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  2009 حزيران 16 :تاريـــخ
  وزير المالية: المصدر

  
اعتمادهااألسس الواجب    المقررة  المتعلقة بضريبة الدخل الغراماتاحتساب  من أجل

  )قانون اإلجراءات الضريبية(11/11/2008 تاريخ 44في القانون رقم 
  

 نصت على إلغاء الغرامـات      قد من قانون اإلجراءات الضريبية      104لما كانت المادة      
 بالغرامات المنصوص عليها فـي قـانون        واستبدالهاالمنصوص عليها في القوانين الضريبية      

  اإلجراءات الضريبية،
 من ذات القانون نصت على أنه يتوجب تطبيق أحكام          6 من المادة    2ولما كانت الفقرة      

أو الفائـدة  /رفع قيمة الغرامات وأو فائدة جديدة أو ت/القوانين الضريبية التي تفرض غرامات و  
على المخالفات المرتكبة بعد تاريخ نفاذ هذه القوانين، أما القوانين التي تخفض أو تعفـي مـن             

أو الفائدة، فتطبق على كافة المخالفات التي ال يكـون قـد جـرى تـسديد                /قيمة الغرامات و  
  الغرامات المتوجبة عليها بتاريخ نفاذ تلك القوانين، 

، احتساب الحد األدنى للغرامـات    سس  ن اإلجراءات الضريبية عّدل في أ      قانو ولما كان   
بحيث أصبحت تحتسب وفقاً للشكل القانوني للمكلف، بينما كانت تحتسب سابقاً وفقـاً لطريقـة               

  التكليف،
 غرامات لم تكن تتضمنها القـوانين       استحدثقد  ولما كان قانون اإلجراءات الضريبية        
مات لعدد من المخالفات عما كانت عليـه فـي القـوانين الـضريبية               أو رفع الغرا   الضريبية
    ،الخاصة

   هو تاريخ نفاذ قانون اإلجراءات الضريبية، 1/1/2009ولما كان تاريخ 
   

     
  لذلــك،   

  :فرض الغرامات وفقاً لما يلييطلب إلى الدوائر المالية المختصة بتحقق الضرائب  
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  : ضمنا2008ً /31/12  ولغاية2005 السنوات لبالنسبة للمخالفات الحاصلة خال -1

 اسـتحدثها هـذا     على مخالفـة  ال تطبق الغرامة المستحدثة بموجب قانون اإلجراءات         -
:  على سبيل المثـال     مخالفة، الخاصة  الضريبية لم تكن تشكل في ظل األحكام     و القانون

طاء علم عن التغيير    بعدم إع ، المخالفة المتعلقة    )113المادة   (المخالفة المتعلقة بالفواتير  
 ).107 من المادة 2البند (الحاصل في المعلومات المتعلقة في المكلف 

  عليهـا  إذا لم ينص  ال تطبق الغرامة المنصوص عليها في األحكام الضريبية الخاصة           -
 . على سبيل المثال المخالفة المتعلقة بتختيم السجالت،قانون اإلجراءات

انون اإلجراءات عندما تكون أدنى مـن نفـس          تطبق الغرامة المنصوص عليها في ق      -
المنـصوص   كانت الغرامـة  ، أما إذا    الغرامة المنصوص عليها في القوانين الضريبية     

 الغرامة األدنـى المنـصوص عليهـا فـي          فتطبق عليها في قانون اإلجراءات أعلى      
 .الخاصةالقوانين الضريبية 

  
وما قبل، في مـا   2004 سنة خالل  على المخالفات الحاصلةاألحكام الواردة أعاله  وتطبق

 خص التكاليف التي يمكن بعد انتهاء مهلة مرور الزمن تـداركها وتـصحيحها وفـرض              
الضريبة على كل ربح أو إيراد ثبت بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيمـي أو تحريـر                 

  . من قانون اإلجراءات الضريبية43 من المادة 3حكام البند  ألاستناداً   تركة،

  
 :1/1/2009اعتباراً من  للمخالفات الحاصلة بالنسبة -2

أي تلك التي تكون قد انتهت مهل التصريح والتسديد عن الموجبات الضريبية المتعلقـة              
  اإلجراءات لغرامات المحددة بموجب قانون   لتخضع فقط   ، ف 1/1/2009بها، اعتباراً من    

  .،خاصة ال مع الغرامات المحددة في القوانين الضريبيةوال يقتضي مقارنتها
  

 :  الغرامات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الضريبيةأسس تطبيق -3

  .115 وغرامة المادة 114عدم الجمع بين غرامة المادة  -
في حال كانت تصاريح المكلف العائدة للباب األول أو للباب الثاني أو للبـاب الثالـث                 -

لـضريبية  يه اإلدارة ا  غير متطابقة مع القيود الواردة في سجالته، فإن أي تعديل تجر          
 دون  110 إلى تلك القيود، يوجب فرض غرامـة المـادة           على تلك التصاريح مستندةً   

 .115غرامة المادة 
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متطابقة مع القيود الواردة في سجالت المكلف، فإن          أما في حال كانت تلك التصاريح     
 يستوجب فـرض غرامـة      المكلف أي تعديل تجريه اإلدارة الضريبية على تصاريح      

أن النقص في المطرح الضريبي المصّرح عنه يترافق         باعتبار   ،115 و 110ادتين  الم
 .  المطرح في سجالت المكلفمع نقص في تدوين العمليات المتعلقة بذلك

إن أي تعديل تجريه اإلدارة الضريبية على تصاريح المكلف المقدمة خـارج المهلـة               -
 109تسب غرامة المـادة     ، وتح 110 و 109القانونية يستوجب فرض غرامة المادتين      

على كامل الضريبة المتوجبة على أن يحسم منها غرامة التحقق المـسددة مـن قبـل                
 .المكلف عند التصريح

السجالت والمستندات المحاسبية لجهة عدم     بالمخالفات المتعلقة     فرض غرامة على   إن -
صول، ال  وفقاً لأل  اإلمتناع عن تدوين بعض العمليات عليها     مسكها أو عدم إبرازها أو      

تصاريح ال  تلك عدم تعديل في حال   يوجب فرض الغرامة المتعلقة بالتصاريح الضريبية       
 بحـدها   115 أو المادة    114، وبالتالي تفرض غرامة المادة      من قبل اإلدارة الضريبية   

  . على تلك المخالفاتاألدنى
السجلين إذا لم يمسك المكلف أحد أو كال        ،  بالنسبة للمكلفين على أساس الربح المقدر      -

مـن  % 50  بواقـع  114المادة  تفرض عليه غرامة    ) يومية وأصول ثابتة  (المطلوبين  
الضريبة المتوجبة على أرباحه المحددة من قبل اإلدارة الضريبية على أن ال تقل عن              

  .ل.ل100.000الحد األدنى بواقع 
عمليات أو امتنع عن تدوين بعض ال      متنع عن إبراز أحد أو كال هذين السجلين       اأما إذا   

مـن الـضريبة    % 50  بواقع 115المادة   فتفرض عليه غرامة     عليها وفقاً لألصول،    
  .المتوجبة عليه وغير المدفوعة وعلى أن ال تقل عن غرامة الحد األدنى

 إن غرامة الحد األدنى المتوجبة علـى الـشركة عنـد            بالنسبة لشركات األشخاص،   -
قها، كموجب مسك الـسجالت أو      ارتكابها مخالفة تتعلق بموجب ضريبي يقع على عات       

أما . ل. ل 500.000موجب التصريح عن المبالغ المقتطعة ضريبتها عند المنبع، هي          
غرامة الحد األدنى المتوجبة على الشركاء في هذه الشركة في مـا خـص الموجـب                
الضريبي الذي يقع عليهم كالتصريح عن نتائج أعمالهم أو التـصريح عـن التفـرغ               

 .ل. ل100.00الجزئي هي 

 وفي حال عدم مسك سجل      بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم،       -
علـى اعتبـار إن     .ل. ل 750.000األسهم، يكتفى بفرض غرامة الحد األدنى بواقـع         

اإلخالل بموجب مسك هذا السجل ال يؤثر على المطرح الضريبي للشركة، وبالتالي ال             
 .فة مع الضريبية المتوجبة على الشركةيتوجب ربط الغرامة المتعلقة بهذه المخال
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 في ما خص تعديل التصريح السنوي أو الدوري من قبل المكلف، -

 إذا قام المكلف بتقديم تعديل التـصريح ضـمن مهلـة            110 المادة   ال تتوجب غرامة  
نتهـاء  التصريح األساسي وكذلك ال تتوجب هذه الغرامة إذا تم تعديل التصريح بعد ا            

 : لديه الشرطان التاليان معاًا توفرالمهلة القانونية إذ

       30 أشهر من تاريخ انتهاء التصريح السنوي و       3 أن يتم التعديل ضمن مهلة 
 .يوماً من تاريخ التصريح الدوري

            من قيمـة   % 10 أن ال ينتج عن هذا التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها
 .لى حدةيتناوله التعديل عمطرح ضريبي الضريبة المتوجبة، وذلك عن كل 

في حال تقدم المكلف بأكثر من تعديل ضمن مهلة الثالثة أشـهر أو الثالثـين يومـاً                 
يجـب أن ال يتجـاوز        ولكي يستفيد من اإلعفاء من غرامة التحقق،       المذكورين أعاله 

  .من إجمالي الضريبة المتوجبة% 10مجموع التعديالت 
  إعـادة التخمـين  ن نتـائج إن عدم التصريح عن المبالغ المدفوعة لغير المقيمين أو ع       -

 أو عن نتائج التفرغ عنها ضمن تصريحه السنوي يوجب فرض غرامة            صوله الثابتة أل
 . على الضرائب التي تنتج عنها109المادة 

 كافة الكشوفات الـسنوية      بالرواتب واألجور  سنويال تصريحفي حال عدم تضمين ال      -
مـن الـضريبة    % 5قـع   وا ب 109 تفرض غرامة المادة     )6ر(المتعلقة بالمستخدمين   

ما إذا كانت تلك الـضريبة      ت غير المصرح عنها، بصرف النظر ع      المتعلقة بالكشوفا 
 .مسددة أو غير مسددة

تج عن تعديل في تـصريح دوري أو أكثـر           الذي ين  تعديل في التصريح السنوي   إن ال  -
، يوجب فرض هذه الغرامة على التصريح الـسنوي         110المادة  فرضت عليه غرامة    

 .أيضاً

 التـي    التعديالت التي تجريها اإلدارة الضريبية على التصاريح الـسنوية للمكلـف           إن -
وفـي حـدود     وتبقى نتيجة تلك التصاريح بعد التعديالت عجزاً، توجب          تتضمن عجزاً 

 على  تترتب من قيمة الضريبة التي      115و 110 المادتين    غرامة فرضتلك التعديالت   
 من الفترات    ضريبية الحقة  فترة في أي يل،  ظهر بنتيجة التعد  يالرصيد اإليجابي الذي    

 .الضريبية التي يحق للمكلف خاللها تدوير هذا العجز

 في قانون اإلجراءات ووفقاً لمضمون هذه التعليمات      تطبق الغرامات المنصوص عليها      -
 .على المخالفات المرتكبة من قبل شركات الهولدنغ واألوف شور

وع الضريبة المتوجبـة وغرامـة التحقـق    تحتسب غرامة التأخير في الدفع على مجم   -
 في حاالت التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحاالت التي تكلف فيها            هذه الغرامة  وتسري
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أما في حال عدم وجود مهلة للدفع كالغرامة المتوجبة على التأخر في التصريح عـن               
مباشرة العمل أو التأخر عن إبالغ اإلدارة عن التعديالت المتعلقة بالمكلف، تحتـسب             

لمقطوعة، وتسري اعتباراً مـن     غرامة التأخير في الدفع على أساس غرامة التحقق ا        
  .تاريخ انتهاء مهلة التصريح عن الموجب الضريبي

  
  :جدول تفصيلي بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة الدخل -4
  

  الغرامة   المخالفة
   والمستنداتالمخالفات المتعلقة بمسك السجالت

ــسك  ــدم م ــسجالتع  ال
  والمستندات المحاسبية

  : على أن ال تقل عن غير المصرح عنها الصافيةمن الضريبة% 50    114. م
  بمـا فيهـا       وشركات التوصية باألسـهم    للشركات المساهمة . ل. ل 750.000 -

  .الشركات التي تستفيد من إعفاءات
بما فيهـا    لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية    . ل. ل 500.000 -

الجمعيات،  (اة من الضريبة  ننالشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستث      
  ....)النوادي

  . أياً تكن طريقة تكليفهمفرادمكلفين األلل. ل. ل100.000    -
ــسجالت  ــراز ال ــدم إب ع

 أو  والمستندات المحاسـبية  
عدم استيفاء السجالت أحد    

علـى  (الشروط القانونيـة    
  : سبيل المثال 

وجـود  قيود إجماليـة دون     
 عدم االلتزام   –تفصيل لها   

 – الزمني للقيـود     بالتسلسل
ــصيل   ــود تف ــدم وج ع
ومستندات الجردة اإلجمالية   

(...  

  : المتوجبة غير المدفوعة على أن ال تقل عنمن الضريبة% 50  115م 
  بمـا فيهـا       وشركات التوصية باألسـهم    للشركات المساهمة . ل. ل 750.000 -

  .الشركات التي تستفيد من إعفاءات
بما فيهـا    كات المحدودة المسؤولية  لشركات األشخاص والشر  . ل. ل 500.000 -

الجمعيات،  (ناة من الضريبة  نالشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستث      
  ....)النوادي

  . أياً تكن طريقة تكليفهمفرادمكلفين األلل. ل. ل100.000    -

عدم إصدار فـاتورة متـى      
كان ذلـك إلزاميـاً وفقـاً       

  .للقانون

 113.م
  )1البند (

  .مة العملية موضوع الفاتورةمن قي% 2
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  الغرامة   المخالفة
 113.م
  )2البند (

عدم إظهار على الفواتير أو     
المستندات المماثلـة التـي     
يكون إصدارها إلزامياً وفقاً    
للقانون الـرقم الـضريبي     
 وغيرها مـن المعلومـات    

 التي ال تؤثر علـى      الشكلية
التحقق من صحة الضريبة    

  .المتوجبة

  .من قيمة العملية موضوع الفاتورة% 0.5

عدم مسك سجل األجراء أو       123. م
 رفض اطالع اإلدارة عليه   
ــدوين   ــي ت ــص ف أو نق

  .األسماء

  عن كل اسم أهمل تدوينه. ل. ل25.000

عدم تسجيل المـستخدمين      124. م
 أو إعطاء   3وفقاً للنموذج ر  

  .معلومات خاطئة عنهم

 لدى اإلدارة الضريبية ضمن مهلـة        تسجيله عن كل مستخدم ال يتم    . ل. ل 50.000
  .شهرين من استخدامه

عدم تنظيم جداول بالقـسائم     127. م
  .واألوراق المالية

  .ل. ل300.000

عدم مسك السجلين العائدين      128. م
لدفع أو بيع أو شراء القسائم      
ــا مــن األوراق   وغيره

  .المالية

  .ل. ل300.000

عدم تنظيم خالصـة عـن        129. م
مخـصص   ال 1السجل رقم   

لمعامالت الدفع التي أوجبت    
ــن  ــضريبة م ــاع ال اقتط
الشخص المنوط بـه ذلـك      

  .مباشرة

  .ل. ل300.000

  المخالفات المتعلقة بالتصاريح
في أو التأخر    عدم التصريح 

التــصريح عــن مباشــرة 
  .العمل

  
  

   107. م
  )1البند (

 فيهـا    بمـا   وشركات التوصـية باألسـهم     للشركات المساهمة . ل. ل 2.000.000
  .الشركات التي تستفيد من إعفاءات

بمـا   لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية    . ل. ل 1.000.000    -
  .فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة

  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل300.000    -
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  الغرامة   المخالفة
 بما فيها الشركات     وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل. ل 200.000

  .التي تستفيد من إعفاءات
 107. م
  )2البند (

تبليغ اإلدارة أو التأخر    عدم  
 جزئيتوقف   عن   بليغهافي ت 

، أو  عن تعـديل      عن العمل 
بالمعلومـــات المتعلقـــة 

 2 وفقاً ألحكام البند     بالمكلف
  .32من المادة 

محدودة المسؤولية والمؤسـسات    لشركات األشخاص والشركات ال   . ل. ل 100.000
  .المستثناة من الضريبة

  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل50.000  
  

ويقصد بالتوقف الجزئي عن العمل، التوقف الذي يتناول عمالً معيناً ويكون المكلف            
  .يتعاطى عمالً أخر أو يملك مؤسسة غير التي باعها أو تفرغ عنها

من قيمة الـضريبة  شهرياً % 5  تفرض غرامة بواقعفي حالة التأخر في التصريح  
  .للتصريحالمتوجبة وفقاً 

عـن   تقديم التـصريح  عدم    109. م
  األعمالائج نت
وعدم   في تقديمه   التأخر  أو

  تعديله من قبل اإلدارة
من قيمة الـضريبة المتوجبـة      % 5   تفرض غرامة بواقع   في حالة عدم التصريح   

  ،رةوفقاً للربح المحدد من اإلدا
عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً      وفي كل من الحالتين تتوجب الغرامة         

    : لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة على أن ال تقل عنكامالً
 بما فيها الشركات     وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل. ل 750.000  

  .التي تستفيد من إعفاءات
ت األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسـسات       لشركا. ل. ل 500.000

  .المستثناة من الضريبة
  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل100.000

التصريح عـن   في  التأخر  
 وتعديل التـصريح    األعمال

  من قبل اإلدارة 
  
  
  

ــان  المادت
109 
  110و

سر الـشهر   عن كل شهر تأخير ويعتبر ك     كامل الضريبة المتوجبة    من  شهرياً  % 5
ة مـن قبـل المكلـف عنـد     المسدد غرامة التحقق  على أن يحسم منها  شهراً كامالً 
  .التصريح

أن ال  وحد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبـة        على أن ال تتعدى هذه الغرامة       
  :تقل عن

 بما فيها الشركات     وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل. ل 750.000
  .ءاتالتي تستفيد من إعفا

لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسـسات       . ل. ل 500.000
  .المستثناة من الضريبة

  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل100.000
من قيمة الفـرق بـين الـضريبة        % 20 بواقع   110 كما تفرض غرامة المادة      -

 750.000 تقل عن     على أن ال   الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها     
. ل. ل 500.000 و     وشـركات التوصـية باألسـهم      للشركات المـساهمة  . ل.ل

لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسـسات المـستثناة مـن           
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  الغرامة   المخالفة
  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل100.000الضريبة و

عن كل    أو المحددة من قبل اإلدارة        من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح     % 5
 لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة       شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كامالً      

  :المتوجبة على أن ال تقل عن

أو التـأخر فـي     عدم تقديم     109.م
 التـصريح الـسنوي     تقديم

 النظـر    بصرف )6ر+5ر(
 فيها الشركات    بما  وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل. ل 750.000  عن التسديد

  .التي تستفيد من إعفاءات
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسـسات       . ل. ل 500.000

  .المستثناة من الضريبة
  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل100.000

 عدم تقديم أو التـأخر فـي        109. م
تقديم التصريح الشخـصي    
لضريبة الرواتب واألجور   

  )8ر(

 الشخصي أو المحـددة مـن قبـل          قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح     من% 5
 عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كامالً لغاية حد أقصى مقدار              اإلدارة

  .ل. ل100.000الضريبة على أن ال تقل عن 

من الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من اإلدارة عـن  كـل               % 5
  .ل. ل100.000شهر تأخير على أن ال تتجاوز مقدار الضريبة وأن ال تقل عن 

عدم التصريح أو التأخر في       109. م
التصريح عن التفرغ عـن     
الحصص فـي الـشركات     

  .المحدودة المسؤولية
  

عدم التصريح أو التأخر في     
التصريح عـن إيـرادات     
األسهم والـسندات الماليـة     
األجنبية إذا حولـت إلـى      
ي الخــارج أو قبــضت فــ

  .الخارج

من الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من اإلدارة عـن  كـل               % 5  109. م
. ل.ل 750.000شهر تأخير على أن ال تتجاوز مقدار الضريبة وأن ال تقل عـن              

 بما فيها الشركات التي تستفيد مـن         وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة 
  .إعفاءات

 بمـا فيهـا       األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية    لشركات. ل. ل 500.000
  .الشركات التي تستفيد من إعفاءات

  . أياً تكن طريقة تكليفهم درالألف. ل. ل100.000
عدم تقـديم التـصريح أو      
التأخر في التصريح عـن     
المبــالغ واألوراق الماليــة 

 .التي تسقط بمرور الزمن

دفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن مـع        في حال المخالفـــة يلزم المخالف ب      109. م
  :شهرياً من هذا المبلغ مع حد أنى% 5غرامة تعادل 

ـ     وشركات التوصية باألسـهم     للشركات المساهمة . ل. ل 750.000  ابمـا فيه
  .الشركات التي تستفيد من إعفاءات

للشركات المحدودة المسؤولية المساهمة بما فيه الشركات التـي         . ل. ل 500.000
 .د من إعفاءاتتستفي

أو تعديل التصريح السنوي    
   .الدوري

  

 750.000من الضريبة المتوجبة بموجب التعديل علـى أن ال تقـل عـن               % 20  110. م
لـشركات  . ل. ل 500.000 و  وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل.ل

األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المـستثناة مـن الـضريبة           
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  الغرامة   المخالفة
  . أياً كانت طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل100.000و  

عدم التصريح أو التأخر في     
التصريح عن التوقف عـن     

  .العمل

بمـا فيهـا       وشركات التوصية باألسـهم    للشركات المساهمة . ل. ل 2.000.000  108. م
لـشركات األشـخاص    . ل. ل 1.000.000  و الشركات التي تستفيد من إعفـاءات     

 300.000 و ؤولية والمؤسسات المستثناة مـن الـضريبة      والشركات المحدودة المس  
  . أياً تكن طريقة تكليفهم لألفراد. ل.ل

ــصريح   ــن الت ــال ع إغف
ــة  ــد تعبئ ــات عن بمعلوم
التصاريح لم ينـتج عنهـا      

  . ضريبة إضافية

 بمـا فيهـا      وشركات التوصـية باألسـهم     للشركات المساهمة . ل. ل 200.000 -  111.م
  .اتالشركات التي تستفيد من إعفاء

لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيهـا        . ل. ل 100.000 -
  . والمؤسسات المستثناة من الضريبة الشركات التي تستفيد من إعفاءات

  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل50.000 -
عدم تقديم تقرير مفـوض     
المراقبــة أو التــأخر فــي 

  .تقديمه

 عن كل   للتصريح أو للربح المحدد من اإلدارة     بة المتوجبة وفقاً    من قيمة الضري  % 5  112. م
 لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة       شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كامالً      

  :المتوجبة على أن ال تقل عن
 بما فيها الشركات     وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل. ل 750.000

  .التي تستفيد من إعفاءات
 والـشركات    الملزمة بتقـديم هـذا التقريـر       لشركات األشخاص . ل. ل 500.000

  . بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات المحدودة المسؤولية
تقديم أو التـأخر فـي      عدم  
 وعـدم   الدوري  البيان تقديم

تــسديد الــضريبة ضــمن 
  .المهلة القانونية

 وفقاً للتصريح المقدم مـن قبـل        بةمن قيمة الضريبة المتوج   % 5: في حالة التأخر    116. م
  .المكلف

من الضريبة المتوجبة وفقاً للمبالغ المحـددة مـن         % 5 :في حالة عدم تقديم البيان    
  .قبل اإلدارة

في كل من الحالتين تفرض الغرامة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً              
 تقـل عـن     كامالً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبـة  علـى أن ال             

  بما فيها الشركات     وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل. ل 750.000
  .التي تستفيد من إعفاءات

لشركات األشخاص والشركات المحدودة المـسؤولية بمـا فيهـا          . ل. ل 500.000
  .الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة

  . تكن طريقة تكليفهم أياًلألفراد. ل. ل100.000
تقديم أو التـأخر فـي      عدم  
التصريح عـن كافـة     تقديم

أنواع اإليـرادات وعـدم     
تسديد الضريبة، باسـتثناء    
التصريح عن التفرغ عـن     

من الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو لإليراد أو للربح المحدد مـن اإلدارة             % 5  116
 750.000عن  كل شهر تأخير على أن ال تتجاوز مقدار الضريبة وأن ال تقل عن                

 بما فيها الشركات التي تستفيد       وشركات التوصية باألسهم   للشركات المساهمة . ل.ل
كات األشـخاص والـشركات المحـدودة       لـشر . ل. ل 500.000 و .من إعفاءات 

والمؤسـسات   المسؤولية المساهمة بما فيها الشركات التي تستفيد مـن إعفـاءات          
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  الغرامة   المخالفة
الحصص فـي الـشركات     
المحـــدودة المـــسؤولية 
والتصريح عـن إيـرادات     
األسهم والـسندات الماليـة     
األجنبية إذا حولـت إلـى      
الخــارج أو قبــضت فــي 

  .رجالخا

  . أياً تكن طريقة تكليفهملألفراد. ل. ل100.000 و.المستثناة من الضريبة

عدم إتمام المؤسسة لعمليـة     
  . اتها الذاتيةتوظيف

فة عن كل شهر تأخير علـى أن يعتبـر          من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظ     % 1  122.م
كسر الشهر شهراً كامالً، وذلك ابتداء من أول السنة الالحقة لسنة األعمـال التـي               

  .جرى اقتطاع المبالغ الموظفة من أرباحها
تقديم أو التـأخر فـي      عدم  

ــديم ــانتق ــدوري  البي  ال
والضريبة مـسددة ضـمن     

  .المهلة القانونية

 وفقاً للتصريح المقدم مـن      من قيمة الضريبة المتوجبة   % 5غرامة مقطوعة بواقع      125. م
حـد  . ل. ل 100.000حد أدنى   (قبل المكلف أو للضريبة المحددة من قبل اإلدارة         

  .) عن كل فترة.ل. ل1.000.000أقصى 

عدم التطابق بين التصريح    
المقدم إلـى وزارة الماليـة      
والتــصريح المقــدم إلــى 
الصندوق الوطني للضمان   

  .االجتماعي

  .عن كل تصريح. ل.ل200.000  126. م

 


