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   من قانون ضريبة األمالك المبنية7يتعلق بإفادة المشتري من أحكام المادة : الموضوع
  .)اإلخراج عن نطاق الضريبة(
  

الــصناعية أو التجاريــة  مــن قــانون ضــريبة األمــالك المبنيــة أبنيــة المؤســسات 7 أخرجــت المــادة  
التـــي يـــستعملها مالكوهـــا أو مـــستثمروها عنـــدما تكـــون هـــذه المؤســـسات خاضـــعة لـــضريبة الـــدخل علـــى 

  . أساس الربح الحقيقي
 المــشتري بمثابــة مــستثمر لحــين تنفيــذ 1/2/1997 تــاريخ 1ص/125وقــد أعتبــر التعمــيم رقــم   

نون، اللتين حددتا مـن هـو بحكـم المالـك أو  من القا3 و 2الشراء في السجل العقاري، عمًال بالمادتين 
المستثمر بحيث يشمل جميع أشكال عقود شراء األقسام المختلقة فـي األبنيـة المفـرزة أو المعـدة للفـزر، 
وذلــك ســواء ســدد الــثمن كــامًال أو جــرى تقــسيطه، وبالتــالي ســمح التعمــيم بتكليــف المــشتري بالــضريبة 

  . روط معينةبصورة مماثلة للمالك أو المستثمر وفق ش
 أفــاد المــشتري، المكلــف بالــضريبة، مــن 10/8/1998 تــاريخ 1ص/745كمــا أن التعمــيم رقــم   

  .  من قانون ضريبة األمالك المبنية52التنزيل المقرر لسكن المالك الوارد في المادة 
  لذلـــك،   
ذا نــرى إفــادة عقــار المــشتري، المكلــف بالــضريبة، مــن أحكــام اإلخــراج عــن نطــاق الــضريبة إ  

 من قانون ضريبة األمالك المبنيـة ، علـى أن يـتم 7توفرت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 
  : اإلخراج وفق اآللية التالية

يتقدم المشتري المكلف بالـضريبة بنـاًء علـى طلـب المالـك، مـن الوحـدة الماليـة المختـصة  - 1
ن بالقيمــة التأجيريــة بطلــب اإلخــراج عــن نطــاق ضــريبة األمــالك المبنيــة مرفقــًا بطلــب بيــا

  . للعقار موضوع اإلخراج 
تقــوم الوحــدة الماليــة المختــصة بــدرس الطلــب فــي ضــوء الــشروط المنــصوص عليهــا فــي  - 2

 مــــن قــــانون ضــــريبة األمــــالك المبنيــــة وتحيلــــه إلــــى مديريــــة الــــوردات مــــشفوعًا 7المــــادة 
 . بمطالعتها



طي المديريـة المـذكورة تدرس مديرية الواردات طلب اإلخراج، وفي حال توفر الشروط تع - 3
مهلة زمنية للمشتري تمتد حتى نهاية العام الذي قـدم فيـه الطلـب لكـي يقـوم بتـسديد رسـم 

 .التسجيل العقاري عن العقار المطلوب إخراجه عن نطاق الضريبة

تحيل دائرة ضريبة األمالك المبنية أو المالية المختصة بيان القيمـة التأجيريـة إلـى وحـدة  - 4
 بعد أن تـضمنه موافقـة مديريـة الـواردات علـى مـنح صـاحب العالقـة التحصيل المختصة

 . المهلة الزمنية لتسديد الرسوم العقارية

تقــوم الوحــدات المختــصة بالتحــصيل بتوقيــع القيمــة التأجيريــة الــصادرة للعقــار وتــسليمها  - 5
إلـــى المـــشتري الـــذي أعطـــي مهلـــة زمنيـــة للتـــسجيل لـــدى الـــدوائر العقاريـــة، بعـــد إســـتيفاء 

 . ئب المستحقة على العقار عن السنوات التي مر عليها الزمن الرباعي للتكليفالضرا

يـــستمر تكليـــف العقـــار بالـــضريبة إلـــى أن تتبلـــغ الوحـــدة الماليـــة المختـــصة تـــسديد الرســـم  - 6
العقاري حيث تقوم مديرية الواردات عندها بإصـدار قـرار اإلخـراج وتنزيـل الـضرائب عـن 

 .السنوات التي لم يمر عليها الزمن
 


