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 ـةـــر املاليـــرار وزيــــق

 2021رقم )         ( لسنة 

 الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية املوحد بإصدار

 2020لسنة  206الصادر بالقانون رقم 

 ـ ــــ
 :املاليةوزيــر 

 ،اإلداريفى شأن الحجز  1955لسنة  308على القانون رقم  االطالعبعد  -
 محاسبة والمراجعة؛بمزاولة مهنة ال 1951نة لس 133وعلى القانون رقم  -
 13قانــون المرافعـــا  المدنةـة والاجارــــة الاـــادر بالقـانون رقـم    وعلى -

 ،1968لسنة  
 ؛1980لسنة  111ون رقم ــادر بالقانــة الاــة الدمغــعلى قانون ضرـبو -
 ؛1984لسنة  147وعلى قانون رسم تنمةة الموارد المالةة للدولة رقم  -
 ؛ 1999لسنة  17ون الاجارة الاادر بالقانون رقم قان  وعلى -
 ،2004لسنة   15وعلى قانون الاوقةع اإللكاروني الاادر بالقانون رقم  -
 ؛2005لسنة  91وعلى قانون الضرـبة علي الدخل الاادر بالقانون رقم  -
 67م  ـــة المضـافة الاـادر بالقـانون رقـــوعلى قـانون الضـرـبة علـي القةم -

 ؛2016لسنة  
ون ـــادر بالقانـــالنقـد  الاغةـر انون تنظةم اساخدام وسـالل الـدفع ى قوعل -

 ؛2019لسنة  18رقم 
 206وعلى قانون اإلجراءا  الضرـبةــة الموحــد الاــادر بالقــانـــون رقم   -

 ؛2020لسنة  211المعدل بالقانون رقم  2020لسنة  
الةاور قاانون نممياة المشاروعات المطوسااة والةاويرة والمطما ياة  وعلى   -

 ؛2020لسمة  152 رقم  الةادر بالقانون
الاادرة بقـرار ويــر المالةـة   الدمغةقانون ضرـبة  لالاللحة الانفةذـة  وعلي   -

 ؛2006لسنة  525رقم 
بفـر  رسـم تنمةـة  1984لسنة  147لقانون رقم لالاللحة الانفةذـة وعلى   -

 ؛2020 لسنة 547رقم الاادرة بقرار ويـر المالةة   الموارد المالةة للدولة
رار ـــادرة بقـــالال  ـــي الدخـــالاللحة الانفةذــة لقـانون الضـرـبة عل  وعلى -

 ؛2005لسنة  991رقم ويـر المالةة  
ادرة ـــالاالاللحـة الانفةذــة لقـانون الضـرـبة علـي القةمـة المضـافة  وعلى   -

 ؛2017لسنة  66رقم بقرار ويـر المالةة  
أن تويــع مأمورــا  بشـ 2020لسـنة  593وعلى قرار ويـر المالةـة رقـم  -

بةة المناـو  علةهـا فـى الهةكـل الانظةمـى الضرالب على المنـاط  الضـرـ
 لمالحة الضرالب المارـة،

 وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة. -
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 (ىـادة األولــامل)

فقة في شأن قانون اإلجـراءا  الضـرـبةة االاللحة الانفةذـة المرأحكام  عمل بـ  
 .2020لسنة  206الموحد الاادر بالقانون رقم 

 (ةـالثانيادة ــامل)

المادة الثالثة مـ  مـواد داـدار القـانون، عنـد تقـدـم دقـرار أحكام  في تطبة   

الدخل السنوي ـلازم الممـول بسـداد الضـرـبة المسـاحقة مـ  واقـع   الضرـبة علي

 االتي:اإلقرار بعد خام 

 دا ا الممول.أن أالدفعات المقدمة الطي سبق   -1

ر الشارر والنمياو والمحساوف وفقاا مة بعد اسطبعاد كساوعائد الدفعات المقد -2

 للمعادلة الطالية:

البمك المركزي المةري قيمة الدفعة × سعر االئطمان والخةم المعلن من   •

من نااري  ساداد الدفعاة  طاي نراياة   )المدةول من يماير السابق ×  في األ

 شرر(. 12الفطرة الضريبية ÷ 

 

 (ةــالثالثادة ــامل)

(، مـــ  الاللحـــة 9، 8، 7، 6الفقـــرة الثانةـــة،  3 ،2د أرقـــام  ت لغـــي المـــوا

( 525م  ـــالمالةـة رقر  ـــرار ويــــادرة بقـــالانفةذـة لقانون ضـرـبة الدمغـة الا

 .2006لسنة  

، 98،  97،  96،  95،  94،  93،  92،  91،  90،  22الماواد أرقاا) )  وت لغي

99،102  ،103  ،104  ،105  ،106  ،107  ،108  ،112  ،116  ،118 ،

، 129، 128، 1مكااارًرا126رًرا،مكااا 126، 124، 123، 122، 121، 120

130  ،131  ،132  ،133  ،134  ،135  ،136  ،137  ،138  ،139  ،140 ،

الالئحة الطمفيذية لقاانون الضاريبة   ( من146،  145،  144،  143،  142،  141

 .2005لسمة  991علي الدخل الةادرة بقرار وزير المالية رقم 
 

، 24، 23فقارة اخيارة،  /17، 16، 15،  14،  13)  كما ُنلوي الماواد أرقاا)

، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 58، 57، 44/ الفقاارة األولااي، 39

ة ااااون الضريبااااة لقانااااة الطمفيذيااااالئحالن اااا( م74،  73، 71، 70، 69، 68

 .2017لسمة  66قرار وزير المالية رقم الةادرة ب علي القيمة المضافة

 2 )  
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 (ةــبعالراادة ــامل) 

غةـرمم أو المكلفـة  أو عد االخطـارا  واالعالنـا  الاـي تـام مـ  الممـولة  ت  

ــا أ ــام تطبةق ــة لماــلحة الضــرالب حك ــة االلكارونة ــر البواب ــوانة  الضــرالب عب ق

 حوال.بحسب اأ  الجهة المخااة قانونا  أو   المأمورـةدلى المارـة بمثابة تقدـمها  

 

ـ عد السداد عبر وسالل الدفع غةر   المأمورــة دلـى  داد  ـــالنقدي بمثابـة سكما 

 حوال.الجهة المخااة قانونا بحسب اأأو 

 

 (ةـاخلامسادة ــامل)

 الاـالي  الةـوم  ـــل بـ  مـــعمة، وـ  ـــع المارــــنشر مـذا القـرار فـي الوقالـ  

 لاارـخ نشره.

 

 ويــــر المـالةــة   

   

   

 د. محمـــــد معةـــــط   2021/    فى     /ادر 

 

 

  

 3 )  
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 الباب األول

 ةـــالعام حكام األ
ــ   ـ

 )الفصل األول(

 التعريفات

 (1)ادة ــم

مــذه الاللحــة، ـ قاــد باألفــار والعبــارا  الاالةــة المعنــي أحكــام فــي تطبةــ  

 :المبة  قرـ  كل منها

 وزير المالية. : رـــــــــــــــــــالوزي

 ية.رئيس مةلحة الضرائب المةر : ةــــــس املصلحــــرئي

 ة.اااب المةريااااة الضرائاااامةلح : ةــــــــــــــــــاملصلح

 ة.اااب المةريااااة الضرائاااامةلح : املنطقـــــــــــــــــــة

 ة.اااب المةريااااة الضرائاااامةلح : املأموريـــــــــــــــــة

الةاادر بالقاانون قانون اإلجاراءات الضاريبية المو اد   : ونــــــــــــــــــالقان

 .2020لسمة  206رقم 

المأمورية الطي يقا  فاي دائرنراا مركاز مزاولاة نشاا   : ةـــاملختص ةــاملأموري

و الطاااي تااادرت ممراااا البااقاااة أو المكلااا  أالمماااول 

و شاارادة الطساانيل، واعا نعااددت ممشااأت أالضااريبية 

و المكل  وفروعرا نكون المأمورية المخطةة أالممول  

الطي يقا  فاي دائرنراا المركاز الرئيساي  ي المأمورية  

نل الطناااري، وينااوز لاارئيس للمشااا  ماان واقاا  الساا

و أالمةلحة بقرار ممو نعيين مأمورية مخطةة ألنشاة 

 . محددينو مكلفين  أممولين  

ماددي أو  االلكطروني الةادر من باائ  السالعة    المحرر : يـال االلكرتونـــااليص

المسااطفيد ماان أو الخدمااة للمسااطرلك المرااائي للساالعة 

 المحددة برذه الالئحة. كا) الخدمة وفقًا للضوابط واأل

الوسيط الذي يطمثل دوره األساساي فاى نلقاي الفاوانير  : ةــــــاخلدمدم ــــمق

االلكطرونيااة ماان مةاادر ا وارسااالرا للمةاالحة بعااد 

 .لطحقق من اسطيفائرا بالشرو  الشكلية المقررة قانوناً ا
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نظاا) يساطخد) فااي نةامي  الممطنااات والخادمات ويااطم  : ينظام التكويد السلع

خدمااة ليسااطخد) فااى أو نعيااين كااود مميااز لكاال ساالعة 

االيةال االلكطروني ويةادر بطحدياد أو اتدار الفانورة  

 .قرار من رئيس المةلحة نوع الطكويد

 
 الفصل الثانى

 ة(ــ)اللغ

 (2)ادة ــم

ماـلحة قبـول البةانـا  ( مـ  القـانون، ـجـوي لل2المـادة  أحكـام  في تطبة   

 والسجال  والمساندا  الماعلقة بالضرـبة بأي لغة.  والمعلوما 

 

ــل  ــة ك ــب ترجم ــا  والســجال  أو وللماــلحة طل ــا  والمعلوم ــا البةان بع

 اللغة العربةة.دلى والمساندا  الماعلقة بالضرـبة  

 

م  بذلك  مكاتب الارجمة المرخص لها  وـادر رلةس المالحة بةانا  بأسماء  

 .نةةا  المعالجه

 الباب الثانى

 املمولني واملكلفني وغريهم وتنظيم اإلدارة الضريبية والتزاماتحقوق 
ــ   ـ

 )الفصل األول(

 )حقوق املمولني واملكلفني(

  (3)ادة ــم

( م  القـانون علـي النحـو 3الشأن بالحقوق المقررة في المادة     ـاماع ذو

 علة  بهذا الباب.  المناو 

  (4)ادة ــم

القانون الضرـبي، م  خالل كافة وسالل االعالم المااحـة أحكام  باوعةة  تام ال

المرلةـة، االلكارونةـة منهـا وغةـر االلكارونةـة وعلـي أو  المسـموعة  أو  المقروءة  

خص الموقع االلكاروني لويارة المالةة والموقع االلكارونـي للماـلحة، وكـذلك اأ

 االرشادـة وغةرما.  وسالل الاواال االجاماعي االلكارونةة، والكاةبا 
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  (5)ادة ــم

ـح  لذوي الشأن الحاول علـي النمـاذو والمطبوعـا  الضـرـبةة المجانةـة 

 تااح علي االنارنت.أو الاي تاوافر بمواقع المالحة المخالفة  

 

  (6)ادة ــم

ملف  الضرـبي بناء   م  ـمثل  قانونا االطالع عليأو  المكلف  أو  ـح  للممول  

مورـــة المخااــة وعلــي المأمورـــة تمكةنــ  مــ  مــذا مأالدلــى علــي طلــب ـقدمــ  

االطالع خالل ثالثة أـام عمـل علـي االكثـر مـ  خـالل تقدـمـ  الطلـب وـثبـت تمـام 

لةـ  عـ  دالمانـايل أو االطالع علي ذا  الطلب المقدم م  ااحب الشأن، وللورثة 

 للقواعد المقررة قانونا.المنشأة ح  االطالع وفقا 

 

  (7)ادة ــم

ع المناو  علة  في المادة السابقة االطالع علـي بةانـا  االطال  ـشمل ح 

ــر اأ ــجةل ومحاضــر المعاـنــة والمناقشــة ومحاض عمــال ومــذكرة الفحــص الاس

واالخطارا  والنماذو الخااة بربط وتحاةل الضرـبة بما فةهـا االخطـار بالانبةـ  

 ومحاضر الحجز. باأداء

  (8)ادة ــم

ول ـــار ـطرحـ  الممـــفسبالرد علي كل اسا  المالحة المخالفة  وحدا تلازم  

دا  ـــمسانة طلـب ـــوي للمالحــوـج  ،الضرـبي  موقف غةرمما ع   أو  المكلف  أو  

اـضاحا  لامكةنها م  مذا الرد وعلي أن ـام الرد في موعـد ال ـاجـاوي عشـرة أو  

 أـام عمل م  تارـخ اساةفاء البةانا  المطلوبة.

 
  (9)ادة ــم

علومـا  الضـرـبةة والفنةـة الخااـة حفار علـي سـرـة المتلازم المالحة بال

( مـ  6ال في الحدود المبةنة فـي المـادة  دبالممولة  والمكلفة  وال ـجوي افشالها  

 مذا القانون.

  (10)ادة ــم

كلـف الم  أو  ول  ــــور الممـــال في حضدال ـجوي اجراء فحص ضرـبي مةداني  

( 41اد الفحـص وفقـا للمـادة  ـــاره بمةعـــطد اخـــقانونا وذلك بع   ـــ  ـمثلـــمأو  

 م  مذا القانون.
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مـ  ـنـوب عنـ  بـالرغم مـ  اخطـاره أو  المكلـف  أو  واذا لم ـحضـر الممـول  

 ون موجـودا  ـــور مـ  ـكـــبحض  اــبأعمالهة القةام  ــــبمةعاد الفحص ـكون للمالح

 في تارـخ .
 

 ي.الفحص الماعلقة بالاهرب الضرـبوـساثني م  ذلك حاال  

  (11)ادة ــم

ـكـون اإلخطـار موضـحا  بـ  اسـم   ،( مـ  القـانون8المادة    أحكامفي تطبة   

شــهادة المزاولــة وجمةــع البةانــا  ذا  العالقــة، وذلــك علــى أو طالــب الاــرخةص 

 بحسب اأحوال. حار( 1النموذو رقم  

 

  (12)ادة ــم

وذو رقـم  ـــ( م  القانون ـكون اإلخطار علـى النم9المادة  أحكام  في تطبة   

 حار(. 1 
 

 :الطاليةن يطضمن االخاار البيانات  أ  وـجب
 الممطف  بالعقار . أو اسم المالك  -1
 العقار. عموان  -2
 مسا ة العقار. -3
 العقار. ألجلوالورض المدجر  -4
 اسم المسطول وعموان محل اقامطو ورقمو القومي. -5

  (13)ادة ــم

ةـد سـداد الضـرـبة م  القانون ـكون تقدـم ما ـف  10المادة  أحكام  في تطبة   

 (.    علي النموذو رقم 

  (14)ادة ــم

 آلتى:مراعاة اـاعة  علي الممول    ( م  القانون12في تطبة  أحكام المادة  

دعـداد الملـف عنـد    مـ  الـويـرالدلةل اإلرشادي لاسعةر المعامال  الاادر   -

 ال وضع قواعد الاسعةر الماللمة، ــام دخطـارح، ووالملف المحلي  الرلةس

ــامال  ــعةر المع ــة تس ــف بناةج ــول أو المكل ــع  المم ــة م ــة أو المالة الاجارـ

( الاادر م  المأمورـة المخااة 19اأشخا  المرتبطة ضم  النموذو  

 ب .   ـوما م  تارـخ علم 30وـح  للممول الطع  علي مذا الربط خالل 

 ةكـل دولـة علـي حـد  الدلةل العملي الماري الخا  بالاقرـر علي مساوي -

 CbCR)   رـر علي مساوي كل دولة علي حدةالاق دعدادفي. 
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  (15)ادة ــم

طبق ا القـانون  ( مـ   12ـجب تقدـم المساندا  المناو  علةها فى المـادة  
 :لما ـأتى

ـــوم مــ  تقــدـم االقــرار الضــرـبي  60 خــالل يـقــدم الاقرـــر المحلــ ▪
 .االقرارباارـخ تقدـم   والعبرة

اأم  للشـركةفـي موعـد تقـدـم االقـرار الضـرـبي  ـقدم الملف الرلةس ▪
 اأم.باإلدارة الضرـبةة الاي تخضع لها الشركة  

 
كانـت   دذا  ةحـد  كـل دولـة علـيعلـى مسـاو   تلازم الشركا  باقدـم تقرــر  و

 اأم:ضم  تلك الحالاة  م  الشركا  م  الشركا   
 المجموعـةأن ـكـون دجمـالي اــرادا  ، ـلـزم  بماـركانت الشـركة اأم    دذا -1

 .فأكثرملةار جنة  ماري 3

ن ـكــون دجمــالي دـــرادا  ، ـلــزم أم خــارو ماــراأ كانــت الشــركة دذا -2
 .فأكثرملةون ـورو 750

 
الاالةـة مـ  اناهـاء   السـنةفـي خـالل    ةقدم تقرـر دولة لكل دولة علـي حـدـو
  دـسمبر. 31 وحاىالمالةة المحددة بالاقرـر    السنة
 

لـددارة الضـرـبة الاـي تخضـع لهـا   ةوـقدم تقرـر دولة لكـل دولـة علـي حـد
  .م  الشركة اأم باقدـم ذلك الاقرـر  المفوضةالشركة اأم، أو الشركة 

 
 الـواردة المالةـة السـنةخـالل    ةخطـار دولـة لكـل دولـة علـي حـددـام تقدـم  و
ة ماــلحالعلــي موقــع  المنشــوردـســمبر مــ  خــالل النمــوذو  31 وحاــىبــالقرـر 

وـوضح بهذا اإلخطار كال م  شركة الملازمة باقدـم   واإلنجلةزـة،العربةة    اة باللغ
الشــركة  أو كانــت الشــركة اأمالمخااــة ســواء  الضــرـبةة لــددارةذلــك الاقرـــر 
 .المفوضة بذلك
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  (16)ادة ــم

شـخص لدــ  معـامال  ـلازم كـل ، م  القانون( 13 في تطبة  أحكام المادة  
تجارـة أو مالةة مع أشخا  مرتبطة حال اإلخالل بااللازام المناـو  علةـ  فـى 

ولـي مـ  مـذه المـادة بـأن والفقـرة اأ،  القانون( م   12ولى م  المادة  الفقرة اأ
 ـعادل:ـؤد  للمالحة مبلغا  

شـخا  المرتبطـة الاـي لـم ـفاـح ( م  قةمة المعـامال  مـع اأ1%  ▪
فـي الملـف المحلـي   الضرـبي أوباإلقرار    508عنها الممول بنموذو  

     للشركة.

فـي حالـة   المرتبطـة( م  دجمالي قةمة الاعامال  مع اأشـخا   3%  ▪
ـومــا  60عـدم تقـدـم الملــف المحلـي، أو تجـاوي فاــرة الاقـدـم ومـي 

 دـم اإلقرار الضرـبي.الاالةة لاق

فـي حالـة   المرتبطـة( م  دجمالي قةمة الاعامال  مع اأشـخا   3%  ▪
 عدم تقدـم الملف الرلةسي.

فـي حالـة  المرتبطـة( م  دجمالي قةمة الاعامال  مع اأشخا  2%   ▪
بعـد اناهـاء العـام الاـالي للسـن    ةعدم تقدـم تقرـر كل دولة علـي حـد

مبر بالعـام الاـالي للسـن  المحـددة دـسـ  31المحددة بالاقرـر  أي بعد  
 بالاقرـر(.

فـي حالـة  المرتبطـة( م  دجمالي قةمة الاعامال  مع اأشخا  2%   ▪
بعـد   ةعدم تقدـم اإلخطـار الخـا  باقرــر دولـة لكـل دولـة علـي حـد

دـسـمبر  31المحـددة بـالاقرـر  أي بعـد  السـنةاناهاء العام الذي بـ   
 ر(بالعام الحالي للسن  المحددة باإلخطا

( مـ  دجمـالي 3% ن ـاجاوي المبلـ  عـ  أـجور    الوفى جمةع اأحوال،  
فـي حالـة تعـدد المخالفـا  عـ    المرتبطـةقةمة الاعامال  مع اأشـخا   

 الذكر.  السابقةااللازام بالنقاط  
 

  (17)ادة ــم

القـانون، علـي المخااـة  فـي الجهـا  ( مـ   14المـادة  أحكـام  في تطبة   

قـانون، دخطـار اإلدارة العامـة للحاـر ( مـ  ال14المناو  علةهـا فـي المـادة  

بالنسـبة الضـرـبةة  منطقـة  الأو  ماـلحة بالنسـبة لمحافظـة القـامرة  الواإلقرارا  ب

منطقـة ضـرالب أول بالنسـبة أو واحـدة    ضرـبةةللمحافظا  الاي ـوجد بها منطقة  

للشـهر الـذي اـدر فةـ    الاـالي  خالل مدة أقااما نهاــة الشـهر  لباقي المحافظا

     ( حار.ر، وـكون االخطار علي النموذو رقم شالنأو لطبع  الارخةص با
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  (18)ادة ــم

( مـ  18على مندوبي المالحة لد  الجها  المناو  علةها فـي المـادة  

القانون الضرـبي ومـذا القـانون، حكام القانون، ماابعة سالمة تنفةذ مذه الجها  أ

ك فـي محضـر أعمـال مخالفـة دثبـا  ذلـ   وعلى مندوب المالحة حـال اكاشـاأ أ

 اآلتةة:ـاضم  على وج  الخاو  البةانا   

 الممدوف. اسم  -1
 ة. اااالنراسم  -2
 المخالفة. ناري  اكطشاف  -3
 المخالفة. وت   -4
 المخالفة. المطرنب على  المالىاألثر  -5
 المخالفة. ت خاللرا اا المدة الطي وقع -6

وينب ا الة محضر األعمال المشار الياو الاى اإلدارة الطاي يطبعراا الممادوف 

لمساطحقة النخاع الالز)، بما في علك اخاار النراة بالمخالفاة والماالباة بالمباال  ا

 .وعلك على المموعج رقم )   ( ،  سب نوع المخالفة

 
  (19)ادة ــم

الحااالت الممةاوع عليراا  ا اد علاي ماويفي المةالحة فاي  اال نحقاق 

د مساالوال فايان يفةا  عان علاك تارا ة، وأمن القانون    21بالمادة    اال   ال عاُ

 مخالفة علك.
 الباب الثالث

 التسجيل الضريبى
ــ   ـ

 ) الفصل األول ( 

 التسجيل

  (20)ادة ــم

( مان القاانون، علاي كال مماول أو مكلا  أن 25الماادة )أ كاا)  في نابياق  

 للشاخ يطقد) بالب للطسنيل الكطرونيا أو يدوًيا علي المموعج رقم )   ( بالمسابة 

طباري، وعلك طبًقا للمظم )    ( بالمسبة للشخ  االع  الابيعي، وعلي المموعج رقم

النادول الزمماي االلكطرونية الطي يةدر برا قرار من الاوزير، ويحادد  اذا القارار  

 برذا الحكم، بحسب طبيعة فالات الممولين والمكلفين المخاطبين بو. االلطزا)لبدء  
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المساطمدات ول  أتا  وُنقاد)علي أن يكون الالب ُمرفًقا بو المسطمدات الطالياة،  

 :عليرا  لالطالع

 تورة بااقة الرقم القومي / جواز السفر. -1

األموال/ لشركات األشاخاع/ األشاخاع تورة البااقة الضريبية )لشركات   -2

 الابيعيين( ان وجدت.

 .األخر قرار الطأسيس للممشآت  أو تورة عقد شركات األشخاع   -3

 تورة السنل الطناري. -4

 تورة عقد اإلينار / الطمليك. -5

 اوين وأسماء الفروع وأنشاطرا.بعم  بيان -6

 المةدرين. /االسطيراديةتورة البااقة  -7

 الشأن  ال وجود وكيل.تورة نوكيل من تا ب  -8

تورة اثبات القيد في المقابة ورقم قيد مزاولة المرمة وعلك بالمسبة لمقادمي  -9

 .واالسطشاريةالخدمات المرمية  
 

لوباة، نقاو) المأمورياة طلب الطسانيل للبياناات الما  اسطيفاءوفي  الة عد)  

و) مان يا 15نلك البيانات خالل مدة  السطيفاءةة بإخاار الممول أو المكل  المخط

 ناري  االخاار علي المموعج رقم )  ( نسنيل .
 

يكاون اخااار   ،( مان القاانون25وفي نابيق ن  الفقرة الثالثة من المادة )

 .( نسنيلو المكل  بطسنيلو اجباريا علي المموعج رقم )  أالممول  

  
ويقاا  واجااب اإلخاااار بالمساابة الااى األشااخاع االعطبارياااة علااى الممثاال 

دف ااااو الممطاااس ادارناااو منلاااعضأو  ره  ااامديأو    االعطباري  االلشخالقانوني  

 الشخ  المسالول عن اإلدارة بحسب األ وال.أو 

 

ب ااااب نرنيااااوعلاي المأموريااة قياد الالبااات المقدماة فااي سانل خاااع  س

 ورود ا.  ناري 
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 الفصل الثاني

 البطاقة الضريبية
 ـ ــ ـ

  (21)ادة ــم

( ماان القااانون، نلطااز) مأموريااة الضاارائب 27المااادة )أ كااا) فااي نابيااق 

ًا اااتماعيأو ًا ننارياًا ان ُيزاول نشاطاااة ضريبية لكل ماادار بااقااة بإتاااالمخطة

خاالل خمساة أياا) نشاطًا غير ننار ، وكل من يمارس نشاطًا مرمياًا  أو   رفيًا  أو  

مساطمدانو، ويكاون مسطوفًيا لكافة بياناناو و  اسطخراجراعمل من ناري  نقديم طلب  

نساانيل اشااخاع  1رقااا) )أطلااب اسااطخراج البااقااة الضااريبية علااى المماااعج 

 نسنيل أشخاع اعطبارية ( بحسب األ وال. 2)   ،طبيعيين(

 

 ااالت أو  سنيل  شرادة الطأو  وفي  ال انطراء مدة سريان البااقة الضريبية  

م ااارق  وعجاااي المماااالمكل  نقديم طلب نندياد علأو  الطل ، يحق للممول  أو  الفقد  

 .نسنيل( 4نال  علي المموعج رقم )أو نسنيل( وطلب اسطخراج بدل فاقد  5)

 

  (22)ادة ــم

( ماان القااانون، ينااب أن نطضاامن البااقااة 27) المااادة أ كااا) فااي نابيااق 

 :يو بالمادة السابقة البيانات اآلنيةالضريبية للممول المشار ال

 الضريبي.رقم الطسنيل  -1

 الرقم المسلسل للبااقة طبقًا لما  و وارد في سنل قيد البااقة الضريبية -2

 ناري  اتدار ا. -3

 كاود المأمورياة. -4

 ول.اااااااسم المم -5

 ول.ااعموان المم -6

 ول.اااانشا  المم -7

 عموان المشا  " السمة الطنارية ". -8

 ة.اااااااات االجطماعياااام الطأميماااارق -9

 اري.اااااال الطناااااااااااااالسنم  اااارق -10
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 رقم سنل الشركات. -11

 عموان المركز الرئيسي والفروع والمخازن. -12

 ا .اااااال نشااااة كااااادء مزاولاااا  باااااناري -13

 القانوني.الكيان   -14

  المخاااط  انوقيااا –  اإلقااارار اااااناري –رار ااااااإلق ]سااامةبياناااات اإلقااارار  -15

 بيانات المسالول عن الفانورة اإللكطرونية[. –المأمورية  ب

 بيانات اإلعفاءات الضريبية. -16

 بيان ما اعا كان الممول خاضعا لمظا) الدفعات المقدمة. -17

 االنطراء. وناري ناري  اإلتدار  -18
 

  (23)ادة ــم

 :( من القانون، يراعى ما يأني27المادة ) أ كا) في نابيق  
 . ( 3ل  علي المموعج رقم ) نةدر شرادات الطسنيل للمك -1

 نعطمد الشرادة من رئيس المأمورية، ونخطم بخانم شعار النمرورية.  -2

بالطسني -3 اخاار  نموعج  رفق  المكل   الى  اتدار ا  بعد  الشرادة  ل  اانرسل 

 الُمعد لذلك. 

في  الة وجود فروع أخر  للمكل  الذي نم نسنيلو عانو يطم اتدار شرادة  -4

 .(3) فرع لكل فرع علي المموعج رقم

نسنيل الفرع في أو  يلطز) المكل  الذي نم نسنيلو بوض  شرادة الطسنيل   -5

 مكان يا ر أما) النمرور بالمقر الرئيسي والفروع.

 . االنطراءناري  اإلتدار وناري   -6

 

  (24)ادة ــم

وعج رقاام ااعلي المم( من القانون، يطم اإلخاار  28المادة )أ كا)  في نابيق  

 .نسنيل ( 6) 
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 بعالرا الباب

 اإلقرارات الضريبية

 ـ ــ ـ

  (25)ادة ــم

ون، يقد) اا( من القان31( والبمد )أ( من المادة )29المادة )أ كا)  في نابيق  

( مان القاانون خاالل الشارر 31اإلقرار الممةوع عليو في البمد )أ( من الماادة )

أو دول  اااداد الضريبة وضريبة النااااًا بسااة، مقطرنااالنطراء كل فطرة ضريبي  اليالط

 ا دا ما، بحسب األ وال.
 

ويلطاااز) المكلااا  بطقاااديم بياناااات الفاااوانير الضاااريبية الخاتاااة بالمبيعاااات 

ت خااالل الفطاارة الضااريبية رفااق اإلقاارار اإللكطرونااي المقااد) ممااو عباار والمشااطريا

وف بطلك ااي غير المةحااالبوابة اإللكطرونية للمةلحة، وال ُيعطد باإلقرار اإللكطرون

 البيانات.

  (26)ادة ــم

( من القانون، ُيقاد) اإلقارار علاى 31البمد )ف( من المادة )أ كا)  في نابيق  

مان خاالل أي قمااة أو مةالحة  ل( من خالل البوابة اإللكطرونياة ل     المموعج رقم )  

الكطرونيااة أخااري نحاادد ا وزارة الماليااة، علااي أن نقااو) جرااة العماال بالطساانيل 

و اااادمة عمااا نقاااانكااون النرااة مسالولوالحةااول علااي كلمااة الماارور الساارية، و

 مسالولية كاملة.
 

وينب أن نقد) جرة العمل ما ُيفيد سداد الضريبة المسطحقة من واق  اإلقرار 

وساائل الادف  المقاررة وفاي المواعياد   بإ اد الممةوع عليو فاي  اذه الماادة،  

 القانونية.
 

 :ألخ وينب أن ُنبين النرة في اإلقرار كافة البيانات الالزمة وعلي ا

 عدد العاملين وبيانانرم.  -1

 المرنبات وما في  كمرا الممةرفة خالل الثالثة أشرر السابقة.  اجمالي -2
المبال  المسطقاعة نحت  ساف الضريبة والمبال  المسددة عن عات المدة  -3

 السداد. وتور من ايةاالت 

 المق . أو ي طرأت على عدد العاملين بالزيادة الطعديالت الط -4
 

 وية علي المموعج رقم )    (.ار الطسوية السمويكون نقديم اقر
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  (27)ادة ــم

( مان القاانون، علاي كال مماول 31)ج( من الماادة )  البمد  أ كا)  في نابيق  
من األشخاع الابيعيين أن يقد) الى مأمورية الضرائب المخطةة قبال أول ابريال 

 (.    من كل سمة اإلقرار الضريبي عالى المموعج رقم )
 

االعطبارية، أن يقد) الى المأمورية المخطةاة من األشخاع    وعلي كل ممول
خاالل األربعاة أشارر الطالياة لطااري  انطرااء السامة أو  قبل أول مايو من كال سامة  

 المالية اقراره الضريبي عالى الامموعج رقام )     (.
 

ولبمااوو وشااركات وو اادات القااااع العااا) وشااركات قااااع األعمااال العااا) 
يم اقرار نرائي علاى المماوعج رقاام )    ( خاالل ة العامة نقداع االعطباريواألشخ

ثالثين يوما من ناري  اعطماد النمعية العمومية لحسابانرا، وأداء فروق الضاريبة 
 المسطحقة من واقعو.

  (28)ادة ــم

ُيعد اعطماد اإلقرار مان  القانون،من  31)ج( من المادة    كم البمدفي نابيق  
 كااا) ألبالساانل العااا) للمحاساابين والمااراجعين طبقااًا  أ ااد المحاساابين المقياادين

ماان أو بمزاولااة مرمااة المحاساابة والمراجعااة  1951لساامة  133رقاام  القااانون
النراز المركزي للمحاسبات، بحسب األ وال، اقارارًا باأن تاافي الارب  الخاضا  

 الضريبية. القوانين كا) ألاإلقرار قد أعد وفقا الخسارة كما ورد بأو للضريبة  
 
 

 الباب اخلامس

 الرقابة الضريبية
 ـ ــ ـ

 )الفصل األول( 

 اإلثبات الضريبى

  (29)ادة ــم

نلطااز) الشااركات وغير ااا ماان  ماان القااانون 35 المااادةأ كااا) فااي نابيااق 
ة ااااااون خدماااااايقدمأو االشااخاع االعطباريااة والابيعيااة مماان يبيعااون ساالعة 

أو المةااادرين أو ة اااااماااددو الخدمأو الماااوزعين أو ن الطناااار اااااواء ماااااااس
 ني:كاآلالمسطوردين باسطيفاء الشرو  والمعايير الالزمة للممظومة االلكطرونية  

 الطوقي  اإللكطروني.اسطخراج شرادة  -1
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اسطخدا) نظا) الطكويد المو د للسل  والخدمات الذي يةدر بطحديده قرار من  -2

 المةلحة.رئيس 

 المةلحة كمقد) خدمة فاي  نقديم الفوانير من خاللأو  الطعاقد م  مقد) خدمة   -3

 الحاالت الطي يةدر برا قرار من رئيس المةلحة.

نوفير البياناات الالزماة لطسانيل مساالول ادارة ممظوماة الفاانورة الضاريبية  -4

رقام  –اإللكطروني  البريد –الرقاااام القومي    –الةفة    –بالشركة )االساااااام  

 الران (

ممظوماة الفاانورة اإللكطرونياة   نمفيذ الخاوات الالزمة للطكامال و الاربط ما  -5

 . ERPرد ت الطي برا نظا) ادارة المواوعلك للشركا

 :المواتفات والمعايير الفمية للفانورة اإللكطرونية
 ضرورة وجود نوقي  الكطروني ساري لمةدر الفانورة. -1

اسطخدا) نظا) الطكويد المو د للسل  والخدمات الذي يةدر بطحديده قرار من  -2

 رئيس المةلحة .

ارسال الفوانير بةاورة لحظياة الاى الممظوماة اإللكطرونياة مان خاالل مقاد)  -3

لخدماة إلجاراء عمليااات الطحقاق ماان تاحة الفااانورة والطوقيا  اإللكطرونااي ا

 لمةدر الفانورة.

نحطوي الفانورة علاى الحقاول والبياناات األساساية والطاي يةادر بطحدياد ا  -4

 قرار من رئيس المةلحة.

انورة الكطرونياة ياطم أ ادي معرف وفريد لكال فا  نقو) المةلحة بإتدار رقم -5

 مةلحة.نخزيمرا لد  الممظومة بال

بعد اعطماد المةلحة للفانورة اإللكطرونية المسطلمة واعاائرا الرقم األ اادي  -6

 الفريد يطم اخاار الشركة بما يفيد اسطالمرا والطحقق ممرا وقبولرا.

 
 معايير نأمين الفانورة:

الطعاماال ماا  ممظومااة الفااانورة  إلدارةوض عمرااا نلطااز) الشااركة بطحديااد مفاا -1

الارقم   –الةافة    –االلكطرونية ونلطز) بطاوفير البياناات الخاتاة باو  )االسام  

 رقم الران (.  –البريد اإللكطروني  –القومي  

مسااالول باال طفااال بكلمااة الساار الخاتااة بالشااركة أو يلطااز) كاال مفااوض  -2

 السرقة.أو و ميانرا من الفقد 
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مساالول امكانياة اضاافو مساطخدمين اخارين للممظوماة   وأيكون لكل مفوض   -3

 فى  دود  ذه الةال يات.  ماخطةاتانريقرر لرم تال يات معيمو ونطحدد 

قااا) نقطةاار ادارة بيانااات الةاافحة الرئيسااية للمساانل ماان نويياار المياال وار -4

مفاوض ادارة أو   لمسادوعلى    تاإلخااراالطليفونات ونحديد قموات اسطقبال  

 .الممظومة بالشركة

يقطةاار الحااق فااى اتاادار الفااوانير االلكطرونيااة ومراجعطرااا والواء ااا باساام  -5

 .الشركة على المفوضين ممرا بذلك

ان يطم نوقي  كل فانورة الكطرونيا وفقاا للضاوابط الفمياة والقانونياة للطوقيا   -6

 .اإللكطروني

 اإللكطروناي ماية المفاني  الشفرية الخاتة بو عمد اسطالمو لشرادة الطوقي   -7

 عليرا ضد االخطراق. حفالوال

 اإللكطرونااي مايااة المفاااني  الشاافرية المسااطخدمة فااى الطكاماال بااين المظااا)  -8

 للشركة وبين ممظومة الفانورة االلكطرونية.

 

  (30)ادة ــم

 وشاارو  اتاادارالقااانون نكااون ضااوابط ماان  35المااادة أ كااا) فااي نابيااق 
 -كاالني:  نراخي  مقد) الخدمة لممظومة الفانورة اإللكطرونية  

  أواًل: ضوابط وشروط منح الرتخيص:

 . أن نكون شركة مسا مة مةرية )مملوكة لمةريين ملكية خالةة( -1

 سداد رسم مقابل مم  الطرخي  الذي يةدر بشأنو قرار من الوزير. -2
 وجي المحددة مسبقا من المةلحة. الطشويل الطكمولاالمطثال لشرو   -3

 جريمة نررف ضريبي.أال يكون قد سبق أدانطرا في  -4

ادارة األخطا) الرقمية المةدرة لو والطي بموجبرا يرخ  لو بالقيا) بمرامو   -5

 والطحكم برا و مايطرا. 

 

 ثانًيا: إجراءات الرتخيص:

 دمة.نقديم طلب للمةلحة للحةول على نرخي  للعمل كمقد) خ -1

لالشااطراطات الفميااة والمعااايير  وطبقااا SLAنقااديم انفاقيااة مسااطو  الخدمااة  -2

 دولية.ال

 من يفوضو.أو يةدر بقيمطو قرار من الوزير   اليمنقديم ضمان   -3
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للشركة عن السمة المالياة الساابقة   اليالمنقديم نقرير للمةلحة عن المركز   -4

 على نقديم طلب الطرخي .

اضافة  ذا المشا  على بااقطو أو  ) خدمة  نقديم طلب نسنيل بالمةلحة كمقد -5

 بالمةلحة.الضريبية  ال كونو مسناًل 

 

ويةدر بالموافقة على الطرخي  قرار من الوزير بمااء علاي عارض رئايس 

ونمشر بيانات الشركات المعطمدة كمقد) خدمة على البواباة اإللكطرونياة   ،المةلحة

 للمةلحة.
 

 اخلدمة:ثالًثا: التزامات مقدم 

نير المساطلمة مان المماولين الاى مةالحة الضارائب فاي ال الفواضمان ارس -1

المدة الطي يةدر قرار من رئيس المةلحة بطحديد ا من وقات ارساالرا مان 

 الممول.

 نقديم اخاار للمةلحة بطحديث بيانانو  ال  دوث علك. -2

الحةول علي موافقة المةلحة فيما يطعلق بالطوييرات الطكمولوجياة الطاي نام  -3

 ى الطرخي .لحةول عل ا بعد ااجراؤ

الطزا) مقد) الخدمة بطقديم نقرير شرري عان أعمالاو خاالل الشارري يشامل  -4

علااى ساابيل المثااال عاادد الفااوانير المسااطلمة ماان الممااولين وعاادد الفااوانير 

 المرسلة الى المةلحة عن عات الفطرة.

الطزا) مقاد) الخدماة وجا زيطاو لمراجعاة نةا  ساموية علاى مساطو  أداء  -5

 ة.الخدم

معلوماات نةال أو كطابي بضمان سرية وعاد) افشااء أي بياناات   نعرد  نقديم -6

 بوتفو مقد) خدمة.  علموالى 
 

 عدم جتديده:أو رابعا: صالحية الرتخيص وشروط جتديده 

 يسري الطرخي  لمدة ثالث سموات من ناري  الحةول عليو. -1
د ااانارخي  جديعمد الواء الطرخي  ال يمكن   لمقد) الخدمة الحةول علاى  -2

 ما من الواؤه وبعد اسطيفاء اسباف الواء الطرخي  السابق.بعد عااال 
في  الة رغبة مقد) الخدمة ننديد نرخيةو لمادة اخاري يطعاين علياو نقاديم  -3

طلااب للمةاالحة قباال انطراااء ماادة الطاارخي  بثالثااة شاارور وبشاار  سااريان 

 واسطيفاء كافة الشرو  الالزمة للطرخي .  اليالمالضمان  
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نرخيةو يطعين عليو نقديم طلاب   ) الخدمة في ننديد الة عد) رغبة مقدفي   -4

 للمةلحة قبل انطراء مدة الطرخي  بثالثة شرور.
وعلى المةلحة اعطماد طلب الطنديد/ عد) الطنديد خالل مادة الاثالث شارور  -5

 المشار اليرا.
 

 ص:خامسا: اإلجراءات الواجب علي مقدم اخلدمة إتباعها حال طلب إنهاء الرتخي

اء نرخيةو قبل انطراء مدة الطرخي  يطعين قد) الخدمة الوفي  الة رغبة م -

عليو نقديم طلب للمةلحة قبل ناري  انطراء المدة بثالثة شرور وسداد نسبة  

 الذي يةدر بطحديده قرار من الوزير.  الماليمن قيمة الضمان   15%
 

عدم رغبته يف جتديد سادسا: اإلجراءات الواجب علي مقدم اخلدمة إتباعها حال 
 للرتخيص:رتخيص/ إلغاء املصلحة ال

نشاار بيااان عاجاال علااي الةاافحة الخاتااة بااو علااي االنطرناات قباال انطراااء  -1

فيرااا عاان انطراااء قيامااو بطقااديم  يااو) يعلاان 30نرخيةااو بقطاارة ال نقاال عاان 

 الطرخي .النطراء    الطاليالخدمة اعطباًرا من اليو)  
المطعاقادين معاو   ارسال رسالة بالبريد اإللكطروني لكل الممولين / المكلفاين  -2

ق. وعليااو الطأكااد ماان اسااطال) علااي الخدمااة ونطضاامن الرسااالة البيااان الساااب

 الممولين للرسالة.
ارسال ملفات العمالء ونسخة من اخاار البريد االلكطروني وكذلك نسخة مان  -3

 العمالء وعلك على بوابة المةلحة. رسالة نأكيد االسطال) المرسلة من قبل
 االمطماع عن الطعاقد م  ممولين جدد. -4
مراعاة ضوابط نكمولوجيا وأمان وسارية المعلوماات نطيناة الوقا  المراائي  -5

 للطرخي .
بعد اسطيفاء اجراءات الواء الطرخي  المشار اليرا في   المالينم رد الضمان   -6

  ذا البمد.

 الخدمة في الحاالت االنية:وللمةلحة الواء نرخي  مقد) 

الطماازل عمراا أو     ااامة في الحقوق المسطمدة مان الطرخينناوز مقد) الخد -1

 كليا دون موافقة المةلحة.أو  نقلرا جزئيا أو 

 اإلخفاق في الوفاء بالطزامانو. -2

 تدور  كم بإشرار افالسو. -3
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النرات األخار  المةارل لراا عان اجاراء أو  عرقلة مقد) الخدمة المةلحة   -4

 قد) الخدمة.قق واالسطيفاء ألي من االلطزامات الخاتة بمالطح

 أكثر خالل فطرة مراجعة وا دة.أو عمد نعرضو لثالثة نحذيرات   -5

ر اااة الفوانيااار بعا  البياناات أثمااء مراجعااان نوافااااانكرار عد) نحققاو م -6

 عد) نبعيطو لو(.أو )مثل عد) نوافر الخطم الرقمي لمةدر الفانورة 

 إللواء.بإلواء الطرخي  قرار من رئيس المةلحة يطضمن ناري  اويةدر  -7

ولمقد) الخدمة الحق في الطظلم من قرار الواء الطرخي  وعلك خاالل ثالثاين  -8

يوًما مان نااري  اخاااره باالقرار علاى أن نبات المةالحة فاي الاطظلم خاالل 

 ثالثين يوًما واال اعطبر الطظلم مرفوضا.

مقااد) الخدمااة رد أي مبااال  مسااطحقة  فااي  ااال الواااء الطاارخي  ينااب علااى -9

 نقديمو الخدمة المطعاقد عليرا. للممول في  ال عد)

وفي جمي  األ وال على المةلحة نشر بيان عاجل على بوابانرا اإللكطرونية  -10

 نعلن فيو عن انطراء مقد) الخدمة من نقديم خدمانو.

 

نرخيةااو أن المكلاا  المطعاقااد ماا  مقااد) خدمااة ناام الواااء أو وعلااى الممااول 

مان نااري  الوااء الطارخي ،  يطعاقد م  مقد) خدمة آخر خالل مدة ال نناوز شارر

 وعليو أن يقد) فوانيره عن  ذه المدة من خالل البوابة اإللكطرونية للمةلحة.

 

الاوزير بمااء   يحاددهويكون نابيق  ذا المظا) علي مرا ال زممياة طبقاا لماا  

 علي عرض رئيس المةلحة.

  (31)ادة ــم

فاانورة الاواردة يضاف الى بيانات ال  من القانون  37  أ كا) المادةفي نابيق  
اإليةااال اإللكطرونااي البيانااات أو برااذه المااادة فيمااا يخاا  الفااانورة اإللكطرونيااة 

 :الطالية
اسطخدا) نظا) الطكويد المو د للسل  والخدمات الذي يةدر بطحديده قرار من  -1

 رئيس المةلحة .

عار البمااك المركاازي عمااد اتاادار فااانورة بعملااة نساانيل سااعر الةاارف بأساا -2

 أجمبية.
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 أجمبي( عمد اتدار الفانورة. –شخ    –وع المشطر  )شركة نحديد ن -3

 نسنيل كود نشا  الشركة وكود الفرع مةدر الفانورة. -4

رقم جواز السفر لألجانب في  الاة كوناو شاخ  أو  الرقم القومي للمشطر    -5

الفانورة مبل  يةدر بطحديده قرار مان رئايس غير مسنل اعا نناوزت قيمة  

 المةلحة.

 يةدر بطحديد ا قرار من رئيس المةلحة.أي بيانات أخر  أو  -6
 

 ضوابط اتدار الفانورة اإللكطرونية:
اشااعار )اسااطخدا) المسااق االلكطرونااي المعطمااد ماان قباال المةاالحة للفااانورة  -1

 .(اشعار االضافة \الخةم 

المو اادة للساال  والخاادمات واألنشاااة، والمعطماادة لااد  االلطاازا) باااألكواد  -2

 المةلحة.

 فرع مةدر الفانورة.االلطزا) بطسنيل كود ال -3

الرقم القاومي أو االلطزا) بإدراج رقم الطسنيل للمشطر  في  ال كونو شركة  -4

 من البمد السابق (5)للمشطر  طبقا للفقرة  

اسطخدا) شرادة الطوقي  االلكطروني للطوقي  على فوانيره الكطرونيا وارساالرا  -5

ير اا وبحاد المةلحة  ال كونرا مقدما للخدماة، فاور نحرأو  لمقد) الخدمة،  

 اقةى ثالثة أيا) من ناري  اتدار ا.

نسليم الفاوانير االلكطرونياة فاي تاورة مرئياة ومقاروءة فاي الحااالت الطاي  -6

 ير مسنل بمظا) الفانورة اإللكطرونية.يكون فيرا المشطر  غ

وينوز للمشطر  رف  الفانورة في خالل المدة الطي يةدر قرار من رئايس 

ري  اتادار ا. كماا يناوز للباائ  الوااء الفاانورة المةلحة بطحديد ا وعلك مان ناا

خالل المدة الطي يةدر قرار من رئيس المةلحة بطحديد ا من ناري  اتدار ا بعد 

 ر  على اإللواء.موافقة المشط
 

 ونسري جمي  الضوابط السابقة على اشعارات الخةم واشعارات اإلضافة.
 

ل انعدياموافقاة الاوزير  بعاد  ة  اااس المةلحاوز لرئياوال ينا  األ اي جمياوف

 اإليةال اإللكطروني. اضافة أي ضوابط أخر  للفانورة/أو ة  اط السابقااالضواب

 



 

                                                           قانون اإلجراءات الضريبية                                                الئحةمشروع  وزارة المالية/ محمد سليمان /  

لقانون اإلجراءات  التنفيذية الئحةالمشروع مسودة أولية ل

المجتمعيللحوار  17/1/2021بتاريخ الضريبية   

  (32)ادة ــم

مكل  بإمساو أو  ( من القانون، يلطز) كل ممول  38)  المادةأ كا)  في نابيق  

الادفانر والسانالت الممةاوع عليراا فااي قاانون الطناارة الةاادر بالقاانون رقاام 

الكطرونية، أو  ، وكذلك سنالت ودفانر محاسبية ممطظمة يدوية  1999( لسمة  17)

 يسنل فيرا أوال بأول العمليات الطي يقو) برا، و ي:

  بأول. دفطر اليومية العامة: الذي نقيد فيو جمي  عمليات الممول اوال -1
 دفطر االسطاع العا). -2

لا -3 نبعا  نطحدد  الطي  المساعدة  االسطاع  ودفانر  المساعدة  اليومية  بيعة  دفانر 

 ونوع  نم ونشا  الممشأة.
دفطر النرد ونقيد فيو مفردات واتول وخةو) الممشأة  سب النرد الفعلي   -4

 لرا في نراية السمة المالية للممشأة. 

الممولين   -5 بمعرفة  ويمسك  الةم   ننارة  دفطر  علي  نشاطرم  يقطةر  الذين 

 النملة. 
الممشأة مطكاملاة وفي جمي  اال وال ينب ان نكون منموعة الدفانر الطي نمسكرا  

واميمة وممطظماة مان  ياث الشاكل وان نمكان مان نحدياد تاافي الارب  الخاضا  
 الماادة كاا)  ألللضريبة علي اساس نطينة العملياات علاي اخاطالف انواعراا طبقاا  

 ون.( من القان27)
 
المسطمدات االتلية من عقود وفوانير شراء واشعارات وايةاالت ومكانباات  -6

وانير البي  واالشاعارات وااليةااالت والمكانباات تادرة من الوير، وتور ف

 الةادرة من الممشأة المديدة لنمي  معامالنرا.
ن االشاخاع اما –من الدفانر الُمشار اليرا، يطعين علي كال مماول   واسطثماء

 : رفًيا، امساو الدفانر األنيةأو زاول نشاًطا مرمًيا  ااي –  نالابيعيي
 

اإلياارادات الطااي يحةاال عليرااا الممااول ويقيااد بااو، كافااة  : راداتــدفرت إي -1

 خالل العا).

بو، كافة الطكالي  والمةاروفات الالزماة لمزاولاة   ويقيد : اتـمصروفدفرت  -2

 العا). المشا  خالل

ويكااون ماان أتاال وتااورة ومخطااو) بخااانم المأموريااة  : االتـــدفرت إيص -3

العميل، الى  الطاب  لرا الممول، علي أن يطم نسليم األتل  

 م الةورة للمأمورية الُمخطةة عمد الالب.ويطم نسلي
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، فإناو يعطاد لاىاألوفي جمي  األ وال اعا كان المسنل مساطخدمًا ألنظماة الحاساب  

بالبيانات والملفات المسطخدمة كبديل لطلك الدفانر الطي نطوافر فيرا الضاوابط الاذي 

 .يةمن يفوضو، وال يشطر  فيرا الما ية الشكلأو يةدر برا قرار من الوزير 
 

  (33)ادة ــم

شاريط آلاة   ( من القانون يعطد بقوائم البيانات "38)  المادةأ كا)  في نابيق  

المكلا  أو " الطي نطعلق بمقدار الضريبة في  الاة اساطخدا) المماول   نسنيل المقد

ويةادر رئايس المةالحة   اإللكطرونياة،أجرازة البيا   أو    المقدياة،ماكيمات نسنيل  

 ومراجعطرا.كفل انطظامرا ونيسير مراقبطرا  القواعد واإلجراءات الطي ن
 

  (34)ادة ــم

المخطةاة أن مأمورياة  ال( مان القاانون، علاى  39)  الماادةأ كاا)  في نابيق  

نثبت بموجب مذكرة معطمدة، مرفًقا برا المساطمدات المديادة لراا، أساباف نةاحي  

ا أو عااد) االعطااداد بااو أو نعديلااو أو اإلقاارار   القااانونكااا)  ألنعااديل الااربط وفقااً

 الضريبي.

 االعطاداد، ما )  عدأو  الطعديل  أو  المكل  بالطةحي   أو  وينب اخاار الممول  

 بيان أسباف علك.
 الفصل الثانى

 الفحص الضريبى
ــ   ـ

  (35)ادة ــم
المكلا  أو ( من القانون، يكون اخااار المماول 41)  المادةأ كا)  في نابيق  

فح (   4طقديرية لو على المموعج رقم )بالطاري  المحدد للفح  ومكانو والمدة ال
 المكل  لرذا اإلخاار.أو قبل عشرة أيا) على األقل من ناري  اسطال) الممول  

 
دات والمحاررات اااويكون للمأمورية المخطةة طلب البياناات وتاور المسطم

 فح (. 2المكل ، على المماوعج رقاام )و  الممولمن  
 

لمممو اة لاو علاى المماوعج رقاام     المكل  أن يالب ماد المرلاة اأو  وللممول  
 فح (. 2/1)

 
رفضارا أو  ونقو) المأمورية المخطةة فاي  الاة موافقطراا علاي ماد المرلاة  

فح ( م  ابداء األسباف في   2/2المكل  عالى الماموعج رقم )أو    بإخاار الممول
  الة الرف .
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 الثالث()الفصل  
 اإلخطار بالربط

ــ   ـ
  (36)ادة ــم

( مان القاانون، علاي المةالحة نعاديل اإلقارار 43) الماادةأ كاا) في نابيق 
الُمكل  اعا نبين لرا أن قيمة الضريبة الواجب اإلقرار عمرا أو  الذي يقدمو الممول  

 نخطل  عما ورد برذا اإلقرار عن أية فطرة ضريبية.
 

ل اااالمكلا  بطعديأو وفي جمي  األ وال ُنخار المأمورياة المخطةاة المماول 
 . بحسب األ وال (    ) )   ارقأعج  االمميبة علي نقدير الضرأو 

         
المكل  عمرا أو  واعا ثبت للمةلحة وجود ايرادات لم يسبق محاسبة الممول  
 يطم محاسبطو واخااره بالطعديل على المموعج رقم )   ربط اضافي(.

 
بحساب ويكون اإلخاار بالمموعج رقم )    ( والمموعج رقم )  رباط اضاافي( 

بأ  وسيلة الكطرونية لراا أو  بخااف موتي عليو مةحوبا بعلم الوتول  ل  األ وا
المأمورياة بموجاب أو  ر العمال  نساليمو المماوعج بمقاأو   نية فى اإلثبات قانوًنا،  
 من يمثلو.أو المكل  أو  محضر يوق  عليو الممول  

 

  (37)ادة ــم

  اااامقاون يااااا( ماان القان44الفقاارة الثانيااة ماان المااادة )أ كااا) فااي نابيااق 
ا ااالمكل  بأدائرأو  بالطمبيو على الممول  أو  الطقاد) باإلخاار بعماتر ربط الضريبة  

 الاعن.باإل الة الى لنان  أو 

 
كما يمقا  الطقاد) ألي مان األساباف الممةاوع عليراا فاي القاانون المادني 
كالماالبة القضائية ولو رفعت الدعو  الى محكمة غير مخطةة والطمبياو والحناز 

فاي نوزيا ، وباأي عمال أو  ب الذي يطقد) بو الدائن لقبول  قاو فاي نفليساة  والال
ا د  الادعاو ، كماا يمقاا  الطقااد) يقو) بو الدائن للطمسك بحقو أثماء السير في  
 ضمميًا.أو اعا أقر المدين بحق الدائن اقرارًا تريحًا 
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 الباب السادس

 التحصيل
 ــ 

 ل األولــالفص
 ةـأداء الضريب

  (38)ادة ــم

( مان القاانون، يكاون نحةايل الضاريبة غيار 45الماادة )أ كاا)  في نابيق  
المسااددة ومقاباال الطااأخير والضااريبة اإلضااافية بمقطضااى ماالبااات واجبااة الطمفيااذ 

 معطمدة من رئيس المأمورية على المموعج رقم )    (.

 
باأي أو  الماالبات بكطاف موتى عليو مةحوبًا بعلام الوتاول،     ذهونرسل  

ل اااا بمقار العماااياطم نسليمرأو    ،ات قانوناً ااي االثبااالحنية فالكطرونية لرا    وسيلة
 يمثلو.من  أو المكل   أو المأمورية بموجب محضر يوق  عليو الممول  أو 

  (39)ادة ــم

( ماان القااانون، ُيراعااي عمااد نابيااق الحنااز 46المااادة )أ كااا) فااي نابيااق 

 الطمفيذي ما يلي:
ي من السلاة المخطةاة علاي المماوعج رقام )   (، اتدار أمر الحنز الطمفيذ -1

 وعلك بعد تيرورة الضريبة واجبة األداء.
(،     أن يكون نوقي  الحنز الطمفيذي )محضر الحنز( علاي الممااعج أرقاا) )   -2

 )    (، )    ( بحسب األ وال.

وتاول ماا لام يكان المكل  بكطاف موتي علياو بعلام الأو  وعلك بعد انذار الممول  

 يردد اقطضاااء دين الضريباااااة علي الممااوعج رقم )     (.  ماو خار

 
  (40)ادة ــم

( من القاانون، يناب االلطازا) بالضاوابط الطالياة 46المادة )أ كا)  في نابيق  
لااد  انخاااع اجااراءات الحنااز لطحةاايل دياان الضااريبة المسااطحق ومقاباال الطااأخير 

لمسااطحقة  طااي ناااري  المكلاا  اأو والضااريبة اإلضااافية المسااطحقة علااى الممااول 
 الحنز:تدور أمر 

 :أواًل : يف شأن احلجز على منقول

 على الممقوالت في األماكن الطي نوجد برا. االنطقال إلجراء الحنز -أ

أن يطم نقييم الممقوالت الطي سيطم الحنز عليرا نقييمًا عاداًل يطماسب وقيمطرا  -ف

 السوقية في ناري  نوقي  الحنز
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والت الطااي نكفااي قيمطرااا ألداء دياان الضااريبة أن يقطةاار الحنااز علااى الممقاا -ج

حقة  طااي ناااري  المسااطحق وغرامااات الطااأخير والضااريبة اإلضااافية المسااط

 تدور أمر الحنز.
غير ااا ممااا يعااوق أو أال يااطم الحنااز علااى البضااائ  الطااي نخاا  الطنااارة  -د

المكل  لمشاطو اال في  الة عد) كفاياة قيماة الممقاوالت أو  ممارسة الممول  

نااز عليرااا ماان األثاااث والطنرياازات والمعاادات السااطيفاء دياان النااائز الح

ضاريبة اإلضاافية المساطحقة  طاي الضريبة المسطحق وغراماات الطاأخير وال

 ناري  تدور أمر الحنز.

 
وال ينوز ابالغ الميابة العامة بوقوع نبديد لألماوال المحناوز عليراا اال بعاد 

  دوث  ذا الطبديد.والطثبت من  الحنز،من قانونية اجراءات   االشطياق
 

 يف شأن احلجز على ما للمدين لدى الغري : ثانيًا :

جراات الطعامال الطاي نوجاد لاديرا ماديونيات أو  انخاع ما يلز) لطحديد البموو   -أ
للمدين بدين الضريبة وغرامات الطأخير والضريبة اإلضافية المسطحقة  طاي 

 ناري  تدور أمر الحنز.
م اإلقارار بماا البموو وجرات الطعامل بطقادي انخاع اإلجراءات المقررة لماالبة -ف

فاي الذمااة، والزامرااا باذلك فااي  الااة امطماعرااا مان خااالل اجااراءات دعااو  
 اإللزا).

أن يقطةر الحنز على ما للمدين لد   ذه البموو وجرات الطعامل الطي أقرت  -ج
بمااا فااي عمطرااا للماادين علااى مااا يعااادل دياان الضااريبة المسااطحق وغرامااات 

ناااري  تاادور أماار الحنااز  ة اإلضااافية المسااطحقة  طاايالطااأخير والضااريب
 اسطيفاؤه.المالوف  

 
  (41)ادة ــم

يناب االلطازا) بالضاوابط الطالياة ،  ( مان القاانون47في نابيق  كم الماادة )
 :من القانون 47عمد انخاع اجراءات الحنز الممةوع عليرا في المادة 

لمطوقا  مان واقا  ا  األخار نحري الدقة فاي نقادير ديان الضاريبة والمباال    -أ
 عليو.المكل  المالوف الحنز أو األوراق اسطحقاقو في عمة الممول  

أال نناوز قيمة األموال المحنوز عليرا ما يعادل مرة ونة  ديان الضاريبة  -ف
 المكل .أو المطوق  اسطحقاقرا في عمة الممول   األخر والمبال   
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  (42)ادة ــم
نون نممية المشروعات المطوساة ( من قا16م  عد) االخالل بأ كم المادة )

يكااون  ،2020لسامة  152 رقام والةاويرة والمطما ياة الةاور الةااادر بالقاانون
للضريبة والمبال  األخر  المسطحقة للمةلحة بمقطضى القاانون الضاريبى امطيااز 

المكلفين بطحةيلرا ونورياد ا الاى أو    الملطزمينأو  على جمي  أموال المديمين برا  
قااانون، وعلااك باألولويااة علااى جمياا  الااديون األخاار  عاادا المةاالحة بحكاام ال

 المةروفات القضائية.
 )الفصل الثانى(

 املقاصة وبراءة الذمة
ــ   ـ

  (43)ادة ــم
( من القانون، نقا  المقاتاة 50األولي من المادة )  الفقرة  أ كا)  في نابيق  

 :بقوة القانون، في  ال نوافر شروطرا الطالية
 المكل  نرائية وخالية من أي نزاع.أو حقة للممول أن نكون المبال  الُمسط -1
  أن نكون الضريبة الُمسطحقة للمةلحة واجبة األداء. -2

 :الطاليونطم المقاتة وفقًا للطرنيب  
المكل  بالزيادة عن ما  او مقارر أو المقاتة بين المبال  الطي أدا ا الممول  -1

داء وفًقا للقانون وبين المبال  المسطحقة عليو وواجبة األ  الضريبي،بالقانون  
 الضريبي.

رر المكل  بالزيادة عن ما  او مقاأو المقاتة بين المبال  الطي أدا ا الممول  -2
بالقانون الضريبي، وبين المبال  األخر  المسطحقة عليو وواجبة األداء وفقًا 

 المالية.ألي قانون نابقو المةال  اإليرادية الطابعة لوزارة 
المكل  بالزيادة على ما  و مقرر أو  ا ا الممول  المقاتة بين المبال  الطى أد -3

وباين المباال  األخار  المساطحقة علياو وواجباة األداء وفقاًا ألي   بالقانون ،
  .اإليرادية الطابعة لوزارة المالية  المةال   نابقوقانون 

المكل  بمطيناة المقاتاة علاي أو  وعلى المأمورية المخطةة اخاار الممول  
 رقم )    (.  المموعج

  (44)ادة ــم
( من القاانون، يكاون للمماول 50المادة )الفقرة الثالثة من  أ كا)  في نابيق  

من يمثلو قانوًنا أن يالب من المةالحة اتادار شارادة نفياد باراءة أو  المكل     أو
 عمطو من الضريبة علي المموعج رقم )     (.

 
ا وعلي المةلحة اتدار  اذه الشارادة خاالل أربعاين يوماًا مان نااري  طلبرا

 رقم )   (.  علي المموعج
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 الفصل الثالث

 الضريبة إسقاط
ــ   ـ

  (45)ادة ــم

( مان القاانون، ُيراعاي عماد 51خيارة مان الماادة )في نابيق  كم الفقرة األ
لاو   يطبقاىلورثطاو أن  أو  المكل   أو  اجراءات الطحةيل النبري علي الممول    انخاع
در ماا يعاادل قيماة الشاريحة    اليمالورثطو مبل   أو   ، وياطم  ساابو علاي لمعفااةاياُ

 والخةم المعلن من البمك المركزي، وعلك في ناري  الطمفيذ.  االئطمانأساس سعر 
 

 الفصل الرابع

 رد الضريبة
ــ   ـ

  (46)ادة ــم

نكاون اجاراءات اساطرداد الضاريبة  ،القانونمن  53المادة  أ كا)  فى نابيق  

الضااريبة علااى الاادخل  ماان قااانون 56المسااطقاعة ماان الممباا  وفقااًا لحكاام المااادة 

 لالني:وفقًا  2005لسمة   91الةادر بالقانون رقم 

االدارة العاماة الاى مان يمثلاو قانوناا أو طلب يقد) مان المماول غيار المقايم   -1

( 20%االنفاقياات الدولياة بالمةالحة الساطرداد الفارق باين نسابة )لبحوث  

ر الادخل المشاا قاانون الضاريبة علاي مان 56الممةوع عليرا فاي الماادة  

الية، وانفاقية ننمب االزدواج الضريبي م  دولة الممول غير المقيم علي ان 

 وسيلة االنةال بو.أو يوض  برذا الالب بيانا كافيا بعموانو  
( اسطرداد فروق الضريبة المساطقاعة مان الممبا  1تورة من نموعج رقم ) -2

 مرفقا بو البيانات المبيمة بالمموعج.

 
 الضريبة. ردأ كا) و بضوابطلوزير من اويةدر قرار 
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 الباب السابع

 إجراءات الطعن الضريبى
ــ   ـ

 )الفصل األول( 

 طرق اإلعالن

  (47)ادة ــم

( مان القاانون، يقةاد بمحال 54) مان الماادةفي نابيق  كم الفقارة الثانياة 
 الضريبية،المكل  إلعالنو بالمماعج  أو  اإلقامة المخطار المكان الذي يحدده الممول  

 المحاسب.أو المحامي  كمكطب  
 

لنماة الاعان الاى أو  ويكون اثباات ارناداد االعاالن المرسال مان المأمورياة  
 علياو مان المكل  بكطاف موتى عليو مةحوبًا بعلام الوتاول مدشاراً أو  الممول  

بموجاب   االساطال)،رف   أو  غياف تا برا  أو  موزع البريد بما يفيد غلق الممشأة  
و لنمة الاعان المخاط  ممان لرام تافة عضأو محضر يحرره المأمور المخط  

أو الضباية القضائية بحسب األ وال، من ثالث تور نحفظ األولى بمل  المماول  
لااق الثالثااة بلو ااة اإلعالنااات ونع الممشااأة،المكلاا ، ونلةااق الثانيااة علااى مقاار 

 لنمة الاعن المخطةة ونعلن على الموق  اإللكطروني للمةلحة.أو بالمأمورية  
 

لنمة طعن امسااو سانل نقياد فياو المحاضار المشاار أو  ة  وعلى كل مأموري
 بأول.اليرا أوال 

 
وفي الحااالت الطاي يرناد فيراا اإلعاالن مدشارًا علياو بماا يفياد عاد) وجاود 

يقاو) الماأمور المخاط    المكلا ،أو  ) الطعرف على عموان الممول  عدأو  الممشأة  
األ ااوال  عضاو اللنمااة المخطةااة مماان لراام تافة الضااباية القضااائية بحساابأو 

أو فااإن أساافرت  ااذه الطحريااات عاان وجااود الممشااأة  الالزمااة،بااإجراء الطحريااات 
ان لام المكل ، يطم اعادة اإلخاار بطساليمو الياو، وأو  الطعرف على عموان الممول  

المكل  يطم اعالناو أو  عموان الممول  أو  نسفر الطحريات عن الطعرف على الممشأة  
 .العامةباإلخاار في مواجرة الميابة  

 
ولرئيس لنمة الاعان أن يالاب مان المأمورياة المخطةاة اجاراء الطحرياات 
المشااار اليرااا بواساااة أ ااد مااأموري الضاارائب برااا مماان لراام تاافة الضااباية 

وينب فاي  اذه الحالاة اجاراء الطحرياات علاى وجاو السارعة وموافااة   القضائية،
 رئيس اللنمة بمسخة من محضر الطحريات موضحًا برا ما أسفرت عمو.

 
المكلا  نااري  علماو أو  ول  اااى المماااز علااا  الحنااا  نوقيااد بطاريااويقة

 الحنز.برذا 
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 )الفصل الثانى( 

 ميعاد الطعن

  (48)ادة ــم

المكلا  أو ( من القانون، يكون اخااار المماول 55)  المادةأ كا)  في نابيق  

و بطقاادير الضااريبة فااي  ااال عااد) نقديمااأو المحااددة فااي اقااراره  بطعااديل الضااريبة

اإلخاااار علااى الممااوعج رقاام )   ( وعلااك كلااو بخااااف اإلقاارار الضااريبى، ويكااون 

لراا الحنياة فاي   باأي وسايلة الكطرونياةأو  موتى عليو مةاحوبًا بعلام الوتاول  

باأي وسايلة كطابياة يطحقاق براا العلام أو  اإلثبات وفقًا لقانون الطوقيا  اإللكطروناي  

ظومة اإللكطرونية للمةلحة وعلك طبًقا علي الممأو  الطقدير  أو  اليقيمي لذلك الطعديل  

 لقرار وزير المالية الذي يةدر في  ذا الشأن.

 

الطقادير خاالل ثالثاين أو  يل  الطعادالمكل  الاعن على علاك  أو  ويكون للممول  

 الطقدير.أو يومًا من ناري  علمو برذا الطعديل 

 

يبة، نقادير الضارأو  المكل  على نعاديل  أو  ويكون الاعن المقد) من الممول  

بةحيفة من أتل وثالث تور يودعرا المأمورية المخطةة ونسلم ا دا ا للممول 

علااي الممظومااة أو المكلاا  مدشاارًا عليرااا ماان المأموريااة بطاااري  ايااداعرا، أو 

اإللكطرونية للمةلحة وعلك طبًقا لقرار وزير المالية الذي يةادر فاي  اذا الشاأن، 

وملخةاًا بأوجاو الخاالف الطاي  اناات الاعانونثبت المأمورياة فاي دفطار خااع بي

 على أن نقو) بإ الطو للنمة الداخلية المخطةة.  نطضممرا،

 

وفي  الة ورود علم الوتاول بماا يفياد االساطال) دون أن ياطم الاعان خاالل 

 نقدير الضريبة من قبل المةلحة نرائيًا.أو المدة المشار اليرا يعطبر نعديل 

 

يقةد بطااري   القانون،( من 55دة )لي من المااالو  الفقرةأ كا)  وفي نابيق  

 الحنز.المكل  ناري  علمو برذا أو نوقي  الحنز علي الممول  
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 الباب الثامن

 مراحل الطعن الضريبى
ــ   ـ

  (49)ادة ــم 
( مان القاانون، نقاو) اللنماة الداخلياة بإخااار 56)  الماادةأ كا)  في نابيق  

بكطاااف موتااى عليااو المكلاا  بطاااري  النلسااة المحااددة لمظاار طعمااو أو الممااول 
باأ  وسايلة الكطرونياة لراا أو  مةحوًبا بعلم الوتول علي المماوعج رقام )      (  

ا،    المأمورياةأو نساليمو نماوعج اإلخااار بمقار العمال  أو  ُ نية فى اإلثباات قانوناً
 من يمثلو.أو المكل   أو بموجب محضر يوق  عليو الممول  

 
لنماة الاعان أن الاى  الاعان    وعلي اللنمة الداخلية فاي  الاة قيامراا بإ الاة

ول ااام الوتااابعل  مةحوبااااً ى علياو  اااانقو) بإخاار الممول باإل الة بكطااف موت
ا،   بأ أو  علي المموعج رقم )    (،   وسيلة الكطرونية لرا ُ نياة فاى اإلثباات قانوناً

المأمورية بموجب محضار يوقا  علياو المماول أو  نسليمو المموعج بمقر العمل  أو  
 من يمثلو.و أالمكل   أو 

  (50)ادة ــم
( من القانون، يكون اإلخااار بفاروق الضاريبة 57)  المادةأ كا)  في نابيق  

 (.  )    الماننة عن الفح  على المموعج رقم
 

  (51)ادة ــم
المكلا  أو  ( من القانون يكاون اخااار المماول  59)  المادةأ كا)  في نابيق  

 (.من يمثلو بالحضور علي المموعج رقم )      أو 
 

  (52)ادة ــم
 :( من القانون يراعى اآلتي61) املادةأحكام يف تطبيق 

 كان يمكن الاعن عليو اعانقو) المأمورية بدراسة قرار اللنمة للمظر فيما   -1
الضريبة المسطحقة اعا نباين لراا ان   بإعادة  سافنقو) المأمورية المخطةة   -2

أ اااان  مااو خاأو  الضاريبة    لراذهللمول عماتر ربط اخري لم يطم  ساابرا  
 في  سابرا

 قم )   (.اخاار الممول بةحة  ساف الضريبة علي المموعج ر -3
ة اااابمعرف اً ااااالكطرونيأو  اً ااااد فااي الساانالت المشااار اليرااا يدويااااون القياااايك -4

 ة اللنمة.ااأمان
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  (53)ادة ــم

( مان القاانون، يكاون اخااار لنماة الاعان لكال مان 62في نابياق الماادة )
أمورية المخطةة بموعد النلسة المحددة لمظر الاعان علاى المماوعج الااعن والم

المكلا  أن يكطفااي بإرساال المااذكرات والمساطمدات الطااي أو (، وللممااول     رقام )
يرا ا الى لنمة الاعن عن طريق مأمورية الضرائب المخطةاة، وللنماة فاي  الاة 

مدات أن نفةال مسطأو    عد) نقديمو أية مذكراتأو  المكل   أو  عد)  ضور الممول  
 في الاعن في ضوء األوراق والمسطمدات المعروضة عليرا.

 
  (54)ادة ــم

ن، علاى ااال بلناان الاعااا( مان القاانون، يكاون العم63ابياق الماادة )في ن
 :المحو اآلني

 يحدد رئيس اللنمة مقرر الحالة من أ د العضوين المعيمين من المةلحة. -1
[ من  ذه الماادة 1اليرم في البمد ]يقو) كل عضو من أعضاء اللنمة المشار   -2

الادفاع المطعلقاة براا، ويعاد بدراسة ما يحاال الياو مان طعاون وكافاة أوجاو  
 مسودة القرار في كل طعن.

علاى   اطالعرامنطم المداولة م  باقي أعضاء اللنمة على مسودة القرار بعاد   -3
 أوراق الاعن.

 ن.يةدر قرار اللنمة بعد المداولة طبًقا لما ن  عليو القانو -4
 

إلجااراءات ة ااااااادئ العامااااول والمباااااة األتاااان مراعااااوعلااى لنمااة الاع
 الطقاضي وممرا:

 االخطةاع. -1
 اعالن أطراف الخالف. -2
  وال المقررة قانونا.والطمحي في األ الردأ كا)  -3
 مماقشة كافة الدفوع المقدمة في الاعن. -4
 نسبيب القرارات. -5
 المواعيد المحددة قانونا. -6

الل باألتول والمبادئ العامة للطقاضي الممةاوع عليراا وعلك م  عد) اإلخ
 قانون المرافعات المدنية والطنارية.في 

 
  (55)ادة ــم

أسابوع ينب على رئيس اللنمة وأمين السر نوقي  قرارات اللنمة في خاالل  
 األكثر من ناري  تدور ا. على
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طااف المكلا  بقارار اللنماة، بكأو  ويكون اعالن كل مان المةالحة والمماول  
بااأي وساايلة الكطرونيااة، وعلااك علااى أو موتااى عليااو مةااحوًبا بعلاام الوتااول 

 (.    الممااوعج رقااام )
  (56)ادة ــم

ة ااااراء الطسوياااون، ُيقاد) طلااب اجاااامان القان 66 المااادةأ كاا) فاي نابيااق 
ا باامأو  المكل   أو  ن الممول  ااتلحا م و ااان يمثلو علاي المماوعج رقام )   ( مرفقاً

 ن .موق  الاع
 

وينب علي المأمورية اخاار لنماة الاعان براذا الالاب لوقا  نظار المازاع 
 أمامرا وعلك علي المموعج رقم )   (.

 
المماول ياطم أو  علاي الطساوية باين المأمورياة والمكلا     االنفااقوفي  الاة  

م )   (  وعلي اللنمة اثبات  ذه الطسوية اخاار لنمة الاعن بذلك علي المموعج رق
 ا من الارفين  وُيعد  ذا المحضر سمًدا نمفيًذا.في محضر موقع

 
انقضااء المادد المشاار اليراا باالفقرة أو  ويطرنب علي االخاار بعد) االنفااق  

ا ااان بالحالاة الطاي كانات عليرااار الاعاااف نظاازاع اسطالمااالسابقة دون نسوية الم
 قبل الوق .

 
  (57)ادة ــم

خالل خمسة عشار يوماا مان ورود على لنمة اعادة المظر في الربط المرائي 

 وال( اليراا طلاب المةلحة بحسب األأو  المكل   أو  طلب تا ب الشأن ) الممول  

المكلاا  ماان المأموريااة المخطةااة، وعلااى أو الملاا  الضااريبي الخاااع بااالممول 

أقةا ا خمساة عشار يوماًا مان نااري  المأمورية موافاة اللنمة بالمل  خالل مدة  

بمنرد ورود المل  نقو) اللنماة بدراساة طلاب المماول ورود طلب اللنمة اليرا، و

والمساطمدات المقدمااة فااي ضااوء المسااطمدات المرفقااة بااالمل  الضااريبي، ونةاادر 

قرار ا خاالل مادة أقةاا ا ساطون يوماًا مان نااري  ورود الملا ، وال يكاون  اذا 

 اعطماده من رئيس المةلحة . القرار نافذا اال بعد

 بالقرار.ويخار تا ب الشأن  
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  (58)ادة ــم

نقااد) مادة  سااف    يبادأ  مكاررًا( مان القاانون،  74في نابيق أ كا) الماادة )

الاادعوي النمائيااة فااي الناارائم الممةااوع عليرااا فااى  ااذا القااانون أو القااانون 

جال المحادد لطقاديم االقارار فاي الضريبى بعد مضاي خماس ساموات مان نراياة األ

لاادخل وماان نرايااة الساامة الطااي نسااطحق عمرااا الضااريبة فااي الضاارائب ضااريبة ا

 .األخر 

اال من الطاري  الذ  بالطقاد)  ال نبدأ مدة سقوطرا  مسطمرة  وبالمسبة للنرائم ال

أو نطادخل فاي   المماول أو المكلا فيو  الاة االساطمرار الطاى نمشاالرا ارادة  نمطرى  

 . ق الخزانة قائماً  ننديد ا، وعلك الى  ين نقديم اإلقرار، أو ما بقى

  (59)ادة ــم

 يقةاد بالمساطحقات الضاريبية( مان القاانون،  75في نابيق أ كاا) الماادة )

النرائم الممةوع عليراا فاى  اذا   الطةال  فىمن يرغب في  المبال  الطي يدفعرا  

الطااي نلطااز)  األخاار الضااريبة والمبااال  ونشاامل القااانون أو القااانون الضااريبى، 

ا كاان مساما ا أو   وأالمةلحة بطحةيلرا   اساطقااعرا باأي تاورة مان الةاور أياً

الساامد القااانوني الااذي بموجبااو يااطم علااك، بمااا فااي علااك مقاباال الطااأخير والضااريبة 

 لمالية.  اإلضافية والنزاءات ا


