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ا�ستنادا اإىل قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2009/28،

واإىل قانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2019/23،

واإىل قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2020/121،

واإىل الالئحة املنظمة الإجراءات عمل جلنة �سريبـــة الدخـــل ال�ســـادرة بالقـــرار الـــوزاري 

رقم 2004/52،

ية لقانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادرة بالقرار رقم 2020/51، واإىل الالئحة التنفي

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
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يعمل فـي �ساأن تنظيم عمل جلنة التظلمات ال�سريبية باأحكام الالئحة املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ال الالئحة املرفقة  يلغى القرار الوزاري رقم 2004/52 امل�سار اإليه كما يلغى كل ما ي

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.
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 . ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�سر ين�سر ه
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                                                                                                      رئيــــــ�ض جهــــــاز ال�سـرائـــــ
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( 1 ) IOÉ``ŸG

اته املن�سو�ض  فـي تطبيق اأحكام ه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى 

�سريبة  وقانون  االنتقائية  ال�سريبة  وقانون  الدخل  �سريبة  قانون  من  كل  فـي  عليه 

كل  قرين  املبني  املعنى  االآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  كما  اإليها  امل�سار  امل�سافة  القيمة 

منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر 

 :RÉ```¡÷G - 1
. جهاز ال�سرائ

 :RÉ``¡÷G ¢ù``«FQ - 2
. رئي�ض جهاز ال�سرائ

 :á```æé!dG - 3
جلنة التظلمات ال�سريبية.

 :¢ù``«FôdG - 4
رئي�ض اللجنة.

:ô```°ùdG ø``«eCG - 5
اأمني �سر اللجنة.

:º``!¶àŸG - 6
�ض امل�سوول والعامل امل�سوول ومن يوقع عليه  اخلا�سع لل�سريبة وامل�سجل وال�س

االنتقائية  ال�سريبة  وقانون  الدخل  �سريبة  قانون  الأحكام  وفقا  االإداري  اجلزاء 

وقانون �سريبة القيمة امل�سافة امل�سار اإليها.
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( 2 ) IOÉ``ŸG
ت�ض اللجنة باالآتي  ت

1 - الف�سل فـي التظلم من قرارات رئي�ض اجلهاز ال�سادرة بالف�سل فـي االعرتا�سات 
تطبيقا الأحكام قانون �سريبة الدخل وقانون �سريبة القيمة امل�سافة.

ي يقدمه امل�سجل تطبيقا الأحكام قانون ال�سريبة االنتقائية. 2 - الف�سل فـي التظلم ال
3 - الف�سل فـي التظلم من قرارات رئي�ض اجلهاز ال�سادرة بفر�ض اجلزاءات االإدارية 
تطبيقا الأحكام قانون �سريبة الدخل وقانون ال�سريبة االنتقائية وقانون �سريبة 

القيمة امل�سافة امل�سار اإليها.
4 - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة قانونا.

( 3 ) IOÉ``ŸG
يج على اللجنة اإم�سا ال�سجالت االآتية

ورود  تاريــ  ح�ســ  م�سل�سلة  باأرقام  التظلم  فيه  ويثب  التظلمات  قيد  �سجل   -  1
وبيان  باملتظلم  املتعلقة  والبيانات  التظلم  خاللها  قدم  التي  بال�سنة  مقرونا 
ديد قيمة ال�سريبة املتنازع عليها عن كل �سنة اأو  مرفقات �سحيفة التظلم مع 

فرتة �سريبية - بح�س االأحوال - اأو جزء منها.
�ض القرارات ال�سادرة  2 - �سجل اجلل�سات ويثب فيه تاري جل�سات نظر التظلم ومل

فـي كل جل�سة.
3 - �سجل القرارات ويثب فيه منطوق القرارات ال�سادرة عن اللجنة وتاري �سدورها 

وي ال�ساأن بها.  وتاري اإخطار 
4 - اأي �سجالت اأخرى تقت�سيها طبيعة عمل اللجنة يحددها الرئي�ض.

ويكون القيد فـي ال�سجالت امل�سار اإليها مبعرفة اأمانة �سر اللجنة. 
ÊÉãdG "°üØdG
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( 4 ) IOÉ``ŸG

ية لقانون ال�سريبة االنتقائية  مع مراعاة اأحكام الف�سل احلادي ع�سر من الالئحة التنفي
اإليها تبا�سر اللجنة اخت�سا�ساتها وفقا للقواعد واالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي  امل�سار 

ا الف�سل. ه
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( 5 ) IOÉ``ŸG

ال �سور يودعها املتظلم لدى اأمانة �سر اللجنة خالل   3 يكون التظلم ب�سحيفة من 

اأو من  )45 خم�سة واأربعني يوما من تاري االإعالن اأو العلم بالقرار املراد التظلم منه 

تاري انق�ساء املدة املحددة للف�سل فـي االعرتا�ض دون �سدور قرار فيه ويج اأن تت�سمن 

�سحيفة التظلم البيانات املتعلقة باملتظلم ومو�سوع التظلم واأ�سانيد وطلبات املتظلم 

وال يجوز اإبداء طلبات جديدة مل ي�سبق تقدميها فـي االعرتا�ض املقدم اإىل اجلهاز. 

كما يج اأن تكون �سحيفة التظلم حمررة باللغة العربية وموقعا عليها من املتظلم اأو من 

يفو�سه ومرفقا بها �سور معتمدة من كافة االأوراق وامل�ستندات املويدة للتظلم.

( 6 ) IOÉ``ŸG

اته الوارد فـي  تتوىل اأمانة �سر اللجنة فتح مل خا�ض لكل تظلم يحمل الرقم امل�سل�سل 

كرة رد اجلهاز على  �سجل قيد التظلمات تودع فيه اأ�سل �سحيفة التظلم ومرفقاتها وم

ا ال�ساأن وحما�سر  كرات واملكاتبات املتبادلة فـي ه التظلم وتقرير اخلبري الفني للجنة وامل

اجلل�سات والقرارات ال�سادرة فـي التظلم واأي م�ستندات اأخرى متعلقة بالتظلم.

( 7 ) IOÉ``ŸG

خالل  ومرفقاته  التظلم  �سحيفة  من  �سورة  اجلهاز  بت�سليــم  اللجنـــة  �ســـر  اأمانــة  تقــــوم 

كرة بالرد  7 �سبعة اأيام من تاري تقد التظلم وعلى اجلهاز اإعداد م مدة ال تتجاوز 

ل خالل  واإيداعها اأمانة �سر اللجنة م�سفوعة باالأوراق وامل�ستندات الالزمة اإن وجدت و

ني يوما من تاري ت�سلمه ل�سحيفة التظلم. ال  30(

كرة رد اجلهاز ومرفقاتها على اأن يلتزم  ويجوز للمتظلم اأو من يفو�سه االطالع على م

باملحافظة على �سرية البيانات واملعلومات الواردة فيها.
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( 8 ) IOÉ``ŸG
ل  التظلم بكافة مرفقاته ولـه فـي �سبـيـل  الفني للجنة درا�سة مو�سوع  يتوىل اخلبري 

ا�ستيفـاء البيـانـات وامل�ستـنـدات الالزمة من املتظلم واجلهاز ويعد خالل مدة ال تزيد على 

)7 �سبعة اأيام من تاري ت�سلمه مل التظلم م�ستوفيا كافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة 

تقريرا يت�سمن ب�سفة اأ�سا�سية االآتي 

اأ - مدى توافر ال�سرو ال�سكلية املقررة قانونا لقبول التظلم.

. �سا عن املو�سوع �سامال طلبات املتظلم واأ�سبابه ورد اجلهاز واأ�سانيد  - مل

 - راأيه الفني فـي مو�سوع التظلم.

( 9 ) IOÉ``ŸG
اإيداع اخلبري الفني للجنة تقرير - قائمة مبلفات التظلمات  ال�سر - بعد  اأمني  يعر�ض 

ل ترتي ورودها وقيدها  على الرئي�ض لتحديد اأقر جل�سة لنظرها على اأن يراعى فـي 

ما مل تقت�ض ال�سرورة تاأجيل اأو تعجيل نظر بع�سها.

( 10 ) IOÉ``ŸG
املحدد  املوعد  قبل  املتظلم واجلهاز مبيعاد ومكان اجلل�سة  اإخطار  ال�سر  اأمني  يج على 

7 �سبعة اأيام على االأقل ويتم االإخطار بالربيد االإلكرتو اأو باأي و�سيلة  النعقادها بـــ 

ثل اجلهاز يكون للجنة  ا مل يح�سر املتظلم اأو  اإلكرتونية اأخرى اأو بالربيد امل�سجل واإ

اأن تف�سل فـي التظلم فـي �سوء امل�ستندات املقدمة اإليها.

( 11 ) IOÉ``ŸG
يج على اأمني ال�سر اأن ير�سل ك�سفا بالتظلمات مرفقا به �سورة من ملفاتها اإىل الرئي�ض 

7 �سبعة اأيام على االأقل. واأع�ساء اللجنة قبل املوعد املحدد النعقاد اجلل�سة بـــ 

( 12 ) IOÉ``ŸG
تعقد اللجنة جل�ساتها فـي مقر اجلهاز اأو فـي اأي مكان اآخر يحدد الرئي�ض. 
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( 13 ) IOÉ``ŸG
يج على اللجنة اأن تراعي االأ�سول واملباد العامة الإجراءات التقا�سي وب�سفة خا�سة 

ما ياأتي 

ا جميع االإجراءات فـي مواجهة املتظلم واجلهاز. 1 - ات

اأوراق  من  االآخر  الطرف  يقدمه  ما  على  االطالع  من  واجلهاز  املتظلم  كني   -  2

وم�ستندات.

3 - مناق�سة جميع بنود اخلالف بني املتظلم واجلهاز واأوجه الدفاع التي يتم تقدميها 

. ل والرد على كل 

4 - اإعالن املتظلم واجلهاز على النحو املقرر قانونا.

5 - التقيد بالطلبات الواردة فـي التظلم.

( 14 ) IOÉ``ŸG
ناء جل�سة نظر التظلم رئي�سه اأو من ينو عنه. ميثل اجلهاز فـي اأ

( 15 ) IOÉ``ŸG
يكون للمتظلم ح�سور جل�سة نظر التظلم بنف�سه اأو من يفو�سه اأو يوكله من املحامني اأو 

املحا�سبني اأو املراجعني املرخ�ض لهم قانونا مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ولهم اإبداء 

اأي اإي�ساحات اأو بيانات تتعلق بالطلبات واالأ�سبا التي اأبدي فـي �سحيفة التظلم وتقد 

اأي م�ستندات مرتبطة بالتظلم.

( 16 ) IOÉ``ŸG
ناء جل�سة نظر  يتعني ح�سور كل من اأمني ال�سر واخلبري الفني اأو من يقوم مقامهما فـي اأ

التظلم واملداولة.

( 17 ) IOÉ``ŸG
تكون جل�سات اللجنة �سرية وت�سدر قراراتها م�سببة باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين 

ي منه رئي�ض اجلل�سة. وفـي حالة ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلان ال
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( 18 ) IOÉ``ŸG
�سا عن كل جل�سة تعقدها اللجنة وما مت  يج على اأمني ال�سر اإعداد حم�سر يت�سمن مل

فيها من مناق�سات على اأن يتم توقيعه من رئي�ض اجلل�سة واأمني ال�سر. 

( 19 ) IOÉ``ŸG
يتوىل اخلبري الفني للجنة اإعداد م�سودة القرار فـي التظلم ويجوز للرئي�ض اإحالة م�سودة 

القرار اإىل اأي من اأع�ساء اللجنة ملراجعته. 

اأيام على  7 �سبعة  ل خالل  ال�سر و ويوقع على القرار كل من رئي�ض اجلل�سة واأمني 

. االأك من تاري �سدور

( 20 ) IOÉ``ŸG
 )7 ل خالل  يتوىل اأمني ال�سر اإخطار املتظلم واجلهاز بالقرارات ال�سادرة من اللجنة و

اأو  �سبعة اأيام على االأك من تاري التوقيع عليها ويكون االإخطار بالربيد االإلكرتو 

ف �سورة من االإخطار فـي مل  امل�سجل و اأو بالربيد  اأخرى  اإلكرتونية  باأي و�سيلة 

التظلم.

( 21 ) IOÉ``ŸG
يجوز للجنة - من تلقاء نف�سها اأو بناء على طل املتظلم اأو اجلهاز - ت�سحيح ما قد يقع 

ي اأ�سدرته من اأخطاء مادية اأو كتابية اأو ح�سابية كما يجوز الأي  فـي منطوق القرار ال

منهما اأن يطل من اللجنة تف�سري ما يكون قد �سا منطوق القرار من غمو�ض.

( 22 ) IOÉ``ŸG
ر على  ا كان الأي منهم �سلة بالتظلم على نحو يو يج على الرئي�ض واأع�ساء اللجنة اإ

حياد اأو كان الأي منهم اأو الأحد من اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة م�سلحة مبا�سرة اأو 

ل فـي حم�سر خا�ض يحف لدى اأمني  غري مبا�سرة باملتظلم التنحي عن نظر ويثب 

ل بطالن القرار ال�سادر  الفة  ال�سر وتودع �سورة منه مبل التظلم ويرتت على 

من اللجنة.
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