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 شركة سمان وشريكه 
ومستشارون ماليونمحاسبون قانونين   

 
 النشرة الضريبية

   5102 /كانون الثاني 
5102لعام  ضريبة الدخلملخص الهم التعديالت على قانون   

 

 الشركات )كافة القطاعات(

       : القانون السابق

 (لضرٌبة للشخص االعتباري )الشركةالضرٌبة عن الدخل الخاضع ل ( فقرة )ب( تستوفى11بموجب المادة )  -

 :حسب النسب التالٌة

 

اهم  قارنيبملخص  ا الكراممن عمالئه – و مستشارون ماليون نمحاسبون قانوني -تتقدم شركة سمان وشريكه 

)القانون السابق( كما وردت في قانون ضريبة الدخل لعام  9002قانون ضريبة الدخل لعام التعديالت الضريبية على 

 )القانون المعدل(  وعلى الشكل التالي : 9002

 

 :  القانون المعدل

( فقرة )ب( تستوفى الضرٌبة عن الدخل الخاضع للضرٌبة للشخص االعتباري )الشركة( 11بموجب المادة )  -

 :حسب النسب التالٌة

 

%02نسبة  %02نسبة   %92نسبة   %00نسبة    

كافة القطاعات  قطاع الصناعة

االخرى باستثناء 

 قطاع الزراعة

 البنوك ٌنالتام

 الصرافة و الوساطة المالٌة

 انشطة التاجٌر التموٌلً

 االخرىالشركات المالٌة 

  االتصاالت االساسٌة

 

% 02نسبة  % 90نسبة   %92نسبة   % 03نسبة    

 

 قطاع الصناعة

 

القطاعات كافة 

باستثناء  االخرى

 قطاع الصناعة

 والزراعة 

 

  

  التامٌن

 الصرافة و الوساطة المالٌة البنوك

شركات تمارس انشطة التاجٌر 

 التموٌلً

االخرى الشركات المالٌة  

ةاالت االساسٌالتصا  

 شركات تعدٌن المواد االساسٌة

 شركات توزٌع و تولٌد الكهرباء

 
%( كضرٌبة على جمٌع االشخاص االعتبارٌٌن ) الشركات ( ، باستثناء  شركات 02وبالتالً فقد تم توحٌد نسبة )

 www.bdo.com.jo %( للبنوك.35%( و )02ة )التامٌن والصرافة والوساطة المالٌة و االتصاالت االساسٌة  والتً تم اخضاعهم الى نسب
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العالمٌة   BDOتاسست شركة

 1693فً اوروبا فً عام 

خامس أكبر شركة وتعتبر   
تدقٌق حسابات وإستشارات 

وباكثر  الموإدارٌة فً الع مالٌة 

دولة  122مكتباً فً  1092من 

حول العالم وٌعمل بها اكثر من 

شرٌك ومستشار . 59366

فً  وبلغت  اٌرادتها السنوٌة  
ٌزٌد عن  بما كافة انحاء العالم 

 ملٌار دوالر امرٌكً. 9425
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 شركة سمان وشريكه 

يونومستشارون مال محاسبون قانونين  
 

 النشرة الضريبية
   5102 /كانون الثاني 

5102لعام  ضريبة الدخلملخص الهم التعديالت على قانون   

 

 الزراعة :

 القانون السابق :

% بعد اعفاء 41سبة ضرٌبة بنل( تم اخضاع دخل الشركات المتأتً من النشاط الزراعً داخل المملكة ل6بموجب المادة رقم )

 (اما دخل االفراد المتاتً من الزراعة فهو معفى من الضرٌبة ).  الشركاتهذه دخل ن الف دٌنار من اول خمسة وسبعو

   القانون المعدل:

 المتأتً من نشاط زراعً داخل المملكة  -للشركات واالفراد -( ٌعفـى من الضرٌبة كامل الدخل االجمالً 5بموجب المادة رقم )

 الرواتب واالجور:

 القانون السابق:

للشخص الطبيعي : النسب الضريبية  
الدخل الخاضع للضرٌبة للشخص الطبٌعً  منالضرٌبة التً تستوفى  نسب( توضح 44جاءت الفقرة )أ( من المادة رقم )  -

:وعلى الشكل التالً)الفرد(   
 الشخصٌة( سقف االعفاءات )بعد طرح  عن كل دٌنار من االثنى عشر الف دٌنار االولى. %( 7)
 االثنى عشر الف االولى.عن عن كل دٌنار ٌزٌد  %( 41)
 

 االعفاءات الضريبية للشخص الطبيعي:
ان االعفاء للشخص الطبٌعً المقٌم ٌبلغ اثنى عشر الف دٌنار للمكلف ، و اثنى عشر الف دٌنار عن المعالٌن مهما كان   -

تم تقدٌم  اذاشرون الف دٌنار للعائلة الواحدة بغض النظر ال تتجاوز اربعة وعٌجب ا مجموع االعفاءات  ان عددهم، اي
 االقرارات بصورة مشتركة او منفصلة للزوجٌن.

 : القانون المعدل

 النسب الضريبية للشخص الطبيعي :
(  عدلت من حٌث النسب الضرٌبة التً تستوفى عن الدخل الخاضع للضرٌبة للشخص 44فقرة )أ( من المادة رقم )ال ان  -

 والتً اصبحت على النحو التالً : الطبٌعً
 االعفاءات الشخصٌة( سقف )بعد طرح  %( عن كل دٌنار من العشرة  االف دٌنار االولى.7)  -
 %( عن كل دٌنار من العشرة االف التالٌة41)  -
 %( عن كل دٌنار مما تالها.02) -

 االعفاءات الضريبية للشخص الطبيعي:
 الف دٌنار بالسنة موزعة على النحو التالً:   08طبٌعً المقٌم المعٌل ال تتجاوز اصبحت مجموع االعفاءات للشخص ال -

 الشخص الطبٌعً المقٌم   -دٌنار عن المكلف   40222
 دٌنار عن المعالٌن مهما كان عددهم .   40222

وض االسكان والخدمات دٌنار  عن المكلف والمعالٌن مقابل نفقات العالج والتعلٌم واالٌجار وفوائد و مرابحة قر   1222

 الفنٌة والهندسٌة والقانونٌة وشرٌطة تقدٌم فواتٌر او مستندات معززة بذلك. 
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، 0240 من عام  أٌلولفً شهر 

  )سمان وشرٌكه( نضمت شركة إ
الدولٌة كشركة عضو، BDO إلى

وهً خامس شركة تدقٌق 
على مستوى العالم   وإستشارات

بعد أكثر من عام كامل من التدقٌق 
والفحص المستمر على مشارٌعنا 
ومخرجات أعمالنا للتأكد من 
مطابقة أعمالنا مع المواصفات 
والمقاٌٌس والمعاٌٌر العالمٌة 

دة المستخدمة فً للجو والدولٌة
مجال التدقٌق و اإلستشارات لدى 

BDO العالمٌة 
 

 BDO للتدقٌق و  BDOوأصبحنا 
 لالستشارات 
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 شركة سمان وشريكه 
ومستشارون مالييون محاسبون قانونين  

 النشرة الضريبية 
   5102 /كانون الثاني 

5102لعام  ضريبة الدخلملخص الهم التعديالت على قانون   

 

 راتب التقاعد

 القانون السابق :

( اربعة آالف دٌنار من راتب التقاعد 8444( تنص على " ٌعفى من الضرٌبة اول )8( من المادة رقم )59ان فقرة ) - 

 المقٌم." للشخصالشهري 

 القانون المعدل :

( ثالثة  آالف وخمسمائة دٌنار من اجمالً 7944( تنص على " ٌعفى من الضرٌبة اول )8( من المادة رقم )59اما الفقرة ) -

 تقاعد التقاعدي الشهري بما فٌه المعلولٌة".ال 

 مكافأة نهاية الخدمة  

تعفى مكافئة نهاٌة الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشرٌعات النافذة او اي ترتٌبات جماعٌة تمت بموافقة الوزٌر   -
 حو التالً :وذلك على الن

 القانون السابق :

 5/5/6454اي ما قبل   –%( بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتارٌخ نفاذ احكام هذا القانون. 544بنسبة )  -أ 

 .5/5/6454اي ما بعد   –%(  بقدر تعلقها بالفترة التالٌة لتارٌخ نفاذ احكام هذا القانون .   94بنسبة ) -ب

 القانون المعدل :

 . 6442/  56/  75%( عن خدمات الموظف السابقة لتارٌخ 544) بنسبة  -أ 

نهاٌة الخدمة المستحقة للموظف اعتبارا من  مكافأة( دٌنار من 9444اخضاع المبالغ التً تزٌد عن ) -ب

5/5/6454 .  
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  BDO Jordan إن شركة

للتدقٌق واالستشارات تقدم 
خدماتها للسوق المحلٌة ودول 

الخبرات  .ولدٌها المنطقة 
ً  مكنتها من تنوٌع  الت المتعددة 

خدماتها وفقا الحتٌاجات 
عمالئها   ومن تقدٌم هذه 

وفق أفضل  الخدمات 
الممارسات العالمٌة وبمهنٌة 

 عالٌة 
 
 

 المسقفات ) ضريبة االبنية و االراضي (

 ( 81بموجب المادة رقم )  القانون السابق :

%( من ضرٌبة االبنٌة واالراضً داخل مناطق 94للتوصل الى رصٌد الضرٌبة المستحقة ٌجري تقاص ما نسبته )

من ضرٌبة الدخل  -البلدٌات التً ٌدفعها المكلف فً اي سنة عن البناٌة او االرض المؤجرة التً تاتً له منها دخل 
 المستحقة علٌه على ان ال ٌتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضرٌبة المستحقة عن تلك السنة.

 (81المادة رقم ) بموجب   :القانون المعدل 

%( من ضرٌبة االبنٌة واالراضً داخل مناطق امانة 544للتوصل الى رصٌد الضرٌبة المستحقة ٌجري تقاص ما نسبته )

من ضرٌبة الدخل  -عمان و البلدٌات التً ٌدفعها المكلف فً اي سنة عن العقارات المؤجرة التً تاتً له منها دخل 

تقاص المسموح به مقدار الضرٌبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة مع مراعاة المستحقة علٌه على ان ال ٌتجاوز ال

 نسبة الدخل الى الدخل االجمالً للمكلف
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 شركة سمان وشريكه 
يونومستشارون مال محاسبون قانونين  

 النشرة الضريبية 
   2012 /كانون الثاني 

2012لعام  ضريبة الدخلقانون  ملخص الهم التعديالت على  

 

 الدخل لغير المقيم 

 القانون السابق :

االتاوات من من االستثمار والمتأتً ضرٌبة قطعٌة من الدخل ك%( 7اقنطاع )ٌتم أ( 3/ ( فقرة )23بموجب المادة رقم )  -

 لشخص غٌر مقٌم.واي دخل آخر غٌر معفى من الضرٌبة الذي ٌدفعة المقٌم مباشرة او بالواسطة 

 تورٌدها الى الدائرة خالل ثالثون ٌوما من تارٌخ دفعها او استحقاقها أٌهما اسبق. وجوب   -

 القانون المعدل :

ٌترتب على كل شخص استحق لدٌه او دفع دخال غٌر معفى من الضرٌبة لشخص غٌر مقٌم مباشرة او بالوساطة ان ٌقتطع 

%( وان ٌعد بٌانا ٌوضح فٌه مقدار الدخل والمبلغ 21فع اٌهما اسبق ما نسبته  )من هذا الدخل بتارٌخ االستحقاق او الد

 المقتطع وان ٌزود كال من الدائرة والمستفٌد بنسخة من هذا البٌان.

 بدل االيجار  

 القانون السابق :

كل شخص اعتباري مقٌم عند دفعه بدل اٌجار عقار خاضع للضرٌبة الى  ٌترتب أ(5/ ( فقرة )23بموجب المادة رقم )  -

%( وتورٌدها الى الدائرة خالل ثالثون ٌوما من تارٌخ دفعها او استحقاقها أٌهما 5شخص مقٌم ، علٌه ان ٌقتطع منه نسبة )

 .اسبق

 1/1/5112غاء هذا التطبيق الضريبي القانوني اعتبارا من تم ال القانون المعدل :

 تم

 .2/2/3125تم الغاء هذا التطبٌق الضرٌبً القانونً اعتبارا من 
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 خـدماتنــا :

 :التدقيق والتوكيد

 ية التدقيق الخارج 
  التدقيق لكشف االحتيال 
  تدقيق تكنولوجيا المعلومات 
 التدقيق ألغراض خاصة 

 
 :الضرائب والمحاسبة

 الضريبي للشركات االمتثال 
 االمتثال الضريبي لألفراد 
 التدقيق الضريبي 
 اتاستشارات ضريبة المبيع 
  التخطيط الضريبي 
  خدمات مسك الدفاتر

 المحاسبية
 لخدمات  التعاقدالخارجي

 الرواتب 

 :خدماتنا االستشارية
 تقييم األعمال 
  الفحص النافي للجهالة 
  إعادة هيكلة الشركات 
  إدارة التصفية 
  الهندسة المالية 
 دراسات الجدوى 
 االستراتيجي  التخطيط 
 ادارة المخاطر 
 التدقيق الداخلي 
 مويل االسالمي للشركاتالت 
  استشارات ادارية 

 
 

 الغـرامــات

من قٌمة الضرٌبة المستحقة  اربعة باأللفان نسبة غرامة تاخٌر الدفع فً القانون المعدل لم تتغٌر عن القانون السابق وهً 
 او أي مبالغ ٌتوجب اقتطاعها او تورٌدها وذلك عن  كل اسبوع تأخٌر او أي جزء منه. 

 معالجتها على النحو التالً : فجاءترتبة عن دفع الفرق الضرٌبً ، اما غرامة التاخٌر المت 

 القانون السابق :
جب علٌه بعد ذلك دفع أي فرق اذا قدم المكلف االقرار الضرٌبً ودفع الضرٌبة المصرح بها فً الموعد المحدد وتو

 %( من قٌمة هذا الفرق.45ضرٌبً وفق احكام هذا القانون فال تزٌد غرامة التأخٌر المترتبة على هذا الفرق ، عما نسبته )

 القانون المعدل :

 اذا قدم المكلف االقرار الضرٌبً ودفع الضرٌبة المصرح بها فً الموعد المحدد وتوجب علٌه بعد ذلك دفع أي فرق

من تارٌخ عن مقدار الفرق الضرٌبً  اللفضرٌبً وفق احكام هذا القانون فتفرض علٌه غرامة التاخٌر بنسبة اربعة با

ذلك  عناما اذا زاد مقدار الفرق  .، و اذا كان مقدار الفرق ال ٌزٌد على خمسة االف دٌنار  تبلٌغه اشعار قرار التدقٌق

المحدد لتسدٌدها بموجب احكام هذا القانون ولٌس من تارٌخ  التارٌخمن  فلفسوف تستوفً الدائرة غرامة االربعة باال

 تبلٌغه اشعار قرار التدقٌق.
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 شركة سمان وشريكه 
ومستشارون مالييون محاسبون قانونين  

 
 النشرة الضريبية

   5102 /كانون الثاني 
5102لعام  ضريبة الدخلت على قانون ملخص الهم التعديال  

 

 عويض القانوني الت

 القانون السابق :
 

( تستوفى التعوٌض القانونً فً حالة نقص باالقرار الضرٌبً او عدم التصرٌح بالدخل الخاضع 83بموجب المادة )  -
 للضرٌبة المستحق على المكلف حسب النسب التالٌة:

  نونً باحدى النسبتٌن التالٌتٌن :ض قااذا ثبت وجود نقص فً االقرار الضرٌبً المقدم من المكلف فٌفرض علٌه تعوٌ  -أ  
 %( من الضرٌبة 12%( وال ٌتجاوز )02%( من الفرق الضرٌبً اذا كان الفرق ٌزٌد على )11) -1

 المستحقة قانوناً 
 %( من الضرٌبة المستحقة قانوناً . 12%( من الفرق الضرٌبً اذا كان الفرق ٌتجاوز )32)  -0

 
 بمقتضى قرار التقدٌر االداري فٌفرض علٌه تعوٌض قانونً بنسبة اذا استحق دفع اي ضرٌبة على المكلف   -ب

 %( من الضرٌبة المستحقة . 122)
      ففً  ،اذا وافق المكلف على قرار التدقٌق او قرار التقدٌر االداري او القرار الصادر عن هٌئة االعتراض -1 -ج 

 ٌض القانونً المقرر بمقتضى احكام الفقرتٌن )أ( و)ب( من هذه المادة .هذه الحالة ٌدفع المكلف ربع التعو
       واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي دعوى من قبل المكلف او المدعً العام الضرٌبً   -0

     حسب مقتضى الحال ففً هذه الحالة ٌدفع المكلف نصف التعوٌض القانونً المقرر بمقتضى احكام هاتٌن 
 تٌن.  الفقر

 القانون المعدل :

 . تم الغاء هذا التطبيق الضريبي القانوني
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، وسوف تقوم الشركة  4103( لعام 43و التي وردت بقانون الضريبة رقم ) لبعض المواد المنتقاة تمثل ملخصا  النشرة الضريبية هذه ان العلم يرجى
لدى   الضريبة بقسم االتصال ريبية  يرجىالتفسيرية لتطبيق القانون عند صدورها. ولمزيد من التفاصيل او االستفسارات الض بالتعليمات بتزويدكم

 شركة سمان وشريكه للرد على استفساراتكم   الضريبية.
  652شارع الملك عبدهللا الثاني  بناية رقم  –الجندويل  –عمان  -، االردن  العالمية BDO شركة سمان وشريكه ، عضو مستقل في شركة 

 

BDO Jordan (Samman & Co.), a Jordanian registered partnership, is a member of BDO International Limited, a UK 
company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms 
BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التدقيق  لالتصال بقسم 

الضريبة :و  

 مازن شاكر

mjaber@bdo.com.jo 

 مهند قنيبي

mquniebi@bdo.com.jo 

 رامي نيروخ

rnairoukh@bdo.com.jo 

Tel:        06- 5816033 

Mobile: 078 6666733  

             078 6666723 

             078 6666740 

Fax :      06- 5816657 

 
 
 

 مورده الى الدائرةالغير االقتطاعات الضريبية عن  غرامة تعويضية

 القانون السابق :
 ال ٌوجد نص قانونً 

 القانون المعدل :

حكام هذا القانون ولم ٌعاقب بغرامة تعوٌضٌة تعادل مثل الفرق الضرٌبً كل من اقتطع مقدار الضرٌبة وفق ا

 ٌوردها الى الدائرة خالل ثالثون ٌوما من تارٌخ دفعها.

 

هذا ما لزم اعالمكم به و توضٌحه، راجٌن فً حال وجود اي استفسار االتصال على قسم خدمات الضرٌبة لدى ** 
 شركة سمان وشرٌكه.  
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