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كيفية تكليف مشتري األقسام المختلفة في األبنية المفروزة أو المعدة للفرز بضريبة : الموضوع
  . األمالك المبنية

  
 جعــل ضــريبة األمــالك 1993 مــن أول  المطبــق1/8/94 تــاريخ 366حيــث أن القــانون رقــم  -

المبنيـــة مرتبطـــة بـــشخص المـــستفيد الفعلـــي مـــن اإليـــراد وهـــو المالـــك أو المـــستثمر أو مـــن هـــو 
بحكمهمــا، وفــرض فــي نفــس الوقــت ضــريبة تــصاعدية علــى كــل مــا يملــك المكلــف أو يــستثمر 

  . ضمن المحافظة الواحدة
لمــستفيدين الفعليــين مــن إيــرادات وحيــث أن الــضرورة تــستدعي تــوخي الدقــة فــي تحديــد أســماء ا -

األقـــسام المختلفـــة فـــي األبنيـــة المفـــروزة أو المعـــدة للفـــرز تحقيقـــًا للعدالـــة الـــضريبية، ســـيما وأن 
الواقــع أظهــر إحتمــال مــرور مــدة طويلــة بــين تــاريخ بــدء ســريان الــضريبة وتــاريخ تــسجيل بيــع 

  .اراألقسام المختلفة على أسماء المشترين في الصحيفة العينية للعق
انون  - ث أن ق ان  (17/9/1962وحي ستثمر ) 3 و 2المادت ك أو الم م المال و بحك ن ھ دد م يح

رز  دة للف روزة أو المع بحيث يشمل جميع أشكال عقود شراء األقسام المختلفة في األبنية المف
وذلك سواء سدد الثمن كامالً أو جرى تقسيطه، وفي ھذه الحاالت ال بد من إعتبار المشتري 

 . ستثمر لحين تنفيذ الشراء في السجل العقاريبمثابة الم
ة  ين في األبني د المكلف لذلك يطلب من مديرية الواردات وجميع الماليات في المحافظات تحدي

  :  أو المعدة للفرز، وفق األسس التاليةالمفروزة
سبة - رز بن د للف روز أو المع اء المف  يكلف بالضريبة المتوجبة مشترو األقسام المختلفة في البن

  . ما إشتراه كل منھم من أقسام
ضريبة  - سديد ال امناً ت ار ض ة للعق صحيفة العيني ي ال مه ف سجل إس ي الم ك األساس ى المال يبق

 .والغرامات في حال تلكؤ الشاري عن الدفع
ي  - العقود الت اً ب ك األساسي مرفق ب المال ى طل اًء عل ة إال بن سام المختلف شترو األق ال يكلف م

ة تثبت البيع، ويحق لإلدارة ذه الحال د صوري، وفي ھ  رفض الطلب في حال وجود أي عق
ع  ا م ف بھ ي ويكل ك األساس ى واردات المال ة صورياً إل سام المباع م واردات األق اد ض يع

  . الغرامات
رادات  - اراً من إي سابقة إعتب اليف ال ك األساسي تصحيح التك والً 1993يعتبر طلب المال  مقب

سام ال سبة األق ادي لتصحيح ھذه التكاليف بن ار وجود خطأ م ك بإعتب ا وذل مصرح عن بيعھ
 ً   . لتكليف غير متوجب أساسا

 .يصدر التكليف المصحح والتنزيل في آٍن واحد -



 


