
    :اسم المعاملة طلب تعديل في عنوان المكلف

             

             
             

 .على شھادة التسجيل الجديدة. ل. ل1.000يتوجب طابع مالي بقيمة 1 :مالحظات
             

                         
 المستندات المطلوب ضمھا مراحل سير المعاملة النماذج
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م المراقب بمراجعة الطلب واإلحالة إلى  قلم خدمات المكلفين يقو
ًللتسجيل بحيث يعطى المستدعي إيصاال ممكننا بالرقم والتاريخ   4م  .ً

 5م 
 

ب في حال كان التعديل ضمن المحافظة يحال الطلب الى مراق-2
 .ومراقب رئيسي في دائرة أو فرع خدمات المكلفين

  :نموذج تصريح تعديل المعلومات
  .5 مؤسسات فردية مھن م -
 .4 شركات م -

3-  2- 
  

يقوم المراقب بتنظيم احالة يرفعھا الى المراقب الرئيسي ومن ثم 
الى رئيس فرع او دائرة خدمات المكلفين للموافقة على تعديل 

    . العنوان

4-
  

 

 قرار جمعية عمومية غير عادية 
بتعديل مركز الشركة في السجل 

محكمة التجارية بالنسبة التجاري لدى ال
للشركات أو محضر اجتماع الشركاء 

بتعديل مركز الشركة بالنسبة لشركات 
 .األشخاص

    
شھادة التسجيل في السجل التجاري بعد  -3

 .التعديل

  

في حال كان تعديل العنوان خارج المحافظة يحال الطلب الى 
مراقب ومراقب رئيسي في دائرة أو فرع اإللتزام الضريبي 

طر على المعاملة بحيث يقوم المراقب بتطبيق آلية تحليل المخا
تدقيق أو خدمات (وتحديد الدائرة أو الفرع الذي سيتولى الدرس 

حسب معيار رقم األعمال في حال توجب الدرس أو ) المكلفين
 -4   .إحالتھا للحفظ

5-   

عقد بيع المركز القديم أو عقد اإليجار 
القديم أو إفادة من مالك العقار بأن 

اإلشغال على سبيل التسامح في حال 
 .ترك العنوان القديم

    5-

  

يقوم المراقب باشراف المراقب الرئيسي في الدائرة أو الفرع 
المعني بدرس المعاملة وينظم تقرير مع اقتراح تكاليف في حال 

ًى المراقب الرئيسي إلبداء الرأي وفقا للمعطيات توجبھا يرفعه إل
ومن ثم إلى رئيس الفرع أو الدائرة وإلى رئيس الوحدة المالية 

 .المختصة إلتخاذ القرار النھائي
   

عقد شراء المركز الجديد أو عقد 
اإليجار الجديد أو إفادة من مالك العقار 
ًبأن اإلشغال على سبيل التسامح مرفقا 

 .خة عن السندبنس

  
شھادة التسجيل القديمة لدى وزارة-6 .يضم نسخة عن الطلب الى ملف المكلف -6

 .المالية
 يتم تعديل عنوان المكلف على نظام الضرائب واصدار شھادة -7

   .تسجيل جديدة
7-

 
   

 

في حال ادى التعديل الى تغيير وحدة التكليف يصار الى نقل
 .الملف الى الوحدة الضريبية الجديدة

  :عن أصول رأسمالية  بيان التفرغ
  23 مؤسسة فردية ف -
     23  شركة أشخاص أ -
 23ركة أموال ش  ش-

8-

      
  

صورة عن الوكالة القانونية في حال -8
 .تقديم الطلب من غير صاحب العالقة

                9- 
المستندات الثبوتية الخاصة بالمكلف أو .

 الوكيل


