المادة 30 :
تعميم وزير
تاريخ 1965/3/5 :
رقم /443 :ص2
الموضوع :تسجيل عقود إيجار األبنية المؤجرة من الغير.
تنص المادة  30من القانون الصادر في  1962/9/17المتعلق بضريبة األمالك المبنية ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﻳﺳﺟﻝ ﻋﻘود إﻳﺟﺎر اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﻣن اﻟﻐﻳر ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻘﻬـﺎ ﻟـدى
اﻟــداﺋرة اﻟﺑﻠدﻳــﺔ اﻟواﻗــﻊ ﺿــﻣن ﻧطﺎﻗﻬــﺎ اﻟﻌﻘــﺎر أو ﻟــدى اﻟﻣﺧﺗــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﻟــﻳس ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﻠدﻳــﺔ ،وذﻟــك

ﺿﻣن ﻣﻬﻠﺔ أﻗﺻﺎﻫﺎ  31ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ.

وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻘـود اﻹﻳﺟـﺎر ﻟﻳـﺳت ﻛﻠﻬـﺎ ﻣﻌﻘـودة ﻟـﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺗﺑـدأ ﻓـﻲ أوﻝ ﻛـﺎﻧون اﻟﺛـﺎﻧﻲ وﺗﻧﺗﻬـﻲ
ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﺑـﻝ أن ﺑﻌـﺿﻬﺎ ﻳﺑـدأ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻟﻳﻧﺗﻬـﻲ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ﺗﺎﻟﻳـﺔ ،واﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر ﻳﻌﻘـد
ﻟﻣدة ﺗﻘﻝ أو ﺗزﻳد ﻋن اﻟﺳﻧﺔ.
وﻟﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻋﺑــﺎرة "  31ﻛــﺎﻧون اﻷوﻝ ﻣــن ﻛــﻝ ﺳــﻧﺔ " اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة  30ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ﺗﻌﻧــﻲ
 31ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺄﺟﻳر.
ﻟـذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻧﺑﻐــﻲ إﻋﺗﻣــﺎد اﻷﺻــوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺳﺟﻳﻝ ﻋﻘــود اﻹﻳﺟــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻠﺗﻘــﻲ ﺳــﻧوات
ﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ أو ﺗﻘﻝ ﻋﻧﻬﺎ أو ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ.
أ -في عقود اإليجارات التي ال تتجاوز مدتھا السنة الواحدة:
ھنالك حالتان:
 ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﺑدأ ﻣدة اﻹﻳﺟﺎر ﻓـﻲ أوﻝ ﻛـﺎﻧون اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟـﺳﻧﺔ ،وﺑﻬـذﻩ اﻟﺣـﺎﻝ ﻳﻘﺗـﺿﻲ ﺗـﺳﺟﻳﻝاﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ أﻗﺻﺎﻫﺎ  31ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ.
 ٕواﻣــﺎ أن ﺗﺑــدأ ﻣــدة اﻹﻳﺟــﺎر ﻓــﻲ ﺷــﻬر آﺧــر ﻏﻳــر ﺷــﻬر ﻛــﺎﻧون اﻟﺛــﺎﻧﻲ وﺗﻧﺗﻬــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺳﻧﺔاﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ ،وﺑﻬــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻳﻘﺗــﺿﻲ ﺗــﺳﺟﻳﻝ ﻋﻘــد اﻹﻳﺟــﺎر أﻳــﺿﺎً ﻓــﻲ ﻣﻬﻠــﺔ أﻗــﺻﺎﻫﺎ  31ﻛــﺎﻧون
اﻷوﻝ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻳﻬﺎ ﻣدة اﻹﻳﺟﺎر .

أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻹﻳﺟــﺎر ﻣﻌﻘــوداً ﻓــﻲ أواﺧــر ﺳــﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻟﻳﺑــدأ ﻣﻔﻌوﻟــﻪ ﻓــﻲ أوﻝ اﻟــﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ،

ﻓﻳﺟ ــب أن ﻳﺟ ــري اﻟﺗ ــﺳﺟﻳﻝ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺳﻧﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳ ــﺳرى ﻓﻳﻬ ــﺎ ﻣﻔﻌ ــوﻝ اﻟﻌﻘ ــد ،ﻏﻳ ــر أﻧ ــﻪ ﻳﻣﻛ ــن
اﻹﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺑدأ ﻓﻳﻬﺎ اﻹﻳﺟﺎر.

ب-

في عقود اإليجار التي تزيد مدتھا عن السنة الواحدة:
وفي ھذه الحال ة يج ب أن تك ون الطواب ع المل صقة عل ى ن سخة العق د م ساوية لقيم ة الرس م
المتوجب على بدل إيجار كامل المدة ،وال يخضع العقد للتسجيل إال مرة واحدة وخالل
مھلة أق صاھا  31ك انون األول م ن ال سنة الت ي ب دأت في ه م دة اإليج ار م ع مراع اة الفق رة
الواردة أعاله المتعلقة باإليجارات المعقودة قبل بدء مفعولھا.

