
  

  
  
  

  قرار اللجنــــــة الشعبية العامة
  )مسيحي 2004(  ر.و1372 لسنة)  157 (رقم 

  

  

لسـنة  )  11( بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقـم  

  ر.و 1372

  اللجنة الشعبية العامة 
  .بعد اإلطالع على القانون المـــالي للدولة  -
 .ه وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة ل -
 .وعلى القـــــــــــانون المدني  -
 .وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية  -
 . وعلى قـــــــــــانون العقوبات -
ؤتمرات الشعبية   .و 1369لسنة )  1( وعلى القانون رقم  - ر بشأن الم

 .واللجان الشعبية والئحته التنفيذية 
 .الدخل ر بشـأن ضرائب.و 1372لسنة )  11( وعلى القانون رقم  -
 .ر بشأن ضريبة الدمغة.و 1372لسنة )  12( وعلى القانون رقم  -
رقم  - ر .و1369لسنة  ) 133(وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة ل

، بشأن قواعد توزيع عائد اإلنتاج في الشرآات والمنشآت والوحدات  
 .اإلنتاجية 

ادي ال         - ا الع ة في اجتماعه ة الشعبية العام ه اللجن ا قررت اني  وعلى م ث
 .ر .و 1369لسنة 

  .وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  قررت

 األول ابــالب
  عامة أحكام
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  .الممولين  حصر إجراءات
  

)1(
أو الضريبة على دخل التجـارة والصـناعة    الزراعةللضريبة على دخل  يخضع  ممولكل   على 

بذلك خالل  إخطاراًالضريبة على دخل المهن الحرة أو الضريبة على الشركات أن يقدم  أولحرف  وا

الدخل الناتج عنه إلحـدى   يخضعستين يوماً من تاريخ االستغالل الزراعي أو مزاولة النشاط الذي 

  .الضرائب المذكورة 

حة في حالة إنشاء فرع أو وعلى كل ممول يخضع للضريبة أن يقدم إخطاراً إلى المصل            

مكتب أو توكيل لنشاط أو نقل مقر من مكان إلى آخر ، وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلنشاء 

  . أو النقل

في الجماهيرية العظمى أو أحـد األشـخاص    يعملكان الممول شركة أو فرعاً لشركة أجنبية  وإذا 

أو  للشركةوقع واجب اإلخطار على الممثل القانوني   ، الشركاتاالعتبارية األخرى الخاضعة للضريبة على 

  .الفرع األجنبي أو الشخص االعتباري بحسب األحوال

 ورقـة   أيـة ضرائب المرفـق أو علـى    ) 1(المصلحة على النموذج رقم  إلىوتقدم اإلخطارات  

  .الواردة فيه  البياناتمتضمنة جميع 

)2(
  

 أومباني أو يعيد تأجيرهـا  للغيـر ،   غير زراعية أو زراعية أو من يؤجر أرضاً  كل على  

ضـرائب  ) 2(رقم  النموذج، وذلك على  يقوم بتقسيم أرض لبيعها أن يقـدم إخطاراً إلى المصلحة 

  .واردة فيه ـــالمرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات ال

  .م بحسب األحوال ويقدم اإلخطار خالل ستين يوماً من تاريخ عقد التأجير أو التقسي  

)3(
في المحاكم وعلـى إدارات ومكاتـب التسـجيل     التوثيقمحرري العقود ومن يتولون  على

إلى المصـلحة   يقدمواشهرها أن  أوبتوثيق المحررات   قانوناًالعقاري وغير هؤالء ممن يختصون 

خالً خاضعاً للضريبة أو د يرتبإخطاراً بكل تصرف أو عقد أو محرر يتخذ بشأنه إجراء أمامـهم و 

  .اإلجراء  اتخاذخطار فور إلدائها ويقدم اآأو في شخص المكلف ب فيها  اًتغيير

  

)4(
واللجان الشعبية بالشعبيات والمصالح  للقطاعات في اللجان الشعبية العامة المختصين على   

يخطروا المصلحة عند منح العامة والنقابات وغيرها من الجهات اإلدارية أن  والهيئاتوالمؤسسات 

المهـن   ى حـد إتراخيص بناء أو لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو لمزاولة  أية



  

فـي   عقارأو غير ذلك من أوجه النشاط الخاضع للضريبة أو منح تراخيص إلمكان استعمال  الحرة

، وكذلك في حالة  النشاطولة ذن الزم لمزاإأو إلتزام أو إحتكار أو  امتيازمزاولة هذا النشاط أو منح 

  . ذكرأو تعديل شئ مما  يدمدتإبرام أي عقد من العقود أو تجديد أو 

أو  االمتيـاز خالل الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الترخيص أو لمـنح   اإلخطار  ويتم 

  .  تعديلهه أو يدمدتذن أو إبرام العقد أو تجديده أو إلااللتزام أو االحتكار أو ا

)5(
البيع المنصوص عليها في الفقرة األولى من  شروطخطار بإيداع قائمة إلأن يشتمل ا يجب

سم المدين المحجوز عليه وتحديـد العقـار أو   اعلى بيان  القانونمن ) نيالسادسة والتسع(المادة 

لثمن تتخذ إجراءات البيع بشأنها و بيان الديون المحجوز من أجلها وبيان ا التيالعقارات المحجوزة 

  .الذي يبدأ به المزاد بالنسبة لكل عقار  األساسي

إليهـا   المشارعليه في الفقرة الثانية من المادة  المنصوص رخطاإليجب أن يشتمل ا كما 

ولقـب كـل مـن يباشـر      سماعقاراً على  حجوزباإلضافة إلى تحديد تاريخ البيع إذا كان المال الم

 العقـارات طنه األصلي أو المختـار وبيـان العقـار أو    والحائز ومهنته ومو والمدينيناإلجراءات  

بـه المـزاد    يبـدأ موضوع اإلجراءات وفق ما ورد في قائمة شروط البيع والثمن األساسي الذي 

  .فيه البيع  سيتم الذيبالنسبة لكل عقار وتحديد تاريخ البيع وبيان المحكمة أو المكان 

 تاريخ  تحديدطار المشار إليه باإلضافة إلى كان المال المحجوز منقوالً فيشتمل اإلخ إذا أما

إذا كان الحجز الموقع حجز ما للمـدين  ، باشر اإلجراءات لديه ت منسم ولقب كل االبيع على بيان 

ومهنة كل من هؤالء وموطنه األصلي أو المختار والمكـان   المنقوالتوالحارس على  ...لدى الغير

  . البيعالذي سيجرى فيه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  يالثان الفصل
  الضريبة ربط إجراءات    

)6(
كان عديم األهلية أو ناقصها أو كـان مشـهوراً    ولوسم الممول شخصياً االضريبة ب تربط

   العظمىإفالسه أو غير مقيم في الجماهيرية 

  . السابقةسمه عن الفترة اتوفى الممول ربطت الضريبة ب ذاوإ   

عن جملة ما يحصل عليه من دخل التشاركية سواء  سم كل شريكاتربط الضريبة ب التشاركيات وفي

  .صورة ربح أو أية مبالغ أخرى تحت أي وصف يكون قد حصل عليها قبل توزيع الدخل  في

 علـى للضـريبة   الخاضـعة واألشخاص االعتبارية  األجنبيةفي الشركات  وفروع الشركات   أما 

  .سم كل منها االشركات فتربط الضريبة ب

  

)7(
تعدد المنشآت المملوكة للممول والتي تخضع لضـريبة نوعيـة واحـدة تقـوم      حالة في   

  .سم الممول عنها كلها باعتبارها وحدة واحدة االضريبة ب بربطالمصلحة 

  

)8(
ن كان قد توفى أو قام لديه مانع يحول دون إدارته لنشاطه أو إإلى الممول ، ف الربط يعلن   

النشاط أو  إدارةفي الجماهيرية العظمى فيعلن بالربط نيابة عنه القائم على  أو كان غير مقيم أمواله

  .أو الورثة أو المصفى بحسب األحوال  قانوناً الحائز لألموال

  

)9(
أن يقـوم بسـداد    القانونمن  ) الثانية ( المادة األحوال المشار إليها في فيالممول   على

  .اقع ما ذكره في إقراره الضريبة المستحقة على دخله من و

في هذه األحوال بصفة مؤقتة إلى حين فحص اإلقرار وربط الضريبة عليه  الضريبة وتدفع

في  عليهاالدفع بعد انقضاء االجل المحدد لتقديم اإلقرار وبمراعاة المواعيد المنصوص  ويتمنهائياً 

  .ما لم ينص على خالف ذلك  من القانون )نريالعش( المادة

  .ضرائب المرفق) 11(الضريبة على النموذج رقم  بسداد لممولل المصلحة البةمط وتكون

  .على الشركاء المستحقةداء الضريبة آتطالب المصلحة التشاركية  ب التشاركيات  إلى وبالنسبة



  

)10(
من الممول أن تربط الضريبة عليه بصفة نهائية من  المقدمالمصلحة إذا قبلت اإلقرار  على

  . من القانون  ) الثالثة(بسدادها ، وذلك طبقاً لحكم المادة  تكلفها ذكره في إقراره وأن واقع م

  .ضرائب المرفق  )  12(بالسداد على النموذج رقم  والتكليف  الربط ويتم

  
)11(

ار إليهـا فـي   ـــالممول أو الملزم بتقديم اإلقرار عن تقديمه في األحوال المش متنعا إذا   

تـراه   مـا تقدير الدخل وفق  فللمصلحة من القانون) ن يالثانية والخمس ( أو المادة )الثانية( المادة

  .مناسباً

إيضـاحات شـفوية أو كتابيـة أو     تقديمقدم اإلقرار فللمصلحة أن تطلب من مقدمه  إذاو    

  .ما ورد بإقراره ، وذلك في الميعاد الذي تحدده له  تثبتمستندات  

 اإلقـرار اإلقرار فلها أن تقدر الدخل أو أن تجرى تصحيحات أو تعديالت في  تقبل المصلحة لم فإذا

  .وتربط الضريبة بناء على ذلك 

المرفق بعناصـر الـربط أو    ضرائب) أ/12(  المصلحة الممول على النموذج رقم تخطرو    

  . التصحيحات التي رأتها 

تظلم  إذاأما  ،  وقطعيالضريبة نهائياً ربط ا أصبحلم يتظلم منه  وقبل الممول تقدير المصلحة أ فإذا 

اللجنـة   أصـدرت فـإذا   ، إال في حدود ما قبله من تقدير المصـلحة  اًالممول فال يكون الربط نهائي

  . أساس ما حددته اللجنة  علىاالبتدائية قرارها في التظلم و أعلن به الممول فعليه سداد الضريبة 

  
           )12(

مـن  ) التاسعة عشر(عليها في المادة  المنصوصالربط اإلضافي  المصلحة في حاالت على

ـ  األصليالقانون أن تخطر الممول بعناصر الربط  ا وبعناصر الربط اإلضافي واألسس التي بنى عليه

  .الربط األصلي وإجراء الربط اإلضافي  تعديلفي المصلحة يها علستندت ااألسباب التي و 

  .ضرائب المرفق ) أ/12(ي على النموذج رقم الممول بالربط اإلضاف إخطار ويتم  

  .اإلضافي أحكام الفقرة األخيرة من المادة السابقة  الربطتسري على و
)13(

الضريبة قبل انتهاء السنة الضريبية في الحـاالت  الدخل و ربط المصلحة بتقدير  قامت إذا   

القانون فعليها أن تخطر الممـول   من)  ن يالثالث ( المادة فيها من التهرب عمالً بأحكام يخشىالتي 

  .الضريبة  الدخل و ربط  بعناصر تقدير

ضرائب المرفق وتسرى على هذا ) أ/12(بتقدير المصلحة على النموذج رقم  خطارإلا ويتم

  . الالئحة هذهمن ) 11(من المادة  األخيرةالفقرة   أحكامالربط 

  



  

  

  الثالث الفصل
  والطعن التظلم إجراءات

  
)14(

  
تبين األسباب التي أستندت إليها المصلحة يملفه ل علىأو من يمثله قانوناً أن يطلع  للممول

الضريبة وعناصر ربطها سواء  احتسابتصحيحات على إقراره وأسس  أوفيما أجرته من تعديالت 

ية متعلقة من بيانات سر ملفهعند االطالع استبعاد ما يتضمنه  ويراعى إضافياًكان الربط أصلياً أو 

ملـف فرعـي تـودع فيـه      بتخصيصبالممول تكون المصلحة قد حصلت عليها من الغير ، وذلك 

مانـة اللجنـة االبتدائيـة أو    بأ الملفهذا الحكم عند إيداع  يالبيانات ويحفظ لدى المصلحة ويسر

  .حسب األحوالأو مقر اللجنة االبتدائية أو االستئنافية ب المصلحةاالستئنافية ، ويتم االطالع في مقر 
  

)15(
  

صور وتقدم إلى أمانة اللجنـة المختصـة    وأربعصحيفة التظلم أو الطعن من أصل  تكون

  .مقابل إيصال يثبت ذلك 

كل منهم وموضوع الـتظلم   وموطنصحيفة التظلم على أسماء الخصوم وصفاتهم  وتشتمل   

  .وأسبابه 

علقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم البيانات المت باإلضافة إليالطعن  صحيفة وتشتمل

 أو مكتـب  إدارة و المطعون فيه و تاريخ إعالن الطاعن به واللجنة التي أصدرته القرارعلى بيان 

  .المختص واألسباب التي بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن  الضرائب

الدال على سداد  صالواإليالمقرر،   الرسمداء آبصحيفة التظلم اإليصال الدال على  ويرفق   

  .عليها  جزءاً من الضريبة المتنازع الممول

 )الرابعة عشـر (  المقرر بالمادة الرسمداء آيرفق بصحيفة الطعن اإليصال الدال على  كما   

  .من القانون 
)16(

الطعون في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسـب   أواللجنة أن يقيد التظلمات سر أمين  على

الخصوم وسنة أو سنوات الخـالف وتـاريخ أول    أسماءا وأن يثبت في هذا السجل تواريخ تقديمه

  .الشأن لذويالطعن وتاريخ إعالنه   أوجلسة وتاريخ صدور القرار في التظلم 

  

  



  

)17(
  

اللجنة بعد قيد التظلم أو الطعن طبقاً ألحكام المادة السـابقة أن يعـد ملفـاً    سر  أمين على   

يحمل الرقم المسلسل المقيد به في السجل وأسماء الخصوم وتودع بـه صـحيفة   أو الطعن  للتظلم

  . أو الطعن وجميع األوراق والمستندات واإلخطارات المتعلقة به التظلم
  

)18(
  

اللجنة بإعالن صورة من صحيفة الـتظلم أو الطعـن إلـى المصـلحة أو     سر  أمين يقوم   

  .ل أسبوع من تاريخ تقديم الصحيفة ، وذلك خال األحوالالمطعون ضده بحسب 

بأوجه دفاعها تتضمن بيان سـنة أو   بمذكرةالمصلحة أن ترد على التظلم أو الطعن  وعلى   

 احتسـابها التي أجرتها على إقرار الممول وأسس  التعديالتسنوات النزاع وأسباب التصحيحات أو 

أو ك مما يتعلق بموضوع التظلم بحسب األحوال وغير ذل اإلضافي وأللدخل وعناصر الربط األصلي 

  . نالطع

 واإلقـرارات مشتمالً علـى جميـع األوراق    ملف الممولأن ترفق بمذكرة دفاعها  المصلحة وعلى

  .والنماذج المتعلقة بموضوع التظلم أو الطعن 

تتضمن أوجه دفاعـه وأن   بمذكرةالمطعون ضده أن يرد على الطعن هو إذا كان  وللممول   

  .تقديمه من مستندات يرفق بها ما يرى 

المطعون ضـده   ردويكون  المصلحة على التظلم خالل ثالثين يوماً من تاريخ إعالنها به رد ويكون

  .الطعن خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه به  علىسواء كان المصلحة أو الممول 
  

)19(
     

 المـادة حدد لوروده طبقاً ألحكام الميعاد الم انقضاءالرد على التظلم أو الطعن أو  ورود بعد

اللجنـة   سـر  أمينالسابقة يعرض التظلم أو الطعن على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظره ويقوم 

 علـى ، وذلـك    األقـل علـى   بأسبوعخطار كل من الممول و المصلحة بهذا الميعاد قبل حلوله إب

  . المرفقضرائب ) 14(النموذج رقم 
)20(

  

اللجنة وعلى كل منهمـا إيـداع المـذكرات     ملفوالمصلحة االطالع على من الممول  لكل

  .في المواعيد التي تحددها  اللجنةوالمستندات التي تطلبها 
  

)21(
الضريبة على الشركات والتشاركيات مـالم يكـن    ممولوتقدم به ييقبل أي تظلم أو طعن  ال

  .سكها طبقاً للقانون لملتزمين بما والسجالتمؤيداً بالحسابات والدفاتر 

  



  

)22(
 في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويتخذ الطعناللجنة قرارها في التظلم أو  تصدر

  . أعضائهاراء جميع آالقرار بأغلبية 
)23(

اللجنة أن يعلن قرارها إلى كل من الممول والمصلحة ، وذلك خالل أسـبوع  سر  أمين على   

  .سرها  تاريخ التوقيع عليه من رئيس اللجنة وأمينمن  األكثرعلى 

أساس ما قررته اللجنـة وأن   علىالقرار أن تربط الضريبة ب ها المصلحة فور إعالن وعلى   

) 15(، وذلك على النموذج رقـم   أساسهتخطر الممول بهذا الربط وأن تكلفه بسداد الضريبة على 

. ضرائب المرفق 
)24(

ن يوماً من يخالل خمسة وأربع بناء على طلبه الممولتجرى صلحاً مع  للمصلحة أن يجوز

، أو أثناء نظر تظلمه من قبل اللجنة االبتدائية وقبل صدور قرارهـا  تاريخ إعالنه بالربط الضريبي 

  .فيه 

 تظلم إلى المصلحة إلجـراء ماالبتدائية بناء على طلب الممول إحالة ملف ال اللجنة تتولىو   

  .الصلح 

ذا تم الصلح تخطر المصلحة الممول بسداد الضريبة بناء على محضـر الصـلح علـى    فإ  

  .اللجنة بالصلح   وتعلمضرائب المرفق )  13( النموذج رقم 

فـي   تالستكمال إجراءات الب الملف إلى اللجنة االبتدائيةوإذا لم يتم الصلح تعيد المصلحة 

  . التظلم 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الرابع الفصل
  لضريبةا تحصيلإجراءات 
)25(
  

يقوم بسدادها في المواعيد المنصوص عليهـا   أنالممول أو المكلف بتوريد الضريبة  على  

ـ لم تحدد األحكام الخاصة بالضريبة مواعيـد أ  ما وذلك، من القانون ) ن يالعشر( في المادة  رى خ

  .سدادها ل

مصدق من المصـرف   أو بصك اًما نقدإفي جميع األحوال إلي المصلحة ،  الضريبة وتسدد

  . وفقا للنموذج الذي تعده المصلحة  أو بحوالة بريد مقابل إيصال عليهالمسحوب 

  

)26(
تبرئـة ذمـة   ب األخرىمن حاالت الوفاء  حالة ةبأي في مواجهة المصلحة التمسك يجوز ال  

  .الالئحة  هذهالممول  ما لم يتم النص عليها صراحة في 

)27(
    

ـ  الحجزبتوقيع  اًلمصلحة أن يصدر أمرا ألمين  حاديـة  ال(ألحكـام المـادة    اًالتحفظى طبق

ضرورية لحماية أموال الخزانة العامة بمقتضـى أحكـام    مبرراتمن القانون بناء على ) ن يوالثالث

  .القانون 

  .م الشخص المحجوز لديهاسسم الممول ونشاطه وااألمر هذا يتضمن  أن على
  

)28(
    

عن سدادها في الموعد المحدد قانونا ، أتخذت  الضريبةبتوريد  لزمتنع الممول أو المأم ذاإ

  .ألحكام الحجز اإلداري  اًطبق التنفيذيضده إجراءات الحجز 
  

)29(
    

دفع مبالغ بالزيادة على المستحق عليه ، فعلي المصلحة أن تخطره  قد أن الممول تبين إذا

  . استردادهافي وبحقه  المبالغبمقدار تلك 

إال وأية ضرائب أخرى عليـه ،   استحقاقرد هذه المبالغ إال بعد التأكد من عدم  يجوز وال

  .خصمها منه وجب

  .ضرائب المرفق )  18( ويتم رد المبالغ المدفوعة بالزيادة على النموذج رقم 

               



  

  

  الثاني ابــالب          
  األفراد والتشاركيات على الضرائب

  األول لفصلا
  عامة أحكام

)30(
من القانون الممولون ) التاسعة والثالثين(بتقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادة  يلتزم 

ـ العملييحصلون على الدخول التالية أياً كانت نتيجة  الذيناألفراد والتشاركيات  ربحـاً أم   اتـــ

  ـ :خسارة 

  ـ: الزراعة دخل -1

جميع البيانات  متضمنةالمرفق أو على أية ورقة ضرائب )  3( نموذج رقم اإلقرار على ال يقدم    

  .الواردة فيه 

  -:دخل التجارة والصناعة والحرف  -2

أو على أية ورقة متضـمنة جميـع    المرفقضرائب )   4(  اإلقرار على النموذج رقم  يقدم      

  .البيانات الواردة فيه 

  -:دخل المهن الحرة  -3

أو على أيـة ورقـة متضـمنة جميـع      المرفقضرائب )  5(إلقرار على النموذج رقم ا يقدم       

  .البيانات الواردة فيه 

   -: البالدالدخول الخارجية للمقيمين في  -4

أو على أية ورقة متضـمنة جميـع    المرفقضرائب )   6(  اإلقرار على النموذج رقم  يقدم       

  .البيانات الواردة فيه 

بالتشاركية صافي الربح للممول الفرد أو للشريك  يتجاوزال أتقديم اإلقرار واجب بيخل  وال

  . القانونمن ) السابعة والثالثين( حد اإلعفاء المقرر في المادة

هذه المادة إلى المصلحة الفقرة السابقة من من ) 3) (2) (1(د واإلقرار المنصوص عليه بالبن ويقدم

من ) الثالثة والعشرين  (السنة الضريبية  مع مراعاة حكم المادة  النتهاء التاليةخالل الستين يوماً  

هذه المادة خالل ثالثـين  الفقرة األولى من من ) 4(  بالبندويقدم اإلقرار المنصوص عليه  ، القانون

  .من تاريخ تحققه  يوماً

ق بخسارة فيجب أن يتضمن اإلقرار مقدار الخسارة على أن ترف انتهتكانت السنة قد  فإذا 

  .الوثائق والمستندات المؤيدة له  األحوالجميع  يباإلقرار ف
  



  

)31(
من القانون أن يقدم ) السابعة و الثالثين ( المادة فيلتمتع الممول باإلعفاء المقرر  يشترط

حالته االجتماعية وبعدم تمتعه بذلك اإلعفاء عن أي  ببيانمع اإلقرار المذكور بالمادة السابقة إقراراً 

  . في اإلعفاء  حقهسقط  إالخاضع للضريبة وآخر دخل 
  

)32(
  

مـن  ) األربعـين ( المـادة مـن  ) أ(معدالت استهالك األصول المشار إليها في البند  تحسب

األحوال   كلفته بحسبتأو  األصلالقانون بطريقة القسط الثابت على أساس النسب اآلتية من ثمن شراء 

  ـ:

  

  النسبة                                     -:א

  .في السنة % 3              بها آالت  المثبت

  .في السنة % 2           مثبت بها آالت غيرالمباني 

  -: א
  . السنة  في% 20                       نقل الرآاب          وسائط
  .في السنة % 10             نقل البضائع       وسائط
  .في السنة % 4                             البواخر
  . السنةفي % 4                 وقوارب الصيد   المراآب
  . في السنة % 8                     الطائرات

  

  ـ : א

  .في السنة % 10                المكاتب والمتاجر والمنازل   أثاث
  .في السنة% 20    الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستشفيات  أثاث
  . في السنة % 20                  معسكرات العمل خارج المدن أثاث
  .في السنة % 25  األآل والفرش الخاصة بالمطاعم والفنادق وما يماثلها  أدوات

  ـ : א
  .في السنة % 10            مكتبية     آالت

  . في السنة % 15                    آهربائية   مولدات
  .في السنة % 20                  الحواسيب وملحقاتها  أجهزة

  .في السنة % 10                      برامج الحواسيب
  . السنةفي % 15                             أخرى آالت

  
)33(

  

إليها بطريق الشـراء   آلسم شهرة االدخل  لتحقيقالحاالت التي تستخدم فيها المنشاة  في

  .الثابت ولمدة خمس سنوات  القسطفيحسب معدل استهالكه بطريقة  



  

)34(
  

النشاط المشار إليهــا   مزاولةالك مصروفات التأسيس الالزمة لبدء معدالت استه تحسب

  . القانون بطريقة القسط الثابت ولمدة خمس سنوات  من )و األربعين الحادية  ( في المادة

)35(
  

لسنة الخسارة ولمدة  التاليةخصم الخسارة من أرباح المنشاة في السنة أو السنوات  يكون

  .من القانون  )ين واألربعالثالثة  ( تالية طبقاً لحكم المادةأقصاها خمس سنوات 

ستقل اوإذا  ، عن المنشأة التنازليستفيد من حكم الفقرة السابقة المتنازل إليه في حالة  وال

للشريك أو الشركاء الباقين خصم مـا   يحقبالمنشأة أحد الشركاء أو نقص عدد هؤالء الشركاء فال 

  . شريكاي الخسارة بصفته يزيد على نصيب كل منهم ف
      

)36(
  

من هذه الالئحة أن يخطر المصـلحة  )  30( للمادة  اًطبق اإلقراركل من يلتزم بتقديم  على

ـ  اًأو جبري اًمزاولة النشاط الخاضع للضريبة سواء كان التوقف ارادي عنبالتوقف   أو اًأو كان نهائي

  . مؤقتاً

 اًالنشاط تصفية المنشأة وانما تعتبر فتـرة التصـفية امتـداد    لة ن مزاوع اًتوقفيعتبر  وال  

  .المحققة خاللها للضريبة  األرباحللمنشأة وتخضع 

وسواء كان بعـوض أو   اًجزئي أو اًكان التنازل كلي ءسوا النشاطخطار عن التنازل عن إليجب ا كما

  . إليهخطار على المتنازل والمتنازل إلبدون عوض ويقع واجب ا

  

من تاريخ حصـول التوقـف أو    اًخطار في جميع األحوال خالل ستين يومإلا يتمأن  بويج  

  .أو التنازل بحسب األحوال  التصفيةفترة  انتهاء

)37(
  

على دخـل   الضريبةتطبق مقولة شركاء ال أجراء بتوريد  التى  اإلنتاجية  الوحدات تلتزم  

المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة ضرائب )  7( الشركاء على النموذج رقم 

  .التالية لتاريخ الحصول على الدخل  اًيوم الستينفيه وذلك خالل 
  

      )38(
  

والملتزمين بالدخل من الشركات والتشاركيات واألفراد المنصوص عليهم  العملجهات  على  

مـن القـانون الـذين    ) الثامنة و الخمسين ( المادة الفقرة األولى من من ) ج(و ) ب(ين دالبن في

مقابل أي دخل خاضـع للضـريبة توريـد     اًأو صناع الًعمايستخدمون موظفين أو مستخدمين أو 



  

خالل  ضرائب المرفق ) 8(مصلحة على النموذج رقم الالى وما في حكمه الضريبة على دخل العمل 

  .من تاريخ تحقق الدخل  اًيوم ستين

)39(
    

كانت مدتها خصم الضريبة علـى   اًأيلألفراد والتشاركيات التى لديها ودائع  المصارف على

ضرائب المرفق أو علـى أيـة   )  9( الى المصلحة على النموذج رقم  وتوريدهافوائد هذه الودائع 

  .   ة دفائاستحقاق التاريخ من  اًيوم ستينمتضمنة جميع البيانات الواردة فيه خالل أخرى ورقة 

وعلى المصارف إخطار المصلحة بقيمة الفائدة المستحقة عن ودائع الجهات األخرى مـن    

  .غير المذكورين في الفقرة السابقة خالل ستين يوماً من تاريخ استحقاق الفائدة
  

  الفصل الثاني
  في الضريبة على دخل الزراعة

  
)40(

  
من هذه الالئحة على صـافي  ) 31/1(مادة يجب أن يشتمل اإلقرار المنصوص عليه في  ال   

أرباح الممول سواء كان فرداً أو تشاركية الناتجة من االستغالل الزراعي البحت لألراضي الزراعية 

  .سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة 

كما يجب أن يتضمن اإلقرار جميع التكاليف والمصروفات التي أنفقت في سبيل الحصـول     

  .اإلقرار  على الدخل المقدم عنه

وعلى مقدم اإلقرار في جميع األحوال أن يرفق به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات التي 

  .تضمنها اإلقرار 

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل الثالث
  الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف

)41(
حة على جميع من هذه الالئ)  2/  30(يجب أن يشتمل اإلقرار المنصوص عليه في  المادة 

أرباح الممول سواء كان فرداً أو تشاركية الناتجة عن نشاطه الرئيسي أو من أي نشاط آخر يخضع 

ن بيع عمن القانون وكذلك جميع األرباح الناتجة ) التاسعة واألربعين ( للضريبة طبقاً لحكم المادة 

المنشأة وخدمات عمالهـا  ن تأجير أدوات  عأي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية أو 

ومـا   هلدى أية جهة ، والفرق الناتج من إعادة تقييم أموال المنشأة عند انفصال شريك أو انضمام

  .يحصل من ديون معدومة خالل السنة المقدم عنها اإلقرار وغير ذلك من أرباح النشاط 

فـي سـبيل    كما يجب أن يتضمن اإلقرار جميع التكاليف والمصروفات التي انفقـت فعـالً     

  .الحصول على الدخل المقدم عنه اإلقرار 

وعلى مقدم اإلقرار في جميع األحوال سواء كان فرداً أو تشاركية أن يرفـق بـه جميـع       

  .الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات التي يذكرها فيه ، وذلك على الوجه المبين في المواد التالية 
  

)42(
  -:الحسابات المنتظمة المستندات التالية ترفق باإلقرار في حالة 

  .الميزانية العمومية  -

 .حساب أو حسابات التشغيل والمتاجرة   -

 .حساب األرباح والخسائر  -

 .كشف االستهالكات  -

 .كشف أو كشوف بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب األرباح والخسائر  -

سبية وموقعة من مقدم اإلقرار أو من ويجب أن تكون المستندات المذكورة معدة وفقاً لألصول المحا

 .يمثله قانوناً 

)43(
   

  -:يجب العتبار حسابات الممول منتظمة أن يمسك الدفاتر اآلتية  

  .دفتر اليومية  .1

 .دفتر الجرد والميزانية   .2

  .اري من القانون التج) 60(و) 58(ويجب أن يتم القيد في هذين الدفترين طبقاً ألحكام المادتين 



  

دفتر الصنف وتسجل فيه حركة الصنف كمية ونوعاً ، وذلك بالنسـبة للمنشـآت التـي     .3

يقتصر نشاطها على تجارة الجملة ، ويجب أن يكون هذا الدفتر مرقماَ وموقعاً عليه من 

  .قبل استعماله  المصلحة

وال يخل مسك الدفاتر المشار إليها بما يجب مسكه من دفاتر وسجالت أخـرى بمقتضـى   

  .قانون التجاري أو أي قانون آخر ، أو طبقاً لطبيعة النشاط الذي يزاوله مقدم اإلقرار ال

  

)44(
يجب على مقدم اإلقرار في جميع األحوال سواء كانت لديه حسابات منتظمة أو لم تكن لديه   

يتصـل  هذه الحسابات أن يضمن إقراره بياناً بالمبالغ التي تقاضاها مقابـل أي عمـل تجـاري ال    

  .بمباشرة مهنته يكون قد قام به ولو بصفة عرضية

فإذا كان من قام بالعمل غير ملزم قانوناً بتقديم  إقرار عن دخله وال يمتهن أية تجـارة أو      

مـن  ) التاسعة و األربعـين  ( صناعة أو حرفة مما  يخضع الدخل الناتج عنه للضريبة طبقاً للمادة 

األعمال المعتبرة تجارية طبقاً لهذه المادة فعليه في هذه الحالة أن  القانون ، أو لم يقم بأي عمل من

يخطر اإلدارة أو القسم أو مكتب الضرائب الكائن في دائرة إختصاصه محل سكنه بالعمل التجـاري  

العارض الذي قام به والشخص أو الجهة التي أدى هذا العمل لحسابها ، والمبالغ التـي تقاضـاها   

  .مقابل أدائه 

ضرائب المرفق ، وذلك خالل ثالثين يومـاً مـن   )  4( رقم   جن اإلخطار على النموذويكو

  .تاريخ إتمام العمل

وعلى مقدم اإلقرار في هذه الحالة أن يؤدي الضريبة المستحقة عليه خالل هذه المدة على 

  . أساس ما أقر به 
           )45(
   

عارض ألي شخص من األشخاص المشـار  على كل من يدفع أية مبالغ مقابل عمل تجاري 

إليهم في المادة السابقة أن يخطر المصلحة باسم من أدى العمل وعنوانه والمبالغ التي دفعها لـه  

  .مقابل أدائه ونوع أو طبيعة هذا العمل 

ويتم اإلخطار خالل ثالثين يوما من تاريخ تمام العمل ، وعلى مقـدم اإلخطـار أن يحجـز    

مقابل ذلك العمل ، وأن يوردها إلي المصلحة مع اإلخطار وذلك إذا كان من  الضريبة المستحقة على

  . قام بالعمل غير مقيم بصفة دائمة في الجماهيرية العظمى 

  

  

  



  

  الفصل الرابع
  الضريبة على دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء ال أجراء

  
)46(

ن في جميع الوحدات اإلنتاجية التي تطبق مقولـة  تخضع للضريبة دخول الشركاء الطبيعيي  

ر المشار .و1369لسنة ) 133(ة العامة رقم قرار أمانة اللجنة الشعبي الحكامشركاء ال أجراء طبقاً 

   .إليه 

)47(
على الوحدات اإلنتاجية التي تطبق مقولة شركاء ال أجراء خصم وتوريـد الضـريبة إلـى    

  وما تقاضاه كل منهم  من دخل ، وذلك خالل ناء الشركاء الطبيعييالمصلحة بكشف يتضمن أسم

من هـذه  )  38( ستين يوماً من تاريخ حصولهم على الدخل على النموذج المنصوص عليه بالمادة

  .الالئحة وتعتبر الضريبة في هذه الحالة مؤقتة 

  
)48(

وتأكدها من الـدخول التـي تحصـل     تربط الضريبة من قبل المصلحة نهائياً بعد مراجعتها

ضرائب المـرفقين بحسـب   )أ / 12( أو )  12( عليها الشركاء ، وتخطر الوحدة اإلنتاجية بنموذج 

  .األحوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل الخامس
  الضريبة على دخل المهن الحرة

)49(
  

بيـان   من هذه الالئحة علـى  ) 30/3(يجب أن يشتمل اإلقرار المنصوص عليه في المادة 

بالدخل المقبوض فعالً خالل السنة المقدم عنها اإلقرار والناتج عن العمليـات المتعلقـة بمباشـرة    

المهنة على اختالف أنواعها ، ولو كان الدخل مستحقاً عن عمليات تمت في سـنوات سـابقة ، أو   

ـ   ذه السـنة ،  دفع مقدماً خالل السنة المقدم عنها اإلقرار عن عمليات لم يتم أداؤها حتى نهايـة ه

وكذلك جميع الدخول الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير الماديـة أو مـن   

 ومن أية دخول أخرى تأجير أدواته أو من تحصيل الديون المعدومة خالل السنة المقدم عنها اإلقرار 

  . متعلقة بممارسة المهنة 

تي أنفقت فعالً في سبيل الحصول علـى  كما يتضمن اإلقرار جميع التكاليف والمصروفات ال

  .الدخل المقدم عنه اإلقرار 

له ، ويجب أن يكون  ةوفي جميع األحوال ترفق باإلقرار جميع الوثائق والمستندات المؤيد   

  .اإلقرار والمستندات موقعة من مقدم اإلقرار أو من يمثله قانوناً 

)51(
أن يمسك دفتر يومية مرقماً ومؤشراً على كل صفحة يجب العتبار حسابات الممول منتظمة 

ويقيد فيه يوماً بيوم جميع اإليرادات المقبوضة والمصروفات التـي   المصلحةمن صفحاته من قبل 

تستلزمها ممارسة المهنة والتي أنفقها فعالً وأن يسلم إلى كل من يدفع إليه أي مبلغ مسـتحق لـه   

وقعاً منه ويستخرج هذا اإليصال من دفتر ذي قسائم مـن  بسبب ممارسة المهنة إيصاالً مؤرخاً وم

  .أصل وصورة بأرقام مسلسلة 

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل السادس
  الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه

   
)51(

على جهات العمل والملتزمين بالدخل من الشركات والتشاركيات واألفراد المنصوص عليهم 

مـن القـانون الـذين    ) الثامنة والخمسين ( من الفقرة األولى من المادة ) ج ( و) ب( في البندين 

يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو صناعاً مقابل أي دخل خاضع للضريبة سواء دفع في صورة 

مرتبات أو أجور أو عموالت أو مكافآت أو أية مدفوعات نقديـة أو عينيـة أن يقـدموا كشـوفات     

وألقاب األشخاص الموجودين في خدمتهم ومقدار ما يتقاضاه كل منهم من  تفصيلية مبيناً بها أسماء

  .الدخل الخاضع للضريبة ، وذلك عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في الدخل 

ويجب أن تتضمن تلك الكشوف مبلغ اإلعفاء الذي يتمتع به مستحق الدخل طبقــاً للمادة 

  .الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة المحجوزة من القانون ومقدار ) ن يالسابعة والثالث( 

لكل من يعمل لديهم لحفظ جميـع   اًكما يجب على الملتزمين بتقديم الكشوف أن يمسكوا ملف

  .المستندات المتعلقة بتعيينه وتحديد مرتبه وعالواته ومكافآته وما يوقع عليه من جزاءات مالية 

ضرائب المرفق أو علـى أيـة   )  8( رقم  على النموذج إلى المصلحةالكشوف  هذهتقدم و

ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه ، وذلك خالل ستين يوماً من تاريخ االلتحـاق بالعمـل أو   

  .تولد الحق في الدخل الخاضع للضريبة 

ويجب إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الكشوف ، وذلـك خـالل   

  .حصول التغيير  ستين يوماً من تاريخ

)52(
مـن هـذه الالئحـة    )  38( على جهات العمل والملتزمين بالدخل المشار اليهم في المادة   

ـ  آيلتزمون ب الذيخصمها من الدخل ب وذلكتوريد الضريبة المستحقة  مـن   اًدائه خالل سـتين يوم

 8 (في المادة النموذج رقم  تاريخ دفع هذا الدخل وذلك مع تقديم كشوف تتضمن البيانات المذكورة

ضرائب المرفق أو تقديم صورة طبق األصل من كشوف المرتبات واألجور التـى تـدفع عنهـا     ) 

  .الضريبة 
  

)53(
تقوم األمانات والشعبيات والمصالح واألشخاص اإلعتبارية العامة  الممولة من الميزانيـة العامـة   

من القـانون بخصـم وتوريـد    ) الثامنة والخمسين ( ن المادة م) أ ( والمنصوص عليها في البند 

الضريبة المستحقة على الدخول الخاضعة لضريبة العمل وما في حكمه الـى المصـلحة أو إحـدى    

  .المالية على أن تخطر المصلحة بتفاصيل ما أدى اليها من ضريبة على هذا النحو  قطاعخزائن 



  

ن صحة تنفيذ الجهات المذكورة لألحكام المتعلقة وللمصلحة أن تندب أحد موظفيها للتثبت م

  .بالضريبة 

)54(
على الممول الذي يقبض أي دخل خاضع للضريبة من صـاحب عمـل غيـر مقـيم فـي        

الجماهيرية العظمى أو من أية جهة أو هيئة أو شركة أو منشأة أجنبية ليس لها فرع أو توكيـل أو  

ل يتعذر إلزامه بآداء الضريبة ألي سبب كان أن يقدم الـى  ممثل في الجماهيرية أو من صاحب عم

ضرائب المرفق ) (المصلحة إقرارا بالدخل الذي يقبضه وباسم من يؤديه إليه على النموذج رقم 

أو على أية ورقة متضمنه جميع البيانات الواردة فيه ، وذلك خالل ستين يوماً من االلتحاق بالعمل 

  .ضع للضريبة أو تولد الحق في الدخل الخا

وعلى الممول أن يؤدي الضريبة المستحقة على الدخل المقبوض خالل خمسة عشر يومـاً  

  .من تاريخ قبضه 
  
  

  الفصل السابع
  الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين في البالد

)55(
ـ ) السابعة والستين ( يلتزم بتقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادة    ن القـانون كـل   م

عما يتحقق له من دخل في . شخص طبيعي مقيم في الجماهيرية العظمى سواء كان ليبياً أو أجنبياً 

الخارج وذلك سواء كان الدخل ريعاً عقارياً أو نتاج منقول أو ربحاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو 

لذي يدفع لألشخاص المذكورين عن مهنياً ، وذلك فيما عدا الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه ا

  عملهم في الخارج 

ويجب أن يشتمل اإلقرار على بيان مصدر الدخل وقيمته ومقدار إجمالي الدخل والتكـاليف    

  .والمصروفات التي تكبدها الممول 
  

ضرائب المرفق أو على أية ورقة )  6(يقدم اإلقرار الى المصلحة على النموذج رقم و      

  .يانات الواردة فيه ، وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ تحقق الدخل في الخارج متضمنة جميع الب
  

)56(
على الممول أن يؤدي قيمة الضريبة المستحقة الى المصلحة مباشرة عند تقـديم اإلقـرار     

  .وسواء كان قد حوله الى الجماهيرية العظمى أو أبقاه في الخارج 

  



  

  الفصل الثامن
  ئد الودائع لدى المصارفالضريبة على فوا

  

)57(
  

على المصارف التى لديها ودائع أيا كانت مدتها خصم الضريبة على فوائد هـذه الودائـع     

  .وتوريدها للمصلحة 

ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنه )  9 (ويكون توريد الضريبة على النموذج رقم 

  .جميع البيانات الواردة فيه 

  .الضريبة خالل ستين يوماً من استحقاق الفائدة على الوديعة ويكون توريد 

  

  

  الباب الثالث
  الضريبة على الشركات

 )58(
من القانون الشركات وفـروع  ) الثمانين ( يلتزم بتقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادة   

) الثانية والسبعين(المادتين  الشركات األجنبية واألشخاص االعتبارية األخرى المنصوص عليها في

  .من القانون ) الثالثة والسبعين (و

  .ويقدم إقرار واحد عن جميع أوجه النشاط التي يمارسها الممول   

ويكون تقديم اإلقرار ولو لم تكن لدى الممول حسابات وأيا كانت نتيجة العمليات ربحـاً أو  

  .خسارة 
  

)59(
ل شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية وفي موعد أقصاه يقدم اإلقرار الى المصلحة خال  

  .سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية 

ويجب أن يشتمل اإلقرار على جميع أرباح الشركة أو الفرع األجنبي أو الشخص االعتباري 

أو غير الناتجة عن نشاطه وكذلك جميع األرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية 

المادية والفرق الناتج عن إعادة تقييم أصول النشاط عند إندماجه في غيره أو انفصال أحد الشركاء 

أو انضمامه وما يحصل من ديون معدومة خالل السنة المقدم عنها اإلقرار وغير ذلك مـن أربـاح   

انات التي يـذكرها  وعلى مقدم اإلقرار أن يرفق به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للبي .النشاط 

  .فيه وذلك على الوجه المبين في المواد التالية 
  



  

  ) 60( مادة 
ضرائب المرفق أو على أية ورقة متضمنة جميـع  )  10( يقدم اإلقرار على النموذج رقم   

مـن هـذه   ) 42/1(البيانات الواردة فيه وترفق باإلقرار المستندات المنصـوص عليها في المـادة 

  .الالئحة 

تكون المستندات المشار إليها معدة وفقاً لألصول المحاسبية وموقعة من الممثل  ويجب أن

  .القانوني للشركة أو الفرع األجنبي أو الشخص االعتباري 
  
  

  ) 61( مادة 
يجب العتبار حسابات الممول منتظمة أن يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المــــادة   

قرار مقدما من إحدى الشركات المنصوص عليها في القانون من هذه الالئحة ، فإذا كان اإل)  43( 

) 634(أو المادة )   570(   التجاري فعليها االلتزام بمسك السجالت  المنصوص عليها في المادة 

من القانون التجاري بحسب األحوال وتسري في شأن الدفاتر والسجالت المذكورة أحكام المــادة 

  .المشار إليها )  43(  

  
  ) 62(  مادة

يجوز للمصلحة إلزام الشركات األجنبية أن ترفق باإلقرار صورة من الميزانيـة العموميـة     

  .لنشاط المركز الرئيسي في الخارج وكذلك صورة من حساباته الختامية 

  
  

  ) 63( مادة 
تحسب معدالت استهالك أصول النشاط ومعدالت إستهالك مصروفات التأسيس طبقاً ألحكام   

  .من هذه الالئحة )   34/  33/  32( المواد 

  
  ) 64( مادة 

من هذه الالئحة في شأن ترحيل الخسارة الى سنوات تاليـة  )   35(  تسري أحكام المادة   

  .من القانون ) الثالثة و األربعين (  طبقاً لحكم المادة 
  

  ) 65( مادة 
ة النشـاط أو  من هذه الالئحة في شأن التوقف عـن مباشـر  )  36( تسري أحكام المادة   

  .من القانون ) الخامسة واألربعين ( و) الرابعة و األربعين (التنازل عنه طبقاً لحكم المادتين 

  
  



  

  الباب الرابع
  أحكام ختامية

            

  ) 66( مادة  
يكون مدير الشركة أو الهيئة أو المنشأة التى يقع مركزها الرئيسي في الجماهيرية العظمى   

  .من القانون ) الرابعة و التسعين( نون عليها تنفيذاً ألحكام المادة هو المسؤول عن تطبيق القا

ويكون مدير فرع الشركة األجنبية في الجماهيرية العظمى هو المسؤول بالنسـبة لفـروع   

  .الشركات األجنبية 

ويكون الممثل القانوني للجهات التي تخضع ألحكام القانون من غير الجهات المذكورة في 

  .قتين من هذه المادة هو المسؤول عن تطبيق القانون الفقرتين الساب

وعلى الشركة أو الهيئة أو المنشأة أو فرع الشركة األجنبية إخطار المصلحة بتعيـين مـديرها أو   

  .بتغييره  خالل ثالثين يوماً من تاريخ تعيينه أو تغييره 

  

  )67(مادة         

) السابعة والثالثين ( المادة على كل ممول ينطبق عليه حكم اإلعفاء المنصوص عليه في 

من القانون ويكون متزوجا وليس له أوالد أو متزوجا أو أرمال أو مطلقا وله أوالد يعولهم أن يقدم 

  .المستندات التي تثبت ذلك

من القانون على ) السابعة والثالثين ( كما ينطبق حكم اإلعفاء المنصوص عليه في المادة 

امل معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائـل الفعلـي الوحيـد    المرأة األرملة أو المطلقة وتع

  .ألوالدها 

  -:تمتع باإلعفاء تقديم ما يأتي لويشترط ل
  .شهادة بالوضع العائلي   -1

  .شهادة وفاة الزوج أو ورقة الطالق بحسب األحوال  -2

لممـول أن يخطـر   ويكون تقديم المستندات الى المصلحة أو جهة العمل بحسب األحوال ، وعلى ا

  .المصلحة أو جهة العمل بكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية مع تقديم ما يثبت حصول التغيير

  .و اليعتد بالتغيير إال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ حدوثه  
  

            
  )68(مادة 

مـن  )  ( على كل ممول ينطبق عليه حكم اإلعفاء المنصـوص عليـه فـي الفقـرة       

من القانون والذي يحقق دخال ناتجا عن نشاط التصدير تقديم مـا  ) الرابعة والثالثين ( لمـــادة ا

  -:يلي 

  .ترخيص مزاولة النشاط . 1

  .شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع في نطاقها نشاطه . 2



  

  .ملية التصدير إفادة من مصلحة الجمارك مرفقة بالمستندات الدالة على ع. 3

إفادة من المصرف تفيد بأن المبالغ التي تم تحصيلها من عملية التصدير قد تم تحويلها . 4

  .الى الجماهيرية العظمى 

إذا زاول الممول أنشطة أخرى غير نشاط التصدير فعليه أن يمسك حسابات منفصلة لنشاط 

  .التصدير عن األنشطة األخرى 

ر منتجات محلية غير محظور تصديرها بموجب التشريعات أن يكون الدخل ناتجاً عن تصدي

  .النافذة 

  )69(مادة           

إذا تعددت مصادر دخل الممول وكانت تخضع لضرائب مختلفة فعلي الممول في كل إقـرار    

يقدمه عن أي مصدر من هذه المصادر أن يبين مصادر دخله األخرى وما تخضع له من ضرائب ، 

  .وعاء الضريبة األقل سعرا ويستنزل مبلغ اإلعفاء من 

  

  ) 70(مادة           

على الممول أو المكلف بأداء الضريبة أن يخطر المصلحة عن أي تغيير في مركز نشـاطه    

  .أو محل إقامته ، وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ حصول التغيير 

  

  )71(مادة 

ت تبين اإليرادات يلتزم األشخاص الطبيعيون الخاضعون إلحكام القانون بمسك دفاتر وسجال  

والمصروفات اليومية لألنشطة أو المهن التي يمارسونها ، و يجوز للمصلحة أن تحدد أية بيانـات  

  . تفصيلية أخرى تطلب تضمينها لهذه الدفاتر والسجالت 

   

  ) 72(مادة           
ئحـة إمـا   تقدم اإلقرارات واإلخطارات التي يلتزم بتقديمها الممولون وغيرهم طبقا ألحكام هذه الال  

بإرسالها بطريق البريد المسجل بعلم الوصول إلي المصلحة أو بتقديمها مقابل إيصال يذكر به نوع اإلقـرار  

  .أو اإلخطار المقدم وتاريخ تقديمه 

  

  )73(مادة           

للممول الحق في طلب شهادة بإثبات سداد الضريبة لتقديمها الى الجهات المختصة التـى    

الحصول على شهادة بإثبات سداد الضريبة لإلدارة أو المكتب المخـتص   ويتم تقديم طلب .تطلبها 

  .ضرائب المرفق )  16( وذلك وفقا للنموذج 

وعلى اإلدارة أو المكتب منح الممول شهادة تثبت سداده للضريبة بعد أن يتم ختم النموذج المشـار  

  .المستحقة عليه إليه من المكتب أو القسم المختص في اإلدارة في حالة سداده للضرائب 

  



  

  .ويجوز منح الممول الشهادة إذا كانت عليه أقساط غير مستحقة   

  .ضرائب المرفق  )  17( تصدر الشهادة  من اإلدارة  أو المكتب المختص وفقا للنموذج و  

  . وفي كل األحوال يجب أال تزيد صالحية الشهادة عن ستين يوما من تاريخ تحريرها  

  

  ) 74( مادة           

ألشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو األفراد عدم صرف أية مبلغ على ا  

مستحقة أو تقديم خدمة ألى متعاقد أو متعامل إال بعد تقديمـه شـهادة تثبـت سـداده للضـرائب      

  .وللمصلحة أن تطالب الجهات المشار إليها أعاله بسداد قيمة الضريبة المستحقة  .المستحقة عليه

  

  )75( ادة م

يحرر موظفو المصلحة الذين تثبت لهم صفة مأموري الضبط القضائي محاضـر مخالفـة     

  .أحكام القانون وهذه الالئحة من أصل وصورة ، وذلك على النماذج التي تعدها المصلحة 

  .كما يدون ملخص هذه المحاضر في سجالت خاصة تعد لهذا الغرض   

  

  )76(مادة           

الالئحة يقصد باألمين أمين اللجنة الشعبية العامة للماليـة ، وأمـين   في تطبيق أحكام هذه   

مصلحة الضرائب وبالمصلحة مصلحة الضــــرائب وبالقـانون   لالمصلحة أمين اللجنة الشعبية 

  .ر .و 1372لسنة )  11( القانون رقم 

  

  )77(مادة 

  . هاجزءا ال يتجزأ منه الالئحة المرفقه بهذ الضريبية تعتبر النماذج  

  

  )78(ادة م

وره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشـر فـي مدونـة    ديعمل بهذا القرار من تاريخ ص

  .   لتشريعاتا

  

  

  

   

  اللجنة الشعبية العامة                                                 
  رجب 12صدر في    

  )مسيحي 2004( ر.و 1372/   8/  28الموافق     


