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 .ض 19  جوذـــ نم ى ـعل نـــطع
 / رقم التسجيل الضريبى  / ولــم المماس

 / ي ـــف الضريبـــلرقم الم  / اطــ ــــــــــــــشـن ـال

 / وان ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــنــــــعــال / عننوات الطس
 

 مأمورية ضرائب   السيد األستاذ/ رئيس
 ،   وبعدتحية طيبة 

 ضـــــرائب ال ـــــا رو مـــــن المأموريـــــة تحـــــ   رقـــــا     19تســـــلمنا النمـــــاذج    20       /         /          نـــــر ختـــــاري أنحـــــيد ســـــيا ت م علمـــــا   
مخالفـة المأموريـة    ومنهـا تبـين لنـا              حتـى سـنة             من سـنة    واتعن السن  20       /          /            ختاري                 ىإل            من  

  91دخل  ل افـة الوواعـد الوانونيـة واائرائيـة ا مـرو الموـررو للنعـا  العـا  لتحد ـد عناضـر ربـد الضـريبة وريمتهـا الموـررو  وـانون الضـريبة علـى الـ 
 . 2020لسنة    206رقم  ريبية الموحد  وتعد التر والالئحة التنفيذية لر وقانون اائراءات الض  2005لسنة  

ن ناحية، ومن  حيث لم تعتمد المأمورية ااقرارات الضريبية المودمة منا عن السنوات المذكورو  أعاله، وقام  ختعد ل هذه ااقرارات  ون سند قانونى م 
نر لم    يها المأمورية لتعد ل هذه ااقرارات الضريبية، كما  ناحية  خرى لم توم المأمورية  إعالننا  كل من األسباب و وئر الخالفات الرئيسية التي استندت عل

واايعل  ن   والوانونى  الفنى  والر ى  الجد دو  الضريبة  وريمة  الضريبي  والوعاء  الضريبة  وربد  الجد دو  الضريبية  المحاسبة  من  كل  وعناضر  ضاحات  ن  أسس 
 لتعد ل ااقرارات الضريبية المودمة منا عن هذه السنوات. والمخالفات الثاختة  ااقرارات الضريبية المودمة والتى ارت زت عليها 

خذلك كافة كل من الوواعد الوانونية واائرائية المجر و للنعا  العا  الموررو  مبا ئ وقضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة    ة مخالف  
والووانين األخرى ذات العالقة، حيث إن المأمورية لم    1968لسنة    25اا ارية العليا ومحكمة النوض وكذلك مخالفة قانون ااثبات رقم  

 ضرائب.   19م ختما  إعالننا  كافة النواحى الجوهرية والغير مسجلة  و مرفوة مع النماذج  تو 
ضرائب  ن المأمورية هى الم در    19وطبوا  لما سبق عرضر  ثب   ما ال  دع مجاال  للشك خل  اليوين الثاخ   النماذج  ،  مؤ ى ذلك 

بع الرئيسى للوقائع المنشئة للخالف والنزاع الضريبى، وحيث  ن نماذج ربد الضريبة قد خل  من  سباب الت حيح والتعد ل المزعمة  والمن
 ، وكذلك لم تعتد المأمورية  ما تم توديمر  ااقرارات الضريبية. من طرف م

 ر ــعلي اءــوبن
 حي التالية:ضرائب فإننا نطعن فى النوا   19وطبوا  للثاخ   كل من النماذج  

ريا  المأمورية ختود ر إ را ات افتراضية غير حقيقية وال تتفق وال تتالئم وال تناسب واقع وطبيعة النشاط،  ون توديم  ى  ليل إثبات   . 1
 للواقعة المنشئة للضريبة لتلك اا را ات الوهمية التى تجاوزت كل الحدو . 

 مخالفا خذلك كل من المنطق والعول والعرف التجارى، ف يف  تحوق إ را ات  ون نفوات لها. لم توم المأمورية  احتساب ت اليف المشتريات،  . 2
 فيها وال تتفق مع كل من الحقيوة وواقع وطبيعة النشاط.   ىحد ت المأمورية نسبة مجمل ربح  و نسبة ضافى ربح سنوية لإل را ات مغال  . 3
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ة للنشاط، مما يعد مخالفة ل ل من واقع وطبيعة النشاط، وال ترت ز على  ى  ساس  لم توم المأمورية  احتساب م روفات إ ارية وعمومي  . 4
 قانوني  و واقعى ولم يوررها الوانون نهائيا . 

العامة   . 5 والخدمات  السلع  ارتفاع  سعار  من  م ر  خها  تمر  التى  والمتغيرو  ال عبة  االقت ا ية  واألحوال  للعروف  المأمورية  مراعاو  عد  
خفاض السيولة النودية والتضخم وانخفاض الووو الشرائية للعملة الم رية وانخفاض معدالت الشراء االستهالكي وانخفاض  والحكومية وان
 معدل الطلب. 

 عد  تطبيق المأمورية للواعدو الوانونية التى تؤيد استوالل محاسبة السنوات ضريبيا .  . 6
ا ات ولم توم  اعتما  كافة ما ئاء  ااقرارات الضريبية السنوية من إ را ات  تبين  ن المأمورية ضاعف  اا ر   ، ومما سبق إيضاحر  أعاله

  ومية للبنو  النشاط و يضا عد   يا  المزاولة للنشاط ونسبة ضافى الربح ل ل خند من خنو  النشاط. 
تطبي  مع  تتفق  ال  التى  االفتراضية  الضريبة  وريمة  الضريبى  الوعاء  من  كل  تععيم  إلى  كلر  ذلك  وبالمخالفة  مما   ى  الوانون  ضحيح  ق 

 للوواعد الدستورية والوانونية التالية:
 ال ضريبة وال رسو   غير قانون.  - 
 ن على االفتراض  و الشك  و االحتمال  و التود ر. رك  ى وال    بن  حق الدولة في الضريبة ال     -ب

ن ذكر كل من الر ى الوانونى والفنى واايضاحات واألسباب و وئر  ريا  المأمورية ختعد ل ااقرارات الضريبية السنوية  ون سند قانونى و و . 7
 الخالفات الرئيسية لتعد ل تلك ااقرارات الضريبية المود  عن سنوات الطعن المذكورو  أعاله، والتى نجهلها تماما  ئملة  وتف يال . 

ضرائب،  ون ذكر الحيثيات الوانونية  19عد   حقية المأمورية في تطبيق الموا  المتحفظ على تطبيوها ضدنا والوار  ذكرها  النماذج   . 8
 التي تثب  مخالفتنا لها. 

 ر ـعرض قـسب اـم لـك ىـعل اءـوبن
 تالى: نتمسك  كافة ما سبق، وعمال   الواعدو الوانونية )ال يضار الطاعن  طعنر( فإننا نطالب  ال

الضريبية  على   . 1 ااقرارات  لتعد ل  المأمورية  عليها  استندت  التى  الرئيسية  الخالفات  و وئر  األسباب  من  القيا   إعالننا  كل  المأمورية 
والوعاء   الضريبة  ربد  وعناضر  الجد دو  الضريبية  المحاسبة  وعناضر  من  سس  إعالننا  كل  وكذلك  السنوات  هذه  عن  منا  المودمة 

ة الضريبة الجد دو والموا  الوانونية والر ي الفني والوانوني واايضاحات والمخالفات الثاختة  ااقرارات الضريبية المودمة  الضريبي وريم 
تماما  ئملة  وتف يال  وشكال  وموضوعا ،   لتعد ل ااقرارات الضريبية المودمة منا عن هذه السنوات، والتى نجهلها  والتي ارت زت عليها 

لعلم اليويني  أوئر خالفات المأمورية معنا، وحتى نوو  ختوديم  فوعنا و فاعنا ومستنداتنا التى تؤيد كل ما  ور ناه  حتى نتمكن من ا 
  إقراراتنا الضريبة عن هذه السنوات. 

ا لما ئاء  ااقرارات الضريبية المودمة منا عن هذه ا                          اعتما  المأمورية ضافى  رباح كل من السنوات .2 لسنوات من إ را ات  وفو 
 واستبعا  وإلغاء  ون ذلك. وعد   يا  العمل ونسبة ضافى الربح، واعتما  كافة الم روفات اا ارية والعمومية الالزمة لتسيير نشاط المنشأو، 

 كر الحيثيات الوانونية التى تثب  مخالفتنا لها. ضرائب  ون ذ    19التحفظ على عد  تطبيق الموا  التي ذكرت  النماذج   . 3
مع حفظ كافة  نواع الحووق الدستورية والوانونية األخرى، ئملة  وتف يال  في عرض كافة  وئر طعننا و فوعنا و فاعنا والمستندات خالل   . 4

 . 1968  لسنة  13كافة مراحل الطعن الموررو طبوا  ألضول وقواعد وإئراءات النعا  العا  للطعن والتواضى الموررو  وانون المرافعات رقم  
 العلم واتخاذ ما ترونر مناسبا  مع اافا و.  وذلك ألئل 

 ،   تفضلوا  وبول فائق االحترا و 
 مودمر لسيا ت م

 / الطاعن 

 / ع ـالتوقي


