
  
  

  

  1ص/1813 :تعليمات رقم

     22/10/2004 :التاريخ  
   حول وضع األشخاص الذين يشترآون12/3/2004 تاريخ 1ص/445                   تعديل التعليمات رقم 

  .في  ملكية عقار                   
  
  

بوضـع   المتعلقة 12/3/2004تاريخ   1ص/445رقم  حيث أن التعليمات التوضيحية              

 قـد أعفـت     شخاص الذين يشتركون في ملكية عقار بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة          األ

جميع األشخاص الذين توفرت لديهم شروط الخضوع وفقاً ألحكام هذه التعليمات قبـل تـاريخ     

 تـاريخ   379رقـم    من الغرامات كافـة المنـصوص عليهـا فـي القـانون              31/12/2003

 وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ       ،التهوتعدي )لمضافةالضريبة على القيمة ا    (14/12/2001

، شـرط   المذكورة توفر شروط الخضوع لغاية انتهاء مهلة شهرين من تاريخ صدور التعليمات          

أن يكونوا قد قدموا طلبات تسجيلهم والتصاريح ضمن مهلة شهرين من تاريخ صـدور هـذه                

  ،التعليمات

ذكورة الخاضعين المعنيـين مـن التـصريح عـن           التعليمات الم  ي لم تعف  هوحيث ان          

  الضريبة المتوجبة عن فترة التأخير في التسجيل،

  

صدار التوضيح الـالزم    إدارة ب إلوحيث ان التأخير في التسجيل كان ناتجاً عن تأخر ا                  

  جل تحديد شروط الخضوع للضريبة بالنسبة للملكية المشتركة للعقار،أمن 

  

م الخاضعين المعنيين بالتصريح بالضريبة على القيمة المضافة المتوجبـة          وبما أن إلزا          

عن فترة التاخير في التسجيل سيؤدي إلى تحميل هؤالء األشخاص عبئاً كبيـراً حيـث لـيس                 

  ,فرض تلك الضريبة على المستأجرين لديهمبإمكانهم إعادة 

  

نوضح مـا   , وحرصاً على التطبيق السليم لقانون الضريبة على القيمة المضافة        ,        لذلك  

  :يلي

  

  

  



  

 تاريخاً النتهاء مهلة تسجيل األشخاص الذين يـشتركون فـي           30/6/2004يعتبر تاريخ    :أوالً

يخ ملكية عقار والذين توفرت لديهم شروط الخضوع وفقاً ألحكام التعليمات المذكورة لغاية تار            

باستثناء األشخاص الذين سبق وقاموا بتسجيل العقـار ككيـان قـانوني فـي               , 31/3/2004

الضريبة على القيمة المضافة والذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية مـن التعليمـات رقـم                

  . المذكورة أعاله1ص/445

  

 األشخاص الذين سـبق     يمكن لألشخاص المعنيين بالبند أوالً من هذه التعليمات وباستثناء         :ثانياً

وفي حال توجبت عليهم    , وقاموا بتسجيل العقار ككيان قانوني في الضريبة على القيمة المضافة         

 عـن  12/3/2004 تاريخ 1ص/445أية ضرائب أو غرامات نتيجة لتطبيق أحكام القرار رقم    

ف فـي    واإلسـتئنا  االعتـراض التقدم بالطلب إلى دائرة      , 30/6/2004الفترة السابقة لتاريخ    

مديرية الضريبة على القيمة المضافة وذلك إلعادة النظر بالضرائب أو الغرامات المفروضـة             

وبالتالي اعتبار بدء مفعول تسجيلهم في مديرية الضريبة علـى القيمـة            , عليهم عن هذه الفترة   

.1/7/2004ابتداء من تاريخ المضافة 

  

                           وزير المالية                                                 

  

                                                                           فؤاد السنيورة

   

  

  

  

   

  
  

     
  
 


