
  
 

  
  
  

  قرار وزير المالية
  ٢٠٠٩لسنة ) ٩٤٣(رقم 

  بإصدار الالئحة التنفيذية
  لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر 

  ٢٠٠٨لسنة  ) ١٩٦(  بالقانون رقم 
  ـــــــ

  وزير المالية
    
م    انون رق ة الصادر بالق ( بعد اإلطالع على قانون الضريبة على العقارات المبني
   .٢٠٠٨لسنة  ) ١٩٦

  قــــرر
  

  )المادة األولى ( 
  

ة المشار    ارات المبني يعمل بالالئحة التنفيذية المرافقة لقانون الضريبة على العق
  .إليه 

  
  )المادة الثانية ( 

  
  ينشر ھذا القرار قى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره   

  
   ٢٠٠٩:      /    / صدر فى 

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وزير المالية
  

  يوسف بطرس غالى. د 



  
 

 
  

  الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية
  ٢٠٠٨لسنة  ) ١٩٦( الصادر بالقانون رقم 

  ـــــــ
  

  " الباب األول  " 
  أحكام عامة 

  ــــ
  )١(مادة 

  
  : يقصد باأللفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منھا فى تطبيق أحكام ھذه الالئحة

  
  
  

 ١٩٦قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم : القانون    _
  ٢٠٠٨لسنة 

  

  .الضريبة على العقارات المبنية  : الضريبة    -
  .وزير المالية :  الوزير      -
  .مصلحة الضرائب العقارية :  المصلحة    -
  .المحافظ المختص الذى يقع المبنى فى دائرة محافظته :   المحافظ   -
  

  )٢(مادة 
  

  يقصد بمالك العقار أو المنتفع به المكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة   
  : من القانون ) ٢(        

  
ائية أو   - أ ام القض ود أو األحك الل العق ن خ ى م ار المبن ة العق ه ملكي ت ل ن تثب م

ي ، أو أى إعال جل العين زة الس ن أجھ ادرة ع تندات الص ة أو المس ات الوراث م
  .مستند آخر يثبت الملكية 

  

من له حق عينى باالنتفاع أو باالستغالل على العقار المبنى من واقع المستندات   -ب 
 . المثبتة لذلك

  

ا    ا لم أداء الضريبة وفق اري المكلف ب انونى للشخص االعتب ل الق دد الممث ًويتح
دة من السلطة المختصة ، يق رارات المعتم رره القانون أو نظم التأسيس أو الق

أداء  ف ب ة المكل ل األھلي ر كام ي غي خص الطبيع انوني للش ل الق ون الممث ويك
ريبة ة  الض دده المحكم ذي تح خص ال ي أو الش رعي أو الوص ولي الش و ال ھ
  .المختصة 

  



  
 

     
  

  )٣(مادة 
  

ة إللقيمة اتبدأ إجراءات إعادة التقدير الخمسى ل   ارات المبني يجارية السنوية للعق
قبل نھاية فترة العمل بالتقدير الخمسى السابق بمدة سنة على األقل وثالث سنوات على 

  : ًاألكثر ، وفقا لإلجراءات اآلتية  
  
ا   -أ  ى تتبعھ اإلجراءات الت ا ب ة بيان ر المالي ً يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزي

ةعادة تقدير القيمة لجان الحصر والتقدير إل ة اإليجاري ارات المبني  السنوية للعق
ذه  ل ھ دة عم ة م ة ونھاي د بداي ريبة ، وتحدي اب الض ا لحس تتخذ أساس ى س الت

  .اللجان ولجان الطعن 
  

ة   -ب  الم المرئي ائل اإلع ة وس دير بكاف ادة التق راءات إع ة إج ن بداي ن ع يعل
أداء الضريب ين ب روءة ليتسنى للمكلف ى والمسموعة والمق راراتھم ف ديم إق ة تق

  .ًالمواعيد المحددة قانونا 
  

تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام بإجراءات   -ج 
   .اإليجاريةالحصر والتقدير للقيمة 

  

يعلن عن التقديرات التى تقررھا لجان الحصر والتقدير بعد اعتمادھا من الوزير   -د 
ا ذوى أو من يفوضه ، وينشر عن إ دة الرسمية ، ويخطر بھ ا فى الجري تمامھ

ادة  م الم ا لحك ذا ) ١٢(الشأن ، طبق ى ھ ذه الالئحة ، ويكون اإلخطار عل من ھ
   .اإليجازيةًالوجه مجريا لميعاد الطعن على تقدير القيمة 

  

اير   -ھـ  ن أول  ين داء م ا ابت يل وتطبيقھ ويات والتحص ربط والتس راءات ال ذ إج تتخ
دي الى ألول تق دير الخمسى الت دة التق ة م انى لنھاي دة الخمس ( ر أو الث ة م نھاي

 .والتى تم خاللھا بدء إجراءات إعادة التقدير ) سنوات 
  

ارات    ة للعق ة اإليجاري ادة القيم دير الخمسى زي ادة التق ى إع ويجب أال يترتب عل
دير الخمسى السابق % ٣٠المبنية المستعملة فى أغراض السكن على  من التق

  .بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن % ٤٥، وعلى
  

  )٤(مادة 
  

ا    ة لھ ات التابع ة والمأموري رائب العقاري ديريات الض لحة وم زم المص تلت
د نطاق  ة لتحدي نظم الحاكم بالمحافظات بأحكام القوانين والقرارات والقواعد وال

د ة الجدي ات العمراني ة والمجتمع دات اإلدارة المحلي اذ وح د اتخ ك عن ة ، وذل
إجراءات حصر وتقدير العقارات المبنية القائمة بھا وبما يحدد نطاق اختصاص 

  .كل مديرية ومأمورية 



  
 

  
  

  )الباب الثاني ( 
  ــــ

  اإليجاريةحصر العقارات المبنية وتقدير قيمتھا 
  ـــــ

  الفصل األول
  حصر العقارات المبنية وأسس وقواعد تقسيمھا

  ـــــــ
  

  )٥(مادة 
  

ادتين    ا فى الم ا المنصوص عليھ ا في حكمھ ة وم ارات المبني ع العق تحصر جمي
ا ) ٩( و) ٨( ًمن القانون حصرا عاما كل خمس سنوات ، على أن يتم كل سنة حصر م ً

  :يأتى
  

  .العقارات المبنية المستجدة وما فى حكمھا    –أ   
  .األجزاء التي أضيفت إلى عقارات مبنية سبق حصرھا   -ب  
ھا ال  -جـ  ي بعض ا أو ف ي أجزائھ دثت ف رھا وح ابق حص ة الس ارات المبني عق

ؤثر  تعديالت جوھرية غيرت من معالمھا أو من كيفية استعمالھا بحيث ت
ًعلى قيمتھا اإليجارية تأثيرا  محسوسا  ً.  

ادة   -د  ي الم ا ف ة المنصوص عليھ ارات المبني ي ) ١٨(العق انون الت من الق
  ة زال عنھا سبب اإلعفاء من الضريب

  . الفضاء المستغلة مقابل أجر أو نفع األراضي  -ھـ 
 لھا بإحدى الطرق القانونية وكانت اإليجارية  الوحدات التى انقضت العالقة -و  

 ١٩٧٧ لسنة ٤٩ًتخضع لنظم تحديد األجرة وفقا ألحكام القانونين رقمى 
فى شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر و 

 فى شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن ١٩٨١ لسنة ١٣٦
وتنظيم العالقة بين المؤجر و المستأجر ، والقوانين الخاصة بإيجار 

 . األماكن الصادرة قبلھما 
 
  



  
 

  
  

   )٦(مادة 
اعيجب  ى إتب ة عل ة المقام ارات المبني ى العق ريبة عل رض الض ة لف راءات التالي  اإلج

  -: األراضي الزراعية 
  

ى   -أ  اء عل التأكد من أن العقارات المبنية المقامة على األراضى الزراعية أقيمت بن
  ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى األراضى الزراعية وقضى 

  

ى           ًفيه نھائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثالث سنوات عل
اه   ( ق األساسية إليھاصيل أى من المرافإقامة ھذه العقارات  وتو اء –مي  كھرب

  دون تحرير محضر بالمخالفة )  صرف صحى –
  

د   -ب  ا فى البن ى لجان ) أ(فى حالة عدم تحقيق أى من األحوال المنصوص عليھ عل
ع فى  ة الواق ة الزراعي ة التعاوني ى الجمعي الحصر والتقدير المختصة الرجوع إل

ان محررا دائرتھا العقار المبنى عل ا إذا ك ى م ة للوقوف عل ًى األراضى الزراعي
إن  ك فى محضر رسمى ، ف عنه محضر بناء فى األراضى الزراعية ، ويثبت ذل

  .  ًلم يكن محررا عنه محضر يتم حصره 
  

ارات بموجب إذن   -جـ  ك العق ا تل ام عليھ ان عن األراضى المق يتم رفع ضريبة األطي
ط استبعاد يعتمد من مدير مديرية الض اريخ رب ًرائب العقارية وذلك اعتبارا من ت

  .تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية 
  

  )٧(مادة 
  

ة  در القيم ةتق دير اإليجاري ر والتق ان الحص ة لج ة بمعرف ارات المبني  للعق
ادة  ى الم ا ف ا ألسس ) ١٣(المنصوص عليھ يمھا وفق د تقس ك بع انون  ، وذل ن الق ًم

 : وقواعد التقسيم اآلتية 
  

  : الموقع الجغرافى ، ويشمل   -أ 
  .طبيعة المنطقة الكائن بھا العقارات المبنية   - ١
  .الشارع الكائن به العقارات المبنية   - ٢
ات   - ٣ دائق أو المتنزھ واطئ أو الح ن الش ة م ارات المبني رب العق دى ق م

 .العامة 
  

ة ) عبى ش/ إقتصادى / متوسط / فوق المتوسط / فاخر ( مستوى البناء   -ب  ونوعي
صاج / خشب / طوب لبن / حجر / طوب مصنع / خرسانة مسلحة ( مادة البناء 

  ) .أخرىأية مواد / 
  
  

 :المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل   -جـ 
  

  .الكھرباء والمياه والصرف الصحى   - ١  
  .الخدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية المتاحة   - ٢  



  
 

  .تليفونات   - ٣  
  .شبكة الطرق ووسائل المواصالت المتاحة   - ٤  
   .أخرىأية مرافق عامة   - ٥  

  

  : للعقارات المبنية ، ما يأتى اإليجاريةويراعى عند تقدير القيمة   
  

ً المحددة وفقا لقوانين اإليجارات المنصوص عليھا فى اإليجاريةااللتزام بالقيمة   -أ 
ادة  ع االستر) و/٥(الم ة ، م ذه الالئح ن ھ ك م ين المال ة ب األجرة االتفاقي اد ب ش

 .والمستأجر فى غير ھذه الحاالت 
  

ا   -ب  ة وملحقاتھ اني وحديق ا من مب ا يلحق بھ تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وم
 .وحدة سكنية واحدة عند حصرھا وتقدير القيمة اإليجارية لھا

  

تغلة   -جـ  اني المس ل المب روش تعام تغلة مف دات المس دا الوح ا ع ادق أو ًفيم فن
 .بنسيونات معاملة المباني غير السكنية 

  

 .تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية   -د 
  

ر   -ھـ  ة المؤجرة وحدات غي ر الجراجات العمومي دا الجراجات الخاصة تعتب ا ع ًفيم
 .سكنية 

  

ريب  -و  أداء الض ف ب ن المكل دم م اإلقرار المق واردة ب ات ال داد بالبيان ن االعت ة ع
ار ، ويجب أن يكون  ل وحدة في عق عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لك
ة  ه والمعاين ع وقت إجرائ ا للواق دير مطابق دفاتر الحصر والتق وارد ب ًالوصف ال

 .على الطبيعة 
  

   .اإليجاريةيستھدى بالجداول التالية عند تقدير القيمة   -ز 
  

  بالنسبة للوحدات السكنية
  ــــــ

  يم بالجنيه      الق

  ًالعبء الضريبي وفقا للقانون
القيمة السوقية 
  للوحدة السكنية

القيمة الرأسمالية 
  للوحدة

القيمة االيجارية 
  السنوية للوحدة

الضريبة المستحقة   وعاء الضريبة
  فى السنة

  ـــ  ٥٣٧٠ - 900 30000  ٥٠٫٠٠٠
 ـــ ٤٧٤٠ - 1800 60000  ١٠٠٫٠٠٠
 ـــ ٤١١٠ - 2700 90000  ١٥٠٫٠٠٠
 ـــ ٣٤٨٠ - 3600 120000  ٢٠٠٫٠٠٠
 ـــ ٢٨٥٠ - 4500 150000  ٢٥٠٫٠٠٠
 ـــ ٢٢٢٠ - 5400 180000  ٣٠٠٫٠٠٠
 ـــ ١٥٩٠ - 6300 210000  ٣٥٠٫٠٠٠



  
 

  
  

  
  
  

 ـــ ٩٦٠ - 7200 240000  ٤٠٠٫٠٠٠
 ـــ ٣٣٠ - 8100 270000  ٤٥٠٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠  300000 9000 ٣٠٠ 30 
٦٠٠٫٠٠٠  360000 10800 ١٥٦ ١٥٦٠ 
٧٠٠٫٠٠٠  420000 12600 ٢٨٢ ٢٨٢٠ 
٨٠٠٫٠٠٠  480000 14400 ٤٠٨ ٤٠٨٠ 
٩٠٠٫٠٠٠  540000 16200 ٥٣٤ ٥٣٤٠ 
١٠٠٠٫٠٠٠  600000 18000 6600 660 
١٫٥٠٠٫٠٠٠  900000 27000 12900 1290 
٢٠٠٠٫٠٠٠  1.200000 36000 19200 1920 
٣٠٠٠٫٠٠٠  1.800000 54000 31800 3180 
٤٠٠٠٫٠٠٠  24.00000 72000 44400 4440 
٥٠٠٠٫٠٠٠  3.000000 90000 57000 5700 
٧٠٠٠٫٠٠٠  4200000 126000 82200 8220 
٩٠٠٠٫٠٠٠  5400000 162000 107400 10740 
١١٫٠٠٠٫٠٠٠ 6600000 198000 132600 13260 
١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ 7800000 234000 157800 15780 
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 9000000 270000 183000 18300 

 
  

  بالنسبة للوحدات الصناعية
  ــــــ

      القيم باأللف جنيه

 مساحة األرض
   )بالمتر المربع( 

 مساحة المبانى
   )بالمتر المربع( 

القيمة 
المحسوبة 
  للمبانى

القيمة 
 اإليجارية
  السنوية

وعاء 
  الضريبة

الضريبة 
المستحقة 
  ًسنويا

٠  ٢  ٤  ١٢٠  ٦٠٠  ١٠٠٠  
١  ١٢  ١٨  ٦٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  
٢  ٢٤  ٣٦  ١٢٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠  
٧  ٧٣  ١٠٨  ٣٦٠٠  ١٨٠٠٠  ٣٠٠٠٠  
١٠  ٩٨  ١٤٤  ٤٨٠٠  ٢٤٠٠٠  ٤٠٠٠٠  
١٢  ١٢٢  ١٨٠  ٦٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  



  
 

  
  
  

  

١٥  ١٤٧  ٢١٦  ٧٢٠٠  ٣٦٠٠٠  ٦٠٠٠٠  
١٧  ١٧١  ٢٥٢  ٨٤٠٠  ٤٢٠٠٠  ٧٠٠٠٠  
٢٠  ١٩٦  ٢٨٨  ٩٦٠٠  ٤٨٠٠٠  ٨٠٠٠٠  
٢٢  ٢٢٠  ٣٢٤  ١٠٨٠٠  ٥٤٠٠٠  ٩٠٠٠٠  
٢٤  ٢٤٥  ٣٦٠  ١٢٠٠٠  ٦٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  
١٢٢  ١٢٢٤  ١٨٠٠  ٦٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  

٢٤٥  ٢٤٤٨  ٣٦٠٠  ١٢٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  
  

  . جنيه للمتر المربع ٢٠٠محسوبة على أساس   :
  

  )٨(مادة 
  

ات من سكانھا  ال يجوز عند تقدير القيمة اإليجارية للوحدات السكنية طلب بيان
  .أو مالكھا أو العاملين فيھا إال فى الحاالت التى يقررھا الوزير  

  

  )٩(مادة 
    

ر السكنية ب تم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغي ة لجان الحصر ي معرف
  : ًوالتقدير ، وفقا لما يأتى 

  

  : بالنسبة لألماكن المستعملة في أغراض السكن   -أ 
  

ى حددتھا لجان الحصر اإليجاريةمن القيمة % ٣٠يستبعد     - ١  السنوية الت
أداء الضريبة  دھا المكلف ب ع المصروفات التي يتكب والتقدير مقابل جمي

  .بما في ذلك مصاريف الصيانة 
  

دار ) د  / ١٨(يستبعد حد اإلعفاء المقرر بالمادة   - ٢  ٦٠٠٠من القانون بمق
  .جنيه لكل وحدة في عقار 

  

ى اإليجاريةمن صافى القيمة % ١٠تحسب الضريبة بنسبة   - ٣  السنوية الت
  )  .٢(ًتم التوصل إليھا ، طبقا للبند 

  

  :   بالنسبة لألماكن المستعملة فى غير أغراض السكن -ب 
  

ى حددتھا لجان الحصر اإليجاريةمن القيمة % ٣٢يستبعد     - ١  السنوية الت
أداء الضريبة  دھا المكلف ب ع المصروفات التي يتكب والتقدير مقابل جمي

  .بما في ذلك مصاريف الصيانة 
  

ى اإليجاريةمن صافى القيمة % ١٠تحسب الضريبة بنسبة   - ٢  السنوية الت
  .)  ١(ًتم التوصل إليھا ، طبقا للبند 

  



  
 

  
  الفصل الثانى

  
  إجراءات الحصر والتقدير

  ــــ
  

  )١٠(مادة 
  

الالزم تشكيلھا فى كل محافظة " لجان الحصر والتقدير " تحدد المصلحة أعداد   
، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بھا ، ويصدر بتشكيل 

وزير ال م ھذه اللجان قرار من وزير المالية باالتفاق مع ال ا لحك ًمختص باإلسكان ، وفق
  .من القانون ) ١٣(المادة 
    

  )١١(مادة 
  

ة من  ل لجن اد ك دير " يشترط لصحة انعق ة " لجان الحصر والتق حضور أربع
ا  ة قراراتھ أعضاء على األقل ، على أن يكون من بينھم الرئيس ، وتصدر اللجن

جانب الذي منه باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح ال
  .الرئيس 

اق    ى نط ة ف ة الداخل ارات المبني ر العق ان حص ذه اللج ن ھ ة م ل لجن ولى ك وتت
ًاختصاصھا ، وفقا لخطة العمل التى تضعھا المصلحة ، وتحديد القيمة االيجارية 
ا لألسس  يمھا طبق د تقس ك بع انون ، وذل ق الق راض تطبي ارات ألغ ذه العق ًلھ

  .من ھذه الالئحة ) ٧(لفقرة األولى من المادة والقواعد المنصوص عليھا فى ا
  

  )١٢(مادة 
  

ًعلى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية  ، سواء كان شخصا طبيعيا     ً
ًأو اعتباريا ، أن يقدم  لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصھا 

ر المأمور ذلك بمق د ل ى ًالعقار إقرارا على النموذج المع ل إيصال دال عل ة مقاب ي
د المنصوص  الل المواعي ك خ م الوصول وذل ه بعل اب موصى علي ك أو بخط ذل

ادة  ي الم ا ف ى أو ) ١٤(عليھ رار الخمس تمل اإلق ب أن يش انون ، ويج ن الق م
  : السنوى على البيانات اآلتية  

  

ار ال  -أ  دم اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعق مق
  .من القانون ) ٢(ًعنه اإلقرار وفقا لحكم المادة 

  

م   -ب  يم اإلدارى كاس م التقس ى واس ار المبن ا العق ي دائرتھ ع ف ة الواق م المحافظ اس
ار  م العق ة والشارع وفروعه ورق ز أو الناحي المدينة أو البندر والقسم أو المرك

ًقا أو حاليا ًالمحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان ساب ً .  
  عدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل  -جـ 



  
 

  
  
  

  
  

ى  ائن عل ا للك اء ، أو طبق ك أو رخصة البن ود التملي ا لعق ًوحدة ومساحتھا وقيمتھا وفق ً
  .الطبيعة  

  .اسم الشاغل واإليجار الفعلي ونوع االستغالل   -د 
  .قرار ورقمه القومي عنوان مقدم اإل  -ھـ 
  .المستندات المحدد بھا ثمن العقار إن وجدت   -و 
  .عنوان المراسلة المختار   -ز 
رار   -ح  بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن ،  يجب أن يشتمل اإلق

م الملف الضريبى  ك أو اسم المنشأة ورق ى اسم المال باإلضافة إلى ما سبق عل
  .ى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط ورقم التسجيل الضريب

ة من    ارات المبني ى العق أداء الضريبة عل وفى جميع األحوال ال يعفى المكلف ب
تقديم اإلقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت 

  .من القانون ) ١٨(ًمعفاة من الضريبة طبقا للمادة 
  

  )١٣(مادة 
  

ة    ة االيجاري تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن إتمام تقديرات القيم
ادة  ا في الم دير المشار إليھ ا لجان الحصر والتق د  ) ١٣( التي تقررھ انون بع من الق

  .اعتمادھا من الوزير أو من يفوضه 
  

ان الحصر  ا لج ى تقررھ ديرات الت ة عن التق ديريات الضرائب العقاري ن م وتعل
ع والت ا الواق ة لھ ات التابع ة والمأموري قدير فى مقار كل من مديريات الضرائب العقاري

ار المجالس  دة و مق بدائرتھا العقارات و مجالس المدن واألحياء وأجھزة المدن الجدي
اريخ  ى أن يتضمن اإلعالن ت ة ، عل ات الدولي بكة المعلوم ذلك ش ة  وك عبية المحلي الش

  .ام ھذه التقديرات ،  ورقم العدد المنشور فيه النشر بالجريدة الرسمية عن إتم
  

اره في  ع عق ل مكلف يق زام بإخطار ك ة االلت وعلى مأموريات الضرائب العقاري
م  ه بعل دائرة اختصاصھا بالتقديرات المشار إليھا والضريبة المقدرة بكتاب موصى علي

ه  دم من اإلقرار المق جالتھا أو ب ت بس لة الثاب وان المراس ى عن ول عل ى أن الوص ، عل
ه ،  دد المنشور في م الع دة الرسمية ورق اريخ حصول النشر بالجري ار ت يوضح باإلخط

  .وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية 
  .وتكون الضريبة واجبة األداء بمجرد حصول النشر 



  
 

 
 

  الفصل الثالث
  اإليجاريةالطعن على تقديرات القيمة 

  ــــــ
  )١٤(مادة 

  

ة للمكلف بأداء الضري   دير القيم ى تق ةبة الحق في الطعن عل ار أو اإليجاري  للعق
ادة  ى الم ا ف ن المنصوص عليھ ان الطع ام لج ه أم ك  ) ١٧(جزء من انون ، وذل ن الق م

ة  ديرات القيم اريخ اإلعالن عن تق ة لت ا التالي تين يوم ةًخالل الس ى أن اإليجاري   ، عل
  : يراعى ما يأتى 

  

وذج الم  -أ  ى النم ب عل دم بطل رائب أن يتق ة الض لم لمديري رض يس ذا الغ د لھ ع
اب  ل إيصال أو بكت ك مقاب ار ، وذل العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتھا العق
موصى عليه بعلم الوصول  يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن 

 . ًالطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له 
  

رد أن يرفق بالطلب ما يد  -ب  ه ي أمين لنظر طعن ا كت ل على سداد مبلغ خمسين جنيھ
ًإليه كامال عند قبول الطعن موضوعا  ً.  

دم    ذكرة تق ديرات بم ى التق ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن عل
ه في  للوزير أو من يفوضه من مديرى المديريات خالل الميعاد المنصوص علي

ه اإليجاريةن تقدير القيمة من القانون إذا رأت أ) ١٦(المادة   للعقار أو جزء من
د  ى البن ه ف أمين المنصوص علي ك دون أداء الت ة ، وذل ة الحقيقي ن القيم ل م أق

  .من ھذه المادة ) ب(
  

  )١٥(مادة 
  

تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة طعن أو أكثر ، للفصل في الطعون   
اليين أو من القانون برئاسة أحد ذو) ١٧(ًطبقا للمادة  املين الح ر الع رة من غي ى الخب

  : السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من 
أحد العاملين بجھة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع   -أ 

  .في دائرتھا العقار محل الطعن 
  . ة ممثل لوزارة اإلسكان ترشحه الوزارة المذكور  -ب 
  
  



  
 

  
  
 
رة في اثنين من المھندسي  -  جـ ن االستشاريين في المجال االنشائى أو من ذوى الخب

س  يح المجل ى ترش اء عل افظ بن ا المح ة يختارھم ارات المبني يم العق ال تقي مج
  .الشعبي المحلى للمحافظة 

    

  .وال يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن         

ى أن ًوال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور أ   ل ، عل ى األق ة أعضاء عل ربع
اء  ة لألعض ة المطلق ا باألغلبي ة قراراتھ در اللجن رئيس ، وتص نھم ال ن بي ون م يك

  .الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه  الرئيس 
ديم الطعن مع  اريخ تق ا من ت ين يوم ا خالل ثالث ة قرارھ ًويجب أن تصدر اللجن

  .ًن قرارھا نھائيا إعالن الطاعن بنتيجة طعنه ، ويكو
  

 وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن   
رار  اريخ اإلعالن بق ا من ت ام القضاء اإلداري خالل ستين يوم رارات أم ك الق ى تل ًعل

  .لجنة الطعن ، وال يمنع ذلك من أداء الضريبة 
  

  )١٦(مادة 
  

ارات يكون مقر لجان الطعن فى مديرية الض ة العق رائب العقارية ، وللجنة معاين
 على كافة األوراق والمستندات التى تقدم واإلطالع اإليجاريةالمطعون فى تقدير قيمتھا 

ا استدعاء الطاعن  ة بموضوع الطعن ، ولھ إليھا أثناء انعقادھا والتى تكون ذات عالق
  .لمناقشته إذا لزم األمر   

  

  )١٧(مادة 
  

 لجنة طعن يصدر بھا قرار من رئيس المصلحة ، ويجب أن تشكل أمانه فنية لكل  
  -: تمسك السجالت اآلتية 

  

ه   -أ  د ب ديريات وتقي أداء الضريبة أو الم ين ب سجل قيد الطعون المقدمة من المكلف
ل  ات الخاصة بك د البيان ا ، ويجب أن يتضمن القي اريخ ورودھ الطعون حسب ت

ة من المكلف ب ات المستندات المقدم م طعن وإثب أداء الضريبة ومسمياتھا ورق
  .قسيمة سداد التأمين وتاريخھا 

ل جلسة و سجل . سجل محاضر الجلسات   -ب  وتدون به المداوالت التى تدور فى ك
  . إليھا اللجنة تنتھيالقرارات التى 



  
 

  
  

  .سجل لقيد إخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة   -جـ 
  .عة العمل باللجنة  سجالت أخرى تتطلبھا طبيأية  - د 

  
  

اب    ة بكت رار اللجن أداء الضريبة بق ار المكلف ب ن بإخط ة الطع ة لجن وم أمان وتق
ة  ار المديري ع إخط ذلك م د ل وذج المع ى النم ول عل م الوص ه بعل ى علي موص

  .المختصة للتنفيذ 
  

  
  )الباب الثالث ( 

  إجراءات اإلعفاء من الضريبة ورفعھا
  ــــــ

  
  )١٨(مادة 

  
ًمن القانون ، وفقا ) ١٨(اء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة يكون اإلعف  

  : لإلجراءات اآلتية  
  
ا ، -عن كل وحدة يطلب إعفاءھا من الضريبة -يقدم المكلف بأداء الضريبة   -أ  ً طلب

ذلك ، متضمنا  د ل ى النموذج المع ة المختصة عل إلى مأمورية الضرائب العقاري
راد إع دة الم لته بالوح مه وص فوعا اس اء مش ب اإلعف بب طل ا ، وس ًفاؤھ

ذا . بالمستندات إن وجدت  د لھ ات المع د الطلب ويجب قيد ھذا الطلب في سجل قي
  .الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه 

ا   -ب  ة إليھ ات  المقدم ة الطلب ة  إحال ة المختص رائب العقاري ة الض ولى مأموري تت
ذ د ھ ى أن يعتم ا عل ل فيھ ا والفص ة لنظرھ إلدارة المختص دير ل ن م رار م ا الق

  .مديرية الضرائب العقارية 
أتى ) ١٨(ويراعى عند تطبيق اإلعفاء المنصوص فى المادة  ا ي انون ، م من الق

 :  
ة المخصصة   -أ  ات والمنظمات العمالي ة للجمعي ة المملوك اء األبني أنه يشترط إلعف

  : لمكاتب إدارتھا أو لممارسة األغراض التي أنشئت من أجلھا ما يأتى 
  .ًأن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون   -١
أن تكون األبنية مملوكة لھذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة   - ٢

  .لمكاتب اإلدارة أو لممارسة األغراض التي أنشئت من أجلھا 
  

ذلك  ًأما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وك
  .اكين الملحقة بھا والمؤجرة للغير فال تعفى من الضريبة الشقق أو الدك



  
 

  
  
  
  

أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة إلشراف وزارة التربية والتعليم أوالتعليم   -ب 
  .العالى أواألزھر الشريف 

  

  .ًأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بھا من وزارة الصحة  -جـ 
   

  .خاضعة إلشراف وزارة الشئون االجتماعية أن تكون المالجىء   -د 
  

أن تستخدم المقار المملوكة لألحزاب السياسية  والنقابات المھنية  في    - ھـ 
  .األغراض المخصصة لھا 

  

ل   -و  ار مبنى مستعملة في أغراض السكن تق تعفى من الضريبة كل وحدة في عق
 عن ستة آالف %)٣٠( السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة اإليجاريةقيمتھا 

  .جنيه ، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة 
  

ك -ز د في ذل ا ويعت ة المحيطة بھ   تعفى العقارات المخصصة لمنفعة األراضي الزراعي
أداء  دم من المكلف ب رار المق بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في اإلق

ن الجم دة م ھادة معتم د بش انون والمؤي ذا الق ا لھ ريبة وفق ة الض ة الزراعي عي
  .المختصة 

  

ى ال تھدف   -ح ة الت ى مختلف المناسبات االجتماعي دور المخصصة لالستخدام ف ال
  .إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شھادة صادرة من الضرائب المصرية 

  

ا   -ط  انون ، م ا للق ز الشباب والرياضة المنشأة وفق ة مراك اء أبني ه يشترط إلعف ًأن
  : يأتى 

  .ًجلة وفقا للقانون أن تكون مس  -  ١  
  

  . أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي   -  ٢  
أما العقارات والمحالت الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فال تعفى 

  .من الضريبة  
ة التحقق من   -ى  ة األجنبي ة للجھات الحكومي ارات المملوك اء العق أنه يشترط إلعف

  .أن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لھا ملكيتھا لتلك الجھات ، و
د أخذ  فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول األجنبية جاز لوزير المالية بع

  .رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لھا من الضريبة 
  وفى جميع األحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليھا   



  
 

  
  
  
  

ى المكلف ) ١٨(فى المادة           اء من الضريبة وجب عل انون أسباب اإلعف من الق
ا  بأدائھا تقديم إقرار بزوال سبب اإلعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتھ
ًالعقار ، وذلك خالل ستين يوما من تاريخ زوال سبب اإلعفاء إلعادة ربط العقار 

ن اير م ارا من أول ين اء ًبالضريبة اعتب اريخ زوال سبب اإلعف ة لت  السنة التالي
  .عنه 

ين    ة من المكلف رارات المقدم د اإلق ة المختصة إمساك سجل قي ى المأموري وعل
رار  ديم اإلق اريخ تق ا ت ًبأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب اإلعفاء موضحا بھ

  .وما تم بشأنھا 
  

  )١٩(مادة 
 

ًمن القانون ، وفقا ) ١٩(مادة ترفع الضريبة فى األحوال المنصوص عليھا فى ال  
  : لإلجراءات اآلتية  

ً طلبا ، إلى -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنھا-يقدم المكلف بأداء الضريبة   -أ 
مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمنا اسمه 
فوعا ع مش ب الرف بب طل ا وس ريبة عنھ ع الض راد رف دة الم لته بالوح ً وص

ذا . بالمستندات إن وجدت  د لھ ات المع د الطلب د الطلب في سجل قي ى أن يقي عل
  .الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه 

  

داره خمسون   -ب  ا مق أداء الضريبة تأمين ع إال إذا أودع المكلف ب ل طلب الرف ًال يقب
ه إذا . جنيھا عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنھا أمين ل غ الت رد مبل على أن ي

  .بهقبل طل
  

على المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق   -جـ 
  .من الضريبة وقت تقديم الطلب 

  

ا    -د  ة إليھ ات  المقدم ة الطلب ة  إحال ة المختص رائب العقاري ة الض ولى مأموري تت
ادة  ا بالم وص عليھ دير المنص ر والتق ان الحص ا ١٣للج انون لنظرھ ن الق  م

ة أو والفصل في ھا على أن يعتمد ھذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقاري
ع  االت الرف دا ح ا ع ه فيم ن يفوض ةم ديرى اآلتي ن م ا م تم اعتمادھ ى ي  والت

  :مديريات الضرائب العقارية كل فى نطاق اختصاصه  
  

  ) . جنيه ٥٠٠( طلب الرفع إجماليحاالت رفع الضريبة ال يتجاوز فيھا  -



  
 

  
  
  
  
ًخرب العقار كليا أو جزئيا حالة تھدم أو ت - ً.  
 .حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية  -
  

ذا الشأن   -ھـ  ى ھ دير الصادر ف ان الحصر والتق رار لج ى ق اء عل ع الضريبة بن ترف
ه سبب  زول في ًاعتبارا من أول الشھر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى ي

  .الرفع 
  

ين يجوز   -و  للمكلف بأداء الضريبة الطعن فى قرار لجنة الحصر والتقدير خالل ثالث
م الوصول ،  ه بعل القرار بموجب خطاب موصى علي اره ب اريخ إخط ا من ت ًيوم

ادة  ا فى الم ة الطعن المنصوص عليھ ام لجن ى ) ١٧(وذلك أم انون والت من الق
ا ًتتولى نظر الطعن وفقا لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المن صوص عليھ

ذه الالئحة  ا من . بھ ين يوم ن خالل ثالث ى الطع ا ف ة إصدار قرارھ ى اللجن ًوعل
  .تاريخ تقديمه 

  
  
  

  )الباب الرابع (  
  تحصيـل الضريبـة

  ــــــ
  )٢٠(مادة 

ا    ررة وفق د المق ا فى المواعي اء بھ أداء الضريبة عن الوف ًإذا تقاعس المكلف ب
ا للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير عل تم أداؤه من الضريبة ، ويراعى م م  ي ا ل ى م

  : يأتى 
اعس عن   -أ  ذي تق أداء الضريبة ال ة ضد المكلف ب اتخاذ كافة اإلجراءات القانوني

  و  ) ٢٤( ًأداء الضريبة في المواعيد المقررة لھا وذلك تطبيقا ألحكام المواد 
ات ا ) ٢٦( و   ) ٢٥(          الل بالعقوب انون دون اإلخ ن الق اب م ي الب ررة ف لمق

  .السادس منه
  

انون   -ب  ررة فى الق الغ المق ه المب أخرة وكاف الغ المت ى المب أخير عل يعامل مقابل الت
  .معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلھا 

  
  



  
 

  
  
  

م الوصول بمسئوليتھم بالتضامن   -جـ  ه بعل إخطار المستأجرين بخطاب موصى علي
ك في حدود األجرة المستحقة مع المكلف بأداء الضريبة بسد اد الضريبة ، وذل

  .عليھم على أن يتم ذلك قبل نھاية الشھر بعشرة أيام 
  

يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود األجرة إلى أن يتم أداء كامل   -د 
اء  وت انتھ ا أو ثب ريبة بأدائھ أداء الض ف ب ام المكل تحقة أو قي ريبة المس الض

  .العالقة اإليجارية 
  

  )٢١(مادة 
  

ى    ات الت ه الطلب د في ة سجال تقي ًتمسك كل مديرية من مديريات الضرائب العقاري
رات  يھم تغي رأت عل ذين ط تھم ال ة أو ورث أداء الضريبة العقاري ون ب ا المكلف دم بھ يتق

ة ل اجتماعي ا تحم ون فيھ ريبة ، يطلب دفع الض اء ب ى الوف درة عل دم الق أنھا ع ن ش  م
  .المستحقة عليھم الخزانة العامة بالضريبة 

  

ا ، وأن    ار إليھ ة المش رات االجتماعي ا للتغي ا وافي ب بيان ًويجب أن يتضمن الطل ً
ديم  ًترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ، ويتم القيد تباعا بحسب تاريخ وساعة تق

  .ًالطلب ، ويمنح الطالب إيصاال يفيد قيد طلبه 
  

د وعلى المديرية بعد قيد الطلب دراسة ما    ورد به وإعداد مذكرة برأيھا فيه تعتم
ى رئيس        من مدير المديرية ، وتقوم بإحالة الطلب والمستندات المرفقة به ومذكرتھا إل

  .المصلحة 
 

ذلك ،  د ل ديريات فى سجل خاص يع ا من الم واردة إليھ وعلى المصلحة قيد الطلبات ال
  .ھذه الالئحة من ) ٢١(وعرضھا على اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 

  

  )٢٢(مادة 
  

ات المنصوص      ر  لدراسة الطلب ة أو أكث يس المصلحة لجن ن رئ رار م تشكل بق
ادة  ة ) ٢١(عليھا فى الم ك  برئاسة أحد أعضاء مجلس الدول ذه الالئحة ، وذل من ھ

ل  ل درجة ك بدرجة مستشار على األقل ، وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة ال  تق
  دير عام ، وللجنة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم المستندات التى منھما عن درجة م



  
 

  
  
  
  

ات المعروضة  ة فى الطلب رارات اللجن ا ضروريا للفصل فى الطلب ، وال تكون ق ًتراھ
  .عليھا نافذة إال بعد اعتمادھا من وزير المالية أو من يفوضه 

  

ميع األحوال ًوفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وفى ج  
  .يجب إخطار صاحب الشأن والمديرية المختصة بالقرار 
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