
  

  
  
  

  قرار اللجنة الشعبية العامة
  )مسيحي  2004( ر .و 1372لسنة ) 156(رقم 

  بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
 
 
 
 

  .اللجنة الشعبية العامة 
  

  .بعد اإلطالع على القانون المالي للدولة  -
 .وعلى القانون التجاري و القوانين المكملة له  -
 .و على القانون المدني  -
 .على قانون المرافعات المدنية والتجارية و -
 .وعلى قانون العقوبات  -
ؤتمرات الشعبية و اللجان    .و 1369لسنة )  1( وعلى القانون رقم  - ر بشأن الم

 .الشعبية والئحته التنفيذية 
 .ر بشأن ضرائب الدخل .و 1372لسنة  11وعلى القانون رقم  -
 .الدمغة  ر بشأن ضريبة.و 1372لسنة  12وعلى القانون رقم  -
 .ر.و 1369وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي الثاني لسنة  -
 .و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية  -
ادي الخامس و          - ا الع ة في إجتماعه ة الشعبية العام ة اللجن وعلى ما قررته أمان

 .ر.و 1372العشرين لسنة 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  قررت
  لباب األولا

  استيفاء ضريبة الدمغة على المحررات
  والتصرفات وغيرها من المعامالت والوقائع

  
  

  ) 1مادة ( 
ات         ات واإلعالن ائق والمطبوع ى األوراق والوث ة عل ريبة الدمغ ؤدى ض ت

ا          ى م ائع عل امالت والوق ى التصرفات والمع والسجالت وغيرها من المحررات وعل
ن أوراق  ده مصلحة الضرائب م ى المحررات أو  تع ع عل ة أو بلصق الطواب مدموغ

د   بوضع خاتم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة مصلحة الضرائب أو بموافقتها أو بتوري
ذه        ين في ه ى النحو المب ك عل ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق  إلى المصلحة وذل

  .الالئحة 
  
  

  الفصل األول
  استيفاء ضريبة الدمغة على المحررات

  
  

  )  2ة ماد(            

  /أوال
ة      ن أوراق مدموغ ده  المصلحة  م ا تع ى م ة عل ة بالكتاب ؤدى ضريبة الدمغ ت

  -:وذلك بالنسبة للمحررات اآلتية 
  
ة  . 1 الطلبات والعرائض واإلقرارات والشكاوى والبيانات التي تقدم إلى الجهات العام

  . من القانون) الحادية والعشرين(من المادة ) 1(المنصوص عليها في البند 
  .العقود بأنواعها رسمية آانت أو عرفية . 2
  .الوصايا وتعديلها وإلغائها . 3
  



  

  /ثانيا 
ا التى ال            ة أو لحامله االت والسندات  اإلذني ى الكمبي ة عل ذات الطريق وتؤدى ب

ار  ( تجاوز قيمتها  ة           ) ألف دين ة الورق ة الضريبة عن فئ ادة قيم ة زي ه في حال ى أن عل
  .ق طوابع الدمغة على الورقة المدموغة المدموغة تؤدى الزيادة بلص

  

  /ثالثا 
ة             ة للدول ة العام ن الميزاني ا م ة آلي ات الممول ود الجه رر عق وز أن تح ويج

ات       ذلك الطلب بقا ، وآ دة مس وغيرها من العقود التى تكتب على نماذج مطبوعة أو مع
بتقديمها  واإلقرارات والبيانات وغيرها من المحررات التى تقضي القوانين أو اللوائح

ى غير   على نماذج ؤدى        محددة عل ى أن ت ده المصلحة من أوراق مدموغة ، عل ا تع م
  .الضريبة المقررة بلصق طوابع الدمغة على المحرر 

  

  /رابعا 
في حالة عدم وجود أوراق مدموغة ، أن تؤدى  –للضرورة   -على أنه يجوز   

ة  الضريبة المستحقة في األحوال المنصوص عليها في هذه الماد ة بلصق طوابع الدمغ
  .على المحرر 

  
  ) 3مادة (           
  / أوًال

  -:تؤدى ضريبة الدمغة على المحررات اآلتية بلصق طوابع الدمغة عليها    
رآات      .1 ابات الش ة حس ة بمراجع ارير الخاص هادات والتق خ الش ور ونس ص

ى   ة أو إل  والجمعيات التى تعد لتقديمها إلى الجمعيات العمومية أو لجان المراقب
  . الجهاتما يحل محل هذه 

المرفق جدول المن  -3–من البند ) ك ( الرخص المنصوص عليها في الفقرة   .2
 . ضريبة الدمغةبقانون 

 -:الدفاتر والسجالت اآلتية  .3
  .الدفاتر التجارية   . أ
 .الفنادق وما في حكمها بسجل قيد النزالء   . ب
  .السجالت التى يلزم محررو العقود بمسكها   . ج
  .خر تقضي القوانين أو اللوائح بمسكه أي دفتر أو سجل آ  . د

  .الصكوك بأنواعها  .4
 -:المحررات اآلتية الخاصة بنقل األشخاص  .5

 .تذاآر السفر على الطائرات داخل الجماهيرية العظمى والى خارجها  . أ
 .تذاآر السفر على السفن   . ب

ر      .6 ق البحر أو الجو أو الب الوثائق والبوالص الخاصة بنقل البضائع سواء بطري
.  



  

 -:ات الخاصة بالمالحة التجارية اآلتية المحرر .7
 .بيان الشحنة   . أ
 .محاضر المعاينة   . ب
  .إقرارات التلف   . ج
  .إذن الدخول الى الميناء ومغادرته   . د

ذه          .8 رهن التى تصدرها ه ة وأوراق ال داع في المستودعات العام مستندات االي
  .المستودعات 

 .التصميمات و الرسوم الهندسية وصورها  .9
ود       المحاضر و اإلقرارا.10 ا محررو العق ت وغيرها من المحررات التى يجريه

 .وغيرهم ممن يتولون التوثيق أو المكلفون بخدمة عامة 
 .الشهادات التى تصدر من الجهات الممولة آليا من الميزانية العامة  .11
 .شهادات الحالة الجنائية  .12
 -:االعالنات اآلتية  .13

 
بأية طريقة للجمهور االعالن على ورق عادي معلق أو ملصق أو معروض ) أ ( 

  .في  الطريق العام  
ام أو اإلعالن   ) ب( االعالن على الورق المعروض للجمهور في غير الطريق الع

ان     و آ اءه ول ورق بق ظ لل يلة تحف ة وس اؤه بأي ث يطول بق د بحي ورق المع ى ال عل
  .معروضا في الطريق العام  

ه ال          .14 د تقديم ك عن انون وذل ره في جدول الق رد ذآ ة من   أي محرر لم ي ى جه
  .جهات التقاضي أو إحدى الجهات الرسمية 

  
  / ًاثاني
ات         والت والمخالص ى الوص ريبة عل ذآورة الض ة الم ؤدى بالطريق ا ت آم

د     ا في البن  جدول المن  ) 14(والفواتير المؤشر عليها بالتخليص المنصوص عليه
انون ق بق اوز     المرف ا ال تج ت قيمته ك إذا آان ة وذل ف (ضريبة الدمغ ا) ال ر دين

ارك إذا آانت           دم لمصلحة الجم التخليص التى تق ا ب واتير المؤشر عليه وآذلك الف
  .دينار ) خمسة االف ( قيمتها ال تجاوز 

  
 )      4مادة ( 

تؤدى  ضريبة الدمغة على المحررات اآلتية بوضع خاتم خاص عليها أو 
  -:بدمغها بواسطة المصلحة 

  
  -:الرخص اآلتية . 1
ال  –أ  ة أعم ص مزاول ة  رخ ات المالي ن المؤسس ا م ارف وغيره أمين والمص الت

  .األخرى 
  .رخص محال المالهي ودور التسلية  -ب



  

م   ًاالرخص الصادرة طبق -ج ف بشأن التنظيم الصناعي     1989لسنة   22للقانون رق
ة ورخص الوآاالت     والقوانين المعدلة له أو التى تحل محله ورخص المالحة التجاري

اال ة ووآ ة والبحري االت  التجاري ريح  ووآ ال التس ياحة والشحن وأعم فر والس ت الس
ودور النشر والدعاية والمستودعات والثالجات والمصائف والحمامات ودور العالج   

  .بأنواعها والصيدليات 
  .د ـ رخص صيد التن 

  .هـ ـ رخص مزاولة المهن الحرة والخدمات الطبية المساعدة 
  .تدريبية الخاصة و ـ رخص المدارس التعليمية والمهنية وال

  .ز ـ رخص المستشفيات ومصحات اإليواء الخاصة 
  .ح ـ رخص فتح مدارس تعليم قيادة السيارات 

  
ا تجاوز . 2 ا إذا آانت قيمته ة أو لحامله ندات  اإلذني االت و الس خمسة االف ( الكمبي

ة    ) دينار  ادة في قيم ؤدى الزي  على أن تكتب على األوراق المدموغة المعدة لذلك ، وت
ا        اتم خاص عليه ند بوضع خ ة أو الس الضريبة عن فئة الورقة المكتوب عليها الكمبيال
وفر االوراق     ة عدم ت أو بالدمغ بواسطة المصلحة  ، على أنه يجوز للضرورة في حال
ه        ى المصلحة  لختم ديم المحرر ال ق تق المدموغة أن تؤدى الضريبة بكاملها عن طري

  .بخاتم خاص أو لدمغه 
   

  ت والمخالصات المؤشر عليها بالتخليص المنصوص عليها في البندالوصوال. 3
انون   جدول المن ) 14(  ا     المرفق بق ة إذا جاوزت قيمته ار   ( ضريبة الدمغ ) ألف دين

ا    وآذلك الفواتير المؤشر عليها بالتخليص التى تقدم لمصلحة الجمارك إذا آانت قيمته
  .دينار ) خمسة االف ( تجاوز 
ى المصلحة    وعلى أصحاب الشأن    في الحاالت السابقة أن يقدموا المحررات ال

  .    قبل استعمالها في موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ استحقاق الضريبة 
  
  

  ) 5مادة (           
ام  استثناء من     رة  أحك ا  ( الفق ادة   ) ثاني ام  ومن  ) 3(من الم رة  أحك من  ) 3(الفق
ة   من هذه الالئحة تخصم اللجان الشعبية   ) 4(المادة  واللجان الشعبية   للقطاعات  العام

ى      تحقة عل ريبة المس ة الض ات العام ات والهيئ الح والمؤسس عبيات والمص للش
ير   د التأش ا لحساب المصلحة  بع أن وتورده ن ذوي الش الوصوالت والمخالصات م

  .على المحرر بما يفيد ذلك 
  

  ) 6مادة (           
يها ضريبة الدمغة بلصق يجوز للجهات ذات الشأن في الحاالت التى تستوفى ف  

وم      ة المصلحة  ، أن تق دمغها بمعرف طوابع على المحررات أو بوضع خاتم عليها أو ب
  .بسداد هذه الضريبة نقدا أو بصك مصدق الى المصلحة بناء على طلب يقدم اليها 

  



  

وعلى الجهة التى يصرح لها بآداء الضريبة نقدا أو بصك مصدق في الحاالت    
رة  ي الفق ذآورة ف ع      الم ي تخض المحررات الت ا ب لحة بيان ى المص دم ال ابقة أن تق الس

ي     ا ف ق عليه ى يتف د الت ي المواعي ا ف تحقة عليه ؤدي الضريبة المس للضريبة ، وأن ت
اتم       ا بخ وم بختم محرراته ة ، وأن تق حدود المدد التى ينص عليها قانون ضريبة الدمغ

  .يتفق عليه مع المصلحة
ضمن الشروط و االجراءات التى تتبعها هذه وتقوم المصلحة بإعداد نموذج يت  

  .الجهات في الحاالت المذآورة 
  

  ) 7مادة (           
  -:تؤدى ضريبة الدمغة نقدا على المحررات االتيه   

د   .1 ى تع ات الت ابات الشرآات والجمعي ة حس ارير الخاصة بمراجع هادات والتق الش
ى م   ة أو إل ان المراقب ة أو لج ات العمومي ى الجمعي ديمها ال ذه لتق ل ه ل مح ا يح

  .الجهات 
ى . 2 ندات الت ا والس ي حكمه ا ف يس و م هم وحصص تأس ن أس ة م األوراق المالي

  .تصدرها الشرآات و المؤسسات المرخص لها بذلك 
ة   ن حمل ة ع ريبة نياب اداء الض وم ب ات أن تق رآات والمؤسس ذه الش وز له ويج

نهم بال   ل م ى آ ع عل ى أن ترج ي اصدرتها ، عل ة الت ى األوراق المالي ضريبة الت
  . نيابة عنهوردتها 

  ـ: اإلعالنات اآلتية . 3
 .اإلعالن في الصحف   . أ
 .اإلعالن على غير الورق مستقرا آان أو متغيرا  أو متنقال   . ب
ا     . ج ة وم االعالن في اإلذاعة المسموعة أو على شاشة دور الخيالة أو اإلذاعة المرئي

تقبال       ا يعرض مس ين م دمات التي تب أو اإلعالن بواسطة    شابهها بما في ذلك المق
 . أجهزة مضيئة معدة لالعالنات 

 
  ) 8مادة ( 

على ناشر االعالن أو موزعه أن يستوفي الضريبة ممن تم االعالن لمصلحته    
ا من             ى المصلحة  في موعد أقصاه ستون يوم ا ال ع وأن يورده قبل النشر أو التوزي

  .تاريخ استحقاق الضريبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  اء ضريبة الدمغة على التصرفات والمعامالت و الوقائعاستيف

  
  ) 9مادة ( 

  -:تؤدى ضريبة الدمغة على التصرفات اآلتية بلصق طوابع الدمغة عليها    
  .إبرام عقد الزواج وفسخه أو إنهائه  .1
 .عقد الوآالة أمام القضاء إذا لم تجاوز الضريبة عشرة دنانير  .2
 .عقد الوآالة بدون مقابل  .3
ون    التصديق  .4 ن يتول رهم مم ود وغي ررو العق ه مح ذى يجري ات ال ى التوقيع عل

 .اعمال التوثيق والمكلفون بخدمة عامة 
 .عقد الصلح  .5
 .إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة عقود  .6
 .الحساب الجاري لدى المصارف  .7
انون ضريبة       .8 دول ق ي ج ذآر ف م ي ه ول ة بطبيعت دد القيم ر مح ر غي د أخ أي عق

 .من القانون ) السادسة ( حكم الفقرة الثانية من المادة الدمغة واليسرى عليه 
ادة   .9 تعديل أي عقد أو تصرف مما ورد ذآره في الجدول إذا لم يتناول التعديل زي

 .قيمة العقد أو التصرف 
 .انهاء العقد أو التصرف  .10
ادة  .11 ي الم ره ف ا ورد ذآ اوز )  10( أي تصرف مم م تج ة إذا ل ذه الالئح من ه

 .عشرة دنانير  عنه قيمة الضريبة
 

  ) 10مادة ( 
ة إذا جاوزت      تؤدى ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق على التصرفات اآلتي

  -:الضريبة عشرة دنانير 
  .التصرفات بعوض التى محلها حق من الحقوق العينية األصلية على العقار  .1
ة األصلية     .2 وق العيني التصرفات بدون عوض بين األحياء التي محلها حق من الحق

 .العقار  على
 .عقود الرهن بانواعها  .3
 .التصرفات بعوض أو بدون عوض في المنقول التى تتم في الجماهيرية العظمى  .4
 .عقد ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة  .5
 .عقود اإليجار الواردة على العقار  .6



  

ود          .7 ة ، وعق از المرافق العام زام وامتي ود االلت ل وعق ة والنق عقود التوريد والمقاول
ذلك      ام بعمل ، وآ ة أو القي االشغال العامة وأية عقود أخرى يكون محلها اداء خدم

 .التنازل عن هذه العقود 
 .استغالل المناجم والمحاجر والمالحات وما في حكمها  .8
 :عقود الشرآات والتشارآيات اآلتية  .9
  

ريك أو  .  أ    ول ش مالها أو دخ ادة رأس ارآية و زي رآة أو التش يس الش د تأس عق
  . ء جددشرآا
  .عقود تغيير شكل الشرآة أو التشارآية أو اندماجها   .ب

  
 .عقود تعديل الشرآة أو التشارآية إذا لم يتناول التعديل زيادة قيمة رأس المال   . ج
  
  .إنهاء الشرآة أو التشارآية  أو تصفيتها   . د

  .عقود المشارآة .10
  . عقود فتح االعتماد . 11
  .ات بانواعها عقود الكفالة والضمان والتأمين. 12
  .الوفاء والمخالصة . 13
من هذه  2بند )  9( عقد الوآالة بمقابل فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة . 14

  .الالئحة 
ة و ال      . 15 انون ضريبة الدمغ أي عقد آخر يرد على حق مالى ولم يذآر في جدول ق

  .من القانون ) السادسة ( يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 
  .تعديل أي عقد او تصرف إذا تناول التعديل زيادة  قيمة العقد أو التصرف . 16

  
  ) 11مادة (           
ادة  )  11( إستثناء من احكام البند    د      )  9( من الم ذه الالئحة يكون توري من ه

وذلك بالنسبة للتصرفات التى   - أيا آانت قيمتها -ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق
ذلك        ق وآ ال التوثي ون اعم ن يتول رهم مم ود وغي ررو العق أن مح ذوي الش ا ل يبرمه

  .بالنسبة للمحررات والتصرفات وغيرها التى تمتد أو تتجدد تلقائيا 
  

  ) 12مادة (            
تؤدى ضريبة الدمغة على التصرفات التى لم يرد ذآرها صراحة في الجدول      

ا          ا طبق ا و آثاره ابهة لتصرفات وردت في الجدول في طبيعته المرفق للقانون والمش
  .لالحكام التى تؤدى بها الضريبة على التصرفات االصلية المشابهة لها 

  
  ) 13مادة (           

عب .1 ان الش ى اللج ةعل ات ية العام الح  للقطاع عبيات والمص عبية للش ان الش  واللج
ر   و الهيئات العامة  والمؤسسات ى الغي استقطاع الضريبة على المبالغ التى تصرفها ال



  

د     ي البن ا ف ن )  43( والمنصوص عليه دولالم انون  ج ق بق ة   المرف ريبة الدمغ ض
  .وتوريدها الى المصلحة  

  
اة أو       على الشرآات أن تستوفي الضريبة . 2 ى الحي أمين عل ى أقساط الت المستحقة عل

ضد االمراض الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها و التأمين االجباري والتأمين 
ل و ى النق نعل ا م ى     غيره دها ال يهم وتوري ؤمن عل ن الم رى م أمين األخ واع  الت أن

 .المصلحة  في المواعيد المحددة لذلك 
ع األحوال        وعليها أن تستوفي الضريبة ال أمين في جمي ل الت ى مقاب مستحقة عل

د    ي البن ا ف ـ/44(المنصوص عليه تفيد     ) ه ن المس انون م ق للق دول المرف ن الج م
  .وتوريده الى المصلحة  في المواعيد المحددة لذلك 

  
  

  الفصل الثالث
  أحكام مشترآة

  
  ) 14مادة ( 

دادها يكون سفي الحاالت التى تؤدى فيها الضريبة نقدا أو بصك مصدق   
  .مقابل التأشير على المحرر أو التصرف أو ختمه بما يفيد ذلك للمصلحة 

م          ة الضريبة ورق على أن يشتمل الختم على رقم إيصال السداد وتاريخه وقيم
  .الوثيقة

  
  ) 15مادة (           
ى المحررات والتصرفات    يجوز في حاالت الضرورة    أداء ضريبة الدمغة عل

  .بلصق طوابع  الدمغة ئها وغيرها نقدًا بدًال من أدا
تيفاء       ي اس ة ف ة عام رخص المصلحة  لجه االت أن ت ك الح ي تل وز ف ا يج آم

  .الضريبة وتوريدها إليها مباشرة 
  

  الباب الثانى          
  اشكال و فئات  اوراق وطوابع الدمغة 

   وطريقة استعمالها و الغائها وقواعد الترخيص ببيعها
  

  ) 16مادة ( 
دا     ة      تقوم المصلحة بإع االت والسندات اإلذني ة والكمبي ع و أوراق الدمغ د طواب

  -:حسب األشكال والفئات اآلتية 
وتكون مساحة   ) أ(ل طوابع الدمغة وفقا للنموذج المحدد في الملحق    اشكأكون ت  . أ

  .مليمترا  29×24الطابع 



  

ع ، و اال  ويجب اال يزيد عدد الطوابع الملصقة على المحرر الواحد عن خمسة طواب
  .عشرة دنانير  علىة الطوابع تزيد قيم

ى أن      . ب ة عل ابع الدمغ اص بط وذج الخ ذات النم ة ب ة مدموغ ون أوراق الدمغ تك
ابع   احة الط ون مس ن اوراق    34×28تك ة م ل ورق وي آ را ، ويجب أن تحت مليمت

فحة     ل ص فحتين بك ى ص ة عل م      25الدمغ ا أس ة به ة مائي ل عالم طرا وأن تحم س
ة الشعب   ية االشتراآية العظمى ومصلحة الضرائب وسنة      الجماهيرية العربية الليبي

  .المرفق ) 2(وفقا للنموذج رقم  الطباعة
  .فق رالم) 3(رقم  قالمحدد في الملحللنموذج يكون شكل الكمبيالة وفقا . ج 
  
  .فق رالم) 4(ج المحدد في الملحق رقم ذوفقا للنمواإلذني يكون شكل السند .  د 
  
ع و أوراق الد  . ه  ات طواب ا هو وارد       تكون فئ ا لم االت والسندات طبق ة و الكمبي مغ

  .هذه الالئحة  بالمرفقة )  7( و )  6( و )  5 ( بالمالحق أرقام
  
ع    علىتلصق . و رارات طواب ة المحددة    الطلبات واالق ة بالقيم م   قالملح في  دمغ رق
    .المرفق) 8(

                   
  ) 17مادة (                             

ة  جوز الكتال    ى   وتابة على اوراق الدمغة خارج الحدين المخصصين للكتاب عل
  .غير السطور 

  
  ) 18مادة (           

ى الطابع وبعضه    ييكون الغاء طوابع الدمغة بوضع خاتم عليها بحيث  قع بعضه عل
  .الدمغة بمجرد الكتابة عليها أوراق على المحرر ويكون الغاء

              
  ) 19مادة (           
ع ادارات ومكاتب المصلحة  وال    تعرض أوراق وطوا   بع الدمغة للبيع في جمي

يجوز لغيرها بيع هذه االوراق أو الطوابع اال بعد الحصول على ترخيص بذلك من  
  . أمين المصلحة

  ) 20مادة (           
د ويشترط           ة للتجدي دة سنة قابل ة لم ع الدمغ يكون الترخيص ببيع أوراق وطواب

  -:فيمن يرخص له ببيع الشروط اآلتية 
  .طني الجماهيرية العظمىاأن يكون من مو. 1      

  .أن يكون متمتعا بحسن السيرة . 2
  .مخلة بالشرف جنحةأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في . 3
 .أن تكون حالته المالية حسنة  .4
 .أن يختار محال الئقا توافق عليه المصلحة   .5



  

  
  ) 21مادة ( 

ع  أوراق و ط    وز بي ى       ال يج رر ويتقاض عر المق ن الس أآثر م ة ب ع الدمغ واب
  .من قيمتها  )ثالثة في المائة ( %3مقدارها عمولة بيع الالمرخص له ب

  
  

  الباب الثالث
  السجالت والبيانات واإلقرارات

  
  ) 22مادة (            
تقوم المصلحة  بمسك سجالت خاصة لقيد المحررات والتصرفات التي يتم   

  .نقدا أو بختمها أو بدمغها بمعرفة المصلحة  أو بموافقتها دفع ضريبة الدمغة عليها
وتدون في هذه السجالت المحررات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودهـا  
مع بيان ملخصها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ورقم إيصال السداد ، وتحـتفظ  

  .المصلحة بصورة من المحرر 
  

  ) 23مادة (            
اصا لعقود التوريد و المقاولة و األشغال العامة تخصص المصلحة  سجال خ  

  .اداء الخدمات ويشمل هذا السجل الفواتير والمستخلصات المتعلقة بهذه العقود و
  

  )  24مادة (            
  -:تخصص المصلحة  سجال خاصا لقيد ما يأتي   

  .المحررات و التصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائيا  .1
التي تؤدى عنها الضريبة على أساس قيمـة تقديريـة    المحررات والتصرفات .2

 .تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة الي حين التحقق من قيمتها الفعلية 
  .و تحتفظ المصلحة بصورة من المحررات المذكورة عند تقديمها اليها  

  
  ) 25مادة (       

على محرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمـال التوثيـق أن يمسـكوا      
صة لقيد جميع المحررات والتصرفات وغيرها ممـا يجـري أو يـتم    سجالت خا

أمامهم وأن يدونوا في هذه السجالت يوما بيوم وبأرقام مسلسلة هـذه المحـررات   
  والتصرفات وغيرها وتواريخ تقديمها 

الى المصلحة  مع بيان مضمونها وقيمة المعامالت التـي تضـمنها والضـريبة    
  .المستحقة عليها وتاريخ سدادها 

  



  

  ) 26مادة  (           
في الحاالت التى توافق  فيها المصلحة على اداء الضريبة نقدا أو بصـك    

من هذه الالئحة يجب على الجهة صاحبة الشـأن أن  ) 6(مصدق وفقا لحكم المادة 
تمسك سجال لقيد هذه المحررات يوما بيوم وبارقام مسلسلة مع بيـان مضـمونها   

  .ادائها ورقم وتاريخ االيصال الدال على ذلك  والضريبة المستحقة عليها و تاريخ
  
  

  ) 27مادة  (           
ال يجوز ترك بياض في السجالت المشار اليها في المواد السابقة وال إجراء   

  .أي كشط أو تغيير أو شطب فيها 
  

  ) 28مادة  (           
ذه        ا في ه  على الجهات صاحبة الشأن التى تلتزم بمسك أحدى السجالت المنصوص عليه

  .الالئحة أن تقدمها الى المصلحة  آل ستة أشهر للتحقق من تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدمغة 
  

  ) 29مادة (           
ون         رهم ممن يتول ود وغي على آل شخص طبيعي أو إعتباري  آمحرري العق

ة   اعمال التوثيق ، والمنشآت التجارية والمصارف وهيئات التأمين والمشتغلين بالدعاي
ك     ودور النشر  نهم وذل ات تطلب م والطباعة أن يقدموا للمصلحة  أية اقرارات أو بيان

  .يوما من مطالبتهم بذلك  ينثثالخالل موعد أقصاه 
  

  ) 30مادة  (           
ى المسئولين             ال التوثيق وعل ون اعم رهم ممن يتول ود وغي على محرري العق

أن أ        حاب الش ن أص تيفائها م د اس لحة  بع ى المص ريبة ال د الض ن توري وا ع ن يرفق
ا    ها وبياناته فا بملخص ريبة آش ا الض تحق عليه ى تس رفات الت المحررات والتص ب
ك وفق         ا وذل ة لحساب الضريبة التى تستحق عليه  ًاالجوهرية وجميع العناصر الالزم

  -:للشروط األتية 
رر أو      .1 ة المح دير قيم لحة لتق ى المص رفات عل ررات والتص رض المح تع

  .التصرف وتحديد سعر الضريبة 
و .2 د   يق تيفاء وتوري ق بإس ال التوثي ون أعم ن يتول رهم مم ود وغي ررو العق م مح

 .  ضريبة الدمغة الى المصلحة 
  
  
  
  
  
  
  



  

  الباب الرابع
  أحكام ختامية     

  
  ) 31مادة ( 

ام            رارات المصلحة في شأن تطبيق أحك تظلم من ق يجوز ألصحاب الشأن ال
ه ر   ؤد عن م ي ا ل تظلم م ل ال ة ، و اليقب انون ضريبة الدمغ داره ق م مق رة (%10س عش

  .من الضريبة المتنازع عليها وبحيث ال يقل عن عشرة دنانير  )بالمائة
  

  ) 32مادة (           
ع      لح م راء الص لحة اج وز للمص ا   ذييج أن إذا م ك  الش ا ذل وا منه وإذا ،طلب

ع  ه   ذىأجرت المصلحة صلحا م ع علي رر محضر بالصلح يوق أن يح ذآورالش  الم
ة ب أو ة المختص اء اللجن ين    عض ن أم كيلها م رارا بتش در ق ي يص لحة  والت المص

   .المصلحة
  

  ) 33مادة ( 
ه بتسديد          ع عبء الضريبة علي ذى يق في الحاالت التى ال يلتزم فيها الطرف ال

ولى    ك ، تت ما هو مستحق عليه ويقوم الطرف أو األطراف األخرى بمساعدته على ذل
  . المصلحة  إحتساب الضريبة ومطالبة األطراف بسدادها

  
  ) 34مادة (           
ع       ة أخرى طب تتولى المصلحة  طبع أوراق وطوابع الدمغة وال يجوز ألي جه

ابهها ى تش ة الت ع الدمغ داول أوراق أو طواب ة الكمبي ، أو ت وز آتاب الت اوال يج
  .والسندات اإلذنية اولحاملها على غير االوراق المعدة من قبل المصلحة

  
  ) 35مادة (           
ة في حالة التأخير عن آداء ضريبة  إعفاء ذوى الشأن يجوز لألمين    من    الدمغ

  -: للضوابط التالية ًاغرامة التأخير آلها أو بعضها وفق
 .طلب االعفاء على اسباب مقبولة  ييبن أن -1
 . أن يثبت إلتزام طالب االعفاء بأداء الضريبة فى مواعيدها -2
 . أال يمنح االعفاء لطالبه أآثر من مرة واحدة -3

  
  ) 36مادة (  

ة       ة للمالي في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد باألمين أمين اللجنة الشعبية العام
لحة          لحة مص رائب وبالمص لحة الض عبية لمص ة الش ين اللجن لحة أم ين المص ، وأم

  .الضرائب 



  

  
  ) 37مادة  ( 

  . هاجزءا ال يتجزأ من الئحةال هتعتبر المالحق المرفقة بهذ  
  

)38(
א א ، א א א

.א
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  ) 1( الملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  ) 1( الملحق رقم 



  

  
  ) 2( الملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  ) 3( الملحق رقم 

  
  

  



  

  
  ) 4( الملحق رقم 

  
  



  

  
  ) 5( لملحق رقم ا

  -:تكون طوابع الدمغة من الفئات اآلتية   
  . ًادرهم 250  
  .درهم  500  
  .درهم  1000  
  .درهم  2000  
  .درهم  5000  

  
  ) 6( الملحق رقم 

  .درهم  250تكون أوراق الدمغة بفئة   
  

  ) 7( الملحق رقم 
  -:تكون أوراق الكمبياالت والسندات اإلذنية أو لحاملها بالفئات اآلتية   
  .درهم  500  
  .درهم  1000  
  .درهم  2000  
  .درهم  5000  

  
  ) 8( الملحق رقم 

يتم لصق طوابع الدمغة على  اإلقرارات التى تقدم الى المصلحة أو على   . أ
  -:األوراق التى تقدم لها وتحمل نفس البيانات وذلك على النحو اآلتي 

  ضرائب)  3( نموذج رقم       إقرار عن دخل الزراعة . 1
    .دينار واحد   

  
  ضرائب)  4( نموذج رقم     إقرار عن دخل التجارة والصناعة والحرف. 2

  .دينار واحد   
  
  ضرائب)  5( نموذج رقم       إقرار دخل المهن الحرة. 3

  .دينار واحد   
  
  ضرائب)  6( إقرار عن الدخول الخارجية للمقيمين في البالد   نموذج رقم .  4

  .دينار واحد   
  
  ضرائب) 7( نموذج رقم       إقرار عن دخل الشريك في الجهات التى تطبق مقولة شرآاء ال أجراء . 5

  .دينار واحد    
  
  ضرائب)  8( نموذج رقم        إقرار الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه . 6



  

  .دينار واحد   
  
  ضرائب)  9( نموذج رقم          إقرار الضريبة على فوائد الودائع. 7

  .دينار واحد   
  ائبضر) 10( نموذج رقم            إقرار الضريبة على الشرآات. 8

  .عشرة دنانير   
  
  .أية إقرارات أخرى تعدها المصلحة .  9     

  .دينار واحد   
  

  .درهم 250يتم لصق طابع دمغة بقيمة  –ب 
  
  .على الطلبات التي تقدم للمصلحة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


