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بيان الحـاالت التـي تتوجـب فيهـا إعـادة تخمـين القيمـة التأجيريـة الخاضـعة لـضريبة : الموضوع
  .األمالك المبنية

  
المبنيــة عــن الحــاالت التــي تــساءلت بعــض الــدوائر الماليــة المهتمــة بــشؤون ضــريبة األمــالك   

  . تتوجب فيها إعادة تخمين القيمة التأجيرية لألبنية ، دون طلب من المكلف
فرأيــــت إعطــــاء الجــــواب علــــى شــــكل تعمــــيم توحيــــدًا لإلجــــراءات لــــدى جميــــع الــــدوائر الماليــــة   

  : المختصة، كما يأتي
لمبنيـة مختلـف  المتعلـق بـضريبة األمـالك ا17/9/1962 من قانون 35بعد أن حددت المادة  - 1

الحــاالت التــي يتوجــب فيهــا قيــام الــدوائر الماليــة المختــصة بتخمــين القيمــة التأجيريــة، ومنهــا 
  . إشغال البناء من قبل المالك أو المستثمر

 من ذات القانون تفرض سريان مفعول ذلك التخمين ثالث سنوات متواصـلة 38جاءت المادة 
أن وضـع البنـاء مـن حيـث "  الماليـة المختـصة من حيـث المبـدأ، ولكـن بـشرط أن يثبـت للـدائرة
  ". شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل 

 منــه تفــرض  بــدورها إعــادة تخمــين القيمــة التأجيريــة كلمــا تبــين للــدائرة 42كمــا جــاءت المــادة 
أنه طرأ ما يؤدي إلى تحسين دائم في قيمـة العقـار كـشق طريـق جديـد إليـه " المالية المختصة 

  ". و تجميل يزيد في قيمة البناء التأجيرية أ
وهكـذا عنــدما تكــون هنــاك قيمـة تأجيريــة موضــوعة لبنــاء معــين إسـتنادًا لوقــائع ثابتــة تبقــى هــذه 
القيمــة التأجيريــة ســارية المفعــول وبالتــالي متخــذة أساســًا للتكليــف بــضريبة األمــالك المبنيــة إال 

  : عندما يطرأ على البناء المذكور
  . لشاغلين من حيث الشخصية أو الصفةتعديل في ا  - أ
 . تعديل في المحتويات أو في التقسيمات الداخلية  -  ب

 . تحسين دائم في قيمة البناء نتيجة لطارئ خاص  -  ت

  . إن البند األول هو وحده الذي يستدعي التفسير من بين البنود الثالثة أعاله - 2



أي أنــه " بالــشاغلين " لــق علمــًا بــأن التعبيــر الــوارد فــي الــنص يوضــح أن التبــدل المطلــوب يتع
  . يشمل الشاغل الرئيسي وجميع الذين يستمدون منه حقهم في اإلشغال

عنـد زوال شخــصية الـشاغل الرئيــسي، يتحـول حقــه فـي اإلشــغال إلـى شخــصيات أولئـك الــذين  - 3
كانوا يشغلون البناء معه أو بسببه وبالتالي يتعذر إعتبار زواله سببًا من أسباب إعادة تخمين 

التأجيريــة طالمــا أن هــؤالء الــشاغلين كــانوا يملكــون حــق اإلشــغال قبــل الــزوال وبعــده، القيمــة 
 يبقـــى متوجبـــًا ضـــمن المهـــل المحـــددة بقـــانون 72 و 46علمـــًا بـــأن تقـــديم تـــصريحي المـــادتين 

17/9/1962.  
مـــثًال إذا بـــاع المالـــك الـــشاغل العقـــار وبقـــي فيـــه ( عنـــد زوال الـــصفة الـــسابقة عـــن الـــشاغل،  - 4

تتوجـــب إعـــادة تخمـــين القيمـــة التأجيريـــة مـــا لـــم يـــنظم بـــين ذوي )  مالكـــه الجديـــدباإلتفـــاق مـــع
 . العالقة عقد إيجار حسب األصول في شكله ومضمونه

  . وكذلك الحال عند إنتهاء مدة اإلستثمار وبقاء المستثمر الشاغل بصفة جديدة في البناء
 أحكام قوانين األجور يحدد أصحاب الحق باإلشغال من بعد زوال الشاغل الرئيسي في ضوء - 5

  : المرعية اإلجراء وهم مبدئيًا وبوجه اإلجمال
  ورثة الشاغل  - أ
إنـــسباؤه الـــذي كـــانوا يـــشغلون البنـــاء دون إنقطـــاع بموافقتـــه منـــذ مـــا قبـــل زوالـــه،ومثلهم   -  ب

 . الشاغلون بدون بدل أو ببدل رمزي

  . شركاؤه الثابتة شراكتهم في الحق بإشغال البناء منذ ما قبل زواله-ج
كــل شــخص حقيقــي أو معنــوي يــستفيد مــن حــق تمديــد اإلشــغال الــذي كــان يتمتــع بــه  -د

  . الشاغل الزائل، وفقًا لقوانين األجور
ــدوائر المختــصة بــأن التخمــين المــستند إلــى عنــصري الملكيــة واإلشــغال    مــع تــذكير ال

ــــد ورود  ــــه عن ــــدل أحــــد العنــــصرين المــــذكورين، إال أن مجتمعــــين، يبطــــل فــــي حــــال تب
ن المهلـة القانونيــة، علـى الــدوائر المـذكورة ، بعــد التثبـت بــشتى الطــرق التـصاريح ضــم

القانونيــة مــن صــحة التــصاريح، األخــذ بعــين اإلعتبــار المبــادئ المــذكورة ســابقٌا عنــد 
  . وضع التخمين الجديد

لــــذلك، أرغــــب إلــــى جميــــع الــــدوائر الماليــــة المختــــصة التقيــــد بمــــضمون هــــذا التعمــــيم   
  . على أساسهومعالجة القضايا المعلقة 

 


