نـــحن عبــد ا الثاني ابن الحسيــــن ملــك المملكة الردنيـــة الهاشميـة
بمقتـضـــــى الفقــــــرة ) (1للمـــــــادة ) (94مــن الــدستـــــــــــــــــــور
وبنــاء على مــا قــــرره مجلــــس الـــوزراء بتـاريـــــخ 27/12/2009
نصــادق بمقتـضى المـادة ) (31من الـدستــــور على القـانــــون المؤقــــت
التــي ونأمـــــر باصـــــداره ووضعــــه موضـــــع التـنفيـــــذ المؤقــــت
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس المة فــي اول
اجتماع يعقده -:

قانون مؤقت رقم )  ( 28لسنة 2009
قانون ضريبة الدخل
ـــــــــــــــــــــــــ

المادة  -1يسمى هذا القانون ) قانون ضريبة الدخل لسنة  (2009ويعمل
به اعتباراً من تاريخ 0 1/1/2010

المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون
المعاني المخصصة لها ادناه  ،ما لم تدل القرينة على غير
ذلك -:
الوزير
الدائرة
المدير
الضريبة

:
:
:
:

المكلف

:

الدخل من الوظيفة

:

1

وزير المالية 0
دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات 0
مدير عام الدائرة 0
ضريبة الدخل المفروضة بموجب
احكام هذا القانون 0
كل شخص ملزم بدفع الضريبة او
اقتطاعها او توريدها وفق احكام
هذا القانون 0
الرواتب والجور والعلوات
والمكافآت والبدلت واي امتيازات

نشاط العمال

:

الدخل من الستثمار

:

الدخل الجمالي

:

الدخل المعفى

:

المصاريف المقبولة

:

الدخل الخاضع
للضريبة

:

الضريبة المستحقة

:

رصيد الضريبة

:

2

نقدية او عينية اخرى تتأتى
للموظف من الوظيفة سواء كانت
في القطاع العام او الخاص 0
النشاط التجاري أو الصناعي أو
الزراعي أو المهني او الخدمي او
الحرفي الذي يمارسه شخص
بقصد تحقيق ربح او مكسب.
أي دخل متحقق من مصادر اخرى
خلف الدخل من الوظيفة أو نشاط
العمال.
دخل المكلف القائم من جميع
مصادر الدخل الخاضعة للضريبة
0
الدخل الذي ل يدخل ضمن الدخل
الجمالي للمكلف بموجب أحكام
هذا القانون 0
المصاريف والنفقات التي انفقت
او استحقت كليا وحصرا خلل
الفترة الضريبية لغايات إنتاج
دخل خاضع للضريبة والتي يجوز
تنزيلها من الدخل الجمالي وفق
احكام هذا القانون 0
ما يتبقى من الدخل الجمالي بعد
تنزيل المصاريف المقبولة
والخسارة المدورة من الفترات
الضريبية السابقة والعفاءات
الشخصية والتبرعات على التوالي
0
مقدار الضريبة المستحقة وفق
احكام هذا القانون 0
مقدار الضريبة المستحقة بعد

المستحقة

الصول الرأسمالية

:

الربح الرأسمالي

:

الخسارة الرأسمالية

:

السنة المالية

:

الفترة الضريبية

:

القرار الضريبي

:

المدقق

:

الشخص

:
3

اجراء التقاص وفق ما تقتضيه
احكام هذا القانون و طرح دفعات
الضريبة المقدمة والضرائب
المقتطعة من المصدر ما لم تكن
قطعية 0
الصول التي يتم شراؤها أو
المستأجرة تمويليا ً أو تلك التي
بحوزة المكلف على سبيل التملك
حالً أو مآلً لغايات الحتفاظ بها
لكثر من سنة والتي ل تباع ول
تشترى ضمن النشاط العتيادي
للمكلف.
الربح الناجم عن بيع الصول
الرأسمالية أو تبديلها 0
الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل
الصول الرأسمالية 0
الفترة المكونة من اثني عشر
شهرا متتالية والتي يغلق
الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة التي تحتسب الضريبة على
اساسها وفق احكام هذا القانون 0
تصريح بالضــريبة يقــدمه المكلــف
وفــق النمــوذج المعتمــد مــن قبــل
الدائرة.
موظـــف الـــدائرة المفـــوض مـــن
المدير بتدقيق القرارات الضريبية
وتقـــدير الضـــريبة واحتســـاب اي
مبالغ اخرى مترتبة علــى المكلــف
والقيام بأي مهام وواجبات اخــرى
منوطــة به وفق احكام القانون 0
الشخـــص الطبيعــي او العتباري

الشخص الطبيعي
المقيم

:

الشخص العتباري
المقيم

:

الشخص المقيم

:

المعال

:

البنك

:

شركات التصالت
الساسية

:

4

0
من أقام فعليا ً في المملكة لمدة ل
تقل عن ) (183يوما خلل السنة
سواء أكانت إقامته متصلة أو
متقطعة أو الموظف الردني الذي
يعمل لدى الحكومة أو أي من
المؤسسات الرسمية او العامة
داخل المملكة او خارجها 0
الشخص العتباري :
 -1الذي تم تأسيسه أو تسجيله
وفق احكام التشريعات الردنية
النافذة وكان له في المملكة
مركز او فرع يمارس الدارة
والرقابة على عمله فيها أو 0
 -2الذي مركز إدارته الرئيسي
أو الفعلي في المملكة أو 0
 -3الذي تملك الحكومة او اي
من المؤسسات الرسمية او
العامة نسبة تزيد على )
 (%50من رأسماله .
الشخص الطبيعي المقيم او
الشخص العتباري المقيم 0
زوج المكلف او اولده او اصوله
او اقاربه حتى الدرجة الثانية
الذين يتولى المكلف النفاق عليهم
.
الشركة المرخصة بممارسة
العمال المصرفية في المملكة
وفق أحكام قانون البنوك.
شركات التصالت الحاصلة على
رخص اتصالت فردية وفق احكام

التاوة

:

هيئة العتراض

:

المحكمة

:

التعليمات التنفيذية

:

قانون التصالت النافذ والنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضى أي
منها 0
المبالغ المتحققة ايا كان نوعها
مقابل استعمال او الحق في
استعمال حقوق النشر الخاصة
بعمل ادبي او فني او علمي واي
براءة اختراع او علمة تجارية او
تصميم او نموذج او خلطة او
تركيبة او عملية سرية او مقابل
استعمال او الحق في استعمال
معدات صناعية او تجارية او
علمية او معلومات متعلقة بالخبرة
الصناعية او التجارية او العلمية
0
هيئة العتراض المشكلة بمقتضى
احكام هذا القانون 0
المحكمة المختصة وفق احكام هذا
القانون 0
التعليمات التي يصدرها الوزير
بناء على تنسيب المدير لتنفيذ
احكام هذا القانون وتنشر في
الجريدة الرسمية 0

المادة  -3أ -يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لي شخص او
يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك
الدخول التالية -:
-1

الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط العمال 0

5

-2

-3

الفوائد والعمولت والخصميات وفروقات العملة وارباح
الودائع والرباح المتأتية من البنوك وغيرها من
الشخاص العتبارية المقيمة.
التاوات 0

 -4الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم
بيعها في المملكة او تصديرها منها 0
-5
-6

-7

-8

-9

-10

الدخــل من بيع او تأجير منقولت واقعة في المملكة .
الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من
الخلو والمفتاحية .
الدخل من بيع او تأجير الصول المعنوية الموجودة في
المملكة بما في ذلك الشهرة.
الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات
التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.
الدخل من خدمات التصالت بجميع صورها بما في
ذلك التصالت الدولية 0
الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة اخرى.

 -11الدخل الناجم عن اعادة التصدير .
-12

-13

بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من
المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لي شخص اذا تمت
مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة
او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها 0
الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او
قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او
عينية 0

6

-14

-15

الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كارباح الوكالت
التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة
او خارجها 0
أي دخل اخر من الوظيفة او نشاط العمال او الستثمار
لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون 0

ب -لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب
سعر السوق في تاريخ الستحقاق لذلك الدخل.
ج -مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذه المادة يخضع
للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج
المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من
المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الموال او
الودائع 0
د -يخضع للضريبة ) (%20من مجموع الدخل الصافي بعد
تنزيل ضريبة الدخل الجنبية الذي تحققه فروع الشركات
الردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها
الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي 0
وفي كل الحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة
دخلً خاضعا ً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه
بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند )(3
من الفقرة )ب( من المادة ) (11من هذا القانون ول يجوز
السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لي سبب
من السباب 0
هـ -على الرغم مما ورد في أي قانون  ،لمجلس الوزراء بتنسيب
من الوزير ان يخضع للضريبة ربح أي نشاط استثماري او
فائض اليراد السنوي لي من المؤسسات الرسمية او
العامة 0

7

المادة -4أ -يعفى من الضريبة-:
-1
-2

-3

مخصصات الملك 0
دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات من داخل
المملكة ،ويستثنى من هذا العفاء دخلها من بدلت
اليجار والخلو والمفتاحية 0
دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية
والجمعيات الخرى المسجلة والمرخصة قانونا ً من عمل
ل يستهدف الربح 0

-4

دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او
رياضية او صحية ذات صبغة عامة ل تستهدف الربح
ودخل الوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال اليتام
0

-5

دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات
النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة
باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة
للضريبة بموجب احكام هذا القانون 0

-6

-7
-8

أرباح السهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم
باستثناء توزيعات ارباح صناديق الستثمار المشترك
المتأتية للبنوك والشركات المالية 0
الرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء
الرباح المتحققة على الصول الخاضعة للستهلك.
الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص
والسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة
والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الستثمار المشترك
والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ،
باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية
8

وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والشخاص
العتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي 0
-9

الدخل المتأتي من المتاجرة بالموال غير المنقولة الواقعة
في المملكة باستثناء ما يلي -:
 -1الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للشخاص
العتباريين 0
-2

-10

-11

-12

-13

-14

الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها
0
الدخل الذي يحققه المستثمر غير الردني المقيم من
مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله
الجنبي والعوائد والرباح وحصيلة تصفية استثماراته
أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من
المملكة وفق احكام قانون الستثمار النافذ او أي قانون
آخر يحل محله 0
التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع
بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط العمال 0
الدخل من الوظيفة المدفوع لعضاء السلك الدبلوماسي
أو القنصلي غير الردنيين الممثلين للدول الخرى في
المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم
وفق احكام التشريعات النافذة 0
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى
التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة
الوزير وذلك:
أ  -بنسبة ) (%100بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ
نفاذ احكام هذا القانون 0
9

ب – بنسبة ) (%50بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ
نفاذ احكام هذا القانون.
اول ) (4000اربعة الف دينار من الراتب التقاعدي
الشهري الذي يدفعه شخص مقيم .

-15

دخل العمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة.

-16

ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في
المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع
والعمولت وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك
والشركات المالية التي ل تتعاطى بالفائدة 0

-17

-18

أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين
التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.

-19

الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الزدواج الضريبي التي
تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه التفاقات .

ب -كما يعفــــى من الضريبــــة الدخــل من الوظيفة المتأتي مما
يلي -:
-1

المخصصات والعلوات الضافية التي تدفع بحكم العمل
في الخارج لعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
الردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية
والعامة والعاملين في أي منها 0

 -2وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
-3

خدمــــات اليــواء المقدمة للموظفين لغايات العمل 0

 -4المعدات واللبسة الضرورية لداء العمل والتي يقدمها
صاحب العمل للموظف.

10

ج -تحــدد الحكــام والشــروط المتعلقــة باعفــاء دخــل الشــخاص
المنصوص عليهم في البنــود ) (3و) (4و ) (5مــن الفقــرة )أ(
من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
د -ل يخضع للضريبة دخــل صــناديق التقاعــد العامــة أو صــناديق
التقاعــد الخاصــة وصــناديق الدخــار والتــوفير وغيرهــا مــن
الصــناديق الموافــق عليهــا مــن قبــل الــوزير اذا تــأتى لهــا مــن
مساهمات المشتركين وأصحاب العمل 0
هـ -يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخــدمات
ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا ً او جزئي ـا ً
على ان يتــم تحديــد اســس العفــاء وانــواع الســلع والخــدمات
المشمولة بهذا العفــاء ونســبته ومــدته بمــوجب نظــام يصــدر
لهذه الغاية 0

المادة  -5تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف
المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات
هذا التنزيل -:
 -1ضريبة الدخل الجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من
مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق
احكام هذا القانون 0
-2

الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او
الشخاص العتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير
التمويلي 0

ج -1 -الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك
والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة
التأجير التمويلي على ان ل يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله
النسب المبينة تاليا لجمالي الدين الى المدفوع في
رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر -:
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-2

الفترة الضريبية

القيمة النسبية

2010

1:6

2011

1:5

2012

1:4

 2013وما بعدها

1:3

ل يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة
عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام
البند ) (1من هذه الفقرة 0

د -مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة
ما يلي-:
 - 1يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل
الئتمان غير العامل في أي من الحالت التالية-:
)أ( -تحول الئتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق
احكام قانون البنوك والوامر الصادرة بمقتضاه 0
)ب( -تحصيل قيمة الئتمان غير العامل 0
)ج( -شطـــب قيمة الئتمان باعتباره دينا هالكا 0
)د( -أي حالة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي 0
 -2في حال تخفيض المخصص الخاص للئتمان غير العامل
يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله
ضريبيا في دخله الجمالي وذلك في الفترة الضريبية
التي جرى فيها التخفيض 0
هـ -مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالقساط غير المكتسبة
ومخصص الدعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص
الحسابي من دخلها الجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما
تم تنزيله من تلك المخصصات خلل الفترة الضريبية السابقة
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مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الحكام
والجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
و -الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الجمالي ،
وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد
تنزيله  ،فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل
الجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.
ز -المبالغ المدفوعة لتأمين الخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع
للضريبة 0
ح -استهلك الصول الرأسمالية واطفاء الصول المعنوية بما
فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة
ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الحكام التالية
-:
-1

-2

-3

ل يجوز للمكلف استهلك قيمة الرض واي أصول أخرى
ل تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
يتم تنزيل تكلفة الصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار
بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.
يحدد استهلك او اطفاء الصول بنسب مئوية من تكلفتها
الصلية بطريقة القسط الثابت على ان تحدد الحكام
والنسب والجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام
استهلك يصدر لهذه الغاية 0

ط -1-مصاريف الصيانة الفعلية للصول التي انفقت خلل الفترة
الضريبية على ان ل تتجاوز ) (%5خمسة بالمائة من
قيمتها 0
 -2تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق
احكام البند ) (1من هذه الفقرة الى رصيد الصل لغايات
استهلكه 0
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-3ل تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة
العمر الفتراضي للصل مصاريف صيانة وتضاف هذه
القيمة الى رصيد الصل 0
ي -الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة
0
ك -المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها
المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة 0
ل -المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة
العامة للضمان الجتماعي  ،ومساهمته في أي صندوق تقاعد
او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة
الوزير لمصلحة موظفيه 0
م -نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف 0
ن -نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل
وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او
الوفاة 0
س -نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب 0
ع -نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

المادة  -6أ -يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتيا من
داخل المملكة لي شخص من غير الشركات .
ب – يعفى من الضريبة أول خمس وسبعين الف دينار من دخل
الشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
ج -لغايات هذه المادة ،يعني النشاط الزراعي ما يلي -:
 -1انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه
والنباتات والزهور والشجار.
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-2

تربية المواشي والسماك والطيور )بما في ذلك إنتاج
البيض( وتربية النحل )بما في ذلك إنتاج العسل(.

المادة  -7ل يجوز للمكلف تنزيل ما يلي -:
-1

-2

الضـريبة والغرامــات والمبـالغ الخــرى المترتبـة بمقتضـى
احكام هذا القانون 0
الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني 0
تكلفة الصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــــي
الفقرة )ح( من المادة )  (5من هذا القانون 0

-5

د -المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او
الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات
التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف 0
هـ -ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع
الشخص العتباري الجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق
بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
-27

-11

-6

المخصصات والحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص
صريح على تنزيلها 0
المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين
او عقد 0
المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة 0

المادة  -8أ -1 -اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من انشطة العمال
الخاضعة للضريبة فيتم تنزيلها مـــن ارباح انشطة
العمال الخرى في الفترة الضريبية ذاتها 0
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 -2اذا بلغت الخسارة مقدارا ل يمكن تنزيله بالكامل فيدور
رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي
تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها 0
ب -تدور خسائر انشطة العمال المتحققة خارج المملكة لتنزل
من ارباح انشطة العمال المتحققة خارجها 0
ج -ل يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق
بالتبرعات أو العفاءات الشخصية 0
د -ل يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحا ً لما
خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون 0
هـ -ل يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها ال اذا ابرز المكلف
حسابات اصولية وصحيحة 0

المادة -9أ -للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة  ،تنزل العفاءات
التاليــة من الدخل الجمالي للشخص الطبيعي المقيم -:
-1
-2

مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف.
مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم
0

ب -في حال تقديم القرارات المشتركة أو المنفصلة وفقا ً لما
يختاره المكلف ،ل يجوز أن يتجاوز مبلغ العفاء الممنوح
للعائلة الواحدة بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة مبلغ اربع
وعشرين الف دينار 0
ج -للشخص الطبيعي الردني غير المقيم الستفادة من العفاءات
الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى
إعالتهم.
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د -يشترط لمنح العفاء المنصوص عليه في البند ) (2من الفقرة
)أ( من هذه المادة للشخص غير الردني المقيم أن يكون
المعال مقيما ً في المملكة 0
هـ -لمجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير تعديل مقدار العفاء
المنصوص عليه في هذه المادة استناداً الى معدلت التضخم 0

المادة  -10أ -يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلل الفترة الضريبية
كتبرع لي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية
او العامة او البلديات من الدخل الجمالي في الفترة التي
تم فيها الدفع 0
ب -يسمح لي شخص بتنزيل الشتراكات والتبرعات
المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او
خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية
او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة
والشتراكات والتبرعات المدفوعة للحزاب على ان ل
تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الحزاب ،
ويشترط أن ل يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة
) (%25من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل
المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة وقبل اجراء
هذا التنزيل 0
المادة -11أ -تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص
الطبيعي حسب النسب التالية -:
 (7%) -1سبعه بالمائة عن كل دينار من الثني عشر الف
دينار الولى.
 (14%) -2اربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على
ذلك .
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ب  -تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص
العتباري حسب النسب التالية -:
-1

-2

-3

) (14%اربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الشخاص
العتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين ) (2و )
 (3من هذه الفقرة 0
) (24%اربعة وعشرون بالمائة على شركات
التصالت الساسية وشركات التأمين وشركات
الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات
الصرافة والشخاص العتباريين الذين يمارسون
انشطة التأجير التمويلي .
) (30%ثلثون بالمائة على البنوك .

ج -بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لمجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا ً للظروف
القتصادية السائدة واوضاع الخزينة العامة تخفيض أي
من نسب الضريبة المبينة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه
المادة بنسبة ل تزيد على ) (%1سنويا ً وفي كل الحوال
ان لتقل تلك النسب عما يلي :
 (5%) -1بخصوص النسبة الواردة في البند ) (1من
الفقرة )أ( من هذه المادة و) (%10بخصوص
النسبة الواردة في البند ) (2من تلك الفقرة .
 (10%) -2بخصوص النسبة الواردة في البند )(1
من الفقرة )ب( من هذه المادة و )(%20
بخصوص النسبتين الواردتين في البندين ) (2و)
 (3من تلك الفقرة .
د -عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة
المستحقة يخفض المبلغ الناتج لقرب دينار 0
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المادة  -12أ -يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من
المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل
منها -:
-1

-2

-3

-4

-5

الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري
مقيم الى شخص مقيم بنسبة )0 (%5
ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد
الودائع والعمولت وارباح الودائع المشاركة في
استثمار البنوك والشركات المالية التي ل تتعاطى
بالفائدة والمدفوع لي شخص من قبل البنوك
والشركات المالية في المملكة بنسبة ) (%5على ان
تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة
للشخص العتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ،
ويستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع
والعمولت المترتبة للبنوك لدى البنوك الخرى
والفوائد والرباح المستحقة لي جهات اخرى تحددها
التعليمات التنفيذية 0
الدخل من الستثمار والتاوات واي دخل آخر غير
معفى من الضريبة  ،الذي يدفعه مقيم مباشرة او
بالواسطة لشخص غير مقيم  ،وبنسبة ) ، (%7ويعتبر
المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0
الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار
او قيمة أي منها الف دينار  ،وبنسبة ) (%10ويعتبر
المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0
بدل ايجار العقار  ،بنسبة ) (%5اذا كان المستأجر من
غير الشخاص الطبيعيين 0

 -6الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق
الجراءات ونسب القتطاع التي تحددها التعليمات
التنفيذية 0
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ب – ل يدخل في الدخل الجمالي للمكلف الدخل الخاضع للقتطاع
من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية ،
وفي غير هذه الحالت تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على
حساب الضريبة 0
ج -يلتزم الشخص الملزم بالقتطاع وفق احكام هذه المادة بأن
يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلل ثلثين يوما ً من تاريخ
دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن القتطاع تحصل
الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من
التاريخ المحدد لتوريدها 0
د – تصدر التعليمات التنفيذية اللزمة لتنظيم احكام واجراءات
تطبيق هذه المادة 0

المادة  -13أ -تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة
الميلدية.
-2

-3

يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن
نهاية السنة الميلدية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته
المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك 0
 -1يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلل النصف
الول من السنة الميلدية الضريبة عن الفترة الواقعة
بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلدية.
 -2يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلل النصف
الثاني من السنة الميلدية أن يحتسب الضريبة عن
الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة
الميلدية التالية.

د -للمدقق من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف احتساب
الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة نهائيا ً قبل
نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه
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وتحصيلها خلل عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية
بذلك 0

المادة  -14أ -مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون  ،يحتسب دخل
المكلف لغايات الضريبة على أساس الستحقاق المحاسبي
0
ب  -يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة
ان يحتسب الضريبة على الساس النقدي وفق التعليمات
التنفيذية 0

المادة  -15أ -يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة
للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الستحقاق المحاسبي
وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة
النجاز الفعلي للعقد خلل الفترة الضريبية وفق الحكام
والجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب -لغايات الفقرة )أ( من هذه المادة تعني العقود طويلة المدى
عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات
المتعلقة بها التي ل تنجز خلل الفترة الضريبيـة الواحدة
وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خللها  ،ول يشمل ذلك العقود
التي تنجز خلل ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد.
المادة  -16لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويليا ً بما في ذلك
المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق
الحكام والجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر
دفعات اليجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط
تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال 0
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المادة  -17أ -يلتزم المكلف بتقديم القرار الضريبي وفق النموذج المعتمد
من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لنتهاء الفترة
الضريبية يتضمن التفصيلت المتعلقة بدخله ومصاريفه
وإعفاءاته والضريبة المستحقة 0
-2

-3

-4

يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن
المتوفى خلل ستين يوما ً من تاريخ الوفاة.
يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم القرار الضريبي عمن
يمثله .
يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما اقراراً ضريبيا ً مشتركا ً 0

هـ -تصدر تعليمات تنفيذية يتم بموجبها اعفاء فئات معينــة مــن
المكلفين من تقديم القرارات الضريبية 0

المادة  -18أ -مع مراعاة أي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون ،
يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية
الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية 0
ب -1 -للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري
تقاص ما نسبته ) (%50من ضريبة البنية والراضي
داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة
عن البناية أو الرض المؤجرة التي تأتى له منها دخل
من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا
القانون على أن ل يتجاوز التقاص المسموح به مقدار
الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
 - 2لمجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير تعديل نسبة
التقاص الواردة في البند ) (1من هذه الفقرة.
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المادة -19أ -يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته )
 (%2من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة
الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او
فئات محددة من المستوردين من احكام هذه الفقرة 0
ب -يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله
الجمالي من هذه النشطة في الفترة الضريبية السابقة
خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في
الفقرة )ج( من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة
على الدخل المتأتي من تلك النشطة وفق المواعيد التالية
ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول -:
-1

-2

عن الفترة التي تغطي النصف الول من الفترة
الضريبية خلل مدة ل تتجاوز ثلثين يوما ً من تاريخ
انتهاء النصف الول لتلك الفترة 0
عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة
الضريبية خلل مدة ل تتجاوز ثلثين يوما ً من تاريخ
انتهاء تلك الفترة 0

ج -تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل
النسب المبينة تاليا ً وذلك على اساس الضريبة المحتسبة
استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة
المعنية  ،وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم
اعتماد الضريبة الواردة في القرار الضريبي للفترة
الضريبية السابقة مباشرة -:
الفترة الضريبية

النسبة

2010

7,5%

2011

25%
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 2012وما بعدها

37,5%

د -يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام
الفقرة )أ( من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق
احكام الفقرة )ب( منها 0
هـ -يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على
المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت فيها 0
المادة -20أ -لغايات هذه المادة  ،تعني عبارة ) معاملة التصرف ( وقف
الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او
ترتيب بشأن انتقالها او ريعها.
ب -اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف
لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من
عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل
يعتبر هذا الدخل لغراض هذا القانون دخل للشخص الذي
اجرى معاملة التصرف.
ج -اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى
هذا الدخل دخل للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
د -تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا
تضمنت نصا يمّكن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى
الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من
الضطلع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى
منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة.
هـ -اذا أجرى شخص او أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في
مشروع او أكثر معاملت تجارية او مالية بينهم وبين تلك
المشاريع او فيما بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما
يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك
المعاملت تخفيض الرباح الخاضعة للضريبة لي منهم او
لي من تلك المشاريع  ،ل يعتد بتلك المعاملت وتقدر
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الرباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في
السوق.
و -ل يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر
الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن 0
المــادة  -21أ -تتــولى الــدائرة تنفيــذ احكــام هــذا القــانون وترتبــط بــالوزير
ويكــون لهــا مــدير عــام ومــن تــدعو الحاجــة اليــه مــن
المساعدين والمدققين والموظفين الخرين 0
ب  -لغايــات هــذا القــانون يعتــبر المــدير مــدققا ً كمــا يمــارس
الصلحيات التالية -:
-1

-2

-3

تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام بأعمــال التــدقيق
او التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليهــا المــدير اذا
راى ان مصــلحة العمــل تقتضــي ذلــك وتصــدر اللجنــة
قرارها بالجماع او بالكثرية واذا كــانت اللجنــة مؤلفــة
من اثنين واختلفا فــي الـرأي يعيـن المـدير عضــوا ثالثــا
فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن
المدقق بمقتضى احكام هذا القانون.
اعتماد نماذج القرارات الضريبية والشعارات
والمذكرات واي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ
احكام هذا القانون 0
اتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن قــرارات واجــراءات لتنفيــذ
احكــام هــذا القــانون والنظمــة والتعليمــات التنفيذيــة
الصادرة بمقتضاه 0

المادة  -22يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام
المادة ) (3من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول
على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه على ان
تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الجراءات
اللزمة له 0
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المادة  -23أ -يلتزم المكلف بتنظيم السجلت والمستندات اللزمة لتحديــد
مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق
معــايير المحاســبة الدوليــة ومدققــة ومصــادق عليهــا مــن
محاسب قانوني ويلزم بالحتفــــاظ بها لمــدة اربــع ســنوات
تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية -:
 -1تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تــم تنظيــم الســجلت
والمستندات فيها.
 -2تاريخ تقديم القرار الضريبي.
 -3تاريخ تبليغ الشعار بنتيجة قرار التقدير الداري 0
ب  -دون الخلل بأحكــام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة يلــتزم
المكلــف فــي حــال وجــود نــزاع علــى مقــدار الضــريبة
المســتحقة او علـــى اي غرامـــات ومبـــالغ متعلقـــة بهـــا
بالحتفــاظ بالســجلت والمســتندات إلــى حيــن البــت فــي
النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة 0
ج -يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك ســجلته ومســتنداته باللغــة
النجليزيــة علــى ان يقــدم ترجمــة عربيــة لهــا اذا طلبــت
الدائرة ذلك 0
د -يتم اصدار تعليمات تنفيذية لستثناء فئات معينة من
المكلفين من تنظيم السجلت والمستندات كليا ً او جزئيا ً
وفق الشروط والجراءات المحددة فيها 0
هـ -في حال عـدم تنظيـم المكلـف للسـجلت والمسـتندات وفـق
الصول تحــدد التعليمــات التنفيذيــة نســب الربــاح القائمــة
اوالربــاح الصــافية للبضــائع او الســلع او الخــدمات الــتي
تتعامــل بهــا القطاعــات التجاريــة والصــناعية والخدميــة
وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية 0
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المادة  -24يجوز للمكلف اســتخدام اجهــزة الحاســوب فــي تنظيــم ســجلته
ومستنداته وبيانــاته الماليــة وتعتــبر هــذه الســجلت والبيانــات
اصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي -:
-1

ان يحتفـــظ المكلـــف للمـــدة المقـــررة قانونـــا بأصـــول
المستندات والوثائق المعززة لها 0

 -2ان يلتزم بأي شروط واجراءات اخرى تحــددها التعليمــات
التنفيذية لهذه الغاية 0

المادة  -25يــترتب علــى الشــخص المرخــص لــه بمزاولــة مهنــة محاســب
قــانوني فــي المملكــة ان يقــدم للــدائرة بيان ـا ً باســماء عملئه
وعنــاوينهم خلل مــدة ل تتجــاوز نهايــة الشــهر الثــالث مــن
السنة اللحقة للسنة المالية 0

المادة -26أ -يقدم القرار الضريبي الى الدائرة مــن قبــل المكلــف شخصــيا
او مــن ينــوب عنــه او باحــدى الوســائل التاليــة الــتي توافــق
الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والجراءات التي تحددها
التعليمات التنفيذية -:
 -1البريد المسجل 0
-2
-3

البنوك .
أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشــغل البريــد العــام او
مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناًء علــى
تنسيب الوزير 0

 -4الوسائل اللكترونية 0
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ب -يعتبر تاريخ تقديم القرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل
الدائرة او تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل اليداع لدى البنك
او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق  ،وفي حال ارســاله
الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه 0

المادة  -27للمكلف تعديل القرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه
وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير
المستحقة نتيجة لذلك ول يعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة او
جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما
لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك القرار 0

المادة -28أ -ل يجوز للمدقق تدقيق القرار الضريبي المقدم بعد نفاذ
احكام هذا القانون بعد مرور اربع سنوات على تاريخ
تقديمه 0
ب  -يختار المدير القرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير
والسس التي يراها مناسبة  ،فاذا ظهرت للمدقق نتيجة
مراجعة القرار الضريبي اسباب قد تستدعي عدم قبوله كليا
او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور
جلسة لمناقشته على ان تتضمن -:
-1

تاريخ المذكرة.

-2

اسم المكلف ورقمه الضريبي 0

-3

الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.

-4

مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.

-5

اسم المدقق وتوقيعه.
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ج -للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف او أي مكان
اخر يتعلق به 0
د -يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج
أوقات العمل الرسمي 0

المادة  -29أ -يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلل سنتين من تاريخ
اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية -:
 -1اسم المكلف ورقمه الضريبي.
-2

الفترة او الفترات الضريبية.

-3

السس التي تـــم الستناد اليها في التدقيق 0

 -4نتيجة التدقيق.
-5

تحديد مقدار الضريبة واي مبالغ اخرى مترتبة عليه
وفق احكام هذا القانون 0

ب  -اذا تضمن قرار التدقيق تعديل في القرار الضريبي فللمكلف
بعد الطلع على مضمونه القيام بأي مما يلي -:
 -1التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
-2

التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر
امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة
عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابل
للعتراض لدى هيئة العتراض 0

ج -في جميع الحــوال يتــم تبليــغ المكلــف اشــعارا خطيــا بنتيجــة
قرار التدقيق 0
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د  -على الرغم من أي نص آخر ل يجوز للمدقق اصدار الشــعار
الخطي بنتيجة قــرار التــدقيق بعــد مــرور اربــع ســنوات مــن
تاريخ القرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون 0

المادة -30أ -اذا تخلف المكلف عن تقديم القرار الضريبي خلل المدة
المحددة في هذا القانون  ،تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير
اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن
الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ
اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة ذلك
القرار 0
ب  -تكون المبالغ المطالب بها بموجب الشعار المنصوص عليه
في الفقرة )أ( من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور
ثلثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ
محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة
عليه ول يعتبر هذا القرار نهائيا ً لغايات العتراض او
الطعن القضائي 0
ج -يعتبر قرار التقدير الولي ملغى حكما ً اذا قدم المكلف القرار
الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع
الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب
ذلك القرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير
الداري وفق احكام المادة )  (31من هذا القانون 0
د  -لغايات هذه المادة  ،يصدر المدير تعليمات لتحديد اسس
واجراءات التقدير الولي 0
المادة  -31أ -اذا لم يقدم المكلف اقراراً ضريبيا ً بعد مرور ثلثين يوما من
تاريخ تبلغه الشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الولي
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فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالستعانة بأي
من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب -يتم تبليغ المكلف اشعاراً خطيا ً بنتيجة قرار التقدير الداري
ويكون هذا القرار قابلً للعتراض لدى هيئة العتراض
0
ج -يعتبر قرار التقدير الولي ملغى حكما ً بصدور قرار
التقدير الداري 0

المادة -32أ -تشكل بقرار مــن المــدير هيئة اداريــة واحــدة او اكــثر تســمى
) هيئة العــتراض ( للبــت فــي العتراضــات المقدمــة وفــق
احكام هذا القانون تتــألف كــل منهــا مــن مــدقق او اكــثر مــن
ذوي الخبرة والختصاص وتحدد التعليمات اجــراءات عمــل
هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها 0
ب -يجوز للمكلــف العــتراض لــدى هيئة العــتراض علــى قــرار
التدقيق الصادر بمقتضى البند ) (2من الفقرة )ب( من المادة
) (29مــن هــذا القــانون او قــرار التقــدير الداري الصــادر
بمقتضى المادة ) (31من هذا القانون خلل مدة ل تزيد علــى
ثلثين يوما ً من تاريخ تبليغه القرار 0
ج -يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الداري قطعيا ً ونهائي ـا ً اذا
لم يقدم العتراض الى هيئة العتراض خلل المدة المحــددة
في الفقرة )ب( من هذه المادة مــا لــم تقتنــع هيئة العــتراض
بأن الشخص المعترض لم يتمكــن مــن تقــديم اعتراضــه خلل
المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكــة او مرضــه او
لي سبب معقول اخر وفي هذه الحالة يجوز لها ان تمدد تلك
المدة الى الجل الذي تراه مناسبا.
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د -يلــتزم المكلــف بــدفع الضــريبة والغرامــات والمبــالغ الخــرى
المسلم بها تحت طائلة رد العتراض شك ً
ل.
هـ -تدعـــو هيئة العتراض المعترض الى جلسة للنظر في
اعتراضه  ،وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب
اعتراضه ولهيئة العتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل
الضرورية وطلب ابراز السجلت والمستندات المتعلقة بدخل
المعترض كما لها استجواب اي شخص يعتقد ان لديه
معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه 0
و -تصــدر هيئة العــتراض قــرارا معلل بشــأن العــتراض خلل
تسعين يوما من تاريخ تقــديمه ولهــا تأييــد القــرار المعــترض
عليـــه او تعـــديله ســواًء بزيـــادة الضـــريبة او تخفيضـــها او
الغائها.
ز -للمكلف بعد الطلع على مضمون القرار الصادر بمقتضـــى
الفقــرة )و( مـن هذه المادة  ،القيام بأي مما يلي -:
 -1التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار 0
 -2التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه
عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة
0
ح -تقــوم الــدائرة بتبليــغ المكلــف اشــعارا خطيــا بنتيجــة القــرار
الصادر بشــأن العـتراض وللمكلـف فـي حــال عــدم الموافقـة
عليه الطعن به لــدى المحكمــة خلل ثلثيــن يومـا ً مــن تاريــخ
تبليغه الشعار .
ط -اذا لم تصــدر هيئة العــتراض قــرارا بشــأن العــتراض خلل
المدة المحددة في الفقرة )و( مــن هــذه المــادة فل تحســب اي
غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المــدة المــذكورة
ولحين صدور الشعار المتضمن نتيجة القرار 0
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المادة -33أ -مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من هذه المادة يجوز للمدير او
من يفوضه خلل مدة ل تزيد على اربع سنوات من تاريخ
تقديم القرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير
الداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار
التقدير الداري او القرار الصادر عن هيئة العتراض
بشأن أي منها وبعد ان يتيح المدير او من يفوضه للمكلف
فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار
قرار معدل لي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت
تحقق أي من الحالتين التاليتين -:
-1
-2

وجود خطأ في تطبيق القانون 0
اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود
مصدر دخل لم يعالج في حينه 0

ب -ل يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار
التقدير الداري والقرار الصادر عن هيئة العتراض أي
من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في
الطعن المقدم بشأن ذلك القرار 0
ج -تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطيا ً بنتيجة القرار
المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا
القرار قابلً للطعن امام المحكمة خلل ثلثين يوما ً من
تاريخ تبليغ الشعار للمكلف 0

المادة  -34للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهــذه الغايــة إخضــاع قــرارات
التـدقيق وقـرارات التقـدير الداري و القـرارات الصـادرة عـن
هيئة العتراض بشـأن أي منهــا والقــرارات المعدلــة لهـا واي
قرارات اخرى صادرة وفــق احكــام هــذا القــانون للتــدقيق مــن
قبله مباشرة او من قبل مــن يفوضــه المــدير لهــذه الغايــة مــن
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مــوظفي الــدائرة ول يكــون أي مــن هــذه القــرارات الخاضــعة
للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائيا ً وملزما ً ول ينتــج أي
اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهــذه الغايــة
ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه بــاطل ويفصــل المــدير
في أي مسألة او خلف ينشأ عن هذا التدقيق 0

المادة -35أ -في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة
بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير
بنسبة اربعة باللف من قيمة الضريبة المستحقة او أي
مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع
تأخير او أي جزء منه 0
ب  -اذا قدم المكلف القرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح
بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق
ضريبي وفق احكام هذا القانون فل تزيد غرامة التأخير
المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة )أ( من هذه
المادة عما نسبته ) (%35من قيمة هذا الفرق 0
-5

تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها واي
اجراءات اخرى لزمة لذلك.

المادة -36أ -للمدير ولسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف
وفق الشروط والجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية
0
ب -يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة )
 (%9سنويا 0
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الماة -37أ -اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى
الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى
مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ،
واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد  ،تلزم الدائرة برده الى
المكلف خلل مدة ل تزيد على ستين يوما ً من تاريخ تسلمها
طلبا خطيا بذلك 0
ب -اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في
الفقرة )أ( من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة )(%9
سنويا ً 0

المادة  -38مع مراعاة احكام المادة ) (27من هذا القانون-:
أ -اذا ثبــت وجــود نقــص فــي القــرار الضــريبي المقــدم مــن
المكلف فيفــرض عليــه تعــويض قــانوني باحــدى النســبتين
التاليتين -:
-1

) (15%من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على )
 (%20ول يتجــاوز ) (%50مــن الضــريبة المســتحقة
قانونا ً 0

 (80%) -2من الفــرق الضــريبي اذا كــان الفــرق يتجــاوز )
 (%50من الضريبة المستحقة قانونا ً 0
ب -اذا استحق دفع اي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار
التقدير الداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة )
 (%100من الضريبة المستحقة 0
ج -1-اذا وافــق المكلــف علــى قــرار التــدقيق او قــرار التقــدير
الداري او القرار الصــادر عــن هيئة العــتراض  ،ففــي
هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقــرر
بمقتضى احكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة 0
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 -2واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي
دعوى من قبل المكلف او المدعي العام الضريبي حسب
مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف
التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام هاتين
الفقرتين 0

المادة  -39أ -إذا لم يتم دفع الضــريبة أو المبــالغ المســتحقة للــدائرة خلل
المــدد المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون  ،فعلــى الــدائرة
مطالبة المكلف بدفعها خلل ثلثين يوما مــن تاريــخ التبليــغ
وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون
تحصيل الموال الميريــة النافــذ  ،ويمــارس المــدير او مــن
يفوضه جميع الصلحيات المخولــة للحــاكم الداري وللجنــة
تحصــيل المــوال الميريــة المنصــوص عليهــا فــي ذلــك
القانون.
ب -يعتـــبر تبليـــغ المكلـــف بوجـــوب دفـــع الضـــريبة والمبـــالغ
المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة )أ( من هذه المــادة كافيــا
لغايــات مباشــرة المــدير او مــن يفوضــه إجــراءات الحجــز
والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل المــوال الميريــة النافــذ
وذلك دون حاجة لتخاذ أي من إجــراءات التبليــغ أو النشــر
المنصــوص عليهــا فــي المــادتين ) (6و ) (7مــن القــانون
المذكور.

المادة -40أ -على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمــدير إصــدار قــرار
بإلقاء الحجز التحفظي على الموال المنقولة وغير المنقولــة
العائدة لي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطــالبه
بــدفع الضــريبة أو أي مبــالغ أخــرى تزيــد علــى الفــي دينــار
ترتبت بموجب أحكام هذا القــانون ووجــدت دلئل كافيــة لــدى
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الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمــواله أو التصــرف
بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الشكال.
ب  -يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة )أ( من
هذه المادة لمصادقة الوزير 0
ج -يكون قرار القاء الحجز التحفظــي وقــرار منــع الســفر الصــادر
بمقتضى احكام الفقرة )أ( مـن هــذه المــادة قــابلً للطعــن لـدى
المحكمة 0

المادة  -41على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي -:
-1

-2

اذا كــان المبلــغ المحجــوز نقــدا فل يجــوز ان يتجــاوز هــذا
المبلـــغ مقـــدار الضـــريبة والغرامـــات والمبـــالغ الخـــرى
المستحقة 0
اذا كــان المبلــغ المحجــوز مــن غيــر النقــود فيقــوم المــدير
وبنــاء علــى طلــب المكلــف باتخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات
لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعــادل
ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الخرى المترتبة
بمقتضى احكــام هــذا القــانون  ،وتكــون مصــاريف التقــدير
على نفقة المكلف 0

المادة -42أ -تنشأ محكمة بداية تسمى )محكمــة البدايــة الضــريبية( تؤلــف
مــن رئيــس وعــدد مــن القضــاة يعينهــم المجلــس القضــائي
وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والخلفات الناشــئة عــن
تطبيق احكــام هــذا القــانون والنظمــة والتعليمــات الصــادرة
بمقتضــاه مهمــا كــانت قيمتهــا وبغــض النظــر عــن طبيعتهــا
جزائيــة او حقوقيــة او اداريــة  ،وســواء كــانت المطالبــة
موضوع الدعوى متعلقــة بالضــريبة او التعــويض القــانوني
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او غرامــة التــأخير او اي مبــالغ اخــرى يتعيــن دفعهــا او
اقتطاعها او توريدها او ردها بمقتضــى احكــام هــذا القــانون
بما في ذلك ما يلي -:
-1

-2

الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة
العتراض وفق احكام البند ) (2من الفقرة )ز( من
المادة ) (32من هذا القانون 0
القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير
الداري او للقرارات الصادرة عن هيئة العتراض
والقابلة للطعن وفق احكام هذا القانون 0

 -3الجرائم التي ترتكب خلفا ً لحكام هذا القانون 0
-4

الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز
التحفظي او المنع من السفر 0

ب -تنشأ محكمة استئناف تسمى )محكمة الستئناف الضريبية(
تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي.
ج -1 -تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد .
 -2تنعقد محكمة الستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من
ثلثة قضاة وتصدر قراراتها واحكامها بالجماع او
بالكثرية.
 -3تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الستئناف
الضريبية جلساتها في مدينة عمان او في اي مكان آخر
تحدده داخل المملكة 0
د -1-تكون جميع الحكام الصادرة عن محكمة البداية الضــريبية
قابلة للطعن لدى محكمة الستئناف الضريبية  ،ويتم النظر
فيها مرافعة 0
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 -2تكون الحكــام الصــادرة عــن محكمــة الســتئناف الضــريبية
قابلة للطعن لـدى محكمـة التمييـز وفـق احكـام التشـريعات
النافذة 0
هـ  -تجــري المحاكمــة لــدى المحكمــة بصــورة علنيــة ال اذا امــرت
المحكمة خلف ذلك  ،وتعطى الــدعاوى والطلبــات المنظــورة
امامها صفة الستعجال 0
و -يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فــترة ضــريبية بصــورة
مستقلة 0
ز -على المكلف ان يبين في لئحــة دعــواه المبلــغ الــذي يســلم بــه
وان يقدم الى المحكمة مع لئحة دعواه ايصالً بدفعه او بدفع
المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه  ،وترد الدعوى اذا لم
يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه 0
ح -يقع علــى المكلــف اقامــة الــدليل علــى ان المبــالغ الــتي حــددها
القرار المطعون فيه باهظة ول يجوز اثبات اي وقائع لم يــدع
بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار 0
ط  -للمحكمــة ان تؤيــد مــا ورد فــي القــرار المطعــون فيــه او ان
تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبــالغ الخــرى المقــررة
بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القــرار المطعــون
فيه لعادة النظر فيه 0
ي -اذا صدر قرار معــدل عــن المــدير او مــن يفوضــه وفــق احكــام
المــادة ) (33مــن هــذا القــانون واقــام المكلــف دعــوى لــدى
المحكمة للطعن في هذا القرار يــترتب علــى المحكمــة اســقاط
أي دعوى اقامها المكلــف للطعــن فــي قــرار هيئة العــتراض
المتعلــق بــالفترة الضــريبية ذاتهــا وتقــوم محكمــة البدايــة
الضــريبية بــالنظر فــي الــدعوى المقامــة للطعــن فــي القــرار
المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بيــن الرســم المــترتب
علــى الـدعوى ضــد قـرار هيئة العــتراض والرســم المــترتب
على الدعوى ضد القرار المعدل 0
39

ك -تتولى الدائرة تبليــغ المكلــف خطيـا ً بمقــدار الضــريبة والمبــالغ
الخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة 0
ل -1-اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لي سبب آخــر  ،ولــم
يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعيا ً بعد مرور مــدة
ثلثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هــذا
القانون اشعارا خطيــا بصــدور قــرار عــن المحكمــة باســقاط
الدعوى 0
-2

في كل الحوال ل يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند )(1
من هذه الفقرة للسبب نفسه لكثر من مرتين 0

م -اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلسه او
تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او
محكمة الستئناف الضريبية  ،فيجب متابعة السير في الدعوى
من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلل ستة اشهر
على الكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا
القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والشعار
المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة
السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون
فيه الدرجة القطعية 0
ن -1 -تحال جميع الدعاوى المقيدة بتاريخ سريان احكام هذا
القانون لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المشكلة
بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم ) (57لسنة 1985
الى محكمة الستئناف الضريبية للنظر ومتابعة السير فيها
من النقطة التي وصلت اليها 0
 -2مع مراعاة احكام البند ) (1من هذه الفقرة تختص محكمة
البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي تقام بعد
نفاذ احكام هذا القانون والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن
اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى
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احكام قانون ضريبة الدخل رقم ) (57لسنة  1985او قانون
منطقة العقبة القتصادية الخاصة النافذ 0

المادة -43أ -تشكل في الدائرة نيابة عامة ضريبية تتألف من نائب عام،
ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة .
ب -يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار مشترك من
الوزير ووزير العدل بناًء على تنسيب المدير من موظفي
الدائرة الحقوقيين ممن عمل فيها بعد حصوله على الدرجة
الجامعية الولى في الحقوق مدة ل تقل عن ثلث سنوات.
ج -يجوز انتداب قاض واحد او اكثر من القضاة العاملين في
احدى وظائف النيابة العامة للعمل في احدى وظائف النيابة
العامة الضريبية وذلك بقرار من المجلس القضائي بناء على
تنسيب مشترك من الوزير ووزير العدل.
د -يتولى المدعي العام الضريبي تمثيل الدائرة امام محكمة
البداية الضريبية في جميع القضايا التي تكون طرفا ً فيها ،
وله حق التحقيق واتخاذ الجراءات القانونية والقضائية
واقامة الدعاوى ومباشرتها وفق احكام هذا القانون
واستئناف الحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير
باجراء المصالحة 0
هـ  -يتولى النائب العام الضريبي او أي من مساعديه تمثيل
النيابة العامة الضريبية امام محكمة الستئناف الضريبية في
جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفا ً فيها وله الحق في
استئناف القرارات والحكام الصادرة عن محكمة البداية
الضريبية وفي تمييز القرارات والحكام الصادرة عن محكمة
الستئناف الضريبية والتنسيب للمدير باجراء المصالحه.
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و -ل يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب
العام الضريبي او من يقوم مقامه ان يبدي رئيس النيابة
مطالعته بخصوص ذلك الطعن .
ز -للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من اعضاء النيابة
العامة الضريبية من غير القضاة :
 -1أيا ً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام.
 -2ايا ً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام.
ح -تمارس النيابة العامة الضريبية الصلحيات المقررة للنيابة
العامة وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ 0
ط -تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
بناًء على طلب المدير او رئيس النيابة العامة 0
ي  -1-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ،تعتبر خدمة كل
من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة
قضائية لغايات قانون استقلل القضاء وقانون نقابة
المحامين النظاميين شريطة ان ل تقل هذه الخدمة عن
ثلث سنوات متتالية 0
 -2تعتــبر خدمــة المقــدر الحقــوقي خلل ممارســته صــلحية
مســاعد المحــامي العــام المــدني بمقتضــى احكــام قــانون
ضــريبة الــدخل رقــم ) (57لســنة  1985مــن ضــمن خدمــة
عضو النيابة العامة الضــريبية لغايــات البنــد ) (1مــن هــذه
الفقرة 0

المادة  -44تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمــة الســتئناف الضــريبية
الصــول المنصــوص عليهــا فــي قــانون اصــول المحاكمــات
الجزائية بالقدر الذي ل تتعارض فيــه مــع احكــام هــذا القــانون
كمــا تطبــق الصــول المنصــوص عليهــا فــي قــانون اصــول
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المحاكمات المدنية بالقدر الذي ل تتعارض فيه مـع احكـام هـذا
القانون والنظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة  -45يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح
والستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضيا ً عاملً او سابقا ً او
محاميا ً مزاولً او غير مزاول وغيرهم من الشخاص المعفيين
من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين 0

المادة  -46تقدم لئحة الدعوى الى محكمــة البدايــة الضــريبية او بواســطة
رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصــها
وفي هــذه الحالــة تــدفع الرســوم الــى صــندوق المحكمــة الــتي
قدمت لئحة الدعوى بواسطة رئيسها  ،وترسل هــذه المحكمــة
اللئحة ومرفقاتها الى محكمـة البدايـة الضـريبية خلل عشـرة
ايام من تاريخ تقديمها 0

المادة  -47يعتمد عنوان المكلف الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار
ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ،
ول يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف
بتبليغ الدائرة خلل ثلثين يوما ً من تاريخ هذا التغيير وذلك
بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة 0

المادة  -48أ -1-تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار
او مذكرة او كتاب صادر عنهــا وفــق احكــام هــذا القــانون
بارساله بالبريد المســجل او بواســطة الشــركة المرخصــة
المعتمدة وذلك علــى العنــوان المعتمــد لــدى الــدائرة وفــق
احكام المادة ) (47من هذا القانون 0
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 -2اذا تعــذر تبليــغ المكلــف وفــق احكــام البنــد ) (1مــن هــذه
الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صــحيفتين
يوميتين محليتين  ،ويعتبر التبليغ في هذه الحالــة قانونيــا
ومنتجا لجميع اثاره 0
ب -1-اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المــادة
) (47من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمــرة
واحدة على القل في صحيفتين يوميتين محليتين 0
 -2للمــدقق او هيئة العــتراض  ،بنــاء علــى طلــب المكلــف
المستند الى اسباب مبررة  ،عدم اعتبار النشر الوارد في
البند ) (1من هذه الفقرة بمثابة تبليغ  ،وفــي هــذه الحالــة
يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليــغ المكلــف قــرار
المدقق او الهيئة بقبول الطلب 0
ج -فــي جميــع الحــوال يجــوز للــدائرة تبليــغ المكلــف بالــذات او
بواسطة شخص مفوض عنه 0
د -يعتبر التبليغ قانونيا ً بعد مـرور عشـرة أيــام علـى إرســاله فـي
البريد المســجل او بواســطة الشــركة المرخصــة المعتمــدة إذا
كان المكلف مقيما ً داخل المملكــة أو بعــد مــرور ثلثيــن يومـا ً
علـــى ارســـاله فـــي البريـــد المســـجل او بواســـطة الشـــركة
المرخصــة المعتمــدة اذا كــان مقيمــا خارجهــا ويكفــي لثبــات
التبليغ تقديم الــدليل علــى أن الرســالة المحتويــة علــى المــادة
المــراد تبليغهــا قــد عنــونت وأرســلت بالبريــد المســجل او
بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد فــي
المادة ) (47من هذا القانون 0
هـ -ل يحتسب اليوم الذي تم فيــه التبليــغ لغايــات احتســاب المــدد
المنصوص عليها في هذا القانون 0
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المادة  -49علــى كــل مصــف لي شــركة او تركــة او وكيــل تفليســة او أي
شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع
ان يبلغ المدير خطيا ً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الفلس
او أي اجــراءات اخــرى حســب مقتضــى الحــال لبيــان وتثــبيت
المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتــبر كــل
من اولئك الشخاص مسؤولً مسؤولية مباشرة وشخصية عن
دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القـانون علـى ان ل يعفـي هـذا
الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير
منقولة آلت اليهم من التركة 0

المــادة  -50أ -للمــدير او لي موظــف مفــوض مــن قبلــه خطيــا ً طلــب
المعلومـات الضـرورية لتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون مـن أي
شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان ل يلــزم موظفــو
الحكومـة والمؤسســات الرسـمية والعامـة والبلــديات علـى
افشـــاء أي تفاصـــيل يكونـــون ملزميـــن بحكـــم القـــانون
بالمحافظــة عليهــا وكتمانهــا كمــا يشــترط عــدم المســاس
بســرية العمليــات المصــرفية ويعتــبر كــل مــن يمتنــع عــن
إعطــاء هــذه المعلومــات انــه ارتكــب جرمــا يعــاقب عليــه
بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) (55مــن هــذا
القانون 0
ب  -يعتبر المــدير وموظفــو الــدائرة المفوضــون خطيـا ً مــن قبلــه
اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حــدود
اختصاصــهم وعلــى الســلطات الرســمية ان تقــدم لمــوظفي
الدائرة المساعدة اللزمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي
الحالت التي تستدعي ذلك ويكـون التفـويض فـي كــل حالـة
على حده.
-5

للمدير او من يفوضه خطيا ً من مــوظفي الــدائرة ولــه صــفة
الضابطة العدلية في الحالت التي تستدعي ذلك الدخول الى
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أي مكــان يجــري مزاولــة عمــل فيــه وان يفحــص البضــائع
المخزونـــة والنقـــد واللت والماكنـــات والـــدفاتر والقيـــود
والمســتندات الخــرى المتعلقــة بــذلك العمــل كمــا يجــوز لــه
ضــبط هــذه الــدفاتر والســجلت والحســابات والمســتندات
والحتفاظ بها لمــدة ل تزيــد علــى ثلثيــن يومـا ً مــن تاريــخ
ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القــانون
ويكون التفويض في كل حالة على حده.
د -ل يجــــوز تفــــتيش بيــــوت الســــكن ال وفــــق الجــــراءات
المنصـوص عليهـا فـي قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة
النافذ 0

المادة  -51أ -يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هــذا
القانون -:
 -1ان يعتبر المستندات والسجلت والمعلومات والقــرارات
الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع
عليهــا المتعلقــة بــدخل اي شــخص او مفــردات اي دخــل
انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الساس.
 -2ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة علــى الســرار حســب
الصيغة التي يضعها المدير 0
 -3ان يقدم الــى المديرعنــد تعيينــه كشــفا بــأمواله المنقولــة
وغير المنقولة ومصـادر دخلـه وأمــوال زوجتــه واولده
القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل ســنة لحقــة ان
يبين أي زيادة طرأت على تلك الموال.
ب-ل يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القــانون
بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار
تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة
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او بــأن يفشــي أمــام أي محكمــة او بــأن يبلغهــا اي أمــر او
شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلعه بواجباته
بمقتضــى هـذا القــانون ال مــا كـان ضـروريا لتنفيـذ احكـامه
حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقــرة
او من اجل تعقب اي جرم 0
ج -يعاقب بغرامة ل تقل عن ) (100مائة دينار ول تزيد علــى )
 (500خمسمائة دينار او بالحبس مدة ل تزيد علــى ســنة او
بكلتا هاتين العقوبتين كــل مــن وجــدت فــي حيــازته او تحــت
رقابته أي مستندات او اقــرارات ضـريبية او قـرارات تقـدير
او قـــرار تـــدقيق او نســـخها تتعلـــق بـــدخل أي شـــخص او
مفردات هذا الدخل وبلغ او حــاول تبليــغ تلــك المعلومــات او
أي شيء ورد في أي منها فــي اي وقــت لي شــخص غيــر
الشــخص الــذي يخــوله القــانون تبليغهــا اليــه او لي غايــة
اخرى خلف الغايات الواردة في هذا القانون 0

المادة  -52تفرض بقرار من المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم
القرار الضريبي خلل المواعيد المحددة في هذا القانون
غرامة مقدارها خمسون ديناراً بالنسبة للشخص الطبيعي
ومائتا دينار بالنسبة للشخص العتباري من غير الشركات
المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة  ،وخمسمائة
دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات
المساهمة الخاصة 0

المادة -53أ -تفرض بقرار من المدير غرامة ل تقل عن مائة دينار ول
تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالت التالية -:
-1

اذا تخلف المكلف عن مسك السجلت أو المستندات
وفق احكام هذا القانون 0
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-2

-3

-4

اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام
هذا القانون 0
عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان
باسماء عملئه وعناوينهم وفق احكام المادة ) (25من
هذا القانون 0
عدم اعلم الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات
الواردة في طلب التسجيل خلل الموعد المحدد لذلك 0

 -5التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق
احكام هذا القانون 0
-6

-7

المتناع عن تقديم السجلت والمستندات التي يتوجب
الحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون 0
مخالفة أي من احكام هذا القانون مما لم ينص على
عقوبة خاصة بها في هذا القانون 0

ب  -تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه
المادة في حال التكرار 0

المادة  -54أ -على المخالف دفع الغرامة المفروضة عليه بمقتضى احكام
المادتين ) (52و ) (53من هذا القانون  ،خلل مدة ثلثين
يوما ً من تاريخ تبليغه ويجوز العتراض لدى الوزير على
قرار التغريم  ،وللوزير تثبيت الغرامة او تخفيضها او
الغائها اذا تبين له ما يبرر ذلك 0
ب  -يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة )أ( من
هذه المادة قابلً للطعن لدى المحكمة خلل ثلثين يوما ً من
تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت الغرامة او تعدلها او تلغيها
0
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المادة -55أ -يعــاقب بــالحبس مــدة ل تقــل عــن شــهر ول تزيــد علــى ســنة
وبغرامة ل تقل عن خمسمائة دينار ول تزيد على الف دينار
كل من تهرب او حــاول التهــرب او ســاعد او حــرض غيــره
علــى التهــرب مــن الضــريبة بــأن أتــى اي فعــل مــن الفعــال
التالية -:
 -1تقـــديم القـــرار الضـــريبي بالســـتناد الـــى ســـجلت او
مستندات مصطنعة مــع علمــه بــذلك او تضــمينه بيانــات
تخالف مــا هــو ثــابت فــي الســجلت او المســتندات الــتي
اخفاها 0
 -2تقديم القرار الضريبي على اساس عدم وجــود ســجلت
او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه
من سجلت او مستندات اخفاها 0
 -3التلف المقصود للسجلت او المستندات ذات الصلة
بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للحتفاظ بها وفق
احكام هذا القانون 0
 -4اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من
المستندات ليهام الدائرة بقلة الرباح او زيادة الخسائر
0
 -5اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة 0
ب -بالضافة لعقوبة الغرامة تصــبح عقوبــة الحبــس مــن ثلثــة
اشهر الى ســنتين فــي حــال التكــرار للمــرة الولــى وعقوبــة
الحبس من اربعة اشهر الى سنتين لي مرة اخرى 0
المــادة  -56يتحمــل المحاســب القــانوني المســؤولية عــن إصــدار البيانــات
المالية أو المصــادقة علــى بيانــات ماليــة غيــر مطابقــة للواقــع
بشــكل جــوهري أو تخــالف أحكــام هــذا القــانون أو معــايير
المحاسبة الدولية والقوانين والنظمـة النافـذة المفعـول سـواء
كان ذلك ناجما ً عــن خطــأ مقصــود أو أي عمــل جرمــي أو عــن
إهمال جسيم وفــي هـذه الحالـة يعتــبر المحاســب القـانوني أنـه
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ارتكــب جرمـا ً ويعــاقب عليــه بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي
المادة ) (55من هذا القانون 0
المادة  -57ل يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبــة اشــد
ورد النص عليها في اي تشريع آخر 0

المادة  -58ان فرض اي عقوبـــة او غرامــة بمقتضى أحكام هذا القــانون
ل يعفي اي شخص من مســؤولية دفــع الضــريبة والتعــويض
القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفــق احكــام هــذا
القانون 0

المادة  -59أ -للوزير بتنسيب من المدير بناًء علــى توصــية لجنــة مشــكلة
لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في
أي قضية أو عمــل خلف قضــيته الشخصــية اذا اقتنــع أنــه
خلل مراجعاته وتعامله مــع الــدائرة ارتكــب مــا مــن شــأنه
تعطيــل ســير العمــل وفــق الصــول أو التحايــل علــى هــذا
القانون  ،وله أن يقرر عدم قبــول الــدائرة للحســابات الــتي
يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كــان محاســبا ً أو محاســبا
قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة 0
ب -يحظــر علــى الموظــف الــذي انتهــت خــدمته فــي الــدائرة
مراجعة الدائرة لمدة سنة فــي أي معاملــة او قضــيه خلف
المعاملــة او القضــية الخاصــة بــه ال بعــد الحصــول علــى
موافقة خطيه مسبقة من المدير.

المــادة  -60للمــدير عقــد المصــالحة فــي جــرائم التهــرب مــن الضــريبة
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون مقابــل دفــع الضــريبة
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وغرامــات التــأخير المســتحقة ومــا يســتحق مــن التعــويض
القانوني وفــق احكــام هــذا القــانون ويــترتب علــى المصــالحة
سقوط الدعوى الجزائية ووقـــــف الســير باجراءاتهــا والغــاء
جميع ما يترتب على ذلك من اثار 0

المــادة  - 61للمــدير بنــاء علــى تنســيب أي مــن اعضــاء النيابــة العامــة
الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لــدى
المحكمة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلــى المحكمــة
في اي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارهــا حكمــا
قطعيا ً صادراً عنها.
المادة  -62يجوز للمدير او الموظف المفوض مـن قبلـه او المـدقق حسـب
مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاتــه او بنــاء
على طلب المكلف الخطاء الكتابيــة والحســابية الــتي تقــع فــي
القرارات والشعارات والمذكرات عن طريــق الســهو العرضـي
ول تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المادة -63أ -للوزير ان يفوض خطيا ً أي من صلحياته المنصوص عليها
في هذا القانون للمدير 0
ب  -للمدير ان يفوض اي من صلحياته المنصوص عليها في هذا
القانون الى اي موظف في الــدائرة علــى ان يكــون التفــويض
خطيا ً ومحددًا.

المادة  -64يستمر الشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية
بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان احكام هذا
51

القانون بالخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية
المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات 0

المادة  -65ما لم ينص هذا القانون على خلف ذلك تحسب المواعيد
المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلدي وفي حال صادف
آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة  -66أ -يصدر مجلــس الــوزراء النظمــة اللزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا
القانون بما في ذلك -:
-1
-2

نظام خاص بشؤون موظفي الدائرة 0
تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية
المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الحكام
المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته
ومحتويات اللئحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع
الحكام والجراءات اللزمة للسير فيها 0

ب -يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية
اللزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
ج -يستمر العمل بالنظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام
هذا القانون إلى المدى الذي ل تتعارض فيه مع أحكامه
إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها 0

المادة  -67أ -مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من هذه المادة ل تطبق أي
احكام وردت في أي تشريع اخر تتعلق بالعفاء من
الضريبة كليا ً او جزئيا ً باستثناء ما ورد النص عليه
بمقتضى احكام كل من القوانين التالية-:
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-1
-2

-3

-4

قانون صندوق الزكاة رقم ) (8لسنة .1988
قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم ) (7لسنة
 1998وتعديلته.
قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلل رقم )(22
لسنة .1999
قانون الهيئة الوطنية لزالة اللغام واعادة التأهيل
رقم )  ( 34لسنة .2000

 -5قانون المجلس الوطني لشؤون السرة رقم )(27
لسنة . 2001
-6
-7

قانون مؤسسة نهر الردن رقم ) (33لسنة .2001
قانون صندوق الملك عبدا الثاني للتنمية رقم )(37
لسنة .2004

 -8قانون العفاء من الموال العامة رقم )  ( 28لسنة
. 2006
-9

-10

-11

قانون الصندوق الهاشمي لعمار المسجد القصى
المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم ) (15لسنة
.2007
قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر السلمي رقم )
 (32لسنة .2007
القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات المتياز.

ب -تطبق الحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة
القتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية النافذي
المفعول فيما يتعلق بفرض الضريبة والعفاء منها 0

53

المادة  -68أ -يلغى قانون ضريبة الدخل رقم ) (57لسنة  1985وتعــديلته
علــى ان يتــم فــرض الضــريبة والضــريبة المضــافة ومنــح
الخصم التشجيعي عن-:
 -1كل سنة ضريبية قبل سنة  1982وفق قانون ضريبة
الدخل رقم ) (25لسنة  1964وما طرأ عليه من
تعديل 0
 -2الدخول المتحققة في السنوات  1982و  1983و
 ،1984وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم )(34
لسنة 0 1982
 -3الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985
ولغاية سنة  2009وفق قانون ضريبة الدخل رقم )
 (57لسنة  1985وما طرأ عليه من تعديل 0
ب  -تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ احكام هذا
القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة
 2010بمثابة اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا
القانون وتسري عليها الحكام الجرائية الواردة فيه .

المادة -69أ -مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من هذه المادة  ،تلغى
التشريعات التالية اعتبـــارا من تاريــــخ نفاذ احكام هذا
القانون -:
-1

-2

-3

قانون ضريبة الخدمات الجتماعية رقم ) (89لسنة
 1953وما طرأ عليه من تعديل .
قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي
المؤقت رقم ) (24لسنة . 2009
المادة )/8أ (1/من قانون مجلس التشغيل والتدريب
والتعليم المهني والتقني رقم ) (46لسنة .2008
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ب -يتم تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقرره
بمقتضى احكام التشريعات المبينة في الفقرة )أ( عن الفترة
السابقة لتاريخ سريان احكام هذا القانون وفق الحكام
والجراءات المقررة في تلك التشريعات 0
ج -يلغى قانون الرسوم الضافية للجامعات الردنية وما طرأ
عليه من تعديل اعتباراً من . 1/1/2011

المادة  -70رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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