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 قانـون ضريبـة الدخـل 
 م2004( لسنة 17رقم )

 الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس
 المعدل، األساسي  القانون  على االطالع بعد 

 الضفة، محافظات في به المعمول م1964 لسنة (25) رقم الدخل ضريبة قانون  وعلى
 غزة، محافظات في به المعمول م1947 لسنة 13 رقم الدخل ضريبة قانون  وعلى

 الوزراء، مجلس من المقدم القانون  مشروع على بناءو 
 م.24/11/2004 بتاريخ المنعقدة بجلسته التشريعي المجلس إقرار وبعد
 التالي: القانون  أصدرنا 

 الفصل األول
 تعاريف وأحكام عامة

 ( 1المادة )
 

 ه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدنا
 السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية:

 وزير المالية. الوزير:
 دائرة ضريبة الدخل. الدائرة:

 مدير عام الدائرة. المدير: 
 ضريبة الدخل المفروضة بالدوالر األمريكي بموجب أحكام هذا القانون. الضريبة:

 الدخل لغرض تحقيق العدالة.التخفيض على صافي  اإلعفاءات:
 التكلفة والمصروف والخسارة التي تخصم من إجمالي الدخل لغرض تحديد صافى الدخل. التنزيالت:

ــــــة: حسااااااابات منشااااااخة األعماااااال الختاميااااااة التااااااي تقااااايس قيمااااااة نتيجااااااة األعماااااال والمركااااااز المااااااالي بماااااا فااااااي ذلااااااك  الحســــــابات الختامي
 القانوني في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة. حساب توزيع األرباح، وشهادة مدقق الحسابات

 مجموع دخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون. الدخل اإلجمالي:
 الدخل اإلجمالي بعد حسم التنزيالت بموجب أحكام هذا القانون. الدخل الصافي:

 إلعفاءات بموجب أحكام هذا القانون.مجموع الدخول الصافية بعد حسم ا الدخل الخاضع للضريبة:
داري معين. الهيئة المحلية:  وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وا 

السااااانة الماليااااة التااااي تبااااادأ باااااليوم األول مااااان شااااهر كاااااانون الناااااني وتنتهااااي بااااااليوم الحااااادي والنالناااااين ماااان شاااااهر  الســــنة الضـــــريبية:
 ا القانون من مدد تقدير خاصة. كانون األول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذ

 ماااااااااااااااااااااا يخصاااااااااااااااااااااام مااااااااااااااااااااان ضاااااااااااااااااااااريبة الااااااااااااااااااااادخل المحسااااااااااااااااااااااوبة لتحدياااااااااااااااااااااد ضاااااااااااااااااااااريبة الااااااااااااااااااااادخل المسااااااااااااااااااااااتحقة  التقـــــــــــــــــــــا :
المكلااااااف الفااااارد والشاااااريك فاااااي شااااااركة التضاااااامن وشاااااركة التوصاااااية البساااااايطة وأياااااة شاااااركات أشاااااخا  يحااااااددها  الشـــــخ  الطبيعـــــي:

 القانون. 
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ـــــــو : خصااااااية معنويااااااة كالجمعيااااااات علاااااااى إخااااااتالف أنواعهااااااا والشاااااااركات كاااااال إدارة أو ممسسااااااة يمنحهااااااا القاااااااانون ش الشــــــخ  المعن
المساااااااهمة، أو ذات المساااااامولية المحااااااددة و شااااااركات التوصااااااية باألسااااااهم والشاااااااركات األجنبيااااااة سااااااواء كاناااااات مقيمااااااة أو غياااااار مقيماااااااة 

 وكل إدارة أو ممسسة لها شخصية معنوية.
مساااااجلة فاااااي فلسااااطين وفقاااااام لقاااااانون الشاااااركات المعماااااول الشاااااركة المسااااااهمة العاماااااة أو المساااااهمة الخصوصاااااية المحااااادودة ال الشـــــركة:

 به، والشركة األجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين. 
ــــــيم: ( يومااااااام خاااااالل الساااااانة التاااااي تحقااااااق فيهاااااا الاااااادخل متصاااااالة أو 120الفلساااااطيني الااااااذي ساااااكن فلسااااااطين مااااادة ال تقاااااال عااااان ) المق

 فيها. متقطعة وكان له مكان إقامة دائم في فلسطين وعمل عمالم رئيسيام 
 الفلسطيني إذا كان خالل أي فترة من السنة موظفام أو مستخدمام لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية. -
 الفلسطيني المعار إلى شخ  معنوي خارج فلسطين. -
( 183الشاااااخ  الطبيعاااااي غيااااار الفلساااااطيني الاااااذي ساااااكن فلساااااطين خاااااالل السااااانة التاااااي تحقاااااق فيهاااااا الااااادخل مااااادة ال تقااااال عااااان ) -

 تصلة أو متقطعة.يومام م
 الشخ  المعنوي الممسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين. -

 كل شخ  طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. المكلف:
 آخر سنة ضريبية تم فيها تقدير دخل المكلف واكتسبت الصفة القطعية. سنة األساس:
ـــــة الطعـــــن: خلياااااة مشاااااكلة مااااان نالناااااة ماااااخموري تقااااادير الضاااااريبة علاااااى األقااااال للنظااااار فاااااي المساااااتوى النااااااني العتاااااراض لجناااااة دا لجن

 المكلف.
ــــــدير: أي موظاااااف أو أي لجناااااة مااااان المااااااوظفين مفاااااوض أو مفوضاااااة خطياااااام ماااااان المااااادير بااااا جراء أي تقااااادير أو تاااااادقيق  مـــــامور التق

 للضريبة بمقتضى هذا القانون.
أو الساااااااحة أو األرض التااااااي تجااااااااوره وتحاااااايل بااااااه وتساااااااتعمل معااااااه أو أعاااااادت لالساااااااتعمال البنااااااااء القااااااائم ويشاااااامل الحديقاااااااة  البنــــــاء:

  كجزء منه.
 ( 2المادة )

 وعاء الضريبة
ماا لاام ياارد نا  علااى اإلعفاااء فاي هااذا القااانون تكاون كافااة الاادخول المتحققاة ألي شااخ  ماان أي مصادر كااان خاضااعا 

 لضريبة الدخل.
 ( 3المادة )

 سنوية الضريبة
 ضريبة خالل سنة مالية بصورة دورية أو بصورة متقطعة أو لمرة واحدة.الدخل الخاضع لل

 
 ( 4المادة )

 حساب الضريبة
ق. بناء على الدخل المتحقق . تحسب الضريبة1  على أساس االستحقا
. يسااااااتننى ماااااان ذلااااااك الفوائااااااد والعمااااااوالت المترتبااااااة علااااااى الااااااديون المشااااااكوك فااااااي تحصاااااايلها لاااااادى البنااااااوك والشااااااركات والممسسااااااات 2
 الية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.الم
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. يجااااوز للمااااادير أن يحااااادد فئاااااات ماااان المكلفاااااين ذوي المهااااان الحااااارة يااااتم محاسااااابتها علاااااى إسااااااس القاااابض وذلاااااك بموجاااااب تعليماااااات 3
 تصدر لهذه الغاية.

ة الحساااااااابات بعماااااااالت متداولاااااااة أخاااااارى، يكاااااااون ساااااااعر صااااااارفها مقابااااااال . تحتسااااااب الضاااااااريبة بالااااااادوالر األمريكاااااااي، وفااااااي حالاااااااة إدار 4
الاااااادوالر األمريكااااااي حسااااااب ساااااااعر الصاااااارف عنااااااد االساااااااتحقاق وبموجااااااب تعليمااااااات تصااااااادر لهااااااذه الغايااااااة مااااااان الااااااوزير بتنساااااايب مااااااان 

 المدير.
 ( 5)  المادة

 طريقة فرض الضريبة
ق التناااازيالت واإلعفاااااءات علااااى تفااارض الضااااريبة علااااى مجمااااوع الاااادخل الخاضااااع للضااااريبة وبصاااورة موحاااادة، ويااااتم تطبياااا

 مجموع مصادر الدخل المختلفة.
 ( 6المادة )

 الدخل المعفي من الضريبة
 يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية:

 . دخل الهيئات المحلية والممسسات العامة من عمل ال يستهدف الربح.1
  بات واالتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل ال يستهدف الربح.. دخل الجمعيات الخيرية والنقا2
 . دخل األوقاف وممسسات األيتام.3
 . رواتب التقاعد.4
. أي مبلا  مقطاوع يادفع كمكافااخة لادى اعتازال الخدماة أو الوفاااة أو كتعاويض مقطاوع مقابال اإلصااابة باخذى أو وفااة بمااا 5

 يتوافق والقوانين السارية المفعول.
 . عالوة السفر والتمنيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي.6
 . المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة.7
محاااددة بقاارار لجنااة طبيااة مختصااة ماان عماال يااادوي أو  %50. دخاال األعمااى أو المصاااب بعجااز أو إعاقااة تزيااد علااى 8

 وظيفة.
 ول المعفاة بموجب قانون خا  أو اتفاقية دولية.. الدخ9
 . المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الخارجي الفلسطيني.10
 . الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة األمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها.11
ضااامان والتاااخمين الصاااحي، شاااريطة أن . الاادخل المتحقاااق ألي صاااندوق موافاااق علياااه كصاااناديق التقاعاااد والتاااوفير وال12

 يقتصر اإلعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين )بفتح الدال( والمستخدمين )بكسر الدال(.
. القيماة االيجارياة لألبنياة التااي يشاغلها مالكهاا للسااكن أو العمال أو أي مان أفاراد أساارته أو أي شاخ  معاال شاارعام، 13

ن أشاغال المااخجور دون مقابال، وكاذلك البناااء الاذي يشاغله مالكااه إذا كاان شخصاام معنويااام أو أي واقتناع ماخمور التقاادير باخ
ماان موظفيااه ومسااتخدميه لغايااة السااكن دون مقاباال، وفااي الحالااة األخياارة يقتصاار اإلعفاااء علااى القيمااة االيجاريااة للمالااك.

  
فاااء وفااق لاوائح وتعليمااات تصاادر لهااذه . دخال الشااخ  الطبيعااي مان الماازارعين حسااب المعااايير المحاددة لهااذا اإلع14

  الغاية.
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 ( 7المادة )
 الدخل المعفي من الضريبة بشروط

  يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وفقا للشروط الموضحة، كل من الدخول التالية:
ك بصاااورة دوريااة ومنتظماااة، وأن . األرباااح الرأساامالية الناتجاااة عاان بيااع عقاااارات، أو أوراق ماليااة، بشااارط أن ال يكااون ذلاا1

 ال يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك. 
. الرواتاب، والمخصصاات التاي تادفع للماوظفين الدبلوماسايين غياار الفلساطينيين الممنلاين للبلادان األخارى فاي فلسااطين 2

 شريطة المعاملة بالمنل. 
 . اإلرث، وال يعفى بعد ذلك اإليراد السنوي للممتلكات المورونة.3
 الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعامالتها مع أعضائها. .4

 
 الفصل الثاني
 )التنزيالت(
 ( 8المادة )

 التنزيالت على الدخل
 

للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع ألي شخ  تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخ  كليام وحصرام في 
 ا فيها:سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خالل السنة بم

 . المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.1
 . المصروفات اإلدارية والرسوم القانونية واإليجارات.2
 . فوائد القروض المتعلقة ب نتاج الدخل.3
. ضاااااريبة القيمااااااة المضاااااافة علااااااى الرواتاااااب واألجااااااور وكاااااذلك ضااااااريبة القيماااااة المضااااااافة المدفوعاااااة علااااااى األربااااااح فااااااي الممسسااااااات 4
 لية.الما
 . الرواتب واألجور المدفوعة.5
 . بدالت الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التخسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي.6
 . مكافخة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.7
لمساااااتخدمين )بفاااااتح الااااادال( وعاااااائالتهم وأقسااااااط التااااااامين . التعويضاااااات المدفوعاااااة بااااادل إصاااااابة العمااااال أو الوفااااااة ونفقاااااات معالجاااااة ا8

 على حياتهم ضد إصابة العمل.
. المبااااااال  التاااااااي ياااااادفعها المساااااااتخدقم )بكساااااار الااااااادال( فااااااي أي صاااااااندوق موافااااااق علياااااااه ماااااان الاااااااوزير كصااااااندوق االدخاااااااار والتاااااااوفير 9

 والضمان والتخمين الصحي.
( دوالر أمريكااااااااي 30.000اإلجماااااااالي أو نالنااااااااون ألاااااااف ) ماااااااان الااااااادخل %1. نفقاااااااات تااااااادريب المااااااااوظفين والمساااااااتخدمين بنسااااااابة 10

 سنويام أيهما أقل.
. يااااتم اساااااتبعاد كافاااااة المصااااااريف والنفقاااااات التاااااي تخااااا  أي نشاااااط أو دخااااال معفاااااي مااااان الضاااااريبة بموجاااااب هاااااذا القاااااانون أو أي 11

 قانون آخر أو إتفاق دولي على أساس المعادلة التالية:
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مااااااان الضاااااااريبة منسااااااوبا إلاااااااى المجماااااااوع الكلاااااااي لااااااارأس الماااااااال المساااااااتنمر مضاااااااروبام رأس المااااااال المساااااااتنمر فاااااااي النشااااااااط المعفاااااااي  -
 بمجموع المصاريف والفوائد المدينة المقبولة.

 .. فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل12
 ( 9المادة )

 بشروط  التنزيالت على الدخل
 والخسائر وفقام للشروط الموضحة: يسمح بعمل التنزيالت التالية المتعلقة ببنود المصروفات

. النساابة المقاااررة بنظاااام يصاادره الاااوزير بتنسااايب مااان الماادير مااان كلفاااة األصااول المنقولاااة كالمكاااائن وا الت والمعااادات 1
واألنااااااث والمفروشاااااات وكاااااذلك األبنياااااة الصاااااناعية التاااااي تحتااااااوي علاااااى آالت شاااااغالة يملكهاااااا المكلاااااف لقااااااء اناااااادنارها أو 

 التي تحقق فيها الدخل.استهالكها خالل السنة 
. للبناااوك التجارياااة أن تسااااتقطع نسااابة مئوياااة ماااان القاااروض المسااااتحقة المتعنااارة وغيااار المحصاااالة كمخصصاااات للااااديون 2

المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصادرها الاوزير بالتنسايق ماع سالطة النقاد شاريطة قياام هاذه البناوك بااإلجراءات القانونياة فاي 
  عدم منحهم أية تسهيالت أخرى الحقة لتلك القروض المتعنرة.التنفيذ على أموال المدينين و 

. التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفاة للاربح والمساجلة رساميام فاي فلساطين 3
ماااان صااااافي الااااادخل.  %20والتبرعااااات لممسسااااات الساااالطة الوطنيااااة بموجااااب دعااااوة عاماااااة رساااامية بحيااااث ال تزيااااد عاااان 

  
. الخساائر المرحلاة المحاددة بحساابات ختامياة صااحيحة عان سانوات مالياة ساابقة بشاارط عادم ترحيلهاا ألكنار مان خمااس 4

 سنوات.
( 15000مااان صاااافي الااربح قبااال الضاااريبة أو خمسااة عشااار ألاااف ) %3. نفقااات الضااايافة المونقااة بحياااث ال تزياااد عاان 5

 دوالر أمريكي سنويام أيهما أقل.
 الحاااااااالت فاااااي معاااااادومام  الااااادين ويعتباااااار معدوماااااة، أصااااابحت أنهااااااا التقااااادير مااااااخمور فياااااه يقتناااااع الااااااذي مااااادىال إلااااااى المعدوماااااة الاااااديون  .6

 التالية:
 مختصة. محكمة قرار صدور أ.
 القانون. ألحكام وفقام  إعساره أو المدين إفالس ب.
  جزئيا. أو كليا للسداد  تكفي تركة وجود دون  المدين وفاة ج.
  عليها. التنفيذ يمكن أموال أية وجود دون  سنوات خمس عن تقل ال بمدة أخباره انقطاع أو سفره أو المدين اختفاء د.
 الماااادين لاااادى منقولااااة غياااار أو منقولااااة أمااااوال أياااة وجااااود عاااادم وانبااااات الالزمااااة المطالبااااة رغاااام ديوناااه تسااااديد علااااى الماااادين قاااادرة عاااادم هاااا.

 هااااذه بموجاااب تنزيلاااه يااااتم الاااذي المبلااا  يزيااااد ال أن شاااريطة دينالااا هاااذا علااااى سااانوات ناااالث عاااان تقااال ال مااادة وماااارور عليهاااا التنفياااذ يمكااان
 لألشااااااااخا  اقااااااال أيهمااااااااا السااااااانة فااااااااي أمريكاااااااي دوالر (30.000) ألااااااااف نالناااااااون  أو اإلجمااااااااالي الااااااادخل ماااااااان %2 نسااااااابة علااااااااى الفقااااااارة

 دوالر (150.000) ألااااااااف وخمسااااااااون  مائااااااااة أو اإلجمااااااااالي الاااااااادخل ماااااااان %2 ونساااااااابة الخصوصااااااااية المساااااااااهمة والشااااااااركات الطبيعيااااااااين

 العامة. المساهمة للشركات اقل أيهما السنة في يكيأمر 
 القانون. ألحكام وفقام  الدين تقادم و.
 هاااااااذه حسااااااااب وياااااااتم العماااااال، فاااااااي المساااااااتخدمة أجزائهااااااا بعاااااااض أو والمعااااااادات وا الت الماكيناااااااات اسااااااتبدال عااااااان الناجماااااااة الخسااااااارة .7

 نمااااان مااااان المكلاااااف علياااااه حصااااال مااااا منهاااااا مطروحاااااام  ائهااااااأجز  بعاااااض أو المعاااادات أو ا الت أو الماكيناااااات تكلفاااااة أسااااااس علاااااى الخسااااارة
 ستهالكها.ا عن تنزيله سبق وما المستبدلة اءواألجز  والمعدات وا الت الماكينات
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 نالنااااااون  أو الخاضااااااع الااااادخل ماااااان %5 تتجااااااوز ال وبنساااااابة فلسااااااطين خاااااارج الموجااااااود الرئيساااااي المركااااااز نفقااااااات مااااان الفااااااروع حصاااااة .8

 قل.أ أيهما أمريكي دوالر (30.000) ألف
 عااااااان تصاااااادر تعليمااااااات وفااااااق التااااااخمين ألعماااااااال التسااااااوية تحاااااات إدعاااااااءات واحتياااااااطي الساااااااارية األخطااااااار احتياااااااطي تنزياااااال يجااااااري .9

 المدير. من بتنسيب الوزير
. يجاااري تحدياااد معاااادالت اإلساااتهالك لألصااااول المساااتخجرة والتنااازيالت وكيفيااااة حسااااب اإلياااارادات الخاضاااعة للضااااريبة 10

  جار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.ألطراف العالقة في عقود اإلي
. ال يساااامح بااااا جراء تناااازيالت علاااااى االحتياطااااات باساااااتنناء احتياااااطي األخطاااااار السااااارية واإلدعااااااءات تحاااات التساااااوية 11

 المتعلقاة بشاركات التااخمين المنصاو  عليهااا فاي هااذا القاانون والمخصصاات اإللزاميااة ومخصا  الااديون المشاكوك فااي
تحصااايلها لاااادى البنااااوك والممسساااات الماليااااة حيااااث تسااااتوفي الضاااريبة منهااااا فااااي ساااانة قبضاااها بموجااااب التعليمااااات التااااي 

 يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
 الفصل الثالث

 اإلعفاءات والتقا 
 ( 10المادة )

 اإلعفاءات
 الدخل الخاضع للضريبة يمنح:  للتوصل إلى صافي

 إلعفاءات السنوية التالية:الشخ  الطبيعي المقيم ا أوالم: 
  ( دوالر أمريكي للشخ  المقيم المكلف.3000. إعفاء بقيمة نالنة آالف )1
( دوالر أمريكاااااي عااااان كااااال مااااان الوالااااادين والااااازوج واألبنااااااء المعاااااالين والمعاااااالين مااااان الدرجاااااة 500. إعفاااااء عاااااائلي قااااادره خمسااااامائة )2

 األولى والنانية. 
( دوالر أمريكااااااي لكااااااال 2500تعلاااااايم العاااااااالي المعتاااااارف بهااااااا بقيمااااااة ألفااااااين وخمساااااامائة ). إعفاااااااء لغاااااارض التعلاااااايم فااااااي ممسسااااااات ال3

 فرد معال باستنناء من حصل على منحة.
 ( دوالر أمريكي في السنة.2000. إعفاء اإليجار لمسكن المقيم ومن يعيل بحد أقصى ألفا )4
 رة واحدة فقل.( دوالر أمريكي لم5000. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة خمسة آالف )5
. المعالجاااااة الطبياااااة والمدعماااااة بالمساااااتندات التاااااي يااااادفعها الشاااااخ  المقاااااايم عااااان نفساااااه أو مااااان يعيلاااااه علاااااى أال تزياااااد عااااان قيمااااااة 6

 الدخل الخاضعة للضريبة.
. فاااااي حالاااااة تقااااادم الااااازوج والزوجاااااة بطلاااااب فااااارض الضاااااريبة بصااااافة مجتمعاااااة يتمتاااااع كااااال منهماااااا باإلعفااااااء المنصاااااو  علياااااه فاااااي 7

 ، في حين تمنح اإلعفاءات األخرى ألحدهما. ( أعاله1البند )
يجاااار المساااكن واإلعالاااة والمعالجاااة الصاااحية تقاااديم مساااتندات تنبااات ذلاااك.8 . يتطلااب االساااتفادة مااان إعفااااءات التعلااايم وا 

  
نانياام: الشااخ  الطبيعااي غياار المقاايم اإلعفاااءات المنصااو  عليهااا فااي الفقاارة )أوالم( أعاااله، إذا كاناات أساارته مقيمااة فااي 

 .فلسطين
نالناام: يعفااى ماان الضااريبة المبلاا  الااذي يدفعااه الموظاف أو المسااتخدم لصااندوق التقاعااد أو التااخمين الصااحي أو الضاامان 

 اإلجتماعي أو أي صندوق آخر يوافق عليه الوزير.



 

 7 

م )
 رق
خـل
 الد
يبـة
ضر
ن 
نـو
قا

17
نة 
لس
 )

20
04

 م
 

ع )
وقائ
د ال
عد

53)
 

( دوالر أمريكاااااي أو 12000وفااااي جميااااع األحااااوال يجااااب أن ال يزيااااد إجمااااالي اإلعفااااااء الساااانوي عاااان أننااااي عشاااار ألااااف )
 الخاضع للضريبة في أي سنة من السنوات أيهما أقل. إجمالي الدخل

 ( 11المادة )
 دخل الزوج والزوجة

 يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفام مستقالم عن ا خر. -1
عفاااء التعلاايم  -2 يتمتاع كاال مان الاازوج والزوجااة باإلعفااءات المنصااو  عليهاا فااي هااذا القاانون ب سااتنناء إعفااء األوالد وا 

عفاء المسكن حي  ث تمنح ألحدهما.وا 
عتبارهما مكلفام واحدام. -3  يجوز للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما وا 
 يتم دمج دخل األوالد غير المتزوجين والذين لم يتموا النامنة عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين. -4

 ( 12المادة )
 تقا  ضريبة األبنية واألراضي

فااي أي سانة عان األبنيااة واألراضاي المامجرة التااي تحقاق لااه   شاخ  ياتم تقاا  ضااريبة المساقفات المدفوعاة ماان قبال أي
منهاا دخاال ماان ضاريبة الاادخل المسااتحقة علياه بموجااب أحكااام هاذا القااانون شااريطة أن ال يتجااوز التقااا  قيمااة الضااريبة 

 المستحقة عن تلك السنة لإليجار.
 ( 13مادة ) 

 المعامالت الوهمية
ة فااااااي هااااااذه الماااااادة وقااااااف الموجااااااودات أو هبتهااااااا أو التعاقااااااد أو إجااااااراء أي اتفاااااااق أو تشااااامل معااااااامالت التصاااااارف للمعااااااامالت الوهمياااااا

 ترتيب بشخن انتقالها أو دخلها.
. إذا نشاااخ دخاااال ماااان معاملااااة تصاااارف أجراهااااا الشاااخ  لصااااالح ولااااد ماااان أوالده لاااام يكماااال سااان النامنااااة عشاااارة ماااان عمااااره عنااااد باااادء 1

 ذا القانون دخالم للشخ  الذي أجرى معاملة التصرف.السنة التي تحقق فيها الدخل، يعتبر هذا الدخل ألغراض ه
. إذا نشااااااخ دخاااااال مااااااان معاملااااااة تصااااااارف يصااااااح الرجاااااااوع عنهااااااا ف ناااااااه يبقااااااى هاااااااذا الاااااادخل دخاااااااال للشااااااخ  الاااااااذي أجاااااارى معاملاااااااة 2

التصاااارف وتعتبااااار معاملاااااة التصااااارف معاملاااااة يصاااااح الرجاااااوع عنهاااااا إذا تضاااامنت نصاااااا يمكااااان مااااان تحويااااال الااااادخل أو إعاااااادة تحويلاااااه 
ي أجااااارى معاملااااااة التصاااااارف أو إذا مكااااان ماااااان االضااااااطالع بالسااااايطرة علااااااى الاااااادخل أو الموجاااااودات التااااااي يتااااااختى إلاااااى الشااااااخ  الااااااذ

 منها الدخل مباشرة أو غير مباشرة.
. إذا رأى ماااااااخمور التقااااااادير أن معاملااااااااة مااااااان المعاااااااامالت التااااااااي تنااااااازل أو ترماااااااي إلااااااااى تنزيااااااال مقااااااادار الضااااااااريبة المساااااااتحقة علااااااااى 3

تصااااااارف لااااااام تنفاااااااذ فااااااااي الواقاااااااع يجاااااااوز لاااااااه أن يهمااااااال تلااااااااك  ةو رأى أن معاملاااااااصاااااااطنعة أو وهميااااااااة، أشاااااااخ  مااااااان األشاااااااخا  م
  المعاملة، ومن نم تقدير الضريبة المستحقة على األشخا  المعنيين بناءم على ذلك األساس.

. لاااااايس فااااااي أحكاااااااام هااااااذه الماااااااادة مااااااا يجحااااااف بحاااااااق أي شااااااخ  قااااااادرت الضااااااريبة عليااااااه فاااااااي اإلعتااااااراض علاااااااى التقاااااادير وفاااااااي 4
ة.االستئناف للمحكمة الم  ختصة على تقدير الضريب

. إذا تعااااااطى شااااااخ  غياااااار مقااااايم أي عماااااال أو نشاااااااط أو مهنااااااة خاضاااااعة للضااااااريبة بموجااااااب أحكااااااام هاااااذا القااااااانون مااااااع شااااااخ  5
مقاااايم، وظهاااار لمااااخمور التقااااادير الهيمنااااة لغياااار المقاااايم علاااااى العماااال بصااااورة ال تتااااارك للمقاااايم دخااااالم أو ربحااااام أو تحقاااااق لااااه دخااااالم أقااااال 

ر الضاااااريبة بااااالنظر إلاااااى األرباااااح الحقيقيااااة علاااااى غياااار المقااااايم، وعليااااه دفااااع الضاااااريبة، وفااااي حاااااال ممااااا يمكاااان الحصاااااول عليااااه، تقااااد
  تخلفه عن الدفع يلزم الشخ  المقيم بدفع الضريبة على هذا األساس إذا نبت سوء نيته.
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 الفصل الرابع
 معدالت وشرائح ضريبة الدخل

 ( 14المادة )
 الشرائح والنسب الضريبية

 لى الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية:تستوفى الضريبة ع
تساتوفى الضااريبة علااى الادخل الخاضااع للضااريبة للشااخ  الطبيعاي المقاايم وبعااد األخاذ بعااين االعتبااار اإلعفاااءات  أواًل:

 التالية :  المنصو  عليها في هذا القانون حسب النسب والشرائح
 %8    دوالر أمريكي 10000  - 1من 
  %12   دوالر أمريكي 16000 -  10001من 

 %16  ما زاد على ذلك
 ثانيًا: األشخا  المعنوية.

 .%15تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة ألي شخ  معنوي مقيم بنسبة 
 ثالثًا: الشخ  غير المقيم.
 ( من الدخل المتحقق.%16تستوفي الضريبة بنسبة )

 مين على الحياة.رابعًا: شركات التامين التي تقوم بالتا
( علاااى الاااادخل المتحقااااق لشااااركات التاااخمين التااااي تقااااوم بالتااااخمين علاااى الحياااااة وذلااااك ماااان %5تساااتوفي الضااااريبة بنساااابة )

المجماوع الكلااي ألقساااط التاامين علااى الحياااة المسااتحقة للشاركة، وال يجااوز تنزياال أي مبلاا  أو جازء ماان ذلااك المبلاا  ألي 
 هذا القانون أو أي قانون آخر.سبب من األسباب وذلك بالرغم مما ورد في 

 
 الفصل الخامس

 إجراءات تقدير ضريبة الدخل
 ( 15المادة )

 طرق تقدير ضريبة الدخل
 بحسااااابات مرفقااااا المعنااااوي أو الطبيعااااي الشااااخ  قباااال ماااان إقاااارار تقااااديم خااااالل ماااان المكلااااف ماااان ذاتيااااة بصااااورة الضااااريبة تقاااادير يااااتم .1

  ختامية.
 التقااااادير قبااااول عاااادم أو ضااااريبي، بااااا قرار المكلااااف تقاااادم عاااادم حالاااااة فااااي اإلداري، بالتقاااادير ساااامىوي التقااااادير مااااخمور قباااال ماااان التقاااادير .2

 كلية. بصورة الذاتي
 إقاااااارار فااااااي جااااااء مااااااا بعااااااض علاااااى التقاااااادير مااااااخمور اعتاااااراض حالااااااة فااااااي المساااااتحقة الضااااااريبة قيمااااااة علاااااى والاااااادائرة المكلااااااف اتفااااااق .3

 داري.اإل التقدير قيمة على المكلف إعتراض حالة في أو المكلف،
 التقدير. مخمور بتقدير المكلف لطعن استجابة المختصة المحكمة قبل من التقدير .4
 خطيام. قبله من المفوض الموظف أو المالية وزير قبل من التقدير هذا في النظر إعادة .5
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 ( 16المادة )
 اإلقرار الضريبي

ي المعاازز بالمساتندات والمعلومااات الالزمااة بموجاب أحكااام هاذا القااانون، كال شااخ  مكلاف ملاازم بتقاديم اإلقاارار الضاريب
وهااو أساااس تطبيااق هاااذا القااانون وتكااون تلااك اإلقااارارات والمعلومااات خاضااعة للتاادقيق مااان قباال مااخمور التقاادير وبخاااالف 

 ذلك يتعرض المكلف للعقوبات والغرامات المنصو  عليها في هذا القانون، وعليه:
للضااااريبة بموجاااب أحكااااام هااااذا القااااانون تقااااديم اإلقاااارار  . يتعاااين علااااى كاااال شااااخ  لااااه مصااادر دخاااال أو اكناااار خاضااااع1

 ( من هذا القانون.17الضريبي وفقخ ألحكام المادة )
. يتعاين علااى األشاخا  المعفاااة دخاولهم ماان الضاريبة بموجااب التشاريعات اإلسااتنمارية الساارية المفعااول تقاديم اإلقاارار 2

 الضريبي.
الضاااريبي عااان ماااورنهم خاااالل سااااتة أشاااهر مااان تااااريخ الوفااااة ودفااااع . يتعاااين علاااى الورناااة أو مااان يمااانلهم تقااااديم اإلقااارار 3

 الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة.
. يتعااين علااى كااال مصااف  ألي شاااركة أن يبلاا  المااادير خطيااام ببااادء إجااراءات التصااافية لبيااان وتنبيااات المبااال  الضاااريبية 4

  وتدفع الضريبة حال إستحقاقها. المستحقة على الشركة ويقدم إقرارا ضريبيا عن الشركة المكلف بتصفيتها 
. للاااوزير بتنسااايب ماااان المااادير إصااادار تعليمااااات يعفاااى بموجبهاااا فئااااات معيناااة أو أشاااخا  معينااااين مااان تقاااديم اإلقاااارار 5

المنصاو  علياه فاي هاذه الماادة وذلاك لغاياات تنظيمياة شاريطة أن ال تشامل هاذه التعليماات الشاركات المسااهمة العامااة 
 ع لضريبة الدخل.والخاصة وأي شخ  معنوي يخض

 ( 17المادة )
 موعد تقديم اإلقرار الضريبي

. يتعاين علاى المكلاف أن يقادم إقارارام وفاق الكشاف أو النمااوذج المقارر بماا فيهاا الجاداول المتعلقاة بهاذا الكشاف وتعتباار 1
صايالت المتعلقاة بدخلااه كجازء مان هاذا اإلقارار إلاى الاادائرة خاالل األربعاة أشاهر التالياة مان نهايااة سانته المالياة، مبيناام التف

عفاءاتااه ودخلاااه الخاضاااع للضاااريبة والضاااريبة المسااتحقة علياااه عااان السااانة المالياااة  اإلجمااالي وتنزيالتاااه ودخلاااه الصاااافي وا 
الساابقة. ويقاادم اإلقاارار مقاباال إيصاال أو يرساال بالبريااد المسااجل خاالل الماادة المااذكورة أعاااله ويترتاب علااى المكلااف دفااع 

 إلقرار في الموعد المحدد لتقديمه.الضريبة المستحقة من واقع ا
الضااريبة المسااتحقة  . يمانح الشااخ  الاذي قاادم اإلقارار خااالل المادة القانونيااة المنصااو  عليهاا فااي هاذه المااادة ودفاع2

مان هااذه الضااريبة إذا تام الاادفع خاالل الساانة المشاامولة بااإلقرار أو فااي الشاهر األول التااالي النتهائهااا،  %6علياه بتنزياال 
إذا كااان  %2منهااا إذا كااان الاادفع خااالل الشااهر الناااني التااالي إلنتهاااء الساانة نفسااها، والحااق بتنزياال  %4والحاق بتنزياال 

 الدفع خالل الشهر النالث التالي إلنتهاء هذه السنة.
. للااوزير بتنساايب ماان الماادير أن يصاادر تعليمااات يلاازم بموجبهااا فئااات أو أشااخا  معينااين بتقااديم اإلقاارار المنصاااو  3

ماادة مان هاذا القاانون خاالل المواعياد المحاددة بحياث يضااف بموجاب هاذه الفقارة إلاى الضاريبة المساتحقة علياه فاي هاذه ال
( منهااا عااان كااال شاااهر يتخلاااف فيااه المكلاااف المشااامول فاااي هاااذه التعليمااات عااان تقاااديم اإلقااارار علاااى أن ال يتجااااوز 3%)

 ( من الضريبة المستحقة.%20مجموع المبال  المضافة على )
 ( 18المادة )

 ات اإلقرار الضريبيمرفق
 لترسيخ مبدأ التقدير الذاتي واإلقرار الضريبي ف نه يتعين:
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. علااى الشاااركات المسااااهمة العاماااة والخاصاااة وأي شاااخ  معناااوي يخضاااع لضاااريبة الااادخل واألشاااخا  المعفااااة مااان 1
بات الختامياااة الضااريبة بموجاااب التشاااريعات اإلساااتنمارية السااارية المفعاااول أن يرفاااق بااااإلقرار الضااريبي نساااخة مااان الحساااا

للساااانة الضااااريبية وشااااهادة المحاساااااب القااااانوني الماااارخ  وكشاااااف تعااااديلي لغايااااات ضااااريبة الااااادخل مصااااادق عليااااه مااااان 
 المحاسب القانوني المرخ  وتكون خاضعة للفح  والتدقيق. 

دئ . علاى الشااركات العادياة والخصوصااية أن ترفااق حسااباتها الختاميااة عاان سانة الضااريبة، وأن تكااون معادة وفقااا للمبااا2
 المحاسبية المعمول بها في فلسطين مع كشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل.

لصاااافي الااادخل   ، أن يبينااوا فاااي إقااارارهم الضااريبي ماااا يقدرونااه2و 1. علااى المكلفاااين ماان غيااار الاااواردين فااي البنااادين 3
 الخاضع للضريبة، من خالل كشف مختصر إليراداتهم ومصروفاتهم عن سنة الضريبة.

 ( 19المادة )
 صالحية مامور التقدير في قبول اإلقرار المقدم أو رفضه

. لماخمور التقاادير قبااول أو رفاض قيمااة الضااريبة المقادرة ذاتيااام بصااورة كلياة أو جزئيااة إذا تااوافرت لدياه أدلااة بعاادم صااحة 1
  البيانات الواردة في إقرار الضريبة وملحقاته. وعلى مخمور التقدير يقع إنبات عدم صحة البيانات.

 ستالمه.امبدئي من قبل مخمور التقدير عند عتبر اإلقرار المقدم من المكلف مقبوالم بشكل . ي2
. يجاوز لماخمور التقادير رفاض قيماة الادخل والضاريبة المقادرة ذاتياام مان قبال المكلاف بصاورة كلياة أو جزئياة علاى أن ياتم 3

 إبالغ المكلف بذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ استالم اإلقرار.
. إذا تباااين لماااخمور التقااادير نتيجاااة التاااادقيق أن هنااااك أسااابابام تساااتوجب تعاااديل اإلقاااارار كلياااام أو جزئياااام ف ناااه يتعاااين عليااااه 4

إرساال ماذكرة خطياة للمكلااف خاالل سانة ماان تااريخ تسالم اإلقارار الضااريبي تتضامن مالحظاتاه وموعاادام لمناقشاة ماا فيهااا، 
 وبناء على ذلك:

ديل أو التصاااحيح أو التقاادير تحااادد الضاااريبة بنااااء علياااه ويكااون قااارار التقااادير غيااار قابااال أ. إذا وافااق المكلاااف علاااى التعااا
 للطعن كما تكون الضريبة واجبة األداء ويبل  المكلف ب شعار خطي.

ب. إذا لام يوافااق المكلااف علااى التعااديل أو التصااحيح أو التقاادير أو لام يحضاار جلسااة المناقشااة المحااددة لااه مساابقام ف نااه 
 التقدير أن يصدر قراره بتقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه.يجوز لمخمور 

 ( 20المادة )
 التقدير لعدم وجود إقرار

( مان هااذا 18( والمرفقااات المنصاو  عليهااا فاي المااادة )17الماادة )إذا لام يقادم المكلااف اإلقارار المنصااو  علياه فااي 
القااانون فاااي الموعاااد المحاادد يقاااوم ماااخمور التقاادير بااا جراء التقااادير علااى ذلاااك الشاااخ  علااى ضاااوء المعلوماااات المتاااوفرة 

لاااى ويبلغااه إشااعارام بدخلااه الخاضاااع للضااريبة والضااريبة المسااتحقة علياااه وماادة الطعاان فيااه، ويجاااوز للمكلااف اإلعتااراض ع
 هذا التقدير خالل نالنين يومام من تاريخ تبليغه.

 ( 21المادة )
 قطعية الضريبة بدون إقرار ضريبي

. إذا لاام يتقااادم المكلااف بطلاااب اإلعفااااءات التااي نااا  عليهاااا القااانون خاااالل أربعااة أشاااهر علاااى نهايااة السااانة الضاااريبية 1
 يعتبر التقدير نهائيا.

( أعاااله علااى ماااخمور التقاادير مراجعااة اإلساااتقطاعات 1ر إليهااا فاااي الفقاارة ). إذا تقاادم المكلااف بطلااب اإلعفااااءات المشااا2
عادة النظر فيها خالل نمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب.  وا 



 

 11 

م )
 رق
خـل
 الد
يبـة
ضر
ن 
نـو
قا

17
نة 
لس
 )

20
04

 م
 

ع )
وقائ
د ال
عد

53)
 

 ( 22المادة )
 الفح  الضريبي ومراجعة سجالت المكلفين

ة ساااااابع سااااانوات فااااااي . علاااااى المكلاااااف أن يحااااااتف  بساااااجالت ومسااااااتندات مالياااااة منظمااااااة حساااااب األصااااااول والقاااااوانين المرعيااااااة ولماااااد1
 مكان إدارة العمل.

. عناااااد تاااااوافر أدلاااااة أو بينااااااات لااااادى ماااااخمور التقااااادير يحااااااق للمااااادير أو ألي موظاااااف مفاااااوض ماااااان قبلاااااه خطياااااام أن يجاااااري التحقااااااق 2
الااااالزم لتطبياااااق أحكاااااام هااااذا القاااااانون علاااااى محااااالت المكلفاااااين ومكااااااتبهم وأن ياااادخل إلاااااى مكاااااان العماااال لفحااااا  البضاااااائع المخزوناااااة 

د والمسااااااتندات األخاااااارى المتعلقاااااة بالعماااااال، ويجااااااوز لااااااه ضاااااابل هاااااذه السااااااجالت والمسااااااتندات الضاااااارورية ألغااااااراض والساااااجالت والقيااااااو 
 تطبيق هذا القانون ولمدة ال تزيد على نالنين يومام تجدد إذا دعت الحاجة ألسباب معقولة بموافقة المدير الخطية.

طلاااااااب المعلوماااااااات الضاااااارورية لتنفياااااااذ أحكاااااااام هاااااااذا . وفقااااااا ألحكاااااااام القاااااااانون للماااااادير أو ألي موظاااااااف مفاااااااوض مااااااان قبلااااااه خطياااااااام 3
القااااانون، كماااااا يجاااااوز للمااااادير أو الموظاااااف المفاااااوض مااااان قبلاااااه خطيااااام تباااااادل المعلوماااااات الضاااااريبية ماااااع الااااادوائر المالياااااة والضاااااريبية 

 وذلك لغايات الحفاظ على حق الخزينة العامة فقل.
 ( 23المادة )

 التبليغ ودعوات الحضور
ر بموجااب أحكاام هااذا القاانون وجميااع المراساالت الصااادرة عان الاادائرة أو إحادى مااديرياتها . ياتم تبليا  أي إشااعار صااد1

بماا فيهااا مااذكرات الادعوة ألي شااخ  إمااا بتساليمه إياااه بالااذات أو المفاوض عنااه قانونااام أو إرسااله بالبريااد المسااجل إلااى 
ن الشاخ  يعتبار مبلغاام بعاد مارور آخر عنوان معاروف لاه أو لمحال عملاه وفاي حاال إرساال اإلشاعار بالبرياد المساجل فا 

ماادة ال تزيااد علااى خمسااة عشاار يومااام ماان اليااوم التااالي ليااوم إرساااله إذا كااان الشااخ  مقيمااام فااي فلسااطين. أو فااي اليااوم 
التاالي للياوم الاذي يصال فياه عاادة إلاى جهاة اإلرساال فاي ساياق البرياد العاادي إذا لام يكان الشاخ  مقيماام فاي فلسااطين.

  
ابااااع الااااواردات جمياااااع االسااااتدعاءات واالعتراضاااااات والمكاتبااااات الناشاااائة عااااان فاااارض الضاااااريبة . تعفااااى ماااان رساااااوم طو 2

 وتحصيلها.
 ( 24المادة )

 إعادة التقدير من قبل الوزير أو من يفوضه
. يجاوز للااوزير أو الموظاف المفااوض ماان قبلاه خطيااام وعنااد تاوفر أدلااة أن يعياد النظاار بتحديااد قيماة الضااريبة المسااتحقة 1

ات مااان الساانة التاليااة لقااارار مااخمور التقاادير المتعلااق باااخي ساانة ضااريبية شاااريطة أن يتاايح للمكلااف فرصاااة خااالل أربااع ساانو 
سااماع أقوالاااه وتقاااديم دفوعااه، وأن ينبااات واقعاااة النشاااط أو الااادخل الاااذي لااام تااتم محاسااابة المكلاااف عليااه مااان قبااال ماااخمور 

 التقدير وأن ال تكون المحكمة المختصة قد فصلت في موضوع النزاع.
ا يجاااوز لاااه إعااادة النظااار فاااي اإلعفاااءات القانونياااة والمباااال  المدفوعااة علاااى حسااااب الضااريبة وتصاااحيح األخطااااء . كماا2

 الحسابية والمخالفات القانونية خالل المدة المذكورة.
. يعتباار القااارار الصاااادر ساااندام ألحكاااام هااذه الماااادة قاااابالم للطعااان لااادى محكمااة اساااتئناف قضاااايا ضاااريبة الااادخل خاااالل 3

 مام من تاريخ تبلي  إشعار التقدير.نالنين يو 
 ( 25المادة )

 تمثيل المكلفين والتوقيع على البيانات المالية
 يجوز ألي شخ  طبيعي أو معنوي أن ينيب عنه خطيام أيام من األشخا  لتمنيله لدى الدائرة.
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 ( 26المادة )
 حق المكلف باالعتراض

( ماان هااذا القاااانون أن يعتاارض علااى هاااذا 20، 19مااواد ). يجااوز ألي شااخ  قاادرت علياااه الضااريبة بموجااب أحكاااام ال1
التقاادير خطياااام خاااالل نالناااين يوماااام مااان تااااريخ تبليغاااه إشااعار التقااادير، فااا ذا انقضاااى هاااذا الميعااااد أصااابح التقااادير قطعياااام.

  
اقتناع بااان  . إذا قادم االعتاراض بعاد انتهااء المادة القانونياة المقاررة ف نااه يجاوز لماخمور التقادير تمدياد مادة االعتاراض إذا2

 التخخير كان ألسباب معقولة كالمرض أو السفر أو السجن أو سبب قهري آخر.
 ( 27المادة )

 على قرارات التقدير االعتراض
. يجاااوز ألي شااااخ  قااادرت عليااااه الضاااريبة بقاااارار إداري مااان قباااال ماااخمور التقاااادير أو رفاااض تقااااديره الاااذاتي أن يراجااااع 1

  ك بدون وقائعها من قبل مخمور التقدير.المخمور المخت  ويعقد معه جلسة رسمية بذل
. يادعو مااخمور التقاادير المعتارض إلااى جلسااة للنظاار فاي اعتراضااه، وللمعتاارض أن يقاادم البيناة علااى أسااباب اعتراضااه، 2

  وال يجوز له خالل جلسة أو جلسات االعتراض إبداء أية أسباب غير مذكورة في الئحة االعتراض.
 مات والتفاصيل والبيانات المتعلقة بدخل المكلف.. لمخمور التقدير حق طلب المعلو 3
. علاااى المكلاااف المعتااارض أن يااادفع المبلااا  الاااذي يسااالم باااه فاااي الئحاااة االعتاااراض عناااد تقاااديم اعتراضاااه كدفعاااة علاااى 4

 حساب الضريبة.
. يجاوز لمااخمور التقاادير أن يسااتجوب أي شااخ  يعتقااد أن لديااه معلوماات تتعلااق بتقاادير المعتاارض عليااه شااريطة عاادم 5
  تجواب المستخَدم )بفتح الدال( لدى المعترض أو وكيله إال إذا وافق المكلف على ذلك.اس
. إذا تاام االتفاااق بااين المكلااف ومااخمور التقاادير علااى تقاادير الاادخل، ف نااه ال يجااوز للمكلااف الطعاان فيااه اسااتنادام ألحكاااام 6

 هذا القانون.
ر الاااادخل أو لااام يحضااار المكلااااف جلساااة االعتااااراض . إذا لااام يتوصااال مااااخمور التقااادير والمكلااااف إلاااى اتفااااق علااااى تقااادي7

المحاددة لااه ف نااه يجااوز لمااخمور التقادير بقاارار معلاال أن يقاار التقاادير المعتارض عليااه أو يخفضااه أو يزيااده أو يلغيااه وذلااك 
 وفق المعلومات والبيانات المتوفرة.

المكلااف قااابالم للطعاان لاادى محكمااة . يعتبار القاارار الصااادر اسااتنادام ألحكااام هااذه المااادة وغياار الموافااق عليااه ماان قباال 8
 استئناف قضايا ضريبة الدخل خالل نالنين يومام من تاريخ تبلغه قرار التقدير.

 ( 28المادة )
 الطعن لدى المحكمة المختصة

. تشاكل محكمااة خاصااة تسامى )محكمااة اسااتئناف قضاايا ضااريبة الاادخل( تكاون ضاامن مااالك السالطة القضااائية وتنعقااد 1
رتبتااااه عااان قاضاااي محكمااااة عااادل علياااا وعضاااوية قاضاااايين ال تقااال مرتباااة كاااال مااانهم عااان قاضااااي برئاساااة قااااض ال تقااال م

محكماااااة اساااااتئناف يخضاااااعون جمااااايعهم لألحكاااااام واألوضااااااع القانونياااااة التاااااي تساااااري علاااااى القضااااااة النظااااااميين، وتباشااااار 
 اختصاصها اعتبارام من التاريخ الذي يعينه رئيس مجلس القضاء األعلى.

عااادة . تخات  محكمااة اسااتئناف قضااا2 يا ضااريبة الاادخل بااالنظر فاي االسااتئنافات المقدمااة للطعاان فااي قاارارات التقاادير وا 
 النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون.
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. تعقاد المحكماة جلسااتها فااي المركاز أو فاي أي مكااان آخار تاراه مناساابام وتعطاي قضاايا ضااريبة الادخل المساتخنفة صاافة 3
 ون جلساتها علنية إال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك.االستعجال وتك

( ماان الفااارق %1. علااى المسااتخنف أن ياادفع عنااد تقااديم الئحااة االسااتئناف رسااامام مسااتقالم عاان كاال ساانة مسااتخنفة بنساابة )4
بااين مقاادار الضاااريبة المقاادرة علياااه والمقاادار الااذي يسااالم بااه مااان تلااك الضااريبة علاااى أن ال يزيااد عااان مائااة دوالر أمريكاااي 

 ( ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد االستئناف الذي أسقل.100)
. إذا قاااام المكلااااف باسااااتئناف القاااارار الصااااادر مااان قباااال وزياااار الماليااااة أو الموظااااف المفاااوض ماااان قبلااااه خطيااااام وكاناااات 5

المحكماااة تنظااار فاااي االساااتئناف المقااادم مااان قبلاااه علاااى قااارار ماااخمور التقااادير ولااانفس السااانة ف ناااه يتعاااين علاااى المحكمااااة:
  

. تكلياف المساتخنف بادفع الفارق بااين الرسام المترتاب علاى هااذا االساتئناف والرسام الاذي دفعااه عان االساتئناف المقادم ماان أ
 مخمور التقدير.

 ب. إسقاط االستئناف المقدم ضد مخمور التقدير والنظر في االستئناف الجديد.
لقضاية إلااى المسااتخنف علياه إلعااادة التقاادير وفقااام . للمحكماة أن تقاار التقاادير أو تزياده أو تخفضااه أو تلغيااه أو أن تعيااد ا6

للتعليماات التاي تستصااوبها ولهاا فاي جميااع األحاوال التااي تقارر بهاا رد االسااتئناف أو رد أي جازء مناه أن تحكاام فاي نفااس 
( ماان المبلااا  الااذي لااام يساالم باااه المسااتخنف مااان الضااريبة المحكاااوم بهااا عااان كاال سااانة بقياات فيهاااا %10الوقاات ب ضاااافة )

 المحكمة وتعتبر أي مدة سنة إذا زادت عن ستة أشهر. القضية لدى
. ال يجاااوز إنبااااات أيااااة وقااااائع لااام ياااادع بهااااا أمااااام الشاااخ  الااااذي صاااادر عنااااه قااارار أو أماااار التقاااادير المسااااتخنف وعلااااى 7

 المستخنف إقامة الدليل إلنبات ادعاءاته.
المقادرة علياه وأن يقادم إلاى المحكمااة  . علاى المساتخنف أن يباين فاي الئحاة اسااتئنافه المبلا  الاذي يسالم باه مان الضااريبة8

 ماع الئحاة اساتئنافه إيصااالم بدفعااه إلاى المساتخنف علياه، وياارد االساتئناف إذا لام يادفع المبلا  المساالم باه علاى هاذا الوجااه.
 . يتولى مخمور التقدير تبلي  المكلف خطيام بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقام لقرار المحكمة.9
ائرة لااادى محكمتااي االسااتئناف والااانقض بمااا فااي ذلاااك المدافعااة والمرافعااة عنهاااا فااي كافااة القضاااايا . يتااولى تمنياال الااد10

  المتعلقة بضريبة الدخل أحد موظفي الوزارة الحقوقيين أو أكنر وبتفويض خطي من الوزير.
 ( 29المادة )

 النقض
( 2اكمااات المدنيااة والتجاريااة رقاام )( ماان قااانون أصاول المح39ماع مراعاااة مااا ناا  علياه فااي الفقاارة األولااى مان المااادة )

( يكاون كال حكام أو أمار تصادره محكماة اساتئناف قضاايا ضاريبة الادخل قاابالم للطعان أماام محكماة الاانقض 2001لسانة )
  خالل نالنين يومام من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وفقام لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.
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 الفصل السادس
 دخلإجراءات تحصيل ضريبة ال

 ( 30المادة )
 عملية تحصيل الضرائب

. يااتم تحصااايل الضااارائب مااان خاااالل ساالفة علاااى حسااااب الضاااريبة أو الخصااام ماان المنباااع أو الااادفع المرفاااق ماااع تقاااديم 1
اإلقاارار والاادفع الفااوري عناااد تسااوية الحساااب والااادفع علااى أقساااط وبرمجاااة الااديون وفقااام للاااوائح واألنظمااة الخاصااة باااذلك.

  
 يمدي الضريبة خالل سنة ممارسة األعمال على أساس نظام السلفيات.. يجوز للمكلف أن 2
. تنظم قواعد تطبيق الفقرة السابقة وأسس حساب السلفة المشار إليها ومواعياد دفعهاا والحاوافز الممنوحاة لهاا بتعليماات 3

 من الوزير بناءم على تنسيب المدير.
 ( 31المادة )

 خصم الضريبة من المنبع
  المقااااايم الاااااذي يكاااااون وكااااايالم قانونياااااام أو تجاريااااااام أو فرعاااااام أو شاااااريكام لمكلاااااف غيااااار مقااااايم أو لاااااه عالقاااااة تجاريااااااة يعتبااااار الشاااااخ أوال:

معااااه مسااااموالم عاااان القيااااام بالنيابااااة عاااان ذلااااك المكلااااف غياااار المقاااايم بجميااااع األمااااور واإلجااااراءات المنصااااو  عليهااااا فااااي هااااذا القاااااانون 
 ائرة.بما فيها خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الد

 ثانيًا:
. علاااااى كااااال شااااااخ  مسااااامول عاااااان دفاااااع راتاااااب أو أجاااااار أو عاااااالوة أو مكافااااااخة وماااااا فاااااي حكمهمااااااا، أن يخصااااام منهااااااا عناااااد دفعهااااااا 1

الضااااريبة المقاااادرة وتاااااورد تلااااك المباااااال  للاااادائرة ماااااع كشااااف مرفاااااق بهااااا وذلاااااك خااااالل خمساااااة عشاااار يوماااااام ماااان تااااااريخ الاااادفع. و يجاااااوز 
ضاااارائب نهائيااااة فااااي حااااال عاااادم تقااااديم اإلقاااارار الضااااريبي وعاااادم وجاااااود   لااااى هااااذا الوجااااهلمااااخمور التقاااادير اعتبااااار المبااااال  المقتطعااااة ع

ويحاااق لااااه إعاااادة النظاااار فيهاااا خااااالل سااانتين تلااااي تااااريخ االقتطاااااع إذا تاااوفرت لديااااه أدلاااة وبينااااات  مصاااادر دخااال أخاااارى لهاااذا المكلااااف
  المقررة. خالف ما قدم في الكشف ويتم االقتطاع وفقام لنسب ضريبة الدخل والشرائح واإلعفاءات

. إذا تخلاااااف صاااااااحب العمااااال عاااااان خصااااام أو دفااااااع الضاااااريبة التااااااي يترتاااااب عليااااااه خصااااامها ودفعهااااااا بموجاااااب أحكااااااام هاااااذا القااااااانون 2
 تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.

. يتعاااااين علاااااى كاااااال صااااااحب عمااااال أن يكااااااون لدياااااه سااااااجل خاااااا  يتضااااامن أسااااااماء المساااااتخدمين لدياااااه ورواتاااااابهم وأجاااااورهم وأيااااااة 3
واإلعفاااااءات المساااااتحقة لهاااام والتعااااديالت التاااااي تطاااارأ عليهااااا. ويجاااااوز لمااااخمور التقاااادير اإلطاااااالع علااااى السااااجل للتخكاااااد  عااااالوات أخاااارى

 من اإللتزام بخحكام هذا القانون.
. وفقااااااام للقاااااااانون يجااااااوز لماااااااخمور التقاااااادير أن يطلاااااااب ماااااان صااااااااحب العماااااال تخفااااااايض أو زيااااااادة الضاااااااريبة الواجااااااب اقتطاعهاااااااا مااااااان 4

 ي اقتطاع ضريبي ويتعين على صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسمولية.الرواتب واألجور لتصويب أ
. يااااتم تقااااا  أي مبلاااا  يخصااااام بموجااااب أحكااااام هااااذه الماااااادة ماااان الضااااريبة المفروضاااااة علااااى الاااادخل عاااان السااااانة التااااي جاااارى فيهاااااا 5

 الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو الحقة.
خصااااااام مااااااان المنباااااااع علاااااااى أن تحااااااادد هاااااااذه التعليماااااااات الجهاااااااات المخولاااااااة . للاااااااوزير وبتنسااااااايب مااااااان المااااااادير إصااااااادار تعليماااااااات ال6

 بالخصم وكذلك البضائع والسلع والخدمات التي تشملها ونسب الخصم.
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 ( 32المادة )
 موعد دفع الضريبة

في حالة تحديد قيمة الضريبة ب جراء إداري من قبال الادائرة أو مان قبال المحكماة المختصاة، فعلاى المكلاف دفعهاا خاالل 
 ن صدور إشعار التقدير أو قرار المحكمة المختصة.شهر م

 ( 33المادة )
 تقسيط الضريبة

للاوزير أو مان يفوضااه خطياام تقساايل الضاريبة وبشااكل يحااف  علااى حاق الخزينااة وذلاك بناااءم علاى طلااب المكلاف وبتنساايب 
ذا قسااطت شااريطة أن يبلا  المكلااف بمقاادار كال قساال وتااريخ اسااتح إذا وجادت أسااباب تسااتوجب ذلاك  مان الماادير قاقه. وا 

تحقة الاادفع ودون شااهر ماان تاااريخ اسااتحقاقه تصاابح األقساااط كلهااا مساا  الضاريبة ولاام ياادفع المكلااف أحااد األقساااط خااالل
 حاجة إلى إنذار.

 ( 34المادة )
 تطبيق قانون تحصيل األموال العامة

ام خطياام بادفعها بموجاب أحكاام إذا تخلف المكلف عان دفاع الضاريبة المساتحقة خاالل تساعين يوماام مان تااريخ تبليغاه إشاعار 
هااذا القاااانون، ف نااه يجاااوز لمااخمور التقااادير بعااد موافقاااة المااادير، أن يشاارع بتطبياااق أحكااام قاااانون تحصاايل األماااوال العاماااة 

 المعمول به.
 ( 35المادة )

 صالحية المدير بفرض ضرائب مقطوعة
يبة النهائياااااة المقااااادرة علاااااى أي شاااااخ  طبيعاااااي . يجاااااوز للمااااادير أو مااااان يفوضاااااه خطياااااام فاااااي الحااااااالت التاااااي ال تزياااااد فيهاااااا الضااااار 1

( اعتبااااار تلااااك الضااااريبة ضاااااريبة أساسااااية ومقطوعااااة عااااان 2500فااااي أي ساااانة ماااان السااااانوات علااااى ألفااااي وخمساااامائة دوالر أمريكاااااي )
كاااال سااااانة ماااان السااااانوات التالياااااة لتلااااك السااااانة علااااى أن ال تزياااااد علاااااى خمااااس سااااانوات ويبلاااا  المكلاااااف إشاااااعارام بااااذلك، ويملاااااك المااااادير 

 لك القرار.حق إلغاء ذ
. باااااالرغم ماااااان أي ناااااا  مخااااااالف ف نااااااه يجاااااوز للماااااادير بموافقااااااة الااااااوزير إصاااااادار تعليماااااات يحاااااادد بموجبهااااااا ضااااااريبة دخاااااال ساااااانوية 2

 مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين.
أن . يجااااوز ألي شااااخ  تفااااارض عليااااه الضاااااريبة األساسااااية المقطوعاااااة بموجااااب أحكاااااام الفقاااارتين األولاااااى والنانيااااة مااااان هااااذه الماااااادة 3

 يطلب من المدير أو المفوض عنه إعادة النظر فيها شريطة تقديم الطلب خالل نالنين يومام من تاريخ تبليغه بالقرار.
 ( 36المادة )

 إعادة الضريبة المحصلة
إذا دفع مكلف عن أي سنة مبلغام أكنر من المقدار المستحق عليه، فيحق لاه اساترداد المبلا  الزائاد الاذي دفعاه، ويصادر 

ر التقاادير شااهادة باااالمبل  الواجااب رده خااالل شااهر مااان تاااريخ مطالبااة ذلااك الشاااخ  وترساال لااوزارة الماليااة ونساااخة مااخمو 
عنهاا للمكلااف. وتقااوم وزارة الماليااة لاادى تساالمها هااذه الشااهادة بارد المبلاا  المااذكور فيهااا خااالل ماادة ال تتجاااوز شااهرام ماان 

 تاريخ تسلمها تلك الشهادة.
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 ( 37المادة )
 لضرائب والغراماتاإلعفاء من ا

لمجلاس الااوزراء بنااء علااى تنسايب الااوزير إعفااء المكلااف مان الضاارائب المساتحقة عليااه كلهاا أو بعضااها ومان الغرامااات  
 المنصو  عليها في هذا القانون في الحاالت التالية:

 . إذا توفي المكلف عن غير تركة أو عن تركة منقلة بالديون.1
 عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه. . إذا أشهر إفالس المكلف أو نبت2
. إذا كاان المكلااف قااد أنهااى نشاااطه وكااان لااه أمااوال يمكان التنفيااذ عليهااا تفااي بكاال أو بعااض مسااتحقات الضااريبة ففااي 3

ئلياة المقاررة هذه الحالة يجب أن يتبقى للمكلاف أو لورنتاه بعاد التنفياذ ماا يغال إيارادام فاي حادود اإلعفااءات الشخصاية والعا
 له بموجب أحكام هذا القانون سنويام.

 
 الفصل السابع

 الغرامات والعقوبات
 ( 38المادة )

 الغرامات
. إذا لاام تااادفع الضااريبة التاااي اكتسااابت الصاافة القطعياااة فاااي المواعيااد المحاااددة لهااا قانوناااام ف ناااه يتعااين علاااى المااادير أو 1

المسااتحقة المطلوبااة منااه خااالل خمسااة عشاار يومااام ماان تااااريخ الموظااف المفااوض أن يبلاا  المكلااف خطيااام باادفع الضااريبة 
ذا لاام تاادفع الضااريبة ف نااه يضاااف إليهااا   %2تبليغااه بالااذات أو خااالل نالنااين يومااام ماان تاااريخ إرساااله بالبريااد المسااجل، وا 

 من مقدار الضريبة شهريام.
ماان الضااريبة المسااتحقة أو  %2. يضاااف علااى كاال مكلااف بتقااديم إقاارار ضااريبي ولاام يقدمااه فااي الموعااد المحاادد نساابة 2

 التي سيجري تقديرها ولمدة نالنة شهور. 
. للمادير أو ماان يفوضاه خطيااام أن يعفااي المكلاف ماان المبلاا  اإلضاافي كلااه أو قسامام منااه إذا اقتنااع باخن المكلااف تااخخر 3

لاااة تاااوافر عاان الااادفع ألي سااابب قهاااري. كمااا يجاااوز للمااادير أو مااان يفوضااه رد المبلااا  اإلضاااافي إذا كاااان ماادفوعام فاااي حا
 األسباب المذكورة.

 ( 39المادة )
 العقوبات

مااااع عاااادم اإلخااااالل بااااخي عقوبااااة أشااااد فااااي قااااانون آخاااار يعاقااااب بااااالحبس ماااادة ال تقاااال عاااان شااااهر وال تزيااااد عاااان ساااانة أو بغراماااااة  أواًل:
أو بكلتاااااااا  ( ألااااااف دوالر أمريكااااااي أو مااااااا يعادلهاااااااا بالعملااااااة المتداولااااااة قانونااااااام 1000( مائااااااة دوالر وال تزيااااااد عااااااان )100ال تقاااااال عاااااان )

العقااااوبتين معاااااام كاااال مااااان ارتكااااب أو حااااااول أو حاااارض أو اتفاااااق أو ساااااعد غياااااره بقصااااد التهااااارب ماااان الضاااااريبة أي فعاااال مااااان األفعاااااال 
 التالية:

. قااااادم اإلقااااارار الضاااااريبي السااااانوي باالساااااتناد علاااااى دفاااااااتر أو ساااااجالت أو حساااااابات أو مساااااتندات مصاااااطنعة ماااااع تضااااامينه بيانااااااات 1
 تي أخفاها عن المديرية أو إحدى دوائرها المختصة.تخالف ما هو نابت بالدفاتر ال

. قاااادم إقااااارارام ضاااااريبيام غيااااار صاااااحيح وذلاااااك باااااخن أغفااااال أو أنقاااا  أو حاااااذف مناااااه أي دخااااال أو أي جااااازء مااااان الااااادخل الاااااذي يترتاااااب 2
 عليه بمقتضى هذا القانون، وأنر على مقدار الضريبة بشكل جوهري.
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د دفااااااتر أو سااااااجالت أو حساااااابات أو مساااااتندات ماااااع تضااااامينه بيانااااااات قااااادم اإلقااااارار الضاااااريبي السااااانوي علااااااى أسااااااس عااااادم وجاااااو   .3
ة.   تخالف ما هو نابت لديه فعالم من دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريب

. أتلااااااف أو أخفااااااى الاااااادفاتر أو الساااااااجالت أو المسااااااتندات قباااااال انقضااااااااء األجاااااال لحفاااااا  تلاااااااك الاااااادفاتر أو السااااااجالت أو المساااااااتندات 4
 القوانين المرعية. في 
  . أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب أحكام هذا القانون.5
 . وزع أرباحاااااااااااااااااااااااااام علاااااااااااااااااااااااااى شاااااااااااااااااااااااااريك أو شااااااااااااااااااااااااااركاء وهمياااااااااااااااااااااااااين بقصاااااااااااااااااااااااااد تخفاااااااااااااااااااااااااايض نصااااااااااااااااااااااااايبه مااااااااااااااااااااااااان األرباااااااااااااااااااااااااااح.6
  ح أو زيادة الخسائر.. اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض األربا7
 . أخفى نشاطام أو أكنر مما يخضع للضريبة.8
امتناااااع عاااااان تقااااااديم المعلومااااااات التاااااي طلااااااب منااااااه تقااااااديمها أو أعطاااااى معلومااااااات أو بيانااااااات غياااااار صاااااحيحة فيمااااااا يتعلااااااق بخيااااااة  .9

  مسخلة تمنر في مسئوليته أو في مسمولية أي شخ  آخر في دفع ضريبة الدخل أو التخنير في مقدارها.
. أعطااااااى خطيااااااام أي جااااااواب كاااااااذب علااااااى أي ساااااامال أو طلااااااب وجااااااه إليااااااه للحصااااااول علااااااى معلومااااااات أو بيانااااااات يتطلبهااااااا هاااااااذا 10

بة كليام أو جزئيام.  القانون وذلك بهدف التهرب من دفع الضري
 . عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهائه خالل المدة المحددة.11
 يدها لحساب الدائرة.. لم يخصم الضريبة أو خصمها ولم يقم بتور 12
 . لم يقدم أو تخلف عن تقديم اإلقرار الضريبي المنصو  عليه في هذا القانون.13

فاااااي جميااااااع األحاااااوال يلتااااازم مرتكااااااب المخالفاااااة بااااادفع مااااااا قيمتاااااه منلاااااي الاااااانق  الاااااذي حااااادث فااااااي مقااااادار الضاااااريبة، ويكااااااون  ثانيـــــًا:
  الضريبة المستحقة التي لم يتم أدامها. الشريك المحكوم عليه مسموالم بالتضامن مع المكلف في أداء قيمة

ـــــًا: هاااااذه الماااااادة ويجاااااوز لاااااه قبااااال صااااادور الحكااااام أن  ألحكااااااميجاااااوز للمااااادير أن يجاااااري المصاااااالحة عااااان أي فعااااال ارتكاااااب خالفااااام  ثالث
 يوقف أي إجراءات متخذة وان يجري أية مصالحة بشخنها وفق الغرامات التي يحددها.

 
 ( 40المادة )

 م المحاسب القانوني بارتكاب مخالفةقيا  العقوبات الناتجة عن
ماع عاادم اإلخاالل بخيااة عقوبااة أشاد يتضاامنها أي قااانون آخار، يعاقااب كاال محاساب وماادقق حسااابات مارخ  عنااد إدانتااه 

( دوالر أمريكاااي وال تزياااد عااان 1000بااالحبس لمااادة ال تقااال عااان شاااهر وال تزيااد عااان سااانتين أو بغراماااة ال تقااال عاان ألاااف )
يكااااي أو مااااا يعادلهااااا بالعملااااة المتداولااااة قانونااااا، أو بكلتااااا العقااااوبتين معااااا، وتوقيفااااه عاااان ( دوالر أمر 5000خمسااااة آالف )

 مراجعة الدوائر الضريبية مدة ال تقل عن سنتين وذلك في المخالفات التالية:
. إذا قااام ب عطاااء شاااهادة علااى صااحة الحساااابات الختاميااة لمنشاااخة أعمااال دون قيامااه بالمراجعاااة المطلوبااة والمتعاااارف 1

 ا، أو أعطى شهادة دون تحف  مع علمه بوجود ما يستوجب اإلعالن عن ذلك التحف .عليه
 . إذا ما قام بمساعدة المكلف بالتهرب من الضريبة عن قصد.2

 
 ( 41المادة )

 عقوبة حجز األموال
. يصادر قاارار حجاز األمااوال ماان قبال المحكمااة المختصااة علاى مكلااف تخلااف عان دفااع الضااريبة المساتحقة بناااء علااى 1
 لب المدير بعد موافقة الوزير.ط
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. علااى كااال شااخ  عاااام أو خااا  يكاااون قااد حجاااز مبااال  لحسااااب الاادائرة أو قاااام بتورياادها إليهاااا تطبيقااام ألحكاااام هاااذا 2
القانون أن يعطي المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المباال  شاهادة بنااءم علاى طلباه معفااة مان جمياع الرساوم، و 

مباال  التاي قااام بحجزهاا وتااريخ الحجااز وتااريخ توريادها لحساااب الادائرة. وتعتبار الشااهادات أن يوضاح فاي هاذه الشااهادة ال
الصااادرة عاان الجهااات التاااي قاماات بالخصاام لحسااااب الضااريبة المسااتحقة علاااى المكلااف سااندام للوفااااء بهااذه الضااريبة فاااي 

 حدود المبال  المدفوعة.
 ( 42المادة )

 عقوبة المنع من السفر
لغاارض ضاامان تحصاايل الضاااريبة المسااتحقة عليااه، بقاارار مااان المحكمااة المختصااة بناااء علاااى يصاادر منااع ساافر المكلاااف 

 طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحام أسباب طلبه ومبرراته.
 ( 43المادة )
 

إن اتخاااااذ اإلجااااراءات المتعلقااااة بالعقوباااااة أو الغرامااااة أو عقوبااااة الحااااابس بمقتضااااى هااااذا القاااااانون ال يعفااااي الشااااخ  مااااان 
 ولية دفع الضريبة.مسم 
 
 

 الفصل الثامن
 أحكام ختامية

 ( 44المادة )
 حكم دين الضريبة

تعتبار جميااع الضاارائب المسااتحقة بموجااب أحكاام هااذا القااانون دينااام ممتااازام علاى جميااع أمااوال الماادينين بهااا أو الملتاازمين 
 لمعينة من قبل المديرية ودوائرها.بتوريدها إلى السلطة بحكم القانون ويكون دين الضريبة واجب األداء في الجهات ا

 ( 45المادة )
 اإلدارة

. تقااااوم الاااادائرة بتنفياااااذ أحكااااام هاااااذا القااااانون وتااااارتبل بااااالوزير، ويكاااااون لهااااا مااااادير عااااام، ومااااان تاااادعو الحاجاااااة إليااااة مااااان 1
 المساعدين ومخموري التقدير والموظفين.

راض المكلفااين والفصال فيهااا، وتصادر اللجنااة . يجاوز للماادير تاخليف لجنااة أو أكنار ماان ماخموري التقاادير للنظار فااي اعتا2
قرارهااا باألغلبياااة فيهااا ويعتبااار قاارار اللجناااة أعلااى نفااااذا ماان قااارار مااخمور التقااادير بمقتضااى أحكاااام هااذا القاااانون، ويفاااوض 

 صالحياته في التقدير خطيام لمخموري أو لجان التقدير.
قااارارات ال3 ضاااريبة وأياااة نماااااذج أخااارى يراهاااا ضااارورية لتنفيااااذ . تضاااع الااادائرة نمااااذج الكشاااوف واإلشااااعارات والماااذكرات وا 

 أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بموجبه، كما يجوز له تعديل أو إلغاء النماذج المستخدمة من قبل. 
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 ( 46المادة )
 إقرار موظفي ضريبة الدخل

أمااوال منقولااة وغيااار  علااى كاال موظااف ماان مااوظفي ضااريبة الااادخل أن يقاادم عنااد تعيينااه إقاارارام إلااى الااادائرة بمااا لديااه ماان
منقولااة عنااه وعااان زوجااه وأوالده الااذين تحااات واليتااه، وتقااديم هاااذا اإلقاارار بصااورة دورياااة فااي مطلااع كااال ساانة مااع بياااان أي 

 زيادة طرأت على تلك األموال.
 

 ( 47المادة )
 معلومات يحظر إفشاؤها

قاارارات التقاادير نسااخها والمعلومااات المتعلقااة باادخول المكلفااين أساارارام محظااور إفشاااامها  تعتباار جميااع األوراق والبيانااات وا 
علاى مان ينفااذ أحكاام هااذا القاانون. وال يطلااب مان موظاف ضااريبة أن يبارز أي مسااتند أو كشاف أو قااوائم فاي أي محكمااة 

 غير المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل.
ب جرمااا يعاقااب علياااه إذا أفشااى موظااف الضااريبة معلوماااات جمعهااا أو اطلااع عليهااا مااان خااالل عملااه، يعتباار كخناااه ارتكاا

( أو بكلتااا 1500لادى إدانتااه باالحبس ماادة ال تزياد علااى ساتة أشااهر أو بغراماة ال تتجاااوز ألاف وخمساامائة دوالر أمريكاي )
 العقوبتين.

 ( 48المادة )
 

يصادر مجلاس الااوزراء بنااء علااى تنسايب الاوزير اللااوائح الالزماة لتنفيااذ أحكاام هاذا القااانون ومنهاا الئحااة اقتطااع الضااريبة 
ماااان الرواتاااااب ومااااا فاااااي حكمهاااااا، والئحااااة االساااااتهالك لغاياااااات ضااااريبة الااااادخل، والئحاااااة النماااااذج والكشاااااوف واإلشاااااعارات 
المساتعملة ألغاراض ضاريبة الادخل، والئحاة عمال فحا  اإلقارارات الضاريبية، والالئحاة المعلقاة بمكافاات ماوظفي الاادائرة 

 الئحة استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.لضمان حسن تحقيق الضريبة وتحسين سير العمل وأداء الدائرة و 
 ( 49المادة )

 سريان اللوائح الخاصة بالقانون 
إلاى أن تصادر اللاوائح المنصاو  عليهاا فااي هاذا القاانون: تبقاى األنظماة الصااادرة اساتنادام ألحكاام قاانون ضاريبة الاادخل 

ي ال يتعاااارض مااااع أي حكااام ماااان ساااارية المفعااااول بالقااادر الااااذ 1947( لساااانة 13والقااااانون رقااام ) 1964( سااانة 25رقااام )
 أحكام هذا القانون شريطة أال تزيد مدة ذلك السريان عن سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 
 ( 50المادة )

 بدء العمل بهذا القانون 
 م.1/1/2005. يسري هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1
م( وماااااا قبلهااااااا فااااااي محافظااااااات الضاااااافة بموجااااااب 2004. تفااااارض ضااااااريبة الاااااادخل وتحصاااااال عاااااان كااااال ساااااانة ضااااااريبية ماااااان )ساااااانة 2

م وماااااا طااااارأ عليهااااااا مااااان تعااااااديالت.1947( لساااااانة 13م وفاااااي محافظااااااات غااااازة وفقاااااام للقااااااانون رقااااام )1964( لساااااانة 25قاااااانون رقااااام )
  

 1964( لسااااااانة 25. مااااااع عاااااادم اإلخااااااالل بمااااااا جاااااااء فااااااي الفقاااااارة النانيااااااة ماااااان هااااااذه المااااااادة، يلغااااااى قااااااانون ضااااااريبة الاااااادخل رقاااااام )3
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وتعديالتااااااه المعمااااااول بااااااه فااااااي  1947( لساااااانة 13ل بااااااه فااااااي محافظااااااات الضاااااافة وقااااااانون ضااااااريبة الاااااادخل رقاااااام )وتعديالتاااااه المعمااااااو 
 محافظات غزة.

 ( 51المادة )
 مسؤولية تطبيق القانون 

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشره في الجريدة الرسمية.
 ية.دميال 2004/ديسمبر/28صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية. 1425ذو القعدة/  /16الموافق:                 
 

 روحي فتوح
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  

 


