42072 - O material em uma loja deve ser incluído no cálculo do zakaah?
Pergunta
Eu quero perguntar sobre zakaah. Tenho uma loja de venda de artigos de papelaria e
oferecimento de serviços para estudantes. Eu li a respeito do zakaah sobre o comércio de
mercadoria após um ano ter se passado, mas há uma pergunta sobre os serviços para os
estudantes – o equipamento de fotocópia deve ser incluído ao fazer o cálculo do zakaah, já que é
muito caro?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Você tem que pagar zakaah sobre todo patrimônio que possui sob forma de dinheiro ou produtos
oferecidos à venda na papelaria após um ano inteiro (Hégira) ter passado, se o seu valor atingir o
limiar mínimo para o zakaah (nisaab).
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 9/313.
Em segundo lugar:
O nisaab é de vinte mithqaal (medida de peso) de ouro, isto é, oitenta e cinco gramas; ou cento e
quarenta mithqaal de prata (isto é, 595 gramas). O equivalente em dirhams sauditas de prata é
cinquenta e seis riyals.
Fataawa al-'Uthaymin, 18/93.
Se o valor dos bens oferecidos à venda, além do dinheiro que você tem, é igual a um desses dois
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nisaabs, ouro ou prata, então você tem que pagar zakaah.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 9/257.
Em terceiro lugar:
Como zakaah deve ser calculado:
Se um ano do limite tiver passado, você deve calcular quanto tem em dinheiro, e acrescentar a
isso o valor dos bens postos à venda na loja de artigos de papelaria, em seguida pagar um quarto
de décimo (ou seja, 2,5%) do total, àqueles que têm direito a ele, dos grupos mencionados no
versículo (interpretação do signiﬁcado):
"As sadaqats, as ajudas caridosas, (aqui signiﬁcando zakaah), são, apenas, para os pobres e os
necessitados e os encarregados de arrecadá-las (os recursos) e aqueles, cujos corações estão
prestes a harmonizar-se com o Islam e os escravos, para se alforriarem, e os endividados e os
combatentes no caminho de Allah (ou seja, para Mujaahiddun- aqueles lutando na guerra santa), e
o ﬁlho do caminho, o viajante em diﬁculdades: é preceito de Allah. E Allah é Onisciente, Sábio."
[At-Tawbah 9:60]
O valor dos bens à venda na loja de artigos de papelaria deve basear-se no preço que são
vendidos, e não no preço pelo qual foram comprados. Veja a pergunta nº 26236.
Em quarto lugar:
No que diz respeito ao equipamento de fotocópia, não há zakaah sobre ele, a menos que você o
tenha posto à venda.
Shaikh Ibn Baaz (que Allah tenha misericórdia dele) disse:
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Não há zakaah em artigos que estão em uso, sejam ferramentas ou outras coisas. O princípio
básico é que tudo o que for posto à venda é aquilo sobre o qual o Zakaah incide. Ferramentas ou
equipamentos utilizados na loja não estão sujeitos a Zakaah.
Fataawa Ibn Baaz, 14/184.
E Allah sabe melhor.
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