قانـون ضريبـة الدخـل

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

رقم ( )17لسنة 2004م

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،

وعلى قانون ضريبة الدخل رقم ( )25لسنة 1964م المعمول به في محافظات الضفة،
وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2004 /11/24م.
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة
المادة ()1
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزير :وزير المالية.
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وعلى قانون ضريبة الدخل رقم  13لسنة 1947م المعمول به في محافظات غزة،

الدائرة :دائرة ضريبة الدخل.
المدير :مدير عام الدائرة.

الضريبة :ضريبة الدخل المفروضة بالدوالر األمريكي بموجب أحكام هذا القانون.
اإلعفاءات :التخفيض على صافي الدخل لغرض تحقيق العدالة.
التنزيالت :التكلفة والمصروف والخسا رة التي تخصم من إجمالي الدخل لغرض تحديد صافى الدخل.

الحســــــابات الختاميــــــة :حسا ا ااابات منشا ا ااخة األعم ا ااال الختاميا ا ااة التا ا ااي تق ا اايس قيما ا ااة نتيجا ا ااة األعم ا ااال والمركا ا ااز الما ا ااالي بم ا ااا فا ا ااي ذلا ا ااك
حساب توزيع األرباح ،وشهادة مدقق الحسابات القانوني في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة.

الدخل الصافي :الدخل اإلجمالي بعد حسم التنزيالت بموجب أحكام هذا القانون.

الدخل الخاضع للضريبة :مجموع الدخول الصافية بعد حسم اإلعفاءات بموجب أحكام هذا القانون.

الهيئة المحلية :وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واداري معين.

الســــنة الضـــــريبية :الس ا اانة الماليا ااة التا ااي تب ا اادأ با اااليوم األول م ا اان شا ااهر ك ا ااانون النا اااني وتنتها ااي ب ا اااليوم الحا ااادي والنالن ا ااين ما اان ش ا ااهر
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الدخل اإلجمالي :مجموع دخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون.

كانون األول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة.

التقـــــــــــــــــــــا  :م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يخصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان ضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اريبة ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادخل المحسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوبة لتحدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اريبة ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادخل المسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتحقة
الشـــــخ

القانون.

الطبيعـــــي :المكلا ا ااف الف ا اارد والشا ا اريك ف ا ااي شا ا ااركة التض ا ااامن وش ا ااركة التوص ا ااية البسا ا اايطة وأي ا ااة ش ا ااركات أش ا ااخا

يحا ا ااددها
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الشــــــخ

المعنـــــــو  :كا ا اال إدارة أو ممسسا ا ااة يمنحها ا ااا الق ا ا ااانون ش خصا ا ااية معنويا ا ااة كالجمعيا ا ااات عل ا ا ااى إخا ا ااتالف أنواعها ا ااا والش ا ا ااركات

المسا ا اااهمة ،أو ذات المسا ا اامولية المحا ا ااددة و شا ا ااركات التوصا ا ااية باألسا ا ااهم والش ا ا ااركات األجنبيا ا ااة س ا ا اواء كانا ا اات مقيما ا ااة أو غيا ا اار مقيم ا ا ااة
وكل إدارة أو ممسسة لها شخصية معنوية.

الشـــــركة :الش ا ااركة المس ا اااهمة العام ا ااة أو المسا اااهمة الخصوص ا ااية المح ا اادودة ال مس ا ااجلة ف ا ااي فلسا ااطين وفقا ا اما لق ا ااانون الش ا ااركات المعم ا ااول
به ،والشركة األجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين.

متقطعة وكان له مكان إقامة دائم في فلسطين وعمل عمالم رئيسيما فيها.

 الفلسطيني إذا كان خالل أي فترة من السنة موظفام أو مستخدمام لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية. الفلسطيني المعار إلى شخ -الش ا ااخ

معنوي خارج فلسطين.

الطبيع ا ااي غي ا اار الفلس ا ااطيني ال ا ااذي س ا ااكن فلس ا ااطين خ ا ااالل الس ا اانة الت ا ااي تحق ا ااق فيه ا ااا ال ا اادخل م ا اادة ال تق ا اال ع ا اان ()183

يومام م تصلة أو متقطعة.
 -الشخ

المعنوي الممسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين.

المكلف :كل شخ

طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.

سنة األساس :آخر سنة ضريبية تم فيها تقدير دخل المكلف واكتسبت الصفة القطعية.
لجنـــــة الطعـــــن :لجن ا ااة دا خلي ا ااة مش ا ااكلة م ا اان نالن ا ااة م ا ااخموري تق ا اادير الضا ا اريبة عل ا ااى األق ا اال للنظ ا اار ف ا ااي المس ا ااتوى الن ا اااني العتا ا اراض
المكلف.
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المقــــــيم :الفلس ا ااطيني الا ا ااذي س ا ااكن فلسا ا ااطين م ا اادة ال تقا ا اال ع ا اان ( ) 120يوم ا ا اام خ ا ااالل السا ا اانة الت ا ااي تحقا ا ااق فيه ا ااا الا ا اادخل متصا ا االة أو

مـــــامور التقــــــدير :أي موظ ا ااف أو أي لجن ا ااة م ا اان الما ا ااوظفين مف ا ااوض أو مفوض ا ااة خطيا ا اما ما ا اان الم ا اادير با ا ا جراء أي تق ا اادير أو تا ا اادقيق
للضريبة بمقتضى هذا القانون.
البنــــــاء :البن ا ا اااء القا ا ااائم ويشا ا اامل الحديق ا ا ااة أو السا ا اااحة أو األرض التا ا ااي تج ا ا اااوره وتحا ا اايل با ا ااه وتس ا ا ااتعمل معا ا ااه أو أعا ا اادت لالس ا ا ااتعمال
كجزء منه.
المادة ()2
ماا لاام ياارد نا

وعاء الضريبة

علااى اإلعفاااء فاي هااذا القااانون تكاون كافااة الاادخول المتحققاة ألي شااخ

ماان أي مصادر كااان خاضااعا

المادة ()3
سنوية الضريبة

الدخل الخاضع للضريبة خالل سنة مالية بصورة دورية أو بصورة متقطعة أو لمرة واحدة.
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لضريبة الدخل.

المادة ()4
حساب الضريبة
 . 1تحسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس االستحقاق.

 . 2يسا ا ااتننى ما ا اان ذلا ا ااك الفوائا ا ااد والعم ا ا اوالت المترتبا ا ااة علا ا ااى الا ا ااديون المشا ا ااكوك فا ا ااي تحصا ا اايلها لا ا اادى البنا ا ااوك والشا ا ااركات والممسسا ا ااات

الم الية ،فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
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 . 3يجا ااوز للم ا اادير أن يح ا اادد فئ ا ااات ما اان المكلف ا ااين ذوي المه ا اان الحا ا ارة يا ااتم محاس ا اابتها عل ا ااى إس ا اااس القا اابض وذل ا ااك بموج ا ااب تعليم ا ااات
تصدر لهذه الغاية.

 . 4تحتسا ا ااب الضا ا ا اريبة بال ا ا اادوالر األمريك ا ا ااي ،وفا ا ااي حال ا ا ااة إدارة الحس ا ا ااابات بعم ا ا ااالت متداول ا ا ااة أخا ا اارى ،يك ا ا ااون س ا ا ااعر صا ا ا ارفها مقاب ا ا اال
الا ا اادوالر األمريكا ا ااي حسا ا ااب س ا ا ااعر الصا ا اارف عنا ا ااد االس ا ا ااتحقاق وبموجا ا ااب تعليما ا ااات تص ا ا اادر لها ا ااذه الغايا ا ااة م ا ا اان الا ا ااوزير بتنسا ا اايب م ا ا اان

المدير.

طريقة فرض الضريبة
تف اارض الض ا اريبة علا ااى مجما ااوع الا اادخل الخاضا ااع للض ا اريبة وبص ااورة موحا اادة ،ويا ااتم تطبي ا اق التن ا ازيالت واإلعفا اااءات علا ااى
مجموع مصادر الدخل المختلفة.

المادة ()6
الدخل المعفي من الضريبة

يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية:
 . 1دخل الهيئات المحلية والممسسات العامة من عمل ال يستهدف الربح.

 .2دخل الجمعيات الخيرية والنقا بات واالتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل ال يستهدف الربح.
 .3دخل األوقاف وممسسات األيتام.
 .4رواتب التقاعد.
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المادة ()5

 . 5أي مبلا مقطاوع يادفع كمكافااخة لادى اعتازال الخدماة أو الوفاااة أو كتعاويض مقطاوع مقابال اإلصااابة باخذى أو وفااة بمااا
يتوافق والقوانين السارية المفعول.
 . 6عالوة السفر والتمنيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي.
 .7المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة.

 .8دخاال األعمااى أو المصاااب بعجااز أو إعاقااة تزيااد علااى  %50مح ااددة بق ارار لجنااة طبيااة مختصااة ماان عماال ي اادوي أو
وظيفة.

 .9الدخول المعفاة بموجب قانون خا

أو اتفاقية دولية.

 . 11الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة األمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها.

 .12الاادخل المتحق ااق ألي ص ااندوق مواف ااق علي ااه كص ااناديق التقاع ااد والت ااوفير والض اامان والت ااخمين الص ااحي ،شا اريطة أن
يقتصر اإلعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال).

 .13القيماة االيجارياة لألبنياة التااي يشاغلها مالكهاا للسااكن أو العمال أو أي مان أفاراد أس ارته أو أي شاخ معاال شاارع ما،
واقتناع ماخمور التقاادير باخ ن أشاغال المااخجور دون مقابال ،وكاذلك البناااء الاذي يشاغله مالكااه إذا كاان شخصاام معنوي اام أو أي
ماان موظفيااه ومسااتخدميه لغايااة السااكن دون مقاباال ،وفااي الحالااة األخي ارة يقتصاار اإلعفاااء علااى القيمااة االيجاريااة للمالااك.
 . 14دخال الشااخ

عدد الوقائع ()53

 .10المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الخارجي الفلسطيني.

الطبيعااي مان الم ازارعين حسااب المعااايير المحاددة لهااذا اإلعفاااء وفااق لاوائح وتعليمااات تصاادر لهااذه

الغاية.
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المادة ()7
الدخل المعفي من الضريبة بشروط

يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وفقا للشروط الموضحة ،كل من الدخول التالية:

 .1األرباااح الرأساامالية الناتج ااة عاان بيااع عق ااارات ،أو أوراق ماليااة ،بش اارط أن ال يكااون ذل اك بص ااورة دوريااة ومنتظم ااة ،وأن

ال يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك.
شريطة المعاملة بالمنل.

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

الفصل الثاني
(التنزيالت)
المادة ()8

التنزيالت على الدخل
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع ألي شخ

تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخ

سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خالل السنة بما فيها:

كليام وحصرام في
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 . 2الرواتاب ،والمخصصاات التاي تادفع للماوظفين الدبلوماسايين غياار الفلساطينيين الممنلاين للبلادان األخارى فاي فلسااطين

 . 1المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.

 . 2المصروفات اإلدارية والرسوم القانونية واإليجا رات.
 . 3فوائد القروض المتعلقة ب نتاج الدخل.
 . 4ضا ا اريبة القيما ا ااة المض ا ااافة علا ا ااى الروات ا ااب واألجا ا ااور وك ا ااذلك ض ا ا اريبة القيم ا ااة المضا ا ااافة المدفوع ا ااة علا ا ااى األرب ا اااح فا ا ااي الممسسا ا ااات

المالية.

 . 5الرواتب واألجور المدفوعة.
 . 7مكافخة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.

 . 8التعويض ا ااات المدفوع ا ااة ب ا اادل إص ا ااابة العم ا اال أو الوف ا اااة ونفق ا ااات معالج ا ااة ا لمس ا ااتخدمين (بف ا ااتح ال ا اادال) وع ا ااائالتهم وأقس ا اااط التا ا ااامين
على حياتهم ضد إصابة العمل.

 . 9المبا ا ااال الت ا ا ااي يا ا اادفعها المس ا ا ا ق
اتخدم (بكسا ا اار ال ا ا اادال) فا ا ااي أي ص ا ا ااندوق موافا ا ااق علي ا ا ااه ما ا اان ال ا ا ااوزير كصا ا ااندوق االدخ ا ا ااار والت ا ا ااوفير
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 . 6بدالت الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التخسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي.

والضمان والتخمين الصحي.

 . 10نفق ا ا ااات ت ا ا اادريب الما ا ا ااوظفين والمس ا ا ااتخدمين بنس ا ا اابة  %1ما ا ا اان ال ا ا اادخل اإلجم ا ا ااالي أو نالنا ا ا ااون أل ا ا ااف ( ) 30.000دوالر أمريكا ا ا ااي

سنويام أيهما أقل.

 . 11يا ااتم اس ا ااتبعاد كاف ا ااة المص ا اااريف والنفق ا ااات الت ا ااي تخا ا ا

قانون آخر أو إتفاق دولي على أساس المعادلة التالية:

أي نشا اااط أو دخ ا اال معف ا ااي م ا اان الضا ا اريبة بموج ا ااب ه ا ااذا الق ا ااانون أو أي
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 -رأس الما ا ااال المس ا ا ااتنمر ف ا ا ااي النش ا ا اااط المعف ا ا ااي م ا ا اان الضا ا ا اريبة منسا ا ااوبا إل ا ا ااى المجم ا ا ااوع الكل ا ا ااي لا ا ا ارأس الم ا ا ااال المس ا ا ااتنمر مض ا ا ااروبام

بمجموع المصاريف والفوائد المدينة المقبولة.

 . 12فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل.
المادة ()9

التنزيالت على الدخل بشروط
 . 1النساابة المق ااررة بنظ ااام يصاادره ال ااوزير بتنس اايب م اان الماادير م اان كلف ااة األصااول المنقول ااة كالمك ااائن وا الت والمع اادات
واألن ا اااث والمفروش ا ااات وك ا ااذلك األبني ا ااة الص ا ااناعية الت ا ااي تحتا ا ااوي عل ا ااى آالت ش ا ااغالة يملكه ا ااا المكل ا ااف لق ا اااء انا ا اادنارها أو

استهالكها خالل السنة التي تحقق فيها الدخل.

 .2للبن ااوك التجاري ااة أن تسا ااتقطع نس اابة مئوي ااة ما اان الق ااروض المسا ااتحقة المتعنا ارة وغي اار المحصا االة كمخصص ااات للا ااديون
المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصادرها الاوزير بالتنسايق ماع سالطة النقاد شاريطة قياام هاذه البناوك بااإلجراءات القانونياة فاي
التنفيذ على أموال المدينين وعدم منحهم أية تسهيالت أخرى الحقة لتلك القروض المتعنرة.

 .3التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفاة للاربح والمساجلة رسامي ما فاي فلساطين

والتبرعا ااات لممسسا ااات السا االطة الوطنيا ااة بموجا ااب دعا ااوة عام ا ااة رسا اامية بحيا ااث ال تزيا ااد عا اان  %20ما اان صا ااافي ال ا اادخل.

 . 4الخساائر المرحلاة المحاددة بحساابات ختامياة صااحيحة عان سانوات مالياة ساابقة بشاارط عادم ترحيلهاا ألكنار مان خمااس
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يسمح بعمل التنزيالت التالية المتعلقة ببنود المصروفات والخسائر وفقام للشروط الموضحة:

سنوات.

 .5نفقااات الض اايافة المونقااة بحي ااث ال تزي ااد عاان  %3م اان ص ااافي ال اربح قب اال الضا اريبة أو خمسااة عش اار أل ااف ()15000
دوالر أمريكي سنويام أيهما أقل.
 .6ال ا ااديون المعدوم ا ااة إلا ا ااى الم ا اادى الا ا ااذي يقتن ا ااع في ا ااه ما ا ااخمور التق ا اادير أنها ا ااا أص ا اابحت معدوم ا ااة ،ويعتبا ا اار ال ا اادين معا ا اادومما ف ا ااي الحا ا اااالت

التالية:

أ .صدور قرار محكمة مختصة.

د .اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره بمدة ال تقل عن خمس سنوات دون وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها.
ها اا .عا اادم قا اادرة الما اادين علا ااى تسا ااديد ديون ااه رغا اام المطالبا ااة الالزما ااة وانبا ااات عا اادم وجا ااود أي ااة أم ا اوال منقولا ااة أو غيا اار منقولا ااة لا اادى الما اادين
يمك اان التنفي ااذ عليه ااا وما اارور م اادة ال تق اال عا اان ن ااالث س اانوات علا ااى ه ااذا الا ادين شا اريطة أن ال يزيا ااد المبلا ا ال ااذي يا ااتم تنزيل ااه بموج ااب ها ااذه

الفقا ا ا ارة علا ا ا ااى نس ا ا اابة  %2ما ا ا اان ال ا ا اادخل اإلجما ا ا ااالي أو نالن ا ا ااون ألا ا ا ااف ( )30.000دوالر أمريك ا ا ااي فا ا ا ااي الس ا ا اانة أيهما ا ا ااا اق ا ا اال لألشا ا ا ااخا
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ب .إفالس المدين أو إعساره وفقما ألحكام القانون.
ج .وفاة المدين دون وجود تركة تكفي للسداد كليا أو جزئيا.

الطبيعيا ا ا ااين والشا ا ا ااركات المسا ا ا اااهمة الخصوصا ا ا ااية ونسا ا ا اابة  %2ما ا ا اان الا ا ا اادخل اإلجما ا ا ااالي أو مائا ا ا ااة وخمسا ا ا ااون ألا ا ا ااف ( )150.000دوالر

أمريكي في السنة أيهما اقل للشركات المساهمة العامة.

و .تقادم الدين وفقما ألحكام القانون.
 .7الخسا ا ااارة الناجم ا ا ااة ع ا ا اان اسا ا ااتبدال الماكين ا ا ااات وا الت والمع ا ا اادات أو بع ا ا ااض أجزائها ا ااا المس ا ا ااتخدمة ف ا ا ااي العما ا اال ،وي ا ا ااتم حس ا ا اااب ه ا ا ااذه
الخسا ااارة عل ا ااى أس ا اااس تكلف ا ااة الماكين ا ااات أو ا الت أو المعا اادات أو بع ا ااض أجزائه ا ااا مطروحا ا اما منه ا ااا ما ااا حص ا اال علي ا ااه المكل ا ااف م ا اان نم ا اان
الماكينات وا الت والمعدات واألجزاء المستبدلة وما سبق تنزيله عن استهالكها.
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 .8حص ا ااة الفا ا ااروع م ا اان نفقا ا ااات المركا ا ااز الرئيس ا ااي الموجا ا ااود خ ا ااارج فلسا ا ااطين وبنسا ا اابة ال تتج ا اااوز  %5ما ا اان ال ا اادخل الخاضا ا ااع أو نالنا ا ااون
ألف ( )30.000دوالر أمريكي أيهما أقل.
 .9يجا ا ااري تنزيا ا اال احتيا ا اااطي األخطا ا ااار الس ا ا ااارية واحتيا ا اااطي إدعا ا اااءات تحا ا اات التسا ا ااوية ألعم ا ا ااال التا ا ااخمين وفا ا ااق تعليما ا ااات تصا ا اادر ع ا ا اان
الوزير بتنسيب من المدير.

 . 10يج ااري تحدي ااد معا اادالت اإلس ااتهالك لألصا ااول المس ااتخجرة والتنا ازيالت وكيفيا ااة حس اااب اإلي ا ارادات الخاض ااعة للض ا اريبة
 . 11ال يسا اامح با ا ا جراء تن ا ازيالت عل ا ااى االحتياطا ااات باس ا ااتنناء احتيا اااطي األخط ا ااار السا ااارية واإلدع ا اااءات تحا اات التس ا ااوية
المتعلقاة بشاركات التااخمين المنصاو

عليهااا فاي هااذا القاانون والمخصصاات اإللزاميااة ومخصا

الااديون المشاكوك فااي

تحص اايلها لا اادى البنا ااوك والممسس ااات الماليا ااة حيا ااث تسا ااتوفي الضا اريبة منها ااا فا ااي سا اانة قبض ااها بموجا ااب التعليما ااات التا ااي

يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
الفصل الثالث
اإلعفاءات والتقا
المادة ()10
اإلعفاءات
للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح:
أوالم :الشخ

الطبيعي المقيم اإلعفاءات السنوية التالية:

 . 1إعفاء بقيمة نالنة آالف ( ) 3000دوالر أمريكي للشخ
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ألطراف العالقة في عقود اإلي جار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.

المقيم المكلف.

 . 2إعفا اااء ع ا ااائلي ق ا اادره خمس ا اامائة ( ) 500دوالر أمريك ا ااي ع ا اان ك ا اال م ا اان الوال ا اادين وال ا اازوج واألبن ا اااء المع ا ااالين والمع ا ااالين م ا اان الدرج ا ااة
األولى والنانية.
 . 3إعفا ا اااء لغا ا اارض التعلا ا اايم فا ا ااي ممسسا ا ااات ال تعلا ا اايم الع ا ا ااالي المعتا ا اارف بها ا ااا بقيما ا ااة ألفا ا ااين وخمسا ا اامائة ( ) 2500دوالر أمريكا ا ااي لك ا ا اال
فرد معال باستنناء من حصل على منحة.

 . 4إعفاء اإليجار لمسكن المقيم ومن يعيل بحد أقصى ألفا ( ) 2000دوالر أمريكي في السنة.
 . 5إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة خمسة آالف ( ) 5000دوالر أمريكي لمرة واحدة فقل.
الدخل الخاضعة للضريبة.

 . 7ف ا ااي حال ا ااة تق ا اادم ال ا اازوج والزوج ا ااة بطل ا ااب ف ا اارض الضا ا اريبة بص ا اافة مجتمع ا ااة يتمت ا ااع ك ا اال منهم ا ااا باإلعف ا اااء المنص ا ااو

علي ا ااه ف ا ااي

البند ( )1أعاله  ،في حين تمنح اإلعفاءات األخرى ألحدهما.
 .8يتطلااب االس ااتفادة م اان إعف اااءات التعل اايم وايج ااار المس ااكن واإلعال ااة والمعالج ااة الص ااحية تق ااديم مس ااتندات تنب اات ذل ااك.
نانيا ما :الشااخ

الطبيعااي غياار المقاايم اإلعفاااءات المنصااو

فلسطين.
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 . 6المعالج ا ااة الطبي ا ااة والمدعم ا ااة بالمس ا ااتندات الت ا ااي ي ا اادفعها الش ا ااخ

المقا ا اايم ع ا اان نفس ا ااه أو م ا اان يعيل ا ااه عل ا ااى أال تزي ا ااد ع ا اان قيما ا ااة

ال) أعاااله ،إذا كاناات أس ارته مقيمااة فااي
عليهااا فااي الفق ارة (أو م

نالناام :يعفااى ماان الض اريبة المبل ا الااذي يدفعااه الموظاف أو المسااتخدم لصااندوق التقاعااد أو التااخمين الصااحي أو الضاامان
اإلجتماعي أو أي صندوق آخر يوافق عليه الوزير.
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وفا ااي جميا ااع األحا ااوال يجا ااب أن ال يزيا ااد إجما ااالي اإلعف ا اااء السا اانوي عا اان أننا ااي عشا اار ألا ااف ( )12000دوالر أمريك ا ااي أو
إجمالي الدخل الخاضع للضريبة في أي سنة من السنوات أيهما أقل.
المادة ()11
دخل الزوج والزوجة

واعفاء المسكن حيث تمنح ألحدهما.
 - 3يجوز للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما واعتبارهما مكلفام واحدام.
 - 4يتم دمج دخل األوالد غير المتزوجين والذين لم يتموا النامنة عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين.
المادة ()12
تقا
ياتم تقاا

ضريبة األبنية واألراضي

ض اريبة المساقفات المدفوعاة ماان قبال أي شاخ

فااي أي سانة عان األبنيااة واألراضاي المامجرة التااي تحقاق لااه

منهاا دخاال ماان ضاريبة الاادخل المسااتحقة علياه بموجااب أحكااام هاذا القااانون ش اريطة أن ال يتجااوز التقااا

المستحقة عن تلك السنة لإليجار.

قيمااة الض اريبة

مادة ( )13
المعامالت الوهمية
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ال عن ا خر.
 - 1يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلف ما مستق م
 - 2يتمتاع كاال مان الاازوج والزوجااة باإلعفااءات المنصااو عليهاا فااي هااذا القاانون ب سااتنناء إعفااء األوالد واعفاااء التعلاايم

تش ا اامل معا ا ااامالت التصا ا اارف للمعا ا ااامالت الوهمي ا ا ا ة فا ا ااي ها ا ااذه الم ا ااادة وقا ا ااف الموجا ا ااودات أو هبتها ا ااا أو التعاقا ا ااد أو إج ا ا اراء أي اتفا ا اااق أو

ترتيب بشخن انتقالها أو دخلها.

 . 1إذا نش ااخ دخا اال ما اان معاملا ااة تصا اارف أج ارها ااا الش ااخ

لصا ااالح ولا ااد ما اان أوالده لا اام يكما اال س اان النامنا ااة عش ا ارة ما اان عم ا اره عنا ااد با اادء

ال للشخ
السنة التي تحقق فيها الدخل ،يعتبر هذا الدخل ألغراض هذا القانون دخ م

الذي أجرى معاملة التصرف.

 . 2إذا نشا ا ااخ دخا ا اال م ا ا اان معاملا ا ااة تص ا ا اارف يصا ا ااح الرج ا ا ااوع عنها ا ااا ف ن ا ا ااه يبقا ا ااى ه ا ا ااذا الا ا اادخل دخ ا ا ااال للشا ا ااخ

ال ا ا ااذي أجا ا اارى معامل ا ا ااة

التصا اارف وتعتب ا اار معامل ا ااة التص ا اارف معامل ا ااة يص ا ااح الرج ا ااوع عنه ا ااا إذا تضا اامنت نص ا ااا يمك ا اان م ا اان تحوي ا اال ال ا اادخل أو إع ا ااادة تحويل ا ااه

إل ا ااى الشا ا ااخ

الا ا ااذ ي أج ا اارى معاملا ا ااة التصا ا اارف أو إذا مك ا اان ما ا اان االضا ا ااطالع بالس ا اايطرة علا ا ااى الا ا اادخل أو الموج ا ااودات التا ا ااي يتا ا ااختى

 . 3إذا رأى م ا ا ااخمور التق ا ا اادير أن معاملا ا ا ااة م ا ا اان المع ا ا ااامالت التا ا ا ااي تن ا ا اازل أو ترم ا ا ااي إلا ا ا ااى تنزي ا ا اال مق ا ا اادار الض ا ا ا اريبة المس ا ا ااتحقة علا ا ا ااى
ش ا ا ااخ

م ا ا اان األش ا ا ااخا

مص ا ا ااطنعة أو وهميا ا ا ااة ،أو رأى أن معاملا ا ا ا ة تص ا ا اارف ل ا ا اام تنف ا ا ااذ فا ا ا ااي الواق ا ا ااع يج ا ا ااوز ل ا ا ااه أن يهم ا ا اال تلا ا ا ااك

بناء على ذلك األساس.
المعاملة ،ومن نم تقدير الضريبة المستحقة على األشخا
المعنيين م
 . 4لا ا اايس فا ا ااي أحك ا ا ااام ها ا ااذه الم ا ا ااادة ما ا ااا يجحا ا ااف بح ا ا ااق أي شا ا ااخ ق ا ا اادرت الض ا ا اريبة عليا ا ااه ف ا ا ااي اإلعت ا ا اراض عل ا ا ااى التقا ا اادير وف ا ا ااي
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منها الدخل مباشرة أو غير مباشرة.

االستئناف للمحكمة الم ختصة على تقدير الضريبة.
 . 5إذا تع ا اااطى شا ا ااخ

غيا ا اار مق ا اايم أي عما ا اال أو نشا ا اااط أو مهنا ا ااة خاض ا ااعة للض ا ا اريبة بموجا ا ااب أحكا ا ااام ه ا ااذا القا ا ااانون ما ا ااع شا ا ااخ

مقا اايم ،وظها اار لما ااخمور التق ا اادير الهيمنا ااة لغيا اار المقا اايم عل ا ااى العما اال بصا ااورة ال تت ا اارك للمقا اايم دخ ا االم أو ربح ا اام أو تحق ا ااق لا ااه دخ ا االم أق ا اال

مما ااا يمكا اان الحص ا ااول عليا ااه ،تقا ااد ر الضا ا اريبة با ااالنظر إل ا ااى األربا اااح الحقيقيا ااة عل ا ااى غيا اار المق ا اايم ،وعليا ااه دفا ااع الضا ا اريبة ،وفا ااي ح ا ااال
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
المادة ()14
الشرائح والنسب الضريبية
تستوفى الضريبة ع لى الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية:
أوالً :تساتوفى الض اريبة علااى الادخل الخاضااع للض اريبة للشااخ
المنصو عليها في هذا القانون حسب النسب والشرائح التالية :
من  10000 - 1دوالر أمريكي

%8

من  16000 - 10001دوالر أمريكي
ما زاد على ذلك %16
ثانياً :األشخا

%12

المعنوية.

تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة ألي شخ

ثالثاً :الشخ

معنوي مقيم بنسبة .%15

غير المقيم.

تستوفي الضريبة بنسبة ( )%16من الدخل المتحقق.

رابع ًا :شركات التامين التي تقوم بالتامين على الحياة.

تس ااتوفي الض ا اريبة بنسا اابة ( ) %5عل ااى الا اادخل المتحقا ااق لشا ااركات الت ااخمين التا ااي تقا ااوم بالتا ااخمين عل ااى الحيا اااة وذلا ااك ما اان
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الطبيعاي المقاايم وبعااد األخاذ بعااين االعتبااار اإلعفاااءات

المجماوع الكلااي ألقساااط التاامين علااى الحياااة المسااتحقة للشاركة ،وال يجااوز تنزياال أي مبل ا أو جازء ماان ذلااك المبل ا ألي

سبب من األسباب وذلك بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر.
الفصل الخامس
إجراءات تقدير ضريبة الدخل
المادة ()15

طرق تقدير ضريبة الدخل

ختامية.
 .2التقا اادير ما اان قبا اال ما ااخمور التق ا اادير ويسا اامى بالتقا اادير اإلداري ،فا ااي حال ا ااة عا اادم تقا اادم المكلا ااف با ا ا قرار ض ا اريبي ،أو عا اادم قبا ااول التق ا اادير
الذاتي بصورة كلية.

 .3اتف ا اااق المكلا ا ااف والا ا اادائرة عل ا ااى قيما ا ااة الض ا ا اريبة المس ا ااتحقة فا ا ااي حالا ا ااة اعتا ا اراض ما ا ااخمور التقا ا اادير عل ا ااى بعا ا ااض ما ا ااا ج ا اااء فا ا ااي إق ا ا ارار

عدد الوقائع ()53

 .1يا ااتم تقا اادير الض ا اريبة بصا ااورة ذاتيا ااة ما اان المكلا ااف ما اان خا ااالل تقا ااديم إق ا ارار ما اان قبا اال الشا ااخ

الطبيعا ااي أو المعنا ااوي مرفقا ااا بحسا ااابات

المكلف ،أو في حالة إعتراض المكلف على قيمة التقدير اإلداري.
 .4التقدير من قبل المحكمة المختصة استجابة لطعن المكلف بتقدير مخمور التقدير.
 .5إعادة النظر في هذا التقدير من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطيام.
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المادة ()16
بموجاب أحكااام هاذا القااانون ،كال شااخ

اإلقرار الضريبي
مكلاف ملاازم بتقاديم اإلق ارار الضاريب ي المعاازز بالمساتندات والمعلومااات الالزمااة

وهااو أساااس تطبيااق ه ااذا القااانون وتكااون تلااك اإلقا ارارات والمعلومااات خاضااعة للتاادقيق م اان قباال مااخمور التقاادير وبخ ااالف
عليها في هذا القانون ،وعليه:

ذلك يتعرض المكلف للعقوبات والغرامات المنصو

الضريبي وفقخ ألحكام المادة ( )17من هذا القانون.

 . 2يتعاين علااى األشاخا
الضريبي.

المعفاااة دخاولهم ماان الضاريبة بموجااب التشاريعات اإلسااتنمارية الساارية المفعااول تقاديم اإلق ارار

 .3يتع ااين عل ااى الورن ااة أو م اان يم اانلهم تقا ااديم اإلقا ارار الضا اريبي ع اان م ااورنهم خ ااالل سا ااتة أش ااهر م اان ت اااريخ الوف اااة ودفا ااع
الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة.
 .4يتعااين علااى ك اال مصااف ألي ش ااركة أن يبل ا الم اادير خطي ا ما بب اادء إج اراءات التص اافية لبيااان وتنبي اات المبااال الضا اريبية
المستحقة على الشركة ويقدم إقرارا ضريبيا عن الشركة المكلف بتصفيتها وتدفع الضريبة حال إستحقاقها.
 . 5لل ااوزير بتنس اايب ما اان الم اادير إص اادار تعليما ااات يعف ااى بموجبه ااا فئا ااات معين ااة أو أش ااخا
المنصاو

معينا ااين م اان تق ااديم اإلق ا ارار

علياه فاي هاذه الماادة وذلاك لغاياات تنظيمياة شاريطة أن ال تشامل هاذه التعليماات الشاركات المسااهمة العامااة

والخاصة وأي شخ

معنوي يخض ع لضريبة الدخل.
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 .1يتع ااين علا ااى كا اال شا ااخ

لا ااه مص اادر دخا اال أو اكنا اار خاضا ااع للض ا اريبة بموج ااب أحكا ااام ها ااذا القا ااانون تقا ااديم اإلق ا ارار

المادة ()17

موعد تقديم اإلقرار الضريبي
 .1يتعاين علاى المكلاف أن يقادم إقارارام وفاق الكشاف أو النمااوذج المقارر بماا فيهاا الجاداول المتعلقاة بهاذا الكشاف وتعتباار

كجازء مان هاذا اإلقارار إلاى الاادائرة خاالل األربعاة أشاهر التالياة مان نهايااة سانته المالياة ،مبينا ما التفصايالت المتعلقاة بدخلااه
اإلجمااالي وتنزيالت ااه ودخل ااه الص ااافي واعفاءاتااه ودخل ااه الخاض ااع للضا اريبة والضا اريبة المسااتحقة علي ااه ع اان الس اانة المالي ااة
الساابقة .ويقاادم اإلق ارار مقاباال إيصاال أو يرساال بالبريااد المسااجل خاالل الماادة المااذكورة أعاااله ويترتاب علااى المكلااف دفااع

الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار في الموعد المحدد لتقديمه.
علياه بتنزياال  %6مان هااذه الض اريبة إذا تام الاادفع خاالل الساانة المشاامولة بااإلقرار أو فااي الشاهر األول التااالي النتهائهااا،

والحاق بتنزياال  %4منهااا إذا كااان الاادفع خااالل الشااهر الناااني التااالي إلنتهاااء الساانة نفسااها ،والحااق بتنزياال  %2إذا كااان
الدفع خالل الشهر النالث التالي إلنتهاء هذه السنة.
 . 3للااوزير بتنساايب ماان الماادير أن يصاادر تعليمااات يلاازم بموجبهااا فئااات أو أشااخا

معينااين بتقااديم اإلق ارار المنص ااو

عدد الوقائع ()53

 . 2يمانح الشااخ

الاذي قاادم اإلقارار خااالل المادة القانونيااة المنصااو

عليهاا فااي هاذه المااادة ودفاع الض اريبة المسااتحقة

علياه فاي هاذه ال ماادة مان هاذا القاانون خاالل المواعياد المحاددة بحياث يضااف بموجاب هاذه الفقارة إلاى الضاريبة المساتحقة

( ) %3منهااا ع اان ك اال ش ااهر يتخل ااف فيااه المكل ااف المش اامول ف ااي ه ااذه التعليمااات ع اان تق ااديم اإلقا ارار عل ااى أن ال يتج اااوز
مجموع المبال المضافة على ( )%20من الضريبة المستحقة.

المادة ()18

مرفقات اإلقرار الضريبي
لترسيخ مبدأ التقدير الذاتي واإلقرار الضريبي ف نه يتعين:
9

معن ااوي يخض ااع لضا اريبة ال اادخل واألش ااخا

 . 1علااى الش ااركات المس اااهمة العام ااة والخاص ااة وأي ش ااخ

المعف اااة م اان

الض اريبة بموج ااب التشا اريعات اإلس ااتنمارية السااارية المفع ااول أن يرف ااق ب اااإلقرار الض اريبي نس ااخة م اان الحس ااابات الختامي ااة
للسا اانة الض ا اريبية وشا ااهادة المحاس ا ااب القا ااانوني الما اارخ
المحاسب القانوني المرخ

وتكون خاضعة للفح

وكش ا ااف تعا ااديلي لغايا ااات ض ا اريبة ال ا اادخل مصا ااادق عليا ااه م ا اان
والتدقيق.

 .2علاى الشااركات العادياة والخصوصااية أن ترفااق حسااباتها الختاميااة عاان سانة الض اريبة ،وأن تكااون معادة وفقااا للمبااادئ
 .3علااى المكلف ااين ماان غي اار ال ااواردين فااي البن اادين  1و ،2أن يبينااوا ف ااي إقا ارارهم الض اريبي م ااا يقدرونااه لص ااافي ال اادخل
الخاضع للضريبة ،من خالل كشف مختصر إليراداتهم ومصروفاتهم عن سنة الضريبة.
المادة ()19

صالحية مامور التقدير في قبول اإلقرار المقدم أو رفضه
 .1لماخمور التقاادير قبااول أو رفاض قيمااة الض اريبة المقادرة ذاتي اام بصااورة كلياة أو جزئيااة إذا تااوافرت لدياه أدلااة بعاادم صااحة
البيانات الواردة في إقرار الضريبة وملحقاته .وعلى مخمور التقدير يقع إنبات عدم صحة البيانات.

ال بشكل مبدئي من قبل مخمور التقدير عند استالمه.
 .2ي عتبر اإلقرار المقدم من المكلف مقبو م

 .3يجاوز لماخمور التقادير رفاض قيماة الادخل والضاريبة المقادرة ذاتياام مان قبال المكلاف بصاورة كلياة أو جزئياة علاى أن ياتم
إبالغ المكلف بذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ استالم اإلقرار.

 .4إذا تب ااين لم ااخمور التق اادير نتيج ااة التا اادقيق أن هن اااك أس اابابام تس ااتوجب تع ااديل اإلق ا ارار كليا اام أو جزئيا ا ما ف ن ااه يتع ااين عليا ااه
إرساال ماذكرة خطياة للمكلااف خاالل سانة ماان تااريخ تسالم اإلقارار الض اريبي تتضامن مالحظاتاه وموعااد ما لمناقشاة ماا فيهااا،
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المحاسبية المعمول بها في فلسطين مع كشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل.

وبناء على ذلك:

أ .إذا وافااق المكل ااف عل ااى التعا ا ديل أو التص ااحيح أو التقاادير تح اادد الضا اريبة بن اااء علي ااه ويكااون قا ارار التق اادير غي اار قاب اال

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

يجوز لمخمور التقدير أن يصدر قراره بتقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه.
المادة ()20
علياه فااي الماادة ( )17والمرفقااات المنصاو

القااانون ف ااي الموع ااد المحاادد يق ااوم م ااخمور التقاادير با ا جراء التق اادير علااى ذل ااك الش ااخ

عليهااا فاي المااادة ( )18مان هااذا
علااى ض ااوء المعلوم ااات المت ااوفرة

ويبلغااه إشااعا مرا بدخلااه الخاض ااع للض اريبة والض اريبة المسااتحقة علي ااه وماادة الطعاان فيااه ،ويج ااوز للمكلااف اإلعت اراض ع ل ااى
هذا التقدير خالل نالنين يوم ما من تاريخ تبليغه.
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إذا لام يقادم المكلااف اإلقارار المنصااو

التقدير لعدم وجود إقرار

المادة ()21

قطعية الضريبة بدون إقرار ضريبي
 .1إذا لاام يتق اادم المكلااف بطل ااب اإلعف اااءات التااي نا ا

عليه ااا القااانون خ ااالل أربعااة أش ااهر عل ااى نهايااة الس اانة الضا اريبية

يعتبر التقدير نهائيا.

 .2إذا تقاادم المكلااف بطلااب اإلعف اااءات المشااار إليهااا ف ااي الفق ارة ( )1أعاااله علااى م ااخمور التقاادير مراجعااة اإلس ااتقطاعات
واعادة النظر فيها خالل نمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
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المادة ()22
الفح

الضريبي ومراجعة سجالت المكلفين

 . 1عل ا ااى المكل ا ااف أن يحا ا ااتف بس ا ااجالت ومسا ا ااتندات مالي ا ااة منظما ا ااة حس ا ااب األصا ا ااول والقا ا اوانين المرعيا ا ااة ولم ا اادة سا ا اابع س ا اانوات فا ا ااي
مكان إدارة العمل.

والس ا ااجالت والقيا ا ااود والمسا ا ااتندات األخا ا اارى المتعلق ا ااة بالعما ا اال ،ويجا ا ااوز لا ا ااه ضا ا اابل ه ا ااذه السا ا ااجالت والمسا ا ااتندات الضا ا اارورية ألغ ا ا اراض
تطبيق هذا القانون ولمدة ال تزيد على نالنين يومما تجدد إذا دعت الحاجة ألسباب معقولة بموافقة المدير الخطية.
 . 3وفقا ا ااا ألحك ا ا ااام الق ا ا ااانون للما ا اادير أو ألي موظ ا ا ااف مف ا ا ااوض م ا ا اان قبلا ا ااه خطيا ا ا اام طل ا ا ااب المعلوم ا ا ااات الضا ا اارورية لتنفي ا ا ااذ أحك ا ا ااام ه ا ا ااذا
القا ااانون ،كم ا ااا يج ا ااوز للم ا اادير أو الموظ ا ااف المف ا ااوض م ا اان قبل ا ااه خطي ا اما تب ا ااادل المعلوم ا ااات الضا ا اريبية م ا ااع ال ا اادوائر المالي ا ااة والضا ا اريبية

وذلك لغايات الحفاظ على حق الخزينة العامة فقل.

المادة ()23

التبليغ ودعوات الحضور

 .1ياتم تبليا أي إشااعار صاادر بموجااب أحكاام هااذا القاانون وجميااع المراساالت الصااادرة عان الاادائرة أو إحادى مااديرياتها
بماا فيهااا مااذكرات الادعوة ألي شااخ

إمااا بتساليمه إياااه بالااذات أو المفاوض عنااه قانون ا ما أو إرسااله بالبريااد المسااجل إلااى

آخر عنوان معاروف لاه أو لمحال عملاه وفاي حاال إرساال اإلشاعار بالبرياد المساجل فا ن الشاخ
ماادة ال تزيااد علااى خمسااة عشاار يوم ا ما ماان اليااوم التااالي ليااوم إرساااله إذا كااان الشااخ

يعتبار مبلغاام بعاد مارور

قانـون ضريبـة الدخـل رقم ( )17لسنة 2004م

 . 2عن ا ااد تا ا اوافر أدل ا ااة أو بينا ا ااات ل ا اادى م ا ااخمور التق ا اادير يحا ا ااق للم ا اادير أو ألي موظ ا ااف مف ا ااوض ما ا اان قبل ا ااه خطيا ا اما أن يج ا ااري التحقا ا ااق
الا ااالزم لتطبي ا ااق أحك ا ااام ها ااذا الق ا ااانون عل ا ااى محا ااالت المكلف ا ااين ومك ا اااتبهم وأن يا اادخل إل ا ااى مك ا ااان العما اال لفحا ا ا البض ا ااائع المخزون ا ااة

مقيم ا ما فااي فلسااطين .أو فااي اليااوم

التاالي للياوم الاذي يصال فياه عاادة إلاى جهاة اإلرساال فاي ساياق البرياد العاادي إذا لام يكان الشاخ

مقيما ما فاي فلسااطين.

 .2تعفا ااى ما اان رس ا ااوم طوابا ااع الا ااواردات جمي ا ااع االسا ااتدعاءات واالعتراض ا ااات والمكاتبا ااات الناشا اائة ع ا اان فا اارض الضا ا اريبة

وتحصيلها.

المادة ()24
إعادة التقدير من قبل الوزير أو من يفوضه
خااالل أربااع ساانوات م اان الساانة التاليااة لقا ارار مااخمور التقاادير المتعلااق ب ااخي ساانة ض اريبية شا اريطة أن يتاايح للمكلااف فرص ااة
سااماع أقوال ااه وتق ااديم دفوعااه ،وأن ينب اات واقع ااة النشاااط أو ال اادخل ال ااذي ل اام تااتم محاس اابة المكل ااف عليااه م اان قب اال م ااخمور

التقدير وأن ال تكون المحكمة المختصة قد فصلت في موضوع النزاع.

 .2كم ا ا يج ااوز ل ااه إعااادة النظ اار ف ااي اإلعفاااءات القانوني ااة والمب ااال المدفوعااة عل ااى حس اااب الض اريبة وتص ااحيح األخط اااء
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 .1يجاوز للااوزير أو الموظاف المفااوض ماان قبلاه خطي اام وعنااد تاوفر أدلااة أن يعياد النظاار بتحديااد قيماة الض اريبة المسااتحقة

الحسابية والمخالفات القانونية خالل المدة المذكورة.

ال للطع اان ل اادى محكمااة اس ااتئناف قض ااايا ضا اريبة ال اادخل خ ااالل
 .3يعتباار القا ارار الص ااادر س ااند ما ألحك ااام هااذه الم ااادة ق اااب م

نالنين يومام من تاريخ تبلي إشعار التقدير.

المادة ()25

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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المادة ()26
حق المكلف باالعتراض

 .1يجااوز ألي شااخ

قاادرت علي ااه الض اريبة بموجااب أحك ااام المااواد ( )20 ،19ماان هااذا الق ااانون أن يعتاارض علااى ه ااذا

التقاادير خطيا ا ما خ ااالل نالن ااين يوما ا ما م اان ت اااريخ تبليغ ااه إشااعار التق اادير ،فا ا ذا انقض ااى ه ااذا الميع اااد أص اابح التق اادير قطعيا ا ما.

التخخير كان ألسباب معقولة كالمرض أو السفر أو السجن أو سبب قهري آخر.
المادة ()27
 . 1يج ااوز ألي شا ااخ
المخمور المخت

االعتراض على قرارات التقدير

ق اادرت عليا ااه الضا اريبة بق ا ارار إداري م اان قبا اال م ااخمور التقا اادير أو رف ااض تقا ااديره ال ااذاتي أن ي ارجا ااع

ويعقد معه جلسة رسمية بذلك بدون وقائعها من قبل مخمور التقدير.

 . 2يادعو مااخمور التقاادير المعتارض إلااى جلسااة للنظاار فاي اعتراضااه ،وللمعتاارض أن يقاادم البيناة علااى أسااباب اعتراضااه،
وال يجوز له خالل جلسة أو جلسات االعتراض إبداء أية أسباب غير مذكورة في الئحة االعتراض.

 .3لمخمور التقدير حق طلب المعلومات والتفاصيل والبيانات المتعلقة بدخل المكلف.

 . 4عل ااى المكل ااف المعت اارض أن ي اادفع المبلا ا ال ااذي يس االم ب ااه ف ااي الئح ااة االعتا اراض عن ااد تق ااديم اعتراض ااه كدفع ااة عل ااى
حساب الضريبة.

 . 5يجاوز لمااخمور التقاادير أن يسااتجوب أي شااخ
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 . 2إذا قادم االعتاراض بعاد انتهااء المادة القانونياة المقاررة ف نااه يجاوز لماخمور التقادير تمدياد مادة االعتاراض إذا اقتناع بااان

يعتقااد أن لديااه معلوماات تتعلااق بتقاادير المعتاارض عليااه ش اريطة عاادم

المستخدم (بفتح الدال) لدى المعترض أو وكيله إال إذا وافق المكلف على ذلك.
استجواب
َ
 .6إذا تاام االتفاااق بااين المكلااف ومااخمور التقاادير علااى تقاادير الاادخل ،ف نااه ال يجااوز للمكلااف الطعاان فيااه اسااتنادام ألحك ااام
هذا القانون.

 .7إذا ل اام يتوص اال ما ااخمور التق اادير والمكلا ااف إل ااى اتف اااق علا ااى تق اادير الا اادخل أو ل اام يحض اار المكلا ااف جلس ااة االعت ا اراض
المحاددة لااه ف نااه يجااوز لمااخمور التقادير بق ارار معلاال أن يقاار التقاادير المعتارض عليااه أو يخفضااه أو يزيااده أو يلغيااه وذلااك
وفق المعلومات والبيانات المتوفرة.
استئناف قضايا ضريبة الدخل خالل نالنين يوم ما من تاريخ تبلغه قرار التقدير.
المادة ()28

الطعن لدى المحكمة المختصة

 .1تشاكل محكمااة خاصااة تسامى (محكمااة اسااتئناف قضاايا ض اريبة الاادخل) تكاون ضاامن مااالك السالطة القضااائية وتنعقااد
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 .8يعتبار الق ارار الصااادر اسااتنادام ألحكااام هااذه المااادة وغياار الموافااق عليااه ماان قباال المكلااف قااابالم للطعاان لاادى محكمااة

برئاس ااة ق اااض ال تق اال م رتبتا ااه ع اان قاض ااي محكما ااة ع اادل علي ااا وعض ااوية قاضا اايين ال تق اال مرتب ااة كا اال م اانهم ع اان قاضا ااي
محكم ا ااة اس ا ااتئناف يخض ا ااعون جم ا اايعهم لألحك ا ااام واألوض ا اااع القانوني ا ااة الت ا ااي تس ا ااري عل ا ااى القض ا اااة النظ ا اااميين ،وتباش ا اار

اختصاصها اعتبارام من التاريخ الذي يعينه رئيس مجلس القضاء األعلى.

 .2تخات

محكمااة اسااتئناف قضااايا ض اريبة الاادخل بااالنظر فاي االسااتئنافات المقدمااة للطعاان فااي ق ارارات التقاادير واعااادة

النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون.
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 .3تعقاد المحكماة جلسااتها فااي المركاز أو فاي أي مكااان آخار تاراه مناساابام وتعطاي قضاايا ض اريبة الادخل المساتخنفة صاافة
االستعجال وتكون جلساتها علنية إال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك.

 .4علااى المسااتخنف أن ياادفع عنااد تقااديم الئحااة االسااتئناف رس اامام مسااتقالم عاان كاال ساانة مسااتخنفة بنساابة ( )%1ماان الف اارق

بااين مقاادار الضا اريبة المقاادرة علي ااه والمقاادار الااذي يس االم بااه م اان تلااك الض اريبة عل ااى أن ال يزيااد ع اان مائااة دوالر أمريك ااي

( )100ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد االستئناف الذي أسقل.

المحكم ااة تنظ اار ف ااي االس ااتئناف المق اادم م اان قبل ااه عل ااى قا ارار م ااخمور التق اادير ول اانفس الس اانة ف ن ااه يتع ااين عل ااى المحكما ااة:

أ .تكلياف المساتخنف بادفع الفارق بااين الرسام المترتاب علاى هااذا االساتئناف والرسام الاذي دفعااه عان االساتئناف المقادم ماان
مخمور التقدير.
ب .إسقاط االستئناف المقدم ضد مخمور التقدير والنظر في االستئناف الجديد.

 .6للمحكماة أن تقاار التقاادير أو تزياده أو تخفضااه أو تلغيااه أو أن تعيااد ا لقضاية إلااى المسااتخنف علياه إلعااادة التقاادير وفق ا ما

للتعليماات التاي تستصااوبها ولهاا فاي جميااع األحاوال التااي تقارر بهاا رد االسااتئناف أو رد أي جازء مناه أن تحكاام فاي نفااس

الوقاات ب ض ااافة ( ) %10ماان المبلا ا الااذي ل اام يساالم ب ااه المسااتخنف م اان الض اريبة المحك ااوم بهااا ع اان كاال س اانة بقياات فيه ااا
القضية لدى المحكمة وتعتبر أي مدة سنة إذا زادت عن ستة أشهر.

 . 7ال يج ااوز إنبا ااات أيا ااة وقا ااائع ل اام يا اادع بها ااا أما ااام الش ااخ

الا ااذي صا اادر عنا ااه قا ارار أو أما اار التقا اادير المسا ااتخنف وعلا ااى
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 .5إذا ق ااام المكلا ااف باسا ااتئناف الق ا ارار الصا ااادر م اان قبا اال وزيا اار الماليا ااة أو الموظا ااف المف ااوض ما اان قبلا ااه خطي ا اام وكانا اات

المستخنف إقامة الدليل إلنبات ادعاءاته.
 . 8علاى المساتخنف أن يباين فاي الئحاة اسااتئنافه المبلا الاذي يسالم باه مان الض اريبة المقادرة علياه وأن يقادم إلاى المحكمااة
ماع الئحاة اساتئنافه إيصااالم بدفعااه إلاى المساتخنف علياه ،وياارد االساتئناف إذا لام يادفع المبلا المساالم باه علاى هاذا الوجااه.

 .9يتولى مخمور التقدير تبلي المكلف خطي ما بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفق ما لقرار المحكمة.

 .10يتااولى تمنياال الااد ائرة ل اادى محكمتااي االسااتئناف وال اانقض بمااا فااي ذل ااك المدافعااة والمرافعااة عنه ااا فااي كافااة القض ااايا
المتعلقة بضريبة الدخل أحد موظفي الوزارة الحقوقيين أو أكنر وبتفويض خطي من الوزير.
المادة ()29
ماع مراعاااة مااا ن ا

علياه فااي الفق ارة األولااى مان المااادة ( )39ماان قااانون أصاول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة رقاام ()2

لسانة ( )2001يكاون كال حكام أو أمار تصادره محكماة اساتئناف قضاايا ضاريبة الادخل قاابالم للطعان أماام محكماة الاانقض
خالل نالنين يوم ما من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وفق ما لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.
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النقض
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الفصل السادس
إجراءات تحصيل ضريبة الدخل
المادة ()30
عملية تحصيل الضرائب
 . 1يااتم تحص اايل الضا ارائب م اان خ ااالل ساالفة عل ااى حس اااب الضا اريبة أو الخص اام ماان المنب ااع أو ال اادفع المرف ااق م ااع تق ااديم

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

المادة ()31
خصم الضريبة من المنبع

أوال :يعتب ا اار الش ا ااخ

المق ا اايم ال ا ااذي يك ا ااون وك ا اايالم قانونيا ا اام أو تجاري ا ا اام أو فرعا ا اام أو شا ا اريكام لمكل ا ااف غي ا اار مق ا اايم أو ل ا ااه عالق ا ااة تجاريا ا ااة

معا ااه مسا ااموالم عا اان القيا ااام بالنيابا ااة عا اان ذلا ااك المكلا ااف غيا اار المقا اايم بجميا ااع األما ااور واإلج ا اراءات المنصا ااو
بما فيها خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الدائرة.

ثانياً:

 . 1عل ا ااى ك ا اال شا ا ااخ

عليها ااا فا ااي ها ااذا الق ا ااانون
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اإلق ارار والاادفع الفااوري عن ااد تسااوية الحساااب وال اادفع علااى أقساااط وبرمج ااة الااديون وفق اام لل ااوائح واألنظمااة الخاصااة ب ااذلك.

مس ا اامول عا ا اان دف ا ااع ارت ا ااب أو أجا ا اار أو ع ا ااالوة أو مكافا ا ااخة وم ا ااا ف ا ااي حكمهما ا ااا ،أن يخص ا اام منها ا ااا عن ا ااد دفعها ا ااا

الض ا اريبة المقا اادرة وت ا ااورد تلا ااك المب ا ااال للا اادائرة م ا ااع كشا ااف مرف ا ااق بها ااا وذل ا ااك خا ااالل خمس ا ااة عشا اار يوما ا اما ما اان ت ا اااريخ الا اادفع .و يج ا ااوز
لما ااخمور التقا اادير اعتبا ااار المبا ااال المقتطعا ااة علا ااى ها ااذا الوجا ااه ض ا ارائب نهائيا ااة فا ااي حا ااال عا اادم تقا ااديم اإلق ا ارار الض ا اريبي وعا اادم وج ا ااود
مص ااادر دخ اال أخا اارى له ااذا المكلا ااف ويح ااق لا ااه إع ااادة النظا اار فيه ااا خا ااالل س اانتين تلا ااي ت اااريخ االقتطا اااع إذا ت ااوفرت لديا ااه أدل ااة وبينا ااات
خالف ما قدم في الكشف ويتم االقتطاع وفقما لنسب ضريبة الدخل والشرائح واإلعفاءات المقررة.
 . 2إذا تخل ا ااف صا ا اااحب العم ا اال عا ا اان خص ا اام أو دفا ا ااع الضا ا اريبة التا ا ااي يترت ا ااب عليا ا ااه خص ا اامها ودفعها ا ااا بموج ا ااب أحكا ا ااام ه ا ااذا القا ا ااانون
تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.

عا ااالوات أخا اارى واإلعفا اااءات المس ا ااتحقة لها اام والتعا ااديالت الت ا ااي تط ا ا أر عليها ااا .ويج ا ااوز لما ااخمور التقا اادير اإلط ا ااالع علا ااى السا ااجل للتخك ا ااد

من اإللتزام بخحكام هذا القانون.

 . 4وفق ا ا اما للق ا ا ااانون يجا ا ااوز لم ا ا ااخمور التقا ا اادير أن يطل ا ا ااب ما ا اان ص ا ا اااحب العما ا اال تخف ا ا اايض أو زيا ا ااادة الضا ا ا اريبة الواجا ا ااب اقتطاعه ا ا ااا م ا ا اان

الرواتب واألجور لتصويب أ ي اقتطاع ضريبي ويتعين على صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسمولية.
 . 5يا ااتم تقا ااا
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 . 3يتع ا ااين عل ا ااى كا ا اال ص ا اااحب عم ا اال أن يكا ا ااون لدي ا ااه سا ا ااجل خ ا ااا

يتض ا اامن أسا ا ااماء المس ا ااتخدمين لدي ا ااه ورواتا ا اابهم وأج ا ااورهم وأيا ا ااة

أي مبل ا ا يخص ا اام بموجا ااب أحكا ااام ها ااذه الم ا ااادة ما اان الض ا اريبة المفروض ا ااة علا ااى الا اادخل عا اان الس ا اانة التا ااي جا اارى فيه ا ااا

الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو الحقة.

 . 6لل ا ا ااوزير وبتنس ا ا اايب م ا ا اان الم ا ا اادير إص ا ا اادار تعليم ا ا ااات ال خص ا ا اام م ا ا اان المنب ا ا ااع عل ا ا ااى أن تح ا ا اادد ه ا ا ااذه التعليم ا ا ااات الجه ا ا ااات المخول ا ا ااة
بالخصم وكذلك البضائع والسلع والخدمات التي تشملها ونسب الخصم.
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المادة ()32
موعد دفع الضريبة
في حالة تحديد قيمة الضريبة ب جراء إداري من قبال الادائرة أو مان قبال المحكماة المختصاة ،فعلاى المكلاف دفعهاا خاالل
شهر م ن صدور إشعار التقدير أو قرار المحكمة المختصة.
المادة ()33

ااء علاى طلااب المكلاف وبتنساايب
للاوزير أو مان يفوضااه خطيا ما تقساايل الضاريبة وبشااكل يحااف علااى حاق الخزينااة وذلاك بنا م

مان الماادير إذا وجادت أسااباب تسااتوجب ذلاك ش اريطة أن يبلا المكلااف بمقاادار كال قساال وتااريخ اسااتحقاقه .واذا قسااطت
الضاريبة ولاام ياادفع المكلااف أحااد األقساااط خااالل شااهر ماان تاااريخ اسااتحقاقه تصاابح األقساااط كلهااا مس اتحقة الاادفع ودون

حاجة إلى إنذار.

المادة ()34

تطبيق قانون تحصيل األموال العامة
إذا تخلف المكلف عان دفاع الضاريبة المساتحقة خاالل تساعين يوما ما مان تااريخ تبليغاه إشاعارام خطياام بادفعها بموجاب أحكاام
هااذا الق ااانون ،ف نااه يج ااوز لمااخمور التق اادير بعااد موافق ااة الم اادير ،أن يشاارع بتطبي ااق أحكااام ق ااانون تحصاايل األم ااوال العام ااة
المعمول به.
المادة ()35
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تقسيط الضريبة

صالحية المدير بفرض ضرائب مقطوعة
 . 1يج ا ااوز للم ا اادير أو م ا اان يفوض ا ااه خطيا ا اام ف ا ااي الح ا اااالت الت ا ااي ال تزي ا ااد فيه ا ااا الض ا ااريبة النهائي ا ااة المق ا اادرة عل ا ااى أي ش ا ااخ

طبيع ا ااي

فا ااي أي سا اانة ما اان الس ا اانوات علا ااى ألفا ااي وخمسا اامائة دوالر أمريك ا ااي ( ) 2500اعتبا ااار تلا ااك الض ا اريبة ضا ا اريبة أساسا ااية ومقطوعا ااة ع ا اان
كا اال س ا اانة ما اان الس ا اانوات التالي ا ااة لتلا ااك الس ا اانة علا ااى أن ال تزي ا ااد عل ا ااى خما ااس س ا اانوات ويبل ا ا المكل ا ااف إش ا ااعا مار با ااذلك ،ويمل ا ااك الم ا اادير

حق إلغاء ذلك القرار.

 . 2ب ا ااالرغم ما ا اان أي ن ا ا ا

مخا ا ااالف ف نا ا ااه يج ا ااوز للما ا اادير بموافقا ا ااة الا ا ااوزير إصا ا اادار تعليم ا ااات يحا ا اادد بموجبها ا ااا ض ا ا اريبة دخا ا اال سا ا اانوية

مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين.
يطلب من المدير أو المفوض عنه إعادة النظر فيها شريطة تقديم الطلب خالل نالنين يومما من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة ()36
إعادة الضريبة المحصلة
إذا دفع مكلف عن أي سنة مبلغ ما أكنر من المقدار المستحق عليه ،فيحق لاه اساترداد المبلا الزائاد الاذي دفعاه ،ويصادر

مااخمور التقاادير شااهادة ب ااالمبل الواجااب رده خااالل شااهر م اان تاااريخ مطالبااة ذلااك الش ااخ

عدد الوقائع ()53

 . 3يجا ااوز ألي شا ااخ

تف ا اارض عليا ااه الضا ا اريبة األساسا ااية المقطوع ا ااة بموجا ااب أحك ا ااام الفق ا ارتين األول ا ااى والنانيا ااة م ا اان ها ااذه الم ا ااادة أن

وترساال لااوزارة الماليااة ونس ااخة

عنهاا للمكلااف .وتقااوم وزارة الماليااة لاادى تساالمها هااذه الشااهادة بارد المبل ا المااذكور فيهااا خااالل ماادة ال تتجاااوز شااه مار ماان
تاريخ تسلمها تلك الشهادة.
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المادة ()37
اإلعفاء من الضرائب والغرامات
لمجلاس الااوزراء بنااء علااى تنسايب الااوزير إعفااء المكلااف مان الض ارائب المساتحقة عليااه كلهاا أو بعضااها ومان الغرامااات
المنصو

عليها في هذا القانون في الحاالت التالية:

 .1إذا توفي المكلف عن غير تركة أو عن تركة منقلة بالديون.

 . 3إذا كاان المكلااف قااد أنهااى نشاااطه وكااان لااه أمااوال يمكان التنفيااذ عليهااا تفااي بكاال أو بعااض مسااتحقات الض اريبة ففااي
هذه الحالة يجب أن يتبقى للمكلاف أو لورنتاه بعاد التنفياذ ماا يغال إيارادام فاي حادود اإلعفااءات الشخصاية والعائلياة المقاررة
له بموجب أحكام هذا القانون سنويام.
الفصل السابع
الغرامات والعقوبات
المادة ()38
الغرامات

 .1إذا لاام ت اادفع الض اريبة الت ااي اكتس اابت الصاافة القطعي ااة ف ااي المواعيااد المح ااددة لهااا قانونا ا ما ف ن ااه يتعااين عل ااى الم اادير أو
الموظااف المفااوض أن يبل ا المكلااف خطي اام باادفع الض اريبة المسااتحقة المطلوبااة منااه خااالل خمسااة عشاار يوم اام ماان ت اااريخ

قانـون ضريبـة الدخـل رقم ( )17لسنة 2004م

 .2إذا أشهر إفالس المكلف أو نبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.

تبليغااه بالااذات أو خااالل نالنااين يوم ا ما ماان تاااريخ إرساااله بالبريااد المسااجل ،واذا لاام تاادفع الض اريبة ف نااه يضاااف إليهااا %2
من مقدار الضريبة شهري ما.

 .2يضاااف علااى كاال مكلااف بتقااديم إق ارار ض اريبي ولاام يقدمااه فااي الموعااد المحاادد نساابة  %2ماان الض اريبة المسااتحقة أو
التي سيجري تقديرها ولمدة نالنة شهور.
 .3للمادير أو ماان يفوضاه خطي اام أن يعفااي المكلاف ماان المبل ا اإلضاافي كلااه أو قسام ما منااه إذا اقتنااع باخن المكلااف تااخخر
عاان ال اادفع ألي س اابب قه ااري .كمااا يج ااوز للم اادير أو م اان يفوضااه رد المبلا ا اإلض ااافي إذا ك ااان ماادفوع ما ف ااي حا ل ااة ت ااوافر
األسباب المذكورة.

العقوبات

أوالً :ما ااع عا اادم اإلخا ااالل با ااخي عقوبا ااة أشا ااد فا ااي قا ااانون آخا اار يعاقا ااب با ااالحبس ما اادة ال تقا اال عا اان شا ااهر وال تزيا ااد عا اان سا اانة أو بغ ارم ا ااة

ال تقا ا اال عا ا اان ( ) 100مائا ا ااة دوالر وال تزيا ا ااد ع ا ا اان ( ) 1000ألا ا ااف دوالر أمريكا ا ااي أو ما ا ااا يعادله ا ا ااا بالعملا ا ااة المتداولا ا ااة قانون ا ا اما أو بكلت ا ا ااا
العقا ااوبتين معا ا اما كا اال م ا اان ارتكا ااب أو ح ا اااول أو حا اارض أو اتف ا ااق أو سا اااعد غيا ا اره بقصا ااد الته ا اارب ما اان الضا ا اريبة أي فعا اال م ا اان األفع ا ااال

عدد الوقائع ()53

المادة ()39

التالية:

 . 1ق ا اادم اإلقا ا ارار الضا ا اريبي الس ا اانوي باالس ا ااتناد عل ا ااى دفا ا اااتر أو س ا ااجالت أو حس ا ااابات أو مس ا ااتندات مص ا ااطنعة م ا ااع تض ا اامينه بيانا ا ااات
تخالف ما هو نابت بالدفاتر ال تي أخفاها عن المديرية أو إحدى دوائرها المختصة.

أو ح ا ااذف من ا ااه أي دخ ا اال أو أي ج ا اازء م ا اان ال ا اادخل ال ا ااذي يترت ا ااب

 . 2قا اادم إقا ا ا ار مار ضا ا اريبيما غي ا اار ص ا ااحيح وذل ا ااك ب ا ااخن أغف ا اال أو أنق ا ا
عليه بمقتضى هذا القانون ،وأنر على مقدار الضريبة بشكل جوهري.
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 .3ق ا اادم اإلقا ا ارار الضا ا اريبي الس ا اانوي علا ا ااى أس ا اااس ع ا اادم وج ا ااود دف ا اااتر أو سا ا ااجالت أو حس ا ااابات أو مس ا ااتندات م ا ااع تض ا اامينه بيانا ا ااات
تخالف ما هو نابت لديه فعالم من دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريبة.

 . 4أتلا ا ااف أو أخفا ا ااى الا ا اادفاتر أو الس ا ا ااجالت أو المسا ا ااتندات قبا ا اال انقض ا ا اااء األجا ا اال لحف ا ا ا تل ا ا ااك الا ا اادفاتر أو السا ا ااجالت أو المس ا ا ااتندات
في القوانين المرعية.

 . 5أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب أحكام هذا القانون.
 . 7اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض األرباح أو زيادة الخسائر.

 . 8أخفى نشاطما أو أكنر مما يخضع للضريبة.
 .9امتن ا ااع عا ا اان تقا ا ااديم المعلوما ا ااات الت ا ااي طلا ا ااب منا ا ااه تقا ا ااديمها أو أعط ا ااى معلوما ا ااات أو بيانا ا ااات غيا ا اار ص ا ااحيحة فيما ا ااا يتعلا ا ااق بخيا ا ااة
مسخلة تمنر في مسئوليته أو في مسمولية أي شخ

آخر في دفع ضريبة الدخل أو التخنير في مقدارها.

 . 10أع طا ا ااى خطي ا ا اام أي ج ا ا اواب كا ا اااذب علا ا ااى أي س ا ا امال أو طلا ا ااب وجا ا ااه إليا ا ااه للحصا ا ااول علا ا ااى معلوما ا ااات أو بيانا ا ااات يتطلبها ا ااا ه ا ا ااذا
القانون وذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة كليما أو جزئيما.

 . 11عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهائه خالل المدة المحددة.
 . 12لم يخصم الضريبة أو خصمها ولم يقم بتوريدها لحساب الدائرة.
 . 13لم يقدم أو تخلف عن تقديم اإلقرار الضريبي المنصو

عليه في هذا القانون.

ثانيـــــاً :ف ا ااي جميا ا ااع األحا ا اوال يلت ا اازم مرتكا ا ااب المخالف ا ااة ب ا اادفع ما ا ااا قيمت ا ااه منل ا ااي الا ا اانق

ال ا ااذي ح ا اادث فا ا ااي مق ا اادار الضا ا اريبة ،ويكا ا ااون

قانـون ضريبـة الدخـل رقم ( )17لسنة 2004م

 . 6وزع أرباحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى شا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اريك أو شا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااركاء وهمي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااين بقص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد تخفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايض نص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايبه م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان األربا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح.

الشريك المحكوم عليه مسموالم بالتضامن مع المكلف في أداء قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أدامها.

ثالثـــــًا :يج ا ااوز للم ا اادير أن يج ا ااري المص ا ااالحة ع ا اان أي فع ا اال ارتك ا ااب خالف ا اما ألحك ا ااام ه ا ااذه الم ا ااادة ويج ا ااوز ل ا ااه قب ا اال ص ا اادور الحك ا اام أن
يوقف أي إجراءات متخذة وان يجري أية مصالحة بشخنها وفق الغرامات التي يحددها.
المادة ()40
العقوبات الناتجة عن قيام المحاسب القانوني بارتكاب مخالفة

ماع عاادم اإلخاالل بخيااة عقوبااة أشاد يتضاامنها أي قااانون آخار ،يعاقااب كاال محاساب وماادقق حسااابات مارخ

عنااد إدانتااه

خمسا ااة آالف ( )5000دوالر أمريكا ااي أو ما ااا يعادلها ااا بالعملا ااة المتداولا ااة قانونا ااا ،أو بكلتا ااا العقا ااوبتين معا ااا ،وتوقيفا ااه عا اان
مراجعة الدوائر الضريبية مدة ال تقل عن سنتين وذلك في المخالفات التالية:

 .1إذا قااام ب عطاااء ش ااهادة علااى صااحة الحس ااابات الختاميااة لمنش ااخة أعمااال دون قيامااه بالمراجع ااة المطلوبااة والمتع ااارف
عليه ا ،أو أعطى شهادة دون تحف

مع علمه بوجود ما يستوجب اإلعالن عن ذلك التحف .

عدد الوقائع ()53

بااالحبس لم اادة ال تق اال ع اان ش ااهر وال تزيااد ع اان س اانتين أو بغرام ااة ال تق اال عاان أل ااف ( )1000دوالر أمريك ااي وال تزي ااد ع اان

 . 2إذا ما قام بمساعدة المكلف بالتهرب من الضريبة عن قصد.

المادة ()41
عقوبة حجز األموال
 . 1يصادر ق ارار حجاز األمااوال ماان قبال المحكمااة المختصااة علاى مكلااف تخلااف عان دفااع الض اريبة المساتحقة بناااء علااى
ط لب المدير بعد موافقة الوزير.
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 .2علااى ك اال شااخ

ع ااام أو خااا

يك ااون قااد حج ااز مبااال لحس اااب الاادائرة أو ق ااام بتورياادها إليه ااا تطبيق اام ألحك ااام ه ااذا

ن
ااء علاى طلباه معفااة مان جمياع الرساوم ،و
القانو أن يعطي المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المباال شاهادة بن م

أن يوضاح فاي هاذه الشااهادة ال مباال التاي قااام بحجزهاا وتااريخ الحجااز وتااريخ توريادها لحساااب الادائرة .وتعتبار الشااهادات
الصااادرة عاان الجهااات الت ااي قاماات بالخصاام لحس اااب الض اريبة المسااتحقة عل ااى المكلااف سااند ما للوف اااء بهااذه الض اريبة ف ااي
حدود المبال المدفوعة.
عقوبة المنع من السفر
يصاادر منااع ساافر المكل ااف لغاارض ضاامان تحصاايل الضا اريبة المسااتحقة عليااه ،بق ارار م اان المحكمااة المختصااة بناااء عل ااى
طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحام أسباب طلبه ومبرراته.
المادة ()43

إن اتخا اااذ اإلج ا اراءات المتعلقا ااة بالعقوب ا ااة أو الغراما ااة أو عقوبا ااة الح ا اابس بمقتضا ااى ها ااذا الق ا ااانون ال يعفا ااي الشا ااخ

م ا اان

مسمولية دفع الضريبة.

الفصل الثامن
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المادة ()42

أحكام ختامية
المادة ()44

حكم دين الضريبة

تعتبار جميااع الض ارائب المسااتحقة بموجااب أحكاام هااذا القااانون دين ا ما ممتااا مزا علاى جميااع أمااوال الماادينين بهااا أو الملتاازمين
بتوريدها إلى السلطة بحكم القانون ويكون دين الضريبة واجب األداء في الجهات ا لمعينة من قبل المديرية ودوائرها.
المادة ()45
اإلدارة

المساعدين ومخموري التقدير والموظفين.
 .2يجاوز للماادير تاخليف لجنااة أو أكنار ماان ماخموري التقاادير للنظار فااي اعتاراض المكلفااين والفصال فيهااا ،وتصادر اللجنااة
قرارهااا باألغلبي ااة فيهااا ويعتب اار ق ارار اللجن ااة أعلااى نف اااذا ماان قا ارار مااخمور التق اادير بمقتضااى أحك ااام هااذا الق ااانون ،ويف ااوض

صالحياته في التقدير خطي ما لمخموري أو لجان التقدير.

عدد الوقائع ()53

 .1تقا ااوم الا اادائرة بتنفي ا ااذ أحكا ااام ه ا ااذا القا ااانون وتا ا ارتبل با ااالوزير ،ويك ا ااون لها ااا م ا اادير عا ااام ،وم ا اان تا اادعو الحاج ا ااة إليا ااة م ا اان

 .3تض ااع ال اادائرة نم اااذج الكش ااوف واإلشا ااعارات والم ااذكرات واقا ارارات الضا اريبة وأي ااة نما اااذج أخ اارى يراه ااا ض اارورية لتنفيا ااذ
أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بموجبه ،كما يجوز له تعديل أو إلغاء النماذج المستخدمة من قبل.
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المادة ()46
إقرار موظفي ضريبة الدخل
علااى كاال موظااف ماان مااوظفي ض اريبة ال اادخل أن يقاادم عنااد تعيينااه إق ارارام إلااى ال اادائرة بمااا لديااه ماان أمااوال منقولااة وغي اار
منقولااة عنااه وع اان زوجااه وأوالده الااذين تح اات واليتااه ،وتقااديم ه ااذا اإلق ارار بصااورة دوري ااة فااي مطلااع ك اال ساانة مااع بي ااان أي

زيادة طرأت على تلك األموال.

معلومات يحظر إفشاؤها
تعتباار جميااع األوراق والبيانااات واق ارارات التقاادير نسااخها والمعلومااات المتعلقااة باادخول المكلفااين أس ارا مار محظااور إفش ااامها
علاى مان ينفااذ أحكاام هااذا القاانون .وال يطلااب مان موظاف ض اريبة أن يبارز أي مسااتند أو كشاف أو قااوائم فاي أي محكمااة
غير المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل.
إذا أفشااى موظااف الض اريبة معلوم ااات جمعهااا أو اطلااع عليهااا م اان خااالل عملااه ،يعتباار كخن ااه ارتك اب جرمااا يعاقااب علي ااه
لادى إدانتااه باالحبس ماادة ال تزياد علااى ساتة أشااهر أو بغراماة ال تتجاااوز ألاف وخمساامائة دوالر أمريكاي ( )1500أو بكلتااا

العقوبتين.

المادة ()48
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المادة ()47

يصادر مجلاس الااوزراء بنااء علااى تنسايب الاوزير اللااوائح الالزماة لتنفيااذ أحكاام هاذا القااانون ومنهاا الئحااة اقتطااع الض اريبة

ما اان الروات ا ااب وما ااا ف ا ااي حكمه ا ااا ،والئحا ااة االس ا ااتهالك لغاي ا ااات ض ا اريبة ال ا اادخل ،والئح ا ااة النما اااذج والكش ا ااوف واإلش ا ااعارات
المساتعملة ألغاراض ضاريبة الادخل ،والئحاة عمال فحا

اإلقارارات الضاريبية ،والالئحاة المعلقاة بمكافاات ماوظفي الاادائرة

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

سريان اللوائح الخاصة بالقانون

إلاى أن تصادر اللاوائح المنصاو

عليهاا فااي هاذا القاانون :تبقاى األنظماة الصااادرة اساتناد ما ألحكاام قاانون ضاريبة الاادخل

أحكام هذا القانون شريطة أال تزيد مدة ذلك السريان عن سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ()50

بدء العمل بهذا القانون

عدد الوقائع ()53

رق اام ( )25س اانة  1964والقا ااانون رق اام ( )13لسا اانة  1947س ااارية المفعا ااول بالق اادر الا ااذي ال يتع ااارض ما ااع أي حك اام ما اان

 . 1يسري هذا القانون اعتبا ار من تاريخ 2005 /1/1م.

 . 2تف ا اارض ض ا ا اريبة الا ا اادخل وتحصا ا اال عا ا اان ك ا اال سا ا اانة ض ا ا اريبية ما ا اان (سا ا اانة  2004م) وم ا ااا قبلها ا ااا فا ا ااي محافظا ا ااات الضا ا اافة بموجا ا ااب

ق ا ااانون رق ا اام ( )25لسا ا اانة 1964م وف ا ااي محاف ظا ا ااات غا ا ازة وفقا ا اام للقا ا ااانون رق ا اام ( )13لسا ا اانة  1947م وم ا ااا طا ا ا أر عليها ا ااا م ا اان تعا ا ااديالت.
 . 3ما ا ااع عا ا اادم اإلخا ا ااالل بما ا ااا جا ا اااء فا ا ااي الفق ا ا ارة النانيا ا ااة ما ا اان ها ا ااذه الما ا ااادة ،يلغا ا ااى قا ا ااانون ض ا ا اريبة الا ا اادخل رقا ا اام ( )25لس ا ا اانة 1964

19

وتعديالت ا ااه المعما ا ااول با ا ااه فا ا ااي محاف ظا ا ااات الضا ا اافة وقا ا ااانون ض ا ا اريبة الا ا اادخل رقا ا اام ( )13لسا ا اانة  1947وتعديالتا ا ااه المعما ا ااول با ا ااه فا ا ااي
محافظات غزة.
المادة ()51

مسؤولية تطبيق القانون

على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القانون وينشره في الجريدة الرسمية.
الموافق /16 :ذو القعدة 1425 /هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

قانـون ضريبـة الدخـل رقم ( )17لسنة 2004م

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ/28 :ديسمبر 2004/ميالدية.

عدد الوقائع ()53
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