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 الضريبة على دخل الرواتب واألجور 

 

 جور: أوال: المكلفون الخاضعون لضريبة الرواتب واأل

كل شخص يتقاضى راتبًا أو   2003( لعام  24/ من القانون )66يخضع لضريبة الرواتب واألجور وفق المادة/
 أجرًا أو تعويضًا من: 

سورية أو أن يكون المبلغ المدفوع تعويضًا عن خدمات أداها  خزينة خاصة ويشترط أن يكون مقيمًا في  -
 في سورية. 

 خزينة عامة وال فرق عند ذلك بين أن يكون الشخص مقيمًا في سورية أو في خارجها. -
كما حددت المادة المذكورة المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب واألجور وهم العاملون ومديرو الشركات 

مفتشو الحسابات والمستخدمون واألجراء والممثلون التجاريون, وكالء التأمين... وأعضاء مجالس إدارتها و 
 وبصورة عامة كل شخص يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو تعويضًا.

 ثانيًا: اإليرادات الخاضعة للضريبة: 

 الدخل غير الصافي: ويتكون من : 

يمارس عماًل مأجورا لحساب الدولة  األجر: هو المكافأة التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي  .1
أو المشاريع الخاصة ويؤدى إلى مستحقيه في فترات ثابتة ) يوميًا, أسبوعيًا,.......( ويتكون األجر  

على شكل مبلغ نقدي مقطوع, نسبة مئوية من األرباح الصافية أو من رقم األعمال, مبلغ نقدي 
 يدفعه رب العمل على أساس إنتاج العامل. 

: وهي المبالغ التي تمنح للعامل مقابل ظروف العمل أو مخاطره أو مكانه أو زمانه أو  التعويضات  .2
 لقاء تكوينه المهني وتأخذ هذه التعويضات أكثر من شكل:

وظروفه الزمنية والمكانية مثل  إضافة دائمة ومستمرة على األجر مقابل مخاطر العمل •
التفرغ,...( وتحدد مبالغها في عقود  عويض عائلي, طبيعة عمل, تعويض المسؤولية, تعويض )ت

 العمل
إضافات غير دائمة أو دورية لقاء تقديم العامل لجهد إضافي ) تعويض عمل إضافي,   •

الحوافز اإلنتاجية, اإلكراميات, المكافآت, بدل اإلجازات, تعويض التسريح , تعويض التفرغ  
تمثيل, تعويضات اإلقامة اإلضافي ألعضاء الهيئة التعليمية, أعمال االمتحانات, تعويض 

 واالغتراب, تعويض اللجان, .......( 
 المنافع األخرى: تسري الضريبة على ما يحصل عليه المكلف من مزايا عينية أو نقدية: .3
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المزايا النقدية: هي مبالغ نقدية يحصل عليها الشخص الطبيعي نتيجة الرتباطه بعقد العمل  .أ
أو عرضي مثل ) بدل السكن, اشتراكات بغض النظر عما إذا كانت تصرف بشكل دوري 

التأمينات االجتماعية و الضريبة على الرواتب واألجور التي يدفعها رب العمل, بدل الغذاء  
عند صرفه بصفة مستمرة ومكررة, بدل المالبس إذا لم يكن مفروض بشكل رسمي, ......(  

 التصاعدية.  مهما كانت صفتها فإنها تخضع للضريبة على الرواتب على أساس النسب 
المزايا العينية: كل ما يحصل عليه الشخص من منافع أو خدمات مادية بسبب وظيفته أو   .ب 

بحكم عمله وسواء كانت تمنح دوريًا أم عرضيًا) السكن, الغذاء, الكهرباء, المياه, الدواء 
....( ويشترط لخضوعها للضريبة أن تمنح للعامل مجانا ومن دون مقابل, أن ال تمنح  

 مكين العامل من عمله)ال يتطلبها العمل(.بغرض ت
 ثالثا: اإلعفاءات من ضريبة الرواتب:

 اإلعفاءات الكاملة لألشخاص:  .1
 أعضاء السلك الدبلوماسي •
 ضباط وأفراد الجيش العربي السوري وقوى األمن الداخلي سواء العاملين منهم أو االحتياط.  •
 العاملون في مجال اإلطفاء  •
 المساجد والكنائس القائمون على  •
 أجور الخدم في المنازل الذين ال يتبعون لمكاتب تشغيل   •

 اإلعفاءات الكاملة لألجر: وتشمل: .2
 معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف عنها •
 التعويضات الممنوحة للعاملين بسبب انتهاء الخدمة •
 التعويضات التي تمنح للعاملين بسبب إصابات العمل وحوادثه •
 نح المقدمة للعاملين التي تصدر عن السيد رئيس الجمهورية الم •

 اإلعفاءات الجزئية:   .3
 ( ل.س50000إعفاء جزء من دخل المكلف مقابل ضمان حد أدنى من المعيشة قدره ) •
 يعفى بصورة كاملة تعويض النقل واالنتقال  •
   % من الراتب الشهري المقطوع7اشتراكات التأمينات االجتماعية بنسبة   •
% من األجر المقطوع بشرط أال يزيد عن  25ال يتجاوز  ويض نفقات التمثيل وبماتعفى تع •

 ل.س شهريا  20000
 رابعًا: حساب الضريبة: يوجد نوعين من الدخل:

 األجر الشهري المقطوع ومتمماته من التعويضات التي تتوافر فيها الصفات التالية:  -
 االستمرارية والدورية ومالزمتها الستحقاق األجر  •
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 تكون ملزمة لرب العمل بحكم القوانين وعقود العملأن  •
 أن ال يكون لرب العمل مجال لتقدير مقداره أو تحديده   •

 فأصبحت: وتعديالته. 2020لعام   /24تخضع هذه المبالغ للنسب التصاعدية وفق المرسوم التشريعي رقم       

 1200=   %4 ×حد أدنى معفى(   50000  – 80000الشريحة األولى:    ) ▪
 1800=              %6  ×(  110000إلى  80001الشريحة الثانية:    ) ▪
 2400=             %8  ×(  140000إلى   110001الشريحة الثالثة:    ) ▪
 3000=             %10 ×(  170000إلى   140001الشريحة الرابعة:   ) ▪
 3600=             %12 ×(  200000إلى   170001الشريحة الخامسة: ) ▪
 4200=            % 14 ×(  230000إلى  200001الشريحة السادسة: ) ▪
 21000مجموع        4800=             %16 ×(  260000إلى   230001الشريحة السابعة:  ) ▪
     %  18       فما فوق     260001الشريحة األخيرة:    ▪
تصف منحها باالستمرارية أو الدورية تعتبر من قبيل الدفعات التعويضات التي تدفع للعاملين وال ي  -

%( بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وال يتناولها  10المقطوعة فتخضع لمعدل ضريبي وحيد )
 تنزيل أي حد أدنى معفى من الضريبة. 

لحد األدنى في حال مباشرة العامل أو تركه العمل بصورة نهائية بعد اليوم األول من الشهر يجزأ ا -
 يوم   30المعفى بنسبة عدد األيام التي يعود لها الدخل باعتبار الشهر 

 : يحتسب التعويض العائلي  -
 ل.س لزوجة واحدة 3500 ▪
 للولد الثالث فقط(  750للولد الثاني,  1000للولد األول,  1500) ▪
 يخضع التعويض العائلي للضريبة التصاعدية باعتباره من متممات األجر.  ▪

 : تمرين

ويتقاضى هذا العامل ثالثة أوالد, ل.س ولديه زوجة  162000يتقاضى عامل راتب شهري مقطوع قدره  
 : 2020التعويضات التالية خالل شهر آذار 

تعويض عمل إضافي   15000تعويض تمثيل شهري,   12000تعويض اختصاص  شهري,   40000 -
  15000 مكافأة تشجيعية,  10000تعويض مسؤولية شهريًا,    5000عن أعمال أداها في شهر شباط, 

 % ( 2تعويض نقل وانتقال, علمًا أنه مشترك في نقابة المعلمين )
 حساب الدخل اإلجمالي , وصافي ما يتقاضاه العامل خالل الشهر الحالي.: المطلوب

 :الحل

 11340% = 7  ×162000قسط التأمينات االجتماعية =  .1
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                                            الراتب اإلجمالي = الراتب المقطوع + كافة التعويضات: .2
 الراتب المقطوع  162000 
 + التعويضات  
 ت. اختصاص  36250 
 40500%=25  ×162000تعويض تمثيل   12000 
 تعويض عمل إضافي  15000 
 تعويض مسؤولية  5000 
 مكافأة تشجيعية  10000 
 تعويض نقل وانتقال 15000 
 تعويض عائلي للزوجة  3500 
 األوالد يستحقون التعويض   3250 

1500+1000+750   =3250 ) 
 مجموع التعويضات  100000
 الدخل اإلجمالي )غير الصافي(  262000

                  اإلعفاءات:   –حساب الدخل الخاضع للضريبة = الدخل اإلجمالي  .3
 الدخل اإلجمالي  262000

 ( اإلعفاءات -) 
 ت. نقل وانتقال معفى   15000 
 تعويض التمثيل معفى  12000 
 تأمينات اجتماعية 11340 

 مجموع اإلعفاءات  38340
 الدخل الخاضع للضريبة  223660

 :                            الدخل الخاضع لنسبة مقطوعة عن الدخل الخاضع للنسب التصاعديةفصل  .4
 الدخل الخاضع للضريبة  223660

 ( تعويضات خاضعة للنسبة مقطوعة -) 
 تعويض عمل إضافي  15000 
 مكافأة 10000 
 % 10خاضع لنسبة  ( 25000)

 التصاعديةالخاضع للنسب الدخل  198660

                                                                            الحسميات: حساب  .5

a. مبلغ الضريبة              :                                                                        

 س                                    ل.   2500=  %10 × 25000ضريبة النسبة المقطوعة =  •

 : 198660ضريبة النسب التصاعدية:   •
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 1200% =  4×( 50000حد أدنى معفى  -80000)

30000   × 6 =                          %1800 

30000 ×  8 =                          %2400 

30000  × 10 =                         %3000 

 11839.2مجموع =     %3439.2                         = 12 ×  28660

                 14340ل.س وتقرب ألقرب عشر ليرات =  2.14339=  11839.2+   2500مجموع الضريبة =      

      

b.  :2403% = 2 × 620001       نقابة معلمين 
c. 34011 =                 :     قسط التأمينات 

 ق:                                                                                )درجة( حساب صافي االستحقا  .6
 + قسط التأمين+ اشتراك النقابة(الحسميات)مبلغ الضريبة –صافي االستحقاق =  الراتب اإلجمالي               

                            ل.س 233080(= 11340+ 3240+   14340)  – 262000=                                  

 تمرين: 

ل.س وهو مشترك  120000والتمويل يتقاضى أجراً شهريًا مقداره في المصرف الدولي للتجارة موظف يعمل  
 والمطلوب: تحديد صافي ما يتقاضاه العامل شهريًا.  بالتأمينات االجتماعية.

 تمرين: 

 التعويضات اآلتية، ومشترك لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية:  مع يتقاضى موظف راتب شهري مقطوع 

ل.س تعويض   5000  واحد،  د وولل.س  تعويض عائلي عن زوجة    5000،ل.س  الراتب المقطوع  150000
 ،  ل.س بدل إجازات غير مستعملة تدفع مرة واحدة خالل العام 20000، مسؤولية

%، ويسدد قرض عقاري بنسبة 2رك في نقابة المعلمين بنسبة تحديد صافي ما يتقاضاه علمًا أنه مشت  والمطلوب:
 % من الراتب المقطوع. 30

   


