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لّية ا مَل ا ير    ز َو لّسيد   ا َكِلمة  

اإن اإ�سدار هذا امليثاق يعرب عن التزام الإدارة ال�سريبية لدخول مرحلة جديدة 
املتبادل  الحتترام  و  ال�سفافية  و  الثقة  مبادئ  على  تقوم  املكلف  مع  العالقة  يف 
للمكلف  و�سهولة  و�سموًل  و�سمول  جتتودة  اأكتتر  خدمة  وتتتقتتدمي  الطرفني  بتتني 
ال�سريبي  العمل  يجعل  ما  والتكلفة  والوقت  اجلهد  توفري  خدمة  والعاملني، 
و  الثقة  ثقافة  رحتتاب  اإىل  والفر�س  اجلباية  ثقافة  متتن  بنا  لالنتقال  متتدختتاًل 

اللتزام الطوعي للمكلف .                   

                                                                                                       وزير املالية                                              
                                                                                           الدكتور حممد احل�سني





نعمل يف الهيئة العامة لل�سرائب والر�سوم على بناء عالقة مع املكلفني اأ�سا�سها 
العدل والثقة املتبادلة والحرام وال�سفافية.

ولبناء هذه العالقة فاإننا ن�سعى اإىل تاأ�سي�س وتعميق هذه العالقة من خالل:
 توفري اخلدمات بجودة عالية وبا�ستخدام اأف�سل التقنيات.

 تعميق الثقة املتبادلة مع جميع املكلفني .
 رفع م�ستوى اللتزام الطوعي لديك من خالل توعيتك بجميع حقوقك وواجباتك.
 نحاول اأن ن�سهل عليك قدر الإمكان التقيد بالتزاماتك ال�سريبية من خالل ما

          نقدمه لك من ن�سرات ون�سائح ومعلومات ت�ستطيع العتماد عليها.
 تاأكد باأننا �سنكون حازمني مع كل من يتخلف عن القيام بواجباته ويتهرب عمداً من

          الوفاء بالتزاماته ال�سريبية.

ويف النهاية ناأمل باأن ن�ستطيع اإر�سائك وك�سب ثقتك.
ولنتذكر جميعاً باأّن ال�سريبة لي�ست غاية يف حدِّ ذاتها بل هي و�سيلٌة للتنمية

                  

                                                                                                      املتتتتديتتتتر التتعتتام 
                                                                                                      جمال املدجلي

امُلقّدَمة



املتبادل  تعاملنا  يف  عليها  �سن�سري  التي  الطريقة  لك  لنبني  الدليل  هذا  باإعداد  قمنا 
ولي�ساعدك هذا الدليل على فهمك لتتت:

    حقوقك 
    واجباتك 

    اخلدمات التي �سنقدمها اإليك 
     ما ميكنك عمله اإذا مل تكن را�سيًا عن قراراتنا اأو خدماتنا اأو يف حال كنت راغبًا يف

        تقدمي �سكوى حول اأمٍر ما.

اإجراءاتنا مبا يتوافق  اإىل تطوير وحت�سني خدماتنا وتب�سيط  باأننا �سن�سعى دائمًا  ونعدك 
اآرائك  جميع  االعتبار  بعني  اآخذين  �سورية  يف  ال�سريبي  النظام  وحتديث  تطوير  خطة  مع 

ومالحظاتك.

عزيزي المكلف 
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   املعاملة بعدالة و نزاهة .

   املعاملة ب�سدق .

   احل�سول  على الن�سح و امل�سورة .

   التمثيل من قبل �سخ�ٍس اآخر .

   �سرية املعلومات التي نح�سل عليها. 

   تبلغ الوثائق و املراجعة .

   العرا�س اإىل الإدارة ال�سريبية .

   احلق بالتقّدم ب�سكوى .

   تخفي�س تكاليف اللتزام بواجباتك ال�سريبية .

حـقـوقـك
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المعاملة بعدالة و نزاهة

  نعاملك باحرتام واأمانة ونزاهة.
   نعاملك باإن�ساف وعدالة ودون حتّيز.

   �سنكون بالغي الدقة يف تعامالتنا معك، وذلك فيما يتعلق ب�سوؤونك ال�سريبية.
   نتخذ قرارات عادلة ومن�سفة.

   �سنكر�س جهودنا حلّل م�ساكلك و�سكاويك باأ�سرع وقٍت ممكٍن.
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ت�سرح  اأنك  و�سنفرت�س  ال�سريبية،  �سوؤونك  يف  �سادٌق  اأنك  على  معك  بتعاملنا  �سننطلق 
باحلقيقة، واأّن املعلومات التي تقدمها لنا �سحيحة وكاملة ودقيقة ما مل يتبني لنا غري ذلك، الأننا 

�سنتعامل معك وفق نظام التقدير الذاتي .

التقدير الذاتي

يعني اأن تقوم باأداء واجباتك ال�سريبية من تقدمي البيان ال�سريبي، وح�ساب ال�سريبة املتوجبة 
عليك وت�سديدها طواعية دون تدخل من االإدارة ال�سريبية، وباملقابل نحن نقوم بتزويدك بكافة 

املعلومات والن�سائح التي ت�ساعدك على القيام بواجباتك ال�سريبية ب�سكل �سحيح و دقيق .
ويبقى لدينا احلق مبراجعة هذه املعلومات خالل خم�س �سنوات يف حال عدم وجود احتيال 

اأو غ�س بغر�س التهرب ال�سريبي واإذا تبنّي لنا غري ذلك ُتلغى هذه املهلة.
ويف حال عدم االمتثال تطبق االإدارة ال�سريبية اجلزاءات والغرامات وملحقاتها املفرو�سة 

مبوجب القوانني النافذة، كما تنفذ اإجراءات التح�سيل اجلربي .

وبذلك يتحقق اللتزام الطوعي الذي يقوم عليه نظام التقدير الذاتي

المعاملة بصدق
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الحصول  على النصح و المشورة

 نقوم بتقدمي الن�سائح واملعلومات الدقيقة والكاملة، وذلك لكي تكون على دراية بحقوقك 
وواجباتك ومل�ساعدتك على الفهم واالإيفاء بالتزاماتك.

 نقّدم اإجابات خطية على كافة ا�ستف�ساراتك اإذا طلبت منا تقدمي وجهة نظرنا حول كيفية 
تطبيق القانون يف حال كان لديك حالة خا�سة.

 نقّدم لك املعلومات ب�سكٍل يلّبي احتياجاتك ) كتابيًا – �سفهيًا – اإلكرتونيًا ( ب�سكٍل كامٍل ودقيٍق.
 نعمل على اإجناز طلباتك ومعامالتك باأ�سرع وقٍت ممكٍن.

 ن�سعى اإىل ن�سر الكتيبات والن�سرات واملطبوعات، وذلك مل�ساعدتك على الوفاء بالتزاماتك 
ال�سريبية.

 ن�ستخدم لغًة ب�سيطًة و وا�سحًة، وذلك يف ن�سراتنا واأ�ساليب توا�سلنا معك.
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التمثيل من قبل شخص آخر

  ميكنك اختيار اأّي �سخ�س تنتدبه ليمثلك اأمام الدوائر ال�سريبية، وذلك يف حال غيابك،

     كما ميكنه اأن يتناق�س معنا حول �سوؤونك ال�سريبية �سريطة اأن يكون ذلك ب�سفة قانونية.
 تبقى م�سوؤواًل اأمامنا عن دقة املعلومات التي يقدمها لنا ممثلك اأو وكيلك القانوين .
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  نحترم خ�سو�سيتك، ونلتزم ب�سرّية المعلومات المتوفرة لدينا عنك والبيانات التي تقدمها
     لنا والمتعلقة بن�ساطك.

سريّة المعلومات التي نحصل عليها
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   نكفل لك حقك في تبلغ كافة القرارات والوثائق واالإنذارات وغيرها من االأوراق المتعلقة 
      ب�سوؤونك ال�سريبية وحقك في المراجعة، وذلك �سمن المهل القانونية.

    �سنعمل على تبليغك بكل ما هو جديد في مجال ال�سرائب والر�سوم من خالل المن�سورات
      والحمالت االإعالنية والبريد االلكتروني.

تبلغ الوثائق و المراجعة
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 االعتراض إلى اإلدارة الضريبية

  نكفل لك حقك في االعترا�س اأمام اللجان ال�سريبية المخت�سة على التكاليف ال�سريبية
      �سمن المهل المحددة قانونًا اإذا كنت تعتقد اأنك كلفت خطاأً اأواأّن تكيفك زائد .

  �سنقوم بدرا�سة  االعترا�س بطريقة مو�سوعية و�سفافة، و يمكن دعوتك الإبداء وجهة نظرك
     في التكليف بناًء على طلٍب منك .  

 �سنقوم بالرد على اعترا�سك باأ�سرع وقت ممكن.
النتيجة يحق لك  را�سيًا عن  تكن  لم  اإْن  و  النهائية  نتيجة االعترا�س   باإعالمك    �سنقوم 

     متابعة االعترا�س اأمام م�ستوى اأعلى . 
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اإذا لم تكن را�سيًا عن خدماتنا اأو تعامالتنا فلك الحق في التقدم ب�سكوى ونن�سحك بالقيام 
بما يلي:

 حاول حل الم�سكلة مع موظف االإدارة ال�سريبية الذي كنت تتعامل معه. 
 اإذا لم تكن را�سيًا اأو واجهت �سعوبة في حّل الم�سكلة تقدم ب�سكوى اإلى المدير.

الحق في التقدم بشكوى
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نقوم بتطبيق القوانين ال�سريبية بطريقة تخف�س من التكاليف التي تتكبدها في �سبيل القيام 
بواجباتك، واإننا نبذل ق�سارى جهدنا لنجعل تعاملك معنا �سهاًل وب�سيطًا وذلك من خالل:

 م�ساعدتك على فهمك اللتزاماتك ال�سريبية وكيفية االإيفاء بها.
 تب�سيط اإجراءات العمل.

 تقديم خدمات متميزة تتنا�سب مع حجم وطبيعة ن�ساطك.

تخفيض تكاليف االلتزام بواجباتك الضريبية
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واجبــاتك

 ال�سدق والنزاهة يف التعامل مع الإدارة.

  الت�سجيل لدى الإدارة ال�سريبية.

  م�سك دفاتر حما�سبية .

  التعاون مع الإدارة ال�سريبية. 

  تقدمي البيان ال�سريبي. 

  تاأدية ال�سرائب واملبالغ امل�ستحقة.

  اإعالم الإدارة ال�سريبية باأّي تغيرٍي يف املعلومات .
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 الصدق والنزاهة في التعامل مع اإلدارة الضريبية

اأن تكون �سادقاً ونزيهاً في تعامالتك مع الإدارة ال�سريبية من خالل :
 تزويدنا بالبيانات ال�سريبية ال�سحيحة والوثائق الموؤيدة لها.

 تزويدنا بالمعلومات ال�ساملة والدقيقة لن�ساطاتك.
    يتوجب عليك اأن تولي االهتمام الالزم عند تزويدنا بالمعلومات بحيث تكون دقيقة و�ساملة، 
      الأنك �ستكون م�سوؤواًل عن دقة و�سحة هذه المعلومات والبيانات مما يعر�سك اإلى الم�ساءلة

 

     القانونية في حال المخالفة.
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التسجيل لدى اإلدارة الضريبية

  عند ممار�ستك الأية فعالية اأو ن�ساط عليك التوجه اإلى االإدارة ال�سريبية التي يقع �سمن نطاقها
      �سجلك التجاري اأو ال�سناعي اأو مكان عملك للت�سجيل، وذلك لملء ا�ستمارة معلومات الت�سجيل
     والح�سول على رقٍم �سريبيٍّ خا�سٍّ بك، والذي يعتبر هويتك ال�سريبية تجاه االإدارة ال�سريبية. 
م�سوؤولية م�سوؤول  ُتعتبر  الأنك  اال�ستمارة  ملء  اأثناء  وال�سحة  الدقة  توخي  عليك    يتوجب 

     كاملة اأمامنا عن �سحة هذه المعلومات.
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مسك دفاتر محاسبية

  يتوجب عليك عزيزي المكلف اأن تم�سك قيودًا محا�سبية منتظمة وكاملة ُتظهر نتائج اأعمالك 
      ب�سورة حقيقية وواقعية وفقًا للعرف التجاري والمحا�سبي.

تكون  واأن  عليها،  المتعارف  المحا�سبية  للطرق  طبقًا  محررة  ال�سجالت  هذه  تكون  اأن  يجب    
       م�سفوعة بما يوؤيدها من الوثائق والم�ستندات. 

  يجب اأن ت�سمل هذه القيود ال�ساملة كافة ن�ساطاتك خالل عام التكليف، واأن تكون هذه القيود
      مم�سوكة ب�سكٍل يمكن معه الو�سول اإلى الح�سابات الختامية والنتائج الحقيقية الأعمالك.

  يجب عليك اأن تحتفظ بال�سجالت والوثائق لمدة ع�سر �سنوات، فاحتفاظك بها هو دليل على
      �سحة بياناتك.
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التعاون مع اإلدارة الضريبية

  اإن تعاملنا معك �سيقوم على مبداأ التعاون، فنحن �سنوفر لك الم�ساعدة الالزمة ل�سداد
اإلى اتخاذ     التزاماتك ال�سريبية طوعًا. وبالمقابل في حال كنت غير متعاون قد ن�سطر 

 

     اإجراءات اأكثر �سرامة ممكن اأن ت�سل اإلى الغرامات والمالحقة الق�سائية.
  ناأمل منك معاملة موظفينا بنف�س طرق اللياقة واالحترام والتقدير التي يعاملونك بها، وفي
     حال تعر�سهم ل�سلوك غير الئق ناأ�سف اإلى اأنهم قد ي�سطرون اإلى اإنهاء المقابلة اأو قطع

    االت�سال.
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تقديم البيان الضريبي

 يجب عليك اأن تقدم البيانات ال�سريبية في التواريخ المحددة لها .
 يجب عليك عزيزي مكلف �سريبة االأرباح الحقيقية اعتماد بيانك من قبل محا�سب قانوني مجاز .

  يمكننا قبول الم�ستندات والقيود الم�ستخل�سة من واقع �سجالت الحا�سوب بالن�سبة للمكلفين
   الذين ينظمون قيودهم المحا�سبية با�ستخدام تلك االأداة.

 في حال لم تقدم بيانك في الوقت المحدد فاإننا �سنتخذ بحقك االإجراءات القانونية .

و تجنباً لتحملك غرامات و جزاءات ا�سافية عليك تقديم بياناتك ال�سريبية في الوقت 
المحدد حتى و لو كنت غير قادر على الت�سديد .

 يمكنك ان تتقدم بطلب تمديد مهلة تقديم البيان من 30 -60 يومًا ح�سب ظروفك .
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تأدية الضرائب والمبالغ المستحقة

عزيزي المكلف من اأهم واجباتك تجاه االإدارة ال�سريبية، هو ت�سديد الم�ستحقات المترتبة 
بذمتك ل�سالحها ويمكنك الت�سديد باإحدى الو�سائل التالية :

 نقدًا .
 �سيكات .

 ت�سديد الكتروني .
وفي حال عدم قدرتك على ت�سديد هذه الم�ستحقات تذكر اأّن االإدارة ال�سريبية اأتاحت لك 
بناًء على طلٍب منك  الدفع  تتنا�سب مع قدرتك على  تق�سيط  وفق خطة  لت�سديدها  الفر�سة 

وموافقة من االإدارة ال�سريبية 
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إعالم اإلدارة الضريبية بأي تغيير في المعلومات

تتم على اندماج  اأو  تنازل  اأو  باأية عملية ت�سفية  اإعالمنا  المكلف  يتوجب عليك عزيزي    
      الموؤ�س�سة اأو اإدخال �سريك جديد، اأو ان�سحاب اأحد ال�سركاء، اأو توقف عن ممار�سة الن�ساط

     وتقديم بيان بذلك في حال الت�سفية اأو التنازل اأو اأّي تغيير اآخر يطراأ على ن�ساطك.
  يتوجب عليك اأي�سًا اإعالمنا باأّي تعديل اأو تغيير يطراأ على المعلومات التي �سّرحَت بها في

     ا�ستمارة الت�سجيل .
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وفي النهاية نعدك باأن نكون م�سوؤولين وملتزمين بهذا الميثاق بجدية تامة و�سنبقيك 
الم�ساكل  فتتي  للنظر  التتالزمتتة  التتختتطتتوات  كتتافتتة  �سنتخذ  و  التتتتتطتتورات  بكافة  اّطتتتالع  على 

ومعالجتها.
كما ناأمل عزيزي المكلف باأن تكون الروؤيا الم�ستقبلية قد اأ�سبحت وا�سحة، ونتمنى باأن 

تكون جميع تعامالتنا �سريحة و قائمة على ال�سفافية و النزاهة.
ونعدك باأن نكر�س جهودنا في �سبيل اإر�سائك و نيل ثقتك لأنها غايتنا و مطلبنا. 

و�سُنطلع مجتمع الأعمال على نتائج الأعمال التي قمنا بها و�سن�ست�سيرهم لقيا�س مدى 
وفائنا باللتزامات التي قطعناها على اأنف�سنا بموجب هذا الميثاق .

ولنتذكر جميعاً باأّن ال�سريبة لي�ست غاية في حّد ذاتها بل هي و�سيلة للتنمية من خالل 
والجتماعية  ال�سحية  الأ�تتستتعتتدة  جميع  على  عتتامتتة  ختتدمتتات  �تتستتورة  فتتي  توزيعها  اإعتتتتادة 

والخدمية، وذلك لتنمية المجتمع وال�سير نحو التقدم والرقي.

�ستكون  ال�سفافية  و  بالو�سوح  المت�سمة  الجديدة  العمل  اإجراءات  ظل  في  انه  تذكر  " و 
كلفة التهرب ال�سريبي اأكبر من كلفة اللتزام "

الهيئة العامة لل�سرائب و الر�سوم


