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  تخفيض الغرامات المفروضة أو التي ستفرض بموجب المرسوم 
  وتعديالته) رسم الطابع المالي (67/67اإلشتراعي رقم 

  )قانون اإلجراءات الضريبية (11/11/2008 تاريخ 44والقانون رقم 
  

  إن مدير المالية العام
  ،26/4/2000 تاريخ 2855بناًء على المرسوم رقم 

وتعديالته ال سيما المادة ) رسم الطابع المالي (67/67بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم 
  الثمانين منه،

  ،)قانون اإلجراءات الضريبية (11/11/2008تاريخ  44بناًء على القانون رقم 
قانون أصول تحصيل ( وتعديالته 12/6/1959 تاريخ 147تراعي رقم بناًء على المرسوم اإلش

  ،)الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها
تفويض مدير الواردات صالحية تخفيض (2/12/2002 تاريخ 8243/2بناًء على القرار رقم 

  ،)غرامات رسم الطابع المالي
  بناًء على اقتراح مدير الواردات،

  
  :يقرر ما يأتي

  
الغرامات المفروضة ) خمسون بالمئة% (50 بصورة إستثنائية، تخفض بنسبة : األولىالمادة

وتعديالته، ) رسم الطابع المالي (67/67أو التي ستفرض تطبيقاً للمرسوم اإلشتراعي رقم 
 الصادرة أو التي )قانون اإلجراءات الضريبية (11/11/2008تاريخ  44رقم والقانون 

مر قبض عن المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار، شرط ستصدر بموجب تكاليف أو أوا
  . ضمنا31/12/2009ًأن يسدد المكلف الرسم مع الغرامة المخفضة في مهلة أقصاها 

  



، 67/67 تراعى في تطبيق هذا القرار أحكام مادتي المرسوم اإلشتراعي رقم :ثانيةالمادة ال
مضاعفة  (78 والمادة 583/2004لقانون رقم  من ا34 المعدلة بموجب المادة 68المادة 
  ).الغرامة

  
تخفض التكاليف الموجودة لدى المحتسبيات في المناطق بالنسبة المقررة في : المادة الثالثة

المادة األولى من هذا القرار، على أن ينظم جدول أسبوعي بالرسوم والغرامات المستوفاة يرفع 
  .تكاليفإلى المصلحة المالية المختصة مصدرة ال

  
  :يتوجب على الموظفين المختصين برسم الطابع التقيد بالتعليمات الواردة أدناه: رابعةالمادة ال

 للشركات والمؤسسات واألفراد الذين sigtasالتثبت من وجود رقم تسجيل على نظام -1
ات يتقدمون لإلستفادة من تخفيض الغرامات، ومعالجة النقص أو التباينات الحاصة بين المعلوم

، والتأكد من أن المكتوم منهم قد تقدم sigtasالموجودة في العقود وتلك المسجلة على نظام 
  .بمباشرة عمل لدى الجهة المختصة بضريبة الدخل

المختصة بضريبة الدخل أو األمالك  إحالة نسخ عن العقود والمستندات إلى الوحدات -2
  .المبنية

  
  .اريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجةيعمل بهذا القرار من ت: خامسةالمادة ال

  


