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 آليــــة تــــسلم وتــــسليم الملفــــات بــــين دوائــــر مديريــــة الــــواردات والوحــــدات الماليــــة :الموضــــوع

  .المختصة
  . من قانون ضريبة الدخل34  المادة - :المرجـع

  . 2003 من قانون الموازنة لعام 44المادة  -
ــــم  - ــــاريخ 2ص7718تعليمــــات رق ــــاطق  (31/8/2007 ت ــــد من أصــــول تحدي

 ). التكليف للمكلفين

  
  باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله، 

وبعــد التنــسيق مــع المركــز اإللكترونــي حيــث تــم إنجــاز توحيــد منــاطق التكليــف فــي نظــام 
Sigtas  للمكلفـــين بـــضريبة الـــدخل الـــذين يتقـــدمون بعـــدة تـــصاريح ضـــريبية فـــي مختلـــف الوحـــدات

  ذكورة أعاله،المالية وفقًا للتعليمات الم
 ومن أجل تنظيم آلية التطبيق، نطلب من كافة الوحدات المالية التقيد بالتنفيـذ وفقـًا لآلليـة 

  : التالية
  : الملفات التي تتضمن معامالت غير منجزة: أوالً 

تتم إحالة الملفات بصورة تلقائية إلـى الوحـدة الماليـة المختـصة الجديـدة وٕابـالغ المركـز  - 1
  .اإللكتروني بذلك

م تبليــغ المكلــف بمركــز تكليفــه الموحــد الجديــد مــن قبــل الوحــدة الماليــة التــي أحيــل يــت - 2
 . الملف منها

  : الملفات التي تتضمن معامالت غير منجزة: ثانياً 
  : التدقيق واإلعتراضات  - أ

يـــتم درس الملـــف أو درس اإلعـــراض وٕاصـــدار جـــداول التكليـــف أو جـــداول التنزيـــل  - 1
و التنــزيالت إضـافة إلــى مركـز تكليفــه الموحــد وٕابـالغ المكلــف بالـضرائب المتوجبــة أ

ــــالغ المركــــز  ــــى إب ــــف منهــــا، إضــــافة إل ــــل المل ــــي أحي ــــل الوحــــدة الت ــــد مــــن قب الجدي
  . اإللكتروني بذلك

في حال تم اإلعتراض على الجداول أعاله تتولى الوحدة الماليـة التـي أحيـل الملـف  - 2
إليهـــــا قبـــــول طلـــــب اإلعتـــــراض وتـــــسجيله ودرســـــه وٕاســـــتكمال اإلجـــــراءات الالزمـــــة 

 . بإعتبارها مركزًا لتكليفه الموحد



...) براءة ذمة، تعديل معلومـات(الملفات التي تتضمن تقديم معاملة من قبل المكلف   -  ب
  : ح توقف عن العملأو تصري

يحـال الملــف إلــى فــرع اإللتــزام الــضريبي الـذي يقتــرح إتخــاذ اإلجــراء المناســب بــشأنه فــي 
  .ضوء تقدير الحاجة إلى درس الملف أو عدم درسه

  : في حال تقرر درس المكلف  - أ
يــتم درس الملــف فــي الوحــدة الماليــة القديمــة وتــصدر الوحــدة المختــصة جــداول  - 1

ــ ى الوحــدة الماليــة المختــصة التــي يقــع فيهــا تكليــف التكليــف وتحــال الملفــات إل
  . المكلف الجديد بموجب التعليمات، وتبليغ المركز اإللكتروني بذلك

يــتم تبليــغ المكلــف بالتكــاليف الــصادرة وبمركــز تكليفــه الموحــد الجديــد مــن قبــل  - 2
 . الوحدة المالية التي أحيل الملف منها

لى الوحــدة الماليــة التــي أحيــل فــي حــال تــم اإلعتــراض علــى الجــداول أعــاله تتــو  - 3
الملـــف إليهـــا قبـــول طلـــب اإلعتـــراض وتـــسجيله ودرســـه وٕاســـتكمال اإلجـــراءات 

 . الالزمة بإعتبارها مركزًا لتكليفه الموحد

  : في حال تقرر عدم درس المكلف -ب
 تــتم إحالــة الملفــات بــصورة تلقائيــة إلــى الوحــدة الماليــة المختــصة التــي يقــع فيهــا -1

جديــد المحــدد بموجــب التعليمــات، وتبليــغ المركــز اإللكترونــي تكليــف المكلــف ال
  .بذلك

 يــتم تبليــغ المكلــف بمركــز تكليفــه الموحــد الجديــد مــن قبــل الوحــدة الماليــة التــي -2
  . أحيل الملف منها

  .31/3/2008يجب أن يتم إنجاز كافة الخطوات في مهلة أقصاها : ثالثاً 
  
 


