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    36:المادة 
   وزير المالية بالوكالةتعميم

  1995اب / 14:تاريخ    1ص/672:رقـم
        

  . بالنسبة للتصاريح االضافية24/8/1994تاريخ  374 من القانون رقم 16يتعلق بكيفية تطبيق المادة : الموضوع
  

  : على ما يلي16نصت الفقرة االولى من المادة   
ق واالموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغيـر بطريـق االرث             تخضع الحكام هذا القانون جميع الحقو     "  

 لالسعار السائدة بتـاريخ     الموال والحقوق المنتقلة استناداً   وتتخذ اساساً للتكليف قيم ا    ... بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل نفاذه    
  ..."نشر هذا القانون

  : يتقدم بها اصحاب العالقة يقتضي اعتماد ما يليولتطبيق احكام هذه المادة على التصاريح االضافية التي  
من أجل استخراج نسبة الزيادة التي طرأت على العناصر االضافية للتركة واحتساب مقدار االعفاء ومعدل الرسـم                   :اوالً

  :الواجب تطبيقه على العنصر االضافي تتبع االصول التالية
  .13/10/1994اريخ أ ـ تقيم التركة االضافية وفقاً لالسعار السائدة بت

  .ب ـ تقيم التركة االضافية وفقاً لالسعار السائدة بتاريخ الوفاة ايضاً
تـاريخ  374 رقـم ج ـ تستخرج نسبة الزيادة على العنصر االضافي الحاصلة بين تاريخ الوفاة وتـاريخ نـشر القـانون    

  .مة الحالية على القيمة بتاريخ الوفاةقي بقسمة ال24/8/1994
) المخمنـة بتـاريخ الوفـاة   ( وذلك بضرب قيمة التركة االساسـية  13/10/1994التركة االساسية بتاريخ د ـ يعاد تقييم  

  .بحاصل نسبة الزيادة المستخرجة وفقاً للفقرة ج اعاله
  :ه ـ من اجل احتساب معدل الرسم الواجب التطبيق على العنصر االضافي

بعد تنزيل  / د/االساسية التي اعيد تقييمها كما في الفقرة        تحتسب قيمة الرسم للورثة كل حسب فئته وحصته في التركة           
االعفاء الجديد من اجل معرفة المعدل الذي كان يجب ان تصل اليه التركة االساسية فيما لو طبق عليها القانون الجديد                    

 كما هو   13/10/1994ثم تكلف العناصر االضافية ابتداء من المعدل الذي انتهت اليه التركة االساسية المخمنة بتاريخ               
  .اعاله/ د/مبين في الفقرة 

 اقل من االعفاء الجديد يستفيد من       13/10/1994اذا تبين ان مقدار حصة الوريث من التركة االساسية المخمنة بتاريخ            
  .الرصيد المتبقي ويحسم هذا الرصيد من حصة الوريث في العنصر االضافي

  
  .كلف التركة االضافية بالمعدالت العادية لكل فئة دون اعفاءاما فيما يتعلق بالملفات المفقودة فت :ثانياً
  لذلك،

  .يطلب التقيد بمضمون هذا التعميم وتطبيقه وفقاً للمثال العملي المرفق به ربطاً
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  بيان بالمراحل المتوجبة على تكليف العنصر االضافي في التركة
  

  :ليفه بالرسمعنصر اضافي لم يدخل في التركة االساسية ومطلوب تخمينه وتك  
 .يخمن هذا العنصر بتاريخ الوفاة .1

 ).13/10/1994(يخمن هذا العنصر بتاريخ القانون  .2

 فنحصل مثالً على    1 على قيمة العنصر وفق البند رقم        2تستخرج نسبة الزيادة بقسمة قيمة العنصر وفق البند رقم           .3
 . ضعفا15ًمعدل الزيادة 

كما جرى تخمينهـا بتـاريخ      ) من دون العنصر االضافي   ( سابقاً   يجري ضرب معدل الزيادة بقيمة التركة المنجزة       .4
 .13/10/1994الوفاة فتحصل على القيمة النظرية للتركة االساسية بتاريخ 

  
  قيمة التركة بتاريخ صدور القانون=  ضعفاً 15قيمة التركة بتاريخ الوفاة مضروبة بمعدل الزيادة أي 

 للورثة وفق المعدالت المنصوص عليها في القانون الجديد وذلـك           تحتسب التنزيالت واالعفاءات ومعدالت الرسم     .5
  .أعاله/ 4/على التركة كما جرى احتسابها وفقاً للبند 

أي بعد تطبيق المعدل التصاعدي، يدخل العنـصر االضـافي فـي            / 5/عند االنتهاء من حساب التركة وفق البند         .6
مقرر على الجزء من هذه الشريحة ثم على الشريحة التـي           رصيد الشريحة التي انتهينا اليها ويطبق عليه المعدل ال        

 .وذلك حتى استيفاء كامل قيمة العنصر االضافي) وفق معدلها القانوني(تلي 

هي أعلى من حصة كل وريث من التركة االساسية المحتسبة          / 5/اذا تبين ان قيمة االعفاءات المحتسبة وفق البند          .7
صيد المتبقي  االعفاءات من قيمة العنصر االضافي، ويفرض على هذا الر        وفق القانون الجديد، فينزل الرصيد من       

 .صاعدي االدنىالمعدل الت) اذا وجد(
  

  


