
   ) مسيحي 2010 ( ر.و1378لسنة )  7 (قانون رقم 
   بشأن ضرائب الدخل

  
  ،،،مؤتمر الشعب العام 

  

  ر.و  1377تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام  -
  .وبعد اإلطالع على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب  -
  .لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى  -
  .إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية  1991لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -
 .ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.و 1375لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
 .وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية  -
 .مسيحي بشأن الضريبة على العقارات  1986لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -
 .ر بشأن الضريبة على المواشي والدواجن .و 1369لسنة ) 28(وعلى القانون رقم  -
  .ر بشأن قانون ضرائب الدخل .و 1372لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -

                                                                                      
 صاغ القانون اآلتي

 البـاب األول   
  امةأحكام ع

  ) 1( مادة 
ة الشعبية االشتراآية العظمى           يخضع ة الليبي ة العربي اتج في الجماهيري للضريبة آل دخل  ن

  . عن أي أصول موجودة بها مادية آانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها
  

انون     وتخضع ذا الق ا في ه  الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في األحوال المنصوص عليه
.  

  
  )  2( مادة  

ذا        تربط ع ه ع الضريبة من واق الضريبة بناء على إقرار يقدمه الممول عن دخله ، ويجب دف
ادة            ا في الم د المشار إليه ه ، في المواعي ذا   ) 19(اإلقرار بعد انقضاء األجل المحدد لتقديم من ه

  .القانون 
  

  ) 3( مادة 
المشار إليه في المادة السابقة إذا الضريبة بصفة نهائية على آل ممول من واقع اإلقرار  تربط

  .قبلته المصلحة ، ويكون الربط في هذه الحالة غير قابل للطعن فيه 
  )  4( مادة 

رار            مع ديم اإلق ع الممول عن تق انون ، إذا امتن ذا الق ررة في ه الجزاءات المق عدم اإلخالل ب
در     ا أن تق دخل وفق   المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون ، جاز له بًا ،         ال راه مناس ا ت م

  . وأن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير ، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية
  

  )  5( مادة 
ا ،   يجب د أدائه ربط الضريبة ومواعي ول ب ن للمم ع األحوال أن تعل ي جمي ى المصلحة ف عل

ة       ام اللجن ربط أم ذا ال ة وللممول حق التظلم من ه اريخ        االبتدائي ًا من ت ين يوم خالل خمسة وأربع
  . إعالنه
  

   



  )  6( مادة 
والجزاءات  الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من إقرارات الربط الضريبي   تتولى

د      كيلها وتحدي ة يصدر بتش ان ابتدائي انون لج ذا الق ن ه ع م اب الراب ام الب ع بموجب أحك ي توق الت
  .مقارها ودوائر اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من األمين 

  

ة              ويرأس ر اللجن رة اختصاصها مق ع في دائ ة التي يق ة االبتدائي ة أحد قضاة المحكم آل لجن
ل درجة أي      تختاره جمعيتها العمومي ة ال تق ة ، وعضوية اثنين من موظفي قطاع التخطيط والمالي

  .منهما عن التاسعة ، على أن ال يكونا من موظفي مصلحة الضرائب 
  

  .أن يتضمن التشكيل عددًا من األعضاء االحتياطيين ويجوز
  

  . التظلمتقديم         اللجنة الفصل في التظلم خالل مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ  وعلى
  

  )  7( مادة 
  .اللجنة االبتدائية بالفصل في جميع أوجه الخالف بين الممول والمصلحة  تختص        

  
  )  8( مادة 

ى أن تكون       يقدم        ل إيصال عل ة مقاب التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة سر اللجنة االبتدائي
نصف في المائة من الضريبة المتنازع عليها بحيث  % )  2/1( مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره 

  .ال يقل عن عشرة دنانير 
  

ا         ويرسل  داء رأيه ي المصلحة إلب تظلم إل ة صورة من صحيفة ال ين سر اللجن ا خالل   أم فيه
تظلم              اد للنظر في ال د ميع ة تحدي يس اللجن ولى رئ ا بالصحيفة ، ويت اريخ إعالنه ثالثين يومًا من ت

  .على أن يخطر به آل من الممول والمصلحة وذلك قبل حلول أجله بأسبوع على األقل 
ة أن     الممول الرسم المدفوع عن التظلم متى صدر قرار اللجنة لصالحه ويسترد وعلى اللجن

  .تحدد الجزء الذي يرد من الرسم في حالة الكسب الجزئي 
  

ات     للجنةو و األوراق      أن تطلب من المصلحة و الممول تقديم ما تراه ضروريًا من البيان
ره بالحضور    ف غي ول أن يكل ة، ويجوز للمم ام اللجن ول الحضور أم وظفي المصلحة وللمم ولم

  .  أمامها
  

  )  9( مادة 
انعقاد اللجنة صحيحًا إال بحضور جميع أعضائها ، وتكون جلساتها سرية ،  ال يكون 

وتصدر قراراتها بأغلبية اآلراء ، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس و أعضاء اللجنة 
  .خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدورها 

  

  .أمين سر اللجنة إعالن قراراتها إلى آل من الممول والمصلحة  ويتولى
  

  )  10( مادة 
  .الضريبة مستحقة بإعالن الممول بقرار اللجنة االبتدائية ولو طعن فيه  تكون

        
  )  11( مادة 

ل تئنافية     لك ة االس ام اللجن ة أم ة االبتدائي رار اللجن ي ق ن ف ول حق الطع ن المصلحة والمم م
  .نهما بالقرار المشار إليها في المادة التالية ، وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ  إعال

  
   



  )  12( مادة 
تئنافية           يتولى ة اس ة لجن رارات اللجان االبتدائي ة في ق ر      الفصل في الطعون المقدم أو أآث

  .ومكافآت أعضائها قرار من األمين  اختصاصهايصدر بتشكيلها وتحديد مقرها ودائرة 
  

ة      وتؤلف ر اللجن رة اختصاصها مق آل منها برئاسة رئيس المحكمة االبتدائية التي يقع في دائ
ة           ين اللجن ه عن العاشرة يرشحه أم ل درجت ة ال تق ة المالي ، وعضوية أحد أعضاء جهاز المراجع

  .أو المحاسبية   الشعبية العامة للجهاز ، وأحد ذوى الخبرة في المسائل التجارية 
  

  .ار التشكيل عددًا من األعضاء االحتياطيينأن يتضمن قر ويجوز
  

  . تقديم الطعن      تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ  اللجنة الفصل في التظلم خالل مدة ال وعلى
  )  13( مادة 

ين      يقدم ن أم ل إيصال  ويعل الطعن بصحيفة يودعها الطاعن أمانة سر اللجنة االستئنافية مقاب
الصحيفة إلبداء رأيه في الطعن خالل خمسة عشر يومًا من   سر اللجنة الطرف اآلخر بصورة من

  .تاريخ إعالنه بصورة من الصحيفة 
  

دره         وإذا د أداء رسم ق ا يفي ه أن يرفق بالصحيفة م % ) 1(      آان الطاعن هو الممول فعلي
  .واحد بالمائة من الضريبة التي قررتها اللجنة االبتدائية بحيث ال يقل عن عشرين دينارًا 

  

ررة   وتسري راءات المق ام واإلج م األحك تئنافية ورد الرس ة االس ام اللجن ن أم أن الطع ي ش ف
  . االبتدائيةبشأن الطعن أمام اللجنة 

  

  .قرار اللجنة االستئنافية نهائيًا  ويكون
  

  )  14( مادة 
  . بكل لجنة أمين سر من أحد موظفي المصلحة يندبه أمين المصلحة يكون      

  
  )  15( مادة 

و الضريبة             عم ه ممول دم ب م أو طعن يتق ل أي تظل ررة ، ال يقب الجزاءات المق عدم اإلخالل ب
زمين بمسكها    على الشرآات والتشارآيات ما لم يكن مؤيدًا بالمستندات أو بالدفاتر والحسابات المل

  .طبقًا للقانون 
  

  )  16( مادة 
  .أو الطاعن       لى عاتق المتظلم عبء اإلثبات أمام اللجان االبتدائية أو االستئنافية ع يكون

  
  )  17( مادة 

ل صدور         يجوز ك في أي وقت قب ه وذل ى طلب للمصلحة أن تجري صلحًا مع الممول بناء عل
  .قرار اللجنة االبتدائية في التظلم 

  

ولى لح      ويت ان الص كيل لج لحة تش ين المص وظفي      . أم ن م ة م ن ثالث ة م ل لجن ألف آ وتت
  .المصلحة على أال يكون من بينهم من أجرى التقدير المبدئي للضريبة محل الصلح 

  

  .تم الصلح اعتبر المتظلم متنازًال عن تظلمه وتخطر اللجنة المختصة بذلك  فإذا
  ) 18( مادة 

ر صحيح شامل       تحققت المصلحة من أن الممو إذا إقرار غي دم ب دم أو تق أو أخفى       ل لم يتق
تخلص من        ة لل ًا احتيالي نشاطًا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرق



ًا        ا الضريبة ، فللمصلحة أن تجري ربط أداء الضريبة آلها أو بعضها أو أخفى مبالغ تسري عليه
  .الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون إضافيًا ، وذلك مع عدم  اإلخالل ب

  

وع    وللمصلحة ة وق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أن تعدل الربط األصلي في حال
  .خطأ في تقدير أو حساب الضريبة 

  

ديل باألسس            ويجب أي تع ه ب ذي أجرت ربط ال على المصلحة أن تخطر الممول إذا تناولت ال
  .التي بني عليها الربط األصلي أو اإلضافي واألسباب التي استندت إليها إلجراء التعديل 

  

  .الربط اإلضافي قابًال للتظلم منه آالربط األصلي  ويكون
  

  )  19( مادة 
ا ا  فيم ي ينص فيه دا الحاالت الت م ع دة إذا ل ة واح ك ، تحصل الضريبة دفع ى خالف ذل عل

ًا          ة أقساط ، وتحل األقساط دوري ى أربع تجاوز مائة دينار ، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها عل
اتح           ع والصيف والف وم الخامس والعشرين من آل أشهر الربي اعتبارًا من اليوم العاشر وحتى الي

انون  ط األول  . والك ريبة أو القس دفع الض د    وت ن المواعي اد م ي أول ميع وال ف ب األح ا بحس منه
  .المذآورة تال لتاريخ استحقاقها 

  
  )  20( مادة 

دها    يعدم اإلخالل بأ مع جزاءات أخرى ، تفرض في حالة التأخر في أداء الضريبة أو توري
درها     ة ق ة الضريبة المستحقة عن آل          % ) 1( في الميعاد المحدد غرام ة من قيم واحد في المائ

ة    تأخي ( ر تبلـغ مدته شهرًا أو جزءًا من شهر ال يقل عن خمسة عشر يومًا بحيث ال تجاوز الغرام
  .أثنى عشر في المائة من القيمة % ) 12

  

  . هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة  وتحصل
  

  )  21( مادة 
  .مقر المدين     في  الضريبة واجب األداء في مقر المصلحة دون حاجة إلى المطالبة به دين

  )  22( مادة 
ك   السنة الضريبية هي فترة االثنى عشر شهرًا التي تبدأ من أول أي النار من آل عام ومع ذل

إذا اقتضت طبيعة النشاط الذي يمارسه الممول اختالف سنته المالية عن السنة الضريبية ، وآانت  
ربط الضريبة    حساباته منتظمة ، جاز ألمين المصلحة أن يقرر اتخاذ ا ًا ل لسنة المالية للممول أساس

  . عليه
  

  )  23( مادة 
ة          إذا يم بالجماهيري ر مق ان غي ه أو آ اطه أو ألموال ه لنش انع دون إدارت ول م دى المم ام ل ق

ى اإلدارة     ائم عل ر الق وال          العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى اعتب ك األم أو الحائز لتل
  .علق بتطبيق أحكام هذا القانون نائبًا عنه فيما يت

  
  )  24( مادة 

ديم        إذا ة تق في الترآ ة أو مص ل الورث ى وآي ه، وعل ريبة بوفات تحقت الض ول اس وفى المم ت
رار        ع اإلق ع الضريبة من واق اة ودف اريخ الوف ك خالل ستة      اإلقرار عن نشاط الممول حتى ت وذل

  .أشهر من تاريخ الوفاة، وقبل إجراء أي توزيع للترآة 



  
  )  25( مادة 

انون بمضي سبع            يسقط ذا الق ام ه ا بمقتضى أحك ا هو مستحق له حق الدولة في المطالبة بم
  . سنوات
  

  )  26( مادة 
ه بمضي خمس            يسقط ى المستحق علي ادة عل ه زي ا دفع ة باسترداد م حق الممول في المطالب

د إجراءات اتخذتها المصلحة        رد بع سنوات ، تبدأ من تاريخ الدفع ، إال إذا ظهر الحق في طلب ال
  .فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد 

  

ا   المدة بالطلب الذي يرسله الممول إلى الم وتنقطع ادة التي أداه  صلحة بكتاب مسجل برد الزي
 .  

  
  )  27( مادة 

  . الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممول ال يجوز
  

  )  28( مادة 
ه أو لنشاطه الخاضع للضريبة        ال ينفذ ع الممول ألموال أو لجزء      في مواجهة المصلحة بي

ه نزوله عن آل أو بعض تلك األموال أو هذا النشاط ما منها أو أي تصرف آخر يجريه يترتب علي
  . لم يكن ثابتًا في محرر رسمي

  

ي أي تصرف أو     وف د ب ة أال تعت رائن قوي ديها ق ت ل وز للمصلحة إذا قام وال يج ع األح جمي
ذا             ة له ه الالئحة التنفيذي ا تبين ًا لم ك وفق ه التهرب من الضريبة وذل إجراء متى رأت أن القصد من

  .القانون 
  

  )  29( مادة 
  .خالف ذلك       الضريبة سنويًا بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص القانون على  تربط

  

ا التهرب من أداء الضريبة ألي سبب أن            ومع ذلك فللمصلحة في الحاالت التي يخشى فيه
ك م         ربط الضريبة وتحصلها و ذل دخل الخاضع للضريبة ، وأن ت ع تقدر خالل السنة الضريبية ال

  .عدم اإلخالل بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون 
  

  )  30( مادة 
ين المصلحة   إذا ة معرضة للضياع فألم ة العام وق الخزان ين أن حق ام  -تب تثناء من أحك اس

تيفاء الضريبة          -قانون المرافعات المدنية والتجارية  رى اس وال التي ي رًا بحجز األم أن يصدر أم
ًا ، وال           منها تحت أي يد آانت  زًا تحفظي ذا األمر حج وال محجوزة بمقتضى ه ذه األم ر ه ، وتعتب

ين المصلحة أو بمضي     يجوز التصرف فيها إال إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من أم
  .ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقًا لتقدير المصلحة 

  
  )  31( مادة 

ى            لل يكون از عل انون امتي ذا الق ام ه ة بمقتضى أحك الغ األخرى المستحقة للدول ضريبة والمب
ك        أتي ذل انون وي ذا الق ًا له ة طبق جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة العام

  .االمتياز في المرتبة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية 
   

   



  )  32( مادة 
ع هو أو       في   ة إذا وق ة ورق تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلنًا إعالنًا صحيحًا بأي

م        م الوصول ، أو ت جل مصحوب بعل اب مس ه بكت لت إلي لمها أو أرس ًا بتس ه قانون ول عن ن يخ م
تسليمها إلى وآيله أو أحد موظفيه المخولين بذلك ، فإذا لم يجد القائم باإلعالن أحدًا من هؤالء في    
ة وجب              ديم األهلي ه ع ة أو اتضح أن لم الورق نهم عن تس ع من وجد م محل نشاط الشخص أو امتن
ه خطاب           ي مرآز الشرطة وتوجي ة إل ليم صورة من الورق إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تس

  .بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك 
  

ًا         وإذا تم اإلعالن وفق وم، ي ه موطن معل ن إلي ا في     لم يكن للمعل لإلجراءات المنصوص عليه
  .قانون المرافعات المدنية والتجارية 

  )  33( مادة 
  :يعفى من الضريبة 

  

ة        . 1 ات الديني ذلك دخل الهيئ ة ، وآ ة العام دخل األشخاص االعتبارية العامة الممولة من الميزاني
ا    رف به ة المعت ات الخيري ات والجمعي ات والمؤسس ن الهيئ ا م ن   وغيره ا م ة وغيره ن الدول م

اعي أو النشاط الرياضي            ر واإلحسان أو اإلصالح االجتم ى أغراض الب وم عل الجهات التي تق
 . والثقافي واالجتماعي وذلك وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

  .الدخل الناتج عن اإليداع في حسابات التوفير لدى المصارف . 2
  . ةريع األوقاف الخيري. 3
د مرور       . 4 اة أو بع د الوف اة سواء عن المبالغ التي تؤدى إلى المستحقين في عقود التأمين على الحي

  . مدة معينة منصوص عليها في العقد ، وذلك وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون
  .دراسيةدخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت التي تمنح ألغراض . 5

الهم    أديتهم ألعم التعويض الذي يدفع ألسر الشهداء والمفقودين أو المصابين بعاهة مستديمة أثناء ت
  . وذلك وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون

   . الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الثقافة والبحث العلمي. 6
  .لزراعي البحث دخل النشاط ا. 7
  . الدخل الناتج عن نشاط التصدير طبقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 8
 .الدخول الخارجية لليبيين وللمقيمين األجانب بالجماهيرية العظمى . 9

الدخل الناتج عن العمل و ما في حكمه العائد للعاملين بالوحدات اإلدارية العامة والممولة من  . 10
 . ميزانية العامةال
 .الدخل الناتج عن المعاشات األساسية والتقاعدية . 11
 . النشاطات التنموية التي تقرر اللجنة الشعبية العامة تشجيعها بتقديم اإلعفاءات الضريبية لها . 12
  .أي دخل آخر معفي من الضريبة بمقتضى القانون أو بناء على معاهدة أو اتفاقية دولية . 13

 
  الثانـيالثانـي  البـابالبـاب   

  الضرائب على األفراد والتشارآيات
  الفصـل األول
  أحكام عامة

  )  34( مادة 
دخول التي        ) 64(مراعاة أحكام المادة  مع ى ال اب عل ذا الب ام ه من هذا القانون ال تسري أحك

ى المساهمين          تخضع للضريبة على الشرآات دخول عل ذه ال وزع من ه ا ي ى م ، آما ال تسري عل
  . في الشرآة 

  )  35( مادة 
  : ضريبة نوعية تحدد وفقآ لألحكام المبينة في هذا القانون على آل من الدخول اآلتية تفرض

  

  .دخل التجارة والصناعة والحرف . أ



  .دخل الشرآاء في الجهات التي تطبق مقولة شرآاء ال أجراء . ب
  .دخل المهن الحرة . ج
رة      الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه ، وذلك مع. د ام الفق ادة   ) 12(عدم اإلخالل بأحك من الم

 .من هذا القانون ) 33(
  .الدخل الناتج عن الودائع لدى المصارف . هـ

  
  )  36( مادة 

ي ل شخص      يعف ابقة آ ادة الس ي الم ا ف ار إليه دخول المش ى ال ن الضرائب المفروضة عل م
ان أعزب أو     ألفًا وثمانما) 1800(ال يجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة  طبيعي ار إذا آ ة دين ئ

اء        ) 2400( ه بإعف ولهم فضًال عن تمتع ال يع ه أطف ألفين وأربعمائة دينار إذا آان متزوجًا وليس ل
اء إذا          ثالثمائة دينار)  300( قدره  ذا اإلعف ه القصر ، ويسري ه ة من أطفال ل أو طفل عن آل طف

  .آان أرمل أو مطلًقا وله أطفال يعولهم 
  

ل رأة األر وتعام ي    الم ل الفعل ي العائ ت ه ول إذا آان ذي يع ل ال ة الرج ة معامل ة أو المطلق مل
  .الوحيد ألطفالها 

  

ة    تعفي من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في ال آما الغ اآلتي ابقة المب مادة الس
:  

  

  .أقساط التأمين على حياة الممول المبرم لمصلحة زوجته أو من يعولهم . أ
 .التأمينات العامـة آالحريـق والسرقة المبرمة لصالح الممول أقساط . ب
 .أقساط التأمين الصحي . ج

 

ا    ويحسب ربط عنه من مبالغ اإلعفاء بموجب الفقرتين السابقتين جزء يتناسب مع المدة التي ت
  .الضريبة إذا آانت تلك المدة أقل من سنة ضريبية 

  

رة واحدة في السنة الضريبية         أن يتمتع الشخص باإلعفاء المشار إ  وال يجوز ر من م ه أآث لي
  .األقل سعرًا      وإذا تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ اإلعفاء من وعاء الضريبة 

  
  )  37( مادة 

ابها    ال يؤثر أي تغيير في الحالة االجتماعية أو العائلية للممول على استحقاق الضريبة أو حس
  .من الشهر التالي لتاريخ حدوثها  إال إعتبارًا

  )  38( مادة 
ًا      )  60،  52( مراعاة  حكم المادتين  مع رارًا آتابي ى المصلحة إق دم إل على  آل ممول أن يق

اء السنة الضريبية ، ويكون             ة النته ًا التالي ك خالل التسعين يوم عن دخله الخاضع للضريبة وذل
  .تقديمها على النموذج ووفقًا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية 

  

ى أن ترفق    آانت السنة قد  فإذا انتهت بخسارة، فيجب أن يتضمن اإلقرار مقدار الخسارة  عل
  .باإلقرار في جميع األحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له 

  

ري ام       وتس ه األحك ازل عن اط والتن ن النش ف ع ارة والتوق اب الخس رار وحس أن اإلق ي ش ف
  )  .45( ،) 44(، ) 43(، ) 42(،  ) 41(، ) 40(، ) 39(المقررة في المواد  

  
  )  39( مادة 

ع ادتين    م م الم اة حك دخل      )  57 - 50 (مراع دار ال اس مق ى أس نويًا عل ريبة س دد الض تح
تم        ار الممول ، وي ًا الختي الصافي وفًقا للمبدأ النقدي أو لمبدأ االستحقاق خالل السنة الضريبية وفق

ات    ى اختالف    تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العملي ا التي باشرها     عل أنواعه



ى          ًال في سبيل الحصول عل د أنفقت فع ا ق الممول ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنه
  : هذا الدخل خالل السنة المالية ، وعلى األخص

  

  .أقساط استهالك المعدات و اآلالت والمباني وجميع األصول المستخدمة في إنتاج الدخل . أ
  

ك في حدود        أقساط االستهالك وتحسب ة ، وذل حسب معدالت سنوية تحددها الالئحة التنفيذي
  . ثمن شراء هذه األصول 

  

ك بشرط       . ب دخل  وذل ا ال أي دين قبل الغير يثبت أنه أصبح معدومًا خالل المدة التي يحسب عنه
ة إقراض متصلة بمباشرة            ئًا عن عملي ابات النشاط أو ناش ًال ضمن حس أن يكون هذا الدين داخ

  .على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين دخًال  النشاط،
ًا ألي نظام       . ج ديل أو طبق المبالغ التي تؤدى لصالح المستخدمين طبقًا لنظام التقاعد أو أي نظام ب

  .خاص بديل له 
ام  . د الضرائب والرسوم التي يدفعها الممول بمناسبة نشاطه ، عدا الضريبة التي يؤديها طبقًا ألحك

  .هذا الباب
ـ ا ال  . ه ربح بم ق ال ى تحقي ي ال تسعى إل ة الت ا من الدول رف به ة المعت ات الخيري التبرعات للجه

 .أثنين في المائة من الدخل الصافي %) 2(يجاوز 
ة     . و أي مخصصات يتم تكوينها وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الجهات المختصة في الدول

 . هذه المخصصات للضريبة المقررة  ، على أن تخضع المبالغ التي يتم استرجاعها من
  )  40( مادة 

ر ًا     تعتب اط  وتخصم وفق ة النش دء مزاول ة لب دخل مصروفات التأسيس الالزم ى ال ًا عل تكليف
  .لمعدالت سنوية تحددها الالئحة التنفيذية 

  

  :وال يعتبر تكليفًا على الدخل ما يلي 
  

ى        . أ رة األول ا في الفق ر المشار إليه ادة الستهالك أي أصل من        أي أقساط أخرى غي ذه الم من ه
  .األصول 

ك مع عدم اإلخالل           . ب تديم ، وذل ينها بشكل مس ر األصول أو تحس ادة أو تكبي أي مبالغ تنفق لزي
  .بحق الممول في إضافتها إلي قيمة األصول واستهالآها طبقًا للفقرة األولى من هذه المادة 

 .المصروفات الشخصية أو العائلية للممول . ج
  . أي مبالغ يقتطعها الممول آمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجته أو أوالده القصر. د
  

  )  41( مادة 
م يكن      تخضع ال  إذا ل ادة رأس الم للضريبة المبالغ التي تضاف إلي األرباح أو تخصص لزي

ادة    ذا   ) 39(قد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل اإلجمالي طبقًا ألحكام الم من ه
القانون وتعتبر هذه المبالغ دخًال محققًا خالل السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصرف   

  .تفيدين بها بأية طريقة المس
  

  )  42( مادة 
دخل ضمن مصروفات السنة       إذا ختم حساب سنة من السنوات بخسارة ، فإن هذه الخسارة ت

اح              ي أرب اقي إل ل الب ا نق ة الخسارة بأآمله ربح لتغطي م يكف ال إذا ل ا ، ف التالية وتخصم من أرباحه
  .السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة 

  



  ) 43( مادة 
ان التوقف   إذا واء آ ه س ى دخل ؤدى الضريبة عل ذي ت اط ال ة النش ول عن مزاول توقف المم

  .  نهائيًا أو لفترة من الزمن ، تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ التوقف عن النشاط
  

اريخ وقف        ويجب ًا من ت على الممول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خالل ستين يوم
  .يقدم إليها الوثائق والبيانات الالزمة لتصفية الضريبة النشاط ، وأن 

  )  44( مادة 
غ المصلحة     في ه تبلي حالة التنازل عن النشاط آليًا أو جزئيًا يجب على المتنازل والمتنازل إلي

ه مسؤولين         ازل إلي ازل والمتن اريخ حصوله ، ويكون المتن عن هذا التنازل خالل ستين يومًا من ت
ا اس ك عن بالتضامن عم ازل ، وذل اريخ التن ي ت ه إل ازل عن ى النشاط المتن تحق من ضرائب عل

  .السنة الضريبية التي حدث فيها التنازل 
  

ازل ى  وللمتن ا عل ان عن الضرائب المستحقة له ه أن يطلب من المصلحة أن تخطره ببي إلي
اريخ  ًا من ت تين يوم ذآور خالل س ان الم ه بالبي ى المصلحة أن توافي ه ، وعل ازل عن النشاط المتن

ذا         . الطلب  واردة في ه الغ ال ى المب ادة مقصورًا عل ذه الم ويكون التضامن المنصوص عليه في ه
  .إخالل بحق المصلحة قبل المتنازل البيان ، وذلك دون 

  

  .لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خالل المدة المذآورة بالمستحق لها ، برئت ذمته  فإذا
  

  )  45( مادة 
ة أو       يعتبر دخًال خاضعًا للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله المادي

تبعاد أقساط االستهالك أو       غير المادية ، ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن  د اس ة بع البيع وثمن التكلف
  .ما تقدره المصلحة مقابًال لالستهالك إذا لم تكن لدى الممول حسابات منتظمة 

  

م         وإذا ر في حك ه ، ويعتب ًا ل ة السوقية ثمن آان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية اعتبرت القيم
  .االندماج  البيع تغيير الشكل القانوني للنشاط بما في ذلك

  
  الفصـل الثـاني

  الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف
  )  46( مادة 

ان            يخضع و آ ة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ول اتج من مزاول دخل الن للضريبة ال
من أي مصدر آخر ال تسري      عارضًا ال يتصل بالمهنة ، آما يخضع للضريبة آل دخل ناشيء     

  .عليه ضريبة نوعية أخرى ، وذلك ما لم يستثن بنص خاص في هذا القانون 
   

  :في تطبيق أحكام هذا الفصل  من األعمال التجارية ويعتبر
  

  .تقسيم األراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد . أ
 .الثابتة والمنقولة وتسييرها من قبل الغير إدارة الملكيات اإلنتاجية والخدمية . ب
  .أعمال السمسرة أيًا آان نوعها . ج
 .من هذا القانون ) 33(من المادة ) 9(االنتفاع باألراضي الزراعية ، مع عدم اإلخالل بالفقرة . د

زم   وتحدد الالئحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها وما يل
  .من بيانات و إقرارات تقديمه 

  
  )  47( مادة 

  . %)15(سعر الضريبة سنويًا على األرباح التجارية  يكون
  



  )  48( مادة 
  . %)10(سعر الضريبة سنويًا على أرباح الصناعة والحرف  يكون

  
  )  49( مادة 

إذا نص في       تفرض الضريبة في التشارآيات على دخل الشريك من عائد نشاط التشارآية  ف
ة صورة أو         عقد  دخل بأي ين أو حصة من ال در مع ى ق التشارآية على أن يحصل أحد الشرآاء عل

تحت أي وصف قبل توزيع الدخل اعتبر هذا القدر جزءًا من حصة الشريك في دخل التشارآية ،    
نة           اء الس ة النته ًا التالي عين يوم الل التس ريبي خ رار ض ديم إق ارآية تق ى إدارة التش ب عل و يج

ة و يشترط أن   ذون تقديمه على النموذج ووفًقا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفي    الضريبية و يك ي
ين             راجعين الليبي د بجدول المحاسبين و الم انوني مقي ل مراجع ق دا من قب رار معتم يكون ذلك اإلق

دم آل      ) 36(المشتغلين ، ويشترط لتمتع الشرآاء باإلعفاء المقرر في المادة  انون أن يق ذا الق من ه
هم مع إقرار التشارآية إقرارًا بعدم تمتعه باإلعفاء المذآور عن أي دخل آخر خاضع للضريبة     من

  .و إال سقط حقه في هذا اإلعفاء 
  

  الفصـل الثالث
  الضريبة على دخل الشرآاء في الجهات التي تطبق مقولة شرآاء ال أجراء

  )  50( مادة 
ة شرآاء ال             تخضع ة التي تطبق مقول ع الوحدات اإلنتاجي للضريبة دخول الشرآاء في جمي

  .أجراء 
  

  )  51( مادة 
  . %)10(سعر الضريبة سنويًا   يكون

  

أن تربط الضريبة نهائيا عن آل جزء من السنة يثبت فيها الحق في أي دخل خاضع      ويجوز
  .للضريبة وفقآ للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية 

  )  52( مادة 
ي           جميع د الضريبة إل ة بتوري ة شرآاء ال أجراء ملزم الوحدات االقتصادية التي تطبق مقول

المصلحة مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشرآاء وما تقاضوه من دخل حسب المواعيد التي تحددها 
  . الالئحة التنفيذية

  
  الفصـل الرابع

  الضريبة على دخل المهن الحرة
  )  53( مادة 

تقلة والتي يكون         الضريبة على دخول  تفرض المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مس
  .العنصر األساسي فيها العمل 

  
  )  54( مادة 

  %) .15(سعر الضريبة سنويًا  يكون
  

  الفصـل الخامس 
  الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه



  )  55( مادة 
انون ،  ) 33(من المادة ) 11(مع مراعاة حكم الفقرة  دخل     تسري من هذا الق ى ال الضريبة عل

ة         ة سواء آانت دائم ة أو وظيف ة خدم أو الناتج عن العمل وما في حكمه من الدخول الناتجة عن أي
  :مؤقتة وتشمل 

  

ع   . أ ل وجمي دالت التمثي ا وب آت والمزاي والت والمكاف الوات والعم ل والع ل العم دفوعات  مقاب الم
ات       ات والمؤسس رآات والهيئ دفعها الش ي ت ة ، الت ت أو عيني ة آان ة نقدي ر الدوري ة وغي الدوري
ى ألي        تراآية العظم عبية االش ة الش ة الليبي ة العربي ي الجماهيري ت ف دمات أدي ن خ راد ع واألف

شعبية  شخص يقيم فيها أو في خارجها ، أو عن خدمات أديت خارج الجماهيرية العربية الليبية ال
ه             ه ول ائم بذات ة تنظيم في الخارج ق ذه الحال دخل في ه زم بال االشتراآية العظمى إذا لم يكن للملت

  .حسابات منفصلة يتولى الوفاء بالدخل 
ر         . ب ة وغي دفوعات الدوري ع الم ل وجمي دالت التمثي ا وب آت والمزاي العالوات والعموالت والمكاف

الحكومات األجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت   الدورية نقدية آانت أو عينية التي تدفعها 
  .اتفاقية دولية  في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى ما لم تعف بقانون أو

  

  :ليها في هذه المادة على ما يلي الضريبة المنصوص ع وال تسري
  

  .الممول في نظام التقاعد أو في أي  نظام آخر بديل  ما يساهم به. 1
  .ما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأدية عمله . 2
  .ما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأديبي عليه بالخصم أو التغريم . 3
 .البدل النقدي عن اإلجازات المتراآمة عند نهاية الخدمة . 4
  .نهاية الخدمة  مكافأة. 5
 

  )  56( مادة 
دخل   لحة           ال ي ل لمص ات العم ا جه الغ تؤديه ة مب ريبة أي ع للض دخل الخاض اب ال ي حس ف

  .مستخدميها بمقتضى نظام التقاعد أو أي نظام آخر بديل 
  

  )  57( مادة 
ربط ه الممول من دخل  ت ا يحصل علي وع م اء من مجم د اإلعف ا يجاوز ح ى م الضريبة عل

ا    خاضع لهذه الضر يبة ، ويستحق أداؤها بمجرد حصول الدخل مهما آانت الطريقة التي تحقق به
        .أو المكان الذي تحقق فيه 

  
  )  58( مادة 

  :سعر الضريبة سنويًا على النحو األتي  يكون
  

  %) .5(دينار األولى من الدخل ) 12000( -
  %) .10(ما زاد على ذلك من الدخــل  -
  

الضريبة نهائيًا عن آل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خاضع للضريبة ،    وتربط
  .ويشمل الربط في هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خالل تلك المدة 

  

ر السنة    ولحساب ي عشر شهرًا       ) 360(اإلعفاء من هذه الضريبة تعتب ى اثن ًا مقسمة عل يوم
  . متساوية

  
   



  )  59( مادة 
ك             جهات دخل  وذل ل خصمها من ال ي المصلحة مقاب د الضريبة إل ة بتوري العمل هي الملزم

  .بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها الالئحة التنفيذية 
  

ة      وفي ة الليبي ة العربي الحاالت التي ال يكون فيها الملزم بتوريد الضريبة مقيمًا في الجماهيري
ه م   يس ل تراآية العظمى ول زم   الشعبية االش ان ، يلت دها ألي سبب آ ه توري ذر علي ا أو تع ل فيه مث

  .الممول بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة وذلك وفقآ لما تحدده الالئحة التنفيذية 
  )  60( مادة 

د       على ا في البن ادة       ) أ ( جهات العمل المشار إليه ى من الم رة األول ذا   )  55(من الفق من ه
لحة ب   ى المص دم إل انون أن تق ا       الق ائفهم وم امتهم ووظ ال إق ديها ومح ون ل ن يعمل ماء م ًا بأس يان

  .يتقاضونه من دخول 
  

د    آما يجب عليها إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات ، وذلك آله في المواعي
  .ووفقًا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية 

  
  الفصل السادس

  فالضريبة على فوائد الودائع لدى المصار
  )  61( مادة 

  .الودائع  للضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع لدى المصارف أيًا آانت مدة هذه تخضع
  

  )  62( مادة 
  .خمسة في المائة من الدخل الخاضع لها %) 5( الضريبة  سعر
  

 البـاب الثالث  
  الضريبة على الشرآات

  )  63( مادة 
رض تراآية     تف عبية االش ة الش ة الليبي ة العربي ي الجماهيري ة ف دخول الناتج ى ال الضريبة عل

ان    ًا آ العظمى وفي الخارج والعائدة للشرآات الوطنية وآذلك لفروع الشرآات األجنبية في ليبيا أي
  . نوع نشاطها أو غرضها

  

انون   -بالشرآات  ويقصد انون   الشرآات المنصوص عليه    -في تطبيق أحكام هذا الق ا في الق
وال            ة أوجه النشاط ورؤوس األم روع الشرآات األجنبي ا  يقصد بف نظم للنشاط التجاري ، آم الم
ان   التي تباشرها الشرآات األجنبية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى أيًا آ

  .تنظيمها أو شكلها القانوني 
  

  )  64( مادة 
ة   ل الجهات االعتبارية األخرى سواء  لشرآات دخللضريبة فضًال عن ا يخضع أو  آانت عام

ذه األنشطة           م تكن ه ًا وإن ل تثمارًا عقاري ًا أو اس ًا أو صناعيًا أو حرفي أهلية إذا آان نشاطها تجاري
  .من ضمن نشاطها الرئيسي 

  
  )  65( مادة 

  .الشرآة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي ألصولها تظل
اء         وال يجوز ة من طرق الوف ة طريق ى الشرآة بأي زام عل إال  للمصفـي أن يقـوم بسداد أي الت

  .بعد سداد ما على الشرآة من التزامات ضريبية 



  
  )  66( مادة 

دأ االستحقاق       تحدد دي أو مب دأ النق ا للمب الضريبة سنويًا على أساس مقدار الدخل الصافي وفًق
نة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة   وفقًا الختيار الممول خالل الس

اليف التي يثبت      ع التك العمليات على اختالف أنواعها التي تمت خالل السنة  وذلك بعد خصم جمي
  .هذا الدخل          أنها أنفقت في سبيل الحصول على 

  

ا الشرآة      وال يعتد بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو العموالت التي تحمله
عبية      ة الش ة الليبي ة العربي ي الجماهيري ا ف ة لفرعه روفاتها المرآزي ن مص زء م ة آج األجنبي
رع وبحد أقصي          ًا لتحقيق أغراض الف ر ضروريًا والزم االشتراآية العظمى إال بالقدر الذي يعتب

  .خمسة في المائة من المصروفات اإلدارية التي تعتمدها المصلحة % ) 5( قدره 
  

  )  67( مادة 
ى أساس نسبة من             يجوز ة عل روع الشرآات األجنبي رع من ف در دخل أي ف للمصلحة أن تق

دخل        ذا ال دير ه تم تق رع ، بشرط أن ي اإليراد الكلي للشرآة األجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الف
  .ة المحددة بهذا القانون بطريقة مشابهة للطريق

  
  )  68( مادة 

ر لكية   تعتب لكية والالس ال المواصالت الس ة عن أعم ة الناتج روع الشرآات األجنبي دخول ف
وأعمال النقل على اختالف أنواعها من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى إلى 

  .عبية االشتراآية العظمى الخارج محققة في الجماهيرية العربية الليبية الش
  

  )  69( مادة 
دماجها في            يعتبر ه ان ازًال عن ر تن ا يعتب انوني للشرآة ، آم ر الشكل الق توقفًا عن النشاط تغيي

ة لموجودات   ة الدفتري ين القيم رق ب ة الف ذه الحال ي ه ا من الشرآات ، ويخضع للضريبة ف غيره
  .ت في رأس مال الشرآة الجديدة الشرآة المندمجة والقيمة التي تمثلها هذه الموجودا

  
  )  70( مادة 

  %) .20(سعر الضريبة سنويًا  يكون
  )  71( مادة 

تثناء ادة    اس م الم ن حك خاص       ) 22(م رآة واألش ة للش نة المالي ذ الس انون تتخ ذا الق ن ه م
  .االعتبارية الخاضعة لهذا القانون أساسًا  لربط الضريبة عليها 

  

هذا الباب أن تقدم إقرارًا سنويًا بدخلها معتمدًا من محاسب   الشرآات الخاضعة ألحكام  وعلى
ى    ه عل ون تقديم تغلين  ويك ين المش راجعين الليبي بين و الم دول المحاس د بج انوني مقي و مراجع ق
اريخ المصادقة      النموذج ووفقًا لألوضاع والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية خالل شهر من ت

  .ه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية على الميزانية في موعد أقصا
  

ام  وتسري ة األخرى أحك ة واألشخاص االعتباري روع الشرآات األجنبي ى الشرآات وف عل
  .وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الباب  ) 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39(المواد 

  
 الباب الرابع  

  الجــــزاءات
  ) 72( مادة 



ر عذر       يعاقب بغرامة مقدارها مثل الضريبة المستحقة طبًقا للربط النهائي آل من تخلف بغي
ا      ات المنصوص عليه واد     مقبول عن تقديم اإلقرارات أو اإلخطارات أو البيان ، 43، 38(في الم

ات   ) 72، 60، 52، 49، 44 ويعتبر في حكم التخلف عن تقديم اإلقرارات أو اإلخطارات أو البيان
  .في شأنها          ير مستوفية للشروط المقررة تقديمها غ

  
  )  73( مادة 

تزيد  ألف دينار وال) 1000(  تقل عن عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ، يعاقب بغرامة ال مع
  :خمسون ألف دينار )  50000( ى  عل

  

ؤول. 1 ل مس داد  آ جالت وإع دفاتر والس ك ال وم بمس ريبة ال يق ع للض اط خاض ن إدارة نش ع
 .الحسابات التي يلزم بمسكها وإعدادها وفقًا لحكم المادة الثالثة والتسعين من هذا القانون 

  آل من امتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجالت التي يلزم بمسكها . 2
ى           آل من منع . 3 انون من دخول أي مبن ذا الق ذ ه ى تنفي ائمين عل بغير مقتضى أحد الموظفين الق

  .ألداء واجبه 
  ) 74( مادة 

ار    ) 10000(تزيد على  خمسمائة دينار وال) 500(بغرامة ال تقل عن  يعاقب عشرة ألف دين
د الضريبة   أخير توري ي ت ه ف ه أو إهمال دها أو تسبب بخطئ ي موع دد الضريبة ف ن ال يس ل م  ، آ

  .للخزانة العامة 
  

  ) 75( مادة 
ع ن        م ؤد م م ي ا ل ال م ة أمث ن أربع ل ع ة ال تق ب بغرام د يعاق ة أش ة عقوب الل بأي دم اإلخ ع

ل أو بعض الضريبة أو حرض   ن آ تخلص م ن ارتكب بقصد ال ل م ق أو       الضريبة آ أو اتف
  :أي فعل من األفعال اآلتية  ارتكابساعد على 

  

  .هذا القانون     اإلدالء ببيانات غير صحيحة في اإلقرارات واألوراق التي تقدم تنفيذًا ألحكام . 1
  .إعداد أي حسابات أو دفاتر أو سجالت أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة . 2
  .استعمال أي طريقة احتيالية إلخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة . 3

  
  ) 76( مادة 

 عن خصم       بغرامة ال تقل عن ثالثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة آل من يتخلف      اقبيع  
  .أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها و توريدها في الميعاد 

  
  ) 77( مادة 

ة      آل ا بغرام ه يعاقب مرتكبه ذًا ل ال  مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفي
  .آالف دينار عشرة ) 10000(تجاوز 
  

   



  ) 78( مادة 
  
ذا      تتولى ع من ه اب الراب مصلحة الضرائب مباشرة تنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في الب

  .القانون 
  

  ) 79( مادة 
ة     إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ال يعفي من دفع الضريبة المستحقة آامل

  .في مواعيد استحقاقها 
  الباب الخامس  

  ختاميــة أحكـام
  ) 80( مادة   

وز ال       ال يج أي ح ع ب ة أن تمتن ة أو خاص ة عام ة جه ى    -ألي ة عل ة المحافظ   بحج
ة   رار الوظيف ائق         -أس ن الوث ه م الع علي دون اإلط ا يري ى م لحة عل وظفي المص الع م ن إط ع

  .واألوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون 
  

ة دعوى        ويجوز ات أي ى ملف ع المصلحة عل للنيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال أن تطل
  .مدنية أو جنائية ترتبط بتحصيل أو ربط الضريبة 

  
  ) 81( مادة 

دفاتر           على د آل طلب ال ى موظفي المصلحة عن دموا إل انون أن يق الخاضعين ألحكام هذا الق
ررات    ن المح ا م كها وغيره انون بمس ي يقضي الق رادات    الت ا وأوراق اإلي ة به ائق الملحق والوث

  .والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون 
  

اء ساعات العمل      ويحصل ا أثن االطالع حيث توجد الدفاتر واألوراق المطلوب االطالع عليه
ك   العادية وبغير حاجة إلى إعالن سابق ، ويجوز أن يحصل االطالع في مقر المصلحة إذا آان ذل

  .ضروريًا 
  

  ) 82( مادة 
ى المصلحة أي      مع دم إل ان   مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، يجب على آل شخص أن يق بي

  .تراه الزمًا لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خالل ثالثين يومًا من إخطاره بذلك 
  

  ) 83( مادة 
ه     على آل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق اإلدارية المقررة بأية معلومات تتصل بعمل

ا أو يكون      ة يترتب عليه الغرض  من شأنها أن تحمل على االعتقاد بوجود غش أو بطريقة احتيالي
  .منها التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها لخطر عدم األداء

  
  ) 84( مادة 

ين بجنسية           ال يجوز ر المتمتع للجهات المختصة إعطاء تأشيرات خروج ألي ممول من غي
داده       ه شهادة من المصلحة بس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى إال بعد تقديم

  .ة عليه للضريبة المستحق
  



انون عن إحدى             وفي ام الق ئوًال بموجب أحك ذا الممول مس ا ه جميع األحوال التي يكون فيه
ا            داد الشرآة للضريبة المستحقة عليه د س داد الضريبة إال بع الشرآات ، ال يجوز منحه شهادة س

  .حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو تقديم ضمان تقبله المصلحة 
  

ذا          وتحدد ام ه ة والخاصة الخاضعة ألحك ئولين في الجهات العام الالئحة التنفيذية فئات المس
  .القانون

  

تثنى ة       ويس ي الدول ون ف ب الموظف ريبة األجان داد الض هادة س ى ش رط الحصول عل ن ش م
  .والمؤسسات والهيئات العامة إال في حالة الخروج النهائي

  

  .ار من األمين منح استثناءات أخرى من هذا القيد بقر ويجوز
  

  ) 85( مادة 
ى الغ           عل ررات إب هر المح ق أو ش ًا بتوثي ون قانون ن يختص رهم مم ود وغي رري العق مح

  .المصلحة فورًا بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخًال خاضعًا للضريبة 
  

ادة  ومع ام الم دم اإلخالل بأحك ازل  عن ) 43(ع رام أي تن م إب انون ال يجوز له ذا الق من ه
النشاط الخاضع للضريبة آليًا أو جزئيًا ، آما ال يجوز لهم إبرام عقود بشأن التصرف في أصول    

  . الشرآات والتشارآيات إال بعد تقديم شهادة من المصلحة تبين المرآز الضريبي
  

  ) 86( مادة 
ار أن يخطر المصلحة       على   ى العق ذ عل قلم آتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفي

ًا             ك خالل الخمسة عشر يوم ع وذل ة شروط البي داع قائم م وصول بإي بكتاب مسجل مصحوب بعل
  .التالية لتاريخ اإليداع

  

ع     وعلى ولى البي المزاد  قلم آتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها ، وآذلك على آل من يت ب
ع         العلني جبرًا أو اختيارًا أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب  اريخ بي م الوصول بت بعل
  .العقارات أو المنقوالت وذلك قبل البيع بخمسة عشر يومًا على األقل 

  
  ) 87( مادة 

ى ة         عل رارات الجمرآي ع اإلق ن جمي خ م ات أو نس ع المعلوم ة جمي ارك إحال لحة الجم مص
  .تيراد والتصدير إلي مصلحة الضرائب الخاصة باالس

  ) 88( مادة 
ة أي نشاط خاضع           على راخيص لمزاول نح ت الجهات اإلدارية التي يكون من اختصاصها م

لحة           ر المص اط أن تخط ذا النش ة ه ار لمزاول تعمال عق ة اس راخيص بإمكاني نح ت ريبة أو م للض
  .بالترخيص والبيانات الخاصة به 

  

ة النشاط         ويعتبر ار أو إذن الزم لمزاول از أو احتك رخيص آل امتي م الت ا يجب       في حك آم
داد           د من س ل التأآ ه قب رخيص أو حفظه أو إلغائ د الت على الجهات المشار إليها االمتناع عن تجدي

  .صاحبه للضرائب المستحقة عليه 
  

  ) 89( مادة 
راد لألشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو  ال يجوز الغ    التشارآيات أو األف صرف أي مب

رائب   داده للض ت س هادة تثب ه ش د تقديم ل إال بع د أو متعام ة ألي متعاق ديم خدم تحقة أو تق مس



ديد الضرائب      زم عن تس المستحقة عليه ، وتعتبر الجهات المشار إليها مسؤولة بالتضامن مع الملت
  .المستحقة في حالة عدم التزامها بحكم هذه المادة 

  
  ) 90( ة ماد

ا الجهات      مع ود التي تبرمه عدم اإلخالل بالتشريعات النافذة ، ال يجوز قبول عرض في العق
  .الخاضعة ألحكام الئحة العقود اإلدارية ما لم يقدم المشارك ما يفيد سداد الضريبة المستحقة عليه 

  
  ) 91( مادة 

ه      -شخص له شأن  آل ه أو اختصاصه أو عمل م وظيفت ـط أو   -بحك تحصيل الضريبة    في رب
ة              اة أسـرار الوظيف زم بمراع ا من منازعات مل ق به ا يتعل انون أو الفصل فيم ذا الق وفقآ ألحكام ه

  .ويظل هذا االلتزام قائمًا حتى بعد ترآه للخدمة 
  

  ) 92( مادة 
اتر وحسابات باإلضافة          تلتزم انون بمسك دف ذا الق ام ه األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحك

آ للقواعد واإلجراءات التي تحددها          إلي الملزمين ب ك وفق مسكها بمقتضى تشريعات أخرى ، وذل
  . الالئحة التنفيذية

  

ا  ابات      آم دفاتر والحس انون بمسك ال ذا الق ام ه ون الخاضعون ألحك زم األشخاص الطبيعي يلت
  .التي يتم تحديدها بموجب أحكام الالئحة لكل فئة من فئات الممولين األفراد

  
  ) 93( مادة 

اء الممول من الضرائب المستحقة            يجوز ام المصلحة إعف دير ع ى عرض م لألمين بناء عل
انون في    من  )  20(عليه آلها أو بعضها ومن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة   ذا الق ه

  :األحوال اآلتية 
بالد نهائي       . 1 ديون أو غادر ال ة مستغرقة بال ر أن  إذا توفى الممول من غير ترآة أو عن ترآ ًا بغي

  .يترك أمواًال بها 
  .إذا أشهر إفالس الممول أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه. 2

  

  .سحب قرار اإلعفاء إذا تبين أنه صدر بناًء على سبب غير صحيح  ويجوز
  

  ) 94( مادة 
ة        يجوز اءات ضريبية بصفة مؤقت نح إعف ين م للجنة الشعبية العامة بناًء على اقتراح من األم
  .المقامة بالمناطق النائية لغرض تحقيق التنمية المكانية  االقتصاديةلألنشطة 

  
  ) 95( مادة 

ديري إدارات الضرائب بالشعبيات بمباشرة بعض        لمدير ه أو م عام المصلحة أن يكلف نواب
  .المقررة بمقتضى هذا القانون  اختصاصاته

  
  ) 96( مادة 

وز   أة تحصيل تصرف    يج ع آمكاف ز والبي راءات الحج ن مصروفات إج بة م تخصيص نس
  .لموظفي المصلحة وفقآ للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية

  
   



  ) 97( مادة 
ى              يكون  اء عل ة بن ة الشعبية العام رار من اللجن دهم ق ذين يصدر بتحدي لموظفي المصلحة ال

ذا          ا في ه ات المنصوص عليه ق بالمخالف ا يتعل عرض األمين صفة مأموري الضبط القضائي فيم
  .القانون 

  
    ) 98( مادة 

ة ،       في ة للتخطيط والمالي ة الشعبية العام تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باألمين ، أمين اللجن
  .وبالمصلحة مصلحة الضرائب 

  
  ) 99( مادة 

ه       في ام المصلحة و نواب دير ع ديري           غير أحوال التلبس ، ال يجوز التحقيق مع م و م
  .لهم إال بعد الحصول على إذن من األمين إدارات الضرائب بالشعبيات في المسائل المتعلقة بعم

  
    ) 100( مادة 

  .أحكام هذا القانون باألحكام الواردة في التشريعات النفطية النافذة  ال تخل
  ) 101( مادة 

ى             تصدر اء عل ة بن ة الشعبية العام رار من اللجن انون بق ذا الق ة له راح الالئحة التنفيذي من   اقت
ذه الالئ ي حين صدور ه ين وإل ي شأن األم ا ف رارات المعمول به اللوائح والق حة يستمر العمل ب

  .ضريبة الدخل وقت نفاذ هذا القانون ، وبما ال يتعارض مع أحكامه 
  

  ) 102( مادة 
ى ى     يعف ريبية حت إقراراتهم الض دموا ب ذين تق ون ال راد الطبيعي -12-31                   األف

ذا    مسيحي من الديون الضريبية وغرامات  2009 ابقة للعمل به التأخير المستحقة عن الفترات الس
أخير المستحقة في           ا من غرامات الت اإلقرارات المشار إليه دموا ب القانون ، آما يعفى الذين لم يتق

  .حالة تسوية وضعهم الضريبي في أمد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 
  

  ) 103( مادة 
مدير عام المصلحة صرف مكافأة مالية للعاملين بالمصلحة أو  لألمين بناء على اقتراح  يجوز

ى   غيرهم نظير تحصيل أي مبالغ مستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون يثبت أنه قد حصلت بناًء عل
  .مجهود خاص قام به وذلك وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

  
 ) 104( مادة 

م      يلغي انون رق دخل الصادر بالق انون    .و1372لسنة  )  11(قانون ضرائب ال ا يلغى الق ر آم
م  نة ) 2(رق م  1986لس انون رق نة ) 28(مسيحي والق ل .و 1369لس ا ، و يلغي آ ار إليه ر المش

  .حكم يخالف أحكام هذا القانون
 

  ) 105( مادة 
 . شرههذا القانون في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ ن ينشر

                                                                    
                                                                                     

  مؤتمر الشعب العام
  سرت : صدر في 

  ر.و1378 / صفر/  13:  بتاريخ 
  مسيحي                          2010 /أي النار /  28: الموافق  



   



 


