
  قانون ضريبة الدخل
  ١٣/١١/٢٠٠٣ تاريخ ٢٤رقم 

  
  :تطرح ضريبة على الدخل تتناول / ١/المادة

أحكامها في    األرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة           / ا  
  .البابين األول والثاني من هذا القانون

ة           المبالغ التي تدفع ألشخاص طبيع    / ب ا ضمن الجمهوري يين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضا عن خدمات أدوه
  .العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون

  .واألجورالرواتب / ج 
  ريع رؤوس األموال المتداولة/ د 

  الباب األول
  ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

  /في األرباح الحقيقيةفئة مكل/
  الفصل األول

  األشخاص الخاضعون للضريبة
صناعية                       / ا/ ٢/المادة احهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف ال انهم عن أرب ي بي تتناول الضريبة المكلفين اآلت

ر الخاضعة                   دخل األخرى غي ة وان آانت عارضة ومصادر ال ال التجاري والتجارية وغير التجارية وسائر األعم
  .يبة دخل أخرى وال لضريبة ريع العقارات والعرصاتلضر
  .مؤسسات القطاع العام وشرآاته ومنشاته على اختالف أنواعها/ ١
  .المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشرآات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير/ ٢
  . مهما يكن نوعها وغايتهاالشرآات المساهمة والشرآات ذات المسؤولية المحدودة/ ٣
ة          / ٤ شات التجاري سورية والمن ة ال ة العربي ارج الجمهوري شات خ ة لمن صناعية التابع ة وال سات التجاري المؤس

  .والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات آائنة خارج الجمهورية العربية السورية
  .دة اإلدارية التي تعمل فيهاالمنشات التجارية والصناعية التي لها فرع على األقل في غير الوح/ ٥
ة                  / ٦ اجر نصف الجمل د ت تجار االستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويع

  .آتاجر الجملة إذا آان مبيع الجملة هو األغلب على فعاليته
  .ية ووطنيةوآالء المعامل الوطنية واألجنبية والوآاالت الممثلة لمنشات وشرآات أجنب/ ٧
  .تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات/ ٨
  .المخلصون الجمرآيون/ ٩
  .محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة/ ١٠
  .بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر/ ١١
  .معامل صنع األدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل/ ١٢
  .كحولمعامل صنع ال/ ١٣
شات واآلالت المستخدمة                       / ١٤ ة المن سابقة إذا تجاوز مجموع قيم رات ال ددة في الفق المنشات الصناعية غير المع

  .فيها ألغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات
  .المشافي الخاصة/ ١٥
صني       / ١٦ ادق من                دور السينما من الصنف األول بحسب ت تيفاء ضريبة المالهي ودور الفن ة الس دوائر المالي ف ال

ة بحسب                       ى والثاني ازة واألول درجات الممت ة والمطاعم من ال ى والثاني المستوى الدولي والدرجات الممتازة واألول
  .تصنيف وزارة السياحة

  .وما شابهها/ أفالم دعاية/ مسلسالت تلفزيونية/ أفالم سينمائية/اإلنتاج الفني / ١٧
  .موزعو اإلنتاج الفني المستورد والمحلي/ ١٨
  .المالهي من الدرجتين الممتازة واألولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة/ ١٩
  .مستثمرو مدن المالهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك/ ٢٠
ا من مطاعم         منشات المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات     / ٢١ ع له ا يتب ة وم ى والثاني ازة واألول الممت

  .واألولىوشاليهات وآازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة 
  .المكاتب السياحية/ ٢٢
  .مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون/ ٢٣
  .مكاتب الدراسات المالية واالقتصادية/ ٢٤
  .شاورون في األمور المالية والمحاسبيةالم/ ٢٥



  .ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر/٢٦
  .مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية/ ٢٧
  .مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشات الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها/ ٢٨
  .المداجنمنشات المباقر و/ ٢٩
  .مكاتب نقل البضائع/ ٣٠
  .الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية/ ٣١
  .األطفالالجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض / ٣٢
  .آل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على األرباح الحقيقية وفق األحكام الواردة في هذا القانون/ ٣٣
ضريبة عل / ب  ين بال ق للمكلف اح    يح اس األرب ى أس ف عل ضاعهم للتكلي وا إخ وع أن يطلب دخل المقط اس ال ى أس

  .الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية
الهم     / ج دخل المقطوع وإدخ يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على ال

  .في عداد المكلفين الضريبة على األرباح الحقيقية
رتين             /د ه في الفق رار المشار إلي رار               / ب و ج  / يسرى الق ا الق ي صدر فيه سنة الت ي ال ي تل سنة الت دءا من أول ال ب

  .وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة
/ دخل مقطوع  /إذا مارس المكلف أآثر من فعالية تخضع آل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل  / هـ

ي يتوجب             وجب جم / أرباح حقيقية  ضريبة الت ة ال صاعديا بفئ ا ت ع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنه
  .األعلىفيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة 

  
  

ة                       / ٣/المادة الهم في الجمهوري ة عن أعم اريين الناجم ين واالعتب اح األشخاص الطبيعي ى أرب ضريبة عل تفرض ال
اريخ       العربية السورية وذلك ف    ان للمكلف        /١/ي محل ممارسة العمل بت اني من سنة التكليف وإذا آ انون الث ر آ  أآث

ا                               روع سواء آانت حساباتها وأعماله ع الف اح جمي ى أرب سي عل ضريبة في المرآز الرئي من فرع واحد تطرح ال
ى أ                        ضريبة عل سورية تطرح ال ا خارج األراضي ال سي واقع ع   موحدة أم مستقلة وإذا آان المرآز الرئي اح جمي رب

رع                       سورية أو في مرآز الف الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مرآز الفرع الواقع في العاصمة ال
  .األوسع عمال

  :تعفى من الضريبة / ا/ /٤/المادة
واد   / ١ ع الم شترآيها وتوزي ات م ع طلب ا بجم صر عمله ي ينح ة الت تثمار التعاوني تهالك واالس ات االس جمعي

  .ت والبضائع المطلوبة في مستودعاتهاوالحاصال
ا أو        / ٢ ن أرض يملكونه ة ع ار الناتج يل واألثم ون المحاص ون ويبيع ذين يجمع ون ال ستثمرون الزراعي الم

  .األراضييستثمرونها ويتناول هذا اإلعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك 
ا              الجمعيات التعاونية الزراعية ال   / ٣ ا وبيعه شترآيها وتحويله ا باستالم حاصالت م اول   . تي ينحصر عمله وال يتن

ضريبة إذا مارسها ي ال تخضع لل تثمار الزراعي والت ي االس ادة ف ة ع ال الداخل اء سوى األعم ذا اإلعف ضمن / ه
  .أعضاء الجمعية منفردين/ الشروط نفسها

اول     الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء اآلالت واألدوات الز     / ٤ راعية واستثمارها في أراضي األعضاء وال يتن
  .األعضاءهذا اإلعفاء األرباح الناجمة عن استثمار اآلالت واألدوات في غير األراضي التي يستثمرها 

  . نحت التماثيل/ الرسم باليد/ التلحين/ العزف/ األشخاص الذين يمارسون أحد األعمال اآلتية التأليف/ ٥
  .دور الحضانة/ ٦
  .اهد ودور مؤسسات ذوى االحتياجات الخاصةمع/ ٧
ل الجوى والبحري  ٧٥/ ٨ شاط النق صافية لن سنوية ال اح ال ن األرب ة م ى  .  بالمائ اء إل ذا اإلعف نح ه ي م شترط ف ي

  .األشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل
  . بالمائة من األرباح السنوية الصافية لمنشات المباقر والمداجن فقط٥٠/ ٩
ام       / ٣/٥/١٩٥٦/تاريخ  /٢٤٢/من القانون رقم  / ١/ خالفا ألحكام المادة   /ب تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحك

دء                           اريخ ب نتين من ت د مضى س ارات والعرصات بع ع العق دخل وضريبة ري القانون المذآور للتكليف بضرائب ال
  .استثمارها

اذ      من هذه/ ب/يسرى التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة    / ج اريخ نف ة لت سنة التالي  المادة بدءا من أول ال
أآثر                   هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين ف
رة                             ستكمل الفت انون فت ذا الق اذ ه اريخ نف نتين بت تثمارها س دء باس اريخ الب ى ت أما المشافي الخاصة التي لم يمض عل

  .المتبقية لإلعفاء المذآور
  الفصل الثاني
  أسس التكليف



سنة من              / أ/ /٥/المادة انون  /١/تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خالل سنة األعمال وتحسب ال آ
  .األولآانون / ٣١/الثاني إلى 

  .تعد سنة األعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف/ ب
شأة  /١/ن وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير        يجوز بقرار م  / ج آانون الثاني إذا آانت طبيعة عمل المن

ي                      رة الت أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان باألرباح المحققة خالل الفت
ضريبة            آانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة الت         / ١/تبدأ من  د ال دة وتع سنة الجدي كليف حتى بداية العمل بال

  .المترتبة على هذه األرباح مستحقة األداء خالل ثالثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة
ا يتفق        / ١٣/تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة          / د انون بم من هذا الق

  .يدةمع سنة التكليف الجد
  ..على آل مكلف أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وآاملة تظهر نتائجه الحقيقية/ أ/ /٦/المادة

  .يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية/ ب 
  /٧/المادة

ال المكل       / ا ة ألعم رادات اإلجمالي ى اختالف      يتألف الربح الصافي من مجموع اإلي ضريبة عل ذه ال ف الخاضعة له
  .أنواعها بعد أن تحسم منها األعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه األعمال أو التي تالزم نوع العمل

   :اآلتيان األعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال ال الحصر على / ب
دالت     / إذا آانت ملكا للمكلف   / مل أو قيمتها التأجيرية     بدالت إيجار المحالت المعدة لممارسة الع     / ١ على أساس الب

  .أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية
  .الرواتب واألجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدال عن خدماتهم/ ٢
  .المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات االجتماعية/ ٣
  .خصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقا لقانون العملالم/ ٤
ارة    / ٥ صناعة والتج واع ال ن أن وع م ل ن ي آ ة ف ة المتبع د الفني ا للقواع ة تبع صورة عام ة ب تهالآات المقبول االس

  .ا حقيقيا ومحدداوالمهن والحرف ما عدا استهالك العقارات وآذلك المخصصات التي تمثل عبئ
ي تحققت        / ٦ سنة الت الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خالل ال

  .فيها األرباح ماعدا ضريبة األرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب
ات المد  / ٧ صافية التبرع ر ال اح غي ن األرب ا م ن تنزيله ي يمك ات الت ن النفق د م ل  تع ين مقاب ل المكلف ن قب ة م فوع

ان          ون الجهت ريطة ان تك ام ش ع ع ا ذات نف ميا بأنه ا رس رف به ة معت ة أو خاص ات عام مية لجه وصوالت رس
ة ٣/المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما ال يتجاوز                  / بالمئ

  .من األرباح الصافية
ود من موجب                   ان المبالغ اال  / ج ي ال يع ا أو الت ي خصصت له ة الت ا أو بعضها للغاي ستعمل آله م ت حتياطية التي ل

  .لبقائها في سنة الحقة تضاف إلى أرباح السنة المذآورة
  :األعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على االتى / ٨/المادة

  .ة الموجودات الثابتةالنفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيم/ ا
  .النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل/ ب
ية      / ج رآات التوص ي ش د ف دون ح سؤولين ب شرآاء الم ضامن أو ال رآة الت ي ش شرآاء ف سبها ال ي يح الغ الت المب

  .البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل
ى           تطرح الضريبة عل  / ٩/المادة وال عل وفير وجمع رؤوس األم أمين ومؤسسات الت ادة الت ى مؤسسات التأمين وإع

  .مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها
مون ال تقبل حسابات األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يكون مرآزهم في البالد األجنبية ويقو             / ١٠/المادة

ذه الحسابات                   م تظهر ه ا ل صافية م اح ال ضريبة األرب ال خاضعة ل سورية بأعم ضمن حدود الجمهورية العربية ال
سبة                    سة بالن ة المقاي ذآورة بطريق مباشرة األرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك األعمال وإال فتحدد األرباح الم

  .لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة
ا                 / ١١المادة ي تنتسب إليه ان المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات الت

مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج              
ع أو بإ شراء أو البي ادة أسعار ال ا بزي ك ام سورية وذل ة ال ة العربي يلة أخرى تخضع الجمهوري ة وس نقاصها أو بأي

  .للضريبة بعد إدخال األرباح المذآورة على نتائج حساباتها
اليف       وفى حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التك

  .بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية
ربح المحقق خالل                       إذ/ ١٢/المادة ه من ال ة وتنزيل ا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئا على السنة التالي

ة                          سنة الثاني ي تتحقق خالل ال اح الت اقي من األرب هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الب



  /١٣/المادة
يترتب على المكلفين ان يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خالل                 / أ/

   :اآلتيةالسنة السابقة في اآلجال 
ة / ١ سبة لل ٣٠لغاي نة بالن ل س ن آ ران م ة  حزي دودة والمؤسسات العام سؤولية المح ساهمة وذات الم شرآات الم

  .والشرآات العامة والمنشات العامة
  .اآلخرين نيسان من آل سنة بالنسبة لسائر المكلفين ٣٠لغاية / ٢

ا وفى              / في حاالت استثنائية يعود تقديرها إليه       / ويجوز لوزير المالية     ان يمنح مهلة إضافية ال تتجاوز ستين يوم
  .ل العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسهاحا

  .السابقة ومرفقاته/ ا/يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة / ب 
  /١٤/المادة

شغيل                  / ا/ صناعية     /على المكلفين ان يقدموا مع البيان صورة عن آل من حساب الت شات ال سبة للمن وحساب  / بالن
وحساب األرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدوال بالمبالغ المأخوذة من األرباح باسم االستهالك               المتاجرة  

  .مع بيان هذه االستهالآات بصورة مفصلة
ة   / ب صناعية والتجاري ن ال ر أصحاب المه ين غي ى المكلف ب عل ساب   / يترت ة أو ح ود ميزاني دم وج ال ع ي ح ف

ع                  أن يقدموا إ  / األرباح والخسائر لديهم   صافية وجمي ر ال م األصلية غي ثباتا لبيانهم جدوال يتضمن مجموع وارداته
سابقة ويكتفى من أصحاب         سنة ال النفقات المتعلقة بمهنتهم واألعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خالل ال

  . ودفعهاالمهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذآر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها
يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف             / ج

ول                         ا يمكن قب اتهم آم وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بيان
ع سجالت ال  ن واق صة م ود المستخل ستندات والقي بية  الم ودهم المحاس ون قي ذين ينظم ين ال سبة للمكلف حاسوب بالن

  .األداةباستخدام تلك 
ه في                   / د ان المبحوث عن ديم البي ة تق اء مهل اريخ انته ي ت ا تل على المكلفين ان يدفعوا إلى الخزينة خالل ثالثين يوم

ادة ان و/ ١٣/الم ي البي ا ف اح المصرح به ى األرب ة عل ضريبة المترتب انون ال ذا الق الغ المدفوعة من ه تحسب المب
  .بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة

ال موضوع التكليف                   / ه   يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خالل سنة ممارسة األعم
  . التكليف الدرجة القطعيةعلى ان يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واآتساب

  ..تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية/ 
  / ١٥/المادة

ى           إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح عل
  .الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى األرباح التي لم تكلف بالضريبة بعدالمصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا 

واد                    ين في الم ا هو مب صافي المتحقق آم ربح ال ى أساس ال / ١١/و/ ١٠/و/ ٩/و/ ٨/و/ ٧/و/٥/يجرى التكليف عل
ذي                        / ١٢/و وم ال سابقة والي دة التكليف ال ر من م وم األخي ين الي ة ب دة الواقع ازل أو الت    أصبح عن الم ه التن صفية  في

  .قطعيا 
صفية أو    اريخ الت ن ت دءا م ا ب ين يوم ة خالل ثالث دوائر المالي ى ال ذلك إل ا ب دموا بيان ين ان يق ى المكلف ب عل ويترت

ة  / ١٤/و/١٣/التنازل وان يتقيدوا خالل المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين   وان يبينوا أيضا هوي
  . في حالة التنازل للغيرآل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه

  .ان التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فورا بكاملها
  الفصل الثالث

  معدالت الضريبة وتحققها واستحقاقها
  /١٦/المادة

ة  / ا/ سب اآلتي صافية بحسب الن اح ال ى األرب ضريبة عل وم  /تطرح ال وطني ورس دفاع ال ك إضافات ال ي ذل ا ف بم
  .والمساهمة في المجهود الحربي عدا اإلدارة المحلية/ س وحصة البلديةالمدار
   ٠ ليرة سورية٢٠٠٠٠٠ بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد األدنى المعفى وحتى ١٠
  .ليرة سورية٤٠٠٠٠٠ ليرة سورية وحتى ٢٠٠٠٠٠ بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ١٥
  . ليرة سورية٧٠٠٠٠٠ ليرة سورية وحتى ٤٠٠٠٠٠بح الصافي الذي يتجاوز  بالمائة عن جزء الر٢٠
  . ليرة سورية١٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية وحتى ٧٠٠٠٠٠ بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز٢٣
  . ليرة سورية٢٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية وحتى ١٠٠٠٠٠٠ بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ٢٦
  . ليرة سورية٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية وحتى ٢٠٠٠٠٠٠ربح الصافي الذي يتجاوز  بالمائة عن جزء ال٢٩



  . بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثالثة ماليين ليرة سورية٣٥
تطرح ضريبة الدخل على األرباح الصافية التي تحققها الشرآات المساهمة التي تطرح أسهمها على االآتتاب               / ب

بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مرآزها الرئيسي في الجمهورية العربية /٥٠/العام بنسبة ال تقل عن   
دل       شاطاتها بمع ستثنى من اإلضافة             / ٢٠/السورية عن جميع ن ي وت ود الحرب ساهمة في المجه ا الم ا فيه ة بم بالمائ

ش           صناعية   لصالح اإلدارة المحلية آما تطرح ضريبة الدخل على األرباح الصافية التي تحققها ال ساهمة ال رآات الم
غ               صناعي مبل ا للعمل ال ة اآلالت المستخدمة فيه ي تتجاوز قيم صناعية ذات المسؤولية المحدودة الت والشرآات ال
سي                  خمسة ماليين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مرآزها الرئي

ا   / ٢٥/لقطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل       في الجمهورية العربية السورية في ا      ا فيه بالمائة بم
  .المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة اإلدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذآور بقرار من مجلس الوزراء

ر           / ١٦/تطبق المعدالت الضريبية المقررة بالمادة      / ج ى المعفى المق انون والحد األدن ادة    من هذا الق / ٢٠/ر في الم
د            انون ومابع يفهم              . منه على التكاليف العائدة ألعمال سنة نفاذ هذا الق ذين عدلت سنوات تكل ين ال سبة للمكلف ا بالن ام

اذ                      دأ خالل سنة نف على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدالت المذآورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تب
  .هذا القانون وما بعد

  /١٧/المادة
ا في                  / ٢/على المكلفين المعددين في المادة    / ا سنوية المنصوص عليه احهم ال ات أرب دموا بيان من هذا القانون ان يق

املين في         / ٢٣و/١٥و/١٤/و/١٣/المواد ر الع من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصوال من غي
  .وزارة المالية

ذين يثبت   . السابقة/ ا/ئية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرةتتم بقرار من وزير المالية المالحقة القضا / ب ال
ارف           ة وال يتوافق مع قواعد المحاسبة المتع اير الحقيق انهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغ

  .الضريبيعليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب 
ذلك           / ا/فقا ألحكام الفقرة  إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة و      / ج   من هذه المادة يبلغ إنذارا باالمتثال فان لم يمتثل ل

ة        ٣٠خالل   ه غرام ة علي ضريبة المترتب ى ال  يوما من تاريخ تبليغه اإلنذار فال يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إل
ى       / ١٠/عدم اعتماد البيان قدرها  ة إل ذه الغرام ا وتخفض ه ة منه ة إذ / ٥/بالمائ ة     بالمائ ل المكلف خالل المهل ا امتث

  .المذآورة
  / ١٨/المادة

ضريبة        / ١/ السابقة أ   / ١٧/مع مراعاة أحكام المادة    ة المحددة       / إذا لم يقدم المكلف الخاضع لل ان  / ضمن المهل البي
ذلك خالل                    / ٢٣/و/١٥/و/١٣/المنصوص عليه في المواد    ل ل م يمتث ان ل انون ف ام الق ال ألحك ذارا باالمتث منه يبلغ إن

درها                   ة ق ه غرام ة علي ضريبة المترتب ة  /٢٠/خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اإلنذار المذآور تضاف إلى ال بالمائ
ى            ان تخفض إل ديم البي ل                      /١٠/منها لعدم تق ة قب دة القانوني د الم ان بع دم بالبي ذار أو تق ل المكلف لإلن ة إذا امتث بالمائ

  .اإلنذارتبليغه 
ستندات   / ٦/محاسبية المنصوص عليها في المادةإذا لم يبرز المكلف القيود ال   / ٢ ديم الم من هذا القانون أو رفض تق

واد      ل                  / ٢٣/و/ ١٥/و/١٤/والوثائق المنصوص عليها في الم م يمتث ان ل انون ف ام الق ال ألحك ذارا باالمتث غ إن ه يبل من
ذلك خالل  ال بكت / ١٥/ل ات االمتث تم إثب ى ان ي ذآور عل ذار الم ه اإلن اريخ تبليغ ا من ت دى يوم سجل ل اب خطى ي

  .الدوائر المالية خالل المهلة المحددة يشعر به استعداده إلبراز القيود
ة                     /  دوائر المالي دى ال وافرة ل تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقا لفعالياته ونشاطاته والمعلومات األخرى المت

تم  وبصورة ال تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي لألرباح آلف بها خالل السنوات   الخمس األخيرة وفى هذه الحالة ي
بالمائة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف وال يجوز االعتماد في تطبيق هذه    / ٥٠/تغريم المكلف بغرامة تعادل   

  .لألرباحالفقرة على تكليف تم أساسا على ضعف أعلى رقم سنوي 
المحاسبية الممسوآة من قبله مع سائر الوثائق إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وابرز القيود        / ب

رم في                         در أرباحه بصورة مباشرة ويغ شاطات المكلف فتق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض ن
دة المحددة                      ة محل الفائ هذه الحالة بغرامة تعادل مثلى فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوب

  .من هذا القانون/ ٣١/من المادة/ ب /بموجب الفقرة
ائق     / ج ع الوث ه م بية الممسوآة من قبل ود المحاس رز القي انوني واب ده الق ان أرباحه ضمن موع دم المكلف بي إذا ق

ديل بعض                      دأ أو اآتفت بتع والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المب
دة             نتائجها فيجرى    تكليفه بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائ

غ     / ٣١/من المادة / ب/القانونية وفقا ألحكام الفقرة    اد المبل من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويع
  .الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف

رة  / ا ي الفق ا ف صوص عليه ات المن ى الغرام اتر   / ا/إضافة إل ه دف دا لبيان رز تأيي ف اب ل مكل سابقة آ ادة ال ن الم م
محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة آال                

دة شهر واحد ويحرم من        أو بعضا يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المال           الحبس لم ية ويعاقب ب



  .تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة/ ب
  /٢٠/المادة

ان المكلف                   / ٥٠٠٠٠/لسنوي الصافي مبلغ    ينزل من الربح ا   / ا/ ضريبة إذا آ ى معفى من ال رة سورية آحد أدن لي
  .شخصا طبيعيا ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة

دون                    / ب يستفيد من تنزيل الحد األدنى المعفى من الضريبة آل شريك في شرآة التضامن وآل شريك مسؤول ب
ان شريكا في           حد في شرآة التوصية وال ي      رة واحدة إذا آ ل إال م ذا التنزي شريك الواحد من ه ر ستفيد ال  من  أآث

  .شرآة
ا في            / ا/يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة     / ج من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليه

واد شاة م       / ٢٣و١٥و١٤و١٣و٦/الم شرآة أو المن سة أو ال ون المؤس انون وان تك ذا الق ن ه سجل  م ي ال سجلة ف
  .التجاري
  /٢١/المادة

ارات ويقصد                 / ا ة االتجار بالعق ا ممارسو مهن وم به اري يق يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح آل عملية بيع عق
ق                    ة تحقي بتاجر العقارات آل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاي

  .آتسب من تكرار ممارسة هذه األعمال صفة التاجروا. الربح مهنة معتادة له
ا سواء                      / ٥/تفرض ضريبة بمعدل  / ب ان نوعه ا آ ارات مهم ى العق ازل والتصرفات عل ات التن ى عملي ة عل بالمائ

ة  ة المالي ضريبة القيم ي طرح ال ه وتتخذ آأساس ف ه أم جزءا من ار آل ازل أو التصرف شامال العق ذا التن ان ه أآ
ا في   القطعية للعقار أو لج    زء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساس

  .طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات
رة/ ج ام الفق ن أحك ستثنى م د  / ب/ت ا عن ه بحالته ن مورث ة م ارات اآليل ي العق وارث ف صرفات ال ات ت أعاله عملي

دم            الميراث وآذلك تقديم العقار آحصة عينية نظ       ير إلسهامها برأسمال الشرآات المساهمة بشرط عدم تصرف مق
  .الحصة العينية في األسهم المقابلة لها خالل السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية

  .من هذه المادة/ ب/يعد تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها بالفقرة / د
  التصرف بالهبة لغير األصول أو الفروع/ 

  .د تصرفا خاضعا لهذه الضريبةوال يع
  .البيوع الجبرية إدارية أو قضائية/ 
  .العقارينزع الملكية أو استيالء للمنفعة العامة أو للتحسين / 
  .الهبة الواقعة لإلدارات والمؤسسات والشرآات العامة والمنظمات الشعبية/ 
  .الهبة الواقعة لدور العبادة/ 
  .الهبة لألصول والفروع/ 
  .لواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلميةالهبة ا/ 
ا              /  ه مهم ذي يقطن سكنى ال ار ال ع العق ارات ببي ة االتجار بالعق الحاالت التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهن

  .تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض
صافي       من هذه المادة من األعباء المقبول تنزيله      / ب/تعد الضريبة المذآورة بالفقرة   / ه   ا في معرض تحديد الربح ال

  .الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات
  /٢٢/المادة

  .يعد العقار الواحد في تكليف مهنة االتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين
  /٢٣/المادة

ا                    في حال دمج أو انتقال المؤسسة        ال إجباري دمج أو االنتق ذا ال ان ه أو الشرآة أو المنشاة مع أو السم الغير سواء آ
ة        ضريبة المترتب ة ال أم اختياريا مجانيا أم ببدل يصبح الخلف مسؤوال بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدي

  .األخيرعلى هذا 
ادة     ادة والم ذه الم ام ه ق أحك اة المكلف ويترتب   / ١٥/تطب ة لطرح     في حال وف ات الالزم ديم البيان ة تق ى الورث  عل

رة                      ضريبة خالل فت سددوا ال اة وأن ي وع الوف اريخ     / ٣٠/الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وق ا من ت يوم
  .تقديم البيان

  الجبريال يكون الخلف مسؤوال في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ 
  / ٢٤/المادة

ستوضح                    تتولى الدوا / ا ا ان ت انون وله ذا الق ديمها بمقتضى ه ئر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تق
اتج عن                            ديل الن ر التع ة يعتب دوائر المالي ل المكلف مالحظات ال وتناقش ذوى العالقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قب

  .ذلك جزءا متمما لبيانه ويحرر ضبط بذلك



 مؤسسات وشرآات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة          يخضع البيان المقدم من   / ب
  .على أساس األرباح المصرح بها بعد تدقيقها

رار                 شأنها ق صادر ب شرآة ال ة للمؤسسة أو ال ويجرى حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامي
  .ةقبول من قبل الجهاز المرآزي للرقابة المالي

ادة ا  / ٢٥/الم ى األسس المصرح به ضريبة عل دد ال ديل تح دون تع ان المكلف ب ة بي دوائر المالي ول ال د قب  وإالعن
ائج          ان بحسب نت ى البي ا عل فتطرح الضريبة على أساس التعديالت التي ترى الدوائر المالية المذآورة لزوم إدخاله

  .التحقيق
  /٢٦/المادة

ام           يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق      وعز بالقي ق من        /  الضريبة على المكلفين ان تقوم أو ان ت دقيق وتحقي بكل ت
ام           ة وجهات القطاع الع ين اآلخرين ومن اإلدارات والمؤسسات العام شأنه ان ينيرها وان تطلب منهم ومن المكلف

ا     ي تطلبه ائق الت ات والوث ه المعلوم ون لدي ن تك ل م ود وآ وائم والعق سابية والق ائق الح ع الوث ة جمي دوائر المالي ال
رار        / ٥٠٠٠/بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها         ة بق رة سورية عن آل مخالف لي

  .من وزير المالية وفى حال التكرار تضاعف الغرامة
  /٢٧/المادة

سلم صورة              ضريبة وي ردات ال ة تكليف مؤقت يتضمن مف ر بمثاب ا يعتب ر   يبلغ المكلف أخبارا خطيا فردي  عن تقري
دها يعطى                       ائق عن التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمنا معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوث

  .المكلف أسس التكليف فقط
  /٢٨/المادة

ذي                  ٣٠يعطى الملكف مهلة    / أ وم ال  ثالثين يوما لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من الي
  .أصواللي تاريخ تبليغ اإلخبار بالتكليف المؤقت ي
ا وإذا اعترض المكلف                / ب ه قطعي ذا التكليف بحق ى التكليف المؤقت يصبح ه خالل  / إذا لم يعترض المكلف عل

ائق                  / المهلة اآلنفة الذآر   دم الوث ا وان يق ل به ي يقب ديرات الت على التكليف المؤقت فيجب ان يبين في اعتراضه التق
  .يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم االعتراض/ ١٥/ادعاءه خالل التي تثبت 

  /٢٩/المادة
ا من         / ا ر المعترض عليه ة غي اليف المؤقت في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التك

سمى                 رر ي ر       قبل المكلفين على لجنة اإلدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومق رار من وزي  بق
ادة                          ة إع ام لجن رار المتخذ أم ى الق راض عل المالية لتثبيتها أو زيادتها عند االقتضاء وفى حال زيادتها يجوز االعت

  .النظر
يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أآثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن ال تقل وظيفة أي          / ب

  .ئرةمن عضويها عن وظيفة رئيس دا
ادة                        / ج ام الم ا وفق أحك ي تبت به ضريبة الت ة فرض ال ى لجن ا عل ذا    / ٣٠/تعرض التكاليف المعترض عليه من ه

  القانون وتشكل هذه اللجنة في مرآز آل محافظة من
  رئيسا. مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه ، ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض/ ١
ة موضوع التكليف                     ممثل عن إحدى اإلدارات     / ٢ ر صلة بالمهن ام األآث ة ، وشرآات القطاع الع أو الهيئات العام

  عضوا. يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في آل سنة باالتفاق مع الجهات ذات العالقة
صة أو / ٣ ات المخت ع النقاب اق م نويا باالتف ة س دها وزارة المالي راء تع ة للخب ة من قائم ر المالي اره وزي ر يخت  خبي

  عضوا. غرف الصناعة أو التجارة
  عضوا. يكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة وال يشترك في التصويت/ ٤
ة أو من يفوضه                         / د ر المالي رار من وزي يجوز تعدد لجان الفرض في مرآز آل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بق

ين           على أن يرأس آال منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على األقل وف              وزع االختصاصات ب ة ت ذه الحال ى ه
تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها وال تصح قراراتها اال بحضور جميع              . اللجان من قبل مدير المالية    

  .تتخذ قرارات اللجنة بأآثرية أصوات الحاضرين. أعضائها
ة أو                 / ه   ات العام ي اإلدارات أو الهيئ ام      على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثل مؤسسات وشرآات القطاع الع

  .عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك
  /٣٠/المادة

ي         اليف الت ات والتك ع البيان دقق جمي ا وت رض عليه ة المعت اليف المؤقت ع التك ضريبة جمي رض ال ة ف درس لجن ت
ادة          تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكل      ة المحددة في الم د    / ٢٨/فين المقدمة ضمن المهل ا عن ويمكنه

ل                          راء تقب ى خب ة أو إل ي المالي ى مراقب وعز إل الحاجة ان تدعو المعترضين الستماع بياناتهم الشفهية وان تقوم أو ت
ة               ر اللجن انها ان تني ي من ش ات الت دقيقات والتحقيق ع الت ام بجمي وأن تطلب  بهم وزارة المالية في آل محافظة بالقي



  /٣١/المادة
ر موظف                / ا رار من اآب ذة بق ة ناف ة اإلدارة المالي ضريبة أو لجن ة فرض ال تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجن

ة            مالي في مرآز المحافظة أ     دوائر المالي ة بحق ال ذآورة قطعي اليف الم د التك و المنطقة دون أية معاملة أخرى وتع
ه               / ٣٢/والمكلفين فيما عدا األحوال المنصوص عليها في المادة        ولى إذاعت ي تت ة الت دوائر المالي ى ال رار إل ويبلغ الق

شره في               ة وفضال عن     بوضعه في لوحة اإلعالنات في مراآز ماليات المحافظات والمناطق أو بن الصحف المحلي
ه صورة عن                      ا ب ا مرفق ارا فردي يفهم المؤقت أخب ة تكل ذين عدلت اللجن ذلك يبلغ آل من المكلفين المعترضين أو ال

  .قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة اإلدارة المالية
ادة             / ١/ب ا في الم ة المنصوص عليه انون   م /١٣/تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة األداء في المهل ذا الق ن ه

دل       ة       /٧/وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذآورة فائدة سنوية بمع الي لنهاي وم الت دءا من الي ة ب بالمائ
  .هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة اإلدارة المالية 

رة     من هذ /١٠٦/تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة    /٢/ سبة   /١/ا القانون محل الفائدة المذآورة في الفق سابقة بالن ال
  .للضريبة المترتبة عن مبلغ األرباح المصرح بها 

رة  / ج/ ي الفق ا ف صوص عليه دة المن صى للفائ د األق دد الح سابقة ب/ ب/يح ان  / ١٤/ال ديم البي ال تق ي ح ة ف بالمائ
  .القانون من هذا / ١٣/الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة

رة            /د/ ا في الفق ادة عن     /ب/في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليه ذه الم من ه
ى اال يتجاوز         /٧/الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة           ان عل بالمائة سنويا بعد تاريخ تقديم البي

  .ة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقةبالمائ/٢١/مقدار هذه الفائدة المضافة
ادة     /ه / ي الم ا ف ة المشار إليه دم من المكلف ضمن المهل القانوني ضريبي المق ان ال صفة التكليف /١٣/يعطى البي

دون أي           ان وب القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البي
  . وغير قابل للطعن فوائد أو غرامات

  :الفصل الرابع 
  :إعادة النظر والتصحيح 

ادة  يفهم   / أ/٣٢/الم ى تكل ديل عل رأ تع ذين ط ضريبة اعتراضهم أو ال ة فرض ال ذين ردت لجن ون ال يعطى المكلف
ارس حق                      /٣٠/المؤقت مهلة  ا ان تم ة ذاته ة ضمن المهل دوائر المالي ثالثون يوما لطلب إعادة النظر في تكليفهم ولل

  : إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في الحاالت اآلتية طلب
  .عندما يكون القرار مبنيا على وثائق غير صحيحة /١/
  .عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد األرباح الصافية/٢/
  .إذا آان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية/٣/
  .باألآثريةعندما يتخذ القرار /٤/

  .ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذآورة ان تعلم المكلف بذلك خطيا 
  .الفردييوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ اإلخبار /٣٠/تبدأ مهلة آل/ ب

ضريبة ولجنة اإلدارة   إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة اآلنفة الذآر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض ال                
  .المالية قطعيا 

  /٣٣/المادة 
ي              / أ/ شكل ف ي ت ادة النظر الت ة إع ى لجن ا إل شفوعة برأيه ة وترسل م دوائر المالي ى ال ادة النظر إل ات إع دم طلب تق

  :وزارة المالية آاآلتي 
  رئيسا. معاون وزير المالية لشؤون اإليرادات 

   عضواقاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل
  أحد المديرين في اإلدارة المرآزية عضوا

ع    اق م ة باالتف ر المالي ده وزي ة موضوع التكليف يعتم ر صلة بالمهن ام األآث ات القطاع الع ل عن إحدى جه ممث
  عضوا. الجهات ذات العالقة وبتسمية منها على اال تقل مرتبته عن معاون مدير

راء الم           ة الخب ادة      خبير يختاره وزير المالية من قائم ر المسمى في         /٢٩/ذآورة في الم ر الخبي انون غي ذا الق من ه
  عضوا. لجان فرض الضريبة 

  .ويكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية وال يشترك في التصويت 
ة أو مؤس            ات العام سات أو الهيئ ي اإلدارات أو المؤس د ممثل وة أح ر دع ادة النظ ان إع اء لج ى رؤس سات وعل

د           ذه اللجان عن وشرآات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضا عن العضو الخبير في ه
  .النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك 



أليف           /١/تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة         / ب ضاء ت د االقت السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عن
رأس آال من اللجان                        لجان إ  ى ان ي سية عل ة الرئي ررة للجن ا المق ضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصالحيات ذاته

سة   ة الرئي شكيل اللجن شكيلها بحسب ت تم ت ة وي ي وزارة المالي ة ف ي اإلدارة المرآزي ل ف ى األق دير عل ذآورة م الم
اون م                  الي بدرجة مع ة موظف م رة             وعلى ان يمثل الجانب المالي في اللجن ل ذو خب ى األق رة عل يس دائ دير أو رئ

  .ضريبية يسميه وزير المالية 
  .توزع األعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة /ج/
رئيس          /د/ نهم ال ة من األعضاء م ا اال بحضور أربع تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها وال تصح قراراته

ا         وممثل المهنة أو ال    د اجتماعه ساوت األصوات عن حرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأآثرية أصوات الحاضرين وإذا ت
  بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحا

ع   / ه  / للجنة إعادة النظر ان تعقد جلساتها في مراآز المحافظات ذات العالقة بالتكاليف المعروضة عليها وفى جمي
  .ن المحافظات ذات العالقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة األحوال يجب ان يكون الخبير م

  /٣٤/المادة 
ه إيصال يثبت ان المكلف               / أ  / م يرفق ب ا ل ذا الطلب م ة ه ان طلب إعادة النظر ال يوقف التحصيل وال تقبل اللجن

  .ليرة سورية في مختلف الحاالت /١٠٠٠/دفع إلى الخزينة تأمينا قدره 
  .خالل مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده يجب ان يؤدى التأمين / ب

  /٣٥/المادة 
إجراء                          /أ/ وعز ب ا ان ت ة ويجوز له ائق الثبوتي ى الوث ة وال تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر باالستناد إلى لوائح خطي

ادة          ام الم ا ألحك راء وفق انون    /٢٦/تحقيقات إضافية أو ان تعين خب ذا الق ى     من ه اء عل ذلك أو بن إذا رأت ضرورة ل
د                شترط من المكلف ان يكون ق رة ي ة األخي ذه الحال طلب الملكف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى ه

  .دفع سلفة على النفقات خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعارا بذلك من قبل رئيس اللجنة 
معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث              تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات        /ب

  .من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما /٤٠/و/٣٧/عنهما في المادتين 
  /٣٦/المادة 

ر محق          ريقين غي ان نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا آان آل من الف
يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر  . آل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به  بقسم من طلبهما يحكم     

  . يصبح إيرادا للخزينةوإالانه محق في طلبه 
  /٣٧/المادة 

  :يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحاالت اآلتية / أ/
  .إذا آان القرار مبنيا على وثائق مزورة /١/
  .إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا آان في حوزة خصمه/٢/
  .إذا لم تراع في التحقيق والحكم األصول المعينة في هذا القانون /٣/
  .إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد األسباب القانونية التي بينها خطيا أحد الطرفين /٤/
  .خطأ ماديا يؤثر في الحكم إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر /٥/
دأ     أشهريجب ان يقدم طلب التصحيح خالل ستة        / ب  في الحالة األولى وخالل ثالثين يوما في الحاالت األخرى تب

وب تصحيحه               رار المطل ه            . المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف الق ول طلب التصحيح والبت في يخضع قب
  /.٣٦/و/٣٥/و/٣٤/د لألصول واألحكام المبينة في الموا

  /٣٨/المادة 
  :تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل آاآلتي / أ/
   رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيسا-
   اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذآورة يسميهما وزير المالية عضوين-
  عضوين. ضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية  مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان اإل-

سية في                              ادة النظر الرئي ة إع يس لجن ل رئ ا من قب ع إليه ي ترف تختص الهيئة العامة المذآورة بالبت في القضايا الت
ا أو في حال طلب إحدى اللج                      ان حال تباين االجتهاد بين اللجان المذآورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيه

ستقر    ادي م دأ اجته ن مب دول ع ا     . الع صدر قراراته ضائها وت ع أع ضور جمي ة اال بح ات الهيئ صح اجتماع ال ت
  . باألآثرية

ة              / ب ة العام صادرة عن الهيئ ادات ال د باالجته ا التقي ى مختلف درجاته على جميع لجان الضرائب على الدخل عل
  . ة النظر أو طلب تصحيحها وفقا ألحكام هذا القانون للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعاد

  /٣٩/المادة 
واد           واردة في الم ؤدى خالل            /٢٣/و/١٥/و/١٤/مع االحتفاظ باألحكام الخاصة ال ة واحدة وت ضريبة دفع ستحق ال ت

  . الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف 



  /٤٠/المادة
ل                 يج/أ/ ادة النظر من قب رارات لجان إع غ المكلف بق اريخ تبلي ي ت وز الطعن وخالل ثالثين يوما من اليوم الذي يل

  . المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص 
  :تحدد الحاالت التي يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص في اآلتي /ب
  . ليف الضريبي أو عدم الخضوع في األساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتك/١/
بالمائة /٢٥/في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضا ألرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن   /٢/

  .عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان اإلدارة المالية 
  الباب الثاني

  ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية
  فئة مكلفي الدخل المقطوع

  الفصل األول
  األشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

  /٤١/المادة 
دخل                    /أ/ ة وال ي ر تجاري ة أو غي ة صناعية أو تجاري ة أو مهن ارس حرف دخل المقطوع آل من يم يكلف بضريبة ال

  . ضمن فئة مكلفي األرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون 
ام المحددة          / ب تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق األحك

  . في هذا القانون 
  /٤٢/المادة 

د  ا تضع قواع ضريبة آم د ال ا لتحدي صنيف اتباعه ى لجان الت د واألصول الواجب عل ة القواع تضع وزارة المالي
  . وظفين أو لجانا للقيام باألعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف وإجراءات التصنيف ولها ان تكلف م

  /٤٣/المادة
ا           /أ/ يسرى تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف األولى التي تترتب فيه

  . الضريبة عليهم 
ادة تصنيف بعض المهن          يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخالل أي من السنوات           /ب ة إع  التالي

ل عن                  دل ال يق ى      /٢٥/أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تب ادة عل صا أو زي ة نق بالمائ
  . أعمالهمرقم 

ف         ة أو المكل دوائر المالي ن ال ل م ب معل ى طل اء عل رة بن ذه الفق ام ه ا ألحك صنيف وفق ادة الت رى إع سب /تج ح
  . دير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة يحال من قبل م/الحال

رتين /ج/ ام الفق ا ألحك صنيف وفق ادة الت صنيف وإع تم الت صنيف / أ و ب/ي ان الت ل لج ن قب ادة م ذه الم ن ه م
ادة ي الم ا ف ي  /٤٨/المنصوص عليه رار القطع ا للق ى المكلف طبق دة عل ضريبة الجدي سرى ال انون وت ذا الق ن ه م

دء              الصادر عن هذه اللجان وذلك لمد      ة قصوى ال تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على ب
  . سريانها عليه 

ة       /د/ رار لجن ال تسرى أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال إذا لم يبلغ ق
محددة بخمس سنوات وتبقى في      التصنيف البدائية المعدل لتكليفه األصلي وذلك خالل دورة التصنيف القصوى ال   

  . هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة 
  /٤٤/المادة 

ار                        /أ/ ى أساس اعتب ا وأغراضها عل ة بمختلف أنواعه سيارات العام اح ال ى أرب تطرح ضريبة الدخل المقطوع عل
ة تص   ا لجن داول تقرره ف بموجب ج ي التكلي دة ف سيارة وح ل دورة  ال ة عن آ ر المالي شكلها وزي ة ي نيف مرآزي

ة في                  /٤٣/تصنيف وفقا ألحكام المادة    دوائر المالي واردة من ال من هذا القانون وذلك بعد االطالع على الدراسات ال
  . المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات

  . ريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الض/ب
  . ليرة سورية لكل سيارة/٣٦٠٠٠/يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من األرباح السنوية قدره /ج
  . بالمائة سنويا بدءا من السنة السادسة لسنة الصنع/٥/تخفض األرباح السنوية بنسبة/د
ة       /أ/تسرى الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /ه   د قطعي ع محافظات القطر وتع ى جمي السابقة عل

  . بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية
سيارة في              /و الكو ال د م ا ويع ة عليه ضريبة المترتب سديد ال ل ت ال يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قب

شاء أي حق               سنة التكليف الواحدة     ا وال يجوز إن مسؤولين بالتكافل والتضامن على تسديد االلتزامات المترتبة عليه
  . في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها 

  /٤٥/المادة 



ة                     /أ/ ر الدول اء والمحامون والمهندسون المتقاعدون مع مختلف دوائ تخضع األجور والمبالغ التي يتقاضاها األطب
ى التكليف بضريبة                    ود استخدامهم إل ام والمشترك بموجب عق ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشرآات القطاع الع

  . الدخل المقطوع مهما آانت صفة ومدة العقد 
ى                           دخل عل رغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة ال ى أساس التف اما من آان منهم من العاملين أو المتعاقدين عل

  . الرواتب واألجور 
خضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها األطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل              ت/ب

  . واألجورعلى الرواتب 
رة  /ج شافي الخاصة بموجب الفق ة للم ضريبية الممنوح اءات ال ادة/ ب/تنحصر اإلعف ن الم انون /٤/م ذا الق ن ه م

اء       بالمشافي فقط وال تسري على أجور األطباء من ا       ى أجور األطب م أو عل شافي المسددة له لعيادات الكائنة في الم
ى                            ضريبة عل ذه األجور وتخضع لل ذتها ه ي اتخ صفة الت ا آانت ال ا أي التي يستحقونها على العمليات التي يجرونه

  . الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة 
ازل عن حق /١/د ات التن ة  تخضع عملي ن والحرف التجاري ة المه دة لممارس ستثمرة أو المع ارات الم ار العق إيج

ر           /الفروغ/والصناعية وغير التجارية   دخل المقطوع أو األشخاص اآلخرين غي ل مكلفي ضريبة ال الجارية من قب
   . الممارسين للمهن المذآورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه

رة              /٢ ددين في الفق ذلك مكلفي ضريبة دخل        / ١/تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي لألشخاص المع سابقة وآ ال
ذآورة ب      مالية الم احهم الرأس ن أرب ة ع اح الحقيقي ي       /٢٣/األرب ه ف صوص علي صاعد المن لم الت ن س ة م بالمائ

  . من هذا القانون /١٦/المادة
  . ادة بتكليف مستقلتحقق الضريبة المذآورة في هذه الم/٣/

  /٤٦/المادة
ر إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع آل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في                 من مرآز عمل واحد      أآث

ة                     دوائر المالي د ال ى ان تعم ى حدة عل ذآورة عل ضريبة الم ضمن الوحدة اإلدارية فيصنف مبدئيا عن آل مرآز بال
ى أساس تصاعدي وال                 فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته      ه عل ة علي  وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتب

  . يستفيد الملكف من تنزيل الحد األدنى المعفى اال مرة واحدة 
  الفصل الثاني
  أسس التكليف

  /٤٧/المادة 
  . بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك / بدائية أو استئنافية/تؤلف لجان التصنيف / أ

  .  يعين إلى جانب األعضاء األصالء أعضاء مالزمون يقومون مقام األصالء في حال غيابهم /ب 
  .  من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة اإلدارية بحسب الحاجة أآثريجوز تشكيل / ج 
ي   / د   ن وتتخذ  تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها وال تصح قراراتها اال بحضور جميع أعضائها األصالء أو المالزم

  القرارات بأآثرية األصوات
  /٤٨/المادة 

  :تؤلف لجنة التصنيف البدائية من 
  مراقب دخل أو موظف مالي رئيسا/ أ 

ة           / ب  لة بالمهن ر ص ام األآث اع الع رآات القط سات وش ة أو مؤس ات العام دى اإلدارات أو الهيئ ن إح ل ع ممث
  عضوا. موضوع التكليف وبتسمية منها 

المهنة يختاره اآبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثالثة مندوبين تسميهم  ممثل للحرفة أو    / ج  
ة                     النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم آفاي

ذآور م                     الي الم ل الموظف الم ل من قب ذا الممث ة في          عدد العاملين في المهنة يسمى ه ة أو الحرف ن ممارسي المهن
  عضوا. اقرب وحدة إدارية 

  /٤٩/المادة 
صنيف   / أ ي الت ا ف ة أساس ذتها اللجن ي اتخ ارات الت ع االعتب ه جمي ذآر في صنيف وت رار الت صنيف ق ة الت نظم لجن ت

  . وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه 
ة ع       / ب   دوائر المالي ين ولل دائي خالل                   يحق للمكلف ادة النظر في التصنيف الب سواء طلب إع ى ال ا من    / ٣٠/ل يوم

  . تاريخ تبليغ المكلف 
ه إيصال يثبت                          / ج ا ب م يكن مرفق ال يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل وال تقبل اللجنة هذا الطلب ما ل

د          من قيمة الضريبة ال   /  بالمائة ١٠/ان المكلف قد دفع إلى الخزينة تأمينا قدره        ى اال يزي ة عل تي أقرتها اللجان البدائي
ه                      / ٥٠٠/التأمين على    ه أو بجزء من  وإالخمسمائة ليرة سورية يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلب

  . فيصبح التأمين إيرادا للخزينة 



ة أساسا لتصنيف    يجب ان يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه االعتراض على االعتبارات التي اتخذتها اللجن             / د
  . المكلف وان يذآر فيه األرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه 

  /٥٠/المادة
  :تبت بطلبات االستئناف لجنة أو لجان استنئافية تؤلف في مراآز المحافظات والمناطق آاآلتي /أ
  رئيسا. ية موظف مالي رئيسي من ذوى الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريب/ ١
ة                  / ٢ ر صلة بالمهن ام األآث ة أو مؤسسات وشرآات القطاع الع موظف خبير في إحدى اإلدارات أو الهيئات العام

  عضوا. موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية 
سميهم   ممثل للحرفة أو المهنة يختاره اآبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثالثة م             / ٣ دوبين ت ن

ة                      النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفى حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم آفاي
ة في                      عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمى اآبر موظف مالي في المحافظة ثالثة من ممارسي المهنة أو الحرف

  عضوا. اقرب مرآز الختيار احدهم
  . عدم آفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام وفى حال 

  . يجب ان يكون قرار اللجنة االستئنافية معلال / ب
  . تبلغ قرارات اللجنة االستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية/ ج

  /٥١/المادة 
ة               // أ   دوائر المالي ات لل دموا بيان ة        على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع ان يق دد اآلتي خالل  / ١في الحاالت والم

ين المشمولين            سبة للمكلف ك بالن ة وذل مهلة ثالثين يوما تلي تاريخ اإلعالن عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالي
  . من هذا القانون / ٤٣/من المادة / أ/بأحكام الفقرة 

  :خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحاالت اآلتية / ٢
  . البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة / أ
  . تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات / ب
  . انتقال المنشأة الكلى أو الجزئي للغير / ج
  . دخول شرآاء جدد في المنشأة أو انسحاب شرآاء منها / د
  . المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلفالتوقف عن ممارسة الحرفة أو / ه 
  . التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف / و
ة التوقف عن                    // ب يجرى تصنيف المكلفين مجددا في األحوال المذآورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حال

  .  الضريبة جزئيا بنسبة مدة التوقف وينظر في طي/ ه /ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة 
ى ستة            / و/اما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة          د عل ي تزي رة التوقف الت فينظر بطي الضريبة عن فت

   . أشهر
  .تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية // ج 

  الفصل الثالث
  تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها

  /٥٢/المادة 
/ ب/و / أ/ضريبة على المكلف بدءا من بداية السنة األولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين     تترتب ال / أ

ا               / ٤٣/من المادة    ى م سليفا عل ؤداة ت ضريبة الم ر ال سنة تعتب اء ال ى المطرح أثن من هذا القانون وإذا طرأ تبديل عل
ديل                  ى ضوء التب دفوع عل غ الم سوى المبل د         ام . . يترتب على المكلف وي ا في البن ا في الحاالت المنصوص عليه

اريخ              / ٥١/من المادة   / أ/الثاني من الفقرة     ي ت ذي يل شهر ال دءا من أول ال من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة ب
  .  الممارسة الفعلية أشهرحدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد 

يبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية               تستحق الضر / ب  
 .  

  /٥٣/المادة 
ساهمة في           / ٢/تضاف على تكاليف المكلفين سنويا نسبة قدرها         ك باسم م دخل المقطوع وذل بالمائة من ضريبة ال

  . نفقات التصنيف 
  /٥٤/المادة 

ة             في حال تخلف المكلف عن تقديم   رم بغرام ا يغ ادة فيه ضريبة أو زي ا فرض ال شأ فيه ي ين ان في الحاالت الت  البي
سابقة          / ١٠/مقطوعة قدرها    سنوات ال ى ال بالمائة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة وتسرى الغرامة عل

  . لتاريخ اآتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه االآتشاف 
  الفصل الرابع

  م المختلفة األحكا
  /٥٥/المادة 



من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على ان يسوى حساب الضريبة        / ١٤/من المادة   / ه  /يطبق حكم الفقرة    
  بعد نهاية سنة التكليف

  /٥٦/المادة 
سلف                     / ٢٣/يطبق أحكام المادة     ين ال ق بالتضامن ب ا يتعل دخل المقطوع فيم اليف ضريبة ال  من هذا القانون على تك

  . والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة السم الغير ألي سبب آان عدا حالة االنتقال الجبري 
  /٥٧/المادة 

ة                            ات أو جداول معين ديم بيان ود أو تق ة بمسك قي يصدر وزير المالية قرارا بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معين
  . للدوائر المالية تمكينا لها من مراقبة فعالياته 

ادل                     ة تع رم المخالف بغرام ود ويغ ات والجداول والقي وع البيان ضريبة      / ٥٠/يحدد القرار المذآور ن ة من ال بالمائ
  . السنوية عن سنة واحدة 

  /٥٨/المادة 
ا                      ا وم ع إضافاتها وغراماته ذلك في حساب جمي دخل وآ يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب ال

  . بر آسور الليرة السورية إلى العشر ليرات األعلى يعود منه لجهات عامة أخرى ج
  /٥٩/المادة 

رتين    / أ   ذآور في الفق ادة   / ب/و / أ/يستفيد من التنزيل الم دخل المقطوع       / ٢٠/من الم و ال انون مكلف ذا الق . من ه
شرآة ومقتضيات ممارسة                           ع ال ة وفى ضوء واق ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صالحياتها القانوني
العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراآة المصرح عنها بالنسبة للشرآات غير المسجلة أصوال                

سجلة      شرآات الم سبة لل شراآة بالن د ال ي صورية عق ضاء ف د االقت ت عن ذلك الب وال  . وآ ل األح ي آ شترط ف وي
   . الستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه ان يعمل في الشرآة فعال

رة     / ب   ادة   / أ /يطبق الحد األدنى المعفى المقرر في الفق ادة      / ٢٠/من الم ررة في الم ذلك المعدالت المق / ١٦/وآ
تم                       م ت من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءا من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين ل

م    أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا    ذة بحقه ابقا ناف القانون فتبقى المعدالت السابقة والحد األدنى المعفى س
  . عن أرباح االستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم 

  /٦٠/المادة 
ر              / ٥٠٠٠٠/ينزل حد أدنى معفى قدره       ة غي ليرة سورية من األرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمي

ي يغ ة الت ي     التجاري رة الت ن الزم ر ع صرف النظ ال ب ى رأس الم ساني عل ري اإلن د الفك تها الجه ي ممارس ب ف ل
  . يخضعون لها 
  الباب الثالث

  تكليف غير المقيمين واألشخاص غير السوريين
  /٦١/المادة 

ذا                          / أ   ا في ه ة والرواتب واألجور المنصوص عليهم اح الحقيقي ضريبة دخل األرب ة ل ام الناظم استثناء من األحك
اوليهم                   ا لقانون يخضع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين غير السوريين سواء أآان لهم فرع في سورية أم ال ومق

اوني                         ام والمشترك والخاص والتع ذة مع جهات القطاع الع ال المنف الثانويين غير السوريين عن الخدمات واألعم
ة االقتطاع وتحسم    السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وتستوفى ضريبة دخل األرباح و  الرواتب واألجور بطريق

  . عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة 
  :يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات واألعمال المنفذة وفق اآلتي / ب 

ا    / ٥/ ي األعم اح ف ل األرب اء ضريبة دخ دمات لق د والخ ال التوري وع أعم ة مجم ن قيم ة م ضمن بالمائ ي تت ل الت
  . توريدات وخدمات معا في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة 

ي تتضمن                / ١/ ال الت اء ضريبة الرواتب واألجور في األعم بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لق
  . توريدات وخدمات معا في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة 

راءات                 / ١٠/ زة واآلالت وب الم واألجه تثمار األف اء اس ذلك األجور المدفوعة لق دل الخدمات وآ بالمائة من قيمة ب
  . االختراع واألسماء والعالمات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل األرباح 

تثمار  / ٢/ اء اس ة لق ذلك األجور المدفوع دل الخدمات وآ ة ب ن قيم ة م راءات بالمائ زة واآلالت وب الم واألجه األف
  . االختراع واألسماء والعالمات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب واألجور 

  . ال تخضع المعدالت الضريبية المذآورة ألي إضافة بموجب القوانين النافذة/ ج 
ذآورة  / د  ات الم روع الجه ى ف ادة عل ذه الم ام ه ق أحك رة ال تطب ي الفق ة / أ/ف سجلة ضمن الجمهوري سابقة الم ال

ة         العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة لألحكام العام
  . المنصوص عليها في هذا القانون 

  /٦٢/المادة 



الغ  يترتب على المؤسسات واإلدارات والشرآات واألفراد والجهات العامة و  الخاصة آافة الذين يقومون بتسديد مب
خاضعة للضريبة ان يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وان يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خالل خمسة                

  . عشر يوما من تاريخ تأدية المبالغ المذآورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة االقتطاع 
  /٦٣/المادة 

ر    يترتب على األشخاص الطبيع    يين واالعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غي
ة                 ة العام ى صناديق الخزين سددوا إل ة وان ي ضريبة لحساب الخزين ذه ال السوريين خاضعة للضريبة ان يقتطعوا ه

ة االق        ستوفاة بطريق ضريبة الم م ال الغ له ك المب ر األشخاص    خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تأدية تل تطاع ويعتب
  . المذآورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها 

  /٦٤/المادة 
ادتين  ي الم ذآورة ف ات الم م الجه م تق ا أو / ٦٢/و / ٦١/إذا ل ة فيهم دة المعين ضريبة خالل الم د ال اع وتوري باقتط

زم       ا تل ادة                       يسددونها ناقصة فإنه ا في الم ة المنصوص عليه ى الغرام ر المسددة باإلضافة إل ضريبة غي ذات بال  بال
  . من هذا القانون / ١٠٦/

  /٦٥/المادة 
دخل                   تخضع الجعاالت المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشرآات إعادة التأمين في الخارج من ضريبة ال

  .من هذا القانون / ٦٠/من المادة / ج/ي الفقرة بالمائة المنصوص عليها ف/ ١٠/لغير المقيمين بمعدل 
  الباب الرابع

  ضريبة الرواتب واألجور
  الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها

  /٦٦/المادة 
  :تطرح ضريبة الرواتب واألجور على آل شخص يتقاضى راتبا أو أجرة أو تعويضا 

ضا عن خدمات               من خزينة خاصة إذا آان مقيما في الجمهورية         / أ   دفوع تعوي غ الم ان المبل سورية أو آ ة ال العربي
  . أداها فيها 

  . من خزينة عامة إذا آان مقيما في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج / ب 
  /٦٧/المادة 

  :يعفى من ضريبة الرواتب واألجور 
ال ا / أ  ن رج رهم م سورية وغي ة ال ة العربي ي الجمهوري دون ف سفراء المعتم ال ال سياسي والقناصل ورج سلك ال ل

السلك القنصلي وموظفوهم األجانب بشرط المعاملة بالمثل وال يتناول هذا اإلعفاء سوى ما يتقاضونه عن األعمال                
  . المتعلقة بوظائفهم 

  . العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى األمن الداخلي وعناصر اإلطفاء / ب 
  .  والكنائس القائمون على المساجد/ ج 
  . العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين / د 
ع                 / ه   ة وجمي معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدم

  . المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته 
  . ضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل التعوي/ و 
  . أجور الخدم في المنازل الخاصة / ز 
  . المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية / ح 

  /٦٨/المادة 
ود         يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجه

  :ي الحربي وفق اآلت
ليرة سورية وعن آل دفعة  / ٨٠٠٠/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد األدنى المعفى و           / ٥/

  . مقطوعة 
  . ليرة سورية / ١٢٠٠٠/و / ٨٠٠١/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين / ٧/
  . ليرة سورية / ١٦٠٠٠/و / ١٢٠٠١/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين / ٩/
  . ليرة سورية / ٢٠٠٠٠/و / ١٦٠٠١/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين / ١١/
  . ليرة سورية / ٣٠٠٠٠/و / ٢٠٠٠١/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز / ١٣/
  . يةليرة سور/ ٣٠٠٠٠/بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز / ٢٠/

  /٦٩/المادة 
  . ليرة سورية في الشهر / ٥٠٠٠/ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره / أ 

  /٧٠/المادة 



د واألجور والتعويضات                  / أ   يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائ
  . لعينية والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو ا

  . تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة االستمرار 
رة                   ألجل/ ب    تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ اآلتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفق

  . السابقة 
ب و أجور ا  / ١ ن روات ة م تراآات المقتطع ة االش ة أو  قيم ات االجتماعي ام التأمين ي نظ تراك ف اء االش املين لق لع

  . التأمين والمعاشات 
ام بعمل                        / ٢ ة تصرف بمناسبة القي تعويض نفقات الوظيفة واالنتقال والسفر وبصورة عامة آل تعويض عن نفق

  . تتطلبه الخدمة 
  .  المقطوع بالمائة من الراتب أو األجر الشهري/ ٢٥/نفقات التمثيل بما اليتجاوز  / ٣

  /٧١/المادة 
ى المعفى                  شهر يجزأ الحد األدن وم األول من ال / في حال مباشرة العامل العمل أو ترآه إياه بصورة نهائية بعد الي

ار             / في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر         ضريبة باعتب دخل الخاضع لل ا ال ود إليه ي يع ام الت بنسبة عدد األي
  . عات المقطوعة فال يتناولها أي تنزيل يوما اما المدفو/ ٣٠/الشهر 
  / ٧٢/المادة 

  . تصبح الضريبة واجبة األداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع 
  /٧٣/المادة 

د   ن الح ستفيد م د ال ي ي ان واح انون ف ذا الق ن ه ع م واب األول رؤوس والراب ام األب ه أحك ذي تتناول ان المكلف ال
  .  له إذا آان الشرط متوفرا فيه مالئمةدنى المعفى اال مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد األآثر األ

  الفصل الثاني
  واجبات صاحب العمل والعامل

  /٧٤/المادة 
ادة                 ام الم تنادا ألحك ضريبة اس ة               / ٦٥/يجب على آل شخص خاضع لل دائرة المالي ى ال دم إل انون ان يق ذا الق من ه

  :يوما من تاريخ مباشرته العمل بيانا يتضمن / ٣٠/ب إليها خالل المختصة التي ينتس
  . هويته وعنوانه / ١
  . هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما / ٢
  / . ٦٩/مقدار دخله آما هو معرف في المادة/ ٣

  .  التبديل يوما من تاريخ وقوع/ ٣٠/وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب ان يقدم بيانا بذلك خالل 
اريخ                         ا من ت ل خالل خمسة عشر يوم م يمتث ة وان ل ام القانوني ال لألحك ذارا باالمتث غ إن إذا لم يقدم المكلف بيانا يبل

ادل          ر صحيح              / ٢٠/تبليغه اإلنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تع ا غي دم بيان ة وإذا ق ضريبة المتحقق ة من ال بالمائ
ا               تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم وال تط       ة المنصوص عليه بق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائم

  . يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك / . ٧٦/في المادة 
  /٧٥/المادة 

اال أو                ستخدمون موظفين أو عم ذين ي راد ال ا من الجهات واألف ة والخاصة وغيره يجب على جميع الجهات العام
ات                مساع ه البيان دون في أة ان يمسكوا سجال ي دين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكاف

  . اآلتية بتسلسل وبدون فراغ وال حواش بين األسطر وال شطب وبتتابع تاريخ االستخدام 
دماته/ أ  اء خ اريخ انته تخدامهم وت دء اس اريخ ب م وت وع عمله ذآورين ون ة األشخاص الم م أو انقطاعهم عن هوي

  . العمل 
  . من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم / ٦٩/مقدار الدخل غيرا لصافى المعرف في المادة / ب 
  . بيان التبديالت التي طرأت على وضع أو على دخل آل منهم / ج 

  /٧٦/المادة 
غ من       تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقت      ة آل مبل ا حين تأدي طاعه

  . قبله يبرئ هذا االقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع 
  /٧٧/المادة 

  :من هذا القانون / ٧٤/على الجهات المذآورة في المادة 
ة تتضمن    أشهران يقدموا إلى الدوائر المالية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء آل ستة      / أ   سنة قائم  من ال

   :يمايل
  . من هذا القانون / ٧٤/جميع البيانات المذآورة في المادة  / ١
  . من هذا القانون / ٧٤/مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذآورين في المادة  / ٢



ة من روا         / أ/ان يدفعوا إلى الخزينة العامة خالل المهلة المذآورة بالفقرة          / ب   الغ المقتطع ع المب تب و   السابقة جمي
  . من هذا القانون / ٧٤/أجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذآورين في المادة 

  /٧٨/المادة 
ادة                   / أ   ه في الم سجل المنصوص علي راز ال ى       / ٧٤/إذا رفض صاحب العمل إب حين الطلب وفى محل العمل إل

صوص علي    ة المن دم القائم م يق ه ل دقيق أو أن ين بالت ة المكلف دوائر المالي وظفي ال ادة  م ي الم ا ف ذارا / ٧٦/ه غ إن يبل
ة              دوائر المالي ذار تحقق ال ه لإلن اريخ تبلغ ا من ت باالمتثال ألحكام هذا القانون وان لم يمتثل خالل خمسة عشر يوم

املين وتخفض         / ٢٠/الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل         بالمائة من الضريبة المتحققة على الع
  . لمائة إذا امتثل المكلف لإلنذار با/ ١٠/هذه الغرامة إلى 

ادل                  / ب   ة تع ة يعاقب بغرام ر آامل ر صحيحة أو غي ات غي ضريبة    / ٥٠/إذا قدم صاحب العمل بيان ة من ال بالمائ
  . المترتبة على الجزء المكتوم 

  الفصل الثالث
  تحقق الضريبة وتأديتها

  /٧٩/المادة 
ا  / ٧٦/القوائم المنصوص عليها في المادة تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة باالستناد إلى     أو إلى نتائج تحقيقاته

 .  
  /٨٠/المادة 

ة                           دوائر المالي ى المكلف بموجب طرح ال ة عل الغ المترتب ين المب في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختالف ب
دفع ا             ه ان ي الفرق وعلي ارا ب غ صاحب العمل أخب ى    والمبالغ المتقطعة من قبل صاحب العمل يبل ذآور إل رق الم لف

الل   ة خ ة الدول غ   / ١٥/خزين اريخ التبلي ن ت ا م مية    . يوم دوائر الرس ديات وال ة والبل وظفي الدول ق بم ا يتعل وفيم
تم التحصيل مباشرة بأخذ         ومستخدميها فان تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق وي

  . حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة
  الفصل الرابع

  طرق المراجعة
  /٨١/المادة 

ه                     ديل بيانات آل شخص يعتقد انه آلف خطأ أو ان تكليفه زائد سواء آان ذلك ناجما عن التكليف المباشر أم عن تع
ه ان يعترض             ا    مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق ل ين يوم ة ثالث  لغاي

ادة                  ه في الم ار المنصوص علي ة ولصاحب العمل        / ٧٩/التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل اإلخب دوائر المالي ولل
  . أيضا حق االعتراض 

  /٨٢/المادة 
ضريبة                         ة فرض ال ا لجن م به دققها وتحك ة فت دوائر المالي ى ال سابقة إل تقدم االعتراضات المبحوث عنها في المادة ال

واد                   ولجنة واردة في الم ام ال ا لألحك ضاء وفق د االقت ى   / ٢٩/ إعادة النظر عن ة        / ٣٧/إل دى لجن راض ل اال ان االعت
ى أساس                    . الفرض ال يوقف التحصيل      ا عل ستحقة بكامله ساط الم ؤد األق م ت ا ل ادة النظر م ول طلب إع ال يجوز قب

شعر بت             ادة            المبالغ التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب إيصال ي ه في الم أمين المنصوص علي ة الت أدي
/٣٤ . /  

  الباب الخامس
  ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة

  الفصل األول
  أحكام عامة

  /٨٣/المادة 
سديد      / أ  وائز الت سحب وج وائز ال د وج د والعوائ اح والفوائ ة األرب وال المتداول ع رؤوس األم ريبة ري اول ض تتن

  :ة بما فيها توزيعات األسهم المجانية الناجمة جميعها عن وغيرها من الموارد النقدية والعيني
ة                       / ١ ة أو المدني صناعية أو التجاري ة أو ال ائر المؤسسات المالي شرآات وس اسناد الدين والقروض الصادرة عن ال

  . التي يكون مرآزها الرئيسي أو عملها األساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية 
ا         تعد قائمة في أراضي ا   تثمارها أو عمله ي يكون مرآز اس شرآات والمؤسسات الت سورية ال لجمهورية العربية ال

  . األساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية 
دين والقروض                   / ٢ ناد ال شرآاء الموصين ومختلف اس األسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص ال

جمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص          الصادرة عن الشرآات والمؤسسات وال    
  . األشخاص الطبيعيين واالعتباريين السوريين 



سورية                  / ٣ ة ال صادرة عن الحكوم ة ال ناد العام ا يخص   / السندات ذات الربح واسناد الدين وغير ذلك من األس فيم
ة      فيما يخص األشخا   /والحكومات األجنبية   / جميع األشخاص    ين في الجمهوري اريين المقيم ين واالعتب ص الطبيعي
  / . العربية السورية

ة          / ٤ يس          / المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادي ة ل ة تجاري تثناء آل معامل باس
  / . لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية

ة وعن الحسابات              الودائع على اختالف أنواعها مهما يكن شخص المو          / ٥ ة تخصيص الوديع ا تكن جه دع ومهم
  . الجارية 

  . الضمانات والكفاالت النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين / ٦
  . جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية / ٧

  . تتوجب الضريبة سواء أآانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من األرباح أم ال / ب 
ة      / ٤/٥/٦/ال يخضع لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات             / ج   داخل في جمل ال

  . األرباح الناشئة عن األعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب األول من هذا القانون 
  /٨٤/المادة 

ة ب     وال المتداول ل رؤوس األم ريبة دخ دل ض دد مع ة / ٧ر٥/يح ة  / بالمائ صف بالمائ بعة ون ك  / س ي ذل ا ف بم
ة دارس وحصة البلدي وطني ورسوم الم دفاع ال دا إضافة اإلدارة / إضافات ال ي ع ود الحرب ي المجه ساهمة ف والم

  . المحلية 
  الفصل الثاني

  األموال السورية المتداولة
  /٨٥/المادة 

سات ال   شرآات والمؤس ف ال ا لتكلي اذه أساس دخل الواجب اتخ ة  ان ال ة العربي ي أراضي الجمهوري ا ف ي مرآزه ت
  :السورية يحدد آاآلتي 

  . بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في آل سنة . . عن اسناد الدين والقروض / أ 
  . بمقدار الجائزة . . عن جوائز السحب / ب 
  . دارها بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين لألسناد عند إص. . عن جوائز التسديد / ج 

  /٨٦/المادة 
ضريبة                          ذه ال سديدها له ي تخضع جوائز ت ا من سندات القروض الت ة وغيره ناد العام يتخذ بدل اسناد الدين واالس
دل اإلصدار فتحدد                            دل مع ا إذا تب دا ام دل اإلصدار واح ان مع أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا آ

ى أساس المتوسط ال ل قرض عل ضريبة عن آ هم المصدرة ال دد األس ى ع وع القرض عل سمة مجم اجم عن ق . ن
اريخ اإلصدار                       ين ت ة ب دة الواقع ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد ان تطرح منه عوائد الم

  . وتاريخ آل من البيوع 
  /٨٧/المادة 

ضريبة المف  سلف ال ة ان ت شرآات والمؤسسات واإلدارات ذات الشخصية االعتباري ى ال ذا عل ضى ه روضة بمقت
  / . . ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين/القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية 

ساط               / أ   ة أق ى أربع دما عل تستوفى الضريبة عن اسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مق
  . السنوية متساوية باالستناد إلى مجموع دخل هذه القيم 

وم                           / ب د الي ستحق بع سط ي ة أول ق اريخ تأدي ة واحدة بت سديد دفع سحب وجوائز الت تستوفى الضريبة عن جوائز ال
  . المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز 

ه لكل                       ين في سحب وجدوال يب ة صورة مصدقة عن ضبط ال دم مع التأدي ضريبة ان يق سلف ال ى من ي ويترتب عل
  . مستهلكةعدد السندات ال/١. /سحب 

  /. ٨٥/معدل إصدار هذه السندات محسوبا وفقا ألحكام المادة/٢/
  . مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة /٣/
  . المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه /٤/

  /٨٨/المادة 
ار وآب   شهر أتدفع األقساط األربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خالل األيام الخمسة األولى من                 شباط وأي

  وتشرين الثاني من آل سنة
  /٨٩/المادة

ع موظفي                    ا ان تطل ضريبة المبحوث عنه يترتب على الشرآات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية ال
الدوائر المالية أصحاب الصالحية عند الطلب سواء أآان في مرآزها الرئيسي أم في فروعها ومكاتبها على جميع                 

ر            المستندا ا وتبري سابق ذآره ام ال ت والقيود واألوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق األحك
ة      ات الواقع ساب التأدي ا لح ذة أساس س المتخ ام     . األس شمولة بأحك صارف الم ن الم ى م ويكتف



  /٩٠/المادة 
دقيق                             ه الموظف المكلف بالت سابقة يثبت بمحضر ينظم ادة ال ا في الم ائق المبحوث عنه آل امتناع عن إبراز الوث

ى  / ١٠٠٠/ويعاقب عن آل مخالفة بغرامة قدرها     رة سورية  /٢٠٠٠/ليرة سورية تزداد في حال التكرار إل في  . لي
ضريبة       حال عدم   صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع ال

  . إلى ثالثة أمثالها عن المبالغ المكتومة 
  الفصل الثالث

  األموال األجنبية المتداولة
  /٩١/المادة

بية السورية بدفع األرباح من     يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العر          
ربح                ى دخل األسهم وسندات ال ة عل ضريبة المترتب ة ال وا لحساب الخزين وارد ان يقتطع ا من الم العوائد أو غيره

  . من هذا القانون /٨٢/من المادة/٣/و/٢/والقروض وغيرها من األسناد المنصوص عليها في الفقرتين 
  /٩٢/المادة

ا من األوراق                       يجب على آل من يتعاطى تجارة أو        سائم أو غيره ع وشراء ق أنها جمع وتحصيل ودف ة من ش  مهن
ة                         وارد األوراق المالي ائر م سديد وس سحب وجوائز الت د وجوائز ال د والعوائ اح والفوائ المالية المؤهلة لقبض األرب

ذلك   صريحا ب ة ت دوائر المالي ى ال دم إل سابقة ان يق ادة ال ي الم ذآورة ف درهاوإالالم ة ق ب بغرام رة /١٠٠٠/ عوق لي
  . سورية تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة 

  /٩٣/المادة
شتروا أو     دفعوا أو ي ضوا أو ي وا أو يقب سابقة ان يجمع ادة ال ام الم ع األشخاص الخاضعين ألحك ى جمي ر عل يحظ

ضريبة أو         يتاجروا بالقسائم أو غيرها من األوراق المالية المذآورة في المادة السابقة ما ل             ورا باقتطاع ال م يقوموا ف
ى عاتق مصدر                  ضريبة عل وال يكلف هؤالء باالقتطاع أو        . األسهم تسليفها فيما إذا آانت شروط اإلصدار تلقى ال

  . التسليف إذا اثبتوا ان وسيطا سابقا قام بهذا الواجب 
  /٩٤/المادة 

ادة            ذآورين في الم دوائ      /٩١/يجب على األشخاص الم ى ال سلموا إل ا              ان ي درج فيه ة ت ة قائم د آل تأدي ة عن ر المالي
  :البيانات اآلتية 

  . اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته /أ/
سورية حين             /ب/ ة ال ا بالعمل نوع القسائم أو غير ذلك من األوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر آل منه

  . الدفع 
  . المبلغ اإلجمالي غير الصافي بالعملة السورية/ج/
  . مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة /د/
  . من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه /٩٤/رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة/ه/

  /٩٥/المادة
دون         /٩١/يترتب أيضا على األشخاص المذآورين في المادة       من هذا القانون ان يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين ي

ة                         فيهما   ا من األوراق المالي سائم أو غيره يوما فيوما بدون فراغ وال آتابة بين األسطر آل تأدية أو بيع أو شراء ق
ة   ي القائم ة ف ات المدون ع البيان دفترين جمي ذين ال ي ه سجل ف سليفها ويجب ان ت ضريبة أو ت اع ال الخاضعة القتط

سابقة   ادة ال ي الم ا ف د . المنصوص عليه دفتر األول لقي ا أو  ويخصص ال ضريبة عنه اع ال م اقتط ي ت ات الت التأدي
ام                             ا لقي ضريبة عنه م تحسب ال ي ل امالت الت دوين المع اني لت دفتر الث تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص ال

  . وسيط سابق باقتطاعها 
  /٩٦/المادة 

 وترسل مع الضريبة  ثم تصدقأشهر/٣/تنسخ التسجيالت المدونة في الدفتر األول وتجمع في اليوم األخير آل         / أ/
ا  وتي له ستند ثب ة م ة بمثاب سلفة أو المقتطع شروط المنصوص . الم ة ضمن ال سلفة أو المقتطع ضريبة الم ؤدى ال ت

  /. ٨٧/عليها في المادة
ادة   /ب ي الم يهم ف شار إل خاص الم ى األش ب عل ع   /٩١/يترت صالحية جمي ة ذوى ال وظفي المالي ى م رزوا إل ان يب

  .  والقيود واألوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة المستندات والجداول والدفاتر
  /٩٧/المادة

واد   ام الم ة ألحك ى/٨٢/آل مخالف ستندات    /٨٦/حت ي الم ة أو ف ات المقدم ي البيان رد ف ر صحيح ي وآل تصريح غي
  /. ٨٧/المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 

  /٩٨/المادة



ب ع ذين       يترت ورية ال ي س ين ف ا المقيم صرفين بريعه ة والمت ة األجنبي ناد واألوراق ذات القيم ى أصحاب األس ل
ا أو             ة عنه واد الناتج ن الم ك م ر ذل ى غي دها إل دها وعوائ ناد واألوراق وفوائ ذه األس اح ه ة أرب وعزون بتأدي ي

ة الخامس   يقبضونها في خارج األراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير ان يقدموا إلى ا   لدوائر المالية حتى غاي
د أو الحاصالت                       د والعوائ اح والفوائ عشر من شهر آانون الثاني من آل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه األرب

سنة الماضية ة . المقبوضة خالل ال ى ثالث ضريبة إل ع ال ر صحيح ترف صريح غي ان الت صريح أو آ دم الت م يق إذا ل
  . لمكتومة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ ا

  الفصل الرابع
  المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفاالت

  /٩٩/المادة
رات    ي الفق ددة ف وارد المح ائر الم د وس د والعوائ ى الفوائ ضريبة عل ادة/ ٦و٥و٤/تفرض ال ن الم ذا /٨٢/م ن ه م

وارد    القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفى الحاالت التي لم يذآر فيها مقد  ا الم ار الموارد أو التي تكون فيه
  . عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعامالت المماثلة 

ستند              . ل  /٥٠٠/تستوفى الضريبة التي ال تزيد على      ى أي م س عن هذه الموارد بإلصاق طابع على اإليصال أو عل
دها في أحد الحسابات            ع الض   . آخر يؤيد دفعها أو قي ا يكن                   تق دائن رغم آل شرط مخالف مهم ى عاتق ال ريبة عل

  . غير ان الدائن والمدين مسؤوالن بالتضامن عن تأديتها . تاريخه 
  /١٠٠/المادة

درها              ة ق ا بغرام سابقة يعاقب عنه ادة ال ذين         /١٠٠/آل مخالفة ألحكام الم رد من ال رة سورية تفرض عن آل ف لي
ستوفى من            ك ت ضريبة المدفوعة           شملتهم المخالفة وفضال عن ذل ال ال ة أمث دائن ثالث ات بمحضر      . ال تثبت المخالف
  .ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصالحية

  /١٠١/المادة
ون في            ذين يرغب اد ال مع عدم اإلخالل بأحكام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشرآات االعتم

ة             دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجاري        دوائر المالي ى ال ة بغير طريقة إلصاق الطابع ان يقدموا إل
  . بيانا بذلك مؤرخا وموقعا بحسب األصول 

  /١٠٢/المادة 
را                               سابقة ان يمسك دفت ادة ال ذه الم ه في ه ان المنصوص علي دم البي اد يق على آل صاحب مصرف أو شرآة اعتم

  :خاصا يدون فيه 
  . نه هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوا/أ/
  . مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة /ب/
  . تاريخ تسجيله في الحساب /ج/
  .مقدار الضريبة المترتبة عليه /د/

  الفصل الخامس
  اإلعفاءات

  /١٠٣/المادة
ى                    ضريبة عل ة في ال تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس األموال المتداولة الطرق المطبق

  . ة والتجارية وغير التجاريةاألرباح الصناعي
  /١٠٤/المادة

انون        ي الق ه ف صوص علي ة المن وال المتداول ع رؤوس األم ريبة ري ن ض اء م ى اإلعف يلغ
اريخ/٤٠/ ا    /١٢/٣/١٩٥٥/ت ك فيم ارض وذل ة للمع سة العام صدرها المؤس ي ت صيب الت اول أوراق اليان ذي يتن ال

  . يون ليرة سورية يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المل
  /١٠٥/المادة

  :بالمائة من فوائد األموال اآلتية /٨٠/تعفى من ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة 
  . شهادات االستثمار/ أ
  . المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة /ب

  /١٠٦/المادة 
  . ون المادة السابقة تعد معدلة حكما النصوص واألحكام التالية بما يتفق مع مضم

  / . ٢٧/١/١٩٧٠/تاريخ/٥٧/من المرسوم التشريعي رقم/٢/ المادة -
  /. ٢٧/١/١٩٧٠/تاريخ/٥٨/من المرسوم التشريعي رقم/٤/ المادة -
  /. ٨/١/١٩٦٣/تاريخ/٧٠/من المرسوم التشريعي رقم/١١/ المادة -

  الباب السادس
  أحكام عامة ومشترآة



  /١٠٧/المادة 
اليف ا /أ ضع تك واد      تخ ام الم ق أحك ستحقة وف سلف الم دخل وال ى ال ضريبة عل ل
درها   /٩٥و٨٧و٧٩و٧٦و٦٣و٢٣و١٥و١٤/ ة ق انون لغرام ذا الق ن ه ة    /١٠/م من مهل دفع ض م ت ة إذا ل بالمائ

  . االستحقاق المنصوص عليها في المواد المذآورة أو في المواد المعطوفة عليها 
ذا        بالمائة سنويا من تكاليف     /١٠/تفرض غرامة قدرها  / ب ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة األولى من ه

  . غير المسددة في سنة استحقاقها /بما فيها جميع اإلضافات /القانون
ادة ب          /ج ة من   /٣٠/يحدد الحد األقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه الم ع     أصل بالمائ ا جمي ا فيه اليف بم  التك

  . اإلضافات 
  /١٠٨/المادة 

ذه     في سائر المواضيع ال    تي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب ه
  . الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة اإلدارة المحلية 

  /١٠٩/المادة
ا اقتضت  /أ م آلم ائقهم وأوراقه ين ومختلف وث ود المكلف ى قي االطالع عل اليون المفوضون ب ون الم يخول الموظف

  . تدقيق أو طرح الضرائب ذلك أعمال ال
  . السابقة على جميع جهات القطاع العام /أ/يطبق حكم الفقرة/ب

  /١١٠/المادة
ات                          ديم طلب رارات لجان الضرائب وتق ى ق راض عل ة في االعت يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالي

  . إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون 
  /١١١/المادة 

  . تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية /أ
دارك آل سهو أو نقص أو           /٣١/من المادة   /ه  /مع االحتفاظ بأحكام الفقرة     /ب من هذا القانون يحق للدوائر المالية ت

ضريبة أو حسابها أ                      ادي في طرح ال أ م ا تصحيح آل خط و خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز له
ي سنة                            ي تل ة الت سنة الرابع ة ال ك لغاي ل وذل سند تنزي ه ب ترقين آل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى من

  . صدور سند تحقق التكليف 
ررة فيجوز                     /ج إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مك

  . ثين يوما آامال من تاريخ تبليغ المكلف اإلنذار اإلجرائي بالدفع االعتراض عليها أمام المرجع المختص خالل ثال
  /١١٢/المادة 

ر       تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزي
  . المالية وتصرف من االعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة 

  /١١٣/المادة 
ة أو                            ة أو المقدم ستندات المنظم ائر الم وائم والجداول وس ات والوصوالت والق ع البيان تعفى من رسم الطابع جمي
صحيح     ادة النظر والت راض وإع ات االعت دا طلب انون ماع ذا الق ام ه ذا ألحك رزة تنفي أخوذة أو المب اة أو الم المعط

  . والطعن والوصوالت المشعرة بتأدية الضريبة 
  /١١٤/المادة 

ات الناشئة    /بحكم وظيفته أو صالحياته   /لى آل شخص تدخل   ع في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخالف
  . من قانون العقوبات /٥٦٥/ فيعاقب بحكم المادةوإالعنها ان يتقيد بسر المهنة 

  /١١٥/المادة
ل مباشرت     م قب اهللا العظيم    /هم العمل  يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضى الصلح في منطقة عمله سم ب اق

  /. ان أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة 
  /١١٦/المادة 

سورية                              ة ال ة العربي م في الجمهوري ة له وا محل إقام ة ان يعين سلكون إحدى طرق المراجع يجب على جميع من ي
  . تاريخ إيداع مذآرة التبليغ في البريد المضمون إلجراء التبليغات وان لم يفعلوا يعتبر التبليغ جاريا من 

  /١١٧/المادة 
ادة       /١٠/تخصص نسبة  درجات ضمن حدود       /١٦/بالمائة من ضريبة الدخل المحددة في الم ديات من مختلف ال للبل

  . المدن ولألعمال العمرانية خارجها 
  . ال تطبق هذه اإلضافة على العقوبات النقدية 

  /١١٨/المادة 
ة                 تجبى ضريبة ا   انون جباي ا لق ا من غرامات وإضافات وفق رع عنه ا يتف انون وم ذا الق لدخل المبحوث عنها في ه
  . األموال العامة 

  /١١٩/المادة 



ين أي ضريبة ترتبت أو  ة وب ة العام ين من الخزين وب المكلف ين مطل ة ان تجرى المقاصة ب دوائر المالي يجوز لل
  . تترتب عليهم تجاهها 

  /١٢٠/المادة
ة                 يحظر على ا   ذة فعال والمبرم ود المنف لجهات العامة وجهات القطاع المشترك اإلفراج عن تأمينات وتوقيفات العق

ة المختصة                       دوائر المالي ة من ال راءة ذم ى ب مع األفراد والشرآات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول عل
  . للعقد المراد اإلفراج عن تأميناته وتوقيفاته 

  /١٢١/المادة 
أة تحدد                        يمنح ا / أ اة مكاف ى مطارح ضريبية مخف شفون أو يرشدون إل ذين يكت لموظفون وغيرهم من األشخاص ال

اوز   سبة ال تتج ة بن ر المالي ن وزي رار م ادات  / ٢٥/بق ن االعتم صرف م ة وت ة المطروح ن الغرام ة م بالمائ
  . المخصصة لهذه الغاية في الموازنة 

  . لمخفاة واالآتشاف يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية ا/ب
  . تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة /ج
آل عامل في الدوائر المالية آلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب الملكف جزئيا أو آليا              /د

  .  التأديبية والقانونية األخرى بحقه من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية التخاذ اإلجراءات
  /١٢٢/المادة 

ا                      ة المنصوص عليه اليب االحتيالي ائق والمعلومات أو األس ات والوث يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيان
ادتين   ي الم اوز     /١٩/و/١٨/ف ى ان ال تتج ة عل ر المالي درها وزي صة يق صلة    /١٠/ح ة المتح ن الغرام ة م بالمائ

  .  المادتين المذآورتين المنصوص عليها في
  /١٢٣/المادة 

ا ويمتنعون عن حضور           في جميع األحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاته
اجتماعات اللجان المذآورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من األشخاص          

نظم قواعد وأصول    . القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة في اللجان المذآورة العاملين في إحدى جهات    ت
  . دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية 

  /١٢٤/المادة
ا عن                      ا امتناع ا أو حفظه د عدم تنظيمه دة عشر سنوات ويع ستندات م ائق والم دفاتر والجداول والوث يجب حفظ ال

   .إبرازها 
  /١٢٥/المادة 

ة أخرى                  /٢١/مع االحتفاظ بأحكام المادة      دل وأي جه اب الع اري وآت من هذا القانون يحظر على أمناء السجل العق
ر            ة أو غي صناعية أو التجاري شات ال ارات والمن ة بالعق وق الخاص رارات والحق ود واإلق سجيل العق ق أو ت توثي

ازل أ        ك هو التن ان الهدف من ذل ة         التجارية فيما إذا آ دوائر المالي ة من ال اق وثيق ل إرف صفية دون سواهما قب و الت
ين                ة للمكلف ر ضريبة نهائي ة وتعتب ضريبة المتوجب ساوية لل تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة على الضريبة تكون م

  . بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات 
  /١٢٦/المادة

ة  انون الموازن ي ق نص ف تثنائية ال ي حاالت اس ضرائب يجوز ف دالت ال ادة أو تخفيض مع ى زي ة عل ة للدول العام
  . والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف االقتصادية واالجتماعية 

  /١٢٧/المادة 
  . ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية اآلتية بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون

  /. ٢١/٥/١٩٤٩/تاريخ/٨٥/المرسوم التشريعي رقم/١/
  /. ١١/٨/١٩٥٨/تاريخ/١١٢/قانون رقمال/٢/
  /. ٢٢/١٢/١٩٦٤/تاريخ/ ١٤٦/من المرسوم التشريعي رقم/٣٧و٣٦و٣٢و٣١و٣و٢/المواد/٣/
  / . ٢٥/٤/١٩٦٨/تاريخ/٩٢٨/المرسوم رقم/٤/
  / . ١٨/١/١٩٦٩/تاريخ / ٢١/المرسوم التشريعي رقم/٥/
  /. ٥/٨/١٩٦٩/تاريخ/ ١٦٢/المرسوم التشريعي رقم/٦/
  /. ٢/١٢/١٩٦٩/تاريخ/٣٠٠/تشريعي رقمالمرسوم ال/٧/
  /. ٢٣/١٢/١٩٦٩/تاريخ/٣٢٦/من المرسوم التشريعي رقم/٤و٣و١/المواد/٨/
  . منه/١٦/عدا المادة /٢١/٢/١٩٧١/تاريخ/٥٢/المرسوم التشريعي رقم/٩/
  /. ٧/١٢/١٩٧٥/تاريخ/٣١/القانون رقم/١٠/
   .منه /١٨/عدا المادة / ١/٧/١٩٨١/تاريخ/ ٢١/القانون رقم/١١/
  . منه /١٢/عدا المادة /٦/٧/١٩٩١/تاريخ/٢٠/القانون رقم/١٢/
  /. ١٤/٥/٢٠٠١/تاريخ/٨/المرسوم التشريعي رقم/١٣/



  /. ٢٠/٥/١٩٤٤/تاريخ/٤٢/القانون رقم/١٤/
  / . ١٣/٥/٢٠٠٠/تاريخ/٧/من المرسوم التشريعي رقم/٤/المادة /١٥/

  /١٢٨/المادة 
  . زمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر وزير المالية القرارات والتعليمات الال

  /١٢٩/المادة 
  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره 

  . ميالدي /١٣/١١/٢٠٠٣/هجري الموافق لـ /١٨/٩/١٤٢٤/دمشق في 
  رئيس الجمهورية 

بشار األسد


