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اﻟﻣوﺿوع :ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻛﻠﻳف ﻣﺷﺗري اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔروزة أو اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻔرز ﺑﺿرﻳﺑﺔ
اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ.
 ﺣﻳــث أن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  366ﺗــﺎرﻳﺦ  94/8/1اﻟﻣطﺑــق ﻣــن أوﻝ  1993ﺟﻌــﻝ ﺿ ـرﻳﺑﺔ اﻷﻣــﻼكاﻟﻣﺑﻧﻳــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺷﺧص اﻟﻣــﺳﺗﻔﻳد اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻣــن اﻹﻳ ـراد وﻫــو اﻟﻣﺎﻟــك أو اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣر أو ﻣــن ﻫــو
ﺑﺣﻛﻣﻬﻣــﺎ ،وﻓــرض ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﺿـرﻳﺑﺔ ﺗــﺻﺎﻋدﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﻣﻠــك اﻟﻣﻛﻠــف أو ﻳــﺳﺗﺛﻣر
ﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟواﺣدة.
 وﺣﻳــث أن اﻟــﺿرورة ﺗــﺳﺗدﻋﻲ ﺗــوﺧﻲ اﻟدﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﻳــد أﺳــﻣﺎء اﻟﻣــﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﻔﻌﻠﻳــﻳن ﻣــن إﻳـراداتاﻷﻗــﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻔــروزة أو اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻔــرز ﺗﺣﻘﻳﻘ ـﺎً ﻟﻠﻌداﻟــﺔ اﻟــﺿرﻳﺑﻳﺔ ،ﺳــﻳﻣﺎ وأن
اﻟواﻗــﻊ أظﻬــر إﺣﺗﻣــﺎﻝ ﻣــرور ﻣــدة طوﻳﻠــﺔ ﺑــﻳن ﺗــﺎرﻳﺦ ﺑــدء ﺳ ـرﻳﺎن اﻟــﺿرﻳﺑﺔ وﺗــﺎرﻳﺦ ﺗــﺳﺟﻳﻝ ﺑﻳــﻊ

-

-

-

اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻳن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر.
وحي ث أن ق انون ) 1962/9/17المادت ان  2و  (3يح دد م ن ھ و بحك م المال ك أو الم ستثمر
بحيث يشمل جميع أشكال عقود شراء األقسام المختلفة في األبنية المف روزة أو المع دة للف رز
وذلك سواء سدد الثمن كامالً أو جرى تقسيطه ،وفي ھذه الحاالت ال بد من إعتبار الم شتري
بمثابة المستثمر لحين تنفيذ الشراء في السجل العقاري.
لذلك يطلب من مديرية الواردات وجميع الماليات في المحافظات تحدي د المكلف ين ف ي األبني ة
المفروزة أو اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻔرز ،وﻓق اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
يكلف بالضريبة المتوجبة مشترو األقسام المختلفة ف ي البن اء المف روز أو المع د للف رز بن سبة
ما إشتراه كل منھم من أقسام.
ً
يبق ى المال ك األساس ي الم سجل إس مه ف ي ال صحيفة العيني ة للعق ار ض امنا ت سديد ال ضريبة
والغرامات في حال تلكؤ الشاري عن الدفع.
ً
ال يكل ف م شترو األق سام المختلف ة إال بن ا ًء عل ى طل ب المال ك األساس ي مرفق ا ب العقود الت ي
تثبت البيع ،ويحق لإلدارة رفض الطلب في ح ال وج ود أي عق د ص وري ،وف ي ھ ذه الحال ة
يع اد ض م واردات األق سام المباع ة ص وريا ً إل ى واردات المال ك األساس ي ويكل ف بھ ا م ع
الغرامات.
يعتبر طل ب المال ك األساس ي ت صحيح التك اليف ال سابقة إعتب اراً م ن إي رادات  1993مقب والً
لتصحيح ھذه التكاليف بن سبة األق سام الم صرح ع ن بيعھ ا وذل ك بإعتب ار وج ود خط أ م ادي
لتكليف غير متوجب أساسا ً.
آن واحد.
يصدر التكليف المصحح والتنزيل في ٍ

