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 1985لعام  ١٨٦وقرار المجلس األعلى للسیاحة  ١٩٥٢لعام  ١٠٣والمرسوم التشریعي 

   رئیس الجمھوریة
 بناء على أحكام الدستور 

 : یرسم مایلى

   1المادة 

 ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٢من المادة ) أ(یضاف إلى المكلفین المعددین في الفقرة  -أ 
مكاتب  - ٣٧. المكلفون الذین یتم اعتبارھم من عداد كبار المكلفین ٣٦: "وتعدیالتھ البندان اآلتیان

 ."وشركات تداول األوراق المالیة
لعام  ٢٤من القانون رقم  ٢المادة من ) أ(من الفقرة  24، 23، 20، 19، ١٦تعدل البنود  -ب 

الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة  - ١٦: "وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣
واألولى والثانیة والمطاعم من المستوى الدولي والدرجات الممتازة واألولى والثانیة حسب 

تصنیف وزارة  خدمات المالھي من جمیع الدرجات حسب -١٩. تصنیف وزارة السیاحة
 -٢٣. مستثمرو مدن المالھي ومستثمرو الفرق الریاضیة واستعراضات السیرك -٢٠. السیاحة

مكاتب وشركات الدراسات المالیة  - ٢٤. مكاتب وشركات تدقیق الحسابات والمحاسبین القانونیین
 ."واالقتصادیة

 ٢المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ١٣من المادة ) أ(تعدل الفقرة 
یترتب على المكلفین أن یقدموا إلى الدوائر المالیة بیانا خطیا بنتائج أعمالھم الصافیة من ربح أو "

 :خسارة خالل السنة السابقة في اآلجال اآلتیة
أیار من كل سنة بالنسبة للشركات المساھمة وذات المسؤولیة المحدودة والمؤسسات  31لغایة  -1

 .والشركات والمنشات العامة ومكلفي قسم كبار المكلفین
آذار من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفین اآلخرین ویجوز لوزیر المالیة في حاالت  ٣١لغایة  -2

 .استثنائیة یعود تقدیرھا إلیھ أن یمنح مھلة إضافیة ال تتجاوز ستین یوماً 

 ٣المادة 

من المرسوم  42والمادة  ٢٠٠١لعام  ٢٨نون رقم من القا ٢٥مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 
أ، (تعدل الفقرتان  ٢٠٠٦لعام  ٢٤من القانون رقم  ٢٤والمادة  ٢٠٠٥لعام  ٤٣التشریعي رقم 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون  ١٦من المادة ) ب
ذلك إضافات الدفاع الوطني  تطرح الضریبة على األرباح الصافیة بحسب النسب اآلتیة بما في -أ 

 :ورسوم المدارس وحصة البلدیة والمساھمة في دعم التنمیة المستدامة عدا إضافة اإلدارة المحلیة
 .س.ل ٢٠٠٠٠٠بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بین الحد األدنى المعفى وحتى  10 •
 .س.ل ٥٠٠٠٠٠س وحتى .ل 200000بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  15 •
 .س.ل ١٠٠٠٠٠س وحتى .ل 500000بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  20 •
 .س.ل ٣٠٠٠٠٠٠س وحتى .ل 1000000بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  24 •

 .س.ل 3000000بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي یتجاوز  28 •



یة التي تحققھا الشركات المساھمة التي تطرح تطرح ضریبة الدخل على األرباح الصاف -ب 
بالمائة في القطاعین الخاص والمشترك والتي  ٥٠أسھمھا على االكتتاب العام بنسبة ال تقل عن 

بالمائة بما فیھا  ١٤مركزھا الرئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة عن جمیع نشاطاتھا بمعدل 
 .ارة المحلیةجمیع اإلضافات وتعفى من اإلضافة لصالح اإلد

تطرح ضریبة الدخل على األرباح الصافیة التي تحققھا الشركات المساھمة والشركات ذات  -ج 
المسؤولیة المحدودة التي مركزھا الرئیسي أو فرعھا في الجمھوریة العربیة السوریة في 

ار القطاعین الخاص والمشترك عن جمیع نشاطاتھا والمشاریع المشملة بقوانین تشجیع االستثم
 .بالمائة بما فیھا جمیع اإلضافات عدا اإلضافة لصالح اإلدارة المحلیة ٢٢بمعدل قدره 

 ٤المادة 

تخضع أرباح جھات القطاع العام االقتصادي وأرباح الشركة السوریة للنفط وأرباح الشركة 
 .بالمائة بما فیھا جمیع اإلضافات ٢٨السوریة للغاز لمعدل ضریبي وحید قدره 

 ٥المادة 

من ھذا المرسوم التشریعي وفق ما  ٣ض المعدالت الضریبیة المنصوص علیھا في المادة تخف
 :یلي

درجتان للمنشآت الصناعیة المقامة في المناطق النائیة وتحدد ھذه المناطق بقرار من مجلس  -أ 
 .الوزراء بناء على اقتراح من وزیر المالیة

عامالً فأكثر مسجلین أصوال بالتأمینات  ٢٥درجة واحدة للمنشآت الصناعیة التي تستخدم  -ب 
عامالً  ٧٥االجتماعیة ویصبح ھذا التخفیض درجتین بالنسبة للمنشآت الصناعیة التي تستخدم 

عامالً  ١٥٠درجات بالنسبة للمنشات الصناعیة التي تستخدم  ٣كما یصبح ھذا التخفیض  .فأكثر
 .فأكثر

 .لمدن الصناعیةدرجة واحدة بالنسبة للمنشات المقامة ضمن ا -ج 
ال تسري أحكام ھذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساھمة التي تطرح أسھمھا  -د 

 .بالمائة من أسھمھا ٥٠على االكتتاب العام بنسبة ال تقل عن 
 :یجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزیر المالیة - ھـ 

 .خرى غیر صناعیةمنح المزایا السابقة لمشاریع أ -1
اعتماد معاییر حسم أخرى غیر الواردة أعاله للمشاریع الصناعیة وغیرھا وبما ال یتجاوز  -2

 .حسم درجتین عما ذكر أعاله ولفترة محددة

 ٦المادة 

استثناء من األحكام الناظمة لضریبة دخل األرباح الحقیقیة والرواتب واألجور المنصوص  -أ 
وتعدیالتھ تستوفى ضریبة الدخل وضریبة الرواتب  ٢٠٠٣لعام  ٢٤علیھا في القانون رقم 

 :واألجور بنسبة محددة من رقم العمل اإلجمالي من المنشآت السیاحیة اآلتیة
الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة واألولى والثانیة والمطاعم من الدرجة الدولیة  •

 .السیاحةالممتازة واألولى والثانیة حسب تصنیف وزارة 
 .المالھي من جمیع الدرجات حسب تصنیف وزارة السیاحة •
منشآت المبیت السیاحیة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة واألولى والثانیة وما یتبع لھا  •

 .من مطاعم وشالیھات وكازینوھات حسب تصنیف وزارة السیاحة
 :اإلجمالي وفق اآلتيتحدد نسبة الضریبة الواجب تأدیتھا من رقم العمل  -ب 



 .بالمائة لقاء ضریبة الدخل 2.5 •
 .بالمائة لقاء ضریبة الرواتب واألجور 0.5 •

 ٧المادة 

یجب على مستثمري المنشآت السیاحیة المحددة بالمادة السادسة السابقة تقدیم بیان شھري إلى 
ولى من الشھر التالي الدوائر المالیة التي تقع منشاتھم ضمن نطاق عملھا خالل عشرة األیام األ

یبین فیھ رقم العمل اإلجمالي لفعالیة منشاتھم وعلیھم تسدید الضریبة المترتبة فور تقدیم البیان 
ویرفق البیان المذكور بالبیان الخاص برسم اإلنفاق االستھالكي ویحدد نموذج البیان بقرار یصدر 

 .عن وزیر المالیة

 ٨المادة 

على عدم التقید بالواجبات المنصوص علیھا في  ٢٠٠٣لعام  ٢٥تطبق أحكام القانون رقم  -أ 
المادة السابعة من ھذا المرسوم التشریعي عند ضبط مخالفتھا من قبل العاملین في مجال 
 .االستعالم ومكافحة التھرب الضریبي باستثناء مخالفة عدم التسدید

وتعدیالتھ تفرض غرامة  ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ١٠٧مع االحتفاظ بأحكام المادة  -ب 
بالمائة من قیمة ضریبة الدخل وضریبة الرواتب واألجور على كل من یتأخر عن  ١٠قدرھا 

تقدیم البیان المنصوص علیھ في المادة السابعة من ھذا المرسوم التشریعي إذا تقدم بھذا البیان من 
 .لتھرب الضریبيتلقاء نفسھ وقبل ضبطھ من قبل العاملین في مجال االستعالم ومكافحة ا

 ٩المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ١٧من المادة ) أ(تعدل الفقرة 
وتعدیالتھ أن یقدموا بیانات  2003لعام  ٢٤من القانون رقم  ٢على المكلفین المعددین في المادة "

من القانون المذكور معتمدة من  23، 15، 14، ١٣أرباحھم السنویة المنصوص علیھا في المواد 
 :قبل محاسب قانوني مجاز أصوال من غیر العاملین في الدولة باستثناء المكلفین المعددین أدناه

 .مكاتب وشركات تدقیق الحسابات والمحاسبین القانونیین -1
 .المخلصون الجمركیون -2
 .محطات بیع الوقود والمواد المشتعلة -3
 .مستثمرو الفرق الریاضیة واستعراضات السیركمستثمرو مدن المالھي و -4
مھنة تأجیر وإعادة تأجیر المنشآت الصناعیة والتجاریة والحرفیة والمھنیة أو بعض  -5

 ."أصولھا

 ١٠المادة 

وتعدیالتھ الفقرتان  ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٢تضاف إلى الفقرات المعددة في المادة 
 :اآلتیتان

وتعدیالتھ یعتبر قسم كبار المكلفین  2003لعام  ٢٤من القانون رقم  ٣دة خالفاً ألحكام الما -و"
المركز الرئیسي لمعالجة األوضاع الضریبیة لكبار المكلفین ویحدد بقرار من وزیر المالیة أو من 

  .یفوضھ مدیریة المالیة المختصة التي تتولى معالجة أوضاعھم الضریبیة وأسلوب تدقیق قیودھم
كلفین الذین یتم اعتبارھم من كبار المكلفین المبادرة إلى التسجیل لدى قسم كبار یجب على الم -ز

 ."یوما من تاریخ تبلیغھم ٣٠المكلفین المختص خالل مدة أقصاھا 

 ١١المادة 



 ٢٠٠٣لعام  ٢٤تحل عبارة لجنة الطعن محل عبارة لجنة الفرض أینما وردت في القانون رقم  -أ 
 .وتعدیالتھ

: وتعدیالتھ العبارة التالیة ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٣٠نھایة أحكام المادة تضاف إلى  -ب 
تلزم لجنة الطعن بدعوة كبار المكلفین أو من یفوضونھم لحضور جلساتھا حین دراسة "

 ."اعتراضاتھم بھدف االستماع إلى توضیحاتھم وشروحاتھم
ین یقدمون للدوائر المالیة بیانات واقعیة یجوز بقرار من مجلس الوزراء منح كبار المكلفین الذ -ج 

 .عن نشاطھم حوافز معنویة بناء على اقتراح من وزیر المالیة
تعد من النفقات التي یمكن تنزیلھا من األرباح غیر الصافیة التي یحققھا كبار المكلفین النفقات  -د 

لى اقتراح وزیر الشخصیة وتحدد ھذه النفقات وأسس قبولھا بقرار من مجلس الوزراء بناء ع
 .المالیة

 ١٢المادة 

یحق لوزیر المالیة بقرار منھ اعتبار السلفة المسددة لدى األمانات الجمركیة ضریبة نھائیة وفق  -أ 
 .اآللیة واألسس والضوابط التي یحددھا القرار المذكور

ھم أحكام یصدر وزیر المالیة أو من یفوضھ قرارات سنویة بأسماء المكلفین الذین تنطبق علی -ب 
 .من ھذه المادة) أ(الفقرة 

 ١٣المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٤٣تعدل المادة 
یجري تصنیف عام لمكلفي ضریبة الدخل المقطوع عن فعالیتھم مع القطاع الخاص كل ثالث  -أ"

 .يسنوات تبدأ من أول السنة التي تلي صدور ھذا المرسوم التشریع
یجوز بعد انقضاء سنة من بدء سریان التصنیف وخالل أي من السنوات التالیة إعادة تصنیف  -ب

بالمائة نقصاً  ٢٥بعض المھن أو بعض مكلفي ضریبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل ال یقل عن 
 .أو زیادة على رقم أعمالھم

تصنیف وخالل أي من یجوز بقرار من وزیر المالیة بعد انقضاء سنة من بدء سریان ال -ج
 .السنوات التالیة إعادة تصنیف بعض المھن أو بعض مكلفي ضریبة الدخل المقطوع

 .مع المحافظة على دورة التصنیف العام) ب، ج)تجرى إعادة التصنیف وفقا ألحكام الفقرتین 
من ھذه المادة من قبل لجان التصنیف  (أ، ب، ج)یتم التصنیف وفقا ألحكام الفقرات  -د

من ھذا المرسوم التشریعي وتسرى الضریبة الجدیدة على  ١٤صوص علیھا في المادة المن
المكلف طبقا للقرار القطعي الصادر عن ھذه اللجان وذلك لمدة قصوى ال تتجاوز ثالث سنوات 

  .ما لم یجر تعدیلھا بعد انقضاء سنة على بدء سریانھا علیھ

اء ثالث سنوات أو سنة حسب الحال إذا لم ال تسري أحكام التصنیف بحق المكلف بعد انقض - ھـ
یبلغ قرار لجنة التصنیف البدائیة المعدل لتكلیفھ األصلي وذلك خالل دورة التصنیف القصوى 
المحددة بثالث سنوات وتبقى في ھذه الحالة الضریبة السابقة نافذة بحقھ حتى تعدیلھا وفق أحكام 

 .ھذه المادة

 ١٤المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤ون رقم من القان ٤٨تعدل المادة 
 :تؤلف لجنة تصنیف بدائیة أو أكثر تكون متفرغة مؤلفة من"
 .مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة األولى ال تقل خبرتھ عن ثالث سنوات في قسم الدخل رئیساً  -أ 



 .عضواً ممثل عن الدوائر المالیة یسمى بناء على اقتراح مدیر المالیة  -ب 
ممثل للحرفة أو المھنة یختاره مدیر المالیة في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثالثة مندوبین  -ج 

تقترحھم النقابة أو الغرف الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة أو السیاحیة المختصة وفى حال عدم 
ة یسمى ھذا الممثل من قبل وجودھا أو عدم إرسال ممثلین عنھا أو عدم كفایة عدد العاملین في المھن

 .مدیر المالیة من ممارسي المھنة أو الحرفة في أقرب وحدة إداریة عضواً 
 ."یسمى للجنة مقرر أو أكثر بقرار من مدیر المالیة

 ١٥المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٤٩تعدل المادة 
یذكر فیھ جمیع االعتبارات التي اتخذھا أساسا في التكلیف یعد مراقب الدخل تقریر التكلیف  -أ 

وتصدر . وینظم جدوال بأسماء العاملین لدى المكلف وأجورھم العتماده من قبل الدوائر المالیة
قرارھا بتثبیت أو زیادة التكلیف بعد  14اللجنة البدائیة المختصة المنصوص علیھا في المادة 

من قبل مراقب الدخل على أن تكون قراراتھا معللة ومبینة األسس دراسة التقاریر المرفوعة إلیھا 
  .واالعتبارات التي اعتمدتھا أساسا في التكلیف

یوماً من الیوم الذي یلي تاریخ تبلغھ  ٣٠یحق للمكلف االعتراض على القرار البدائي خالل  -ب 
 .القرار المذكور

ل اللجنة ھذا الطلب ما لم یكن مرفقا ال یترتب على اعتراض المكلف وقف التحصیل وال تقب -ج 
لیرة سوریة ویعاد التأمین إلى مودعھ  ٥٠٠بھ إیصال یثبت أن المكلف قد دفع للخزینة تأمیناً قدره 

 .إذا ظھر انھ محق في طلبھ أو بجزء منھ وإال یصبح التأمین إیرادا للخزینة
ارات التي اتخذتھا اللجنة یجب أن یتضمن اعتراض المكلف بیان وجوه االعتراض على االعتب -د 

 "أساسا لتصنیفھ وان یذكر فیھ األرباح التي یعتبرھا المعترض متناسبة مع وضعھ

 ١٦المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٥٠تعدل المادة 
اطق تبت بطلبات االعتراض لجنة استئنافیة أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمن -أ"

 :كاآلتي
موظف مالي من الفئة األولى من ذوى الخبرة في المحاسبة أو في المسائل الضریبیة بحیث ال  -1

 .تقل خبرتھ لدى الدوائر المالیة عن ثالث سنوات رئیساً 

موظف خبیر من إحدى اإلدارات أو الھیئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام األكثر  -2
 .كلیف باقتراح منھا حسب ما تحدده وزارة المالیة عضواً صلة بالمھنة موضوع الت

ممثل للحرفة أو المھنة یختاره مدیر المالیة في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثالثة  -3
مندوبین تقترحھم النقابة المختصة أو الغرف الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة أو السیاحیة أو 

ودھا أو عدم اقتراح ممثلین عنھا أو عدم كفایة عدد العاملین الجمعیات الحرفیة وفى حال عدم وج
في المھنة أو الحرفة یسمى مدیر المالیة في المحافظة ثالثة من ممارسي المھنة أو الحرفة في 
اقرب مركز الختیار احدھم وفى حال عدم كفایة عدد ممارسي المھنة یمكن تسمیة خبیر عام 

 .عضواً 
  .االستئنافیة معلالً  یجب أن یكون قرار اللجنة -ب

  



  .تبلغ قرارات اللجنة االستئنافیة إلى المكلف وتعتبر ھذه القرارات قطعیة -ج

 .یجوز بقرار من وزیر المالیة أو من یفوضھ تفریغ لجنة أو أكثر -د

 ١٧المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٥١تعدل المادة 
بضریبة الدخل المقطوع أن یقدموا بیانات للدوائر المالیة في الحاالت والمدد على المكلفین  -أ"

 :اآلتیة
 :خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ الواقعة العائدة للحاالت التالیة -1

 .البدء بممارسة حرفة أو مھنة خاضعة للضریبة -أ 
 .إضافة إحدى الفعالیاتتبدیل الحرفة أو المھنة أو تبدیل مكان ممارستھا أو توقیف أو  -ب 
 .انتقال المنشأة الكلى أو الجزئي للغیر -ج 
 .دخول شركاء جدد في المنشاة أو انسحاب شركاء منھا -د 
 .التوقف عن ممارسة الحرفة أو المھنة بسبب قاھر خارج عن إرادة المكلف - ھـ 

 .لفبعد مضى ستة أشھر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المھنة من قبل المك -2
یجرى تصنیف المكلفین مجددا في األحوال المذكورة في ھذه المادة ویتم طي التكلیف في  -ب

وینظر في طي  (ھـ(حال التوقف عن ممارسة المھنة أو الحرفة المنصوص علیھا في الفقرة 
 .الضریبة جزئیا بنسبة مدة التوقف

التي تزید على ستة أشھر أما في حال التوقف اإلرادي فینظر بطي الضریبة عن فترة التوقف 
 .على أال تتجاوز ثالث سنوات سابقة

 .تطوى التكالیف بقرارات من مدیر المالیة-ج

 ١٨المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ٥٢من المادة ) أ(تعدل الفقرة 
ھم بموجب أحكام الفقرات تترتب الضریبة على المكلفین بدءا من السنة األولى لدورة تصنیف -أ"
من ھذا المرسوم التشریعي وإذا طرأ تبدیل على المطرح أثناء السنة  ١٣من المادة ) أ، ب، ج(

تعتبر الضریبة المؤداة سلفة على ما یترتب على المكلف ویسوى المبلغ المدفوع على ضوء 
ھذا المرسوم من  ١٧التبدیل أما في الحاالت المنصوص علیھا في البند األول من المادة 

التشریعي فتعتبر الضریبة مترتبة بدءا من أول الشھر الذي یلي تاریخ حدوث الواقعة المنشئة 
 ."للتكلیف وتحسب بشكل جزئي من الضریبة السنویة وبنسبة عدد أشھر الممارسة الفعلیة

 ١٩المادة 

لتوزیع مادة  یخضع األشخاص الطبیعیون واالعتباریون السوریون ومن في حكمھم المعتمدون -أ 
التبغ، لضریبة الدخل المقطوع والرواتب واألجور عن استجرارھم لمادة التبغ من المؤسسة 

باأللف من قیمة استجرار التبغ الوطني والمستورد ویجب على المؤسسة  ٢.٥العامة للتبغ بواقع 
 .العامة للتبغ اقتطاع الضریبة

السابقة من قبل الجھة المقتطعة إلى الدوائر  )أ(یتم تورید الضریبة المقتطعة بموجب الفقرة  -ب 
 .المالیة خالل الخمسة عشر یوما التالیة للشھر الذي تم فیھ االقتطاع

إذا لم تقم الجھة المذكورة في ھذه المادة باقتطاع وتسدید الضریبة خالل المدة المحددة فیھا أو  -ج 
إلى الغرامة المنصوص علیھا في سددتھا ناقصة فإنھا تلزم بالضریبة غیر المسددة باإلضافة 

 .وتعدیالتھ ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون رقم  ١٠٧المادة 



 ٢٠المادة 

یعفى من ضریبة الدخل المقطوع مستثمرو الحصادات والدراسات والجرارات وآالت التذریة 
 .التي مضى على استثمارھا عشرة أعوام

 ٢١المادة 

 :بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٤ام لع ٦١من المرسوم التشریعي رقم  ٤تعدل المادة 
على عدم التقید بالواجبات المنصوص علیھا في  ٢٠٠٣لعام  ٢٥تطبق أحكام القانون رقم  -أ"

 .وتعدیالتھ ٢٠٠٤لعام  ٦١من المرسوم التشریعي رقم  ٣من المادة ) أ، ب، ج(الفقرات 
من  ٣من المادة ) أ)إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تقدیم البیان المنصوص علیھ بالفقرة -ب

لیرة سوریة في حال تقدم  5000یغرم بغرامة قدرھا  ٢٠٠٤لعام  ٦١المرسوم التشریعي رقم 
بالبیان من تلقاء نفسھ وقبل ضبطھ من قبل العاملین في مجال االستعالم ومكافحة التھرب 

 .الضریبي
بالمائة عن كل یوم تأخیر  ١إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تسدید الرسم یغرم بغرامة قدرھا -ج

 ."على أال تتجاوز الغرامة مثلى الرسم

 ٢٢المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٤لعام ٦١تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشریعي رقم 
یحق لوزیر المالیة وبقرار منھ إغالق المنشاة الملزمة باستیفاء رسم اإلنفاق االستھالكي لمدة  -أ"

عشرة أیام بناء على تقریر معلل من مدیریة االستعالم الضریبي في إحدى الحالتین  ال تتجاوز
 :التالیتین

إعاقة العاملین في مجال االستعالم ومكافحة التھرب الضریبي من قبل مستثمر المنشاة أو احد  -1
 .العاملین لدیھ أثناء تنفیذھم المھمة الموكولة إلیھم

 .ني بحق المنشاة خالل السنة الواحدةیعد تنظیم ضبط المخالفة الثا -2
یحق لوزیر المالیة بقرار منھ استبدال عقوبة إغالق المنشاة بغرامة مالیة مقدارھا من -ب

 .لیرة سوریة عن كل یوم إغالق إذا تقدم مستثمر المنشاة بطلب ذلك ٥٠٠٠٠وحتى  ١٠٠٠٠
) أ(مادة وفقا ألحكام الفقرة السابقة من ھذه ال (ب)توزع الغرامات المنصوص علیھا في الفقرة -ج

 ."وتعدیالتھ ١٩٧٧لعام  1684من المرسوم رقم  ٤٣من المادة 

 ٢٣المادة 

 :وتعدیالتھ بحیث تصبح كما یلي ٢٠٠٤لعام  ٦١من المرسوم التشریعي رقم  ٦تعدل المادة 
منشاتھ أو  إذا تبین أن مستثمر المنشاة الملزمة باستیفاء رسم اإلنفاق االستھالكي لم یلتزم بتسجیل"

انھ أخفى جزءا من مبیعاتھ یتم تنظیم محضر ضبط من قبل العاملین في مجال االستعالم ومكافحة 
 :التھرب الضریبي یحدد فیھ رقم مبیعاتھ وفق األسس التالیة

 .في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة یحدد رقم مبیعاتھ باالستناد إلیھا -أ 
فر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة یعتمد رقم المبیعات في یوم تنظیم في حال عدم تو -ب 

الضبط أساسا لحساب مجموع مبیعاتھ عن الفترة السابقة التي لم یسدد عنھا الرسم إذا كان 
المستثمر مكتوما وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبیعاتھ یعتمد رقم المبیعات في 

 .ط أساسا لحساب مجموع مبیعاتھ لمدة ثالثین یوما فقطیوم تنظیم الضب

  



 ٢٤المادة 

لعام  ٢٥من القانون رقم  ٨تشطب عبارة السنوي عن سنة واحدة الواردة ضمن المادة رقم 
٢٠٠٣. 

 ٢٥المادة 

 :ویستعاض عنھ بالنص اآلتي ٢٠٠٤لعام  ٦١من المرسوم التشریعي رقم  ١٢یلغى نص المادة 
تحدد األسس والمعاییر لتحریر البیانات والفواتیر ومسك السجالت ومدة االحتفاظ بھا "

للمستثمرین الملزمین بتورید رسم اإلنفاق االستھالكي إلى الدوائر المالیة الذین یستخدمون 
الفواتیر والسجالت الیدویة أو الحاسوبیة بقرار من وزیر المالیة ویعتبر عدم التقید بھا واقعة من 

 ."اقعات التھرب الضریبيو

 ٢٦مادة 

الملحق بالمرسوم التشریعي  ١من الجدول رقم  ٤من البند رقم ) وما في حكمھا(تشطب عبارة 
 .٢٠٠٤لعام  ٦١رقم 

 ٢٧مادة 

 1991لعام  10ینھى العمل باإلعفاء من الرسوم الجمركیة المنصوص علیھا بالقانون رقم  -أ 
وتعدیالتھ وقرار المجلس األعلى للسیاحة  ١٩٥٢لعام  ١٠٣وتعدیالتھ والمرسوم التشریعي رقم 

 .وتعدیالتھ ١٩٨٥لعام  ١٨٦رقم 
 ١٩٩١لعام  ١٠ینھى العمل باإلعفاء من ضریبة الدخل المنصوص علیھا بالقانون رقم  -ب 

وتعدیالتھ والمادة الخامسة من قرار  1952لعام  103وتعدیالتھ والمرسوم التشریعي رقم 
 .وتعدیالتھ ١٩٨٥لعام  ١٨٦سیاحة رقم المجلس األعلى لل

 ٢٨المادة 

 .یصدر وزیر المالیة التعلیمات التنفیذیة لھذا المرسوم التشریعي

  ٢٩المادة 

 .میالدي 1/1/2007ینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من 
  

  .میالدي ١/١٠/٢٠٠٦ھجري الموافق  ٨/٩/١٤٢٧دمشق في 

  

 الجمھوریة ئیسر         
 

 بشار األسد                                                   

 


