
  
  8: المادة                       

  وزيرقرار 
  28/2/2005 :تاريخ    181/1 :رقم

  
           24/11/2003 تاريخ 1719/1تعديل بعض أحكام القرار رقم :   الموضوع  

  26/5/2000 تاريخ 210بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم  المتعلق                  
  

  إن وزير المالية ، 
  ، )تشكيل الحكومة (26/10/2004 تاريخ 13621بناًء على المرسوم رقم 
   ال سيما المادة الثانية منه، 26/5/2000 تاريخ 210بناًء على القانون رقم 

 تـــــاريخ 210دقـــــائق تطبيـــــق القـــــانون رقـــــم  (24/11/2003 تـــــاريخ 1719/1بنـــــاًء علـــــى القـــــرار رقـــــم 
26/5/2000( ،  

  لعام ، بناًء إلقتراح مدير المالية ا
  ، 2/2/2005 تاريخ 2005 – 82/2004وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 

  :يقرر ما يأتي
 تـــاريخ 1719/1مـــن المـــادة الرابعــة مـــن القـــرار رقـــم " ثالثـــا ً " و " ثانيـــًا " يلغـــى البنــدان :المـــادة األولـــى

  :  ويستعاض عنهما بما يلي24/11/2003
  لرسوم التي تحققها وتجبيها مديرية المالية العامة في وزارة  بالنسبة للضرائب وا-أ : ثانياً 

  :   المالية 
  تتــولى الوحــدة الماليــة المختــصة درس الطلــب فــي ضــوء المــستندات المرفقــة للتحقــق 
مــن تــوفر شــروط اإلعفــاء المحــددة بموجــب هــذا القــرار وٕاحالتــه مــع مطالعتهــا إلــى 

  : مدير  الواردات إلتخاذ القرار المناسب بشأن
اإلعالن عن اإلعفاء لتـوفر شـروطه وأسـناده القانونيـة مـن خـالل الموافقـة مباشـرة  -

علـــى الطلـــب المتعلـــق بإعفـــاء الطائفـــة أو الـــشخص المعنـــوي المنتمـــي إليهـــا مـــن 
  . الضرائب والرسوم التي تعفى منها قانونًا المؤسسات العامة 

  أو 



رفـع كامـل الملـف إلـى وزيـر عدم الموافقة على الطلب كليًا أو جزئيًا بقرار معلل و  -
  . المالية للبت به بصورة نهائية

 بالنــــسبة للــــضرائب والرســــوم التــــي تحققهــــا وتجبيهــــا وزارة الماليــــة خــــارج نطــــاق -ب
  : صالحية مديرية المالية العامة

تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلـب فـي ضـوء المـستندات المرفقـة ورفعـه 
  . بالتسلسل اإلداري مع مطالعتها إلى وزير المالية 

بالنـــسبة للـــضرائب والرســـوم غيـــر المـــشمولة لجهـــة التحقـــق أو الجبايـــة بـــصالحية وزارة  : ثالثـــاً 
  : المالية 

تتولى الوحدة المالية المختصة في اإلدارة المعنيـة بتحقـق وتحـصيل الـضريبة أو الرسـم،   
، إلــى المرجــع درس الطلــب فــي ضــوء المــستندات المرفقــة وٕاحالتهــا مــشفوعًا بمطالعتهــا 

للتقريـــر بـــشأن ) إلـــخ...وزيـــر األشـــغال العامـــة والنقـــل، رئـــيس البلديـــة، (المخـــتص لـــديها 
  . اإلعفاء المطلوب

  . يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية: المادة الثانية
 


