
 
 
 

 ١٩٧٣ لسنة ٥١القانون رقم 
 بتقرير بعض اإلعفاءات لصغار المالك

 من ضريبة األطيان الزراعية والضرائب والرسوم اإلضافية الملحقة بھا 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمھورية 
 :أصدرناهقرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه وقد  

 :األولىالمادة 
 الزراعية، بتخفيف الضريبة عن صغار مالك األراضي ١٩٥٣ لسنة ٣٧٠ون رقم مع عدم اإلخالل باإلعفاءات المقررة بالقان 

يعفى من ضريبة األطيان الزراعية والضرائب اإلضافية الملحقة بھا كل مالك ال تزيد جملة ما يملكه من األطيان بكافة أنحاء 
 .أفدنهالجمھورية عن ثالثة 

 .أفدنهزيد حيازته بكافة أنحاء الجمھورية عن ثالثة ويعفى من ضريبتي الدفاع واألمن القومي كل حائز ال ت
 ھذه اإلعفاءات إذا زاد مجموع ملكية الشخص وحيازته على ثالثة أفدنه وفى جميع األحوال ال تسرى ىوال تسر  

 ًھذه اإلعفاءات على أى مساحة منزرعة بحدائق مثمرة كما ال تسرى ھذه اإلعفاءات إذا ثبت أن للممول دخال من أى مصدر
 .الزراعيآخر خالف النشاط 

 :الثانيةالمادة 
يحدد وزير المالية باالتفاق مع وزيري العدل والزراعة قواعد تطبيق اإلعفاءات وإجراءات إثبات الملكية والحيازة فى مجال  

 .لذلكھذا القانون وكذلك طرقة مراجعتھا وكيفية التظلم منھا والمواعيد المنظمة 
 :الثالثةالمادة 

ًعفاء المنصوص عليه فى ھذا القانون على أساس الملكية أو الحيازة أو كليھما معا فى أول يناير من كل عام يستحق اإل 

 .السنةبصرف النظر عما يطرأ عليھما من تغييرات خالل 
 :الرابعةالمادة 

على كل ممول يملك أو يحوز ثالثة أفدنه فأقل في جھة واحدة أو أكثر وال تكون ملكيته أو حيازته منزرعة كلھا حدائق  
ً مأمورية الضرائب العقارية المختصة إخطارا إلىمثمرة وال يكون له دخل من أى مصدر آخر خالف النشاط الزراعي أن يقدم 

 .القانونبذلك خالل شھرين من تاريخ نشر 
 :الخامسةلمادة ا

 كل ممول تمتع باإلعفاء بدون وجه حق بأن أثبت باإلخطار المنصوص عليه فى المادة السابقة بيانات غير صحيحة مع 
 وسائل غير مشروعة ترتب عليھا تمتعه باإلعفاء بدون وجه حق التزم بأداء مثلي الضريبة التى أراد إلىعلمه بذلك أو لجأ 

 .ومواعيدهواإلجراءات التى يحددھا قرار من وزير المالية ويحدد ھذا القرار كيفية التظلم ًالتھرب منھا وفقا للقواعد 
 :السادسةالمادة 

 .١٩٧٣ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة  
 .لتنفيذهوعلى وزير المالية إصدار القرارات الالزمة   

 .قوانينھاولة وينفذ كقانون من يبصم ھذا القانون بخاتم الد 
  ) ١٩٧٣ يوليو سنة ١٤ ( ١٣٩٣ سنة الثاني جمادى ١٤صدر برئاسة الجمھورية فى 

 )أنور السادات             (                                                                              


