القانون رقم (  ) 19لسنة  1992م
بشأن ضريبة اإلنتاج

()1

مادة ( ) 1
يقصد بضريبة اإلنتاج أو االستهالك الضريبة اليت تفرض على السلع تصنيعها أو إنتاجها داخل البالد أو علىى
مثيالهتا املستوردة من اخلارج .
وحتىدد السىىلع الىىيت ذضىع ضىىبة الضىريبة وة ىة الضىريبة عىىن ىل سىىلعة منهىىا بقىرار مىىن اللجنىىة الشىعبية العامىىة بنىىا
على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة واملالية .
وذضع للضريبة املشار إليها السلع املستوردة أاي ان مصدرها  ،وتسىر أى ن احتسىا الضىريبة علىى هىبة
الس ىىلع األ ا س ىىو والقواع ىىد املطبق ىىة عل ىىى نالاهت ىىا م ىىن الس ىىلع املنتج ىىة الي ىىا وحي ى ال تق ىل قيم ىىة الضى ىريبة
املدةوعة عنها  ،عما يدةع مثيلها احمللي .
مادة ( ) 2

تس ىىتضر ب ىريبة اإلنت ىىاج أو االس ىىتهالك عل ىىى الس ىىلعة ت تم ىىاأ إنتاجه ىىا أو تص ىىنيعها أو اس ىىتهال ها وال جي ىىو
للمنتج أن يتصرف أ سلعة إالّ بعد أدا الضريبة املستضقة عليها.
واسىىتثنا مىىن حاىىر الفقىىرة السىىابقة جيىىو للجنىىة الشىىعبية العامىىة للتخطىىيط والتجىىارة واملالي ىة الرتخىىيب لىىبعض
املص ىىانع أو املعام ىىل للتص ىىرف الس ىىلع ال ىىيت تنتجه ىىا قب ىىل أدا الضى ىريبة عليه ىىا عل ىىى أن ي ىىتر سى ىداد الضى ىريبة
املستضقة خالأ مدة أقصاها ستة أأهر من اتريخ التصرف ةيها .
مادة ( ) 3

مع مراعاة حار الفقرة الثانية من املىادة السىابقة راىر تىداوأ أيىة سىلعة خابىعة لضىريبة اإلنتىاج أو االسىتهالك
أو بيعها أو عربها للبيع إالّ إ ا ان قد مت أدا الضريبة املستضقة عليها .
وجيىىو نقىىل تلىىع السىىلع مىىن ماىىان إا خىىر قبىىل سىىداد الضىريبة وةقىىا للشىىرو وا وبىىاع الىىيت حت ىددها اللجنىىة
الشعبية العامة للتخطيط والتجارة واملالية .
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مادة ( ) 4

على ل من ينتج سلعة خابعة لضريبة اإلنتاج أن ميسع سجال منتاما يعتمد عليى

حسىا الضىريبة وأن

ياون هبا السجل موقعا وخمتوما من قبل مصلضة اجلمارك وعلي االحتفاظ ب ملىدة سىو سىنواأل علىى ا قىل
.
وعلى املس وأ عن إدارة املصنع أو املعمل أن يقدم مصلضة اجلمارك بياان عن ل سلعة خابعة للضريبة .
وحتىدد اللجنىىة الشىىعبية العامىىة للتخطىىيط والتجىىارة واملاليىىة يىو ج السىىجل وبياانتى تلنسىىبة لاىىل سىىلعة  ،و ىىبلع
يو ج البيان ومواعيد تقدمي .
مادة ( ) 5

مع عدم اإلخالأ تإلعفا األ املقررة مبوجب قوانني واتفاقياأل خاصة  ،تعفى من بريبة اإلنتاج -:
 - 1السلع اليت تصدر إا اخلارج أو تنقل إا منطقة حرة .
 - 2منتجاأل املعاهىد العلميىة واجلامعىاأل وماسسىاأل التىدريب املهىش ومىا أىالها  ،و لىع
لألغراض التعليمية والتدريبية ضا .

حىدود مىا يلى م

الصناعة .

 - 3السلع اليت حتوأ حتويال خاصا الستعماضا
 - 4العيناأل اليت تستهلع أغراض التضليل .
 - 5الامياأل اليت يثبت ةقدها أو هال ها أو تلفها مبضابر رمسية .
 - 6املنتجاأل اليت تفقد مواصفاهتا إبدخاضا العملياأل الصناعية إلنتاج سلعة أخرى .
وحتدد أرو اإلعفا وأوباع

ل حالة بقرار من اللجنة الشعبية العامة .
مادة ( ) 6

ترد بريبة اإلنتاج السابر حتصىيلها علىى السىلع املنتجىة اليىا الىيت يىتر تصىديرها إا اخلىارج سىوا انىت حالتهىا
أو دخلت صناعة سلع أخرى الية  ،و بلع السلع اليت تنقل إا منطقة حرة .
ويصدر بشرو وأوباع الرد قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة واملالية .
مادة ( ) 7
جيو أن تسرتد ليا أو ج ئيا بىريبة اإلنتىاج السىابر حتصىيلها علىى السىلع احملليىة الىيت أدخلىت صىناعة سىلعة
أجنبية مستوردة بشر نقل املصنوعاأل مبعرةة املستورد أو الغل إا منطقة حىرة أو إعىادة تصىديرها خىالأ سىنة
من اتريخ أدا تلع الضريبة عنها .

وبع ىىد تق ىىدا املس ىىتنداأل الااةي ىىة إلنب ىىاأل اس ىىتعماأ ا ص ىىناف املنتج ىىة الي ىىا إنت ىىاج املص ىىنوعاأل املطل ىىو
تصديرها  ،وجيو إطالة املدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة واملالية .
وحتى ىىدد بق ى ىرار مى ىىن اللجن ى ىة الشى ىىعبية العامى ىىة للتخطى ىىيط والتجى ىىارة واملاليى ىىة بعى ىىد أخى ىىب رأ اجلهى ىىاأل املختصى ىىة ،
املصىىنوعاأل الىىيت تىىرد الضىريبة احملصىىلة عليهىىا والعمليىىاأل الصىىناعية الىىيت تىىتر عليهىىا واملىواد الىىيت تىىدخلها ونسىىبتها
والشرو الال مة لبلع .
مادة ( ) 8
يعترب هترت من أدا بريبة اإلنتاج تطبير أحاام هبا القانون ما يلي -:
 - 1التصرف السلع تلبيع أو غلة أو عربها للبيىع قبىل أدا بىريبة اإلنتىاج املقىررة عليهىا
املرخب بتداوضا قبل أدا الضريبة .

غىل ا حىواأ

 - 2عدم مسع السجالأل اليت يل م مساها وةقا حلار املادة الرابعة من هبا القانون .
 - 3إخف ىىا ال ىىدةاتر واملس ىىتنداأل أو تق ىىدا دة ىىاتر أو مس ىىتنداأل أو حس ىىاتأل مص ىىطنعة أو غ ىىل ص ىىضيضة أو
وبع عالمة أو إخفا سلعة بقصد التخلب من أدا الضريبة املستضقة لها أو بعضها .
 - 4اإلدال ببياانأل غل صضيضة اإلقراراأل أو ا وراق اليت تقدم تنفيبا ضبا القانون .
 - 5منع أ مىن املىو فني القىائمني علىى تنفيىب هىبا القىانون بغىل مقتضىى مشىروع مىن دخىوأ أ مبى دا
واجب  ،أو االمتناع عن تقدا ما يطلب مىن البيىاانأل أو السىجالأل الىيت يلى م مسىاها وةقىا حلاىر املىادة الرابعىة
من هبا القانون .
مادة ( ) 9

يعاقب ل من هتر من أدا بريبة اإلنتاج بغرامة ال تقل عن سسمائة دينىار وال تتجىاو سسىة الف دينىار
.
وجيىىو احلاىىر إبغىىالق املصىىنع أو املعمىىل مىىدة ال هىىاو نالنىىة أأىىهر ومبصىىادرة السىىلع واملىواد وا دواأل وا جهى ة
واآلالأل اليت استعملت إنتاجها .
مىىا جيىىو احلاىىر عدا تعىىويض للخ انىىة العامىىة ال جيىىاو مثلىىى الض ىريبة املسىىتضقة  ،ةىىا ا تعىىبر حتديىىد الض ىريبة
قدرأل احملامة تعويضا مناسبا .
وإ ا عىىاد الفاعىىل الرتاىىا التهريىىب قبىىل مضىىي سىىنة مىىن اتريىىخ احلاىىر علي ى جيىىو احلاىىر إبغىىالق املصىىنع أو
املعمل هنائيا مع مضاعفة احلد ا قصى للتعويض .
مادة ( ) 10

يعاقىىب علىىى أ خمالفىىة أخىىرى حاىىام هىىبا القىىانون والقىراراأل التنفيبيىىة الصىىادرة مبقتضىىاة بغرامىىة ال تقىىل عىىن
مائة دينار وال ت يد على ألف دينار .
مادة ( ) 11

ال جيو رةع الدعوى العمومية عن اجلرائر املنصوص عليها هبا القانون إالّ بطلىب تىام مىن رئىيو مصىلضة
اجلمارك ول إ ا رأى اال لبلع الن وأ عن هبة الدعوى أ وقت قبل صدور احلار النهائي ةيها .
وجيىىو ل ى أن جيىىر التصىىاظ أننىىا ناىىر الىىدعوى وقبىىل احلاىىر ةيهىىا هنائيىىا مقابىىل حتصىىيل التعىىويض املقىىرر وةقىىا
للمىىادة ( )9مىىن هىىبا القىىانون أو نصىىف علىىى ا قىىل  ،و هىىبة احلالىىة جيىىو رد البضىىاعة املضىىبوطة ناىىل أدا
الض ىريبة املسىىتضقة عليهىىا مىىا تاىىن حيا هتىىا أو تىىداوضا خمالفىىة أو خطىىر علىىى الصىىضة العامىىة ويرتتىىب علىىى
التصاظ انقضا الدعوى اجلنائية .
مادة ( ) 12

ل ىرئيو مصىىلضة اجلمىىارك أن يفىىوض غىىلة مىىن مىىو في املصىىلضة
هبا القانون .

مباأىىرة بعىىض اختصاصىىات املقىىررة مبقتضىىى

مادة ( ) 13

ياىىون ملىىو في مصىىلضة اجلمىىارك الىىبين يصىىدر بتضديىىدهر قىرار مىىن اللجنىىة الشىىعبية العامىىة للتخطىىيط والتجىىارة
واملالية صفة م مور الضبط القضائي إلنباأل وببط ما يقع من خمالفاأل حاام هبا القانون .
مادة ( ) 14
تصىدر الالئضىة التنفيبيىة لىبا القىانون بقىرار مىن اللجنىىة الشىعبية العامىة بنىا علىى عىرض اللجنىة الشىعبية العامىىة
للتخطيط والتجارة واملالية .
مادة ( ) 15
يلغىى القىانون رقىر ( )3لسىنة  1963ف  ،بفىرض رسىر إنتىاج علىى املشىروتأل الروحيىة والقىانون رقىر ()16
لسىىنة  1964ف  ،أ ى ن ةىىرض رسىىر إنتىىاج علىىى امليىىاة الغا يىىة  ،والقىىانون الصىىادر  / 7مجىىاد الثىىا /
 1385هى  ،املواةر  / 13أ توبر  1965 /ف  ،بفرض رسر إنتاج على أنواع البرتوأ الليى  ،مىا يلغىى
ل حار خيالف أحاام هبا القانون .
مادة ( ) 16
يعمل لبا القانون من اتريخ صدورة  ،وينشر
صدر يف  / 14 :مجاد األول  1402 /و.ر .

اجلريدة الرمسية و وسائل اإلعالم املختلفة .

مؤمتر الشعب العام

املوافق  / 09 :احلرث  1992 /م .

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )943لسنة  1993م
ابلالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )19لسنة  1992م بشأن ضريبة اإلنتاج

()1

اللجنة الشعبية العامة ،
بعد اإلطالع على القانون رقر ( )19لسنة  1992م بش ن بريبة اإلنتاج .
وعلى قانون اجلمارك رقر ( )67لسنة  1972م املعدأ تلقانون رقر ( )10لسنة 1981م .
وعلى قانون حرس اجلمارك رقر ( )68لسنة 1972م .
وبنىا علىىى مىا عربى أمىىني اللجنىة الشىىعبية العامىة للتخطىىيط والتجىىارة واملاليىة باتابى رقىر ( ) 493 / 38 / 3املىىاريف
1403و.ر املواةر  1993 / 11 / 4م .

 / 20مجىىادى ا وا /

قررت

مادة ()1
يقصد تلعباراأل اآلتية املعا املوبضة قرين ل منها -:
 - 1ضرريبة اإلنترراج واالكررت ال  :الضىريبة الىىيت تفىىرض علىىى السىىلع عنىىد تصىىنيعها أو إنتاجهىىا داخىىل الىىبالد
وعلى مثيالهتا املستوردة من اخلارج .

 - 2السررلعة  :ىىل منىىتج س ىوا ىىان اليىىا أو مسىىتوردا وتطبىىر

أ ى ن حتديىىد مسىىمى السىىلعة املالحاىىاأل

ونصوص البنود املبينة ت قسام والفصوأ الواردة جبداوأ التعريفة اجلمر ية.

 - 3املكل ررل ابلبر رريبة  :ىىل أ ىىخب طبيع ىىي أو اعتب ىىار مال ىىف عدا ب ىريبة اإلنت ىىاج أو االس ىىتهالك إا
الدولة .
مادة ()2

تسىىتضر بىريبة اإلنتىىاج علىىى السىىلعة ت تمىىاأ إنتاجهىىا أو تصىىنيعها وتسىىتضر بىريبة االسىىتهالك علىىى مثيالهتىىا
املسىىتوردة مىىن اخلىىارج تسىىتضقاق ب ىريبة ال ىوارداأل اجلمر يىىة  ،وال جيىىو للمالىىف تلض ىريبة أن يعىىرض السىىلع
املنتج اليا للبيع أو التداوأ أو أن يتصرف ةيها ع وج إال بعد أدا الضريبة املستضقة عليها .

)  ( 1اجلريىدة الرمسيىة  ،العىدد (  ، ) 30السىنة احلاديىة والثالنىون  17 ،رجىب  1403مىن وةىاة الرسىوأ 1993 / 12 / 30 ،م  ،ص
. 1051

وجيو للجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجىارة املاليىة الرتخىيب لىبعض البضىائع أو املعامىل تلتصىرف
اليت تنتجها مع أتجيل أدا الضريبة املستضقة ملدة أقصاها ستة اأهر من اتريخ التصرف .
ال تستضر الضريبة على السلع العابرة وتطبر

السىلع

مادة ()3

أان هبة السلع القواعد املتعلقة ت نامة اجلمر ية .
مادة()4

تقدر بريبة اإلنتاج أو االستهالك على السلع املنتجة اليا أو املستوردة على أساس احلجىر أو الىو ن أو العىدد
أو على أساس قيمة السلعة بسعر التالفة .
مادة()5
علىىى ىىل م ىن ينىىتج سىىلعة خابىىعة لض ىريبة اإلنتىىاج أو االسىىتهالك أن ميسىىع سىىجال منتامىىا يعتمىىد علي ى
حسىىا الض ىريبة وان ياىىون هىىبا السىىجل موقعىىا وخمتومىىا مىىن قبىىل مصىىلضة اجلمىىارك  ،مىىا يلت ى م بتقىىدا بيىىان
(إقىرار) عىىن ىىل سىىلعة خابىىعة للضىريبة وةقىىا للنمىىو ج الىىب حتىىددة اللجنىىة الشىىعبية العامىىة للتخطىىيط والتجىىارة
املالية.
ويىىتر حسىىا الض ىريبة املسىىتضقة مىىن واقىىع سىىجالأل ودةىىاتر املصىىنع او املعمىىل املنتامىىة ىىل أىىهر مىىن اتريىىخ
اإلنتاج وجيب أدا الضريبة إا اجلمرك خالأ نالنة ا ايم التالية حلسالا .
مادة ()6
تادى الضريبة مبوجىب البيىان (اإلقىرار) الىب حتىددة اللجنىة الشىعبية العامىة للتخطىيط والتجىارة املاليىة مىن اصىل
ونسختني يوقع عليها املالف تلضريبة  ،ويسلر ا صل ونسخة إا اجلمرك املخىتب ورىتفا املالىف بنسىخة
 ،ويقدم البيان حىت ولو يتر حتقير أ إنتاج .
وتاد الضريبة على مثيالهتا من السلع املستوردة احملددة وةر قىراراأل اللجنىة الشىعبية العامىة ويىتر حتصىيلها مىع
برائب الوارداأل اجلمر ية .
مادة ()7

ملصىىلضة اجلمىىارك حىىر مطابقىىة الاميىىاأل املنتجىىة الىواردة تلبيىىان (اإلقرار)علىىى مىىا هىىو بىىت بسىىجالأل ودةىىاتر
مقىىدم البيىىان ،أو االسرتأىىاد عيىىة عناصىىر أو معلومىىاأل أخىىرى  ،ةىىا ا تبىىني ضىىا أن هىىبة اإلق ىراراأل ال تتفىىر مىىع
العناصىىر الداخلىىة اإلنتىىاج أو املعىىدالأل العاديىىة لتنتىىاج  ،ةيتعىىني علىىى املصىىلضة تصىىضي أو تعىىديل بيىىاانأل
اإلقرار وتقدا القيمة تبعا ضبا التصضي والتعديل وأخطار مقدم البيان لا  ،و لع خالأ مىدة ال هىاو أىهرا
من التاريخ احملىدد للبيىان اطىا موصىى عليى بعلىر الوصىوأ  ،موبىضة ا سىو الىيت علىى أساسىها مت التعىديل

أو التصضي  ،وللمالف تلضريبة أن يتالر من هبا ا خطار ملدير عام مصلضة اجلمارك خالأ سسىة عشىر
يوما من اتريخ ا خطار  ،وملدير املصلضة إ ا قبل التالر أن أيمر إبعادة التقدير .
مادة ()8

حتىىتفا مصىىلضة اجلمىىارك مبلىىف لاىىل مىىن مصىىنع أو معم ىل تىىودع ةي ى أصىىل البيىىاانأل والنمىىا ج ملطابقتهىىا علىىى
دةاتر املصنع.
مادة ()9
لرجىىاأ اجلمىىارك املخىولني احلىىر دخىىوأ املصىىانع واملعامىىل الىىيت تنىىتج سىىلعا خابىىعة لضىريبة اإلنتىىاج واإلطىىالع
عل ىىى الس ىىجالأل واملس ىىتنداأل للتضق ىىر م ىىن تنفي ىىب أحا ىىام ق ىىانون بى ىريبة اإلنت ىىاج واللى ىوائ والقى ىراراأل الص ىىادرة
مبقتضاة .
مادة ()10

تتىىوا مصىىلضة اجلمىىارك بيىىع السىىلع وامل ىواد وا دواأل وا جه ى ة واالآلأل الىىيت راىىر هنائيىىا مبصىىادرهتا  ،وضىىا أن
تبيىىع-إب ن مىىن النيابىىة العامىىة – املضىىبوطاأل إ ا ىىان بقائهىىا إا حىىني صىىدور ا حاىىام هنائيىىا مىىا يعربىىها
للتلف أو النقب أو الفقد ،وإ ا حفاىت الىدعوى اجلنائيىة أو قضىي ةيهىا بغىل اإلدانىة اسىتضر صىاحب الشى ن
انتىىج البيىىع بعىىد خصىىر املصىىروةاأل والض ىرائب  ،وتلنسىىبة للمضىىبوطاأل الىىيت تعتىىرب حيا هتىىا أو تىىداوضا أو بيعهىىا
خمالفىىة للقىوانني أو تلىىع الىىيت خيشىىى أن ياىىون تىىداوضا أو بيعهىىا بىىرر علىىى الصىىضة العامىىة  ،ةعليهىىا إتالةهىىا
بعد احلار أو التصاظ ،وضا إتالةها قبل لع إب ن من النيابة العامة .
مادة ()11

جيىىرى البيىىع املنصىىوص علي ى املىىادة السىىابقة تلشىىرو وا وبىىاع الىىيت يصىىدر لىىا ق ىرار أمىىني اللجنىىة الشىىعبية
العامة للتخطيط والتجارة املالية.
يعمل لبة الالئضة من اتريخ صدورها  ،وتنشر

مادة ()12

اجلريدة الرمسية .

اللجنة الشعبية العامة
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