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فوائد ال عن التصريح الشهري بضريبة الدخلتقديم ضمنًا، مهلة  15/01/2025لغاية  تمدد
 عن شهر وتعديالتها 794/2001من القانون رقم  15للمادة  واإليرادات الخاضعةعائدات الو 
 .وتأدية الضريبة المتوجبة عليها 2025سنة من  الثانيانون ك
 

 الطاقنة منن بين  علن  المقطنو  الرسنمعنن  تصريحالتقديم ضمنًا، مهلةة  15/01/2025تمدد لغاية 

 .2025ومهلة تسديده عن سنة  الكهربائية المولدات أصحاب قبل
 

عل  الرواتب  لضريبة الدخل مهلة تقديم التصريح السنوي العائدضمنًا،  15/1/2025تمدد لغاية 
( 4ر)جمالي والكشف السنوي اإل( 6ر)والكشوفات السنوية االفرادية ( 1ر) واألجور

 .، وتأدية الضريبة في حال توجبها2020عن أعمال سنة 
 

عنننن اينننرادات األسنننهم وسنننندات الننندين تقنننديم التصنننريح ضةةةمنًا، مهلةةةة  10/01/2025تمةةةدد لغايةةةة 
التني  2020س األمنوال األجنبينة األخنرن عنن سننة األجنبية ومختلنف اينرادات ر و 

منن قنانون ضنريبة  22يتوجنب علن  أصنحابها التصنريح عنهنا وفقنام ألحكنام المنادة 
 .الدخل

 
 

 



 

 

 :ضمنًا، أحكام القرارات التالية 15/01/2025تمدد لغاية 
المتعلةةب بتمديةد مهلةةة تقةةديم بيانةةات ال صةةل  01/90/1910تةةاري   00/0القةرار رقةةم  -

 .وتأدية الضريبة العائدة لها 1919ريبة الرواتب واألجور من سنة الرابع لض

تمديةةد مهلةةة تقةةديم التصةةريح عةةن المتعلةةب ب 01/90/1910تةةاري   01/0القةةرار رقةةم  -
مةن القةانون رقةم  00المةادة  لضةريبة إيرادات رؤوس األموال المنقولة غيةر الااضةعة

تأديةةةةةة الضةةةةةريبة و  1919 ال صةةةةل الرابةةةةةع مةةةةةن العةةةةامعةةةةةن  وتعةةةةدي تها 704/1991
 .المتوجبة عليها

التصريح الشهري تمديد مهلة تقديم المتعلب ب 01/90/1910تاري   01/0القرار رقم  -
من القانون رقم  00للمادة  واإليرادات الااضعةعائدات ال وائد و البضريبة الدال عن 

وتأديةةة الضةةريبة  1919 سةةنةمةةن  األولعةةن شةةهر كةةانون  وتعةةدي تها 704/1991
 .المتوجبة عليها

 
 

المتعلب بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري  01/90/1910تاري   07/0القرار رقم  -
وبيانةات وللبةات  1919للضريبة على القيمة المضافة عةن ال صةل الرابةع مةن سةنة 

ال صةةل وتأديةةة الضةةريبة العائةةدة التةةي تقةةدم اةة ل مهلةةة التصةةريح عةةن هةة ا االسةةترداد 
 .لها

المتعلةةةةةب بتمديةةةةد مهلةةةةةة بعةةةةض تصةةةةةاريح  01/90/1910تةةةةاري   00/0القةةةةرار رقةةةةةم  -
 .الضرائب غير المباشرة

تمديد مهلةة تسةديد الضةريبة وتقةديم التصةريح  10/90/1910تاري   19/0قرار رقم  -
لمكل ةةةةةي ضةةةةةريبة الةةةةةدال علةةةةةى أسةةةةةاس الةةةةةربح المقلةةةةةو   1919السةةةةةنوي عةةةةةن سةةةةةنة 

غيةةةر الشةةةركات التةةةي تعتمةةةد الن ةةةام  وللمؤسسةةةات المسةةةتنناة مةةةن ضةةةريبة الةةةدال مةةةن
 .النقدي في محاسبتها

المتعلةةب بتمديةةد مهلةةة تقةةديم التصةةريح عةةن  98/91/1910تةةاري   70/0القةةرار رقةةم  -
مةن  1919المبالغ المستحقة لألشااص غير المقيمين عن ال صل الرابةع مةن العةام 
ية المشغلة قبل الشركات صاحبة الحقوب البترولية والشركات صاحبة الحقوب البترول

والشةةةةركات المشةةةةغلة مةةةةن غيةةةةر أصةةةةحاب الحقةةةةوب والمقةةةةاولين النةةةةانويين والمتعاقةةةةدين 
 .النانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ
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