
  

  

  

  

  
  1742 :تعليمات رقم 

  24/11/2006:تاريخ 

 شقق الفنادق والخدمات اإلقامة فيل بالنسبة تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة

   والمجهزةالمفروشة

  

بتاريخ المتعلق  28/1/2002 تاريخ 7308 من المرسوم رقم 4المادة عمالً بأحكام 

ق الضريبة بالنسبة لعملية تقديم الخدمات  تستح",استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة

 هذا عند تنفيذ العملية أي عند الفوترة إال إذا تم الدفع قبل هذا التاريخ فتستحق الضريبة عند

  ".الدفع

تستحق الضريبة، بالنسبة لعمليات تسليم  ", من المرسوم عينه6وعمالً بأحكام المادة 

 والتي تؤدي إلى إصدار فواتير أو تسديد أقساط ذات الطابع المتتابعخدمات التقديم األموال و

 وفي حال اجتماع .دفعال عمليةبشكل متتابع، بتاريخ انتهاء كل فترة تعود إليها الفاتورة أو 

  ."الواقعتين يؤخذ بتاريخ الواقعة األسبق

  

 الفنادق والدارات المفروشـة والمجهـزة     قطاع  دراسة أعمال   نه تبين من خالل     أوحيث  

علـى   ةقائم  معلوماتية ةنظمأتعتمد  المؤسسات   تلك أن, مات إقامة أسوة بالفنادق   التي تقدم خد  

   , إلى الزبون المقيم يوماً فيوماًها الناتجة عن تقديم خدماتتسجيل اإليرادات

 والخـدمات    أو الـشقة   متوجب عن إشغال الغرفة   فاتورة بقيمة المبلغ ال   ال إصدار    أن عملية  إالّ

  ,ند إخالء الغرفة أو الشقة من قبل الزبون المقيم عإالّ يتم ها الالملحقة ب

  

 فاتورة بقيمة خدمات اإلقامة     بإصدار لدى تلك المؤسسات     صعوبة كبيرة وحيث أن هناك    

 مـن فتـرة      امتدت إقامة الزبـون    والخدمات الملحقة بها في نهاية كل فترة ضريبية في حال         

   , إلى فترة ضريبية الحقةضريبية

  

  



  

  لـذلك، 

  

  :أوالً

 التي تقدم خدمات إقامة أسوة بالفنادق      ال تعتبر خدمات اإلقامة في الفنادق والدارات المفروشة       

 قائمـة علـى      تلك المؤسـسات   على اعتبار أن طبيعة عمل     , خدمات ذات طابع متتابع    بمثابة

 اإلقامـة  بقيمة خـدمات     إصدار فاتورة واحدة للزبون عند مغادرته للفندق أو للشقة المفروشة         

  , الملحقة بهاوالخدمات

تستحق على تلك الخدمات عند إصدار الفاتورة بها        فإن الضريبة على القيمة المضافة      وبالتالي  

  . ما لم يتم الدفع قبل هذا التاريخ عندها تستحق الضريبة بتاريخ الدفع

  

 بتـاريخ   أقـصى  ضرورة قيام تلك المؤسسات بإصدار الفواتير لزبائنها كحد          إلى اإلشارةمع  

ؤداة وضريبتها   م  اإلقامةوإالّ تعتبر خدمة    ,  الشقة المفروشة ودون أي تأخير     أولغرفة   ا إخالئهم

  . القبض غير حاصلة لغاية تاريخ مغادرة الزبونأومستحقة حتى ولو كانت عملية الفوترة 

  

  :ثانياً

تعفى الفترات الضريبية السابقة لصدور هذه التعليمات من الغرامات المنصوص عنهـا فـي              

فـي حـال    فقط   وذلك   )الضريبة على القيمة المضافة    (379/2001 من القانون رقم     48المادة  

 حتى لـو لـم تكـن        ,عند نهاية كل فترة ضريبية    كانت الضريبة على القيمة المضافة مدفوعة       

  . من القانون38محصلة بموجب فواتير مطابقة ألحكام المادة 

  

  :ثالثاً

م المذكورة فيها على الملفات التـي ينجـز         يعمل بهذه التعليمات فور صدورها وتطبق األحكا      

  .درسها واالعتراضات التي يبت بها من قبل اإلدارة الضريبية بعد صدور هذه التعليمات

  

  وزير المالية                                                                             

  

  جهـاد أزعـور


