جريدة الجمهورية
االربعاء  9سبتمبر 2020
خبراء الضرائب  :تطبيق قانون التجاوز على المبالغ المستقطعة من المنبع يزيد الحصيلة ويقلل من المنازعات

كتب :-عالء معتمد
التأخي ر
والضيبة اإلضافية والغرامات بنسبة  ، %90ر يف  ١٥اكتوبر المقبل ،
تنته المهلة األوىل لقانون التجاوز عن مقابل
ر
ي
ر
ر
ر
ر
اغبي يف االستفادة من
تلق طلبات
الممولي الر ر
ر
وبدأت مأموريات الضائب ي
عل مستوي الجمهورية ي
ر
ر
التأخي والضيبة اإلضافية والغرامات بشط سداد أصل
مزايا القانون رقم  ١73لسنة  2020والخاص بالتجاوز عن مقابل
ر
ر
الضيبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
التأخي ر
والضيبة
ديسمي  ،ويتم فيها التجاوز عن ( ) %70من مقابل
وتبدأ الفية الثانية ستبدأ من  ١٦اكتوبر وحت ١٤
ر
ر
ديسمي وحت  ١3رفياير
واالخية بنسبة (  ) %٥0إذا تم السداد خالل الفية من ١٥
اإلضافية والغرامات  ،ثم الفية الثالثة
ر
ر
. 202١
من ناحية اخرى أصدرت مصلحة ر
الضائب الكتاب الدوري رقم  ٥لسنة  2020بشأن تطبيق أحكام القانون رقم  ١73لسنة
ُ
التأخي ر
غي الجنائية.
 2020بالتجاوز عن ُمقابل
والضيبة اإلضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية ر
ر
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة ر
الضائب  ،أن القانون رقم  ١73لسنة  2020نص ر يف مادتيه األوىل والثانية عل
ُ
التأخي ر
غي الجنائية.
التجاوز عن مقابل
والضيبة اإلضافية أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية ر
ر
ر
ه المنصوص عليها ر يف كل من قانون رضيبة الدمغة رقم
ر
مشيا إىل أن المقصود بهذه الرسوم والضائب اإلضافية والفوائد ي
ر
 ١١١لسنة  ،١980وقانون الضائب عل الدخل رقم  ١٥7لسنة  ١98١والمعدل بالقانون رقم  ١87لسنة ،١993

والقانون رقم  ١٤7لسنة  ١98٤بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،وقانون ر
الضيبة عل المبيعات رقم  ١١لسنة
الضيبة عل الدخل رقم  9١لسنة  ،200٥وقانون ر
 ،١99١وقانون ر
الضيبة عل القيمة المضافة رقم  ٦7لسنة .20١٦
وأشار رئيس مصلحة ر
الضائب إىل أن األحكام العامة الت يشملها الكتاب الدوري رقم  ٥لسنة  2020تتضمن تعريفات،
ونطاق رسيان أحكام القانون  ١73لسنة  ،2020واإلجراءت الواجب اتباعها ر يف شأن تطبيق أحكام القانون  ١73لسنة
ً
الفتا إىل أن األحكام الموضوعية توضح نسب ر
ورسوط تطبيق التجاوز.
،2020
ر
خياء ر
كبية من االهداف والفوائد سواء لمصلحة
الضائب ان هذا القانون سيساهم يف تحقيق مجموعة ر
من جانبهم اكد ر
ر
الممولي ر
رر
بشط تطبيقه بصورة سليمة تتوافق مع الهدف والفلسفة من اصداره .
الضائب او
خياء ر
قال رارسف عبد ر
رر
الضائب المضية أن قانون التجاوز يعد واحدا من ر ر
قواني اصدرتها
بي عدة
الغت رئيس جمعية ر
ي
رر
الممولي ودعمهم ر يف مواجهة ازمة رفيوس كورونا  ،مؤكدا ان هذا القانون يعد فرصة
الدولة مؤخرا من أجل التخفيف عن
ر
ذهبية النهاء عدد ضخم من المنازعات وتحقيق حصيلة جيدة لمصلحة الضائب .
اضاف ان الكتاب الدوري رقم  ٥لسنة  2020يحدد اإلجراءت الواجب اتباعها ر يف شأن تطبيق أحكام القانون  ١73لسنة
االخية من هذا الكتاب تضمنت نصا يخالف نصوص القانون ويتعارض مع فلسفته ،
 2020ونطاق رسيانه  ،اال ان الفقرة
ر
حيث نص عل انه ( ال يشى التجاوز عل المبالغ المستقطعة من المنبع او المحصلة تحت حساب ر
الضيبة بنظام
الخصم والتحصيل تحت حساب ر
الضيبة  ،وكذا الدفعات المقدمة .) ....
الممولي الذين يتعاملون مع ررسكات رف الخارج  ،و يستقطعون ر
رر
الضيبة من المنبع ليسددوها
اضاف ان هذا النص يحرم
ي
كبي  ،وحرمانهم من االستفادة بالقانون سيؤدى اىل عدم
للمصلحة  ،من االستفادة من مزايا القانون  ،وهؤالء عددهم ر
ر
وسييد حاالت ر
ر
تحقيق اهدافه  ،وستحرم الحصيلة ر
رر
الياع بدال من خفضها .
الممولي  ،بل
الضيبية من هؤالء
رر
الممولي الذين تصالحوا مع المصلحة وفقا لقانون التجاوز عن
وقال ان هذا النص سيؤدي ايضا اىل مشاكل جديدة مع
خيالسابق رقم  ١7٤لسنه  20١8والذي كانت نصوصه تتطابق مع نصوص القانون الجديد وكانت المصلحه
غرامات التا ر
ر
التاخي بما فيها الضيبه المستقطعة من المنبع ..وهو مايدعو للتساؤل  :هل ما كان يطبق
بموجبه تتجاوز عن كل غرامات
ر
ً ً
ر
من المصلحه سابقا خطا ام ان الكتاب الدوري الجديد يحتاج ا يىل اعاده نظر الن يف اعتقادي ان تقيد القانون وعدم التجاوز
االخي قرار يجب تصويبه .
التاخي عن المبالغ المستقطعة من المنبع والوارد ر يف الكتاب الدوري
عن غرامات
ر
ر
ر
خياء ر
الضائب المضية  ،ان معظم ر
الشكات المضية تتعامل مع
وقال محمد الدجوي المحاسب
القانون وعضو جمعيه ر
ي
ر
ر
عمالء ر يف الخارج  ،وان الماده  ٥٦من قانون الضائب عل الدخل تخاطب الخدمات المقدمه من الخارج للشكات المضيه
الشكات تمثل ر
عل اختالف انواعها  ،وهذه ر
رر
الممولي الذين يحققون النسبة العظىم من الحصيلة
الشيحة االك ري من
ي
ر
الضيبية  ،وحرمانهم من مزايا القانون الجديد ال يتناسب مع الهدف من اصداره .
الضيبة من المنبع وتوريدها للمصلحة ه نفس فلسفة رضيبة القيمة المضافة او ر
واشار اىل ان خصم ر
الت
ضيبة المرتبات ي
تخصم من المستهلك والموظف وتورد للمصلحة  ،مطالبا بالغاء هذا النص حت يحقق القانون اهدافه ر يف خفض
المنازعات وزيادة الحصيلة ر
الضيبية .

