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بتوزيعهـا علـى الورثـة  يتعلق بضريبة األمالك المبنية المتوجبة على أمالك المورث: الموضوع
  .كل حسب حصته في التركة

  
راء أيـة معاملـة علـى تركـة المـورث قبـل إبـراز من قانون رسـم اإلنتقـال إجـ/ 51/حظرت المادة   

  . مذكرة اإلنتقال التي تعطى للورثة بعد تسديد الرسم المتوجب عليهم
 وتعديالتـــه الـــذي ربـــط إعطـــاء مـــذكرة 7/3/2002 تـــاريخ 1ص/450وقـــد صـــدر التعمـــيم رقـــم   

  . اإلنتقال بقيام الورثة بتسديد ضريبة األمالك المبنية الصادرة
ألمالك المبنية الصادرة بإسم المورث قبل وفاته، وغيـر المـسددة، تـشكل دينـًا وبما أن ضريبة ا  

  . على التركة وتنتقل حكمًا كدين على الورثة
  وبما أن عبء العقار ينتقل حكمًا إلى أي يد إنتقل إليها هذا العقار،   
يبه ولمـا كــان الخـالف بــين الورثـة أو عــدم رغبــة الـبعض مــنهم أو عـدم قدرتــه علـى تــسديد نــص  

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، األمـر الـذي يـؤثر سـلبًا 

  على تحصيل األموال العمومية، 
تحصيل  وحفاظـًا علـى حـق الخزينـة فـي وتأمينًا لحق الوريث الراغب بتسديد حـصته مـن جهـة  

  . الضرائب المتوجبة لصالحھا من جھة أخرى
  لذلـــك،   

   :يطلب إلى دوائر التحصيل والجباية وإلى وحدات رسم اإلنتقال التقيد بما يلي
  : في ما خص دوائر التحصيل والجباية:  أوالً 

م حصر اإلرث، توزيع الضريبة المتوجبة على المورث وفقاً للحصص المحددة في ح - 1 ك
  . وذلك في حال طلب أحد الورثة تسديد الضريبة المتوجبة على حصته

ة  - 2 راءة الذم سديد حصته وإعطاؤه ب ى الوريث الراغب بت ة عل ضريبة المتوجب إستيفاء ال
  . المطلوبة

  : في ما خص دوائر رسم اإلنتقال: ثانياً 

ة العا    ى حصته إصدار مذكرة اإلنتقال للوريث الذي يبرز براءة الذم ا يتوجب عل سديد م دة لت ئ
  . من التركة من ضرائب ورسوم



 ً ا ى مصلحة كل من : ثالث اً عل يم حفاظ ذا التعم ذ مضمون ھ ى تنفي د عل ا نؤك إنن
  .الخزينة والورثة المكلفين

 


