اﻟﻣﺎدة 1 :

ﺗﻌﻣﻳم وزﻳر
رﻗم

4045/1600 :

ﺗﺎرﻳﺦ

1970/7/2 :

اﻟﻣوﺿــوع :ﺗﺣدﻳــد ﻧــوع اﻟــﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺟﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻳ ـرادات اﻟﻔﻧــﺎدق اﻟﻣــؤﺟرة ﻣــن اﻟﻐﻳــر ﻣــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ
ﻣﻔروﺷﺎﺗﻬﺎ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻷﺧرى.
أوﺟﺑت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  62/9/17ﻓرض ﻫذﻩ
اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻷﺑﻧﻳﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﺗﻣﻣﺎﺗﻬﺎ وﺳوى ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺣﻛم اﻷﺑﻧﻳﺔ.

ﻣـ ــﻊ أن اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟراﺑﻌـ ــﺔ ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون ﺿ ـ ـرﻳﺑﺔ اﻟـ ــدﺧﻝ " اﻟﻣرﺳـ ــوم اﻹﺷـ ــﺗراﻋﻲ رﻗـ ــم  144ﺗـ ــﺎرﻳﺦ

 " 1959/6/12ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﺗطﺎﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻳؤﺟر ﻣؤﺳـﺳﺔ ﺗﺟﺎرﻳـﺔ أو ﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣﺟﻬـزة
ﺑﺎﻟﻣﻔروﺷــﺎت أو اﻷدوات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺳ ـواء ﺗﻧــﺎوﻝ ﻋﻘــد اﻹﻳﺟــﺎر ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ﻏﻳــر اﻟﻣﺎدﻳــﺔ أو ﻟــم
ﻳﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.
وﺣﻳـ ــث أن ﺗطﺑﻳـ ــق ﻫـ ــذﻩ اﻟﻧـ ــﺻوص ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟـ ــﺻﺣﻳﺢ ﺧـ ــﺻوﺻﺎً ﻟﺟﻬـــﺔ ﺗـ ــﺄﺟﻳر اﻟﻔﻧـ ــﺎدق

اﻟﻣﻔروﺷــﺔ ﻣــن اﻟﻐﻳــر ﻗــد ﺗﺑﺎﻳﻧــت ﻓﻳــﻪ اﻵراء وأﺻــﺑﺢ ﻣــن اﻟــﺿروري ﺑﻳـﺎن أﺻــوﻟﻪ ﺗﻔﺎدﻳـﺎً ﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻘــﺎﻧون

ﻋ ــن ﻏﻳ ــر ﻗ ــﺻد ،وﺗوﺣﻳ ــداً ﻟﻺﺟﺗﻬ ــﺎد ﺑ ــﻳن ﻣﺧﺗﻠ ــف اﻟ ــدواﺋر اﻟﻣﻌﻧﻳ ــﺔ ﺑ ــﺷؤون ﻛ ــﻝ ﻣ ــن ﺿـ ـرﻳﺑﺗﻲ اﻟ ــدﺧﻝ

واﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ.

ﻓﻘد رأﻳت ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ دﻳوان اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ )اﻟـرأي اﻹﺳﺗـﺷﺎري رﻗـم  39ﺗـﺎرﻳﺦ  (1970/3/14ﻋﻠـﻰ
أن ﻳﺗم ﻫذا اﻟﺗﻛﻠﻳف ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1تت ولى دائ رة ض ريبة األم الك المبني ة ف رض ال ضريبة عل ى اإلي رادات الناتج ة ع ن ت أجير
البن اء "الفن دق" وملحقات ه ومتممات ه وس وى ذل ك م ن العناص ر الت ي يعتبرھ ا الق انون بحك م
البناء.
 -2تحسب اإليرادات الخاضعة لضريبة األمالك المبنية بنسبة  70بالمئة ،واإليرادات الخاض عة
لضريبة الدخل بنسبة  30بالمئة.
 -3وتتولى دائرة ضريبة الدخل فرض الضريبة على اإليرادات الناتجة ع ن ت أجير المفروش ات
والعناصر األخرى التي يتناولھا عقد اإليجار.
ﻓﺄرﻏب إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدواﺋر واﻟﻣ ارﺟـﻊ اﻟﻣﻌﻧﻳـﺔ ﺑـﺷؤون ﻛـﻝ ﻣـن ﺿـرﻳﺑﺗﻲ اﻟـدﺧﻝ واﻷﻣـﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳـﺔ
اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻدر ،واﻟﺑت ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ.

