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  رر.. و و13721372لسنة لسنة ) ) 1212((قانون رقم قانون رقم 
  بشأن ضريبة الدمغةبشأن ضريبة الدمغة

  
 

  ..ام ام ــــــمؤمتر الشعب العمؤمتر الشعب الع
      

  ..ر ر .. و و13701370 لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور إنعقادها العام السنوي للعام  لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور إنعقادها العام السنوي للعام اًاًتنفيذتنفيذ
  ..ام سلطة الشعب ام سلطة الشعب يي ق ق عن عنعالنعالناالاال على  على اإلطالعاإلطالعوبعد 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 .. و و13691369لسنة لسنة  )  ) 11( ( وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم 
  .. إفرجني بشأن احلصانات و اإلمتيازات  إفرجني بشأن احلصانات و اإلمتيازات 19541954  لسنةلسنة )  ) 2121( ( وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم 

  .. إفرجني وتعديالته  إفرجني وتعديالته 19731973لسنة لسنة  )  ) 6565( ( وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
  ..ر بشأن الرسوم القضائية ر بشأن الرسوم القضائية .. و و13711371لسنة لسنة      )      ) 22(   (   وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم 

  

  األيتاأليتصاغ  القانون صاغ  القانون 
األول األول اب اب ــالبالب     

 ام عامةـأحك
  املادة األوىلاملادة األوىل

بة الدمغة ثابتة أو نسبية ، وتفرض علـى األوراق والوثـائق واملطبوعـات واإلعالنـات                ضري 
والسجالت وغريها من احملررات ، كما تفرض على التصرفات و املعـامالت والوقـائع وفقـآ                

 .لألحكام املقررة يف هذا القانون ، وعلى النحو و باألسعار املبينة يف اجلدول املرفق 
 

  املادة الثانيةاملادة الثانية
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 ينص فيها على خالف ذلك ، تستحق الضريبة عند إنشاء احملرر أو إمتام              اليتمراعاة األحوال   مع   
التصرف أو املعاملة أو عند حدوث الواقعة اخلاضعة للضريبة ، فإذا كان احملرر أو التصرف نشأ أو                 

بية الشـعبية   مت يف اخلارج استحقت عليه الضريبة عند استعماله أو تنفيذه يف اجلماهريية العربية اللي             
 . العظمى االشتراكية

وتستحق الضريبة يف حالة العقد الشفوي عند التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت وجوده ،                
 .ويتحمل الضريبة من متسك بالعقد 

 

  املادة الثالثةاملادة الثالثة
يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإستعمال احملرر أو غريه مما خيضع للضريبة تقدميه إيل جهـات      
قاضي أو اجلهات املختصة أو تسليمه إيل من حرر لصاحله أو تقدميه للتحصيل أو حصول قبوله                الت

أو ضمانه أو حتويله أو التعامل به بأية طريقة أو القيام بأي إجراء أو تصرف يكون مـن شـأنه أو                     
 .يقصد به إنتاج أثر من أثاره القانونية 

 

  املادة الرابعةاملادة الرابعة
، استحقت الضريبة على كل منـها     أو معاملة   من حمرر أو تصرف     إذا مشلت الورقة الواحدة أكثر       

 ال يقبل التجزئـة     اًومع ذلك إذا كانت احملررات أو التصرفات أو املعامالت مرتبطة ببعضها إرتباط           
 . أو معاملة واحدة استحقت الضريبة عليها وفقآ للسعر األعلى قيمة اً أو تصرفاًاعتربت حمرر

  . ضريبة احملرر مفروضة على الورقة تعترب الورقة صفحتنيويف األحوال اليت تكون فيها
  املادة اخلامسةاملادة اخلامسة

 كالعقد األصلي وتستويف عنه الضريبة اليت       - يف تطبيق أحكام هذا القانون       -يعترب الوعد بالتعاقد     
ق عليـه إال الضـريبة علـى        تستحق على العقد املذكور ، فإذا أبرم العقد بعد ذلك فال تسـتح            

 .احملررات
  دة السادسةدة السادسةاملااملا

إذا كان احملرر أو التصرف أو غريه خيضع للضريبة بأكثر من وصف استحقت الضـريبة عليـه                  
 .بالوصف الذي خيضع للسعر األعلى قيمة 
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على أنه بالنسبة للتصرفات اليت مل يرد ذكرها صراحة يف اجلدول املرفق ذا القانون فتسرى عليها   
ة هلا يف طبيعتها و آثارها الضريبة املقررة على التصرفات املشا. 

 

  املادة السابعةاملادة السابعة
إذا كان احملرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة علـى                   

 . على النسخ املصورة إذا استعملت اً تستحق على األصل ، وتستحق الضريبة أيضاليتاحملررات 
ية أو نسخها إذا قدمت مرافقة لألصـل        ومع ذلك ال تستحق الضريبة على صور األوراق التجار         

املدفوع عنه الضريبة ، كما ال تستحق على صور احملرر أو النسخة اليت تقدم للجهات املختصة إذا                 
 .كانت مرافقة لألصل املدفوع عنه الضريبة 

وتعفى من الضريبة صورة احملرر اليت حتفظ لدى املصلحة عند تقدميه إليها لسداد الضريبة علـى                 
 . أو غريه مما يتضمنه احملرر التصرف

 

الثاين الثاين اب اب ــالبالب     
 ستيفاء الضريبةأ

  املادة الثامنةاملادة الثامنة
 -:تستوىف الضريبة بإحدى الطرق اآلتية  

 .بالكتابة على ما تعده املصلحة من أوراق مدموغة  .1
بلصق طوابع على احملررات أو بوضع ختم خاص عليها أو بدمغها مبعرفة املصلحة       .2

 .أو موافقتها
 .  إيل املصلحة اًالضريبة نقدبتوريد  .3
 .بأية طريقة أخرى تبينها الالئحة التنفيذية  .4

 إذا  مت باملخالفة ألحكام الفقرة السابقة أو إذا مل تراع فيـه              ويقع الوفاء بالضريبة باطالً   
أحكام هذا القانون أو األحكام املقررة يف الالئحة التنفيذية ، وذلك كله مـع عـدم اإلخـالل                  

  .خرىاألباجلزاءات 
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  املادة التاسعةاملادة التاسعة
تبني الالئحة التنفيذية أشكال وفئات أوراق وطوابع الدمغة ، وطريقة استعماهلا أو إلغائها             

 .املرخص هلم بالبيع عمولة و قواعد الترخيص ببيع هذه األوراق والطوابع ، ومقدار 
 

  املادة العاشرةاملادة العاشرة
 درهم ،   500 إىلئة درهم بالزيادة    د قيمة الضريبة النسبية جرب ما دون مخسما       ـي حتدي ـيراعى ف  

 .وجرب ما يزيد عن مخسمائة درهم ودون االلف إيل ألف درهم 
  

  املادة احلادية عشراملادة احلادية عشر
 أو بصـك  اًجيب أن تقدم إيل املصلحة احملررات أو التصرفات أو غريها مما تؤدى عنه الضريبة نقد   

 . إستحقاق الضريبة  من تاريخاًمصدق ، وذلك قبل إستعماهلا ويف موعد أقصاه ستون يوم
 وارد على عقار يف     عيين حقعلى أنه إذا كانت الضريبة مستحقة علي تصرف مت يف اخلارج حمله              

اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى فيجب تقدميه إيل املصلحة خالل سـنة مـن               
 .تاريخ إبرامه 

 

  املادة الثانية عشرةاملادة الثانية عشرة
ابقة ، تستحق الضريبة على احملررات و التصرفات وغريها اليت متتد أو          مع مراعاة أحكام املادة الس     

 اً ، وذلك مبناسبة إمتدادها أو جتديدها ، ويكون تقدميها إيل املصلحة خالل ستني يوم              اًتتجدد تلقائي 
 .من تاريخ األمتداد أو التجديد 

ذا مل تكن له مدة حمددة أو       قد مت ملدة سنة كاملة إ     أو التجديد   ويف حساب الضريبة يعترب األمتداد       
 .كانت مدته أقل من سنة 

  املادة الثالثة عشرةاملادة الثالثة عشرة
جيب أن تتضمن احملررات والتصرفات وغريها مما خيضع للضريبة النسبية مجيع العناصر الالزمـة                

 تتضمنها ، فإذا مل تكن مستوفية هلذه العناصـر    حلساب الضريبة وعلى األخص قيمة املعامالت اليت      
 .ار اضايف ا وجب تقدمي إقر
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 تقدرها  ألسباب - عند تقدمي احملرر ، ومع ذلك فللمصلحة         األحوالوجيب أداء الضريبة يف مجيع       
  .اً ملدة ال جتاوز مخسة عشر يوماألداء أن تؤجل -
 

  املادة الرابعة عشرةاملادة الرابعة عشرة
اق احملررات والتصرفات وغريها اخلاضعة للضريبة النسبية واليت يتعذر حتديد قيمتها عند اسـتحق             

الضريبة تؤدى الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها املصلحة بصفة مؤقتة إيل حني التحقق من               
 .قيمتها الفعلية 

 من تاريخ التحقق مـن      اًوعلى صاحب الشأن أن يؤدى فرق الضريبة إن وجد خالل ثالثني يوم            
 .القيمة الفعلية 

 
  املادة اخلامسة عشرةاملادة اخلامسة عشرة

 اًأو التصرف أو غريه إذا اغفلها صاحب الشأن أو مل يقدم إقـرار            للمصلحة أن تقدر قيمة احملرر       
 . ا اًإضافي

 أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه احملرر أو التصرف أو غريه أو مـا أقـر بـه                    اًوللمصلحة أيض  
 .صاحب الشأن يقل عن مستوى األسعار السائدة وقت إنشاء احملرر أو إبرام التصرف 

 
  ملادة السادسة عشرةملادة السادسة عشرةاا

من اثنان يف املائة    % ) 2( تفرض يف حالة التأخري عن أداء الضريبة يف امليعاد احملدد غرامة قدرها              
 أو جزاء من الشهر ال يقل عن مخسة عشـر  اًقيمة الضريبة املستحقة عن كل تأخري تبلغ مدته شهر       

هذه الغرامة يف  ، وحتصل  قيمة الضريبة  يف املائة من     مخسون % ) 50(  حبيث ال جتاوز الغرامة      اًيوم
 . حتصل فيه الضريبة الذيذات الوقت 

  املادة السابعة عشرةاملادة السابعة عشرة
 بأي ورقة إذا وقع هو أو مـن         اً صحيح اً إعالن اً الشخص معلن  يعتربيف تطبيق أحكام هذا القانون       

 أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، أو مت تسليمها             أستالمها ب اًينوب عنه قانون  
 من هؤالء يف حمـل نشـاط        اً احد باإلعالند موظفيه ، فإذا مل جيد املوظف القائم         إيل وكيله أو أح   



 
 

7

الشخص أو أمتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عدمي األهلية وجب إثبات ذلـك                  
 إيل مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالربيد املسـجل إيل   منهابشهادة شخص آخر مع تسليم صورة       

 .ك  يفيده بذلإليهاملعلن 
 باللجنة الشعبية   اإلعالنات موطن معلوم ، وجب نشر الورقة على لوحة          إليهوإذا مل يكن للمعلن      

ويثبت النشـر يف هـذه      .وملدة مثانية أيام     يف نطاقها    إليهللمؤمتر الشعيب األساسي اليت يقيم املعلن       
 .احلالة بشهادة تصدر من اللجنة الشعبية للمؤمتر الشعيب األساسي بذلك

 

  دة الثامنة عشرةدة الثامنة عشرةاملااملا
جيوز ألصحاب الشأن التظلم من قرارات املصلحة خالل مخسة وأربعني يومآ من تاريخ إعالـم                

 .بتلك القرارات 
 عشرة يف املائة من الضريبة املتنازع عليهـا       %) 10(  يؤد عنه رسم بنسبة      وال يقبل التظلم ما مل     

 . وحبيث ال تقل عن عشرة دنانري
 . التظلم والتصاحل والطعن األحكام الواردة يف قانون ضرائب الدخل ويتبع يف شأن الفصل يف 

  

  املادة التاسعة عشرةاملادة التاسعة عشرة
كل إتفاق على     يكون عبء الضريبة على النحو املبني يف اجلدول املرفق هلذا القانون ، ويقع باطالً              

 .خالف ذلك 
 أداءلني بالتضامن عن    ويكون مجيع األطراف يف احملرر أو التصرف أو غريه مما خيضع للضريبة مسئو            

 . ألحكام هذا القانون اًالضريبة و أية مبالغ أخرى تستحق طبق
  

  املادة العشروناملادة العشرون
تستحق الضريبة على احملرر أو التصرف أو غريه وفقآ لطبيعته وبدون النظر إيل صحته أو جدواه ،          

 . جتعله عدمي األثر أو النفع اليتوال ترد الضريبة مهما تكن األسباب 
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     الثالث الثالث اب اب ــالبالب
 اإلعفاء من الضريبة

 

  املادة احلادية و العشروناملادة احلادية و العشرون
 الضريبية املنصوص عليها يف القوانني اخلاصة تعفى مـن الضـريبة            باإلعفاءات اإلخاللمع عدم    

 -:احملررات والتصرفات التالية 
 

تنشئها احملررات و التصرفات بني اجلهات العامة ، وكذلك احملررات والتصرفات وغريها اليت              -1
 .ري ، وذلك بقدر ما تتحمله منهاأو تربمها أو تستعملها هذه اجلهات يف تعاملها مع الغ

 .اجلهات املمولة كلياً من امليزانية العامةويقصد باجلهات العامة يف تطبيق أحكام هذه املادة  
اخلاصـة  احملررات والتصرفات وغريها اليت تنشئها أو تربمها أو تستعملها النقابات واهليئات             -2

ذات النفع العام واجلمعيات املعترف ا من الدولة والقائمة على أغراض مهنية أو اجتماعية              
أو ثقافية أو خريية أو رياضية ، وذلك يف األحوال اليت تكون فيها الضريبة على عاتقهـا أو                  

 .بالقدر الذي تتحمله منها
عملها يف حـدود اختصاصـها      احملررات و التصرفات وغريها اليت تنشئها أو تربمها أو تست          -3

هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي األجنبية يف مقر عملها يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة              
الشعبية االشتراكية العظمي وبشرط املعاملة باملثل ، وجيوز إعفاء اهليئـات املـذكورة مـن               

د ااملة الدولية ،    إذا اقتضت ذلك قواع   األخرى  الضريبة اليت يقع عبؤها عليها يف األحوال        
 .وبشرط املعاملة باملثل 

احملررات والتصرفات وغريها اليت تنشئها أو تربمها أو تستعملها اهليئات الدولية املشار إليها              -4
 . إفرجني 1954 لسنة 21يف قانون احلصانات و اإلمتيازات رقم 

 .احملررات املتعلقة بأداء فريضة احلج  -5
 . املؤسسات التعليمية املختلفة احملررات املتعلقة بالدراسة يف -6
 .احملررات اليت ينشئها أو يربمها أو يستعملها الذين يتقاضون معاشات أساسية  -7
 .احملررات اليت يقدمها الباحثون عن العمل  -8
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  املادة الثانية والعشروناملادة الثانية والعشرون
ال تسري أحكام هذا القانون على احملررات و التصرفات والوقائع اخلاضـعة لقـانون الرسـوم                 

 .ائية القض
الرابع الرابع اب اب ــالبالب 

 يف اجلـزاءات
   والعشرون والعشرونالثالثةالثالثةاملادة املادة 

كل شخص يكون مسئوال عن توريد الضريبة إيل املصلحة بعد إستيفائها من أصـحاب الشـأن                 
ويتخلف عن توريدها يف املوعد املقرر ألي سبب من األسباب يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسـمائة                 

، ويعفى من العقوبة من يبادر      أيهما أكرب  ثال ما مل يؤد من الضريبة       أو مبا ال يزيد عن ثالثة أم      دينار  
 .إيل أداء الضريبة قبل احلكم عليه 

  
  املادة الرابعة والعشروناملادة الرابعة والعشرون

املشار اليهـا يف  كل من ميتنع عن إطالع موظفي املصلحة على السجالت و األوراق واملستندات             
 ، كما حيكم عليـه      اًرامة ال جتاوز مخسني دينار    من هذا القانون يعاقب بغ    املادة السادسة والثالثني    

بغرامة ديدية حيدد احلكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخري ، حبيث ال تقل عن مخسة دنانري ،                   
 اً قانوني اًوتسري هذه العقوبة التهديدية من اليوم الذي يثبت فيه عدم تنفيذ احلكم بعد إعالنه إعالن              

أن املصلحة قد مكنت من اإلطالع على السجالت        فيه  يوم الذي يثبت    و ال يقف سرياا إال من ال      
 .و األوراق واملستندات 

 .وجيوز اإلعفاء من أداء الغرامة التهديدية إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به احلكم  
 

  املادة اخلامسة والعشروناملادة اخلامسة والعشرون
الثامنة  حلكم املادة اً طبقيعاقب كل من أتلف السجالت واألوراق واملستندات اليت يلتزم مبسكها 

 . من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز مخسمائة دينار و الثالثني
ويعاقب بالعقوبة ذاا كل من ختلف عن مسك السجالت أو تقدمي األوراق أو املستندات املشار  

 .إليها 
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  املادة السادسة والعشروناملادة السادسة والعشرون
 وطوابع دمغة بسعر يزيد اًنار كل من باع أو عرض للبيع أوراقيعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دي 

 .على السعر املقرر هلا 
كما يعاقب بالعقوبة ذاا كل من يزاول بيع أوراق أو طوابع الدمغة بدون ترخيص وكل من  

 .استعمل أو باع أو عرض للبيع طوابع دمغة سبق استعماهلا مع علمه بذلك 
    

  املادة السابعة والعشروناملادة السابعة والعشرون
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغرامة ال                  

تقل عن مخسمائة دينار وال جتاوز ألف دينار كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعـات أو                   
ـ               ا مناذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه يئتها الظاهرة عالمات وطوابع الدمغة مشاة يسهل معه

 . من األوراق والعالمات والنماذج الصحيحة قبوهلا بدالً
  املادة الثامنة والعشروناملادة الثامنة والعشرون

يعاقب مرتكب أية خمالفة أخري ألحكام هذا القانون بغرامة ال          أشد   بأية عقوبة    اإلخاللمع عدم    
 .تزيد عن مخسمائة دينار  تقل عن مائة دينار و ال

 
  املادة التاسعة والعشروناملادة التاسعة والعشرون

كل من أبلغ املصلحة عن وقوع خمالفة ألحكام هذا القانون خالل ثالثني يومـاً              من العقوبة    يعفي 
 .من تاريخ وقوعها

 
  املادة الثالثوناملادة الثالثون

يكون رفع الدعوى اجلنائية بناء على طلب أمني املصلحة ، وله أن يتصاحل مع املخـالف يف غـري       
 من  ن والسابعة والعشرين   اخلامسة والعشرين والسادسة والعشري    األحوال املنصوص عليها يف املواد    

يقل عن نصف الضريبة     هذا القانون وذلك إذا قام املخالف بأداء الضريبة املستحقة وتعويض ما ال           
يل نصف احلد األدىن إو ال جياوز مثليها ، فإذا مت التصاحل قبل رفع الدعوى اجلنائية خفض التعويض         

. 
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  املادة احلادية والثالثوناملادة احلادية والثالثون
 .ليها يف هذا القانون ال يعفي من أداء الضريبة املستحقة كاملة احلكم بالعقوبات املنصوص ع 
 

اخلامس اخلامس اب اب ــالبالب     
 األحكام اخلتامية

  املادة الثانية و الثالثوناملادة الثانية و الثالثون
ال جيوز للقضاة وكتاب احملاكم واحملضرين وحمرري العقود وغريهم من املـوظفني أو األشـخاص                

أو أن يضعوا توقيعام أو أن يصـدقوا علـى           أو قرارات    اًاملكلفني خبدمة عامة أن يصدروا أحكام     
توقيعات أو أن يقوموا بأي أجراء أو عمل يدخل يف اختصاصهم ما مل تكن الضريبة املستحقة على                 

فعالً ، وعليهم أن يضبطوا وأن حييلوا إىل املصلحة أي حمرر أو غريه مما يقع               ما يقدم إليهم قد أديت      
 .يت عنه الضريبةيف أيديهم حبكم عملهم إذا مل تكن قد أد

 خيشى فيها من التهرب أن يأمروا باختاذ إجراءات وقتية اليتوللقضاة يف األحوال املستعجلة أو  
 .لضمان حتصيل الضريبة 

  املادة الثالثة والثالثوناملادة الثالثة والثالثون  
مل تؤد عنـه     جيوز التمسك بأي إجراء رمسي أو تصرف يتم باملخالفة ألحكام املادة السابقة ما             ال 

 . هلذا القانون ، وعلى احملاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها اًمات اليت تستحق طبقالضريبة والغرا
 .وال يسرى حكم الفقرة السابقة يف املواد اجلنائية  
 

  املادة الرابعة والثالثوناملادة الرابعة والثالثون
ص أن يتعامل أو أن يقوم بأي إجراء يف حمررات أو تصرفات أو غريها ــى أي شخـر علـحيظ 

 .ملستحقة مل تؤد عنها الضريبة ا
  املادة اخلامسة والثالثوناملادة اخلامسة والثالثون

على حمرري العقود وغريهم ممن يتولون التوثيق أن يستوفوا من أصحاب الشأن الضـريبة الـيت                 
تستحق على احملررات والتصرفات وغريها مما جيرى أو يتم أمامهم وأن يوردوهـا إيل املصـلحة                

  .وذلك وفقآ لألوضاع والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية
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  املادة السادسة والثالثوناملادة السادسة والثالثون        
ال جيوز ألي فرد أو أية جهة عامة كانت أو خاصة أن متتنع عن إطالع موظفي املصلحة املكلفني                   

  .على ما لديها من سجالت و أوراق و مستندات بقصد التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون
 

  املادة السابعة والثالثوناملادة السابعة والثالثون        
ظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن يف ربط أو حتصيل الضريبة أو            جيب على كل شخص له حبكم و       

 حـىت بعـد تركـه       قائماًفيما يتعلق ا من منازعات مراعاة أسرار الوظيفة ، ويظل هذا االلتزام             
 .للخدمة 

  املادة الثامنة والثالثوناملادة الثامنة والثالثون
يهم أحكام  حتدد الالئحة التنفيذية ما جيب على اجلهات العامة واخلاصة واألفراد الذين تسري عل             

 .هذا القانون أن ميسكوه من سجالت ، وما جيب أن يتقدموا به من أوراق أو مستندات 
 

  املادة التاسعة والثالثوناملادة التاسعة والثالثون
يكون للضريبة ولكافة املبالغ األخرى املستحقة للدولة مبقتضى أحكام هذا القانون امتياز علـى               

 املرتبة بعـد ديـن النفقـة واملصـروفات          مجيع أموال املدينني ا أو امللتزمني بتوريدها ، ويأيت يف         
 .القضائية

  املادة األربعنياملادة األربعني
 . ألحكام هذا القانون مبضي املدة اًال يسقط حق الدولة يف املطالبة بالضريبة املستحقة طبق 

 
  املادة احلادية واألربعنياملادة احلادية واألربعني

ا ، إال   يسقط احلق يف استرداد املبالغ املدفوعة بغري وجه حق مبضي ثالث سنوات من تاريخ أدائه               
إذا ظهر احلق يف طلب الرد بعد إجراءات اختذا املصلحة ، فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب                 

 يرسله صاحب الشأن إيل املصـلحة بكتـاب         الذيالشأن حبقه يف الرد ، وينقطع التقادم بالطلب         
 .مسجل برد ما أداه بغري حق 
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طوابع أو األوراق املدموغة الىت مت استعماهلا       وال تقبل ألي سبب من األسباب املطالبة برد قيمة ال          
 .أو الكتابة عليها 

  املادة الثانية واألربعنياملادة الثانية واألربعني
 ألحكام هذا القانون واليت يتقرر ردهـا إيل         اًال جيوز إلزام املصلحة بفوائد عن املبالغ احملصلة طبق         

 .صاحب الشأن 
  املادة الثالثة واألربعنياملادة الثالثة واألربعني

ديدهم قرار من األمني صفة مأموري الضبط القضائي فيما   يكون ملوظفي املصلحة الذين يصدر بتح      
 .يتعلق باملخالفات املنصوص عليها يف هذا القانون 

  

  املادة الرابعة واألربعنياملادة الرابعة واألربعني
ا أو بعضـها    ـري كله ـجيوز لألمني بناء على عرض أمني املصلحة إعفاء املمول من غرامة التأخ            

 حتـددها الالئحـة     الـيت ون وفقآ للضـوابط      من هذا القان   السادسةعشرةاملنصوص عليها باملادة    
  .التنفيذية

  املادة اخلامسة واألربعنياملادة اخلامسة واألربعني
ألمني املصلحة أن يكلف غريه من موظفي املصلحة مبباشرة بعض اختصاصاته املقـررة مبقتضـى                

 .أحكام هذا القانون 
  املادة السادسة و األربعنياملادة السادسة و األربعني

شعبية العامة للمالية ، وبأمني املصـلحة       يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باألمني أمني اللجنة ال           
 .أمني اللجنة الشعبية ملصلحة الضرائب ، وباملصلحة مصلحة الضرائب 

 
  املادة السابعة واألربعنياملادة السابعة واألربعني

احملررات والتصرفات والوقائع املوجودة عند العمل ذا القانون واليت خضعت للضريبة ومل تـؤد               
 هذا القانون ، وتعفى مـن       ألحكامضع للضريبة وفقآ     لألحكام السارية قبل العمل به خت      اًعنها طبق 

 . من تاريخ نفاذ هذا القانون اًاجلزاءات املقررة عنها إذا دفعت عنها الضريبة خالل ستني يوم
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  املادة الثامنة واألربعنياملادة الثامنة واألربعني
تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، بناء على اقتراح من أمـني                  
للجنة الشعبية العامة للمالية إيل حني صدور هذه الالئحة يستمر العمـل بـاللوائح والقـرارات                ا

 .املعمول ا يف جمال ضريبة الدمغة وقت نفاذ هذا القانون ، ومبا ال يتعارض مع أحكامه 
 

  املادة التاسعة واألربعنياملادة التاسعة واألربعني
إفرجني ، كما يلغى كـل       1973لسنة   ) 65( يلغى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم         

 .حكم خيالف أحكام هذا القانون 
 

  ننوواملادة اخلمساملادة اخلمس
 .يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره وينشر يف مدونة التشريعات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مؤمتر الشعب العاممؤمتر الشعب العام

 
    سرت  سرت::صدر يف صدر يف 
  ر  ر  .. و و13721372 /  / الربيعالربيع/ / 0606:   :   املوافق املوافق 
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 ر. و1372لسنة   ) 12   (جدول ضريبة الدمغة املرفق بالقانون رقم 
 ضريبة الدمغة على احملررات /     أوالً

    أحكام خاصة               إعفاءات   عبء الضريبة       سعر الضريبة احملرر اخلاضع للضريبة البند
 أ 1

 
 
 
ب

الطلبات و اإلقرارات اليت تقدم إيل      
 مصلحة الضرائب

 
 
 

ات والعرائض واإلقرارات   ــالطلب
اليت تقدم إيل اجلهـات     والشكاوى  

خاصـة أو   ( األخرى سوا كانـت     
 )عامة 

هلذا وفقآ ألحكام الالئحة التنفيذية     
 اليت تصدر يف هذا الشأنالقانون 

 اًمائتان ومخسون درمه ) 250( 

 1 على مقدم احملرر
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5 

الشكاوى والعرائض املقدمة
 اللجنة الشـعبية العامـة       إيل

ابــة جلهــاز التفتــيش والرق
 .الشعبية 

 
طلبات اإلعانة واملسـاعدات    

 .االجتماعية 
 

 .طلبات القيد مبكاتب العمل
ــات و  ــراراالطلب  تاإلق

والبيانات املقدمة من املوظفني    
يف شأن من شؤوم الوظيفية     

. 
 والبيانات اليت تقدم الشكاوى

إىل مصلحة الضرائب تنفيذآ    
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 .لتشريعات الضرائبب 

 أ 2
 
ب

ير اخلاصة مبراجعة   الشهادات والتقار 
حسابات الشـركات واجلمعيـات     
العمومية أو جلان املراقبة أو إيل مـا        

 .حيل حمل هذه األجهزة 
صور و نسخ احملررات املشار إليها      

 يف الفقرة السابقة

 مائة دينار ) 100( 
 
 ألف درهم ) 1000( 

 على الشركةأو اجلمعية
 

 على مستلم احملرر

   

3  
 أ

 
ب
ج
 
 
 
 
 د
ه

 :الرخص اآلتية 
رخص مزاولـة أعمـال التـأمني       
واملصارف وغريها من املؤسسـات     

 .املالية األخري
 
 

 .رخص حمال املالهي ودور التسلية
الرخص الصادرة طبقآ للقانون رقم     

ــنة ) 5( ــأن 1965لس  ف يف ش
التنظيم الصناعي ورخص املالحـة     
التجارية ورخص الوكاالت التجارية    

ــاالت  ــة وو ك ــفر والبحري الس
ــال  ــحن وأعم ــياحة والش والس

 
 دينارمخسمائة  ) 500( 
 
 مائة دينار ) 100( 
 مائة دينار ) 100( 
 
 
 
 
 
 
 مائة دينار  ) 100( 
 عشرون دينار ) 20( 

 
 على صاحب الرخصة

 
 على صاحب الرخصة
 على صاحب الرخصة

 
 
 
 
 
 

 على صاحب الرخصة
 على صاحب الرخصة

   
رب يف أحكــام يعتــ.1

الرخصة كل ترخيص أو    
أذن أو تصريح ملزاولـة     

  أونشاط أو القيام بعمـل    
  شيءحيازة 

 
تستحق الضريبة  .2

 وكذلك يف   اًسنوي
حالة التنازل عـن    
 .الرخصة إيل الغري
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ـ
 و
 ز
ح
 
ط
ك

التسريح ووكـاالت ودور النشـر    
والدعاية واملستودعات والثالجات   
واملصائف واحلمامات ودور العالج    

 .بأنواعها والصيدليات
 .رخص صيد النت 

 .رخص صيد األمساك 
رخص مزاولة املهن احلرة واخلدمات     

 .الطبية املساعدة 
رخص املدارس التعليمية واملهنيـة     

 .تدريبية اخلاصة وال
رخص املستشـفيات ومصـحات     

 . اخلاصةاإليواء
رخص فتح مدارس تعلـيم قيـادة       

 .السيارات 
 

أية رخص أخري تصدرها اجلهـات      
 .العامة 

 مائة دينار ) 100( 
 مائة دينار ) 100 (

 مائة دينار ) 100( 
 
 اًمخسون دينار ) 50( 
 عشرة دنانري ) 10( 

 على صاحب الرخصة
 على صاحب الرخص
 على صاحب الرخصة

 
 على صاحب الرخصة
 على صاحب الرخصة

 
 

 أ 4
 
 

 :الدفاتر والسجالت اآلتية 
 ــــــةالدفاتر التجاري

 

 على اًمئتان ومخسون درمه ) 250( 
 الورقة

 

 على امللزم مبسكها
 
 
 

تستوىف  الضريبة يف مجيع  
 أي  إجـراء  قبل   األحوال

ــدفتر   ــدوين يف ال  أوت



 18

 
ب
 
 
ج

سجل قيد الرتالء بالفنادق ومـا يف       
ـ السجالت الـيت يل   حكمها و  زم ت

 حمررو العقود مبسكها
أي دفتر أو سجل آخـر تقضـي        

 .القوانني واللوائح مبسكه 

 
مخسمائة درهم على  ) 500( 

 .الورقة 
 
ـ    ) 250(   اًمائتان ومخسون درمه

 الورقةعلى 

 
 على امللزم مبسكها

 
 

 م مبسكهاعلى امللز

 السجل

    على الساحب عشرة دراهم على احملرر ) 10( وك بأنواعهاـــــــالصك  5

العقود بأنواعها رمسية كانت أو   6
 عرفية

ان ومخسون ــــمائت ) 250( 
 ةـــ على الورقـاًدرمه

تحمل كل من املتعاقدين    ي   على املتعاقدين
الضريبة املستحقة علـى    

 بيده من العقد    اليتالنسخ  
. 

 

 على اًمائتان ومخسون درمه) 250( وإلغاؤهاالوصايا بأنواعها وتعديلها    7
 الورقة

    على املوصي

الكمبياالت والسندات االذنية أو   8
 . كانت مدا اًحلاملها أي

أثنني يف األلف من قيمة ) 2(
 يالة أو السندالكمب

 نصـف الضـريبة     إىلختفض    على الساحب
املستحقة على الكمبيـاالت    
والسندات االذنية املنشأة يف    

 أديـت اخلارج إذا كانت قد     
 للتشـريع   اًعنها الضريبة طبق  

 الساري يف بلد إنشائها
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األوراق املالية من أسهم وحصـص        9
تأسيس وما يف حكمها والسـندات      

ملؤسسات اليت تصدرها الشركات وا   
 املرخص هلا بذلك

مخسة يف األلف مـن القيمـة       ) 5(
 االمسية عند اإلصدار أو التصرف

 يف  اًتستحق الضريبة مقدم     على حامل الورقة
أي النار من كل سنة     أول  

. 

تذاكر السـفر علـى الطـائرات         10
والسفن داخل اجلماهريية العظمـى     

 واىل خارجها

    ب التذكرةعلى صاح  درهم على التذكرةألف) 1000(

الوثائق والبوالص اخلاصـة بنقـل        11
البضائع سواء بطريق البحر أو الرب      

 أو اجلو

 على  اًمائتان ومخسون درمه  ) 250(
 احملرر

    على صاحب البضاعة

12  
 أ

 
ب
 
ج
 
 د

احملررات اخلاصة باملالحة التجاريـة     
 -:األيت بياا 
 بيان الشحنة

 
 حماضر املعاينة

 
 إقرارات التلف

 
 

  ومغادرتهاملرسى إىلأذن الدخول 

 
 
  درهم على احملررألف ) 1000( 
 
  درهم على الورقةألف) 1000(

 
  درهم على الورقةألف) 1000(

 
 
  درهم على احملررألف) 1000(

 
 
 لــ الناقىعل
 

 على املستفيد
 

 على املستفيد
 
 

 على جمهز السفينة
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 يف املسـتودعات    اإليداعمستندات    13
 الرهن اليت تصدرها    أوراقوالعامة  

 هذه املستودعات

    ودع أو الراهنـعلى املمخسمائة درهم على احملرر ) 500( 

الوصوالت و املخالصات والفواتري   14
املؤشر عليها بالتخليص اليت تنشأ يف 

 العربية الليبية الشعبية اجلماهريية
 .االشتراكية العظمى 

 1 ى من تسلم احملررعل . األلف من القيمة يفمخسة  ) 5( 
 
 
 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

الوصوالت الداخلية املتبادلة   
بني موظفي املنشأة الواحـدة     
أو أقسامها بشرط أن تكون     
بقصد تنظيم العمل الداخلي    
للمنشأة علـى أن تسـتحق      
الضريبة عند إستعمال هـذه     

 .الوصوالت 
الوصوالت اليت تعطى عمـا     
يودع لدى املصارف لقيـده     

و غـريه   حلسابات املـودع أ   
وكذلك الوصـوالت الـيت     
تعطى مقابل األوراق التجارية    
اليت تسلم إىل املصارف على     

 .ذمة التحصيل أو القبول 
ــتالم أو   ــوالت اإلس وص
التفويض بإستالم الرسـائل    

 .والطرود والربقيات 

ال تسري هذه الضـريبة     
على احملررات اليت تنشأ يف   
اخلارج عند استعماهلا يف    

 الليبية  العربيةاجلماهريية  
ــتراكية   ــعبية االش الش

 .العظمى
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 أ 15
 
ب

 .التصميمات والرسومات اهلندسية 
 

صور التصميمات والرسومات 
 املشار إليها

 ألفا درهم على احملرر) 2000(
 مخسمائة درهم على احملرر) 500(

 
 
 
ى طالب التصـميم أو     عل

 الرسم 

   

 وغريها مـن    اإلقراراتاحملاضر و     16
ريها حمررو العقـود    احملررات اليت جي  

وغريهم ممن يتولـون التوثيـق أو       
 .املكلفون خبدمات عامة 

 اًمائتان ومخسون درمه ) 250( 
 . على الورقة 

 .على املستفيد من احملرر 
 

   

17  
 أ

 
 
ب

 

ج
 

 د
 

  :اآلتية اإلعالنات
 على ورق عادي معلـق أو       اإلعالن
 طريقـة   أو معـروض بأيـة    ملصق  

 .عام للجمهور يف الطريق ال
 

 علـى الـورق املعـروض       اإلعالن
للجمهور يف غري الطريق العـام أو       

 حبيـث    على الورق املعـد    اإلعالن
يطول بقاؤه بأية وسيلة حتفظ الورق      
 .ولو كان معروضاً يف الطريق العام

 

 
ـ    ) 250(  اً مائتان ومخسون درمه

 xسـم 50(على ربع املتر املربـع      
درهــم إذا ) 1000(و ) ســم50

 جتاوزت املساحة ذلك
ــف ) 1000(  ــى أل ــم عل  دره

  .اإلعالن
 
ــف ) 1000(  ــن أل ــم ع  دره

 .اإلعالن
 

 
 اإلعـالن على من يعمل    

 ملصلحته
 
 

 اإلعـالن على من يعمل    
 ملصلحته

 
 اإلعـالن على من يعمل    

 ملصلحته
 

 
1 
 
2. 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 

 
 إعالنات التحذير

 اخلاصة بـالبيوع    اإلعالنات
 .اجلربية

 
 اخلاصة بطلبـات    اإلعالنات
  .االستخدام
 اخلاص بتنظيم العمل    اإلعالن

 اإلدارية كاألوامريف املنشأة   
 .بتحديد ساعات العمل 

 الذي يـبني اسـم      اإلعالن

 كـل   إعـالن ـ يعترب   1
 علين للجمهوراخطار 

ـ تستحق الضريبة قبل    2
النشر أو التوزيع وال ترد     

 .ألي سبب من األسباب 
ـ حتسب الضريبة على    3

 كان  إذاأساس اجر املثل    
  .اً جمانياإلعالن

 اإلعـالن ـ على ناشر    4
أو موزعــه أن يســتأدى 

 اإلعالنل  الضريبة ممن عم  
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ه
ـ

 كان  اً على غري الورق مثبت    اإلعالن
  .أو منقوالً

 
 على شاشة دور اخليالـة أو     اإلعالن

ذلك املقدمات اليت   ما شاها مبا يف     
 اإلعـالن  أو تبني ما يعرض مستقبالً  

بواسطة أجهـزة مضـيئة معـدة       
  .لإلعالنات
أو  املرئية اإلذاعة عن طريق اإلعالن

 .املسموعة 

 أجـرة يف املائة مـن قيمـة        ) 5( 
  .اإلعالن

 
 
 
 
ثالثة يف املائـة مـن أجـرة         ) 3( 

  .اإلعالن
 
 

 اإلعـالن على من يعمل    
 .ملصلحته

 
 
 
 
 
6 

املنشأة أو نوع نشاطها سواء     
كان داخل املنشأة أو خارجها     

. 
 

 املتعلــق بالوفــاة اإلعــالن
  .ومناسبتها

ملصلحته قبل النشـر أو     
 إىلالتوزيع وأن يوردهـا     

مصــلحة الضــرائب يف 
 للقواعـد   اًاملواعيد ووفق 

اليت حتـددها الالئحـة     
 .التنفيذية

ـ يكون مـن عمـل      5
 ملصلحته وناشره   اإلعالن

مسؤلني بالتضامن عن أداء 
ـ      اًاملبالغ املسـتحقة طبق

 . هذا القانون ألحكام
ـ يف األحـوال الـيت      6

فيها الضريبة على   حتسب  
 اإلعـالن أساس مساحة   

 على أساس   إبعادهاحتسب  
 الورقـة أو املـادة      إبعاد

 اإلعـالن املكتوب عليها   
بصرف النظر عن الكتابة    

 .أو الرسوم املعلن عنها 
ـ إذا كانت املسـاحة     7
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أقل من ربع املتر املربـع      
تعترب ربع متر يف حساب     

  .املساحة
 اسمة اإلعالناتـ يف  8

الوجهني حتسب  أو ذات   
 علـى   اإلعـالن مساحة  

أساس جممـوع مسـاحة     
 .  جمتمعه األوجه

الشهادات اليت تصدر من اجلهات                18
 العامة

 درهم على ألف ) 1000( 
 ةـالورق

ــى طالــــب  علــ
 ادةــــالشه

 

   

ــف ) 1000(  شهادة احلالة اجلنائية .19 ــى أل ــم عل  دره
 ررــــــاحمل

ــى طالــــب  علــ
 ادةــــالشه

   

ـ    ) 250(   حمرر أخر مل يرد ذكرهأي .20  اًمائتان ومخسون درمه
 ةـــــــــعلى الورق

خيضع احملرر للضريبة عند       على مقدم احملرر
 جهة من جهات    إىلتقدميه  

ــي ــدى التقاض  أو أح
 .اجلهات الرمسية 
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 -:ضريبة الدمغة على التصرفات واملعامالت والوقائع  / اًثاني
 الواقعة التصرف أو املعاملة أو البند

 اخلاضعة للضريبة
    أحكام خاصة               إعفاءات   عبء الضريبة       سعر الضريبة

التصرفات بعوض واليت حملها حـق        21
 علـى   األصـلية من احلقوق العينية    

 العقار

مخسة يف املائة من قيمة  ) 5( 
 التصرف

ن تلقى ــعلى م
 ق ـــــاحل

   

22  
 
 
 
 أ

 
ب

وض بني األحياء   التصرفات بدون ع  
اليت حملها حق من احلقوق العينيـة       

 . على العقار األصلية
  حىت الدرجة الرابعةاألقارببني 
 مــمن عداه بني 

 
 
 
مثانية يف املائة من قيمة حمل ) 8(

 .التصرف
 
عشرة يف املائة من قيمة احلق ) 10(

 .حمل التصرف

 
 
 

ن تلقى ــعلى م
 قـــــاحل
 

ن تلقى ــعلى م
 قـــــاحل

  
التصرفات اليت تتم بني 

 والفروع وبني األصول
 األزواج

 

 نــعقود الره  23
 
 

واحد يف االلف من قيمة الدين ) 1(
 .املضمون

    نـــعلى الراه

24  
 

التصرفات بعوض أو بدونه يف
العربية املنقول اليت تتم يف اجلماهريية 

 
 

 
 

  
لتصرفات يف السيارات وما ا

ال تسري هذه الضـريبة     
على التصرفات اليت تـتم     
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 أ
 
 
ب

العظمى الليبية الشعبية االشتراكية 
 ـ :اآلتيةت يف احلاال

 .السيارات وما يف حكمها 
 
 

 جاوزت قيمة إذا األخرىاملنقوالت 
 .املنقول مائة دينار 

 
 
ثالثة يف املائة من قيمة التصرف ) 3(
. 

 
اثنان يف املائة من قيمة التصرف ) 2(
. 

 
 

 على من تلقى احلق
 
 

 على من تلقى احلق

ليت يف حكمها بدون عوض ا
 والفروع األصولتتم بني 

 .وبني االزاوج 

يف اخلارج عند استعماهلا    
ــة  ــة يف اجلماهريي العربي

 الليبية الشعبية االشتراكية  
 .العظمى 

 

عقد ترتيب إيراد ملدى احلياة أو ملدة   25
 .حمددة 

واحد يف املائة من مقابل  ) 1( 
 اإليراد

إذا مل يبني العقد مقابل    دــى املستفيعل
اإليراد فتحسب الضريبة 
على جمموع اإليراد 
املستحق ملدة عشر 
سنوات أو ملدة االلتزام 

. إذا كانت حمددة باإليراد

على أطراف العقد  مخسة دنانري ) 5(  لـحد الصـــعق  26
 اويــــبالتس

   

 أو األجرةواحد يف املائة من  ) 1(  ارـ الواردة على العقاإلجيارعقود   27
 ما يف حكمها

 

    أجرـعلى املست
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 أ 28
 
 
 
 
ب

عقود التوريد واملقاولة والنقل 
وعقود االلتزام وامتياز املرافق 
وعقود األشغال العامة وأية عقود 

 خدمة أو أداءأخرى يكون حملها 
 .القيام بعمل 

التنازل عن العقود املنصوص عليها 
 ابقةيف الفقرة الس

 اثنان يف املائة من قيمة العقد ) 2( 
 
 
 
 
 
واحد يف املائة من عشر قيمة       ) 1( 

العقد أو اجلزء من العقد املتنازل عنه 

على املتعهد أو املقاول أو     
 .امللتزم أو من يف حكمه 

 
 
 
 

 على املتنازل إليه 

عقد العمل الفردي أو  .1 
 .املشترك 

 بوسائل األشخاصنقل  .2
 .النقل العامة 

قود توريد املياه ع .3
 .والكهرباء

 .عقود اشتراك اهلاتف  .4
 
 
 
 

 

29 
 

استغالل املناجم واحملاجر واملالحات  
 .وما يف حكمها 

مخسة يف املائة من مقابل  ) 5( 
 .االستغالل 

على صاحب حق 
 االستغالل

تستحق الضريبة يف مجيع   
 ولو كان األحوال

االستغالل بناء على 
 .ترخيص من جهة عامة 

30  
 أ

 
 

 :عقود الشركات 
تأسيس الشركة أو زيادة رأس ماهلا 

 .أو دخول شريك أو شركاء جدد 
 .حبصص نقدية  .1
 

 
 
مخسة يف األلف من رأس املال  ) 5( 

أو الزيادة أو حصة الشريك أو 

املؤسسني يف حالة  على -أ
 .التأسيس

كة يف      -ب  لشر ا على   
حالة زيادة رأس املال دون  
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ب
ج
 

 د
 

 
 
  ـ  حبصص عينية عقارية2
 
  ـ حبصص عينية منقولة3
 

 تغيري شكل شركة أو  اندماجها
 شركة إذا مل يتناول زيادة عقدتعديل 

 .ال ــــقيمة رأس امل
 . تصفيتها إاء الشركة أو

  .األحوالالشركاء اجلدد حبسب 
 
مخسة يف األلف من قيمة  ) 5( 

 .العقار 
مخسة يف األلف من رأس املال  ) 5( 
. 

 عشرة دنانري ) 10 ( 
 عشرة دنانري ) 10( 
 

 من رأس ألفواحد يف 
 الــــــامل

 . دخول شركاء جدد
أو        -ج  يك  لشر ا على 

حبسب           د  جلد ا ء  كا لشر ا
 .األحوال

 
 
 
 

الشركاء كل حسب  من رأس املالاأللفمخسة يف  ) 5(  ة ــــعقود املشارك  31
 حصته

   

إنشاء اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة   32
. 

جلمعي       دينار20 ا أو  ــعلى  ة 
 ة ــاملؤسس

   

 أ 33
 

ب
 

 اإلعتمادفتح عقد 
 

 القرض

 . من قيمة العقد األلفيف  ) 2( 
 
واحد يف املائة من أصل  ) 1( 

 .القرض 
 

عقود القرض ألغراض   ن ـــعلى املدي
 السكن اخلاص

حيق ملن دفع ضريبة فتح 
االعتماد استرداد 
الضريبة اليت سددها عن 

لذي مل يستعمله اجلزء ا
  .االعتماد من قيمة فعالً
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    على صاحب احلساب  اًألف درهم سنوي ) 1000(  .احلساب اجلاري لدى املصارف   34

عقود الكفالة والضمان والتأمينات   35
  .بأنواعها

مخسة يف األلف من قيمة  ) 5( 
 .العقد 

ضمان األوراق التجارية إذا   ونــعلى الزب
  مستقلمل يكن يف حمرر

 

مخسة يف األلف من القيمة  ) 5(  .الوفاء واملخالصة   36
 .املوىف ا 

ال جيوز اجلمع بني هـذه         على املوىف
الضريبة والضريبة علـى    

 ات واملخالص اإليصاالت
- البنـد    يف إليهااملشار  

  من هذا اجلدول-14

37  

 أ
ب

 :عقد الوكالة 
 مبقابل

 بدون مقابل

 
 .مة املقابليف املائة من قي ) 1( 

  درهمألف ) 1000 ( 

 
 

 لـــعلى الوكي

   

 ومل مايلأي عقد أخر يرد على حق   38
يذكر يف اجلدول و ال يسري عليه 

) 6(حكم الفقرة الثانية من املادة 
 .من القانون 

 االلف من قيمة العقد يفمخسة ) 5(
. 

    على املتعاقدين بالتساوي

مل و غري حمدد القيمة أخر عقد أي  39
 عليه يال يسر اجلدول و يفيذكر 

) 6(حكم الفقرة الثانية من املادة 
 .من القانون 

على املتعاقدين بالتساوي  . درهم ألف) 1000(
. 
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40  
 
 أ

 
 
 
ب

 عقد أو تصرف مما ورد أيتعديل 
 :ذكره يف هذا اجلدول 

إذا تناول التعديل زيادة قيمة العقد 
 .أو التصرف

 
 
 

 .ة قيمة العقد إذا مل يتناول زياد

 
 

 يف املقررةختضع الزيادة للضريبة 
العقد أو التصرف االصلى وفقآ ملا 
هو مقرر بالنسبة للعقد أو التصرف 

 .االصلى 
 
 درهم ) 1000( 

 
 
 
 
 
 
 

 على املتعاقدين بالتساوي

   

     بالتساوياألطرافعلى  درهم  ) 1000(   العقد أو التصرفإاء  41

42  

 أ
ب

  :عقد الزواج
 إبرامه
 فسخه

 
 درهم ) 1000( 
 درهم ) 1000( 

 

 زوجـــعلى ال
أو          لفسخ  ا لب  طا على 

 اإلــــاء
 

   

 الغري اجلهات إىل تصرفها اليتاملبالغ   43
 متول من امليزانية العامة اليتالعامة 
 .للدولة 

 الذيمخسة يف األلف من املبلغ ) 5(
 يصرف 

  على من يصرف له املبلغ
1 
 
 
2 
 
 

أجنبية حكومةإىلما يصرف
 .بشرط املعاملة باملثل

ما يصرف من اجلهات العامة 
 أو أديتأن سبق  ملبالغ رداً

 .صرفت هلا 
تعويضات نزع امللكية 

ـ تستحق الضريبة1
سواء كان صرف املبالغ 
اخلاضعة هلا بطريق مباشر 

 .أو بطريق النيابة 
ـ تسري الضريبة على 2

 فعالًاملبلغ الذي يصرف 
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3 
 
4 
 
 
 
 
5 
 

 .للمنفعة العامة 
 إىلما حتوله اجلهات العامة 

 للمشتريات من مثناًاخلارج 
  .أجنبيةجهات 

األجور واملرتبات احململة على 
 .ية العامة امليزان

بعد أي خصومات أو 
 .استقطاعات

 

44  
 أ

 
ب

 
ج
 
 د
 
 

 :التأمني 
أقساط التأمني على احلياة أو التأمني 

سؤولية ضد األمراض اجلسدية أو امل
 .املدنية املتعلقة ا 

 كان أياًأقساط التأمني اإلجباري 
 .نوعه 

 
 .أقساط التأمني على النقل بأنواعه 

 
 .أقساط التأمني األخرى 

 
 

 
 .واحد يف املائة من قيمة القسط .1

 
ائة من قيمة املواحد يف  )1(

 القسط
  
ة من قيمة ائامل واحد يف )1(

 .القسط 
واحد يف املائة من قيمة  )1(

 .القسط 
 
 

 
 .لى املؤمن عليهع
 
 

 .على املؤمن عليه

 
 .على املؤمن عليه

 
 على املؤمن عليه 

 
 
 

ـ تستحق الضريبة على 1  
أقساط التأمني عند حلول 

عقد موعدها فإذا كان 
 يف اخلارج مربماًمني التأ

 أو مقدماًوأديت أقساطه 
قبل تنفيذه يف اجلماهريية 
العربية الليبية الشعبية 

 العظمى االشتراكية
استحقت الضريبة يف 
التاريخ الذي يبدأ منه 

  .سريان العقد فيها
ـ عقود التأمني اليت 2
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ه
ـ

مقابل الـتأمني الذي تؤديه الشركة 
 .يف مجيع األحوال 

 

 .على املستفيد .قابلواحد يف املائة من قيمة امل) 1(
 
 

تنفذ يف ليبيا واخلارج 
 ما بنسبةختضع للضريبة 
 .نفذ منها يف ليبيا 

ـ حتل هذه الضريبة يف 3
 اليت تستحق فيها األحوال

حمل الضريبة املقررة يف 
  .36 ، 14البندين 

التصديق على التوقيعات اليت جيريها   45
حمررو العقود وغريهم ممن يتولون 
أعمال التوثيق واملكلفني خبدمة عامة 

. 

ــى . الف درهم  )1000(  طالــــب  علــ
 .قـــالتصدي

 تستحق الضريبة على كل  
ولوتعددت  تصديق

 إجراءالتوقيعات املطلوب 
 .التصديق عليها 

 
 
 

  
  
  
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

لسنة ) 12(رقم قانون لالالئحة التنفيذية ل
 ضريبة الدمغةبشأن ) 2004(ر . و1372

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 قرار اللجنة الشعبية العامة
 ) مسيحي 2004( ر . و1372لسنة ) 156(رقم 

 التنفيذية لقانون ضريبة الدمغةبشأن إصدار الالئحة 
 
 

 .اللجنة الشعبية العامة 
 

 .بعد اإلطالع على القانون املايل للدولة  -
 .وعلى القانون التجاري و القوانني املكملة له  -
 .و على القانون املدين  -
 .وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية  -
 .وعلى قانون العقوبات  -
ر بشـأن املـؤمترات     . و 1369لسنة   ) 1( وعلى القانون رقم     -

 .الشعبية و اللجان الشعبية والئحته التنفيذية 
 .ر بشأن ضرائب الدخل . و1372 لسنة 11وعلى القانون رقم  -
 .ر بشأن ضريبة الدمغة . و1372 لسنة 12وعلى القانون رقم  -
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة يف إجتماعها العادي الثـاين            -

 .ر. و1369لسنة 
 .ناء على ما عرضه أمني اللجنة الشعبية العامة للمالية و ب -
وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة يف إجتماعها العـادي            -

 .ر. و1372اخلامس و العشرين لسنة 
 

 
 

 



 

 
 قررت

 الباب األول
 استيفاء ضريبة الدمغة على احملررات

 والتصرفات وغريها من املعامالت والوقائع
 

  )1مادة ( 
دى ضريبة الدمغـة علـى األوراق والوثـائق واملطبوعـات           تؤ 

واإلعالنات والسجالت وغريها من احملررات وعلى التصرفات واملعـامالت         
والوقائع على ما تعده مصلحة الضرائب من أوراق مدموغة أو بلصق الطوابع            
على احملررات أو بوضع خامت خاص عليها أو بدمغها مبعرفة مصلحة الضرائب            

ها أو بتوريد ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصـدق  إىل املصـلحة              أو مبوافقت 
 .وذلك على النحو املبني يف هذه الالئحة 

 

 الفصل األول
 استيفاء ضريبة الدمغة على احملررات

  ) 2مادة (           
 /أوال

تؤدى ضريبة الدمغة بالكتابة على ما تعده  املصلحة  مـن أوراق              
 -:ت اآلتية مدموغة وذلك بالنسبة للمحررا

 

الطلبات والعرائض واإلقرارات والشكاوى والبيانـات الـيت تقـدم إىل           . 1
من ) احلادية والعشرين (من املادة   ) 1(اجلهات العامة املنصوص عليها يف البند       

 .القانون 
 .العقود بأنواعها رمسية كانت أو عرفية . 2
 .الوصايا وتعديلها وإلغائها . 3
 



 

 /ثانيا 
ريقة على الكمبياالت والسـندات  اإلذنيـة أو         وتؤدى بذات الط   

على أنه يف حالة زيادة قيمة الضريبة       ) ألف دينار ( حلاملها الىت ال جتاوز قيمتها      
وابع الدمغـة علـى الورقـة       عن فئة الورقة املدموغة تؤدى الزيادة بلصق ط       

 .املدموغة
 

 /ثالثا 
لعامة للدولة  وجيوز أن حترر عقود اجلهات املمولة كليا من امليزانية ا          

وغريها من العقود الىت تكتب على مناذج مطبوعة أو معدة مسبقا ، وكـذلك         
الطلبات واإلقرارات والبيانات وغريها من احملررات الىت تقضي القـوانني أو           
اللوائح بتقدميها على مناذج حمددة على غريما تعده املصلحة من أوراق مدموغة            

 .طوابع الدمغة على احملرر ، على أن تؤدى الضريبة املقررة بلصق 
 

 /رابعا 
 يف حالة عدم وجود أوراق مدموغة       –  للضرورة    -على أنه جيوز     

، أن تؤدى الضريبة املستحقة يف األحوال املنصوص عليها يف هذه املادة بلصق             
 .طوابع الدمغة على احملرر 

 

  )3مادة  (          
  /أوالً

 -: اآلتية بلصق طوابع الدمغة عليها  تؤدى ضريبة الدمغة على احملررات       
صور ونسخ الشهادات والتقارير اخلاصة مبراجعة حسابات الشركات         .1

واجلمعيات الىت تعد لتقدميها إىل اجلمعيات العمومية أو جلان املراقبـة أو إىل             
 .ما حيل حمل هذه اجلهات 

 من اجلدول   -3–من البند   ) ك  ( الرخص املنصوص عليها يف الفقرة         .2
 . فق بقانون ضريبة الدمغةاملر
 -:الدفاتر والسجالت اآلتية  .3



 

 .الدفاتر التجارية  . أ
 .سجل قيد الرتالء بالفنادق وما يف حكمها  . ب
 .السجالت الىت يلزم حمررو العقود مبسكها  . ج
 .أي دفتر أو سجل آخر تقضي القوانني أو اللوائح مبسكه  . د
 .الصكوك بأنواعها  .4
 - :احملررات اآلتية اخلاصة بنقل األشخاص .5
 .تذاكر السفر على الطائرات داخل اجلماهريية العظمى واىل خارجها . أ
 .تذاكر السفر على السفن  . ب
الوثائق والبوالص اخلاصة بنقل البضائع سواء بطريق البحر أو اجلو أو            .6

 .الرب 
 -:احملررات اخلاصة باملالحة التجارية اآلتية  .7
 .بيان الشحنة  . أ
 .حماضر املعاينة  . ب
 .إقرارات التلف  . ج
 .الدخول اىل امليناء ومغادرته إذن  . د
مستندات االيداع يف املستودعات العامة وأوراق الرهن الىت تصـدرها     .8

 .هذه املستودعات 
 .التصميمات و الرسوم اهلندسية وصورها  .9

احملاضر و اإلقرارات وغريها من احملررات الىت جيريها حمـررو العقـود            .10
 . عامة وغريهم ممن يتولون التوثيق أو املكلفون خبدمة

 .الشهادات الىت تصدر من اجلهات املمولة كليا من امليزانية العامة  .11
 .شهادات احلالة اجلنائية  .12
 -:االعالنات اآلتية  .13

 
االعالن على ورق عادي معلق أو ملصق أو معروض بأيـة طريقـة             ) أ  ( 

 .للجمهور يف  الطريق العام  



 

ـ         ) ب( ق العـام أو    االعالن على الورق املعروض للجمهور يف غـري الطري
اإلعالن على الورق املعد حبيث يطول بقاؤه بأية وسيلة حتفظ للورق بقـاءه             

 .ولو كان معروضا يف الطريق العام  
أي حمرر مل يرد ذكره يف جدول القانون وذلك عند تقدميه اىل جهـة               .14

 .من جهات التقاضي أو إحدى اجلهات الرمسية 
 

  /اًثاني
يبة على الوصـوالت واملخالصـات      كما تؤدى بالطريقة املذكورة الضر     

من اجلدول  ) 14(والفواتري املؤشر عليها بالتخليص املنصوص عليها يف البند         
دينار ) الف  (املرفق بقانون ضريبة الدمغة وذلك إذا كانت قيمتها ال جتاوز             

وكذلك الفواتري املؤشر عليها بالتخليص الىت تقدم ملصـلحة اجلمـارك إذا            
 .دينار ) مخسة االف ( كانت قيمتها ال جتاوز 

 

  )     4مادة ( 
تؤدى  ضريبة الدمغة على احملررات اآلتية بوضع خامت خاص عليها أو 

 -:بدمغها بواسطة املصلحة 
 

 -:الرخص اآلتية . 1
 رخص مزاولة أعمال التأمني واملصارف وغريها من املؤسسـات املاليـة            –أ  

 .األخرى 
 . رخص حمال املالهي ودور التسلية -ب
 ف بشأن التنظيم    1989 لسنة   22 الرخص الصادرة طبقاً للقانون رقم       -ج

الصناعي والقوانني املعدلة له أو الىت حتل حمله ورخـص املالحـة التجاريـة              
ورخص الوكاالت التجارية والبحرية ووكاالت السفر والسياحة والشـحن         

ت وأعمال التسريح  ووكاالت ودور النشر والدعاية واملستودعات والثالجـا         
 .واملصائف واحلمامات ودور العالج بأنواعها والصيدليات 

 .د ـ رخص صيد النت 



 

 .هـ ـ رخص مزاولة املهن احلرة واخلدمات الطبية املساعدة 
 .و ـ رخص املدارس التعليمية واملهنية والتدريبية اخلاصة 

 .ز ـ رخص املستشفيات ومصحات اإليواء اخلاصة 
 . السيارات ح ـ رخص فتح مدارس تعليم قيادة

 

جاوز ــالكمبياالت و السندات  اإلذنية أو حلاملها إذا كانت قيمتها ت          . 2
على أن تكتب على األوراق املدموغة املعدة لـذلك ،          ) مخسة االف دينار    ( 

وتؤدى الزيادة يف قيمة الضريبة عن فئة الورقة املكتوب عليهـا الكمبيالـة أو              
واسطة املصلحة  ، على أنه جيـوز        السند بوضع خامت خاص عليها أو بالدمغ ب       

للضرورة يف حالة عدم توفر االوراق املدموغة أن تؤدى الضريبة بكاملها عن            
 .طريق تقدمي احملرر اىل املصلحة  خلتمه خبامت خاص أو لدمغه 

  
 الوصوالت واملخالصات املؤشر عليها بالتخليص املنصوص عليها يف البند. 3
ألـف  (  ضريبة الدمغة إذا جاوزت قيمتها       من اجلدول املرفق بقانون   ) 14( 

وكذلك الفواتري املؤشر عليها بالتخليص الىت تقدم ملصلحة اجلمارك إذا          ) دينار  
 .دينار ) مخسة االف ( كانت قيمتها جتاوز 

وعلى أصحاب الشأن يف احلاالت السابقة أن يقـدموا احملـررات اىل                  
ن يوما من تـاريخ اسـتحقاق       املصلحة  قبل استعماهلا يف موعد أقصاه ستو       

 .    الضريبة 
 

  )5مادة (    
ومن أحكام الفقـرة    ) 3(من املادة   ) ثانيا  ( استثناء من أحكام الفقرة           

من هذه الالئحة ختصم اللجان الشعبية العامة للقطاعـات         ) 4(من املادة   ) 3(
ـ          ريبة واللجان الشعبية للشعبيات واملصاحل واملؤسسات واهليئات العامـة الض

املستحقة على الوصوالت واملخالصات من ذوي الشأن وتوردهـا حلسـاب           
 .املصلحة  بعد التأشري على احملرر مبا يفيد ذلك 

 



 

  )6مادة  (     
جيوز للجهات ذات الشأن يف احلاالت الىت تستوىف فيها ضـريبة الدمغـة                 

املصلحة  ،   بلصق طوابع على احملررات أو بوضع خامت عليها أو بدمغها مبعرفة            
أن تقوم بسداد هذه الضريبة نقدا أو بصك مصدق اىل املصلحة بنـاء علـى               

 .طلب يقدم اليها 
 

وعلى اجلهة الىت يصرح هلا بآداء الضريبة نقدا أو بصـك مصـدق يف                   
احلاالت املذكورة يف الفقرة السابقة أن تقدم اىل املصلحة بيانا باحملررات الـيت           

 الضريبة املستحقة عليها يف املواعيد الـىت يتفـق          ختضع للضريبة ، وأن تؤدي    
عليها يف حدود املدد الىت ينص عليها قانون ضريبة الدمغة ، وأن تقوم خبـتم               

 .حمرراا خبامت يتفق عليه مع املصلحة
وتقوم املصلحة بإعداد منوذج يتضمن الشروط و االجراءات الىت  

 .تتبعها هذه اجلهات يف احلاالت املذكورة 
 

  )7مادة (     
 -:تؤدى ضريبة الدمغة نقدا على احملررات االتيه   
 راجعة حسابات الشركات واجلمعيـات    الشهادات والتقارير اخلاصة مب    .1

الىت تعد لتقدميها اىل اجلمعيات العمومية أو جلان املراقبة أو إىل ما حيل     
 .حمل هذه اجلهات 

ا والسندات الىت   األوراق املالية من أسهم وحصص تأسيس و ما يف حكمه         . 2
 .تصدرها الشركات و املؤسسات املرخص هلا بذلك 

وجيوز هلذه الشركات واملؤسسات أن تقوم باداء الضريبة نيابة عن محلة           
األوراق املالية اليت اصدرا ، على أن ترجع على كل منهم بالضـريبة             

 .الىت وردا نيابة عنه 
 ـ: اإلعالنات اآلتية . 3
 .اإلعالن يف الصحف  . أ
 .اإلعالن على غري الورق مستقرا كان أو متغريا  أو متنقال  . ب



 

االعالن يف اإلذاعة املسموعة أو على شاشة دور اخليالة أو اإلذاعة املرئية             . ج
وما شاها مبا يف ذلك املقدمات اليت تبني ما يعرض مستقبال أو اإلعالن             

 . بواسطة أجهزة مضيئة معدة لالعالنات 
 

  )8مادة (   
ناشر االعالن أو موزعه أن يستويف الضريبة ممن مت االعالن ملصلحته           على        

قبل النشر أو التوزيع وأن يوردها اىل املصلحة  يف موعد أقصاه ستون يوما من               
 .تاريخ استحقاق الضريبة 

 

 الفصل الثاين
 استيفاء ضريبة الدمغة على التصرفات واملعامالت و الوقائع

 

  )9مادة ( 
غة على التصرفات اآلتية بلصق طوابع الدمغـة        تؤدى ضريبة الدم   

 -:عليها  
 .إبرام عقد الزواج وفسخه أو إائه  .1
 .عقد الوكالة أمام القضاء إذا مل جتاوز الضريبة عشرة دنانري  .2
 .عقد الوكالة بدون مقابل  .3
التصديق على التوقيعات الذى جيريه حمررو العقود وغريهم ممن يتولون           .4

 .ن خبدمة عامة اعمال التوثيق واملكلفو
 .عقد الصلح  .5
 .عقود إنشاء اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة  .6
 .احلساب اجلاري لدى املصارف  .7
أي عقد أخر غري حمدد القيمة بطبيعته ومل يذكر يف جـدول قـانون               .8

) السادسـة   ( ضريبة الدمغة واليسرى عليه حكم الفقرة الثانية من املادة          
 .من القانون 



 

 ورد ذكره يف اجلـدول إذا مل يتنـاول          تعديل أي عقد أو تصرف مما      .9
 .التعديل زيادة قيمة العقد أو التصرف 

 .ااء العقد أو التصرف  .10
من هذه الالئحـة إذا مل       ) 10( أي تصرف مما ورد ذكره يف املادة         .11

 .جتاوز قيمة الضريبة عنه عشرة دنانري 
 

  )10مادة ( 
صرفات اآلتية إذا   تؤدى ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق على الت                 

 -:جاوزت الضريبة عشرة دنانري 
 .التصرفات بعوض الىت حملها حق من احلقوق العينية األصلية على العقار  .1
التصرفات بدون عوض بني األحياء اليت حملها حق من احلقـوق العينيـة              .2

 .األصلية على العقار 
 .عقود الرهن بانواعها  .3
لىت تـتم يف اجلماهرييـة      التصرفات بعوض أو بدون عوض يف املنقول ا        .4

 .العظمى 
 .عقد ترتيب إيراد ملدى احلياة أو ملدة حمدودة  .5
 .عقود اإلجيار الواردة على العقار  .6
عقود التوريد واملقاولة والنقل وعقود االلتزام وامتياز املرافـق العامـة ،             .7

وعقود االشغال العامة وأية عقود أخرى يكون حملها اداء خدمة أو القيـام             
 .ذلك التنازل عن هذه العقود بعمل ، وك

 .استغالل املناجم واحملاجر واملالحات وما يف حكمها  .8
 :عقود الشركات والتشاركيات اآلتية  .9

 

عقد تأسيس الشركة أو التشاركية و زيادة رأمساهلا أو دخول شريك أو            .  أ   
 . شركاء جدد

 .عقود تغيري شكل الشركة أو التشاركية أو اندماجها .  ب
 



 

يل الشركة أو التشاركية إذا مل يتناول التعديل زيادة قيمة رأس           عقود تعد  . ج
 .املال 

 

 .إاء الشركة أو التشاركية  أو تصفيتها  . د
 .عقود املشاركة .10
 . عقود فتح االعتماد . 11
 .عقود الكفالة والضمان والتأمينات بانواعها . 12
 .الوفاء واملخالصة . 13
بنـد   ) 9( ا هو منصوص عليه يف املادة       عقد الوكالة مبقابل فيما عدا م     . 14
 . من هذه الالئحة 2
أي عقد آخر يرد على حق ماىل ومل يذكر يف جدول قـانون ضـريبة               . 15

مـن  ) السادسـة   ( الدمغة و ال يسري عليه حكم الفقرة الثانية من املادة           
 .القانون 

تعديل أي عقد او تصرف إذا تناول التعديل زيادة  قيمـة العقـد أو               . 16
 .لتصرف ا

 

  )11مادة (    
من هذه الالئحة    ) 9( من املادة    ) 11( إستثناء من احكام البند      

 وذلك  - أيا كانت قيمتها     -يكون توريد ضريبة الدمغة نقدا أو بصك مصدق       
بالنسبة للتصرفات الىت يربمها لذوي الشأن حمررو العقود وغريهم ممن يتولون           

ات والتصرفات وغريها الىت متتـد أو       اعمال التوثيق وكذلك بالنسبة للمحرر    
 .تتجدد تلقائيا 

  )12مادة (            
تؤدى ضريبة الدمغة على التصرفات الىت مل يرد ذكرها صراحة يف            

اجلدول املرفق للقانون واملشاة لتصرفات وردت يف اجلدول يف طبيعتـها و            
الصلية املشاة  رفات ا ـآثارها طبقا لالحكام الىت تؤدى ا الضريبة على التص        

 .هلا 
 



 

  )13مادة  (    
على اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات واملصاحل         .1

واملؤسسات و اهليئات العامة استقطاع الضريبة على املبالغ الىت تصـرفها اىل            
من اجلدول املرفق بقـانون ضـريبة        ) 43( الغري واملنصوص عليها يف البند      

 .توريدها اىل املصلحة  الدمغة و
 

على الشركات أن تستويف الضريبة املستحقة على أقساط التأمني علـى            . 2
احلياة أو ضد االمراض اجلسدية أو املسئولية املدنية املتعلقـة ـا و التـأمني               
االجباري والتأمني على النقل وغريها من أنواع  التأمني األخرى من املـؤمن             

 .ة  يف املواعيد احملددة لذلك عليهم وتوريدها اىل املصلح
األحـوال   ستحقة على مقابل التأمني يف مجيـع      وعليها أن تستويف الضريبة امل    

من اجلدول املرفق للقانون من املسـتفيد       ) هـ/44(املنصوص عليها يف البند     
 .وتوريده اىل املصلحة  يف املواعيد احملددة لذلك 

 

 الفصل الثالث
 حكام مشتركةأ                           

 

  )14مادة (                              
 دادهايف احلاالت الىت تؤدى فيها الضريبة نقدا أو بصك مصدق يكون س    

 .للمصلحة مقابل التأشري على احملرر أو التصرف أو ختمه مبا يفيد ذلك 

على أن يشتمل اخلتم على رقم إيصال السداد وتارخيه وقيمة الضريبة ورقـم             
 .وثيقةال

 
 

  )15مادة  (        
جيوز يف حاالت الضرورة أداء ضريبة الدمغة على احملررات والتصـرفات                

 .وغريها نقداً بدالً من أدائها بلصق طوابع  الدمغة 



 

كما جيوز يف تلك احلاالت أن ترخص املصلحة  جلهة عامة يف استيفاء الضريبة              
 .وتوريدها إليها مباشرة 

 

 لثاىنالباب ا       
 اشكال و فئات  اوراق وطوابع الدمغة            

  وطريقة استعماهلا و الغائها وقواعد الترخيص ببيعها   
 

  )16مادة ( 
تقوم املصلحة بإعداد طوابع و أوراق الدمغة والكمبياالت والسندات اإلذنية           

 -:حسب األشكال والفئات اآلتية 
وتكـون  ) أ(احملدد يف امللحـق     تكون أشكال طوابع الدمغة وفقا للنموذج        . أ

 . مليمترا 29×24مساحة الطابع 
وجيب االيزيد عدد الطوابع امللصقة على احملرر الواحد عن مخسة طوابع ، و اال              

 .تزيد قيمة الطوابع على عشرة دنانري 
تكون أوراق الدمغة مدموغة بذات النموذج اخلاص بطابع الدمغة على أن           . ب

مليمترا ، وجيب أن حتتوي كل ورقة من اوراق          34×28تكون مساحة الطابع    
 سطرا وأن حتمل عالمة مائية ا أسـم         25الدمغة على صفحتني بكل صفحة      

اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ومصلحة الضرائب وسـنة          
 .املرفق ) 2(الطباعة وفقا للنموذج رقم 

 .املرفق ) 3(دد يف امللحق رقم يكون شكل الكمبيالة وفقا للنموذج احمل. ج 
 .فقاملر) 4(يكون شكل السند اإلذين وفقا للنموذج احملدد يف امللحق رقم .  د 
تكون فئات طوابع و أوراق الدمغة و الكمبياالت والسندات طبقا ملا هـو             . ه  

 .املرفقة ذه الالئحة   ) 7( و  ) 6( و  ) 5( وارد باملالحق أرقام 
ت واالقرارات طوابع دمغة بالقيمة احملددة يف امللحق رقم         تلصق على الطلبا  . و
  .املرفق) 8(

               
 
 



 

  )17مادة (                       
ال جتوز الكتابة على اوراق الدمغة خارج احلدين املخصصني للكتابة و على             

 .غري السطور 
 

  )18مادة (            
 عليها حبيث يقع بعضـه علـى الطـابع    يكون الغاء طوابع الدمغة بوضع خامت 

 .وبعضه على احملرر ويكون الغاء أوراق الدمغة مبجرد الكتابة عليها
     

  )19مادة (              
تعرض أوراق وطوابع الدمغة للبيع يف مجيع ادارات ومكاتب املصـلحة  وال     

 بذلك  جيوز لغريها بيع هذه االوراق أو الطوابع اال بعد احلصول على ترخيص           
 . من أمني املصلحة

  )20مادة (            
يكون الترخيص ببيع أوراق وطوابع الدمغة ملدة سنة قابلة للتجديد ويشترط            

 -:فيمن يرخص له ببيع الشروط اآلتية 
 .طين اجلماهريية العظمىاأن يكون من مو. 1      

 .أن يكون متمتعا حبسن السرية . 2
يه بعقوبة جنايـة أو يف جنحـة خملـة          أال يكون قد سبق احلكم عل     . 3

 .بالشرف 
 .أن تكون حالته املالية حسنة  .4
 .أن خيتار حمال الئقا توافق عليه املصلحة   .5

 
 

 

  )21مادة ( 
ال جيوز بيع  أوراق و طوابع الدمغة بأكثر من السـعر املقـرر ويتقاضـى                 

 .من قيمتها ) ثالثة يف املائة %( 3املرخص له بالبيع عمولة مقدارها 
 

 

                           



 

 الباب الثالث
 السجالت والبيانات واإلقرارات          

 

  )22مادة ( 
تقوم املصلحة  مبسك سجالت خاصة لقيد احملررات والتصرفات اليت يـتم             

 .ها مبعرفة املصلحة  أو مبوافقتهادفع ضريبة الدمغة عليها نقدا أو خبتمها أو بدمغ
جالت احملررات بأرقام مسلسلة حبسب تاريخ ورودهـا        وتدون يف هذه الس      

مع بيان ملخصها وقيمة الضريبة املستحقة عليها ورقم إيصال السداد ، وحتتفظ            
 .املصلحة بصورة من احملرر 

 

  )23مادة (             
ختصص املصلحة  سجال خاصا لعقود التوريد و املقاولة و األشغال العامة و              

 .هذا السجل الفواتري واملستخلصات املتعلقة ذه العقود اداء اخلدمات ويشمل 
 

  ) 24مادة (            
 -:ختصص املصلحة  سجال خاصا لقيد ما يأيت  
 .احملررات و التصرفات وغريها اليت متتد أو تتجدد تلقائيا  .1
احملررات والتصرفات اليت تؤدى عنها الضريبة على أساس قيمة تقديريـة            .2

 .بصفة مؤقتة ايل حني التحقق من قيمتها الفعلية تعتمدها املصلحة 
 ات املذكورة عند تقدميها اليها  و حتتفظ املصلحة بصورة من احملرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )25مادة (         
على حمرري العقود وغريهم ممن يتولون أعمال التوثيق أن ميسكوا سجالت            

 يتم أمـامهم وأن     خاصة لقيد مجيع احملررات والتصرفات وغريها مما جيري أو        
يدونوا يف هذه السجالت يوما بيوم وبأرقام مسلسلة هذه احملررات والتصرفات           

 وغريها وتواريخ تقدميها 
اىل املصلحة  مع بيان مضموا وقيمة املعامالت الـيت تضـمنها والضـريبة              

 .املستحقة عليها وتاريخ سدادها 
 



 

  )26مادة  (                
فق  فيها املصلحة على اداء الضـريبة نقـدا أو بصـك             يف احلاالت الىت توا    

من هذه الالئحة جيب على اجلهة صاحبة الشأن        ) 6(مصدق وفقا حلكم املادة     
أن متسك سجال لقيد هذه احملررات يوما بيوم وبارقام مسلسـلة مـع بيـان               
مضموا والضريبة املستحقة عليها و تاريخ ادائها ورقم وتاريخ االيصال الدال           

 .ك على ذل
 

  )27مادة  (     
ال جيوز ترك بياض يف السجالت املشار اليها يف املواد السابقة وال إجراء أي               

 .كشط أو تغيري أو شطب فيها 
 

  )28مادة  (     
على اجلهات صاحبة الشأن الىت تلتزم مبسك أحدى السجالت املنصـوص            

 للتحقق من تنفيذ    عليها يف هذه الالئحة أن تقدمها اىل املصلحة  كل ستة أشهر           
 .أحكام قانون ضريبة الدمغة 

 

  )29مادة (     
على كل شخص طبيعي أو إعتباري  كمحرري العقود وغريهم ممن يتولون             

اعمال التوثيق ، واملنشآت التجارية واملصارف وهيئات التـأمني واملشـتغلني           
يانـات  بالدعاية ودور النشر والطباعة أن يقدموا للمصلحة  أية اقـرارات أو ب            

 .ني يوما من مطالبتهم بذلك ثتطلب منهم وذلك خالل موعد أقصاه ثال
 

  )30مادة  (     
على حمرري العقود وغريهم ممن يتولون اعمال التوثيق وعلى املسئولني عـن             

توريد الضريبة اىل املصلحة  بعد استيفائها من أصـحاب الشـأن أن يرفقـوا               
 الضريبة كشفا مبلخصـها وبياناـا       باحملررات والتصرفات الىت تستحق عليها    

اجلوهرية ومجيع العناصر الالزمة حلساب الضريبة الىت تستحق عليها وذلك وفقاً           
 -:للشروط األتية 



 

تعرض احملررات والتصرفات على املصلحة لتقدير قيمة احملرر أو التصرف           .1
 .وحتديد سعر الضريبة 

ق بإستيفاء وتوريـد    يقوم حمررو العقود وغريهم ممن يتولون أعمال التوثي        .2
 .  ضريبة الدمغة اىل املصلحة 

 

 الباب الرابع
   أحكام ختامية

 

  )31مادة ( 
جيوز ألصحاب الشأن التظلم من قرارات املصلحة يف شأن تطبيق أحكـام             

قانون ضريبة الدمغة ، و اليقبل التظلم مـا مل يـؤد عنـه رسـم مقـداره                  
ا وحبيث ال يقل عـن عشـرة        يهمن الضريبة املتنازع عل   ) عشرة باملائة %(10
 .دنانري

 

  )32مادة (                     
وإذا ،جيوز للمصلحة اجراء الصلح مع ذي الشأن إذا ما طلبوا منها ذلـك               

أجرت املصلحة صلحا مع ذى الشأن حيرر حمضر بالصلح يوقع عليه املـذكور             
أمـني  وأعضاء اللجنة املختصة باملصلحة  واليت يصدر قرارا بتشـكيلها مـن             

 . املصلحة 
 

  )33مادة (                      
يف احلاالت الىت ال يلتزم فيها الطرف الذى يقع عبء الضريبة عليه بتسديد              

ما هو مستحق عليه ويقوم الطرف أو األطراف األخرى مبساعدته على ذلك ،             
 .تتوىل املصلحة  إحتساب الضريبة ومطالبة األطراف بسدادها 

 

  )34مادة (                        
تتوىل املصلحة  طبع أوراق وطوابع الدمغة وال جيوز ألي جهة أخرى طبـع               

ـ              الت اأو تداول أوراق أو طوابع الدمغة الىت تشاها ، وال جيوز كتابة الكمبي
 .والسندات اإلذنية اوحلاملها على غري االوراق املعدة من قبل املصلحة

 



 

  )35مادة (          
مني إعفاء ذوى الشأن يف حالة التأخري عن آداء ضريبة الدمغة  من             جيوز لأل  

 -:غرامة التأخري كلها أو بعضها وفقاً للضوابط التالية 
 

 . ان يبين طلب االعفاء على اسباب مقبولة -1
 . أن يثبت إلتزام طالب االعفاء بأداء الضريبة ىف مواعيدها -2
 .واحدة  أال مينح االعفاء لطالبه أكثر من مرة -3
 

  )36مادة (                                
يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد باألمني أمني اللجنة الشـعبية العامـة              

للمالية ، وأمني املصلحة أمني اللجنة الشعبية ملصلحة الضـرائب وباملصـلحة            
 .مصلحة الضرائب 

  )37مادة  (                               
 .ملالحق املرفقة ذه الالئحة جزءا ال يتجزأ منها تعترب ا 

 

  )38( مادة                                
يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى اجلهات 

 .املختصة تنفيذه و ينشر يف مدونة  التشريعات 
 
 
 

ية العامة                                                                                         اللجنة الشعب
 
 

 ـــــــــــــــــ
  رجب12  :صدر يف
 ) مسيحى2004(ر . و8/1372 /28/  املوافق 



 

  )1( امللحق رقم 

 
 



 

  )3( امللحق رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

  )4( رقم امللحق 

 
 
 

 

 



 

  )5( مللحق رقم ا
 -:تكون طوابع الدمغة من الفئات اآلتية  
 . درمهاً 250 
 . درهم 500 
 . درهم 1000 
 . درهم 2000 
 . درهم 5000 
 

  )6( امللحق رقم 
 . درهم 250تكون أوراق الدمغة بفئة  
 

  )7( امللحق رقم 
 -:ت والسندات اإلذنية أو حلاملها بالفئات اآلتية تكون أوراق الكمبياال 
 . درهم 500 
 . درهم 1000 
 . درهم 2000 
 . درهم 5000 
 

  )8( امللحق رقم 
يتم لصق طوابع الدمغة على  اإلقرارات الىت تقدم اىل املصـلحة أو علـى                . أ

 -:األوراق الىت تقدم هلا وحتمل نفس البيانات وذلك على النحو اآليت 
 ضرائب ) 3( منوذج رقم                           عن دخل الزراعة إقرار . 1

  .دينار واحد  
 ضرائب ) 4( منوذج رقم       إقرار عن دخل التجارة والصناعة واحلرف. 2

 .دينار واحد  
 



 

 ضرائب ) 5( منوذج رقم                           إقرار دخل املهن احلرة. 3
 .دينار واحد  
 
 ) 6(  عن الدخول اخلارجية للمقيمني يف الـبالد   منـوذج رقـم               إقرار.  4

 ضرائب
 .دينار واحد  
 
      إقرار عن دخل الشريك يف اجلهات الىت تطبق مقولة شركاء ال أجـراء             . 5

 ضرائب )7( منوذج رقم 
 .دينار واحد   
 
 ضرائب ) 8( منوذج رقم     خل الناتج عن العمل وما يف حكمه إقرار الد. 6

 .ينار واحد د 
 
 ضرائب ) 9( منوذج رقم                   قرار الضريبة على فوائد الودائعإ. 7

 .دينار واحد  
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