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 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة

 (  مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور  31بمقتضـــــى المــــــادة ) 

 وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان  والنـــــــــــــــواب

 مــــــر باصــــــــــــــــــــدارهنصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأ

 -واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :

 
 2014( لسنة 34قانون رقم ) 

 قانون ضريبة الدخل

 
 

      

( 2014يساامى ااالا القااانون )قااانون ضااريبة الاادخل لساانة  -1المااادة

 .1/1/2015ويعمل به اعتبارا من 

 

ل التاليااة ثيثمااا وردل فااي ااالا يكااون للكلمااال والعبااارا -2المااادة 

القانون المعاني المخصصاة لهاا ندنااها ماا لام تادي القريناة 

 -على غير ذلك:

 
 .وزير المالية  : الوزير

 دائرة ضريبــة الدخل والمبيعال . : الدائرة

 ضريبة الدخل . : الضريبة 

  مدير عام الدائرة . : المدير

اقتطاعهاا  ل شخص ملامم بادفا الضاريبة نوك : المكلف

 نو توريداا وفق نثكام الا القانون.

الرواتااااأل وا وااااور والعااااآوال والمكافاااا ل  : الدخل من الوظيفة 

والباااادالل ونت امتيااااازال نقديااااة نو عينيااااة 

نخاارت تتااأتى للموظااف ماان الوظيفااة سااواء 

  كانت في القطاع العام نو الخاص .

 النشاط اللت يمارسه الشاخص بقصاد تحقياق : نشاط ا عماي

النشااط التجاارت ربح او مكسأل بما فاي ذلاك 

نو الصااااااناعي نو المراعااااااي نو المهنااااااي نو 

 . الخدمي نو الحرفي
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الاااااااااااادخل ماااااااااااان 

 االستثمار

نت دخل متحقق خآف الدخل من الوظيفاة نو  :

   نشاط ا عماي.الدخل من 

دخاااال المكلااااف ماااان وميااااا مصااااادر الاااادخل  : الدخل اإلومالي

 الخاضعة للضريبة.

الاادخل الاالت ال ياادخل ضاامن الاادخل اإلومااالي  : عفىالدخل الم

 للمكلف بمووأل نثكام الا القانون.

المصاااااااااااااااااااااريف 

 المقبولة

: 

 

 المصاريف والنفقال التي ننفقات نو اساتحقت

خاآي الفتارة الضاريبية لااياال  كليا وثصاريا

إنتااااخ دخااال خاضاااا للضاااريبة التاااي يجاااوز 

تنميلها من الادخل اإلوماالي وفاق نثكاام االا 

 ن .القانو

الاااااادخل الخاضااااااا 

 للضريبة

ماااا يتبقاااى مااان الااادخل اإلوماااالي بعاااد تنميااال  :

المصاريف المقبولاة والخساارة المادورة مان 

الفتاااارال الضااااريبية السااااابقة واإلعفااااااءال 

 الشخصية والتبرعال على التوالي .

الضاااااااااااااااااااااااااريبة 

 المستحقة

مقاادار الضااريبة المسااتحقة وفااق نثكااام ااالا  :

 القانون .

رصااااايد الضاااااريبة 

 تحقةالمس

مقدار الضريبة المستحقة بعد إوراء التقاص  :

وفااق مااا تقتضاايه نثكااام ااالا القااانون وطاار  

دفعال الضريبة المقدمة والضرائأل المقتطعة 

 من المصدر ما لم تكن قطعية . 

ا صاااااااااااااااااااااااااااوي 

 الرنسمالية

ا صاااوي التاااي ياااتم شاااراأاا نو المساااتأورة  :

تمويلياااا نو تلاااك التاااي بحاااوزة المكلاااف علاااى 

لك ثاال نو م ال لاايال االثتفاظ بها سبيل التم

 كثااار مااان سااانة والتاااي ال تبااااع وال تشاااترت 

 ضمن النشاط االعتيادت للمكلف.

الربح الناوم عن بياا ا صاوي الرنسامالية نو  : الربح الرنسمالي

 تبديلها .

الخسااااااااااااااااااااااااااارة 

 الرنسمالية

الخسارة الناوماة عان بياا نو تباديل ا صاوي  :

 الرنسمالية .

 االفترة المكونة مان انناي عشار شاهرا متتاليا : اليةالسنة الم

 والتي يالق الشخص ثساباته في نهايتها.

الفتاارة التااي تحتسااأل الضااريبة علااى نساسااها  : الفترة الضريبية

 وفق نثكام الا القانون.
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بالااادخل والمصااااريف واالعفااااءال تصاااريح  : اإلقرار الضريبي

وفااق الشااخص يقدمااه والضااريبة المسااتحقة 

 خ المعتمد من الدائرة.النموذ

تادقيق اإلقارارال اللت يتاولى موظف الدائرة  : المدقق

الضاااريبية وتقااادير الضاااريبة واثتسااااب نت 

مبالغ نخرت مترتبة على المكلف والقيام بأت 

مهام وواوبال نخرت منوطــة به وفق نثكام 

 الا القانون.

 الشخص الطبيعـي نو االعتبارت. : الشخص

شااااااخص الطبيعااااااي المقاااااايم نو الشااااااخص ال : الشخص المقيم

 . االعتبارت المقيم

الشااخص الطبيعااي 

 المقيم

مان نقااام فعلياا فااي المملكااة  لمادة ال تقاال عاان  :

( يومااا خااآي الفتاارة الضااريبية سااواء 183)

كاناات إقامتااه متصاالة نو متقطعااة نو الموظااف 

ا ردناااي الااالت يعمااال فعلياااا  ت مااادة خاااآي 

ت مااان الفتااارة الضاااريبية لااادت الحكوماااة نو ن

نو المؤسسااال  العامااة المؤسسااال الرساامية

 داخل المملكة نو خاروها .العامة 

الشاااااااااااااااااااااااااخص 

 االعتبارت المقيم

 -اللت : الشخص االعتبارت :

تاااام تأسيسااااه نو تسااااجيله وفااااق نثكااااام  -1

التشريعال ا ردنية وكان لاه فاي المملكاة 

مركااام نو فااارع يماااارو اإلدارة والرقاباااة 

 على عمله فيهاا  نو  

م إدارتااااه الرئيسااااي نو الفعلااااي فااااي مركاااا -2

 المملكةا نو  

المؤسسااااال تملااااك الحكومااااة نو نت ماااان  -3

نو المؤسساااال العاماااة العاماااة الرسااامية 

 ( من رنسماله .%50نسبة تميد على )

زوخ المكلااف نو نوالده نو نصااوله نو نقاربااه  : عايـــــــــــــــــــالم

ثتاااى الدرواااة الثانياااة الااالين يتاااولى المكلاااف 

  .فاق عليهماإلن

ممارسااااااة ا عماااااااي لالشااااااركة المرخصااااااة  : كـــــــــــــــــــــالبن

المصااارفية فاااي المملكاااة وفاااق نثكاااام قاااانون 

 البنوك.
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 قاانون البناوكل اوفقاالمالياة المعرفاة الشركة  : ةــــــالشركة المالي

 . بما في ذلك شركة الصرافة وشركة التمويل

تعاااااااادين المااااااااواد 

 ا ساسية

واسااااتخراخ واسااااتاآي خامااااال استكشاااااف  :

واليورانياوم  واإلسامنتالفوسفال والبوتاو 

ومشااااتقال نت منهااااا ونت خامااااال طبيعيااااة 

ويساتثنى مان  نخرت يقرراا مجلس الاوزراء

 .ذلك صناعة االسمدة

شركال االتصااالل 

 ا ساسية

شاااركال االتصااااالل الحاصااالة علاااى رخاااص  :

 اتصاالل فردية وفق نثكام قانون االتصاالل. 

المبااااالغ المتحققااااة نيااااا كااااان نوعهااااا مقاباااال  : تاوةاإل

استعماي نو الحق في اساتعماي ثقاوق النشار 

الخاصااة بعماال ندبااي نو فنااي نو علمااي ونت 

براءة اختراع نو عآمة تجارية نو تصميم نو 

نموذخ نو خلطة نو تركيبة نو مقابل استعماي 

نو الحاااق فاااي اساااتعماي معااادال صاااناعية نو 

علومال متعلقة بالخبرة تجارية نو علمية نو م

  .الصناعية نو التجارية نو العلمية

ايئة االعتراض المشكلة بمقتضى نثكام االا  : راضــــايئة االعت

 القانون. 

 المحكمة المختصة وفق نثكام الا القانون . : ةـــــــــــــــالمحكم

 

يخضا للضريبة نت دخل يتأتى في المملكة  ت شخص نو  -ن-3المادة

يااه منهااا بااار النماار عاان مكااان الوفاااء بمااا فااي ذلااك يجن

  -الدخوي التالية:

 الدخل المتأتي من نشاط ا عماي.  -1

الفوائاااد والعماااوالل والخصاااميال وفروقاااال العملاااة   -2

ونربااااا  الودائااااا وا ربااااا  المتأتيااااة ماااان البنااااوك 

 وغيراا من ا شخاص االعتبارية المقيمة.

 اإلتاوال .  -3

البضائا ساواء تام بيعهاا فاي المملكاة  الدخل من بيا  -4

 نو تصديراا منها.

تاااأوير منقاااوالل واقعاااة فاااي  الدخـاااـل مااان بياااا نو  -5

 .المملكة
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الدخل من تأوير عقارال واقعة في المملكاة والادخل   -6

 .من الخلو والمفتاثية 

الدخل من بيا نو تأوير ا صوي المعنوية الموواودة   -7

 .في المملكة بما في ذلك الشهرة

الدخل من نقساط التأمين المستحقة بمووأل اتفاقاال   -8

 التأمين وإعادة التأمين لآخطار داخل المملكة.

الدخل من خدمال االتصاالل بجميا صوراا بما فاي   -9

 ذلك االتصاالل الدولية .

الاادخل ماان النقاال داخاال المملكااة وبااين المملكااة ونت  -10

 دولة نخرت.

 لتصدير .الدخل الناوم عن إعادة ا -11

بدي الخدمة الالت يجنياه الشاخص غيار المقايم مان  -12

المملكة والناشئ عن خدماة قادمها  ت شاخص إذا 

تمت مماولاة العمال نو النشااط المتعلاق باللك البادي 

فاااي المملكاااة نو إذا تااام اساااتخدام مخرواااال ااااله 

 الخدمة داخلها .

الدخل من نربا  الجوائم واليانصيأل إذا زاد مقادار  -13

ة كل منها على نلف دينار سواء كانت نقدياة نو قيم

 نو عينية .

الااادخل النااااوم عااان نت عقاااد فاااي المملكاااة كأرباااا   -14

الوكاالل التجارياة وماا مانلهاا ساواء كاان مصادره 

 داخل المملكة نو خاروها .

نت دخاال رخاار لاام يااتم إعفاااأه بمقتضااى نثكااام ااالا  -15

 القانون.
 

يمااة الاادخل العينااي لاايااال ااالا القااانون يااتم اثتساااب ق  -ب

 ثسأل سعر السوق في تاريخ االستحقاق لللك الدخل.
 

  -يخضا للضريبة:  -خ

الاادخل الصااافي الاالت يتحقااق للشااخص المقاايم ماان   -1

نت مصدر خارخ المملكة شريطة ان يكاون قاد نشاأ 

  .عن امواي او ودائا من المملكة

مجموع الدخوي الصافية التي يحققها فرع الشاركة  -2

ة خارخ المملكة والمعلن في بياناتها االردنية العامل
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المالياااة الختامياااة المصاااادق عليهاااا مااان محاساااأل 

 .قانوني خاروي

( و 1يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين ) -3

( من اله الفقرة دخآ خاضعا للضريبة وتفرض 2)

( وال يجااوز السااما  %10الضااريبة عليااه بنساابة )

ن بتنمياااال نت مبلااااغ او واااامء منااااه  ت ساااابأل ماااا

 .االسباب

 

  -يعفى من الضريبة: -ن-4المادة

 مخصصال الملك . -1

دخل المؤسسال الرسمية العامة والمؤسساال العاماة  -2

والبلديال من داخل المملكة ويستثنى من الا اإلعفاء 

ربااح نت نشاااط اسااتثمارت او فااائر االيااراد الساانوت 

لاى تنسايأل الاوزير اللت يقرر مجلس الوزراء بنااء ع

 .اخضاعه للضريبة

نربا  الشركة ا ونبية غير العاملاة فاي المملكاة مثال  -3

شركة المقر ومكتأل التمثيل الواردة إليها عن نعمالها 

 في الخارخ.

دخاال ا وقاااف الخيريااة ودخاال مؤسسااة تنميااة نمااواي  -4

 ا يتام.

نربااااا  ا سااااهم ونربااااا  الحصااااص التااااي يوزعهااااا  -5

الشاااخص المقااايم باساااتثناء توزياااا نرباااا  صاااناديق 

رك المتأتياااااة للبناااااوك وشاااااركال االساااااتثمار المشااااات

االتصاالل ا ساسية وشركال تعدين المواد ا ساسية 

وشااركال التااأمين وشااركال إعااادة التااأمين وشااركال 

الوساااااطة الماليااااة والشااااركال الماليااااة وا شااااخاص 

يمارساااااون ننشاااااطة التاااااأوير االعتبااااااريون الااااالين 

 .التمويلي

ا رباااا  الرنسااامالية المتحققاااة مااان داخااال المملكاااة   -6

سااتثناء ا ربااا  المتحققااة علااى ا صااوي المشاامولة با

 بأثكام االستهآك في الا القانون.

الااادخل المتااااأتي ماااان داخاااال المملكااااة ماااان المتاااااورة  -7

بالحصااااص وا سااااهم والسااااندال ونسااااناد القاااارض 

وسااااندال المقارضااااة وصااااكوك التموياااال االسااااآمي 
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وسااااندال الخمينااااة وصااااناديق االسااااتثمار المشااااترك 

ة وعقااود الخيااارال المتعلقااة بااأت والعقااود المسااتقبلي

منهااااا ا باسااااتثناء المتحقااااق ماااان نت منهااااا للبنااااوك 

وشركال االتصاالل االساسية وشركال تعدين الماواد 

االساسااية وشااركال التااأمين وشااركال إعااادة التااأمين 

وشاااااركال الوسااااااطة المالياااااة والشاااااركال المالياااااة 

وا شاااخاص االعتبااااريين الااالين يمارساااون ننشاااطة 

 ويلي.التأوير التم

الدخل اللت يحققه المستثمر غيار ا ردناي المقايم مان  -8

مصادر خارخ المملكة والناشئة من استثمار رنسماله 

ا ونباااااي والعوائااااااد وا ربااااااا  وثصاااااايلة تصاااااافية 

اسااتثماراته نو بيااا مشااروعه نو ثصصااه نو نسااهمه 

بعد إخراوها من المملكة وفق نثكام قانون االستثمار 

 له .نو نت قانون رخر يحل مح

التعويضااال التااي تاادفعها وهااال التااأمين باسااتثناء مااا  -9

ياادفا باادي فقاادان الاادخل ماان الوظيفااة نو ماان نشاااط 

 ا عماي .

الاااادخل ماااان الوظيفااااة الماااادفوع  عضاااااء الساااالك  -10

الدبلوماساااي نو القنصااالي غيااار ا ردنياااين الممثلاااين 

 للدوي ا خرت في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

حقق من توزيا التركال للورنة والموصاى الدخل المت -11

 لهم وفق نثكام التشريعال النافلة .

مكافااأة نهايااة الخدمااة المسااتحقة للموظااف بمقتضااى  -12

التشااااريعال النافاااالة او نت ترتيبااااال وماعيااااة تماااات  

 -:وذلك بموافقة الوزير

( عااااااان خااااااادمال الموظاااااااف %100بنسااااااابة )  -ن

 .31/12/2009السابقة لتاريخ 

( 5000الغ التاااااي تمياااااد عااااان )إخضااااااع المبااااا -ب

المسااااتحقة دينااااار ماااان مكافااااأة نهايااااة الخدمااااة 

 .1/1/2010اعتباراً من للموظف 

( نآناااااة رالف وخمسااااامائة ديناااااار مااااان  3500نوي ) -13

  .قاعدت الشهرت بما فيه المعلوليةإومالي الراتأل الت
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 دخل ا عمى ودخل المصاب بعجم كلي من الوظيفة. -14

لشاركال المالياة غيار العاملاة فاي ما يتحقق للبنوك وا -15

المملكااة ماان البنااوك العاملااة فااي المملكااة ماان فوائااد 

الودائاااا والعماااوالل ونرباااا  الودائاااا المشااااركة فاااي 

اسااتثمار البنااوك والشااركال الماليااة التااي ال تتعاااطى 

 بالفائدة .

نربا  شركال إعادة التأمين غيار العاملاة فاي المملكاة -16

لتي تبرمهاا معهاا شاركال الناومة عن عقود التأمين ا

 التأمين العاملة في المملكة.

الاادخل الاالت تشاامله اتفاقااال منااا االزدواخ الضااريبي -17

التي تعقداا الحكوماة وبالقادر الالت تانص علياه االه 

 االتفاقال. 

يعفااـى ماان الضااريبة الاادخل ماان الوظيفااة المتااأتي ممااا   -ب

  -يلي:

 المخصصال والعآوال اإلضاافية التاي تادفا بحكام -1

العمااال فاااي الخاااارخ  عضااااء السااالك الدبلوماساااي 

والقنصاااالي ا ردنااااي وفقااااا  ثكااااام نمااااام الساااالك 

الدبلوماسااااي ولمااااوظفي الحكومااااة والمؤسسااااال 

الرسمية العامة والمؤسسال العاماة والعااملين فاي 

 نت منها.

 ووبال الطعام المقدمة للموظفين في موقا العمل. -2

 العمل.خدمال اإليواء المقدمة للموظفين في موقا  -3

المعاادال وا لبسااة الضاارورية  داء العماال والتااي  -4

 يقدمها صاثأل العمل للموظف.

يعفااى ماان الضااريبة دخاال كاال ماان االشااخاص والجهااال   -خ

التاليااة علااى ان تحاادد االثكااام والشااروط المتعلقااة بهاالا 

  -االعفاء  بمقتضى نمام يصدر لهله الااية:

يهاااا النقاباااال والهيئاااال المهنياااة بماااا فاالثاااماب و -1

الارف التجارياة والصاناعية والجمعياال التعاونياة 

والجمعيال ا خرت المسجلة والمرخصة قانونا من 

 عمل ال يستهدف الربح.

المؤسساااااال الدينياااااة نو الخيرياااااة نو الثقافياااااة نو  -2

التربوية نو الرياضية نو الصحية التاي ال تساتهدف 

 الربح. 
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الشركة المعفاة المساجلة بموواأل قاانون الشاركال  -3

لمتااأتي لهااا ماان مماولااة نعمالهااا خااارخ المملكااة وا

باسااتثناء الاادخوي المتأتيااة لهااا ماان مصااادر الاادخل 

 الخاضعة للضريبة بمووأل نثكام الا القانون . 

الشركة التي ال تهادف إلاى تحقياق الاربح المساجلة  -4

 بمووأل قانون الشركال.

صااااناديق التقاعااااد العامااااة نو  للضااااريبة دخاااالال يخضااااا  -د

الخاصااة وصااناديق االدخااار والتاااوفير  صااناديق التقاعااد

ماان وغيراااا ماان الصااناديق الموافااق عليهااا ماان الااوزير 

 مساامال المشتركين ونصحاب العمل .

يجااوز إعفاااء نربااا  ننااواع محااددة ماان صااادرال الساالا  -اااـ

والخاااادمال ذال المنشااااأ المحلااااي لخااااارخ المملكااااة ماااان 

الضريبة كليا او ومئيا على نن ياتم تحدياد نساس اإلعفااء 

وننواع السلا والخدمال المشمولة بهلا اإلعفااء ونسابته 

 ومدته بمووأل نمام يصدر لهله الااية .

( مان الفقارة )ن( مان االه الماادةا ال 17ما مراعاة البناد ) -و

تساارت اإلعفاااءال الااواردة فااي اااله المااادة علااى الاادخل 

( 3الخاضا للضريبة وفق نثكام الفقارة )خ( مان الماادة )

 من الا القانون.

 

للشاااخص الااادخل اإلوماااالي  كامااال يعفاااى مااان الضاااريبة  -ن -5الماااادة

 من نشاط زراعي داخل المملكة. المتأتي 

 -لاايال اله المادةا يعني النشاط المراعي ما يلي : -ب

إنتاخ المحاصيل والحباوب والخضاراوال والفواكاه  -1

 والنباتال والماور وا شجار.

نحال بماا فاي تربية المواشي وا سماك والطيور وال -2

 .إنتاخ البير والعسلذلك 

 

تنمي للمكلاف المصااريف المقبولاة بماا فاي ذلاك المصااريف  -6المادة

المبيناااة تالياااا علاااى نن يحااادد النماااام نثكاااام اااالا التنميااال 

 -واوراءاته:

ضريبة الدخل ا ونبية المدفوعة عن دخله المتأتي من   -ن

 مصادر خارخ المملكة واللت خضا للضريبة فيها وفق

نثكام الا القانون فاي ثااي عادم وواود اتفاقياة لتجناأل 
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االزدواخ الضريبي اما في ثاي ووود تلك االتفاقية ياتم 

تطبياااااق االثكاااااام المتعلقاااااة بطااااارق تجناااااأل االزدواخ 

 الضريبي الواردة فيها.

 اربا  المرابحة والفوائد المدفوعة نو المستحقة. -ب

 مخصصاااال البناااوك وفاااق نثكاااام قاااانون البناااوك ماااا  -خ

 -مراعاة ما يلي:

يلتااااامم البناااااك بتخفاااااير المخصاااااص الخااااااص  -1

المرصود مقابل االئتماان غيار العامال فاي نت مان 

 -الحاالل التالية:

تحويل االئتمان غير العامل إلى ائتمان عامل  -ن

 وفق اثكام قانون البنوك.

 تحصيل قيمة االئتمان غير العامل . -ب

 .شطـــأل قيمة االئتمان باعتباره دينا االكا  -خ

 نت ثالة نخرت يحدداا البنك المركمت. -د

في ثاي تخفير المخصص الخاص لآئتمان غير   -2

العامال يلتامم البناك باظهاار قيماة التخفاير الاالت 

سبق قبوله ضريبيا في دخلاه اإلوماالي وذلاك فاي 

 الفترة الضريبية التي ورت فيها التخفير.

مخصصااال شااركال التااأمين المتعلقااة با قساااط غياار   -د

لمكتسبة ومخصص االدعاءال المبلااة تحات التساوية ا

والمخصااص الحسااابي مااان دخلهااا اإلومااالي علاااى نن 

يضاااااف إلااااى ااااالا الاااادخل مااااا تاااام تنميلااااه ماااان تلااااك 

المخصصااال خااآي الفتاارة الضااريبية السااابقة مباشاارة 

وذلااك بعااد خصاام ثصااة معياادت التااأمين وفااق ا ثكااام 

 .نمام يصدر لهله الااية التي يحددااواإلوراءال 

مخصصال الديون المشكوك فيها للمكلفاين والشاركال  -ـا

عاادا الااواردة فااي الفقاارة )خ( ماان اااله المااادة والاالين 

يلتممااااون بتنماااايم السااااجآل والمسااااتندال والبيانااااال 

المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولياة والمدققاة 

 من محاسأل قانوني .

لاااه الدياااـون الهالكاااة التاااي سااابق اثتساااابها ضااامن دخ  -و

اإلومالي وفاي ثااي تحصايل الادين الهالاك نو نت وامء 

منااه بعااد تنميلااه يضاااف المبلااغ الاالت تاام تحصاايله إلااى 
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الدخل اإلومالي في الفتارة الضاريبية التاي تام تحصايله 

 فيها.

المبااالغ المدفوعااة لتااأمين ا خطااار المتعلقااة بنشاااطه   -ز

 الخاضا للضريبة .

ا صوي المعنوية استهآك ا صوي الرنسمالية وإطفاء   - 

بماااا فيهاااا الشاااهرة المساااتعملة لااياااال إنتااااخ الااادخل 

الخاضااا للضااريبة ومصاااريف التنقيااأل عاان المصااادر 

 -الطبيعية وفق ا ثكام التالية:

ال يجااااوز للمكلااااف اسااااتهآك قيمااااة ا رض ونت  -1

 نصوي نخرت ال تفقد قيمتها ما مرور الممن.

ة يحاادد اسااتهآك نو إطفاااء ا صااوي بنسااأل مئوياا -2

ماااان تكلفتهااااا ا صاااالية علااااى نن ت حاااادد طاااارق 

االساااااااتهآك واالطفااااااااء واالثكاااااااام والنساااااااأل 

بموواأل نماام يصادر  واإلوراءال المتعلقة باللك

  لهله الااية.

الضارائأل والرسااوم المدفوعاة علااى ننشاطته الخاضااعة   -ط

 للضريبة.

المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود نبرمهاا  -ت

 ة ننشطته الخاضعة للضريبة.المكلف لاايال ممارس

المبااااالغ التااااي ياااادفعها صاااااثأل العماااال عاااان موظفيااااه   -ك

للمؤسسة العامة للضمان االوتمااعي ا ومسااامته فاي 

نت صااااندوق تقاعااااد نو ادخااااار نو نت صااااندوق رخاااار 

يؤسسااااه صاااااثأل العماااال بموافقااااة الااااوزير لمصاااالحة 

 موظفيه.

 نفقال الضيافة والسفر التي يتكبداا المكلف.  -ي

قااال معالجااة المااوظفين وووبااال طعااامهم فااي موقااا نف  -م

العماال وساافرام وتاانقلهم والتااأمين علااى ثياااتهم ضااد 

إصابال العمل او الوفاة والتاأمين الصاحي الالت يدفعاه 

عاليهم.  صاثأل العمل عن الموظفين وم 

 نفقال التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريأل .  -ن

لتي لام تكان محاددة نفقال الفترال الضريبية السابقة ا -و

 ونهائية.

 

 -ال يجوز للمكلف تنميل ما يلي: -7المادة 
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الضريبة والارامال والمبالغ ا خرت المترتباة بمقتضاى  -ن

 .ثكام الا القانونن

الارامال الجمائية والارامال المدفوعة تعويضا مادنيا  -ب

  .القانون الا بمووأل اثكام 

فااة ا صااوي تكلفااة ا صااوي الرنساامالية وتركيبهااا وتكل -خ

( مان الماادة  المعنوية ما مراعاة ما ورد في الفقرة )

 ( من الا القانون.6)

المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضا للضاريبة القطعياة  -د

ن تحادد التعليماال ننو الدخل المعفى من الضريبة على 

 التنفيلية كيفية اثتساب اله المصاريف.

خل الخاضا ( خمسة بالمائة من الد%5ما زاد على ) -اـ

للضااريبة لفاارع الشااخص االعتبااارت ا ونبااي الخاضااا 

للضاااريبة فيماااا يتعلااااق بحصاااته ماااان نفقاااال المركاااام 

 الرئيسي المووود خارخ المملكة.

المخصصال واالثتياطيال التي لم يرد في الا القانون -و

 نص صريح على تنميلها .

المبااالغ المدفوعااة الجااائم اسااترداداا بمووااأل بوليصااة  -ز

 و عقد .تأمين ن

 المصاريف المنملية نو الشخصية نو الخاصة .- 

 

ذا لحقت خسارة بالشخص في نت مان ننشاطة ا عمااي إ -1-ن-8المادة

الخاضاااعة للضاااريبة داخااال المملكاااة فياااتم تنميلهاااا مااان 

ا خاارت فااي الفتاارة الضاااريبية نربااا  مصااادر الاادخل 

 .ذاتها

ل فيدور إذا بلات الخسارة مقداراً ال يمكن تنميله بالكام  -2

رصاايداا للفتاارال الضااريبية الآثقااة للفتاارة الضااريبية 

التي وقعت فيها وبحاد  نعلاى ال يتجااوز خماس سانوال 

 الكتسابها الصفة القطعية.

تااادور خساااائر نشااااط ا عمااااي المتحققاااة خاااارخ المملكاااة  -ب

 لتنمي من نربا  النشاط ذاته المتحققة خاروها . 

مدورة نت مبالغ تتعلاق ال يجوز نن يشمل مبلغ الخسائر ال -خ

 بالتبرعال نو اإلعفاءال الشخصية .

 ال يجوز تنميل الخسارة نو تدويراا والتي لاو كانات ربحاا   -د

 لما خضا للضريبة وفق نثكام الا القانون .



 

13 

 

ال يجوز تنميال الخساارة نو تادويراا إال إذا نبارز المكلاف  -اـ

ثساااابال نصاااولية وصاااحيحة وفاااق اثكاااام اااالا القاااانون 

 ممة والتعليمال التنفيلية الصادرة بمقتضاه .وا ن

 

المقايم بماا ال الطبيعاي يعفى الدخل االوماالي للشاخص  -1 -ن-9المادة

عشار  يوانناديناار للمكلاف  عشر الاف ياننيميد  على 

 دينار عن المعالين مهما كان عددام. الف

ن إعفااااءال مقابااال ويمااانح الشاااخص الطبيعاااي والمعاااال -2

م واإليجااااار و فوائااااد قااااروض نفقااااال العااااآخ والتعلااااي

اإلساااكان والمرابحاااة علاااى الساااكن والخااادمال الفنياااة 

والهندسية والقانونياة بحاد نقصاى مقاداره نربعاة رالف 

 دينار شريطة تقديم فواتير او مستندال معمزة بللك .

 

للمكلااااف او لمووااااه االسااااتفادة ماااان فاااارق االعفاااااء   -1-ب

دة الممنااو  بمقتضااى نثكااام الفقاارة )ن( ماان اااله المااا

على ان ال يمياد االعفااء الممناو  فاي ومياا ا ثاواي 

وعشاارين نلااف دينااار للمكلااف ولمووااه  نمانيااةعلااى 

 ولمن يعيلهم. 

  0ال يجوز تقديم االقرار المشترك إال بموافقة االزواخ -2

للشااخص الطبيعااي ا ردنااي غياار المقاايم االسااتفادة ماان  -3

اذا  اإلعفاءال الخاصة بالمعالين المقيماين فاي المملكاة

 كان يتولى إعالتهم.

 

يجاااوز للشاااخص تنميااال نت مبلاااغ دفاااا خاااآي الفتااارة  -ن-10الماااادة

الضااريبية باعتباااره تبرعااا دون نفااا شخصااي  ت ماان 

المؤسساااال الرسااامية العاماااة نو الااادوائر الحكومياااة نو 

نو البلاديال مان الادخل اإلوماالي فاي  المؤسسال العاماة

 الفترة التي تم فيها الدفا.

شااااخص تنمياااال االشااااتراكال والتبرعااااال  يساااامح  ت -ب

المدفوعة في المملكة دون نفا شخصي بمقاصد دينياة 

ة نو نقافيااة نو بيئياانو خيريااة نو إنسااانية نو علميااة نو 

رياضااية نو مهنيااة إذا اقاار مجلااس الااوزراء لهااا اااله 

الصاافة واالشااتراكال والتبرعااال المدفوعااة ل ثااماب 
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سمح به قاانون على نن ال تميد المبالغ المدفوعة عما ي

ويشاااترط ان ال يتجااااوز ماااا ينااامي  السياساااية ا ثاااماب

( ماان الاادخل %25)عاان بمقتضااى نثكااام اااله الفقاارة 

الخاضا للضريبة بعد إوراء التنميال المنصاوص علياه 

 ( من اله المادة قبل إوراء الا التنميل .نفي الفقرة )

 

 تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضا للضريبة للشخص -ن-11المادة 

 -الطبيعي ثسأل النسأل التالية :

%( سبعة بالمائة عان كال ديناار مان العشارة 7)  -1

 رالف دينار ا ولى.

%( نربعة عشار بالمائاة عان كال ديناار مان 14)  -2

 الـعشرة رالف دينار التالية.

%( عشااارون بالمائاااة عااان كااال ديناااار مماااا 20)  -3

 تآاا .

تساااتوفى الضاااريبة عااان الااادخل الخاضاااا للضاااريبة  -ب

 -شخص االعتبارت ثسأل النسأل التالية:لل

 .%( نربعة عشر بالمائة لقطاع الصناعة 14) -1

%( عشااارون بالمائاااة لجمياااا االشاااخاص 20) -2

ا 1االعتباااريين باسااتثناء مااا ورد فااي البنااود ) 

 ( من اله الفقرة .4ا 3

%( نربعة وعشرون بالمائة عن كل ديناار 24) -3

زياا لشركال االتصاالل ا ساساية وشاركال تو

وتوليااااد الكهرباااااء وشااااركال تعاااادين المااااواد 

االساسااية  وشااركال التااأمين وشااركال اعااادة 

التااأمين وشااركال الوساااطة الماليااة والشااركال 

الماليااااااة واالشااااااخاص االعتباااااااريين الااااااالين 

 يمارسون ننشطة التأوير التمويلي .

 %( خمسة ونآنون بالمائة للبنوك .35) -4

يبة نو الضااريبة عنااد اثتساااب الاادخل الخاضااا للضاار -خ

 المستحقة يخفر المبلغ الناتج  قرب دينار .
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يتم اقتطااع الضاريبة فيماا يتعلاق بالادخوي المبيناة تالياا   -ن-12المادة

 -من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:

%( من نت مبالغ مدفوعة من شخص اعتباارت 5) -1

مقيم كأتعاب نو نوور نو ماا مانال ذلاك  ت شاخص 

والمحاامين والمهندساين ومادققي  مقيم من ا طباء

الحساااابال والخباااراء والمستشاااارين والمفوضاااين 

عاان المكلفااين ووكااآء ووسااطاء التااأمين وإعااادة 

التاااااأمين والمحكماااااين والمخلصاااااين الجماااااركيين 

والسماساااااارة والااااااوكآء والوسااااااطاء  بالعمولااااااة 

والوساااطاء المااااليين ووساااطاء الشاااحن بالعمولاااة 

ديدام بموواأل وغيرام من ا شخاص اللين يتم تح

 تعليمال تنفيلية تصدر لهله الااية.

ما يخضا للضاريبة مان الادخل المتحقاق مان فوائاد  -2

الودائااا والعمااوالل ونربااا  الودائااا المشاااركة فااي 

استثمار البنوك والشاركال المالياة التاي ال تتعااطى 

بالفائااااادة والمااااادفوع  ت شاااااخص مااااان البناااااوك 

لاى ( ع%5والشركال المالية فاي المملكاة بنسابة )

نن تعتبااار ااااله المباااالغ المقتطعاااة ضاااريبة قطعياااة 

بالنساابة للشااخص الطبيعااي والشااخص االعتبااارت 

غير المقايم ا وتساتثنى مان نثكاام االا البناد فوائاد 

ونربااا  الودائااا والعمااوالل المترتبااة للبنااوك لاادت 

البنااوك ا خاارت والفوائااد وا ربااا  المسااتحقة  ت 

 .وهال نخرت تحدداا التعليمال التنفيلية

الدخل من نربا  الجوائم واليانصايأل الالت يتجااوز   -3

مقاااادار نو قيمااااة نت منهااااا نلااااف دينااااار وبنساااابة 

%( ويعتباار المبلااغ المقتطااا فااي اااله الحالااة 15)

 ضريبة قطعية .

الاادخل ماان الوظيفااة المتااأتي لشااخص طبيعااي وفااق  -4

اإلوراءال ونسأل االقتطاع التي تحادداا التعليماال 

 التنفيلية .

أل على كل شخص استحق لديه نو دفا دخآ غير يترت -1-ب

معفااى ماان الضااريبة لشااخص غياار مقاايم مباشاارة  نو 

بالوساطة نن يقتطا من الا الدخل بتاريخ االستحقاق 

( ونن يعد بيانا %10نو الدفا نيهما نسبق ما نسبته )
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يوضح فيه مقادار الادخل والمبلاغ المقتطاا ونن يامود 

 ن الا البيان.كآ من الدائرة والمستفيد بنسخة م

يجوز بمووأل تعليمال تنفيلية اعتبار نت مبلغ مقتطا  -2

 ( من اله الفقرة ضريبة قطعية.1وفق نثكام البند )

ال ياادخل فااي الاادخل اإلومااالي للمكلااف الاادخل الخاضااا   -خ

لآقتطاااع ماان المصاادر فااي ثاااي كااان المبلااغ المقتطااا 

ضريبة قطعياةا   وفاي غيار االه الحااالل تعتبار المباالغ 

 المقتطعة دفعة على ثساب الضريبة .

يجاارت تقاااص المبااالغ المقتطعااة المااوردة للاادائرة وفااق   -د

نثكاااام ااااله الماااادة والتاااي تعتبااار دفعاااة علاااى ثسااااب 

الضااريبةا ماان الضااريبة المسااتحقة علااى المكلااف عاان 

الفتااارة الضاااريبية التاااي دفعااات فيهاااا نو عااان نت فتااارة 

تلااي ضااريبية الثقااة علااى نن ال تتجاااوز نربااا ساانوال 

 الفترة الضريبية التي يتووأل فيها توريداا للدائرة.

على الشخص الملمم باالقتطااع وفاق اثكاام االه الماادة  -ـا

خاااآي للااادائرة نن ياااورد المباااالغ المقتطعاااة والمحصااالة 

نآنااين يومااا ماان تاااريخ دفعهااا وفااي ثاااي التخلااف عاان 

االقتطاع والتورياد وفاق اثكاام االه الماادة  تحصال مناه 

بة مساااتحقة علياااه اعتباااارا مااان التااااريخ وكأنهاااا ضاااري

 المحدد لتوريداا.

تصاااادر التعليمااااال التنفيليااااة الآزمااااة لتنماااايم اثكااااام   -و

 واوراءال تطبيق اله المادة .

 

تحتساأل الضاريبة المساتحقة علاى المكلاف علاى نساااو   -ن-13المادة

 السنة الميآدية.

يجوز للمكلاف الالت يالاق ثسااباته فاي موعاد مختلاف   -ب

ايااة الساانة الميآديااة نن يحتسااأل الضااريبة علااى عاان نه

نساااو ساانته الماليااة شااريطة إشااعار الاادائرة المساابق 

 . بللك

يحتسااأل المكلاااف الااالت باادن بممارساااة نشااااطه خاااآي  -1-خ

النصف ا وي من السنة الميآدية الضريبة عان الفتارة 

الواقعاااة باااين بداياااة ممارساااة النشااااط ونهاياااة السااانة 

 الميآدية.
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كلاااف الااالت بااادن بممارساااة نشااااطه خاااآي يجاااوز للم  -2

النصااااف الثاااااني ماااان الساااانة الميآديااااة نن يحتسااااأل 

الضاااريبة عااان الفتااارة الواقعاااة باااين بداياااة ممارساااة 

 النشاط ونهاية السنة الميآدية التالية.

للمدقق من تلقاء ذاته نو بنااء علاى طلاأل المكلاف نو مان  -د

لاى يمثله ووفقاا للتعليماال التنفيلياة اثتسااب الضاريبة ع

نت مكلااف عنااد وفاتااه نو تصاافيته نو فسااخه نو شااطبه نو 

انتهاء عمله نو كان على وشك ماادرة المملكة نهائياً قبل 

نهاية الفترة الضريبية وتقادير الضاريبة المساتحقة علياه 

وتدقيقها خآي عشرة نيام من تاريخ تبلياه مالكرة خطياة 

 بللك .

 

ا القاانونا يحتساأل ما مراعاة نت نص رخر ورد في اال  -ن-14المادة

دخاال المكلااف لاايااال الضااريبة علااى نساااو االسااتحقاق 

 المحاسبي .

يحااق للشااخص الطبيعااي المتااأتي دخلااه ماان المهنااة نو  -ب

 الحرفة نن يحتسأل الضريبة على ا ساو النقدت.

للبنااااك نن يحتسااااأل الضااااريبة علااااى الفوائااااد وا ربااااا    -خ

يمال والعموالل المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعل

 التنفيلية التي تصدر لهله الااية .

 

يااااتم اثتساااااب الاااادخل والمصااااروفال القابلااااة للتنمياااال   -ن-15المادة

بالنسبة للمكلفاين الالين يساتخدمون اسااو االساتحقاق 

المحاسااابي والمتعلقاااة باااالعقود طويلاااة المااادت باعتمااااد 

نسبة اإلنجاز الفعلي للعقد خاآي الفتارة الضاريبية وفاق 

 اءال التي تحدداا التعليمال التنفيلية. ا ثكام واإلور

لاايال الفقرة )ن( مان االه الماادة ا تعناي العقاود طويلاة  -ب

الماادت عقااود التصااانيا نو التركيااأل نو البناااء نو تقاااديم 

الخاااادمال المتعلقااااة بهااااا التااااي ال تنجاااام خااااآي الفتاااارة 

الضريبيـة الواثدة وتمت المباشرة بتنفيل العقد خآلها ا 

العقاود التاي تنجام خاآي ساتة نشاهر مان وال يشمل ذلك 

 بداية تنفيل العقد.
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لاايال الا القانون ا يعامل المستأور تمويليا بما فاي ذلاك  -16المادة

المستأور المنتهي إيجااره بالتملياك علاى نناه مالاك المااي 

وفق ا ثكام واإلوراءال التي تحدداا التعليمال التنفيلية 

هاا بمثاباة نقسااط قارض  وتعتبر دفعاال اإليجاار التاي يؤدي

 نو نقساط تأوير منته بالتمليك ثسأل مقتضى الحاي.

 

يلتااامم كااال شاااخص لاااه مصااادر دخااال او اكثااار خاضاااا   -ن-17المادة

للضريبة بتقديم اإلقرار الضريبي وفق النموذخ المعتماد 

لاادت الاادائرة ثتااى نهايااة الشااهر الرابااا التااالي النتهاااء 

 الفترة الضريبية.

مان يماثلهم بتقاديم إقارار ضاريبي عان  يلتمم الورنة نو  -ب

 المتوفى خآي تسعين يوما من تاريخ الوفاة.

يلتمم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة   -خ

 بتقديم اإلقرار الضريبي عمن يمثله .

يجوز ل زواخ ممن لهم مصادر دخل خاضعة للضاريبة   -د

 نن يقدموا إقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم .

إعفاء فئاال معيناة مان تقاديم اإلقارارال الضاريبية يتم   -اـ

 وفق نمام يصدر لهله الااية.

 

ما مراعاة نت مواعيد نخرت نص عليها الا القاانون ا   -ن-18المادة

يلتمم المكلف بدفا رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية 

 الشهر الرابا من الفترة التالية للفترة الضريبية.

د الضريبة المستحقة يجرت تقاص ماا للتوصل إلى رصي -ب

( ماان ضااريبة ا بنيااة وا راضااي داخاال %100نساابته )

مناطق امانة عمان و البلاديال التاي يادفعها المكلاف فاي 

نت سنة عن العقارال المؤورة التي تاأتى لاه منهاا دخال 

من ضريبة الادخل المساتحقة علياه بمقتضاى نثكاام االا 

سامو  باه مقادار القانوناعلى نن ال يتجاوز التقاص الم

الضريبة المستحقة على الا الدخل عن تلك السانة وماا 

 مراعاة نسبة الا الدخل إلى الدخل اإلومالي للمكلف.

 

يلمم المستورد بأن يدفا على ثساب الضريبة ما نسبته   -ن-19المادة

%( ماان قيمااة مسااتورداته علااى نن تسااتوفيها دائاارة 2)

ء بنااء علاى الجمارك وتورداا للدائرة ولمجلاس الاوزرا
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تنسيأل الوزير استثناء ننواع معينة من المستوردال نو 

 فئال معينة من المكلفين من نثكام اله الفقرة. 

يلمم المكلف اللت يمارو ننشطة نعمااي وتجااوز دخلاه  -ب

اإلومالي من اله ا نشطة في الفترة الضاريبية الساابقة 

مليااون دينااار بتوريااد الاادفعال المقدمااة ( 1,000,000)

واردة فااي الفقاارة )خ( ماان اااله المااادة علااى ثساااب الاا

الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك ا نشطة 

وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمال التنفيلية مدة 

  -نطوي:

عاان الفتاارة التااي تاطااي النصااف ا وي ماان الفتاارة   -1

الضااريبية خااآي ماادة ال تتجاااوز نآنااين يوماااً ماان 

 هاء النصف ا وي لتلك الفترة .تاريخ انت

عن الفترة التاي تاطاي النصاف الثااني مان الفتارة   -2

الضااريبية خااآي ماادة ال تتجاااوز نآنااين يومااا ماان 

 تاريخ انتهاء تلك الفترة .

تحدد قيمة الدفعال المقدمة لاايال الفقارة )ب( مان االه  -خ

( مااان الضاااريبة المحتسااابة %40الماااادة بماااا يعاااادي )

البيانال المالية المقدماة للادائرة عان الفتارة استناداً الى 

المعنية ا وفي ثاي عدم ووود بيانال مالية لتلاك الفتارة 

يتم اعتماد الضريبة الواردة في اإلقرار الضريبي للفتارة 

 الضريبية السابقة مباشرة .

يخصاام المكلااف مااا تاام دفعااه علااى ثساااب الضااريبة وفااق  -د

لدفعااة المسااتحقة نثكااام الفقاارة )ن( ماان اااله المااادة ماان ا

 عليه وفق نثكام الفقرة )ب( منها .

يجاارت تقاااص المبااالغ المدفوعااة وفااق اثكااام الفقاارة   -اـ 

)ن( من اله المادة من الضريبة المساتحقة علاى المكلاف 

عان الفتاارة الضاريبية التااي دفعات فيهااا نو عان نت فتاارة 

ضااريبية الثقااة علااى نن ال تتجاااوز نربااا ساانوال تلااي 

 فيها الدفا . يتووألالتي الفترة الضريبية 

 

لاايااال اااله المااادة ا تعنااي عبااارة ) معاملااة التصاارف (   -ن-20المادة

وقااف االمااواي نو ابتهااا نو إوااراء نت اتفاااق نو ترتيااأل 

 بشأن ريعها او انتقاي ملكيتها .
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إذا نشأ دخل من معاملاة التصارف التاي نوراااا المكلاف  -ب

عشارة مان  لصالح نت ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامناة

عمره عند بدء الفترة الضريبية التاي تحقاق فيهاا الادخل 

ايعتبر الا الدخل  غاراض االا القاانون دخاآً للشاخص 

 اللت نورت معاملة التصرف.

إذا نشااأ دخاال ماان معاملااة تصاارف يصااح الروااوع عنهااا   -خ

فيبقااى ااالا الاادخل دخااآً للشااخص الاالت نواارت معاملااة 

لة يصح الرواوع التصرف وتعتبر معاملة التصرف معام

عنها إذا تضمنت نصا يمّكن من تحويال الادخل نو إعاادة 

تحويله إلى الشخص اللت نورت معاملة التصرف نو إذا 

ّكن من السيطرة على الدخل نو المووودال التي يتاأتى  م 

 منها الدخل بصورة مباشرة نو غير مباشرة.

اذا نورت شخص او نشخاص ممن لهم مصالح مشتركة   -د

نو نكثاار معااامآل تجاريااة نو ماليااة بياانهم  فااي مشااروع

وباااين تلاااك المشااااريا نو باااين تلاااك المشااااريا بصاااورة 

تختلف عما يجارت علياه التعامال فاي الساوق وكاان مان 

شأن تلك المعامآل تخفير ا ربا  الخاضعة للضاريبة 

 ت ماانهم نو  ت ماان تلااك المشاااريا ا فااآ يعتااد بتلااك 

وفق ماا يجارت علياه  المعامآل وتقدر ا ربا  الحقيقية

 التعامل العادت في السوق. 

ال يعتد بأت معاملاة تصارف وامياة نو مصاطنعة وتقادر  -اـ

 الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن. 

 

لااياااال اااالا القاااانونا يعتبااار المااادير مااادققاً ويماااارو  -21الماااادة

 -الصآثيال التالية:

لحاصاالين علااى تفااوير نت ماان مااوظفي الاادائرة ا -1-ن

الشاااهادة الجامعياااة ا ولاااى  كحاااد ندناااى بتااادقيق 

اإلقاارارال الضااريبية وتقاادير الضااريبة واثتساااب 

نت مبالغ نخرت مترتبة على المكلاف والقياام باأت 

مهام وواوبال نخرت منوطــة به وفق نثكام االا 

القااانون علااى نن يااتم تحديااد نثكااام ااالا التفااوير 

مااة لماانح وشااروطه والتخصصااال الجامعيااة الآز

ااالا التفااوير بمووااأل تعليمااال يصاادراا الماادير 

 لهله الااية.
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( من اله الفقارةا يجاوز ان يكاون 1لاايال البند )  -2

  0التفوير غير محدد من ثيث المدة والموضوع

مااادققين للقياااام بأعمااااي  ةمااان نآنااا تاااأليف لجناااة   -ب

التاادقيق نو التقاادير وللباات فااي نت مسااائل يحيلهااا 

ا رنت نن مصلحة العمل تقتضي ذلاك المدير إليها إذ

وتصاادر اللجنااة قرارااااا با كثريااة ويعتباار القااارار 

الصاااادر عااان اللجناااة قاااراراً صاااادراً عااان المااادقق 

 بمقتضى نثكام الا القانون.

اعتمااااد نمااااذخ اإلقااارارال الضاااريبية واإلشاااعارال  -خ

والمااالكرال ونت نمااااذخ نخااارت يراااااا ضااارورية 

 لتنفيل نثكام الا القانون. 

اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارال وإواراءال لتنفيال   -د

نثكام االا القاانون وا نمماة والتعليماال التنفيلياة 

 والتعليمال الصادرة بمقتضاه .

 

يلتامم الشاخص المقايم الالت يخضاا دخلاه للضاريبة وفاق  -22المادة

( من الا القاانون بالتساجيل لادت الادائرة 3نثكام المادة )

ي قبل البدء بممارسة عملاه نو والحصوي على رقم ضريب

نشاطه على نن تحدد التعليمال التنفيلية شروط التساجيل 

 ووميا اإلوراءال الآزمة له .

 

 -23المادة

يلتاامم المكلااف بتنماايم السااجآل والمسااتندال والبيانااال الماليااة   -ن

الآزماااة لتحدياااد مقااادار الضاااريبة المساااتحقة علياااه شاااريطة نن 

حاساابة الدوليااة ومدققااة ومصااادقا تكااون معاادة وفااق معااايير الم

عليها من محاساأل قاانوني وباالثتفاـاظ بهاا لمادة نرباا سانوال 

 -تبدن من رخر نت من التواريخ التالية:

تاااريخ انتهاااء الفتاارة الضااريبية التااي تاام تنماايم السااجآل  -1

 والمستندال فيها.

 تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي. -2

 ر التقدير اإلدارت .تاريخ تبليغ اإلشعار بنتيجة قرا -3

يلتااامم المكلاااف فاااي ثااااي وواااود ناااماع علاااى مقااادار الضاااريبة  -ب

المسااتحقة نو علااى نت غرامااال ومبااالغ متعلقااة بهااا باالثتفاااظ 

بالسجآل والمستندال إلى ثين البت في النماع نو صدور قرار 
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قطعااي ماان المحكمااة وفااي وميااا االثااواي يجااأل ان ال تقاال ماادة 

  0ة في الفقرة )ن( من اله المادةاالثتفاظ عن المدة المحدد

يجاااوز للمكلاااف نن يااانمم ويمساااك ساااجآته ومساااتنداته باللااااة  -خ 

عربيااة لهااا إذا طلباات الاادائرة  االنجليميااة علااى نن يقاادم ترومااة

 .ذلك

تسااااتثنى فئااااال معينااااة ماااان المكلفااااين ماااان تنماااايم السااااجآل   -د

والمساااتندال والبياناااال المالياااة المدققاااة كليااااً او ومئيااااً وفاااق 

علاى  يصادر لهاله الااياة لشروط واإلوراءال المحددة في نماما

ان ال يشااااامل اااااالا النماااااام ا شاااااخاص العااااااملين فاااااي مجااااااي 

 االستشارال الطبية والهندسية والقانونية. 

فاااي ثااااي عااادم تنمااايم المكلاااف للساااجآل والمساااتندال وفاااق   -اـ

ا صويا يحدد النماام نساأل ا رباا  القائماة للبضاائا نو السالا 

خاادمال التااي تتعاماال بهااا القطاعااال التجاريااة والصااناعية نو ال

 والخدمية .

 

للمكلااف اسااتخدام نوهاامة الحاسااوب فااي تنماايم سااجآته  -24المااادة

ومساااتنداته وبياناتاااه المالياااة وتعتبااار ااااله الساااجآل 

المحاسبية إذا تام مراعااة  والبيانال نصولية من الناثية

 -:ما يلي

ة قانوناااً بأصااوي نن يحااتفا المكلااف للماادة المقاارر  -ن

 المستندال والونائق المعمزة لها.

نن يلتاامم المكلااف بااأت شااروط وإوااراءال نخاارت   -ب

 يحدداا النمام الصادر لهله الااية .

 

يترتأل على الشخص المرخص له بمماولة مهناة محاساأل  -25المادة

قانوني في المملكة نن يقدم للدائرة بيانااً بأساماء عمآئاه 

ال تتجاوز نهاياة الشاهر الثالاث مان وعناوينهم خآي مدة 

 السنة الآثقة للسنة المالية.

 

 -26المادة

يقاادم اإلقاارار الضااريبي إلااى الاادائرة ماان المكلااف شخصااياً نو ماان  -ن

ينوب عنه نو باثدت الوساائل التاي توافاق الادائرة علاى اعتمادااا 

 -وفق الشروط واإلوراءال التي يحدداا النمام ومنها :

 المسجل.البريد  -1
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 بنوك التي تعتمداا الدائرة.ال -2

نت شركة مرخصاة للقياام بمهاام مشاال البرياد العاام نو مشاال  -3

البريااد الخاااص يعتمااداا مجلااس الااوزراء بناااًء علااى تنساايأل 

 الوزير .

 الوسائل االلكترونية. -4

يعتبر تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي او تاريخ تسلمه من الادائرة  -ب

اإليداع لدت البنك نو الشركة نو تاريخ ختم البريد نو تاريخ وصل 

تحادد ا وفي ثاي إرساله الكترونياا المرخصة المعتمدة نيها نسبق

 . التاريخ المعتمد لتقديمه التعليمال التنفيلية 

 

للمكلاف تعاديل اإلقارار الضاريبي إذا تباين لاه وواود خطاأ  -27المادة 

فيه سواء بالميادة او بالنقص وسواء كان ذلك بالدخل او 

وفااي اااله الحالااة يلاامم المكلااف باادفا الضااريبة بالضااريبة 

وغراماة التاأخير المساتحقة ان ووادل وال يعتبار المكلاف 

مرتكبا لمخالفة نو ورم ما لام تكان الادائرة قاد سابقته إلاى 

اكتشاف الا الخطأ نو ما لم يكن المدقق قاد نصادر مالكرة 

 تدقيق بشأن ذلك اإلقرار.

 

 -28المادة 

التاي يشاكلها الاوزير مان ساتة ة يلضاريبا اللجنة اإلقرارختار ت -1-ن

اإلقارارال الضاريبية  موظفين من الدائرة باإلضافة إلى المادير

 الخاضعة للتدقيق وفق نسس اختيار عينال سنوية. 

للمكلفااين الاالين لاام تاارد  الساانوية تعتباار اإلقاارارال الضااريبية -2

وفاااق ا ساااس  إقاااراراتهم ضااامن العيناااال المختاااارة للتااادقيق

 ( من الفقارة )ن( مان االه الماادة1في البند ) المنصوص عليها

 . ويبلاون ذلك مقبولة قانونا

للمااادير نو الموظاااف الااالت يفوضاااه خطياااا إعاااادة النمااار فاااي  -3

( ماان اااله 2اإلقاارارال الضااريبية المقبولااة قانونااا وفقااا للبنااد )

الفقرة وإصدار القرار المناسأل بشأنها خآي اربا سانوال مان 

ا  ثكام الا القانون إذا نبت تحقاق نت تاريخ تقديم االقرار وفق

 -من الحالتين التاليتين :

 ووود خطأ في تطبيق القانون.  -ن

إغفاااي القاارار السااابق لحقيقااة نو واقعااة نو لووااود مصاادر  -ب

 دخل لم يعالج في ثينه.
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يقااوم الماادقق بمراوعااة اإلقاارار الضااريبي الااوارد ضاامن العينااال  -ب

تاااريخ تقااديم االقاارار او ماان  المختااارة للتاادقيق خااآي ساانتين ماان

تاااريخ تعديلااه ثسااأل مقتضااى الحاااي وبخااآف ذلااك تعتباار مقبولااة 

ثكماا اما اذا ظهرل للمدقق نسباب تساتدعي عادم قبولاه كلياا نو 

ومئياااً يصاادر ماالكرة تاادقيق ياادعو فيهااا المكلااف لحضااور ولسااة 

 -لمناقشته على نن تتضمن:

 

 تاريخ الملكرة. -1

 ريبي .اسم المكلف ورقمه الض  -2

 الفترة نو الفترال الضريبية التي يشملها التدقيق.  -3

 مكان التدقيق وتاريخه ووقت إورائه.  -4

 اسم المدقق وتوقيعه.   -5

للمدقق إوراء التدقيق في مركم عمل المكلاف نو نت مكاان رخار   -خ

المادير الخطياة إواراء التادقيق خاارخ بموافقة  عمله ولهيتعلق ب

 نوقال العمل الرسمي .

 اإلقااارارالالفقااارة )ب( مااان ااااله الماااادة علاااى  نثكاااامتسااارت   -د

 الا القانون . نثكامالضريبية التي تقدم بعد نفاذ 

 

 -29المادة 

يلتاامم الماادقق باصاادار قاارار التاادقيق خااآي ساانتين ماان تاااريخ   -ن

 -إصدار ملكرة التدقيق على نن يتضمن البيانال التالية:

 اسم المكلف ورقمه الضريبي.  -1

 الفترة او الفترال  الضريبية. -2

 ا سس التي تم االستناد إليها في التدقيق.  -3

 نتيجة التدقيق.  -4

مبااالغ نخاارت مترتبااة عليااه  ةتحديااد مقاادار الضااريبة ونياا  -5

 وفق نثكام الا القانون.

إذا لاام يتضاامن قاارار التاادقيق تعااديآ يقااوم الماادقق بقبااوي ااالا   -ب

تدقيق تعديآً في اإلقرار الضريبي اإلقرارا نما إذا تضمن قرار ال

 -فللمكلف بعد االطآع على مضمونه القيام بأت مما يلي :

 التوقيا بالموافقة على نتيجة القرار. -1

التوقيا بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن  -2

التوقيا نو تخلفه عن الحضور بمثاباة عادم موافقاة ويصادر 

الاادخل الخاضااا للضااريبة والضااريبة الماادقق قااراره بتقاادير 
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المستحقة علياه وذلاك فاي ضاوء المعلوماال المتاوفرة لدياه 

والملكرة المنصاوص عليهاا فاي الفقارة )ن( مان االه الماادة 

ومبينااً ا ساباب التاي  ةمعلآً كل بند من بنود قراره على ثد

دعت لعدم ا خال بووهاة نمار المكلاف وإال اعتبار االا البناد 

مرثلاة االعتاراض ويكاون االا القارار فاي  موافقاً علياه فاي

 اله الحالة قابآً لآعتراض لدت ايئة االعتراض .

في ومياا ا ثاواي ياتم تبلياغ المكلاف إشاعارا خطياا بنتيجاة قارار  -خ

 التدقيق وا سباب المبررة له.

علااى الاارغم ماان نت نااص رخاارا ال يجااوز للماادقق إصاادار اإلشااعار  -د

د مرور نرباا سانوال مان تااريخ الخطي بنتيجة قرار التدقيق بع

تقديم اإلقرار الضاريبي المقادم بعاد نفااذ نثكاام االا القاانونا او 

من تاريخ تعديله ثسأل مقتضى الحاي ما لم تكن اناك بينة على 

ووود ثاالل تهرب ضريبي وفي اله الحالة تتم مضاعفة المدة 

 .  المشار إليها في اله الفقرة

 

 -30المادة 

ف عن تقديم اإلقرار الضريبي خاآي المادة المحاددة إذا تخلف المكل -ن

في الا القانون ا تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير نولي تحدد فيه 

قيماااة الضاااريبة المقااادرة علاااى المكلاااف عااان الفتااارة نو الفتااارال 

الضااريبية المعنيااة وات غرامااال ومبااالغ نخاارت متحققااة علياااه 

 .ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار

تكون المبالغ المطالأل بها بمووأل اإلشعار المنصوص عليه  فاي  -ب

الفقرة )ن( من اله المادة واوبة التحصيل بعد مرور نآناين يوماا 

من تاريخ تبلياه للمكلف ويعتبر نت مبلغ محصل منها دفعة علاى 

ثساااب الضااريبة النهائيااة المسااتحقة عليااه وال يعتباار ااالا القاارار 

 ض نو الطعن القضائي.نهائيا لاايال االعترا

يعتباار قاارار التقاادير ا ولااي ملاااى ثكماااً اذا قاادم المكلااف اإلقاارار  -خ

الضريبي عن الفترة نو الفترال الضريبية المعنية ودفا الضريبة 

ونت غرامال نو مبالغ نخارت مترتباة علياه بموواأل ذلاك اإلقارار 

علااى نن يااتم ذلااك قباال صاادور قاارار التقاادير اإلدارت وفااق نثكااام 

 ( من الا القانون.31دة )الما

لاايال اله المادة ا يصدر المدير تعليماال لتحدياد نساس التقادير   -د

 ا ولي وإوراءاته.
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  -31المادة 

إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور نآنين يوماً من تاريخ  -ن

تبلاه اإلشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير ا ولاي فيجاوز للمادقق 

ر تقدير إدارت باالستعانة بأت مان مصاادر المعلوماال إصدار قرا

 التي تحدداا التعليمال التنفيلية.

يااتم تبليااغ المكلااف إشااعارا خطيااا بنتيجااة قاارار التقاادير اإلدارت  -ب

 . قابآ لآعتراض لدت ايئة االعتراض ويكون الا القرار

يعتباار قاارار التقاادير ا ولااي ملاااى ثكماااً بصاادور قاارار التقاادير  -خ

 ارت.اإلد

 

 -32المادة 

ميد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على يفي الحاالل التي ال  -ن

نت شااخص طبيعااي فااي نت ساانة ماان الساانوال علااى الااف دينااار ا 

مقطوعاة عان  نساسيةيجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة 

ال تميااد علااى  ننكاال ساانة ماان الساانوال التاليااة لتلااك الساانة علااى 

ى الشاخص المالكور دفاا الضاريبة المقطوعاة خمس سانوال وعلا

خآي نآنين يوماً من انقضااء كال سانة مان السانوال التاي تسارت 

 عليها تلك الضريبة .

على الرغم مما ورد في نت ناص مخاالف يجاوز للمادير ان يصادر -ب

قراراً يفرض بمووبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشاخص 

ائة الف دينارا ويحدد فاي الطبيعي اللت يقل دخله باالومالي عن م

القرار انواع الدخوي التي يفارض عليهاا تلاك الضاريبة والسانوال 

 .تفوير صآثياته اله خطياً للمدققالتي تسرت خآلهاا وللمدير 

 ت شااخص ينطبااق عليااه قاارار الضااريبة ا ساسااية المقطوعااة  -خ

بمقتضى نثكام الفقرتين )ن( و)ب( مان االه الماادة ان يطلاأل مان 

إعادة النمار فاي القارار شاريطة تقاديم طلاأل خاآي نآناين المدير 

يوماً من انقضاء السنة التاي تسارت تلاك الضاريبة عليهاا او مان 

تااااريخ تبليااااه إشاااعار التقااادير وللمااادير ان يخفااار الضاااريبة او 

يلايهااا وفااي ثاااي إلاائهااا يااتم تقاادير الضااريبة وفقاااً  ثكااام ااالا 

 القانون .

رال الصاادرة اساتناداً الثكاام الفقارتين للمدير إلااء نت من القارا  -د

)ن( و)ب( من االه الماادة وان يسارت االا القارار علاى السانوال 

( ماان ااالا 34الآثقااة لصاادوره مااا عاادم اإلخااآي بأثكااام المااادة )

 القانون.
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يعتباار القاارار الصااادر ماان الماادير وفقاااً  ثكااام اااله المااادة قااابآً  -ـااا

 للطعن لدت محكمة البداية الضريبية .

 

 -33المادة 

تشااكل بقاارار ماان الماادير ايئااة إداريااة واثاادة او نكثاار تساامى   -1-ن

)ايئة االعتراض( للبت فاي االعتراضاال المقدماة وفاق اثكاام 

الا القانون تتألف كل منها من نآنة مادققين مان ذوت الخبارة 

واالختصاص ا ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعتارض 

الف دينار او اذا كان الدخل الصاافي عليه ال يميد على خمسة ر

المعتاارض عليااه خسااارة ال تميااد علااى خمسااين الااف دينااار ان 

 تؤلف ايئة االعتراض من مدقق واثد. 

تحدد إواراءال عمال ايئاة االعتاراض وكيفياة اتخااذ قراراتهاا  -2

 بمووأل نمام يصدر لهله الااية .

يجااوز للمكلااف االعتااراض لاادت ايئااة االعتااراض علااى قاارار   -ب

( مان الفقارة )ب( مان الماادة 2التدقيق الصادر بمقتضى البند )

( ماااان ااااالا القااااانون نو قاااارار التقاااادير اإلدارت الصااااادر 29)

( من الا القاانون خاآي مادة ال تمياد علاى 31بمقتضى المادة )

 نآنين يوماً من تاريخ تبلياه القرار.

هائيااً اذا يعتبر قرار التادقيق او قارار التقادير اإلدارت قطعيااً ون -1-خ

لم يقدم االعتراض الى ايئاة االعتاراض خاآي المادة  المحاددة 

 في الفقرة )ب( من اله المادة .

( 1دياد مادة االعتاراض المنصاوص عليهاا فاي البناد )للهيئة تم -2

مااان ااااله الفقااارة لمااادة ال تتجااااوز سااانتين مااان تااااريخ تبلياااغ 

ت المعتاارض قاارار التاادقيق نو قاارار التقاادير االدارت اذا اقتنعاا

الهيئة ان المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضاه خاآي المادة 

( مان االه الفقارة بسابأل غياباه 1المنصوص عليها فاي البناد )

 خارخ المملكة او مرضه او  ت سبأل معقوي رخر .

يلتااامم المكلاااف بااادفا الضاااريبة والاراماااال والمباااالغ ا خااارت   -د

 المسلم بها تحت طائلة رد االعتراض شكآً.

دعو ايئاااة االعتاااراض المعتااارض الاااى ولساااة للنمااار فاااي تااا  -اـ 

اعتراضه ا وللمعترض ثق تقديم البينة على نسباب اعتراضه 

ولهيئة االعتراض ثق طلأل المعلومال والتفاصيل الضارورية 

وطلأل إباراز الساجآل والمساتندال المتعلقاة بادخل المعتارض 
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كما لها االساتماع  ت شاخص يعتقاد ان لدياه معلوماال تتعلاق 

 لقرار المعترض عليه.با

تصاادر ايئااة االعتااراض قاارارا معلااآ بشااأن االعتااراض خااآي   -و

تسااعين يومااا ماان تاااريخ تقديمااه ولهااا تأييااد القاارار المعتاارض 

 عليه او تعديله سواًء بميادة الضريبة نو تخفيضها نو إلاائها .

للمكلااف بعااد االطااآع علااى مضاامون القاارار الصااادر بمقتضااى   -ز

 -اله المادة ا القيام بأت مما يلي :الفقرة )و( مـن 

 التوقيا بالموافقة على نتيجة القرار .  -1

التوقيا بعدم الموافقة على نتيجة القارار ويعتبار امتناعاه   -2

 عن التوقيا نو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

تقااوم الاادائرة بتبليااغ المكلااف المعتاارض إشااعارا خطيااا بنتيجااة   - 

شأن االعتاراض وللمكلاف المعتارض فاي ثااي القرار الصادر ب

عدم الموافقة عليه الطعن به لدت المحكماة خاآي نآناين يومااً 

 من تاريخ تبلياه اإلشعار.

اذا لاام تصاادر ايئااة االعتااراض قااراراً بشااأن االعتااراض خااآي   -ط

الماادة المحااددة فااي الفقاارة )و( ماان اااله المااادة فااآ تحسااأل نت 

تااااريخ انقضااااء المااادة  غراماااة تاااأخير عااان ااااله الفتااارة مااان

 الملكورة ولحين صدور اإلشعار المتضمن نتيجة القرار  .

 

 -34المادة

ما مراعاة نثكام الفقرة )ب( من اله الماادة ا يجاوز للمادير نو   -ن

من يفوضه خآي مدة ال تميد على نربا سنوال من تاريخ تقديم 

 اإلقرار الضريبي نو من تاريخ تعديله ثسأل مقتضـاـى الحااي او

تاااااريخ إصاااادار قاااارار التـااااـقدير اإلدارت نو فاااارض الضااااريبة 

( ماان ااالا القااانون نن يقاارر 32المقطوعااة وفااق نثكااام المااادة )

إعادة النمر في قرار التدقيق نو قرار التقدير اإلدارت نو القارار 

الصادر عن ايئة االعتراض نو في نت إوراءال تم اتخاذاا مان 

وبعاد نن يتايح المادير نو  المدير نو المدقق نو ايئة االعتاراضا

من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع نقواله وبسا  قضايته 

له إصدار قرار معدي  ت من اله القارارال لمياادة الضاريبة نو 

 -تخفيضها في نت من الحالتين التاليتين :

 ووود خطأ في تطبيق القانون. -1

إغفاااي القاارار السااابق لحقيقااة نو واقعااة نو لووااود مصاادر  -2

 .لم يعالج في ثينه دخل 
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اإلنباال علاى  لارغم مماا ورد فاي نت ناص رخار يقاا عاألءعلى ا  -ب

عاااتق الماادير نو الماادقق نو المفااوض ماان قباال الماادير فااي ثالااة 

 زيادة الضريبة .

ال يجوز نن يتضمن القرار المعدي لقرار التدقيق نو قرار التقدير   -خ

الوقااائا اإلدارت والقاارار الصااادر عاان ايئااة االعتااراض نيااا ماان 

التاي فصالت فيهاا المحكماة التي اي قيد النمر لدت المحكمة نو 

 بقرار قطعي عندما نمرل في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .

تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطيااً بنتيجاة القارار المعادي   -د

الصااادر بمقتضااى نثكااام اااله المااادة ويكااون ااالا القاارار قااابآً 

مة خآي نآنين يوماً من تاريخ تبلياغ اإلشاعار للطعن لدت المحك

 للمكلف.

 

 -35المادة

للماادير وفااق تعليمااال يصاادراا إخضاااع قاارارال التاادقيق وقاارارال 

التقدير اإلدارت و القرارال الصادرة عان ايئاة االعتاراض بشاأن نت 

منها والقرارال المعدلة لهاا ونت قارارال نخارت صاادرة وفاق نثكاام 

مباشرة نو لتدقيق مان يفوضاه مان المادققين وال  الا القانون لتدقيقه

يكااون نت ماان اااله القاارارال الخاضااعة للتاادقيق بمقتضااى نثكااام اااله 

المادة نهائيا وملمما وال ينتج نت انر قبل المصادقة علياه مان المادير 

نو من يفوضاه لهاله الااياةاويعتبر نت تبلياغ لاه قبال المصاادقة علياه 

 نو خآف ينشأ عن الا التدقيق . باطآ ويفصل المدير في نت مسألة

 

 -36المادة 

فاي ثاااي عاادم دفااا الضااريبة نو توريااداا فااي المواعيااد المحااددة   -ن

بمووأل نثكام الا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسابة 

نربعة با لف من قيماة رصايد الضاريبة المساتحقة نو نت مباالغ 

تأخير نو نت  يتووأل اقتطاعها نو توريداا وذلك عن  كل نسبوع

 ومء منه.

إذا قدم المكلف اإلقرار الضريبي ودفا الضريبة المصر  بها في   -ب

الموعااد المحاادد وتووااأل عليااه بعااد ذلااك دفااا نت فاارق ضااريبي 

وفق نثكام الا القانون فتفرض عليه غرامة التأخير عن مقادار 

الفرق الضريبي من تااريخ تبليااه إشاعار قارار التادقيق إذا كاان 

رق ال يمياد علاى خمساة رالف ديناار اماا اذا زاد مقادار مقدار الف

 الفرق على ذلك فتطبق عليه اثكام الفقرة )ن( من اله المادة .
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مااا مراعاااة مااا ورد فااي الفقاارتين )ن( و )ب( ماان اااله المااادة  ال   -خ

 يجوز نن تميد الارامال عن مقدار الضريبة .

رياااداا ونت تحااادد التعليماااال التنفيلياااة طااارق دفاااا الضاااريبة وتو -د

 إوراءال نخرت الزمة لللك.

 

 -37المادة

للماادير و سااباب مبااررة تقسااي  المبلااغ المسااتحق علااى المكلااف   -ن

 وفق الشروط واإلوراءال التي تحدداا التعليمال التنفيلية . 

يلاامم المكلااف بااادفا مبلااغ إضاااافي علااى المبلاااغ المقساا  بنسااابة  -ب

 %( سنويا.9)

 

 -38المادة

ااااً يميااد علااى المبااالغ المسااتحقة عليااه فعلااى إذا دفااا المكلااف مبل -ن

الاادائرة تحوياال الرصاايد المائااد لتسااديد نت مبااالغ نخاارت مسااتحقة 

عليااه للاادائرة بمقتضااى نثكااام التشااريعال النافاالة ا وإذا تبقااى نت 

مبلغ من الا الرصيد ا تلمم الدائرة برده إلى المكلف خآي مدة ال 

 لبا خطيا بللك.يوماً من تاريخ تسلمها ط نآنينتميد على 

اذا لم ترد الدائرة الرصايد المائاد فاي الموعاد المحادد فاي الفقارة  -ب

( %9)ن( مااان ااااله الماااادة فتلااامم بااادفا مبلاااغ إضاااافي بنسااابة )

 سنوياً.

 

 -39المادة

إذا لم يتم دفا الضريبة نو المبالغ المستحقة للدائرة خآي المادد   -ن

مطالباة المكلاف المنصوص عليها في الا القانون فعلى الادائرة 

بدفعها خآي نآنين يوماً مان تااريخ التبلياغ وإذا تخلاف المكلاف 

عااان ذلاااك ياااتم تحصااايلها وفاااق نثكاااام قاااانون تحصااايل ا ماااواي 

ا ميريااة ا ويمااارو الماادير نو ماان يفوضااه وميااا الصااآثيال 

المخولاااة للحااااكم اإلدارت وللجناااة تحصااايل ا ماااواي ا ميرياااة 

 المنصوص عليها في ذلك القانون.

يعتباار تبليااغ المكلااف بووااوب دفااا الضااريبة والمبااالغ المسااتحقة   -ب

عليه وفق نثكام الفقرة )ن( من اله المادة كافيا لااياال مباشارة 

الماادير نو ماان يفوضااه إوااراءال الحجاام والتنفياال وفااق نثكااام 

قانون تحصيل ا مواي ا ميرية وذلك دون ثاوة التخااذ نت مان 
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نصاااوص عليهاااا فاااي القاااانون إواااراءال التبلياااغ نو النشااار الم

 الملكور.

 

 -40المادة 

  -على المدير اتخاذ ما يلمم لمراعاة ما يلي :

إذا كااان المبلااغ المحجااوز نقاادا فااآ يجااوز نن يتجاااوز ااالا المبلااغ  -ن

 مقدار الضريبة والارامال والمبالغ ا خرت المستحقة .

ء على إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبنا -ب

طلااأل المكلااف باتخاااذ مااا يلاامم ماان إوااراءال لتقاادير قيمااة الماااي 

المحجوز واقتصاار الحجام علاى ماا يعاادي ضاعف قيماة الضاريبة 

والاراماااال والمباااالغ ا خااارت المترتباااة بمقتضاااى اثكاااام اااالا 

 القانونا وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.

 

 -41المادة 

ريبية بنااء علاى طلاأل المادير ان  ت من اعضاء النيابة العاماة الضا 

يطلأل من المحكمة إصدار قرار بالقاء الحجام التحفماي علاى ا ماواي 

المنقولة وغير المنقولة العائدة  ت مكلاف نو ان يطلاأل مناا المكلاف 

من السفر ثاي توافر ادلة تشير إلاى وواود ثااالل تهارب ضاريبي نو 

غ نخارت تمياد علاى إذا كانت الدائرة تطالبه بدفا الضاريبة نو نت مباال

ننه قاد يقاوم بتهرياأل  نلفي دينار ترتبت بمووأل نثكام الا القانون نو

نموالااه نو التصاارف فيهااا بقصااد منااا التنفياال عليهااا بااأت شااكل ماان 

 ا شكاي.

 

 -42المادة

تنشأ محكمة بداية تسمى )محكمة البداياة الضاريبية( تؤلاف مان    -ن

وتخااتص  رئاايس وعاادد ماان القضاااة يعياانهم المجلااس القضااائي

باااالنمر فاااي ومياااا الااادعاوت الناشااائة عااان تطبياااق نثكاااام اااالا 

القااانون وا نممااة والتعليمااال التنفيليااة والتعليمااال الصااادرة 

بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبار النمار عان طبيعتهاا ومائياة 

نم مدنياااةا وساااواء كانااات المطالباااة موضاااوع الااادعوت متعلقاااة 

غ نخارت يتعاين دفعهاا بالضريبة نو بارامة التاأخير نو باأت مباال

نو اقتطاعها نو تـوريداا او رداا بمقتضــى نثكـام الا القاانون 

  -بما في ذلك ما يلي :
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الاادعاوت المقامااة للطعاان فااي القاارارال الصااادرة عاان ايئااة  -1

( من الفقرة )ز( 2االعتراض وفق نثكام الفقرة )و( والبند )

 ( من الا القانون.33من المادة )

دلاااة لقااارارال التااادقيق نو لقااارارال التقااادير القااارارال المع -2

اإلدارت نو للقرارال الصادرة عن ايئة االعتاراض والقابلاة 

 للطعن وفق نثكام الا القانون .

 الجرائم التي ترتكأل خآفاً  ثكام الا القانون . -3

 طلبال الحجم التحفمي والمنا من السفر .  -4

اف الضااريبية( تنشااأ محكمااة اسااتئناف تساامى )محكمااة االسااتئن -ب

تؤلف من رئيس وعدد من القضااة ال تقال درواتهم عان الرابعاة 

 يعينهم المجلس القضائي. 

 تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد .  -1-خ

تنعقد محكمة االستئناف الضريبية من ايئاة مؤلفاة مان نآناة  -2

قضاااة علااى ا قاال وتصاادر قراراتهااا ونثكامهااا باإلوماااع نو 

 ة.با كثري

تعقااد كاال ماان محكمااة البدايااة الضااريبية ومحكمااة االسااتئناف  -3

الضااريبية ولساااتها فااي مدينااة عمااان نو فااي نت مكااان رخاار 

 تحدده داخل المملكة.

تنمر المحكماة باالطعون المقدماة اليهاا فاي الادعاوت الجمائياة   -1-د

 تدقيقاً إال اذا رنل المحكمة خآف ذلك .

عااون المقدمااة اليهااا فااي الاادعوت تنماار المحكمااة تاادقيقاً فااي الط -2

الحقوقيااة التااي ال تميااد القيمااة االوماليااة للاادعوت عاان نآنااين 

الف دينار إال اذا قررل رأيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بنااًء 

 على طلأل اثد الخصوم .

تنمااار المحكماااة فاااي الطعاااون الحقوقياااة المرفوعاااة اليهاااا فاااي  -3

 ف دينار مرافعةً.الدعاوت التي تميد قيمتها عن نآنين ال

تنمر المحكمة في الطلبال المقدمة اليها او المطعون بها اليهاا  -4

 تدقيقاً إال اذا قررل رأيتها من تلقاء ذاتها مرافعة ً .

تجااارت المحاكماااة لااادت المحكماااة بصاااورة علنياااة إال إذا نمااارل  -ااااـ

المحكماااة خاااآف ذلاااك ا وتعطاااى الااادعاوت والطلباااال المنماااورة 

 جاي .نمامها صفة االستع

يستوفى الرسم المقرر للدعوت عن قيمة الضريبة المختلف عليها  -و

 والارامال المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.
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 -43المادة

يجاااأل ان تشاااتمل الئحاااة الااادعوت المقاماااة لااادت محكماااة البداياااة  -ن

  -الضريبية على البيانال التالية :

 اسم المحكمة . -1

ة او مان يمثلهاا او اسام اسم المدعي بالكامل ساواء كاان الادائر -2

 المدعي الصادر بحقه القرار المطعون فيه ووكيله .

اساام الماادعى عليااه بالكاماال وماان يمثلااه وعنااوان كاال منهمااا  -3

للتبلياااغ ا وفاااي ثااااي كاااان المااادعى علياااه ااااو مصااادر القااارار 

 المطعون فيه بصفته الوظيفية يمثله المدعي العام الضريبي .

ليه ثساأل مقتضاى الحااي الرقم الضريبي للمدعي او المدعى ع -4

 والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها .

تاااريخ تبلااغ االشااعار الخطااي بااالقرار المطعااون فيااه وطريقااة   -5

 التبليغ في ثاي كان المدعي او المكلف او من يمثله قانونا.

مبلاااغ الضاااريبة وات مباااالغ اخااارت مطالاااأل بهاااا فاااي القااارار   -6

 المطعون فيه.

ونسباب الطعن بصورة موومة وفي  وقائا الدعوت واسانيداا  -7

 بنود  مستقلة ومرقمه وخالية من الجدي وطلبال المدعي .

مقتضاى الحااي وتاااريخ توقياا ممثال المادعي او وكيلااه ثساأل   -8

 .تحرير الدعوت

على المكلف نن يبين في الئحة دعاواه المبلاغ الالت يسالم باه ونن -ب

رد الادعوت يقدم إلى المحكمة ما الئحة دعواه إيصاالً بدفعاها وتا

 إذا لم يدفا المبلغ المحدد في اله الفقرة على ذلك الووه .

تقدم الئحة الدعوت خاآي مادة نآناين يومااً مان الياوم التاالي مان  -خ

تاريخ تبليغ القرار القابال للطعان وفاق اثكاام االا القاانون او نت 

 قانون رخر ذت عآقة لدت محكمة البداية الضريبية .

 

 -44المادة

حة الدعوت إلى محكمة البداياة الضاريبية نو بوسااطة رئايس تقدم الئ 

محكمااة البدايااة التااي يقاايم المكلااف فااي منطقااة اختصاصااها وفااي اااله 

الحالة تدفا الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قدمت الئحاة الادعوت 

بوساااطة رئيسااها ا وترساال اااله المحكمااة الآئحااة ومرفقاتهااا إلااى 

 ة نيام من تاريخ تقديمها .محكمة البداية الضريبية خآي عشر
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 -45المادة

يجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قباوي الادعوت شاكآً تأويلهاا   -ن 

باتفااااق الطااارفين لمااارة واثاااده نو نكثااار إلتاثاااة الفرصاااة لحلهاااا 

مصالحة على نن ال يميد مجموع مدد التأويل فاي ومياا الحااالل 

 يوماً . ستينعلى 

تأويل الدعوت لااياال المصاالحة او لام اذا لم يتفق الطرفان على  -ب

يتم اوراء المصالحة خآي المدة المحددة في الفقارة )ن( مان االه 

الماااادة يقااادم المااادعي العاااام الضاااريبي الملاااف الخااااص باااالقرار 

المطعااون فيااه نو صااورة مصاادقة عنااها ويعتباار ااالا الملااف عنااد 

 تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي.

نين يوما من تااريخ تقاديم الملاف الضاريبي يقدم المدعي خآي نآ -خ

ثافمة بجميا مستنداته وقائمة بيناته الخطية المووودة تحت ياد 

الاير وقائماة باساماء شاهوده وعنااوينهم الكاملاة والوقاائا التاي 

يرغأل في انباتها بالبينة الشخصية لكل شااد على ثدة وات بينة 

 اخرت يجيماا القانون .

نت بينـال الزمة للارد  اتها يقدم المدعى عليهبعد ختم المدعي بين  -د

وذلااك خااآي نآنااين يومااا ماان تاااريخ خااتم علااى بينااال الماادعي 

المدعي بيناته ثافمة مستنداته وقائمة بالبيناال الموواودة تحات 

يد الاير وقائمة باسماء الشهود والوقائا التي يرغأل فاي انباتهاا 

خارت يجيمااا وات بيناة ا ةبالبينة الشخصية لكال شاااد علاى ثاد

 القانون.

يكون ميعاد الثآنين يوما المنصوص علياه فاي كال مان الفقارتين  -اـ

 .المحكمةد( من اله المادة قابآ للتمديد ثسأل ما تراه )خ( و)

 

 -46المادة 

يقااا علااى المكلااف إقامااة الاادليل علااى نن المبااالغ التااي ثاادداا   -ن 

 ال التي لم ويجوز له تقديم المستندالقرار المطعون فيه باامة 

 ايئة االعتراض.إلى يقدمها 

للمحكماااة نن تؤياااد ماااا ورد فاااي القااارار المطعاااون فياااه نو نن   -ب

تخفاار نو تلاااي الضااريبة والمبااالغ ا خاارت المقااررة بمووبااه 

كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه العادة 

 النمر فيه .
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ت سبأل رخرا ولم ياتم إذا تم إسقاط الدعوت بسبأل الاياب نو    -خ

تجديااداا يعتباار القاارار المطعااون فيااه قطعياااً بعااد ماارور نآنااين 

 .مة قرار االسقاط للمكلف او وكيلهيوما من تاريخ تبليغ المحك

يته ننناء النمر توقف الدعوت لوفاة المكلف نو إفآسه نو تصف  -د

ا ويتووأل على الورناة نو وكيال التفليساة نو فيها من المحكمة

متابعااة السااير فااي الاادعوت خااآي سااتة نشااهر علااى المصاافي 

ا كثاار ماان تاااريخ تبلااياهم ماان المحكمااة وفااق قااانون اصااوي 

المحاكمال المدنية ا وفي ثاي عدم متابعة السير فيهاا يكتساأل 

 القرار المطعون فيه الدروة القطعية.

تخااتص محكمااة البدايااة الضااريبية بااالنمر فااي وميااا الاادعاوت   -ـا

ضاامن اختصاااص محكمااة  1/1/2010 التااي كاناات تاادخل قباال

استئناف قضايا ضاريبة الادخل بمقتضاى اثكاام قاانون ضاريبة 

وتعديآتاااه او قاااانون منطقاااة  1985( لسااانة 57الااادخل رقااام )

 العقبة االقتصادية الخاصة .

 

 -47المادة 

يقاادم االسااتئناف خااآي نآنااين يوماااً ماان اليااوم التااالي لتاااريخ   -ن

مان الياوم التاالي لتااريخ تبلياغ  صدور الحكم إذا كان وواايااً نو

مدعي بالقرار الصادر عان محكماة البداياة الضاريبية للالمحكمة 

 اذا لم يكن ذلك الحكم وواايا.

 -يجأل نن تشتمل الئحة االستئناف على البيانال التالية:  -ب

 المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . -1

 للتبليغ . المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما -2

المحكماااة التاااي نصااادرل الحكااام المساااتأنف وتاريخاااه ورقااام  -3

 الدعوت التي صدر فيها .

تاريخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق نثكام الفقارة   -4

 )ن( من اله المادة ان لم يكن الحكم الصادر ووااياً. 

بيااان وميااا نسااباب االسااتئناف بصااورة مااوومة وفااي بنااود   -5

 ة .مستقلة ومرقم

 طلبال المستأنف.  -6

توقياااا وكيااال المساااتأنف او مااان يمثلاااه وتااااريخ تحريااار   -7

 االستئناف.

آئحتي لكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفقا ب  -8

 .استئنافهما ملكرة توضيحية
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تقدم الئحة االستئناف الاى محكماة البداياة الضاريبية او محكماة   -خ

قاة اختصاصاهاا وفاي االه االستئناف التي يقيم المكلف فاي منط

الحالااة تاادفا الرسااوم الااى صااندوق المحكمااة التااي قاادمت الئحااة 

ا وترسال االه المحكماة الآئحاة ومرفقاتهاا الاى اليهااالستئناف 

 محكمة البداية الضريبية خآي عشرة ايام من تاريخ تقديمها .

 

 

 -48المادة 

ريخ صادور يقدم التمييم خآي نآناين يومااً مان الياوم التاالي لتاا  -ن 

الحكاااام إذا كااااان ووااياااااً نو ماااان اليااااوم التااااالي لتاااااريخ تبليااااغ 

المساااتأنف او المساااتأنف علياااه باااالقرار الصاااادر عااان محكماااة 

 االستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم ووااياً.

 -يجأل نن تشتمل الئحة التمييم على البيانال التالية :  -ب

 المميم ومن يمثله وعنوان كل منهما.  -1

 المميم ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما.  -2

المحكماااة التاااي نصااادرل الحكااام المميااام وتاريخاااه ورقااام   -3

 الدعوت التي صدر فيها.

تاريخ تبلغ المميام للقارار وفاق نثكاام الفقارة )ن( مان االه   -4

 المادة إن لم يكن ذلك الحكم وواايا .

نساااباب الطعااان باااالتمييم بصاااورة واضاااحة ا وفاااي بناااود   -5

قلة ومرقمااة وعلااى الممياام نن يبااين طلباتااها ولااه  نن مساات

يرفااق بآئحااة التميياام ماالكرة توضاايحية مطبوعااة تتعلااق 

 بأسباب الطعن .

تقدم الئحة التمييم الى محكماة االساتئناف الضاريبية او محكماة   -خ

االستئناف التي يقيم المكلف فاي منطقاة اختصاصاهاا وفاي االه 

حكمااة التااي قاادمت الئحااة الحالااة تاادفا الرسااوم الااى صااندوق الم

ا وترساال اااله المحكمااة الآئحااة ومرفقاتهااا الااى  اليهااا التميياام

محكماااة االساااتئناف الضاااريبية خاااآي عشااارة اياااام مااان تااااريخ 

 تقديمها.

 

  -49المادة

( من الفارق باين مقادار %3يستوفى عن الدعوت رسم بنسبة )  -ن

ك الضريبة نو المطالبة والمقادار الالت يسالم باه المادعي مان تلا

الضااريبة نو المطالبااة علااى نن ال يقاال ااالا الرساام عاان نآنااين 
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دينارا بما فاي ذلاك ثالاة عادم وواود ضاريبة نو مطالباة لوقاوع 

المدعي في خسارة وان ال يمياد علاى نآنمائاة ديناار وذلاك لكال 

 فترة ضريبية عن كل دروة من دروال التقاضي.

 .ال يترتأل على النيابة العامة الضريبية نت رسوم   -ب

يدفا المدعي نصف الرسم المقرر إذا قاام بتجدياد الادعوت التاي   -خ

نسااقطت  وي ماارة وياادفا الرساام كااامآ إذا قااام بتجديااداا بعااد 

 إسقاطها مرة نانية .

 

  -50المادة

للمدير بناء على تنسيأل نت من نعضاء النياباة العاماة الضاريبية  -ن

صادور إوراء المصالحة فاي ات قضاية لادت المحكماة وذلاك قبال 

الحكاام بهااا ماان محكمتااي البدايااة واالسااتئناف الضااريبيتين وعلااى 

المحكمة في نت مرثلة كانت تصاديق االه المصاالحة واعتبارااا 

 ثكما قطعياً صادراً عنها.

إذا تمت المصالحة وفق نثكام الا القانون يجوز لطرفي الدعوت  -ب

نن يطلبا من المحكمة في نت ثالة تكون عليها الدعوت إنباال ماا 

وعضاو  طااعنفقا عليه في محضر الجلسة ويوقا عليه وكيل الات

النيابااة العامااة الضااريبية المخااتص وعلااى المحكمااة تصااديق اااله 

 المصالحة واعتباراا ثكما قطعيا صادرا عنها.

 

 -51المادة 

ال يجوز للمحامي نن ينساحأل مان الادعوت اال بااذن مان المحكماة  -ن 

 .وبحضور المدعي نو من يمثله 

ز للماادعي عاامي المحاااامي إال بحضااور المدعـااـي نو مااان ال يجااو -ب

 .يمثله لإلعآن عن العمي امام المحكمة 

إذا تام االنسااحاب نو العاامي علااى الووااه المبااين فااي الفقاارة )ن( او  -خ

الفقرة )ب( من اله المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلاة خمساة 

 عشر يوما لتوكيل محام رخر تحت طائلة إسقاط الدعوت.

 

  -52دةالما

تحكم المحكمة وثسأل مقتضى الحاي بالرسوم والمصاريف واتعاب 

المحاماااة وفقاااً لقااانون اصااوي المحاكمااال المدنيااة وقااانون نقابااة 

 .المحامين النماميين
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 -53المادة

يتم التبليغ المتعلق بالدعاوت الضريبية وفقا الثكام قانون اصاوي  -ن

  0المحاكمال المدنية

غ المكلااف خطياااً بمقاادار الضااريبة والمبااالغ تتااولى الاادائرة تبلياا -ب

 .ا خرت المستحقة عليه وفق قرار المحكمة 

 

  -54المادة

تطباااق محكماااة البداياااة الضاااريبية ومحكماااة االساااتئناف الضاااريبية 

ا صااوي المنصااوص عليهااا فااي قااانون نصااوي المحاكمااال الجمائيااة 

 صاوي بالقدر اللت ال تتعارض فيه ما نثكام الا القانون كما تطبق ا

المنصوص عليها في قانون نصوي المحاكمال المدنية بالقدر الالت ال 

 تتعارض فيه ما نثكام الا القانون.

 

 -55المادة

تشااكل فااي الاادائرة نيابااة عامااة ضااريبية تتااألف ماان نائااأل عااام   -ن

 ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين ثسأل الحاوة.

مشاترك مان الاوزير يعين نعضاء النيابة العامة الضاريبية بقارار  -ب

ووزيااار العااادي بنااااًء علاااى تنسااايأل المااادير مااان ماااوظفي الااادائرة 

الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد ثصولهم علاى الدرواة الجامعياة 

ا ولى في الحقوق كحد ندنى مدة ال تقل عن خمس سانوال منهاا 

مدة ال تقل عان ناآس سانوال مادققاً وياتم نشار قارار التعياين فاي 

 الجريدة الرسمية .

يمثااال المااادعي العاااام الضاااريبي الااادائرة نماااام محكماااة البدايااااة  -خ

الضريبية وات محكمة نخرت في وميا القضايا التي تكاون طرفااً 

فيها وله الحق في اتخاذ اإلوراءال القانونياة والقضاائية وإقاماة 

الدعاوت ومباشرتها وفق نثكام االا القاانون واساتئناف ا ثكاام 

 أل للمدير باوراء المصالحة.الصادرة فيها وتنفيلاا والتنسي

يمثاال النائااأل العااام الضااريبي نو نت ماان مساااعديه الاادائرة نمااام  -د

محكمااة االسااتئناف الضااريبية ونت محكمااة اسااتئناف نخاارت فااي 

وميااا القضااايا التااي تكااون الاادائرة طرفاااً فيهااا ولااه الحااق فااي 

اسااتئناف القاارارال وا ثكااام الصااادرة عاان نت منهااا وفااي تميياام 

 ثكااام الصااادرة عاان محكمااة االسااتئناف الضااريبية القاارارال وا

 ونت محكمة استئناف نخرت والتنسيأل للمدير إلوراء المصالحة.
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ال يشاترط لصاحة الطعان المقادم لادت محكماة التمييام مان النائاأل  -اـ

العام الضريبي نو من يقوم مقامه نن يبادت رئايس النياباة العاماة 

 عن .لدت محكمة التمييم مطالعته بخصوص ذلك الط

للااوزير بناااء علااى تنساايأل الماادير نن ينتاادب ماان نعضاااء النيابااة  -و

 -العامة الضريبية:

 نياً من مساعدت النائأل العام للقيام بمهام المدعي العام. -1

 نياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائأل العام. -2

تماااارو النياباااة العاماااة الضاااريبية الصاااآثيال المقاااررة للنياباااة  -ز

ماااة وفاااق نثكاااام اااالا القاااانون و قاااانون نصاااوي المحاكماااال العا

 الجمائية او الصآثيال المخولة للمحامي العام المدني. 

تقام الدعاوت في الجرائم المنصوص عليها في الا القانون بنااًء  - 

 على طلأل المدير او بقرار من النائأل العام الضريبي.

بار خدماة كال مان على الرغم مما ورد في نت قاانون رخارا تعت  -1-ط

اشال اثدت وظائف النيابة العامة الضاريبية مادة ال تقال عان 

خماااس سااانوال خدماااة مقبولاااة لااياااال االعفااااء مااان شااارط 

التدريأل وامتحان القبوي المنصوص عليهما في قاانون نقاباة 

   .المحامين النماميين

تعتبااار خدماااة كااال مااان اشاااال اثااادت وظاااائف النياباااة العاماااة   -2

( 28نون ضااريبة الاادخل المؤقاات رقاام )الضااريبية بمووااأل قااا

وخدمة المقدر الحقوقي خآي ممارسته صآثية  2009لسنة 

مساعد المحامي العام المدني بمقتضاى اثكاام قاانون ضاريبة 

وتعديآتااه ماان ضاامن خدمااة  1985( لساانة 57الاادخل رقاام )

( ماان اااله 1لاايااال البنااد )عضااو النيابااة العامااة الضااريبية 

 الفقرة. 

 

 -56المادة

وز للمكلاااف المثاااوي بشخصاااه نماااام المحكماااة وتوقياااا اللاااوائح يجااا

واالستدعاءال المقدمة إليها إذا كان قاضياً عامآً نو قاضاياً ساابقاً نو 

محامياً مماوالً نو غيار ماماوي وغيارام مان ا شاخاص المعفياين مان 

 التدريأل بمووأل قانون نقابة  المحامين النماميين.

 

 -57المادة

المحاكمااة التااي تماات بمووااأل اثكااام  نمااام  تعتباار نت ماان إوااراءال

( لساانة 3اصااوي المحاكمااال فااي القضااايا الضااريبية الحقوقيااة رقاام )
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ونمااام اصااوي المحاكمااال الضاااريبية فااي اسااتئناف  وتمييااام  2010

 .صحيحة 2003( لسنة 8ة الدخل رقم )قضايا ضريب

 

 -58المادة

يعتمااد عنااوان المكلااف المسااجل الااوارد فااي طلااأل تسااجيله نو فااي  -ن

خر إقرار ضاريبي مقادم للادائرة لااياال تبليااه وفاق نثكاام االا ر

القانون ا وال يعتد بأت تاييار يطارن علاى االا العناوان ماا لام يقام 

المكلف المسجل بتبليغ الدائرة خآي نآنين يومااً مان تااريخ االا 

 التايير وذلك بمووأل كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.

ت الاادائرة يعتمااد عنوانااه فااي ثاااي لاام يكاان المكلااف مسااجآً لااد -ب

لممارسة نشاطه والثابت لدت الدائرة لااياال تبليااه وفاق اثكاام 

 الا القانون .

 

 -59المادة

تتاولى الادائرة تبليااغ المكلاف باأت مطالبااة نو إشاعار نو قاارار نو  -1-ن

ملكرة نو كتاب صادر عنهاا وفاق نثكاام االا القاانون بارسااله 

سااجل نو بوساااطة الشااركة بالبريااد االلكترونااي نو بالبريااد الم

المرخصااة المعتماادة وذلااك علااى العنااوان المعتمااد لاادت الاادائرة 

 ( من الا القانون .58وفق نثكام المادة )

في ثاي قيام الدائرة بتبليغ المكلف بواسطة البريد االلكتروني  -2

تطبق اإلوراءال وا ثكام المنصوص عليها في قانون 

 . المعامآل االلكترونية لهله الااية

( ماان اااله الفقاارةا فيااتم 1إذا تعاالر التبليااغ وفقااا  ثكااام البنااد ) -3

إوراء التبليغ بالنشر لمرتين فاي صاحيفتين ياوميتين محليتاين 

على نن ال تقل المدة بين النشر ا وي والثااني عان عشارة نياام 

 ويعتبر التبليغ في اله الحالة قانونيا منتجا لجميا رناره.

الاادائرة عنااوان للمكلااف وفااق نثكااام المااادة إذا لاام يتااوافر لاادت  -1-ب

( ماان ااالا القااانون فللماادير إوااراء التبليااغ بالنشاار لماارة 58)

 واثدة على ا قل في صحيفتين يوميتين محليتين.

للمدقق نو ايئة االعتاراض بنااء علاى طلاأل المكلاف المساتند   -2

( مان 1إلى نسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البناد )

رة بمثابة تبليغا وفي اله الحالة يسارت ميعااد ودياد اله الفق



 

41 

 

اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبوي 

 الطلأل.

فاااي ومياااا ا ثاااواي يجاااوز للااادائرة تبلياااغ المكلاااف بالااالال نو   -خ

 بوساطة شخص مفوض عنه .

يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور خمسة عشر يوما علاى إرسااله   -د

ريااد المسااجل نو بوساااطة الشااركة المرخصااة المعتماادة إذا بالب

كااان المكلااف مقيماااً داخاال المملكااة نو بعااد ماارور نآنااين يوماااً 

على إرساله في البريد المسجل نو بوساطة الشركة المرخصاة 

المعتماادة إذا كااان مقيمااا خاروهااا ويكفااي إلنبااال التبليااغ تقااديم 

المراد تبلياهاا قاد  الدليل على نن الرسالة المحتوية على المادة

عنوناااات ونرساااالت بالبريااااد المسااااجل نو بوساااااطة الشااااركة 

( مان 58المرخصة المعتمدة علاى العناوان الاوارد فاي الماادة )

 الا القانون.

ال يحتسااأل اليااوم الاالت تاام فيااه التبليااغ لاايااال اثتساااب الماادد   -اـ

 المنصوص عليها في الا القانون.

 

 -60المادة

و تركة نو وكيل تفليسة نو نت شاخص على كل مصف  ت شركة ن -ن

مسؤوي عن نت تصفية مشابهة نو تسوية من نت ناوع نن يبلاغ 

المادير خطيااً ببادء اوااراءال التصافية او بشاهر اإلفااآو او نت 

اوراءال نخارت ثساأل مقتضاى الحااي لبياان المباالغ المساتحقة 

للدائرة وتثبيتها وفي ثاي التخلف عن ذلك يعتبر كال مان نولئاك 

مساؤوالً مساؤولية مباشارة وشخصاية عان دفاا تلاك  ا شخاص

المبااالغ وفااق اثكااام ااالا القااانون علااى ان ال يعفااي ااالا الحكاام 

الورنة من دفا تلك المبالغ من نت نمواي منقولة او غير منقولة 

 رلت إليهم من التركة .

على كل شخص اعتبارت الحصوي على براءة ذمة مان الادائرة -1-ب

صصاه او اساهمه او نت وامء منهاا قبل بيا او التنازي عن ث

داخل المملكة ويستثنى مان ذلاك ا ساهم المتداولاة فاي ساوق 

 عمان المالي.

( ماان اااله الفقاارة علااى الشااخص غياار 1تساارت اثكااام البنااد ) -2

 ا ردني .
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 -61المادة 

للمدير نو  ت موظف يفوضه خطياً طلأل المعلومال الضرورية   -ن 

ت شخص نو وهة كانات ويشاترط لتنفيل نثكام الا القانون من ن

فاااي ذلاااك نن ال يلااامم موظفاااو الحكوماااة والمؤسساااال الرسااامية 

العامااااة والمؤسسااااال العامااااة والبلااااديال بافشاااااء نت تفاصاااايل 

يكونون ملممين بحكام القاانون بالمحافماة عليهاا وكتمانهاا كماا 

يشترط عدم المساو بسرية العمليال المصرفية ويعتبر كل مان 

لمعلومال ننه ارتكاأل ورماا يعاقاأل علياه يمتنا عن إعطاء اله ا

 ( من الا القانون. 66بالعقوبال المنصوص عليها في المادة )

يعتبر المدير والمدقق وموظفو الدائرة المفوضون خطيااً مناه   -1-ب

بااأت ماان الصااآثيال الااواردة فااي ااالا القااانون ننناااء قيااامهم 

ة العدلياة فاي ثادود اختصاصاهم بأعمالهم من روااي الضاابط

ولهم الحق في الدخوي الى نت مكان يجرت مماولة عمال فياه 

وفحاااااص البضاااااائا المخموناااااة والنقاااااد واآلالل والماكناااااال 

والاادفاتر والقيااود والمسااتندال ا خاارت المتعلقااة بااللك العماال 

كمااا يجااوز لهاام فااي الحاااالل التااي تسااتدعي ذلااك ضااب  اااله 

والمسااتندال واالثتفاااظ بهااا الاادفاتر والسااجآل والحسااابال 

( يوماً من تاريخ ضبطها لتنفيل نثكام 180لمدة ال تميد على )

الا القاانون كماا يحاق لهام نن يقوماوا بالكشاف علاى وساائ  

النقل والبضائا وعلى الدائرة تسليم المكلاف بنااًء علاى طلباه 

( يوماااً ماان تاااريخ الضااب  صااورة  15خااآي مهلااة اقصااااا )

المضاابوطال الورقيااة ونسااخ عاان نت طبااق االصاال عاان كافااة 

بارامج علااى الحاسااوب تلاامم لتسايير عملااه وفااي ثالااة رفاار 

الدائرة تسليم المكلف ما ورد بالبينة اعاآها  للمكلاف اللجاوء 

الااى المحكمااة بطلااأل مسااتعجل إللاامام الاادائرة بتسااليم الصااور 

 والنسخ المطلوبة او تسليم المضبوطال وفق مقتضى الحاي. 

لرساامية نن تقاادم لمااوظفي الاادائرة المساااعدة علااى الساالطال ا -2

 الآزمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم .

ال يجااوز تفتاايو بيااول السااكن اال وفااق اإلوااراءال المنصااوص   -خ

 عليها في قانون نصوي المحاكمال الجمائية.

على الدائرة توكيل محام للدفاع عن نت من موظفيها المكلفين   -د

في الدعاوت التي تقام عليهم بسبأل  بتنفيل اثكام الا القانون

قيامهم بمهامهم على ان يدفا الموظف المبالغ التي تكبدتها 

 0الدائرة في ثاي ادانته
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 -62المادة 

يترتااأل علااى كاال ماان يضااطلا بواوااأل رساامي لتنفياال اثكااام ااالا  -ن

 -القانون :

نن يعتباااار المسااااتندال والسااااجآل والمعلومااااال واإلقاااارارال  -1

تدقيق والتقدير ونسخها التي يطلا عليها الضريبية وقرارال ال

المتعلقااة باادخل ات شااخص نو مفااردال نت دخاال ننهااا ساارية 

 ومكتومة.

نن يقدم تصاريحا ويوقاا علياه للمحافماة علاى ا سارار ثساأل  -2

 الصياة التي يضعها المدير .

نن يقدم إلاى المادير عناد تعييناه كشافا بأموالاه المنقولاة وغيار  -3

ونمواي زوواه ونوالده القاصارين كماا  المنقولة ومصادر دخله

يترتأل عليه في مطلا كل سنة الثقة ان يبين نت زياادة طارنل 

 على تلك ا مواي.

ال يكلااف الشااخص المضااطلا بتنفياال نت ماان نثكااام ااالا القااانون  -ب

بااأن يباارز نت مسااتند نو إقاارار ضااريبي نو قاارار تقاادير نو قاارار 

حكماة المختصاة تدقيق نو ات نسخ منها في نت محكمة غيار الم

نو بأن  يفشي نمام نت محكمة نو باأن يبلاهاا نت نمار  نو شايء 

مما يكون قد اطلا عليه في سياق اضطآعه بواوباتاه بمقتضاى 

ااالا القااانون إال مااا كااان ضااروريا لتنفياال نثكامااه ثساابما يقاارره 

المدير في كل ثالة تنشأ بمقتضى اله الفقرة نو مان اوال تعقاأل 

 نت ورم .

( نلااف دينااار وال تميااد علااى 1000رامااة ال تقاال عاان )يعاقااأل با  -خ

( خمسااة رالف دينااار نو بااالحبس ماادة ال تقاال عاان نربعااة 5000)

نشااهر وال تميااد علااى ساانة نو بكلتااا ااااتين العقااوبتين كاال ماان 

وواادل فااي ثيازتااه نو تحاات رقابتااه نت مسااتندال نو إقاارارال 

خل ضريبية نو قرارال تقدير نو قرار تدقيق نو نسخها تتعلق باد

نت شااخص نو مفااردال ااالا الاادخل وبلااغ نو ثاااوي تبليااغ تلااك 

المعلوماااال نو نت شااايء ورد فاااي نت منهاااا  فاااي نت وقااات  ت 

شخص غير الشخص الالت يخولاه القاانون تبلياهاا إلياه نو  ت 

 غاية نخرت خآف الاايال الواردة في الا القانون .
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  -63المادة

قارار الضاريبي خاآي تقاديم اإل عان تفرض على المكلف الالت يتاأخر

المواعيد المحددة في الا القانون ضريبة مضافه مقداراا مائة ديناار 

ومائتااا الملاامم بتقااديم اإلقاارار الضااريبي بالنساابة للشااخص الطبيعااي 

دينااار بالنساابة للشاااخص االعتبااارت ماان غيااار الشااركال المسااااامة 

العامااة والشااركال المساااامة الخاصااة ا وخمساامائة دينااار بالنساابة 

 كال المساامة العامة والشركال المساامة الخاصة.للشر

 

 -64المادة

تفاارض ضااريبة مضااافة ال تقاال عاان مااائتي دينااار وال تميااد علااى   -ن

 -خمسمائة دينار في نت من الحاالل التالية :

إذا تخلااف المكلااف عاان مسااك السااجآل نو المسااتندال وفااق  -1

 نثكام الا القانون.

دت الدائرة وفاق اثكاام االا إذا تخلف المكلف عن التسجيل ل -2

 القانون.

عدم قيام المحاسأل القاانوني بتموياد الادائرة ببياان بأساماء   -3

( ماااان ااااالا 25عمآئااااه وعناااااوينهم وفااااق اثكااااام المااااادة )

 .ونالقان

عدم إعآم الدائرة بأت تايرال طرنل علاى البياناال الاواردة  -4

 في طلأل التسجيل خآي الموعد المحدد لللك .

عن اقتطاع الضريبة وتورياداا للادائرة وفاق اثكاام التخلف  -5

 الا القانون.

االمتنااااع عااان تقاااديم الساااجآل والمساااتندال التاااي يتوواااأل  -6

 االثتفاظ بها وفق اثكام الا القانون.

مسااتند عنااد طلبهااا ماان قباال االمتناااع عاان اصاادار فاااتورة او  -7

 .المستفيد

االه الماادة  تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة )ن( مان -ب

 في ثاي التكرار .

 

  -65المادة 

علاااى المكلاااف دفاااا المباااالغ المفروضاااة علياااه بمقتضاااى اثكاااام   -ن

( من الا القاانون ا خاآي نآناين يومااً مان 64( و )63المادتين )

تاريخ تبلياه ويجوز له االعتراض لدت الوزير ا واللت له تثبيت 

 يبرر ذلك .المبلغ نو تخفيضه نو إلااأه اذا تبين له ما 
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يكااون قاارار الااوزير الصااادر بمقتضااى اثكااام الفقاارة )ن( ماان اااله  -ب

المااادة قااابآً للطعاان لاادت المحكمااة خااآي نآنااين يوماااً ماان تاااريخ 

 تبلياه وللمحكمة ان تثبت المبلغ او تعدله او تلايه.

 

  -66المادة

يعاقااأل بارامااة تعويضاايه تعااادي مثاال الفاارق الضااريبي كاال ماان قااام  -ن

الضااريبي او ثاااوي التهاارب او ساااعد او ثاارض غيااره بااالتهرب 

 -على التهرب من الضريبة بأن نتى ات فعل من ا فعاي التالية :

قااّدم اإلقاارار الضااريبي باالسااتناد الااى سااجآل او مسااتندال  -1

مصطنعة او ضّمنه بيانال تخالف ما او نابت فاي الساجآل 

 او المستندال التي نخفااا ما علمه بللك.

إلقاارار الضااريبي علااى نساااو عاادم ووااود سااجآل او قااّدم ا -2

مسااتندال وضااّمنه بيانااال تخااالف مااا اااو ناباات لديااه ماان 

 سجآل او مستندال نخفااا .

اتلااف قصاادا السااجآل او المسااتندال ذال الصاالة بالضااريبة  -3

قباال انقضاااء الماادة المحااددة لآثتفاااظ بهااا وفااق اثكااام ااالا 

 القانون .

ء او البياااا او غيرااااا مااان اصاااطنا او غيّااار فاااواتير الشااارا -4

 المستندال إليهام الدائرة بقلة ا ربا  او زيادة الخسائر .

 اخفى نشاطا او ومءا منه مما يخضا للضريبة.  -5

اقتطا مقدار الضريبة وفاق اثكاام االا القاانون ولام يوردااا  -6

 للدائرة خآي نآنين يوما من تاريخ دفعها .

ليهاا فاي الفقارة )ن( مان االه باالضافة الى العقوبة المنصاوص ع -ب

المادة ا اذا زاد مقدار الفارق الضاريبي علاى خمساين الاف ديناار 

وثتااى مائااة الااف دينااار  تكااون العقوبااة الحاابس ماادة ال تقاال عاان 

نربعة نشهر و ال تميد على سنة واذا زاد مقادار الفارق الضاريبي 

 .على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن سنة 

محكمة برد الطعن كلياً او ومئياً فعليها ان تقضي في اذا قضت ال -خ

الدعوت نفسها بفرض غرامة تعادي مثل الفرق الضريبي وذلك 

د الطعن بشأنها .  على مقدار الضريبة اللت ر 

( خمسمائة دينار وال 500يعاقأل بارامة تعويضية ال تقل عن ) -د

ن ( الف دينار كل من خالف اثكام الا القانو1000تميد على )

 فيما لم يرد عليه نص .
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 -67المادة

يتحماال المحاسااأل القااانوني المسااؤولية عاان المصااادقة علااى بيانااال 

مالية غير مطابقة للواقا بشكل ووارت نو تخالف نثكام الا القانون 

نو معااايير المحاساابة الدوليااة والقااوانين وا نممااة النافاالة المفعااوي 

ماال ورمااي نو عاان سااواء كااان ذلااك ناوماااً عاان خطااأ متعمااد نو نت ع

إاماي وسيم وفي اله الحالة يعتبر المحاساأل القاانوني مرتكباا لجارم 

 .( من الا القانون66ا في المادة )ويعاقأل بالعقوبة المنصوص عليه

 

 -68المادة

ال يحوي تطبيق نثكام الا القاانون دون تطبياق نت عقوباة نشاد ورد  

 النص عليها في نت تشريا رخر .

 

 -69المادة 

ات عقوبــااـة او غرامـااـة بمقتضااى نثكااام ااالا القااانون ال ان فاارض  

يعفااي ات شااخص ماان مسااؤولية دفااا الضااريبة والمبااالغ والارامااال 

 المترتبة عليه وفق اثكام الا القانون .

 

 -70المادة

للوزير بتنسيأل من المدير بناًء على توصاية لجناة مشاكلة لهاله   -ن

شخص طبيعي من الااية  من الدائرة وديوان المحاسبة منا نت 

مراوعة الدائرة في نت قضية نو عمل خاآف قضايته الشخصاية 

اذا نبت ننه خاآي مراوعاتاه وتعاملاه ماا الادائرة ارتكاأل ماا مان 

شااأنه تعطياال سااير العماال وفااق ا صااوي نو التحاياال علااى ااالا 

القانونا وله نن يقرر عدم قباوي الادائرة للحساابال التاي يعاداا 

ان محاسباً نو محاسبا قانونيا وذلك نو يدققها ذلك الشخص اذا ك

 لمدة ال تميد على نآس سنوال.

يحماار علااى الماادقق الاالت انتهاات خدمتااه فااي الاادائرة مراوعااة   -ب

الدائرة وإبداء رنت نو مشورة في نت قضية سبق له تدقيقها نو 

 تقديراا.

على الرغم مما ورد في ات قانون اخر للمكلاف نن ينياأل عناه   -1-خ

يله لدت الدائرة فاي نت إواراء مان إواراءال شخصا رخر لتمث

تاادقيق الضااريبة علااى دخلااه وتقااديراا وتحصاايلها بمااا فيهااا 

 تقديم اإلقرار الضريبي وإوراءال التبلغ والتبليغ.
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يصدر الوزير بتنسيأل من المادير التعليماال التنفيلياة لتحدياد   -2

نثكااام اإلنابااة والتمثياال لاادت الاادائرة والشااروط واالوااراءال 

 ة بللك.الخاص

 

 -71المادة 

للمدير بناء على تنسيأل نت من نعضااء النياباة العاماة الضاريبية او  

بناااء علااى طلااأل المكلااف إوااراء المصااالحة فااي واارائم التهاارب ماان 

الضااريبة المنصااوص عليهااا فااي ااالا القااانون مقاباال دفااا الضااريبة 

وغرامال التأخير المستحقة ونصف مقادار الاراماة التعويضاية وفاق 

لا القانون ويترتأل علاى المصاالحة ساقوط الادعوت الجمائياة نثكام ا

 ووقف السير باوراءاتها وإلااء وميا ما يترتأل على ذلك من رنار.

 

  -72المادة

يجااوز للماادير نو الموظااف المفااوض منااه نو الماادقق ثسااأل مقتضااى  

الحاااي وفااي ات وقاات ان يصااحح ماان تلقاااء ذاتااه او بناااء علااى طلااأل 

والحسااااابية التااااي تقااااا فااااي القاااارارال  المكلااااف ا خطاااااء الكتابيااااة

واإلشاااعارال والمااالكرال عااان طرياااق الساااهو العرضاااي وال تكاااون 

 اوراءال التصحيح خاضعة للطعن.

 

 -73المادة

باسااتثناء صااآثية اصاادار التعليمااال التنفيليااة والتعليمااال وفقااا  -ن

 -الثكام الا القانون:

ا للوزير ان يفوض نيا من صآثياته المنصوص عليها في ال  -1

 القانون للمدير.

للمدير ان يفوض نيا من صآثياته المنصاوص عليهاا فاي االا  -2

 القانون الى نت موظف في الدائرة .

( من االا القاانون ا يجاأل ان يكاون 21ما مراعاة اثكام المادة ) -ب

التفوير المنصوص علياه فاي الفقارة )ن( مان االه الماادة خطياا 

 ومحددا .

 

  -74المادة

لالين يتمتعاون بمعاملاة ضاريبية تفضايلية بموواأل يستمر ا شخاص ا

فااي الخضااوع للضااريبة وفقااا  1/1/2010نثكااام نت تشااريا نافاال قباال 
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لتلاااك المعاملاااة ثتاااى نهاياااة المااادة المحاااددة بمقتضاااى نثكاااام تلاااك 

 التشريعال.

 

  -75المادة

ما لم يانص االا القاانون علاى خاآف ذلاك تحساأل المواعياد المعيناة  

يم الماايآدت وفااي ثاااي صااادف رخاار الميعاااد بالشااهر نو الساانة بااالتقو

 عطلة رسمية امتد إلى نوي يوم عمل بعداا.

 

  -76المادة

للاااوزير بنااااء علاااى تنسااايأل المااادير مااانح ماااوظفي الااادائرة المكافااا ل 

والحاوافم ويحادد مقااداراا واساس منحهااا بموواأل نمااام يصادر لهااله 

 .الااية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة 

 
  -77المادة

لآزماااة لتنفيااال اثكاااام اااالا يصااادر مجلاااس الاااوزراء االنمماااة ا  -ن

 .القانون

يصاادر الااوزير بتنساايأل ماان الماادير التعليمااال التنفيليااة الآزمااة   -ب

لتنفيااال نثكاااام اااالا القاااانون علاااى ان ياااتم نشاااراا فاااي الجريااادة 

 الرسمية .

ل الصادرة يستمر العمل با نممة والتعليمال التنفيلية والتعليما  -خ

قبل نفاذ اثكام الا القانون إلى المدت اللت ال تتعاارض فياه ماا 

نثكامه إلى نن تعدي او تلاى او يستبدي غيراا بها وفقاا الثكاام 

 الا القانون .

 
  -78المادة

ما مراعاة نثكام الفقرة )ب( من االه الماادة ا ال تطباق نت نثكاام  -ن

نو اإلعفااء منهاا  وردل في نت تشريا رخر تتعلق بفرض الضريبة

كليا او ومئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى اثكام كال مان 

  -القوانين التالية:

 .1988 ( لسنة8قانون صندوق المكاة رقم ) -1
 

 1998( لساااانة 7قاااانون مؤسسااااة الحسااااين للساااارطان رقاااام ) -2

 وتعديآته.
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( لسااانة 22حساااين بااان طاااآي رقااام )قاااانون مؤسساااة الملاااك ال  -3

1999. 

قااانون الهيئـــــــــااـة الوطنيااة إلزالااة ا لاااام وإعااادة التأايــااـل  -4

 . 2000( لسنة 34رقــــــــــم ) 

( لسااانة 27قاااانون المجلاااس الاااوطني لشاااؤون ا سااارة رقااام )  -5

2001 . 

 . 2001( لسنة 33قانون مؤسسة نهر ا ردن رقم )  -6

( لسانة 37قانون صاندوق الملاك عبادهللا الثااني للتنمياة رقام )  -7

2004 . 

 .2006( لسنة  28قانون اإلعفاء من ا مواي العامة رقم )   -8

قااانون الصااندوق الهاشاامي إلعمااار المسااجد ا قصااى المبااارك   -9

 .2007( لسنة 15وقبة الصخرة المشرفة رقم )

( 32قااانون مؤسسااة ري البياات الملكيااة للفكاار اإلسااآمي رقاام ) -10

 .2007لسنة 

( 37للتنمية البشرية رقم ) قانون الصندوق ا ردني الهاشمي  -11

 . 1985لسنة 

 القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيال االمتياز. -12

تطبق ا ثكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة االقتصاادية  -ب

الخاصة وقانون االستثمار فيما يتعلق بفرض الضاريبة واإلعفااء 

 منها .

 

 -79المادة

( لساااانة 28لمؤقاااات رقاااام )يلاااااى قااااانون ضااااريبة الاااادخل ا  -ن

على نن يتم فرض الضريبة والضريبة المضاافة ومانح 2009

 -الخصم التشجيعي عن:

وفاق قاانون ضاريبة الادخل  1982كل سنة ضريبية قبال سانة  -1

 وتعديآته . 1964( لسنة 25رقم )

ا وفق 1984و 1983و  1982الدخوي المتحققة في السنوال  -2

 . 1982ة ( لسن34قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم )
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ولااياة سانة  1985لدخوي المتحققة في كل من السنوال من  ا-3

 1985( لساانة 57وفااق قااانون ضااريبة الاادخل رقاام ) 2009

 وتعديآته .

 2012و 2011و 2010الاااادخوي المتحققااااة فااااي الساااانوال  -4

وفاااق قاااانون ضاااريبة الااادخل المؤقااات رقااام  2014و 2013و

 . 2009( لسنة 28)

والمقدماة  1/1/2010اتي المقدماة قبال تعتبر كشاوف التقادير الال -ب

واالقارارال   2010بعد الا التاريخ عن السانوال الساابقة لسانة 

 2013و  2012و  2011و  2010المقدماااااااة عااااااان السااااااانوال 

اقاارارال ضااريبية بااالمعنى المقصااود فااي ااالا القااانون  2014و

 وتسرت عليها ا ثكام اإلورائية الواردة فيه. 

ة )د( ماان اااله المااادةا تلاااى التشااريعال مااا مراعاااة نثكااام الفقاار -خ

 التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ نثكام الا القانون:

 1953( لساانة 89قااانون ضااريبة الخاادمال االوتماعيااة رقاام ) . 1

 وما طرن عليه من تعديل.

( من قانون مجلس التشايل والتادريأل والتعلايم 1ن//8المادة ) . 2

 .2008( لسنة 46المهني والتقني رقم )

يتم تحصيل الضرائأل والرسوم ونت مبالغ نخرت مقررة بمقتضى   -د

نثكااام التشااريعال المبينااة فااي الفقاارة )خ( عاان الفتاارة السااابقة 

( 28لتاااريخ سااريان نثكااام قااانون ضااريبة الاادخل المؤقاات رقاام )

وفااااق ا ثكااااام واإلوااااراءال المقااااررة فااااي تلااااك  2009لساااانة 

 التشريعال.

( لسانة 4للجامعاال ا ردنياة رقام ) يلاى قانون الرسوم اإلضاافية -ـا

 .1/1/2011وما طرن عليه من تعديل اعتباراً من  1985

 

 -80المادة

يسااااتمر تحصاااايل الضاااارائأل والرسااااوم ونت مبااااالغ نخاااارت مقااااررة  

وفااق ا ثكااام  1/1/2010بمقتضااى اثكااام نت تشااريعال نافاالة قباال 

 واإلوراءال المقررة في تلك التشريعال.
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  -81المادة

 راء والوزراء مكلفون بتنفيل نثكام الا القانون.رئيس الوز

 

30/12/2014 
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 نحن الحسين بن عبد هللا الثاني نائأل وآلة الملك المعمــــــــــــــــم  

 ( مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 26/5/2015اريــخ وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بت

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2015( لسنة 59نمام رقم )

 نمام اإلقرارال الضريبية والسجآل والمستندال ونسأل ا ربا  

 ( 77صادر بمقتضى الفقرة )ن( من المادة )

  2014( لسنة 34من قانون ضريبة الدخل رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يسمى الا النمام )نمام اإلقرارال الضريبية والسجآل والمستندال ونسأل ا رباا   -1المادة

 .1/1/2015( ويعمل به اعتبارا من 2015لسنة 

 

يكون للكلمال والعبارال التالية ثيثما وردل في الا النمام المعاني المخصصة لهاا  -2المادة

 -ر ذلك:ندناه ما لم تدي القرينة على غي

 

 

 قانون ضريبة الدخل. : القانون

 دائرة ضريبة الدخل والمبيعال . : الدائرة

 ضريبة الدخل . : الضريبة

كاال شااخص ملاامم باادفا الضااريبة نو اقتطاعهااا نو توريااداا  : المكلف

 وفق نثكام القانون .

نشاااااااااااااااط 

 االعماي

النشاط اللت يمارسه الشخص بقصد تحقيق رباح نو مكساأل  :

ك النشاااط التجااارت نو الصااناعي نو المراعااي نو بمااا فااي ذلاا

 المهني نو الخدمي نو الحرفي.

الااااااااااااادخل 

الخاضااااااااا 

 للضريبة

ما يتبقى من الدخل االومالي بعد تنميل المصاريف المقبولاة  :

والخساااااارة المااااادورة مااااان الفتااااارال الضاااااريبية الساااااابقة 

 واالعفاءال الشخصية والتبرعال على التوالي .

الضاااااااريبة 

 المستحقة

 مقدار الضريبة المستحقة وفق نثكام القانون . :

رصااااااااااااايد 

الضاااااااريبة 

 المستحقة

مقااادار الضاااريبة المساااتحقة بعاااد اواااراء التقااااص وفاااق ماااا  :

تقتضااايه نثكاااام القاااانون وطااار  دفعاااال الضاااريبة المقدماااة 

 والضرائأل المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.

 

 

علااى نساسااها وفااق نثكااام الفتاارة التااي تحتسااأل الضااريبة  :الفتااااااااااااارة 
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 القانون . الضريبية

اإلقااااااااااارار 

 الضريبي 

تصاااااريح بالااااادخل والمصااااااريف واإلعفااااااءال والضاااااريبة  :

المساااتحقة يقدماااه الشاااخص وفاااق النماااوذخ المعتماااد مااان 

 الدائرة.

 الشخص الطبيعي نو االعتبارت . : الشخص

الشااااااخص 

الطبيعااااااااي 

 المقيم

وما خآي ( ي183من اقام فعليا في المملكة لمدة ال تقل عن ) :

الفتاارة الضااريبية سااواء كاناات اقامتااه متصاالة نو متقطعااة نو 

الموظااف ا ردنااي الاالت يعماال فعليااا  ت ماادة خااآي الفتاارة 

الضااريبية لاادت الحكوماااة نو نت ماان المؤسسااال الرسااامية 

 العامة نو المؤسسال العامة داخل المملكة نو خاروها .

 

 

 الفصل ا وي

 طرق تقديم اإلقرار الضريبي

 

الضريبي للدائرة قبل نهاية يلمم المكلف شخصيا نو من ينوب عنه بتقديم اإلقرار  -ن -3ادةالم

الشااهر الرابااا التااالي النتهاااء الفتاارة الضااريبية متضاامناً التفصاايآل المتعلقااة 

 بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة .   

الماليااة مااا اإلقاارار يلاامم المكلااف بارفاااق السااجآل والمسااتندال والبيانااال  -ب

( 26الضريبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة )ن( مان الماادة )

من القانون نو ات وسائل اخرت تعتمداا الدائرة لهله الااياة وال يعتاد بااإلقرار 

الضااريبي المقاادم خآفااا لااللك وتطبااق فااي اااله الحالااة العقوبااال المنصااوص 

 عليها في القانون.

 

للمكلف تعديل إقاراره الضاريبي المقادم للادائرة باساتثناء اإلقارار الضاريبي الالت  -ن -4المادة

( ماان 28صاادرل بشااأنه ماالكرة تاادقيق نو قاارار بااالقبوي وفااق اثكااام المااادة )

 القانون  .

يتم تعديل اإلقارار الضاريبي مان المكلاف ساواء بمياادة الادخل نو الضاريبة نو   -ب

 معدي المعتمد لدت الدائرة لهله الااية.نقصان نت منهما وفق نموذخ اإلقرار ال

ال يعتد بتعديل اإلقرار في ثاي تضمن االا التعاديل زياادة لصاالح الادائرة إال إذا  -خ

 كان مقرونا بدفا الضريبة وغرامة التأخير المترتبة نتيجة لللك .

 

 

تعتماد إذا قام المكلاف بتقاديم نكثار مان إقارار ضاريبي عان الفتارة الضاريبية نفساها  -5المادة

الدائرة اإلقرار المقدم نوالً وال يعتد باأت إقارارال ضاريبية عادا اإلقارارال المعدلاة 

 ( من الا النمام.4المقدمة الثقاً وفقا  ثكام المادة )

 

 الفصل الثاني
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 منالمعفاة فئال المكلفين 

 تقديم اإلقرارال الضريبية

 

 -الية :تعفى من تقديم اإلقرار الضريبي الفئال الت -ن -6المادة

الشخص الطبيعي اللت يقتصر دخله على نشااط ا عمااي ولام تبلاغ مبيعاتاه  -1

 نو إيراداته ثد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعال .

الشخص الطبيعاي المقايم الالت يقتصار دخلاه علاى التقاعاد وال يتجااوز فاي  -2

 -الفترة الضريبية ما يلي :

 يل.( دينار للمكلف غير المع54000) -ن

 ( دينار للمكلف المعيل.66000) -ب

الشخص الطبيعي غير المقيم الالت يقتصار دخلاه علاى التقاعاد وال يتجااوز  -3

 ( دينار شهريا.3500الا الدخل  )

الشخص الالت يقتصار دخلاه السانوت علاى دخال خاضاا للضاريبة القطعياة  -4

 وفق نثكام القانون.

ت من نت مصادر الشخص الطبيعي المقيم اللت ال يميد دخله الصافي السنو -5

 دخل خاضا للضريبة عدا الدخل الخاضا للضريبة القطعية على:

 ( دينار للمكلف غير المعيل .12000) -ن

 (  دينار للمكلف المعيل.24000) -ب

إعفاء الفئال الملكورة في الا النمام دون تقديم اإلقرارال الضاريبية  ال يحوي -ب

 إذا رغبت في ذلك.

ة في الا النمام مان تقاديم اإلقارارال الضاريبيةا ال يعني إعفاء الفئال الملكور -خ

 إعفاءاا من الضريبة.

 

 الفصل الثالث

 تنميم السجآل والمستندال والبيانال المالية

 واالستثناء من تنميمها

 

 -( من الا النمام:9( و)8ما مراعاة نثكام المادتين ) -7المادة

حديااد مقاادار الضااريبة يلاامم المكلااف بتنماايم السااجآل والمسااتندال الآزمااة لت -ن

المستحقة عليه شريطة نن تكون معادة وفاق معاايير المحاسابة الدولياة ومدققاة 

 ومصادق عليها من محاسأل قانوني مرخص ومماوي لمهنة التدقيق.  

 

 

تساااتثنى مااان تنمااايم الساااجآل والمساااتندال الآزماااة لتحدياااد مقااادار الضاااريبة  -ب

 -المستحقة الفئال التالية:
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 قتصر دخله على الوظيفة .المكلف اللت ي -1

 المكلف اللت يقتصر دخله على دخل خاضا للضريبة القطعية. -2

 

على ا شخاص الطبيعيين من الفئال المبينة ندنااه تنمايم دفتار يومياة ودفتار ذمام  -ن-8المادة

وتقديم ثسااب لإليارادال والمصاروفال السانوية علاى االقال علاى نن تكاون االه 

الثبوتياة وبكشاف بالالمم المساتحقة وبكشاف رخار الحسابال معامزة بالمساتندال 

 -با صوي المشمولة بأثكام االستهآك ما اثتفاظهم بها للمدة المقررة قانونا:

 ا طباء. -1

 المهندسين.  -2

 المحامين. -3

 المحاسبين والمحاسبين القانونيين. -4

 الخبراء والمستشارين . -5

لخاصاة المفوضين عن ا شخاص بمراوعاة الجهاال الحكومياة  نو الجهاال ا -6

 إلتمام المعامآل.

 السماسرة والوسطاء . -7

 مالكي العقارال اللين يتحقق لهم دخل من ا مآك المؤورة.  -8

الشخص الطبيعي مان غيار المالكورين نعاآه الالت ينحصار دخلاه فاي مهناة   -9

 نو ثرفة نو نآس مركبال عمومية نو نآس رليال انشائية فأكثر.

)ن( مان االه الماادة مان غيار المحاسابين يجوز ل شخاص المحددين فاي الفقارة  -ب

والمحاساابين القااانونيين تنماايم دفاااتر باااإليرادال والتكاااليف والنفقااال باادال ماان 

 دفتر اليومية.

ال تسرت نثكام الفقارة )ن( مان االه الماادة علاى ا شاخاص العااملين فاي مجااي  -خ

دال االستشارال الطبية والهندسية والقانونية وعليهم تنميم الساجآل والمساتن

 ( من القانون.23وفقا للمادة )

يلمم ا شخاص الطبيعيون اللين يقتصر دخلهم علاى االساتثمار بتنمايم الساجآل  -د

والمستندال المعدة وفق معايير المحاسبة الدولياة واالثتفااظ بهاا للمادة المقاررة 

قااانوني ماارخص  قانوناااً دون اإللاامام بتاادقيقها والمصااادقة عليهااا ماان محاسااأل

 التدقيق.ومماوي لمهنة 

  

 

في ثااي عادم التامام ا شاخاص الطبيعياين المحاددين فاي الفقارتين )ن( و)د( مان  -اـ 

اله المادة بأثكامهماا يسق  ثقهم في التمتاا باالساتثناء الاوارد فيهماا وتطباق 

 القانون.  ( من23عليهم نثكام المادة )
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لشااخص الطبيعااي وشااركة ( ماان ااالا النماااما يلاامم ا8مااا مراعاااة اثكااام المااادة ) -ن-9المااادة

التضاااامن وشاااركة التوصاااية البسااايطة والتاااي ال تمياااد مبيعاااال نت منهاااا علاااى 

 -( دينار في السنة بتنميم السجآل التالية على ا قل:160000)

شااااتريال ويتضاااامن بيانااااال فااااواتير الشااااراء للساااالا والخاااادمال  -1 سااااجل الم 

 ومعامآل االستيراد الجمركية.

 لفواتير المحررة لمبيعاته.سجل المبيعال ويتضمن بيانال ا -2

سجل الصادرال وإعادة التصدير ويتضامن تفصايآل إرسااليال الصاادر بماا  -3

في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركم التصدير وبلد المقصد ونسخة من 

البيان الجمركي الممهر نصوالً نو كتاب التساديد مان دائارة الجماارك ونرقاام 

ي الصااادرا ونن يتضاامن ااالا السااجل بيانااا الفااواتير المتعلقااة بالبيااان الجمركاا

 بالسلا والخدمال المعاد تصديراا.

سجل اللمم يبين اللمم المدينة والدائنة والحركال المديناة والدائناة علاى كال  -4

 ذمة من اله اللمم.

كشف وارد المخامون يباين مخامون رخار الفتارة الضاريبية مان ثياث القيماة  -5

 والكمية لكل صنف من الا المخمون.

دير نن يلمم نت شخص نو نت فئة من ا شخاص بتنمايم ساجآل ومساتندال للم -ب

تبين مقدار مبيعال كل مانهم وتراعاي طبيعاة عمال االه الجهاال ونشااطها ولاه 

إعفااأام مان تادقيقها وتصاديقها ماان محاساأل قاانوني مارخص وماماوي لمهنااة 

 التدقيق .

 

ة من غير الوظيفة ساواء على كل شخص له مصدر دخل نو نكثر خاضا للضريب -ن-10المادة

كان مشموالً بأثكام الا النمام نو غير مشموي نن يحتفا بفواتير لمبيعاته مان 

السلا نو الخدمال وفواتير لمشترياته والمساتندال المعامزة لنفقاتاه ونن يقادم 

اله الفواتير والمستندال عند الطلأل لاايال الفحاص والتادقيق تحقيقااً لااياال 

 .القانون والا النمام 

يجاااأل نن تتضااامن الفاااواتير المشاااار إليهاااا فاااي الفقااارة )ن( مااان ااااله الماااادة  -ب

 -المعلومال ا ساسية التالية:

الاارقم المتسلساال ونساام الجهااة التااي نصاادرتها وعنوانهااا ونساام الجهااة التااي 

صاادرل إليهااا ومكااان تحريراااا ونااوع الساالعة نو الخدمااة وكميتهااا وقيمااة 

 يخ والتوقيا.الوثدة وقيمة الفاتورة كاملة والتار
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فااي ثاااي عاادم تنماايم المكلااف للسااجآل والمسااتندال الملاامم بهااا وفااق نثكااام ااالا  -11المااادة

النمااام تطبااق عليااه نسااأل ا ربااا  القائمااة للبضااائا نو الساالا نو الخاادمال التااي 

تتعامال بهااا القطاعاال التجاريااة والصااناعية والخدمياة المحااددة فاي ااالا النمااام 

 ووبه .والتعليمال الصادرة بم

( ماان ااالا 9( و )8( والمااادتين )7مااا مراعاااة نثكااام الفقاارة )ن( ماان المااادة ) -ن-12المااادة

النماااما للمكلااف اسااتخدام نوهاامة الحاسااوب فااي تنماايم سجآتـااـه ومستنداتااـه 

وبياناتاااه المالياااةا وتعتباااـر ااااله الساااجآل والبياناااال نصاااولية مااان الناثياااة 

 -المحاسبية ما مراعاة ما يلي:

اظ بأصل المستندال والونائق المعمزة لها للمدة المقررة قانونااً ماا االثتف -1

مراعاااة طبيعااة تلااك الحسااابال وبمااا ال يتعااارض مااا نثكااام القااانون وااالا 

 النمام.

 -االلتمام بالشروط التالية: -2

عاادم السااما  باااوراء نت تعااديل نو تايياار نو ثاالف لمفااردال البيانااال  -ن

 المدخلة.

 خلة التوقيا اإللكتروني لمدخلها.نن تتضمن البيانال المد -ب

 تونيق البيانال لتعكس ثقيقة الوضا المالي للمكلف. -خ

على المكلف الالت يساتخدم نوهامة الحاساوب فاي تنمايم ساجآته ومساتنداته  -ب

وبياناته المالية تقديم شهادة من الجهاة التاي قامات باعاداد النماام والبارامج 

والبرامج ما الشاروط الاواردة  المستخدمة في ذلك تتضمن توافق الا النمام

في الفقرة )ن( من اله المادةا وتعهد بالتقياد بهاله الشاروط وعادم إواراء نت 

تعااديل علااى النمااام نو الباارامج المسااتخدمة سااواء نكاناات تلااك الجهااة ماان 

الماوظفين والعاااملين لاادت المكلاف نم ماان نت وهااة نخارت مهمااا كاناات وذلااك 

  وفق النموذخ المعتمد لدت الدائرة  .

 

ترفااق مااا اإلقاارارال الضااريبية عنااد تقااديمها للاادائرة نسااخة ماان القااوائم الماليااة  -13المااادة

وتشمل الميمانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقال النقدياة وقائماة التايار 

فااي ثقااوق الملكيااة وقائمااة اإليضاااثال وكشااف واارد بضاااعة رخاار الماادة للفتاارة 

والمسااتندال وفااق نثكااام الفقاارة )ن( ماان الضااريبية المسااتخروة ماان السااجآل 

 ( من الا النمام .8(  والمادة )7المادة )

 



 

58 

 

 

 

للمدير إلمام نت شخص يماوي نشاط ا عمااي بتنمايم الساجآل والمساتندال وفاق  -14المادة

( من القانون واالثتفاظ بهاا للمادة المقاررة قانونااً وان لام يكان 23نثكام المادة )

 كام الا النمام. ملمماً بتنميمها وفق نث

 

 الفصل الرابا

 نسأل ا ربا  القائمة للبضائا نو السلا نو الخدمال التي تتعامل بها

 القطاعال التجارية والصناعية والخدمية

 

يطبق االا الفصال علاى المكلفاين غيار الملتاممين بتنمايم الساجآل والمساتندال  -ن-15المادة

ضاريبة المساتحقة علايهم وفقاا  ثكاام والبيانال المالية الآزمة لتحديد مقدار ال

( ماان القااانونا ويعماال بنسااأل نربااا  قائمااة 23الفقاارتين )ن( و)د( ماان المااادة )

للبضائا  نو السلا نو الخدمال التي تتعامل بها القطاعاال التجارياة والصاناعية 

( وعلااى نساااو كلفااة المبيعااال الساانوية نو %60( إلااى )%3والخدميااة ماان )

ضى الحاي وفقاا  ثكاام االا النماام والتعليماال الصاادرة الربح القائم ثسأل مقت

 بمقتضاه.

علااى الاارغم ممااا ورد فااي الفقاارة )ن( ماان اااله المااادة اإذا نباات للاادائرة نن نساابة  -ب

الاااربح الحقيقياااة لنشااااط المكلاااف نعلاااى مااان النسااابة الاااواردة فاااي اااالا النماااام 

ة المكلاف علاى والتعليمال الصادرة بمقتضاه فيجوز للدائرة بقرار معلال محاساب

 نسبة الربح الحقيقية.

 

(  مان اإليارادال المساتحقة %40( إلاى ) %25يتم اعتماد نسبة ربح قائم مان) -ن-16المادة

 لقطاعال المقاوالل اإلنشائية واإلسكان والمكاتأل والشركال الهندسية .

 -يلتمم المكلف اللت تنطبق عليه نثكام الفقرة)ن( من اله المادة بما يلي:  -ب

( ماااان القااااانون 12تطاااااع الضااااريبة وتوريااااداا وفااااق نثكااااام المااااادة)اق -1

 وتعليمال االقتطاع المعموي بها في الدائرة.

تمويد الادائرة بأساماء ماوردت السالا والخادمال والمتعهادين الفارعيين  -2

الااالين يتعامااال معهااام مااان نربعاااة مقااااطا وعنااااوينهم الكاملاااة والمباااالغ 

 دائرة.المستحقة لهم وفق النموذخ المعتمد من ال

 

 

( ماان 2( و) 1فااي ثاااي عاادم التاامام المكلااف بااأت ثكاام ماان نثكااام البناادين ) -خ
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( على نساأل ا رباا  الاواردة %5الفقرة )ب( من اله المادةا تضاف نسبة )

 في الفقرة )ن( من اله المادة.

 

يااتم اعتماااد ربااح قااائم للكيلااو غاارام الواثااد لقطاااع الاالاأل والمجااوارال ماان    -ن-17المااادة 

( دينااار وذلااك ثسااأل معاادي دوران رنو الماااي 2200ينااار إلااى )( د1000)

 العامل للتاور واللت يعتمد نساسا للتقدير.

 

( من قيمة رنو المااي العامال للمتعااملين %15يتم اعتماد نسبة ربح قائم ) -ب

بالماااو والمجااوارال وا ثجااار الكريمااة وفااي ثاااي ووااود اسااتيراد لاادت 

يراد نو رنو الماااي العاماال نيهمااا المكلااف يحاسااأل علااى نساااو قيمااة االساات

 نكبر. 

 

يتم اعتماد ربح قائم للكيلاوغرام الواثاد مان شاال الالاأل ثساأل نوعاه مان  -خ

( ديناااار وتعتماااد الكمياااة المدموغاااة لااادت وزارة 700( ديناااارا إلاااى )50)

 الصناعة والتجارة والتموين نساسا للتقدير.

 

انة والتصااليحال يااتم اعتماااد الااربح القااائم للمشاااغل التااي تقااوم بعماال الصااي -د

( ديناار وذلاك 14000( دينار إلاى )3000والتواصي وتركيأل ا ثجار من )

 ثسأل عدد العاملين لديها.

 

في ثاي ممارسة المكلف المشموي بهله المادة نشاطه فاي االا القطااع مادة  -اـ

 تقل عن سنة يحاسأل عن الربح القائم عن اله المدة.

 

اي العامل المصادق علياه مان النقاباة لاايال اله المادة يتم اعتماد رنو الم -و

العامااة  صااحاب محااآل تجااارة وصااياغة الحلااي والمجااوارال وللاادائرة 

 التحقق من صحة رنو الماي العامل . 

 

 -يتم اثتساب ربح قائم  صحاب المخابم على النحو التالي: -18المادة

 ( دنانير عن كل طن.10الطحين الموثد: )  -ن

 

 

 -( وفق المعادلة التالية:%12رة: بنسبة )طحين الميرو والما -ب

× قرشاا ساعر بياا الكيلاو  75× 1.3× )كمية الطحين من الا الصنف بالكيلو
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 ( (.  %12نسبة ربح قائم )

 

تحاادد العمولااة )الكمساايون( المتحققااـة للتاااور الوسااي  داخاال نسااواق الخضااار   -19المادة

هاااا باعتمااااد قيماااـة ( وياااتم اثتسااااب قيمت%5.25المركمياااـة والجملاااـة بنسااابة)

الرسااوم المحااددة بالكتااأل الصااادرة عاان نمانااة عمااان الكباارت نو البلااديال وفااق 

 المعادلة التالية:

 

 % = الربح القائم من العمولة.4% ÷ 5.25× قيمة الرسوم 

 

( ديناار 40000( ديناار إلاى )5000يتم اثتساب رباح قاائم سانوت لالياال مان ) -ن-20المادة

 ها .ثسأل نوعها وطبيعة عمل

( 12000( ديناار إلاى )5000يتم اثتساب ربح قاائم سانوت للسايارال مان ) -1-ب

 دينار ثسأل نوعها وفئتها .

( 30000( دينار الاى )9000يتم نثتساب ربح قائم سنوت للحافآل من ) - 2

 دينار ثسأل نوعها وثمولتها .

( دينااار دخااآ 6000( دينااار إلااى )4000يااتم اثتساااب راتااأل السااائق ماان ) -3

 إذا كان مالك المركبة يعمل عليها.اضافيا 

تطباق نثكااام الفقاارتين )ن (و ) ب( مان اااله المااادة علاى ا شااخاص الطبيعيااين  -خ

وشركال التضامن وشركال التوصية البسيطة والجمعيال التعاونياة المساجلة 

 في المملكة.

يتم اثتساب ربح قائم سنوت من نقل الركااب للحافلاة الواثادة  ت وهاة مان  -1-د

( 40000هال المشار إليها في الفقرة )خ( مان االه الماادة بمقادار)غير الج

 دينار.

( من اله الفقارةا الادخل المتاأتي 1يشمل الربح القائم المشار إليه في البند ) -2

ماان نوااور نقاال الراكااأل بمااا فيااه نقاال نمتعتااه ونتعاااب خدمااة الحصااوي علااى 

 التأشيرة له .

 

بتقاديم اإلقارار الضاريبي نو المكلاف الالت لام يرفاق ال يحق للمكلف اللت لم يلتامم  -21المادة

ثساااباته ومسااتنداته وبياناتااه الماليااة مااا إقااراره المقاادم للاادائرة فااي موعااده 

القانوني وسبق ونن تمت محاسبته وفاق نثكاام االا النماام المطالباة بمحاسابته 

 على نساو السجآل والمستندال عن السنة ذاتها. 
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 وزير 

 المياه والرت

 الدكتور ثازم الناصر

 وزير 

 الداخلية

 سآمة ثماد

 نائأل رئيس الوزراء 

 ووزير التربية والتعليم

 الدكتور محمد محمود اللنيبال

 رئيس الوزراء

 ووزير الدفاع

 الدكتور عبد هللا النسور

 وزير

 السياثة واآلنار 

 نايف ثميدت الفايم

 وزير 

 البيئة

 الدكتور طاار الشخشير

 وزير  التخطي  والتعاون 

 الدولي ووزير المالية بالوكالة

 عماد نجيأل فاخورت

 وزير 

 المراعة

 الدكتور عاكف المعبي

 وزير

 الشؤون البلدية

 المهندو وليد المصرت

 وزير دولة 

 بالوكالة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدي

 الدكتور نثمد زيادال

 وزير 

 العمل 

 الدكتور نضاي مرضي القطامين

 وزير دولة

 لشؤون االعآم ووزير الخاروية وشؤون الماتربين بالوكالة 

 الدكتور محمد ثسين المومني

 وزير الطاقة والثروة

 المعدنية ووزير ا شااي العامة واإلسكان بالوكالة 

 الدكتور ابراايم ثسن سيف

 وزير 

 دولة ووزير تطوير القطاع العام بالوكالة 

 الدكتور سآمة النعيمال

 وزير 

 الصحة 

 الدكتور علي النحلة ثياصال

 وزير

 التنمية االوتماعية  

 ريم ممدو  نبو ثسان

 وزير 

 الثقافة

 الدكتورة النا محمد مامكغ

 وزير 

 الشؤون السياسية والبرلمانية

 الدكتور خالد الكآلدة

 وزير 

  وقاف والشؤون والمقدسال االسآميةا

 الدكتور اايل عبد الحفيا داود

 وزير االتصاالل 

 وتكنولوويا المعلومال

 مجد شويكة

 وزير التعليم 

 العالي والبحث العلمي

 الدكتور لبيأل خضرا

 وزير 

 الصناعة والتجارة والتموين

 مها عبدالرثيم علي

 وزير 

 النقل

 الدكتورة لينا شبيأل

 

 مالية التعليمال الآزمة لتنفيل اثكام الا النمام.يصدر وزير ال -22المادة 
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 الهاشميـــة  ا ردنيةهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة نحن عبد

 ـــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 26/5/2015وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2015( لسنة  55نمام رقم ) 

 مصاريف والمخصصال واالستهآك واإلعفاءالنمام ال

 ( من قانون77صادر بمقتضى الفقرة )ن( من المادة )

 2014( لسنة 34ضريبة الدخل رقم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

يساااامى ااااالا النمااااام )نمااااام المصاااااريف والمخصصااااال واالسااااتهآك  -1المااااادة

 .1/1/2015من ( ويعمل به اعتباراً  2015واإلعفاءال لسنة 

 

 

يكااااون للكلمااااال والعبااااارال التاليااااة ثيثمااااا وردل فااااي ااااالا النمااااام  -2المااااادة

المعاااااني المخصصااااة لهااااا ندناااااه مااااا لاااام تاااادي القرينااااة علااااى غياااار 

 -ذلك:

 

 قانون ضريبة الدخل. : القانون

 وزير المالية . : الوزير

 . دائرة ضريبة الدخل والمبيعال : الدائرة

 ضريبة الدخل . : الضريبة

كل شخص ملمم بادفا الضاريبة نو اقتطاعهاا  : المكلف

 نو توريداا وفق نثكام القانون .

دخاااال المكلااااف ماااان وميااااا مصااااادر الاااادخل  : الدخل االومالي

 الخاضعة للضريبة .

المصاااااااااااااااريف 

 المقبولة 

المصاريف والنفقال التي انفقت نو اساتحقت  :

ة الضاريبية لااياال كليا وثصريا خاآي الفتار

انتااااخ دخااال خاضاااا للضاااريبة التاااي يجاااوز 

تنميلهاااا مااان الااادخل االوماااالي وفاااق نثكاااام 

 القانون .

 

 

 

ماااا يتبقاااى مااان الااادخل االوماااالي بعاااد تنميااال  :الااادخل الخاضاااا 
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المصاريف المقبولة والخساارة المادورة مان  للضريبة

الفتاااارال الضااااريبية السااااابقة واالعفاااااءال 

 .التوالي  الشخصية والتبرعال على

ا صااااااااااااااااااااااوي 

 الرنسمالية

ا صاااوي التاااي ياااتم شاااراأاا نو المساااتأورة  :

تمويلياااا نو تلاااك التاااي بحاااوزة المكلاااف علاااى 

ساابيل التملااك ثاااال نو ماا ال لاايااال االثتفاااظ 

بها  كثر من سنة والتي ال تبااع وال تشاترت 

  ضمن النشاط االعتيادت للمكلف 

ضااريبة علااى نساسااها الفتاارة التااي تحتسااأل ال : الفترة الضريبية

 وفق نثكام القانون .

اإلقاااااااااااااااااااااااارار 

 الضريبي 

تصاااريح بالااادخل والمصااااريف واإلعفااااءال  :

والضااريبة المسااتحقة يقدمااه الشااخص وفااق 

 النموذخ المعتمد من الدائرة .

الشااااااركة المرخصااااااة لممارسااااااة ا عماااااااي  : البنك

ام قااانون كااالمصاارفية فااي المملكااة وفااق نث

 البنوك .

 ة المختصة وفق نثكام القانون. المحكم : المحكمة

  
 

 الباب ا وي

 

 نثكام تنميل المصاريف المقبولة وإوراءاته

 

تنمي من الدخل اإلومالي للمكلف من كل مصادر دخال خاضاا للضاريبة  -ن-3المادة

المصاريف المقبولاة المتعلقاة باه خاآي الفتارة الضاريبية وفاق نثكاام 

 القانون والا النمام.

( ماان الااادخل %50المقبولااة بماااا ال يميااد علاااى ) تناامي المصااااريف -ب

اإلومالي المحتسأل وفقاً لنسأل ا ربا  القائماة التاي تصادر بموواأل 

نمااام االقاارارال الضااريبية والسااجآل والمسااتندال ونسااأل االربااا  

والتعليمال الصادرة بمقتضاه وذلك للمكلفين غير الملتاممين بتنمايم 

قاارتين )ن( و )د( ماان المااادة السااجآل والمسااتندال خآفاااً  ثكااام الف

 ( من القانون.23)
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 الفصل ا وي

 مخصصال البنوك

 

تنااامي للبناااك مخصصاااال التساااهيآل االئتمانياااة غيااار العاملاااة التاااي  -ن-4الماااادة 

يرصداا البناك وفاق نثكاام قاانون البناوك والتعليماال الصاادرة عان 

 البنك المركمت ا ردني.

دة فاي الفقارة )ن( مان االه الماادة يشترط لتنميل المخصصال الوار -ب

نن تتعلق بتسهيآل ائتمانية سبق ونن تم اثتساب عوائاداا ضامن 

 الدخل اإلومالي للبنك.

 

 

 -ال يجوز تنميل ما يلي : -5المادة

 عامة .المصرفية المخاطر الاثتياطي  -ن

 مخصص تدني التسهيآل االئتمانية تحت المراقبة . -ب

ر العاملااااة والتااااي لاااام يااااتم مخصصااااال التسااااهيآل االئتمانيااااة غياااا -خ

 تخصيصها لكل عميل على ثدة. 

مخصصااال التسااهيآل االئتمانيااة المتعلقااة بالتسااهيآل االئتمانيااة  -د

 .2000التي نشأل قبل سنة 

 

 

تاااتم معالجاااة الاااديون الهالكاااة المقبولاااة ضاااريبياً والتاااي تااام تكاااوين  -ن-6الماااادة 

ملااة مخصصااال لهااا فااي مخصصااال التسااهيآل االئتمانيااة غياار العا

المقبولة ضريبياً والمتعلقة بتلك الديون ولكال ديان علاى ثادةا وتاتم 

معالجااة الفروقااال فيمااا بينهااا ضاامن قائمااة الاادخل فااي الساانة التااي 

 اعتبر فيها الدين االكاً.

 

تتم معالجاة الاديون الهالكاة المقبولاة ضاريبياً والتاي لام ياتم تكاوين  -ب

بية التاي اعتبار مخصصال لهاا في قائمة الدخل فاي الفتارة الضاري

 فيها الدين االكاً.

 

تضاف للدخل اإلومالي مخصصاال التساهيآل االئتمانياة غيار العاملاة  -ن-7المادة

التااي تاام تنميلهااا إذا تاام إلااأاااا نو تخفيضااها فااي نت فتاارة ضااريبية 

 وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها اإللااء نو التخفير.

 

 

 

 

االئتمانية غيار العاملاة التاي لام ياتم ال تضاف مخصصال التسهيآل  -ب
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قبوي تنميلها ضريبيا في فترال ضاريبية ساابقة للادخل اإلوماالي إذا 

 تم إلااأاا نو تخفيضها في نت فترة ضريبية الثقة.

 

 -لاايال الا الفصل : -8المادة

تعامل وميا ثسابال العميل )المدين( وثسابال كفيله وثادة واثادة  -ن

 لدت البنك الواثد.

صاافة الاادين غياار العاماال لجميااا ثسااابال العمياال لاادت البنااك  تلاااى  -ب

الواثااد إذا تضاامنت ثسااابال العمياال وثسااابال كفيلااه دينااا عااامآ 

لدت البنك نفسه وال تعتبر المخصصاال المتعلقاة بحساابال العميال 

 من المصاريف المقبولة ضريبياً.

 

بمخصصااال  يلتاامم البنااك بتقااديم كشااف يبااين فيااه التفاصاايل المتعلقااة -9المااادة

التسهيآل االئتمانياة غيار العاملاة خاآي الفتارة الضاريبية ولكال ديان 

 على ثدة وفق النموذخ اللت يصدر عن الدائرة لهله الااية .

 

 الفصل الثاني

 

مخصص الديون المشكوك فيه للمكلفين والشركال عدا البنوك وشركال التأمين 

 يا.واللين يلتممون بتنميم السجآل والمستندال نصول

 

تعني كلمة )المخصاص( الاواردة  فاي االا الفصال  لااياال تنميلهاا مان  -10المادة

الاادخل اإلوماااليا المبااالغ التااي يرصااداا المكلفااون والشااركال عاادا 

البنوك وشركال التأمين ا الملتممون بتنمايم الساجآل والمساتندال 

والبيانال المالية نصاوليا مقابال نرصادة ثساابال المادينين المتعلقاة 

النشاط الخاضا للضريبة والتي مضاى علاى اساتحقاقها مادة ال تقال ب

 عن سنة بتاريخ نهاية الفترة الضريبية .

 

يشاااترط لقباااوي المخصاااص المشاااموي بهااالا الفصااال تنمااايم ساااجآل  -11الماااادة 

ومساااتندال وبياناااال مالياااة معااادة وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااة 

المخصاص باديون  ومدققة من محاسأل قانوني على نن ال يتعلق الا

نشااأل عاان فتاارة قباال مسااك الحسااابال نو بااديون نشااأل قباال ساانة 

2015 . 

 

 

 

 

ال يخضااا للضااريبة المخصااص الاالت تاام إلااااأه نو تخفيضااه ضاامن  -ن-12المااادة

 قائمة الدخل ولم يتم قبوله ضريبياً في نت فترة ضريبية سابقة.
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لمااادة ياتم إظهااار المخصااص المشااار إليااه فاي الفقاارة )ن( ماان اااله ا -ب

بكشوف يبين فيهاا اسام المادين ومبلاغ الادين الالت تام تكاوين ذلاك 

 المخصص له.

 

يعتبار نفقاة مقبولاة ضاريبيا المخصاص المكاون للاديون التاي نشاأل  -ن-13المادة 

وتعثرل وذلك شريطة إعداد كشف بأعمار  1/1/2015اعتباراً من 

دين الديون المشاكوك فيهاا يباين فياه اسام المادين وتااريخ بداياة الا

وتاااريخ االسااتحقاق وتاااريخ  رخاار تسااديد  ومبلااغ الاادين ا صاالي 

ونساابة المخصااص وقيمتااه وعنااوان الماادين وملخااص اإلوااراءال 

المتبعة وفاي كال ا ثاواي يجاأل مصاادقة المحاساأل القاانوني علاى 

 الا الكشف.

 

يتم قباوي المخصاص السانوت ضاريبياً والاوارد فاي االا الفصال مان  -ب

 -ا ال يميد على النسأل التالية:نرصدة ثسابال المدينين وبم

%( من ا رصدة التي مضى على استحقاقها مدة سانة ونقال 5) -1

 من سنتين.

%( مان ا رصاادة التااي مضااى علاى اسااتحقاقها ماادة ساانتين 10) -2

 ولااية نآس سنوال.

 

 يتوقف تكوين المخصص بعد السنة الثالثة على استحقاق الدين . -خ

 

ماا يتعلاق بحساابال المادينين يستثنى مان المخصاص المقباوي ضاريبياً  -د

 -في الحاالل التالية:

إذا مااانح نت مااان المااادينين نت تساااهيآل وديااادة نو تمااات معاااه نت  -1

  .عملية بيا نو قدمت إليه نت خدمة بعد توقفه عن الدفا

( مان %50إذا قام نت من المادينين بتساديد نت مباالغ ال تقال عان ) -2

 رصيد الدين.

 

ص المقبوي لكل فترة ضاريبية فاي ومياا يجأل نن ال تميد قيمة المخص -اـ

( مان نرصادة ثساابال المادينين فاي نهاياة السانة %1االثواي علاى )

 المتعلقة بالنشاط الخاضا للضريبة.

 

 

 

 

 -( من الا النمام :13ما مراعاة نثكام المادة ) -14المادة
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يلمم المكلفاون الالين يشاملهم االا الفصال مان الفئاال المعفااة مان   -ن

إعفااًء كليااً نو ومئيااً بموواأل القاانون نو نت قاانون ضريبة الادخل 

رخاار بتكااوين مخصااص للااديون المشااكوك فيهااا وبمااا ال يقاال عاان 

( ماان ااالا 13النسااأل المشااار إليهااا فااي الفقاارة )ب( ماان المااادة )

النمام وذلك من بداياة فتارة اإلعفااء الضاريبي ويقبال ضاريبياً مان 

وبمقاادار نساابة ااالا المخصااص الاالت تاام تكوينااه خااآي اااله الفتاارة 

  .الخضوع الجمئي للضريبة

 

يقباال ضااريبياً ماان المخصااص الاالت تاام تكوينااه بعااد انتهاااء فتاارة  -ب

اإلعفاااء وتعلااق بااديون نشااأل خآلهااا وبمقاادار نساابة الخضااوع 

للضريبة خآي تلك الفترة شاريطة االلتامام بأثكاام الفقارة )ن( مان 

 اله المادة .

 

لمشكوك فيها المقبوي ضاريبياً بقيماة يتم تخفير مخصص الديون ا -ن -15المادة 

الديون الهالكة المقبولة ضريبياً وفقا  ثكام القانون والتاي سابق 

 تكوين مخصص لها.

 

ما مراعاة نثكام الفقارة )ن( مان االه الماادة تاتم معالجاة الفارق  -ب

بين الديون الهالكة والمخصص المتعلق بها ضمن قائماة الادخل 

 ير المعفاة ضريبياً.في تلك السنة لمصادر الدخل غ

 

تقبل الديون الهالكة التي تميد علاى قيماة المخصاص المكاون ال  -خ

 لها سابقاً والتي تتعلق بمصادر الدخل المعفاة ضريبياً.

 

ال تقبل ضريبياً المخصصال المتعلقة بالديون المشاكوك فاي تحصايلها  -16المادة 

ثكااام والتااي اصاابحت ديونااا االكااة وفااي اااله الحالااة تنطبااق عليهااا ن

 ( من القانون.6الفقرة )و( من المادة )

 

 

( ماان ااالا النمااام ا فااي ثاااي 15( و)13مااا مراعاااة نثكااام المااادتين ) -17المااادة 

توقف الشركة من غير البنوك وشركال التأمين عن العمل نهائيااً نو 

تمت تصفيتها نو توقاف المكلاف الالت يمساك ثساابال نصاولية عان 

سك الحساابال ا صاولية يضااف رصايد العمل نهائياً نو توقف عن م

المخصصاال التاي تاام قبولهاا ضاريبياً إلااى الادخل الخاضاا للضااريبة 

للشركة نو لاللك المكلاف فاي سانة التوقاف عان العمال نهائيااً نو فاي 

الساانة ا خياارة ماان ساانوال التصاافية  نو ساانة التوقااف عاان مسااك 

 الحسابال ا صولية .
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( مان االا النماام فاي ثااي انادماخ 13ماادة )ما عادم اإلخاآي بأثكاام ال -18المادة

الشااركة ماان غياار البنااوك وشااركال التااأمين فااي شااركة نخاارت يضاااف 

رصاايد المخصصااال المقبولااة ضااريبيا والااواردة فااي ثسااابال الشااركة 

المندمجة إلى رصيد مخصصاال الشاركة الدامجاة وتصابح وامءاً منهاا 

ياه بتااريخ في سنة االنادماخ ماا االساتمرار فاي تصانيفها كماا كانات عل

 االندماخ .

 

 الفصل الثالث

 الديون الهالكة

 

يجرت تنميل الديون الهالكاة التاي سابق اثتساابها ضامن دخال المكلاف  -19المادة

اإلومااالي وفااي ثاااي تاام تحصاايل الاادين الهالااك نو نت واامء منااه بعااد 

تنميلاه تاتم إضااافة المبلاغ الالت تاام تحصايله إلاى الاادخل اإلوماالي فااي 

 لتي تم تحصيله فيها .الفترة الضريبية ا

 

يعاد ممكناا استيفـاـاأه فاي ثااي  يعتبر االكاً نت ديـن نو نت ومء منه لم -20المادة

  إنبال المكلف نياً من الحاالل التالية:

قطعااي يقضااي بااافآو الماادين وكفيلااه نو قضااائي صاادور قاارار  -ن

 إعساراما. 

 إوراء المدين الصلح الواقي. -ب

  اً.د ديون المدين كلياً نو ومئيوفاة المدين دون تركة تكفي لسدا -خ

اختفاء المادين نو سافره وانقطااع نخبااره لمادة ال تقال عان سانتين  -د

ماان تاااريخ ساافره نو تاااريخ اإلعااآم عاان اختفائااه مااا عاادم ووااود 

 نمواي تكفي لسداد ديون المدين كلياً نو وـمئياً.

 استنفاد الدائن وميا الوسائل القانونية المتاثة لتحصيل الدين . -اـ

 

تنمي الديون الهالكة التاي صادرل بهاا نثكاام قضاائية وتعالر تنفيالاا  -ن-21المادة

 في دوائر التنفيل بالكامل دفعة واثدة.

يتم تنميل الاديون الهالكاة مان غيار الاواردة فاي الفقارة )ن( مان االه  -ب

( مااان الدخاااـل %25الماااادة  بماااا ال يتجااااوز مائاااة نلاااف ديناااار نو )

 يهما نكثر.الصافي للفترة الضريبية ن

 

 

لاايااال اااله المااادة تعنااي عبااارة )الاادخل الصااافي( مااا يتبقااى ماان   -خ

تنميال المصاااريف المقبولااة قانونااً وذلااك بعااد د الادخل اإلومااالي بعاا

الهالكة الواردة فاي الفقارة )ن( مان االه الماادة وقبال  تنميل الديون

  تنميل الديون الهالكة الواردة في الفقرة)ب( من اله المادة.
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يشترط لتنميل الديون الهالكة المشمولة بأثكاام االا الفصال ان يلتامم  -ن-22مادةال

المكلف بتنميم السجآل والمستندال الآزماة وفاق اثكاام القاانون 

ونمااااام  اإلقاااارارال الضااااريبية والسااااجآل والمسااااتندال ونسااااأل 

 االربا  الصادر بمقتضاه .

 

ن الهالكااة وفااق يقااوم المكلااف بتقااديم المعلومااال المتعلقااة بالااديو -ب

 النموذخ اللت يصدر عن الدائرة.

 

في وميا االثواي وفي ثاي ووود كفيال للادين المطلاوب ااآكاه ال   -خ

يعتباار ذلااك الاادين االكااا اال بعااد اسااتنفاد وميااا الوسااائل القانونيااة 

 لتحصيل قيمته من الكفيل.

 

 ( من الا النمام:19( و)13ما مراعاة نثكام المادتين ) -23المادة

في المخصصال المتعلقة بهاا ج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً تعال -ن

 وتم قبولها ضريبيا. 31/12/2014والتي تم تكوينها قبل 

 

تعااالج الااديون الهالكااة المقبولااة  ضااريبياً للمكلفااين والشااركال عاادا  -ب

البنااوك وشااركال التااأمين والملتااممين بتنماايم السااجآل والبيانااال 

علقاااة بهاااا والتاااي تااام تكوينهاااا بعاااد نصاااوليا فاااي المخصصاااال المت

 وتم قبولها ضريبياً. 1/1/2015

 

 الفصل الرابا

 الضرائأل والرسوم المدفوعة على ننشطة المكلف الخاضعة للضريبة

 

تقباال الضاارائأل والرسااوم المدفوعااة علااى ننشااطة المكلااف الخاضااعة  -24المااادة

ت للضااريبة باسااتثناء المبااالغ المدفوعااة تعويضااا ماادنيا وفااق نثكااام ن

 قانون .

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 نفقال الضيافة والسفر

 

تنمي النفقال الفعلية للضايافة التاي يتكباداا المكلاف فاي المملكاة فاي  -ن-25المادة

( ماان دخاال %1ساابيل إنتاااخ الاادخل اإلومااالي بمااا ال يميااد علااى )
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المكلف اإلومالي نو نربعين نلف دينار للفتارة الضاريبية نيهماا اقال 

 ر الدخل.مهما تعددل مصاد

تشاامل المبااالغ المساامو  بتنميلهااا وفااق نثكااام الفقاارة )ن( ماان اااله  -ب

 المادة نت مبالغ تدفا للموظف بدي الضيافة.

يسمح بتنميل نفقال السفر الفعلياة التاي يتكباداا المكلاف لمصالحة   -خ

 العمل.

 

 الفصل السادو

 نفقال التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريأل

 

فقااال التاادريأل نفقااال الاادورال التدريبيااة التااي يتكبااداا المكلااف تعنااي ن -26المااادة

 لتدريبه وتدريأل موظفياه لااياال العمال علاى نن ال تمياد مادة الادورة

البعثاال التاي يكاون الهادف  التدريبية على ستة نشهرا وال يشمل ذلك

 منها الحصوي على دروة علمية.

 

ل التسويق والبحاث العلماي يسمح بتنميل المصاريف المقبولة من نفقا -27المادة

 والتطوير والتدريأل إذا كان إنفاقها من مسؤولية المكلف ثصراً . 

 

 

 الباب الثاني

 مخصصال شركال التأمين

 

التأمين التي تقوم بممارسة نعمااي  شركالالا الباب على  نثكامتطبق  -28المادة

 التأمين المختلفة داخل المملكة.

 

 -تقبل المخصصال التالية: البابلاايال الا  -29المادة

 مخصص ا قساط غير المكتسبة . -ن

 مخصص االدعاءال المبلاة تحت التسوية . -ب

 المخصص الحسابي. -خ

 

 

تعني عبارة )مخصص ا قساط غيار المكتسابة( المبلاغ الالت ترصاده  -ن-30المادة

شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة االلتمامال التاي قاد 

رة المتبقيااة لعقااود التااأمين المبرمااة خااآي الفتاارة تنشااأ خااآي الفتاا

 الضريبية الحالية وتنتهي خآي الفترة الضريبية التالية.
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يتم اثتساب مخصص ا قسااط غيار المكتسابة علاى النحاو التاالي  –ب 

:- 

 

 عدد ا يام المتبقية لعقد التأمين   ثصة معيدت التأمين    –قيمة عقد التأمين 

 خآي الفترة الضريبية التالية      xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــ

                      يوما           365

 

علااى الاارغم ممااا ورد فااي الفقاارة )ب( ماان اااله المااادة يااتم اثتساااب  -خ

مخصص ا قساط غيار المكتسابة  عمااي التاأمين ضاد نخطاار النقال 

يمااة نقساااط عقااود التااأمين السااارية بتاااريخ ( ماان ق%30بنساابة )

 نهاية الفترة الضريبية بعد استبعاد ثصة معيدت التأمين.

 

تعني عبارة )مخصص االدعاءال المبلاة تحت التسوية( المبلغ اللت  -ن-31المادة

ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلاة االلتماماال 

آي الفتارة الضاريبية الحالياة وتام التي قد تنشأ عن ثوادس وقعت خا

التبليغ عنهاا  ولام ياتم التوصال إلاى تساوية بشاأنها عناد نهاياة االه 

 الفترة. 

يااتم اثتساااب مخصااص االدعاااءال المبلاااة  تحاات التسااوية باعتماااد  -ب

القيمااة الحقيقيااة المقاادرة ماان خبياار معتمااد لهااله الاايااة للمطالبااال 

 عيدت التأمين .المقدمة من المؤمن لهم مطروثاً منها ثصة م

ال يقباال صااافي مخصااص ادعاااءال تحاات التسااوية للحااوادس غياار  -خ

 المبلغ عنها.

 

تعنااي عبااارة ) المخصااص الحسااابي ( الفاارق بااين قيمااة االلتمامااال  -ن-32المااادة

المحتملة ثتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالياة 

 ل قساط غير المسددة.

صص الحسابي كما اي مقادرة مان الخبيار يتم اعتماد قيمة المخ –ب 

اإلكتوارت المعتمد لهاله الااياةا وللمادقق التأكاد مان صاحة االا 

 التقدير .

 

يراعااى عنااد اثتساااب الاادخل الخاضااا للضااريبة لشااركال التااأمين مااا  -33المااادة

 -يلي:

نن يضاف إلى الدخل الخاضا للضريبةا صافي مخصص ا قساط  -ن

اءال المبلااااة تحاااات غيااار المكتسااابة وصاااافي مخصااااص االدعااا

التسااويةا وصااافي المخصااص الحسااابي والتااي تاام تنميلهااا ماان 

 .الدخل خآي الفترة الضريبية السابقة

نن ينااامي مااان الااادخل الخاضاااا للضاااريبةا صاااافي مخصاااص  -1-ب
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ا قساط غير المكتسبة وصافي مخصاص االدعااءال المبلااة 

تحت التسوية وصافي المخصص الحسابي والتي تم تكوينهاا 

اية الفترة الضريبية الحالية بعد استبعاد ثصاة معيادت في نه

 التأمين .

ال يجوز نن يمياد صاافي االه المخصصاال علاى المعلان فاي  -2

 ثسابال شركة التأمين.

تعنااي عبااارة )صااافي مخصااص( لاايااال اااله المااادة المخصااص  -خ

 مطروثاً منه ثصة معيدت التأمين.

 

هااا فااي ااالا الباااب لكاال فاارع ماان يااتم اثتساااب المخصصااال المشااار إلي -34المااادة

 فروع التأمين على ثدة. 

 

لاايااال تطبيااق نثكااام ااالا الباااب تلاامم شااركال التااأمين بتقااديم كشااوف  -35المااادة

تفصيلية يمكن من خآلهاا تادقيق المخصصاال المشاار إليهاا فاي االا 

 الباب.

 الباب الثالث

 استهآك ا صوي الرنسمالية وإطفاء ا صوي المعنوية

 ف التنقيأل عن المصادر الطبيعيةومصاري

 

ينمي للمكلف مصروف اساتهآك ا صاوي الرنسامالية وإطفااء ا صاوي  -36المادة

المعنوياااة ومصااااريف التنقياااأل عااان المصاااادر الطبيعياااة المساااتعملة 

لاايال إنتاخ دخل خاضا للضريبة خآي الفتارة الضاريبية شاريطة نن 

الالت تصادره الادائرة  يقدم للدائرة تفصيآل االستهآك وفق النماوذخ

لهله الااية وذلك تحت طائلة عدم قبوي تنميل الا المصروف في ثاي 

 عدم تقديمه الا النموذخ.

 

مااا مراعاااة اثكااام الفقاارة)ب( ماان اااله المااادةا يااتم اثتساااب      -1 -ن-37المااادة

( مان االا النماام 36المبالغ المسمو  بتنميلها بمووأل المادة)

فاااق النساااأل المئوياااة المبيناااة فاااي بطريقاااة القسااا  الثابااات وو

 ( الملحق بهلا النمام.1الجدوي رقم )

ة وفاق المعادلاة ياتستهلك مصااريف التنقياأل عان المصاادر الطبيع -2

(  الملحاق بهالا النماام علاى نن 1المشار إليها فاي الجادوي رقام )

تحاادد الكميااال المقاادر إنتاوهااا نو اسااتخراوها ماان خبياار معتمااد 

 لهله الااية.

 

 

الحااق فااي االسااتهآك المتسااارع ماان خااآي زيااادة النسااأل للمكلااف  -ب

( الملحااق بهاالا النمااام وبمااا ال 1المئويااة المبينااة فااي الجاادوي رقاام )
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يتجاوز نآنة امثااي تلاك النساألا شاريطة االساتمرار فاي االساتهآك 

المتسارع الى ثين استهآك قيمة ا صل كاامآًا وتساتثنى مان ثكام 

يرااااا مااان ا صاااوي الرنسااامالية ااااله الفقااارة الماكناااال واآلالل وغ

 الثابتة التي تدخل المملكة بصورة إدخاي مؤقت .

على الارغم مماا ورد فاي الفقارتين )ن( و )ب( مان االه الماادة يحاق  -خ

للنشاط االقتصادت الالت يتمتاا باعفااء  كلاي نو ومئاي وفاق قاانون 

( الملحاق بهالا 1االستثمار زياادة النساأل المبيناة فاي الجادوي رقام )

ا في ذلك استهآك االصل كامآً خآي الفتارة االولاى لبداياة النمام بم

 االنتاخ الفعلي.

يااتم اثتساااب اسااتهآك ا صاال الرنساامالي الاالت ندخاال فااي خدمااة  -د

اإلنتاااخ فااي النصااف ا وي ماان الفتاارة الضااريبية عاان ساانة كاملااة 

والااالت ندخااال فاااي خدماااة اإلنتااااخ فاااي النصاااف الثااااني مااان الفتااارة 

 الضريبية عن نصف سنة.

 

( ماان ااالا 37يراعااى فااي إوااراء التنمياال المنصااوص عليااه فااي المااادة) -38المااادة

 -النمام ما يلي:

ال يجاااوز للمكلاااف اساااتهآك قيماااة ا رض ونت نصاااوي رنسااامالية  -ن

 نخرت ال تفقد قيمتها ما مرور الممن. 

ال يجااوز للمكلاااف المطالبااة بتنميااال اسااتهآك نصاااوي رنسااامالية نو  -ب

نو مقااداره علااى مااا ورد فااي إطفاااء نصااوي معنويااة تميااد نساابته 

( مان االا النماام والالت 36) النموذخ المنصوص عليه فاي الماادة

 قام بتقديمه.

يجأل نن ال يميد على قيمة ا صل مجموع ما ينمي مقابل االستهآك  -خ

واإلطفاااء بمووااأل القااانون وااالا النمااام وقااوانين ضااريبة الاادخل 

 السابقة وتعليمال االستهآك الصادرة بمقتضااا .

 

 

 

 

تستهلك التكلفة ا صلية ل بنية بما فيها تكلفة الطارق والسااثال فاي  -ن-39المادة

مشاااريا االسااتثمار المشااترك للمسااتثمر علااى عاادد ساانوال العقااد 

 بالتساوت.

يعتبااار دخاااآ لمالاااك ا رض الااادخل المتاااأتي لاااه مااان المشاااروع  -ب

االسااتثمارت المشااترك ويحاسااأل عنااه بعااد انتهاااء ساانوال العقااد 

فعاال سانوية ال تمياد علااى خماس سانوال وفاق المعادلااة وعلاى د

 -التالية :

 %.2× عدد السنوال المتبقية من عمر ا صل × التكلفة ا صلية ل بنية 
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يعتباار اسااتهآك ا بنيااة المسااتعملة لاايااال إنتاااخ الاادخل الخاضااا   -ن-40المااادة

للضااريبة ماان المصاااريف المقبولااة وتحتسااأل علااى نساااو رصاايد 

 صلية.تكلفتها ا 

سااااب رصااايد التكلفاااة ا صااالية ل بنياااة المشاااار إليهاااا فاااي تثاياااتم    -ب

 -الفقرة)ن( من اله المادة على النحو التالي :

وكماا ااي محاددة  31/12/1995التكلفة ا صالية للبنااء بتارياـخ 

في الفقرة )خ( من اله المادة مطروثاً منها االساتهآك المتاراكم 

االسااتهآك المئويااة التااي  مضااروباً بنساابة 31/12/1995ثتااى 

كانت معتمدة ل بنية في القوانين الضريبية السابقة ثسأل صانف 

( الملحاق 2( في الجدوي رقام )1كل بناء ومن واقا الملحق رقم )

 بهلا النمام.

االه  ت حدَد التكلفة ا صلية ل بنية المشار إليهاا فاي الفقارة)ن( مان   -خ

ثاااي عاادم توافراااا المااادة ماان واقااا السااجآل والمسااتندالا وفااي 

تحاادد نوعيااة البناااء ومساااثته وتاريااـخ إنشااائه ماان واقااا رخصااة 

اإلنشااااااءال نو إذن ا شاااااااي نو نت وقاااااائا نخااااارت باالسترشااااااد 

( الملحاااق بهااالا النماااام 2( مااان الجااادوي رقااام )2باااالملحق رقااام)

 .1995الى 1945للسنوال من

 

 

 

 راباالباب ال

 

 من الضريبةنثكام وشروط إعفاء دخل ا شخاص والجهال 

 

يشااترط إلعفاااء دخاال ا ثااماب والنقابااال والهيئااال المهنيااة بمااا فيهااا  -41المااادة

الاارف التجاريااة والصااناعية نن تكاون غاياتهااا بمقتضااى تسااجيلها نو 

ترخيصها ذال نفا عام ونن تهدف إلى خدماة المجتماا وان ال تهادف 

الالت الى تحقيق الربح ونن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها 

تمارسه على تحقياق ناادافها وغاياتهاا ونن ال يسامح قاانون نو نماام 

نت منهااا بتوزيااا الاادخل المتحقااق لهااا علااى نعضااائها كلياااً نو ومئياااً 

 وبأت صورة كانت.

 

يشااااترط إلعفاااااء دخاااال الجمعيااااال التعاونيااااة والجمعيااااال ا خاااارت  -42المااااادة 

بوية نو الرياضية والمؤسسال الدينية نو الخيرية نو الثقافية نو التر

نو الصااحية المسااجلة والمرخصااة قانونااا داخاال المملكااة ماان عماال ال 

 -يستهدف الربح ا تحقق ما يلي:

نن تكااون غاياتهااا بمقتضااى تسااجيلها نو ترخيصااها ذال نفااا عااام  -ن

 ونن تهدف إلى خدمة المجتما وان ال تهدف الى تحقيق الربح.
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تمارسه على نن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها اللت  -ب

نادافها وغاياتها ونن ال يسمح قانون نو نماام نت منهاا بتوزياا 

الدخل المتحقق لهاا علاى نعضاائها كليااً نو ومئيااً وباأت صاورة 

 كانت.

نن تؤوي ملكية موووداتها عند ثلها نو تصفيتها وفاق التشاريا  -خ

نو النمام الداخلي الالت يانمم عملهاا إلاى نت وهاة مان الجهاال 

نصاوص عليهاا فاي االه الماادة نو إلاى نت وزارة نو المعفاة الم

دائااارة ثكومياااة نو مؤسساااة رسااامية نو عاماااة نو بلدياااة فاااي 

 المملكة.

 

يشترط إلعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركال ما  -43المادة 

 -يلي:

 نن ال يكون رنسمالها ونموالها المستثمرة من المملكة .   -ن

متأتي لها قاد نشاأ كلياا نو ومئياا عان نماواي نن ال يكون الدخل ال -ب

 .نو ودائا من المملكة

نن تماوي نعمالها خارخ المملكة ونن ال تمارو نت نشاط داخال  -خ

 المملكة بما في ذلك إبرام العقود.

نن ال يتأتى لهاا نت دخال مان مصاادر الادخل الخاضاعة للضاريبة   -د

 وفقا للقانون.

 

ة التي ال تهادف إلاى تحقياق الاربح المساجلة يشترط إلعفاء دخل الشرك -44المادة

 -وفقا لقانون الشركال ما يلي :

نن تكااون غاياتهااا بمقتضااى تسااجيلها ذال نفااا عااام وتهاادف إلااى   -ن

 خدمة المجتما دون تحقيق نت منفعة شخصية .

 

 

 

نن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشااطها الالت تمارساه علاى  -ب

وزيااا الاادخل المتحقااق لهااا تحقيااق نااادافها وغاياتهااا ونن ال يااتم ت

 على نعضائها كلياً نو ومئياً وبأت صورة كانت.

 

بتوزياا نن تلتمم بأثكام قانون الشركال وفي ثاي التصفية تقاوم  -خ

 -نموالها وموووداتها المتبقية على النحو التالي:

 

ياارد إلااى الشااركاء والمساااامين مقاادار ثصصااهم المدفوعااة  -1

وإذا كاناات نمااواي  فعااآً فااي رنسااماي الشااركة عنااد التأساايس

الشاااركة وموووداتهاااا اقااال مااان رنو المااااي المااادفوع فتااارد 

 ثسأل نسبة مشاركة كل منهم في رنو الماي .
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إذا زادل نمااااواي الشااااركة وموووداتهااااا علااااى رنساااامالها ا  -2

فتحااوي إلااى صااندوق دعاام البحااث العلمااي نو إلااى مؤسسااال 

عامة نو إلى شركال ال تهدف إلاى تحقياق الاربح نو ومعياال 

غايال ممانلة بقارار مان الشاركاء نو مان الهيئاة العاماة ذال 

للشاااركة عناااد التصااافية االختيارياااة ثساااأل مقتضاااى الحااااي 

وبموافقااااة مراقااااأل عااااام الشااااركال وبقاااارار ماااان المحكمااااة 

 المختصة عند التصفية اإلوبارية. 

 

لاايال تطبيق اإلعفاء الاوارد فاي االا البااب ت لامم الجهاال المنصاوص  -45المادة

( مااان اااالا النماااام بماااا 44( و)43( و)42و) (41الماااواد )عليهاااا فاااي 

 -يلي:

تنميم السجآل والمستندال والبياناال المالياة الآزماة وفاق نثكاام  -ن

القانون والنمام الصادر بمقتضاها وتقاديمها ماا اإلقارار الضاريبي 

للدائرة في موعد ال يتجاوز اليوم ا خيار مان الشاهر الراباا التاالي 

 بية .لنهاية فترتها الضري

( ماان القااانون 12اقتطاااع الضااريبة وتوريااداا وفااق نثكااام المااادة) -ب

 وتعليمال االقتطاع .

تمويااااد الاااادائرة بأسااااماء مااااوردت الساااالا والخاااادمال والمتعهاااادين  -خ

الفرعيين اللين تتعامال معهام مان نربعاة مقااطا وعنااوينهم الكاملاة 

 والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذخ المعتمد من الدائرة.

 

 

 

( 42و) (41تفقد نت وهة من الجهال المنصوص عليها في المواد ) -ن -46ادةالم

عفااااء فاااي نت مااان ( مااان اااالا النماااام ثقهاااا فاااي اإل44( و )43و)

 -الحاالل التالية:

إبرام االه الجهاة نت عقاد نو اتفاقياة ماا نت شاخص بمان فاي  -1

ذلك نعضاأاا إذا تضمن ذلاك العقاد نو تلاك االتفاقياة ماا يعتبار 

ياً نو معاملااة تصاارف واميااة نو مصااطنعة وفااق تهرباااً ضااريب

 نثكام القانون.

ارتكاب اله الجهة  ت فعل من ا فعاي المنصاوص عليهاا فاي  -2

 ( من القانون نو مخالفتها نثكام الا النمام66المادة )

تحاسأل الجهة التي فقدل ثقها في اإلعفاء تطبيقاً للفقرة )ن( مان   -ب 

عاان الفتاارة نو الفتاارال  اااله المااادةا عاان الاادخل المتحقااق لهااا

الضااريبية قباال وقااوع المخالفااة وذلااك فااي الفتاارة الضااريبية التااي 

 اكتشفت فيها تلك المخالفة.
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 يصدر وزير المالية التعليمال الآزمة لتنفيل اثكام الا النمام. -47المادة 

 

26/5/2015 

 
 وزير 

 الداخلية

 ثسين اماع المجالي

 نائأل 

 بية والتعليمرئيس الوزراء ووزير التر

 الدكتور محمد محمود اللنيبال

 رئيس الوزراء

 ووزير الدفاع

 الدكتور عبد هللا النسور

 وزير 

 التخطي  والتعاون الدولي ووزير المالية بالوكالة

 عماد نجيأل فاخورت

 وزير 

 المراعة

 الدكتور عاكف المعبي

 وزير 

 المياه والرت

 الدكتور ثازم الناصر

ة وزير دولة لشؤون رئاس

 الوزراء ووزير العدي بالوكالة

 الدكتور نثمد زيادال

 وزير 

 العمل 

 الدكتور نضاي مرضي القطامين

 وزير 

 السياثة واآلنار

 نايف ثميدت الفايم

 وزير 

 البيئة

 الدكتور طاار الشخشير

 وزير دولة لشؤون االعآم ووزير 

 الخاروية وشؤون الماتربين بالوكالة

 الدكتور محمد ثسين المومني

 وزير الطاقة والثروة المعدنية

 ووزير ا شااي العامة واإلسكان بالوكالة 

 الدكتور ابراايم ثسن سيف

 وزير

 الشؤون البلدية

 المهندو وليد المصرت

 وزير

 دولة ووزير تطوير القطاع العام بالوكالة

 الدكتور سآمة النعيمال

 وزير 

 الصحة

 الدكتور علي النحلة ثياصال

 وزير

  وتماعيةالتنمية اال

 ريم ممدو  نبو ثسان

 وزير 

 الثقافة

 الدكتورة النا محمد مامكغ

 وزير

 الشؤون السياسية والبرلمانية 

 الدكتور خالد الكآلدة

 وزير 

 االسآمية لا وقاف والشؤون والمقدسا

 الدكتور اايل عبد الحفيا داود

 وزير االتصاالل 

 وتكنولوويا المعلومال

 مجد شويكة

 وزير التعليم 

 العالي والبحث العلمي

 الدكتور لبيأل خضرا

 وزير 

 الصناعة والتجارة والتموين

 مها عبدالرثيم علي

 وزير 

 النقل

 الدكتورة لينا شبيأل
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 (1الجدوي رقم )

 ودوي النسأل المئوية الستهآك وإطفاء ا صوي

 المعنوية ومصاريف التنقيأل عن المصادر الطبيعية

 
 ل المعنوت ومصاريف التنقيألا صل الرنسمالي نو ا ص

 عن المصادر الطبيعية

نسبة االستهآك / 

 اإلطفاء

 البـــاب ا وي :   ا بنيــــــــــــة

 %4 ا بنية الصناعية التي تحتوت على رالل ومعدال ونوهمة عاملة .  .1

 %2 ا بنية غير الصناعية العادية نو مسبقة الصنا  .2

لقابلة للفاك والنقال وإعاادة التركياأل ا بنية المؤقتة وغير المعمرة ا  .3

مثاااال الهناااااور وا بنيااااة الجاااااامة واآلبااااار والخمانااااال وا بااااراخ 

 وا ثواض وا رصفة. 

10% 

 الباب الثاني: ا نـــــاس والمفروشــــــــــال 

ا ناس المعد لااية الحفا والخمن المصنا من المعدن مثل القاصال   .1

 وخمائن الودائا .

5% 

المفروشال المستخدمة في المستشافيال والفناادق والنامي ا ناس و  .2

والمقااااي والمطاااعم ودور العاارض ونماااكن اللهااو واالسااتراثال 

 والمسابح والمنتجعال.

15% 

( 2(و )1ا ناس والمفروشاال غيار المنصاوص عليهاا فاي البنادين)  .3

 من الا الباب .

20% 

 البـــاب الثالــث : وسائــ  النقـــــــل  

 %15 النقل الجوية والبرية. وسائ   .1

 %15 .وسائ  النقل البحرية وا نابيأل وا قنية  .2

( من االا 2و ) (1وسائ  النقل غير المنصوص عليها في البندين )  .3

 الباب. 

15% 

 البـاب الرابـا : ا وهــمة واآلالل والمعــــــدال وا دوال 

 %35 بية.نوهمة الحاسوب وا وهمة المرتبطة بها وا وهمة الط  .1

المعاااادال وا دوال المسااااتخدمة فااااي اإلنتاااااخ بمااااا فيهااااا ا وانااااي   .2

 .المواوية والمعدال الطبية والبياضال

35% 

و  (1ا وهمة واآلالل والمعدال غير المنصوص عليها في البندين)  .3

 ( من الا الباب .  2)

20% 
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 البـاب الخامس: ا صــوي المعنويـــة  

 %25 الخلو والمفتاثية .  .1

 %50 برامج الحاسوب   .2

ا صااوي المعنويااة ا خاارت بمااا فيهااا الشااهرة المشااتراة وبااراءة   .3

االختااااراع والعآمااااة التجاريااااة والتصااااميم والخلطااااة والتركيبااااة 

والعملياااة السااارية وثاااق النشااار وثاااق التاااأليف وثاااق االمتيااااز 

واسااتعماي نو الحااق فااي اسااتعماي معاادال صااناعية نو تجاريااة نو 

 خبرة المتعلقة بها. علمية ومعلومال ال

10% 

 الباب السادو : مصاريف التنقيأل عن المصادر الطبيعية  

 يتم اثتساب استهآكها السنوت وفق المعادلة التالية: 
الكمياااال المنتجاااة او المساااتخروة خاااآي الفتااارة 

 الضريبية

 اوها الكميال الكلية المقدر انتاوها او استخ

 

× 

التنقيأل مصاريف 

 الفعلية

 

 معادلةثسأل ال
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 (2الجدوي رقم )

 (1الملحق رقم )

 بنيةنسأل استهآك ا 

 
 السنة نوعيـــــــة ا بنيــــــــــة 

1954 – 1981 

 السنة

1982 – 1984 

 السنة

1985 – 1995 

ا بنية من الصنف ا وي المنشأة   .ن

 من الحجارة. 

1.5% 2% 2% 

أة ا بنية من الصنف ا وي المنش  .ب

 من ا سمنت المسلح )الباطون(. 

2% 3 %- 4% 4% 

ا بنياااااة مااااان الصااااانف الثااااااني   .خ

المنشااأة ماان المااواد ا قاال متانااة 

المبنيااة ماان الخرسااانة )مساابقة 

 .  PRECASالصنا(

4% 5% 5% 

ا بنياااااة مااااان الصااااانف الثالاااااث   .د

المنشأة مان الماواد غيار المتيناة 

 ولكنها ال تشمل ا بنية المؤقتة. 

6.5% - - 

ا بنية المصنوعة من الخشابيال  .اـ

 PREFABوا بنية الجاامة 

- 10% 10% 

 %4 %4 -% 3 - الهناور الحديدية. و.
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 (2الملحق رقم )

 

 تكاليف البناء بالدينار ا ردني لكل متر مربا

 
 السنة نوع ا بنية

90-95 

 السنة

85-89 

 السنة

80-84 

 السنة

75-79 

 السنة

70-74 

 السنة

65-69 

 السنة

60-64 

 السنة

55-59 

 السنة

50-54 

 السنة

45-49 

ا بنياااة الحجرياااة 

التاااااااااااي فيهاااااااااااا 

واوهاااال الحجااار 

 % سكنية.100

150-200 120-160 90-100 80-90 50-60 30-40 25-30 22-24 20-22 18-20 

ا بنياااة الحجرياااة 

التاااااااااااي فيهاااااااااااا 

واوهاااال الحجااار 

% 50تقااال عااان 

 سكنية. 

120-160 110-150 75-90 60-70 30-40 25-30 20-25 17-19 15-17 14-16 

ا بنية اإلسامنتية 

مسااااابقة الصااااانا 

 +)دكة( سكنية.

90-120 90-120 80-90 55-65 25-35 15-20 15-20 15-20 17-20 15-18 

ا بنياااااااااة مااااااااان 

 الطوب .

70-90 60-75 40-60 40-60 25-35 20-25 17-20 14-17 13-15 12-14 

بريفاااااااااااب/بيول 

واااااااااااااااااااااااااااااامة 

 )بآستيكية(.

120-150 80-100 80-90 70-90 - - - - - - 

 12-10 12-10 18-15 30-20 45-35 50-40 65-55 65-55 80-65 100-75 ا بنية المعدنية .

ا بنيااااااااااااااااااااااااااااة 

المتخصصاااة بماااا 

في ذلاك الفناادقا 

والمستشااااااااافيال 

والمراكاااااااااااااااااااااام 

 التجارية .
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 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة 

 ( مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 26/5/2015وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ

 -:ام اآلتي نأمر بوضع النظ

 

 2015لسنة   ( 56نمام رقم ) 

 نمام ايئة االعتراض لضريبة الدخل

 ( 33( من الفقرة)ن( من المادة )2صادر بمقتضى البند )

 2014لسنة  (34من قانون ضريبة الدخل رقم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يسااامذ  اااظا النظاااام ةنظاااام  يضاااة الدتاااراة لضاااريبة الااا    لسااانة  -1الماااا   

 .1/1/2015( ويعم  به ادتبارا من  2015

 
يكاون لكككمااو والعبااراو التالياة ايوماا ور و ااي  اظا النظاام المعااني  -2الما   

  -ر ظلك:الم صصة لها أ ناه، ما لم ت   القرينة دكذ غي
 

 قانون ضريبة ال    . : القانون
  اضر  ضريبة ال    والمبيعاو. : ال اضر 
 ضريبة ال    . : الضريبة
ك  ش ص مكزم ب اع الضاريبة أو اقتاادهاا أو  : المككف

 توري  ا واق أاكام القانون .
الفتاااااااااااااااااااااار  

 الضريبية 
الفتر  التي تاتسب الضريبة دكذ اساسها واق  :

 ن .أاكام القانو
 يضااااااااااااااااااااااااااة 

 الدتراة
 يضااااة الدتااااراة المشااااككة بمقتضااااذ أاكااااام  :

 القانون .
 

 

اظا تضامن ( مان القاانون، 33مع مرادا  أاكاام الفقار  ةأ( مان الماا   ة -3الما   

وكاااان مقااا ار الضاااريبة نماااوظال الدتاااراة أكوااار مااان اتااار  ضاااريبية 
ر دكذ  مسة آلف  ينااالمعترة دكيها ايه لا ى  ظه الفتراو يزي  

أو إظا كان ال    الصااي المعترة دكياه  ساار  تزيا  دكاذ  مساين 
ألف  ينار اتنظر ايه  يضة ادتراة مؤلفة من والوة م ققين مان ظو  

 ال بر  وال تصاص .
 

 

 

http://local-web/ITKNM/law2009/التعليمات/4.pdf
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أ أو مان يناوب دناه الدتاراة اساب النماوظال  -أ -4الما    يق م المككاف ش صايا

 -المعتم  من ال اضر  متضمنا البياناو التالية :

 وآ ر دنوان له . ورقمه الواني اسم المككف ورقمه الضريبي -1

الم يرية التي يتبع لها والفتر  أو الفتراو الضاريبية المعتارة  -2

 دكيها .

تاااريت تبكااش ارشااعار ال اااي لكقاارار المعتاارة دكيااه واريقااة   -3

 التبكيش.

مبكااش الضااريبة والاراماااو والمبااالش اس اارى المسااكم بهااا ماان  -4

 ة .المعتر

أساباب الدتاراة وأسااني ه واكباااو المعتارة ولاه الااق اااي  -5

 إرااق مظكر  توضياية بتكك اسسباب.

 توقيع المعترة وتاريت تق يم نموظال  الدتراة. -6

ي ااتم نمااوظال الدتااراة المقاا م واااق أاكااام الفقاار  ةأ( ماان  ااظه  -ب
المااا   ماان الم يريااة الم تصااة اااي الاا اضر  ب اااتم يبااين ايااه تاااريت 

أ به . أ  اصا  تق يمه، ويسج  اي سج   اص ل يها ويعاذ رقما
يسمي م ير الم يرية او من يقوم مقامه  يضة الدتاراة الم تصاة  -ال

بااالنظر اااي الدتااراة وياياا  اليهااا نمااوظال الدتااراة ومراقاتااه 
 والمكف الضريبي المتضمن القرار المعترة دكيه.

 ظر اي ادتراضه.ت دو  يضة الدتراة المعترة إلذ جكسة لكن - 

 
 -تنظر  يضـة الدتـراة اي الدتراة شكالأ لكتوبو مما يكي: -أ -5الما   

 ان تق يم الدتراة كان  ال  الم   القانونية . -1

 ان المعترة ق   اع المبالش المسكم بها . -2

 القابكة لالدتراة .  ان القرار المعترة دكيه من القراراو -3

راراأ معكاالأ بقباو  أو ر  الدتاراة شاكالأ تص ر  يضة الدتراة قا -1-ب

ر   وااااي ااااا  قاااررو  يضاااة الدتاااراة س  سااابب مااان اسساااباب
الدتااراة شااكالأ يمنااع دكيهااا النظاار اااي أسااباب الدتااراة ماان 

 ايث الموضوع.

إظا ص ر قرار  يضاة الدتاراة بقباو  الدتاراة شاكالأ تنظار ااي  -2

نون و ااظا الدتااراة موضااودا اسااب اسصااو  الااوار   اااي القااا
 النظام .

 
تكتاازم  يضااة الدتااراة باا براز أ  بي نااة  ايااة مق مااة ماان المعتاارة  -6المااا   

أ متسكساااالأ  قااررو قبولهااا وظلاااك بعاا  التأشااير دكيهاااا وإدااضهااا رقمااا
 وضمها إلذ مكف المعترة.
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ت ون  يضة الدتاراة مواديا  جكسااتها لكنظار ااي اكاب الدتاراة  -أ -7الما   

أو غيابه اي المواديا  الماا    ضامن مااضار  المعترة واضور
 الدتراة .

 

لهيضااة الدتااراة بناااط دكااذ اكااب  اااي ماان المعتاارة وسسااباب  -ب
مود  جكسة الدتراة م   ل تزي  دكذ دشر  أيام  مبرر  تأجي 

 ولمر  واا   .

 
اااي اااا  داا م اضااور المعتاارة أو ماان ينااوب دنااه س  موداا   -ال

القرار اي موضوع الدتاراة ما   له، لهيضة الدتراة إص ار 
 اسب اسصو  الوار   اي القانون و ظا النظام .

 
 يضاااة  اسااام دضاااويجاااب ان يشاااتم  قااارار  يضاااة الدتاااراة دكاااذ  -أ -8الماااا   

اصا اره واسام المعتارة  تالدتاراة التاي اصا رو القارار وتااري
واضااوره أو غيابااه وداارة مجماا  لوقاااضع الدتااراة واسااباب 

 القرار.

 

تضاامن مكااف الدتااراة نمااوظال لضاااة الدتااراة وا  يجااب ان ي -ب
لضاة توضياية مق مة من المككف وتفوية مقا م الدتاراة أو 
وكالتاااه اساااب مقتضاااذ الااااا  وقااارار تشاااكي   يضاااة الدتاااراة 
ومااضااار الدتاااراة وجمياااع البيانااااو والوراق المق ماااة ااااي 

 مراكة الدتراة.

 
أدضااط اتصا ر قراراتهاا بأغكبياة اظا شاككو  يضاة الدتاراة مان والواة  -9الما  

اصواو ادضاضها ودكاذ العضاو الم االف ان يباين اساباب م الفتاه ااي 
 نهاية القرار.
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 يص ر وزير المالية التعكيماو الالزمة لتنفيظ أاكام  ظا النظام. -10الما   
 

26/5/2015 

 

 وزير 

 الداخلية

 ثسين اماع المجالي

 نائأل 

 ير التربية والتعليمرئيس الوزراء ووز

 الدكتور محمد محمود اللنيبال

 رئيس الوزراء

 ووزير الدفاع

 الدكتور عبد هللا النسور

 وزير 

 التخطي  والتعاون الدولي ووزير المالية بالوكالة

 عماد نجيأل فاخورت

 وزير 

 المراعة

 الدكتور عاكف المعبي

 وزير 

 المياه والرت

 الدكتور ثازم الناصر

ون رئاسة وزير دولة لشؤ

 الوزراء ووزير العدي بالوكالة

 الدكتور نثمد زيادال

 وزير 

 العمل 

 الدكتور نضاي مرضي القطامين

 وزير 

 السياثة واآلنار

 نايف ثميدت الفايم

 وزير 

 البيئة

 الدكتور طاار الشخشير

 وزير دولة لشؤون االعآم ووزير 

 الخاروية وشؤون الماتربين بالوكالة

 المومنيالدكتور محمد ثسين 

 وزير الطاقة والثروة المعدنية

 ووزير ا شااي العامة واإلسكان بالوكالة 

 الدكتور ابراايم ثسن سيف

 وزير

 الشؤون البلدية

 المهندو وليد المصرت

 وزير

 دولة ووزير تطوير القطاع العام بالوكالة

 الدكتور سآمة النعيمال

 وزير 

 الصحة

 الدكتور علي النحلة ثياصال

 وزير

  مية االوتماعيةالتن

 ريم ممدو  نبو ثسان

 وزير 

 الثقافة

 الدكتورة النا محمد مامكغ

 وزير

 الشؤون السياسية والبرلمانية 

 الدكتور خالد الكآلدة

 وزير 

 االسآمية لا وقاف والشؤون والمقدسا

 الدكتور اايل عبد الحفيا داود

 وزير االتصاالل 

 وتكنولوويا المعلومال

 مجد شويكة

 لتعليم وزير ا

 العالي والبحث العلمي

 الدكتور لبيأل خضرا

 وزير 

 الصناعة والتجارة والتموين

 مها عبدالرثيم علي

 وزير 

 النقل

 الدكتورة لينا شبيأل

 

 


