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املدونة العامة لل�ضرائب

تـقـــديـــم
ال�صالحات التي تقوم
يندرج إ��صدار املدونة العامة لل�رضائب �سنة  2007يف �سياق إ
بها ال�سلطات العمومية ،انطالقا من التوجيهات ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س ن�رصه الله و أ�يده والهادفة إ�ىل حت�سني املحيط القانوين واجلبائي واالقت�صادي
لال�ستثمار وذلك بتحديث أ
النظمة القانونية واملالية.
وعلى �صعيد �آخر وتبعا اللتزامات املغرب جتاه أ
الو�ساط الدولية واتفاقيات التبادل
المريكية وم�رص أ
الوربي والواليات املتحدة أ
احلر املوقعة مع كل من االحتاد أ
والردن
وتركيا ،ف�إن االنفتاح التدريجي لالقت�صاد الوطني ي�ستلزم و�ضع �آليات للعمل والتوا�صل
يف امليدان اجلبائي رهن إ��شارة امل�ستثمرين ،تت�سم بالو�ضوح وال�شمولية وال�سهولة.
وقد مكنت املناظرة الوطنية أ
الوىل حول اجلبايات املنعقدة يومي  26و  27نوفمرب
 1999والتي انبثقت عنها تو�صيات اعتربت مبثابة خال�صة لت�شخي�ص واقع املنظومة
اجلبائية الوطنية ،من ر�سم م�سار عملية تدوين املقت�ضيات اجلبائية والتي مرت باملراحل
التالية :
• التحيني التدريجي للن�صو�ص اجلبائية بوا�سطة مقت�ضيات تهدف إ�ىل املالئمة
والتب�سيط وم�سايرة تطور املحيط العام لالقت�صاد ؛
• إ��صالح واجبات الت�سجيل �سنة  2004؛
• إ��صدار كتاب امل�ساطر اجلبائية �سنة  2005؛
• إ��صدار كتاب الوعاء والتح�صيل �سنة  2006؛
• إ��صدار املدونة العامة لل�رضائب �سنة  2007؛
• إ��صالح واجبات التمرب وال�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية على ال�سيارات و إ�دراجها
بالكتاب الثالث من املدونة �سنة .2009
وهكذا ،مت التدوين يف ن�ص واحد ،جلميع مقت�ضيات الوعاء والتح�صيل وامل�ساطر
اجلبائيةاملتعلقةبال�رضيبةعلىال�رشكاتوال�رضيبةعلىالدخلوال�رضيبةعلىالقيمةامل�ضافة
وواجبات الت�سجيل وواجبات التمرب وال�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية على ال�سيارات.
وقد و�ضعت هذه املدونة حدا لت�شتت املقت�ضيات اجلبائية يف العديد من القوانني،
ون�صت على �رضورة إ�دراج كل مقت�ضى جبائي يف �صلب هذه املدونة .ويتوخى هذا
التدبري �ضمان ر ؤ�ية جيدة يف مقاربة النظام اجلبائي وتوفري أ�داة عمل مي�رسة ومنهجية
الدارة اجلبائية.
تطبيقية للمتعاملني مع إ
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وحتتوي هذه املدونة على ثالثة كتب :
• الكتاب أ
الول  :ي�ضم قواعد الوعاء والتح�صيل واجلزاءات املتعلقة بال�رضيبة
على ال�رشكات وال�رضيبة على الدخل وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وواجبات
الت�سجيل ؛
• الكتاب الثاين  :يتعلق بامل�ساطر اجلبائية وي�ضم قواعد املراقبة واملنازعات املتعلقة
بال�رضائب والواجبات املذكورة ؛
• الكتاب الثالث  :يخ�ص واجبات التمرب وال�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية على
ال�سيارات.
وقد مت حتيني املدونة العامة لل�رضائب يف طبعة جديدة ل�سنة  2013ب�إدراج التغيريات
الواردة يف قانون املالية رقم  115.12لل�سنة املالية  2013ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف
رقم  1.12.57بتاريخ � 14صفر 1434املوافق لتاريخ  28دي�سمرب .2012
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املادة 5
من قانون املالية رقم  43-06لل�سنة املالية 2007
تعدل أ�حكام املادة  10من قانون املالية رقم  35-05لل�سنة املالية  2006وتدون حتت
ا�سم «املدونة العامة لل�رضائب» �شكال وم�ضمونا مبقت�ضى هذا القانون ،مقت�ضيات كتاب
امل�ساطر اجلبائية املن�صو�ص عليها يف املادة  22من قانون املالية رقم  26-04لل�سنة املالية
 2005وكذا مقت�ضيات كتاب الوعاء والتح�صيل املن�صو�ص عليها يف املادة  6من قانون
املالية رقم  35-05ال�سالف الذكر.

املــدونة العامــة لل�رضائـب
الكتــاب أ
الول
قواعد الوعـــاء والتح�صيـــل
الــــجزء أ
الول
قـــواعد الوعـــاء
الق�ســـم أ
الول
ال�رضيبـــة علـــى ال�رشكــات
البـــاب أ
الول
نطــــاق التطبيــق
املادة أ
الوىل -.تعريف

تطبق ال�رضيبة على ال�رشكات على جمموع احلا�صالت أ
والرباح والدخول
املن�صو�ص عليها يف املادتني  4و 8أ�دناه واملح�صل عليها من قبل ال�رشكات وغريها من
أ
ال�شخا�ص املعنويني امل�شار إ�ليهم يف املادة  2بعده.

املادة  -.2أ
ال�شخا�ص املفرو�ضة عليهم ال�رضيبة
 -.Iتخ�ضع وجوبا لل�رضيبة على ال�رشكات :
 - 1°ال�رشكات مهما كان �شكلها وغر�ضها ماعدا تلك امل�شار إ�ليها يف املادة  3بعده؛

 - 2°امل�ؤ�س�سات العمومية وغريها من أ
ال�شخا�ص املعنويني الذين يقومون با�ستغالل
أ�و بعمليات تهدف للح�صول على ربح؛
 - 3°اجلمعيات والهيئات املعتربة قانونا يف حكمها؛
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- 4°ال�صناديق املحدثة بن�س ت�رضيعي أاو باتفاقية والغري املتمتعة بال�صخ�صية املعنوية
واملعهود بت�صيريها إاىل هيئات خا�صعة للقانون العام أاو اخلا�س ،ما مل تكن هذه
ال�صناديق معفاة بن�س ت�رضيعي �رضيح .وتفر�س ال�رضيبة با�صم الهيئات املكلفة
بت�صيريها.

ويجب على الهيئات املكلفة بت�صيريها أان مت�صك حما�صبة م�صتقلة عن كل �صندوق من
ال�صناديق التي ت�صريها تثبت فيها حتمالتها ومداخيلها .ول ميكن ب أاي حال أان تتم
1
مقا�صة بني النتيجة احلا�صلة عن هذه ال�صناديق ونتيجة الهيئة امل�صرية ؛
- 5°مراكز التن�صيق التابعة ل�رضكة غري مقيمة أاو ملجموعة دولية يوجد مقرها
باخلارج.

يراد مبراكز التن�صيق كل فرع أاو موؤ�ص�صة �رضكة أاو جمموعة دولية يوجد مقرها
الدارة أاو الت�صيري
باخلارج وتزاول لفائدة ال�رضكة أاو املجموعة املذكورة وحدها مهام إ
أاو التن�صيق أاو املراقبة.
 -.IIتخ�صع لل�رضيبة على ال�رضكات ،ب�صكل اختياري ل رجعة فيه� ،2رضكات
الت�صامن و�رضكات التو�صية الب�صيطة املوؤ�ص�صة باملغرب والتي ل ت�صم �صوى أا�صخا�س
طبيعيني وكذا �رضكات املحا�صة .و يجب أان ين�س على الختيار يف الت�رضيح امل�صار
إاليه يف املادة  148أادناه أاو أان يعرب عنه كتابة.
 -.IIIيطلق على ال�رضكات واملوؤ�ص�صات العمومية واجلمعيات وغريها من الهيئات
أ
وال�صخا�س املعنويني آ
الخرين
املعتربة يف حكمها وال�صناديق ومراكز التن�صيق
اخلا�صعني لل�رضيبة على ال�رضكات ا�صم «ال�رضكات» فيما يلي من هذه املدونة.

املادة  -.3أ
ال�صخا�ص امل�صتثنون من نطاق التطبيق
ي�صتثنى من نطاق تطبيق ال�رضيبة على ال�رضكات :

� - 1°رضكات الت�صامن و�رضكات التو�صية الب�صيطة املوؤ�ص�صة باملغرب التي ل ت�صم
�صوى أا�صخا�س طبيعيني وكذا �رضكات املحا�صة مع مراعاة الختيار املن�صو�س
عليه يف املادة  II - 2أاعاله؛

- 2°ال�رضكات الفعلية التي ل ت�صم �صوى أا�صخا�س طبيعيني؛

- 3°ال�رضكات ذات غر�س عقاري مهما كان �صكلها ،والتي ينق�صم ر أا�س مالها إاىل
ح�ص�س م�صاركة أاو أا�صهم إا�صمية :
أا) إاذا كانت أا�صولها مت أالفة إاما من وحدة �صكنية ي�صغلها كلها أاو جلها أاع�صاء ال�رضكة
أاو بع�صهم و إاما من أار�س معدة لهذه الغاية؛

 1مت إادراج هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 2مت تغيري هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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ب) إاذا كان غر�صها ينح�رض يف القيام با�صمها بتملك أاو بناء عقارات جماعية أاو
جمموعات عقارية وين�س نظامها أ
ال�صا�صي على متكني كل ع�صو من أاع�صائها
املعينني ب أا�صمائهم من حرية الت�رضف يف جزء العقار أاو املجموعة العقارية
املطابق حلقوقه يف ال�رضكة .ويتكون كل جزء من وحدة أاو وحدات معدة
ل�صتعمال مهني أاو لل�صكنى ميكن ا�صتخدامها لذلك على حدة.
ويطلق فيما يلي من هذه املدونة على ال�رضكات العقارية امل�صار إاليها أاعاله ا�صم
«ال�رضكات العقارية ال�صفافة»؛
 - 4°املجموعات ذات النفع القت�صادي كما مت تعريفها بالقانون رقم  13-97ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.99.12بتاريخ  18من �صوال  5( 1419فرباير
.)1999

املادة  -.4احلا�صالت اخلا�صعة لل�رشيبة املحجوزة يف املنبع

تخ�صع للحجز يف املنبع بر�صم ال�رضيبة على ال�رضكات أاو ال�رضيبة على الدخل كما
هو من�صو�س عليه يف املواد  158و 159و 160أادناه :

 -.Iعوائد أ
ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف حكمها امل�صار إاليها يف
أ
أ
أ
ال�صـارة او املقيدة يف ح�صاب ال�صخا�س
املادة  13أادناه الـمدفوعة او الـمو�صوعة رهـن إ
الطبيعيني أاو املعنويني امل�صتفيدين املتوفرين أاو غري املتوفرين على موطن �رضيبي
باملغرب؛
 -.IIاحلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت امل�صار إاليها يف املادة 14
ال�صارة أاو املقيدة يف ح�صاب أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو
أادناه املدفوعة أاو املو�صوعة رهن إ
املعنويني امل�صتفيدين �صواء كانوا خا�صعني لل�رضيبة أاو معفيني منها أاو م�صتثنني من نطاق
تطبيقها واملتوفرين يف املغرب على مقر اجتماعي أاو موطن �رضيبي أاو موؤ�ص�صة ترتبط
بها احلا�صالت املدفوعة؛

الجمالية امل�صار إاليها يف املادة  15أادناه املدفوعة أاو املو�صوعة رهن
 -.IIIاملبالغ إ
ال�صارة أاو الـمقيدة يف ح�صاب أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو املعنويني غري املقيمني.
إ
يراد بالتقييد يف احل�صاب امل�صار إاليه يف البنود  Iو  IIو IIIأاعاله ،التقييد يف احل�صابات
اجلارية لل�رضكاء أاو احل�صابات اجلارية البنكية للم�صتفيدين أاو احل�صابات اجلارية املتفق
3
عليها كتابة بني أ
الطراف.

 3مت إادراج هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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املادة  -.5إاقليمية ال�رشيبة

 -.Iتفر�س ال�رضيبة على ال�رضكات املتوفرة أاو غري املتوفرة على مقر باملغرب
بالن�صبة جلميع احلا�صالت أ
والرباح والدخول :
 املتعلقة أبالموال التي متلكها والن�صاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إاىل
احل�صول على ربح التي تنجزها يف املغرب ولو ب�صورة عر�صية؛
 املخول حق فر�س ال�رضيبة عليها للمغرب عمال باتفاقيات تهدف إاىل جتنبالزدواج ال�رضيبي فيما يتعلق بال�رضائب على الدخل.

 -.IIتفر�س ال�رضيبة أاي�صا على ال�رضكات غري املتوفرة على مقر باملغرب،
الجمالية
امل�صماة «ال�رضكات غري املقيمة» فيما يلي من هذه املدونة بالن�صبة إاىل املبالغ إ
الوارد بيانها يف املادة  15أادناه التي حت�صل عليها لقاء أا�صغال تنجزها أاو خدمات تقـدمها
إاما حلـ�صاب فروع خا�صة بها أاو موؤ�ص�صاتها باملغرب و إاما حل�صاب أا�صخا�س طبيعيني أاو
معنويني م�صتقلني إاذا كان للفروع أاو املوؤ�ص�صات أاو أ
ال�صخا�س آ
النفة الذكر موطن
باملغرب أاو كانت تزاول فيه ن�صاطا ما.
على أان أاحكام الفقرة ال�صابقة ل تطبق عندما تنجز أ
ال�صغال أاو تقدم اخلدمات
يف املغرب من قبل فرع أاو موؤ�ص�صة باملغرب تابعني لل�رضكة غري املقيمة دون تدخل
من مقر هذه أ
الخرية باخلارج .وتدرج املبالغ املح�صل عليها لقاء ذلك يف احل�صيلة
أ
ؤ
اخلا�صعة لل�رضيبة بالن�صبة إاىل الفرع او املو�ص�صة وتفر�س عليهما ال�رضيبة يف هذه
احلالة باعتبارهما �رضكة خا�صعة للقانون املغربي.

العفاءات
املادة  -.6إ

العفاءات الدائمة من ال�رضيبة وفر�صها بال�صعر املخف�س ب�صفة دائمة
 -.Iإ

4

العفاءات الدائمة
أالف -إ
تعفى كليا من ال�رضيبة على ال�رضكات :
 - 1°اجلمعيات والهيئات املعتربة قانونا يف حكمها غري الهادفة للح�صول على ربح،
فيما يخ�س العمليات املطابقة فقط للغر�س املحدد يف أانظمتها أ
ال�صا�صية.

العفاء املذكور ل يطبق فيما يتعلق مبوؤ�ص�صات البيع أاو تقدمي اخلدمات
على أان إ
اململوكة للجمعيات والهيئات آ
النفة الذكر؛

 4مت تغيري عبارة «التخفي�صات الدائمة» بعبارة «ال�صعر املخف�س ب�صفة دائمة» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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- 2°الع�صبة الوطنية ملكافحة أ�مرا�ض القلب وال�رشايني املحدثة بالظهري ال�رشيف
املعترب مبثابة قانون رقم  1.77.334بتاريخ  25من �شوال  9( 1397اكتوبر
)1977؛
 - 3°م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين ملكافحة داء ال�رسطان املحدثة بالظهري ال�رشيف املعترب مبثابة
قانون رقم  1.77.335بتاريخ  25من �شوال  9( 1397أ�كتوبر)1977؛

- 4°جمعيات م�ستعملي املياه الفالحية ألجل أ
الن�شطة ال�رضورية لت�سيريها أ�و حتقيق
غر�ضها املنظمة بالقانون رقم  02-84ال�صـادر بتنفيـذه الظهري ال�رشيـف رقم
 1.87.12بتاريخ  3جمادى آ
الخرة  21( 1411دي�سمرب )1990؛
- 5°م�ؤ�س�سة ال�شيخ زايد ابن �سلطان املحدثة بالظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون
رقم  1.93.228بتاريخ  22من ربيع أ
الول � 10( 1414سبتمرب  )1993بالن�سبة
ملجموع أ�ن�شطتها أ�و عملياتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها؛
- 6°م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�ضامن ،بالن�سبة ملجموع أ�ن�شطتها أ�و عملياتها وكذا
الدخول املحتملة املرتبطة بها؛

- 7°م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للنهو�ض أ
بالعمال االجتماعية للرتبية والتكوين املحدثة
بالقانون رقم  73-00ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.01.197بتاريخ
 11من جمادى أ
الوىل ( 1422فاحت أ�غ�سط�س  )2001بالن�سبة ملجموع أ�ن�شطتها
أ�و عملياتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها؛
- 8°املكتب الوطني أ
للعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية املحدث بالقانون رقم
 81-00ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.01.205بتاريخ  10جمادى
آ
الخرة  30( 1422أ�غ�سط�س  )2001بالن�سبة ملجموع أ�ن�شطته أ�و عملياته وكذا
الدخول املحتملة املرتبطة بها؛
- 9°التعاونيات واحتاداتها امل�ؤ�س�سة قانونا وامل�شهود مبطابقة أ�نظمتها أ
ال�سا�سية
و�سريها وعملياتها للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املعمول بها املطبقة على
ال�صنف الذي تنتمي إ�ليه.
العفاء وفق ال�شـروط املن�صو�ص عليها يف الـمادة  I - 7بعده؛
مينح هذا إ
 - 10°ال�رشكات غري املقيمة فيما يتعلق بزائد القيمة الناجت عن تفويت قيم منقولة
م�سعرة يف بور�صة القيم باملغرب ،با�ستثناء زائد القيمة الناجت عن تفويت �سندات
ال�رشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما مت تعريفها يف املادة II - 61
أ�دناه؛
ال�سالمي للتنمية وفقا لالتفاقية ال�صادر بن�رشها الظهري ال�رشيف رقم
 - 11°البنك إ
 1.77.4بتاريخ � 5شوال � 19( 1397سبتمرب)1977؛
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الفريقي للتنمية وفقا للظهري ال�رضيف رقم  1.63.316بتاريخ  24من جمادى
- 12°البنك إ
آ
الخرة  12( 1383نوفمرب  )1963بامل�صادقة على التفاق املتعلق باإحداث البنك
الفريقي للتنمية؛
إ
- 13°ال�رضكة املالية الدولية وفقا للظهري ال�رضيف رقم  1.62.145بتاريخ  16من �صفر
 19( 1382يوليو  )1962بامل�صادقة على ان�صمام املغرب إاىل ال�رضكة املالية
الدولية؛
 - 14°وكالة بيت مال القد�س ال�رضيف طبقا لتفاق املقر ال�صادر بن�رضه الظهري ال�رضيف
رقم  1.99.330بتاريخ  11من �صفر  15( 1421ماي )2000؛
- 15°وكالة امل�صاكن والتجهيزات الع�صكرية املحدثة باملر�صوم بقانون رقم 2.94.498
بتاريخ  16من ربيع آ
الخر � 23( 1415صبتمرب )1994؛
 - 16°الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة املنظمة بالظهري ال�رضيف املعترب
مبثابة قانون رقم  1.93.213بتاريخ  4ربيع آ
الخر � 21( 1414صبتمرب )1993
فيما يخ�س أ
الرباح املحققة يف إاطار غر�صها القانوين؛
� - 17°صناديق التوظيف اجلماعي للت�صنيد املنظمة بالقانون رقم  33-06املتعلق بت�صنيد
الديون واملغري واملتمم للقانون رقم  35-94املتعلق ببع�س �صندات الديون
القابلة للتداول والقانون رقم  24-01املتعلق بعمليات ال�صتحفاظ ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.08.95بتاريخ  20من �صوال  20( 1429أاكتوبر
5
 )2008فيما يخ�س أ
الرباح املحققة يف إاطار غر�صها القانوين؛
 - 18°هيئات توظيف ر أا�س املال باملجازفة املنظمة بالقانون رقم  41-05ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رضيف رقم  1.06.13بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
6
فيما يخ�س أ
الرباح املحققة يف إاطار غر�صها القانوين؛

بالن�صطة والعمليات أ
- 19°ال�رضكة الوطنية للتهيئة اجلماعية ،فيما يتعلق أ
والرباح
الناجتة عن إاجناز م�صاكن اجتماعية فيما يخ�س م�صاريع «الن�صيم» الواقعة
بجماعتي» دار بوعزة» و «لي�صا�صفة» الهادفة إاىل إاعادة إا�صكان القاطنني باملدينة
القدمية بالدارالبي�صاء؛
� - 20°رضكة «�صال اجلديدة» بالن�صبة ملجموع أان�صطتها وعملياتها وكذا الدخول املحتملة
املرتبطة بها؛
( - 21°تن�صخ)

7

النعا�س والتنمية القت�صادية والجتماعية لعمالت و أاقاليم �صمال اململكة
- 22°وكالة إ
املحدثة بالقانون رقم  6-95ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم 1.95.155
5
6
7

مت تتميم أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2013
مت ن�صخ ال�رضوط من هذه الفقرة مبقت�صى أاحكام البند ا من املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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بتاريخ  18من ربيع آ
الخر  16( 1416أاغ�صط�س  )1995بالن�صبة ملجموع أان�صطتها
أاو عملياتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها؛
النعا�س والتنمية القت�صادية والجتماعية ألقاليم جنوب اململكة املحدثة
- 23°وكالة إ
باملر�صوم بقانون رقم  2.02.645بتاريخ  2رجب � 10( 1423صبتمرب )2002
بالن�صبة ملجموع أان�صطتها أاو عملياتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها؛
النعا�س والتنمية القت�صادية والجتماعية لعمالة و أاقاليم اجلهة ال�رضقية
- 24°وكالة إ
للمملكة املحدثة بالقانون رقم  12-05ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم
 1.06.53بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير  )2006بالن�صبة ملجموع
أان�صطتها أاو عملياتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها؛

- 25°الوكالة اخلا�صة طنجة  -البحر أ
البي�س املتو�صط املحدثة باملر�صوم بقانون رقم
 2.02.644بتاريخ  2رجب � 10( 1423صبتمرب  )2002بالن�صبة للدخول املرتبطة
أ
بالن�صطة التي تزاولها باإ�صم الدولة أاو حل�صابها؛
 - 26°جامعة أ
الخوين باإفران املحدثة بالظهري ال�رضيف مبثابة قانون رقم 1.93.227
أ
أ
آ
بتاريخ  3ربيع الخر � 20( 1414صبتمرب  )1993بالن�صبة ملجموع ان�صطتها او
عملياتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها؛
 - 27°ال�رضكات املقامة يف املنطقة احلرة مبيناء طنجة املحدثة بالظهري ال�رضيف رقم
 1.61.426بتاريخ  22من رجب  30( 1381دي�صمرب  )1961بر�صم العمليات
املنجزة داخل املنطقة املذكورة؛
 - 28°موؤ�ص�صة ال�صيخ خليفة بن زايد املحدثة بالقانون رقم  12-07ال�صــادر بتنفيذه
الظهري ال�رضيف رقم  1.07.103بتاريخ  8رجب  24(1428يوليو ،)2007
8
بالن�صبة ملجموع أان�صطتها أاو عملياتها أاو الدخول املحتملة املرتبطة بها.
العفاءات املتبوعة بفر�ص دائم لل�رشيبة ب�صعر خمف�ص
باء -إ

9

 - 1°تتمتع املن�صاآت امل�صدرة للمنتجات أاو اخلدمات ،با�صتثناء املن�صاآت امل�صدرة للمعادن
امل�صتعملة 10،التي حتقق يف ال�صنة رقم أاعمال حني الت�صدير فيما يخ�س جمموع رقم
أ
العمال املذكور :
بالعفاء من جمموع ال�رضيبة على ال�رضكات طوال مدة خم�س (� )5صنوات متتالية
 إتبتدئ من ال�صنة املحا�صبية التي أاجنزت خاللها عملية الت�صدير أ
الوىل؛
 وبفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س املن�صو�س عليه يف املادة « – II - 19جيم»أادناه فيما بعد هذه املدة.

 8مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 9مت تغيري عبارة «تخفي�س دائم» بعبارة «فر�س دائم لل�رضيبة ب�صعر خمف�س» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 10مت تتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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العفاء وفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س وفق ال�رضوط املن�صو�س
ومينح هذا إ
11
عليها يف املادة  IV - 7بعده.
 - 2°تتمتع املن�صاآت غري املزاولة ن�صاطها يف القطاع املنجمي التي تبيع ملن�صاآت أاخرى
مقامة يف املواقع اخلا�صة بالت�صدير منتجات تامة ال�صنع معدة للت�صدير فيما يخ�س
رقم أاعمالها املنجز مع املواقع املذكورة :
بالعفاء من جمموع ال�رضيبة على ال�رضكات طوال مدة خم�س (� )5صنوات
 إأ
متتالية تبتدئ من ال�صنة املحا�صبية التي اجنزت خاللها عملية البيع أ
الوىل ملنتجات
تامة ال�صنع؛
 وبفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س املن�صو�س عليه يف املادة « – II – 19جيم»أادناه ،فيما بعد هذه املدة.
العفاء وفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س وفق ال�رضوط املن�صو�س
ومينح هذا إ
12
عليها يف املادة  V 7-بعده.
- 3°تتمتع املن�صاآت الفندقية ،عن موؤ�ص�صاتها الفندقية ،فيما يخ�س جزء أ
ال�صا�س
املفرو�صة عليه ال�رضيبة املطابق لرقم أاعمالها الذي مت حتقيقه بعمالت أاجنبية
حمولة إاىل املغرب ب�صفة فعلية مبا�رضة أاو حل�صابها عن طريق وكالت
أ
لال�صفار:
بالعفاء من جمموع ال�رضيبة على ال�رضكات طوال مدة خم�س (� )5صنوات
 إأ
أ
اليواء الوىل
متتالية تبتدئ من ال�صنة املحا�صبية التي اجنزت خاللها عملية إ
بعمالت أاجنبية؛

 وبفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س املن�صو�س عليه يف املادة « –II –19جيم»أادناه ،فيما بعد هذه املدة.

العفاء وفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س امل�صار إاليهما أاعاله� ،رضكات
ت�صتفيد كذلك من إ
لالنعا�س ال�صياحي ،كما هي حمددة يف القانون رقم 01-07
القامات العقارية إ
تدبري إ
لالنعا�س ال�صياحي وبتغيري
بالقامات العقارية إ
القا�صي ب�صن إاجراءات خا�صة تتعلق إ
وتتميم القانون رقم  61–00مبثابة النظام أ
ال�صا�صي للموؤ�ص�صات ال�صياحية ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.08.60بتاريخ  17من جمادى أ
الوىل  23( 1429ماي
أ
 ،)2008بالن�صبة جلزء أ
ال�صا�س املفرو�صة عليه ال�رضيبة املطابق لرقم اعمالها الذي مت
حتقيقه بعمالت أاجنبية حمولة إاىل املغرب ب�صفة فعلية مبا�رضة أاو حل�صابها عن طريق
13
وكالت أ
ال�صفار.

 11مت تغيري عبارة «تخفي�س دائم» بعبارة «فر�س ال�رضيبة ب�صعر خمف�س» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 12مت تغيري عبارة «تخفي�س دائم» بعبارة «فر�س ال�رضيبة ب�صعر خمف�س» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 13مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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العفاء وفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها
ومينح هذا إ
14
يف املادة  VI - 7بعده.
- 4°ت�صتفيد �رضكات اخلدمات املكت�صبة ل�صفة «القطب املايل للدار البي�صاء» ،طبقا
للن�صو�س الت�رضيعية و التنظيمية اجلاري بها العمل ،فيما يخ�س رقم أاعمالها
حني الت�صدير وزائد القيمة ال�صايف ذو امل�صدر أ
الجنبي املتعلق بالقيم املنقولة
واملحقق خالل �صنة حما�صبية معينة: 15
العفاء من جمموع ال�رضيبة على ال�رضكات طوال مدة خم�س (� )5صنوات
 من إحما�صبية متتالية تبتدئ من ال�صنة املحا�صبية أ
الوىل التي مت فيها احل�صول على
ال�صفة املذكورة؛

 من فر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س املن�صو�س عليه يف املادة  « - II – 19أالف»أادناه فيما بعد هذه املدة.

العفاءات الدائمة من ال�رشيبة املحجوزة يف املنبع
جيم -إ
تعفى من ال�رضيبة على ال�رضكات املحجوزة يف املنبع :
 - 1°عوائد أ
ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف حكمها التالية :

ال�صارة
 الربائح وغريها من عوائد امل�صاهمة املدفوعة أاو املو�صوعة رهن إأاو املقيدة يف احل�صاب من قبل �رضكات خا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات أاو
معفاة منها لفائدة �رضكات يوجد مقرها الجتماعي باملغرب وتخ�صع لل�رضيبة
املذكورة� ،رضيطة أان تقدم إاىل ال�رضكة املوزعة أاو إاىل املوؤ�ص�صة البنكية املنتدبة
�صهادة مبلكية ال�صندات تت�صمن رقم تعريفها بال�رضيبة على ال�رضكات.

وتدخل هذه العائدات ،مع مراعاة ال�رضط املن�صو�س عليه أاعاله ،وكذا العائدات
ذات امل�صدر أ
الجنبي يف نطاق العائدات املالية لل�رضكة امل�صتفيدة مع تخفي�س ن�صبته
16
%100؛

 املبالغ املقتطعة من أالرباح و املوزعة لهتالك ر أا�س مال ال�رضكات احلا�صلة
على امتياز إلدارة مرفق عام؛

 املبالغ املقتطعة من أالرباح و املوزعة لتمكني الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي
للقيم املنقولة املنظمة بالظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.93.213
ال�صالف الذكر ،من ا�صرتداد أا�صهم أاو ح�ص�س م�صاركة �صادرة عنها؛
14
15
16

مت تغيري عبارة «تخفي�س دائم» بعبارة «فر�س ال�رضيبة ب�صعر خمف�س» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى أاحكام البند من املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى أاحكام البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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 الربائح املقبو�ضة من لدن الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة املنظمةبالظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  1.93.213ال�سالف الذكر؛

 الربائح املقبو�ضة من لدن هيئات توظيف ر أ��س املال باملجازفة املنظمة بالقانونرقم  41-05ال�سالف الذكر؛

 الربائح املوزعة من طرف البنوك احلرة ( )Banques Offshoreعـلىم�ساهميها واملنظمة بالقانون رقم  58-90املتعلق باملناطق املالية احلرة ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.91.131بتاريخ  21من �شعبان  26( 1412فرباير
)1992؛
 الربائح املوزعة من طرف ال�رشكات القاب�ضة احلرة ()Holding Offshoreاملنظمة بالقانون رقم  58-90ال�سالف الذكر على م�ساهميها باعتبار رقم أ
العمال
املطابق للخدمات املعفاة من ال�رضيبة؛

ال�شارة
 الربائح وغريها من عوائد امل�ساهمة املماثلة املدفوعة أ�و املو�ضوعة رهن إأ�و املقيدة يف ح�ساب أ��شخا�ص غري مقيمني من قبل ال�رشكات املقامة يف املناطق
احلرة للت�صدير والناجتة عن أ
الن�شطة املزاولة يف املناطق املذكورة املنظمة
بالقانون رقم  19–94ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.95.1بتاريخ 24
من �شعبان  26( 1415يناير )1995؛

 أالرباح والربائح املوزعة من طرف املن�ش�آت احلا�صلة على امتياز ال�ستغالل
حقول الهيدروكاربورات املنظمة بالقانون رقم  21-90املتعلق بالبحث عن
حقول الهيدروكاربورات وا�ستغاللها ال�صادر مبقت�ضى الظهري ال�رشيف رقم
 1.91.118بتاريخ  27من رم�ضان ( 1412فاحت أ�بريل )1992؛
ال�سهم اململوكة للبنك أ
 عوائد أالوربي لال�ستثمار على إ�ثر التمويالت املمنوحة
من لدنه لفائدة م�ستثمرين مغاربة و أ�وروبيني يف إ�طار برامج م�صادق عليها
من لدن احلكومة.
 - 2°الفوائد واحلا�صالت أ
الخرى املماثلة املدفوعة إ�ىل :

 م�ؤ�س�سات االئتمان والهي�آت املعتربة يف حكمها املنظمة بالقانون رقم 34-03ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.05.178بتاريخ  15من حمرم 14( 1427
فرباير  )2006بر�سم القرو�ض والت�سبيقات املمنوحة من طرف هذه امل�ؤ�س�سات؛
 الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة املنظمة بالظهري ال�رشيف املعتربمبثابة قانون رقم  1.93.213ال�سالف الذكر؛
 �صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد املنظمة بالقانون رقم  10-98آالنف الذكر؛
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 هيئات توظيف ر أا�س املال باملجازفة املنظمة بالقانون رقم  41–05ال�صالفالذكر؛

 أا�صحاب الودائع وجميع التوظيفات أالخرى املنجزة بعمالت أاجنبية قابلة للتحويل
لدى البنوك احلرة ( )Banques Offshoreاملنظمة بالقانون رقم 58–90
ال�صالف الذكر.
 - 3°الفوائد املقبو�صة من لدن ال�رضكات غري املقيمة بر�صم :
 -القرو�س التي حت�صل عليها الدولة أاو ت�صمنها؛

 -الودائع بعمالت أاجنبية أاو بالدراهم القابلة للتحويل؛

 -القرو�س املمنوحة بعمالت أاجنبية ملدة ت�صاوي أاو تفوق ع�رض (� )10صنوات؛

 القرو�س املمنوحة بعمالت أاجنبية من لدن البنك أالوربي لال�صتثمار يف إاطار
م�صاريع م�صادق عليها من قبل احلكومة.
اليجار واملكافاآت املماثلة املرتبطة با�صتئجار و إايجار و�صيانة الطائرات
 - 4°حقوق إ
17
املخ�ص�صة للنقل الدويل.
دال -الفر�ص الدائم لل�رشيبة ب�صعر خمف�ص
- 1°ت�صتفيد املن�صاآت املنجمية امل�صدرة من ال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة II – 19
– «جيم» أادناه ابتداء من ال�صنة املحا�صبية التي أاجنزت خاللها عملية الت�صدير
أ
الوىل.
ت�صتفيد كذلك من ال�صعر املذكور املن�صاآت املنجمية التي تبيع منتجاتها إاىل من�صاآت تقوم
18
بت�صديرها بعد رفع قيمتها.

- 2°ت�صتفيد املن�صاآت التي لها موطن �رضيبي أاو مقر اجتماعي باإقليم طنجة والتي
القليم املذكور ،من ال�صعر املن�صو�س عليه
تزاول ن�صاطا رئي�صيا بدائرة نفوذ إ
يف املادة « – II – 19جيم» أادناه بر�صم هذا الن�صاط.
يطبق ال�صعر املذكور وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  VII – 7بعده.

19

العفاءات املوؤقتة من ال�رضيبة وفر�صها ب�صعر خمف�س ب�صفة موؤقتة
 -.IIإ

20

 17مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 18مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 19مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 20مت تغيري عبارة «التخفي�س املوؤقت» بعبارة «�صعر خمف�س ب�صفة موؤقتة» مبقت�صى البند  Iمن باملادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008

1
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العفاءات املتبوعة بالفر�ص املوؤقت لل�رشيبة ب�صعر خمف�ص
أالف -إ

21

 - 1°تتمتع املن�صاآت التي تزاول أان�صطتها يف املناطق احلرة للت�صدير :

بالعفاء من جمموع ال�رضيبة طوال اخلم�س (� )5صنوات املحا�صبية أ
الوىل املتتالية
 إتبتدئ من تاريخ ال�رضوع يف ا�صتغاللها؛
 وبفر�س ال�رضيبة عليها بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة  « – II – 19أالف»أادناه عن الع�رضين (� )20صنة املحا�صبية املتتالية املوالية.

العفاء من ال�رضيبة وفر�صها بال�صعر املخف�س ال�صالفي الذكر وفق
يطبق كذلك إ
ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  IX - 7أادناه على العمليات املنجزة :
 بني املن�صاآت املقامة يف نف�س املنطقة احلرة للت�صدير؛ -وبني املن�صاآت املقامة يف مناطق حرة للت�صدير خمتلفة.

22

غري أانه تخ�صع لل�رضيبة على ال�رضكات وفق �رضوط القواعد العامة ،ال�رضكات
23
التي تزاول ن�صاطها يف هذه املناطق يف إاطار ور�س أا�صغال البناء أاو الرتكيب.

- 2°ت�صتفيد الوكالة اخلا�صة طنجة  -البحر أ
البي�س املتو�صط وكذا ال�رضكات املتدخلة
يف إاجناز وتهيئة وا�صتغالل و�صيانة م�رضوع املنطقة اخلا�صة للتنمية طنجة  -البحر
البي�س املتو�صط واملقامة يف املناطق احلرة للت�صدير امل�صار إاليها يف املادة أ
أ
الوىل من
املر�صوم بقانون رقم  2.02.644ال�صالف الذكر من المتيازات املمنوحة للمن�صاآت
املقامة يف املناطق احلرة للت�صدير.
العفاءات املوؤقتة
باء -إ

- 1°تعفى الدخول الزراعية كما هي حمددة يف املادة  46أادناه من ال�رضيبة على
24
ال�رضكات إاىل غاية  31دي�صمرب .2013
- 2°يعفى احلا�صل على امتياز ل�صتغالل حقول الهيدروكاربورات أاو إان اقت�صى
احلال ،كل واحد من احلا�صلني عليه إان كان م�صرتكا بينهم ،من جمموع ال�رضيبة
على ال�رضكات طوال مدة ع�رض (� )10صنوات متتالية تبتدئ من تاريخ ال�رضوع
النتاج املنتظم لكل امتياز لال�صتغالل.
يف إ

- 3°تعفى ال�رضكات التي ت�صتغل مراكز تدبري املحا�صبات املعتمدة املنظمة بالقانون
رقم  57–90ال�صادر بتنفيذ الظهري ال�رضيف رقم  1.91.228بتاريخ  13من
جمادى أ
الوىل  9( 1473نوفمرب  )1992من ال�رضيبة على ال�رضكات بر�صم
عملياتها طوال مدة أ
الربع (� )4صنوات املوالية لتاريخ اعتمادها.
 21مت تغيري عبارة «التخفي�س املوؤقت» بعبارة «�صعر خمف�س» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 22مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 23مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 24مت متديد فرتة إاعفاء الدخول الزراعية مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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جيم -الفر�ص املوؤقت لل�رشيبة ب�صعر خمف�ص

25

 - 1°ت�صتفيد من ال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « –II –19جيم» أادناه طوال اخلم�س
26
(� )5صنوات املحا�صبية أ
الوىل املتتالية املوالية لتاريخ ال�رضوع يف ا�صتغاللها :

أا) املن�صاآت غري املوؤ�ص�صات القارة لل�رضكات غري املتوفرة على مقر باملغرب واملقبولة
إلجناز �صفقات أاعمال أاو توريدات أاو خدمات وموؤ�ص�صات الئتمان والهيئات املعتربة
اليداع والتدبري و�رضكات الت أامني و إاعادة الت أامني
يف حكمها وبنك املغرب و�صندوق إ
27
والوكالت العقارية واملنع�صون العقاريون ،وذلك بالن�صبة أ
لالن�صطة املزاولة باإحدى
العمالت أاو أ
القاليم التي حتدد مبر�صوم وفق املعيارين التاليني :
 -م�صتوى النمو القت�صادي والجتماعي؛

 القدرة ال�صتيعابية لر ؤوو�س أالقليم أاو العمالة.
الموال وال�صتثمارات يف اجلهة أاو إ

يطبق ال�صعر ال�صالف الذكر وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة VII –7
28
بعده؛
ب) املن�صاآت احلرفية التي يكون إانتاجها أا�صا�صا ح�صيلة عمل يدوي؛
ج) املوؤ�ص�صات اخلا�صة للتعليم أاو التكوين املهني؛

د) ال�رضكــات الريا�صية املوؤ�ص�صة ب�صورة قانونيــة طبقــا ألحكــام القانــون
رقـم  30-09املتعلق بالرتبية البدنية والريا�صة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم
29
 1.10.150بتاريخ  13من رم�صان  24( 1431أاغ�صط�س .)2010

- 2°ي�صتفيد املنع�صون العقاريون أا�صخا�س معنويون الذين ينجزون خالل مدة أاق�صاها
ثالث (� )3صنوات ابتداء من تاريخ رخ�صة البناء ،عمليات بناء أاحياء و إاقامات
ومبان جامعية تتكون على أ
القل من خم�صني ( )50غرفة 30ل تتجاوز الطاقة
اليوائية لكل غرفة �رضيرين ،وذلك يف إاطار اتفاقية مربمة مع الدولة م�صفوعة
إ
بدفرت للتحمالت ،طوال مدة خم�س (� )5صنوات ابتداء من تاريخ احل�صول على
رخ�صة ال�صكنى من ال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « – II – 19جيم» أادناه،
بر�صم الدخول املت أاتية من إايجار أاحياء و إاقامات ومبان جامعية منجزة وفقا
للغر�س املعدة له.

ويطبق ال�صعر املذكور وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  II – 7أادناه.
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مت تغيري عبارة «التخفي�س املوؤقت» بعبارة «�صعر خمف�س» مبقت�صى أاحكام البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
مت تتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
مت خف�س عدد الغرف من  500إاىل  250غرفة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008ومن  250إاىل  150غرفة مبقت�صى
البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009ومن  150إاىل  50غرفة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
مت تغيري عبارة «التخفي�س املوؤقت» بعبارة «�صعر خمف�س» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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- 3°تخ�صع البنوك احلرة ( ،)Banques Offshoreفيما يتعلق ب أان�صطتها ،عن اخلم�س
ع�رضة (� )15صنة أ
الوىل املتتالية املوالية لتاريخ احل�صول على العتماد ،إاما
لل�رضيبة بال�صعر النوعي و إاما لل�رضيبة اجلزافية املن�صو�س عليهما بالتتابع يف
املادة « –II( 19باء» و « -IIIباء») بعده.
تخ�صع البنوك احلرة ( ،)Banques Offshoreبعد ان�رضام أ
الجل املن�صو�س عليه
يف الفقرة ال�صابقة لل�رضيبة على ال�رضكات وفق �رضوط القواعد العامة.
 - 4°تخ�صع ال�رضكات القاب�صة احلرة ( ،)Holding Offshoreفيما يتعلق ب أان�صطتها
طوال اخلم�س ع�رضة (� )15صنة أ
الوىل املتتالية املوالية لتاريخ إاقامتها ،ل�رضيبة
الخرى املفرو�صة على أ
جزافية إابرائية من جميع ال�رضائب والر�صوم أ
الرباح
أ
أاو الدخول كما هو من�صو�س على ذلك يف املادة « - III – 19جيم» ادناه.
تخ�صع ال�رضكات القاب�صة احلرة ( ،)Holding Offshoreبعد ان�رضام أ
الجل
املن�صو�س عليه يف الفقرة ال�صابقة لل�رضيبة على ال�رضكات وفق �رضوط القواعد
العامة.
تطبق ال�رضيبة اجلزافية املذكورة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة – 7
32
 VIIIبعده.

العفاء
املادة � -.7رشوط إ

العفاء املن�صو�س عليه يف املادة  « - I( 6أالف»  )9°-أاعاله لفائدة
 -.Iيطبق إ
التعاونيات واحتاداتها :
 عندما تنح�رض أان�صطتها يف جمع املواد أالولية لدى املنخرطني بها وت�صويقها؛

 أاو عندما يقل رقم أاعمالها ال�صنوي عن ع�رضة ماليني ( )10.000.000درهم ،33دوناحت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ،إاذا كانت تزاول ن�صاطا يتعلق بتحويل مواد
أاولية مت جمعها لدى منخرطيها أاو عنا�رض داخلة يف النتاج بوا�صطة جتهيزات
ومعدات وو�صائل إانتاج أاخرى مماثلة ملا ت�صتعمله املن�صاآت ال�صناعية اخلا�صعة
لل�رضيبة على ال�رضكات ،وت�صويق املنتجات التي قامت بتحويلها.

 -.IIلال�صتفادة من ال�صعر النوعي املن�صو�س عليه يف املادة « –II( 6جيم»)2° -
أاعاله ،يجب على املنع�صني العقاريني أان مي�صكوا حما�صبة م�صتقلة عن كل عملية بناء
بالقرار املن�صو�س عليه يف املادتني 20
أاحيـاء و إاقامات و مبان جامعية و أان يرفقوا إ
و 150أادناه :
 ن�صخة من التفاقية ومن دفرت التحمالت فيما يتعلق بال�صنة أالوىل؛
32
33

مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى أاحكام البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
مت تغيري أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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 وبيانا بعدد الغرف املنجزة يف إاطار كل عملية بناء أاحيـاء و إاقامات ومبان34
جامعية وكذا مبلغ رقم أ
العمال املطابق له.
( -.IIIن�صخ)

35

العفاء أاو ال�صعر النوعي 36املن�صو�س عليه يف املادة « -I( 6باء»)1° -
 -.IVيطبق إ
أ
أ
آ
أاعاله ،لفائدة املن�صات امل�صدرة على البيع الخري املنجز وعلى اخلدمة الخرية املقدمة
داخل تراب اململكة واللذان نتج عنهما الت�صدير ب�صورة مبا�رضة وفورية.
العفاء أاو ال�صعر النوعي 37امل�صار إاليهما أاعاله ل يطبقان فيما يخ�س املن�صاآت
غري أان إ
امل�صدرة للخدمات إال على رقم أ
العمال املنجز يف الت�صدير بعمالت أاجنبية.
يراد بت�صدير اخلدمات كل عملية ت�صتغل أاو ت�صتعمل يف اخلارج.

العفاءات املن�صو�س عليها يف املادة « -I( 6باء»)2° -
 -.Vي�صرتط لال�صتفادة من إ
أاعاله فيما يخ�س املن�صاآت التي تبيع منتجات ملن�صاآت أاخرى مقامة يف املواقع اخلا�صة
بالت�صدير أان يربر ت�صدير املنتجات املذكورة ا�صتنادا إاىل �صهادة م�صلمة من إادارة
اجلمارك وال�رضائب غري املبا�رضة.
يراد مبوقع الت�صدير كل ف�صاء ،يحدد مبر�صوم ،معد إلقامة من�صاآت يقت�رض ن�صاطها
على ت�صدير منتجات تامة ال�صنع.

يجب أان تنجز عملية ال�رضاء والت�صدير من طرف املن�صاآت املقامة داخل املواقع
ال�صالفة الذكر حتت مراقبة إادارة اجلمارك وال�رضائب غري املبا�رضة طبقا للت�رضيع
اجلاري به العمل.

يجب على هذه املن�صاآت أان مت�صك حما�صبة متكنها ،بالن�صبة لكل ممون ،من �صبط
والدلء يف نف�س الوقت ووفق نف�س
عمليات �رضاء وت�صدير املنتجات التامة ال�صنع ،إ
بالقرار املن�صو�س عليه يف املادتني  20و 150أادناه ،ببيان إاجمايل
ال�رضوط املتعلقة إ
الدارة
لعمليات �رضاء وت�صدير املنتجات التامة ال�صنع وذلك وفق مطبوع منوذجي تعده إ
الخالل بتطبيق اجلزاءات املن�صو�س عليها يف املادة  197أادناه.
دون إ
ت�صتمر املن�صاآت التي �صبق لها أان حققت عمليات ت�صدير قبل فاحت يناير  2004يف ال�صتفادة
العفاء أاو من ال�صعر النوعي املن�صو�س عليه يف املادة « –II -19جيم» أادناه يف حدود
من إ
أ
أ
املدد املن�صو�س عليها يف املادة « -I( 6باء» )1° -اعاله فيما يتعلق برقم اعمالها املنجز مع
38
املن�صاآت املقامة يف املواقع اخلا�صة بالت�صدير.
 34مت تغيري أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 35مت ن�صخ �رضوط إاعفاء هيئات توظيف ر أا�س املال باملجازفة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 36مت تغيري عبارة «التخفي�س» بعبارة «ال�صعر النوعي» مبقت�صى أاحكام البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 37مت تغيري عبارة «التخفي�س» بعبارة «ال�صعر النوعي» مبقت�صى أاحكام البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 38مت تغيري أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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 -.VIلال�صتفادة من أ
الحكام الواردة يف املادة « -I( 6باء» )3° -أاعاله يجب على
القرار باحل�صيلة املفرو�صة عليها
املن�صاآت الفندقية املعنية أان تديل يف نف�س الوقت مع إ
ال�رضيبة املن�صو�س عليه يف املادتني  20و 150أادناه ببيان يربز ما يلي :
 جمموع العائدات املطابقة ألال�صا�س املفرو�صة عليه ال�رضيبة؛

 ورقم أالعمال املحقق بعمالت أاجنبية عن كل موؤ�ص�صة فندقية وكذا جزء رقم
أ
العمال املذكور املعفى كال أاو بع�صا من ال�رضيبة.

العفاء وتطبيق
يرتتب على عدم مراعاة ال�رضوط امل�صار إاليها أاعاله �صقوط احلق يف إ
الخالل بتطبيق الذعرية والزيادات املن�صو�س
ال�صعر النوعي 39املقررين أاعاله دون إ
عليها يف املادتني  186و 208أادناه.

 -.VIIتطبق مقت�صيات املادة « -I( 6دال» 2° -و« –IIجيم»  - 1° -أا)) أاعاله
مع مراعاة مقت�صيات البند «( IIجيم» –1° -أا)) من املادة ال�صالفة الذكر ،على املن�صاآت
بر�صم العمليات املتعلقة أ
بال�صغال املنجزة وببيع ال�صلع واخلدمات املقدمة ح�رضيا
40
بالعمالت أ
والقاليم املعنية.

 -.VIIIلال�صتـفــادة من تطبيـق ال�رضيبة اجلزافية املن�صـو�س عليها يف املادة
« –III –19جيم» أادناه ،يجب على ال�رضكات القاب�صة احلرة امل�صار إاليها يف املادة 6
41
(« -IIجيم» )4° -أاعاله أان :
 ينح�رض غر�صها الجتماعي يف تدبري حمفظة �صندات ملن�صاآت غري مقيمة وامتالك42
امل�صاهمات يف املن�صاآت؛

 -يكون ر أا�صمالها بعمالت أاجنبية؛

 تنجز عملياتها لفائدة بنوك حرة أاو أل�صخا�س ذاتيني أاو معنويني غري مقيمنيبعمالت أاجنبية قابلة للتحويل.

 -.IXلال�صتفادة من أ
الحكام املن�صو�س عليها يف املادة  « -II( 6أالف»- 1° -الفقرة
الثانية) أاعاله يجب احرتام ال�رضوط التالية :
 -أان يكون املنتوج النهائي موجها للت�صدير؛

 أان يتم حتويل الب�صائع بني املن�صاآت املقامة يف مناطق حرة للت�صدير خمتلفة طبقا43
للت�رضيع و التنظيم اجلمركي اجلاري بهما العمل.

 39مت تغيري عبارة «التخفي�س» بعبارة «ال�صعر النوعي» مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 40مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 41مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 42مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 43مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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البــاب الثــاين

أ
ال�سا�س املفــرو�ضة عليــه ال�رضيبة

الفــرع أ
الول

حتديــد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليــه ال�رضيبة
املادة  -.8احل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة
 -.Iحتدد احل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة املتعلقة بكل �سنة حما�سبية بعد تغيريها ،إ�ن
اقت�ضى احلال ،طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلبائية املعمول بها ،باعتبار ما
زاد من العائدات على التكاليف يف ال�سنة املحا�سبية التي وقع االلتزام بها أ�و حتملها ملا
يتطلبه الن�شاط املفرو�ضة عليه ال�رضيبة تطبيقا للت�رشيع والتنظيم املحا�سبي اجلاري بهما
العمل.
تقيم املخزونات بح�سب ثمن التكلفة أ�و ال�سعر اليومي إ�ذا كان أ�قل منه ،وتقيم
أ
ال�شغال اجلارية بح�سب ثمن التكلفة.

 -.IIحتدد احل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة كما هو من�صو�ص عليه يف البند  Iأ�عاله
بالن�سبة ل�رشكات الت�ضامن و�رشكات التو�صية الب�سيطة و�رشكات املحا�صة التي اختارت
اخل�ضوع لل�رضيبة على ال�رشكات.
 -.IIIتفر�ض ال�رضيبة على ال�رشكات العقارية ال�شفافة التي مل تعد تتوفر فيها
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  3° - 3أ�عاله وذلك باعتبار احل�صيلة اخلا�ضعة
لل�رضيبة املحددة كما هو من�صو�ص على ذلك يف البند  Iأ�عاله.

إ�ذا كان بع�ض أ�ع�ضاء ال�رشكة أ�و الغري ي�شغلون جمانا حمالت مملوكة لها وجب
اليجارية العادية احلالية للمحالت
تقييم العائدات املطابقة لهذا االمتياز باعتبار القيمة إ
املعنية.
 -.IVي�ساوي أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة فيما يخ�ص مراكز التن�سيق املن�صو�ص
عليها يف املادة  5°-I-2أ�عاله ن�سبة قدرها  %10من جمموع نفقات ت�سيريها .وت�ضاف
إ�ىل هذا أ
ال�سا�س ،إ�ن اقت�ضى احلال ،ح�صيلة العمليات غري اجلارية.

 -.Vحتدد احل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة عن كل �سنة حما�سبية بالن�سبة أ
لل�شخا�ص
املعنويني أ
الع�ضاء يف جمموعة ذات النفع االقت�صادي كما هو من�صو�ص على ذلك يف
البند  Iمن هذه املادة وت�شمل ،إ�ن اقت�ضى احلال ،ح�صتهم يف أ
الرباح التي ح�صلت عليها
املجموعة املذكورة أ�و اخل�سائر التي حتملتها.

 -.VIمع مراعاة تطبيق احلد أ
الدنى لل�رضيبة املن�صو�ص عليه يف املادة  144أ�دناه،
ي�ساوي أ��سا�س فر�ض ال�رضيبة على املقرات اجلهوية أ�و الدولية املكت�سبة ل�صفة «القطب
املايل للدار البي�ضاء» ،طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية و التنظيمية اجلاري بها العمل :
21
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 يف حالة حتقيق ربح ،املبلغ أالعلى الناجت عن املقارنة بني احل�صيلة اخلا�صعة
لل�رضيبة ،كما هي حمددة يف  Iأاعاله ،و مبلغ  %5من تكاليف ت�صيري املقرات
املذكورة؛
 -يف حالة حتقيق عجز ،مبلغ  %5من تكاليف ت�صيري املقرات املذكورة.

44

املادة  -.9العائدات املفرو�صة عليها ال�رشيبة

 -.Iيراد بالعـائدات الـمفرو�صة عليها ال�صـريبة الـم�صار إاليها يف املادة  I - 8أاعاله :
أالف -عائدات ال�صتغالل املتكونة من :

 - 1°رقم أ
العمال امل�صتمل على املداخيل والدائنيات املكت�صبة املتعلقة باملنتجات امل�صلمة
واخلدمات املقدمة أ
وال�صغال العقارية املنجزة؛
 - 2°تغري خمزونات املنتجات؛

 - 3°م�صتعقرات منتجة من طرف املن�ص أاة لنف�صها؛
 - 4°إاعانات ال�صتغالل؛

 - 5°عائدات ا�صتغالل أاخرى؛
 - 6°ا�صرتدادات ال�صتغالل وتنقيالت التكاليف.
باء -العائدات املالية املتكونة من :
 - 1°عائدات �صندات امل�صاهمة و�صندات م�صتعقرة أاخرى.
 - 2°مكا�صب ال�رضف.
فيما يخ�س فوارق حتويل باخل�صوم املتعلقة بزيادة الدائنيات ونق�صان الديون
املحررة بعمالت أاجنبية فاإنها تقيم وفق �صعر ال�رضف أ
الخري عند اختتام كل �صنة
حما�صبية.
وتخ�صع لل�رضيبة الفوارق املالحظة على إاثر التقييم املذكور بر�صم ال�صنة املحا�صبية
التي وقعت مالحظتها فيها؛
 - 3°الفوائد اجلارية وعائدات مالية أاخرى؛
 - 4°ا�صرتدادات مالية وتنقيالت التكاليف.
جيم -العائدات غري اجلارية املتكونة من :
 - 1°عائدات تفويت امل�صتعقرات ،با�صتثناء :
44

مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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 عمليات ا�صتحفاظ ال�صندات املن�صو�س عليها يف القانون رقم  24-01ال�صادربتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.04.04بتاريخ فاحت ربيع أ
الول 21( 1425
أابريل )2004؛
 عمليات إاقرا�س ال�صندات املحققة طبقا للمقت�صيات الت�رضيعية و التنظيمية اجلاريبها العمل واملتعلقة بال�صندات التالية :
• القيم املنقولة املقيدة يف جدول أا�صعار بور�صة القيم امل�صار إاليها يف املادة 2
من الظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم  1.93.211بتاريخ  4ربيع
آ
الخر � 21( 1414صبتمرب )1993؛

• �صندات الديون القابلة للتداول املن�صو�س عليها يف القانون رقم 35-94
املتعلق ببع�س �صندات الديون القابلة للتداول؛
• القيم التي ت�صدرها اخلزينة؛

 عمليات تفويت عنا�رض أال�صول الثابتة املحققة بني املوؤ�ص�صة املبادرة و �صناديق
التوظيف اجلماعي للت�صنيد يف إاطار عمليات الت�صنيد املنظمة مبوجب القانون رقم
45
 33-06ال�صالف الذكر؛
 - 2°إاعانات التوازن؛
 - 3°ا�صرتدادات من إاعانات ال�صتثمار؛

 - 4°العائدات غري اجلارية أ
الخرى مبا فيها التخفي�صات التي يتم احل�صول عليها
الدارة فيما يخ�س ال�رضائب القابلة للخ�صم امل�صار إاليها يف املادة I - 10
من إ
« -جيم» بعده؛

 - 5°ال�صرتدادات غري اجلارية وتنقيالت التكاليف.

العانات والهبات امل�صتلمة من الدولة أاو اجلماعات املحلية أاو الغري
 -.IIتدرج إ
يف ح�صاب ال�صنة املحا�صبية التي مت خاللها ت�صلمها ،غري أانه إاذا تعلق أ
المر باإعانات
العانات.
ال�صتثمار ،جاز لل�رضكة أان توزعها على مدة اهتالك ال�صلع املمولة بهذه إ
 -.IIIعمليات ال�صتحفاظ و إاقرا�س ال�صندات والت�صنيد

يف حالة إاخالل أاحد أاطراف العقد املتعلق بعمليات ا�صتحفاظ ال�صندات املن�صو�س عليها
يف القانون رقم  24-01ال�صالف الذكر أاو عمليات إاقرا�س ال�صندات أاو الت�صنيد ال�صالفة
الذكر بواجباته ،فاإن عائد تفويت القيم أاو ال�صندات أاو الكمبيالت يدرج يف احل�صيلة
46
الخالل.
اخلا�صعة لل�رضيبة للمتخلي وذلك بر�صم ال�صنة املحا�صبية التي وقع فيها إ
 45مت تغيري و تتميم أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009واملادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 46مت تغيري وتتميم أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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يراد بعائد تفويت القيم أ�و ال�سندات أ�و الكمبياالت الفرق ما بني قيمتها احلقيقية يوم
الخالل والقيمة املحا�سبية كما هي مبينة يف حما�سبة املتخلي.
حدوث إ

من أ�جـل حتـديد احل�صيلـة املذكورة وجب اعتبـار القيـم أ�و ال�سنـدات أ�و الكمبياالت
الخالل.
املقتناة أ�و املكتتبة يف أ�قرب تاريخ �سابق لتاريخ إ

املادة  -.10التكاليف القابلة للخ�صم

ت�شمل التكاليف القابلة للخ�صم ح�سب مدلول املادة  8أ�عاله :
 -.Iتكاليف اال�ستغالل املتكونة من :

أ�لف -م�شرتيات الب�ضائع املعاد بيعها على حالتها وم�شرتيات م�ستهلكة من مواد
ولوازم؛

باء -تكاليف خارجية أ�خرى وقع االلتزام بها أ�و حتملها ملا يتطلبه اال�ستغالل مبا
يف ذلك :
ال�شهارية التي ال تتعدى قيمة الواحدة منها مائة ( )100درهم وحتمل إ�ما
 - 1°الهدايا إ
العنوان التجاري لل�رشكة أ�و ا�سمها أ�و �شعارها و إ�ما عالمة املنتجات التي ت�صنعها �وأ
تتجرفيها؛
 - 2°الهبات النقدية أ�و العينية املمنوحة لفائدة :
 أالوقاف العامة؛

 التعاون الوطني املحدث مبوجب الظهري ال�رشيف رقم  1.57.009ال�صادربتاريخ  26من رم�ضان  27( 1376أ�بريل )1957؛
 اجلمعيات املعتربة ذات منفعة عامة وفقا ألحكام الظهري ال�رشيف رقم 1.58.376ال�صادر يف  3جمادى أ
الوىل  15( 1378نوفمرب )1958بتنظيم حق
ت أ��سي�س اجلمعيات كما مت تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  75.00ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  1.02.206بتاريخ  12من جمادى أ
الوىل 23( 1423
يوليو )2002إ�ذا كانت ت�سعى لغر�ض إ�ح�ساين أ�و علمي أ�و ثقايف أ�و أ�دبي أ�و
تربوي أ�و ريا�ضي أ�و تعليمي أ�و �صحي؛
 امل�ؤ�س�سات العمومية التي تكون مهمتها أال�سا�سية تقدمي عالجات �صحية أ�و القيام
ب أ�عمال يف جماالت الثقافة أ�و التعليم أ�و البحث؛
 جامعة أالخوين ب�إفران املحدثة بالظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.93.227
ال�سالف الذكر؛
 الع�صبة الوطنية ملكافحة أ�مرا�ض القلب وال�رشايني املحدثة بالظهري ال�رشيفاملعترب مبثابة قانون رقم  1.77.334ال�سالف الذكر؛
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 م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين ملكافحة داء ال�رسطان املحدثة بالظهري ال�شـريف املعتربمبثابـة قانون رقم  1.77.335ال�سالف الذكر؛
 م�ؤ�س�سة ال�شيخ زايد بن �سلطان املحدثة بالظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانونرقم  1.93.228ال�سالف الذكر؛
 م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�ضامن؛ م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للنهو�ض أبالعمال االجتماعية للرتبية والتكوين املحدثة
بالقانون رقم  73.00ال�سالف الذكر؛
 اللجنة أالوملبية الوطنية املغربية واجلامعات الريا�ضية امل�ؤ�س�سة ب�صورة
قانونية؛

 ال�صندوق الوطني للعمل الثقايف املحدث بالف�صل  33من قانون املالية رقم 24.82لل�سنة املالية  1983ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيــف رقـم 1.82.332
بتاريــخ  15مــن ربيــع أ
الول  31( 1403دي�سمرب)1982؛
النعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية لعماالت و أ�قاليم �شمال اململكة
 وكالة إاملحدثة بالقانون رقم  6-95ال�سالف الذكر ؛
النعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية لعماالت و أ�قاليم جنوب اململكة
 وكالة إاملحدثة باملر�سوم بقانون رقم  2.02.645ال�سالف الذكر؛
النعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية لعمالة و أ�قاليم اجلهة ال�رشقية
 وكالة إللمملكة املحدثة بالقانون رقم  12-05ال�سالف الذكر؛
 الوكالة اخلا�صة طنجة  -البحر أالبي�ض املتو�سط املحدثة باملر�سوم بقانون رقم
 2.02.644ال�سالف الذكر؛

 وكالة التنمية االجتماعية املحدثة بالقانون رقم  12-99ال�صادر بتنفيذه الظهريال�رشيف رقم  1.99.207بتاريخ  13من جمادى أ
الوىل  25( 1420أ�غ�سط�س
)1999؛

 الوكالـة الوطنيـة إلنعـا�ش ال�شغـل والكفـاءات املحدثـة بالقـانـون رقـم 51-99ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.00.220بتاريخ  2ربيع أ
الول 1421
( 5يونيو )2000؛
 املكتب الوطني أللعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية املحدث بالقانون رقم
 81-00ال�سالف الذكر؛
 جمعيات ال�سلفات ال�صغرى املنظمة بالقانون رقم  18-97ال�صادر بتنفيذه الظهريال�رشيف رقم  1.99.16بتاريخ  18من �شوال  5( 1419فرباير)1999؛
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 امل�شاريع االجتماعية التابعة للمقاوالت العمومية أ�و اخلا�صة وامل�شاريع االجتماعيةالتابعة للم�ؤ�س�سات امل أ�ذون لها بالقانون ال�صادر ب�إحداثها بت�سلم هبات ،وذلك يف
حدود ن�سبة اثنني يف أ
اللف ( )‰2من رقم أ�عمال الواهب.
ال�ضافية
جيم -ال�رضائب والر�سوم التي تتحملها ال�رشكة مبا فيها ح�ص�ص ال�رضائب إ
ال�صادرة خالل ال�سنة املحا�سبية ماعدا ال�رضيبة على ال�رشكات؛
دال -تكاليف امل�ستخدمني واليد العاملة والتكاليف االجتماعية املرتبطة بذلك مبا فيها
امل�ساعدة على ال�سكنى والتعوي�ضات عن التمثيل وغري ذلك من االمتيازات النقدية أ�و
العينية املمنوحة مل�ستخدمي ال�رشكة؛
هاء -تكاليف اال�ستغالل أ
الخرى؛
واو -خم�ص�صات اال�ستغالل
تتكون هذه املخ�ص�صات من :
 - 1°خم�ص�صات االهتالك :

أ�) خم�ص�صات اهتالكات اال�ستعقار يف قيم معدومة.

يجب اهتالك اال�ستعقاريف قيم معدومة لت أ��سي�س ال�رشكة بن�سبة ثابتة على مدى خـم�س
(� )5سنوات ابتداء من ال�سنة املحا�سبية أ
الوىل املثبتة خاللها باملحا�سبة؛
ب) خم�ص�صات اهتالكات امل�ستعقرات املج�سدة وغري املج�سدة.
تخ�ص هذه املخ�ص�صات امل�ستعقرات املج�سدة وغري املج�سدة التي تنق�ص قيمتها مبرور
الزمن أ�و اال�ستعمال.
الول مـن �شهــر متـلك أ
يبا�رش خ�صم خم�ص�صات االهتالكات ابتداء من اليوم أ
المـوال.
غيـر أ�نه يجوز لل�رشكة إ�ذا تعلـق أ
المـر ب أ�موال منقولة ال ت�ستعمل يف احلال ،أ�ن ت�ؤجل
اهتالكها إ�ىل غاية اليوم أ
الول من �شهر ا�ستعمالها الفعلي.

ال�صلية املقيدة يف أ
يح�سب االهتالك باعتبار القيمة أ
ال�صول االثابتة دون احت�ساب
ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة القابلة للخ�صم .وتتكون هذه القيمة أ
ال�صلية من :
 تكلفة التملك التي ت�شمل ثمن ال�رشاء م�ضافة إ�ليه تكاليف النقل والت أ�مني والر�سوماجلمركية وتكاليف الرتكيب؛
النتاج بالن�سبة للم�ستعقرات املنتجة من طرف املن� أش�ة لنف�سها؛
 تكلفة إ قيمة امل�ساهمة املن�صو�ص عليها يف عقد امل�ساهمة بالن�سبة أللموال امل�ساهم بها؛
 القيمة التعاقدية بالن�سبة أللموال املتملكة عن طريق املعاو�ضة.

يتكون أ��سا�س ح�ساب االهتالك بالن�سبة للم�ستعقرات املتملكة بثمن حمرر بعمالت
أ�جنبية من مقابل قيمة هذا الثمن بالدرهم عند تاريخ حترير الفاتورة.
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يبا�رش خ�صم خم�ص�صات االهتالكات يف حدود الن�سب املعمول بها وفقا ألعراف كل
مهنة أ�و �صناعة أ�و فرع من فروع الن�شاط .ويتوقف على قيد أ
الموال املعنية يف ح�ساب
أ
لل�صول الثابتة وعلى إ�ثبات اهتالكها يف املحا�سبة ب�صورة منتظمة.

غري أ�ن ن�سبة االهتالك لتكلفة متلك عربات نقل أ
ال�شخا�ص ،غري العربات امل�شار
إ�ليها بعده ،ال ميكن أ�ن تقل عن  %20يف ال�سنة و أ�ن إ�جمايل القيمة القابل للخ�صم �رضيبيا
واملمتد على خم�س (� )5سنوات ب أ�ق�ساط مت�ساوية ال ميكن أ�ن يزيد على ثالت مائة أ�لف
( )300.000درهم لكل عربة مع احت�ساب ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.

يف حالة تفويت أ�و �سحب من أ
ال�صول العربات املحدد اهتالكها كما هو من�صو�ص
على ذلك أ�عاله ،يحدد زائد أ�و ناق�ص القيمة باعتبار القيمة ال�صافية لالهتالك بتاريخ
التفويت أ�و ال�سحب.

إ�ذا قامت املن�ش�آت با�ستعمال العربات املذكورة يف إ�طار عقد ائتمان إ�يجاري أ�و كراء،
ف�إن اجلزء من مبلغ الوجيبة أ�و من مبلغ الكراء الذي يتحمله امل�ستعمل واملطابق ملبلغ
االهتالك بن�سبة  %20عن كل �سنة من جـزء ثمـن اقتناء العربة الذي يجاوز ثالث مائة
أ�لف ( )300.000درهم ال يخ�صم من أ�جل حتديد احل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة للم�ستعمل.

غري أ�ن حتديد هذا اخل�صم ال يطبق يف حالة الكراء ملدة ال تتجاوز ثالث ( )3أ��شهر
غري قابلة للتجديد.
ال تطبق أ�حكام الفقرات ال�سابقة على :

 -العربات امل�ستخدمة للنقل العمومي؛

 عربات النقل اجلماعي مل�ستخدمي املن� أش�ة والنقل املدر�سي؛ العربات اململوكة للمن�ش�آت التي تقوم ب�إيجار العربات امل�ستخدمة وفقا للغر�ضاملعدة له؛
ال�سعاف.
� -سيارات إ

تفقد ال�رشكة التي ال تدرج يف املحا�سبة خم�ص�صات االهتالكات املتعلقة ب�سنة حما�سبية
معينة ،احلق يف خ�صم املخ�ص�صات املذكورة من ح�صيلة هذه ال�سنة املحا�سبية وال�سنوات
املحا�سبية التالية.

يجوز لل�رشكات التي ت�سلمت إ�عانة اال�ستثمار والتي أ�درجت كليا يف ال�سنة املحا�سبية
التي مت خاللها ت�سلمها أ�ن تقوم خالل هذه ال�سنة أ�و ال�سنة التي وقع فيها متلك التجهيزات
العانة.
املعنية ،باهتالك ا�ستثنائي ي�ساوي مبلغه مبلغ إ

إ�ذا أ�درج ثمن متلك أ
الموال القابلة لالهتالك خط أ� يف تكاليف �سنة حما�سبية غري
للدارة أ�و لل�رشكة نف�سها ،ت�سوى و�ضعية ال�رشكة وتبا�رش
متقادمة ،وتبني هذا اخلط أ� إ
االهتالكات العادية ابتداء من ال�سنة املحا�سبية التي تلي تاريخ الت�سوية.
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 - 2°خم�ص�صات املوؤن

تكون خم�ص�صات املوؤن ملواجهة نق�س يف قيمة عنا�رض أ
ال�صول أاو تكاليف أاو
خ�صائر غري حا�صلة ولكنها حمتملة احل�صول بح�صب واقع احلال.

يجب أان تكون التكاليف واخل�صائر حمددة بكل دقة من حيث طبيعتها وقابلة لتقييم
تقريبي من حيث مبلغها.

يتوقف خ�صم املوؤونة عن دائنيات م�صكوك يف ا�صرتجاعها على إاقامة دعوى ق�صائية
الثني ع�رض (� )12صهرا املوايل ل�صهر تكوينها.
داخل أاجل إ

إاذا مت خالل �صنة حما�صبية لحقة ا�صتخدام جميع أاو بع�س املوؤن املذكورة لغري
الغر�س التي هي معدة له أاو مل يعد هناك ما يدعو إاليها ،أاعيد إادراجها يف ح�صيلة
الدارة
ال�صنة املحا�صبية املذكورة ،و إاذا مل تنجز ال�رضكة بنف�صها ت�صوية الو�صعية قامت إ
بالت�صحيحات الالزمة.

كل موؤونة مكونة ب�صورة غري قانونية متت معاينتها يف ح�صابات �صنة حما�صبية غري
متقادمة ،أايا كان تاريخ تكوينها ،يجب أان يعاد إادراجها يف ح�صيلة ال�صنة املحا�صبية التي
47
وقع خاللها تقييدها يف املحا�صبة بغري موجب.
 -.IIالتكاليف املالية املتكونة من :
أالف -التكاليف عن الفوائد

تتكون هذه التكاليف من :

 - 1°الفوائد املالحظة أاو املفوترة من طرف الغري أاو من طرف هيئات معتمدة مقابل
عمليات الئتمان أاو القرتا�س؛

 - 2°الفوائد املالحظة أاو املفوترة املتعلقة باملبالغ املمنوحة كت�صبيق من طرف ال�رضكاء
إاىل ال�رضكة ملا يتطلبه ال�صتغالل �رضيطة أان يكون ر أا�س مال ال�رضكة قد دفع
بالكامل.

على أان جمموع املبالغ املرتتبة عليها فوائد قابلة للخ�صم ل يجوز أان يفوق مبلغ ر أا�س
مال ال�رضكة ،كما ل يجوز أان يتعدى �صعر الفوائد القابلة للخ�صم �صعرا يحدد كل �صنة
بقرار للوزير املكلف باملالية اعتبارا ل�صعر الفائدة املتو�صط لل�صنة ال�صابقة امل�صتحق عن
�صندات اخلزينة ل�صتة ( )6أا�صهر؛
 - 3°الفوائد امل�صتحقة عن أاذون ال�صندوق مع مراعاة ال�رضوط الثالثة التالية :
 أان ت�صتعمل أالموال املقرت�صة ملا ي�صتلزمه ال�صتغالل؛
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 أ�ن تت�سلم م�ؤ�س�سة بنكية مبلغ إ��صدار أالذون املذكورة و أ�ن تقوم بدفع الفوائد
املرتتبة على ذلك؛
بالقرار املن�صو�ص عليه يف املادة  153أ�دناه قائمة امل�ستفيدين
 أ�ن ترفق ال�رشكة إمن الفوائد امل�شار إ�ليها أ�عاله مع بيان أ��سمائهم وعناوينهم و أ�رقام بطائق
تعريفهم الوطنية أ�و ،إ�ذا تعلق أ
المر ب�رشكات ،أ�رقام تعريفها بال�رضيبة على
ال�رشكات وكذا تاريخ الدفع وجمموع املبالغ املدفوعة إ�ىل كل م�ستفيد؛
باء -خ�سائر ال�رصف
يجب تقييم الديون والدائنيات املحررة بعمالت أ�جنبية عند اختتام كل �سنة حما�سبية
ح�سب �آخر �سعر لل�رصف.
تخ�صم نتيجة هذا التقييم من ح�صيلة ال�سنة املحا�سبية التي متت فيها معاينة فوارق
التحويل أ
بال�صول املتعلقة بنق�صان الدائنيات أ�و زيادات الديون.
جيم -التكاليف املالية أ
الخرى
دال -املخ�ص�صات املالية
 -.IIIالتكاليف غري اجلارية املتكونة من :

أ�لف -القيم ال�صافية الهتالك امل�ستعقرات املفوتة؛
باء -التكاليف أ
الخرى غري اجلارية

غري أ�ن الهبات املمنوحة للهيئات امل�شار إ�ليها يف « - Iباء»  2° -من هذه املادة تخ�صم
وفق ال�رشوط املقررة فيها.
جيم -املخ�ص�صات غري اجلارية مبا فيها :
 - 1°خم�ص�صات االهتالكات التنازلية

يجوز لل�رشكة بناء على اختيار ال رجعة فيه أ�ن تقوم باهتالك ال�سلع التجهيزية التي متلكتها،
ماعدا العقارات كيفما كان الغر�ض املعـدة له ،وعـربات نقـل أ
ال�شخـا�ص امل�شـار إ�ليهـا يف
( « - Iواو»  1° -ب) من هذه املادة ويبا�رش هذا االهتالك وفق ال�رشوط التالية :
 يتكون أ��سا�س ح�ساب االهتالك من ثمن متلك ال�سلعة التجهيزية بالن�سبة لل�سنةأ
الوىل ومن القيمة املتبقية من الثمن املذكور بالن�سبة لل�سنوات املوالية؛

 حتـدد ن�سبة االهتالك ب�رضب �سعر االهتالك العادي الناجم عن تطبيق أ�حكـام( « - Iواو»  - 1° -ب) من هذه املادة يف املعامالت التالية :
•  1,5فيما يخ�ص ال�سلع التي تبلغ مدة إ�هتالكها ثالث أ�و أ�ربع �سنوات؛
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•  2فيما يخ�س ال�صلع التي تبلغ مدة إاهتالكها خم�س أاو �صت �صنوات؛
•  3فيما يخ�س ال�صلع التي تتجاوز مدة اهتالكها �صت �صنوات.
يتعني على ال�رضكة التي اختارت تطبيق الهتالكات آ
النفة الذكر أان تبا�رض هذه
الهتالكات ابتداء من ال�صنة أ
الوىل لتملك ال�صلع املذكورة.
( - 2°تن�صخ)

48

( - 3°تن�صخ)

49

( - 4°تن�صخ)

50

( - 5°تن�صخ)
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( - 6°تن�صخ)
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( - 7°تن�صخ)
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املادة  -.11التكاليف غري القابلة للخ�صم
 -.Iل تخ�صم من احل�صيلة اخلا�صعة لل�رضيبة الغرامات والذعائر والزيادات مهما
كان نوعها التي تتحملها املن�صاآت ب�صبب ارتكاب خمالفات ألحكام الن�صو�س الت�رضيعية
أاو التنظيمية خ�صو�صا املخالفات املرتكبة فيما يتعلق بوعاء ال�رضائب والر�صوم وت أاخري
دفع ال�رضائب والر�صوم املذكورة واملخالفات للت�رضيع اخلا�س بال�صغل وللن�صو�س
املتعلقة بتنظيم املرور ومراقبة ال�رضف أاو أ
ال�صعار.
 -.IIل تخ�صم من احل�صيلة اخلا�صعة لل�رضيبة إال يف حدود  %50من مبلغها النفقات
املرتتبة على التكاليف امل�صار إاليها يف املادة  « - I( 10أالف» و «باء» و «هاء») أاعاله
وكذا خم�ص�صات الهتالكات املتعلقة بتملك امل�صتعقرات إاذا كــان مبلغها املحرر فاتورة
يف �ص أانه ي�صاوي أاو يتجاوز ع�رضة اآلف ( )10.000،00درهم ومل يثبت ت�صديدها ب�صيك
م�صطر وغري قابل للتظهري أاو كمبيالت أاو بطريقة مغناطي�صية أ
لالداء أاو حتويل بنكي أاو
و�صيلة إالكرتونية أاو مقا�صة مع ديون م�صتحقة على نف�س ال�صخ�س� ،رضيطة أان تتم هذه
املقا�صة على أا�صا�س وثائق موؤرخة ومم�صاة ب�صفة قانونية من لدن أ
الطراف املعنية
54
واملت�صمنة قبول مبد أا املقا�صة.
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غري أان أاحكام الفقرة أاعاله ل تطبق على املعامالت املتعلقة باحليوانات احلية
واملنتجات الفالحية غري املحولة با�صتثناء املعامالت املنجزة بني التجار.
أ
وال�صغال
 -.IIIل يخ�صم من احل�صيلة اخلا�صعة لل�رضيبة مبالغ امل�صرتيات
واخلدمات غري املربرة بفاتورة �صحيحة أاو أاية ورقة إاثبات أاخرى حمررة يف إا�صم
اخلا�صع لل�رضيبة تت�صمن املعلومات املن�صو�س عليها يف املادة  145أادناه.

الدماج التي يبلغها يف هذا ال�ص أان مفت�س ال�رضائب على إاثر مراقبة
غري أان إاعادة إ
�رضيبية ل ت�صبح نهائية إال إاذا تعذر على اخلا�صع لل�رضيبة خـالل امل�صطرة املن�صو�س
عليها ح�صـب احلالـة يف املادة  220أاو املادة  221أادناه تتميم فاتورته باملعلومات الناق�صة.
 -.IVل يخ�صم من احل�صيلة اخلا�صعة لل�رضيبة :

 مبلغ امل�صرتيات واخلدمات التي تكت�صي طابع تربع؛ مبلغ امل�صاهمة من أاجل دعم التما�صك الجتماعي التي تتحملها ال�رضكات و املحدثة55
مبوجب املادة  9من قانون املالية رقم  22-12لل�صنة املالية 2012؛
 مبلغ امل�صاهمة الجتماعية للت�صامن املرتتبة على أالرباح والدخول املن�صو�س
56
عليها يف الق�صم الثالث من الكتاب الثالث من هذه املدونة؛

 مبلغ الر�صم البيئي املفرو�س على البال�صتيك و الر�صم اخلا�س املفرو�س علىحديد البناء والر�صم اخلا�س املفرو�س على الرمال و املحدثة على التوايل مبوجب
57
املواد  12و 13و 14من قانون املالية رقم  115-12لل�صنة املالية .2013

املادة  -.12العجز القابل للرتحيل
ميكن خ�صم عجز �صنة حما�صبية من ربح ال�صنة املحا�صبية املوالية ،و إاذا مل يكن هناك ربح
أاو كان الربح ل يكفي ل�صتيعاب جمموع اخل�صم أاو بع�صه جاز أان يخ�صم العجز أاو
الباقي منه من أارباح ال�صنوات املحا�صبية املوالية إاىل غاية ال�صنة الرابعة التي تلي ال�صنة
املحا�صبية التي ح�صل فيها العجز.
على أان حتديد أاجل اخل�صم املن�صو�س عليه يف الفقرة ال�صابقة ل يطبق على العجز أاو جزء
العجز الراجع إاىل الهتالكات املدرجة يف املحا�صبة على وجه �صحيح والداخلة يف
تكاليف ال�صنة املحا�صبية القابلة للخ�صم وفقا لل�رضوط الواردة يف املادة « -I( 10واو»–
 –1°ب)) أاعاله.

 55مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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الفــرع الثانــي

أا�صا�ص فر�ص ال�رشيبة املحجوزة يف املنبع
املادة  -.13عوائد أ
ال�صهم وح�ص�ص امل�صاركة والدخول املعتربة يف حكمها

يراد بعوائد أ
ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف حكمها اخلا�صعة للحجز
يف املنبع املن�صو�س عليه يف املادة  4أاعاله ،العوائد واحل�ص�س والدخول املدفوعة أاو
ال�صارة أاو املقيدة يف ح�صاب أ
ال�صخا�س الذاتيني 58أاو املعنويني بر�صم:
املو�صوعة رهن إ
 -.Iالعوائد املرتتبة على توزيع أارباح ال�رضكات اخلا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات
مثل :
الموال وعوائد امل�صاهمات أ
 الربائح وفوائد ر ؤوو�س أالخرى املماثلة؛

 املبالغ املوزعة املقتطعة من أالرباح لهتالك ر أا�س املال أاو ا�صرتداد أا�صهم أاو
ح�ص�س م�صاركة؛
 عائد الت�صفية م�صافة إاليه الحتياطيات املوؤ�ص�صة منذ أاقل من ع�رض (� )10صنواتولو �صمت إاىل ر أا�س املال ومطروحا منه اجلزء املهتلك من ر أا�س املال �رضيطة
أان يكون قد مت فيما يخ�س الهتالك ،اقتطاع املبلغ املحجوز يف املنبع امل�صار إاليه
الوىل من هذه املادة أاو فر�س ال�رضيبة على عوائد أ
يف الفقرة أ
ال�صهم وح�ص�س
امل�صاركة أاو الدخول املعتربة يف حكمها فيما يخ�س العمليات املنجزة قبل فاحت
يناير2001؛

 -الحتياطات التي مت توزيعها؛

 -.IIالربائح وعوائد امل�صاهمات أ
الخرى املماثلة املوزعة من لدن ال�رضكات املقامة
يف املناطق احلرة للت�صدير والناجتة عن أاعمال مزاولة يف املناطق املذكورة إاذا كانت
مدفوعة إاىل أا�صخا�س مقيمني.

ال�صهم أ
إاذا قامت ال�رضكات املذكورة بتوزيع الربائح وعوائد أ
الخرى الناجتة يف
اآن واحد عن أان�صطة مزاولة يف املناطق احلرة للت�صدير وعن أان�صطة أاخرى مزاولة
خارج هذه املناطق ،يطبق احلجز يف املنبع على املبالغ املوزعة على أ
ال�صخا�س غري
59
الرباح املحققة من أ
املقيمني بر�صم أ
الن�صطة املزاولة خارج املناطق املذكورة.
 -.IIIالدخول واملكافاآت أ
الخرى املمنوحة أ
لالع�صاء غري املقيمني أاع�صاء جمل�س
الدارة أاو جمل�س الرقابة بال�رضكات اخلا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات؛
إ
 -.IVأ
الرباح املوزعة من قبل موؤ�ص�صات ال�رضكات غري املقيمة؛

58
59
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 -.Vالعوائد املوزعة كربائح من لدن الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم
املنقولة؛
 -.VIالعوائد املوزعة كربائح من لدن هيئات توظيف ر أا�س املال باملجازفة؛

 -.VIIالتوزيعات املعتربة خفية من الناحية اجلبائية و الناجتة عن ت�صحيح أ
ال�ص�س
املفرو�صة عليها ال�رضيبة فيما يخ�س ال�رضكات اخلا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات؛
 -.VIIIأ
الرباح املوزعة من لدن �رضكات املحا�صة اخلا�صعة لل�رضيبة على
ال�رضكات بناء على اختيار.

املادة  -.14حا�صالت التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت
يراد باحلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت اخلا�صعة للحجز يف املنبع
ال�صارة
املن�صو�س عليه يف املادة  4أاعاله ،احلا�صالت املدفوعة أاو املو�صوعة رهن إ
ال�صخا�س الذاتيني واملعنويني بر�صم الفوائد واحلا�صالت أ
أاو املقيدة يف ح�صاب أ
الخرى
املماثلة املت أاتية من :

 -.Iال�صندات و أاذون ال�صندوق و�صكوك القرتا�س أ
الخرى ال�صادرة عن كل
�صخ�س معنوي أاو طبيعي مثل الديون امل�صمونة برهن ر�صمي والديون املف�صلة بامتياز
والديون العادية والكفالت النقدية و�صندات اخلزينة و�صندات الهيئات املكلفة بالتوظيف
اجلماعي للقيم املنقولة و�صندات �صناديق التوظيف اجلماعي للت�صنيد و�صندات هيئات
توظيف ر أا�س املال باملجازفة و�صندات الديون القابلة للتداول؛
 -.IIاملبالغ املودعة ألجل أاو ل�صحبها عند الطلب لدى موؤ�ص�صات الئتمان أاو الهياآت
املعتربة يف حكمها أاو أاي هيئة أاخرى؛

 -.IIIالقرو�س والت�صبيقات التي مينحها أا�صخا�س ذاتيون أاو معنويون غري الهيئات
امل�صار إاليها يف البند  IIأاعاله إاىل كل �صخ�س اآخر خا�صع لل�رضيبة على ال�رضكات أاو
ال�رضيبة على الدخل ح�صب نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية؛
 -.IVالقرو�س التي متنحها �رضكات و أا�صخا�س ذاتيون أاو معنويون اآخرون بوا�صطة
موؤ�ص�صات الئتمان أاو الهياآت املعتربة يف حكمها إاىل أا�صخا�س اآخرين؛

 -.Vعمليات ا�صتحفاظ ال�صندات كما هو من�صو�س عليها يف القانون رقم 24-01
60
امل�صار إاليه أاعاله وعمليات إاقرا�س ال�صندات ال�صالفة الذكر.

 60مت تتميم أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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الجمالية املقبو�ضة من أ
ال�شخا�ص الذاتيني أ�و
املادة  -.15املبالغ إ
املعنويني غري املقيمني
الجمالية اخلا�ضعة للحجز يف املنبع املن�صو�ص عليه يف املـادة  4أ�عاله،
يراد باملبالغ إ
ال�شارة أ�و املقيدة يف ح�ساب أ
ال�شخـا�ص الذاتيني أ�و
املبالغ املدفــوعــة أ�و املو�ضوعة رهن إ
املعنويني غري املقيمني لقاء :
 -.Iا�ستعمال أ�و حق ا�ستعمال حقوق امل�ؤلف يف منتجات أ�دبية أ�و فنية أ�و علمية ،مبا
يف ذلك أ
ال�رشطة ال�سينمائية والتليفزيونية ؛

 -.IIتخويل امتياز رخ�ص ا�ستغالل الرباءات والر�سوم والنماذج والت�صاميم
وال�صيغ والطرائق ال�رسية وعالمات ال�صنع أ�و التجارة؛
 -.IIIتقدمي معلومات علمية أ�و تقنية أ�و غريها و إ�جناز أ��شغال درا�سات يف املغرب
أ�و اخلارج؛

 -.IVتقدمي م�ساعدة تقنية أ�و و�ضع م�ستخدمني رهن ت�رصف من�ش�آت يوجد مقرها
باملغرب أ�و تزاول فيه ن�شاطها؛

 -.Vا�ستغالل أ�و تنظيم أ�و مزاولة أ�ن�شطة فنية أ�و ريا�ضية واملكاف�آت أ
الخرى املماثلة
لها؛

اليجار واملكاف�آت املماثلــة املدفوعة عن ا�ستعمـال أ�و حق ا�ستعمال
 -.VIحقوق إ
جتهيزات مهما كان نوعها؛
 -.VIIفوائد القرو�ض وغريها من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت ما عدا
الفوائد املبينة يف املادة « - I( 6جيم»  )3° -أ�عاله و يف املادة  45أ�دناه؛
 -.VIIIمكاف�آت لنقل امل�سافرين أ�و الب�ضائع عرب الطرق من املغرب إ�ىل اخلارج
فيما يخ�ص جزء الثمن املطابق للم�سافة املقطوعة يف املغرب؛
 -.IXالعموالت أ
والتعاب؛

 -.Xاملكاف�آت عن اخلدمات املختلفة امل�ستعملة باملغرب أ�و املقدمة من لدن أ��شخا�ص
غري مقيمني.
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الفرع الثالث

أا�صا�ص فر�ص ال�رشيبة اجلزافية على ال�رشكات غري املقيمة
املادة  -.16حتديد أا�صا�ص فر�ص ال�رشيبة

يجوز لل�رضكات غري املقيمـة املربمة معها �صفقات أا�صغـال أاو بناء أاو تركيب أان
القرار املن�صو�س عليه يف املادة  III - 148أادناه 61أاو بعد إابرام كل
تختار ،حني إايداع إ
�صفقة ،اخل�صوع لل�رضيبة اجلزافية على جمموع مبلغ ال�صفقة بال�صعر املن�صو�س عليه
يف املادة  « –III –19أالف» أادناه.

إاذا كانت ال�صفقة تتعلق بالت�صليم عن طريق «املفتاح يف اليد» ملبنى عقاري أاو من�ص أاة
�صناعية أاو تقنية قابلة لت�صغيلها ،فاإن أ
ال�صا�س املفرو�صة عليه ال�رضيبة ي�صمل تكلفة املواد
املدجمة واملعدات املقامة �صواء أامت توريد هذه املواد واملعدات من لدن ال�رضكة املربمة
معها ال�صفقة أاو حل�صابها أاو حررت يف �ص أانها فاتورة على حدة أاو دفع �صاحب امل�رضوع
الر�صوم اجلمركية املفرو�صة عليها.

البـاب الثالــث

ت�صفية ال�رشيبة
املادة  -.17فرتة فر�ص ال�رشيبة
حت�صب ال�رضيبة على ال�رضكات باعتبار الربح املحقق خالل كل �صنة حما�صبية والتي
ل ميكن أان تتعدى اثني ع�رض(� )12صهرا.
إاذا طالت مدة ت�صفية �رضكة من ال�رضكات فاإن ال�رضيبة حت�صب باعتبار النتيجة
الثني ع�رض(� )12صهرا امل�صار إاليها يف املادة II - 150
املوؤقتة لكل فرتة من فرتات إ
أادناه.

إاذا أابانت النتيجة النهائية للت�صفية وجود ربح يفوق جمموع أ
الرباح املفرو�صة
عليها ال�رضيبة خالل فرتة الت�صفية ،فاإن تكملة ال�رضيبة امل�صتحقة ت�صاوي الفرق بني
مبلغ ال�رضيبة النهائي واملبالغ التي �صبـق دفعهـا .ويف حالة العكـ�س ت�صرتد ال�رضكـة
جميـع أاو بع�س هذه املبالغ.

املادة  -.18مكان فر�ص ال�رشيبة

تفر�س ال�رضيبة على ال�رضكات بالن�صبة إاىل جمموع حا�صالتها و أارباحها ودخولها
يف املكان الذي يوجد به مقرها الجتماعي أاو موؤ�ص�صتها الرئي�صية باملغرب.
بالحالة إاىل املادة  III –148مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
الحالة إاىل املادة  II 148-إ
 61مت تعوي�س إ
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يف حالة اختيار اخل�صوع لل�رضيبة على ال�رضكات :

 تفر�س ال�رضيبة على �رضكات املحا�صة امل�صار إاليها يف املادة  II - 2أاعاله يفاملكان الذي يوجد فيه مقرها الجتماعي أاو موؤ�ص�صتها الرئي�صية باملغرب وذلك يف
إا�صم ال�رضيك املوؤهل للت�رضف باإ�صم كل �رضكة من هذه ال�رضكات والذي ميكنه
إالزامها؛
 تفر�س ال�رضيبة على �رضكات أال�صخا�س امل�صار إاليها يف املادة  II - 2املذكورة
أ
ؤ
يف إا�صم هذه ال�رضكات ويف املكان الذي يوجد به مقرها الجتماعي او مو�ص�صتها
الرئي�صية.

املادة � -.19صعر ال�رشيبة

62

 -.Iال�صعر العادي لل�رشيبة
يحدد �صعر ال�رضيبة على ال�رضكات كما يلي :
أالف%30 -؛

63

باء %37 -فيما يخ�س موؤ�ص�صات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها وبنك املغرب
64
اليداع والتدبري و�رضكات الت أامني و إاعادة الت أامني.
و�صندوق إ

 -.IIأ
ال�صعار النوعية لل�رشيبة

حتدد أ
ال�صعار النوعية لل�رضيبة على ال�رضكات كما يلي :
أالف: %8،75 -

 فيما يخ�س املن�صاآت التي تزاول ن�صاطها يف املناطق احلرة للت�صدير طوال الع�رضينلالعفاء من جمموع
(� )20صنة املحا�صبية املتتابعة املوالية لل�صنة املحا�صبية اخلام�صة إ
ال�رضيبة؛

 فيما يخ�س �رضكات اخلدمات املكت�صبة ل�صفة «القطب املايل للدار البي�صاء»،طبقا للن�صو�س الت�رضيعية و التنظيمية اجلاري بها العمل ،فيما بعد مدة اخلم�س
(� )5صنوات املحا�صبية املعفاة املن�صو�س عليها يف املادة « - I( 6باء» )4° -
65
أاعاله.
باء: %10 -

 بناء على اختيار ،فيما يخ�س البنوك احلرة ( )Banques Offshoreطوال اخلم�سع�رضة (� )15صنة أ
الوىل املتتالية املوالية لتاريخ احل�صول على العتماد؛

 62مت تغيري وتتميم أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 63مت تخفي�س �صعر  %35إاىل  %30مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 64مت تخفي�س �صعر  %39،6إاىل  %37مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 65مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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 بالن�صبة للمقرات اجلهوية أاو الدولية املكت�صبة ل�صفة «القطب املايل للدار البي�صاء»،طبقا للن�صو�س الت�رضيعية و التنظيمية اجلاري بها العمل ،ابتداء من ال�صنة املحا�صبية
66
أ
الوىل التي مت فيها احل�صول على ال�صفة املذكورة؛
 بالن�صبة لل�رضكات التي حتقق ربحا جبائيا ي�صاوي أاو يقل عن ثالثمائة أالف ()300.00067
درهم؛
جيم %17،5 -بالن�صبة :

 - 1°للمن�صاآت املن�صو�س عليها يف املادة « –I( 6باء» 1° -و )2°أاعاله؛

 - 2°للمن�صاآت الفندقية املن�صو�س عليها يف املادة « –I( 6باء» )3° -أاعاله؛

 - 3°للمن�صاآت املنجمية املن�صو�س عليها يف املادة « –I( 6دال» )1° -أاعاله؛

 - 4°للمن�صاآت املن�صو�س عليها يف املادة « –I( 6دال» 2° -و « –IIجيم» - 1° -أا))
أاعاله؛
 - 5°للمن�صاآت احلرفية املن�صو�س عليها يف املادة « –II( 6جيم» –1° -ب)) أاعاله؛

 - 6°للموؤ�ص�صـات اخلا�صـة للتعليـم أاو التكوين املهني املن�صو�س عليها يف املادة 6
(« –IIجيم» –1° -ج)) أاعاله؛

 - 7°للمنع�صني العقاريني املن�صو�س عليهم يف املادة « –II( 6جيم» )2° -أاعاله؛

 - 8°ال�رضكات الريا�صية املن�صو�س عليها يف املادة « –II( 6جيم» - 1° -د)
68
أاعاله.
دال( -تن�صخ)

69

� -.IIIصعر ومبالغ ال�رشيبة اجلزافية
يحدد �صعر ومبالغ ال�رضيبة اجلزافية كما يلي :

أالف %8 -دون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ،من مبلغ ال�صفقات كما
هي حمددة يف املادة  16أاعاله فيما يخ�س ال�رضكات غري املقيمة املربمة معها �صفقات
أ
ال�صغال أاو البناء أاو الرتكيب والتي اختارت ال�رضيبة اجلزافية.
البراء من ال�رضيبة املحجوزة
يرتتب على دفع ال�رضيبة على ال�رضكات بهذا ال�صعر إ
يف املنبع املن�صو�س عليها يف املادة  4أاعاله؛

 66مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 67مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 68مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 69مت ن�صخ هذا ال�صعر مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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باء -مقابل القيمة بالدرهم ملبلغ خم�صة وع�رضين أالف ( )25.000دولر أامريكي يف
البراء من جميع ال�رضائب والر�صوم أ
الخرى املفرو�صة
ال�صنة ،بناء على اختيار ،مع إ
على أ
الرباح والدخول بالن�صبة للبنوك احلرة ()Offshore Banques؛
البراء
جيم -مقابل القيمة بالدرهم ملبلغ خم�صمائة ( )500دولر أامريكي يف ال�صنة ،مع إ
الخرى املفرو�صة على أ
من جميع ال�رضائب والر�صوم أ
الرباح أاو الدخول بالن�صبة
لل�رضكات القاب�صة احلرة (.)Holding Offshore
 -.IVأا�صعار ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع

حتدد أا�صعار ال�رضيبة على ال�رضكات املحجوزة يف املنبع كما يلي :
أالف( -ين�صخ)

الجمالية ،دون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة،
باء)  %10من املبالغ إ
املقبو�صة من لدن أ
ال�صخـا�س الذاتيني أاو املعـنويني غري املقيمني واملبينة يف املادة 15
70
أاعاله؛
جيم %20 -دون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ،من مبلغ احلا�صالت من
التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املبينة يف املادة  14أاعاله.
يجب على امل�صتفيدين يف هذه احلالة أان يف�صحوا حني قب�س هذه احلا�صالت عن ما يلي :
 العنوان التجاري وعنوان املقر الجتماعي أاو املوؤ�ص�صة الرئي�صية؛ -رقم ال�صجل التجاري ورقم التعريف بال�رضيبة على ال�رضكات؛

دال %15 -من مبلغ عوائد أ
ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف حكمها
71
املبينة يف املادة  13أاعاله.

الباب الرابع

القرارات ال�رشيبية
إ
القرار باحل�صيلة املفرو�صة عليها ال�رشيبة وبرقم أ
العمال
املادة  -.20إ

 -.Iيجب على ال�رضكات �صواء أاكانت خا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات أام معفاة
منها ،با�صتثناء ال�رضكات غري املقيمة امل�صار إاليها يف  IIو  IIIمن هذه املادة 72،أان توجه
إاىل مفت�س ال�رضائب التابع له مقر ال�رضكة الجتماعي أاو موؤ�ص�صتها الرئي�صية باملغرب،
الدارة
إاقرارا بح�صيلتها اخلا�صعة لل�رضيبة حمررا على أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
وذلك خالل الثالثة ( )3أا�صهر املوالية لتاريخ اختتام كل �صنة حما�صبية.
 70مت تغيري وتتميم أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 71مت إادراج هذا ال�صعر مبقت�صى أاحكام البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
الحالة الواردة يف هذه املادة (البند  IIو IIIعو�س البند  IIفقط) مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 72مت تتميم إ
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القرار املراجع املتعلقة أ
بالداءات املنجزة عمال ب أاحكام املادتني 169
يت�صمن هذا إ
أ
أ
و 170أادناه ويجب ان يكون مرفقا بالوراق امللحقة املحددة قائمتها بن�س تنظيمي.
بال�صافة إاىل ذلك على ال�رضكات التي يغلب عليها الطابع العقاري امل�صار إاليها
يجب إ
أ
أ
يف املادة  II - 61ادناه ،ان ترفق باإقرارها املتعلق باحل�صيلة املفرو�صة عليها ال�رضيبة
القائمة املت�صمنة أا�صماء جميع حائزي أا�صهمها أاو ح�ص�س امل�صاركة فيها كما هي حمددة
يف املادة  83أادناه.

 -.IIيجب على ال�رضكات غري املقيمة املفرو�صة عليها ال�رضيبة جزافيا عمال ب أاحكام
املادة  16أاعاله أان تديل ،قبل فاحت أابريل من كل �صنة ،باإقرار يتعلق برقم أاعمالها يحرر
بال�صافة إاىل عنوانها التجاري،
الدارة ويت�صمن ،إ
على أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
طبيعة ن�صاطها واملكان الذي توجد فيه موؤ�ص�صتها الرئي�صية باملغرب ،البيانات التالية :
ال�صم والعنوان التجاري لزبنائها باملغرب ومهنتهم أاو طبيعة ن�صاطهم
 إوعناوينهم؛
 -مبلغ كل �صفقة من ال�صفقات اجلاري تنفيذها؛

 جمموع املبالغ املقبو�صة فيما يتعلق بكل �صفقة خالل ال�صنة املدنية ال�صابقة معالتمييز بني الت�صبيقات املالية واملبالغ املقبو�صة املطابقة أل�صغال �صبق أان كانت
حمل بيانات ح�صابية نهائية؛
 جمموع املبالغ املح�صل يف �ص أانها على إاذن بالتحويل من مكتب ال�رضف مع بيانالذن؛
املراجع املتعلقة بهذا إ
 -املراجع املتعلقة بدفع ال�رضيبة امل�صتحقة.

 -.ΙΙΙيجب على ال�رضكات غري املقيمة ،التي ل تتوفر على مقر باملغرب ،أان تديل
باإقرار باحل�صيلة املفرو�صة عليها ال�رضيبة بر�صم زائد القيمة الناجت عن تفويتات القيم
الدارة.
املنقولة املحققة باملغرب ،يحرر وفق مطبوع منوذجي تعده إ
القرار خالل الثالثني ( )30يوما املوالية لل�صهر الذي متت فيه
يجب أان يودع هذا إ
التفويتات املذكورة.

 -.IVيجب على ال�رضكات أان ترفق بكل إاقرار بح�صيلة بدون ربح أاو بعجز،
الدارة وموقعا من لدن املمثل القانوين
بيانا يحرر يف أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
لل�رضكة املعنية يو�صح م�صدر العجز أاو احل�صيلة بدون ربح امل�رضح بهما ،وذلك حتت
73
طائلة تطبيق أاحكام املادة  198املكررة أادناه.

73

مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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الق�ســم الثانـــي

ال�رضيبــة على الدخــل

البــاب أ
الول

نطــاق التطبيق
املادة  -.21تعريـف

تفر�ض ال�رضيبة على الدخل على دخول و أ�رباح أ
ال�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني
امل�شار إ�ليهم يف املادة  3أ�عاله والذين مل يختاروا اخل�ضوع لل�رضيبة على ال�رشكات.

املادة  -.22الدخول أ
والرباح املفرو�ضة عليها ال�رضيبة
أ��صناف الدخول أ
والرباح املعنية هي :

 - 1°الدخول املهنية؛
 - 2°الدخول الناجتة عن امل�ستغالت الفالحية؛
 - 3°أ
الجور والدخول املعتربة يف حكمها؛
 - 4°الدخول أ
والرباح العقارية؛

والرباح الناجتة عن ر ؤ�و�س أ
 - 5°الدخول أ
الموال املنقولة.

املادة  -.23إ�قليمية ال�رضيبة
 -.Iيخ�ضع لل�رضيبة على الدخل :
 - 1°أ
ال�شخا�ص الطبيعيون الذين لهم موطن �رضيبي باملغرب فيما يخ�ص جميع
أ
أ
أ
دخولهم و�رباحهم ذات املن�ش� املغربي �و أ
الجنبي؛
 - 2°أ
ال�شخا�ص الطبيعيون الذين لي�س لهم موطن �رضيبي باملغرب فيما يخ�ص جميع
دخولهم و أ�رباحهم ذات املن� أش� املغربي؛

 - 3°أ
ال�شخا�ص املتوفرون أ�و غري املتوفرين على موطن �رضيبي باملغرب إ�ذا
حققوا أ�رباحا أ�و قب�ضوا دخوال يخول حق فر�ض ال�رضيبة عليها للمغرب عمال
باتفاقيات تهدف إ�ىل جتنب االزدواج ال�رضيبي فيما يتعلق بال�رضيبة على
الدخل.
 -.IIيعترب ال�شخ�ص الطبيعي متوفرا على موطن �رضيبي يف املغرب ح�سب مدلول
هذه املدونة إ�ذا كان له فيه حمل �سكنى دائم أ�و مركز م�صاحله االقت�صادية أ�و كانت املدة
املت�صلة أ�و غري املت�صلة ملقامه باملغرب تزيد على  183يوما عن كل فرتة  365يوما.
40
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يعد موظفو الدولة الذين ميار�صون مهام وظائفهم أاو يكلفون مب أامورية يف اخلارج
بالعفاء من ال�رضيبة
متوفرين على موطن �رضيبي باملغرب إاذا كانوا يتمتعون إ
ال�صخ�صية على الدخل يف البلد أ
الجنبي الذي يقيمون به.

العفاءات
املادة  -.24إ

يعفى من ال�رضيبة على الدخل :

 - 1°ال�صفراء و أاع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي والقنا�صل والوكالء القن�صليون أ
الجانب فيما
يخ�س دخولهم ذات املن�ص أا أ
الجنبي وذلك بالقدر الذي ت�صمح به البلدان التي
ميثلونها من نف�س المتياز لل�صفراء و أاع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي والقنا�صل
والوكالء القن�صليني املغاربة.
 - 2°أ
ال�صخا�س املقيمون فيما يخ�س العوائد املدفوعة إاليهم يف مقابل ا�صتعمال أاو منح
حق ا�صتعمال حقوق موؤلف يف م�صنفات أادبية أاو فنية أاو علمية.

الباب الثاين

أا�صا�ص فر�ص ال�رشيبة على جمموع الدخل
املادة  -.25حتديد جمموع الدخل املفرو�صة عليه ال�رشيبة

يتكون جمموع الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة من �صايف الدخل أاو الدخول التي
ي�صملها واحد أاو أاكرث من أانواع الدخل امل�صار إاليها يف املادة  22أاعاله ،با�صتثناء الدخول
أ
والرباح اخلا�صعة لل�رضيبة ب�صعر إابرائي.

يحدد �صايف الدخل بالن�صبة لكل نوع من أ
النواع آ
النفة الذكر على حدى وفق
القواعد اخلا�صة به كما هي مقررة يف أاحكام هذه املدونة.

والرباح ذات املن�ص أا أ
يدرج إاجمايل الدخول أ
الجنبي يف جمموع الدخل املفرو�صة
عليه ال�رضيبة على الدخل ،دون إاخالل مبا تن�س عليه التفاقيات اجلبائية الدولية
والحكام املقررة يف املادة  77بعده ،با�صتثناء الدخول أ
أ
والرباح الناجتة عن ر ؤوو�س
أ
أ
أ
أ
الموال املنقولة ذات املن�صا الجنبي اخلا�صعة لال�صعار اخلا�صة البرائية املن�صو�س
عليها يف املادة « -II( 73جيم» 2° -و «واو» )5° -بعده وفق ال�رضوط املحددة يف
املادة  173أادناه.74

 74مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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املادة  -.26حتديد جمموع الدخل اخلا�صع لل�رشيبة املتعلق أ
بال�صخا�ص
الطبيعيني ال�رشكاء يف بع�ص ال�رشكات أاو أ
الموال امل�صاعة

 -.Iدون إاخالل باخليار املن�صو�س عليه يف املادة  II - 2أاعاله ،يعترب الربح الذي
حت�صل عليه �رضكة من �رضكات الت�صامن و�رضكات التو�صية الب�صيطة وال�رضكات
الفعلية التي ل ت�صم �صوى أ
ال�صخا�س الطبيعيني ،مبثابة دخل مهني لل�رضيك الرئي�صي
وتفر�س عليه ال�رضيبة يف ا�صمه.

إاذا ح�صل ل�رضكة من ال�رضكات امل�صار إاليها أاعاله عجز ا�صتنزل من الدخول املهنية
أ
الخرى لل�رضيك الرئي�صي فيها� ،صواء كانت هذه الدخول مقدرة ب�صورة جزافية أاو
وفق نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية أاو نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة.
 -.IIإاذا كان �صخ�س طبيعي �رضيكا يف مال م�صاع أاو يف �رضكة حما�صة وجب
اعتبار ن�صيبه يف نتيجة ا�صتغالل املال امل�صاع أاو �رضكة املحا�صة لتحديد �صايف دخله
املهني.

غري أانه إاذا كان الن�صاط الذي ميار�صه ال�رضكاء يف املال امل�صاع أاو تزاوله �رضكة
املحا�صة يقت�رض على ن�صاط واحد ذي طابع زراعي أاو كان املال امل�صاع عقارات
لاليجار ،اعترب ن�صيب
لاليجار أاو مل تكـن �رضكـة املحا�صـة متلك إال عقارات إ
معـدة إ
كل �رضيك من ال�رضكاء يف الربح الزراعي أاو الدخل العقاري لتحديد دخله أاو دخوله
الزراعية أاو العقارية.

يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة املعنيني أان يدلوا مبحرر ر�صمي أاو عقد م�صادق
على التوقيعات املذيل بها ين�س على ح�صة كل واحد منهم يف املال امل�صاع أاو يف �رضكة
الدلء بهذه الوثيقة ،تفر�س ال�رضيبة با�صم ال�رضكاء يف املال
املحا�صة .ويف حالة عدم إ
75
امل�صاع أاو با�صم �رضكة املحا�صة.

املادة  -.27حتديد جمموع الدخل املفرو�صة عليه ال�رشيبة املتعلق
أ
بال�صخا�ص الذين يتخذون موطنهم ال�رشيبي باملغرب أاو
ينقطعون عن اتخاذ موطنهم ال�رشيبي به
 -.Iإاذا اتخذ اخلا�صع لل�رضيبة موطنه ال�رضيبي باملغرب فاإن جمموع دخله
املفرو�صة عليه ال�رضيبة يف ال�صنة التي ا�صتقر خاللها باملغرب ي�صمل :
 الدخول ذات املن�ص أا املغربي التي ح�صل عليها فيما بني فاحت يناير و  31دي�صمربمن ال�صنة آ
النفة الذكر؛
 الدخول ذات املن�ص أا أالجنبي التي ح�صل عليها من يوم ا�صتقراره باملغرب إاىل
غاية  31دي�صمرب من ال�صنة نف�صها.
75
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 -.IIإاذا مل يبق للخا�صع لل�رضيبة على الدخل موطن �رضيبي باملغرب فاإن جمموع
دخله املفرو�صة عليه ال�رضيبة يف �صنة انتهاء إاقامته فيه ي�صمل الدخول ذات املن�ص أا املغربي
التي ح�صل عليها يف تلك ال�صنة والدخول ذات املن�ص أا أ
الجنبي التي ح�صل عليها إاىل
تاريخ انتهاء إاقامته باملغرب.

املادة  -.28خ�صوم من جمموع الدخل اخلا�صع لل�رشيبة

يخ�صم من جمموع الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة كما هو حمدد يف املادة  25أاعاله :

 -.Iمبلغ الهبات النقدية أاو العينية املمنوحة للهيئات املن�صـو�س عليها يف املادة 10
(« – Iباء»  )2° -أاعاله.
 -.IIيف حدود  %10من جمموع الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة وذلك بغر�س
متلك أاو بناء م�صكن رئي�صي :
 مبلغ فوائد القرو�س التي متنحها للخا�صعني لل�رضيبة املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة أاوموؤ�ص�صات الئتمان والهياآت املعتربة يف حكمها املرخ�س لها قانونا بالقيام بهذه
العمليات وموؤ�ص�صات أ
العمال الجتماعية التابعة للقطاعني العمومي وال�صبه
العمومي أاو القطاع اخلا�س وكذا املن�صاآت؛
 أاو مبلغ الربح املعلوم املتفق عليه م�صبقا يف إاطار عقد املرابحة ،بني اخلا�صعنيلل�رضيبة و موؤ�ص�صات الئتمان أاو الهياآت املعتربة يف حكمها.
يتوقف اخل�صم املذكور :
 فيما يرجع أل�صحاب أالجور وما يف حكمها املفرو�صة عليهم ال�رضيبة بطريقة
باليراد �صهريا بحجز ودفع
احلجز يف املنبع ،على قيام رب العمل أاو املدين إ
أا�صل وفوائد املبالغ امل�صرتجعة إاىل الهيئات املقر�صة ،أاو تكلفة ال�رضاء ومبلغ
الربح املعلوم املتفق عليه م�صبقا إاىل املوؤ�ص�صات أاو الهيئات التي أابرم معها عقد
املرابحة؛
 فيما يرجع للخا�صعني لل�رضيبة آالخرين على تقدمي ن�صخة م�صادق عليها من
عقد القر�س أاو املرابحة و إاي�صالت أ
الداء أاو إا�صعارات ال�صحب التي تعدها
موؤ�ص�صات الئتمان والهياآت املعتربة يف حكمها .ويجب أان ترفق هذه الوثائق
76
بالقرار ال�صنوي املن�صو�س عليه يف املادة  82أادناه.
إ
يف حالة البناء ،ي�صتفيد اخلا�صع لل�رضيبة من خ�صم الفوائد املذكورة أاعاله خالل
مدة ل تتجاوز �صبع (� )7صنوات ابتداء من تاريخ ت�صليم رخ�صة البناء.

بعد انق�صاء هذه املدة ،إاذا مل يقم اخلا�صع لل�رضيبة باإنهاء بناء امل�صكن املذكور أاو
مل يخ�ص�صه ل�صكناه الرئي�صية ،تتم ت�صوية و�صعيته اجلبائية طبقا ألحكام املادتني 208
و )VIII – 8°( 232أادناه.
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غري أان اخلا�صع لل�رضيبة ل يفقد احلق يف ال�صتفادة من اخل�صم امل�صار إاليه أاعاله
بالن�صبة للفرتة املتبقية التي تبتدئ من تاريخ انتهاء البناء إاىل غاية انتهاء مدة عقد القر�س،
77
�رضيطة تقدميه الوثائق املثبتة ل�صغله امل�صكن املعني ك�صكنى رئي�صية.
وفيما يخ�س امل�صاكن ذات امللكية امل�صاعة ،فاإن خ�صم مبلغ الفوائد أاو مبلغ الربح
املعلوم املتفق عليه م�صبقا يف إاطار عقد املرابحة �صمن احلدود ال�صالفة الذكر يقبل بالن�صبة
لكل مالك على ال�صياع ح�صب ح�صته يف امل�صكن الرئي�صي.

ل ميكن اجلمع بني خ�صم الفوائد و مبلغ الربح املعلوم املتفق عليه م�صبقا يف إاطار عقد
املرابحة امل�صار إاليه أاعاله واخل�صوم املن�صو�س عليها على التوايل يف املادتني V - 59
78
و II - 65أادناه.
 -.IIIيف حدود  %6من جمموع الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة املذكورة أ
الق�صاط
أاو ال�صرتاكات املتعلقة بعقود ت أامني التقاعد الفردية أاو اجلماعية التي ت�صاوي مدتها ما ل
يقل عن ثماين (� )8صنوات 79والتي �صبق أان أابرمت مع �رضكات ت أامني م�صتقرة باملغرب
تدفع إاعاناتها إاىل امل�صتحقني ابتداء من بلوغهم خم�صني �صنة كاملة من العمر.

إاذا كان اخلا�صع لل�رضيبة ل يتقا�صى �صوى دخول أاجور ،فاإن باإمكانه خ�صم
جمموع أ
الق�صاط املطابقة لعقد أاو عقود ت أامني تقاعده من �صايف أاجرته اخلا�صعة
لل�رضيبة املح�صل عليها ب�صكل منتظم خالل مزاولة ن�صاطه وذلك طبقا ألحكام املادة
 « -II -59أالف» أادناه.

غري أانه يف حالة توفر اخلا�صع لل�رضيبة على دخول أاجور وعلى دخول تنتمي إاىل
أا�صناف أاخرى ،ميكنه خ�صم جمموع ا�صرتاكاته املطابقة لعقد أاو عقود ت أامني التقاعد،
إاما من �صايف أاجرته اخلا�صعة لل�رضيبة املح�صل عليها ب�صكل منتظم خالل مزاولة
81
ن�صاطه 80و إاما يف حدود  %6من جمموع دخله اخلا�صع لل�رضيبة.

ول ميكن اجلمع بني اخل�صم يف حدود  %6امل�صار إاليه أاعاله واخل�صم املن�صو�س عليه
النظمة أ
يف املادة  « –59-IIأالف» أادناه واملتعلق ب أانظمة التقاعد املقررة يف أ
ال�صا�صية
لهيئات التقاعد املغربية املوؤ�ص�صة والعاملة وفقا للن�صو�س الت�رضيعية والتنظيمية اجلاري
بها العمل يف هذا امليدان.
يجب على اخلا�صع لل�رضيبة كي ي�صتفيد من اخل�صم املذكور أان ي�صيف إاىل إاقراره
مبجموع الدخل امل�صار إاليه يف املادة  82أادناه :
 ن�صخة م�صهودا مبطابقتها أل�صل العقد؛ 77مت إادراج هذا أاحكام التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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 �صهادة ب أاداء ال�صرتاكات أاو أالق�صاط ت�صلمها �رضكات الت أامني املعنية وتبني فيها أان
82
أ
املوؤمن له اختار خ�صم أ
الق�صاط او ال�صرتاكات املذكورة.

اليراد إاىل امل�صتحق يف �صكل ر أا�س مال فر�صت ال�رضيبة
إاذا انتهت مدة العقد ودفع إ
باليراد املعني أ
على هذا أ
بالمر وفق
الخري عن طريق حجز يف املنبع يقوم به املدين إ
أ
ال�صعر الوارد يف اجلدول الت�صاعدي املن�صو�س عليه يف املادة  I - 73ادناه وبعد طرح
ن�صبة قدرها  %40وتنجيم املبلغ على مدة ل تتجاوز أاربع �صنوات.
باليراد الذي مل ينجز احلجز يف املنبع آ
النف الذكر للغرامة
ويخ�صع املدين إ
أ
والعالوات املن�صو�س عليها يف املادة  200ادناه.

عندما يقوم املوؤمن له با�صرتداد ا�صرتاكاته قبل انتهاء مدة العقد أاو قبل بلوغه �صن
اخلم�صني أاو قبلهما معا ،تفر�س ال�رضيبة على مبلغ ال�صرتداد عن طريق حجز يف املنبع
باليراد املعني أ
بالمر وفق ال�صعر الوارد يف اجلدول الت�صاعدي املن�صو�س
يقوم به املدين إ
أ
أ
عليه يف املادة  I - 73بعده ،من غري اي طرح وبعد تنجيم املبلغ امل�صرتد على مدة اربع
الرجاع الفعلية إان كانت أاقل من أاربع �صنوات وذلك دون
�صنوات أاو على أاعقاب مدة إ
إاخالل بتطبيق اجلزاءات املن�صو�س عليها يف املادة  200أادناه.

اليراد أاو ر أا�س املال أاو املبلغ امل�صرتد ألجل ت�صوية و�صعيته
يجب على م�صتحق إ
أ
أ
القرار مبجموع دخله وفق
يقدم
ن
ا
وجدت،
ن
ا
خرى
ال
ال�رضيبية باعتبار دخوله
إ
إ
ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  82أادناه.

املادة  -.29تقييم نفقات اخلا�صعني لل�رشيبة عند درا�صة جمموع الو�صعية
ال�رشيبية
يراد بالنفقات امل�صار إاليها يف املادة  216أادناه والتي يفوق مبلغها  120.000درهم
يف ال�صنة :

بالقامة الرئي�صية التي تزيد م�صاحتها املغطاة على  150مرتا
 - 1°امل�صاريف املتعلقة إ
مربعا وبكل إاقامة ثانوية ،واملحددة ب�رضب م�صاحة البناءات يف تعريفة املرت
مربع كما هي مبينة يف اجلدول التايل :
امل�صاحــة املــغطــاة
القامة
إ
القامة الثانوية
إ
الرئي�صية

امل�صاحة املغطاة

جزء امل�صاحة املغطاة إاىل غاية  150مرتا مربعا.
جزء امل�صاحة املغطاة املرتاوح بني  151مرتا مربعا
و  300مرت مربع.
جزء امل�صاحة املغطاة الذي يزيد على  300مرت مربع

ل �صيء

 100درهم

 150درهما

 150درهما

 200درهم

 200درهم
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 - 2°امل�صاريف املتعلقة بت�صيري و�صيانة عربات نقل أ
ال�صخا�س املحددة يف :
  12.000درهم يف ال�صنة فيما يخ�س العربات التي ل تفوق قوتها ال�رضيبية 10أاح�صنة بخارية؛
  24.000درهم يف ال�صنة فيما يخ�س العربات التي تزيد قوتها ال�رضيبية علىذلك؛
- 3°امل�صاريف املتعلقة بت�صيري و�صيانة العربات اجلوية والبحرية واملحددة بن�صبة
 %10من ثمن التملك؛
اليجار احلقيقية التي يدفعها اخلا�صع لل�رضيبة ألغرا�صه اخلا�صة؛
 - 4°مبالغ إ

 - 5°املجموع ال�صنوي للمبالغ املرجعة من أا�صل وفوائد القرتا�صات التي يربمها
اخلا�صع لل�رضيبة حلاجاته غري املهنية؛
 - 6°جمموع املبالغ التي يدفعها اخلا�صع لل�رضيبة ألجل متلك عربات أاو عقارات
غري معدة لغر�س مهني مبا يف ذلك نفقات ت�صليم العقارات املذكورة لنف�صه؛

 - 7°عمليات متلك القيم املنقولة و�صندات امل�صاهمة وغريها من �صندات ر أا�س املال
83
والدين؛
 - 8°ال�صلفات املدرجة يف احل�صابات اجلارية لل�رضكاء أاو يف ح�صاب امل�صتغل والقرو�س
املمنوحة للغري.

83
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البــاب الثالــث

حتديد �صايف الدخل لكل نوع من أ�نواع الدخول

الفـــرع أ
الول

الدخول املهنية

البند أ
الول  :الدخول اخلا�ضعة لل�رضيبة
املادة  -.30تعريف الدخول املهنية
تعد دخوال مهنية لتطبيق ال�رضيبة على الدخل :
الرباح التي يح�صل عليها أ
 - 1°أ
ال�شخا�ص الطبيعيون من مزاولة :
أ�لف -مهنة جتارية أ�و �صناعية أ�و حرفية؛

الرا�ضي أ�و مهنة جتار أ
باء -مهنة املنع�شني العقاريني أ�و مهنة جمزئ أ
المالك.
يراد يف هذه املدونة :

 باملنع�شني العقاريني :أال�شخا�ص الذين ي�صممون وي�شيدون بناء أ�و أ�بنية لبيعها
كال أ�و بع�ضا؛
ال�شخا�ص الذين يقومون بتهيئة أ
 باملجزئني :أالرا�ضي وجتهيزها للبناء من
أ�جل بيعها جملة واحدة أ�و جزءا جزءا ،مهما كانت طريقة متلكهم أ
للرا�ضي
املذكورة؛

المالك :أ
 بتجار أال�شخا�ص الذين يبيعون عقارات مبنية أ�و غري مبنية متلكوها
بعو�ض أ�و على وجه الهبة؛

جيم -مهنة حرة أ�و مهنة أ�خرى غري املهن املن�صو�ص عليها يف « أ�لف» و»باء» أ�عاله.

 - 2°الدخول التي تكت�سي طابع التكرار وال ي�شملها أ�ي نوع من أ�نواع الدخول امل�شار
إ�ليها ( 22من  2°إ�ىل  )5°أ�عاله؛

الجمالية امل�شار إ�ليها يف املادة  15أ�عاله ،التي يح�صل عليها أ
ال�شخا�ص
 - 3°املبالغ إ
أ
أ
الطبيعيون الذين لي�س لهم موطن �رضيبي باملغرب �و ال�شخا�ص املعنويون
غري اخلا�ضعني لل�رضيبة على ال�رشكات والذين ال يوجد مقرهم باملغرب يف
مقابل إ�جناز أ�عمال أ�و تقدمي خدمات حل�ساب أ��شخا�ص طبيعيني أ�و معنويني
يتوفرون على موطن �رضيبي باملغرب أ�و يزاولون ن�شاطا فيه ،إ�ذا كانت
أ
العمال أ�و اخلدمات آ
النفة الذكر ال تـرتبط بـن�شاط م�ؤ�س�سة يف املغرب تابعة
لل�شخ�ص الطبيعي أ�و املعنوي غري املقيم باملغرب.
47
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الحكام الواردة يف 3°من هذه املادة على أ
ت�رضي أ
العمال واخلدمات التي ينجزها
أ
أ
يف اخلارج �صخ�س طبيعي او �رضكة او جمعية غري خا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات
حل�صاب فرع باملغرب يكون تابعا لل�صخ�س الطبيعي أاو ال�رضكة أاو اجلمعية.

العفاءات وفر�ص ال�رشيبة بال�صعر املخف�ص
املادة  -.31إ

84

العفاء الدائم من ال�رشيبة وفر�صها بال�صعر املخف�ص ب�صفة دائمة :
 -.Iإ
العفاء الدائم :
أالف -إ

( - 1°ين�صخ)

85

 - 2°املن�صاآت املقامة يف منطقة حرة مبيناء طنجة املحدثة بالظهري ال�رضيف رقم
 1.61.426بتاريخ  22رجب  30( 1381دي�صمرب  ،)1961واملعفاة من ال�رضيبة
على الدخل بر�صم العمليات املنجزة داخل املنطقة املذكورة.

العفاءات املتبوعة بفر�ص دائم لل�رشيبة ب�صعر خمف�ص
باء -إ

86:

بالعفاء
 - 1°تتمتع املن�صاآت املن�صو�س عليها يف املادة « - I( 6باء»  1° -و )2°أاعاله إ
من جمموع ال�رضيبة على الدخل طوال مدة خم�س (� )5صنوات ،وبفر�س
ال�رضيبة بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « - II( 73واو»  )7° -أادناه فيما
بعد هذه املدة.
العفاء وفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س وفق ال�رضوط املن�صو�س
ومينح هذا إ
عليها يف املادة  IV - 7و Vأاعاله.

 - 2°تتمتع املن�صاآت الفندقية املن�صو�س عليها يف املادة « - I( 6باء»  )3° -أاعاله
بالعفاء من جمموع ال�رضيبة على الدخل طوال مدة خم�س (� )5صنوات،
إ
وبفر�س ال�رضيبة بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « -II ( 73واو» ) 7° -
أادناه فيما بعد هذه املدة.

العفاء وفر�س ال�رضيبة بال�صعر املخف�س وفق ال�رضوط املن�صو�س
ومينح هذا إ
عليها يف املادة  VI - 7أاعاله.
جيم -الفر�ص الدائم لل�رشيبة بال�صعر املخف�ص :
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 - 1°ت�صتفيد املن�صاآت املنجمية امل�صدرة املن�صو�س عليها يف املادة « - I( 6دال» )1° -
أاعاله من فر�س ال�رضيبة بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « - II( 73واو»
  )7°بعده. 84مت تغيري أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 85مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 86مت تغيري أاحكام الفقرة «باء» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 87مت تغيري أاحكام الفقرة «جيم» مبقت�صى البند من املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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 - 2°ت�صتفيد املن�صاآت املن�صو�س عليها يف املادة « – I( 6دال»  )2° -أاعاله من فر�س
ال�رضيبة بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « - II( 73واو»  )7° -بعده.
ومينح هذا الفر�س الدائم لل�رضيبة بال�صعر املخف�س وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها
يف املادة  VII - 7أاعاله.

العفاء املوؤقت من ال�رشيبة و فر�صها ب�صعر خمف�ص ب�صفة موؤقتة :
 -.IIإ
العفاء املتبوع بتخفي�ص موؤقت
أالف -إ

ت�صتفيد املن�صاآت التي تزاول أان�صطتها داخل املناطق احلرة للت�صدير من :
العفاء الكلي طوال ال�صنوات اخلم�س أ
الوىل املتتالية ابتداء من تاريخ ال�رضوع
 إيف ا�صتغاللها؛
 -تخفي�س ال�رضيبة بن�صبة  %80طوال الع�رضين (� )20صنة املوالية.

العفاء والتخفي�س ال�صالفي الذكر وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف
يطبق كذلك إ
املادة  IX – 7أاعاله على العمليات املنجزة :
 بني املن�صاآت املقامة يف نف�س املنطقة احلرة للت�صدير؛88
 -وبني املن�صاآت املقامة يف مناطق حرة للت�صدير خمتلفة.

غري أانه تخ�صع لل�رضيبة على الدخل وفق �رضوط القواعد العامة ،املن�صاآت التي
تزاول ن�صاطها يف هذه املناطق يف إاطار ور�س أا�صغال البناء أاو الرتكيب.
باء -الفر�ص املوؤقت لل�رشيبة بال�صعر املخف�ص

 - 1°ي�صتفيد من فر�س ال�رضيبة بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « – II( 73واو»
  )7°بعده ،طوال اخلم�س (� )5صنوات املحا�صبية أالوىل املتتالية املوالية لتاريخ
ال�رضوع يف ال�صتغالل :

أا) -اخلا�صعون لل�رضيبة املن�صو�س عليهم يف املادة « - II( 6جيم»  - 1° -أا))
أاعاله؛
ويطبق هذا ال�صعر املخف�س وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة VII - 7
أاعاله.
ب) -املن�صاآت احلرفية املن�صو�س عليها يف املادة « - II( 6جيم»  1° -ب)) أاعاله؛

ج) -املوؤ�ص�صات اخلا�صة للتعليـم أاو التكويــن املهني املنـ�صو�س عليهـا يف املـادة 6
(« - IIجيم»  - 1° -ج)) أاعاله.

88

مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية رقم  12-22لل�صنة املالية .2012
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 - 2°ت�ستفيد من فر�ض ال�رضيبة بال�سعر املن�صو�ص عليه يف املادة « - II( 73واو»
  )7°بعده ،طوال مدة خم�س (� )5سنوات ابتداء من تاريخ احل�صول علىرخ�صة ال�سكنى ،الدخول املت أ�تية من إ�يجار أ�حياء و إ�قامات ومبان جامعية
منجزة وفقا للغر�ض املعدة له ،املنجزة من طرف املنع�شني العقاريني امل�شار
إ�ليهم يف املادة « - II( 6جيم»  ) 2° -أ�عاله.
ومينح هذا الفر�ض لل�رضيبة بال�سعر املخف�ض وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
املادة  II – 7أ�عاله.
 -.IIIتطبق مقت�ضيات املادة  165أ�دناه على اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل.

البند الثاين  :أ��سا�س فر�ض ال�رضيبة على الدخول املهنية
املادة  -.32أ�نظمة حتديد �صايف الدخل املهني
 -.Iيحدد الدخل املهني وفق نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية املن�صو�ص عليه يف
املواد  33إ�ىل  37بعده ويف املادة  161ادناه.

غري أ�ن يف إ�مكان اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين يزاولون ن�شاطهم ب�صفة فردية أ�و يف
إ�طار �رشكة فعلية أ�ن يختاروا ،وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها بالتتابع يف املادتني 43
و 44أ�دناه ،اخل�ضوع لل�رضيبة على الدخل إ�ما وفق نظام النتيجة ال�صافية املب�سطة و إ�ما
وفق نظام الربح اجلزايف امل�شار إ�ليهما يف املادتني  38و 40أ�دناه.
 -.IIيحدد ربح ال�رشكات غري اخلا�ضعة لل�رضيبة على ال�رشكات :

 - 1°وجوبا وفق نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية املن�صو�ص عليه يف املادة  33أ�دناه،
فيما يتعلق ب�رشكات الت�ضامن و�رشكات التو�صية الب�سيطة و�رشكات املحا�صة؛

 - 2°ح�سب االختيار و وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادتني  39و 41أ�دناه،
بالن�سبة لنظام النتيجة ال�صافية املب�سطة أ�و نظام الربح اجلزايف ،فيما يتعلق
أ
بالموال امل�شاعة وال�رشكات الفعلية.

 -.Iنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية

املادة  -.33حتديد النتيجة ال�صافية احلقيقية

 -.Iيجب أ�ن تختتم يف  31دي�سمرب من كل �سنة ،ال�سنوات املحا�سبية للخا�ضعني لل�رضيبة
على الدخل الذين يكون دخلهم املهني حمددا وفق نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية.
 -.IIحتدد النتيجة ال�صافية احلقيقية لكل �سنة حما�سبية ،باعتبار ما زاد من
احلا�صالت على تكاليف ال�سنة املحا�سبية وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة
 I - 8أ�عاله.
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املادة  -.34احلا�صالت املفرو�ضة عليها ال�رضيبة

يراد باحلا�صالت املفرو�ضة عليها ال�رضيبة امل�شار إ�ليها يف املادة  II - 33أ�عاله :
 -.Iالعوائد وزائد القيمة أ
والرباح امل�شار إ�ليها يف املادة  I – 9أ�عاله؛

 -.IIزائد القيمة الناجت عن االنقطاع عن مزاولة الن�شاط على إ�ثر وفاة م�ستغل
امل�ؤ�س�سة وعدم موا�صلة الورثة لن�شاط الهالك؛
 -.IIIمبلغ الدخول امل�شار إ�ليها يف املادة  2° - 30أ�عاله.

املادة  -.35التكاليف القابلة للخ�صم

التكاليف القابلة للخ�صم ح�سب مدلول أ�حكام املادة  II - 33أ�عاله هي التكاليف امل�شار
إ�ليها يف املادة  10أ�عاله با�ستثناء ال�رضيبة على الدخل.

ال ميكن اعتبـار املبالـغ التي يقتطعهـا م�شغـل م�ؤ�س�سـة فردية أ�و ال�رشكاء امل�سريون
يف ال�رشكات الفعلية و�رشكات املحا�صة و�رشكات الت�ضامن و�رشكات التو�صية الب�سيطة
كمقابل لعملهم مبثابة م�صاريف امل�ستخدمني القابلة للخ�صم.
ال يجوز أ�ن تدخل مكاف�آت ال�رشكاء غري امل�سريين يف ال�رشكات امل�شار إ�ليها أ�عاله
يف التكاليف القابلة للخ�صم إ�ال إ�ذا �رصفت يف مقابل خدمات قاموا ب أ�دائها فعال لل�رشكة
بو�صفهم م أ�جورين لها.

املادة  -.36التكاليف غري القابلة للخ�صم كال أ�و بع�ضا

ال تخ�صم من النتيجة ال�صافية احلقيقية التكاليف امل�شار إ�ليها يف املادة  11أ�عاله.

املادة  -.37العجز القابل للرتحيل

ميكن أ�ن يخ�صم العجز احلا�صل يف �سنة حما�سبية من الربح املحقق يف ال�سنة أ�و
ال�سنوات املحا�سبية املوالية وفق ال�رشوط امل�شار إ�ليها يف املادة  12أ�عاله.

 -.IIنظام النتيجة ال�صافية املب�سطة

املادة  -.38حتديد النتيجة ال�صافية املب�سطة

 -.Iيجب أ�ن تختتم يف  31دي�سمرب من كل �سنة ،ال�سنوات املحا�سبية للخا�ضعني
لل�رضيبة على الدخل املحددة دخولهم املهنية عمال بنظام النتيجة ال�صافية املب�سطة.
 -.IIحتدد النتيجة ال�صافية املب�سطة لكل �سنة حما�سبية بعد ت�صحيحها يف البيان
املعتمد للمرور من النتيـجة املحا�سبية إ�ىل النتيجة ال�صافية اجلبائية باعتبار ما زاد من
احلا�صالت على تكاليف ال�سـنة املحـا�سبية التي وقع االلتزام بها أ�و حتملها ملا يتطلبه
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الن�صاط املفرو�صة عليه ال�رضيبة وذلك تطبيقا أ
لالحكام الت�رضيعية والتنظيمية املعمول
بها يف امليدان املحا�صبي مع مراعاة أ
الحكام املن�صو�س عليها يف املادة  II - 11أاعاله
با�صتثناء املوؤن والعجز القابل للرتحيل.
وال�صغـال اجلاريـة وفق أ
ويتم تقييم املخـزونات أ
الحكـام الواردة يف املادة I - 8
أاعاله.
 -.IIIي�صتفيد اخلا�صعون لل�رضيبة الذين ينخرطون يف مراكز تدبري املحا�صبات
املعتمدة اخلا�صعة للقانون رقم 57-90ال�صالف الذكر ،من تخفي�س من أا�صا�س ال�رضيبة
ن�صبته .%15

املادة � -.39رشوط تطبيق نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة
يطبق نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة بناء على اختيار يعرب عنه اخلا�صع لل�رضيبة
على الدخل وفق ال�رضوط ال�صكلية ويف املواعيد املن�صو�س عليها يف املادتني  43و44
أادناه .غري انه ل ي�رضي على اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يتجاوز رقم أاعمالهم ال�صنوي
دون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة أاو املرحل إاىل ال�صنة دون احت�صاب ال�رضيبة
على القيمة امل�صافة :
المر أ
 2.000.000 - 1°درهم إاذا تعلق أ
بالن�صطة التالية :
 أالن�صطة التجارية؛
 أالن�صطة ال�صناعية أاو احلرفية؛

 -جمهز �صفن ال�صيد البحري؛

 500.000 - 2°درهم إاذا تعلق أ
المر مبقدمي اخلدمات أاو املهن أاو م�صادر الدخول
89
امل�صار إاليها يف املادة « – 1°( 30جيم») و  ))2°أاعاله.

يظل اختيار نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة �صاري املفعول ما مل يتجاوز رقم أ
العمال
املحقق طوال �صنتني حما�صبيتني متتابعتني احلدود املقررة أاعاله لكل مهنة.

 -.IIIنظام الربح اجلزايف

املادة  -.40حتديد الربح اجلزايف

يحدد الربح اجلزايف ب�رضب رقم أاعمال كل �صنة مدنية يف معامل يخ�ص�س لكل
مهنة وفق البيانات الواردة يف اجلدول امللحق بهذه املدونة.
 -.Iي�صاف ،إان اقت�صى احلال ،إاىل الربح املحدد بهذه الطريقة :
 - 1°زائد القيمة والتعوي�صات التالية :

90

 89مت تغيري أاحكام الفقرتني 1°و 2°مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 90مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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أا) جمموع �صايف زائد القيمة املحقق مبنا�صبة التخلي للغري ،يف أاثناء ا�صتغالل املوؤ�ص�صة
أاو حني انتهاء ا�صتغاللها ،عن أ
الموال املج�صدة أاو غري املج�صدة املخ�ص�صة ملزاولة املهنة
با�صتثناء أ
الرا�صي واملباين.
الدارة إاذا مل تبق أ
الموال املج�صدة
ب) جمموع �صايف زائد القيمة الذي تقدره إ
وغري املج�صدة غري أ
الرا�صي واملباين خم�ص�صة ل�صتغالل املوؤ�ص�صة؛
ج) التـعوي�صات املقـبو�صة يف مقـابل النقـطاع عن مزاولة املهنة أاو نقل الزبناء.

الموال القابلة لالهتالك غري أ
فيما يخ�س أ
الرا�صي واملباين ،ي�صاوي زائد القيمة مازاد
أ
أ
أ
من ثمن التفويت او القيمة التجارية على ثمن التكلفة بعد ان تطرح من هذا الخري :
 الهتالكات املنجـزة مبقت�صى نظام النتيجـة ال�صافيـة احلقيقيـة أاو نظام النتيجةال�صافية املب�صطة؛
 الهتالكات املفرت�س إاجنازها خالل فرتة اخل�صوع لل�رضيبة وفق نظام الربحاجلزايف ح�صب الن�صب ال�صنوية التالية :
واللت أ
  %10فيما يخ�س املعدات آوالثاث؛
 %20 -فيما يخ�س العربات.

ت�رضي إاجراءات الت�صحيح املن�صو�س عليها يف املادتني  220و 221أادناه ألجل
الدارة.
تقدير زائد القيمة الذي تعاينه إ
العانات املالية والهـبات املتلقاة من الدولة أاو اجلماعات املحلية أاو الغري.
 - 2°إ
العانات والهبات يف ح�صاب ال�صنة التي مت قب�صها خاللها.
وتدرج إ

 -.IIي�صتفيد اخلا�صعون لل�رضيبة املنخرطون يف مراكز تدبري املحا�صبات املعتمدة
اخلا�صعة للقانون رقم  57-90امل�صار إاليه أاعاله بتخفي�س من أ
ال�صا�س املفرو�صة عليه
ال�رضيبة ن�صبته .%15

املادة � -.41رشوط تطبيق نظام الربح اجلزايف

يطبق نظام الربح اجلزايف بناء على اختيار يجب أان يعرب عنه اخلا�صع لل�رضيبة على
الدخل وفق ال�رضوط ال�صكلية ويف املواعيد املن�صو�س عليها يف املادتني  43و 44أادناه.
غري أانه ل ميكن أان ي�رضي على :
 - 1°اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يزاولون مهنة من املهن أاو ن�صاطا من أ
الن�صطة
املحددة بن�س تنظيمي؛
 - 2°اخلا�صعني لل�صـريبـة الذيـن يتجـاوز رقـم أاعمـالهـم ال�صنــوي أاو املقدر لل�صنة
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المر أ
أ�)  1.000.000درهم إ�ذا تعلق أ
بالن�شطة امل�شار إ�ليها يف املادة 1° - 39
أ�عاله؛

ب)  250.000درهم إ�ذا تعلق أ
المر مبقدمي اخلدمات أ�و املهن أ�و م�صادر الدخول
امل�شار إ�ليها يف املادة « –1°( 30جيم» و )2°أ�عاله.

يظل اختيار نظام الربح اجلزايف �ساري املفعول مادام رقم أ
العمال املحقق مل
يتجاوز طوال �سنتني متتابعتني احلدود املقررة أ�عاله.
ويف حالة العك�س ،يطبق نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية على الدخول املهنية املحققة
ابتداء من فاحت يناير من ال�سنة املوالية لل�سنتني اللتني وقع خاللهما جتاوز احلدود آ
النفة
الذكر ،إ�ال إ�ذا عرب اخلا�ضع لل�رضيبة عن اختيار نظام النتيجة ال�صافية املب�سطة وفق
ال�رشوط ال�شكلية ويف املواعيد املن�صو�ص عليها يف املادتني  43و 44أ�دناه.

املادة  -.42الربح أ
الدنى

ال ميكن أ�ن يقل الربح ال�سنوي للخا�ضعني لل�رضيبة الذين اختاروا نظام الربح
اليجارية ال�سنوية العادية
اجلزايف املن�صو�ص عليه يف املادة  40أ�عاله عن مبلغ القيمة إ
واحلالية لكل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات اخلا�ضع لل�رضيبة بعد أ�ن يطبق عليها معامل تندرج
قيمته من  0,5إ�ىل  10مراعاة ألهمية امل�ؤ�س�سة و�سمعتها التجارية وم�ستوى ن�شاطها.
ت�ضاف إ�ىل الربح أ
والعانات
الدنى ،إ�ن وجدت ،مبالغ زائد القيمة والتعوي�ضات إ
املالية والهبات مع اعتبار االهتالكات املن�صو�ص عليها يف املادة  40أ�عاله.

يطبق الربح أ
الدنى املح�سوب كما هو مبني أ�عاله دون االلتجاء إ�ىل امل�سطرة املتعلقة
أ
بت�صحيح أ��سا�س فر�ض ال�رضيبة واملن�صو�ص عليها يف املادتني  220و� 221دناه.

البند الثالث  :القواعد املتعلقة باختيار نظام الربح اجلزايف أ�و نظام
النتيجة ال�صافية املب�سطة
املادة  -.43حدود رقم أ
العمال

 - 1°اختيار نظام النتيجة ال�صافيـة املب�سطـة أ�و نظام الربـح اجلـزايف ال�صادر عن
اخلا�ضعني لل�رضيبة امل�شار إ�ليهم يف املادتني  39و 41أ�عاله ،الذين ي�رسي على
مهنهم أ�و م�صادر ك�سبهم يف �آن واحد حدان أ�و ثالثة من حدود أ�رقام أ
العمـال
املقررة فيما يتعلـق بالنظـام الذي اختـاروه ،ال يكون مقبوال إ�ال :
 إ�ذا مل يتجاوز رقم أالعمال املحقق يف مزاولة كل مهنة من املهن أ�و ن�شاط من
الن�شاطات التي يقومون بها ،احلد املقرر لكل منها؛
العمال املحقق يف ممار�سة املهن أ�و أ
 أ�و إ�ذا مل يتجاوز جمموع رقم أالن�شطة
املذكورة احلد املقرر للمهنة أ�و الن�شاط املزاول ب�صفة رئي�سية.
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 - 2°ل يجوز للخا�صعني لل�رضيبة على الدخل املحددة دخولهم املهنية وفق نظام
النتيجة ال�صافية املب�صطة أان يختاروا نظام الربح اجلزايف إال إاذا ظل رقم أاعمالهم
طوال ثالث �صنوات متتالية دون احلد املقرر ملهنتهم يف املادة  39أاعاله؛
 - 3°ل يجوز للخا�صعني لل�رضيبة على الدخل املحددة نتيجتهم املهنية وفق نظام
النتيجة ال�صافية احلقيقية أان يختاروا نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة أاو نظام الربح
اجلزايف إال إاذا ظل رقم أاعمالهم طوال ثالث �صنـوات املحا�صبية متتاليـة دون
احلد املقـرر ملهنتهـم يف املادة  39أاعاله ،إان أارادوا اختيار نظام النتيجة ال�صافية
املب�صطة أاو يف املادة  41أاعاله إان رغبوا يف اختيار نظام الربح اجلزايف.

املادة  -.44اآجال الختيار
يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يريدون اختيار نظام النتيجة ال�صافية املب�صـطة
أاو نظـام الربح اجلزايف ،أان يقدموا طلبا مكتوبا لهذا الغـر�س يوجهونـه يف ر�صـالـة
م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم أاو ي�صلمونه مقابل و�صل إاىل مفت�س ال�رضائب التابع له
موطنهم ال�رضيبي أاو مقر موؤ�ص�صتهم الرئي�صية وذلك :
 يف حالة بداية الن�صاط ،قبل فاحت مار�س من ال�صنة املوالية ل�صنة بداية الن�صاطبالن�صبة لختيار نظام الربح اجلزايف أاو فاحت أابريل من ال�صنة املوالية ل�صنة بداية
الن�صاط بالن�صبة لختيار نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة ،وي�رضي الختيار عندئذ
على ال�صنة التي بد أا الن�صاط خاللها؛
 ويف حالة ممار�صة الختيار أاثناء مزاولة الن�صاط ،يتم تقدمي طلب الختيار خاللالقرار ال�صنوي مبجموع الدخل املتعلق بال�صنة ال�صابقة واملن�صو�س
اآجال إايداع إ
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عليها يف املادة  82أادناه.

البند الرابع  :أا�صا�ص ال�رشيبة املحجوزة يف املنبع
الجمالية التي يح�صل عليها أ
ال�صخا�ص غري املقيمني
املادة  -.45املبالغ إ

الجمالية امل�صار إاليها يف املادة  3° - 30أاعاله ،كما مت تعدادها يف املادة 15
املبالغ إ
أ
أ
أاعاله تتكون مما يقب�صه ال�صخا�س الطبيعيون او املعنويون غري اخلا�صعني لل�رضيبة
على ال�رضكات و الذين لي�س لهم موطن �رضيبي أاو مقر باملغرب ،با�صتثناء الفوائد
امل�صتحقة على القرو�س وغريها من التوظيفات ذات الدخل الثابت املقبو�صة من طرف
أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو املعنويني غري اخلا�صعني لل�رضيبة على ال�رضكات الذين لي�س
أ
ؤ
لهم موطن �رضيبي او مقر مو�ص�صة رئي�صية باملغرب واملتعلقة بفوائد :
أا) القرو�س التي متنح للدولة أاو ت�صمنها الدولة؛
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ب) املبالغ املودعة بالعمالت أ
الجنبية أ�و بالدراهم القابلة للتحويل؛
ج) املبالغ املودعة بالدرهم واملت أ�تية من :

 عمليات حتويل العملة أالجنبية مبا�رشة من اخلارج نحو املغرب؛

 عمليات حتويل مثبتة قانونا من ح�سابات مفتوحة يف املغرب بالعمالت أالجنبية
أ�و بالدراهم القابلة للتحويل؛

 عمليات حتويل بني م�ؤ�س�سات القر�ض املعتمدة ،واملثبتة بوا�سطة �شهادة تبنيم�صدرها بالعمالت أ
الجنبية م�سلمة من طرف امل�ؤ�س�سة التي قامت بالتحويل
املذكور؛
 عمليات تفويت أ�وراق بنكية يف الداخل بعمالت أ�جنبية لدى م�ؤ�س�سات االئتماناملعتمدة إ�ذا كانت مربرة ببيانات لل�رصف تعدها امل�ؤ�س�سات املذكورة وذلك
داخل أ�جل أ�ق�صاه ثالثون ( )30يوما ابتداء من تاريخ دخول ال�شخ�ص الطبيعي
املعني أ
بالمر إ�ىل املغرب.

ت�ستثنى كذلك الفوائد املر�سملة الناجتة عن الودائع امل�شار إ�ليها يف ب) و ج) أ�عاله.

غري أ�نه ال ت�ستفيد من هذا اال�ستثناء فوائد املبالغ املعاد دفعها على إ�ثر عمليات �سحب
للمبالغ املودعة بالدرهم املذكورة؛
د) القرو�ض املمنوحة بعمالت أ�جنبية ملدة ت�ساوي أ�و تفوق ع�رش (� )10سنوات.

الفــرع الثـاين

الدخول الزراعية

البند أ
الول  :الدخول املفرو�ضة عليها ال�رضيبة
املادة  -.46تعريف الدخول الزراعية

تعد دخوال زراعية أ
الرباح الناجتة عن امل�ستغالت الزراعية أ�و عن أ�ي ن�شاط �آخر
له طابع زراعي غري خا�ضع للر�سم املهني.

يعد م�ستغال زراعيا يف مدلول هذه املدونة ،كل من يقوم بزراعة أ�را�ض قابلة
للزراعة �سـواء كان ميـلكها وي�ستغلها بنف�سه أ�و كان له فيها حق انتفاع أ�و كان م�ست أ�جرا
لها أ�و وا�ضعا يده عليها.
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العفاءات
املادة  -.47إ
 -.Iإاعفاءات دائمة

تعفى من ال�رضيبة على الدخل أ
الرباح الناجتة عن :

 املغار�س الغابوية التي ل تفوق م�صاحتها هكتارا واحدا واملغار�س غري املثمرةاملتخذة على �صبيل ال�صياج؛
 بيع احليوانات احلية ومنتجات تربية املوا�صي التي مل يبا�رض حتويلها بو�صائل�صناعية؛
 املغار�س الغابوية غري املثمرة والتي تغر�س ألجل احلفاظ على الرتبة منالجنراف الناجت عن الرياح أ
والمطار.

 -.IIإاعفاء موؤقت
تعفى من ال�رضيبة على الدخل إاىل غاية  31دي�صمرب  2013الدخول الزراعية كما
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مت حتديدها يف املادة  46أاعاله.

البند الثاين  :حتديد أ
ال�صا�ص املفرو�صة عليه ال�رشيبة على الدخول
الزراعية.
املادة  -.48أانظمة فر�ص ال�رشيبة على الدخول الزراعية
 -.Iيحدد الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة الناجت عن امل�صتغالت الزراعية على أا�صا�س
تقدير جزايف وفق أ
الحكام املن�صو�س عليها يف املادة  49بعده ومع مراعاة أاحكام املادة
 51أادناه.

يجوز للخا�صع لل�رضيبة على الدخل ،مع مراعاة أاحكام  IIأادناه أان يختار وفق
ال�رضوط املقررة يف املادة ( I-52الفقرة الثانية) أادناه حتديد �صايف دخله املفرو�صة عليه
ال�رضيبة باعتبار النتيجة ال�صافية احلقيقية جلميع م�صتغالته.
 -.IIيخ�صع وجوبا لنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية :

أا) امل�صتغلون أ
الفراد واملالك ال�رضكاء يف ال�صياع الذين يجاوز رقم أاعمالهم ال�صنوي
أ
املتعلق بالن�صاط الزراعي الوارد تعريفه يف الفقرة أ
الوىل من املادة  46اعاله مليوين
درهم؛
ب) ال�رضكات غري اخلا�صـعة لل�رضيبة على ال�صـركات املن�صو�س عليها يف املادة
 1°-II-32أاعاله.
العفاء من  31دي�صمرب  2010إاىل  31دي�صمرب  2013مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 93مت متديد إ
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 -.Iنظام الربح اجلزايف

املادة  -.49حتديد الربح اجلزايف

 -.Iيتكون الربح اجلزايف ال�سنوي لكل م�ستغلة من الربح الناجت عن أ
الرا�ضي املزروعة
والغرا�س املنتظمة ومن الربح احلا�صل من أ
أ
ال�شجار املثمرة والغابوية غري املنتظمة.
الرا�ضي املزروعة أ
ي�ساوي الربح الناجت عن أ
والغرا�س املنتظمة حا�صل �رضب
أ
الربح اجلزايف املقدر لكل هكتار يف م�ساحة الرا�ضي املزروعة واملغرو�سة.
ي�ساوي الربح الناجت عن أ
ال�شجار املثمرة الغابوية غري املنتظمة حا�صل �رضب
أ
الربح اجلزايف املقدر لكل �شجرة من نوع من أ
النواع يف عدد ��شجار النوع املراد
تقدير الربح اخلا�ص به.

الحكام امل�شار إ�ليها أ�عاله ،ال يعتد أ
لتطبيق أ
بال�شجار املثمـرة والـغابوية التي مل تبلغ
أ
النتاج �و اال�ستغالل املحددة بن�ص تنظيمي.
بعد �سـن إ

 -.IIتقوم جلنة ت�سمى «اللجنة املحلية على م�ستوى اجلماعة» كل �سنة بناء على
اقرتاح من إ�دارة ال�رضائب ،بتقدير الربح اجلزايف يف هكتار أ�و عن كل نـوع من
أ
القليم الواقع يف دائرة اخت�صا�صها.
ال�شجـار وكل �شجـرة فيمـا يخـ�ص ،العمالـة أ�و إ
ويقدر الربح امل�شار إ�ليه أ�عاله بالن�سبة إ�ىل كل جماعة حملية على حدة وكذلك ،إ�ن
اقت�ضى احلال ،بالن�سبة إ�ىل كل نوع من أ�نواع أ
الرا�ضي الواقعة داخل كل جماعة
حملية :
أ�) يراعى يف تقدير الربح اجلزايف للهكتار التمييز بني أ�نواع أ
الرا�ضي التالية :

 - 1°أ
الرا�ضي الزراعية غري امل�سقية وغري املغرو�سة.

تعترب هذه أ
الرا�ضي خم�ص�صة للزراعات ال�سنوية امل أ�لوفة يف اجلماعة أ�و العمالة أ�و
القليم .وب�رصف النظر عن أ
الر�ض البوار يف حدود ن�سبة أ�ق�صاها  %40من جمموع
إ
م�ساحة أ
الر�ض ،إ�ذا كان املزارعون يف اجلماعة الواقع داخلها ميار�سون تبوير
أ�را�ضيهم الزراعية.
الرا�ضي الزراعية امل�سقية غري املغرو�سة وغري املخ�ص�صة لزراعـة أ
 - 2°أ
الرز أ�و زراعة
اخل�رضوات أ�و املزروعات داخل الدفيئات ( )sous-serreأ�و لزراعة الزهور
والنباتات الروحية أ�و العطرية أ�و مل�شاتل أ
ال�شجار والكروم أ�و لزراعة التبغ.

يقدر الربح اجلزايف مبراعاة حالة أ
الرا�ضي املعنية على أ��سا�س التمييز بني :

ـ أ
الرا�ضي الواقعة داخل دوائر اال�ستثمار وامل�سقية بوا�سطة �سدود خلزن املياه؛
الرا�ضي امل�سقية ب أ�خذ املاء من طبقات املياه اجلوفية أ�و من أ
ـ أ
النهار؛
الرا�ضي امل�سقية أ
ـ أ
الخرى.
58

املدونة العامة لل�ضرائب

 - 3°أ
الرا�ضي الزراعية امل�سـقية املخ�ص�صة للزراعات امل�شار إ�ليها يف  2°أ�عاله
با�ستثناء زراعة أ
الرز؛
 - 4°مزارع أ
الرز؛
 - 5°أ
الرا�ضي امل�سقية املغرو�سة ب�صورة منتظمة؛
 - 6°أ
الرا�ضي غري امل�سقية املغرو�سة ب�صورة منتظمة.
ب) يقدر الربح اجلزايف عن كل �شجرة وكل نوع من أ�نواع أ
ال�شجار املثـمرة
والــغابوية املغرو�سة ب�صورة غري منتظمة على أ��سا�س التمييز بني :
 - 1°أ
الغرا�س امل�سقية؛
 - 2°أ
الغرا�س غري امل�سقية.

املادة  -.50تنظيم وت�سيري اللجنة املحلية على م�ستوى اجلماعة
تت أ�لف اللجنة املحلية من :

 - 1°ممثل لل�سلطة املحلية ،رئي�سا؛

 - 2°ثالثة ممثلني للفالحني يكونون أ�ع�ضاء يف غرفة الفالحة واملنظمات املهنية؛
 - 3°مفت�ش لل�رضائب يعينه مدير ال�رضائب ،كاتبا مقررا.

يكون لكل واحد من أ�ع�ضاء اللجنة اخلم�سة �صوت تقريري وميكن أ�ن ت�ضيف اللجنة
إ�ليها ممثال لوزارة الفالحة يكون له �صوت ا�ست�شاري.

ي�شرتط ل�صحة مداوالت اللجنة أ�ن يح�رض اجتماعها أ
الول الرئي�س وع�ضوان من
أ�ع�ضائها ميثل أ�حدهما وجوبا الفالح وذلك بعد ا�ستدعاء جميع أ�ع�ضائها بوا�سطة ر�سالة
م�ضمونة مع إ��شعار بالت�سلم ،ف�إن تعادلت أ
ال�صوات رجح اجلانب الذي يكون فيه
الرئي�س.
جتتمع اللجنة خالل اخلم�سة ع�رش يوما أ
الوىل من �شهر أ�كتوبر بدعوة من رئي�سها
الذي يحدد مكان وتاريخ االجتماع.

يوقع أ
الع�ضاء احلا�رضون حم�رضا لالجتماع قبل انف�ضا�ض اللجنة ويوجه رئي�س
اللجنة ن�سخة منه داخل الثمانية أ�يام التالية إ�ىل رئي�س غرفة الفالحة املعنية و إ�ىل مدير
ال�رضائب.
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املادة  -.51اخل�سائر التي ت�صيب املحا�صيل الزراعية
تراعى يف تقدير الربح اجلزايف للم�ستغالت الزراعية اخل�سائر التي ت�صيب املحا�صيل
القائمة ب�سبب الربد واجلليد والفي�ضان واحلريق وانت�شار اجلراد واجلفاف وغري ذلك
من الكوارث غري امل أ�لوفة ،على أ�ن يطالب بذلك اخلا�ضع لل�رضيبة املعني أ
بالمر وفق
الجراءات آ
والجال املن�صو�ص عليها يف املادة  238أ�دناه.
إ
إ�ذا كانت الكارثة م�ضمونة بت أ�مني ،ي�ؤخذ بعني االعتبار التعوي�ض عن الت أ�مني
لت�صحيح �صايف الدخل املفرو�ضة عليه ال�رضيبة.

 -.IIنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية

املادة � -.52رشوط اختيار نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية
 -.Iيجب على اخلا�ضع لل�رضيبة على الدخل الذي يختار نظام النتيجة ال�صافية
احلقيقية أ�ن يعرب عن اختياره :

	�ما يف ر�سالة م�ضمونة مع إ��شعار بالت�سلم توجه قبل التاريخ املقرر إلجراء
 إالح�صاء امل�شار إ�ليه يف املادة  55بعده إ�ىل مفت�ش ال�رضائب التابع له موقع
إ
م�ستغلته؛
 و إ�ما يف ر�سالة ت�سلم مقابل و�صل إ�ىل املفت�ش امل�شار إ�ليه أ�عاله خالل فرتةالح�صاء.
إ

يظل االختيار املذكور �ساري املفعول خالل ال�سنة اجلارية وال�سنتني املواليتني لها.
الجراءات املن�صو�ص
ويتجدد بعد ذلك تلقائيا ما عدا إ�ذا عرب اخلا�ضع لل�رضيبة وفق إ
عليها أ�عاله عن عدم رغبته يف ا�ستمرار العمل به.
 -.IIفيما يخ�ص اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل امل�شار إ�ليهم يف املادة  - II – 48أ�)
أ�عاله ،يطبق نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية على ال�سنة املوالية لل�سنة التي وقع خاللها
جتاوز احلد املقرر على ال�سنوات التي تليها.

الجراءات
وميكنهم الرجوع إ�ىل نظام الربح اجلزايف بناء على طلب يقدمونه وفق إ
املن�صو�ص عليها يف البند  Iأ�عاله إ�ذا ظل رقم أ�عمالهم دون احلد املقرر خالل ثالث
�سنوات متتابعة.

املادة  -.53حتديد النتيجة ال�صافية احلقيقية

  -.Iيجب أ�ن تختتم يف  31دي�سمرب من كل �سنة ،ال�سنة املحا�سبية للم�ستغالت الزراعية
املحدد ربحها وفق نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية.
  -.IIحتدد النتيجة ال�صافية احلقيقية لكل �سنة حما�سبية ،باعتبار ما زاد من احلا�صالت
على تكاليف ال�سنة املحا�سبية وذلك وفق نف�س ال�رشوط املقررة يف املادة  I - 8أ�عاله.
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 -.IIIتطبق أ�حكام املواد  9و 10و 11و 12أ�عاله لتحديد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه
ال�رضيبة املتعلقة بالدخول الزراعية اخلا�ضعة لنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية.

البند الثالث  :التزامات اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل
املادة  -.54التغيريات الطارئة على نظام فر�ض ال�رضيبة
 -.Iال يجوز للم�ستغل الزراعي الذي ي�صري خا�ضعا لل�رضيبة على الدخل وفق
نظام �صايف الربح احلقيقي ب�صورة إ�جبارية أ�و اختيارية أ�ن ينجز االهتالكات املن�صو�ص
عليها يف املادة « - 10واو» أ�عاله إ�ال بعد و�ضع قائمة تت�ضمن جميع أ
الموال املخ�ص�صة
لال�ستغالل .ويعد بيان موازنة أ�ويل يت�ضمن يف باب أ
ال�صول القيمة احلالية أ
للموال
املعنية ويف باب اخل�صوم ر ؤ�و�س أ
أ
الموال الذاتية والديون امل�ستحقة عليه للمد الطويل
أ�و الق�صري.
الويل امل�شار إ�ليهما أ�عاله م�شفوعني أ
توجه القائمة املف�صلة والبيان أ
بالوراق املثبتة
أ
إ�ىل مفت�ش ال�رضائب التابع له مكان امل�ستغلة الزراعية قبل ان�رصام الثالثة ��شهر املوالية
لل�سنة املحا�سبية.

للموال املدرجة يف أ
حتدد القيم احلالية أ
ال�صول على أ��سا�س ثمن متلكها مطروحا
بالموال القابلة لالهتالك ،عدد أ
منه ،فيما يتعلق أ
الق�ساط ال�سنوية العادية لالهتالك
أ
املطابق لعدد ال�سنوات وال�شهور الفا�صلة بني تاريخ متلك الموال املعنية وتاريخ قيدها
يف البيان أ
الويل.

إ�ذا كان ثمن التملك غري مثبت حددت القيمة احلالية ،و أ�جنزت االهتالكات على
أ��سا�س جداول تو�ضع بتن�سيق مع الغرف الفالحية.

 -.IIيجب على امل�ستغلني الزراعيني اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل وفق نظام
الربح اجلزايف والذين كانوا خا�ضعني منذ أ�قل من أ�ربع �سنوات لل�رضيبة وفق نظام
�صايف الربح احلقيقي أ�ن يدرجوا يف دخلهم الزراعي مبالغ زائد القيمة املح�صل عليها
من تفويت أ�را�ض زراعية أ�و عنا�رص من أ
ال�صول �سبق أ�ن كانت حمل اهتالك وفق
نظام �صايف الربح احلقيقي.
ي�ساوي زائد القيمة الفرق بني ثمن التفويت وثمن التكلفة بعد أ�ن يطرح من هذا
أ
الخري :
أ�) االهتالك املنجز من قبل وفق نظام �صايف الربح احلقيقي؛

ب) اهتالك �سنوي حم�سوب على النحو التايل فيما يخ�ص فرتة فر�ض ال�رضيبة وفق
نظام الربح اجلزايف :
  %5بالن�سبة للعقارات ما عدا أالرا�ضي؛
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والالت أ
  %10بالن�سبة للمعدات آوالثاث؛
 %20 -فيما يخ�ص العربات.

تراعى ،فيما يخ�ص املغرو�سات ،ن�سب االهتالك املطبقة من قبل لتحديد النتيجة
ال�صافية احلقيقية.

القرار أ
بالنتاج الفالحي
بالمالك فيما يتعلق إ
املادة  -.55إ

يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل أ�ن يقدموا بعد إ��شعارهم بخم�سة ع�رش
الح�صاء ال�سنوي يف اجلماعات التابع لها مكان م�سـتغالتهم
يوما قبل تاريخ إ�جراء إ
الزراعية بيانات كتابية أ�و �شفوية إ�ىل مفت�ش ال�رضائب تت�ضمن م�ساحة أ�را�ضيهم
املزروعة واملزروعات املوجودة فيها وعدد أ
ال�شجار املغرو�سة من كل نوع من
أ
النواع.
القليم وممثال عن رئي�س الغرفة
ت�ؤازر املفت�ش جلنة جماعية ت�ضم ممثال عن عامل إ
الفالحية .حتدد طريقة ت�سيري اللجنة املذكورة بن�ص تنظيمي.

ي�سلم إ�ىل اخلا�ضع لل�رضيبة و�صل ب�إقراره يت�ضمن رقم التعريف ال�رضيبي املخ�ص�ص
الح�صاء وبيان أ
المالك املعتمدة لتقدير الربح اجلزايف.
مل�ستغلته وتاريخ إ

إ�ذا مل ميثل اخلا�ضع لل�رضيبة على الدخل أ�مام اللجنة حددت أ�مالكه باالعتماد على
البيانات التي تقدمها اللجنة .وحترر ن�سختان من قائمة أ
المالك املعتمدة ت�سلم إ�حداهما
الدارية املحلية ق�صد و�ضعها رهن إ��شارة املعني أ
بالمر .وال يجوز لهذا
إ�ىل ال�سلطة إ
أ
الخري أ�ن ينازع يف العنا�رص املعتمدة إ�ال وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة 235
أ�دناه.

الفــرع الثالــث

أ
الجور والدخول املعتربة يف حكمها

البند أ
الول  :الدخول املفرو�ضة عليها ال�رضيبة
املادة  -.56حتديد أ
الجور والدخول املعتربة يف حكمها
تعد من قبيل أ
الجور لتطبيق ال�رضيبة على الدخل :
 -املرتبات؛

 التعوي�ضات واملكاف�آت؛ أالجور؛

العانات اخلا�صة واملبالغ اجلزافية املرجعة عن امل�صاريف وغريها من املكاف�آت
 إاملمنوحة مل�سريي ال�رشكات؛
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 -املعا�صات؛

اليرادات العمرية ؛
 إ -املنافع النقدية أاو العينية املمنوحة زيادة على الدخول امل�صار إاليها أاعاله.

العفاءات
املادة  -.57إ

تعفى من ال�رضيبة على الدخل :

 - 1°التعوي�صات امل�رضوفة لتغطية امل�صاريف املدفوعة خالل مزاولة وظيفة أاو عمل
ب�رضط إاثبـاتها �صواء �رضفت بناء على قوائم تت�صمن بيان امل�صاريف املتعلقة بها
أاو �رضفت ب�صورة جزافية.

العفاء املذكور ل ي�رضي ،فيما يتعلق ب أا�صحاب الدخول املعتربة مبثابة
غري أان إ
أ
أاجور على امل�صتفيدين من خ�صم امل�صاريف املرتبطة بالوظيفة او العمل وفق الن�صب
94
املن�صو�س عليها يف املادة « - I( 59باء» و «جيم») أادناه؛
 - 2°التعوي�صات وامل�صاعدات العائلية؛

 - 3°العالوات امل�صافة إاىل رواتب التقاعد أاو املعا�صات يف مقابل أ
العباء العائلية؛
 - 4°معا�صات العجز املمنوحة للع�صكريني وخللفهم؛

والعانات املوؤقتة املمنوحة للم�صابني بحوادث ال�صغل؛
اليرادات العمرية إ
 - 5°إ
وال�صابة والولدة ومنـح الوفاة امل�رضوفة
 - 6°التعوي�صات اليومية عن املر�س إ
وفقا للن�صو�س الت�رضيعية والتنظيمية املتعلقة بال�صمان الجتماعي؛
� - 7°صمن احلدود املقررة يف الن�صو�س الت�رضيعية والتنظيمية املعمول بها يف جمال
الف�صل عن العمل :
 التعوي�س عن الف�صل عن العمل؛ التعوي�س عن املغادرة الطوعية للعمل؛ وجميع التعوي�صات عن ال�رضر التي حتكم بها املحاكم يف حالة الف�صل عنالعمل.

غري أان التعوي�س يف حالة الف�صل عن العمل يعفى من ال�رضيبة� ،صمن احلدود
املن�صو�س عليها يف املادة  – 41الفقرة  6من القانون رقم  65-99ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رضيف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب � 11( 1424صبتمرب )2003
املتعلق مبدونة ال�صغل وذلك يف حالة اللتجاء إاىل م�صطرة ال�صلح.
 94مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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 - 8°النفقة؛
 - 9°التقاعد التكميلي املنخرط فيه مبوازاة أ
النظمة املن�صو�س عليها يف املادة 59
  - IIأا) أادناه وغري القابلة ا�صرتاكاته للخ�صم ألجل حتديد �صايف دخل أالجر
املفرو�صة عليه ال�رضيبة؛

اليرادات املمنوحة مبقت�صى عقود الت أا مني على احلياة أا و عقود الر�صملة
 - 10°إ
95
التي ل تقل مدتها عن ثمانية (� )8صنوات؛

 - 11°ح�صة أارباب العمل يف ا�صرتاكات رواتب التقاعد وال�صمان الجتماعي؛

 - 12°ح�صة أارباب العمل يف أاق�صاط الت أامينات اجلماعية لتغطية خماطر املر�س
والولدة والزمانة والوفاة؛

الطعام أاو التغذية امل�صلمة من لدن امل�صغلني
 - 13°مبلغ ال�صندات التي متثل م�صاريف إ
مل أاجوريهم ق�صد متكينهم من ت�صديد جمموع أاو بع�س أاثمان الوجبات أاو املواد
الغذائية وذلك يف حدود ع�رضين ( )20درهم عن كل م أاجور وعن كل يوم من
أايام العمل.

غري أان جمموع امل�صاريف املذكورة ل يجوز ب أاي حال من أ
الحوال أان يزيد على
ن�صبة  %20من أ
الجمالية للم أاجور املفرو�صة عليها ال�رضيبة.
الجرة إ

العفاء املذكور والتعوي�صات عن التغذية املمنوحة للم أاجورين
ل يجوز اجلمع بني إ
أ
العاملني أ
بالورا�س البعيدة عن اماكن إاقامتهم؛
 - 14°الدفعة التكميلية التي تتحملها ال�رضكة امل�صغلة يف إاطار الختيارات املتعلقة
بالكتتاب يف أا�صهم ال�رضكة أاو �رضائها لفائدة م أاجوريها تطبيقا لقرار اجلمع العام
ال�صتثنائي.

يراد بعبارة «الدفعة التكميلية» الق�صط الذي تتحمله ال�رضكة من ثمن ال�صهم والناجت
عن الفرق بني قيمة ال�صهم يف تاريخ تخ�صي�س الختيار وثمن ال�صهم الذي دفعه
امل أاجور.
العفاء تتوقف على ال�رضطني التاليني :
غري أان ال�صتفادة من إ

أا) أال تزيد الدفعة التكميلية على ن�صبة  %10من قيمة ال�صهم يف تاريخ تخ�صي�س
الختيار؛

وخالفا لذلك فاإن الق�صط الزائد على الن�صبة املذكورة كما هي حمددة أاعاله يعترب
تكملة أ
لالجرة خا�صعة لل�رضيبة بال�صعر املحدد يف اجلدول الوارد يف املادة  I - 73أادناه
96
وذلك بر�صم �صنة ممار�صة الختيار.
 95مت تخفي�س املدة من  10إاىل � 8صنوات مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 96مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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ب) يجب أان تكون أ
ال�صهم املتملكة إا�صمية و أال يتم تفويتها من لدن امل أاجور قبل فرتة
97
منع الت�رضف البالغة ثالث �صنوات ابتداء من تاريخ ممار�صة الختيار.
يف هذه احلالة ،فاإن الفرق بني قيمة ال�صهم يف تاريخ ممار�صة الختيار وقيمته يف
تاريخ تخ�صي�س الختيار يعترب مبثابة زائد قيمة متلك تفر�س عليه ال�رضيبة بر�صم
الموال املنقولة وذلك وقت تفويت أ
الرباح الناجتة عن ر ؤوو�س أ
أ
ال�صهم.
يف حالة تفويت أ
ال�صهم قبل انق�صاء فرتة منع الت�رضف ال�صالفة الذكر ،تعترب الدفعة
التكميلية املعفاة من ال�رضيبة وزائد قيمة التملك املذكوران مبثابة تكملة أ
لالجرة خا�صعة
الخالل بتطبيق الذعرية و الزيادة
لل�رضيبة كما هو مبني يف « أا» من هذه املادة دون إ
عن الت أاخري املن�صو�س عليهما يف املادة  208أادناه.
غري أانه يف حالة وفاة أاو عجز امل أاجور ،ل يعتد أ
بالجل امل�صار إاليه أاعاله؛

98

 - 15°أ
ال�صالمي للتنمية لفائدة م�صتخدميه؛
الجور التي يدفعها البنك إ

الجمايل يف حدود  6.000درهم عن التدريب الذي أاجنز ما
 - 16°التعوي�س ال�صهري إ
بني فاحت يناير  2013و 31دي�صمرب  2016واملدفوع إاىل املتدرب خريج التعليم
99
العايل أاو التكوين املهني املعني من لدن من�صاآت القطاع اخلا�س.

العفاء املذكور للمتدرب ملدة أاربعة وع�رضين (� )24صهرا قابلة للتجديد لفرتة
ومينح إ
اثني ع�رض (� )12صهرا يف حالة التعيني النهائي .و إاذا كان مبلغ التعوي�س املدفوع يفوق
العفاء.
ال�صقف املحدد أاعاله ،فاإن املن�ص أاة واملتدرب يفقدان حق ال�صتفادة من إ
العفاء امل�صار إاليه أاعاله وفق ال�رضوط التالية :
مينح إ

أا) يجب أان يكون املتدربون م�صجلني على أ
القل منذ �صتة ( )6أا�صهر بالوكالة الوطنية
إلنعا�س ال�صغل والكفاءات اخلا�صعة ألحكام القانون رقم  51-99ال�صالف الذكر؛
العفاء املذكور؛
ب) ل يجوز أان ي�صتفيد نف�س املتدرب مرتني من إ

 - 17°املنح الدرا�صية؛

 - 18°اجلوائز أ
الدبية و الفنية التي ل يفوق مبلغها مائة أالف ( )100.000درهم
100
�صنويا؛

 - 19°الدفعة التكميلية التي تدفعها املقاولة امل�صغلة إاىل أ
الجري يف إاطار خمطط الدخار
يف املقاولة ،يف حدود  %10من املبلغ ال�صنوي أ
لالجر اخلا�صع لل�رضيبة.

 97مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 98مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 99مت تغيري أاحكام هذه املقت�صيات مبوجب البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2011واملادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 100مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة املالية .2012
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العفاء تتوقف على احرتام ال�رضوط املن�صو�س عليها يف
غري أان ال�صتفادة من هذا إ
101
املادة  VIII-68أادناه.

ال�صا�ص املفرو�صة عليه ال�رشيبة املتعلقة أ
البند الثاين  :أ
بالجور
والدخول املعتربة يف حكمها
الجمايل املفرو�صة عليه ال�رشيبة
املادة  -.58حتديد الدخل إ
 -.Iحالة عامة :

الجمالية
يحدد مبلغ �صايف الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة باخل�صم من املبالغ إ
املدفوعة بر�صم الدخول واملنافع املبينة يف املادة  56أاعاله :
 العنا�رض املعفاة من ال�رضيبة عمال باملادة  57أاعاله؛ -العنا�رض امل�صار إاليها يف املادة  59أادناه.

تقيم املنافع العينية باعتبار قيمتها احلقيقية.

إاذا منحت املنافع مقابل مبلغ يحجز من مرتب أاو أاجرة امل�صتفيد وجب خ�صم املبلغ
املحجوز من القيمة احلقيقية للمنافع العينية املمنوحة.

 -.IIحالت خا�صة :
أالف -الوهبات

حتجز ال�رضيبة امل�صتحقة على الوهبات يف املنبع وفق ال�رضوط التالية :

 - 1°إاذا ت�صلم امل�صغل الوهبات من املتعامل معهم أاو توىل جمعها ،وجب أان يقوم
بحجز ال�رضيبة امل�صتحقة من جمموع مبلغ الوهبات ومبلغ أ
الجرة التي ت�صاف
إاليها إان اقت�صى احلال؛
 - 2°إاذا �صلمت الوهبات إاىل امل�صتفيدين منها مبا�رضة من غري أان يتدخل امل�صغل يف
ذلك ،قدر املبلغ املفرو�صة عليه ال�رضيبة منها ب�صورة جزافية على أا�صا�س الن�صبة
املعمول بها عموما وفق أ
العراف املحلية؛

 - 3°إاذا أا�صيفت الوهبات إاىل أاجرة ثابتة ،با�رض امل�صغل احلجز املن�صو�س عليه أاعاله،
فاإن تعذر عليه القيام بذلك لكونه ل يدفع أاجرة ثابتة إاىل م�صتخدمه وجب على
هذا أ
الخري أان ي�صلمه مبلغ ال�رضيبة امل�صتحقة على الوهبات التي قب�صها ويتعني
على امل�صغل أان يدفع املبلغ املذكور إاىل اخلزينة يف اآن واحد مع مبالغ ال�رضيبة
املحجوزة املتعلقة باملبالغ التي دفعها بنف�صه إاىل م�صتخدمه؛
101
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 - 4°يف حالة امتناع امل�ستفيد من الوهبات ت�سليم امل�شغل مبلغ ال�رضيبة امل�ستحقة عليها
يظل هذا أ
الخري م�س�ؤوال �شخ�صيا عن دفع مبلغ ال�رضيبة إ�ىل اخلزينة وله أ�ن
يرجع على امل�ستخدم املعني ال�سرتداد جمموع املبالغ التي يكون قد دفعها.
باء -تعوي�ضات اجلوالني واملمثلني والعرا�ضني التجاريني أ�و ال�صناعيني

تفر�ض ال�رضيبة عن طريق احلجز يف املنبع وفق ال�رشوط املبينة بعده على
اجلوالني واملمثلني والعرا�ضني التجاريني أ�و ال�صناعيني الذين يعملون حل�ساب واحد أ�و
أ�كرث من امل�شغلني امل�ستوطنني أ�و امل�ستقرين يف املغرب وال يقومون ب أ�ي عملية حل�سابهم
ال�شخ�صي ويكافئون إ�ما بالتنازل لهم عن ن�سبة من ح�صيلة مبيعاتهم و إ�ما ب أ�جرة ثابتة
ويرتبطون مع كل واحد من امل�شغلني الذين ميثلونهم بعقد مكتوب يت�ضمن بيان طبيعة
الب�ضائع املكلفني ببيعها واجلهة التي يجب عليهم أ�ن يقوموا فيها بعملهم و�سعر العموالت
أ�و الن�سب املتنازل لهم عنها من ح�صيلة مبيعاتهم.
حتجز ال�رضيبة يف املنبع بال�سعر املن�صو�ص عليـه يف املادة « - II( 73زاي» )5° -
الجراءات املقررة يف الفقرتني أ
الخريتني من «جيم» من هذه املادة.
أ�دناه وفق إ
غري أ�ن للجوال أ�و املمثل أ�و العرا�ض املرتبط مب�شغل واحد أ�ن يطلب فر�ض ال�رضيبة
عليه أ
بال�سعار الواردة يف اجلدول املن�صو�ص عليه يف املادة  I - 73أ�دناه.

ال يجوز للجوال واملمثل والعرا�ض املرتبط بعدد من امل�شغلني أ�ن يطلب فر�ض
الجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة أ�عاله إ�ال فيما يخ�ص املكاف�آت
ال�رضيبة عليه وفق إ
التي يدفعها إ�ليه م�شغل واحد يختاره من بني امل�شغلني املرتبط بهم.

يجب أ�ن يودع الطلب املن�صو�ص عليه يف الفقرتني ال�سابقتني لدى مفت�ش ال�رضائب
التابع له املكان املفرو�ضة فيه ال�رضيبة على امل�شغل الذي يعمل حل�سابه اجلوال أ�و املمثل
أ�و العرا�ض.
جيم -املكاف�آت والتعوي�ضات الطارئة أ�و غري الطارئة

حتجز يف املنبع بال�سعر املن�صو�ص عليه يف املادة « - II( 73زاي»  )1° -أ�دناه
ال�رضيبة امل�ستحقة على املكاف�آت والتعوي�ضات الطارئة وغري الطارئة التي تفـر�ض
عليها ال�رضيبة مبوجب املادة  56أ�عاله وتدفعها منـ�ش�آت أ�و هيئات إ�ىل أ��شخا�ص لي�سوا
من م أ�جوريها.

غري أ�ن ال�رضيبة امل�ستحقة على املكاف�آت والتعوي�ضات امل�شار إ�ليها يف الفقرة ال�سابقة
التي تدفعها م�ؤ�س�سات تعليم أ�و ت أ�هيل مهني عامة أ� و خا�صة إ� ىل أ
ال �شخا�ص الذين
يقومون فيها بوظيفة التدري�س وال ينتمون مل�ستخدميها الدائمني حتجز يف املنبع
بال�سعر املن�صو�ص عليه يف املادة « - II - 73دال» أ�دناه.
حتجز ال�رضيبة امل�ستحقة يف املنبع بال�سعرين امل�شار إ�ليهما يف الفقرتني ال�سابقتني من
الجمايل للمكاف�آت والتعوي�ضات من غري أ� ي خ�صم .ويبا�رش احلجز وفق ما
املبلغ إ
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هو من�صو�س عليه يف املادة  I - 156أادناه ويدفع املبلغ املحجوز إاىل اخلزينة وفق
ال�رضوط املقررة يف املادة  I - 174أادناه.

ل يعفي احلجز يف املنبع بال�صعر املن�صو�س عليه يف الفقرة أ
الوىل من «جيم» أاعاله
أ
بالقرار املن�صو�س عليه يف املادة  82ادناه.
الدلء إ
م�صتحقي املكافاآت الوارد بيانها فيها من إ

املادة  -.59اخل�صوم

الجمالية املن�صو�س عليها يف املادة  56أاعاله با�صتثناء العنا�رض
تخ�صم من املبالغ إ
املعفاة من ال�رضيبة عمال ب أاحكام املادة  57أاعاله :
.Iـ امل�صاريف املرتبطة بالوظيفة أاو العمل مقدرة بالن�صب اجلزافية التالية :

أالف %20 -فيما يتعلق أ
بال�صخا�س غري املنتمني إاىل الفئات املهنية امل�صار إاليها يف
102
أ
«باء» و «جيم» بعده ،على أا ل يتجاوز املبلغ املخ�صوم ثالثني الف  30.000درهم ؛

باء -بالن�صب املبينة بعده على أال يتجاوز املبلغ املخ�صوم ثالثني أالف  30.000درهم
فيما يخ�س أ
ال�صخا�س املنتمني إاىل الفئات التالية :

  %25بالن�صبة إاىل م�صتخدمي الكازينوهات أوالندية الذين يتحملون م�صاريف
التمثيل وال�صهر أاو امل�صاريف املرتتبة على ا�صطرارهم لتخاذ م�صكنني.
  %35بالن�صبة إاىل :• عمال مطابع اجلرائد الذين يعملون بالليل وعمال املناجم؛
• الفنانني امل�رضحيني والغنائيني وال�صينمائيني وراق�صي الباليه والفنانني
املو�صيقيني ور ؤو�صاء أ
الجواق.

 %45 -بالن�صبة للم�صتخدمني املنتمني إاىل الفئات املهنية التالية :

 -ال�صحفيون واملحررون وامل�صورون واملديرون بال�صحف؛

 وكالء العر�س للت أامني على احلياة واملفت�صون واملراقبون ب�رضكات الت أامني علىاحلياة والر�صملة والدخار؛
 -اجلوالون واملمثلون والعرا�صون التجاريون أاو ال�صناعيون؛

 املالحون بالطريان التجاري ويدخل يف ذلك الربابنة وم�صتخدمو الراديو آواللتيون
والعاملون يف حجرات املالحني ب�رضكات النقل اجلوي والربابنة آ
واللتيون الذين
أ
ت�صتخدمهم موؤ�ص�صات �صنع الطائرات واملحركات من أاجل جتريب النماذج الولية
والربابنة املدربون أ
بالندية اجلوية ومدار�س الطريان املدين؛
 102مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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جيم %40 -بالن�سبة ملالحي املالحة التجارية وال�صيد البحري.

حل�ساب ن�سبة اخل�صم املن�صو�ص عليه يف « أ�لف» أ�عاله ال تدرج املنافع النقدية أ�و
الجمايل املفرو�ضة عليه ال�رضيبة واملطبقة عليه الن�سبة املائوية.
العينية يف الدخل إ
حل�ساب ن�سب اخل�صم املن�صو�ص عليها يف «باء» و «جيم» أ�عاله ،ي�شمل الدخل
الجمايل للمكاف�آت التي ح�صل
الجمايل املطبقة عليه الن�سب املائوية املقررة ،املبلغ إ
إ
عليها املعنيون أ
بالمر مبا يف ذلك التعوي�ضات املدفوعة عن م�صاريف العمل واخلدمة
والعانات أ
الخرى املماثلة با�ستثناء املنافع النقدية أ�و العينية.
والتنقل إ
 -.IIاملبالغ املحجوزة لت أ��سي�س املعا�شات ورواتب التقاعد
أ�لف -تطبيقا ملا يلي :

 نظام املعا�شات املدنية املحدث بالقانون رقم  11-71ال�صادر يف  12من ذيالقعدة  30( 1391دي�سمرب )1971؛
 نظام املعا�شات الع�سكرية املحدث بالقانون رقم  13-71ال�صادر يف  12من ذيالقعدة  30( 1391دي�سمرب )1971؛

 النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد املحدث بالظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانونرقم  1.77.216ال�صادر يف  20من �شوال  4( 1397أ�كتوبر )1977؛
 نظام ال�ضمان االجتماعي اخلا�ضع ألحكام الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانونرقم  1.72.184بتاريخ  15من جمادى آ
الخرة  27( 1392يوليو )1972؛
أالنظمة أ
	�نظمة التقاعد املن�صو�ص عليها يف أ
ال�سا�سية لهيئات التقاعد املغربية
امل�ؤ�س�سة والعاملة وفقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل يف
هذا امليدان.

تطبق أ�حكام املادة ( III - 28الفقرات  6و 7و 8و )9أ�عاله على أ�نظمة التقاعد
النظمة أ
املن�صو�ص عليها يف أ
ال�سا�سية لهيئات التقاعد املغربية امل�ؤ�س�سة والعاملة وفقا
للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل يف هذا امليدان.
إلجناز خ�صم اال�شرتاكات اخلا�ص بت أ��سي�س املعا�شات ورواتب التقاعد لدى هيئات
التقاعد امل�شار إ�ليها أ�عاله ،يجب على امل�شغل :
أ	�ن يقوم بحجز اال�شرتاكات ودفع مبلغها �شهريا إ�ىل الهيئات املذكورة؛
أ	�ن يحتفظ بن�سخة م�شهود مبطابقتها أل�صل عقد أ�و عقود انخراط امل أ�جورين
املعنيني.

ال�شخا�ص أ
باء -من طرف أ
الجانب امل�شرتكني فقط يف هيئات تقاعد أ�جنبية على أ�ن
آ
الدارة
يكون ذلك يف حدود ن�سبة املبالغ املحجوزة التي يتحملها م�ستخدمو املن�ش�ت و إ
املغربية التابع لها أ
ال�شخا�ص املذكورون.
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.IIIـ ال�صرتاكات املدفوعة إاىل هيئات الحتياط الجتماعي وكذا ا�صرتاكات
امل أاجورين املنخرطني يف ال�صمان الجتماعي من أاجل تغطية النفقات املتعلقة
بالتعوي�صات الق�صرية أ
الجل.

.IVـ ح�صة امل أاجورين يف أاق�صاط الت أامني اجلماعي من خماطر املر�س والولدة
والعجز والوفاة.

.Vـ املبالغ املدفوعة لت�صديد أا�صل وفوائد القرو�س املح�صل عليها أاو تكلفة ال�رضاء
ومبلغ الربح املعلوم املتفق عليه م�صبقا يف إاطار عقد املرابحة ،من أاجل اقتناء م�صكن
103
اجتماعي كما هو من�صو�س عليه يف املادة  28°-I-92أادناه خم�ص�س ل�صكنى رئي�صية.
ي�صرتط إلجناز اخل�صم املن�صو�س عليه يف هذا البند على أان يقوم امل�صغل أاو املدين
باليراد كل �صهر بحجز املبالغ املرجعة من القرو�س ودفعها إاىل هيئات الئتمان املعتمدة.
إ

ل يجوز اجلمع بني هذا اخل�صم واخل�صم الناجت عن ح�صاب �صايف الربح املفرو�صة
عليه ال�رضيبة واملن�صو�س عليه يف املادة  II - 65أادناه.

املادة  -.60اخل�صوم اجلزافية

104

 -.Iيخ�صم من أاجل حتديد �صايف الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة على الدخل املتعلقة
الجمايل
واليرادات العمرية ،تخفي�س جزايف ن�صبته  %55من املبلغ إ
باملعا�صات إ
واليرادات 105املفرو�صة عليه ال�رضيبة مع خ�صم ،إان اقت�صى احلال،
للمعا�صات إ
ال�صرتاكات أ
والق�صاط امل�صار إاليها يف املادة  III( 59و )IVأاعاله.
 -.IIأ
الجور املمنوحة للفنانني :

الجمايل أ
لالجور املمنوحة للفنانني العاملني ب�صورة فردية أاو �صمن
يخ�صع املبلغ إ
أ
فرق للحجز يف املنبع بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة « –II ( 73زاي»  )4° -ادناه
إاثر تخفي�س جزايف ن�صبته  %40وي�صفى حجز ال�رضيبة املذكور ويوؤدى وفق ال�رضوط
الـمن�صو�س علـيها يف املادة ( I - 156الفقرة أ
الوىل) واملادة  I - 174أادناه.
 -.IIIأ
الجور املدفوعة للريا�صيني املحرتفني :
لتحديد �صايف الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة على الدخل بالن�صبة أ
لالجور املدفوعة
الجمايل لهذه
للريا�صيني املحرتفني ،يطبق خ�صم جزايف ن�صبته  %40من املبلغ إ
أ
الجور .و ل ميكن اجلمع بني هذا اخل�صم و أاي خ�صم اآخر.

يراد بالريا�صي املحرتف كل ريا�صي ميار�س مقابل أاجر ب�صفة رئي�صية أاو ح�رضية
106
ن�صاطا ريا�صيا ألجل امل�صاركة يف مناف�صات أاو تظاهرات ريا�صية.
 103مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 104مت تغيري هذا العنوان مبوجب البند ا من املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 105مت تغيري هذه املقت�صيات مبوجب أاحكام البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 106مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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الفـــرع الرابــع

الدخــول أ
والربــاح العقاريــة

الول  :الدخول أ
البند أ
والرباح العقارية املفرو�صة عليها ال�رشيبة
املادة  -.61التعريف بالدخول أ
والرباح العقارية

.Iـ تعترب دخول عقارية ألجل تطبيق ال�رضيبة على الدخل ،ما مل تكن مندرجة يف
�صنف الدخول املهنية :
أالف -الدخول النا�صئة عن إايجار :

 -1العقارات املبنية وغري املبنية والبناءات مهما كان نوعها؛
 -2العقارات الزراعية ويدخل يف ذلك املباين واملعدات الثابتة واملتحركة املرتبطة
بها.
اليجارية للعقارات واملباين التي ي�صعها مالكها جمانا رهن ت�رضف
باء -القيمة إ
الغري ،على أان تراعى يف ذلك ال�صتثناءات الواردة يف املادة  I - 62أادناه.
الفراغ املدفوعة من طرف مالكي العقارات إاىل أ
ال�صخا�س
جيم -التعوي�صات عن إ
الذين ي�صغلونها.107

 -.IIتعترب أارباحا عقارية لتطبيق أاحكام ال�رضيبة على الدخل أ
الرباح املثبتة أاو
املحققة مبنا�صبة :
 بيع عقارات واقعة باملغرب أاو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقاراتاملذكورة؛
 نزع ملكية عقار ألجل املنفعة العامة؛ امل�صاهمة يف �رضكة بعقارات أاو حقوق عينية عقارية؛ عمليات التفويت بعو�س أل�صهم أاو تقدمي ح�ص�س م�صاركة إا�صمية �صادرة عن�رضكات ذات غر�س عقاري املعتربة �رضيبيا �صفافة وفقا للمادة  3° - 3أاعاله؛
 عمليات التفويت بعو�س أاو امل�صاركة يف �رضكات ب أا�صهم أاو ح�ص�س م�صاركة يف�رضكات يغلب عليها الطابع العقاري.

تعترب �رضكات يغلب عليها الطابع العقاري كل �رضكة يتكون إاجمايل أا�صولها الثابتة
بن�صبة  %75على أ
القل من قيمتها املحددة عند افتتاح ال�صنة املحا�صبية التي مت خاللها
التفويت املفرو�صة عليه ال�رضيبة من عقارات أاو �صندات م�صاركة �صادرة عن ال�رضكات
ذات الغر�س العقاري امل�صار إاليها أاعاله أاو عن �رضكـات أاخرى يغلب عليها الطابع
 107مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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العقاري ،ول تعترب يف ذلك العقارات املخ�ص�صة من لدن ال�رضكة التي يغلب عليها
الطابع العقاري ل�صتغاللها ال�صناعي أاو التجاري أاو احلريف أاو الفالحي أاو ملزاولة
مهنة حرة أاو إل�صكان م�صتخدميها امل أاجورين؛
 املعاو�صة املعتربة بيعا مزدوجا واملتعلقة بالعقارات أاو احلقوق العينية العقاريةأاو أ
ال�صهم أاو ح�ص�س امل�صاركة املن�صو�س عليها أاعاله؛
 ق�صمة العقارات امل�صاعة مبدرك ويف هذه احلالة ل تفر�س ال�رضيبة إال علىالربح املح�صل عليه من التفويت اجلزئي الناجت عنه املدرك املذكور؛
 التفويتات بغري عو�س الواقعة على العقارات واحلقوق العينية العقارية أوال�صهم
أاو احل�ص�س املذكورة أاعاله.

يراد يف مدلول هذا الفرع بلفظة «تفويت» كل عملية من العمليات امل�صار إاليها
أاعاله.

املادة  -.62ال�صتثناء من نطاق تطبيق ال�رشيبة
اليجارية للعقارات التي
 -.Iت�صتثنى من نطاق تطبيق ال�رضيبة على الدخل القيمة إ
ي�صعها مالكها جمانا رهن ت�رضف :
 أا�صولهم وفروعهم عندما تكون العقارات املذكورة خم�ص�صة ل�صكنى املعنينيأ
بالمر؛
 -إادارات الدولة واجلماعات املحلية وامل�صت�صفيات العامة؛

والح�صان اخلا�صة اخلا�صعة ملراقبة الدولة ،عمال بالظهري
ال�صعاف إ
 م�صاريع إأ
ال�رضيف رقم  1.59.271بتاريخ  17من �صوال  14( 1379ابريل )1960؛

 اجلمعيات املعتربة ذات منفعة عامة ،عندما تكون العقارات املذكورة معدةوالح�صان ول ت�صعى إاىل احل�صول على ربح.
إليواء موؤ�ص�صات للرب إ

 -.IIل تخ�صع لل�رضيبة بال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة «( II– 73واو» 6° -
الرباح العقارية التي يحققها أ
و«زاي»  7° -و «حاء») أادناه 108،أ
ال�صخا�س الطبيعيون
ال�صخا�س املعنويون غري اخلا�صعني لل�رضيبة على ال�رضكات إاذا كانت هذه أ
أاو أ
الرباح
مندرجة يف �صنف الدخول املهنية.
 -.IIIل تخ�صع لل�رضيبة على الدخل بر�صم أ
الرباح العقارية :
 إالغاء عملية التفويت املنجز مبقت�صى حكم ق�صائي حائز على قوة ال�صيء املق�صي به؛ ف�صخ تفويت بالرتا�صي لعقار إاذا مت هذا الف�صخ خالل أالربع والع�رضين ()24
109
�صاعة من التفويت أ
الول.
 108مت تغيري أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 109مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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العفاءات
املادة  -.63إ
تعفى من ال�رضيبة :

ال�صافية طوال ال�صنوات
 -.Iالدخول النا�صئة عن إايجار املباين اجلديدة أاو البناءات إ
الثالث املوالية لل�صنة التي انتهى فيها بنا ؤوها.

 -.IIأالف -الربح املح�صل عليه من لدن كل �صخ�س يقوم خالل ال�صنة املدنية بتفويت
110
عقارات ل يتجاوز جمموع قيمتها مائة و أاربعون أالف ( )140.000درهم.
باء -الربح املح�صل عليه من تفويت عقار أاو جزء عقار ي�صغله على وجه �صكنى رئي�صية
منذ �صتة (� )6صنوات 111على أ
القل يف تاريخ التفويت املذكور مالكه أاو أاع�صاء ال�رضكات
ذات الغر�س العقاري املعتربة �رضيبيا �صفافة وفقا ملا ورد يف املادة  3° - 3أادناه.

غري أان مدة أاق�صاها �صتة ( )6أا�صهر تبتدئ من تاريخ إاخالء امل�صكن متنح للخا�صع
لل�رضيبة ق�صد إاجناز عملية التفويت.
العفاء كذلك أ
لالر�س التي �صيد فوقها البناء يف حدود م�صاحته املغطاة
ومينح هذا إ
خم�س ( )5مرات.

جيم -الربح املح�صل عليه من تفويت حقوق م�صاعة يف عقارات فالحية واقعة
الرث؛
خارج الدوائر احل�رضية فيما بني ال�رضكاء يف إ
يف حالة تفويت لحق يتكون الربح املفرو�صة عليه ال�رضيبة من زائد ثمن التفويت
العفاء.
الرث الذين ا�صتفادوا من إ
على تكلفة التملك من لدن ال�رضيك أاو ال�رضكاء يف إ
حتدد التكلفة املذكورة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  65أادناه.
دال -الربح املح�صل عليه مبنا�صبة تفويت ال�صكن الجتماعي كما هو من�صو�س عليه
يف املادة  28°-I-92أادنـاه،والذي ي�صغلـه مالكه علـى وجـه �صكنى رئي�صية منذ أاربع
(� )4صنوات على أ
القل يف تاريخ التفويت املذكور ،على أان تراعى يف ذلك أاحكام املادة
 2° - 30أاعاله.
العفاء وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف «باء» أاعاله.
ومينح هذا إ

112

.IIIـ التفويتات بغري عو�س الواقعة على املمتلكات املذكورة واملنجزة بني أ
ال�صول
والخوة أ
والفروع وبني أ
والخوات.
الزواج إ

 110مت رفع القيمة من  60.000إاىل  140.000درهما مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 111مت تخفي�س املدة من  8إاىل � 6صنوات مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 112مت إادراج هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008ومت تغيريها باملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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البند الثاين :أا�صا�ص فر�ص ال�رشيبة على الدخول أ
والرباح العقارية
املادة  -.64حتديد إاجمايل الدخل العقاري املفرو�صة عليه ال�رشيبة

.Iـ يتكون إاجمايل الدخل العقاري النا�صئ عن العقارات املوؤجرة ،مع مراعاة
الجمايل أ
لالكرية .وي�صاف املبلغ املذكور
أاحكام املادة  65بعده ،من جمموع املبلغ إ
إاىل ما يو�صع على كاهل امل�صت أاجرين من امل�صاريف التي يجب أان يتحملها عادة املالك
ال�صالحات الكربى ،وتطرح منه
أاو �صاحب حق النتفاع ،ول�صيما منها م�صاريف إ
التكاليف التي يتحملها املالك حل�صاب امل�صت أاجرين.

.IIـ يحدد �صايف الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة فيما يخ�س العقارات امل�صار إاليها
يف املادة  « - I ( 61أالف»  1° -و «باء» و«جيم») أاعاله بتخفي�س ن�صبة  %40من
113
مبلغ إاجمايل الدخل العقاري كما هو حمدد يف  Iأاعاله.
.IIIـ ي�صاوي �صايف الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة والناجت عن أ
المالك امل�صار إاليها يف
املادة « - I ( 61الف»  )2° -أاعاله :
اليجار املبني نقدا يف العقد؛
 إاما مبلغ الكراء أاو إ و إاما املبلغ املح�صل عليه ب�رضب متو�صط �صعر الزراعة املمار�صة يف الكمياتاملن�صو�س عليها يف العقد إاذا تعلق أ
المر ب أاكرية تدفع مبالغها عينا؛
 و إاما جزء الدخل الفالحي اجلزايف املن�صو�س عليه يف املادة  49أاعاله إاذا تعلقأ
المر ب أاكرية تدفع مبالغها بق�صط من الثمار.

املادة  -.65حتديد الربح العقاري املفرو�صة عليه ال�رشيبة
ي�صاوي �صايف الربح املفرو�صة عليه ال�رضيبة الفرق بني ثمن التفويت مطروحة
منه إان اقت�صى احلال م�صاريف التفويت وثمن التملك م�صافة إاليه م�صاريف التملك.
 -.Iثمن التفويت مطروحة منه ،إان اقت�صى احلال ،م�صاريف التفويت.

يراد بثمن التفويت ثمن البيع أا و القيمة التقديرية امل�رضح أا و املعرتف بها
من لدن الطرفني أاو أاحدهما يف العقد أاو القيمة املحددة طبقا للمادة  224أا دناه.

ويبا�رض ت�صحيح الثمن املعرب عنه يف عقد البيع أاو يف إاقرار اخلا�صع لل�رضيبة
إاذا ظهر أان هذا الثمن غري مطابق لقيمة امللك التجارية يف تاريخ البيـع وذلك وفق
ال�صـروط املن�صـو�س عليها يف املادة  224أا دناه.
لالدارة أان قامت بت�صحيح ثمن متلكه
يف حالة تفويت عقار أاو حق عيني عقاري �صبق إ
أاو ثمن تكلفته يف حالة ت�صليم ال�صخ�س العقار لنف�صه إاما فيما يتعلق بواجبات الت�صجيل و إاما
فيما يتعلق بال�رضيبة على القيمة امل�صافة فاإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي مت
الدارة والذي على أا�صا�صه دفع اخلا�صع لل�رضيبة الواجبات امل�صتحقة.
ت�صحيحه من لدن إ
 113مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008



املدونة العامة لل�ضرائب

يوؤخذ الثمن املحدد أاعاله كثمن تفويت لدى املفوت فيما يتعلق بال�رضيبة على
ال�رضكات وال�رضيبة على الدخل وال�رضيبة على القيمة امل�صافة.
ال�صهارية وم�صاريف ال�صم�رضة
العالنات إ
يراد مب�صاريف التفويت م�صاريف إ
وم�صاريف حترير العقود امللقاة عادة على كاهل املفوت ،وكذا التعوي�صات عن
114
الفراغ ،املثبتة ب�صفة قانونية.
إ
ت�صاوي قيمة تفويت العقارات امل�صارك بها يف ال�رضكات القيمة احلقيقية للحقوق التي
يح�صل عليها يف مقابل امل�صاركة املذكورة.
 -.IIي�صاف إاىل ثمن التملك م�صاريف التملك ونفقات ال�صتثمار املنجزة وكذا
الفوائد أاو الربح املعلوم التي أاداها املفوت إاما مقابل قرو�س ممنوحة من لدن املوؤ�ص�صات
املتخ�ص�صة أاو موؤ�ص�صات الئتمان والهياآت املعتربة يف حكمها املرخ�س لها قانونا بالقيام
بهذه العمليات أاو من لدن موؤ�ص�صات أ
العمال الجتماعية التابعة للقطاعني العمومي
و�صبه العمومي أاو القطاع اخلا�س وكذا املن�صاآت ،و إاما يف إاطار عقد املرابحة املربم مع
موؤ�ص�صات الئتمان والهياآت املعتربة يف حكمها للقيام بعمليات التملك أاوال�صتثمار امل�صار
115
إاليهما أاعاله.
يراد مب�صاريف التملك م�صاريف وتكاليف العقد ال�صحيحة من ر�صوم تنرب
وت�صجيل ور�صوم مدفوعة إاىل املحافظة على أ
المالك العقارية ألجل التحفيظ والتقييد
وكذا م�صاريف ال�صم�رضة وم�صاريف العقود املتعلقة بتملك العقار املفوت .وتقيم هذه
امل�صاريف جزافيا بن�صبة  %15من ثمن التملك ما عدا إاذا أاثبت اخلا�صع لل�رضيبة أان
امل�صاريف املذكورة تقدر مببلغ أاعلى.
يراد بنفقات ال�صتثمار نفقات جتهيز أ
الر�س والبناء و إاعادة البناء والتو�صيع
والتجديد والتح�صني املثبتة ب�صفة قانونية.

يعاد تقييم ثمن التملك امل�صاف إاليه كما هو مبني أاعاله ب�رضب هذا الثمن يف املعامل
الدارة ا�صتنادا إاىل الرقم ال�صتدليل الوطني
املطابق ل�صنة التملك حم�صوبا من لدن إ
لتكلفة املعي�صة .وفيما يخ�س ال�صنوات ال�صابقة ل�صنة  1946يح�صب املعامل ا�صتنادا إاىل
�صعر جزايف ن�صبته  %3عن كل �صنة.
ت�صمل إاعادة التقييم كذلك قيمة الكتتاب أاو التملك من لدن ال�رضكات التي يغلب عليها
الطابع العقاري امل�صار إاليها يف املادة  II - 61أاعاله فيما يتعلق أ
بال�صهم أاو ح�ص�س الفوائد
أاو ح�ص�س امل�صاركة.

ال دارة بتقديرهما
إاذا تعذر إاثبات ثمن التملك أاو نفقات ال�صتثمار أاو هما معا قامت إ
وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  224أا دناه.
114
115
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مت تغيري وتتميم أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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الرث ،ميثل ثمن التملك الواجب
يف حالة تفويت عقارات وقع متلكها عن طريق إ
اعتباره :

 ثمن التملك بعو�س من طرف الهالك للعقار الذي ورثه املفوت م�صافة إاليهم�صاريف ال�صتثمار امل�صار إاليها أاعاله مبا فيها امل�صاريف املتعلقة بالرتميم
والتجهيز أاو ثمن تكلفته يف حالة بنائه من طرف الهالك؛
 أاو إاذا تعذر ذلك ،ومع مراعاة أاحكام املادة  224أا دناه ،القيمة التجاريةالرث أاو الهبة كما �رضح بها
للعقارات يوم نقل ملكيتها إاىل الهالك عن طريق إ
116
الوارث املفوت؛

يف حالة التفويت بغري عو�س ،ميثل ثمن التفويت أاو التملك الواجب اعتباره القيمة
امل�رضح بها يف العقد مع مراعاة أاحكام املادة  224أا دناه.
يف حالة تفويت عقار وقع متلكه عن طريق الهبة املعفاة من ال�رضيبة عمال ب أاحكام
املادة  III - 63أاعاله .ميثل ثمن التملك الواجب اعتباره :
 إاما ثمن التملك املتعلق باآخر تفويت بعو�س؛الرث إاذا وقع بعد
 و إاما قيمة العقار التجارية عند اآخر نقل للملكية عن طريق إاآخر تفويت؛

 -و إاما ثمن تكلفة العقار إاذا �صلم ال�صخ�س العقار لنف�صه.

يراد بثمني التملك والتفويت مع مراعاة أاحكام املواد  208و 224أا دناه الثمنان
امل�رضح أاو املعرتف بهما من لدن الطرفني أاو أاحدهما.
يف حالة فر�س ال�رضيبة ب�صورة تلقائية ،ي�صاوي أ
ال�صا�س املفرو�صة عليه ال�رضيبة
117
ثمن التفويت مطروحة منه ن�صبة .%20

 116مت تغيري أاحكام هذه املقت�صيات مبوجب البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 117مت رفع الن�صبة من  10إاىل  %20مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية رقم  12-22لل�صنة املالية .2012
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الـفـرع الـخـام�س

والرباح النا�شئة عن ر�ؤو�س أ
الدخول أ
الموال املنقولة

الول  :الدخول أ
البند أ
والرباح املفرو�ضة عليها ال�رضيبة
والرباح النا�شئة عن ر�ؤو�س أ
املادة  -.66تعريف الدخول أ
الموال املنقولة
 -.Iتعد دخوال نا�شئة عن ر ؤ�و�س أ�موال منقولة :

أ�لف -عوائد أ
ال�سهم وح�ص�ص امل�شاركة والدخول املعتربة يف حكمها امل�شار إ�ليها يف
املادة  13أ�عاله.
باء -احلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت امل�شار إ�ليها يف املادة 14
أ�عاله واملدفوعة إ�ىل أ
ال�شخا�ص الطبيعيني أ�و املعنويني الذين مل يختاروا اخل�ضوع
أ
أ
ال�رضيبة على ال�رشكات� ،و املو�ضوعة رهن ت�رصفهم �و املقيـدة يف ح�سابهم
واملتوفرين يف املغرب على موطن �رضيبي أ�و مقر اجتماعي ،با�ستثناء الفوائد املرتتبة
على عمليات اال�ستحفاظ.
.IIـ تعد أ�رباحا نا�شئة عن ر ؤ�و�س أ�موال منقولة :

الرباح ال�صافية ال�سنوية التي ح�صل عليها أ
أ�لف -أ
ال�شخا�ص الطبيعيون من تفويت
قيم منقولة وغريها من �سندات ر أ��س املال والدين ال�صادرة عن أ
ال�شخا�ص املعنويني
اخلا�ضعني للقانون العام أ�و اخلا�ص والهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة
وهيئات التوظيف اجلماعي للت�سنيد وهيئات توظيف ر أ��س املال باملجازفة ما عدا :
ـ ال�رشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري املحددة يف املادة  61أ�عاله؛
ـ ال�رشكات العقارية ال�شفافة ح�سب مدلول املادة  3° - 3أ�عاله.
يراد :

ـ بالقيم املنقولة القيم املحددة يف املادة  2من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم
 1.93.211بتاريخ 4ربيع آ
الخر� 21( 1414سبتمرب )1993املتعلق ببور�صة القيم؛
ـ ب�سندات ر أ��س املال جميع أ��صناف ال�سندات التي تخول حق ملكية يف ذمة ال�شخ�ص
املعنوي ال�صادرة عنه؛
ـ ب�سندات الدين جميع أ��صناف ال�سندات التي تخول حق دين عام يف ذمة ال�شخ�ص
املعنوي ال�صادرة عنه.

باء– الربح ال�صايف املحقق من طرف أ
ال�شخا�ص الطبيعيني خالل الفرتة املرتاوحة
بني تاريخ افتتاح خمطط االدخار يف أ
ال�سهم أ�و خمطط االدخار يف املقاولة وتاريخ
ا�سرتداد أ�و �سحب أ
ال�سهم أ�و ال�سيولة أ�و تاريخ اختتام املخططني املذكورين.
77
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يراد بالربح ال�صايف املحقق ،الفرق بني قيمة ت�صفية املخطط أاو قيمة ال�صرتداد
بالن�صبة لعقد الر�صملة يف تاريخ ال�صحب أاو ال�صرتداد ومبلغ الدفعات املنجزة يف إاطار
118
املخططني املذكورين منذ افتتاحهما.

املادة  -.67الواقعة املن�صئة لل�رشيبة
تتمثل الواقعة املن�صئة لل�رضيبة :
 -.Iبالن�صبة لعوائد أ
ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف حكمها
أ
واحلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت يف دفعها إاىل امل�صتفيد او و�صعها
رهن ت�رضفه أاو قيدها يف ح�صابه.

 -.IIفيما يخ�س أ
الرباح الناجتة عن تفويت قيم منقولة وغريها من �صندات ر أا�س
املال والدين ،تتكون الواقعة املن�صئة لل�رضيبة من :
 التفويت بعو�س أاو بغري عو�س؛ املقاي�صة املعتربة بيعا مزدوجا لقيم منقولة وغريها من �صندات ر أا�س املال والدين؛ ح�صة امل�صاركة يف �رضكة بقيم منقولة وغريها من �صندات ر أا�س املالوالدين؛
 ا�صرتداد أاو �صحب ال�صندات أاو ال�صيولة أاو اختتام خمطط الدخار يف أال�صهم
أاو خمطط الدخار يف املقاولة قبل ان�رضام املدة املن�صو�س عليها يف املادة 68
119
( VIIأاو  )VIIIأادناه.

العفاءات
املادة  -.68إ
تعفى من ال�رضيبة :

والخوة أ
ال�صول والفروع وبني أ
 -.Iالهبة بني أ
والخوات فيما يتعلق
الزواج إ
أ
بالقيم املنقولة وغريها من �صندات را�س املال والدين؛

 -.IIالربح أاو ك�رض الربح املتعلق بجزء قيمة أاو قيم عمليات تفويت القيم املنقولة
وغريها من �صندات ر أا�س املال والدين املنجزة خالل �صنة مدنية إاذا كانت ل تتجاوز
120
حدود ثالثني أالف ( )30.000درهم؛
 -.IIIالربائح وغريها من عوائد امل�صاهمة املماثلة لها املوزعة من لدن ال�رضكات
املقامة يف مناطق الت�صدير احلرة والناجتة عن أان�صطة مزاولة داخل املناطق املذكورة
إاذا كانت مدفوعة أل�صخا�س غري مقيمني؛
 118مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة 2011ومت تغيريه بالبند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 119مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 120مت رفع القيمة من  24.000إاىل  28.000درهم مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009ومن  28.000إاىل درهم 30.000
مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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 -.IVالفوائد املدفوعة أ
لال�صخا�س الطبيعيني أا�صحاب ح�صابات الدخار لدى
�صندوق التوفري الوطني؛
 -.Vالفوائد املدفوعة ملالك خمطط الدخار لل�صكن �رضيطة :
 ر�صد املبالغ امل�صتثمرة يف املخطط املذكور لقتناء أاو بناء م�صكن خم�ص�س لل�صكنىالرئي�صية؛

الجمايل للدفعات والفوائد املتعلقة بها �صمن املخطط ال�صالف
 الحتفاظ باملبلغ إالذكر ملدة ثالث (� )3صنوات على أ
القل ابتداء من تاريخ افتتاح املخطط
املذكور؛
 أان ل يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة من طرف اخلا�صع لل�رضيبة يف إاطاراملخطط املذكور أاربعمائة أالف ( )400.000درهم.

الخالل بال�رضوط ال�صالفة الذكر يتم اختتام املخطط و تفر�س ال�رضيبة
يف حالة إ
121
على الدخول النا�صئة عنه وفق قواعد النظام العام.
 -.VIالفوائد املدفوعة ملالك خمطط الدخار للتعليم �رضيطة :

 ر�صد املبالغ امل�صتثمرة يف إاطار املخطط املذكور لتمويل الدرا�صة بكل أال�صالك
الدرا�صية و كذلك أا�صالك التكوين املهني بالن�صبة أ
لالطفال الذين يعولهم اخلا�صع
لل�رضيبة؛

الجمايل للدفعات والفوائد املذكورة يف إاطار املخطط ال�صالف
 الحتفاظ باملبلغ إالذكر ملدة خم�س (� )5صنوات على أ
القل ،ابتداء من تاريخ افتتاحه؛
 أان ل يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة من طرف اخلا�صع لل�رضيبة يف إاطاراملخطط ال�صالف الذكر ثالثمائة أالف ( )300.000درهم لكل طفل.
الخالل بال�رضوط ال�صالفة الذكر يتم اختتام املخطط و تفر�س ال�رضيبة
يف حالة إ
122
على الدخول النا�صئة عنه وفق قواعد النظام العام.

والرباح النا�صئة عن ر ؤوو�س أ
 -.VIIالدخول أ
الموال املنقولة املحققة يف إاطار
خمطط الدخار يف أ
ال�صهم املتكون من :
 أال�صهم و�صهادات ال�صتثمار امل�صعرة يف بور�صة القيم باملغرب التي ت�صدرها
ال�رضكات اخلا�صعة للقانون املغربي؛
ال�صناد والكتتاب املرتبطة أ
بال�صهم املذكورة؛
 حقوق إ �صندات الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة التي ت�صتثمر أا�صولهابا�صتمرار يف أ
ال�صهم.

 121مت إادراج أاحكام البند Vمبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 122مت إادراج أاحكام البند  VIمبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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غري أانه ت�صتثنى ال�صندات التي يتم متلكها يف إاطار الختيارات املتعلقة بالكتتاب يف
أا�صهم ال�رضكات أاو �رضائها لفائدة م أاجوريها التي ت�صتفيد من أ
الحكام املن�صو�س عليها يف
املادة  14° – 57أاعاله.
العفاء ال�صالف الذكر على توفر ال�رضوط التالية :
تتوقف ال�صتفادة من إ

الجمايل للدفعات والعوائد املر�صملة املتعلقة بها يف املخطط
 الحتفاظ باملبلغ إال�صالف الذكر ملدة خم�س (� )5صنوات على أ
القل ابتداء من تاريخ افتتاحه؛
 أان ل يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة من طرف اخلا�صع لل�رضيبة يف إاطاراملخطط املذكور �صتمائة أالف ( )600.000درهم؛

يف حالة عدم احرتام ال�رضوط املذكورة أاعاله ،يتم اختتام املخطط وتفر�س ال�رضيبة
علـى الربح ال�صايف املحقق يف إاطاره بال�صعر امل�صـار إاليه يف املـادة « – II( 73جيم» -
123
الخالل بتطبيق أ
الحكام املن�صو�س عليها يف املادة  198أادناه.
 - 1°ج) أادناه دون إ

والرباح النا�صئة عن ر ؤوو�س أ
 -.VIIIالدخول أ
الموال املنقولة املحققة يف إاطار
خمطط الدخار يف املقاولة لفائدة املـ أاجورين املتكون من :
 أال�صهم و�صهادات ال�صتثمار امل�صعرة يف بور�صة القيم باملغرب التي ت�صدرها
ال�رضكات اخلا�صعة للقانون املغربي؛
ال�صناد والكتتاب املرتبطة أ
بال�صهم املذكورة؛
 حقوق إ �صندات الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة التي ت�صتثمر أا�صولهابا�صتمرار يف أ
ال�صهم.

غري أانه ت�صتثنى ال�صندات التي يتم متلكها يف إاطار الختيارات املتعلقة بالكتتاب يف
أا�صهم ال�رضكات أاو �رضائها لفائدة م أاجوريها التي ا�صتفادت من أ
الحكام املن�صو�س عليها
يف املادة  14° – 57أاعاله.
العفاء ال�صالف الذكر على توفر ال�رضطني التاليني :
تتوقف ال�صتفادة من إ

الجمايل للدفعات والعوائد املر�صملة املتعلقة بها يف املخطط
 الحتفاظ باملبلغ إال�صالف الذكر ملدة خم�س (� )5صنوات على أ
القل ابتداء من تاريخ افتتاحه؛
 أان ل يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة يف إاطار املخطط املذكور �صتمائة أالف( )600.000درهم.

الخالل ب أاحد ال�رضطني املذكورين أاعاله ،تفر�س ال�رضيبة على الربح
يف حالة إ
ال�صايف املحقق يف إاطار خمطط الدخار يف املقاولـة بال�صعـر امل�صار إاليه يف املـادة 73
الخالل بتطبيق أ
الحكام املن�صو�س عليها يف
(« – IIجيم»  - 1° -ج) أادناه ،دون إ
املادة  198أادناه.
 123مت إادراج أاحكام البند  VIIمبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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وحتدد مبوجب ن�س تنظيمي كيفيات تطبيق خمططات الدخار املن�صو�س عليها يف
 VوVIو VIIو VIIIال�صالفة الذكر ،ل �صيما تلك املتعلقة باخل�صائ�س املالية والتقنية.

124

البند الثاين :أا�صا�ص فر�ص ال�رشيبة على الدخول أ
والرباح النا�صئة عن
روؤو�ص أ
الموال املنقولة
املادة  -.69حتديد �صايف الدخل املفرو�صة عليه ال�رشيبة
يحدد �صايف الدخل املفرو�صة عليه ال�رضيبة بخ�صم العمولت البنكية وم�صاريف
التح�صيل وم�صك احل�صاب أاو احلرا�صة من إاجمايل الدخول املبينة يف املادتني  13و14
أاعاله.

املادة  -.70حتديد �صايف الربح املفرو�صة عليه ال�رشيبة

يح�صب الربح ال�صايف الناجت عن التفويت امل�صار إاليها يف املادة  II - 66أاعاله ا�صتنادا إاىل
عمليات التفويت املنجزة ب�ص أان كل قيمة أاو �صند ويتكون من الفرق بني :
 ثمن التفويت مطروحة منه ،إان اقت�صى احلال ،امل�صاريف املتحملة مبنا�صبة هذهالعملية ول�صيما م�صاريف ال�صم�رضة والعمولة؛

 وثمن التملك م�صافة إاليه ،إان اقت�صى احلال ،امل�صاريف املتحملة مبنا�صبة هذاالتملك ول�صيما م�صاريف ال�صم�رضة والعمولة.

فيما يتعلق ب�صندات القر�س و�صندات الدين أ
الخرى ،يراد بثمني التفويت والتملك ر أا�س
مال ال�صند با�صتثناء الفوائد امل�صتحقة وغري احلال أاجلها يف تاريخي البيع والتملك املذكورين.

يف حالة تفويت �صندات من نف�س الطبيعة وقع متلكها ب أاثمان خمتلفة ،يكون ثمن
التملك الواجب اعتماده هو معدل تكلفة ال�صندات املذكورة.
يخ�صم ناق�س القيمة الذي وقع حتمله خالل �صنة ما من زائد القيمة من نف�س الطبيعة
املح�صل عليه خالل ال�صنة ذاتها.
يرحل ناق�س القيمة املتبقي يف نهاية ال�صنة إاىل ال�صنة املوالية.

ويف حالة عدم وجود زائد قيمة أاو يف حالة وجود زائد قيمة غري كاف خل�صم املبلغ
بكامله فاإن ناق�س القيمة أاو باقي ناق�س القيمة ميكن خ�صمه من زائد القيمة املتعلق
بال�صنوات التالية إاىل حني ان�رضام ال�صنة الرابعة املوالية ل�صنة ح�صول ناق�س القيمة.

يف حالة تفويت قيم منقولة وغريها من �صندات ر أا�س املال والدين التي وقع متلكها
عن طريق الهبة و املعفاة من ال�رضيبة عمال ب أاحكام املادة  I - 68أاعاله ،ميثل ثمن التملك
الواجب اعتباره :

 124مت إادراج أاحكام البند  VIIIمبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013

1

املدونة العامة لل�ضرائب

 -إاما ثمن التملك املتعلق باآخر تفويت بعو�س؛

 و إاما القيمة التجارية للقيم وال�صندات املذكورة عند اآخر نقل للملكية عن طريقالرث إاذا وقع بعد اآخر تفويت.
إ
يف حالة فر�س ال�رضيبة ب�صورة تلقائية ،ت�صاوي ال�رضيبة ن�صبة  %15من ثمن
125
التفويت.

البــاب الرابــع

ت�صفيـة ال�رشيبـة على الدخل

الفـــرع أ
الول

ت�صفيـــة ال�رشيبة
املادة  -.71املدة املفرو�صة عليها ال�رشيبة
تفر�س ال�رضيبة على الدخل كل �صنة على جمموع الدخل الذي ح�صل عليه اخلا�صع
لل�رضيبة خالل ال�صنة ال�صابقة.

غري أان ال�رضيبة تفر�س ،فيما يخ�س أ
الجور والدخول املعتربة يف حكمها امل�صار
إاليها يف املادة  3° - 22أاعاله ،خالل �صنة متلكها مع مراعاة الت�صوية ،إان اقت�صى
الجمايل.
احلال ،على أا�صا�س الدخل إ

املادة  -.72مكان فر�ص ال�رشيبة

تفر�س ال�رضيبة يف مكان املوطن ال�رضيبي للخا�صع لل�رضيبة أاو مكان
موؤ�ص�صته الرئي�صية.

يتعني على اخلا�صع لل�رضيبة إاذا مل يكن له باملغرب موطن �رضيبي أان يختار
لنف�صه موطنا �رضيبيا باملغرب.

يجب إاخبار إادارة ال�رضائب بكل تغيري يطر أا على املوطن ال�رضيبي أاو مكان
املوؤ�ص�صة الرئي�صية يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم أاو ت�صلم إاليها مقابل و�صل أاو
ال دارة داخل الثالثني
بتقدمي إا قرار حمرر على أا و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
( )30يوما املوالية لتاريخ التغيري.
يف حالة عدم القيام بذلك ،تفر�س ال�رضيبة على اخلا�صع لها ويتم تبليغه يف اآخر
عنوان معروف له.

125

مت رفع الن�صبة من  10إاىل  %15مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012

2
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املادة � -.73صعر ال�رشيبة
 -. Iجدول ح�صاب ال�رشيبة
يحدد على النحو التايل جدول ح�صاب ال�رضيبة على الدخل :
 �رضيحة الدخل إاىل غاية  30.000درهم معفاة من ال�رضيبة؛  %10بالن�صبة ل�رضيحة الدخل من 30.001إاىل  50.000درهم؛–  %20بالن�صبة ل�رضيحة الدخل من  50.001إاىل  60.000درهم؛
–  % 30بالن�صبة ل�رضيحة الدخل من  60.001إاىل  80.000درهم؛
–  % 34بالن�صبة ل�رضيحة الدخل من  80.001إاىل  180.000درهم؛
–  %38بالن�صبة ملا زاد على ذلك.

126

 -.IIأا�صعار خا�صة

يحدد �صعر ال�رضيبة على النحو التايل :
أالف( -ين�صخ)

127

باء: %10 -

الجمالية املبينة يف املادة  15أاعاله دون اعتبار ال�رضيبة
 - 1°فيما يخ�س املبالغ إ
على القيمة امل�صافة؛
( - 2°ين�صخ)

128

( - 3°ين�صخ)

129

( - 4°ين�صخ)

130

جيم %15 -فيما يخ�س :
 - 1°أ
الرباح ال�صافية الناجتة عن :

أا) -تفويت أ
ال�صهم امل�صعرة بالبور�صة؛

ب) -تفويت أا�صهم أاو ح�ص�س الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة
التي ت�صتثمر أا�صولها با�صتمرار يف حدود ما ل يقل عن  %60يف أ
ال�صهم؛
 126مت تغيري جدول ال�رضيبة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009ول�صنة .2010
 127مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند ا من املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 128مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند ا من املادة  9من قانون املالية ل�صنة 2013
 129مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند ا من املادة  8من قانون املالية ل�صنة 2008
 130مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند ا من املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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ج) -ا�صرتداد أاو �صحب ال�صندات أاو ال�صيولة من خمطط الدخار يف أ
ال�صهم أاو
خمطط الدخار يف املقاولة قبل املدة املحددة يف املادة  VII( 68أاو  )VIIIأاعاله.
الموال املنقولة ذات املن�ص أا أ
الجمالية الناجتة عن ر ؤوو�س أ
الجنبي.
 - 2°الدخول إ

131

 - 3°فيما يخ�س العوائد املبينة يف املادة  « - I - 66أالف» أاعاله.

132

دال %17 -فيما يخ�س املكافاآت والتعوي�صات العر�صية أاو غري العر�صية املن�صو�س
عليها يف املادة  58أاعاله ،إاذا دفعتها موؤ�ص�صات التعليم أاو التكوين املهني العامة أاو
اخلا�صة لفائدة مدر�صني ل ينتمون إاىل م�صتخدميها الدائمني؛
هـاء( -ين�صخ)

133

واو: %20 -

 - 1°فيما يخ�س احلا�صالت املبينة يف املادة « - I - 66باء» أاعاله بالن�صبة إاىل
امل�صتفيدين من أ
ال�صخا�س املعنويني اخلا�صعني لل�رضيبة على الدخل وكذا
أ
ال�صخا�س الطبيعيني غري اخلا�صعني لل�رضيبة بال�صعر امل�صار إاليه يف «زاي»
أ
أ
أ
  3°ادناه .ويجب على امل�صتفيدين املذكورين ان يف�صحوا حني قب�س الفوائد اواحلا�صالت الوارد بيانها أاعاله عما يلي :
ـ ال�صم ال�صخ�صي والعائلي والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أاو بطاقة
أ
الجنبي؛
ـ رقم القيد يف �صجل ال�رضيبة على الدخل.

تخ�صم ال�رضيبة املقتطعة بال�صعر البالغ  %20املن�صو�س عليه أاعاله من ح�صة
ال�رضيبة على الدخل مع احلق يف ال�صرتداد.
 - 2°فيما يخ�س أ
ال رباح ال�صافية الناجتة عن تفويت :
 �صندات القر�س و�صندات الدين أالخرى؛

 أال�صهم غري امل�صعرة بالبور�صة وغريها من �صندات ر أا�س املال؛
 أا�صهم أاو ح�ص�س الهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة غري تلك امل�صارإاليها أاعاله؛

 - 3°فيما يخ�س أ
الرباح ال�صافية الناجتة عن تفويت القيم املنقولة ال�صادرة عن
134
هيئات التوظيف اجلماعي للت�صنيد؛

 131مت تغيري وتتميم أاحكام الفقرة «جيم» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية لل�صنوات 2009
و 2010و.2011
 132مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 133مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 134تغيري وتتميم أاحكام الفقرتني 2°و 3°مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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 - 4°فيما يخ�س أ
ال رباح ال�صافية الناجتة عن تفويت �صندات هيئات توظيف
ر أا�س املال باملجازفة امل�صار إاليها يف املادة  III - 7أاعاله؛

الجمالية الناجتة عن تفويت ر ؤوو�س أ
 - 5°فيما يخ�س أ
الموال املنقولة ذات
الرباح إ
املن�ص أا أ
الجنبي؛

 - 6°فيما يخ�س أ
الرباح العقارية ال�صافية املح�صل عليها أاو املثبتة املن�صو�س عليها
أ
يف املادة  II - 61اعاله با�صتثناء تلك املن�صو�س عليها يف «زاي»  7° -و «حاء»
أادناه ،مع مراعاة أاحكام املادة  II - 144أادناه؛

 - 7°فيما يخ�س الدخول ال�صافية اخلا�صعة لل�رضيبة املنجزة من طرف املن�صاآت
135
املن�صو�س عليها يف املادة « - I( 31باء» و «جيم» و « II -باء») أاعاله؛

 - 8°فيما يخ�س أاتعاب احل�صور والتعوي�صات أ
الجمالية املدفوعة
الخرى إ
ملت�رضيف البنوك احلرة ( )Banques Offshoreوكذا التعوي�صات واملكافاآت
أ
جورالجمالية التي تدفعها البنوك احلرة ( )Banques Offshoreوال�رضكات
وال
إ
أ
القاب�صة احلرة ( )Holding Offshoreإاىل م�صتخدميها املاجورين.

غري أان امل�صتخدمني امل أاجورين املقيمني باملغرب ي�صتفيدون من نف�س النظام ال�رضيبي
ب�رضط أان يثبتوا أان مقابل أاجورهم بالعملة أ
الجنبية القابلة للتحويل قد دفع إاىل بنك
136
مغربي؛

 - 9°فيما يخ�س املرتبات واملكافاآت أ
الجمالية املدفوعة أ
لالجراء الذين ي�صغلون
والجور إ
منا�صب عمل حل�صاب ال�رضكات املكت�صبة ل�صفة «القطب املايل للدار البي�صاء»،
وفق الن�صو�س الت�رضيعية و التنظيمية اجلاري بها العمل ،وذلك ملدة أاق�صاها خم�س
137.
(� )5صنوات ابتداء من تاريخ توليهم ملهامهم
زاي: %30 -

 - 1°فيما يخ�س املكافاآت والتعوي�صات العر�صية أاو غري العر�صية املن�صو�س عليها
يف املادة « – 58جيم» أاعاله إاذا دفعت أل�صخا�س ل ينتمون مل�صتخدمي امل�صغل
الدائمني غري امل�صار إاليهم يف «دال» أاعاله؛
التعاب واملكافاآت املدفوعة إاىل أ
 - 2°فيما يخ�س أ
الطباء غري اخلا�صعني للر�صم املهني
الذين يقومون ب أاعمال جراحية يف امل�صحات واملوؤ�ص�صات املعتربة يف حكمها
املن�صو�س عليها يف املادة  157أادناه؛

 135مت إادراج أاحكام الفقرات  4و 5و 6و 7مبقت�صى البند ا من املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 136مت إادراج أاحكام الفقرة  8°مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 137مت إادراج أاحكام الفقرة 9°مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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 - 3°فيما يخ�س احلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املبينة يف املادة
« - I – 66باء» أاعاله ،فيما يتعلق بامل�صتفيدين من أ
ال�صخا�س الطبيعيني،
با�صتثناء أ
ال�صخا�س اخلا�صعني لل�رضيبة املذكورة وفق نظام النتيجة ال�صافية
احلقيقية أاو نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة؛
الجمـايل أ
لالجـور (الكا�صيهات) املن�صو�س عليهـا يف املادة
 - 4°فيما يخ�س املبلغ إ
أ
 II - 60أاعاله املمنوحة للفنانني الذين يزاولون عملهم ب�صورة فردية او �صمن
فرق؛
 - 5°فيما يخ�س التخفي�صات أ
والجور املمنوحة للجوالني واملمثلني والعرا�صني
التجاريني أاو ال�صناعيني املن�صو�س عليها يف املادة « - II – 58باء» أاعاله
الذين ل يقومون ب أاي عملية حل�صابهم.
( - 6°ين�صخ)

138

لالرباح ال�صافية املح�صل عليها أاو املثبتة مبنا�صبة التفويت أ
 - 7°بالن�صبة أ
الول
للعقارات غري املبنية املدرجة يف املدار احل�رضي ،ابتداء من فاحت يناير ،2013
أاو تفويت احلقوق العينية العقارية املتعلقة بالعقارات املذكورة مع مراعاة أاحكام
139
املادة  II - 144أادناه.

حاء -بالن�صبة أ
لالرباح ال�صافية املح�صل عليها أاو املثبتة مبنا�صبة تفويت العقارات
أ
أ
احل�رضية غري املبنية او احلقوق العينية العقارية املتعلقة بها ،مع مراعاة احكام املادة
 II - 144أادناه ،يحدد �صعر ال�رضيبة ح�صب املدة املن�رضمة مابني تاريخ متلك هذه
العقارات وتاريخ تفويتها آ
كالتي :
 %20 -إاذا كانت هذه املدة تقل عن أاربع (� )4صنوات؛

  %25إاذا كانت هذه املدة تفوق أاو تعادل أاربع (� )4صنوات وتقل عن �صتة ()6�صنوات؛
 %30 -إاذا كانت هذه املدة تعادل أاو تتجاوز �صتة (� )6صنوات.

إاذا كان العقار املعني مو�صوع نزاع ق�صائي ،فاإن املدة املن�رضمة مابني تاريخ
140
تقدمي الطعن وتاريخ �صدور احلكم النهائي ل حتت�صب يف املدة امل�صار إاليها أاعاله.

تربئ القتطاعات أ
بال�صعار املحددة يف «باء» و»جيم» و»دال» و «واو» ( 2°و 3°و4°
141
و 5°و 6°و )8°و «زاي» ( 2°و 3°و )7°و «حاء» أاعاله من ال�رضيبة على الدخل.

 138مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة 2011
 139مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 140مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 141مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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الفــرع الثانـــي
التخفي�صات من ال�رشيبة
املادة  -.74اخل�صم عن أ
العباء العائلية
 -.Iيخ�صم ما قدره ثالثمائة و�صتون ( )360درهما من املبلغ ال�صنوي لل�رضيبة
اعتبارا أ
لالعباء العائلية التي يتحملها اخلا�صع لل�رضيبة عن كل �صخ�س يعوله ح�صب
مدلول  IIمن هذه املادة.
غري أان جمموع املبالغ املخ�صومة عن أ
العباء العائلية ل ميكن أان يتجاوز أالفني
142
ومائة و�صتني ( )2160درهما.
 -.IIأ
ال�صخا�س الذين يعولهم اخلا�صع لل�رضيبة هم :
أالف -زوجته؛

باء -أاولده من �صلبه و أاولد غريه الذين ي أاويهم ب�صورة �رضعية يف بيته ب�رضط :
 أال يكون لكل واحد منهم دخل يفوق جمموعه ال�صنوي جزء الدخل املعفىالوارد يف جدول حـ�صاب ال�رضيبــة على الدخـل املن�صـو�س عليه يف املـادة
 I - 73أاعاله؛

 أال يتجاوز �صنهم �صبعا وع�رضين (� )27صنة .غري أان �رضط ال�صن ل ي�رضي على143
امل�صابني بعاهة حتول بينهم وبني ك�صب معي�صتهم ب أانف�صهم.

ت�صتفيد املر أاة اخلا�صعة لل�رضيبة من اخل�صم بر�صم أ
العباء العائلية ،وذلك فيما يتعلق
بزوجها وب أاولدها إاذا كانت نفقتهم جتب عليها �رضعا ،وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها
أاعاله.

كل تغيري يطر أا خالل �صهر معني على الو�صعية العائلية للخا�صع لل�رضيبة ،يجب
أان يراعى ابتداء من ال�صهر أ
الول املوايل لل�صهر الذي طر أا فيه.

املادة � -.75رشوط تطبيق اخل�صم من ال�رشيبة عن أ
العباء العائلية

يطبق اخل�صم بر�صم أ
القرارين
العباء العائلية ،ا�صتنادا إاىل البيانات الواردة يف إ
مبجموع الدخل املن�صو�س عليهما يف املادتني  82و 85أادناه.

 142مت رفع مبلغ اخل�صم من  180إاىل  360درهم و حده أ
الق�صى من  1.080إاىل  2.160درهم مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 143مت رفع ال�صن من  21إاىل � 25صنة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009ومن  25إاىل � 27صنة مبقت�صى البند  Iمن املادة 9
من قانون املالية ل�صنة .2013
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إ�ذا كان اخلا�ضع لل�رضيبة أ�جريا أ�و منتفعا مبعا�ش وكانت ال�رضيبة امل�ستحقة عليه
حتجز يف املنبع عمال ب أ�حكام املادة  156أ�دناه ،ف�إن املبلغ الواجب خ�صمه بر�سم أ
العباء
العائلية ي�ستنزل من مبلغ ال�رضيبة املحجوز يف املنبع.

املادة  -.76تخفي�ض ال�رضيبة بر�سم معا�شات التقاعد ذات املن� أش� أ
الجنبي
اخلا�ضعون لل�رضيبة املتوفرون يف املغرب على موطن �رضيبي ح�سب مدلول
املادة  23أ�عاله من أ��صحاب معا�شات التقاعد ذات املن� أش� أ
الجنبي أ�و خلفهم يتمتعون
وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  III - 82أ�دناه بتخفي�ض ن�سبته  %80من مبلغ
ال�رضيبة امل�ستحقة عن معا�شهم واملطابقة للمبالغ املحولة ب�صفة نهائية إ�ىل دراهم غري
قابلة للتحويل.

املادة  -.77ا�ستنزال ال�رضيبة أ
الجنبية

إ�ذا فر�ضت على الدخول املبينة يف املادة ( 25الفقرة الثالثة) أ�عاله �رضيبة على
الدخل يف البلد الذي ن� أش�ت فيه والذي أ�برم املغرب معه اتفاقية تهدف إ�ىل جتنب
االزدواج ال�رضيبي فيما يتعلق بال�رضائب على الدخل ،ف�إن املبلغ الذي فر�ضت عليه
هذه ال�رضيبة هو الذي يعتمد حل�ساب ال�رضيبة املفرو�ضة عليه يف املغرب.

يف هذه احلالة ي�ستنزل مبلغ ال�رضيبة أ
الجنبية الذي يثبت اخلا�ضع لل�رضيبة أ�داءه
من ال�رضيبة على الدخل يف حدود ك�رس هذه ال�رضيبة املطابق للدخول أ
الجنبية.

النفة الذكر معفاة من ال�رضيبة يف البلد أ
إ�ذا كانت الدخول آ
الجنبي الذي ن� أش�ت فيه،
والذي أ�برم املغرب معه اتفاقية تهدف إ�ىل جتنب االزدواج ال�رضيبي متنح مبوجبها
العفاء
العفاء ،اعترب هذا إ
دينا �رضيبيا بر�سم ال�رضيبة امل�ستحقة يف حالة عدم وجود إ
مبثابة أ�داء.

يف هذه احلالة يتوقف اال�ستنزال امل�شار إ�ليه أ�عاله على إ�دالء اخلا�ضع لل�رضيبة
ب�شهادة من إ�دارة ال�رضائب أ
العفاء القانوين وكيفية ح�ساب
الجنبية تت�ضمن بيان �سند إ
أ
ال�رضيبة أ
الجنبية ومبلغ الدخول الذي كان �سيتخذ ��سا�سا لفر�ض ال�رضيبة عليه يف حالة
العفاء.
عدم وجود هذا إ
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الباب اخلام�س

القرارات ال�رضيبية
إ
القرار بالهوية ال�رضيبية
املادة  -.78إ

يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل امل�ستحقة على الدخول امل�شار إ�ليها يف
املادة  3°( 22و 4°و )5°أ�عاله مبا يف ذلك اخلا�ضعون لل�رضيبة املعفون منها م�ؤقتا أ�ن
ي�سلموا مقابل و�صل أ�و يوجهوا يف ر�سالة م�ضمونة مع إ��شعار بالت�سلم إ�ىل مفت�ش ال�رضائب
التابع له موطنهم ال�رضيبي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية إ�قرارا بهويتهم ال�رضيبية يكون
الدارة ،وذلك خالل الثالثني ( )30يوما املوالية إ�ما
مطابقا ملطبوع منوذجي تعده إ
أ
لتاريخ بداية ن�شاطهم و إ�ما لتاريخ ح�صولهم لول مرة على دخل من الدخول.

القرار باملرتبات أ
والجور
املادة  -.79إ

 -.Iيجب على امل�شغلني التابعني للقطاع اخلا�ص امل�ستوطنني أ� و امل�ستقرين
الدارات و غريها من أ
ال�شخا�ص املعنويني اخلا�ضعني للقانون العام أ�ن
باملغرب وعلى إ
ي�سلموا قبل فاحت مار�س من كل �سنة إ�ىل مفت�ش ال�رضائب التابع له موطنهم ال�رضيبي أ�و
مقرهم االجتماعي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية إ�قرارا يت�ضمن البيانات التالية فيما يخ�ص كل
واحد من امل�ستفيدين من م�ستحقي أ
الجور امل�ؤداة خالل ال�سنة ال�سابقة :
ال�سم العائلي وال�شخ�صي والعنوان؛
 - 1°إ

القامة فيما يتعلق أ
بالجانب ورقم
 - 2°رقم بطاقة التعريف الوطنية أ�و رقم بطاقة إ
القيد يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي؛
 - 3°فيما يخ�ص املوظفني املدنيني والع�سكريني ؛ رقم الت�سجيل يف مكتب االداء
الرئي�سي التابع لوزارة املالية؛
الجمايل للمرتبات أ
والجور واملكاف�آت؛
 - 4°املبلغ إ

الجمايل للتعوي�ضات امل�ؤداة نقدا أ�و عينا طوال ال�سنة املذكورة؛
 - 5°املبلغ إ
 - 6°مبلغ التعوي�ضات املدفوعة عن م�صاريف املن�صب واخلدمة وم�صاريف التمثيل
والتنقل والقيام مب أ�موريات وغري ذلك من امل�صاريف املهنية؛
 - 7°مبلغ إ�جمايل الدخل املفرو�ضة عليه ال�رضيبة؛
 - 8°جمموع املبالغ املقتطعة فيما يتعلق مبعا�ش التقاعد وال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي وهيئات االحتياط االجتماعي؛
 - 9°ن�سبة امل�صاريف املهنية؛
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 - 10°مبلغ أ
الق�ساط املقتطعة بر�سم أ��صل وفوائد القرو�ض املمنوحة من أ�جل متلك
م�ساكن اجتماعية؛
 - 11°عدد اخل�صوم عن أ
العباء العائلية؛
 - 12°مبلغ �صايف الدخل املفرو�ضة عليه ال�رضيبة؛
 - 13°جمموع مبالغ ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع؛

 - 14°املدة امل�ؤدى عنها.

القرار عالوة على ذلك ببيان ملحق يت�ضمن املكاف�آت والتعوي�ضات العر�ضية
يتمم إ
أ
يف
ليها
امل�شار إ�
ال�سم العائلي وال�شخ�صي لكل
ىل
�
�شارة
ال
مع
عاله
�
«جيم»
58
املادة
إ
إ
إ
م�ستحق وعنوانه ومهنته و إ�جمايل املبالغ املدفوعة إ�ليه ومبلغ ال�رضيبة املحجوزة.
الدارة وي�سلم
يجب أ�ن يحرر إ
القرار املذكور يف أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
عنه و�صل.

 -.IIيجب على امل�شغل أ�ن يديل �ضمن نف�س ال�رشوط آ
والجال املقررة أ�عاله،
العفاء املن�صو�ص عليه يف املادة - 57
ب�إقرار يت�ضمن قائمة املتدربني امل�ستفيدين من إ
الدارة.
 16°أ�عاله وفق مطبوع منوذجي تعده إ
القرار املذكور ما يلي :
يجب أ�ن يت�ضمن إ
 - 1°املعلومات امل�شار إ�ليها يف 1°و 2°و 4°و 5°و 8°و 12°و 14°من  Iمن هذه
املادة؛
 - 2°ن�سخة من عقد التدريب؛
� - 3°شهادة بالت�سجيل يف الوكالة الوطنية إلنعا�ش ال�شغل والكفاءات عن كل متدرب
م�شهود ب�صحتها بوجه قانوين.

 -.IIIيجب على امل�شغلني الذين ميكنون م أ�جوريهم وم�سريي من�ش�آتهم من اختيار
االكتتاب يف أ
بالقرار امل�شار
ال�سهم أ�و �رشائها أ�و يوزعونها عليهم باملجان أ�ن يرفقوا إ
إ�ليه يف هذه املادة بيانا يت�ضمن بالن�سبة لكل م�ستفيد :
 املعلومات امل�شار إ�ليها يف  1°و 2°من البند  Iمن هذه املادة؛ عدد أال�سهم املتملكة أ�و املوزعة باملجان أ�و هما معا؛

 تاريخ تخ�صي�ص االختيار وتاريخ ممار�سته؛ قيمة أال�سهم يف التاريخني املذكورين أ�عاله؛
 -ثمن متلكها؛

 مبلغ الدفعة التكميلية.90
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القرار املذكور ببيان يت�صمن املعلومات
ويتعني كذلك على امل�صغلني أان يرفقوا إ
أ
أ
المر بربامج اختيار الكتتاب يف أ
ال�صالفة الذكر إاذا تعلق أ
ال�صهم او �رضائها او توزيع
أ
آ
ال�صهم باملجان لفائدة م أاجوريهم و م�صريي من�صاتهم املمنوحة من طرف ال�رضكات
144
أ
الخرى املقيمة أاو غري املقيمة باملغرب.
 -.IVيجب على امل�صغلني الذين يدفعون ألجرائهم العاملني دفعة تكميلية يف إاطار
القرار املن�صو�س عليه يف هذه املادة ببيان
خمطط الدخار يف املقاولة ،أان يرفقوا إ
يت�صمن بالن�صبة لكل م�صتفيد :
ال�صم العائلي وال�صخ�صي وعنوان مالك املخطط؛
 -إ

 -مراجع املخطط وتاريخ افتتاحه؛

 مبلغ الدفعة التكميلية؛ املبلغ ال�صنوي ألالجر اخلا�صع لل�رضيبة.
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باليرادات
املادة  -.80الواجبات املفرو�صة على امل�صغلني واملدينني إ

باليرادات املكلفني بحجز ال�رضائب امل�صتحقة يف املنبع
يجب على امل�صغلني أاو املدينني إ
أان مي�صكوا �صجال خا�صا أاو أاية وثيقة أاخرى تقوم مقامه تدرج فيهما جميع البيانات التي
القرار املن�صو�س عليه يف املادة  79أاعاله و املادة  81بعده،
من �ص أانها أان تي�رض مراقبة إ
أ
أ
بال�صافة إاىل ذلك ان يطلعوا ماموري ال�رضائب متى طلبوا ذلك على
ويجب عليهم إ
مبلغ املكافاآت التي يدفعونها إاىل أ
ال�صخا�س الذين يتقا�صون منهم أاجورهم و أان يثبتوا
�صحة ذلك.

يجب أان يحتفظ بالوثائق امل�صار إاليها يف الفقرة ال�صابقة إاىل نهاية ال�صنة الرابعة املوالية
لل�صنة التي بو�رض فيها حجز ال�رضيبة ،كما يجب أان يتاح مل أاموري ال�رضائب الطالع
عليها يف كل وقت واآن متى طلبوا ذلك.

القرار باملعا�صات والتعوي�صات أ
الخرى املدفوعة يف �صكل
املادة  -.81إ
أ
ر أا�ص مال او إايراد

باليرادات امل�صتوطنني أاو امل�صتقرين باملغرب أان يقدموا،
 -.Iيجب على املدينني إ
وفق ال�رضوط آ
والجال املن�صو�س عليها يف املادة  79أاعاله ،البيانات املتعلقة مب�صتحقي
اليرادات العمرية التي يقومون بدفعها.
املعا�صات أاو إ
 -.IIيجب على �رضكات الت أامني املدينة بالتعوي�صات على �صكل ر أا�س مال أاو إايراد
الدلء قبل فاحت مار�س من كل �صنة باإقرار يحرر يف أاو وفق مطبوع منوذجي تعده
الدارة ويت�صمن بيان جميع املوؤمن لهم الذين قب�صوا تعوي�صات بر�صم عقود ر�صملة أاو
إ
 144مت إادراج أاحكام البند  IIIمبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 145مت إادراج أاحكام البند  IVمبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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القرار يف ر�صالة م�صمونة
ت أامني على احلياة خالل ال�صنة ال�صابقة .ويجب أان يوجه إ
مع إا�صعار بالت�صلم أاو ي�صلم مقابل و�صل إاىل مفت�س ال�رضائب التابع له مكان مقرها
الجتماعي.
القرار املذكور البيانات التالية :
ويتعني أان يت�صمن إ

 - 1°إا�صم املوؤمن له العائلي وال�صخ�صي وعنوانه؛

القامة بالن�صبة أ
لالجانب؛
 - 2°رقم بطاقة التعريف الوطنية أاو بطاقة إ
 - 3°مراجع العقد املربم (رقم العقد ومدة وتاريخ إابرامه)؛

 - 4°تاريخ ال�صرتداد إان اقت�صى احلال ذلك؛
 - 5°مبلغ ال�صرتاكات املدفوعة؛

الجمايل للتعوي�صات املوؤداة؛
 - 6°املبلغ إ

 - 7°مبلغ التعوي�صات اخلا�صعة لل�رضيبة؛
 - 8°مبلغ ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع.

القرار ال�صنوي مبجموع الدخل
املادة  -.82إ

 -.Iيجب على اخلا�صعني لل�رضيبة على الدخل ،مع مراعاة أاحكام املادة  86أادناه،
أان يوجهوا يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم أاو ي�صلموا مقابل و�صل إاىل مفت�س
ال�رضائب التابع له موطنهم ال�رضيبي أاو موؤ�ص�صتهم الرئي�صية إاقرارا مبجموع دخلهم
الدارة مع بيان �صنف أاو
خالل ال�صنة ال�صابقة يحرر يف أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
أا�صناف الدخول املتكون منها وذلك :
 قبل فاحت مار�س من كل �صنة ،بالن�صبة أل�صحاب الدخول املهنية املحددة ح�صبنظام الربح اجلزايف أاو الدخول أ
الخرى غري املهنية أاو هما معا؛
 قبل فاحت أابريل من كل �صنة ،بالن�صبة أل�صحاب الدخول املهنية اخلا�صعة لنظام146
النتيجة ال�صافية احلقيقية أاو نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة.

القرار :
يجب أان يت�صمن إ

 - 1°إا�صم اخلا�صع لل�رضيبة العائلي وال�صخ�صي وعنوان موطنه ال�رضيبي أاو موقع
موؤ�ص�صته الرئي�صية؛
 - 2°طبيعة املهنة أاو املهن التي يزاولها؛

 - 3°موقع املوؤ�ص�صات التي ي�صتغلها و أارقام قيده يف �صجل الر�صم املهني املتعلق بها عند
القت�صاء؛
 146مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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 - 4°رقم بطاقة التعريف الوطنية أ�و بطاقة أ
الجنبي أ�و رقم الدفرت العائلي؛
الدارة ؛
 - 5°رقم التعريف ال�رضيبي املخ�ص�ص له من قبل إ
القامة االعتيادية.
 - 6°رقم القيد يف �سجل ر�سم اخلدمات اجلماعية عن إ

القرار ،إ�ن اقت�ضى احلال ذلك ،جميع
زيادة على ما ذكر أ�عاله ،يجب أ�ن يت�ضمن إ
البيانات الالزمة لتطبيق اخل�صوم املن�صو�ص عليها يف املادتني  28أ�عاله و 74أ�دناه.
القرار مبجموع الدخل بالبيانات
يف حالة حجز ال�رضيبة امل�ستحقة يف املنبع يتمم إ
التالية :
أ� ـ املبلغ املفرو�ضة عليه ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع؛

ب ـ مبلغ ال�رضيبة املحجوز والفرتة التي يتعلق بها؛

باليراد املكلف بحجز ال�رضيبة يف املنبع وعنوانه
ال�سم العائلي للم�شغل أ�و املدين إ
جـ إ
التجاري إ�ن كان �رشكة وعنوانه ورقم تعريفه ال�رضيبي.

القرار بامل�ستندات امللحقة املقررة يف هذه املدونة أ�و يف الن�صو�ص
يجب أ�ن ي�شفع إ
املتخذة لتطبيقه.
بالقرار مبجموع الدخل
 -.IIاملعلومات امللحقة إ

يجب على مالك العقارات أ�و أ��صحاب حق االنتفاع فيها أ�ن ي�ضيفوا إ�ىل إ�قرارهم
الدارة
مبجموع دخلهم املن�صو�ص عليه يف  Ιمن هذه املادة ،ملحقا منوذجيا تعده إ
ويت�ضمن املعلومات التالية :
 - 1°موقع كل عقار م�ؤجر وحمتواه ورقم قيده يف �سجل ر�سم اخلدمات اجلماعية إ�ن
اقت�ضى احلال ذلك؛

ال�سم العائلي وال�شخ�صي لكل م�ست أ�جر أ�و عنوانه التجاري إ�ن كان �رشكة؛
 - 2°إ
اليجار؛
 - 3°جمموع مبالغ إ
 - 4°هوية �شاغل العقار جمانا وامل�ستندات التي تربر �شغله باملجان؛
 - 5°أ
الماكن التي ي�شغلها املالك والغر�ض املخ�ص�صة له؛

 - 6°حمتوى أ
اليجار املكت�سب فيما بني فاحت يناير وتاريخ
الماكن ال�شاغرة ومبلغ إ
ال�شغور.

إ�ذا طر أ� تغيري على الغر�ض املخ�ص�ص له عقار خا�ضع لر�سم ال�سكن يف فاحت يناير
القرار ،وجب أ�ن يت�ضمن امللحق زيادة على ما ذكر :
من ال�سنة املتعلق بها إ
أ� ـ رقم القيد يف �سجل ر�سم ال�سكن؛
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ب ـ تاريخ التغيري الطارئ الذي يجب أان يثبت ب�صورة قانونية.
 -.IIIيجب على اخلا�صعني لل�رضيبة ،ألجل ال�صتفادة من التخفي�س املن�صو�س عليه
القرار امل�صار إاليه يف  Iمن هذه املادة الوثيقتني
يف املادة  76أاعاله ،أان ي�صيفوا إاىل إ
التاليتني :
باليراد أاو أاية وثيقة أاخرى تقوم مقامها؛
ـ �صهادة بدفع املعا�صات يحررها املدين إ
ـ �صهادة يبني فيها املبلغ بعمالت أاجنبية املقبو�س حل�صاب م�صتحق املعا�س ومقابل
القيمة بالدرهم يف يوم التحويل ت�صلمها موؤ�ص�صة الئتمان أاو أاية هيئة أاخرى
تتدخل يف أاداء املعا�صات امل�صار إاليها يف املادة  76أاعاله.

 -.IVيجب على اخلا�صعني لل�رضيبة على الدخل بر�صم دخولهم املهنية املحددة وفق
نظام النتيجة ال�صافية احلقيقية أاو نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة يف حالة ت�صجيل ح�صيلة
بدون ربح أاو بعجز أان يرفقوا إاقرارهم ال�صنوي مبجموع الدخل ببيان يحرر يف أاو
الدارة و موقع من لدن اخلا�صع لل�رضيبة املعني يو�صح
وفق مطبوع منوذجي تعده إ
م�صدر العجز أاو احل�صيلة بدون ربح امل�رضح بهما ،وذلك حتت طائلة تطبيق أاحكام
147
املادة  198املكررة أادناه.

القرار أ
بالرباح العقارية
املادة  -.83إ

فيما يتعلق بتفويت املمتلكات العقارية أاو احلقوق العينية املرتبطة بها ،يجب على املالك
أاو أا�صحاب حق النتفاع واخلا�صعني لل�رضيبة أان ي�صلموا مقابل و�صل يف نف�س الوقت،
إان اقت�صى احلال ،مع دفع ال�رضيبة املن�صو�س عليه يف املادة  173أادناه إاقرارا إاىل
قاب�س إادارة ال�رضائب خالل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ التفويت.
القرار املن�صو�س عليه أاعاله ،يجب أال يدىل به ،إاذا تعلق أ
المر بنزع
غري أان إ
ملكية ألجل املنفعة العامة ،إال خالل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ قب�س التعوي�س
148
عن نزع امللكية.

الدارة ويجب أان يكون م�صفوعا
القرار يف أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
يحرر إ
بجميع أ
الوراق املثبتة املتعلقة مب�صاريف التملك ونفقات ال�صتثمار.
يجب على ال�رضكات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي حمددة يف املادة 61
أاعاله ،حتت طائلة الغرامات املن�صو�س عليها يف املادة  199أادناه ،أان ت�صيف إاىل
القرار بح�صيلتها اخلا�صعة لل�رضيبة املن�صو�س عليه يف املادة  I - 20أاعاله ،القائمة
إ
ال�صمية جلميع مالك أا�صهمها أاو ح�ص�س امل�صاركة فيها عند اختتام كل �صنة حما�صبية.
إ
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الدارة و أ�ن
يلزم أ�ن حترر القائمة املذكورة يف أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
تت�ضمن البيانات التالية :
 - 1°إ��سم مالك ال�سندات العائلي وال�شخ�صي وت�سميته أ�و عنوانه التجاري؛

 - 2°العـنوان ال�شخـ�صي أ�و املقـر االجتماعي أ�و امل�ؤ�س�سة الرئي�سية أ�و املوطن املعني؛
 - 3°عدد ال�سندات اململوكة من ر أ��س املال؛
ال�سمية لل�سندات.
 - 4°القيمة إ

بالرباح النا�شئة عن ر�ؤو�س أ
القرار أ
الموال املنقولة
املادة  -.84إ

 -.Iيجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغريها من
�سندات ر أ��س املال والدين غري املقيدة يف ح�ساب لدى و�سطاء ماليني معتمدين ،أ�ن
ي�سلموا إ�ىل قاب�ض إ�دارة ال�رضائب التابع له موطنهم ال�رضيبي مقابل و�صل يف نف�س
الوقت مع دفع ال�رضيبة إ�قرارا �سنويا يت�ضمن بيانا بجميع عمليات التفويت املنجزة
وذلك قبل فاحت أ�بريل من ال�سنة التالية لل�سنة التي أ�جنز التفويت فيها.

الدارة و أ�ن يكون
القرار يف أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
يجب أ�ن يحرر إ
م�شفوعا بجميع أ
الوراق املثبتة املتعلقة بثمن تفويت ومتلك ال�سندات املفوتة.

 -.IIيجوز للخا�ضعني لل�رضيبة املحجوزة يف املنبع واملن�صو�ص عليها يف املادة
« – II - 174باء» أ�ن يقدموا إ�قرارا يعترب مبثابة طلب ألجل الت�سوية ،و إ�ن اقت�ضى
احلال ،ألجل اال�سرتداد يت�ضمن بيانا �سنويا بجميع عمليات التفويت املنجزة ،طوال
القرار يف ر�سالة م�ضمونة مع إ��شعار بالت�سلم إ�ىل
�سنة معينة .ويجب أ�ن يوجه هذا إ
مفت�ش ال�رضائب التابع له موطنهم ال�رضيبي أ�و ي�سلم إ�ليه مقابل و�صل قبل فاحت أ�بريل
من ال�سنة املوالية.
الدارة ويجب أ�ن يكون م�شفوعا
القرار يف أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
يحرر إ
بالوثائق التي تثبت :

 - 1°دفعات حتت احل�ساب منجزة من لدن الو�سطاء املاليني امل�ؤهلني من ما�سكي
ح�سابات ال�سندات؛
 - 2°ناق�ص القيمة غري املخ�صوم من لدن و�سطاء ماليني خالل نف�س ال�سنة املفرو�ضة
فيها ال�رضيبة؛
 - 3°تواريخ و أ�ثمان متلك ال�سندات أ�و معدل التكلفة املبلغ إ�ىل الو�سيط املايل امل�ؤهل.

 -.IIIأ�لف -يجب على الو�سطاء املاليني امل�ؤهلني من ما�سكي ح�سابات ال�سندات أ�ن
يلخ�صوا ،بالن�سبة لكل مالك لل�سندات ،عمليات التفويت التي أ�جنزها كل �سنة ،وذلك
الدارة ،و أ�ن يوجهوه يف ر�سالة
يف إ�قرار يحرر يف أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
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م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم إاىل مفت�س ال�رضائب التابع له مقرهم أاو ي�صلموه له مقابل
و�صل قبل فاحت أابريل من ال�صنة املوالية ل�صنة عمليات التفويت املذكورة.
القرار املذكور البيانات التالية :
يجب أان يت�صمن إ

 - 1°ت�صمية وعنوان الو�صيط املايل املوؤهل ما�صك احل�صابات؛
 - 2°إا�صم املفوت ال�صخ�صي والعائلي وعنوانه؛

القامة اخلا�صة باملفوت؛
 - 3°رقم بطاقة التعريف الوطنية أاو بطاقة إ
 - 4°ت�صمية ال�صندات املفوتة؛

 - 5°باقي زائد أاو ناق�س القيمة الناجت عن عملية التفويت املنجزة خالل ال�صنة.

باء -يجب على الهيئات امل�صرية ملخططات الدخار يف أ
ال�صهم أاو خمططات
الدخار يف املقاولة أان تودع قبل فاحت أابريل من كل �صنة ،إاقرارا يحرر يف أاو وفق
الدارة و يت�صمن بيان جميع مالكي خمططات الدخار يف
مطبوع منوذجي تعده إ
أ
ال�صهم املفتوحة خالل ال�صنة ال�صابقة.

القرار يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم أاو ي�صلم مقابل و�صل
يجب أان يوجه إ
أ
إاىل مفت�س ال�رضائب التابع له مكان مقرها الجتماعي ،و ان يت�صمن البيانات التالية :
ال�صم العائلي وال�صخ�صي وعنوان مالك خمطط الدخار يف أ
ال�صهم؛
 - 1°إ
القامة بالن�صبة أ
لالجانب؛
 - 2°رقم البطاقة الوطنية للتعريف أاو بطاقة إ
 - 3°مراجع املخطط املذكور (رقمه و مدته وتاريخ افتتاحه)؛

 - 4°قيمة ت�صفية املخطط أاو قيمة ال�صرتداد بالن�صبة لعقد الر�صملة يف حالة الختتام
احلا�صل قبل انتهاء املدة املن�صو�س عليها يف املادة  VII( 68أاو  )VIIIأاعاله؛

 - 5°جمموع مبالغ الدفعات املنجزة منذ افتتاح املخطط؛
 - 6°مبلغ ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع.
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القرار الواجب الدلء به يف حالة مغادرة املغرب أاو يف
املادة  -.85إ
حالة الوفاة
 -.Iيجب على اخلا�صع لل�رضيبة على الدخل إاذا مل يبق له موطن �رضيبي باملغرب
أان يوجه ،يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم ،أاو ي�صلم مقابل و�صل إاىل مفت�س
القرار مبجموع دخله
ال�رضائب التابع له موطنه ال�رضيبي أاو موؤ�ص�صته الرئي�صية ،إ
خالل الفرتة املن�صو�س عليها يف املادة  II - 27أاعاله ،وذلك قبل مغادرته املغرب
بثالثني ( )30يوما على أابعد تقدير.
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 -.IIإاذا تويف اخلا�صع لل�رضيبة على الدخل ،وجب على امل�صتحقني عنه أان يوجهوا
يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم ،أاو ي�صلموا مقابل و�صل إاىل مفت�س ال�رضائب
التابع له املوطن ال�رضيبي للهالك أاو موؤ�ص�صته الرئي�صية ،إاقرارا مبجموع دخله عن
الفرتة املن�صو�س عليها يف الفقرة أ
الخرية من البند  Iمن املادة  175أادناه وذلك داخل
الثالثة أا�صهر املوالية لتاريخ الوفاة.
إاذا وا�صل امل�صتحقون عن الهالك اخلا�صع لل�رضيبة على الدخل الن�صاط الذي كان
يقوم به جاز لهم أان يطلبوا قبل ان�رضام أ
الجل املقرر أاعاله :
ـ أان تعترب حالة ال�صياع املرتتبة على الوفاة مبنزلة �رضكة فعلية ،ويف هذه احلالة ل
يطالب ب أاي ت�صوية فيما يتعلق بزائد القيمة املتعلق أ
بالموال املخ�ص�صة ل�صتغالل
املوؤ�ص�صة املهنية ،ويجب حينئذ إا�صافة جرد لهذه أ
الموال إاىل الطلب امل�صار إاليه
أاعاله؛

الخرية إال داخل أ
القرار املتعلق بفرتة ن�صاط الهالك أ
الجل املن�صو�س
ـ أال يودع إ
عليه يف املادة  82أاعاله.

بالقرار ال�صنوي مبجموع الدخل
الدلء إ
العفاء من إ
املادة  -.86إ

ل يلزم أ
القرار مبجموع دخلهم ما عدا إاذا
ال�صخا�س املن�صو�س عليهم أادناه بتقدمي إ
أ
أ
اعتربوا أان ال�رضائب املطالبني بها مبالغ فيها او إاذا ارادوا النتفاع باخل�صوم املن�صو�س
عليها يف املادتني  28و 74أاعاله :
 - 1°اخلا�صعون لل�رضيبة الذين لي�س لهم �صوى دخول زراعية نا�صئة عن م�صتغلة
واحدة إاذا كانوا خا�صعني لل�رضيبة وفق النظام اجلزايف؛

 - 2°اخلا�صعون لل�رضيبة الذين يقت�رض دخلهم على أاجور يدفعها م�صغل أاو مدين
باإيراد واحد يكون م�صتوطنا أاو م�صتقرا باملغرب وملزما مببا�رضة حجز ال�رضيبة
يف املنبع كما هو من�صو�س على ذلك يف املادة  I - 156أادناه؛

 - 3°اخلا�صعون لل�رضيبة على الدخل املتوفرون فقط على دخول و أارباح خا�صعة
لل�رضيبة على الدخل ح�صب أ
البرائية املن�صو�س عليها يف الفقرة
ال�صعار إ
150
أ
الخرية من املادة  II - 73أاعاله.
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الق�ســم الثالــث

ال�رضيبــة على القيمــة امل�ضافــة
املادة  -.87التعريف

ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة التي متثل �رضيبة على رقم أ
العمال تطبق على :

 - 1°العمليات املنجزة باملغرب �سواء أ�كانت بطبيعتها �صناعية أ�و جتارية أ�و حرفية أ�م
داخلة يف نطاق مزاولة مهنة حرة؛
 - 2°عمليات اال�سترياد؛

 - 3°العمليات امل�شار إ�ليها يف املادة  89أ�دناه إ�ذا أ�جنزها أ��شخا�ص غري الدولة الالمقاولة
�سواء قاموا بذلك ب�صورة اعتيادية أ�و عر�ضية ومهما كان مركزهم القانوين
و�شكل أ�و طبيعة العمل الذي يقومون به.

الق�ســم الفـــرعي أ
الول

نظام ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة يف الداخل

البـــاب أ
الول

نطــــاق التطبيق

الفرع أ
الول

إ�قليمية ال�رضيبة
القليمية
املادة  -.88املبادئ القائم عليها مفهوم إ
تعد العملية منجزة يف املغرب :

 - 1°إ�ذا تعلق أ
المر ببيع عندما ينجز هذا البيع ب�رشوط ت�سليم الب�ضاعة يف املغرب؛

 - 2°إ�ذا تعلق أ
المر ب أ�ي عملية أ�خرى عندما يتم يف املغرب ا�ستغالل أ�و ا�ستخدام
أ
أ
أ
ؤ
ؤ
العمال امل�داة �و اخلدمات املقدمة �و احلقوق املفوتة �و أ
أ
ال�شياء امل�جرة.

98

املدونة العامة لل�ضرائب

الفرع الثاين

العمليات املفرو�صة عليها ال�رشيبة
املادة  -.89العمليات املفرو�صة عليها ال�رشيبة وجوبا
 -.Iتخ�صع لل�رضيبة على القيمة امل�صافة :
 - 1°العمليات التي يقوم بها املقاولون يف ال�صنع ويكون حملها بيع وت�صليم منتجات
تولوا ا�صتخراجها أاو �صنعها أاو تعبئتها ب�صورة مبا�رضة أاو بوا�صطة من عهدوا
إاليه بذلك؛
 - 2°عمليات بيع وت�صليم منتجات على حالها التي يقوم بها :
أا) التجار باجلملة؛

ب) التجار الذين ي�صاوي رقم أاعمالهــم املحقق خــالل ال�صــنة ال�صابقــة مليوين
( )2. 000. 000درهم أاو يفوقها.
ول يجوز لهوؤلء الرجوع على خ�صوعهم لل�رضيبة على القيمة امل�صافة إال إاذا
حققوا رقم أاعمال أاقل من املبلغ املذكور طوال ثالث (� )3صنوات متتابعة؛

 - 3°العمليات التي يقوم بها التجار امل�صتوردون ويكون حملها بيع وت�صليم منتجات
م�صتوردة على حالها؛
 - 4°أ
والنعا�س العقاري؛
العمال العقارية وعمليات التجزئة إ

ال�صالح أاو تهييىء مادة أاولية متلقاة من
 - 5°عمليات الرتكيب أاو الو�صع أاو إ
الغري؛

 - 6°عمليات الت�صليم امل�صار إاليها يف  1°و 2°و 3°أاعاله التي يقوم بها اخلا�صعون
لل�رضيبة ألنف�صهم ماعدا العمليات الواقعة على املواد واملنتجات القابلة لال�صتهالك
امل�صتخدمة يف عملية خا�صعة لل�رضيبة أاو معفاة منها عمال ب أاحكام املادة 92
أادناه؛

 - 7°ما ي�صلمه �صخ�س لنف�صه من العمليات امل�صار إاليها يف 4°أاعاله با�صتثناء العمليات
املتعلقة مبا ي�صلمه ال�صخ�س لنف�صه من مبنى خم�ص�س لل�صكن ال�صخ�صي و املنجز
151
من طرف أ
ال�صخا�س الذاتيني أاو املعنويني امل�صار اليهم يف املادة  274أادناه؛

 - 8°عمليات تبادل ب�صائع أاو تفويتها إاذا كانت مرتبطة ببيع أا�صل جتاري وقام بها
اخلا�صعون لل�رضيبة؛

 151مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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 - 9°عمليات االيواء أ�و البيع أ�و هما معا إ�ذا وقع البيع على م أ�كوالت أ�و م�رشوبات
ت�ستهلك يف مكان البيع؛

اليجارات الواقعة على أ
الماكن املفرو�شة أ�و امل�ؤثثة ،و�ضمنها العنا�رص غري
 - 10°إ
لل�صل التجاري وعمليات النقل والتخزين وال�سم�رسة و إ�يجار أ
املادية أ
ال�شياء
أ�و اخلدمات وتفويت الرباءات أ�و احلقوق أ�و العالمات وتخويل االمتياز يف
ا�ستغاللها وبوجه عام كل ما يتعلق بتقدمي اخلدمات؛
 - 11°عمليات البنك واالئتمان وعموالت ال�رصف؛

 - 12°العمليات التي ينجزها كل �شخ�ص طبيعي أ�و معنوي يف نطاق مزاولته مهنة من
املهن التالية :
أ� ) املحامون والرتاجمة واملوثقون والعدول و أ�عوان الق�ضاء ؛

ب) املهند�سون املعماريون والقائ�سون املحققون واملهند�سون القائ�سون
والطبوغرافيون وامل�ساحون واملهند�سون وامل�ست�شارون واخلرباء يف جميع امليادين؛
ج) البياطرة.
 -.IIيراد يف مدلول هذه املادة :
 - 1°باملقاولني يف ال�صنع :

أ�) أ
ال�شخا�ص الذين ميار�سون ،ب�صورة اعتيادية أ�و عر�ضية أ�وب�صفة رئي�سية أ�و
تبعية� ،صنع املنتجات أ�و ا�ستخراجها أ�و حتويلها أ�و تغيري حالتها ،أ�و يقومون ب أ�عمال
مثل التجميع أ�و التن�سيق أ�و القطع أ�و الرتكيب أ�و التجزئ أ�و العر�ض التجاري� ،سواء
كانت العمليات املذكورة تقت�ضي أ�و التقت�ضي ا�ستخدام مواد أ�خرى و�سواء مت أ�و مل يتم
بيع املنتجات املح�صل عليها حاملة عالماتهم أ�و أ��سماءهم؛
ب) أ
ال�شخا�ص الذين يوكلون إ�ىل غريهم إ�جناز العمليات نف�سها :
 إ�ما بتقدميهم إ�ىل �صانع أ�و حريف جميع أ�و بع�ض املعدات أ�و املواد أالولية الالزمة
ل�صنع املنتجات؛
 و إ�ما ب�إلزامهم با�ستخدام تقنيات ناجتة عن براءات أ�و ر�سوم أ�و عالمات أ�وت�صاميم أ�و طرائق أ�و �صيغ ميلكون حق االنتفاع بها؛
 - 2°بالتجار الذين يبيعون ما ا�شرتوه على حاله :
 الباعة باجلملة ،كل التجار املقيدون ب�سجل الر�سم املهني باعتبارهم جتاراباجلملة؛
 -الباعة بالتق�سيط.
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ال�شغال العقارية ،أ
 - 3°باملقاولني يف أ
ال�شخا�ص الذين ي�شيدون من�ش�آت عقارية
لفائدة الغري؛
ال�شخا�ص الذين يقومون ب أ��شغال تهيئة أ�و جتهيز أ
 - 4°باملجزئني ،أ
الرا�ضي املراد
بنا ؤ�ها؛

 - 5°باملنع�شني العقاريني ،أ
ال�شخا�ص الذين ي�شيدون أ�و يعملون على ت�شييد واحد أ�و
اليجار من غري أ�ن تكون لهم �صفة مقاولني
أ�كرث من العقارات املعدة للبيع أ�و إ
يف أ
ال�شغال العقارية.

املادة  -.90العمليات اخلا�ضعة لل�رضيبة بناء على اختيار

ميكن أ�ن يختار اخل�ضوع لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة بطلب منهم :

 - 1°التجار ومقدمو اخلدمات الذين ي�صدرون مبا�رشة املنتجات أ�و أ
ال�شياء أ�و
الب�ضائع أ�و اخلدمات فيما يخ�ص رقم أ�عمالهم عند الت�صدير؛
 - 2°أ
ال�شخا�ص امل�شار إ�ليهم يف املادة  1°-II-91بعده؛

 - 3°أ
ال�شخا�ص الذين يبيعون ما ا�شرتوه من منتجات على حالها ،غري املنتجات
املبينة يف املادة  « – I( 91أ�لف» 1° -و  2°و 3°و )4°بعده.

يجب أ�ن يوجه طلب االختيار امل�شار إ�ليه يف الفقرة أ
الوىل من هذه املادة يف ظرف
م�ضمون الو�صول إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابع لها امللزم بال�رضيبة .وي�رسي
أ�ثره عند ان�رصام أ�جل ثالثني يوما ( ) 30من تاريخ إ�ر�ساله.

ميكن أ�ن يقع االختيار على جميع أ�و بع�ض البيوع أ�و اخلدمات ،ويظل العمل جاريا
به طوال مدة ثالث (� )3سنوات متتالية على أ
القل.

الفـرع الثــالــث
العـفـــاءات
إ

العفاء دون احلق يف اخل�صم
املادة  -.91إ
تعفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة :

 –.Iأ�لف -البيوع الواقعة على ال�سلع التالية غري امل�ستهلكة يف مكان البيع :

 - 1°اخلبز والك�سك�س وال�سميد و أ�نواع الدقيق امل�ستعملة للغذاء الب�رشي وكذا احلبوب
امل�ستعملة ل�صنع أ�نواع الدقيق املذكورة واخلمائر امل�ستعملة يف اخلبازة.
يراد باخلبز ،كل منتج ال يحتوي على مواد غري الدقيق واخلمرية واملاء وامللح
ماعدا البي�سكوت والربيتزيل والبي�سكوي وغريه من املنتجات املماثلة؛
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 - 2°احلليب.

تعفى من ال�رضيبة أانواع احلليب وق�صدة احلليب الطري املحفوظة أاو غري املحفوظة،
املركزة أاو غري املركزة و املحالة أاو غري املحالة واحلليب اخلا�س بالر�صع وكذا الزبدة
ذات ال�صنع التقليدي غري املعب أاة با�صتثناء املنتجات أ
الخرى امل�صتقة من احلليب؛
 - 3°ال�صكر اخلام ،ويراد به �صكر ال�صمندر و�صكر الق�صب و أانواع ال�صكر املماثلة
(�صكاروز)؛
 - 4°التمور امللففة املنتجة باملغرب وكذا الزبيب والتني املجفف؛

 - 5°منتجات ال�صيد البحري �صواء أاكانت طرية أاو جممدة تامة أاو جمز أاة؛
 - 6°اللحم الطري أاو املجمد؛

 - 7°زيت الزيتون واملنتجات الثانوية امل�صتخرجة من �صحق الزيتون امل�صنوعة من
لدن الوحدات التقليدية.
باء( -تن�صخ)

152

جيم -البيوع الواقعة على :
 - 1°ال�صموع والربافني الداخلة يف �صنعها با�صتثناء ال�صموع املعدة لغر�س تزييني
والربافني امل�صتعملة يف �صنعها؛
 - 2°اخل�صب بق�صوره أاو املق�صور أاو املربع فقط والفلني يف حالته الطبيعية واحلطب يف
حزم أاو احلطب املن�صور يف �صكل قطع �صغرية وفحم اخل�صب؛
 - 3°ال�صبيب النباتي؛
 - 4°الزرابي ذات الطابع التقليدي امل�صنعة حمليا؛
 - 5°املعادن امل�صتعملة.

153

دال -العمليات املتعلقة مبا يلي :
 - 1°البيوع الواقعة على امل�صوغات امل�صنوعة باملغرب من املعادن النفي�صة؛
 - 2°البيوع الواقعة على الطوابع اجلبائية أ
والوراق واملطبوعات املدموغة التي
ت�صدرها الدولة؛

 - 3°اخلدمات التي تنجزها خمتلف �رضكات الت أامني واخلا�صعة لل�رضيبة على عقود
الت أامني املن�صو�س عليها يف امللحق الثاين باملر�صوم رقم  2.58.1151ال�صادر يف 12
من جمادى آ
الخرة  24( 1378دي�صمرب  )1958بتدوين الن�صو�س املتعلقة بالتمرب.

 152مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 153مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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هاء -عملية البيع املتعلقة مبا يلي :

 - 1°اجلرائد واملن�صورات والكتب و أاعمال الت أاليف والطبع والت�صليم املرتبطة بها
واملو�صيقى املطبوعة وكذا أ
ال�صطوانات املرتا�صة امل�صتن�صخة فيها املن�صورات
والكتب.
العفاء من ال�رضيبة كذلك البيوع الواقعة على نفايات طبع اجلرائد
ي�صمل إ
واملن�صورات والكتب.
العالنات؛
العفاء ح�صيلة إ
ل ي�صمل إ
 - 2°الورق املعد لطبع اجلرائد واملن�صورات الدورية وللن�رض إاذا كان موجها إاىل
مطبعة من املطابع؛
 - 3°أ
ال�رضطة الوثائقية أاو الرتبوية؛

154

( - 4°تن�صخ)

155

( - 5°تن�صخ)

156

 - 1° - IIالبيوع واخلدمات التي ينجزها �صغار ال�صناع و �صغار مقدمي اخلدمات
الذين ي�صاوي رقم أاعمالهم ال�صنوي  500 000درهم أاو يقل عنه.

غري أانه إاذا أا�صبح هوؤلء خا�صعني لل�رضيبة على القيمة امل�صافة ،ل يجوز لهم
الرجوع على خ�صوعهم لهذه ال�رضيبة إال إاذا حققوا رقم أاعمال أاقل من املبلغ املذكور
157
طوال ثالث (� )3صنوات متتابعة؛
يعترب «�صانعا �صغريا» أاو «مقدم خدمات �صغري» :

 كل �صخ�س تنح�رض مهنته يف مزاولة �صناعة يدوية ب�صورة أا�صا�صية يقوم ب�صنعأا�صياء من مواد أاولية وي�صتدر ك�صبه من عمله اليدوي الذي يجب أان يظل راجحا
بالن�صبة إاىل عمل املكنات املحتمل ا�صتخدامها؛
 ال�صناع الذين يعاجلون حل�صاب الغري ما ي�صلمه لهم من مواد أاولية؛ م�صتغلو �صيارات أالجرة؛

 كل �صخ�س يقوم ،يف مكان ب�صيط التجهيز ،ببيع منتجات ومواد غذائية قليلةالقيمة أاو بتنفيذ خدمات �صغرية.

 - 2°العمليات التي ينجزها م�صتغلو الر�صا�صات العمومية (دو�صات) وكذا احلمامات
أ
والفرنة التقليدية.
 154مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 155مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 156مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 157مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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 –.IIIالعمليات واخلدمات املبينة بعده :

 - 1°أا) (تن�صخ)

158

ب) (تن�صخ)

159

 - 2°عمليات القر�س العقاري والقر�س اخلا�س بالبناء املتعلق بال�صكن الجتماعي
امل�صار إاليه يف املادة  28°-I-92بعده.
 - 1°-IVالعمليات التي تنجزها التعاونيات واحتاداتها املوؤ�ص�صة ب�صكل قانوين والتي
تكون أانظمتها أ
ال�صا�صية و�صريها وعملياتها مطابقة للن�صو�س الت�رضيعية
والتنظيمية اجلاري بها العمل واملنظمة لل�صنف الذي تنتمي إاليه؛

وحتدد �رضوط إاعفاء التعاونيات باملادة  II - 93أادناه؛

 - 2°اخلدمات التي تقدمها اجلمعيات غري الهادفة إاىل احل�صول على ربح املعرتف لها
ب�صفة املنفعة العامة وال�رضكات التعا�صدية واملوؤ�ص�صات الجتماعية للم أاجورين،
ب�رضط أان تكون موؤ�ص�صة ومزاولة لن�صاطها وفقا ألحكام الظهري ال�رضيف رقم
 1.57.187ال�صادر يف  24من جمادى آ
الخرة  12( 1383نوفمرب  )1963يف
�ص أان النظام أ
ال�صا�صي للمعونة املتبادلة كما وقع تغيريه أاو تتميمه؛

العفاء ل يطبق على العمليات ذات الطابع التجاري أاو ال�صناعي أاو
غري أان إ
اخلدماتي التي تنجزها الهيئات ال�صالفة الذكر.
 -.Vالعمليات املتعلقة مبا يلي :
 - 1°عمليات اخل�صم و إاعادة اخل�صم والفوائد املرتتبة على أ
الوراق املالية ال�صادرة
عن الدولة و�صندات القرتا�س التي ت�صمنها ،وكذا خمتلف العمولت املمنوحة
لقاء توظيف أ
الوراق وال�صندات املذكورة؛
 - 2°العمليات والفوائد املتعلقة بال�صلفات وبالقرو�س املمنوحة للدولة من قبل الهياآت
العفاء على جميع مراحل
امل أاذون لها يف إاجناز هذه العمليات 160،ويطبق إ
العمليات املف�صية إاىل منح ال�صلفات والقرو�س و إاىل تداول ال�صندات املمثلة
للقرو�س ال�صالفة الذكر؛

 - 3°فوائد القرو�س املمنوحة من طرف موؤ�ص�صات الئتمان والهياآت املعتربة يف
حكمها لطلبة التعليم اخلا�س أاو التكوين املهني واملعدة لتمويل درا�صتهم؛

 - 4°اخلدمات املقدمة من طرف موؤ�ص�صات التعليم اخلا�س لفائدة التالميذ والطلبة
امل�صجلني بها الذين يتابعون بها درا�صتهم وذلك فيما يخ�س الطعام والنقل
املدر�صي والرتفيه.

 158مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 159مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 160مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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 -.VIالعمليات املتعلقة مبا يلي :

الطباء و أاطباء أ
 - 1°اخلدمات التي يقدمها أ
ال�صنان والدلكون الطبيون ومقومو
الب�رض وم�صححو النطق واملمر�صون والع�صابون و القوابل وم�صتغلو امل�صحات
أاو املوؤ�ص�صات ال�صحية أاو العالجية وم�صتغلو خمتربات التحاليل الطبية؛
 - 2°البيوع الواقعة على أ
الجهزة اخلا�صة املعدة للمعاقني ،وكذلك ال�ص أان بالن�صبة
إاىل عمليات الفح�س الب�رضي التي تقوم بها اجلمعيات املعرتف لها ب�صفة املنفعة
العامة لفائدة قا�رضي الب�رض؛
( - 3°تن�صخ)

161

 -.VIIعمليات القر�س التي تقوم بها جمعيات ال�صلفات ال�صغرى املنظمة بالقانون رقم
العفاء إاىل غاية  31دي�صمرب .2016
 18-97ال�صالف الذكر ،لفائدة عمالئها .وي�رضي هذا إ

162

 –.VIIIالعمليات ال�رضورية إلجناز أاهداف جمعيات م�صتغلي املياه الفالحية
املنظمة بالقانون رقم  02-84ال�صالف الذكر.

 –.IXجمموع أ
الن�صطة والعمليات التي ينجزها املكتب الوطني أ
لالعمال اجلامعية
والجتماعية والثقافية املحدثة بالقانون رقم  81-00ال�صالف الذكر.
 –.Xاخلدمات التي تقدمها ال�رضكات امل�صرية ملراكز تدبري املحا�صبات املعتمدة،
املحدثة بالقانون رقم  57-90ال�صالف الذكر ،ملدة أاربع (� )4صنوات ابتداء من تاريخ
ح�صولها على الرخ�صة.

العفاء مع احلق يف اخل�صم
املادة  -.92إ

 -.Iتعفى من ال�رضيبة على القيمة امل�صافة مع ال�صتفادة من احلق يف اخل�صم
املن�صو�س عليه يف املادة  101أادناه:

 - 1°املنتجات امل�صلمة واخلدمات املقدمة من لدن اخلا�صعني لل�رضيبة ألجل الت�صدير.

العفاء على اآخر بيع أاجنز واآخر خدمة قدمت يف املغرب ونتج عنهما الت�صدير
يطبق إ
ب�صورة مبا�رضة وفورية.
يراد باخلدمة املقدمة ألجل الت�صدير :

 -اخلدمات املعدة ل�صتغاللها أاو ا�صتعمالها خارج املغرب؛

 اخلدمات املتعلقة مبنتجات م�صدرة واملنجزة حل�صاب موؤ�ص�صات مقامةباخلارج.

 161مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
العفاء إاىل غاية  31دي�صمرب  2011مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2011و إاىل غاية  31دي�صمرب 2012
 162مت متديد مدة إ
مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2012ثم إاىل  31غاية  31دي�صمرب  2016مبقت�صى املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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العفاء املذكور أ�ن يثبت ت�صدير :
وي�شرتط لال�ستفادة من إ
الر�سال و أ�وراق البيع باجلملة
 املنتجات ،بتقدمي م�ستندات النقل و أ�وراق إوالو�صوالت اجلمركية أ�و غريها من الوثائق التي ترافق املنتجات امل�صدرة؛
 اخلدمات ،بتقدمي الفاتورة املحررة يف ا�سم الزبون باخلارج أوالوراق املثبتة
أ
للت�سديد بالعملة أ
الجنبية م�ؤ�رشا عليها ب�صورة قانونية من قبل الهيئة املخت�صة �و
أ�ي وثيقة أ�خرى تقوم مقامها.

يجب على م�صدر املنتجات إ�ن مل تكن له حما�سبة أ�ن مي�سك �سجال يقيد فيه �صادراته
مرتبة تبعا لتاريخ الت�صدير مع بيان عدد الطرود وعالماتها و أ�رقامها ونوع املنتجات
وقيمتها ووجهتها.

يف حالة ت�صدير منتجات على يد و�سيط بالعمولة ،يجب على البائع أ�ن ي�سلم هذا
الخري فاتورة تت�ضمن تفا�صيل وثمن أ
أ
ال�شياء أ�و الب�ضائع امل�سلمة وكذا بيان ا�سم
أ
وعنوان ال�شخ�ص الذي مت الت�سليم حل�سابه إ�ىل الو�سيط بالعمولة �و بيان العالمة الثانية
أ�و أ�ية �شارة أ�خرى مماثلة ي�ستخدمها الو�سيط لتعيني ال�شخ�ص املذكور.
يجب على الو�سيط بالعمولة من جهته أ�ن مي�سك �سجال مماثال لل�سجل املن�صو�ص عليه
يف الفقرة ال�سابقة ،ويلزم ب أ�ن ي�سلم موكله �شهادة �صاحلة طوال �سنة ت�سليمها يلتزم فيها
ب أ�ن يدفع ال�رضيبة والغرامات امل�ستحقة يف حالة عدم ت�صدير الب�ضاعة؛
وال�شياء اجلارية عليها أ
 - 2°الب�ضائع أ� أ
النظمة اجلمركية الواقفة.

النظمة اجلمركية املذكورة الب�ضائع أ�و أ
على أ�نه إ�ذا عر�ض امل�ستفيدون من أ
ال�شياء
لال�ستهالك ،فر�ضت ال�رضيبة على عمليات بيع وت�سليم املنتجات امل�صنوعة أ�و املحولة
وكذا النفايات.
العفاء كذلك أ
العمال التي يقوم بها أ��شخا�ص لتهيئ مادة أ�ولية متلقاة من
ي�شمل إ
الغري؛
 - 3°أ�دوات و�شباك ال�صيد املعدة ملحرتيف ال�صيد البحري.

يراد ب أ�دوات و�شباك ال�صيد البحري جميع آ
الالت واملنتجات امل�ستعملة الجتذاب
ال�سمك أ�و إ�غرائه بطعم أ�و �صيده أ�و حفظه؛
 - 4°أ
ال�سمدة.

بال�سمدة املواد ذات أ
يراد أ
ال�صل املعدين أ�و الكيماوي أ�و النباتي أ�و احليواين الب�سيطة
أ�و املخلوطة فيما بينها وامل�ستعملة إلخ�صاب الرتبة.
العفاء كذلك اخلالئط املرتكبة من منتجات مبيدة لطفيليات وعنا�رص دقيقة
ي�شمل إ
و أ��سمدة إ�ذا كانت هذه أ
الخرية هي العن�رص الغالب يف اخلالئط؛
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 - 5°املنتجات واملعدات التالية إ�ذا كانت خم�ص�صة ألغرا�ض فالحية ال غري :
 منتجات احلفاظ على �صحة النباتات؛ -اجلرارات؛

 -الدفيئات والعنا�رص الداخلة يف �صنعها؛

 املحركات ذات االحرتاق الداخلي الثابت وامل�ضخات ذات املحور العموديوامل�ضخات آ
اللية امل�سماة «امل�ضخات املغمورة» أ�و «امل�ضخات العاملة حتت
املاء»؛

 البدارات العادية واملزدوجة؛ املخرطة الرحوية؛ حم�شة  -م�سلفة ؛ -ال�سويب؛

 -م�سوية الثلوج «رود ويدر»؛

 -ناثرات ال�سماد؛

 م�شتل وغار�سة للدرنات أوالغرا�س؛
 -احل�صادات الدرا�سات؛

 جامعة وح�شادة ومكب�سة التنب والعلف؛ -القطات البذور؛

 القطات و�شاحنات الق�صب وال�شمندر ال�سكري؛ اجلرارات املطاطية واملزجمرة؛ احلراثات آاللية؛

 املحاور املتحركة لل�سقي؛ آالالت امليكانيكية لر�ش املبيدات احل�رشية الطفيلية والنباتية واملواد املماثلة لها؛
� -آليات الكوفر كروب؛

 -املحاريث؛

 احل�صادات؛ مذرة البذور؛ املروحيات الهوائية امل�ضادة لل�صقيع؛ -املدافع امل�ضادة للربد؛
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 �آالت قذف البخار امل�ستعملة ملعدات تطهري الرتبة؛ املعدات اخلا�صة بتنا�سل النباتات واحليوانات؛ احلاويات املعدة خلزن أالزوت ال�سائل ونقل نطف احليوانات املجمدة؛
 -ال�شي�سل؛

;Les chisels

 -حمارث الهدم؛

; Les sous-soleurs

 امل�ساخف؛ املحارث ذات أال�سطوانات
(�ستوبل بالو)؛
 أالم�شاط؛

; Les cultivateurs à dents
; Les stuple-Plow
; Les herses

 -املتاليم؛

; Les billonneurs

 -املكام واملزاعق؛

; Les buteuses et Bineuses

 -املمالق الفالحية ذات اجلرار؛

; Les rouleaux agricoles tractés

 -املدار�س ذات املحور الثابت؛

; Les batteuses à poste fixe

 املحا�صد الرابطة؛ املحا�ش الدوارة أ�و املحا�شذات احلركة التناوبية أ�و املحا�ش
الرحوية؛

; Les moissonneuses lieuses
Les faucheuses rotatives ou alternatives
; et les girofaucheuses

 املدار املجففة والرابطاتالدوارة؛

Les râteaux faneurs et les
; giroandaineurs

� -آالت ملء املخازن؛

; Les ensileuses

 -القاطعات املو�ضبة؛

; Les faucheuses conditionneuses

 -قاطعات التنب؛

; Les hacheuses de Paille

 مقالع أالع�شاب الياب�سة؛

; Les débroussailleurs

 مقا�ضب أال�سيجة؛

; Les tailleuses de haies

 -مناق�ض احلبوب؛

; Les égreneuses

 معابل أالوراق؛

; Les effeuilleuses

 -قالعات اخل�رضاوات؛

; Les arracheuses de légumes
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 مفار�س أال�صمدة؛

; Les épandeurs de fumier

 مرا�س أال�صمدة ال�صائلة؛
 لقطات أاو رابطات أالحجار؛
 معدات احللب :املحالبواحلالبات آ
اللية؛
 قاعات احللب املجرورةوالتجهيزات اخلا�صة بقاعات
احللب الثابتة؛

; Les épandeurs de Lisier
Les ramasseuses et/ou andaineuses de
; pierres
Le matériel de traite: pots et chariots
; trayeurs
Les salles de traite tractées et les
; équipements pour salles de traite fixes

 -املماخ�س؛

; Les barattes

 -فرازات الق�صدة؛

; Les écrémeuses

� -صهاريج التربيد؛

 أالحوا�س آ
اللية؛
 مكنات دمغ أاقرا�س اخلالياآ
واللت
واآلت ا�صتخراج الع�صل
املعدة لت�صفيته؛

; Les tanks réfrigérants
; Les abreuvoirs automatiques
Le matériel apicole : machine à gaufrer
; extracteurs de miel et maturateurs

 -الثاقبات؛

; Les tarières

Le matériel de micro-irrigation par goutte
 معدات ال�صقي ال�صغري بالقطراتà goutte ou matériel d’irrigation par
ومعدات ال�صقي بوا�صطة الر�س؛
; aspersion

 بوليمريات �صائلة أاو على �صكلعجائن أاو ب أا�صكال �صلبة ،ت�صتعمل
163
حلفظ املاء داخل أ
التربة؛

Polymères liquides, pâteux ou sous des
formes solides utilisés dans la rétention
; de l’eau dans les sols

163

 - 6°أاموال ال�صتثمار التي يجب أان تقيد يف ح�صاب أ
لال�صول الثابتة وتخول احلق
يف اخل�صم املن�صو�س عليه يف املادة  101أادناه ،إاذا ا�صرتتها املن�صاآت اخلا�صعة
لل�رضيبة على القيمة امل�صافة ،خالل مدة أاربع وع�رضين (� )24صهرا ابتداء من
تاريخ ال�رضوع يف مزاولة ن�صاطها.

163

مت تتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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ويراد بال�رضوع يف مزاولة الن�صاط تاريخ أاول عملية جتارية والتي تقرتن ب أاول عملية
اقتناء املواد واخلدمات ماعدا :
 م�صاريف ت أا�صي�س املن�صاآت؛ وامل�صاريف أالوىل الالزمة إلقامة املن�صاآت يف حدود مدة ثالثة ( )3أا�صهر.

بالن�صبة للمن�صاآت التي تقوم بت�صييد م�صاريعها ال�صتثمارية ،ي�رضي أاجل أ
الربع
وع�رضين (� )24صهرا ابتداء من تاريخ ت�صليم رخ�صة البناء.

وتعفى أاموال ال�صتثمار املذكورة طوال مدة القتناء أاو البناء� ،رضيطة أان تكون
طلبات أ
ال�رضية املعفاة من ال�رضيبة مودعة لدى امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابع لها
164
أ
أ
امللزم داخل الجل القانوين ال�صالف الذكر واملحدد يف اربع وع�رضين (� )24صهرا ؛
 - 7°احلافالت وال�صاحنات وال�صلع التجهيزية املت�صلة بها الواجب تقييدها يف ح�صاب
أ
لال�صول الثابتة واملقتناة من لدن من�صاآت النقل الدويل عرب الطرق �رضيطة أان
أ
آ
تتوفر يف هذه املن�صات ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  102ادناه.

العفاء وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف 6°أاعاله؛
ويطبق هذا إ

165

 - 8°ال�صلع التجهيزية املعدة للتعليم اخلا�س أاو التكوين املهني التي يجب أان تقيد يف
ح�صاب أ
ال�صول الثابتة واملقتناة من طرف املوؤ�ص�صات اخلا�صة للتعليم أاو التكوين
املهني با�صتثناء ال�صيارات غري امل�صتخدمة للنقل املدر�صي اجلماعي واملعدة خ�صي�صا
لهذا الغر�س.
العفاء وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف 6°أاعاله؛
ويطبق هذا إ

166

 - 9°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات امل�صرتاة من لدن حاملي �صهادات التكوين
املهني خالل مدة أاربع وع�رضين (� )24صهرا ابتداء من تاريخ ال�رضوع يف
مزاولة ن�صاطهم؛
العفاء وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف 6°أاعاله؛
ويطبق هذا إ

167

 - 10°املعدات الرتبوية أاو العلمية أاو الثقافية امل�صتوردة معفاة من الر�صوم وال�رضائب
على ال�صتــرياد طبقا لتفاقات منظمــة أ
المـم املتحـدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة
(  )UNESCOالتي ان�صم املغرب إاليها عمال بالظهريين ال�رضيفني رقم 1.60.201
و 1.60.202بتاريخ  14من جمادى أ
الوىل  3( 1383أاكتوبر )1963؛
 - 11°اقتناء املواد وال�صلع والتجهيزات التي تقوم بها جامعة أ
الخوين باإفران املحدثة
بالظهري ال�رضيف مبثابة قانون رقم  1.93.227ال�صالف الذكر؛
 164مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 165مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 166مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 167مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة . 2011
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 - 12°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات امل�صرتاة من لدن اجلمعيات املهتمة ب�صوؤون
أ
ال�صخا�س املعاقني والتي ل تهدف إاىل احل�صول على ربح إاذا كان ا�صتعمالها
أ
أ
لل�صلع املذكورة يدخل يف نطاق املهام املوكولة إاليها مبقت�صى انظمتها ال�صا�صية؛

والدوات امل�صرتاة من لدن الهالل أ
 - 13°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
الحمر املغربي
إاذا كان ا�صتعمالها من قبله يدخل يف نطاق املهام املوكولة إاليه مبقت�صى نظامه
أ
ال�صا�صي؛

 - 14°اقتناء املواد وال�صلع والتجهيزات واخلدمات وكذا تقدمي اخلدمات من طرف
موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للنهو�س أ
بالعمال الجتماعية للرتبية والتكوين املحدثة
168
بالقانون رقم  73-00ال�صالف الذكر وفقا للمهام املنوطة بها؛

 - 15°اقتناء املواد وال�صلع والتجهيزات ال�رضورية أ
لالن�صطة التي تقوم به موؤ�ص�صة
احل�صن الثاين ملكافحة داء ال�رضطان املحدثة بالظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون
رقم  1.77.335ال�صالف الذكر يف إاطار املهام املنوطة بها ؛

 - 16°اقتناء املواد وال�صلع والتجهيزات التي تقوم به الع�صبة الوطنية ملكافحة أامرا�س
القلب وال�رضايني املحدثة بالظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.334
ال�صالف الذكر يف إاطار املهام املنوطة بها؛
 - 17°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات امل�صرتاة من لدن :

أا -موؤ�ص�صة ال�صيخ زايد بن �صلطان املحدثة بالظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم
 1.93.228ال�صالف الذكر يف إاطار املهام املخولة لها؛

ب -موؤ�ص�صة ال�صيخ خليفة بن زايد املحدثة بالقانون رقم  12-07ال�صالف الذكر ،يف
169
إاطار املهام املخولة لها؛
 - 18°املواد والتجهيزات التالية امل�صتعملة يف تنقية الدم :

 أاجهزة تنقية الدم بالنت�صار الغ�صائي و أاجهزة ت�صفية املحاليل والفرز الغ�صائيامل�صتعملة يف تنقية الدم ولوازمها :
• حماجيج �رضيانية ووريدية و�صفاقية ولوازمها مبا يف ذلك الفتحات
املعدة إلدخال أ
النابيب و إابرها؛
• إابر النا�صور؛
• و�صل املحاجيج؛

• أاغطية واقية معقمة؛

168
169

مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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• حمجاج تن�صكوف؛

• أاج�صام م�صخة لتنقية وت�صفية الدم؛
• أاكيا�س للت�صفية ال�صفاقية؛

 املركزات واملحاليل امل�صتعملة يف تنقية الدم؛ املركزات امل�صتعملة يف ت�صفية الدم؛ -املحاليل للت�صفية ال�صفاقية؛

الدويـة امل�صادة لل�رضطـان و أ
 - 19°أ
الدوية امل�صادة للتهـاب الكـبد الفـريو�صـي
أ
أ
( )Hépatites B et Cوالدوية املخ�ص�صة لعالج امرا�س ال�صكري والربو
170
و أامرا�س القلب وال�رضايني ومر�س ال�صيدا ( )SIDA؛

وال�صغال واخلدمات التي ي�صلمها أ
 - 20°ال�صلع والب�صائع أ
ال�صخا�س الطبيعيون أاو
أ
املعنويون املغاربة أاو الجانب على �صبيل الهبة إاىل الدولة واجلماعات املحلية
واملوؤ�ص�صات العامة واجلمعيات املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة التي تعنى
أ
بالحوال الجتماعية وال�صحية أ
لال�صخا�س املعاقني أاو املوجودين يف و�صعية
�صعبة؛
وال�صغال واخلدمات التي ت�صلمها احلكومات أ
 - 21°ال�صلع والب�صائع أ
الجنبية أاو املنظمات
الدولية على �صبيل الهبة يف نطاق التعاون الدويل إاىل الدولة واجلماعات املحلية
واملوؤ�ص�صات العامة واجلمعيات املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة؛
 - 22°ال�صلع والب�صائع أ
وال�صغال واخلدمات التي ت�صلمها حكومة اململكة املغربية على
�صبيل الهبة إاىل احلكومات أ
الجنبية؛

وال�صغال واخلدمات التي ميولها الحتاد أ
 - 23°ال�صلع والب�صائع أ
الوربي بوا�صطة
هبات؛
ال�صالمي للتنمية تطبيقا
 - 24°اقتناء املواد وال�صلع والتجهيزات التي يقوم به البنك إ
للظهري ال�رضيف رقم  1.77.4ال�صالف الذكر؛

 - 25°ال�صلع املنقولة أاو غري املنقولة امل�صرتاة من لدن وكالة بيت مال القد�س ال�رضيف
تطبيقا للظهري ال�رضيف رقم  1.99.330ال�صالف الذكر؛
 - 26°العمليات أ
والن�صطة التي يقوم بها بنك املغرب فيما يتعلق :
 باإ�صدار النقود و�صنع أالوراق املالية والعمالت وغريها من القيم والوثائق
أ
المنية؛
 -باخلدمات املقدمة للدولة؛
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 وب�صفة عامة ،بكل ن�صاط ل يهدف للح�صول على ربح يتعلق باملهام امل�صندة إاليهمبوجب القوانني أ
والنظمة اجلاري بها العمل؛
 - 27°أا) البنوك احلرة ( ) Banques Offshoreفيما يتعلق مبا يلي :
– الفوائد والعمولت عن عمليات القر�س وجميع اخلدمات أ
الخرى التي تقوم
بها البنوك املذكورة؛
 الفوائد الناجتة عن الودائع والتوظيفات املالية أالخرى املنجزة بعمالت أاجنبية
قابلة للتحويل لدى البنوك ال�صالفة الذكر؛

 ال�صلع التجهيزية اجلديدة الالزمة لال�صتغالل واملمتلكة يف املغرب من لدنالبنوك املذكورة؛
 -التوريدات اخلا�صة باملكتب والالزمة ملزاولة ن�صاط البنوك املذكورة؛

ب) ال�رضكات القاب�صة احلرة ( ) Holding Offshoreفيما يتعلق بالعمليات املنجزة
من لدن ال�رضكات املذكورة لفائدة البنوك احلرة أاو لفائدة أا�صخا�س طبيعيني أاو معنويني
غري مقيمني ويوؤدى عنها بعمالت أاجنبية قابلة للتحويل.

ت�صتفيد العمليات املنجزة من لدن ال�رضكات القاب�صة من احلق يف اخل�صم على أا�صا�س
رقم أ
العمال املعفى من ال�رضيبة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف هذه املدونة؛
 - 28°عمليات تفويت امل�صاكن الجتماعية املعدة لل�صكن الرئي�صي التي ترتاوح م�صاحتها
املغطاة ما بني خم�صني ( )50وثمانني ( )80مرتا مربعا 171ول يتعدى ثمن بيعها
مائتني وخم�صني أالف ( )250.000درهم دون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة
امل�صافة.
العفاء وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها باملادة  I - 93بعده؛
ومينح هذا إ

172

والقامات واملباين اجلامعية املتكونة على أ
 - 29°بناء أ
القل من خم�صني ()50
الحياء إ
173
اليوائية لكل غرفة �رضيرين واملنجزة من لدن املنع�صني
غرفة ل تتجاوز الطاقة إ
العقاريني خالل مدة أاق�صاها ثالث (� )3صنوات ابتداء من تاريخ رخ�صة البناء،
وذلك يف إاطار اتفاقية مربمة مع الدولة م�صفوعة بدفرت التحمالت؛
الجتماعية املتعلقة مب�رضوع «الن�صيم» املتواجد بجماعتي دار
 - 30°عمليات إاجناز امل�صاكن إ
بوعزة ول�صا�صفة من طرف ال�رضكة الوطنية للتهيئة اجلماعية ()SONADAC؛

 - 31°العمليات املنجزة من طرف �رضكة «�صال اجلديدة» يف إاطار أان�صطتها؛

 - 32°ترميم املاآثر التاريخية املرتبة والتجهيزات أ
ال�صا�صية ذات املنفعة العامة التي
ينجزها أ
ال�صخا�س الذاتيون أاواملعنويون؛
 171مت حتديد امل�صاحة املغطاة ما بني  50و 80مرتا مربعا ،عو�س  50و 100م م مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 172مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 173مت تخفي�س عدد الغرف من  250إاىل  50غرفة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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وال�صالح والتحويل املتعلقة باملراكب البحرية.
 - 33°عمليات البيع إ
يراد باملراكب البحرية ال�صفن واملراكب والبواخر والزوارق التي ت�صتطيع بو�صائلها
اخلا�صة أان تكون و�صيلة للنقل يف البحر وتقوم مبالحة بحرية ب�صورة رئي�صية؛

 - 34°بيع املنتجات املعدة إلدماجها يف املراكب امل�صار إاليها يف 33°أاعاله إاىل �رضكات
املالحة وال�صيادين املحرتفني وجمهزي �صفن ال�صيد البحري؛
ال�صالح والتعهد
 - 35°عمليات النقل الدويل واخلدمات املرتبطة بها وكذا عمليات إ
وال�صيانة والتحويل وال�صتئجار والكراء املتعلقة مبختلف و�صائل النقل
املذكور؛
 - 36°املنتجات امل�صلمة واخلدمات املقدمة ملناطق الت�صدير احلرة والواردة من الرتاب
اخلا�صع لل�رضيبة.

وتبقى العمليات املنجزة داخل هذه املناطق و فيما بينها خارج نطاق تطبيق ال�رضيبة
174
على القيمة امل�صافة؛

 - 37°جمموع أ
الن�صطة والعمليات املنجزة من لدن ال�رضكة امل�صماة «الوكالة اخلا�صة
طنجة  -البحر أ
البي�س املتو�صط» املحدثة باملر�صوم بقانون رقم 2.02.644
ال�صالف الذكر؛
 - 38°ال�صلع واخلدمات املمتلكة أاو املكرتاة من لدن املن�صاآت أ
لالنتاجات ال�صمعية
الجنبية إ
الب�رضية وال�صينمائية والتلفزيونية مبنا�صبة ت�صوير أافالم باملغرب.

العفاء املذكور على كل نفقة ت�صاوي أاو تفوق خم�صة أالف ( )5.000درهم
يطبق إ
وتوؤدى من ح�صاب بنكي مفتوح يف ا�صم املن�صاآت آ
النفة الذكر بعمالت أاجنبية قابلة
للتحويل؛

 - 39°ال�صلع واملواد املقتناة يف الداخل من طرف أ
ال�صخا�س غري املقيمني عند مغادرتهم
الرتاب الوطني وذلك بالن�صبة لكل �رضاء ي�صاوي أاو يفوق مبلغ أالفي ()2.000
درهم مع احت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة.

العفاء املواد الغذائية (ال�صلبة وال�صائلة) والتبغ املعب أا أ
والدوية
ي�صتثنى من هذا إ
والحجار النفي�صة غري امل�صففة أ
أ
وال�صلحة وو�صائل النقل ذات ال�صتعمال اخلا�س وكذا
معدات جتهيزها ومتوينها ،وجميع القطع ذات القيمة الثقافية؛
 - 40°اقتناء ال�صلع واخلدمات من لدن احلا�صلني على امتياز ا�صتغالل حقول
الهيدروكاربورات و إان اقت�صى احلال من لدن كل واحد من احلا�صلني عليه
إان كان م�صرتكا بينهم ،وكذا املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن معهم تطبيقا
ملقت�صيات القانون رقم  21-90ال�صالف الذكر املتعلق بالتنقيب وا�صتغالل حقول
الهيدروكاربورات؛
 174مت تتغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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الطعام التي تقدمها املن�ص أاة مبا�رضة إاىل م أاجوريها؛
 - 41°خدمات إ

 - 42°العربات اجلديدة التي يتم اقتنا ؤوها من طرف أ
ال�صخا�س الطبيعيني بغر�س
ا�صتغاللها خ�صي�صا ك�صيارات أاجرة (طاك�صي)؛
 - 43°عمليات بناء امل�صاجد؛

175

 - 44°املواد وال�صلع والتجهيزات واخلدمات املقتناة وكذا اخلدمات املقدمة من طرف
موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للنهو�س أ
بالعمال الجتماعية للقيمني الدينيني املحدثة
أ
بالظهري ال�رضيف رقم  1.09.200ال�صادر يف  8ربيع الول  23( 1431فرباير
176
 )2010وفق املهام املنوطة بها؛
 - 45°املواد وال�صلع والتجهيزات واخلدمات املقتناة وكذا اخلدمات املقدمة من طرف
موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س لن�رض امل�صحف ال�رضيف املحدثة بالظهري ال�رضيف رقم
 1.09.198ال�صادر يف  8ربيع أ
الول  23( 1431فرباير  )2010وفق املهام
177
املنوطة بها.
 -.IIتعفى من ال�رضيبة على القيمة امل�صافة الب�صائع أ
وال�صغال واخلدمات التي
تتملكها أاو ت�صتفيد منها البعثات الدبلوما�صية أاو القن�صلية و أاع�صا ؤوها املعتمدون باملغرب
امل�صتفيدون من الو�صع الديبلوما�صي ،على أان يراعى يف ذلك التعامل باملثل.

العفاء املذكور كذلك املنظمات الدولية و اجلهوية و أاع�صا ؤوها املعتمدون
ت�صتفيد من إ
باملغرب وامل�صتفيدون من الو�صع الديبلوما�صي.

العفاءات
املادة � -.93رشوط إ

� -.Iرضوط إاعفاء ال�صكن الجتماعي

178

يراد مب�صاحة ال�صكن الجتماعي املعفى من ال�رضيبة على القيمة امل�صافة طبقا للمادة
بال�صافة إاىل اجلدران واحلجرات
الجمالية امل�صتملة ،إ
 28°-I-92أاعاله امل�صاحة إ
الرئي�صية ،على امللحقات التالية :البهو واحلمام أاو املرحا�س أ
وال�صيجة واملرافق
أ
(ال�رضداب ومغ�صل الثياب واملراآب) �صواء أاكانت امللحقات املذكورة داخلة ام غري
داخلة يف البناء الرئي�صي.

و إاذا تعلق أ
المر ب�صقة توؤلف جزءا ل يتجز أا من عقار واحد فاإن امل�صاحات ت�صتمل،
أ
أ
بال�صافة إاىل م�صاحة اماكن ال�صكنى كما هي حمددة اعاله ،على ق�صم أ
الجزاء امل�صرتكة
إ
املخ�ص�صة لل�صقة املق�صودة املقدر مبا ل يقل عن .%10

 175مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 176مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 177مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 178مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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يوؤدى مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املتعلق بال�صكن الجتماعي املعفى مبوجب
املادة  28°-I-92أاعاله لفائدة املقتني وفق ال�رضوط التالية :
 - 1°اقتناء امل�صكن املذكور من املنع�صني العقاريني أا�صخا�صا معنويني كانوا أاو ذاتيني
الذين أابرموا اتفاقية مع الدولة يف هذا ال�ص أان ،وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها
يف املادة  XVI – 247بعده؛

 - 2°إاجناز الوعد بالبيع ،وعقد البيع النهائي من طرف موثق.
ويدفع قاب�س إادارة ال�رضائب إاىل املوثق املبلغ الذي ي�صاوي مبلغ ال�رضيبة على
القيمة امل�صافة املبني يف عقد البيع واملحرر على أا�صا�س وعد بالبيع ،باعتباره جزءا من
ثمن البيع؛
 - 3°ي�صتمل لزوما العقد النهائي على ثمن البيع و مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة
املطابق له وكذا التزام املقتني ب أان :

 يخ�ص�س ال�صكن الجتماعي ل�صكناه الرئي�صية ملدة أاربع (� )4صنوات ابتداء منتاريخ إابرام عقد القتناء النهائي .ولهذا الغر�س يتعني على املقتني أان يديل
للمنع�س العقاري املعني أ
بالمر ب�صهادة م�صلمة من طرف إادارة ال�رضائب تثبت
عدم خ�صوعه لل�رضيبة على الدخل بالن�صبة للدخول العقارية ور�صم ال�صكن
ور�صم اخلدمات اجلماعية بالن�صبة للعقارات اخلا�صعة لر�صم ال�صكن؛

غري أانه ميكن ألحد املالكني على ال�صياع واخلا�صع بهذه ال�صفة لر�صم ال�صكن ور�صم
179
اخلدمات اجلماعية اقتناء هذا النوع من ال�صكن؛
 يرهن لفائدة الدولة رهنا ر�صميا من الرتبة أالوىل أاو من الرتبة الثانية� ،صمانا
ألداء ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املوؤداة من طرف الدولة ،وكذا الذعائر
والغرامات املن�صو�س عليها يف املادة  IV - 191بعده ،والتي قد ت�صتحق يف
الخالل باللتزام امل�صار إاليه أاعاله.
حالة إ

ولهذا الغر�س ،يجب على املوثق أان يديل لقاب�س إادارة ال�رضائب التابع لها موطنه
اجلبائي بالوثائق التالية :
 -ن�صخة من عقد الوعد بالبيع؛

 التزام بتقدمي لقاب�س إادارة ال�رضائب ن�صخة من عقد البيع النهائي ال�صالفالذكر؛

� -صهادة بنكية تت�صمن مقتطف التعريف البنكي ( )R.I.Bاملتعلق به.

 179مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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الطالع على هذه الوثائق ،يقوم قاب�س إادارة ال�رضائب بتحرير أ
المر
وبعد إ
أ
بالداء با�صم املوثق ملبلغ ي�صاوي ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املبينة يف عقد الوعد
بالبيع ،وحتويل املبالغ املعينة مع إار�صال بيان فردي أاو جماعي للموثق يت�صمن أا�صماء
امل�صتفيد أاو امل�صتفيدين وكذا املبالغ املتعلقة بهم.

ل يرفع الرهن بطلب من قاب�س إادارة ال�رضائب ،إال بعد أان يديل املعني أ
بالمر
بالوثائق التي تفيد تخ�صي�س ال�صكن الجتماعي لل�صكن الرئي�صي ملدة أاربع (� )4صنوات.
وتتمثل هذه الوثائق يف ما يلي :
 طلب رفع الرهن؛ -ن�صخة من عقد البيع؛

 ن�صخة من البطاقة الوطنية للتعريف حتمل عنوان ال�صكن مو�صوع الرهن أاو180
لالقامة؛
�صهادة ال�صكنى ت�صري إاىل املدة الفعلية إ
 ن�صخ من إاي�صالت أالداء لر�صم اخلدمات اجلماعية.

 - 4°يجب على املوثق إاجناز العقد النهائي داخل أاجل أاق�صاه ثالثني ( )30يوما من
تاريخ حتويل املبلغ امل�صار إاليه يف الفقرة  2أاعاله و تقدميه إلجراء الت�صجيل
داخل أ
الجل القانوين.

ويف حالة عدم إاجناز البيع ،يجب على املوثق أان يوجه لقاب�س إادارة ال�رضائب
ر�صالة م�صمونة الو�صول مع إا�صعار بالتو�صل ،تفيد عدم حتقيق البيع م�صحوبة ب�صيك
ال�صرتداد ملبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة.
وبناء على هذه الر�صالة ،يقوم قاب�س إادارة ال�رضائب با�صتخال�س ال�صيك مع
إا�صدار أامر باإبطال العملية.
� -.IIرضوط إاعفاء التعاونيات
العفاء املن�صو�س عليه يف املادة :1°-IV-91
ت�صتفيد التعاونيات من إ
 عندما تنح�رض أان�صطتها يف جمع املواد أالولية من عند املنخرطني وت�صويقها؛

 أاو عندما يقل رقم اعمالها ال�صنوي عن ع�رضة ماليني ( )10.000.000درهمدون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ،إاذا كانت متار�س ن�صاطا يتعلق
النتاج
بتحويل مواد أاولية مت جمعها من عند منخرطيها أاو عنا�رض داخلة يف إ
بوا�صطة جتهيزات ومعدات وو�صائل إانتاج مماثلة للتي ت�صتعملها املقاولت
ال�صناعية اخلا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات وت�صويق املنتجات التي قامت
بتحويلها.
181

 180مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 181مت رفع �صقف رقم أ
الاعمال ال�صنوي من  5.000.000إاىل  10.000.000درهم مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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املادة  -.94النظام الواقف

 -.Iميكن أان يوؤذن للموؤ�ص�صات امل�صدرة للمنتجات بناء على طلب منها ويف حدود
جمموع رقم أ
العمال الذي أاجنزته خالل ال�صنة املن�رضمة فيما يتعلق بعمليات الت�صدير
املنجزة أان تت�صلم ،مع وقف ا�صتيفاء ال�رضيبة على القيمة امل�صافة يف الداخل ،الب�صائع
واملواد أ
الولية واللفائف غري املرجعة واخلدمات الالزمة للعمليات امل�صار إاليها أاعاله
أ
والرجاع املن�صو�س عليهما يف املادة  101وما
التي ميكن ان تخول احلق يف اخل�صم إ
182
يليها إاىل املادة  104أادناه.

 -.IIميكن أان يوؤذن للمن�صاآت امل�صدرة للخدمات بناء على طلب منها ويف حدود
جمموع رقم أ
العمال املحقق خالل ال�صنة املن�رضمة فيما يتعلق بعمليات الت�صدير
املنجزة ،أان تت�صلم مع وقف ا�صتيفاء ال�رضيبة على القيمة امل�صافة يف الداخل ،املنتجات
واخلدمات الالزمة للعمليات امل�صار إاليها أاعاله التي ميكن أان تخول احلق يف اخل�صم
والرجاع املن�صو�س عليهما يف املادة  101وما يليها إاىل املادة  104أادناه.
إ
وت�صتفيد من هذا النظام املن�صاآت امل�صنفة التي ت�صتويف ال�رضوط املن�صو�س عليها يف
183
املر�صوم ال�صادر يف �ص أان تطبيق ال�رضيبة على القيمة امل�صافة.

البــاب الثانـي

القواعد املتعلقة بوعاء ال�رشيبة
املادة  -.95الواقعة املن�صئة لل�رشيبة

تتكون الواقعة املن�صئة لل�رضيبة على القيمة امل�صافة من قب�س جميع أاو بع�س ثمن
الب�صائع أاو أ
العمال أاو اخلدمات.

على أان اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يقدمون إاقرارا بذلك قبل فاحت يناير أاو خالل
الثالثني يوما التالية لتاريخ ال�رضوع يف مزاولة ن�صاطهم ،يوؤذن لهم يف أاداء ال�رضيبة
باعتبار تاريخ مديونية الغري بثمن الب�صاعة أاو العمل أاو اخلدمة أاي عند و�صع الفاتورة
أاو قيد الدين يف املحا�صبة ،على أان يخ�صع لل�رضيبة جزء الثمن املقبو�س أاو أاعمال
الت�صليم املنجزة قبل تاريخ املديونية.

يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة تبعا لنظام قب�س الثمن الذين يختارون وفق ال�رضوط
املبينة يف الفقرة ال�صابقة ،نظام املديونية ،أان يرفقوا إاقرارهم بقائمة الزبناء املدينني إان
وجدوا ويوؤدوا ال�رضيبة املرتتبة على ذلك خالل الثالثيـن ( )30يوما التالية لتاريخ
القرار آ
النف الذكر إاىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني لها.
إار�صال إ
 182مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 183مت تتمميم أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة 2008
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إ�ذا وقع ت�سديد أ�ثمان الب�ضائع أ�و أ
العمال أ�و اخلدمات بطريقة املقا�صة أ�و املقاي�ضة
أ�و تعلق أ
المر بعمليات الت�سليم امل�شار إ�ليها يف املادة  89أ�عاله ،حددت الواقعة املن�شئة
أ
أ
لل�رضيبة بوقت ت�سليم الب�ضائع �و انتهاء أ
العمال �و تنفيذ اخلدمة.

املادة  -.96حتديد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة

مع مراعاة أ�حكام املادة  100أ�دناه ،ي�شمل رقم أ
العمال املفرو�ضة عليه ال�رضيبة
أ�ثمان الب�ضائع أ�و أ
العمال أ�و اخلدمات و املداخيل التبعية املرتبطة بها وكذا امل�صاريف
والر�سوم وال�رضائب املرتتبة على ذلك ما عدا ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
يتكون رقم أ
العمال :
 - 1°من مبلغ البيوع ،فيما يخ�ص البيع.
إ�ذا تعلق أ
المر ببيع مع الت�سليم مبوطن امل�شرتى ف�إن م�صاريف النقل ،ولو كانت
حمررة فاتورة يف � أش�نها على حدة ،ال ميكن أ�ن ت�ستبعد من رقم أ
العمال املفرو�ضة
عليه ال�رضيبة عندما يتحملها البائع.

إ�ذا كانت املن� أش�ة البائعة خا�ضعة لل�رضيبة واملن� أش�ة امل�شرتية غري خا�ضعة لها أ�و معفاة
منها وكانت إ�حداهما تابعة أ
للخرى مهما كان �شكلهما القانوين ،ف�إن ال�رضيبة امل�ستحقة
الوىل يجب أ�ن تفر�ض على ثمن البيع الذي تطبقه هذه أ
على أ
الخرية أ�و على قيمة
ال�سلعة العادية يف حالة عدم البيع وحتدد إ�جراءات التطبيق بن�ص تنظيمي.

تعترب تابعة ملن� أش�ة أ�خرى كل من� أش�ة تتوىل ت�سيريها بالفعل ومتار�س فيها هذه املن� أش�ة
أ
الخرى ب�صفة مبا�رشة أ�و بوا�سطة أ��شخا�ص� ،سلطة اتخاذ القرار أ�و متلك إ�ما ق�سطا
أ
أ
راجحا يف ر��س املال و إ�ما الغلبية املطلقة أ
لل�صوات التي ميكن التعبري عنها يف جمعيات
ال�رشكاء أ�و امل�ساهمني.

يعترب أ��شخا�صا و�سطاء :
 مالك املن� أش�ة امل�سرية أ�و م�سريوها ومت�رصفوها ومديروها وامل أ�جورون العاملونبها؛
أ	��صول وفروع وزوج مالك املن� أش�ة امل�سرية وم�سريوها ومت�رصفوها
ومديروها؛
 -كل من� أش�ة أ�خرى تابعة للمن� أش�ة امل�سرية؛

 - 2°من مبلغ بيع الب�ضائع أ�و املنتجات أ�و امل�صنوعات امل�ستوردة ،فيما يخ�ص البيوع
التي ينجزها التجار امل�ستوردون؛

 - 3°من مبلغ ال�صفقات أ�و البيانات احل�سابية أ�و الفاتورات املتعلقة أ
بالعمال املنجزة،
فيما يخ�ص أ
العمال العقارية؛
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 - 4°من ثمن بيع املبنى مطروحا منه ثمن أ
الر�ض املقدر ا�ستنادا إ�ىل املعامالت
النعا�ش العقاري،
املن�صو�ص عليها يف املادة  65أ�عاله ،فيما يخ�ص عمليات إ
المر بعقار معد لغر�ض غري البيع ف�إن أ
على أ�نه إ�ذا تعلق أ
ال�سا�س املفرو�ضة
عليه ال�رضيبة يكون هو ثمن تكلفة البناء ،ويف حالة تفويت املبنى قبل ال�سنة
ال�سا�س أ
العمال يقع تعديل أ
الرابعة التالية ل�سنة انتهاء أ
الويل املفرو�ضة عليه
ال�رضيبة باعتبار ثمن التفويت ،ويجب يف هذه احلالة أ�ال يقل أ
ال�سا�س اجلديد
ال�سا�س أ
املفرو�ضة عليه ال�رضيبة عن أ
الويل.

الجراءات
الدارة أ�ن من ال�رضوري تقييم ثمن تكلفة البناء يف إ�طار إ
إ�ذا ر أ�ت إ
املن�صو�ص عليها يف املواد  220و 221و 224و 228و 229أ�دناه ،ف�إن أ
ال�سا�س
املفرو�ضة عليه ال�رضيبة يحدد ا�ستنادا إ�ىل جدول يحدد بن�ص تنظيمي باعتبار الرقم
اال�ستداليل لتكلفة خمتلف العنا�رص الداخلة يف البناء؛
 - 5°من تكلفة أ��شغال التهيئة والتجهيز ،فيما يخ�ص عمليات التجزئة؛

 - 6°من الثمن العادي للب�ضائع أ�و أ
العمال أ�و اخلدمات حني إ�جناز العمليات فيما يخ�ص
املقاي�ضات أ�و ما ي�سلمه ال�شخ�ص إ�ىل نف�سه؛
للتعاب والعموالت و أ�جور ال�سما�رسة أ�و غريها من أ
الجمايل أ
الجور
 - 7°من املبلغ إ
اليجار ،مطروحا منه ،إ�ن اقت�ضى احلال ،جمموع امل�صاريف املرتبطة
و أ�ثمان إ
مبا�رشة باخلدمة إ�ذا أ�داها مقدم اخلدمة حل�ساب موكله و أ�رجعها إ�ليه هذا أ
الخـري
بكاملهـا ،فيما يخـ�ص العمليات املنجـزة يف نطاق مزاولة املهن املبينـة يف املادة
 12°-I-89أ�عاله ومن قبل الو�سطاء بالعمولة وال�سما�رسة والوكالء واملمثلني
وغريهم من الو�سطاء وم�ؤجري أ
ال�شياء أ�و اخلدمات؛
 - 8°من مبلغ الفوائد واخل�صوم أ
والرباح الناجتة عن ال�رصف وغريها من العوائد،
فيما يخ�ص العمليات التي ينجزها أ��صحاب البنوك وال�صيارفة ومزاولو
اخل�صم؛
لليجار وتدخل فيه القيمة االيجارية أ
للماكن غري املجهزة
الجمايل إ
 - 9°من املبلغ إ
والتكاليف التي يحملها امل�ؤجر على امل�ست أ�جر ،فيما يخ�ص العمليات التي ينجزها
أ
ال�شخا�ص الذين ي�ؤجرون أ�ماكن مفرو�شة أ�و م�ؤثثة أ�و م�ؤ�س�سات �صناعية أ�و
جتارية؛
 - 10°من جمموع املبالغ املقبو�ضة أ�و املحررة فاتورات يف � أش�نها ،فيما يخ�ص العمليات
التي ينجزها املقاولون يف و�ضع أ
ال�شياء واملركبون ومزاولو تهيئة مواد أ�ولية
متلقاة من الغري وامل�صلحون مهما كان نوعهم.

120

املدونة العامة لل�ضرائب

 - 11°من مبلغ البيوع و /أاو الفرق بني ثمن البيع وثمن ال�رضاء كما هو حمدد يف النظام
ال�صتثنائي املن�صو�س عليه يف املادة  125املكررة بعده ،فيما يخ�س عمليات بيع
184
وت�صليم ال�صلع امل�صتعملة.

املادة  -.97حتديد أ
ال�صا�ص تبعا لتفاق �صابق

ميكن أ
لال�صخا�س الذين يزاولون يف اآن واحد أاعمال خا�صعة لل�رضيبة على القيمة
أ
أ
أ
امل�صافة و أاعمال غري خا�صعة لها او معفاة منها او خا�صعة لها ب�صورة خمالفة ،ان
يوؤذن لهم تبعا لتفاق �صابق بتحديد املبلغ املفرو�صة عليه ال�رضيبة من رقم أاعمالهم.

البــاب الثالــث
�صعر ال�رشيبة

املادة  -.98ال�صعر العادي
يحدد ال�صعر العادي لل�رضيبة على القيمة امل�صافة بن�صبة .%20

املادة  -.99أ
ال�صعار املخف�صة
تخ�صع لل�رضيبة بال�صعر املخف�س :
 - 1°البالغ  % 7مع احلق يف اخل�صم :
عمليات البيع والت�صليم املتعلقة باملنتجات املبينة بعده :

 املاء املزودة به �صبكات التوزيع العام و كذا خدمات التطهري املقدمة للم�صرتكنيمن طرف الهيئات املكلفة بالتطهري؛

 -إايجار عدادي املاء والكهرباء؛

( -تن�صخ)

185

( -تن�صخ)

186

 املنتجات ال�صيدلية واملواد أالولية واملنتجات الداخل جمموعها أاو بع�س عنا�رضها
يف تركيب املنتجات ال�صيدلية؛

– اللفائف غري املرجعة للمنتجات ال�صيدلية وكذا املنتجات واملواد الداخلة يف
�صنعها.

 184مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 185مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 186مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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بالجراءات املقررة بن�س تنظيمي؛
ويتوقف تطبيق ال�صعر املخف�س على القيام إ
 أالدوات املدر�صية واملنتجات واملواد الداخلة يف تركيبها.

ويكون تطبيق ال�صعر املخف�س على املنتجات واملواد الداخلة يف تركيب أ
الدوات
الجراءات املحددة بن�س تنظيمي؛
املدر�صية رهينا با�صتيفاء إ
 أالغذية املعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الك�صب امل�صتعمل يف �صنعها ماعدا
187
أ
الغذية الب�صيطة مثل احلبوب والنفايات واللباب وحثالة ال�صعري والتنب؛
 ال�صكر امل�صفى أاو املكتل ،ويدخل فيما ذكر ال�صكر امل�صنوع من نفايات امل�صايف«فرجواز» والقند و أا�رضبة ال�صكر اخلال�س غري املعطرة وغري امللونة ،ما عدا
جميع املنتجات أ
الخرى غري املنطبق عليها التعريف أاعاله؛
 م�صربات ال�رضدين؛ -م�صحوق احلليب؛

 -ال�صابون املنزيل (يف �صكل قطع أاو كتل)؛

 ال�صيارة امل�صماة «ال�صيارة القت�صادية» وجميع املنتجات واملواد الداخلة يف�صنعها ،وكذا خدمات تركيب ال�صيارة القت�صادية املذكورة.

ويتوقف تطبيق ال�صعر امل�صار إاليه أاعاله على املنتجات واملواد الداخلة يف �صنع
الجراءات املحددة بن�س
ال�صيارة القت�صادية وعلى خدمات تركيبها على ا�صتيفاء إ
تنظيمي؛
( -تن�صخ

)188

 - 2°البالغ  %10مع احلق يف اخل�صم :
 عمليات بيع ال�صلع الغذائية أاو امل�رضوبات امل�صتهلكة يف مكان البيع وعملياتاليواء التي تنجزها الفنادق املعدة للم�صافرين واملطاعم امل�صتغلة فيها واملجموعات
إ
العقارية املعدة لغر�س �صياحي؛
 عمليات بيع ال�صلع الغذائية أاو امل�رضوبات امل�صتهلكة يف عني املكان التي تقوم بهااملطاعم؛
 خدمات املطعم التي تقدمها مقاولت اخلدمات مل�صتخدمي املوؤ�ص�صاتامل أاجورين؛
 عمليات إايجار العقارات املعدة ل�صتعمالها فنادق أاو موتيالت أاو قرىلال�صطياف أاو املجموعات العقارية املعدة ألغرا�س ال�صياحة املجهزة كال أاو
بع�صا ،ويدخل يف ذلك املطعم واحلانة واملرق�س وامل�صبح إاذا كانت جزءا ل
يتجز أا من املجموعة ال�صياحية؛
 187مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 188مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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 الزيوت ال�صائلة الغذائية؛ -ملح الطبخ (املنجمي أاو البحري)؛

الرز امل�صنع والدقيق و�صميد أ
 أالرز ودقيق الن�صويات؛

 العجائن الغذائية؛( -تن�صخ)

189

 غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية أالخرى؛
191
 زيوت النفط أاو ال�صخور �صواء أاكانت خاما أام م�صفاة؛190

 عمليات البنوك والئتمان و كذا عمولت ال�رضف امل�صار إاليها يف املادة I – 89العفاء املن�صو�س عليه يف الفقرة  2°بالبند  IIIمن
 - 11°أاعاله مع مراعاة إ
192
املادة  91أاعاله؛
 املعامالت املتعلقة بالقيم املنقولة التي تقوم بها �رضكات البور�صة امل�صار إاليها يفالباب الثالث من الظهري ال�رضيف رقم  1.93.211بتاريخ  4ربيع آ
الخر 1414
(� 21صبتمرب  )1993املعترب مبثابة قانون يتعلق ببور�صة القيم؛
 العمليات املتعلقة أبال�صهم و ح�ص�س امل�صاركة ال�صادرة عن الهيئات املكلفة
بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة امل�صار إاليها يف الظهري ال�رضيف املعترب مبثابة
قانون رقم  1.93.213آ
النف الذكر؛
 العمليات التي ينجزها أال�صخا�س امل�صار إاليهم يف املادة  - I- 12°- 89أا) و ج)
أاعاله ،يف نطاق مزاولة مهنتهم؛
 الر�صم امل�صتحق عن املرور يف الطرق ال�صيارة التي ت�صتغلها �رضكات متمتعة193
بالمتياز يف ذلك.

 - 3°البالغ : %14

أا) مع احلق يف اخل�صم :

 الزبدة با�صتثناء الزبدة ذات ال�صنع التقليدي امل�صار إاليها يف املادة  « -I ( 91أالف» )2°-أاعاله؛

 -ال�صحوم الغذائية (احليوانية أاو النباتية) واملرغرين وال�صحوم املذوبة؛

 ال�صاي (معب أا أاو غري معب أا)؛( -تن�صخ)

194

 189مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 190مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 191مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 192مت إاتغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 193مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة 2009
 194مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة (عمليات مقاولت أ
ال�صغال العقارية) مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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 عمليات نقل امل�صافرين والب�صائع؛ العربة ال�صيارة لنقل الب�صائع امل�صماة «ال�صيارة النفعية اخلفيفة القت�صادية»والدراجة النارية امل�صماة «الدراجة القت�صادية» وكذا جميع املنتجات واملواد
الداخلة يف �صنعهما.

ويتوقف تطبيق ال�صعر امل�صار إاليه أاعاله على املنتجات واملواد الداخلة يف �صنع
ال�صيارات النفعية اخلفيفة القت�صادية والدراجات النارية القت�صادية على ا�صتيفاء
الجراءات املحددة بن�س تنظيمي؛
إ
 الطاقة الكهربائية وامل�صخنات ال�صم�صية.ب) من غري حق يف اخل�صم :

اخلدمات املوؤداة عن كل عون أاو و�صيط أاو �صم�صار ،نظرا للعقود التي يقدمها
إلحدى مقاولت الت أامني.

املادة  -.100أ
ال�صعار اخلا�صة

ا�صتثناء من أاحكام املادة  96أاعاله ،تخ�صع لل�رضيبة على القيمة امل�صافة بالتعريفة
املحددة مبائة ( )100درهم للهكتولرت عمليات ت�صليم وبيع اخلمور وامل�رضوبات املمزوجة
بالكحول التي ل ت�صتهلك يف مكان البيع.
تخ�صع لل�رضيبة على القيمة امل�صافة بالتعريفة املحددة بخم�صة ( )5دراهم للغرام
من الذهب والبالتني و ب  0,10درهم للغرام من الف�صة ،عمليات ت�صليم وبيع جميع
امل�صنوعات أاو ال�صلع غري أ
الدوات املركبة جميعها أاو بع�صها من الذهب أاو البالتني
195
أاو الف�صة.

البــاب الــرابـع

والرجاعات
اخل�صوم إ
املادة  -.101القاعدة العامة
 - 1°تخ�صم ال�رضيبة على القيمة امل�صافة التي حتملتها عنا�رض ثمن عملية خا�صعة
لل�رضيبة من ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املطبقة على هذه العملية.
ي�صتنزل اخلا�صعون لل�رضيبة مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ب�صورة إاجمالية
ويجب عليهم القيام بت�صوية يف حالت �صياع الب�صاعة أاو إاذا كانت العملية غري خا�صعة
بالفعل لل�رضيبة.
ل تبا�رض الت�صوية يف حالة إاتالف عر�صي أاو اختياري مربر.

 195مت رفع التعريفة من  4إاىل  5دراهم ومن 0,05إاىل  0,10درهم مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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 - 2°إاذا كان مبلغ ال�رضيبة امل�صتحقة فيما يتعلق بفرتة ل تكفي ل�صتنزال جميع ال�رضيبة
املمكن خ�صمها ،رحل باقي ال�رضيبة إاىل �صهر أاو ربع ال�صنة املوايل.
 - 3°ين�ص أا احلق يف اخل�صم عند ان�رضام ال�صهر الذي يلي �صهر و�صع املخال�صات
اجلمركية أاو الوفاء اجلزئي أاو الكلي بالفاتورات أاو البيانات احل�صابية املحررة
يف ا�صم امل�صتفيد.

غري أان املهلة املذكورة ل يعمل بها فيما يخ�س ال�صلع املن�صو�س عليها يف املادة 102
بعده.

املادة  -.102نظام ال�صلع القابلة لال�صتهالك

يجب أان تقيد يف ح�صاب أ
ال�صول الثابتة ،ال�صلع القابلة لال�صتهالك التي تخول احلق
يف اخل�صم.

يجب عالوة على ذلك ،أان يحتفظ بها طوال فرتة اخلم�س �صنوات املوالية لتاريخ
متلكها و أان تخ�ص�س إلجناز عمليات خا�صعة لل�رضيبة على القيمة امل�صافة أاو املعفاة
منها عمال باملادتني  92و 94أاعاله.
تطبق أ
الحكام أاعاله كذلك على ال�صلع التجهيزية املتملكة من لدن املوؤ�ص�صات اخلا�صة
للتعليم والتكوين املهني.
إاذا مل يحتفظ بال�صلعة القابلة للخ�صم طوال املدة آ
النفة الذكر وكذا إاذا خ�ص�صت يف اآن
واحد إلجناز عمليات خا�صعة لل�رضيبة على القيمة امل�صافة وعمليات خارجة عن نطاق
تطبيقها أاو معفاة منها مبقت�صى املادة  91أاعاله ،ترتب على ذلك ت�صوية اخل�صم املنجز
من قبل وفقا ألحكام الفقرة أ
الخرية من املادة  II - 104أادناه.

الرجاع
املادة  -.103إ

ل ميكن أان يرتتب على عدم إامكان ا�صتنزال ال�رضيبة ،إارجاع ولو جزئي لل�رضيبة
196
املدفوعة عن عملية معينة ،ما عدا يف احلالت املبينة يف  1°و 2°و 3°و 4°بعده :
العفاء أاو من النظام الواقف
 - 1°فيما يخ�س العمليات املنجزة بحكم ال�صتفادة من إ
املن�صو�س عليهما يف املادتني  92و 94أاعاله إاذا كان مبلغ ال�رضيبة امل�صتحقة ل
والجراءات املحددة
ي�صمح با�صتنزال ال�رضيبة بكاملها يرجع الزائد وفق ال�رضوط إ
197
الرجاع املن�صاآت امل�صدرة للمعادن امل�صتعملة؛
بن�س تنظيمي؛ وت�صتثنى من هذا إ
 - 2°يف حالة توقف عن الن�صاط اخلا�صع لل�رضيبة ،يرجع املبلغ الذي مل ميكن
ا�صتنزاله مبقت�صى أ
الحكام الواردة يف املادة  3° – 101أاعاله وذلك وفق
والجراءات املحددة بن�س تنظيمي؛
ال�رضوط إ
 196مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 197مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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ال�صترياد أاو التملك
 - 3°تتمتع املن�صاآت اخلا�صعة لل�رضيبة التي دفعت مبلغها حني إ
املحلي لل�صلع امل�صار إاليها يف املادة  I - 6° – 92و املادة  22° - 123من هذه
الجراءات املحددة بن�س تنظيمي؛
املدونة باحلق يف ا�صرتجاعها وفق إ
الرجاع بالن�صبة لل�رضيبة القابلة للخ�صم
اليجار التمويلي من حق إ
 - 4°ت�صتفيد من�صاآت إ
198
الجراءات املحددة بن�س تنظيمي.
التي ل ميكن ا�صتنزالها وذلك وفق إ

 - 5°ت�صفى املبالغ الواجب إارجاعها من ال�رضيبة املن�صو�س عليها يف  1°و 2°و3°
199
و 4°أاعاله داخل أاجل ل يتجاوز ثالثة ( )3أا�صهر من تاريخ إايداع الطلب.

الرجاع املذكور لدى امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابع لها
يجب أان يودع طلب إ
امل�صتفيد يف نهاية كل ربع ال�صنة املدنية فيما يتعلق بالعمليات املنجزة خالل ربع ال�صنة أاو
أارباع ال�صنة املن�رضمة.
اليداع آ
النف الذكر داخل أاجل ل يزيد على ال�صنة التالية لربع ال�صنة املطلوب
يبا�رض إ
الرجاع؛
عنه إ

- 6°ت�صفى املبالغ الواجب إارجاعها يف حدود مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة
املح�صوبة �صوريا على أا�صا�س رقم أ
القرار يف �ص أانه عن الفرتة
العمال املقدم إ
العفاء ووقف ا�صتيفاء
املعنية ،فيما يتعلق بالعمليات املنجزة مع ال�صتفادة من إ
ال�رضيبة املقررين يف املادتني  92و 94أاعاله.

العفاءات
يوؤخذ بعني العتبار من أاجل احت�صاب حدود مبلغ إارجاع ال�رضيبة ،إ
التي متت ال�صتفادة منها إان اقت�صى احلال  ،عمال باملادتني  92و 94أاعاله.
إاذا كان مبلغ ال�رضيبة الواجب إارجاعه أاقل من احلدود املعنية أاعاله أامكن ا�صتعمال
الرجاع املتعلق بالفرتة أاو الفرتات التالية.
الفرق لتحديد حدود إ

تكون املبالغ الواجب إارجاعها التي متت ت�صفيتها حمل مقررات وزير املالية أاو
بالرجاع.
ال�صخ�س املفو�س من لدنه لهذا الغر�س ويرتتب عليها إاعداد أامر إ

الرجاع
املادة  -.104مبلغ ال�رشيبة القابلة للخ�صم أاو إ
الرجاع
 -.Iحتديد احلق يف اخل�صم أاو إ

الرجاع يف حدود :
يقبل اخل�صم أاو إ

أا) مبلغ ال�رضيبة الذي ميكن إاثبات دفعه حني ال�صترياد فيما يخ�س ال�صتريادات
املبا�رضة؛

 198مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 199مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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ب) مبلغ ال�رضيبة املدفوعة املبني يف فاتورات ال�رشاء أ�و البيانات احل�سابية فيما يخ�ص
العمال احلرفية أ
أ
وال�شغال واخلدمات املنجزة يف الداخل لدى اخلا�ضعني لل�رضيبة
على القيمة امل�ضافة؛
ج) مبلغ ال�رضيبة املرتتبة على ما �سلمه ال�شخ�ص لنف�سه من ال�سلع التي تخول احلق
يف اخل�صم.
فيما يخ�ص اخلا�ضعني لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة الذين يقومون يف �آن واحد
بعمليات خا�ضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أ�و معفاة منها مبقت�ضى أ�حكام
الرجاع يف معامل حتدد
املادة  91أ�عاله ،ي�رضب مبلغ ال�رضيبة القابل للخ�صم أ�و إ
كيفية ح�سابه كما يلي :
 يف الب�سط ،مبلغ رقم أالعمال اخلا�ضع لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة فيما يتعلق
بالعمليات املفرو�ضة عليها ال�رضيبة مبا يف ذلك العمليات املنجزة ،مع اال�ستفادة
العفاء أ�و وقف ا�ستيفاء ال�رضيبة املن�صو�ص عليهما يف املادتني  92و94
من إ
أ�عاله؛

العمال املبني يف الب�سط م�ضافا إ�ليه مبلغ رقم أ
 يف املقام ،مبلغ رقم أالعمال
الناجت عن عمليات معفاة من ال�رضيبة عمال باملادة  91أ�عاله أ�و خارجة عن
نطاق تطبيق ال�رضيبة.

املبالغ الواجب اعتمادها حل�ساب املعامل امل�شار إ�ليه أ�عاله ت�شمل لي�س فقط ال�رضيبة
امل�ستحقة ولكنها ت�شمل كذلك ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة غري امل�ستحق أ�دا ؤ�ها فيما يتعلق
العفاء أ�و الوقف املقررين يف املادتني  92و 94أ�عاله.
بالعمليات املنجزة مع اال�ستفادة من إ
إ�ذا كانت من�ش�آت ت�ضم قطاعات ن�شاط منظمة ب�صورة خمالفة ملا يتعلق بال�رضيبة
على القيمة امل�ضافة ،جاز حتديد املعامل ال�سنوي للخ�صم ب�صفة م�ستقلة عن كل قطاع
بعد موافقة إ�دارة ال�رضائب.

يحدد اخلا�ضع لل�رضيبة املعامل املذكور يف نهاية كل �سنة مدنية انطالقا من العمليات
املنجزة خالل ال�سنة املذكورة.
يعتمد املعامل آ
النف الذكر حل�ساب ال�رضيبة الواجب خ�صمها خالل ال�سنة التالية.

فيما يخ�ص املن�ش�آت اجلديدة ،حتدد املن� أش�ة معامل خ�صم م�ؤقتا ،يطبق إ�ىل نهاية
ال�سنة املوالية ل�سنة إ�حداثها ا�ستنادا إ�ىل تقديراتها املتعلقة باال�ستغالل .ويعتمد املعامل
املذكور نهائيا بالن�سبة للفرتة املن�رصمة إ�ذا مل يطر أ� على املعامل املحدد للفرتة املذكورة
يف تاريخ ان�رصام أ
الجل ،تغيري يزيد على الع�رش بالنظر إ�ىل املعامل امل�ؤقت .يف حالة
العك�س ،يجب فيما يتعلق أ
بالموال الثابتة ،أ�ن ت�سوى الو�ضعية باعتبار املعامل احلقيقي
وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف البند  IIبعده.
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 -.IIت�صوية اخل�صم املتعلق أ
بالموال الثابتة
 - 1°الت�صوية الواجبة على إاثر تغري املعامل

إاذا تبني فيما يخ�س أ
الموال املقيدة يف ح�صاب أ
لالموال الثابتة امل�صار إاليها يف املادة
 102أاعاله ،وخالل فرتة خم�س �صنوات املوالية لتاريخ متلك أ
الموال املذكورة ،أان
معامل اخل�صم املح�صوب وفق ال�رضوط املقررة يف البند  Iأاعاله بالن�صبة إاىل إاحدى
ال�صنوات اخلم�س املذكورة يفوق ب أاكرث من خم�صة يف املائة املعامل أ
الويل ،جاز للمن�صاآت
القيام بخ�صم تكميلي ،وي�صاوي هذا اخل�صم خم�س الفرق بني اخل�صم املح�صوب باعتبار
املعامل املحدد يف نهاية ال�صنة املق�صودة وبني مبلغ اخل�صم املنجز وفق ال�رضوط املبينة يف
البند  Iمن هذه املادة.
إاذا تبني فيما يخ�س نف�س أ
الموال و خالل الفرتة نف�صها ،أان املعامل املحدد يف نهاية
�صنة من ال�صنوات يقل ب أاكرث من خم�صة يف املائة عن املعامل أ
الويل ،وجب على املن�صاآت
القيام باإرجاع ال�رضيبة داخل أ
الجل املن�صو�س عليه يف املادة  113بعده.
ي�صاوي املبلغ املرجع خم�س الفرق بني اخل�صم املنجز وفق ال�رضوط املبينة يف البند I
أاعاله وبني اخل�صم املح�صوب باعتبار املعامل املحدد يف نهاية ال�صنة املق�صودة.
 - 2°الت�صوية الواجبة لعدم املحافظة على أ
الموال
تبا�رض على النحو التايل الت�صوية املن�صو�س عليها يف الفقرة أ
الخرية من املادة 102
أاعاله ،لعدم املحافظة على أ
الموال القابلة للخ�صم املقيدة يف ح�صاب أ
لال�صول الثابتة
طوال أاجل خم�س �صنوات.

يجب على امل�صتفيد من اخل�صم أان يرجع إاىل اخلزينة مبلغا ي�صاوي مبلغ اخل�صم
الوىل فيما يتعلق أ
املنجز يف املرة أ
بالموال امل�صار إاليها أاعاله ،مطروحا منه خم�س عن
أ
كل �صنة أاو جزء �صنة من�رضمة منذ تاريخ متلك الموال املذكورة.
هذه الت�صوية لي�صت واجبة يف حالة بيع ال�صلع التجهيزية املنقولة التي تطبق عليها
200
ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ح�صب قواعد النظام العام.
يجب أان تبا�رض الت�صوية املن�صو�س عليها يف  1°و 2°بالبند  IIمن هذه املادة داخل
أ
الجلني املقررين يف املادتني  110و 111بعده.

حت�صب ال�صنة التي يتم خاللها متلك أاو تفويت مال من أ
الموال باعتبارها �صنة كاملة
ألجل تطبيق أاحكام هذه املادة.

200
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املادة  -.105اخل�صم يف حالة �صفقة بطريقة «املفاتيح يف اليد” أاو يف
حالة اندماج أاو تغيري لل�صكل القانوين
 - 1°إاذا كانت من�ص أاتان مرتبطتان بعقد إلجناز �صفقة بطريقة «املفاتيح يف اليد» وكان
�صاحب امل�رضوع ي�صتورد يف ا�صمه جميع أاو بع�س التوريدات املن�صو�س عليها
يف العقد ،كان للمن�ص أاة التي أاجنزت العمل احلق يف خ�صم ال�رضيبة على القيمة
امل�صافة املدفوعة يف اجلمرك.

 - 2°يف حالة متركز أاو اندماج أاو انق�صام 201أاو تغيري ال�صكل القانوين ملوؤ�ص�صة من
املوؤ�ص�صات ،فاإن ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املوؤداة بر�صم قيم ال�صتغالل حتول
إاىل املوؤ�ص�صة اجلديدة اخلا�صعة لل�رضيبة أاو إاىل املن�ص أاة ال�صامة ب�رضط أان تكون
القيم املذكورة مقيدة يف عقد التفويت مببالغها أ
ال�صلية.

املادة  -.106العمليات امل�صتثناة من احلق يف اخل�صم
 –.Iل تخول احلق يف اخل�صم ال�رضيبة املرتتبة على :
 - 1°ال�صلع واملنتجات واملواد واخلدمات غري امل�صتخدمة ألغرا�س ال�صتغالل؛
 - 2°العقارات واملحال غري املرتبطة بال�صتغالل؛

 - 3°عربات نقل أ
ال�صخا�س ماعدا امل�صتخدمة منها ألغرا�س النقل العام أاو النقل
آ
اجلماعي مل�صتخدمي املن�صات؛

 - 4°املنتجات النفطية غري امل�صتخدمة كمحروقات أاو مواد أاولية أاو عنا�رض �صنع ما
عدا :

 الكازوال امل�صتعمل يف ا�صتغالل عربات النقل العمومي عرب الطرق للم�صافرينوالب�صائع وكذا النقل عرب الطرق للب�صائع املنجز من طرف اخلا�صعني لل�رضيبة
حل�صابهم وبو�صائلهم اخلا�صة؛

 الكازوال امل�صتعمل يف ا�صتغالل العربات املخ�ص�صة للنقل عرب ال�صكك احلديديةللم�صافرين والب�صائع؛
202
 الكازوال والكريوزين امل�صتعمالن ألغرا�س النقل اجلوي.وحتدد إاجراءات تطبيق هذا املقت�صى بن�س تنظيمي؛
 - 5°امل�صرتيات واخلدمات التي لها طابع التربع؛

 - 6°م�صاريف القيام مب أامورية أاو ال�صتقبال أاو التمثيل؛
 - 7°العمليات املبينة يف املادة  - 3° - 99ب) أاعاله؛
201
202
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 - 8°عمليات بيع و ت�صليم املنتجات وامل�صنوعات وال�صلع امل�صار إاليها يف املادة 100
أاعاله.
 -.IIل تخول احلق يف اخل�صم إال بن�صبة  %50من مبلغها ،ال�رضيبة املرتتبة على
امل�صرتيات أاو أ
العمــال أاو اخلدمات إاذا كان مبلغها ي�صاوي أاو يفوق ع�رضة أالف
( )10.000درهم ومل يثبت ت�صديدها ب�صيك م�صطر وغري قابل للتظهري أاو ورقة جتارية
أاو أاي طريقة مغنطي�صية أ
لالداء أاو حتويل بنكي أاو و�صيلة إالكرتونية أاو مقا�صة مع ديون
م�صتحقة على نف�س ال�صخ�س� ،رضيطة أان تتم هذه املقا�صة على أا�صا�س وثائق موؤرخة
203
ومم�صاة ب�صفة قانونية من لدن أ
الطراف املعنية واملت�صمنة قبول مبد أا املقا�صة.
بيد أان �رضوط الت�صديد امل�صار إاليها أاعاله ل تطبق على �رضاء احليوانات احلية
واملنتجات الفالحية غري املحولة.

الباب اخلام�ص

أانظمة فر�ص ال�رشيبة
بالقرار
الدلء إ
املادة  -.107طريقة إ

 -.Iيخ�صع لل�رضيبة على القيمة امل�صافة ،أ
ال�صخا�س الذين يقومون بالعمليات
الداخلة ب�صورة إالزامية أاو اختيارية يف نطاق تطبيقها.
القرار ال�صهري و إاما وفقا
تفر�س ال�رضيبة على اخلا�صعني لها إاما وفقا لنظام إ
القرار الربع �صنوي.
لنظام إ

القرارات ال�صهرية أاو الربع �صنوية املدىل بها ألجل فر�س
 -.IIيجب أان ت�صمل إ
ال�رضيبة ،جميع العمليات التي أاجنزها اخلا�صع لل�رضيبة.

بالقرار
الدلء إ
املادة  -.108دورية إ
القرار ال�صهري :
 -.Iإ

القرار ال�صهري :
يخ�صع وجوبا لنظام إ

 اخلا�صعون لل�رضيبة الذين ي�صاوي رقم أاعمالهم املفرو�صة عليه ال�رضيبةواملحقق خالل ال�صنة املن�رضمة مليون ( )1.000.000درهم أاو يتجاوزه.

 -كل �صخ�س لي�صت له موؤ�ص�صة باملغرب ويقوم فيه بعمليات خا�صعة لل�رضيبة.

 203مت تغيري وتتميم أاحكام هذاالبند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011

10

املدونة العامة لل�ضرائب

القرار الربع �صنوي :
 -.IIإ
القرار الربع �صنوي :
يخ�صع لنظام إ

 - 1°اخلا�صعون لل�رضيبة الذين يقل رقم أاعمالهم املفرو�صة عليه ال�رضيبة واملحقق
خالل ال�صنة املن�رضمة عن مليون ( )1.000.000درهم؛

 - 2°اخلا�صعون لل�رضيبة الذين ي�صتغلون موؤ�ص�صات مو�صمية وكذا الذين يزاولون
عمال دوريا أاو يقومون بعمليات عر�صية؛
 - 3°اخلا�صعون لل�رضيبة اجلدد فيما يخ�س ال�صنة املدنية اجلارية.

يوؤذن للخا�صعني لل�رضيبة امل�صار إاليهم أاعاله ،إاذا طلبوا ذلك قبل  31يناير ،أان
القرار ال�صهري.
يختاروا نظام إ

البــاب ال�صــاد�ص

واجبـات اخلا�صعني لل�رشيبة

الفرع أ
الول

بالقرار
الواجبات املتعلقة إ
املادة  -.109الت�رشيح بالت أا�صي�ص

يجب على كل �صخ�س خا�صع لل�رضيبة على القيمة امل�صافة أان يديل إاىل امل�صلحة
بالقرار بالت أا�صي�س املن�صو�س عليه يف املادة  148أادناه.
املحلية لل�رضائب التابع لها إ

القرار ال�صهري
املادة  -.110إ

القرار ال�صهري أان يودعوا،
يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة املفرو�س عليهم نظام إ
قبل الع�رضين ( )20من كل �صهر لدى قاب�س إادارة ال�رضائب ،إاقرارا برقم أ
العمال
املحقق خالل ال�صهر ال�صابق و أان يدفعوا يف نف�س الوقت ال�رضيبة املطابقة له.

اللكرتونية املن�صو�س
غري أانه بالن�صبة للخا�صعني الذين يدلون بت�صاريحهم بالطريقة إ
204
الدلء بهذه الت�صاريح قبل ان�رضام كل �صهر.
عليها يف املادة  155أادناه ،يجب عليهم إ

القرار الربع �صنوي
املادة  -.111إ

القرار الربع �صنوي أان
يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة املفرو�س عليهم نظام إ
يودعوا ،قبل الع�رضين ( )20من ال�صهر أ
الول من كل ربع �صنة لدى قاب�س إادارة
 204مت تغيري أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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ال�رضائب إاقرارا برقم أ
العمال املحقق خالل الربع �صنوي املن�رضم و أان يدفعوا يف نف�س
الوقت ال�رضيبة املطابقة له.
اللكرتونية املن�صو�س
غري أانه بالن�صبة للخا�صعني الذين يدلون بت�صاريحهم بالطريقة إ
الدلء بهذه الت�صاريح قبل ان�رضام ال�صهر
عليها يف املادة  155أادناه ،يجب عليهم إ
205
أ
الول من كل ربع �صنة.

القرار أ
والوراق امللحقة
املادة  -.112حمتوى إ

الدارة ويت�صمن
القرار يف مطبوع منوذجي معد من طرف إ
 -.Iيجب أان يحرر إ
بوجه خا�س ما يلي :
 - 1°هوية اخلا�صع لل�رضيبة؛
 - 2°جمموع مبلغ أ
العمال املنجزة؛
 - 3°مبلغ أ
العمال غري املفرو�صة عليها ال�رضيبة؛
 - 4°مبلغ أ
العمال املعفاة من ال�رضيبة؛
 - 5°مبلغ رقم أ
العمال املفرو�صة عليها ال�رضيبة ح�صب طبيعة كل ن�صاط وكل �صعر؛
 - 6°مبلغ ال�رضيبة امل�صتحقة؛
 - 7°مبلغ ال�رضيبة التي ميكن ا�صتنزالها عن الفرتة ال�صابقة إان اقت�صى احلال؛
 - 8°مبلغ ال�رضيبة املخ�صوم مف�صال يف بيان إاجمايل مع التمييز بني :
أا) فيما يخ�س امل�صرتيات غري أ
ال�صول الثابتة :

 اخلدمات املقدمة؛وال�رضية أ
ال�صتريادات أ
والعمال احلرفية.
 -إ

ال�صول الثابتة ،ال�صتريادات أ
ب) فيما يخ�س أ
وال�رضية وما ي�صلمه �صخ�س لنف�صه
أ
و أاعمال الرتكيب والو�صع وكذا اخلدمات املقدمة او غري ذلك من النفقات املدرجة يف
أ
ال�صول الثابتة؛

 - 9°مبلغ ال�رضيبة الواجب دفعها أاو ،إان اقت�صى احلال ،مبلغ ال�رضيبة غري
امل�صتنزل القابل للرتحيل.

القرار امل�صار إاليه يف البند  Iمن هذه املادة ببيان مف�صل للخ�صم
 -.IIيجب أان يرفق إ
يت�صمن مرجع الفاتورات و البيان الدقيق لل�صلع أاو اخلدمات أاو أ
العمال وقيمتها ومبلغ
206
ال�رضيبة املدرج يف الفاتورة و بيان احل�صاب النهائي وطريقة أ
الداء ومراجعه.
 205مت تغيري أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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القرار باملعامل
املادة  -.113إ

يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة على القيمة امل�صافة الذين يقومون يف اآن واحد
بعمليات خا�صعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أاو معفاة منها عمال ب أاحكام
املادة  91أاعاله أان يودعوا ،قبل فاحت أابريل بامل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني لها،
إاقرارا باملعامل (ن�صبة اخل�صم) حمررا يف مطبوع معد من طرف إادارة ال�رضائب.
القرار املذكور البيانات التالية :
يجب أان يت�صمن إ

أا) معامل اخل�صم املن�صو�س عليه يف املادة  104أاعاله 207الذي يطبقونه خالل ال�صنة
الجمالية امل�صتعملة لتحديد املعامل املذكور؛
اجلارية والعنا�رض إ

ب) ثمن ال�رضاء أاو التكلفة باحت�صاب ال�رضيبة على القيمة امل�صافة فيما يخ�س جميع
أ
الموال املقيدة يف ح�صاب أ
لال�صول الثابتة املتملكة خالل ال�صنة ال�صابقة وكذا مبلغ
أ
ال�رضيبة املتعلقة بثمن ال�رضاء او ثمن التكلفة املذكور فيما يخ�س امل�صرتيات من اخلا�صعني
لل�رضيبة على القيمة امل�صافة.

القرار بتفويت املن�صاآت وانتهاء عملها وتغيري �صكلها
املادة  -.114إ
القانوين

إاذا طر أا تغيري على �صخ�س خا�صع لل�رضيبة ألي �صبب من أ
ال�صباب أاو وقع نقل
لالقرار
املن�ص أاة أاو انتهى عملها ،وجب على اخللف أاو املفوت إاليه أان يديل باإقرار مماثل إ
املن�صو�س عليه يف املادة  109أاعاله داخل أ
الجل نف�صه.

يجب على كل خا�صع لل�رضيبة يفوت من�ص أاته ،أاو يتوقف عن ا�صتغاللها أان يديل،
خالل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ التفويت أاو التوقف عن ال�صتغالل ،باإقرار
يت�صمن البيانات الالزمة لت�صفية ال�رضيبة امل�صتحقة إاىل غاية التاريخ املذكور ولت�صوية
اخل�صوم وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  101وما يليها إاىل املادة  105أاعاله.
وت�صتوفى ال�رضيبة امل�صتحقة داخل أ
الجل آ
النف الذكر.
على أان أاداء ال�رضيبة امل�صتحقة فيما يرجع للزبناء املدينني ولت�صوية اخل�صوم املن�صو�س
عليها يف الفقرة ال�صابقة ل يطالب به ،إاذا تعلق أ
المر باندماج أاو انق�صام أاو م�صاهمة يف
أ
أ
�رضكة أاو تغيري ل�صكل املن�ص أاة القانوين ،ب�رضط أان يتعهد الكيان او الكيانات اجلديدة باداء
ال�رضيبة بح�صب ما يتم قب�صه من املبالغ �صيئا ف�صيئا.

املادة  -.115واجبات اخلا�صعني لل�رشيبة غري املقيمني

يجب على كل �صخ�س لي�صت له موؤ�ص�صة باملغرب ويقوم فيه بعمليات خا�صعة
لل�رضيبة ،أان يعمل على اعتماد ممثل م�صتوطن باملغرب لدى إادارة ال�رضائب ،يلتزم

207

مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010

1

املدونة العامة لل�ضرائب

بالتقيد بالواجبات املفرو�صة على اخلا�صعني لل�رضيبة املزاولني عملهم باملغرب وب أاداء
ال�رضيبة على القيمة امل�صافة امل�صتحقة ،و إال فاإن هذه ال�رضيبة و ،إان اقت�صى احلال،
الغرامات املرتتبة عليها ت�صتحق على ال�صخ�س العميل حل�صاب ال�صخ�س الذي لي�صت له
موؤ�ص�صة باملغرب.
يخ�صع أ
ال�صخا�س العاملون حل�صاب اخلا�صع لل�رضيبة امل�صار إاليه أاعاله إاىل
الواجبات املن�صو�س عليها يف هذه املدونة.

الفـــرع الثانـــي

الواجبات املتعلقة باحلجز يف املنبع
املادة  -.116حجز ال�رشيبة يف املنبع من مبلغ العمولت املمنوحة من
لدن �رشكات الت أامني ل�صما�رشتها

إان ال�رضيبة امل�صتحقة عن اخلدمات املقدمة من قبل أاي وكيل أاو �صاع أاو �صم�صار،
بحكم عقود الت أامني التي يربمها لفائدة إاحدى من�صاآت الت أامني ،حتجز من مبلغ العمولت
وال�صم�رضات وغريها من املكافاآت املمنوحة من لدن املن�ص أاة املذكورة التي تعترب مدينة
بها للخزينة.

املادة  -.117حجز ال�رشيبة يف املنبع

إان ال�رضيبة على القيمة امل�صافة امل�صتحقة عن الفوائد التي تدفعها موؤ�ص�صات الئتمان
والهياآت املعتربة يف حكمها حل�صابها أاو حل�صاب الغري ،تتوىل املوؤ�ص�صات املذكورة قب�صها
حل�صاب اخلزينة عن طريق احلجز يف املنبع.

أاما ال�رضيبة على القيمة امل�صافة امل�صتحقة عن العائدات املرتتبة على عمليات الت�صنيد
املنجزة طبقا للقانون رقم  33-06ال�صالف الذكر ،فتتوىل املوؤ�ص�صة املبادرة قب�صها
208
حل�صاب اخلزينة عن طريق احلجز يف املنبع.

 208مت تغيري أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013

1

املدونة العامة لل�ضرائب

الفــرع الثالـث

الواجبات ذات الطابع املحا�سبي
املادة  -.118القواعد املحا�سبية
يجب على كل �شخ�ص خا�ضع لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة :

 - 1°أ�ن مي�سك حما�سبة منتظمة متكن من حتديد رقم أ
العمال وتقدير مبلغ ال�رضيبة
الذي يخ�صمه أ�و يطالب با�سرتجاعه؛

 - 2°أ�ن مي�سك ،إ�ذا كان يزاول يف �آن واحد أ�ن�شطة خا�ضعة لل�رضيبة ب�شكل خمالف
بالنظر إ�ىل ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ،حما�سبة متكنه من حتديد رقم أ
العمال
اخلا�ضع لل�رضيبة الذي حتققه من� أش�ته وذلك ب أ�ن يطبق على كل ن�شاط من
الن�شطة املذكورة القواعد اخلا�صة به مع التقيد ،إ�ن اقت�ضى احلال ،أ
أ
بالحكام
الواردة يف املادتني  97و 104أ�عاله.

املادة  -.119حترير الفاتورات

 -.Iيجب على أ
ال�شخا�ص الذين يقومون بالعمليات اخلا�ضعة لل�رضيبة على القيمة
امل�ضافة أ�ن ي�سلموا إ�ىل امل�شرتين منهم أ�و إ�ىل املتعاملني معهم اخلا�ضعني لل�رضيبة
املذكورة فاتورات حمررة وفقا ألحكام املادة  III - 145أ�دناه.
 -.IIكل �شخ�ص ي�شري إ�ىل ال�رضيبة يف الفاتورات التي يحررها يعترب ملزما �شخ�صيا
مبجرد إ�دراجها يف الفاتورة.
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الق�صم الفرعي الثاين

نظام ال�رشيبة على القيمة امل�صافة حني ال�صترياد
املادة  -.120الخت�صا�ص
تتوىل إادارة اجلمارك وال�رضائب غري املبا�رضة تطبيق ال�رضيبة على القيمة امل�صافة
حني ال�صترياد طبقا ألحكام هذه املدونة.

املادة  -.121الواقعة املن�صئة لل�رشيبة ووعاوؤها

تتكون الواقعة املن�صئة لل�رضيبة على القيمة امل�صافة حني ال�صترياد من أاداء الر�صوم
اجلمركية عن الب�صائع.
يحدد �صعر ال�رضيبة بن�صبة  %20من قيمة الب�صاعة.
 يخف�س ال�صعراملذكور إاىل :: %7 - 1°

– فيما يخ�س املنتجات الوارد بيانها يف املادة  1° – 99أاعاله؛
 فيما يخ�س الذرة وال�صعري والك�صب وكذا أالغذية الب�صيطة مثل النفايات واللباب
وحثالة ال�صعري والتنب وق�صور ال�صويا وبقايا و أالياف الذرة وثفل ال�صمندر اجلاف
209
والرب�صيم املجفف والنخالة ااملكتلة ،املعدة لتغذية البهائم والدواجن؛
 -فيما يخ�س املنيهوت « »Maniocوالذرة البي�صاء ذات البذور «»Sorgho à Grains؛

: %10 - 2°

 فيما يخ�س املنتجات الوارد بيانها يف املادة  2° - 99أاعاله؛ فيما يخ�س الزيوت ال�صائلة الغذائية م�صفاة كانت أاو غري م�صفاة وكذا البذوروالفواكه الزيتية والزيوت النباتية امل�صتعملة ل�صنع الزيوت ال�صائلة الغدائية؛
( -تن�صخ)

210

 فيما يخ�س العجول املعدة للت�صمني امل�صار إاليها يف املادة  4البند  2من قانوناملالية رقم  48-09لل�صنة املالية  ،2010وي�رضي تطبيق هذا ال�صعر إاىل غاية 31
211
دي�صمرب .2014

 209مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 210مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 211مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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: %14 - 3°

 -فيما يخ�ص املنتجات الوارد بيانها يف املادة  - 3° - 99أ�) أ�عاله.

القيمة الواجب اعتبارها لتطبيق ال�رضيبة هي القيمة املعتمدة أ�و املحتمل اعتمادها ألجل
و�ضع وعاء الر�سوم اجلمركية م�ضافا إ�ليها مبلغ الر�سوم عن الدخول وال�رضائب املفرو�ضة
أ�و املمكن فر�ضها على الب�ضائع امل�ستوردة ماعدا ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة نف�سها.
غري أ�ن امل�ستوردات من اخلمور وامل�رشوبات املركبة على أ��سا�س الكحول تخ�ضع
زيادة على ذلك لل�رضيبة بتعريفة مائة ( )100درهم للهكتولرت.

املادة  -.122الت�صفية
ت�صفى ال�رضيبة وت�ستوفى وتثبت املخالفات ويعاقب عليها وجترى املتابعات وتقام
الدعاوى ويتم بحثها واحلكم فيها كما هو ال� أش�ن فيما يتعلق بالر�سوم اجلمركية من لدن
املحاكم املخت�صة يف هذا امليدان.
توزع ح�صيلة الغرامات وامل�صاحلات كما هو ال� أش�ن فيما يتعلق بالر�سوم
اجلمركية.

العفاءات
املادة  -.123إ

تعفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة حني اال�سترياد :

 - 1°الب�ضائع امل�شار إ�ليها يف املادة  “ - I( 91أ�لف” 1° -و2°و 3°و“جيم” )1° -
أ�عاله؛
 - 2°الب�ضائع واملواد والتوريدات اجلارية عليها أ
النظمة االقت�صادية اجلمركية.
يف حالة عر�ض الب�ضاعة لال�ستهالك ت�ستوفى ال�رضيبة وفق ال�رشوط املحددة يف
املادتني  121و 122أ�عاله.
 - 3°العينات التي لي�ست لها قيمة جتارية؛

الرجاع ،على أ�ال يتعلق
 - 4°الب�ضائع املرجعة إ�ىل املر�سل بحكم اال�ستفادة من نظام إ
أ
المر مبنتجات �سبق أ�ن ا�ستفادت من إ�رجاع ال�رضيبة حني ت�صديرها من
املغرب؛
 - 5°الكتب غري املجلدة أ�و املجلدة جتليدا غري فاخر واجلرائد واملن�شورات والدوريات
امل�شار إ�ليها يف الظهري ال�رشيف رقم  1.58.378ال�صادر يف  3جمادى أ
الولــى
 15( 1378نوفمرب  )1958ب� أش�ن قانون ال�صحافة والن�رش وكذا املو�سيقى
املطبوعة أ
وال�سطوانات املرتا�صة امل�ستن�سخة فيها املن�شورات والكتب؛
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 - 6°الورق املعد لطبع اجلرائد واملن�شورات الدورية وكذا للن�رش إ�ذا كان موجها إ�ىل
مطبعة من املطابع؛
 - 7°املن�شورات الدعائية مثل أ
الدلة واملطويات ولو م�صورة ،إ�ذا كانت تهدف
أ��سا�سا إ�ىل حث اجلمهور على زيارة بلد أ�و جهة أ�و �سوق أ�و معر�ض يكت�سي
طابعا عاما وكانت معدة لتوزيعها باملجان وغري مت�ضمنة ألي إ�عالن جتاري؛

 - 8°الهيدروكاربورات املعدة لتموين ال�سفن التي تقوم مبالحة يف أ�عايل البحار
و أ�جهزة املالحة اجلوية التي تقوم مبالحة فيما وراء احلدود باجتاه اخلارج إ�ذا
كانت معفاة من الر�سوم اجلمركية وفق ال�رشوط املحددة يف مدونة اجلمارك
وال�رضائب غري املبا�رشة امل�صادق عليها بالظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون
رقم  1.77.339بتاريخ  25من �شوال  9( 1397أ�كتوبر )1977؛
 - 9°ال�سفن مهما كانت حمولتها امل�ستخدمة لل�صيد البحري و أ�دوات و�شباك ال�صيد
البحري وبي�ض القد والطعوم املعدة ل�سفن ال�صيد ،وكذا أ�جهزة املالحة اجلوية
املخ�ص�صة ملجهزي ال�سفن وحمرتيف ال�صيد يف أ�عايل البحار وامل�ستخدمة فقط
للك�شف عن مواقع أ��رساب ال�سمك؛
 - 10°املراكب البحرية وال�سفن واملراكب والبواخر والزوارق التي ت�ستطيع بو�سائلها
اخلا�صة أ�ن تكون و�سيلة للنقل يف البحر وتقوم مبالحة بحرية بوجه خا�ص؛
 - 11°منتجات ال�صيد البحري املغربي؛

والبقار أ
ال�صيلة من أ�نواع اخليول أ
 - 12°احليوانات احلية أ
والغنام وكذا املاعز
واجلمال والنعام وبي�ض النعام املعد للح�ضن؛
 - 13°أ
ال�سمدة املدرجة يف الباب  31من تعريفة الر�سوم اجلمركية ونرتات البوت�سيوم
امل�ستخدم للت�سميد (الو�ضع التعريفي  )2834.21.10وفو�سفاط البوت�سيوم
امل�ستخدم للت�سميد (الو�ضع التعريفي  )2835.24.10ومتعدد فو�سفاط البوت�سيوم
امل�ستخدم للت�سميد (الو�ضع التعريفي  )2835.39.10وملحيات ال�شمندر (الو�ضعان
التعريفيان  )2621.00.20/30و أ�نواع النرتات أ
الخرى (الو�ضعان التعريفيان
)2834.29.10/90؛
 - 14°اللباب و أ�نواع الب�صل والع�ساقيل واجلذور ذات الع�ساقيل والعباقر واجلذامري
يف حالة جم�س؛

 - 15°املنتجات واملعدات امل�شار إ�ليها يف املادة  5°-I-92أ�عاله؛
 - 16°احلم�ص والعد�س والفول على حالتها الطبيعية؛
 - 17°الذهب ال�صايف يف �سبائك أ�و ق�ضبان؛
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 - 18°النقود املتداولة ب�صفة قانونية وكذا جميع املعادن الثمينة املعدة للعمليات التي
ينجزها بنك املغرب حل�صابه اخلا�س؛

 - 19°ال�صلع والب�صائع التي ي�صلمها أ
ال�صخا�س الطبيعيون أاو املعنويون املغاربة أاو
أ
الجانب على �صبيل الهبة إاىل الدولة واجلماعات املحلية واملوؤ�ص�صات العامة
أ
واجلمعيات املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة التي تهتم بالو�صاع الجتماعية
وال�صحية أ
لال�صخا�س املعاقني أاو املوجودين يف و�صعية �صعبة؛

 - 20°ال�صلع والب�صائع التي ت�صلمها احلكومات أ
الجنبية أاو املنظمات الدولية يف نطاق
ؤ
التعاون الدويل على وجه الهبة للدولة واجلماعات املحلية واملو�ص�صات العامة
واجلمعيات املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة؛

 - 21°ال�صلع والب�صائع املتعلقة بال�صفقات التي ميولها الحتاد أ
الوربي بوا�صطة
هبات؛

 - 22°أا) أاموال ال�صتثمار التي يجب أان تقيد يف ح�صاب أ
لال�صول الثابتة وتخول احلق
يف اخل�صم املن�صو�س عليه يف املادة  101أاعاله ،إاذا ا�صتوردها اخلا�صعون
لل�رضيبة خالل مـدة أاربع وع�رضين (� )24صهرا من تاريخ ال�رضوع يف مزاولة
ن�صاطهم ،كما مت تعريفه يف املادة  6°-I-92أاعاله.

بالن�صبة للمن�صاآت التي تقوم بت�صييد م�صاريعها ال�صتثمارية ،ي�رضي أاجل أ
الربع
وع�رضين (� )24صهرا ابتداء من تاريخ ت�صليم رخ�صة البناء مع منح أاجل إا�صايف يف حالة
212
حدوث قوة قاهرة مدته �صتة ( )6أا�صهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛
ب) ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات ال�رضورية إلجناز م�صاريع ا�صتثمار
ت�صاوي أاو تفوق كلفتها مائتي ( )200مليون درهم وذلك يف إاطار اتفاقية تربم مع
الدولة إاذا ا�صرتتها املن�صاآت اخلا�صعة لل�رضيبة على القيمة امل�صافة ،خالل مدة �صتة
وثالثني (� )36صهرا ابتداء من تاريخ ال�رضوع يف مزاولة ن�صاطها ،كما مت تعريفه يف
213
املادة  6°-I-92أاعاله.

العفاء أاجزاء و قطع الغيار واللوازم امل�صتوردة يف نف�س الوقت مع
وي�صمل هذا إ
التجهيزات املذكورة؛

بالن�صبة للمن�صاآت التي تقوم بت�صييد م�صاريعها ال�صتثمارية ،ي�رضي أاجل ال�صتة وثالثني
(� )36صهرا ابتداء من تاريخ ت�صليم رخ�صة البناء مع منح أاجل إا�صايف يف حالة حدوث
214
قوة قاهرة مدته �صتة ( )6أا�صهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛
 - 23°احلافالت وال�صاحنات وال�صلع التجهيزية املت�صلة بها الواجب تقييدها يف ح�صاب
أ
لال�صول الثابتة واملقتناة من لدن من�صاآت النقل الدويل عرب الطرق �رضيطة أان
ت�صتويف هذه املن�صاآت ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  102أاعاله.
 212مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 213مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 214مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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العفاء وفق ال�رضوط املحددة يف املادة  6°-I-92أاعاله؛
ويطبق هذا إ

215

 - 24°ال�صلع التجهيزية املعدة للتعليم اخلا�س أاو التكوين املهني الواجب تقييدها يف
ح�صاب أ
لال�صول الثابتة واملقتناة من طرف املوؤ�ص�صات اخلا�صة للتعليم أاو التكوين
املهني با�صتثناء ال�صيارات غري امل�صتخدمة منها للنقل املدر�صي اجلماعي واملعدة
خ�صي�صا لهذا الغر�س.
العفاء وفق ال�رضوط املحددة يف املادة  6°-I-92أاعاله؛
ويطبق هذا إ

216

 - 25°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات اجلديدة أاو القدمية املرخ�س من طرف
الدارة ا�صتريادها من لدن حاملي �صهادات التكوين املهني خالل مدة أاربع
إ
وع�رضين (� )24صهرا ابتداء من تاريخ ال�رضوع يف مزاولة ن�صاطهم؛
العفاء وفق ال�رضوط املحددة يف املادة  6°-I-92أاعاله؛
ويطبق هذا إ

217

 - 26°املعدات الرتبوية أاو العلمية أاو الثقافية امل�صتوردة يف إاطار اتفاقات منظمة أ
المم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ( )UNESCOالتي ان�صم إاليها املغرب عمال
بالظهريين ال�رضيفني رقم  1.60.201و رقم  1.60.202بتاريخ  14من جمادى
أ
الوىل  3( 1383أاكتوبر )1963؛
 - 27°عمليات ا�صترياد املواد وال�صلع والتجهيزات التي تقوم بها جامعة أ
الخوين
باإفران املحدثة بالظهري ال�رضيف مبثابة قانون رقم  1.93.227ال�صالف الذكر؛
 - 28°أ
ال�رضطة الوثائقية أاو الرتبوية 218املعدة خ�صي�صا لعر�صها يف املوؤ�ص�صات
التعليمية أاو خالل أاحاديث أاو حما�رضات جمانية ب�رضط أال يكون الغر�س من
ا�صتريادها احل�صول على ربح؛
 - 29°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات املقتناة من لدن اجلمعيات التي ل تهدف
إاىل احل�صول على ربح واملهتمة ب�صوؤون أ
ال�صخا�س املعاقني إاذا كان ا�صتعمالها
أ
أ
لل�صلع املذكورة يدخل يف نطاق املهام املوكولة إاليها مبقت�صى انظمتها ال�صا�صية؛
والدوات املقتناة من لدن «الهالل أ
 - 30°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
الحمر املغربي»
واملعدة ل�صتعمالها من طرفه يف نطاق املهام املوكولة إاليه مبقت�صى أانظمته
أ
ال�صا�صية؛
 - 31°ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات امل�صتوردة من لدن :

أا -موؤ�ص�صة ال�صيخ زايد بن �صلطان املحدثة بالظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم
 1.93.228ال�صالف الذكر يف إاطار املهام املنوطة بها؛
 215مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 216مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 217مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 218مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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ب -موؤ�ص�صة ال�صيخ خليفة بن زايد املحدثة بالقانون رقم  12-07ال�صالف الذكر ،يف
219
إاطار املهام املنوطة بها؛

 - 32°عمليات ا�صترياد املواد وال�صلع والتجهيزات ال�رضورية أ
لالن�صطة التي تقوم بها
موؤ�ص�صة احل�صن الثاين ملكافحة داء ال�رضطان يف إاطار املهام املنوطة بها و املحدثة
بالظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.335ال�صالف الذكر؛
 - 33°عمليات ا�صترياد املواد وال�صلع والتجهيزات التي تقوم بها الع�صبة الوطنية
ملكافحة أامرا�س القلب وال�رضايني املحدثة بالظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون
رقم  1.77.334ال�صالف الذكر يف إاطار املهام املنوطة بها؛
 - 34°التجهيزات واملعدات املخ�ص�صة لت�صيري جمعيات ال�صلفات ال�صغرى .وي�رضي
220
العفاء إاىل غاية  31دي�صمرب 2016؛
هذا إ
 - 35°املواد والتجهيزات التالية امل�صتعملة يف تنقية الدم :

 أاجهزة تنقية الدم بالنت�صار الغ�صائي و أاجهزة ت�صفية املحاليل والفرز الغ�صائيامل�صتعملة يف ت�صفية وتنقية الدم ولوازمها:
• حماجيج كاملة و�رضيانية ووريدية و�صفاقية ولوازمها مبا يف ذلك
الفتحات املعدة إلدخال أ
النابيب و إابرها؛
• إابر النا�صور؛
• و�صل املحاجيج؛

• أاغطية واقية ومعقمة؛
• حمجاج تن�صكوف؛

• أاج�صام م�صخات تنقية وت�صفية الدم؛
• أاكيا�س الت�صفية ال�صفاقية؛

 املركزات واملحاليل امل�صتعملة يف تنقية الدم؛ املركزات امل�صتعملة يف الت�صفية ال�صفاقية؛ املحاليل امل�صتعملة يف الت�صفية ال�صفاقية؛( - 36°تن�صخ)

221

 219مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
العفاء من فاحت يناير  2006إاىل غاية  31دي�صمرب  2011مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2011و إاىل غاية  31دي�صمرب
 220مت متديد إ
 2012مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2012ثم إاىل غاية  31دي�صمرب  2016مبقت�صى املادة املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 221مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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الدويــة امل�صـادة لل�رضطان أ
 - 37°أ
والدوية امل�صـادة للتهـاب الكبـد الفريو�صي
أ
أ
( )Hépatites B et Cوالدوية املخ�ص�صة لعالج امرا�س ال�صكري والربو
222
و أامرا�س القلب وال�رضايني ومر�س ال�صيدا ()SIDA؛

 - 38°ال�صلع املنقولة أاو غري املنقولة امل�صتوردة من لدن وكالة بيت مال القد�س ال�رضيف
طبقا للظهري ال�رضيف رقم  1.99.330ال�صالف الذكر؛

ال�صالمي للتنمية
 - 39°عمليات ا�صترياد املواد وال�صلع والتجهيزات التي يقوم بها البنك إ
تطبيقا للظهري ال�رضيف رقم  1.77.4آ
النف الذكر؛
 - 40°اللحوم أ
الطعام املحددة يف امل�صمية اجلمركية كما يلي :
وال�صماك املعدة ملوؤ�ص�صات إ

 اللحم املفروم املقدم يف �صكل فطائر يرتاوح وزنها بني  45إاىل  150غراماواملعب أا يف أاكيا�س من البوليتلني حتتـوي على ن�صبة من الدهـون ترتاوح بني
 %17،5و %21؛
 حم�رضات حلم الدجاج املقدمة يف �صكل فطائر أاو ح�ص�س مغطاة مب�صحوقاخلبز املحم�س �صابقة الطبخ وجممدة ل يزيد وزنها على  100غرام واملعب أاة يف
كي�س من اللدائن؛
 -املح�رضات من �رضائح ال�صمك املقدمة على �صكل م�صتطيل يزن  70غراما؛

 - 41°ال�صلع واخلدمات امل�صتوردة من لدن احلا�صلني على امتياز يف ا�صتغالل
حقول الهيدروكاربورات و إان اقت�صى احلال كل أاحد من احلا�صلني عليه
إان كان م�صرتكا بينهم وكذا املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن معهم ،تطبيقا
ملقت�صيات القانون رقم  90-21ال�صالف الذكر املتعلق بالتنقيب وا�صتغالل حقول
الهيدروكاربورات.
واللت الع�صكرية أ
آ
وال�صلحة والذخرية وكذا أاجزاء
 - 42°املعدات والتجهيزات
وقطاع الغيار واللوازم اخلا�صة بها امل�صتوردة من طرف إادارة الدفاع الوطني
223
والدارات املكلفة أ
بالمن العام؛
إ
 - 43°املواد وال�صلع والتجهيزات واخلدمات املقتناة من طرف موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س
للنهو�س أ
بالعمال الجتماعية للقيمني الدينيني املحدثة بالظهري ال�رضيف رقم
 1.09.200ال�صادر يف  8ربيع أ
الول  23( 1431فرباير  )2010وفق املهام
224
املنوطة بها؛

 - 44°املواد وال�صلع والتجهيزات واخلدمات املقتناة من طرف موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س
لن�رض امل�صحف ال�رضيف املحدثة بالظهري ال�رضيف رقم  1.09.198ال�صادر يف 8
225
ربيع أ
الول  23( 1431فرباير  )2010وفق املهام املنوطة بها.
 222مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 223مت إادراج هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008ومت تتميمها مبقت�صى املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 224مت إادراج هذه الفقرة مبقت�صى البند ا من املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 225مت إادراج هذه الفقرة مبقت�صى البند ا من املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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الق�صـم الفـرعي الثالـث
أاحكـام خمتلفـة

العفاءات
املادة  -.124إاجراءات إ

العـفـاءات املنـ�صـو�س عـليـهـا باملــواد « - I( 91هاء»  )2° -و 92
 -.Iتـحـدد إ
( I - 3°و 6°و 7°و 8°و 9°و 10°و 11°و 12°و 13°و 14°و 15°و 16°و 17°و20°
و 21°و 22°و 23°و 24°و 25°و 29°و 32°و 33°و 34°و 35°و 37°و 38°و39°
و 40°و 42°و 43°و 44°و 45°و  )IIو  - 22°( 123أا) و 23°و 24°و 25°و27°
و 29°و 30°و 31°و 32°و 33°و 34°و 38°و 39°و 41°و 43°و )44°أاعاله و 247
–  XIIأادناه وكذلك وقف ا�صتيفاء ال�رضيبة املن�صو�س عليه يف املادة  94أاعاله طبقا
لالجراءات وال�رضوط املن�صو�س عليها يف املر�صوم املنظم للق�صم الثالث من هذه املدونة
إ
226
واملتعلق بال�رضيبة على القيمة امل�صافة.
العفاء املن�صو�س عليه يف املادة  39°-I-92على �صكل ا�صرتداد.
 -.IIمينح إ
ميكن تفوي�س عملية ال�صرتداد إاىل �رضكة خا�صة وذلك يف إاطار اتفاقية تربم مع
العفاء طبقا للمقت�صيات املن�صو�س عليها يف
إادارة ال�رضائب ،وحتدد إاجراءات هذا إ
املر�صوم امل�صار إاليه يف البند  Iأاعاله.

النتقالية
املادة  -.125تخ�صي�ص ح�صيلة ال�رشيبة والتدابري إ

 -.Iتدرج ح�صيلة ال�رضيبة يف موارد امليزانية العامة للدولة وبن�صبة  %30على أ
القل
حتدد يف إاطار قوانني املالية يف ميزانيات اجلماعات املحلية ،بعد أان تخ�صم من ح�صيلة
ال�رضيبة امل�صتوفاة يف الداخل املبالغ امل�صرتجعة واملردودة املن�صو�س عليها يف هذه املدونة.

 -.IIيجب على كل �صخ�س أا�صبح خا�صعا لل�رضيبة على القيمة امل�صافة أان يودع،
قبل فاحت مار�س من �صنة خ�صوعه لل�رضيبة ،بامل�صلحة املحلية لل�رضائب التابع لها،
جردا للمنتجات واملواد أ
الولية واللفائف املوجودة �صمن خمزوناته يف 31د�صمرب من
ال�صنة ال�صابقة وذلك ب�صفة ا�صتثنائية وانتقالية.
ال�رضيبة املفرو�صة على املخزونات املذكورة قبل فاحت يناير من ال�صنة اجلارية
تخ�صم من ال�رضيبة امل�صتحقة على عمليات البيع اخلا�صعة لهذه ال�رضيبة ،واملنجزة
ابتداء من نف�س التاريخ املذكور يف حدود مبلغ البيوع ال�صالفة الذكر.
ل تخول احلق يف اخل�صم ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املفرو�صة على ال�صلع امل�صار
إاليها يف املادة  102أاعاله واملتملكة قبل فاحت يناير من ال�صنة اجلارية من لدن اخلا�صعني
لل�رضيبة امل�صار إاليهم يف الفقرة أ
الوىل من هذا البند.

 226مت تغيري وتتميم أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009واملادة  7من
قانون املالية ل�صنة  2012واملادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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 -.IIIاملبالغ التي يقب�صها ،ابتداء من فاحت يناير من �صنة فر�س ال�رضيبة،
اخلا�صعون لل�رضيبة ب أا�صعار  %7و %10و %14و %20ابتداء من التاريخ املذكور
ثمنا لبيوع أاو أا�صغال أاو خدمات منجزة كلها وحمررة فاتورات يف �ص أانها قبل التاريخ
املذكور ،تخ�صع ب�صورة انتقالية وا�صتثناء من أاحكام املادة  95أاعاله ،للنظام ال�رضيبي
اجلاري به العمل يف تاريخ إاجناز العمليات آ
النفة الذكر.

 -.VIيجب على اخلا�صعني لل�رضيبة املعنيني أ
بالحكام ال�صابقة الذين تتكون الواقعة
املن�صئة لل�رضيبة بالن�صبة إاليهم من قب�س املبالغ أان يوجهوا قبل فاحت مار�س من ال�صنة
اجلارية إاىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني لها قائمة تت�صمن أا�صماء املتعامل معهم
املدينني إاىل تاريخ  31دي�صمرب من ال�صنة ال�صابقة مع بيان املبالغ املدين بها كل واحد منهم
فيما يتعلق بالعمليات اخلا�صعة ل�صعر ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املعمول به يف 31
دي�صمرب من ال�صنة املذكورة.
توؤدى ال�رضيبة امل�صتحقة على اخلا�صعني لل�رضيبة فيما يتعلق بالعمليات امل�صار إاليها
أاعاله ،بح�صب املبالغ امل�صتحقة املقبو�صة �صيئا ف�صيئا.

 -.Vي�صتمر امللزمون الذين أابرموا مع الدولة قبل فاحت يناير  2007اتفاقيات
العفاء
ال�صتثمار املن�صو�س عليها يف املادة  - 22° - 123ب) أاعاله يف ال�صتفادة من إ
من ال�رضيبة على القيمة امل�صافة يف الداخل على ال�صلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات
املقتناة خالل مدة �صتة آ
وثالتني (� )36صهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذه التفاقيات.

 -.VIت�صتفيد املن�صاآت املن�صو�س عليها يف املادة  4° - 103أاعاله من إارجاع
ال�رضيبة القابلة للخ�صم التي ل ميكن ا�صتنزالها واملتعلقة بالعمليات املنجزة ابتداء من
227
فاحت يناير .2008

املادة  125املكررة -.النظام اخلا�ص املطبق على ال�صلع امل�صتعملة

تخ�صع عمليات بيع وت�صليم ال�صلع امل�صتعملة لل�رضيبة على القيمة امل�صافة وفق
ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  96أاعاله.
يراد بال�صلع امل�صتعملة ،ال�صلع املنقولة املج�صمة التي ميكن إاعادة ا�صتعمالها على حالها أاو بعد
إا�صالحها.يتعلق أ
المر بال�صلع التي قد �صبق ا�صتعمالها والتي �صحبت من دورة النتاج على
إاثر عملية بيع أاو ت�صليم من طرف املنتج لنف�صه ول زالت يف حالة ت�صمح باإعادة ا�صتعمالها.
تخ�صع عمليات بيع وت�صليم ال�صلع امل�صتعملة للنظامني التاليني :

 -.Iنظام القانون العام
تخ�صع عمليات بيع وت�صليم ال�صلع امل�صتعملة التي يقوم بها التجار امل�صار إاليهم يف املادة
 2°-I-89أاعاله لنظام القانون العام إاذا مت اقتناء هذه ال�صلع لدى أا�صخا�س م�صتعملني
لل�صلع خا�صعني لل�رضيبة وملزمني بتطبيق ال�رضيبة على القيمة امل�صافة على عمليات
بيع ال�صلع التجهيزية املنقولة.
227
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ويف هذه احلالة ،يقوم التجار املذكورون باحت�ساب ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
على ثمن البيع وبخ�صم ال�رضيبة التي متت فوترتها لهم وكذا تلك التي حتملتها تكاليف
اال�ستغالل وذلك طبقا ملقت�ضيات املواد من  101إ�ىل  103أ�عاله.

 -.IIنظام الهام�ش
 - 1°تعـريـف
تخ�ضع لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة عمليات بيع ال�سلع امل�ستعملة من طرف التجار
ح�سب الهام�ش املحدد يف الفرق بني ثمن البيع وثمن ال�رشاء ب�رشط أ�ن يتم اقتناء ال�سلع
املذكورة من لدن :
 اخلوا�ص؛ -أ��شخا�ص خا�ضعني لل�رضيبة يزاولون ن�شاطا معفى دون احلق يف اخل�صم؛

 أ��شخا�ص م�ستعملني لل�سلع خا�ضعني لل�رضيبة عندما يبيعون �سلعا م�ستثناة مناحلق يف اخل�صم؛
 أ��شخا�ص غري خا�ضعني لل�رضيبة يزاولون ن�شاطا خارج نطاق تطبيق ال�رضيبةعلى القيمة امل�ضافة؛

 -جتار لل�سلع امل�ستعملة خا�ضعني لل�رضيبة ح�سب نظام الهام�ش.

 - 2°أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة
يحدد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة ح�سب إ�حدى الطريقتني التاليتني :

أ�) كل عملية على حدة :يحدد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة باعتبار الفرق بني
ثمن البيع وثمن �رشاء ال�سلعة امل�ستعملة .يعترب هذا الفرق مع احت�ساب ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة.
ب) ال�شمولية  :يف حالة عدم متكن تاجر ال�سلع امل�ستعملة من متييز أ
ال�سا�س املفرو�ضة
عليه ال�رضيبة املتعلق بكل عملية على حدة ،ميكنه أ�ن يختار ال�شمولية التي تعتمد احت�ساب
أ��سا�س ال�رضيبة لكل �شهر أ�و ربع �سنة باعتبار الفرق بني املبلغ الكلي للبيوع واملبلغ الكلي
للم�شرتيات من ال�سلع امل�ستعملة واملنجزة خالل الفرتة املعنية .ويعترب أ
ال�سا�س املح�صل
عليه مت�ضمنا ملبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
إ�ذا فاق مبلغ امل�شرتيات ،خالل فرتة معينة ،مبلغ البيوع ف�إن الفائ�ض ي�ضاف إ�ىل
م�شرتيات الفرتة املوالية .ويقوم جتار ال�سلع امل�ستعملة بت�سوية �سنوية و ذلك ب�إ�ضافة
الفرق بني املخزون عند  31دي�سمرب واملخزون عند فاحت يناير لنف�س ال�سنة ،إ�ىل
م�شرتيات الفرتة أ
الوىل املوالية إ�ذا كان هذا الفرق �سالبا أ�و با�ستنزاله إ�ذا كان موجبا.
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 - 3°احلق يف اخل�صم
ل ي�صتفيد جتار ال�صلع امل�صتعملة اخلا�صعني لل�رضيبة ح�صب نظام الهام�س من احلق
يف خ�صم ال�رضيبة على القيمة امل�صافة .كما ل تخول ال�رضيبة املرتتبة على هذه ال�صلع
احلق يف اخل�صم لدى امل�صرتي.

 - 4°حترير الفاتورات
ل ميكن لتجار ال�صلع امل�صتعملة اخلا�صعني لل�رضيبة ح�صب نظام الهام�س إاظهار
ال�رضيبة على القيمة امل�صافة على فاتوراتهم أاو على أاي وثيقة تقوم مقامها.

ويجب أان يو�صع على هذه الفاتورات طابع يت�صمن عبارة «فر�س ال�رضيبة ح�صب
ال�صارة إاىل مقت�صيات هذه املادة.
نظام الهام�س» مع إ

 - 5°م�صك حما�صبة م�صتقلة
يجب على جتار ال�صلع امل�صتعملة اخلا�صعني لل�رضيبة ح�صب نظامي القانون العام
أاو الهام�س ال�صالفي الذكر أان يقوموا مب�صك حما�صبة م�صتقلة ح�صب النظام ال�رضيبي
228
ااملطبق.
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الق�ســم الرابــــع

واجبــات الت�سجيـــل
البـاب أ
الول
نطاق التطبيق
املادة  -.126التعريف ب إ�جراء الت�سجيل و�آثاره
 -.Iالتعريف ب إ�جراء الت�سجيل
يعترب الت�سجيل إ�جراء تخ�ضع له املحررات واالتفاقات وت�ستوفى مبوجبه �رضيبة
ت�سمى «واجب الت�سجيل».

� -.IIآثار إ�جراء الت�سجيل

يرتتب على إ�جراء الت�سجيل اكت�ساب االتفاقات العرفية تاريخا ثابتا عن طريق
اليداع» كما ي�ضمن حفظ املحررات.
ت�سجيلها يف �سجل يدعى «�سجل إ
يثبت الت�سجيل جتاه اخلزينة وجود املحرر وتاريخه .ويعترب الت�سجيل �صحيحا فيما
يخ�ص تعيني أ
الطراف يف املحرر وحتليل بنوده ،ما مل يثبت خالف ذلك.
ال ميكن ألطراف العقد اال�ستدالل بن�سخة من ت�سجيل عقد للمطالبة بتنفيذه ،وال
يعترب الت�سجيل بالن�سبة أ
للطراف حجة كاملة ،كما ال يعترب وحده بداية حجة كتابية.

املادة  -.127االتفاقات واملحررات اخلا�ضعة إلجراء الت�سجيل
الجباري
 -.Iالت�سجيل إ

تخ�ضع وجوبا إلجراء وواجبات الت�سجيل ،ولو كانت ب�سبب ما ي�شوبها من عيب
�شكلي ،عدمية القيمة :
أ�لف -جميع االتفاقات ،املكتوبة أ�و ال�شفوية وكيفما كان �شكل املحرر املثبت لها ،عرفيا
أ�و ر�سميا (توثيقي أ�و عديل أ�و عربي ،ق�ضائي أ�و غري ق�ضائي) واملتعلقة مبا يلي :

 - 1°التفويتات بني أ
الحياء ،بعو�ض أ�و بغري عو�ض ،مثل البيع أ�و الهبة أ�و املعاو�ضة
فيما يخ�ص :

أ�) العقارات ،املحفظة أ�و غري املحفظة ،أ�و احلقوق العينية الواقعة على العقارات
املذكورة؛
ب) امللكية أ�و حق الرقبة أ�و حق االنتفاع الواقعة على أ
ال�صل التجاري أ�و
الزبائن؛
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ج) تفويت احل�ص�س يف املجموعات ذات النفع القت�صادي و احل�ص�س أ
وال�صهم يف
ال�رضكات التي مل تدرج أا�صهمها ببور�صة القيم 229وكذا أا�صهم أاو ح�ص�س امل�صاركة يف
ال�رضكات العقارية أاو ال�رضكات التي يغلب عليها الطابع العقاري امل�صار إاليها ،على التوايل،
يف املادة  3° - 3ويف املادة  II - 61أاعاله.
اليراد الدائم أ
اليجار
واليجار احلكري وكذا إ
لالموال العقارية إ
اليجار ذي إ
 - 2°إ
أ
ملدى احلياة او ملدة غري حمدودة؛
اليجار أاو ال�صتفادة من وعد باإيجار واقع على عقار أاو جزء
 - 3°التخلي عن حق يف إ
الفراغ أاو غري ذلك؛
منه �صواء و�صف بتخل عن العتبة أاو بتعوي�س عن إ
اليجار والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق العقارية أاو
اليجار والتخلي عن إ
 - 4°إ
أ
ال�صول التجارية.
باء -جميع املحررات العرفية أاو الر�صمية املتعلقة مبا يلي :

 - 1°إان�صاء رهن ر�صمي أاو افتكاكه ،والتخلي عن الدين امل�صمون برهن ر�صمي أاو
النابة فيه.
إ
وتخ�صع العقود املذكورة للت�صجيل أاي�صا ولو أابرمت يف بلد أاجنبي إاذا مت ا�صتعمالها
من طرف املحافظني على أ
المالك العقارية والرهون؛
 - 2°ت أا�صي�س والزيادة يف ر أا�س مال ومتديد وحل ال�رضكات أاو املجموعات ذات النفع
القت�صادي وكذا جميع املحررات املغرية للعقد أاو النظام أ
ال�صا�صي؛
 - 3°تفويت أا�صهم ال�رضكات التي أادرجت أا�صهمها يف جدول أا�صعار بور�صة القيم؛
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 - 4°ق�صمة أ
الموال املنقولة أاو العقارية؛
 - 5°الرهن العقاري احليازي أاو رهن أ
الموال العقارية والتخلي عنها.

جيم -املحررات املبينة بعده واملثبتة للعمليات غري العمليات املذكورة يف أالف وباء
أاعاله :
 - 1°املحررات الر�صمية أاو العرفية التي ينجزها املوثقون أاو املوظفون املكلفون
بالتوثيق ،وكذا املحررات العرفية التي ي�صتعملها هوؤلء املوثقون أاو املوظفون
يف حمرراتهم الر�صمية أاو التي يلحقونها بها أاو يودعونها يف حمفوظاتهم؛
 - 2°املحررات التي ينجزها العدول واملوثقون العربيون واملتعلقة مبا يلي :
 �صكوك إاثبات امللكية؛ -إاح�صاء الرتكة؛
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 التنازل عن ممار�صة حق ال�صفعة أاو التنازل عن حق ال�صم يف بيع ال�صفقة؛ ال�صرتجاع يف بيع الثنيا؛ -رفع اليد عن التعر�س فيما يخ�س العقارات؛

 بيع املنقولت أاو أال�صياء املنقولة كيفما كان نوعها؛
 هبة املنقولت؛ اللتزامات والعرتافات بالديون وحوالت الديون؛ الوكالت كيفما كان نوع الوكالة؛ املخال�صات عن �رضاء العقارات؛ - 3°أ
الحكام الق�صائية واملحررات الق�صائية وغري الق�صائية لكتاب ال�صبط باملحاكم
231
وكذا أاحكام املحكمني ،التي تخ�صع بحكم طبيعتها أاو ح�صب م�صمونها،
لواجبات الت�صجيل الن�صبية.
دال ـ بيوع املنتجات الغابوية املنجزة مبقت�صى الف�صل  3وما يليه من الظهري
ال�رضيف بتاريخ  20من ذي احلجة  10( 1335أاكتوبر  )1917املتعلق باملحافظة على
الغابات وا�صتغاللها ،وكذا البيوع املنجزة من طرف م أاموري أ
المالك املخزنية أاو
اجلمارك.

 -.IIالت�صجيل الختياري

ميكن ت�صجيل املحررات غري امل�صار إاليها يف  Iأاعاله إاذا طلب ذلك أاطراف العقد أاو
أاحدهم.

املادة  -.128اآجال الت�صجيل

 -.Iتخ�صع للت�صجيل أ
ولداء الواجبات داخل أاجل ثالثني ( )30يوما :
أالف -ابتداء من تاريخ إان�صائها :

 املحررات والتفاقات الوارد تعدادها باملادة  «( I -127أالف» و«باء» و«جيم»)أاعاله مع مراعاة أ
الحكام املن�صو�س عليها يف «باء» من هذا البند والبند II
بعده؛

 املحا�رض املثبتة لبيوع املنتجات الغابوية والبيوع التي ينجزها م أامورو أامالك الدولةأاو اجلمارك وامل�صار إاليها يف املادة « - I -127دال» أاعاله؛
ال�صول التجارية أاو املنقولت أ
 حما�رض البيع باملزاد العلني للعقارات أاو أالخرى.

231

مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008

1

املدونة العامة لل�ضرائب

ال�شهاد فيما يخ�ص املحررات التي ينجزها العدول.
باء -ابتداء من تاريخ تلقي إ

 -.IIتخ�ضع للت�سجيل داخل أ�جل ثالثة أ��شهر :

 ابتداء من تاريخ وفاة املو�صي بالن�سبة للتربعات املعلقة على حدوث الوفاة؛للوامر أ
 ابتداء من تاريخها بالن�سبة أوالحكام والقرارات ال�صادرة عن خمتلف
املحاكم.

العفاءات
املادة  -.129إ

تعفى من واجبات الت�سجيل :

 -.Iاملحررات ذات املنفعة العامة :
 - 1°االقتناءات التي تنجزها الدول أ
الجنبية للعقارات املعدة ملقر متثيلها الدبلوما�سي
أ�و القن�صلي باملغرب أ�و ل�سكنى رئي�س املركز� ،رشيطة املعاملة باملثل للدولة
املغربية؛
اليجارات والتخلي عن حقوق املاء
 - 2°املحررات املثبتة لعمليات عقارية وكذا إ
املربمة مبقت�ضى الظهري ال�رشيف بتاريخ  15من جمادى أ
الوىل 13( 1357
يوليو )1938؛
 - 3°املحررات والوثائق املتعلقة بالتح�صيل اجلربي للديون العمومية املنجزة تطبيقا
للقانون رقم  15-97مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  1.00.175ال�صادر يف  28من حمرم  3( 1421ماي
)2000؛
 - 4°املحررات والوثائق املنجزة تنفيذا للقانون رقم  7-81املتعلق بنزع امللكية ألجل
املنفعة العامة واالحتالل امل�ؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.81.252
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982إ�ذا كانت خا�ضعة للت�سجيل.

 -.IIاملحررات املتعلقة باجلماعات العمومية :
 - 1°االقتناءات املنجزة من طرف الدولة واملعاو�ضات والهبات واالتفاقات التي
تعود عليها بالنفع ،وعقود التحبي�س وجميع أ�نواع االتفاقات املربمة بني أ
الحبا�س
والدولة؛
 - 2°االقتناءات واملعاو�ضات العقارية التي تنجزها اجلماعات املحلية واملعدة للتعليم
وال�سعاف االجتماعي واملحافظة على ال�صحة العامة وكذا أ��شغال
العمومي إ
التعمري والبناءات ذات النفع اجلماعي.

150

املدونة العامة لل�ضرائب

 -.IIIاملحررات ذات املنفعة الجتماعية :
 - 1°جميع املحررات والوثائق املنجزة وفقا للظهري ال�رضيف ال�صادر يف  5ربيع
الخر ( 1363فاحت مار�س  )1944ب�ص أان منح التعوي�صات عن أ
آ
ال�رضار
الناجمة عن احلرب ،وكذا القرارات املتخذة لتنفيذ الظهري ال�رضيف املذكور،
الحالة إاليه �رضاحة؛
أاو التي �صتتخذ فيما بعد نتيجة له وذلك �رضيطة إ
 ( - 2°تن�صخ)

232

ال�صهاد عليها كتابة؛
 - 3°عقود إايجار اخلدمة إاذا مت إ
 ( - 4°تن�صخ)
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 ( - 5°تن�صخ)
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 - 6°عقود اقتناء العقارات الالزمة لتحقيق غر�صها فقط من طرف اجلمعيات غري
الهادفة إاىل احل�صول على ربح واملهتمة ب�صوؤون أ
ال�صخا�س املعاقني؛
 - 7°املحررات والوثائق والتفويتات التي تعود بالنفع على املوؤ�ص�صات آ
التية بعده
واملتعلقة باإحداثها وبن�صاطاتها وبحلها عند القت�صاء :
 التعاون الوطني املحدث مبوجب الظهري ال�رضيف رقم  1.57.009ال�صالفالذكر؛

 اجلمعيات اخلريية التي تتلقى إاعانة من التعاون الوطني ول�صيما جمعياتاملكفوفني وامل�صلولني؛
 الهالل أالحمر املغربي؛
 الع�صبة الوطنية ملحاربة أامرا�س القلب وال�رضايني املحدثة مبوجب الظهريال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم  1.77.334ال�صالف الذكر؛

 - 8°العقود املتعلقة بعمليات �رضكة �صال اجلديدة ومزاولة ن�صاطها؛
 - 9°العقود والعمليات التي تنجزها ال�رضكة الوطنية للتهيئة اجلماعية ()SONADAC
املتعلقة باإجناز م�صاكن اجتماعية تخ�س م�صاريع «الن�صيم» الواقعة بجماعتي دار
بوعزة ولي�صا�صفة ،واملخ�ص�صة إليواء �صكان املدينة القدمية بالدار البي�صاء؛
 - 10°العقود املتعلقة بن�صاط وعمليات :
 موؤ�ص�صة احل�صن الثاين ملحاربة داء ال�رضطان املحدثة مبوجب الظهري ال�رضيفاملعترب مبثابة قانون رقم  1.77.335ال�صالف الذكر؛
232
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 موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للنهو�س أبالعمال الجتماعية للرتبية والتكوين املحدثة
مبوجب القانون رقم  73-00ال�صالف الذكر؛
 موؤ�ص�صة ال�صيخ زايد بن �صلطان املحدثة مبوجب الظهري ال�رضيف املعترب مبثابةقانون رقم  1.93.228ال�صالف الذكر؛
 موؤ�ص�صة ال�صيخ خليفة بن زايد املحدثة مبوجب القانون رقم  12-07ال�صالف235
الذكر؛
 - 11°عمليات اجلمعيات النقابية ألرباب أ
المالك احل�رضية ،إاذا مل يرتتب عليها أاي إاثراء
أ
أ
لفائدة ال�رضكاء نتيجة أاداء تعوي�صات لهم او الزيادة يف حمتويات امالكهم؛
 ( - 12°تن�صخ)

236

اليجار احلكري لقطع أار�صية من ملك
 - 13°العقود املثبتة للبيع أاو الكراء عن طريق إ
الدولة جمهزة من طرفها أاو من طرف اجلماعات املحلية وخم�ص�صة إلعادة
إايواء �صكان أ
الحياء غري ال�صحية أاو مدن ال�صفيح؛
اليجار والكراء من الباطن لعقارات أاو حقوق
اليجار والتخلي عن إ
 - 14°عقود إ
عينية عقارية ،املربمة �صفاهيا؛
 - 15°املحررات والوثائق التي يكون الغر�س منها حماية مكفويل أ
المة تطبيقا
للقانون رقم  33-97املتعلق مبكفويل أ
المة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم
 1.99.191بتاريخ 13من جمادى أ
الوىل  25( 1420أاغ�صط�س )1999؛
 - 16°املحررات املتعلقة بتخ�صي�س أارا�س فالحية أاو قابلة للفالحة من ملك الدولة
اخلا�س للم�صتفيدين واملنجزة يف إاطار الظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم
 1.72.454ال�صادر يف  25من ذي احلجة  17( 1396دي�صمرب  )1976بتمديد
بال�صالح الزراعي إاىل أ
الرا�صي الفالحية أاو القابلة
الت�رضيع والنظام املتعلقني إ
للفالحة املوزعة قبل  9يوليو .1966

 -.IVاملحررات املتعلقة بال�صتثمار :
( - 1°تن�صخ)
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 - 2°القتناءات املنجزة من طرف املنع�صني العقاريني من أ
ال�صخا�س املعنويني أاو
الطبيعيني اخلا�صعني لنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية ألرا�س ف�صاء أاو م�صتملة
على بناءات مقرر هدمها ومر�صدة إلجناز عمليات بناء أاحياء و إاقامات ومبان
238
جامعية.
 235مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 236مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 237مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 238مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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العفاء مع مراعاة ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  ΙΙ - 130بعده؛
مينح إ
( - 3°تن�صخ)

239

( - 4°تن�صخ)

240

 - 5°عقود ت أا�صي�س والزيادة يف ر أا�س مال ال�رضكات الواقعة يف مناطق الت�صدير احلرة
املن�صو�س عليها بالقانون رقم  19-94ال�صالف الذكر.
العفاء القتناءات املنجزة من طرف املقاولت الواقعة يف املناطق
ت�صتفيد كذلك من إ
241
احلرة للت�صدير أ
لالرا�صي ال�رضورية إلجناز م�صاريعها ال�صتثمارية؛

 - 6°عـقــود ت أا�صيــ�س والزيادة يف ر أا�س مـال البنوك وال�رضكـات القابــ�صة احلــرة
( )Banques et Holding Offshoreاملنــ�صــو�س عليــهـا بـالــقـانـون
رقـم  58-90املتعلق باملناطـق املالية احلـرة ال�صالف الذكر.

العفاء القتناءات املنجزة من طرف البنوك وال�رضكات القاب�صة
ت�صتفيد كذلك من إ
املذكورة للعقارات ال�رضورية إلحداث مقارها ووكالتها و فروعها ،مع مراعاة �رضط
العفاء املن�صو�س عليه يف املادة  VI - 130بعده؛
إ

 - 7°نقل أ
الموال التابعة مللك الدولة اخلا�س بكامل امللكية وبدون عو�س ،إاىل
ال�رضكة امل�صماة «الوكالة اخلا�صة طنجة  -البحر أ
البي�س املتو�صط» والالزمة لها
للقيام مبهامها ذات الطابع العام واملحددة قائمتها يف التفاقية املن�صو�س عليها
يف املادة  2من املر�صوم بقانون رقم  2.02.644ال�صالف الذكر.

ت�صتفيد الوكالة اخلا�صة طنجة  -البحر أ
البي�س املتو�صط وكذا ال�رضكات املتدخلة يف
أ
إاجناز و إاعداد وا�صتغالل و�صيانة م�رضوع املنطقة اخلا�صة لتنمية طنجة  -البحر البي�س
املتو�صط واملقامة يف مناطق الت�صدير احلرة امل�صار إاليها يف املادة أ
الوىل من املر�صوم بقانون
242
العفاءات املن�صو�س عليها يف 5°أاعاله؛
رقم  2.02.644ال�صالف الذكر ،من إ
 - 8°العمليات املن�صو�س عليها يف املادة « - Ι( 133دال»  243)10° -بعده فيما يخ�س
واجبات التفويت املتعلقة بتحمل اخل�صوم ،إان اقت�صى أ
المر ،يف احلالت التالية :

أا) ال�رضكات أاو املجموعات ذات النفع القت�صادي التي تقوم خالل الثالث �صنوات
التالية للتخفي�س من ر أا�س املال ،باإعادة تكوين ر أا�س املال املذكور كال أاو بع�صا؛

ب) اندماج �رضكات أ
ال�صهم أاو �رضكات ذات امل�صوؤولية املحدودة �صواء مت الندماج
عن طريق ال�صم أاو إاحداث �رضكة جديدة؛
 239مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 240مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 241مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 242مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 243مت تغيري مراجع هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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ج) الزيادة يف ر أا�س مال ال�رضكات التي أادرجت أا�صهمها يف جدول أا�صعار بور�صة
ال�صعار املذكور ،ب�رضط أان متثل أ
القيم ،أاو طلب إادماجها يف جدول أ
ال�صهم آ
النفة
الذكر ما ل يقل عن  %20من ر أا�س مال ال�رضكات املذكورة؛
د) (تن�صخ)

244

هـ) (تن�صخ)

245

( - 9°تن�صخ)

246

 - 10°العقود املتعلقة بالتغري الطارئ على ر أا�س املال و التغيري املدخل على أ
النظمة
أ
ال�صا�صية أاو ال�صوابط املتعلقة بت�صيري هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة
اخلا�صعة ألحكام الظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم  1.93.213آ
النف
الذكر؛
 - 11°العقود املتعلقة بالتغري الطارئ على ر أا�س املال والتغيري املدخل على أ
النظمة
أ
ال�صا�صية أاو ال�صوابط املتعلقة بت�صيري هيئات توظيف ر أا�س املال باملجازفة
املحدثة مبوجب القانون رقم  41-05ال�صالف الذكر؛
 - 12°العقود املتعلقة بت أا�صي�س �صناديق التوظيف اجلماعي للت�صنيد اخلا�صعة ألحكام
القانون رقم  33-06ال�صالف الذكر وباقتناء أ
ال�صول لغر�س ال�صتغالل أاو باقتنائها
من املوؤ�ص�صة املبادرة وباإ�صدار وتفويت ال�صندات من طرف هذه ال�صناديق وبتغيري
�صوابط الت�صيري وغريها من العقود املتعلقة ب�صري ال�صناديق املذكورة وفقا
للن�صو�س التنظيمية اجلاري بها العمل.
العفـاء إاعادة القتناء الالحق أ
لال�صول العقارية من طرف
ت�صتفيد كذلك من إ
املوؤ�ص�صة املبادرة ح�صب مدلول القانون رقم  33-06ال�صالف الذكر ،والتي كانت
247
مو�صوع تفويت �صابق لفائدة ال�صندوق ال�صالف الذكر يف إاطار عملية الت�صنيد؛
( - 13°تن�صخ)

248

( - 14°تن�صخ)

249

( - 15°تن�صخ)

250

( - 16°تن�صخ)

251

 244مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 245مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 246مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
العفاء مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة  .2013ويطبق على العقود املنجزة ابتداء من فاحت يناير .2013
 247مت إادراج هذا إ
 248مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 249مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 250مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 251مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008

1

املدونة العامة لل�ضرائب

 - 17°عقود ت أا�صي�س الكفالة البنكية أاو إان�صاء الرهن املدىل بها أاو املوافق عليها �صمانا
ألداء واجبات الت�صجيل وكذا افتكاك الرهن امل�صلم من لدن مفت�س ال�رضائب املكلف
252
بالت�صجيل كما هو من�صو�س على ذلك يف املادة « - ΙΙ( 130باء») بعده
ويف املادة  I - 134أادناه؛
العمال أاو العمليات املتعلقة بجامعة أ
 - 18°العقود أاو أ
الخوين باإفران املحدثة مبوجب
الظهري ال�رضيف املعترب مبثابة قانون رقم  1.93.227ال�صالف الذكر؛
 - 19°العقود الناقلة ،بدون عو�س وبكامـل امللكية ،إاىل وكالة تهيئة �صفتي أابي
رقراق ،املحدثة مبوجب القانون رقـم  16-04ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�صـريف
رقـم  1.05.70بتاريـخ  20من �صوال  23( 1426نوفمرب  ،)2005ألمالك
الدولة اخلا�صة أ
والرا�صي التي تف�صل عن امللك الغابوي ،املحدد قائمتها بن�س
تنظيمي والواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون �رضورية لها إلجناز
التهيئات العامة أاو ذات املنفعة العامة.
 - 20°عمليات امل�صاركة وكذا حتمل اخل�صوم الناجتة عن حتويل موؤ�ص�صة عمومية إاىل
253
�رضكة م�صاهمة؛
 - 21°عقود إان�صاء الرهن �صمانا ألداء ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املوؤداة من طرف
الدولة وكذا افتكاك الرهن امل�صلم من لدن قاب�س إادارة ال�رضائب كما هو
254
من�صو�س على ذلك يف املادة  I – 93أاعاله؛
 - 22°عقود الت أا�صي�س والزيادة يف ر أا�س مال ال�رضكات املكت�صبة ل�صفة «القطب املايل
للدار البي�صاء» ،املن�صو�س عليها بالقانون رقم  44-10املتعلق ب�صفة القطب
املايل للدار البي�صاء ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.10.196بتاريخ 7
255
حمرم  13( 1432دي�صمرب .)2010

 -.Vاملحررات املتعلقة بعمليات القر�ص :
الفريقي للتنمية وفقا للظهري ال�رضيف
 - 1°العقود املتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك إ
رقم  1.63.316ال�صالف الذكر ،وكذا القتناءات املنجزة لفائدته حني يتحمل
البنك املذكور وحده وب�صفة نهائية عبء ال�رضيبة؛
ال�صالمي للتنمية
 - 2°املحررات والوثائق املتعلقة بالعمليات املنجزة من طرف البنك إ
وفروعه ،وكذا القتناءات التي تعود عليه بالنفع؛
 - 3°عقود الت�صبيقات امل�صمونة ب�صندات من أاموال الدولة أاو ب�صندات ت�صدرها
اخلزينة؛
 252مت تغيري مراجع هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 253مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 254مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
العفاء مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة  .2013ويطبق على العقود املنجزة ابتداء من فاحت يناير .2013
 255مت إادراج هذا إ
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المتان
 - 4°املحررات املثبتة لعمليات القر�س املربمة بني اخلوا�س وموؤ�ص�صات إ
والهيئات املعتربة يف حكمها املنظمة بالقانون رقم  34-03ال�صالف الذكر .وكذا
عمليات القر�س العقاري املربمة بني اخلوا�س و�رضكات التمويل أاو املربمة
بني املقاولت وم أاجوريها أاو بني جمعيات أ
العمال الجتماعية للقطاع العام أاو
�صبه العام أاو اخلا�س وبني املنخرطني فيها لتملك أاو بناء �صكناهم الرئي�صية؛
( - 5°تن�صخ)

256

( - 6°تن�صخ)

257

( - 7°تن�صخ)

258

العفاء
املادة � -.130رشوط إ
( -.Iتن�صخ)

259

العفاء املن�صو�س عليه يف املادة  2°-IV-129أاعاله وفق
 -.ΙΙيكت�صب احلق يف إ
ال�رضوط التالية :

أالف -يجب على املنع�صني العقاريني إاجناز عملياتهم يف إاطار اتفاقية مربمة مع الدولة
وم�صفوعة بدفرت للتحمالت ألجل إاجناز عمليات بناء أاحياء و إاقامات و مبان جامعية
تتكون على أ
اليوائية لكل غرفة
القل من خم�صني ( )50غرفة 260ل تتجاوز الطاقة إ
أ
أ
�رضيرين ،وذلك خالل اجل اق�صاه ثالث (� )3صنوات ابتداء من تاريخ رخ�صة البناء.

باء -يجب على املنع�صني العقاريني� ،صمانا ألداء الواجبات املجردة املحت�صبة بن�صبة
 %6املن�صو�س عليها يف املادة  « - I-133أالف» أادناه ،و إان اقت�صى احلال ،الذعرية
والزيادات املن�صو�س عليها يف املادتني  Ι - 205و 208أادناه ،التي قد ت�صتحق يف حالة
عدم التقيد باللتزام امل�صار إاليه أاعاله :
 -أان يقدم كفالة بنكية تودع لدى مفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل؛

 أاو يرهن يف عقد القتناء أاو يف عقد ملحق به أالر�س املقتناة ،أاو أاي عقار
اآخر لفائدة الدولة رهنا ر�صميا من الرتبة أ
الوىل ،فاإن مل يكن ذلك فمن الرتبة
الثانية ،عقب الرهن املربم لفائدة موؤ�ص�صات الئتمان املعتمدة.

ل ترجع الكفالة البنكية كما ل يفتك الرهن من طرف مفت�س ال�رضائب املكلف
الدلء ،ح�صب أ
الحوال ب�صورة م�صهود مبطابقتها أ
لال�صل
بالت�صجيل املخت�س إال بعد إ
من �صهادة الت�صلم ا ِملوؤقت أاو �صهادة املطابقة املن�صو�س عليها بالقانون رقم 25-90
 256مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 257مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 258مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 259مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 260مت تخفي�س عدد الغرف من  500إاىل  250وحدة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008ومن  250إاىل  50غرفة مبقت�صى
املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011

1

املدونة العامة لل�ضرائب

املتعلق بالتجزئات و املجموعات ال�صكنية و تق�صيم أ
الرا�صي ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
261
ال�رضيف رقم  1.92.7بتاريخ  15من ذي احلجة  17( 1412يونيو .)1992
( -.IIIين�صخ)

262

( -.IVين�صخ)

263

( -.Vين�صخ)

264

العفاء املن�صو�س عليه يف املادة  - 6°-IV( 129الفقرة
 -.VIيكت�صب احلق يف إ
أ
الثانية) أاعاله�،رضيطة الحتفاظ بالعقارات املقتناة �صمن ا�صول البنوك وال�رضكات
القاب�صة احلرة ( )Banques et Holding Offshoreطوال مدة ل تقل عن ع�رض
(� )10صنوات ابتداء من تاريخ احل�صول على الرتخي�س املن�صو�س عليه يف املادة  5من
القانون رقم  58-90املتعلق باملناطق املالية احلرة.

البـاب الثــاين

وعاء الواجبات وكيفية احت�صابها
املادة  -.131أ
ال�صا�ص اخلا�صع لل�رشيبة

من أاجل ت�صفية الواجبات ،حتدد قيمة امللك وحق الرقبة وحق النتفاع وا�صتغالل
أ
الموال املنقولة والعقارية ،وب�صفة عامة ،يحدد أا�صا�س ال�رضيبة كما يلي :
 - 1°فيما يخ�س البيوع وعمليات نقل امللكية أ
الخرى املنجزة بعو�س ،يف الثمن
املعرب عنه والتكاليف التي ميكن أان ت�صاف إاليه.
غري أان القيمة اخلا�صعة لل�رضيبة تتكون :

 بالن�صبة لقتناء عقارات أاو أا�صول جتارية يف إاطار عقد مرابحة ،يف ثمن اقتناء265
هذه أ
المالك من طرف موؤ�ص�صة الئتمان؛
( -تن�صخ)

266

 بالن�صبة لعمليات بيع العقارات مبزاد التهور أاو املزايدة ،يف الثمن املعرب عنهباإ�صافة التحمالت مع خ�صم ثمن املزاد ال�صابق الذي حتمل واجبات الت�صجيل؛

 261مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 262مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 263مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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 بالن�سبة للتخلي بعو�ض عن أال�صول التجارية ،يف ثمن ال�سمعة التجارية واحلق
وال�شياء املنقولة املر�صدة ال�ستغالل هذا أ
اليجار أ
ال�صل والب�ضائع املخزنة؛
يف إ

 - 2°فيما يخ�ص املعاو�ضات ،يف قيمة ال�شيء املعاو�ض به أ
الكرث قيمة.

إ�ذا تعلقت املعاو�ضة بحق رقبة أ�و حق انتفاع ،وجب على أ
الطراف بيان القيـمة
التجارية للملكية الكاملة للعقار ،وتقدر قيمة حق الرقبة أ�و حق االنتفاع وفقا ملا هو وارد
يف 4°بعده؛
 - 3°فيما يخ�ص ق�سمة أ
الرث أ�و
الموال املنقولة أ�و العقارية بني ال�رشكاء يف امللك أ�و إ
ال�رشكة ،كيفما كان نوع الق�سمة ،يف املبلغ ال�صايف أ
لل�صول املراد ق�سمتها؛
 - 4°فيما يخ�ص نقل امللكية بني أ
الحياء بغري عو�ض ،يف التقدير امل�رصح به من قبل
الطراف لقيمة أ
أ
الموال املوهوبة ،دون إ��سقاط التحمالت.

غري أ�ن أ
ال�سا�س اخلا�ضع لل�رضيبة يتكون :
 بالن�سبة لنف�س العمليات املتعلقة أبال�صول التجارية ،من قيمة ال�سمعة التجارية
وال�شياء املنقولة املر�صدة ال�ستغالل هذا أ
أ
ال�صل
اليجار
وكذا احلق يف إ
والب�ضائع املخزنة؛

 بالن�سبة للتفويتات بغري عو�ض ،املتعلقة بحق االنتفاع وحق الرقبة ،من القيمةاملطابقة لكل منهما واملح�سوبة على أ��سا�س القيمة التجارية للملكية الكاملة وتبعا
ل�سن �صاحب حق االنتفاع ،وفق ما هو مبني يف اجلدول التايل :
قيمة حق االنتفاع

قيمة حق الرقبة

احل�صة من امللكية الكاملة

احل�صة من امللكية الكاملة

أ�قل من � 20سنة كاملة

10/7

10/3

أ�قل من � 30سنة كاملة

10/6

10/4

أ�قل من � 40سنة كاملة

10/5

10/5

أ�قل من � 50سنة كاملة

10/4

10/6

أ�قل من � 60سنة كاملة

10/3

10/7

أ�قل من � 70سنة كاملة

10/2

10/8

أ�كرث من � 70سنة كاملة

10/1

10/9

�سن املنتفع

إ�ذا تعذر إ�ثبات �سن املنتفع بوا�سطة حالة مدنية منتظمة ،مت إ�ثباته ب�إ�شهاد عديل،
عندما يتعلق أ
المر باتفاق خا�ضع خلطاب القا�ضي.
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الخرى ،يحدد �سن �صاحب حق االنتفاع من لدن أ
يف احلاالت أ
الطراف املتعاقدة
مبوجب ت�رصيح ي�ضمن بالعقد؛
 - 5°فيما يخ�ص �صكوك إ�ثبات امللكية ،يف قيمة العقارات املتعلقة بها .ويجب أ�ن تقدر
على حدة قيمة كل عقار أ�و جزء منه و أ�ن تعني بكل دقة حدود تلك العقارات
وم�ساحتها وطبيعتها وموقعها؛
 - 6°فيما يخ�ص العقود املتعلقة ب�إن�شاء الرهن الر�سمي أ�و رهن أ
ال�صل التجاري ،يف
املبلغ امل�ضمون املتكون من أ��صل الدين وامل�صاريف املختلفة والفوائد يف حدود
�سنتني؛
 - 7°فيما يخ�ص الرهون احليازية العقارية ،يف الثمن واملبالغ التي أ�برمت ل�ضمانها
تلك الرهون؛
 - 8°فيما يخ�ص ح�صة امل�شاركة املجردة يف ت أ��سي�س ال�رشكات ،يف مبلغ أ�و قيمة
احل�صة؛
 - 9°فيما يخ�ص التخلي عن أ
ال�سهم أ�و ح�ص�ص امل�شاركة يف ال�رشكات أ�و املجموعات
ذات النفع االقت�صادي ،يف مبلغ القيمة املتداولة ،مع خ�صم املبالغ التي مل ت�سدد
من قيمة ال�سندات غري املدفوعة بكاملها؛
 - 10°فيما يخ�ص التخلي عن �سندات القر�ض التي ت�صدرها ال�رشكات أ�و املقاوالت أ�و
اجلماعات املحلية أ�و امل�ؤ�س�سات العامة ،يف مبلغ القيمة املتداولة؛
 - 11°فيما يخ�ص الديون ألجل ،ومتديد أ�جل أ�داءها وهبتها والتخلي عنها ونقلها
وااللتزامات مببالغ ،وغري ذلك من العقود املت�ضمنة اللتزامات ،يف ر أ��س املال
املعرب عنه يف العقد والذي يكون مو�ضوعا لها؛
 - 12°فيما يخ�ص عمليات القر�ض ،يف مبلغ القر�ض؛
البراء أ
الخرى ،يف جمموع املبالغ أ�و
 - 13°فيما يخ�ص املخال�صات وجميع عقود إ
ر ؤ�و�س أ
الموال التي مت إ�براء املدين منها؛
اليرادات الدائمة والعمرية واملعا�شات وهبتها و التخلي عنها
 - 14°فيما يخ�ص إ�ن�شاء إ
ونقلها ،يف ر أ��س املال امل�ؤ�س�س واملتخلى عنه .ويف حالة عدم الت�رصيح بر أ��س
اليراد الدائم وع�رش ( )10مرات
مال ،يف ر أ��س مال يعادل ع�رشين ( )20مرة إ
اليراد العمري أ�و املعا�ش ،وذلك كيفما كان الثمن امل�رصح به فيما يخ�ص النقل
إ
أ�و االهتالك؛
 - 15°فيما يخ�ص كفالة املبالغ والقيم واملنقوالت وال�ضمانات املتعلقة مبنقوالت
والتعوي�ضات من نف�س الطبيعة ،يف مبلغ الكفالة أ�و ال�ضمان أ�و التعوي�ض؛
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وال�صالح وال�صيانة،
 - 16°فيما يخ�س إايجار ال�صنعة وال�صفقات اخلا�صة بالبناء إ
ال�صياء املنقولة أ
وجميع أ
الخرى القابلة لتقدير قيمتها ،إاذا أابرمت بني اخلوا�س،
أ
أ
أ
أ
وكانت ل تت�صمن بيع ب�صائع او �صلع غذائية او غريها من ال�صياء املنقولة او
وعدا بت�صليمها ،يف الثمن املعرب عنه م�صافة إاليه التكاليف أاو قيمة أ
ال�صياء التي
ميكن تقديرها؛
 - 17°فيما يخ�س إاح�صاء الرتكات ،يف إاجمايل الرتكة ،ما عدا الفر�س واملالب�س
و أاثات بيوت ال�صكنى؛
 - 18°فيما يخ�س ت�صليم الو�صية ،يف جمموع املبالغ أاو قيمة أ
ال�صياء املو�صى بها؛
واليجارات احلكرية
اليراد الدائم للعقارات إ
اليجار ذات إ
 - 19°فيما يخ�س عقود إ
اليجار املربمة ملدة غري حمدودة ،يف ر أا�س مال يعادل ع�رضين ()20
وعقود إ
اليراد أاو الثمن ال�صنوي مع إا�صافة التحمالت؛
مرة إ
اليجار لعقارات ملدى احلياة ،مهما كان عدد امل�صتفيدين
 - 20°فيما يخ�س عقود إ
املتعاقبني ،يف ر أا�س مال يعادل ع�رض ( )10مرات الثمن مع إا�صافة
التحمالت.

املادة  -.132ت�صفية ال�رشيبة
 -.Iتطبق واجبات الت�صجيل على العقود والت�رضيحات اخلا�صعة إاجباريا للت�صجيل،
ح�صب أا�صباب التفاقات واللتزامات املرتتبة عنها .كما تخ�صع لنف�س أ
الحكام العقود
الجراء.
العرفية املقدمة إاراديا ل�صتيفاء هذا إ
 -.IIإاذا كان نف�س العقد يت�صمن عدة اتفاقات م�صتمدة من بع�صها أاو مرتبطة بع�صها
الداء أ
ببع�س ،ل ي�صتوفى إال الواجب املطبق على التفاق امل�صتحق عليه أ
العلى.

غري أانه إاذا ت�صمن عقد ما عدة مقت�صيات م�صتقلة عن بع�صها ،وجب فر�س واجب
خا�س على كل مقت�صى منها بح�صب طبيعته.
بالن�صبة لعقود املرابحة امل�صار إاليها يف املادة  1° - 131أاعاله ،ت�صفى الواجبات كما
267
هو م�صار إاليه يف الفقرة أ
الوىل من هذا البند .II

 -.IIIإاذا كان عقد نقل ملكية أاو حق انتفاع يت�صمن يف اآن واحد منقولت وعقارات،
فاإن الواجب ي�صتوفى عن جمموع الثمن بح�صب الن�صبة املقررة للعقارات.

لالموال املنقولة ،وكانت هذه أ
غري أانه إاذا حدد ثمن خا�س فيما يرجع أ
الخرية قد
مت حتديد قيمتها وبيانها ب�صورة كافية يف العقد ،وجب تطبيق الن�صبة اخلا�صة بكل �صنف
من أا�صناف تلك أ
الموال.
 267مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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الباب الثالث

تعريفة الواجبات
املادة  -.133الواجبات الن�صبية

268

 -.Iالن�صب املطبقة :

أالف -تخ�صع لن�صبة : %6

 - 1°املحررات والتفاقات املن�صو�س عليها يف املادة  « - I( 127أالف»  - 1° -أا) وب))
أاعاله؛
 - 2°التخلي ،بعو�س أاو بغري عو�س ،عن أ
ال�صهم أاو احل�ص�س يف ال�رضكات
العقارية وكذا ال�رضكات التي يغلب عليها الطابع العقاري امل�صار إاليها على
التوايل يف املادتني  3° - 3و II - 61أاعاله؛

واليجار ملدى احلياة
واليجار احلكري إ
اليراد الدائم للعقارات ،إ
اليجار ذي إ
 - 3°إ
أاو ملدة غري حمدودة امل�صار إاليها يف املادة  « - I( 127أالف»  )2° -أاعاله؛
اليجار أاو ال�صتفادة من وعد باإيجار امل�صار إاليه يف املادة
 - 4°التخلي عن احلق يف إ
أ
 « - I( 127أالف»  )3° -اعاله؛

 - 5°ممار�صة حق ا�صرتجاع العقارات يف بيع الثنيا بعد ان�رضام آ
الجال املحددة
لذلك؛
( - 6°ين�صخ)

269

باء -تخ�صع لن�صبة : %3
 - 1°التخلي عن احل�ص�س يف املجموعات ذات النفع القت�صادي ،وعن أ
ال�صهـم أاو
ح�ص�س امل�صاركـة يف ال�رضكات غري امل�صار إاليها يف  « - Iأالف»  2° -من هذه
املادة.

ا�صتثناء من أاحكام الفقرة ال�صابقة ،يخ�صع لواجب نقل امللكية بعو�س ،ح�صب طبيعة
أ
الموال املعنية ،تخلي ال�رضيك الذي قدم أاموال عينية ملجموعة ذات النفع القت�صادي
أ
أ
أ
أاو ل�رضكة ،عن احل�ص�س او أ
ال�صهم املمثلة أ
لالموال املذكورة داخل اجل اربع ()4
�صنوات من تاريخ تقدمي أ
الموال املذكورة؛
اليرادات الدائمة والعمرية واملعا�صات ،وكذا نقلها؛
 - 2°التخلي بعو�س عن إ
( - 3°تن�صخ)

270

268
269
270

مت تغيري تعريفة الواجبات مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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( - 4°تن�صخ)

271

 - 5°املزايدة والبيع و إاعادة البيع والتخلي وا�صرتجاع املبيع من طرف البائع
وال�صفقات وجميع العقود أ
الخرى ،مدنية كانت أاو ق�صائية ،الناقلة مللكية
أ
الموال املنقولة بعو�س أاو بغري عو�س؛
� - 6°صكوك إاثبات ملكية العقارات امل�صار إاليها يف املادة « – I( 127جيم» )2° -
272
أاعاله؛
 - 7°البيع أ
الول للم�صاكن الجتماعية وامل�صاكن ذات القيمة العقارية املخف�صة كما
أ
أ
هي معرفة على التوايل باملادة  )28°-I( 92اعاله وباملادة  - XII( 247الف)
273
أادناه.
جيم -تخ�صع لن�صبة : %1،50
 - 1°الرهون احليازية للعقارات ورهون أ
الموال العقارية؛
 - 2°العقود املتعلقة باإن�صاء رهن ر�صمي أاو رهن أ
ال�صل التجاري� ،صمانا لدين حايل
أاو حمتمل ،وارد يف �صند مل يتم ت�صجيله على أا�صا�س الواجب الن�صبي املطبق
على اللتزامات النقدية املن�صو�س عليه يف 5°بعده .ويخ�صم الواجب املجرد
امل�صتخل�س من الواجب الذي قد يرتتب على العقد املت�صمن لالعرتاف بحقوق
الدائن؛
وال�صالح وال�صيانة ،وجميع
 - 3°عقود إايجار ال�صنعة وال�صفقات املتعلقة بالبناء إ
أ
ال�صياء املنقولة القابلة لتقدير قيمتها ،إاذا أابرمت بني اخلوا�س وكانت ل تت�صمن
أ
أ
أ
أ
بيع ب�صائع او �صلع غذائية او غريها من ال�صياء املنقولة ،او وعدا بت�صليمها ماعدا
يف حالة تطبيق الواجب الثابت املن�صو�س عليه يف املادة  5°-I- 135بعده،
بالن�صبة إاىل العقود املعتربة منها عقودا جتارية؛
 - 4°التخلي بغري عو�س عن أ
الموال امل�صار إاليها يف املادة  « - I( 127أالف» -
أ
 1°و 2°و )3°أاعـاله ،وكذا الت�صاريـح التي يدلـي بهـا املوهـوب له او من
ال�صول والفروع وبني أ
ينوب عنه ،إاذا كان مربما بني أ
الخوة
الزواج وبني إ
أ
والخوات؛
 - 5°العقود وامل�صاحلات والوعود أ
بالداء وح�رض احل�صابات و�صندات الدين والوكالة
والنابة يف الوفاء
يف قب�س الدين ألجل ونقله وحوالة الدين ألجل والتخلي عنه إ
والنابة يف الوفاء أ
بالثمان املن�صو�س عليها يف عقد ق�صد أاداء ديون ألجل
به إ
إازاء الغري ،إاذا مل يكن الدين املتعاقد ب�ص أانه مو�صوع �صند �صبق ت�صجيله وكذا
العرتافات بالدين والعرتافات باإيداع مبالغ لدى اخلوا�س وعمليات الئتمان
 271مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 272مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 273مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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وجميع العقود أاو املحررات أ
الخرى املت�صمنة للتزامات نقدية من غري تربع،
أ
ودون أان ميثل اللتزام ثمن نقل ملكية منقولت او عقارات مل ي�صبق ت�صجيله.
تخ�صع للواجب بنف�س الن�صبة ،يف حالة بيع ال�صيء املرهون :
 عقود الرهن املربمة تطبيقا للت�رضيع اخلا�س برهن املنتجات الفالحية واملنتجاتاململوكة لحتاد املخازن التعاونية واملنتجات املعدنية وبع�س املنتجات واملواد؛

 عقود الرهن واملخال�صات املن�صو�س عليها يف املادتني  356و 378من القانونرقم  15-95املتعلق مبدونة التجارة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم
 1.96.83بتـاريخ  15من ربيـع أ
الول ( 1417فاحت أاغ�صط�س )1996؛
 - 6°ق�صمة أ
الرث أاو ال�رضكة،
الموال املنقولة أاو العقارية بني ال�رضكاء يف امللك أاو إ
كيفما كان نوع الق�صمة .غري أانه إاذا كانت الق�صمة م�صتملة على مدرك أاو زائد
القيمة ،فاإن الواجبات امل�صتحقة على حمتواها ت�صتوفى ح�صب الن�صب املقررة لنقل
امللكية بعو�س ،اعتبارا لقيمـة كل مـال من أ
المـوال امل�صتملـة عليهـا احل�صـة
مو�صـوع املـدرك أاو زائد القيمة.

ا�صتثناء من أاحكام الفقرة ال�صابقة ،فاإن تخ�صي�س مال مت أات من ح�صة م�صاركة
أاحد ال�رضكاء يف ال�رضكة ل�رضيك اآخر على �صبيل الق�صمة ،خالل مدة قيام ال�رضكة أاو
عند حلها ،يخ�صع إاىل واجب نقل امللكية بعو�س ،ح�صب طبيعة املال امل�صحوب وقيمته
يف تاريخ ال�صحب املذكور ،إاذا مت هذا ال�صحب قبل ان�رضام أاجل أاربع (� )4صنوات من
تاريخ تقدمي احل�صة العينية إاىل ال�رضكة.
يفر�س نف�س واجب نقل امللكية على التخ�صي�س ،داخل نف�س أ
الجل ،ملال مت أات
من ح�صة م�صاركة أاحد أ
الع�صاء يف جمموعة ذات النفع القت�صادي لع�صو اآخر ،على
�صبيل الق�صمة ،خالل مدة قيام املجموعة أاو عند حلها؛
اليرادات ،الدائمة منها أاو العمرية ،وكذا املعا�صات بعو�س؛
 - 7°إان�صاء إ
( - 8°تن�صخ)
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 - 9°عقود نقل امللكية بني املالكني على ال�صياع ،حلقوق م�صاعة يف عقارات فالحية
تقع خارج الدائرة احل�رضية ،مع مراعاة ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة
 III - 134أادناه؛
 - 10°ال�صلع املخزنة املبيعة مع أ
ال�صل التجاري ،إاذا كانت مو�صوع جرد مف�صل
وتقييم منف�صل.
( - 11°تن�صخ)
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دال -تخ�صع لن�صبة : %1
 - 1°التخلي عن �صندات القرتا�س التي ت�صدرها ال�رضكات أاو املقاولت أاو اجلماعات
املحلية أاو املوؤ�ص�صات العامة؛
 - 2°الكفالت املتعلقة باملبالغ والقيم أ
وال�صياء املنقولة ،وال�صمانات املنقولة وكذا
التعوي�صات من نف�س الطبيعة؛
 - 3°املحررات العدلية املثبتة لالتفاقات املربمة يف �صكل اآخر ،والتي تت�صمن نقل
ملكية بني أ
الحياء للعقارات واحلقوق العينية العقارية .وتعفى هذه املحررات
من أاداء واجب نقل امللكية يف حدود مبلغ الواجبات التي �صبق ا�صتخال�صها؛
 - 4°ت�صليم الو�صايا؛
 - 5°ال�صفقات التي تربمها الدولة والتي تتحمل اخلزينة العامة أاداء ثمنها؛
 - 6°التمديد غري امل�رضوط ألجل أاداء دين؛
والجراءات وجميع العقود واملحررات أ
الخرى
 - 7°املخال�صات واملقا�صات
إ
املت�صمنة إابراء من املبالغ والقيم املنقولة ،وكذا ا�صرتجاع املبيع يف بيع الثنيا
داخل آ
الجال املقررة إاذا مت تقدمي العقد املثبت لال�صرتجاع إاىل الت�صجيل قبل
ان�رضام آ
الجال املذكورة؛
( - 8°تن�صخ)
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 - 9°إاح�صاء الرتكات؛

 - 10°عمليات ت أا�صي�س ر أا�س مال ال�رضكات أاو املجموعات ذات النفع القت�صادي أاو
الزيادة فيه املنجزة عن طريق ح�ص�س م�صاركة جمردة جديدة با�صتثناء اخل�صوم
التي تثقل تلك احل�ص�س اخلا�صعة لواجب نقل امللكية بعو�س وذلك ح�صب طبيعة
أ
الموال املتكونة منها احل�ص�س و اعتبارا ألهمية كل عن�رض يف جمموع احل�ص�س
املقدمة لل�رضكة أاو املجموعة ذات النفع القت�صادي.

تطبق نف�س الن�صبة البالغة  %1على الزيادة يف ر أا�س املال عن طريق إادماج احتياطي
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أاو زائد قيمة ناجت عن إاعادة تقييم أا�صول ال�رضكة.
هاء( -تن�صخ)
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واو -يخ�صع لن�صبة : 4%
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 - 1°اقتناء حمالت مبنية من طرف أا�صخا�س ذاتيني أاو معنويني ،غري موؤ�ص�صات
اليداع والتدبري
الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها وبنك املغرب و�صندوق إ
و�رضكات الت أامني و إاعادة الت أامني� ،صواء كانت معدة لل�صكنى أاو مر�صدة لغر�س
جتاري أاو مهني أاو إاداري.

ت�صتفيد كذلك من ن�صبة  % 4أ
الرا�صي التي �صيدت فوقها املحالت امل�صار إاليها أاعاله،
يف حدود خم�س ( )5مرات من م�صاحتها املغطاة؛

 - 2°القتناء بعو�س ألرا�س ف�صاء أاو أارا�س م�صتملة على بناءات مقرر هدمها،
ومر�صدة إلجناز عمليات جتزيء أاو بناء حمالت معدة لل�صكنى أاو لغر�س
جتاري أاو مهني أاو إاداري ،مع مراعاة ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة
 I- 134بعده.

 -.IIاحلد أ
الدنى لال�صتخال�ص
ل يجوز ا�صتيفاء أاقل من  100درهم فيما يخ�س ت�صجيل املحررات والتفويتات
اخلا�صعة للواجبات الن�صبية املن�صو�س عليها بهذه املادة .ويرفع هذا املبلغ إاىل 1.000
درهم بالن�صبة لعقود ت أا�صيـ�س ال�رضكات أاو املجموعات ذات النفع القت�صادي ،وكذا
الزيادة يف ر أا�صمالها.

املادة � -.134رشوط تطبيق الن�صب املخف�صة

 -.Iيجب ألجل تطبيق الن�صبة املخف�صة البالغة  %4املن�صو�س عليها يف املادة 133
(« - Iواو»  )2° -أاعاله 280،أان يت�صمن عقد التملك التزام املتملك باإجناز عمليات
التجزيء أاو البناء داخل أاجل أاق�صاه �صبع �صنوات من تاريخ التملك.
يجب على املتملك �صمانا ألداء تكملة واجبات الت�صجيل املجردة و ،إان اقت�صى
احلال ،الذعرية والزيادات التي قد ت�صبح م�صتحقة إاذا مل يتم التقيد باللتزام امل�صار إاليه
والجراءات
أاعاله ،أان يديل كفالة بنكية أاو يقدم للدولة رهنا ر�صميا وفق ال�رضوط إ
املن�صو�س عليها يف املادة « - II – 130باء» أاعاله.
ل يتم إارجاع الكفالة وافتكاك الرهن من مفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل املخت�س
إال إاذا وقع الدلء ،ح�صب احلالة ،بن�صخ م�صهود مطابقتها أل�صل �صهادة الت�صلم املوؤقت
أاو رخ�صة ال�صكنى أاو �صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف القانون رقم  25-90امل�صار
إاليه أاعاله املتعلق بالتجزءات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم أ
الرا�صي.
( -.IIتن�صخ)
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 -.IIIي�صرتط لتطبيق الن�صبة املخف�صة املحددة يف  %1،50املن�صو�س عليها يف املادة
« - I( 133جيم»  )9° -أاعاله ،أان يكون قد م�صى على متلك احلقوق امل�صاعة من
طرف �رضيك اآخر ،أاكرث من أاربع (� )4صنوات ،با�صتثناء حالة انتقال احلقوق امل�صاعة
من �رضيك إاىل اخللف العام ل�رضيك اآخر.
يف حالة ممار�صة حق ال�صفعة من لدن �رضيك على ال�صياع يف مواجهة الغري ،يجوز لل�صفيع
أان يطلب ا�صرتداد الفرق بني واجبات الت�صجيل املوؤداة عن عقد �رضاء احل�ص�س امل�صاعة وبني
واجبات الت�صجيل بالن�صبة املخف�صة ب�رضط أان يقدم هذا أ
الخري طلبا بذلك إاىل مفت�س ال�رضائب
املكلف بالت�صجيل املخت�س داخل أ
الجل املن�صو�س عليه يف املادة  241ادناه.

املادة  -.135الواجب الثابت

تخ�صع للت�صجيل مقابل الواجب الثابت املحدد يف أالف ( )1.000درهم ،عمليات
ت أا�صي�س ال�رضكات أاو املجموعات ذات النفع القت�صادي والزيادة يف ر أا�س مالها،
املنجزة عن طريق ح�ص�س م�صاركة جمردة ،عندما ل يتجاوز ر أا�س املال املكتتب به
282
مبلغ خم�صمائة أالف ( )500.000درهم.
و تخ�صع للت�صجيل مقابل الواجب الثابت املحدد يف مائتي ( )200درهم :
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 - 1°التنازل عن ممار�صة حق ال�صفعة أاو ال�صفقة ،وي�صتحق واجب واحد على كل
مالك من املالك ال�رضكاء املتنازلني؛
 - 2°الو�صايا والرجوع فيها وجميع عقود التربع التي ل تت�صمن �صوى ت�رضفات
معلقة على حدوث الوفاة؛
 - 3°عمليات الف�صخ غري امل�رضوط إاذا متت داخل أ
الربع والع�رضين (� )24صاعة
املوالية للعقود املف�صوخة وقدم للت�صجيل داخل أ
الجل نف�صه؛
 - 4°العقود التي ل تت�صمن �صوى تنفيذ وتكملة و إاجناز عقود �صبق ت�صجيلها؛

 - 5°ال�صفقات والتفاقات املعتربة أاعمال جتارية مبقت�صى املادة  6وما يليهــا من
القانون رقـم  15-95ال�صالف الذكر املتعلق مبـدونة التجـارة ،املنجــزة أاو
املربمة على �صكل حمررات عرفية؛
 - 6°العقود التالية ما مل تطبق أاحكام املادة « - I( 133جيم»  )5° -أاعاله يف حالة
بيع ال�صيء املرهون :
• عقود الرهن املحررة تطبيقا للت�رضيع اخلا�س برهن املنتجات الفالحية
واملنتجات اململوكة لحتاد املخازن التعاونية واملنتجات املعدنية وبع�س
املنتجات واملواد؛
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• عقود الرهن واملخال�صات املن�صو�س عليها يف املادتني  356و 378من
القانون رقم  15-95ال�صالف الذكر املتعلق مبدونة التجارة؛
 - 7°الت�رضيحات املتعلقة باإعالن امل�صرتي احلقيقي إاذا متت مبحرر ر�صمي خالل
الثماين أ
والربعني (� )48صاعة املوالية لتاريخ عقد ال�رضاء �رضيطة أان يكون هذا
العقد نف�صه يف �صكل حمرر ر�صمي و أان يت�صمن الحتفاظ بحق إاعالن امل�صرتي
احلقيقي؛
اليجار و الكراء من الباطن لعقارات أاو أل�صول
اليجار و الكراء و التخلي عن إ
 - 8°إ
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جتارية؛
 - 9°تفويت امل�صكن لع�صو يف تعاونية بعد ت�صديد جمموع ر أا�س املال املكتتب به
وفقا ألحكام املر�صوم امللكي املعترب مبثابة قانون رقم  552-67املتعلق بالقر�س
العقاري والقر�س اخلا�س بالبناء والقر�س الفندقي؛
 - 10°عقود متديد أاو حل ال�رضكات أاو املجموعات ذات النفع القت�صادي التي ل
حتتوي على التزام أاو إابراء أاو نقل ملكية أاموال منقولة أاو عقارية فيما بني
ال�رضكاء أاو أ
الع�صاء يف املجموعات ذات النفع القت�صادي أاو غريهم من
أ
أ
ال�صخا�س و التي ل يرتتب عليها اداء الواجب الن�صبي؛
 - 11°عقود ت أا�صي�س املجموعات ذات النفع القت�صادي بدون ر أا�س مال؛
 - 12°بيع الطائرات أاو ال�صفن أاو املراكب أاو نقل ملكيتها أاو حق النتفاع بها بعو�س،
ما عدا نقل امللكية بعو�س لليخوت أاو مراكب النزهة بني اخلوا�س؛
اليجاري العقاري املتعلقة ب أاماكن تخ�ص�س لغر�س مهني أاو
 - 13°عقود الئتمان إ
لل�صكن وف�صخ العقود املذكورة برتا�صي أ
الطراف خالل �رضيان مفعولها وكذا
285
تفويت هذه أ
الماكن لفائدة امل�صت أاجرين الواردين يف العقود ال�صالفة الذكر؛
 - 14°مع مراعاة أاحكام املادة  4°-V – 129أاعاله :

أا) العقود املتعلقة بعمليات القر�س املربمة بني �رضكات التمويل واخلوا�س ،و إان�صاء
الرهون الر�صمية والرهون الواقعة على أ
ال�صول التجارية املربمة ل�صمان العمليات
املذكورة؛
ب) عقود افتكاك الرهون الر�صمية و الرهون الواقعة على أ
ال�صول التجارية؛
 - 15°جميع العقود أ
الخرى غري امل�صماة التي ل يرتتب عليها أاداء الواجب الن�صبي.
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البــاب الرابــع
التزامــات

املادة  -.136التزامات أ
الطراف املتعاقدة

الدلء
 -.Iيف حالة عدم وجود حمررات ،مع مراعاة أاحكام  IIIبعده يجب إ
يف �ص أان التفاقات امل�صار إاليها يف املادة  « - I - 127أالف» أاعاله بت�رضيحات مف�صلة
وتقديرية تودع لدى مفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل ،داخل أاجل الثالثني ( )30يوما
املوالية لتاريخ حيازة أ
الموال مو�صوع التفاقات املذكورة.
 -.IIيلزم أ
الطراف الذين يحررون عقدا عرفيا خا�صعا للت�صجيل بتحرير نظري منه
يف ورقة مدموغة ت�صتمل على نف�س التوقيعات املوجودة يف أ
ال�صل ،ويبقى هذا النظري
مودعا مبكتب الت�صجيل.

إاذا مل يحرر هذا النظري أاو إاذا تعذر حتريره ،وجب تعوي�صه بن�صخة منه م�صهود
مبطابقتها أ
لال�صل من طرف مفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل يوقع عليها أاطراف العقد
أاو أاحدهم ويحتفظ بها يف املكتب.
 -.IIIتعفى من تقدميها إاىل الت�صجيل املحررات والتفاقات املعفاة من واجب
الت�صجيل تطبيقا ألحكام املادة  129أاعاله ،با�صتثناء ما يتعلق منها بالعمليات امل�صار إاليها
باملادة  « - I( 127أالف»  1° -و 2°و 3°و «باء»  )2° -أاعاله التي ت�صجل باملجان.

املادة  -.137التزامات املوثقني والعدول والق�صاة املكلفني بالتوثيق
286
وكتاب ال�صبط
 -.Iالتزامات املوثقني
يجب على املوثقني أان ي�صمنوا العقود البيانات والت�صاريح التقديرية الالزمة لت�صفية
واجبات الت�صجيل.
يلزم املوثقون العربيون برتجمة عقودهم �صفاهيا ملفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل
وتزويده بالبيانات الالزمة لت�صفية واجبات الت�صجيل.

يجب على املوثقني أان يقدموا �صجالت التح�صني إاىل املفت�س ق�صد الت أا�صري عليها
وا�صتيفاء إاجراء ت�صجيل العقود و أاداء الواجبات يف أ
الجل املحدد ،على �صوء الن�صخ
287
الر�صمية التي يحررونها لهذا الغر�س.
غري أان أاطراف العقـد يلزمـون ب أاداء املبالغ الناق�صـة يف ال�صتيفـاء والواجبات
التكميلية امل�صتحقة على إاثر واقعة لحقة.
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يوؤدي أ
الطراف واجبات الت�صجيل و ،إان اقت�صى احلال ،الذعرية والزيادات
املتعلقة بالعقود العرفية التي يحررها املوثقون.
غري أانه يجب على املوثق أان يودع ،لدى مكتب الت�صجيل املخت�س ،ن�صخة من العقد
العريف الذي قام بتحريره ،حتت طائلة تطبيق قواعد الت�صامن املن�صو�س عليها باملادة
 ( VI - 183الفقرة الثانية) أادناه.

يجب على املوثقني واملوظفني املزاولني مهام التوثيق الذين يحررون عقودا ر�صمية
موؤ�ص�صة على عقود عرفية غري م�صجلة أاو م�صتخل�صة منها ،أاو يقومون بت�صلمها من أاجل
إايداعها مبحفوظاتهم ،أان يلحقوا العقود العرفية آ
النفة الذكر بالعقد الذي يحيل عليها،
و أان يقدموها إلجراء الت�صجيل ،مع أاداء الواجبات امل�صتحقة ،وكذا الذعرية والزيادات
املرتتبة على العقود العرفية املذكورة.
 -.IIالتزامات العدول
يلزم العدول ،عند تلقي إا�صهاد خا�صع إاجباريا ألداء واجب الت�صجيل ،مبا يلي :

 -1إاخبار أ
الطراف املتعاقدة باإجبارية الت�صجيل وحثهم على أاداء الواجبات امل�صتحقة
داخل أ
الجل القانوين :

أا) إاما ب أانف�صهم مبكتب الت�صجيل املخت�س باملدن التي بها مكاتب الت�صجيل؛

ب) لدى العدل أاو املوظف التابع لوزارة العدل املعينني لهذا الغر�س ،باملدن
واملراكز و املناطق التي ل تتوفر على هذه املكاتب؛
ال�صهاد ،املكلف لهذا الغر�س من طرف
ج) أاو بوا�صطة أاحد العدلني متلقيي إ
288
املتعاقدين؛

ال�صهاد وتوجيهه إاىل مكتب الت�صجيل املخت�س ،مرفقا
 -2حترير العقد مبجرد تلقي إ
بن�صخة منه.

يجب يف حالة أاداء واجبات الت�صجيل لدى العدل أاو املوظف امل�صار إاليهما يف الفقرة
ال�صابقة ،أان تودع العقود وكذا الواجبات املتعلقة بها مبكتب الت�صجيل املخت�س وذلك
فور ت�صلم الواجبات املذكورة.
يخ�صع العدل واملوظف املكلف بتح�صيل واجبات الت�صجيل إاىل مراقبة وزارة املالية
عمال بالن�صو�س الت�رضيعية اجلاري بها العمل.

يجب على العدول ،فيما يتعلق بتملك عقار أاو حقـوق عينية عقـاريـة أاو حق رقبة
أاو حق انتفاع ب أا�صل جتاري أاو زبائن ،أان ي�صمنوا العقود التي يحررونها مراجع
الت�صجيل املتعلقة بالتفويت ال�صابق.
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يف حالة عدم وجود املراجع املذكورة بعقد بنقل امللكية ال�صابق ،يجب على العدول
ال�صارة إاىل ذلك يف العقد اخلا�صع للت�صجيل و إايداع ن�صخة من العقد املتعلق بنقل امللكية
إ
ال�صابق مبكتب الت�صجيل املخت�س.
 -.IIIالتزامات الق�صاة املكلفني بالتوثيق
مينع على الق�صاة املكلفني بالتوثيق اخلطاب على عقود خا�صعة إاجباريا إلجراء
الت�صجيل قبل أاداء واجبات الت�صجيل امل�صتحقة .ويوجهون بعد اخلطاب على العقد ن�صخة
منه إاىل مكتب الت�صجيل املخت�س.
 -.IVالتزامات كتاب ال�صبط
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يجب على كتاب ال�صبط لدى املحاكم أان يوجهوا ملفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل
الذي ميار�س بدائرة اخت�صا�صاتهم الق�صائية وذلك قبل انق�صاء أاجل الثالثة ( )3أا�صهر
املن�صو�س عليه يف املادة  II - 128أاعاله ،ن�صخة م�صادق على مطابقتها أ
لال�صل من
الحكام والقرارات أ
أ
والوامر و أاحكام املحكمني املثبتة إلحدى التفويتات أاوالتفاقات
امل�صار إاليها يف املادة  I - 127أاعاله.
كما يجب عليهم أان يوجهوا ملفت�س ال�رضائب املذكور أاعاله :
 داخل أاجل الثالثني ( )30يوما املن�صو�س عليه يف املادة  « – I – 128أالف»أاعاله ،أا�صول املحررات الق�صائية وغري الق�صائية التي تخ�صع بحكم طبيعتها
أاو ح�صب م�صمونها لواجبات الت�صجيل الن�صبية مبقت�صى املادة  133أاعاله؛

 داخل أاجل الثالثني ( )30يوما من تاريخ تقدميه ،ن�صخة من املحرر املدىلبه لت أاييد الطلب ،عندما يكون ذلك املحرر خا�صعا وجوبا لواجبات الت�صجيل
مبوجب املادة  127أاعاله ول يحمل مراجع ت�صجيله.

املادة  -.138التزامات مفت�صي ال�رشائب املكلفني بالت�صجيل

 -.Iيجب أان ت�صجل العقود والت�رضيحات يوما بيوم وبالتتابع مبجرد تقدميها
للت�صجيل.

ل يجوز ملفت�صي ال�رضائب املكلفني بالت�صجيل أان يوؤجلوا القيام باإجراء الت�صجيل إاذا
كانت العنا�رض الالزمة لت�صفية ال�رضيبة مبينة يف العقود أاو الت�رضيحات ،وكانت
الواجبات كما متت ت�صفيتها ،قد �صبق أادا ؤوها .ولهم يف حالة العك�س أان يحتفظوا بالعقود
العرفية أاو أ
ال�صول الفريدة للعقود الر�صمية طوال املدة الالزمة ل�صتخراج ن�صخ منها
م�صهود مبطابقتها أ
لال�صل.
إاجراء الت�صجيل ل يتجز أا ،إاذ ل ميكن أان ي�صجل جزء من العقد دون اجلزء
آ
الخر.
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اليداع امل�صار إاليه يف
يتعني على مفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل ح�رض �صجل إ
املادة ( II– 126الفقرة أ
الوىل) أاعاله وت أاريخه باحلروف والتوقيع عليه كل يوم.
كما يتعني على مفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل أان يحتفظ بكل عقد يت�صمن تخليا
الدلء ب�صهادة من م�صالح حت�صيل ال�رضائب تثبت أاداء مبلغ
أاو تفويتا لعقار إاىل حني إ
ال�رضائب والر�صوم امل�صتحقة على العقار املذكور واملتعلقة بال�صنة التي مت فيها نقل امللكية
أاو التفويت وكذا بال�صنوات ال�صالفة.

 -.IIيجب على مفت�صي ال�رضائب املكلفني بالت�صجيل أال ي�صجلوا عقدا غري متمرب
ب�صفة قانونية إال بعد أاداء الواجبات والغرامة امل�صتحقة املن�صو�س عليها على التوايل
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باملادتني  252و 207مكررة أادناه.

املادة  -.139التزامات م�صرتكة

الحكام املخالفة ،ل يجوز للمحافظ على أ
 -.Iب�رضف النظر عن جميع أ
المالك
أ
العقارية والرهون أان يت�صلم ق�صد القيام باإجراء التحفيظ او التقييد يف ال�صجالت العقارية
أاي عقد خا�صع إاجباريا للت�صجيل تطبيقا للمادة  I - 127أاعاله ،ما مل يتم ت�صجيله
م�صبقا.

 -.IIيجب على العدول واملوثقني وجميع أ
ال�صخا�س الذين يزاولون مهام
التوثيق ،واملحافظني على أ
المالك العقارية والرهون ،وكذا مفت�صي ال�رضائب املكلفني
بالت�صجيل ،أان يرف�صوا حترير أاو تلقي أاو ت�صجيل جميـع العقـود املثبتـة للعمليـات
امل�صـار إاليها يف الظهيـر ال�صـريف رقـم  1.63.288ال�صادر يف  7جمادى أ
الوىل
� 26( 1383صبتمرب  )1963املتعلق مبراقبة العمليات العقارية التي يقوم باإجنازها بع�س
ال�صخا�س ،والواقعة على أ
أ
المالك الفالحية القروية ،أاو املن�صو�س عليها يف املادة
 10من الظهري ال�رضيف رقم  1.63.289بنف�س التاريخ املتعلق بتحديد ال�رضوط التي
ت�صرتجع الدولة مبوجبها أارا�صي ال�صتعمار ما مل تكن تلك العقود املذكورة م�صفوعة
الدارية.
بالرخ�صة إ

 -.IIIمينع على العدول واملوثقني واملحافظني على أ
المالك العقارية والرهـون
ومفت�صـي ال�رضائب املكلفني بالت�صجيل ،أان يحرروا أاو يتلقوا أاو ي�صجلوا العقود املتعلقة
اليجار أاو الق�صمة امل�صار إاليها باملادتني  1و 58من القانون امل�صار إاليه
بعمليات البيع أاو إ
أاعاله رقم  25-90املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات،
إاذا مل تكن م�صفوعة بن�صخ م�صهود مبطابقتها أل�صل :
الذن ال�صابق بالتق�صيم امل�صار إاليهما على
 إاما من حم�رض الت�صلم املوؤقت أاو بيان إالتوايل فـي املادتني  35و 61من القانـون ال�صـالـف الذكـر رقم 25-90؛
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 أ�و ،إ�ن اقت�ضى احلال ،ال�شهادة امل�سلمة من رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رضية أ�والقروية التي تثبت أ�ن العملية ال تدخل يف نطاق القانون امل�شار إ�ليه أ�عاله.

   -.IVيحظر على العدول واملوثقني وغريهم ممن يزاولون مهام التوثيق ،أ�ن
يحرروا أ�ي عقد يتعلق بتفويت أ�و تخل عن عقار ،ما مل ت�سلم إ�ليهم �شهادة من م�صلحة
حت�صيل ال�رضائب تثبت أ�داء مبلغ ال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة على العقار املذكور
واملتعلقة بال�سنة التي ح�صل فيها التفويت أ�و التخلي وبال�سنوات ال�سالفة.
 -.Vميكن أ�ن ت�سجل العقود العرفية على ال�سواء يف جميع مكاتب الت�سجيل.

غري أ�ن االتفاقات املن�صو�ص عليها يف املادة  « - I - 127أ�لف» أ�عاله ،ت�سجل
وجوبا يف املكتب التابع له موقع العقارات أ�و أ
ال�صول التجارية أ�و الزبناء مو�ضوع
التفويت.
و إ�ذا كان نف�س االتفاق يت�ضمن نقل ممتلكات واقعة يف دوائر نفوذ مكاتب خمتلفة،
أ�مكن القيام ب�إجراء الت�سجيل يف أ�ي مكتب من هذه املكاتب.

ت�سجل مبكتب الت�سجيل الواقع يف دائرته املقر االجتماعي لل�رشكة أ�و املجموعة
ذات النفع االقت�صادي ،العقود العرفية التي تت�ضمن ت أ��سي�س أ�و متديد أ�و تغيري أ�و حل
�رشكة أ�و جمموعة ذات نفع اقت�صادي ،وكذا الزيادة يف ر أ��س املال أ�و التخفي�ض منه،
وكذا العقود املت�ضمنة للتخلي عن أ��سهم أ�و ح�ص�ص م�شاركة يف ال�رشكات أ�و ح�ص�ص
املجموعات ذات النفع االقت�صادي.
يجب أ�ن ت�سجل العقود الر�سمية مبكتب الت�سجيل الواقع يف دائرة املحكمة التابع لها
العدل أ�و املوثق.

 -.VIيتعني على املوثقني واملوظفني الذين يزاولون مهام التوثيق والعدول واملوثقني
العربيني وكل �شخ�ص �ساهم يف حترير عقد خا�ضع للت�سجيل أ�ن يطلعوا أ
الطراف على
أ�حكام املادة « - 186باء»  2° -وكذا املواد  187و 208واملادة  217أ�دناه.
 -.VIIيحظر على العدول واملوثقني ومفت�شي ال�رضائب املكلفني بالت�سجيل واملحافظني
على أ
المالك العقارية أ�ن يحرروا أ�و يتلقوا أ�و ي�سجلوا أ�و يقيدوا أ�ي عقد يتعلق بعملية
خمالفة ملقت�ضيات القانون رقم  34-94املتعلق باحلد من تق�سيم أ
الرا�ضي الفالحية الواقعة
داخل املناطق امل�سقية أ�و تنمية أ
الرا�ضي غري امل�سقية ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
أ
أ
 1.95.152بتاريخ  13من ربيع الول � 11( 1416غ�سط�س .)1995
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البــاب اخلامــ�س
أ�حكـــام خمتلفة

الثبـات
املادة  -.140و�سـائل إ

ال ميكن للقا�ضي يف الدعاوى املتعلقة بتطبيق واجبات الت�سجيل ،وخالفا للمادة 404
من قانون االلتزامات والعقود ،أ�ن يق�ضي باليمني .وال تقبل �شهادة ال�شهود إ�ال إ�ذا
كانت م�صحوبة ببداية حجة كتابية ،وذلك كيفما كانت أ�همية النزاع.

املادة  -.141قرائـن التفويــت
 -.Iيثبت تفويت العقارات واحلقوق العينية العقارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات
الت�سجيل ،إ�ما ب�إدراج إ��سم احلائز اجلديد يف جداول ر�سم ال�سكن و ر�سم اخلدمات
اجلماعية ،أ
والداءات التي يقوم بها احلائز املذكور مبقت�ضى اجلداول امل�شار إ�ليها،
اليجار وغريها من العقود التي يربمها ،واملثبتة حلقوقه يف
و إ�ما عن طريق عقود إ
العقارات املعنية.
وتثبت االتفاقات املتعلقة بتفويت أ
ال�صول التجارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات
والعالنات التي تك�شف عن
الت�سجيل والذعرية والزيادات ،بجميع املحررات
إ
وجودها أ�و ترمي إ�ىل إ��شهارها للعموم ،أ� و ب أ�داء احلائز اجلديد لكل �رضيبة مرتتبة
عليه من طرف الدولة أ�و اجلماعات املحلية وهيئاتها.
 -.IIب�رصف النظر عن املقت�ضيات اخلا�صة املتعلقة بتحفيظ العقارات ،فـ�إن جميـع
العقـود أ
والحكام واالتفاقات ولو كانت �شفاهية والتي يكون مو�ضوعها إ�ن�شاء حق
العالن عنه أ�و تغيريه ،أ�و انق�ضا ؤ�ه ،ومن
عيني على عقار حمفظ أ�و نقله ،أ�و إ
أ�جل تطبيق واجبات الت�سجيل ،تعترب يف حد ذاتها وا�ستقالال عن كل تقييد يف الر�سم
العقاري ،حمققة إلن�شاء احلقوق العينية املذكورة أ�و نقلها أ�و الت�رصيح بها أ�و تغيريها
أ�و انق�ضائها.

املادة  -.142بطـالن العقـود ال�صوريـة

يعترب باطال وعدمي أ
الثر كل عقد �صوري ،وكل اتفاق يهدف إ�ىل إ�خفاء جزء من
أ
أ
أ
ثمن بيع عقار أ�و أ��صل جتاري �و تخل عن زبناء� ،و إ�خفاء كل �و جزء من ثمن التخلي
اليجار أ�و وعد ب�إيجار عقار أ�و جزء منه ،أ�و مدرك يف معاو�ضة أ�و ق�سمة
عن حق يف إ
واقعة على أ�موال عقارية ،أ�و أ��صل جتاري أ�و زبناء .وال يحول البطالن الواقع دون
ا�ستخال�ص ال�رضيبة الواجب أ�دا ؤ�ها إ�ىل اخلزينة إ�ال إ�ذا حكم به ق�ضائيا.
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املادة  -.143حق ال�شفعة لفائدة الدولة

ب�رصف النظر عن حق املراقبة املن�صو�ص عليه يف املادة  217أ�دناه ،يجوز للوزير
املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص الذي يفو�ض إ�ليه ذلك أ�ن ميار�س ،لفائدة الدولة ،حق
ال�شفعة على العقارات واحلقوق العينية العقارية التي تكون حمل نقل ملكية ر�ضائي
الحياء ،بعو�ض أ�و بغري عو�ض ،با�ستثناء الهبات بني أ
بني أ
ال�صول والفروع ،إ�ذا بدا
له أ�ن ثمن البيع امل�رصح به أ�و الت�رصيح التقديري ال ينا�سب القيمة التجارية للعقارات
الدارة مل يت أ�ت احل�صول
وقت التفويت ،و أ�ن أ�داء الواجبات املفرو�ضة بناء على تقدير إ
عليه باملرا�ضاة.
الجراءات وال�رشوط املن�صو�ص عليها
ميار�س حق ال�شفعة امل�شار إ�ليه أ�عاله وفق إ
يف املادة  218أ�دناه.
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الق�ســم اخلامـ�س

مقت�ضيات م�شرتكة

الباب أ
الول

مقت�ضيات م�شرتكة بني ال�رضيبة على ال�رشكات
وال�رضيبة على الدخل
املادة  -.144احلد أ
الدنى لل�رضيبة
.Iـ احلد أ
الدنى لل�رضيبة على ال�رشكات و لل�رضيبة على الدخل بر�سم الدخول
املهنية
أ�لف -تعريف

يعترب حدا أ�دنى لل�رضيبة مبلغ ال�رضيبة الدنيا الذي يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة
على ال�رشكات أ�و لل�رضيبة على الدخل دفعه ولو يف غياب ربح.

وال ميكن أ�ن يقل مبلغ ال�رضيبة الواجبة على ال�رشكات ،با�ستثناء ال�رشكات غري
املقيمة اخلا�ضعة لل�رضيبة اجلزافية وفقا ألحكام املادة  16أ�عاله ،عن حد أ�دنى يف كل
�سنة حما�سبية ،مهما كانت احل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة التي حققتها ال�رشكة خاللها.
يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل وفقا لنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية أ�و لنظام
النتيجة ال�صافية املب�سطة أ�ن يدفعوا تلقائيا حدا أ�دنى لل�رضيبة فيما يخ�ص دخولهم املهنية
املتعلقة بال�سنة ال�سابقة.
باء -أ��سا�س احت�ساب احلد أ
الدنى لل�رضيبة

يتكون أ��سا�س احت�ساب احلد أ
الدنى لل�رضيبة من مبلغ احلا�صالت التالية دون
احت�ساب ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة :
العمــال وعائــدات اال�ستغــالل أ
 رقـم أالخــرى ،امل�شــار إ�ليهـا يف املــادة 9
( « – Iأ�لف»  1° -و )5°أ�عاله؛
 العائدات املالية امل�شار إ�ليها يف املادة « – I( 9باء» –  1°و 2°و )3°أ�عاله؛العانات والهبات املت�سلمة من الدولة أ�و اجلماعات املحلية أ�و الغري ،املدرجة
 إأ
أ
�ضمن عائدات اال�ستغالل امل�شار إ�ليها يف املادة �« – I( 9لف»  )4° -اعاله �و
العائدات غري اجلارية امل�شار إ�ليها يف املـادة « – I ( 9جيم»  2° -و )4°أ�عاله
أ�وهما معا.
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العفاء من احلد أ
الدنى لل�رضيبة
جيم -إ
 - 1°تعفى ال�رشكات غري ال�رشكات احلا�صلة على امتياز ت�سيري مرفق عمومي من
أ�داء مبلغ احلد أ
الدنى لل�رضيبة كما هو من�صو�ص عليه يف « أ�لف» أ�عاله طوال ال�ستة
والثالثني (� )36شهرا أ
الوىل املوالية لتاريخ بداية ا�ستغاللها.

العفاء عند انق�ضاء ال�ستني (� )60شهرا أ
الوىل املوالية
غري أ�نه يتوقف تطبيق هذا إ
لتاريخ ت أ��سي�س ال�رشكات املعنية.
 - 2°يعفى اخلا�ضعون لل�رضيبة على الدخل من أ�داء احلد أ
الدنى امل�شار إ�ليه يف
« أ�لف» أ�عاله طوال الثالث (� )3سنوات أ
الوىل املحا�سبية املوالية لتاريخ بداية
ن�شاطهم املهني.

ويف حالة ا�ستئناف مزاولة نف�س الن�شاط بعد التخلي أ�و التوقف اجلزئي أ�و الكلي،
العفاء املذكور ال ميكنه املطالبة مبدة
ف�إن اخلا�ضع لل�رضيبة الذي �سبق له اال�ستفادة من إ
إ�عفاء جديدة.
دال� -سعر احلد أ
الدنى لل�رضيبة

يحدد �سعر احلد أ
الدنى لل�رضيبة يف .%0,50
ويحدد هذا ال�سعر يف :
  %0,25بالن�سبة للعمليات التي تقوم بها املن�ش�آت التجارية واملتعلقة ببيع املوادالتالية :
 املنتجات النفطية؛ الغاز؛ الزبدة؛ الزيت؛ ال�سكر؛ الدقيق؛ املاء؛ -الكهرباء.

  % 6بالن�سبة للمهن التي مت تعريفها يف املواد  I - 12° - 89و VI - 1° - 91أ�عالهاملزاولة من طرف أ��شخا�ص خا�ضعني لل�رضيبة على الدخل.
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على أ�نه ال ميكن أ�ن يقل مبلغ احلد أ
الدنى لل�رضيبة عن أ�لف وخم�سمائة ()1500
درهم بالن�سبة للخا�ضعني لل�رضيبة على ال�رشكات ،و ذلك حتى يف حالة غياب رقم
أ�عمال.
هاء -خ�صم احلد أ
الدنى لل�رضيبة
يخ�صم كل من مبلغ احلد أ
الدنى لل�رضيبة امل�ؤدى عن �سنة حما�سبية حا�صل فيها
عجز واجلزء من مبلغ احلد أ
الدنى الذي يفوق مبلغ ال�رضيبة امل�ؤدى عن �سنة حما�سبية
معينة ،من مبلغ ال�رضيبة الذي يزيد على مبلغ احلد أ
الدنى امل�ستحق عن ال�سنة املحا�سبية
املوالية.

و إ�ذا مل يكن هناك فائ�ض أ�و كان الفائ�ض غري كاف ال�ستنزال مبلغ احلد أ
الدنى كال
أ�و بع�ضا ،جاز خ�صم املبلغ املتبقى من احلد أ
الدنى لل�رضيبة من مبلغ ال�رضيبة على
ال�رشكات امل�ستحقة أ�و ال�رضيبة على الدخل امل�ستحقة عن ال�سنوات املحا�سبية املوالية إ�ىل
غاية ال�سنة الثالثة املوالية لل�سنة املحا�سبية احلا�صل فيها العجز أ�و ال�سنة التي جاوز فيها
مبلغ احلد أ
الدنى املذكور مبلغ ال�رضيبة.

يخ�صم احلد أ
الدنى من مبلغ ال�رضيبة على الدخل ،غري أ�ن الفرق يظل ك�سبا
للخزينة إ�ذا تبني أ�ن اجلزء املطابق للدخل املهني من ال�رضيبة على الدخل ،بالنظر إ�ىل
الجمايل املفرو�ضة عليه ال�رضيبة أ�قل من مبلغ احلد أ
الدنى املحدث مبوجب
الدخل إ
« أ�لف» أ�عاله.

وال تفقد ال�رشكات احلا�صل لها عجز التي دفعت مبلغ احلد أ
الدنى لل�رضيبة احلق
يف ا�ستنزال عجزها من أ�رباح ال�سنوات املحا�سبية املوالية وفقا ألحكام املادتني  12و37
أ�عاله.
 -.IIاحلد أ
الدنى لل�رضيبة على الدخل املتعلقة بالربح العقاري
يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين يقومون بعمليات مفرو�ضة عليها ال�رضيبة
وامل�شار إ�ليها يف املادة  II - 61أ�عاله ،أ�داء حد أ�دنى لل�رضيبة ال يقل عن  %3من ثمن
البيع ولو يف غياب ربح.
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البــاب الثــاين

التزامات اخلا�ضعني لل�رضيبة على ال�رشكات
وال�رضيبة على الدخل
وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة

الـفـــرع أ
الول

االلتزامات املحا�سبية
املادة  -.145م�سك املحا�سبة
 -.Iيجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة م�سك حما�سبة طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية
للدارة أ�ن تقوم باملراقبة املن�صو�ص عليها
والتنظيمية اجلاري بها العمل ،ب�شكل يتيح إ
يف املدونة.

 -.IIيجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة أ�ن يعدوا يف نهاية كل �سنة حما�سبية جرودا
مف�صلة من حيث الكمية والقيمة للب�ضائع واملنتجات املتنوعة واللفائف وكذا املواد القابلة
لال�ستهالك التي ي�شرتونها لغر�ض بيعها أ�و ملا ت�ستلزمه حاجات اال�ستغالل.

 -.IIIيجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة أ�ن ي�سلموا إ�ىل امل�شرتين منهم أ�و إ�ىل زبنائهم
فاتورات أ�و بيانات ح�سابية مرقمة م�سبقا وم�سحوبة من �سل�سلة مت�صلة أ�و مطبوعة بنظام
معلوماتي وفق �سل�سلة مت�صلة يثبتون فيها ،زيادة على البيانات املعتادة ذات الطابع
التجاري :
 - 1°هوية البائع؛
 - 2°رقم التعريف ال�رضيبي امل�سلم من امل�صلحة املحلية لل�رضائب وكذا رقم القيد يف
الر�سم املهني؛
 - 3°تاريخ العملية؛
 - 4°أ
ال�سماء ال�شخ�صية والعائلية للم�شرتين منهم أ�و زبنائهم وعناوينهم التجارية
وعناوين مقارهم؛
 - 5°الثمن والكمية وطبيعة الب�ضائع املبيعة أ�و أ
ال�شغال املنجزة أ�و اخلدمات املقدمة؛
 - 6°مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املطالب بها زيادة على الثمن امل�شمول فيه
وذلك ب�صورة م�ستقلة.

وفيما يخ�ص العمليات امل�شار إ�ليها يف املواد  91و 92و 94أ�عاله ،يعو�ض عن بيان
العفاء أ�و النظام الواقف املنجزة العمليات بحكمه؛
ال�رضيبة أ�و ببيان إ
 - 7°مراجع وكيفية أ
الداء املتعلقة بالفاتورات أ�و البيانات احل�سابية؛
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 - 8°وجميع املعلومات أ
الخرى املن�صو�ص عليها ب أ�حكام قانونية.

إ�ذا تعلق أ
المر ببيع املن�ش�آت ملنتجات أ�و ب�ضائع لفائدة اخلوا�ص جاز أ�ن تقوم بطاقة
ال�صندوق مقام الفاتورة.
يجب أ�ن تت�ضمن بطاقة ال�صندوق على أ
القل البيانات التالية :
أ� -تاريخ العملية؛

ب -هوية البائع أ�و مقدم اخلدمات؛
ج -طبيعة املنتوج أ�و اخلدمة؛

ال�شارة ،إ�ن اقت�ضى احلال ،لل�رضيبة على القيمة
د -كمية وثمن البيع مع إ
امل�ضافة.

 -.IVيجب على امل�صحات وامل�ؤ�س�سات املعتربة يف حكمها أ�ن ت�سلم إ�ىل املعاجلني بها
للتعاب واملكاف�آت أ
فاتورات تت�ضمن املبلغ االجمايل أ
الخرى املماثلة التي أ�داها ه�ؤالء
مع بيان :
 ح�صة أالتعاب واملكاف�آت العائدة للم�صحة أ�و امل�ؤ�س�سة والتي تدرج يف رقم
أ�عمالها اخلا�ضع لل�رضيبة؛
للطباء مقابل أ
 ح�صة أالتعاب واملكاف�آت العائدة أ
العمال الطبية أ�و اجلراحية
املنجزة داخل امل�صحات أ�و امل�ؤ�س�سات املذكورة.

 -.Vيجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين يقومون بجوالت لبيع منتجاتهم مبا�رشة
إ�ىل أ��شخا�ص خا�ضعيـن للر�سم املهني ،أ�ن يبينوا يف الفاتورات أ�و الوثائق القائمة مقامها
التي ي�سلمونها إ�ىل زبنائهم رقم قيد الزبناء املذكورين يف الر�سم املهني.
 -.VIيجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل وفق نظام النتيجة ال�صافية املب�سطة
امل�شار إ�ليه يف املادة  38أ�عاله أ�ن مي�سكوا ب�صورة منتظمة �سجل أ�و �سجالت تقيد فيها
جميع املبالغ املقبو�ضة مقابل املبيعات أ
وال�شغال واخلدمات املنجزة وكذا املبالغ املدفوعة
ال�رشية وم�صاريف امل�ستخدمني وتكاليف اال�ستغالل أ
مقابل أ
الخرى.
زيادة على ما ذكر يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل :
 - 1°أ�ن ي�سلموا إ�ىل امل�شرتين منهم أ�و إ�ىل زبنائهم اخلا�ضعني لل�رضيبة على ال�رشكات
أ�و لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة أ�و لل�رضيبة على الدخل فيما يتعلق بالدخول
املهنية والعاملني يف نطاق أ�ن�شطتهم املهنية ،فاتورات أ�و بيانات ح�سابية وفقا
ألحكام  IIIمن هذه املادة ،ويحتفظوا بن�سخها طوال الع�رش (� )10سنوات
ااملوالية ل�سنة و�ضعها؛
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 - 2°أ�ن يعدوا يف نهاية كل �سنة حما�سبية :
ـ قائمة أ
ال�شخا�ص املدينني والدائنني لهم ،مع بيان طبيعة ما لهم وما عليهم ومرجع
ذلك ومبلغه بتف�صيل؛
ـ قوائم مف�صلة للمخزونات من الب�ضائع واملنتجات واللفائف واملواد القابلة
لال�سهتالك التي ي�شرتونها بق�صد بيعها أ�و ال�ستخدامها فيما ت�ستلزمه مزاولة املهنة
التي ميار�سونها مع بيان كميتها وقيمتها؛

 - 3°أ�ن يكون لهم �سجل تقيد فيه أ�موال اال�ستغالل القابلة لالهتالك ،ي�ؤ�رش عليه رئي�س
امل�صلحة املحلية لل�رضائب وتكون �صفحاته مرقمة.

يجوز خ�صم أ�ق�ساط االهتالك ال�سنوية ب�رشط أ�ن تقيد يف ال�سجل امل�شار إ�ليه أ�عاله
الذي يجب أ�ن يت�ضمن ،زيادة على ذلك ،فيما يخ�ص كل عن�رص من العنا�رص القابلة
لالهتالك بيان :
 طبيعته والغر�ض املخ�ص�ص له ومكان ا�ستخدامه؛ مراجع فاتورة �رشائه أ�و عقد متلكه؛ -ثمن تكلفته؛

 -ن�سبة االهتالك؛

 -مبلغ الق�سط ال�سنوي املخ�صوم يف نهاية كل �سنة حما�سبية؛

 -قيمة االهتالك ال�صافية بعد كل خ�صم.

املادة  -.146أ�وراق إ�ثبات النفقات
يجب إ�ثبات �رشاء جميع ال�سلع واخلدمات التي ي�شرتيها اخلا�ضع لل�رضيبة من بائع
الثبات حترر
يكون خا�ضعا للر�سم املهني بفاتورة قانونية أ�و أ�ية ورقة أ�خرى لها قوة إ
يف ا�سم املعني أ
بالمر.

ويجب أ�ن تت�ضمن الفاتورة أ�و الوثيقة التي تقوم مقامها نف�س البيانات املذكورة يف
املادة  III - 145أ�عاله.

املادة  -.147التزامات املن�ش�آت غري املقيمة
 -.Iيجب على املن�ش�آت املوجود مقرها باخلارج والتي تزاول ن�شاطا دائما باملغرب
أ�ن مت�سك مبكان م�ؤ�س�ستها الرئي�سية باملغرب حما�سبة جلميع عملياتها املنجزة باملغرب
طبقا للت�رشيع اجلاري به العمل.

يجب أ�ن يكون ال�سجل اليومي و�سجل اجلرد مرقمني وم�ؤ�رش عليهما من
طرف املحكمة التجارية و إ�ذا تعذر ذلك ي�ؤ�رش عليهما من طرف رئي�س امل�صلحة املحلية
لل�رضائب.
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 -.IIيجب على املن�ش�آت غري املقيمة التي اختارت ال�رضيبة اجلزافية بالن�سبة لل�رضيبة
على ال�رشكات أ�ن مت�سك :

 �سجال للمبالغ املقبو�ضة واملبالغ املحولة؛ �سجال ي�ؤ�رش عليه مفت�ش ال�شغل يت�ضمن بيان أالجور املدفوعة إ�ىل امل�ستخدمني
املغاربة أ
والجانب و�ضمنها التكاليف االجتماعية املرتبطة بها؛
للتعاب والعموالت و أ�جور ال�سم�رسة واملكاف�آت أ
 �سجال أالخرى املماثلة املخولة
أ
للغري يف املغرب �و اخلارج.

الفـــرع الثـانــي

بالقرارات
االلتزامات املتعلقة إ
املادة  -.148الت�رصيح بالت أ��سي�س
 -I.يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة �سواء كانت مفرو�ضة عليهم ال�رضيبة على
ال�رشكات أ�و ال�رضيبة على الدخل بر�سم الدخول املهنية أ�و كانوا معفيني أ�ن يوجهوا
الدارة يف ر�سالة م�ضمونة مع إ��شعار
ت�رصيحا بالت أ��سي�س وفق مطبوع منوذجي تعده إ
بالت�سلم أ�و ي�سلموه مقابل و�صل إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابع لها مقرهم
االجتماعي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية باملغرب أ�و موطنهم ال�رضيبي ،وذلك داخل أ�جل ال
يزيد على ثالثني ( )30يوما من تاريخ :
 إ�ما الت أ��سي�س إ�ذا كان أالمر يتعلق ب�رشكة خا�ضعة للقانون املغربي أ�و اال�ستقرار
إ�ذا تعلق أ
المر مبن� أش�ة غري مقيمة؛
 و إ�ما بداية الن�شاط إ�ذا تعلق أالمر بخا�ضعني لل�رضيبة أ��شخا�ص ذاتيني أ�و
جمموعات أ��شخا�ص ذاتيني حائزين على دخول مهنية.

بال�ضافة إ�ىل ذلك يجب أ�ن يت�ضمن الت�رصيح ،إ�ن اقت�ضى احلال ،املعلومات
إ
ال�رضورية املتعلقة بفر�ض ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة على اخلا�ضعني.

 -.IIإ�ذا تعلق أ
المر ب�رشكة خا�ضعة للقانون املغربي مفرو�ضة عليها ال�رضيبة على
ال�رشكات يجب أ�ن يت�ضمن الت�رصيح :
 - 1°ال�شكل القانوين والعنوان التجاري لل�رشكة ومكان مقرها االجتماعي؛
 - 2°أ
المكنة التي توجد بها جميع م�ؤ�س�سات ال�رشكة وفروعها باملغرب و إ�ن اقت�ضى
احلال ،باخلارج؛
 - 3°رقم هاتف مقر ال�رشكة و ،إ�ن اقت�ضى احلال ،رقم هاتف م�ؤ�س�ستها الرئي�سية
باملغرب؛
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 - 4°املهن أ
والن�صطة التي تزاولها كل موؤ�ص�صة أاو فرع والواردة يف الت�رضيح؛
 - 5°رقم القيد يف ال�صجل التجاري أاوال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي ،و إان
291
اقت�صى احلال ،يف الر�صم املهني؛
 - 6°أ
ال�صماء العائلية وال�صخ�صية مل�صريي ال�رضكة أاو ممثليها الذين لهم أاهلية الت�رضف
با�صمها و�صفاتهم وعناوينهم؛
 - 7°ال�صم العائلي وال�صخ�صي والعنوان التجاري لكل �صخ�س طبيعي أاو معنوي
تكلف باإجراءات ت أا�صي�س ال�رضكة وعنوانه؛
ال�صارة ،إان اقت�صى احلال ،إاىل اختيار :
 - 8°إ
 اخل�صوع لل�رضيبة على ال�رضكات فيما يتعلق بال�رضكات املن�صو�س عليها يفاملادة  II – 2أاعاله؛
 -اخل�صوع لل�رضيبة على القيمة امل�صافة املن�صو�س عليه يف املادة  90أاعاله.

يجب أان يكون الت�رضيح بالت أا�صي�س م�صحوبا بالنظام أ
ال�صا�صي لل�رضكة وبقائمة
امل�صاهمني املوؤ�ص�صني لها.
 -.IIIإاذا تعلق أ
المر ب�رضكة غري مقيمة ،يجب أان يت�صمن الت�رضيح :

 - 1°العنوان التجاري لل�رضكة واملكان الذي يوجد به مقرها الجتماعي؛
 - 2°رقم هاتف املقر الجتماعي و إان اقت�صى احلال ،رقم هاتف املوؤ�ص�صة الرئي�صية
باملغرب؛
 - 3°املهن و أ
الن�صطة املزاولة بكل موؤ�ص�صة أاو فرع امل�صار إاليها يف الت�رضيح؛
 - 4°أ
المكنة التي توجد بها جميع موؤ�ص�صات ال�رضكة وفروعها باملغرب؛

ال�صم العائلي وال�صخ�صي أاو العنوان التجاري واملهنة أاو الن�صاط وكذا عنوان
 - 5°إ
أ
ال�صخ�س الذاتي او املعنوي املقيم باملغرب املعتمد لدى إادارة ال�رضائب؛
ال�صارة ،إان اقت�صى احلال ،إاىل اختيار اخل�صوع لل�رضيبة اجلزافية بالن�صبة
 - 6°إ
لل�رضيبة على ال�رضكات املن�صو�س عليها يف الفقرة أ
الوىل من املادة 16
أاعاله.

 -.IVإاذا تعلـق أ
المر بخا�صع لل�رضيبة �صخــ�س ذاتي أاو �رضكات وجمموعات
أاخرى خا�صعة لل�رضيبة على الدخل ولهم دخول مهنية ،يجب أان يت�صمن الت�رضيح :
ال�صم العائلي وال�صخ�صي واملوطن ال�رضيبي ،و إاذا تعلق أ
المر ب�رضكة ،ال�صكل
 - 1°إ
القانوين والعنوان التجاري واملقر الجتماعي؛
الحالة على «ال�رضيبة احل�رضية» و»ال�رضيبة املهنية  -البتنتا» مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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 - 2°طبيعة أ
الن�شطة التي يزاولونها؛
 - 3°موقع م�ؤ�س�ساتهم؛
 - 4°طبيـعة املنتجات التي يح�صلون علــيها أ�و ي�صنعونها ب أ�نف�سـهم أ�و بوا�سطة الغري و إ�ن
اقت�ضى احلال ،املنتجات أ
الخرى التي يتاجرون فيها؛
 - 5°العنوان التجاري واال�سم ومقر املن�ش�آت التي ينتمون إ�ليها أ�و التابعة لهم؛
ال�شارة ،إ�ن اقت�ضى احلال ،إ�ىل اختيار اخل�ضوع لل�رضيبة على القيمة
 - 6°إ
امل�ضافة.

القامة
القرار بتحويل املقر االجتماعي أ�و تغيري إ
املادة  -.149إ

يجب على املن�ش�آت �سواء كانت خا�ضعة لل�رضيبة على ال�رشكات أ�و لل�رضيبة على
الدخل أ�و لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة أ�و معفاة منها أ�ن ت�شعر مفت�ش ال�رضائب التابع له
مكان فر�ض ال�رضيبة عليها يف أ
ال�صل بر�سالة م�ضمونة مع إ��شعار بالت�سلم أ�و ت�سليم هذه
الدارة يف
الر�سالة مقابل و�صل أ�و من خالل و�ضع إ�قرار وفق مطبوع منوذجي تعده إ
احلاالت التالية :
 حتويل مقرها االجتماعي أ�و م�ؤ�س�ستها الرئي�سية املوجودة باملغرب؛ -تغيري مكان م�ؤ�س�ستها الرئي�سية أ�و موطنها ال�رضيبي.

القرار خالل أ�جل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ التحويل
يجب أ�ن يدىل بهذا إ
أ�و التغيري ،و إ�ال مت تبليغ امللزم وفر�ض ال�رضيبة عليه يف �آخر عنوان معروف له من
طرف إ�دارة ال�رضائب.

القرار بتوقف املن� أش�ة عن مزاولة ن�شاطها أ�و بيعها أ�و
املادة  -.150إ
اندماجها أ�و انق�سامها أ�وحتويلها

 -.Iيجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة على ال�رشكات أ�و لل�رضيبة على الدخل أ�و
املعفيني منهما أ�ن يقدموا خالل أ�جل اخلم�س أ
والربعني ( )45يوما يبتدىء من تاريخ
إ�جناز أ�حد التغيريات التالية :
 يف حالة توقفها الكلي عن مزاولة ن�شاطها أ�و اندماجها أ�و انق�سامها أ�و تغيري ل�شكلهاالقانوين ي�ؤدي إ�ىل إ�خراجها من نطاق ال�رضيبة على ال�رشكات أ�و إ�ىل إ�حداث
القرار املتعلق باحل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة بالن�سبة
�شخ�ص معنوي جديد ،إ
لفرتة الن�شاط أ
القرار املتعلق بال�سنة املحا�سبية
احلال،
اقت�ضى
ن
�
وكذا،
الخرية
إ
إ
ال�سابقة للفرتة املذكورة بالن�سبة للمقاوالت اخلا�ضعة لل�رضيبة على ال�رشكات؛
 يف حالة االنقطاع عن مزاولة ن�شاط مهني أ�و التخلي جزئيا أ�و كليا عن م�ؤ�س�ستهمأ�و زبنائهم أ�و جعلها كح�صة ا�شرتاك يف �رشكة خا�ضعة لل�رضيبة على ال�رشكات
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القراراملتعلق مبجموع الدخل وجرد للممتلكات مطابقني
أاو غري خا�صعة لها ،إ
الدارة بالن�صبة للخا�صعني لل�رضيبة على الدخل
للمطبوع النموذجي الذي تعده إ
بر�صم ن�صاط مهني.

ويتعني عليهم أان ي�صفعوا بهاتني الوثيقتني ،إاذا اقت�صى احلال ذلك ،ن�صخة م�صادق
عليها من عقد تفويت املمتلكات املذكورة.

 -.IIإاذا أاف�صى التوقف الكلي عن مزاولة الن�صاط إاىل الت�صفية ،وجب أان يت�صمن
القرار باحل�صيلة اخلا�صعة لل�رضيبة بالن�صبة لفرتة الن�صاط الخرية ،زيادة على
إ
أ
ماذكر ،ال�صم العائلي وال�صخ�صي وعنوان امل�صفي او «ال�صنديك» وكذا طبيعة ومدى
ال�صالحيات املخولة له.
يجب على امل�صفي أاو «ال�صنديك» أان يديل :

 خالل مدة الت�صفية وداخل الجل املن�صو�س عليه يف املادتني  20و 82أاعالهباإقرار يتعلق بالنتائج املوؤقتة التي وقع احل�صول عليها خالل فرتة كل اثني ع�رض
(� )12صهرا؛
 خالل اخلم�صة أبالقرار
والربعني ( )45يوما املوالية لختتام عمليات الت�صفية ،إ
القرار املكان املحفوظة فيه الوثائق
املتعلق بالنتيجة النهائية ،ويبني يف هذا إ
املحا�صبية لل�رضكة امل�صفاة.

 -.IIIا�صتثناء من جميع أ
الحكام املخالفة ،يجب على كل مقاولة 292تطلب فتح م�صطرة
الت�صوية أاو الت�صفية الق�صائية أان تقدم إاقرارا بذلك لدى م�صلحة الوعاء ال�رضيبي التابع
لها مكان فر�س ال�رضيبة.
القرار املذكور لدى م�صلحة الوعاء ال�رضيبي عدم مواجهة
ويرتتب عن عدم تقدمي إ
إادارة ال�رضائب ب�صقوط الواجبات املرتبطة بالفرتة ال�صابقة لفتح م�صطرة الت�صوية أاو
الت�صفية الق�صائية.

القرار املتعلق باملكافاآت املدفوعة للغري
املادة  -.151إ

 -.Iيجب على كل من�ص أاة تزاول ن�صاطا يف املغرب مبا يف ذلك ال�رضكات غري املقيمة
التي اختارت ال�رضيبة اجلزافية ،عندما متنح أل�صخا�س خا�صعني للر�صم املهني أاو
لل�رضيبة على ال�رضكات أاو لل�رضيبة على الدخل أاتعابا أاو عمولت أاو أاجور �صم�رضة أاو
مكافاآت أاخرى من نف�س النوع أاو تخفي�صات أاو إارجاعات منحت بعد حترير الفاتورات،
أان تديل باإقرار يتعلق باملبالغ املدرجة يف املحا�صبة خالل ال�صنة املحا�صبية ال�صابقة فيما
يخ�س املكافاآت آ
بالقرارات املن�صو�س
النفة الذكر ،وذلك يف نف�س الوقت الذي تديل فيه إ
أ
عليها يف املواد  20و 82و 85و 150اعاله وداخل آ
الجال املقررة فيها.
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القرار ،الذي يجب أ�ن ي�سلم عنه و�صل ،على أ�و وفق مطبوع منوذجي
يحرر إ
الدارة ويت�ضمن فيما يخ�ص كل م�ستفيد البيانات التالية :
تعده إ
 - 1°اال�سم العائلي وال�شخ�صي أ�و العنوان التجاري؛
 - 2°املهنة أ�و طبيعة الن�شاط والعنوان؛
 - 3°رقم القيد يف الر�سم املهني أ�و رقم التعريف بال�رضيبة على ال�رشكات أ�و
بال�رضيبة على الدخل؛
 - 4°رقم القيد يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي؛
 - 5°جمموع املبالغ املخولة ،بح�سب كل �صنف ،بر�سم :
 أالتعاب؛

 العموالت و أ�جور ال�سم�رسة واملكاف�آت أالخرى املماثلة؛

والرجاعات املمنوحة بعد حترير الفاتورات.
 -التخفي�ضات إ

 -.IIيجب على امل�صحات وامل�ؤ�س�سات املعتربة يف حكمها أ�ن تديل ب�إقرار �سنوي
بالعمال اجلراحية والطبية التي ينجزها بداخلها أ
يتعلق أ
الطباء اخلا�ضعون للر�سم
بالقرارات املن�صو�ص عليها يف املواد 20
املهني ،وذلك يف نف�س الوقت الذي تديل فيه إ
و 82و 85و 150أ�عاله ،وداخل آ
الجال املقررة فيها.
القرار الذي يجب أ�ن ي�سلم عنه و�صل ،على أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده
يحرر إ
الدارة يت�ضمن فيما يخ�ص كل طبيب ،البيانات التالية :
إ
 - 1°اال�سم العائلي وال�شخ�صي والعنوان املهني؛
 - 2°التخ�ص�ص الطبي؛
 - 3°رقم التعريف ال�رضيبي؛
الجمالية « »Kأ
للعمال الطبية أ�و اجلراحية التي قام بها
 - 4°التعريفة ال�سنوية إ
الطبيب.

 -.IIIيجب على امل�صحات وامل�ؤ�س�سات املعتربة يف حكمها أ�ن تديل ب�إقرار �سنوي
يتعلق أ
بالتعاب و املكاف�آت املدفوعة أ
للطباء غري اخلا�ضعني للر�سم املهني ،وذلك يف
بالقرارات املن�صو�ص عليها يف املواد  20و 82و 85و150
نف�س الوقت الذي تديل فيه إ
أ�عاله ،وداخل آ
الجال املقررة فيها.

185

املدونة العامة لل�ضرائب

القرار الذي يجب أان ي�صلم عنه و�صل ،على أاو وفق مطبوع منوذجي تعده
يحرر إ
الدارة يت�صمن فيما يخ�س كل طبيب البيانات التالية :
إ
ال�صم العائلي وال�صخ�صي والعنوان ال�صخ�صي؛
 - 1°إ
 - 2°التخ�ص�س الطبي؛
 - 3°مقر مزاولة العمل و ،إان اقت�صى احلال ،رقم التعريف ال�رضيبي؛

الجمالية « »Kأ
لالعمال الطبية أاو اجلراحية التي قام بها
 - 4°التعرفة ال�صنوية إ
الطبيب.

القرار بعوائد أ
ال�صهم وح�ص�ص امل�صاركة والدخول
املادة  -.152إ
املعتربة يف حكمها

ال�صارة أاو
 -.Iيجب على اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يدفعون أاو ي�صعون رهن إ
يقيدون يف احل�صاب عوائد أ
ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة و الدخول املعتربة يف حكمها و
أارباح موؤ�ص�صات ال�رضكات غري املقيمة املن�صو�س عليها باملادة  13أاعاله ،أان يوجهوا قبل
فاحت أابريل من كل �صنة يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم أاو ي�صلموها مقابل و�صل
القرار
إاىل مفت�س ال�رضائب التابع له مقرهم الجتماعي أاو موؤ�ص�صتهم الرئي�صية باملغرب إ
الدارة يت�صمن ما يلي :
بالعوائد امل�صار إاليها أاعاله حمررا على أاو وفق مطبوع تعده إ
 - 1°هوية ال�رضكة املدينة :
ال�صم أاو العنوان التجاري؛
 إ املهنة و طبيعة الن�صاط؛ -العنوان؛

 -رقم التعريف بال�رضيبة على ال�رضكات أاو بالر�صم املهني؛

293

 - 2°العنوان التجاري ورقم التعريف ال�رضيبي للهيئة املالية املتدخلة يف أ
الداء
294
وعنوانها؛
 - 3°عنا�رض فر�س ال�رضيبة أ
بالرقام :

295

ال�صارة أاو تقييدها يف احل�صاب؛
 تاريخ دفع العوائد املوزعة أاو و�صعها رهن إالجمايل للعوائد املوزعة؛
 املبلغ إ -تاريخ احلجز يف املنبع؛
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 مبلغ ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع و إان اقت�صى احلال ،ال�صند القانوين يف حالةالعفاء؛
إ

 - 4°هوية امل�صتفيدين من العوائد املوزعة و عنوانهم أاو رقم تعريفهم ال�رضيبي.

القرار امل�صار إاليه يف  Iأاعاله من طرف الو�صطاء املاليني املوؤهلني
 –.IIيجب إايداع إ
أ
مل�صك ح�صاب �صندات ،يف حالة دفع عوائد ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة
يف حكمها أاو و�صعها رهن إا�صارة امل�صتفيدين أاو تقييدها يف ح�صابهم من قبل الو�صطاء
296
املذكورين.

القرار باحلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل
املادة  -.153إ
الثابت
يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يتولون دفع احلا�صالت من التوظيفات املالية
ال�صارة أاو
ذات الدخل الثابت امل�صار إاليها يف املادة  14أاعاله ،أاو ي�صعونها رهن إ
يقيدونها يف احلـ�صاب أان يوجهوا يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم أاو ي�صلموا مقابل
و�صل إاىل مفت�س ال�رضائب التابع له مقرهم الجتماعي أاو موؤ�ص�صتهم الرئي�صية باملغرب
قبل فاحت أابريل من كل �صنة إاقرارا باحلا�صالت امل�صار إاليها أاعاله حمررا على أاو وفق
الدارة يت�صمن البيانات املن�صو�س عليها يف املادة  152أاعاله.
مطبوع منوذجي تعده إ

القرار باملكافاآت املدفوعة أل�صخا�ص غري مقيمني
املادة  -.154إ

يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يقيمون باملغرب أاو يزاولون مهنة فيه
ويدفعون إاىل أا�صخا�س غري مقيمني أاو ي�صعون رهن إا�صارتهم أاو يقيدون يف ح�صاباتهم
بالقرار املتعلق باحل�صيلة
الدلء إ
املكافاآت املبينة يف املادة  15أاعاله ،أاو يقدموا حني إ
297
املفرو�صة عليها ال�رضيبة أاو مبجموع دخلهم ،إاقرارا يت�صمن املعلومات التالية :
 طبيعة وجمموع املبالغ اخلا�صعة لل�رضيبة أاو املعفاة التي قاموا بدفعها؛ مبلغ ال�رضيبة املحجوز فيما يتعلق بذلك؛ بيان أال�صخا�س الذين دفعت إاليهم املبالغ امل�صتحقة عليها ال�رضيبة.

الدارة ،ويوجه
القرار املذكور أاعاله على أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
يحرر إ
يف ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم أاو ي�صلم مقابل و�صل إاىل مفت�س ال�رضائب التابع
القرار.
له املوطن ال�رضيبي أاو املوؤ�ص�صة الرئي�صية لل�صخ�س ال�صادر عنه إ
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اللكرتوين
القرار إ
املادة  -.155إ

يجوز للخا�صعني لل�رضيبة أان يدلوا إاىل إادارة ال�رضائب بطريقة إاليكرتونية
بالقرارات املن�صو�س عليها يف هذه املدونة وفق ال�رضوط املحددة بقرار للوزير
إ
املكلف باملالية.

بالقرارات ال�صالفة
الدلء إلدارة ال�رضائب بطريقة إالكرتونية إ
غري أانه يجب إ
الذكر ابتداء من فاحت يناير  2010بالن�صبة للمن�صاآت التي يفوق أاو ي�صاوي رقم أاعمالها
مائة ( )100مليون درهم و ابتداء من فاحت يناير  2011بالن�صبة للمن�صاآت التي يفوق
أاو ي�صاوي رقم أاعمالها خم�صون ( )50مليون درهم ،دون احت�صاب ال�رضيبة على
298
القيمة امل�صافة.
اللكرتونية املذكورة نف�س آ
الثار القانونية :
تكون إ
والجراءات إ
لالقرارات إ

الدارة واملن�صو�س
 إلالقرارات املحررة على أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
عليها يف هذه املدونة؛
 -إلجراءات الت�صجيل والتمرب التي تخ�صع لها العقود املحررة على الورق.

299

الدلء
وفيما يخ�س اخلا�صعني لل�رضيبة على القيمة امل�صافة يجب أان يكون إ
بالقرارات بطريقة الكرتونية م�صحوبا بالدفعات املن�صو�س عليها يف هذه املدونة.
إ

الفــرع الثالـث

اللتزامات املتعلقة بحجز ال�رشيبة يف املنبع
املادة  -.156حجز ال�رشيبة يف املنبع من طرف أارباب العمل واملدينني
باليرادات
إ

باليراد امل�صتوطن أاو امل�صتقر باملغرب بحجز ال�رضيبة
 -.Iيقوم رب العمل أاو املدين إ
املرتتبة عن دخول أ
الجور يف املنبع وفق ما هو من�صو�س عليه يف املادة  56أاعاله،
وحتجز ال�رضيبة حل�صاب اخلزينة من كل مبلغ مدفوع.
الدارة حجز ال�رضيبة امل�صتحقة على املرتبات العامة من مبالغ هذه املرتبات
تتوىل إ
املفرو�صة عليها ال�رضيبة التي �صدر أ
المر ب�رضفها.

حتجز يف املنبع ال�رضيبة امل�صتحقة على املعا�صات التي ت�رضفها الدولة واملعا�صات أاو
اليرادات العمرية التي ت�رضف من �صناديق املحا�صبني العموميني أاو ي�رضفها أا�صخا�س
إ
القانون العام أاو ت�رضف حل�صابها .ويتوىل احلجز املحا�صب الذي يدفع املبالغ اامل�صار
إاليها أاعاله إاىل م�صتحقيها.
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حتجز يف املنبع بال�سعر املن�صو�ص عليه يف املادة « – II( 73زاي»  )1° -أ�عاله،
ال�رضيبة امل�ستحقة على املكاف�آت والتعوي�ضات الطارئة أ�و غري الطارئة التي تكون
خا�ضعة لل�رضيبة ،بر�سم دخول أ
الجور املن�صو�ص عليها يف املادة  56أ�عاله وتدفعها
أ
م�ؤ�س�سات أ�و هيئات إ�ىل أ��شخا�ص لي�سوا من �جرائها.

غري أ�ن الدخول امل�شار إ�ليها يف املقطع ال�سابق والتي تدفعها م�ؤ�س�سات تعليم أ�و ت أ�هيل
مهني عامة أ�و خا�صة إ�ىل أ
ال�شخا�ص الذين يقومون فيها بوظيفة التدري�س من غري أ�ن
يكونوا من م�ستخدميها الدائمني حتجز يف املنبع بال�سعر املن�صو�ص عليه يف املادة II - 73
– «دال» أ�عاله.

حتجز ال�رضيبة امل�ستحقة يف املنبع على التعوي�ضات امل�شار إ�ليها يف الفقرتني الرابعة
الجمايل للمكاف�آت والتعوي�ضات من غري أ�ي
واخلام�سة من هذه املادة وفق املبلغ إ
أ
خ�صم .ويبا�رش حجـز ال�رضيبة وفق ما تن�ص عليه الفقرة الوىل من البند  Iمن هذه
الجراءات املقررة يف املادة  80أ�عاله
املادة ويدفع املبلـغ املحجـوز إ�ىل اخلزينـة وفق إ
واملادة  I – 174أ�دناه.
ال يعفى حجز ال�رضيبة يف املنبـع بال�سعـر املن�صـو�ص عليـه يف املادة – II( 73
بالقرار املن�صو�ص
الدالء إ
«زاي» –  )1°أ�عاله م�ستحقي املكاف�آت الوارد بيانها فيها من إ
عليه يف املادة  82أ�عاله.
الجمايل أ
للجور املمنوحة للفنانني املزاولني عملهم ب�صورة
 -.IIيخ�ضع املبلغ إ
أ
فردية أ�و �ضمن فرق ،كما هو من�صو�ص عليه يف املادة � II - 60عاله للحجز يف
املنبع بال�سعر املن�صو�ص عليه يف املادة « – II( 73زاي»  )4° -أ�عاله .وي�صفى حجز
ال�رضيبة املذكور وي�ؤدى وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ويف املادتني
 80أ�عاله و I – 174أ�دناه.
 –.IIIيقوم أ�رباب العمل بحجز ال�رضيبة امل�ستحقة يف املنبع من مبلغ الوهبات امل�سلمة من
طرف املتعاملني معهم وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  « – II - 58أ�لف» أ�عاله.
 –.IVيقوم أ�رباب العمل بحجز ال�رضيبة يف املنبع امل�ستحقة على املكاف�آت املدفوعة
للجوالني واملمثلني والعرا�ضني التجاريني أ�و ال�صناعيني ،وفق ال�رشوط املن�صو�ص
عليها يف املادة « – II - 58باء» أ�عاله.

التعاب امل�ؤداة أ
املادة  -.157حجز ال�رضيبة يف املنبع من مبلغ أ
للطباء
غري اخلا�ضعني للر�سم املهني

يجب على امل�صحات وامل�ؤ�س�سات املعتربة يف حكمها أ�ن تنجز حل�ساب اخلزينة وفق
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  III - 151أ�عاله ،حجز مبلغ يف املنبع من أ
التعاب
واملكاف�آت التي تدفعها أ
للطباء غري اخلا�ضعني للر�سم املهني ،عن أ�عمال طبية أ�و
ؤ
جراحية يقومون بها داخل هذه امل�صحات وامل��س�سات.
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املادة  -.158احلجز يف املنبع على عوائد أ
ال�سهم وح�ص�ص امل�شاركة
والدخول املعتربة يف حكمها

تخ�ضع العوائد امل�شار إ�ليها يف املادة  13أ�عاله لل�رضيبة عن طريق حجزها يف املنبع
حل�ساب اخلزينة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان العامة واخلا�صة وال�رشكات واملن�ش�آت التي
تدفع العوائد املذكورة للم�ستفيدين منها أ�و ت�ضعها رهن إ��شارتهم أ�و تقيدها يف ح�سابهم.

املادة  -.159احلجز يف املنبع على احلا�صالت من التوظيفات املالية
ذات الدخل الثابت

 –.Iتخ�ضع احلا�صالت امل�شار إ�ليها يف املادة  14أ�عاله لل�رضيبة عن طريق حجزها
يف املنبع حل�ساب اخلزينة من لدن املحا�سبني العموميني وهيئات االئتمان العامة واخلا�صة
وال�رشكات واملن�ش�آت التي تدفع احلا�صالت املذكورة للم�ستفيدين منها أ�و ت�ضعها رهن
إ��شارتهم أ�و تقيدها يف ح�سابهم.

 –.IIيتم ا�ستنزال ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع املرتتبة عن احلا�صالت من
التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت امل�شار إ�ليها يف املادة  14أ�عاله من مبلغ ال�رضيبة
على ال�رشكات أ�و ال�رضيبة على الدخل مع احلق يف اال�سرتجاع.
غري أ�ن احلجز يف املنبع املتعلق أ
بالعفاء الكلي أ�و املعتربين
بال�شخا�ص املتمتعني إ
خارج جمال تطبيق ال�رضيبة على ال�رشكات ال يخول أ�ي حق يف اال�سرتجاع.

الجمالية التي يح�صل عليها
املادة  -.160احلجز يف املنبع على املبالغ إ
أ
ال�شخا�ص الطبيعيون أ�و املعنويون غري املقيمني

 –.Iتخ�ضع العوائد امل�شار إ�ليها يف املادة  15أ�عاله لل�رضيبة املحجوزة يف املنبع
حل�ساب اخلزينة من طرف اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين يدفعون أ�و يتو�سطون يف دفع
العوائد املذكورة إ�ىل أ��شخا�ص ذاتيني أ�و معنويني غري مقيمني.

 –.IIإ�ذا مت الدفع من طرف �شخ�ص غري مقيم لفائدة �شخ�ص طبيعي أ�و معنوي غري
مقيم ،ف�إن ال�رضيبة تكون م�ستحقة على املن� أش�ة أ�و امل�ؤ�س�سة الزبونة باملغرب.
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البـاب الثالـث

فر�ص ال�رشيبة على زائد القيمة املالحظ أاو املحقق مبنا�صبة تفويت عنا�رش

أ
ال�صول أاو �صحبها والنقطاع عن مزاولة الن�صاط املهني
والندماج و تغيري ال�صكل القانوين

املادة  -.161زائد القيمة املالحظ أاو املحقق خالل أاو يف نهاية ال�صتغالل
 ( -.Iين�صخ)

300

 -.IIتدخل التعوي�صات املقبو�صة يف مقابل النقطاع عن مزاولة املهنة أاو نقل
301
الزبناء يف حكم زائد القيمة الناجت عن التخلي اخلا�صع لل�رضيبة.
 -.IIIيف حالة �صحب عن�رض جم�صد أاو غري جم�صد من أ
ال�صول الثابتة دون مقابل
لالدارة أان تقوم بتقييمه.
نقدي ،يجوز إ

تفر�س ال�رضيبة على زائد القيمة الناجت ،عند القت�صاء ،عن عملية التقييم باعتباره زائد
قيمة ناجت عن التخلي مع أ
الخذ بعني العتبار التخفي�صات املن�صو�س عليها يف هذه املادة.
 -.IVميكن إاجناز عملية حتويل موؤ�ص�صة عمومية إاىل �رضكة م�صاهمة دون أاثر على
الختتامية للموؤ�ص�صة املعنية بر�صم اآخر �صنة
ح�صيلتها اجلبائية ،عندما تكون املوازنة إ
302
الفتتاحية بر�صم أاول �صنة حما�صبية لل�رضكة.
حما�صبية مطابقة للموازنة إ

املادة  -.162النظام اخلا�ص باندماج ال�رشكات
 -.Iإاذا اندجمت عدة �رضكات خا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات يف �رضكة قائمة،
فاإن ما حت�صل عليه ال�رضكة الداجمة من ك�صب يطابق زائد القيمة املتعلق مب�صاهمتها يف
ال�رضكة املندجمة يدرج يف احل�صيلة اخلا�صعة لل�رضيبة بالن�صبة لل�رضكة املعنية.
 -.IIأالـف– مــع مـراعــاة ال�رضوط املبينـة بـعـده وا�صتثنــاء من أاحكـام املـادة
“ – I( 9جيم”  )1° -أاعاله ،لتفر�س ال�رضيبة على ال�رضكات املندجمة فيما يخ�س
زائد القيمة ال�صايف املحقق على إاثر امل�صاهمة بجميع عنا�رض أ
ال�صول الثابتة أاو �صندات
امل�صاهمة أاو التخلي عن ذلك ،ب�رضط أان تودع ال�رضكة الداجمة أاو ال�رضكة اجلديدة
املتولدة عن ال�رضكات املندجمة لدى امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعة لها ال�رضكة أاو
ال�رضكات املندجمة ،ن�صختني من ت�رضيح كتابي م�صفوع بالوثائق التالية وذلك خالل
أاجل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ عقد الندماج :
300
301
302

مت ن�صخ أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
مت إادراج هذا البند مبقت�صى املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008ومت تغيريه باملادة  7من قانون املالية ل�صنة.2011

11

املدونة العامة لل�ضرائب

 - 1°بيان يت�صمن العنا�رض امل�صاهم بـها مع جميع التفا�صيل املتعلقة بزائد القيمة املحقق
أاو ناق�س القيمة املتحمل مع إابراز زائد القيمة ال�صايف غري املفرو�صة عليه
ال�رضيبة لدى ال�رضكة أاو ال�رضكات املندجمة؛
 - 2°جدول يت�صمن بالن�صبة إاىل كل �رضكة من ال�رضكات املذكورة بيان املخ�ص�صات
ال�صارة إاىل ما مل يكن منها مو�صوع
املدرجة يف باب اخل�صوم من املوازنة مع إ
خ�صم ي�صمح به القانون ال�رضيبي؛
الندماج الذي تلتزم فيه ال�رضكة الداجمة أاو ال�رضكة املتولدة عن ال�رضكات
 - 3°عقد إ
املندجمة :
أا) ب أان حتتفظ مبجموع مبلغ املخ�ص�صات املوؤجل فر�س ال�رضيبة عليها؛
ب) ب أان تدمج يف أارباحها املفرو�صة عليها ال�رضيبة زائد القيمة ال�صايف الذي حققته كل
�رضكة من ال�رضكات املندجمة فيما يتعلق مب�صاهماتها :
ب 1-إاما بجميع �صندات امل�صاهمة وعنا�رض أ
ال�صول الثابتة إاذا كانت توجد من بني
هذه العنا�رض أارا�س مبنية أاو غري مبنية ت�صاوي قيمتها امل�صاهم بها أاو جتاوز  %75من
جمموع قيمة أ
ال�صول ال�صافية الثابتة لل�رضكة املعنية.
يف هذه احلالة ،يعاد إادماج زائد القيمة ال�صايف يف نتيجة ال�صنة املحا�صبية أ
الوىل
303
املنتهية بعد الندماج؛
ب 2-و إاما فقط ب�صندات امل�صاهمة والعنا�رض القابلة لالهتالك إاذا مل يت أات بلوغ ن�صبـة
 %75املذكورة.
يف هذه ااحلالة يعاد إادماج زائد القيمة ال�صايف امل�صار إاليه أاعاله يف احل�صيلة
اخلا�صعة لل�رضيبة ب أاق�صاط مت�صاوية خالل فرتة ل تتجاوز ع�رض (� )10صنوات وتراعى
الدماج يف ح�صاب الهتالكات وزائد القيمة
القيمة امل�صاهم بها للعنا�رض املعنية باإعادة إ
الالحق؛
ج) أان ت�صيف إاىل زائد القيمة املالحظ أاو املحقق فيما بعد حني �صحب العنا�رض غري
الدماج امل�صار إاليها يف الفقرة ب  2 -أاعاله أاو حني التخلي عنها ،زائد
املعنية باإعادة إ
القيمة الذي �صبق أان حققته ال�رضكة املندجمة و أاجل فر�س ال�رضيبة عليه.
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باء -املخ�ص�صات املن�صو�س عليها يف “ أالف” –  - 3°أا) أاعاله تظل معفاة من
ال�رضيبة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة “ – I( 10واو” –  ) 2°أاعاله.
جيم -إاذا مل يودع الت�رضيح املن�صو�س عليه يف “ أالف” أاعاله داخل أ
الجل املقرر
أاو مل ي�صفع هذا الت�رضيح أ
الدارة بت�صوية و�صعية
بالوراق امللحقة الالزمة ،قامت إ
ال�رضكة أاو ال�رضكات املندجمة وفقا للقواعد املن�صو�س عليها يف املادة  221أادناه.
 -.IIIتقيم اختياريا عنا�رض املخزون املحولة من ال�رضكة املدجمة إاىل ال�رضكة
الداجمة إاما عن طريق التقييم بالقيمة أ
ال�صلية أاو التقييم بثمن ال�صوق.
وحتدد كيفية تطبيق مقت�صيات الفقرة أاعاله مبر�صوم.
ول ميكن أان ت�صجل لحقا العنا�رض املذكورة يف ح�صاب غري ح�صاب املخزونات.
يف حالة عدم الت�صجيل يف ح�صاب املخزونات تفر�س ال�رضيبة با�صم ال�رضكة الداجمة
على العائد املفرت�س أان ينتج عن تقييم هذه املخزونات على أا�صا�س ثمن ال�صوق حني عملية
الدماج ،وذلك بر�صم ال�صنة املحا�صبية التي مت خاللها تغيري الغر�س املخ�ص�صة له دون
إ
304
أ
الخالل بتطبيق الذعرية والزيادات املن�صو�س عليها يف املادتني  186و 208ادناه.
إ

البـاب الرابـع

مقت�صيات خمتلفة
املادة  -.163احت�صاب آ
الجال و�صعر ال�رشيبة اجلاري به العمل
 -.Iاحت�صاب آ
الجال

من أاجل احت�صاب آ
الجال املن�صو�س عليها يف هذه املدونة فاإن اليوم الذي يبتدئ منه
الجل بانتهاء اليوم أ
الجل ل يتم احت�صابه .وينتهي أ
أ
الخري منه.
إاذا �صادفت نهاية آ
الجال املن�صو�س عليها يف هذه املدونة يوم عيد أاو عطلة مت
أ
أ
إارجاء حلول أ
الجل إاىل اليوم الول من ايام العمل التالية.

� -.IIصعر ال�رشيبة اجلاري به العمل

أالف -يتم احت�صاب ال�رضائب والواجبات والر�صوم بال�صعر اجلاري به العمل يف
تاريخ انتهاء آ
بالقرارات املن�صو�س عليها يف املواد  20و82
الجال املحددة إ
لالدلء إ
و 83و 84و 85و 110و 111و 128و 150و  155يف هذه املدونة.
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باء– إاذا مت حجز ال�رضيبة يف املنبع ،فاإن مبلغها يتم احت�صابه بال�صعر اجلاري به
العمل يف تاريخ دفع املبالغ املفرو�صة عليها ال�رضيبة مل�صتحقيها أاو و�صعها رهن إا�صارتهم
أاو قيدها يف ح�صابهم.
 -.IIIكل مقت�صى جبائي يجب التن�صي�س عليه يف هذه املدونة.

املادة  -.164منح المتيازات اجلبائية
العفاءات املن�صو�س عليها يف هذه املدونة ،يجب على املن�صاآت
 -.Iلال�صتفادة من إ
بالقرارات و أاداء ال�رضائب والواجبات والر�صوم املن�صو�س
أان تفي بالتزاماتها املتعلقة إ
305
عليها يف هذه املدونة.
 -.IIيف حالة خمالفة أ
الحكام املنظمة لوعاء ال�رضيبة على ال�رضكات وال�رضيبة
على الدخل ،يفقد أ
ال�صخا�س املخالفون ،بقوة القانون ،احلق يف ال�صتفادة من ال�صعر
املخف�س 306املن�صو�س عليه يف املادتني « – I( 6دال» –  ) 2°و« – I( 31جيم» – )2°
الخالل بتطبيق الغرامة والزيادات املن�صو�س عليها يف املادتني 184
أاعاله ،دون إ
و 208بعده.
ت�صدر الواجبات التكميلية والغرامة والزيادات املرتبطة بها مبا�رضة طبقا ألحكام
املادة  VIII - 232أادناه.
 -.IIIي�صتثنى من المتيازات اجلبائية املمكن احل�صول عليها مبوجب اتفاقية،
أ
ال�صخا�س الذاتيون و املعنويون الذين أاخلوا بالتزاماتهم يف إاطار اتفاقية �صابقة مربمة
307
مع الدولة.
العفاء الكلي الدائم املن�صو�س عليه يف املـادة
 –.IVت�صتثنى الهيئات امل�صتفيدة من إ
 « - I - 6أالف» أاعاله من :
 تخفي�س  %100على عوائد أال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف
حكمها املن�صو�س عليه يف املادة « – I( 6جيم»  )1° -أاعاله؛
 -و إاعفاء زائد القيمة بر�صم تفويت القيم املنقولة.

308

املادة  164مكررة –.التعامل التف�صيلي
ميكن للخا�صعني لل�رضيبة الذين يوجدون يف و�صعية جبائية �صليمة وامل�صنفني وفق
ال�رضوط املحددة بن�س تنظيمي أان ي�صتفيدوا فيما يتعلق مبلفاتهم من تعامل تف�صيلي من
309
لدن إادارة ال�رضائب.
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املادة  -.165عدم اجلمع بني المتيازات
 -.Iل يجوز اجلمع بني المتيازات املخولة للمن�صاآت املقامة يف املناطق احلرة
للت�صدير عمال ب أاحكام املادة “ - I( 6جيم”  1° -و “ – IIأالف”) أاعاله واملادة II - 19
 “ أالف” أاعاله واملادة  “ - II – 31أالف” أاعاله واملادة  III - 68أاعاله واملادة I- 92 - 36°أاعاله واملادة  5°-IV-129أاعاله وبني أاي امتياز اآخر مقرر ب أاحكام ت�رضيعية
310
أاخرى تتعلق بالت�صجيع على ال�صتثمار.
 -.IIل يجوز اجلمع بني المتيازات املخولة للبنوك احلرة ()Banques Offshore
وال�رضكات القاب�صة احلرة ( )Holding Offshoreعمال ب أاحكام املادة « - I( 6جيم»
و« - IIجيم» –  3°و )4°أاعاله واملادة « - II( 19باء» و« - IIIباء» و»جيم»)
أاعاله واملادة « - II( 73واو»  )8° -أاعاله واملادة  - I - 27°( 92أا) و ب)) أاعاله
واملادة  6°-IV-129أاعاله وبني أاي امتياز اآخر مقرر ب أاحكام ت�رضيعية أاخرى تتعلق
311
بالت�صجيع على ال�صتثمار.
 -.IIIل يجوز اجلمع بني أ
ال�صعار املن�صو�س عليها يف املادتني « - II – 19جيم»
و« – II( 73واو»  )7° -أاعاله وبني املوؤن غري اجلارية أاو أاي تخفي�س اآخر.
وللخا�صع لل�رضيبة احلق يف اختيار النظام التحفيزي أ
الف�صل له.
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اجلــزء الثانـــي
قواعد التح�صيل

الق�سم أ
الول

أ�حكام م�شرتكة

البــاب أ
الول

والجراءات
القواعد إ
املادة � -.166رشوط و إ�جراءات التح�صيل

يتم حت�صيل ال�رضائب والواجبات والر�سوم والديون أ
الخرى التي يتكلف
قاب�ض إ�دارة ال�رضائب بها طبقا للقوانني أ
والنظمة اجلاري بها العمل وفق ال�رشوط
والجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  15-97ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف
إ
رقم 1.00.175بتاريخ  28من حمرم  3( 1421ماي  )2000مبثابة مدونة حت�صيل
الديون العمومية.

املادة  -.167جرب مبلغ ال�رضيبة

جترب احل�صيلة اجلبائية والدخل اخلا�ضع لل�رضيبة ورقم أ
العمال واملبالغ والقيم
املعتمدة ك أ��سا�س حل�ساب ال�رضيبة أ�و الر�سم إ�ىل الدراهم الع�رش العليا ،ويجرب مبلغ كل
دفعة إ�ىل الدرهم أ
العلى.

الـبــاب الثانــي
أ�حكام خمتلفة

املادة  -.168امتياز اخلزينة

لتح�صيل ال�رضائب والواجبات والر�سوم والديون أ
الخرى ،تتمتع اخلزينة بامتياز
عام على أ
المتعة وغريها من املنقوالت التي ميلكها اخلا�ضع لل�رضيبة أ�ينما وجدت
ويتم تطبيق االمتياز وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  15-97ال�سالف
الذكر.

املادة  -.169أ
اللكرتوين
الداء إ

ميكن للخا�ضعني لل�رضيبة أ�ن ي�ؤدوا مبلغ ال�رضيبة و الدفعات املن�صو�ص عليها
يف هذه املدونة لذى إ�دارة ال�رضائب بطريقة إ�لكرتونية وفق ال�رشوط املحددة بقرار
للوزير املكلف باملالية.

196
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غري أانه يجب القيام أ
بالداءات ال�صالفة الذكر بطريقة إالكرتونية لدى إادارة ال�رضائب
أ
أ
آ
ابتداء من فاحت يناير  2010بالن�صبة للمن�صات التي يفوق او ي�صاوي رقم اعمالها مائة
( )100مليون درهم و ابتداء من فاحت يناير  2011بالن�صبة للمن�صاآت التي يفوق أاو
ي�صاوي رقم أاعمالها خم�صون ( )50مليون درهم ،دون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة
313
امل�صافة.
اللكرتونية نف�س آ
الثار القانونية والدفعات املن�صو�س عليها يف
تكون إ
لالداءات إ
هذه املدونة.
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الق�صــم الثانــي
أاحكام خا�صة

الباب أ
الول

حت�صيل ال�رشيبة على ال�رشكات
املادة  -.170التح�صيل عن طريق أ
الداء التلقائي
 -.Iتوؤدى ال�رضيبة على ال�رضكات عن ال�صنة املحا�صبية اجلارية يف أاربع ( )4دفعات
مقدمة على احل�صاب ت�صاوي كل واحدة منها  %25من مبلغ ال�رضيبة امل�صتحقة عن اآخر
�صنة خمتتمة ،وت�صمى هذه ال�صنة فيما يلي «ال�صنة املرجعية».

تقوم ال�رضكة تلقائيا ب أاداء الدفعات املقدمة على احل�صاب امل�صار إاليها أاعاله إاىل
قاب�س إادارة ال�رضائب التابع له مقرها أاو موؤ�ص�صتها الرئي�صية باملغرب ،وذلك قبل
انق�صاء ال�صهر الثالث وال�صاد�س والتا�صع والثاين ع�رض من تاريخ افتتاح ال�صنة املحا�صبية
الدارة يوؤرخه
اجلارية .وت�صفع كل دفعة باإعالم مطابق للمطبوع منوذجي تعده إ
ويوقعه الطرف الدافع.

غري أانه يجب أاداء مبلغ احلد أ
الدنى لل�رضيبة املن�صو�س عليه يف املادة I – 144
 «دال» (الفقرة أالخرية) أاعاله يف دفعة واحدة قبل ان�رضام ال�صهر الثالث من تاريخ
314
افتتاح ال�صنة املحا�صبية اجلارية.

 -.IIو إاذا كانت ال�صنة املرجعية تقل عن إاثني ع�رض (� )12صهرا ،يح�صب مبلغ الدفعات
على أا�صا�س ال�رضيبة امل�صتحقة عن ال�صنة املذكورة مقي�صة إاىل اثني ع�رض (� )12صهرا.

و إاذا كانت ال�صنة املحا�صبية اجلارية تقل عن إاثني ع�رض (� )12صهرا ،وجب أان توؤدى
عن كل فرتة منها تقل عن ثالثة ( )3أا�صهر أاو ت�صاويها دفعة على احل�صاب توؤدى قبل
انق�صاء الفرتة املعنية.
 -.IIIفيما يتعلق بال�رضكات املعفاة موؤقتا من أاداء مبلغ احلد أ
الدنى عمال باملادة 144
(« – Iجيم»  )1° -أاعاله وال�رضكات املعفاة من جمموع ال�رضيبة على ال�رضكات عمال
باملادة « - I - 6باء» أاعاله ،تكون ال�صنة املحا�صبية املرجعية هي اآخر �صنة حما�صبية
العفاءات املذكورة.
طبقت بر�صمها إ
وحينئذ حتدد الدفعات امل�صتحقة عن ال�صنة املحا�صبية اجلارية ا�صتنادا إاىل مبلغ ال�رضيبة
أاو مبلغ احلد أ
العفاء.
الدنى اللذين كان ي�صتحق دفعهما يف حالة عدم إ
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 -.IVو إ�ذا اعتربت ال�رشكة أ�ن مبلغ دفعة أ�و دفعات على احل�ساب متعلقة ب�سنة
حما�سبية ي�ساوي أ�و يفوق ال�رضيبة التي �ستكون م�ستحقة عليها عن ال�سنة املذكورة،
جاز لها أ�ن تكف عن أ�داء دفعات أ�خرى ،على أ�ن ت�ضع ت�رصيحا بذلك م�ؤرخا وموقعا
الدارة وتقدمه إ�ىل مفت�ش ال�رضائب التابع له
يكون مطابقا ملطبوع منوذجي تعده إ
مقرها أ�و م�ؤ�س�ستها الرئي�سية باملغرب ،وذلك قبل تاريخ حلول الدفعة التالية بخم�سة
ع�رش ( )15يوما.

و إ�ذا ا�ستبان عند ت�صفية ال�رضيبة وفق ما هو من�صو�ص عليه يف الفقرة التالية أ�ن
مبلغ ال�رضيبة امل�ستحقة فعال يفوق ب أ�كرث من %10مبلغ الدفعات امل�ؤداة ،طبقت الذعرية
والزيادة املن�صو�ص عليهما يف املادة  208أ�دناه على مبالغ الدفعات على احل�ساب التي
مل ت�ؤد يف تاريخ حلولها.
بالقرار امل�شار إ�ليه يف املادة 20
تقوم ال�رشكة ،قبل انق�ضاء التاريخ املحدد إ
للدالء إ
القرار وتراعى يف
واملادة  150أ�عاله ،بت�صفية ال�رضيبة امل�ستحقة عن ال�سنة املتعلق بها إ
ذلك الدفعات على احل�ساب امل�ؤداة عن تلك ال�سنة ،و إ�ذا نتج عن الت�صفية أ�ن ال�رشكة ما
زالت مدينة مببلغ من ال�رضيبة للخزينة وجب عليها أ�دا ؤ�ه خالل أ
للدالء
الجل املحدد إ
بالقرار املوم أ� إ�ليه أ�عاله.
إ
ويف حالة العك�س ،تقوم ال�رشكة تلقائيا با�ستنزال زائد ال�رضيبة الذي دفعته من
الوىل احلال أ�جلها ،و إ�ن اقت�ضى احلال ،من باقي الدفعات أ
الدفعة االحتياطية أ
الخرى.
ويرد الباقي املحتمل تلقائيا إ�ىل ال�رشكة من قبل وزير املالية أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من
لدنه لهذا الغر�ض داخل أ�جل �شهر من تاريخ حلول أ�جل �آخر دفعة على احل�ساب.
 -.Vيجب على ال�رشكات أ�ن تدفع مبلغ ال�رضيبة على ال�رشكات امل�ستحقة لدى قاب�ض
إ�دارة ال�رضائب.

 -.VIا�ستثناء من أ�حكام البند  Iمن هذه املادة ،تقوم ال�رشكات غري املقيمة التي
اختارت ال�رضيبة اجلزافية املن�صو�ص عليها يف املادة  16أ�عاله بدفع ال�رضيبة امل�ستحقة
عليها تلقائيا خالل ال�شهر الذي يلي قب�ض كل مبلغ لدى قاب�ض إ�دارة ال�رضائب.
 -.VIIيجب أ�ن تدفع ال�رضيبة اجلزافية امل�ستحقة على البنوك احلرة وال�رشكات
القاب�ضة احلرة تلقائيا لدى قاب�ض إ�دارة ال�رضائب التابع له مقر هذه البنوك أ�و ال�رشكات
قبل  31دي�سمرب من كل �سنة.

 -.VIIIيجب أ�ن يكون أ�داء ال�رضيبة املفرو�ضة على ال�رشكات غري املقيمة بر�سم
بالقرار باحل�صيلة
زائد القيمة الناجت عن تفويتات القيم املنقولة املحققة باملغرب م�صحوبا إ
الخالل
املفرو�ضة عليها ال�رضيبة املن�صو�ص عليه يف املادة  III – 20أ�عاله دون إ
بتطبيق الذعرية والزيادات املن�صو�ص عليها يف املادتني  184و 208أ�دناه.
وحتت�سب ال�رضيبة املفرو�ضة على أ��سا�س زائد القيمة املحقق بال�سعر املن�صو�ص عليه
يف املادة  « - I – 19أ�لف» أ�عاله.
199

املدونة العامة لل�ضرائب

الدارة ي�ؤرخه ويوقعه
وت�شفع كل دفعة ب�إعالم مطابق ملطبوع منوذجي تعده إ
الطرف الدافع.

املادة  -.171التح�صيل عن طريق احلجز يف املنبع

 -.Iأ�لف -تدفع ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع على العوائد امل�شار إ�ليها يف املواد
 13و 14و 15أ�عاله ،خالل ال�شهر املوايل ل�شهر أ
ال�شارة
الداء ،أ�و لو�ضعها رهن إ
أ�و تقييدها يف احل�ساب ،لقاب�ض إ�دارة ال�رضائب التابع له املوطن ال�رضيبي أ�و املقر
االجتماعي أ�و امل�ؤ�س�سة الرئي�سية باملغرب لل�شخ�ص الذاتي أ�و املعنوي الذي أ��سندت إ�ليه
إ�لزامية القيام باحلجز يف املنبع.

باء -يف احلالة امل�شار إ�ليها يف املادة  II - 160أ�عاله ،يجب دفع ال�رضيبة فيما يخ�ص
أ�داء ااملكاف�آت خالل ال�شهر املوايل لل�شهر املحدد يف عقد أ
العمال أ�و اخلدمات.

الدارة م�ؤرخة
 -.IIيرافق كل دفع ورقة إ�عالم وفق مطبوع منوذجي تعده إ
أ
ومم�ضاة من الطرف امل�ؤدي مع البيانات املن�صو�ص عليها يف املادة � 152عاله.

املادة  -.172التح�صيل عن طريق اجلدول
تفر�ض ال�رضيبة على ال�رشكات عن طريق اجلدول :
	�ذا مل تدفع ال�رشكة تلقائيا لقاب�ض إ�دارة ال�رضائب التابع له املكان الذي يوجد
 إفيه مقرها أ�و م�ؤ�س�ستها الرئي�سية باملغرب ،ال�رضيبة امل�ستحقة عليها وكذلك ،إ�ن
اقت�ضى احلال ،الذعائر والزيادات املرتبطة بها؛
 يف حالة فر�ض ال�رضيبة تلقائيا أ�و ت�صحيح مبلغ ال�رضائب وفق ما هو من�صو�صعليه يف املواد  220و 221و 222و 228و 229أ�دناه.

الـبـاب الثانــي

حت�صيل ال�رضيبة على الدخل
املادة  -.173التح�صيل بوا�سطة أ
الداء التلقائي
يدفع بطريقة تلقائية :
 مبلغ احلد أالدنى املن�صو�ص عليه يف املادة  I - 144أ�عاله قبل فاحت فرباير من كل �سنة؛
 ال�رضيبة امل�ستحقة على البائع واملتعلقة أبال رباح املالحظة أ� و املحققة
مبنا�سبة تفويت ممتلكات عقارية أ�و حقوق عينية مرتبطة بها أ�و تفويت قيم منقولة
القرار املن�صو�ص عليه يف
وغريها من �سندات ر أ��س املال والدين داخل أ�جل إ
املادتني  83و 84أ�عاله ،لقاب�ض إ�دارة ال�رضائب إ�ما :
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• مبوقع العقار مو�صوع التفويت؛

• أاو باملوطن ال�رضيبي ملفوت القيم املنقولة وغريها من �صندات ر أا�س املال والدين.

 ال�رضيبـة امل�صتحقـة على اخلا�صــع لل�رضيبة بر�صم إاجمايل أارباح ودخولالمـوال املنقولـة ذات املن�ص أا أ
ر ؤوو�س أ
الجنبـي املن�صـو�س عليها يف املادتني 25
و« – II( 73جيم»  2° -و «واو»  )5° -خالل ال�صهر املوايل لل�صهر الذي مت
315
احل�صول عليها أاو و�صعها رهن إا�صارة امل�صتفيد أاو قيدها يف ح�صابه.

الدارة.
ويبا�رض دفع ال�رضيبة بورقة إاعالم أاو وفق مطبوع منوذجي تعده إ
العالم على ثالث ق�صيمات ت�صلم إاحداها إاىل الطرف الدافع.
وت�صتمل ورقة إ

الموال املنقولة ذات املن�ص أا أ
فيما يخ�س أارباح ودخول ر ؤوو�س أ
الجنبي ،يجب
الدارة
العالم هاته بوثائق إاثبات املبالغ املح�صل عليها و �صهادة من إ
أان ترفق ورقة إ
316
اجلبائية أ
الجنبية تبني مبلغ ال�رضيبة املدفوع.

املادة  -.174التح�صيل عن طريق احلجز يف املنبع و ا�صرتداد ال�رشيبة
 -.Iدخول أ
الجور والدخول املعتربة يف حكمها

يجب أان تدفع ال�رضائب املحجوزة يف املنبع املن�صو�س عليها يف املادتني  156و157
أاعاله واملتعلقة أ
باليراد خالل �صهر
بالداءات املنجزة من طرف امل�صغلني واملدينني إ
معني إاىل قاب�س اخلزينة التابع له املوطن ال�رضيبي لل�صخ�س أاو حمل املوؤ�ص�صة الذي
توىل احلجز ،وذلك خالل ال�صهر املوايل لل�صهر الذي مت فيه احلجز.

ويف حالة حتويل املوطن أاو موقع املوؤ�ص�صة إاىل خارج دائرة اخت�صا�س املح�صل أاو
التخلي للغري عن املوؤ�ص�صة أاو انتهاء ن�صاطها ،يجب أان تدفع مبالغ ال�رضيبة املحجوزة
خالل ال�صهر التايل الذي مت فيه حتويل املوطن أاو موقع املوؤ�ص�صة أاو التخلي عنها أاو
انتهاء ن�صاطها.

باليراد ،وجب أان يدفع ورثته أاو خلفه مبالغ
و إاذا تويف رب العمل أاو املدين إ
ال�رضيبة املحجوزة خالل الثالثة أا�صهر املوالية ل�صهر الوفاة.

وت�صفع كل دفعة بقائمة يوؤرخها ويوقعها اجلانب الدافع ،تت�صمن بيان الفرتة التـي
بو�صـر احلجـز خاللهـا و إا�صم وعنوان ومهنة ال�صخ�س أاو ال�رضكة أاو اجلمعية واملبالغ
املدفوعة ومبلغ ال�رضيبة املحجوزة منها.
الدارات واملحا�صبون العموميون إاىل اخلزينة
وتدفع مبالغ ال�رضيبة التي حتجزها إ
على أابعد تقدير داخل ال�صهر املوايل لل�صهر الذي بو�رض حجزها خالله ،وت�صفع كل دفعة
ببيان موجز.
315
316

مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008

201

املدونة العامة لل�ضرائب

والرباح النا�صئة عن روؤو�ص أ
 -.IIالدخول أ
الموال املنقولة

والرباح النا�صئة عن ر ؤوو�س أ
تخ�صع الدخول أ
الموال املنقولة لل�رضيبة عن طريق
حجزها يف املنبع ،با�صتثناء أ
الرباح امل�صار إاليها يف املادة  I - 84أاعاله.
أالف -دخول روؤو�ص أ
الموال املنقولة

يجب على أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو املعنويني الذين يتكلفون بجمع مبلغ ال�رضيبة
املحجوزة يف املنبع املن�صو�س عليها يف املادتني  158و 159أاعاله أان يدفعوا مبلغ ال�رضيبة
املحجوزة إالـى قاب�س اخلزينة التابع له املكان الذي يوجد فيه مقرهم الجتماعي أاو
موطنهم ال�رضيبي وذلك خالل ال�صهر املوايل لل�صهر الذي مت خالله دفع العوائد أاو
و�صعها رهن الت�رضف أاو قيدها يف احل�صاب.
وت�صفع كل دفعة بورقة إاعالم يوؤرخها ويوقعها الطرف الدافع تت�صمن بيان ال�صهر
الذي بو�رض احلجز خالله و إا�صم ال�صخ�س املدين وعنوانه ومهنته وجمموع مبلغ
احلا�صالت املوزعة وكذا مبلغ ال�رضيبة املطابق لذلك.

يجب على أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو املعنويني امل�صار إاليهم يف  « - IIأالف» من هذه
أ
العالم
املادة أان يكونوا قادرين يف كل وقت على إاثبات البيانات الواردة يف اوراق إ
املن�صو�س عليها أاعاله.
الرباح الناجتة عن روؤو�ص أ
باء -أ
الموال املنقولة

حتجز ال�رضيبة يف املنبع من لدن الو�صطاء املاليني املوؤهلني مل�صك ح�صابات ال�صندات عمال
ب أاحكام املادة  24من القانون  96-35املتعلق باإحداث وديع مركزي وت أا�صي�س نظام عام
لقيد بع�س القيم يف احل�صاب ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.97.246يف  29من
�صعبان  9( 1417يناير  ،)1997فيما يخ�س أ
الرباح الناجتة عن تفويت قيم منقولة وغريها
من �صندات ر أا�س املال والدين املقيدة يف ح�صاب �صندات لدى الو�صطاء املاليني املذكورين.
يدفع الو�صطاء املذكورين مبلغ احلجز يف املنبع لقاب�س إادارة ال�رضائب التابع لها
مقرهم خالل ال�صهر املوايل لل�صهر الذي مت خالله التفويت ،وينجز الدفع بورقة إاعالم
317
الدارة.
حترر وفق مطبوع منوذجي تعده إ

يعتمد احلجز يف املنبع امل�صار إاليه أاعاله على وثيقة حتمل أامر البيع من لدن البائع
أاو حل�صابه م�صتملة ،ح�صب طبيعة ال�صندات املبيعة ،على ال�صعر وتاريخ التملك ،مع كل
امل�صاريف املتعلقة بها أاو ال�صعر املتو�صط لهذه ال�صندات عندما ت�صرتى ب أاثمنة خمتلفة.

إاذا مل يقدم البائع الوثيقة املذكورة أاعاله ،قام الو�صيط املايل املوؤهل ما�صك احل�صابات
بحجز ال�رضيبة يف املنبع بال�صعر الذي يبلغ  %20من ثمن البيع والذي ميكن أان تقدم يف
318
�ص أانه مطالبة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  235أادناه.
 317مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 318مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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العفاء املن�صو�س عليه يف املادة  II - 68أاعاله .لكن البائع
ول يوؤخذ بعني العتبار حد إ
القرار امل�صار إاليه يف املادة  II - 84من هذه املدونة.
العفاء عند ت�صليم إ
ي�صتفيد من حد إ

الجمالية التي يح�صل عليها أ
ال�صخا�ص الطبيعيون أاو املعنويون
 -.IIIالدخول إ
غري املقيمني

الجمالية امل�صار إاليها يف
يجب أان تدفع ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع من الدخول إ
املادة  45أاعـاله املوؤداة إاىل أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو املعنويني غري املقيمني ،إاىل قاب�س
اخلزينة التابع له املوطن ال�رضيبي أاو املقر الجتماعي أاو املوؤ�ص�صة الرئي�صية للمن�ص أاة التي
با�رضت احلجز وذلك خالل ال�صهر املوايل لل�صهر الذي وقعت خالله أ
الداءات.

 -.IVا�صرتداد ال�رشيبة املحجوزة يف املنبع
إاذا كان جمموع املبالغ املحجوزة يف املنبع واملدفوعة إاىل اخلزينة من لدن رب العمل
باليراد امل�صار إاليهما يف املادة  156أاعاله أاو أ
ال�صخا�س الطبيعيني و املعنويني
أاو املدين إ
امل�صار إاليهم يف املادة  II - 159أاعاله يتجاوز مبلغ ال�رضيبة املطابق ملجموع الدخل
ال�صنوي للخا�صع لل�رضيبة ،فاإن هذا أ
الخري ي�صتفيد تلقائيا من ا�صرتداد لل�رضيبة.
بالقرار ،ويح�صب ا�صتنادا إاىل
ويجب أان يتم ال�صرتداد املذكور قبل نهاية ال�صنة املتعلقة إ
القرار مبجموع دخل اخلا�صع لل�رضيبة امل�صار إاليه يف املادة  82أاعاله.
إ
إاذا كان جمموع املبالغ املحجوزة يف املنبع واملدفوعة إاىل اخلزينة من لدن الو�صطاء
املاليني املوؤهلني ما�صكي ح�صابات ال�صندات امل�صار إاليهم يف « – IIباء» من هذه املادة
يتجاوز مبلغ ال�رضيبة املطابق للربح ال�صنوي للخا�صع لل�رضيبة ،فاإن هذا أ
الخري ي�صتفيد
بالرباح الناجتة عن ر ؤوو�س أ
القرار أ
الموال
من ا�صرتداد �رضيبة حم�صوبة ا�صتنادا إاىل إ
املنقولة امل�صار إاليها يف املادة  84أاعاله.

املادة  -.175التح�صيل عن طريق اجلدول و أ
المر بال�صتخال�ص

319

 -.Iتفر�س ال�رضيبة على الدخل على اخلا�صعني لل�رضيبة عن طريق إا�صدار أامر
بتح�صيلها :

 عندما يكون اخلا�صعون لل�رضيبة ملزمني باإيداع إاقرار �صنوي بالدخل العام؛ عند عدم أاداء ال�رضيبة تلقائيا إاىل قاب�س اخلزينة أاو قاب�س إادارة ال�رضائب التابعله املوطن ال�رضيبي للخا�صعني لل�رضيبة أاو املقر الرئي�صي ملوؤ�ص�صتهم باملغرب أاو
املوطن ال�رضيبي املختار باملغرب؛
 عندما يكون اخلا�صـعون لل�صـريبة قاطنني باملغرب ويح�صلون على أاجور أاوما يف حكمها امل�صار إاليها يف املادة  56أاعاله من لدن أارباب العمل أاو املدينني
باليرادات العموميني أاو اخل�صو�صيني القاطنني أاو امل�صتقرين باملغرب أاو
إ
يتوفرون على مقر خارج املغرب.

 319مت تغيري وتتميم العنوان مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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 إاذا كانوا قاطنني باملغرب ويتم ت�صغيلهم من طرف هيئات دولية أاو بعثاتدبلوما�صية أاو قن�صلية معتمدة باملغرب؛
 يف حالة فر�س ال�رضيبة ب�صورة تلقائية أاو ت�صحيح ال�رضائب كما هو من�صو�س320.
عليه يف املواد  220و 221و 222و 223و 228و 229أادناه
ي�صبح جمموع ال�رضيبة م�صتحقا على الفور يف حالة إاذا مل يبق للملزم يف املغرب
موطن �رضيبي أاو موؤ�ص�صة رئي�صية.
إاذا تويف اخلا�صع لل�رضيبة ،تفر�س ال�رضيبة على جمموع الدخل املفرو�صة عليه
ال�رضيبة املح�صل عليه خالل الفرتة املمتدة من فاحت يناير إاىل تاريخ الوفاة ،وعند
الجمايل اخلا�صع لل�رضيبة لل�صنة الفارطة.
القت�صاء ،على الدخل إ
 -.IIتفر�س ال�رضيبة على الدخل بر�صم أ
الرباح العقارية بوا�صطة أامر بال�صتخال�س
321
أ
يف احلالت امل�صار إاليها يف املادتني  224و 228ادناه.

البــاب الثالــث

حت�صيل ال�رشيبة على القيمة امل�صافة
املادة  -.176التح�صيل ب أاداء تلقائي
القرار ال�صهري أان
 - 1°يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة املفرو�س عليهم نظام إ
يودعوا ،قبل الع�رضين ( )20من كل �صهر 322لدى قاب�س إادارة ال�رضائب،
إاقرارا برقم أاعمالهم املنجز خالل ال�صهر ال�صابق و أان يدفعوا يف الوقت نف�صه
مبلغ ال�رضيبة املطابق له.

اللكرتونية املن�صو�س
غري أانه بالن�صبة للخا�صعني الذين يدلون بت�صاريحهم بالطريقة إ
عليها يف املادة  155أاعاله ،فيجب عليهم أان يودعوا قبل ان�رضام كل �صهر إاقرارا برقم
323
أاعمالهم املنجز خالل ال�صهر ال�صابق و أان يدفعوا يف الوقت نف�صه مبلغ ال�رضيبة املطابق له؛
القرار الربع �صنوي أان
 - 2°يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة املفرو�س عليهم نظام إ
324
يودعوا ،قبل الع�رضين ( )20من ال�صهر أ
الول من كل ربع �صنة لدى قاب�س
أ
إادارة ال�رضائب ،إاقرارا برقم أاعمالهم املنجز خالل ربع ال�صنة املن�رضم ،وان
يدفعوا يف الوقت نف�صه مبلغ ال�رضيبة املطابق له.
 320مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 321مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 322مت تغيري أ
الجل مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 323مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 324مت تغيري أ
الجل مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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اللكرتونية املن�صو�س
غري أانه بالن�صبة للخا�صعني الذين يدلون بت�صاريحهم بالطريقة إ
عليها يف املادة  155أاعاله ،فيجب عليهم أان يودعوا قبل ان�رضام ال�صهر أ
الول من كل
ربع �صنة إاقرارا برقم أاعمالهم املنجز خالل ربع ال�صنة املن�رضمة و أان يدفعوا يف الوقت
325
نف�صه مبلغ ال�رضيبة املطابق له.

اليرادات
املادة  -.177حت�صيل ال�رشيبة عن طريق قائمة إ

يحرر م أامورو إادارة ال�رضائب قوائم ب�ص أان ا�صتيفاء ال�رضيبة على القيمة امل�صافة
التي مل تدفع وفق ال�رضوط الواردة يف املادتني  110و 111و 112أاعاله أاو ال�رضيبة
القرارات طبقا ملقت�صيات املواد 220
املفرو�صة ب�صورة تلقائية أاو نتيجة لت�صحيح إ
و 221و  228و 229أادناه والذعائر املن�صو�س عليها يف هذه املدونة ،وتذيل القوائم
املذكورة ب�صيغة التنفيذ من لدن الوزير املكلف باملالية أاو ال�صخ�س املفو�س من لدنه
لهذا الغر�س.

املادة  -.178التح�صيل من طرف إادارة اجلمارك

ا�صتثناء من أاحكام املواد  110و 111و 177أاعاله ،تتبع املوؤ�ص�صات اخلا�صعة لل�رضيبة
املن�صو�س عليها يف املادة  100أاعاله إادارة اجلمارك وال�رضائب غري املبا�رضة التي
تتوىل و�صع وعاء ال�رضيبة وا�صتيفاءها ودفعها إاىل احل�صاب امل�صرتك املن�صو�س عليه يف
املادة  125أاعاله من هذه املدونة.

فيما يخ�س عمليات البيع والت�صليم امل�صار إاليها يف البند أ
الول من املادة  100اعاله،
ت�صتويف ال�رضيبة من املنتجني.
وفيما يخ�س عمليات البيع والت�صليم امل�صار إاليها يف البند الثاين من املادة  100اعاله،
بال�صافة إاىل الر�صوم املتعلقة بالتجريب وال�صمان.
ت�صتويف ال�رضيبة حني ختم احللي إ

البــاب الرابـع

حت�صيل واجبات الت�صجيل و واجبات التمرب
وال�رشيبة اخل�صو�صية ال�صنوية على ال�صيارات
املادة  -.179طرق التح�صيل
 -.Iالتح�صيل بوا�صطة أ
المر بال�صتخال�ص

مع مراعاة أاحكام البندين  ΙΙو ΙΙΙبعده ،تثبت وحت�صل عن طريق أاوامر
بال�صتخال�س ،واجبات الت�صجيل و واجبات التمرب وال�رضيبة اخل�صو�صية ال�صنوية
على ال�صيارات.
 325مت إادراج أاحكام هذا التدبري مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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ت�صتحق هذه الواجبات بان�رضام آ
الجال املحددة يف املادة  128أاعاله واملادتني 254
326
و 261أادناه.

غري أانه ،ت�صتحق بان�رضام أاجل الثالثني ( )30يوما ابتداء من تاريخ و�صعها مو�صع
التح�صيل ،واجبات الت�صجيل التكميلية املرتتبة عن م�صطرة ت�صحيح أ
ال�صا�س اخلا�صع
لل�رضيبة ،املن�صو�س عليها يف املادة  220أادناه أاو الناجتة عن تدارك النق�س يف التح�صيل
أاو أ
والغفالت الكلية أاو اجلزئية املثبتة يف ت�صفية واجبات الت�صجيل املن�صو�س
الخطاء إ
عليها يف املادة  232أادناه.

 -.IIطرق أاخرى لتح�صيل واجبات التمرب

327

توؤدى واجبات التمرب عن طريق إال�صاق مترب أاو عدة تنابر منقولة على العقود
والوثائق واملحررات اخلا�صعة لها .و ميكن كذلك أادا ؤوها عن طريق الورق املدموغ
بالقرار أاو بكل طريقة أاخرى حتدد مبقرر للوزير
أاو بوا�صطة الت أا�صرية بر�صم التمرب أاو إ
املكلف باملالية أاو ال�صخ�س الذي يفو�س له ذلك.
غري أانه :

( -تن�صخ)

328

 ت�صتخل�س بوا�صطة الت أا�صرية بر�صم التمرب الواجبات و إان اقت�صى احلال،الذعائر والغرامات والزيادات امل�صتحقة بر�صم الرخ�س أ
والذون و نظائرها،
امل�صار إاليها باملادة « – II( 252دال»  )2° -أادناه وبر�صم املحررات املن�صو�س
عليها باملادة « – I( 127جيم»  )1° -أاعاله 329،وكذا بر�صم العقود والوثائق
واملحررات املخالفة ملقت�صيات واجبات التمرب؛
ال�صهار على
 توؤدى بناء على إاقرار واجبات التمرب امل�صتحقة على إاعالنات إال�صا�صة.

 -.ΙΙΙحت�صيل ال�رشيبة اخل�صو�صية ال�صنوية على ال�صيارات

يتم أاداء ال�رضيبة لدى قاب�س إادارة ال�رضائب أاو املحا�صب العمومي امل أاذون له
ب�صفة قانونية من لدن إادارة ال�رضائب .كما ميكن أادا ؤوها لدى هياآت أاخرى حل�صاب
املحا�صب العمومي املخت�س ،ل�صيما وكالت الت أامني على ال�صيارات و وكالت بريد
330
املغرب ،وفق الكيفيات التي يحددها ن�س تنظيمي.

 326مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 327مت إادراج هذا البند مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009ومت تغيريه مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 328مت ن�صخ أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 329مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى أاحكام البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 330مت إادراج هذا البند مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2009ومت تغيريه مبقت�صى املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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البـاب اخلامــ�س

أ�حكام متعلقة بالت�ضامن
املادة  -.180الت�ضامن بالن�سبة لل�رضيبة على ال�رشكات

 -.Iيف حالة تخل عن أ��صل جتاري أ�و عن جميع أ
الموال املدرجة يف أ��صول �رشكة
من ال�رشكات ،يجوز أ�ن يلزم املتخلى له ،على غرار ال�رشكة املتخلية ،بدفع ال�رضيبة
بالرباح التي حققتها هذه أ
املتعلقة أ
الخرية طوال ال�سنتني املحا�سبيتني لن�شاطها ال�سابقتني
أ
لتاريخ التخلي ،على �ال يتجاوز جمموع ال�رضيبة املطلوب من املتخلى له قيمة بيع
العنا�رص املتخلى عنها.

غري أ�نه تتقادم مطالبة املتخلى له بدفع ال�رضيبة آ
النفة الذكر بان�رصام ال�شهر ال�ساد�س
املوايل لل�شهر الذي أ��صبح فيه للتخلي تاريخ ثابت .ويرتتب على مطالبة املتخلى له من
قبل امل أ�مور املكلف بالتح�صيل خالل ال�ستة ( )6أ��شهر املذكورة ،انقطاع التقادم املقرر
فيما يتعلق بتح�صيل ديون الدولة.

 -.IIيف حالة اندماج ال�رشكة أ�و انق�سامها أ�و تغيري �شكلها القانوين يف�ضي إ�ىل
إ�خراجها من نطاق ال�رضيبة على ال�رشكات أ�و إ�ىل إ�حداث �شخ�ص معنوي جديد ،تلزم
ال�رشكات الداجمة أ�و املتولدة عن االندماج أ�و االنق�سام أ�و تغيري ال�شكل القانوين ب أ�ن
تدفع ،على غرار ال�رشكات املنحلة ،جميع املبالغ امل�ستحقة على هذه أ
الخرية فيما يتعلق
بال�رضيبة على ال�رشكات وكذا الذعائر والزيادات املرتتبة عليها.
 -.IIIيبقى جميع ال�رشكاء يف ال�رشكات امل�شار إ�ليها يف املادة  II - 2أ�عاله،
م�س�ؤولون بالت�ضامن عن ال�رضيبة امل�ستحقة ،وعند االقت�ضاء ،عن الذعائر والزيادات
املتعلقة بها.

املادة  -.181الت�ضامن بالن�سبة لل�رضيبة على الدخل بر�سم أ
الرباح
العقارية

يكون امل�شرتي م�س�ؤوال على وجه الت�ضامن مع البائع عن دفع ال�رضائب املتمل�ص
الخفاءات التي يعرتف بها أ
الطراف
منها والذعرية والغرامات املرتتبة عليها يف حالة إ
يف العقد يف ميدان أ
الرباح العقارية.

املادة  -.182الت�ضامن بالن�سبة لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة

يجب على ال�شخ�ص الذي مل يبق خا�ضعا لل�رضيبة ألي �سبب من أ
ال�سباب أ�ن يتقيد
أ
بالحكام املن�صو�ص عليها باملادة  114أ�عاله.
يف حالة التخلي عن املحل التجاري ،يكون املتخلى له ملزما على وجه الت�ضامن
بال�رضيبة امل�ستحقة عن الفرتة املمتدة من فاحت يناير إ�ىل تاريخ التخلي ،وذلك إ�ذا مل
207
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يدل خالل ثالثني ( )30يوما التي تلي ال�رضوع يف عملياته بالت�رضيح بالت أا�صي�س املن�صو�س
عليه يف املادة  109أاعاله.

ويجب على املتخلى له ،إاذا كان خا�صعا لل�رضيبة من قبل أان يخرب امل�صلحة املحلية
لل�رضائب التابع لها بتملك املحل التجاري داخل أ
الجل امل�صار إاليه أاعاله.

املادة  -.183الت�صامن بالن�صبة لواجبات الت�صجيل وواجبات التمرب
331
وال�رشيبة اخل�صو�صية على ال�صيارات
أالف -الت�صامن بالن�صبة لواجبات الت�صجيل
 -.Iيتحمل املدينون أاواحلائزون اجلدد واجبات الت�صجيل والذعرية والزيادات
امل�صتحقة على العقود التي تت�صمن التزاما أاو إابراء أاو نقل ملكية أاو حق رقبة أاو حق
انتفاع ملنقولت أاوعقارات.
ويتحملها يف باقي العقود أ
الطراف املنتفعون من هذه العقود ،إاذا مل ي�صرتط ما
يخالف ذلك.
بالن�صبة للعقود والتفاقات اخلا�صعة إاجباريا إلجراء الت�صجيل ،جميع أ
الطراف
املتعاقدة ملزمة على وجه الت�صامن ب أاداء واجبات الت�صجيل والذعرية والزيادات
امل�صتحقة ال�صالفة الذكر.
 -.IIتلزم أ
الطراف املتعاقدة على وجه الت�صامن ،مع حقهم يف الرجوع على
أ
بع�صهم البع�س ،باداء الواجبات التكميلية امل�صتحقة الناجتة عن ت�صحيح أ
ال�صا�س اخلا�صع
أ
لواجبات الت�صجيل ،وكذا الزيادة و ،إان اقت�صى احلال ،الذعرية و زيادات التاخري
املن�صو�س عليها ،على التوايل ،يف املادتني  « - 186أالف»  4° -و 208أادناه.

 -.IIIإاذا وقع العرتاف باملرا�صاة أاو ثبت ق�صائيا أان الطبيعة احلقيقية لعقد أاو
اتفاق ما قد أاخفيت بكيفية تخول أاداء واجبات أاقل ارتفاعا ،أالزم أ
الطراف على وجه
الت�صامن ،مع حقهم يف الرجوع على بع�صهم البع�س ،بدفع واجبات الت�صجيل املجردة
امل�صفاة اعتبارا للطبيعة احلقيقية للعقد أاو التفاق ،وكذا الذعرية والزيادات امل�صتحقة
املقررة على التوايل يف املادتني «( 186باء»  - 2° -ب)) و 208أادناه.

 -.IVحني تكون �صلة القرابة يف عقد الهبة بني أ
الحياء ،امل�صار إاليه يف املادة 133
(« - Iجيم»  )4° -أاعاله مبينة بكيفية غري �صحيحة ،أالزم أ
الطراف ،على وجه
الت�صامن ،مع حقهم يف الرجوع على بع�صهم البع�س ،ب أاداء واجبات الت�صجيل املجردة
امل�صفاة باعتبار �صلة القرابة احلقيقية ،وكذا الذعرية والزيادات املقررة يف املادتني
 206و 208أادناه.

331

مت تغيري العنوان مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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 -.Vي�صوغ للمالك ال�صابق أاو احلائز ال�صابق أان يودع مبكتب الت�صجيل املخت�س،
يف أاجل الثالثة ( )3أا�صهر املوالية لن�رضام آ
الجال املحددة للت�صجيل ،العقود العرفية
املت�صمنة بيع أاو تفويت بغري عو�س عقارات أاو حقوق عينية عقارية أاو أا�صول جتارية
أاو زبناء أاو املت�صمنة إليجار أ
الموال املذكورة أاو التخلي عن إايجارها أاو كرائها من
الباطن.

و إاذا مل تكن هناك عقود عرفيـة تثبت بيـع أاو تفويت بغري عو�س العقارات أاو
أ
ال�صول التجارية أاو الزبناء ،فاإن املالك ال�صابق يقدم ت�رضيحا بالتفاقات املربمة يف
�ص أان أ
الموال املذكورة.

ومبجرد إايداع العقود أاو تقدمي الت�رضيح امل�صار إاليه يف الفقرة أاعاله يف أ
الجل
املذكور ،ل ميكن مطالبة البائع أاو احلائز ال�صابق ،يف أاية حالة ،ب أاداء الذعرية
والزيادات املرتتبة عن الت أاخري يف أ
الداء.

 -.VIيلزم العدول واملوثقون وغريهم ممن يزاولون مهام التوثيق ،على
الخالل
وجه الت�صامن مع اخلا�صع لل�رضيبة ،ب أاداء ال�رضائب والر�صوم يف حالة إ
باللتزامات املقررة يف املادة  IV - 139أاعاله.
يف حالة إاخـالل الـموثقني باللتـزام املن�صو�س عليه يف املادة ( I - 137الفقرة
ال�صاد�صة) أاعاله يكونون مدينني �صخ�صيا ب أاداء الواجبات ،و إان اقت�صى احلال ،بالذعرية
والزيادات ،مع حفظ حقهم يف الرجوع على أ
الطراف بالن�صبة للواجبات فقط.
باء -الت�صامن بالن�صبة لواجبات التمرب

332

ي�ص أال على وجه الت�صامن عن أاداء واجبات التمرب و إان اقت�صى احلال ،الغرامات
والذعرية والزيادات :
 جميع املوقعني فيما يخ�س العقود امللزمة للجانبني؛ املقر�صون واملقرت�صون فيما يخ�س أالوراق وال�صندات؛

 املوقعون على أالوراق التجارية القابلة للتداول والقابلون لها وامل�صتفيدون منها
أاو املظهرون لها؛
 املر�صلون وربابنة ال�صفن أاو أا�صحاب ال�صيارة بالن�صبة ل�صندات �صحن الب�صائعو�صندات النقل؛

 الدائنون واملدينون فيما يخ�س املخال�صات؛ وب�صفة عامة ،جميع أال�صخا�س الذين حرروا يف ورقة عادية منقولة عقودا أاو
وثائق أاوحمررات خا�صعة لواجبات التمرب دون إال�صاق تنابر.

332

مت إادراج أاحكام الفقرة «باء» مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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فيما يخ�س العقود غري املعفاة من واجبات التمرب املربمة بني الدولة أاواجلماعات
املحلية واخلوا�س ،تقع هذه الواجبات على عاتق اخلوا�س وحدهم بالرغم من
املقت�صيات املخالفة.
بالداء ،ت�صتحق الواجبات أ
يف حالة وفاة املدينني أ
ال�صلية دون الذعائر والزيادات
على الورثة أاو املو�صى لهم.

جيم -الت�صامن بالن�صبة لل�رشيبة اخل�صو�صية ال�صنوية على ال�صيارات

333

يفر�س أاداء ال�رضيبة على مالك ال�صيارة.

يف حالة بيع ناقلة خالل فرتة فر�س ال�رضيبة ،فاإن املفوت إاليه أاو املفوتني إاليهم
املتعاقبني ي�ص أالون على وجه الت�صامن عن أاداء ال�رضيبة والذعرية و الزيادات املن�صو�س
عليها يف املادة  208أادناه.

 333مت إادراج أاحكام الفقرة «جيم» مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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اجلــزء الثالث
اجلزاءات

الق�ســم أ
الول

جزاءات الوعاء

البــاب أ
الول

اجلزاءات امل�شرتكة

الفـــرع أ
الول

اجلزاءات امل�شرتكة بني ال�رضيبة على ال�رشكات وال�رضيبة على الدخل
وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة و واجبات الت�سجيل
الدالء املت أ�خر
الدالء أ�و إ
املادة  -.184جزاءات ناجتة عن عدم إ
بالقرارات املتعلقة باحل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة وزائد
إ
أ
أ
القيمة والدخل العام والرباح العقارية ورقم العمال
والعقود واالتفاقات
للقرار املتعلق باحل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة
تطبق زيادة قدرها  %15بالن�سبة إ
والرباح العقارية ورقم أ
وزائد القيمة والدخل العام أ
العمال والعقود واالتفاقات يف
احلاالت التالية :

القرار ال�رضيبي أ�و يف
ـ فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية يف حالة عدم إ�يداع إ
حالة إ�قرار ناق�ص أ�و غري كاف؛
القرار خارج أ
الجل امل�رضوب له؛
ـ إ
	�يداع إ

اليداع خارج أ
الجل للعقود واالتفاقات.
اليداع أ�و إ
ـ عدم إ
حتت�سب زيادة  %15ال�سالفة الذكر :
 - 1°ال�رضيبة املطابق لربح أ�و لدخل عام أ�و لرقم أ�عمال ال�سنة املحا�سبية؛
 - 2°و إ�ما احلد أ
الدنى املن�صو�ص عليه يف املادة  144أ�عاله إ�ذا كان يجاوز مبلغ
أ
أ
آ
القرار الناق�ص �و املدىل به بعد
ال�رضيبة امل�ستحقة النفة الذكر� ،و إ�ذا تبني من إ
ان�رصام أ
الجل وجود ح�صيلة لي�س فيها ربح أ�و ح�صيلة فيها عجز؛
 - 3°و إ�مـا ال�رضيبـة التي وقـع التدليـ�س فيها أ�و التملـ�ص منها أ�و تعري�ضها لل�ضياع؛
 - 4°و إ�ما الواجبات املجردة امل�ستحقة؛
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 - 5°و إ�ما الواجبات التي كان من الواجب فر�ضها واملتعلقة بالدخول أ
والرباح
املعفاة.

وال ميكن أ�ن يقل مبلغ الزيادة آ
النفة الذكر على خم�سمائة ( )500درهم يف احلاالت
امل�شار إ�ليها يف  1°و 2°و 3°و 5°ومائة ( )100درهم يف احلالة امل�شار إ�ليها يف4°
أ�عاله.

غري أ�نه عند كل إ�قرار ناق�ص أ�و غري كاف ،ال تطبق هذه الزيادة إ�ذا مل يكن للعنا�رص
الناق�صة أ�و املت�ضاربة ت أ�ثـري على أ��سا�س ال�رضيبة أ�و حت�صيلها.

املادة  -.185اجلزاءات عن املخالفات أ
للحكام املتعلقة بحق االطالع

تفر�ض على املخالفات املتعلقة بحق االطالع املن�صو�ص عليه يف املادة  214أ�دناه
الغرامة والغرامة التهديدية اليومية املن�صو�ص عليهما يف املادة  I – 191أ�دناه ،وفق
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  230أ�دناه.
إ
غري أ�ن هذه املقت�ضيات ال تطبق على الق�ضاة املكلفني بالتوثيق وعلى إ�دارات الدولة
واجلماعات املحلية.
تفر�ض هذه الغرامات والغرامات التهديدية اليومية عن طريق اجلدول أ�و قائمة
اليرادات أ�و أ
المر باال�ستخال�ص.
إ

املادة  -.186جزاءات مطبقة يف حالة ت�صحيح أ��سا�س ال�رضيبة
أ�لف -تطبق زيادة ب�سعر : %15

الرباح أ�و رقم أ
 - 1°عند ت�صحيح ح�صيلة أ
العمال ل�سنة حما�سبية؛
 - 2°عند ت�صحيح ح�صيلة فيها عجز ،ما دام العجز قائما؛
 - 3°على كل إ�غفال أ�و نق�صان أ�و تقليل يف املداخيل أ�و العمليات اخلا�ضعة لل�رضيبة
وكل خ�صم بغري حق أ�و حتايل يرمي إ�ىل احل�صول بغري موجب على اال�ستفادة
من إ�عفاء أ�و إ�رجاع؛

 - 4°على النق�صان يف الثمن أ�و التقدير املالحظ يف العقود أ�و االتفاقات عمال مبقت�ضيات
املادة  220ادناه.
حتت�سب زيادة  %15على مبلغ :
 -الواجبات املرتتبة عن هذا الت�صحيح؛

 -على كل إ�عادة إ�دماج ي�ؤثر على نتيجة فيها عجز.
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باء -ترفع ن�صبة زيادة  %15ال�صالفة الذكر إاىل : %100
 - 1°إاذا ثبت �صوء نية اخلا�صع لل�رضيبة؛
 - 2°يف حالة إاخفاء :

أا) إاما يف ثمن أاو تكاليف بيع عقار أاو أا�صل جتاري أاو زبناء أاو يف مبالغ أاو تعوي�صات
اليجار أاو عن ال�صتفادة من وعد باإيجار عقار أاو
مقبو�صة من طرف املتخلي عن حق يف إ
جزء منه ،أاو يف مدرك ناجت عن معاو�صة أاو ق�صمة عقارية ،وكذا يف خمتلف التقديرات
املثبتة يف العقود أاو الت�رضيحات؛
ب) و إاما للطبيعة احلقيقية للعقود أاو التفاقات أاو إاغفال كلي أاو جزئي فيهما يوؤدي إاىل
ت�صفية واجبات الت�صجيل مببلغ يقل عن املبلغ احلقيقي الذي كان من الواجب أاداءه.

تطبق زيادة  %100امل�صار إاليها يف «باء»  2° -أاعاله مع ا�صتيفاء مبلغ أادنى قدره
الخالل بتطبيق الذعرية والزيادة املن�صو�س عليهما يف
أالف ( )1.000درهم ،دون إ
املادة  208أادناه.

املادة  -.187اجلزاء املرتتب على التمل�ص من أاداء ال�رشيبة أاو
امل�صاعدة على ذلك
تطبق غرامة ت�صاوي  %100من مبلغ ال�رضيبة املتمل�س منها على كل �صخ�س ثبت
أانه �صاهم يف أاعمال تهدف إاىل التمل�س من دفع ال�رضيبة ،أاو �صاعد اخلا�صع لل�رضيبة
أاو أا�صار عليه بخ�صو�س تنفيذ أ
العمال املذكورة ،ب�رضف النظر عن العقوبة الت أاديبية
إاذا كان ميار�س وظيفة عمومية.

الفــرع الثانــي

اجلزاءات امل�صرتكة ما بني ال�رشيبة على ال�رشكات
وال�رشيبة على الدخل وال�رشيبة على القيمة امل�صافة وواجبات التمرب

334

املادة  -.188اجلزاء املرتتب على خمالفة أ
الحكام املتعلقة بالت�رشيح
بالت أا�صي�ص

يتعر�س لغرامة قدرها أالف ( )1.000درهم كل خا�صع لل�رضيبة ،ل يودع يف آ
الجال
املحددة ،الت�رضيح بالت أا�صي�س املن�صو�س عليه يف املادة  148أاعاله أاو إاقرارا غري
�صحيح.
وت�صدر هذه الغرامة عن طريق جدول التح�صيل.
 334مت تغيري العنوان مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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املادة  -.189اجلزاء املرتتب على املخالفات أ
بالقرار
لالحكام املتعلقة إ
يف حالة تغيري مكان فر�ص ال�رشيبة
يتعر�س لغرامة قدرها خم�صمائة ( )500درهم كل خا�صع لل�رضيبة ل يقوم باإ�صعار
الدارة اجلبائية بتحويل مقره الجتماعي أاو موطنه ال�رضيبي كما هو من�صو�س عليه
إ
يف املادة  149أاعاله.
وت�صدر هذه الغرامة عن طريق جدول التح�صيل.

املادة  -.190اجلزاء املرتتب على خمالفة أ
الحكام املتعلقة بعمليات البيع
عن طريق اجلولت
تطبق غرامة قدرها  %1من مبلغ العملية املنجزة بالن�صبة ،لكل �رضيبة على
حدة،على اخلا�صعني لل�رضيبة املخالفني أ
لالحكام الواردة يف املادة  V – 145أاعاله.
وت�صتوفى الغرامة املن�صو�س عليها يف هذه املادة عن طريق إا�صدار جدول
التح�صيل.

املادة  -.191اجلزاءات املرتتبة على خمالفة أ
الحكام املتعلقة بحق
املراقبة وبربامج ال�صكن الجتماعي وال�صكن املخ�ص�ص
335
والقامات أ
والحياء واملباين اجلامعية
للطبقة الو�صطى إ

 -.Iإاذا مل يقدم اخلا�صعون لل�رضيبة الوثائق املحا�صبية والثبوتية امل�صار إاليها يف املادتني
 145و 146أاعاله ،أاو رف�صوا اخل�صوع إلجراء املراقبة املن�صو�س عليها يف املادة 212
أادناه ،فاإنهم يتعر�صون لغرامة مبلغها أالفي ( )2.000درهم و إان اقت�صى احلال غرامة
تهديدية قدرها مائة ( )100درهم عن كل يوم ت أاخري ،على أان ل يتجاوز جمموعها أالف
( )1.000درهم وفق ال�رضوط املقررة يف املادة  229أادناه.
غري أانه بالن�صبة لل�رضيبة على الدخل يرتاوح مبلغ هذه الغرامة من خم�صمائة ()500
إاىل أالفي ( )2.000درهم.

 -.IIيف حالة عدم إاجناز وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  II – 7أاعاله ،كل
أاو جزء من برامج بناء ال�صكن الجتماعي أاو أ
والقامات واملباين اجلامعية املن�صو�س
الحياء إ
عليها يف إاطار التفاقية املربمة مع الدولة ،وا�صتثناء من جميع أ
الحكام املخالفة ،ي�صدر
الخالل بتطبيق الزيادات
أامر بتح�صيل ال�رضائب والر�صوم والواجبات امل�صتحقة ،دون إ
والذعرية املتعلقة بها واملن�صو�س عليها يف املادتني  186أاعاله و 208أادناه.
 -.IIIيف حالة عدم إاجناز كل أاو جزء من برامج بناء ال�صكن الجتماعي املن�صو�س
عليها يف إاطار التفاقية املربمة مع الدولة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادتني
باليرادات يف حق املنع�صني العقاريني
 I - 28° – 92و I - 93أاعاله ،ت�صدر قائمة إ
 335مت تغيري العنوان مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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تتعلق بغرامة ت�صاوي  %15من مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة امل�صتحق على رقم
املعامالت املنجز عند تفويت امل�صاكن الجتماعية دون اللتجاء إاىل امل�صطرة املتعلقة
336
بت�صحيح أا�صا�س فر�س ال�رضيبة.
 -.IVتطبق غرامة ت�صاوي  %15من مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة يف حق
امل�صتفيدين املخالفني لل�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  I – 93أاعاله ،وكذا جزاءات
الت أاخري املن�صو�س عليها يف املادة  208أادناه و ذلك ابتداء من ال�صهر املوايل لل�صهر الذي
337
مت فيه ا�صتالم املبلغ املذكور.

 -.Vتطبق على املوؤجرين املخالفني لل�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة XVI – 247
– «باء املكررة» أادناه غرامة ت�صاوي  %15من مبلغ ال�رضيبة على ال�رضكات أاو ال�رضيبة
338
على الدخل مقرونة بجزاءات الت أاخري املن�صو�س عليها يف املادة  208أادناه.

 -.VIتطبق يف حق املنع�صني العقاريني املخالفني لل�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة
 XXII- 247أادناه غرامة ت�صاوي �صبعة اآلف وخم�صمائة ( )7.500درهم عن كل
339
وحدة �صكنية مو�صوع املخالفة.

املادة  -.192اجلزاءات اجلنائية
 -.Iب�رضف النظر عن اجلزاءات ال�رضيبية املن�صو�س عليها يف هذه املدونة،
يتعر�س لغرامة من خم�صة اآلف ( )5.000إاىل خم�صني أالف ( )50.000درهم كل �صخ�س
الفالت من إاخ�صاعه لل�رضيبة أاو التمل�س من دفعها أاو احل�صول على
ثبت يف حقه ق�صد إ
خ�صم منها أاو ا�صرتجاع مبالغ بغري حق ،ا�صتعمال إاحدى الو�صائل التالية :
ـ ت�صليم أاو تقدمي فاتورات �صورية؛
ـ تقدمي تقييدات حما�صبية مزيفة أاو �صورية؛

ـ بيع بدون فاتورات ب�صفة متكررة؛
ـ إاخفاء أاو إاتالف وثائق املحا�صبة املطلوبة قانونيا؛
ـ اختال�س جمموع أاو بع�س أا�صول ال�رضكة أاو الزيادة ب�صورة تدلي�صية يف خ�صومها
ق�صد افتعال اع�صارها.
يف حالة العود إاىل املخالفة قبل م�صي خم�س (� )5صنوات على احلكم بالغرامة املذكورة
الذي اكت�صب قـــوة ال�صيء املق�صي به ،يعاقب مرتكب املخالفة ،زيادة على الغرامة
املقررة أاعاله ،باحلب�س من �صهر واحد إالـى ثـالثة ( )3أا�صهر.

تطبق أ
الجراءات وال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة 231
الحكام أاعاله وفق إ
أادناه.
336
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الخالل بتطبيق عقوبات أا�صد ،يعاقب بغرامة ترتاوح ما بني 120
 -.IIدون إ
أ
أ
و 1.200درهما كل من ا�صتعمل عمدا تنابر منقولة �صبق ا�صتعمالها او باعها او حاول
بيعها.
ويف حالة العود ميكن أان ترفع العقوبة إاىل ال�صعف.

الخالل بتطبيق عقوبات أا�صد ،يعاقب على �صنع التنابر أاو التجول بها من
دون إ
أاجل البيع أاو بيع التنابر املزورة باحلب�س من خم�صة ( )5أايام إاىل �صتة ( )6أا�صهر و
340
بغرامة ترتاوح ما بني  1.200و 4.800درهم.

الفــرع الثالــث

اجلزاءات امل�صرتكة املتعلقة بال�رشيبة على ال�رشكات
وال�رشيبة على الدخل
املادة  -.193اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة بت�صوية املعامالت

ب�رضف النظر عن اجلزاءات ال�رضيبية أ
الخرى ،فاإن كل ت�صديد يتعلق مبعاملة
ويتم بغري �صيك م�صطر وغري قابل للتظهري أاو �صند جتاري أاو أاي طريقة إالكرتونية أاو
مغناطي�صية أ
لالداء أاو حتويل بنكي يعر�س املن�ص أاة البائعة أاو مقدمة اخلدمات التي مت فح�س
حما�صبتها لغرامة ت�صاوي  %6من مبلغ املعاملة التي ي�صاوي مبلغها أاو يفوق ع�رضين أالف
341
( )20.000درهم واملنجزة :

 إاما بني �رضكة خا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات و أا�صخا�س خا�صعني لل�رضيبةعلى الدخل أاو لل�رضيبة على ال�رضكات أاو لل�رضيبة على القيمة امل�صافة يعملون
ألغرا�س ن�صاطهم املهني؛
 -إاما مع أافراد ل يعملون ألغرا�س ن�صاط مهني.

غري أان أاحكام الفقرة أاعاله ل تطبق على املعامالت املتعلقة باحليوانات احلية
واملنتجات الفالحية غري املحولة با�صتثناء املعامالت املنجزة بني التجار.

القرارات
املادة  -.194اجلزاءات املرتتبة على املخالفات فيما يخ�ص إ
املتعلقة باملكافاآت املخولة أاو املدفوعة للغري
 -.Iتطبق زيادة قدرها  %15إاذا :

342

بالقرار املن�صو�س عليه يف املادة  I – 151أاعاله أاو أادىل به
 مل يدل امللزم إخارج أ
الجل.

 340مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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21

املدونة العامة لل�ضرائب

حتت�صب هذه الزيادة على مبلغ املكافاآت املخولة أاو املدفوعة للغري؛

 أادىل امللزم باإقرار ي�صتمل على بيانات غري كاملة أاو إاذا كانت املبالغ امل�رضح بهاأاو املدفوعة غري كافية.

حتت�صب هذه الزيادة على املبالغ املعنية بالبيانات الغري الكامل أاو على املبالغ
الناق�صة.
 -.IIتطبق على امل�صحات أاو املوؤ�ص�صات املعتربة يف حكمها زيادة قدرها  %15إاذا :

343

القرار املن�صو�س عليه يف املادة  II – 151أاعاله أاو قدمت إاقرارا خارج
 مل تقدم إأ
الجل.

الجمالية « »Kأ
لالعمال الطبية
حتت�صب هذه الزيادة من القيمة املالية للتعرفة ال�صنوية إ
أاو اجلراحية التي قام بها أ
الطباء اخلا�صعون للر�صم املهني خالل �صنة حما�صبية معينة؛
 -قدمت إاقرارا ي�صتمل على بيانات ناق�صة أاو إاذا كانت املبالغ امل�رضح بها غري كافية.

حتت�صب هذه الزيادة على املبالغ املعنية بالبيانات غري الكاملة أاو على املبالغ
الناق�صة.
 -.IIIتطبق على امل�صحات أاو املوؤ�ص�صات املعتربة يف حكمها زيادة ن�صبتها  %15إاذا :

القرار املن�صو�س عليه يف املادة  III - 151أاعاله أاو قدمت إاقرارا خارج
 مل تقدم إأ
الجل.

حتت�صب هذه الزيادة كما هو من�صو�س عليه يف املادة  184أاعاله على مبلغ ال�رضيبة
املحجوزة يف املنبع بر�صم أ
التعاب املدفوعة أ
لالطباء غري اخلا�صعني للر�صم املهني؛
القرار ي�صتمل على بيانات ناق�صة أاو إاذا كانت املبالغ امل�رضح بها أاو املدفوعة
 كان إغري كافية.

حتت�صب هذه الزيادة على ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع املتعلقة باملبالغ املعنية بالبيانات
الناق�صة أاو املبالغ غري الكافية.

 -.IVل ميكن أان يقل مبلغ الزيادات املن�صو�س عليها يف  Iو IIو IIIأاعاله عن
خم�صمائة ( )500درهم.
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املادة  -.195اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة ب إاقرارات املكافاآت
املدفوعة أ
لال�صخا�ص غري املقيمني
تطبق زيادة ن�صبتها  %15على اخلا�صعني لل�رضيبة الذين :

بالقرار املن�صو�س عليه يف املادة  154أاعاله أاو أادلوا باإقرار بعد
 مل يدلوا إان�رضام أ
الجل امل�رضوب لذلك.

حتت�صب هذه الزيادة على مبلغ ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع؛

 أادلوا باإقرار ل يت�صمن جمموع أاو بع�س املعلومات امل�صار إاليها يف املادة 154أاعاله ،أاو إاذا كانت املبالغ امل�رضح بها أاو املدفوعة غري كافية.

حتت�صب هذه الزيادة على مبلغ ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع فيما يتعلق باملعلومات
الناق�صة أاو على مبلغ ال�رضيبة غري امل�رضح به أاو غري املدفوع.
ل ميكن أان يقل مبلغ هذه االزيادة عن خم�صمائة ( )500درهم.

املادة  -.196اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة بدخول روؤو�ص
أ
الموال املنقولة
تطبق زيادة ت�صاوي  %15على اخلا�صعني لل�رضيبة الذين :

بالقرار املن�صو�س عليه يف املادتني  152و 153أاعاله أاو أادلوا باإقرار
 مل يدلوا إخارج أ
الجل.

القرار
القرار به أاو الذي مت إ
وحتت�صب هذه الزيادة على مبلغ ال�رضيبة الذي مل يقع إ
به خارج أ
الجل.
 أاو أادلوا باإقرار ي�صتمل على بيانات ناق�صة أاو إادا كانت املبالغ امل�رضح بها أاواملدفوعة غري كافية.

وحتت�صب هذه الزيادة على مبلغ ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع املطابق للبيانات
الناق�صة أاو للمبالغ غري الكافية.
ل ميكن أان يقل مبلغ هذه الزيادة عن خم�صمائة ( )500درهم.

344

 344مت تغيري وتتميم أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2013

21

املدونة العامة لل�ضرائب

املادة  -.197اجلزاءات املرتتبة على خمالفة اللتزامات املفرو�صة
على املن�صاآت املقامة باملواقع اخلا�صة بالت�صدير وعلى
ممونيها
 -.Iتفقد املن�صاآت التي تبيع منتوجات تامة ال�صنع للمن�صاآت املقامة باملواقع اخلا�صة
بالت�صدير والتي مل تدل بال�صهادة املن�صو�س عليها يف املادة  V – 7أاعاله ،احلق يف
العفاء أاو ال�صعر املخف�س املن�صو�س عليهما يف املادة « – I( 6باء» )2° -
ال�صتفادة من إ
الخالل بتطبيق الذعرية و الزيادات املن�صو�س عليها يف املادة  184أاعاله
أاعاله دون إ
345
واملادة  208أادناه.
 -.IIتفر�س ال�رضيبة على املن�صاآت املقامة يف املواقع اخلا�صة بالت�صدير بالن�صبة لرقم
أ
العمال املطابق للمنتوجات التامة ال�صنع املقتناة من طرفها والتي مت توجيهها نحو
جهات غري تلك املن�صو�س عليها يف هذه املدونة ،وذلك وفق �رضوط القواعد العامة
مع تطبيق زيادة قدرها  %100من الواجبات امل�صتحقة والذعرية و الزيادات املن�صو�س
عليها يف املادة  184أاعاله واملادة  208أادناه.
 -.IIIتطبق على املن�صاآت املقامة باملواقع اخلا�صة بالت�صدير التي مل تدل بالبيان
الجـمايل املن�صو�س عليه يف املادة  V - 7أاعاله أاو أادلت بهذا البيان خارج آ
الجال
إ
أ
أ
القانونية او غري كامل او ناق�س ،زيادة قدرها  % 25من املبلغ املطابق لعمليات �رضاء
أاو ت�صدير املنتجات التامة ال�صنع.
بال�صافة هذه الزيادة والذعرية والزيادات املن�صو�س عليها يف املادة 184
وتطبق إ
أ
أ
أاعاله واملادة  208ادناه .ول ميكن ان يقل مبلغ هذه الزيادة عن خم�صمائة ()500
درهم.

املادة  -.198اجلزاءات املرتتبة على خمالفة أ
الحكام املتعلقة باحلجز
يف املنبع

يعد مدينا باملبالغ غري املدفوعة ،كل �صخ�س طبيعي أاو معنوي وكل موؤ�ص�صة من
موؤ�ص�صات ال�رضكات غري املقيمة مل يدفع تلقائيا إاىل اخلزينة ،داخل آ
الجال املقررة،
املبالغ امل�صوؤول عنها �صواء أاجنز حجز جميعها أاو بع�صها يف املنبع أاو مل ينجز.
وت�صاف إاىل املبالغ غري املدفوعة الذعرية والزيادات املقررة يف املادة  208أادناه.

 345مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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املادة  198املكررة -.اجلزاء املرتتب عن عدم تقدمي البيان الذي يو�صح
م�صدر العجز أاو احل�صيلة بدون ربح امل�رشح
346
بهما

إاذا مل يقدم اخلا�صع لل�رضيبة البيان الذي يو�صح م�صدر العجز أاو احل�صيلة بدون
ربح امل�رضح بهما امل�صار إاليه يف املادتني  IV - 20و IV - 82أاعاله ،وجب أان
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أادناه يطلب إاليه فيها
توجه له ر�صالة وفق إ
إايداع البيان املذكور داخل أاجل خم�صة ع�رض ( )15يوما املوالية لتاريخ ت�صلم الر�صالة
املذكورة.

إاذا مل يقدم اخلا�صع لل�رضيبة البيان املذكور داخل أ
الجل امل�صار إاليه أاعاله ،أاخربته
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أادناه بتطبيق غرامة
الدارة بر�صالة وفق إ
إ
مبلغها أالفي ( )2.000درهم.
تطبق هذه الغرامة عن طريق اجلدول.

الباب الثاين

اجلزاءات اخلا�صة

الفرع أ
الول

اجلزاءات اخلا�صة املتعلقة بال�رشيبة على ال�رشكات
املادة  -.199اجلزاءات املرتتبة على خمالفة اللتزامات املفرو�صة على
ال�رشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري

تطبق غرامة مبلغها ع�رضة اآلف ( )10.000درهم على ال�رضكات التي يغلب عليها
الطابع العقاري كما هي حمددة يف املادة  II – 61أاعاله التي مل تدل يف نف�س الوقت مع
القرار بنتيجتها اجلبائية داخل أ
الجل امل�رضوب لذلك بالقائمة املت�صمنة أا�صماء حائزي
إ
أا�صهمها أاو ح�ص�س امل�صاركة فيها عند اختتام كل �صنة حما�صبية واملن�صو�س عليها يف
املادة ( 83الفقرة الرابعة) أاعاله.
و إاذا كانت القائمة املدىل بها ت�صتمل على إاغفالت أاو بيانات غري �صحيحة تعر�صت
ال�رضكات لغرامة مبلغها مائتي ( )200درهم عن كل إاغفال أاو بيان غري �صحيح دون أان
يزيد مبلغ الغرامة املذكورة على خم�صة أالف ( )5.000درهم.

 346مت إاحداث هذه املادة مبقت�صى البند  IIمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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الفــرع الثانــي

اجلزاءات اخلا�صة املتعلقة بال�رضيبة على الدخل
املادة  -.200اجلزاءات املرتتبة على خمالفة أ
بالقرار
الحكام املتعلقة إ
أ
واليرادات العمرية
بالجور واملرتبات واملعا�شات إ
باليرادات تلقائيا جميع أ�و بع�ض املبالغ املن�صو�ص
 -.Iإ�ذا مل يدفع امل�شغلون واملدينون إ
أ
عليها يف املادة  174أ�عاله داخل آ
الجال امل�رضوبة لذلك ،وجب عليهم �ن يدفعوا مع
املبالغ امل�ستحقة ،الذعرية و الزيادة املن�صو�ص عليها يف املادة  208أ�دناه.
و إ�ذا مل تدفع تلقائيا املبالغ امل�ستحقة وجب أ�ن ي�صدر يف � أش�نها جدول حت�صيل ق�صد
الت�سوية مقرونا بالذعرية و بالزيادة املن�صو�ص عليها يف املادة  208أ�دناه.

وفيما يتعلق بتح�صيل اجلدول ال�صادر ،تفر�ض زيادة كما هو من�صو�ص عليها يف
الفقرة الثالثة من املادة  208أ�دناه.
بالقرار أ�و أ�ديل به خارج أ
الجل املحدد يف املادتني 79
الدالء إ
 -.IIإ�ذا مل يقع إ
أ
باليرادات لزيادة ن�سبتها  %15من مبلغ
و 81أ�عاله ،يتعر�ض �رباب العمل واملدينون إ
ال�رضيبة املحجوزة أ�و التي كان من الواجب حجزها.

يرتتب على كل إ�قرار ناق�ص أ�و يت�ضمن عنا�رص غري متطابقة زيادة ن�سبتها %15
للغفاالت
من مبلغ ال�رضيبة املحجوزة أ�و التي كان من الواجب حجزها واملطابق إ
القرارات املن�صو�ص عليها يف املادتني  79و81
والبيانات الغري املتطابقة املالحظة يف إ
ال�سالفتي الذكر.
وال ميكن أ�ن يقل مبلغ أ�ي من الزيادات ر املن�صو�ص عليها أ�عاله عن خم�سمائة
( ) 500درهم.

ويتم حت�صيل الزيادات امل�شار إ�ليها أ�عاله عن طريق اجلدول وتعترب م�ستحقة يف
احلال.

العفاء املن�صو�ص
 -.IIIتتم ت�سوية و�ضعية أ�رباب العمل الذين ال يلتزمون ب�رشوط إ
أ
عليها يف املادة  16° – 75أ�عاله تلقائيا دون اللجوء إ�ىل امل�سطرة املتعلقة بت�صحيح ��سا�س
فر�ض ال�رضيبة.

املادة  -.201اجلزاء املرتتب عن خمالفة أ
الحكام املتعلقة بالت�رصيح
بهوية اخلا�ضع لل�رضيبة
يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة على الدخل امل�ستحقة على الدخول املن�صو�ص عليها
يف املادة  3°( 22و 4°و )5°أ�عاله ،ولو كانوا معفيني م�ؤقتا من أ�دائها ،أ�ن ي�سلموا يف
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مقابل و�صل ،أ�و يوجهوا ،يف ر�سالة م�ضمونة مع إ��شعار بالت�سلم إ�ىل مفت�ش ال�رضائب
التابع له حمل موطنهم ال�رضيبي أ�و موقع م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية ت�رصيحا بهويتهم اجلبائية
الدارة ،وذلك خالل الثالثني ( )30يوما املوالية
يكون مطابقا ملطبوع منوذجي تعده إ
لتاريخ بدء ن�شاطهم أ�و لتاريخ ح�صولهم ألول مرة على دخل من الدخول ،ويرتتب
على عدم تقدمي هذا الت�رصيح يف أ
للدالء به ،أ�داء غرامة قدرها خم�سمائة
الجل املحدد إ
( )500درهم.

املادة  -.202اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة ب إ�قرار ت�شوبه
إ�غفاالت أ�و ي�شتمل على بيانات غري �صحيحة

يتعر�ض لغرامة قدرها خم�سمائة ( )500درهم كل خا�ضع لل�رضيبة أ�دىل ب�إقرار
مبجموع دخله املن�صو�ص عليه يف املادة  82أ�عاله ت�شوبه إ�غفاالت أ�و ي�شتمل على بيانات
غري �صحيحة يف العنا�رص غري تلك املتعلقة ب أ��سا�س فر�ض ال�رضيبة.

املادة  -.203اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة بالت�رصيحات
املت�ضمنة للفوائد املدفوعة أل�شخا�ص غري مقيمني

بالقرار املتعلق بالفوائد
إ�ذا مل تدل م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها إ
املدفوعة أ
لل�شخا�ص غري املقيمني املن�صو�ص عليه يف املادة  154أ�عاله أ�و أ�دلت به
خارج أ
الجل ،أ�و إ�ذا أ�دلت امل�ؤ�س�سة ب�إقرار فيه بيانات غري كاملة أ�و عنا�رص غري
متطابقة تتعر�ض لزيادة بن�سبة  %15من مبلغ ال�رضيبة املتعلقة بفوائد الودائع مو�ضوع
العفاء منها.
املخالفات ال�سالفة الذكر والذي من املفرو�ض أ�دا ؤ�ها يف حالة عدم إ

الفرع الثالث

اجلزاءات اخلا�صة بال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
القرار
املادة  -.204اجلزاءات املرتتبة عن عدم تقدمي إ

القرار امل�شار إ�ليه يف املادتني  110و 111أ�عاله بعد ان�رصام
 -.Iإ�ذا مت إ�يداع إ
أ
الجل املن�صو�ص عليه ،ومل يكن يت�ضمن �رضيبة واجب دفعها أ�و قابلة لال�ستنزال،
يتعر�ض اخلا�ضع لل�رضيبة لغرامة قدرها خم�سمائة ( )500درهم.

القرار املن�صو�ص عليه يف  Iأ�عاله بعد ان�رصام أ
الجل ولكنه
 -.IIإ�ذا مت إ�يداع إ
يت�ضمن �رضيبة قابلة لال�ستنزال ،وجب تخفي�ض هذه ال�رضيبة بن�سبة .%15
القرار باملعامل املن�صو�ص عليه يف املادة  113أ�عاله ،خارج
 -.IIIإ�ذا مت إ�يداع إ
أ
الجل القانوين ،يتعر�ض اخلا�ضع لل�رضيبة لغرامة قدرها خم�سمائة ( )500درهم.
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الفرع الرابع

اجلزاءات اخلا�صة بواجبات الت�صجيل
العفاءات أاو
املادة  -.205اجلزاءات املرتتبة على عدم احرتام �رشوط إ
التخفي�صات من واجبات الت�صجيل
الجناز داخل أ
الجل
 -.Iفر�س على اخلا�صعني لل�رضيبة زيادة قدرها  %15يف حالة عدم إ
املحدد ،لعمليات بناء أاحياء و إاقامات ومبان جامعية امل�صار إاليها يف املادة  IV - 2° – 129أاعاله
أاو أل�صغال التجزئة أاو البناء امل�صار إاليهما يف املادة « - I( 133واو»  347)2° -أاعاله.
الخالل بتطبيق الذعرية
حت�صب هذه الزيادة على مبلغ الواجبات امل�صتحقة ،دون إ
والزيادات املن�صو�س عليها يف املادة  208أادناه.
( -.IIين�صخ)

348

 -.IIIيف حالة التخلي للغري عن ملكية أ
الرا�صي أاو العقارات امل�صار إاليها يف املادة
« - IV - 6°( 129الفقرة الثانية») أاعاله قبل انق�صاء ال�صنة العا�رضة املوالية لتاريخ
احل�صول على رخ�صة العتماد ،فاإن واجبات الت�صجيل ت�صفى بح�صب التعريفة الكاملة
املن�صو�س عليها يف املادة  « - I – 133أالف» أاعاله ،مع زيادة ت�صاوي  % 15من
مبلغها والذعرية والزيادات املن�صو�س عليهما باملادة  208أادناه ،ما مل يكن املتخلى له
349
بنكا حرا ( )Banque Offshoreأاو �رضكة قاب�صة حرة (.)Holding Offshore

 -.IVحتت�صب زيادة الت أاخري املن�صو�س عليها يف  Iو  IIIأاعاله بعد ان�رضام أاجل
350
ثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ عقد القتناء.

املادة  -.206اجلزاءات املرتتبة عن التدلي�ص يف الهبة

حني تكون �صلة القرابة بني الواهب واملوهوب لهم يف عقد الهبة بني أ
الحياء ،امل�صار
أ
إاليه يف املادة « - I( 133جيم»  )4° -أاعاله ،مبينة بكيفية غري �صحيحة ،أالزم الطراف
ب أاداء الواجبات امل�صتحقة ،م�صافة إاليها زيادة بن�صبة  %100من تلك الواجبات ،ب�رضف
النظر عن الذعرية والزيادات املقررة يف املادة  208أادناه ،حت�صب بعد ان�رضام أاجل
الثالثني ( )30يوما ابتداء من تاريخ عقد الهبة.

املادة  -.207اجلـزاءات املطبقـة فـي حـق املوثقيـن

ل يجوز للموثق ت�صليم أاية ن�صخة إان مل تكن تت�صمن مراجع و�صل أ
الداءات مبينة فيها تلك
الواجبات بكيفية حرفية وتامة ،وذلك حتت طائلة أاداء غرامة قدرها مائة ( )100درهم.
 347مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة  2008واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 348مت ن�صخ أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 349مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 350مت تغيري مراجع هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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ول ميكن أان ي�صلم املوثق أاية ن�صخة تنفيذية أاو �صورة أاو ن�صخة ر�صمية قبل ت�صجيل
351
العقد ،و إال تعر�س لغرامة قدرها  250درهما عن كل خمالفة.
يكون املوثقون ملزمون �صخ�صيا عن كل خمالفة لاللتزامات املن�صو�س عليها يف
املادة ( I-137الفقرة الثالثة) أاعاله وذلك ب أاداء الواجبات املرتتبة على العقود وكذا
الذعرية والزيادات املن�صو�س عليها يف املادة  184أاعاله واملادة  208بعده.

الفــرع اخلامــ�ص

اجلزاءات اخلا�صة بواجبات التمرب

352

املادة  207املكررة -.اجلزاءات املرتتبة على خمالفة طرق أاداء واجبات التمرب
 -.Iتفر�س على كل خمالفة ملقت�صيات الكتاب الثالث ،من الق�صم أ
الول من هذه
املدونة ذعرية قدرها ع�رضون ( )20درهم ،ما مل ين�س على ذعرية خا�صة.
 -.IIإاذا تعلق أ
المـر مبخالفة لقواعد التمرب الن�صبـي املنـ�صو�س عليها يف املادة
 « – I( 252أالف» و «باء») أادناه حتدد الغرامة يف  %100من مبلغ الواجبات املجردة
امل�صتحقة مع حد أادنى قدره مائة ( )100درهم.
إاذا كانت املخالفة املرتتبة عليها الذعائر املن�صو�س عليها يف املقطع أاعاله ل تعدو أان
تكون ا�صتعمال لتمرب أاقل قيمة من التمرب الواجب ا�صتعماله ،فاإن الذعرية ل تن�صب إال
على املبلغ الذي مل يوؤد عنه واجب التمرب.

 -.IIIل تعتـرب الرخـ�س أاو أ
الذون ونظائـرها املن�صـو�س عليـها فـي املادة 252
(« – IIدال» � )2° -صاحلة ول ميكن ا�صتعمالها إال إاذا مت الت أا�صري عليها بر�صم التمرب
مبكتب الت�صجيل الواقعة بدائرة نفوذه أاماكن ا�صتغالل هذه الرخ�س أاو أ
الذون ،وذلك
داخل أاجل الثالثني ( )30يوما من تاريخ ت�صليمها.

القرار
 -.IVيف جميع احلالت التي توؤدى فيها واجبات التمرب عن طريق إ
لالقرار عند ان�رضام أ
الجل املحدد،
الدلء املت أاخر إ
الدلء أاو إ
وبالقائمة ،يخ�صع عدم إ
للذعرية والزيادة املن�صو�س عليها يف املادتني  184و 208من هذه املدونة.
 -.Vتفر�س ذعرية ت�صاوي  %100من مبلغ الواجبات املجردة امل�صتحقة مع حد أادنى
القرارات،
قدره أالف ( )1.000درهم ،على كل إاخفاء أاو إاغفال كلي أاو جزئي يف إ
أاف�صى إاىل ت�صفية واجبات يقل مبلغها عن املبلغ امل�صتحق.

 -.VIتثبت كل خمالفة حلق الطالع املن�صو�س عليه يف املادة  214أادناه يف حم�رض
وتطبق عليها ذعرية قدرها مائة ( )100درهم عن املخالفة أ
الوىل و مائتني وخم�صون ()250
درهما عن كل خمالفة موالية و أاق�صى ما ي�صتوفى خم�صمائة ( )500درهم عن كل يوم.
 351مت تغيري أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 352مت إادراج أاحكام هذا الفرع مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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الق�صـم الثـاين
اجلزاءات املتعلقة بالتح�صيل
املادة  -.208اجلزاءات املرتتبة على أ
الداء املت أاخر لل�رشائب والواجبات
والر�صوم

 -.Iتطبق ذعرية ن�صبتها  %10وزيادة قدرها  %5عن ال�صهر أ
الول من الت أاخري
و %0،50عن كل �صهر أاو جزء �صهر إا�صايف من مبلغ :

 ألداءات التلقائية جميعها أاو بع�صها ،بعد ان�رضام أالجل املحدد ،عن املدة
املن�رضمة بني تاريخ ا�صتحقاق ال�رضيبة و تاريخ أ
الداء؛
 ل�رضائب ال�صادرة عن طريق اجلدول أاو أالمر بال�صتخال�س عن املدة
املن�رضمة بني تاريخ ا�صتحقاق ال�رضيبة و تاريخ أ
الداء؛
اليرادات عن املدة املن�رضمة
 ال�رضائب ال�صادرة عن طريق اجلدول أاوقائمة إاليرادات.
بني تاريخ ا�صتحقاق ال�رضيبة وتاريخ إا�صدار اجلدول أاو قائمة إ

وا�صتثناء من أ
الحكام امل�صار إاليها أاعاله فاإن الزيادات امل�صار إاليها يف هذه املادة ل
تطبق على الفرتة التي تتجاوز ال�صتة والثالثني (� )36صهرا الفا�صلة بني التاريخ الذي
قدم فيه اخلا�صع لل�رضيبة الطعن إاىل اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة املن�صو�س عليها
يف املادة  225أا دناه وبني التاريخ الذي يو�صع فيه أ
المر بتح�صيل اجلدول أاو قائمة
اليرادات املت�صمن لل�رضيبة التكميلية امل�صتحقة مو�صع التنفيذ.
إ
اليرادات تطبق زيادة قدرها
وفيما يتعلق بتح�صيل اجلدول ال�صادر أاو قائمة إ
 %0،50عن كل �صهر أاو جزء �صهر من الت أاخري ين�رضم بني فاحت ال�صهر الذي يلي
اليرادات و تاريخ أاداء ال�رضيبة.
تاريخ �صدور اجلدول أاو قائمة إ
 -.IIبالن�صبة لواجبات الت�صجيل ت�صفى الذعرية والزيادة امل�صار إاليها يف البند  Iأاعاله
353
على أا�صا�س املبلغ أ
ال�صلي مع حد أادنى قدره مائة ( )100درهم.
 -.IIIبالن�صبة لل�رضيبة اخل�صو�صية ال�صنوية على ال�صيارات ،يرتتب على كل ت أاخري
يف أ
الداء فر�س الذعرية و الزيادة املن�صو�س عليهما يف البند  Iأاعاله مع حد أادنى قدره
مائة ( )100درهم.
و إاذا ثبت الت أاخري كيفما كانت مدته مبوجب حم�رض حددت الذعرية يف  %100من
مبلغ ال�رضيبة أاو جزء ال�رضيبة الواجب دفعه ب�رضف النظر عن إادخال الناقلة إاىل
م�صتودع احلجز.
يرتتب على عدم تعليق ال�صويرة (فينييت) على الواقية أ
المامية إاذا عوين مبح�رض،
أاداء غرامة مبلغها مائة ( )100درهم.354
 353مت تغيري أاحكام هذا البند مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 354مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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املادة  -.209ا�ستحقاق اجلزاءات
ت�صدر اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف اجلزء الثالث من هذه املدونة عن طريق
اليرادات أ�و أ
المر باال�ستخال�ص و ت�ستحق حاال و بدون م�سطرة.
اجلدول أ�و قائمة إ

غري أ�نه يف حالة ت�صحيح الوعاء اخلا�ضع لل�رضيبة الناجت عن املراقبة املن�صو�ص
عليها يف هذه املدونة ،ف�إن اجلزاءات الناجتة عن هذا الت�صحيح ت�صدر يف نف�س الوقت
مع الواجبات أ
ال�صلية.

الكتاب الثاين

امل�ساطر اجلبائية

الق�سم أ
الول

مراقبة ال�رضيبة

الباب أ
الول

الدارة ووجوب االحتفاظ بالوثائق املحا�سبية
حق مراقبة إ

الفرع أ
الول
أ�حكام عامة

املادة  –.210حق املراقبة
القرارات والعقود امل�ستعملة لفر�ض ال�رضائب و الواجبات
تراقب إ�دارة ال�رضائب إ
و الر�سوم.

لهذه الغاية يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة أ��شخا�صا طبيعيني أ�و معنويني أ�ن يدلوا
الثباتات ال�رضورية ويقدموا جميع الوثائق املحا�سبية إ�ىل امل أ�مورين املحلفني
بجميع إ
التابعني إلدارة ال�رضائب املتوفرين على أ
القل على رتبة مفت�ش م�ساعد واملعتمدين
للقيام مبراقبة ال�رضائب.

الثبات املن�صو�ص عليها
يف حالة عدم تقدمي جزء من الوثائق املحا�سبية و أ�وراق إ
�ضمن الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل خالل فح�ص �سنة حما�سبية
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  219أ�دناه
معينة ،يدعى اخلا�ضع لل�رضيبة وفق إ
لتقدمي هذه أ
الوراق والوثائق داخل أ�جل ثالثني ( )30يوما ابتداء من تاريخ ت�سلم طلب
الوراق والوثائق املذكورة ،و ميكن متديد هذا أ
تقدمي أ
الجل إ�ىل نهاية فرتة املراقبة.
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ل ميكن تقدمي الوثائق أ
والوراق الناق�صة من طرف اخلا�صع لل�رضيبة ألول
مرة أامام اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة واللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة
355
بال�رضيبة.

لالدارة ال�رضيبية كذلك احلق يف إاجراء معاينة ميكن مبقت�صاه أان تطلب من
إ
أ
اخلا�صعني لل�رضيبة املذكورين اعاله ،تقدمي الفاتورات والدفاتر وال�صجالت و الوثائق
املهنية املتعلقة بعمليات نتج عنها أاو من املفرو�س أان ينتج عنها حترير فواتري ،و أان
الخالل
تقوم باملعاينة الفعلية للعنا�رض املج�صدة لال�صتغالل ،وذلك للك�صف عن حالت إ
باللتزامات الواردة يف الن�صو�س الت�رضيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
ال�صعار بها من طرف امل أامورين املحلفني
ميار�س حق املعاينة مبا�رضة بعد ت�صليم إ
املعتمدين امل�صار إاليهم أاعاله.
ال�صعار باملعاينة أ
ال�صماء ال�صخ�صية والعائلية مل أاموري إادارة
يجب أان يت�صمن إ
ال�رضائب املكلفني باإجناز املعاينة و إاخبار اخلا�صع لل�رضيبة مبمار�صة هذا احلق.

يجوز للم أامورين املذكورين أاعاله أان يطلبوا احل�صول على ن�صخ منجزة بكل
الو�صائل وكيفما كانت طريقة حترير الوثائق املتعلقة بالعمليات التي نتج عنها أاو من
املفرو�س أان ينتج عنها حترير الفاتورات.
ال�صعار باملعاينة مقابل و�صل إاىل أاحد أ
ال�صخا�س التالية :
ي�صلم إ
 - 1°بالن�صبة أ
لال�صخا�س الطبيعيني :
أا) إاما إاىل ال�صخ�س نف�صه؛
ب) و إاما إاىل م�صتخدميه؛

ج) أاو إاىل كل �صخ�س اآخر ي�صتغل مع اخلا�صع لل�رضيبة.

 –2°بالن�صبة لل�رضكات واملجموعات املذكورة يف املادة  26أاعاله :
أا) إاما إاىل ال�رضيك الرئي�صي؛

ب) و إاما إاىل املمثل القانوين؛

ج) و إاما إاىل امل�صتخدمني؛
د) أاو إاىل كل �صخ�س اآخر ي�صتغل مع اخلا�صع لل�رضيبة.
ال�صعار باملعاينة التوقيع على ت�صلمه ،وجب على
إاذا رف�س ال�صخ�س الذي ا�صتلم إ
العون الذي قام بالت�صليم أان ي�صري إاىل ذلك يف الو�صل امل�صار إاليه اعاله.
ميار�س حق املعاينة يف جميع حمالت اخلا�صعني لل�رضيبة املعنيني املخ�ص�صة لغر�س
مهني وذلك داخل أاوقات العمل القانونية وخالل �صاعات مزاولة الن�صاط املهني.
355

مت تغيري وتتميم أاحكام هذه املادة مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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يف حالة االعرتا�ض على حق املعاينة يتعر�ض اخلا�ضعون لل�رضيبة للجزاءات
املن�صو�ص عليها يف املادة  I – 191أ�عاله.

حتدد املعاينة يف عني املكان يف مدة أ�ق�صاها ثمانية ( )8أ�يام من أ�يام العمل ،ابتداء من
ال�شعار بها .وعند نهاية عملية املعاينة يقوم أ�عوان إ�دارة ال�رضائب بتحرير
تاريخ ت�سليم إ
إ��شعار بنهاية العملية املذكورة يوقعه الطرفان وت�سلم ن�سخة منه للخا�ضع لل�رضيبة.

بالخالالت املالحظة يف عني املكان خالل الثالثني ( )30يوما املوالية
يحرر حم�رض إ
الن�رصام أ
الجل ال�سابق ذكره ،وت�سلم ن�سخة منه إ�ىل اخلا�ضع لل�رضيبة الذي له حق
أ
أ
الدالء مبالحظاته داخل �جل ثمانية (� )8يام املوالية لتاريخ ت�سلم املح�رض.
إ
ميكن ،يف إ�طار مراقبة �رضيبية ،مواجهة اخلا�ضع لل�رضيبة بالبيانات الواردة يف
حم�رض املعاينة.

املادة  -.211االحتفاظ بالوثائق املحا�سبية

يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة وكذا أ
ال�شخا�ص الطبيعيني أ�و املعنويني املكلفني
بحجز ال�رضيبة يف املنبع أ�ن يحتفظوا طوال ع�رش (� )10سنوات يف املكان املفرو�ضة
فيه ال�رضيبة عليهم بن�سخ فاتورات البيع أ�و بطاقات ال�صندوق أ
والوراق املثبتة
للم�رصوفات واال�ستثمارات وكذا الوثائق املحا�سبية الالزمة ملراقبة ال�رضائب وال�سيما
ال�سجالت املقيدة فيها العمليات و ال�سجل الكبري و �سجل اجلرد و اجلرود املف�صلة إ�ن مل
تكن م�ستن�سخة بكاملها يف هذا ال�سجل وال�سجل اليومي وجذاذات الزبناء واملوردين وكذا
كل وثيقة أ�خرى واردة يف الن�صو�ص الت�رشيعية أ�و التنظيمية اجلاري بها العمل.
إ�ذا �ضاعت الوثائق املحا�سبية ألي �سبب من أ
ال�سباب ،وجب على اخلا�ضعني
لل�رضيبة أ�ن يخربوا بذلك مفت�ش ال�رضائب ح�سب احلالة التابع له حمل موطنهم
ال�رضيبي أ�و مقرهم االجتماعي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية يف ر�سالة م�ضمونة الو�صول
مع إ��شعار بالت�سلم داخل اخلم�سة ع�رش ( )15يوما املوالية للتاريخ الذي الحظوا فيه
�ضياعها.

املادة  -.212فح�ص املحا�سبة

الدارة القيام بفح�ص حما�سبة تتعلق ب�رضيبة أ�و ر�سم معني ،وجب
 -.Iإ�ذا قررت إ
للجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة
تبليغ إ��شعار بذلك إ�ىل اخلا�ضع لل�رضيبة وفقا إ
 219أ�دناه قبل التاريخ املحدد لل�رشوع يف عملية الفح�ص بخم�سة ع�رش ( )15يوما على
أ
القل.
ال�شعار بالفح�ص مرفقا مبيثاق اخلا�ضع لل�رضيبة الذي يذكر
يجب أ�ن يكون هذا إ
باحلقوق والواجبات يف جمال املراقبة اجلبائية املن�صو�ص عليها يف هذه املدونة.
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وميكن لفح�س املحا�صبة أان يتعلق :
 إاما بجميع ال�رضائب والر�صوم املتعلقة بالفرتة غري املتقادمة؛ و إاما باإحدى أاو مبجموعة من ال�رضائب أاو الر�صوم أاو ببع�س البنود أاو عملياتمعينة واردة يف الت�رضيح أاو يف ملحقاته أاو فيهما معا و املتعلقة بكل الفرتة غري
املتقادمة أاو بجزء منها.

ال�صعار بالفح�س فرتة الفح�س وال�رضائب
ويف جميع احلالت ،يجب أان يحدد إ
356
والر�صوم املعنية أاو البنود والعمليات امل�صمولة باملراقبة.
تقدم الوثائق املحا�صبية بح�صب احلالة يف حمل املوطن ال�رضيبي أاو املقر الجتماعي
أاو املوؤ�ص�صة الرئي�صية للخا�صعني لل�رضيبة من أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو املعنويني املعنيني
والقرارات
إاىل أاعوان إادارة ال�رضائب الذين يتحققون من �صحة البيانات املحا�صبية إ
التي أادىل بها اخلا�صعون لل�رضيبة ويت أاكدون ،يف عني املكان ،من حقيقة وجود
الموال املدرجة يف أ
أ
ال�صول .

العالميات أاو كانت الوثائق حمفوظة يف
إاذا كانت املحا�صبة مم�صوكة بو�صائل إ
مكروفي�صات ( )Microfichesفاإن املراقبة ت�صمل جميع املعلومات واملعطيات
العالمية التي ت�صاهم ب�صفة مبا�رضة أاو غري مبا�رضة يف تكوين احلا�صالت
واملعاجلات إ
القرارات بال�رضيبة و كذا الوثائق املتعلقة
املحا�صبية أاو اخلا�صعة لل�رضيبة ويف إاعداد إ
بتحليل املعطيات و برجمتها و تنفيذ املعاجلات.
ول ميكن ب أاي حال من أ
الحوال ت�صتغرق عملية الفح�س امل�صار إاليه أاعاله :

 أاكرث من �صتة ( )6أا�صهر بالن�صبة للمن�صاآت التي يعادل أاو يقل مبلغ رقم معامالتهاامل�رضح به يف ح�صاب احلا�صالت والتكاليف بر�صم ال�صنوات املحا�صبية اخلا�صعة
للفح�س عن خم�صني ( )50مليون درهم دون احت�صاب ال�رضيبة على القيمة
امل�صافة؛
 أاكرث من اثني ع�رض (� )12صهرا بالن�صبة للمن�صاآت التي يفوق مبلغ رقم معامالتهاامل�رضح به يف ح�صاب احلا�صالت والتكاليف بر�صم إاحدى ال�صنوات املحا�صبية
اخلا�صعة للفح�س خم�صون ( )50مليون درهم دون احت�صاب ال�رضيبة على
القيمة امل�صافة.

ل يدخل يف مدة الفح�س كل توقف ناجت عن تطبيق امل�صطرة املن�صو�س عليها يف
املادة  229أادناه املتعلقة بعدم تقدمي الوثائق املحا�صبية.

لالجراءات املن�صو�س عليها يف
يتعني على املفت�س أان ي�صعر اخلا�صع لل�رضيبة وفقا إ
املادة  219أادناه بتاريخ انتهاء عمليات الفح�س.
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يجوز للخا�صع لل�رضيبة أان ي�صتعني يف إاطار فح�س املحا�صبة مب�صت�صار يختاره.
الدارة عقب إاجراء مراقبة يف عني املكان :
 -.IIيجب على إ

 أان تطبق امل�صطرة املن�صو�س عليها يف املادة  220أاو املادة  221أادناه يف حالةت�صحيح أا�ص�س فر�س ال�رضيبة؛
لالجراءات
 أان تقوم يف حالة العك�س ،باإطالع اخلا�صع لل�رضيبة على ذلك وفقا إاملن�صو�س عليها يف املادة  219أادناه.

ويجوز لها أان تقوم فيما بعد بفح�س جديد للح�صابات التي �صبق فح�صها ،من غري
أان يرتتب على الفح�س اجلديد ،ولو تعلق أ
المر ب�رضائب ور�صوم أاخرى ،تغيري أا�ص�س
فر�س ال�رضيبة التي وقع إاقرارها عقب املراقبة أ
الوىل.

عندما يتعلق الفح�س ببنود أاو عمليات معينة بر�صم إاحدى أاو جمموعة من ال�رضائب
لالدارة أان تقوم لحقا مبراقبة املحا�صبة املعنية
أاو الر�صوم املتعلقة بفرتة حمددة ،يجوز إ
أ
بر�صم جميع ال�رضائب والر�صوم ولنف�س الفرتة بدون ان يرتتب عن هذه املراقبة زيادة
يف مبالغ الت�صحيحات أاو امل�صتدركات املعتمدة على إاثر املراقبة أ
الوىل بر�صم البنود أاو
العمليات ال�صالفة الذكر .و يف هذه احلالة ،فاإن جمموع فرتتي التدخل أ
الول و التدخل
الثاين يف عني املكان ل ميكن أان تتجاوز فرتة الفح�س املن�صو�س عليه يف البند  Iمن
357
هذه املادة.

الدارة التقديرية
املادة � -.213صلطة إ

 -.Iإاذا �صابت ح�صابات �صنة حما�صبية أاو فرتة لفر�س ال�رضيبة إاخاللت ج�صيمة
لالدارة أان حتدد أا�صا�س
الثبات التي تكت�صيها املحا�صبة جاز إ
من �ص أانها أان ت�صكك يف قيمة إ
فر�س ال�رضيبة باعتبار العنا�رض املتوفرة لديها.
الخاللت اجل�صيمة :
ويعد من إ

 - 1°عدم تقدمي حما�صبة مم�صوكة وفقا ألحكام املادة  145أاعاله؛
 - 2°انعدام اجلرود املقررة يف املادة آ
النفة الذكر؛
 - 3°إاخفاء بع�س أ
الدارة ذلك؛
ال�رضية أاو البيوع إاذا أاثبتت إ

 - 4°أ
الغفالت أاو البيانات غري ال�صحيحة اجل�صيمة واملتكررة املالحظة
الخطاء أاو إ
فيما تت�صمنه املحا�صبة من عمليات؛
الثبات الذي يجرد املحا�صبة من كل قيمة إاثباتية؛
 - 5°انعدام أاوراق إ
 - 6°عدم إادراج عمليات يف املحا�صبة بالرغم من إاجناز اخلا�صع لل�رضيبة لها؛
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 - 7°إادراج عمليات �صورية يف املحا�صبة.

الخاللت اجل�صيمة املبينة أاعاله،
و إاذا كانت املحا�صبة املدىل بها ل ي�صوبها �صيء من إ
لالدارة أان تعيد النظر يف املحا�صبة املذكورة وتعيد تقدير رقم املعامالت إال إاذا
ل يجوز إ
أاثبتت نق�صان أ
القرار بها.
الرقام التي وقع إ

 -.IIإاذا كانت ملن�ص أاة عالقات تبعية مبا�رضة أاو غري مبا�رضة مبوؤ�ص�صات توجد باملغرب
الرباح املحولة ب�صورة غري مبا�رضة إاىل هذه أ
أاو خارجه ،فاإن أ
الخرية ،إاما بالزيادة
يف أاثمان ال�رضاء أاو البيع أاو تخفي�صها و إاما ب أاية و�صيلة أاخرى ،ت�صاف إاىل احل�صيلة
القرار أاو إاليهما معا.
اخلا�صعة لل�رضيبة أاو رقم املعامالت الواردة يف إ
وللقيام بهذا الت�صحيح ،حتدد أ
الرباح املحولة ب�صورة غري مبا�رضة كما هو مبني
أاعاله عن طريق املقارنة مع أارباح املن�صاآت املماثلة لها أاو عن طريق التقدير املبا�رض
358
الدارة.
بال�صتناد إاىل املعلومات املتوفرة لدى إ

 -.IIIإاذا تبني أان أاهمية بع�س النفقات التي التزمت بها أاو حتملتها يف اخلارج
املن�صاآت أ
لالدارة ح�رض مبلغها
الجنبية املزاولة لن�صاط دائم يف املغرب غري مثبتة ،جاز إ
أ
أاو تقدير أا�صا�س فر�س ال�رضيبة على املن�صاآت عن طريق مقارنتها مبن�صاآت مماثلة لها او
عن طريق التقدير املبا�رض بال�صتناد إاىل املعلومات املتوفرة لديها.

 -.IVيتم الت�صحيح الناجت عن تطبيق أاحكام هذه املادة ح�صب احلالة وفق ال�رضوط
املن�صو�س عليها يف املادة  220أاو  221أاعاله.

الطالع و تبادل املعلومات
املادة  -.214حق إ

 -.Iيجوز إلدارة ال�رضائب كي تتمكن من احل�صول على جميع املعلومات التي من
�ص أانها أان تفيدها يف ربط ومراقبة ال�رضائب و الواجبات والر�صوم امل�صتحقة على الغري،
الطالع على :
أان تطلب إ
 - 1°أ
ال�صل أاو ت�صليم الن�صخ على حامل املغناطي�صي أاو على ورق ملا يلي :

أا) وثائق امل�صلحة أاو الوثائق املحا�صبية املوجودة يف حوزة إادارات الدولة
واجلماعات املحلية واملوؤ�ص�صات العامة وكل هيئة خا�صعة ملراقبة الدولة دون إامكانية
العرتا�س على ذلك بحجة كتمان ال�رض املهني؛
ب) ال�صجالت والوثائق التي تفر�س م�صكها القوانني أاو أ
النظمة اجلاري بها
العمل وكذا جميع العقود واملحررات وال�صجالت وامللفات املوجودة يف حوزة
أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاو املعنويني الذين يزاولون ن�صاطا خا�صعا لل�رضائب والواجبات
والر�صوم.
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الطالع ل ميكن أان ي�صمل جمموع امللف فيما يتعلق باملهن احلرة التي
غري أان حق إ
ت�صتلزم مزاولتها تقدمي خدمات ذات طابع قانوين أاو �رضيبي أاو حما�صبي.
� - 2°صجالت الت�صمني التي مي�صكها الق�صاة املكلفني بالتوثيق.

الطالع ب أاماكن املقر الجتماعي أ
لال�صخا�س الطبيعيني واملعنويني
ميار�س حق إ
أ
أ
املعنيني أاو موؤ�ص�صتهم الرئي�صية ،ما عدا إاذا قدم املعنيون بالمر املعلومات كتابة او �صلموا
الوثائق مقابل إاي�صال مل أاموري إادارة ال�رضائب.

تقدم املعلومات والوثائق امل�صار إاليها أاعاله إاىل م أاموري إادارة ال�رضائب املحلفني
الذين لهم على أ
القل رتبة مفت�س م�صاعد.
الطالع امل�صار إاليها أاعاله كتابة.
يجب أان تقدم طلبات إ

الطالع على املعلومات لدى إادارات
 -.IIيجوز إلدارة ال�رضائب أان تطلب إ
ال�رضائب التابعة للدول التي أابرمت مع املغرب اتفاقيات لتفادي ازدواجية فر�س
ال�رضائب على الدخل.
 -.IIIبالن�صبة للعمليات املحققة مع من�صاآت توجد خارج املغرب ،ميكن إلدارة
الدلء باملعلومات والوثائق
ال�رضائب أان تطلب من املن�ص أاة اخلا�صعة لل�رضيبة باملغرب إ
املتعلقة مبا يلي :
 - 1طبيعة العالقات التي تربط املن�ص أاة اخلا�صعة لل�رضيبة باملغرب باملن�صاآت املتواجدة
خارج املغرب؛
 - 2طبيعة اخلدمات املقدمة أاو املنتجات التي مت ت�صويقها؛
 - 3طريقة حتديد أاثمان العمليات املحققة بني هذه املن�صاآت والعنا�رض التي تثبتها؛
 - 4أانظمة و أا�صعار فر�س ال�رضيبة على املن�صاآت املتواجدة خارج املغرب.

الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أادناه .يجب
يتم طلب املعلومات وفق إ
أ
الدلء إلدارة ال�رضائب باملعلومات والوثائق املطلوبة داخل اجل
على املن�ص أاة املعنية إ
ثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ ت�صلم الطلب ال�صالف الذكر.

يف حالة عدم اجلواب على الطلب داخل أ
الجل امل�صار إاليه أاعاله أاو عدم توفر
359
اجلواب على العنا�رض املطلوبة تعترب عالقة التبعية بني هذه املن�صاآت قائمة.

 -.IVب�رضف النظر عن جميع أ
الحكام املخالفة ،ميكن ملديرية ال�رضائب ا�صتعمال
املعطيات املح�صل عليها بجميع الو�صائل بغر�س القيام مبهامها يف جمال وعاء ومنازعة
360
ومراقبة وحت�صيل ال�رضائب والواجبات والر�صوم.
359
360
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الفــرع الثـاين

أ�حكـام خا�صة ببع�ض ال�رضائب
 -.Iأ�حكام خا�صة بال�رضيبة على الدخل

املادة  -.215مراقبة حمتويات أ
المالك فيما يتعلق بالدخول الزراعية

 -.Iيجوز ملفت�ش ال�رضائب أ�ن يزور امل�ستغالت الزراعية ملراقبة حمتويات أ
المالك
الزراعية التي تتكون منها.

ويجب يف هذه احلالة أ�ن يرافقه أ�ع�ضاء اللجنة املحلية على م�ستوى اجلماعة املن�صو�ص
عليها يف املادة  50أ�عاله ،و أ�ن يخرب بذلك أ
الع�ضاء املذكورين واخلا�ضع لل�رضيبة
املعني أ
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  219أ�دناه قبل تاريخ الزيارة
بالمر وفق إ
بثالثني ( )30يوما.

 -.IIيجب على اخلا�ضع لل�رضيبة العامة على الدخل أ�ن ي�سمح ملفت�ش ال�رضائب
أ
ولع�ضاء اللجنة بدخول م�ستغالته الزراعية يف ال�ساعات القانونية.
ويجب عليه أ�ن يح�رض عملية املراقبة أ�و يعني من ينوب عنه يف ح�ضورها.

 -.IIIإ�ذا وافق اخلا�ضع لل�رضيبة أ�و من ينوب عنه ،بعد إ�جراء املراقبة ،على ما
متت معاينته من حمتويات أ
المالك الزراعية يف م�ستغلته ،حرر حم�رضا بذلك ،يوقعه
املفت�ش و أ�ع�ضاء اللجنة املحلية على م�ستوى اجلماعة واخلا�ضع لل�رضيبة أ�و نائبه ،ويف
هذه احلالة تفر�ض ال�رضيبة باعتبار العنا�رص املتفق عليها.
و إ�ذا أ�بدى اخلا�ضع لل�رضيبة أ�و نائبه مالحظات يف � أش�ن جميع أ�و بع�ض ما متت
معاينته يف م�ستغلته ،ت�ضمن مالحظاته يف املح�رض وي�سلك املفت�ش م�سطرة الت�صحيح
املن�صو�ص عليها يف املادة  220أ�و املادة  221أ�دناه.

 -.IVإ�ذا اعرت�ض اخلا�ضع لل�رضيبة على زيارة م�ستغلته ،حرر حم�رض بذلك
يوقعه املفت�ش و أ�ع�ضاء اللجنة املحلية على م�ستوى اجلماعة .ويجب على املفت�ش يف هذه
احلالة أ�ن ي�سلم ن�سخة من املح�رض إ�ىل أ
الع�ضاء املذكورين ويفر�ض ال�رضائب امل�ستحقة
التي ال ميكن أ�ن ينازع فيها إ�ال وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  235أ�دناه.

املادة  –.216فح�ص جمموع الو�ضعية ال�رضيبية للخا�ضعني لل�رضيبة
الدارة بفح�ص الو�ضعية ال�رضيبية للخا�ضع لل�رضيبة الذي له موطن �رضيبي
تقوم إ
باملغرب باعتبار إ�جمايل دخوله امل�رصح بها أ�و املفرو�ضة عليها ال�رضيبة تلقائيا أ�و
بالقرار والداخلة يف نطاق تطبيق ال�رضيبة على
الدالء إ
العفاء من إ
امل�ستفيدة من إ
الدخل.
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ولها أ�ن تقوم لهذه الغاية بتقييم إ�جمايل دخله ال�سنوي فيما يخ�ص جمموع أ�و بع�ض
الفرتة غري املتقادمة ،إ�ذا مل يكن الدخل املذكور املتعلق بالفرتة املق�صودة متنا�سبا مع
نفقاته املحددة باملادة  29اعاله .

الدارة امل�سطرة املن�صو�ص عليها ح�سب احلالة يف املادة  220أ�و املادة 221
ت�سلك إ
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة 219
أ�دناه .وتبلغ إ�ىل اخلا�ضع لل�رضيبة وفق إ
أ�دناه عنا�رص املقارنة الواجب اعتمادها لت�صحيح أ
ال�سا�س ال�سنوي املفرو�ضة عليه
ال�رضيبة.
غري أ�نه ميكن للخا�ضع لل�رضيبة أ�ن يثبت يف إ�طار امل�سطرة امل�شار إ�ليها أ�عاله،
الثبات و أ�ن ي�شري بوجه خا�ص إ�ىل :
موارده ب أ�ي و�سيلة من و�سائل إ

 دخول ر ؤ�و�س أالموال املنقولة اخلا�ضعة للحجز املنجز يف املنبع الذي يربئ من
ال�رضيبة؛

 الدخول املعفاة من ال�رضيبة على الدخل؛ -حا�صالت بيوع املنقوالت أ�و العقارات؛

 االقرتا�ضات املربمة لدى البنوك أ�و الغري ألغرا�ض غري مهنية؛ -املبالغ املت أ�تية من حت�صيل القرو�ض املمنوحة من قبل لفائدة الغري.

 -.IIأ�حكام خا�صة بواجبات الت�سجيل

املادة  -.217مراقبة أ
الثمان أ�و الت�رصيحات التقديرية

ميكن أ�ن تكون أ
القرارات التقديرية ،املعرب عنها يف العقود واالتفاقات،
الثمان أ�و إ
مو�ضوع ت�صحيح من طرف مفت�ش ال�رضائب املكلف بالت�سجيل ،إ�ذا تبني أ�نها ال تطابق
القيمة التجارية أ
للمالك املتعلقة بها يف تاريخ إ�برام العقد أ�و االتفاق.
يبا�رش الت�صحيح املذكور وفقا للم�سطرة املن�صو�ص عليها يف املادة  220أ�دناه.

املادة  –.218حق ال�شفعة لفائدة الدولة
 -.Ιميار�س حق ال�شفعة املن�صو�ص عليه يف املادة  143أ�عاله يف أ�جل �ستة ( )6أ��شهر
كاملة تبتدئ من يوم الت�سجيل .غري أ�ن هذا أ
الجل ال يح�سب يف حالة نقل امللكية حتت
�رشط موقف للتنفيذ ،إ�ال ابتداء من يوم ت�سجيل حتقق هذا ال�رشط.
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  219بعده إ�ىل :
 -.IIيبلغ مقرر ال�شفعة وفق إ

أ�) كل طرف من أ
الطراف املبينة يف العقد أ�و الت�رصيح بنقل امللكية ،إ�ذا مل ي�سبق
للثبات؛
إ�قامة �صك إ
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ب) قا�ضي التوثيق املخت�ص ،إ�ذا حرر عقد نقل امللكية من طرف العدول وكان
يتعلق بعقارات غري حمفظة؛
المالك ،إ�ذا تعلق أ
المالك العقارية التابع له موقع أ
ج) املحافظ على أ
المر بعقارات
حمفظة أ�و يف طور التحفيظ.

و إ�ذا كانت أ
المالك املمار�س ب� أش�نها حق ال�شفعة تقع يف الدوائر الرتابية لعدة ق�ضاة
للتوثيق أ�و حمافظني على أ
المالك العقارية ،وجب تبليغ مقرر ال�شفعة إ�ىل كل قا�ض أ�و
موظف يعنيه أ
المر.
وتدرج حقوق الدولة مبجرد ت�سلم التبليغ يف �سجل الت�ضمني الذي مي�سكه قا�ضي
التوثيق كما تقيد إ�ذا كان أ
المر يتعلق بعقارات حمفظة أ�و يف طور التحفيظ بال�سجالت
العقارية أ�و تدرج يف �سجل املحافظة على أ
المالك العقارية املعد لهذا الغر�ض.
 -.IIIيت�سلم املفوت له املنزوعة منه أ
المالك خالل ال�شهر املوايل لتبليغ مقرر
بال�ضافة إ�ىل ما يلي :
ال�شفعة مبلغ الثمن امل�رصح به أ�و القيمة التجارية املثبتة ،إ

 - 1°واجبات الت�سجيل امل�ؤداة والر�سوم التي يكون قد مت دفعها إ�ىل املحافظة على
أ
المالك العقارية؛
 - 2°مبلغ يح�سب على أ��سا�س خم�سة يف املائة ( )%5من الثمن امل�رصح به أ�و القيمة
التجارية املثبتة وميثل ب�صفة إ�جمالية تكاليف العقد القانونية وامل�صاريف.

ويف حالة عدم أ
الداء داخل أ
الجل املعني ،يرتتب بحكم القانون لفائدة املفوت له
المالك ،ومبجرد ان�رصام أ
املنزوعة منه أ
الجل املذكور ،فوائد حم�سوبة على أ��سا�س
املقدار القانوين املعمول به يف الق�ضايا املدنية.
 -.IVيرتتب على مقرر ال�شفعة املبلغ يف أ
الجل املن�صو�ص عليه يف البند  Ιأ�عاله
حلول الدولة حمل املفوت له املنزوعة منه أ
المالك فيما يرجع للمنافع والتحمالت
اخلا�صة بالعقد ابتداء من يوم نقل امللكية.

وتعترب منعدمة وك أ�نها مل تكن جميع احلقوق يف العقارات املمار�س ب� أش�نها حق
ال�شفعة التي تخلى عنها املفوت له املنزوعة منه أ
المالك قبل ممار�سة حق ال�شفعة.
وي�شطب عليها إ�ذا �سبق إ�دراجها يف الدفاتر العقارية.
 -.Vتدرج النفقات املتعلقة مبمار�سة حق ال�شفعة يف احل�ساب اخل�صو�صي للخزينة
امل�سمى «احل�ساب اخلا�ص با�ستبدال أ�مالك الدولة».
 -.VIإ�ن العقارات ال�صادر ب� أش�نها مقرر لل�شفعة ال ميكن بيعها من جديد إ�ال عن
طريق املزاد العلني ،وذلك بالرغم من جميع املقت�ضيات املخالفة.
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الباب الثاين

م�سطرة ت�صحيح أ��س�س ال�رضيبة

الـفــرع أ
الول
أ�حكام عامة

املادة  –.219كيفية التبليغ

يتم التبليغ بالعنوان املحدد من قبل اخلا�ضع لل�رضيبة يف إ�قراراته أ�و عقوده أ�و
مرا�سالته املدىل بها إ�ىل مفت�ش ال�رضائب التابع له مكان فر�ض ال�رضيبة عليه إ�ما بر�سالة
م�ضمونة امع إ��شعار بالت�سلم أ�و بالت�سليم إ�ليه بوا�سطة امل أ�مورين املحلفني التابعني إلدارة
الدارية.
ال�رضائب أ�و أ�عوان كتابة ال�ضبط أ�و املفو�ضني الق�ضائيني أ�و بالطريقة إ
يجب أ�ن يقوم العون املبلغ بتقدمي الوثيقة املراد تبليغها إ�ىل املعني أ
بالمر يف ظرف
مغلق.
الدارة وت�سلم ن�سخة من هذه
يثبت الت�سليم ب�شهادة حترر يف ن�سختني مبطبوع تقدمه إ
ال�شهادة إ�ىل املعني أ
بالمر.
يجب أ�ن تت�ضمن �شهادة الت�سليم البيانات التالية :
 إ��سم العون املبلغ و�صفته؛ تاريخ التبليغ؛ -ال�شخ�ص امل�سلمة إ�ليه الوثيقة وتوقيعه.

و إ�ذا مل ي�ستطع أ�و مل يرد ال�شخ�ص الذي ت�سلم التبليغ توقيع ال�شهادة ،وجب على
العون الذي قام بالت�سليم أ�ن ي�شري فيها إ�ىل ذلك .ويف جميع احلاالت ،يوقع العون
املذكور ال�شهادة ويوجهها إ�ىل مفت�ش ال�رضائب املعني أ
بالمر.
إ�ذا تعذر القيام بالت�سليم املذكور نظرا لعدم العثور على اخلا�ضع لل�رضيبة أ�و ال�شخ�ص
ال�شارة إ�ىل ذلك يف ال�شهادة التي توقع من طرف العون و ترجع
النائب عنه ،وجبت إ
إ�ىل املفت�ش امل�شار إ�ليه يف الفقرة ال�سابقة.
تعترب الوثيقة مبلغة ب�صورة �صحيحة :
	�ذا وقع ت�سليمها :
 - 1°إ

 فيما يخ�ص أال�شخا�ص الطبيعيني إ�ما لل�شخ�ص املعني و إ�ما مبوطنه ألقاربه أ�و
م�ستخدمني عنده أ�و لكل �شخ�ص �آخر ي�سكن أ�و يعمل مع املوجهة إ�ليه الوثيقة
أ�و يف حالة رف�ض ت�سلم الوثيقة املذكورة ،بعد ان�رصام أ�جل الع�رشة ( )10أ�يام
املوالية لتاريخ رف�ض الت�سلم؛
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 فيما يخ�ص ال�رشكات والهيئات أالخرى امل�شار إ�ليها يف املادة  26اعاله إ�ىل
ال�رشيك الرئي�سي أ�و ممثلها القانوين أ�و م�ستخدميها أ�و أ�ي �شخ�ص �آخر يعمل مع
اخلا�ضع لل�رضيبة املوجهة إ�ليه الوثيقة أ�و يف حالة رف�ض ت�سلم الوثيقة املذكورة،
بعد ان�رصام أ�جل الع�رشة ( )10أ�يام املوالية لتاريخ رف�ض الت�سلم.
 - 2°إ�ذا تعذر ت�سليمها إ�ىل اخلا�ضع لل�رضيبة بالعنوان املدىل به إ�ىل مفت�ش ال�رضائب
عندما يتم توجيه الوثيقة يف ر�سالة م�ضمونة الو�صول مع إ��شعار بالت�سلم أ�و
الدارية و
بوا�سطة أ�عوان كتابة ال�ضبط أ�و املفو�ضني الق�ضائيني أ�و بالطريقة إ
مت إ�رجاع الوثيقة مذيلة ببيان غري مطالب به أ�و انتقل من العنوان أ�و عنوان
غري معروف أ�و غري تام أ�و أ�ماكن مغلقة أ�و خا�ضع لل�رضيبة غري معروف
بالعنوان ،يف هذه احلاالت يعترب الظرف م�سلما بعد ان�رصام أ�جل الع�رشة ()10
أ�يام املوالية لتاريخ إ�ثبات تعذر ت�سليم الظرف املذكور.

املادة  –.220امل�سطرة العادية لت�صحيح ال�رضائب
 -.Iميكن ملفت�ش ال�رضائب أ�ن يدعى إ�ىل ت�صحيح :
 -أ��س�س فر�ض ال�رضيبة؛

 املبالغ املحجوزة بر�سم الدخول املتكونة من أالجور؛

 أالثمان أ�و الت�صاريح التقديرية املعرب عنها يف العقود واالتفاقات.

ال�س�س واملبالغ أ
ميكن أ�ن تكون أ
والثمان امل�شار إ�ليها أ�عاله ناجتة عن إ�قرار اخلا�ضع
باليراد أ�و ناجتة عن فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية.
لل�رضيبة أ�و رب العمل أ�و املدين إ
للجراءات املن�صو�ص عليها
يف هذه احلالة يبلغ املفت�ش إ�ىل اخلا�ضعني لل�رضيبة وفقا إ
يف املادة  219أ�عاله :

 أ	��سباب الت�صحيح املزمع القيام به وطبيعته وتفا�صيل مبلغه فيما يخ�ص ال�رضيبة
على ال�رشكات أ�و ال�رضيبة على الدخل أ�و ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة؛
 أال�سا�س اجلديد الواجب اعتماده وعاء لت�صفية واجبات الت�سجيل وكذا مبلغ
الواجبات التكميلية الناجتة عن أ
ال�سا�س املذكور.

الدالء مبالحظاتهم خالل أ�جل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ
ويدعوهم إ�ىل إ
ت�سلم ر�سالة التبليغ.
يف حالة عدم اجلواب داخل أ
الجل امل�رضوب لذلك ،يتم و�ضع الواجبات التكميلية
مو�ضع التح�صيل وال ميكن أ�ن ينازع فيها إ�ال وفقا لل�رشوط املقررة يف املادة 235
أ�دناه.
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بالمر داخل أ
 -.IIإاذا تلقى املفت�س مالحظات املعنيني أ
الجل امل�رضوب ور أاى أان
أ
أ
جميعها أاو بع�صها ل ي�صتند إاىل أاي أا�صا�س �صحيح ،وجب عليه ان يقوم خالل اجل ل
لالجراءات املن�صو�س
يتجاوز �صتني ( )60يوما من تاريخ ت�صلم اجلواب بتبليغهم ،وفقا إ
عليها يف املادة  219أاعاله ،أا�صباب رف�صه اجلزئي أاو الكلي و أا�صا�س فر�س ال�رضيبة
الذي يرى من الواجب اعتماده ،مع إاخبارهم ب أان هذا أ
ال�صا�س �صي�صري نهائيا إان مل
يقدموا طعنا يف ذلك إاىل اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة املن�صو�س عليها يف املادة 225
أادناه ،داخل أاجل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ ت�صلم ر�صالة التبليغ الثانية.
 -.IIIيت�صلم املفت�س املطالبات املوجهة إاىل اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة و ي�صلمها لها
م�صحوبة بالوثائق املتعلقة باإجراءات امل�صطرة التواجهية التي متكن هذه اللجنة من البت.

يحدد أاجل أاق�صاه أاربعة ( )4أا�صهر لت�صليم املطالبات والوثائق ال�صالفة الذكر من
الدارة بالطعن
الدارة للجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة ،ابتداء من تاريخ تبليغ إ
طرف إ
361
املقدم من طرف اخلا�صع لل�رضيبة أامام اللجنة املذكورة.

لالدارة الطعن يف مقررات اللجنة املحلية لتقدير
 -.IVيجوز للخا�صعني لل�رضيبة أاو إ
ال�رضيبة أامام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة املن�صو�س عليها يف
املادة  226أادناه.
يقدم اخلا�صع لل�رضيبة طعنه يف �صورة عري�صة توجه إاىل اللجنة املذكورة يف
الدارة من لدن مدير ال�رضائب
ر�صالة م�صمونة مع إا�صعار بالت�صلم ،ويقدم طعن إ
الجراءات
أاو ال�صخ�س الذي يفو�صه لهذا الغر�س ويوجه إاىل اللجنة املذكورة وفق إ
املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله.
حتدد عري�صة اخلا�صعني لل�رضيبة مو�صوع اخلالف وتت�صمن عر�صا للحجج
امل�صتند إاليها.

الدارة أامام اللجنة الوطنية للنظر يف
يجب أان يقدم طعن اخلا�صع لل�رضيبة أاو إ
الطعون املتعلقة بال�رضيبة داخل أاجل ل يتجاوز ال�صتني ( )60يوما املوالية بتاريخ الذي
362
وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة إاىل الطرفني ال�صالفي الذكر.
يعد عدم تقدمي الطعن داخل أاجل �صتني ( )60يوما املن�صو�س عليه أاعاله قبول
�صمنيا ملقرر اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة.
 -.Vيجب على اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة عندما يرفع إاليها
الدارة :
طعن من قبل اخلا�صعني لل�رضيبة أاو إ

 أان تخرب الطرف آالجراءات املن�صو�س عليها يف املادة 219
الخر بذلك وفق إ
أاعاله داخل أاجل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ ت�صلم الطعن مع تبليغه ن�صخة
من العري�صة املرفوعة إاليها من جهة؛

 361مت تغيري وتتميم أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2010واملادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله
الدارة وفق إ
 أان تطلب إاىل إت�صليمها الوثائق املتعلقة باإجراءات امل�صطرة التواجهية التي متكن اللجنة الوطنية
للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة من البت يف الق�صية املعرو�صة عليها،داخل
363
أاجل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ ت�صلم الطلب املذكور من جهة أاخرى.

ويف حالة عدم توجيه الوثائق ال�صالفة الذكر داخل أ
الجل امل�رضوب ،ل ميكن أان
تتجاوز أا�ص�س فر�س ال�رضيبة :
القرار بها أاو قبولها من لدن املعنيني أ
 إاما أبالمر إاذا قدموا طعنهم
ال�ص�س التي مت إ
أ
داخل الجل القانوين إاىل اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة؛

 و إاما أال�ص�س التي حددتها اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة يف حالة العك�س.

تخرب اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة الطرفني بتاريخ انعقاد
الجراءات املن�صو�س
اجتماعها قبل حلول موعده مبا ل يقل عن ثالثني ( )30يوما وفق إ
عليها يف املادة  219أاعاله.

 -.VIحترر على الفور جداول أاو قوائم إايرادات أاو أاوامر بال�صتخال�س لتح�صيل
ال�صافية والزيادات والغرامات والذعائر املتعلقة بها الناجتة عن ال�رضائب
الواجبات إ
املفرو�صة :

 عند عـدم اجلـواب أاو عدم تقدمي الطعن داخل آالجال املقررة يف البنود  Iو II
و IVمن هذه املادة؛
 بعد التفاق اجلزئي أاو الكلي املربم كتابة بني الطرفني خالل إاجراءاتالت�صحيح؛
 عقب �صدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة؛ بالن�صبة للت�صحيحات التي مل تقدم يف �ص أانها مالحظات من قبل اخلا�صع لل�رضيبةخالل م�صطرة الت�صحيح.

 -.VIIميكن الطعن يف املقررات النهائية ال�صادرة عن اللجان املحلية لتقدير
ال�رضيبة واللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة أامام املحكمة املخت�صة
وفقا ألحكام املادة  242أادناه.
 -.VIIIتكون م�صطرة الت�صحيح لغية :

ال�صعار بالفح�س إاىل املعنيني أ
بالمر أاو ميثاق اخلا�صع
 يف حالة عدم توجيه إلل�رضيبة أاو هما معا 364داخل أ
الجل املن�صو�س عليه يف املادة ( I - 212الفقرة
أ
الوىل) أاعاله؛
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 يف حالة عدم تبليغ جواب املفت�ش على مالحظات اخلا�ضعني لل�رضيبة داخلأ
الجل املن�صو�ص عليه يف البند  IIأ�عاله.

وال يجوز إ�ثارة حاالت البطالن امل�شار إ�ليها أ�عاله من لدن اخلا�ضع لل�رضيبة ألول
مرة أ�مام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة.
 -.IXتطبق أ�حكام هذه املادة يف حالة ت�صحيح أ��س�س ال�رضيبة املفرو�ضة على
ال�رشكات التي كانت حمل اندماج.

املادة  –.221امل�سطرة ال�رسيعة لت�صحيح ال�رضائب
 -.Iإ�ذا الحظ مفت�ش ال�رضائب ما ي�ستوجب القيام ،فيما يتعلق بال�رضيبة على
ال�رشكات وال�رضيبة على الدخل وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ،بت�صحيح :
 احل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة عن فرتة الن�شاط أالخرية غري امل�شمولة بالتقادم،
يف حالة تفويت مقاولة أ�و انقطاع عن مزاولة ن�شاطها وكذا يف حالة ت�سوية أ�و
ت�صفية ق�ضائية لها أ�و تغيري �شكلها القانوين ،إ�ذا كان يرتتب على ذلك إ�ما إ�خراجها
من نطاق ال�رضيبة على ال�رشكات أ�و ال�رضيبة على الدخل و إ�ما إ�حداث �شخ�ص
معنوي جديد؛

القرارات املودعة من قبل اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين مل يبق لهم يف املغرب
 إأ
ؤ
موطن �رضيبي �و م��س�سة رئي�سية من قبل ذوي احلقوق للخا�ضعني لل�رضيبة
املتوفني؛
 إ�قرارات اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين يبيعون قيما منقولة وغريها من �سندات ر أ��ساملال والدين؛
 املبالغ املحجوزة يف املنبع التي وقع إ�قرار ب� أش�نها من طرف امل�شغلني أ�و املديننيباليرادات الذين ينقطعون عن مزاولة ن�شاطهم أ�و الذين يقومون بتحويل
إ
زبنائهم أ�و تغيري ال�شكل القانوين ملن�ش�آتهم؛
 ال�رضائب املفرو�ضة من قبل ،فيما يتعلق بال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ،علىفرتة الن�شاط أ
الخرية غري امل�شمولة بالتقادم يف حالة تفويت مقاولة أ�و انقطاعها
عن مزاولة ن�شاطها.

الجراءات املن�صو�ص
ويف هذه احلاالت يبلغ املفت�ش إ�ىل اخلا�ضعني لل�رضيبة وفق إ
عليها يف املادة  219أ�عاله أ��سباب الت�صحيحات املزمع القيام بها وتفا�صيل مبلغها أ
وال�سا�س
املعتمد لفر�ض ال�رضيبة.

ي�رضب للمعنيني أ
بالمر أ�جل ثالثني ( )30يوما من تاريخ ت�سلم ر�سالة التبليغ لتقدمي
والدالء إ�ن اقت�ضى احلال مبا لديهم من إ�ثباتات .ويف حالة عدم اجلواب داخل
جوابهم إ
أ
أ
أ
الجل امل�رضوب لذلك ،تفر�ض ال�رضيبة وال ميكن �ن ينازع فيها إ�ال وفق الحكام
الواردة يف املادة  235أ�دناه.
240
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 -.IIإاذا قدمت مالحظات داخل أ
الجل امل�رضوب ور أاى املفت�س أان جميعها
أ
أاو بع�صها ل ي�صتند إاىل أاي أا�صا�س �صحيح وجب عليه ان يبلغ املعنيني أ
بالمر ،وفق
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله داخل أاجل ل يتجاوز ال�صتني ()60
إ
يوما املوالية لتاريخ ت�صلم جواب املعنيني أ
بالمر ،أا�صباب رف�صه اجلزئي أاو الكلي وكذا
أا�ص�س فر�س ال�رضيبة املعتمدة مع إاخبارهم ب أان لهم أان يطعنوا يف أ
ال�ص�س املذكورة أامام
أ
اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة املن�صو�س عليها يف املادة  225أادناه داخل اجل الثالثني
( )30يوما املوالية لتاريخ ت�صلم ر�صالة التبليغ الثانية.
يقوم املفت�س بفر�س ال�رضائب باعتبار أ
ال�ص�س املبلغة إاىل اخلا�صع لل�رضيبة يف
ر�صالة التبليغ الثانية املذكورة.
يف حالة عدم تقدمي طعن أامام اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة ،ل ميكن أان ينازع يف
ال�رضيبة املفرو�صة إال وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  235أادناه.

ميار�س الطعن أامام اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة واللجنة الوطنية للنظر يف الطعون
املتعلقة بال�رضيبة و إان اقت�صى احلال أامام املحكمة املخت�صة وفق ال�رضوط املحددة يف
املادة  III( 220و IVو Vو )VIIأاعاله.
 -.IIIيف حالة التوقف النهائي عن مزاولة الن�صاط وتلت ذلك ت�صفية ،وجب تبليغ
القرار
نتيجة فح�س املحا�صبة إاىل املقاولة قبل ان�رضام أاجل �صنة على تاريخ إايداع إ
365
النهائي املتعلق بنتيجة الت�صفية النهائية.

الفــرع الثاين
أاحكـام خا�صة

 -.Iأاحكام خا�صة بال�رشيبة على ال�رشكات وال�رشيبة على الدخل

املادة  -.222ت�صوية ال�رشيبة املحجوزة يف املنبع

أالف -إاذا ل حظ مفت�س ال�رضائب ما ي�صتوجب ت�صحيح مبلغ ال�رضيبة املحجوز يف املنبع،
بالقرار واملتعلق مبا يلي :
�صواء كان ناجتا عن إاقرار أاو ت�صوية ب�صبب عدم الدلء إ
 عوائد أال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف حكمها املن�صو�س عليها
يف املادة  13أاعاله؛
 احلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املن�صو�س عليها يف املادة 14أاعاله؛
 أالرباح الناجتة عن بيع قيم منقولة وغريها من �صندات ر أا�س املال والدين
اخلا�صعة لل�رضيبة املحجوزة يف املنبع واملن�صو�س عليها يف املادة ΙΙ - 174
" -باء" أاعاله؛
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 املكافاآت املدفوعة إاىل أا�صخا�س طبيعيني أاو معنويني غري مقيمني املن�صو�س عليهايف املادة  15أاعاله.
ويف هذه احلالت ،يبلغ املفت�س إاىل اخلا�صعني لل�رضيبة املكلفني باحلجز يف املنبع
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله الت�صحيحات
يف ر�صالة إاعالم وفق إ
املنجزة ويفر�س ال�رضائب على املبالغ املعتمدة.
ل يجوز أان ينازع يف ال�رضائب املذكورة إال وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف
املادة  235أادناه.

باء– إاذا كان لت�صحيح النتيجة اخلا�صعة لل�رضيبة فيما يتعلق بال�رضيبة على
ال�رضكات انعكا�س على أا�صا�س عوائد أ
ال�صهم وح�ص�س امل�صاركة والدخول املعتربة يف
حكمها ،فاإن املفت�س يبلغ الت�صحيحات املتعلقة أ
بال�صا�س املذكور إاىل اخلا�صعني لل�رضيبة
أ
وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادتني  220و 221اعاله.

 -.IIأاحكام خا�صة بال�رشيبة على الدخل

املادة  -.223الت�صحيح يف حالة ال�رشيبة املحجوزة يف املنبع بر�صم
أ
الجور والدخول التي يف حكمها

ل ت�صحح أ
والغفالت و أاوجه النق�صان املتعلقة بال�رضيبة التي يحجزها
الخطاء إ
باليراد يف ا�صم أا�صحاب الدخول املتكونة من أ
الجور وما
يف املنبع رب العمل أاو املدين إ
القرار مبجموع الدخل املدىل به ،إان اقت�صى احلال ،مطابقا
يعترب يف حكمها عندما يكون إ
أ
أ
باليراد.
املدين
و
ا
العمل
رب
ي�صلمها
التي
جور
ال
داء
للبيانات الواردة يف بطاقة أا
إ

املادة  -.224الت�صحيح فيما يتعلق أ
بالرباح العقارية

إاذا لحظ مفت�س ال�رضائب ،فيما يتعلق أ
الطالع على
بالرباح العقارية بعد إ
أ
إاقرار اخلا�صع لل�رضيبة املن�صو�س عليه يف املادة  83اعاله ،ما ي�صتوجب القيام ببع�س
الت�صحيحات أاو تقدير ثمن التملك أاو نفقات ال�صتثمار غري املربرة أاو هما معا أاو القيمة
التجارية أ
لالجراءات
لالمالك املبيعة ،وجب عليه أان يبلغ إاىل اخلا�صع لل�رضيبة ،وفقا إ
املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله ،أ
ال�صا�س اجلديد امل�صحح وكذا أا�صباب ومبلغ
366
الت�صحيحات املزمع القيام بها داخل أاجل ل يتجاوز ت�صعني ( )90يوما املوالية لتاريخ
القرار املذكور.
إايداع إ

إاذا أابدى اخلا�صع لل�رضيبة داخل أاجل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ ت�صلم
التبليغ موافقته على أا�صا�س فر�س ال�رضيبة املبلغ إاليه� ،صدر أامر بال�صتخال�س من
367
أاجل حت�صيل ال�رضيبة.
 366مت رفع أ
الجل من  60إاىل  90يوما مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 367مت ا�صتبدال لفظ «اجلدول» بلفظ أ
المر بال�صتخال�س» مبقت�صى البند  Iمن املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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ويف حالة عدم اجلواب داخل أ
الجل امل�رضوب لذلك ،تفر�س ال�رضيبة ول ميكن
أان ينازع فيها إال وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  235أادناه.

إاذا قدمت مالحظات من قبل اخلا�صع لل�رضيبة داخل أاجل الثالثني ( )30يوما امل�صار
إاليه أاعاله ور أاى املفت�س أان جميعها أاو بع�صها ل ي�صتند إاىل أاي أا�صا�س �صحيح ،وجبت
الجراءات وفقا ألحكام املادة  II - 221أاعاله.
متابعة إ
الخفاءات املعرتف بها من لدن أ
الطراف يف العقد فر�س �رضيبة
ويرتتب على إ
أ
إا�صافية داخل أاجل الت�صحيح املن�صو�س عليه يف املادة  232ادناه.

الفــرع الثالـث
 -.Iأاحكام م�صرتكة

اللجان

املادة  -.225اللجان املحلية لتقدير ال�رشيبة
الدارة جلانا حملية لتقدير ال�رضيبة وحتدد مقارها ودائرة اخت�صا�صها.
 -.Iحتدث إ
تنظر اللجان املذكورة يف املطالبات التي يقدمها يف �صكل عرائ�س اخلا�صعون
لل�رضيبة الكائن مقرهم الجتماعي أاو موؤ�ص�صتهم الرئي�صية داخل دائرة اخت�صا�صها.

وتبت اللجان يف النزاعات املعرو�صة على أانظارها ويجب عليها أان ت�رضح بعدم
اخت�صا�صها يف امل�صائل التي ترى أانها تتعلق بتف�صري ن�صو�س ت�رضيعية أاو تنظيمية.
 -.IIأالف -ت�صم كل جلنة :

 - 1°قا�صيا ،رئي�صا؛
القليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اخت�صا�صه؛
 - 2°ممثال لعامل العمالة أاو إ

 - 3°رئي�س امل�صلحة املحلية لل�رضائب أاو ممثله الذي يقوم مبهمة الكاتب املقرر؛
 - 4°ممثال للخا�صعني لل�رضيبة يكون تابعا للفرع املهني أ
الكرث متثيال للن�صاط الذي
يزاوله الطالب.

الدارة خم�صة ع�رض ()15
ي�صتدعي رئي�س اللجنة ممثلي اخلا�صعني لل�رضيبة وممثلي إ
يوما على أ
الجراءات املن�صو�س عليها يف
القل قبل التاريخ املحدد لالجتماع وفق إ
368
املادة  219أاعاله.
المر ب�صورة �صحيحة إاذا ح�رضها ثالثة على أ
وتبت اللجنة يف أ
القل من أاع�صائها
من بينهم الرئي�س وممثل اخلا�صعني لل�رضيبة .وتتداول ب أاغلبية أا�صوات أ
الع�صاء
احلا�رضين ،فاإن تعادلت رجح اجلانب الذي يكون فيه الرئي�س.
 368مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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وتبت ب�صورة �صحيحة خالل اجتماع ثان بح�صور الرئي�س وع�صوين اآخرين فاإن
تعادلت أ
ال�صوات رجح اجلانب الذي يكون فيه الرئي�س.

يجب أان تكون مقررات اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة مف�صلة ومعللة ،و يبلغها
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله
مقررو هذه اللجان إاىل الطرفني وفق إ
369
خالل أ
الربعة ( )4أا�صهر املوالية لتاريخ �صدورها.

الجل أ
ويحدد ب أاربعة وع�رضين (� )24صهرا أ
الق�صى الذي يجب أان يف�صل بني
أ
تاريخ تقدمي الطعن وتاريخ �صدور املقرر املتخذ يف �صانه.

و إاذا ان�رضم أ
الجل امل�صار إاليه أاعاله ومل تتخذ اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة
الجراءات املن�صو�س
مقررها ،وجب على املفت�س أان ي�صعر اخلا�صع لل�رضيبة ،وفق إ
عليها يف املادة  219أاعاله ،بانتهاء أاجل أ
الربعة والع�رضيــن (� )24صهرا وباإمكانية
تقدميه لطعن أامام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة داخل أاجل ال�صتني
ال�صعار.
( )60يوما املوالية لتاريخ ت�صلم إ
ويف حالة عدم تقدمي طعن داخل أاجل ال�صتني ( )60يوما ال�صالف الذكر ،يفر�س
املفت�س ال�رضائب باعتبار أ
ال�ص�س املعتمدة يف ر�صالة التبليغ الثانية .ول يجوز أان ينازع
فيها إال وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  235أادناه.
باء -يعني ممثلو اخلا�صعني لل�رضيبة وفق ال�رضوط التالية :
 - 1°فيما يخ�س الطعون التي تهم اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يزاولون ن�صاطا جتاريا
أاو �صناعيا أاو حرفيا أاو فالحيا :

القليم املعني أ
بالمر املمثلني الر�صميني ومثل عددهم من
يعني عامل العمالة أاو إ
املمثلني الحتياطيني ملدة ثالث (� )3صنوات من بني أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاع�صاء
املنظمات املهنية أ
الكرث متثيال لفروع الن�صاط امل�صار إاليها أاعاله ،املدرجني يف القوائم
التي تقدمها املنظمات املذكورة وكل من ر ؤو�صاء غرفة التجارة وال�صناعة و اخلدمات
وغرفة ال�صناعة التقليدية وغرفة الفالحة وغرفة ال�صيد البحري قبل  31أاكتوبر
من ال�صنة ال�صابقة لل�صنة التي تبتدئ خاللها مهام أ
الع�صاء املعينني يف حظرية اللجنة
املحلية.
 - 2°فيما يخ�س الطعون التي تهم اخلا�صعني لل�رضيبة الذين يزاولون مهنا حرة :

القليم املعني أ
بالمر ،املمثلني الر�صميني ومثل عددهم من
يعني عامل العمالة أاو إ
املمثلني الحتياطيني ملدة ثالث (� )3صنوات من بني أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاع�صاء
املنظمات املهنية أ
الكرث متثيال ،املدرجني يف القوائم التي تقدمها املنظمات املذكورة قبل
أ
 31أاكتوبر من ال�صنة ال�صابقة لل�صنة التي تبتدئ خاللها مهام الع�صاء املعينني يف حظرية
اللجنة املحلية.
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ويبا�رض تعيني املمثلني امل�صار إاليهم يف 1°و 2°أاعاله قبل فاحت يناير من ال�صنة التي
تبتدئ خاللها مهامهم يف حظرية اللجان املحلية .و إاذا طر أا ت أاخري على تعيني املمثلني
اجلدد أاو حال دون ذلك عائق ،وقع تلقائيا متديد انتداب املمثلني املنتهية مهامهم لفرتة
ل تتجاوز ثالثة ( )3أا�صهر.

جيم -إاذا ا�صتحال متديد انتداب املمثلني املنتهية مهامهم ألي �صبب من أ
ال�صباب أاو
مل يت أات يف فاحت أابريل تعيني املمثلني اجلدد للخا�صعني لل�رضيبة ،وجب إاخبار اخلا�صع
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله .ويجوز للخا�صع
لل�رضيبة بذلك وفق إ
أ
لل�رضيبة يف هذه احلالة ان يقدم إاىل رئي�س امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابع لها مكان
فر�س ال�رضيبة ،داخل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ ت�صلم الر�صالة املذكورة ،طلبا
يلتم�س فيه املثول أامام اللجنة املحلية لتقدير ال�رضيبة موؤلفة فقط من رئي�صها وممثل عامل
القليم ورئي�س امل�صلحة املحلية لل�رضائب .فاإن ان�رضم أ
الجل املذكور من
العمالة أاو إ
أ
الدارة النزاع على اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون
غري أان يقدم اي طلب ،عر�صت إ
املتعلقة بال�رضيبة املن�صو�س عليها يف املادة  226بعده و أاخربت بذلك اخلا�صع لل�رضيبة
داخل أاجل ل يتجاوز ع�رضة ( )10أايام من تاريخ توجيه العري�صة املن�صو�س عليها يف
املادة  III - 220أاعاله.
دال -ميكن أان ت�صيف اللجنة إاليها فيما يخ�س كل ق�صية خبريين اثنني على أ
الكرث
تعينهما من بني املوظفني أاو اخلا�صعني لل�رضيبة ويكون لهما �صوت ا�صت�صاري.
وت�صتمع اللجنة إاىل ممثل اخلا�صع لل�رضيبة إاذا طلب ذلك أاو إاذا ر أات أان من الالزم
ال�صتماع إاليه.

يف كلتا احلالتني ،ت�صتدعي اللجنة يف اآن واحد ممثل أاو ممثلي اخلا�صع لل�رضيبة
الدارة لهذا الغر�س.
وممثل أاو ممثلي إادارة ال�رضائب املعينني من لدن إ
ت�صتمع اللجنة إاىل الطرفني كل على حدة أاو هما معا إاما بطلب من أاحدهما أاو إاذا
ارت أات أان هذه املواجهة �رضورية.

تعترب نهائية مقررات اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة ال�صادرة يف الق�صايا املتعلقة
بال�رضيبة على الدخل بر�صم أ
الرباح العقارية وبواجبات الت�صجيل ،إاذا كان مبلغ
370
الواجبات أ
ال�صلية املرتتبة عليها يقل أاو ي�صاوي خم�صني أالف ( )50.000درهم.
لالدارة وللخا�صع لل�رضيبة أان ينازعا ق�صائيا يف املقررات ال�صادرة عن
يجوز إ
أ
اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة التي ا�صبحت نهائية ،مبا يف ذلك املتعلقة منها بامل�صائل التي
�رضحت اللجان املذكورة ب�ص أانها بعدم الخت�صا�س ،وذلك وفق ال�رضوط آ
والجال
371
املن�صو�س عليها يف املادة  242أادناه.
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املادة  -.226اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رشيبة
 -.Iحتدث جلنة دائمة ت�صمى «اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة»،
ترفع إاليها الطعون يف املقررات ال�صادرة عن اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة و النزاعات
امل�صار إاليها يف املادة « - II - 225جيم» أاعاله.

تكون اللجنة املذكورة تابعة لل�صلطة املبا�رضة للوزير أ
الول ويوجد مقرها
بالرباط.

وتبت يف النزاعات املعرو�صة عليها ،ويجب عليها أان ت�رضح بعدم اخت�صا�صها يف
امل�صائل التي ترى أانها تتعلق بتف�صري ن�صو�س ت�رضيعية أاو تنظيمية.
وت�صم اللجنة :

 �صبعة ( )7ق�صاة منتمني إاىل هيئة الق�صاء يعينهم الوزير أالول باقرتاح من وزير
372
العدل؛
 ثالثون ( )30موظفا يعينهم الوزير أالول باقرتاح من وزير املالية ،يكونون
حا�صلني على ت أاهيل يف ميدان ال�رضائب أاو يف املحا�صبة أاو القانون أاو القت�صاد
القل رتبة مفت�س أاو رتبة مدرجة يف �صلم من �صالمل أ
و أان تكون لهم على أ
الجور
يعادل ذلك .ويلحق املوظفون املذكورون باللجنة؛
العمال يعينهم الوزير أ
 مائة (� )100صخ�س من ميدان أالول ملدة ثالث �صنوات
ب�صفتهم ممثلني للخا�صعني لل�رضيبة ،بناء على اقرتاح م�صرتك لكل من الوزراء
املكلفني بالتجارة وال�صناعة و ال�صناعة التقليدية وال�صيد البحري والوزير املكلف
باملالية .ويختار هوؤلء املمثلون من بني أ
ال�صخا�س الطبيعيني أاع�صاء املنظمات
املهنية أ
الكرث متثيال املزاولني ن�صاطا جتاريا أاو �صناعيا أاو خدماتيا أاو حرفيا أاو
يف ال�صيد البحري واملدرجني يف القوائم التي تقدمها املنظمات املذكورة وكل
من ر ؤو�صاء غرف التجارة وال�صناعة واخلدمات وغرف ال�صناعة التقليدية و
غرف الفالحة وغرف ال�صيد البحري وذلك قبل  31أاكتوبر من ال�صنة ال�صابقة
لل�صنة التي تبتدئ خاللها مهام أ
الع�صاء املعينني يف حظرية اللجنة الوطنية.

و إاذا طر أا ت أاخري على تعيني املمثلني اجلدد أاو حال دون ذلك عائق ،وقع تلقائيا
متديد انتداب املمثلني املنتهية مهامهم لفرتة ل تتجاوز �صتة ( )6أا�صهر.
ل ميكن ألي ممثل من ممثلي اخلا�صعني لل�رضيبة أان يح�رض اجتماع اللجنة الوطنية
للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة عندما يعر�س عليها نزاع �صبق أان نظر فيه يف
حظرية جلنة حملية لتقدير ال�رضيبة.
وتنق�صم اللجنة إاىل �صبع ( )7جلان فرعية تتداول يف الق�صايا املعرو�صة عليها.

373
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 -.IIير أا�س اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة و ي�رضف على
�صريها قا�س يعينه الوزير أ
الداري
الول باقرتاح من وزير العدل .ويحدد التنظيم إ
374
لهذه اللجنة بن�س تنظيمي.

و إاذا تغيب رئي�س اللجنة أاو حال دون ح�صوره عائق ناب عنه يف القيام مبهامه
رئي�س جلنة فرعية يعينه كل �صنة.
وتوجه الطعون إاىل رئي�س اللجنة الذي يعهد ببحثها إاىل واحد أاو أاكرث من املوظفني
امل�صار إاليهم يف البند  Iمن هذه املادة ويوزع امللفات على اللجان الفرعية.

وجتتمع اللجان الفرعية املذكورة مب�صعى من رئي�س اللجنة الذي ي�صتدعي ممثلي
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله قبل التاريخ
اخلا�صعني لل�رضيبة وفق إ
املحدد لالجتماع مبا ل يقل عن خم�صة ع�رض ( )15يوما.
 -.IIIت�صم كل جلنة فرعية :
 -قا�س ،رئي�صا؛

 موظفني يعينان بالقرعة من بني املوظفني الذين مل يقوموا ببحث امللف املعرو�سعلى اللجنة الفرعية للبت فيه؛

 ممثلني للخا�صعني لل�رضيبة يختارهما رئي�س اللجنة من بني املمثلني امل�صار إاليهميف البند  Iمن هذه املادة.
ويختار رئي�س اللجنة كاتبا مقررا من غري املوظفني الع�صوين يف اللجنة الفرعية
حل�صور اجتماعاتها دون �صوت تقريري.

تعقد كل جلنة فرعية العدد الالزم من اجلل�صات وت�صتدعي وجوبا ممثل أاو ممثلي
اخلا�صع لل�رضيبة وممثل أاو ممثلي إادارة ال�رضائب املعينني لهذا الغر�س وفق
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله وذلك بق�صد ال�صتماع إاليهما كل على
إ
حدة أاو هما معا إاما بطلب من أاحدهما أاو إاذا ارت أات أان هذه املواجهة �رضورية .وميكن
أان ت�صيف اللجنة الفرعية إاليها فيما يخ�س كل ق�صية خبريا أاو خبريين موظفني أاو غري
موظفني يكون لهما �صوت ا�صت�صاري .ول يجوز يف أاي حال من أ
الحوال أان تتخذ
الدارة أاو اخلبريين.
مقرراتها بح�صور ممثل اخلا�صع لل�رضيبة أاو وكيله أاو ممثل إ

تتداول اللجان الفرعية ب�صورة �صحيحة بح�صور الرئي�س وع�صوين اآخرين على
الع�صاء امل�صار إاليهم يف البند  Iمن هذه املادة .فاإن تعادلت أ
القل من بني أ
أ
ال�صوات
375
رجح اجلانب الذي يكون فيه الرئي�س.
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يجب أان تكون مقررات اللجان الفرعية مف�صلة ومعللة ،ويبلغها القا�صي الذي
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة 219
ي�رضف على �صري اللجنة إاىل الطرفني وفق إ
أاعاله خالل ال�صتة ( )6أا�صهر املوالية لتاريخ �صدور املقرر.

الجل أ
ويحدد باإثنى ع�رض (� )12صهرا أ
الق�صى الذي يجب أان يف�صل بني تاريخ
تقدمي الطعن أامام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة وتاريخ املقرر
املتخذ يف �ص أانه.
 -.IVعندما ين�رضم أ
الجل امل�صار إاليه أاعاله ومل تتخذ اللجنة الوطنية للنظر يف
أ
الطعون ال�رضيبية مقررها ،ل يجوز إادخال اي ت�صحيح على إاقرار اخلا�صع لل�رضيبة
الدارة يف حالة فر�س ال�رضيبة ب�صورة
أاو على أا�صا�س فر�س ال�رضيبة املعتمد من لدن إ
بالقرار أاو ب�صبب إاقرار غري تام.
الدلء إ
تلقائية ب�صبب عدم إ

غري أانه ،يف حالة إاعطاء اخلا�صع لل�رضيبة موافقته اجلزئية على أ
ال�ص�س املبلغة من
لدن إادارة ال�رضائب أاو يف حالة عدم تقدميه ملالحظات على أا�صباب الت�صحيح املدخلة
ال�صا�س املعتمد إل�صدار ال�رضائب هو أ
الدارة ،يكون أ
ال�صا�س الناجت عن
من طرف إ
أ
تلك املوافقة اجلزئية وا�صباب الت�صحيح املذكورة.

 -.Vيجوز للخا�صع لل�رضيبة أان ينازع ق�صائيا يف ال�رضائب املفرو�صة على إاثر
املقررات ال�صادرة عن اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة وال�رضائب
الدارة ،مبا يف ذلك املتعلقة منها بامل�صائل التي �رضحت اللجنة
املفرو�صة تلقائيا من لدن إ
آ
املذكورة ب�ص أانها بعدم الخت�صا�س ،وذلك وفق ال�رضوط والجال املن�صو�س عليها يف
املادة  242أادناه.
الدارة ق�صائيا يف املقررات النهائية ال�صادرة عن اللجنة
ميكن كذلك أان تنازع إ
املذكورة وفق ال�رضوط آ
والجال املن�صو�س عليها يف املادة  242أادناه.

 -.VIل ميكن تقدمي الطعن يف اآن واحد أامام املحاكم و أامام اللجان املحلية أاو اللجنة
376
الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة.

 -.IIأاحكام خا�صة بال�رشيبة على الدخل

املادة  -.227الطعن يف مقررات اللجنة املحلية على م�صتوى اجلماعة

يجوز لرئي�س الغرفة الفالحية أاو ملدير ال�رضائب أاو ال�صخ�س الذي يفو�س إاليه
ذلك لهذا الغر�س ،أان يطعن يف مقررات اللجنة املحلية على م�صتوى اجلماعة املن�صو�س
عليها يف املادة  50أاعاله أامام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة
املن�صو�س عليها يف املادة  226أاعاله وذلك خالل ال�صتني ( )60يوما املوالية لتاريخ
ت�صلم تبليغ ن�صخة املح�رض.
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ويف حالة عدم تقدمي طعن أ�مام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة،
ف�إن ال�رضائب املفرو�ضة على إ�ثر مقررات اللجنة املحلية على م�ستوى اجلماعة امل�شار
إ�ليها أ�عاله ميكن أ�ن يكون مو�ضوع طعن ق�ضائي وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
املادة  242أ�دناه.

الباب الثالث

م�سطرة فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية
القرار
املادة  -.228فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية عن عدم تقدمي إ
باحل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة أ�و جمموع الدخل أ�و أ
الرباح
أ�و رقم أ
العمال أ�و عدم تقدمي العقود أ�و االتفاقات
 -.Iإ�ذا كان اخلا�ضع لل�رضيبة :
 - 1°مل يقم داخل آ
الجال املحددة بتقدمي :
القرار باحل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة املن�صو�ص عليه يف املادتني  20و150
 إأ�عاله؛
القرار مبجموع الدخل املن�صو�ص عليه يف املادتني  82و 85أ�عاله؛
 إالقرار ببيع ممتلكات عقارية أ�و حقوق عينية عقارية املن�صو�ص عليه يف املادة
 إأ
� 83عاله؛
القرار ببيع قيم منقولة وغريها من �سندات ر أ��س املال والدين املن�صو�ص عليه
 إيف املادة  84أ�عاله؛
القرار برقم أ
العمال املن�صو�ص عليه يف املادتني  110و 111أ�عاله؛
 إ -العقود واالتفاقات املن�صو�ص عليها يف املادة  I - 127أ�عاله؛

 - 2°أ
	�و قدم إ�قرارا غري تام أ�و عقدا ال يت�ضمن العنا�رص الالزمة لتحديد وعاء ال�رضيبة
أ�و حت�صيلها أ�و ت�صفية الواجبات؛
 - 3°أ
	�و مل ينجز أ�و مل يدفع إ�ىل اخلزينة املبالغ املحجوزة يف املنبع التي يكون م�س�ؤوال
أ
عنها وفقا ألحكام املادتني  80و� 156عاله؛

الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  219أ�عاله،
وجب أ�ن توجه إ�ليه ر�سالة وفق إ
يطلب إ�ليه فيها إ�يداع أ�و تتميم إ�قراره أ�و عقده أ�و دفع املبالغ املحجوزة أ�و التي كان من
املفرو�ض حجزها داخل أ�جل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ ت�سلم الر�سالة املذكورة.

 -.IIإ�ذا مل يقم اخلا�ضع لل�رضيبة ب�إيداع أ�و تتميم إ�قراره أ�و عقده أ�و مل يدفع املبالغ
املحجوزة يف املنبع امل�شار إ�ليها أ�عاله داخل أ�جل الثالثني ( )30يوما املذكور ،أ�خربته
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  219أ�عاله ،أ
بال�س�س التي قدرتها
الدارة وفق إ
إ
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والتي على أ��سا�سها �ستفر�ض عليه تلقائيا ال�رضيبة أ�و واجبات الت�سجيل إ�ذا مل يقم هذا
أ
الخري ب�إيداع أ�و تتميم إ�قراره أ�و عقده داخل أ�جل ثان مدته ثالثون ( )30يوما من
الخبار املذكورة.
تاريخ ت�سلم ر�سالة إ

وي�صدر أ
المر بتح�صيل الواجبات الناجتة عن ال�رضيبة املفرو�ضة تلقائيا وكذا
الزيادات والغرامات والذعائر املتعلقة بها يف جداول أ�و قوائم منتجات أ�و أ�وامر
باال�ستخال�ص ال ميكن أ�ن ينازع فيها إ�ال وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة 235
أ�دناه.

املادة  -.229فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية على خمالفة أ
الحكام املتعلقة
بتقدمي الوثائق املحا�سبية وحق املراقبة
إ�ذا مل يقدم خا�ضع لل�رضيبة الوثائق املحا�سبية امل�شار إ�ليها بح�سب احلالة يف املادتني
 145و 146أ�عاله أ�و إ�ذا رف�ض اخل�ضوع للمراقبة ال�رضيبية املن�صو�ص عليها يف املادة
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  219أ�عاله،
 212أ�عاله وجهت إ�ليه ر�سالة وفق إ
يدعوه فيها للتقيد بااللتزامات القانونية داخل أ�جل خم�سة ع�رش ( )15يوما من تاريخ
ت�سلم الر�سالة املذكورة.
إ�ذا مل تقدم الوثائق املحا�سبية داخل أ
الدارة
الجل امل�شار إ�ليه أ�عاله ،أ�خربت إ
الجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة 219
اخلا�ضع لل�رضيبة يف ر�سالة تبليغ وفق إ
أ
أ
أ�عاله بتطبيق الغرامة املقررة يف املادة � I - 191عاله ومتنحه �جال إ��ضافيا مدته خم�سة
ع�رش ( )15يوما من تاريخ ت�سلم الر�سالة املذكورة للتقيد بااللتزامات املذكورة أ�و تربير
عدم وجود حما�سبة.

الجل أ
إ�ذا مل يقدم اخلا�ضع لل�رضيبة خالل هذا أ
الخري الوثائق املحا�سبية أ�و مل
يربر عدم تقدميها ،فر�ضت عليه ال�رضيبة تلقائيا دون �سابق تبليغ مع تطبيق الغرامة
التهديدية اليومية املن�صو�ص عليها يف املادة  I – 191أ�عاله.

غري أ�نه ميكن املنازعة يف ال�رضيبة املذكورة وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
املادة  235بعده.

املادة  -.230امل�سطرة املتعلقة بتطبيق اجلزاءات على خمالفة حق
االطالع

الدارة امل�سطرة املن�صو�ص عليها يف املادة  229أ�عاله من أ�جل تطبيق
ت�سلك إ
اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف املادة  I - 191أ�عاله.

غري أ�ن هذه أ
الحكام ال تطبق على إ�دارات الدولة واجلماعات املحلية والقا�ضي
املكلف بالتوثيق.

250

املدونة العامة لل�ضرائب

املادة  230املكررة -.امل�صطرة املتعلقة بتطبيق اجلزاءات يف حالة
377
القرار الذي ل ي�صتمل على بع�ص البيانات
إ

القرارات امل�صار إاليها يف املواد  79و 81و 151و 152و153
يف حالة عدم ت�صمني إ
أ
أ
و 154أاعاله للبيانات املن�صو�س عليها يف هذه املواد والتي لي�س لها اثر على وعاء او مبلغ
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله
ال�رضيبة ،وجهت إاىل امللزم ر�صالة وفق إ
لتتميم إاقراره داخل أاجل خم�صة ع�رض ( )15يوما املوالية لتاريخ ت�صلم الر�صالة املذكورة.

و إاذا مل يتمم اخلا�صع لل�رضيبة إاقراره داخل أ
الدارة
الجل امل�صار إاليه ،أاخربته إ
الجراءات املن�صو�س عليها يف املادة  219أاعاله بتطبيق اجلزاءات
بوا�صطة ر�صالة وفق إ
املن�صو�س عليها يف املواد  194أاو  195أاو  196أاو  200أاعاله.
تفر�س اجلزاءات امل�صار إاليها أاعاله عن طريق اجلدول.

املادة  -.231امل�صطرة املتعلقة بتطبيق اجلزاءات اجلنائية على املخالفات
ال�رشيبية

تثبت املخالفات املن�صو�س عليها يف املادة  192أاعاله مبح�رض يحرره م أاموران
باإدارة ال�رضائب من درجة مفت�س على أ
القل ينتدبان خ�صي�صا لهذا الغر�س وحملفني
وفقا للت�رضيع اجلاري به العمل.
مهما يكن النظام القانوين للخا�صع لل�رضيبة ،فاإن عقوبة احلب�س املقررة يف املادة
امل�صار إاليها يف الفقرة أاعاله ،ل ميكن أان تطبق إال على ال�صخ�س الطبيعي الذي ارتكب
املخالفة أاو على كل م�صوؤول ثبت أان املخالفة ارتكبت بتعليمات منه ومبوافقته.
ويتعر�س لنف�س العقوبة كل �صخ�س ثبت أانه �صاهم يف ارتكاب أ
الفعال املذكورة أاو
�صاعد أاو أار�صد أ
الطراف يف تنفيذها.
ل ميكن إاثبات املخالفات املن�صو�س عليها يف املادة  192أاعاله إال يف إاطار مراقبة �رضيبية.

إان ال�صكاية الرامية إاىل تطبيق اجلزاءات املن�صو�س عليها يف املادة  192املذكورة،
يجب أان يعر�صها �صلفا وزير املالية أاو ال�صخ�س املفو�س من لدنه لهذا الغر�س على
�صبيل ال�صت�صارة على جلنة للنظر يف املخالفات ال�رضيبية ير أا�صها قا�س وت�صم ممثلني
اثنني إلدارة ال�رضائب وممثلني اثنني للخا�صعني لل�رضيبة يختاران من القوائم التي
الكرث متثيال .ويعني أاع�صاء هذه اللجنة بقرار للوزير أ
تقدمها املنظمات املهنية أ
الول.
يجوز لوزير املالية أاو ال�صخ�س املوف�س من لدنه لهذا الغر�س أان يحيل بعد ا�صت�صارة
اللجنة املذكورة ال�صكاية الرامية إاىل تطبيق اجلزاءات اجلنائية املن�صو�س عليها يف املادة
 192اعاله إاىل وكيل امللك املخت�س التابع له مكان ارتكاب املخالفة.
يجب على وكيل امللك أان يحيل ال�صكاية إاىل قا�صي التحقيق.
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الباب الرابع
�آجال التقادم

الفرع أ
الول
أ�حكام عامة

املادة  -.232أ�حكام عامة متعلقة ب�آجال التقادم
الدارة :
 -.Iميكن أ�ن ت�صحح إ

أ�) أ�وجه النق�صان أ
والغفاالت الكلية أ�و اجلزئية املالحظة يف حتديد أ��س�س
والخطاء إ
فر�ض ال�رضيبة أ�و يف ح�ساب ال�رضيبة أ�و الر�سم أ�و واجبات الت�سجيل؛
الغفاالت املتعلقة بال�رضائب أ�و الر�سوم عندما ال يقوم اخلا�ضع لل�رضيبة
ب) إ
الدالء بها؛
القرارات الواجب عليه إ
ب�إيداع إ

القرارات التقديرية املعرب عنها يف العقود
ج) أ�وجه النق�صان يف الثمن أ�و إ
واالتفاقات.
الدارة الت�صحيحات املذكورة إ�ىل غاية  31دي�سمرب من ال�سنة
ميكن أ�ن تبا�رش إ
الرابعة التالية :

 ل�سنة اختتام ال�سنة املحا�سبية املعنية أ�و ال�سنة التي ح�صل فيها اخلا�ضع لل�رضيبةعلى الدخل املفرو�ضة عليه ال�رضيبة أ�و التي ي�ستحق الر�سم عنها ألجل الت�سويات
امل�شار إ�ليها يف ( أ�) أ�عاله؛

الدارة بيع عقار أ�و حق عيني عقاري كما هو حمدد يف
 لل�سنة التي اكت�شفت فيها إأ
أ
القرار املن�صو�ص
املادة  61أ�عاله إ�ثر ت�سجيل حمرر �و إ�قرار �و على إ�ثر إ�يداع إ
عليه يف املادة  83أ�عاله؛

الدارة بيع قيم منقولة وغريها من �سندات ر أ��س املال
 لل�سنة التي اكت�شفت فيها إأ
أ
القرار املن�صو�ص
أ�و الدين على إ�ثر ت�سجيل حمرر �و إ�قرار �و على إ�ثر إ�يداع إ
عليه يف املادة  84أ�عاله.

 -.IIعندما ت�ستوفى ال�رضيبة عن طريق احلجز يف املنبع ،جتوز ممار�سة حق
الت�صحيح بالن�سبة إ�ىل ال�شخ�ص الطبيعي أ�و املعنوي املكلف ب�إجناز احلجز أ�و دفع مبلغه
وذلك إ�ىل غاية  31دي�سمرب من ال�سنة الرابعة املوالية لل�سنة التي كان من الواجب أ�ن
تدفع فيها املبالغ امل�ستحقة إ�ىل اخلزينة.

الربع أ
 -.IIIميكن أ�ن ي�شمل الت�صحيح الفرتات أ
الخرية لفر�ض ال�رضيبة أ�و
ال�سنوات املحا�سبية املتقادمة عندما ت�ستنزل مبالغ احلجز أ�و مبالغ الر�سوم امل�ؤجل دفعها
واملتعلقة بفرتات لفر�ض ال�رضيبة أ�و �سنوات حما�سبية متقادمة من الدخول أ�و احل�صائل
252

املدونة العامة لل�ضرائب

اخلا�صعة لل�رضيبة أاو ال�رضيبة امل�صتحقة بر�صم فرتة غري متقادمة .غري أان الت�صحيح ل
ميكن أان يتجاوز يف هذه احلالة جمموع مبالغ احلجز ومبالغ الر�صم املوؤجلة امل�صتنزلة
من احل�صائل أاو الدخول أاو ال�رضيبة امل�صتحقة بر�صم الفرتة أاو ال�صنة املحا�صبية غري
املتقادمة.
 -.IVي�رضي أاجل التقادم املحددة مدته ب أاربع (� )4صنوات ،فيما يتعلق بواجبات
الت�صجيل ،ابتداء من تاريخ ت�صجيل العقد أاو التفاق.
 -.Vينقطع التقادم بالتبليغ املن�صو�س عليه ،ح�صب احلالة ،يف املادة  I – 220ويف
املادة  I - 221ويف املادة  “ – 222أالف” ويف املادة  224ويف املادة  I - 228ويف املادة
( 229الفقرة أ
الوىل) أاعاله.

 -.VIيوقف التقادم طوال الفرتة املمتدة من تاريخ تقدمي الطعن أامام اللجنة املحلية
لتقدير ال�رضيبة إاىل غاية ان�رضام أاجل الثالثة ( )3أا�صهر املوايل لتاريخ تبليغ املقرر
ال�صادر ب�صورة نهائية إاما عن اللجنة املذكورة و إاما عن اللجنة الوطنية للنظر يف
الطعون املتعلقة بال�رضيبة.
 -.VIIميكن أان ت�صحح أاوجه النق�صان يف ا�صتيفاء ال�رضيبة أ
والغفالت
والخطاء إ
الدارة يف ت�صفية وفر�س ال�رضائب أاو الواجبات
الكلية أاو اجلزئية املالحظة من لدن إ
أاو الر�صوم داخل أاجل التقادم املن�صو�س عليه يف هذه املادة.

اليرادات أاو أ
المر بال�صتخال�س
ينقطع أاجل التقادم بو�صع جدول ال�رضائب أاو قائمة إ
مو�صع التح�صيل.
 -.VIIIا�صتثناء من أ
الحكام املتعلقة باآجال التقادم امل�صار إاليها أاعاله :

 - 1°ت�صدر وت�صتحق حال جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعرية والزيادات
املرتبطة بها امل�صتحقة على اخلا�صعني لل�رضيبة املخالفني ،امل�صار إاليهم يف املادة
 ΙΙ - 164أاعاله بالن�صبة جلميع ال�صنوات التي كانت مو�صع إاعفاء أاو تخفي�س،
ولو مت انق�صاء أاجل التقادم.

غري أانه ت�صدر وت�صتحق حال ،املبالغ امل�صار إاليها يف الفقرة أاعاله من هذا البند قبل
378
ان�رضام أاجل ع�رض (� )10صنوات.

لالدارة إا�صدار ال�رضيبة وكذا الغرامات والذعائر والزيادات املرتبطة
 - 2°يجوز إ
بها ،امل�صتحقة على اخلا�صعني لل�رضيبة املخالفني امل�صار إاليهم يف املادة ΙΙ - 191
أاعاله ،وذلك خالل أ
الربع (� )4صنوات املوالية لل�صنة املحددة إلجناز برنامج
بناء ال�صكن الجتماعي أاوعملية بناء أاحياء و إاقامات ومبان جامعية مو�صوع
التفاقية املربمة مع الدولة.
378
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 - 3°إاذا وقع إاخالل أاحد أاطراف العقد املتعلق بعمليات إا�صتحفاظ ال�صندات أاو إاقرا�س
ال�صندات أاو الت�صنيد 379امل�صار إاليها يف املادة  III - 9أاعاله ،خالل �صنة حما�صبية
متقادمة وجب أان تبا�رض الت�صوية املتعلقة بذلك يف ال�صنة املحا�صبية أ
الوىل من
الخالل بتطبيق الذعرية والزيادات عن الت أاخري
الفرتة غري املتقادمة دون إ
املن�صو�س عليها يف املادة  208أاعاله.
( - 4°تن�صخ)

380

 - 5°إاذا تقادمت ال�صنة املحا�صبية الواجب أان تدرج يف ح�صابها املوؤونة املن�صو�س عليها
يف املادة « – I(10واو»  )2° -أاعاله التي مل تعد احلاجة تدعو إاليها أاو املكونة
ب�صورة غري قانونية ،بو�رضت الت�صوية يف ال�صنة املحا�صبية أ
الوىل من الفرتة
غري املتقادمة.
 - 6°يف حالة توقف مقاولة عن مزاولة ن�صاطها ب�صفة كلية وتلت ذلك ت�صفية ،بو�رض
ت�صحيح أا�ص�س ال�رضيبة امل�صار إاليه يف املادة  III – 221أاعاله بعد القيام بفح�س
الدارة حول جمموع فرتة
املحا�صبة من دون إامكانية الحتجاج بالتقادم على إ
الت�صفية.
 - 7°إاذا تقادمت ال�صنة املحا�صبية التي مت خاللها تغيري الغر�س املخ�ص�صة له عنا�رض
املخزونات املن�صو�س عليها يف املادة  III – 162أاعاله ،بو�رضت الت�صوية يف
381
ال�صنة املحا�صبية أ
الوىل من الفرتة غري املتقادمة.
 - 8°ت�صدر وت�صتحق حال جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعرية والزيادات
املرتبطة بها امل�صتحقة على اخلا�صعني لل�رضيبة املخالفني امل�صار إاليهم يف املادة
 ΙΙ - 28أاعاله بالن�صبة جلميع ال�صنوات التي كانت مو�صع ال�صرتجاع ،ولو مت
382
انق�صاء أاجل التقادم.
 - 9°تلحق الواجبات التكميلية وكذا الذعرية والزيادات املرتبطة بها امل�صتحقة على
اخلا�صعني لل�رضيبة املخالفني ل�رضط من ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة
 162أاعاله و يف املادة  XV – 247و XVIIأادناه بال�صنة املحا�صبية أ
الوىل من
الفرتة غري املتقادمة ،ولو مت انق�صاء أاجل التقادم.
لالدارة إا�صدار اجلزاءات امل�صار إاليها يف املادة  III – 191أاعاله،
 - 10°يجوز إ
امل�صتحقة على املنع�صني العقاريني املخالفني وذلك خالل أ
الربع (� )4صنوات
املوالية لل�صنة املحددة إلجناز برنامج بناء ال�صكن الجتماعي مو�صوع التفاقية
املربمة مع الدولة.
379
380
381
382
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 - 11°يحل فورا احلق يف ا�صرتجاع مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املوؤدى وكذا
ا�صتخال�س مبلغ الذعيــرة وجــزاءات الت أاخيـــر املن�صو�س عليهــا يف املادة
 IV – 191امل�صتحقة على امل�صتفيدين املخالفني امل�صار إاليهم يف املادة 28°-I-92
و I –93أاعاله ،ولو مت انق�صاء أاجل التقادم.383
 - 12°يحل فورا ا�صتحقاق مبلغ ال�رضيبة على ال�رضكات أاو ال�رضيبة على الدخل
والغرامة وجزاءات الت أاخري املن�صو�س عليها يف املادة  V- 191أاعاله املرتتبة
على املوؤجرين املخالفني امل�صار إاليهم يف املادة « – XVI( 247باء املكررة»)
384
أادناه ولو انق�صى أاجل التقادم.
 - 13°ت�صدر وت�صتحق حال الغرامة املن�صو�س عليها يف املادة  VI - 191أاعاله
واملتعلقة باملنع�صني العقاريني املخالفني لل�رضوط الواردة يف املادة XXII- 247
أادناه ،وذلك بالن�صبة جلميع ال�صنوات املحا�صبية مو�صوع املخالفة ،ولو مت
385
انق�صاء أاجل التقادم.

الفــرع الثانــي
أاحكـام خا�صة

 –.Iأاحكام خا�صة بال�رشيبة على الدخل

املادة  -.233أاحكام تتعلق بالودائع بالدراهم لغري املقيمني

إاذا كانت الودائع بالدراهم املن�صو�س عليها يف املادة  45أاعاله تتعلق بفرتة تزيد
على أ
الجل املن�صو�س عليه يف املادة  II - 232أاعاله فاإن حق مراقبة م�صدر هذه
الدارة ي�صمل الفرتة املذكورة ،غري أانه إاذا مل يقم الطرف الدافع
الودائع من لدن إ
باإجناز أاو دفع املبلغ املحجوز يف املنبع امل�صتحق عادة عن فوائد الودائع امل�صار إاليها
أاعاله ،فاإن حق الت�صحيح ل ميكن أان ميار�س بعد  31دي�صمرب من ال�صنة الرابعة املوالية
لل�صنة التي كان من الواجب أان تدفع خاللها املبالغ امل�صتحقة إاىل اخلزينة.

 –.IIأاحكام خا�صة بواجبات الت�صجيل والتمرب

املادة  -.234أاحكام تتعلق بطلب الواجبات
 -.Iي�صقط بالتقادم بعد م�صي ع�رض (� )10صنوات على تاريخ العقود املعنية احلق يف
طلب أاداء واجبات الت�صجيل والتمرب والغرامة والذعرية والزيادات امل�صتحقة :
 - 1°عن العقود والتفاقات غري امل�صجلة أاو غري املتنربة ؛
 383مت إادراج أاحكام الفقرات 9°و 10°و 11°مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
 384مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 385مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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الخفاءات يف الثمن أاو التكاليف واملبالغ أاو التعوي�صات واملدركات وخمتلف
 - 2°عن إ
أ
أ
أ
التقديرات وكذا الطابع احلقيقي للعقد او التفاق او يف إاقرارات اف�صت إاىل
386
ت�صفية واجبات التمرب ،يقل مبلغها عن املبلغ امل�صتحق.

 -.IIي�صقط بالتقادم يف نف�س أاجل الع�رض (� )10صنوات ابتداء من تاريخ ت�صجيل
العقود املعنية احلق يف طلب أاداء واجبات الت�صجيل والذعرية و الزيادات التي أا�صبحت
العفاء أاو التخفي�س من الواجبات.
م�صتحقة عن عدم التقيد ب�رضوط إ
 -.IIIينقطع التقادم امل�صار إاليه يف البند  1°-Iمن هذه املادة بالتبليغ املن�صو�س عليه
يف املادة  I - 228أاعاله.
ينقطع التقادم امل�صار إاليه يف البند  2°-Iوالبند  IIمن هذه املادة بو�صع الواجبات
مو�صع التح�صيل.

 386مت تغيري وتتميم أاحكام هذا البند مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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الق�ســم الثانـي

املنازعات املتعلقة بال�رضيبة

البـاب أ
الول

الدارية
امل�سطـرة إ

الفــرع أ
الول

أ�حكام عامة متعلقة باملطالبات و إ��سقاط ال�رضيبة واملقا�صة
املادة  -.235حق و أ�جل املطالبة

يجب على اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين ينازعون يف جمموع أ�و بع�ض مبلغ ال�رضائب
والواجبات والر�سوم املفرو�ضة عليهم أ�ن يوجهوا مطالباتهم إ�ىل مدير ال�رضائب أ�و
ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض :

أ�) يف حالة أ�داء ال�رضيبة ب�صورة تلقائية خالل ال�ستة ( )6أ��شهر املوالية الن�رصام
آ
الجال املقررة؛

اليرادات أ�و أ�وامر
ب) يف حالة فر�ض �رضيبة عن طريق جداول أ�و قوائم إ
باال�ستخال�ص خالل ال�ستة ( )6أ��شهر املوالية لل�شهر الذي يقع فيه �صدور أ
المر
بتح�صيلها.
يتوىل الوزير املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض البت يف
املطالبة بعد البحث الذي تقوم به امل�صلحة املخت�صة.

الدارة أ�و يف حالة عدم جواب هذه
إ�ذا مل يقبل اخلا�ضع لل�رضيبة القرار ال�صادر عن إ
أ
الجراءات
الخرية داخل أ�جل ال�ستة ( )6أ��شهر املوالية لتاريخ املطالبة وجبت متابعة إ
وفقا ألحكام املادة  243أ�دناه.

ال حتول املطالبة دون التح�صيل الفوري للمبالغ امل�ستحقة و إ�ن اقت�ضى احلال،
لل�رشوع يف م�سطرة التح�صيل اجلربي مع مراعاة ا�سرتداد جمموع أ�و بع�ض املبالغ
املذكورة بعد �صدور القرار أ�و احلكم.

والبراء منها وتخفيف مبلغها
املادة  -.236إ��سقاط ال�رضيبة إ

 - 1°يجب على الوزير املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض أ�ن
يقرر داخل أ�جل التقادم املن�صو�ص عليه يف املادة  232أ�عاله إ��سقاط ال�رضيبة
جميعها أ�و بع�ضها إ�ذا ثبت أ�نها زائدة على املبلغ امل�ستحق أ�و أ�ن أ
المر يتعلق
ب�رضيبة فر�ضت مرتني أ�و فر�ضت بغري موجب �صحيح.
257
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 - 2°يجوز له أان ي�صمح بناء على طلب اخلا�صع لل�رضيبة ومراعاة للظروف امل�صتند
بالبراء أاو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر املقررة يف
إاليها إ
الن�صو�س الت�رضيعية اجلاري بها العمل.
 - 3°مينح تخفي�س قدره  % 3من مبلغ طلب التنابر للموزعني امل�صاعدين امل أاذون لهم
387
ب�صفة قانونية من لدن إادارة ال�رضائب لبيع التنابر املذكورة للعموم.

املادة  -.237املقا�صة

إاذا طلب أاحد اخلا�صعني لل�رضيبة إا�صقاط �رضيبة أاو تخفي�س مبلغها أاو ا�صرتدادها أاو
لالدارة خالل بحث الطلب املذكور أان تفر�س على املعني أ
بالمر
إارجاع ر�صم ،جاز إ
ال�صقاط املربر والر�صوم
إاجراء كل مقا�صة فيما يتعلق بال�رضيبة أاو الر�صم املعني بني إ
أ
الغفالت غري
التي قد ل يزال اخلا�صع لل�رضيبة مدينا بها ب�صبب أاوجه النق�س او إ
املنازع فيها املالحظة يف حتديد وعاء أاو ح�صاب نف�س ال�رضائب املفرو�صة عليه وغري
املتقادمة.

عندما ينازع اخلا�صع لل�رضيبة يف مبلغ الواجبات امل�صتحقة عليه ب�صبب نق�صان أاو
ال�صقاط وت�رضع ح�صب احلالة يف تطبيق امل�صاطر املن�صو�س
الدارة متنح إ
إاغفال فاإن إ
عليها يف املادة  220أاو املادة  221أاعاله.

الفرع الثاين

أاحكام خا�صة

 –.Iأاحكام خا�صة بحق املطالبة فيما يتعلق بال�رشيبة على الدخل

املادة  -.238أاجل املطالبة املتعلقة باخل�صائر الالحقة باملحا�صيل الزراعية

يجب أان توجه املطالبات باخل�صائر الالحقة باملحا�صيل الزراعية إاىل مفت�س ال�رضائب
التابعة له امل�صتغالت الزراعية خالل ثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ وقوع الكارثة.
إاذا �صملت اخل�صائر الالحقة باملحا�صيل الزراعية إاحدى اجلماعات ،جاز لل�صلطة
املحلية أاو رئي�س جمل�س اجلماعة تقدمي مطالبة يف إا�صم جميع اخلا�صعني لل�رضيبة
باجلماعة املنكوبة.

 387مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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املادة  -.239أ�جل املطالبة عند عدم ا�ستيفاء أ
الكرية

الثبات املتوفرة لديه
إ�ذا أ�ثبت اخلا�ضع لل�رضيبة على الدخل ب أ�ي و�سيلة من و�سائل إ
الكرية جاز له احل�صول على تخفي�ض ال�رضيبة املتعلقة مببالغ أ
عدم ا�ستيفاء أ
الكرية
غري امل�ستوفاة أ�و على إ�برائه منها ب�رشط أ�و يوجه عري�ضته إ�ىل مدير ال�رضائب أ�و إ�ىل
ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض قبل ان�رصام أ�جل التقادم املن�صو�ص عليه يف
املادة  232أ�عاله.
البراء ،جاز للخا�ضع لل�رضيبة أ�ن يرفع
الدارة طلب التخفي�ض أ�و إ
إ�ذا رف�ضت إ
أ
الق�ضية إ�ىل املحاكم وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة � 243دناه.

 –.IIأ�حكام خا�صة فيما يتعلق با�سرتداد ال�رضيبة

املادة  -.240اال�سرتداد فيما يتعلق بال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
يتقادم طلب اال�سرتداد الذي يقدمه اخلا�ضعون لل�رضيبة عند ان�رصام ال�سنة الرابعة
املوالية لل�سنة التي مت فيها دفع ال�رضيبة املقدم طلب اال�سرتداد يف � أش�نها.

يوجه طلب اخلا�ضعني لل�رضيبة إ�ىل الوزير املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من
لدنه لهذا الغر�ض الذي يبت يف أ
المر مع مراعاة الطعن املقدم إ�ىل املحاكم.

املادة  -.241اال�سرتداد فيما يتعلق بواجبات الت�سجيل

 -.Iتقبل طلبات ا�سرتداد الواجبات امل�ستخل�صة بغري حق إ�ذا قدمت داخل أ�جل أ�ربع
(� )4سنوات ابتداء من تاريخ الت�سجيل.

 -.IIال ترجع الواجبات امل�ستخل�صة قانونا على العقود و االتفاقات التي يقع فيما
بعد الرجوع فيها أ�و ف�سخها تطبيقا للف�صول  121و 259و 260و 581و 582و585
من الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  9رم�ضان  12( 1331أ�غ�سط�س  )1913مبثابة قانون
االلتزامات والعقود.

يف حالة إ�بطال عقد ب�سبب غنب أ�و إ�بطال بيع ب�سبب عيوب خفية وكذلك يف جميع
البطال ،ف�إن الواجبات امل�ستخل�صة على العقد الذي وقع إ�بطاله
احلاالت التي تقت�ضي إ
أ
أ
البطال �و الف�سخ �و الت�رصيح بالف�سخ
أ�و ف�سخه أ�و احلكم بف�صله ال ترجع إ�ال إ�ذا �صدر إ
مبوجب حكم أ�و قرار اكت�سب قوة ال�شيء املق�ضى به.
يف جميع احلاالت التي ال متنع فيها أ�حكام الفقرتني ال�سابقنت إ�رجاع الواجبات
امل�ستخل�صة قانونا ،يتقادم طلب اال�سرتداد مب�ضي أ�ربع (� )4سنوات على يوم
الت�سجيل.
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الباب الثاين

امل�صطرة الق�صائية
املادة  –.242امل�صطرة الق�صائية املطبقة على إاثر مراقبة ال�رشيبة

لالدارة 388وللخا�صع لل�رضيبة أان ينازعا عن طريق املحاكم يف املقررات
يجوز إ
النهائية للجان املحلية لتقدير ال�رضيبة أاو اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة
بال�رضيبة ويف املقررات املت�صمنة لت�رضيح اللجان املذكورة بعدم اخت�صا�صها داخل
أاجل ال�صتني ( )60يوما املوالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.

لالدارة وللخا�صع لل�رضيبة 389أان ينازعا عن طريق املحاكم داخل
ميكن كذلك إ
أ
الجل املن�صو�س عليه أاعاله يف املقررات ال�صادرة عن اللجنة الوطنية للنظر يف
أ
الطعون املتعلقة بال�رضيبة� ،صواء تعلقت هذه املقررات مب�صائل قانونية او واقعية.
كما ميكن أان ينازع عن طريق املحاكم يف عمليات ت�صحيح ال�رضائب املفرو�صة
يف نطاق امل�صاطر املن�صو�س عليها يف املادة  221أاو  224أاعاله داخل ال�صتني ()60
يوما املوالية لتاريخ تبليغ القرار ال�صادر عن اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة
390
بال�رضيبة.

بالرغم من جميع أ
الحكام املخالفة ،ل ميكن إايقاف تنفيذ حت�صيل ال�رضائب
والواجبات والر�صوم امل�صتحقة إاثر مراقبة �رضيبية إال بعد و�صع ال�صمانات الكافية
كما هو من�صو�س عليها يف املادة  118من القانون رقم  15-97مبثابة مدونة حت�صيل
391
الديون العمومية ال�صالف الذكر.

يجب على اخلبري املعني من طرف القا�صي أان يكون م�صجال يف جدول هيئة اخلرباء
املحا�صبيني أاو يف لئحة املحا�صبيني املعتمدين .ول ميكن له :
 أان ي�صتند يف خال�صاته على دفوع أاو وثائق مل يتم اطالع الطرف آالخر يف
الدعوى عليها خالل امل�صطرة التواجهية؛
 أان يبدي ر أايه يف م�صائل قانونية غري تلك التي تهم مطابقة الوثائق أوالوراق
392
املقدمة له للت�رضيع املنظم لها.

 388مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 389مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 390مت تغيري وتتميم أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 391مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
 392مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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املادة  -.243امل�سطرة الق�ضائية املطبقة على إ�ثر مطالبة
الدارة عقب بحث مطالبته ،جاز
إ�ذا مل يقبل اخلا�ضع لل�رضيبة القرار ال�صادر عن إ
له أ�ن يرفع أ
المر إ�ىل املحكمة املخت�صة داخل أ�جل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ
تبليغ القرار املذكور.

الدارة داخل أ�جل ال�ستة ( )6أ��شهر املوالية لتاريخ املطالبة ،جاز كذلك
إ�ذا مل جتب إ
للخا�ضع لل�رضيبة الطالب رفع طلب إ�ىل املحكمة املخت�صة داخل أ�جل الثالثني ()30
يوما املوالية لتاريخ ان�رصام أ�جل اجلواب امل�شار إ�ليه أ�عاله.

261

املدونة العامة لل�ضرائب

الق�ســم الثالـــث
أ�حكام خمتلفة

املادة  -.244متثيل مديرية ال�رضائب و التحكيم
ب�رصف النظر عن جميع املقت�ضيات املخالفة :

 متثل مديرية ال�رضائب بكيفية �صحيحة أ�مام الق�ضاء ،مطالبة كانت أ�و مطلوبا�ضدها ،مبدير ال�رضائب أ�و ال�شخ�ص الذي يعينه لهذا الغر�ض والذي ميكنه،
إ�ن اقت�ضى احلال ،توكيل حمام؛

 -ال ميكن للزاعات املتعلقة بتطبيق القانون اجلبائي أ�ن تكون مو�ضوع حتكيم.

املادة  -.245ح�ساب آ
الجال

آ
الجال املتعلقة بامل�ساطر املن�صو�ص عليها يف هذه املدونة �آجال كاملة بحيث ال يعترب
الجل ويوم حلول أ
الول من أ
يف احل�ساب اليوم أ
الجل.
إ�ذا �صادفت آ
للجراءات وامل�شار إ�ليها أ�عاله يوم عيد أ�و عطلة قانونية
الجال املحددة إ
أ
أ
أ
مت إ�رجاء حلول الجل إ�ىل اليوم الول من �يام العمل املوالية.

املادة  -.246ال�رس املهني

يلزم بكتمان ال�رس املهني وفق أ�حكام الت�رشيع اجلنائي اجلاري به العمل كل �شخ�ص
ي�شارك ،مبنا�سبة مزاولة مهامه أ�و اخت�صا�صاته ،يف حتديد ال�رضائب والواجبات
والر�سوم و مراقبتها و ا�ستيفائها أ�و املنازعات املتعلقة بها وكذا أ�ع�ضاء اللجان املن�صو�ص
عليها يف املواد  50و 225و 226أ�عاله.

غري أ�نه ال يجوز ملفت�شي إ�دارة ال�رضائب أ�ن ي�سلموا املعلومات أ�و ن�سخ من العقود أ�و
الوثائق أ�و ال�سجالت التي يف حوزتهم أل�شخا�ص غري املتعاقدين أ�و امللزمني بال�رضيبة
املعنيني أ�و خلفهم العام ،إ�ال مبوجب أ�مر �صادر عن القا�ضي املخت�ص.

املادة  -.247دخول حيز التطبيق و أ�حكام انتقالية

  -.Iتطبق أ�حكام هذه املدونة العامة لل�رضائب ابتداء من فاحت يناير .2007

 -.IIتطبق أ�حكام املادة  III – 20أ�عاله على زائد القيمة الناجت عن تفويتات القيم
املنقولة املنجزة ابتداء من فاحت يناير .2007

 -.IIIتطبق أ�حكام املادة « – II - 63باء» امل�شار إ�ليها أ�عاله على التفويتات املنجزة
ابتداء من فاحت يناير.2007
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 –.IVتطبق أ�حكام املادة  II - 68امل�شار إ�ليها أ�عاله على أ
الرباح املنجزة ابتداء من
فاحت يناير .2007
 -.Vا�ستثناء من أ�حكام املادة  II - 163أ�عاله :

اليجاري
 - 1°تطبق مقت�ضيات املادة « – I – 19باء» أ�عاله على �رشكات االئتمان إ
بر�سم ال�سنوات املحا�سبية املبتدئة من فاحت يناير .2007
 - 2°تطبق مقت�ضيات املادة  I – 73أ�عاله على الدخول اخلا�ضعة جلدول ح�ساب
ال�رضيبة واملكت�سبة ابتداء من فاحت يناير .2007

 -.VIتطبق أ�حكام املادة « – 133باء» –  3°أ�عاله على التفويتات املنجزة ابتداء
من فاحت يناير .2007

 -.VIIا�ستثناء من أ�حكام املواد  110و 111و 155و 169و 170و 171و172
و 173و 174و 175و 176و 177من هذه املدونة ،ف�إن اخلا�ضعني لل�رضيبة على
ال�رشكات وال�رضيبة على الدخل وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ي�ستمرون ب�صورة
القرارات ودفع ال�رضائب امل�ستحقة لدى قاب�ض اخلزينة العامة
انتقالية يف إ�يداع إ
للمملكة ،ماعدا اخلا�ضعني لل�رضيبة الذين يتعني عليهم مبوجب قرار للوزير املكلف
باملالية إ�يداع إ�قراراتهم ودفع ال�رضيبة امل�ستحقة لدى قاب�ض إ�دارة ال�رضائب.

يتم ابتداء من تاريخ �صدور القرار امل�شار إ�ليه أ�عاله باجلريدة الر�سمية ،حت�صيل
اليرادات ال�صادرة ب� أش�ن ت�سوية و�ضعية اخلا�ضعني لل�رضيبة امل�شار
اجلداول وقوائم إ
إ�ليهم مبوجب القرار ال�سالف الذكر من طرف قاب�ض إ�دارة ال�رضائب.
اليرادات
بينما ي�ستمر حت�صيل ال�رضيبة ال�صادرة مبوجب اجلداول وقوائم إ
ب� أش�ن ت�سوية و�ضعية اخلا�ضعني غري املعنيني بالقرار ال�سالف الذكر من طرف القبا�ض
التابعني للخزينة العامة للمملكة.

 -.VIIIتوا�صل امل�سطرة وفقا ألحكام هذه املدونة بالن�سبة للق�ضايا التي التزال
امل�سطرة جارية يف �شانها إ�ىل غاية  31دي�سمرب .2006
 -.IXتطبق أ�حكام املادة  6املكررة  IV -من قانون املالية  35–05لل�سنة املالية
 2006إ�ىل غاية  31دي�سمرب .2007

 -.Xأ�لف -ا�ستثناء من أ�حكام املادة  « – I( 133أ�لف») أ�عاله ،يطبق على �صكوك
إ�ثبات امللكية للعقارات الكائنة خارج الدوائر احل�رضية واملقاومة من أ�جل التحفيظ ،ملدة
�سنة من فاحت يناير إ�ىل  31دي�سمرب  ،2007واجب الت�سجيل خمف�ض قدره:
  25درهما للهكتار أ�و ك�سور الهكتار يف حدود جزء امل�ساحة الذي يقل عن 5هكتارات أ�و يعادلها  ،و أ�دنى ما ي�ستخل�ص  100درهم؛
  50درهما للهكتار أ�و ك�سور الهكتار فيما يخ�ص جزء امل�ساحة الذي يتجاوز 5هكتارات ،و أ�دنى ما ي�ستخل�ص  200درهم.
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ي�صرتط لتطبيق هذا الواجب أان يت�صمن �صك إاثبات امللكية ت�رضيح امل�صتفيد مبا يلي :
 -أان إان�صاء ال�صك مطلوب يف إاطار م�صطرة التحفيظ؛

 أان حتفيظ العقارات املعنية مطلوب ب�رضيح العبارة؛ أان هذه أالمالك نف�صها مل تكن مو�صوع :

• أاي عقد نقل ملكية بني أ
الحياء بعو�س أاو بغري عو�س لفائدته؛
• ول أاي دعوى ا�صتحقاق عينية إاىل تاريخ إان�صاء ال�صك.

يجب أان ي�صفع �صك إاثبات امللكية مب�صتخرج من �صجل إاح�صاء العقارات إاذا كان
يتعلق بعقارات واقعة بجماعة حم�صاة وحمفوظة أامالكها.
يوجه مفت�س ال�رضائب املكلف بالت�صجيل إاىل احلفاظ على أ
المالك العقارية ال�صك
بعد ت�صجيله وخطاب القا�صي عليه.
إاذا ك�صفت العمليات الطبوغرافية عن م�صاحة تفوق ن�صف الع�رض ( )20/1امل�صاحة
امل�رضح بها يف ال�صك ،وجب وقف م�صطرة التحفيظ إاىل أان يثبت املعنيون أ
بالمر أاداء
تكملة الواجبات امل�صتحقة املح�صوبة على أا�صا�س ال�صعر املحدد أاعاله.

الدلء بت�صاريح غري �صحيحة أاو إاخفاء بع�س العنا�رض ،يتابع امل�صتفيد
يف حالة إ
ألداء تكملة الواجبــات حم�صوبـة على أا�صا�س التعريفة املنـ�صو�س عليها يف املـادة
 « – I( 133أالف») أاعاله ،م�صافة إاليها زيادة ت�صاوي  %100من مبلغ الواجبات
امل�صتحقة.
ل تطبق أاحكام هذا البند على �صكوك إاثبات امللكية املتعلقة بالعقارات الواقعة بق�صم
ل�صم أ
الرا�صي الفالحية بع�صها إاىل بع�س أاو مبنطقة حتفيظ جماعي أ
لالمالك القروية
أ
اخلا�صعة على التوايل لحكام الظهري ال�رضيف رقم  1.62.105بتاريخ  27من حمرم
 30( 1382يونيو  )1962والظهري ال�رضيف رقم  1.69.174بتاريخ  10جمادى أ
الوىل
 25( 1389يوليو .)1969
باء -يفر�س واجب ت�صجيل ثابت مبلغه مائتا ( )200درهم على عقود ال�صتمرار
املحررة يف إاطار الف�صل  6من الظهري ال�رضيف رقم  1.75.301بتاريخ � 5صوال 1397
(� 19صبتمرب  )1977املعترب مبثابة قانون يغري مبوجبـه املر�صوم امللكي مبثابة قانون رقم
 114-66بتاريخ  9رجب  24( 1386أاكتوبر  )1966املتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري
ال�صبانية �صابقا وذلك ملدة �صنة من فاحت يناير إاىل  31دي�صمرب .2007
يف منطقة احلماية إ

 -.XIميتد العمل ب أاحكام املادة  9من قانون املالية رقم  48-03لل�صنة املالية 2004
واملتعلقة بتخفي�س ال�رضيبة على ال�رضكات عند ولوجها إاىل البور�صة إاىل غاية 31
393
دي�صمرب .2016

 393مت متديد العمل بالتدبري من 31دي�صمرب 2009إاىل  31دي�صمرب  2012مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2010ومن 31دي�صمرب  2012إاىل
 31دي�صمرب  2016مبقت�صى املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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 -.XIIأالف -يعفى املنع�صون العقاريون من أا�صخا�س معنويني أاو طبيعيني
اخلا�صعون لنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية فيما يخ�س العقود أ
والن�صطة والدخول
املتعلقة باإجناز م�صاكن ذات قيمة عقارية خمف�صة كما هي حمددة بعده و الهادفة على
اخل�صو�س إاىل الوقاية و حماربة ال�صكن غري الالئق ،من ال�رضائب و الواجبات
394
والر�صوم التالية :
 ال�رضيبة على ال�رضكات؛ -ال�رضيبة على الدخل؛

 -ال�رضيبة على القيمة امل�صافة؛

 -واجبات الت�صجيل.

يق�صد بال�صكن ذي القيمة العقارية املخف�صة كل وحدة �صكنية ترتاوح م�صاحتها املغطاة
بني خم�صني ( )50و �صتني ( )60مرتا مربعا و التي يجب أال يزيد ثمن بيعها أ
الول عن
395
مائة و أاربعني أالف ( )140.000درهم.

العفاءات املنع�صون العقاريون ال�صالف ذكرهم الذين
ميكن أان ي�صتفيد من هذه إ
يتعهدون يف إاطار اتفاقية تربم مع الدولة تكون م�صفوعة بدفرت للتحمالت باإجناز برنامج
بناء مندمج يتكون من مائتي (� )200صكن بالو�صط احل�رضي و /أاو خم�صني (� )50صكنا
بالو�صط القروي 396وفق املعايري املحددة أاعاله.

يجب تخ�صي�س هذه امل�صاكن لل�صكنى الرئي�صية للمواطنني الذين يقل أاو ي�صاوي دخلهم
ال�صهري مرتني ( )2احلد أ
الدنى أ
لالجور أاو ما يعادله� ،رضيطة أال يكونوا مالكني مل�صكن
397
باجلماعة املعنية.
وميكن ألحد املالكني على ال�صياع واخلا�صع بهذه ال�صفة لر�صم ال�صكن ور�صم
398
اخلدمات اجلماعية اقتناء هذا النوع من ال�صكن.

غري أانه ميكن للمنع�صني العقاريني املذكورين تفويت  %10على أ
الكرث من امل�صاكن
ذات القيمة العقارية املخف�صة املبنية ،بثمن البيع املن�صو�س عليه أاعاله مع تطبيق
ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ،للموؤجرين أا�صخا�صا معنويني أاو ذاتيني خا�صعني لنظام
النتيجة ال�صافية احلقيقية لغر�س الكراء وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف «باء
399
املكررة» أادناه.

 394مت إادراج هذا البند مبوجب املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 395مت تغيري أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 396مت تخفي�س عدد الوحدات ال�صكنية من  500إاىل  200وحدة بالو�صط احل�رضي ومن  100إاىل  50وحدة بالو�صط القروي مبقت�صى البند  Iمن
املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 397مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 398مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 399مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013

2

املدونة العامة لل�ضرائب

يجب إاجناز هذه امل�صاكن وفق املقت�صيات الت�رضيعية والتنظيمية املعمول بها يف ميدان
400
التعمري.

يجب إاجناز برنامج البناء خالل أاجل أاق�صاه خم�س (� )5صنوات يبتدئ من تاريخ
احل�صول على أاول رخ�صة للبناء.

يجب على املنع�صني العقاريني امل�صار إاليهم أاعاله إايداع طلب رخ�صة البناء لدى
امل�صالح املخت�صة خالل أاجل ل يتعدى �صتة ( )6أا�صهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على
الخالل بهذا ال�رضط.
التفاقية .و تعترب التفاقية باطلة يف حالة إ
كما يتعني عليهم أان يقوموا مب�صك حما�صبة م�صتقلة تتعلق بكل برنامج على حدة و أان
يرفقوا باإقرارهم املن�صو�س عليه يف املواد  20و 82و 85و 150من هذه املدونة :
 ن�صخة من التفاقية ومن دفرت التحمالت فيما يتعلق بال�صنة أالوىل؛

 بيانا بعدد امل�صاكن املنجزة يف إاطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم أالعمال املطابق له؛
 بيانا يت�صمن ،عند القت�صاء ،عدد امل�صاكن املفوتة لفائدة املوؤجرين امل�صار إاليهم401
أاعاله لغر�س الكراء و رقم أ
العمال املطابق لها.

العفاء من واجبات الت�صجيل ،يجب على املنع�س العقاري :
لال�صتفادة من إ
 أان ي�صمن عقد القتناء التزامه باإجناز الربنامج خالل أالجل املحدد أاعاله؛

والجراءات
 أان يديل بكفالة بنكية أاو يقدم رهنا لفائدة الدولة وفق ال�رضوط إاملن�صو�س عليها يف املادة  II - 130من هذه املدونة.

يف حالة عدم إاجناز كل أاو جزء من الربنامج املذكور وفق ال�رضوط الواردة يف
التفاقية آ
النفة الذكر ،ي�صدر أامر بتح�صيل ال�رضائب والر�صوم والواجبات امل�صتحقة
الخالل
دون اللتجاء إاىل امل�صطرة املتعلقة بت�صحيح أا�صا�س فر�س ال�رضيبة و دون إ
بتطبيق الغرامات و الزيادات والذعائر املتعلقة بها.

وا�صتثناء من أ
لالدارة ال�رضيبية أان تعمل
الحكام املتعلقة باآجال التقادم ،يجوز إ
على إا�صدار ال�رضيبة خالل فرتة أ
الربع �صنوات املوالية ل�صنة إاجناز الربنامج مو�صوع
التفاقية املربمة مع الدولة.

العفاءات املن�صو�س عليها يف « أالف» من هذا البند على التفاقيات
باء– تطبق إ
املربمة يف إاطار الربنامج ال�صالف الذكر وفقا ألحكام البند املذكور خالل املدة املرتاوحة
402
بني فاحت يناير  2008و 31دي�صمرب .2020

 400مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
 401مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
العفاء من  31دي�صمرب  2012إاىل  31دي�صمرب  2020مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 402مت متديد إ
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باء املكررة -المتيازات املمنوحة ملوؤجري ال�صكن ذي القيمة العقارية املخف�صة

403

ي�صتفيد املوؤجرون ،أا�صخا�صا معنويني أاو ذاتيني ،امل�صار إاليهم يف الفقرة اخلام�صة من
« أالف» أاعاله الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغر�س منها اقتناء ع�رضين ()20
�صكنا ذي القيمة العقارية املخف�صة على أ
القل ق�صد تخ�صي�صها للكراء ملدة ثمان �صنوات
( )8على أ
العفاء ملدة ع�رضين (� )20صنة
القل ألجل ا�صتعمالها لل�صكن الرئي�صي ،من إ
على أ
لاليجار من :
الكرث ابتداء من �صنة إابرام أاول عقد إ
 ال�رضيبة على ال�رضكات أاو ال�رضيبة على الدخل بر�صم دخولهم املهنية املرتبطةبالكراء ال�صالف الذكر؛
 وال�رضيبة على ال�رضكات أاو ال�رضيبة على الدخل بر�صم زائد القيمة املحقق يفحالة تفويت امل�صاكن ال�صالفة الذكر بعد انق�صاء مدة الثماين (� )8صنوات امل�صار
إاليها أاعاله.

يجب اقتناء امل�صاكن املذكورة داخل أاجل ل يتجاوز اثني ع�رض (� )12صهرا ابتداء من
تاريخ إابرام التفاقية املذكورة و تخ�صي�صها للكراء داخل أاجل ل يتجاوز �صتة ( )6أا�صهر
ابتداء من تاريخ اقتناء امل�صاكن املذكورة.
الحكام املخالفة ،يحدد املبلغ أ
ا�صتثناء من جميع أ
الق�صى للكراء يف �صبعمائة ( )700درهم.

يتعني على املكرتي أان يقدم للموؤجر �صهادة م�صلمة من طرف إادارة ال�رضائب تثبت
عدم خ�صوعه يف اجلماعة املعنية لل�رضيبة على الدخل بالن�صبة للدخول العقارية و ر�صم
ال�صكن و ر�صم اخلدمات اجلماعية بالن�صبة للعقارات اخلا�صعة لر�صم ال�صكن.
غري أانه ميكن ألحد املالكني على ال�صياع واخلا�صع بهذه ال�صفة لر�صم ال�صكن ور�صم
اخلدمات اجلماعية اكرتاء هذا النوع من ال�صكن.
الخالل بهذه ال�رضوط ،تعترب التفاقية املذكورة لغية.
يف حالة إ

العفاءات املذكورة ،يتعني على املوؤجرين ال�صالفي الذكر أان يقوموا
ولال�صتفادة من إ
أ
بالقرار املن�صو�س عليه ح�صب
مب�صك حما�صبة م�صتقلة تتعلق بعمليات الكراء وان يرفقوا إ
احلالة يف املادتني  20و 82أاو املادتني  85و 150أاعاله ما يلي :
 ن�صخة من التفاقية و من دفرت التحمالت بالن�صبة لل�صنة أالوىل؛
اليجار بالن�صبة لكل وحدة �صكنية وكذا
 بيانا يت�صمن عدد امل�صاكن املوؤجرة و مدة إرقم أ
العمال املطابق لها.

يف حالة عدم تخ�صي�س كل أاو بع�س امل�صاكن ال�صالفة الذكر للكراء وفق ال�رضوط
املذكورة أاعاله ،يتم إا�صدار أامر بال�صتخال�س ق�صد حت�صيل ال�رضيبة على ال�رضكات
أاو ال�رضيبة على الدخل دون اللجوء إاىل م�صطرة ت�صحيح أا�صا�س فر�س ال�رضيبة ودون
الخالل بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات املتعلقة بها.
إ
403

مت إادراج أاحكام الفقرة باء املكررة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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جيم -دخول حيز التطبيق
 -1تطبق أاحكام الفقرة «باء املكررة» أاعاله على املوؤجرين ال�صالفي الذكر الذين
أابرموا اتفاقية مع الدولة خالل الفرتة املمتدة من تاريخ ن�رض قانون املالية رقم
 115-12لل�صنة املالية  2013يف اجلريدة الر�صمية إاىل غاية  31دي�صمرب .2020

 -2تطبق أ
الحكام املتعلقة بتفويت امل�صاكن ذات القيمة العقارية املخف�صة امل�صار إاليها
يف الفقرة اخلام�صة من « أالف» أاعاله لفائدة املوؤجرين على التفاقيات املربمة بني
املنع�صني العقاريني والدولة ابتداء من فاحت يناير.2013

 -.XIIIا�صتثـناء من أاحـكام املادتني « - I( 6دال»  2° -و« - IIجيم»  - 1° -أا))
و III - 165أاعاله ،ت�صتفيد املن�صاآت امل�صدرة من ال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة 19
( « - IIأالف») أاعاله وذلك بالن�صبة لرقم أ
العمال املتعلق بعمليات الت�صدير املنجزة
بر�صم ال�صنوات املحا�صبية املفتوحة يف الفرتة ما بني فاحت يناير  2008إاىل غاية 31
404
دي�صمرب .2010

 -.XIVا�صتثناء من أاحكام املادة  VII- 7أاعاله ،يطبق ال�صعر املن�صو�س عليه يف
املادة « - II – 19جيم» أاعاله على من�صاآت ال�صناعة التحويلية كما هي معرفة يف القائمة
املغربيـة للمهن ال�صادرة باملر�صوم رقم  2.97.876بـتاريخ  17من رم�صان 1419
( 5يناير  ،)1999وذلك بر�صم ال�صنوات املحا�صبية املفتوحة يف الفرتة ما بني فاحت يناير
405
 2008إاىل غاية  31دي�صمرب .2010

وبالن�صبة للمن�صاآت امل�صار إاليها يف املادة “ - I( 6دال”  2° -و“ - IIجيم”  - 1° -أا))
أاعاله ،ت�صاف إاىل ال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة “ - II – 19جيم” أاعاله نقطتان
ون�صف ( )2،5عن كل �صنة حما�صبية مفتوحة يف الفرتة ما بني فاحت يناير  2011إاىل
غاية  31دي�صمرب  2015يتم بعده ن�صخ أاحكام املادتني “ - I( 6دال”  2° -و“ - IIجيم”  - 1° -أا))
و VII - 7أاعاله.

يطبق ال�صعر املن�صو�س عليه يف املادة “ - II( 73واو”  )7° -أاعاله على املن�صاآت
امل�صار إاليها يف املادة “ -I( 31جيم”  2° -و“ - IIباء”  )1° -أاعاله بر�صم الدخول
املحققة يف الفرتة ما بني فاحت يناير  2008إاىل غاية  31دي�صمرب  ،2010و بعد ذلك
ت�صاف إاىل ال�صعر ال�صالف الذكر نقطتان ( )2عن كل �صنة خالل الفرتة ما بني فاحت يناير
 2011إاىل غاية  31دي�صمرب  ،2015و يتم بعده تطبيق جدول أ
ال�صعار املن�صو�س عليه
يف املادة  I - 73أاعاله و ن�صخ أاحكام املادة “ - I( 31جيم”  2° -و“ - IIباء” )1° -
أاعاله.
 -.XVأالف– مع مراعاة ال�رضوط املن�صو�س عليها بعده ،وا�صتثناء من أاحكام
املادتني  9و I( 162و )IIأاعاله ،ل تفر�س ال�رضيبة على ال�رضكات املندجمة أاو املنق�صمة
فيما يخ�س زائد القيمة ال�صايف املحقق على إاثر امل�صاهمة بجميع عنا�رض أ
ال�صول الثابتة
 404مت إادراج هذا البند مبوجب املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
 405مت إادراج هذا البند مبوجب املادة  8من قانون املالية ل�صنة .2008
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و�صندات امل�صاهمة ،ب�رضط أان تودع ال�رضكة الداجمة أاو ال�رضكة املنبثقة عن الندماج
أاو عن النق�صام لدى امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعة لها ال�رضكة أاو ال�رضكات املندجمة
أاو املنق�صمة ،ن�صختني من ت�رضيح كتابي داخل أاجل الثالثني ( )30يوما املوالية لتاريخ
406
عقد الندماج أاو النق�صام م�صفوعا بالوثائق التالية :
 - 1°بيان يت�صمن العنا�رض امل�صاهم بـها مع جميع التفا�صيل املتعلقة بزائد القيمة املحقق
أاو ناق�س القيمة املتحمل مع إابراز زائد القيمة ال�صايف غري املفرو�صة عليه
ال�رضيبة لدى ال�رضكة أاو ال�رضكات املندجمة أاو املنق�صمة؛
 - 2°جدول يت�صمن بالن�صبة لكل �رضكة من ال�رضكات املذكورة بيان املخ�ص�صات
ال�صارة إاىل تلك التي مل تكن مو�صوع
املدرجة يف باب اخل�صوم من املوازنة مع إ
خ�صم �رضيبي؛
الندماج أاو النق�صام الذي تلتزم فيه ال�رضكة املنبثقة عن الندماج أاو
 - 3°عقد إ
أ
النق�صام بان :
أا) حتتفظ مبجموع مبلغ املخ�ص�صات املوؤجل فر�س ال�رضيبة عليها؛

ب) تدمج يف أارباحها املفرو�صة عليها ال�رضيبة زائد القيمة ال�صايف الذي حققته كل
�رضكة من ال�رضكات املندجمة أاو املنق�صمة فيما يتعلق مب�صاهماتها :
ب )1 -إاما بجميع �صندات امل�صاهمة وعنا�رض أ
ال�صول الثابتة إاذا كانت توجد من بني
أ
هذه العنا�رض أارا�س مبنية أاو غري مبنية ت�صاوي قيمتها امل�صاهم بها او تتجاوز  %75من
جمموع قيمة أ
ال�صول ال�صافية الثابتة لل�رضكة املعنية.
ويف هذه احلالة يعاد إادماج زائد القيمة ال�صايف يف نتيجة ال�صنة املحا�صبية أ
الوىل
املنتهية بعد الندماج أاو النق�صام؛
ب )2 -و إاما فقط بالعنا�رض القابلة لالهتالك إاذا مل يت أاتى بلوغ ن�صبـة  %75املذكورة.

ويف هذه احلالة يعاد إادماج زائد القيمة ال�صايف املحقق بر�صم امل�صاهمة بالعنا�رض القابلة
لالهتالك يف احل�صيلة اخلا�صعة لل�رضيبة ب أاق�صاط مت�صاوية على امتداد فرتة اهتالك هذه
الدماج يف ح�صاب
العنا�رض .وتراعى القيمة امل�صاهم بها بالن�صبة للعنا�رض املعنية باإعادة إ
الهتالكات وزائد القيمة الالحق.

ج) ت�صيف إاىل زائد القيمة املالحظ أاو املحقق فيما بعد حني �صحب العنا�رض غري
الدماج امل�صار إاليها يف الفقرة ب  )2 -أاعاله أاو حني التخلي عنها ،زائد
املعنية باإعادة إ
القيمة الذي �صبق أان حققته ال�رضكة املندجمة أاو املنق�صمة والذي أاجل فر�س ال�رضيبة
عليه؛

 406مت إادراج هذا البند مبوجب املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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باء -تظل املخ�ص�صات املن�صو�س عليها يف « أالف» –  - 3°أا) أاعاله معفاة من
ال�رضيبة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة « - I( 10واو»  )2° -أاعاله.

جيم -تعفى من ال�رضيبة منحة الندماج أاو النق�صام املحققة من طرف ال�رضكة
الداجمة واملطابقة لزائد القيمة املتعلق مب�صاهمتها يف ال�رضكة املندجمة أاو املنق�صمة.
دال– ل تفر�س ال�رضيبة على زائد القيمة الناجت عن ا�صتبدال �صندات ال�رضكات
املندجمة أاو املنق�صمة مقابل �صندات ال�رضكات الداجمة واملحقق يف إاطار عمليات الندماج
أاو النق�صام امل�صار إاليها يف « أالف» أاعاله ،لدى أ
ال�صخا�س الذاتيني أاو املعنويني
أ
امل�صاهمني يف ال�رضكات املدجمة أاو املنق�صمة إال عند تفويتها او �صحبها.
ويحت�صب زائد القيمة على أا�صا�س الثمن أ
ال�صلي لتملك �صندات ال�رضكة املندجمة أاو
املنق�صمة قبل ا�صتبدالها تبعا لعملية اندماج أاو انق�صام.

هاء– تطبق على ال�رضكات الداجمة أاو املنبثقة عن النق�صام املقت�صيات املتعلقة بتقييم
عنا�رض املخزون وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  III - 162أاعاله.

واو– تعفى من واجبـات التــ�صجيل العمليــات املن�صو�س عليها يف املــادة 133
(« – Iدال»  )10° -أاعاله فيما يخ�س واجبات التفويت املتعلقة بتحمل اخل�صوم ،إان
المر ،يف حالة انق�صام �رضكات أ
اقت�صى أ
ال�صهم أاو �رضكات ذات امل�صوؤولية املحدودة.
زاي– يق�صد بعمليات النق�صام عمليات النق�صام الكلي املف�صية إاىل حل ال�رضكة
املنق�صمة وامل�صاهمة مبجموع أان�صطتها القابلة لال�صتغالل ب�صكل م�صتقل يف ال�رضكات
الداجمة أاو الناجتة عن النق�صام.

حاء -لال�صتفادة من املقت�صيات املن�صو�س عليها يف « أالف» و«باء» و «جيم» و«دال»
و «هاء» و «واو» أاعاله ،يجب على ال�رضكات الداجمة أان حترتم ال�رضوط التالية :
 أان ل تخ�صم خم�ص�صات املوؤن ملواجهة نق�س يف قيمة ال�صندات امل�صاهم بها طوالمدة امتالكها من طرف ال�رضكة الداجمة املعنية؛
 أان ل تخ�صم العجز املرتاكم الوارد يف الت�رضيح اجلبائي بر�صم اآخر �صنة حما�صبيةقبل الندماج أاو النق�صام من أارباح ال�صنوات املحا�صبية املوالية.

طاء– تطبق املقت�صيات املن�صو�س عليها يف « أالف» و «باء» و«جيم» و«دال»
و«هاء» و «واو» و «زاي» و «حاء» أاعاله على عقود الندماج أاو النق�صام املنجزة
والتي متت املوافقة عليها ب�صفة قانونية من طرف ال�رضكات املعنية خالل الفرتة املمتدة
407
من فاحت يناير  2010إاىل غاية  31دي�صمرب .2016

إاذا كان عقد الندماج أاو النق�صام يت�صمن بندا خا�صا يرجع أاثر الندماج أاو النق�صام
إاىل تاريخ �صابق لتاريخ املوافقة على هذا العقد ب�صفة نهائية ،ت�صاف احل�صيلة اجلبائية
املحققة من طرف ال�رضكة املدجمة بر�صم ال�صنة املحا�صبية التي وقع فيها الندماج أاو
النق�صام إاىل احل�صيلة اجلبائية لل�رضكة الداجمة �رضيطة :
 407مت متديد املدة من  31دي�صمرب  2012إاىل  31دي�صمرب  2016مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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 أان ل يكون تاريخ دخول حيز تنفيذ الندماج أاو النق�صام �صابقا ألول يوم منال�صنة املحا�صبية التي وقعت فيها عملية الندماج أاو النق�صام؛
 أان ل تخ�صم ال�رضكة املندجمة من ح�صيلتها اجلبائية خم�ص�صات الهتالكاتاملتعلقة بالعنا�رض امل�صاهم بها.
الدارة
الخالل ب أاحد ال�رضوط واللتزامات امل�صار إاليها أاعاله ،فاإن إ
ياء -يف حالة إ
تقوم بت�صوية و�صعية ال�رضكة أاو ال�رضكات املندجمة أاو املنق�صمة وفق ال�رضوط
املن�صو�س عليها باملادة  221أاعاله.

 - .XVIأالف -المتيازات املمنوحة للمنع�صني العقاريني

408

يعفى املنع�صون العقاريون� ،صواء أاكانوا أا�صخا�س معنويني أاو ذاتيني ،اخلا�صعون
لنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية فيما يخ�س جميع عقودهم و أان�صطتهم وكذا الدخول املتعلقة
باإجناز م�صاكن اجتماعية كما هي حمددة يف املادة  28°-I-92أاعاله من ال�رضائب
والواجبات التالية :
 ال�رضيبة على ال�رضكات؛ ال�رضيبة على الدخل؛ واجبات الت�صجيل و التمرب.العفاء إال املنع�صون العقاريون الذين يبا�رضون عملياتهم يف إاطار
ل ي�صتفيد من هذا إ
اتفاقية مربمة مع الدولة تكون م�صفوعة بدفرت للتحمالت و يكون الغر�س منها إاجناز
برنامج بناء ما ل يقل عن خم�صمائة (� )500صكن اجتماعي ،موزع على فرتة أاق�صاها
خم�س (� )5صنوات تبتدئ من تاريخ ت�صليم أاول رخ�صة للبناء.

غري أانه ميكن للمنع�صني العقاريني املذكورين تفويت  %10على أ
الكرث من امل�صاكن
الجتماعية املبنية ،بثمن البيع املن�صو�س عليه يف املادة  28°-I-92أاعاله مع تطبيق
ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ،للموؤجرين أا�صخا�صا معنويني أاو ذاتيني خا�صعني لنظام
النتيجة ال�صافية احلقيقية لغر�س الكراء وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف «باء
409
املكررة» أادناه.
يجب على املنع�صني العقاريني امل�صار إاليهم أاعاله إايداع طلب رخ�صة البناء لدى
امل�صالح املخت�صة خالل أاجل ل يتعدى �صتة ( )6أا�صهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على
الخالل بهذا ال�رضط.
التفاقية .و تعترب التفاقية باطلة يف حالة إ
ميكن أان ي�صمل الربنامج جمموعة من امل�صاريع موزعة على موقع واحد أاو أاكرث يف
مدينة واحدة أاو أاكرث.
408
409

مت إادراج هذا البند مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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العفاء من واجبات الت�صجيل بالن�صبة أ
لالرا�صي املقتناة ابتداء من
يتم احل�صول على إ
أ
فاحت يناير  2010وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة  II- 130اعاله.

العفاء املن�صو�س عليه يف الفقرة أ
الوىل أاعاله يتعني على املنع�صني
لال�صتفادة من إ
أ
العقاريني أان يقوموا مب�صك حما�صبة م�صتقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وان يرفقوا
باإقرارهم املن�صو�س عليه ح�صب احلالة يف املواد  20و 82أاو  85و 150أاعاله ،ما يلي :
 ن�صخة من التفاقية ومن دفرت التحمالت بالن�صبة لل�صنة أالوىل؛
 بيانا بعدد امل�صاكن املنجزة يف إاطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم أالعمال املطابق له؛
 بيانا يت�صمن ،عند القت�صاء ،عدد امل�صاكن املفوتة لفائدة املوؤجرين امل�صار إاليهم410
أاعاله لغر�س الكراء ورقم أ
العمال املطابق لها.
 بيانا يت�صمن بالن�صبة إلقرارات ال�رضيبة على القيمة امل�صافة رقم أالعمال املنجز
بر�صم تفويت امل�صاكن الجتماعية و ال�رضيبة على القيمة امل�صافة املطابقة له،
وكذا ال�رضائب املخ�صمة املتعلقة بالنفقات املعتمدة بر�صم بناء امل�صاكن املذكورة.

يف حالة عدم إاجناز كل أاو جزء من الربنامج املذكور وفق ال�رضوط الواردة يف
التفاقية آ
النفة الذكر ،ي�صدر أامر بال�صتخال�س يف �ص أان تطبيق ال�رضائب والر�صوم
أ
اللتجاء إاىل امل�صطرة املتعلقة بت�صحيح ا�صا�س فر�س ال�رضيبة
والواجبات امل�صتحقة دون إ
الخالل بتطبيق الغرامات والذعائر و الزيادات املتعلقة بها.
ودون إ
الجتماعي
باء– المتيازات املمنوحة ملقتني ال�صكن إ

ي�صتفيد مقتنو ال�صكن الجتماعي املن�صو�س عليه يف املادة  28°-I - 92أاعاله من
أاداء مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة وفق ال�رضوط املن�صو�س عليها يف املادة I – 93
أاعاله.
باء املكررة -المتيازات املمنوحة ملوؤجري ال�صكن الجتماعي

411

ي�صتفيد املوؤجرون ،أا�صخا�صا معنويني أاو ذاتيني ،امل�صار إاليهم يف الفقرة الثالثة
من « أالف» أاعاله الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغر�س منها اقتناء خم�صة
وع�رضون (� )25صكنا اجتماعيا على أ
القل ق�صد تخ�صي�صها للكراء ملدة ثماين �صنوات
( )8على أ
العفاء ملدة ع�رضين (� )20صنة
القل ألجل ا�صتعمالها لل�صكن الرئي�صي ،من إ
على أ
لاليجار من :
الكرث ابتداء من �صنة إابرام أاول عقد إ

 ال�رضيبة على ال�رضكات أاو ال�رضيبة على الدخل بر�صم دخولهم املهنية املرتبطةبالكراء ال�صالف الذكر؛

410
411

مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012
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 وال�رضيبة على ال�رضكات أاو ال�رضيبة على الدخل بر�صم زائد القيمة املحقق يفحالة تفويت امل�صاكن ال�صالفة الذكر بعد انق�صاء مدة الثماين (� )8صنوات امل�صار
إاليها أاعاله.

يجب اقتناء امل�صاكن املذكورة ،داخل أاجل ل يتجاوز إاثنى ع�رض (� )12صهرا ابتداء
من تاريخ إابرام التفاقية املذكورة و تخ�صي�صها للكراء داخل أاجل ل يتجاوز �صتة ()6
أا�صهر ابتداء من تاريخ اقتناء امل�صاكن املذكورة.

الحكام املخالفة ،يحدد املبلغ أ
ا�صتثناء من جميع أ
الق�صى للكراء يف أالف و مائتي
( )1.200درهم.

يتعني على املكرتي أان يقدم للموؤجر �صهادة م�صلمة من طرف إادارة ال�رضائب تثبت
عدم خ�صوعه يف اجلماعة املعنية لل�رضيبة على الدخل بالن�صبة للدخول العقارية و ر�صم
ال�صكن و ر�صم اخلدمات اجلماعية بالن�صبة للعقارات اخلا�صعة لر�صم ال�صكن.
غري أانه ميكن ألحد املالكني على ال�صياع واخلا�صع بهذه ال�صفة لر�صم ال�صكن ور�صم
412
اخلدمات اجلماعية اكرتاء هذا النوع من ال�صكن.
الخالل بهذه ال�رضوط ،تعترب التفاقية املذكورة لغية.
يف حالة إ

العفاءات املذكورة ،يتعني على املوؤجرين ال�صالفي الذكر أان
ولال�صتفادة من إ
أ
بالقرار املن�صو�س
يقوموا مب�صك حما�صبة م�صتقلة تتعلق بعمليات الكراء و ان يرفقوا إ
عليه ح�صب احلالة يف املادتني  20و 82أاو املادتني  85و 150أاعاله ما يلي :
 ن�صخة من التفاقية و من دفرت التحمالت بالن�صبة لل�صنة أالوىل؛
اليجار بالن�صبة لكل وحدة �صكنية وكذا
 بيانا يت�صمن عدد امل�صاكن املوؤجرة و مدة إرقم أ
العمال املطابق لها.

يف حالة عدم تخ�صي�س كل أاو بع�س امل�صاكن ال�صالفة الذكر للكراء وفق ال�رضوط
املذكورة أاعاله ،يتم إا�صدار أامر بال�صتخال�س ق�صد حت�صيل ال�رضيبة على ال�رضكات
أاو ال�رضيبة على الدخل دون اللجوء إاىل م�صطرة ت�صحيح أا�صا�س ال�رضيبة ودون
الخالل بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات املتعلقة بها.
إ
جيم -دخول حيز التطبيق
 )1تطبق أاحكام الفقرة « أالف» من هذا البند على التفاقيات املتعلقة بربامج ال�صكن
الجتماعي املربمة مع الدولة وفق دفرت التحمالت امل�صار إاليه أاعاله يف الفرتة
املمتدة من فاحت يناير  2010إاىل غاية  31دي�صمرب  ،2020وذلك بالن�صبة لل�صنوات
املحا�صبية املفتوحة ابتداء من فاحت يناير .2010

412

مت إادراج أاحكام هذه لفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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 )2تطبق أاحكام الفقرة «باء» من هذا البند ،ابتداء من فاحت يناير  2010على املبيعات
املنجزة و املح�صل ب�ص أانها رخ�صة ال�صكن ابتداء من نف�س التاريخ.
 )3تبقى �صارية املفعول املقت�صيات اجلبائية املتعلقة بال�صكن الجتماعي املعد لل�صكن
واملنجز يف إاطار التفاقيات املربمة بني الدولة واملنع�صني العقاريني قبل فاحت
يناير .2010

 )4ميكن أان يطلب املنع�صون العقاريون ب�صفة انتقالية قبل  31دي�صمرب  2010إابرام
اتفاقيات مع الدولة ق�صد ا�صتفادة مقتني امل�صاكن الجتماعية ،التي ت�صتجيب
للتعريف الوارد يف املادة  28°-I-92أاعاله والتي مل يكن برنامج بنائها مو�صوع
اتفاقية م�صبقة مع الدولة وامل�صلمة يف �ص أانها رخ�صة بناء قبل فاحت يناير،2010
الجناز ،والتي
�صواء مت إاجنازها ب�صورة كلية أاو جزئية أاو لزالت يف طور إ
مل يتم بعد بيعها بحلول هذا التاريخ ،من أاداء مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�صافة
لفائدة مقتني هذه امل�صاكن املذكورة والتي �صلمت رخ�س ال�صكن املتعلقة بها ابتداء
من فاتـح يناير  2010وفق ال�رضوط املن�صو�س عليهـا يف البنود من  2إاىل  4من
املادة  I – 93أاعاله على أان ي�صاوي أاو يفوق عدد امل�صاكن املعنية مائة ()100
م�صكن.

 )5تطبق أاحكام الفقرة «باء املكررة» أاعاله على املوؤجرين ال�صالفي الذكر الذين
أابرموا اتفاقية مع الدولة خالل الفرتة املمتدة من تاريخ ن�رض قانون املالية رقم
413
 12-22لل�صنة املالية  2012يف اجلريدة الر�صمية إاىل غاية  31دي�صمرب .2020

 )6تطبق أ
الحكام املتعلقة بتفويت امل�صاكن الجتماعية امل�صار إاليها يف الفقرة الثالثة
من « أالف» أاعاله لفائدة املوؤجرين على التفاقيات املربمة بني املنع�صني العقاريني
414
والدولة ابتداء من فاحت يناير.2010

 -.XVIIأ
ال�صخا�س الذاتيون الذين يزاولون ب�صورة فردية أاو يف �رضكة فعلية
أاو على ال�صياع يف تاريخ  31دي�صمرب  2012عمال مهنيا خا�صعا لل�رضيبة على الدخل
ح�صب نظامي النتيجة ال�صافية احلقيقية أاو النتيجة ال�صافية املب�صطة ،ل تفر�س عليهم
ال�رضيبة بالن�صبة إاىل �صايف زائد القيمة الذي مت حتقيقه على إاثر امل�صاهمة بجميع عنا�رض
أا�صول وخ�صوم من�صاآتهم يف �رضكة خا�صعة لل�رضيبة على ال�رضكات يحدثونها ما بني
415
فاحت يناير  2013و  31دي�صمرب  ،2014وفق ال�رضوط التالية :
 أان يتم تقييم عنا�رض امل�صاهمة من قبل مراقب للح�ص�س يتم اختياره من بنيأ
ال�صخا�س املخول لهم ممار�صة مهام مراقبي احل�صابات؛

 -أان تتم امل�صاهمة املذكورة بني فاحت يناير  2013و  31دي�صمرب .2014
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وعالوة على ذلك ال يخ�ضع العقد املحرر يف �شـ أ�ن امل�ساهمة بالعنا�رص امل�شار إ�ليها
أ�عاله إ�ال لواجب ت�سجيل ثابت مبلغه أ�لف ( )1000درهم.

ويكت�سب احلق يف اال�ستفادة من أ
الحكام ال�سابقة �رشيطة أ�ن تودع ال�رشكة امل�ستفيدة
أ
ؤ
من امل�ساهمة لدى مفت�ش ال�رضائب التابع له املوطن ال�رضيبي �و امل��س�سة الرئي�سية
للمن� أش�ة التي قدمت امل�ساهمة املذكورة داخل أ�جل �ستني ( )60يوما من تاريخ العقد
املتعلق بامل�ساهمة ن�سختني من إ�قرار يت�ضمن البيانات التالية :
 -التعريف الكامل لل�رشكاء أ�و امل�ساهمني؛

 العنوان التجاري لل�رشكة التي ت�سلمت امل�ساهمة وعنوان مقرها ورقم قيدها يفال�سجل التجاري ورقم تعريفها ال�رضيبي؛
 -مبلغ ر أ��س مال ال�رشكة وح�صة كل م�ساهم فيه.

القرار املذكور بالوثائق التالية :
وي�شفع إ

 بيان موجز يت�ضمن جميع العنا�رص املتعلقة ب�صايف زائد القيمة املفرو�ضة عليهال�رضيبة؛
 بيان موجز للقيم املحولة إ�ىل ال�رشكة واخل�صوم التي تتكفل بها هذه أالخرية؛
 بيان يتعلق باملخ�ص�صات املدرجة يف باب اخل�صوم من موازنة املن� أش�ة التيال�شارة إ�ىل ما مل يكن منها مو�ضوع خ�صم �رضيبي؛
قامت بامل�ساهمة مع إ
 -العقد املتعلق بامل�ساهمة الذي تلتزم فيه ال�رشكة امل�ستفيدة من امل�ساهمة ب أ�ن :

 )1حتتفظ مبجموع مبلغ املخ�ص�صات امل�ؤجل فر�ض ال�رضيبة عليها؛

 )2تدمج يف أ�رباحها املفرو�ضة عليها ال�رضيبة �صايف زائد القيمة املحقق بر�سم
امل�ساهمة بالعنا�رص القابلة لالهتالك يف أ�ق�ساط مت�ساوية على امتداد مدة اهتالك
الدماج عند
هذه العنا�رص .وتراعى قيمة امل�ساهمة بالعنا�رص التي ي�شملها هذا إ
ح�ساب االهتالكات وزائد القيمة الالحق.

 )3ت�ضيف زائد القيمة املالحظ أ�و املحقق ال حقا مبنا�سبة �سحب أ�و تفويت العنا�رص
الدماج املن�صو�ص عليه يف  )2أ�عاله إ�ىل زائد القيمة الذي مت
غري املعنية ب�إعادة إ
حتقيقه على إ�ثر عملية امل�ساهمة ،والذي مت ت أ�خري فر�ض ال�رضيبة عليه.

تقيم اختياريا عنا�رص املخزون املحولة إ�ىل ال�رشكة امل�ستفيدة من امل�ساهمة ،إ�ما عن
طريق التقييم بالقيمة أ
ال�صلية ،أ�و التقييم بثمن ال�سوق.
ال ميكن أ�ن ت�سجل الحقا العنا�رص املذكورة يف ح�ساب غري ح�ساب املخزونات.

ويف حالة عدم القيام بذلك ،تفر�ض ال�رضيبة با�سم ال�رشكة امل�ستفيدة من امل�ساهمة
على العائد املفرت�ض أ�ن ينتج عن تقييم املخزونات املذكورة ،على أ��سا�س ثمن ال�سوق
عند إ�جناز عملية امل�ساهمة ،وذلك بر�سم ال�سنة املحا�سبية التي مت خاللها تغيري الغر�ض
275
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الخالل بتطبيق الذعرية والزيادات املن�صو�س عليها يف املادتني
املخ�ص�صة له ،دون إ
 186و 208أاعاله.

الدارة
الخالل ب أاحد ال�رضوط واللتزامات امل�صار إاليها أاعاله ،تقوم إ
ويف حالة إ
أ
أ
بت�صوية و�صعية املن�صاة التي �صاهمت مبجموع عنا�رض ا�صولها وخ�صومها وفق ال�رضوط
املن�صو�س عليها يف املادة  221أاعاله.

 -.XVIIIل تفر�س ال�رضيبة على امللزمني املزاولني لن�صاط خا�صع لل�رضيبة على
الدخل والذين يقومون ألول مرة بالك�صف عن هويتهم لدى إادارة ال�رضائب بالت�صجيل
يف جدول الر�صم املهني ابتداء من فاحت يناير  2013إال على أا�صا�س الدخول املكت�صبة
416
والعمليات املنجزة ابتداء من هذا التاريخ.
بالن�صبة للخا�صعني لل�رضيبة امل�صار إاليهم أاعاله واملحددة دخولهم املهنية ح�صب نظام
النتيجة ال�صافية احلقيقية أاواختياريا ح�صب نظام النتيجة ال�صافية املب�صطة ،يتم تقييم
املخزونات التي ميكن أان تتوفر لديهم بحيث ت�صفر عند بيعها أاو �صحبها عن هام�س ربح
إاجمايل يتجاوز أاو يعادل.%20

يف حالة خ�صوع امللزم لل�رضيبة على القيمة امل�صافة فاإن هام�س الربح املحقق من
بيع املخزون الذي مت تقييمه طبقا لل�رضوط ال�صالفة الذكر ،يخ�صع لهذه ال�رضيبة دون
احلق يف اخل�صم إاىل غاية ت�رضيف املخزون.

من أاجل ال�صتفادة من هذا التدبري يجب على اخلا�صعني لل�رضيبة املعنيني أان يودعوا
لدى امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني لها جردا لل�صلع املوجودة باملخزون بتاريخ الك�صف
عن هويتهم ال�رضيبية يت�صمن طبيعة وكمية وقيمة العنا�رض املكونة لهذا املخزون.
ي�صتفيد اخلا�صعون لل�رضيبة الذين مت الك�صف عن هويتهم ألول مرة من المتيازات
املن�صو�س عليها يف هذه املدونة.
تطبق مقت�صيات هذا البند ابتداء من فاحت يناير  2013إاىل غاية  31دي�صمرب .2014

417

العفاء من ال�رضيبة على ال�رضكات
 -.XIXت�صتفيد املطبعة الر�صمية للمملكة من إ
418
خالل املدة املرتاوحة بني فاحت يناير و 31دي�صمرب .2011
 -.XXميتد العمل مبقت�صيات املادة  V – 7من قانون املالية رقم  40-08لل�صنة
املالية  2009ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.08.147بتاريخ  2حمرم 1430
( 30دي�صمرب  )2008إاىل غاية  31دي�صمرب  ،2013بالن�صبة لل�رضكات القائمة يف فاحت
يناير 2013والتي :

 تقوم بزيادة يف ر أا�س مالها ما بني فاحت يناير  2013و 31دي�صمرب  2013باإدخالالغاية؛

 416مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
 417مت متديد أ
الجل من  31دي�صمرب  2012إاىل  31دي�صمرب  2014مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 418مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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 مل تبا�رض قبل الزيادة يف ر أا�س املال تخفي�صا من ر أا�س املال املذكور منذ فاحتيناير 2012؛
الربع �صنوات املحا�صبية أ
 يكون رقم أاعمالها املحقق عن كل �صنة من أالخرية
املختتمة قبل فاحت يناير  2013أاقل من خم�صني ( )50مليون درهم دون احت�صاب
419
ال�رضيبة على القيمة امل�صافة.
 -.XXIتعفى من كل ال�رضائب والر�صوم :
 املمتلكات املنقولة و العقارية العائدة ألالحزاب ال�صيا�صية و ال�رضورية ملمار�صة
ن�صاطها؛
 التحويالت ،بغري عو�س ،ألال�صول واملمتلكات امل�صجلة با�صم أا�صخا�س ذاتيني
إاىل ملكية هذه أ
الحزاب.

العفاء املذكور على عمليات التحويالت امل�صار إاليها أاعاله يف غ�صون
ويطبق إ
ال�صنتني املواليتني لتاريخ ن�رض قانون املالية رقم  22-12لل�صنة املالية  ،2012طبقا
ألحكام الفقرة الثالثة من املادة  31من القانون التنظيمي رقم  29-11املتعلق أ
بالحزاب
ال�صيا�صية ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم  1.11.166بتاريخ  24من ذي القعدة
 22( 1432أاكتوبر .)2011
العفاء امل�صار إاليه أاعاله.
وت�صتفيد كذلك املركزيات النقابية من نف�س إ

حتدد �رضوط و كيفيات تطبيق أاحكام هذا البند بن�س تنظيمي.

420

 -.XXIIأالف -المتيازات املمنوحة ملقتني ال�صكن املخ�ص�ص للطبقة الو�صطى

421

يجب على املنع�صني العقاريني� ،صواء كانوا أا�صخا�صا معنويني أاو ذاتيني خا�صعني
لنظام النتيجة ال�صافية احلقيقية والذين ينجزون يف إاطار طلب عرو�س واتفاقية مربمة
مع الدولة تكون م�صفوعة بدفرت للتحمالت ،برنامج بناء ما ل يقل عن مائة و خم�صني
(� )150صكنا كما هو معرف بعده ،موزع على فرتة أاق�صاها خم�س (� )5صنوات تبتدئ
من تاريخ ت�صليم أاول رخ�صة للبناء ،أان يقوموا بتفويت ال�صكن املذكور للمقتنني الذين
العفاء من واجبات الت�صجيل والتمرب ،وفق ال�رضوط التالية :
ي�صتفيدون من إ
 -1يجب أال يتعدى ثمن بيع املرت املربع املغطى �صتة اآلف ( )6000درهم باحت�صاب
ال�رضيبة على القيمة امل�صافة؛

 -2يجب أان ترتاوح امل�صاحة املغطاة ما بني ثمانني ( )80و مائة و ع�رضين ()120
مرتا مربعا.

 419مت إادراج هذا التدبري مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة  2011ومت متديد أ
الجل من  31دي�صمرب  2012إاىل غاية  31دي�صمرب 2013
مبقت�صى البند  Iمن املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 420مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2012ومت تتميمه مبقت�صى املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
 421مت إادراج أاحكام هذا البند مبقت�صى املادة  9من قانون املالية ل�صنة .2013
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بال�ضافة إ�ىل اجلدران واحلجرات
الجمالية امل�شتملة إ
يراد بامل�ساحة ،امل�ساحة إ
أ
أ
الرئي�سية ،على امللحقات التالية  :البهو واحلمام �و املرحا�ض وال�سيجة واملرافق
(ال�رسداب ومغ�سل الثياب واملر�آب)� ،سواء كانت امللحقات املذكورة داخلة أ�و غري
داخلة يف البناء الرئي�سي.

و إ�ذا تعلق أ
المر ب�شقة ت�ؤلف جزءا ال يتجز أ� من عقار واحد ف�إن امل�ساحات ت�شتمل،
بال�ضافة إ�ىل م�ساحة أ�ماكن ال�سكنى كما هي حمددة أ�عاله ،على ق�سم أ
الجزاء امل�شرتكة
إ
املخ�ص�صة لل�شقة املعنية املقدر مبا ال يقل عن 10%؛
 -3يجب تخ�صي�ص هذه امل�ساكن للمواطنني الذين ال يتعدى دخلهم ال�شهري ال�صايف
من ال�رضيبة ع�رشون أ�لف ( )20.000درهم و ر�صدها لل�سكنى الرئي�سية ملدة
أ�ربع (� )4سنوات ابتداء من تاريخ إ�برام عقد االقتناء.
ولهذا الغر�ض ،يتعني على املقتني أ�ن يديل للمنع�ش العقاري املعني أ
بالمر :

 �شهادة تثبت الدخل ال�شهري ال�صايف من ال�رضيبة والذي يجب أ�ن ال يتعدىع�رشون أ�لف ( )20.000درهم؛

 ب�شهادة م�سلمة من طرف إ�دارة ال�رضائب تثبت عدم خ�ضوعه لل�رضيبة علىالدخل بالن�سبة للدخول العقارية ور�سم ال�سكن ور�سم اخلدمات اجلماعية بالن�سبة
للعقارات اخلا�ضعة لر�سم ال�سكن؛

غري أ�نه ميكن ألحد املالكني على ال�شياع واخلا�ضع بهذه ال�صفة لر�سم ال�سكن ور�سم
اخلدمات اجلماعية اقتناء هذا النوع من ال�سكن.

 -4يجب أ�ن يت�ضمن عقد اقتناء ال�سكن وفق ال�رشوط امل�شار إ�لها أ�عاله ،التزام
املقتني بتقدمي رهن ر�سمي لفائدة الدولة من الرتبة أ
الوىل أ�و من الرتبة الثانية،
�ضمانا ألداء واجبات الت�سجيل املجردة املحت�سبة بن�سبة  % 4املن�صو�ص عليها
باملادة « – I( 133واو») أ�عاله و كذا الذعائر و الغرامات املن�صو�ص عليها يف
الخالل بااللتزام
املادة  I - 205واملادة  208أ�عاله ،والتي قد ت�ستحق يف حالة إ
امل�شار إ�ليه أ�عاله.

ال يرفع الرهن من طرف مفت�ش ال�رضائب املكلف بالت�سجيل إ�ال بعد أ�ن يديل املعني
أ
بالمر بالوثائق التي تفيد تخ�صي�ص ال�سكن املذكور لل�سكن الرئي�سي ملدة أ�ربع ()4
�سنوات .وتتمثل هذه الوثائق يف ما يلي :
 -طلب رفع الرهن؛

 -ن�سخة من عقد البيع؛

 ن�سخة من البطاقة الوطنية للتعريف حتمل عنوان ال�سكن مو�ضوع الرهن أ�وللقامة؛
�شهادة ال�سكنى ت�شري إ�ىل املدة الفعلية إ
 ن�سخ من إ�ي�صاالت أالداء لر�سم اخلدمات اجلماعية؛
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 -5يجب على املنع�شني العقاريني امل�شار إ�ليهم أ�عاله ايداع طلب رخ�صة البناء لدى
امل�صالح املخت�صة خالل أ�جل ال يتعدى �ستة ( )6أ��شهر يبتدئ من تاريخ التوقيع
الخالل بهذا ال�رشط.
على االتفاقية .و تعترب االتفاقية باطلة يف حالة إ
باء -دخول حيز التطبيق
تطبق أ�حكام الفقرة « أ�لف» من هذا البند على :

 االتفاقيات املربمة مع الدولة خالل الفرتة املمتدة من فاحت يناير  2013إ�ىل غاية 31دي�سمرب ، 2020وذلك بالن�سبة لل�سنوات املحا�سبية املفتوحة ابتداء من فاحت
يناير 2013؛

 عقود اقتناء امل�ساكن املنجزة ابتداء من فاحت يناير  2013و التي مت احل�صول علىرخ�صة ال�سكن ب� أش�نها ابتداء من هذا التاريخ.

املادة  -.248ن�سخ

 -.Iتن�سخ ابتداء من فاحت يناير  2007أ�حكام :

 - 1°كتاب امل�ساطر اجلبائية املحدث مبوجب قانون املالية رقم  26–04لل�سنة املالية
 2005كما مت تغيريه وتتميمه مبوجب قانون املالية رقم  35–05ال�سالف
الذكر؛
 - 2°كتاب الوعاء والتح�صيل املحدث مبوجب املادة  6من قانون املالية رقم 35–05
ال�سالف الذكر.

 -.IIتطبق املقت�ضيات املن�سوخة مبوجب البند  Iأ�عاله على وعاء ومنازعات ومراقبة
وحت�صيل ال�رضائب والواجبات والر�سوم املتعلقة بالفرتة ما قبل فاحت يناير .2007
 -.IIIتعو�ض مراجع كتاب الوعاء والتح�صيل وكتاب امل�ساطر اجلبائية امل�شار
إ�ليهما يف البند  Iأ�عاله وامل�ضمنة بن�صو�ص ت�رشيعية وتنظيمية أ
بالحكام املقابلة لها
باملدونة العامة لل�رضائب.

 -. IVتن�سخ ابتداء من فاحت يناير  2007جميع املقت�ضيات املتعلقة بال�رضائب املن�صو�ص
عليها يف الكتابني امل�شار إ�ليهما يف البند  Iأ�عاله واملن�صو�ص عليها يف ن�صو�ص خا�صة.
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الكتــاب الثالــث

واجبات ور�صوم أاخــرى

422

الق�صم أ
الول

واجبات التمرب

الباب أ
الول

نطاق التطبيق
املادة  -.249العقود و الوثائق واملحررات اخلا�صعة
تخ�صع لواجبات التمرب ،كيفما كان �صكلها جميع العقود واملحررات والدفاتر
وال�صجالت أاو الفهار�س املن�ص أاة لتكون �صندا أاو إلثبات حق أاو التزام أاو إابراء وب�صفة
عامة إلثبات واقعة أاو عالقة قانونية.
تخ�صع لنف�س واجب التمرب املطبق على الوثائق املن�صوخة ،الن�صخ و جميع امل�صتخرجات
أ
الخرى بوا�صطة الت�صوير ،املن�ص أاة لتكون ن�صخا ر�صمية أاو م�صتخرجات أاو ن�صخ.

العفاءات
املادة  -.250إ

تعفى من واجبات التمرب العقود و الوثائق املعفاة من واجبات الت�صجيل مبقت�صى
بال�صافة إاىل العقود و الوثائق واملحررات التالية :
املادة  129من هذه املدونة ،إ

 -.Iالعقود املحررة ملنفعة عامة أاو إادارية

 - 1°عقود ال�صلطة العمومية ذات الطابع الت�رضيعي أاو التنظيمي و امل�صتخرجات أاو
لالدارة العمومية
الن�صخ أاو الن�صخ الر�صمية أاو �صهادات العقود املذكورة امل�صلمة إ
و أا�صول املقررات و القرارات واملداولت وال�صجالت وامل�صتندات ذات ال�صبغة
لالدارات العمومية؛
الداخلية إ
 - 2°خمال�صات ال�رضائب والر�صوم وكذا املحرارات والوثائق املتعلقة بالتح�صيل
اجلربي للديون العمومية املنجزة طبقا ألحكام القانون رقم  15-97املنظم
لقانون حت�صيل الديون العمومية ال�صالف الذكر؛
 - 3°ال�صجالت املخ�ص�صة لتحفيظ أاو حترير ر�صوم امللكية وكذا العقود املن�صو�س
عليها يف القانون العقاري من أاجل التحفيظ؛
 - 4°ال�صهادات الدرا�صية و جميع الوثائق أاو املحررات املعدة للح�صول على �صهادة
أاو دبلوم من أاي درجة كان؛
 422مت إادراج أاحكام الكتاب الثالث باملدونة العامة لل�رضائب مبقت�صى البند  IIIمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2009
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 - 5°قوائم أ
الثمان والت�صاميم والبيانات التف�صيلية وك�صوف احل�صابات التقديرية
أ
أ
و�صهادات مالءة الذمة والهلية وجميع امل�صتندات امللحقة بعرو�س الثمان
بق�صد امل�صاركـة يف املزادات العلنيـة؛
اليداع والقوائم وال�صهادات والن�صخ واملوجزات
 - 6°ال�صجالت و إاقرارات إ
املم�صوكة أاو املحررة تنفيذا ملقت�صيات الظهري ال�رضيف ال�صادر يف  28من �صـوال
 25( 1368يونيو  )1949بن�رض العقود والتفاقيات أ
والحكام فيما يتعلق بال�صينما
أ
الجراءات امل�صار إاليها يف الظهري ال�رضيف
والوراق املقدمة إلمتام أاحد إ
املذكور والتي تبقى مودعة بال�صجل العمومي� ،رضيطة أان ت�صري هذه امل�صتندات
�رضاحة إاىل ما أاعدت له؛
القامة امل�صلمة للعمال واملت�رضفني والتابعيـن واملوظفني وم�صتخدمي
 - 7°وثائق إ
الفريقي للتنمية؛
البنك إ

 - 8°ال�صهادات الطبية امل�صلمة ق�صد تقدميها إلدارة عمومية أاو ال�صلطة الق�صائية أاو
أاعوان ال�صلطة العمومية؛
 - 9°جوازات ال�صفر اخلا�صة ب أابناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج ،الذين تقل
423.
أاعمارهم عن ثماين ع�رضة (� )18صنة  :عند ت�صليمها أاو متديدها

 -.IIاملحررات والوثائق املتعلقة باملحا�صبة العمومية
بالداء وحوالت أ
الوامر أ
 - 1°أ
الداء امل�صحوبة على ال�صناديق العمومية أاو على
أ
أ
أ
�صناديق الحبا�س والفاتورات واملذكرات املحررة لدعم هذه الوامر بالداء
واحلوالت؛
 - 2°جميع املخال�صات املتعلقة باملبالغ املوؤداة بوا�صطة �صيك بنكي أاو بريدي أاو حتويل
بنكي أاو بريدي أاو بوا�صطة حوالة بريدية أاو بو�صاطة دفع يف ح�صاب جاري
بريدي خا�س مبحا�صب عمومي� ،رضيطة أان ين�س فيها على تاريخ العملية
ومراجع ال�صند أاو كيفية أ
الداء واملوؤ�ص�صة البنكية أاو الربيدية؛
 - 3°قوائم ودفاتر و�صجالت املحا�صبة وكذا دفاتر ن�صخ ر�صائـل اخلوا�س والتجـار
والفالحيــن وغريهم وحما�رض أ
والم�صاءات لهذه الدفاتر
الرقام الت�صل�صلية إ
وال�صجالت.

 423مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2011
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 -.IIIاملحررات و الوثائق املتعلقة باحلالة املدنية
� - 1°سجالت احلالة املدنية واملحررات والوثائق املن� أش�ة أ�و املدىل بها إلقامة أ�و ت�صحيح
احلالة املدنية وكذا الن�سخ الر�سمية وم�ستخرجات عقود احلالة املدنية ،تطبيقا
للقانون رقم  37-99املتعلق باحلالة املدنية ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.02.239بتاريخ  25من رجب  3( 1423أ�كتوبر )2002؛
 - 2°املحررات الالزمة لت أ��سي�س و إ�دارة جمل�س العائلة وكذا ت�سيري الو�صاية؛

 - 3°املحررات التي ينجزها العدول واملوثقون العربيون واملتعلقة أ
بالحوال
ال�شخ�صية.

 -.IVالعقود و املحررات الق�ضائية و غري الق�ضائية
 - 1°حمررات وقرارات ال�رشطة العامة وكذا أ
الحكام الزجرية؛
- 2°املقاالت واملذكرات و أ��صول أ
الحكام الق�ضائية ون�سخها التنفيذية ون�سخها
الر�سمية والعقود الق�ضائية و غري الق�ضائية ال�صادرة عن كتاب ال�ضبط التي ال
والجراءات امل�سطرية املقامة من لدن كتاب ال�ضبط أ�و
تخ�ضع وجوبا للت�سجيل إ
أ
املفو�ضني الق�ضائيني وكذا ال�سجالت املم�سوكة مبختلف �ق�سام املحاكم؛
 - 3°قرارات وحمررات املجل�س أ
العلى واملجال�س اجلهوية للح�سابات املحدثة
بالقانون رقم  62-99املنظم للمحاكم املالية ومقررات اخلازن العام للمملكة
وكذا الن�سخ امل�صدقة والن�سخ الر�سمية التي ي�سلمها املجل�س أ
العلى للح�سابات أ�و
اخلازن العام؛
 - 4°املحررات املنجزة تطبيقا ألحكام الكتاب اخلام�س من القانون رقم 15-95
املنظم للقانون التجاري املتعلق ب�صعوبات املقاولة.

 -.Vاملحررات املتعلقة بعمليات القر�ض
 - 1°املحررات املثبتة لت�سبيقات اخلزينة؛
 - 2°ال�شيكات البنكية وال�شيكات و احلواالت الربيدية وو�صوالت الوفاء املو�ضوعة
عليها وكذا و�صوالت الوفاء أ
بالوراق التجارية القابلة للتداول.

 -.VIاملحررات ذات منفعة اجتماعية
الدارية امل�سلمة للمعوزين و الو�صوالت التي
 - 1°العقود وامل�ستندات ذات ال�صبغة إ
العانات والتعوي�ضات عن احلرائق والفي�ضانات وغريها من
ي�سلمونها بر�سم إ
احلوادث الفجائية؛
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 - 2°أ�وراق ال�سفر املعدة ل�صالح الالجئني وعدميي اجلن�سية والرعايا أ
الجانب الذين
يثبتون أ�نهم يف حالة ي�ستحيل عليهم فيها أ�داء ال�رضيبة املقررة مبوجب املر�سوم
ال�صادر يف � 2صفر  29( 1377أ�غ�سط�س )1957املحدد ل�شكليات تطبيق االتفاقية
املتعلقة بنظام الالجئني و املوقعة بجنيف بتاريخ  28يوليو 1951؛
 - 3°خمال�صات االكتتابات تبعا إلعالن يهيب ب أ�ريحية العموم ،امل�سلمة خالل
االحتفاالت املنظمة خ�صي�صا لفائدة �ضحايا احلرب أ�و منكوبي آ
الفات أ�و �ضحايا
أ�حداث ال�شغب� ،رشيطة احل�صول على الرخ�ص املن�صو�ص عليها بالقانون
ووفق القرارات اجلاري بها العمل؛
 - 4°اتفاقيات ال�شغل اجلماعية و عقود إ�جارة اخلدمة أ�و العمل و بطاقات و�شهادات
الداء وجميع امل�ستندات أ
العمل ودفاتر امل�ستخدمني و أ�وراق أ
الخرى املثبتة
ل�سداد أ
الجور امل�ؤداة له�ؤالء امل�ستخدمني؛
ال�سا�سية وقائمة أ
 - 5°الت�رصيح وكذلك القوانني أ
بالدارة أ�و
ال�شخا�ص املكلفني إ
الت�سيري املودعة تطبيقا ملقت�ضيات الظهري ال�رشيف املتعلق بالنقابات املهنية؛
 - 6°تذاكر الدخول إ�ىل حفالت الت�سلية املنظمة بهدف امل�صلحة العامة للرعاية أ�و
الت�ضامن و كذلك للفرجة و التظاهرات ذات ال�صبغة الثقافية و الريا�ضية؛
ال�سعاف الطبي
 - 7°العقود واملحررات املعدة وفق الن�صو�ص املتعلقة بتنظيم وت�سيري إ
أ
املجاين ،و�رشكات التعاون التعا�ضدي امل�صادق عليها ب�صفة قانونية �و املعرتف
بها كم�ؤ�س�سات لها �صبغة النفع العام؛
وال�شهادات اللفيفية و التبليغات وغريها من املحررات
 - 8°املحا�رض وال�شهادات إ
املنجزة تنفيذا للظهري ال�رشيف ال�صادر يف  25من ذي احلجة  25( 1345يونيو
 )1927ب� أش�ن حوادث ال�شغل ،كما وقع تعديله �شكال مبقت�ضى الظهري ال�رشيف
بتاريخ  12من رم�ضان  6( 1382فرباير )1963؛
واليرادات واملنح
 - 9°العقود و الوثائق ال�رضورية لت�سلم التعوي�ضات واملعا�شـات إ
التي ال يتجاوز مبلغها ع�رشة �آالف ( )10.000درهم و كذا التوكيالت املمنوحة
ال�ستيفائها؛
وال�شهادات اللفيفية وباقي امل�ستندات املتعلقة بتنفيذ عمليات ال�صندوق
 - 10°ال�شهادات إ
أ
الوطني للتقاعــد والت�مينات؛
الدارية املتعلقة بتطبيق الظهري ال�رشيف ال�صادر يف � 9شعبان 1346
 - 11°امل�ستندات إ
(فاحت فرباير  )1928ب� أش�ن ال�رشكات املغربية لالحتياط ،كما مت تغيريه؛
 - 12°املحررات املتعلقة ب�رشكات أ�و �صناديق الت أ�مينات التعا�ضدية الفالحية املحدثة طبقا
ألحكام القانون رقم  17-99املتعلق مبدونة الت أ�مينات ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب  3( 1423أ�كتوبر )2002؛
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� - 13°سجالت ودفاتر املخازن العامة وكذا امل�ستخرجات امل�سلمة منها؛
� - 14°شهادات الربان و جداول بحارة كل �سفينة أ�و مركب؛
 - 15°عقود الت أ�مني املربمة من طرف �رشكات الت أ�مني وال�رشكات التعا�ضدية وغريها
من امل�ؤمنني وكذا جميع العقود التي يكون مو�ضوعها خ�صي�صا تكوين أ�و تعديل
أ�و ف�سخ هذه العقود باملرا�ضاة؛
 - 16°تذاكر النقل العمومي احل�رضي للركاب.

البـاب الثـاين
ت�صفية وتعريفة الواجبـات
املادة  -.251ت�صفية الواجبات
ال�شهار على ال�شا�شة على :
ي�صفى واجب التمرب على إ�عالنات إ
الجمايل لثمن العر�ض املدفوع إ�ىل م�ستغلي قاعات العرو�ض ال�سينمائية؛
 - 1°املبلغ إ

الجمايل أ
للتاوى أ�و الفاتورات الذي تقب�ضه الهيئات العامة أ�و اخلا�صة
 - 2°املبلغ إ
أ
العالن على �شا�شة
املكلفة ب�إدارة �و بيع الف�ضاءات اال�شهارية عندما يبث إ
التلفزيون.

املادة  -.252تعريفة الواجبات
 -.Iالواجبات الن�سبية

أ�لف -تخ�ضع لن�سبة : %5

ال�شهار على ال�شا�شة ،كيفما كان �شكلها و طريقتها.
 إ�عالنات إباء -تخ�ضع لن�سبة : %0،25

البراءات التي تقيد أ��سفل الفاتورات وقوائم
 املخال�ضات ال�رصفة واملجردة أ�و إوالبراءات من مبالغ نقدية وجميع ال�سندات املتظمنة
امل�صاريف والو�صوالت إ
ملخال�صة أ�و إ�براء.

 -.IIالواجبات الثابتة

أ�لف– تخ�ضع لواجب ثابت قدره  1.000درهم :

حم�رض الت�سلم ح�سب نوع ال�سيارات والعربات املقطورة البالغ وزنها أ�كرث من
 1.000كيلوغرام.
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باء -تخ�صع لواجب ثابت قدره  500درهم :

 -بطاقة الت�صجيل يف �صل�صلة  W 18و كل جتديد لها؛

 حم�رض الت�صلم ح�صب النوع ،للناقالت املزجنرة ()Véhicules à chenillesواجلرارات املجهزة عجالتها باإطارات مطاطية آ
واللت الفالحية ذات احلركة
آ
اللية التي ل يت أاتى لها من حيث تركيبتها أان تتجاوز �رضعة  30كيلومرتا يف
424
ال�صاعة.
جيم -تخ�صع لواجب ثابت قدره  300درهم :
 - 1°جوازات ال�صفر و كل متديد لها؛
 - 2°رخ�س ال�صيد الربي :عن كل �صنة من مدة �صالحيتها ،منه مائة ( )100درهم
تر�صد لتمويل «�صندوق ال�صيد الربي وال�صيد يف املياه الداخلية»؛
 - 3°رخ�س ال�صياقة :

 بالن�صبة للدراجات النارية (النموذجان  Aو  :)jعند ت�صليم الرخ�صة أاو ا�صتبدالهاأاو ت�صليم نظائر لها ب�صبب �صياعها أاو تلفها؛

 بالن�صبة لل�صيارات :عند ت�صليم أاو متديد �صالحية كل �صنف من الرخ�س املذكورةأاو ا�صتبدالها أاو ت�صليم نظائر لها ب�صبب �صياعها أاو تلفها؛

 - 4°إاي�صالت ال�رضوع يف ا�صتعمال العربات ،املنجزة بعد انتهاء فرتة �صالحية
الي�صال بال�رضوع يف ال�صتعمال املوؤقت.
إ
دال -تخ�صع لواجب ثابت قدره  200درهم :
والذن
 - 1°بطاقة مراقبة املتفجرات وبطاقة م�صرتي املتفجرات وكل جتديد لها إ
ل�رضاء و /أاو �صند املرور املنجزة وفقا ألحكام الظهري ال�رضيف املوؤرخ يف  17من
�صفر  14( 1332يناير  )1914املنظم ل�صترياد و تنقل و بيع املتفجرات و حتديد
�رضوط إاقامة امل�صتودعات؛
 - 2°رخ�س و أاذون حمالت ا�صتهالك امل�رضوبات الكحولية أاو املمزوجة بالكحول
ونظائرها؛
ال�صلحة الظاهرة أاو غري الظاهرة و رخ�س حيازة أ
 - 3°رخ�س حمل أ
ال�صلحة وكل
جتديد للرخ�س املذكورة :عن كل �صنة من مدة �صالحيتها؛
 - 4°رخ�صة ال�صياقة الدولية؛
 - 5°و�صل ال�رضوع يف ال�صتعمال املوؤقت لل�صيارات يف ال�صل�صلة ؛
 424مت إادراج أاحكام هذه الفقرة مبقت�صى البند  Iمن املادة  7من قانون املالية ل�صنة .2010
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 - 6°حما�رض ت�صلم :

 ال�صيارات والعربات املقطورة البالغ وزنها أاكرث من  1.000كيلوغرام  :عنت�صلم كل �صيارة منفردة؛

 الدراجات النارية والدراجات ذات املحرك الذي يفوق حجم أا�صطوانته 50�صنتيمرتا مكعبا :عن ت�صلم كل �صنف من هذه الدراجات.
هاء -تخ�صع لواجب ثابت قدره  100درهم :
 - 1°نظائر ل�صياع أاو تال�صي الو�صل بت�رضيح ال�صيارات والعربات املقطورة التي
يتجاوز وزنها م�صحونة أاكرث من  1.000كيلوغرام؛
 - 2°جوازات ال�صفر امل�صماة ”رخ�س املرور اخلا�صة“ و املعدة للمتوجهني إاىل البقاع
املقد�صة؛
 - 3°حما�رض الت�صلم ب�صكل انفرادي للدراجات النارية والدراجات ذات املحرك
الذي يفوق حجم أا�صطوانته � 50صنتيمرتا مكعبا؛
القامة املتعلقة أ
بالجانب :عن كل �صنة من مدة �صالحيتها.
 - 4°وثائق إ
واو -.تخ�صع لواجب ثابت قدره  75درهم :

اللكرتونية :عند ت�صليمها أاو جتديدها أاو منح نظري لها.
 -البطاقة الوطنية للتعريف إ

زاي -تخ�صع لواجب ثابت قدره  50درهم :
� - 1°صهادة الفح�س الدوري لل�صيارات والعربات املقطورة؛
 - 2°نظائر ل�صياع أاو تال�صي الو�صل بت�رضيح :

 الدراجات النارية والدراجات ذات حمرك ،كيفما كان حجم أا�صطواناتها؛ الناقالت املزجنرة واجلرارات املجهزة عجالتها باإطارات مطاطية آواللت
الفالحية ذات احلركة آ
اللية التي ل يت أاتى لها من حيث تركيبتها أان تتجاوز
؛425
�رضعة  30كيلومرتا يف ال�صاعة

 - 3°و�صل ت�رضيح بال�رضوع يف ا�صتخدام عربة ذات حمرك (البطاقة الرمادية) :

 عن ت�صجيل وتفويت العربات ذات حمرك عن كل ح�صان بخاري من القوةاجلبائية ،مع مراعاة مقت�صيات البند «لم» أادناه؛
 عن العربات املقطورة البالغ حمولتها م�صحونة أاكرث من  1.000كيلوغرام :عنكل طن أاو جزء من الطن فيما يخ�س جمموع وزنها م�صحونة؛
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 عن الدراجات النارية التي يفوق حجم أا�صطوانتها � 125صنتيمرتا مكعبا :عن كلح�صان بخاري من القوة اجلبائية مع حد أادنى لال�صتخال�س قدره  100درهم؛

 عن ت�صجيل وتفويت الناقالت املزجنرة واجلرارات املجهزة عجالتها باإطاراتواللت الفالحية ذات احلركة آ
مطاطية آ
اللية التي ل يت أاتى لها من حيث
؛426
تركيبتها أان تتجاوز �رضعة  30كيلومرتا يف ال�صاعة

– اقتناء تاجر �صيارات خا�صع للر�صم املهني لعربات ق�صد إاعادة بيعها :كيفما
كانت القوة اجلبائية للعربة.
� - 4°صندات ال�صترياد (اللتزام بال�صترياد و�صهادة ال�صترياد والتعديالت املدخلة
عليها) والتي تتجاوز قيمتها  2.000درهم.
حاء -تخ�صع لواجب ثابت قدره  30درهم :
جذاذات القي�س اجل�صماين :عن كل م�صتخرج يتم ت�صليمه.
طاء -تخ�صع لواجب ثابت قدره  20درهم :
 - 1°بطاقات الدخول إاىل قاعات اللعب باملالهــي :مهما كانت مدة �صالحيتها؛
� - 2°صهادات التلقيح امل�صلمة للم�صافرين عند مغادرتهم املغرب؛

� - 3°صندات ال�صحــن املنجزة للتعرف على الب�صائع مو�صوع عقد النقل البحري:
عن كل نظري حمدث؛
 - 4°الدفاتر البحرية ال�صخ�صية :عند ت�صليمها أاو تعوي�صها؛
 - 5°حما�رض املعاينة املنجزة عند وقوع حوادث مادية ناجتة عن ا�صطدام �صيارات:
عن ت�صليم كل ن�صخة منها؛
 - 6°حم�رض الت�صلم ب�صكل انفرادي للناقالت املزجنرة و اجلرارات املجهزة عجالتها
اللت الفالحية ذات احلركة آ
باإطارات مطاطية و آ
اللية التي ل يت أاتى لها من
؛427
حيث تركيبتها أان تتجاوز �رضعة  30كيلومرتا يف ال�صاعة
 - 7°جميع العقود والوثائق واملحررات امل�صار إاليها يف املادة  249أاعاله والتي ل
تخ�صع لواجب خا�س خمتلف عن كل ورقة م�صتعملة أاو وثيقة حمررة بالطريقة
428
اللكرتونية.
إ
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ياء -تخ�صع لواجب ثابت قدره  5دراهم :
 - 1°أ
الوراق التجارية القابلة للتداول؛
 - 2°وثائق ال�صفر املحدثة لفائدة الالجئني ومن ل جن�صية لهم؛
 - 3°و�صل ال�رضوع يف ا�صتعمال عربة ذات حمرك أاو مقطورة :لفائدة �صحايا
الزيوت امل�صمومة ،مع مراعاة مقت�صيات البند «زاي»  3° -أاعاله.
كاف -تخ�صع لواجب ثابت قدره درهم واحد :
 - 1°املحررات التي تعترب جمرد و�صل و إابراء من ال�صندات أاو القيم؛

 - 2°الو�صولت التي تثبت إايداع مبالغ نقدية لدى موؤ�ص�صة للقر�س أاو لدى بور�صة
القيم؛
 - 3°و�صولت نقل الب�صائع أاو الطرود الربيدية مثل بطاقات ال�صيارات و أاوراق
الر�صال التي ت�صلمها املن�صاآت العامة
الطريق والو�صولت والت�صاريح وبيانات إ
أاو اخلا�صة للنقل عرب ال�صكك احلديدية أاو الطرق.
لم -تخ�صع لواجب حمدد كما يلي :
عند الت�صجيل أ
الول باملغرب لعربة ذات حمرك خا�صعة لل�رضيبة اخل�صو�صية
429
ال�صنوية على ال�صيارات :
القــــوة اجلبــــائية
أا�صناف
العربات

أاقل من  8أاح�صنة

من  8إاىل 10
أاح�صنة

من  11إاىل 14
ح�صانا

ت�صاوي أاو تفوق
 15ح�صانا

املبالغ

 2.500درهم

 4.500درهم

 10.000درهم

 20.000درهم

البـاب الثالـث

مقت�صيات خمتلفة
املادة  -.253إابطال التنابر املنقولة

 -.Iكل مترب منقول يجب إابطاله فور و�صعه على العقد أاو الوثيقة أاو املحرر اخلا�صع له.
البطال يف تقييد ما يلي باملداد امل�صتعمل عادة على التمرب املنقول :
يتمثل إ
البطال؛
 -املكان الذي مت فيه إ
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البطال؛
 التاريخ (اليوم وال�صهر و ال�صنة) الذي مت فيه إ توقيع املكتتب أاو اخلا�صع لل�رضيبة أاو ممثليهم أاو أاعوان اجلمارك فيما يتعلقبن�صخ �صندات ال�صحن املقدمة من طرف ربابنة ال�صفن الوافدة من اخلارج.

يجوز إابطال التنابر أاي�صا بوا�صطة ختم مبداد كثيف يحمل نف�س البيانات .و يتم هذا
الم�صاء أاو اخلتم على التمرب املنقول وجزء على الورق
البطال بحيث يظهر جزء من إ
إ
الذي و�صع عليه التمرب.
 -.IIيعترب غري متنرب كل عقد أاو وثيقة أاو حمرر :

 أال�صق عليه مترب منقول أاو عطل بعد ا�صتعماله أاو دون تطبيق ال�رضوطاملقررة؛
 -أاو و�صع عليه مترب �صبق ا�صتعماله.

ال�صهار والهيئات املكلفة ب إادارة أاو
املادة  -.254إاقرار أا�صحاب إاعالنات إ
430
ال�صهارية ومقاولت أاخرى
بيع الف�صاءات إ

ال�صهار على ال�صا�صة أان يكتتبوا عن كل �صهر
 -.Iيجب على أا�صحاب إاعالنات إ
ال�صهار املربجمة يف ال�صهر املوايل و أان يدفعوا الواجبات امل�صتحقة
إاقرارا عن إاعالنات إ
إاىل قاب�س إادارة ال�رضائب املخت�س.
ال�صهار على �صا�صة التلفزيون ،يجب على الهيئات املكلفة
فيما يخ�س إاعالنات إ
ال�صهارية امل�صار إاليها يف املادة  - 251ب) أاعاله أان توؤ�رض
بت�صيري أاو بيع الف�صاءات إ
القرارات املذكورة.
على إ

تلزم هذه الهيئات ب أان توجه إاىل قاب�س إادارة ال�رضائب املخت�س قبل نهاية كل
ال�صهار املنجزة خالل ال�صهر ال�صابق.
�صهر ،ن�صخ قوائم اجلرد املتعلقة باإعالنات إ

العالنات الذين تعاملوا مبا�رضة مع حمطات التلفزيون املحلية
يجب على أا�صحاب إ
العالنات وتعاريفها و أان يدفعوا
أاو الف�صائية أان يدلوا قبل كل بث باإقرار يت�صمن عدد إ
واجب التمرب املطابق إاىل قاب�س إادارة ال�رضائب.

القرار ،يجب
 -.IIبالن�صبة للمقاولت املرخ�س لها ب أاداء واجبات التمرب بوا�صطة إ
أاداء الواجبات امل�صتحقة بر�صم �صهر معني قبل ان�رضام ال�صهر املوايل لدى قاب�س إادارة
431
ال�رضائب املخت�س.

430
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املادة  -.255تقدمي �سندات ال�شحن

الدارة ال�رضيبية و اجلمارك �سواء
يتعني على ربابنة ال�سفن أ�ن يقدموا ألعوان إ
عند الدخول أ�و اخلروج �سندات ال�شحن التي يتوجب عليهم حملها حتت طائلة تطبيق
اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف املادة  207مكررة  I -أ�عاله.

املادة  -.256التزامات م�شرتكة

 -.Iيلزم كتاب ال�ضبط بعدم القيام ب أ�ي عمل و ق�ضاة املحاكم بعدم إ��صدار أ�ي
الدارات املركزية و املحلية بعدم اتخاد أ�ي قرار أ�و مقرر ا�ستنادا إ�ىل عقود أ�و
حكم و إ
حمررات مل يو�ضع عليها التمرب ب�صفة قانونية.

 -.IIمينع على جميع أ
ال�شخا�ص و ال�رشكات و امل�ؤ�س�سات العمومية أ�ن ت�ستخل�ص
أ�و تعمل على أ�ن ي�ستخل�ص حل�سابها أ�و حل�ساب الغري أ�وراق جتارية غري متنربة و لو مل
ي�ستوف مبلغها ،حتت طائلة أ�داء الغرامة امل�ستحقة مع مرتكبي املخالفة.

املادة  -.257أ
العوان املكلفون بتحرير املحا�رض

الدارة ال�رضيبية
تثبت املخالفات املتعلقة بواجبات التمرب يف حم�رض ينجزه أ�عوان إ
و أ�عوان إ�دارة اجلمارك.

املادة  -.258املراقبة و املنازعات
إ�جراءات املراقبة و املنازعات و التقادم و التح�صيل املتعلقة بواجبات التمرب هي نف�س
الجراءات املطبقة بالن�سبة لواجبات الت�سجيل.
إ
القرار تبا�رش وفق
غري أ�ن مراقبة وت�صحيح واجبات التمرب امل�ؤداة عن طريق إ
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادتني  220و 221أ�عاله من هذه املدونة.
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القـ�سم الثانـــي

ال�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية على ال�سيارات

الــبــاب أ
الول

نطاق التطـــبيق
املادة  -.259ال�سيارات اخلا�ضعة
تخ�ضع لل�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية على ال�سيارات ،ال�سيارات املبينة يف الف�صل
 20من القرار ال�صادر يف  8جمادى أ
الوىل  24( 1372يناير  )1953ب� أش�ن مراقبة
ال�سري واجلوالن وامل�سجلة يف املغرب.

العفاءات
املادة  -.260إ
تعفى من ال�رضيبة :

 - 1°العربات املعدة للنقل العمومي أ
لل�شخا�ص؛
 - 2°العربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها على  3000كيلوغرام؛
� - 3°سيارات أ
الجرة أ�و الطاك�سيات املرخ�ص لها بوجه قانوين؛

 - 4°الدراجات النارية ذات عجلتني املزودة أ�و غري املزودة بعربة جانبية وكذا
الدراجات البخارية بثالث عجالت ذات املحرك كيفما كان حجم أ��سطوانتها؛
الالت اخلا�صة أ
 - 5°آ
بال�شغال العمومية؛
 - 6°اجلرارات؛
 - 7°العربات التي يتمتع مالكها بامتيازات دبلوما�سية� ،رشيطة املعاملة باملثل للدولة
املغربية؛
 - 8°العربات اململوكة للجمعية امل�سماة «الهالل أ
الحمر»؛
 - 9°العربات اململوكة للتعاون الوطني؛
 - 10°العربات امل�ستعملة التي ي�شرتيها جتار ال�سيارات اخلا�ضعون للر�سم املهني ق�صد
عر�ضها للبيع ،طوال الفرتة املمتدة من تاريخ ا�شرتائها إ�ىل تاريخ إ�عادة بيعها
ب�رشط أ�ن تكون م�سجلة يف أ��سماء التجار املذكورين وكذا العربات امل�سجلة يف
�سل�سلة  W 18؛
 - 11°العربات املحجوزة ق�ضائيا؛
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 - 12°العربـات يف عــداد التحــف ،كما هي معرفة باملــادة  81من القانون رقــم
 52-05املتعلق مبدونة ال�صري على الطرق ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم
432
 1.10.07بتاريخ  26من �صفر  11( 1431فرباير )2010؛
 - 13°العربات التالية اململوكة للدولة :
ال�صعاف؛
 �صيارات إ ال�صيارات املجهزة باملعدات ال�صحية ذات املحرك املثبتة عليها؛لالدارة العامة أ
لالمن الوطني والقوات امل�صاعدة
 �صيارات التدخل التابعة إوالوقاية املدنية با�صتثناء �صيارات امل�صلحة املغلقة؛
 -ال�صيارات الع�صكرية با�صتثناء �صيارات امل�صلحة املغلقة.

البــاب الثــاين

ت�صفية ال�رشيبة
املادة  –.261أاجل فر�ص ال�رشيبة

متتد فرتة فر�س ال�رضيبة من فاحت يناير إاىل  31دي�صمرب من كل �صنة ويجب أاداء
ال�رضيبة يف �صهر يناير من كل �صنة جبائية ،حتت طائلة اجلزاءات املن�صو�س عليها يف
املادة  208أاعاله.

غري أانه ،فيما يخ�س الناقالت التي �رضع يف ا�صتعمالها خالل ال�صنة يجب أاداء
ال�رضيبة خالل ال�صهر اجلاري ابتداء من تاريخ و�صل إايداع ملف احل�صول على
البطاقة الرمادية ،الذي يثبت بو�صع امل�صالح املخت�صة التابعة ملركز ت�صجيل ال�صيارات
طابعا موؤرخا على الو�صل املذكور.

وكذلك ال�ص أان فيما يخ�س الناقالت التي مل تبق خالل فرتة فر�س ال�رضيبة يف
بالعفاء من ال�رضيبة.
و�صعية تخولها النتفاع إ
تظل ال�رضيبة �صارية املفعول بالن�صبة إاىل الناقلة اخلا�صعة لها خالل فرتة فر�س
ال�رضيبة ولو يف حالة ا�صتبدال املالك خالل هذه الفرتة.
يجوز ملالك الناقالت املعفاة من ال�رضيبة طلب ت�صليم �صويرة (فينييت) جمانية.
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املادة  -.262تعريفة ال�رشيبة
حتدد تعريفة ال�رضيبة كما يلي :

433

القــوة اجلبائيـــة
أا�صناف العربات

أاقل من 8
أاح�صنة

من  8إاىل 10
أاح�صنة

من  11إاىل 14
ح�صانا

ت�صاوي أاو
تفوق 15
ح�صانا

العربات امل�صتخدم
فيها البنزين

( بالدرهم)
350

( بالدرهم)
650

( بالدرهم)
3.000

( بالدرهم)
8.000

العربات ذات
حمرك كزوال

700

1.500

6.000

20.000

غري أانه تفر�س ال�رضيبة بنف�س التعريفة املقررة للعربات امل�صتخدم فيها البنزين على
العربات النفعية «بيكوب» ذات حمرك كزوال واململوكة أل�صخا�س طبيعيني.

يجب يف احلالت املبينة يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة  261أاعاله أاداء ق�صط
من ال�رضيبة يعادل احلا�صل من �رضب اجلزء الثاين ع�رض من ال�رضيبة ال�صنوية
الواجب دفعها يف عدد أ
ال�صهر الباقية ،من تاريخ ال�رضوع يف ا�صتعمال الناقلة باملغرب
بالعفاء إاىل غاية  31دي�صمرب املوايل للتاريخ املذكور.
أاو انتهاء النتفاع إ

يف جميع احلالت املن�صو�س عليها يف املادة  261أاعاله ،يعد كل جزء من ال�صهر
�صهرا كامال.
يرتتب على ت�صليم نظري ال�صويرة أاداء ر�صم قدره مائة ( )100درهم.

البــاب الثالــث
إالتزامات

املادة  -.263إالتزامات مالكي ال�صيارات

يجب و�صع ال�صويرة التي تثبت أاداء ال�رضيبة على الواقية أ
المامية داخل الناقلة.

ل ميكن أان ينجز با�صم املتخلى له أاي تفويت لناقلة مفرو�صة عليها ال�رضيبة
اخل�صو�صية ال�صنوية على ال�صيارات ما مل يثبت �صلفا أاداء هذه ال�رضيبة عن �صنة أ
الداء
العفاء منها.
اجلارية أاو إ
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املادة  -.264إ�لتزامات أ�عوان اجلمارك و أ
المن الوطني

يجب أ�ن يت أ�كد أ�عوان اجلمارك أ
والمن الوطني من أ�ن كل �سيارة تغادر الرتاب
الوطني قد أ�دت ال�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية املفرو�ضة على ال�سيارات ومن أ�ن
ال�صويرة قد و�ضعت على الواقية أ
المامية.

العفاء من
يف حالة عدم التوفر على ال�صويرة جارية �صالحيتها أ�و على ما يثبت إ
ال�رضيبة ،ف�إن الناقلة ال ي�ؤذن لها ب أ�ي حال من أ
الحوال يف مغادرة الرتاب الوطني
إ�ال بعد أ�داء ال�رضيبة املذكورة والذعرية و الزيادة و الغرامة املن�صو�ص عليها يف املادة
 208أ�عاله.

البــاب الــرابع

مقت�ضيات خمتلفة
املادة  -.265أ
العوان املكلفون ب إ�ثبات املخالفات
تثبت كل خمالفة ملقت�ضيات هذا الق�سم بوا�سطة حم�رض.

الدارة اجلبائية املفو�ضون ب�صفة خا�صة ب�إثبات املخالفات املتعلقة بهذا
يكلف أ�عوان إ
الق�سم.

ي�ؤهل كذلك لتحرير حما�رض هذه املخالفات ،أ�عوان اجلمارك أ
والعوان التابعون
للدارة العامة أ
للمن الوطني و رجال الدرك امللكي و موظفو املياه والغابات و ب�صفة
إ
عامة كل أ
العوان امل�ؤهلني لتحرير املحا�رض املتعلقة مبراقبة ال�سري و اجلوالن.

املادة  -.266كيفيات التطبيق

يثبت أ�داء ال�رضيبة عن طريق ت�سليم �صويرة يحدد �شكلها وكيفيات ت�سليمها
وا�ستعمالها مبوجب ن�ص تنظيمي.
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الق�صم الثالث

امل�صاهمة الجتماعية للت�صامن املرتتبة على أ
الرباح والدخول

434

الباب أ
الول

نطاق التطبيق
املادة  –.267أ
ال�صخا�ص املفرو�صة عليهم امل�صاهمة

حتدث م�صاهمة اجتماعية للت�صامن على أ
الرباح والدخول تتحملها :

 ال�رضكات كما هي حمددة يف املادة  III – 2أاعاله ،با�صتثناء ال�رضكات املعفاةمن ال�رضيبة على ال�رضكات ب�صفة دائمة وامل�صار إاليها يف املادة  « – I – 6أالف»
أاعاله؛
 أال�صخا�س الذاتيون الذين يح�صلون على دخول مهنية كما هي حمددة يف املادة
 1°( 30و )2°أاعاله؛
ال�صخا�س الذاتيون الذين يح�صلون على دخول أ
 أالجور و الدخول املعتربة يف
حكمها كما هي حمددة يف املادة  56أاعاله؛
 أال�صخا�س الذاتيون الذين يح�صلون على الدخول العقارية كما هي حمددة يف
املادة  I – 61أاعاله.

البـاب الـثاين

ت�صفية امل�صاهمة و أا�صعارها
املادة  -.268الت�صفية

حتت�صب امل�صاهمة بالن�صبة لل�رضكات على أا�صا�س الربح ال�صايف لل�صنة املحا�صبية
والذي يعادل أاو يتجاوز مبلغه خم�صة ع�رض مليون ( )15.000.000درهم.

وبالن�صبة أ
لال�صخا�س الذاتيني حتت�صب امل�صاهمة على الدخل أاو الدخول ال�صافية من
ال�رضيبة من م�صدر مغربي امل�صار إاليها يف املادة  267أاعاله املكت�صبة أاو املحققة والتي
يعادل مبلغ دخلها أاو دخولها ثالثمائة و�صتني أالف ( )360.000درهم.
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املادة  –.269أ
ال�سعار

 –Iبالن�سبة لل�رشكات امل�شار إ�ليها يف املادة  267أ�عاله ،حتت�سب امل�ساهمة ح�سب
أ
ال�سعار الن�سبية التالية :
مبلغ الربح ال�صايف (بالدرهم)

�سعر امل�ساهمة

من  15مليون إ�ىل أ�قل من  25مليون ..................................

%0.5

من  25مليون إ�ىل أ�قل من  50مليون ..................................

%1

من  50مليون إ�ىل أ�قل من  100مليون .................................

%1.5

من  100مليون فما فوق...............................................

%2

لل�شخا�ص الذاتيني حتت�سب امل�ساهمة ح�سب أ
 -.IIبالن�سبة أ
ال�سعار الن�سبية التالية :
مبلغ الدخل أ�و الدخول ال�صافية من ال�رضيبة (بالدرهم)

�سعر امل�ساهمة

من  360.000إ�ىل  600.000درهم ....................................

%2

من  600.001إ�ىل  840.000درهم ...................................

%4

ما زاد عن  840.000درهم ..........................................

%6

البــاب الثالــث
التــزامات

بالقرار
املادة  -.270االلتزامات املتعلقة إ

 -.Iيجب على ال�رشكات امل�شار إ�ليها يف املادة  267أ�عاله أ�ن تودع لدى قاب�ض إ�دارة
ال�رضائب التابع له مقرها االجتماعي أ�و م�ؤ�س�ستها الرئي�سية باملغرب إ�قرارا حمررا
الدارة يت�ضمن مبلغ الربح ال�صايف امل�رصح به
على أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
ومبلغ امل�ساهمة املطابق له ،وذلك خالل الثالثة ( )3أ��شهر املوالية لتاريخ اختتام كل
�سنة حما�سبية.

 -.IIيجب على أ
ال�شخا�ص الذاتيني الذين يح�صلون على دخول مهنية أ�و دخول
الدارة ال�رضيبية التابع له موطنهم
عقارية أ�و عليهما معا أ�ن يودعوا لدى قاب�ض إ
أ
ال�رضيبي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية ،إ�قرارا حمررا على �و وفق مطبوع منوذجي تعده
الدارة ،وذلك داخل أ�جل �ستني ( )60يوما ابتداء من تاريخ إ��صدار اجلدول املتعلق
إ
بالقرار ال�سنوي مبجموع الدخل املن�صو�ص عليه يف املادة  82أ�عاله.
إ
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القرار مبلغ الدخول ال�صافية من ال�رضيبة ومبلغ امل�ساهمة
يجب أ�ن يت�ضمن هذا إ
املطابقة لها.

باليرادات الذين يدفعون أ�جورا أ�و دخوال
 -.IIIيجب على امل�شغلني واملدينني إ
معتربة يف حكمها خا�ضعة للم�ساهمة ،أ�ن يودعوا لدى مفت�ش ال�رضائب التابع له
موطنهم ال�رضيبي أ�و مقرهم االجتماعي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية إ�قرارا حمررا على
القرارات املن�صو�ص عليها على
الدارة متزامنا مع إ
أ�و وفق مطبوع منوذجي تعده إ
التوايل يف املادتني  79و 81أ�عاله.

 -.IVيجب على أ
ال�شخا�ص الذاتيني الذين يح�صلون إ��ضافة إ�ىل أ�جرهم ودخول
معتربة يف حكمها على دخول مهنية أ�و عقارية أ�و عليهما معا أ�ن يدعوا لدى قاب�ض
إ�دارة ال�رضائب التابع له موطنهم ال�رضيبي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية إ�قرارا حمررا على
الدارة وذلك داخل أ�جل ال�ستني ( )60يوما امل�شار إ�ليه يف البند II
أ�و وفق منوذج تعده إ
أ�عاله.
القرار مبلغ الدخل ال�صايف من ال�رضيبة ومبلغ امل�ساهمة
يجب أ�ن يت�ضمن هذا إ
املطابق له.

املادة  -.271االلتزامات املتعلقة بالدفع

 -.Iيجب على ال�رشكات امل�شار إ�ليها يف املادة  267أ�عاله أ�ن تدفع تلقائيا مبلغ
امل�ساهمة لدى قاب�ض إ�دارة ال�رضائب التابع له مقرها االجتماعي متزامنا مع إ�يداع
القرار امل�شار إ�ليه يف املادة  I - 270أ�عاله.
إ
 -.IIفيما يتعلق أ
بال�شخا�ص الذاتيني امل�شار إ�ليهم يف املادة  267أ�عاله ،يجب أ�ن
يودع مبلغ امل�ساهمة :
الدارة ال�رضيبية التابع له
 بالن�سبة للدخول املهنية والعقارية ،لدى قاب�ض إموطنهم ال�رضيبي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية داخل أ
للقرار املن�صو�ص
الجل املحدد إ
عليه يف املادة  270أ�عاله؛
 بالن�سبة لدخول أالجور والدخول املعتربة يف حكمها عن طريق احلجز يف
باليراد داخل أ
الجل ووفق ال�رشوط
املنبع الذي يبا�رشه امل�شغلون واملدينون إ
املن�صو�ص عليها يف املادة  I - 174أ�عاله؛

 بالن�سبة ألل�شخا�ص الذاتيني الذي يح�صلون إ��ضافة على أ�جرهم والدخول
املعتربة يف حكمه على دخل مهني أ�و عقاري أ�و عليهما معا متزامنا مع إ�يداع
القرار امل�شار إ�ليه يف املادة  IV - 270أ�عاله لدى قاب�ض إ�دارة ال�رضائب
إ
التابع له موطنهم ال�رضيبي أ�و م�ؤ�س�ستهم الرئي�سية ،مع مراعاة خ�صم مبلغ
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باليراد بر�سم دخول
امل�ساهمة املحجوز يف املنبع من طرف امل�شغل أ�و املدين إ
أ
الجور والدخول املعتربة يف حكمها.

البــاب الــرابع

التح�صيل واجلزاءات و امل�ساطر
املادة  -.272التح�صيل واملراقبة واملنازعات واجلزاءات والتقادم

تطبق أ�حكام التح�صيل واملراقبة واملنازعات واجلزاءات والتقادم املن�صو�ص عليها
يف هذه املدونة و املتعلقة بال�رضيبة على ال�رشكات وال�رضيبة على الدخل على امل�ساهمة
االجتماعية للت�ضامن بر�سم أ
الرباح ال�صافية املحققة من طرف ال�رشكات والدخول
املهنية ودخول أ
الجور والدخول املعتربة يف حكمها والدخول العقارية التي يح�صل
عليها أ
ال�شخا�ص الذاتيون.

املادة  -.273مدة التطبيق

تطبق امل�ساهمة االجتماعية للت�ضامن املرتتبة على أ
الرباح والدخول على :
 ال�رشكات بر�سم ال�سنوات املحا�سبية الثالث ( )3املتتالية املفتوحة ابتداء من فاحتيناير 2013؛

ال�شخا�ص الذاتيون أ��صحاب الدخول املهنية ودخول أ
 أالجور والدخول املعتربة
يف حكمها والدخول العقارية املحققة أ�و املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير  2013إ�ىل
غاية  31دي�سمرب .2015
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القـ�صــم الرابـع

امل�صاهمة الجتماعية للت�صامن املطبقة على ما ي�صلمه
435
ال�صخ�ص لنف�صه من مبنى معد لل�صكن ال�صخ�صي

البــاب أ
الول

نطـاق التطبيق

املادة  -.274أ
ال�صخا�ص اخلا�صعون للم�صاهمة
حتدث م�صاهمة اجتماعية للت�صامن على العمليات املتعلقة مبا ي�صلمه ال�صخ�س لنف�صه
من مبنى معد لل�صكن ال�صخ�صي واملنجز من طرف :
 أال�صخا�س الذاتيني الذين ي�صيدون ألنف�صهم مبنى معد لل�صكن ال�صخ�صي؛

 ال�رضكات املدنية العقارية التي يوؤ�ص�صها أافراد أا�رضة واحدة من أاجل بناء وحدة�صكنية معدة ل�صكنهم ال�صخ�صي؛
 التعاونيات ال�صكنية املوؤ�ص�صة واملزاولة عملها وفق الت�رضيع اجلاري به العمل التيتبني وحدات �صكنية معدة لل�صكن ال�صخ�صي لفائدة املنخرطني فيها؛

 اجلمعيات املوؤ�ص�صة واملزاولة لعملها وفق الت�رضيع اجلاري به العمل والتي يكونهدفها بناء وحدات �صكنية معدة لل�صكن ال�صخ�صي ألع�صائها.

البـاب الثانــي

والعفاء
الت�صفية وال�صعر إ
املادة  -.275الت�صفية وال�صعر
يحدد مبلغ امل�صاهمة الجتماعية للت�صامن املرتتبة على ما ي�صلمه ال�صخ�س لنف�صه من
مبنى معد لل�صكن ال�صخ�صي يف �صتني ( )60درهم عن املرت املربع من امل�صاحة املغطاة لكل
وحدة �صكنية.
يق�صد بالوحدة ال�صكنية ،ال�صكن غري القابل للق�صمة الذي �صلمت يف �ص أانه رخ�صة
للبناء.

435
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العفاء
املادة  -.276إ

تعفى من هذه امل�ساهمة الوحدة ال�سكنية التي ال تتعدى م�ساحتها املغطاة  300مرت
مربع.
كل م�ساحة مغطاة تفوق  300مرت مربع تخ�ضع للم�ساهمة االجتماعية للت�ضامن
املرتتبة على ما ي�سلمه ال�شخ�ص لنف�سه من مبنى معد لل�سكن ال�شخ�صي بالن�سبة ملجموع
امل�ساحة املغطاة.

البـاب الثالـث
االلـتــزامات

بالقرار
املادة  –.277االلتزامات املتعلقة إ

يجب على أ
ال�شخا�ص امل�شار إ�ليهم يف املادة  274أ�عاله أ�ن يدلوا لدى قاب�ض إ�دارة
أ
ال�رضائب التابع له موقع املبنى مو�ضوع امل�ساهمة ،ب�إقرار يحرر على �و وفق مطبوع
الدارة ،يبني امل�ساحة املغطاة باملرت املربع وكذا مبلغ امل�ساهمة املطابقة،
منوذجي تعده إ
م�شفوعا برخ�صة ال�سكن ورخ�صة البناء التي تبني امل�ساحة املغطاة املبنية باملرت املربع.

القرار ال�سالف الذكر خالل الت�سعني ( )90يوما املوالية لتاريخ
يجب أ�ن يودع إ
ت�سليم رخ�صة ال�سكن من لدن ال�سلطة املخت�صة.

املادة  -.278االلتزامات املتعلقة أ
بالداء

يجب أ�ن يدفع تلقائيا مبلغ امل�ساهمة االجتماعية للت�ضامن املرتتب على ما ي�سلمه
ال�شخ�ص لنف�سه من مبنى معد لل�سكن ال�شخ�صي لدى قاب�ض إ�دارة ال�رضائب التابع له
القرار امل�شار إ�ليه يف املادة  277أ�عاله.
موقع ال�سكنى املبنية ،مع إ�يداع إ

الباب الرابع

التح�صيل و اجلزاءات و امل�ساطر
املادة  -.279التح�صيل واملراقبة واملنازعات واجلزاءات والتقادم

تطبق أ�حكام التح�صيل واملراقبة واملنازعات واجلزاءات والتقادم املن�صو�ص عليها
يف هذه املدونة على امل�ساهمة االجتماعية للت�ضامن املطبقة على ما ي�سلمه ال�شخ�ص لنف�سه
من مبنى معد لل�سكن ال�شخ�صي.
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اجلدول امللحق باملدونة العامة لل�رضائب املتعلق بال�رضيبة على الدخل
لنظام الربح اجلزايف الوارد باملادة 40
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املقاول يف ذبح احليوانات باملجازر

1121

30

املقاول يف زبر احلطب وقطعه

0150

8

املتجر باجلملة يف أ�ح�شاء احليوانات وكبدها و أ�معائها إ�لخ

3051

8

املتجر بالتف�صيل يف أ
المعاء

3121

15

�صانع املراكم والبطاريات الكهربائية

2381

10

العالنات
املقاول يف و�ضع و�صيانة إ

3941

40

م�صفى املعادن العادية

1923

8

م�صفي وم�سرتجع وم�ست أ�جر املعادن

1920

10

م�ست أ�جر ال�سفن

3523

15

الدخار العمومي
�صاحب وكالة جتارية لت�شجيع إ
بعمولة

4461

60

وكيل أ
العمال (�سم�سار)

4022

60

�صانع مركمات اال�سمنت أ
والجر

1831

12

�صانع مركمات الفحم احلجري

0612

12

املتجر باجلملة يف مركمات الفحم احلجري

3041

10

املتجر بن�صف اجلملة يف مركمات الفحم احلجري

3041

10

املتجر بالتف�صيل يف مركمات الفحم احلجري

3132

15

�صانع أ�جهزة توليد الطاقة الكهربائية

2311

10

املتجر يف أ�جهزة توليد الطاقة الكهربائية

3023

12

املتجر باجلملة يف احللفاء

3014

10

املتجر بن�صف اجلملة يف احللفاء

3014

12

املتجر بالتف�صيل يف احللفاء

3115

12

ملتقط أ�و جامع أ�نواع أ
ال�شنة والفوق�س والنباتات
العطرية أ�و الطبية أ�و ال�صناعية املعدة للبيع

3014

10

�صاحب متجر للتغدية العامة

3122

8

301

املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

�صانع الثقاب وال�شموع

2572

12

املتجر باجلملة يف الثقاب وال�شموع

3046

2،5

المينت مبا فيها أ
�صانع املنتجات من أ
النابيب
أ
أ
�صانع الن�شاء و�سكر العنب و الغلوتن �و مواد �خرى
ت�شاكلها
املكرتي أ
الول أ�و املكرتي الثاين للمناجم أ�و املقاطع

1851

12

1171

12

0420

30

والعالنات املختلفة
العالمات إ
املقاول يف ن�رش إ

3942

40

بائع أ
الثريات

3235

20

مربي النحل

0231

25

م�ستغل الة أ�وتوماتيكية لطبخ وقلي الذرة والزالبيات
من ا�سفنج وغريه

4121

40

3955

40

الالت أ
�صانع آ
والجهزة الكهربائية ال�ضخمة

2300

12

الالت أ
م�صلح آ
والجهزة الكهربائية ال�ضخمة
املتجر باجلملة يف أ�جهزة وتوابع و أ�دوات الراديو
والتلفزيون
مكري أ�جهزة الراديو التلفزيون والتوابع اخلا�صة
بال�صوت وال�صورة
م�ستغل أ
الجهزة املوزعة و أ�جهزة اللعب أ�و غريها من
أ
الجهزة التي ت�شاكلها

2322

20

3023

20

3969

30

4460

30

�صانع أ�جهزة وقطع أ
ال�سنان اال�صطناعية

4523

30

املتجر بالتف�صيل يف أ�جهزة وقطع أ
ال�سنان اال�صطناعية

4523

20

�صانع أ�جهزة وقطع أ
ال�سنان اال�صطناعية للغري

4523

30

�صانع �آالت الت�صوير وال�ساعات و أ�دوات التحقيق
والب�رص

2400

20

املتجر بالتف�صيل يف أ
الجهزة ال�صحية

3182

15

م�ستغل ال�شقة أ�و أ�جزاء ال�شقة أ�و حمالت خمتلفة أ�و
عمارة أ�و أ�جزاء العمارة عن طريق تولية الكراء

4022

25

مزود ال�سفن

3000

10

م�ستغل معمل إل�صالح أ�و �صيانة أ
الجهزة الكهربائية
أ�و أ
الجهزة املنزلية للتدفئة واملطبخ إ�لخ.
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ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

جمهز �سفن ال�صيد

0311

7

جمهز ال�سفن للمالحة ال�ساحلية الكبرية أ�و ال�صغرية

3453

15

�صانع الهياكل املعدنية للبناء أ�و للمقاولة

2142

10

�صانع أ
ال�سلحة

2163

15

امل�ساح – القائ�س اخلبري

3934

60

منظم ال�شحن

3522

15

مقاولة الر�ش والكن�س و إ�زالة أ
الوحال

4611

12

املتجر باجلملة يف أ�دوات التدخني

3056

8

املتجر بن�صف اجلملة يف أ�دوات التدخني

3056

8

املتجر بالتف�صيل يف أ�دوات التدخني

3124

15

�صانع أ�دوات القن�ص وال�صيد املائي و أ�دوات الريا�ضة
والتخييم وغريها من أ
الدوات من نف�س النوع

2731

10

املتجر باجلملة يف أ�دوات القن�ص وال�صيد املائي
و أ�دوات الريا�ضة والتخييم وغريها من أ
الدوات من
نف�س النوع

3074

املتجر بالتف�صيل يف أ�دوات القن�ص وال�صيد املائي
و أ�دوات الريا�ضة والتخييم وغريها من أ
الدوات من
نف�س النوع

3241

25

�صانع أ
النوار اال�صطناعية

2571

12

2911

12

م�ستغل م�ؤ�س�سة متنقلة للرتفيه والت�سلية أ�و الفرجات

4462

12

م�ستغل م�ؤ�س�سة ح�رضية للرتفيه والت�سلية أ�و الفرجات

4462

20

�صاحب م أ�وى

4111

25

م�ستغل م�ؤ�س�سة ل�صيانةال�سيارات

3311

15

املتجر باجلملة يف ال�سيارات

3020

15

املتجر بالتف�صيل يف توابع ال�سيارات والقطع املف�صولة
اخلا�صة بها

3187

25

املقاول يف أ
بال�سمنت والزفت وغريه
ال�شغال اخلا�صة إ
من املواد امل�شابهة

303

10

املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املتجر بالتف�صيل يف ال�سيارات امل�ستعملة وتوابعها
وقطعها املف�صولة

3239

15

مغذي الطيور الداجنة وحا�ضنها ومربي الدواجن

0220

25

مكري الطائرات أ�و الطائرات العمودية

4454

40

م�ستغل الطائرات لنقل امل�سافرين أ�و الب�ضائع

3460

10

املتجر باجلملة يف البوابيج (البالغي)

3034

10

املتجر بن�صف اجلملة يف البوابيج (البالغي)

3034

12

املتجر بالتف�صيل يف البوابيج (البالغي)

3151

15

م�ستغل احلمامات العمومية والر�شا�شات

4323

15

�صانع املكان�س

2741

10

املتجر باجلملة يف املكان�س

3053

10

املتجر بالتف�صيل يف املكان�س

3172

15

املتجر يف املوازين

3184

10

مر�سم املوازين

2413

30

م�ستغل قاعات عمومية للحفالت

4432

30

�صانع القوارب أ�و الزوارق

2251

15

م�شيد ال�سفن واملراكب أ�و الزوارق
مكري القوارب واملراكب أ�و الزوارق ذات املحرك
أ
والدوات أ�و آ
الالت املعدة لاللعاب أ�و أ�نواع الريا�ضة
املائية

3024

15

4454

15

املتجر باجلملة يف اجلوارب والقلن�سوات

3032

10

املتجر بن�صف اجلملة يف اجلوارب والقلن�سوات

3032

15

املتجر بالتف�صيل يف اجلوارب والقلن�سوات

3145

20

م�ستغل قبان عمومي

2413

15

م�ستغل قبان أ�و توماتيكي أ�و غريه من أ
الجهزة املمثالة

2413

30

املقاول يف البناء

2911

12

3172

15

�صاحب متجر (بازار) للوازم املنزلية ولعب أ
الطفال
إ�لخ...
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املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املتجر بالتف�صيل يف الزالبيات (ا�سفنج)

4100

12

م�صدر املا�شية

3013

8

املتجر يف املا�شية

3013

8

م�ستغل معمل النتاج الزبدة وم�شتقات احلليب

1141

12

املتجر باجلملة يف الزبدة وم�شتقات احلليب

3013

1،5

املتجر بن�صف اجلملة يف الزبدة وم�شتقات احلليب

3043

2،5

املتجر بالتف�صيل يف الزبدة وم�شتقات احلليب

3113

5

مرمم احللي واملجوهرات

3351

30

ال�صيل أ�و أ
�صانع احللي غري أ
ال�شياء املبتكرة

2711

20

املتجر بالتف�صيل يف احللي

3222

25

املتجر بالتف�صيل يف احللي غري أ
ال�صيل

3266

25

�صانع املجوهرات من املعادن النفي�سة للغري

2711

10

مكري املجوهرات

4210

50

البائع باجلملة ألوراق اليان�صيب جممعة أ�و جمز أ�ة

4461

4

البائع حل�سابه اخلا�ص أ�و بالعمولة ألوراق اليان�صيب
جممعة أ�و جمز أ�ة

4461

8

4461

60

1022

10

3051

10

1022

12

3123

15

4311

20

للحراق
املتجر باجلملة يف احلطب املعد إ

3020

12

للحراق
املتجر بالتف�صيل يف احلطب املعد إ

3132

12

�سم�سار يف أ�وراق اليان�صيب املجز أ�ة
�صانع الب�شكيطو أ�و احللويات ال�صلبة واخلبز املتبل أ�و
اخلبز اخلا�ص باحلمية
املتجر باجلملة يف الب�شكيطو أ�و احللويات ال�صلبة واخلبز
املتبل أ�و اخلبز اخلا�ص باحلمية
املتجر بن�صف اجلملة يف الب�شكيطو أ�و احللويات ال�صلبة
واخلبز املتبل أ�و اخلبز اخلا�ص باحلمية
املتجر بالتف�صيل يف الب�شكيطو أ�و احللويات ال�صلبة
واخلبز املتبل أ�و اخلبز اخلا�ص باحلمية
م�ستغل م�ؤ�س�سة لغ�سل البيا�ضات وتنظيفها و�صبغها
وكيها بو�سائل ميكانيكية
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املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املتجر باجلملة يف اخل�شب

3014

10

املتجر بن�صف اجلملة يف اخل�شب

3014

12

املتجر بالتف�صيل يف اخل�شب

3115

15

املتجر باجلملة يف اخل�شب املقطع أ�و املعد ل�صنع العربات

3014

10

املتجر بالتف�صيل يف أ�دوات الكيل اخل�شبية

3115

15

بائع امل�رشوبات أ
والغذية غري املائعة التي ت�ستهلك يف
عني املكان

4100

25

�صانع املياه الغازية ومياه املائدة وال�سريو

1240

20

�صانع علب الكاغيط املقوى أ
والكيا�س وال�صناديق من
الورق إ�لخ

1721

15

وال�شياء أ
�صانع العلب والتلفيفات املعدنية أ
والدوات
من املعدن غري املنتوجات املت�صلة أ
بالواين املعدنية

2042

12

اجلزار (املتجر باجلملة)

3013

4

اجلزار (املتجر بن�صف اجلملة)

3013

10

اجلزار (املتجر بالتف�صيل)

3121

12

اجلزار (بالتف�صيل ال�صغري)

3121

12

�صانع ال�سدادات من الفلني

1662

8

املتجر باجلملة يف ال�سدادات

3014

8

املتجر بن�صف اجلملة يف ال�سدادات

3014

10

املتجر بالتف�صيل يف ال�سدادات

3115

15

�صانع ال�شموع أ�و القناديل

2572

10

املتجر باجلملة يف ال�شموع أ�و القناديل

3046

2

املتجر بن�صف اجلملة يف ال�شموع أ�و القناديل

3046

5

املتجر بالتف�صيل يف ال�شموع أ�و القناديل

3161

10

اخلباز

1021

8

الكتبي أ�و بائع الكتب امل�ستعملة بالتف�صيل

3211

20

�صانع أ�جهزة اخليل

1521

20
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املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

�صانع املواد احليوانية

2749

10

املتجر باجلملة يف امل�صارين

3013

8

املتجر بن�صف اجلملة يف امل�صارين

3013

12

املتجر بالتف�صيل يف أ�دوات تزيني الرفوف باملنازل

3172

10

املتجر يف املقانق

4100

25

�صانع املطرزات أ�و املخرمات

1365

12

املتجر باجلملة يف املطرزات أ�و املخرمات

3032

10

املتجر بن�صف اجلملة يف املطرزات أ�و املخرمات

3032

12

املتجر بالتف�صيل يف املطرزات أ�و املخرمات

3142

15

�صانع املطرزات واملخرومات للغري

1365

15

ن�ساج أ
الثواب بالذهب أ�و بالف�ضة

1365

15

م�ستغل م�ؤ�س�سة �صناعية الفر�شايات العادية والناعمة
واملكن�سات

2741

10

املتجر يف الفر�شايات باجلملة

3053

8

املتجر يف الفر�شايات بالتف�صيل

3172

15

�صاحب مكتب االر�شادات املختلفة

3900

60

�صاحب مكتب للدراجات والتحريات أ
والبحاث

3932

60

�صاحب مقهى

4432

30

مكري خمادع لال�ستحمامات البحرية أ�و النهرية

4450

15

1361

12

�صانع اخليوط املعدنية

2371

12

حما�ص النب

1172

30

املتجر باجلملة يف النب

4121

6

املتجر بن�صف اجلملة يف النب

4121

8

املتجر بالتف�صيل يف النب

4121

12

م�ستغل مقهى فيه غناء ،مو�سيقى وفرجة

4432

20

م�ستغل م�صنع ل�صنع احلبال امل�ضفورة واملنتجات
احلبلية واحلبال وخيوط القنب
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املدونة العامة لل�ضرائب
ال�سعر ()%

املهنة

ق.م.ن .إ�

الجهزة أ
مكري أ
وال�رشطة ال�سينمائية و�رشائط الفيديو

4412

20

املتجر باجلملة يف علب احلزم

3027

12

�صانع ال�صناديق أ�و علب التلفيف
�صانع أ
ال�شياء من املطاط أ�و ال�سلولوئيد أ�و مادة
أ
أ
البال�ستيك �و مواد �خرى ت�شاكلها.

2040

12

2600

10

املتجر والبائع باجلملة أل�شياء من املطاط أ�و ال�سلولوئيد
أ�و مادة البال�ستيك أ�و مواد أ�خرى ت�شاكلها.

3040

15

نا�رش البطاقات الربيدية امل�صورة

3055

12

املتجر باجلملة يف البطاقات الربيدية

2730

10

املتجر باجلملة يف الكاغيط املقوى

3054

10

املتجر بن�صف اجلملة يف الكاغيط املقوى

3054

12

املتجر بالتف�صيل يف الكاغيط املقوى

3212

15

3184

15

مكري احلجرات وال�شقق امل�ؤثثة

4110

30

�صانع ال�شمعدان من احلديد أ�و النحا�س

2572

10

ال�صرييف

3742

60

�صانع القبعات والقبيعات وال�شوا�شي ..إ�لخ..

1429

10

املتجر باجلملة يف القبعات ،والقبيعات وال�شوا�شي..
إ�لخ….

3032

10

املتجر يف القبعات و القبيعات ،وال�شوا�شي … إ�لخ…

3142

15

املتجر باجلملة يف الفحم اخل�شبي

3041

8

املتجر بن�صف اجلملة يف الفحم اخل�شبي

3041

10

املتجر بالتف�صيل يف الفحم اخل�شبي

3132

10

املتجر باجلملة يف الفحم الرتابي

3040

10

املتجر بن�صف اجلملة يف الفحم الرتابي

3040

12

املتجر بالتف�صيل يف الفحم الرتابي

3130

15

2

املتجر بالتف�صيل يف ال�رشائط امل�سموعة أ
وال�سطوانات
املو�سيقية
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املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

والفراغ
مقاول يف ال�شحن إ

ال�سعر ()%

3519

20

مقاول يف الهياكل من اخل�شب أ�و احلديد

1630

10

جنار تقليدي

1630

12

�صانع العربات

2271

15

�صانع امل�ساخن ال�ضخمة من احلديد أ�و النحا�س

2030

12

�صانع امل�ساخن

2030

12

�صانع أ
الحذية بالطرق امليكانيكية

1531

10

املتجر باجلملة يف أ
الحذية

3030

10

املتجر بن�صف اجلملة يف أ
الحذية

3030

15

املتجر بالتف�صيل يف أ
الحذية

3151

20

�صانع اجلري

0434

10

املتجر بالتف�صيل يف جري اال�سمنت أ�و اجلب�س

3181

3

املتجر يف املالب�س اجلاهزة

1411

15

مربى اخليول والبغال

0215

10

�صاحب ا�سطبل لرتبية اخليول وتعليم الركوب عليها

0215

20

املتجر باجلملة يف اخلرق

3061

10

املتجر بن�صف اجلملة يف اخلرق

3061

13

املتجر بالتف�صيل يف اخلرق

3233

15

�صانع ال�شكالط

1041

15

املتجر باجلملة يف ال�شكالط

3051

10

م�ستغل م�ؤ�س�سة �سينمائية

4410

20

موزع أ
ال�رشطة ال�سينمائة و�رشائط الفيديو

4412

15

3173

30

�صانع الطالء ومعجون أ
الحذية

2572

12

نقا�ش يف املواد املعدنية

2711

15

الجهزة أ
املتجر بالتف�صيل يف أ
وال�رشطة ال�سينمائية
و�رشائط الفيديو

309

املدونة العامة لل�ضرائب
املهنة

ق.م.ن .إ�

2

ال�سعر ()%

�صانع امل�سامري الدقيقة أ�و منتوجات متجر أ
الواين
املعدنية وذلك بطرق ميكانيكية

2070

12

املتجر بالتف�صيل يف امل�سامري

3182

15

القفال،
املتجر بالتف�صيل يف ال�صناديق املحكمة إ
أ
والثاث املعدين  ..إ�لخ...

2021

15

القفال
�صانع ال�صناديق املحكمة إ

1521

12

�صانع ال�صناديق اجللدية

1661

12

حالق للن�ساء

4321

30

حالق للرجال

4321

40

العميل يف الب�ضائع

3081

60

العميل يف ت�صدير املنتوجات ال�صناعة التقليدية

3081

60

العميل يف النقل الربي والبحري واجلوي

3081

40

العميل ألداء احلقوق اجلمركية و أ�جور نقل ال�سفن عند
والياب
الذهاب إ

3081

40

املتجر باجلملة يف امل أ�كوالت واحللويات

3051

10

املتجر بالتف�صيل يف امل أ�كوالت واحللويات

3123

25

�صانع احللويات بطريقة ميكانيكية

1040

15

�صانع امل�صربات الغدائية

1170

20

�صانع املربيات

1170

20

املتجر باجلملة يف امل�صربات الغذائية

3051

10

املتجر باجلملة يف املربيات

3051

10

مقاول يف البناءات املعدنية

2100

10

�صانع أ
الخ�شاب املعاك�سة بطرق ميكانيكية

1620

12

�صانع احلبال أ
وال�سالك امل�ضفورة للبحرية

1361

15

املتجر باجلمل يف احلبال

3020

15

ال�سكايف الذي يعمل ح�سب الطلب
إ

3321

20

املتجر باجلملة يف القرون

3013

8
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املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

دباغ اجللود وم�ساحها ودباغ اجللود الرقيقة

3152

10

املتجر بالتف�صيل يف أ
اللوان والربانيق

3161

15

�صانع أ
الكاليل واحللل املاعية

4333

20

�صانع أ
الكاليل واحللل املاعية أ�و املتجر فيها بالتف�صيل

4333

10

�سم�سار لبيع البهائم

3081

60

عمليات ال�سم�رسة يف الب�ضائع باجلملة

3081

60

ال�سم�سار يف جميع العمليات

3081

60

وكيل يف نقل امل�سافرين

3081

45

3543

50

املتجر باجلملة يف ال�سكاكني

3025

12

املتجر بالتف�صيل يف ال�سكاكني

3182

15

�صاحب دار للخياطة الرفيعة

1431

40

خياط بالقي�س يف دكانه

1430

40

املتجر بالتف�صيل يف أ
الغطية ال�صوفية

3144

12

�صانع أ�قالم الر�صا�ص

2741

10

املتجر باجلملة يف ال�سبيب

3013

10

املتجر بالتف�صيل يف ال�سبيب

3119

15

�صانع ال�سبيب النباتي بطرق ميكانيكية

1342

10

املتجر باجلملة يف اجللود

3033

8

املتجر بن�صف اجلملة يف اجللود

3033

10

املتجر بالتف�صيل يف اجللود

3152

12

املتجر باجلملة يف آ
الدم

3069

8

املتجر بن�صف اجلملة يف آ
الدم

3069

10

املتجر بالتف�صيل يف آ
الدم

3239

12

�صاحب مدر�سة للرتبية البدنية أ�و الفنون الذوقية

4452

20

�سم�سار بحري يف ال�رصف ،يف نقل الب�ضائع ومكري
ال�سفن
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املدونة العامة لل�ضرائب
املهنة

ق.م.ن .إ�

املتجر بالتف�صيل يف توابع الدراجات
�صانع أ�و مركب الدراجات العادية ،والدراجات
النارية
املتجر باجلملة يف الدراجات العادية ،والدراجات
النارية وقطع الغيار ،الدراجات العادية ،والدراجات
النارية

3186

15

2231

12

3026

10

3026

12

3189

15

2911

12

نقا�ش اخل�شب أ�و املعدن أ
بال�سالك الف�ضية أ�و الذهبية أ�و
النحا�سية

2711

15

مقاول يف تزيني وزخرفة ال�شقق

2914

12

املتجر بالتف�صيل يف لوازم تزيني وزخرفة ال�شقق
واملتاجر إ�لخ....

1652

15

لباط اجللود

1311

12

مقاول يف الرتحيل

3412

30

م�ستغل م�ؤ�س�سة للتطهري بالو�سائل أ
الولية أ�و الكيماوية

4612

20

قاطع اجلواهر أ
والحجار الدقيقة للغري

2711

40

املتجر بالتف�صيل يف أ
ال�سطوانات ومناهج وتوابع
درا�سة اللغات

3249

20

مقطر خال�صات النبتات الطبية وغريها

2562

15

مقطر العطور

2562

10

م�ستغل أ�و �صاحب امتياز حو�ض أ�و عنرب إل�صالح
ال�سفن

3551

30

مذهب ومف�ض�ض املعادن ومركبها

3351

15

املقاول يف جرف الرمال من املمرات املائية

2924

12

العقاقريي (البائع باجلملة)

3052

10

العقاقريي (البائع بن�صف اجلملة)

3052

12

2

املتجر بن�صف اجلملة يف الدراجات العادية وقطع
الغيار ،وتوابع الدراجات

املتجر بالتف�صيل يف الدراجات العادية وقطع غيار
الدراجات
بال�سمنت أ�و املوزيك
مقاول يف التبليط والر�صف إ
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ال�سعر ()%

املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

العقاقريي (البائع بالتف�صيل)

3161

15

الوكيل حليازة حقوق الت أ�ليف

4433

60

�صانع املياه املعدنية وم�رشوبات احلوام�ض وع�صري
الفواكه

1240

20

املتجر باجلملة يف املياه املعدنية وم�رشوبات احلوام�ض
وع�صري الفواكه

3051

8

1650

20

�صانع أ
ال�شياء اخل�شبية و�صفائحها و أ�دوات ت أ�ثيث للغري

1650

20

كاتب عمومي

4334

20

املقاول يف الرتبية وا�ستغالل اخليول ال�سباقة

0215

25

النا�رش الكتبي

1733

10

نا�رش اجلرائد الدورية

1733

10

نا�رش البطاقات الربيدية

1733

10

كهربائي

3351

20

اخت�صا�صي يف كهرباء ال�سيارات

3312

23

كهربائي منجز ألعمال الرتميم يف البناء

3330

30

املتجر باجلملة يف أ
الدوات الكهربائية ال�صغرية

3053

15

�صانع أ
الدوات الكهربائية ال�صغرية

2321

15

املتجر باجلملة يف أ�جهزة الغاز ألدوات الكهربائية

3053

15

املتجر بالتف�صيل يف أ�جهزة الغاز ألدوات الكهربائية

3172

15

معالج ال�صفائح املعدنية يف قوالب خمتلفة

2000

15

م�ستغل مو�ضع خلزن الب�ضائع

3551

30

�صانع م�ستحلب احلمر للغري

0444

35

�صانع احلمر والزفت والقطران ومواد أ�خرى ت�شاكلها

2512

10

الطارات اخل�شبية أ�و املعدنية
�صانع إ

1600

15

�صانع حبور الطباعة وحبور الكتابة

1733

15

�صانع أ
ال�شياء اخل�شبية و�صفائحها و أ�دوات ت أ�ثيث
حل�سابه اخلا�ص

313

املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املتجر باجلملة يف أ
ال�سمدة واملنتجات احلفا�ض على
�صحة النباتات

3043

9

املتجر بالتف�صيل يف أ
ال�سمدة

3161

10

م�ستغل م�ستودع للتربيد

3551

15

املقاول يف �صيانة القبور يف املقربات

3351

20

خمرج احلطام من املاء

3060

10

املتجر باجلملة يف التوابل

3051

6

املتجر بن�صف اجلملة يف التوابل

3051

8

العطار املتجر يف التف�صيل

3122

10

املتجر بالتف�صيل يف التوابل

3119

15

املتجر باجلملة يف احللزون

3013

10

�صانع النعال و أ�حدية الريا�ضة واخلفيات

2621

10

املتجر باجلملة يف النعال واخلفيات و أ�حذية الريا�ضة

3079

10

املتجر بالتف�صيل يف النعال واخلفيات و أ�حذية الريا�ضة

3151

15

املقاول يف أ
ال�شغال العازلة لل�سوائل والغازات

2911

12

املقاول يف إ�ر�سال الطرود

3081

20

اخلبري يف اقت�سام وتوزيع وتقييم أ
المالك

3910

60

اخلبري يف ت�سوية التعوي�ض عن احلوادث يف ميدان
الت أ�مني

3830

60

اخلبري لدى املحاكم

3910

60

�صانع املفرقعات والف�شك إ�لخ....

2571

12

امل�صدر واملتجر يف ال�سلع من خمتلف أ
النواع

3079

10

�صانع مطف�آت احلريق

2571

15

املتجر باجلملة يف مطف�آت احلريق

3046

15

املتجر يف مطف�آت احلريق البائع بالتف�صيل

3161

20

�صانع أ
ال�شياء اخلزفية

1812

10

314

املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املتجر باجلملة يف امل�صنوعات اخلزفية

3079

10

املتجر بن�صف اجلملة امل�صنوعات اخلزفية

3079

12

املتجر بالتف�صيل يف امل�صنوعات اخلزفية

3249

15

�صانع دقيق ال�سمك

1152

20

املتجر باجلملة يف أ
الدقة والن�شا وال�سميد أ�و النخالة
املتجر بن�صف اجلملة يف أ
الدقة والن�شا وال�سميد أ�و
النخالة
املتجر بالتف�صيل يف أ
الدقة والن�شا وال�سميد أ�و النخالة

3051

1،5

3051

2،5

3123

5

3062

18

3062

12

1520

12

املتجر بالتف�صيل يف أ
الوراق املذهبة امل�ستعملة يف
امل�صنوعات اجللدية

3152

15

�صانع اللباد أ�و الورق املقوى املزفت

1722

12

�صانع اللباد الغليظ

1720

12

املقاول يف عجالت الكراء وعربات تنقل أ
ال�شخا�ص

3479

20

معيد نقل اخليط وحاله ومكببه أ�و لفافه

1312

12

م�ستغل معمل لغزل ون�سج ال�صوف أ�و الكتان أ�و القطن

1312

15

�صانع ال�شباك للقن�ص وال�صيد املائي

1361

12

املتجر يف ال�شباك للقن�ص وال�صيد املائي بالتف�صيل

3249

15

املتجر بالتف�صيل يف الزهور اال�صطناعية أ�و الطبيعية أ�و
مغرو�سات التزيني

3119

15

املتجر باجلملة يف الزهور اال�صطناعية أ�و الطبيعية أ�و
مغرو�سات التزيني

3016

10

الزهار (املتجر)

3119

25

املتجر باجلملة يف احلديديات امل�ستعملة أ�و املعادن
امل�ستعملة أ
الخرى

املتجر بن�صف اجلملة يف احلديديات امل�ستعملة أ�و املعادن
امل�ستعملة أ
الخرى
�صانع أ
الوراق املذهبة امل�ستعملة يف امل�صنوعات اجللدية

315

املدونة العامة لل�ضرائب
ال�سعر ()%

املهنة

ق.م.ن .إ�

م�ستغل م�سبك الكحل أ�و القزدير أ�و الر�صا�ص أ�و
الكوبالت أ�و املنغنيز أ�و الزنك أ�و النحا�س أ�و الربونز أ�و
أ
الملينيوم إ�لخ.....

1921

10

م�ستغل م�سبك االن�صهار الثاين

1921

10

املتجر بالتف�صيل يف الفوالذ امل�صنوع

3249

12

حداد

2051

12

مقاول يف حفر القبور

4333

10

�صانع لوازم اخلياطني

1364

12

املتجر باجلملة يف لوازم اخلياطني

3079

12

املتجر بالتف�صيل يف أ
الدوات املدر�سية

3212

15

املتجر باجلملة يف أ
الكالء والتنب

3011

8

الكالء والتنب
املتجر بن�صف اجلملة يف إ

3011

9

املتجر بالتف�صيل يف أ
الكالء والتنب

3119

10

املتجر باجلملة يف الفراء

3033

15

املتجر بالتف�صيل يف الفراء

3152

40

املتجر باجلملة يف أ
اللب�سة امل�ستعملة

3063

25

املتجر بالتف�صيل يف أ
اللب�سة امل�ستعملة

3233

25

املتجر باجلملة يف الفواكه واخل�رض الطرية

3012

10

املتجر بالتف�صيل يف الفواكه واخل�رض الطرية

3112

15

املتجر باجلملة يف الفواكه اجلافة واخل�رض الياب�سة

3012

10

املتجر بن�صف اجلملة يف الفواكه اجلافة واخل�رض الياب�سة

3012

11

املتجر بالتف�صيل يف الفواكه اجلافة واخل�رض الياب�سة

3123

12

�صانع القفازات

1520

15

املتجر يف القفازات باجلملة

3033

15

املتجر يف القفازات بالتف�صيل

3152

20

م�ستغل مر�آب لل�سيارات

3511

15

2
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املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

م�ستغل خلزانة أ
الثاث

3551

10

�صانع الكوفريت

1022

10

املتجر يف الكوفريت باجلملة

3051

10

م�ستغل م�ؤ�س�سة مللىء الغازات امل�ضغوطة وامل�سالة أ�و
املحلولة

2511

10

املتجر باجلملة يف الغاز امل�ضغوط وامل�سال واملحلول

2511

3،5

املتجر بالتف�صيل يف الغاز امل�ضغوط وامل�سال واملحلول

2511

4،5

مدير �ش�ؤون املباين

4022

70

املقاول يف تدبري اال�ستغالالت التجارية وال�صناعية
والفالحية

4022

50

املتجر يف الغ�سول باجلملة

3079

10

املتجر يف الغ�سول بن�صف اجلملة

3079

15

م�ستغل معمل ل�صنع جليد التربيد

1174

15

�صانع املثلجات من البوز أ
وال�رشبة

1149

20

املتجر باجلملة يف املثلجات من البوز أ
وال�رشبة

3051

10

املتجر بن�صف اجلملة يف املثلجات من البوز أ
وال�رشبة

3051

12

املتجر يف املرايا البائع باجلملة

3053

10

املتجر يف املرايا البائع بن�صف اجلملة

3053

12

املقاول يف التزويد باملرايا وو�ضعها

1821

15

املتجر يف املرايا البائع بالتف�صيل

3172

15

مقطع املرايا

3172

15

�صانع ال�صوغ أ�و املواد أ�خرى ت�شابهها

1733

15

املتجر باجلملة يف بذور االكالء و النباتات الزيتية و
املواد امل�شابهة لها

3011

8

املتجر بن�صف اجلملة يف بذور االكالء والنباتات الزيتية
واملواد امل�شابهة لها

3011

10

املتجر باجلملة يف احلبوب

3011

5
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املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املتجر بن�صف اجلملة يف احلبوب

3011

7،5

املتجر بالتف�صيل يف احلبوب

3111

10

نقا�ش

2000

15

معالج تقليدي أ�و معالج باملغناطي�س أ�و �شعاعي

4334

70

�صانع أ�و بائع اخليول باجلملة

1521

20

م�ستغل معمل النق�ش ال�شم�سي

4433

10

املتجر يف احلناء البائع باجلملة

3016

12

املتجر يف احلناء البائع بن�صف اجلملة

3016

15

�ساعاتي -م�صلح

3341

30

�ساعاتي متجر بائع بالتف�صيل

3188

20

م�ستغل فندق

4111

30

لليجار أ��سبوعيا أ�و ن�صف �شهري أ�و
فندق مفرو�ش إ
�شهريا

4111

30

املتجر باجلملة يف الزيت الغذائي

3051

1،5

املتجر بن�صف اجلملة يف الزيت الغذائي

3051

6

املتجر بالتف�صيل يف الزيت الغذائي

3123

10

م�ستغل م�صنع لت�صفية الزيوت

1152

10

�صانع الزيوت بالطرق الكيماوية

1153

20

�صانع الزيوت بطريقة ال�ضغط امل�ستمر

1152

10

منع�ش عقاري

4021

25

جمزئ عقاري

2911

25

متعاطي بيع و �رشاء العقارات أ�و امل�ضاربات العقارية
أ
الخرى

4021

25

امل�ستورد البائع باجلملة

5249

10

امل�ستورد البائع بن�صف اجلملة

5249

15

امل�ستورد البائع بالتف�صيل

5249

15
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ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

الطابع باملطبعة املعدنية والطابع على احلجر والطابع
بوا�سطة الت�صوير

1731

20

الطابع على املن�سوجات

1352

12

الطابع على املعادن

2000

10

ممر�ض

4524

60

ممر�ض اخت�صا�صي يف تروي�ض املفا�صل

4524

60

املقاول �صاحب املراكب امل أ�متية و�صاحب وكالة
اجلنازات

4333

20

املقاول يف التجهيزات الكهربائية

2913

20

املقاول يف املن�ش�آت ال�صحية ومن�ش�آت التدفئة وت�سوية
درجة احلرارة ومنع ان�رصافها و�صيانة املداخن
ال�صناعية

2913

15

�صانع أ
الدوات الطبية و أ�دوات اجلراحة

2421

10

املتجر باجلملة يف أ
الدوات الطبية و أ�دوات اجلراحة

3071

10

املتجر بالتف�صيل يف أ
الدوات الطبية و أ�دوات اجلراحة

3181

20

�صانع آ
الالت املو�سيقية

2721

20

املتجر يف آ
الالت املو�سيقية الباع بالتف�صيل

3249

20

مكري آ
الالت املو�سيقية

4454

20

والجهزة الدقيقة أ
الدوات العلمية أ
املتجر يف أ
والجهزة
الطوبوغرافية والب�رصية – باجلملة-

3072

20

م�ستغل أ�لعاب الطاولة ذات ال�صبغة الريا�ضية أ�و
أ
اللعاب املماثلة لها

4462

30

م�ستغل أ
لللعاب والت�سليات العمومية

4460

12

املتجر يف امل�صوغات واجلواهر واحللي بالتف�صيل

3222

25

�صانع لعب أ
الطفال

2631

10

املتجر باجلملة يف ال�صوف

3031

8

املتجر بن�صف اجلملة يف ال�صوف

3031

10

املتجر بالتف�صيل يف ال�صوف

3140

15
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2
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املتجر يف ال�صوف املعد لل�رسد

3140

12

املتجر يف اللنب باجلملة

3013

8

املتجر يف اللنب بن�صف اجلملة

3013

10

�صانع اللنب معاد تركيبه

1141

10

م�ستغل م�صنع ل�صنع احلديد أ�و النحا�س أ
ال�صفر أ�و
م�صنع ل�سبكهما

1912

12

املتجر باجلملة يف امل�صابيح

3249

10

املتجر بالتف�صيل يف امل�صابيح

3249

15

ملفف و�صانع ال�صناديق اخل�شبية

1641

15

ملفف و�صانع ومر�سل ال�صناديق اخل�شبية

1641

15

املتجر بالتف�صيل يف اخل�رض الطرية

3112

15

�صانع اخلمرية

1171

10

املتجر يف اخلمرية باجلملة

3016

10

املتجر يف اخلمرية بالتف�صيل

3119

15

الكتبي الوراق غري النا�رش

3211

12

�صانع الفلني املجمع أ�و املحبب

1662

10

املتجر يف الفلني باجلملة

3014

11

املتجر يف الفلني بن�صف اجلملة

3014

11

املتجر يف الفلني بالتف�صيل

3115

12

املتجر يف الكتان و القنب باجلملة

3016

10

املتجر يف الكتان و القنب بن�صف اجلملة

3016

12

املتجر يف الكتان و القنب بالتف�صيل

3119

15

�صانع أ
الن�سجة املعدة لبيا�ضات املنزل

1360

10

املتجر يف أ
الن�سجة املعدة لبيا�ضات املنزل باجلملة

3031

10

املتجر يف أ
الن�سجة املعدة لبيا�ضات املنزل بن�صف اجلملة

3031

15

املتجر يف أ
الن�سجة املعدة لبيا�ضات املنزل بالتف�صيل

3142

18
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�صانع االفر�شة و أ�دوات الفرا�ش و الطراحات
أ
وال�رسة الخ….

1653

12

املتجر باجلملة يف االفر�شة و أ�دوات الفرا�ش
والطراحات و أ
ال�رسة الخ…

3053

8

املتجر بالتف�صيل يف االفر�شة و أ�دوات الفرا�ش
والطراحات أ
وال�رسة الخ…

3171

12

مكري كتب املطالعة

3969

30

مكري براءات االخرتاع

3969

40

مكري عالمات امل�صنع و الزبناء

3959

40

الثاث و أ
مكري أ
ال�شياء و أ
الواين

3969

20

املقاول يف كراء العربات و عربات ال�صهريج و
�صناديق ال�شحن لنقل الب�ضائع

3513

40

مكري م�ؤ�س�سة جتارية أ�و �صناعية

4012

40

ال�صانع و املتجر يف النظارات

2431

20

املتجر يف النظارات و أ
الجهزة الب�رصية بالتف�صيل

3249

20

املتجر يف أ�دوات املو�سيقى البائع بالتف�صيل

3241

20

م�ستغل ماكينة لطبع و ت�صوير الت�صاميم و الر�سوم
الخ…

3954

20

املتجر باجلملة يف �آالالت اخلياطة و �آالت الثقب
الالت أ
والطرز و الطي و آ
الخرى املماثلة لها

3084

15

3184

15

م�ستغل آ
الالت الفالحية

3962

25

املتجر يف �آالالت الفالحية الكربى

3024

25

املتجر يف �آالالت الكاتبة و�آالت املحا�سبة و�صناديق
الت�سجيل و�آالت املماثلة لها باجلملة

3024

15

املتجر يف �آالالت الكاتبة و �آالت املحا�سبة و �صناديق
الت�سجيل و آ
الالت املماثلة لها بالتف�صيل

3184

20

املتجر بالتف�صيل يف �آالالت اخلياطة و �آالت الثقب
الالت أ
والطرز و الطي و آ
الخرى املماثلة لها
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مكري آ
الالت الكاتبة و �آالت احلا�سوب و الوحدات
الكربى للمعلوميات و �آالالت احلا�سوب ال�صغرى

3963

40

املتجر يف آ
الالت الكاتبة و �آالت احلا�سوب و املعدات
املعلوماتية بالتف�صيل

3184

15

املتجر يف العتاد ال�صناعي و آ
الالت الكربى و �آالالت
حتريك أ
الدوات

3184

12

مقاول قي البناء

2911

12

م�ستغل خمزن عام

3100

40

املقاول يف توفري اليد العاملة

3959

60

اليدي و أ
م�ؤ�س�سة جتميل أ
الرجل

4322

60

املقاول يف تفريغ الب�ضائع آ
التية عن طريق البحر

3522

15

م�ستغل املالحات

0423

20

املقاول يف امل�صنوعات الرخامية املعدة للبناء

1661

12

تاجر متجول

3249

15

�صانع املرغرين أ�و املواد أ
الخرى التي ت�شابهها

1151

5

املتجر باجلملة يف املرغرين أ�و املواد أ
الخرى التي
ت�شابهها

3051

5

املتجر بن�صف اجلملة يف املرغرين أ�و املواد أ
الخرى
التي ت�شابهها

3051

8

املتجر بالتف�صيل يف املرغرين أ�و املواد أ
الخرى التي
ت�شابهها

3123

12

�صانع املنتجات من ال�سختيان

1520

12

املتجر بالتف�صيل يف املنتجات من ال�سختيان

3152

12

�صانع املنتجات من ال�سختيان و االغمدة ولوازم ال�سفر

1520

15

املتجر باجلملة يف املنتجات من ال�سختيان واالغمدة
ولوازم ال�سفر

3033

12

املتجر بن�صف اجلملة يف املنتجات من ال�سختيان و
االغمدة ولوازم ال�سفر

3033

15
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املتجر بالتف�صيل يف املنتجات من ال�سختيان و االغمدة
ولوازم ال�سفر

3152

20

�صاحب م�ؤ�س�سة ألنواع الدلك الطبي و معاجلة التجميل
الخ…

4322

15

�صانع الطراحات

1653

12

املتجر باجلملة يف مواد البناء

3022

5

املتجر بالتف�صيل يف مواد البناء

3181

8

م�ستغل معمل للميكانيك العام من�شئ

2100

20

م�ستغل معمل للميكانيك منجز العمال اال�صالح

3313

30

مقاول يف النجارة

2912

12

املتجر باجلملة يف ب�ضاعة العقادة

3035

10

املتجر بن�صف اجلملة يف ب�ضاعة العقادة

3035

12

املتجر بالتف�صيل يف ب�ضاعة العقادة

3146

15

املتجر باجلملة يف املعادن

3021

8

املتجر بن�صف اجلملة يف املعادن

3021

10

املتجر بالتف�صيل يف املعادن

3180

15

م�ستغل معمل ل�صنع �آالت الن�سيج

1300

15

�صانع أ
الثاث

1651

12

املتجر بالتف�صيل يف أ
الثاث

3171

15

�صانع االثاث املعدنية

2021

12

�صانع االرحية

1800

12

املتجر بالتف�صيل يف االرحية

3243

12

املتجر باجلملة يف الع�سل أ�و �شمع الع�سل

3013

10

املتجر بن�صف اجلملة يف الع�سل أ�و �شمع الع�سل

3013

12

املتجر بالتف�صيل يف الع�سل أ�و �شمع الع�سل

3113

15

حملبة

4121

25
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مقاول يف نقل املعادن

3411

15

م�ستغل معمل ل�سحق و غ�سل املعدن بطرق �آلية أ�و
فيزيائية و كيماوية

1900

20

املتجر باجلملة يف املعادن اخلام و املناجم

3079

2

م�ستغل املناجم او املناجم ال�سطحية

0400

15

املتجر بالتف�صيل يف النماذج الورقية للمطرزات

3146

15

م�صمم أ
الزياء

1400

40

مقاول يف الرخام امل أ�متي

4333

15

م�ستغل مطحنة للغري

4331

40

مو�سيقي

4433

50

منجد

1373

8

�صاحب وكالة أ�و م�ست أ�من البواخر أ
الجنبية

3543

40

املقاول يف تنظيف ال�شقق و املتاجر الخ…

4612

20

املتجر بالتف�صيل يف أ
ال�شياء النحا�سية أ�و املعدنية

3249

20

املتجر باجلملة يف املنتوجات الفنية أ�و الطريفة

3079

12

�صانع أ
ال�شياء من النحا�س أ�و املعدن

2000

12

�صانع أ
ال�شياء و املعدات من املعدن غري اللوازم
املنزلية

3249

12

املتجر باجلملة يف البي�ض

3013

4

املتجر بن�صف اجلملة يف البي�ض

3013

6

املتجر بالتف�صيل يف البي�ض

3113

12

املتجر امل�صدر للبي�ض و الطيور الداجنة أ�و أ
الرانب

3081

8

املتجر يف البي�ض و الطيور الداجنة أ�و أ
الرانب

3113

15

املتجر بالتف�صيل يف الطيور واحليوانات ال�صغرية
أ
وال�سماك

3114

15

املتجر و البائع بالتف�صيل أ
للدوات الب�رصية

3249

20

324

املدونة العامة لل�ضرائب
ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

�صانع احللي و امل�صوغات مبعمل و متجر

2711

10

املتجر يف احللي و امل�صوغات و املجوهرات

3071

25

الحزمة و ال�ضمادات و أ�جهزة تقومي أ
�صانع أ
الع�ضاء

2535

20

املتجر بالتف�صيل يف أ�جهزة تقومي أ
الع�ضاء و أ
الحزمة
وال�ضمادات

3249

20

املتجر باجلملة يف العظام

3079

25

مربي املحاريات و ال�صدفيات

0322

20

املتجر بالتف�صيل يف املنتجات من ال�شعر و احلرير و
النيلون الخ… للحالقة

3162

25

م�ستغل م�ؤ�س�سة �صناعية ال�صفائح املعدنية التي تو�ضع
لل�شهار
على الطرق و ت�ستعمل إ

2031

12

م�ستغل وراقة بطريقة �آلية

1712

15

وراق متجر باجلملة

3054

10

وراق متجر بن�صف اجلملة

3054

12

وراق متجر بالتف�صيل

3212

15

�صانع الورق العادي أ�و امل�صقول

1712

15

املتجر باجلملة يف الورق العادي أ�و امل�صقول

3054

12

املتجر بالتف�صيل يف الورق العادي أ�و امل�صقول

3212

15

املتجر بالتف�صيل يف أ
الوراق امل�صبوغة املعدة لتزيني
اجلدران

3249

15

�صانع املظالت الهابطة

2922

10

�صانع املظالت

3152

40

�صاحب حظرية حلفظ وحرا�سة ال�سيارات و الدراجات
و الدراجات النارية

4334

40

مقاول الب�ساتني و �صيانة احلدائق و ال�شوارع …الخ

4443

25

�صاحب حظرية للحيوانات أ�و حديقة ت�شاهد مبقابل

4443

10

املتجر باجلملة يف العطور

3046

10
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املتجر بن�صف اجلملة يف العطور

3046

15

املتجر بالتف�صيل يف العطور

3162

25

�صاحب االمتياز للعمليات امللحقة بريا�ضة أ�لعاب القوى
و�سباق اخليل

4461

50

�صاحب االمتياز للعمليات امللحقة بالن�شاطات الريا�ضية
والفنية

4461

60

املتجر باجلملة يف القيطان و أ��سالك الذهب و الف�ضة
لتزيني أ
الثواب

3022

12

املتجر بن�صف اجلملة يف القيطان و أ��سالك الذهب
والف�ضة لتزيني أ
الثواب

3022

20

املتجر بالتف�صيل يف القيطان و أ��سالك الذهب و الف�ضة
لتزيني أ
الثواب

3145

25

م�ستغل م�ؤ�س�سة �صناعية لتعقيم احلليب

1141

12

�صانع عجينة ال�سيليلوز

1711

12

�صانع العجائن الغذائية

1015

12

املتجر باجلملة يف العجائن الغذائية

3051

10

املتجر بن�صف اجلملة يف العجائن الغذائية

3051

12

املتجر بالتف�صيل يف العجائن الغذائية

3122

15

احللواين الذي يبيع باجلملة

3051

12

احللواين الذي يبيع بالتف�صيل

3123

25

احللواين �صانع املثلجات

1021

20

بالط وقاطع حجر البناء

2911

8

املتجر باجلملة يف اجللود

3033

10

املتجر بن�صف اجلملة يف اجللود

3033

15

املتجر بالتف�صيل يف اجللود

3152

15

الرا�سي عليه املزاد أ�و جمهز �سفن ال�صيد

O311

7

م�ستغل حمل ال�صوف ،والقطن ،أ�و التنجيد احلرير
بطرق �آلية

1311

15
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مقاول يف الطلي والزجاج ،ويف تزيني وو�ضع
ال�شارات
إ

3311

15

�صباغ البناءات

2914

15

�صاحب مطعم عائلي

4111

12

�صاحب حظرية للحيوانات

4334

10

املتجر الذي يبيع بالتف�صيل توابع ومعدات ال�صيدلية

3184

15

م�صور

4332

25

م�صور �صاحب معمل ،يعمل حل�سابه

4332

25

م�ستغل معمل للت�صوير الفوتغرايف

4332

15

مكري �آلة البيانو أ�و مدوزنها

4454

20

املتجر يف أ�الت البيانو

3184

20

�صانع قطع الغيار اخلا�صة باحلرف ،و أ�جهزة �صناعة
الن�سيج وتوابعها

2152

12

�صانع أ
الحجار الكرمية املزيفة

2711

10

املتجر بالتف�صيل يف أ
الحجار الكرمية املزيفة

3222

25

املتجر بالتف�صيل يف أ
الحجار والزليج امل�ستعمل يف
املوزيك

3181

10

املتجر بالتف�صيل يف أ
الحجار املعدة للبناء أ�و الطرق

3181

8

املتجر بالتف�صيل يف أ
الحجار والرمل واحل�صى

3181

20

م�ستغل م�سبح

4453

15

مقاول يف الت�سقيف والتبليط

2914

12

الغرا�س أ
املتجر بالتف�صيل يف أ
وال�شجار وامل�شاتل

3119

12

�صانع اجلب�س

1842

10

ر�صا�ص

2913

15

املتجر باجلملة يف الري�ش والفوق�س

3079

10

املتجر بن�صف اجلملة يف الري�ش والفوق�س

3079

15
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املتجر بالتف�صيل يف الري�ش والفوق�س

3247

15

املتجر باجلملة يف العجالت املطاطية

3026

10

املتجر بن�صف اجلملة يف العجالت املطاطية

3026

12

املتجر بالتف�صيل يف العجالت املطاطية
أ
املتجر بالتف�صيل يف العجالت املطاطية امل�ستعملة �و
املرممة
أ
املتجر بالتف�صيل يف ال�سماك

3187

15

3187

15

3114

15

املتجر باجلملة يف أ
ال�سماك الطرية

3015

5

�صانع ال�سمك اململح أ�و املدخن

O331

20

املتجر باجلملة يف ال�سمك اململح أ�و املنقع يف اخلل أ�و
اجلاف أ�و املدخن  ...إ�لخ....

3015

10

املتجر بن�صف اجلملة يف ال�سمك اململح أ�و املنقع يف اخلل
أ�و اجلاف أ�و املدخن  ...إ�لخ....

3015

12

املتجر باجلملة يف البطاط�س

3012

8

املتجر بن�صف اجلملة يف ابطاط�س

3012

10

املتجر بالتف�صيل يف اخلزف

3172

15

�صانع أ
ال�شياء اخلزفية والفخارية

1831

10

املتجر باجلملة يف امل�صنوعات الفخارية واخلزفية

3053

10

م�ستغل م�ؤ�س�سة �صناعية ل�صناعة املنتوجات الكيماوية

2510

12

املتجر البائع باجلملة للمنتوجات الكيماوية

3040

5

املتجر البائع بن�صف اجلملة للمنتوجات الكيماوية

3040

8

املتجر البائع بالتف�صيل للمنتوجات الكيماوية

3161

10

املتجر بالتف�صيل للمنتوجات اخلا�صة باحلمية

3123

15

مقاول يف حفر املناجم بطرق جيوفزيائية

3931

12

�صانع اخلليط أ�و أ
الغذية املركبة أ�و املنتوجات أ
الخرى
لتغذية احليوانات

1181

20

املتجر باجلملة يف اخلليط أ
والغذية

3051

20
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املتجر بالتف�صيل يف اخلليط أ
والغذية املركبة أ�و
املنتوجات أ
الخرى لتغذية احليوانات

3123

15

لل�شهار
مقاول أ�و �صاحب وكالة إ

3942

60

الواين أ
املتجر باجلملة يف أ�نواع أ
والدوات املعدنية

3025

10

الواين أ
املتجر بن�صف اجلملة يف أ�نواع أ
والدوات
أ
املعدنية الذي ي�شغل ما بني  6إ�ىل �� 10شخا�ص

3025

12,5

3182

15

�صانع أ�جهزة تربيد املحركات

4334

12

املتجر البائع باجلملة أ
للجهزة وقطع غيار وتوابع
أ
أ�جهزة الراديو والكهرباء الطبية �و املعاجلة بالراديو

3072

20

�صانع أ�جهزة ا�ستقبال الراديو والتلفزة وقطع غيارها
ومعداتها ،و أ�جهزة إ�لكرتونية أ�خرى

2352

20

م�صلح أ�جهزة الراديو والتلفزة  ،و أ�جهزة إ�لكرتونية
أ�خرى

3331

40

مرمم القوارب ال�صغرية

3524

15

م�ستغل معمل لتجليد الكتب أ
والعمال املماثلة

1732

15

مقاول يف جر البواخر ذات االندفاع آ
اليل

3524

15

ال�صالحات ال�صناعية
م�ستغل معمل إ

3351

12

ممثل جتاري �صاحب توكيل فرعي أ�و �ضامن للوفاء أ�و
منجز عمليات باجلملة

3081

60

املتجر باجلملة يف الرانتج واخلمر والقطران والزيت
واملواد أ
الخرى التي ت�شاكلها

3041

5

املتجر باجلملة يف الرانتج

3041

10

املتجر بن�صف اجلملة يف الرانتج واخلمر والقطران
والزيت ومواد أ�خرى

3041

15

املتجر بالتف�صيل يف الرانتج واخلمر والقطران والزيت

3161

15

�صانع زنربك لل�سيارات وال�شاحنات واملقطورات
إ�لخ.....

2050

10

الواين أ
املتجر بالتف�صيل يف أ�نواع أ
والدوات املعدنية
الذي ي�شغل ما بني  3إ�ىل  5أ��شخا�ص
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ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

م�ستغل مطعم

4121

20

�صاحب مطعم بالالئحة

4121

20

املتجر باجلملة يف أ
الرز

3016

1,5

م�ستغل فرن لل�شواء

4331

8

مكري أ
الكيا�س أ�و املتجر فيها بالتف�صيل

3152

12

�صانع أ
الكيا�س من الثوب

1521

12

�صانع أ
الكيا�س أ�و ال�صناديق من الورق

1721

12

املتجر باجلملة يف أ
الكيا�س أ�و ال�صناديق من الورق

3079

12

مكري القاعات أ�و أ
الماكن اخلا�صة باالجتماعات
واملرا�سيم أ
والعياد واملعار�ض.

4012

15

مولدة

4524

60

�صاحب قاعة لل�شاي

4121

40

�صانع النعال

1530

10

املتجر باجلملة يف النعال

3034

10

املتجر يف النعال وبائعها بن�صف اجلملة

3034

15

املتجر يف النعال وبائعها بالتف�صيل

3151

20

�صانع ال�صابون

2561

12

املتجر باجلملة يف ال�صابون

3045

1,5

املتجر ب�صف اجلملة يف ال�صابون

3045

5

م�ستغل من�رش ميكانيكي

1611

40

م�ستغل من�رش ميكانيكي لن�رش الرخام أ�و احلجارة

1611

12

املتجر باجلملة يف امللح

3051

10

املتجر ب�صف اجلملة يف امللح

3051

12

م�صفاة امللح

1173

8

ال�رساج – �صانع أ�جهزة اخليل

1521

20

�صانع أ�قفال البناء

2913

12
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ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املقاول يف �صناعة أ
القفال أ�و ميكانيكي أ
القفال

2913

12

اخلدمات التليفونية

2913

12

املتجر باجلملة يف احلرير الطبيعي أ�و اال�صطناعي

3031

8

3031

10

املتجر بالتف�صيل يف احلرير الطبيعي أ�و اال�صطناعي

3141

15

�صانع أ
ال�رسة

1653

8

املتجر باجلملة يف أ
ال�رسة

1653

8

املتجر بالتف�صيل يف أ
ال�رسة

3249

12

املقاول يف معرفة أ
العماق وحفر آ
البار

2923

12

م�ستغل معمل التلحيم

2030

15

�صانع املن�سوجات من احللفاء

1660

8

املتجر باجلملة يف املن�سوجات من احللفاء

3079

8

2550

20

3044

20

3044

22

املتجر بالتف�صيل يف أ
الدوية اجلاهزة أ�و املح�رضات
ال�صيدلية أ�و البيطرية

3160

25

املقاول يف الفرجات واملهرجانات الفنية

4431

10

حمطة لغ�سل و�صيانة وت�شجيم ال�سيارات

3519

20

منتج أ
الفالم ال�سينماتوغرافية

4411

20

املتجر باجلملة يف ال�سكر

3051

0,8

املتجر بن�صف اجلملة يف ال�سكر

3051

1

املتجر بالتف�صيل يف ال�سكر

3123

1,5

�صانع آ
الالت الكهربائية اخلا�صة باحلرا�سة واحلماية
�ضد ال�رسقة

2321

12

املتجر بن�صف اجلملة يف احلرير الطبيعي أ�و
اال�صطناعي

�صانع أ
الدوية اجلاهزة أ�و املح�رضات ال�صيدلية أ�و
البيطرية
املتجر باجلملة يف أ
الدوية اجلاهزة أ�و املح�رضات
ال�صيدلية أ�و البيطرية

املتجر بن�صف اجلملة يف أ
الدوية اجلاهزة أ�و املح�رضات
ال�صيدلية أ�و البيطرية
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ال�سعر ()%

املهنة

ق.م.ن .إ�

املتجر باجلملة يف آ
الالت الكهربائية اخلا�صة باحلرا�سة
واحلماية �ضد ال�رسقة

3023

12

املقاول يف احلرا�سة واحلماية �ضد ال�رسقة

3959

40

املتجر باجلملة يف التبغ

3056

2

املتجر بالتف�صيل يف التبغ

3124

4

خياط بالقي�س

1430

40

العقاب وم�ؤخرات أ
�صانع أ
الحذية أ�و قطع أ�خرى
أ
للحذية

1531

10

م�ستغل معمل للدباغة

1511

10

املتجر بالتف�صيل يف أ
الفر�شة أ
والغطية امل�صنوعة من
ال�صوف واجلالليب ومنتجات �صناعة أ
الفر�شة

3143

15

املقاول يف النقل العمومي على الطرقات

3420

15

املقاول يف النقل احل�رضي

3422

15

م�ستغل �سيارات أ
الجرة على الطرقات

3433

15

م�ستغل �سيارات أ
الجرة اخلا�صة بالنقل احل�رضي

3432

15

املتجر باجلملة يف خمتلف الب�ضائع

3000

10

املتجر بالتف�صيل يف خمتلف الب�ضائع
م�ستغل احلبال اجلوية واملقاعد اجلوية ومقاعد
املنحدرات
الكيا�س واخليام أ
�صانع أ
والغطية وقالع ال�سفن

3100

15

3479

40

1369

12

3074

12

الكيا�س واخليام أ
املتجر بالتف�صيل يف أ
والغطية وقالع
ال�سفن

3241

15

الكيا�س واخليام أ
مكري أ
والغطية وقالع ال�سفن

4454

12

4452

20

م�ستغل أ�ماكن للتخييم

4100

25

املقاول يف نقل وركم الرتاب

4452

12

2

الكيا�س واخليام أ
املتجر باجلملة يف أ
والغطية وقالع
ال�سفن

م�ستغل عقارات أ�و حمالت أ�و معدات للريا�ضة أ�و
للفنون الذوقية
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ق.م.ن .إ�

املهنة

2

ال�سعر ()%

املتجر باجلملة يف ال�شاي

3051

1,5

املتجر بالتف�صيل يف ال�شاي

3123

5

املتجر بالتف�صيل يف الطوابع الربيدية املعدة للمجموعات
الذي ي�شغل أ�كرث من �شخ�صني

3249

20

املتجر باجلملة يف أ
الن�سجة أ
والثواب

3032

5

املتجر بن�صف اجلملة يف أ
الن�سجة أ
والثواب

3032

8

3032

12

1350

20

3071

10

3079

11

املتجر بالتف�صيل يف أ
الن�سجة امل�شمعة أ�و املربنقة أ�و
امل�صنوعة من مادة البال�ستيك

3142

12

املتجر باجلملة يف أ
الن�سجة املعدة لبيا�ضات املنزل

3031

12

املتجر بن�صف اجلملة يف أ
الن�سجة املعدة لبيا�ضات املنزل

3031

15

املتجر بالتف�صيل يف أ
الن�سجة املعدة لبيا�ضات املنزل

3142

18

م�صلح هياكل ال�سيارات

3311

23

املتجر بتف�صيل يف الرباميل

3184

15

�صانع الرباميل

2032

12

املقاول يف نقل املرا�سالت

3400

15

املقاول يف نقل الب�ضائع بوا�سطة ال�سيارات

3411

15

املقاول يف نقل امل�سافرين بوا�سطة ال�سيارات التي ال
تنطلق يف أ�يام و�ساعات حمددة

3423

25

املقاول يف نقل املواد من جميع أ
ال�صناف بوا�سطة
ال�سيارات

3479

25

املقاول يف النقل البحري

3450

15

الن�سجة أ
املتجر بالتف�صيل يف أ
والثواب الرفيعة أ�و
الفاخرة

ال�شغال املتعلقة ب�صنع أ�و معاجلة أ
املقاول يف أ
الن�سجة
أ
والثواب أ�و اخليوط
املتجر باجلملة يف أ
الن�سجة امل�شمعة أ�و املربنقة أ�و
امل�صنوعة من مادة البال�ستيك

املتجر بن�صف اجلملة يف أ
الن�سجة امل�شمعة أ�و املربنقة أ�و
امل�صنوعة من مادة البال�ستيك
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ق.م.ن .إ�

املهنة

2

العمال اجلوية ،والذي ينجز أ
املقاول يف أ
ال�شغال
وال�شهار  ...إ�لخ......
الطبوغرافية والت�صوير إ

ال�سعر ()%

3935

10

املقاول يف أ�عمال �صيانة وترميم البناءات

2916

30

املقاول يف البناء أ
وال�شغال املختلفة

2916

12

املقاول يف اخلدمات املتعلقة باال�ستعالمات التجارية

3952

30

م�ستغل معمل أ
لل�شغال الفوتغرافية

4332

15

منتقي أ�و منظف نفايات ال�صوف والقطن  ...إ�لح...

1311

12

املتجر باجلملة يف ال�سالل

3053

10

املتجر بن�صف اجلملة يف ال�سالل

3053

12

املتجر بالتف�صيل يف ال�سالل

3172

15

مكري العربات وال�سيارات

3969

25

مقاول يف البيع باملزاد

3249

15

املقاول يف فح�ص و إ��صالح ال�سيارات أ
والجهزة
أ
والواين واملعدات والتجهيزات

3300

30

م�ستغل م�ؤ�س�سة ملعاجلة الطلق (ميكا) ومواد معدنية
أ�خرى ت�شاكله

1922

10

�صانع الزجاج

1821

10

املتاجر باجلملة يف املنتجات الزجاجية

3025

8

املتاجر بن�صف اجلملة يف املنتجات الزجاجية

3025

10

املتاجر بالتف�صيل يف املنتجات الزجاجية

3182

12

املتجر بالتف�صيل يف أ
ال�شياء الزجاجية الدقيقة والبلور

3182

15

1821

10

م�ستغل م�ؤ�س�سة ل�صنع أ
الل�سبة اجلاهزة

1400

6

املتجر يف أ
اللب�سة اجلاهزة البائع باجلملة

3032

10

املتجر يف أ
اللب�سة اجلاهزة البائع بالتف�صيل

3145

15

م�ستغل م�ؤ�س�سة ل�صنع أ�و إ�عداد الزجاجات الوقائية
و أ�نواع خا�صة من الزجاجات إ�لخ.....
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ق.م.ن .إ�

املهنة

2

منتج اللحوم اململحة أ�و املدخنة أ�و املجففة أ�و املربدة
إ�لخ...
املتجر باجلملة يف اللحوم اململحة أ�و املدخنة أ�و املجففة
أ�و املربدة

ال�سعر ()%

1130

8

3051

8

املتجر بالتف�صيل يف اللحوم اململحة أ�و املدخنة أ�و املجففة
أ�و املربدة

3121

15

�صانع اخلل

1173

10

املتجر باجلملة يف اخلل

3051

10

املتجر بن�صف اجلملة يف اخلل

3051

12

املتجر بالتف�صيل يف اخلل

3122

15

املقاول يف بناء و إ��صالح طرق املوا�صالت ومتديد
قنوات املياه واملجاري

2924

12

�صانع اخليام

2250

12

املتجر بالتف�صيل يف العربات املجرورة بوا�سطة البهائم

3185

12

�صانع عربات أ
الطفال

2732

12

املتجر باجلملة يف عربات أ
الطفال

3074

12

املتجر باجلملة يف الدواجن أ
والرانب والطيور

3013

8

املتجر بالتف�صيل يف الدواجن أ
والرانب والطيور

3113

15

م�ستغل معمل لكربنة املطاط

3314

15

2242

12

املتجر باجلملة ب�صفة عامة

*

10

املتجر بن�صف اجلملة ب�صفة عامة

*

12

املتجر بالتف�صيل ب�صفة عامة

*

15

مقاوالت اخلدمات ب�صفة عامة

*

40

املقاول يف إ�ن�شاء أ�و إ��صالح مقطورات و�آالت وعتاد
ال�سكك احلديدية
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امللحقــــات
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امللحق رقم I

التغيريات املدرجة باملدونة العامة
لل�رضائب مبوجب قوانني املالية
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قانون املالية رقم  38-07لل�سنة املالية 2008
(اجلريدة الر�سمية عدد  5591بتاريخ  20ذي احلجة  31 / 1428دجنرب )2007

املدونة العامة لل�رضائب
 –.IIن�سخ

املادة 8

تن�سخ ابتداء من فاحت يناير  2008مقت�ضيات املادة  9من قانون املالية رقم 35-05
لل�سنة املالية  2006املتعلقة بالر�سم املفرو�ض على العقود واالتفاقات.

 –.IIIدخول حيز التطبيق و أ�حكام انتقالية

 - 1تطبق مقت�ضيات املادة « – I( 6جيم»  )1°-من املدونة العامة لل�رضائب على
عوائد أ
ال�سهم وح�ص�ص امل�شاركة والدخول املعتربة يف حكمها ذات امل�صدر
أ
ال�شارة أ�و املقيدة يف ح�ساب ال�رشكات
الجنبي املدفوعة أ�و املو�ضوعة رهن إ
ابتداء من فاحت يناير .2008
 - 2تطبق مقت�ضيات املادة « – III – 10جيم» من املدونة ال�سالفة الذكر كما مت
تغيريها بالبند  Iأ�عاله على املخ�ص�صات غري اجلارية املتعلقة بامل�ؤن املكونة بر�سم
ال�سنوات املحا�سبية املفتوحة ابتداء من فاحت يناير .2008

 - 3ا�ستثناء من أ�حكام املادة  II – 163من املدونة ال�سالفة الذكر ،تطبق أ�حكام املادة 19
( « – Iأ�لف» و «باء») و( « –IIجيم») من املدونة ال�سالفة الذكر كما مت تغيريها
بالبند  Iأ�عاله على ال�سنوات املحا�سبية املفتوحة ابتداء من فاحت يناير .2008

 - 4تطبق أ�حكام املادة « – IV – 19باء» و « – II( 73باء»  )2° -من املدونة
ال�سالفة الذكر كما مت تغيريها بالبند  Iأ�عاله على عوائد أ
ال�سهم وح�ص�ص امل�شاركة
والدخول املعتربة يف حكمها املوزعة من طرف ال�رشكات املقامة باملناطق احلرة
للت�صدير ابتداء من فاحت يناير .2008

 - 5ا�ستثناء من أ�حكام املادتني  « – I – 19أ�لف» و« – II( 73واو»  )7° -من
املدونة ال�سالفة الذكر ي�ستفيد املنع�شون العقاريون أ��شخا�ص ذاتيون أ�و معنويون
الذين ينجزون عملياتهم يف إ�طار اتفاقية مربمة مع الدولة ابتداء من فاحت يناير
 2008م�شفوعة بدفرت للتحمالت الغر�ض منها إ�جناز برنامج بناء � 1500سكن
اجتماعي كما هو حمدد يف املادة  28°-I-92من املدونة ال�سالفة الذكر موزع
على فرتة أ�ق�صاها خم�س (� )5سنوات ابتداء من تاريخ ت�سليم رخ�صة البناء و
خم�ص�ص لل�سكن الرئي�سي ،من تخفي�ض بن�سبة  50%من ال�رضيبة على ال�رشكات
أ�و ال�رضيبة على الدخل اجلاري بها العمل بر�سم ال�سنة املحا�سبية املفتوحة ابتداء
من فاحت يناير .2008
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تفر�ض ال�رضيبة فيما بعد هذه ال�سنة املحا�سبية بال�سعر العادي اجلاري به العمل.

 - 6تطبق أ�حكام املادة  14° - 57من املدونة ال�سالفة الذكر بالن�سبة لعمليات االكتتاب
يف أ��سهم ال�رشكة أ�و �رشائها على االختيارات التي مت تخ�صي�صها ابتداء من فاحت
يناير .2008
 - 7تطبق أ�حكام املادتني  61و 65من املدونة ال�سالفة الذكر على التعوي�ضات
املدفوعة ابتداء من فاحت يناير .2008
 - 8تطبق أ�حكام املادة  63من املدونة ال�سالفة الذكر على عمليات التفويت املنجزة
ابتداء من فاحت يناير .2008

 - 9تطبق أ�حكام املادة « - II( 73جيم» و«واو»  5° - 4° - 3° - 2° -و «زاي»
 )6°-من املدونة ال�سالفة الذكر :

الرباح الناجتة عن ر ؤ�و�س أ
 على أالموال املنقولة ذات املن� أش� املغربي املنجزة
ابتداء من فاحت يناير 2008؛
الموال املنقولة ذات املن� أش� أ
 على الدخول النا�شئة عن ر ؤ�و�س أالجنبي املدفوعة
ال�شارة أ�و الـمقيدة يف ح�ساب امل�ستفيد ابتداء من فاحت يناير
أ�و املو�ضوعة رهن إ
2008؛
 على عمليات تفويت القيم املنقولة ذات املن� أش� أالجنبي املنجزة ابتداء من فاحت يناير
.2008

 - 10تطبق أ�حكام املادة « - II( 73واو»  )7° -من املدونة ال�سالفة الذكر على الدخول
املحققة ابتداء من فاحت يناير .2008
 - 11تطبق أ�حكام املادة  83من املدونة املذكورة ،كما مت تغيريها بالبند  Iمن هذه
املادة على التفويتات املحققة ابتداء من فاحت يناير .2008

 - 12تطبق أ�حكام املواد  127و 129و 133و 135و 205من املدونة ال�سالفة الذكر،
كما مت تغيريها بالبند  Iمن هذه املادة على املحررات واالتفاقات املربمة ابتداء
من فاحت يناير .2008
 - 13تطبق أ�حكام املادة  137من املدونة ال�سالفة الذكر كما مت تغيريها بالبند  Iمن هذه
املادة على :
الحكام والقرارات أ
 أوالوامر الق�ضائية و أ�حكام املحكمني ال�صادرة ابتداء من
فاحت يناير 2008؛
 املحررات الق�ضائية وغري الق�ضائية املنجزة واملحررات املدىل بها ابتداء من فاحتيناير .2008
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الدماج
 - 14تطبق أ�حكام املادة  III – 162من املدونة ال�سالفة الذكر على عمليات إ
املحققة ابتداء من فاحت يناير .2008

 - 15تطبق أ�حكام املادة  210من املدونة ال�سالفة الذكر كما مت تتميمها بالبند  Iأ�عاله
ال�شعار بالفح�ص يف � أش�نها ابتداء من فاحت
على عمليات املراقبة التي مت تبليغ إ
يناير .2008
 - 16تطبق أ�حكام املادة  224من املدونة ال�سالفة الذكر على أ��س�س فر�ض ال�رضيبة
التي مت تبليغها ابتداء من فاحت يناير .2008

 –.IVتطبق أ
ال�سعار املن�صو�ص عليها يف املادة  « – I( 19أ�لف» و «باء») من
املدونة العامة لل�رضائب اجلاري بها العمل بر�سم ال�سنة املحا�سبية  2007على املن�ش�آت
امل�شار إ�ليها يف أ�حكام املادة  9من قانون املالية رقم  48-03لل�سنة املالية  2004كما مت
متديد العمل بها مبوجب املادة  XI - 247من املدونة ال�سالفة الذكر.
 -.Vتظل املقت�ضيات املن�سوخة مبوجب البندين  Iو  IIمن هذه املادة �سارية املفعول
على وعاء و مراقبة و منازعات وحت�صيل ال�رضائب والواجبات والر�سوم املتعلقة
بالفرتة ما قبل فاحت يناير .2008
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قانون املالية رقم  40-08لل�سنة املالية 2009
(اجلريدة الر�سمية عدد  5695مكرر بتاريخ  3حمرم  31 / 1430دجنرب )2008

املدونة العامة لل�رضائب
املادة 7
 -.IVن�سخ وتدابري انتقالية

أ�لف -تن�سخ ابتداء من فاحت يناير : 2009
 املادة  2من الظهري ال�رشيف بتاريخ فاحت �شعبان  8( 1370ماي  )1951املتعلقبتدوين الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بالت�سجيل و التمرب؛
 الكتاب الثاين من املر�سوم رقم  2.58.1151ال�صادر يف  12من جمادى آالخرة
 24( 1378دي�سمرب  )1958املتخذ لتطبيق الظهري ال�رشيف ال�سالف الذكر.
 وجميع املقت�ضيات املتعلقة بواجبات التمرب املن�صو�ص عليها يف ن�صو�ص ت�رشيعيةخا�صة.

باء -تن�سخ ابتداء من فاحت يناير  2010أ�حكام الظهري ال�رشيف رقم 1.57.211
امل�ؤرخ يف  15من ذي احلجة  13( 1376يوليوز  )1957ب�إحداث �رضيبة �سنوية
خ�صو�صية على ال�سيارات.

غري أ�ن أ�حكام الن�صو�ص املن�سوخة مبوجب البندين « أ�لف» و «باء» أ�عاله ،تظل
مطبقة على الوعاء و املراقبة و التح�صيل و املنازعة فيما يخ�ص :
 -واجبات التمرب بالن�سبة للفرتة ما قبل فاحت يناير 2009؛

 ال�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية على ال�سيارات بالن�سبة للفرتة ما قبل يناير.2010
جيم -متتد اال�ستفادة من مقت�ضيات املادة  5-III-8من قانون املالية رقم 38-07
لل�سنة املالية  2008ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.07.211بتاريخ  16من
ذي احلجة  27(1428دي�سمرب )2007إ�ىل ال�سنتني املحا�سبيتني املتتاليتني املواليتني لل�سنة
املحا�سبية املفتوحة ابتداء من فاحت يناير .2008
العفاء املذكور يف املادة  43°-I-92من املدونة العامة لل�رضائب بن�سبة
دال -مينح إ
 %50على �شكل إ�رجاع ابتداء من فاحت يناير .2009

 -.Vتخفي�ض ال�رضيبة يف حالة الزيادة يف ر أ��سمال بع�ض ال�رشكات

أ�لف -تتمتع بتخفي�ض من ال�رضيبة على ال�رشكات ي�ساوي ن�سبة  %20من مبلغ
الزيادة املحققة يف ر أ��س املال ال�رشكات اخلا�ضعة لل�رضيبة على ال�رشكات التي حتقق
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ربحا أ�و ت�سجل عجزا والقائمة يف فاحت يناير  2009التي تقوم ما بني فاحت يناير2009
و 31دي�سمرب  2010ب�إدخال الغاية بزيادة يف ر أ��س مالها.
تتوقف اال�ستفادة من هذا التخفي�ض على توفر ال�رشوط التاليــة :
 يجب أ�ن تتحقق الزيادة يف ر أ��س املال بح�ص�ص م�شاركة نقدية أ�و بديون م�ستحقةعليها يف ح�سابات �رشكاء جارية؛
 أ	�ن يكون ر أ��س مال ال�رشكة كما متت الزيادة فيه قد دفع بكامله خالل ال�سنة
املحا�سبية املعنية؛
 أ	�ال يكون قد بو�رش قبل الزيادة يف ر أ��س املال ،تخفي�ض من ر أ��س املال املذكور
منذ فاحت يناير 2008؛
 يجب أ�ن يكون رقم املعامالت املحقق عن كل �سنة من أالربع �سنوات املحا�سبية
أ
الخرية املختتمة قبل فاحت يناير  2009أ�قل من خم�سني ( )50مليون درهم دون
احت�ساب ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة؛
 أ	�ال يكون قد مت بعد الزيادة يف ر أ��س املال ،تخفي�ض يف ر أ��س املال املذكور أ�و أ�ن
تتوقف ال�رشكة عن مزاولة ن�شاطها وذلك طوال مدة خم�س �سنوات من تاريخ
اختتام ال�سنة املحا�سبية التي متت خاللها الزيادة يف ر أ��س املال.
ويطبق التخفي�ض املذكور على مبلغ ال�رضيبة على ال�رشكات امل�ستحق بر�سم ال�سنة
املحا�سبية التي متت خاللها الزيادة يف ر أ��س املال بعد أ�ن ت�ستنزل إ�ن اقت�ضى احلال من
املبلغ املذكور ،ال�رضيبة املقتطعة من املنبع على احلا�صالت من التوظيفات املالية ذات
الدخل الثابت.
تخ�صم الدفعات املقدمة على احل�ساب املدفوعة بر�سم ال�سنة املحا�سبية التي متت
خاللها الزيادة يف ر أ��س املال من مبلغ ال�رضيبة امل�ستحق بعد ا�ستنزال مبلغ التخفي�ض
من ال�رضيبة بن�سبة .%20

و إ�ذا تبني أ�ن مبلغ ال�رضيبة امل�ستحق بر�سم ال�سنة غري كاف إلجناز جمموع التخفي�ض
من ال�رضيبة يتم ا�ستنزال الباقي تلقائيا من الدفعة أ�و الدفعات املقدمة على احل�ساب
امل�ستحقة بر�سم ال�سنة املحا�سبية املوالية.
الخالل ب أ�حد ال�رشوط ال�سالفة الذكر ،ي�صري مبلغ التخفي�ض من ال�رضيبة
ويف حالة إ
الذي ا�ستفادت منه ال�رشكة م�ستحقا ويعاد إ�دراجه يف ال�سنة املحا�سبية التي متت خاللها
الخالل بتطبيق الذعرية والزيادات املن�صو�ص عليها يف
الزيادة يف ر أ��س املال دون إ
املادتني  186و 208أ�عاله.

إ�ذا تقادمت ال�سنة املحا�سبية الواجب أ�ن يدرج يف ح�سابها مبلغ التخفي�ض من
ال�رضيبة ،بو�رشت الت�سوية يف ال�سنة املحا�سبية أ
الوىل من الفرتة غري املتقادمة.
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باء -ا�ستثناء من أ�حكام املادة « – I( 133دال»  )10° -من املدونة العامة لل�رضائب،
تخ�ضع للت�سجيل مقابل واجب ثابت قدره الف ( )1000درهم بنف�س ال�رشوط ونف�س
املدة ،عمليات الزيادة يف ر أ��س مال ال�رشكات امل�شار إ�ليها يف « أ�لف» اعاله.

 -.VIدخول حيز التطبيق

 - 1تطبق أ�حكام املادة (« – I – 6باء»  )1° -من املدونة العامة لل�رضائب كما مت
تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على عمليات ت�صدير املعادن امل�ستعملة املحققة
ابتداء من فاحت يناير 2009؛
 - 2تطبق أ�حكام املادة  III – 28من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله ،على العقود املربمة ابتداء من فاحت يناير 2009؛

 - 3تطبق أ�حكام املادة  39من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب البند I
أ�عاله ،على رقم املعامالت املحقق ابتداء من فاحت يناير 2009؛

 - 4تطبق أ�حكام املادة  41من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب البند I
أ�عاله ،على رقم املعامالت املحقق ابتداء من فاحت يناير 2009؛
 - 5تطبق أ�حكام املادة  10° – 57من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها
مبوجب البند  Iأ�عاله ،على العقود املربمة ابتداء من فاحت يناير 2009؛

 - 6تطبق أ�حكام املادة  « – I – 59أ�لف» و«باء» من املدونة العامة لل�رضائب كما
مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله ،على أ
الجور املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير
2009؛
 - 7تطبق أ�حكام املادة  II – 68من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله ،على أ
الرباح املحققة ابتداء من فاحت يناير 2009؛
 - 8تطبق أ�حكام املادة  I – 73من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله ،على الدخول اخلا�ضعة جلدول ح�ساب ال�رضيبة واملكت�سبة ابتداء
من فاحت يناير 2009؛
 - 9تطبق أ�حكام املادة  I – 74من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله ،على الدخول املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير 2009؛
 - 10تطبق أ�حكام املادة  - II( 132الفقرة أ
الخرية) على عقود املرابحة املربمة ابتداء
من فاحت يناير 2009؛

 - 11تطبق أ�حكام املادة  I – 161من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله ،على زائد القيمة املحقق أ�و املالحظ ابتداء من فاحت يناير 2009؛
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 - 12تطبق أ�حكام املادتني  213و III – 214من املدونة العامة لل�رضائب كما مت
تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على عمليات املراقبة ال�رضيبية التي مت يف � أش�نها
ال�شعار بالفح�ص ابتداء من فاحت يناير 2009؛
تبليغ إ

 - 13تطبق أ�حكام املادة  V – 220من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله ،على الطعون املقدمة أ�مام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة
بال�رضيبة ابتداء من فاحت يناير 2009؛
 - 14تطبق أ�حكام املادتني  VI – 226و( 242الفقرتني اخلام�سة وال�ساد�سة) من
املدونة العامة لل�رضائب كما مت تغيريها وتتميمها مبوجب البند  Iأ�عاله ،على
الطعون املقدمة أ�مام املحاكم ابتداء فاحت يناير 2009؛

 - 15تطبق أ�حكام الق�سم أ
الول املتعلق بواجبات التمرب من الكتاب الثالث من املدونة
العامة لل�رضائب ابتداء من فاحت يناير 2009؛

 - 16تطبق أ�حكام الق�سم الثاين من الكتاب الثالث املتعلق بال�رضيبة اخل�صو�صية ال�سنوية
على ال�سيارات من املدونة العامة لل�رضائب ابتداء من فاحت يناير 2010؛

 - 17تطبق أ�حكام املادة « – I( 133دال»  )10° -من املدونة العامة لل�رضائب كما
مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله ،على عمليات الت أ��سيـ�س والزيـادة فـي ر أ��س
مال ال�رشكات أ�و املجموعات ذات النفع االقت�صادي املنجزة ابتداء من فاحت
يناير .2009
 -.VIIتعو�ض عبارتي «مديرية ال�رضائب» و«مدير ال�رضائب» بعبارتي
«املديرية العامة لل�رضائب» و«املدير العام لل�رضائب» يف املدونة العامة لل�رضائب.
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قانون املالية رقم  48-09لل�سنة املالية 2010
(اجلريدة الر�سمية عدد  5800بتاريخ  14حمرم  31 / 1431دجنرب )2009

املدونة العامة لل�رضائب
املادة 7
 –.IIدخول حيز التطبيق وتدابري انتقالية

 - 1تطبق أ�حكام املادة  I - 59من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله على أ
الجور املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير 2010؛
 - 2تطبق أ�حكام املواد  II - 68و 70و II - 174من املدونة العامة لل�رضائب،
كما مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على أ
الرباح املحققة ابتداء من فاحت يناير
2010؛

 - 3تطبق أ�حكام املادة  I - 73من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها مبوجب
البند  Iأ�عاله على الدخول اخلا�ضعة جلدول ح�ساب ال�رضيبة و املكت�سبة ابتداء
من فاحت يناير 2010؛
 - 4تطبق أ�حكام املادة « –II( 73واو» )2° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما
مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على أ�رباح أ
ال�سهم غري امل�سعرة وغريها من
�سندات ر أ��س املال املحققة ابتداء من فاحت يناير 2010؛

 - 5تطبق أ�حكام املادة « - II( 73واو»  )8° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما
مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على أ�تعاب احل�ضور والتعوي�ضات أ
الخرى
الجمالية وكذا املكاف�آت أ
الجمالية املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير 2010؛
والجور إ
إ
 - 6تطبق أ�حكام املادتني  III - 79و 112من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها
القرارات املودعة ابتداء من فاحت يناير 2010؛
مبوجب البند  Iأ�عاله على إ

 - 7تطبق أ�حكام املادة  I - 127من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها
وتتميمها بالبند  Iمن هذه املادة على املحررات واالتفاقات املنجزة ابتداء من
فاحت يناير 2010؛
 - 8تطبق أ�حكام املادة  I – 170من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها مبوجب
البند  Iأ�عاله على مبالغ احلد أ
الدنى لل�رضيبة امل�ستحقة بر�سم ال�سنوات املحا�سبية
املفتوحة ابتداء من فاحت يناير 2010؛
 - 9تطبق أ�حكام املادة  II – 220من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
مبوجب البند  Iأ�عاله على الطعون املقدمة أ�مام اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة
ابتداء من فاحت يناير 2010؛
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 - 10تطبق أ�حكام املادة  II – 225من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
مبوجب البند  Iأ�عاله على مقررات اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة ال�صادرة
ابتداء من فاحت يناير 2010؛

 - 11تطبق أ�حكام املادة  254من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها مبوجب
القرارات املودعة ابتداء من فاحت يناير 2010؛
البند  Iأ�عاله على إ

 - 12تطبق مقت�ضيات املادة  IV– 164من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تتميمها
بالبند  Iأ�عاله على :

 عوائد أال�سهم وح�ص�ص امل�شاركة والدخول املعتربة يف حكمها املدفوعة أ�و
ال�شارة أ�و املقيدة يف ح�ساب أ
ال�شخا�ص املعنويني امل�ستفيدين
املو�ضوعة رهن إ
ابتداء من فاحت يناير 2010؛
 زائد القيمة عن تفويت القيم املنقولة املحقق من قبل أال�شخا�ص املعنويني املعنيني
ابتداء من فاحت يناير .2010

 - 13تن�سخ ابتداء من فاحت يناير  2011املقت�ضيات املتعلقة أ
القامات واملباين
بالحياء و إ
اجلامعيــة املن�صـو�ص عليهــا يف الـمواد « – II( 6جيم»  )2° -و II – 7وII( 31
– «بـاء»  )2° -و  )29°-I( 92و I - 124و )2°-IV( 129و II - 130و134
( - Iالفقرة الثانية) و II - 191و I - 205من املدونة العامة لل�رضائب.
وتظل هذه املقت�ضيات �سارية املفعول على وعاء و مراقبة ومنازعات وحت�صيل
ال�رضائب والواجبات والر�سوم املتعلقة بالفرتة ما قبل فاحت يناير .2011

 - 14تن�سخ ابتداء من فاحت يناير  2012أ�حكام املادتني  « - I( 6أ�لف»  )27° -و31
( « – Iأ�لف»  )2° -من املدونة العامة لل�رضائب املتعلقة ب�إعفاء املن�ش�آت املقامة
باملنطقة احلرة مبيناء طنجة من ال�رضيبة على ال�رشكات وال�رضيبة على
الدخل؛
 - 15تطبق أ�حكام املواد  44و I–82و 110و 111و 176من املدونة العامة لل�رضائب،
القرارات املودعة ابتداء من فاحت
كما مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على إ
يناير .2011
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قانون املالية رقم  43-10لل�سنة املالية 2011
(اجلريدة الر�سمية عدد  5904بتاريخ  24حمرم  30 / 1432دجنرب )2010

املدونة العامة لل�رضائب
املادة 7
 –.IIدخول حيز التطبيق

 - 1تطبق أ�حكام املادة « – I( 6باء»  )3° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت
تتميمها بالبند  Iأ�عاله على جزء أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة املطابق لرقم
القامات
أ�عمالها الذي مت حتقيقه بعمالت أ�جنبية من طرف �رشكات تدبري إ
للنعا�ش ال�سياحي بر�سم ال�سنوات املحا�سبية املفتوحة ابتداء من فاحت
العقارية إ
يناير .2011
 - 2تطبق أ�حكام املادة « – II– 19دال» من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت
تتميمها بالبند  Iأ�عاله على ال�رشكات التي حتقق رقم أ�عمال ي�ساوي أ�و يقل عن
ثالثة ماليني ( )3.000.000درهم دون احت�ساب ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
بر�سم ال�سنوات املحا�سبية املفتوحة ابتداء من فاحت يناير .2011

 - 3تطبق أ�حكام املادة  V - 68و VIمن املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
مبوجب البند  Iأ�عاله على الفوائد املدفوعة ملالكي خمطط االدخار لل�سكن أ�و
خمطط االدخار للتعليم املفتوح ابتداء من فاحت يناير .2011
 - 4تطبق أ�حكام املادة VII - 68من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
مبوجب البند  Iأ�عاله على الدخول أ
والرباح املحققة يف إ�طار خمطط االدخار
يف أ
ال�سهم املفتوح ابتداء من فاحت يناير .2011
 - 5تطبق أ�حكام املادة « – II( 73جيم»  - 1° -ج) من املدونة العامة لل�رضائب،
كما مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على أ
الرباح ال�صافية الناجتة عن ا�سرتداد
أ
أ�و �سحب ال�سندات أ�و ال�سيولة من خمطط االدخار يف ال�سهم املفتوح ابتداء من
فاحت يناير .2011

 - 6تطبق أ�حكام املادة « – II( 73جيم»  )2° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما
الجمالية النا�شئة عن ر ؤ�و�س
مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على الدخول إ
الموال املنقولة ذات املن� أش� أ
أ
الجنبي التي مت احل�صول عليها أ�و و�ضعها رهن
إ��شارة امل�ستفيد أ�و قيدها يف ح�سابه ابتداء من فاحت يناير .2011
 - 7تطبق أ�حكام املادة « – II( 73واو»  )9° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما
مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على املرتبات واملكاف�آت أ
الجمالية
والجور إ
املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير .2011
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 - 8تطبق أ�حكام املادة  - III – 84باء) من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
مبوجب البند  Iأ�عاله على خمطط االدخار يف أ
ال�سهم املفتوح ابتداء من فاحت
يناير .2011

العفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليها
 - 9أ�لف -حتت�سب مدة إ
أ
يف املادتني  6°-I-92و  )� - 22°( 123و ب)) من املدونة العامة لل�رضائب ،كما
مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله واملحددة يف  24أ�و � 36شهرا ح�سب احلالة ابتداء من
تاريخ ت�سليم رخ�صة البناء بالن�سبة للمن�ش�آت التي تقوم ببناء م�شاريعها اال�ستثمارية والتي
مل ت�ستنفذ يف  31دي�سمرب 2010املدة املذكورة مبا يف ذلك آ
ال�ضافية.
الجال إ

باء -تطبق أ�حكام املادتني  6°-I-92و  - 22°( 123أ�) و ب)) من املدونة العامة
لل�رضائب ،كما مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على املن�ش�آت التي مل ت�ستنفذ يف  31دي�سمرب
ال�ضافية.
 2010أ�جل  24أ�و � 36شهرا ح�سب احلالة مبا يف ذلك أ�جل الثالثة ( )3أ��شهر إ
 - 10تطبق أ�حكام املادة  154من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها وتتميمها
القرارات املتعلقة باملكاف�آت املدفوعة أ�و املو�ضوعة رهن
بالبند  Iأ�عاله على إ
ال�شارة أ�و املقيدة يف ح�ساب أ
ال�شخا�ص غري املقيمني و املودعة ابتداء من فاحت
إ
يناير .2011
 - 11تطبق أ�حكام املادة  I( 212و )IIمن املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
ال�شعار بالفح�ص يف � أش�نها
بالبند  Iأ�عاله على عمليات املراقبة التي مت تبليغ إ
ابتداء من فاحت يناير .2011

 - 12تطبق أ�حكام املادة  III - 220من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند
 Iأ�عاله على املطالبات والوثائق املوجهة من اخلا�ضعني لل�رضيبة إ�ىل اللجنة
املحلية لتقدير ال�رضيبة ابتداء من فاحت يناير .2011
 - 13تطبق أ�حكام املادة VIII - 220من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
ال�شعار بالفح�ص يف � أش�نها
بالبند  Iأ�عاله على عمليات املراقبة التي مت تبليغ إ
ابتداء من فاحت يناير .2011

 - 14تطبق أ�حكام املادة  « – II – 225أ�لف» من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت
تغيريها وتتميمها بالبند  Iأ�عاله على الطعون املقدمة إ�ىل اللجنة املحلية لتقدير
الخرية التي مت تبليغها للمعنيني أ
ال�رضيبة وعلى مقررات هذه أ
بالمر ابتداء من
فاحت يناير .2011
 - 15تطبق أ�حكام املادة  242من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها وتتميمها
بالبند  Iأ�عاله على املقررات ال�صادرة عن اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة
وعن اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة ابتداء من فاحت يناير
.2011
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 - 16تن�سخ ابتداء من فاحت يناير  2011أ�حكام الفقرة  13من البند  IIمن املادة  7من
قانون املالية رقم  48-09لل�سنة املالية  2010ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف
رقم  1.09.243بتاريخ  13من حمرم  30( 1431دي�سمرب .)2009
 –.IIIابتداء من فاحت يناير  ،2011تتمم املدونة العامة لل�رضائب ال�سالفة الذكر
باملادة  164املكررة التالية :

املادة  164مكررة -.التعامل التف�ضيلي
«ميكن للخا�ضعني لل�رضيبة الذين يوجدون يف و�ضعية جبائية �سليمة وامل�صنفني
وفق ال�رشوط املحددة بن�ص تنظيمي أ�ن ي�ستفيدوا فيما يتعلق مبلفاتهم من تعامل تف�ضيلي
من لدن إ�دارة ال�رضائب».
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قانون املالية رقم  22-12لل�سنة املالية 2012
(اجلريدة الر�سمية عدد  6048بتاريخ  25جمادى االخرة  17 / 1433ماي )2012

املدونة العامة لل�رضائب
املادة 7
 –.IّّIIدخول حيز التطبيق

 - 1تطبق أ�حكام املادة  20من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند  Iأ�عاله
القرارات باحل�صيلة اجلبائية املودعة ابتداء من فاحت يناير .2013
على إ
 - 2تطبق أ�حكام املادة  18° - 57من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند I
أ�عاله على اجلوائز أ
الدبية والفنية املح�صلة ابتداء من تاريخ ن�رش قانون املالية
هذا باجلريدة الر�سمية.
 - 3تطبق أ�حكام املادة  III - 60من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند I
أ�عاله على أ
الجور املدفوعة ابتداء من تاريخ ن�رش قانون املالية هذا باجلريدة
الر�سمية.
 - 4تطبق أ�حكام املادة  II - 63من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند I
أ�عاله على التفويتات املحققة ابتداء من تاريخ ن�رش قانون املالية هذا باجلريدة
الر�سمية.

 - 5تطبق أ�حكام املادة  II - 65من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند I
أ�عاله على التفويتات املحققة ابتداء من تاريخ ن�رش قانون املالية هذا باجلريدة
الر�سمية.

 - 6تطبق أ�حكام املادة  70من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند I
أ�عاله على التفويتات املحققة ابتداء من تاريخ ن�رش قانون املالية هذا باجلريدة
الر�سمية.
 - 7تطبق أ�حكام املادة  82من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند  Iأ�عاله
القرارات ال�سنوية مبجموع الدخل املودعة ابتداء من فاحت يناير .2013
على إ

 - 8تطبق أ�حكام املادتني  133و 137من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها
مبوجب البند  Iأ�عاله على العقود واالتفاقات املربمة ابتداء من تاريخ ن�رش قانون
املالية هذا باجلريدة الر�سمية.
-9
		 تطبق أ�حكام املادة « – II( 252الم») من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت
تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله ابتداء من تاريخ ن�رش قانون املالية هذا باجلريدة
الر�سمية.
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 - 10تطبق أ�حكام املادتني  260و 262من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها
وتتميمها بالبند  Iأ�عاله ابتداء من فاحت يناير .2013
- 11
		 تغيريا ألحكام املادة  2-IV( 7و )5من قانون املالية رقم  40-08لل�سنة املالية
 2009ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.08.147بتاريخ  2حمرم 1430
( 30دي�سمرب  ،)2008تطبق أ�حكام املادتني  III - 28و  10°– 57من املدونة
اليرادات املدفوعة ابتداء من فاحت يناير .2012
العامة لل�رضائب على إ

- 12
		 تغيريا ألحكام املادة  )14-II( 7من قانون املالية رقم  48-09لل�سنة املالية
أ
أ
 ،2010ميتد العمل مبقت�ضيات املادتني �« – I( 6لف» )27° -و�« – I( 31لف»
  )2°من املدونة العامة لل�رضائب املتعلقة ب�إعفاء املن�ش�آت املقامة باملنطقة احلرةمبيناء طنجة من ال�رضيبة على ال�رشكات وال�رضيبة على الدخل من فاحت يناير
 2012إ�ىل غاية  31دي�سمرب .2013
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قانون املالية رقم  115-12لل�سنة املالية 2013
(اجلريدة الر�سمية عدد  6113بتاريخ � 17صفر  31 / 1434دجنرب )2012

املدونة العامة لل�رضائب
 –.IVدخول حيز التطبيق

املادة 9

 - 1تطبق أ�حكام املادة « – I( 9جيم»  )1° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت
تتميمها بالبند  Iأ�عاله ،على عمليات إ�قرا�ض ال�سندات و الت�سنيد املحققة ابتداء
من فاحت يناير .2013

 - 2تطبق أ�حكام املادة « – II – 19باء» من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
بالبند  Iأ�عاله ،على أ
الرباح املحققة بر�سم ال�سنوات املحا�سبية املفتوحة ابتداء من
فاحت يناير .2013
 - 3تطبق أ�حكام املادة « –IV - 19دال» من املدونة العامة لل�رضائب كما مت تتميمها
بالبند  Iأ�عاله ،على عوائد أ
ال�سهم وح�ص�ص امل�شاركة والدخول املعتربة يف
ال�شارة أ�و املقيدة يف ح�ساب امل�ستفيد ابتداء
حكمها املدفوعة أ�و املو�ضوعة رهن إ
من فاحت يناير .2013

 - 4تطبق أ�حكام املادة  19° - 57من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها بالبند I
أ�عاله ،على مبلغ الدفعة التكميلية التي تدفعها املقاولة امل�شغلة إ�ىل أ
الجري يف
إ�طار خمطط االدخار يف املقاولة املفتوح ابتداء من فاحت يناير .2013
واليرادات
 - 5تطبق أ�حكام املادة  I - 60من املدونة العامة لل�رضائب على املعا�شات إ
العمرية املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير .2013

 - 6تطبق أ�حكام املادة  II- 63من املدونة العامة لل�رضائب على التفويتات املنجزة
ابتداء من فاحت يناير .2013

 - 7تطبق أ�حكام املادة  II - 65من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها مبوجب
البند  Iأ�عاله على عمليات التفويت املنجزة ابتداء من فاحت يناير .2013

 - 8تطبق أ�حكام املادة  VIII - 68من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
مبوجب البند  Iأ�عاله على الدخول أ
والرباح املحققة يف إ�طار خمططات
االدخار يف املقاولة املفتوحة ابتداء من فاحت يناير .2013
 - 9تطبق أ�حكام املادة « – II( 73جيم»  - 1° -ج) من املدونة العامة لل�رضائب،
كما مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على أ
الرباح ال�صافية الناجتة عن ا�سرتداد
أ�و �سحب ال�سندات أ�و ال�سيولة من خمطط االدخار يف املقاولة املفتوح ابتداء من
فاحت يناير .2013
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 - 10تطبق أ�حكام املادة « – II( 73جيم»  )3° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت
تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على عوائد أ
ال�سهم وح�ص�ص امل�شاركة والدخول
ال�شارة أ�و املقيدة يف ح�ساب
املعتربة يف حكمها املدفوعة أ�و املو�ضوعة رهن إ
أ
ال�شخا�ص الذاتيني امل�ستفيدين ابتداء من فاحت يناير .2013
 - 11تطبق أ�حكام املادة «( II - 73زاي»  7° -و«حاء») من املدونة العامة
لل�رضائب ،كما مت تغيريها مبوجب البند  Iأ�عاله على عمليات التفويت املنجزة
ابتداء من فاحت يناير .2013

 - 12تطبق أ�حكام املادة « – II( 73واو»  )9° -من املدونة العامة لل�رضائب ،كما
مت تتميمها مبوجب البند  Iأ�عاله على املرتبات واملكافاءات أ
الجمالية
والجور إ
املكت�سبة ابتداء من فاحت يناير .2013
 - 13تطبق أ�حكام املادة  IV - 79من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
القرارات املودعة ابتداء من فاحت يناير .2013
مبوجب البند  Iأ�عاله على إ

 - 14تطبق أ�حكام املادة  96من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها مبوجب البند I
أ�عاله ،على عمليات بيع وت�سليم ال�سلع امل�ستعملة املنجزة ابتداء من فاحت يناير
.2013
 - 15تطبق أ�حكام الفقرة الثالثة من املادة  )2°-II( 104من املدونة العامة لل�رضائب
واملتعلقة بتطبيق ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة على بيع ال�سلع التجهيزية املقتناة
ابتداء من فاحت يناير .2013
 - 16تطبق أ�حكام املادة  12°-IV( 129و )22°من املدونة العامة لل�رضائب ،كما
مت تغيريها وتتميمها بالبند  Iأ�عاله على العقود املنجزة ابتداء من فاحت يناير
.2013
 - 17تطبق أ�حكام املادة  152من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها و تتميمها
القرارات املودعة ابتداء من فاحت يناير .2013
بالبند  Iأ�عاله ،على إ

 - 18تطبق أ�حكام املادة  194من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها بالبند I
القرارات املودعة ابتداء من فاحت يناير .2013
أ�عاله ،على إ
 - 19تطبق أ�حكام املادة  196من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تغيريها و تتميمها
القرارات املودعة ابتداء من فاحت يناير .2013
بالبند  Iأ�عاله ،على إ
 - 20تطبق أ�حكام املواد  274إ�ىل  279من املدونة العامة لل�رضائب ،كما مت تتميمها
بالبند  IIIأ�عاله ،على البناءات التي مت ت�سليم رخ�ص ال�سكن يف � أش�نها ابتداء من
فاحت يناير .2013
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إ�لغاء الغرامات والزيادات وفوائد الت أ�خري و�صوائر التح�صيل
املادة 10

 –.Iتلغى الغرامات والزيادات و�صوائر التح�صيل ال�صادر يف � أش�نها قبل فاحت يناير
 2012أ�مر بالتح�صيل يت�ضمن املبلغ أ
ال�صلي لل�رضائب والواجبات والر�سوم املن�صو�ص
أ
عليها يف املدونة العامة لل�رضائب وكذا تلك التي مت حذفها �و إ�دماجها يف هذه املدونة
والتي ظلت إ�ىل غاية  31دي�سمرب  2012غري م�ستخل�صة� ،رشيطة أ�ن يقوم اخلا�ضعون
لل�رضيبة املعنيون تلقائيا بت�سديد أ��صل هذه ال�رضائب والواجبات والر�سوم قبل 31
دي�سمرب .2013

اللغاءات امل�شار إ�ليها أ�عاله من طرف قاب�ض إ�دارة ال�رضائب أ�و من
وتطبق تلقائيا إ
طرف القاب�ض املخت�ص عند ت�سديد أ��صل ال�رضائب والواجبات والر�سوم ال�سالفة الذكر
دون تقدمي طلب م�سبق من طرف اخلا�ضع لل�رضيبة املعني أ
بالمر.
غري أ�نه ال ميكن أ�ن تكون مو�ضوع إ�لغاء الغرامات والزيادات و�صوائر التح�صيل
املتعلقة بال�رضائب والواجبات والر�سوم املن�صو�ص عليها يف الفقرة أ
الوىل أ�عاله والتي
كانت مو�ضوع م�سطرة :
 حت�صيل جربي أ��سفر عن حت�صيل كلي أ�و جزئي لهذه الغرامات والزياداتو�صوائر التح�صيل خالل �سنة  2013؛
 ت�صحيح أل�سا�س فر�ض ال�رضيبة أ�ف�ضى ،قبل فاحت يناير  ،2012إ�ىل إ�برام�صلح مكتوب مقرون ب�إ�صدار لل�رضيبة قبل نف�س التاريخ و إ�ىل أ�داء جزئي أ�و
كلي لهذه الغرامات والزيادات و�صوائر التح�صيل خالل �سنة .2013

أ�ما بالن�سبة للمدينني فقط بالغرامات والزيادات و�صوائر التح�صيل غري امل�ستخل�صة
إ�ىل غاية  31دي�سمرب  ،2012فيمكنهم اال�ستفادة من تخفي�ض قدره  %50من هذه
الغرامات والزيادات وال�صوائر �رشيطة أ�داء  %50املتبقية قبل  31دي�سمرب.2013

 –.IIتلغى الزيادات وفوائد الت أ�خري و�صوائر حت�صيل ديون الدولة غري اجلبائية
واجلمركية امل�شار إ�ليها يف املادة  2من القانون رقم  15.97مبثابة مدونة حت�صيل الديون
العمومية ،التي مت إ��صدارها بوا�سطة أ�وامر للمداخيل قبل فاحت يناير  2012والتي ظلت
إ�ىل غاية  31دي�سمرب  2012غري م�ستخل�صة� ،رشيطة أ�ن يقوم املدينون املعنيون تلقائيا
بت�سديد أ��صل هذه الديون قبل  31دي�سمرب .2013
اللغاءات امل�شار إ�ليها أ�عاله من طرف حما�سب اخلزينة املخت�ص عند
وتطبق تلقائيا إ
ت�سديد أ��صل ديون الدولة غري اجلبائية واجلمركية امل�شار إ�ليها أ�عاله ،دون تقدمي طلب
م�سبق من طرف املدين املعني أ
بالمر.
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غري أ�نه ال ميكن أ�ن تكون مو�ضوع إ�لغاء ،الزيادات وفوائد الت أ�خري و�صوائر
التح�صيل املتعلقة بالديون املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  15.97ال�سالف الذكر،
امل�شار إ�ليها أ�عاله والتي كانت مو�ضوع م�سطرة حت�صيل جربي أ��سفر عن حت�صيل كلي
أ�و جزئي لتلك الزيادات وفوائد الت أ�خري و�صوائر التح�صيل خالل �سنة .2013

إ�عفاء لفائدة مقتني ال�سكن املخ�ص�ص للطبقة املتو�سطة
املادة 15
يعفى من واجبات التقييد يف �سجالت املحافظة العقارية ،مقتنو ال�سكن املخ�ص�ص
للطبقة املتو�سطة وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف البند  XXIIمن املادة  247من
املدونة العامة لل�رضائب.
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امللحق رقم II

الن�صو�ص التنظيمية
أ�) املرا�سيم
ب) القرارات الوزارية
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أ�) املرا�سيم
 - 1مر�سوم رقم  2.06.574ال�صادر يف  10ذي احلجة  31( 1427دجنرب ،)2006
املتمم باملر�سوم رقم  2.08.103ال�صادر يف � 30شوال  30( 1429أ�كتوبر )2008
يف � أش�ن تطبيق ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليها يف الق�سم الثالث
من املدونة العامة لل�رضائب
الورق املعد للطباعة

املادة 1

العفاء مـن ال�رضيبة على القيمة امل�ضافـة املنـ�صو�ص عليـه يف املـــادة 91
يتوقـف إ
( – Iهـ  )2° -من املدونة العامة لل�رضائب ،على ت�سليم رب املطبعة إ�ىل مورده �سند
طلب تبني فيه كمية وقيمة حجم الورق املراد ا�شرتا ؤ�ه ،ويت�ضمن التزام رب املطبعة
ب أ�ن يقوم مقام املورد يف دفع ال�رضيبة إ�ذا مل ي�ستخدم الورق للغر�ض الذي يربر إ�عفاءه
من ال�رضيبة.
ويجب أ�ن يحرر �سند الطلب يف ثالث ن�سخ وان ت�ؤ�رش عليه امل�صلحة املحلية لل�رضائب
التابع لها رب املطبعة.

العفاء
ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع امل�ستفيدة من إ
املقرر أ�عاله ،طابعا يت�ضمن عبارة« :بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة عمال
باملــادة  – I( 91هـ  )2° -من املدونة العامة لل�رضائب».
أ
الجهـزة اخلا�صـة باملعوقـني

املادة 2
(تن�سخ)

أ�دوات و�شباك ال�صيد البحري

املادة 3

العفاء املن�صو�ص عليه يف املادة  )I - 3°( 92من املدونة العامة لل�رضائب
يتوقف إ
على ت�سليم امل�شرتي إ�ىل مورده �سند طلب يت�ضمن نوع الب�ضائع وا�سم ورقم ت�سجيل
ال�سفينة التي هي معدة لها.
وال�شهاد ب�صحته م�صلحة القيد بالقيادة البحرية التابع
وتتوىل الت أ��شرية على ال�سند إ
لها ال�صياد أ�و املجهز الذي ميلك ال�سفينة.

غري أ�ن �سندات الطلب املتعلقة ب�رشاء أ�دوات و�شباك ال�صيد البحري الوارد بيانها يف
القائمة املحددة باملر�سوم امل�شار إ�ليه أ�عاله رقم  2.98.938بتاريخ  17رم�ضان 1419
وال�شهاد اللذين تتوالهما امل�صلحة املذكورة.
( 5يناير  )1999تعفى من الت أ��شري إ
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العفاء فيما يخ�ص املنتجات
وميكن أ�ن يح�صل �صانع أ�دوات أ�و �شباك ال�صيد على إ
املذكورة التي ي�صنعها� ،سواء كان يبيعها ملحرتيف ال�صيد البحري مبا�رشة أ�و لتجار
ي�شرتونها منه ق�صد بيعها له�ؤالء املحرتفني ،على أ�ن يثبت الغر�ض املعدة له بتقدمي
�سندات حمررة وفق ال�رشوط امل�شار إ�ليها أ�عاله.
ومي�سك ال�صانع لهذه الغاية �سجال خا�صا ي�ضمنه ال�سندات التي ت�سلمها مع بيان
أ�رقامها وتواريخها والقيادة البحرية التي أ��رشت عليها أ�و �شهدت ب�صحتها و أ��سماء
امل�شرتين حمرتيف ال�صيد البحري أ�و التجار الذين ي�شرتون املنتجات ق�صد بيعها لهم
ونوع الب�ضائع وكميتها وقيمتها ،على أ�ن تكون هذه القيمة هي الثمن الذي يبيع به
ال�صانع.
وجتمع القيم املبينة يف ال�سجل آ
النف الذكر ويطرح مبلغها من رقم معامالت ال�صانع
املفرو�ضة عليه ال�رضيبة ،وي�سلم ال�صانع �سندات الطلب بعد جمعها إ�ىل امل�صلحة املحلية
لل�رضائب وذلك يف نف�س الوقت الذي يديل فيه ب�إقراره ال�شهري أ�و ربع ال�سنوي املتعلق
بدفع ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
أ
ال�رشية املعفاة من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
فيما يخ�ص أ�موال اال�ستثمار املزمع إ�دراجها يف أ
ال�صول الثابتة

املادة 4

 –.Iأ�موال اال�ستثمار املزمع إ�دراجها يف أ
ال�صول الثابتة املقتناة من لدن اخلا�ضعني
لل�رضيبة.
العفاء يف الداخل :
أ�لف -إ

بالعفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليه يف املــــادة
ي�شرتط للتمتع إ
 )I - 6°( 92من املدونة العامة لل�رضائب فيما يتعلق ب�سلع اال�ستثمار املزمع إ�دراجها
يف أ
ال�صول الثابتة ،أ�ن يقدم اخلا�ضعون لل�رضيبة طلبا لذلك ويثبتوا م�سكهم حما�سبة
منتظمة تتيح قيد ال�سلع املذكورة يف ح�ساب أ
لل�صول الثابتة التي تكون حمل ا�ستهالك.
يجب أ�ن يحرر الطلب امل�شار إ�ليه أ�عاله ،يف مطبوع تعده إ�دارة ال�رضائب ويوجه
إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعة لها امل�ؤ�س�سة الرئي�سية للخا�ضع لل�رضيبة أ�و مقره
إ�ن تعلق أ
المر ب�رشكة ،ويكون الطلب م�صحوبا بالوثائق التالية :

أ�) بيان و�صفي من ثالث ن�سخ يت�ضمن أ��سماء وعناوين املوردين ونوع ووجه
ا�ستخدام ال�سلع املزمع �رشا ؤ�ها يف ال�سوق الداخلية معفاة من ال�رضيبة على القيمة
امل�ضافة وقيمتها بالدرهم وا�سم احل�ساب الذي �ستدرج فيه.
ويجب أ�ن ي�شمل البيان عالوة على ذلك ،رقم التعريف الذي تخ�ص�صه للموردين
العفاء منها؛
امل�صلحة املحلية لل�رضائب و�سعر ومبلغ ال�رضيبة املطلوب إ
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ب) الفاتورات ال�شكلية أ�و مقاي�سات أ
ال�شغال يف ثالث ن�سخ.
وبعد االطالع على هذا الطلب ،تقوم املديرية اجلهوية الفرعية لل�رضائب بتحرير
�شهادة إ�عفاء ن�سخ حتتفظ امل�صلحة املذكورة ب أ�والها وت�سلم أ
الخريني إ�ىل امل�ستفيد الذي
يوجه ن�سخة منهما إ�ىل مورده؛

ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة أ
بال�رشية املذكورة العبارة
التالية :
« إ�عفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة عمال باملادة  )6°-I( 92من املدونة العامة
لل�رضائب».
العفاء حني اال�سترياد
باء) إ

يتوقف إ�عفاء أ��صول اال�ستثمار حني اال�سترياد على تقدمي امل�ستورد التزاما يحرر
الدارة يت�ضمن رقم التعريف ال�رضيبي ويتعهد مبوجبه أ�ن يقيد
على مطبوع ت�سلمه إ
يف ح�ساب أ
ال�صول الثابتة �سلع اال�ستثمار امل�ستوردة والتي تخول احلق يف اخل�صم
املن�صو�ص عليه يف املادة  101من املدونة العامة لل�رضائب.
 -.IIال�سلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات امل�شرتاة من لدن حاملي �شهادات التكوين
املهني وكذا ال�سلع واخلدمات املقتناة من لدن احلا�صلني على امتياز ا�ستغالل حقول
الهيدروكاربورات وكذا املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن معهم.
العفاءات املن�صو�ص عليها يف املادتني  9°-I( 92و )40°و123
ولال�ستفادة من إ
أ
( 25°و )41°يجب على املعنيني أ
الجراءات امل�شار إ�ليها يف البند
بالمر �ن يقوموا بنف�س إ
 Iمن هذه املادة.
 –.IIIتطبيقا ملقت�ضيات الفقرة أ
الخرية من املادة  102من املدونة ال�سالفة الذكر
العفاء املمنوح طبقا ملقت�ضيات املادة  )6°-I( 92أ�عاله خ�صما أ�وليا بن�سبة %100
يعادل إ
ميكن أ�ن يكون حمل ت�سوية وفقا لل�رشوط املحددة يف املادتني  101و 104من املدونة
املذكورة.
احلافالت وال�شاحنات وال�سلع التجهيزية املت�صلة بها
امل�شرتاة من لدن من�ش�آت النقل الدويل عرب الطرق

املادة 5

بالعفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليه يف املـادة
ي�شرتط للتمتع إ
أ
أ
 )7°-I( 92و )23°( 123من املدونة العامة لل�رضائب �ن يوجه ال�شخا�ص املمكن
إ�عفا ؤ�هم من ال�رضيبة إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعون لها �شهادة أ�و وثيقة أ�خرى
تثبت مزاولة ن�شاط النقل الدويل عرب الطرق ت�سلمها ال�سلطات املخت�صة وطلبا حمررا
الدارة.
يف أ�و وفق مطبوع تعده إ
359

املدونة العامة لل�ضرائب

ويجب على املعنيني أ
بالمر أ�ن يدلوا لدعم الطلب املذكور مبا يلي :

أ�) بيان و�صفي من ثالث ن�سخ يت�ضمن أ��سماء املوردين وعنوانهم التجاري أ�و
ت�سميتهم وعنوانهم وطبيعة ال�سلع املزمع �رشا ؤ�ها يف ال�سوق الداخلية أ�و ا�ستريادها
معفاة من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وقيمتها بالدرهم وا�سم احل�ساب الذي
�ستدرج فيه.

ويجب أ�ن ي�شمل البيان عالوة على ذلك :
 فيما يخ�ص أال�رشية الداخلية :رقم التعريف ال�رضيبي للموردين و�سعر ومبلغ
العفاء منها؛
ال�رضيبة املطلوب إ
 فيما يخ�ص الواردات :ميناء تفريغها وا�سم وعنوان و�سيط العبور إ�ن اقت�ضىاحلال ذلك؛

ب) الفاتورات ال�شكلية أ�و مقاي�سات أ
ال�شغال يف ثالث ن�سخ تت�ضمن قيمة ال�سلع
العفاء
التجهيزية امل�شرتاة دون اعتبار ال�رضيبة وكذا مبلغ ال�رضيبة املطلوب إ
منها.
وبعد االطالع على هذا الطلب :

الدارة ،فيما يخ�ص أ
ال�رشية الداخلية بتحرير �شهادة �رشاء معفى من
 تقوم إال�رضيبة على القيمة امل�ضافة يف ثالث ن�سخ عن كل مورد؛

يحتفظ امل�شرتي بن�سخة من ال�شهادة وي�سلم ن�سخة إ�ىل مورده وتوجه الن�سخة الثالثة
إ�ىل املفت�ش املكلف مبلف املورد.

ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة مع اال�ستفادة
العفاء يف الداخل طابعا يت�ضمن البيان التايل «بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة
من إ
امل�ضافة عمال باملادة  )7°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب».
الدارة ،فيما يخ�ص الواردات ،بتحرير �شهادة إ�عفاء من ال�رضيبة على
 تقوم إالقيمة يف ثالث ن�سخ حتتفظ امل�صلحة ب�إحداها وت�سلم أ
الخريني إ�ىل امل�ستفيد امل�ستورد
الذي يوجه ن�سخة منهما إ�ىل إ�دارة اجلمارك وال�رضائب غري املبا�رشة.
ال�سلع التجهيزية املعدة للتعليم اخلا�ص
أ�و التكوين املهني

املادة 6

بالعفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليه يف املـادة
ي�شرتط للتمتع إ
 )8°-I( 92واملادة  )24°( 123من املدونة العامة لل�رضائب أ�ن يوجه أ
ال�شخا�ص املمكن
إ�عفا ؤ�هم من ال�رضيبة إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعون لها طلبا حمررا يف أ�و
الدارة.
وفق مطبوع تعده إ
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ويجب على املعنيني أ
بالمر أ�ن يدلوا لدعم الطلب املذكور مبا يلي :

أ�) بيان و�صفي من ثالث ن�سخ يت�ضمن أ��سماء املوردين وعنوانهم التجاري
أ�و ت�سميتهم وعنوانهم وطبيعة ال�سلع املزمع �رشا ؤ�ها يف ال�سوق الداخلية أ�و
ا�ستريادها معفاة من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وقيمتها بالدرهم وا�سم احل�ساب
الذي �ستدرج فيه.

ويجب أ�ن ي�شمل البيان عالوة على ذلك :
 فيما يخ�ص أال�رشية الداخلية :رقم التعريف ال�رضيبي للموردين و�سعر ومبلغ
العفاء منها؛
ال�رضيبة املطلوب إ
 فيما يخ�ص الواردات :ميناء تفريغها وا�سم وعنوان و�سيط العبور إ�ن اقت�ضىاحلال ذلك؛

ب) الفاتورات ال�شكلية أ�و مقاي�سات أ
ال�شغال يف ثالث ن�سخ تت�ضمن قيمة ال�سلع
العفاء
التجهيزية امل�شرتاة دون اعتبار ال�رضيبة وكذا مبلغ ال�رضيبة املطلوب إ
منها.
وبعد االطالع على هذا الطلب :

 تقوم امل�صلحة املحلية لل�رضائب املعنية فيما يخ�ص أال�رشية الداخلية بتحرير
�شهادة �رشاء معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة يف ثالث ن�سخ عن كل
مورد؛

يحتفظ امل�شرتي بن�سخة من ال�شهادة وي�سلم ن�سخة إ�ىل مورده وتوجه الن�سخة الثالثة
إ�ىل املفت�ش املكلف مبلف املورد.

ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة مع اال�ستفادة
العفاء يف الداخل طابعا يت�ضمن البيان التايل «بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة
من إ
امل�ضافة عمال باملادة  )8°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب».
 تقوم امل�صلحة املحلية لل�رضائب املعنية ،فيما يخ�ص الواردات ،بتحرير �شهادةإ�عفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة يف ثالث ن�سخ ،حتتفظ امل�صلحة ب�إحداها
وت�سلم أ
الخريني إ�ىل امل�ستفيد امل�ستورد الذي يوجه ن�سخة منهما إ�ىل إ�دارة
اجلمارك وال�رضائب غري املبا�رشة.
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املعدات الرتبوية أ�و العلمية أ�و الثقافية امل�ستوردة يف إ�طار
اتفاقات منظمة أ
المم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ()UNESCO

املادة 7

بالعفاء املن�صو�ص عليه يف املادة  )10°-I( 92من املدونة العامة
ي�شرتط للتمتع إ
أ
أ
ؤ
لل�رضائب أ�ن توجه امل��س�سات املر�سلة إ�ليها املعدات الرتبوية �و العلمية �و الثقافية املعفاة
من الر�سوم وال�رضائب املفرو�ضة على اال�سترياد يف إ�طار اتفاقات منظمة أ
المم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة (( UNESCOإ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعة لها طلبا
الدارة ويرفق مبا يلي :
يحرر يف أ�و وفق مطبوع تعده إ
 رخ�صة ا�سترياد املعدات املذكورة معفاة من ال�رضائب والر�سوم م�ؤ�رشا عليهاب�صفة قانونية من لدن إ�دارة اجلمارك وال�رضائب غري املبا�رشة؛
 -فاتورة �شكلية يحررها التاجر م�ستورد املعدات املذكورة.

وبعد االطالع على الطلب املذكور ،حترر م�صلحة ال�رضائب املحلية يف ا�سم
امل�ؤ�س�سة املقتنية �شهادة �رشاء معفى من ال�رضيبة يف ثالث ن�سخ حتتفظ امل�صلحة ب�إحداها
وت�سلم أ
الخرتني إ�ىل امل�شرتي الذي يوجه ن�سخة إ�ىل مورده الذي يحتفظ بها دعما
ملحا�سبته.

ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة مع اال�ستفادة
العفاء املذكور عبارة «بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة عمال باملادة 92
من إ
( )10°-Iمن املدونة العامة لل�رضائب».
ال�سلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات امل�شرتاة
من طرف بع�ض اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات

املادة 8

 -.Iال�سلع التجهيزية واملعدات أ
والدوات امل�شرتاة من لدن اجلمعيات املهتمة ب�ش�ؤون
أ
ال�شخا�ص املعاقني والتي ال تهدف إ�ىل احل�صول على ربح وكذا من لدن «الهالل
أ
الحمر املغربي».
بالعفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضـافة املن�صو�ص عليه يف املادة 92
ي�شـرتط للتمتع إ
أ
(12°-Iو )13°واملادة  29°( 123و )30°من املدونة العامة لل�رضائب �ن توجه اجلمعيات
املمكن إ�عفا ؤ�ها من ال�رضيبة طلبا بذلك إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعة لها.
الدالء ،دعما للطلب امل�شار إ�ليه أ�عاله ،مبا يلي :
ويجب على اجلمعيات املذكورة إ
 ن�سخة مطابقة للنظام أال�سا�سي للجمعية ؛

 الفاتورات ال�شكلية أ�و املقاي�سات املتعلقة بال�سلع التجهيزية امل�شرتاة يف ثالث ن�سختت�ضمن بيان قيمتها دون اعتبار ال�رضيبة وكذا مبلغ ال�رضيبة املفرو�ضة عليها.
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 بيان و�صفي يف ثالث ن�صخ يت�صمن أا�صماء املوردين وعناوينهم التجارية أاوأا�صماء �رضكاتهم وعناوينهم وطبيعة ال�صلع املعدة ل�رضائها يف ال�صوق الداخلية
معفاة من ال�رضيبة ول�صتعمالها يف إاطار الغر�س املحدد يف النظام أ
ال�صا�صي
للجمعية.

ويجب أان ي�صمل البيان عالوة على ذلك :

 فيما يخ�س أال�رضية الداخلية :رقم تعريف املوردين ال�رضيبي وقيمة ال�صلع
العفاء منها؛
دون اعتبار ال�رضيبة ومبلغ ال�رضيبة املطلوب إ
 فيما يخ�س الواردات :ميناء تفريغها وا�صم وعنوان و�صيط العبور إان اقت�صىاحلال ذلك.
وبعد الطالع على الطلب املذكور:
الدارة فيما يخ�س أ
ال�رضية الداخلية بتحرير ثالث ن�صخ من �صهادة �رضاء
 تقوم إالعفاء من ال�رضيبة عن كل مورد.
مع إ
وحتتفظ اجلمعية امل�صتفيدة بن�صخة من ال�صهادة وقائمة ال�صلع وت�صلم ن�صخة إاىل موردها.
وتوجه الن�صخة الثالثة إاىل املفت�س املكلف مبلف املورد.
وت�صلم ن�صخة من ال�صهادة إاىل املفت�س التابع له مقر اجلمعية امل�صتفيدة ،والذي مي�صك
ملف �رضيبي يف ا�صم اجلمعية املذكورة.

ويجب أان حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة مع ال�صتفادة
العفاء املن�صو�س عليه أاعاله طابعا يت�صمن البيان التايل« :بيع معفى من ال�رضيبة
من إ
على القيمة امل�صافة يف املادة  12°-I( - 92و )13°من املدونة العامة لل�رضائب».
الدارة ،فيما يخ�س الواردات ،بتحرير �صهادة ا�صترياد معفى من
 تقوم إال�رضيبة على القيمة امل�صافة يف ثالث ن�صخ حتتفظ امل�صلحة باإحداها وت�صلم
أ
الخريني إاىل اجلمعية امل�صتوردة التي توجه ن�صخة منهما إاىل إادارة اجلمارك
وال�رضائب غري املبا�رضة.

العفاءات
الجراءات امل�صار إاليها يف البند  Iمن هذه املادة على إ
 -.IIوتطبق نف�س إ
املن�صو�س عليها يف املادتني 11°( I-92و 14°و 15°و 16°و 17°و 24°و 25°و37°
و )44°و 27°( - 123و 31°و 32°و 33°و 38°و 39°و )43°من املدونة العامة
لل�رضائب لفائدة ،موؤ�ص�صة ال�صيح زايد بن �صلطان ،وموؤ�ص�صة ال�صيخ خليفة بن زايد
وموؤ�ص�صة بيت مال القد�س ،وموؤ�ص�صة احل�صن الثاين ملحاربة داء ال�رضطان ،و موؤ�ص�صة
حممد ال�صاد�س إلنعا�س أ
العمال الجتماعية للرتبية والتكوين والع�صبة الوطنية ملحاربة
أامرا�س القلب وال�رضايني و الوكالة اخلا�صة «طنجة – البحر أ
البي�س املتو�صط» والبنك
الخوين باإفران وموؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للنهو�س أ
ال�صالمي للتنمية وجامعة أ
بالعمال
إ
الجتماعية للقيمني الدينيني.



املدونة العامة لل�ضرائب

الهـبـــات

املادة 9
العفــاء من ال�رضيبـــة علـى القيمـة امل�ضافــة املن�صو�ص عليـه يف الـمادة
لتطبـيق إ
 20°-I( 92و 21°و 22°و )23°من املدونة العامة لل�رضائب ،يجب أ�ن يوجه الواهب
إ�ىل مديرية ال�رضائب بالرباط طلب �رشاء معفى من ال�رضيبة ت�ؤ�رش عليه اجلهة امل�ستفيدة
من الهبة ويت�ضمن ا�سم املورد ورقم تعريفه ال�رضيبي ونوع ال�سلعة أ�و الب�ضاعة أ�و
أ
ال�شغال أ�و اخلدمات املراد ت�سليمها أ�و القيام بها على وجه الهبة وثمنها من غري اعتبار
ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
وبعد االطالع على الطلب ،حترر امل�صلحة امل�شار إ�ليها بالفقرة ال�سابقة يف ا�سم
املورد �شهادة �رشاء معفى من ال�رضيبة يف ن�سختني ت�سلم إ�حداهما إ�ىل املورد ليحتفظ بها
لدعم حما�سبته.

العفاء
ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع امل�ستفيدة من إ
املقرر أ�عاله ،طابعا يت�ضمن عبارة «بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ح�سب
احلالة عمال باملادة  )20°-I( 92أ�و املادة  )21°-I( 92أ�و املادة  )22°-I( 92أ�و املادة
 )23°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب».
أ
الماكن املعدة لل�سكنى االجتماعية
أ
والماكن ذات القيمة العقارية املخف�ضة

املادة 10

يجب أ�ن يكون الطلب املتعلق ب�إرجاع ال�رضيبة املفرو�ضة على العمليات املن�صو�ص
عليها يف املادتني  )28°-I( 92و XII – 247من املدونة العامة لل�رضائب حمررا يف
الدارة لهذا الغر�ض و أ�ن يودع لدى امل�صلحة املحلية
مطبوع منوذجي م�سلم من إ
لل�رضائب التابع لها امل�ستفيد.
ويجب أ�ن يودع الطلب املذكور داخل أ�جل �سنة ابتداء من تاريخ ت�سليم رخ�صة
ال�سكنى.

ويلزم أ
ال�شخا�ص الذين يقومون بالعمليات امل�شار إ�ليها أ�عاله بتقدمي الوثائق التالية،
زيادة على أ
الوراق املثبتة ل�رشائهم ال�سلع واخلدمات واملن�صو�ص عليها يف املادة 25
بعده :
 ن�سخة م�شهود مبطابقتها أل�صل رخ�صة البناء وم�شفوعة بت�صميم البناء؛ ن�سخة م�شهود مبطابقتها أل�صل رخ�صة ال�سكنى؛ -ن�سخة م�شهود مبطابقتها أل�صل عقد البيع.
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ويجب على امل�ستثمرين العقاريني امل�شار إ�ليهم يف املادة  )5°-II( 89من املدونة
آ
النفة الذكر أ�ن مي�سكوا حما�سبة م�ستقلة فيما يتعلق بعمليات بناء أ�ماكن معدة لل�سكنى
املن�صو�ص عليها يف املادتني  )28°-I( 92و XII – 247من املدونة املذكورة.
عمليات بناء أ
القامات أ�و املباين اجلامعية
الحياء أ�و إ
من لدن املن�ش�آت اخلا�صة

املادة 11

بالعفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليـه يف املـــادة
ي�شرتط للتمتع إ
أ
 )29°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب� ،ن يوجه املنع�شون العقاريون الذين يقومون
بعمليات بناء أ
القامات أ�و املباين اجلامعية إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب
الحياء أ�و إ
الدارة.
التابعني لها طلب إ�عفاء من ال�رضيبة حمررا يف أ�و وفق مطبوع تعده إ
ويجب أ�ن ي�شفع الطلب املذكور بالوثائق التالية :
 -ن�سخة م�شهود مبطابقتها أل�صل رخ�صة البناء و أ�خرى لت�صميم البناء؛

 ن�سخة من االتفاقية املربمة بني امل�ستثمر العقاري ووزارة التعليم العايل؛ ن�سخة من �صفقة أالجمايل ومبلغ ال�رضيبة على القيمة
ال�شغال يثبت فيها املبلغ إ
العفاء منها.
امل�ضافة املطلوب إ

وبعد االطالع على الطلب املذكور حترر م�صلحة ال�رضائب املحلية �شهادة إ�عفاء
من ال�رضيبة يف ثالث ن�سخ حتتفظ امل�صلحة ب�إحداها وت�سلم أ
الخر تني إ�ىل امل�شرتي الذي
يوجه ن�سخة إ�ىل مقاول أ
ال�شغال املقبول إلجناز �صفقة بناء املن�ش�آت املذكورة.

غري أ�ن أ
ال�شخا�ص الطبيعيني أ�و املعنويني الذين ي�سلمون ألنف�سهم بناء املن�ش�آت
ال�سالفة الذكر يجب عليهم أ�ن يودعوا يف نف�س الوقت مع إ�قرارهم برقم أ
العمال فيما
أ
يتعلق بت�سليم البناءات املذكورة ألنف�سهم طلب إ�عفاء من ال�رضيبة حمررا يف �و وفق
الدارة.
مطبوع تعده إ

يجب أ�ن ي�شفع الطلب املذكور عالوة على ن�سختي االتفاقية و رخ�صة البناء امل�شار
إ�ليهما أ�عاله بالفاتورات أ�و البيانات احل�سابية التي تثبت تكلفة البناء وببيان و�صفي
يت�ضمن ملخ�صا لها.
وبعد االطالع على هذا الطلب ،حترر امل�صلحة املحلية لل�رضائب يف ا�سم امل�ستثمر
الدارة بتحرير منوذجها
العقاري �شهادة يف ن�سختني إ
للعفاء من عملية الت�سليم تقوم إ
وتخول له احلق يف اال�سرتجاع املن�صو�ص عليه يف املادة  103من املدونة امل�شار إ�ليها
أ�عاله ،وحتتفظ امل�صلحة املذكورة بالن�سخة أ
الوىل وت�سلم الن�سخة الثانية للم�ستفيد من
إ�رجاع ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.

365

املدونة العامة لل�ضرائب

ترميم امل�آثر التاريخية املرتبة
والتجهيزات أ
ال�سا�سية ذات املنفعة العامة

املادة 12

يجب على أ
العفاء فيما يتعلق
ال�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني امل�ستفيدين من إ
بعمليات ترميم امل�آثر التاريخية املرتبة والتجهيزات أ
ال�سا�سية ذات املنفعة العامة ،كما
أ
هو من�صو�ص عليه يف املادة  )32°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب �ن يوجهوا
إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب املخت�صة طلبا إلرجاع مبلغ ال�رضيبة املدفوع عن �رشاء
معدات أ�و أ�عمال أ�و خدمات لدى اخلا�ضعني لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة و أ�ن يكون
هذا الطلب م�شفوعا بفاتورات ال�رشاء املتعلقة بذلك واملحررة يف أ��سمائهم.
ويحرر الطلب املذكور يف أ�و وفق مطبوع تعده إ�دارة ال�رضائب.

وبعد االطالع على الطلب وفاتورات ال�رشاء ،ي�صدر الوزير املكلف باملالية أ�و
ال�شخ�ص الذي ينيبه لهذا الغر�ض أ�مرا ب�إرجاع مبلغ ال�رضيبة املدفوع.
وال�صالح والتحويل املتعلقة باملراكب البحرية
عمليات البيع إ

املادة 13

العفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليه يف
ي�شرتط لال�ستفادة من إ
املادة  I- 92و 33°و )34°من املدونة العامة لل�رضائب ،أ�ن يقدم ال�شخ�ص امل�ستفيد إ�ىل
الدارة.
امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابع لها طلبا حمررا يف أ�و وفق مطبوع تعده إ

ويجب أ�ن يدعم هذا الطلب بفاتورة �شكلية أ�و مقاي�سة حمررة من املورد تت�ضمن
نوعية ال�سلع أ�و اخلدمات املقدمة وكذا ا�سم ورقم ت�سجيل ال�سفينة التي هي معدة لها.
وتتوىل الت أ��شرية على هذه الفاتورة ال�شكلية م�صلحة القيد بالقيادة البحرية التابع لها
ال�صياد أ�و املجهز الذي ميلك ال�سفينة البحرية.
الطالع على هذا الطلب ،تقوم امل�صلحة املحلية لل�رضائب بتحرير �شهادة
وبعد إ
�رشاء معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة يف ثالث ن�سخ ،حيث حتتفظ بن�سخة من
ال�شهادة وت�سلم ن�سخة إ�ىل امل�شرتي الذي ي�سلم ن�سخة إ�ىل مورده الذي يحتفظ بها دعما
ملحا�سبته.

ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة امل�ستفيدة من
العفاء املقرر أ�عاله ،طابعا يت�ضمن عبارة «بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
إ
عمال باملادة  I- 92و 33°و )34°من املدونة العامة لل�رضائب».
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اخلدمات املرتبطة بالنقل الدويل

املادة 14

لال�ستفادة من إ�عفاء اخلدمات والعمليات املرتبطة بالنقل الدويل امل�شار إ�ليه فـي
املــادة  )35°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب يتعني على �رشكات النقل الدويل ت�سليم
�سند طلب إ�ىل اخلدماتيني.

ويجب أ�ن يت�ضمن �سند الطلب إ��ضافة إ�ىل التزام الناقل بدفع ال�رضيبة على القيمة
امل�ضافة امل�ستحقة إ�ذا مل ت�ستعمل اخلدمات للغر�ض الذي يربر إ�عفاءها من ال�رضيبة،
املعلومات التالية :
 )1°بالن�سبة للنقل الطرقي :

 -اال�سم العائلي وال�شخ�صي وا�سم ال�رشكة التجاري وا�سم امل�ستفيد؛

 مرجع الرخ�صة امل�ستغلة ورقم ت�سجيل و�سيلة النقل؛ -طبيعة اخلدمة املرغوب فيها؛

 اال�سم العائلي وال�شخ�صي وا�سم ال�رشكة التجاري أ�و ا�سم اخلدماتي وكذا عنوانهورقم تعريفه ال�رضيبي.
 )2°بالن�سبة للنقل البحري :

 اال�سم التجاري أ�و عنوان ال�رشكة البحرية؛ال�شارات
 اال�سم التجاري ورقم ت�سجيل أ�داة النقل البحري وجن�سيتها وكذا جميع إالالزمة للتعريف بالباخرة؛
 -طبيعة اخلدمة املرغوب فيها؛

 اال�سم العائلي وال�شخ�صي وا�سم ال�رشكة التجاري أ�و ا�سم اخلدماتي وعنوانهورقم تعريفه ال�رضيبي.
 )3°بالن�سبة للنقل اجلوي :

ال�شارات الالزمة للتعريف ب أ�داة النقل
 ا�سم وجن�سية ال�رشكة اجلوية وجميع إاجلوي؛

 -طبيعة اخلدمة املرغوب فيها؛

 اال�سم العائلي وال�شخ�صي وا�سم ال�رشكة التجاري أ�و ا�سم اخلدماتي وعنوانهورقم تعريفه ال�رضيبي.

بناء على �سند الطلب هذا ،يرخ�ص للخدماتي ب�إجناز اخلدمة املذكورة مع اال�ستفادة
العفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وينبغي عليه االحتفاظ به لدعم حما�سبته.
من إ
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ويجب أ�ن حتمل الفواتري وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة وامل�ستفيدة من
العفاء املقرر أ�عاله طابعا يت�ضمن عبارة «بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
إ
املادة  )35°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب.
ال�سلع واخلدمات الالزمة لت�صوير أ
الفالم ال�سنيمائية

املادة 15

العفاء املن�صو�ص عليه يف املادة  )38°-I( 92من املدونة
تتوقف اال�ستفادة من إ
العامة لل�رضائب ،على احل�صول على رخ�صة �رشاء معفى من ال�رضيبة �صاحلة
ملجموع مدة ت�صوير أ
الفالم.
وحتدد إ�جراءات ت�سليم الرخ�صة املذكورة على النحو التايل :

الجنبية إلنتاج أ
يجب على املن�ش�آت أ
الفالم ال�سمعية الب�رصية أ�و ال�سينمائية أ�و
التلفزيونية امل�شار إ�ليها يف املادة  )38°-I( 92آ
النفة الذكر أ�ن توجه إ�ىل امل�صلحة املحلية
لل�رضائب التي تختارها طلب �رشاء معفى من ال�رضيبة.
ويجب أ�ن ي�شفع الطلب املذكور مبا يلي :

 -ن�سخة م�شهود مبطابقتها لرخ�صة الت�صوير؛

� -شهادة بنكية تثبت فتح ح�ساب بعمالت أ�جنبية قابلة للتحويل.

وبعد االطالع على الوثيقتني املذكورتني ،ت�سلم امل�صلحة املحلية لل�رضائب داخل
والربعني �ساعة على أ
الثماين أ
اليداع الطلب امل�شار إ�ليه أ�عاله رخ�صة
الكرث التالية يف إ
أ
�صاحلة ملجموع مدة الت�صوير ق�صد �رشاء �و ا�ستئجار جميع ال�سلع واخلدمات الالزمة
إلجناز أ
الفالم املذكورة.
ويجب أ�ن تت�ضمن هذه الرخ�صة :
 -ا�سم ال�شخ�ص الطبيعي أ�و ال�رشكة امل�ستفيدة؛

 رقم احل�ساب البنكي املفتوح بعمالت أ�جنبية؛ مدة ت�صوير الفيلم.ويلزم موردو ال�سلع واخلدمات املذكورة املعفاة من ال�رضيبة مبا يلي :

 أ	�ال يقبلوا أ
الداء إ�ليهم إ�ال ب�شيك م�سحوب على احل�ساب البنكي املبني رقمه يف
الرخ�صة امل�سلمة لهذا الغر�ض من لدن امل�صلحة؛
 أ	�ن يبينوا يف ن�سخة فاتورة البيع مراجع أ
الداء من جهة ورقم وتاريخ الرخ�صة
أ
وامل�صلحة املحلية ال�رضيبة التي ��رشت على الرخ�صة املذكورة من جهة
أ�خرى.
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ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة مع اال�ستفادة
العفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة طابعا يت�ضمن البيان التايل« :بيع معفى
من إ
من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وفقا ألحكام املادة  )38°-I( 92من املدونة العامة
لل�رضائب».
العربات اجلديدة امل�ستعملة ك�سيارات أ�جرة (طاك�سي)

املادة 16

بالعفاء من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليه يف املــادة
ي�شرتط للتمتع إ
أ
أ
 )42°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب �ن يوجه ال�شخا�ص املمكن إ�عفاءهم من
ال�رضيبة طلبا إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني لها.
ويجب على املعني أ
بالمر أ�ن يديل لدعم الطلب املذكور مبا يلي :

الدارة والذي يلتزم فيه بتخ�صي�ص
 التزاما حمررا يف أ�و وفق مطبوع تعده إالعفاء لغر�ض ا�ستعمالها ك�سيارة أ�جرة (طاك�سي)؛
العربة مو�ضوع إ

 فاتورة �شكلية أ�و مقاي�سة حمررة من طرف مورد ال�سيارة يف ثالث ن�سخ تت�ضمنالعفاء منها.
قيمتها دون اعتبار ال�رضيبة وكذا ال�رضيبة املطلوب إ

الدارة بتحرير �شهادة �رشاء معفاة من
وبعد االطالع على هذا الطلب ،تقوم إ
ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة يف ثالث ن�سخ يف ا�سم املورد .يحتفظ امل�شرتي بن�سخة من
ال�شهادة وي�سلم ن�سخة إ�ىل مورديه وتوجه ن�سخة ثالثة إ�ىل املفت�ش املكلف مبلف املورد.

ويجب أ�ن حتمل الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة مع اال�ستفادة
العفاء طابعا يت�ضمن البيان التايل «بيع معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
من هذا إ
عمـال باملــادة  )42°-I( 92من املدونة العامة لل�رضائب».
العفاء املن�صو�ص عليه أ�عاله ،أ�ن تكون حمل
وال ميكن للعربات امل�ستفيدة من إ
أ
تفويت أ�و ا�ستعمال ألغرا�ض أ�خرى داخل �جل �ستني (� )60شهرا املوالية لتاريخ
اقتناءها.

ويجب على أ
ال�شخا�ص اللذين اقتنوا هذه العربات معفية من ال�رضيبة أ�ن يرفقوا
ب�إقراراتهم ال�رضيبية ال�سنوية املتعلقة بال�رضيبة على الدخل :
أ�) ن�سخة مطابقة أ
بالعفاء وذلك
لل�صل للبطاقة الرمادية التي تخ�ص العربة املعنية إ
عن كل �سنة حما�سبية خالل مدة ال�ستني (� )60شهرا آ
النفة الذكر؛
ب) ن�سخة من �شهادة الت أ�مني املتعلقة بالعربة املذكورة.
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عمليات بناء امل�ساجد

املادة  16املكررة

يجب على أ
العفاء فيما يتعلق
ال�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني امل�ستفيدين من إ
«بعمليات بناء امل�ساجد ،كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  43°-I – 92من املدونة
العامة لل�رضائب ،أ�ن يوجهوا إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني لها طلبا إلرجاع
مبلغ ال�رضيبة املدفوع عن م�شرتيات مواد البناء أ�و أ
ال�شغال أ�و اخلدمات املقتناة لدى
اخلا�ضعني لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة و أ�ن يكون هذا الطلب م�شفوعا برخ�صة م�سلمة
من طرف وزارة أ
ال�سالمية.
الوقاف وال�ش�ؤون إ
ويجب أ�ن يكون الطلب املذكور مكتوبا و م�شفوعا بالوثائق التالية :
 ن�سخة م�شهود مبطابقتها ألل�صل من رخ�صة البناء؛
ال�صلية للم�شرتيات و أ
 الفاتورات أال�شغال؛

 -وعند االقت�ضاء ،ن�سخة من ال�صفقة التي ر�ست مبوجبها املناق�صة على املن� أش�ة.

الطالع على الطلب املذكور ،ي�صدر الوزير املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص الذي
وبعد إ
ينيبه لهذا الغر�ض أ�مرا ب�إرجاع مبلغ ال�رضيبة املدفوع يف حدود  %50من القيمة
الجمالية.
إ
التجهيزات واملعدات امل�ستوردة من طرف جمعيات ال�سلفات ال�صغرى

املادة 17

العفاء املتعلق بالتجهيزات واملعدات املراد ا�ستريادها املن�صو�ص عليها
يتوقف إ
الدالء من طرف جمعيات
يف املادة  )34°( 123من املدونة العامة لل�رضائب على إ
الدارة يت�ضمن
طرف
من
ال�سلفات ال�صغرى بالتزام حمرر يف أ�و وفق مطبوع معد
إ
رقم تعريفها ال�رضيبي تتعهد فيه با�ستخدام التجهيزات واملعدات آ
النفة الذكر خ�صي�صا
الن�شطة املن�صو�ص عليها يف أ�نظمتها أ
يف أ
ال�سا�سية ،واالحتفاظ بها طوال املدة امل�شار
إ�ليها يف املادة  102من املدونة ال�سالفة الذكر.
أ
ال�رشية التي ينجزها الدبلوما�سيون

املادة 18

بالعفاء من ال�رضيبـة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليـه يف
ي�شرتط للتمتـع إ
املادة  )II( 92من املدونة العامة لل�رضائب ،أ�ن توجه البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية
و أ�ع�ضا ؤ�ها املعتمدون باملغرب الذين يتمتعون بال�صفة الدبلوما�سية إ�ىل مديرية ال�رضائب
بالرباط ،طلبا ال�سرتجاع ال�رضيبة املدفوعة على الب�ضائع أ�و أ
ال�شغال أ�و اخلدمات
التي باعها أ�و أ�جنزها أ�و قدمها لهم أ��شخا�ص خا�ضعون لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة،
ويجب أ�ن يكون الطلب م�شفوعا بفاتورات ال�رشاء حمررة يف ا�سمهم.
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ويحرر الطلب آ
الدارة.
النف الذكر يف أ�و وفق مطبوع تعده إ
وبعد االطالع على الطلب وعلى فاتورات ال�رشاء ،ي�صدر الوزير املكلف باملالية
أ�و ال�شخ�ص الذي يفو�ض إ�ليه ذلك أ�مرا ب�إرجاع مبلغ ال�رضيبة املدفوعة.
البيوع املنجزة مع وقف ال�رضيبة امل�ستحقة عليها

املادة 19

يجب على امل�ؤ�س�سات املبينة يف املادة  I( 94و )IIمن املدونة العامة لل�رضائب ،إ�ذا
رغبت يف إ�جناز أ��رشيتها مع وقف ا�ستيفاء ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ،أ�ن ت�ستويف
ال�رشوط التالية :

 أبالقرارات و أ�داء ال�رضائب والواجبات والر�سوم
	�ن تفي بالتزاماتها املتعلقة إ
املن�صو�ص عليها يف املادة  164من املدونة العامة لل�رضائب لال�ستفادة من وقف
ا�ستيفاء ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املطبق على امل�شرتيات أ�و ،إ�ن اقت�ضي
احلال ،إ�رجاع ال�رضيبة و أ�ن تديل تبعا لذلك ب�شهادة الت�صنيف م�سلمة من
طرف إ�دارة ال�رضائب؛
 تربير رقم أالعمال املنجز عند الت�صدير بر�سم ال�سنة املن�رصمة؛

وعالوة على ذلك ،يجب على امل�ؤ�س�سات أ�ن توجه إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب
الدارة و أ�ن مت�سك حما�سبة منتظمة وح�سابا
طلبا حمررا يف أ�و وفق مطبوع تعده إ
للمواد.

ويجب أ�ن يت�ضمن ح�ساب املواد ،من جهة ،بيان كمية الب�ضائع واملواد أ
الولية
واللفائف غري املرجعة امل�شرتاة مع وقف ا�ستيفاء ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وامل�ستخدمة
بالفعل يف عمليات ال�صنع أ�و الت�صدير امل�شار إ�ليها يف املادة  94من املدونة املذكورة،
و أ�ن ين�ص فيه ،من جهة أ�خرى ،على كمية املنتجات امل�صنوعة أ�و املو�ضبة التي وقع
بيعها عن طريق الت�صدير أ�و التي تكون خمزونة حني اختتام ال�سنة املحا�سبية.
وعالوة على ذلك ،يجب على امل�ستفيدين من النظام املذكور أ�ن يقدموا دعما لطلباتهم
أ
الوراق املثبتة لرقم أ�عمالهم املنجز خالل ال�سنة فيما يتعلق بعمليات الت�صدير.

ويجب أ�ن ي�شفع الطلب امل�شار إ�ليه يف الفقرة أ
الوىل من هذه املادة بقائمة املوردين
مع بيان ا�سم كل واحد منهم وعنوانه التجاري أ�و ا�سم �رشكته ومهنته وعنوانه ورقم
التعريف الذي تخ�ص�صه له امل�صلحة املحلية لل�رضائب ونوع العمليات التي ينجزونها
بو�صفهم خا�ضعني لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
وحترر امل�صلحة املحلية لل�رضائب ،بعد فح�ص الوثائق و ،إ�ن اقت�ضى احلال،
املراقبة يف عني املكان ب�شهادة ا�شرتاء معفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
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وال تكون هذه ال�شهادة �صاحلة إ�ال بالن�سبة إ�ىل ال�سنة التي �سلمت خاللها.

وحتتفظ امل�صلحة املحلية لل�رضائب ب�إحدى الن�سخ وت�سلم أ
الخرتني إ�ىل الطالب الذي
يوجه إ�حداهما إ�ىل املورد ويحتفظ أ
بالخرى دعما ملحا�سبته.
ويجب أ�ن يو�ضع على الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة مع وقف
ا�ستيفاء ال�رضيبة ،طابع يت�ضمن العبارة التالية «بيع مع وقف ا�ستيفاء ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة عمال باملادة  94من املدونة العامة لل�رضائب».
امل�ؤ�س�سات التابعة لغريها

املادة 20

ألجل حتديد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة املن�صو�ص عليه يف املادة  1° - 96من
املدونة العامة لل�رضائب.

 - 1°يجب على كل م�ؤ�س�سة خا�ضعة لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة تبيع مل�ؤ�س�سة تابعة أ�و
متبوعة لها أ�ن مت�سك �سجال خا�صا عندما تكون امل�ؤ�س�سة امل�شرتية غري خا�ضعة
لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة أ�و معفاة منها ،وال ت�سمح حما�سبة امل�ؤ�س�سة البائعة
ب�إبراز العنا�رص املبينة بعده ،ويت�ضمن ال�سجل املذكور :
 يف جزئه أالول :مبلغ بيوعها املنجزة ب�صورة مبا�رشة أ�و غري مبا�رشة للم�ؤ�س�سة
امل�شرتية مع بيان موجز للمنتجات املبيعة؛
 يف جزئه الثاين :مبلغ أالثمان التي تبيع بها امل�ؤ�س�سة امل�شرتية املنتجات نف�سها؛

 - 2°يجب على كل م�ؤ�س�سة غري خا�ضعة لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة أ�و معفاة منها
ت�شرتي ب�صورة مبا�رشة أ�و غري مبا�رشة من م�ؤ�س�سة تابعة أ�و متبوعة لها أ�ن
مت�سك �سجال خا�صا عندما ال ت�سمح حما�سبتها باحل�صول مبا�رشة على العنا�رص
املبينة بعده ،ويت�ضمن ال�سجل املذكور :
 يف جزئه أالول  :مبلغ أ��رشيتها املنجزة ب�صورة مبا�رشة أ�و غري مبا�رشة من
امل�ؤ�س�سة البائعة مع بيان موجز للمنتجات امل�شرتاة؛
 يف جزئه الثاين  :مبلغ بيوعها للمنتجات املذكورة.حتديد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة
ملا ي�سلمه أ��شخا�ص ألنف�سهم من مباين

املادة 21

تطبيقا للفقرة الثانية من املادة  – 4° - 96البند الثاين من املدونة آ
النفة الذكر ،يحدد
ثمن تكلفة البناء املتخذ أ��سا�سا لفر�ض ال�رضيبة على ما ينجزه أ
ال�شخا�ص الطبيعيون
ألنف�سهم من مبان �شخ�صية ا�ستنادا إ�ىل جدول معني.
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ويحدد يف اجلدول املذكور عن كل جهة ،الثمن املقدر للمرت املربع املغطى ويتغري
هذا الثمن فيما يتعلق بنف�س املكان رعيا جلودة البناء.
وي�ؤهل وزير املالية ألن يحدد بقرار اجلدول امل�شار إ�ليه أ�عاله الذي يبا�رش حتيينه
باعتبار تطور الرقم اال�ستداليل لتكلفة خمتلف العنا�رص الداخلة يف البناء.
العربات االقت�صادية

املادة 22

 - 1°ي�شرتط لتطبيق ال�سعر املخف�ض البالغ  %7أ�و  %14واملن�صو�ص عليه بالتتابع
يف ( 1°و )3°من املادة  99من املدونة العامة لل�رضائب فيما يتعلق باملنتجات واملواد
الداخلة يف �صنع ال�سيارة االقت�صادية وكذا خدمات تركيبها وباملنتجات و املواد الداخلة
يف �صنع العربة النفعية اخلفيفة لنقل الب�ضائع والدراجة ذات املحرك االقت�صادية امل�سماة
يف هذا املر�سوم «العربات االقت�صادية» أ�ن يوجه ال�صانع إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب
الدارة و أ�ن مي�سك ح�سابا للمواد.
التابع لها طلبا حمررا يف أ�و وفق مطبوع تعده إ
ويجب أ�ن يت�ضمن هذا احل�ساب من جهة بيان كمية املنتجات واملواد امل�ستوردة أ�و
امل�شرتاة يف املغرب بال�سعر املخف�ض وامل�ستخدمة بالفعل يف �صنع العربات االقت�صادية
و أ�ن ين�ص فيه من جهة أ�خرى على عدد العربات االقت�صادية التي وقع بيعها أ�و التي
تكون خمزونة حني اختتام ال�سنة املحا�سبية.
ويجب أ�ن ي�شفع الطلب امل�شار إ�ليه يف الفقرة أ
الوىل من هذه املادة بالوثائق التالية :

 بيان و�صفي يف ثالث ن�سخ يت�ضمن أ��سماء املوردين وعناوينهم التجارية أ�وأ��سماء �رشكاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه ا�ستخدام املنتجات واملواد وخدمات
الرتكيب املعدة ل�رشائها يف ال�سوق الداخلية أ�و امل�ستوردة بال�سعر املخف�ض وكذا
كميتها وقيمتها بالدرهم؛
 -الفاتورات ال�شكلية أ�و املقاي�سات يف ثالث ن�سخ .

الطالع على الطلب آ
الدارة �شهادات �رشاء بال�سعر
النف الذكر ،حترر إ
وبعد إ
املخف�ض تتعلق باملنتجات واملواد وخدمات الرتكيب امل�شرتاة يف املغرب.

ويطبق ال�سعر املخف�ض البالغ  %7أ�و  %14على قيمة املنتجات واملواد امل�ستوردة
وكذا مبلغ أ
ال�رشية وخدمات الرتكيب املنجزة يف ال�سوق املحلية يف حدود جمموع
رقم أ
العمال الذي مت حتقيقه خالل ال�سنة املن�رصمة مع اال�ستفادة من ال�سعر املخف�ض
املذكور.
غري أ�ن هذه احلدود ال تطبق فيما يتعلق بال�سنة أ
الوىل ألعمال �صنع العربات
االقت�صادية.
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 - 1°ي�ستفيد �صانع العربات االقت�صادية الذي أ�جنز أ��رشية مع دفع ال�رضيبة ب أ��سعار
تتجاوز أ
ال�سعار املطبقة على العربات املذكورة من ا�سرتجاع مبلغ الفرق بني
ال�رضيبة املدفوعة بالفعل وال�رضيبة امل�ستحقة ب�صورة عادية ،وذلك بعد تقدمي
طلب لهذا الغر�ض.

الدارة و أ�ن يكون م�شفوعا
ويجب أ�ن يحرر الطلب املذكور يف مطبوع ت�سلمه إ
أ
بالوراق امل�شار إ�ليها يف املادة  25أ�دناه إلثبات عمليات ال�رشاء واال�سترياد.
ويلزم ،زيادة على ذلك ،بتقدمي ما يلي :

 ن�سخ من فاتورات البيوع املنجزة فيما يتعلق بالعربات االقت�صادية وامل�ستفيدةمن ال�سعر املخف�ض ،ملخ�صة يف بيانات م�ستقلة؛
 ن�سخ من فاتورات البيوع املنجزة إ�ن اقت�ضى احلال فيما يتعلق بعربات أ�خرىخا�ضعة لل�سعر العادي ،ملخ�صة يف بيانات م�ستقلة.

ويجب أ�ن يودع الطلب امل�شار إ�ليه أ�عاله والوثائق امللحقة به لدى امل�صلحة املحلية
لل�رضائب يف نهاية كل ربع ال�سنة املدنية فيما يتعلق بالعمليات املنجزة خالل ربع أ�و
أ�رباع ال�سنة املن�رصمة.

اليداع املذكور داخل أ�جل ال يزيد على ال�سنة التالية لربع ال�سنة املطلوب
ويبا�رش إ
إ�رجاع ال�رضيبة عنه.

وي�ساوي املبلغ املطلوب إ�رجاعه جمموع مبلغ ال�رضيبة املدفوع يف أ�ول أ
المر فيما
يتعلق أ
بال�رشية املنجزة خالل الفرتة املعنية مطروحا منه املبلغ املحدد أ
لل�رشية املذكورة غري
املعتربة فيها ال�رضيبة واملطبق عليه ح�سب احلالة ال�سعر املخف�ض البالغ  %7أ�و .%14

و إ�ذا كان ال�صانع يزاول أ�عماال خا�ضعة أل�سعار خمتلفة من ال�رضيبة على القيمة
امل�ضافة أ�و إ�ذا مل تكن له حما�سبة م�ستقلة متكن ب�صورة وا�ضحة من التمييز بني العنا�رص
املعدة خ�صي�صا ل�صنع العربات االقت�صادية والعنا�رص املعدة ل�صنع عربات أ�خرى ف�إن
ال�رشية يح�سب باعتبار ن�سبة رقم أ
املبلغ املمكن إ�رجاعه فيما يتعلق بجميع أ
العمال اخلا�ص
بالعربات االقت�صادية بالنظر إ�ىل جمموع رقم أ
العمال .

على أ�ن املبلغ املذكور املمكن إ�رجاعه يجب أ�ال يزيد ،يف أ�ي حال من أ
الحوال،
على مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة امل�ستحقة ب�صورة عادية فيما يتعلق برقم أ
العمال
اخلا�ضع لل�سعر املخف�ض البالغ  %7أ�و .%14

ويتم إ�رجاع مبالغ ال�رضيبة بناء على قرار من الوزير املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص
الذي ينيب عنه لهذا الغر�ض ويرتتب عليه �صدور أ�مر باالرجاع.
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املنتجات واملواد أ
الولية الداخلة
يف �صنع أ
الدوات املدر�سية

املادة 23

ي�شرتط لال�ستفادة من ال�سعر املخف�ض %7املن�صو�ص عليه يف املادة  1° – 99من
املدونة العامة لل�رضائب ،فيما يتعلق بعمليات �رشاء املنتجات واملواد الداخلة يف تركيب
أ
الدوات املدر�سية أ�ن يوجه ال�صانعون إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب قبل فاحت فرباير
من كل �سنة طلبا يت�ضمن بيان مبلغ أ��رشيتهم املنجزة خالل ال�سنة املن�رصمة والتعهد
مب�سك ح�ساب خا�ص باملنتجات املراد �رشا ؤ�ها بال�سعر املخف�ض امل�شار إ�ليه أ�عاله.

ويجب أ�ن ين�ص يف هذا احل�ساب ،من جهة ،على كمية املنتجات واملواد التي أ�دي
عنها عند �رشائها ال�سعر املخف�ض لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة وا�ستخدمت بالفعل يف
عمليات �صنع أ
الدوات املدر�سية وتبني فيه ،من جهة أ�خرى ،كمية اللوازم املدر�سية
أ
امل�صنوعة التي مت بيعها �و التي تكون خمزونة يف نهاية ال�سنة املحا�سبية.
وا�ستنادا إ�ىل الطلب امل�شار إ�ليه يف الفقرة أ�عاله حترر امل�صلحة املحلية لل�رضائب فيما
يخ�ص كل مورد �شهادة �رشاء يف ثالث ن�سخ تقت�رص �صالحيتها على ال�سنة التي �سلمت
خاللها.

ويجب أ�ن يو�ضع على الفاتورات وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة بال�سعر
املخف�ض لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة طابع يت�ضمن العبارة التالية « :بيع بتطبيق
ال�سعر املخف�ض لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة عمال باملادة  1° - 99من املدونة العامة
لل�رضائب».
املنتجات واملواد أ
الولية التي تدخل يف تركيب
لفائف املنتجات ال�صيدلية

املادة 24

لال�ستفادة من ال�سعر املخف�ض البالغ  %7املن�صو�ص عليه يف أ�حكام املادة 1° – 99
من املدونة العامة لل�رضائب ،عند �رشاء منتجات ومواد تدخل يف تركيبة لفائف املنتجات
ال�صيدلية ،يجب على امل�صنعني أ�ن يوجهوا طلبا إ�ىل امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني
ال�شارة إ�ىل مبلغ م�شرتياتهم املنجزة خالل ال�سنة املن�رصمة وااللتزام مب�سك
لها يت�ضمن إ
ح�ساب للمواد بالن�سبة للمنتجات التي �سيتم �رشا ؤ�ها بال�سعر املخف�ض.
يجب أ�ن ي�شري ح�ساب املواد من جهة إ�ىل كمية املنتجات واملواد املقتناة باال�ستفادة
من ال�سعر املخف�ض وامل�ستعملة فعليا يف عمليات ت�صنيع لفائف املنتجات ال�صيدلية ،ومن
جهة أ�خرى إ�ىل كمية املنتجات التامة الت�صنيع التي مت بيعها أ�و املخزنة إ�ىل نهاية ال�سنة
املحا�سبية.

375

املدونة العامة لل�ضرائب

وحترر امل�صلحة املحلية لل�رضائب بناء على الطلب امل�شار إ�ليه يف الفقرة أ
الوىل
أ�عاله �شهادة �رشاء لكل مورد يف ثالث ن�سخ وال تكون هذه ال�شهادة �صاحلة إ�ال بالن�سبة
لل�سنة التي �سلمت خاللها.

ويجب أ�ن تت�ضمن الفواتري وجميع الوثائق املتعلقة بالبيوع املنجزة باال�ستفادة من
ال�سعر املخف�ض عبارة «بيع مع تطبيق ال�سعر املخف�ض لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة طبقا
للمادة  1° - 99من املدونة العامة لل�رضائب».
الرجاع
إ

املادة 25

الرجاع املن�صو�ص عليه يف املادة  1° - 103من املدونة
 -.Iيجب أ�ن يحرر طلب إ
الدارة وي�شفع أ
بالوراق املثبتة التالية :
العامة لل�رضائب يف أ�و وفق مطبوع تعده إ
 - 1°فيما يخ�ص عمليات اال�سترياد التي ينجزها امل�ستفيدون مبا�رشة وتخول احلق يف
القرار باال�سترياد ومن
اال�سرتجاع :ن�سخة من فاتورات ال�رشاء ون�سخة من إ
خمال�صة دفع ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املتعلقة بذلك ،وبيان يت�ضمن عن كل
القرار باال�سترياد ورقم وتاريخ املخال�صة اجلمركية التي
عملية ا�سترياد رقم إ
تثبت أ
الداء النهائي للر�سوم وال�رضائب امل�ستحقة عند الدخول وا�سم وعنوان
املورد ونوع الب�ضائع والقيمة املعتمدة حل�ساب ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
واملبلغ املدفوع منها؛
أ
وال�شغال
 - 2°فيما يخ�ص عمليات �رشاء ال�سلع واخلدمات والت�سليم وال�صنع
املنجزة يف املغرب :ن�سخة الفاتورات أ�و البيانات احل�سابية التي تخول احلق يف
اال�سرتجاع م�شفوعة ببيان موجز يت�ضمن :

أ�) مراجع الفاتورات أ�و البيانات احل�سابية ورقم التعريف الوارد فيها الذي تعينه
م�صلحة ال�رضائب؛

ب) نوع الب�ضائع أ�و ال�سلع أ�و اخلدمات أ�و عمليات ال�صنع أ�و أ
ال�شغال ومبلغ
البيانات احل�سابية أ�و الفاتورات املتعلقة بذلك و�سعر ومبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
الوارد بيانهما يف الفاتورات أ�و البيانات احل�سابية إ�ن اقت�ضى احلال ذلك؛
ج) مراجع الفاتورات أ�و البيانات احل�سابية املذكورة وكيفية أ�داء مبالغها.

وعالوة على ما ذكر ،يجب أ�ن تت�ضمن البيانات امل�شار إ�ليها أ�عاله يف عمود خا�ص
رقم قيد فاتورات ال�رشاء وال�صنع أ�و الوثائق اجلمركية التي تقوم مقامها يف املحا�سبات
املقرر م�سكها باملادة  118من املدونة آ
النفة الذكر.
وجتمع القيم املدرجة يف البيانات املذكورة بح�سب فئاتها ،ويجب أ�ن يكون مبلغها
مطابقا ملبلغ عمليات ا�سترياد و�رشاء ال�سلع واخلدمات والت�سليم وال�صنع أ
وال�شغال
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الرجاع.
القرارات برقم املعامالت امللحقة بطلب إ
القرار أ�و إ
الواردة يف إ

ويجب على امل�صدرين ،زيادة على ذلك ،أ�ن ي�ضيفوا إ�ىل الوثائق امل�شار إ�ليها أ�عاله
إ�عالنات الت�صدير املحررة وفقا ملطبوع ت�سلمه مديرية ال�رضائب ون�سخ فاتورات البيع
املحررة يف ا�سم املر�سل إ�ليه يف اخلارج حاملة كلها ت أ��شرية امل�صالح اجلمركية وملخ�صة
يف بيانات خا�صة.

وعلى أ
بالعفاء من ال�رضيبة أ�و وقف
ال�شخا�ص الذين يقومون بعمليات مع التمتع إ
ا�ستيفائها كما هو من�صو�ص عليه يف املادتني  3°-I( 92و )6°و 94من املدونة امل�شار إ�ليها
بالعفاء من ال�رضيبة
الرجاع �شهادات البيع مع التمتع إ
أ�عاله ،أ�ن ي�ضيفوا إ�ىل طلبات إ
أ�و وقف ا�ستيفائها والفاتورات التي تثبت أ�ن العمليات املذكورة قد أ�جنزت بالفعل.
الرجاع امل�شار إ�ليه يف الفقرة  2باملادة  103من املدونة
 -.IIيجب أ�ن يحرر طلب إ
آ
النفة الذكر ،وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف  1°و 2°من  Iأ�عاله و أ�ن ي�شفع
الدالء به يف الفقرة 2
بالقرار املتعلق بالتوقف عن مزاولة الن�شاط املن�صو�ص على إ
إ
من املادة  114من املدونة املذكورة.

الرجاع امل�شار إ�ليه يف 3°باملادة  103من املدونة ال�سالفة
 -.IIIيجب أ�ن يحرر طلب إ
الذكر وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف  1°و 2°من  Iأ�عاله ،وت�صفى املبالغ املطلوب
إ�رجاعها يف حدود مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املفرو�ضة على متلك ال�سلع امل�شار
إ�ليها يف 6°باملادة  92و 22°باملادة  123من املدونة العامة لل�رضائب.
الرجاع امل�شار إ�ليه يف 4°باملادة  103من املدونة
 -.VIيجب أ�ن يحرر طلب إ
الجراءات املن�صو�ص عليها يف  1°و 2°من  Iأ�عاله.
ال�سالفة الذكر وفق إ

طبقا ملقت�ضيات املادة  VI – 125من املدونة ال�سالفة الذكر ،ت�صفى املبالغ الواجب
إ�رجاعها يف حدود مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة التي ال ميكن ا�ستنزالها وامل�ستحقة
لفائدة اخلا�ضع لل�رضيبة ابتداء من فاحت يناير .2008
إ�رجاع ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
إ�ىل أ
ال�شخا�ص الذاتيني غري املقيمني بالن�سبة لل�سلع واملواد املقتناة يف الداخل

املادة 26

العفاء املن�صو�ص عليه يف املادة  39°-I-92من املدونة العامة
 –.Iلال�ستفادة من إ
لل�رضائب.
والجراءات التالية :
يجب توفر ال�رشوط إ

 )1°أ
	�ن يكون البيع بالتق�سيط ولي�س له �صبغة جتارية ،منجز يف نف�س اليوم وعند نف�س
البائع و أ�ن ي�ساوي أ�و يفوق مقابل قيمته أ�لفني ( )2.000درهم باعتبار ال�رضيبة
على القيمة امل�ضافة.
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بالجراءات
 )2°يكون البائع خا�ضعا لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة وموافقا على القيام إ
املتعلقة بالبيوع القابلة إلرجاع ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة .ولهذا الغر�ض،
يتوجب عليه ملء « إ�قرار بيع للت�صدير» يف أ�ربع ن�سخ :
 ت�سلم الن�سخة أال�صلية ون�سختان إ�ىل امل�شرتي م�صحوبة بظرف خال�ص التمرب،
حامل لعنوان إ�دارة ال�رضائب؛
 -يحتفظ البائع بن�سخة واحدة.

القرار املذكور ،املحرر يف أ�و وفق مطبوع معد من طرف إ�دارة
ويجب أ�ن يرفق إ
ال�رضائب ،بفاتورات مف�صلة للم�شرتيات املنجزة خمتومة من طرف البائع .ويجب
القرار البيانات التالية :
أ�ي�ضا أ�ن يت�ضمن هذا إ
 اال�سم ال�شخ�صي والعائلي أ�و اال�سم التجاري للبائع وعنوانه وكذا رقم تعريفهال�رضيبي؛

 اال�سم ال�شخ�صي والعائلي للم�شرتي وجن�سيته وعنوانه الكامل؛ -رقم احل�ساب البنكي املعتمد باملغرب أ�و باخلارج وكذا ا�سم البنك؛

 -طبيعة وكمية املواد املبيوعة مع تبيان ثمن الوحدة؛

 مبلغ البيوع باعتبار ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة مع بيان ال�سعر املطابق؛للرجاع؛
 -مبلغ ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة القابلة إ

 -توقيعات البائع وامل�شرتي.

 )3°يجب على امل�شرتي الذي يريد اال�ستفادة من إ�رجاع ال�رضيبة على القيمة
امل�ضافة املرتتبة على اقتناء املواد وال�سلع بالداخل أ�ن يكون �شخ�صا طبيعيا غري
القرار
مقيم تكون مدة إ�قامته وجيزة باملغرب و أ�ن يقدم �شخ�صيا ال�سلع مع إ
أ
ال�صلي ون�سختان منه م�صحوبة بالفاتورات إ�ىل اجلمارك عند مغادرة الرتاب
الوطني ،وذلك قبل انتهاء ال�شهر الثالث بعد تاريخ عملية ال�رشاء.

القرار أ
ال�صلي والن�سختان
 )4°يقوم مكتب إ�دارة اجلمارك بو�ضع ت أ��شريته على إ
آ
النفة الذكر بعد الت أ�كد من مالئمة بيانات الوثائق املدىل بها مع ال�سلع املراد نقلها
�ضمن أ�متعة امل�شرتي ،ويحتفظ بن�سخة واحدة.
 )5°يجب على امل�شرتي خالل أ�جل ثالثني ( )30يوما ابتداء من تاريخ مغادرته
للرتاب الوطني ،إ�ر�سال الن�سخة أ
ال�صلية إ�ىل إ�دارة ال�رضائب واالحتفاظ
بن�سخة واحدة.
الجراءات امل�شار إ�ليها أ�عاله ،تقوم إ�دارة ال�رضائب ب�إرجاع
 )6°عند ا�ستكمال إ
القرار.
يف
بها
امل�رصح
البنكية
للبيانات
تبعا
امل�ضافة
القيمة
على
مبلغ ال�رضيبة
إ
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الرجاع إ�ىل �رشكة خا�صة ،حتدد �رشوط و إ�جراءات
 –.IIيف حالة إ��سناد عملية إ
الرجاع يف إ�طار اتفاقية تربمها مديرية ال�رضائب مع ال�رشكة املخول لها عملية
هذا إ
إ�رجاع ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
احلق يف خ�صم ال�رضيبة املرتتبة
على مادة الكازوال امل�ستخدمة كوقود

املادة 27

ي�شرتط للتمتع بحق خ�صم ال�رضيبة املرتتبة على مادة الكازوال امل�ستخدمة كوقود
امل�شار إ�ليه يف املادة  )I - 4°( 106من املدونة العامة لل�رضائب ،أ�ن يودع أ
ال�شخا�ص
املعنيون لدى امل�صلحة املحلية لل�رضائب التابعني لها قبل فاحت فرباير من كل �سنة بيانا
و�صفيا حمررا يف ن�سختني يت�ضمن اال�سم أ�و عنوان ال�رشكة أ�و ت�سميتها التجارية وعنوان
املقر ورقم التعريف ال�رضيبي ومبلغ وحجم م�شرتيات مادة الكازوال التي مت إ�جنازها
خالل ال�سنة املدنية املن�رصمة وكذا عدد الكيلومرتات التي مت قطعها.
حتديد أ
ال�سا�س املفرو�ضة عليه ال�رضيبة

املادة 28

يتوىل الوزير املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص الذي يفو�ض إ�ليه ذلك ،إ�عطاء املوافقة
امل�سبقة فيما يتعلق بتحديد املبلغ املفرو�ض عليه ال�رضيبة من رقم أ�عمال أ
ال�شخا�ص امل�شار
إ�ليهم يف املادة  97من املدونة العامة لل�رضائب.

املادة 29
ي�سند إ�ىل وزير املالية واخلو�ص�صة تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�سخ ويعو�ض ابتداء من
فاحت يناير  2007املر�سوم رقم  2.86.99بتاريخ  3رجب  14( 1406مار�س )1986
يف � أش�ن تطبيق ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املن�صو�ص عليها يف الق�سم  IIIمن املدونة
العامة لل�رضائب.
ين�رش هذا املر�سوم باجلريدة الر�سمية
وحرر بالرباط يف  10ذي احلجة  31( 1427دي�سمرب )2006
الم�ضاء  :ادري�س جطو
إ
وقعه بالعطف :

وزير املالية واخلو�ص�صة

الم�ضاء  :فتح الله ولعلو
إ
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 -7تطور ن�سب الفوائد الدائنة املطبقة من  1997إ�ىل 2013
ال�سنة

رقم القرار

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

56-98
221-99
222-99
537-00
608-01
421-02
600-03
379-04
566-05
307-06
291-07
729-08
654-09
945-10
645-11
906-12
1408-13

رقم اجلريدة الر�سمية
(الطبعة الفرن�سية)
4558
4688
4692
4796
4896
4992
5100
5200
5310
5402
5508
5622
5724
5827
5935
6034
6153
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تاريخ الن�رش

الن�سبة

01/01/1998
02/02/1999
02/03/2000
11/04/2000
29/03/2001
13/03/2002
24/03/2003
26/02/2004
08/03/2005
14/02/2006
23/02/2007
17/04/2008
09/04/2009
05/04/2010
18/04/2011
29/03/2012
29/05/2013

%9
%8
%6.50
%6.25
%5.62
%4.87
%2.85
%3.54
%2.65
%2.61
%2.63
%3.48
%3.69
%3.49
%3.44
%3.33
%3.45
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� -8سعر ال�رصف املعتمد لتحويل الدخول املح�صل عليها بالعملة أ
الجنبية بالن�سبة
لل�سنوات  2003إ�ىل 2013
ال�سنة
2003

2004

2005

2006
2007
2008

2009

2010
2011
2012
2013

أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
الدوالر الكندي
اجلنيه
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
الدوالر الكندي
اجلنيه
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
الدوالر الكندي
اجلنيه
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
ال�سرتليني
اجلنيه إ
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
ال�سرتليني
اجلنيه إ
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
ال�سرتليني
اجلنيه إ
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
الدوالر الكندي
اجلنيه
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
ال�سرتليني
اجلنيه إ
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
ال�سرتليني
اجلنيه إ
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
ال�سرتليني
اجلنيه إ
أ
الورو
الدوالر أ
المريكي
ال�سرتليني
اجلنيه إ

�سعـــر ال�صـــــرف
 10.781درهم
 10.781درهم
 6.819درهم
 15.585درهم
 10.988درهم
 8.841درهم
 6.795درهم
 16.195درهم
 10.992درهم
 8.8385درهم
 7.2013درهم
 16.069درهم
 11.042درهم
 8.796درهم
 16.19درهم
 11.042درهم
 8.796درهم
 16.391درهم
 11.348درهم
 7.750درهم
 14.285درهم
 11.248درهم
 8.088درهم
 12.630درهم
 7.098درهم
 11.152درهم
 8.414درهم
 12.998درهم
 11.249درهم
 8.089درهم
 12.966درهم
 11.249درهم
 08.089درهم
 12.966درهم
 11.090درهم
 08.628درهم
 13.673درهم
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وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وواجبات الت�سجيل 211..................
بالقرارات
الدالء املت أ�خر إ
الدالء أ�و إ
املادة  -.184اجلزاءات الناجتة عن عدم إ
املتعلقة باحل�صيلة اخلا�ضعة لل�رضيبة وزائد القيمة والدخل العام
والرباح العقارية ورقم أ
أ
العمال والعقود واالتفاقات 211.............
املادة  -.185اجلزاءات عن املخالفات أ
للحكام املتعلقة بحق االطالع 212.............
املادة  -.186اجلزاءات املطبقة يف حالة ت�صحيح أ��سا�س ال�رضيبة 212.................
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على الدخل وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وواجبات التمرب 213.........
املادة  -.188اجلزاء املرتتب على خمالفة أ
الحكام املتعلقة بالت�رصيح بالت أ��سي�س 213.....
املادة  -.189اجلزاء املرتتب على املخالفات أ
بالقرار يف حالة تغيري
للحكام املتعلقة إ
مكان فر�ض ال�رضيبة 214..........................................
املادة  -.190اجلزاء املرتتب على خمالفة أ
الحكام املتعلقة بعمليات البيع عن طريق
اجلوالت 214......................................................
املادة  -.191اجلزاءات املرتتبة على خمالفة أ
الحكام املتعلقة بحق املراقبة وبربامج
والقامات
الو�سطى
للطبقة
املخ�ص�ص
ال�سكن االجتماعي وال�سكن
إ
أ
والحياء واملباين اجلامعية 214.......................................
املادة  -.192اجلزاءات اجلنائية 215..............................................

الفرع الثالث  :اجلزاءات امل�شرتكة املتعلقة بال�رضيبة على ال�رشكات
وال�رضيبة على الدخل 216.............................................
املادة  -.193اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة بت�سوية املعامالت 216.............
القرارات املتعلقة باملكاف�آت
املادة  -.194اجلزاءات املرتتبة على املخالفات فيما يخ�ص إ
املخولة أ�و املدفوعة للغري 216........................................
املادة  -.195اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة ب�إقرارات املكاف�آت املدفوعة
أ
لل�شخا�ص غري املقيمني 218.........................................
ؤ
أ
املادة  -.196اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة بدخول ر�و�س الموال املنقولة 218....
املادة  -.197اجلزاءات املرتتبة على خمالفة االلتزامات املفرو�ضة على املن�ش�آت املقامة
باملواقع اخلا�صة بالت�صدير وعلى ممونيها 219............................
املادة  -.198اجلزاءات املرتتبة على خمالفة أ
الحكام املتعلقة باحلجز يف املنبع219...........
املادة  198املكررة -.اجلزاء املرتتب عن عدم تقدمي البيان الذي يو�ضح م�صدر العجز أ�و
احل�صيلة بدون ربح امل�رصح بهما 220............................
الباب الثاين  :اجلزاءات اخلا�صة 220................................................
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الفرع أ
الول  :اجلزاءات اخلا�صة املتعلقة بال�رضيبة على ال�رشكات220.................
املادة  -.199اجلزاءات املرتتبة على خمالفة االلتزامات املفرو�ضة
على ال�رشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري 220.......................

الفرع الثاين  :اجلزاءات اخلا�صة بال�رضيبة على الدخل 221...........................
بالقرار أ
املادة  -.200اجلزاءات املرتتبة على خمالفة أ
بالجور واملرتبات
الحكام املتعلقة إ
واليرادات العمرية221.....................................
واملعا�شات إ
املادة  -.201اجلزاء املرتتب عن خمالفة أ
الحكام املتعلقة بالت�رصيح بهوية اخلا�ضع لل�رضيبة 222...
املادة  -.202اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة ب�إقرار ت�شوبه إ�غفاالت أ�و ي�شتمل على
بيانات غري �صحيحة 222..............................................
املادة  -.203اجلزاء املرتتب على املخالفات املتعلقة بالت�رصيحات املت�ضمنة للفوائد املدفوعة
أل�شخا�ص غري مقيمني 222............................................

الفرع الثالث  :اجلزاءات اخلا�صة بال�رضيبة على القيمة امل�ضافة 222..................
القرار 222.........................
املادة  -.204اجلزاءات املرتتبة عن عدم تقدمي إ

الفرع الرابع  :اجلزاءات اخلا�صة بواجبات الت�سجيل 223..............................
العفاءات
املادة  -.205اجلزاءات املرتتبة على عدم احرتام �رشوط إ
أ�و التخفي�ضات من واجبات الت�سجيل223..............................
املادة  -.206اجلزاءات املرتتبة عن التدلي�س يف الهبة 223...........................
املادة  -.207اجلـزاءات املطبقـة فـي حـق املوثقيـن 223.............................
الفرع اخلام�س  :اجلزاءات اخلا�صة بواجبات التمرب224...............................
املادة  207املكررة -.اجلزاءات املرتتبة على خمالفة طرق أ�داء واجبات التمرب 224...
الق�سم الثاين  :اجلزاءات املتعلقة بالتح�صيل 225......................................
املادة  -.208اجلزاءات املرتتبة على أ
الداء املت أ�خر لل�رضائب والواجبات والر�سوم 225...
املادة  -.209ا�ستحقاق اجلزاءات226.............................................

الكتاب الثاين  :امل�ساطر اجلبائية 226................................................
الق�سم أ
الول  :مراقبة ال�رضيبة 226..................................................

الباب أ
الدارة ووجوب االحتفاظ بالوثائق املحا�سبية226...........
الول  :حق مراقبة إ
الفرع أ
الول  :أ�حكام عامة 226.......................................................
املادة  –.210حق املراقبة 226....................................................
املادة  -.211االحتفاظ بالوثائق املحا�سبية 228.....................................
املادة  -.212فح�ص املحا�سبة 288.................................................
الدارة التقديرية 230.........................................
املادة � -.213سلطة إ
الطالع وتبادل املعلومات231..................................
املادة  -.214حق إ
الفرع الثاين  :أ�حكام خا�صة ببع�ض ال�رضائب 233.....................................

 -.Iأ�حكام خا�صة بال�رضيبة على الدخل 233..........................................
املادة  -.215مراقبة حمتويات أ
المالك فيما يتعلق بالدخول الزراعية 233............
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املادة  –.216فح�ص جمموع الو�ضعية ال�رضيبية للخا�ضعني لل�رضيبة233.............
 -.IIأ�حكام خا�صة بواجبات الت�سجيل 234............................................
املادة  -.217مراقبة أ
الثمان أ�و الت�رصيحات التقديرية 234..........................
املادة  –.218حق ال�شفعة لفائدة الدولة 234........................................
الباب الثاين  :م�سطرة ت�صحيح أ��س�س ال�رضيبة 236...................................

الفرع أ
الول  :أ�حكام عامة 236.......................................................
املادة  –.219كيفية التبليغ 236....................................................
املادة  –.220امل�سطرة العادية لت�صحيح ال�رضائب 237..............................
املادة  –.221امل�سطرة ال�رسيعة لت�صحيح ال�رضائب 240.............................
الفرع الثاين  :أ�حكام خا�صة 241.....................................................

 -.Iأ�حكام خا�صة بال�رضيبة على ال�رشكات وال�رضيبة على الدخل 241..................
املادة  -.222ت�سوية ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع 241...............................
 -.IIأ�حكام خا�صة بال�رضيبة على الدخل 242........................................
املادة  -.223الت�صحيح يف حالة ال�رضيبة املحجوزة يف املنبع بر�سم أ
الجور
والدخول التي يف حكمها242.........................................
املادة  -.224الت�صحيح فيما يتعلق أ
بالرباح العقارية 242............................

الفرع الثالث  :اللجان 243...........................................................
 -.Iأ�حكام م�شرتكة243.............................................................
املادة  -.225اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة 243....................................
املادة  -.226اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة 246.................
 -.IIأ�حكام خا�صة بال�رضيبة على الدخل 248.........................................
املادة  -.227الطعن يف مقررات اللجنة املحلية على م�ستوى اجلماعة 248.............

الباب الثالث  :م�سطرة فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية 249............................
القرار باحل�صيلة
املادة  -.228فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية عن عدم تقدمي إ
أ
أ
اخلا�ضعة لل�رضيبة أ�و جمموع الدخل أ�و أ
الرباح �و رقم العمال
أ�و عدم تقدمي العقود أ�و االتفاقات 250................................
املادة  -.229فر�ض ال�رضيبة ب�صورة تلقائية على خمالفة أ
الحكام املتعلقة
بتقدمي الوثائق املحا�سبية وحق املراقبة 250.............................
املادة  -.230امل�سطرة املتعلقة بتطبيق اجلزاءات على خمالفة حق االطالع 250........
القرار الذي
املادة  230املكررة -.امل�سطرة املتعلقة بتطبيق اجلزاءات يف حالة إ
ال ي�شتمل على بع�ض البيانات 251.............................
املادة  -.231امل�سطرة املتعلقة بتطبيق اجلزاءات اجلنائية على املخالفات ال�رضيبية 251.....
الباب الرابع � :آجال التقادم 252.....................................................
الفرع أ
الول  :أ�حكام عامة 252.......................................................
املادة  -.232أ�حكام عامة متعلقة ب�آجال التقادم 252.................................
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الفرع الثاين  :أ�حكام خا�صة 255.....................................................
 –.Iأ�حكام خا�صة بال�رضيبة على الدخل 255.........................................
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املادة  -.239أ�جل املطالبة عند عدم ا�ستيفاء أ
الكرية 259............................
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