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إلى جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبالغ الموظفين والمستخدمين 

  والعاملين لديهم وجوب تقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل
  

وزراء  1/9/2005 تاريخ 24/2005لى التعميم رقم عطفًا ع     الصادر عن رئاسة مجلس ال
ديات،      ادات البل ديات واتح ة والبل سات العام ة والمؤس ع اإلدارات العام ى جمي ب إل ق بالطل المتعل
صي          صريح الشخ ديم الت وب تق ديهم، وج املين ل راء والع ستخدمين واألج وظفين والم الغ الم إب

سهم  ة المنطقبأنف ى مالي رق ضريبة    إل ة ف صدر، وتأدي ن م ر م ن أآث الغ م ال تقاضوا مب ي ح ة ف
ى النموذج                      ة عل ديم التصاريح المطلوب انون، وتق ًا للق ه وفق ) 8ر(الرواتب واألجور في حال توجب

وذج  اد النم د، واعتم رًة أو بواسطة البري ق ) 1ص(مباش دخل وف ضريبة ال سبق ل دفع الم عار ال إش
ل ت ًا ألج رفقين ربط وذجين الم صي النم صريح الشخ ديم الت ن تق تثناء م ضريبة، واالس ة ال أدي

للموظف في اإلدارة العامة الذي يتقاضى، إضافًة إلى راتبه األساسي، تعويضات أو بدالت أتعاب               
  . آتعويضات اللجان مثًالمن ذات اإلدارة العامة التابع لها أو من إدارة عامة أخرى

  
انون   (12/6/1959 تاريخ 144شتراعي رقم    من المرسوم اال   53وتطبيقًا ألحكام المادة       ق

  ).ضريبة الدخل
  

ادة     ام الم افًة ألحك م  109وإض انون رق ن الق اريخ 44 م راءات  (11/11/2008 ت اإلج
ذه                    ) الضريبية دموا به م يتق أخروا أو ل ذآورين أعاله إذا ت التي فرضت غرامة على األشخاص الم

  .التصاريح خالل المدة القانونية
  

ة أو                وحيث تبين أن بعض الموظفين واألجراء والمستخدمين والعاملين في اإلدارات العام
المؤسسات العامة أو البلديات الذين يمارسون عمًال آخر، آالتدريس مثًال، أو يتقاضون بدالت عن              
دمون بالتصريح                  ديات، ال يتق اد بل ديات أو إتح ة أخرى أو بل أعمال يكلفون بها لدى مؤسسات عام

  . المذآورتين أعاله109 و53منهم بموجب المادتين  شخصي المطلوب ال
  

ؤالء           ى ه ات عل رض الغرام ضرر وف اق ال ًا إللح ة، ومنع وق الخزين ى حق ًا عل وحفاظ
  .األجراءوالموظفين والمستخدمين 

  
ديات،               لذلك، يطلب إلى جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البل

الغ الم  صي       إب صريح الشخ ديم الت وب تق ديهم، وج املين ل راء والع ستخدمين واألج وظفين والم
ر من            بأنفسهم إلى الوحدة المالية المختصة عبر شرآة ليبان بوست         الغ من أآث  في حال تقاضوا مب

ديم التصاريح                    انون، وتق ًا للق ه وفق رق ضريبة الرواتب واألجور في حال توجب مصدر، وتأدية ف
ى النم     ضريبة           ) 8ر(وذج  المطلوبة عل ة ال د ألجل تأدي ا ويعتم ضًا، آم ان بوست أي ر شرآة ليب عب

ديم            ) 1ص(النموذج   إشعار الدفع المسبق لضريبة الدخل وفق النموذجين المرفقين، ويستثنى من تق
ي،       ه األساس ى راتب افًة عل ذي يتقاضى، إض ة ال ي اإلدارة العام صي الموظف ف صريح الشخ الت



 ذات اإلدارة العامة التابع لها أو من إدارة عامة أخرى آتعويضات          تعويضات أو بدالت أتعاب من    
 .اللجان مثًال


