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 2021لعام   15  القانون
  الضريبة على البيوع العقاريةقانون 

 
 رئيس اجلمهورية 

   بناء على أحكام الدستور.
بتاريخ   املنعقدة  الشعب يف جلسته  أقره جملس  ما  لـ  11/8/1442وعلى  املوافق   م.25/3/2021هـ 

 يصدر ما يلي: 
 1املادة 

يقصد ابلكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون املعىن املبني جبانب  
 كل منها:

 وزير املالية.  الوزير: •
 اهليئة العامة للضرائب والرسوم. اهليئة:  •
 دير عام اهليئة العامة للضرائب والرسوم.م املدير العام: •
 عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر املالية.  الوحدة العقارية: •
العقارية: • للوحدات  الرائجة  اليت    القيمة  العقارية  للوحدات  املالّية  يف  القيمة  املالية  وزارة  تعتمدها 

 حتساب ضريبة البيوع العقارية. إ
املايل    الضريبة: • الوصف  إىل  استناداً  الرائجة  القيمة  من  مبعدل  العقارية وحتدد  البيوع  الضريبة على 

 للعقار. 
السعريّة: • املت   الشرحية  احملّددة جغرافّياً، يكون سعر  املتجاورة  العقارية  الوحدات  املربّع  جمموعة من   

التجاريّة أو الصناعّية أو   العقارات السكنّية أو  وفق معايري وعوامل لكل من  الواحد فيها متماثالً 
 الزراعّية أو السياحّية على حدة. 

 جمموعة من الشرائح السعرية املتجاورة.  املنطقة السعرية: •
لصور والبيانت اليت يتم التعامل معها ضمن  جمموعة من اخلرائط واملصورات وا   اخلرائط االلكتونية:  •

 نظم املعلومات اجلغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.
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 2املادة 
على  إ الضريبة  قانون  يف  عليها  املنصوص  احلقيقية  األرابح  دخل  لضريبة  الناظمة  األحكام  من  ستثناء 

عتباريون ابلضريبة على البيوع  الطبيعيون واإلوتعديالته، يكلف األشخاص    2003لعام    24الدخل رقم  
 العقارية وفق القواعد احملددة يف هذا القانون. 

 3املادة 
 تشكل بقرار من الوزير جلان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق اآليت:

 جلنة مركزية:  .أ
 تتألف اللجنة املركزية من: .1

 ئيساً ر  وزير املالية   •
 عضواً ونئباً للرئيس  مدير عام اهليئة العامة للضرائب والرسوم  •
 ضواً ع مدير عام هيئة اإلشراف على التمويل العقاري  •
 عضواً  مدير عام املديرية العامة للمصاحل العقارية   •
 عضواً  مدير عام املؤسسة العامة لإلسكان  •
 عضواً  العقاريستثمار مدير عام اهليئة العامة للتطوير واإل  •
 عضواً  ستشعار عن بعدمدير عام اهليئة العامة لإل   •
 عضواً  نقيب املهندسني   •
 عضواً  ممثل عن وزارة اإلدارة احمللية والبيئة مبرتبة مدير  •
 عضواً  مَقّيم عقاري أو خبري عقاري يسميه الوزير  •
 عضواً ومقرراً  مدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات يف اهليئة  •

اللجنة املركزية اإلشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية يف    تتوىل .2
 عتمادها، وهلا أن تستعني مبن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. إكل حمافظة و 

تعد   .3 نئبه،  إال  أو  الرئيس  بينهم  من  األعضاء،  ثلثي  حبضور  إال  قانونية  اللجنة  جتماعات 
أبكثر  القرارات  حال وتصدر  يف  نئبه  أو  الرئيس  جانب  يرجح  التساوي  وعند  احلاضرين،  ية 

 عدم حضور الرئيس. 
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 جلان رئيسية:  .ب 
 تتألف اللجنة الرئيسية يف كل مديرية مالية حمافظة من: .1

 رئيساً  مدير املالية يف احملافظة  •
 عضواً  ممثل عن احملافظة مبرتبة مدير على األقل  •
 ضواً ع ة يف احملافظة مبرتبة رئيس دائرة على األقلممثل عن مديرية املصاحل العقاري  •
 عضواً  رئيس دائرة الضرائب املباشرة ابملديرية  •
 عضواً  ممثل عن فرع نقابة املهندسني يف احملافظة  •
 عضواً  مَقّيم عقاري أو خبري عقاري يف احملافظة يسميه الوزير   •
 عضواً ومقرراً  رئيس شعبة جتارة العقارات ابملديرية  •

لجنة اإلشراف على عمل اللجان الفرعية واملوافقة على نتائج أعماهلا، وهلا أن تستعني  تتوىل ال .2
 مبن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. 

وتصدر  .3 الرئيس،  بينهم  من  األعضاء  ثلثي  حبضور  إال  قانونية  اللجنة  اجتماعات  تعد  ال 
 القرارات أبكثرية احلاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

 جلان فرعية:  .ج
 تتألف اللجنة الفرعية يف مراكز احملافظات واملدن واملناطق ودوائر اخلدمات من:  .1

ملراك  • الواردات  قسم  خمتص،  رئيس  دائرة  رئيس  أو  املنطقة،  مال  مدير  أو  احملافظات،  ز 
 رئيساً  حسب احلال

 عضواً  ممثل عن الوحدة اإلدارية   •
 عضواً  ممثل عن مديرية املصاحل العقارية يف احملافظة  •
 عضواً  رئيس شعبة الضرائب املباشرة ابملديرية  •
 عضواً  ممثل عن فرع نقابة املهندسني يف احملافظة  •
 عضواً  خبري عقاري يف احملافظة يسميه الوزير مَقّيم عقاري أو   •
 عضواً ومقرراً  رئيس شعبة جتارة العقارات ابملديرية  •

لرسم  .2 الربنمج  على  البيانت  إبدخال  املختصة  الدائرة  من  مالياً  عامالً  اللجنة  رئيس  يكلف 
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 حدود املناطق. 
اللجنة   .3 للمتإتتوىل  الرائجة  القيمة  ووسطي  السعرية  الشرائح  للوحدات قتاح  الواحد  املربع   

املصممة   اإللكتونية  اخلرائط  على  وحتميلها  لذلك،  احملددة  املعايري  وفق  لكل شرحية  العقارية 
 هلذه الغاية ضمن نطاق عملها، وهلا أن تستعني مبن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. 

تعد   .4 الرئإال  بينهم  من  األعضاء  ثلثي  حبضور  إال  قانونية  اللجنة  وتصدر  جتماعات  يس، 
 القرارات أبكثرية احلاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

احلاجة،   .د دعت  وكلما  أشهر،  ستة  األقل كل  على  واحدة  مرة  رئيسها  من  بدعوة  اللجان  جتتمع 
للوحدات  الواحد  املربع  للمت  الرائجة  القيمة  ووسطي  السعرية  الشرائح  حتديد  يف  النظر  إلعادة 

 ة.العقارية لكل شرحي
 4املادة 

تصدر املناطق السعرية وقيمها الرائجة واملعايري لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على   .أ
 عتماد اللجنة املركزية. إ
من هذه املادة بنسب حمدَّدة (  أ)يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق املعايري املنصوص عليها يف الفقرة   .ب 

ملواصفاهتا اليت متّيزها وما ينتج عنها من زاي دة أو نقصان يف القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً 
 مخسة وعشرين ابملئة زايدة أو نقصانً. %25عن وحدة عقارية أخرى، ومبعدل ال يتجاوز 

 5املادة 
 حيدد مقدار الضريبة مبعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق اآليت:

 ملئة للعقارات السكنية.واحد اب  %1 .أ
 ثنان ابملئة لألراضي الواقعة داخل املخطط التنظيمي املصدق. إ %2 .ب 
 واحد ابملئة لألراضي الواقعة خارج املخطط التنظيمي املصدق.  %1 .ج
 ثالثة ابملئة عن بيع العقارات غري السكنية. %3 .د
 واحد ابملئة لألسطح يف العقارات السكنية. %1 .ه

 6املادة 
ستني ابملئة من    %٦0نتفاع مبعدل  أربعني ابملئة وقيمة حق اإل  %40  حتدد قيمة حق الرقبة مبعدل .أ
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 القيمة الرائجة املعتمدة مللكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غري ذلك.
   الفروغعشرة ابملئة، وقيمة بدل حق اإلجيار    % 10 العقارات التجارية مبعدل  حتدد قيمة امللكية يف .ب 

 تسعني ابملئة من القيمة الرائجة املعتمدة.  %٩0مبعدل 
 7املادة 

 حتدد معدالت الضريبة على العقارات اليت تؤول هبة وفق اآليت:  .أ
ابملاد  15% .1 عليه  املنصوص  املعدل  من  ابملئة  عشر  إذا كانت   5ة  مخسة  القانون  هذا  من 

 لألصول والفروع واألزواج. 
 تعامل ابقي معامالت اهلبات معاملة البيوع العقارية.  .2

 ستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة اهلبة وفق أحكام هذا القانون. إب .ب 
 8املادة 

تتضمن املعدالت    2003لعام    24م  من قانون الضريبة على الدخل رق  11٧مع مراعاة أحكام املادة  
املادتني   عليها يف  املدارس، وحصة    ٧و  5املنصوص  ورسوم  الوطين  الدفاع  إضافات  القانون  هذا  من 

 البلدية، واملسامهة يف دعم التنمية املستدامة، عدا إضافة اإلدارة احمللية. 
 9املادة 

 البيع واهلبة ابآليت:يلتزم اخلاضعون ألحكام هذا القانون يف حاليت  .أ
خالل .1 خطي  تصريح  لدى    30  تقدمي  املعتمد  النموذج  وفق  الواقعة  اتريخ  من  يوماً  ثالثني 

 الدوائر املالية حصراً. 
املتتبة خالل   .2 الضريبة  عليه يف    30تسديد  املنصوص  التصريح  تقدمي  اتريخ  من  يوماً  ثالثني 

 من هذه الفقرة. 1البند 
عشرة ابملئة من   %10من هذه املادة بغرامة مقدارها  (  أ)من الفقرة    1ألحكام البند    يغرم املخالف .ب 

 الضريبة املتتبة عليه. 
 14٦من هذه املادة ألحكام املرسوم التشريعي رقم  (  أ)من الفقرة    2خيضع املخالف ألحكام البند   .ج

 . 1٩٦8لعام 
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 10املادة 
 هذا القانون احلاالت اآلتية: تعفى من الضريبة وفق أحكام  .أ

 نزع امللكية للمنفعة العامة.  .1
 قتطاع امللكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران املدن. إ .2
 اإلعارة بني األصول والفروع واألزواج فقط.  .3
 البيوع اليت تقوم هبا اجلهات العامة ذات الطابع اإلداري.  .4
السورية   .5 العربية  اجلمهورية  يف  املعتمدة  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  هبا  تقوم  اليت  البيوع 

شريطة املعاملة ابملثل، والبيوع اليت تقوم هبا اهليئات واملنظمات الدولية املعتمدة يف اجلمهورية  
 ية وفقاً ألحكام االتفاقيات الدولية النافذة فيها. العربية السور 

واملؤسسات  .ب  للجمعيات  النافذة  القوانني  مبوجب  املمنوحة  الضريبية كافة  اإلعفاءات  سارية  تبقى 
 وتعديالته.  1٩58لعام  ٩3اخلاصة اخلاضعة ألحكام القانون رقم 

 11املادة 
 ثني يوماً تلي اتريخ تبلغه أمر القبض، شريطة: ثال 30عتاض على الضريبة خالل حيق للمكلف اإل

 عتاض لدى الدائرة املالية. تسديده مبلغ الضريبة وإضافاهتا ومتمماهتا كاملة قبل تسجيل اإل .أ
واحد ابملئة من الضريبة املفروضة، ويعاد مبلغ التأمني إىل املكلف   %1تسديده مبلغ أتمني مبعدل   .ب 

 عتاض أو يف جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا مل يكن حمقاً فيه. إذا كان حمقاً يف طلب اال
 12املادة 

 تشكل بقرار من الوزير جلنة، أو أكثر للنظر ابالعتاضات املقدمة من قبل املكلفني وفق اآليت:  .أ
 رئيساً  قاض مبرتبة مستشار يسميه وزير العدل •
 عضواً  ، حسب احلالمدير املالية أو مدير املال أو رئيس قسم •
 عضواً  ممثل الوحدة اإلدارية •
 عضواً  مقّيم عقاري أو خبري عقاري يسميه املدير العام •
 عضواً ومقرراً  رئيس دائرة أو شعبة جتارة العقارات  •

جتماعاهتا قانونية إال حبضور ثلثي األعضاء من بينهم إجتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وال تعد   .ب 
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 هتا أبكثرية احلاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. الرئيس، وتصدر قرارا
ثالثني يوماً من اتريخ انتهاء مهلة تقدمي    30على اللجنة النظر ابالعتاضات املقدمة إليها خالل   .ج

 عتاض. اإل
ابإل .د يتعلق  وذلك فيما  العقار  تصنيف  بتصحيح  اللجنة  تبت  التصنيف  على  الواردة  عتاضات 

خالل الزايرة امليدانية يف حال الضرورة ابملنطقة العقارية وعلى مستوى الشرحية   حسب الواقع من
 السعرية.

اإل .ه قبول  حال  يف  اللجنة  قرار  إبحالة  يكون  العقارية  للوحدة  الرائجة  القيمة  تقدير  على  عتاض 
احملاإل مبراكز  اخلدمات  دوائر  مستوى  على  الفرعية  اللجنة  إىل  ابملربرات  مشفوعاً  افظات  عتاض 

 ومستوى املدن واملناطق إلعادة دراسة القيم الرائجة ابلشرحية السعرية.
حيق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، وهلا يف سبيل ذلك إمكانية تعديل  . و

أي   أو  التثقيل،  معايري  أو  السعرية،  الشرحية  رسم  إعادة  أو  السعرية،  ابلشرحية  الرائجة  القيمة 
 راءات متاحة للوصول إىل القيمة الرائجة األكثر عدالة للوحدات العقارية.إج

الرائجة   . ز القيمة  العتماد  املتبعة  األصول  وفق  وجودها  حال  يف  الفرعية  اللجنة  تعديالت  تقر 
 للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة املركزية وخالل اجتماعات نصف سنوية. 

ثالثني يوماً من    30عتاضات بشكل نصف سنوي وخالل  ت الضريبية الناجتة عن اإل تعاجل الفروقا .ح
 عتماد القيم الرائجة للعقارات.اتريخ صدور قرار الوزير إل

للمكلف حصراً،   .ط املصريف  احلساب  إىل  وإضافاهتا  ومتمماهتا  الضريبة  ترد  ردايت،  وجود  حال  يف 
 وللمكلف تسديد ضريبة أخرى يف حال وجودها. 
 13املادة 

حيظر على دوائر السجل العقاري وُكتاب العدل وكل جهة خمولة بتسجيل احلقوق العينية العقارية   .أ
توثيق أو تسجيل أي حق عيين عقاري، ما مل يربز أصحاب العالقة براءة الذمة من الدوائر املالية  

 ذات العالقة.
 من هذه املادة. ( أ)يعد ابطالً كل توثيق أو تسجيل يتم خالفاً ألحكام الفقرة  .ب 
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف القوانني النافذة يعاقب كل موظف خيالف  .ج
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من هذه املادة ابحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من مخسمئة ألف إىل (  أ)أحكام الفقرة  
 ة سورية. مليون لري 

   .د
إال  (  الفروغ)حيظر على احملاكم إصدار األحكام املتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق اإلجيار   .1

العملية  على  املتوجبة  الضريبة  يعادل  مبلغ  بتسديد  تشعر  املالية  الدوائر  من  وثيقة  تقدمي  بعد 
 موضوع النزاع يف الدعوى.

من   1ل عدم تقدمي الوثيقة املنصوص عليها يف البند  تقضي احملكمة برد الدعوى شكالً يف حا .2
 هذه الفقرة بعد ثالثة أشهر من اتريخ تكليفها لصاحب املصلحة.

يف حال احلكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي احملكمة برد املبالغ املسددة وفق أحكام البند رقم  .3
ذه احلالة إببراز صورة طبق  من هذه الفقرة إىل الشخص الذي قام ابلتسديد، ويكتفى يف ه  1

 األصل عن احلكم القضائي املكتسب الدرجة القطعية إىل الدوائر املالية. 
ستكمال إجراءات إمن هذه الفقرة دون    1ال حتول األحكام القضائية املشار إليها يف البند رقم   .4

األح هذه  لتنفيذ  الذمة  براءة  ملنح  املكلف  على  املتتبة  الضريبة  وحتصيل  وفق  فرض  كام 
 التشريعات النافذة.

رقم   .5 البند  أحكام  وفق  املالية  الدوائر  املمنوحة من  الوثيقة  تعد  ذمة    1ال  براءة  الفقرة  من هذه 
 مالية لتنفيذ احلكم القضائي القطعي املكتسب الدرجة القطعية الصادر ابلدعوى.

 ية إىل الدوائر املالية. ترسل احملكمة نسخة من األحكام القضائية املكتسبة الدرجة القطع .٦
 14املادة 

قتصادي وتبقى ال تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع اإل .أ
 وتعديالته. 2003لعام  24خاضعة ألحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 

الق .ب  أو  البيعية  للقيمة  أدىن  للعقارات كحد  الرائجة  القيمة  اإلجيار تعد  بدل  لتحديد  املرجعية  يمة 
 السنوي للوحدة العقارية اململوكة للجهات العامة.
 15املادة 

ال تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري املرخصة وفق أحكام 
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 24يبة على الدخل رقم  قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة ألحكام قانون الضر 
 وتعديالته. 2003لعام 

 16املادة 
ستثناء من األحكام الناظمة للضريبة على الدخل ختضع العقارات غري السكنية املؤجرة للسوريني  إ .أ

القانون رقم   لضريبة   2015لعام    20والقانون رقم    200٦لعام    10وغري السوريني وفق أحكام 
ابملئة من بدل اإلجيار السنوي الوارد يف عقد اإلجيار، على أال تقل ضريبة  عشرة  %10دخل مبعدل  
ستة ابلعشرة آالف من القيمة الرائجة للعقار املؤجر، أما العقود املربمة مع   0,000٦الدخل عن  

عشرة ابملئة    %10فتخضع للضريبة مبعدل    200٦لعام    10غري السوريني قبل نفاذ القانون رقم  
 املسمى ابلعقد، على أال تقل الضريبة عن مثلي الريع املايل السنوي للعقار املؤجر.  من البدل

املؤجرة  إ .ب  السكنية  العقارات  ختضع  احلقيقية  األرابح  دخل  لضريبة  الناظمة  األحكام  من  ستثناء 
 2015لعام    20والقانون رقم    200٦لعام    10للسوريني وغري السوريني وفق أحكام القانون رقم  

مخسة ابملئة من بدل اإلجيار السنوي الوارد يف عقد اإلجيار، على أال تقل    %5لضريبة دخل مبعدل 
القيمة    0,0003ضريبة الدخل عن   الرائجة للعقار املؤجر، وتزاد  القيمة  ثالثة ابلعشرة آالف من 

بنسبة   إليها  املشار  السكنية  العقارية  للوحدة  يف حال أتجريه  مخسة وعشرين ابملئة    %25الرائجة 
 مفروشاً.

ثالثني يوماً    30يلتزم األشخاص اخلاضعون ألحكام هذه املادة ابلتصريح عن عقود اإلجيار خالل   .ج
 من اتريخ بدء التأجري. 

من هذه املادة بتسديد الضريبة املتتبة عليهم بتاريخ  (  أ)يلتزم األشخاص اخلاضعون ألحكام الفقرة   .د
 الية. تقدمي العقد للدوائر امل

الفقرة   .ه ألحكام  اخلاضعون  األشخاص  عليهم  (  ب )يلتزم  املتتبة  الضريبة  بتسديد  املادة  هذه  من 
 بتاريخ تسجيل العقد يف الوحدة اإلدارية. 

الفقرة   . و ألحكام  املخالفون  األشخاص  مقدارها  (  ج)يغرم  بغرامة  من    % 10السابقة  ابملئة  عشرة 
 الضريبة املتتبة عليهم.

املادة  تطب . ز الدخل رقم    10٧ق أحكام  الضريبة على  قانون  وتعديالته على   2003لعام    24من 
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 من هذه املادة. ( ه، د)األشخاص الذين خيالفون أحكام الفقرتني 
 ن هذه املادة العقارات الزراعية املؤجرة لالستثمار الزراعي.( مأ)تستثىن من أحكام الفقرة  .ح
هبا .ط املنوط  اجلهات  قبل    على  املالية  الدوائر  إىل  إحالتها  التجارية  للعقارات  اإلجيار  عقود  تسجيل 

 تسجيلها وإرسال صورة طبق األصل عنها بعد التسجيل.
على اجلهات املنوط هبا تسجيل عقود اإلجيار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق األصل عنها   . ي

 إىل الدوائر املالية. 
ستعالم  كتشاف العاملني يف جمال اإلإوتعديالته عند    2003لعام    25تطبق أحكام القانون رقم   .ك

يمة بدل اإلجيار الفعلي مغايرة ملا  كتشافهم أن قإومكافحة التهرب الضرييب عقوداً غري مسجلة، أو  
 ورد يف العقد املسجل لدى الوحدة اإلدارية أو الدائرة املالية. 

 تعامل عقود اإلعارة لغري األصول والفروع واألزواج معاملة عقود اإلجيار. .ل
 17املادة 

 ال ختضع ألحكام هذا القانون البيوع العقارية اثبتة التاريخ قبل نفاذه. 
 18املادة 

اإل من  وتصرف  القانون،  هذا  يف  عليها  املنصوص  اللجان  تعويضات  الوزير  من  بقرار  عتمادات  حتدد 
 امللحوظة هلذه الغاية يف موازنة اهليئة. 

 19املادة 
، واملواد 2004لعام    5٦من املرسوم التشريعي رقم    ٧واملادة    4من املادة    (ج ( و )ب )تلغى الفقراتن  

لعام    52، واملرسوم التشريعي رقم  2005لعام    41ن القانون رقم  ( م14،  11،  ٦،  5،  4،  3،  2،  1)
من املرسوم التشريعي رقم   11، واملادة  200٦لعام    53من املرسوم التشريعي رقم    3٦، واملادة  200٦

 .2011لعام  23
 20املادة 

 تصدر التعليمات التنفيذية هلذا القانون بقرار من الوزير.
 21ة املاد

 .3/5/2021ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، ويُعدُّ نفذاً من اتريخ 
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