
  
  
  
  

  1ص/1739 :رقمتعليمات 

   24/11/2006:خــتاري

  تبعون ي الذين ألشخاصباالمتعلق (6/3/2002 تاريخ 294/1 رقم تطبيق أحكام القرار

 cash الذين يصدرون  للضريبةلخاضعينا لألشخاصبالنسبة  )النقدية في محاسبتهم األسس

 receipt    379/2001 من القانون رقم 38مطابق ألحكام المادة  

  

المتعلقة ) الضريبة على القيمة المضافة(379/2001 من القانون رقم 29عمالً بأحكام المادة 

, على الخاضع للضريبة, تنص على أنه من اجل ممارسة حق الحسمالتي بأصول حق الحسم 

  :أن يكون حائزاً على

فاتورة باألموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على  -

 .أو على مستند يقوم مقامها,  من القانون38ومات المنصوص عليها في المادة المعل

مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة اإلستيراد وتأدية  -

 .الضريبة

المتعلق باإلشخاص الذين  6/3/2002 تاريخ 294/1 من القرار رقم 2وعمالً بأحكام المادة 

الذي يتبع األسس النقدية في  يحق للخاضع للضريبة, هميتبعون األسس النقدية في محاسبت

استيفاء قيمة مبيعاته أن يطلب من اإلدارة الضريبية إمكانية إصدار فاتورة مبسطة أو إيصال 

cash receipt من القانون، وذلك 38 بدال من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 

  . من هذا القرار4مع مراعاة أحكام المادة 

  . الضريبيةاإلدارةيقدم الطلب خطيا على نموذج خاص يوضع لهذه الغاية من قبل 
 
  يصدرأنبالخاضع للضريبة التي تنص على موجب , عينه من القرار 4عمالً بأحكام المادة و

هذه  يحتفظ بنسخ عن أنو من القانون 38 المادة ألحكامر مطابقة ياتو فبناء على طلب الزبائن

  .ة عنهالصادر الفواتير

حسم الولما كان عدد كبير من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة قد يخسرون حق 

الضريبة على القيمة المضافة ألنه ال يمكنهم اإلستحصال من المنصوص عنه في قانون 

لى فاتورة مطابقة باتباع نظام إصدار فواتير مبسطة أو إيصاالت عالمرخص لهم مورديهم 

 فوترةالموردين على نظام هؤالء ن القانون بسبب عدم حيازة بعض  م38ألحكام المادة 



  من القانون بالتزامن مع إيصال ال38لمادة ألحكام ايمكِّنهم من إستصدار فاتورة مطابقة 

cash receipt,   

 إلتباس لدى الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة حول إمكانية إستفادتهم حصلوحيث أنه 

  , cash receiptمن حق الحسم بموجب ال

ونظراً لما التزمت به وزارة المالية لجهة إبداء المرونة والتفهم ألوضاع المكلفين وذلك خالل              

  ، المذكور أعاله379/2001راحل األولى من تطبيق القانون رقم الم

  

  ,لكلذ

 294/2002لقرار رقـم    ألحكام ا  وفقاً   اًيتوجب على الخاضعين للضريبة والذين لديهم ترخيص      

  :ةالتالياإلجراءات  إتباع المذكور أعاله

 من القانون بناء على طلب الزبون وفقـاً         38حكام المادة   إصدار فاتورة مطابقة أل   إما    - أ

  .294/2002 من القرار رقم 3لما تنص عليه المادة 

بناء على طلب   بصورة مباشرةcash receipt إيصال بالمدفوعات النقدية أو إصدار  - ب

 ,379/2001 من القانون رقم 38الزبون يتضمن كافة المعلومات المطلوبة في المادة 

  

جراء تعاملـه مـع     من   منهالمدفوعة  على القيمة المضافة    حسم الضريبة   حق   ب الزبون يحتفظ

ايـصال المـدفوعات    تهم ومرخص لهم بإصـدار      األسس النقدية في محاسب   أشخاص يتبعون   

 في حال كانـت هـذه االيـصاالت    , 294/2002القرار رقم  بموجب  cash receiptالنقدية

حتى ولو تم الحقاً زيادة اسم وعنوان الزبـون عليهـا           , من القانون  38مطابقة ألحكام المادة    

إثبات و تمها من المورد  شرط خ بالنسبة لإليصاالت الصادرة قبل تاريخ صدور هذه التعليمات         

 .الدفع من حسابات الخاضع بموجب شيك أو بطاقة إئتمان

أي إيصال ترى فيه عيباً أو تزويراً       تحتفظ مديرية الضريبة على القيمة المضافة بحقها برفض         

وال يعاد النظر بالمخالفات    , 379/2001 رقم    من القانون  38 ألحكام المادة    اًغير مطابق أو تراه   

  .فترات ضريبية تم درسها وتكليفها بتاريخ سابق لتاريخ صدور هذه التعليماتالحاصلة عن 
 

  وزيــر الماليــة                  

             

                                                                            جهاد أزعور        
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	وعملاً بأحكام المادة 2 من القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 المتعلق بالإشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم, يحق للخاضع للضريبة الذي يتبع الأسس النقدية في استيفاء قيمة مبيعاته أن يطلب من الإدارة الضريبية إمكانية إصدار فاتورة مبسطة أو إيصال cash receipt بدلا من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القرار. 
	يقدم الطلب خطيا على نموذج خاص يوضع لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية. 


