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  .كيفية تطبيق أحكام قانون رسم الطابع المالي على عقود اإليجارات: الموضوع

  
 الملحق بالمرسوم اإلشتراعي رقم     2من الجدول رقم    " سابعاً"نصت الفقرة ب من البند        

  : على ما يلي) قانون رسم الطابع المالي (67/1967
خضع عقود إيجارات العقارات السنوية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس بـدل             ت"  

أي على أساس بدل اإليجار السنوي مضروباً بعدد        (اإليجار الحقيقي كامالً عن كامل مدة العقد        
 سنة عن سنة كل بدء في الرسم فيدفع محددة، غير اإليجار مدة كانت إذا أما .)سنين مدة اإليجار  

   ".المختصة المالية الدائرة لدى التأشير بطريقة أو المالي الطابع إلصاق بطريقة أما واحدة
 موجـب  لتحقق الصحيح التاريخ تحديد أحياناً البعض على يلتبس أنه لإلدارة تبين وحيث  

 بـدء  تـاريخ  عن عليها التوقيع تاريخ يختلف التي اإليجار عقود على المالي الطابع رسم فرض

   تمديدها، تاريخ أو اإلجارة
 الواقعة حصول تاريخ منذ الرسم توجب المالي الطابع رسم قانون من 7 المادة أن وحيث  

   ذلك، خالف على القانون ينص لم ما للحق المنشئة
 إنـشاء  تاريخ هو حقلل المنشئة الواقعة تاريخ أن أعاله المبينة األحكام من يستفاد وحيث  

   العالقة، أصحاب قبل من عليه والتوقيع العقد
   لذلــك،  
 تحصيله أو المالي الطابع رسم بتحقق المعنية والمالية الضريبية الوحدات كافة من يطلب  

   :يلي بما التقيد
   :الجديدة اإليجارات لعقود بالنسبة :أوالً

 الطابع رسم لتسديد المحددة القانونية لمهلةا بدء إلحتساب أساساً العقد توقيع تاريخ إعتماد -1

   .العقد عن المالي
 المـستأجر  علـى  تترتـب  التي الكلفة مجموع أي كامالً الحقيقي اإليجار بدل إحتساب -2

  .للمأجور إشغاله لقاء العقد أحكام بموجب

 عقد بموجب محددة المدة هذه كانت إذا اإليجار مدة كامل عن المالي الطابع رسم إستيفاء -3

  .أعاله المذكور "سابعاً" البند من ب الفقرة في المبينة لألسس وفقاً وذلك إليجارا

   :الممددة اإليجار لعقود بالنسبة :ثانياً



 التـي  العقديـة  األحكام أو القانون بموجب مفاعيلها تمديد جرى التي اإليجار عقود إخضاع  

 تمديد تاريخ من بدءاً والمحتسبة ةالمحدد القانونية المهلة خالل المالي الطابع لرسم تضمنتها،

   ).السابقة التعاقدية السنة إنتهاء يلي الذي اليوم من إعتباراً أي( العقد
 


