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تتعلــق بأصــول اإلعتــراض علــى التقــديرات التــي تــضعها الــدوائر الماليــة المختــصة : الموضــوع
  .بضريبة األمالك المبنية

  
ى الــــدوائر الماليــــة المختــــصة تقــــدير  علــــى أن تتــــول17/9/62 مــــن قــــانون 37تــــنص المــــادة   

 مـن القـانون 35اإليرادات الصافية الخاضعة لضريبة األمالك المبنية في الحاالت التي حددتها المادة 
  . المذكور
 نــصت علــى 27/80 مــن قــانون 19وقــد أضــيف إلــى هــذه المــادة فقــرة جديــدة بموجــب المــادة   

ب العالقـــة، علـــى أن تحـــدد دقـــائق التطبيـــق إمكانيـــة اإلعتـــراض علـــى هـــذه التقـــديرات مـــن قبـــل أصـــحا
  . بتعليمات تصدر عن وزير المالية

  : لذلــك، تطلب هذه الوزارة إلى المعنيين إعتماد األصول التالية  
  : في الشكل: أوالً 

على الدوائر المالية المختصة إبـالغ أصـحاب العالقـة التقـديرات العائـدة لهـم بـشتى وسـائل  - 1
  . التبليغ القانونية

 . إعتبارًا من تاريخ التبليغ) وهي شهران(مهلة اإلعتراض تبدأ  - 2

يرفض اإلعتراض شـكًال مـن قبـل الـدائرة الماليـة المختـصة عنـد وروده بعـد إنقـضاء المهلـة  - 3
 . القانونية

 وٕاســتعيض عنــه بــالنص 26/8/2000 تــاريخ 1ص/1523ألغيــت بموجــب المــذكرة رقــم  - 4
 : التالي

ــ ة يقبــل فــي الــشكل، ويرفــع إلــى مديريــة الــواردات إذا ورد اإلعتــراض ضــمن المهلــة القانوني
ــًال ، وذلــك فــي  ــدائرة الماليــة المختــصة رأيهــا معل إلتخــاذ القــرار المناســب، بعــد أن تبــدي ال

  . مهلة أسبوع من تاريخ وروده
  :  في األساس: ثانيًا 



يحــول رئــيس مــصلحة الــواردات طلــب اإلعتــراض إلــى المراقــب الرئيــسي فــي جهــاز مراقبــة  - 1
دى رئاســـة مـــصلحة الـــواردات لدرســـه، الـــذي يعيـــد درس الملـــف بنـــاًء للمعطيـــات التحقـــق لـــ

الــواردة فــي اإلعتــراض ، ويقارنهــا مــع األصــول التــي إعتمــدها المراقــب والــواردة فــي المــادة 
  . 17/9/62من قانون / 36/

يضع المراقب الرئيسي في جهاز التحقق مطالعته، بعد إجراء كافة التحقيقات ومنها إعادة  - 2
ف المحلي عند اللزوم ويرفعها إلى رئيس المصلحة خالل مهلة عشرة أيـام مـن تـاريخ الكش

 . تكليفه درس الملف

يحيــل رئــيس المــصلحة المطالعــة المنظمــة مــن المراقــب الرئيــسي فــي جهــاز مراقبــة التحقــق  - 3
 . مع قراره النهائي بها إلى رئيس الدائرة المالية المختصة

الغ أصحاب العالقة قرار رئيس مـصلحة الـواردات بـشتى  على الدائرة المالية المختصة إب - 4
 . وسائل التبليغ

  .   تلغى جميع التعليمات المخالفة لهذه المذكرة: ثالثاً 
 


