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الجهات الخاضعة للضرٌبة و الجهات المتوجب علٌها اقتطاع الضرٌبة وفق أحكام القانون  24لعام 2003و تعدٌالته ؟
ٌخضععا اخاععخاط الطبٌعٌععون وايعتبععارٌون رٌععر الاععورٌٌن ومقععاولويم السععانوٌون رٌععر الاععورٌٌن والععكٌن لععٌ لععدٌهم فععرع أو مكتععب م قععت
فععً اععورٌة عععن الخععدمات واخعمععام المنتععكق مععا جهععات القطععاع العععام والماععترو والخععاط والتعععاونً الاععورٌة أو ل ععالحها لضععرٌبة الععدخم
وتاتوفى ضرٌبة الدخم والرواتب واخجور بطرٌقة ايقتطاع وتحام من قبم الجهات المتعاقدق عند تأدٌة المبالغ الخاضعة للضرٌبة .
مععععا يععععً المعععععديت الضععععرٌبٌة الواجععععب اقتطاعهععععا وفقععععا ا للمععععادق التااعععععة مععععن القععععانون  60لعععععام  2004المعدلععععة للمععععادق  61فقععععرق ب
من القانون  24لعام  2003؟
تحام يكه الضرٌبة بطرٌقة ايقتطاع وتحام من قبم الجهات المتعاقدق عند تأدٌة المبالغ الخاضعة للضرٌبة وكلو وفق المعديت التالٌة :
 %3لقاء ضرٌبة العدخم معن قٌمعة مجمعوع أعمعام التورٌعدات والخعدمات فعً حعام ععدم الت عم بعٌن التورٌعدات والخعدمات عراحة فعً العقعد
 %1لقاء ضرٌبة دخم الرواتب واخجور من قٌم مجموع أعمام التورٌدات والخدمات الماار إلٌها فً التقعرق الاعابقة وتاعمم يعكه المععديت
عقود الاركات النتطٌة ورٌر النتطٌة .
 %7لقععاء ضععرٌبة الععدخم مععن قٌمععة الخععدمات المقدمععة للاععركات النتطٌععة وٌطبععق يععكا المعععدم علععى قٌمععة الخععدمات فقععط فععً حععام الت ععم
بٌن قٌمة التورٌدات وقٌمة الخدمات راحة فً نط العقد الكي ٌتضمن تورٌدات وخدمات أو على عقود تقدٌم الخدمات فقط.
 %3لقاء ضرٌبة الرواتب واخجور من قٌمة الخدمات الماار إلٌها فً التقرق الاابقة .
 %5لقاء ضرٌبة الدخم من قٌمة الخدمات المقدمة للاركات رٌر النتطٌة .
كما ٌطبق يكا المعدم على الخدمات فقط فً حام ف م قٌمة الخدمات عن التورٌدات راحة فً العقود التً تتضمن قٌمعة تورٌعدات
وخدمات أو على عقود تقدٌم الخدمات فقط.
 %2لقاء ضرٌبة دخم الرواتب واخجور من قٌمة الخدمات كما يً محددق فً التقرق الاابقة .
كمععا تطبععق الناععبتٌن اخخٌععرتٌن علععى أجععور ااععتسمار اخفععالم واخجهععالق واعيت وبععراءات ايختععراع واخاععماء والعالمععات والعنععاوٌن
ال ناعٌة والتجارٌة ورٌريا .
 ال تخضع المعدالت الضريبية المذكورة سابقا ً ألية إضافة بموجب القوانين النافذة.
 ال تطبق هذه األحكام على فروع الجهات األجنبية المذكورة سابقا ً و المسجلة ضمن األراضي السورية التي تقوم باستتيراد البضتا ع
لحسابها و ببيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للضريبة على األرباح الحقيقية.
متى ٌجب اقتطاع الضرٌبة و تورٌديا إلى الخالٌنة العامة؟
ٌجب على الم ااات و الاعركات و اددارات و اخفعراد و الجهعات العامعة و الخا عة عنعدما ٌقومعون بتاعدٌد المبعالغ الخاضععة لضعرٌبة دخعم
رٌععععر المقٌمععععٌن وجععععوب اقتطععععاع يععععكه الضععععرٌبة لحاععععاب الخالٌنععععة و تورٌععععديا خععععالم ٌ 15ومععععا ا مععععن الاععععهر الععععكي ٌلععععً اععععهر تأدٌععععة
المبالغ الخاضعة للضرٌبة .
ما يً الغرامة المترتبة اكا لم تقم الجهات المتوجب علٌها اقتطاع الضرٌبة بتورٌديا للخالٌنة خالم المعدق المحعددق فعً القعانون  24لععام 2003
و تعدٌالته أو اددويا ناق ة ؟
فعععً يععععكه الحالعععة فععععإن يعععكه الجهععععات تلععععالم بالعععكات بالضععععرٌبة رٌعععر الماععععددق بادضععععافة إلعععى الغرامععععة المن عععوط علٌهععععا بالمععععادق 107
معععععععععن القعععععععععانون رقعععععععععم  24لععععععععععام  2003والتعععععععععً مقعععععععععداريا  % 10إكا لعععععععععم تعععععععععدفا ضعععععععععمن مهلعععععععععة اياعععععععععتحقاق المن عععععععععوط علٌهعععععععععا
كمعععا تتعععرة ررامعععة قعععدريا  %10اعععنوٌا ا معععن تكعععالٌل ضعععرٌبة العععدخم المن عععوط علٌهعععا فععع ً المعععادق اخولعععى معععن القعععانون  )24لععععام 2003م

بما فٌها جمٌعا ادضعافات ) رٌعر الماعددق فعً اعنة ااعتحقاقها وٌحعدد الحعد اخق عى للغرامعة بع  % 30معن أ عم التكعالٌل بمعا فٌهعا جمٌعا ادضعافات .
مالحظات :
 فً حام ورود قٌمة اخعمام للعقد بالعملة اخجنبٌة ٌجب تحوٌم القٌمة إلى العملة الاورٌة وفق اعر
العام
 تجبر الضرٌبة إلى اللٌرق الاورٌة اخعلى .
 فً حام عدم توافر الرقم الضرٌبً ل المتعهد المقاوم ) ٌكتتى بالرقم الوطنً.
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