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  رر.. و و13721372لسنة لسنة ) ) 1111((قانون رقم قانون رقم 
 بشأن ضرائب الدخل

 
  ..ام ام ــــــمؤمتر الشعب العمؤمتر الشعب الع

  
 للعـام    للعـام   السـنوي السـنوي  العـام     العـام    انعقادهـا انعقادهـا  لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور         لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور        اًاًتنفيذتنفيذ  --

  ..رر..وو13701370
  .. عن قيام سلطة الشعب  عن قيام سلطة الشعب  على اإلعالن على اإلعالناإلطالعاإلطالعوبعد وبعد   --
  ..وعلى الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان يف عصر اجلماهري وعلى الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان يف عصر اجلماهري   --
  .. إفرجني بشأن تعزيز احلرية  إفرجني بشأن تعزيز احلرية 19911991لسنة لسنة ) ) 2020((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --
  ..ر بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية ر بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية ..وو13691369لسنة لسنة ) ) 11((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --
  ..وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية   --
 إفرجني بإصدار قانون ضرائب الدخل والقـوانني         إفرجني بإصدار قانون ضرائب الدخل والقـوانني        19731973لسنة  لسنة  ) ) 6464((وعلى القانون رقم    وعلى القانون رقم      --

  .. له  له املعدلةاملعدلة
--    

   . .اآليتاآليتصاغ القانون صاغ القانون 
 

األولاألولاب اب ــالبالب 

 أحكام عامة
  املادة األوىلاملادة األوىل

 العظمى عن أيـة     االشتراكيةخيضع للضريبة كل دخل  ناتج يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية             
 .مادية كانت أو غري مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها أصول موجودة ا 

 .وختضع الدخول الناجتة يف اخلارج للضريبة يف األحوال املنصوص عليها يف هذا القانون
 



 

  املادة الثانيةاملادة الثانية
 تربط فيها الضريبة بناء على إقرار يقدمه املمول عن دخله ، جيب دفع الضـريبة                اليتيف األحوال    

ن ي األجل احملدد لتقدميه ، يف املواعيد املشار إليها يف املادة عشـر            انقضاء بعد   من واقع هذا اإلقرار   
 .من هذا القانون وذلك إىل حني ربط الضريبة بصفة ائية 

  

  املادة الثالثةاملادة الثالثة
ملادة السابقة إذا قبلتـه     تربط الضريبة بصفة ائية على كل ممول من واقع اإلقرار املشار إليه يف ا              

 .لربط يف هذه احلالة غري قابل للطعن فيه ، ويكون ااملصلحة
  

  املادة الرابعةاملادة الرابعة
 إليهمع عدم اإلخالل باجلزاءات املقررة يف هذا القانون ، إذا أمتنع املمول عن تقدمي اإلقرار املشار           

من هذا القانون أو قدمه ومل تقبله املصلحة ، جاز هلا أن تقدر الدخل وفق ما تـراه                   يف املادة الثانية  
 .، وأن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير  اًمناسب

 

  املادة اخلامسةاملادة اخلامسة
 من هذا القانون جيب على املصلحة يف مجيع األحوال أن تعلن املمول             الثالثةمع مراعاة حكم املادة      

بربط الضريبة ومواعيد أدائها ، وللممول حق التظلم من هذا الربط أمام اللجنة اإلبتدائية خـالل                
 . من تاريخ إعالنه اًمخسة وأربعون يوم

  املادة السادسةاملادة السادسة
 ألحكـام   اً إقرارات الربط تطبيق   من يقدمها ذوو الشأن     اليتتتوىل الفصل يف التظلمات     

 ومكافآت أعضائها   اختصاصاا يصدر بتشكيلها وحتديد مقارها ودوائر       ابتدائيةهذا القانون جلان    
 .قرار من األمني 

 مقر اللجنـة    اختصاصها يقع يف دائرة     اليتية  يرأس كل جلنة أحد قضاة احملكمة اإلبتدائ      
ختتاره مجعيتها العمومية ، وعضوية اثنني من موظفي قطاع املالية ال تقل درجـة أي منـهما عـن                   

 .التاسعة ، على أن ال يكونا من موظفي مصلحة الضرائب 
  .االحتياطيني من األعضاء اً عددتشكيلتضمن اليوجيوز أن   



 

 
  املادة السابعةاملادة السابعة

 .للجنة اإلبتدائية بالفصل يف مجيع أوجه اخلالف بني املمول واملصلحة ختتص ا 
 

  املادة الثامنة املادة الثامنة 
 أمانة سر اللجنة اإلبتدائية مقابل إيصـال علـى أن تكـون           املموليقدم التظلم بصحيفة يودعها      

نصف يف املائة من الضريبة املتنازع عليها حبيث ال          % ) 2/1(  رسم قدره    أداءمصحوبة مبا يفيد    
 من الضريبة املتنازع عليها على احلسـاب يـتم          اًيقل عن عشرة دنانري ، باإلضافة إيل سداده جزء        

عشرين يف املائة   % ) 20( تسويته عند صدور قرار اللجنة اإلبتدائية ، ويكون املبلغ املسدد بواقع            
سبة للممول الـذي    ثالثني يف املائة بالن   % ) 30( يف حالة قيام املمول بتقدمي إقراره يف امليعاد ، و           

 .يتخلف عن تقدمي إقراره يف امليعاد 
 اًويرسل أمني سر اللجنة صورة من صحيفة التظلم إيل املصلحة إلبداء رأيها فيها خالل ثالثني يوم                

من تاريخ إعالا بالصحيفة ، ويتوىل رئيس اللجنة حتديد ميعاد للنظر يف التظلم على أن خيطر بـه                  
 . على األقل بأسبوعذلك قبل حلول أجله  من املمول واملصلحة والك
ويسترد املمول الرسم املدفوع عن التظلم مىت صدر قرار اللجنة لصاحله ، وعلى اللجنة أن حتدد                 

 .اجلزء الذي يرد من الرسم يف حالة الكسب اجلزئي 
 

 املادة التاسعة املادة التاسعة 
ت و األوراق وملـوظفي      من البيانـا   اًللجنة أن تطلب من املصلحة و املمول تقدمي ما تراه ضروري           

  .املصلحة وللممول احلضور أمام اللجنة ، وجيوز للممول أن يكلف غريه باحلضور أمامها
 

  املادة العاشرةاملادة العاشرة
 إال حبضور مجيع أعضائها ، وتكون جلساا سـرية ،           ــاًة صحيح ـاد اللجن ـون إنعق ـال يك  

 اللجنـة   أعضاء عليها رئيس و     وتصدر قراراا بأغلبية اآلراء ، وجيب أن تكون مسببة وأن يوقع          
 . من تاريخ صدورها اًخالل ثالثني يوم



 

 .ويتوىل أمني سر اللجنة إعالن قراراا إىل كل من املمول واملصلحة  
 

  املادة احلادية عشرةاملادة احلادية عشرة
  .اتكون الضريبة مستحقة بإعالن املمول بقرار اللجنة االبتدائية ولو طعن فيه 
            

  املادة الثانية عشرةاملادة الثانية عشرة
ن املصلحة واملمول حق الطعن يف قرار اللجنة االبتدائية أمام اللجنة اإلستئنافية املشار إليها لكل م 

 . من تاريخ  إعالما بالقرار اً ، وذلك خالل مخسة عشر يومثاليةيف املادة ال
  

  املادة الثالثة عشرةاملادة الثالثة عشرة
ية أو أكثـر يصـدر      يتوىل الفصل يف الطعون املقدمة يف قرارات اللجان االبتدائية جلنة إسـتئناف            

 . قرار من األمني أعضائهابتشكيلها وحتديد مقرها ودائرة إختصاصها ومكافآت 
 يقع يف دائرة إختصاصـها مقـر اللجنـة ،           اليتوتؤلف كل منها برئاسة رئيس احملكمة االبتدائية        

عبية وعضوية أحد أعضاء اجلهاز الرقايب املختص ال تقل درجته عن العاشرة يرشحه أمني اللجنة الش             
 .العامة للجهاز الرقايب املختص ، وأحد ذوى اخلربة يف املسائل التجارية أو احملاسبية 

  .االحتياطيني من األعضاء اًوجيوز أن يتضمن قرار التشكيل عدد
  املادة الرابعة عشرةاملادة الرابعة عشرة

يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن بأمانة سر اللجنة اإلستئنافية مقابل إيصال ، ويعلن أمني سر                
 من تاريخ   اًاللجنة الطرف اآلخر بصورة من الصحيفة إلبداء رأيه يف الطعن خالل مخسة عشر يوم             

 .إعالنه بصورة من الصحيفة 
واحـد  % ) 1( وإذا كان الطاعن هو املمول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره                

  .اً عن عشرين دينار قررا اللجنة اإلبتدائية حبيث ال يقلاليتباملائة من الضريبة 
وتسري يف شأن الطعن أمام اللجنة اإلستئنافية ورد الرسم األحكام واإلجراءات املقـررة بشـأن     

 .الطعن أمام اللجنة اإلبتدائية 
  .اًويكون قرار اللجنة اإلستئنافية ائي 



 

 

  املادة اخلامسة عشراملادة اخلامسة عشر
 .يندبه أمني املصلحةيتوىل أعمال األمانة بكل جلنة أمني سر من أحد موظفي املصلحة 

  

   عشرة عشرةالسادسةالسادسةاملادة املادة 
مع عدم اإلخالل باجلزاءات املقررة ، ال يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولو الضـريبة علـى                    

 . للقانون اً بالدفاتر واحلسابات امللزمني مبسكها طبقاًالشركات والتشاركيات ما مل يكن مؤيد
 

  املادة السابعة عشرةاملادة السابعة عشرة
 . أو اإلستئنافية على عاتق املتظلم أو الطاعن االبتدائيةام اللجان يكون عبء اإلثبات أم 

 

  املادة الثامنة عشرةاملادة الثامنة عشرة
 مع املمول بناء على طلبه وذلك يف أي وقت قبل صدور قـرار              اًجيوز للمصلحة أن جتري صلح     

 . يف التظلم االبتدائيةاللجنة 
الثة من موظفي املصلحة علـى    وتتألف كل جلنة من ث    . ويتوىل أمني املصلحة تشكيل جلان الصلح        

 .أال يكون من بينهم من أجرى التقدير املبدئي للضريبة حمل الصلح 
 .   عن تظلمه وختطر اللجنة املختصة بذلك الًفإذا مت الصلح أعترب املتظلم متناز 

  املادة التاسعة عشرةاملادة التاسعة عشرة
يعاد املقـرر أو طعـن فيـه و     إذا قبله املمول أو مل يتظلم منه خالل امل         اً  و قطعي   اًيعترب الربط ائي   

 .استنفذ طرق الطعن املقررة 
 أو  اًومع ذلك إذا حتققت املصلحة من أن املمول مل يتقدم بإقرار صحيح شامل أو أخفـى نشـاط                  

 إحتياليـة للـتخلص مـن أداء        اًمستندات أو غريها أو قدم بيانات غري صحيحة أو استعمل طرق          
 ،  اً إضافي اًي عليها الضريبة ، فللمصلحة أن جتري ربط       الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى مبالغ تسر       

 .وذلك مع عدم  اإلخالل باجلزاءات املنصوص عليها يف هذا القانون 
وللمصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املمول أن تعدل الربط األصلي يف حالة وقوع خطأ                 

 .يف تقدير أو حساب الضريبة 



 

 بـين  اليت أجرته بأي تعديل باألسس      الذيل إذا تناولت الربط     وجيب على املصلحة أن ختطر املمو      
 . إليها إلجراء التعديل استندت اليت واألسباب اإلضايفعليها الربط األصلي أو 

 . للتظلم منه كالربط األصلي قابالً اإلضايف الربط ويكون 
  

  املادة العشروناملادة العشرون
ريبة دفعة واحدة إذا مل جتاوز مائة        ينص فيها على خالف ذلك ، حتصل الض        اليتفيما عدا احلاالت     

 مـن   اً اعتبار اًدينار ، فإذا جاوزت ذلك يكون حتصيلها على أربعة أقساط ، وحتل األقساط دوري             
. اليوم العاشر وحىت اليوم اخلامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصيف والفـاتح والكـانون      

ل ميعاد من املواعيد املـذكورة تـال        وتدفع الضريبة أو القسط األول منها حبسب األحوال يف أو         
  .استحقاقهالتاريخ 

  املادة احلادية والعشروناملادة احلادية والعشرون
مع عدم اإلخالل بأي جزاءات أخرى ، تفرض يف حالة التأخري يف أداء الضريبة أو توريـدها يف                   

واحد يف املائة من قيمة الضريبة املستحقة عـن كـل تـأخري           % ) 1( امليعاد احملدد غرامة قدرها     
% ) 12(  حبيث ال جتاوز الغرامة      اًيقل عن مخسة عشر يوم      من شهر ال   اً أو جزء  اًه شهر غ مدت ـتبل

 .أثىن عشرة يف املائة من القيمة 
 .  حتصل فيه الضريبة الذيوحتصل هذه الغرامة يف ذات الوقت  

  
  املادة الثانية والعشروناملادة الثانية والعشرون

 ه يف مقر املدين دين الضريبة واجب األداء يف مقر املصلحة دون حاجة إىل املطالبة ب 
  
  ة والعشرونة والعشرونلثلثاملادة الثااملادة الثا

 اليت تبدأ من أول أي النار من كل عام ومع ذلـك إذا  اًالسنة الضريبية هي فترة االثىن عشر شهر     
 سنته املالية عن السنة الضـريبية ، وكانـت          اختالف ميارسه املمول    الذي طبيعة النشاط    اقتضت

 لربط الضريبة عليه اً السنة املالية للممول أساساختاذر حساباته منتظمة ، جاز ألمني املصلحة أن يقر 
. 



 

  املادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشرون
إذا قام لدى املمول مانع دون إدارته لنشاطه أو ألمواله أو كان غري مقيم باجلماهرييـة العربيـة                   

 عنه فيما   اً العظمى أعترب القائم على اإلدارة أو احلائز لتلك األموال نائب          االشتراكيةالليبية الشعبية   
 .يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون 

  

  املادة اخلامسة والعشروناملادة اخلامسة والعشرون
إذا توىف املمول استحقت الضريبة بوفاته ، وعلى الورثة أو مصفي التركة تقدمي اإلقرار عن نشاط                 

املمول حىت تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع اإلقرار ، وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ الوفاة                 
 . إجراء أي توزيع للتركة ، وقبل

 

  املادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشرون
 .حق الدولة يف املطالبة مبا هو مستحق هلا مبقتضى أحكام هذا القانون مبضي املدة  ال يسقط  

 
  املادة السابعة والعشروناملادة السابعة والعشرون

يسقط حق املمول يف املطالبة بإسترداد ما دفعه زيادة عن املستحق عليه مبضي ثالث سـنوات ،                  
اريخ الدفع ، إال إذا ظهر احلق يف طلب الرد بعد إجراءات إختذا املصلحة فيبدأ التقادم                تبدأ من ت  

 .من تاريخ إخطار املمول حبقه يف الرد 
 .وتنقطع املدة بالطلب الذي يرسله املمول إىل املصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة اليت أداها 

  املادة الثامنة والعشروناملادة الثامنة والعشرون
 .ة بفوائد عن املبالغ اليت حيكم بردها للممولني ال جيوز احلكم على املصلح 
  

  املادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشرون
ال ينفذ يف مواجهة املصلحة بيع املمول ألمواله أو لنشاطه اخلاضع للضريبة أو جلزء منـها أو أي                   

 اًتصرف آخر جيريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك األموال أو هذا النشاط ما مل يكن ثابت                  
 .ر رمسي يف حمر

ويف مجيع األحوال جيوز للمصلحة إذا قامت لديها قرائن قوية أال تعتد بأي تصرف أو إجراء مىت                  
 .رأت أن القصد منه التهرب من الضريبة 



 

  املادة الثالثوناملادة الثالثون
 . بعد اية السنة الضريبية ما مل ينص القانون على خالف ذلك اًتربط الضريبة سنوي 

 فيها التهرب من أداء الضريبة ألي سبب        خيشى اليت   ومع ذلك فللمصلحة يف احلاالت    
مع و ذلك   أن تقدر خالل السنة الضريبية الدخل اخلاضع للضريبة ، وأن تربط الضريبة وحتصلها              

 .عدم اإلخالل باجلزاءات املنصوص عليها يف هذا القانون 
  

  املادة احلادية والثالثوناملادة احلادية والثالثون
ع فألمني املصلحة إستثناء مـن أحكـام قـانون          إذا  تبني أن حقوق اخلزانة العامة معرضة للضيا         

 يرى إستيفاء الضريبة منها حتت أي يد  اليت حبجز األموال    اًاملرافعات املدنية والتجارية أن يصدر أمر     
 ، وال جيوز التصرف فيها إال       اً حتفظي اًكانت ، وتعترب هذه األموال حمجوزة مبقتضى هذا األمر حجز         

أو بقرار من أمني املصلحة أو مبضي ستة أشهر من تاريخ توقيـع             إذا رفع احلجز حبكم من احملكمة       
 . لتقدير املصلحة اًاحلجز دون إخطار املمول مبقدار الضريبة طبق

 

  املادة الثانية والثالثوناملادة الثانية والثالثون
 املستحقة للدولة مبقتضى أحكام هذا القانون إمتياز علـى مجيـع            األخرىيكون للضريبة واملبالغ     

 يف  االمتيـاز  هلذا القانون ويأيت ذلك      اًلتزمني بتوريدها إىل اخلزانة العامة طبق     أموال املدينني ا أو امل    
 .املرتبة بعد دين النفقة  واملصروفات القضائية 

  املادة الثالثة والثالثوناملادة الثالثة والثالثون
هو أو مـن    إذا وقع    بأية ورقة    اً صحيح اًن إعال اًيف تطبيق أحكام هذا القانون يعترب الشخص معلن        

 إىللمه أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، أو مت تسليمها          بتس اًينوب عنه قانون  
  أحد من هؤالء يف حمل نشاط الشخص باإلعالنوكيله أو أحد موظفيه ، فإذا مل جيد املوظف القائم 

تضح أنه عدمي األهلية وجب إثبات ذلـك بشـهادة          إأو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو          
 إىل مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالربيـد املسـجل   إيلة من الورقة  شخص آخر مع تسليم صور    

 . يفيده بذلك إليهاملعلن 



 

 باللجنة الشعبية   اإلعالنات موطن معلوم ، وجب نشر الورقة على لوحة          إليهوإذا مل يكن للمعلن      
 يف هذه احلالة    وملدة مثانية أيام ويثبت النشر     يف نطاقها    إليه يقيم املعلن    اليتللمؤمتر الشعيب األساسي    

 .بشهادة تصدر من اللجنة الشعبية للمؤمتر الشعيب األساسي بذلك
 

  املادة الرابعة والثالثوناملادة الرابعة والثالثون
 -:يعفى من الضريبة  

 العامة وكذلك دخل اهليئات الدينية وغريهـا مـن اهليئـات            االعتباريةدخل األشخاص    .1
 تقوم على أغـراض  اليتهات  واملؤسسات واجلمعيات اخلريية املعترف ا من الدولة وغريها من اجل         

وذلك كله مع عدم اإلخالل بأحكام     .  أو اإلصالح اإلجتماعي أو النشاط الرياضي        واإلحسانالرب  
 . والسبعني  من هذا القانون الثالثةاملادة  

 .الدخل الناتج عن اإليداع يف حساب التوفري لدى املصارف  .2
 .ريع األوقاف اخلريية  .3
تحقني يف عقود التأمني على احلياة سواء عند الوفاة أو بعد مرور             تؤدى إىل املس   اليتاملبالغ   .4

 .مدة معينة منصوص عليها يف العقد ، وذلك فيما ال جياوز عشرين ألف دينار 
 . متنح ألغراض دراسية اليتدخل الطلبة يف حدود ما يتلقونه من املنح واملكافآت  .5
بني بعاهة مستدمية أثناء تأديتـهم       يدفع ألسر الشهداء واملفقودين أو املصا      الذيالتعويض   .6

 .جياوز عشرين ألف دينار  ألعماهلم وذلك فيما ال
الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث يف جمال الثقافـة والبحـث            .7
  .العلمي

 .ذا القانون  دخل النشاط الزراعي البحث ملدة عشر سنوات من تاريخ العمل .8
 .هلذا القانون  ملا حتدده الالئحة التنفيذية اًصدير طبقالدخل الناتج عن نشاط الت .9

 الـيت دخل أجهزة األعمال العامة بالشعبيات وحصة اتمع من دخل الشركات العامـة              .10
 .تطبق مقولة شركاء ال أجراء 

 .أي دخل آخر معفي من الضريبة مبقتضى القانون أو بناء على معاهدة أو إتفاقية دولية  .11
 
 



 

   ييالثانـالثانـاب اب ــالبالب    
 الضرائب على األفراد والتشاركيات

   ل األولل األولل األولـــالفصالفصالفص

 أحكام عامةأحكام عامةأحكام عامة
  املادة اخلامسة والثالثوناملادة اخلامسة والثالثون

 الـيت من هذا القانون ال تسري أحكام هذا الباب على الدخول            ) 72( مع مراعاة أحكام املادة      
ختضع للضريبة على الشركات ، كما ال تسري على ما يوزع من هذه الدخول على املسامهني يف                 

 . لشركة ا
  املادة السادسة والثالثوناملادة السادسة والثالثون

  - :اآلتية حتدد وفقآ لألحكام املبينة يف هذا القانون على كل من الدخول نوعيةتفرض ضريبة 
 .من املادة الرابعة والثالثني من هذا القانون  ) 8( دخل الزراعة مع مراعاة البند  . أ
 .دخل التجارة والصناعة واحلرف  . ب
 .طبق مقولة شركاء ال أجراء  تاليتدخل الشركاء يف اجلهات  . ج
 .دخل املهن احلرة  . د

 .الدخل الناتج عن العمل وما يف حكمه  .هـ
 .الدخول اخلارجية للمقيمني يف البالد  . و
 .الدخل الناتج عن الودائع لدى املصارف        .ز

  املادة السابعة والثالثوناملادة السابعة والثالثون
مـن املـادة    ) هـ  .د.ج.ب.أ( يعفي من الضرائب املفروضة على الدخول املشار إليها يف البنود            

 دينـار   ومئيت لفاًأ ) 1200( السابقة كل شخص طبيعي ال جياوز دخله السنوي اخلاضع للضريبة           
(  وليس له أوالد  يعـوهلم أو         اً ومثامنائة دينار إذا كان متزوج     ألفاً - 1800 - أو   اًإذا كان أعزب  

 . وله أوالد يعوهلم اً مطلق أو أو أرمالًاًألفني وأربعمائة دينار إذا كان متزوج ) 2400
 

 يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيـد         الذي أو املطلقة معاملة الرجل      األرملة املرأةوتعامل   
 .ألوالدها 



 

من املادة  ) هـ  .د.ج.ب.أ( كما يعفي من الضرائب املفروضة على الدخول املشار إليها يف البنود             
 - :اآلتيةالسابقة املبالغ 

 

ني على حياة املمول املربم ملصلحة زوجته أو من يعوهلم وذلك حبد أقصـي   أقساط التأم  . أ
  .اًقدره ستمائة دينار سنوي

ق والسرقة املربمة لصاحل املمول حبد أقصـي        ـة كاحلري ـنات العام ـاط التأمي ـأقس . ب
  .اً سنوياًأربعمائة وعشرون دينار) 420(قدره 

 تـربط عنـها     الـيت  جزء يتناسب مع املدة       مبوجب الفقرتني السابقتني   اإلعفاءوحيسب من مبالغ    
 .الضريبة إذا كانت تلك املدة أقل من سنة ضريبية 

 

 أكثر من مرة واحدة يف السـنة الضـريبية وإذا           إليه املشار   باإلعفاءوال جيوز أن يتمتع الشخص       
  .اً من وعاء الضريبة األقل سعراإلعفاءتعددت مصادر الدخل يسترتل مبلغ 

  
  والثالثونوالثالثوناملادة الثامنة املادة الثامنة 

 الضريبة أو حسـاا إال      استحقاق أو العائلية للممول على      االجتماعيةال يؤثر أي تغيري يف احلالة        
 . من الشهر التايل لتاريخ حدوثها اًعتبارإ

  
  املادة التاسعة والثالثوناملادة التاسعة والثالثون

  عـن  اً كتابي اً كل ممول أن يقدم إىل املصلحة إقرار       على   ) 63 - 55( مع  مراعاة  حكم املادة        
 التالية النتهاء السنة الضريبية ، ويكون تقـدميها         اًدخله اخلاضع للضريبة وذلك خالل الستني يوم      

 . حتددها الالئحة التنفيذية اليت للقواعد اًعلى النموذج ووفق
فإذا كانت السنة قد انتهت خبسارة ، فيجب أن يتضمن اإلقرار مقدار اخلسارة ، على أن ترفـق                   

 .وال الوثائق واملستندات املؤيدة له باإلقرار يف مجيع األح
وتسري يف شأن اإلقرار وحساب اخلسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنه األحكام املقررة يف               

ـ                  ن ،  واملواد  األربعني ، احلادية و األربعني ، الثانية واألربعني ،  الثالثة واألربعني ، الرابعة واألربع
 .ربعني  اخلامسة واألربعني ، السادسة و األ



 

 
  املادة األربعوناملادة األربعون

 على أساس مقدار الـدخل الصـايف        اً الضريبة سنوي  حتدد )  60 - 53(مع  مراعاة حكم املادة       
احملقق خالل السنة الضريبية ، ويتم حتديد الدخل اخلاضع للضريبة على أساس نتيجـة العمليـات                

اليف اليت يثبت أـا قـد        املمول ، وذلك بعد خصم مجيع التك       بأشرهاعلى اختالف أنواعها اليت     
 -: يف سبيل احلصول على هذا الدخل ، وعلى األخص أنفقت فعالً

 

 .أقساط استهالك املعدات و اآلالت واملباين ومجيع األصول املستخدمة يف إنتاج الدخل  -ا - أ
وحتسب أقساط اإلستهالك حسب معدالت سنوية حتددها الالئحة التنفيذية ، وذلك يف حدود مثن              

 .األصول شراء هذه 
 خالل املدة اليت حيسب عنها الـدخل ، وذلـك           اًأي دين قبل الغري يثبت بأنه أصبح معدوم       _ ب 

 عن عملية إقـراض متصـلة       اً ضمن حسابات النشاط أو ناشئ     بشرط أن يكون هذا الدين داخالً     
  .مبباشرة النشاط ، على أن يعترب ما يسترد من هذا الدين دخالً

 ألي نظام خاص    اً لنظام الضمان اإلجتماعي أو طبق     اًحل املستخدمني طبق  املبالغ اليت تؤدى لصا   _ ج 
عشرة يف املائة مـن جممـوع مـا يتقاضـاه           % ) 10( له ، حبيث ال جتاوز يف هذه احلالة          بديل

 .املستخدمون خالل الفترة اليت تؤدى عنها هذه املبالغ 
 ألحكام  اًالضريبة اليت يؤديها طبق    عدا   ، يدفعها املمول مبناسبة نشاطه      اليتالضرائب والرسوم   _ د

 .هذا الباب
التربعات للجهات اخلريية املعترف ا من الدولة اليت ال تسعى إىل حتقيق الربح مبا ال جياوز                _ هـ  

 .أثنني يف املائة من الدخل الصايف %) 2(
 

  املادة احلادية واألربعنياملادة احلادية واألربعني
مزاولة النشاط ، وختصم وفقآ ملعدالت       على الدخل مصروفات التأسيس الالزمة لبدء        اًتعترب تكليف  

 . الالئحة التنفيذية اسنوية حتدده
 - :لي على الدخل ما ياًوال يعترب تكليف 



 

من املادة  األربعني  من هذا القانون السـتهالك          ) أ(أية أقساط أخرى غري املشار إليها يف البند          _أ
 .أي أصل من األصول 

صول أو حتسينها بشكل مستدمي ، وذلك مع عدم اإلخالل          أية مبالغ تنفق لزيادة أو تكبري األ       -ب
من هذا  ) األربعني  ( ادة  من امل ) أ( للبند   اًحبق املمول يف إضافتها إيل قيمة األصول واستهالكها طبق        

 .القانون
 .املصروفات الشخصية أو العائلية للممول  -ج . ج

 .ل زوجته أو أوالده القصر  أية مبالغ يقتطعها املمول كمرتب أو مكافأة نظري عمله أو عم-د 
  أية مبالغ تقتطع كإحتياطي ملواجهة اخلسائر أو هبوط األسعار أو الديون املشـكوك فيهـا                -هـ

 ام معلق على شرط أو مضاف إىل أجلملواجهة غرض آخر ، وبوجه عام أية مبالغ تقتطع نظري إلتز
. 

  املادة الثانية واألربعنياملادة الثانية واألربعني
 األرباح أو ختصص لزيادة رأس املال ، إذا مل يكن           ختضع للضريبة املبالغ اليت تضاف إيل     

 ألحكام املادة  األربعني من هذا       اًقد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل اإلمجايل طبق         
 خالل السنة اليت مت فيها توزيعها أو وضعها حتـت تصـرف        اً حمقق القانون وتعترب هذه املبالغ دخالً    

 .املستفيدين ا بأية طريقة 
 

  املادة الثالثة واألربعنياملادة الثالثة واألربعني
إذا ختم حساب سنة من السنوات خبسارة ، فإن هذه اخلسارة تدخل ضمن مصروفات              
السنة التالية وختصم من أرباحها ، فإذا مل يكف الربح لتغطية اخلسارة بأكملها نقل الباقي إيل أرباح              

 .السنة أو السنوات التالية حىت السنة اخلامسة 
  

  بعنيبعنياملادة الرابعة واألراملادة الرابعة واألر
إذا توقف املمول عن مزاولة النشاط الذي تؤدى الضريبة على الدخل الناشـيء عنـه             

 أو لفترة من الزمن ، حتصل الضريبة على الدخل حىت تاريخ توقفه عـن               اًسواء كان التوقف ائي   
  .النشاط

 



 

، نشاط من تاريخ وقف ال    اًوجيب على املمول يف هذه احلالة أن يبلغ املصلحة بذلك خالل ستني يوم            
 .وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات الالزمة لتصفية الضريبة 

  

  املادة اخلامسة و األربعنياملادة اخلامسة و األربعني
  

 جيب على املتنازل واملتنـازل إليـه تبليـغ          اً أو جزئي  اًيف حالة التنازل عن النشاط كلي     
ـ           اًاملصلحة عن هذا التنازل خالل ستني يوم       ه  من تاريخ حصوله ، ويكون املتنـازل واملتنـازل إلي

مسؤولني بالتضامن عما أستحق من ضرائب على النشاط املتنازل عنه إيل تاريخ التنازل ، وذلـك                
 .عن السنة الضريبية اليت حدث فيها التنازل 

 

وللمتنازل إليه أن يطلب من املصلحة أن ختطره ببيان عن الضرائب املستحقة هلا علـى               
 من تاريخ الطلب    اًيان املذكور خالل ستني يوم    النشاط املتنازل عنه ، وعلى املصلحة أن توافيه بالب        

 على املبالغ الواردة يف هذا البيان ، وذلك         اًويكون التضامن املنصوص عليه يف هذه املادة مقصور       . 
 .دون إخالل حبق املصلحة من قبل املتنازل 

 .فإذا مل ختطر املصلحة املتنازل إليه خالل املدة املذكورة باملستحق هلا ، برئت ذمته 
  

  املادة السادسة و األربعنياملادة السادسة و األربعني
  

 للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله املاديـة أو غـري      اً خاضع يعترب دخالً  
 التكلفة بعد استبعاد أقساط االسـتهالك أو مـا          ومثناملادية ، ويتحدد الربح بالفرق بني مثن البيع         

  .منتظمةاملمول حسابات  لإلستهالك إذا مل يكن لدى تقدره املصلحة مقابالً
 له ، ويعتـرب يف      اًعتربت القيمة السوقية مثن   إوإذا كان مثن البيع أقل من القيمة السوقية         

 .الشكل القانوين للنشاط مبا يف ذلك اإلندماج تغيري حكم البيع 
 



 

  ايناينــل الثل الثــالفصالفص
   الضريبة على دخل الزراعةالضريبة على دخل الزراعة

 

  املادة السابعة واألربعني املادة السابعة واألربعني 
ل الصايف الناتج من اإلستغالل الزراعي البحت لألراضي الزراعية سواء          تسري الضريبة على الدخ    

كانت مشجرة أو غري مشجرة ، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املادة  التاسعة واألربعني  من هذا  
 .القانون

  . من الزراعة ما حيصل عليه مالك األرض نتيجة إنتفاع الغري ا اً ناجتدخالًوال يعترب 
 

  امنة واألربعنيامنة واألربعنياملادة الثاملادة الث
  .اًمخسة يف املائة سنوي% ) 5( سعر الضريبة  

 
  الثالثــل الثل الثــالفصالفص

  الضريبة على دخل التجارة والصناعة واحلرفالضريبة على دخل التجارة والصناعة واحلرف
   

  ننوواملادة التاسعة واألربعاملادة التاسعة واألربع
 ال  اًخيضع للضريبة الدخل الناتج من مزاولة أي نشاط جتاري أو صناعي أو حريف ولو كان عارض                

بة كل دخل ناشيء من أي مصدر آخر ال تسري عليـه ضـريبة           يتصل باملهنة ، كما خيضع للضري     
 .نوعية أخرى ، وذلك ما مل يستثن بنص خاص يف هذا القانون 

 -:ويعترب من األعمال التجارية يف تطبيق أحكام هذا الفصل 
 .تقسيم األراضي وبيعها بعد القيام مبا يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد  . أ
 .مية الثابتة واملنقولة وتسيريها من قبل الغري  واخلداإلنتاجيةإدارة امللكيات  . ب
 . كان نوعها اًأعمال السمسرة أي . ج
 2فقرة  ) السابعة و األربعني    ( االنتفاع باألراضي الزراعية من قبل مالكيها وفقآ حلكم املادة           . د

 .من هذا القانون 
 



 

 وما يلزم تقدميه من     وحتدد الالئحة التنفيذية طريقة حتصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها          
 .بيانات و إقرارات 

 
  املادة اخلمسوناملادة اخلمسون

 -: على األرباح التجارية على النحو اآليت اًيكون سعر الضريبة سنوي 
 %20    األوىل من الدخلدينار ) 10 000( 
 %25    التالية من الدخلاًدينار ) 20 000( 
 %30    التالية من الدخلاًدينار ) 30 000( 

 %35              ك من ما زاد على ذل
 

 

  املادة الواحدة واخلمسوناملادة الواحدة واخلمسون
 -: على أرباح الصناعة واحلرف على النحو اآليت اًيكون سعر الضريبة سنوي 

 %15    من الدخلاألوىل دينار ) 10 000( 
 %20    التالية من الدخلاًدينار ) 20 000( 
 %25    التالية من الدخلاًدينار ) 30 000( 

 %30                ما زاد على ذلك 
 

  

  املادة الثانية واخلمسوناملادة الثانية واخلمسون
فإذا نص يف عقد    . الشريك من عائد نشاط التشاركية      دخل  تفرض الضريبة يف التشاركيات على       

التشاركية على أن حيصل أحد الشركاء على قدر معني أو حصة من الدخل بأية صورة أو حتت أي                  
 . حصة الشريك يف دخل التشاركية  مناًوصف قبل توزيع الدخل أعترب هذا القدر جزء

 املنصوص عليه يف املادة التاسعة والثالثني من هذا القانون على عاتق           اإلقرارويكون االلتزام بتقدمي     
 املقرر يف املادة  السابعة والثالثني  مـن هـذا   باإلعفاءويشترط لتمتع الشركاء    . إدارة التشاركية   



 

 املذكور عـن أي دخـل   باإلعفاء بعدم متتعه اًاركية إقرارالقانون أن يقدم كل منهم مع إقرار التش    
  .اإلعفاءآخر خاضع للضريبة و إال سقط حقه يف هذا 

 

  ععــل الرابل الرابــالفصالفص
  الضريبة على دخل الشركاء يف اجلهات اليت تطبق مقولة شركاء ال أجراءالضريبة على دخل الشركاء يف اجلهات اليت تطبق مقولة شركاء ال أجراء

  

  املادة الثالثة واخلمسوناملادة الثالثة واخلمسون
 .ية اليت تطبق مقولة شركاء ال أجراء ختضع للضريبة دخول الشركاء يف مجيع الوحدات اإلنتاج 

  املادة الرابعة و اخلمسوناملادة الرابعة و اخلمسون
 -: على النحو اآليت اًيكون سعر الضريبة سنوي 

 %10   األوىل من الدخل دينار ) 10 ، 000( 
 %15   التالية من الدخلاًدينار ) 20 ، 000( 

 %20   ما زاد على ذلك من الدخل
سنة يثبت فيها احلق يف أي دخل خاضع للضريبة وفقـآ            عن كل جزء من ال     ائياوتربط الضريبة    

 . حتددها الالئحة التنفيذية اليتللضوابط 
  

  املادة اخلامسة واخلمسوناملادة اخلامسة واخلمسون
 تطبق مقولة شركاء ال أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إيل املصـلحة            اليت االقتصاديةمجيع الوحدات    

واعيد اليت حتددها الالئحـة     مرفقة بكشف يتضمن أمساء الشركاء وما تقاضوه من دخل حسب امل          
 .التنفيذية 

  ل اخلامسل اخلامســالفصالفص
  الضريبة على دخل املهن احلرةالضريبة على دخل املهن احلرة

  
  املادة السادسة واخلمسوناملادة السادسة واخلمسون

تفرض الضريبة على دخول املهن احلرة اليت ميارسها املمول بصفة مستقلة واليت يكـون العنصـر      
 .األساسي فيها العمل 

 



 

  املادة السابعة واخلمسوناملادة السابعة واخلمسون
 -: على النحو التايل اًنوييكون سعر الضريبة س 

 %15    األويل من الدخلدينار ) 10000( 
 %20    التالية من الدخلاًدينار)  20000( 
 %25    التالية من الدخلاًدينار ) 30000 (

 %30    ما زاد على ذلك من الدخل 
 

  ادسادســل السل الســالفصالفص
   حكمه حكمهيفيفالضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما 

  

  و اخلمسونو اخلمسوناملادة الثامنة املادة الثامنة 
تسري الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما يف حكمه من الدخول الناجتة عن أية خدمـة أو             

 -:وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل 

مقابل العمل والعالوات والعموالت واملكافآت واملزايا وبدالت التمثيل ومجيـع املـدفوعات            _ أ
شخاص االعتبارية العامة   ينية ، اليت تدفعها األمانات أو األ      الدورية وغري الدورية نقدية كانت أو ع      

 العظمـى أو يف     االشـتراكية  يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية       اً، سواء كان مقيم   ألي شخص 
أما فيما خيص مقابل العمل وما يف حكمه للعاملني باجلهات املمولة من اخلزانة العامـة                 .خارجها

 . يتبعها املوظف اليت من ميزانية اجلهة فيتم خصم الضريبة مباشرة

ب ـ مقابل العمل والعالوات والعموالت واملكافآت واملزايا وبدالت التمثيل ومجيع املـدفوعات   
اليت تدفعها الشركات واهليئـات واألفـراد عـن         ،  الدورية وغري الدورية نقدية كانت أو عينية        

 العظمى ألي شخص يقيم فيها أو يف االشتراكيةة خدمات أديت يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبي    
 العظمى إذا مل    االشتراكيةخارجها ، أو عن خدمات أديت خارج اجلماهريية العربية الليبية الشعبية            

يكن للملتزم بالدخل يف هذه احلالة تنظيم يف اخلارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتوىل الوفاء                
 .بالدخل 



 

ت واملكافآت واملزايا وبدالت التمثيل ومجيع املدفوعات الدورية وغـري  ج ـ العالوات والعموال 
الدورية نقدية كانت أو عينية اليت تدفعها احلكومات األجنبية واهليئات الدولية عن خدمات أديت              

 .يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ما مل تعف بقانون أو إتفاقية دولية 
 - :يليالضريبة املنصوص عليها يف هذه املادة على ما وال تسري  

 . نظام آخر بديل  أي ما يساهم به املمول يف نظام الضمان اإلجتماعي أو يف -1
 . أنفقها لتأدية عمله اليتما يقبضه املمول نظري املصروفات الفعلية  -2
 . عليه باخلصم أو التغرمي تأدييبما يستقطع من املمول نتيجة توقيع جزاء  -3
 . املتراكمة عند اية اخلدمة تاإلجازابدل النقدي عن ال -4

 
  املادة التاسعة واخلمسنياملادة التاسعة واخلمسني

 يدخل يف حساب الدخل اخلاضع للضريبة أية مبالغ تؤديها جهات العمل ملصلحة مستخدميها              ال 
 .مبقتضى نظام الضمان اإلجتماعي أو أي نظام آخر بديل 

 
  املادة الستوناملادة الستون

اإلعفاء من جمموع ما حيصل عليه املمول من دخل خاضع هلـذه            تربط الضريبة على ما جياوز حد        
الضريبة ، ويستحق أداؤها مبجرد حصول الدخل مهما كانت الطريقة اليت حتقق ا أو املكان الذي                

 .حتقق فيه 
 

  املادة احلادية والستوناملادة احلادية والستون
 -: على النحو األيت اًيكون سعر الضريبة سنوي 
 

 %8    األوىل من الدخلدينار ) 4800 ( -
 %10   دينار التالية من الدخل ) 4800 ( -
 %15           ما زاد على ذلك من الدخل-
 



 

 عن كل جزء من السنة يثبت فيه احلـق يف أي دخـل خاضـع                اًوتربط الضريبة ائي  
 .للضريبة ، ويشمل الربط يف هذه احلالة ما حصل عليه املمول من دخول عارضة خالل تلك املدة 

يوماً مقسمة على اثـين عشـر       ) 360(ن هذه الضريبة تعترب السنة      وحلساب اإلعفاء م  
 .شهراً متساوية
 

  املادة الثانية والستوناملادة الثانية والستون
جهات العمل هي امللزمة بتوريد الضريبة إيل املصلحة مقابل خصمها مـن الـدخل ،               

 .وذلك بالطريقة ويف املواعيد اليت حتددها الالئحة التنفيذية 
 يف اجلماهريية العربية الليبية الشـعبية       اًا امللزم بتوريد الضريبة مقيم    ويف احلاالت اليت ال يكون فيه      

االشتراكية العظمى وليس له ممثل فيها أو تعذر عليه توريدها ألي سبب كان ، يلتزم املمول بأداء                 
 .الضريبة مباشرة إىل املصلحة وذلك وفقآ ملا حتدده الالئحة التنفيذية 

 

  املادة الثالثة والستوناملادة الثالثة والستون
من الفقـرة األوىل مـن املـادة  الثامنـة           ) أ ، ب    ( هات العمل املشار إليها يف البندين       على ج  

 بأمساء من يعملون لديها وحمـال إقامتـهم         اًن  من هذا القانون أن تقدم إىل املصلحة بيان         وواخلمس
 .ووظائفهم وما يتقاضونه من دخول 

 اًيانات ، وذلك كله يف املواعيد ووفق كما جيب عليها إخطار املصلحة بكل تغيري يطرأ على هذه الب           
 .للقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية 

 
  الفصل السابعالفصل السابع

  البالدالبالد   يف يف  الضريبة على الدخول اخلارجية للمقيمنيالضريبة على الدخول اخلارجية للمقيمني
  املادة الرابعة والستوناملادة الرابعة والستون

 . أو أجانبني كان نوعها ، للمقيمني يف البالد ليبياًختضع للضريبة الدخول الناجتة يف اخلارج ، أي 
دفع لألشخاص املشار   ي الذي الدخل الناتج عن العمل وما يف حكمه       من هذه الضريبة ،      ويستثىن 

 .إليهم يف الفقرة السابقة عن عملهم يف اخلارج 



 

 املكافآت أو املقابل النقدي الذي يتقاضاه أعضاء جمالس اإلدارة أو اللجـان             االستثناءوال يشمل    
ركات اليت باخلارج ، واليت تساهم اجلماهرييـة العربيـة          التنفيذية أو اإلدارية للمؤسسات أو الش     

 العامة يف رأس ماهلا وذلك مـىت        االعتباريةالليبية الشعبية االشتراكية العظمى أو أحد األشخاص        
 .كانت عضويتهم فيها باإلضافة إيل عملهم األصلي 

 

  املادة اخلامسة والستوناملادة اخلامسة والستون
شخص جتاوزت مدة إقامته يف اجلماهريية العربية        كل   اًق حكم املادة السابقة يعترب مقيم     ـيف تطبي  

الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ستة أشهر  خالل السنة الضريبية ولو كانت غـري متصـلة ،                 
 إلقامتـه   وكذلك كل شخص يتخذ من اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى حمالً           

 ، ولو مل جتاوز إقامته خالل السـنة الضـريبية املـدة             الرئيسية ، أو تكون مصاحله الرئيسية فيها      
 .املذكورة 

 عـام أو    اعتباري كل لييب يعمل يف اخلارج حلساب الدولة أو حلساب أي شخص             اًكما يعترب مقيم  
أية منشأة يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ليس هلا تنظيم يف اخلارج قـائم                

 .منفصلة عنها بذاته وله حسابات 
  املادة السادسة والستوناملادة السادسة والستون

يعفى من الضريبة ، املستخدمون األجانب الذين قدموا إىل البالد مبوجب عقد عمل مع الدولة أو                 
 التشاركيات أو أحد األفـراد ، وذلـك         أحدىإحدى األشخاص االعتبارية العامة أو اخلاصة أو        

ية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى      بالنسبة للدخول احملققة هلم من مصادر خارج اجلماهري       
 .  أزواج هؤالء املستخدمني ومن يعولوم اإلعفاءويشمل هذا . 
 

  املادة السابعة والستوناملادة السابعة والستون
تفرض الضريبة على صايف الدخل اخلاضع هلا عند ثبوت احلق فيه دون إجراء أي خصم أو إعفاء                  

 ، وفقـآ    حتققه من تاريخ      اً بدخله خالل ثالثني يوم    اًمنه ، وعلى املمول أن يقدم إىل املصلحة إقرار        
 . حتددها الالئحة التنفيذية اليتلألوضاع والشروط 

 
 
 



 

  املادة الثامنة والستوناملادة الثامنة والستون
ن يف املائة من الدخل اخلاضع هلا ، وتبني الالئحة التنفيذية طريقة            يعشر% ) 20( سعر الضريبة    

 .ومواعيد أداء الضريبة 
  امنامنــل الثل الثــالفصالفص

  ة على فوائد الودائع لدى املصارفة على فوائد الودائع لدى املصارفالضريبالضريب

  املادة التاسعة والستوناملادة التاسعة والستون
 . كانت مدة هذه الودائع اًختضع للضريبة الفوائد الناجتة عن الودائع لدى املصارف أي 
 

  املادة السبعوناملادة السبعون
ـ               د إسـتحقاقها و    ـعلى املصارف خصم الضريبة من الفوائد املشار إليها يف املادة السـابقة عن

 . حتددها الالئحة التنفيذية اليتقآ لألوضاع وخالل املواعيد ، وفللمصلحة توريدها 
 

  املادة احلادية والسبعوناملادة احلادية والسبعون
 .مخسة يف املائة من الدخل اخلاضع هلا %) 5( سعر الضريبة  

 

   الثالــثالثالــثاب اب ــالبالب    
 الضريبة على الشركات
  املادة الثانية و السبعوناملادة الثانية و السبعون

العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ويف      تفرض الضريبة على الدخول الناجتة يف اجلماهريية         
ـ             كـان نـوع     اًاخلارج والعائدة للشركات الوطنية وكذلك لفروع الشركات األجنبية يف ليبيا أي

 .نشاطها أو غرضها 
 الشركات العامة والشركات املسـامهة      -  يف تطبيق أحكام هذا القانون          -ويقصد بالشركات    

لشركات األجنبية أوجه النشاط ورؤوس األموال الـيت تباشـرها          األهلية ، كما  يقصد بفروع ا      
 كان تنظيمهـا أو     اًالشركات األجنبية يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى أي         

 .شكلها القانوين 
 



 

  املادة الثالثة والسبعوناملادة الثالثة والسبعون
كانت عامة أو أهلية    أ،   األخرى سواء  االعتبارية عن الشركات دخل اجلهات      خيضع للضريبة فضالً   

 ، وإن مل تكن هذه األنشـطة مـن          اً عقاري استثماراً أو   اً أو حرفي  اً أو صناعي  اًإذا كان نشاطها جتاري   
  .الرئيسيضمن نشاطها 

 
  املادة الرابعة والسبعوناملادة الرابعة والسبعون

تظل الشركة حتت التصفية خاضعة للضريبة حىت متام التوزيع النهائي ألصوهلا ، ويعترب املصـفي                
 . الضرائب املستحقة على الشركة حىت هذا التاريخ عنالً مسئو

وم بسداد أي التزام على الشركة بأية طريقة من طرق الوفاء إال بعد             ـي أن يق  ـوال جيوز للمصف   
 . ضريبية التزاماتسداد ما على الشركة من 

 
  املادة اخلامسة والسبعوناملادة اخلامسة والسبعون

الل السنة الضريبية ويـتم حتديـد    على أساس مقدار الدخل الصايف احملقق خ    اًحتدد الضريبة سنوي   
 متت خالل السنة ،     اليتالدخل اخلاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختالف أنواعها           

 . يثبت أا أنفقت يف سبيل احلصول على هذا الدخل اليتوذلك بعد خصم مجيع التكاليف 
 حتملـها الشـركة     اليتعموالت  وال يعتد باملصروفات العامة أو مقابل اخلدمات أو الفوائد أو ال           

األجنبية لفرعها يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى إال بالقدر الـذي يعتـرب               
مخسة يف املائة من املصـروفات      % ) 5(  لتحقيق أغراض الفرع وحبد أقصي قدره        اً والزم اًضروري

 . تعتمدها املصلحة اليتاإلدارية 
 

سبعونسبعوناملادة السادسة والاملادة السادسة وال   
حة أن تقدر دخل أي فرع من فروع الشركات األجنبية على أساس نسبة من اإليراد               لجيوز للمص  

الكلي للشركة األجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع ، بشرط أن يتم تقدير هـذا الـدخل                 
 .بطريقة مشاة للطريقة احملددة ذا القانون 

 



 

  املادة السابعة والسبعوناملادة السابعة والسبعون
الشركات األجنبية الناجتة عن أعمال املواصالت السلكية والالسلكية وأعمال         تعترب دخول فروع     

النقل على اختالف أنواعها من اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى إىل اخلـارج              
 . يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى اًحمقق

 
 

 املادة الثامنة والسبعوناملادة الثامنة والسبعون
 يف غريهـا    اندماجها عنه    عن النشاط تغيري الشكل القانوين للشركة ، كما يعترب تنازالً          اًترب توقف يع 

من الشركات ، وخيضع للضريبة يف هذه احلالة الفرق بني القيمة الدفترية ملوجـودات الشـركة                
 .املندجمة والقيمة اليت متثلها هذه املوجودات يف رأس مال الشركة اجلديدة 

 

  اسعة والسبعوناسعة والسبعوناملادة التاملادة الت
 -: على النحو األيت اًيكون سعر الضريبة سنوي 

 %15  دينار األوىل من الدخل ) 200 ،000 ( -
 %20  دينار التالية من الدخل ) 300 ،000 ( -
 %25  دينار التالية من الدخل ) 500 ،000 ( -
 %30  دينار التالية من الدخل ) 500 ،000 ( -
 %35  ة من الدخلدينار التالي ) 500 ،000 ( -
 %40    ما زاد على ذلك من الدخل-
 
 

  املادة الثمانوناملادة الثمانون
إستثناء من حكم املادة  الثالثة والعشرين  من هذا القانون تتخذ السنة املالية للشركة واألشخاص                 

ـ                    اًاإلعتبارية املشار إليها يف املادتني  الثانية والسبعني ، والثالثة والسبعني  من هذا القـانون أساس
 .لربط الضريبة عليها 



 

 بدخلها ، ويكون تقدميه على      اً سنوي اًوعلى الشركات اخلاضعة ألحكام هذا الباب أن تقدم إقرار         
 لألوضاع والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية خالل شهر من تاريخ املصـادقة             اًالنموذج ووفق 

 .ية على امليزانية يف موعد أقصاه سبعة أشهر من إنتهاء السنة املال
وتسري على الشركات وفروع الشركات األجنبية و األشخاص اإلعتبارية األخرى أحكام املواد              

 الرابعـة   , واألربعـني  الثالثـة    ,واألربعني الثانية   , واألربعني احلادية, األربعني   ,التاسعة والثالثني   
 .أحكام هذا الباب  السادسة واألربعني وذلك فيما ال يتعارض مع ,اخلامسة واألربعني ,واألربعني

 
 

   ععــاب الراباب الرابــالبالب    
 زاءاتــــاجل

  املادة احلادية والثمانوناملادة احلادية والثمانون
تزيد علـى مثـل      ئة من الضريبة و ال    امخسة وعشرين يف امل   % ) 25( يعاقب بغرامة ال تقل عن      

 للربط النهائي كل من ختلف بغري عذر مقبول عن تقـدمي  اإلقـرارات أو                اًالضريبة املستحقة طبق  
 اخلامسة  , الرابعة و األربعني     ,ات أو البيانات املنصوص عليها يف املواد  التاسعة والثالثني           اإلخطار

 الثمانني   ويعترب يف حكـم        , السادسة والسبعني    , الثالثة والستني    , التاسعة واألربعني    ,واألربعني  
شروط املقررة يف   للالتخلف عن تقدمي اإلقرارات أو اإلخطارات أو البيانات تقدميها غري مستوفية            

 .شأا 
  املادة الثانية والثمانوناملادة الثانية والثمانون

 دينـار وال جتـاوز      مائيت ) 200( مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ، يعاقب بغرامة ال تقل عن              
ألفي دينار كل مسؤول عن إدارة نشاط خاضع للضـريبة ال يقـوم مبسـك الـدفاتر                ) 2000(

دادها وفقآ حلكم املادة املائة و أثنتني من هذا         والسجالت وإعداد احلسابات اليت يلزم مبسكها و إع       
 .القانون 

  املادة الثالثة والثمانوناملادة الثالثة والثمانون
 :ألف دينار ) 1000(يعاقب بغرامة ال جتاوز  
اتر أو السجالت الـيت يلـزم       كل من أمتنع عن تقدمي ما يطلب منه من البيانات أو من الدف             -1

 .مبسكها



 

ى تنفيذ هذا القانون من دخول أي مـبىن         كل من منع بغري مقتضى أحد املوظفني القائمني عل         -2
 .داء واجبه أل
كل من ال يسدد الضريبة يف موعدها أو تسبب خبطئه أو إمهاله يف تأخري توريـد الضـريبة                   -3

 .للخزانة العامة 
 

  املادة الرابعة والثمانوناملادة الرابعة والثمانون                                                            
ثالثة أمثال ما مل يؤد من الضريبة كل        مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة ال تقل عن             

من أرتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أو حرض أو أتفق أو ساعد على إرتكاب أي                  
 :فعل من األفعال اآلتية 

 . ألحكام هذا القانون اًاإلدالء ببيانات غري صحيحة يف اإلقرارات واألوراق اليت تقدم تنفيذ -1
 .جالت أو تقارير أو ميزانية غري صحيحة إعداد أية حسابات أو دفاتر أو س -2
 .إستعمال أية طريقة إحتيالية إلخفاء أو حماولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة  -3
 

  املادة اخلامسة والثمانوناملادة اخلامسة والثمانون                                                      
يعاقب بغرامة ال تقل عن مثل ما مل يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد الضريبة                    
 .لتزم خبصمها و توريدها يف امليعاد امل

  

  املادة السادسة والثمانوناملادة السادسة والثمانون
 له يعاقب مرتكبها بغرامـة ال جتـاوز         اًكل خمالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ         
 . دينار مائيت) 200(
ة دينار  مائ ) 100( وجيوز الصلح يف املخالفات املشار إليها يف الفقرة السابقة بأداء مبلغ وقدره              

 .خالل عشرة أيام من تاريخ عرض الصلح على املخالف 
 

  املادة السابعة والثمانوناملادة السابعة والثمانون                                                      
ال ترفع الدعوى اجلنائية يف اجلرائم املشار إليها يف املواد السابقة إال بناء على طلب كتايب من أمني                   

 . صدور حكم ائي فيها املصلحة ، وله التنازل عن هذه الدعوى يف أي وقت قبل
  



 

  املادة الثامنة والثمانوناملادة الثامنة والثمانون                                                          
ة عدم رفع الدعوى أو التنازل عنها ، فله أن يتصاحل مع املمول علـى               ـن املصلح ـإذا رأى أمي   

  املقرر للغرامة يف األحوال املشار إليها يف املادة  احلاديـة           األدىنأساس دفع مبلغ ال يقل عن احلد        
 .والثمانني من هذا القانون أو نصف ما مل يؤد من الضريبة يف األحوال األخرى 

 

  املادة التاسعة والثمانوناملادة التاسعة والثمانون                                                          
احلكم بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون ال يعفي من دفع الضريبة املستحقة كاملـة يف                 

 .مواعيد إستحقاقها 
    الباب اخلامس     

 ةــام ختاميـأحك

  املادة التسعوناملادة التسعون
ال جيوز ألية جهة عامة أو خاصة أن متتنع بأي حال حبجة احملافظة على أسرار الوظيفة عن إطالع                   

موظفي املصلحة على ما يريدون اإلطالع عليه من الوثائق واألوراق بقصد تنفيذ أحكـام هـذا                
 .القانون 

وال أن تطلع املصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو          وجيوز للنيابة العامة أو احملكمة حبسب األح       
 .جنائية ترتبط بتحصيل أو ربط الضريبة 

 

  املادة احلادية والتسعوناملادة احلادية والتسعون
على اخلاضعني ألحكام هذا القانون أن يقدموا إىل موظفي املصلحة عند كل طلب الدفاتر اليت  

أوراق اإليرادات واملصروفات يقضي القانون مبسكها وغريها من احملررات والوثائق امللحقة ا و
 .لكي يتمكن املوظفون املشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون 

وحيصل اإلطالع حيث توجد الدفاتر و األوراق املطلوب اإلطالع عليها أثناء ساعات العمل  
 كان ذلك العادية وبغري حاجة إىل إعالن سابق ، وجيوز أن حيصل اإلطالع يف مقر املصلحة إذا

  .اًضروري
 



 

  املادة الثانية والتسعوناملادة الثانية والتسعون                                                          
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، جيب على كل شخص أن يقدم إىل املصلحة أي بيان تراه                  

 . من إخطاره بذلك اً لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خالل ثالثني يوماًالزم
  

  املادة الثالثة والتسعوناملادة الثالثة والتسعون                                                          
على كل موظف عام أن يبلغ املصلحة بالطرق اإلدارية املقررة بأية معلومات تتصل بعملـه مـن                  

شأا أن حتمل على اإلعتقاد بوجود غش بطريقة إحتيالية يترتب عليها أو يكون الغـرض منـها                 
 .التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها خلطر عدم األداء 

  

  املادة الرابعة والتسعوناملادة الرابعة والتسعون                                                          
ال جيوز للجهات املختصة إعطاء تأشريات خروج ألي ممول من غري املتمتعني جبنسية اجلماهرييـة                

العظمى إال بعد تقدميه شهادة من املصلحة بسـداده للضـريبة           العربية الليبية الشعبية االشتراكية     
 .املستحقة عليه 

 مبوجب أحكام القـانون علـى إحـدى          يكون فيها هذا املمول مسئوالً     اليتويف مجيع األحوال     
 ، فال جيوز منحه شهادة سداد الضريبة إال بعد سداد الشركة للضريبة املستحقة عليهـا              اتالشرك
 . حىت تاريخ حصوله على الشهادة أو تقدمي ضمان تقبله املصلحة أيضآ 

 .جلهات العامة واخلاصة اخلاضعة ألحكام هذا القانونوحتدد الالئحة التنفيذية فئات املسئولني يف ا 
ويستثىن من شرط احلصول على شهادة سداد الضريبة موظفو الدولة واملؤسسات واهليئات العامة               

 .األجانب إال يف حالة اخلروج النهائي 
 . من هذا القيد بقرار من األمني أخرى استثناءاتوجيوز منح  

  
  املادة اخلامسة والتسعوناملادة اخلامسة والتسعون

 بكل  اً بتوثيق أو شهر احملررات إبالغ املصلحة فور       اًلى حمرري العقود وغريهم ممن خيتصون قانون      ع 
 . للضريبة اً خاضعتصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخالً



 

ومع عدم اإلخالل بأحكام املادة  اخلامسة واألربعني من هذا القانون ال جيوز هلم إبرام أي تنـازل                 
 ، كما ال جيوز هلم إبرام عقود بشأن التصرف يف أصول اً أو جزئياً اخلاضع للضريبة كلي  عن النشاط 

  .الشركات والتشاركيات إال بعد تقدمي شهادة من املصلحة تبني املركز الضرييب
 

  املادة السادسة والتسعوناملادة السادسة والتسعون                                                        
لتنفيذ على العقار أن خيطر املصلحة بكتـاب        على قلم كتاب احملكمة اليت تباشر أمامها إجراءات ا         

 التاليـة   اًمسجل مصحوب بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خالل اخلمسة عشر يوم            
 .لتاريخ اإليداع

 

وعلى قلم كتاب احملكمة اليت حيصل البيع أمامها ، وكذلك على كل من يتوىل البيع باملزاد العلين                  
صلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بتاريخ بيع العقـارات أو            أن خيطر امل   اً أو اختيار  اًجرب

 . على األقل اًاملنقوالت وذلك قبل البيع خبمسة عشر يوم

 
  املادة السابعة والتسعوناملادة السابعة والتسعون                                                              

على مصلحة اجلمارك إحالة مجيع املعلومات أو نسخ من مجيع اإلقـرارات اجلمركيـة اخلاصـة                 
 . والتصدير إيل مصلحة الضرائب باإلسترياد

  
  املادة الثامنة والتسعوناملادة الثامنة والتسعون                                                              

على اجلهات اإلدارية اليت يكون من إختصاصها منح تراخيص ملزاولة أي نشاط خاضع للضريبة               
ات أو منح تراخيص بإمكانية إستعمال عقار ملزاولة هذا النشاط أن ختطر املصلحة بالترخيص والبيان           

 .اخلاصة به 
 

ويعترب يف حكم الترخيص كل امتياز أو احتكار أو إذن الزم ملزاولة النشاط ، كما جيـب علـى                    
 عن جتديد الترخيص أو حفظه أو إلغائه قبل التأكد من سداد صاحبه             االمتناعاجلهات املشار إليها    

 .للضرائب املستحقة عليه 
  



 

  عة والتسعونعة والتسعوناملادة التاساملادة التاس                                                            
 االعتبارية العامة أو اخلاصة أو التشاركيات أو األفراد صـرف أيـة مبـالغ               لألشخاصال جيوز    

مستحقة أو تقدمي خدمة ألي متعاقد أو متعامل إال بعد تقدميه شهادة تثبـت سـداده للضـرائب                  
 الضـرائب   املستحقة عليه ، وتعترب اجلهات املشار إليها مسؤولة بالتضامن مع امللتزم عن تسـديد             

 .املستحقة يف حالة عدم إلتزامها بإحكام هذه املادة 
 

  ئةئةاااملادة املاملادة امل
مع عدم اإلخالل بالتشريعات النافذة ، ال جيوز قبول عطاء يف العقود اليت تربمها اجلهات اخلاضعة                 

 . ما مل يقدم املشارك ما يفيد سداد الضريبة املستحقة عليه اإلداريةألحكام الئحة العقود 
 

  ئة وواحدئة وواحداادة املدة املاملااملا
ط أو حتصيل الضريبة وفقـآ      ـأن يف رب  ـم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ش      ـكل شخص له حبك    

رار الوظيفة و يظـل     ـألحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق ا من منازعات ملزم مبراعاة أس            
 . حىت بعد تركه للخدمة اًهذا االلتزام قائم

 
  اثنتاناثنتانئة و ئة و اااملادة املاملادة امل

زام األشخاص اإلعتبارية اخلاضعة ألحكام هذا القانون مبسك دفاتر وحسابات باإلضافة إيل جيوز إل 
 حتددها الالئحة   اليتامللزمني مبسكها مبقتضى تشريعات أخرى ، وذلك وفقآ للقواعد واإلجراءات           

 .التنفيذية
بات اليت يتم كما يلتزم األشخاص الطبيعيون اخلاضعون ألحكام هذا القانون مبسك الدفاتر واحلسا 

 .حتديدها مبوجب أحكام الالئحة التنفيذية لكل فئة من فئات املمولني األفراد 
  ئة وثالثةئة وثالثةاااملادة املاملادة امل

جيوز لألمني بناء على إقتراح من أمني املصلحة منح األذن بإعادة الربط الضرييب خدمة للمصلحة                
 .العامة يف األحوال اليت تدعو فيها الضرورة إيل ذلك 

 



 

  ئة و أربعةئة و أربعةااململاملادة ااملادة ا
جيوز لألمني بناء على عرض أمني املصلحة إعفاء املمول من الضرائب املستحقة عليـه كلـها أو                  

بعضها ومن غرامة التأخري املنصوص عليها يف املادة  احلادية والعشرين  مـن هـذا القـانون يف                   
 -:األحوال اآلتية 

ـ     إذا توىف املمول من غري تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون           .1  بغـري أن    اً أو غادر البالد ائي
 . ا يترك أمواالً

 عدم وجود مال ميكـن التنفيـذ    املمول أو ثبت عدم قدرته على السداد أو       إفالسإذا أشهر    .2
 .عليه

1.  

 . إذا تبني أنه قام على سبب غري صحيح اإلعفاءوجيوز سحب قرار 
 

  ئة ومخسةئة ومخسةاااملادة املاملادة امل
صلحة مبباشرة بعض إختصاصاته املقررة     ألمني املصلحة أن يكلف غريه من موظفي امل        

 .مبقتضى هذا القانون 
 

  ئة وستةئة وستةاااملادة املاملادة امل
ستني يف املائة من مصروفات إجراءات احلجـز والبيـع          % ) 60( جيوز ختصيص نسبة ال جتاوز       

 .كمكافأة حتصيل تصرف ملوظفي املصلحة وفقآ للقواعد اليت يصدر ا قرار من أمني املصلحة 
 

   وسبعة وسبعةئةئةاااملادة املاملادة امل
يكون ملوظفي املصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من األمني صفة مأموري الضبط القضائي فيما       

 .يتعلق باملخالفات املنصوص عليها يف هذا القانون 

  ئة ومثانيةئة ومثانيةاااملادة املاملادة امل
 يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باألمني ، أمني اللجنة الشعبية العامة للمالية ، وأمني املصلحة                

 .أمني اللجنة الشعبية مبصلحة الضرائب ، وباملصلحة مصلحة الضرائب 



 

  ئة و تسعةئة و تسعةاااملادة املاملادة امل
 .ال ختل أحكام هذا القانون باألحكام الواردة يف تشريعات النفط النافذة  

  ئة وعشرةئة وعشرةاااملادة املاملادة امل
اح مـن أمـني     تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتر             

 والقـرارات   بـاللوائح اللجنة الشعبية العامة للمالية وإيل حني صدور هذه الالئحة يستمر العمل            
 .املعمول ا يف شأن ضريبة الدخل وقت نفاذ هذا القانون ، ومبا ال يتعارض مع أحكامه 

 

   عشر عشروأحدىوأحدىئة ئة اااملادة املاملادة امل
 إفرجني املشار إليـه ، كمـا        1973ة  لسن) 64(يلغى قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم         

 .يلغي كل حكم خيالف أحكام هذا القانون 

  ئة و أثىن عشرئة و أثىن عشراااملادة املاملادة امل
 .يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر يف مدونة التشريعات  

                                                                       
 
 
 
 
 

      مؤمتر الشعب العام   مؤمتر الشعب العام   مؤمتر الشعب العام    

 
    سرت  سرت::صدر يف صدر يف 
  ر ر .. و و13721372//الربيعالربيع /   /  0606:   :   املوافق املوافق 

  



 

  
  
  
  
  

 
 

لسنة ) 11(رقم قانون لالالئحة التنفيذية ل
 خلضريبة الدبشأن ) 2004(ر . و1372

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قرار اللجنــــــة الشعبية العامة
 ) مسيحي2004( ر .و1372لسنة ) 157( رقم 

 ر. و1372لسنة  ) 11( ئب الدخل رقم بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون ضرا
 

 ،،،،،اللجنة الشعبية العامة 
 .ـايل للدولة بعد اإلطالع على القانون املـ

 .وعلى القانون التجاري والقوانني املكملة له 
 .دين ــــانون املوعلى القــــــ

 .ارية ــوعلى قانون املرافعات املدنية والتج
 .وبات ـــــــانون العقوعلى قــ

ر بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية والئحته       . و 1369لسنة   ) 1( على القانون رقم    و
 .التنفيذية 

 .ر بشـأن ضرائب الدخل. و1372لسنة  ) 11( وعلى القانون رقم 
 .ر بشأن ضريبة الدمغة. و1372لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم 

ر ، بشأن قواعد توزيع عائد      .و1369 لسنة   )133(وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة لرقم      
 .اإلنتاج يف الشركات واملنشآت والوحدات اإلنتاجية 

 .وبناء على ما عرضه أمني اللجنة الشعبية العامة للمالية 
 .ر . و1372وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة يف اجتماعها العادي الثاين لسنة 

 قررت
 األول ابــالب

 عامة أحكام
 األول الفصل
 . املمولني حصر إجراءات

 
 
 



 

  )1مادة (  
 أو الضريبة على دخل     الزراعة للضريبة على دخل     خيضع  ممول كل     على 

 الضريبة على دخل املهن احلرة أو الضريبة        أوالتجارة والصناعة واحلرف      
 بذلك خالل سـتني يومـاً مـن تـاريخ           إخطاراًعلى الشركات أن يقدم     

 الـدخل النـاتج عنـه    خيضعولة النشاط الذي  االستغالل الزراعي أو مزا   
 .إلحدى الضرائب املذكورة 

     وعلى كل ممول خيضع للضريبة أن يقدم إخطاراً إىل املصلحة يف حالـة             
إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لنشاط أو نقل مقر من مكان إىل آخـر ،                

 .وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإلنشاء أو النقل 
 يف اجلماهرييـة    يعمـل مول شركة أو فرعاً لشركة أجنبيـة         كان امل  وإذا 

العظمى أو أحد األشخاص االعتبارية األخرى اخلاضعة للضـريبة علـى           
 أو الفـرع    للشركة ، وقع واجب اإلخطار على املمثل القانوين           الشركات

 .األجنيب أو الشخص االعتباري حبسب األحوال
ضرائب املرفق أو   ) 1(رقم   املصلحة على النموذج     إىل وتقدم اإلخطارات   

 . الواردة فيه البيانات متضمنة مجيع ورقة  أيةعلى  
 

  )2مادة ( 
 

مبـاين أو يعيـد     غري زراعية أو    زراعية أو    من يؤجر أرضاً     كل على      
تأجريها  للغري ، أو يقوم بتقسيم أرض لبيعهـا أن يقــدم إخطـاراً إىل                

ب املرفق أو على أية ورقة      ضرائ) 2( رقم   النموذج ، وذلك على     املصلحة  
 .واردة فيه ـــمتضمنة مجيع البيانات ال

ويقدم اإلخطار خالل ستني يوماً من تاريخ عقد التأجري أو التقسيم حبسب            
 .األحوال 

 
 



 

  )3مادة ( 
 يف احملاكم وعلى إدارات ومكاتب      التوثيق حمرري العقود ومن يتولون      على

 أو بتوثيـق احملـررات        قانوناً التسجيل العقاري وغري هؤالء ممن خيتصون     
 إىل املصلحة إخطاراً بكل تصرف أو عقد أو حمرر يتخذ           يقدمواشهرها أن   

 أو يف   فيها  اً دخالً خاضعاً للضريبة أو تغيري     يرتببشأنه إجراء أمامـهم و     
 . اإلجراء اختاذخطار فور إلدائها ويقدم اآشخص املكلف ب

 
  )4مادة (

 واللجان الشعبية    للقطاعات جان الشعبية العامة   يف الل  املختصني على        
 العامة والنقابات وغريهـا مـن       واهليئاتبالشعبيات واملصاحل واملؤسسات    

 تراخيص بناء أو ملمارسة     أيةاجلهات اإلدارية أن خيطروا املصلحة عند منح        
 أو غري   احلرة املهن   ى  حدإأي نشاط جتاري أو صناعي أو حريف أو ملزاولة          

 النشاط اخلاضع للضريبة أو منح تراخيص إلمكان استعمال         ذلك من أوجه  
ذن الزم  إ أو إلتزام أو إحتكار أو       امتياز يف مزاولة هذا النشاط أو منح        عقار

 ، وكذلك يف حالة إبرام أي عقد من العقود أو جتديـد أو              النشاطملزاولة  
 . ذكر أو تعديل شئ مما يددمت
لتالية لصدور الترخيص أو ملنح      خالل اخلمسة عشر يوماً ا     اإلخطار  ويتم 

ذن أو إبرام العقـد أو جتديـده أو         إل أو االلتزام أو االحتكار أو ا      االمتياز
  . تعديلهه أو يددمت

  )5مادة (
 البيع املنصـوص عليهـا يف       شروطخطار بإيداع قائمة    إل أن يشتمل ا   جيب

ـ ا على بيـان     القانونمن  ) نيالسادسة والتسع (الفقرة األوىل من املادة      م س
 تتخـذ  الـيت املدين احملجوز عليه وحتديد العقار أو العقـارات احملجـوزة        

إجراءات البيع بشأا و بيان الديون احملجوز من أجلـها وبيـان الـثمن              
 . الذي يبدأ به املزاد بالنسبة لكل عقار األساسي



 

 عليه يف الفقرة الثانية من املـادة        املنصوص رخطاإل جيب أن يشتمل ا    كما 
 عقاراً على جوزا باإلضافة إىل حتديد تاريخ البيع إذا كان املال احمل إليهاملشار

 واحلائز ومهنته وموطنـه     واملدينني ولقب كل من يباشر اإلجراءات         سما
 موضوع اإلجراءات وفق مـا      العقاراتاألصلي أو املختار وبيان العقار أو       

النسـبة   به املـزاد ب    يبدأورد يف قائمة شروط البيع والثمن األساسي الذي         
 فيـه   سـيتم  الذيلكل عقار وحتديد تاريخ البيع وبيان احملكمة أو املكان          

 .البيع
 كان املال احملجوز منقوالً فيشتمل اإلخطار املشار إليه باإلضافة إىل           إذا أما

، باشر اإلجراءات لديه    ت منسم ولقب كل    ا البيع على بيان     تاريخ  حتديد
 واحلـارس علـى     ...دى الغـري  إذا كان احلجز املوقع حجز ما للمدين ل       

 ومهنة كل من هؤالء وموطنه األصلي أو املختار واملكان الـذي            املنقوالت
  .البيعسيجرى فيه 

 
 الثاين الفصل
  الضريبةربط إجراءات

 

  )6مادة ( 
 كان عدمي األهلية أو ناقصـها أو        ولوسم املمول شخصياً    ا الضريبة ب  تربط

  العظمىماهريية كان مشهوراً إفالسه أو غري مقيم يف اجل
  .السابقةمسه عن الفترة ا توىف املمول ربطت الضريبة بذاوإ 

سم كل شريك عن مجلة ما حيصل عليـه         ا تربط الضريبة ب   التشاركيات ويف
 صورة ربح أو أية مبالغ أخـرى حتـت أي           يفمن دخل التشاركية سواء     

 .وصف يكون قد حصل عليها قبل توزيع الدخل 
 واألشـخاص االعتباريـة     األجنبيةع الشركات      يف الشركات  وفرو    أما 

 .سم كل منها ا الشركات فتربط الضريبة بعلى للضريبة اخلاضعة
 



 

 ) 7  مادة (
 تعدد املنشآت اململوكة للممول واليت ختضع لضريبة نوعيـة       حالة يف       

سم املمول عنها كلـها باعتبارهـا       ا الضريبة ب  بربطواحدة تقوم املصلحة    
 .وحدة واحدة 

 

  )8  مادة (
ن كان قد توىف أو قام لديه مانع حيول دون         إ إىل املمول ، ف    الربط يعلن      

 أو كان غري مقيم يف اجلماهريية العظمـى فـيعلن           أموالهإدارته لنشاطه أو    
 أو   قانونـاً   النشاط أو احلائز لألمـوال     إدارةبالربط نيابة عنه القائم على      

 .الورثة أو املصفى حبسب األحوال 
 

 ) 9 مادة  (
 أن  القانون من    ) الثانية  (املادة  األحوال املشار إليها يف    يف املمول     على     

 .يقوم بسداد الضريبة املستحقة على دخله من واقع ما ذكره يف إقراره 
 يف هذه األحوال بصفة مؤقتة إىل حني فحص اإلقرار وربط           الضريبة وتدفع

ضاء االجل احملدد لتقـدمي اإلقـرار        الدفع بعد انق   ويتمالضريبة عليه ائياً    
 ما مل ينص     من القانون  )نريالعش ( يف املادة  عليهاومبراعاة املواعيد املنصوص    

 .على خالف ذلك 
) 11( الضريبة على النموذج رقم      بسداد لممول ل  املصلحة مطالبة وتكون

 .ضرائب املرفق
ـ       التشاركيات   إىل وبالنسبة ـ  آتطالب املصلحة التشاركية  ب ريبة داء الض
 . على الشركاءاملستحقة

 
 
 
 



 

  )10 مادة (
 من املمول أن تربط الضـريبة       املقدم املصلحة إذا قبلت اإلقرار      على      

 بسدادها ، وذلك    تكلفهعليه بصفة ائية من واقع ما ذكره يف إقراره وأن           
 .  من القانون  )الثالثة(طبقاً حلكم املادة 

 ضـرائب    ) 12(لنمـوذج رقـم      بالسداد على ا   والتكليف  الربط ويتم
 .املرفق

 
  )11 مادة (

 املمول أو امللزم بتقدمي اإلقرار عن تقدميـه يف األحـوال            متنعا إذا        
ـ    ( أو املادة  )الثانية( املادةار إليها يف    ـــاملش مـن  )   ني الثانية واخلمس

 . تراه مناسباًما تقدير الدخل وفق  فللمصلحةالقانون
 إيضاحات شفوية   تقدميللمصلحة أن تطلب من مقدمه       قدم اإلقرار ف   إذاو   

 ما ورد بإقراره ، وذلك يف امليعـاد الـذي           تثبتأو كتابية أو مستندات       
 .حتدده له 

 تقبل املصلحة اإلقرار فلها أن تقدر الدخل أو أن جترى تصحيحات            مل فإذا
 . وتربط الضريبة بناء على ذلك اإلقرارأو تعديالت يف 

 املرفـق   ضـرائب ) أ/12 ( ملمول على النموذج رقـم     املصلحة ا  ختطرو   
 . بعناصر الربط أو التصحيحات اليت رأا 

 ربط الضريبة ائيـاً    أصبح مل يتظلم منه     و قبل املمول تقدير املصلحة أ     فإذا 
 إال يف حدود ما قبلـه      اً تظلم املمول فال يكون الربط ائي      إذا أما   ،  وقطعيا

 اللجنة االبتدائية قرارها يف الـتظلم و        تأصدر فإذا    ، من تقدير املصلحة  
 .  أساس ما حددته اللجنة علىأعلن به املمول فعليه سداد الضريبة 

  )12مادة ( 
 عليهـا يف املـادة      املنصـوص  املصلحة يف حاالت الربط اإلضايف       على    

 وبعناصر  األصليمن القانون أن ختطر املمول بعناصر الربط        ) التاسعة عشر (



 

يهـا  علسـتندت   ااألسباب اليت   ا و    واألسس اليت بىن عليه    الربط اإلضايف 
 . الربط األصلي وإجراء الربط اإلضايف تعديليف املصلحة 

ضـرائب  ) أ/12( املمول بالربط اإلضايف على النموذج رقم        إخطار ويتم
 .املرفق 

 . اإلضايف أحكام الفقرة األخرية من املادة السابقة الربطتسري على و
  )13 مادة (

الضريبة قبل انتـهاء السـنة      الدخل و ربط     املصلحة بتقدير    قامت إذا     
  (املـادة   فيها من التهرب عمالً بأحكـام      خيشىالضريبية يف احلاالت اليت     

 الدخل و ربط     القانون فعليها أن ختطر املمول بعناصر تقدير       من)    نيالثالث
 .الضريبة  

ضرائب املرفـق   ) أ/12( بتقدير املصلحة على النموذج رقم       خطارإلا ويتم
 هـذه من  ) 11( من املادة    األخرية الفقرة     أحكاموتسرى على هذا الربط     

 . الالئحة
 

 الثالث الفصل
  والطعنالتظلم إجراءات

 

  )14 مادة (
 

تبني األسـباب الـيت     ي ملفه ل  على أو من ميثله قانوناً أن يطلع        للممول    
 تصحيحات على إقراره    أوأستندت إليها املصلحة فيما أجرته من تعديالت        

  إضافياً الضريبة وعناصر ربطها سواء كان الربط أصلياً أو احتسابوأسس 
 من بيانات سـرية متعلقـة       ملفه عند االطالع استبعاد ما يتضمنه       ويراعى 

 بتخصـيص باملمول تكون املصلحة قد حصلت عليها من الغري ، وذلـك            
 هذا احلكـم    ييسرملف فرعي تودع فيه البيانات وحيفظ لدى املصلحة و        



 

مانة اللجنة االبتدائية أو االستئنافية ، ويتم االطالع يف         بأ امللفعند إيداع   
  . أو مقر اللجنة االبتدائية أو االستئنافية حبسب األحوالاملصلحةمقر 

 
  )15 مادة (

   
 صور وتقدم إىل أمانة     وأربع صحيفة التظلم أو الطعن من أصل        تكون     

 .ل إيصال يثبت ذلك اللجنة املختصة مقاب
 كـل منـهم   وموطن صحيفة التظلم على أمساء اخلصوم وصفام    وتشتمل

 .وموضوع التظلم وأسبابه 
 البيانات املتعلقـة بأمسـاء اخلصـوم        باإلضافة إيل  الطعن   صحيفة وتشتمل

 املطعون فيه و تاريخ إعـالن       القراروصفام وموطن كل منهم على بيان       
 املخـتص   الضـرائب   أو مكتب   إدارة  و رتهالطاعن به واللجنة اليت أصد    

 .واألسباب اليت بىن عليها الطعن و طلبات الطاعن 
 واإليصال املقرر،     الرسمداء  آ بصحيفة التظلم اإليصال الدال على       ويرفق

 . عليها  جزءاً من الضريبة املتنازعاملمولالدال على سداد 
 ( املقرر باملـادة  الرسمداء  آ يرفق بصحيفة الطعن اإليصال الدال على        كما

 . من القانون )الرابعة عشر
 

  )16 مادة (
 

 الطعون يف سـجل خـاص       أواللجنة أن يقيد التظلمات     سر   أمني   على    
 أمسـاء بأرقام مسلسلة حسب تواريخ تقدميها وأن يثبت يف هذا السـجل            

اخلصوم وسنة أو سنوات اخلالف وتاريخ أول جلسة وتاريخ صدور القرار           
 . الشأنلذويلطعن وتاريخ إعالنه   اأويف التظلم 

 
  )17 مادة (



 

 
اللجنة بعد قيد التظلم أو الطعن طبقاً ألحكـام املـادة    سر   أمني على      

 أو الطعن حيمل الرقم املسلسل املقيـد بـه يف           للتظلمالسابقة أن يعد ملفاً     
 أو الطعن ومجيع األوراق     التظلمالسجل وأمساء اخلصوم وتودع به صحيفة       

 .دات واإلخطارات املتعلقة به واملستن
 

  )18 مادة (
 

اللجنة بإعالن صورة من صحيفة التظلم أو الطعن إىل         سر   أمني يقوم       
 ، وذلك خالل أسبوع من تاريخ       األحوالاملصلحة أو املطعون ضده حبسب      

 .تقدمي الصحيفة 
  بأوجه دفاعها تتضمن   مبذكرة املصلحة أن ترد على التظلم أو الطعن         وعلى 

 اليت أجرا   التعديالتبيان سنة أو سنوات الرتاع وأسباب التصحيحات أو         
 وأ للدخل وعناصر الـربط األصـلي        احتسااعلى إقرار املمول وأسس     

  .نأو الطع حبسب األحوال وغري ذلك مما يتعلق مبوضوع التظلم اإلضايف
 مشتمالً علـى مجيـع      ملف املمول  أن ترفق مبذكرة دفاعها      املصلحة وعلى

 . والنماذج املتعلقة مبوضوع التظلم أو الطعن واإلقراراتاألوراق 
 تتضـمن   مبذكرةاملطعون ضده أن يرد على الطعن       هو   إذا كان    وللممول

 .أوجه دفاعه وأن يرفق ا ما يرى تقدميه من مستندات 
  املصلحة على التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ إعالـا بـه            رد ويكون

 الطعن خالل   على ضده سواء كان املصلحة أو املمول         املطعون ردويكون  
 .مخسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه به 

  )19 مادة (
   

 امليعاد احملدد لوروده    انقضاء الرد على التظلم أو الطعن أو        ورود بعد      
 السابقة يعرض التظلم أو الطعن على رئـيس اللجنـة           املادةطبقاً ألحكام   



 

خطار كل مـن املمـول و       إ اللجنة ب   سر أمنيوم  لتحديد جلسة لنظره ويق   
 النموذج  على ، وذلك      األقل على   بأسبوعاملصلحة ذا امليعاد قبل حلوله      

  .املرفقضرائب ) 14(رقم 
  )20 مادة (

 

اللجنة وعلى كل منهما     ملف من املمول واملصلحة االطالع على       لكل     
 . املواعيد اليت حتددها  يفاللجنةإيداع املذكرات واملستندات اليت تطلبها 

 
  )21 مادة (

 

 الضريبة علـى الشـركات      ممولوتقدم به   ي يقبل أي تظلم أو طعن       ال     
مللتـزمني  ا والسجالتوالتشاركيات مامل يكن مؤيداً باحلسابات والدفاتر       

 .مبسكها طبقاً للقانون 
 

  )22 مادة (
 

تقـدير املصـلحة     يف حدود    الطعن اللجنة قرارها يف التظلم أو       تصدر     
  .أعضائهاراء مجيع آوطلبات املمول ويتخذ القرار بأغلبية 

 

  )23 مادة (
اللجنة أن يعلن قرارها إىل كل من املمول واملصـلحة ،           سر   أمني على     

 من تاريخ التوقيع عليه من رئيس اللجنة        األكثروذلك خالل أسبوع على     
 . سرها وأمني

 علـى لقرار أن تربط الضـريبة      اب ا   املصلحة فور إعال   وعلى  
أساس ما قررته اللجنة وأن ختطر املمول ذا الربط وأن تكلفـه بسـداد              

 . ضرائب املرفق ) 15( ، وذلك على النموذج رقم أساسهالضريبة على 
 



 

  )24مادة ( 
 

 خالل مخسة    بناًء على طلبه   املمول للمصلحة أن جترى صلحاً مع       جيوز      
، أو أثناء نظر تظلمه من قبل  إعالنه بالربط الضرييب  يوماً من تاريخ   نيوأربع

 .اللجنة االبتدائية وقبل صدور قرارها فيه 
ـ          اللجنة تتوىلو تظلم إىل   االبتدائية بناء على طلب املمول إحالة ملـف امل

 . الصلح املصلحة إلجراء
فإذا مت الصلح ختطر املصلحة املمول بسداد الضريبة بناء على حمضر الصلح            

 .ضرائب املرفق وتعلم اللجنة بالصلح   ) 13( نموذج رقم على ال
 السـتكمال   امللف إىل اللجنة االبتدائيـة    وإذا مل يتم الصلح تعيد املصلحة       

 . إجراءات البت يف التظلم 
 

 الرابع الفصل
 الضريبة حتصيلإجراءات 

 

  )25مادة ( 
 

 املواعيـد    يقوم بسدادها يف   أن املمول أو املكلف بتوريد الضريبة       على     
 مل حتـدد    مـا  وذلك،  من القانون   ) ن  يالعشر( املنصوص عليها يف املادة     

 .سدادها لرى خاألحكام اخلاصة بالضريبة مواعيد أ
 أو بصك مصدق    اًما نقد إ يف مجيع األحوال إيل املصلحة ،        الضريبة وتسدد

 وفقا للنمـوذج     أو حبوالة بريد مقابل إيصال     عليهمن املصرف املسحوب    
  .عده املصلحة الذي ت

  )26مادة ( 
 

 من حاالت الوفـاء     حالة ةيف مواجهة املصلحة بأي     التمسك جيوز ال       
 . الالئحة هذهتربئة ذمة املمول  ما مل يتم النص عليها صراحة يف ب األخرى



 

 

  )27مادة ( 
  

 ألحكـام   اً التحفظى طبق  احلجز بتوقيع   اً املصلحة أن يصدر أمر    ألمني     
 ضرورية حلمايـة    مربراتمن القانون بناء على     )   ني والثالث ادية  احل(املادة  

 .أموال اخلزانة العامة مبقتضى أحكام القانون 
م الشخص احملجـوز    اسسم املمول ونشاطه و   ااألمر  هذا   يتضمن   أن على
 .لديه

 

  )28مادة ( 
  

دد  عن سدادها يف املوعد احمل     الضريبة بتوريد   لزم أمتنع املمول أو امل    ذاإ     
ـ  التنفيذيقانونا ، أختذت ضده إجراءات احلجز         ألحكـام احلجـز     اًطبق

 .اإلداري 
 

  )29مادة ( 
   

 دفع مبالغ بالزيادة على املستحق عليه ، فعلي         قد  أن املمول   تبني إذا        
  .استردادها وحبقه يف املبالغاملصلحة أن ختطره مبقدار تلك 

 أيـة ضـرائب     استحقاقكد من عدم     رد هذه املبالغ إال بعد التأ      جيوز وال
 . خصمها منهوجبإال وأخرى عليه ، 

ضرائب املرفق   ) 18( ويتم رد املبالغ املدفوعة بالزيادة على النموذج رقم         
. 

  
 
 
 



 

 الثاين ابــالب 
  األفراد والتشاركياتعلى الضرائب

 األول الفصل
 عامة أحكام

 

  )30مادة ( 
 

مـن  ) التاسعة والـثالثني  (يه يف املادة     بتقدمي اإلقرار املنصوص عل    يلتزم   
 حيصلون على الدخول التالية     الذينالقانون املمولون األفراد والتشاركيات     

 ـ : رحباً أم خسارة اتـــالعمليأياً كانت نتيجة 
 ـ :الزراعة دخل -1

املرفق أو على أية ورقة     ضرائب   ) 3(  اإلقرار على النموذج رقم      يقدم    
 .ات الواردة فيه  مجيع البيانمتضمنة

 -: دخل التجارة والصناعة واحلرف -2
 أو على أيـة     املرفقضرائب    ) 4(   اإلقرار على النموذج رقم      يقدم      

 .ورقة متضمنة مجيع البيانات الواردة فيه 
 -: دخل املهن احلرة -3

 أو علـى أيـة      املرفقضرائب  )  5( اإلقرار على النموذج رقم      يقدم       
 . مجيع البيانات الواردة فيه ورقة متضمنة

  - :البالد الدخول اخلارجية للمقيمني يف -4
 أو على أية ورقـة      املرفقضرائب    ) 6(   اإلقرار على النموذج رقم      يقدم

 .متضمنة مجيع البيانات الواردة فيه 
 صايف الربح للممول الفـرد أو       يتجاوزال  أواجب تقدمي اإلقرار    ب خيل   وال

مـن  ) السابعة والـثالثني  (حد اإلعفاء املقرر يف املادة    بالتشاركية  للشريك  
  .القانون



 

الفقرة السابقة من   من  ) 3) (2) (1(د  و اإلقرار املنصوص عليه بالبن    ويقدم
 النتهاء السنة الضـريبية      التاليةهذه املادة إىل املصلحة خالل الستني يوماً          

 ويقدم اإلقـرار    ، من القانون )  الثالثة والعشرين    (مع مراعاة حكم املادة     
هذه املادة خالل ثالثـني     الفقرة األوىل من    من  ) 4  (بالبنداملنصوص عليه   

 . من تاريخ حتققه يوماً
 خبسارة فيجب أن يتضمن اإلقـرار مقـدار         انتهت كانت السنة قد     فإذا 

 الوثائق واملستندات املؤيدة    األحوال مجيع   اخلسارة على أن ترفق باإلقرار يف     
 .له 

 

 ) 31مادة ( 
 

من ) السابعة و الثالثني     (املادة يف لتمتع املمول باإلعفاء املقرر      يشترط      
 حالتـه   ببيـان القانون أن يقدم مع اإلقرار املذكور باملادة السابقة إقراراً          

خاضع للضـريبة   آخر  االجتماعية وبعدم متتعه بذلك اإلعفاء عن أي دخل         
 .  يف اإلعفاء حقه سقط إالو
 

  )32مادة ( 
 

 املـادة من ) أ( معدالت استهالك األصول املشار إليها يف البند   حتسب      
من القانون بطريقة القسط الثابت على أساس النسب اآلتية من          ) األربعني(

 ـ:كلفته حبسب األحوال  ت أو األصلمثن شراء 
 النسبة                                       -: املباين
 .لسنة يف ا%   3ا آالت املثبت
 .يف السنة % 2  مثبت ا آالتغرياملباين 

 
 



 

 -: النقل طوسائ
 .  السنةيف% 20                                     نقل الركاب         وسائط
 .يف السنة % 10                                        نقل البضائع      وسائط
 .يف السنة % 4                                                            البواخر
 . السنةيف % 4                                         وقوارب الصيد  املراكب
 . يف السنة % 8                                                          الطائرات
 ـ  :األثاث
 .يف السنة % 10                                املنازل   املكاتب واملتاجر وأثاث
 .يف السنة% 20                  الفنادق واملطاعم واملقاهي واملستشفيات أثاث
 . يف السنة % 20                             معسكرات العمل خارج املدنأثاث
 .يف السنة % 25   األكل والفرش اخلاصة باملطاعم والفنادق وما مياثلها أدوات
 ـ  :التاآل

 .يف السنة % 10                                                     مكتبية آالت
 . يف السنة % 15                                                كهربائية مولدات
 .يف السنة % 20                                      احلواسيب وملحقااأجهزة

 .يف السنة % 10                                                برامج احلواسيب
  .السنةيف % 15                                                      أخرىآالت

 

  )33مادة ( 
 

 آلسم شـهرة    ا الدخل   لتحقيق احلاالت اليت تستخدم فيها املنشاة       يف     
 الثابت وملدة   القسطكه بطريقة     إليها بطريق الشراء فيحسب معدل استهال     

 .مخس سنوات 
 
 
 
 



 

  )34مادة ( 
 

 مزاولـة  معدالت استهالك مصروفات التأسيس الالزمة لبدء        حتسب      
 القانون بطريقـة    من )و األربعني    احلادية    (النشاط املشار إليهـا يف املادة    

 . القسط الثابت وملدة مخس سنوات 
 

  )35مادة ( 
 

 التاليـة سارة من أرباح املنشاة يف السنة أو السنوات          خصم اخل  يكون     
 الثالثـة    (لسنة اخلسارة وملدة أقصاها مخس سنوات تالية طبقاً حلكم املادة         

 . من القانون )ني واألربع
 عـن  التنـازل  يستفيد من حكم الفقرة السابقة املتنازل إليه يف حالـة   وال

نقص عدد هؤالء الشركاء    ستقل باملنشأة أحد الشركاء أو      ا وإذا    ، املنشأة
 للشريك أو الشركاء الباقني خصم ما يزيد على نصيب كل منهم            حيقفال  

  .شريكايف اخلسارة بصفته 
       

  )36مادة ( 
 

من هذه الالئحة   )  30(  للمادة   اً طبق اإلقرار كل من يلتزم بتقدمي      على     
 سواء كان    مزاولة النشاط اخلاضع للضريبة    عنأن خيطر املصلحة بالتوقف     

  .مؤقتاً أو اً أو كان ائياً أو جربياًالتوقف ارادي
 النشاط تصفية املنشأة وامنا تعترب فترة التصفية        ن مزاولة    ع اًتوقف يعترب   وال

 . احملققة خالهلا للضريبة األرباح للمنشأة وختضع اًامتداد
ـ     ء سوا النشاطخطار عن التنازل عن     إل جيب ا  كما  أو اً كان التنـازل كلي
خطـار علـى    إل وسواء كان بعوض أو بدون عوض ويقع واجب ا         اًزئيج

  .إليهاملتنازل واملتنازل 



 

 
 من تاريخ حصول    اًخطار يف مجيع األحوال خالل ستني يوم      إل ا يتم أن   وجيب

 . أو التنازل حبسب األحوال التصفية فترة انتهاءالتوقف أو 
 

  )37مادة ( 
 

طبق مقولة شركاء ال أجراء بتوريد       ت الىت  اإلنتاجية  الوحدات تلتزم      
املرفـق أو   ضرائب   ) 7(  على دخل الشركاء على النموذج رقم        الضريبة

 اً يوم الستنيعلى أية ورقة متضمنة مجيع البيانات الواردة فيه وذلك خالل           
 .التالية لتاريخ احلصول على الدخل 

 

  )38مادة ( 
 

كات والتشـاركيات    وامللتزمني بالدخل من الشر    العمل جهات   على     
الفقـرة األوىل مـن     من  ) ج(و  ) ب(ين  د البن يفواألفراد املنصوص عليهم    

من القانون الذين يسـتخدمون مـوظفني أو        ) الثامنة و اخلمسني    ( املادة  
 مقابل أي دخل خاضع للضـريبة توريـد         اً أو صناع  الًعمامستخدمني أو   

(    النموذج رقم   صلحة على   املاىل  وما يف حكمه    الضريبة على دخل العمل     
 . من تاريخ حتقق الدخل اً يومستني خالل  ضرائب املرفق   )8
 

  )39مادة ( 
  

 كانت مدا   اًأيلألفراد والتشاركيات    الىت لديها ودائع     املصارف على     
 اىل املصـلحة علـى      وتوريـدها خصم الضريبة على فوائد هذه الودائع       

متضمنة مجيـع   أخرى  أية ورقة   ضرائب املرفق أو على      ) 9( النموذج رقم   
 .   ة فائداستحقاق التاريخ  من اً يومستنيالبيانات الواردة فيه خالل 



 

وعلى املصارف إخطار املصلحة بقيمة الفائدة املستحقة عن ودائع اجلهات          
األخرى من غري املذكورين يف الفقرة السابقة خالل ستني يوماً من تـاريخ             

 .استحقاق الفائدة
 

 الفصل الثاين
 يف الضريبة على دخل الزراعة

 

  )40( مادة 
 

مـن هـذه    ) 31/1(جيب أن يشتمل اإلقرار املنصوص عليه يف  املادة              
الالئحة على صايف أرباح املمول سواء كان فرداً أو تشاركية الناجتة مـن             
االستغالل الزراعي البحت لألراضي الزراعية سواء كانت مشجرة أو غري          

 .مشجرة 
يتضمن اإلقرار مجيع التكاليف واملصروفات اليت أنفقـت يف         كما جيب أن     

 .سبيل احلصول على الدخل املقدم عنه اإلقرار 
وعلى مقدم اإلقرار يف مجيع األحوال أن يرفق به مجيع الوثائق واملستندات            

 .املؤيدة للبيانات اليت تضمنها اإلقرار 
 

 الفصل الثالث
 فالضريبة على دخل التجارة والصناعة واحلر

 

  )41( مادة 
 

مـن هـذه     ) 2 / 30(جيب أن يشتمل اإلقرار املنصوص عليه يف  املادة          
الالئحة على مجيع أرباح املمول سواء كان فرداً أو تشاركية الناجتة عـن             

( نشاطه الرئيسي أو من أي نشاط آخر خيضع للضريبة طبقاً حلكم املـادة              



 

باح الناجتة عن بيـع أي      من القانون وكذلك مجيع األر    ) التاسعة واألربعني   
أصل من أصول النشاط املادية أو غري املادية أو عن تأجري أدوات  املنشأة              
وخدمات عماهلا لدى أية جهة ، والفرق الناتج من إعادة تقيـيم أمـوال              

 وما حيصل من ديون معدومة خالل       هاملنشأة عند انفصال شريك أو انضمام     
 .أرباح النشاط السنة املقدم عنها اإلقرار وغري ذلك من 

كما جيب أن يتضمن اإلقرار مجيع التكاليف واملصروفات اليت انفقت فعالً           
 .يف سبيل احلصول على الدخل املقدم عنه اإلقرار 

وعلى مقدم اإلقرار يف مجيع األحوال سواء كان فرداً أو تشاركية أن يرفق              
 ، وذلك على    به مجيع الوثائق واملستندات املؤيدة للبيانات اليت يذكرها فيه        

 .الوجه املبني يف املواد التالية 
 

  )42( مادة 
 

 -:ترفق باإلقرار يف حالة احلسابات املنتظمة املستندات التالية 
 .امليزانية العمومية 

 .حساب أو حسابات التشغيل واملتاجرة  - 
 .حساب األرباح واخلسائر  -
 .كشف االستهالكات  -
 الـواردة حبسـاب األربـاح       كشف أو كشوف بتفاصيل املصروفات     -

 .واخلسائر 
وجيب أن تكون املستندات املذكورة معدة وفقاً لألصول احملاسبية وموقعـة           

 .من مقدم اإلقرار أو من ميثله قانوناً 
 

  )43( مادة 
  

 -: جيب العتبار حسابات املمول منتظمة أن ميسك الدفاتر اآلتية 
 .دفتر اليومية  - 1



 

 .ية دفتر اجلرد وامليزان -2 
) 60(و) 58(وجيب أن يتم القيد يف هذين الدفترين طبقاً ألحكام املادتني           

 .من القانون التجاري 
دفتر الصنف وتسجل فيه حركة الصنف كمية ونوعاً ، وذلك بالنسبة            -3

للمنشآت اليت يقتصر نشاطها على جتارة اجلملة ، وجيب أن يكـون هـذا             
 .قبل استعماله الدفتر مرقماَ وموقعاً عليه من املصلحة 

وال خيل مسك الدفاتر املشار إليها مبا جيب مسكه من دفـاتر وسـجالت              
أخرى مبقتضى القانون التجاري أو أي قانون آخر ، أو طبقاً لطبيعة النشاط 

 .الذي يزاوله مقدم اإلقرار 
 

  )44(  مادة 
 

جيب على مقدم اإلقرار يف مجيع األحوال سواء كانت لديه حسابات                 
ظمة أو مل تكن لديه هذه احلسابات أن يضمن إقراره بياناً باملبالغ الـيت              منت

تقاضاها مقابل أي عمل جتاري ال يتصل مبباشرة مهنته يكون قد قام به ولو              
 .بصفة عرضية

فإذا كان من قام بالعمل غري ملزم قانوناً بتقدمي  إقرار عـن دخلـه وال                  
ضع الدخل الناتج عنه للضـريبة      ميتهن أية جتارة أو صناعة أو حرفة مما  خي         

من القانون ، أو مل يقم بأي عمل مـن          ) التاسعة و األربعني    ( طبقاً للمادة   
األعمال املعتربة جتارية طبقاً هلذه املادة فعليه يف هذه احلالة أن خيطر اإلدارة             
أو القسم أو مكتب الضرائب الكائن يف دائرة إختصاصه حمل سكنه بالعمل            

الذي قام به والشخص أو اجلهة اليت أدى هـذا العمـل       التجاري العارض   
 .حلساا ، واملبالغ اليت تقاضاها مقابل أدائه 

ضرائب املرفق ، وذلك خالل      ) 4(  رقم     جويكون اإلخطار على النموذ   
 .ثالثني يوماً من تاريخ إمتام العمل



 

 وعلى مقدم اإلقرار يف هذه احلالة أن يؤدي الضريبة املستحقة عليه خـالل        
 . هذه املدة على أساس ما أقر به 

   

  )45(  مادة 
  

على كل من يدفع أية مبالغ مقابل عمل جتاري عارض ألي شخص من                 
األشخاص املشار إليهم يف املادة السابقة أن خيطر املصلحة باسم مـن أدى             

ل أدائه ونـوع أو طبيعـة هـذا         العمل وعنوانه واملبالغ اليت دفعها له مقاب      
 .العمل
م اإلخطار خالل ثالثني يوما من تاريخ متام العمـل ، وعلـى مقـدم               ويت

اإلخطار أن حيجز الضريبة املستحقة على مقابل ذلك العمل ، وأن يوردها            
إيل املصلحة مع اإلخطار وذلك إذا كان من قام بالعمل غري مقيم بصـفة              

 . دائمة يف اجلماهريية العظمى 
 الفصل الرابع

 يف اجلهات اليت تطبق مقولة شركاء ال أجراءالضريبة على دخل الشركاء 
 

    )46(   مادة 
 

ختضع للضريبة دخول الشركاء الطبيعيني يف مجيع الوحدات اإلنتاجية               
اليت تطبق مقولة شركاء ال أجراء طبقاً الحكام قرار أمانة اللجنة الشـعبية             

 . ر املشار إليه .و1369لسنة ) 133(العامة رقم 
 

  )47( مادة 
 

على الوحدات اإلنتاجية اليت تطبق مقولة شركاء ال أجـراء خصـم                 
 وما  وتوريد الضريبة إىل املصلحة بكشف يتضمن أمساء الشركاء الطبيعيني        

 تقاضاه كل منهم  من دخل ، وذلك خالل 



 

ستني يوماً من تاريخ حصوهلم على الدخل على النموذج املنصوص عليـه            
 .تعترب الضريبة يف هذه احلالة مؤقتة من هذه الالئحة و ) 38( باملادة

 
  )48(  مادة 

  

تربط الضريبة من قبل املصلحة ائياً بعد مراجعتها وتأكدها من الدخول              
( أو   ) 12( اليت حتصل عليها الشركاء ، وختطر الوحدة اإلنتاجية بنموذج          

 .ضرائب املرفقني حبسب األحوال )أ / 12
 

 الفصل اخلامس
  املهن احلرةالضريبة على دخل

 

  )49( مادة 
 

مـن هـذه    ) 30/3(جيب أن يشتمل اإلقرار املنصوص عليه يف املادة              
الالئحة على بيان  بالدخل املقبوض فعالً خالل السنة املقدم عنها اإلقـرار             
والناتج عن العمليات املتعلقة مبباشرة املهنة على اختالف أنواعها ، ولـو            

 متت يف سنوات سابقة ، أو دفع مقـدماً          كان الدخل مستحقاً عن عمليات    
خالل السنة املقدم عنها اإلقرار عن عمليات مل يتم أداؤها حىت اية هـذه              
السنة ، وكذلك مجيع الدخول الناجتة عن بيع أي أصل من أصول النشاط             

ري املادية أو من تأجري أدواته أو من حتصيل الـديون املعدومـة             املادية أو غ  
خالل السنة املقدم عنها اإلقرار ومن أية دخول أخرى  متعلقـة مبمارسـة       

 . املهنة 
كما يتضمن اإلقرار مجيع التكاليف واملصروفات اليت أنفقت فعالً يف سبيل           

 .احلصول على الدخل املقدم عنه اإلقرار 



 

 لـه ،    ة ترفق باإلقرار مجيع الوثائق واملستندات املؤيـد       ويف مجيع األحوال   
وجيب أن يكون اإلقرار واملستندات موقعة من مقدم اإلقرار أو من ميثلـه             

 .قانوناً 
 

  )51(  مادة 
  

جيب العتبار حسابات املمول منتظمة أن ميسك دفتر يوميـة مرقمـاً                
قيد فيه يوماً بيوم    ومؤشراً على كل صفحة من صفحاته من قبل املصلحة وي         

مجيع اإليرادات املقبوضة واملصروفات اليت تستلزمها ممارسة املهنة والـيت          
أنفقها فعالً وأن يسلم إىل كل من يدفع إليه أي مبلغ مستحق له بسـبب               
ممارسة املهنة إيصاالً مؤرخاً وموقعاً منه ويستخرج هذا اإليصال من دفتـر            

  .ذي قسائم من أصل وصورة بأرقام مسلسلة
 

 الفصل السادس
 الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما يف حكمه

 

   )51(  مادة 
 

على جهات العمل وامللتزمني بالدخل من الشركات والتشـاركيات                
من الفقرة األوىل مـن     ) ج  ( و) ب( واألفراد املنصوص عليهم يف البندين      

خدمون مـوظفني أو    من القانون الـذين يسـت     ) الثامنة واخلمسني   ( املادة  
مستخدمني أو صناعاً مقابل أي دخل خاضع للضريبة سواء دفع يف صورة            
مرتبات أو أجور أو عموالت أو مكافآت أو أية مدفوعات نقدية أو عينية             
أن يقدموا كشوفات تفصيلية مبيناً ا أمساء وألقاب األشخاص املوجودين          

خلاضع للضـريبة ،    يف خدمتهم ومقدار ما يتقاضاه كل منهم من الدخل ا         
 .وذلك عن كل جزء من السنة يثبت فيه احلق يف الدخل 



 

وجيب أن تتضمن تلك الكشوف مبلغ اإلعفاء الذي يتمتع بـه مسـتحق             
من القانون ومقدار الـدخل     ) السابعة والثالثني   ( الدخل طبقــاً للمادة    

 .اخلاضع للضريبة ومبلغ الضريبة احملجوزة 
 لكل من يعمـل     اًمي الكشوف أن ميسكوا ملف    كما جيب على امللتزمني بتقد    

لديهم حلفظ مجيع املستندات املتعلقة بتعيينه وحتديـد مرتبـه وعالواتـه            
 .ومكافآته وما يوقع عليه من جزاءات مالية 

ضرائب املرفق  )  8( وتقدم هذه الكشوف إىل املصلحة على النموذج رقم         
 ، وذلك خالل سـتني      أو على أية ورقة متضمنة مجيع البيانات الواردة فيه        

 .يوماً من تاريخ االلتحاق بالعمل أو تولد احلق يف الدخل اخلاضع للضريبة 
وجيب إخطار املصلحة بكل تغيري يطرأ على البيانات الواردة يف الكشوف ،            

 .وذلك خالل ستني يوماً من تاريخ حصول التغيري 
   

  )52( مادة 
  

 ) 38( املشار اليهم يف املـادة      على جهات العمل وامللتزمني بالدخل            
 الذيصمها من الدخل    خب وذلكمن هذه الالئحة توريد الضريبة املستحقة       

 من تاريخ دفع هذا الدخل وذلك مع تقدمي         اًدائه خالل ستني يوم   آيلتزمون ب 
 ضرائب   ) 8 (كشوف تتضمن البيانات املذكورة يف املادة النموذج رقم         

 من كشوف املرتبات واألجور الىت تدفع       املرفق أو تقدمي صورة طبق األصل     
 .عنها الضريبة 

 
  )53( مادة 

 

تقوم األمانات والشعبيات واملصاحل واألشخاص اإلعتباريـة العامـة                
الثامنة ( من املادة   ) أ  ( املمولة من امليزانية العامة واملنصوص عليها يف البند         

تحقة علـى الـدخول     من القانون خبصم وتوريد الضريبة املس     ) واخلمسني  



 

اخلاضعة لضريبة العمل وما يف حكمه اىل املصلحة أو إحدى خزائن قطـاع   
املالية على أن ختطر املصلحة بتفاصيل ما أدى اليها من ضريبة على هـذا              

 .النحو 
وللمصلحة أن تندب أحد موظفيها للتثبت من صـحة تنفيـذ اجلهـات             

 .املذكورة لألحكام املتعلقة بالضريبة 
 

  )54( مادة 
 

على املمول الذي يقبض أي دخل خاضع للضريبة من صاحب عمـل                
غري مقيم يف اجلماهريية العظمى أو من أية جهة أو هيئة أو شركة أو منشأة               
أجنبية ليس هلا فرع أو توكيل أو ممثل يف اجلماهريية أو من صاحب عمـل               

قـرارا  يتعذر إلزامه بآداء الضريبة ألي سبب كان أن يقدم اىل املصـلحة إ            
ضرائب ) 8(بالدخل الذي يقبضه وباسم من يؤديه إليه على النموذج رقم           

املرفق أو على أية ورقة متضمنه مجيع البيانات الواردة فيه ، وذلك خـالل              
 .ستني يوماً من االلتحاق بالعمل أو تولد احلق يف الدخل اخلاضع للضريبة 

قبوض خالل مخسة   وعلى املمول أن يؤدي الضريبة املستحقة على الدخل امل        
 .عشر يوماً من تاريخ قبضه 

 الفصل السابع
 الضريبة على الدخول اخلارجية للمقيمني يف البالد

 

  )55( مادة 
 

مـن  ) السابعة والستني   ( يلتزم بتقدمي اإلقرار املنصوص عليه يف املادة            
القانون كل شخص طبيعي مقيم يف اجلماهريية العظمى سواء كان ليبيـاً أو   

عما يتحقق له من دخل يف اخلارج وذلك سواء كان الدخل ريعـاً          . بياً  أجن
عقارياً أو نتاج منقول أو رحباً جتارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مهنياً ، وذلك               



 

فيما عدا الدخل الناتج عن العمل وما يف حكمه الذي يدفع لألشـخاص              
 املذكورين عن عملهم يف اخلارج 

ى بيان مصدر الدخل وقيمته ومقدار إمجـايل        وجيب أن يشتمل اإلقرار عل    
 .الدخل والتكاليف واملصروفات اليت تكبدها املمول 

ضرائب املرفق أو على     ) 6(ويقدم اإلقرار اىل املصلحة على النموذج رقم        
أية ورقة متضمنة مجيع البيانات الواردة فيه ، وذلك خالل ثالثني يوماً من             

 .تاريخ حتقق الدخل يف اخلارج 
 

  )56( دة ما
 

على املمول أن يؤدي قيمة الضريبة املستحقة اىل املصلحة مباشرة عند                
تقدمي اإلقرار وسواء كان قد حوله اىل اجلماهريية العظمـى أو أبقـاه يف              

 .اخلارج 
 الفصل الثامن 

 الضريبة على فوائد الودائع لدى املصارف
 

  )57( مادة 
 

يا كانت مدا خصم الضريبة علـى       على املصارف الىت لديها ودائع أ          
 .فوائد هذه الودائع وتوريدها للمصلحة 

ضرائب املرفق أو على      ) 9(   ويكون توريد الضريبة على النموذج رقم       
 .أية ورقة متضمنه مجيع البيانات الواردة فيه 

ويكون توريد الضريبة خالل ستني يوماً من استحقاق الفائدة على الوديعة           
. 

 
18 
 لثالثالباب ا



 

 الضريبة على الشركات
 

  )58( مادة 
 ج

من القـانون   ) الثمانني  ( يلتزم بتقدمي اإلقرار املنصوص عليه يف املادة             
الشركات وفروع الشركات األجنبية واألشخاص االعتباريـة األخـرى         

مـن  ) الثالثة والسـبعني    (و) الثانية والسبعني (املنصوص عليها يف املادتني     
 .القانون 
 . إقرار واحد عن مجيع أوجه النشاط اليت ميارسها املمول ويقدم

ويكون تقدمي اإلقرار ولو مل تكن لدى املمول حسابات وأيا كانت نتيجـة             
 .العمليات رحباً أو خسارة 

 
 

  )59( مادة 
 

يقدم اإلقرار اىل املصلحة خالل شهر من تاريخ املصادقة على امليزانية                 
 . من تاريخ انتهاء السنة املالية ويف موعد أقصاه سبعة أشهر

وجيب أن يشتمل اإلقرار على مجيع أرباح الشركة أو الفرع األجـنيب أو             
الشخص االعتباري الناجتة عن نشاطه وكذلك مجيع األرباح الناجتة عن بيع           
أي أصل من أصول النشاط املادية أو غري املادية والفرق الناتج عن إعـادة    

دماجه يف غريه أو انفصال أحـد الشـركاء أو   تقييم أصول النشاط عند إن   
انضمامه وما حيصل من ديون معدومة خالل السنة املقدم عنها اإلقرار وغري            

 .ذلك من أرباح النشاط 
وعلى مقدم اإلقرار أن يرفق به مجيع الوثائق واملستندات املؤيدة للبيانـات            

 .اليت يذكرها فيه وذلك على الوجه املبني يف املواد التالية 
 
 



 

  )60( مادة 
 

ضرائب املرفق أو على أية ورقة       ) 10( يقدم اإلقرار على النموذج رقم         
متضمنة مجيع البيانات الواردة فيه وترفق باإلقرار املستندات املنصــوص          

 .من هذه الالئحة ) 42/1(عليها يف املادة
وقعة وجيب أن تكون املستندات املشار إليها معدة وفقاً لألصول احملاسبية وم         

 .من املمثل القانوين للشركة أو الفرع األجنيب أو الشخص االعتباري 
 

  )61( مادة 
 

جيب العتبار حسابات املمول منتظمة أن ميسك الـدفاتر املنصـوص                
من هذه الالئحة ، فإذا كان اإلقرار مقدما         ) 43( عليها يف املــــادة    

جاري فعليها االلتـزام    من إحدى الشركات املنصوص عليها يف القانون الت       
) 634(أو املادة     ) 570(   مبسك السجالت  املنصوص عليها يف املادة        

من القانون التجاري حبسب األحوال وتسري يف شأن الدفاتر والسجالت          
 .املشار إليها  ) 43(  املذكورة أحكام املــادة 

 

  )62( مادة 
 

 باإلقرار صورة مـن     جيوز للمصلحة إلزام الشركات األجنبية أن ترفق          
امليزانية العمومية لنشاط املركز الرئيسي يف اخلارج وكذلك صـورة مـن            

 .حساباته اخلتامية 
 

 

  )63( مادة 
حتسب معدالت استهالك أصـول النشـاط ومعـدالت إسـتهالك               

من هـذه    )  34 / 33 / 32( مصروفات التأسيس طبقاً ألحكام املواد      
 .الالئحة 



 

  )64( مادة 
 

من هذه الالئحة يف شأن ترحيل اخلسارة  )  35(  تسري أحكام املادة      
 .من القانون ) الثالثة و األربعني (  اىل سنوات تالية طبقاً حلكم املادة 

 

 
  )65( مادة 

 
من هذه الالئحة يف شأن التوقـف عـن          ) 36( تسري أحكام املادة         

( و) الرابعة و األربعني    (تني  مباشرة النشاط أو التنازل عنه طبقاً حلكم املاد       
 .من القانون ) اخلامسة واألربعني 

 
 الباب الرابع
 أحكام ختامية

 

  )66( مادة 
 

يكون مدير الشركة أو اهليئة أو املنشأة الىت يقع مركزها الرئيسي يف                  
اجلماهريية العظمى هو املسؤول عن تطبيق القانون عليها تنفيذاً ألحكـام           

 .من القانون ) ة و التسعنيالرابع( املادة 
ويكون مدير فرع الشركة األجنبية يف اجلماهريية العظمى هـو املسـؤول            

 .بالنسبة لفروع الشركات األجنبية 
ويكون املمثل القانوين للجهات اليت ختضع ألحكام القانون من غري اجلهات           
املذكورة يف الفقرتني السابقتني من هذه املادة هو املسـؤول عـن تطبيـق     

 .لقانون ا
وعلى الشركة أو اهليئة أو املنشأة أو فرع الشركة األجنبية إخطار املصلحة            

 .بتعيني مديرها أو بتغيريه  خالل ثالثني يوماً من تاريخ تعيينه أو تغيريه 



 

 )67(مادة 
 

( على كل ممول ينطبق عليه حكم اإلعفاء املنصوص عليـه يف املـادة                  
 ويكون متزوجا وليس له أوالد أو متزوجا        من القانون ) السابعة والثالثني   

 .أو أرمال أو مطلقا وله أوالد يعوهلم أن يقدم املستندات اليت تثبت ذلك
من ) السابعة والثالثني   ( كما ينطبق حكم اإلعفاء املنصوص عليه يف املادة         

القانون على املرأة األرملة أو املطلقة وتعامل معاملة الرجل الذي يعول إذا            
 .العائل الفعلي الوحيد ألوالدها كانت هي 

 -:ويشترط للتمتع باإلعفاء تقدمي ما يأيت 
 .  شهادة بالوضع العائلي -1
 . شهادة وفاة الزوج أو ورقة الطالق حبسب األحوال -2

ويكون تقدمي املستندات اىل املصلحة أو جهة العمل حبسـب األحـوال ،             
تغيري يطرأ على حالتـه     وعلى املمول أن خيطر املصلحة أو جهة العمل بكل          

 .االجتماعية مع تقدمي ما يثبت حصول التغيري
 . و اليعتد بالتغيري إال اعتبارا من أول الشهر التايل لتاريخ حدوثه 

 
 )68(مادة 

  

 ) 9( على كل ممول ينطبق عليه حكم اإلعفاء املنصوص عليه يف الفقرة               
الذي حيقق دخال ناجتـا     من القانون و  ) الرابعة والثالثني   ( من املـــادة   

 -:عن نشاط التصدير تقدمي ما يلي 
 .ترخيص مزاولة النشاط . 1
شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقـع يف           . 2

 .نطاقها نشاطه 
ستندات الدالـة علـى عمليـة       إفادة من مصلحة اجلمارك مرفقة بامل     . 3

 .التصدير



 

بالغ اليت مت حتصيلها من عملية التصـدير        إفادة من املصرف تفيد بأن امل     . 4
 .قد مت حتويلها اىل اجلماهريية العظمى 

إذا زاول املمول أنشطة أخرى غري نشاط التصـدير فعليـه أن ميسـك              
 .حسابات منفصلة لنشاط التصدير عن األنشطة األخرى 

أن يكون الدخل ناجتاً عن تصدير منتجات حملية غري حمظـور تصـديرها             
 .عات النافذة مبوجب التشري

 

 )69(مادة 
 

إذا تعددت مصادر دخل املمول وكانت ختضع لضرائب خمتلفة فعلي                
املمول يف كل إقرار يقدمه عن أي مصدر من هذه املصادر أن يبني مصادر              
دخله األخرى وما ختضع له من ضرائب ، ويسترتل مبلغ اإلعفاء من وعاء             

 .الضريبة األقل سعرا 
 

  )70(مادة 
 

على املمول أو املكلف بأداء الضريبة أن خيطر املصلحة عن أي تغيري                  
يف مركز نشاطه أو حمل إقامته ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ حصول              

 .التغيري 
 

 )71(مادة 
 

يلتزم األشخاص الطبيعيون اخلاضعون إلحكام القانون مبسك دفـاتر               
ية لألنشطة أو املهـن الـيت       وسجالت تبني اإليرادات واملصروفات اليوم    

ميارسوا ، و جيوز للمصلحة أن حتدد أية بيانات تفصيلية أخرى تطلـب             
 .  تضمينها هلذه الدفاتر والسجالت 

 



 

  )72(مادة 
تقدم اإلقرارات واإلخطارات اليت يلتزم بتقدميها املمولون وغريهم طبقا             

ل بعلم الوصـول إيل     ألحكام هذه الالئحة إما بإرساهلا بطريق الربيد املسج       
املصلحة أو بتقدميها مقابل إيصال يذكر به نوع اإلقرار أو اإلخطار املقدم            

 .وتاريخ تقدميه 
 

 )73(مادة 
 

للممول احلق يف طلب شهادة بإثبات سـداد الضـريبة لتقـدميها اىل                 
 .اجلهات املختصة الىت تطلبها 

بة لـإلدارة أو    ويتم تقدمي طلب احلصول على شهادة بإثبات سداد الضري        
 .ضرائب املرفق  ) 16( املكتب املختص وذلك وفقا للنموذج 

وعلى اإلدارة أو املكتب منح املمول شهادة تثبت سداده للضريبة بعد أن            
يتم ختم النموذج املشار إليه من املكتب أو القسم املخـتص يف اإلدارة يف              

 .حالة سداده للضرائب املستحقة عليه 
 .شهادة إذا كانت عليه أقساط غري مستحقة وجيوز منح املمول ال

 ) 17( وتصدر الشهادة  من اإلدارة  أو املكتب املختص وفقا للنمـوذج             
 .ضرائب املرفق  

ويف كل األحوال جيب أال تزيد صالحية الشهادة عن ستني يوما من تاريخ             
 . حتريرها

 

  )74( مادة 
 

التشاركيات أو األفراد   على األشخاص االعتبارية العامة أو اخلاصة أو             
عدم صرف أية مبلغ مستحقة أو تقدمي خدمة ألى متعاقد أو متعامل إال بعد           

 .تقدميه شهادة تثبت سداده للضرائب املستحقة عليه
وللمصلحة أن تطالب اجلهات املشار إليها أعاله بسداد قيمـة الضـريبة            

 .املستحقة 



 

 
 )75( مادة 

 هلم صفة مأموري الضبط القضـائي       حيرر موظفو املصلحة الذين تثبت         
حماضر خمالفة أحكام القانون وهذه الالئحة من أصل وصورة ، وذلك على            

 .النماذج اليت تعدها املصلحة 
 .كما يدون ملخص هذه احملاضر يف سجالت خاصة تعد هلذا الغرض 

 

 )76(مادة 
 

لعامـة  يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد باألمني أمني اللجنة الشعبية ا             
للمالية ، وأمني املصلحة أمني اللجنة الشعبية ملصلحة الضرائب وباملصلحة          

 .ر. و1372لسنة  ) 11( لقانون رقم مصلحة الضــرائب وبالقانون ا
 

 )77(مادة 
 

 . تعترب النماذج الضريبية املرفقه ذه الالئحة جزءا ال يتجزأ منها       
 

 )78(مادة 
 

اريخ صدوره وعلى اجلهات املختصـة تنفيـذه        يعمل ذا القرار من ت        
 .  وينشر يف مدونة التشريعات 

                                            
 
 

       اللجنة الشعبية العامة
  رجب12  : صدر يف 
  مسيحي2004(ر . و1372  / 08 / 28املوافق   

 



 

 ضرائب  ) 1(منوذج رقم 

 ية األشتراكية العظمىاجلماهريية العربية الليبية الشعب
 اللجنة الشعبية العامة للمالية

 مصلحة الضرائب
 

 إخطار بوجود ممول خاضع للضريبة     
 ــــــــــ    

 

 ..............................) /.......................الشهرة ( األسم التجاري ................................... اسم املمول . 1
 ..............................) ........................................................أو بطاقة األقامة ( بطاقة الشخصية رقم ال. 2
 .........................) /.....................................................................1(الشكل القانوىن للمنشأة  .3
 .......................... /.................................................................... ............. )2( غرضها  .4
 ............................../ ............................................................عنوان املمول أو املنشاة الرئيسى  .5

 ........................................رقم ..................... شارع .................... مدينة ........... ..............شعبية 
 ........................../ .................................................................................عنوان الفروع  .6
 . مزاولة النشاط أو حتقق الدخل اخلارجي تاريخ تأسيس املنشأة أو .7

................................................................................................................................... 
 ......................................./........................................................إسم املمثل القانوين للمنشأة  .8
 ........................./..............................................................رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري  .9

 ................................./ ................................قسم / ...................................... إيل إدارة ضرائب 
 .ر . و1372 لسنة 11من الالئحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم ) 1(عمآل بأحكام املادة 

 .أقدم هذا األخطار حتت مسئولييت 
 

           توقيع املمول أو املمثل القانوىن  ر. و13.................. حتريرا يف
   ـــــــــــــــ          إفرجنى20............... املوافق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يذكر إذا كانت منشأة فردية أو تشاركية أو شركة أو فرع شركة أجنبية  )1(
 .يذكر الغرض الرئيسى الذى انشئت من أجله املنشاة  )2(

 

  ................................................املسجل الوارد به األخطار املسجل الوارد به األخطار أو رقم الربيد أو رقم الربيد .................... .................... رقم إيصال تقدمي األخطار رقم إيصال تقدمي األخطار 
  

  ................................................................توقيع املوظف املختص توقيع املوظف املختص ............................................... ............................................... تارخيه تارخيه 

 



 

   ضرائب) 2(منوذج رقم   
 اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى

 مة للماليةاللجنة الشعبية العا
 مصلحة الضرائب

 

 .....................................مكتب / قسم ................................  إدارة  ضرائب 
 

 إخطار عن تأجري أو إعادة تأجري األراضي أو املباين
 ـــــــــــــــــــــــ

 

 .............................................../ ...........................................أسم املمول . 1
 ) ............................................................أو بطاقة األقامة ( رقم البطاقة الشخصية . 2
 ../ .........................................أقرب نقطة دالة / ...............................  عنوانه . 3
 / ......................................................................أسم املؤجر لالرض أو املباىن . 4
 / ............................................أقرب نقطة دالة / .............................   عنوانه . 5
 / ...........................................قرب نقطة دالة أ..............    موقع األرض أو املبىن . 6
 / .....................................................................مساحة األرض أو وصف املبىن . 7

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 / ..............................................................قيمة اإلجيار السنوي لالرض أو املبين . 8
 

رض أو مساحة األ أسم املستأجر من الباطن
 وصف املكان املؤجر

 مشتمالت املكان
ــروش  ــري / مف غ
 مفروش

االجيار السنوي الـذى    
يدفعه املسـتأجر مـن     

 .الباطن
 
11 . .------------------------------------  
22 . .------------------------------------  
3 .------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .أقدم هذا األخطار حتت مسؤوليىت 

 توقيع املمول أو املمثل القانوىن                           ر     . و13................حتريرآ يف 
  ف                                       ــــــــــــــــ20.................... املوافق 

 

 ...................أو رقم الربيد املسجل الوارد به األخطار .................... رقم إيصال تقدمي  اإلخطار 
 
 / .................................توقيع املوظف املختص / .................................... ارخيه ت

 



 

   ضرائب) 2(منوذج رقم     
 اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 

 ........................................مكتب / قسم ............... .................إدارة ضرائب 
 

 إخطار عن تقسيم أرض لبيعها
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 
 / ........................................................................................إسم املمول . 1 

 ................................................................................/ ..............عنوانه . 2
 / ................ إسم الشعبية -4) ........................ أو بطاقة األقامة ( رقم البطاقة الشخصية . 3
 ................................./ ..........................................تاريخ تقسيم األرض لبيعها . 5
ــة   . 6 ــافع العام ــق واملن ــة للمراف ــاحة املخصص ــتبعاد املس ــد إس ــمة بع ــألرض املقس ــة ل ــاحة اإلمجالي املس

 .مترآ مربعا ..................................................... 
 ..................................../ ....................................................موقع األرض . 7

.......................................................................................................... 
 -:عدد قطع التقسيم ومساحة كل منها  .10

 

 . مترا مربعا......................مساحة كل منها   ................................عدد . 1
 

   "      "   "    .....................   "    "    .  ...............................عدد . 2
 

   "      "   "    ....................   "     "    .  ..............................عدد . 3
 

 .أقدم هذا  اإلخطار عن تقسيم أرض لبيعها حتت مسؤولييت 
 

 
 .أو املمثل القانوين / توقيع املمول   ر. و13/ ....................   حتريرآ يف 
 ـــــــــــ              ف20/ ..................    املوافق     

 
 

     
 ...................أو رقم الربيد املسجل الوارد به األخطار ....................  رقم إيصال تقدمي األخطار 

 / .................................توقيع املوظف املختص / ....................................  تارخيه 

 



 

 ضرائب) 3(منوذج رقم 
 

رقم ملف املمول
  .................

       دمغةالعظمىربية الليبية الشعبية األشتراكية  اجلماهريية الع

 اليةاللجنة الشعبية العامة للم
 مصلحة الضرائب

 

 .................................مكتب / قسم ............................ إدارة ضرائب      
 

 ...........................اىل ..............................  إقرار عن دخل الزراعة للفترة من        
 

 ) .......................بطاقة اإلقامة ( رقم البطاقة الشخصية . ..............................اسم احلائز 
 

 / .........................................شعبية ................................ املؤمتر الشعيب األساسي
 

 / .............................................احلالة األجتماعية 
 

 / ........................................هكتار    العنوان .......................... / ..مساحة املزرعة 
 

 .هكتار / ........................... مساحة األرض املشجرة 
 

  بعلية    مروية       هكتار............     مساحة األرض الغري مشجرة  

 
  ...................................................................../البالستيكية / عدد البيوت الزجاجية 

 

 / ........................................................................................رقم كتيب احليازة 
 

 . مسؤوليىت وبصفىت حائزا للمزرعة أقدم هذا األقرار متضمنا البيانات الواردة فيما بعد وحتت
 

 ر                             توقيع املمول أو املمثل القانوىن. و13………………… / حتريرا يف 
 

 .………………………… ف                                 20. …………………/ املوافق   
 

 
 ....................ر أو رقم الربيد املسجل الوارد به اإلقرا..................... رقم إيصال تقدمي األقرار 

 ......................................توقيع املوظف املختص / ....................................  تارخيه 

 



 

 .......................اىل .................... بيان بااليرادات واملصروفات عن الفترة من 
 

 األمجايل البيان
 ـاردينــــــ درهم 

   إمجاىل اإليرادات

   خيصم

   املصاريف املسموح خبصمها

   أجور عمال. 1

   مصاريف كهرباء. 2

   فوائد مصرفية. 3

   استهالكات. 4

   بذور و شتول. 5

   أمسدة . 6

   مبيدات . 7

   مصاريف هاتف . 8

   تربعات جلهات معترف ا من الدولة. 9

   خسائر مرحلة. 10

 أية مصاريف أخرى  جائز خصـمها        .11
 وفقآ للقانون 

  

   إمجايل املصاريف

   إمجايل الدخل

    )37( خيصم اإلعفاء 

   الصايف اخلاضع للضريبة

   % )5( ضريبة الدخل 



 

 ضرائب) 4(    منوذج رقم     
 رقم ملف املمول

.................
       دمغة العظمى ةة األشتراكياجلماهريية العربية الليبية الشعبي

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 

 ..............................مكتب / قسم ............................    إدارة ضرائب 
 

 .إقرار عن دخل التجارة والصناعة واحلرف 
 

 ....................../ .....إيل / ...................... عن نتيجة األعمال للفترة من 
 

 ................................................عنوان السكن ) 2..................................... اسم املمول  )1
 
رقم البطاقة الشخصية ) 4....................    .....................رقم اهلاتف  )3

.............................................. 
 
 ..........................رقم الترخيص أو أذن املزاولة ) 6........................... احلالة األجتماعية  )5
 

 / ........................................الصادر بتاريخ 
 ....................................نوع النشاط ) .............................. الشهرة ( حتت األسم التجاري 

 
 تشاركية منشأة فردية

 
 / .......................أقرب نقطة دالة / ..................  عنوان مركز إدارة املنشأة أو مقرها الرئيسى  )7

قانوىن املمثل ال/ ر والئحته التنفيذية ، وبصفىت املمول . و1372لسنة  ) 11( عمآل بأحكام قانون ضرائب الدخل رقم 
 .للمنشأة املذكورة 

 

 دينار ليىب................. اليت قدرا عن الفترة املبينة اعاله مببلغ ) خسارة / أرباح ( رار عن قأقدم هذا األ
 

     علمآ بأنه لدى حسابات منتظمة وفقآ للمستندات املرفقة

 

 .    علمآ بأنه ليست لدى حسابات منتظمة 

 
 

 أو املمثل القانوىن/ توقيع املمول    ر.و13........... ........حتريرآ يف 
    ...............................                             إفرجنى               20....................املوافق 



 

 )أ ( اجلدول 
 بيان بفروع املنشأة أو التشاركية 

 األجيار السنوي كأسم املال  غرض األستعمالغرض األستعمال العنوان رقم مسلسل

 دينار درهم

 

 )ب ( اجلدول 
 بيان بتوزيع األرباح على الشركاء

 حصص أخري نسبة األرباح  عنوان سكنهعنوان سكنه حالته األجتماعية  أسم الشريكأسم الشريك رقم مسلسل
      

 
 
 
 

 .منتظمة من ليس لديه حسابات )  التشاركية – الفرد –املمول ( تدون البيانات التالية من قبل ( 
 

 )ج ( اجلدول 
 .نتيجة النشاط خالل الفترة     

 البيان ر قم مسلسل
 

           القيمة

    دينار درهم

 قيمة رأس املال .1
 قيمة البضائع املتبقية من العام السابق .2

 قيمة البضائع املستوردة خالل السنة .3

 قيمة البضائع املشتراة حمليآ خالل السنة .4

 قيمة البضائع املصدرة للخارج خالل السنة .5
 قيمة البضائع املتبقية يف اية السنة .6

 تقسيم األرض  وبيعها .7

 تأجري أو إعادة تأجري األراضي غري الزراعية و املباين .8
 أعمال السمسرة بأنواعها .9

 

 بيان اإل يرادات خالل السنة    
 
 

 
 
 
 

 
   نسبة الربح األمجايل    دينار درهم    مجلة اإليرادات رقم مسلسل

 الربح األمجايل

 

                 % إيراد التجارة .1
                 % إيراد الصناعة .2
                 % إيراد احلرفة .3
                 % إيرادات العمليات العارضة .4

   ليات التجاريةإمجاىل الربح خالل السنة الضريبية باستثناء أرباح العم

 



 

 ت االدارية والعمومية و التكاليف اجلائز خصمهابيان املصروفا
 
رقم 
 مسلسل

 القيمة البيان

 دينار درهم  
   األجور واملرتبات .1

   حصة املمول يف الضمان اإلجتماعي .2

   إجيارات .3

   )قرطاسية ( أدوات مكتبية  .4

   هاتف .5

   نور ومياه .6

   رسوم الترخيص .7

   فوائد مصارف .8

   إستهالكات .9

   تربعات جلهات خريية معترف ا من الدولة .10

   مصروفات التأسيس .11

   ديون معدومة خالل الفترة .12

   ضرائب ورسوم .13

   من القانون ) 43( خسائر مرحلة من سنوات سابقة حسب املادة  .14

   مجلة املصروفات االدارية والعمومية و التكاليف 

 الربح بعد خصم املصـروفات االداريـة والعموميـة           من  الباقى 
 والتكاليف

  

 
 الدخل اخلاضع للضريبة

 
 دينار درهم البيان

   الربح طبقآ لإلقرار

    )37( خيصم األعفاء القانوىن حسب املادة 

   يضاف صايف الربح احملقق من العمليات التجارية العارضة

اء القانوىن و إضافة ريـع العمليـات        األرباح اخلاضعة للضريبة بعد خصم اإلعف     
 التجارية العارضة

  

 
 
 
 
 
 



 

 )د ( اجلدول 
 .بيان تفصيلي بتوزيع األرباح ومقدار الضريبة املستحقة على الشركاء يف التشاركيات 

 

سل
سل
م م
رق

 

 
 أسم الشريك

مجلة حصته يف 
 الربح

الصايف بعد  37أعفاء املادة 
 األعفاء

نصيب الشريك يف 
ت أرباح العمليا
 العارضة

مجلة الدخل اخلاضع 
 للضريبة

 دينار درهم دينار درهمدينار درهم دينار درهمدينار درهم  
            

            
            
            

 )هـ ( اجلدول 
 

 :ل التاىلإذا كان للممول الفرد أو للشريك يف التشاركية دخل من مصدر آخر فيذكر هذا الدخل طبقآ لبيانات اجلدو
 

 
 ت

     
     نوع الدخل األخر

 
رقم ملف الضريبة 

 اخلاص به

 
 مقدار الدخل اآلخر يف السنة

 
        مالحظات

  دينار درهم   
      
      
      
      

 
 )و ( اجلدول 

 جدول إحتساب الضريبة
 

 
  ترتيب الشرائح

 
        مقدار الشرحية

سعر ضريبة 
األرباح 
 التجارية

ر ضريبة سع
 الصناعة واحلرف

 
   الضريبة املستحقة

 دينار درهم    
   %15 %20 ل االوىل من الدخل. د10000الـ  الشرحية االوىل

   %20 %25 ل التالية من الدخل. د20000الـ  الشرحية الثانية

   %25 %30 ل الثالثة من الدخل. د30000الـ  الشرحية الثالثة

   %30 %35 لى ذلك من الدخلما زاد ع الشرحية الرابعة

 
   توقيع مقدم األقرار وصفته                  ر. و13.......................... حتريرآ يف 
    ........................                                   ف20......................... ..املوافق   

 



 

 ضرائب) 5(    منوذج رقم    
 املمولرقم ملف 

................. 
 دمغة العظمى ربية الليبية الشعبية األشتراكيةاجلماهريية الع

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 ..............................مكتب / قسم ............................    إدارة ضرائب       
 

 .إقرار عن دخل املهن احلرة 
 

 ........................................اىل .........................     رة من عن الفت
 

 ........................................ عنوان السكن 2......................................... أسم املمول . 1
 

 ..................................الشكل القانوين  4.................... بطاقة األقامة / رقم البطاقة الشخصية . 3
 

 ...........................تارخيه .............. رقم الترخيص أو إذن املزاولة . 6............. احلالة األجتماعية . 5
 

 ...................................................األسم التجاري . 8.................................. املهنة  .7
 

 .  عنوان مكان أو أماكن مزاولة املهنة . 9
 

 ..........................رقم اهلاتف ............................ مدينة ........................... شارع  
 

  ..........................رقم اهلاتف............................ مدينة ........................... شارع  
 

 ..........................رقم اهلاتف ............................ مدينة ........................... شارع  
 

 أقدم هذا االقرار حتت مسؤوليىت متضمنا صايف الدخل الذى حققته بعد خصم املصروفات  
 

 .دينار ليىب الغري ............................................... ) ....فقط ( ل .د.................. وقدره 
 صاحب املهنة/ ر                          توقيع املمول . و13..............................حتريرا يف 
 ....................... ف                              20.............................. املوافق   

 
 
 

 
 .........................أو رقم الربيد املسجل الوارد به األقرار.......................   رقم إيصال تقدمي األقرار 

 ...........................................توقيع املوظف املختص .......................................    تارخيه 
 

 



 

 ات ومصروفات مزاولة املهنةبيان إيراد
 )أ ( اجلدول 

 دينار درهم بيان بااليرادات و املصروفات خالل الفترة املقدم عنها اإلقرار
 

 

  اإليرادات اإليرادات / / أ أ 
 ................مجلة اإليرادات من مزاولة املهنة 

 ....................إيرادات أخرى متعلقة باملهنة 
 

  جمموع اإليرادات                             

     دينار درهم

 
  املصروفات   املصروفات   / / بب
 األجور واملرتبات . 1
 حصص املتعاونني. 2
 . حصة املمول يف الضمان األجتماعي3
 إجيارات. 4
 .مصروفات أنتقال . 5
 .مواد ولوازم املهنة . 6
 .بريد وبرق وهاتف . 7
 .قرطاسية . 8
 .نور ومياه . 9

  إستهالك مصروفات التأسيس10
  استهالك االجهزة واألدوات املهنية11
  استهالك االثاث12
 . تربعات جلهات خريية معترف ا من الدولة13
  ضرائب ورسوم فيما عدا ضريبة املهن احلرة14
  خسائر مرحلة15
 

 
 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
 
...... 

 
...... 

   

 جمموع املصروفات
.......... 

 
...... 

  

                     صايف الدخل خالل السنة

    من القانون) 37(   خيصم اإلعفاء القانوين مبقتضى املادة 

    صايف الدخل اخلاضع للضريبة

 
 



 

 أعمال ووظائف أخرى يزاوهلا املمول حلساب الغري
 )ب ( اجلدول 

  
هة الىت يعمل هة الىت يعمل أسم اجلأسم اجل

  حلسااحلساا

 
 نوع العمل

 
 العنوان

 
 تاريخ بدء العمل

املقابل أو املرتب الشهري 
 أن وجد

     دينار درهم    
      
      
      
      
      

 
 إذا كان للممول دخل من مصدر أخر يذكر هذا الدخل طبقا لبيانات اجلدول التايل

 )ج ( اجلدول 

ــم  رقـ
 مسلسل

 

 
 لدخل اآلخر      نوع ا

 
رقم ملف الضريبة اخلاص 

 به

مقدار الدخل األخر يف الفترة املقـدم       
 عنها هذا األقرار

    دينـــار درهم   
     
     
     
     
     
 
 

 جدول إحتساب الضريبة
 )د ( اجلدول 

 
  ترتيب الشرائح

 
          مقدار الشرحية

 
  سعر الضريبة

      الضريبة املستحقة

    دينار درهم   
   %15  دل االوىل من الدخل10000 الشرحية األوىل

   %20  دل التالية من الدخل20000 الشرحية الثانية

   %25  دل التالية من الدخل30000 الشرحية الثالثة

   %30 ما زاد على ذلك من الدخل الشرحية الرابعة

جمموع الضرائب   
املستحقة من واقع   

 األقرار

   

   
     

 



 

 ضرائب) 6(    منوذج رقم 
 

 رقم ملف املمول
................. 

       دمغة اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب     

 

 ....................................مكتب قسم.   ..................إدارة ضرائب 
 

 إقرار عن الدخل الناتج يف اخلارج
 

 

 ..........................املهنة أو الوظيفة ................................................. إسم املمول 
 

 .....................عنوان مقر العمل ) ........................ أو بطاقة االقامة ( رقم البطاقة الشخصية 
 

   .................... ....................ا اإلقرار متضمنا  الدخل الذي حققته خالل الفترة املبينة اعاله هو بعملة الدولةا اإلقرار متضمنا  الدخل الذي حققته خالل الفترة املبينة اعاله هو بعملة الدولةأقدم هذأقدم هذ
 

  .......................................... )وبالدينار الليىب 
 .دل.........................................هو % 20وأن مبلغ  الضريبة املستحقة على هذا الدخل بسعر 

 

 و أقوم بتوريد املبلغ اىل خزينة املصلحة أو أن) دينار ليىب ....................................... فقط 
  

 هو القائم بتحصيل الدخل يف اخلارج حلسايب وهو امللتزم .......................... شركة / مصرف 
 

 .بتوريد الضريبة للمصلحة 
 
 

                          توقيع املمول أو مقدم األقرار ر.و13........ .................حتريرا يف 
 

 .................. ف                                   20......................... املوافق    
 
 

 

 .......................أو رقم الربيد الوارد به اإلقرار ..........................  رقم إيصال تقدمي اإلقرار 
 

 ..............ف   توقيع املوظف املختص ....................ر املوافق . و13.................التاريخ 

 



 

 ضرائب) 7(   منوذج رقم     
 رقم ملف املمول

................. 
       دمغة اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى

 عبية العامة للماليةاللجنة الش
 مصلحة الضرائب   

 

 ................................... مكتب/ قسم ...................... إدارة ضرائب 
 

 .إقرار الوحدات االنتاجية على دخل الشركاء ومقدار الضريبة املستحقة 
 

 

 ........................................اىل ..............................  الفترة املدفوع عنها الدخل من 
 

 .....................................العنوان ........................................ أسم الوحدة االنتاجية 
 

هاتف رقم ................................................ نوع النشاط 
.................................... 

 

 ر والئحته التنفيذية. و1372 لسنة 11من قانون ضرائب الدخل رقم  ) 55-54-53( عمآل بأحكام املواد  
 

 . بفرض ضريبة اجلهاد 1970 لسنة 44 والقانون رقم 
 

 أقدم هذا األقرار متظمنآ البيانات املذكورة مقرا بأن أمجايل دخل .................................. وبصفىت 
 

 / املذكورة أمساؤهم به الشركاء 
 

 )ال غري.................................. فقط ( دل ............................ خالل الفترة املبينة اعاله 
 

 )ال غري ................................. فقط ( دل ........................وأن ضريبة الدخل املخصومة 
 

 )ال غري .................................. فقط ( دل ......................................وضريبة اجلهاد 
 

 )ال غري .................................. فقط ( دل ......................................وضريبة الدمغة 
 

 

 .أوردها اىل خزينة هذه املصلحة مبقتضى هذا اإلقرار وحتت مسؤوليىت 
 

 

 ر                    توقيع املمثل القانوىن للوحدة االنتاجية. و13............................. حتريرا يف 
 

 ......................... ف                              20.............................. املوافق   
 

 



 

 تنبيهات للوحدة اإلنتاجية
 
 

 

 ا الكشف مجيع الشركاء بالوحدة األنتاجية والبيانات اخلاصة م حىت جيب أن يدرج يف هذ
 

  ) 11( من القانون رقم  ) 37( لو كانت حصة الشريك أقل من حد األعفاء طبقا للمادة  
 

 -:ر وهو على النحو األيت . و1372لسنة 
 

 
 . دينار شهريا 100    األعزب- 

 

 .ا  دينار شهري150   املتزوج الذى ال يعول- 
 

 . دينار شهريا 200   املتزوج و يعول- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ضرائب) 8(منوذج رقم 
 رقم ملف املمول

................. 
       دمغة العظمى ربية الليبية الشعبية األشتراكيةاجلماهريية الع

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب  

 

 

 ............................مكتب / قسم ....... ......................إدارة ضرائب 
 

 .إقرار  جهات العمل وامللزمني بالدخل عن العمل وما يف حكمه ومقدار الضريبة املستحقة 
 

 ......................................اىل ................................. الفترة املدفوع عنها الدخل من 
 

 ) .................بطاقة األقامة ( رقم البطاقة الشخصية .............................. ...اسم جهة العمل 
 

 ....................................هاتف رقم .................................... عنوان املركز الرئيسي 
 

 .......................................نه عنوا..............................................  نوع النشاط 
 

 ر والئحتة . و1372لسنة  ) 11(  من قانون ضرائب الدخل رقم 63 اىل 58       عمآل بأحكام املواد من 
 

  بفرض 1970لسنة ) 67( بفرض ضريبة اجلهاد والقانون رقم 1970لسنة  ) 44( التنفيذية والقانون رقم 
 

 .مى الفلسطيين ضريبة لصاحل الصندوق القو
 

 أقدم اليكم هذا األقرار متظمنا البيانات املذكورة مقرا بأن.........................................وبصفيت 
 

 و الصايف املدفوع اىل املستخدمني املذكورة أمسائهم به خالل....................... إمجايل الدخل قدره 
 

 )ال غري .................................. فقط ( دل ................... .....الفترة املبينة أعاله هو مبلغ 
 

 )ال غري ................................... فقط ( دل ......................و إن ضريبة الدخل املخصومة 
 

 )ال غري ................ ...................فقط ( دل .....................................وضريبة اجلهاد 
 

 )ال غري ................................... فقط ( دل ..................................و ضريبة فلسطني 
 

 )ال غري ................................... فقط ( دل ...................................و ضريبة الدمغة 
 

 . املصلحة مبقتضى هذا اإلقرار وحتت مسؤليىت الشخصية أوردها اىل خزينة هذه
 

 ر                                      توقيع جهة العمل أو املمول. و13...................... حتريرآ 
 

 ..................... ف                                              20.....................املوافق 
 

 



 

 املمول/ تنبيهات جلهة العمل 
 

يرجى أن يدرج يف هذا الكشف أمساء مجيع املوظفني والعمال واملستخدمني و البيانات اخلاصة م حـىت                          
 ) 11( من القـانون رقـم       ) 37( لو كان مرتب أو أجر الفترة املدفوع أقل من حد اإلعفاء طبقا للمادة رقم               

 -:األيت ر وهو على النحو . و1372لسنة  
 

 .ل شهريا . د100     األعزب- 
 

 .ل شهريا . د150                    املتزوج الذى ال يعول- 
 

 .ل شهريا . د200    املتزوج ويعول- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               



 

 ضرائب ) 9( ج رقم   منوذ                                                                          
 

 رقم ملف املمول
................. 

       دمغةاجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 

 .......................مكتب / قسم / ......................    إدارة ضرائب     
 

 

 .د  الودائع  لدى املصارف إقرار عن فوائ
 

 
 ..... ........................................فرع ......... ..............................  اسم املصرف 

 

 ....................................هاتف رقم ................................................ عنوانه  
 

 ت مسئوليىت متضمنا قيمة الودائع والفوائد وكذلك قيمة الضريبة املستحقة خالل الفترة أقدم هذا اإلقرار حت
 

 .املبينة وفقا للكشف املرفق 
 
 

 ر                                     توقيع مدير املصرف. و13....................... حتريرا يف 
 

                                  ............... ف        20...........................املوافق  
 
 
 
 
 
 
 
 ج

 

 

 .................ر      أو رقم الربيد املسجل الوارد به اإلقرار. و13........... رقم إيصال تقدمي اإلقرار 
 

 ......... ................... ف        توقيع املوظف املختص 20.......................... تارخيه   
 

 
 



 

 ضرائب) 10(  منوذج رقم            

 رقم ملف املمول
................. 

       دمغة اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 

  ..........................مكتب / قسم ........................... إدارة ضرائب 

  

 إقرار الضريبة على دخل الشركات للسنة املالية
 

 / ...........................اىل / ............................ من 
 

 / .........................................الشكل القانوين / ................................. اسم املنشأة 
 

 ................................../ ........نوع النشاط 
 

 ...............................عنوان حمل سكنه ............................ اسم املمثل القانوين للمنشأة 
 

 ) ................................................................أو بطاقة اإلقامة ( رقم البطاقة الشخصية 
 

 ...............................................كز إدارة املنشأة أو مقرها يف اجلماهريية العظمى عنوان مر
 

 .................................................................................عنوان املنشأة يف اخلارج 
 

 .....................عنوان مقر عمله .......... ....................إسم املصفي املعني لتصفية املنشأة 
 

 بيان بفروع املنشأة
 

نوع النشاط الذى ميارسه  العنوان بالتحديد أسم املدينة  رقم مسلسلرقم مسلسل
 املمول بالفرع

    
    
    
    
 

 ذكورة أعاله أقدم إليكم هذا اإلقرار متظمنا نتيجة أعمال املنشأة امل/ ............................بصفىت 
 

 حسب البيانات املوضحة على هذا النموذج والىت أستخلصت من احلسابات اخلتامية الىت نرفق لكم صورة 
 .منها ذا اإلقرار 

 

 ر                                توقيع املمثل القانوىن. و13حتريرا يف ـــــــــــــ 
              ـــــــــــــــ ف                 20املوافق   ـــــــــــــ 

 



 

 ...............................اىل ............................. نتيجة أعمال السنة املالية من 
 

 

 اخلسائر من واقع امليزانية املرفقة/ األرباح 
 ختصم مبالغ ال تعترب تكليفآ على الدخل/ تضاف 

 دينار درهم 
   
   
   
   
   

   ح اخلاضعة للضريبةاألربا

 
 
 

 جدول إحتساب الضريبة

 
 
 

 

 ..................أو رقم الربيد املسجل الوارد به االقرار ........................ رقم إيصال تقدمي االقرار 
 

     ..............وظف املختص توقيع امل......................... ر   املوافق . و13............... تارخيه 

 
 

الدخل اخلاضع  مقدار الشرحية ترتيب الشرائح
 للضريبة

سعر 
 الضريبة

الضر

درهم  دينار درهم  

  %15    دل األويل من الدخل200000.- الشرحية األوىل

  %20     دل التالية من الدخل دل التالية من الدخل300000300000..-- الشرحية الثانية

  %25     دل التالية من الدخل دل التالية من الدخل500000500000..-- الشرحية الثالثه

  %30     دل التالية من الدخل دل التالية من الدخل500000500000..-- الشرحية الرابعة

  %35     دل التالية من الدخل دل التالية من الدخل500000500000..-- الشرحية اخلامسة

  %40    ما زاد على ذلك من الدخلما زاد على ذلك من الدخل الشرحية السادسة

   جمموع الضريبة                                                                                              
 
 



 
املصلحة ختم

 ضرائب) 11(منوذج رقم                       
 رقم ملف املمول

................. 

 ………/ قيد برقم العظمىربية الليبية الشعبية األشتراكيةاجلماهريية الع
 …………التاريخ 

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 ...........................مكتب/  قسم ........................ئب إدارة ضرا      
  

 ...............................إخطار بسداد الضريبة بصفة مؤقته من واقع إقرار املمول على دخل      
 

 ...................رقم البطاقة الشخصية أو بطاقة اإلقامة ..................................... اسم املمول
 

 ..........................................نوع النشاط ...................................... عنوان السكن 
 

 ) .............الشهرة ( األسم التجاري .............. الشكل القانوين ................. عنوان حمل العمل 

 مدير الضرائب
ب الدخل والئحته التنفيذية ، وعلى إقرار املمول عن دخله خـالل            بعد األطالع على قانون ضرائ    

 .......................................اىل ............................................ الفترة من  
 

 ………………………………… املقدم اىل املصلحة 

 قرر
وذلك اىل حني فحص األقرار وربط الضريبة عليه ائيا وذلك على املمول املذكور آعاله أن يقوم بسداد الضريبة بصفة مؤقتة 

 على أساس أن الضريبة املستحقة على صايف الدخل حسبما هو مبني باألقرار 
  --::كاأليت كاأليت 

ــفة  ص
 املمول

صايف الدخل طبقا   
 لإلقرار

اعفــاء طبقــا 
 )37(للمادة 

صــايف الــدخل 
 اخلاضع للضريبة

ضريبة الـدخل   
 املستحقة

ضريبة اجلهـاد   
 حقةاملست

 مالحظات

  ديناردرهم ديناردرهم ديناردرهمديناردرهمدينار  درهمدرهم 
            
            
            

 .والضريبة املستحقة واجبة السداد حسب األقساط التالية ويف امليعاد املذكور قرين كل قسط 

  تتمالحظامالحظا تاريخ االستحقاق ضريبة اجلهاد ضريبة الدخل ترتيب األقساط
   دينار درهم دينار درهم 

       القسط االول

       القسط الثاىن

       القسط الثالث

       القسط الرابع

مـن  ه يف إدارة حمل عمله ، أو منشأته         فعلي املمول املذكور أو وكالئه أو ورثته أو من ميثله قانونآ أو من يقوم مقام                 
واملطلوب سدادها و اإل أجربوا على ذلك بالطرق القانونية وعلـى رؤسـاء             املستخدمني أن يؤدوا الضريبة املستحقة      

 .أقسام اجلباية والتحصيل مبصلحة الضرائب أن جيبوا الضريبة الىت أشتمل عليها هذا األخطار 
          توقيع املراجع                      توقيع رئيس القسم                   توقيع املدير



 

 ولتنبيهات للمم
 

ـ ال جيوز التظلم من الربط الذى جتريه املصلحة بناء على اقرار املمول طبقاً للمادة 1
 .الثانية من القانون 

 
مع عدم االخـالل بـأى   :  "  ـ نصت املادة احلادية والعشرون من القانون على انه  2

دد غرامة جزاءات  أخرى تفرض يف حالة التأخري ىف أداء الضريبة أو توريدها ىف امليعاد احمل              
واحد ىف املائة من قيمة الضريبة املستحقة عن كل تأخري تبلغ مدته شهراً             % ) 1( قدرها  

 "أو جزءاً من شهر ال يقل عن مخسة عشر يوماً 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .وحدة  اجلباية / صورة اىل قسم 
 .صورة اىل ملف املمول 

 
 اإلخطارإقرار استالم هذا 

 
 

ـ  ــــــــــــأنا املوقع أدناه     ــــــــــــــ أقر بـأنىن اسـتلمت       وصفىت ـ
 ــــــــــــــــــــ/ هذا اإلخطار بتاريخ 

 
 
 
 
 
 

 توقيع املوظف املختص                                             توقيع املستلم
 

     ــــــــــــــــــــــــ                                    
 

 
 
 
 
 
 



 

 ضرائب) 12(                  منوذج رقم 

 رقم ملف املمول
...............  

 ...............قيد برقم   اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمىاجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى
 ................التاريخ 

  اللجنة الشعبية العامة للماليةاللجنة الشعبية العامة للمالية
  مصلحة الضرائبمصلحة الضرائب

 

 ..........................مكتب / قسم ........................ .إدارة ضرائب 
 

 إخطار بالربط النهائي من واقع إقرار املمول
 

 

 

 ..........................................عنوان السكن ...................................... إسم املمول 
 

 .......................................عنوان حمل العمل ....... ..............................نوع النشاط 
 

 ..................................شكل املنشأة القانوىن 
 

 والذى أخطرمت بسداد الضريبة على أساسه .......................... نشري إىل إقراراكم بتاريخ          
 

 ر والئحته التنفيذية ، وذلك على النموذج املقرر املرسل اليكم . و1372 لسنة 11مبقتضي القانون رقم 
 

 .....................................بتاريخ 
 

 نفيدكم بأن هذا اإلقرار قد فحص وقبلته املصلحة وبذلك خنطركم بأن الربط أصبح ائيآ و قطعيآ وغري قابل 
 

 .للطعن فيه وذلك طبقآ حلكم القانون املذكور 
 
 

 توقيع مدير اإلدارة           توقيع رئيس القسم      ع املراجعتوقي
 

 ــــــــــ                    ــــــ                ـــــــــ
 
 
 
 
 

 

 ختم املصلحة
 

 



 

 ضرائب) أ /12( منوذج رقم     

 رقم ملف املمول
...............  

 ...............قيد برقم   مىمىاجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظاجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظ
 ................التاريخ 

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 

 ..........................مكتب / قسم ......................... إدارة ضرائب 
 

 أعالن بربط وسداد الضريبة
 

 ..........................................ن السكن عنوا...................................... إسم املمول 
 .......................................عنوان حمل العمل ..................................... نوع النشاط 

 ....) ..........................الشهرة ( اإلسم التجاري ..........................  شكل املنشأة القانوىن 
ر و الئحته التنفيذية من وجـوب توجيـه هـذا           . و 1372 لسنة   11عمآل بأحكام قانون ضرائب الدخل رقم       

 /النموذج اىل املمول يف األحوال األتية 
 .ـ إذا إمتنع املمول عن تقدمي إقرار عن الدخل 1
 .ـ إذا قدم املمول إقرارآ عن دخله ومل تقبله املصلحة 2
 .ربط إضايف أو تعديل الربط األصلي ـ إذا رأت املصلحة إجراء 3
 .ـ إذا رأت املصلحة ربط الضريبة خالل السنة الضريبية 4

ــد   ــاء بالبنـ ــا جـ ــيكم مـ ــق علـ ــان ينطبـ ــا كـ ــاص (        ) وملـ اخلـ
 .......................................بـ

يها املصلحة الجراء ربـط     نرسل اليكم هذا النموذج مبينآ به عناصر الربط وأسسه ، واألسباب الىت أستندت ال             
  ف 20................لتعديل الربط األصلي ، وكذلك مقدار الضريبة املربوطة عن الفترة من / إضايف 

 . ف 20................... اىل 
علمآ بأنه حيق لكم طبقآ للقانون التظلم من هذا الربط أمام اللجنة اإلبتدائية خالل مخسة وأربعني يومآ من تاريخ                   

النكم ذا النموذج ، مبوجب تقدمي التظلم من أصل وأربع صور مصحوبآ مبا يفيد أداء الرسم وسداد جـزء                   إع
 .من الضريبة املتنازع عليها و ميكنكم اجرء صلح مع املصلحة طبقا للقانون 

 
 عناصر الربط

 .قيمة الضريبة املربوطة / أوآل 
 37اعفاء املادة    بيانات عن الدخل

 من القانون
الـدخل  صايف  

 اخلاضع 
ــريبة  الضــ
 املربوطة وفق ما 

الضريبة السابق  
 ربطها 

 فرق الضريبة

الدخل حسب  
 اإلقرار

الدخل حسب  
 تقدير املصلحة

الدخل اإلضايف  
أو تعـــديل 
 الدخل األصلي

ــبما ورد  قدرته املصلحة للضريبة  حس
 باالقرار

 

 دينار درهم ديناردرهم ديناردرهم ديناردرهم ديناردرهم ديناردرهم ديناردرهم ديناردرهم
                
                
                
                
                
                



 

 .قيمة الضريبة املربوطة على حصص الشركاء / اًثاني
 

سل
سل
م م
رق

 

 
أسم 

 الشريك

حصته يف دخل   
املنشأة وأيـة   
مبالغ أخـرى   

ــاالقرار  ... ب
  وردحسبما

 

ــدخل  الـ
ــب  حسـ
تقــــدير 

 املصلحة

 

ــدخل  الـ
األضايف أو  
ــديل  تعـ
ــدخل  الـ

 األصلي

 

اعفاء املادة  
من  ) 37( 

 القانون

 

ــايف  الصـ
اخلاضـــع 

 للضريبة

 

الضـــريبة 
ــب  حسـ
تقــــدير 

 املصلحة

 

الضـــريبة 
ــابق  السـ
ربطهـــا 
ــب  حسـ

 األقرار

 
 

ــرق    فـ
 الضريبة

ديناردرهمديناردرهمديناردرهمديناردرهمديناردرهمديناردرهمديناردرهمدينار درهم  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

علمآ بأن األسس الىت بىن عليها الربط األصلي ، واألسباب الىت أستندت اليها املصلحة يف تعديله أو أجراء ربط                   
 -:يف هي كاأليت إضا

 

 .الربط األصلي / أسس التقدير 
 

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 

 .أسس الربط  اإلضايف / أسباب تعديل الربط األصلي 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
 



 

 . قرين كل قسط و يف حالة قبولكم هذا الربط جيب سداد قيمة الضريبة حسب األقساط التالية ويف امليعاد املبني
 

 مالحظات تاريخ األستحقاق ضريبة اجلهاد ضريبة الدخل ترتيب األقساط
   دينار درهم دينار درهم 

       القسط األول

       القسط الثاين

       القسط الثالث

       القسط الرابع

       اموع

 
 سم                  توقيع  املديرتوقيع املراجع                       توقيع رئيس الق     

 ــــــــ              ـــــــــــــ            ــــــــــــ
 

 ر. و13.......................... حتريرآ يف 
   ف20............................ املوافق 

                       
 ختم املصلحة

 
 

 تنبيهات للممول
 

مع عدم اإلخالل بأي جزاءات أخـرى،       (( ة احلادية والعشرون من القانون على أنه        نصت املاد  
واحد يف املائة من قيمة     % ) 1( تفرض يف حالة التأخري يف أداء الضريبة أو توريدها يف امليعاد احملدد غرامة قدرها               

 .شر يومآ الضريبة املستحقة عن كل تأخري تبلغ مدته شهرآ أو جزءآ من شهر ال يقل عن مخسة ع
 

 .صورة اىل ملف املمول 
 

 
 

 إقرار إستالم هذا اإلعالن
 

 ............................................وبصفىت....................................... أنا املوقع اذناه 
 

 . ف 20.......................................... أقر بأنىن أستلمت هذا اإلعالن بتاريخ 
 

 توقيع املستلم                                                                 توقيع املوظف املختص
              ..................................                           ................................... 

            
 
 



 

 /وعاء ضريبة األجور واملرتبات 
 

.......................................................................................................... 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

...........................................................................................................  
........................................................................................................... 

 
 / أسس الربط 

 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

 
 

 توقيع  املراجع              
    ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ضرائب) 13(  منوذج رقم                
 

 رقم ملف املمول
...............  

  اجلماهريية العربية الليبية الشعبية   اجلماهريية العربية الليبية الشعبية 
  األشتراكية العظمىاألشتراكية العظمى

 .......رقم د بقي
 .........التاريخ 

                                         اللجنة الشعبية العامة للمالية
                                                 مصلحة الضرائب

 
 

 ..........................مكتب / قسم ......................... إدارة ضرائب 
 

 إخطار بسداد الضريبة بناء على حمضر صلح
 
 

 ..........................................عنوان السكن ...................................... إسم املمول 
 .......................................عنوان حمل العمل ..................................... نوع النشاط 

 ) ..............................الشهرة ( اإلسم التجاري ...  .......................شكل املنشأة القانوىن 
ر والئحتـه التنفيذيـة     . و 1372 لسنة   11من قانون ضرائب الدخل رقم      ) 18(باألطالع على نص املادة رقم      

 .بشأن إجراءات الصلح 
 ...../...................../....باجللسة املنعقدة بتاريخ .........../........../  وعلى حمضر الصلح رقم 

 .وبطلب إجراء الصلح خالل مخسة وأربعني يومآ من إعالن الضريبة املستحقة حسب الربط 
خنطـركم بـأن    ......................... بتـاريخ   (              ) وعلى تظلمكم أمام اللجنة األبتدائية رقـم        

 / الضريبة املستحقة بناء على حمضر الصلح كما يلى 
 
 

 .لضريبة املستحقة حسب حمضر  الصلح مقدار ا

 

الدخل حسـب   
 اإلقرار

الدخل حسـب    
    الصلح

 االعفاء
الدخل الصايف   
 اخلاضع للضريبة

الضريبة حسب  
 الصلح

الضريبة ح
 اإل

 درهم دينار درهم دينار درهم دينار درهم دينار درهم دينار درهم
           
           
           
           
           
           
           
           
           



 

 
 .و الضريبة املستحقة واجبة السداد حسب  االقساط التالية و يف امليعاد املذكور قرين كل قسط 

 
 مالحظات يخ االستحقاقتار ضريبة اجلهاد ضريبة الدخل ترتيب القسط

   دينار درهم دينار درهم 

       القسط األول

       القسط الثاىن

       القسط الثالث

       القسط الرابع

       اموع

 
        توقيع رئيس القسم                          توقيع املديرع                                  توقيع املراج

 
 ـــــــــــــــــــــ                                    ــ    ـــــــــ

 
 

   ختم املصلحـــــة
 

 
 تنبيهات للممول

 
مع عدم األخالل بأي جزاءات أخرى ، (( نصت املادة احلادية و العشرون من القانون على أنه  

واحد يف املائة من % ) 1( حملدد غرامة قدرها تفرض يف حالة التأخري يف أداء الضريبة أو توريدها يف امليعاد  ا
 )) .قيمة الضريبة املستحقة عن كل تأخري تبلغ مدته شهرآ أو جزآ من شهر ال يقل عن مخسة عشر يومآ 

 
 .صورة اىل ملف املمول 

 
 

 إقرار إستالم هذا اإلخطار
 

 ................................................وبصفىت ...................... .......اه أنا املوقع اذن
 . ف20.......... ......ر املوافق .و 13............. / ............ أقر بأنىن أستلمت هذا اإلخطار بتاريخ 

 
 توقيع مستلم اإلخطار                 توقيع املوظف املختص

 
 ــــــــــــــ         ـــــــــ                                      ـــــ



 

           
 ضرائب) 14( منوذج رقم 

 
 ......رقم ملف املمول 

 ..............التاريخ  
 التظلمات اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى

 ــرقم قيم بسجل  
                الطعون

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

                التظلمات مناألبتدائية    
 اللجنة  ــــــ   للفصل يف   ـــــــ   ربط ضرائب الدخل

 األستئنافية                 الطعون يف
 

 أمام اللجنة يف املكان والزمان املبني اذناه.................................. إعالن باحلضور / املوضوع 
 .....................................العنوان ...........................  .............................األخ 

 ........................................................................................األخ مدير ضرائب 
 ................من سنة . .........من شهر ......... املوافق .............. أفيدكم بأنه تقرر حتديد يوم 

 ..................................................املتعلق بالضريبة املربوطة على دخلكم من التظلم  لنظر 
       الطعن

 ............................................اىل .........................................  خالل الفترة من 
 ..................................................  يف مقرها مببىن إدارة ضرائب اإلبتدائيـةجنة أمام الل

              اإلستئنافية            اإلستئنافية
 .من صباح اليوم املذكور .......................... وذلك عند الساعة  

 
 

       ختم اللجنة
 

                               أمني اللجنة
       .....................                   

                                         
أنتقلت أنا املوقع أذنـاه     .............سنة  ........... من شهر   ....... املوافق  .................... إنه يف يوم    

 ............................ .........املوظف مبصلحة الضرائب اىل حمل إقامة األخ......................... 
ــفته  ــرائب     ......................................................بص ــدير الض ــب م ــر مكت ومق

وأخطرما باحلضور أمام اللجنة يف املكان والزمان املوضحني بأعاله مسلما إيل           ............................... 
 .ن كل منهما نسخة من هذا اإلعال

 
        صفته              اإلعالن                توقيع مستلم              توقيع املوظف املكلف باإلعالن    

 ـ                ـــــــــ                   ــــــــــــــــــــــــ
 

 
 ضرائب) 15( منوذج رقم 



 

 رقم ملف املمول
................. 

 ...........قيد برقم  الليبية الشعبية األشتراكية العظمىاجلماهريية العربية
 ...........التاريخ 

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 
 ............................مكتب / قسم ..........................  إدارة ضرائب  
 . األستئنافية إخطار بربط الضريبة بناء على قرار اللجنة األبتدائية  و 

 
 .........................................العنوان ............................................. أسم املمول 

 ....................................عنوان العمل ............................................. نوع النشاط 
 ) ......................الشهرة ( األسم التجاري ............................. ......شكل املنشأة القانوىن 

 
 .مدير الضرائب 

األستئنافية الصادر بتاريخ / بعد األطالع على قرار اللجنة االبتدائية  
 . ف 20............................... ر املوافق .و13...................

 بشأن
 لضريبة املربوطة من دخلكمتظلمكم إليها من ا

 ..........................................من 
 .............اىل ............ خالل الفترة من 

أخطركم بأن الضريبة املستحقة بناء علـى قـرار         
 /اللجنة كما هي 

طعننا يف قرار اللجنة األبتدائية الصادر بتاريخ       / طعنكم  
........................................ 

يف تظلمكم اليها من الضريبة املربوطة على دخلكم مـن    
........................................ 

ــن    ــرة م ــالل الفت اىل ....................... خ
....................... 

أخطركم بأن الضريبة املستحقة بناء على قرار اللجنـة         
 .هي كما يلى

 
 تعديل ربط الضريبة

 )ص بقرارات اللجنة االبتدائية خا( 

 )أ ( جدول 

الدخل بنـاء   
ــرار  ــى ق عل
اللجنــــة 

 االبتدائية

اعفاء املـادة   
ــن 37  مــ

ــانون  القــ
ــولني  للممـ

 األفراد

صايف الـدخل   
ــع  اخلاضــ

 للضريبة

ــريبة  الضــ
 املستحقة

ــوع  جممــ
الضرائب مـن   
واقع اإلقـرار   
والضريبة على  

 احلساب

باقي الضـريبة   
 املستحقة

 ديناردرهمديناردرهمديناردرهمديناردرهمينارددرهمديناردرهم
 
 

           

 
 )خاص بقرارات اللجنة األستئنافية (  



 

 )ب ( جدول 

ى   
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ا

 

  
        تسوية الضريبة

ــريبة            الضــ
 املستحقة

 الضريبة املعفاة

 دينار  درهمدرهم دينار درهم دينار درهم دينار  درهمدرهم دينار درهم دينار  درهمدرهم دينار  درهمدرهم

              
 

 )توزيع األرباح ومقدار الضريبة املستحقة على الشركاء  ( 
 )ج ( جدول 

سل
سل
م م
ق

 

 
 

 أسم الشريك

مجلة ما خصـمه    
من الربح حسب   

 قرار اللجنة 

أعفـــاء 
 37املادة  

مــــن 
 القانون

الصايف بعد  
 األعفاء

يبة
ضر
ر ال
قدا
م

 

ق 
ــاب
لس
ة ا
ريب
ــ
لض
ا

طها
رب

 

بة  
ــري

لض
ي ا
ــاق

ب
حقة
ست
امل

 

الضريبة 
 املعفاة

  

هم
در

 

نار
دي

هم 
در

 

نار
دي

هم 
در

 

نار
دي

هم 
در

 

نار
دي

هم 
در

 

نار
دي

هم 
در

 

نار
دي

هم 
در

 

نار
دي

 

                

فعلي املمول املوجه إليه هذا النموذج ، أو وكالته أو ورتثه أو من ميثله قانونا أو من يقوم مقامه يف إدارة حمل عمله ، أن يـؤدوا الضـريبة املطلـوب                         
 .سدادها مبوجب هذا األعالن 

 . أشتمل عليها هذا األخطار الضريبة الىت......... وعلى رؤساء أقسام اجلباية مبصلحة الضرائب أو احملصلني أن 
       توقيع املدير     توقيع املدير    توقيع رئيس القسمتوقيع رئيس القسم                             توقيع املراجع       توقيع املراجع

  ـــــــــ           ــــــــــــــ           ــــــــــــــ
 

 ر. و13حتريرا يف ـــــــــــــ 
  ف20املوافق   ـــــــــــــ 

     
     ختم املصلحة

مع عدم األخالل بأي جزاءات أخري تفرض يف حالة التأخري يف أداء الضريبة ((  والعشرون من القانون على أنه نصت املادة احلادية
واحد يف املائة من قيمة الضريبة املستحقة عن كل تأخري تبلغ مدته شهرآ أو جزآ من % ) 1( وتوريدها يف امليعاد احملدد غرامة قدرها 

 )) .شهر ال يقل عن مخسة عشر يومآ 
 إقرار باستالم هذا األخطار

 / ......................................وصفىت / ...................................  أنا املوقع أذناه 
 . ف20................... ر  املوافق .و13.............................أقر أنىن أستلمت األخطار بتاريخ 

 
 



 

 ضرائب) 16(                                                                 منوذج رقم                         
    اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى             دمغةاجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى             دمغة 

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 طلب شهادة إثبات سداد ضريبة
 

مكتب / قسم .......................... .............إدارة ضرائب 
.................................................... 

 
 ( .................. )رقم الطلب 
 .................................... نوع النشاط...................... ......................أنا املوقع أذناه

 
 ...............................)...........سنوي/ شهري ( مبرتب ................. ............أعمل لدى 

 
 ...................................................................أعمل حلسايب اخلاص باحملل الكائن بشارع 

 
 ......................................................ض أطلب منحي شهادة إثبات سداد الضريبة وذلك لغر

 
 ر                                                   توقيع مقدم الطلب. و13..........................حتريرآ يف 

 
 ــــــ                              ــــ ف                  20.............................املوافق 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إقرار جهة العمل

 ــــــــــــــــــ
 

 ............................النائب قانونآ عن ....................... ....ا املوقع أذناه أقر أن 
رتباته وفقا بأن البيانات املذكورة آعاله صحيحة وحتت مسؤليىت كما أتعهد بسداد الضريبة املستحقة على م

 .للقانون 
  توقيع املمثل القانوين                                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /بيانات قسم األجور واملرتبات 

 ......................تارخيه ........ .....رقم االيصال ....... ) ... ../شهر ( جور و املرتبات أخر سداد لال
 

         توقيع املوظف املختص                                                                     توقيع رئيس القسم
 

 ـــ              ــــــ                    ــ                                   ـــــ    ـــ



 

 :بيانات القسم املختص 
 

 .........................نوع النشاط ...) (..............رقم امللف ......... ..................أسم املمول 
 .......................تاريخ األستحقاق ......... .........قيمة الدخل ....... ............آخر إقرار مقدم 
 .....................تاريخ األستحقاق .................. قيمة الدخل .................... آخر ربط ضريىب 

 ..........................تارخيه .............. .رقم إيصال السداد ..... ........... األجور واملرتبات فروق
 

                                                توقيع رئيس القسم      توقيع املوظف املختص                   
 

.................                                                ..............................     ............. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ى الدخل بيانات قسم الضريبة العامة عل

 
 ....................غري خاضع / خاضع (..............) رقم امللف ........... ................أسم املمول 

 ..............................تارخيه ......... ...........رقم اإليصال ...... .............آخر ربط ضريىب 
 

                                                           توقيع رئيس القسم         توقيع املوظف املختص        
   

..............                                               .............................             ............ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . على صحة املعلومات املذكورة أعاله حسب البيانات املدرجة بسجالت اجلباية تصديق اجلباية

 
        توقيع املوظف املختص                                                               توقيع رئيس القسم

 
                                                .............................................................     

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صديق قسم احلاسب اآليل على صحة املعلومات املذكورة أعاله حسب البيانات املدرجة يف احلاسب 
 

          توقيع رئيس القسم            توقيع املوظف املختص                                                  
     
 ــــــــــــ                         ـــــــ                     ـــــــــ    
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 



 

 ضرائب) 17(وذج رقم من                                                                                             
 

 دمغة اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى( ......... )              رقم 

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب

 
       رقم الطلب

( ................... ) 
 شهادة إثبات سداد ضريبة 

  ......................................................................مكتب مكتب .................. .................. ................/ .............../ ...............تشهد إدارة ضرائب تشهد إدارة ضرائب 
  ..... )..... )........................( ...( ...ل لديها حتت رقم ل لديها حتت رقم مسجمسج....... ....... ............................................................................../ ./ .بأن املمول بأن املمول 
  ........................../ ............................../ ..............................عن نشاط عن نشاط 

   ف ف2020....... / ........./............... / ........./........بتاريخ بتاريخ ( ................... ) ( ................... ) ال رقم ال رقم قام بسداد الضريبة املستحقة بإيصقام بسداد الضريبة املستحقة بإيص
  ( ....................... )( ....................... )مبلغ وقدره مبلغ وقدره ................... ................... الربط النهائي لسنة الربط النهائي لسنة / / عن دخله من واقع اإلقرار عن دخله من واقع اإلقرار 

  ........................................ت ت أمام اللجنة األبتدائية ملنازعات الضرائب عن السنواأمام اللجنة األبتدائية ملنازعات الضرائب عن السنوا( ............... ) ( ............... ) له تظلم رقم له تظلم رقم 
  ........................................................................................................................أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه لغرض أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه لغرض 

  ..وال يسمح بإستعماهلا لغري الغرض املمنوحة من أجله وال يسمح بإستعماهلا لغري الغرض املمنوحة من أجله 
  د بغري األصلد بغري األصلال يعتال يعت........../.........../.............               ........../.........../.............               صالحية الشهادة حىت تاريخ صالحية الشهادة حىت تاريخ 

  
  / ........................./ .........................ر                               األسم ر                               األسم .. و و1313.................... .................... حررت بتاريخ حررت بتاريخ 

  
  / ......................../ ........................الصفة الصفة .                               .                                ف  ف 2020.......................... .......................... املوافق املوافق 

  
  / ......................./ .......................التوقيع التوقيع                                                                                                                                                                 

  

 
 اخلتم
 

 
أي كشط أو تعديل يلغي الشهادة /    مالحظة               إسم حمرر الشهادة                                     

. 
 
 
 
 
 
 



 

 ضرائب) 18(منوذج رقم 
 دمغة   اجلماهريية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى                         

 اللجنة الشعبية العامة للمالية
 مصلحة الضرائب
 طلب ترجيع ضرائب

 
 ......................................................................................إىل إدارة ضرائب 

 .........................حامل بطاقة شخصية رقم .......................... ..............أنا املوقع أذناه 
 ........................ل  الناتج من ملف رقم .د.........................أتقدم بطلب إسترداد مبلغ وقدره 

 -:يصاالت اآلتية واملدفوع بالزيادة مبوجب اإل...................................... اخلاص بضريبة 
 ......................املبلغ ............................. تاريخ الدفع ....................... رقم اإليصال 
 ......................املبلغ ............................. تاريخ الدفع ....................... رقم اإليصال 
 ......................املبلغ ............................. تاريخ الدفع ............ ...........رقم اإليصال 

 :املبلغ املشار اليه مت دفعه بالزيادة لألسباب اآلتية 
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
........................................................................................................... 

 
 توقيع املمول                               ر          . و13.......................... التاريخ 

 
  ف                                    ــــــــــــ20.........................املوافق 

 لالستعمال الرمسي
 .د.............. بعد الفحص واملراجعة اتضح أن املبلغ املستحق للترجيع للممول املذكور أعاله هو 

 
           املبلغ املرجع بيان باملبالغ املستحقة للترجيع السنة الضريبية

     دينار درهم  
    
    

  
 : ................................................................................املبلغ اإلمجايل باحلروف 

 
 الضرائب                مدير الشئون الفنية   املراجع                     املدير                   مفتش 
 ــــــ          ــــــــــــــــــ          ــــــــ         ــ

 
 يؤذن بترجيع املبالغ املذكورة أعاله للممول

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


