
  5:المادة
  تعليمات رئيس مصلحة الواردات

  5/4/1965تاريخ    2ص/877: رقم 
    

  . ضريبة الدخل على واردات وأرباح اإلستثمارات الزراعية: الموضوع  
  

جواباً على اإلستيضاحات العديدة التي ترد تباعاً لهذه المصلحة بصدد خضوع أو عدم               
ة الدخل المنصوص عليها في المرسوم      خضوع واردات وأرباح اإلستثمارات الزراعية لضريب     

  . 1959 حزيران 12 تاريخ 144اإلشتراعي رقم 
أفيدكم أن المادة الخامسة من المرسوم اإلشتراعي المذكور نصت في بندها الخـامس               

  : على أن يستثنى من الضريبة
المستثمرون الزراعيون، ما لم يعرضوا حاصالت أراضيهم والمواشي التي يربونها          "   

  . " ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع أو يبيعوها بعد التحويلفيها 
ويتبين من هذا النص أن اإلستثناء ال يطبق في أي مـن الحـالتين اللتـين يوردهـا                    

  : صراحة، وهما
  . عرض حاصالت األرض ومواشيها في محل مخصص للبيع  - أ
 . بيع حصالت األرض ومواشيها بعد التحويل  - ب

الثة لم يذكرها النص، وهي الحالة التي يتغلـب فيهـا اإلسـتثمار             كما أن هناك حالة ث       
  . التجاري أو الصناعي على اإلستثمار الزراعي

  : فعن الحالة األولى
تعني حاصالت األرض كل ما تنتجه هذه األرض من حبوب أو غالل أو فواكـه أو                 -1

  ... خضار، أو حطب أو خشب
... واع الحيوانات والطيور واألسماك    وتعني المواشي وما يلحق بها من نتاج، جميع أن         -2

 . التي تربى في األرض موضوع البحث

ويعني المحل المخصص للبيع، أي مكان يعده صاحب الحاصـالت أو المواشـي أو               -3
 . نتاجها لعرض منتجاته للبيع للغير وإستقبال الراغبين في الشراء

  : وعن الحالة الثانية
ج الذي يؤدي إلى عدم تطبيق اإلستثناء من        أما تحويل الحاصالت أو المواشي أو النتا       -1

الضريبة، فهو الذي ينتج عنه مواد جديدة تختلف في ماهيتها الجوهرية عـن المـواد               
  . األصلية



ويدخل ضمن التحويل المقصود تصنيع المنتجات الزراعية إلسـتخراج العـصير أو            
 تدخل فيهـا    تعليب الفاكهة، ودبغ الجلود وحلج األصواف وصنع الزبدة واألجبان وال         

عمليات التصفية التي تؤدي إلى تحويل الحليب إلى لبنة أو قطف الزبـدة أو عمليـات    
  . تجفيف الفاكهة طالما أن أية آلية لم تستخدم لهذه الغاية

  : وعن الحالة الثالثة
ال يمكن إعتبار اإلستثمار زراعياً وأن تنال زراعة األراضي أو حاصالت األحراج أو تربيـة               
المواشي والدواجن والنتاج، أو لم يجر أي بيع في محل مخصص لهذه الغاية أو أي تحويـل،                 

  .عندما تتغلب العناصر الصناعية أو المقاصد التجارية على هذا اإلستثمار
  : مها الحاالت التي يتولى فيها المستثمر الزراعيواألمثلة على ذلك كثيرة أه

  . إستئجار المزرعة أو األرض المزروعة المحرجة إلعادة تأجيرها من الغير -1
 . تكوين شركة إلستثمار المزرعة أو األرض -2

بيع حاصالت أراضي الغير أو مواشيها أو نتاج هذه المواشي، مع حاصالت أراضيه              -3
 . يرةأو مواشيها أو نتاجها، بكمية كب

 . إستعمال أساليب الدعاية أو الدفع أو القبض المألوفة في العرف التجاري -4

 . إقران األستثمار الزراعي بمشروع  صناعي -5

تربية الدواجن في مداجن آلية أو تغذية الدواجن والمواشي من غير نتاج األرض التي               -6
  . -5- صفحة المادة 18/12/1970 تاريخ 27/70راجع المذكرة رقم . (تعيش فيها

 ..........إلخ -7

أما إذا كان المستثمر هو نفسه مالك األرض أو أحد مزارعيها، فإن قيامـه بإسـتثمار                   
هذه األرض وبتربية الحيوانات والطيور المتنوعة فيها وبحفظ نتاجها، ثم إقدامـه علـى بيـع                

اإلستثمارية حاصالتها وحيواناتها وطيورها وما يلحق بها من نتاج، ال يكفيان إلعتبار أعماله             
  . المذكورة في عداد اإلستثمار التجاري

كما أن مستأجر األرض الزراعية أو المزرعة وما هو ملحق بها على إطالقه، وكذلك                
المالك الذي يؤجر أراضيه وما فيها أو ما عليها إلى الغير، ال يخرج عـن كونـه مـستثمراً                   

ك بصرف النظـر كليـاً عـن أهميـة          زراعياً، متى تفادى الحاالت الثالث اآلنفة الذكر، وذل       
  . الواردات أو األرباح التي يحققها له هذا اإلستثمار الزراعي الصرف

فارجو التقيد بهذه التعليمات والرجوع إلى هذه المصلحة في كل ما قد يعترضكم من صعوبات               
  . تستدعي مزيداً من التوضيح

 


