قانون رقم ( )52لعام 4631
قانون ضريبة الدخل
الفصل االول
تمييد

المادة  -1اسم القانون وبدء العمل بو.
يطمق عمى ىذا القانون اسم (قانون ضريبة الدخل لسنة ) 1964ويعمل بو باستثناء ما نص

عميو بخالف ذلك أعتبا اًر من اليوم االول من شير نيسان سنة . 1965
تفسير اصطالحات

المادة  -2يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في ىذا القانون المعاني المخصصة ادناه اال
اذا دلت القرينة عمى

خالف ذلك-:

تعنى لفظة (المممكة) المممكة األردنية الياشمية.
وتعني لفظة (الوزير) حيثما وردت وزير المالية.

وتعني لفظة (المدير) رئيس دائرة ضريبة الدخل او من ينيبو.
وتعني عبارة (مأمور التقدير) أي موظف يفوض خطياً من قبل المدير إلجراء أي تقدير

بمقضى أحكام ىذا القانون.

وتعنى لفظة (المكمف) كل شخص ممزم بدفع ضريبة الدخل.

وتعني عبارة (الدخل الخاضع لمضريبة) ما يتبقى من مجموع مبمغ الدخل الذي يجنيو أي

شخص من الموارد المشار إلييا في المادة

الخامسة بعد ما يجري عميو من التنزيالت واالعفاءات بمقتضى ىذا القانون.
وتعني لفظة (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى ىذا القانون.

وتعني عبارة (ىيئة من األشخاص) أية ىيئة سياسية أو معنوية أو مدرسية وأية شركة أو

أخوية ،أو رابطة أو جمعية من األشخاص.سواء
أكانت ليا صفة معنوية أم لم تكن.

وتعني لفظة (شركة) أية شركة مساىمة عامة او خاصة مؤسسو او مسجمة بمقتضى قانون

الشركات المعمول بو داخل المممكة اوخارجيا وتشمل جمعية التعاون.

وتعني لفظة( شخص) اية شركة او جمعية او ىيئة من االشخاص معنوية كانت ام غير
معنوية.

وتعني لفظة( مقرر او معين) ما ىو مقرر او معين بنظام صادر بمقتضى ىذا القانون.

وتعني عبارة (فاقد االىمية) القاصر والمعتوه والمجنون وكل من يعتبر انو فاقد االىمية قانوناً.
وتعني عبارة (فائدة سند الدين) الفائدة المستحقة الدفع من أي شخص بموجب سند أو صك

دين من صنف االئتمان سواء أكان

ذلك السند أو الصك عمى صورة عقد رىن أم أي صك أو مستند آخر يتضمن أعترافاً بدين.
وتعني عبارة (السمطة المحمية) أي مجمس بمدي أو محمي وأية سمطة أو ىيئة أخرى مماثمة

مؤلفة بمقتضى أي قانون معمول بو

في المممكة يجيز إنشاء السمطات المحمية وتشمل أية جمعية تعاونية او ىيئة أخرى تمارس
ميام السمطة المحمية.

وتعني لفظة (البناء) النباء القائم عمى االرض وكل حديقة او ساحة او ارض اخرى تجاور

البناء وتحيط بو وتستعمل معو او

اعدت لالستعمال كجزء منو سواء اكان البناء مسكونا ام غير مسكون(مستعمال ام غير

مستعمل مستغال او غير مستغل ).

وتعني عبارة (البناء الصناعي) البناء الذي استعمل او يراد استعمالو لمشروع صناعي تستعمل

فيو االت ميكانيكية او ما

يتعمق بو وتشمل االرض القائم عمييا وكل حديقة او ساحة او ارض اخرى تجاور البناء او

تحيط بو واستعممت او يراد استعماليا

معو سواء اكان البناء الصناعي مستعمال ام غير مستعمل مستغال ام غير مستغل.
وتعني لفظة( مقيم) لدى تطبيقيا عمى اي فرد من الناس:

أ --الفرد االردني الجنسية الذي يقيم عادة ويكون لو محل اقامة دائم في المممكة اذااقام فييا
خالل السنة السابقة لنسة

التقدير مدة يعتبرىا مأمور التقدير معقولة وال تتنافى مع ادعاء ذلك الفرد بأنو مقيم في المممكة.
ب -اي فرد اردني الجنسية اذا كان خالل اية مدة من السنة السابقة لسنة التقدير موظفا او
مستخدما لدى حكومة المممكة
او اية سمطة محمية فييا.

ج -الفرد غير االردني الجنسية الذي يقيم في المممكة مدة او مددا يبمغ مجموعيا () 183
ماية وثالثة وثمانين يوما خالل

السنة السابقة لسنة التقدير.
وتعني ىذه المفظة لدى تطبيقيا عمى ىيئة من االشخاص أية ىيئة مركزىا الرئيسي في المممكة

وتمارس (بفتح الراء) الرقابة

واالدارة عمى عمميا فييا.

وتعني عبارة (سنة التقدير) مدة االثني عشر شي ار التي تبدأ في اليوم األول من شير نيسان

سنة  1965وكل مدة تمييا مؤلفة
من اثني عشر شي اًر.

الفصل الثاني
اإلدارة

تعيين سمطة إدارية

المادة -3

 -1يؤسس دائرة يطمق عمييا( اسم دائرة ضريبة الدخل) ترتبط بوزير المالية ويعين ليا مدير
ومساعدو مدير ومأمورو تقدير

ومن تدعو الييم الحاجة من الموظفين واالشخاص من اجل تطبيق ىذا القانون.

 -2يجوز لممدير ان يمارس جيمع الصالحيات المخولة لمأمور التقدير بمقتضى ىذا القانون.
 -3يجوز لممدير ان يفوض اي موظف من موظفي ضريبة الدخل -الصنف االول -خطياً
بممارسة صالحياتو المنصوص عنيا في ىذا القانون.

ا المحافظة عمى األسرار الرسمية

 -1يترتب عمى كل من يضطمع بواجب رسمي فيما يتعمق بتنفذ ىذا القانون أو يكون مستخدماً
في تنفيذ أحكامو أن يعتبر كافة

المستندات والمعمومات والكشوف وقوائم التقديرالتي يطمع عمييا او يقوم بتدقيقيا ونسخيا

المتعمقة بدخل أو مفردات دخل

أي شخص أنيا سرية ومكتومة ،وأن يتداول بيا عمى ىذا األساس.

-2يترتب عمى كل من يضطمع بواجب رسمي فيما يتعمق بتنفيذ ىذا القانون او يكون مستخدما
في تنفيذ احكامو ان يقدم ويوقع

تصريحاامام المدير لممحافظة عمى االسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعيا المدير
 -3ال يكمف الشخص المعين بمقتضى أحكام ىذا القانون ،أو المضطمع بتنفيذ أحكامو بأن
يبرز أي كشف أو مستند أو قائمة

تقدير في أية محكمة أو أن يفشي أمام أية محكمة أو بأن يبمغيا أي أمر أو شيء مما يكون

قد اطمع عميو في سياق اضطالعو
بواجباتو بمقتضى ىذا القانون إال ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامو حسبما يقررة المدير في كل
حالة تنشأ بمقتضى ىذه الفقرة

أو من أجل تعقيب أي جرم يتعمق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبو ذلك الجرم.

 -4كل من وجدت في حيازنو أو تحت رقابتو أية مستندات أو معمومات أو كشوف أو قوائم
تقدير أو نسخيا تتعمق بدخل أو مفردات

دخل شخص من األشخاص وبمغ أو حاول تبميغ تمك المعمومات أو أي شيء ورد في تمك

المستندات او المعمومات أو الكشوف أو

قوائم التقدير او نسخيا في اي وقت الي شخص-:
أ -خالف الشخص الذي يخولو القانون او المدير تبميغيا اليو.

ب -ألية غاية خالف غايات ىذا القانون.

يعتبر انو ارتكب جرماً ( خالفاً الحكام ىذا القانون ويعاقب لدى ادانتو بغرامة ال تتجاوز مايتي

دينار ،او بالحبس مدة

ال تزيد عمى سنة او بكمتا العقوبتين معاً).
الفصل الثالث

فرض ضريبة الدخل
مصادر الدخل

المادة -5

 -1مع مراعاة أحكام ىذا القانون ،تدفع ضريبة الدخل عمى أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما
يمي لسنة التقدير التي تبتدئ

في اليوم األول من شير نيسان سنة  1965ولكل سننة تقدير تمييا عن الدخل الذي يتأتى ألي
سشخص في المممكة أو يجنيو منيا

من-:

العمل( اي الحرفة) او التجارة او المينة او الصنعة

أ -أرباح أو مكاسب أي عمل او أية حرفة أو تجارة أو مينة أو صنعة ميما كانت المدة التي
جرت فييا ممارسة ذلك العمل

او تمك الحرفة او المينة او الصنعة ومن أية معاممة او صفقة تعتبر بمثابة عمل او تجارة .

الستخدام

ب -أرباح أو مكاسب أية وظيفة بم في ذلك القيمة السنوية لممسكن أو المنامة او المأكل او

االقامة (بعد طرح المبمغ الذي
دفع او الواجب دفعو كبدل ايجار او مساىمة او خالف ذلك مقابل المسكن او المنامة او

المأكل او االقامة.في الحالة التي

ال يقدم فييا المسكن او المنامة او المأكل او االقامة مجاناً او أية عالوة اخرى ).

ويشترط في ذلك ان ال تدفع ضريبة دخل بمقتضى احكام ىذا البند عن عالوة االعاشة او

السفر او الضيافة في االحوال التالية-:

 -1فيما يتعمق بعالوة االعاشة او السفر اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعو ان االعالوة لم
تصرف في الوجوه التي ال

يسمح بتنزيل عنيا بموجب المادة الثانية عشرة.

 -2وفيما يتعمق بعالوة الضيافة ان ال يزيد مقدارىا عمى عشرة في الماية من الراتب السنوي
االساسي (باستثناء الرسوم

او المنح او المكاسب االخرى المتأتية من الوظيفة ) او عمى ماية وخمسين دينا اًر ويؤخذ في

ذلك أصغر المبمغين اذا ثبت

لمأمور التقدير بصورة تقنعو ان العالوة لم تصرف في الوجوه التي ال يسمح بتنزيل عنيا
بموجب المادة الثانية عشرة ويشترط

في ذلك ان تعتبر أرباح او مكاسب أية وظيفة جرت ممارستيا في المممكة أنيا تأتت او جنيت

في المممكة سواء اقبضت تمك االرباح
او المكاسب في المممكة أم ال.

ويشترط في ذلك أيضاً أنو اذا جرت ممارسة الوظيفة لمدة اقل من سنة تقرر االرباح والمكاسب
عمى اساس المدة التي جرت فييا

ممارسة تمك الوظيفة في المممكة.
المسكن

ج -صافي قيمة االيجار السنوي ألية بناية اوأرض مستعممة من مالكيا او بالنيابة عنو او
مستعممة من مشغميا دون دبل ايجار

من اجل السكن او االرتفاق ال بقصد الربح او الكسب .ويشترط في ذلك أنو اذا قدر صافي

قيمة االيجار السنوي لمبناية او

االرض من اجل غايات قانون ضريبة االبنية واالراضي داخل مناطق البمديات المعمول بو

فيعتبر صافي قيمة االيجار السنوي

المذكور أنو صافي قيمة االيجار السنوي بمقتضى القانون المذكور.

ويشترط في ذلك أيضاً انو اذا كان صافي قيمة االيجار السنوي لمبناية او االرض غير مقدر

من اجل غايات قانون ضريبة االبنية

واالراضي داخل مناطق البمديات المعمول بو فيجوز لمامور التقدير أن يقدره.

الفائدة والمخصومات الخ........
د -الفائدة او المخصومات
رواتب التقاعد الخ

ىـ -اي راتب تقاعد اوالتزام او مسانية.
بدالت االيجار الخ.............

و -بدالت ايجار اية بناية او عرصة او بناية صناعية والعوائد واالقساط وسائر االرباح
الناشئة عنيا.

ويشترط في ذلك انو يجوز لمأمور التقدير ان يسمح بتقسيم أي قسط كدخل عمى مدة عقد

االيجار او عمى أية مدة يراىا معقولة.

ارباح االمالك خالف االبنية

ز -ارباح او مكاسب تتاتى عن اي ممك خالف االبنية والعرصات او االبنية الصناعية.
العالمات التجارية وحقوق الطبع الخ..........

ح -العوض المقبوض عن اية عالمة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق الطبع.
ويشترط في ذلك أنو يجوز لمأمور التقدير أن يسمح بتوزيع الدخل الذي يخضع لمضريبة

بمقتضى ىذا البند في أية سنة من سني

التقدير عمى مدة تزيد عمى سنة واحدة وفق ما يراه مناسباً.

ارياح مصادر الدخل االخرى

ط -ارباح او مكاسب اي مصدر آخر غير مشمول في البنود من( ا) الى (ح) من ىذه المادة
التي لم تستثن بصراحة من ىذه البنود

والتي لم يمنح اعفاء بشأنيا بمقتضى ىذا القانون اواي قانون آخر.

المبالغ المتحققة عن خسارة مؤمنة

 -2ان كل مبمغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في االرباح يؤخذ بعين
االعتبار عند التحقق من المكاسب او

الدخل.

 -3اذا كان شخص يتعاطى في المممكة عمالً ( صناعياً) او مشروعاً ( انتاجياً) آخر تسري
عميو االحكام التالية-:

احكام تتعمق ببيع االنتاج خارج المممكة
أ  -اذا باع ذلك الشخص بالجممة اي منتوج من منتوجات مشروعو خارج المممكة او لتسميمو
خارج المممكة سواء اعقد العقد

في المممكة ام في الخارج تعتبر كامل االرباح الناجمة عن البيع دخال (لذلك الشخص متجمعا

او متأتياً ) في المممكة.

ويشترط في ذلك انو اذاظير لمأمور التقدير بصورة تقنعو ان االرباح قد زادت من حراء

معالجة تمك المنتوجات خارج المممكة

بطريق من الطرق خالف تصنيفيا او خمطيا او مزجيا او تنويعيا او تعبئتيا او تصريفيا ،فال
تعتبر الزيادة في الربح دخالً

متجمعاً او متأتياً في المممكة.

ب -اذا تصرف ذلك الشخص بأي منتوج من منتوجات المشروع خارج المممكة بأية طريقة
اخرى او استعمل او تعامل بو يعتبر الربح

الذي يجنيو اذا ما قام ببيع ذلك المنتوج بالجممة عمى افضل وجو مربح خارج المممكة ربحاً
ناجماً عن ذلك التصرف او التعامل

او االستعمال كما يعتبر دخال لذلك الشخص متجمعا او متأتياً في المممكة.

-4أ  -في الحاالت التي يكون فييا مأمور التقدير قد سمح بتوزيع الدخل بمقتضى البند( و)
او (ح ) من الفقرة ( )1من ىذه

المادة ولكن المكمف توفي او ان الشركة المكمفة شرعت بالتصفية قبل انقضاء المدة المقررة او

الموافق عمييا من قبل مأمور

التقدير يضاف ذلك الجزء من الدخل الذي ىو بموجب ىذا التوزيع يتعمق بسنوات تمي سنة

التقدير المذكورة الى دخل المكمف

في سنة التقدير التي مات خالليا اوالى دخل الشركة في سنة التقدير التي شرعت فييا
بالتصفية ولكن يجوز بناء عمى طمب

ورثة المكمف او مأمور التركة او منفذ الوصية او المصفي اعادة توزيع جميع الدخل توزيعاً

جديداً عمى مدة تنتيي في سنة

التقدير التي مات خالليا الممكف.
ب -يعتبر جميع الدخل الذي يتعمق بموجب ذلك التوزيع بالسنوات التي تمي سنة التقدير وبناء
عمى طمب ورثة المكمف دخال

ليم في تمك السنوات حسب انصبائيم في تركة المكمف.

ويشترط في ذلك أن تقدم الضمانات التي يقتنع بيا مأمور التقدير بصدد دفع الضريبة التي
سيكونون خاضعين ليا بموجب ىذه

الفقرة.

 -5اذا تعاطى شخص غير مقيم عمال او مارس حرفة او تجارة او مينة او صنعة غير ان
جزءا من ذلك العمل او تمك الحرفة او

التجارة او المينة او الصنعة جرى تعاطييا او ممارستيا في المممكة تعتبر االرباح والمكاسب

أنيا تأتت او جنيت في المممكة

الى المدى الذي تكون فيو االرباح والمكاسب ناشئة مباشرة عن ذلك الجزء من العمل الذي

جرى تعاطيو او ممارستو في المممكة.
دخل الزوجة

 -6يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجيا دخال لمزوج ايفاء بغايات ىذا القانون
ويكون خاضعاً لمضريبة باسمو

ال باسميا وال باسم وكيميا المؤتمن منيا ويشترط في ذلك انو يجوز ان يحصل من الزوجة اذا

اقتضت الضرورة قسم من مجموع

مبمغ الضريبة المفروضة عمى الزوج تكون نسبتو الى ذلك المجموع كنسبة دخل الزوجة الى

مجموع دخل الزوجين معاً عمى الرغم

من عدم اجراء تقدير خاص بالزوجة.

فرض الضريبة عمى الدخل في السنة السابقة لسنة التقدير الخ............:
المادة -6

 -1تفرض الضريبة وتستوفى وتجبى لكل سنة من سني التقدير عن الدخل الخاضع لمضريبة
الذي جناه الشخص في السنة السابقة

مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير او خالليا.

 -2عند حساب الدخل الخاضع لمضريبة بمقتضى ىذا القانون تجوز زيادة او تخفيض اي
مبمغ الى اقرب دينار.

 -3عند حساب الضريبة عمى اي مكمف بمقتضى ىذا القانون تجوز زيادة او تخفيض
الضريبة الى خمسين فمساً.

جواز حساب المكاسب واالرباح عمى اساس دخل السنة

التي تنتيي في اليوم الذي جرت العادة اقفال الحسابات فيو

المادة -7
إذا أقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً من االشخاص اعتاد أن يقفل حساباتو في يوم غير اليوم
السابق لسنة التقدير  ،يجوز

لو أن يسمح بأن تحسب مكاسب او أرباح ذلك الشخص ايفاء بغايات ىذا القانون ،عمى

أساس دخل السنة التي تنتيي في اليوم

الذي جرت العادة أن تقفل فيو حساباتو من السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير.
ويشترط في ذلك أنو اذا منح ىذا االذن عن أية سنة من سني التقدير فأن الضريبة تفرض

وتستوفى وتجبى عن كل سنة تالية عمى

اساس االرباح والمكاسب الحاصمة خالل سنة كاممة تنتيي في مثل ذلك التاريخ من السنة
السابقة مباشرة لسنة التقدير خاضعا

ذلك الية تسوية قد يراىا مامور التقدير عادلة ومعقولة.
الفصل الرابع

اإلعفاءات

يعفى من الضريبة:

المادة -8

أ -المخصصات الرسمية التي يتقاضاىا الممك.
السمطات المحمية

ب -دخل أية سمطة محمية بالقدر الذي ال يكون فيو ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او
صنعة تتعاطاىا أو عمل تقوم

بو تمك السمطة المحمية.

ويشترط في ذلك أنو يجوز لوزير المالية أن يصدر ام ار او مرسوما (يقضي فيو باعفاء الدخل

الذي تجنيو أية سمطة محمية

من أي عمل تتعاطاه او تقوم بو إذا اقتنع أن ىذا اإلعفاء يتفق والمصمحة العامة عمى أن

يكون ذلك خاضا لمشروط التي يفرضيا

الوزير في ذلك األمر او المرسوم ومحصو اًر) في المدة المعينة فيو.
نقابات العمال

ج -دخل أية نقابة عمال بالقدر الذي ال يكون فيو ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او
صنعة تتعاطاىا او عمل تقوم

بو.

جميعات التعاون
د -دخل أية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيو ذلك الدخل مستمداً من التعامل مع
األعضاء .بما في ذلك المبالغ التي تعيدىا

الجمعية الى اعضائيا بمثابة حصص سنوية لقلء معامالتيم مع تمك الجمعية ويجوز لوزير

المالية أن يعفي من الضريبة الدخل

الذي تجنيو أية جمعية تعاونية من التعامل مع أشخاص ليسوا من أعضائيا إذ رأى أن ذلك
اإلعفاء يتفق والمصمحة العامة.

المؤسسات الدينية والخيرية والتربوية والثقافية واالوقاف ذات الصبغة العامة

ىـ  -دخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية ذات صبغة عامة شريطة ان ال
تستغل امواليا او دخميا اال لتحقيق

غاياتيا واىدافيا بالقدر الذي ال يكون فيو ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة
تتعاطاىا او عمل تقوم بو خارج

اغراضيا وغاياتيا ودخل األوقاف ذات الصبغة العامة.
صناديق التقاعد واالدخار الخ........ززالموافق عمييا

و -دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق أدخار أو أي صندوق آخر مماثل لو يوافق عميو
الوزير بتنسيب من المدير بمقتضى مبادئ

تقرر في نظام من جميع او بعض المصادر المنصوص عمييا في الفقرة ( )1من المادة

الخامسة.

روابت ومخصصات لمممثمين السياسيين شريطة المعاممة بالمثل

ز -الرواتب و المخصصات التي تدفع لممثمين السياسيين أو العضاء السمك القنصمي
الدائميين لبالد األجنبية لقاء اضطالعيم

بمناصبيم أو لقاء الخدمات التي يؤدونيا بصفتيم الرسمية شريطة المعاممة بالمثل.

ح -دخل االعمى الذي يعيش من عمل يديو.

رواتب التقاعد التي تدفع لمجرحى ولذوي العاىات الخ......

ط -راتب التقاعد التي تدفع لالشخاص الذين اصيبوا بجروح ولذوي العاىات لقاء ما أصابيم
من جروح أو عاىات من جروح او

عاىات من جراء الحرب او العمميات العسكرية ورواتب التقاعد التي تدفع لشخص كان يعتمد

في اعالتو عمى دخل احد افراد

او ضباط القوى المسمحة الذي قتل بسبب اشتراكو في العمميات العسكرية ورواتب التقاعد التي

تدفع لالشخاص الذين اصيبوا
بجروح ولذوي العاىات لقاء ما اصابيم من جروح او عاىات عمى الحدود في القرى االمامية .

تعويض اعتزال الخدمة

ى -أي مبمغ مقطوع يقبض كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل
الوفاة او اإلصابة بأذى.

اصحاب السفن غير المقيمين

ك -االرباح والمكاسب التي يجنييا صاحب سفينة غير مقيم وفقا لمتعريف المحدد ليذا التعبير
في المادة السابعة عشرة من

ىذا القانون بالقدر الذي يكون فيو ذلك االعفاء منصوصا عميو في اتفاق معقود بين حكومة

المممكة والبالد التي ينتمي الييا

صاحب السفينة غير المقيم في المممكة.
االمتيازات واالتفاقيات الحكومية

ل-الدخل المناجم من امتياز منحتو الحكومة او اتفاق عقدتو واعفي صراحة من الضريبة
بمقتضى شروط االمتياز او االتفاق.

تعاطي الزراعة وتربية الماشية الخ........

م  -الدخل الذي يتأتى الي شخص من تعاطي الزراعة أو تربية الماشية او التحريج او البستنة
بما في ذلك الدخل من تحويل

المواد بطريق العمل اليدوي البسيط.

الرسوم الجامعية التي يدفعيا طالب في جامعة من دخل الوظيفة الخ.........

ن -دخل طالب في جامعة او في معيد لمدارسة يوافق عميو المدير ،من ارباح او مكاسب اية
وظيفة من المصدر المذكور في البند(

ب) من الفقرة ( )1من المادة الخامسة بالقدر الذي يكون فيو صرف تمك االرباح او المكاسب
بمثابة دفعات لمرسوم الجامعية

او شراء الكتب او االدوات الالزمة لدراستو او بمثابة دفعات اليجار مسكن في مكان دراستو

فيما لو لم يكن ذلك الشخص طالبا

لكان عاش مع عائمتو.

عالوات السمك الخارجي االردني

س -المخصصات والعالوات التي تدفع لموظفي السمك الخارجي االردني باستثناء الراتب
االساسي وعالوة غالء المعيشة.

المؤسسات الصناعية المعفاة بموجب قانون تشجيع الصناعة
ع -دخل اية مؤسسة من المؤسسات الصناعية التي تعفى ارباحيا من الضريبة بمقتضى
قانون تشجيع وتوجيو الصناعة المعمول بو

،ووفقا الحكامو.

الدخل المعفى بموجب قانون تشجيع توظيف رؤوس االموال االجنية

ف -الدخل المعفى من الضريبة بمقتضى قانون تشجيع توظيف رؤوس االموال االجنبية
المعمول بو ووفقا الحكامو

رواتب الموظفين غير االردنيين في السفارات والقنصميات االردينة عمى اساس المعاممة بالمثل

ص -الرواتب واالجور التي تدفع لمموظفين غير االردنيين الذين يستخدمون لدى الييئات
السياسية او القنصمية االردنية

خارج المممكة شريطة المعاممة بالمثل.

ق -دخل شركات الطيران العربية غير المقيمة شريطة المعاممة بالمثل.
اعفاء ارباح االسيم التي دفعت عنيا الضريبة

ر -الدخل من ارباح االسيم الموزعة من قبل شركة دفعت الضريبة بمقتضى احكام الفقرة ()1
من المادة ( )25من ىذا القانون.

ويشترط في ذلك انو اذا كانت المؤسسة المعفى دخميا بمقتضى البند (ع) او الدخل المعفى
بمقتضى البند (ف) من ىذه الفقرة

تممكيا او تممكو شركة تعفى ارباح االسيم المدفوعة من الدخل المذكور الى مستحقييا.

فوائد القروض العامة

 -2يجوز لوزير المالية ان يقضي بأمر ينشر في الجريدة الرسمية باعفاء فائدة اي قرض
مؤمن بايرادات المممكة العامة من

الضريبة اما اعفاء عاما او اعفاء محصو اًر في الفائدة التي تدفع لالشخاص غير المقيمين في
المممكة وعند صدور مثل ىذا

االمر تعفى فائدة ذلك القرض من ضريبة الدخل أعتبا اًر من التاريخ المذكور في االمر والى

المدى المعين فيو.

ويشترط في ذلك أنو باستثناء ما نص عميو بخالف ذلك في ىذه المادة ال يفسر اي حكم من
احكام ىذه المادة بانو يعفى من

الضريبة اية حصص ارباح او فوائد او عالوات او رواتب او اجور او اتعاب عضوية مجالس

االدارة دفعت كميا او دفع بعضيا

من الدخل المعفى من الضريبة عمى الوجو المذكور انفا بعد ان تصبح تمك المبالغ في ايدي
مستممييا

الفصل الخامس

تنزيل نفقات العمل
التزيالت المسموح بيا

المادة -9

 -1لمتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لمضريبة ألي شخص ،تنزل المصاريف والنفقات التي
تكبدىا كميا وحص ار في سبيل إنتاج

الدخل المذكور خالل السنة السابقة لسنة التقدير بما فييا -:
أ -المبالغ الواجب الدفع عن ذلك الشخص كفائدة مال أقترضة اذا اقتنع مأمور التقدير بأن تمك
الفائدة ىي مستحقة عن رأسمال

اقترض واستثمر في انتاج الدخل.

ويشترط في ذلك أنو اذا كان المال اقترض في بالد خارج المممكة يترتب عمى ذلك الشخص

ان يبرز شيادة من سمطات ضريبة

الدخل في تمك البالد تبين مقدار المال الذي اقترضو ومقدار الفائدة التي تحققت عمى المال

المقترض واية تفاصيل اخرى

يرى مأمور التقدير ضرورة الحصول عمييا.

بدالت االيجار

ب -بدل اإليجار الذي دفعو أي مستأجر عن ارض أو أبنية يشغميا من اجل انتاج الدخل.
المبالغ المنفقة عمى استبدال اآلالت والماكنات التي بطل استعماليا.

ج -اذا انفق شخص من االشخاص يتعاطى عمال او تجارة او حرفة او صنعة او مينة مبمغا
من المال في استبدال اآلت اوماكنات

كان يستعمميا او يستخدميا في العمل او التجارة او الحرفة او الصنعة او المينة المشار الييا

وبطل استعماليا ينزل مبمغ

يساوي ثمن اآلالت او الماكنات المستبدلة مطروحا منو مبمغ يمثل مجموع قيمة االستيالك

والتمف الذي حصل في قمية اآلالت

او الماكنات من جراء البمى واالستعمال مع الثمن المتحصل من بيعيا او ثمن اآلالت او

الماكنات الجديدة اييما كان األقل.

ترميم العقارات واصالح االالت والماكنات

د -اي مبمغ صرف عمى ترميم العقارات واصالح اآلالت والماكنات المستعممة في انتاج الدخل
او عمى تجديد او تصميح او تغيير

اية ادوات او آنية او مواد استعممت عمى ذلك الوجو.

الديون اليالكة والمشكوك فييا

ىـ -الديون اليالكة المتسببة عن اي عمل او تجارة او مينة او حرفة او صنعة اذا ثبت لمأمور

التقدير أنيا اصبحت ىالكة

خالل السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة والديون المشكوك فييا الى المدى الذي يقنع معو

مأمور التقدير أنيا أصبحت

ديونا ىالكة خالل السنة المذكورة اولو ان تمك الديون اليالكة والمشكوك فييا كانت مستحقة
الدفع قبل بدء السنة المشار

إلييا.

ويشترط في ذلك ان كل مبمغ يسترد في تمك السنة من المبالغ التي شطبت أو سمح بتنزيميا

باعتبارىا ديونا ىالكة أو مشكوكا

فييا يعتبر فيما يتعمق بغايات ىذا القانون من ايرادات العمل او التجارة او المينة او الحرفة

او الصنعة المبحوث عنيا

خالل تمك السنة.

مساىمة المستخدم بكسر الدال السنوية في الصناديق الموافق عمييا

و -كل مبمغ يدفعو أي مستخدم (بكسر الدال) بمثابة مساىمة سنوية اعتيادية إلى صندوق
تقاعد أو صندوق ادخار او الى اية

جمعية او صندوق آخر يوافق الوزير عميو وجميع او بعض المبمغ الذي يدفعو المستخدم
خالف المساىمة السنوية االعتيادية

بموافقة الوزير لصندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر.

المبالغ التي يسمح بتنزيميا لقاء استيالك وتمف االبنية التي تحتوي عمى ماكنات شغالة وعن

استيالك وتمف الماكنات واآلالت
والمفروشات الخ

ز -ينزل عن استيالك أو تمف أية بناية تحتوي عمى ماكنات شغالة وتستعمل كميا و بصورة
رئيسية من أجل تشغيل تمك الماكنات

وعن استيالك وتمف الماكنات اواآلالت او المفروشات التي يممكيا المكمف ويستعمميا في

العمل او التجارة او الحرفة او

المينة او الصنعة التي يتعاطاىا مبمغ يساوي نسبة مئوية معينة من كمفتيا االصمية التي
دفعيا المكمف وفقاُ لما قد يقرر

ألية حالة أو صنف من الحاالت باسثناء قيمة األرض التي يقوم عمييا البناية إذا كان موضوع

البحث يتناول بناية ويشترط
في ذلك ما يمي:

-1أن تكون التفاصيل المقررة قدمت حسب األصول.
تدوير مبالغ االستيالك المسموح بو

 -2إذا لم يمكن إجراء ىذ التنزيل بكاممو في أية سنة من جراء عدم وجود ارباح أو مكاسب
خاضعة لمضريبة في تمك السنة من

مصدر الدخل الذي يطمب اجراء التنزيل بشأنو أو من جراء كون االرباح او المكاسب

الخاضعة لمضريبة في تمك السنة أو الناجمة

عن مصدر الدخل المذكور أقل مقدا اًر من مبمغ التنزيل المشار إليو فإن المبمغ المذكور بكاممو

أو القسم الذي لم يمكن

تنزيمو منو كما ذكر آنفا ،يضاف إلى مبمغ التنزيل المستحق عن االستيالك و التمف في السنة

المقبمة ويعتبر قسما منو واذا

لم يكن في تمك السنة المقبمة مبمغ مستحق التنزيل مقابل االستيالك والتمف يعتبر ىذا المبمغ

أنو المبمغ المستحق التنزيل

عن االستيالك اوالتمف في السنة المذكورة وىكذا دواليك في السنوات التي تمييا.

تحديد قيمة االستيالك المسموح بو

 -3ال يجوز في أي حال من األحوال أن يزيد -مجموع تنزيالت االستيالك والتمف المشار إلو
والمسموح بو بموجب ىذا القانون

مضافا إلى مجموع االستيالك والتمف الذي حصل كنتيجة لالستعمال أو البمي قبل تاريخ بدء

العمل بيذا القانون محسوباً عمى

أساس الفئات المقررة عمى الكمفة األصمية التي دفعيا المكمف عن األبنية أوالماكنات أو

اآلالت أو المفروشات حسب مقتضى

الحال باستثناء قيمة األرض التي تقوم عمييا البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية.

ح -المبالغ التي تعيدىا جميعة تعاون الى اي عضو من اعضائيا بمثابة حصص سنوية لقاء
معامالت الجمعية مع ذلك العضو.

الضرائب والرسوم الخ

ط -الضرائب والرخص والرسوم المدفوعة التي تكبدت في سبيل انتاج الدخل
تحديد التنزيل في حالة المساكن التي يقطنيا اصحابيا

ى -إذا كان الدخل المتأتي من المباني أو األرض قد قرر بمقتضى البند (ج) من الفقرة ()1
من المادة الخامسة يكون التنزيل

الوحيد الذي يسمح بو مبمغا يساوي مجموع الفائدة المدفوعة عن أي رىن مترتب عمى المباني
أو األرضباالضافة الى اي مبمغ

دفع كضريبة ابنية او اراضي بمقتضى قانون ضريبة االبنية واالراضي المعمول بو عن المباني

او االرض اذا كان ذلك المبمغ

ال يتجاوز في مجموعو بدل االيجار السنوي الصافي لممباني او االرض او مبمغا يساوي بدل

االيجار السنوي الصافي لممباني

او االرض اذا كان مجموع الفائدة المسار الييا مع ضريبة االبنية واالراضي في مناطق

البمديات يتجاوز بدل االيجار السنوي

الصافي المذكور.

التنزيل بشأن التبرعات

المادة -11

يسمح الي شخص مقيم بتنزيل اي مبمغ دفعو خالل السنة السابقة لسنة التقدير كتبرع لمقاصد
خيرية او انسانية صرفو في المممكة

اذا اقر مجمس الوزراء ىذه الصفة الخيرية او االنسانية من الدخل الخاضع لمضريبة المقدر

وفقاً الحكام ىذا القانون

ويشترط في ذلك ان ال يسمح باجراء اي تنزيل من مجموع الدخل الخاضع لمضريبة مقابل

مجموع التبرعات يتجاوز مقداره ربع

دخل ذلك الشخص الخاضع لمضريبة قبل اجراء التنزيالت المنصوص عنيا في ىذه المادة.

التنزيالت عن الخسارة

المادة  -1 -11يجري تقاص مبمغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خالل السنة السابقة لسنة
التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة

او مينة او صنعة مما يكون خاضعا لمتقدير بمقتضى ىذا القانون فيما لو كان ربحا من

مجموع دخل ذلك الشخص من مصادر اخرى

في السنة نفسيا.

 -2اذا بمغ مجموع الخسارة التي وقعت في السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة
او حرفة او مينة او صنعة يمارسيا

شخص من االشخاص منفردا او كشريك مقدا ار ال يمكن تقاصو بكاممو من دخمو الحاصل من

مصادر اخرى في السنة نفسيا ،فان مقدار

تمك الخسارة مما ال يمكن تنزيمو من دخمو الحاصل من مصادر اخرى في السنة نفسيا ينقل

ويقاص من المبمغ الذي يكون لوال

ىذا التقاص مقدار دخمو الخاضع لمضريبة خالل السنوات الست المتتالية عمى التعاقب.

ويشترط في ذلك ان ال يسمح بتقاص يتجاوز مقداره نصف الدخل الخاضع لمضريبة في كل

سنة من السنوات الست المذكورة.

 -3ليس في ىذه المادة ما يفسر بأنو يسمح بتقاص أية خسارة وقعت خارج المممكة لو كانت
ربحا واحتفظ بيا خارج المممكة

لما كانت خاضعة لمضريبة بمقتضى ىذا القانون.
عدم جواز اجراء بعض التنزيالت

 -12عند التحقق من المقدار الخاضع لمضريبة من دخل اي شخص من االشخاص ال يجوز
اجراء تنزيال عن-:

 -1النفقات المنزلية او الخاصة.
 -2اية مصاريف او نفقات لم تكن بمثابة مال صرف او انفق كميا وحص ار وضرورة في سبيل
انتاج الدخل.

 -3كمفة اي عمران او تحسينات تزيد في قيمة الرأسمال.
 -4اي رأسمال سحب او اي مبمغ استعمل او يراد استعمالو كرأسمال.

 -5اية خسارة او نفقات يمكن استردادىا بموجب بوليصة تأمين او عقد تعويض.
 -6بدل ايجار اي محل او قسم منو او كمفة اصالحو مما لم يدفع او يصرف من اجل انتاج
الدخل.

 -7اية مصروفات او نفقات او خسائر رأسمالية او مبمغ احتياطية خالف ما نص عميو في
المادة التاسعة من ىذا القانون.

 -8أية مبالغ دفعت او يجب دفعيا كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية في المممكة.
عدم اجراء التنزيالت اال اذا امسكت الحسابات بدقة

المادة  -13ان التنزيالت المنصوص عنيا في المادة التاسعة والخصميات المنصوص في
المادة الحادية عشرة ال يسمح بيا اال

اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير عمى وجو يرضيو مع حساب يبين االرباح الخاضعة
لمتقدير من تعاطي اي عمل او تجارة

او حرفة او مينة او صنعة.

ويشترط في ذلك أنو في الحاالت التي ال يبرز فييا اي شخص حسابات دقيقة عمى الوجو

المذكور آنفاً او يبرز فييا حسابات

عمى االساس النقدي  -حساب واردات ومصروفات  -ال يسمح بالتنزيالت المنصوص عنيا
في المادة التاسعة والخصميات المنصوص

عنيا في المادة العاشرة اال اذا اثبت الشخص لمأمور التقدير بصورة تقنعو ان تمك التنزيالت او

الخصميات قد دفعت فعال.
الفصل السادس

االعفاءات الشخصية والعائمية

االعفاء بشأن االقامة

المادة  -1 -14لمتوصل الى مقدار الدخل الخاضع لمضريبة لفرد مقيم في المممكة خالل

السنة السابقة لسنة التقدير يسمح
باعفاء قدره ( ) 151دينا اًر.

االعفاءات العائمية والدراسة الجامعية
 -2لمتوصل الى مقدار الدخل الخاضع لمضريبة الي فرد مقيم في المممكة يثبت لمأمور
التقدير بصورة تقنعو انو كان لو خالل

اي جزء من السنة السابقة لسنة التقدير

أ -زوجة تعيش معو او كان يتولى اعالتيا وحده و  /او

ب -اوالد دون العشرين من العمر يعيشون معو ويتولى اعالتيم وحده يسمح باالعفاءات
التالية-:

 111دينار عن الزوجة

 25دينار عن الولد االول
 21دينار عن الولد الثاني
 15دينار عن الولد الثالث

 11دنانير عن الولد الرابع

جـ -يسمح الي فرد مقيم في المممكة يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعو انو انفق خالل السنة
السابقة لسنة التقدير مبمغا

من المال لقاء نفقات دراستو الجامعية او لقاء نفقات تعميم طالب جامعي او اكثر بتنزيل المبمغ
المنفق عمى ىذا الوجو

شريطة أن ال يزيد مجموع المبمغ الذي يجوز تنزيمو لغايات احكام ىذا البند عمى مائتي دينار
عن كل طالب او طالبة.

ويشترط في ذلك ان ال يسمح باجراء اي اعفاء عن أي ولد يكون مستحقا كحق مبمغا يتجاوز

خمسين دينا ار في السنة السابقة

لسنة التقدير باستثناء اي دخل متأت من المنح واليبات الدراسية وما شابو ذلك من المنح التي

تقدميا المؤسسات ومعاىد

الدراسة.

االعفاء الخاص باالعالة

 -3لمتوصل الى مقدار الدخل الخاضع لمضريبة الي فرد مقيم في المممكة يثبت لمأمور
التقدير بصورة تقنعو أنو انفق خالل

السنة السابقة لسنة التقدير مبمغاَ من المال عمى اعالة شخص ال يستطيع اعالة نفسو وكان

ذلك الفرد مسؤوال شرعا عن اعالتو

او عمى ولد من غير اوالده كان دون العشرين من عمره في اخر يوم من السنة السابقة لسنة

التقدير ،يسمح لو باعفاء المبمغ

الذي انفقو عمى ذلك الوجو بشرط ان ال يتجاوز مجموع االعفاء المسموح بو بمقتضى ىذه

الفقرة حدا اعمى قدره خمسون دينا اًر

وان ال يسمح بيذا االعفاء الكثر من فرد واحد عن الشخص المعال الواحد.

 -4تسري احكام ىذه المادة اعتبا اًر من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم األول من شير نيسان
سنة  1966وتعتبر احكام المادة

( )12من قانون ضريبة الدخل رقم ( )12لسنة ( 1954باستثناء الفقرة الخامسة من المادة
المذكورة ) سارية المفعول حتى ذلك

التاريخ.

االعفاء بشأن الدخل من الرواتب واالجور الخ.........

المادة  -1 -15لمتوصل الى الدخل الخاضع لمضريبة في االحوال التي يشتمل فييا دخل اي
فرد مقيم في المممكة عمى دخل يخضع

لمضريبة بمقتضى احكام البند (ب) او البند (ىـ) من الفقرة ( )1من المادة الخامسة من ىذا

القانون يضاف الى مقدار االعفاءات

المسموح بيا بمقتضى المادة ( )14مبمغا يعادل  %15من الدخل المذكور  ،شريطة ان ال
يتجاوز االعفاء المسموح بو بمقتضى

ىذه المادة حداً اعمى قدره  211دينار.

 -2تسري احكام ىذه المادة اعتبا اًر من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم االول من شير نيسان
سنة .1966

الفصل السابع
احكام خاصة تتعمق بحساب االرباح والمكاسب

شركات التأمين

المادة  -16عمى الرغم مما ورد بخالف ذلك في ىذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما
يمي-:

 -1اذا كانت شركة التأمين من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني
ارباحيا او مكاسبيا في المممكة او

تجني قسماً من تمك االرباح والمكاسب في المممكة والقسم االخر خارجيا فان ارباح تمك

الشركة الخاضعة لمضريبة تحسب كما
يمي-:

الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة

تؤخذ االقساط والفوائد غير الصافية وغير ذلك من الدخل غير الصافي الذي تأتى لمشركة او

المستحق الدفع ليا في المممكة(

مخصومة منو اقساط التأمين التي ردت الى المؤمنين( بفتح الميم) واالقساط المدفوعة عند

اعادة التأمين) ثم يطرح من ذلك

المبمغ احتياطي لالخطار المؤمن ضدىا التي لم ينتو اجميا بعد وفقا لمنسبة المئوية التي
اعتمدتيا الشركة في جميع معامالتيا

بشأن تمك االخطار في آخر السنة االسبقة لسنة التقدير ثم يضاف الى الحاصل مبمغ احتياطي

يحسب عمى نفس ىذا المنوال عن

االخطار التي ال يزال اجميا غير منتو في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من

صافي المبمغ الحاصل المقدار

الحقيقي لمخسائر( مخصوما منو المبمغ الذي استرد لقاء تمك الخسائر بموجب اعادة التأمين

)ونفقات االدارة والوكالة في

المممكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان واقعا خارج المممكة.

ويشترط في ذلك انو اذا توقفت الشركة او توقف احد فروعيا فعال عن تعاطي اشغال التأمين
في المممكة خالل اية مدة في السنة

لسابقة لسنة التقدير ال يطرح اي احتياطي لالخطار التي لم ينتو اجميا بالنسبة الى تمك الشركة

او ذلك الفرع.

الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين عمى الحياة

 -2اما الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين عمى الحياة بصورة مطمقة او باالضافة الى
اشغال التأمين العامة فان ارباحيا

ومكاسبيا الحاصمة من اشغال التأمين عمى الحياة تكون عبارة عن دخل امواليا المستثمرة

مطروحا منو نفقات االدارة بما

فييا العمولة ويشترط في ذلك انو اذا كانت اية شركة كيذه تقبض اقساط التأمين خارج المممكة

فان مقدار ارباحيا ومكاسبيا
تحسب كما يمي-:

تكون تمك االرباح او المكاسب الى مجموع االقساط او دخل الشركة من امواليا المستثمرة في

المممكة ويؤخذ في ذلك اكبر

المبمغين وتخصم من مقدار االرباح والمكاسب المحسوبة عمى ىذا الوجو نفقات الوكالة في

المممكة ونسبة عادلة مقابل نفقات
مكتب الشركة الرئيسي.

اصحاب السفن غير المقيمين

المادة  -1 -17مع مراعاة احكام البند (ك) من الفقرة ( )1من المادة الثامنة ،اذا تعاطى
شخص غير مقيم في المممكة العمل

كصاحب سفن او مستأجر سفن وكانت اية سفينة من السفن التي يممكيا او المستأجرة من قبمو
تتردد عمى احد موانئ المممكة

فان كافة ارباحو الناجمة عن نقل المسافرين او البريد او الحيوانات او البضائع المشحونة في

المممكة تعتبر انيا تكونت
في المممكة.

ويشترط في ذلك ان ال تنطبق احكام ىذه المادة عمى البضائع التي تجمب الى المممكة لنقميا

من سفينة الى اخرى ( ترانزيت

)وان ال تكون البالد التي ينتمي الييا صاحب السفينة غير المقيم قد اعفت اصحاب السفن

غير المقيمين في تمك البالد والمقيمين

في المممكة.
 -2اذا ابرز اي شخص كيذا الشيادة المذكورة في الفقرة(  )3من ىذه المادة عن اية مدة
حسابية فان االرباح الناشئة في

المممكة من اعمال المالحة التي تعاطاىا خالل تمك المدة قبل خصم اية مبالغ منيا مقابل

االستيالك والتمف تؤلف مبمغا

تكون نسبتو الى المبالغ المستحقة عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في

المممكة مطابقة لمنسبة المبينة

في تمك الشيادة من مجموع االرباح ومجموع المبمغ المستحق لو عن نقل الركاب والبريد
والحيوانات والبضائع خالل تمك المدة.

 -3يجب ان تكون الشيادة شيادة صادرة من او بالنيابة عن احدى سمطات ضريبة الدخل
التي يقتنع مأمور التقدير بانيا تحسب

وتقدر كامل ارباح الشخص غير المقيم في المممكة الناجمة عن اعمال المالحة التي يتعاطاىا

وفقا لقاعدة ال تختمف اختالفا

جوىريا عن القعدة المقررة في ىذا القانون .وينبغي ان تتضمن شيادة بما يمي عن اية مدة

حسابية بشأن تمك االعمال-:

أ -نسبة االرباح او الخسائر ان لم تكن ىناك ارباح وفقا لمحساب الذي اجرتو تمك السمطة من
اجل ضريبة الدخل دون خصم اي

مبمغ مقابل االستيالك والتمف الى مجموع المبمغ المدفوعة عن نقل الركاب او البريد او

الحيوانات او البضائع.

ب -ونسبة المبمغ المسموح بتنزيمو مقابل االستيالك والتمف وفقا لمحساب الذي اجرتو تمك
السمطة الى مجموع المبالغ المذكورة

المستحقة الدفع عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع.

 -4اذا تعذر عن التقدير تطبيق احكام الفقرة ( )2من ىذه المادة بصورة مرضية الي سبب من
االسباب فان االرباح الناشئة

في المممكةة يمكن حسابيا عمى اساس نسبة مئوية عادلة من مجموع المبمغ المستحق الدفع
عن نقل المسافرين والبريد والحيوانات

والبضائع المشحونة في المممكة.

 -5اذا قرر مأمور التقدير أن سفينة تخص صاحب سفن او مستأجر سفن غير مقيم في
المممكة قد جاءت عرضا عمى مرفأ في المممكة

وأنو ليس من المحتمل ان تقوم تمك السفينة او غيرىا من سفن ذلك الشخص بزيا ارت اخرى
فان احكام ىذه المادة ال تطبق عمى

ارباح تمك السفن وال تكون تمك االرباح خاضعة لمضريبة.

أعمال النقل الجوي او ارسال البرقيات السمكية او الالسمكية التي يقوم بيا شخص غير مقيم

في المممكة.

المادة  - 18اذا كان شخص غير مقيم في المممكة يتعاطى عمل النقل الجوي او ارسال
البرقيات السمكية او الالسمكية فانو

يخضع لمضريبة كما لو كان صاحب سفينة غير مقيم في المممكة وتنطبق احكام المادة

السابعة عشرة عمى حساب أرباح او مكاسب

العمل الذي يتعاطاه بعد اجراء التعديالت والتغييرات التي تقتضييا المصمحة.

معاممة التصرف الجارية لصالح االوالد

المادة  -19اذا نشأ دخل من معاممة تصرف اجراىا شخص خالل حياتو ودفع ذلك الدخل
بصورة مباشرة او غير مباشرة خالل السنة

السابقة الي سنة من سني التقدير الى شخص من االشخاص او لمنفعتو في الحال او

االستقبال سواء عند تنفيذ الشرط او حدوث

دوث طارئ او من جراء ممارسة صالحية منوطة بأي شخص او حق خيار ممنوح لو او
خالف ذلك او اعتبر ذلك الدخل بمقتضى احكام

المادة الثانية والعشرين انو قبض بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل ذلك الشخص او

لمنفعتو في الحال او االستقبال سواء

عند تنفيذ الشرط او حدوث طارئ او من جراء ممارسة صالحية منوطة باي شخص او حق

خيارة ممنوح لو او خالف ذلك يعتبر ذلك

الدخل ايفاء بالغايات المقصودة من ىذا القانون انو دخل الشخص الذي اجرى معاممة

التصرف عن تمك السنة ال دخل اي شخص

اخر اذا كان ذلك الشخص االخر عازبا ودون العشرين من عمره عند بدء السنة السابقة مباشرة

لسنة التقدير.

ايفاء بالغايات المقصودة من ىذه المادة تشمل عبارة (معاممة التصرف )وقف الموجودات او

ىبتيا او التعاقد عمييا او اجراء

اتفاق او ترتيب بشأنيا او انتقاليا.

وليس في ىذه المادة ما يحول دون اعتبار اي دخل نتج عن(معاممة تصرف من اجل استيفاء

الضريبة دخال لمشخص الذي اجرى معاممة
التصرف في أية حالة ال تنطبق عمييا ىذه المادة.
معامالت التصرف التي يصح الرجوع عنيا

المادة  -1 -21اذا استحق دفع دخل الي شخص وكان ىذا الدخل ناشئاً عن معاممة تصرف
يصح الرجوع عنيا سواء أأجريت ىذه المعاممة

قبل اليوم االول من شير نيسان سنة  1965او بعده ودفع ذلك الدخل خالل السنة السابقة
الية سنة من سني التقدير المبتدئة

في اليوم األول من شير نيسان  1965او بعده او اعتبر ذلك الدخل بمقتضى احكام المادة

الثانية والعشرين انو قبض من قبل

اي شخص يعتبر ذلك الدخل ايفاء بالغاية المقصودة من ىذا القانون ،انو دخل الشخص الذي

اجرى معاممة التصرف عن تمك السنة
وليس دخل اي شخص آخر.

 -2ايفاء بالغاية المقصودة من ىذه المادة-:

أ -تشمل عبارة (معاممة التصرف )وقف الموجودات او ىبتيا او التعاقد عمييا او اجراء اتفاق
او ترتيب بشأنيا او انتقاليا.

ب -تعتبر معاممة التصرف انيا معاممة يصح الرجوع عنيا اذا كانت تتضمن نصاً لتحويل او
اعادة تحويل الدخل او الموجودات

التي يتأتى منيا الدخل الى الشخص الذي اجرى معاممة التصرف الى زوجو او زوجتو بصورة

مباشرة او اذا كان يحق لمشخص الذي

اجرى معاممة التصرف او زوجو او زوجتو بأية طريقة من الطرق وبصورة مباشرة او غير
مباشرة ان يضطمع بالسيطرة عمى الدخل

او عمى الموجودات التي يتأتى منيا الدخل بصورة مباشرة.

 -3ليس في ىذه المادة ما يحول دون اعتبار اي دخل نتج عن معاممة تصرف من اجل
استيفاء الضريبة دخال لمشخص الذي اجرى

معاممة التصرف في اية حالة ال تنطبق عمييا ىذه المادة.

المعامالت الوىمية او

المادة  -1 -21اذا رأى مأمور التقدير معاممة من المعامالت تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار
الضريبة المستحقة عمى شخص

من االشخاص ىي مصطنعة او وىمية او رأى ان معاممة تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز لو

ان ييمل تمك المعاممة ومن ثم تقدر
الضريبة المستحقة عمى االشخاص المختصين بناء عمى ىذا االساس.

 -2تشمل عبارة( معاممة التصرف )الواردة في ىذه المادة وقف الموجودات او ىبتيا او التعاقد
عمييا او اجراء اتفاق او

ترتيب بشأنيا او انتقاليا.

 -3ليس في احكام ىذه المادة ما يمنع االعتراض عمى القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى
ممارستو صالحية الخيار المخولة

لو في الفقرة (  )1من ىذذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا الحكام المادة
السابعة والخمسين.

اعتبار االرباح والمكاسب غير الموزعة انيا ارباح ومكاسب موزعة

المادة  -1 -22اذا ظير لممدير-:

أ -ان شركة تسري عمييا احكام ىذه المادة كما ىو موضح ادناه لم توزع قبل نياية اية سنة
من سني التقدير عمى مساىمييا

االرباح او قسما من االرباح التي جنتيا الخاضعة لمضريبة عن سنة التقدير تمك.

ب -وان الشركة كان باستطاعتيا توزيع ارباحيا او جزء من أرباحيا دون ان يؤثر ذلك في
صيانة او اضطراد نمو عمميا التجاري.

جـ -وان عدم توزيع االرباح يترتب عميو تجنب دفع الضريبة او تخفيضيا يجوز لو خالل ست
سنوات من نياية سنة التقدير تمك

وبعد استشارة المجنة المنصوص عنيا فيما يمي من ىذه المادة واعطاء فرصة معقولة لمشركة

لتقدير دفاعيا ان يصدر الى مأمور

التقدير التعميمات بان يعتبر االرباح غير الموزعة المذكورة او قسم منيا كأنيا وزعت كحصص

أرباح وعندئذ يقدر دخل المساىمين

المختصين في الشركة او يعاد تقديرىم كأنيم قبضوا المبالغ التي اعتبرت موزعة عمييم

كحصص أرباح في التاريخ او في التواريخ

التي يستصوبيا المدير بعد النظر بعين االعتبار الى التاريخ او التواريخ التي قامت فييا
الشركة بتوزيع حصص االرباح(

ان كانت وزعت حصص ارباح) ويشترط في ذلك-:

 -1ان ال يصدر المدير تعميمات عمى النحو المشار اليو اعاله اذا كانت الشركة قد وزعت
كحصص ارباح قبل نياية سنو التقدير

تمك مبمغا اليقل عن خمسة وسبعين في الماية من دخميا الخاضع لمضريبة عن تمك السنو.
-2ب -إذا كان من المقتضى ،لوال أحكام ىذه الفقرة الشرطية اعتبار أي مبمغ كأنو وزع
كحصص أرباح عمى أي مساىم من مساىمي

الشركة (ويشار إلييا في ىذه الفقرة الشرطية باسم (الشركة ا ألولى) وفاقا لتعميمات المدير وفي

التاريخ الذي يقرره بمقتضى

األحكام السابقة من ىذه المادة وكان المساىم المبحوث عنو شركة أيضا (ويشار إلييا في ىذه

الغقرة الشرطية باسم (الشركة

الثانية) تنطبق عمييا أحكام ىذه المادة فال يعتبر ذلك المبمغ أنو خاضع لضريبة الدخل باعتباره

دخال لمشركة الثانية

بل يعتر دخال وزعتو الشركة الثانية كحصص أرباح في التاريخ الذي يقرره المدير عمى النحو

المشار إليو أعاله ،ويقدر دخل

المساىمين في الشركة الثانية أو يعاد تقديره ،وفقاً لذلك ،واذا كان أي مساىم من مسامي
الشركة الثانية شركة تنطبق عمييا

أحكام ىذه المادة تطبق عندئذ االحكام السابقة من ىذه الفقرة الشرطية مع إجراء التغييرات
الضرورية فيما يتعمق بالمبمغ

الذي اعتبر موزعا عمى ذلك المساىم كما لو كانت االشارة الى الشركة األولى إشارة إلى

الشركة الثانية ،واإلشارة إلى

الشركة الثانية إشارة إلى ذلك المساىم وىمم جرا ،تطبيقاً لممبدأ الذي تنطوي عميو احكام ىذه

الفقرة الشرطية إلى أن

ال يتبقى شيء من األرباح غر الموزعة التي تناولتيا تعميمات المدير وتقع ضمن األرباح التي

نبغي ان تعتبر موزعة عمى

شركة تنطبق عمييا احكام ىذه المادة.

 -2إذا تخمف شخص قدرت عميو ضريبة أو عيد النظر في مقدار الضريبة المقدرة عميو وفاقا
ألحكام الفقرة ( )1من ىذه المادة

عن أن يدفع في ميعاد االستحقاق الضريبة أو أي قسم من الضريبة المستحقة عن حصتو من

أرباح الشركة غير الموزعة التي اعتبرت

كأنيا موزعة تصبح الضريبة أو القسم من الضريبة المذكورة دينا مستحقا لحكومة المممكة عمى

الشركة التي بسبب تخمفيا عن

توزيع األرباح أصدر المدير تعميمات بمقتضى الفقرة ( )1من ىذه المادة وتحصل من الشركة

بتمك الصفة.
 -3إذا وزعت الشركة فيما بعد األرباح غير الموزعة والخاضعة لمضريبة بمقتضى أحكام الفقرة
( )1من ىذه المادة فال تعتبر

بر تمك ا ألرباح دخال خاضعا لمضريبة وىي في حيازة الذين قبضوىا.

 -4تؤلف لجنة قواميا خمسة اشخاص يكون ثالثة منيم عمى االقل من موظفي حكومة
المممكة السداء المشورة الى المدير فيا

يتعمق بممارسة الصالحيات المخولو لو في ىذه المادة ويختار المدير اعضاء المجنة كمما

دعت الحاجة من قائمة من االشخاص

اليزيد عددىم عمى عشرة يضعيا وزير المالية باعالن ينشر في الجريدة الرسمية.

 -5تطبق احكام ىذه المادة عمى اية شركة يسيطر عمييا ماال يزيد عمى خمسة أشخاص وال
تكون من الشركات الفرعية أو الثانوية

أو من الشركات التي تمس مصالح الجميور بصورة جوىرية.
إيفاء بالغايات المقصودة من ىذه الفقرة-:

أ -تعتبر الشركة أنيا تحت سيطرة ماال يزيد عمى خمسة أشخاص-:

 -1إذا كان عدد من االشخاص ال يزيد عمى الخمسة يممكون أو مارسون جميعاً السيطرة عمى
شؤون الشركة بصورة مباشرة أو غير

مباشرة ،أو يستطيعون امتالك أو ممارسة تمك السيطرة أو يحق ليم أن يمارسوىا بصفة

خاصة(ولكن دون اجحاف بالصبغة العامة

التي تصطبغ بيا العبارة السابقة) إذا كان عدد األشخاص ال يتجاوز الخمسة يحوزون جميعا

أو يحل ليم أن يمتمكوا القسم

األكبر من رأس المال األسيمي لمشركة أو من أصوات المساىمين ،أو
 -2إذا كان عدد من ِ
األشخاص ال يزيد عمى الخمسة يحوزون جميعا أو يحق ليم أن يمتمكوا
أما القسم االكبر من رأس المال

األسيمي لمشركة الذي جرى إصداره أو قسما من رأس المال المذكور يخوليم الحق في القسم

األكبر من المبمغ الموزع عمى األعضاء

فيما لو وزع بالفعل دخل الشركة جميعو عمييم.

ب -تعتبر الشركة شركة ثانوية أو فرعية إذا كات شركة أو شركات أخرى ال تسري عمييا
أحكام ىذه المادة تممك أو تسيطر عمى

ما ال يقل عن ثمانين في الماية من مجموع رأسماليا األسيمي.
 -6لدى الفصل فيما إذا كانت شركة من الشركات يسطر عمييا أكثر من خمسة أشخاص
إيفاء بالغاية المقصودة من أحكام الفقرة

( )5من ىذه المادة يعتبر االشخاص الذين ىم أقرباء بعضيم البعض واألشخاص المسمون من
شخص آخر مع ذلك الشخص اآلخر و ِ
االشخاص
الذين ىم شركاء في شركة عادية بمثابة شخص واحد.

وايفاء بالغاية المقصودة من ىذه الفقرة ،تنصرف لفظة (القريب) إلى الزوج أو الزوجة أو

األصول و الفروع .او االخ او

االخت

 -7ليس في احكام ىذه المادة ما يمنع المكمف من االعتراض عمى القرار الذي يتخذه المدير
لدى ممارستو الصالحيات المخولو

لو في الفقرة ( )1من ىذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار ووفقا ألحكام المادة
السابعة والخمسين كما لو كمن

لحقو اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة).

المادة  -23تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونة عند توقف أية تجارة أو حرفة أو نقميا
 -1عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقمت إلى شخص آخر ،تحقيقا
ألية غاية من غايات ىذا القانون تقدر

قيمة البضائع لتجارية المخزونة والعائدة لذلك العمل او تمك التجارة أو الحرفة عند توقفيا أو
نقميا عمى الوجو التالي-:

أ -إذا كانت البضائع المخزونة المذكورة-:
 -1قد بيعت أو نقمت مقابل عوض ذي قمية إلى شخص يتعاطى عمالً او تجارة أو حرفة في
المممكة أو ينوي أن يتعاطاىا فييا.

 -2وكان من الجائز لممشتري أن ينزل ثمنيا بمثابة مصاريف عند حساب اإلرباح او المكاسب
المتأتية من العمل او التجارة

أو الحرفة المذكورة من أجل تمك الغاية تعتبر قيمتيا انيا المبمغ المتحقق من بيعيا او قيمة

العوض الذي اعطي مقابل نقميا.

ب -في حالة أية بضائع تجارية مخزونة أخرى ،تعتبر قيمة تمك البضائع أنيا المبمغ المتحقق
من بيعيا لو بيعت في السوق

العمومية عند توقف العمل التجارة أو الحرفة أو نقميا.
 -2عند حساب أرباح اومكاسب مشتري البضائع التجارية المخزونة العائدة ألي عمل او
تجارة أو حرفة توقفت أو نقمت تحقيقاً

الية غاية من غايات ىذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفقا لما ىو

منصوص عميو في الفقرة

(.)1

 -3يفصل المدير في أية مسألة تنشأ عن احكام الفقرة ( )1فيما يتعمق بقيمة البضائع التجارية
المخزونة العائدة ألية تجارة

أو حرفة توقفت أو نقمت.

 -4إيفاء بالغايات المقصودة من ىذه المادة تعني عبارة (البضائع التجارية المخزونة) فيما
يتعمق بأي عمل او تجارة أو

حرفة األموال عمى اختالف أنواعيا منقولة كانت أو غير منقولةوىي إما:

أ -أموال تباع بالطريق االعتيادي في أي عمل او تجارة أو حرفة اويمكن بيعيا لو لو كان
صنعيا أو إعدادىا أو إنشاؤىا

قد تم ،أو

ب -مواد تستخدم في صنع أو إعداد أو إنشاء األموال المشار إلييا في البند (أ) من ىذه
الفقرة.

 -5ليس في أحكام ىذه المادة ما يمنع المكمف من االعتراض عمى القرار الذي يتخذه المدير
لدى ممارستو لمصالحيات المخولة

لو في الفقرة ( )3من ىذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا ألحكام المادة
السابعة والخمسين كما لو كان

لحقو اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عميو.
المادة  -24الفصل الثامن
فئة الضريبة

المادة  -24تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لمضريبة لي] شخص خالف الشركات حسب
الفئات التالية-:

عن كل دينار من الـ 411دينار األولى  51فمساً
عن كل دينار من الـ 411دينار التالية  71فمساً

عن كل دينار من الـ 411دينار التالية  111فمساً
عن كل دينار من الـ 411دينار التالية  151فمساً
عن كل دينار من الـ 411دينار التالية  211فمساً
عن كل دينار من الـ 411دينار التالية  251فمساً

عن كل دينار من الـ 411دينار التالية  311فمساً

عن كل دينار من ال  211دينار التالية 351فمساً

عن كل دينار من ال  2111دينار التالية  411فمساً
عن كل دينار من ال  2111دينار التالية  451فمساً
عن كل دينار من الباقي  511فمساً

المادة  -1 -25تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لمضريبة الية شركة من الشركات
بمعدل  251مائتين وخمسين فمسا عن كل دينار

من دخل الشركة الخاضع لمضريبة وتعتبر الضريبة المستوفاة عمى ىذا الوجو ضريبة نيائية ال

يجوز ردىا او تقاصيا بمقتضى

اي حكم من احكام ىذا القانون.
 -2تستوفى الضريبة بمعدل ( ) 511خمسماية فمس عن كل دينار من الدخل الخاضع
لمضريبة الية شركة تتعاطى او شخص يتعاطى

في المممكة اعمال استخراج المواد النفطية او اليايدروكربونية االخرى وبيعيا او التصرف بيا

داخل المممكة او تصديرىا

منيا.عمى انو اذا دفعت اية اتاوة او ضريبة او حصة او ما( يماثميا عدا ضريبة الدخل

المستحقة بمقتضى احكام ىذه الفقرة

)الى حكومة لمممكة عن تمك المواد النفطية او اليايدروكربونية المذكورة فان ىذه االتاوة او

الضريبة او الحصة او ما

يماثميا تخصم من مقدار ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام ىذه الفقرة شريطة ان ال

يسمح بخصم اي مبمغ يدفع عمى الوجو
المذكور اكثر من مرة واحدة.

ويشترط في ذلك ايضا انو اذا بمغ مجموع تمك المبالغ المدفوعة لحكومة المممكة عن المواد

النفطية او اليايدروكربونية

االرخى عمى الوجو المذكور (عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام ىذه الفقرة )في

السنة السابقة الية سنة من سني التقدير

مقدار ال يمكن خصمو بكاممو من مقدار ضريبة الدخل المستحقة عن سنة التقدير تمك يجري
ًا
خصم ذلك المقدار او ما تبقى منو
من الضريبة المستحقة عن سنتي التقدير التاليتين لتمك السنة فقط.

 -3ال تسري احكام المواد ( )14و(  )24و(  )32و الفقرة ( )1من المادة ( )25من ىذا
القانون عمى الشركات واالشخاص الذين

تسري عمييم احكام الفقرة الثانية من ىذه المادة.

المادة  -26الفصل التاسع
خصم الضريبة

خصم الضريبة من حصص األرباح الموزعة

المادة  -1 -26يحق لكل شركة مقيمة في المممكة أن تخصم من حصص األرباح التي
تدفعيا إلى حاممي ٍ
األسيم ضريبة دخل حسب
الفئة التي دفعتيا أو المترتب عمييا دفعيا عن الدخل الذي دفعت منو حصص االرباح ويشترط

في ذلك أنو إذا لم تكن الشركة

قد دفعت ضريبة عن كامل الدخل الذي دفعت منو حصص األرباح المشار إلييا.اذا لم يكن

من المترتب عمييا ان تدفع ضريبة عن

كامل الدخل المذكور فإن الخصم المشار إليو أعاله يقتصر عمى ذلك القسم من حصص

األرباح المدفوع من الدخل الذي دفعت عنو
او ستدفع عنو الشركة الضريبة.

 -2إذا زيدت فئة الضريبة المستوفاة بمقتضى المادة (الخامسة والعشرين) من دخل الشركة
الخاضع لمضريبة عن أية سنة من

سني التقدير وحدث أن خصمت أية شركة مقيمة في المممكة قبل وضع التشريع الذي يقضي

بزيادة قئة الضريبة موضع التنفيذ،

ضريبة من حصص األرباح التي دفعتيا إلى أي حامل أسيم (ويشار إلى ىذه الحصص فيما

يمي من ىذه الفقرة بعبارة (حصص األرباح

األصمية) وكانت فئة الضريبة التي خصمتو تقل عن الفئة التي دفعتو أو التي يتوجب عمييا
دفعيا عن تمك السنة بشأن الدخل

الذي دفعت منو حصص األرباح المشار إلييا ،يحق لمشركة-:

أ -لدى دفعيا حصص األرباح في المرة التالية (ويشار إلى ىذه الحصص فيما يمي من ىذه
الفقرة بعبارة (حصص األرباح التالية)

أن تسترد من حصص األرباح التي اعترت دفعيا مبمغ النقص في الضربة المخصومة في
االصل باالضافة إلى ما يحق لو اإجراؤه

من التنزيالت األخرى في تمك األرباح ،بقطع النر عم إذا كان الشخص الذي يحق لو ان

يستوفي حصص االرباح التالية ىو نفس

الشخص الذي كان من حقو استيفاء حصص األرباح األصمية ،أو لم يكن ،أو

ب -أن تسترد بعد الحصول عمى إذن خطي من مأمور التقدير من الشخص الذي دفعت إليو
حصص األرباح األصمية ،مبمغ النقص في

الضريبة المخصومة في االصل (ويذكر ىذا المبمغ في اإلذن الخطي) كما لو كان ذلك المبمغ

دينا مستحقا لمشركة ويعتبر ىذا

اإلذن الخطي بينة بذلك الدين في أية إجراءات قد تقام لتحتصيمو ،وال حاجة إلُبات توقيع
مأمور التقدير عمى اإلذن ،إال

إذا قررت المحكمة خالف ذلك بناء عمى سبب خاص.

 -3إذا خصمت شركة مقيمة في المممكة عن أية سنة من سني التقدير ضريبة من حصص
األرباح التي دفعتيا إلى أي من حاممي أسيميا

(ويشار إلى ىذه الحصص فيما يمي من ىذه الفقرة بعبارة (حصص األرباح األصمية) وكانت

فئة الضريبة التي خصمتيا تزيد عمى

الفئة التي دفعتيا أو التي يتوجب عمييا دفعيا عن تمك السنة بشأن دخميا الذي دفعت منو

حصص األرباح المشار إلييا ،ففي

ىذه الحالة يجوز لمشركة إذا لم تكن قد دفعت المبمغ الزائد وفقا ألحكام الفقرة ( )4أن تعيد

المبمغ الزائد المشار إليو

عند إجراء الدفعة التالية من حصص االرباح) ويشار إلى ىذه الحصص فيما يمي من ىذه

الفقرة بعبارة (حصص األرباح التالية)

وذلك بتنزيل المبمغ الزائد في الضريبة المدفوعة عمى حصص االرباح ،بقطع النظر عما إذا

كان الشخص الذي يحق لو أن يستوفي

حصص اإلرباح االلية ىو نفس الشخص الذي كان من حقو استيفاء حصص األرباح األصمية

أم لم يكن.

 -4إذا قامت أية شركة كيذه لدى دفعيا حصص األرباح ألي من حاممي أسيميا خصم زائد
كما ىو مذكور في الفقرة ( )3يترتب

عمييا خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ تبميغيا إشعا اًر بتقدير الدخل الذي وزعت منو تمك

األرباح أن تعد لمأمور التقدير
حساباً بمبمغ ذلك الخصم الزائد ويجوز لمأمور التقدير في اي وقت بعد إعداد ذلك الحساب
كما ذكر أعاله ولكن قبل إعادة

مبمغ الخصم الزائد ذلك وفقاً ألحكام الفقرة ( )3أن يكمف الشركة بإشعار كتاب يبمغو إياه دفع

ذلك المبمغ إلى و ازرة

المالية ومن ثم يصبح ذلك المبمغ ديناً مستحقا لمحكومة يجب دفعو خالل شير واحد من تاريخ
تبميغ ذلك اإلشعار ويحصل بيذه

الصفة.

 -5أ -يترتب عمى كل شركة كيذه حين دفعيا حصص االرباح سواء أخصمت الضريبة منيا
ام لم تخصميا ان تزود كل حامل اسيم بشيادة

تبين مقدار حصة االرباح المدفوعة اليو ومبمغ الضريبة الذي خصمتو او الذي يحق ليا ان

تخصمو من ذلك المبمغ وان ترسل

صورة عن ىذه الشيادة الى مأمور التقدير.

ب -يقدم الحسابات والشيادات التي تقتضييا ىذه المادة مدير الشركة المنتدب او اي موظف
اخر من كبار موظفييا.

جـ -اذا تخمف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات او شيادات يترتب عميو تقديميا
بمقتضى ىذه المادة او اىمل ذلك يعتبر

انو ارتكب جرما خالفا ليذا القانون

 -6يجوز لمأمور التقدير اصدار التعميمات التي يراىا مناسبة اليقاف او تخفيض او زيادة
الضريبة التي يحق الية شركة خصميا

بمقتضى احكام ىذه المادة من حصص االرباح التي تدفعيا الى اي من حاممي االسيم وعمى

الشركة التقيد بيذه التعميمات.

المادة  -27خصم الضريبة من فائدة سندات الدين

-1يترتب عمى كل شخص حين دفعو فائدة عن سندات الدين ان يخصم من تمك الفائدة
ضريبة مقدارىا عشرة في المائة عن كل دينار

وان يقدم الى مأمور التقدير في الحال حسابا بالمبمغ الذي خصمو عمى ىذا الوجو ومن ثم

يعتبر المبمغ المخصوم دينا مستحقا

عمى ذلك الشخص الى حكومة المممكة ويحصل منو بيذه الصفة.

 -2يترتب عمى كل شخص حيثما يدفع اية فائدة كيذه ان يزود الشخص الذي تدفع اليو الفائدة

بشيادة تتضمن بيانا بمقدار الفائدة
التي دفعيا اليو ومبمغ الضريبة الذي خصمو منيا وان يرسل صورة عن ىذه الشيادة الى

مأمور التقدير

-3إذا تخمف أي شخص عن تقديم حساب يترتب عميو تقديمو بمقتضى ىذه المادة او اىمل
تقديمو يعتبر أنو ارتكب جرماً خالفاً

ليذا القانون.

خصم الضريبة من الرواتب واالجور وعائدات التقاعد

المادة  -28أ -1 -يترتب عمى كل شخص مسؤول عن دفع اي دخل يخضع لمضريبة
بمقتضى احكام البندين ب أو ىـ من الفقرة االولى

من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبمغ الواجب دفعو وفقا لمطريقة

المقررة وعمى اساس الفئة المقررة

 -2يترتب عمى الشخص الذي يجري ىذا الخصم ان يقدم الى مأمور التقدير في كل شير
حسابا بالمقادير التي خصميا ومن ثم تكون

تمك المبالغ المخصومة دينا لحكومة المممكة مستحقا عمى الشخص الذي خصميا وتستوفى

منو بيذه الصفة

 -3اذا كان شخص ممزما بدفع اي دخل خاضع لمضريبة بمقتضى البند (ب) او البند (ىـ) من
الفقرة  1من المادة الخامسة ولم

يخصم الضريبة او اذا كان ذلك الشخص بعد خصم الضريبة قد تخمف عن دفعيا وفقا لما

تتطمبو ىذه المادة فيعتبر ذلك الشخص

انو مكمف متخمفة عن دفع الضريبة او تعتبر الشركة اذا كان ذلك الشخص يدفع الدخل كما

ذكر اعاله بالنيابة عن الشركة انيا

مكمفة متخمفة عن دفع الضريبة وتسري عمى ذلك الشخص او تمك الشركة احكام المادة ()61
وذلك دون اجحاف بأية نتائج اخرى

قد تترتب عمى ذلك الشخص او تمك الشركة ويشترط في ذلك انو اذا تخمف اي شخص عن

خصم ودفع الضريبة التي يترتب عميو خصميا

ودفعيا بمقتضى احكام ىذه المادة يجوز لمأمور التقدير اتخاذ االجراءات الضرورية لتحصيميا

من ذلك الشخص وفقا الحكام

المادة ( )64من ىذا القانون كما لو كانت ضريبة مستحقة عمى الشخص المذكور.

 -4يجوز لمأمور التقدير دون اجحاف بالصبغة العامة التي تنطوي عمييا الصالحيات
المخولة لو بيذا القانون او ألي موظف

عمومي مفوض منو بذلك الشأن كتابة أن يدخل عقار اي مستخدم (بكسر الدال) ويطمع عمى

قيوده او دفاتره او أية مستندات اخرى

تتعمق بالخصميات الجارية بمقتضى ىذه المادة ويجوز لو اذا رأى ضرورياً من اجل التأكد من

العمل باحكام ىذه المادة او

اي نظام يتعمق بالخصميات المذكورة ان يستجوب المستخدم (بكسر الدال) واي مستخدم (بفتح

الدال) من المستخدمين.

 -5يترتب عمى كل شخص يستجوب بمقتضى احكام الفقرة ( )4من ىذه المادة وكل مستخدم
(بكسر الدال) ان يقدم كافة التسييالت

التي في وسعو تقديميا لمشخص الذي يجري االستجواب او التحري بمقتضى االحكام المذكورة

حسب مقتضى الحال وان يجيب عمى

كل سؤال يوجو اليو اجابة تامة صادقة.

ب -تطبق احكام ىذه المادة عمى أي دخل آخر وفق ما يقرر بموجب نظام يصدر ليذه
الغاية.

خصم الضريبة من فائدة الرىن المستحقة لغير المقيمين الخ.

المادة  )1( -29اذا دفع شخص الى آخر غير مقيم في المممكة او الى شخص مقيم فييا
بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة

رىن او دخالً آخر خاضعا لمضريبة بمقتضى احكام ىذا القانون خالفاً لمدخل الذي نزلت منو

الضريبة بمقتضى المادة ()26

او المادة ( )28من ىذا القانون ،فيتوجب عميو لدى دفعو تمك الفائدة أو ذلك الدخل ان يخصم
منيا او منو ضريبة بمعدل ()211

فمس من كل دينار اال اذا كان ىو بنفسو ممزما بدفع الضريبة المستحقة عمى الفائدة المذكورة

او الدخل المشار اليو بمقتضى

المادة ( )51وعميو ان يقدم فو اًر الى مأمور التقدير حساباً عن الضريبة المخصومة عمى ىذا
الوجو وان يعممو عن اسم وعنوان

الشخص الذي ستدفع اليو تمك الفائدة او ذلك الدخل ومن ثم يصبح المبمغ المخصوم دينا
"لمحكومة مستحقاً " "عمى الشخص المذكور

اوال" واجب الدفع خالل مدة شير واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منو بيذه الصفة.

( )2كل من تخمف عن تقديم حساب مكمف بتقديمو بمقتضى احكام ىذه المادة او اىمل تقديمو
يعتبر أنو ارتكب جرماً خالفاً

الحكام ىذا القانون.

الفصل العاشر

تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة
تقاص الضريبة المخصومة من الرواتب واالجور

المادة  -31ان كل مبمغ يخصم بموجب المادة ( )28يجرى تقاصو ايفاء بغايات الجباية من
الضريبة المفروضة عمى دخل الشخص

المدفوع لو الخاضع لمضريبة عن سنة التقدير التي جرى فييا الخصم او عمى دخمو الخاضع

لمضريبة في سنة التقدير التي تمييا

وفقا لما يختاره مأمور التقدير لدى اجراء التقدير او قبل ذلك.

تقاص الضريبة المخصومة من فائدة الرىن او من

دخل آخر مستحق لشخص غير مقيم

المادة  -31ان كل مبمغ يخصم بموجب المادتين ( )27و ( )29يجرى تقاصو إيفاء بغايات
الجباية من الضريبة المفروضة عمى

الدخل الخاضع لمضريبة لمشخص الذي قبض الفائدة المذكورة او الدخل المشار اليو.

التقاص المسموح بو بشأن المبالغ المدفوعة لقاء اقساط

التأمين عمى الحياة والى صناديق التقاعد واالدخار

المادة  -32يسمح الي فرد مقيم في المممكة يكون-:
أ -أمن عمى حياتو او حياة زوجتو او اي من اوالده ممن يستحقون االعفاء المنصوص عنو
في الفقرة ( )2من المادة ( )14من
ىذا القانون ،لدى شركة تأمين ،او

ب -دفع مبمغاً سنوياً الى اي صندوق تقاعد او صندوق معاش او صندوق توفير او الى أي
صندوق مشابو من الصناديق الموافق

عمييا من قبل الوزير عمى الوجو المنصوص عنو في البند (و) من الفقرة االولى من المادة

الثامنة ،بتقاص مبمغ من مقدار

الضريبة الذي يكون مستحقا عمى دخمو الخاضع لمضريبة قبل اجراء التقاص المنصوص عنو

في ىذه المادة يساوي خمسة في المائة

من القسط او المبمغ السنوي الذي دفعو خالل السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة.

ويشترط في ذلك ان ال يزيد مجموع التقاص المسموح بو بمقتضى الفقرة ( )1من ىذه المادة
عمى ( )8دنانير.

الحد االعمى لمجموع التقاص المسموح بو بموجب المادة ()32

المادة  )1( -33ال يجوز ان يزيد مجموع التقاص المسموح بو الي فرد بمقتضى المادة ()32
من ىذا القانون ألية سنة من سني

التقدير عمى مقدار الضريبة المستحقة عمى الدخل الخاضع لمضريبة لذلك الفرد قبل اجراء

التنزيل المنصوص عنو في المادة

المذكورة.

تقاص ضريبة االبنية واالراضي من ضريبة الدخل

( )2يحق الي شخص يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعو ان دخمو الخاضع لمضريبة في أية
سنة من السنين يشتمل عمى دخل خاضع

لمضريبة بمقتضى البندين (ج) أو (و) من الفقرة ( )1من المادة الخامسة وانو دفع ضريبة
بمقتضى قانون ضريبة االبنية واال ارضي

داخل مناطق البمديات المعمول بو عن تمك السنة عن الدخل المذكور اجراء تقاص اصغر

المبمغين التاليين من مقدار ضريبة

الدخل الذي يكون مستحقاً عمى دخمو الخاضع لمضريبة لوال احكام ىذه المادة.

أ -نسبة تعادل  %58من مقدار الضريبة المدفوعة بموجب قانون ضريبة االبنية واالراضي
داخل مناطق البمديات المعمول بو.

ب -مبمغ الضريبة المستحق عمى مجموع دخمو الخاضع لمضريبة مطروحاً منو مبمغ الضريبة
المستحق عمى مفردات الدخل الناجم

عن اي دخل خالف الدخل الصافي الخاضع لمضريبة بمقتضى البند (ج) أو (و) من الفقرة

( )1من المادة الخامسة.
الفصل الحادي عشر
الكشوف والحساب

جواز اصدار التعميمات لالحتفاظ بحسابات

المادة  -34يجوز لممدير أن يصدر التعميمات ألية فئة يعينيا من المكمفين بحسابات لمواردات
والمصروفات وان يضمن ىذه

التعميمات القواعد واالساليب التي تحتفظ الحسابات المذكورة بموجبيا شريطة ان ال يتعارض

ذلك واحكام القانون التجاري
المعمول بو وعمى أن تنشر تمك التعميمات في الجريدة الرسمية.
الكشوف التي تقدم بتكميف من مأمور التقدير

المادة  )1( -35يجوز لمأمور التقدير ان يكمف اي شخص باشعار خطي يرسمو اليو ان
يزوده بكشف وفقاً لمنموذج المقرر عن

دخمو والتفاصيل االخرى التي تتطمبيا غايات ىذا القانون فيما يتعمق بدخمو الخاضع لمضريبة
والضريبة المستحقة عميو خالل

مدة معقولة ال تزيد عمى ثالثين يوماً من تاريخ تبميغو ذلك االشعار.
وجوب تقديم الكشوف من قبل المكمفين الخاضعين

لمضريبة دون تكميف من مأمور التقدير

( )2يجب عمى كل شخص لم يتسمم االشعار المذكور بالفقرة السابقة من ىذه المادة وكان
دخمو من المصادر الواردة في المادة

الخامسة من ىذا القانون يزيد عمى مجموع التنزيالت واالعفاءات المنصوص عنيا في المواد

( )8و ( )9و ( )11و ( )11و ()14

منو ان يقدم في موعد ال يتأخر عن اليوم األول من شير حزيران من كل سنة الى مكتب

مأمور تقدير ضريبة الدخل في منطقتو

كشفاً ينطوي عمى التفصيالت المطموبة بموجب النموذج المقرر يبين فيو مقدار دخمو الخاضع

لمضريبة ،والضريبة المستحقة
عميو.

( )3كل شخص تسري عميو احكام ىذه المادة يعتبر مسؤوال عن تقديم الكشف المنصوص عنو
فييا وعن كافة المعمومات المدرجة

فيو.

تزويد االشخاص الذين خصمت الضريبة من دخوليم بشيادات

وتزويد مأمور التقدير بنسخ عنيا

المادة  -36يجب عمى كل شخص قام بخصم الضريبة من أرباح االسيم او الرواتب او
االجور او التقاعد او من فوائد الرىونات

او سندات الدين او من اي دخل آخر وفقاً الحكام المواد ( )26و ( )27و ( )28و ( )29من
ىذا القانون ان يزود الشخص الذي

خصم الضريبة من دخمو بشيادة حسب النموذج المقرر تبين مجموع الدخل الذي خصمت منو
الضريبة ومقدار الضريبة المخصومة في

موعد ال يتأخر عن اليوم األول من شير أيار من سنة التقدير وان يزود مكتب مأمور التقدير

في منطقتو بنسخة من ىذه الشيادة.

صالحية طمب تقديم كشوف معمومات اضافية

المادة  )1( -37يجوز لمأمور التقدير أن يرسل كمما رأى ذلك ضروريا اشعا اًر خطياً الى اي
شخص يكمفو فيو أن يعد ويقدم

اليو خالل مدة معقولة يحددىا في االشعار المذكور معمومات مفصمة او كشوف اضافية بشأن
أية مسألة من المسائل التي يقضي

ىذا القانون الحصول عمييا او تقديم كشوف او معمومات بشأنيا كما يجوز لو ايضاً ان يطمب

الى ذلك الشخص أن يحضر بنفسو

او يرسل وكيال او ممثال او اي شخص آخر نيابة عنو وان يبرز لمفحص السجالت الحسابية
والمستندات والكشوف وأية قيود يرى

مأمور التقدير لزوماً لفحصيا.

صالحية فحص الموجودات والدفاتر في مكان العمل

( )2يجوز لممدير أو ألي مأمور تقدير مفوض خطياً من قبمو أن يدخل اي مكان يجري
تعاطي عمل فيو وان يفحص البضائع المخزونة

والنقد واآلالت والمكانات والسجالت الحسابية والقيود والمستندات االخرى المتعمقة بذلك العمل

حسب مقتضى الحال وأن يطمب

اذا ما رأى ذلك ضرورياً ايضاحات تتعمق بذلك من اجل التأكد من امتثال ذلك الشخص
الحكام القانون او من اجل الحيمولة

دون تممص ذلك الشخص من تمك االحكام.

( )3يجوز لممدير أو ألي مأمور تقدير مفوض خطياً من قبمو ليذا الغرض ان يحتفظ اثناء
قيامو بأي تدقيق عمى الوجو المبين

في الفقرة الثانية من ىذه المادة بالسجالت الحسابية والحسابات والمستندات االخرى المتعمقة

بذلك العمل اذا اقتنع ان

االحتفاظ بيا ضروري لتنفيذ احكام ىذا القانون او لمحيمولة دون التممص من االمتثال الحكامو.

اعتبار الكشوف مقدمة حسب االصول بتفويض من الشخص المختص

المادة  -38ان كل كشف او بيان او نموذج يستدل منو عمى أنو قدم بمقتضى ىذا القانون من

قبل اي شخص او بالنيابة عنو يعتبر
من كافة الوجوه انو قدم من قبل ذلك الشخص او بتفويض منو حسب مقتضى الحال ،اال اذا

أقيم الدليل عمى عكس ذلك وكل من

وقع كشفاً او بياناً او نموذجاً كيذا يعتبر انو ممم بجميع االمور المدرجة فيو.

االعمال التي يقوم بيا المقيمون الخ...

المادة  - 39يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً لمتقدير ولمضريبة بالنيابة عن شخص فاقد
االىمية او الذي يكون خاضعاً باسم

شخص غير مقيم تبعة جميع االمور التي يتطمب ىذا القانون القيام بيا فيما يتعمق بتقدير دخل

الشخص الموكل عنو ودفع الضريبة
المستحقة عن ذلك الدخل.

مديرو الييئات المعنوية

المادة  -41يتحمل مدير او كبير موظفي كل ىيئة معنوية تبعة القيام بجميع االفعال واجراء
جميع االمور والمسائل التي

يقضي ىذا القانون القيام بيا واجراءىا فيما يتعمق بتقدير الضريبة المستحقة عمى تمك الييئة

ودفع الضريبة.

وجوب تقديم قوائم من الممثمين او الوكالء

المادة  -41ان كل شخص يتسمم ماال او شيئاً ذا قيمة باية صفة من الصفات كدخل متحصل
من أي فرد من الموارد المذكورة في

ىذا القانون مما يعود الي شخص خاضع لمضريبة او يخصو او الي شخص يكون خاضعاً

لمضريبة عن ذلك المال او الشيء فيما لو

كان مقيماً في المممكة وغير فاقد االىمية يقتضي عميو أن يعد قائمة كمما كمفو بذلك مأمور

التقدير باشعار ،وأن يسمم

تمك القائمة خالل المدة المعينة في االشعار موقعة بامضائو ومتضمنة-:

( )1بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل.

( )2اسم وعنوان كل شخص من االشخاص الذين يعود الييم ذلك الدخل وتسري عمى اية
قائمة كيذه احكام ىذا القانون فيما يتعمق

بالتخمف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطمبيا مأمور التقدير باشعار.

تقديم كشف بالدخل الخ .الذي يستمم لحساب اشخاص

آخرين او بالدخل الخ .الذي يدفع الشخاص آخرين

المادة  -42اذا قام شخص من االشخاص بأية صفة كانت-:
( )1بقبض ربح او دخل تنطبق عميو احكام ىذا القانون وكان ذلك الربح او الدخل يخص
شخصاً آخر ،أو

( )2بدفع اي ربح او دخل الى شخص آخر او المره ،فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى
الشخص المذكور أوال اشعا اًر يكمفو

فيو ان يقدم خالل مدة يحددىا في االشعار كشفاً يتضمن-:

أ -بياناً صحيحا بمقدار الربح او الدخل المذكور بكاممو.

ب -اسم وعنوان كل شخص يخصو ذلك الربح او الدخل.
تكميف مشغمي االراضي بتقديم كشف ببدل ايجارىا

المادة  )1( -43يجوز لمأمور التقدير ان يرسل اشعا ار خطياً الى اي شخص يشغل بناية او
ارضاً او بناء صناعياً يكمفو فيو

بتزويده خالل مدة معقولة بكشف يتضمن-:

أ -اسم وعنوان صاحب تمك البناية او االرض او البناء الصناعي.

ب -بياناً صحيحاً بمقدار بدل االيجار المستحق الدفع او اي عوض آخر.
تقديم كشف بالسكان والنزالء
( )2يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اشعا اًر خطياً يكمفو فيو ان يقدم خالل مدة
يحددىا في االشعار كشفا يتضمن

اسماء السكان والنزالء الذين يقيمون في بيتو او فندقو او مؤسستو في تاريخ االشعار والذين
كانوا مقيمين عمى ىذه الصورة

طيمة االشير الثالثة السابقة لتاريخ االشعار بغض النظر عن كل غيبة مؤقتة.

المعمومات الرسمية

المادة  )1( -44يجوز لمأمور التقدير ان يكمف اي موظف من موظفي الحكومة او من
موظفي اية سمطة محمية او ىيئة عمومية

اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازتو من التفاصيل الالزمة لغايات ىذا القانون.

ويشترط في ذلك اال يكره الموظف المذكور بحكم ىذه المادة عمى افشاء اية تفاصيل يكون

ممزما بحكم القانون بالمحافظة عمى

كتمانيا.

( )2يترتب عمى كل مستخدم (بكسر الدال) لدى تكميفو بذلك باشعار من مأمور التقدير ان يعد

ويقدم خالل المدة المحددة في
االشعار كشفا عن اية سنة يتضمن-:

أ -اسماء كافة االشخاص المستخدمين لديو ومحال اقامتيم.

ب -الدفعات والعالوات التي تدفع الولئك األشخاص مقابل استخداميم ذلك.
وتسري عمى مثل ىذا الكشف احكام ىذا القانون المتعمقة بالتخمف عن تقديم الكشوف او

التفاصيل التي يطمبيا مأمور التقدير
باشعار.

ويشترط في ذلك أن ال يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائمة العقوبة ألنو لم يدرج في

الكشف اسم او محل اقامة اي شخص

مستخدم لديو وغير مستخدم في اي عمل آخر اذا ظير لمأمور التقدير بعد اجراء التحقيق ان

ليس لذلك الشخص دخل خاضع لمضريبة.

( )3اذا كان المستخدم (بكسر الدال) ايفاء بالغايات المقصودة من ىذه المادة ويعتبر كل
عضو من اعضاء مجمس ادارة الشركة

وكل شخص يعمل في ادارتيا كشخص مستخدم (بفتح الدال).

تعويض المثل

المادة  -45ان كل شخص يكون مسؤوال بمقتضى ىذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن
شخص آخر يجوز لو ان يستبقي من االموال

التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبمغاً يكفي لدفع تمك الضريبة ويب أر من كل
مسؤولية تجاه اي شخص كان بالنسبة

لجميع الدفعات التي يجرييا استناداً الى ىذا القانون وعمال باحكامو.
القيمون المشتركون

المادة  -46اذا كان ثمة شخصان او اكثر مشتركين معاً في ادارة مال مسمم بعيدتيم بصفتيم
قيمين فيجوز فرض الضريبة المستحقة

عمييم بصفتيم تمك بالتضامن او االنفراد ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تمك

الضريبة.

االشخاص المتوفون

المادة  -47اذا توفي شخص خالل السنة السابقة لسنة التقدير وكان لوال وفاتو خاضعاً
لمضريبة عن سنة التقدير او اذا توفي

شخص خالل سنة التقدير او خالل سنتين من انتيائيا ولم يكن قد جرى تقدير الضريبة

المستحقة عميو عن تمك السنة فان الممثل
الشخصي القانوني لممتوفي يكون ممزما بدفع الضريبة المترتبة عميو ويتحمل تبعة القيام بجميع
االعمال واجراء جميع االمور

والمسائل التي كان يترتب عمى المتوفي ان يقوم بيا او يجرييا بمقتضى ىذا القانون فيما لو

كان حياً .ويشترط في ذلك أنو

اذا توفي شخص خالل السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثمو الشخصي تركتو قبل بدء سنة

التقدير ،وجب عمى ذلك الممثل ان

يدفع ضريبة دخل حسب الفئة او الفئات المعمول بيا في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل

الضريبة لسنة التقدير قد عين
في التاريخ المذكور.

خضوع القيمين الخ لمضريبة

المادة  -48ان كل مصف او قيم عمى طابق افالس عينتو المحكمة او عين بموجب اي
تشريع نافذ المفعول في المممكة وكل متول

او وصي او حارس يتولى او لجنة تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ممك او مشروع بالنيابة

عن شخص فاقد االىمية يكون خاضعاً

لمضريبة عمى نفس الوجو وبنفس المقدار الذي يكون فيو ذلك الشخص خاضعاً لمضريبة لو لم

يكن فاقداً االىمية.

الشركات العادية

المادة  )1( -49اذا اقتنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين او اكثر يتعاطون عمال
باالشتراك-:

أ -يعتبر دخل اي شريك من الشركاء في الشركة انو الدخل الذي من حقو الحصول عميو
خالل السنة السابقة لسنة التقدير من

دخل الشركة ويتحقق من مقدار ذلك الدخل وفقاً الحكام ىذا القانون ويقتضي ان يدرج في
كشف الدخل الذي يقدمو ذلك الشريك
بمقتضى احكام ىذا القانون.

ب -1 -ان الشريك المقدم (بفتح الدال المشددة) اي الشريك الذي بسبب كونو مقيماً في
المممكة.

أ -ورد اسمو اوال في اتفاق الشركة العادية .أو

ب -يكون الشريك المقدم العامل اذا كان الشريك المقدم بالتسمية شريكاً غير عامل.

يترتب عميو حينما يكمفو مأمور التقدير أن يعد ويقدم كشفاً بدخل الشركة العادية عن اية سنة

ويجري التحقق من مقدار ذلك

الدخل وفقا الحكام ىذا القانون وان يضمنو اسماء وعناوين الشركاء اآلخرين في الشركة مع

مقدار الحصة التي استحقيا كل
منيم من دخل تمك السنة.

 -2اذا لم يكن احد من الشركاء مقيماً في المممكة يقوم باعداد وتقديم الكشف محامي الشركة
او وكيميا او مديرىا او عميميا

المقيم في المممكة.

 -3تسري عمى أي كشف تقضي ىذه المادة باعداده وتقديمو احكام ىذا القانون المتعمقة
بالتخمف عن تقديم الكشوف او التفاصيل

بموجب اشعار من مأمور التقدير.

( )2أ -اذا لم يقنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين او اكثر يتعاطون باالشتراك عمال تعتبر
ارباح او مكاسب ذلك العمل انيا

تأتت الى الشخص الذي يختاره مأمور التقدير من االشخاص الذين نالوا حصة من تمك

االرباح او المكاسب وتقدر الضريبة وفقاً

لذلك.

ب -اذ جرى التقدير وفقاً الحكام البند (أ) من ىذه الفقرة ال تعتبر الشركة انيا ىيئة من
االشخاص ايفاء بالغايات المقصودة
من المادة الخامسة والعشرين.

 -3ليس في احكام ىذه المادة ما يمنع االعتراض عمى القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى
ممارستو صالحية الخيار المخولة

لو عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً الحكام المادة السابعة والخمسين كما لو لحقو
اجحاف من جراء تقدير الضريبة

المستحقة عميو.

خضوع وكالء االشخاص المقيمين خارج المممكة لمضريبة

المادة  )1( -51ان كل شخص غير مقيم في المممكة (ويشار اليو فيما يمي من ىذه المادة
"بالشخص غير المقيم" سواء اكان

اردني الجنسية ام لم يكن ،يكون خاضعاً لمتقدير ولمضريبة باسم القيم او الوصي عمى ممكو او
المجنة المشرفة عميو او باسم

وكيمو القانوني او عميمو التجاري او وكيمو المقيم عمى امالكو او فرع الشركة التي ينتمي الييا
او مديرىا سواء اكان

ذلك الوكيل القانوني او العميل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير يقبض الدخل ام

ال ،وذلك عمى نفس الوجو

وبنفس المقدار الذي يكون فيو ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً لمتقدير ولمضريبة فيما لو كان

مقيماً في المممكة ويقبض في

الواقع ذلك الدخل .يخضع الشخص غير المقيم لمتقدير ولمضريبة عن اي دخل يجنيو مباشرة

او بالواسطة بسبب او من أية وكالة

قانونية او عمولة تجارية او وكالة او حراسة او فرع او ادارة ويكون خاضعاً لمضريبة  ،وتقدر

الضريبة عميو عمى ىذا الوجو

باسم الوكيل القانوني او الوكيل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير.

( )2ان ربان كل سفينة يكون صاحبيا او مستأجرىا شخصاً غير مقيم وخاضعاً لمضريبة
بمقتضى احكام المادة السابعة عشرة من

ىذا القانون يعتبر انو وكيل الشخص المشار اليو ايفاء بجميع الغايات المقصودة من ىذا

القانون (وان كان ذلك ال يستثنى
اي وكيل آخر).

( )3اذا كان شخص غير مقيم يتعاطى عمال مع شخص مقيم وظير لمأمور التقدير بناء عمى
الصمة الوثيقة القائمة بين الشخص

المقيم والشخص غير المقيم واالشراف المادي الذي يمارسو الشخص غير المقيم عمى الشخص

المقيم ،ان مجرى العمل بين ىذين

الشخصين يمكن ترتيبو وىو مرتب بينيما في الواقع بحيث أن العمل الذي يقوم بو الشخص

المقيم بناء عمى صمتو مع الشخص غير

المقيم ،اما ال يعود عمى الشخص المقيم بأي ربح او يعود عميو بربح دون األرباح العادية التي

ينتظر ان ينتجيا ذلك العمل،

فان الشخص غير المقيم يكون خاضعاً لمتقدير ولمضريبة باسم الشخص المقيم ،كما لو كان
الشخص المقيم وكيال لمشخص غير المقيم.

( )4اذا ظير لمأمور التقدير الذي اجرى التقدير في حالة من الحاالت ان المقدار الحقيقي
ألرباح او مكاسب اي شخص غير

مقيم خاضع لمضريبة باسم شخص مقيم ال يمكن التأكد منو بسيولة يجوز لمأمور التقدير أن

يقدر الضريبة المستحقة عمى الشخص
غير المقيم عمى أساس نسبة مئوية عادلة ومعقولة من رأس المال المستثمر في العمل الذي

يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة

الشخص المقيم الذي يكون خاضعاً لمضريبة باسمو كما ذكر آنفاً او باالشتراك معو ،وفي تمك
الحالة يمتد نطاق احكام ىذا

القانون المتعمقة بتقديم الكشوف او التفاصيل من االشخاص الذين يعممون بالوكالة عن آخرين

بحيث يكون من المفروض عمى

الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطموبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص المقيم

بواسطتو او باالشتراك معو بنفس

الصورة التي يفرض فييا تقديم الشكوف او التفاصيل عن الدخل الخاضع لمضريبة من قبل

االشخاص الذين يعممون بالوكالة عن

فاقدي االىمية او االشخاص غير المقيمين.

ويشترط في ذلك أن تقرر في كل حالة من ىذه الحاالت النسبة المئوية عمى اساس ماىية

العمل وأن تكون تمك النسبة عندما

يتم تقريرىا من قبل مأمور التقدير قابمة لالستئناف وفقاً لما ىو منصوص عميو في المادة

السابعة والخمسين من ىذا القانون.

( )5اذا كان شخص غير مقيم خاضعاً لمضريبة باسم وكيل قانوني او عميل تجاري او قيم او
فرع او مدير بشأن أية أرباح او

مكاسب ناجمة عن بيع بضائع او مصنوعات او منتوجات صنعت او انتجت خارج المممكة

من قبل ذلك الشخص غير المقيم .فيجوز لمشخص

الذي يكون الشخص غير المقيم خاضعاً لمضريبة باسمو ان يقدم اذا شاء طمباً الى مأمور

التقدير يطمب اليو فيو تقدير او

تعديل الضريبة المستحقة عن تمك االرباح او المكاسب عمى اساس االرباح المعقولة التي يمكن

ان تعود عمى تاجر اشترى تمك

البضائع من صاحب المعمل او المنتج مباشرة واذا كانت تمك البضائع تباع بالمفرق بالنيابة

عن صاحب العمل او المنتج فعمى

اساس األرباح المعقولة التي يمكن أن تعود عمى بائع المفرق الذي اشترى تمك البضائع من

صاحب المعمل او المنتج مباشرة.

ولدى اثبات مبمغ االرباح باالستناد الى ما ذكر أعاله ،عمى وجو يقنع بو مأمور التقدير ،يجري

التقدير او التعديل وفقاً
لما تقدم.

توقيع االشعارات

المادة  )1( -51ان كل اشعار يصدره مأمور التقدير بموجب ىذا القانون يجب أن يكون
موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسو،

او بامضاء اي شخص او اشخاص يعينيم مأمور التقدير ليذا الغرض من آن آلخر ،ويعتبر

كل اشعار كيذا قانونياً اذا كان توقيع

مأمور التقدير او ذلك الشخص او اولئك االشخاص مطبوعاً او مكتوباً عميو حسب االصول.
ويشترط في ذلك أن أي اشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى ىذا القانون ويكمف فيو بتقديم
تفاصيل لمأمور التقدير او أي اشعار

يصدر بمقتضى ىذا القانون ويكمف فيو اي شخص او شاىد بالحضور امام مأمور التقدير

ينبغي أن يكون موقعاً بامضاء مأمور

التقدير نفسو او بامضاء شخص مفوض منو حسب االصول.

( )2ان كل توقيع مثبت عمى اشعار يستدل منو عمى أنو توقيع شخص معين عمى الوجو
المذكور آنفاً ،يعتبر أنو توقيع ذلك الشخص
الى ان يقام الدليل عمى عكس ذلك.

(تبميغ االشعارات واالعفاء من اجرة البريد وطوابع البريد

المادة  )1( -52يجوز تبميغ االشعار ألي شخص إما بتسميمو إياه بالذات او بارسالو في
البريد المسجل الى آخر عنوان معروف

لمحل عممو او الى آخر عنوان خاص معروف لو واذا جرى التبميغ عمى الوجو االخير يعتبر

االشعار انو بمغ بعد مرور مدة ال

تزيد عمى الستة أيام من يوم ارسالو في البريد اذا كان الشخص المبمغ اليو مقيماً في المممكة،

او في اليوم التالي لميوم

الذي يصل فيو عادة الى جية االرسال في سياق البريد االعتيادي اذا لم يكن مقيماً في
المممكة .ويكفي الثبات وقوع التبميغ

عمى ىذا الوجو ان يقام الدليل عمى ان الرسالة المحتوية عمى االشعار قد عنونت وارسمت في

البريد عمى الوجو الصحيح ويعتبر

كل اشعار ارسل بمقتضى ىذه الفقرة أنو سمم حسب االصول الى الشخص المعنون لو فيما لو

رفض ذلك الشخص ان يتسممو.

( )2بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يجوز ارسال كافة الكشوف والمعمومات االضافية
والمكاتبات الناشئة عنيا ودفع الضريبة

وفقاً الحكام ىذا القانون الى مأمور التقدير بواسطة البريد معفاة من االجرة في غالفات مكتوب
عمييا عبارة (ضريبة الدخل)

وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات كافة االستدعاءات واالعتراضات والمكاتبات الناشئة

عنيا وفقاً الحكام ىذا القانون

التي تقدم الى المدير او مأمور التقدير.

الفصل الثاني عشر
التقديرات

اجراء التقدير من قبل مأمور التقدير

المادة  )1( -53في االحوال التي يقدم فييا شخص من االشخاص كشفاً يتعمق بو ،يجوز
لمأمور التقدير-:

أ -ان يقبل الكشف كما ىو ويجري التقدير عمى اساسو .أو

ب -ان يقرر مبمغ دخل ذلك الشخص الخاضع لمضريبة  ،وأن يقدر عميو مقدار الضريبة تبعاً
لذلك ،مستعمال في ذلك فطنتو ودرايتو،

اذا كان لديو اسباب تدعوه الى االعتقاد بأن الكشف غير صحيح ،أو

ج -ان يقبل الكشف مبدئياً ويطمب دفع الضريبة المستحقة حسب االصول بمقتضى ذلك
الكشف دون االجحاف بحقو أن يحدد فيما

بعد دخل ذلك الشخص بمقتضى الفقرة (ب) من ىذه المادة.

( )2في االحوال التي ال يقدم فييا شخص من االشخاص أي كشف ويرى مأمور التقدير ان
ذلك الشخص مكمف بدفع الضريبة ،يجوز

لمأمور التقدير ان يحدد دخل ذلك الشخص الخاضع لمضريبة مستعمال في ذلك فطنتو ودرايتو

وأن يقدر عندئذ الضريبة المستحقة

عمى ذلك الشخص تبعاً لذلك ولكن ىذا التقدير ال يؤثر في التبعة التي تقع عمى ذلك الشخص
من جراء تخمفو عن تقديم الكشف

او اىمال تقديمو.

صالحية الوزير او الموظف المفوض من قبمو العادة التقدير

المادة  )1( -54يجوز لموزير او الموظف المفوض من قبمو خطياً خالل سنة التقدير او خالل
اربع سنوات من انتياء سنة التقدير

التي جرى خالليا تبميغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة ( )1او ( )4أو ( )5من المادة
( )56من ىذا القانون ان يطمب

بمحض ارادتو الضبط المتعمق بأية اجراءات اتخذىا مأمور التقدير ،ويجوز لو حين استالمو

ذلك الضبط أن يجري او يوعز باجراء

التحقيقات التي يستصوب اجراءىا كما يجوز لو ان يصدر االوامر التي يستصوبيا بشأن تمك

االجراءات عمى ان تراعى في ذلك
احكام ىذا القانون.

ويشترط في ذلك أن ال يصدر الوزير او الموظف المفوض من قبمو أم اًر من شأنو ان يخفض

الضريبة اال في الحاالت التالية-:

أ -لغايات تصحيح االخطاء الحسابية.
ب -لغايات تعديل االعفاءات الشخصية والعائمية المنصوص عمييا في المواد  14و 15
والتقاص المنصوص عنو في المواد  31و

 31و  32و ( )61من ىذا القانون.

جـ -في االحوال التي ال تزيد فييا الضريبة المستحقة بموجب المادة ( )53او المادة ()56
عمى ( )51دينا اًر قبل اجراء

اي تقاص.

( )2كل أمر او تقدير ينطوي عمى تخفيض الضريبة بمقتضى ىذه المادة ال يعتبر قابال
لالستئناف وفقاً الحكام المادة (.)57

( )3كل امر او تقدير ينطوي عمى زيادة الضريبة المستحقة عمى الدخل الخاضع لمضريبة
يعتبر قابال لالستئناف وفقاً الحكام

المادة (.)57

ويشترط في ذلك ان ال يصدر الوزير او الموظف المفوض من قبمو ام ار من شأنو ان يزيد

الضريبة دون أن يتيح لممكمف فرصة
معقولة لسماع اقوالو وبسط قضيتو.

سجالت التقدير

المادة  )1( -55يحتفظ في مكتب مأمور التقدير بسجالت تسمى سجالت التقدير تدرج فييا
اسماء كافة االشخاص الذين قدرت الضريبة
عمييم.

( )2تدرج في السجالت المذكورة في الفقرة السابقة اسماء وعناوين االشخاص الذين قدرت
الضريبة عمييم ومقدار الدخل الخاضع

لمضريبة لكل منيم ومقدار الضريبة المستحقة عميو والتفاصيل االخرى التي تقرر بيذا الشأن.

( )3يحتفظ في مكتب مأمور التقدير باضبارة لكل مكمف توضع فييا الكشوف وق اررات التقدير
وتنقيح التقدير ونسخ كاممة عن

كافة اشعارات التقدير وكافة االشعارات المعدلة لمتقدير واية معمومات او مستندات اخرى

يعتبرىا مأمور التقدير ضرورية

لغايات تنفيذ ىذا القانون.

تبميغ اشعار التقدير الذي يتضمن مقدار الدخل الخاضع

لمضريبة ومقدار الضريبة المستحقة

المادة  )1( -56يتخذ مأمور التقدير التدابير لتبميغ كل شخص من االشخاص المدرجة
اسماؤىم في سجل التقدير اشعا اًر يعنونو

الى محل اقامتو االعتيادي او محل عممو اما بالذات او بالبريد المسجل متضمناً مقدار دخمو

الخاضع لمضريبة ومقدار الضريبة

المستحقة عميو وبيانا بالحقوق المخولة لو في الفقرة التالية.

االعتراض عمى التقدير والمدة التي يجب ان يقدم خالليا

( )2اذا اراد اي شخص أن يعترض عمى التقدير المبمغ اليو بمقتضى الفقرة السابقة من ىذه
المادة يجوز لو أن يبمغ مأمور

التقدير اشعا اًر خطياً باعتراضو يطمب اليو فيو مراجعة وتنقيح الضريبة المقدرة عميو .وينبغي
عميو ان يذكر في االشعار

المذكور بدقة االسباب التي يستند الييا في اعتراضو عمى التقدير وان يقدم ذلك االعتراض

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ

تبميغو اشعار التقدير ويشترط في ذلك انو اذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشخص المعترض عمى

التقدير لم يتمكن من تقديم

اعتراضو خالل المدة المذكورة من جراء غيابو عن المممكة او مرضو او الي سبب معقول

آخر جاز لو أن يمدد تمك المدة الى

االجل الذي يراه معقوال في تمك الظروف.

جواز طمب المعمومات ودعوة االشخاص لمحضور امام مأمور
التقدير واداء اليمين لغايات النظر في االعتراض

( )3يجوز لمأمور التقدير لدى استالمو اشعار االعتراض المشار اليو في الفقرة ( )2من ىذه
المادة أن يكمف الشخص الذي

قدم االشعار بتزويده بالتفاصيل التي يراىا ضرورية عن دخل الشخص الذي جرى تقديره

وبابراز جميع السجالت والمستندات االخرى

المحفوظة لديو او الموجودة في عيدتو مما لو عالقة بدخمو .ويجوز لو ان يكمف اي شخص

يعتقد ان في وسعو االدالء ببينة

حول التقدير المذكور بالحضور امامو كما يجوز لو ان يستجوب ذلك الشخص بعد اليمين او

بدون يمين .ويشترط في ذلك اال يستجوب

كاتب المكمف او وكيمو او خادمو او اي شخص آخر يكون مؤتمناً عمى اسرار عممو اال بطمب

من المكمف.

الفصل في االعتراض في الحالة التي يوافق فييا مأمور

التقدير عمى مبمغ الدخل المقدر.

( )4اذا قدرت الضريبة عمى شخص واعترض ذلك الشخص عمى الضريبة المقدرة عميو ووافق
مأمور التقدير عمى المبمغ الذي يقدر

دخمو بو يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبمغ ذلك الشخص اشعا اًر بمبمغ الضريبة المستحقة عميو.

الفصل في االعتراض في الحالة التي ال يوافق فييا
مأمور التقدير عمى مبمغ الدخل المقدر

( )5اذا لم يوافق مأمور التقدير عمى الوجو المبين بالفقرة السابقة يقرر الضريبة بأمر كتابي
ويجوز لو في ىذه الحالة

أن يقرر التقدير او يخفضو او يزيده او يمغيو في ذلك االمر.

الفصل الثالث عشر
االستئناف والتمييز

االستئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل

المادة  )1( -57مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من ىذه المادة تشكل محكمة خاصة
تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة

الدخل) تكون ضمن مالك و ازرة العدلية وتنعقد برئاسة قاض ال تقل درجتو عن الثانية وعضوية

قاضيين ال تقل درجة كل منيما

عن الرابعة يخضعون جميعيم لالحكام واالوضاع القانونية التي تسري عمى القضاة النظاميين

وتختص ىذه المحكمة بالنظر في

ق اررات واوامر التقدير التي يجوز استئنافيا بمقتضى احكام ىذا القانون ،وتحال الييا قضايا
ضريبة الدخل المقامة لدى

محكمة االستئناف النظامية وتباشر اختصاصيا وفقاً الحكام ىذا القانون واالنظمة الصادرة

بموجبو اعتبا اًر من التاريخ

الذي يعينو مجمس الوزراء بقرار يقترن باالرادة الممكية السامية ينشر في الجريدة الرسمية،
وتعقد جمساتيا في عمان او

القدس حسبما تراه مناسباً.

( )2الى ان يعين تاريخ مباشرة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الختصاصيا بموجب
الفقرة السابقة من ىذه المادة تستأنف

ق اررات أو اوامر التقدير الصادرة بمقتضى الفقرة ( )5من المادة ( )56او بمقتضى المادة ()54
الى محكمة االستئناف وفقاً

"لنظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى ىذا القانون حسب

مقتضى الحال يعتبر الشخص الذي صدر عنو

قرار أو أمر التقدير مستأنفاً" عميو .وايفاء بغايات ىذا القانون تعتبر محكمة االستئناف محكمة
حقوقية من جميع الوجوه.

( )3تعطى جميع قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة االستعجال من قبل المحكمة المختصة.
( )4تسمع كافة االستئنافات مرافعة ولكن بصورة غير عمنية اال اذا أمرت المحكمة بخالف
ذلك.

( )5لممحكمة ان تقر التقدير او تخفضو او تزيده او تمغيو ،أو أن تعيد القضية الى المستأنف
عميو العادة التقدير وفقا

لمتعميمات التي تستصوبيا.
( )6ان تبعة اقامة الدليل عمى ان التقدير المشتكى منو ىو تقدير باىظ تقع عمى المستأنف،
ويشترط في ذلك أنو ال يجوز

اثبات أية وقائع لم يدع بيا امام الشخص الذي صدر عنو قرار او امر التقدير المستأنف.
( )7اذا استؤنف اي أمر او تقدير صدر بمقتضى المادة ( )54من ىذا القانون وكان المكمف
نفسو قد قدم استئنافاً ضد قرار

مأمور التقدير الصادر بمقتضى الفقرة ( )5من المادة ( )56منو وكان االستئنافان يتعمقان

بسنة تقدير واحدة يترتب عمى

المحكمة-:

أ -تكميف المستأنف بأن يدفع الفرق بين الرسم المترتب عمى ىذا االستئناف والرسم المترتب او
الذي دفع عن االستئناف المقدم

ضد قرار مأمور التقدير.

ب -النظر في االستئناف المقدم بموجب ىذه الفقرة واصدار القرار المقتضى بشأنو بعد اسقاط
االستئناف المقدم ضد قرار مأمور

التقدير.
التمييز

( )8باستثناء ما نص عميو في البندين (ب) و (جـ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من
قانون تشكيل المحاكم النظامية

رقم ( )26لسنة  1952يكون كل حكم او أمر تصدره المحكمة في ىذا الصدد نيائياً وغير
قابل لمتمييز اال اذا تجاوز مبمغ

ضريبة الدخل المقدرة من قبل مأمور التقدير او الوزير او الموظف المفوض من قبمو ماية

دينار قبل تنزيل التقاص المنصوص

عنو في المواد ( )31و ( )31و ( )32و (.)33

( )9يتولى مأمور التقدير تبميغ المكمف اشعا اًر بمقدار الضريبة المستحقة عميو وفقا لقرار

المحكمة.

االخطاء الخ ..التي تقع في التقديرات واالشعارات

المادة  )1( -58ال يجوز ابطال اية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منو عمى أنو متخذ
بمقتضى احكام ىذا القانون وال

يجوز اعتباره باطال او "قابال" لمبطالن بمجرد وجود نقص شكمي فيو كما ال يجوز ان يؤثر

مفعول وجود خطأ او نقص او سيو

فيو اذا كانت تمك المذكرة او ذلك االجراء بجوىره ومفعولو متفقاً ومطابقاً لمقصد ومعنى ىذا

القانون او اي تعديل يط أر
عميو.

( )2ال يكون التقدير موضعاً لمطعن وال يتأثر-:

أ -من جراء وقوع خطأ فيو يتعمق باسم وكنية الشخص المكمف او بوصف اي دخل او بمقدار
الضريبة المفروضة.

ب -من جراء وجود تباين بين التقدير واشعار التقدير.

ويشترط في ذلك أن يبمغ اشعار التقدير الى الشخص الذي يراد فرض الضريبة عميو وفقاً

لمطريقة المنصوص عنيا في المادة
( )52من ىذا القانون.
الفصل الرابع عشر

التحصيل

ميعاد دفع الضريبة

المادة  -59يجب عمى كل مكمف أن يدفع الضريبة المستحقة عميو خالل ثالثين يوماً من
تاريخ تبميغ اشعار التقدير بمقتضى

المادة ( )56من ىذا القانون ويجوز لمأمور التقدير أن يسمح بدفع الضريبة عمى اقساط حسبما
يراه مناسباً.

دفع مبمغ عمى حساب الضريبة المستحقة

المادة  )1( -61اذا لم يتبمغ اي مكمف اشعار التقدير المنصوص عنو في المادة ( )56من
ىذا القانون قبل اليوم االول من

شير حزيران في أية سنة من سني التقدير او اذا تبمغ االشعار المذكور قبل ذلك التاريخ وقدم

اعتراضاً بمقتضى الفقرة ()2

من تمك المادة او استئنافاً او تميي اًز بمقتضى المادة ( )57منو سواء أكان ذلك قبل التاريخ
المذكور او بعده يترتب عمى

ذلك الشخص ان يدفع عمى حساب الضريبة المستحقة عميو عن تمك السنة مبمغاً يعادل %51

من مقدار الضريبة المقدرة نيائياً

او من مقدار الضريبة المستحقة اذا لم يكن ىناك ضريبة مقدرة نيائياً وفقاً لمطريقة المقررة وفي

المواعيد والنسب المقررة

ليذه الغاية وتسري عمى تحصيل ىذا المبمغ احكام ىذا القانون المتعمقة بتحصيل الضريبة.

الضريبة المقدرة نيائياً

( )2لغايات ىذه المادة تعني عبارة "الضريبة المقدرة نيائياً " بالنسبة الي شخص الضريبة
المستحقة عميو عن آخر سنة من

سني التقدير التي تكون الضريبة عنيا قد اصبحت مستحقة الدفع بمقتضى المادة ( )59من
ىذا القانون بعد انقضاء مدة االعتراض

المنصوص عنيا بالفقرة ( )2من المادة ( )56منو ومدة االستئناف القانونية وفقاً لنظام اصول
استئناف وتمييز قضايا ضريبة

الدخل الصادرة بمقتضاه.

وتشمل عبارة "سني التقدير" لغايات ىذه المادة سني التقدير السابقة لسنة التقدير 66 /65
عدم سريان احكام ىذه المادة عمى بعض انواع الدخل

( )3ال تسري احكام ىذه المادة عمى المكمفين الذين يشتمل دخميم الخاضع لمضريبة عمى نسبة
يبمغ مجموعيا  %71او اكثر من

الدخل الخاضع لمضريبة بمقتضى احكام البنود (ب) أو (د) أو (ىـ) من الفقرة ( )1من المادة

الخامسة من ىذا القانون.

تقاص المبالغ المدفوعة بموجب ىذه المادة من الضريبة المستحقة

( )4ان كل مبمغ يدفعو اي شخص بمقتضى احكام ىذه المادة يجري تقاصو ايفاء بغايات
الجباية من الضريبة المفروضة عمى دخل

ذلك الشخص الخاضع لمضريبة عن سنة التقدير التي جرى دفع المبمغ عمى حساب الضريبة
المستحقة عنيا او عمى دخمو الخاضع

لمضريبة في سنة التقدير السابقة او التالية لتمك السنة وفقا لما يختاره مأموره التقدير لدى اجراء

التقدير او قبل ذلك.

عقوبة التخمف عن دفع الضريبة في المواعد المحددة (الغرامة)

المادة  )1( -61اذا لم تدفع أية ضريبة في األوقات المحددة لمدفع بمقتضى احكام ىذا القانون
يضاف الى مقدار الضريبة

مبمغ يعادل-:

 %11اذا كانت مدة التخمف ( )6أشير أو أقل.

 %15اذا كانت مدة التخمف اكثر من ( )6اشير واقل من ( )12شي اًر.

 %21اذا كانت مدة التخمف اكثر من ( )12شي اًر وأقل من ( )24شي اًر.
 %25اذا زادت مدة التخمف عن ( )24شي اًر.

وتطبق عمى تحصيل ىذا المبمغ وجبايتو احكام ىذا القانون المتعمقة بتحصيل وجباية الضرائب

عمى انو يجوز لمأمور التقدير

بناء عمى سبب مقبول يثبت لو تخفيض او الغاء الغرامة اذا قمت قيمتيا عن ( )51دينا اًر كما

يجوز لممدير بناء عمى تنسيب

مأمور التقدير تخفيض او الغاء الغرامة في الحاالت التي تزيد فييا عمى الخمسين دينا اًر اذا
اقتنع بأن التأخر كان لسبب

مقبول ويشترط في ذلك ان ال تستوفى اية غرامة اذا قمت قيمتيا في اية حالة من الحاالت عن

دينار واحد.

( )2ال تعتبر الغرامة المفروضة بمقتضى احكام ىذه المادة قسماً من الضريبة المدفوعة من
اجل المطالبة باالعفاء او التقاص

بمقتضى اي حكم من احكام ىذا القانون.

( )3تسري احكام ىذه المادة عمى جميع الحاالت التي يسمح فييا بدفع الضريبة عمى اقساط
بعد االوقات المحددة لمدفع بموجب

المادة ( )59او المادة ( )61من ىذا القانون.
االصول حين يكون االعتراض او االستئناف او التمييز معمقا

المادة  -62في االحوال التي يقع فييا االعتراض او االستئناف او التمييز يؤجل تحصيل
رصيد الضريبة الذي يزيد عن المبمغ

المنصوص عنو في الفقرة ( )1من المادة ( )61من ىذا القانون الى ان يفصل في ذلك
االعتراض او االستئناف او التمييز وعمى

مأمور التقدير في اي حالة من ىذه الحاالت ان ينفذ دفع الجزء غير المختمف عميو من

الضريبة اذا زاد عن المبمغ المنصوص

عنو في المادة  "1" 61المذكورة.

تحصيل الضريبة بعد القرار في االعتراض واالستئناف والتمييز

المادة  -63اذا كان قد ارجىء استيفاء رصيد الضريبة ريثما تظير نتيجة االعتراض او
االستئناف او التمييز فان مقدار الضريبة

غير المدفوع المعين عمى اساس التقدير الذي تقرر في االعتراض او االستئناف او التمييز

حسبما تكون الحالة يصبح مستحق

الدفع خالل ثالثين يوما من التاريخ الذي يتسمم فيو المكمف اشعا اًر بالضريبة المستحقة عميو
واذا لم تدفع الضريبة خالل

ىذه المدة تطبق عميو احكام المادة ( )61والمادة (.)64

تنفيذ الدفع بموجب قانون تحصيل االموال االميرية المعمول بو

المادة  )1( -64اذا لم تدفع أية ضريبة خالل المدة المعينة في أية مادة من ىذا القانون عمى
مأمور التقدير أن يبمغ مذكرة

تكميف الى الشخص الذي استحقت عميو الضريبة فاذا لم يتم الدفع خالل المدة المعينة في تمك

المذكرة يجوز لمأمور التقدير

ان يشرع في تنفيذ الدفع وفقاً الحكام قانون تحصيل االموال االميرية المعمول بو وفي ىذه

الحالة يمارس مأمور التقدير

جميع الصالحيات المخولة لمحاكم االداري ولجنة تحصيل االموال االميرية المنصوص عنيا
في القانون المذكور.

اقامة الدعوى من قبل مأمور التقدير لتحصيل الضريبة

( )2يجوز تحصيل الضريبة بدعوى يقيميا مأمور التقدير بصفتو الرسمية امام محكمة ذات
اختصاص مع كامل مصاريف الدعوى من

الشخص المستحق عميو كدين مستحق لحكومة المممكة كما يجوز تحصيميا بالطريقة

المنصوص عنيا في الفقرة ( )1من ىذه المادة.

دفع الضريبة من قبل االشخاص الذين ىم عمى وشك مغادرة المممكة

المادة  )1( -56اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحممو عمى االعتقاد بان
شخصاً قدرت الضريبة عميو يحتمل

ان يغادر المممكة قبل ان تصبح ىذه الضريبة مستحقة الدفع دون ان يدفع الضريبة يجوز ان

يرسل الى ذلك الشخص اشعا اًر كتابياً

يكمفو فيو بدفع الضريبة خالل مدة تحدد في االشعار وحينئذ تصبح الضريبة مستحقة الدفع
عند انتياء اجل المدة المحددة

عمى ىذه الصورة ،واذا لم تدفع او يؤمن دفعيا بضمانة يقنع بيا مأمور التقدير يشرع مأمور

التقدير فو اًر فينفذ الدفع

وفقاً الحكام قانون تحصيل االموال االميرية المعمول بو وفي ىذه الحالة يمارس مأمور التقدير

جميع الصالحيات المخولة

لمحاكم االداري ولجنة تحصيل االموال االميرية المنصوص عنيا في القانون المذكور.

( )2اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحممو عمى االعتقاد بأن الضريبة
المستحقة عمى أي دخل خاضع لمضريبة

قد يتعذر تحصيميا في النياية يجوز لو أن يقوم بما يمي في أي وقت من االوقات وفقا لما

تقتضيو الحالة-:

أ -ان يكمف فو اًر اي شخص باشعار كتابي يرسمو اليو ان يقدم كشفاً بذلك الدخل مع بيان
تفاصيمو خالل مدة يعينيا في االشعار.

ب -ان يقدر دخل ذلك الشخص بالمبمغ المذكور في الكشف واذا لم يقدم الكشف او اذا كان
مأمور التقدير غير مقتنع بو فالمبمغ

الذي يعتبره معقوال ويشترط في ذلك انو اذا اجرى تقدي اًر كيذا قبل بدء سنة التقدير تكون

الضريبة مستحقة الدفع عمى اساس

الفئة او الفئات المعمول بيا في تاريخ التقدير اذا لم تكن قد عينت فئة الضريبة عن سنة
التقدير المذكورة حتى ذلك التاريخ.

جـ -ان يكمف باشعار كتابي الشخص المقدرة عميو الضريبة بأن يقدم في الحال ضمانة عمى
دفع الضريبة يرضى بيا مأمور التقدير.

( )3يبمغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة ( )2من ىذه المادة الى الشخص الذي قدرت
الضريبة عميو وتكون كل ضريبة مقدرة

عمى ىذه الصورة مستحقة الدفع لدى اعطاء تكميف كتابي بدفعيا بتوقيع مأمور التقدير واذا لم
تدفع او يؤمن دفعيا بضمانة

يقنع بيا مأمور التقدير يباشر بتحصيميا فو ار وفقا الحكام قانون تحصيل االموال االميرية

المعمول بو وفي ىذه الحالة

يمارس مأمور التقدير جميع الصالحيات المخولة لمحاكم االداري ولجنة تحصيل االموال

االميرية المنصوص عنيا في القانون

المذكور.

( )4يجوز لمأمور التقدير في الحاالت المنصوص عنيا في الفقرة ( )1و ( )2و ( )3من ىذه
المادة أن يطمب الى السمطات المختصة

عدم السماح لممكمف بمغادرة المممكة اال ان تسوى قضيتو.

( )5كل من دفع الضريبة بمقتضى تكميف اصدره اليو مأمور التقدير او قدم ضمانة كافية عمى
دفعيا يكون لو حق األعتراض واالستئناف

والتمييز وفاقاً الحكام ىذا القانون ويسوى المبمغ الذي دفعو طبقاً لنتيجة ذلك االعتراض أو

االستئناف او التمييز.

الفصل الخامس عشر
الرديات

رد المقدار ال ازئد من الضريبة المدفوعة

المادة  )1( -66اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعو ان شخصاً من االشخاص قد دفع عن
اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم

او خالفو مقدا ار من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عميو فان من حق ذلك

الشخص ان يسترد المبمغ الذي دفعو ويصدر

مأمور التقدير شيادة بالمبمغ الواجب رده ومن ثم يوعز الى و ازرة المالية لدى تسمميا ىذه
الشيادة برد المبمغ المذكور

فييا.
عدم جواز رد الضريبة في بعض الحاالت

( )2فيما عدا المبالغ الجائز ردىا نتيجة لمفصل في أي اعتراض او بموجب امر صادر
بمقتضى المادة ( )54من ىذا القانون

او استئناف او تمييز ال يرد اي مبمغ بموجب ىذه المادة عن اية سنة تقدير الى أي شخص

تخمف عن تقديم كشف بشأنيا او اىمل

تقديمو او قدرت الضريبة المستحقة عميو بما يزيد عمى المبمغ المبين في الكشف بشرط ان

يكون ذلك الشخص قد تبمغ اشعا ار

بالضريبة المقدرة عميو عن تمك السنة اال اذا اقيم الدليل عمى وجو يقنع بو المدير او مأمور

التقدير ،أن اىمال ذلك الشخص

او تخمفو عن تقديم كشف صحيح لم يكن مبعثو احتياال او فعال او اغفاال مقصودا.

االستئناف بشأن المبمغ الواجب رده.

( )3كل من لحقو اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبمغ الواجب رده
بمقتضى احكام ىذه المادة يكون لو الحق

في استئناف ذلك القرار كما لو كان لحقو اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عميو.

الفصل السادس عشر
الجرائم والعقوبات

عقوبة تقديم كشوف ومعمومات غير صحيحة

المادة  )1( -67كل من أتى قصدا فعال من االفعال التالية-:
أ -قدم كشفاً غير صحيح وذلك بأن أغفل فيو أو أنقص او حذف منو اي دخل او اي جزء من
الدخل الذي يترتب عميو تقديم كشف
بو بمقتضى ىذا القانون.

ب -ادرج اي بيان كاذب او نفذة صورية او غير صحيحة في كشف او بيان قدم بمقتضى
ىذا القانون .او ايفاء بالغايات المقصودة

منو في تقدير اي دخل خاضع لمضريبة او لمتوصل الى المقدار الصحيح لمضريبة المستحقة
عميو او لتقرير اي اعفاء او تنزيل

او تقاص يسمح بو القانون.
عقوبة االحتيال والتزوير

جـ -اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة ،او زور او

سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات
او قيود او اخفاىا او اتمفيا كمياً او جزئياً بقصد اخفاء او تيريب أي دخل خاضع لمضريبة
بمقتضى ىذا القانون او اي جزء

من ذلك الدخل ،أو لمتممص من دفع الضريبة كمياً او جزئياً او لمحصول بدون حق عمى أي
اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح بو

ىذا القانون.

د -لجأ الى أية حيمة او خدعة ميما كان نوعيا او اجاز استعماليا لمتيرب من دفع الضريبة
او لتخفيض مقدارىا بأية صورة

من الصور بما في ذلك الحصول بدون حق عمى اي اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح بو

القانون.

ىـ  -اعطى معمومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعمق بأية واقعة او امر او مسألة تؤثر
في مسؤوليتو او في مسؤولية اي

شخص آخر او اية شركة عادية في دفع ضريبة الدخل او التأثير في مقدارىا.

و -اعطى اي جواب كاذب شفوي او كتابي عمى اي سؤال او طمب وجيو اليو لمحصول عمى
معمومات وبيانات يتطمبيا ىذا القانون

وذلك بغية التممص من دفع الضريبة كميا او اي جزء منيا او لتخفيض مقدارىا بأية صورة من

الصور.

يعاقب لدى ادانتو عن كل جرم من ىذه الجرائم بالحبس لمدة ال تزيد عمى ستة اشير او بغرامة

ال تقل عن خمسة وعشرين دينا اًر

باالضافة الى تضمينو ضعفي الفرق بين الضريبة الصحيحة المستحقة عميو كما يقدرىا مأمور

التقدير ومبمغ الضريبة الذي ينتج
عنو الجرم.

( )2يعاقب بالصورة نفسيا كل من حرض او ساعد عمى ارتكاب اي فعل من االفعال الواردة
في الفقرة السابقة او تدخل او اشترك
في ارتكابو بأية صورة من الصور.

( )3يتناول العقاب محاولة ارتكاب االفعال الواردة في ىذه المادة.
عقوبة التخمف عن تقديم الكشوف وعن الحضور او العمل
بمقتضى اشعار او طمب صادر بمقتضى القانون

المادة  )1( -68كل من تخمف عن تقديم الكشف المنصوص عنو في المادة ( )35من ىذا

القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن دينارين
وال تزيد عن عشرة دنانير عن كل شير يقع فيو التخمف او اي جزء منو.

ب -تخمف عن الحضور اجابة الشعار صدر اليو تحقيقاً الي غرض من االغراض المقصودة
بيذا القانون ،او

ج -امتنع بعد حضوره عن الرد عمى اي سؤال وجو اليو بصورة مشروعة ايفاء بالغايات

المقصودة من ىذا القانون.

يعاقب لدى ادانتو بغرامة ال تقل عن خمسة دنانير وال تزيد عمى خمسين دينا اًر.

العقوبة في الحاالت التي لم ينص عنيا بوجو خاص

المادة  -69كل من ارتكب جرماً "خالفاً" الحكام ىذا القانون او خالف او تخمف عن مراعاة
اي حكم من احكام اي نظام صادر

بمقتضاه ولم يكن قد نص عمى عقوبة خاصة بو يعاقب لدى ادانتو بغرامة ال تقل عن خمسة

وعشرين دينا اًر او بالحبس مدة ال

تزيد عمى ثالثة اشير.

عدم جواز االخذ باالسباب المخففة

المادة  -71ال يجوز لممحكمة أن تأخذ باالحكام الخاصة باالسباب المخففة في قانون
العقوبات او في قانون آخر لتنزيل الغرامة

التي يمكن فرضيا بمقتضى احكام ىذا القانون عن حدىا االدنى المنصوص عنو في أية مادة

من مواده.

صالحية المدير في اجراء مصالحة عن بعض االفعال

المادة  -71يجوز لمدير ضريبة الدخل ان يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خالفاً الحكام
المواد ( )67و ( )68من ىذا القانون،

ويجوز لو قبل صدور الحكم أن يوقف أية اجراءات متخذه بمقتضاىا او ان يجري اية مصالحة

بشأنيا.

وجوب دفع الضريبة بالرغم من االجراءات المتخذه لمعقوبة

المادة  -72ان اتخاذ االجراءات المتعمقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى ىذا
القانون ال يعفي اي شخص من

مسؤولية دفع ضريبة الدخل المكمف بدفعيا او التي يصبح مكمفاً بدفعيا.

المادة  -73ان احكام ىذا القانون ال تؤثر في اية اجراءات جزائية يمكن اتخاذىا بمقتضى اي
قانون او تشريع آخر.

الفصل السابع عشر
صالحية اصدار االنظمة والتعميمات

المادة  -74لمجمس الوزراء أن يصدر بموافقة جاللة الممك انظمة-:

( )1لتنظيم االصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى ىذا
القانون ،وان يضمن تمك االصول

أحكاماً تتعمق بدفع الرسوم الى المحكمة وتقديم البينات.

( )2القتطاع الضريبة ودفعيا من الرواتب ومعاشات التقاعد وفوائد الرىونات وسندات الدين او
من اي دخل آخر تقضي احكام

ىذا القانون باقتطاع الضريبة منو.

( )3لوضع نماذج الكشوف واالدعاءات والموائح والبيانات واالشعارات المستعممة بمقتضى ىذا
القانون.

( )4الجراء حساب االستيالك المسموح بو بمقتضى احكام المادة  "1" - 9من ىذا القانون
وتعيين نسب االستيالك المسموح بو

بمقتضى احكام المادة المذكورة.

( )5لتنظيم دفع المبالغ المنصوص عنيا في المادة ( )61وتعيين طريقة دفعيا ونسب ومواعيد
الدفع.

( )6الجراء حساب الغرامات والفوائد المنصوص عنيا في المادة ( )61من ىذا القانون وتعيين
نسبيا ومواعيد استيفائيا.

( )7لوضع أية انظمة اخرى يراىا ضرورية الجل تنفيذ غايات ىذا القانون.
الفصل الثامن عشر

"بدء العمل بيذا القانون والغاء القانون رقم ( )12لسنة "1954

بدء العمل بيذا القانون

المادة  )1( -75باستثناء ما نص عميو بخالف ذلك في ىذا القانون ومع مراعاة احكام المواد

( )6و ( )14و ( )15منو تسري

احكامو اعتبا اًر من سنة التقدير  66 /65التي تبدأ في اليوم األول من شير نيسان سنة
.1965

( )2اجتناباً لمشك يصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير
السابقة لسنة التقدير  66 /65وفاقاً

لقوانين ضريبة الدخل المعمول بيا في المممكة والتعديالت الطارئة عمييا قبل سريان احكام ىذا

القانون باستثناء ما نص
عميو فيو ويصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من

سنة التقدير  66 /65وفاقاً الحكام
ىذا القانون.

الغاء قانون ضريبة الدخل رقم ( )12لسنة 1954

المادة  -76مع مراعاة ما نص عميو بخالف ذلك فان ىذا القانون يمغي قانون ضريبة الدخل
رقم ( )12لسنة  1954وسائر التعديالت

التي طرأت عميو.

المادة  -77رئيس الوزراء ووزي ار المالية والعدلية مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون.
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