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  38:المادة 
   رئيس مصلحة الوارداتتعليمات

  11/8/1996: تاريخ   2ص/1850:  رقم
             
  .تصحيح االخطاء المادية في جداول التكليف: الموضوع  

  
الحظت هذه المصلحة ان الطريقة التي تعتمدها الدوائر المالية المعنية بفرض الضرائب المباشرة في تصحيح   

  .حياناً في جداول التكليف بعد تصديق هذه الجداول او نشرها تختلف من دائرة الى اخرىاالخطاء المادية التي تظهر ا

ولما كانت الدوائر التي تضع جداول التكليف مسؤولة عن صحة ارقام الجداول التي تصدرها وتعتبر بالتالي   
  . والعمل على تداركه بالسرعة الممكنةأالمرجع الصالح للتأكد من وجود خط

جداول التكليف بالضرائب المباشرة تبلغ الى عدة مراجع تتولى تدقيقها ومسك حساباتها وتحصيل ما ولما كانت   
  .فرض بموجبها من ضرائب

ولما كانت عملية تصحيح أرقام الجداول المذكورة يجب ان تتم بصورة سريعة وفعالة لدى مختلف المراجع التي   
  .ابلغت نسخ الجداول المنطوية على الخطأ

ن ينبغي اتباع طريقة موحدة تعتمدها مختلف الدوائر المعنية بفرض الضرائب المباشرة في تصحيح ولما كا  
  .االخطاء التي تظهر في جداول التكليف

لذلك، ارغب الى جميع الدوائر وموظفيها المختصين السهر على تطبيق الطريقة االتي ذكرها في تصحيح اخطاء   
  .جداول التكليف المادية

 مادي في جداول التكليف يكلف الموظف الذي تولى تنظيم الجدول القيام بالمراجعة الالزمة أي خطعند اكتشاف أ .1
  .للقيود لحصر الخطأ وتحديد نوعه

 يعمد الى اطالع رئيس الدائرة عليه واجراء التصحيح الالزم على نسخة الجدول أكد من وجود خطأبعد الت .2
 .الموجود لديه

ت نسخ الى رئيس مصلحة الواردات يبين فيه بالتفصيل نوع الخطأ ومكان يبعث رئيس الدائرة بكتاب على س .3
 .وجوده والتدابير الواجب اتخاذها لتداركه مع االشارة الى رقم الجدول ونوعه وتاريخ تصديقه

بعد اطالع رئيس مصلحة الواردات على الكتاب المذكور، تتولى الدائرة االدارية في رئاسة المصلحة ابالغ  .4
 .لى كل من المراجع التي تكون قد ابلغت نسخة عن الجدول او الجداول المنطوية على الخطأنسخة عنه ا

تتولى المراجع المختصة القيام بالتصحيحات الالزمة في قيودها وعلى نسخ الجداول المرسلة إليها استناداً إلى ما  .5
 .تاريخ الكتاب المشار إليهجاء في كتاب رئيس الدائرة المالية المختصة ذاكرة الى جانب التصحيح رقم و

واني اذ اعلق اهمية كبرى على التقيد بمآل هذا التعميم ارجو بذل كل عناية وحرص على صحة ارقام الجداول 
  . بعد اليومأالتي تضعها دوائركم حتى تصدر خالية من أي خط

  


