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 (44( من )0صفحة )                             3102غرفة تجارة عمان حول مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة دراسة 

 

 

 3102مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة  حول غرفة جتارة عمان دراسة

 ي للغرفةبالتعاون مع الدكتور جهاد الخصاونة / المستشار الضريب

 

 

حرصاً من غرفة تجارة عمان على تحقيق أهدافها االستراتيجية الرامية لخدمة مصالح  
االقتصاد الوطني من خالل تفعيل دور القطاع التجاري واالرتقاء بمستوى أدائه، وتأكيداً على 

ور هام مبدأ الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يلعبه القطاع الخاص من د
العديد من مجاالت التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة في شتى المناحي ب االرتقاءوفعال في 

 والقطاعات.
 
 
متابعة وبحث مختلف القضايا والمواضيع ذات المساس لغرفة تجارة عمان  وسعياً من 

الغرفة بأداء القطاع التجاري بوجه خاص واالقتصاد الوطني على وجه العموم، فقد قامت 
بإعداد دراسة تتضمن المالحظات والتوصيات  مؤخراً وبالتعاون مع مستشارها الضريبي
 .3102المتعلقة بمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 

 
 
نقاشية متخصصة لمناقشة  جلسات عدة غرفة تجارة عمان فقد عقدت وعليه، 

بشكل مفصل للخروج  المالحظات والتوصيات الواردة في الدراسة المذكورة أعاله، وبحثها
 قانون ضريبة الدخلمشروع ب في العاصمة عمان بورقة موحدة تمثل رأي القطاع التجاري

، بمشاركة مجموعة من ممثلي القطاعات التجارية والخدمية والخبراء 3102لسنة 
 .)مرفق قائمة بأسماء السادة المشاركين( والمستشارين الضريبيين
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 3102مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة  لحو غرفة جتارة عمان دراسة

 بالتعاون مع الدكتور جهاد الخصاونة / المستشار الضريبي للغرفة

 

 :التعريفاتأوالً: 

( من  مرنرو   ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 2تعريف الدخل الخاضع للضريبة وفقا لما جاء في المادة ) – 1

ريف المقبولنة والخ نارة المندورة من  التتننرا  هنو منا يتبقنن من  الندخل ايجمنالي بعنند ت اينل الم نا 2112

الضريبية ال ابقة وايعتاءا  الرخ ية والتبرعا  علن التوالي, ويالحظ ه ا تقديم ت ايل الخ ارة المندورة 

م  التترا  الضريبية ال ابقة علن ايعتاءا  الرخ ية بعكس تعريف الدخل الخاضع للضريبة فني القنا و  

يع ي عدم ا تتادة المكلتي  م  االرخاص الطبيعيي  من  ايعتناءا  الرخ نية وهذا  1897( ل  ة 75رنم )

ة ال ابقة ت اوي أو أكثر م  الدخل ال افي يكلياً أو جائياً في حال وجود خ ائر مدورة م  التترا  الضريب

 لل  ة المع ية.

 

 مثال توضيحي:

رننننم القنننا و  ح نننل التعرينننف فننني  

 1897( ل  ة 75)

 ا و  الحاليالقح ل التعريف في 

 دي ار 111,111 دي ار 111,111 الدخل القائم )ايجمالي(

 دي ار 01,111 دي ار 01,111 الم اريف

 دي ار 01,111 دي ار 01,111 الدخل ال افي

 ----- فرضاً  دي ار 8,111 ي ال ايعتاءا 

 دي ار  01,111 دي ار 21,111 الدخل ال افي بعد ايعتاءا 

 دي ار فرضاً  01,111 دي ار فرضاً  01,111 ال  ة ال ابقةالخ ارة المدورة م  

 ال رئ دي ار 8,111 الخ ارة المدورة لل  ة التالية
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كا  يحقق العدالة الضريبية أكثر م  ال ص الوارد  1897( ل  ة 75وه ا  الحظ أ  ال ص في القا و  رنم )

 .2112في مررو  القا و  ل  ة 

 

 التوصية:

الدخل الخاضع للضريبة علن ال حو التالي )ما يتبقن م  الدخل االجمنالي بعند ت اينل  رى بأ  يكو  تعريف 

الم نناريف المقبولننة واالعتنناءا  الرخ ننية والعائليننة والخ ننارة المنندورة منن  التتننرا  الضننريبية ال ننابقة 

 والتبرعا  علن التوالي(.

 

 تعريف الرخص الطبيعي المقيم – 2

علننن أ  الرننخص  2112منن  مرننرو  نننا و  ضننريبة النندخل ل نن ة  (2ينن ص التعريننف الننوارد فنني المننادة )

( يوماً خالل التترة الضريبة  واء أكا ن  192الطبيعي المقيم هو م  أنام فعلياً في المملكة لمدة ال تقل ع  )

 إنامته مت لة أو متقطعة,,,الخ

 

ا هنو الحنال فني تعرينف ويالحظ علن هذا التعريف أ ه لم يترق في اينامة بني  اررد ني ورينر اررد ني كمن

حيث كا  يرترط في الرخص الطبيعي اررد ي حتن يعتبنر مقيمناً  1897( ل  ة 75المقيم في القا و  رنم )

( يوماً في ال ن ة  نواء كا ن  ب نورة 121في المملكة لغايا  نا و  ضريبة الدخل أ  يقيم مدة ال تقل ع  )

 ي )م  رير الموظتي  لدى الحكومة( الذي يقيم في مت لة أو متقطعة وهذا يع ي أ  الرخص الطبيعي اررد

 ( يوماً في ال  ة  وف ال ي تتيد م  ايعتاءا  الرخ ية والعائلية.  192المملكة مدة تقل ع  )

 

 التوصية:

بأ  تكو  مدة إنامة الرخص الطبيعي االرد ني  1897( ل  ة 75 رى االبقاء علن ما ورد في القا و  رنم )

( يومنا للرنخص الطبيعني رينر االرد ني بحينث ي نب  192و متقطعة خالل ال ن ة و )( يوما مت لة ا121)

 تعريف الرخص الطبيعي المقيم علن ال حو التالي : 

( يوم مت لة 121الرخص الطبيعي االرد ي الذي يقيم عادة في المملكة وال يقل مجمو  انامته فيها ع  ) - أ

 او متقطعة خالل التترة الضريبية .
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( يومنا مت نلة او 192رير اررد ني النذي يقنيم فعلينا فني المملكنة لمندة ال تقنل عن  )الرخص الطبيعي  - ل

 متقطعة  خالل التترة الضريبية .

الموظف االرد ي الذي عمل خالل اية مدة م  التترة الضريبية موظتاً او م تخدما لدى الحكومة او اي   -  

 لكة او خارجها .م  المؤ  ا  الر مية او العامة او ال لطا  المحلية داخل المم

 

 تعريف الرخص االعتباري – 2 

 2112( م  مررو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 2م  خالل تعريف الرخص االعتباري الوارد في المادة )

أ ننبح  معاملننة رننركا  التضننام  ورننركا  التو ننية الب ننيطة تعامننل معاملننة الرننركة ذا  الم ننؤولية 

لي لم يعد الرركاء في مثل هنذ  ار نوا  من  الرنركا  ي نتتيدو  المحدودة والرركا  الم اهمة العامة وبالتا

م  ايعتاءا  الرخ ية والعائلية م  جهة وم  جهة اخرى يخضعو  ل  ل ضريبية مرتتعة علن عكس ما 

حيث كا  يتم توايع الدخل ال افي لكل م  رركة التضام  ورركة  1897( ل  ة 75كا  في القا و  رنم )

الرركاء فيها و يحا ل كنل من هم باعتبنار  رخ نا طبيعينا و المعاملنة بهنذ  ال نورة التو ية الب يطة علن 

تحقق العدالة الضريبية اكثر مما ورد في مررو  القا و  اذا ما علم ا بنأ  م نؤولية الرنريل المتضنام  فني 

كننل منن  رننركة التضننام  أو رننركة التو ننية الب ننيطة ريننر محنندودة عنن  التاامننا  وديننو  الرننركة وم هننا 

ضننريبة علننن النندخل بعكننس الرننريل أو الم نناهم فنني كننل منن  الرننركة ذا  الم ننؤولية المحنندودة والرننركة ال

 الم اهمة العامة والتي ت ح ر م ؤوليته ع  التااما  وديو  الرركة بحدود ح ته في رأ مالها فقط.

 

 التوصية:

االعتبناري المقنيم  اضافة العبارة التالية الن عبارة الرخص االعتباري النواردة فني تعرينف الرنخص -أ 

 )با تث اء( رركا  التضام  والتو ية الب يطة.

بنال ص التنالي )ينوا   2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة دخنل ل ن ة 2اضافة فقرة جديدة للمنادة ) -ل 

الدخل ال افي لكل م  رركة التضام  ورركة التو ية الب يطة بي  الرنركاء فيهنا وتضناف ح نة 

ل افي م  الم نادر االخنرى ا  وجند  ويحا نل ضنريبيا علنن كل م هم م  هذا الدخل الن دخله ا

 هذا اال اس باعتبار  رخ ا طبيعيا(.
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 تعريف المعال -0

 جند بأ نه  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 2م  خنالل تعرينف المعنال النوارد فني المنادة )

ذي يتننولن المكلننف اال تنناق ي ح ننر فنني اوم المكلننف او اوالد  او ا ننوله او اناربننه حتننن الدرجننة الثا يننة النن

 عليهم. 

 

 التوصية:

  رى بأ  ترمل االعالة انارل المكلف حتن الدرجة الثالثة .

 

 الدخول الخاضعة للضريبة ثانياً:

علنن ا  يخضنع للضنريبة اي  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 2    التقرة )أ( م  المادة ) -1

 م ها بغض ال ظر ع  مكا  الوفاء بما في ذلل الدخول التالية... دخل يتأتن في المملكة ري رخص او يج يه 

 

 التوصية: 

 رى رطل عبارة )بغض ال ظر ع  مكا  الوفاء( وذلل الاالنة اللنبس النذي نند ي رنأ خنالل التطبينق العملني 

 حيث ا  المع ن مكتمل بدو  هذ  العبارة. 

 

بندل  2112رنرو  ننا و  ضنريبة الندخل  ل ن ة ( من  م2( م  المنادة )12أ ب  وفقاً الحكام التقرة )أ/ –2

الخدمة الذي يج يه الرخص رير المقيم م  المملكة وال ارئ ع  خدمة ندمها ري رنخص خاضنعاً للضنريبة 

إذا تم ا تخدام مخرجا  هنذ  الخدمنة داخنل المملكنة وهنذا يع ني أ  كنل خدمنة م نتوردة من  الخنارم  نوف 

( من  1لمندفو  إلنن خنارم المملكنة وفقنا الحكنام التقنرة )ل/%( من  الندخل ا11تخضع النتطا  منا   نبته )

هننذا منن  رننأ ه أ  يننؤدي إلننن حنندوث اادوام  2112( منن  مرننرو  نننا و  ضننريبة النندخل ل نن ة 12المننادة )

ضريبي بي  اررد  والكثير م  دول العالم م  جهنة, ومن  جهنة أخنرى ينؤدي إلنن اينادة العنلء الضنريبي 

خدما  مقدمة رعمنالهم من  خنارم المملكنة فني حنال عندم إمكا ينة تحمينل  علن المكلتي  الذي  ي تتيدو  م 

 العلء الضريبي علن اررخاص رير المقيمي  .
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 التوصية:

( 29%( كمنا كا ن  فني ننا و  ضنريبة الندخل )المؤنن ( رننم )5 و ي بأ  تكو    بة االنتطنا  ) - أ

 ال اري المتعول . 2118ل  ة 

رة المذكورة اعنال  )او اذا تنم ا نتخدام مخرجنا  هنذ  الخدمنة رطل العبارة التالية م  اخر  ص التق - ل

 داخلها(.

 

اي  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 2يخضع للضريبة بموجل احكام التقرة )جـ( م  المادة ) -2

دخل متحقق للرخص المقيم م  م ادر خارم المملكة رريطة ا  تكو   ارئة ع  اموال او ودائع م  

 المملكة.

 

 حظ علن هذا ال ص ما يلي :ويال

يؤدي الن حدوث االادوام الضريبي بحيث يدفع المكلف ضريبة في خارم المملكة واخرى في داخل  - أ

 المملكة .

 %( .27فرض ضريبة دخل مقطوعة علن الدخل م  خارم المملكة ب  بة )  - ل

          

 التوصية :

 بداية  و ي بالغاء هذا الب د  هائياً. 

 

   وجود مثل هذا ال ص  و ي بما يلي:وا  كا  وال بد م

ال ص  راحة علن ا  الدخل ال افي المتحقق م  م ادر خارم المملكة هو الذي يخضع للضريبة لمراعاة  - أ

 ت ايل الم اريف وال تقا  التي ا تق  خارم المملكة .

 علننن أ  ال منن  ضننريبة النندخل فنني االرد  إ  وجنند  النن ص  ننراحة علننن تقنناص ضننريبة النندخل االج بيننة - ل

 .يتجاوا مبلغ التقاص الم موح به مبلغ الضريبة الم تحقة داخل المملكة

%( ويجنل ا  تطبنق علنن مثنل هنذا 27علء الضريبة علن مثنل هنذا الندخل مرتتنع كو نه ب  نبة مقطوعنة ) -  

 الدخل الررائ  وال  ل الضريبية المتروضة علن الدخل م  داخل المملكة.



  

 (44( من )7صفحة )                             3102غرفة تجارة عمان حول مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة دراسة 

 ارئة ع  اموال او ودائع م  المملكة( بالعبارة التالية )ا  تكو   ارئة اعادة  يارة العبارة التالية )ا  تكو   - ث

 .ع  امواله وودائعه م  المملكة(

اضننافة العبننارة التاليننة الننن اخننر  ننص التقننرة المننذكورة )وذلننل ب  ننبة تعلننق تلننل الم ننادر لهننذ  االمننوال او  - م

 الودائع(.

 

%( 21ما   بته ) 2112 و  ضريبة الدخل ل  ة ( م  مررو  نا2يخضع وفقا احكام التقرة )د( م  المادة ) -0

م  مجمو  الدخل ال افي الذي تحققه فرو  الرركا  االرد ية العاملة خارم المملكة والمعل  في ح اباتها 

الختامية الم ادق عليها م  مدنق الح ابا  الخارجي وتخضع هذ  ال  بة لضريبة مقطوعة ب  بة 

(27.)% 

 

في  دخل يؤدي الن حدوث االادوام الضريبي بحيث تدفع الرركة ضريبةويالحظ علن هذا ال ص با ه  

 خارم المملكة واخرى في داخل المملكة .

 

 التوصية :

علن أ  ال يتجاوا مبلغ  ال ص  راحة علن تقاص ضريبة الدخل االج بية م  ضريبة الدخل في االرد  - أ

 .التقاص الم موح به مبلغ الضريبة الم تحقة داخل المملكة

ضريبة دخل علن هذا ال و  م  الدخول وفقاً لل  ل الضريبية المتروضة علن ارباح الرركا  في فرض   - ل

 %(.  27المملكة وليس بضريبة مقطوعة )

 

 الحنظ عندم  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الندخل ل ن ة 2م  خالل  ص التقرتي  )م و د( م  المادة ) -5

رنركا  االرد ينة العاملنة خنارم المملكنة كمنا كنا  علينه مراعاة الخ ائر المتحققة للرنخص المقنيم وفنرو  ال

 .1897( ل  ة 75الحال في نا و  ضريبة الدخل رنم )
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 التوصية:

ت ص علن ما يلي )اذا لحق   2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 2اضافة فقرة جديدة للمادة )

 دي  )م و د ( م  هذ  التقرة فيجري وبأي رخص مم  ت طبق عليهم احكام الب فترة ضريبيةخ ارة في اي 

ت ايلها م  الدخول الم  وص عليها في كل م هما كل ب د علن حد  وبركل م تقل وفي حدود هذ  الدخول 

ويدور الر يد ا  وجد الن ال  ة التالية مباررة فإلن التي تليها وهكذا ويجري ت ايله م  الدخل الخاضع 

 حتتاظ بح ابا  ا ولية و حيحة (.للضريبة فيها م  تلل الدخول رريطة اال

 

 من الضريبة: الدخول المعفاةثالثاً: 

لمجلس الواراء بت  يل  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 2وفقاً الحكام التقرة )و( م  المادة ) -1

ة ا  يخضع للضريبة رب  اي  راط ا تثماري او فائض االيراد ال  وي ري م  المؤ  ا  يم  واير المال

 الر مية او العامة. 

 

 التوصية: 

( م  الد تور التي ت ص علن ا ه )ال ضريبة وال ر م اال 111 رى بأ  مثل هذا ال ص يخالف المادة )

هذ   إلغاءبقا و ( وبالتالي ال يجوا ا  تترض الضريبة علن الدخل بقرار م  مجلس الواراء لذا  رى 

 التقرة م  المررو .

 

علن اعتاء دخل ال قابا   2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 0دة )( م  الما2    التقرة )أ/ -2

والهيئا  المه ية والهيئا  االجتماعية والجمعيا  التعاو ية والجمعيا  االخرى الم جلة والمرخ ة نا و اً 

 م  عمل ال ي تهدف الرب . 

 

 التوصية: 

 تقرة. رى اضافة عبارة الغرف التجارية وال  اعية الن  ص هذ  ال - أ

رطل عبارة )م  عمل ال ي تهدف الرب ( كو  مثل هذ  العبارة تحدث الكثير م  االركاال  حول متهومها   - ل

 ومع اها. 
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اربنناح  2112( منن  مرنرو  نننا و  ضننريبة الندخل ل نن ة 0/ ل( منن  المنادة )9ا نب  وفقننا الحكنام التقننرة )  -2

خاضعة للضريبة عدي  المواد اال ا ية اال هم وارباح الح ص التي تواعها اي رركة والمتأتية لرركا  ت

واع  االرباح والح ص دفع  ضريبة دخل ع  هذ  االرباح والح نص علن الررم م  ا  الرركة التي 

 نبل توايعها وبإخضاعها لرركا  تعدي  المواد اال ا ية مرة اخرى يركل اادوام ضريبي .

 

 التوصية:

 هذا الب د م  هذ  التقرة. إلغاء و ي 

 

( الدخل المتأتي م  داخل المملكة م  المتاجرة بالح ص 0( م  المادة )11رحكام التقرة )أ/ ا ب  وفقاً  -0

 واال هم وال  دا .... المتأتية لرركا  التأمي  واعادة التأمي  خاضعة للضريبة. 

 

 التوصية:

لهذ  الرركا  رطل عبارة )رركا  التأمي  واعادة التأمي ( م   ص هذ  التقرة لكي تعتن االرباح المتأتية 

( 75م  المتاجرة بالح ص واال هم وال  دا  م  الضريبة كما هو معمول به في القا و  الملغي رنم )

 .  2118( ل  ة 29والقا و  المؤن  رنم ) 1897ل  ة 

 

الدخل  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل  ل  ة 0( م  المادة )/أ11أ ب  وفقاً رحكام التقرة )أ/ -7

تي للرركا  وري رخص اعتباري اخر م  المتاجرة بارراضي خاضعة للضريبة خالفا لما ال افي المتأ

وحتن ال يخضع للضريبة الدخل ال افي  1897( ل  ة 75جرى عليه العمل في نا و  ضريبة الدخل رنم )

وحتاظاً علن  1/1/2111المتأتي للرركا  وري رخص اعتباري م  المتاجرة بارراضي المرتراة نبل 

حقوق المكت بة في التمتع باالعتاء م  الضريبة التي كا   في القا و  المذكور وحتن ال ي ري مررو  ال

 رى بأ  يرترط في الدخل   1897( ل  ة 75القا و  المذكور علن اآلثار التي تم  في ظل القا و  رنم )

أرض رريطة أ   ال افي المتأتي ري رخص اعتباري حتن يخضع للضريبة أ  يكو  متأتي ع  بيع أي

وبخالف ذلل  وف ال تتحقق العدالة الضريبية بي  رركتي  عقاريتي   2111/ 1/1يكو  الرراء ند تم بعد 

وحقق  ربحاً معي اً  21/12/2118مثالً ونام  ببيعها في  1/1/2115مثالً ارولن ارتر  نطعة ارض في 
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مثالً و نام  ببيعها في  1/1/2115فهذا الرب  معتن م  الضريبة وارخرى ارتر  نطعة ارض في 

وحقق  ربحاً معي اً فهذا الرب  يكو  خاضعاً للضريبة علن الررم م  أ  ظروف الرراء والبيع  1/1/2111

 )المراكا القا و ية( واحدة مما يتطلل ارمر أ  تكو  المعاملة الضريبية للرركتي  واحدة.

 

 التوصية:

ب  ال ص كما يلي )الدخل المتحقق م  هذ   ( المرار اليها بحيث ي/أ11أ/اضافة العبارة التالية ل ص التقرة )

 ( 1/1/2111االعتباريي  رريطة ا  يكو  رراء االموال رير الم قولة بعد  لألرخاصالمتاجرة 

 

الدخل الذي  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 0( م  المادة )12ا ب  وفقا الحكام التقرة )أ/ -0

االرد ي المقيم م  م ادر خارم المملكة وال ارئة م  ا تثمار رأ ماله االج بي  يحققه الم تثمر رير

والعوائد واالرباح وح يلة ت تية ا تثماراته او بيع مرروعه او ح  ه او ا همه بعد اخراجها م  

لدخل اذا تاتن هذا اخاضعا للضريبة المملكة وفق احكام نا و  اال تثمار ال افذ او اي نا و  اخر يحل محله 

  وا  م  تاريخ بداية  7  وا  م  تاريخ بداية اال تام واذا تأتن هذا الدخل بعد مرور  7نبل مرور 

 اال تام يعتن م  الضريبة .

 

( من  19ويالحظ علن مثل هذا ال ص ا ه ال يعمنل علنن ترنجيع اال نتثمار االج بني ويخنالف احكنام المنادة )

 .2112( ل  ة 09نا و  اال تثمار )المؤن ( رنم )

 

 التوصية:

   وا  م  تاريخ بداية اال تام(. 7 و ي رطل العبارا  التالية م  اخر  ص التقرة المذكورة )نبل مرور 

 

منا   نبته  2112( من   مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 0( م  المنادة )10أ ب  وفقاً الحكام التقرة )أ/ -5

 1/1/2111لضنريبة بقندر تعلقهنا بنالتترة من  %( م  مكافأة  هاية الخدمة الم تحقة للموظف خاضعة ل71)

 وما بعدها و رى أ  مثل هذا االخضا   يايد م  ارعباء الضريبية علن الموظف أو الم تخدم.
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 التوصية:

 رى ا  تبقن مكافأة  هاية الخدمة الم تحقة للموظف بمقتضن الترريعا  ال افذة او اي ترتيبا  جماعية 

( المرار 0( م  المادة )10احكام التقرة )أ/ إلغاءة م  ضريبة الدخل وبالتالي تم  بموافقة واير المالية معتا

 اليها.  

 

ارباح  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 0( م  المادة )21ا بح  وفقاً رحكام التقرة )أ/ -9

لقوا ي  رركا  اعادة التأمي  العاملة في المملكة خاضعة للضريبة علن عكس ما كا  عليه العمل في ا

 ال ابقة بي ما ارباح رركا  اعادة التأمي  رير العاملة في المملكة معتاة م  الضريبة. 

 

 التوصية: 

 و ي بمعاملة رركا  اعادة التأمي  المحلية برركا  اعادة التأمي  االج بية م  حيث االعتاء الضريبي 

لتأمي  ال اجمة ع  عقود التأمي  التي بحيث ي ب   ص هذ  التقرة علن ال حو التالي )ارباح رركا  اعادة ا

 تبرمها معها رركا  التأمي  العاملة في المملكة( 

 

يعتاء دخل   اديق  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 0ارترط  التقرة )د( م  المادة ) -8

موافق عليها التقاعد العامة و   اديق التقاعد الخا ة و  اديق ايدخار والتوفير وريرها م  ال  اديق ال

م  نبل واير المالية أ  يتأتن هذا الدخل م  م اهما  المرتركي  وأ حال العمل فقط, وهذا يع ي أ  أي 

دخل آخر يتأتن لمثل هذ  ال  اديق م  ا تثمار أموالها يعتبر خاضعاً للضريبة مما يركل عبئاً ضريبياً علن 

رب , كما وأ ها ند تعا ي م  عجا كبير في هذ  ال  اديق التي هي في ار اس ال تهدف إلن تحقيق ال

ال  وا  القادمة لكثرة  تقاتها خا ة   اديق التقاعد في ال قابا  المه ية وكذلل الحال في   اديق ايدخار 

 وريرها.

 

 التوصية:

 رطل العبارة التالية م  آخر  ص هذ  التقرة )م  م اهما  المرتركي  وأ حال العمل(.  و ي
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يعتناء دخنل ال رناط الاراعني من   2112( م  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل( ل ن ة 0ارترط  المادة ) -11

ضريبة الدخل أ  يكو  متأتي لألرخاص الطبيعيي , كمنا ويعتنن دخنل ال رناط الاراعني من  ضنريبة الندخل 

( دي نار من  دخنل الرنركا  واالرنخاص االعتبناريي  كالجمعينا  111,111لالرخاص االعتبناريي  لغاينة )

( دي ار من  دخنل الرنركا   نوف 111,111والجامعا  الخ وهذا يع ي أ  المبلغ الذي يايد ع  ) التعاو ية

 يخضع للضريبة .

 

و رى بأ  هذا  وف يركل عائقاً أمام تأ يس رركا  اراعية ضخمة والتي تخ ص مبالغ طائلة 

د ية  اهيل ع  لال تثمار الاراعي   تيجة الرتتا  أ عار ارراضي و بالمقابل تحقق أرباح ب  ل مت

 المعونا  الكبيرة التي تعا ي م ها نطا  الاراعة في المملكة.

 

 :التوصية

  و ي بما يلي:

( من  مرنرو  0الغاء العبارة التالية )الي رخص م  رينر الرنركا ( من  اخنر  نص التقنرة )أ( من  المنادة ) - أ

)يعتننن دخننل ال رنناط بحيننث ي ننب   ننص هننذ  التقننرة علننن ال حننو التننالي  2112نننا و  ضننريبة النندخل ل نن ة 

 الاراعي م  الضريبة اذا كا  متاتيا م  داخل المملكة(.

 ( المرار اليها.0الغاء التقرة )ل( م  المادة ) - ل

 

 رابعاً: المصـاريف والنفقـات

علنن ا  ت نال للمكلنف الم ناريف  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 7 ص مطلنع المنادة ) .1

 المبي ة تالياً علن ا  تحدد التعليما  الت تيذية احكام واجراءا  هذا الت ايل. المقبولة بما في ذلل الم اريف 

  رى بأ  مثل هذ  التعليما  ند تحدد مبالغ ال تقا  المقبولة ب قوف ورروط مما يعطل ال ص.

 

 التوصية: 

واجراءا  هذا ذية احكام  رى رطل العبارا  التالية م  اخر  ص هذ  التقرة )علن ا  تحدد التعليما  الت تي

 الت ايل(.
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تعامل ضريبة الدخل  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 7( م  المادة )1وفق احكام التقرة )أ/ .2

االج بية المدفوعة ع  الدخل المتأتي للرخص الطبيعي ولترو  الرركة االرد ية م  م ادر خارم المملكة 

االجمالي و العدالة الضريبية تتطلل ا  يتم تقا ها  والذي خضع للضريبة في المملكة  تقة ت ال م  الدخل

 م  ضريبة الدخل الم تحقة علن الدخل م  خارم المملكة.

  

 (1رقم ) مثال توضيحي   

 شخص طبيعي أردني مقيم له دخل من خارج المملكة تأتى من أمواله أو ودائعه من المملكة.    

  حسب المقترح الوضع حسب مشروع القانون     الوضع             

 دي ار 111,111دي ار                  111,111الدخل ال افي                             

 -----دي ار فرضاً                  9111ي ال م ه ضريبة الدخل االج بية           

 دي ار 111,111دي ار                    82,111الدخل ال افي بعد ضريبة الدخل االج بية  

 دي ار فرضاً  19,111دي ار فرضاً             19,111ي ال م ه االعتاءا  الرخ ية والعائلية    

 دي ار 92,111دي ار                   50,111الدخل الخاضع للضريبة                    

 دي ار  15111دي ار                     10511ضريبة الدخل الم تحقة                     

 دي ار  9111                               -----ي ال م ها ضريبة الدخل االج بية         

 دي ار          8111دي ار                      10511ر يد ضريبة الدخل الم تحق            

 

 (2رقم ) مثال توضيحي    

 شركة أردنية لها فروع عاملة في خارج المملكة.    

 مشعععععععروع الوضعععععععع حسعععععععب 

 القانون 

 الوضع حسب المقترح

 دي ار   1,111,111 دي ار   1,111,111 الدخل ال افي                                            

 ----- دي ار فرضاً                  171,111 ي ال م ه ضريبة الدخل االج بية           

 دي ار 1,111,111 دي ار 971,111  بية  الدخل ال افي بعد ضريبة الدخل االج
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% ح ننل أحكننام 21الندخل الخاضننع للضنريبة 

القنا و   مرنرو  ( من 2التقرة )د( م  المادة )

              2112ل  ة 

 دي ار 211,111 دي ار                   151,111

% ح ننل أحكننام 21ضننريبة النندخل الم ننتحقة 

  مرننرو ( منن 11( منن  المننادة )1التقننرة )ل/

 .                   2112ل  ة  القا و 

 

 

 دي ار 71,111

 

 
 دي ار 01,111

%( 21تقاص ضريبة الندخل ارج بينة ب  نبة )

 دي ار 171,111م  

 دي ار  21,111 -----

 دي ار 21,111 دي ار 71,111 ر يد ضريبة الدخل الم تحقة            

 

 التوصية:

علنن ال حنو التنالي:  2112ل ن ة  ننا و  ضنريبة الندخل( من  مرنرو  7( م  المادة )1تعديل  ص التقرة )أ/

)يجري تقاص ضريبة الندخل االج بينة المدفوعنة عن  دخنل المكلنف المتنأتي لنه من  م نادر خنارم المملكنة 

والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هنذا القنا و  من  ضنريبة الندخل الم نتحقة علينه بمقتضنن احكنام هنذا 

 جاوا مبلغ التقاص الم موح به نيمة الضريبة الم تحقة ع  تلل التترة الضريية(.القا و  علن ا  ال يت

 

مبلغ التائدة  2112( م  مررو   نا و  ضريبة الدخل ل  ة 7( م  المادة )1أ بح  وفقا الحكام التقرة )م/ .2

طة التنأجير أو المرابحة الذي يدفعه المكلف )م  رير الب ول والرركا  المالية والرنركا  التني تمنارس ا رن

التمويلي( حتن يقبل ضريبياً يجنل أ  ال يتجناوا المبلنغ الجنائا ت ايلنه   نبة ثالثنة امثنال اجمنالي الندي  إلنن 

 المدفو  في رأس المال أو متو ط حقوق الملكية أيهما أكبر

 

كا  أفضل  1897( ل  ة 75و رى أ  مثل هذا ال ص ال يحقق العدالة الضريبية وال ص في القا و  رنم )

حيث كا  ي م  للمكلف بت ايل مبلغ ))التائدة أو المرابحة المدفوعة(( بركل مطلق طالما ا ها دفع  فعلياً 

وهذا ال ص  وف يؤدي الن نبول مبلغ ب يط للغاية م  مبلغ التائدة او  ال تام الدخل الخاضع للضريبة,

لتقدير علن االرخاص الطبيعي  المرابحة بال  بة للرركا  و وف يؤدي الن اركال كبير جداً في حاال  ا
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م  ا حال المه  الحرة وريرهم حيث ال يوجد لهم رأس مال او متو ط حقوق ملكية كما و وف يؤدي 

من غير البنوك والشركات المالية وشركات التأجير رركا  التطبيق هذا ال ص الن االجحاف بحق 

  التمويلي كالشركات التجارية والصناعية والخدمية.

 

 التوصية:

بحيث ت ب   2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 7( م  المادة )1 و ي تعديل  ص التقرة )م/

( 2علن ال حو التالي )التائدة او المرابحة( ورطل ما يتبقن م   ص هذ  التقرة بما في ذلل  ص التقرة )م/

 م  التقرة المذكورة. 

 

ال يجوا للمكلف  2112الدخل ل  ة  نا و  ضريبة( م  مررو  5وفقاً رحكام التقرة )ل( م  المادة )  .0

 ت ايل الغراما  الجاائية والغراما  المدفوعة كتعويض مد ي.

 

 التوصية:

إلغاء العبارة التالية )والغراما  المدفوعة كتعويض مد ي(, لتعارض ذلل مع أحكام التقرة )ي( م  المادة  

المدفوعة كتعويض مد ي بمتقضن عقود أبرمها  ( م  مررو  القا و , والتي ت ص علن ت ايل المبالغ7)

 المكلف لغايا  ممار ة أ رطته الخاضعة للضريبة.

 

 2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 5 يجوا للمكلف وفقاً رحكام التقرة )ط( م  المادة )ال .7

م ه ودفع  ت ايل أي رواتل أو أجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة ما لم تك  الضريبة ند انتطع  

لدائرة ضريبة الدخل والمبيعا  في المواعيد القا و ية وفق أحكام نا و  ضريبة الدخل أو أي  ظام أو 

 تعليما  ت تيذية  ادرة بموجبه إذا كا   هذ  ارحكام تقضي بانتطا  الضريبة م ها أو دفعها.

 

 التوصية:

ُتلام  2112ا و  ضريبة الدخل ل  ة ( م  مررو  ن11إلغاء هذ  التقرة كو  التقرة )د( م  المادة )

( يوماً م  تاريخ دفعها 21الرخص الملام باالنتطا  بأ  يورد المبالغ المقتطعة لدائرة ضريبة الدخل خالل )
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أو إ تحقانها ح ل مقتضن الحال, وفي حال تخلته ع  االنتطا  ُتح ل الضريبة م ه وكأ ها ضريبة 

 د لتوريدها.م تحقة عليه اعتباراً م  التاريخ المحد

 

  خامساً: اإلعفاءات الشخصية والعائلية:

 2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل نن ة 8.أ نب  وفقناً رحكنام التقنرتي  )أ( و )ل( من  المنادة )1

المم وح للمكلف رير المعينل  ( دي ار12111( دي ار بدال م  مبلغ )8111ايعتاء الرخ ي للمكلف بمبلغ )

كمننا وننند ا ننب  مبلننغ االعتنناء عنن  المعننالي    2118( ل نن ة 29)المؤننن ( رنننم )فنني نننا و  ضننريبة النندخل 

( ل نن ة 29( دي ننار كمننا ورد فنني نننا و  ضننريبة النندخل )المؤننن ( رنننم )12111( دي ننار بنندال منن  )8111)

وهنذا المبلنغ ال يت ا نل منع ارتتنا  م نتوى المعيرنة فني  2111/ 1/1ال اري المتعول اعتبارا من   2118

 المملكة . 

 

 التوصية:

( دي ار للمكلف ومبلغ 12111( بحيث ت م  بت ايل مبلغ )8 و ي بتعديل  ص التقرتي  )أ,ل( م  المادة )

 ( دي ار .20111( دي ار ع  المعالي  مهما كا  عددهم بحيث ي ب  مجمو  االعتاءا  للعائلة )12111)

 

مجلس الواراء ب اءاً علن  2112ة ( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  8.اعط  التقرة )و( م  المادة )2

ت  يل م  واير المالية  الحية جوااينة لتعنديل مبلنغ االعتناءا  الرخ نية والعائلينة ا نت اداً النن معندال  

 التضخم.

 

 التوصية:

كا  افضل حينث كا ن   نالحية مجلنس النواراء فني   1897( ل  ة 75و رى ا  ال ص في القا و  رنم ) 

 ية والعائلية وجوبية ولي   جوااينة من  جهنة وكا ن  محنددة بمندة ام ينة من  تعديل مبلغ االعتاءا  الرخ

جهة اخرى و رى اعادة  يارة  ص هذ  التقرة علنن ال حنو التنالي:)علن مجلنس النواراء اعنادة ال ظنر فني 

 االعتاءا  الم  وص عليها في هذ  المادة مرة او اكثنر كنل خمنس  ن وا  ا نت ادا النن معندال  التضنخم(.
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 والشرائح الضريبية: النسب سادساً:

عن   2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل ن ة 11ت توفن الضريبة وفقا الحكام التقرة )أ( م  المادة ) .1

 للرخص الطبيعي ح ل ال  ل التالية : للضريبة الدخل الخاضع

 دي ار االولن . 11111%( ع  كل دي ار م  الــ 7)

 ر التالية .دي ا 11111%( ع  كل دي ار م  الــ 11)

 دي ار التالية . 11111%( ع  كل دي ار م  الــ 17)

 دي ار التالية . 11111%( ع  كل دي ار م  الــ 21)

 دي ار التالية . 11111%( ع  كل دي ار م  الــ 27)

 %( ع  كل دي ار مما تالها .21)

 

لنن متو نطي الندخل برنكل ويالحظ علن هذا ال ص ارتتا  ال  ل الضريبية بركل مبالغ فيه كثيرا خا نة ع

عام, كما وا  العلء الضريبي ارتتع ب  ل عالية مقار ة بال  ل الضريبية علن الرنخص الطبيعني النواردة 

 . 2118( ل  ة 29( م  نا و  ضريبة الدخل )المؤن ( رنم )11في التقرة )أ( م  المادة )

 

 (:1مثال توضيحي رقم )

( دي ار كنا  يندفع 71111االعتاءا  الرخ ية والعائلية )دخله الخاضع للضريبة بعد ت ايل رخص طبيعي 

( دي نار وبالمقابنل 0101ال ناري المتعنول ) 2118( ل ن ة 29ضريبة دخنل بموجنل القنا و  المؤنن  رننم )

 %( .29( دي ار بايادة )9711 وف يدفع ضريبة دخل بموجل مررو  القا و  )

 

 (:2مثال توضيحي رقم )

( دي نار كنا  111,111ة بعند ت اينل االعتناءا  الرخ نية والعائلينة )دخله الخاضع للضنريبرخص طبيعي 

( دي ننار 12101ال نناري المتعننول ) 2118( ل نن ة 29ينندفع ضننريبة دخننل بموجننل القننا و  المؤننن  رنننم )

 %(.51( دي ار بايادة )22,711وبالمقابل  وف يدفع ضريبة دخل بموجل مررو  القا و  )
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 (:3مثال توضيحي رقم )

( دي نار كنا  271,111خله الخاضع للضنريبة بعند ت اينل االعتناءا  الرخ نية والعائلينة )درخص طبيعي 

( دي ننار 20101ال نناري المتعننول ) 2118( ل نن ة 29ينندفع ضننريبة دخننل بموجننل القننا و  المؤننن  رنننم )

 %( .85,0( دي ار بايادة )05,711وبالمقابل  وف يدفع ضريبة دخل بموجل مررو  القا و  )

 

الرخص  وف يدفع ضريبة دخل اكثر م  اول رريحة لرركة االت اال  ورركا  التعدي   ويالحظ ا  هذا

%= 27*271,111ورنننركا  التنننأمي  ورنننركا  اعنننادة التنننأمي  ورنننركا  الو ننناطة المالينننة التننني تننندفع )

 دي ار( وهذا م  رير المعقول . 02711

 

 (:4مثال توضيحي رقم )

( دي نار كنا  711,111العتناءا  الرخ نية والعائلينة )دخله الخاضع للضنريبة بعند ت اينل ارخص طبيعي 

,( دي ننار 08101ال نناري المتعننول ) 2118( ل نن ة 29ينندفع ضننريبة دخننل بموجننل القننا و  المؤننن  رنننم )

%( ويالحنظ 110( دي نار باينادة )102,711وبالمقابل  وف يدفع ضريبة دخل بموجل مرنرو  القنا و  )

( دي نار يندفع ضنريبة 711111ذي دخلنه الخاضنع للضنريبة )م  خالل هنذا المثنال ا  الرنخص الطبيعني الن

دي ننار بي مننا الرننركا  التجاريننة او ال نن اعية او الخدميننة اذا كننا  دخلهننا الخاضننع للضننريبة  102711دخنل 

( من  11( من  المنادة )2دي ار ح ل احكنام التقنرة )ل/ 95711( دي ار فإ ها تدفع ضريبة دخل 711111)

وال نؤال النذي يطنرح  ت نه فني هنذا ال ندد هنل يعقنل ا  يندفع   2112 ة مررو  نا و  ضريبة الندخل ل ن

الرخص الطبيعي ضريبة دخل اكثر م  الرركا  الم اهمة العامة او ذا  الم ؤولية المحندودة التجارينة او 

 ال  اعية او الخدمية؟؟

 

( دي ار يدفع 1,111,111ويالحظ م  خالل هذا المثال ا  الرخص الطبيعي الذي دخله الخاضع للضريبة )

دي ننار بي مننا رننركا  االت نناال  او التننأمي  او الو نناطة الماليننة  اذا كننا  دخلهننا  282711ضننريبة دخننل 

دي ننار ح ننل احكننام التقننرة  295711( دي ننار فإ هننا تنندفع ضننريبة دخننل 1,111,111الخاضننع للضننريبة )

ي يطنرح  ت نه فني هنذا وال نؤال النذ 2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 11( م  المادة )2)ل/

 ال دد هل يعقل ا  يدفع الرخص الطبيعي ضريبة دخل اكثر م  الرركا  المذكورة اعال ؟؟
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 التوصية:

 و نني بننـأ  تبقننن الرننرائ  وال  ننل الضننريبية علننن االرننخاص الطبيعنني  كمننا هننو عليننه الحننال فنني القننا و  

  الندخل الخاضنع للضنريبة للرنخص علن ال حو التالي: ت توفن الضريبة ع 2118( ل  ة 29المؤن  رنم )

 الطبيعي ح ل ال  ل التالية:

 دي ار االولن . 12111%( ع  كل دي ار م  الــ 5)

 %( ع  كل دي ار مما تالها.10)

 

 2112( م  مررو  نا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 11( م  المادة )1وفقا الحكام التقرة )ل/ت توفن الضريبة  -2

الرنركا  المالينة ورنركا  ال نرافة واالرنخاص االعتبناريو  النذي  ع  الدخل الخاضع للضريبة للب نول و

 يمار و  ا رطة التأجير التمويلي ال  ل التالية:

 دي ار االولن. 271,111%( ع  كل دي ار م  21)

 دي ار . 2,111,111%( ع  كل دي ار مما تالها لغاية 27)

 %( ع  كل دي ار مما تالها.01)

 

االولن بال  بة لهذ  اال وا  م  الرركا  ت اعد ركلي كو ه الضريبة علن  يالحظ ا  الت اعد في الرريحة

هذ  الرريحة يعتبر نليل جندا بال  نبة لندخل هنذ  اال نوا  من  الرنركا  حينث ت ح نر ال  نبة الضنريبية فني 

 %( وهي   بة مرتتعة جدا وال يمك  نبولها بأي ركل م  االركال.01معظمها ب  بة )

 

 2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 11( م  المادة )2الحكام التقرة )ل/ ت توفن الضريبة  وفقا -2

ع  الدخل الخاضع للضريبة لرركا  االت اال  ورركا  التعدي  ورركا  التأمي  ورركا  اعادة التأمي  

 ورركا  الو اطة المالية ح ل ال  ل التالية:

 دي ار االولن. 271,111%( ع  كل دي ار م  27)

 ع  كل دي ار مما تالها لغاية مليو  دي ار.%( 21)

 %( ع  كل دي ار مما تالها .01)
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ويالحظ ا  الت اعد في الرريحتي  االولن والثا ية لمثل هذ  اال وا  م  الرركا  هو ت اعد ركلي ال نيمة 

ة  وف تدفع ضنريبة ب  نب 1271111له حيث ا    بة كبيرة م  الدخل الخاضع للضريبة التي تايد علن ,

 %( وهي   بة مرتتعة جدا وال يمك  نبولها بأي ركل م  االركال .01)

 

 2112( م  مررو  نا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 11( م  المادة )2ت توفن الضريبة وفقا الحكام التقرة )ل/ -0

 ع  الدخل الخاضع للضريبة للرركا  التجارية وال  اعية والخدمية الخ وفقا لل  ل التالية:

 دي ار االولن. 271,111 ار م  الـ %( ع  كل دي17)

 دي ار الثا ية. 271,111%( ع  كل دي ار م  الــ 21)

 الها.%( ع  كل دي ار مما ت27)

 

ويالحظ ا  الت اعد في الرريحتي  االولن والثا ية لمثل هذ  اال وا  م  الرركا  هو ت اعد ركلي ال نيمة 

%( بي منا كا ن  27ف تندفع ضنريبة دخنل ب  نبة )و نله حيث ا    بة كبيرة م  الندخل الخاضنع للضنريبة 

 2118( ل ن ة 29( من  ننا و  ضنريبة الندخل )المؤنن ( رننم )11( م  المنادة )1بموجل احكام التقرة )ل/

 %( كما و الحظ ا  ايادة العلء الضريبي ارتتع كثيرا علن مثل هذ  الرركا  .10)

 

 مثال توضيحي:

دي ار كا   تدفع ضريبة دخل بموجنل احكنام القنا و   1,111,111رركة تجارية دخلها الخاضع للضريبة 

دي نار باينادة العنلء  212711دي ار  وف تدفع ضريبة دخل بموجل مررو  القا و   101,111المؤن  

 %(. 71,59الضريبي ب  بة )

 

يالحظ ا  تعديل ال  ل الضريبية بال ور المقترحة تجعل م  نا و  ضنريبة الندخل با نه يتضنم  مما سبق 

ن   ل ضريبية في العالم مما يهدد بيئة االعمال واال نتثمار فني المملكنة وال يرنجع علنن جنذل رؤوس اعل

ويؤدي الن هرول اال تثمار الن الخارم لال تثمار في الدول االخرى حينث  االموال لال تثمار في المملكة,

تت نابق لال نتقطال رؤوس  ال  ل الضريبية انل بكثير باالضافة للت نهيال  التني تم حهنا تلنل الندول والتني

االموال لال تثمار فيها,كما وا  مثل هذ  ال  نل ال تراعني الوضنع االنت نادي ال نائد فني المملكنة والركنود 
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الذي ا ال الكثير م  القطاعنا  المختلتنة, وتجندر االرنارة ه نا النن ا  ارتتنا   ال  نل الضنريبية من  اهنم 

الن ايادة ح يلة الضرائل في المدى القريل  الضريبية ا بال التهرل الضريبي حيث يؤدي ارتتا  ال  ل

ولكنن  فنني المنندى البعينند  ننوف يننؤدي ارتتننا  ال  ننل الضننريبية الننن نلننة ح ننيلة الضننرائل ب ننبل التهننرل 

 الضريبي م  جهة وهرول رؤوس االموال الم تثمرة في المملكة الن الخارم م  جهة اخرى .  

 

 التوصية:

و  المؤن  رنم  علن الرخص االعتباري كما هو عليه الحال في القا و ي بأ  تبقن ال  ل الضريبية 

%( بحيث 20%( لت ب  )10, مع ايادة   بة الضريبة علن رركا  التعدي  م  )2118( ل  ة 29)

 ي ب  ال ص علن ال حو التالي: 

 

 ت توفن الضريبة ع  الدخل الخاضع للضريبة للرخص االعتباري ح ل ال  ل التالية: 

 ( م  هذ التقرة.2,2  بة لجميع االرخاص االعتباري  با تث اء ما ورد م هم في الب دي  )%( بال10) .1

ة المالية طا رركا  التأمي  ورركا  الورركا  التعدي  وة و%( علن رركا  االت اال  اال ا ي20) .2

 يلي.والرركا  المالية ورركا  ال رافة واالرخاص االعتباريي  الذي  يمار و  ا رطة التأجير التمو

 %( علن الب ول. 21) .2

 

 سابعاً: اقتطاع الضريبة من المصدر:

ما  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 12يتم انتطا  الضريبة وفقاً رحكام التقرة )أ( م  المادة ) .1

%( م  اي مبالغ مدفوعة م  رخص اعتباري مقيم كالتاام او اتعال او اجور او ما ماثل ذلل ري 7  بته )

 قيم م  االطباء والمحامي  والمه د ي  ومدنقي الح ابا  والخبراء...الخ.رخص م

 

 التوصية:

%( كو  الكثير م  المبالغ المقتطعة للعديد من  ا نحال المهن  7%( بدالً م  )2 و ي بأ  تكو  ال  بة )

التنني تننم تننرة الضنريبية الضننرائل المترتبنة علننيهم خنالل التالمرنار الننيهم فني النن ص اعنال  تكننو  اينادة عنن  

تطننا  خاللهننا ممننا يتطلننل االمننر المطالبننة بردهننا باالضننافة الننن ا  مثننل هننذا النن ص يحنندث عننلء علننن ناال
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المكلتي  يتمثل بعملية االنتطا  كما ويحدث هذا ال ص علء علن دائرة ضريبة الدخل والمبيعا  في متابعنة 

 مثل هذا االنتطا .

 

فوائند  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 12( من  المنادة )2أ بح  وفقناً رحكنام التقنرة )أ/ .2

وأرباح وعموال  الودائع المدفوعة من  نبنل الب نول لألرنخاص االعتبناري  من  رينر الرنركا  كالجمعينا  

%( كحنند اد ننن وننند 17وال قابننا  ورننرف التجننارة وال نن اعة والهيئننا  ارخننرى خاضننعة للضننريبة ب  ننبة )

%( اذا ااد  نيمة 27دي ار او ) 271.111التائدة او المرابحة ع  %( اذا ااد  نيمة 21ت ل الن   بة )

( منن  مرننرو  نننا و  11( منن  المننادة )2وفقنناً لنن ص التقننرة )ل/ دي ننار 711.111التائنندة او المرابحننة عنن  

 ايضنافي %( وبهنذا يكنو  العنلء7ويتم تقناص ال  نبة المقتطعنة من  الب نول ) ,2112ضريبة الدخل ل  ة 

 %( ح ننل مقتضننن الحننال يجننل دفعهننا  هايننة ال نن ة فهننل هننذا21%( او )17%( او )11المترتننل عليهننا )

إلن هذا التهم العبارة التالية التي جاء  في التقرة المذكورة )),,, علن أ   مق ود أم ونع  هواً؟ والذي ناد ا

المقيم والرخص الطبيعي(( بي ما تعتبر هذ  المبالغ المقتطعة ضريبة نطعية بال  بة للرخص االعتباري رير 

ال ننابق يعتبننر المبننالغ المقتطعننة منن  الب ننول علننن ودائننع  1897( ل نن ة 75كننا  النن ص فنني القننا و  رنننم )

 اررخاص االعتباريي  م  رير الرركا  ضريبة مقطوعة.

 

  مثال توضيحي

دينار وقد اقتطعع البنعك  111,111نقابة أو غرفة تجارة تأتى لها فوائد وأرباح وديعة لها من أحد البنوك 

%( مععن مقععدار قيمععة الفائععدة أو الععربح 5( دينععار بمععا نسععبته )5,111دفعععة علععى حسععاب ضععريبة الععدخل )

( المذكورة فإن النقابة او غرفة التجارة ملزمة بدفع ضريبة دخل 12( من المادة )2وحسب نص الفقرة )أ/

 على الوديعة في نهاية السنة على النحو التالي:

 

 دينار %15,111=15×  111,111 

 دي ار 7,111 ي ال م ها مبلغ

 دي ار 11,111 الر يد المطلول دفعه
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أفضل حيث كا  ين ص علنن اعتبنار الضنريبة المقتطعنة  1897( ل  ة 75رنم ) بي ما كا  ال ص في القا و 

عة وال نن ا التجننارة رننرف الي رننخص اعتبنناري بخننالف الرننركا  كال قابننا  المه يننة ومنن  نبننل الب ننول 

 بها. دخل مقطوعة ويكتتن( دي ار ضريبة 7,111البالغة )باعتبارها م  اررخاص االعتباري  

 

 التوصية:

( من  المنادة 2 رى رطل عبنارة )رينر المقنيم( النواردة بعند عبنارة الرنخص االعتبناري فني  نص التقنرة )أ/

ئنع الم نتحقة الي رنخص ( المذكورة بحث ت نب  ال  نبة المقتطعنة من  الب نول من  فوائند واربناح الودا12)

 اعتباري او رخص طبيعي ضريبة مقطوعة.

 

علنن كنل  2112( م  مررو  نا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 12( م  المادة )1وفقاً رحكام التقرة )ل/ يترتل .2

رخص ا تحق لديه او دفع دخالً رير معتن م  الضريبة لرخص رير مقيم مبارنرة او بالوا نطة ا  يقتطنع 

%( وا  يعند بيا ناً يوضن  فينه مقندار 11اال نتحقاق او الندفع ايهمنا ا نبق منا   نبته ) م  هذا الندخل بتناريخ

 الدخل او المبلغ المقتطع... 

 

 التوصية: 

 و ي برطل عبارة ا تحق لديه وعبارة اال تحقاق وعبارة ايهما ا بق م   ص التقرة المرنار اليهنا اعنال   . أ

طبيق العملي وبحيث يعتمد هنذا الن ص مبندأ الندفع كو نه كو  مبدأ اال تحقاق ند يحدث اركاال  كثيرة في الت

 ا هل واعدل.

 %(.11%( بدالً م  )5النتطا  الن )تختيض   بة ا . ل

والتني تن ص علنن منا يلني )يعتبنر الرنخص المقنيم النذي يكنو   ( م  التقرة )ل( م  هذ  المنادة2الب د ) إلغاء .  

كلف رير مقيم أو له عالنة تجارية معه م ؤوالً ع  القيام وكيالً نا و ياً أو وكيالً تجارياً أو فرعاً أو رريكاً لم

كنو   بال يابة ع  ذلل المكلف رير المقنيم بجمينع ارمنور وايجنراءا  الم  نوص عليهنا فني هنذا القنا و (,

 الم ؤولية يجل ا  ت ح ر في الرخص الذي دفع اي مبلغ للرخص رير المقيم. 
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الرخص الملام  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 12)يلتام وفقا الحكام التقرة )د( م  المادة    .0

باالنتطا  وفق احكام هذ  المادة بنأ  ينورد المبنالغ المقتطعنة لندائرة ضنريبة الندخل والمبيعنا  خنالل ثالثني  

يومننا منن  تنناريخ دفعهننا او ا ننتحقانها وفنني حننال تخلتننه عنن  االنتطننا  تح ننل الضننريبة م ننه وكأ هننا ضننريبة 

 تبارا م  التاريخ المحدد لتوريدها.م تحقة عليه اع

 

 رى بأ  ه ال اركالية  وف تحدث في تحديد تاريخ اال تحقاق هل هو تناريخ التناتورة ام تناريخ الم نادنة 

علن التاتورة م  نبل متلقي الخدمة او تاريخ اتمام الخدمنة او تناريخ ننبض النثم  حينث ا نه برنكل عنام تقندم 

لتاكد م  مطابقتها للرروط ثم يتم دفعها والتترة بي  تقديم التاتورة والدفع التاتورة وتخضع الجراءا  تدنيق ل

 م  الحاال  وهذا يرتل علن المكلف رراما  ليس هو ال بل فيها.الكثير ند يايد علن ثالثي  يوما في 

 

 التوصية:

النتطنا  من   رى رطل عبارة او ا تحقانها م   نص التقنرة )د( المرنار اليهنا اعنال  بحينث يلنام المكلنف با

 ( يوما.21( يوما بدال م  )01تاريخ الدفع و رى ايادة المدة المرار اليها بحيث ت ب  )

 

 التقاص من ضريبة الدخل:ثامناً: 

يجري تقاص ما  2112م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة   (19م  المادة ) وفقاً رحكام التقرة )ل(

 قتا ( داخل م اطق البلديا  التي يدفعها المكلف في أي %( م  ضريبة ارب ية وارراضي )الم71  بته )

  ة ع  الب اية او االرض المؤجرة التي تأتن له م ها دخل م  ضريبة الدخل الم تحقة عليه بمقتضن احكام 

هذا القا و  علن ا  ال يتجاوا التقاص الم موح به مقدار الضريبة الم تحقة علن هذا الدخل ع  تلل ال  ة 

   بة الدخل المذكور اعال  الن الدخل االجمالي للمكلف.ومع مراعاة 

 

 ويالحظ علن مثل هذا ال ص ما يلي :

 1897( ل  ة 75%( التي كا   في القا و  رنم )111%( بدال م  )71ال يوجد ما يبررت ايل ال  بة إلن )

% )م قتا  17بة خا ة اذا علم ا أ  الدخل ال افي م  االيجارا  يخضع  لضريبة االب ية واالراضي ب  

%( باالضافة لضريبة دخل بمع ن أ  الدخل ال افي م  اييجارا  يخضع 2%, معارف2%, مجاري11
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لضريبتي  ارولن ضريبة أب ية )م ققتا ( وارخرى ضريبة دخل فالعدالة تتطلل تقاص ضريبة ارب ية 

, وتجدر االرارة ه ا 1897ة ( ل  75)الم قتا ( م  ضريبة الدخل كما كا  عليه الوضع في القا و  رنم )

ند الغ  االعتاء الجائي م  بدال  االيجار الواردة  2112إلن أ  احكام مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 

%( م   افي بدل االيجار المتأتي م  تاجير 17حيث كا  االعتاء ) 1897( ل  ة 75في القا و  رنم )

ذ  البدال  في باني م اطق المملكة وبالتالي تم  %( م   افي ه21العقارا  في اما ة عما  الكبرى و)

الغاء عامل م  عوامل ترجيع اال تثمار في المجال العقاري في داخل المملكة والتي مااال  بأَمس الحاجة 

 الن التو ع في اال تثمار في هذا المجال لمواجهة الطلل المتاايد علن الرقق ال ك ية في تلل الم اطق .

 

 التوصية:

بحينث ينتم تقناص ضنريبة االب ينة )الم نقتا (  1897( ل ن ة 75قاء علن الن ص فني القنا و  رننم ) رى االب

( 19%( النواردة فني التقنرة )ل( من  المنادة )71بالكامل م  ضريبة الدخل بحيث ترطل عبارة )ما   نبته 

 .المذكورة 

 

 الدفعات على حساب الضريبة:تاسعاً: 

الم نتورد بنا  يندفع علنن   2112رو  نا و  ضريبة الدخل ل ن ة ( م  مر18الام  التقرة )أ( م  المادة ) .1

%( من  نيمنة م ننتورداته علنن ا  ت نتوفيها دائننرة الجمنارل وتوردهنا لنندائرة 2ح نال الضنريبة منا   ننبته )

ضننريبة النندخل والمبيعننا  ولمجلننس الننواراء ب نناء علننن ت  ننيل وايننر الماليننة ا ننتث اء أ ننوا  معي ننة منن  

 ة م  الم توردي  م  احكام هذا االنتطا .الم توردا  او فئا  محدد

 

المكلنف النذي يمنارس  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 18الام  التقرة )ل( من  المنادة ) .2

ا رطة اعمال تجارية او   اعية او اراعية او مه ية او خدمية او حرفية وتجناوا دخلنه االجمنالي من  هنذ  

( خم مائة الف دي ار بتوريد الدفعا  المقدمة علنن ح نال 711,111)اال رطة في التترة الضريبية ال ابقة 

 الضريبة الم تحقة علن الدخل المتأتي م  تلل اال رطة :
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ع  التترة التي تغطي ال  ف االول م  التترة الضريبية خالل مدة ال تتجاوا ثالثي  يوما م  تناريخ ا تهناء  -أ 

وحتن  1/5/2110يتم الدفع في فترة م   21/0/2110 -1/1/2110ال  ف االول م  تلل التترة مثال م  

21/5/2110. 

ع  التترة التي تغطي ال  ف الثا ي م  التترة الضريبية خالل مدة ال تتجاوا ثالثي  يوما م  تناريخ ا تهناء  -ل 

و حتنننن   1/1/2117ينننتم الننندفع فننني فتنننرة مننن   21/12/2110وحتنننن  1/5/2110ال  نننف الثنننا ي مننن  

21/1/2117. 

%( م  الضريبة  المحت بة ا نت ادا الني 01عا  علن الح ال المرار اليها اعال  بما يعادل  )تحدد نيمة الدف -م 

البيا ا  المالية المقدمة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعا  ع  التترة المع ية وفي حال عدم وجود بيا ا  مالينة 

 يبية ال ابقة مباررة.لتلل التترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في االنرار الضريبي للتترة الضر

 

 ويالحظ علن فكرة الدفع علن ح ال الضريبة المرار اليه اعال  ما يلي:

 تؤدي الن ايادة العلء الضريبي علن المكلتي  بركل مبالغ فيه. -

مخالتة فل تة ضريبة الدخل التي يجل ا  تكنو  ب ناء علنن منا تنم تحقيقنه من  اربناح فعلينة  فني  هاينة التتنرة  -

 الضريبية.

 الموال المكلتي  دو  مقابل ودو  مبرر. تجميد -

                              مخالتة مبدأ   وية الضريبة. -

      

 التوصية:

بحيث  1897( ل  ة 75 رى الغاء فكرة الدفع علن ح ال الضريبة كما كا  عليه الوضع في القا و  رنم ) -1

م  ال  ة التالية لل  ة  21/0وحتن  1/1م   يلام المكلف بدفع ما ي تحق عليه م  ضريبة دخل خالل التترة

 ( المرار اليها.18التي تحقق له فيها الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي الغاء  ص التقرتي  )أ,ل( م  المادة )

 

وذلل بإضافة التقنرة  1897( ل  ة 75بها في القا و  رنم ) معموالً  دة فكرة الخ م الترجيعي التي كا اعا -2

( بال ص التالي )يم   المكلف النذي تقندم بناالنرار الضنريبي ودفنع الضنريبة المعتنرف بهنا 18التالية للمادة )

%( م  هذ  الضريبة اذا تنم الندفع خنالل ال ن ة المرنمولة بناالنرار الضنريبي او فني الرنهر 0الحق بت ايل )
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الي ال تهائهنا والحنق %( م هنا اذا كنا  الندفع خنالل الرنهر الثنا ي التن0االول التالي ال تهائها والحق بت ايل )

%( م ها اذا كا  الدفع خالل الرهر الثالث التنالي ال تهناء هنذ  ال ن ة ويمن   الخ نم ذاتنه عن  اي 2بت ايل )

 مبالغ دفع  علن الح ال او انتطع  ودفع (.

 

 عاشراً: عدم تنظيم المكلف للسجالت والمستندات وفق االصول

في حنال عندم ت ظنيم  2112ررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة م  م( 22وفقا رحكام التقرة )هـ( م  المادة )

المكلف لل جال  والم ت دا  وفق اال ول تحدد التعليما  الت تيذية   ل االرباح القائمة للبضنائع او ال نلع 

 او الخدما  التي تتعامل بها القطاعا  التجارية وال  اعية والخدمية وتعتبر هذ  ال  ل نري ة نا و ية .

 

 :التوصية

 إضافة العبارة التالية الن اخر  ص التقرة المرار اليها اعال  )نابلة الثبا  العكس م  نبل المكلف.(

 

 حادي عشر: االقرار الضريبي:

يقدم االننرار الضنريبي  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 20وفقا رحكام التقرة )أ( م  المادة ) -1

 باحدى الو ائل التالية:   ل المكلف رخ ياً او م  ي ول ع هالن دائرة ضريبة الدخل والمبيعا  م  نب

 الم جل  - أ

 الب ول  - ب

 اي رركة  - ت

 

 التوصية:

 إضافة عبارة )مباررة أو( بعد عبارة ) أوم  ي ول ع ه(. -أ

 اضافة كلمة البريد نبل كلمة الم جل بحيث ي ب   ص الب د )أ( اعال  البريد الم جل. -ل
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تعديل االنرار الضريبي اذا تبني  لنه  2112مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة ( م  25للمكلف وفقاً للمادة ) -2

وجود خطأ فيه وفي هذ  الحالة يلام المكلف بدفع الضريبة وررامنة التنأخير الم نتحقة  تيجنة لنذلل... منا لنم 

 يك  المدنق ند ا در مذكرة تدنيق برأ  ذلل االنرار. 

 

 التوصية: 

 الدائرة بعد عبارة خطأ فيه.اضافة عبارة لم لحته او لم لحة  - أ

 رطل عبارة )وررامة التأخير الم تحقة  تيجة لذلل(  - ل

رطل العبارا  التالية م  اخر  نص هنذ  التقنرة )او منا لنم يكن  المندنق نند ا ندر منذكرة تندنيق برنأ  ذلنل  -جـ 

ار الضنريبي اذا االنرار( بحيث ي ب   ص التقرة المرار اليها اعال  علن ال حو التالي )للمكلف تعديل االننر

تبي  له وجود خطأ فينه لم نلحته او لم نلحة الندائرة وفني هنذ  الحالنة يلنام المكلنف بندفع ر نيد الضنريبة 

المترتبة عليه  تيجة لذلل ا  وجد وال يعتبر المكلف مرتكباً لمخالتة او جرم ما لم تك  الندائرة نند  نبقته النن 

 اكتراف هذا الخطأ(. 

 

تعتبنر االننرارا   2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 29م  المادة )( 2وفقا الحكام التقرة )أ/ -2

وهذا توجنه  نحي  مقبولة قانونا الضريبية للمكلتي  الذي  لم ترد انراراتهم ضم  العي ا  المختارة للتدنيق 

ذكورة اعادة ( م  المادة الم2ويجوا للمدير او الموظف الذي يتوضه خطيا لهذ  الغاية وفقا الحكام التقرة )أ/

وا ندار القنرار الم ا نل برنأ ها وفقنا الحكنام هنذا القنا و  المقبولعة قانونعا ال ظر في االننرارا  الضنريبية 

( من  المنادة المنذكورة ومنا هني 2وال ؤال الذي يطرح  ت ه في هذا ال دد هو ما هني فائندة  نص التقنرة )أ/

 .قانوناً مقبولة اتهم ضم  العي ا  المختارة للتدنيق نيمة ا  االنرارا  الضريبية للمكلتي  الذي  لم ترد انرار

 

 :التوصية

( بحيث ينتم المحافظنة علنن الحقنوق المكت نبة للمكلتني  النذي  لنم تنرد 29( م  المادة )2الغاء  ص التقرة )أ/

دير انراراتهم ضم  العي ا  المختارة للتدنيق باعتبارها مقبولة نا و ا بحيث ال يجوا اعادة ال ظر فيها م  الم

 او م  يتوضه.
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بأ  يقوم المدنق بمراجعة  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 29    التقرة )ل( م  المادة ) -0

االنرار الضريبي الوارد ضم  العي ا  المختارة للتدنيق فإذا ظهر  للمدنق ا بابا ت تدعي عدم نبوله كليا 

ور جل ة لم انرته.......... ويالحظ علن هذا او جائيا ا  ي در مذكرة تدنيق يدعو فيها المكلف لحض

ال ص عدم وجود مدة ام ية يلتام المدنق خاللها ا دار مذكرة التدنيق والتي ند ت تمر مدة طويلة دو  ا  

 ت تقر المراكا القا و ية للملكف الذي ندم االنرار الضريبي ضم  المدة القا و ية.

 

 :التوصية

كرة التدنيق خالل   ة م  تاريخ تقديم االنرار الضريبي وذلل  رى ضرورة ا  تكو  فترة ا دار مذ

بإضافة عبارة )خالل   ة م  ا تالم الدائرة لالنرار الضريبي( بعد عبارة ا دار مذكرة تدنيق الواردة في 

 . 2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 29 ص التقرة )ل( م  المادة )

 

المدنق بإ دار نرار  2112  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة ( م28الام  التقرة )أ( م  المادة ) -7

 التدنيق خالل   تي  م  تاريخ ا دار مذكرة التدنيق.

 

 ويالحظ ا  هذ  المدة طويلة   بيا ال تقرار المعامال  الضريبية.

 

 :التوصية

  رى تعديل كلمة )  تي ( الواردة في  ص هذ  التقرة لت ب  )  تة ارهر (.

 

إذا لم يتضم  نرار  2112نا و  ضريبة الدخل ل  ة مررو  ( م  28قرة )ل( م  المادة )الت  ص مطلع -0

التدنيق تعديالً فيقوم المدنق بقبول هذا اينرار, أما إذا تضم  نرار التدنيق تعديالً في اينرار الضريبي 

  القيام بأي مما يلي .............. هللمكلف بعد االطال  علن مضمو ف

 

 التوصية:

 و ي باضافة عبارة )او م  ي ول ع ه( بعد كلمة فللمكلف الواردة في  ص التقرة )ل( المرار اليها. 
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للمدنق ا دار االرعار  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 28اجاا  التقرة )د( م  المادة ) -5

   وا  م  تاريخ االنرار الضريبي.  0الخطي ب تيجة نرار التدنيق خالل مدة 

 

 حظ ا  هذ  المدة طويلة جدا ال تقرار المعامال  ضريبية .ويال

 

 :التوصية

   وا ( بكلمة )  تي ( . 0 رى تعديل عبارة ) 

 

اذا تخلف المكلف ع   2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 21وفقاً رحكام التقرة )أ( م  المادة ) -9

دائرة ضريبة الدخل والمبيعا  با دار نرار تقدير  تقديم االنرار الضريبي خالل المدة المحددة نا و اً تقوم

اولي تحدد فيه نيمة الضريبة المقدرة علن المكلف ع  التترة او التترا  الضريبية المعي ة او اي رراما  

 اخرى... 

 

( المرار 21ويالحظ ا  هذا القرار  وف يتم ب ورة جاافية ومبالغ فيها وح ل التقرة )ل( م  المادة )

 ( يوماً م  تاريخ التبليغ للمكلف. 21المبالغ المطالل بها واجبة التح يل بعد مرور ) اليها تكو 

 

 :التوصية

 و ي بالغاء هذ  المادة بكافة فقراتها كو ها تعطي للمدنق  الحية التقدير الجاافي هذا م  جهة وم  جهة 

تجيا  2112لدخل ل  ة ( م  مررو  نا و  ضريبة ا21اخرى ال حاجة لمثل هذا التقدير كو  المادة )

للمدنق ا دار نرار اداري في حال اذا لم يقدم المكلف انراراً ضريبياً وعلن ضوء هذ  التو ية  و ي 

 .  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 21بالغاء  ص التقرة )م( م  المادة )
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 ثاني عشر: االعتراض على قرارات التدقيق:

ل ن ة  ننا و  ضنريبة الندخلمرنرو  ( من  22كنام التقنرة )و( من  المنادة )ت در هيئة االعتراض ح نل اح .1

نراراً برا  االعتراض خالل ت نعي  يومنا من  تناريخ تقديمنه ولهنا تاييند القنرار المعتنرض علينه او   2112

 تعديله  واء بايادة الضريبة او تختيضها او الغائها.

 

بة المعترض عليها خالفاً لقاعدة ))ال يضار يالحظ علن ذلل ا  هيئة االعتراض يحق لها ايادة الضري

( لسنة 42من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ) ( 108الواردة في المادة )  طاع  م  طع ه((

قرارات محكمة التمييز بوخالفاً لما استقر عليه االجتهاد الفقهي والقضائي المتمثل  8811

 .الموقرة

 

 التوصية:

الضريبة او تختيضها( الواردة في  ص التقرة )و( المرار اليها وا تبدالها   رى رطل عبارة ) واء بايادة

 بعبارة )بتختيض الضريبة او الغائها(.

 

إذا لم ت در هيئة  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 22وفقاً رحكام التقرة )ط( م  المادة ) .2

يخ تقديمه وفقاً للتقرة )و( م  مررو  القا و  االعتراض نراراً برأ  االعتراض خالل ت عي  يوماً م  تار

فال ُتح ل أي ررامة تأخير ع  التترة م  تاريخ إ قضاء المدة المذكورة ولحي  إ دار ايرعار المتضم  

  تيجة القرار.

 

 التوصية:

عد ال ت ري إال بم  نبل ا إلغاء  ص هذ  التقرة م  مررو  القا و  كو  الغرامة ح ل التعديال  المقترحة 

 ثالثي  يوماً م  تاريخ تبليغ المكلف إرعار القرار ال ادر ع  هيئة االعتراض.
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 ثالث عشر: اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير االداري او قرار هيئة االعتراض.

ضه للمدير أو م  يتو 2112مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة  ( م 22رحكام التقرة )ل( م  المادة )وفقاً 

 الحق بايادة الضريبة دو  نيد أو ررط.

 

 التوصية:

)وفي هذ  الحالة يقع علن عاتق المدير او الموظف المتوض م  نبله رحكام هذ  التقرة  إضافة العبارة التالية

كما  ,الواردة في هذ  التقرة (لايادة الضريبة)انامة الدليل علن ذلل بالررم م  اي  ص اخر.( بعد عبارة 

 . 1897( ل  ة 75( م  نا و  ضريبة الدخل رنم )22الحال في المادة )كا  عليه 

  

 الغراماترابع عشر: 

( م  27في حال عدم دفع ضريبة الدخل أو توريدها في المواعيد المحددة أوجب  التقرة )أ( م  المادة ) – 1

نيمنة الضنريبة ( أربعنة بنارلف من  1,110دفع ررامنة تنأخير ب  نبة ) 2112مررو  نا و  ضريبة الدخل 

%( 21,9الم تحقة أو أي مبالغ يتوجل انتطاعها أو توريدها وذلل ع  كل أ بو  تأخير أو أي جاء م نه )

%( من  مقندار الضنريبة 1,7) 1897( ل ن ة 75  وياً بي ما كا   الغرامة في ننا و  ضنريل الندخل رننم )

يعتبر أي جاء م  الرهر رهراً كامالً %(   وياً ولم يك  19ع  كل رهر تأخير ع  الموعد المحدد نا و اً )

 لهذ  الغاية.

 :التوصية

%( 71وب قف ال يايد علنن ) م  ر يد الضريبة الم تحقة%(   وياً 8ب  بة ) الغرامة  رى ا  تكو   - أ

 م  مبلغ ر يد الضريبة الم تحقة .

ض الغرامنة ا  تعدل عبارة )نيمة الضريبة الم تحقة( لت ب  عبارة ر يد الضريبة الم تحقة حتن تتر - ل

بعد تقاص ضريبة االب ية واالراضي )الم قتا ( واي مبالغ مدفوعنة علنن الح نال واي مبنالغ مقتطعنة من  

 الم در.
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 مثال توضيحي:

 دي ار 11111 الضريبة الم تحقة

 دي ار 2111 تقاص ضريبة ارب ية )الم قتا (

 دي ار 2111 دفعة علن الح ال

 دي ار 0111 ن الح المبالغ مقتطعة م  الم در كدفعة عل

 دي ار 1111 ر يد الضريبة الم تحقة

 

 ( اربعة بارلف ح ل ال ص المقترح في مررو  القا و  1,110ررامة )

 دي ار ع  كل أ بو  أو جاء م ه. 01= 11,111× 1,110

 .بي ما العدالة الضريبية تقتضي أ  تكو  الغرامة

 ه . د ا ير ع  كل أ بو  أو جاء م  0= 1,111× 1,110

 

يخ تبليغ المكلف ارعاراً اضافة العبارة التالية )ال تترض الغرامة اال بعد مرور ثالثي  يوماً م  تار  -م

 بالدفع(.

 ( المرار اليها اعال  27الغاء  ص التقرة )ل( م  المادة ) -د

 

ندم المكلنف  إذا 2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 27وفقاً الحكام التقرة )ل( م  المادة ) – 2

اينرار الضريبي ودفع الضريبة الم رح بها في الموعد المحدد وتوجل علينه بعند ذلنل دفنع فنرق ضنريبي 

( أربعة بارلف م  هذا الترق م  تاريخ تبليغنه ارنعار ننرار التندنيق 1,110ت طبق علن هذا الترق ررامة )

 نا و ا. حقة عليه%( م  الضريبة الم ت17ايد علن ) تاذا كا   نيمة هذا الترق ال 

 

 التوصية:

 رى الغاء  ص هنذ  التقنرة ال  مثنل هنذ  الغرامنة ال مبنرر لهنا خا نة للمكلتني  النذي  تقندموا بنإنراراتهم  -أ

الضريبية في الموعد المحدد وا  مثل هذ  الغرامة م  رنأ ها ا  تنؤدي النن امت نا  الكثينر من  المكلتني  عن  

 ضريبي مما  يؤدي الن تراكم القضايا لدى المحاكم .الموافقة علن اي تعديل علن االنرار ال
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بنرنم )أ( منع اعنادة  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الندخل ل ن ة 27 رى إضافة فقرة جديدة للمادة ) -ل

ترنيم بقية التقرا  وت ص هذ  التقرة علن ما يلني )ال تتنرض اي ررامنة بموجنل احكنام هنذ  المنادة نبنل أ  

 ت ب  الضريبة نطعية(.

 

فنرض  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 29م  المادة ) 1/2تضم   أحكام التقرة )أ( / -2

( أربعة بارلف ع  كل أ بو   المرنار 1,110ررامة أخرى تح  م من تعويض نا و ي خالف ما   بته )

%(, 17ي منا بني  )( م  القا و  المذكور وتتراوح   بة التعويض القنا و 27إليها في التقرة )أ( م  المادة )

 %( في حال وجود  قص في اينرار الضريبي المقدم م  المكلف. 91)

 
 التوصية:

 رى الغاء هذ  التقرة ال  هذ  الغرامة وإ  كا   ت من تعنويض ننا و ي فهني رينر عادلنة حتنن وإ  ختنض 

ذكورة, ر  من  ( من  المنادة المن1/2التعويض القا و ي إلن ال  ف أو إلن الربنع بموجنل أحكنام التقنرة )م/

رأ  ذلل أ  يتم فرض ررامنا  كبينرة علنن المكلتني  دو  وجنه حنق حينث أ  الجناري علينه العمنل أ  ينتم 

تقدير الضريبة بداية من  نبنل المكلنف ومن  ثنم وأث ناء تندنيق ايننرار الضنريبي ينتم تعنديل الضنريبة المعل نة 

الطع  ورربة م ه في إ هاء معاملته الضنريبية بالايادة ومع ذلل يوافق المكلف عليها تحارياً م  اللجوء إلن 

في أ ر  ون  ممك  وهذا ال ص  يؤدي إلن لجوء المكلتي  إلنن عندم الموافقنة علنن ننرار تعنديل الضنريبة 

المعل ة م  نبلهم في إنراراتهم الضريبية تج باً لترض التعويض القا و ي واللجؤ إلن الطع  إدارياً أو نضائياً 

 ايا الضريبية ل  وا  طويلة.وبالتالي تراكم القض

 

إذا إ نتحق دفنع  2112( م  مررو  نا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 29وفقاً رحكام التقرة )ل( م  المادة ) -0

%( من  111أي ضريبة علن المكلف بمقتضن نرار التقدير ايداري فيترض عليه تعويض ننا و ي ب  نبة )

 الضريبة الم تحقة.
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 التوصية:

%( من  ر نيد الضنريبة 71%( م  الضريبة الم تحقة( بعبارة )ب  نبة )111)ب  بة )  رى إ تبدال عبارة

 الم تحقة(.

 

, إذا وافننق 2112( منن  مرننرو  نننا و  ضننريبة النندخل ل نن ة 29( منن  المننادة )1وفقناً رحكننام التقننرة )م/ -7

فتني هنذ  الحالنة  المكلف علن نرار التدنيق أو نرار التقدير ايداري أو القرار ال ادر عن  هيئنة االعتنراض

 يدفع المكلف ربع التعويض القا و ي المقرر بمقتضن أحكام التقرتي  )أ و ل( م  هذ  المادة.

 

 التوصية:

( من  مرنرو  القنا و  29 رى تعديل  ص هذ  التقرة إ  جاماً منع التعنديال  المقترحنة علنن أحكنام المنادة )

 بحيث ي ب  ال ص علن ال حو التالي:

لن نرار التقدير ايداري فتني هنذ  الحالنة يندفع المكلنف ربنع التعنويض القنا و ي المقنرر )إذا وافق المكلف ع

 بمقتضن أحكام التقرة )ل( م  هذ  المادة(.

 

إذا أجننرى  2112( منن  مرنرو  ننا و  ضننريبة الندخل ل ن ة 29( من  المنادة )2وفقناً رحكنام التقننرة )م/ -0

نبل المكلف أو المندعي العنام الضنريبي ح نل مقتضنن المكلف م الحة مع الدائرة بعد إنامة أي دعوى م  

 الحال, فتي هذ  الحالة يدفع المكلف   ف التعويض القا و ي المقرر بمقتضن أحكام هاتي  التقرتي .

 

 التوصية:

,  و ني بإ نتبدال عبنارة   القنا و ( من  مرنرو29إ  جاماً مع التعديال  التي طنرأ  علنن أحكنام المنادة )

   المادة(.ذعبارة )التقرة ل م  ه)هاتي  التقرتي ( ب

 

, إذا ثبن  وجنود اينادة فني مبلنغ 2112وفقاً رحكام التقرة )د( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة  -5

تقاص أو خ م الضريبة المدفوعة علن الح ال أو ضريبة ارب ية وارراضي وفقاً لإلنرار الضريبي المقدم 

 %( م  هذ  الايادة.71  بة )م  المكلف, فيترض عليه تعويض نا و ي ب
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 التوصية:

 و نني بإلغنناء  ننص هننذ  التقننرة كننو  وجننود ايننادة فنني مبلننغ التقنناص أو الخ ننم  ننيظهر فنني مبلننغ التننرق 

الضريبي الذي تترض عليه الغرامة بعد مرور ثالثي  يوماً م  تاريخ تبليغ إرنعار التندنيق, وإ  وجنود مثنل 

 تي .هذا ال ص م  رأ ه أ  يحدث فرض الغرامة مر

 

 خامس عشر:  التقسيط والرديات 

بندفع  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 20يلام المكلف وفقاً رحكام التقرة )ل( م  المنادة ) .1

 %(   وياً. 8مبلغ اضافي علن المبلغ المق ط ب  بة )

تلتنام الندائرة بندفع فائندة ( 25اذا لم ترد الدائرة الر يد الاائد للمكلنف وفقناً رحكنام التقنرة )ل( من  المنادة ) .2

 %(   وياً. 8ب  بة )

 

 التوصية: 

%( علن المبلغ المق ط والمبلغ الم ترد م  الدائرة خا ة وا  ه ال فتوى م  8 و ي الغاء التائدة ب  بة )

 دائرة االفتاء العام تضم  حرمة هذ  التائدة.

 

 سادس عشر: التبليغ:  

تتنولن دائنرة ضنريبة  2112م  مررو  نا و  ضنريبة الندخل ل ن ة ( 09وفقا الحكام التقرة )أ( م  المادة ) .1

الدخل والمبيعا  تبليغ المكلف بأي مطالبة او ارعار او نرار او مذكرة او كتال  ادر ع ها بإر اله بالبريد 

الم جل او بوا طة الرركة المرخ ة المعتمدة وذلنل علنن الع نوا  المعتمند لندى الندائرة وإذا لنم ينتم التبلينغ 

تقل التتنرة منا  ال هذا الوجه فيجوا اجراء التبليغ بال رر لمرتي  في  حيتتي  يوميتي  محليتي  علن ا  علن

 بي  ال رر االول والثا ي ع  عررة ايام ويعتبر التبليغ في هذ  الحالة نا و يا م تجا لجميع اثار  .

 

 التوصية:

 ريد الم جل .اضافة عبارة بالذا  او بوا طة رخص متوض ع ه نبل عبارة بالب - أ

 إ تبدال عبارة )وإذا لم يتم التبليغ علن هذا لوجه( بعبارة )وإذا تعذر التبليغ علن هذا الوجه(. - ل
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 إ تبدال عبارة )عررة أيام( بعبارة )ثالثي  يوما(. -  

 

( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 09( م  المادة )2للمدنق او هيئة االعتراض وفقا الحكام التقرة )ل/ .2

اء علن طلل المكلف الم ت د الن ا بال مبررة عدم اعتبار ال رر في حال عدم توفر لدى الدائرة ب  2112

ع وا  للمكلف بمثابة تبليغ وفي هذ  الحالة ي ري ميعاد جديد اعتبارا م  تاريخ تبليغ المكلف نرار المدنق 

 او هيئة االعتراض بقبول الطلل .

 

 التوصية:

( برنم )جـ( لترمل احكام 09( المرار اليها اعال  فقرة م تقلة للمادة )09ادة )( م  الم2إعتبار التقرة )ل/ -أ

بحيث ي ب    ها علن ال حو التالي  وإضافة كلمة )المحكمة( التقرتي  )أ,ل( م  هذ  المادة تحقيقا للعدالة

ررة عدم ب اء علن طلل المكلف الن ا بال مب ح ل مقتضن الحال أو المحكمة )للمدنق أو هيئة االعتراض

اعتبار ال رر الوارد في التقرتي  )أ,ل( م  هذ  المادة بمثابة  تبليغ وفي هذ  الحالة ي ري ميعاد جديد 

 اعتبارا م  تاريخ تبليغ المكلف نرار المدنق او الهيئة بقبول الطلل (.

 ه( رطل عبارة )وفي جميع االحوال يجوا للدائرة تبليغ المكلف بالذا  او بوا طة رخص متوض ع -ل

 ( المرار اليها .09( م  المادة )1كو ها أدرج  في التقرة )أ/

 

 ضبط الدفاتر والسجالت والحسابات والمستنداتسابع عشر: 

لمدير عام  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 71( م  المادة )1يجوا وفقا رحكام التقرة )ل/

نبله ضبط الدفاتر وال جال  والح ابا   دائرة ضريبة الدخل وموظتو الدائرة المتوضي  خطيا م 

 يوما  م  تاريخ ضبطها ......الخ. 191والم ت دا  واالحتتاظ بها بمدة ال تايد علن 

 

 التوصية:

يوما مدة طويلة جدا وال مبرر لها وفيها  (191الـ ) يوما( كو  مدة  01) بمدةيوما(  191) مدةإ تبدال 

  الدفاتر وال جال  والح ابا  والم ت دا  لدى دائرة ضريبة تعطيل لعمل المكلف ويؤدي الن تكديس هذ
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الدخل والمبيعا  وهذا بحاجة الن م تودعا  كبيرة للتخاي   اهيل ع  احتمال ضيا  مثل هذ  الدفاتر 

 وال جال  والح ابا  والم ت دا  وفي ذلل ضيا  لحقوق المكلتي . 

 

 زائياثامن عشر: مالحقة رجال الضابطة العدلية الضريبية ج

ال تجنري مالحقنة  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 71وفقا رحكام التقنرة )د( من  المنادة )

رجال الضابطة العدلية الضريبية جاائينا امنام القضناء علنن الجنرائم ال ارنئة عن  وظنائتهم اال بموافقنة لج نة 

 تركل علن ال حو التالي :

ال ظاميي  يكو  أحدهما بدرجة ال تقل ع  الخا نة ينرأس   هما المجلس القضائي م  القضاةيناضيي  يع -1

 اللج ة.

 ممثل للدائرة يعي ه واير المالية. -2

 وت در اللج ة نراراتها باالجما  او االكثرية وتكو  نراراتها نطعية.

 

 التوصية:

  ص هذ  التقرة كو ها تعطي ح ا ة للموظتي  ال مبرر لها . بإلغاء و ي 

 

 الحجز التحفظي والمنع من السفرري وتاسع عشر: التحصيل الجب

عام  دائرة ضريبة  لمدير 2112ل  ة  ا و  ضريبة الدخلنمررو  ( م  28اعط  التقرة )ل( م  المادة ) -1

او م  يتوضه  الحية المباررة في تح يل الضريبة والمبالغ الم تحقة علن المكلتي   الدخل والمبيعا 

 و  المذكور ام  الق (5, 0ي  )ال افذ دو  مراعاة احكام المادتوفق احكام نا و  تح يل االموال االميرية 

 المتعلقة باجراءا  التبليغ وال رر. 

 

( م  نا و  تح يل االمنوال 5,0 رى ا  ذلل يركل م ا اً بحقوق المكلتي  الم  وص عليها في المادتي  )

 .عليه بالطرق الجبرية االميرية والتي تعتبر ضما ا  ا ا ية للمكلف في تح يل الضريبة المترتبة 
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 التوصية:

 رى رطل العبارة التالية م  اخر التقرة المنذكورة: ) وذلنل دو  حاجنة التخناذ اي من  اجنراءا  التبيلنغ او 

المذكور( حتن يكو  مدير عام دائرة ضريبة الندخل  القا و ( م  5,0ال رر الم  وص عليها في المادتي  )

 احكام نا و  تح يل االموال االميرية ال افذ دو  ا تث اء. والمبيعا  او م  يتوضه مقيد بكافة 

 

لمندير عنام  2112( من  مرنرو  ننا و  ضنريبة الندخل ل ن ة 01أ ب  وفقاً رحكام التقنرة )أ( من  المنادة )  -2

دائرة ضريبة الدخل والمبيعا   الحية إ دار ننرار بإلقناء الحجنا التحتظني علنن ارمنوال الم قولنة ورينر 

دة ري مكلف أو م عه م  ال تر حال توفر دالئل ترير الن وجود حناال  تهنرل ضنريبي وا نه الم قولة العائ

 ند يقوم بتهريل أمواله أو الت رف بها بق د م ع الت تيذ عليها بأي ركل م  ارركال.

 

 التوصية:

يبة الندخل ( المرار اليهنا كنو  ال نلطة المم وحنة لمندير عنام دائنرة ضنر01م  المادة ) (أ رى الغاء التقرة )

والمبيعا   لطة مطلقة دو  وجود ضوابط كافية لذلل وخا ة نرار الم ع م  ال تر حتن ولو كا   بموافقة 

واير المالية وفقا الحكام التقرة )ل( م  المنادة المنذكورة  علمنا بنأ   نالحية الم نع من  ال نتر وفنق أحكنام 

ح نراً لنرئيس النواراء كا    1897ل  ة  (75( م  نا و  ضريبة الدخل رنم )01التقرة )ل( م  المادة )

ب اًء علن ت  يل م  واير المالية, و رى أ  مثل هذا الم ع تروبه رائبة عدم الد نتورية بحينث ال يجنوا أ  

ت اط  الحية الم ع م  ال تر إال لل لطة القضائية ح نراً ولنيس لنإلدارة كمنا و نرى أ  كنو  ننرار الحجنا 

ابالً للطع  لدى المحكمة وفقا الحكنام التقنرة )جنـ( من  المنادة المنذكورة  ال التحتظي ونرار الم ع م  ال تر ن

يعتبر ذلل ضما ه كافية ر  الضرر ند ح ل فعالً من  الحجنا او الم نع من  ال نتر وبعندها ينتم اللجنوء إلنن 

 القضاء.

 

 الطعن قضائياً عشرون: 

يقننع علننن  2112بة النندخل ل نن ة ( منن  مرننرو  نننا و  ضننري02وفقنناً رحكننام التقننرة )ح( منن  المننادة ) – 1

المكلف إنامة الدليل علن أ  المبالغ التي حددها القرار المطعو  فيه باهظة وال يجوا إثبا  أي ونائع لم يد  

 بها لدى الجهة التي أ در  ذلل القرار.
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 التوصية:

ية القائلة ))البي ة علن م  التقرة المرار اليها اعال  كو  مثل هذا ال ص يخالف القاعدة القا و ية والتقه إلغاء 

ادعن(( , فالمدعي في نرار المطالبة هو المدنق أو المقدر الضريبي الذي فرض مبلغ المطالبة علن المكلنف 

 وهو الملام بإثبا  دعوا  .

 

علنن أ  للمحكمنة أ   2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 02    التقرة )ط( م  المادة ) – 2

قننرار المطعننو  فيننه أو أ  تختننض أو تاينند أو تلغنني الضننريبة والمبننالغ ارخننرى المقننررة تؤينند مننا ورد فنني ال

 ….بموجبه

 

 التوصية:

 رى رطل عبارة )ايادة الضريبة( م   ص التقرة )ط( المرار اليها ال   الحية المحكمة بايادة الضريبة 

 ( 108الواردة في المادة )   طع ه((أو المبالغ ارخرى تخالف القاعدة القا و ية والتقهية ))ال يضار طاع  م

وخالفاً لما استقر عليه االجتهاد  8811( لسنة 42من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم )

 بهذا الخصوص. قرارات محكمة التمييز الموقرةبالفقهي والقضائي المتمثل 

 
 العقوباتإحدى وعشرون: 

يعانل بالحبس مدة ال  2112و  ضريبة الدخل ل  ة ( م  مررو  نا 77وفق رحكام التقرة )أ( م  المادة ) .1

تقل ع  رهر وال تايد علن   ة وبغرامة ال تقل ع  خم مائة دي ار وال تايد علن ألف دي ار كل م  تهرل 

 …أو حاول التهرل أو  اعد أو حرض رير  علن التهرل م  الضريبة

 

 التوصية:

س أو الغرامة كما و رى إضافة كلمنة )عمنداً(  رى ضرورة تعديل ال ص بحيث يكو  للقاضي  الحية الحب

ل ص التقرة المذكورة بحيث ي ب   ص مطلع هذ  التقرة علن ال حو التالي  )يعانل بالحبس مدة ال تقل عن  

رهر وال تايد علن   ة او بغرامة ال تقل ع  خم مائة دي ار وال تايد علن الف دي ار كل من  تهنرل عمندا 
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حننرض ريننر  علننن التهننرل منن  الضننريبة بننأ  اتننن اي فعننل منن  االفعننال او حنناول التهننرل او  نناعد او 

 التالية.....(.

 

إختاء  راط او يعتبر  2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل  ة 77( م  المادة )7وفقا الحكام التقرة )أ/ .2

 جاء م ه مما يخضع للضريبة جريمة تهرل ضريبي بغض ال ظر ع  مقدار هذا الجاء .

 

 التوصية:

)إختنناء  رنناط او جنناء م ننه ممننا يخضننع  بحيننث ي ننب  علننن ال حننو التنناليضننرورة تعننديل هننذا النن ص   ننرى

 %( م  ر يد الضريبة الم تحقة(.27وأدى إلن وجود فرق ضريبي يايد علن ) للضريبة

 

 وعشرون: التفويض  إثنا

ر المالينة بت  نيل لنواي 2112( م  مررو  نا و  ضريبة الدخل ل ن ة 78التقرة )أ(م  المادة )وفقا رحكام 

م  مدير عام دائرة ضنريبة الندخل ب ناء علنن تو نية لج نة مرنكلة لهنذ  الغاينة م نع اي رنخص طبيعني من  

مراجعة الدائرة في اي نضنية او عمنل خنالف نضنيته الرخ نية اذا انت نع ا نه خنالل مراجعاتنه وتعاملنه منع 

يل علنن هنذا القنا و  ولنه ا  يقنرر عندم الدائرة ارتكل ما م  رأ ه تعطيل  ير العمل وفق اال ول او التحا

نبول الدائرة للح ابا  التي يعدها او يدنقها ذلل الرخص اذا كا  محا با او محا با نا و يا وذلل للمدة التني 

 يراها م ا بة .

 

 التوصية:

  رى بأ  هذ  ال الحية م  الخطورة بمكا  كو  العبارا  الواردة فيها مثل ما م  رأ ه تعطيل  نير العمنل

وفق اال ول او التحايل علن هذا القنا و  عبنارا  فضتاضنة ورينر محنددة ممنا نند تنؤدي النن التع نف فني 

خص المع ني ا تعمالها م  نبل  اللج ة او المدير وأ  يترل مثل هذا االمر ا  وجد للقضاء وذلل بإحالنة الرن

 الن القضاء بجرم معي , وعليه  قترح رطل كامل  ص التقرة.
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 الحكام اإلنتقالية: ثالث وعشرون: 

علننن أ  يننتم فننرض  2112( منن  مرننرو  نننا و  ضننريبة النندخل ل نن ة 09( منن  المننادة )0  نن  التقننرة )أ/

, 2111, 2112الضريبة والضريبة المضافة ومن   الخ نم الترنجيعي عن  الندخول المتحققنة فني ال ن وا  

 .2118( ل  ة 29وفق نا و  ضريبة الدخل المؤن  رنم ) 2112

 

 التوصية:

,  ننرى 1/1/2110و  المننادة ارولننن منن  مرننرو  القننا و  المننذكور تن ص علننن أ  يعمننل بننه إعتبنناراً منن  كن

 ( م  مررو  القا و  المذكور.09( م  المادة )0إلن  ص التقرة )أ/ 2112إضافة ال  ة 

 

 

***************************************************** 
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3102لسنة  قانون ضريبة الدخل لحلقات النقاشية لمشروعالمشاركين في اقائمة   

 

 جهةال االسم

 مجلس إدارة غرفة تجارة عمان:

 رئيس غرفة تجارة عمان السيد رياض الصيفي

 النائب األول لرئيس الغرفة السيد فايز الفاعوري

 النائب الثاني لرئيس الغرفة السيدة ريم بدران

 جلس إدارة الغرفةأمين صندوق م السيد طارق الطباع

 نائب أمين سر مجلس اإلدارة السيد محمد علي البقاعي

 نائب أمين صندوق مجلس اإلدارة السيد حسان العمد

 عضو مجلس إدارة الغرفة السيد غسان خرفان
 

 إنتاججمعية  السيد مروان جمعةمعالي 

 رئيس االتحاد األردني لشركات التأمين السيد عثمان بدير

ى الموازرةالسيد موس  مدير عام دائرة ضريبة الدخل سابقاً  
 

 إنتاجرئيس مجلس إدارة جمعية  السيد جواد عباسي

 إنتاججمعية  السيد عبدالمجيد شمالوي

 نتاجإجمعية  السيدة ميس الداود
 

 رئيس الجمعية األردنية للحاسبات السيد  رفيق دعاس
 

 نيينجمعية المحاسبين القانو السيد عمران التالوي

 القانونيين جمعية المحاسبين السيد موسى سنداحة
 

مجلس إدارة غرفة تجارة عمان / عضو  تاجر السيد محمد المحتسب

 سابقاً 

 مجموعة طالل أبو غزالة فؤاد المومنيالسيد 

 مجموعة خطاب البنا السيد خطاب البنا

 مجموعة طالل أبو غزالة السيد طارق األزم

 ركة بهجت الحمصي وشركاهش السيد أحمد الحمصي
 

 المستشار الضريبي للغرفة الدكتور جهاد الخصاونة

 (KPMG) شركة القواسمي وشركاه ةالسيد صالح أبو زهر

 جمعية مدققي الحسابات السيد بسام العسعس
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 جهةال االسم 

 (ماتريكس)شركة  بالسيد  حابس المحتس

 خبير ضريبي الدكتور نايف بقاعين

 خبير ضريبي ارةالسيد عادل شط

 محامي االستاذ أحمد حميد

 خبير ضريبي عارف السعايدة الدكتور

 (ديلويت)شركة  السيد منذر حايك 

 خبير ضريبي السيد محفوظ مشاعلة

 محامي السيد عبدالرحيم الحياري

 خبير ضريبي الدكتور فراس الشهوان

 خبير ضريبي السيد زيد المغاريز

 األردني لشركات التأمين االتحاد السيد مؤنس حداد
 

 عن غرفة تجارة عمان:

 المدير العام السيد مهند العطار

 مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية السيد هشام الدويك

 رئيس وحدة الدراسات واالتفاقيات الدولية السيد صبري الخصيب

 باحث اقتصادي السيد مأمون صيدم

 باحث اقتصادي السيد حمزة الخزاعلة


