
  86: المادة                
  تعليمات رئيس مصلحة الواردات

  3/6/1970 : تاريخ               2ص/1219:  رقم
     

  .تراجع بعض المكلفين عن إعتراضاتهم: الموضوع
  
كثيرًا ما يبادر المكلف إلى اإلعتراض على تكليف صادر بضريبة معينة، ثم يقتنع في مرحلـة   

قيق أسباب اإلعتراض ودرسه، أو قبلها أو بعدها، بأن التكليف الذي سـبق لـه اإلعتـراض عليـه كـان تد
  . في محله
وقد إعتاد المراقبون المختـصون علـى اإلكتفـاء بتراجـع المكلـف عندئـٍذ ، فـي عبـارة تـدون علـى   

ى تــصديق اإلعتــراض ذاتــه، أو فــي إســتدعاء مــستقل، بعــد أن يستحــصلوا مــن رؤســائهم المباشــرين علــ
  . هذا التراجع

لكن يتفق أحينًا أن ينفي المكلف المتراجع واقعة تراجعه، وأن يـدلي بأسـباب وببـراهين قـد تثيـر   
  . الشك في صحة التراجع

لذلــك، وتالفيًا للمناقشات والخالفات الممكنة بين الدوائر الماليـة المختـصة والمكلفـين فـي مثـل 
  . هذه الحاالت

ـــــم وٕاستئناســـــًا بتوصـــــية جا ـــــي قرارهـــــا رق ـــــيش المركـــــزي ف ـــــة التفت ـــــب هيئ ـــــاريخ 1ص/2387ن  ت
19/8/1967 .  

  : ترى هذه المصلحة   
أن تراجع المكلف عن إعتراضه من شأنه أن يحول اإلعتراض إلى إعتراض في غيـر محلـه،  - 1

ســواء مــن وجهــة نظــر الــدائرة الماليــة المختــصة أو مــن وجهــة نظــر المكلــف ذاتــه الــذي تراجــع 
  . عن اإلعتراض

 المراقــب المخــتص أن يعــرض ملــف اإلعتــراض المتراجــع عنــه علــى رئــيس الــدائرة فــي علــى - 2
ويعــود لــرئيس الــدائرة أمــر قبــول هـــذا . خــالل أســبوع علــى األكثــر مــن تــاريخ تراجـــع المكلــف

التراجع أو رفـضه، كمـا يـدون خطيـًا قـراره بـالقبول أو بـالرفض علـى اإلعتـراض ذاتـه، مـضمنًا 
 . وضوع القرارإياه رقم وتاريخ اإلعتراض م



يتـــولى المراقـــب المخـــتص إبـــالغ قـــرار رئـــيس الـــدائرة القاضـــي بقبـــول أو بـــرفض التراجـــع إلـــى  - 3
المكلـــف صـــاحب العالقـــة بواســـطة البريـــد المـــضمون مـــع إشـــعار باإلســـتالم، وذلـــك فـــي مهلـــة 

 . أقصاها أسبوع واحد من تاريخ القرار، وعلى النموذج الخاص المرفق بهذه التعليمات

هر واحد على تاريخ تبلغ المكلـف قـرار رئـيس الـدائرة الماليـة المختـصة القاضـي إذا إنقضى ش - 4
بقبــول تراجعــه علــى اإلعتــراض أو بــرفض هــذا التراجــع، ولــم يطلــب المكلــف المــذكور عــرض 

 . قضيته على لجنة اإلعتراضات، إعتبرت قضيته منتهية والتكليف المعترض عليه نهائياً 

 مــن المرســوم رقــم 12المــادة ( الــشهر المنــوه عنهــا أعــاله، أمــا إذا تقــدم المكلــف فــي خــالل مــدة
بطلــــب عــــرض قــــضيته علــــى لجنــــة اإلعتراضــــات، فعندئــــٍذ ) 1964 آذار 31 تــــاريخ 15947

يتـــولى المقـــرر إعطـــاء مثـــل هـــذا الطلـــب مفعولـــه القـــانوني حـــسب األصـــول، ويتمـــسك بتراجـــع 
يــد غيــر وارد وبالتـــالي المكلــف الــذي ســبق قبولـــه ليطلــب إصــدار القــرار بإعتبـــار الطلــب الجد

  .بتصديق التكليف المعترض عليه
يــستثنى مــن اإلجــراءات المــذكورة تراجــع المكلــف عــن اإلعتــراض ســواء بإســتدعاء مــستقل أو  - 5

بحـــضوره شخـــصيًا إلـــى الـــدائرة وبعبـــارة خطيـــة صـــريحة علـــى اإلعتـــراض ذاتـــه، حيـــث يكفـــي 
يــسي، وذلـك وفقـًا لألصــول تـصديق توقيعـه مــن جانـب المراقـب المخــتص بموافقـة المراقـب الرئ

  . 1965 آب 13 تاريخ 2ص/2132المبينة في التعليمات رقم 
  تشرين  10 تاريخ ص/2976فأرجو التقيد بھذه التعليمات عوضاً عن التعليمات رقم  - 6

                                                               7241    
  .ايا المعلقة والمقبلة، وتطبيقھا على جميع  القض1967 الثاني

  
 


