قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2014وتعديالته
المادة-1
يسمى هذا القاانون (قاانون ضاريبة الادخل لسانة  )2014ويعمال هاه
اعتبارا من .2015/1/1
المادة -2
يكاااون لمكممااااب والعبااااراب التالواااة يوهماااا وردب ااا هاااذا القاااانون
المعان المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القريناة عماى روار
ذلك- :
الوزير
الدائرة
الضريبة
المدير
المكمف

 :وزير المالوة.
:
:
:
:

الدخل من الوظوفة :

نشاط ا عمال

دائرة ضريبــة الدخل والمبوعاب.
ضريبة الدخل.
مدير عام الدائرة.
كل شخص ممامم هاد ا الضاريبة أو اقتهاعهاا
أو توريدها و ق أيكام هذا القانون.
الرواتااااأل وا وااااور والعااااالواب والمكا اااا ب
والباااادأب وأت امتوااااازاب نقديااااة أو عونوااااة
أخاارت تتاالتى لمموظااف ماان الوظوفااة ااوا
كانت القهاع العام أو الخاص.

 :النشاط الذت يمار ه الشاخص هقصاد تيقواق
رهح او مكسأل هما ا ذلاك النشااط التااارت
أو الصااااااناع أو المراعاااااا أو المهناااااا أو
الخدم أو الير .

الاااااااااااادخل ماااااااااااان  :أت دخل متيقق خالف الدخل من الوظوفاة أو
الدخل من نشاط ا عمال.
اأ تهمار
الدخل اإلومال
الدخل الصا

 :دخل المكمف القائم مان ومواا مصاادر الادخل
الخاضعة لمضريبة.
 :ما يتبقى من الدخل اإلومال من كل مصدر
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خاضااااا لمضااااريبة هعااااد تنمياااال المصاااااريف
المقبولة.
الدخل المعفى

:

المصاااااااااااااااااااااريف :
المقبولة

الاااااادخل الخاضااااااا :
لمضريبة
الضااااااااااااااااااااااااااريبة :
المستيقة
رصاااااود الضاااااريبة :
المستيقة
ا صاااااااااااااااااااااااااااول :
الرأ مالوة

الرهح الرأ مال

:

الخسااااااااااااااااااااااااااارة :
الرأ مالوة
:
السنة المالوة
الفترة الضريبوة

:

الاادخل الااذت أ ياادخل ضاامن الاادخل اإلومااال
لممكمف همووأل أيكام هذا القانون.
المصاريف والنفقاب الت أنفقات أو ا اتيقت
كموا ويصاريا خاالل الفتارة الضاريبوة لاايااب
إنتااااخ دخااال خاضاااا لمضاااريبة التااا يااااوز
تنميمها من الادخل اإلوماال و اق أيكاام هاذا
القانون.
ماااا يتبقاااى مااان الااادخل الصاااا او ماماااوع
الدخول الصا وة هعد تنميل الخساارة المادورة
ماااان تااااراب ضااااريبوة اااااهقة واإلعفااااا اب
الشخصوة والتبرعاب عمى التوال .
مقاادار الضااريبة المسااتيقة و ااق أيكااام هااذا
القانون.
مقدار الضريبة المستيقة هعد إورا التقاص
و ااق مااا تقتضااوه أيكااام هااذا القااانون وطاار
د عاب الضريبة المقدمة والضرائأل المقتهعة
من المصدر ما لم تكن قهعوة.
ا صاااول التااا ياااتم شاااراأها أو المساااتلورة
تمويمواااا أو تماااك التااا هياااوزة المكماااف عماااى
بول التممك ياأ أو م أ لااياب اأيتفاظ هها
كهااار مااان ااانة والتااا أ تبااااع وأ تشاااترت
ضمن النشاط اأعتوادت لممكمف.
الرهح الناوم عن هواا ا صاول الرأ امالوة أو
تبديمها.
الخسارة الناوماة عان هواا أو تباديل ا صاول
الرأ مالوة.
الفترة المكونة مان اننا عشار شاهرا متتالواا
والت يامق الشخص يساهاته نهايتها.
الفتاارة التا تيتسااأل الضااريبة عمااى أ ا ااها
و ق أيكام هذا القانون.
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اإلقرار الضريب

:

المدقق

:

الشخص
الشخص المقوم

:
:

الشااخص الهبوع ا
المقوم

:

الشاااااااااااااااااااااااااخص :
اأعتبارت المقوم

الشــــــــــــخص
ذو العالقة

تصاااريح هالااادخل والمصااااريف واأعفاااا اب
والضااريبة المسااتيقة يقدمااه الشااخص و ااق
النموذخ المعتمد من الدائرة.
موظف الدائرة الذت يتاولى تادقوق اإلقاراراب
الضاااريبوة وتقااادير الضاااريبة وايتساااا أت
مبالغ أخرت مترتبة عمى المكمف والقوام هلت
مهام وواوباب أخرت منوطــة هه و ق أيكام
هذا القانون.
الشخص الهبوعـ أو اأعتبارت.
الشااااااخص الهبوعاااااا المقااااااوم أو الشااااااخص
اأعتبارت المقوم.
ماان أقااام عموااا ا المممكااة لماادة أ تقاال عاان
( )183يومااا خااالل الفتاارة الضااريبوة ااوا
كاناات إقامتااه متصاامة أو متقهعااة أو الموظااف
ا ردنااا الاااذت يعمااال عمواااا ت مااادة خاااالل
الفتااارة الضاااريبوة لااادت اليكوماااة أو أت مااان
المؤ ساااب الر ااموة العامااة أو المؤ ساااب
العامة داخل المممكة أو خاروها.
الشخص اأعتبارت الذت- :
 -1تاااام تل وسااااه أو تساااااومه و ااااق أيكااااام
التشريعاب ا ردنوة وكان لاه ا المممكاة
مركااام أو ااارع يماااارس اإلدارة والرقاهاااة
عمى عممه وها ،أو
 -2مركاااام إدارتااااه الرئوساااا أو الفعماااا اااا
المممكة ،أو
 -3تممااااك اليكومااااة أو أت ماااان المؤ ساااااب
الر اااموة العاماااة أو المؤ سااااب العاماااة
نسبة تميد عمى ( )%50من رأ ماله.

-1 :الشااخص الهبوع ا الااذت يمتمااك هااو أو أت
من أقارهه يتى الدروة الهانواة نسابة تتاااوز
( )%50من رأ مال شخص اعتبارت آخر.
-2الشاااخص اأعتباااارت الاااذت يمتماااك نسااابة
تتااااااااوز ( )%50ماااااان رأ اااااامال شااااااخص
3

اعتبااارت آخااار أو يمتماااك يااق الساااوهرة ااا
اتخاذ القراراب.
-3الشخص الهبوع المرتبط هشخص طبوعا
آخار إذا كاان زوواا و أو ذا قراهاة يتاى الدروااة
ا ولى.
التهر الضريب

:

المـــــــــــــــــــعال :
البنـــــــــــــــــــــك :
الشركة المالوــــــة :
تعاااااااادين المااااااااواد :
ا ا وة

شركاب اأتصااأب :
ا ا وة
:
اإلتاوة

ا تعمال أ الوأل ايتوالوة تنهاوت عماى را
او خداع او تمويراو إخفا البوانااب او تقاديم
هوانااااب وهمواااة أو المشااااركة ااا أت منهاااا
قصداو ههدف عادم د اا الضاريبة او التصاريح
عنها ،كموا و او ومئوا و او تخفوضها و ق ما هو
ميدد هذا القانون.
زوخ المكمااف أو أوأده أو أصااوله أو أقارهااه
يتاااى الدرواااة الهانواااة الاااذين يتاااولى المكماااف
اإلنفاق عموهم.
الشااااااركة المرخصااااااة لممار ااااااة ا عمااااااال
المصااار وة ااا المممكاااة و اااق أيكاااام قاااانون
البنوك.
الشركة المالواة المعر اة و قاا لقاانون البناوك
هما ذلك شركة الصرا ة وشركة التمويل.
ا تكشاااااف وا ااااتخراخ وا ااااتاالل خاماااااب
الفو افاب والبوتااس والوورانواوم ومشااتقاب
أت منهاااا وأت خامااااب طبوعواااة أخااارت تيااادد
هقرار من مامس الوزرا وتساتهنى مان ذلاك
صناعة ا مدة واأ منت.
شاااركاب اأتصااااأب الياصااامة عماااى رخاااص
اتصاأب ردية و ق أيكام قانون اأتصاأب.
المبااااالغ المتيققااااة أيااااا كااااان نوعهااااا مقاهاااال
ا تعمال أو اليق ا اتعمال يقاوق النشار
الخاصااة هعماال أدهاا أو ناا أو عمماا وأت
هرا ة اختراع أو عالمة تاارية أو تصموم أو
نموذخ أو خمهة أو تركوبة أو مقاهل ا تعمال
أو الياااق ااا ا اااتعمال معاااداب صاااناعوة أو
تاارية أو عمموة أو معموماب متعمقة هالخبرة
الصناعوة أو التاارية أو العمموة.
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هوئة اأعتــــراض  :هوئة اأعتراض المشكمة همقتضى أيكام هاذا
القانون.
الميكمـــــــــــــــة  :الميكمة المختصة و ق أيكام هذا القانون.

المادة-3
أ -يخضا لمضريبة أت دخل يتالتى ا المممكاة ت شاخص أو يانواه
منها هاض النظر عان مكاان الو اا هماا ا ذلاك الادخول
التالوة- :
 -1الدخل المتلت من نشاط ا عمال.
 -2الفوائاااد والعماااوأب والخصااامواب و روقااااب العمماااة
وأرهااااا الودائااااا وا رهااااا المتلتوااااة ماااان البنااااوك
ورورها من ا شخاص اأعتبارية المقومة.
 -3اإلتاواب.
 -4الدخل من هوا البضائا.
 -5الدخـاااـل مااان هواااا أو تااالوور منقاااوأب واقعاااة ااا
المممكة.
 -6الدخل من تلوور عقاراب واقعة المممكاة والادخل
من الخمو والمفتايوة.
 -7الدخل من هوا أو تلوور ا صول المعنوية الموواودة
المممكة هما ذلك الشهرة.
 -8الدخل من أقساط التلمون المستيقة همووأل اتفاقااب
التلمون وإعادة التلمون لالخهار داخل المممكة.
 -9الدخل من خدماب اأتصاأب هاموا صورها هما ا
ذلك اأتصاأب الدولوة.
 -10الاادخل ماان النقاال داخاال المممكااة وهااون المممكااة وأت
دولة أخرت.
 -11الدخل الناوم عن إعادة التصدير.
 -12هدل الخدمة الاذت يانواه الشاخص روار المقاوم مان
المممكة والناشئ عن خدماة قادمها ت شاخص إذا
تمت مماولاة العمال أو النشااط المتعماق هاذلك البادل
ااا المممكاااة أو إذا تااام ا اااتخدام مخروااااب هاااذه
الخدمة داخمها.
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 -13الدخل من أرها الاوائم والوانصوأل إذا زاد مقادار
أو قومة كل منها عمى ألف دينار وا كانت نقدياة
أو عونوة.
 -14الااادخل النااااوم عااان أت عقاااد ااا المممكاااة كلرهاااا
الوكاأب التاارياة وماا مانمهاا اوا كاان مصادره
داخل المممكة أو خاروها.
 -15أت دخاال آخاار لاام يااتم إعفاااأه همقتضااى أيكااام هااذا
القانون.
 لااياااب هااذا القااانون يااتم ايتسااا قومااة الاادخل العون ايسأل عر السوق تاريخ اأ تيقاق لذلك الدخل.
خ -يخضا لمضريبة- :
 -1الاادخل الصااا الااذت يتيقااق لمشااخص المقااوم ماان
أت مصدر خارخ المممكة شريهة ان يكاون قاد نشال
عن اموال او ودائا من المممكة.
 -2ماموع الدخول الصا وة الت ييققها رع الشاركة
اأردنوة العاممة خارخ المممكة والمعمن هواناتها
المالواااة الختامواااة المصاااادق عموهاااا مااان ميا اااأل
قانون خارو .
 -3يعتبر الدخل الصا المشار الوه البندين ( )1و
( )2من هذه الفقرة دخال خاضعا لمضريبة وتفرض
الضااريبة عموااه هنساابة ( )%10وأ ياااوز السااما
هتنمياااال أت مبمااااغ او واااام منااااه ت اااابأل ماااان
ا با .
د -يخضاا لمضاريبة الادخل النااوم عان التااارة األكترونوااة
لمسما والخدماب.
المادة-4
أ -يعفى من الضريبة- :
 -1الممك.
 -2دخل المؤ ساب الر موة العامة والمؤ سااب العاماة
والبمااادياب مااان داخااال المممكاااة ها اااتهنا دخمهاااا مااان
هاادأب اأياااار والخمااو والمفتايوااة ورهااح أت نشاااط
ا اااتهمارت او اااائض اأياااراد السااانوت الاااذت يقااارر
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مامااس الااوزرا هنااا عمااى تنسااوأل الااوزير اخضاااعه
لمضريبة.
 -3أرها الشركة ا ونبوة رور العامماة ا المممكاة مهال
شركة المقر ومكتأل التمهول الواردة إلوها عن أعمالها
الخارخ.
 -4دخاال ا وقاااف الخوريااة ودخاال مؤ سااة تنموااة أمااوال
ا يتام.
 -5ا رهااااا الرأ اااامالوة المتيققااااة ماااان داخاااال المممكااااة
ها ااتهنا ا ره اا المتيققااة عمااى ا صااول الخاضااعة
يكام اأ تهالك الواردة هذا القانون وارها هوا
اليصااص عمااى الشااخص اأعتبااارت وارهااا شااركاب
ومؤ ساااب تكنولوووااا المعموماااب هعااد انتهااا الماادة
الميددة البند ( )7من هذه الفقرة.
 -6الاادخل المتاالت لشااركاب رأس المااال الماااامر المعر ااة
والمسامة و ق قانون الشركاب.
 -7ا رها الرأ مالوة الناشئة عن هواا أ اهم او يصاص
شركاب ومؤ ساب تكنولوووا المعموماب الت تتاولى
إنشاااا المعمومااااب ومعالاتهاااا وتخمينهاااا ها اااتخدام
و ائل الكترونوة وهرماواتها وذلك ول مارة لمادة أ
تتااوز خمس عشرة نة من تاريخ تسااومها أو مان
تاااريخ نفاااذ أيكااام هااذا القااانون المعاادل أيهمااا أ اابق
وياااتم تمديااادها ت مااادة أخااارت هقااارار مااان ماماااس
الاااوزرا هناااا عماااى تنساااوأل الاااوزير وتيااادد ايكاااام
وشروط اإلعفا همووأل نظام يصدر لهذه الااية.
 -8أرهاااا اليصااااص وا ااااهم التااا توزعهااااا كاااال ماااان
الشااااااركاب ذاب المسااااااؤولوة المياااااادودة وشااااااركاب
التوصاااوة البساااوهة وشاااركاب التضاااامن والشاااركاب
المسااااهمة العاماااة والخاصاااة المقوماااة ااا المممكاااة
ها اااااتهنا التوزيعااااااب المتلتواااااة لمبناااااوك وشاااااركاب
اأتصاأب ا ا وة وشركاب تعدين المواد اأ ا وة
وشااركاب التاالمون وشااركاب إعااادة التااامون وشااركاب
الو اااااطة المالوااااة والشااااركاب المالوااااة وا شااااخاص
اأعتباريون الذين يمار ون أنشهة التلوور التمويم .
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 -9الدخل الذت ييققه المستهمر روار ا ردنا المقاوم مان
مصادر خارخ المممكة والناشئة من ا تهمار رأ ماله
ا ونبااااا والعوائااااااد وا رهااااااا ويصااااااومة تصاااااافوة
ا ااتهماراته أو هوااا مشااروعه أو يصصااه أو أ ااهمه
هعد إخراوها من المممكة و ق أيكام قانون اأ تهمار
أو أت قانون آخر ييل ميمه.
 -10التعويضاب الت تد عها وهااب التالمون ها اتهنا ماا
يااد ا هاادل قاادان الاادخل ماان الوظوفااة أو ماان نشاااط
ا عمال.
 -11الاااادخل ماااان الوظوفااااة المااااد وع عضااااا الساااامك
الدهموما ااا أو القنصااام روااار ا ردنواااون الممهماااون
لمدول ا خرت المممكة شريهة المعاممة هالمهل.
 -12الدخل المتيقق من توزيا التركاب لمورنة والموصاى
لهم و ق أيكام التشريعاب النا ذة.
 -13مكا لة نهاية الخدمة المستيقة لمموظف عند إنها أو
انتها خدمته عن خدماته همقتضى التشريعاب النا ذة
او أت ترتوباب وماعوة تمت هموا قة الوزير وذلك- :
أ -هنساااااابة ( )%100عاااااان خاااااادماب الموظااااااف
الساهقة لتاريخ .2009/12/31
 هنساااابة ( )%50عاااان خاااادماب الموظااااف ماااانتاريخ  2010/1/1ولااية 2014/12/31
خ -ول ( )15000خمسااااااة عشاااااارة ألااااااف دينااااااار
عن خدماب الموظف من تاريخ .2015/1/1
د-المباااالغ التااا تمياااد عماااا ورد ااا (  ،خ) مااان
هذا البند تفرض عموها ضريبة همقدار.%9
 -14أول ( )2500ديناااار مااان إوماااال الراتاااأل التقاعااادت
الشهرت هما وه المعمولوة.
 -15دخل ا عمى ودخل المصا هعام كم من الوظوفة.
 -16ما يتيقق لمبنوك والشاركاب المالواة روار العامماة ا
المممكااة ماان البنااوك العاممااة ا المممكااة ماان وائااد
الودائاااا والعماااوأب وأرهاااا الودائاااا المشااااركة ااا
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ا ااتهمار البنااوك والشااركاب المالوااة التاا أ تتعاااطى
هالفائدة.
-17أرها شركاب إعادة التلمون روار العامماة ا المممكاة
الناومة عن عقود التلمون الت تبرمهاا معهاا شاركاب
التلمون العاممة المممكة.
-18الاادخل الااذت تشااممه اتفاقاااب منااا اأزدواخ الضااريب
الت تعقدها اليكوماة وهالقادر الاذت تانص عمواه هاذه
اأتفاقاب.
-19ا مااااوال الموزعااااة ماااان صااااناديق تكا اااال النقاهاااااب
عضائها وورنتهم يال الو اة.
-20مبمااااغ ( )2000الفاااا دينااااار لكاااال شااااخص ماااان ذوت
اإلعاقة المستمرة والدائمة.
 يعفااـى ماان الضااريبة الاادخل ماان الوظوفااة المتاالت ممااايم -:
 -1المخصصاب والعالواب اإلضاا وة التا تاد ا هيكام
العمااال ااا الخاااارخ عضاااا السااامك الدهموما ااا
والقنصاااام ا ردناااا و قااااا يكااااام نظااااام الساااامك
الدهموما اااا ولمااااوظف اليكومااااة والمؤ ساااااب
الر موة العامة والمؤ ساب العاماة والعااممون ا
أت منها.
 -2ووباب الهعام المقدمة لمموظفون موقا العمل.
 -3خدماب اإليوا المقدمة لمموظفون موقا العمل.
 -4المعااداب وا لبسااة الضاارورية دا العماال والتاا
يقدمها صايأل العمل لمموظف.
خ -يعفااى ماان الضااريبة دخاال كاال ماان اأشااخاص والاهاااب
التالوااة عمااى ان تياادد اإليكااام والشااروط المتعمقااة ههااذا
اإلعفا همقتضى نظام يصدر لهذه الااية-:
 -1اأياااما والنقاهااااب والهوئااااب المهنواااة هماااا وهاااا
الارف التاارياة والصاناعوة والامعوااب التعاونواة
والامعواب ا خرت المسامة والمرخصة قانونا من
عمل أ يستهدف الرهح.
 -2المؤ سااااااب الدينواااااة أو الخورياااااة أو الهقا واااااة أو
الترهوية أو الرياضوة أو الصيوة التا أ تساتهدف
الرهح.
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 -3الشركة المعفاة المساامة هموواأل قاانون الشاركاب
والمتاالت لهااا ماان مماولااة أعمالهااا خااارخ المممكااة
ها ااتهنا الاادخول المتلتوااة لهااا ماان مصااادر الاادخل
الخاضعة لمضريبة همووأل أيكام هذا القانون.
 -4الشركة الت أ تهادف إلاى تيقواق الارهح المساامة
همووأل قانون الشركاب.
د -أ يخضااااا لمضااااريبة دخاااال صااااناديق التقاعااااد العامااااة أو
صااناديق التقاعااد الخاصااة وصااناديق اأدخااار والتاااو ور
ورورهااا ماان الصااناديق الموا ااق عموهااا ماان الااوزير ماان
مساهماب المشتركون وأصيا العمل.
هااـ -ياااوز إعفااا أرهااا أنااواع ميااددة ماان صااادراب السااما
والخاااادماب ذاب المنشاااال الميماااا لخااااارخ المممكااااة ماااان
الضريبة كموا او ومئوا عمى أن ياتم تيدياد أ اس اإلعفاا
وأنواع السما والخدماب المشمولة ههذا اإلعفاا ونسابته
ومدته همووأل نظام يصدر لهذه الااية.
و -ما مراعاة البناد ( )18مان الفقارة (أ) مان هاذه الماادة ،أ
تساارت اإلعفااا اب الااواردة ا هااذه المااادة عمااى الاادخل
الخاضا لمضريبة و ق أيكام الفقارة (خ) مان الماادة ()3
من هذا القانون.
المادة-5
أ -يعفااى ماان الضااريبة أول ( )1000000مموااون دينااار ماان
مبوعاااب الشااخص الهبوع ا المتلتوااة ماان نشاااط زراع ا
داخل المممكة.
يعفى من الضريبة أول ( )50000خمسون ألف دينارمن الدخل الصا لمشخص اأعتبارت المتلت داخل
المممكة من النشاط المراع .
خ -لااياب هذه المادة ،يعن النشاط المراع ما يم - :
 -1إنتاخ المياصول واليباو والخضاراواب والفواكاه
والنباتاب والمهور وا شاار.
 -2ترهوة المواش وا ماك والهوور والنيال هماا ا
ذلك إنتاخ البوض والعسل.
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المادة-6
تنمل لممكماف المصااريف المقبولاة هماا ا ذلاك المصااريف
المبوناااة تالواااا عماااى أن ييااادد النظاااام أيكاااام هاااذا التنميااال
واورا اته- :
أ -ضريبة الدخل ا ونبوة المد وعة عن دخماه المتالت مان
مصادر خارخ المممكة والذت خضا لمضريبة وها و ق
أيكام هذا القانون ا ياال عادم وواود اتفاقواة لتاناأل
اأزدواخ الضريب اما يال ووود تمك اأتفاقوة ياتم
تهبواااااق اإليكاااااام المتعمقاااااة ههااااارق تاناااااأل اأزدواخ
الضريب الواردة وها.
 -1الفوائااد وأرهااا المراهيااة المد وعااة أو المسااتيقةلاور ا شخاص ذوت العالقة.
-2الفوائااد وأرهااا المراهيااة المد وعااة أو المسااتيقة
لألشاااخاص ذوت العالقاااة عماااى ان أ يتاااااوز المبماااغ
الاااائم تنميمااه هنساابة نالنااة إلااى وايااد ( )1:3إلوماال
الااادين الاااى رأس الماااال الماااد وع او متو اااط يقاااوق
الممكوة أيهما أكبر وأ ياوز تنميل او تدوير ما زاد من
الفائدة او المراهية عان الياد المسامو هاه ا الفتارة
الضريبوة هما وها الفوائد او المراهية المر اممة عماى
ا صول و ق أيكام هذا البند.
خ -مخصصااااب البناااوك و اااق أيكاااام قاااانون البناااوك ماااا
مراعاة ما يم - :
 -1يمتااااامم البناااااك هتخفاااااوض المخصاااااص الخااااااص
المرصود مقاهل اأئتماان روار العامال ا أت مان
الياأب التالوة- :
أ -تيويل اأئتمان رور العامل إلى ائتمان عامل
و ق إيكام قانون البنوك.
 تيصول قومة اأئتمان رور العامل.خ -شهـــأل قومة اأئتمان هاعتباره دينا هالكا.
د -أت يالة أخرت ييددها البنك المركمت.
يال تخفوض المخصص الخاص لالئتمان رور
-2
العامال يمتامم البناك هاظهاار قوماة التخفاوض الااذت
بق قبوله ضريبوا دخماه اإلوماال وذلاك ا
الفترة الضريبوة الت ورت وها التخفوض.
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د -مخصصاااب شااركاب التاالمون المتعمقااة ها قساااط رواار
المكتسبة ومخصص اأدعا اب المبمااة تيات التساوية
والمخصااص اليساااه مااان دخمهااا اإلومااال عماااى أن
يضاااااف إلااااى هااااذا الاااادخل مااااا تاااام تنميمااااه ماااان تمااااك
المخصصاااب خااالل الفتاارة الضااريبوة الساااهقة مباشاارة
وذلااك هعااد خصاام يصااة معواادت التاالمون و ااق ا يكااام
واإلورا اب الت ييددها نظام يصدر لهذه الااية.
هـ -مخصصاب الديون المشكوك وها لممكمفاون والشاركاب
عاادا الااواردة ا الفقاارة (خ) ماان هااذه المااادة والااذين
يمتممااااون هتنظااااوم الساااااالب والمسااااتنداب والبواناااااب
المالوة المعدة و ق معايور الميا بة الدولواة والمدققاة
من ميا أل قانون .
و -الدياااـون الهالكاااة التااا ااابق ايتسااااهها ضااامن دخماااه
اإلومال و ا ياال تيصاول الادين الهالاك أو أت وام
منااه هعااد تنميمااه يضاااف المبمااغ الااذت تاام تيصااومه إلااى
الفتارة الضاريبوة التا تام تيصاومه
الدخل اإلومال
وها.
ز -المبااالغ المد وعااة لتاالمون ا خهااار المتعمقااة هنشاااطه
الخاضا لمضريبة.
 ا تهالك ا صول الرأ مالوة وإطفا ا صول المعنويةهماااا وهاااا الشاااهرة المساااتعممة لاايااااب إنتااااخ الااادخل
الخاضااا لمضااريبة ومصاااريف التنقوااأل عاان المصااادر
الهبوعوة و ق ا يكام التالوة- :
 -1أ ياااااوز لممكمااااف ا ااااتهالك قومااااة ا رض وأت
أصول أخرت أ تفقد قومتها ما مرور الممن.
 -2يياادد ا ااتهالك أو إطفااا ا صااول هنسااأل مئويااة
ماااان تكمفتهااااا ا صااااموة عمااااى أن تياااادد طاااارق
اأ اااااااتهالك واأطفاااااااا وا يكاااااااام والنساااااااأل
واإلورا اب المتعمقة هاذلك هموواأل نظاام يصادر
لهذه الااية.
ط -الضارائأل والر ااوم المد وعاة عمااى أنشاهته الخاضااعة
لمضريبة.
ت -المبالغ المد وعة تعويضا مدنوا همقتضى عقود أهرمهاا
المكمف لااياب ممار ة أنشهته الخاضعة لمضريبة.
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ك -المبااااالغ التاااا يااااد عها صااااايأل العماااال عاااان موظفوااااه
لممؤ سة العاماة لمضامان اأوتمااع  ،ومسااهمته ا
أت صااااندوق تقاعااااد أو ادخااااار أو أت صااااندوق آخاااار
يؤ سااااه صااااايأل العماااال هموا قااااة الااااوزير لمصاااامية
موظفوه.
ل -نفقاب الضوا ة والسفر الت يتكبدها المكمف.
م -نفقاااب معالاااة المااوظفون وووباااب طعااامهم ا موقااا
العماال و اافرهم وتاانقمهم والتاالمون عمااى يواااتهم ضااد
إصاهاب العمل او الو اة والتالمون الصاي الاذت يد عاه
صايأل العمل عن الموظفون ومعالوهم.
ن -نفقاب التسويق والبيث العمم والتهوير والتدريأل.
س -نفقاب الفتراب الضريبوة الساهقة الت لام تكان مياددة
ونهائوة.
المادة -7
أ ياوز لممكمف تنميل ما يم - :
أ -الضريبة والاراماب والمبالغ ا خرت المترتباة همقتضاى
أيكام هذا القانون.
 الاراماب الامائوة والاراماب المد وعة تعويضا مادنواهمووأل ايكام هذا القانون.
خ -تكمفااة ا صااول الرأ اامالوة وتركوبهااا وتكمفااة ا صااول
المعنوية ما مراعاة ما ورد الفقرة ( ) مان الماادة
( )6من هذا القانون.
د -المصاريف المتعمقة هالدخل الخاضا لمضاريبة القهعواة
أو الدخل المعفى من الضريبة عمى أن تيادد التعمومااب
التنفوذية كوفوة ايتسا هذه المصاريف.
هـ -ما زاد عمى ( )%5خمسة هالمائة من الدخل الخاضا
لمضااريبة لفاارع الشااخص اأعتبااارت ا ونبا الخاضااا
لمضاااريبة وماااا يتعمااااق هيصاااته ماااان نفقااااب المركاااام
الرئوس المووود خارخ المممكة.
و-المخصصاب واأيتواطواب الت لم يرد هذا القانون
نص صريح عمى تنميمها.
ز-المبااالغ المد وعااة الاااائم ا ااتردادها همووااأل هولوصااة
تلمون أو عقد.
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المصاريف المنملوة أو الشخصوة أو الخاصة.المادة-8
أ -1-إذا ليقت خسارة هالشاخص ا أت مان أنشاهة ا عماال
الخاضاااعة لمضاااريبة داخااال المممكاااة واااتم تنميمهاااا مااان
أرهااا مصااادر الاادخل ا خاارت اا الفتاارة الضاااريبوة
ذاتها.
 -2إذا همات الخسارة مقداراو أ يمكن تنميمه هالكامل ودور
رصااودها لمفتااراب الضااريبوة الاليقااة لمفتاارة الضااريبوة
الت وقعت وها وهياد أعماى أ يتاااوز خماس انواب
أكتساهها الصفة القهعوة.
 تااادور خساااائر نشااااط ا عماااال المتيققاااة خاااارخ المممكاااةلتنمل من أرها النشاط ذاته المتيققة خاروها.
خ -أ ياوز أن يشمل مبمغ الخسائر المدورة أت مبالغ تتعماق
هالتبرعاب أو اإلعفا اب الشخصوة.
د -أ ياوز تنميل الخسارة أو تدويرها والت لاو كانات رهياا
لما خضا لمضريبة و ق أيكام هذا القانون.
هـ -أ ياوز تنميال الخساارة أو تادويرها إأ إذا أهارز المكماف
يسااااهاب أصاااولوة وصااايوية و اااق ايكاااام هاااذا القاااانون
وا نظمة والتعموماب التنفوذية الصادرة همقتضاه.
المادة-9
أ -لمتوصااال الاااى الااادخل الخاضاااا لمضاااريبة تنااامل لمشاااخص
الهبوع المقوم المكمف المبالغ التالوة- :
-1عشرة آأف دينار إعفا شخصوا لسنة ( ،)2019وتسعة
آأف دينار لسنة ( )2020وما يموها.
-2عشرة آأف دينار عن المعالون مهما كاان عاددهم لسانة
( )2019وتسعة آأف دينار لسنة ( )2020وما يموها.
-3يمااانح الشاااخص الهبوعااا والمعاااالون إعفاااا اب مقاهااال
نفقاااااب العااااالخ والتعمااااوم واإلياااااار و وائااااد قااااروض
اإل كان والمراهية عمى النيو التال - :
أ-ألف دينار لممكمف تبدأ من نة ( 2020وما تالها).
ألف دينار لموخ المكمف تبدأ من نة (2020وما تالها)خ-ألف دينار لكل اهن وهيد أقصى (نالنة آأف) دينار.
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 -1يال تقديم إقراراب ضريبوة مشاتركة أو منفصامة مان قبالا زواخ ،أو ااا ياااال قاااراراب التقااادير المشاااتركة أو
المنفصمة لهم ،أ يااوز ان يتاااوز اإلعفاا المسامو
هه لممكمف ولمن يعاومهم هموواأل ايكاام الفقارة (أ)
من هذه المادة ( )23000دينار.
-2أ ياااوز تقااديم اإلقاارار الضااريب المشااترك او إصاادار قاارار
التقدير المشترك اأ هموا قة ا زواخ.
خ -لممكمف او لمووه اأ تفادة من رق اأعفا الممنو
همقتضى أيكام الفقرة (أ) من هذه المادة عمى ان أ يتااوز
ا يوال وموعها ( )23000دينار.
اأعفا الممنو
د -لمشخص الهبوع ا ردن رور المقوم اأ تفادة من اإلعفا اب
الخاصة هالمعالون المقومون المممكة إذا كان يتولى إعالتهم.
هـ -لممكمف المرأة المعومة اليق اليصول عمى اأعفا لممعالون
المنصوص عموه الفقرة (أ) من هذه المادة و يال التقدم
لال تفادة من هذا اإلعفا من أكهر من مكمف معول يتم تقا مها
يسأل نسبة اأعالة شريهة تقديم واتور او مستنداب معمزة لذلك
وإأ انه يتم تقا مها هالتساوت هون المعومون.
المادة-10
أ -ياوز لمشخص تنميل أت مبمغ د ا خالل الفترة الضريبوة
هاعتبااااره تبرعاااا دون نفاااا شخصااا ت مااان الااادوائر
اليكوموة أو المؤ ساب الر موة العاماة أو المؤ سااب
الفترة الت تم
العامة أو البمدياب من الدخل اإلومال
وها الد ا.
 يساااامح ت شااااخص تنمياااال اأشااااتراكاب والتبرعااااابالمد وعة المممكة دون نفا شخص همقاصد دينواة
أو خوريااة أو إنسااانوة أو عمموااة أو هوئو اة أو نقا وااة أو
رياضااوة أو مهنوااة إذا اقاار مامااس الااوزرا لهااا هااذه
الصاافة واأشااتراكاب والتبرعاااب المد وعااة لأليااما
عمى أن أ تميد المبالغ المد وعة عما يسمح هه قاانون
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ا ياااما السوا اااوة ويشاااترط ان أ يتاااااوز ماااا ينااامل
همقتضااى أيكااام هااذه الفقاارة عاان ( )%25ماان الاادخل
الخاضا لمضريبة هعد إورا التنميال المنصاوص عمواه
الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إورا هذا التنميل.
المادة -11
أ -تسااتو ى الضااريبة لمشااخص الهبوع ا ماان الاادخل الخاضااا
لمضريبة و قا و لمنسأل التالوة كما يم - :
 )%5( -1خمسااة هالمائااة عاان كاال دينااار ماان الخمسااة
آأف دينار ا ولى.
 )%10( -2عشاارة هالمائااة عاان كاال دينااار ماان الخمسااة
آأف دينار التالوة.
 )%15( -3خمساااة عشااار هالمائاااة عااان كااال ديناااار مااان
الخمسة آأف دينار التالوة.
 )%20( -4عشرون هالمائة عن كل ديناار مان الخمساة
آأف دينار التالوة.
 )%25( -5خمسة وعشرون هالمائة عن كل ديناار مماا
تالها ولااية مموون دينار.
 )%30( -6نالنااون هالمائااة عاان كاال دينااار ماان الاادخل
الخاضااااااا لمضااااااريبة لممكمااااااف الااااااذت يميااااااد عمااااااى
( )1000000مموون دينار.
 تسااااتو ى الضااااريبة عاااان الاااادخل الخاضااااا لمضااااريبة لمشااااخصاأعتبارت يسأل النسأل التالوة- :
 )%20( -1عشااارون هالمائاااة لامواااا اأشاااخاص
اأعتباريون ها تهنا ماا ورد ا البناود ( )2و
( )3من هذه الفقرة .
 )%24( -2أرهعة وعشرون هالمائة عن كل ديناار
لشركاب اأتصاأب ا ا اوة وشاركاب توزياا
وتولوااااد الكهرهااااا وشااااركاب تعاااادين المااااواد
اأ ا اااوة وشاااركاب التااالمون وشاااركاب اعاااادة
التاالمون وشااركاب الو اااطة المالوااة والشااركاب
المالوااااااة واأشااااااخاص اأعتباااااااريون الاااااااذين
يمار ون أنشهة التلوور التمويم .
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 )%35( -3خمسة ونالنون هالمائة لمبنوك.
خ -تخفض النسأل المبونة ادناه ولمدة أ تتااوز خمس نواب من
تاريخ نفااذ ايكاام هاذا القاانون المعادل مان الضاريبة المساتيقة عماى
النشاط الصناع و قا و لما يم - :
 -1ا نشهة الصناعوة ها تهنا صناعة ا دوية والمالهس-:
النسبة
السنة
%25
2019
%20
2020
% 15
2021
%10
2022
%5
2023
 - 2صناعة اأدوية والمالهس- :
النسبة
السنة
%50
2019
%30
2020
%20
2021
%10
2022
%5
2023
د -تياادد ا نشااهة الصااناعوة المشاامولة هليكااام البنااد ( )1ماان الفقاارة
(خ) من هذه المادة وإورا اب تهبوق تمك الفقارة وشاروطها هموواأل
نظام يصدر لهذه الااية.
هـ  -عند ايتساا الادخل الخاضاا لمضاريبة أو الضاريبة المساتيقة
يخفض المبمغ الناتج قر دينار.
و -1-ينشاال لاادت الاادائرة يسااا يساامى (يسااا المساااهمة الوطنوااة)
الموازنة العامة لسداد
وعمى الوزير رصد موووداب هذا اليسا
الدين العام ،وتتكون إيراداب هذا اليسا مما يم -:
أ % 3 -ماان الاادخل الخاضااا لمضااريبة لمبنااوك وشااركاب
توزيا وتولود الكهرها .
 %7مااان الااادخل الخاضاااا لمضاااريبة لشاااركاب تعااادينالمواد ا ا وة.
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خ %4-مان الادخل الخاضااا لمضاريبة لشاركاب الو اااطة
المالوااة والشااركاب المالوااة وا شااخاص اأعتباااريون
الذين يمار ون أنشهة التلوور التمويم .
د %2-من الدخل الخاضاا لمضاريبة لشاركاب اأتصااأب
والتلمون وإعادة التلمون.
هـ  %1-مان الادخل الخاضاا لمضاريبة لبااق ا شاخاص
اأعتباريون.
و%1-مااان الااادخل الخاضاااا لمضاااريبة مماااا يمياااد عااان
( )200000مائت ألف دينار لمشخص الهبوع .
ز -التبرعاب والهباب.
 -2تتولى الدائرة رض وتيصول قومة هذه المساهمة و قا و
يكام هذه الفقرة وتهبق عموها ا يكام المتعمقة هالضريبة هما
ذلك إورا اب التدقوق والتقدير والتيصول ومرايل الهعن
وررامة تلخور الد ا.
ز -يتوقااف اأقتهاااع لمفقاارة (و) ماان هااذه المااادة ا يااال همااو
الدين العام النسبة المسمو هها همووأل قانون الدين العام وادارته
السارت المفعول.
 يال لم تمتمم شاركاب التضاامن والتوصاوة البساوهة المساامةااا المممكاااة والتااا تماااارس أت نشااااط او ا اااتهمار يخضاااا دخماااه
لمضااريبة هتنظااوم الساااالب والبواناااب المالوااة و ااق قااانون الشااركاب
وتقااديمها لماادائرة ياااأل ان أ يقاال اليااد ا دنااى لمضااريبة المسااتيقة
عموها عن خمسمائة دينار السنة.
ط -عمااى الااررم ممااا ورد ا الفقاارة ( ) ماان المااادة ( )78ماان ه اذا
القااانون والمااواد ( )11و ( )14و ( )44ماان قااانون اأ ااتهمار رقااام
( )30لسنة - :2014
 -1تفاارض الضااريبة عمااى دخاال المؤ سااة المسااامة ا المناااطق
التنموية الناشئة عن أنشهة الصاناعاب التيويمواة التا أ تقال
القومة الميموة المضا ة وها عن ( )%30هنسبة (.)%5
 -2تفاارض الضااريبة عمااى دخاال المؤ سااة المسااامة ا المناااطق
التنموية لباق المشاريا وا نشهة هنسبة (.)%10
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 -3لمامس الوزرا هنا عماى تنساوأل ماماس اأ اتهمار تخفاوض
هااذه النساابة ،ااوا لألنشااهة والمشاااريا المسااامة قباال نفاااذ
ايكااام هااذا القااانون المعاادل أو هعااده و ق اا و لمنشاااط اأقتصااادت
وا ااس الميااددة هااذلك همااا وهااا المنهقااة والعمالااة والقومااة
المضا ة وعمى ان تيدد هنظام يصدر لهذه الااية.
 -4تفاارض الضااريبة عمااى الاادخل المتاالت لممؤ سااة المسااامة ا
المناطق اليرة الت تماارس نشااطا و صاناعوا و أو أت نشااط آخار
من البواا او التناازل او التورياد لمساما والخادماب داخال يادود
هذه المناطق هنسبة الضريبة الميددة و قاا و لمنشااط اأقتصاادت
او الشخص الفقرتون(أ) و ( ) من هذه المادة.
ت -ا يااال تممااك اياادت الشااركاب كمو اا و او ومئو اا و نساابة أ تقاال عاان
( )%10من رأ امال شاركة أخارت اال يااوز تقاضا الضاريبة عان
أرهااا الشااركة المالكااة لمشااركة الممموكااة هنساابة تميااد عمااى ()%10
من مقدار أرهايها تمك ا رها .
المادة-12
أ -يتم اقتهااع الضاريبة وماا يتعماق هالادخول المبوناة تالواا
من المصدر ممن يد عها و قا لما يم - :
 )%5( -1من أت مبالغ مد وعة من شخص اعتباارت
مقوم كلتعا أو أوور أو ماا مانال ذلاك ت شاخص
مقوم من ا طبا والمياامون والمهند اون ومادقق
اليسااااهاب والخبااارا والمستشاااارين والمفوضاااون
عاان المكمفااون ووكااال وو ااها التاالمون وإعااادة
التااااااالمون والميكماااااااون والسما ااااااارة والاااااااوكال
والو ها هالعمولاة والو اها الماالوون وو اها
الشين هالعمولة ورورهم من ا شخاص الاذين ياتم
تيديااادهم هموواااأل تعمومااااب تنفوذياااة تصااادر لهاااذه
الااية.
 -2ما يخضا لمضاريبة مان الادخل المتيقاق مان وائاد
الودائااا والعمااوأب وأرهااا الودائااا المشاااركة ا
ا تهمار البنوك والشاركاب المالواة التا أ تتعااطى
هالفائااااادة والماااااد وع ت شاااااخص مااااان البناااااوك
والشااااركاب المالوااااة اااا المممكااااة هنساااابة ()%5
لمشاااخص الهبوعااا و( )%7لمشاااخص اأعتباااارت
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عمى أن تعتبر هذه المبالغ المقتهعة ضريبة قهعواة
هالنساابة لمشااخص الهبوع ا والشااخص اأعتبااارت
رور المقاوم  ،وتساتهنى مان أيكاام هاذا البناد وائاد
وأرهااا الودائااا والعمااوأب المترتبااة لمبنااوك لاادت
البنااوك ا خاارت والفوائااد وا رهااا المسااتيقة ت
وهاب أخرت تيددها التعموماب التنفوذية.
 -3الدخل من أرها الاوائم والوانصاوأل الاذت يتاااوز
مقاااادار أو قومااااة أت منهااااا ألااااف دينااااار وهنساااابة
( )%15ويعتباار المبمااغ المقتهااا ا هااذه اليالااة
ضريبة قهعوة.
 -4الاادخل ماان الوظوفااة المتاالت لشااخص طبوعا و ااق
اإلورا اب ونسأل اأقتهاع الت تياددها التعمومااب
التنفوذية.
 -1يترتأل عمى كل شخص ا تيق لديه أو د ا دخال رورمعفااى ماان الضااريبة لشااخص رواار مقااوم مباشاارة أو
هالو اطة أن يقتها من هذا الدخل هتاريخ اأ تيقاق
أو الد ا أيهما أ بق ما نسبته ( )%10وأن يعد هوانا
يوضح وه مقادار الادخل والمبماغ المقتهاا وأن يامود
كال من الدائرة والمستفود هنسخة من هذا البوان.
 -2ياوز همووأل تعموماب تنفوذية اعتبار أت مبمغ مقتها
و ق أيكام البند ( )1من هذه الفقرة ضريبة قهعوة.
خ -أ ياادخل اا الاادخل اإلومااال لممكمااف الاادخل الخاضااا
لالقتهاااع ماان المصاادر اا يااال كااان المبمااغ المقتهااا
ضااريبة قهعوااة ،و ا رواار هااذه الياااأب تعتباار المبااالغ
المقتهعة د عة عمى يسا الضريبة.
د -يااارت تقاااص المبااالغ المقتهعااة المااوردة لماادائرة و ااق
أيكاااام هاااذه الماااادة والتااا تعتبااار د عاااة عماااى يساااا
الضااريبة ،ماان الضااريبة المسااتيقة عمااى المكمااف عاان
الفتااارة الضاااريبوة التااا د عااات وهاااا أو عااان أت تااارة
ضااريبوة أيقااة عمااى أن أ تتااااوز أرهااا اانواب تماا
الفترة الضريبوة الت يتووأل وها توريدها لمدائرة.
هـ -عمى الشخص المممم هاأقتهااع و اق ايكاام هاذه الماادة
أن ياااورد المباااالغ المقتهعاااة والميصااامة لمااادائرة خاااالل
نالنااون يومااا ماان تاااريخ د عهااا و ا يااال التخمااف عاان
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اأقتهاااع والتوريااد و ااق ايكااام هااذه المااادة تيصاال منااه
وكلنهاااا ضاااريبة مساااتيقة عمواااه اعتباااارا مااان التااااريخ
الميدد لتوريدها.
و -تصاااادر التعموماااااب التنفوذيااااة الالزمااااة لتنظااااوم ايكااااام
واورا اب تهبوق هذه المادة.
المادة-13
أ -تيتساأل الضاريبة المساتيقة عماى المكماف عماى أ اااس
السنة الموالدية.
 ياوز لممكماف الاذت ياماق يسااهاته ا موعاد مختمافعان نهايااة الساانة الموالديااة أن ييتسااأل الضااريبة عمااى
أ اااس اانته المالوااة شااريهة إشااعار الاادائرة المساابق
هذلك.
خ -1-ييتسااأل المكماااف الاااذت هاادأ هممار اااة نشااااطه خاااالل
النصف ا ول من السنة الموالدية الضريبة عان الفتارة
الواقعاااة هاااون هداياااة ممار اااة النشااااط ونهاياااة السااانة
الموالدية.
 -2يااااوز لممكماااف الاااذت هااادأ هممار اااة نشااااطه خاااالل
النصااااف الهااااان ماااان الساااانة الموالديااااة أن ييتسااااأل
الضاااريبة عااان الفتااارة الواقعاااة هاااون هداياااة ممار اااة
النشاط ونهاية السنة الموالدية التالوة.
د -لممدقق من تمقا ذاته أو هناا عماى طماأل المكماف أو مان
يمهمه وو قاا لمتعمومااب التنفوذياة ايتساا الضاريبة عماى
أت مكمااف عنااد و اتااه أو تصاافوته أو سااخه أو شااهبه أو
انتها عممه أو كان عمى وشك ماادرة المممكة نهائوا و قبل
نهاية الفترة الضريبوة وتقادير الضاريبة المساتيقة عمواه
وتدقوقها خالل عشرة أيام من تاريخ تبمواه ماذكرة خهواة
هذلك.
المادة-14
أ -ما مراعاة أت نص آخر ورد هاذا القاانون ،ييتساأل
دخاال المكمااف لااياااب الضااريبة عمااى أ اااس اأ ااتيقاق
الميا ب .
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 ييااق لمشااخص الهبوعاا المتاالت دخمااه ماان المهنااة أوالير ة أن ييتسأل الضريبة عماى ا ااس النقادت و قاا و
لمتعموماب التنفوذية الت تصدر لهذه الااية.
خ -لمبنااااك أن ييتسااااأل الضااااريبة عمااااى الفوائااااد وا رهااااا
نة قبضها وذلك و ق التعموماب
والعموأب المعمقة
التنفوذية الت تصدر لهذه الااية.
المادة-15
أ -يتم ايتسا الدخل والمصرو اب القاهمة لمتنميل هالنسبة
الذين يستخدمون ا اس اأ تيقاق الميا ب والمتعمقة
هالعقود طويمة المدت هاعتماد نسبة اإلنااز الفعم لمعقد
خالل الفترة الضريبوة و ق ا يكام واإلورا اب الت
تيددها التعموماب التنفوذية.
 لااياب الفقرة (أ) من هذه المادة ،تعن العقود طويمةالمدت عقود التصنوا أو التركوأل أو البنا أو تقديم
الخدماب المتعمقة هها الت أ تنام خالل الفترة
الضريبوـة الوايدة وتمت المباشرة هتنفوذ العقد خاللها،
وأ يشمل ذلك العقود الت تنام خالل تة أشهر من
هداية تنفوذ العقد.
المادة-16
لااياب هذا القانون ،يعامل المستلور تمويموا هما ا ذلاك
المستلور المنته إياااره هالتممواك عماى أناه مالاك الماال
و ق ا يكام واإلورا اب الت تيددها التعموماب التنفوذية
وتعتبر د عاب اإلياار الت يؤديها همهاهة أقساط قرض أو
أقساط تلوور منته هالتمموك يسأل مقتضى اليال.
المادة-17
أ -يمتااامم كااال شاااخص لاااه مصااادر دخااال او أكهااار خاضاااا
لمضريبة هتقديم اإلقرار الضريب و ق النموذخ المعتماد
لاادت الاادائرة يتااى نهايااة الشااهر الراهااا التااال أنتهااا
الفترة الضريبوة.
 يمتمم الورنة أو مان يماهمهم هتقاديم إقارار ضاريب عانالمتو ى خالل تسعون يوما من تاريخ الو اة.
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خ -يمتمم الول والوص والقوم والمصف ووكول التفموسة
هتقديم اإلقرار الضريب عمن يمهمه.
د -ياوز لألزواخ ممن لهم مصادر دخل خاضعة لمضاريبة
أن يقدموا إقرارا ضريبوا مشتركا هموا قتهم.
هـ -يتم إعفا ئااب معوناة مان تقاديم اإلقاراراب الضاريبوة
و ق نظام يصدر لهذه الااية.
المادة-18
أ -ما مراعاة أت مواعود أخرت نص عموهاا هاذا القاانون،
يمتمم المكمف هد ا رصود الضريبة المستيقة قبل نهاية
الشهر الراها من الفترة التالوة لمفترة الضريبوة.
 لمتوصل إلى رصود الضريبة المستيقة يارت تقاص ماانساابته ( )%100ماان ضااريبة ا هنوااة وا راض ا داخاال
مناطق اماناة عماان والبمادياب التا ياد عها المكماف ا
أت نة عن العقاراب المؤورة الت تالتى لاه منهاا دخال
من ضريبة الادخل المساتيقة عمواه همقتضاى أيكاام هاذا
القانون ،عمى أن أ يتااوز التقاص المسمو هه مقادار
الضريبة المستيقة عمى هذا الدخل عن تمك السانة وماا
مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل اإلومال لممكمف.
المادة-19
أ -يممم المستورد هلن يد ا عمى يسا الضريبة ما نسبته
( )%2ماان قومااة مسااتورداته عمااى أن تسااتو وها دائاارة
الامارك وتوردها لمدائرة ولماماس الاوزرا هناا عماى
تنسوأل الوزير ا تهنا أنواع معونة من المستورداب أو
ئاب معونة من المكمفون من أيكام هذه الفقرة.
 يممم المكمف الذت يمارس أنشهة أعماال وتاااوز دخماهاإلومال من هذه ا نشهة الفترة الضاريبوة السااهقة
( )1,000,000مموااون دينااار هتوريااد الااد عاب المقدمااة
الااواردة اا الفقاارة (خ) ماان هااذه المااادة عمااى يسااا
الضريبة المستيقة عمى الدخل المتلت من تمك ا نشهة
و ق المواعود التالوة ما لم تيدد التعموماب التنفوذية مدة
أطول- :
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 -1عاان الفتاارة التا تاها النصااف ا ول ماان الفتاارة
الضااريبوة خااالل ماادة أ تتااااوز نالنااون يوم اا و ماان
تاريخ انتها النصف ا ول لتمك الفترة.
 -2عن الفترة التا تاها النصاف الهاان مان الفتارة
الضااريبوة خااالل ماادة أ تتااااوز نالنااون يومااا ماان
تاريخ انتها تمك الفترة.
خ -تيدد قومة الد عاب المقدمة لااياب الفقارة ( ) مان هاذه
الماااادة هماااا يعاااادل ( )%40مااان الضاااريبة الميتسااابة
ا تناداو الى البواناب المالوة المقدماة لمادائرة عان الفتارة
المعنوة ،و يال عدم ووود هوانااب مالواة لتماك الفتارة
يتم اعتماد الضريبة الواردة اإلقرار الضريب لمفتارة
الضريبوة الساهقة مباشرة.
د -يخصاام المكمااف مااا تاام د عااه عمااى يسااا الضااريبة و ااق
أيكااام الفقاارة (أ) ماان هااذه المااادة ماان الد عااة المسااتيقة
عموه و ق أيكام الفقرة ( ) منها.
هـ -يااارت تقاااص المبااالغ المد وعااة و ااق ايكااام الفقاارة
(أ) من هذه المادة من الضريبة المساتيقة عماى المكماف
عان الفتاارة الضاريبوة التا د عات وهااا أو عان أت تاارة
ضااريبوة أيقااة عمااى أن أ تتااااوز أرهااا اانواب تماا
الفترة الضريبوة الت يتووأل وها الد ا.
المادة-20
أ -لااياااب هااذه المااادة ،تعناا عبااارة (معاممااة التصاارف)
وقااف اأمااوال أو هبتهااا أو إواارا أت اتفاااق أو ترتوااأل
هشلن ريعها او انتقال ممكوتها.
 إذا نشل دخل من معامماة التصارف التا أوراهاا المكمافلصالح أت ممن يعومهم ممن لم يكمل الهامناة عشارة مان
عمره عند هد الفترة الضريبوة الت تيقق وها الادخل،
يعتبار هاذا الادخل راراض هاذا القاانون دخاالو لمشااخص
الذت أورت معاممة التصرف.
خ -إذا نشاال دخاال ماان معاممااة تصاارف يصااح الروااوع عنهااا
وبقااى هااذا الاادخل دخ االو لمشااخص الااذت أواارت معاممااة
التصرف وتعتبر معاممة التصرف معاممة يصح الرواوع
عنها إذا تضمنت نصا يم ّكن من تيويال الادخل أو إعاادة
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تيويمه إلى الشخص الذت أورت معاممة التصرف أو إذا
م ّكن من السوهرة عمى الدخل أو الموووداب الت يتالتى
منها الدخل هصورة مباشرة أو رور مباشرة.
د -لااياب المعامالب الاارياة هاون ا شاخاص المعنواون مان
ذوت العالقاااة ،تقاااوم الااادائرة هاااالتيقق مماااا إذا كاااان أت
شرط أو يكم وارد ضمن أت معاممة أو اتفااق أو ترتواأل
مختمف اا و عاان الشااروط وا يكااام والت ا كااان ماان الممكاان
اأتفااااق عموهاااا كماااا لاااو كاااان ا طاااراف ااا المعامماااة
مساااتقمون ،ويعااادل الااادخل والضاااريبة لألشاااخاص ذوت
العالقة لوعكس أت رق ا الساعر هاون ماا تام ا اتوفاأه
هااون ا شااخاص المعنوااون وهااون مااا يااتم ا ااتوفاأه هااون
ا طراف المستقمون وأت ضاريبة إضاا وة و قاا و لممعاايور
الدولوة.
هـ -عمى الررم مما ورد الفقرة (د) من هاذه الماادة ،ياتم
تااهاال المعااامالب المصااهنعة أو الوهموااة التا لاام تااار
رااراض نشاااط ا عمااال ،وإنمااا واارب هااارض تخفااوض
الضاااريبة المساااتيقة أو نقااال العاااأل الضاااريب هشاااكل
يخااالف أيكااام هااذا القااانون أو اتفاق ااب تانااأل اأزدواخ
الضاااريب ومناااا التهااار مااان الضااارائأل أو اأتفاقوااااب
الدولوة ،ويتم تقدير الضريبة كلن لم تكن تمك المعاممة.
و -أ يعتااد هاالت معاممااة تصاارف وهموااة أو مصااهنعة وتقاادر
الضريبــة المستيقة عمى المكمف المعن كلنها لم تكن.
المادة-21

لاايااااب هاااذا القاااانون ،يعتبااار المااادير مااادققا و ويماااارس
الصاليواب التالوة- :
أ -1-تشاااكول لاناااة أ تقااال عااان خمساااة مااان شاااارم
الوظاااائف القوادياااة ااا الااادائرة لتعواااون أت مااان
موظفوها الياصمون عمى الشهادة الاامعوة ا ولى
ياااداو أدناااى هموا قاااة المااادير لتااادقوق اإلقااااراراب
الضااريبوة وتقاادير الض اريبة وايتسااا أت مبااالغ
أخاارت مترتبااة عمااى المكمااف والقوااام هاالت مهااام
وواوبااااب أخااارت منوطاااة هاااه و اااق أيكاااام هاااذا
القانون.
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 -2يتم تيديد شاروط وأيكاام التعواون والتخصصااب
الاامعوة الالزمة لاذلك هموواأل تعمومااب يصادرها المادير
لهذه الااية.
 تللوف لانة من نالنة مدققون لمقوام هلعمال التدقوقأو التقدير ولمبت أت مسائل ييومها المدير إلوها
إذا رأت أن مصااامية العمااال تقتضااا ذلاااك وتصااادر
المانة قرارها ها كهرية ويعتبر القرار الصادر عان
المانااة قااراراو صااادراو عاان الماادقق همقتضااى أيكااام
هذا القانون.
خ -اعتمااااد نمااااذخ اإلقاااراراب الضاااريبوة واإلشاااعاراب
والماااذكراب وأت نمااااذخ أخااارت يراهاااا ضااارورية
لتنفوذ أيكام هذا القانون.
د -اتخاذ ما يراه منا با و من قراراب وإوارا اب لتنفواذ
أيكام هاذا القاانون وا نظماة والتعمومااب التنفوذياة
والتعموماب الصادرة همقتضاه.
المادة-22
يمتمم الشاخص المقاوم الاذت يخضاا دخماه لمضاريبة و اق
أيكام المادة ( )3من هذا القاانون هالتسااول لادت الادائرة
واليصول عمى رقم ضريب قبل البد هممار ة عمماه أو
نشاطه عمى أن تيدد التعموماب التنفوذية شروط التسااول
ووموا اإلورا اب الالزمة له.
المادة-23
أ -يمتمم المكمف هتنظوم السااالب والمساتنداب والبوانااب المالواة
الالزماااة لتيدياااد مقااادار الضاااريبة المساااتيقة عمواااه شاااريهة أن
تكااون معاادة و ااق معااايور الميا اابة الدولوااة ومدققااة ومصااادقا
عموها من ميا األ قاانون وهاأيتفاـاظ ههاا لمادة أرهاا انواب
تبدأ من آخر أت من التواريخ التالوة- :
 -1تاااريخ انتهااا الفتاارة الضااريبوة التاا تاام تنظااوم الساااالب
والمستنداب وها.
 -2تاريخ تقديم اإلقرار الضريب .
 -3تاريخ تبموغ اإلشعار هنتواة قرار التقدير اإلدارت.
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 يمتااامم المكماااف ااا ياااال وواااود ناااماع عماااى مقااادار الضاااريبةالمسااتيقة أو عمااى أت رراماااب ومبااالغ متعمقااة ههااا هاأيتفاااظ
هالساالب والمستنداب إلى يون البت النماع أو صدور قرار
قهع ا ماان الميكمااة و ا وموااا اأيااوال ياااأل ان أ تقاال ماادة
اأيتفاظ عن المدة الميددة الفقرة (أ) من هذه المادة.
خ -يااااوز لممكماااف أن يااانظم ويمساااك ااااالته ومساااتنداته هالمااااة
اأناموميااة عمااى أن يقاادم ترومااة عرهوااة لهااا إذا طمباات الاادائرة
ذلك.
د -تسااااتهنى ئاااااب معونااااة ماااان المكمفااااون ماااان تنظااااوم الساااااالب
والمساااتنداب والبوانااااب المالواااة المدققاااة كمواااا و او ومئواااا و و اااق
الشروط واإلورا اب الميددة نظام يصادر لهاذه الااياة عماى
ان أ يشااااامل هاااااذا النظاااااام ا شاااااخاص العااااااممون ااااا مااااااال
اأ تشاراب الهبوة والهند وة والقانونوة.
هـ -ااا ياااال عااادم تنظاااوم المكماااف لمسااااالب والمساااتنداب و اااق
ا صول ،ييادد النظاام ا رهاا القائماة أو الصاا وة أو نسابة أت
منهما لمبضائا أو السما أو الخدماب الت تتعامل هها القهاعااب
التاارية والصناعوة والخدموة.
و -يمتمم الشاخص هاصادار ااتورة أصاولوة لقاا تقاديم أت خدماة او
هوا أت معة ا المممكاة وياتم تنظاوم ومواا الشاؤون المتعمقاة
هلنظمااة الفااوترة وإصاادارها والرقاهااة عموهااا والفئاااب المسااتهناة
منها همقتضى نظام يصدر لهذه الااية.
المادة-24
لممكماااف ا اااتخدام أوهااامة اليا اااو ااا تنظاااوم ااااالته
ومساااتنداته وهواناتاااه المالواااة وتعتبااار هاااذه السااااالب
والبواناب أصولوة من النايوة الميا بوة إذا تام مراعااة
ما يم - :
أ -أن ييااتفا المكمااف لمماادة المقااررة قانونااا و هلصااول
المستنداب والونائق المعمزة لها.
 أن يمتاامم المكمااف هاالت شااروط وإواارا اب أخاارتييددها النظام الصادر لهذه الااية.
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المادة-25
يترتأل عمى الشخص المرخص له همماولة مهنة ميا األ
المممكة أن يقدم لمدائرة هواناا و هل اما عمالئاه
قانون
وعناوينهم خالل مدة أ تتااوز نهاياة الشاهر الهالاث مان
السنة الاليقة لمسنة المالوة.
المادة-26
أ -يقدم اإلقرار الضريب إلى الدائرة من المكماف شخصاوا و أو مان
ينو عنه أو هايدت الو اائل التا توا اق الادائرة عماى اعتمادهاا
و ق الشروط واإلورا اب الت ييددها النظام ومنها- :
 -1البريد المسال.
 -2البنوك الت تعتمدها الدائرة.
 -3أت شركة مرخصاة لمقواام همهاام مشاال البرياد العاام أو مشاال
البريااد الخاااص يعتماادها مامااس الااوزرا هنااا و عمااى تنسااوأل
الوزير.
 -4الو ائل األكترونوة.
 يعتبر تاريخ تقديم اإلقرار الضريب هو تاريخ تسممه من الادائرةأو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل اإليداع لدت البنك أو الشركة
المرخصة المعتمدة أيها أ بق ،و يال إر اله الكترونواا تيادد
التعموماب التنفوذية التاريخ المعتمد لتقديمه.
المادة-27
ياوز لممكمف تعديل إقراره الضريب المقدم لمدائرة خالل
اانتون ماان تاااريخ تقديمااه هميااادة الاادخل او الضااريبة أو
تخفااوض أت منهمااا ،و ا هااذه اليااال يماامم المكمااف هااد ا
الضااريبة وررامااة التاالخور إن وواادب ،ها ااتهنا اإلقاارار
الضاااريب الاااذت صااادرب هشااالنه ماااذكرة تااادقوق أو قااارار
هاااالقبول و اااق أيكاااام الماااادة ( )28مااان هاااذا القاااانون أو
اإلقرار الضريب الذت بقت الدائرة المكمف اكتشااف
خهل وه وأ يعتبر المكمف هذه اليالة مرتكبا و لمخالفة
او ورم.
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المادة -28
أ -1-تختار لانة اإلقراراب الضريبوة الت يشكمها الاوزير مان
ااتة ماااوظفون مااان الااادائرة هاإلضاااا ة إلاااى المااادير اإلقاااراراب
الضريبوة الخاضعة لمتدقوق و ق أ س اختوار عوناب نوية.
 - 2تعتبر اإلقراراب الضريبوة السنوية لممكمفاون الاذين لام تارد
إقاااراراتهم ضااامن العونااااب المختاااارة لمتااادقوق و اااق ا اااس
المنصوص عموها البند ( )1من الفقارة (أ) مان هاذه الماادة
مقبولة قانونا ويبماون ذلك.
 -3عمى المدير أو المدقق الذت يفوضه المادير خهواا إعاادة النظار
هاااإلقراراب الضااريبوة المقبولااة قانونااا همووااأل البنااد ( )2ماان
هاذه الفقاارة واتخاااذ القاارار المنا األ هشاالنها خااالل اانتون ماان
تااااريخ تقاااديم اأقااارار أو اإلقااارار المعااادل و قاااا يكاااام هاااذا
القانون ،إذا وود أت من اليالتون التالوتون- :
أ -ووود خهل تهبوق القانون.
 إرفااال القاارار الساااهق ليقوقااة أو واقعااة أو لووااود مصاادردخل لم يعالج يونه.
 ها تهنا الياأب الت يقرر وها المدير خهوا و تمديد مادة التادقوقاذا تااوا رب لاادت الاادائرة أدلااة أو هواناااب أو معموماااب تسااتووأل
التمديااد ،عمااى الماادقق اصاادار قاارار التاادقوق هخصااوص اإلقاارار
الضاريب الااوارد ضاامن العوناااب المختاارة خااالل اانة ماان تاااريخ
اصدار ماذكرة التادقوق ،وهخاالف ذلاك ,تعتبار مقبولاة يكماا و ,وإذا
ظهرب لممدقق أ با تستدع عادم قبولاه كمواا أو ومئواا و يصادر
مذكرة تدقوق يدعو وها المكمف ليضور ومسة لمناقشته عمى أن
تتضمن- :
 -1تاريخ المذكرة.
 -2ا م المكمف ورقمه الضريب .
 -3الفترة أو الفتراب الضريبوة الت يشممها التدقوق.
 -4مكان التدقوق وتاريخه ووقت إورائه.
 -5ا م المدقق وتوقوعه.
خ -لممدقق إورا التدقوق مركم عمل المكماف أو أت مكاان آخار
يتعمق هعممه وله هموا قة المادير الخهواة إوارا التادقوق خاارخ
أوقاب العمل الر م .
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د -تسااارت أيكاااام الفقااارة ( ) مااان هاااذه الماااادة عماااى اإلقاااراراب
الضريبوة الت تقدم هعد نفاذ أيكام هذا القانون المعدل.
المادة -29
أ -يمتاامم الماادقق هاصاادار قاارار التاادقوق خااالل اانتون ماان
تاريخ إصدار مذكرة التدقوق عمى أن يتضمن البواناب التالوة- :
 -1ا م المكمف ورقمه الضريب .
 -2الفترة او الفتراب الضريبوة.
 -3ا س الت تم اأ تناد إلوها التدقوق.
 -4نتواة التدقوق.
 -5تيديااد مقاادار الضااريبة وأي اة مبااالغ أخاارت مترتبااة عموااه
و ق أيكام هذا القانون.
 إذا لاام يتضاامن قاارار التاادقوق تعااديال يقااوم الماادقق هقبااول هااذااإلقرار ،أما إذا تضمن قرار التدقوق تعديالو اإلقرار الضريب
مممكمف هعد اأطالع عمى مضمونه القوام هلت مما يم - :
 -1التوقوا هالموا قة عمى نتواة القرار.
 -2التوقوا هعدم الموا قة عمى نتواة القرار ويعتبر امتناعه عن
التوقوا أو تخمفه عن اليضور همهاهاة عادم موا قاة ويصادر
الماادقق قااراره هتقاادير الاادخل الخاضااا لمضااريبة والضااريبة
المستيقة عمواه وذلاك ا ضاو المعمومااب المتاو رة لدياه
والمذكرة المنصاوص عموهاا ا الفقارة (أ) مان هاذه الماادة
معمالو كل هند من هنود قراره عمى يدة ومبوناا و ا ابا التا
دعت لعدم ا خاذ هووهاة نظار المكماف وإأ اعتبار هاذا البناد
موا قا و عمواه ا مريماة اأعتاراض ويكاون هاذا القارار ا
هذه اليالة قاهالو لالعتراض لدت هوئة اأعتراض.
خ -ومواا ا ياوال ياتم تبمواغ المكماف إشاعارا خهواا هنتوااة قارار
التدقوق وا با المبررة له.
د -عمااى الااررم ماان أت نااص آخاار ،أ ياااوز لمماادقق إصاادار اإلشااعار
الخه هنتواة قرار التدقوق هعد مرور أرهاا انواب مان تااريخ
تقديم اإلقرار الضاريب المقادم هعاد نفااذ أيكاام هاذا القاانون ،او
من تاريخ تعديمه يسأل مقتضى اليال ما لم تكن هناك هونة عمى
ووود ياأب تهر ضريب و هذه اليالة تتم مضاعفة المدة
المشار إلوها هذه الفقرة.
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المادة -30
أ -إذا تخمااف المكمااف عاان تقااديم اإلقاارار الضااريب خااالل الماادة
الميددة هذا القانون ،تقوم الدائرة هاصادار قارار تقادير أولا
تياادد وااه قومااة الضااريبة المقاادرة عمااى المكمااف عاان الفتاارة أو
الفتاراب الضاريبوة المعنواة وات ررامااب ومباالغ أخارت متيققاة
عموه ويبمغ المكمف إشعارا خهوا و هنتواة ذلك القرار.
 تكون المبالغ المهالاأل ههاا هموواأل اإلشاعار المنصاوص عمواهالفقرة (أ) من هذه الماادة واوباة التيصاول هعاد مارور نالناون
يوما من تاريخ تبمواه لممكمف ويعتبر أت مبمغ ميصل منها د عة
عمااى يسااا الضااريبة النهائوااة المسااتيقة عموااه وأ يعتباار هااذا
القرار نهائوا لااياب اأعتراض أو الهعن القضائ .
خ -يعتباار قاارار التقاادير ا ول ا مماااى يكم اا و اذا قاادم المكمااف اإلقاارار
الضريب عن الفترة أو الفتراب الضريبوة المعنوة ود ا الضريبة
وأت رراماب أو مبالغ أخارت مترتباة عمواه هموواأل ذلاك اإلقارار
عمااى أن يااتم ذلااك قباال صاادور قاارار التقاادير اإلدارت و ااق أيكااام
المادة ( )31من هذا القانون.
د -لااياب هذه المادة ،يصادر المادير تعمومااب لتيدياد أ اس التقادير
ا ول وإورا اته.
المادة -31
أ -إذا لاام يقاادم المكمااف إقااراراو ضاريبوا و هعااد ماارور نالنااون يوماا و ماان
تاريخ تبماه اإلشعار الخها هنتوااة قارار التقادير ا ولا وااوز
لمماادقق إصاادار قاارار تقاادير إدارت هاأ ااتعانة هاالت ماان مصااادر
المعموماب الت تيددها التعموماب التنفوذية.
 لممدير أو المدقق هنا عمى طمأل خها مان المكماف إصادار قارارتقادير إدارت و ااق أيكاام الفقاارة (أ) ماان هاذه المااادة دون إصاادار
قرار تقدير أول همووأل أيكام المادة ( )30من هذا القانون و ق
تعموماب يصدرها المدير لهذه الااية.
خ -يااتم تبموااغ المكمااف إشااعارا خهوااا هنتواااة قاارار التقاادير اإلدارت
ويكون هذا القرار قاهال لالعتراض لدت هوئة اأعتراض.
د -يعتبااار قااارار التقااادير ا ولااا ممااااى يكماااا و هصااادور قااارار التقااادير
اإلدارت.
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المادة -32
أ-

الياأب الت أ يمياد وهاا مقادار الضاريبة النهائواة
المقااادرة عماااى أت شاااخص طبوعااا ااا أت ااانة مااان
السنواب عماى الاف ديناار ،يااوز لممادير ان يعتبار تماك
الضااريبة ضااريبة أ ا ااوة مقهوعااة عاان كاال اانة ماان
السنواب التالوة لتمك السنة عمى أن أ تميد عمى خماس
اااانواب وعمااااى الشااااخص المااااذكور د ااااا الضاااااريبة
المقهوعة خالل نالنون يوماا و مان انقضاا كال انة مان
السنواب الت تسرت عموها تمك الضريبة .
عمى الررم مما ورد أت ناص مخاالف يااوز لممادير ان يصادرقراراو يفرض همووبه ضريبة دخل نوية مقهوعة عمى الشاخص
الهبوع الذت يقل دخمه هاأومال عن مائة الف دينار ،وييدد ا
القرار انواع الدخول الت يفارض عموهاا تماك الضاريبة والسانواب
الت تسرت خاللها ،ولممدير تفويض صاليواته هذه خهوا و لممدقق.
خ -لممدير ان يصدر قرارا يفرض همووبه ضريبة مقهوعة من قومة
مبوعاااب او إيااراداب أت شااخص أ تميااد مبوعاتااه او ايراداتااه عمااى
( )150,000دينار وهما أ يقال عان ( )%1مان مقادار مبوعاتاه او
ايراداتااه اا الفتاارة الضااريبوة اأ إذا ررااأل المكمااف خااالف ذلااك
شريهة تقديم هواناب مالوة و ق ايكام هاذا القاانون ويخضاا قارار
المدير المنصوص عموه هاذه الفقارة مان هاذه الماادة لمصاادقة
الوزير.

د -ت شاااخص ينهباااق عمواااه قااارار الضاااريبة ا ا اااوة المقهوعاااة
همقتضاااى أيكاااام الفقاااراب (أ) و( ) و (خ) مااان هاااذه الماااادة ان
يهمأل من المدير إعادة النظر القرار شريهة تقديم طمأل خاالل
نالنون يوما و من انقضا السنة الت تسرت تمك الضريبة عموها او
من تاريخ تبمواه إشاعار التقادير ولممادير ان يخفاض الضاريبة او
يماوهااا و ا يااال إلاائهااا يااتم تقاادير الضااريبة و ق اا و يكااام هااذا
القانون.
هااااـ -لمماااادير إلاااااا أت ماااان القااااراراب الصااااادرة ا ااااتناداو يكااااام
الفقراب(أ) و( ) و (خ) مان هاذه الماادة وان يسارت هاذا القارار
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عمى السانواب الاليقاة لصادوره ماا عادم اإلخاالل هليكاام الماادة
( )34من هذا القانون.
و -يعتباار القاارار الصااادر ماان الماادير و ق اا و يكااام هااذه المااادة قاااهالو
لمهعن لدت ميكمة البداية الضريبوة.
ز -تيااادد شاااروط وأيكاااام وإوااارا اب تهبواااق هاااذه الماااادة همقتضاااى
تعموماب تنفوذية تصدر لهذه الااية.
المادة -33
أ -1-تشكل هقرار من المدير هوئة إدارية وايدة او أكهار تسامى
(هوئة اأعتراض) لمبت ا اأعتراضااب المقدماة و اق ايكاام
هذا القانون تتللف كل منها من نالنة مادققون مان ذوت الخبارة
واأختصاص ،وياوز اذا كان مقدار مبماغ الضاريبة المعتارض
عموه أ يميد عمى خمسة آأف دينار او اذا كان الدخل الصاا
المعتاارض عموااه خسااارة أ تميااد عمااى خمسااون الااف دينااار ان
تؤلف هوئة اأعتراض من مدقق وايد.
 -2تيدد إوارا اب عمال هوئاة اأعتاراض وكوفواة اتخااذ قراراتهاا
همووأل نظام يصدر لهذه الااية.
ياااوز لممكمااف اأعتااراض لاادت هوئااة اأعتااراض عمااىقراراب التدقوق الصادرة همقتضى البند ( )3مان الفقارة
(أ) ماان المااادة ( )28والبنااد ( )2ماان الفقاارة ( ) ماان
المااادة ( )29ماان هااذا القااانون أو قاارار التقاادير اإلدارت
الصااادر همقتضااى المااادة ( )31ماان هااذا القااانون خااالل
مدة أ تميد عمى نالنون يوما و من تاريخ تبمواه القرار.
خ -1-ااا ياااال اصااادار قااارار همياااادة الااادخل الخاضاااا لمضاااريبة او
الضريبة المستيقة خال ا لما اورده المكماف يقاا عاأل إنبااب مصادر
الاادخل عمااى الاادائرة أننااا عمموااة التاادقوق و ا مريمااة اأعتااراض
وهكا ة طرق اأنباب القانونوة.
 -2وما يتعمق هالشخص اأعتبارت المكمف أ تسرت أيكام البند
( )1من هذه الفقرة إأ ا ياال قواماه هتقاديم البوانااب المالواة
الختاموة المعمزة.
د -1-يعتبر قرار التدقوق او قرار التقدير اإلدارت قهعوا و ونهائوا و اذا لم
يقدم اأعتراض الى هوئة اأعتاراض خاالل المادة المياددة ا
الفقرة ( ) من هذه المادة.
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 -2لمهوئة تمدياد مادة اأعتاراض المنصاوص عموهاا ا البناد ()1
مااان هاااذه الفقااارة لمااادة أ تتاااااوز ااانتون مااان تااااريخ تبمواااغ
المعتاارض قاارار التاادقوق أو قاارار التقاادير اأدارت اذا اقتنعاات
الهوئة ان المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضاه خاالل المادة
المنصوص عموها ا البناد ( )1مان هاذه الفقارة هسابأل رواهاه
خارخ المممكة او مرضه او ت بأل معقول آخر .
هـ -يمتااامم المكماااف هاااد ا الضاااريبة والارامااااب والمباااالغ ا خااارت
المسمم هها تيت طائمة رد اأعتراض شكالو.
و  -تااادعو هوئاااة اأعتاااراض المعتااارض الاااى ومساااة لمنظااار ااا
اعتراضه ،ولممعترض يق تقديم البونة عمى أ ابا اعتراضاه
ولهوئة اأعتراض يق طمأل المعموماب والتفاصول الضارورية
وطمأل إهاراز السااالب والمساتنداب المتعمقاة هادخل المعتارض
كما لها اأ اتماع ت شاخص يعتقاد ان لدياه معمومااب تتعماق
هالقرار المعترض عموه.
ز -تصاادر هوئااة اأعتااراض قاارارا معمااال هشاالن اأعتااراض خااالل
تسااعون يومااا ماان تاااريخ تقديمااه ولهااا تليوااد القاارار المعتاارض
عموه او تعديمه وا و هميادة الضريبة أو تخفوضها أو إلاائها.
 لممكمااف هعااد اأطااالع عمااى مضاامون القاارار الصااادر همقتضااىالفقرة (ز) مـن هذه المادة ،القوام هلت مما يم - :
 -1التوقوا هالموا قة عمى نتواة القرار.
 -2التوقوا هعدم الموا قة عمى نتواة القارار ويعتبار امتناعاه
عن التوقوا أو تخمفه عن اليضور همهاهة عدم موا قة.
ط -تقااوم الاادائرة هتبموااغ المكمااف المعتاارض إشااعارا خهوااا هنتواااة
القرار الصادر هشلن اأعتاراض ولممكماف المعتارض ا ياال
عدم الموا قة عموه الهعن هه لدت الميكماة خاالل نالناون يوماا و
من تاريخ تبمواه اإلشعار.
ت -إذا لاام تصاادر هوئااة اأعتااراض قااراراو هشاالن اأعتااراض خااالل
الماادة الميااددة ا الفقاارة (ز) ماان هااذه المااادة ااال تيسااأل أت
رراماااة تااالخور عااان هاااذه الفتااارة مااان تااااريخ انقضاااا المااادة
المذكورة وليون صدور اإلشعار المتضمن نتواة القرار.
المادة-34
أ -ما مراعاة أيكام الفقرة ( ) من هذه المادة  ،ياوز لممدير أو
الماادقق خااالل ماادة أ تميااد عمااى أرهااا اانواب ماان تاااريخ تقااديم
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اإلقرار الضريب أو من تاريخ تعديمه يسأل مقتضـاـى الياال او
تاااااريخ إصاااادار قاااارار التـااااـقدير اإلدارت أو اااارض الضااااريبة
المقهوعااة و ااق أيكااام المااادة ( )32ماان هااذا القااانون أن يقاارر
إعادة النظر قرار التدقوق أو قرار التقدير اإلدارت أو القارار
الصادر عن هوئة اأعتراض أو أت إورا اب تم اتخاذها مان
المدير أو المدقق أو هوئة اأعتاراض ،وهعاد أن يتاوح المادير أو
المدقق لممكمف رصة معقولة لساماع أقوالاه وهساط قضاوته لاه
إصاادار قاارار معاادل ت ماان هااذه القااراراب لميااادة الضااريبة أو
تخفوضها أت من اليالتون التالوتون -:
 -1ووود خهل تهبوق القانون.
 -2إرفااال القاارار الساااهق ليقوقااة أو واقعااة أو لووااود مصاادر
دخل لم يعالج يونه.
 عمى الاررم مماا ورد ا أت ناص آخار يقاا عاأل اإلنبااب عماىعاتق المدير أو المدقق يالة زيادة الضريبة.
خ -أ ياوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقوق أو قرار التقدير
اإلدارت والقاارار الصااادر عاان هوئااة اأعتااراض أيااا ماان الوقااائا
الت صمت وها الميكمة هقرار قهع عندما نظارب ا الهعان
المقدم هشلن ذلك القرار.
د -تقوم الدائرة هتبموغ المكمف إشعاراو خهواا و هنتوااة القارار المعادل
الصااادر همقتضااى أيكااام هااذه المااادة ويكااون هااذا القاارار قاااهالو
لمهعن لدت الميكمة خالل نالنون يوما و من تاريخ تبمواغ اإلشاعار
لممكمف.
المادة-35
لمماادير و ااق تعموماااب يصاادرها إخضاااع قااراراب التاادقوق وقااراراب
التقدير اإلدارت والقراراب الصادرة عان هوئاة اأعتاراض هشالن أت
منها والقراراب المعدلة لهاا وأت قاراراب أخارت صاادرة و اق أيكاام
هذا القانون لتدقوقه مباشرة أو لتدقوق أت من المدققون وأ يكاون أت
من هذه القراراب الخاضعة لمتدقوق همقتضى أيكام هذه المادة نهائواا
ومممما وأ ينتج أت انر قبل تدقوقه لهذه الااياة ،ويعتبار أت تبمواغ لاه
قبل تدقوقه هاطال ويفصل المدير أت مسللة أو خالف ينشل عن هذا
التدقوق.
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المادة -36
أ -ا يااال عاادم د ااا الضااريبة أو تورياادها ا المواعوااد الميااددة
همووأل أيكام هذا القانون تستو الدائرة ررامة تلخور هنسابة
أرهعة ها لف من قوماة رصاود الضاريبة المساتيقة أو أت مباالغ
يتووأل اقتهاعها أو توريدها وذلك عن كل أ بوع تالخور أو أت
وم منه.
 إذا قدم المكمف اإلقرار الضريب ود ا الضريبة المصر ههاالموعااد المياادد وتووااأل عموااه هعااد ذلااك د ااا أت اارق ضااريب
و ق أيكام هذا القانون تفرض عموه ررامة التلخور عن مقادار
الفرق الضريب من تااريخ تبموااه إشاعار قارار التادقوق إذا كاان
مقاادار الفاارق أ يميااد عمااى خمسااة آأف دينارأمااا إذا زاد مقاادار
الفرق عمى ذلك تهبق عموه ايكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
خ -مااا مراعاااة مااا ورد ا الفقاارتون (أ) و ( ) ماان هااذه المااادة أ
ياوز أن تميد الاراماب عن مقدار الضريبة.
د -تيااادد التعمومااااب التنفوذياااة طااارق د اااا الضاااريبة وتوريااادها وأت
إورا اب أخرت أزمة لذلك.
المادة-37
أ -لمماادير و اابا مبااررة تقسااوط المبمااغ المسااتيق عمااى المكمااف
و ق الشروط واإلورا اب الت تيددها التعموماب التنفوذية.
 يماامم المكمااف هاااد ا مبمااغ إضاااا عمااى المبماااغ المقسااط هنسااابة( )%9نويا.
المادة-38
أ -إذا د ااا المكمااف مبما اا و يميااد عمااى المبااالغ المسااتيقة عموااه عمااى
الاادائرة تيوياال الرصااود المائااد لتسااديد أت مبااالغ أخاارت مسااتيقة
عموااه لماادائرة همقتضااى أيكااام التشااريعاب النا ااذة ،وإذا تبقااى أت
مبمغ من هذا الرصود ،تممم الدائرة هرده إلى المكمف خاالل مادة أ
تميد عمى نالنون يوما و من تاريخ تسممها طمبا خهوا هذلك.
 إذا لم ترد الدائرة الرصاود المائاد ا الموعاد الميادد ا الفقارة(أ) مااان هاااذه الماااادة تمااامم هاااد ا مبماااغ إضاااا هنسااابة ()%9
نوياو.
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المادة-39
أ -إذا لم يتم د ا الضريبة أو المبالغ المستيقة لمدائرة خالل المادد
المنصوص عموها هذا القانون عمى الادائرة مهالباة المكماف
هد عها خالل نالنون يوما و مان تااريخ التبمواغ وإذا تخماف المكماف
عااان ذلاااك ياااتم تيصاااومها و اااق أيكاااام قاااانون تيصاااول ا ماااوال
ا موريااة ،ويمااارس الماادير أو ماان يفوضااه وموااا الصاااليواب
المخولاااة لميااااكم اإلدارت ولماناااة تيصاااول ا ماااوال ا مورياااة
المنصوص عموها ذلك القانون.
 يعتباار تبموااغ المكمااف هووااو د ااا الضااريبة والمبااالغ المسااتيقةعموه و ق أيكام الفقرة (أ) من هذه المادة كا وا لاايااب مباشارة
الماادير أو ماان يفوضااه إواارا اب اليااام والتنفوااذ و ااق أيكااام
قانون تيصول ا موال ا مورية وذلك دون ياوة أتخااذ أت مان
إوااارا اب التبمواااغ أو النشااار المنصاااوص عموهاااا ااا القاااانون
المذكور.
المادة -40
عمى المدير اتخاذ ما يممم لمراعاة ما يم - :
أ -إذا كااان المبمااغ المياااوز نقاادا ااال ياااوز أن يتااااوز هااذا المبمااغ
مقدار الضريبة والاراماب والمبالغ ا خرت المستيقة.
 إذا كان المبمغ المياوز من رور النقود وقوم المدير وهنا عمىطمااأل المكمااف هاتخاااذ مااا يماامم ماان إواارا اب لتقاادير قومااة المااال
المياوز واقتصاار الياام عماى ماا يعاادل ضاعف قوماة الضاريبة
والارامااااب والمباااالغ ا خااارت المترتباااة همقتضاااى ايكاااام هاااذا
القانون ،وتكون مصاريف التقدير عمى نفقة المكمف.
المادة -41
ت من اعضا النواهة العاماة الضاريبوة هناا عماى طماأل المادير ان
يهمأل من الميكمة إصدار قرار هالقا الياام التيفظا عماى ا ماوال
المنقولة ورور المنقولة العائدة ت مكماف أو ان يهماأل مناا المكماف
من السفر يال توا ر ادلة تشور إلاى وواود يااأب تهار ضاريب أو
إذا كانت الدائرة تهالبه هد ا الضاريبة أو أت مباالغ أخارت تمياد عماى
ألف دينار ترتبت همووأل أيكام هذا القانون أو أنه قاد يقاوم هتهرياأل
أموالااه أو التصاارف وهااا هقصااد منااا التنفوااذ عموهااا هاالت شااكل ماان
ا شكال.
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المادة-42
أ -تنشل ميكمة هداية تسمى (ميكمة البداياة الضاريبوة) تؤلاف مان
رئااوس وعاادد ماان القضاااة يعواانهم المامااس القضااائ وتخااتص
هاااالنظر ااا ومواااا الااادعاوت الناشااائة عااان تهبواااق أيكاااام هاااذا
القااانون وا نظمااة والتعموماااب التنفوذيااة والتعموماااب الصااادرة
همقتضاه مهما كانت قومتها وهاض النظار عان طبوعتهاا ومائواة
أم مدنواااة ،و اااوا كانااات المهالباااة موضاااوع الااادعوت متعمقاااة
هالضريبة أو هارامة التالخور أو هالت مباالغ أخارت يتعاون د عهاا
أو اقتهاعها أو تـوريدها او ردها همقتضــى أيكـام هذا القاانون
هما ذلك ما يم - :
 -1الاادعاوت المقامااة لمهعاان ا القااراراب الصااادرة عاان هوئااة
اأعتراض و ق أيكام الفقرة (و) والبند ( )2من الفقرة (ز)
من المادة ( )33من هذا القانون.
 -2القاااراراب المعدلاااة لقاااراراب التااادقوق أو لقاااراراب التقااادير
اإلدارت أو لمقراراب الصادرة عن هوئة اأعتاراض والقاهماة
لمهعن و ق أيكام هذا القانون.
 -3الارائم الت ترتكأل خال ا و يكام هذا القانون.
 -4طمباب اليام التيفظ والمنا من السفر.
 تنشاال ميكمااة ا ااتئناف تساامى (ميكمااة اأ ااتئناف الضااريبوة)تؤلف من رئوس وعدد من القضااة أ تقال درواتهم عان الراهعاة
يعونهم المامس القضائ .
خ -1-تنعقد ميكمة البداية الضريبوة من قاض منفرد.
 -2تنعقد ميكمة اأ تئناف الضريبوة من هوئاة مؤلفاة مان نالناة
قضاااة عمااى ا قاال وتصاادر قراراتهااا وأيكامهااا هاإلوماااع أو
ها كهرية.
 -3تعقااد كاال ماان ميكمااة البدايااة الضااريبوة وميكمااة اأ ااتئناف
الضااريبوة ومساااتها ا مدينااة عمااان أو ا أت مكااان آخاار
تيدده داخل المممكة.
د -1-تنظر الميكماة هاالهعون المقدماة الوهاا ا الادعاوت الامائواة
تدقوقا و إأ إذا رأب الميكمة خالف ذلك.
 -2تنظاار الميكمااة تاادقوقا و ا الهعااون المقدمااة الوهااا ا الاادعوت
اليقوقوااة الت ا أ تميااد القومااة اأومالوااة لماادعوت عاان نالنااون
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ألف دينار إأ اذا قررب رأيتها مرا عة من تمقا ذاتها او هناا و
عمى طمأل ايد الخصوم.
 -3تنظااار الميكماااة ااا الهعاااون اليقوقواااة المر وعاااة الوهاااا ااا
الدعاوت الت تميد قومتها عن نالنون ألف دينار مرا عةو.
 -4تنظر الميكمة الهمباب المقدمة الوها او المهعون هها الوهاا
تدقوقا و إأ إذا قررب رأيتها من تمقا ذاتها مرا عة و.
هاااـ -تاااارت المياكماااة لااادت الميكماااة هصاااورة عمنواااة إأ إذا أمااارب
الميكماااة خاااالف ذلاااك ،وتعهاااى الااادعاوت والهمبااااب المنظاااورة
أمامها صفة اأ تعاال.
و -يستو ى الر م المقرر لمدعوت عن قومة الضريبة المختمف عموها
والاراماب المتعمقة هها عن كل ترة ضريبوة.
المادة-43
أ -يااااأل ان تشاااتمل أئياااة الااادعوت المقاماااة لااادت ميكماااة البداياااة
الضريبوة عمى البواناب التالوة- :
 -1ا م الميكمة.
 -2ا م المدع هالكامل اوا كاان الادائرة او مان يمهمهاا او ا ام
المدع الصادر هيقه القرار المهعون وه ووكومه.
 -3ا اام الماادعى عموااه هالكاماال وماان يمهمااه وعنااوان كاال منهمااا
لمتبمواااغ ،و ااا ياااال كاااان المااادعى عمواااه هاااو مصااادر القااارار
المهعون وه هصفته الوظوفوة يمهمه المدع العام الضريب .
 -4الرقم الضريب لممدع او المدعى عموه يساأل مقتضاى الياال
والفترة الضريبوة الت يقدم الهعن هشلنها.
 -5تاااريخ تبمااغ اأشااعار الخه ا هااالقرار المهعااون وااه وطريقااة
التبموغ يال كان المدع هو المكمف او من يمهمه قانونا.
 -6مبماااغ الضاااريبة وات مباااالغ اخااارت مهالاااأل ههاااا ااا القااارار
المهعون وه.
 -7وقائا الدعوت وا انودها وأ با الهعن هصورة موومة و
هنود مستقمة ومرقمه وخالوة من الادل وطمباب المدع .
 -8توقواا ممهال المادع او وكومااه يساأل مقتضاى الياال وتاااريخ
تيرير الدعوت.
عمى المكمف أن يبون أئية دعاواه المبماغ الاذت يسامم هاه وأنيقدم إلى الميكمة ما أئية دعواه إيصاأو هد عاه ،وتارد الادعوت
إذا لم يد ا المبمغ الميدد هذه الفقرة عمى ذلك الووه.
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خ -تقدم أئية الدعوت خاالل مادة نالناون يوماا و مان الواوم التاال مان
تاريخ تبموغ القرار القاهال لمهعان و اق ايكاام هاذا القاانون او أت
قانون آخر ذت عالقة لدت ميكمة البداية الضريبوة.
المادة-44
تقدم أئية الدعوت إلى ميكمة البداياة الضاريبوة أو هو ااطة رئاوس
ميكمااة البدايااة التا يقااوم المكمااف ا منهقااة اختصاصااها و ا هااذه
اليالة تد ا الر وم إلى صندوق الميكمة الت قدمت أئياة الادعوت
هو ااااطة رئوساااها ،وتر ااال هاااذه الميكماااة الالئياااة ومر قاتهاااا إلاااى
ميكمة البداية الضريبوة خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
المادة-45
أ -ياوز لميكمة البداية الضريبوة هعد قباول الادعوت شاكالو تلوومهاا
هاتفااااق الهااار ون لمااارة واياااده أو أكهااار إلتاياااة الفرصاااة ليمهاااا
مصالية عمى أن أ يميد ماموع مدد التلوول ا ومواا اليااأب
عمى تون يوماو.
 إذا لم يتفق الهر ان عمى تلوول الدعوت لاايااب المصاالية او لاميتم اورا المصالية خالل المدة الميددة الفقارة (أ) مان هاذه
الماااادة يقااادم المااادع العاااام الضاااريب المماااف الخااااص هاااالقرار
المهعااون وااه أو صااورة مصاادقة عنااه ،ويعتباار هااذا الممااف عنااد
تقديمه هونة لممدع العام الضريب .
خ -يقدم المدع خالل نالنون يوما من تااريخ تقاديم المماف الضاريب
يا ظة هاموا مستنداته وقائمة هوناته الخهوة المووودة تيت ياد
الاور وقائماة ها اما شاهوده وعنااوينهم الكامماة والوقاائا التا
يررأل انباتها هالبونة الشخصوة لكل شاهد عمى يدة وات هونة
اخرت ياومها القانون.
د -هعد ختم المدع هوناته ،يقدم المدعى عموه أت هونـاب أزمة لمارد
عمااى هوناااب الماادع وذلااك خااالل نالنااون يومااا ماان تاااريخ خااتم
المدع هوناته يا ظة مستنداته وقائمة هالبونااب الموواودة تيات
يد الاور وقائمة ها ما الشهود والوقائا الت يررأل ا انباتهاا
هالبونة الشخصوة لكال شااهد عماى يادة وات هوناة اخارت ياومهاا
القانون.
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هـ -يكون موعاد الهالنون يوما المنصوص عمواه ا كال مان الفقارتون
(خ) و(د) من هذه المادة قاهال لمتمديد يسأل ما تراه الميكمة.
المادة -46
أ -يقااا عمااى المكمااف إقامااة الاادلول عمااى أن المبااالغ الت ا يااددها
القرار المهعون وه هاهظة وياوز له تقديم المستنداب الت لم
يقدمها إلى هوئة اأعتراض.
 لمميكماااة أن تؤياااد ماااا ورد ااا القااارار المهعاااون واااه أو أنتخفااض أو تماا الضااريبة والمبااالغ ا خاارت المقااررة همووبااه
كما لها ان تعود القضوة الى مصدر القرار المهعون وه إلعادة
النظر وه.
خ -إذا تم إ قاط الدعوت هسبأل الاوا أو ت بأل آخر ،ولم ياتم
تادياادها يعتباار القاارار المهعااون وااه قهعواا و هعااد ماارور نالنااون
يوما من تاريخ تبموغ الميكمة قرار اأ قاط لممكمف او وكومه
و وموا ا ياوال أ يااوز تادياد الادعوت المساقهة لمسابأل
نفسه كهر من مرتون وهسبأل مبرر.
د -توقف الدعوت لو اة المكمف أو إ ال ه أو تصفوته أننا النظر
وها من الميكمة ،ويتووأل عمى الورناة أو وكوال التفموساة أو
المصااف متاهعااة السااور ا الاادعوت خااالل ااتة أشااهر عمااى
ا كهاار ماان تاااريخ تبمااواهم ماان الميكمااة و ااق قااانون اصااول
المياكماب المدنوة ،و يال عدم متاهعاة الساور وهاا يكتساأل
القرار المهعون وه الدروة القهعوة.
هـ -تخااتص ميكمااة البدايااة الضااريبوة هااالنظر ا وموااا الاادعاوت
الت ا كاناات تاادخل قباال  2010/1/1ضاامن اختصاااص ميكمااة
ا تئناف قضايا ضاريبة الادخل همقتضاى ايكاام قاانون ضاريبة
الااادخل رقااام ( )57لسااانة  1985وتعديالتاااه او قاااانون منهقاااة
العقبة اأقتصادية الخاصة.
المادة -47
أ -يقاادم اأ ااتئناف خااالل نالنااون يومااا و ماان الوااوم التااال لتاااريخ
صدور اليكم إذا كان وواهواا و أو مان الواوم التاال لتااريخ تبمواغ
الميكمة لممدع هالقرار الصادر عان ميكماة البداياة الضاريبوة
إذا لم يكن ذلك اليكم وواهوا.
 ياأل أن تشتمل أئية اأ تئناف عمى البواناب التالوة- :41

 -1المستلنف ومن يمهمه وعنوان كل منهما لمتبموغ.
 -2المستلنف عموه ومن يمهمه وعنوان كل منهما لمتبموغ.
 -3الميكماااة التااا أصااادرب اليكااام المساااتلنف وتاريخاااه ورقااام
الدعوت الت صدر وها.
 -4تاريخ تبمغ المستلنف هالقرار المستلنف و ق أيكام الفقارة
(أ) من هذه المادة ان لم يكن اليكم الصادر وواهواو.
 -5هوااان وموااا أ اابا اأ ااتئناف هصااورة مااوومة و ا هنااود
مستقمة ومرقمة.
 -6طمباب المستلنف.
 -7توقواااا وكوااال المساااتلنف او مااان يمهماااه وتااااريخ تيريااار
اأ تئناف.
 -8لكل من المستلنف والمستلنف عموه ان ير قا هالئيت
ا تئنا هما مذكرة توضويوة.
خ -تقدم أئية اأ تئناف الاى ميكماة البداياة الضاريبوة او ميكماة
اأ تئناف الت يقوم المكمف ا منهقاة اختصاصاها ،و ا هاذه
اليالااة تااد ا الر ااوم الااى صااندوق الميكمااة التا قاادمت أئيااة
اأ تئناف الوها ،وتر ال هاذه الميكماة الالئياة ومر قاتهاا الاى
ميكمة البداية الضريبوة خالل عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المادة -48
أ -يقدم التمووم خالل نالناون يوماا و مان الواوم التاال لتااريخ صادور
اليكاااام إذا كااااان وواهوااااا و أو ماااان الوااااوم التااااال لتاااااريخ تبموااااغ
المساااتلنف او المساااتلنف عمواااه هاااالقرار الصاااادر عااان ميكماااة
اأ تئناف الضريبوة إذا لم يكن ذلك اليكم وواهواو.
 ياأل أن تشتمل أئية التمووم عمى البواناب التالوة- : -1المموم ومن يمهمه وعنوان كل منهما.
 -2المموم ضده ومن يمهمه وعنوان كل منهما.
 -3الميكماااة التااا أصااادرب اليكااام المموااام وتاريخاااه ورقااام
الدعوت الت صدر وها.
 -4تاريخ تبمغ المموام لمقارار و اق أيكاام الفقارة (أ) مان هاذه
المادة إن لم يكن ذلك اليكم وواهوا.
 -5أ با الهعن هالتمووم هصورة واضية ،و هنود مساتقمة
ومرقمااة وعمااى الممواام أن يبااون طمباتااه ،ولااه أن ير ااق
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هالئيااة التموواام مااذكرة توضااويوة مهبوعااة تتعمااق هل اابا
الهعن .
خ -تقدم أئية التمووم الى ميكماة اأ اتئناف الضاريبوة او ميكماة
اأ تئناف الت يقوم المكمف ا منهقاة اختصاصاها ،و ا هاذه
اليالااة تااد ا الر ااوم الااى صااندوق الميكمااة التا قاادمت أئيااة
التموواام الوهااا ،وتر اال هااذه الميكمااة الالئيااة ومر قاتهااا الااى
ميكماااة اأ اااتئناف الضاااريبوة خاااالل عشااارة اياااام مااان تااااريخ
تقديمها.
المادة-49
أ -يستو ى عن الدعوت ر م هنسبة ( )%3من الفارق هاون مقادار
الضريبة أو المهالبة والمقادار الاذت يسامم هاه المادع مان تماك
الضااريبة أو المهالبااة عمااى أن أ يقاال هااذا الر اام عاان نالنااون
دينارا هما ا ذلاك يالاة عادم وواود ضاريبة أو مهالباة لوقاوع
خسارة وان أ يمياد عماى نالنمائاة ديناار وذلاك لكال
المدع
ترة ضريبوة عن كل دروة من درواب التقاض .
 أ يترتأل عمى النواهة العامة الضريبوة أت ر وم.خ -يد ا المدع نصف الر م المقرر إذا قاام هتادياد الادعوت التا
أ ااقهت ول ماارة ويااد ا الر اام كااامال إذا قااام هتادياادها هعااد
إ قاطها مرة نانوة.
المادة-50
أ -لممدير هنا عمى تنسوأل أت من أعضا النواهاة العاماة الضاريبوة
إورا المصالية ا ات قضاوة لادت الميكماة وذلاك قبال صادور
اليكاام ههااا ماان ميكمت ا البدايااة واأ ااتئناف الضااريبوتون وعمااى
الميكمة أت مريمة كانت تصاديق هاذه المصاالية واعتبارهاا
يكما قهعوا و صادراو عنها.
إذا تمت المصالية و ق أيكام هذا القانون ياوز لهر الدعوتأن يهمبا من الميكمة أت يالة تكون عموها الدعوت إنبااب ماا
اتفقا عموه ميضر الامسة ويوقا عموه وكول الهااعن وعضاو
النواهااة العامااة الضااريبوة المخااتص وعمااى الميكمااة تصااديق هااذه
المصالية واعتبارها يكما قهعوا صادرا عنها.
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المادة -51
أ -أ ياوز لمميام أن ينسايأل مان الادعوت اأ هااذن مان الميكماة
وهيضور المدع أو من يمهمه.
 أ ياااوز لمماادع عاامل المياااام إأ هيضااور المدعـااـ أو مااانيمهمه لإلعالن عن العمل امام الميكمة.
خ -إذا تام اأنساايا أو العاامل عمااى الووااه المبااون ا الفقاارة (أ) او
الفقرة ( ) من هذه المادة تعه الميكمة المدع مهماة خمساة
عشر يوما لتوكول ميام آخر تيت طائمة إ قاط الدعوت.
المادة-52
تيكم الميكمة ويسأل مقتضى اليال هالر وم والمصاريف واتعا
المياماااة و ق اا و لقااانون اصااول المياكماااب المدنوااة وقااانون نقاهااة
الميامون النظاموون.
المادة-53
أ -يتم التبموغ المتعمق هالدعاوت الضريبوة و قا أيكام قانون اصاول
المياكماب المدنوة.
 تتااولى الاادائرة تبموااغ المكمااف خهوااا و همقاادار الضااريبة والمبااالغا خرت المستيقة عموه و ق قرار الميكمة.
المادة-54
تهباااق ميكماااة البداياااة الضاااريبوة وميكماااة اأ اااتئناف الضاااريبوة
ا صااول المنصااوص عموهااا ا قااانون أصااول المياكماااب الامائوااة
هالقدر الذت أ تتعارض وه ما أيكام هذا القانون كما تهبق ا صاول
المنصوص عموها قانون أصول المياكماب المدنوة هالقدر الاذت أ
تتعارض وه ما أيكام هذا القانون.
المادة-55
أ -1 -تشكل نواهة عامة ضريبوة تتبا لرئوس النواهة العامة تتللف من
نائاااأل عاااام ومسااااعدين لاااه ومااادعون عاااامون وماااوظفون يساااأل
الياوة.
 -2تشااكل اا الاادائرة مديريااة القضااايا لضااريبة الاادخل وضااريبة
المبوعاب وات مباالغ أخارت متعمقاة ههماا تتباا لممادير تتاللف مان
ممهم الدائرة اليقوقوون وموظفون يسأل الياوة.
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يعاااون أعضاااا النواهاااة العاماااة الضاااريبوة هقااارار مااان الماماااسالقضائ .
خ -عمااى الااررم ممااا ورد ا هااذا القااانون وقااانون الضااريبة العامااة
عمااى المبوعاااب ،يتااولى تمهواال الاادائرة ا قضااايا ضااريبة الاادخل
وضريبة المبوعااب اليقوقواة التا تكاون الادائرة طر اا وهاا اماام
ميكماااة البداياااة الضاااريبوة وميكماااة اأ اااتئناف الضاااريبوة وات
ميكماااة أخااارت مرا عاااةو ومدا عاااةو وتقاااديم الماااوائح والهمبااااب او
التنسااوأل لمماادير هاااورا المصااالياب ماان يعااون خهوااا ماان قباال
الوزير من المدققون اليقوقوون الياصمون عمى الدرواة الاامعواة
ا ولااى ا اليقااوق ياادا ادنااى والااذين مضااى عمااى خاادمتهم ا
الاادائرة هعااد اليصااول عم اى هااذا المؤهاال ماادة أ تقاال عاان نااال
نواب منها مدة أ تقل عن نة وايدة مدققاو.
د -أ يشااترط لصااية الهعاان المقاادم لاادت ميكمااة التموواام ماان النائااأل
العام الضريب أو من يقوم مقامه أن يبادت رئاوس النواهاة العاماة
لدت ميكمة التمووم مهالعته هخصوص ذلك الهعن.
هااـ  -لمماماااس القضاااائ ان ينتااد أياااا مااان أعضااا النواهاااة العاماااة
الضريبوة المسمون قبل نفاذ ايكام هذا القاانون المعادل لممار اة
صاااليواب النائااأل العااام الضااريب او مساااعديه او الماادع العااام
الضااريب همووااأل ايكااام القااانون مااا ايتفاااظهم هكا ااة اليقااوق
واأمتوازاب المالوة المستيقة من الدائرة.
و -تماااارس النواهاااة العاماااة الضاااريبوة الصااااليواب المقاااررة لمنواهاااة
العاماااة و اااق أيكاااام هاااذا القاااانون وقاااانون أصاااول المياكمااااب
الامائوة او الصاليواب المخولة لمميام العام المدن .
ز -تقام الدعاوت الارائم المنصوص عموها هاذا القاانون هناا و
عمى طمأل المدير او هقرار من النائأل العام الضريب .
 -1عمى الررم مما ورد أت قانون آخر ،تعتبر خدمة الموظفالمنصوص عموها الفقرة (خ) مان هاذه الماادة مادة أ تقال
عان خمااس انواب خدمااة مقبولاة لااياااب اأعفاا ماان شاارط
التدريأل وامتيان القبول المنصوص عموهما قاانون نقاهاة
الميامون النظاموون.
 -2تعتبااار خدماااة كااال مااان اشاااال ايااادت وظاااائف النواهاااة العاماااة
الضاااريبوة قبااال نفااااذ ايكاااام هاااذا القاااانون المعااادل و قاااانون
الضااااريبة العامااااة عمااااى المبوعاااااب رقاااام ( )6لساااانة 1994
وتعديالتااه وقااانون ضااريبة الاادخل المؤقاات رقاام ( )28لساانة
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 2009و خدمااة المقاادر اليقاااوق خااالل ممار ااته صااااليوة
مساعد الميام العام المدن همقتضاى قاانون ضاريبة الادخل
رقام ( )57لسانة  1985وتعديالتاه وخدماة المادع العاام ا
القضااايا المتعمقااة هضااريبة المبوعاااب امااام ميكمااة الامااارك
البدائواااة وميكماااة الاماااارك اأ اااتئنا وة مااان ضااامن خدماااة
الموظف الواردة البند ( )1من هذه الفقرة.
المادة-56
يااااوز لممكماااف المهاااول هشخصاااه أماااام الميكماااة وتوقواااا الماااوائح
واأ تدعا اب المقدمة إلوها إذا كان قاضوا و عامالو أو قاضاوا و ااهقا و أو
مياموا و مماوأو أو روار ماماول وروارهم مان ا شاخاص المعفواون مان
التدريأل همووأل قانون نقاهة الميامون النظاموون.
المادة-57
تعتباار أت ماان إواارا اب المياكمااة التاا تماات همووااأل ايكااام نظااام
اصااول المياكماااب ا القضااايا الضااريبوة اليقوقوااة رقاام ( )3لساانة
 2010ونظاااام اصاااول المياكمااااب الضاااريبوة ااا ا اااتئناف وتمووااام
قضايا ضريبة الدخل رقم ( )8لسنة  2003صيوية.
المادة-58
أ -يعتمااد عنااوان المكمااف المسااال الااوارد ا طمااأل تساااومه أو ا
آخر إقارار ضاريب مقادم لمادائرة لاايااب تبموااه و اق أيكاام هاذا
القانون ،وأ يعتاد هالت تاووار يهارأ عماى هاذا العناوان ماا لام يقام
المكمف المسال هتبموغ الدائرة خالل نالناون يوماا و مان تااريخ هاذا
التاوور وذلك همووأل كتا خه مؤشر عموه من الدائرة.
 اا يااال لاام يكاان المكمااف مساااالو لاادت الاادائرة يعتمااد عنوانااهلممار ة نشاطه والهاهت لدت الادائرة لاايااب تبموااه و اق ايكاام
هذا القانون.
المادة-59
أ -1-تتاولى الادائرة تبموااغ المكماف هالت مهالبااة أو إشاعار أو قاارار أو
مذكرة أو كتا صادر عنهاا و اق أيكاام هاذا القاانون هار االه
هالبريااد األكتروناا أو هالبريااد المسااال أو هو اااطة الشااركة
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المرخصااة المعتماادة وذلااك عمااى العنااوان المعتمااد لاادت الاادائرة
و ق أيكام المادة ( )58من هذا القانون .
يال قوام الدائرة هتبموغ المكمف هوا هة البريد األكترون
-2
قانون
تهبق اإلورا اب وا يكام المنصوص عموها
المعامالب األكترونوة لهذه الااية .
 -3إذا تعااذر التبموااغ و قاا يكااام البنااد ( )1ماان هااذه الفقاارة ،وااتم
إورا التبموغ هالنشر لمرتون ا صايوفتون ياوموتون ميموتاون
عمى أن أ تقل المدة هون النشر ا ول والهاان عان عشارة أياام
ويعتبر التبموغ هذه اليالة قانونوا منتاا لاموا آناره.
 إذا لم يتوا ر لدت الدائرة عنوان لممكمف و ق أيكام الماادة ()58مان هااذا القااانون ممماادير إوارا التبموااغ هالنشاار لماارة واياادة
عمى ا قل صيوفتون يوموتون ميموتون.
خ -ااا ومواااا ا ياااوال يااااوز لمااادائرة تبمواااغ المكماااف هالاااذاب أو
هو اطة شخص مفوض عنه.
د -يعتبر التبموغ قانونوا و هعد مرور خمسة عشر يوما عماى إر االه
هالبريااد المسااال أو هو اااطة الشااركة المرخصااة المعتماادة إذا
كااان المكمااف مقوم اا و داخاال المممكااة أو هعااد ماارور نالنااون يوم اا و
عمى إر اله البريد المسال أو هو اطة الشركة المرخصاة
المعتماادة إذا كااان مقومااا خاروهااا ويكفا إلنباااب التبموااغ تقااديم
الدلول عمى أن الر الة الميتوية عمى المادة المراد تبمواهاا قاد
عنوناااات وأر اااامت هالبريااااد المسااااال أو هو اااااطة الشااااركة
المرخصة المعتمدة عماى العناوان الاوارد ا الماادة ( )58مان
هذا القانون.
هـ -أ ييتسااأل الوااوم الااذت تاام وااه التبموااغ لااياااب ايتسااا الماادد
المنصوص عموها هذا القانون.
و -لهوئة اأعتراض او الميكماة هناا عماى طماأل المكماف المساتند
الااى أ اابا مبااررة عاادم اعتبااار النشاار او تعااذر التبموااغ همهاهااة
تبموااغ لااه ،و ا هااذه اليالااة يساارت موعاااد وديااد اعتباااراو ماان
تاريخ تبموغ المكمف قرار المدقق او الهوئة هقبول الهمأل.
المادة-60
أ -عمى كل مصف ت شركة أو تركة أو وكول تفموسة أو أت شاخص
مسؤول عن أت تصفوة مشاههة أو تسوية من أت ناوع أن يبماغ
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المادير خهواا و هباد اواارا اب التصافوة او هشاهر اإل ااالس او أت
اورا اب أخارت يساأل مقتضاى الياال لبواان المباالغ المساتيقة
لمدائرة وتهبوتها و يال التخمف عن ذلك يعتبر كال مان أولئاك
ا شخاص مساؤوأو مساؤولوة مباشارة وشخصاوة عان د اا تماك
المبااالغ و ااق ايكااام هااذا القااانون عمااى ان أ يعف ا هااذا اليكاام
الورنة من د ا تمك المبالغ من أت أموال منقولة او رور منقولة
آلت إلوهم من التركة.
-1عمى كل شخص اعتبارت اليصول عمى هرا ة ذمة مان الادائرةقبل هوا او التنازل عن يصصاه او ا اهمه او أت وام منهاا
داخل المممكة ويستهنى من ذلك ا هم المتداولة ا الساوق
المال المعرف همووأل قانون ا وراق المالوة.
 -2تساارت ايكااام البنااد ( )1ماان هااذه الفقاارة عمااى الشااخص رواار
ا ردن .
المادة -61
أ -لممدير أو ت موظف يفوضه خهوا و طمأل المعموماب الضرورية
لتنفوذ أيكام هذا القانون من أت شخص أو وهة كانات ويشاترط
ااا ذلاااك أن أ يمااامم موظفاااو اليكوماااة والمؤ سااااب الر اااموة
العامااااة والمؤ ساااااب العامااااة والبماااادياب ها شااااا أت تفاصااااول
يكونون ممممون هيكام القاانون هالميا ظاة عموهاا وكتمانهاا كماا
يشترط عدم المساس هسرية العممواب المصر وة ويعتبر كل مان
يمتنا عن إعها هذه المعموماب أنه ارتكاأل ورماا يعاقاأل عمواه
هالعقوهاب المنصوص عموها المادة ( )66من هذا القانون.
 -1يعتبر المدير والمدقق وموظفو الدائرة المفوضون خهواا و مناههاالت ماان الصاااليواب الااواردة ا هااذا القااانون أننااا قوااامهم
هلعمالهم من رواال الضااههة العدلواة ا يادود اختصاصاهم
ولهم اليق الدخول الى أت مكان يارت مماولة عمال واه
و ياااااص البضاااااائا المخموناااااة والنقاااااد وا أب والماكنااااااب
والااد اتر والقوااود والمسااتنداب ا خاارت المتعمقااة هااذلك العماال
كمااا ياااوز لهاام ا الياااأب الت ا تسااتدع ذلااك ضاابط هااذه
الااد اتر والساااالب واليساااهاب والمسااتنداب واأيتفاااظ ههااا
لمدة أ تميد عمى ( )180يوما و من تاريخ ضبهها لتنفوذ أيكام
هذا القاانون كماا يياق لهام أن يقوماوا هالكشاف عماى و اائط
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النقل والبضائا وعمى الدائرة تسموم المكماف هناا و عماى طمباه
خااالل مهمااة اقصاااها ( ) 15يوم اا و ماان تاااريخ الضاابط صااورة
طبااق اأصاال عاان كا ااة المضاابوطاب الورقوااة ونسااخ عاان أت
هارامج عمااى اليا ااو تماامم لتساوور عممااه و ا يالااة ر ااض
الدائرة تسموم المكمف ما ورد هالبونة اعااله ،لممكماف المااو
الااى الميكمااة ههمااأل مسااتعال إللاامام الاادائرة هتسااموم الصااور
والنسخ المهموهة او تسموم المضبوطاب و ق مقتضى اليال.
 -2عمااى الساامهاب الر ااموة أن تقاادم لمااوظف الاادائرة المساااعدة
الالزمة لتمكونهم من القوام هلعمالهم.
خ -أ ياااوز تفتااو هوااوب السااكن اأ و ااق اإلواارا اب المنصااوص
عموها قانون أصول المياكماب الامائوة.
د -عمى الدائرة توكول ميام لمد اع عن أت من موظفوها المكمفون
الدعاوت الت تقام عموهم هسبأل
هتنفوذ ايكام هذا القانون
قوامهم همهامهم عمى ان يد ا الموظف المبالغ الت تكبدتها
الدائرة يال ادانته.
هـ -ما مراعاة ايكام الفقرة (ز) من هذه المادة وعمى الررم مما
ورد هذا القانون او أت تشريا آخر ،لممدير او من يفوضه
خهوا و الهمأل من أت وهة من القهاعون العام والخاص تمويد
الدائرة هشكل الكترون او رور الكترون هلت معموماب يتهمبها
عمل الدائرة عمى ان تمتمم هذه الاهاب هالرهط ما الدائرة عمى
ذلك
قواعد البواناب األكترونوة التاهعة لكل منها ويشترط
عدم المساس هسرية العممواب المصر وة.
و -يتم تيديد ايكام وشروط وإورا اب تبادل المعموماب واأ صا
التقارير المتبادلة تنفوذاو لالتفاقواب الدولوة الت صادقت
عموها المممكة همقتضى نظام يصدر لهذه الااية.
ز -عمى الررم مما ورد هذا القانون او أت تشريا آخر ،لممدع
العام الضريب هقرار من المدير ان يهمأل من أت وهة كانت أت
معموماب ضرورية لتنفوذ ايكام هذا القانون إذا توا رب لديه
قرائن عمى ووود تهر ضريب  ،او لااياب تنفوذ اتفاقواب
تانأل اأزدواخ الضريب ومنا التهر من الضرائأل او
اأتفاقواب الدولوة.
الفقراب (هـ) و (و) و (ز) من هذه
 عمى الررم مما وردالمادة ،تتم الميا ظة عمى السرية المصر وة المنصوص عموها
قانون البنوك وأ يتم المساس هها اأ هقرار قضائ .
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المادة-62
أ -يترتااأل عمااى كاال ماان يضااهما هواوااأل ر اام لتنفوااذ ايكااام هااذا
القانون- :
 -1أن يعتباااار المسااااتنداب والساااااالب والمعموماااااب واإلقااااراراب
الضريبوة وقراراب التدقوق والتقدير ونسخها الت يهما عموها
المتعمقااة هاادخل ات شااخص أو مفاارداب أت دخاال أنهااا اارية
ومكتومة.
 -2أن يقدم تصارييا ويوقاا عمواه لمميا ظاة عماى ا ارار يساأل
الصواة الت يضعها المدير.
 -3أن يقدم إلاى المادير عناد تعووناه كشافا هلموالاه المنقولاة وروار
المنقولة ومصادر دخمه وأموال زوواه وأوأده القاصارين كماا
يترتأل عموه مهما كل نة أيقة ان يبون أت زياادة طارأب
عمى تمك ا موال.
 أ يكمااف الشااخص المضااهما هتنفوااذ أت ماان أيكااام هااذا القااانونهاالن يباارز أت مسااتند أو إقاارار ضااريب أو قاارار تقاادير أو قاارار
تدقوق أو ات نسخ منها أت ميكمة روار الميكماة المختصاة
أو هاالن يفشا أمااام أت ميكمااة أو هاالن يبماهااا أت أماار أو شا
واق اضهالعه هواوباتاه همقتضاى
مما يكون قد اطما عموه
هااذا القااانون إأ مااا كااان ضااروريا لتنفوااذ أيكامااه يساابما يقاارره
المدير كل يالة تنشل همقتضى هذه الفقرة أو مان اوال تعقاأل
أت ورم.
خ -يعاقااأل هارامااة أ تقاال عاان ( )1000ألااف دينااار وأ تميااد عمااى
( )5000خمسااة آأف دينااار أو هاااليبس ماادة أ تقاال عاان أرهعااة
أشااهر وأ تميااد عمااى اانة أو هكمتااا هاااتون العقااوهتون كاال ماان
وواادب ا يوازتااه أو تياات رقاهتااه أت مسااتنداب أو إقااراراب
ضريبوة أو قراراب تقدير أو قرار تدقوق أو نسخها تتعمق هادخل
أت شااخص أو مفاارداب هااذا الاادخل وهمااغ أو ياااول تبموااغ تمااك
المعمومااااب أو أت شااا ورد ااا أت منهاااا ااا أت وقااات ت
شخص رور الشخص الاذت يخولاه القاانون تبمواهاا إلواه أو ت
راية أخرت خالف الااياب الواردة هذا القانون .
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المادة-63
تفرض عمى المكمف الذت يتلخر عن تقديم اإلقرار همووأل ايكام هذا
القاانون رراماه وهيااد اقصاى مقادارها مائااة ديناار لمشاخص الهبوعا
ونالنمائااة دينااار لمشااخص اأعتبااارت ها ااتهنا الشااركاب المساااهمة
العامة والخاصة ،وألف دينار لمشركاب المساهمة العامة والخاصة.
المادة-64
أ -تفاارض ضااريبة مضااا ة أ تقاال عاان مااائت دينااار وأ تميااد عمااى
خمسمائة دينار أت من الياأب التالوة -:
 -1إذا تخمااف المكمااف عاان مسااك الساااالب أو المسااتنداب و ااق
أيكام هذا القانون.
 -2إذا تخمف المكمف عن التساول لدت الدائرة و اق ايكاام هاذا
القانون.
 -3عدم قوام الميا أل القاانون هتموياد الادائرة هبواان هل اما
عمالئااااه وعناااااوينهم و ااااق ايكااااام المااااادة ( )25ماااان هااااذا
القانون.
 -4عدم إعالم الدائرة هلت تاوراب طرأب عماى البوانااب الاواردة
طمأل التساول خالل الموعد الميدد لذلك.
 -5التخمف عن اقتهاع الضريبة وتوريادها لمادائرة و اق ايكاام
هذا القانون.
 -6اأمتنااااع عااان تقاااديم السااااالب والمساااتنداب التااا يتوواااأل
اأيتفاظ هها و ق ايكام هذا القانون.
 -7اأمتناااع عاان اصاادار اااتورة او مسااتند عنااد طمبهااا ماان قباال
المستفود.
-8إذا نبت ووود نقص اإلقرار الضاريب او زياادة ا مبماغ
تقاااص او خصاام ضااريبة مد وعااة عمااى اليسااا و قااا و لإلقاارار
الضااريب المقاادم ماان المكمااف اذا كاناات نساابة الفاارق أ تقاال عاان
( )%25من الضاريبة المساتيقة او مبماغ التقااص المسامو هاه
يسأل مقتضى اليال.
 تضاعف المبالغ المنصوص عموها الفقرة (أ) مان هاذه الماادةيال التكرار.
المادة -65
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أ -عماااى المكماااف د اااا المباااالغ المفروضاااة عمواااه همقتضاااى ايكاااام
المادتون ( )63و ( )64مان هاذا القاانون ،خاالل نالناون يوماا و مان
تاريخ تبمواه وياوز له اأعتراض لدت الوزير خالل هاذه المادة،
والذت له تهبوت المبمغ أو تخفوضه أو إلااأه اذا تبون له ماا يبارر
ذلك .
 يكااون قاارار الااوزير الصااادر همقتضااى ايكااام الفقاارة (أ) ماان هااذهالمااادة قاااهالو لمهعاان لاادت الميكمااة خااالل نالنااون يوماا و ماان تاااريخ
تبمواه ولمميكمة ان تهبت المبمغ او تعدله او تماوه.
المادة-66
أ -يعاقااأل هارامااة تعويضااوه تعااادل مهاال الفاارق الضااريب كاال ماان قااام
هااالتهر الضااريب او ياااول التهاار او اااعد او ياارض روااره
عمى التهر من الضريبة هلن أتى ات عل من ا عال التالوة- :
 -1ق ادّم اإلقاارار الضااريب هاأ ااتناد الااى اااالب او مسااتنداب
مصهنعة او ض ّمنه هواناب تخالف ما هو ناهت ا السااالب
او المستنداب الت أخفاها ما عممه هذلك.
 -2ق ادّم اإلقاارار الضااريب عمااى أ اااس عاادم ووااود اااالب او
مسااتنداب وضاا ّمنه هواناااب تخااالف مااا هااو ناهاات لديااه ماان
االب او مستنداب أخفاها.
 -3اتمف قصادا السااالب او المساتنداب ذاب الصامة هالضاريبة
قبااال انقضاااا المااادة المياااددة لاليتفااااظ ههاااا و اااق ايكاااام هاااذا
القانون.
 -4اصاااهنا او روّااار اااواتور الشااارا او البواااا او رورهاااا مااان
المستنداب إليهام الدائرة هقمة ا رها او زيادة الخسائر.
 -5اخفى نشاطا او وم ا منه مما يخضا لمضريبة.
 -5اقتها مقدار الضريبة و ق ايكام هاذا القاانون ولام يوردهاا
لمدائرة خالل نالنون يوما من تاريخ د عها.
 -6لم يصدر اتورة أصولوة.
 إضااا ة الااى الارامااة المنصااوص عموهااا ا الفقاارة (أ) ماان هااذهالماااادة ،تكاااون العقوهاااة ااا ياااال تكااارار ارتكاااا أت مااان الاااارائم
المنصوص عموها وها عمى النيو التال - :
اليبس مدة أ تقل عن أرهعة أشهر وأ تميد عمى نة وايدة
-1
يال ارتكا أت من الارائم لممرة الهانوة.
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 -2اليبس مدة أ تقل عن نة وايدة وأ تميد عمى نتون
يال ارتكا أت من الارائم لممرة الهالهة.
نواب
اليبس مدة أ تقل عن نتون وأ تميد عمى نال
-3
يال ارتكا أت من الارائم لممرة الراهعة وما يموها.
خ -أ ياوز لمميكمة اأخذ ها با المخففة التقديرية وما
البندين ( )2و ( )3من
يتعمق هالعقوهاب المنصوص عموها
الفقرة ( ) من هذه المادة.
د-عمى الررم مما ورد أت تشريا آخر- :
-1عمى الدائرة نشر اأيكام القضائوة المكتسبة الدروة
القهعوة والصادرة قضايا التهر الضريب هالصيف
وو ائل اأعالم هما ذلك النشر الو ائل األكترونوة
المتاية.
-2تكون مدة التقادم لمارائم المرتكبة خال ا و يكام هذا القانون
نواب.
والعقوهاب المفروضة همووبه نال
المادة-67
أ -يتيماال الميا ااأل القااانون المسااؤولوة عاان المصااادقة
عمى هواناب مالوة رور مهاهقة لمواقا هشكل ووهرت أو
تخالف أيكام هذا القاانون أو معاايور الميا ابة الدولواة
والقااوانون وا نظمااة النا ااذة المفعااول ااوا كااان ذلااك
ناوما و عن خهل متعمد أو أت عمل ورم أو عان إهماال
وسوم و هذه اليالة يعتبر الميا أل القانون مرتكباا
لااارم ويعاقااأل هالعقوهااة المنصااوص عموه اا ا المااادة
( )66من هذا القانون.
يتيمااال المساااؤولوة أت شاااخص قاااام عماااداو هتصاااموم اواعاااداد هرناااامج او نظاااام ميا اااب ت مكماااف او ت
شااخص او مكنااه منااه هيوااث يكااون معااداو لااارض تنظااوم
الساااالب والااد اتر والبواناااب والمعموماااب المالوااة رواار
المهاهقة لمواقا هشاكل واوهرت و ا هاذه الياال يعتبار
الشااخص مرتكبااا و لااارم ويعاقااأل هالعقوهااة المنصااوص
عموها المادة ( )66من هذا القانون ،ويعاقأل كل مان
اعد او يرض رواره عماى ارتكاا هاذا الفعال هعقوهاة
الفاعل ا صم .
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المادة-68
أ ييول تهبوق أيكام هذا القانون دون تهبوق أت عقوهة
أشد ورد النص عموها أت تشريا آخر.
المادة -69
ان رض ات عقوهـــة او ررامــة همقتضى أيكام هذا القانون
أ يعف ات شخص من مسؤولوة د ا الضريبة والمباالغ
والاراماب المترتبة عموه و ق ايكام هذا القانون.
المادة-70
أ -لموزير هتنسوأل من المدير هنا و عمى توصاوة لاناة مشاكمة لهاذه
الااية من الدائرة وديوان الميا بة منا أت شخص طبوعا مان
مراوعة الدائرة أت قضوة أو عمل خاالف قضاوته الشخصاوة
اذا نبت أنه خاالل مراوعاتاه وتعامماه ماا الادائرة ارتكاأل ماا مان
شاالنه تعهواال ااور العماال و ااق ا صااول أو التياياال عمااى هااذا
القانون ،وله أن يقرر عدم قباول الادائرة لميسااهاب التا يعادها
أو يدققها ذلك الشخص اذا كان ميا با و أو ميا با قانونوا وذلك
نواب.
لمدة أ تميد عمى نال
 ييظاار عمااى الماادقق الااذت انتهاات خدمتااه ا الاادائرة مراوعااةالدائرة وإهدا رأت أو مشورة أت قضوة بق له تدقوقها أو
تقديرها.
خ -1-عمى الررم مما ورد ات قانون اخر لممكمف أن ينوأل عناه
شخصا آخر لتمهومه لدت الدائرة ا أت إوارا مان إوارا اب
تاادقوق الضااريبة عمااى دخمااه وتقااديرها وتيصااومها همااا وهااا
تقديم اإلقرار الضريب وإورا اب التبمغ والتبموغ.
 -2يصدر الوزير هتنسوأل من المادير التعمومااب التنفوذياة لتيدياد
أيكااام اإلناهااة والتمهواال لاادت الاادائرة والشااروط واأواارا اب
الخاصة هذلك.
المادة-71
أ-1-عمى الررم مما ورد هذا القانون ،لممدير هنا عمى طمأل
المكمف إورا المصالية هقضايا ضاريبة الادخل وضاريبة
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المبوعاب والمباالغ ا خارت المساامة لادت القضاا قبال تااريخ
 ،2018/12/31ها اااتهنا وااارائم التهااار الضاااريب ويترتاااأل عماااى
اورا هذه المصالية انها القضوة ،وعمى الميكماة المصاادقة عماى
المصالية واعتبارها يكما و نهائواو.
 -2ياأل ان أ تقال نسابة المصاالية المشاار الوهاا ا البناد ()1
من هذه الفقرة عن ( )%25من المبمغ المتنازع عموه.
 يكون اأعفا من الضريبة والاراماب والفوائد هقرار من مامسالوزرا هنا عمى تنسوأل الوزير وو قا لأل س التالوة- :
 -1اعفا كل شخص لم يقدم اإلقرار الضريب او لام ياتم التقادير
والتاادقوق عموااه قباال نفاااذ ايكااام هااذا القااانون المعاادل وكاناات
الضريبة المستيقة تمك الفتراب تقل عان ممواون ديناار مان
كاماال الاراماااب المتيققااة عمااى دخمااه عاان الفتااراب الضااريبوة
الساااهقة عمااى تاااريخ نفاااذ ايكااام هااذا القااانون وذلااك ا يااال
التصريح عن هذا الدخل شريهة قوامه هتقديم اقراراب ضريبوة
عان عاام  2018وعاان الفتاراب الضاريبوة الاليقااة خاالل الماادة
القانونوة.
 -2إعفااا كاال مكمااف ا ااتيقت عموااه ضاارائأل قهعوااة تقاال عاان
مموون ديناار عان الفتاراب الضاريبوة السااهقة لتااريخ نفااذ هاذا
القاااانون المعااادل هماااا نسااابته  %90مااان الارامااااب والفوائاااد
شااريهة التق ادم ههمااأل لتسااوية ا رصاادة الضااريبوة المسااتيقة
عموه خالل ( )180يوما من ريان أيكام هذا القانون.
 -3اعفا كال شاخص لام ياتم اكتشاا ه مان الادائرة مان الماليقاة
الامائوة والاراماب والفوائد يال أعمم الادائرة طوعواا و عان
دخمااه الصاايوح الااذت ااوتقدم هااه لمفتااراب الضااريبوة الاليقااة
شااريهة د ااا ا رصاادة الضااريبوة يسااأل اإلقاارار الساااهق خااالل
( )180يوما و من تاريخ ريان ايكام هذا القانون المعدل.
المادة-72
ياااوز لمماادير أو الموظااف المفااوض منااه أو الماادقق يسااأل مقتضااى
اليااال و ا ات وقاات ان يصاايح ماان تمقااا ذاتااه او هنااا عمااى طمااأل
المكمااااف ا خهااااا الكتاهوااااة واليساااااهوة التاااا تقااااا اااا القااااراراب
واإلشاااعاراب والماااذكراب عااان طرياااق الساااهو العرضااا وأ تكاااون
اورا اب التصيوح خاضعة لمهعن.
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المادة-73
أ -ها ااتهنا صاااليوة اصاادار التعموماااب التنفوذيااة والتعموماااب و قااا
يكام هذا القانون- :
 -1لموزير ان يفوض أيا من صاليواته المنصوص عموها هذا
القانون لممدير.
 -2لممدير ان يفوض أيا من صاليواته المنصاوص عموهاا ا هاذا
القانون الى أت موظف الدائرة.
 ما مراعاة ايكام الماادة ( )21مان هاذا القاانون ،يااأل ان يكاونالتفويض المنصوص عمواه ا الفقارة (أ) مان هاذه الماادة خهواا
وميددا.
المادة-74
يستمر ا شخاص الاذين يتمتعاون همعامماة ضاريبوة تفضاوموة هموواأل
أيكااام أت تشااريا نا ااذ قباال  2010/1/1ا الخضااوع لمضااريبة و قااا
لتماااك المعامماااة يتاااى نهاياااة المااادة المياااددة همقتضاااى أيكاااام تماااك
التشريعاب.
المادة-75
ما لم يانص هاذا القاانون عماى خاالف ذلاك تيساأل المواعواد المعوناة
هالشااهر أو الساانة هااالتقويم المااوالدت و ا يااال صااادف آخاار الموعاااد
عهمة ر موة امتد إلى أول يوم عمل هعدها.
المادة-76
لماااوزير هناااا عماااى تنساااوأل المااادير مااانح ماااوظف الااادائرة المكا ااا ب
والياوا م وييادد مقاادارها وا اس منيهااا هموواأل نظااام يصادر لهااذه
الااية عمى ان يخصص ذلك نويا ضمن الموازنة العامة لمدولة.
المادة-77
أ -يصااادر ماماااس الاااوزرا اأنظماااة الالزماااة لتنفواااذ ايكاااام هاااذا
القانون.
 يصدر الوزير هتنسوأل مان المادير التعمومااب التنفوذياة الالزماةلتنفواااذ أيكاااام هاااذا القاااانون عماااى ان ياااتم نشااارها ااا الاريااادة
الر موة.
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خ -يستمر العمل ها نظمة والتعموماب التنفوذية والتعموماب الصادرة
قبل نفاذ ايكام هذا القانون إلى المدت الذت أ تتعاارض واه ماا
أيكامه إلى أن تعدل او تماى او يستبدل رورها هها و قاا أيكاام
هذا القانون.
المادة-78
أ -ما مراعاة أيكام الفقارة ( ) مان هاذه الماادة ،أ تهباق أت أيكاام
وردب أت تشريا آخر تتعمق هفرض الضريبة أو اإلعفاا منهاا
كموا او ومئوا ها تهنا ما ورد النص عموه همقتضى ايكام كال مان
القوانون التالوة- :
 -1قانون صندوق المكاة رقم ( )8لسنة .1988
 -2قاااانون مؤ سااااة اليسااااون لمساااارطان رقاااام ( )7لساااانة 1998
وتعديالته.
 -3قاااانون مؤ ساااة المماااك اليساااون هااان طاااالل رقااام ( )22لسااانة
.1999
 -4قااانون الهوئـــــــــااـة الوطنوااة إلزالااة ا لاااام وإعااادة التلهوــااـل
رقــــــــــم ( )34لسنة .2000
 -5قاااانون الماماااس الاااوطن لشاااؤون ا ااارة رقااام ( )27لسااانة
.2001
 -6قانون مؤ سة نهر ا ردن رقم ( )33لسنة .2001
 -7قانون صندوق الممك عباد ه الهاان لمتنمواة رقام ( )37لسانة
.2004
 -8قانون اإلعفا من ا موال العامة رقم ( )28لسنة .2006
 -9قااانون الصااندوق الهاشاام إلعمااار المساااد ا قصااى المبااارك
وقبة الصخرة المشر ة رقم ( )15لسنة .2007
 -10قااانون مؤ سااة آل البواات الممكوااة لمفكاار اإل ااالم رقاام ()32
لسنة .2007
 -11قانون الصندوق ا ردن الهاشم لمتنموة البشرية رقم ()37
لسنة .1985
 -12القوانون الخاصة هالتصديق عمى اتفاقواب اأمتواز.
57

 تهبق ا يكام الواردة كل من قانون منهقة العقبة اأقتصااديةالخاصة وقانون اأ تهمار وما يتعمق هفرض الضاريبة واإلعفاا
منها.
خ-عمى الررم مما ورد البند ( )8من الفقرة (أ) من هذه المادة ،أ
ياوز اإلعفا من أت ضريبة تستيق هعد نفاذ أيكام هذا القاانون
المعدل.
المادة-79
أ -يماااااى قااااانون ضااااريبة الاااادخل المؤقاااات رقاااام ( )28لساااانة
2009عمى أن يتم رض الضريبة والضريبة المضاا ة ومانح
الخصم التشاوع عن- :
 -1كل نة ضريبوة قبال انة  1982و اق قاانون ضاريبة الادخل
رقم ( )25لسنة  1964وتعديالته.
 -2الدخول المتيققة السنواب  1982و 1983و ،1984و اق
قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )34لسنة .1982
-3ا لدخول المتيققة كل من السنواب من  1985ولااياة انة
 2009و ااق قااانون ضااريبة الاادخل رقاام ( )57لساانة 1985
وتعديالته.
 -4الاااادخول المتيققااااة اااا الساااانواب  2010و 2011و2012
و 2013و 2014و اااق قاااانون ضاااريبة الااادخل المؤقااات رقااام
( )28لسنة .2009
 تعتبر كشاوف التقادير الاذات المقدماة قبال  2010/1/1والمقدماةهعد هذا التااريخ عان السانواب السااهقة لسانة  2010واأقاراراب
المقدماااااااة عااااااان السااااااانواب  2010و 2011و  2012و 2013
و 2014اقااراراب ضااريبوة هااالمعنى المقصااود اا هااذا القااانون
وتسرت عموها ا يكام اإلورائوة الواردة وه.
خ -مااا مراعاااة أيكااام الفقاارة (د) ماان هااذه المااادة ،تماااى التشااريعاب
التالوة اعتبارا من تاريخ نفاذ أيكام هذا القانون:
 .1قااانون ضااريبة الخاادماب اأوتماعوااة رقاام ( )89لساانة 1953
وما طرأ عموه من تعديل.
 .2المادة (/8أ )1/من قانون مامس التشاول والتادريأل والتعماوم
المهن والتقن رقم ( )46لسنة .2008
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د -يتم تيصول الضرائأل والر وم وأت مبالغ أخرت مقررة همقتضى
أيكااام التشااريعاب المبونااة ا الفقاارة (خ) عاان الفتاارة الساااهقة
لتاااريخ ااريان أيكااام قااانون ضااريبة ال ادخل المؤقاات رقاام ()28
لساااانة  2009و ااااق ا يكااااام واإلواااارا اب المقااااررة اااا تمااااك
التشريعاب.
هـ -يماى قانون الر وم اإلضاا وة لماامعااب ا ردنواة رقام ( )4لسانة
 1985وما طرأ عموه من تعديل اعتباراو من .2011/1/1
المادة-80
يسااااتمر تيصااااول الضاااارائأل والر ااااوم وأت مبااااالغ أخاااارت مقااااررة
همقتضااى ايكااام أت تشااريعاب نا ااذة قباال  2010/1/1و ااق ا يكااام
واإلورا اب المقررة تمك التشريعاب.
المادة -81
ياوز منح يوا م ضريبوة لقهاعاب ميددة و قا و لمقتضواب المصمية
اأقتصادية ويتم تيديد وموا الشؤون المتعمقة ههذه الياوا م هماا ا
ذلك كمفها ومددها الممنوة همقتضى نظام يصدر لهذه الااية.
المادة-82
رئوس الوزرا والوزرا مكمفون هتنفوذ أيكام هذا القانون.
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