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  ..مؤتمر الشعب العام مؤتمر الشعب العام 
  رر..وو13701370للعام للعام   السنويالسنويالعام العام   انعقادهاانعقادهالقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور   اًًاتنفيذتنفيذ    --
  ..على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب   اإلطالعاإلطالعوبعد وبعد   --
  ..عصر الجماهير عصر الجماهير   وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان فيوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في  --
  ..إفرنجي بشأن تعزيز الحرية إفرنجي بشأن تعزيز الحرية   19911991لسنة لسنة ) ) 2020((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --
  ..ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ..وو13691369لسنة لسنة ) ) 11((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --
  ..وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية   --
  ..له له   المعدلةالمعدلةالقوانين القوانين إفرنجي بإصدار قانون ضرائب الدخل وإفرنجي بإصدار قانون ضرائب الدخل و  19731973لسنة لسنة ) ) 6464((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --

  ..  اآلتياآلتيصاغ مؤتمر الشعب العام القانون صاغ مؤتمر الشعب العام القانون   --
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  المادة األولىالمادة األولى
العظمـى   االشتراكيةللضريبة كل دخل  ناتج في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية    

  .أية أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها عن 

الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في األحوال المنصـوص عليهـا فـي هـذا      

  .القانون
  

  المادة الثانيةالمادة الثانية
تربط فيها الضريبة بناء على إقرار يقدمه الممول عن دخله ، يجب دفـع   التياألحوال    

األجل المحدد لتقديمه ، في المواعيد المشار إليهـا فـي    انقضاءمن واقع هذا اإلقرار بعد  الضريبة

  .ن من هذا القانون وذلك إلى حين ربط الضريبة بصفة نهائية يالمادة عشر
  

  المادة الثالثةالمادة الثالثة
الضريبة بصفة نهائية على كل ممول من واقع اإلقرار المشـار إليـه فـي المـادة        

  .لته المصلحة ، ويكون الربط في هذه الحالة غير قابل للطعن فيه السابقة إذا قب

  
  المادة الرابعةالمادة الرابعة

عدم اإلخالل بالجزاءات المقررة في هذا القانون ، إذا أمتنع الممول عن تقديم اإلقـرار     

 من هذا القانون أو قدمه ولم تقبله المصلحة ، جاز لها أن تقدر الدخل في المادة الثانية إليهالمشار 

  .، وأن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير  اًوفق ما تراه مناسب
  

  المادة الخامسةالمادة الخامسة
من هذا القانون يجب على المصلحة في جميع األحـوال أن   الثالثةمراعاة حكم المادة    

تعلن الممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها ، وللممول حق التظلم من هـذا الـربط أمـام اللجنـة     

  .من تاريخ إعالنه  اًالل خمسة وأربعون يوماإلبتدائية خ
  

  المادة السادسةالمادة السادسة
ألحكام هـذا   اًإقرارات الربط تطبيق منيقدمها ذوو الشأن  التيالفصل في التظلمات  

ومكافآت أعضائها قرار  اختصاصاتهايصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ودوائر  ابتدائيةالقانون لجان 

  .من األمين 

مقـر اللجنـة    اختصاصهايقع في دائرة  التيقضاة المحكمة اإلبتدائية  كل لجنة أحد 

تختاره جمعيتها العمومية ، وعضوية اثنين من موظفي قطاع المالية ال تقل درجة أي منهما عـن  

  .التاسعة ، على أن ال يكونا من موظفي مصلحة الضرائب 

  . االحتياطيينمن األعضاء  اًعدد تشكيلتضمن اليويجوز أن    
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  المادة السابعةالمادة السابعة

  .اللجنة اإلبتدائية بالفصل في جميع أوجه الخالف بين الممول والمصلحة    
  

  المادة الثامنة المادة الثامنة 
أمانة سر اللجنة اإلبتدائية مقابل إيصـال علـى أن    الممولالتظلم بصحيفة يودعها  מ  

المتنازع عليهـا  نصف في المائة من الضريبة % )  2/1( رسم قدره  أداءتكون مصحوبة بما يفيد 

من الضريبة المتنـازع عليهـا علـى     اًبحيث ال يقل عن عشرة دنانير ، باإلضافة إلي سداده جزء

% ) 20( الحساب يتم تسويته عند صدور قرار اللجنة اإلبتدائية ، ويكون المبلغ المسـدد بواقـع   

ثالثين في المائـة  ) % 30( عشرين في المائة في حالة قيام الممول بتقديم إقراره في الميعاد ، و 

  .بالنسبة للممول الذي يتخلف عن تقديم إقراره في الميعاد 

أمين سر اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلي المصلحة إلبداء رأيها فيها خـالل     

من تاريخ إعالنها بالصحيفة ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على  اًثالثين يوم

  .على األقل  بأسبوعمن الممول والمصلحة وذلك قبل حلول أجله  الأن يخطر به ك

الممول الرسم المدفوع عن التظلم متى صدر قرار اللجنة لصالحه ، وعلى اللجنة    

  . أن تحدد الجزء الذي يرد من الرسم في حالة الكسب الجزئي

  

  المادة التاسعة المادة التاسعة 
مـن البيانـات و األوراق    اًتراه ضروريأن تطلب من المصلحة و الممول تقديم ما    

ولموظفي المصلحة وللممول الحضور أمام اللجنة ، ويجوز للممول أن يكلـف غيـره بالحضـور    

   .أمامها
  

  المادة العاشرةالمادة العاشرة
إال بحضور جميع أعضـائها ، وتكـون جلسـاتها     ــاًة صحيحـاد اللجنـإنعق   

اللجنة  أعضاءأن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس و  ، وتصدر قراراتها بأغلبية اآلراء ، ويجب

  .من تاريخ صدورها  اًخالل ثالثين يوم

.ويتولى أمين سر اللجنة إعالن قراراتها إلى كل من الممول والمصلحة   
  

  المادة الحادية عشرةالمادة الحادية عشرة
  . االضريبة مستحقة بإعالن الممول بقرار اللجنة االبتدائية ولو طعن فيه   

            

  ادة الثانية عشرةادة الثانية عشرةالمالم
من المصلحة والممول حق الطعن في قرار اللجنة االبتدائية أمام اللجنة اإلستئنافية    

  .من تاريخ  إعالنهما بالقرار  اً، وذلك خالل خمسة عشر يوم ثاليةالمشار إليها في المادة ال
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  المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة عشرة

االبتدائية لجنة إسـتئنافية أو أكثـر    الفصل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان   

  .قرار من األمين  أعضائهايصدر بتشكيلها وتحديد مقرها ودائرة إختصاصها ومكافآت 

يقع في دائرة إختصاصـها مقـر اللجنـة ،     التيوتؤلف كل منها برئاسة رئيس المحكمة االبتدائية 

رة يرشحه أمـين اللجنـة   وعضوية أحد أعضاء الجهاز الرقابي المختص ال تقل درجته عن العاش

  .الشعبية العامة للجهاز الرقابي المختص ، وأحد ذوى الخبرة في المسائل التجارية أو المحاسبية 

  . االحتياطيينمن األعضاء  اًويجوز أن يتضمن قرار التشكيل عدد
  

  المادة الرابعة عشرةالمادة الرابعة عشرة
بل إيصال ، ويعلن الطعن بصحيفة يودعها الطاعن بأمانة سر اللجنة اإلستئنافية مقا מ  

 اًأمين سر اللجنة الطرف اآلخر بصورة من الصحيفة إلبداء رأيه في الطعن خالل خمسة عشر يوم

  .من تاريخ إعالنه بصورة من الصحيفة 

% ) 1( كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسـم قـدره    א  

  . اًنة اإلبتدائية بحيث ال يقل عن عشرين دينارقررتها اللج التيواحد بالمائة من الضريبة 

في شأن الطعن أمام اللجنة اإلستئنافية ورد الرسم األحكام واإلجراءات المقـررة     

  .بشأن الطعن أمام اللجنة اإلبتدائية 

  . اًويكون قرار اللجنة اإلستئنافية نهائي  
  

  المادة الخامسة عشرالمادة الخامسة عشر
  سر من أحد موظفي المصلحة يندبه أمين المصلحة أعمال األمانة بكل لجنة أمين 

  

  عشرةعشرة  السادسةالسادسةالمادة المادة 
عدم اإلخالل بالجزاءات المقررة ، ال يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولو الضـريبة     

  .للقانون  اًبالدفاتر والحسابات الملزمين بمسكها طبق اًعلى الشركات والتشاركيات ما لم يكن مؤيد
  

  شرةشرةالمادة السابعة عالمادة السابعة ع
  .أو اإلستئنافية على عاتق المتظلم أو الطاعن  االبتدائيةعبء اإلثبات أمام اللجان    

  

  المادة الثامنة عشرةالمادة الثامنة عشرة
مع الممول بناء على طلبه وذلك في أي وقت قبل صدور  اًللمصلحة أن تجري صلح   

  .في التظلم  االبتدائيةقرار اللجنة 

وتتألف كل لجنة من ثالثـة مـن مـوظفي    . لح أمين المصلحة تشكيل لجان الص   

  .المصلحة على أال يكون من بينهم من أجرى التقدير المبدئي للضريبة محل الصلح 

    .عن تظلمه وتخطر اللجنة المختصة بذلك  الًفإذا تم الصلح أعتبر المتظلم متناز  
  



 

  
  المادة التاسعة عشرةالمادة التاسعة عشرة

ل أو لم يتظلم منه خالل الميعـاد المقـرر أو   إذا قبله الممو اًو قطعي  اًالربط نهائي   

  .طعن فيه و استنفذ طرق الطعن المقررة 

ك      اًإذا تحققت المصلحة من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل أو أخفى نشاط ذل

إحتياليـة للـتخلص مـن أداء     اًأو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرق

،  اًإضافي اًأو بعضها أو أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة ، فللمصلحة أن تجري ربطالضريبة كلها 

  .وذلك مع عدم  اإلخالل بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون 

من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أن تعدل الربط األصلي في حالة وقوع خطـأ   

  .في تقدير أو حساب الضريبة 

أجرته بأي تعديل باألسـس   الذيعلى المصلحة أن تخطر الممول إذا تناولت الربط  ويجب   

  .إليها إلجراء التعديل  استندت التيواألسباب  اإلضافيبني عليها الربط األصلي أو  التي

  . للتظلم منه كالربط األصلي قابالً اإلضافيالربط  ويكون  
  

  المادة العشرونالمادة العشرون
ها على خالف ذلك ، تحصل الضريبة دفعة واحـدة إذا لـم   ينص في التيعدا الحاالت    

ـ     اًتجاوز مائة دينار ، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربعة أقساط ، وتحـل األقسـاط دوري

من اليوم العاشر وحتى اليوم الخامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصـيف والفـاتح    اًاعتبار

ول منها بحسب األحوال فـي أول ميعـاد مـن المواعيـد     وتدفع الضريبة أو القسط األ. والكانون 

  . استحقاقهاالمذكورة تال لتاريخ 
  

  المادة الحادية والعشرونالمادة الحادية والعشرون
عدم اإلخالل بأي جزاءات أخرى ، تفرض في حالـة التـأخير فـي أداء الضـريبة أو        

ستحقة عن واحد في المائة من قيمة الضريبة الم% ) 1( توريدها في الميعاد المحدد غرامة قدرها 

ـ   من شهر ال اًأو جزء اًغ مدته شهرـكل تأخير تبل بحيـث ال تجـاوز    اًيقل عن خمسة عشـر يوم

  .أثنى عشرة في المائة من القيمة % ) 12( الغرامة 

  . تحصل فيه الضريبة  الذيوتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت   
  

  المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون
  لحة دون حاجة إلى المطالبة به في مقر المدين الضريبة واجب األداء في مقر المص   

  

  ة والعشرونة والعشرونلثلثالمادة الثاالمادة الثا
التي تبدأ من أول أي النار من كل عام ومع  اًالضريبية هي فترة االثنى عشر شهر א  

سنته المالية عن السـنة الضـريبية ،    اختالفيمارسه الممول  الذيطبيعة النشاط  اقتضتذلك إذا 
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ـ  اتخاذ، جاز ألمين المصلحة أن يقرر  وكانت حساباته منتظمة لـربط   اًالسنة المالية للممول أساس

  . الضريبة عليه

  المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
قام لدى الممول مانع دون إدارته لنشاطه أو ألمواله أو كان غير مقيم بالجماهيريـة   א  

عنه  اًأو الحائز لتلك األموال نائبالعظمى أعتبر القائم على اإلدارة  االشتراكيةالعربية الليبية الشعبية 

  .فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون 
  

  المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
توفى الممول استحقت الضريبة بوفاته ، وعلى الورثة أو مصفي التركة تقديم اإلقـرار   א  

أشهر مـن  عن نشاط الممول حتى تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع اإلقرار ، وذلك خالل ستة 

  .تاريخ الوفاة ، وقبل إجراء أي توزيع للتركة 
  

  المادة السادسة والعشرون المادة السادسة والعشرون         
الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي  حق     

  .المدة 
  

  المادة السابعة والعشرونالمادة السابعة والعشرون        
تحق عليه بمضي ثـالث  حق الممول في المطالبة بإسترداد ما دفعه زيادة عن المس   

سنوات ، تبدأ من تاريخ الدفع ، إال إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات إتخـذتها المصـلحة   

  . فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد

  .وتنقطع المدة بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة التي أداها 
  

  لثامنة والعشرونلثامنة والعشرونالمادة االمادة ا        
  .الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين    

  

  المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
في مواجهة المصلحة بيع الممول ألمواله أو لنشاطه الخاضع للضريبة أو لجـزء     

وال أو هذا النشاط مـا  منها أو أي تصرف آخر يجريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك األم

  .في محرر رسمي  اًلم يكن ثابت

جميع األحوال يجوز للمصلحة إذا قامت لديها قرائن قوية أال تعتد بـأي تصـرف أو      

  .إجراء متى رأت أن القصد منه التهرب من الضريبة 
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  المادة الثالثونالمادة الثالثون
  .قانون على خالف ذلك بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص ال اًالضريبة سنوي   

فيها التهرب من أداء الضريبة ألي سـبب أن   يخشىذلك فللمصلحة في الحاالت التي  

مع عدم و ذلك تقدر خالل السنة الضريبية الدخل الخاضع للضريبة ، وأن تربط الضريبة وتحصلها 

  .اإلخالل بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون 
  

  ونونالمادة الحادية والثالثالمادة الحادية والثالث
تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فألمين المصلحة إستثناء مـن أحكـام     א  

يرى إستيفاء الضريبة منهـا   التيبحجز األموال  اًقانون المرافعات المدنية والتجارية أن يصدر أمر

ـ  اًتحت أي يد كانت ، وتعتبر هذه األموال محجوزة بمقتضى هذا األمر حجـز  ز ، وال يجـو  اًتحفظي

التصرف فيها إال إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من أمين المصلحة أو بمضـي سـتة   

  .لتقدير المصلحة  اًأشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبق
  

  المادة الثانية والثالثونالمادة الثانية والثالثون
لقانون إمتياز على المستحقة للدولة بمقتضى أحكام هذا ا األخرىللضريبة والمبالغ    

لهذا القانون ويأتي ذلـك   اًجميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة العامة طبق

  .في المرتبة بعد دين النفقة  والمصروفات القضائية  االمتياز
  

  المادة الثالثة والثالثونالمادة الثالثة والثالثون
هو أو إذا وقع بأية ورقة  اًصحيح اًنإعال اًتطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلن   

بتسلمه أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، أو تم تسـليمها   اًمن ينوب عنه قانون

أحد من هؤالء في محـل نشـاط     باإلعالنوكيله أو أحد موظفيه ، فإذا لم يجد الموظف القائم  إلى

األهلية وجـب إثبـات ذلـك    تضح أنه عديم إالشخص أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو 

مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل  إليبشهادة شخص آخر مع تسليم صورة من الورقة 

  .يفيده بذلك  إليهالمعلن  إلى

باللجنـة   اإلعالنـات موطن معلوم ، وجب نشر الورقة على لوحة  إليهوإذا لم يكن للمعلن   

أيام ويثبت النشـر   يةثمانولمدة  في نطاقها إليهمعلن يقيم ال التيالشعبية للمؤتمر الشعبي األساسي 

  .في هذه الحالة بشهادة تصدر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي األساسي بذلك
  

  المادة الرابعة والثالثونالمادة الرابعة والثالثون
  -:يعفى من الضريبة   

العامة وكذلك دخل الهيئـات الدينيـة وغيرهـا مـن الهيئـات       االعتباريةدخل األشخاص  .1

تقـوم   التيجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الجهات والمؤسسات وال



 

وذلك كله مـع  . أو اإلصالح اإلجتماعي أو النشاط الرياضي  واإلحسانعلى أغراض البر 

  .والسبعين  من هذا القانون  الثالثةعدم اإلخالل بأحكام المادة  

  .الدخل الناتج عن اإليداع في حساب التوفير لدى المصارف  .2

  .ريع األوقاف الخيرية  .3

تؤدى إلى المستحقين في عقود التأمين على الحياة سواء عند الوفاة أو بعـد   التيالمبالغ  .4

  .مرور مدة معينة منصوص عليها في العقد ، وذلك فيما ال يجاوز عشرين ألف دينار 

  .تمنح ألغراض دراسية  التيدخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت  .5

يدفع ألسر الشهداء والمفقودين أو المصابين بعاهة مستديمة أثناء تأديتهم  الذيلتعويض ا .6

  .يجاوز عشرين ألف دينار  ألعمالهم وذلك فيما ال

  الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الثقافة والبحث العلمي  .7

  .هذا القانون ب يخ العملدخل النشاط الزراعي البحث لمدة عشر سنوات من تار .8

 .لهذا القانون لما تحدده الالئحة التنفيذية  اًالدخل الناتج عن نشاط التصدير طبق .9

تطبق  التيدخل أجهزة األعمال العامة بالشعبيات وحصة المجتمع من دخل الشركات العامة  .10

  .مقولة شركاء ال أجراء 

 .لى معاهدة أو إتفاقية دولية أي دخل آخر معفي من الضريبة بمقتضى القانون أو بناء ع .11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   الثانـيالثانـياب اب ــالبالب    
  الضرائب على األفراد والتشاركيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   ل األولل األولل األولـــالفصالفصالفص
  أحكام عامةأحكام عامةأحكام عامة

  
  المادة الخامسة والثالثونالمادة الخامسة والثالثون

الباب علـى الـدخول    من هذا القانون ال تسري أحكام هذا)  72( مراعاة أحكام المادة    

تخضع للضريبة على الشركات ، كما ال تسري على ما يوزع من هذه الدخول على المساهمين  التي

  . في الشركة 
  

  المادة السادسة والثالثونالمادة السادسة والثالثون

  -: اآلتيةتحدد وفقآ لألحكام المبينة في هذا القانون على كل من الدخول  نوعيةضريبة  

  .من المادة الرابعة والثالثين من هذا القانون )  8( دخل الزراعة مع مراعاة البند   . أ

  .دخل التجارة والصناعة والحرف   . ب

  .تطبق مقولة شركاء ال أجراء  التيدخل الشركاء في الجهات   . ج

  .دخل المهن الحرة   . د

  .الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه   .هـ

  .الدخول الخارجية للمقيمين في البالد   . و

  .لدى المصارف الدخل الناتج عن الودائع   .ز
  

  المادة السابعة والثالثونالمادة السابعة والثالثون
من ) هـ .د.ج.ب.أ( من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود    

 ومئتـي  لفاًأ)  1200( المادة السابقة كل شخص طبيعي ال يجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة 

وليس له أوالد  يعولهم أو  اًر إذا كان متزوجوثمانمائة دينا ألفاً - 1800 -أو  اًدينار إذا كان أعزب

  .وله أوالد يعولهم  اًأو مطلق أو أرمالً اًألفين وأربعمائة دينار إذا كان متزوج)  2400( 

يعول إذا كانت هي العائـل الفعلـي    الذيأو المطلقة معاملة الرجل  األرملة ةأالمر   

  .الوحيد ألوالدها 

) هـ .د.ج.ب.أ( وضة على الدخول المشار إليها في البنود يعفي من الضرائب المفر   

  -: اآلتيةمن المادة السابقة المبالغ 

أقساط التأمين على حياة الممول المبرم لمصلحة زوجته أو من يعولهم وذلك بحد أقصـي    . أ

  . اًقدره ستمائة دينار سنوي

بحد أقصي قدره  ق والسرقة المبرمة لصالح الممولـة كالحريـنات العامـاط التأميـأقس  . ب

  . اًسنوي اًأربعمائة وعشرون دينار)  420( 

تـربط   التيبموجب الفقرتين السابقتين جزء يتناسب مع المدة  اإلعفاءويحسب من مبالغ 

  .عنها الضريبة إذا كانت تلك المدة أقل من سنة ضريبية 



 

نة الضريبية أكثر من مرة واحدة في الس إليهالمشار  باإلعفاءأن يتمتع الشخص    

  . اًمن وعاء الضريبة األقل سعر اإلعفاءوإذا تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ 
  

  المادة الثامنة والثالثونالمادة الثامنة والثالثون
الضـريبة أو   اسـتحقاق أو العائلية للممول علـى   االجتماعيةأي تغيير في الحالة  ال يؤثر  

  .من الشهر التالي لتاريخ حدوثها  اًعتبارإحسابها إال 
  

  سعة والثالثونسعة والثالثونالمادة التاالمادة التا
عن دخله  اًكتابي اًكل ممول أن يقدم إلى المصلحة إقرار على )  63 - 55 ( حكم المادة مع  مراعاة   

التالية النتهاء السنة الضريبية ، ويكون تقـديمها   اًدخله الخاضع للضريبة وذلك خالل الستين يوم

  .تحددها الالئحة التنفيذية  التيللقواعد  اًعلى النموذج ووفق

كانت السنة قد انتهت بخسارة ، فيجب أن يتضمن اإلقرار مقدار الخسارة ، علـى أن   א  

  . ترفق باإلقرار في جميع األحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له

في شأن اإلقرار وحساب الخسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنـه األحكـام      

بعين ، الثانية واألربعين ،  الثالثة واألربعين ، الرابعة المقررة في المواد  األربعين ، الحادية و األر

  .ن ، الخامسة واألربعين ، السادسة و األربعين  وواألربع
  

  المادة األربعونالمادة األربعون
على أساس مقدار الدخل الصـافي   اًالضريبة سنوي تحدد)60−53( مراعاة حكم المادة  

الخاضع للضريبة على أساس نتيجـة العمليـات   المحقق خالل السنة الضريبية ، ويتم تحديد الدخل 

الممول ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبـت أنهـا قـد     بأشرهاعلى اختالف أنواعها التي 

  -:في سبيل الحصول على هذا الدخل ، وعلى األخص  أنفقت فعالً

  .خل أقساط استهالك المعدات و اآلالت والمباني وجميع األصول المستخدمة في إنتاج الد  - أ

وتحسب أقساط اإلستهالك حسب معدالت سنوية تحددها الالئحة التنفيذية ، وذلك في حـدود ثمـن   

  .شراء هذه األصول 

خالل المدة التي يحسب عنها الدخل ، وذلك بشـرط   اًأي دين قبل الغير يثبت بأنه أصبح معدوم_ ب

قـراض متصـلة بمباشـرة    عن عملية إ اًضمن حسابات النشاط أو ناشئ أن يكون هذا الدين داخالً

  . النشاط ، على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين دخالً

ألي نظام خاص  اًلنظام الضمان اإلجتماعي أو طبق اًالمبالغ التي تؤدى لصالح المستخدمين طبق_ ج

عشرة في المائة من مجمـوع مـا يتقاضـاه    % ) 10( له ، بحيث ال تجاوز في هذه الحالة  بديل

  .الفترة التي تؤدى عنها هذه المبالغ  المستخدمون خالل

ألحكام  اًعدا الضريبة التي يؤديها طبق ،يدفعها الممول بمناسبة نشاطه  التيالضرائب والرسوم _ د

  .هذا الباب



 

التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة التي ال تسعى إلى تحقيق الـربح بمـا ال   _ هـ 

  .الدخل الصافي أثنين في المائة من %) 2(يجاوز 
  

  المادة الحادية واألربعينالمادة الحادية واألربعين
على الدخل مصروفات التأسيس الالزمة لبدء مزاولة النشاط ، وتخصم وفقآ  اًتكليف   

  .الالئحة التنفيذية  المعدالت سنوية تحدده

  -: ليعلى الدخل ما ي اًوال يعتبر تكليف  

ادة  األربعين  مـن هـذا القـانون    من الم) أ(أية أقساط أخرى غير المشار إليها في البند   _أ

  .الستهالك أي أصل من األصول 

ب       أية مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير األصول أو تحسينها بشكل مستديم ، وذلك مع عدم اإلخالل 

مـن  ) األربعين ( من المادة ) أ(للبند  اًبحق الممول في إضافتها إلي قيمة األصول واستهالكها طبق

  .هذا القانون 

 .مصروفات الشخصية أو العائلية للممول ال  . ج

  .أية مبالغ يقتطعها الممول كمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجته أو أوالده القصر.  د 

 أية مبالغ تقتطع كإحتياطي لمواجهة الخسائر أو هبوط األسعار أو الـديون المشـكوك فيهـا     .هـ

إلتزام معلق على شرط أو مضـاف إلـى    لمواجهة غرض آخر ، وبوجه عام أية مبالغ تقتطع نظير

  .أجل 
  

  المادة الثانية واألربعينالمادة الثانية واألربعين
للضريبة المبالغ التي تضاف إلي األرباح أو تخصص لزيادة رأس المـال ، إذا لـم    

ألحكام المادة  األربعين من هذا  اًقد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل اإلجمالي طبق

خالل السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصـرف   اًمحقق لمبالغ دخالًالقانون وتعتبر هذه ا

  .المستفيدين بها بأية طريقة 
  

  المادة الثالثة واألربعينالمادة الثالثة واألربعين

ختم حساب سنة من السنوات بخسارة ، فإن هذه الخسارة تـدخل ضـمن مصـروفات     א

ارة بأكملها نقـل البـاقي إلـي    السنة التالية وتخصم من أرباحها ، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخس

  .أرباح السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة 

  
  
  
  
  

  المادة الرابعة واألربعين المادة الرابعة واألربعين 



 

توقف الممول عن مزاولة النشاط الذي تؤدى الضريبة على الدخل الناشيء عنه سواء  א

   .يخ توقفه عن النشاطأو لفترة من الزمن ، تحصل الضريبة على الدخل حتى تار اًكان التوقف نهائي

من تاريخ وقف النشاط ،  اًعلى الممول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خالل ستين يوم ويجب

  .، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات الالزمة لتصفية الضريبة 
  

  المادة الخامسة و األربعينالمادة الخامسة و األربعين
لمتنـازل إليـه تبليـغ    يجب على المتنـازل وا  اًأو جزئي اًحالة التنازل عن النشاط كلي 

من تاريخ حصوله ، ويكون المتنازل والمتنـازل إليـه    اًالمصلحة عن هذا التنازل خالل ستين يوم

مسؤولين بالتضامن عما أستحق من ضرائب على النشاط المتنازل عنه إلي تاريخ التنازل ، وذلـك  

  .عن السنة الضريبية التي حدث فيها التنازل 

ن المصلحة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على إليه أن يطلب م 

من تاريخ الطلب  اًالنشاط المتنازل عنه ، وعلى المصلحة أن توافيه بالبيان المذكور خالل ستين يوم

على المبالغ الواردة في هذا البيـان ،   اًويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصور. 

  .حة من قبل المتنازل وذلك دون إخالل بحق المصل

  .فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خالل المدة المذكورة بالمستحق لها ، برئت ذمته 
  

  المادة السادسة و األربعينالمادة السادسة و األربعين
للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله المادية  اًخاضع دخالً   

التكلفة بعد استبعاد أقساط االستهالك أو  وثمنالبيع  أو غير المادية ، ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن

  . منتظمةلإلستهالك إذا لم يكن لدى الممول حسابات  ما تقدره المصلحة مقابالً

له ، ويعتبر فـي   اًعتبرت القيمة السوقية ثمنإكان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية  א

  .اإلندماج  الشكل القانوني للنشاط بما في ذلكتغيير حكم البيع 

  
  
  
  
  
  
  
  

  انيانيــل الثل الثــالفصالفص
   الضريبة على دخل الزراعةالضريبة على دخل الزراعة

  

  المادة السابعة واألربعين المادة السابعة واألربعين 



 

الضريبة على الدخل الصافي الناتج من اإلسـتغالل الزراعـي البحـت لألراضـي        

الزراعية سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة ، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكـام المـادة  التاسـعة    

  .هذا القانونواألربعين  من 

. من الزراعة ما يحصل عليه مالك األرض نتيجة إنتفاع الغير بها  اًناتج دخالًوال يعتبر 
  

  المادة الثامنة واألربعينالمادة الثامنة واألربعين
  . اًخمسة في المائة سنوي% ) 5( الضريبة    

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثــل الثل الثــالفصالفص
  الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرفالضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف

   
  ننووعة واألربععة واألربعالمادة التاسالمادة التاس



 

للضريبة الدخل الناتج من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ولو كان    

ال يتصل بالمهنة ، كما يخضع للضريبة كل دخل ناشيء من أي مصدر آخر ال تسري عليه  اًعارض

  .ضريبة نوعية أخرى ، وذلك ما لم يستثن بنص خاص في هذا القانون 

   

  -:جارية في تطبيق أحكام هذا الفصل من األعمال الت 

  .تقسيم األراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد   . أ

 .والخدمية الثابتة والمنقولة وتسييرها من قبل الغير  اإلنتاجيةإدارة الملكيات   . ب

  .كان نوعها  اًأعمال السمسرة أي  . ج

فقرة ) السابعة و األربعين ( كم المادة االنتفاع باألراضي الزراعية من قبل مالكيها وفقآ لح  . د

  .من هذا القانون  2

وتحدد الالئحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها وما يلـزم  

  .تقديمه من بيانات و إقرارات 
  

  المادة الخمسونالمادة الخمسون
  -:على األرباح التجارية على النحو اآلتي  اًسعر الضريبة سنوي   

  %20      األولى من الدخل دينار)  10 000( 

  %25      التالية من الدخل اًدينار)  20 000( 

  %30      التالية من الدخل اًدينار)  30 000( 

  %35                 ما زاد على ذلك من 
  

  المادة الواحدة والخمسونالمادة الواحدة والخمسون
  -:على أرباح الصناعة والحرف على النحو اآلتي  اًسعر الضريبة سنوي   

  %15      من الدخل األولى دينار)  10 000( 

  %20      التالية من الدخل اًدينار)  20 000( 

  %25      التالية من الدخل اًدينار)  30 000( 

  %30                  ما زاد على ذلك 

  
  
  

  المادة الثانية والخمسونالمادة الثانية والخمسون
فإذا نـص  . الشريك من عائد نشاط التشاركية دخل الضريبة في التشاركيات على    

عقد التشاركية على أن يحصل أحد الشركاء على قدر معين أو حصة من الدخل بأيـة صـورة أو   

  .من حصة الشريك في دخل التشاركية  اًتحت أي وصف قبل توزيع الدخل أعتبر هذا القدر جزء



 

دة التاسعة والثالثـين مـن هـذا    المنصوص عليه في الما اإلقرارااللتزام بتقديم    

المقرر في المادة  السابعة  باإلعفاءويشترط لتمتع الشركاء . القانون على عاتق إدارة التشاركية 

 باإلعفـاء بعـدم تمتعـه    اًوالثالثين  من هذا القانون أن يقدم كل منهم مع إقرار التشاركية إقرار

  . اإلعفاءفي هذا  المذكور عن أي دخل آخر خاضع للضريبة و إال سقط حقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ععــل الرابل الرابــالفصالفص
الضريبة على دخل الشرآاء في الجهات التي تطبق مقولة شرآاء ال الضريبة على دخل الشرآاء في الجهات التي تطبق مقولة شرآاء ال 

  أجراءأجراء
  

  المادة الثالثة والخمسونالمادة الثالثة والخمسون



 

للضريبة دخول الشركاء في جميع الوحدات اإلنتاجية التي تطبق مقولة شـركاء ال     

  .أجراء 
  

  لخمسونلخمسونالمادة الرابعة و االمادة الرابعة و ا
  -:على النحو اآلتي  اًسعر الضريبة سنوي 

  %10    األولى من الدخل  دينار)  10 ، 000( 

  %15    التالية من الدخل اًدينار)  20 ، 000( 

  %20      ما زاد على ذلك من الدخل

عن كل جزء من السنة يثبت فيها الحـق فـي أي دخـل خاضـع      نهائياالضريبة    

  .تحددها الالئحة التنفيذية  التي للضريبة وفقآ للضوابط
  

  المادة الخامسة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون
تطبق مقولة شركاء ال أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلـي   التي االقتصاديةالوحدات    

المصلحة مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما تقاضوه من دخل حسب المواعيد التي تحددها 

  .الالئحة التنفيذية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل الخامسل الخامســلفصلفصاا
  الضريبة على دخل المهن الحرةالضريبة على دخل المهن الحرة

  
  المادة السادسة والخمسونالمادة السادسة والخمسون



 

الضريبة على دخول المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة والتي يكون    

  .العنصر األساسي فيها العمل 
  

  المادة السابعة والخمسونالمادة السابعة والخمسون
  -:على النحو التالي  اًسعر الضريبة سنوي   

  %15      األولي من الدخل ردينا)  10000( 

  %20      التالية من الدخل اًدينار)  20000( 

  %25      التالية من الدخل اًدينار)  30000 (

  %30        ما زاد على ذلك من الدخل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  ادسادســل السل الســالفصالفص
  حكمهحكمه  فيفيالضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما 

  
  سونسونالمادة الثامنة و الخمالمادة الثامنة و الخم        



 

الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه من الدخول الناتجة عن أيـة     

  -:خدمة أو وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل 

مقابل العمل والعالوات والعموالت والمكافآت والمزايا وبدالت التمثيل وجميع المدفوعات الدورية _ أ

التي تدفعها األمانات أو األشخاص االعتباريـة العامـة ألي    وغير الدورية نقدية كانت أو عينية ،

العظمـى أو فـي    االشـتراكية في الجماهيرية العربية الليبية الشـعبية   اًشخص ، سواء كان مقيم

   .خارجها

أما فيما يخص مقابل العمل وما في حكمه للعاملين بالجهات الممولة من الخزانـة العامـة     

  .يتبعها الموظف  التيميزانية الجهة فيتم خصم الضريبة مباشرة من 

ب ـ مقابل العمل والعالوات والعموالت والمكافآت والمزايا وبدالت التمثيـل وجميـع المـدفوعات     

التي تدفعها الشركات والهيئات واألفراد عن خـدمات  ، الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية 

العظمى ألي شـخص يقـيم فيهـا أو فـي      شتراكيةاالأديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 

العظمى إذا لـم   االشتراكيةخارجها ، أو عن خدمات أديت خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 

يكن للملتزم بالدخل في هذه الحالة تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتولى الوفاء 

  .بالدخل 

لمكافآت والمزايا وبدالت التمثيل وجميع المدفوعات الدوريـة وغيـر   ج ـ العالوات والعموالت وا 

الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومات األجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت في 

  .الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ما لم تعف بقانون أو إتفاقية دولية 

  -: يلييبة المنصوص عليها في هذه المادة على ما الضر   

  .نظام آخر بديل  أي  ما يساهم به الممول في نظام الضمان اإلجتماعي أو في -1

  .أنفقها لتأدية عمله  التيما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية  -2

  .عليه بالخصم أو التغريم  تأديبيما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء  -3

  .المتراكمة عند نهاية الخدمة  تاإلجازاالنقدي عن البدل  -4
  
  
  
  
  
  

  المادة التاسعة والخمسينالمادة التاسعة والخمسين
في حساب الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ تؤديهـا جهـات العمـل لمصـلحة        

  .مستخدميها بمقتضى نظام الضمان اإلجتماعي أو أي نظام آخر بديل 
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  المادة الستونالمادة الستون
اإلعفاء من مجموع ما يحصل عليه الممول من دخـل   الضريبة على ما يجاوز حد   

خاضع لهذه الضريبة ، ويستحق أداؤها بمجرد حصول الدخل مهما كانت الطريقة التي تحقق بها أو 

  .المكان الذي تحقق فيه 
          

  المادة الحادية والستونالمادة الحادية والستون
  -:على النحو األتي  اًسعر الضريبة سنوي   

  %8      خلاألولى من الد دينار)  4800(  -

  %10      دينار التالية من الدخل)  4800(  -

  %15              ما زاد على ذلك من الدخل -
    

عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحـق فـي أي دخـل خاضـع      اًالضريبة نهائي 

  .، ويشمل الربط في هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خالل تلك المدة 

يوماً مقسمة على اثني عشر شهراً ) 360(فاء من هذه الضريبة تعتبر السنة ولحساب اإلع

  .متساوية
  

  المادة الثانية والستونالمادة الثانية والستون
العمل هي الملزمة بتوريد الضريبة إلي المصلحة مقابل خصمها من الدخل ، وذلـك   

  .بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها الالئحة التنفيذية 

فـي الجماهيريـة العربيـة     اًن فيها الملزم بتوريد الضريبة مقيمالحاالت التي ال يكو   

الليبية الشعبية االشتراكية العظمى وليس له ممثل فيها أو تعذر عليه توريدها ألي سـبب كـان ،   

  . يلتزم الممول بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة وذلك وفقآ لما تحدده الالئحة التنفيذية

  

  المادة الثالثة والستونالمادة الثالثة والستون
من الفقرة األولى من المادة  الثامنـة  ) أ ، ب ( جهات العمل المشار إليها في البندين    

بأسماء من يعملون لديها ومحال إقـامتهم   اًن  من هذا القانون أن تقدم إلى المصلحة بيانووالخمس

  .ووظائفهم وما يتقاضونه من دخول 

ه البيانـات ، وذلـك كلـه فـي     يجب عليها إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذ   

  .للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية  اًالمواعيد ووفق
  

  

  الفصل السابعالفصل السابع
  البالدالبالد  فيفي    الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمينالضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين
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  المادة الرابعة والستونالمادة الرابعة والستون
ـ  اًللضريبة الدخول الناتجة في الخارج ، أي    ن يكان نوعها ، للمقيمين في البالد ليبي

  .جانبأ

ـ  الـذي  الدخل الناتج عن العمل ومـا فـي حكمـه   من هذه الضريبة ،     دفع ي

  .المشار إليهم في الفقرة السابقة عن عملهم في الخارج 

المكافآت أو المقابل النقدي الذي يتقاضاه أعضاء مجـالس اإلدارة أو   االستثناء   

أو الشركات التي بالخارج ، والتـي تسـاهم الجماهيريـة     اللجان التنفيذية أو اإلدارية للمؤسسات

العامة في رأس مالها وذلك  االعتباريةالعربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى أو أحد األشخاص 

  .متى كانت عضويتهم فيها باإلضافة إلي عملهم األصلي 

  

  المادة الخامسة والستونالمادة الخامسة والستون
كـل شـخص تجـاوزت مـدة إقامتـه فـي        اًمق حكم المادة السابقة يعتبر مقيـتطبي   

العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ستة أشهر  خالل السنة الضريبية ولو كانت غير متصلة 

إلقامتـه   ، وكذلك كل شخص يتخذ من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى محالً

ية فيها ، ولو لم تجاوز إقامته خالل السنة الضـريبية المـدة   الرئيسية ، أو تكون مصالحه الرئيس

  .المذكورة 

    

عـام أو   اعتباريكل ليبي يعمل في الخارج لحساب الدولة أو لحساب أي شخص  اًيعتبر مقيم 

أية منشأة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ليس لها تنظيم فـي الخـارج   

  . ه حسابات منفصلة عنهاقائم بذاته ول

  

  المادة السادسة والستونالمادة السادسة والستون
من الضريبة ، المستخدمون األجانب الذين قدموا إلى البالد بموجب عقد عمل مـع     

التشاركيات أو أحد األفراد ، وذلك  أحدىالدولة أو إحدى األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو 

ج الجماهيرية العربية الليبيـة الشـعبية االشـتراكية    بالنسبة للدخول المحققة لهم من مصادر خار

  . أزواج هؤالء المستخدمين ومن يعولونهم  اإلعفاءويشمل هذا . العظمى 
  

  
  
  

  
  المادة السابعة والستونالمادة السابعة والستون                                                

الضريبة على صافي الدخل الخاضع لها عند ثبوت الحق فيه دون إجراء أي خصم    

ـ  اًوعلى الممول أن يقدم إلى المصلحة إقرارأو إعفاء منه ،  مـن تـاريخ     اًبدخله خالل ثالثين يوم

  .تحددها الالئحة التنفيذية  التي، وفقآ لألوضاع والشروط  تحققه



 

  

  المادة الثامنة والستونالمادة الثامنة والستون                                                
ن في المائة من الدخل الخاضـع لهـا ، وتبـين الالئحـة     يعشر% ) 20( الضريبة    

  . التنفيذية طريقة ومواعيد أداء الضريبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امنامنــل الثل الثــالفصالفص

  الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارفالضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف
  



 

  المادة التاسعة والستونالمادة التاسعة والستون        
  .كانت مدة هذه الودائع  اًللضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع لدى المصارف أي   

  

  المادة السبعونالمادة السبعون            
د إستحقاقها ـالمصارف خصم الضريبة من الفوائد المشار إليها في المادة السابقة عن   

  .تحددها الالئحة التنفيذية  التي، وفقآ لألوضاع وخالل المواعيد للمصلحة و توريدها 
  

  المادة الحادية والسبعونالمادة الحادية والسبعون    
  .خمسة في المائة من الدخل الخاضع لها %) 5( الضريبة    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

   الثالــثالثالــثاب اب ــالبالب    
  الضريبة على الشرآات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المادة الثانية و السبعونالمادة الثانية و السبعون  

الضريبة على الدخول الناتجة في الجماهيرية العربية الليبية الشـعبية االشـتراكية      

كـان   اًنبية في ليبيا أيالعظمى وفي الخارج والعائدة للشركات الوطنية وكذلك لفروع الشركات األج

  .نوع نشاطها أو غرضها 

الشـركات العامـة والشـركات     -في تطبيق أحكام هذا القـانون     -بالشركات    

المساهمة األهلية ، كما  يقصد بفروع الشركات األجنبية أوجـه النشـاط ورؤوس األمـوال التـي     
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ـ  تباشرها الشركات األجنبية في الجماهيرية العربية الليبية  كـان   اًالشعبية االشتراكية العظمـى أي

  .تنظيمها أو شكلها القانوني 

  

  المادة الثالثة والسبعونالمادة الثالثة والسبعون
كانت عامـة  ، أاألخرى سواء االعتباريةعن الشركات دخل الجهات  للضريبة فضالً   

األنشـطة  ، وإن لم تكن هذه  اًعقاري استثماراًأو  اًأو حرفي اًأو صناعي اًأهلية إذا كان نشاطها تجاري

  . الرئيسيمن ضمن نشاطها 

  

  المادة الرابعة والسبعونالمادة الرابعة والسبعون
الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي ألصولها ، ويعتبر    

  .عن الضرائب المستحقة على الشركة حتى هذا التاريخ الً المصفي مسئو

أية طريقة من طرق الوفـاء  وم بسداد أي التزام على الشركة بـي أن يقـللمصف   

  .ضريبية  التزاماتإال بعد سداد ما على الشركة من 

  

  المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون
على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خالل السـنة الضـريبية    اًالضريبة سنوي   

خـالل   تمـت  التيتحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختالف أنواعها 

  .يثبت أنها أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل  التيالسنة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف 

تحملهـا   التـي بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو العمـوالت     

بالقدر الـذي  الشركة األجنبية لفرعها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى إال 

خمسة فـي المائـة مـن    % ) 5( لتحقيق أغراض الفرع وبحد أقصي قدره  اًوالزم اًيعتبر ضروري

  .تعتمدها المصلحة  التيالمصروفات اإلدارية 
  

  المادة السادسة والسبعونالمادة السادسة والسبعون
حة أن تقدر دخل أي فرع من فروع الشركات األجنبية على أساس نسبة مـن  لللمص   

األجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع ، بشرط أن يتم تقدير هـذا الـدخل   اإليراد الكلي للشركة 

  . بطريقة مشابهة للطريقة المحددة بهذا القانون

  
  

  المادة السابعة والسبعونالمادة السابعة والسبعون
دخول فروع الشركات األجنبية الناتجة عن أعمال المواصالت السلكية والالسلكية    

ماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى إلـى  وأعمال النقل على اختالف أنواعها من الج

  .في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى  اًالخارج محقق

  

  المادة الثامنة والسبعونالمادة الثامنة والسبعون

TOSHIBA
Highlight



 

 انـدماجها عنه  عن النشاط تغيير الشكل القانوني للشركة ، كما يعتبر تنازالً اًتوقف   

، ويخضع للضريبة في هذه الحالة الفرق بين القيمة الدفترية لموجـودات  في غيرها من الشركات 

  .الشركة المندمجة والقيمة التي تمثلها هذه الموجودات في رأس مال الشركة الجديدة 
  

  المادة التاسعة والسبعونالمادة التاسعة والسبعون
  -:على النحو األتي  اًسعر الضريبة سنوي   

  %15    دينار األولى 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    دينار التالية من الدخل)  500 ،000(  -

  %40      ما زاد على ذلك من الدخل -
  

  المادة الثمانونالمادة الثمانون
رين  من هذا القانون تتخذ السنة المالية للشـركة  من حكم المادة  الثالثة والعش   

واألشخاص اإلعتبارية المشار إليها في المادتين  الثانية والسبعين ، والثالثة والسبعين  مـن هـذا   

  .لربط الضريبة عليها   اًالقانون أساس

ـ  اًسنوي اًالشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب أن تقدم إقرار    ه بدخلها ، ويكون تقديم

لألوضاع والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية خـالل شـهر مـن تـاريخ      اًعلى النموذج ووفق

  .المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه سبعة أشهر من إنتهاء السنة المالية 

على الشركات وفروع الشركات األجنبية و األشخاص اإلعتباريـة األخـرى أحكـام       

 , واألربعـين الثالثـة   ,واألربعـين الثانية  ,واألربعين الحادية,األربعين  ,ثين المواد  التاسعة والثال

السادسة واألربعين وذلك فيما ال يتعارض مع أحكـام هـذا    ,الخامسة واألربعين ,واألربعينالرابعة 

  .الباب 
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   ععــاب الراباب الرابــالبالب    
  زاءاتــــالج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ة والثمانونة والثمانونالمادة الحاديالمادة الحادي      

تزيد على مثـل   ئة من الضريبة و الاخمسة وعشرين في الم% ) 25( بغرامة ال تقل عن  

للربط النهائي كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقـديم  اإلقـرارات أو    اًالضريبة المستحقة طبق

 ,األربعـين   الرابعـة و  ,اإلخطارات أو البيانات المنصوص عليها في المواد  التاسعة والثالثـين  

الثمانين   ويعتبر  ,السادسة والسبعين  ,الثالثة والستين  ,التاسعة واألربعين  ,الخامسة واألربعين 

TOSHIBA
Highlight

Almontaser Office
Note
مع العلم أن أخر مهلة لتقديم الاقرار الضريبي عن نشاط الشركة لسنة معينة هو نهاية شهر يوليو للسنة التي تليها.

TOSHIBA
Re: Note



 

لشـروط  لفي حكم التخلف عن تقديم اإلقرارات أو اإلخطارات أو البيانات تقديمها غيـر مسـتوفية   

  .المقررة في شأنها 
  

  المادة الثانية والثمانونالمادة الثانية والثمانون
دينـار وال   مـائتي )  200( ة عقوبة أشد ، يعاقب بغرامة ال تقل عن عدم اإلخالل بأي   

ألفي دينار كل مسؤول عن إدارة نشاط خاضع للضريبة ال يقـوم بمسـك الـدفاتر    ) 2000(تجاوز 

والسجالت وإعداد الحسابات التي يلزم بمسكها و إعدادها وفقآ لحكم المادة المائة و أثنتين من هذا 

  .القانون 
  

  لثة والثمانونلثة والثمانونالمادة الثاالمادة الثا
  :ألف دينار ) 1000(بغرامة ال تجاوز    

  كل من أمتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجالت التي يلزم بمسكها  -1

كل من منع بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون من دخـول أي مبنـى    -2

  .داء واجبه أل

ريبة في موعدها أو تسبب بخطئه أو إهماله في تـأخير توريـد الضـريبة    كل من ال يسدد الض -3

  .للخزانة العامة 
  

  المادة الرابعة والثمانونالمادة الرابعة والثمانون
عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثة أمثال ما لـم يـؤد مـن       

اعد علـى  الضريبة كل من أرتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أو حرض أو أتفق أو س

  :إرتكاب أي فعل من األفعال اآلتية 

  .ألحكام هذا القانون  اًاإلدالء ببيانات غير صحيحة في اإلقرارات واألوراق التي تقدم تنفيذ -1

  .إعداد أية حسابات أو دفاتر أو سجالت أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة  -2

  .ي عليها الضريبة إستعمال أية طريقة إحتيالية إلخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسر -3
  

  المادة الخامسة والثمانونالمادة الخامسة والثمانون
بغرامة ال تقل عن مثل ما لم يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد    

  .الضريبة الملتزم بخصمها و توريدها في الميعاد 

  
  

  المادة السادسة والثمانونالمادة السادسة والثمانون
اقب مرتكبهـا بغرامـة ال   له يع اًمخالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ   

  .دينار  مائتي) 200(تجاوز 

)  100( ويجوز الصلح في المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة بأداء مبلغ وقـدره    

  .مائة دينار خالل عشرة أيام من تاريخ عرض الصلح على المخالف 



 

  

  المادة السابعة والثمانونالمادة السابعة والثمانون
ر إليها في المواد السابقة إال بناء على طلـب  الدعوى الجنائية في الجرائم المشا   

  .كتابي من أمين المصلحة ، وله التنازل عن هذه الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها 
  

  المادة الثامنة والثمانونالمادة الثامنة والثمانون
ة عدم رفع الدعوى أو التنازل عنهـا ، فلـه أن يتصـالح مـع     ـن المصلحـرأى أمي א  

المقرر للغرامة في األحوال المشار إليها فـي المـادة     األدنىيقل عن الحد  على أساس دفع مبلغ ال

  .الحادية والثمانين من هذا القانون أو نصف ما لم يؤد من الضريبة في األحوال األخرى 
  

  الثمانونالثمانونالمادة التاسعة والمادة التاسعة و
מ   بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ال يعفي من دفع الضريبة المسـتحقة   א

  . املة في مواعيد إستحقاقهاك

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

    اب الخامســــــــالب      
 
  ةــام ختاميـــــــأحك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المادة التسعونالمادة التسعون              
ألية جهة عامة أو خاصة أن تمتنع بأي حال بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة    

موظفي المصلحة على ما يريدون اإلطالع عليه من الوثائق واألوراق بقصد تنفيذ أحكام عن إطالع 

  .هذا القانون 



 

للنيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى    

  .مدنية أو جنائية ترتبط بتحصيل أو ربط الضريبة 

  المادة الحادية والتسعونالمادة الحادية والتسعون
اضعين ألحكام هذا القانون أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب الدفاتر الخ   

التي يقضي القانون بمسكها وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق اإليرادات 

  .والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون 

وجد الدفاتر و األوراق المطلوب اإلطالع عليها أثناء ساعات العمل اإلطالع حيث ت   

العادية وبغير حاجة إلى إعالن سابق ، ويجوز أن يحصل اإلطالع في مقر المصلحة إذا كان ذلك 

  . اًضروري
  

  المادة الثانية والتسعونالمادة الثانية والتسعون
بيان  مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، يجب على كل شخص أن يقدم إلى المصلحة أي   

  .من إخطاره بذلك  اًلتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خالل ثالثين يوم اًتراه الزم
  

  المادة الثالثة والتسعونالمادة الثالثة والتسعون
كل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق اإلدارية المقررة بأية معلومات تتصل بعمله    

ا أو يكون الغرض منها من شأنها أن تحمل على اإلعتقاد بوجود غش بطريقة إحتيالية يترتب عليه

  .التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها لخطر عدم األداء 
  

  المادة الرابعة والتسعونالمادة الرابعة والتسعون
للجهات المختصة إعطاء تأشيرات خروج ألي ممول من غير المتمتعين بجنسـية     

ة بسـداده  العظمى إال بعد تقديمه شهادة من المصلحالعربية الليبية الشعبية االشتراكية الجماهيرية 

  .للضريبة المستحقة عليه 

بموجب أحكام القانون على إحدى  يكون فيها هذا الممول مسئوالً التيجميع األحوال    

 الشركات ، فال يجوز منحه شهادة سداد الضريبة إال بعد سداد الشركة للضريبة المسـتحقة عليهـا  

  .مصلحة حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو تقديم ضمان تقبله ال أيضآ 

الالئحة التنفيذية فئات المسئولين في الجهات العامة والخاصة الخاضعة ألحكام هذا    

  .القانون

من شرط الحصول على شهادة سداد الضريبة موظفو الدولـة والمؤسسـات      

  .والهيئات العامة  األجانب إال في حالة الخروج النهائي 

  .القيد بقرار من األمين  من هذا أخرى استثناءاتويجوز منح   
  

  المادة الخامسة والتسعونالمادة الخامسة والتسعون

TOSHIBA
Highlight



 

بتوثيـق أو شـهر المحـررات إبـالغ      اًمحرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانون   

  .للضريبة  اًخاضع بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخالً اًالمصلحة فور

من هذا القانون ال يجوز لهم إبرام أي عدم اإلخالل بأحكام المادة  الخامسة واألربعين    

، كما ال يجوز لهم إبرام عقود بشأن التصـرف   اًأو جزئي اًتنازل  عن النشاط الخاضع للضريبة كلي

   .في أصول الشركات والتشاركيات إال بعد تقديم شهادة من المصلحة تبين المركز الضريبي
  

  المادة السادسة والتسعونالمادة السادسة والتسعون
ي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار أن يخطر المصلحة قلم كتاب المحكمة الت   

التالية  اًبكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خالل الخمسة عشر يوم

  .لتاريخ اإليداع

قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها ، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد    

أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بتاريخ بيع العقارات  اًأو اختيار اًالعلني جبر

  .على األقل  اًأو المنقوالت وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوم
 

  المادة السابعة والتسعونالمادة السابعة والتسعون
مصلحة الجمارك إحالة جميع المعلومات أو نسخ من جميـع اإلقـرارات الجمركيـة       

  .ر إلي مصلحة الضرائب الخاصة باإلستيراد والتصدي
  

  المادة الثامنة والتسعونالمادة الثامنة والتسعون
الجهات اإلدارية التي يكون من إختصاصها منح تراخيص لمزاولة أي نشاط خاضـع     

للضريبة أو منح تراخيص بإمكانية إستعمال عقار لمزاولـة هـذا النشـاط أن تخطـر المصـلحة      

  . بالترخيص والبيانات الخاصة به

ل امتياز أو احتكار أو إذن الزم لمزاولة النشاط ، كما يجـب  في حكم الترخيص ك   

عن تجديد الترخيص أو حفظه أو إلغائه قبل التأكد مـن سـداد    االمتناععلى الجهات المشار إليها 

  .صاحبه للضرائب المستحقة عليه 
  

  المادة التاسعة والتسعونالمادة التاسعة والتسعون
أو األفراد صرف أية مبالغ  االعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات لألشخاص   

مستحقة أو تقديم خدمة ألي متعاقد أو متعامل إال بعد تقديمـه شـهادة تثبـت سـداده للضـرائب      

المستحقة عليه ، وتعتبر الجهات المشار إليها مسؤولة بالتضامن مع الملتزم عن تسديد الضـرائب  

  .المستحقة في حالة عدم إلتزامها بإحكام هذه المادة 
  

  ئةئةااالمادة المالمادة الم
عدم اإلخالل بالتشريعات النافذة ، ال يجوز قبول عطاء في العقود التي تبرمها الجهات    

  .ما لم يقدم المشارك ما يفيد سداد الضريبة المستحقة عليه  اإلداريةالخاضعة ألحكام الئحة العقود 



 

  

  ئة وواحدئة وواحدااالمادة المالمادة الم
ـ ـشخص له بحك    ـ  ـم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ش ط أو تحصـيل  ـأن فـي رب

ـ   رار ـالضريبة وفقآ ألحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعـاة أس

  . حتى بعد تركه للخدمة اًالوظيفة و يظل هذا االلتزام قائم
  

  اثنتاناثنتانئة و ئة و ااالمادة المالمادة الم
إلزام األشخاص اإلعتبارية الخاضعة ألحكام هذا القانون بمسـك دفـاتر وحسـابات       

 التـي اإلضافة إلي الملزمين بمسكها بمقتضى تشريعات أخرى ، وذلك وفقآ للقواعد واإلجـراءات  ب

  .تحددها الالئحة التنفيذية

يلتزم األشخاص الطبيعيون الخاضعون ألحكام هذا القانون بمسك الدفاتر والحسـابات     

  .مولين األفراد التي يتم تحديدها بموجب أحكام الالئحة التنفيذية لكل فئة من فئات الم
  

  ئة وثالثةئة وثالثةااالمادة المالمادة الم
لألمين بناء على إقتراح من أمين المصلحة منح األذن بإعادة الربط الضريبي خدمة    

  .للمصلحة العامة في األحوال التي تدعو فيها الضرورة إلي ذلك 
  

  ئة و أربعةئة و أربعةااالمادة المالمادة الم
الضرائب المستحقة عليه لألمين بناء على عرض أمين المصلحة إعفاء الممول من    

كلها أو بعضها ومن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة  الحادية والعشـرين  مـن هـذا    

  -:القانون في األحوال اآلتية 

بغيـر أن   اًإذا توفى الممول من غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البالد نهائي .1

  .بها  يترك أمواالً

  .مول أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه الم إفالسإذا أشهر  .2

  .إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح  اإلعفاءويجوز سحب قرار 
  

  
  
  
  

  ئة وخمسةئة وخمسةااالمادة المالمادة الم
المصلحة أن يكلف غيره من موظفي المصلحة بمباشرة بعض إختصاصاته المقررة    

  .بمقتضى هذا القانون 
  

  ئة وستةئة وستةااالمالمالمادة المادة 



 

ستين في المائة من مصروفات إجراءات الحجز % ) 60( تخصيص نسبة ال تجاوز  

والبيع كمكافأة تحصيل تصرف لموظفي المصلحة وفقآ للقواعد التي يصدر بها قـرار مـن أمـين    

  .المصلحة 
  

  ئة وسبعةئة وسبعةااالمادة المالمادة الم
ة مـأموري الضـبط   لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من األمين صف   

  . القضائي فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون

  

  ئة وثمانيةئة وثمانيةااالمادة المالمادة الم
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باألمين ، أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية ، وأمـين     

  .المصلحة أمين اللجنة الشعبية بمصلحة الضرائب ، وبالمصلحة مصلحة الضرائب 
  

  ئة و تسعةئة و تسعةااالمادة المالمادة الم
  .أحكام هذا القانون باألحكام الواردة في تشريعات النفط النافذة    

  

  ئة وعشرةئة وعشرةااالمادة المالمادة الم
الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من    

والقرارات  باللوائحئحة يستمر العمل أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وإلي حين صدور هذه الال

  .المعمول بها في شأن ضريبة الدخل وقت نفاذ هذا القانون ، وبما ال يتعارض مع أحكامه 

  

  عشرعشر  وأحدىوأحدىئة ئة ااالمادة المالمادة الم
إفرنجي المشار إليه ،  1973لسنة ) 64(قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم    

  .قانون كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا ال

  

  ئة و أثنى عشرئة و أثنى عشرااالمادة المالمادة الم
  .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات   
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