيانـات أو قـدموا تقـار�ر أو شـهادات �شـ�ل �غـاير تتم بقرار من وز�ر املالية املالحقة القضائية ل  -ب

 ا�حقيقة وال يتوافق مع قواعد ا�حاسبة املتعارف عل��ا وهم ع�� علم بذلك ��دف ال��رب الضر��ي.



 أل  إذا قـدم امل�لـف بيانـات غ�ـ� معتمـدة  -ج
ً
 باالمتثـال فـإن لـم يمتثـل لـذلك خـالل وفقـا

ً
 مـن تـار�خ تبليغـھ اإلنـذار فـال �عتـد بالبيـان غ�ـ�  30ح�ـام الفقـرة أ مـن هـذه املـادة يبلـغ إنـذارا

ً
يومـا

 امل�لف خالل املهلة املذكورة. باملائة إذا امتثل 5باملائة م��ا وتخفض هذه الغرامة إ��  10املعتمد و�ضاف إ�� الضر�بة امل��تبة عليھ غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 

 18املادة 

 السابقة: 17أح�ام املادة  مع مراعاة

       -أ

منــھ يبلــغ إنــذارا باالمتثــال ألح�ــام القــانون فــإن لــم يمتثــل لــذلك  23و 15و 13لـم يقــدم امل�لــف ا�خاضــع للضــر�بة ضــمن املهلــة ا�حــددة البيــان املنصــوص عليــھ �ـ� املــواد  إذا -1

 مـن تــار�خ تبليغــھ اإلنـذار املــذكور تضـاف إ�ــ� الضـر�بة امل��تبــة عليــھ غرامـة قــدرها 
ً
باملائــة إذا  10البيــان تخفـض إ�ــ�  م��ــا لعـدم تقــديمباملائـة  20خـالل خمســة عشـر يومــا

 امتثل امل�لف لإلنذار أو تقدم بالبيان �عد املدة القانونية قبل تبليغھ اإلنذار.

منــھ يبلــغ  23و 15و 14املــواد �ــ�  مــن هــذا القــانون أو رفــض تقـديم املســتندات والوثــائق املنصــوص عل��ــا 6إذا لـم ي�ــ�ز امل�لــف القيــود ا�حاســبية املنصــوص عل��ـا �ــ� املــادة   -2

 من تـار�خ تبليغـھ اإلنـذار املـذكور ع�ـ� أن يـتم إثبـات االمتثـال بكتـاب خطـى ��ـجل لـدى الـدوائر املاليـة  15إنذارا باالمتثال ألح�ام القانون فان لم يمتثل لذلك خالل 
ً
يوما

 لفعالياتـھ و�شـاطاتھ واملعلومـات األخـرى املتـوافرة لـدى الـدوائر املاليـة  خالل املهلة ا�حددة �شعر بـھ اسـتعداده إلبـراز القيـود. تقـدر الـدوائر املاليـة
ً
أر�احـھ مباشـرة وفقـا

باملائـة مـن الضـر�بة  50و�صورة ال تقل عن ضـعف أع�ـ� رقـم سـنوي لألر�ـاح �لـف ��ـا خـالل السـنوات ا�خمـس األخ�ـ�ة و�ـ� هـذه ا�حالـة يـتم �غـر�م امل�لـف �غرامـة �عـادل 

 ع�� ضعف أع�� رقم سنوي لألر�اح.املقررة عن سنة الت�ليف 
ً
 وال يجوز االعتماد �� تطبيق هذه الفقرة ع�� ت�ليف تم أساسا

املالية عدم شمولها �عـض �شـاطات  إذا قدم امل�لف بيان أر�احھ ضمن موعده القانو�ي وأبرز القيود ا�حاسبية املمسوكة من قبلھ مع سائر الوثائق واملستندات وثبت للدوائر  -ب

لفائـدة ا�حـددة بموجـب فتقدر أر�احھ بصـورة مباشـرة ويغـرم �ـ� هـذه ا�حالـة �غرامـة �عـادل مث�ـ� فـرق الضـر�بة امل��تبـة ع�ـ� الـر�ح املكتـوم وتحـل هـذه العقو�ـة محـل اامل�لف 

 من هذا القانون. 31الفقرة /ب/ من املادة 

 �ــ� إذا قـدم امل�لـف بيــان أر�احـھ ضــمن موعـده القــانو�ي وأبـرز القيــود ا�حاسـ  -ج
ً
بية املمســوكة مـن قبلـھ مــع الوثـائق واملســتندات الثبوتيـة املؤ�ــدة لهـا وقبل��ــا الـدوائر املاليــة أساسـا

 للقـــرار القط�ــ� الصــادر مـــن قبــل �جـــان الضــر�بة ا�ختصــ
ً
ة مـــع إخضــاعھ للفائـــدة الت�ليــف مــن حيـــث املبــدأ أو اكتفــت بتعـــديل �عــض نتائجهـــا فيجــري ت�ليفــھ بالضـــر�بة وفقــا

 ألح�ـــام الفقــرة/ب/ مـــن املــادة القانونيــة وفقــ
ً
مـــن هــذا القــانون �ـــ� حــال ثبـــوت التعــديل بز�ـــادة الت�ليــف ويعـــاد املبلــغ الزائــد بـــدون فائــدة للم�لـــف �ــ� حـــال ثبــوت التعـــديل  31ا

 بنقص الت�ليف.

 19املادة 

       -أ
ً
 لبيانـھ دفـاتر محاسـبية تضـمنت معلومـات ثبـت عـدم �ـح��ا واسـتعمل �ـ� تنظيمهـا إضافة إ�� الغرامـات املنصـوص عل��ـا �ـ� الفقـرة ا مـن املـادة السـابقة �ـل م�لـف أبـرز تأييـدا

 يحـــال امل�لـــف ا�خـــالف إ�ـــ� القضـــاء بقـــرار مـــن وز�ـــر املاليـــة ويعاقـــب بـــا�حبس ملـــدة 
ً
 أو �عضـــا

ُ
شـــهر واحـــد و�حـــرم مـــن إجـــازات أســـاليب احتياليـــة �غيـــة ال��ـــرب مـــن الضـــر�بة كـــال

 رف التجارة والصناعة والزراعة ملدة سنة واحدة ت�� اكتساب ا�حكم درجة القطعية.التصدير واالست��اد وتجمد عضو�تھ �� غ

 تضاعف العقو�ة املنصوص عل��ا �� هذه املادة �� حال تكرار ا�خالفة.  -ب

 20املادة 

  50000ين�ل من الر�ح السنوي الصا�� مبلغ   -أ
ً
 و�جزأ هذا ا�حد بنسبة مدة الت�ليف ال�ي تقل عن سنة.ل��ة سور�ة كحد أد�ى معفى من الضر�بة إذا �ان امل�لف �خصا

ً
 طبيعيا

مســؤول بــدون حــد �ــ� شــركة التوصــية وال �ســتفيد الشــر�ك الواحــد مــن هــذا  �ســتفيد مــن تن�يــل ا�حــد األد�ــى املعفــى مــن الضــر�بة �ــل شــر�ك �ــ� شــركة التضــامن و�ــل شــر�ك -ب

 �� أك�� من شركة.
ً
 التن�يل إال مرة واحدة إذا �ان شر��ا

مـن هـذا القـانون وأن تكـون املؤسسـة أو  23و 15و 14و 13و 6يتوقف التن�يل املنصوص عليھ �� الفقرة أ من هذه املادة ع�� قيـام امل�لـف بالواجبـات املنصـوص عل��ـا �ـ� املـواد   -ج

 الشركة أو املنشاة م�جلة �� ال�جل التجاري.



 21املادة 

عملية بيع عقاري يقـوم ��ـا ممارسـو مهنـة االتجـار بالعقـارات. و�قصـد بتـاجر العقـارات �ـل �ـخص طبي�ـ� أو اعتبـاري اتخـذ مـن أعمـال �شمل الت�ليف بضر�بة الدخل أر�اح �ل   -أ

 شراء و�ناء العقارات و�يعها �حسابھ لغاية تحقيق الر�ح مهنة معتادة لھ. واكتسب من تكرار ممارسة هذه األعمال صفة التاجر.

 منــھبا 5تفــرض ضــر�بة بمعــدل   -ب
ً
 العقــار �لــھ أم جــزءا

ً
وتتخــذ  ملائــة ع�ــ� عمليــات التنــازل والتصــرفات ع�ــ� العقــارات مهمــا �ــان نوعهــا ســواء أ�ــان هــذا التنــازل أو التصــرف شــامال

 �ـ� طـرح ضـر�بة ريـع �أساس �� طرح الضر�بة القيمة املاليـة القطعيـة للعقـار أو �جـزء منـھ بحسـب ا�حـال املدونـة �ـ� دفـاتر ال�ـجل املـا�� لـدى الـدوائر املاليـة 
ً
واملعتمـدة أساسـا

 العقارات والعرصات.

ينيــة نظ�ــ� إلســهامها برأســمال �سـتث�ى مــن أح�ــام الفقــرة ب أعـاله عمليــات تصــرفات الــوارث �ــ� العقـارات اآليلــة مــن مورثــھ بحال��ــا عنـد امل�ــ�اث وكــذلك تقــديم العقــار كحصـة ع  -ج

 نية �� األسهم املقابلة لها خالل السنوات ا�خمس التالية لعملية املساهمة العينية.الشر�ات املساهمة �شرط عدم تصرف مقدم ا�حصة العي

 لهذ -د
ً
 خاضعا

ً
 للضر�بة املشار إل��ا بالفقرة ب من هذه املادة التصرف بالهبة لغ�� األصول أو الفروع. وال �عد تصرفا

ً
 خاضعا

ً
 ه الضر�بة:�عد تصرفا

 ية.البيوع ا�ج��ية إدار�ة أو قضائ       ·

 نزع امللكية أو استيالء للمنفعة العامة أو للتحس�ن العقاري.       ·

 الهبة الواقعة لإلدارات واملؤسسات والشر�ات العامة واملنظمات الشعبية.       ·

 الهبة الواقعة لدور العبادة.       ·

 الهبة لألصول والفروع.       ·

 ئات العلمية.الهبة الواقعة ل�جمعيات ا�خ��ية والهي       ·

 لهذا الغرض.ا�حاالت ال�ي يقوم ��ا املالك من غ�� ممار�ىي مهنة االتجار بالعقارات ببيع العقار السك�ى الذي يقطنھ مهما �عددت البيوعات ال�ي تتم        ·

صـــا�� ا�خاضـــع للضـــر�بة للم�لفـــ�ن ا�خاضـــع�ن لضـــر�بة الـــدخل مــــن �عـــد الضـــر�بة املـــذكورة بـــالفقرة ب مـــن هـــذه املـــادة مـــن األعبـــاء املقبـــول تن�يلهـــا �ـــ� معـــرض تحديـــد الـــر�ح ال -ه

 ممارس��م لتجارة العقارات.

 22املادة 

 �عد العقار الواحد �� ت�ليف مهنة االتجار بالعقارات بضر�بة الدخل وحدة �� الت�ليف �� حال �عدد املالك�ن.

 23املادة 

 بالتضـامن ع�ـ�  �� حال دمج أو انتقال املؤسسة أو الشركة أو املنشاة مع أو 
ً
 أم ببـدل يصـبح ا�خلـف مسـؤوال

ً
 مجانيـا

ً
 أم اختيار�ـا

ً
السم الغ�ـ� سـواء �ـان هـذا الـدمج أو االنتقـال إجبار�ـا

 ما آل إليھ مع السلف عن تأدية الضر�بة امل��تبة ع�� هذا األخ��.

نــات الالزمــة لطــرح الضــر�بة لغايــة الشــهر الثالــث الــذي ي�ــ� شــهر وقــوع الوفــاة وأن �ســددوا �ــ� حــال وفــاة امل�لــف و���تــب ع�ــ� الورثــة تقــديم البيا 15تطبــق أح�ــام هــذه املــادة واملــادة 

 من تار�خ تقديم البيان. 30الضر�بة خالل ف��ة 
ً
 يوما

 �� حال انتقال أموال املفلس إليھ عن طر�ق التنفيذ ا�ج��ي.
ً
 ال يكون ا�خلف مسؤوال

 24املادة 



�بة تـــدقيق البيانـــات الواجـــب تقــديمها بمقت�ـــىى هـــذا القـــانون ولهــا أن �ستو�ـــح وتنـــاقش ذوي العالقـــة إذا رأت فائــدة مـــن ذلـــك وإذا قبـــل تتــو�� الـــدوائر امل�لفـــة بتحقيـــق الضــر   -أ

 لبيانھ و�حرر ضبط بذلك.
ً
 متمما

ً
 امل�لف مالحظات الدوائر املالية �عت�� التعديل الناتج عن ذلك جزءا

الـدوائر املاليــة وتفـرض الضــر�بة ع�ـ� أســاس األر�ـاح املصــرح ��ـا �عــد تـدقيقها. يجــري حســاب  اع العــام للتـدقيق املكت�ــي �ـ�يخضـع البيــان املقـدم مــن مؤسسـات وشــر�ات القطـ -ب

 لية.الضر�بة بصورة ��ائية ع�� أساس امل��انية ا�ختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر �شأ��ا قرار قبول من قبل ا�جهاز املركزي للرقابة املا

 25املادة 

وائر املاليــة املــذكورة لــزوم ل الــدوائر املاليــة بيــان امل�لــف بــدون �عــديل تحــدد الضــر�بة ع�ــ� األســس املصــرح ��ــا وإال فتطــرح الضــر�بة ع�ــ� أســاس التعــديالت ال�ــي تــرى الــدعنـد قبــو 

 ع�� البيان بحسب نتائج التحقيق. إدخالها

 26املادة 

أن تقـــوم أو أن تــوعز بالقيـــام ب�ــل تـــدقيق وتحقيــق مـــن شــأنھ أن ين��هـــا وأن تطلــب مـــ��م ومــن امل�لفـــ�ن اآلخــر�ن ومـــن تحقـــق الضــر�بة ع�ـــ� امل�لفــ�ن  يجــوز للـــدوائر املاليــة �ـــ� ســبيل

 تطل��ـــا الـــدوائر املاليـــة بمقت�ـــىى اإلدارات واملؤسســات العامـــة وجهـــات القطـــاع العـــام جميـــع الوثـــائق ا�حســـابية والقـــوائم والعقـــود. و�ـــل مـــن تكـــون لديـــھ املعلومـــات والوثـــائق ال�ـــي

 ل��ة سور�ة عن �ل مخالفة بقرار من وز�ر املالية و�� حال التكرار تضاعف الغرامة. 5000الفقرة السابقة و�رفض إعطاءها �عاقب �غرامة نقدية قدرها 

 27املادة 

 �عت�� بمثابة ت�ليف مؤقت يتضمن مفردات الضر�بة ويسلم صـورة عـن تقر�ـر الت�ليـف �ـ� 
ً
 فرديا

ً
 خطيا

ً
 معلومـات سـر�ة أو امتنـع يبلغ امل�لف إخبارا

ً
حـال طلبـھ مـا لـم يكـن متضـمنا

 امل�لف عن تقديم القيود والوثائق. عندها �عطى امل�لف أسس الت�ليف فقط.

 28املادة 

  30�عطى امل�لف مهلة    -أ
ً
.لبيان اع��اضھ إ�� الدوائر املالية ا�حلية وتبدأ هذه املهلة من اليوم الذي ي�� تار�خ تبليغ  ثالث�ن يوما

ً
 اإلخبار بالت�ليف املؤقت أصوال

. وإذا اع�ــ�ض امل�لـــف (خــالل املهلـــة األنفــة الـــذكر) ع�ــ� الت�ليـــف  -ب
ً
املؤقــت فيجـــب أن يبــ�ن �ـــ�  إذا لــم �ع�ــ�ض امل�لـــف ع�ــ� الت�ليـــف املؤقــت يصـــبح هــذا الت�ليـــف بحقــھ قطعيـــا

 من تار�خ انقضاء مهلة تقديم االع��اض. 15 اع��اضھ التقديرات ال�ي يقبل ��ا وأن يقدم الوثائق ال�ي تثبت ادعاءه خالل
ً
 يوما

 29املادة 

املاليـة املؤلفـة مـن مـدير املاليـة ورئـيس  �� حال انقضاء املهل املنصوص عل��ا �� املادة السابقة �عرض الت�اليف املؤقتـة غ�ـ� املع�ـ�ض عل��ـا مـن قبـل امل�لفـ�ن ع�ـ� �جنـة اإلدارة  -أ

 لتثبي��ا أو ز�اد��ا عند االقتضاء و�� حال ز�اد��ا يجوز االع��اض ع�� القرار املتخذ أمام �جنة إعادة النظر. ز�ر املاليةقسم الدخل ومقرر �س�ى بقرار من و 

 وز�ر املالية أو من يفوضھ ع�� أن ال تقل وظيفة أي من عضو��ا عن وظيفة رئيس دائرة. يجوز �شكيل �جنة إدارة مالية إضافية أو أك�� بقرار من -ب

 من هذا القانون و�ش�ل هذه ال�جنة �� مركز �ل محافظة من: 30عرض الت�اليف املع��ض عل��ا ع�� �جنة فرض الضر�بة ال�ي تبت ��ا وفق أح�ام املادة � -ج

1-   .
ً
 مدير املالية أو من ينوب عنھ �� حال غيابھ، و�مكن تفريغ موظف رئي�ىي لهذا الغرض. رئيسا

الهيئات العامة، وشر�ات القطاع العام األك�� صلة باملهنة موضوع الت�ليـف يختـاره وز�ـر املاليـة مـن قائمـة تصـدر �ـ� �ـل سـنة باالتفـاق مـع ممثل عن إحدى اإلدارات أو    -2

.
ً
 ا�جهات ذات العالقة. عضوا

 باالتفاق مع النقابات ا�ختصة أ   -3
ً
.خب�� يختاره وز�ر املالية من قائمة ل�خ��اء �عدها وزارة املالية سنو�ا

ً
 و غرف الصناعة أو التجارة. عضوا

4-  .
ً
 �� ال�جنة وال �ش��ك �� التصو�ت. عضوا

ً
 يكون مراقب الدخل ا�ختص مقررا



� األقـل دائـرة ع�ـ رتبـة رئـيسيجوز �عدد �جان الفرض �� مركز �ل محافظة و�حدد عددها وتؤلف بقرار من وز�ر املالية أو من يفوضـھ ع�ـ� أن يـرأس كـال م��ـا موظـف مـا�� مـن    -د

بحضـور جميـع أعضـا��ا. تتخـذ و�� هذه ا�حالة توزع االختصاصات ب�ن ال�جان من قبل مـدير املاليـة. تجتمـع �جنـة الفـرض بنـاء ع�ـ� دعـوة مـن رئيسـها وال ت�ـح قرارا��ـا إال 

 قرارات ال�جنة بأك��ية أصوات ا�حاضر�ن.

العضـو ا�خب�ـ� �ـ� هـذه ال�جـان عنـد النظـر �ـ� ت�ـاليف  لعامـة أو مؤسسـات وشـر�ات القطـاع العـام عوضـا عـنع�� رؤساء �جان الفـرض دعـوة أحـد ممث�ـ� اإلدارات أو الهيئـات ا -ه

 القطاع�ن العام واملش��ك.

 30املادة 

ع��اضـات امل�لفـ�ن املقدمـة ضــمن تـدرس �جنـة فـرض الضـر�بة جميـع الت�ـاليف املؤقتـة املع�ـ�ض عل��ـا وتـدقق جميــع البيانـات والت�ـاليف ال�ـي تفرضـها الـدوائر املاليـة مباشـرة وا

تــوعز إ�ــ� مراق�ــي املاليــة أو إ�ــ� خ�ــ�اء تقبــل ��ــم وزارة املاليــة �ــ� �ــل و�مك��ــا عنــد ا�حاجــة أن تــدعو املع��ضــ�ن الســتماع بيانــا��م الشــفهية وأن تقــوم أو  28املهلــة ا�حــددة �ــ� املــادة 

. تقـر ال�جنـة الت�ـاليف �عـد �عـديلها 14 محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات ال�ي من شأ��ا أن تن�� ال�جنة وأن تطلب جميع املعلومات وفقا لألح�ام الواردة �ـ� املـادة

 
ً
 .عند االقتضاء ز�ادة أو نقصانا

 31املادة 

دون أيــة معاملــة أخــرى و�عــد  نطقــةتصــبح جــداول الت�ــاليف ال�ــي تقرهــا �جنــة فــرض الضــر�بة أو �جنــة اإلدارة املاليــة نافــذة بقــرار مــن أك�ــ� موظــف مــا�� �ــ� مركــز ا�حافظــة أو امل     -أ

و�بلـغ القـرار إ�ــ� الـدوائر املاليـة ال�ـي تتـو�� إذاعتـھ بوضـعھ �ـ� لوحــة  32ل��ـا �ـ� املـادة الت�ـاليف املـذكورة قطعيـة بحـق الـدوائر املاليـة وامل�لفـ�ن فيمـا عــدا األحـوال املنصـوص ع

 عــن ذلــك يبلــغ �ــل مــن امل�لفــ�ن املع��ضــ�ن أو الــذين 
ً
ال�جنــة ت�لــيفهم املؤقــت  عــدلتاإلعالنــات �ــ� مراكــز ماليــات ا�حافظــات واملنــاطق أو بنشــره �ــ� ال�ــحف ا�حليــة. وفضــال

 
ً
 مرفقا

ً
 فرديا

ً
 بھ صورة عن قرار �جنة فرض الضر�بة أو �جنة اإلدارة املالية. أخبارا

   -ب

�ـ� املهلـة املـذكورة فائـدة  مـن هـذا القـانون وتضـاف إ�ـ� املبـالغ غ�ـ� املدفوعـة 13�عد الت�اليف القطعية للضر�بة مستحقة األداء �ـ� املهلـة املنصـوص عل��ـا �ـ� املـادة   -1

 من اليوم 7سنو�ة بمعدل 
ً
 املهلة وح�ى ��اية الشهر السابق لتار�خ صدور قرار �جنة الفرض أو �جنة اإلدارة املالية. التا�� ل��اية هذه باملائة بدءا

 السابقة بالنسبة للضر�بة امل��تبة عن مبلغ األر�اح املصرح ��ا. 1من هذا القانون محل الفائدة املذكورة �� الفقرة  106تحل الغرامة امل��تبة بمقت�ىى املادة   -2

 من هذا القانون. 13باملائة �� حال تقديم البيان الضر��ي ضمن املدة املنصوص عل��ا �� املادة  14يحدد ا�حد األق�ىى للفائدة املنصوص عل��ا �� الفقرة ب السابقة بـ   -ج

 7عـن الف�ـ�ة السـابقة لتقـديم البيـان مهمـا بلغـت و�ضـاف إل��ـا فائــدة  املنصـوص عل��ـا �ـ� الفقـرة ب مـن هـذه املـادة �ـ� حـال تـأخر امل�لـف بتقـديم بيانـھ الضـر��ي تحسـب الفائـدة   -د

 �عد تار�خ تقديم البيان ع�� أال يتجاوز مقدار هذه الفائدة املضافة 
ً
 السابقة. باملائة عدا الفائدة امل��تبة عن الف��ة 21باملائة سنو�ا

صـفة الت�ليـف القط�ـ� �ـ� حـال تـأخر الـدوائر املاليـة عـن مباشـرة إجـراءات الت�ليـف �عـد  13شار إل��ا �ـ� املـادة �عطى البيان الضر��ي املقدم من امل�لف ضمن املهل القانونية امل -ه

 خمس سنوات من تار�خ البيان و�دون أي فوائد أو غرامات وغ�� قابل للطعن.

 الفصل الرا�ع

 إعادة النظر والت�حيح

 32املادة 

 لطلــب إعــادة النظــر �ــ� ت�لــيفهم وللــدوائر املاليــة  30املؤقــت مهلــة  ضــر�بة اع��اضــهم أو الــذين طــرأ �عــديل ع�ــ� ت�لــيفهم�عطــى امل�لفــون الــذين ردت �جنــة فــرض ال     -أ
ً
ثالثــون يومــا

 ضمن املهلة ذا��ا أن تمارس حق طلب إعادة النظر �� قرارات ال�جنة فرض الضر�بة وخاصة �� ا�حاالت اآلتية:

 ع�� وثائق  -1
ً
 غ�� �حيحة. عندما يكون القرار مبنيا



 عندما �عتمد الت�ليف ع�� التقدير �� تحديد األر�اح الصافية.  -2

 إذا �ان الت�ليف غ�� متفق مع النصوص القانونية أو مع �عليمات وزارة املالية.  -3

4-  .
ً
 عندما يتخذ القرار باألك��ية. و���تب �� هذه ا�حالة ع�� الدوائر املذكورة أن �علم امل�لف بذلك خطيا

 مــن اليـوم الـذي ي�ـ� تــار�خ تبليـغ اإلخبـار الفـردي. إذا لــم يقـدم طلـب إعـادة النظــر �ـ� املهلـة األنفـة الــذكر يصـبح الت�ليـف الـذي 30تبـدأ مهلـة ال   -ب
ً
أقرتــھ �جنـة فـرض الضــر�بة  يومـا

.
ً
 و�جنة اإلدارة املالية قطعيا

 33املادة 

 ال�ي �ش�ل �� وزارة املالية �اآل�ي: وترسل مشفوعة برأ��ا إ�� �جنة إعادة النظرطلبات إعادة النظر إ�� الدوائر املالية  تقدم      -أ

· .
ً
 معاون وز�ر املالية لشؤون اإليرادات رئيسا

· .
ً
 قاض بدرجة مستشار استئناف �سميھ وز�ر العدل عضوا

·  
ً
 أحد املدير�ن �� اإلدارة املركز�ة عضوا

باملهنــة موضـوع الت�ليــف �عتمـده وز�ــر املاليـة باالتفــاق مــع ا�جهـات ذات العالقــة و�تسـمية م��ــا ع�ـ� أال تقــل مرتبتــھ  ممثـل عــن إحـدى جهــات القطـاع العــام األك�ـ� صــلة ·

 
ً
 .عن معاون مدير عضوا

. 29خب�� يختاره وز�ر املالية من قائمة ا�خ��اء املذكورة �� املادة  ·
ً
 من هذا القانون غ�� ا�خب�� املس�ى �� �جان فرض الضر�بة عضوا

 ون ل�جنة مقرر من ذوى ا�خ��ة �� ضر�بة الدخل �سميھ وز�ر املالية وال �ش��ك �� التصو�ت.و�ك

ضــــوع الت�ليــــف وع�ــــ� رؤســــاء �جــــان إعــــادة النظــــر دعــــوة أحــــد ممث�ــــ� اإلدارات أو املؤسســــات أو الهيئــــات العامــــة أو مؤسســــات وشــــر�ات القطــــاع العــــام ذات الصــــلة بمو 

 عن العضو ا�خب�� 
ً
 �� هذه ال�جان عند النظر �� ت�اليف القطاع�ن العام واملش��ك.و�تسمية م��ا عوضا

نظــر تتمتــع بالصــالحيات ذا��ـــا �جنــة إعــادة النظــر املنــوه ��ــا �ــ� الفقــرة أ الســابقة �جنــة إعــادة النظــر الرئيســية و�جــوز عنــد االقتضــاء تــأليف �جــان إضــافية ل�جنــة إعــادة ال �عــد -ب

 من ال�جان املذكورة مدير ع�� األقل �� اإلدارة املركز�ة �� وزارة 
ً
بحسب �شكيل ال�جنة الرئيسة وع�� أن يمثل  املالية و�تم �شكيلهااملقررة ل�جنة الرئيسية ع�� أن يرأس كال

 ا�جانب املا�� �� ال�جنة موظف ما�� بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة ع�� األقل ذو خ��ة ضر�بية �سميھ وز�ر املالية.

 توزع األعمال ب�ن �جان إعادة النظر من قبل رئيس �جنة إعادة النظر الرئيسة.  -ج

ات ال�جنـــة بأك��يـــة أصـــوات مـــع �جنـــة إعـــادة النظـــر بـــدعوة مـــن رئيســـها وال ت�ـــح قرارا��ـــا إال بحضـــور أر�عـــة مـــن األعضـــاء مـــ��م الـــرئيس وممثـــل املهنـــة أو ا�حرفـــة وتتخـــذ قـــرار تجت   -د

.
ً
 ا�حاضر�ن. وإذا �ساوت األصوات عند اجتماعها بحضور أر�عة من هيئ��ا يكون صوت الرئيس مرجحا

ات العالقـــة ظـــر أن �عقـــد جلســـا��ا �ـــ� مراكـــز ا�حافظـــات ذات العالقـــة بالت�ـــاليف املعروضـــة عل��ـــا و�ـــ� جميـــع األحـــوال يجـــب أن يكـــون ا�خب�ـــ� مـــن ا�حافظـــات ذل�جنـــة إعـــادة الن -ه

 بالت�اليف املعروضة ع�� ال�جنة.

 34املادة 

 قـــدره  بـــھ إيصــال يثبـــت أن إن طلــب إعــادة النظـــر ال يوقــف التحصـــيل وال تقبــل ال�جنــة هـــذا الطلــب مـــا لــم يرفــق     -أ
ً
ل�ــ�ة ســـور�ة �ــ� مختلـــف  1000امل�لـــف دفــع إ�ـــ� ا�خز�نــة تأمينــا

 ا�حاالت.

 يجب أن يؤدى التأم�ن خالل مهلة طلب إعادة النظر أو طلب الت�حيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده. -ب



 35املادة 

 ألح�ــام املــادة تــدقق ال�جنــة طلبــات إعــادة النظــر باالســتناد إ�ــ� لــوائح خطيــة      -أ
ً
مــن  26وإ�ــ� الوثــائق الثبوتيــة و�جــوز لهــا أن تــوعز بــإجراء تحقيقــات إضــافية أو أن �عــ�ن خ�ــ�اء وفقــا

� �لـف أن يكـون قـد دفـع سـلفة ع�ـهذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء ع�� طلب امل�لف املثبت صراحة �� استدعاء إعادة النظر و�� هذه ا�حالة األخ�ـ�ة �شـ��ط مـن امل

 بذلك من قبل رئيس ال�جنة.
ً
 النفقات خالل عشرة أيام من تار�خ تبليغھ إشعارا

مــن هــذا القــانون ضــمن الشــروط  40و 37تحكــم �جنــة إعــادة النظــر �ــ� الطلبــات بقــرارات معللــة قطعيــة وللم�لــف ا�حــق بطلــب الت�ــحيح والطعــن املبحــوث ع��مــا �ــ� املــادت�ن   -ب

 ا�حددة ف��ما.

 36املادة 

بقسـم مـن طل��مـا يحكـم �ـل م��مـا بجـزء مـن النفقـات بنسـبة املقـدار  يحكم ��ا �� قرار ال�جنة ع�� الفر�ق غ�� ا�حق وإذا �ان �ل من الفر�ق�ن غ�� محـق ت التحقيق وا�خ��ةإن نفقا

 غ�� ا�حق بھ.

 ل�خز�نة.
ً
 �عاد التأم�ن إ�� مودعھ إذا ظهر أنھ محق �� طلبھ وإال يصبح إيرادا

 37املادة 

 يجوز للدوائر املالية وللم�لف تقديم طلب الت�حيح �� إحدى ا�حاالت اآلتية:     -أ

 ع�� وثائق مزورة.  -1
ً
 إذا �ان القرار مبنيا

 �ان �� حوزة خصمھ.  -2
ً
 قاطعا

ً
 إذا حكم ع�� أحد الطرف�ن لعدم تقديمھ مستندا

 إذا لم تراع �� التحقيق وا�حكم األصول املعينة �� هذا القانون.  -3

 أحد الطرف�ن.  -4
ً
 إذا لم تبت �جنة إعادة النظر �� أحد األسباب القانونية ال�ي بي��ا خطيا

 يؤثر �� ا�حكم.  -5
ً
 ماديا

ً
 إذا تضمن قرار �جنة إعادة النظر خطأ

 �� ا�حاالت األخرى. -ب
ً
 يجب أن يقدم طلب الت�حيح خالل ستة أشهر �� ا�حالة األو�� وخالل ثالث�ن يوما

 لتار�خ تبليغ امل�لف القرار املطلوب ت�حيحھ. ة �� اليوم التا��تبدأ املهل

 .36و 35و 34يخضع قبول طلب الت�حيح والبت فيھ لألصول واألح�ام املبينة �� املواد 

 38املادة 

 �ش�ل هيئة عامة ل�جان إعادة النظر بضر�بة الدخل �اآل�ي:     -أ

· .
ً
 رئيس �جنة إعادة النظر الرئيسية رئيسا

 نان من القضاة املمثل�ن لوزارة العدل �� ال�جان والدوائر املذكورة �سم��ما وز�ر املالية عضو�ن.اث ·

 مدير الدخل ورئيس إحدى ال�جان اإلضافية ل�جنة إعادة النظر �سميھ وز�ر املالية عضو�ن. ·



ادة النظــر الرئيســية �ــ� حــال تبــاين االج��ــاد بــ�ن ال�جــان املــذكورة حــول القضــايا تخــتص الهيئــة العامــة املــذكورة بالبــت �ــ� القضــايا ال�ــي ترفــع إل��ــا مــن قبــل رئــيس �جنــة إعــ

 املبدئية ال�ي يتم البت ف��ا أو �� حال طلب إحدى ال�جان العدول عن مبدأ اج��ادي مستقر.

 ال ت�ح اجتماعات الهيئة إال بحضور جميع أعضا��ا وتصدر قرارا��ا باألك��ية.

�ـا أمـام �جنـة إعـادة النظـر جميع �جان الضرائب ع�� الدخل ع�� مختلف درجا��ا التقيد باالج��ادات الصادرة عن الهيئـة العامـة ل�جـان إعـادة النظـر تحـت طائلـة الطعـن � ع�� -ب

 أو طلب ت�حيحها وفقا ألح�ام هذا القانون.

 39املادة 

�ســتحق الضــر�بة دفعــة واحـدة وتــؤدى خــالل الشـهر�ن اللــذين يليــان الشــهر الـذي �علــن فيــھ قـرار مــدير املاليــة بتنفيــذ  23و 15و 14مـع االحتفــاظ باألح�ــام ا�خاصـة الــواردة �ــ� املـواد 

 جداول الت�ليف.

 40املادة 

 من اليوم الذي ي�� تار�خ تبليغ     -أ
ً
 املالية أمام القضاء ا�ختص.امل�لف بقرارات �جان إعادة النظر من قبل امل�لف�ن أو وز�ر  يجوز الطعن وخالل ثالث�ن يوما

 تحدد ا�حاالت ال�ي يجوز الطعن ��ا أمام القضاء ا�ختص �� اآل�ي: -ب

 �� األساس القانو�ي للت�ليف من حيث ا�خضوع للت�ليف الضر��ي أو عدم ا�خضوع.  -1

 ألر�ــاح الت�ليــف بنســبة  -2
ً
باملائــة عمــا هــو محــدد مــن قبــل �جــان الفــرض و�جــان اإلدارة  25قص عــن تز�ــد أو تــن �ـ� حــال تضــمن قــرار �جنــة إعــادة النظــر ز�ــادة أو تخفيضــا

 املالية.

 الباب الثا�ي

 ضر�بة أر�اح املهن وا�حرف الصناعية والتجار�ة وغ�� التجار�ة

 فئة م�لفي الدخل املقطوع

 الفصل األول 

 األ�خاص ا�خاضعون للضر�بة وواجبا��م

 41املادة 

مهنة صناعية أو تجار�ـة أو غ�ـ� تجار�ـة وال يـدخل ضـمن فئـة م�لفـي األر�ـاح ا�حقيقيـة ا�حـددين �ـ� املـادة الثانيـة مـن هـذا  �ل من يمارس حرفة أوي�لف بضر�بة الدخل املقطوع      -أ

 القانون.

 ن.تقدر أر�اح امل�لف�ن ا�خاضع�ن لضر�بة الدخل املقطوع من قبل �جان بدائية واستئنافية وفق األح�ام ا�حددة �� هذا القانو  -ب

 42املادة 

 للقيــــام تضـــع وزارة املاليــــة القواعـــد واألصــــول الواجـــب ع�ــــ� �جـــان التصــــنيف إتباعهـــا لتحديــــد الضـــر�بة كمــــا تضـــع قواعــــد وإجـــراءات التصــــنيف ولهـــا أن ت�لــــف 
ً
مـــوظف�ن أو �جانــــا

 باألعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف.

 43املادة 



 سنة الت�ليف األو�� ال�ي ت��تب ف��ا الضر�بة عل��م. وع ملدة خمس سنوات تبدأ من�سرى تصنيف م�لفي ضر�بة الدخل املقط     -أ

امل�لفـ�ن ا�خاضـع�ن لضـر�بة الـدخل املقطـوع إذا طـرأ  من بدء سر�ان التصنيف وخالل أي من السنوات التاليـة إعـادة تصـنيف �عـض املهـن أو �عـض يجوز �عد انقضاء سنت�ن -ب

 أوباملائة نقص 25تبدل ال يقل عن 
ً
 ز�ادة ع�� رقم أعمالهم. ا

 ألح�ام هذه الفقرة بناء ع�� طلب معلل من الدوائر املالية أو امل�لف (حسب ا�حال) يحال من قبل مدير املالي
ً
 ة إ�� �جنة التصنيف ا�ختصة.تجرى إعادة التصنيف وفقا

 ألح�ام الفقرت�ن (أ، ب) من هذه املادة  -ج
ً
مـن هـذا القـانون و�سـري الضـر�بة ا�جديـدة  48من قبل �جان التصنيف املنصوص عل��ا �� املـادة يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقا

 للقرار القط�� الصادر عن هذه ال�جان وذلك ملدة قصوى ال تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر �عديلها �عد انقضاء سنت�ن ع��
ً
 بدء سر�ا��ا عليھ. ع�� امل�لف طبقا

رة بحق امل�لف �عد انقضاء خمس سنوات أو سنت�ن بحسب ا�حال إذا لم يبلغ قرار �جنة التصنيف البدائية املعدل لت�ليفـھ األصـ�� وذلـك خـالل دو ال �سري أح�ام التصنيف    -د

 التصنيف القصوى ا�حددة بخمس سنوات وتبقى �� هذه ا�حالة الضر�بة السابقة نافذة بحقھ ح�ى �عديلها وفق أح�ام هذه املادة.

 44املادة 

ل تقررهــا �جنــة تصــنيف تطــرح ضــر�بة الــدخل املقطــوع ع�ــ� أر�ــاح الســيارات العامــة بمختلــف أنواعهــا وأغراضــها ع�ــ� أســاس اعتبــار الســيارة وحــدة �ــ� الت�ليــف بموجــب جــداو      -أ

 ألح�ام املادة 
ً
الدراسـات الـواردة مـن الـدوائر املاليـة �ـ� ا�حافظـات وتحصـل  من هذا القانون وذلك �عـد االطـالع ع�ـ� 43مركز�ة �ش�لها وز�ر املالية عن �ل دورة تصنيف وفقا

 من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات.

 يحدد فيھ قواعد وضوابط تقدير الضر�بة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها. -ب
ً
 يصدر وز�ر املالية قرارا

 ل��ة سور�ة ل�ل سيارة. 36000يرا�� تن�يل حد أد�ى معفى مقطوع من األر�اح السنو�ة قدره  -ج

 من السنة السادسة لسنة الصنع. 5تخفض األر�اح السنو�ة بنسبة    -د
ً
 بدءا

ً
 باملائة سنو�ا

 املالية. �سري ا�جداول ال�ي تقرها ال�جنة املنصوص عل��ا بالفقرة (أ) السابقة ع�� جميع محافظات القطر و�عد قطعية �عد اعتمادها بقرار من وز�ر  -ه

بالت�افـــل والتضـــامن ع�ـــ�  يجـــوز تجديـــد ال�ـــ�خيص بالســـ�� للســـيارات العامـــة قبـــل �ســـديد الضـــر�بة امل��تبـــة عل��ـــا. ويعـــد مـــالكو الســـيارة �ـــ� ســـنة الت�ليـــف الواحـــدة مســـؤول�نال    -و

 ��ا.�سديد االل��امات امل��تبة عل��ا. وال يجوز إ�شاء أي حق �� السيارة أو توثيقھ ما لم �سدد جميع الذمم امل��تبة عل

 45املادة 

واملهندسـون املتقاعـدون مـع مختلـف دوائـر الدولـة ومؤسسـا��ا العامـة ومؤسسـات وشـر�ات القطـاع العـام واملشـ��ك  تخضـع األجـور واملبـالغ ال�ـي يتقاضـاها األطبـاء وا�حـامون      -أ

 بموجب عقود استخدامهم إ�� الت�ليف بضر�بة الدخل املقطوع مهما �انت صفة ومدة العقد.

 التفرغ ال�امل فيخضعون للت�ليف بضر�بة الدخل ع�� الرواتب واألجور. أما من �ان م��م من العامل�ن أو املتعاقدين ع�� أساس

 تخضع أجور العمليات ا�جراحية ال�ي يجر��ا األطباء ا�جراحون العاملون �� املشا�� للت�ليف بضر�بة الدخل ع�� الرواتب واألجور. -ب

مــن هـذا القــانون باملشــا�� فقــط وال �ســري ع�ــ� أجـور األطبــاء مــن العيــادات ال�ائنــة �ــ�  4ت الضــر�بية املمنوحــة للمشــا�� ا�خاصـة بموجــب الفقــرة ب مــن املــادة تنحصـر اإلعفــاءا -ج

 �انــت الصــفة ال�ــي اتخــذ��ا هــذه األ 
ً
جــور. وتخضــع للضــر�بة ع�ــ� الــدخل املقطــوع املشــا�� املســددة لهــم أو ع�ــ� أجــور األطبــاء ال�ــي �ســتحقو��ا ع�ــ� العمليــات ال�ــي يجرو��ــا أيــا

 وتضاف إ�� حصيلة أعمالهم ا�خاصة لدى ت�ليفهم بالضر�بة.

     -د

�جار�ـــة مــن قبـــل م�لفـــي تخضــع عمليـــات التنــازل عـــن حــق إيجـــار العقــارات املســـتثمرة أو املعــدة ملمارســـة املهــن وا�حـــرف التجار�ــة والصـــناعية وغ�ــ� التجار�ـــة (الفــروغ) ا  -1

 ء منھ.خل املقطوع أو األ�خاص اآلخر�ن غ�� املمارس�ن للمهن املذكورة إ�� ضر�بة الدخل املقطوع وذلك عند تنازلهم عن ا�حق املشار إليھ أو جزضر�بة الد



م الرأسـمالية املـذكورة بـــ السـابقة وكــذلك م�لفـي ضـر�بة دخــل األر�ـاح ا�حقيقيـة عـن أر�ــاحه 1تحـدد النسـبة العليـا للتصــاعد الضـر��ي لأل�ـخاص املعــددين �ـ� الفقـرة   -2

 من هذا القانون. 16باملائة من سلم التصاعد املنصوص عليھ �� املادة  23

 تحقق الضر�بة املذكورة �� هذه املادة بت�ليف مستقل.  -3

 46املادة 

 عــن �ــل مركــز بالضــر�بة �ــل م��ــا للت�ليــف بضــر�بة الــدخل املقطــوع �ــ� أك�ــ� مــن مركــز عمــل واحــد ضــمن  إذا مــارس امل�لــف عــدة فعاليــات تخضــع
ً
الوحــدة اإلدار�ــة فيصــنف مبــدئيا

ليــھ ع�ـ� أسـاس تصـاعدي وال �سـتفيد امل�لــف املـذكورة ع�ـ� حـدة ع�ـ� أن �عمــد الـدوائر املاليـة فيمـا �عـد إ�ــ� توحيـد مجمـوع فعالياتـھ و�التـا�� إ�ــ� تحديـد الضـر�بة ال��ائيـة امل��تبـة ع

 من تن�يل ا�حد األد�ى املعفى إال مرة واحدة.

 الفصل الثا�ي

 أسس الت�ليف

 47املادة 

 تؤلف �جان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وز�ر املالية أو ممن يفوضھ بذلك.     -أ

 �ع�ن إ�� جانب األعضاء األصالء أعضاء مالزمون يقومون مقام األصالء �� حال غيا��م. -ب

 �شكيل أك�� من �جنة بدائية أو استئنافية �� الوحدة اإلدار�ة بحسب ا�حاجة. يجوز  -ج

 تجتمع ال�جان بدعوة من رئيسها وال ت�ح قرارا��ا إال بحضور جميع أعضا��ا األصالء أو املالزم�ن وتتخذ القرارات بأك��ية األصوات.   -د

 48املادة 

 تؤلف �جنة التصنيف البدائية من:

 مراقب      -أ
ً
 دخل أو موظف ما�� رئيسا

. -ب
ً
 ممثل عن إحدى اإلدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشر�ات القطاع العام األك�� صلة باملهنة موضوع الت�ليف و�تسمية م��ا عضوا

قابـة أو الغرفـة الصـناعية أو التجار�ـة ا�ختصـة و�ـ� حـال عـدم ممثل ل�حرفـة أو املهنـة يختـاره أك�ـ� موظـف مـا�� �ـ� ا�حافظـة مـن قائمـة تتضـمن أسـماء ثالثـة منـدو��ن �سـم��م الن -ج

هنــة أو ا�حرفــة �ــ� أقــرب وحــدة وجودهــا أو عــدم إرســال ممثلــ�ن ع��ــا أو عــدم كفايــة عــدد العــامل�ن �ــ� املهنــة �ســ�ى هــذا املمثــل مــن قبــل املوظــف املــا�� املــذكور مــن ممار�ــىي امل

 
ً
 إدار�ة عضوا

 49املادة 

 �� التصنيف وتتو�� الدوائر املالية تبليغ امل�لف صورة عن قر تنظم �جنة التصني     -أ
ً
 ار تصنيفھ.ف قرار التصنيف وتذكر فيھ جميع االعتبارات ال�ي اتخذ��ا ال�جنة أساسا

 من تار�خ تبليغ امل�لف. 30يحق للم�لف�ن وللدوائر املالية ع�� السواء طلب إعادة النظر �� التصنيف البدائي خالل  -ب
ً
 يوما

باملائـة مـن قيمــة  10تأمينـا قـدره  ال ي��تـب ع�ـ� طلـب إعـادة النظـر وقـف التحصـيل وال تقبـل ال�جنـة هـذا الطلـب مـا لـم يكـن مرفقـا بـھ إيصـال يثبـت أن امل�لـف قـد دفـع إ�ـ� ا�خز�نـة -ج

إ�ـــ� مودعـــھ إذا ظهـــر أنـــھ محـــق �ـــ� طلبـــھ أو بجـــزء منـــھ وإال فيصـــبح خمســـمائة ل�ـــ�ة ســـور�ة. �عـــاد التـــأم�ن  500الضــر�بة ال�ـــي أقر��ـــا ال�جـــان البدائيـــة ع�ـــ� أال يز�ـــد التـــأم�ن ع�ـــ� 

 ل�خز�نة.
ً
 التأم�ن إيرادا



 لتصنيف امل�لف وأن يذكر فيھ األر�اح    -د
ً
ال�ـي �عت��هـا املع�ـ�ض متناسـبة مـع يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه االع��اض ع�� االعتبارات ال�ي اتخذ��ا ال�جنة أساسا

 وضعھ.

 50ة املاد

 تبت بطلبات االستئناف �جنة أو �جان استنئافية تؤلف �� مراكز ا�حافظات واملناطق �اآل�ي:     -أ

1-  .
ً
 موظف ما�� رئي�ىي من ذوى ا�خ��ة �� ا�حاسبة التجار�ة أو �� املسائل الضر�بية رئيسا

العــام األك�ــ� صــلة باملهنـة موضــوع الت�ليــف و�تســمية م��ـا حســب مــا تحــدده وزارة  موظـف خب�ــ� �ــ� إحــدى اإلدارات أو الهيئـات العامــة أو مؤسســات وشــر�ات القطـاع  -2

.
ً
 املالية عضوا

تجار�ـة أو الصـناعية و�ـ� ممثل ل�حرفة أو املهنة يختاره أك�� موظف ما�� �� ا�حافظة مـن قائمـة تتضـمن أسـماء ثالثـة منـدو��ن �سـم��م النقابـة ا�ختصـة أو الغـرف ال  -3

 عــدم �سـمية ممثلـ�ن ع��ــا أو عـدم كفايـة عـدد العــامل�ن �ـ� املهنـة أو ا�حرفــة �سـ�ي أك�ـ� موظـف مــا�� �ـ� ا�حافظـة ثالثــة مـن ممار�ـىي املهنــة أو  حـال عـدم وجودهـا أو 

.
ً
 ا�حرفة �� أقرب مركز الختيار احدهم عضوا

 و�� حال عدم كفاية عدد ممار�ىي املهنة يمكن �سمية خب�� عام.

. يجب -ب
ً
 أن يكون قرار ال�جنة االستئنافية معلال

 تبلغ قرارات ال�جنة االستئنافية إ�� امل�لف و�عت�� هذه القرارات قطعية. -ج

 51املادة 

 ع�� امل�لف�ن بضر�بة الدخل املقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر املالية �� ا�حاالت واملدد اآلتية:     -أ

مـــن هــــذا  43ار�خ اإلعـــالن عـــن التصــــنيف الـــذي تصـــدره وزارة املاليـــة وذلـــك بالنســــبة للم�لفـــ�ن املشـــمول�ن بأح�ـــام الفقــــرة (أ) مـــن املـــادة خـــالل مهلـــة ثالثـــ�ن يومـــا ت�ــــ� تـــ  -1

 القانون.

 من تار�خ الواقعة العائدة ل�حاالت اآلتية:  -2
ً
 خالل مدة ثالث�ن يوما

 البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضر�بة.   -أ

 رفة أو املهنة أو تبديل م�ان ممارس��ا أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.تبديل ا�ح -ب

 انتقال املنشأة الك�� أو ا�جزئي للغ��. -ج

 دخول شر�اء جدد �� املنشأة أو ا��حاب شر�اء م��ا. -د

 التوقف عن ممارسة ا�حرفة أو املهنة �سبب قاهر خارج عن إرادة امل�لف. -ه

 عن ممارسة ا�حرفة أو املهنة من قبل امل�لف. التوقف -و

 �� األحوال املذكورة �� هذه املادة و�تم طي الت�ليف �� حالة التوقف عن ممارسة املهنة أو ا�حرفة املنصو  -ب
ً
ص عل��ا �� الفقرة (هـ) و�نظر �� طي يجرى تصنيف امل�لف�ن مجددا

 بنسبة مدة التوقف. أما �� حالة التو 
ً
 قف املنصوص عل��ا �� الفقرة (و) فينظر بطي الضر�بة عن ف��ة التوقف ال�ي تز�د ع�� ستة أشهر.الضر�بة جزئيا

 تطوى الت�اليف بقرارات من مديري املالية. -ج



 الفصل الثالث

 تحقق الضر�بة واستحقاقها وتحصيلها

 52املادة 

 مـن بدايـة السـنة األو�ـ� لــدورات التصـنيف ا�حـددة بموجـب الفقـرت�ن (أ، ب) مــن املـادة   -أ
ً
مـن هـذا القـانون. وإذا طــرأ تبـديل ع�ـ� املطـرح أثنــاء  43ت��تـب الضـر�بة ع�ـ� امل�لـف بــدءا

 ع�� ما ي��تب ع�� امل�لف ويسوى املبلغ املدفوع ع�� ضوء التبديل.
ً
أما �ـ� ا�حـاالت املنصـوص عل��ـا �ـ� البنـد الثـا�ي مـن الفقـرة (أ) مـن املـادة  السنة �عت�� الضر�بة املؤداة �سليفا

 من أول الشهر الذي ي�� تـار�خ حـدوث الواقعـة املنشـئة للت�ليـف وتحسـب �شـ�ل جزئـي مـن الضـر�ب 51
ً
ة السـنو�ة و�نسـبة عـدد أشـهر من هذا القانون فتعت�� الضر�بة م��تبة بدءا

 املمارسة الفعلية.

 التصنيف البدائية. ر�بة ع�� امل�لف �عد انقضاء شهر�ن ع�� الشهر الذي تم فيھ تبليغھ قرار �جنة�ستحق الض  -ب

 53املادة 

 باملائة من ضر�بة الدخل املقطوع وذلك باسم مساهمة �� نفقات التصنيف. 2تضاف ع�� ت�اليف امل�لف�ن سنو�ا �سبة قدرها 

 54املادة 

باملائـــة مـــن الضـــر�بة املكتومـــة أو مـــن الز�ـــادة  10� ا�حـــاالت ال�ـــي ينشـــأ ف��ـــا فـــرض الضـــر�بة أو ز�ـــادة ف��ـــا �غـــرم �غرامـــة مقطوعـــة قـــدرها �ـــ� حـــال تخلـــف امل�لـــف عـــن تقـــديم البيـــان �ـــ

 الطارئة. و�سري الغرامة ع�� السنوات السابقة لتار�خ اكتشاف الكتمان وح�ى ��اية الشهر الذي تم فيھ االكتشاف.

 الفصل الرا�ع

 األح�ام ا�ختلفة

 55ملادة ا

 من هذا القانون ع�� م�لفي الدخل املقطوع ع�� أن �سوى حساب الضر�بة �عد ��اية سنة الت�ليف. 14يطبق حكم الفقرة (هـ) من املادة 

 56املادة 

ر�بة �ـ� حـال انتقـال املؤسسـة السـم الغ�ــ� مـن هـذا القـانون ع�ــ� ت�ـاليف ضـر�بة الـدخل املقطـوع فيمـا يتعلــق بالتضـامن بـ�ن السـلف وا�خلـف عـن تأديـة الضــ 23يطبـق أح�ـام املـادة 

 ألي سبب �ان عدا حالة االنتقال ا�ج��ي.

 57املادة 

 
ً
 بإلزام جميع أو �عض م�لفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر املالية تمكينا

ً
 لها من مراقبة فعالياتھ.يصدر وز�ر املالية قرارا

 باملائة من الضر�بة السنو�ة عن سنة واحدة. 50نوع البيانات وا�جداول والقيود ويغرم ا�خالف �غرامة �عادل يحدد القرار املذكور 

 58املادة 

عشـر لل�ـ�ة السـور�ة إ�ـ� اليتم �� حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الـدخل وكـذلك �ـ� حسـاب جميـع إضـافا��ا وغراما��ـا ومـا �عـود منـھ �جهـات عامـة أخـرى ج�ـ� كسـور ا

 ل��ات األع��.

 59املادة 



مــن هــذا القــانون م�لفــو الــدخل املقطــوع. ويعــود ل�جــان التصــنيف ا�ختصــة �ــ� ضــوء صــالحيا��ا القانونيــة و�ــ�  20�ســتفيد مــن التن�يــل املــذكور �ــ� الفقــرت�ن (أ، ب) مــن املــادة      -أ

 وكـذلك البــت ضـوء واقـع الشــركة ومقتضـيات ممارسـة العمــل ف��ـا البــت بجميـع القضـايا 
ً
املتعلقــة ب�ـحة قيــام الشـراكة املصـرح ع��ــا بالنسـبة للشــر�ات غ�ـ� امل�ـجلة أصــوال

 عند االقتضاء �� صور�ة عقد الشراكة بالنسبة للشر�ات امل�جلة. ويش��ط �� �ل األحوال الستفادة الشر�ك من التن�يل املشار إليھ أن �عم
ً
 ل �� الشركة فعال

 من أول سـنة نفـاذ هـذا  من16وكذلك املعدالت املقررة �� املادة  20املقرر �� الفقرة (أ) من املادة يطبق ا�حد األد�ى املعفى  -ب
ً
هذا القانون ع�� جميع م�لفي الدخل املقطوع بدءا

األد�ــى املعفـى سـابقا نافــذة بحقهـم عـن أر�ــاح القـانون باسـتثناء امل�لفــ�ن الـذين لـم تــتم أو لـم تنتـھ دورات تصــنيفهم بتـار�خ نفـاذ هــذا القـانون فتبقـى املعــدالت السـابقة وا�حـد 

 االستثمار ح�ى ان��اء الدورة أو إعادة تصنيفهم.

 60املادة 

س �ــ� رأل�ـ�ة سـور�ة مــن األر�ـاح الصــافية السـنو�ة العائـدة مل�لفــي املهـن العلميــة غ�ـ� التجار�ـة ال�ــي �غلـب �ــ� ممارسـ��ا ا�جهـد الفكــري اإل�سـا�ي ع 50000ينـ�ل حـد أد�ــى معفـى قــدره 

 املال بصرف النظر عن الزمرة ال�ي يخضعون لها.

 الباب الثالث

 ت�ليف غ�� املقيم�ن واأل�خاص غ�� السور��ن

 61املادة 

غ�ــ� الســور��ن واالعتبــار��ن اسـتثناء مــن األح�ــام الناظمــة لضــر�بة دخــل األر�ــاح ا�حقيقيـة والرواتــب واألجــور املنصــوص عل��مــا �ــ� هــذا القـانون يخضــع األ�ــخاص الطبيعيــ�ن      -أ

ا�خــاص والتعــاو�ي الســور�ة أو ســواء أ�ــان لهــم فــرع �ــ� ســور�ة أم ال ومقــاول��م الثــانو��ن غ�ــ� الســور��ن عــن ا�خــدمات واألعمــال املنفــذة مــع جهــات القطــاع العــام واملشــ��ك و 

 أدية املبالغ ا�خاضعة للضر�بة.لصا�حها لضر�بة الدخل و�ستو�� ضر�بة دخل األر�اح والرواتب واألجور بطر�قة االقتطاع وتحسم عند ت

 يحدد معدل الضر�بة الواجب اقتطاعها عن املبالغ املدفوعة لقاء ا�خدمات واألعمال املنفذة وفق اآل�ي: -ب

 �ــ� حـــال عـــدم تح 5 ·
ً
ديــد قيمـــة ا�خـــدمات باملائــة مـــن قيمــة مجمـــوع أعمـــال التور�ــد وا�خـــدمات لقـــاء ضــر�بة دخـــل األر�ــاح �ـــ� األعمـــال ال�ــي تتضـــمن تور�ـــدات وخــدمات معـــا

 بمبالغ محددة صراحة.

 �ـ� حـال عـدم  1 ·
ً
تحديـد قيمـة ا�خـدمات باملائة من قيمة مجمـوع أعمـال التور�ـد وا�خـدمات لقـاء ضـر�بة الرواتـب واألجـور �ـ� األعمـال ال�ـي تتضـمن تور�ـدات وخـدمات معـا

 بمبالغ محددة صراحة.

وعة لقـاء اسـتثمار األفـالم واألجهـزة واآلالت و�ـراءات االخ�ـ�اع واألسـماء والعالمـات والعنـاو�ن الصـناعية والتجار�ـة باملائة من قيمة بدل ا�خدمات وكذلك األجور املدف 10 ·

 وغ��ها مقابل ضر�بة دخل األر�اح.

والعالمـات والعنــاو�ن الصـناعية والتجار�ــة  باملائـة مـن قيمــة بـدل ا�خـدمات وكــذلك األجـور املدفوعـة لقــاء اسـتثمار األفــالم واألجهـزة واآلالت و�ـراءات االخ�ــ�اع واألسـماء 2 ·

 وغ��ها مقابل ضر�بة الرواتب واألجور.

 ال تخضع املعدالت الضر�بية املذكورة ألي إضافة بموجب القوان�ن النافذة. -ج

الســور�ة ال�ــي تقــوم باســت��اد البضــائع �حســا��ا و�يعهــا �ـــ�  ال تطبــق أح�ــام هــذه املــادة ع�ــ� فــروع ا�جهــات املــذكورة �ــ� الفقــرة (أ) الســابقة امل�ــجلة ضــمن ا�جمهور�ــة العر�يــة   -د

 السوق ا�حلية حيث تبقى خاضعة لألح�ام العامة املنصوص عل��ا �� هذا القانون.

 62املادة 

يقتطعـوا هـذه الضـر�بة �حسـاب ا�خز�نـة ي��تب ع�� املؤسسـات واإلدارات والشـر�ات واألفـراد وا�جهـات العامـة وا�خاصـة �افـة الـذين يقومـون بتسـديد مبـالغ خاضـعة للضـر�بة أن 

 من تار�خ تأدية املبالغ املذكورة مقدار الضر�بة املستوفاة بطر�قة االقت
ً
 طاع.وأن �سددوا إ�� صناديق ا�خز�نة العامة خالل خمسة عشر يوما



 63املادة 

مقـــاول�ن الثــــانو��ن غ�ـــ� الســــور��ن خاضـــعة للضــــر�بة أن يقتطعـــوا هــــذه الضــــر�بة ي��تـــب ع�ــــ� األ�ـــخاص الطبيعيــــ�ن واالعتبـــار��ن غ�ــــ� الســـور��ن الــــذين يقومـــون بتســــديد مبــــالغ لل

 مـــن تــــار�خ تأديـــة تلـــك املبــــالغ لهـــم الضــــر�بة املســـتوفاة بطر�قـــ
ً
ة االقتطــــاع ويعت�ـــ� األ�ــــخاص �حســـاب ا�خز�نـــة وأن �ســــددوا إ�ـــ� صـــناديق ا�خز�نــــة العامـــة خــــالل خمســـة عشـــر يومــــا

 ع جهات القطاع العام واملش��ك وا�خاص والتعاو�ي عن تأدي��ا.املذكورون مسؤول�ن بالت�افل والتضامن م

 64املادة 

باقتطــاع وتور�ــد الضــر�بة خــالل املــدة املعينــة ف��مــا أو �ســددو��ا ناقصــة فإ��ــا تلــزم بالــذات بالضــر�بة غ�ــ� املســددة باإلضــافة إ�ــ�  62و 61إذا لــم تقــم ا�جهــات املــذكورة �ــ� املــادت�ن 

 من هذا القانون. 106املادة  الغرامة املنصوص عل��ا ��

 65املادة 

باملائــة املنصـوص عل��ــا �ـ� الفقــرة (ج)  10تخضـع ا�جعـاالت املســتحقة �ـ� ا�جمهور�ــة العر�يـة الســور�ة لشـر�ات إعـادة التــأم�ن �ـ� ا�خــارج مـن ضــر�بة الـدخل لغ�ـ� املقيمــ�ن بمعـدل 

 من هذا القانون. 60من املادة 

 الباب الرا�ع

 ور ضر�بة الرواتب واألج

 الدخل ا�خاضع للضر�بة و�سبة الضر�بة واستحقاقا��ا

 66املادة 

:
ً
 أو أجرة أو �عو�ضا

ً
 تطرح ضر�بة الرواتب واألجور ع�� �ل �خص يتقا�ىى راتبا

 عن خدمات أداها ف��ا.     -أ
ً
 �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة أو �ان املبلغ املدفوع �عو�ضا

ً
 من خز�نة خاصة إذا �ان مقيما

 �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة أو �� ا�خارج. من -ب
ً
 خز�نة عامة إذا �ان مقيما

 67املادة 

 �عفى من ضر�بة الرواتب واألجور:

املثــل. وال ط املعاملــة بالسـفراء املعتمــدون �ــ� ا�جمهور�ــة العر�يــة الســور�ة وغ�ــ�هم مــن رجــال الســلك السيا�ــىي والقناصــل ورجــال الســلك القنصــ�� وموظفــوهم األجانــب �شــر      -أ

 يتناول هذا اإلعفاء سوى ما يتقاضونھ عن األعمال املتعلقة بوظائفهم.

 العسكر�ون التا�عون للقوات املس�حة وعناصر قوى األمن الداخ�� وعناصر اإلطفاء. -ب

 القائمون ع�� املساجد والكنائس. -ج

 السور��ن وغ�� السور��ن.العاملون ا�حليون املستخدمون �� البعثات السور�ة ا�خارجية من    -د

 �اء خدماتھ.معاشات التقاعد والتعو�ضات العائلية ال�ي تصرف معها و�عو�ضات التسر�ح أو الصرف من ا�خدمة وجميع املبالغ ال�ي تصرف للعامل �سبب ان� -ه

 التعو�ضات ال�ي تدفع ل�حايا حوادث العمل.   -و



 أجور ا�خدم �� املنازل ا�خاصة.   -ز

 النقدية ال�ي تصدر من قبل السيد رئيس ا�جمهور�ة. املنح -ح

 68املادة 

 يحدد معدل الضر�بة بما �� ذلك إضافات الدفاع الوط�ي ورسوم املدارس وحصة البلدية واملساهمة �� ا�جهود ا�حر�ي وفق اآل�ي:

 ل��ة سور�ة وعن �ل دفعة مقطوعة. 8000عن جزء الدخل الصا�� الشهري الواقع ب�ن ا�حد األد�ى املعفى و  باملائة 5       ·

 ل��ة سور�ة. 12000و 8001باملائة عن جزء الدخل الصا�� الشهري الواقع ب�ن  7       ·

 ل��ة سور�ة. 16000و 12001باملائة عن جزء الدخل الصا�� الشهري الواقع ب�ن  9       ·

 ل��ة سور�ة. 20000و 16001باملائة عن جزء الدخل الصا�� الشهري الواقع ب�ن  11       ·

 ل��ة سور�ة. 30000و 20001باملائة عن جزء الدخل الصا�� الشهري الذي يتجاوز  13       ·

 ل��ة سور�ة. 30000باملائة عن جزء الدخل الصا�� الشهري الذي يتجاوز  20       ·

 69املادة 

 ل��ة سور�ة �� الشهر. 5000من الدخل الصا�� حد أد�ى معفى من الضر�بة قدره  ين�ل 

 70املادة 

 ع النقدية أو العينية.�عتمد �� تحديد الدخل غ�� الصا�� املقدار ا�حقيقي للرواتب وا�خصصات والعوائد واألجور والتعو�ضات وا�جوائز وامل�افآت وسائر املناف     -أ

 تعر�ف املبالغ ال�ي يتناولها أ�حاب املهن ا�حرة عن عقود لها صفة االستمرار.تدخل �� هذا ال  -ب

 ألجل تحديد الدخل الصا�� ا�خاضع للضر�بة تن�ل املبالغ اآلتية من الدخل غ�� الصا�� املعرف �� الفقرة السابقة: -ج

 نظام التأمينات االجتماعية أو التأم�ن واملعاشات.قيمة االش��ا�ات املقتطعة من رواتب وأجور العامل�ن لقاء االش��اك ��     .1

 �عو�ض نفقات الوظيفة واالنتقال والسفر و�صورة عامة �ل �عو�ض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام �عمل تتطلبھ ا�خدمة.    .2

 باملائة من الراتب أو األجر الشهري املقطوع. 25نفقات التمثيل بما ال يتجاوز     .3

 71املادة 

لـك الشـهر) بنسـبة عـدد األيـام ال�ـي مباشرة العامل العمل أو تركھ إياه بصـورة ��ائيـة �عـد اليـوم األول مـن الشـهر يجـزأ ا�حـد األد�ـى املعفـى (�ـ� تحقـق الضـر�بة امل��تبـة عـن ذ �� حال

. أما املدفوعات املقطوعة فال يتناولها أي تن�  30�عود إل��ا الدخل ا�خاضع للضر�بة باعتبار الشهر 
ً
 يل.يوما

 72املادة 

 عند التأدية عن املبلغ املدفوع وعن املدة ال�ي �عود إل��ا الدفع. تصبح الضر�بة واجبة األداء



 73املادة 

ا�حـد األك�ـ� مالءمـة لـھ إذا دة و�مكنـھ اختيـار إن امل�لف الذي تتناولھ أح�ام األبواب األول رؤوس والرا�ع من هذا القانون �� آن واحد ال �ستفيد من ا�حد األد�ى املعفى إال مـرة واحـ

 �ان الشرط متوفرا فيھ.

 الفصل الثا�ي

 واجبات صاحب العمل والعامل

 74املادة 

 ألح�ـام املـادة 
ً
 مـن تـار�خ مباشـرتھ العمــل  30مـن هــذا القـانون أن يقـدم إ�ـ� الـدائرة املاليــة ا�ختصـة ال�ـي ينتسـب إل��ـا خــالل  65يجـب ع�ـ� �ـل �ـخص خاضـع للضــر�بة اسـتنادا

ً
يومـا

 يتضمن:
ً
 بيانا

 هو�تھ وعنوانھ. -1

 هو�ة صاحب عملھ ا�حا�� والسابق وعنوا��ما. -2

 بـذلك خـالل 69مقدار دخلھ كما هو معرف �� املادة  -3
ً
  30. وإذا طرأ ع�� حالتھ أو ع�� دخلھ تبدل يجب أن يقدم بيانا

ً
 مـن تـار�خ وقـوع التبـديل. إذا لـم يقـدم امل�لـف بيانـا

ً
يومـا

 مـــن تـــار�خ تبليغـــھ اإلنـــذار تضـــاف إ�ـــ� الضـــر�بة غرامـــة �عـــا
ً
 باالمتثـــال لألح�ـــام القانونيـــة. وإن لـــم يمتثـــل خـــالل خمســـة عشـــر يومـــا

ً
باملائـــة مـــن الضـــر�بة  20دل يبلـــغ إنـــذارا

 غ�ـ� �ـحيح تضـاعف الضـر�بة عـ املتحققة. وإذا قدم
ً
. 76ن الـدخل املكتـوم. وال تطبـق هاتـان الغرامتـان إذا قـدم صـاحب العمـل القائمـة املنصـوص عل��ـا �ـ� املـادة بيانـا

 �ستث�ى من تقديم البيان العاملون �� ا�جهات العامة والقطاع املش��ك.

 75املادة 

 أو مساعدين أو يتعاقدون مـع فنـان�ن مقابـل راتـب أو أجـرة أو �عـو�ض أو ا�جهات العامة وا�خاصة وغ��ها من ا�جهات واألفراد الذين �ستخدمون موظف�ن  يجب ع�� جميع
ً
أو عماال

 يدون فيھ البيانات اآلتية بتسلسل و�دون فراغ وال حواش ب�ن األسطر وال شطب و�تتا�ع تار�خ االستخدام:
ً
 م�افأة أن يمسكوا �جال

 وتار�خ ان��اء خدما��م أو انقطاعهم عن العمل.هو�ة األ�خاص املذكور�ن ونوع عملهم وتار�خ بدء استخدامهم      -أ

 من هذا القانون واملبالغ املدفوعة ل�ل م��م. 69مقدار الدخل غ�� الصا�� املعرف �� املادة  -ب

 بيان التبديالت ال�ي طرأت ع�� وضع أو ع�� دخل �ل م��م. -ج

 76املادة 

 مبلغ من قبلھ ي��ئ هذا االقتطاع ذمة صاحب الدخل من املبلغ املقتطع. م�لف باقتطاعها ح�ن تأدية �ل ت��تب الضر�بة ع�� صاحب الدخل ا�خاضع لها ولكن صاحب العمل

 77املادة 

 من هذا القانون: 74ع�� ا�جهات املذكورة �� املادة 

 من تار�خ انقضاء �ل ستة أشهر من السنة قائمة تت     -أ
ً
 ضمن ما ي��:أن يقدموا إ�� الدوائر املالية خالل خمسة عشر يوما

 من هذا القانون. 74جميع البيانات املذكورة �� املادة   -1

 من هذا القانون. 74مقدار الضر�بة املقتطعة من استحقاق امل�لف�ن املذكور�ن �� املادة   -2



مــن  74رواتــب وأجـور و�عو�ضـات وم�افــآت امل�لفـ�ن املـذكور�ن �ــ� املـادة أن يـدفعوا إ�ـ� ا�خز�نــة العامـة خـالل املهلــة املـذكورة بـالفقرة (أ) الســابقة جميـع املبــالغ املقتطعـة مـن   -ب

 هذا القانون.

 78املادة 

حــــ�ن الطلـــب و�ــــ� محـــل العمـــل إ�ــــ� مـــوظفي الــــدوائر املاليـــة امل�لفـــ�ن بالتــــدقيق أو أنـــھ لــــم يقـــدم القائمــــة  74إذا رفـــض صـــاحب العمــــل إبـــراز ال�ــــجل املنصـــوص عليـــھ �ــــ� املـــادة      -أ

 مـن تـار�خ تبلغـھ لإلنـذار تحقـق الـدوائر املاليـة الضـر� 76�� املـادة  املنصوص عل��ا
ً
 باالمتثـال ألح�ـام هـذا القـانون. وإن لـم يمتثـل خـالل خمسـة عشـر يومـا

ً
بة مباشـرة يبلـغ إنـذارا

 إذا امتثل امل�لف لإلنذار. باملائة 10باملائة من الضر�بة املتحققة ع�� العامل�ن وتخفض هذه الغرامة إ��  20ويعاقب صاحب العمل �غرامة �عادل 

 باملائة من الضر�بة امل��تبة ع�� ا�جزء املكتوم. 50إذا قدم صاحب العمل بيانات غ�� �حيحة أو غ�� �املة �عاقب �غرامة �عادل  -ب

 الفصل الثالث

 تحقق الضر�بة وتأدي��ا

 79املادة 

 أو إ�� نتائج تحقيقا��ا. 76املنصوص عل��ا �� املادة تنظم الدوائر املالية جداول الضر�بة باالستناد إ�� القوائم 

 80املادة 

 �ـ� حــال الت�ليـف املباشــر أو عنـد وجــود اخــتالف بـ�ن املبــالغ امل��تبـة ع�ــ� امل�لـف بموجــب طــرح الـدوائر املاليــة واملبـالغ املتقطعــة مـن قبــل 
ً
صــاحب العمـل يبلــغ صـاحب العمــل إخبــارا

 مـــن تــار�خ التبليـــغ. وفيمــا يتعلــق بمـــوظفي الدولــة والبلـــديات والــدوائر الرســمية ومســـتخدم��ا فــإن تصـــفية  15إ�ـــ� خز�نــة الدولـــة خــالل بــالفرق وعليــھ أن يـــدفع الفــرق املــذكور 
ً
يومــا

 ا�خاضعة للضر�بة. ف النفقةاملبالغ الواجب اقتطاعها �� جدول التأدية يقوم مقام التحقق و�تم التحصيل مباشرة بأخذ املبالغ املقتطعة ع�� حسابا��ا ا�خاصة ح�ن صر 

 الفصل الرا�ع

 املراجعة طرق 

 81املادة 

 عــن الت�ليـف املباشــر أم عــن �عــديل بياناتــھ مباشـرة مــن قبــل الــدوائر ا
ً
أم عـن خطــأ �ــ� البيــان أم �ــ�  ملاليـة�ـل �ــخص �عتقــد أنــھ �لـف خطــأ أو أن ت�ليفــھ زائــد ســواء �ـان ذلــك ناجمــا

 ال�ي ت�� تار�خ تبليغ صاحب العمل اإلخبار املنصوص عليھ �� املادة طرح الضر�بة يحق لھ أن �ع��ض لغاية ثالث�ن يوم
ً
 حق االع��اض. 79ا

ً
 وللدوائر املالية ولصاحب العمل أيضا

 82املادة 

 لألح�ـام الـواردة �ـ� املـواد �� املادة السابقة إ�� الدوائر املالية فتدققها وتحكم ��ا �جنة فرض الضر�بة و�جنة إعـادة النظـر عنـد االق تقدم االع��اضات املبحوث ع��ا
ً
 29تضـاء وفقـا

 االع��اض لدى �جنة الفرض ال يوقف التحصيل. إال أن 37إ�� 

بالطلـب إيصـال �شـعر بتأديـة التـأم�ن املنصـوص  ال يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد األقساط املسـتحقة ب�املهـا ع�ـ� أسـاس املبـالغ ال�ـي أقر��ـا �جنـة فـرض الضـر�بة و�رفـق

 .34�� املادة  عليھ

 الباب ا�خامس

 ضر�بة ريع رؤوس األموال املتداولة

 الفصل األول 



 أح�ام عامة

 83املادة 

ا�جانيــة نيــة بمـا ف��ـا توزيعــات األسـهم تتنـاول ضـر�بة ريــع رؤوس األمـوال املتداولـة األر�ــاح والفوائـد والعوائـد وجــوائز ال�ـحب وجــوائز التسـديد وغ��هـا مــن املـوارد النقديـة والعي  -أ

 الناجمة جميعها عن:

عملهـــا األسا�ـــىي ضـــمن أســـناد الـــدين والقـــروض الصـــادرة عـــن الشـــر�ات وســـائر املؤسســـات املاليـــة أو الصـــناعية أو التجار�ـــة أو املدنيـــة ال�ـــي يكـــون مركزهـــا الرئي�ـــىي أو     .1

لشـــر�ات واملؤسســات ال�ـــي يكـــون مركـــز اســـتثمارها أو عملهـــا األسا�ـــىي أو أرا�ــىي ا�جمهور�ـــة العر�يـــة الســـور�ة. �عـــد قائمـــة �ــ� أرا�ـــىي ا�جمهور�ـــة العر�يـــة الســـور�ة ا

 السور�ة. موجودا��ا الرئيسية �� ا�جمهور�ة العر�ية

األســهم وحصـــص املؤسســ�ن وحصـــص الفوائــد وحصـــص الشــر�اء املوصـــ�ن ومختلــف أســـناد الــدين والقـــروض الصــادرة عـــن الشــر�ات واملؤسســـات وا�جمعيــات غ�ـــ�     .2

 �ىي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة وال�ي تخص األ�خاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن السور��ن.القائمة �� أرا

ة) فيمـا يخـص السندات ذات الر�ح وأسـناد الـدين وغ�ـ� ذلـك مـن األسـناد العامـة الصـادرة عـن ا�حكومـة السـور�ة (فيمـا يخـص جميـع األ�ـخاص وا�حكومـات األجنبيـ    .3

 قيم�ن �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة.األ�خاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن امل

 �حقوقية.املطاليب املوثقة بتأمينات عقار�ة واملطاليب املمتازة واملطاليب العادية باستثناء �ل معاملة تجار�ة ليس لها صفة القرض من الوجهة ا    .4

 ة وعن ا�حسابات ا�جار�ة.أنواعها مهما يكن �خص املودع ومهما تكن جهة تخصيص الود�ع الودائع ع�� اختالف    .5

 الضمانات والكفاالت النقدية الصادرة عن أ�خاص اعتبار��ن.    .6

 جوائز أوراق اليانصيب ال�ي تز�د ع�� مليون ل��ة سور�ة.    .7

 تتوجب الضر�بة سواء أ�انت املبالغ أو القيم املوزعة مأخوذة من األر�اح أم ال. -ب

األر�ـاح الناشـئة عـن األعمـال املصـرفية ا�خاضـعة للضـر�بة املنصـوص  الـداخل �ـ� جملـة 6، 5، 4األمـوال املتداولـة الريـع املبحـوث عنـھ �ـ� الفقـرات رؤوس  ال يخضع لضر�بة ريـع -ج

 عل��ا �� الباب األول من هذا القانون.

 84املادة 

املدارس وحصة البلدية واملساهمة �� ا�جهـود  بما �� ذلك إضافات الدفاع الوط�ي ورسومباملائة (سبعة ونصف باملائة)  7.5يحدد معدل ضر�بة دخل رؤوس األموال املتداولة ب 

 ا�حر�ي عدا إضافة اإلدارة ا�حلية.

 الفصل الثا�ي

 األموال السور�ة املتداولة

 85املادة 

 السور�ة يحدد �اآل�ي:إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لت�ليف الشر�ات واملؤسسات ال�ي مركزها �� أرا�ىي ا�جمهور�ة العر�ية 

 الذي يوزع �� �ل سنة. عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل   -أ

 عن جوائز ال�حب، بمقدار ا�جائزة.  -ب



 عن جوائز التسديد، بالفرق ب�ن املبلغ املسدد والبدل املع�ن لألسناد عند إصدارها.  -ج

 86املادة 

إذا �ـان معــدل  العامـة وغ��هــا مـن ســندات القـروض ال�ــي تخضـع جــوائز �سـديدها لهـذه الضــر�بة أساسـا لتصــفية الضـر�بة امل��تبــة ع�ـ� ا�جــوائزيتخـذ بـدل أســناد الـدين واألســناد 

 أما إذا تبدل معدل اإلصدار فتحدد الضر�بة عـن �ـل قـرض ع�ـ�
ً
 �قصـد بمجمـوعأسـاس املتوسـط النـاجم عـن قسـمة مجمـوع القـرض ع�ـ� عـدد األسـهم املصـدرة. و  اإلصدار واحدا

 القروض هذا ا�جموع غ�� الصا�� �عد أن تطرح منھ عوائد املدة الواقعة ب�ن تار�خ اإلصدار وتار�خ �ل من البيوع.

 87املادة 

التالية، ولها حق الرجوع  ا�خز�نة ضمن الشروط ذات ال�خصية االعتبار�ة أن �سلف الضر�بة املفروضة بمقت�ىى هذا القانون وتؤد��ا إ�� ع�� الشر�ات واملؤسسات واإلدارات

 ��ا فيما �عد ع�� املستفيدين:

 دخلها مقدما ع�� أر�عة أقساط متساو�ة باالستناد إ�� مجموع دخل هذه القيم السنو�ة. �ستو�� الضر�بة عن أسناد الدين والقروض وغ��ها من القيم املع�ن وا�حدد     -أ

 قسط �ستحق �عد اليوم ا�حدد لتأدية بدل ال�حب وا�جوائز. و���تب ع�ـ� مـن �سـلف يد دفعة واحدة بتار�خ تأدية أول �ستو�� الضر�بة عن جوائز ال�حب وجوائز التسد -ب

 الضر�بة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط ال�حب وجدوال يب�ن فيھ ل�ل �حب:

 عدد السندات املس��لكة.    .1

 وفقا     .2
ً
 .85ألح�ام املادة معدل إصدار هذه السندات محسو�ا

 مقدار ال�حوب وا�جوائز املستحقة للسندات الرابحة.    .3

 املبلغ الذي ينب�� دفع الضر�بة عنھ.    .4

 88املادة 

 وأيار وآب و�شر�ن الثا�ي من �ل سنة. األر�عة املنصوص عل��ا �� املادة السابقة خالل األيام ا�خمسة األو�� من أشهر شباط تدفع األقساط

 89 املادة

عنـد الطلـب سـواء أ�ـان �ـ� مركزهـا ي��تب ع�� الشر�ات واملؤسسات الصناعية وغ��ها ا�خاضعة لتأدية الضر�بة املبحوث ع��ا أن تطلع مـوظفي الـدوائر املاليـة أ�ـحاب الصـالحية 

ت مــن �ـــحة تطبيـــق األح�ـــام الســابق ذكرهـــا وت��يـــر األســـس املتخـــذة الرئي�ــىي أم �ـــ� فروعهـــا وم�ات��ـــا ع�ــ� جميـــع املســـتندات والقيـــود واألوراق ا�حســابية ال�ـــي �ســـاعدهم ع�ـــ� التثبـــ

بــــاطالع هــــؤالء املــــوظف�ن ع�ــــ� ا�حســــابات والودائــــع املرقمــــة لتــــدقيق  16/4/2001تــــار�خ  29أساســــا �حســــاب التأديــــات الواقعــــة. و�كتفــــى مــــن املصــــارف املشــــمولة بأح�ــــام القــــانون 

 االقتطاعات الضر�بية دون أسماء أ�حا��ا.

 90املادة 

ل�ـ�ة سـور�ة تـزداد �ـ�  /1000�غرامـة قـدرها / املـادة السـابقة يثبـت بمحضـر ينظمـھ املوظـف امل�لـف بالتـدقيق ويعاقـب عـن �ـل مخالفـة �ل امتنـاع عـن إبـراز الوثـائق املبحـوث ع��ـا �ـ�

�ز أو ترسـل إ�ـ� الـدوائر املاليـة ترفـع الضـر�بة إ�ـ� ثالثـة أمثالهـا عـن املبـالغ عدم �حة التصار�ح أو البيانـات أو غ��هـا مـن الوثـائق ال�ـي ت�ـ ل��ة سور�ة. �� حال /2000حال التكرار إ�� /

 املكتومة.

 الفصل الثالث

 األموال األجنبية املتداولة



 91املادة 

أن يقتطعـوا �حسـاب ا�خز�نـة الضـر�بة وغ��هم ممن يقومـون �ـ� أرا�ـىي ا�جمهور�ـة العر�يـة السـور�ة بـدفع األر�ـاح مـن العوائـد أو غ��هـا مـن املـوارد  يجب ع�� املصارف والصيارفة

 هذا القانون. من 82من املادة  3و 2امل��تبة ع�� دخل األسهم وسندات الر�ح والقروض وغ��ها من األسناد املنصوص عل��ا �� الفقرت�ن 

 92املادة 

والفوائد والعوائد وجـوائز ال�ـحب وجـوائز  ق املالية املؤهلة لقبض األر�احوتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غ��ها من األورا يجب ع�� �ل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأ��ا جمع

 بــذلك وإال عوقــب التســديد وســائر مــوارد األوراق املاليــة
ً
ل�ــ�ة ســور�ة تثبــت هــذه ا�خالفــة  /1000�غرامــة قــدرها / املــذكورة �ــ� املــادة الســابقة أن يقــدم إ�ــ� الــدوائر املاليــة تصــر�حا

 ف باملراقبة.بمحضر ينظمھ املوظف امل�ل

 93املادة 

الســابقة أن يجمعــوا أو يقبضــوا أو يــدفعوا أو �شــ��وا أو يتــاجروا بالقســائم أو غ��هــا مــن األوراق املاليــة املــذكورة �ــ� املــادة  يحظــر ع�ــ� جميــع األ�ــخاص ا�خاضــع�ن ألح�ــام املــادة

هؤالء باالقتطاع أو التسليف إذا اثبتـوا  إلصدار تلقى الضر�بة ع�� عاتق مصدر األسهم. وال ي�لف�سليفها فيما إذا �انت شروط ا السابقة ما لم يقوموا فورا باقتطاع الضر�بة أو

 أن وسيطا سابقا قام ��ذا الواجب.

 94املادة 

 أن �سلموا إ�� الدوائر املالية عند �ل تأدية قائمة تدرج ف��ا البيانات اآلتية: 91يجب ع�� األ�خاص املذكور�ن �� املادة 

 اسم الدافع وعنوانھ التجاري ومهنتھ وصفتھ.     -أ

 نوع القسائم أو غ�� ذلك من األوراق املالية املودعة للقبض وعددها وسعر �ل م��ا بالعملة السور�ة ح�ن الدفع. -ب

 املبلغ اإلجما�� غ�� الصا�� بالعملة السور�ة. -ج

 مقدار الضر�بة املسلفة أو املقتطعة.    -د

 من هذا القانون والتار�خ وتصديق الدافع وتوقيعھ. 94الدف�� املنصوص عليھ �� املادة رقم القيد ��   -ه

 95املادة 

القانون أن يمسـكوا دف�ـ�ين مـرقم�ن ومـوقع�ن يـدون ف��مـا يومـا فيومـا بـدون فـراغ وال كتابـة بـ�ن األسـطر �ـل تأديـة أو بيـع  من هذا 91ي��تب أيضا ع�� األ�خاص املذكور�ن �� املادة 

�� القائمة املنصوص عل��ـا �ـ� املـادة راء قسائم أو غ��ها من األوراق املالية ا�خاضعة القتطاع الضر�بة أو �سليفها و�جب أن ��جل �� هذين الدف��ين جميع البيانات املدونة أو ش

الــدف�� الثـــا�ي لتــدو�ن املعــامالت ال�ـــي لــم تحســـب  باشــرة و�خصــصالســابقة. و�خصــص الـــدف�� األول لقيــد التأديــات ال�ـــي تــم اقتطــاع الضـــر�بة ع��ــا أو �ســـليفها مــن قبــل امل�لـــف م

 الضر�بة ع��ا لقيام وسيط سابق باقتطاعها.

 96املادة 

دى الضــر�بة أشـهر ثــم تصـدق وترســل مـع الضــر�بة املســلفة أو املقتطعـة بمثابــة مسـتند ثبــو�ي لهـا. تــؤ  3�ــ� اليـوم األخ�ــ� �ــل  تن�ـخ الت�ــجيالت املدونـة �ــ� الـدف�� األول وتجمــع     -أ

 .87املسلفة أو املقتطعة ضمن الشروط املنصوص عل��ا �� املادة 

أن ي�ـ�زوا إ�ـ� مـوظفي املاليـة ذوى الصـالحية جميـع املسـتندات وا�جـداول والـدفاتر والقيـود واألوراق ا�حسـابية ال�ـي مـن شـأ��ا  91ي��تب ع�� األ�خاص املشار إل��م �� املـادة  -ب

 الواقعة. التثبت من �حة التأديات

 97املادة 



 .87و�ل تصر�ح غ�� �حيح يرد �� البيانات املقدمة أو �� املستندات امل��زة �عاقب عنھ بالغرامات املنصوص عل��ا �� املادة  86ح�ى  82مخالفة ألح�ام املواد  �ل

 98املادة 

�ن �ـ� ســور�ة الـذين يـوعزون بتأديـة أر�ـاح هــذه األسـناد واألوراق وفوائـدها وعوائـدها إ�ـ� غ�ــ� واملتصـرف�ن بريعهـا املقيمـ ي��تـب ع�ـ� أ�ـحاب األسـناد واألوراق ذات القيمــة األجنبيـة

ا�خـامس عشـر مـن شـهر �ـانون الثـا�ي مـن �ـل ذلك من املواد الناتجة ع��ـا أو يقبضـو��ا �ـ� خـارج األرا�ـىي السـور�ة مباشـرة أو بواسـطة الغ�ـ� أن يقـدموا إ�ـ� الـدوائر املاليـة ح�ـى غايـة 

 ا يبينون فيھ إجمال هذه األر�اح والفوائد والعوائد أو ا�حاصالت املقبوضة خالل السنة املاضية.سنة تصر�ح

 التصر�ح أو �ان التصر�ح غ�� �حيح ترفع الضر�بة إ�� ثالثة أمثالها فيما يتعلق باملبالغ املكتومة. إذا لم يقدم

 الفصل الرا�ع

 لكفاالتاملطاليب والودائع وا�حسابات ا�جار�ة والضمانات وا

 99املادة 

مــن هــذا القــانون ع�ــ� أســاس املبــالغ غ�ــ� الصــافية و�ــ� ا�حــاالت ال�ــي لــم يــذكر ف��ــا  82مــن املــادة  6و 5و 4تفــرض الضــر�بة ع�ــ� الفوائــد والعوائــد وســائر املــوارد ا�حــددة �ــ� الفقــرات 

 �قة املقارنة مع املعامالت املماثلة.مقدار املوارد أو ال�ي تكون ف��ا املوارد عينية يقدر املبلغ ا�خاضع للضر�بة بطر 

 ل.س عن هذه املوارد بإلصاق طا�ع ع�� اإليصال أو ع�� أي مستند آخر يؤ�د دفعها أو قيدها �� أحد ا�حسابات. 500�ستو�� الضر�بة ال�ي ال تز�د ع�� 

 بالتضامن عن تأدي��ا. مسئوالنتقع الضر�بة ع�� عاتق الدائن رغم �ل شرط مخالف مهما يكن تار�خھ. غ�� أن الدائن واملدين 

 100املادة 

ل�ــ�ة ســور�ة تفــرض عــن �ــل فــرد مــن الــذين شــمل��م ا�خالفــة. وفضــال عــن ذلــك �ســتو�� مــن الــدائن ثالثــة أمثــال  100�ــل مخالفــة ألح�ــام املــادة الســابقة �عاقــب ع��ــا �غرامــة قــدرها 

 الضر�بة املدفوعة.

 املالية ذوو الصالحية.ينظمھ موظفو الدوائر  تثبت ا�خالفات بمحضر

 101املادة 

ع وا�حســابات ا�جار�ـــة �غ�ـــ� مــع عـــدم اإلخـــالل بأح�ــام قـــانون الســـر�ة املصــرفية ع�ـــ� أ�ـــحاب املصــارف وشـــر�ات االعتمـــاد الــذين يرغبـــون �ـــ� دفــع ضـــر�بة الـــدخل عــن فوائـــد الودائـــ

 وموقع طر�قة إلصاق
ً
 بذلك مؤرخا

ً
 بحسب األصول.الطا�ع أن يقدموا إ�� الدوائر املالية بيانا

ً
 ا

 102املادة 

 يدون فيھ:
ً
 خاصا

ً
 ع�� �ل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان املنصوص عليھ �� هذه املادة السابقة أن يمسك دف��ا

 هو�ة صاحب الدخل ا�خاضع للضر�بة وعنوانھ.     -أ

 مقدار الدخل املستحق ا�خاضع للضر�بة. -ب

 تار�خ ��جيلھ �� ا�حساب. -ج

 مقدار الضر�بة امل��تبة عليھ.    -د



 الفصل ا�خامس

 اإلعفاءات

 103املادة 

 غ�� التجار�ة.تطبق فيما يتعلق بطرق املراجعة �� الضر�بة ع�� رؤوس األموال املتداولة الطرق املطبقة �� الضر�بة ع�� األر�اح الصناعية والتجار�ة و 

 104املادة 

اليانصــيب ال�ــي تصــدرها املؤسســة العامــة للمعــارض  الــذي يتنــاول أوراق 12/3/1955تــار�خ  40املتداولــة املنصــوص عليــھ �ــ� القــانون يل�ـ� اإلعفــاء مــن ضــر�بة ريــع رؤوس األمــوال 

 وذلك فيما يتعلق با�جوائز ال�ي تز�د قيمة الواحدة م��ا ع�� املليون ل��ة سور�ة.

 105املادة 

 ن فوائد األموال اآلتية:باملائة م 80�عفى من ضر�بة ريع رؤوس األموال املتداولة 

 شهادات االستثمار.   -أ

 املبالغ املودعة �� حسابات التوف�� لدى املصارف العامة.  -ب

 106املادة 

 النصوص واألح�ام التالية بما يتفق مع مضمون 
ً
 املادة السابقة. �عد معدلة حكما

 .27/1/1970تار�خ  57من املرسوم التشري�� رقم  2املادة        ·

 .27/1/1970تار�خ  58من املرسوم التشري�� رقم  4املادة        ·

 .8/1/1963تار�خ  70من املرسوم التشري�� رقم  11املادة        ·

 الباب السادس

 أح�ام عامة ومش��كة

 107املادة 

باملائـة إذا لـم تـدفع ضـمن  10مـن هـذا القـانون لغرامـة قـدرها  95و 87و 79و 76و 63و 23و 15و 14تخضع ت�اليف الضر�بة ع�� الدخل والسلف املستحقة وفق أح�ـام املـواد      -أ

 مهلة االستحقاق املنصوص عل��ا �� املواد املذكورة أو �� املواد املعطوفة عل��ا.

املســـددة �ــــ� ســــنة  ا جميــــع اإلضـــافات غ�ــــ�باملائــــة ســـنو�ا مــــن ت�ـــاليف ضــــر�بة الـــدخل املنصــــوص عل��ـــا �ــــ� املـــادة األو�ــــ� مـــن هــــذا القـــانون بمــــا ف��ـــ 10تفـــرض غرامــــة قـــدرها   -ب

 استحقاقها.

 باملائة من أصل الت�اليف بما ف��ا جميع اإلضافات. 30يحدد ا�حد األق�ىى للغرامة املنصوص عل��ا �� هذه املادة بـ   -ج

 108املادة 



القــانون تحســب هـــذه الغرامــة ع�ــ� أســاس مجمـــوع الضــر�بة عــدا إضـــافة اإلدارة �ــ� ســائر املواضــيع ال�ـــي ورد الــنص ف��ــا ع�ــ� فـــرض غرامــة لعــدم تقـــديم البيــان ضــمن أح�ــام هـــذا 

 ا�حلية.

 109املادة 

 ك.يخول املوظفون املاليون املفوضون باالطالع ع�� قيود امل�لف�ن ومختلف وثائقهم وأوراقهم �لما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذل     -أ

 � جميع جهات القطاع العام.يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة ع� -ب

 110املادة 

 ن املنصوص عل��ا �� هذا القانون.يحدد وز�ر املالية بقرار منھ ممث�� الدوائر املالية �� االع��اض ع�� قرارات �جان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والت�حيح والطع

 111املادة 

 تصدر سندات التحقق وال��ق�ن عن مدير املالية.     -أ

للـدوائر املاليـة تـدارك �ـل سـهو أو نقـص أو خطـأ مـادي �ـ� الت�ليـف �سـند تحقـق إضـا�� و�جـوز لهـا ت�ـحيح  من هذا القانون يحـق 31مع االحتفاظ بأح�ام الفقرة ه من املادة  -ب

ك لغايـة السـنة الرا�عـة ال�ـي ت�ـ� سـنة صـدور سـند �ل خطأ مادي �� طرح الضـر�بة أو حسـا��ا أو تـرق�ن �ـل ت�ليـف مكـرر أو مطـروح ع�ـ� �ـخص معفـى منـھ �سـند تن�يـل وذلـ

 تحقق الت�ليف.

 مــن  إذا وقـع خطـأ �ـ� طــرح الضـر�بة أو حسـا��ا أو طرحـت الضــر�بة ع�ـ� غ�ـ� -ج
ً
 �ـامال

ً
م�لــف ��ـا أو بصـورة مكـررة فيجــوز االع�ـ�اض عل��ـا أمــام املرجـع ا�خـتص خـالل ثالثــ�ن يومـا

 ع.تار�خ تبليغ امل�لف اإلنذار اإلجرائي بالدف

 112املادة 

 دات امل�حوظة لهذه الغاية �� املوازنة.تحدد �عو�ضات ال�جان الضر�بية واملالية وا�خ��اء وسائر النفقات املتعلقة بطرح ضر�بة الدخل بقرار من وز�ر املالية وتصرف من االعتما

 113املادة 

 ألح�ــام هــذا القــانون ماعــدا �عفــى مــن رســم الطــا�ع جميــع البيانــات والوصــوالت والقــوائم وا�جــداول وســائر ا
ً
ملســتندات املنظمــة أو املقدمــة أو املعطــاة أو املــأخوذة أو امل�ــ�زة تنفيــذا

 طلبات االع��اض وإعادة النظر والت�حيح والطعن والوصوالت املشعرة بتأدية الضر�بة.

 114املادة 

مـن  565ا أو حـل ا�خالفـات الناشـئة ع��ـا أن يتقيـد �سـر املهنـة وإال فيعاقـب بحكـم املـادة وظيفتـھ أو صـالحياتھ) �ـ� تحقيـق ضـر�بة الـدخل أو تحصـيله ع�ـ� �ـل �ـخص تـدخل (بحكـم

 قانون العقو�ات.

 115املادة 

بأمانـــة عملهــم قبــل مباشــر��م العمــل (أقســـم بــا� العظــيم أن أقــوم بتنفيــذ أح�ــام قــوان�ن ضــرائب الــدخل  يــؤدي مراقبــو الــدخل اليمــ�ن القانونيــة أمــام قا�ــىى الصــ�ح �ــ� منطقـــة

 و�حفظ سر املهنة).

 116املادة 

 مـن تـار�خ إيـداع  طرق املراجعة أن �عينوا محـل إقامـة لهـم �ـ� ا�جمهور�ـة العر�يـة السـور�ة إلجـراء يجب ع�� جميع من �سلكون إحدى
ً
التبليغـات وإن لـم يفعلـوا �عت�ـ� التبليـغ جار�ـا

 ال��يد املضمون. مذكرة التبليغ ��



 117املادة 

 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود املدن ولألعمال العمرانية خارجها. 16باملائة من ضر�بة الدخل ا�حددة �� املادة  10تخصص �سبة 

 ال تطبق هذه اإلضافة ع�� العقو�ات النقدية.

 118املادة 

 باية األموال العامة.تج�ى ضر�بة الدخل املبحوث ع��ا �� هذا القانون وما يتفرع ع��ا من غرامات وإضافات وفقا لقانون ج

 119املادة 

 يجوز للدوائر املالية أن تجري املقاصة ب�ن مطلوب امل�لف�ن من ا�خز�نة العامة و��ن أي ضر�بة ترتبت أو ت��تب عل��م تجاهها.

 120املادة 

��مـــة مـــع األفـــراد والشــــر�ات واملؤسســـات الســـور�ة ا�خاصـــة قبــــل يحظـــر ع�ـــ� ا�جهـــات العامـــة وجهــــات القطـــاع املشـــ��ك اإلفـــراج عــــن تأمينـــات وتوقيفـــات العقـــود املنفـــذة فعــــال وامل

 ا�حصول ع�� براءة ذمة من الدوائر املالية ا�ختصة للعقد املراد اإلفراج عن تأميناتھ وتوقيفاتھ.

 121املادة 

باملائـة مـن الغرامــة  25بقـرار مــن وز�ـر املاليـة بنسـبة ال تتجــاوز يمـنح املوظفـون وغ�ـ�هم مــن األ�ـخاص الـذين يكتشـفون أو يرشــدون إ�ـ� مطـارح ضـر�بية مخفــاة م�افـأة تحـدد      -أ

 املطروحة وتصرف من االعتمادات ا�خصصة لهذه الغاية �� املوازنة.

 يحدد وز�ر املالية مفهومي املطارح الضر�بية ا�خفاة واالكتشاف. -ب

 ن النافذة.�ستث�ى هذه امل�افأة من ا�حدود القصوى للتعو�ضات ا�حددة �� القوان� -ج

يحـال إ�ـ� ا�حكمـة املسـلكية التخـاذ اإلجـراءات  �ل عامل �� الدوائر املالية �لف بتدقيق أو تحقيق الضر�بة واستغل وظيفتھ ليسهل ��رب امل�لف جزئيا أو �ليا من الضر�بة    -د

 التأديبية والقانونية األخرى بحقھ.

 122املادة 

 10حصـة يقـدرها وز�ـر املاليـة ع�ـ� أن ال تتجـاوز  19و 18والوثـائق واملعلومـات أو األسـاليب االحتياليـة املنصـوص عل��ـا �ـ� املـادت�ن  �عطى املوظف الذي يكشف عـدم �ـحة البيانـات

 باملائة من الغرامة املتحصلة املنصوص عل��ا �� املادت�ن املذكورت�ن.

 123املادة 

الـدخل بمختلـف فئا��ـا و�متنعـون عـن حضـور اجتماعـات ال�جـان املـذكورة يجـوز لـوز�ر املاليـة أو ملـن يفوضـھ بـذلك  �� جميع األحوال ال�ي يد�� ف��ا ا�خ��اء �� �جان الضرائب ع��

 دعوة من يراه من امل�لف�ن أو من األ�خاص العامل�ن �� إحدى جهات القطاع العام لتمثيل املهن وا�حرف ا�ختلفة �� ال�جان املذكورة.

 بحوث ع��م بتعليمات تصدر عن وز�ر املالية.تنظم قواعد وأصول دعوة ا�خ��اء امل

 124املادة 

 يجب حفظ الدفاتر وا�جداول والوثائق واملستندات مدة عشر سنوات. ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعا عن إبرازها.



 125املادة 

وأي جهة أخرى توثيق أو ��ـجيل العقـود واإلقـرارات وا�حقـوق ا�خاصـة بالعقـارات من هذا القانون يحظر ع�� أمناء ال�جل العقاري وكتاب العدل  21مع االحتفاظ بأح�ام املادة 

لـدوائر املاليـة �شـعر باسـتيفاء الضـر�بة أو واملنشآت الصناعية أو التجار�ة أو غ�� التجار�ة فيما إذا �ان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من ا

 ن مساو�ة للضر�بة املتوجبة و�عت�� ضر�بة ��ائية للم�لف�ن ��ا من غ�� ممار�ىي مهنة تجارة العقارات.سلفة ع�� الضر�بة تكو 

 126املادة 

 الجتماعية.معدالت الضرائب والرسوم املباشرة وغ�� املباشرة تبعا للظروف االقتصادية وا �� حاالت استثنائية النص �� قانون املوازنة العامة للدولة ع�� ز�ادة أو تخفيض يجوز 

 127املادة 

 من تار�خ نفاذ هذا القانون.
ً
 ين�ى العمل بأح�ام الصكوك القانونية اآلتية بدءا

 .21/5/1949تار�خ  85املرسوم التشري�� رقم     .1

 .11/8/1958تار�خ  112القانون رقم     .2

 .22/12/1964تار�خ  146من املرسوم التشري�� رقم  37و 36و 32و 31و 3و 2املواد     .3

 .25/4/1968تار�خ  928املرسوم رقم     .4

 .18/1/1969تار�خ  21املرسوم التشري�� رقم     .5

 .5/8/1969تار�خ  162املرسوم التشري�� رقم     .6

 .2/12/1969تار�خ  300املرسوم التشري�� رقم     .7

 .23/12/1969تار�خ  326من املرسوم التشري�� رقم  4و 3و 1املواد     .8

 منھ. 16عدا املادة  21/2/1971تار�خ  52املرسوم التشري�� رقم     .9

 .7/12/1975تار�خ  31. القانون رقم 10

 منھ. 18عدا املادة  1/7/1981تار�خ  21. القانون رقم 11

 منھ. 12عدا املادة  6/7/1991تار�خ  20. القانون رقم 12

 .14/5/2001تار�خ  8. املرسوم التشري�� رقم 13

 .20/5/1944تار�خ  42. القانون رقم 14

 .13/5/2000تار�خ  7من املرسوم التشري�� رقم  4. املادة 15

 128املادة 

 يصدر وز�ر املالية القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أح�ام هذا القانون.



 129املادة 

 أح�امھ بدءا من أول السنة التالية لتار�خ صدوره. القانون �� ا�جر�دة الرسمية و�سرى  ينشر هذا

 ميالدي 13/11/2003�جري املوافق  18/9/1424دمشق �� 

 رئيس ا�جمهور�ة

 �شار األسد


