
  
  
  

  1ص/785: قرار رقم
  30/7/2010: تاريخ

  آلية معالجة وتدقيق تصاريح التوقف النهائي عن العمل 
  .في ما خص كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة

  
  ,إن وزير المالية

  ,)تشكيل الحكومة (9/11/2009 تاريخ 2839بناء على المرسوم رقم 
ال سـيما المـادة )  الـضريبيةاإلجـراءات( وتعديالتـه 11/11/2008 تـاريخ 44 بناء على القانون رقـم

  , منه33
 اإلجــراءاتتحديــد دقــائق تطبيــق قــانون  (23/4/2009 تــاريخ 453بنــاء علــى القــرار التطبيقــي رقــم 

  ,)الضريبية
بناء على مقتضيات المصلحة العامة لجهة ضرورة تبسيط وتسريع تدقيق تصاريح التوقف النهائي 

  , العملعن
  ,بناء على اقتراح مدير المالية العام

  
  :يأتيقرر ما ي

  
 مديريــة الــواردات ومديريــة الــضريبة علــى القيمــة المــضافة والمــصالح إلــى يطلــب :األولــىالمــادة 

 المحـــددة فـــي هـــذا القـــرار لمعالجـــة اآلليـــة فـــي المحافظـــات اعتمـــاد اإلقليميـــةالماليـــة 
لكافــة الــضرائب والرســوم التــي تحققهــا وتــدقيق طلبــات التوقــف النهــائي عــن العمــل 

  .مديرية المالية العامة
  : يتولى معالجة وتدقيق هذه التصاريح:المادة الثانية
المراقبــون الرئيــسيون والمراقبــون فــي الــدوائر الــضريبية المختــصة بــضريبة الــدخل  - 

  .في مديرية الواردات بالنسبة للمكلفين الخاضعين لصالحيتها
 والمراقبـــون فـــي الـــدوائر الـــضريبية المختـــصة فـــي المـــصالح المراقبـــون الرئيـــسيون   - 

 .اإلقليمية في المحافظات



ـــة الـــضريبة علـــى القيمـــة    -  ـــواردات ومديري ـــة ال ـــدوائر الـــضريبية فـــي مديري رؤســـاء ال
المصالح اإلقليمية في المحافظات كل بحسب اختصاصه ومن يفوض و المضافة 
 .إليه ذلك

 فــرع أو المختــصة اإلقليميــةلمكلفــين فــي المــصلحة الماليــة  تــستلم دائــرة خــدمات ا:المــادة الثالثــة
بواســـطة ليبـــان ( بالبريـــد أومباشـــرة , خـــدمات المكلفـــين فـــي دوائـــر مديريـــة الـــواردات

مـــع المـــستندات ) 6نمـــوذج رقـــم م( تـــصريح التوقـــف النهـــائي عـــن العمـــل , )بوســـت
ـــم  ـــه المحـــددة بموجـــب القـــرار رق ـــة ب ـــاريخ 453المرفق  ىإلـــإضـــافة , 23/4/2009 ت

شهادة تسجيل المكلف المتوقف عـن العمـل لـدى وزارة الماليـة وشـهادة تـسجيله لـدى 
  .إذا كان مسجًال لدى هذه المديرية, مديرية الضريبة على القيمة المضافة

 إعداد الفرع المختص أوتتولى الدائرة , في حال وجود نقص في المستندات المرفقة
وتبلغهـا , قـرار المـذكور فـي الفقـرة الـسابقة الألحكـامالئحة بالمستندات الناقـصة وفقـًا 

  . التبليغ القانونيةألصول المكلف وفقًا إلى
تتولى هذه الدائرة أو الفرع تسجيل ومسح هذه التصاريح ثم ترسلها إلى فـرع االلتـزام 
الضريبي في الدائرة المختـصة مـن مديريـة الـواردات أو إلـى دائـرة االلتـزام الـضريبي 

وتــودع نــسخة عنهــا مديريــة الــضريبة علــى ,  فــي المحافظــاتفــي المــصالح اإلقليميــة
  .القيمة المضافة بالنسبة للمسجلين لديها

 فـــرع االلتـــزام الـــضريبي درس طلـــب التوقـــف عـــن العمـــل  اســـتنادًا أو تتـــولى دائـــرة :المـــادة الرابعـــة
 للمعـــايير المحـــددة فـــي مـــا خـــص ضـــريبة الـــدخل والـــضريبة علـــى القيمـــة المـــضافة

 أوبحيث تنجـز الملـف , والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامةوسائر الضرائب 
  . الفرع المختص الستكمال دراستهأو الدائرة إلىتحيله 

 الفـرع أوتتـولى الـدائرة ,  في حال توجب متابعة دراسة طلـب التوقـف عـن العمـل :المادة الخامسة
بة علــى  المخــتص طلــب نــسخة عــن الملــف الموجــود لــدى مديريــة الــضرييالــضريب

 لغايــة تــاريخ أعمالــهودراســة , القيمــة المــضافة فــي حــال كــان المكلــف مــسجًال لــديها
وٕاعــداد تقريــري ,  لــم يقتــرنأم أعمالــهالتوقــف عــن العمــل ســواء اقتــرن ذلــك بتــصفية 

)  خـاص بالـضريبة علـى القيمـة المــضافةوأخــرتقريـر خـاص بـضريبة الـدخل (درس 
  .اإلجراء المرعية اريةاإلد واإلجراءاتوفقًا للنصوص القانونية 

 المكلـف غيـر مـسجل لـدى مديريـة الـضريبة علـى القيمـة المـضافة أنفي حال تبين 
 دائــرة خــدمات إعــالميــتم ,  للــضريبة متــوافرة لديــهاإللزامــيوكانــت شــروط الخــضوع 

  .الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتسجيله لديها



وذلـك فـي مـا خـص ,  مـن يفوضـهأوريـر الـدرس رئـيس الـدائرة المختـصة  يبت بتق:المادة السادسة
 المكلـــف نتيجـــة التـــدقيق وفقـــًا إبـــالغويـــتم .  والرســـوم المـــشمولة بالتـــدقيقالـــضرائب
 وتعديالتـــه 11/11/2008 تـــاريخ 44 مـــن القـــانون رقـــم 50 و49 المـــادتين ألحكـــام

روط التوقـف  يتـضمن فـي حـال عـدم تـوفر شـأنعلـى ) الضريبية اإلجراءاتقانون (
 متابعـــة التقيـــد إليـــه والطلـــب أســـبابه بـــالرفض مـــع اإلدارةالنهـــائي عـــن العمـــل قـــرار 

  .بموجباته الضريبية
ـــسابعة ـــادة ال ـــغ دوائـــر التحـــصيل المختـــصة  تُ :الم ـــًا إبل ـــة وفق عالمـــات التعـــديل والتكـــاليف المتوجب

 التحــصيل إيــصاالت كــل فــي مــا خــصها بقطــع بحيــث تقــوم هــذه الــدوائر, لألصــول
 بالمبــالغ الواجــب تأديتهــا وغيــر المــسددة إفــادة وٕاعــداد الــدفع الخاصــة بهــا عاراتوٕاشــ

  . المكلفإلى وٕابالغها
نجــاز التــدقيق بتــصريح المكلــف المتوقــف نهائيــًا عــن العمــل خــالل فتــرة إ يتوجــب :المــادة الثامنــة

  ,23/4/2009 تاريخ 453 من القرار رقم 52 عمًال بأحكام المادة أربعة أشهر
ة عــن كامــل ملفــات تــدقيق ومعالجــة طلبــات التوقــف النهــائي عــن العمــل يحــال نــسخ

ــــم وتقــــوم دائــــرة خــــدمات , إلــــى مديريــــة الــــضريبة علــــى القيمــــة المــــضافة ألخــــذ العل
الخاضــعين فــي مديريــة الــضريبة علــى القيمــة المــضافة بــإبالغ المكلــف قــرار اإلدارة 

 المــضافة فــي حــال فــي مــا يتعلــق بإلغــاء تــسجيله لــدى مديريــة الــضريبة علــى القيمــة
  .كان مسجًال لديها

 تـــاريخ 453 تطبـــق أحكـــام هـــذا القـــرار فـــي كـــل مـــا ال يتعـــارض مـــع أحكـــام رقـــم :المـــادة التاســـعة
23/4/2009.  

  .1/10/2010 يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداًء من :المادة العاشرة
  

  وزير المالية
  
  ريا حفار

  


