اﻟﻣﺎدة24 :

ﺗﻌﻣﻳم وزﻳر

رﻗم /1118 :ص1

ﺗﺎرﻳﺦ2004/6/23 :

اﻟﻣوﺿوع :ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻣورث ﺑﺗوزﻳﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟورﺛـﺔ
ﻛﻝ ﺣﺳب ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ.
ﺣظرت اﻟﻣﺎدة  /51/ﻣن ﻗﺎﻧون رﺳـم اﻹﻧﺗﻘـﺎﻝ إﺟـراء أﻳـﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛـﺔ اﻟﻣـورث ﻗﺑـﻝ إﺑـراز
ﻣذﻛرة اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠورﺛﺔ ﺑﻌد ﺗﺳدﻳد اﻟرﺳم اﻟﻣﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻬم.
وﻗــد ﺻــدر اﻟﺗﻌﻣــﻳم رﻗــم /450ص 1ﺗــﺎرﻳﺦ  2002/3/7وﺗﻌدﻳﻼﺗــﻪ اﻟــذي رﺑــط إﻋطــﺎء ﻣــذﻛرة
اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻘﻳﺎم اﻟورﺛﺔ ﺑﺗﺳدﻳد ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة.

وﺑﻣﺎ أن ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺈﺳم اﻟﻣورث ﻗﺑﻝ وﻓﺎﺗﻪ ،وﻏﻳـر اﻟﻣـﺳددة ،ﺗـﺷﻛﻝ دﻳﻧـﺎً

ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﺔ وﺗﻧﺗﻘﻝ ﺣﻛﻣﺎً ﻛدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ.

وﺑﻣﺎ أن ﻋبء اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺣﻛﻣﺎً إﻟﻰ أي ﻳد إﻧﺗﻘﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر،

وﻟﻣـﺎ ﻛــﺎن اﻟﺧـﻼف ﺑــﻳن اﻟورﺛـﺔ أو ﻋــدم رﻏﺑــﺔ اﻟـﺑﻌض ﻣــﻧﻬم أو ﻋـدم ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗــﺳدﻳد ﻧــﺻﻳﺑﻪ
ﻣن اﻟدﻳن ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺳدﻳد اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣرﻣـﺎن ﻣـن ﻳرﻏـب ﻣـن اﻟورﺛـﺔ ﺑﺗـﺳﺟﻳﻝ

ﺣﺻﺗﻪ ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﻣﻪ ،ﻣن ﺗﺳدﻳد اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟـﺿرﻳﺑﺔ ،اﻷﻣـر اﻟـذي ﻳـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎً
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ،

وﺗﺄﻣﻳﻧﺎً ﻟﺣق اﻟورﻳث اﻟراﻏب ﺑﺗﺳدﻳد ﺣـﺻﺗﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﺣﻔﺎظـﺎً ﻋﻠـﻰ ﺣـق اﻟﺧزﻳﻧـﺔ ﻓـﻲ تح صيل
الضرائب المتوجبة لصالحھا من جھة أخرى.
لذلـــك،
يطلب إلى دوائر التحصيل والجباية وإلى وحدات رسم اإلنتقال التقيد بما يلي:
أوالً :في ما خص دوائر التحصيل والجباية:
 -1توزيع الضريبة المتوجبة على المورث وفقا ً للح صص المح ددة ف ي حك م ح صر اإلرث،
وذلك في حال طلب أحد الورثة تسديد الضريبة المتوجبة على حصته.
 -2إستيفاء ال ضريبة المتوجب ة عل ى الوري ث الراغ ب بت سديد ح صته وإعط اؤه ب راءة الذم ة
المطلوبة .
ﺛﺎﻧﻳﺎً :في ما خص دوائر رسم اإلنتقال:
إصدار مذكرة اإلنتقال للوريث الذي يبرز براءة الذم ة العائ دة لت سديد م ا يتوج ب عل ى ح صته
من التركة من ضرائب ورسوم.

ثالث ا ً :إنن ا نؤك د عل ى تنفي ذ م ضمون ھ ذا التعم يم حفاظ ا ً عل ى م صلحة ك ل م ن
الخزينة والورثة المكلفين.

