المادة 36 :
رقم /363 :ص1

تعميم وزير
تاريخ 2000/3/10 :

الموضوع :تخمين القيمة التأجيرية للعقارات المبنية .
المرجـع :المادة  36من قانون ) 1962/9/17قانون ضريبة األمالك المبنية(.
لم ا ك ان ق د تب ين أن بع ض م الكي العق ارات المبني ة ي شكون م ن التف اوت ف ي تق دير القيم ة
التأجيرية.
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣرص ﻛﻝ اﻟﺣـرص ﻋﻠـﻰ أن ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧـﺎت أﻛﺛـر ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن إﻧطﺑﺎﻗـﺎً
ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ .

ﺗﺣري اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻣﻳﻧﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻣـﻼً ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﻣـﺎدة
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن أوﻟﻰ واﺟﺑﺎت اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ّ
 36ﻣن ﻗﺎﻧون  1962/9/17اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت:
 -1ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳـﺎً ﻟﻠﺗﻘـدﻳر ﻗﻳﻣـﺔ ﺑـدﻻت اﻹﻳﺟـﺎر اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺑـﻳن اﻟﻣـؤﺟر واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر إذا
أﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ واﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ.

 -2إذا ﺗﻌــذر ذﻟــك ﻓﺗﻘــدر اﻹﻳ ـرادات اﻟــﺻﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻷﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻣــﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣــؤﺟرة ﻓــﻲ ظــروف
وأﺣواﻝ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

 -3أﻣــﺎ إذا ﺗﻌــذرت اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ  ،ﻓﺗﻘــدر اﻹﻳ ـرادات اﻟــﺻﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗﺄﺟﻳرﻳﺔ.
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ – اﻟﻣﻧطﻘﺔ – ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺑﻧﺎء – ﻣﺗﻣﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء – )ﺗدﻓﺋﺔ ،ﺗﺑرﻳد ،ﻣﺻﺎﻋد ،أﻧﺗرﻓـون (...
وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر ﺷــرط أن ﻳــؤﻣن اﻟﺑﻧــﺎء ﻟﻣﺎﻟﻛــﻪ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘــﻝ ﻋــن ) (%5ﺧﻣــﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺋــﺔ ﻣــن
ﻗﻳﻣﺗﻪ ﻛﺑدﻝ إﻳﺟﺎر.
وﺣﻳث أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ إﺳﺗﻧﻔﺎد ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ,
ﻟذﻟــك،
ﻳطﻠب إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

أوﻻً :اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﻳﺟﺎر ﻗﺑﻝ إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺗﻛﻠﻳف.

ﺛﺎﻧﻳ ـﺎً :اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﻋــدم وﺟــود أي إﻳﺟــﺎر ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــن اﺟــﻝ ﺗﺧﻣــﻳن اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﺗﺄﺟﻳرﻳــﺔ ﻷﺑﻧﻳــﺔ ﻣــؤﺟرة ﻓــﻲ

ظروف وأﺣواﻝ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )ﻳﻣﻛن إﻋﺗﻣﺎدﻩ(.
ثالث ا ً :ف ي ح ال التأك د م ن تع ذر المقارن ة عل ى اإلدارة وب سبب الظ روف اإلقت صادية الراھن ة يطل ب
إعتماد نص أحكام الفقرة الثالثة من المادة  /36/أعاله بمعدل ) (%5خمسة بالمئة .
رابعا ً :اإلسراع في وضع جداول التكليف بالسرعة القصوى.

وإن ي إذ أعل ق أھمي ة كبي رة عل ى التقي د بھ ذا التعم يم ف إنني ل ن أت وانى ع ن إتخ اذ العقوب ات
المناسبة في حال عدم التقيد بمضمونه.

