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  1ص/1027 :تعليمات رقم 

  7/7/2007 :تاريخ 

 )الضريبة على القيمة المضافة(379/2001معالجة موضوع تطبيق أحكام القانون رقم 

  لفيول أويلاعلى مادة ونصوصه التطبيقية 

  

بتحديد دقائق  المتعلق 31/1/2002 تاريخ 7334من المرسوم رقم  3ة تضمنت الماد

 أن  ما مفاده، المتعلّقة بالمحروقات14/12/2001تاريخ  379تطبيق أحكام القانون رقم 

عند بيع المحروقات من قبل المستوردين وذلك على أساس السعر النهائي  الضريبة تفرض

للمحروقات كما يباع من المستهلك النهائي وفق ما يحدده جدول تركيب األسعار الصادر عن 

  ,وزارة الطاقة والمياه

  

ضعين للضريبة على القيمة    الخابعض  لتباس لدى   احصل  ه في بعض األحيان     وحيث أن 

ها جدول تركيـب أسـعار      فيالتي يصدر   السائلة  بسبب أن بعض أنواع المحروقات      , المضافة

ي يحدد فيه قيمة الـضريبة علـى القيمـة          ذوالبموجب قرار صادر عن وزارة الطاقة والمياه        

والـديزل  ) المـازوت (الغاز أويل , زالكا, المضافة المتوجب اقتطاعها من المنبع مثل البنزين        

عـن  ألن تلك المادة يصدر فيها قـرار مـستقّل          , ال يتضمن أي ذكر لمادة الفيول أويل      , أويل

ال وبالتـالي   , الضريبة على القيمة المضافة    وزارة الطاقة والمياه يحدد فيه ثمن البضاعة دون       

م اقتطاع ضـريبتها مـسبقاً       المحروقات التي يت   تدخل ضمن يمكن اعتبار أن مادة الفيول أويل       

تلك المتوجبة على   على القيمة المضافة    على التاجر تحصيل الضريبة      إذاًيتوجب  ف, لدى المنبع 

  .ا مباشرةمادة عند بيعهال

  

كافة المحروقات هي من السلع التي تقتطع ضـريبتها         تبر أن   التجار اع  بعض   وبما أن 

 أويل ال تدخل ضمن جدول تركيب أسـعار         وأغفل أن هناك سلع مثل الفيول     , لدى المنبع مسبقاً  

البـضاعة دون تحديـد قيمـة       بل يصدر بها قرار مستقل يحدد ثمن        , مبيع المحروقات السائلة  

  . على القيمة المضافةالضريبة
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 عن طريق الموضوع وفقاً لما ذكر أعالههذا تعاملوا مع قد تجار هؤالء الوحيث أن 

ولم يميزوا ، وص القانونية المتعلّقة بالمحروقاتفي النصالكافي  بسبب عدم الوضوح ,خطأال

ن المحروقات التي يتم اقتطاع ضريبتها عند المنبع على أساس السعر النهائي كما يباع بي

وبين المحروقات التي تضاف , )البنزين(للمستهلك النهائي وفقاً لجدول تركيب األسعار

كونها ال تدخل ضمن جدول تركيب ) الفيول أويل(ضريبتها على سعر البيع إلى المستهلك 

  . رة الطاقة والمياهاألسعار الصادر عن وزا

  

استيراد المحروقات بفرض الضريبة على القيمة المضافة عند بيع شركات فقد قامت 

  ، شركات المحروقاتإلىس ثمن البيع الفيول أويل على أسا

  

 أن شركات االستيراد ارتكبت خطأ إذ كان يتوجب المحروقاتشركات اعتبرت وقد 

على وقد عمدت  النهائي ي المحدد لالستهالكعليها فرض الضريبة على أساس السعر النهائ

 شراء وثمن مبيع مادة الفيول أويل الضريبة على الفرق بين ثمن تفرضتصحيح هذا الخطأ و

   . على قيمة هذه الضريبة الحسمممارسةدون 

  

ولما كانت الطريقة الخاطئة أو المختلفة في فرض الضريبة لم تؤد إلى أي ضرر 

على الفرق ضمن الضريبة قد صّرحت وسددت ن هذه الشركات بالنسبة لحقوق الخزينة أل

  ,لطريقتينل بالنسبة النتيجة الضريبية هي ذاتهابالتالي تكون القانونية والمهل 

  

 بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة        ولما كانت وزارة المالية قد التزمت منذُ      

  ,إبداء المرونة والتفهم ألوضاع المكلفين

  

   تقدم،لماإستناداً 

  

 في إتباعهاالطريقة الواجب  المرحلة السابقة حول خالل الحاصل لاللتباسونظراً 

  : نوضح ما يلي,استيفاء الضريبة على القيمة المضافة على مادة الفيول أويل

  

فرض الضريبة على القيمة تي تتعاطى تجارة المحروقات اليتوجب على الشركات  :أوالً 

على اعتبار أن هذه السلعة خاضعة   مادة الفيول أويلها منالمضافة على فواتير مبيعات

Deleted : ,ل الضريبة قاموا بتحصيو

عن تلك  بطريقة مختلفةعلى القيمة المضافة 

 وذلك عن طريق فرض المتوجب تطبيقها

الضريبة على الفرق بين ثمن الشراء وثمن 

حق الحسم المعطى  دون أن يمارسوا المبيع

للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة

Deleted : إن الطريقة الخاطئة أو

شركات بعض المختلفة التي اتبعتها 

 فرض في تحصيل الضريبة هيالمحروقات 

الضريبة على الفرق بين ثمن شراء وثمن 

باعتقاد هذه , مبيع مادة الفيول أويل

الشركات أن ثمن الكلفة األساسي قد خضع 

للرسم عند اإلستيراد أسوة بباقي المحروقات 

وهذه , وبدون أن تستفيد من حق الحسم

¶الطريقة وإن كانت مخالفة ألحكام القانون 

 :ثانياً

Deleted : من تاريخ إعتباراًالحاصلة 

 كانتوذلك في حال  ,صدور هذه التعليمات

غير  في السابق عملية التحصيل لديها

 ,صحيحة
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 للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون رقم  وفقاًفةللضريبة على القيمة المضا

 .لدى المنبعمسبقاً  وال تقتطع ضريبتها ,)قانون الضريبة على القيمة المضافة (379/2001

  من27في المادة  الشركات اإلستفادة من حق الحسم المنصوص عنه  يحق لهذهيلتابالو

  .مشتريات العائدة لهذه السلعةر ال على فواتي379/2001القانون رقم 

  

التـي قامـت    التي تتعاطى تجارة المحروقات     الشركات الخاضعة للضريبة     إلىبالنسبة   :ثانياً

ال  ،صدور هـذه التعليمـات    السابقة لتاريخ   خالل الفترات    بصورة خاطئة بتحصيل الضريبة   

الناتجة عن هذا    وتعديالته على المخالفات     379/2001 من القانون رقم     48المادة  تطبق أحكام   

  .التحصيل الخاطئ
 
ـ  التي تتعاطى تجارة المحروقات والتيلشركات ل كنيم :ثالثاً  مـن قبـل اإلدارة   ا جرى تكليفه

الضريبية بموجب تكاليف إضافية أو تكميلية بضرائب أو غرامات خالل الفترة الممتـدة مـن               

 مـادة الضريبة علـى    هذه الشركات    لتحصيل  ولغاية صدور هذه التعليمات نتيجة     1/2/2002

لتقدم بطلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المـضافة إلعـادة           ، ا بطريقة خاطئة الفيول أويل   

المفروضة بموجب القـانون رقـم      المتعلّقة بها   غرامات  الالضريبة و  وتنزيل   النظر بتلك المبالغ  

عن الفترة التي سـبقت صـدور       هذه التعليمات   نتيجة ل غير متوجبة    التي اعتبرت    379/2001

  .التعليماتهذه 

  

إعـادة النظـر    في مديرية الضريبة على القيمة المضافة       عتراض واإلستئناف   تتولى دائرة اإل  

من أن تلك المبالغ لم تنزل نتيجـة العتـراض أمـام             وإصدار اإلعالمات الالزمة، بعد التأكد    

  .اإلدارة الضريبية أو طعن أمام لجنة اإلعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة 

  

  وزير المالية 

  

  جهاد أزعور    
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