
القاضي بإعفاء المكمفين بضريبة  5102لعام  52أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم القانون رقم 
ضافاتيا العائدة ألعوام  وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات  5102دخل األرباح الحقيقية وا 

عفاء المكمفين برسم اإلنفاق االستيالكي والضرائب والرسوم  5102-05-10حتى غاية إذا سددوىا  وا 
وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا  5102المالية األخرى العائدة ألي من األعوام 

 .2017-12-31سددوىا حتى غاية 

 ..وفيما يمي نص القانون

 55القانون رقم 

 رئيس الجميورية

 .ى أحكام الدستوربناء عم

 5102-2-10ىجري الموافق  0311-00-2وعمى ما أقره مجمس الشعب في جمستو المنعقدة بتاريخ 
 .ميالدي

 ..يصدر ما يمي

 )1المادة )

ضافاتيا العائدة ألعوام  -أ وما قبل من جميع  5102يعفى المكمفون بضريبة دخل األرباح الحقيقية وا 
ختالف أنواعيا إذا سددوا الضريبة العائدة ألي من األعوام المذكورة الفوائد والجزاءات والغرامات عمى ا

 .5102-05-10حتى غاية 

يعفى المكمفون برسم اإلنفاق االستيالكي والمكمفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة األخرى  -ب
ضافاتيا العائدة ألي من األعوام  ات عمى اختالف من جميع الفوائد والجزاءات والغرام وما قبل 5102وا 

 .5102-05-10أنواعيا إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد ألي من األعوام المذكورة حتى غاية 

وتعديالتو ومكمفو ضريبة البيوع  5113لعام  21يعفى المكمفون الخاضعون ألحكام القانون رقم  -ج
فون الخاضعون ألحكام المادة وتعديالتو والمكم 5112لعام  30العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 

وتعديالتو المتعمقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات  5112لعام  20من المرسوم التشريعي رقم  2
 .5102-05-10وما قبل إذا سددوا الضريبة حتى غاية  2016والجزاءات المترتبة عمييم عن أعوام 

م المشار إلييا في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ يعفى المكمفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسو  -د
 .السابقة قبل صدور ىذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة



ال ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعمقة بالمكمفين المذكورين بالفقرات /أ/و/ب/ و/ج/ المسددة  –ه 
 .قبل صدور ىذا القانون

 )5المادة )

 ..لفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة األولى من ىذا القانون عمىتطبق أحكام ا

وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور ىذا  5102تكاليف األرباح الحقيقية العائدة ألعوام  -أ
 .القانون

وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام ىذا القانون التي  5102تكاليف أعوام  -ب
 .التحصيل بعد صدوره توضع موضع

يشترط لالستفادة من اإلعفاء المذكور في الفقرتين /أ/ و/ب/ من ىذه المادة أن تسدد الضريبة أو  -ج
الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فييا الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا 

 .لمنصوص الخاصة النافذة

 )3المادة )

يعفى من الغرامات األشخاص المترتبة عمييم الذمم الشخصية التي تحصميا الدوائر المالية وفق أحكام 
وتعديالتو إذا تم تسديد  0522لعام  130جباية األموال العامة رقم  من قانون /1/الفقرة /ج/ من المادة 

 .5102-05-10الذمة حتى غاية 

 )4المادة )

رامات الناجمة عن ضبوط االستعالم ومكافحة التيرب الضريبي استنادا تطبق أحكام ىذا القانون عمى الغ
 .وتعديالتو المنظمة قبل تاريخ نفاذ ىذا القانون 5111/ لعام 52ألحكام القانون رقم /

 

 

 )5المادة )



تقسط الضرائب المحققة عمى المكمفين الذين تقع منشآتيم في المناطق المتضررة عمى أن تحدد المناطق 
بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة ثالث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات عمى أقساط  المتضررة

 .ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية

 )6المادة )

 .5102لعام  05ينيى العمل بأحكام القانون رقم 

 )7المادة )

 .ىذا القانون يصدر وزير المالية التعميمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام

 )8المادة )

 .ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

 .ميالدي5102-1-1ىجري الموافق لـ 0311-00-01دمشق في 

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                        

 


