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  إلغاء التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافةمعالجة طلبات آلية 
  
  

 المتعلق بتنظيم مديرية الـضريبة علـى   691/2005 من القانون رقم 15 المادة   تنص
طلبات إلغـاء   أن يتولى قسم التسجيل في دائرة خدمات الخاضعين استالم          على  القيمة المضافة   

  ,من قبل الوحدات المعنية لبت بهااالتسجيل وتدوين نتائجها بعد 
المتعلق  وتعديالته   7/3/2002 تاريخ   7549 المرسوم رقم     القسم الثاني من   كما تناول 

 إمكانية قيام الخاضع للضريبة     ,بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل       
 11 و 10 و 9 و 8 السيما المـواد     قاً لألصول المحددة في هذا المرسوم     بالتقدم إللغاء تسجيله وف   

  .منه
لخاضع تسجيل ا بواجبها في إلغاء    الضريبية  اإلدارة  قيام  وحيث أن هذا األمر يستدعي      

  وإلغاء مفاعيل هذا التسجيل،
 إلى دائـرة خـدمات      التي تقدم إلغاء التسجيل   لطلبات   اًحاليالمعتمدة  ولما كانت اآللية    

للبتّ بها، بعـد تـدقيقها       الطلبات إلى دائرة التدقيق الميداني       افة تحويل ك  تقوم على  ,ينالخاضع
  ,لغاء التسجيل عن طريق التدقيق المكتبيإلمع العلم أن هناك إمكانية ميدانياً، 

  
 إلغاء التسجيل في مديرية الـضريبة علـى         طلباتلمعالجة  اآللية التالية   لذلك تعتمد   

  :القيمة المضافة
  

 المهـل   تسجيل وفقاً لألصول وضـمن    ال إلغاءم بطلب    يتقدّ أنللضريبة  لخاضع  على ا  -1
  التـي تقـوم    ،إلى دائرة خدمات الخاضعين    7549/2002المحددة في المرسوم رقم     

 . التسجيلمن توفر شروط إلغاءمكتبياً د التأكّب بدورها
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 2

، طلبلاعلى   توفّر هذه الشروط، تقوم دائرة خدمات الخاضعين بالموافقة          في حال   - أ
  . دائرة االلتزام الضريبيإلى الخاضع، ومن ثم تحيل الملف إلىوبإبالغ النتيجة 

 أو عدم التمكّن من التأكّد من مدى توفّر شـروط  ,الشروطهذه في حال عدم توفّر       - ب
اإللغاء، تقوم دائرة خدمات الخاضعين برفض الطلب، وبـإبالغ الخاضـع بهـذه             

  .النتيجة
  
مـع  ,  التـسجيل الموافـق عليهـا      إلغاءاستالم طلبات   بي   الضري االلتزامدائرة  تتولى   -2

 سعادة مـدير الماليـة العـام        توضع بعد موافقة   ، معايير معينة  وفرزها وفق , نتائجها
  :وذلك حسب اآلتيعليها، 
    للحفظ في ملف الخاضع بعد تحليل نـسبة        قسم من طلبات اإللغاء     يتّم تحويل

 .مخاطره بحسب المعايير المذكورة آنفاً

  حويل قسم آخر من طلبات اإللغاء التي تتوجب دراستها مكتبيـاً حـسب             يتّم ت
ستردادات من اجـل    إلالمعايير المذكورة آنفاً إلى دائرة المراقبة الضريبية وا       

 .وذلك ضمن برامج درس فصلية خاصة بها, درسها مكتبياً

     داني من  فيتّم تحويلها إلى دائرة التدقيق المي     , أما بالنسبة لطلبات اإللغاء المتبقية
 .وذلك ضمن برامج درس فصلية, اجل درسها ميدانياً

  
, في حال تبين بنتيجة درس الخاضعين الملغى تسجيلهم عدم توفر شـروط اإللغـاء              -3

عندها يحق لإلدارة الـضريبية     , وذلك نتيجة معلومات توفرت أثناء عمليات الدرس      
خاضع مستمراً فـي    وبالتالي اعتبار تسجيل ال   , العودة عن قرارها السابق أو تعديله     

 .الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ سريان مفعول إلغاء تسجيله
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