
  
            

  74: المادة                                                                                      
  

  قرار وزير
  28/7/2004 : تاريخ    963/1:  رقم

  
يتعلــــق بإعــــادة العمــــل بمهــــل مــــرور الــــزمن المتعلقــــة بتحقــــق الــــضرائب والرســــوم : الموضــــوع

  .وتحصيلها
  
  إن وزير المالية،  

  ، )تأليف الحكومة (17/4/2003 تاريخ 10057بناًء على المرسوم رقم 
ــاًء علــى القــانون رقــم  ) 2004الموازنــة العامــة والموازنــات الملحقــة لعــام  (23/4/2004 تــاريخ 583بن

   منه،46السيما المادة 
 تــــــاريخ 14969بنــــــاًء علــــــى مــــــشروع القــــــانون الموضــــــوع موضــــــع التنفيــــــذ بموجــــــب المرســــــوم رقــــــم 

   منه، 42 و 34، السيما المادتين )قانون المحاسبة العمومية( وتعديالته 30/12/1963
، )قـــانون ضـــريبة الـــدخل( وتعديالتـــه 12/6/1959 تـــاريخ 144بنـــاًء علـــى المرســـوم اإلشـــتراعي رقـــم 

   منه، 111السيما المادة 
  ، )مالك المبنيةضريبة األ( وتعديالته 17/9/1962بناًء على القانون الصادر بتاريخ 
فرض رسم إنتقال على جميـع ( وتعديالته 12/6/1959 تاريخ 146بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم 

   منه، 24 و 2السيما المادتين ) الحقوق واألموال المنقولة وغير المنقولة
) 1985م الموازنـة العامـة والموازنـات الملحقـة لعـا (1985 آب 10 تـاريخ 7/85بناًء على القانون رقـم 

   منه، 60السيما المادة 
، )1979الموازنـة العامـة والموازنـات الملحقـة لعـام  (22/3/1979 تـاريخ 2/79بناًء علـى القـانون رقـم 

   منه، 17والسيما المادة 
  بناًء على إقتراح مدير المالية العام، 
  ،)8/7/2004 تاريخ 2004 – 263/2003الرأي رقم (وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة 

  :يقـــرر ما يأتــي



 23/4/2004 تــاريخ 583 مــن القــانون رقــم 46 يحــدد هــذا القــرار دقــائق تطبيــق المــادة :المــادة األولــى
  ) . 2004الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام (
 ألحق بالتكليف بالضرائب والرسوم العائدة 24/4/2004 سقط بمرور الزمن إعتبارًا من :المادة الثانية

  .  وما قبلها وتحصيلها1999وات للسن
 7/85مــن القــانون رقــم / 60/ ، ومــع مراعــاة أحكــام المــادة 1/1/2000مــن إعتبــارًاً◌ : المــادة الثالثــة

المتعلقة بإعتبـار ) 1985الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  (10/8/1985تاريخ 
المرســوم مــن / 11/دة اإلنــذار العــام الــذي يــصدره المحتــسب المخــتص وفقــًا ألحكــام المــا

ـــم  ـــاريخ 147اإلشـــتراعي رق ـــاره 12/6/1959 ت ـــزمن، وٕاعتب ـــه قاطعـــًا لمـــرور ال  وتعديالت
كــذلك بمثابــة تبليــغ المكلفــين التكــاليف اإلضــافية والتكميليــة وٕانــذارات المالحقــة الفرديــة 
واإلنذارات الشخصية، وذلك في ما يتعلق بمختلف أنواع الضرائب والرسوم، تعود مهـل 

 مــــشروع القــــانون ٕالــــىو / 42/و  / 34/لــــزمن للــــسريان وفقــــًا ألحكــــام المــــادتين مــــرور ا
ــــــم  ــــــذ بموجــــــب المرســــــوم رق  30/12/1963 تــــــاريخ 14969الموضــــــوع موضــــــع التنفي

  ) .قانون المحاسبة العمومية(وتعديالته 
  : يسقط بمرور الزمن الحق بالتكليف بالضرائب والرسوم وفقًا لما يلي: المادة الرابعة
  : خلضريبة الد

  تاريخ سقوط الحق  أعمال السنة
2000  31/12/2004  
2001  31/12/2005  
2002  31/12/2006  

  : ضريبة األمالك المبنية 
  تاريخ سقوط الحق  أعمال السنة

2000  31/12/2004  
2001  31/12/2005  
2002  31/12/2006  

م الرســمي مــن اليــوم ، فــي مــا خــص تــاريخ ســقوط الحــق بــالتكليف، نهايــة الــدوا31/12ويقــصد بتــاريخ 
  . المذكور

 ومـــــا يليهـــــا مهـــــل مـــــرور الـــــزمن إبتـــــداًء مـــــن 2003تـــــسري تباعـــــًا علـــــى أعمـــــال وٕايـــــرادات ســـــنة -ب
1/1/2004 .  



بالنسبة لرسم اإلنتقال تـسري أحكـام مـرور الـزمن مـن تـاريخ تبلـغ الـدوائر الماليـة المختـصة األحكـام -ج
و الهبـة أو إنتهـاء الوقـف مـع جميـع المـستندات النهائية المتعلقة بحصر اإلرث أو بإنفاذ الوصية أ

  . وتقتصر هذه األحكام على العناصر المصرح عنها فقط. العائدة لها
ى  يتم إستدراك حق الخزينة فـي فـرض الـضريبة أو الرسـم 1/1/2000إبتداًء من : المادة الخامسة عل

  : كل ربح أو دخل أو إيراد أو صك يكشفه
  .حكم قضائي -
 . قرار تحكيمي -
 . ير تركةتحر -
 .  إتفاق رضائي -

  . كما يتم تصحيح كل تكليف يتقرر إبطاله
 كـــانون األول مـــن الـــسنة التـــي تلـــي إقـــرار اإلبطـــال أو إنكـــشاف 31وذلـــك حتـــى تـــاريخ 

  . الربح أو الدخل أو اإليراد أو الصك الخاضع للتكليف
  . يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية: المادة الرابعة

 


