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5المادة 

2007للسنة المالیة 43-06من قانون المالیة رقم 

ارئب"وتدون تحت اسم 2006للسنة المالیة 35-05من قانون المالیة رقم 10تعدل أحكام المادة  "المدونة العامة للض
من قانون المالیة 22شكال ومضمونا بمقتضى هذا القانون، مقتضیات كتاب المساطر الجبائیة المنصوص علیها في المادة 

من قانون المالیة 6وكذا مقتضیات كتاب الوعاء والتحصیل المنصوص علیها في المادة 2005للسنة المالیة26-04رقم
.السالف الذكر35-05رقم

ارئب المدونة العامة للض
األولالكتاب

والتحصیلالوعاءقواعد
األولالجزء
الوعاءقواعد

القسم األول
الشركاتالضریبة على

األول الباب
نطاق التطبیق

ـ تعریف.المادة األولى
8و4تطبق الضریبة على الشركات على مجموع الحاصالت واألرباح و الدخول المنصوص علیها في المادتین 

.بعده2من قبل الشركات وغیرها من األشخاص المعنویین المشار إلیهم في المادة والمحصل علیها أدناه

األشخاص المفروضة علیهم الضریبةـ.2المادة 
I.-تخضع وجوبا للضریبة على الشركات:

بعده؛3الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا تلك المشار إلیها في المادة -°1
المؤسسات العمومیة وغیرها من األشخاص المعنویین الذین یقومون باستغالل أو بعملیات تهدف للحصول -°2
على ربح ؛

حكمها ؛فيقانونایات والهیئات المعتبرة الجمع-°3
الصنادیق المحدثة بنص تشریعي أو باتفاقیة والغیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة والمعهود بتسییرها إلى -°4

وتفرض الضریبة .هیئات خاضعة للقانون العام أو الخاص، ما لم تكن هذه الصنادیق معفاة بنص تشریعي صریح
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.بتسییرهاباسم الهیئات المكلفة
ویجب على الهیئات المكلفة بتسییرها أن تمسك محاسبة مستقلة عن كل صندوق من الصنادیق التي تسیرها تثبت 

وال یمكن بأي حال أن تتم مقاصة بین النتیجة الحاصلة عن هذه الصنادیق ونتیجة الهیئة المسیرة.فیها تحمالتها ومداخیلها
1؛

اركز التنسیق التابعة لشركة -°5 .غیر مقیمة أو لمجموعة دولیة یوجد مقرها بالخارجم
ازول لفائدة الشركة أو  اركز التنسیق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولیة یوجد مقرها بالخارج وت ارد بم ی

ارقبة .المجموعة المذكورة وحدها مهام اإلدارة أو التسییر أو التنسیق أو الم
II.-شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة 2ال رجعة فیهاختیاريتخضع للضریبة على الشركات، بشكل ،

و یجب أن ینص على االختیار في .المؤسسة بالمغرب والتي ال تضم سوى أشخاص طبیعیین وكذا شركات المحاصة
.أدناه أو أن یعبر عنه كتابة148التصریح المشار إلیه في المادة 

III.-یة والجمعیات وغیرها من الهیئات المعتبرة في حكمها والصنادیق یطلق على الشركات والمؤسسات العموم
اركز التنسیق واألشخاص المعنویین اآلخرین .هذه المدونةمن فیما یلي "الشركات"اسم على الشركاتالخاضعین للضریبةوم

األشخاص المستثنون من نطاق التطبیق-.3المادة 
:یستثنى من نطاق تطبیق الضریبة على الشركات 

شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة المؤسسة بالمغرب التي ال تضم سوى أشخاص طبیعیین وكذا -°1
ارعاة االختیار المنصوص علیه  أعاله؛II-2في المادة شركات المحاصة مع م

الشركات الفعلیة التي ال تضم سوى أشخاص طبیعیین؛-°2
أرس مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم إسمیةالشركات ذات غرض عقاري مهما كان شكلها،  و-°3 :التي ینقسم 
أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم ٕواما من أرض معدة كلهاهاإذا كانت أصولها متألفة إما من وحدة سكنیة یشغل)أ

لهذه الغایة ؛
ارت جماعیة أو مجموعات عقاریة وی)ب نص نظامها إذا كان غرضها ینحصر في القیام باسمها بتملك أو بناء عقا

األساسي على تمكین كل عضو من أعضائها المعینین بأسمائهم من حریة التصرف في جزء العقار أو المجموعة العقاریة 
ویتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة الستعمال مهني أو للسكنى یمكن استخدامها لذلك .المطابق لحقوقه في الشركة

.على حدة
؛"الشركات العقاریة الشفافة"على الشركات العقاریة المشار إلیها أعاله اسم نةهذه المد وویطلق فیما یلي من 

99.12الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم13.97المجموعات ذات النفع االقتصادي كما تم تعریفها بالقانون رقم -°4
اریر5(1419من شوال 18بتاریخ 1. ).1999فب

یبة المحجوزة في المنبعالحاصالت الخاضعة للض ر-.4المادة 
المواد كما هو منصوص علیه في تخضع للحجز في المنبع برسم الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل

:أدناه160و159و158

ارجتم1 .2008ةلسنالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهإد
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهتغییرتم2
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I.- أدناه الـمدفوعة أو الـموضوعة 13في المادة عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المشار إلیها
موطن علىأو المقیدة في حساب األشخاص الطبیعیین أو المعنویین المستفیدین المتوفرین أو غیر المتوفریناإلشـارة رهـن

بالمغرب؛ضریبي 
II.-أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن 14المادة فيمن التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت المشار إلیهاالحاصالت

ن منها أو ییاألشخاص الطبیعیین أو المعنویین المستفیدین سواء كانوا خاضعین للضریبة أو معفاإلشارة أو المقیدة في حساب
أو مؤسسة ترتبط بها الحاصالت موطن ضریبياجتماعي أو ن من نطاق تطبیقها والمتوفرین في المغرب على مقر یمستثن

؛المدفوعة
III.-أو الموضوعة رهن اإلشارة أو الـمقیدة في حساب المدفوعة أدناه 15في المادة اإلجمالیة المشار إلیها المبالغ

.األشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر المقیمین

ارد بالتقیید في الحساب المشار إلیه في البنود  أعاله، التقیید في الحسابات الجاریة للشركاء أو IIIوIIوIی
ارفالحسابات الجاریة البنكیة للمستفیدین أو الحسابات الجاری 3..ة المتفق علیها كتابة بین األط

إقلیمیة الضریبة-.5المادة 
I.- تفرض الضریبة على الشركات المتوفرة أو غیر المتوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لجمیع الحاصالت واألرباح
:والدخول

على ربح التي تنجزها في الهادفة إلى الحصول ي تقوم به والعملیات ذالالنشاطالمتعلقة باألموال التي تملكها  و-
؛المغرب ولو بصورة عرضیة

المخول حق فرض الضریبة علیها للمغرب عمال باتفاقیات تهدف إلى تجنب االزدواج الضریبي فیما یتعلق -
ارئب على الدخل .بالض

II.- فیما یلي "الشركات غیر المقیمة"تفرض الضریبة أیضا على الشركات غیر المتوفرة على مقر بالمغرب، المسماة
أدناه التي تحصل علیها لقاء أشغال تنجزها أو 15المادة بالنسبة إلى المبالغ اإلجمالیة الوارد بیانها في هذه المدونةمن 

أو معنویین مستقلین إذا فروع خاصة بها أو مؤسساتها بالمغرب ٕواما لحساب أشخاص طبیعیینخدمات تقـدمها إما لحـساب 
ازول فیه نشاطا ماكان للفروع أو المؤسسات أ .و األشخاص اآلنفة الذكر موطن بالمغرب أو كانت ت

على أن أحكام الفقرة السابقة ال تطبق عندما تنجز األشغال أو تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة 
علیها لقاء ذلك في وتدرج المبالغ المحصل.بالمغرب تابعین للشركة غیر المقیمة دون تدخل من مقر هذه األخیرة بالخارج

الحصیلة الخاضعة للضریبة بالنسبة إلى الفرع أو المؤسسة وتفرض علیهما الضریبة في هذه الحالة باعتبارهما شركة خاضعة 
.للقانون المغربي

اإلعفاءات-.6المادة 
I.-4اإلعفاءات الدائمة من الضریبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة

اإلعفاءات الدائمة-.ألف
:تعفى كلیا من الضریبة على الشركات

الجمعیات والهیئات المعتبرة قانونا في حكمها غیر الهادفة للحصول على ربح، فیما یخص العملیات -°1

ارجتم3 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8ادةالممنIالبندبمقتضى"دائمةبصفةالمخفضالسعر"بعبارة"الدائمةالتخفیضات"عبارةتغییرتم4
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.المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها األساسیة
للجمعیات والهیئات على أن اإلعفاء المذكور ال یطبق فیما یتعلق بمؤسسات البیع أو تقدیم الخدمات المملوكة

؛اآلنفة الذكر
اریین المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم الوطنیةالعصبة -°2 ارض القلب والش لمكافحة أم
؛)1977اكتوبر 9(1397من شوال 25بتاریخ 1.77.334
1.77.335ثابة قانون رقم مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بم-°3

؛)1977أكتوبر9(1397من شوال 25بتاریخ 
جمعیات مستعملي المیاه الفالحیة ألجل األنشطة الضروریة لتسییرها أو تحقیق غرضها المنظمة بالقانون -°4

؛)1990دیسمبر21(1411جمادى اآلخرة 3بتاریخ 1.87.12الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 02.84رقم
ازید ابن سلطان المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم -°5 22بتاریخ 1.93.228مؤسسة الشیخ 

بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛  )1993سبتمبر 10(1414من ربیع األول 
شطتها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالنسبة لمجموع أن-°6
الصادر 73.00مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین المحدثة بالقانون رقم -°7

بالنسبة لمجموع )2001فاتح أغسطس (1422من جمادى األولى 11بتاریخ 1.01.197بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
تها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ أنشط

الصادر بتنفیذه الظهیر 81.00المكتب الوطني لألعمال الجامعیة االجتماعیة والثقافیة المحدث بالقانون رقم -°8
بالنسبة لمجموع أنشطته أو عملیاته وكذا)2001أغسطس 30(1422جمادى اآلخرة 10بتاریخ 1.01.205الشریف رقم 

؛الدخول المحتملة المرتبطة بها
التعاونیات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها األساسیة وسیرها وعملیاتها للنصوص -°9

.التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إلیه
بعده؛I-7یمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط المنصوص علیها في الـمادة 

ازئد القیمة الناتج عن تفویت قیم منقولة مسعرة في بورصة القیم -°10 الشركات غیر المقیمة فیما یتعلق ب
ازئد المادة تج عن تفویت سندات الشركات التي یغلب علیها الطابع العقاري كما تم تعریفها في القیمة النابالمغرب، باستثناء 

؛أدناهIIـ61
1397شوال 5بتاریخ 1.77.4وفقا لالتفاقیة الصادر بنشرها الظهیر الشریف رقم للتنمیةاإلسالميالبنك -°11

؛)1977سبتمبر19(
12(1383من جمادى اآلخرة 24بتاریخ 1.63.316للظهیر الشریف رقم وفقاالبنك اإلفریقي للتنمیة -°12

یقي للتنمیة؛بالمصادقة على االتفاق المتعلق بإحداث البنك اإلف ر)1963نوفمبر 
)1962یولیو19(1382من صفر 16بتاریخ 1.62.145وفقا للظهیر الشریف رقم الدولیةالشركة المالیة -°13

بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالیة الدولیة ؛
11بتاریخ 1.99.330وكالة بیت مال القدس الشریف طبقا التفاق المقر الصادر بنشره الظهیر الشریف رقم -°14
؛)2000ماي 15(1421من صفر 

ازت العسكریة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم -°15 من ربیع 16بتاریخ 2.94.498وكالة المساكن والتجهی
؛)1994سبتمبر23(1415اآلخر
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ن رقمالهیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة المنظمة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قان و-°16
فیما یخص األرباح المحققة في إطار غرضها القانوني؛)1993سبتمبر21(1414ربیع اآلخر4بتاریخ 1.93.213
المتعلق بتسنید الدیون و المغیر و 33.06صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید المنظمة بالقانون رقم -°17

المتعلق بعملیات االستحفاظ 24-01لة للتداول والقانون رقم المتعلق ببعض سندات الدیون القاب35-94المتمم للقانون رقم 
فیما یخص األرباح المحققة )2008أكتوبر 20(1429من شوال 20بتاریخ 1.08.95الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

5؛في إطار غرضها القانوني

أرس المال بالمجازفة-°18 در بتنفیذه الظهیر الشریف رقم الصا41-05المنظمة بالقانون رقم هیئات توظیف 
اریر 14(1427من محرم 15بتاریخ 1.06.13 6؛فیما یخص األرباح المحققة في إطار غرضها القانوني)2006فب

یتعلق باألنشطة والعملیات واألرباح الناتجة عن إنجاز مساكن فیماالشركة الوطنیة للتهیئة الجماعیة، -°19
الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنین بالمدینة "لیساسفة"و"دار بوعزة"الواقعة بجماعتي"نسیمال"مشاریعاجتماعیة فیما یخص 
ارلبیضاء ؛ القدیمة بالدا

؛أنشطتها وعملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بهالمجموعبالنسبة "سال الجدیدة"شركة -°20
7)تنسخ(–°21

6.95واالجتماعیة لعماالت وأقالیم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم وكالة اإلنعاش والتنمیة االقتصادیة-°22
بالنسبة لمجموع )1995أغسطس 16(1416من ربیع اآلخر18بتاریخ 1.95.155الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها ؛
واالجتماعیة ألقالیم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم قتصادیةاالوكالة اإلنعاش والتنمیة -°23
بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة )2002سبتمبر10(1423رجب 2بتاریخ 2.02.645

بها ؛
المحدثة بالقانون رقم للمملكةلشرقیة االقتصادیة واالجتماعیة لعمالة وأقالیم الجهة اوالتنمیةوكالة اإلنعاش -°24

اریر 14(1427من محرم 15بتاریخ 1.06.53الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 05-12 بالنسبة لمجموع )2006فب
؛أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها

رجب 2بتاریخ 2.02.644م بقانون رقم الوكالة الخاصة طنجة ـ البحر األبیض المتوسط المحدثة بالمرس و-°25
ازولها بإسم الدولة أو لحسابها؛بالنسبة)2002سبتمبر10(1423 للدخول المرتبطة باألنشطة التي ت

ارن المحدثة بالظهیر الشریف بمثابة قانون رقم إخوین بألجامعة ا–°26 1414ربیع اآلخر 3بتاریخ 1.93.227ف
أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛لمجموعبالنسبة )1993سبتمبر 20(

من 22بتاریخ 1-61-426الشركات المقامة في المنطقة الحرة بمیناء طنجة المحدثة بالظهیر الشریف رقم –°27
.برسم العملیات المنجزة داخل المنطقة المذكورة)1961دیسمبر 30(1381رجب 

ازید–°28 -07-1بتنفیذه الظهیر الشریف رقمالصــادر12-07بالقانون رقم المحدثةمؤسسة الشیخ خلیفة بن 
8.، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملیاتها أو الدخول المحتملة المرتبطة بها)2007یولیو 24(1428رجب 8بتاریخ  103

.2013لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالمادةهذهأحكامتتمیمتم5
2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمناالبندأحكامبمقتضىالفقرةهذهمنالشروطنسختم 6

.2008لسنةالمالیةقانونمن8مادةالمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم7
ارجتم8 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
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9اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضریبة بسعر مخفض-باء

التي تحقق في 10،باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، للمنتجات أو الخدمات تتمتع المنشآت المصدرة  -°1
:السنة رقم أعمال حین التصدیر فیما یخص مجموع رقم األعمال المذكور

سنوات متتالیة تبتدئ من السنة المحاسبیة التي )5(باإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طوال مدة خمس -
عملیة التصدیر األولى ؛أنجزت خاللها

.المدةفیما بعد هذه أدناه"جیم"–II-19وبفرض الضریبة بالسعر المخفض المنصوص علیه في المادة -
11.بعدهIV-7ویمنح هذا اإلعفاء وفرض الضریبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

ازولة نشاطها في الق-°2 الخاصة مواقع الطاع المنجمي التي تبیع لمنشآت أخرى مقامة في تتمتع المنشآت غیر الم
:تصدیر منتجات تامة الصنع معدة للتصدیر فیما یخص رقم أعمالها المنجز مع المواقع المذكورةبال

سنوات متتالیة تبتدئ من السنة المحاسبیة )5(باإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طوال مدة خمس-
لها عملیة البیع األولى لمنتجات تامة الصنع ؛التي أنجزت خال

.فیما بعد هذه المدة، أدناه"جیم"–II -19بالسعر المخفض المنصوص علیه في المادة الضریبةوبفرض -
12.بعدهV-7ویمنح هذا اإلعفاء وفرض الضریبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

، عن مؤسساتها الفندقیة، فیما یخص جزء األساس المفروضة علیه الضریبة المطابق تتمتع المنشآت الفندقیة-°3
:لرقم أعمالها الذي تم تحقیقه بعمالت أجنبیة محولة إلى المغرب بصفة فعلیة مباشرة أو لحسابها عن طریق وكاالت لألسفار

تبتدئ من السنة المحاسبیة سنوات متتالیة)5(باإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طوال مدة خمس -
التي أنجزت خاللها عملیة اإلیواء األولى بعمالت أجنبیة ؛

.أدناه، فیما بعد هذه المدة"جیم"–II-19بفرض الضریبة بالسعر المخفض المنصوص علیه في المادة  و-

ر اإلقامات العقاریة تستفید كذلك من اإلعفاء وفرض الضریبة بالسعر المخفض المشار إلیهما أعاله، شركات تدبی
ارءات خاصة تتعلق باإلقامات العقاریة 01-07لإلنعاش السیاحي، كما هي محددة في القانون رقم  القاضي بسن إج

بمثابة النظام األساسي للمؤسسات السیاحیة الصادر بتنفیذه الظهیر 61–00لإلنعاش السیاحي و بتغییر و تتمیم القانون رقم 
، بالنسبة لجزء األساس المفروضة علیه )2008ماي 23(1429من جمادى األولى 17اریخ بت1-08-60الشریف رقم 

الضریبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقیقه بعمالت أجنبیة محولة إلى المغرب بصفة فعلیة مباشرة أو لحسابها عن طریق 
13.وكاالت األسفار

14.بعدهVI-7الشروط المنصوص علیها في المادة ویمنح هذا اإلعفاء وفرض الضریبة بالسعر المخفض وفق 

ـــدار البیضـــاء "تســـتفید شـــركات الخـــدمات المكتســـبة لصـــفة -°4 ـــا للنصـــوص التشـــریعیة و "القطـــب المـــالي لل ، طبق
ازئـد القیمـة الصـافي ذو المصـدر األجنبـي المتعلـق بـالقیم  التنظیمیة الجاري بها العمل، فیما یخص رقم أعمالها حین التصدیر و

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"مخفضبسعرللضریبةدائمفرض"بعبارة"دائمتخفیض"عبارةتغییرتم9
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذمأحكاتتمیم تم10
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"مخفضبسعرالضریبةفرض"بعبارة"دائمتخفیض"عبارةتغییرتم11
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIدالبنبمقتضى"مخفضبسعرالضریبةفرض"بعبارة"دائمتخفیض"عبارةتغییرتم12

ارجتم13 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"مخفضبسعرالضریبةفرض"بعبارة"دائمتخفیض"عبارةتغییرتم14
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:15ولة والمحقق خالل سنة محاسبیة معینةالمنق

ــة تبتــدئ مــن الســنة )5(مــن اإلعفــاء مــن مجمــوع الضــریبة علــى الشــركات طــوال مــدة خمــس - ســنوات محاســبیة متتالی
المحاسبیة األولى التي تم فیها الحصول على الصفة المذكورة؛

.أدناه فیما بعد هذه المدة"ألف"-II–19من فرض الضریبة بالسعر المخفض المنصوص علیه في المادة -

اإلعفاءات الدائمة من الضریبة المحجوزة في المنبع-جیم
:تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في المنبع

:عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها التالیة-°1

ــد المســاهمة المدفوعــة أو الموضــوعة رهــ- ــدة فــي الحســاب مــن قبــل شــركات الربــائح وغیرهــا مــن عوائ ن اإلشــارة أو المقی
ــاة منهــا لفائــدة شــركات یوجــد مقرهــا االجتمــاعي بــالمغرب وتخضــع للضــریبة  خاضــعة للضــریبة علــى الشــركات أو معف
المـذكورة، شــریطة أن تقـدم إلــى الشــركة الموزعـة أو إلــى المؤسسـة البنكیــة المنتدبــة شـهادة بملكیــة السـندات تتضــمن رقــم 

.لضریبة على الشركاتتعریفها با

ارعاة الشرط المنصوص علیه أعاله في نطاق ، وكذا العائدات ذات المصدر األجنبيوتدخل هذه العائدات، مع م
16؛100%العائدات المالیة للشركة المستفیدة مع تخفیض نسبته 

أرس مال الشركات الحاصلة على امتیاز - إلدارة مرفق عام؛المبالغ المقتطعة من األرباح و الموزعة الهتالك 

المنظمـة بــالظهیر المبـالغ المقتطعـة مــن األربـاح و الموزعــة لتمكـین الهیئــات المكلفـة بـالتوظیف الجمــاعي للقـیم المنقولــة-
عنها؛صادرةلف الذكر، من استرداد أسهم أو حصص مشاركة االس1-93-213الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

المنقولــة المنظمــة بــالظهیر الشــریف المعتبــر بمثابــة ات المكلفــة بــالتوظیف الجمــاعي للقــیممــن لــدن الهیئــالمقبوضــةالربــائح -
السالف الذكر ؛1.93.213قانون رقم 

أرس المال بالمجازفة- السالف الذكر؛ 41-05المنظمة بالقانون رقم الربائح المقبوضة من لدن هیئات توظیف 

58-90المنظمـة بالقـانون رقـم  وعــلى مسـاهمیها)Offshore ) Banquesالربـائح الموزعـة مـن طـرف البنـوك الحـرة-

26(1412مـن شـعبان 21بتـاریخ 1-91-131الصـادر بتنفیـذه الظهیـر الشـریف رقـم المتعلق بالمناطق المالیة الحرة 
اریر  ؛)1992فب

لفاالســ58-90رقـمالمنظمـة بالقـانون)Holding Offshore(الربـائح الموزعـة مـن طـرف الشـركات القابضـة الحـرة -
؛الذكر على مساهمیها باعتبار رقم األعمال المطابق للخدمات المعفاة من الضریبة

من عوائد المساهمة المماثلة المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشـارة أو المقیـدة فـي حسـاب أشـخاص غیـر وغیرهاالربائح -
ازولــة فــي المنــاطق المــذكورة مقیمــین مــن قبــل الشــركات المقامــة فــي المنــاطق الحــرة للتصــدیر  والناتجــة عــن األنشــطة الم

26(1415مـن شـعبان 24بتاریخ 1–95-1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 19–94المنظمة بالقانون رقم 

؛)1995ینایر 

ارتطرفمناألرباح والربائح الموزعة- منظمـة بالقـانون الالمنشـآت الحاصـلة علـى امتیـاز السـتغالل حقـول الهیـدروكاربو
ارت واسـتغاللها الصــادر بمقتضـى الظهیــر الشـریف رقــم 21-90رقـم -118المتعلــق بالبحـث عــن حقـول الهیــدروكاربو

ارجتم .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنالبندأحكامبمقتضىدبیرالتهذاإد 15

ارجتم16 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندأحكامبمقتضىالتدبیرهذاإد
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؛)1992فاتح أبریل (1412من رمضان 27بتاریخ 1-1

ن مغاربـــة عوائــد األســهم المملوكــة للبنــك األوربــي لالســتثمار علــى إثـــر التمــویالت الممنوحــة مــن لدنــه لفائــدة مســتثمری-
ارمج مصادق علیها من لدن الحكومة .وأوروبیین في إطار ب

:الفوائد والحاصالت األخرى المماثلة المدفوعة إلى-°2

الصــادر بتنفیــذه الظهیــر الشــریف رقــم 34-03والهیــآت المعتبــرة فــي حكمهــا المنظمــة بالقــانون رقــم االئتمــان مؤسســات -
برســم القــروض والتســبیقات الممنوحــة مــن طــرف هــذه )2006ایــر فب ر14(1427مــن محــرم 15بتــاریخ 178-05-1

؛المؤسسات

ــة قــانون رقــم - ــالظهیر الشــریف المعتبــر بمثاب ــة المنظمــة ب ــالتوظیف الجمــاعي للقــیم المنقول 1.93.213الهیئــات المكلفــة ب
السالف الذكر ؛

كر ؛اآلنف الذ10.98صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید المنظمة بالقانون رقم  -

أرس المال - ؛السالف الذكر 41–05المنظمة بالقانون رقم بالمجازفة هیئات توظیف 

أصــــــحاب الودائــــــع وجمیــــــع التوظیفــــــات األخــــــرى المنجــــــزة بعمـــــــالت أجنبیــــــة قابلــــــة للتحویــــــل لــــــدى البنــــــوك الحـــــــرة-
)OffshoreBanques( السالف الذكر58–90المنظمة بالقانون رقم.

:بوضة من لدن الشركات غیر المقیمة برسمالفوائد المق-°3

القروض التي تحصل علیها الدولة أو تضمنها ؛-

ارهم القابلة للتحویل؛- الودائع بعمالت أجنبیة أو بالد

سنوات ؛)10(بعمالت أجنبیة لمدة تساوي أو تفوق عشرالممنوحةالقروض-

.في إطار مشاریع مصادق علیها من قبل الحكومةلالستثمار القروض الممنوحة بعمالت أجنبیة من لدن البنك األوربي -

ارت المخصصة للنقل الدولي-°4 17.حقوق اإلیجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار ٕوایجار وصیانة الطائ

الفرض الدائم للضریبة بسعر مخفض -دال
ابتداء من السنة أدناه "جیم"–II–19ةمن السعر المنصوص علیه في المادتستفید المنشآت المنجمیة المصدرة -°1

.المحاسبیة التي أنجزت خاللها عملیة التصدیر األولى
18.المنشآت المنجمیة التي تبیع منتجاتها إلى منشآت تقوم بتصدیرها بعد رفع قیمتهاالسعر المذكورتستفید كذلك من

ازول نشاطا تستفید المنشآت التي لها موطن ضریبي أو مقر اجتماعي بإقلیم طن-°2 بدائرة نفوذ رئیسیا جة والتي ت
.برسم هذا النشاطأدناه"جیم"–II–19السعر المنصوص علیه في المادة من اإلقلیم المذكور، 

19.بعدهVII–7یطبق السعر المذكور وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

II.- 20وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتةاإلعفاءات المؤقتة من الضریبة

ارجتم17 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
ارجتم18 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهأحكام هذإد

2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىتغییر أحكام هذه الفقرة تم19
.2008نةلسالمالیةقانونمن8بالمادةمنIالبندبمقتضى"مؤقتةبصفةمخفضسعر"بعبارة"المؤقتالتخفیض"عبارةتغییرتم20
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21اإلعفاءات المتبوعة بالفرض المؤقت للضریبة بسعر مخفض-ألف

ازول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدیر-°1 :تتمتع المنشآت التي ت
األولى المتتالیة تبتدئ من تاریخ الشروع في سنوات المحاسبیة)5(باإلعفاء من مجموع الضریبة طوال الخمس-
استغاللها ؛

سنة)20(ین عن العش رأدناه"ألف"–II-19المادة لسعر المنصوص علیه في بفرض الضریبة علیها با و-
.المحاسبیة المتتالیة الموالیة

في المادة وفرضها بالسعر المخفض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص علیهاالضریبة من اإلعفاءیطبق كذلك 
7-IXأدناه على العملیات المنجزة:

ي نفس المنطقة الحرة للتصدیر؛بین المنشآت المقامة ف-
22.و بین المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدیر مختلفة-

ازولالشركات غیر أنه تخضع للضریبة على الشركات وفق شروط القواعد العامة، نشاطها في هذه المناطق التي ت
23.في إطار ورش أشغال البناء أو التركیب

المتدخلة في إنجاز وتهیئة واستغالل حر األبیض المتوسط وكذا الشركات الب-تستفید الوكالة الخاصة طنجة -°2
للتصدیر المشار إلیها في الحرة المتوسط والمقامة في المناطق وصیانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمیة طنجة ـ البحر األبیض 

ازت الممنالسالف الذكر2.02.644المادة األولى من المرسوم بقانون رقم  وحة للمنشآت المقامة في المناطق الحرة من االمتیا
.للتصدیر
اإلعفاءات المؤقتة-باء
ارعیةتعفى الدخول -°1 31من الضریبة على الشركات إلى غایة أدناه46كما هي محددة في المادة الز
2013.24دیسمبر

ارت -°2 حد من الحاصلین علیه إن أو إن اقتضى الحال، كل وایعفى الحاصل على امتیاز الستغالل حقول الهیدروكاربو
تبتدئ من تاریخ الشروع في سنوات متتالیة)10(كان مشتركا بینهم، من مجموع الضریبة على الشركات طوال مدة عشر 

.اإلنتاج المنتظم لكل امتیاز لالستغالل
اركز -°3 ادر بتنفیذ  الص57–90المنظمة بالقانون رقم المعتمدة المحاسباتتدبیر تعفى الشركات التي تستغل م

من الضریبة على الشركات )1992نوفمبر 9(1473من جمادى األولى 13بتاریخ 1-91–228الظهیر الشریف رقم 
.لتاریخ اعتمادهاالموالیةسنوات )4(برسم عملیاتها طوال مدة األربع 

25ـ الفرض المؤقت للضریبة بسعر مخفض.جیم

سنوات المحاسبیة األولى )5(طوال الخمس أدناه"جیم"–II–19دةتستفید من السعر المنصوص علیه في الما-°1
26:المتتالیة الموالیة لتاریخ الشروع في استغاللها

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"مخفضسعر"بعبارة"المؤقتالتخفیض"عبارةتغییرتم21
ارجتم22 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
ارجتم23 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامإد

ارعیةالدخولإعفاءفترةتمدیدتم24 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالز
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندأحكامبمقتضى"مخفضسعر"بعبارة"المؤقتالتخفیض"عبارةتغییرتم25
ارجتم26 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىلتدبیراهذاأحكامإد
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بالمغرب والمقبولة إلنجاز صفقات أعمال أو توریدات أو المنشآت غیر المؤسسات القارة للشركات غیر المتوفرة على مقر )أ
وبنك المغرب وصندوق اإلیداع والتدبیر وشركات التأمین ٕواعادة عتبرة في حكمهاوالهیئات الماالئتمان خدمات ومؤسسات 
ازولة بإحدى العماالت أو األقالیم التي تحدد 27،العقاریة والمنعشون العقاریونالتأمین والوكاالت  وذلك بالنسبة لألنشطة الم

:بمرسوم وفق المعیارین التالیین
ـ مستوى النمو االقتصادي واالجتماعي؛

ارت في الجهة أو اإلقلیم  .أو العمالةـ القدرة االستیعابیة لرؤوس األموال واالستثما
28؛بعدهVII–7یطبق السعر السالف الذكر وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

حصیلة عمل یدوي ؛أساسا المنشآت الحرفیة التي یكون إنتاجها )ب
؛نيالمؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المه)ج
المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة الصادر 30-09ألحكام القانون رقم طبقا الشركات الریاضیة المؤسسة بصورة قانونیة )د

29).2010أغسطس 24(1431من رمضان 13بتاریخ 1-10-150بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

سنوات ابتداء من تاریخ )3(مدة أقصاها ثالث ینجزون خالل یستفید المنعشون العقاریون أشخاص معنویون الذین -°2
ةطاقال تتجاوز ال30غرفة)50(خمسین منتكون على األقل جامعیة تعملیات بناء أحیاء ٕواقامات و مبان رخصة البناء، 

تسنوا)5(طوال مدة خمس في إطار اتفاقیة مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحمالت، ، وذلك سریرینلكل غرفة اإلیوائیة 
برسم الدخول ،أدناهجیم"–II–19من السعر المنصوص علیه في المادة ابتداء من تاریخ الحصول على رخصة السكنى 

.المتأتیة من إیجار أحیاء و إقامات و مبان جامعیة منجزة وفقا للغرض المعدة له
31.أدناهII–7وفق الشروط المنصوص علیها في المادة و یطبق السعر المذكور

سنة األولى المتتالیة )15(الخمس عشرةعن، فیما یتعلق بأنشطتها، )Banques Offshore(ع البنوك الحرة تخض -°3
ازفیة المنصوالموالیة لتاریخ الحصول على  ص علیهما بالتتابع فياالعتماد، إما للضریبة بالسعر النوعي ٕواما للضریبة الج

.بعده")باء" -IIIو"باء"–II(19المادة 
ارم األجل المنصوص)OffshoreBanques(البنوك الحرة تخضع  علیه في الفقرة السابقة للضریبة على ، بعد انص

.الشركات وفق شروط القواعد العامة
سنة األولى )15(فیما یتعلق بأنشطتها طوال الخمس عشرة ،)Holding Offshore(تخضع الشركات القابضة الحرة  -°4

ارئب والرسوم األخرى المفروضة على األرباح أو الدخول المتتالیة الموالیة لتاریخ إ ارئیة من جمیع الض ازفیة إب قامتها، لضریبة ج
.أدناه"جیم"-III-19المادةكما هو منصوص على ذلك في 

ارم األجل المنصوص علیه في الفقرة السابقة )Holding Offshore(تخضع الشركات القابضة الحرة  ، بعد انص
.كات وفق شروط القواعد العامةللضریبة على الش ر

ازفیة المذكورة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة  32.بعدهVIII–7تطبق الضریبة الج

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتمیم تم27
ارجتم28 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامإد
ارجتم29 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامإد
بمقتضىغرفة150إلى250ومن 2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىغرفة250إلى500منالغرفعددخفضتم30

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىغرفة50إلى150ومن 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبند
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"مخفضسعر"بعبارة"المؤقتالتخفیض"عبارةتغییرتم31
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ـ شروط اإلعفاء.7المادة 
I.- 6یطبق اإلعفاء المنصوص علیه في المادة)I-"أعاله لفائدة التعاونیات واتحاداتها)9°-"ألف:

ع المواد األولیة لدى المنخرطین بها وتسویقها؛عندما تنحصر أنشطتها في جم-
دون احتساب الضریبة على القیمة 33درهم،)10.000.000(عشرة مالیین یقل رقم أعمالها السنوي عنعندماأو -

ازول  داخلة في االنتاج بواسطة نشاطا یتعلق بتحویل مواد أولیة تم جمعها لدى منخرطیها أو عناصرالمضافة، إذا كانت ت
ازت ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعیة الخاضعة للضریبة على الشركات، وتسویق تج هی

.المنتجات التي قامت بتحویلها
II.- ــه ــى المنعشــین أعــاله، )2°-"جــیم"–II(6فــي المــادة لالســتفادة مــن الســعر النــوعي المنصــوص علی یجــب عل

ارر المنصـوص علیـه جامعیـة واء ٕواقامـات و مبـان ـأحیعن كل عملیة بناء مستقلة العقاریین أن یمسكوا محاسبة أن یرفقـوا بـاإلق
:أدناه150و20في المادتین 

نسخة من االتفاقیة ومن دفتر التحمالت فیما یتعلق بالسنة األولى؛-
وكذا مبلغ رقم األعمال المطابق یةجامعاء ٕواقامات و مبان ـأحیوبیانا بعدد الغرف المنجزة في إطار كل عملیة بناء -

34.له

III.-) 35)نسخ

IV.-  6علیه في المادة  المنصوص36أو السعر النوعيیطبق اإلعفاء)I- "أعاله، لفائدة المنشآت المصدرة )1° -"باء
ارب المملكة  بصورة مباشرة اللذان نتج عنهما التصدیر  وعلى البیع األخیر المنجز وعلى الخدمة األخیرة المقدمة داخل ت

.وفوریة
المشار إلیهما أعاله ال یطبقان فیما یخص المنشآت المصدرة للخدمات إال 37السعر النوعياإلعفاء أوغیر أن 

.على رقم األعمال المنجز في التصدیر بعمالت أجنبیة
ارد بتصدیر الخدمات كل عملیة تستغل أو تستعمل في الخارج .ی

V.- 6ت المنصوص علیها في المادة یشترط لالستفادة من اإلعفاءا)I-"أعاله فیما یخص المنشآت التي )2°-"باء
تبیع منتجات لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدیر أن یبرر تصدیر المنتجات المذكورة استنادا إلى شهادة 

ارئب غیر المباشرة .مسلمة من إدارة الجمارك والض
ارد بموقع التصدیر كل فضاء، ی .حدد بمرسوم، معد إلقامة منشآت یقتصر نشاطها على تصدیر منتجات تامة الصنعی

ارء والتصدیر من طرف المنشآت المقامة داخل المواقع ا ارقبة إدارة الجمارك لسالفة الذیجب أن تنجز عملیة الش كر تحت م
ارئب غیر المباشرة طبقا للتشریع الجاري به العمل .والض

ارء وتصدیر یجب على هذه المنشآت أن ت مسك محاسبة تمكنها، بالنسبة لكل ممون، من ضبط عملیات ش
ارر المنصوص علیه في المتعلقة المنتجات التامة الصنع، واإلدالء في نفس الوقت ووفق نفس الشروط  و20المادتین باإلق

ارجتم32 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندأحكامبمقتضىالتدبیرهذاإد
.2013لسنةالیةالمقانونمن9المادة 33

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامتغییرتم34
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىبالمجازفةالمالأرستوظیفهیئاتإعفاءشروطنسختم35
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندأحكامبمقتضى"يالنوعالسعر"بعبارة"التخفیض"عبارةتغییرتم36

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندأحكامبمقتضى"النوعيالسعر"بعبارة"التخفیض"عبارةتغییرتم37
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ارء 150 دون اإلخالل ذجي تعده اإلدارةوتصدیر المنتجات التامة الصنع وذلك وفق مطبوع نم وأدناه، ببیان إجمالي لعملیات ش
ازءات المنصوص علیها في  .أدناه197المادة بتطبیق الج

منفي االستفادة من اإلعفاء أو 2004تستمر المنشآت التي سبق لها أن حققت عملیات تصدیر قبل فاتح ینایر 
)1° -"باء" -I(6علیها في المادة أدناه في حدود المدد المنصوص "جیم"–II–19السعر النوعي المنصوص علیه في المادة 

38.المقامة في المواقع الخاصة بالتصدیرأعاله فیما یتعلق برقم أعمالها المنجز مع المنشآت

VI.-  6المادة فيالواردةلالستفادة من األحكام)I- "یجب على المنشآت الفندقیة المعنیة أن تدلي في نفس أعاله)3°-"باء
ارر :أدناه ببیان یبرز ما یلي 150و20في المادتین یلة المفروضة علیها الضریبة المنصوص علیه بالحصالوقت مع اإلق

المطابقة لألساس المفروضة علیھ الضریبة ؛العائداتمجموع -
المحقق بعمالت أجنبیة عن كل مؤسسة فندقیة وكذا جزء رقم األعمال المذكور المعفى كال أو بعضا من األعمالرقم و-

.الضریبة
ارعاةیترتب على عدم  المقررین 39تطبیق السعر النوعي والشروط المشار إلیها أعاله سقوط الحق في اإلعفاء م

.أدناه208و186المادتین المنصوص علیها في الزیادات والذعیرةبتطبیق أعاله دون اإلخالل 
VII.- 6تطبق مقتضیات المادة)I-"و2°-"دالII–"ارعاة مقتضیات البند أعاله مع ))أ-1°-"جیم –1°-"جیم("IIم

من المادة السالفة الذكر، على المنشآت برسم العملیات المتعلقة باألشغال المنجزة وببیع السلع و الخدمات المقدمة حصریا ))أ
40.بالعماالت واألقالیم المعنیة

VIII.- ازفیة المنصوص علیها في المادة أدناه، یجب على الشركات "جیم"–III-19لالستفادة من تطبیق الضریبة الج
41:أعاله أن)4°-"جیم" -II(6القابضة الحرة المشار إلیها في المادة 

42؛ینحصر غرضها االجتماعي في تدبیر محفظة سندات لمنشآت غیر مقیمة وامتالك المساهمات في المنشآت-

أرسمالها بعمالت أجنبیة- ؛یكون 
.حرة أو ألشخاص ذاتیین أو معنویین غیر مقیمین بعمالت أجنبیة قابلة للتحویلتنجز عملیاتها لفائدة بنوك-

IX.– 6المادة المنصوص علیها فياألحكام لالستفادة من)II-"ارم الشروط التالیةأعاله)الفقرة الثانیة-1°-"ألف :یجب احت
؛أن یكون المنتوج النهائي موجها للتصدیر-
ین المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدیر مختلفة طبقا للتشریع و التنظیم الجمركي الجاري أن یتم تحویل البضائع ب-

43.بهما العمل

الثانيالباب
الضریبةعلیهالمفروضةاألساس

الفرع األول 
تحدید األساس المفروضة علیه الضریبة

الحصیلة الخاضعة للضریبة-.8المادة 

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكام تغییر تم38
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى"النوعيالسعر"بعبارة"التخفیض"عبارةتغییرتم39
ارجتم40 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالبندهذاأحكامإد
ارجتم41 .2008لسنةالیةالمقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد

2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییر تم42
ارجتم43 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
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I.-طبقا للنصوص التشریعیة ،تغییرها، إن اقتضى الحالالمتعلقة بكل سنة محاسبیة بعدتحدد الحصیلة الخاضعة للضریبة
ازم بها أو والتنظیمیة الجبائیة ازد من العائدات على التكالیف في السنة المحاسبیة التي وقع االلت المعمول بها، باعتبار ما 

.والتنظیم المحاسبي الجاري بهما العملتحملها لما یتطلبه النشاط المفروضة علیه الضریبة تطبیقا للتشریع 
.تقیم المخزونات بحسب ثمن التكلفة أو السعر الیومي إذا كان أقل منه، وتقیم األشغال الجاریة بحسب ثمن التكلفة

II.- الخاضعة للضریبة كما هو منصوص علیه في البند الحصیلةتحددI أعاله بالنسبة لشركات التضامن وشركات
.وشركات المحاصة التي اختارت الخضوع للضریبة على الشركاتالتوصیة البسیطة

III.- 3°-3المادة فيعلى الشركات العقاریة الشفافة التي لم تعد تتوفر فیها الشروط المنصوص علیها الضریبةتفرض

.أعالهIأعاله وذلك باعتبار الحصیلة الخاضعة للضریبة المحددة كما هو منصوص على ذلك في البند 
ذا كان بعض أعضاء الشركة أو الغیر یشغلون مجانا محالت مملوكة لها وجب تقییم العائدات المطابقة لهذا إ

.االمتیاز باعتبار القیمة اإلیجاریة العادیة الحالیة للمحالت المعنیة
IV.- اركز أعاله نسبة I–°5 -2التنسیق المنصوص علیها في المادة یساوي األساس المفروضة علیه الضریبة فیما یخص م
.وتضاف إلى هذا األساس، إن اقتضى الحال، حصیلة العملیات غیر الجاریة.من مجموع نفقات تسییرها10%قدرها
V.- ألشخاص المعنویین األعضاء في مجموعة ذات النفع لالخاضعة للضریبة عن كل سنة محاسبیة بالنسبة الحصیلةتحدد

اقتضى الحال، حصتهم في األرباح التي من هذه المادة وتشمل، إن Iند االقتصادي كما هو منصوص على ذلك في الب
.أو الخسائر التي تحملتهاحصلت علیها المجموعة المذكورة 

VI.– ارعـاة تطبیـق الحــد األدنـى للضـریبة المنصــوص علیـه فـي المــادة أدنـاه، یسـاوي أســاس فـرض الضـریبة علــى 144مـع م
ارت الجهویــة أو الدولیــة المكتســبة  ، طبقــا للنصــوص التشــریعیة و التنظیمیــة الجــاري "القطــب المــالي للــدار البیضــاء "لصــفة المقـ

:بها العمل

Iفـي حالـة تحقیـق ربـح، المبلـغ األعلـى النـاتج عـن المقارنــة بـین الحصـیلة الخاضـعة للضـریبة، كمـا هـي محـددة فــي -

ارت المذكورة؛5%أعاله، و مبلغ  من تكالیف تسییر المق

ارت المذكورة5%عجز، مبلغ في حالة تحقیق- 44.من تكالیف تسییر المق

العائدات المفروضة علیها الضریبة-.9المادة 
I.- ارد بالعـائدات الـمفروضة علیها الضـریبة الـمشار إلیها :أعالهI-8في المادة ی

:عائدات االستغالل المتكونة من-.ألف
المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة واألشغال اتالدائنیرقم األعمال المشتمل على المداخیل  و-°1

العقاریة المنجزة ؛
تغیر مخزونات المنتجات ؛-°2
ارت منتجة من طرف المنشأة لنفسها؛-°3 مستعق
إعانات االستغالل ؛-°4
عائدات استغالل أخرى ؛-°5

ارجتم44 .2011نةلسالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
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.استردادات االستغالل وتنقیالت التكالیف-°6
:ئدات المالیة المتكونة منالعا-.باء

.عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة أخرى -°1
.مكاسب الصرف-°2

وفقتقیمفإنهاأجنبیة تحویل بالخصوم المتعلقة بزیادة الدائنیات ونقصان الدیون المحررة بعمالت فوارقفیما یخص
.سعر الصرف األخیر عند اختتام كل سنة محاسبیة

؛التقییم المذكور برسم السنة المحاسبیة التي وقعت مالحظتها فیهالفوارق المالحظة على إثروتخضع للضریبة ا
الفوائد الجاریة وعائدات مالیة أخرى ؛-°3
.استردادات مالیة وتنقیالت التكالیف-°4

:العائدات غیر الجاریة المتكونة من-.جیم
ارت-1° :، باستثناء عائدات تفویت المستعق
1.04.04الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 24-01استحفاظ السندات المنصوص علیها في القانون رقم عملیات -

؛)2004أبریل 21(1425بتاریخ فاتح ربیع األول 
ارض السندات المحققة طبقا للمقتضیات التشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل والمتعلقة بالسندات التالیة- عملیات إق

:
من الظهیر الشریف المعتبر بمثابة 2قیم المنقولة المقیدة في جدول أسعار بورصة القیم المشار إلیها في المادة ال*

؛)1993سبتمبر 21(1414ربیع اآلخر 4بتاریخ 1-93-211قانون رقم 
القابلة ونالمتعلق ببعض سندات الدی35-94سندات الدیون القابلة للتداول المنصوص علیها في القانون رقم *

للتداول؛
القیم التي تصدرها الخزینة؛*

في إطارصنادیق التوظیف الجماعي للتسنیدعملیات تفویت عناصر األصول الثابتة المحققة بین المؤسسة المبادرة و -
45السالف الذكر؛33-06عملیات التسنید المنظمة بموجب القانون رقم 

؛التوازنإعانات -°2
االستثمار ؛عاناتإاستردادات من -°3
ارئب القابلة -°4 العائدات غیر الجاریة األخرى بما فیها التخفیضات التي یتم الحصول علیها من اإلدارة فیما یخص الض

؛بعده"جیم"-I-10المادة للخصم المشار إلیها في 
.االستردادات غیر الجاریة وتنقیالت التكالیف-°5
II.-مة من الدولة أو الجماعات المحلیة أو الغیر في حساب السنة المحاسبیة التي تم خاللها تدرج اإلعانات والهبات المستل

.تسلمها، غیر أنه إذا تعلق األمر بإعانات االستثمار، جاز للشركة أن توزعها على مدة اهتالك السلع الممولة بهذه اإلعانات
III.-ارض السندات والتسنید وعملیات االستحفاظ ٕاق

ارف العقد المتعلق بعملیات استحفاظ السندات المنصوص علیها في القانون رقم حالة إخاللفي السالف 24.01أحد أط
ارض السندات أو التسنیدالذكر أو عملیات  ، فإن عائد تفویت القیم أو السندات أو الكمبیاالت یدرج الذكر بواجباتهالسالفةإق

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادة و2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامتتمیموتغییرتم45
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46.ة المحاسبیة التي وقع فیها اإلخاللفي الحصیلة الخاضعة للضریبة للمتخلي وذلك برسم السن

ارد بعائد تفویت القیم أو السندات أو الكمبیاالت الفرق ما بین قیمتها الحقیقیة یوم حدوث اإلخالل والقیمة المحاسبیة  ی
.كما هي مبینة في محاسبة المتخلي

ت المقتناة أو المكتتبة في أقرب تاریخ سابق من أجـل تحـدید الحصیلـة المذكورة وجب اعتبـار القیـم أو السنـدات أو الكمبیاال
.لتاریخ اإلخالل

التكالیف القابلة للخصم-.10المادة 
:أعاله8المادة تشمل التكالیف القابلة للخصم حسب مدلول 

I.-تكالیف االستغالل المتكونة من:
م؛مشتریات البضائع المعاد بیعها على حالتها ومشتریات مستهلكة من مواد ولوا ز-ألف
ازم بها أو تحملها لما یتطلبه االستغالل بما في ذلك-باء :تكالیف خارجیة أخرى وقع االلت
درهم وتحمل إما العنوان التجاري للشركة أو اسمها أو )100(الهدایا اإلشهاریة التي ال تتعدى قیمة الواحدة منها مائة -°1

شعارها ٕواما عالمة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فیها ؛
:الهبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة-°2

األوقاف العامة؛ -
27(1376من رمضان 26الصادر بتاریخ 1.57.009التعاون الوطني المحدث بموجب الظهیر الشریف رقم -

؛)1957أبریل 
جمادى األولى 3الصادر في 1.58.376الجمعیات المعتبرة ذات منفعة عامة وفقا ألحكام الظهیر الشریف رقم -

الصادر بتنفیذه الظهیر 75.00بتنظیم حق تأسیس الجمعیات كما تم تغییره وتتمیمه بالقانون رقم )1958نوفمبر15(1378
إذا كانت تسعى لغرض إحساني أو علمي )2002یولیو23(1423من جمادى األولى 12بتاریخ 1.02.206الشریف رقم 

ي أو تعلیمي أو صحي؛أو ثقافي أو أدبي أو تربوي أو ریاض
المؤسسات العمومیة التي تكون مهمتها األساسیة تقدیم عالجات صحیة أو القیام بأعمال في مجاالت الثقافة أو -

التعلیم أو البحث؛

ارن المحدثة بالظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - ؛السالف الذكر1.93.227جامعة األخوین بإف
ارلمكافحةالعصبة الوطنیة - اریین المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم أم 1.77.334ض القلب والش

؛السالف الذكر
1.77.335الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهیر الشـریف المعتبر بمثابـة قانون رقمالحسنمؤسسة -

السالف الذكر؛
ازید بن سلطان المحدثة بالظهیر الشریف ال- ؛السالف الذكر1.93.228معتبر بمثابة قانون رقم مؤسسة الشیخ 
الخامس للتضامن؛محمدمؤسسة -
السالف الذكر؛73.00مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین المحدثة بالقانون رقم -
؛اللجنة األولمبیة الوطنیة المغربیة والجامعات الریاضیة المؤسسة بصورة قانونیة-

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاتتمیم وتغییرتم46
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الصادر 1983للسنة المالیة 24.82من قانون المالیة رقم 33الصندوق الوطني للعمل الثقافي المحدث بالفصل-
ــع األول 15بتاریــخ1.82.332بتنفیذه الظهیر الشریــف رقـم  ؛)1982دیسمبر31(1403مــن ربی

السالف 6.95لیم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم وكالة اإلنعاش والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لعماالت وأقا-
الذكر ؛

وكالة اإلنعاش والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لعماالت وأقالیم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم -
السالف الذكر ؛2.02.645
12-05المحدثة بالقانون رقم الشرقیة للمملكةوكالة اإلنعاش والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لعمالة وأقالیم الجهة -

؛السالف الذكر
؛السالف الذكر2.02.644الوكالة الخاصة طنجة ـ البحر األبیض المتوسط المحدثة بالمرسوم بقانون رقم -
13بتاریخ1.99.207الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 12.99وكالة التنمیة االجتماعیة المحدثة بالقانون رقم -

؛)1999أغسطس 25(1420من جمادى األولى 
الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 51.99الوكالـة الوطنیـة إلنعـاش الشغـل والكفـاءات المحدثـة بالقـانـون رقـم -

؛)2000یونیو 5(1421ربیع األول 2بتاریخ 1.00.220
السالف الذكر؛81.00بالقانون رقم یة المحدث المكتب الوطني لألعمال الجامعیة االجتماعیة والثقاف-
بتاریخ 1-99-16الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 18.97جمعیات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم -

اریر5(1419من شوال 18 ؛)1999فب
لتابعة للمؤسسات المأذون لها المشاریع االجتماعیة التابعة للمقاوالت العمومیة أو الخاصة والمشاریع االجتماعیة ا-

.من رقم أعمال الواهب )2‰(األلفبالقانون الصادر بإحداثها بتسلم هبات، وذلك في حدود نسبة اثنین في 
ارئب اإلضافیة الصادرة خالل السنة المحاسبیة -جیم ارئب والرسوم التي تتحملها الشركة بما فیها حصص الض الض

ماعدا الضریبة على الشركات؛
تكالیف المستخدمین والید العاملة والتكالیف االجتماعیة المرتبطة بذلك بما فیها المساعدة على السكنى -دال

ازت النقدیة أو العینیة الممنوحة لمستخدمي الشركة ؛والتعویضات عن التمثیل وغیر ذلك من االمتیا
؛تكالیف االستغالل األخرى-هاء
مخصصات االستغالل-واو

:ت منتتكون هذه المخصصا
:مخصصات االهتالك-°1
.مخصصات اهتالكات االستعقار في قیم معدومة)أ

سنوات ابتداء من السنة )5(لتأسیس الشركة بنسبة ثابتة على مدى خـمس في قیم معدومةاالستعقا راهتالكیجب 
األولى المثبتة خاللها بالمحاسبة؛المحاسبیة 

ارت المجسدة وغیر )ب .المجسدةمخصصات اهتالكات المستعق
ارت المجسدة وغیر المجسدة التي تنقص قیمتها بمرور الزمن أو االستعمال .تخص هذه المخصصات المستعق

غیـر أنه یجوز للشركة إذا .یباشر خصم مخصصات االهتالكات ابتداء من الیوم األول مـن شهــر تمـلك األمـوال
.ل اهتالكها إلى غایة الیوم األول من شهر استعمالها الفعليتعلـق األمـر بأموال منقولة ال تستعمل في الحال، أن تؤج
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دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة الثابتةیحسب االهتالك باعتبار القیمة األصلیة المقیدة في األصول ا
:وتتكون هذه القیمة األصلیة من.القابلة للخصم

ارء مضافة إلیه تكال- ؛یف النقل والتأمین والرسوم الجمركیة وتكالیف التركیبتكلفة التملك التي تشمل ثمن الش
ارت المنتجة من طرف المنشأة لنفسها ؛- تكلفة اإلنتاج بالنسبة للمستعق
قیمة المساهمة المنصوص علیها في عقد المساهمة بالنسبة لألموال المساهم بها ؛-
.القیمة التعاقدیة بالنسبة لألموال المتملكة عن طریق المعاوضة-

ارت المتملكة بثمن محرر بعمالت أجنبیة من مقابل قیمة هذا الثمن  یتكون أساس حساب االهتالك بالنسبة للمستعق
.الفاتورةتحریربالدرهم عند تاریخ 

ارف كل مهنة أو صناعة أو فرع من  یباشر خصم مخصصات االهتالكات في حدود النسب المعمول بها وفقا ألع
د األموال المعنیة في حساب لألصول الثابتة وعلى إثبات اهتالكها في المحاسبة بصورة ویتوقف على قی.فروع النشاط

.منتظمة
غیر أن نسبة االهتالك لتكلفة تملك عربات نقل األشخاص، غیر العربات المشار إلیها بعده، ال یمكن أن تقل عن 

سنوات بأقساط متساویة ال یمكن أن یزید )5(في السنة وأن إجمالي القیمة القابل للخصم ضریبیا والممتد على خمس %20
.درهم لكل عربة مع احتساب الضریبة على القیمة المضافة)300.000(ألفةمائثالت على

ازئد أو  في حالة تفویت أو سحب من األصول العربات المحدد اهتالكها كما هو منصوص على ذلك أعاله، یحدد 
.الك بتاریخ التفویت أو السحبناقص القیمة باعتبار القیمة الصافیة لالهت

ارء، فإن الجزء من مبلغ الوجیبة  إذا قامت المنشآت باستعمال العربات المذكورة في إطار عقد ائتمان إیجاري أو ك
ارء الذي یتحمله المستعمل والمطابق لمبلغ االهتالك بنسبة  عن كل سنة من جـزء ثمـن اقتناء العربة 20%أو من مبلغ الك

.درهم ال یخصم من أجل تحدید الحصیلة الخاضعة للضریبة للمستعمل)300.000(ألفمائة ثثالالذي یجاوز 
ارء لمدة ال تتجاوز ثالث .أشهر غیر قابلة للتجدید)3(غیر أن تحدید هذا الخصم ال یطبق في حالة الك

ارت السابقة على :ال تطبق أحكام الفق
العربات المستخدمة للنقل العمومي ؛-
نقل الجماعي لمستخدمي المنشأة والنقل المدرسي ؛عربات ال-
العربات المملوكة للمنشآت التي تقوم بإیجار العربات المستخدمة وفقا للغرض المعدة له ؛-
ارت اإلسعاف- .سیا

تفقد الشركة التي ال تدرج في المحاسبة مخصصات االهتالكات المتعلقة بسنة محاسبیة معینة، الحق في خصم 
.مذكورة من حصیلة هذه السنة المحاسبیة والسنوات المحاسبیة التالیةالمخصصات ال

یجوز للشركات التي تسلمت إعانة االستثمار والتي أدرجت كلیا في السنة المحاسبیة التي تم خاللها تسلمها أن 
ازت المعنیة، باهتالك استثنائي یساوي م .بلغه مبلغ اإلعانةتقوم خالل هذه السنة أو السنة التي وقع فیها تملك التجهی

إذا أدرج ثمن تملك األموال القابلة لالهتالك خطأ في تكالیف سنة محاسبیة غیر متقادمة، وتبین هذا الخطأ لإلدارة 
.أو للشركة نفسها، تسوى وضعیة الشركة وتباشر االهتالكات العادیة ابتداء من السنة المحاسبیة التي تلي تاریخ التسویة

مخصصات المؤن-°2
ن مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قیمة عناصر األصول أو تكالیف أو خسائر غیر حاصلة ولكنها تك و
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.محتملة الحصول بحسب واقع الحال
.یجب أن تكون التكالیف والخسائر محددة بكل دقة من حیث طبیعتها وقابلة لتقییم تقریبي من حیث مبلغها

ا على إقامة دعوى قضائیة داخل أجل اإلثني عشریتوقف خصم المؤونة عن دائنیات مشكوك في استرجاعه
ار )12( .لشهر تكوینهاالمواليشه

إذا تم خالل سنة محاسبیة الحقة استخدام جمیع أو بعض المؤن المذكورة لغیر الغرض التي هي معدة له أو لم 
ارجها في  جز الشركة بنفسها تسویة الوضعیة السنة المحاسبیة المذكورة، ٕواذا لم تنحصیلة یعد هناك ما یدعو إلیها، أعید إد

.قامت اإلدارة بالتصحیحات الالزمة
كل مؤونة مكونة بصورة غیر قانونیة تمت معاینتها في حسابات سنة محاسبیة غیر متقادمة، أیا كان تاریخ 

ارجها في  47.جبالسنة المحاسبیة التي وقع خاللها تقییدها في المحاسبة بغیر م وحصیلةتكوینها، یجب أن یعاد إد

II.-التكالیف المالیة المتكونة من:
التكالیف عن الفوائد-ألف

:تتكون هذه التكالیف من
ارض؛-°1 الفوائد المالحظة أو المفوترة من طرف الغیر أو من طرف هیئات معتمدة مقابل عملیات االئتمان أو االقت
سبیق من طرف الشركاء إلى الشركة لما یتطلبه الفوائد المالحظة أو المفوترة المتعلقة بالمبالغ الممنوحة كت-°2

أرس مال الشركة قد دفع بالكامل .االستغالل شریطة أن یكون 
أرس مال الشركة، كما ال یجوز على أن مجموع المبالغ المترتبة علیها فوائد قابلة  للخصم ال یجوز أن یفوق مبلغ 

ار یحدد كل سنة بق ر ار لسعر الفائدة المتوسط للسنة أن یتعدى سعر الفوائد القابلة للخصم سع ار للوزیر المكلف بالمالیة اعتبا
؛أشهر)6(السابقة المستحق عن سندات الخزینة لستة

ارعاة الشروط الثالثة التالیة-°3 :الفوائد المستحقة عن أذون الصندوق مع م
أن تستعمل األموال المقترضة لما یستلزمه االستغالل ؛-
بلغ إصدار األذون المذكورة وأن تقوم بدفع الفوائد المترتبة على ذلك ؛أن تتسلم مؤسسة بنكیة م-
ارر المنصوص علیه في- أدناه قائمة المستفیدین من الفوائد المشار إلیها أعاله مع 153المادةأن ترفق الشركة باإلق

رقام تعریفها بالضریبة على الشركات بیان أسمائهم وعناوینهم وأرقام بطائق تعریفهم الوطنیة أو، إذا تعلق األمر بشركات، أ
؛وكذا تاریخ الدفع ومجموع المبالغ المدفوعة إلى كل مستفید

خسائر الصرف-باء
.عند اختتام كل سنة محاسبیة حسب آخر سعر للصرفیجب تقییم الدیون والدائنیات المحررة بعمالت أجنبیة

مت فیها معاینة فوارق التحویل باألصول المتعلقة تخصم نتیجة هذا التقییم من حصیلة السنة المحاسبیة التي ت
.بنقصان الدائنیات أو زیادات الدیون

التكالیف المالیة األخرى-جیم
المخصصات المالیة-دال
III.-التكالیف غیر الجاریة المتكونة من:
ارتالقیم الصافیة الهتالك -ألف ؛المفوتةالمستعق

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةه الأحكام هذتغییرتم47
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التكالیف األخرى غیر الجاریة-باء
.المقررة فیهاوفق الشروط تخصم المادة هذهمن2°-"باء"-Iالهبات الممنوحة للهیئات المشار إلیها فيأنغیر
:المخصصات غیر الجاریة بما فیها-جیم

مخصصات االهتالكات التنازلیة-°1
ارت كیفما یجوز للشركة بناء على اختیار ال رجعة فیه أن تقوم باهتالك السلع التجهیزیة التي تملكتها، م اعدا العقا

من هذه المادة ویباشر هذا االهتالك )ب–1°-"واو"-Iإلیها في كان الغرض المعدة له، وعربات نقل األشخاص المشار 
:وفق الشروط التالیة

یتكون أساس حساب االهتالك من ثمن تملك السلعة التجهیزیة بالنسبة للسنة األولى ومن القیمة المتبقیة من -
؛الموالیةللسنوات مذكور بالنسبة الثمن ال

من هذه )ب–1°-"واو"-Iتحدد نسبة االهتالك بضرب سعر االهتالك العادي الناجم عن تطبیق أحكام -
:المعامالت التالیةفيالمادة

أو أربع سنوات ؛فیما یخص السلع التي تبلغ مدة إهتالكها ثالث1,5*
كها خمس أو ست سنوات ؛فیما یخص السلع التي تبلغ مدة إهتال2*
.فیما یخص السلع التي تتجاوز مدة اهتالكها ست سنوات3*

یتعین على الشركة التي اختارت تطبیق االهتالكات اآلنفة الذكر أن تباشر هذه االهتالكات ابتداء من السنة 
.األولى لتملك السلع المذكورة

48)تنسخ(-°2

49)تنسخ(-°3

50)تنسخ(-°4

51)تنسخ(-°5

52)تنسخ(-°6

53)تنسخ(-°7

ـ التكالیف غیر القابلة للخصم.11المادة 
I.- ارمات والذعائر والزیادات مهما كان نوعها التي تتحملها المنشآت ال تخصم من الحصیلة الخاضعة للضریبة الغ

ارئب بسبب ارتكاب مخالفات ألحكام النصوص التشریعیة أو التنظیمیة خصوصا المخالفات المرتكبة فیما یتعلق  بوعاء الض
ارئب والرسوم المذكورة والمخالفات للتشریع الخاص بالشغل وللنصوص المتعلقة بتنظیم المرور  والرسوم وتأخیر دفع الض

ارقبة الصرف أو األسعار .وم

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم48
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم49
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIلبندابمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم50
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم51
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم52
.2008لسنةالمالیةقانونمن8ادةالممنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم53
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II.- من مبلغها النفقات المترتبـة علـى التكـالیف المشـار 50%ال تخصم من الحصیلة الخاضعة للضریبة إال في حدود
ـــان )"هــاء"و"بــاء"و"ألــف"-I(10فــي المــادة إلیهــا  ارت إذا كـ أعــاله وكــذا مخصصــات االهتالكــات المتعلقــة بتملــك المســتعق

درهـم ولـم یثبـت تسـدیدها بشـیك مسـطر وغیــر )10.000,00(مبلغهـا المحـرر فـاتورة فـي شـأنه یسـاوي أو یتجـاوز عشــرة آالف 
مقاصــة مــع دیــون مســتحقة أوداء أو تحویــل بنكــي أو وســیلة إلكترونیــةطیســیة لــألاقابـل للتظهیــر أو كمبیــاالت أو بطریقــة مغن

ارف المعنیـة  على نفس الشخص، شریطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممضاة بصفة قانونیة مـن لـدن األطـ
54.والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة

حیوانات الحیة والمنتجات الفالحیة غیر المحولة أن أحكام الفقرة أعاله ال تطبق على المعامالت المتعلقة بالغیر
.باستثناء المعامالت المنجزة بین التجار

III.- ال یخصم من الحصیلة الخاضعة للضریبة مبالغ المشتریات واألشغال والخدمات غیر المبررة بفاتورة صحیحة
.أدناه145المادة صوص علیها في أو أیة ورقة إثبات أخرى محررة في إسم الخاضع للضریبة تتضمن المعلومات المن

ارقبة ضریبیة ال تصبح نهائیة إال إذا  ارئب على إثر م غیر أن إعادة اإلدماج التي یبلغها في هذا الشأن مفتش الض
تتمیم أدناه221أو المادة 220المادة تعذر على الخاضع للضریبة خـالل المسطرة المنصوص علیها حسـب الحالـة في 

.ات الناقصةفاتورته بالمعلوم
IV.-ال یخصم من الحصیلة الخاضعة للضریبة:

؛مبلغ المشتریات والخدمات التي تكتسي طابع تبرع-
من قانون 9من أجل دعم التماسك االجتماعي التي تتحملها الشركات و المحدثة بموجب المادة المساهمةمبلغ -

55؛2012للسنة المالیة 12.22المالیة رقم 

االجتماعیة للتضامن المترتبة على األرباح والدخول المنصوص علیها في القسم الثالث من مةالمساهمبلغ -
56؛الكتاب الثالث من هذه المدونة

البیئي المفروض على البالستیك و الرسم الخاص المفروض على حدید البناء و الرسم الخاص الرسممبلغ -
115-12من قانون المالیة رقم 14و13و12المواد المفروض على الرمال و المحدثة على التوالي بموجب

2013.57للسنة المالیة 

العجز القابل للترحیل-.12المادة 
، ٕواذا لم یكن هناك ربح أو كان الربح ال یكفي الموالیةیمكن خصم عجز سنة محاسبیة من ربح السنة المحاسبیة 
إلى غایة الموالیةي منه من أرباح السنوات المحاسبیة الستیعاب مجموع الخصم أو بعضه جاز أن یخصم العجز أو الباق

اربعة التي تلي السنة المحاسبیة التي حصل فیها العجز .السنة ال
ارجع إلى على أن تحدید أجل الخصم المنصوص علیه في الفقرة السابقة ال یطبق  على العجز أو جزء العجز ال

خلة في تكالیف السنة المحاسبیة القابلة للخصم وفقا للشروط الواردة على وجه صحیح والدااالهتالكات المدرجة في المحاسبة
.أعاله)ب–1°–"واو"-I(10المادة في

الفرع الثاني

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییر وتتمیم تم54
ارجتم55 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامإد
ارجتم56 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةنمIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
ارجتم57 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
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أساس فرض الضریبة المحجوزة في المنبع
عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها-.13المادة 

ارد بعوائد األسهم وحصص المشاركة وا لـدخول المعتبـرة فـي حكمهـا الخاضـعة للحجـز فـي المنبـع المنصـوص علیـه فـي ی
58العوائد والحصص والدخول المدفوعـة أو الموضـوعة رهـن اإلشـارة أو المقیـدة فـي حسـاب األشـخاص الـذاتیین،أعاله4المادة 

:أو المعنویین برسم
I.-ى الشركات مثلالعوائد المترتبة على توزیع أرباح الشركات الخاضعة للضریبة عل:

الربائح وفوائد رؤوس األموال وعوائد المساهمات األخرى المماثلة ؛-
أرس المال أو استرداد- أسهم أو حصص مشاركة ؛المبالغ الموزعة المقتطعة من األرباح الهتالك 
أرس )10(إلیه االحتیاطیات المؤسسة منذ أقل من عشر مضافةعائد التصفیة - المال سنوات ولو ضمت إلى 

أرس المال شریطة أن یكون قد تم فیما یخص االهتالك، اقتطاع المبلغ المحجوز في المنبع  ومطروحا منه الجزء المهتلك من 
المشار إلیه في الفقرة األولى من هذه المادة أو فرض الضریبة على عوائد األسهم وحصص المشاركة أو الدخول المعتبرة في 

؛2001زة قبل فاتح ینایرحكمها فیما یخص العملیات المنج
؛االحتیاطات التي تم توزیعها-
II.- الربائح وعوائد المساهمات األخرى المماثلة الموزعة من لدن الشركات المقامة في المناطق الحرة للتصدیر

ازولة في المناطق المذكورة إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقیمین .والناتجة عن أعمال م
ازولة في إذا قامت الشركات المذ كورة بتوزیع الربائح وعوائد األسهم األخرى الناتجة في آن واحد عن أنشطة م

ازولة خارج هذه المناطق ، یطبق الحجز في المنبع على المبالغ الموزعة على المناطق الحرة للتصدیر وعن أنشطة أخرى م
ازولة خارج الم 59.ناطق المذكورةاألشخاص غیر المقیمین برسم األرباح المحققة من األنشطة الم

III.- الدخول والمكافآت األخرى الممنوحة لألعضاء غیر المقیمین أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بالشركات
؛الخاضعة للضریبة على الشركات

IV.-؛األرباح الموزعة من قبل مؤسسات الشركات غیر المقیمة
V.-؛التوظیف الجماعي للقیم المنقولةالعوائد الموزعة كربائح من لدن الهیئات المكلفة ب
VI.-أرس المال بالمجازفة؛ العوائد الموزعة كربائح من لدن هیئات توظیف 
VII.- و الناتجة عن تصحیح األسس المفروضة علیها الضریبة فیما الجبائیةالتوزیعات المعتبرة خفیة من الناحیة

؛یخص الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات
VIII.- على الشركات بناء على اختیارباح الموزعة من لدن شركات المحاصة الخاضعة للضریبة األ ر.

حاصالت التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت-.14المادة 
ارد بالحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص علیه في المادة  ی

عة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقیدة في حساب األشخاص الذاتیین والمعنویین برسم الفوائد المدف والحاصالت ،أعاله4
:والحاصالت األخرى المماثلة المتأتیة من

I.- ارض األخرى الصادرة عن كل شخص معنوي أو طبیعي مثل الدیون المضمونة السندات وأذون الصندوق وصكوك االقت

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهتغییر تم58
.2008لسنةالمالیةنونقامن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهتغییرتم59
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تیاز والدیون العادیة والكفاالت النقدیة وسندات الخزینة وسندات الهیئات المكلفة بالتوظیف برهن رسمي والدیون المفضلة بام
أرس المال بالمجازفة وسندات  الجماعي للقیم المنقولة وسندات صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید وسندات هیئات توظیف 

؛الدیون القابلة للتداول
II.-أي هیئة الهیآت المعتبرة في حكمها أواالئتمان أو الطلب لدى مؤسسات المبالغ المودعة ألجل أو لسحبها عند

؛أخرى
III.- القروض والتسبیقات التي یمنحها أشخاص ذاتیون أو معنویون غیر الهیئات المشار إلیها في البندII أعاله إلى كل

؛الحقیقیةافیة الصشخص آخر خاضع للضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل حسب نظام النتیجة 
IV.- الهیآت المعتبرة في االئتمان أو آخرون بواسطة مؤسسات القروض التي تمنحها شركات وأشخاص ذاتیون أو معنویون

؛إلى أشخاص آخرینحكمها 
V.- ارض 24.01عملیات استحفاظ السندات كما هو منصوص علیها في القانون رقم المشار إلیه أعاله وعملیات إق

60.فة الذكرالسندات السال

المبالغ اإلجمالیة المقبوضة من األشخاص الذاتیین أو المعنویین غیر المقیمین-.15المادة .

ارد بالمبالغ اإلجمالیة الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص علیه في المبالغ المدفــوعــة أو ،أعاله4المـادة ی
:یین أو المعنویین غیر المقیمین لقاءالموضوعة رهن اإلشارة أو المقیدة في حساب األشخـاص الذات

I.-أو علمیة، بما في ذلك األشرطة السینمائیة استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف في منتجات أدبیة أو فنیة
والتلیفزیونیة؛

II.- ارئق السریة وعالمات الصنع ارءات والرسوم والنماذج والتصامیم والصیغ والط أوتخویل امتیاز رخص استغالل الب
التجارة ؛
III.-ارسات في المغرب أو الخارج ؛ تقدیم معلومات علمیة أو تقنیة أو غیرها ٕوانجاز أشغال د
IV.- ازول فیه نشاطهایوجد مقرهاتقدیم مساعدة تقنیة أو وضع مستخدمین رهن تصرف منشآت ؛بالمغرب أو ت
V.-ازولة أنشطة فنیة أو ریاضیة والمكافآت األخرى المماثلة لها؛استغالل أو تنظیم أو م
VI.-ازت مهما كان نوعها؛ حقوق اإلیجار والمكافآت المماثلــة المدفوعة عن استعمـال أو حق استعمال تجهی
VII.- 6فوائد القروض وغیرها من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت ما عدا الفوائد المبینة في المادة)I-"3°-"جیم(

؛أدناه45المادة فيأعاله و
VIII.- إلى الخارج فیما یخص جزء الثمن المطابق للمسافة مكافآت لنقل المسافرین أو البضائع عبر الطرق من المغرب

المقطوعة في المغرب؛
IX.-العموالت واألتعاب؛
X.-المكافآت عن الخدمات المختلفة المستعملة بالمغرب أو المقدمة من لدن أشخاص غیر مقیمین.

ثالثالالفرع
المقیمةغیرالشركاتعلىالجزافیةالضریبةفرضأساس

تحدید أساس فرض الضریبة-.16المادة 

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامتتمیمتم60
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ارر یجوز للشركات غیر المقیمـة المبرمة معها صفقات أشغـال أو بناء أو تركیب أن تختار، حین إیداع اإلق
ارم كل صفقة، الخضوع للض61أدناهIII -148المادة المنصوص علیه في  ازفیة على مجموع أو بعد إب مبلغ الصفقة ریبة الج

.أدناه"لفأ"–III-19في المادة بالسعر المنصوص علیه 
لمبنى عقاري أو منشأة صناعیة أو تقنیة قابلة "المفتاح في الید"إذا كانت الصفقة تتعلق بالتسلیم عن طریق 

والمعدات المقامة سواء أتم تورید هذه المواد لتشغیلها، فإن األساس المفروضة علیه الضریبة یشمل تكلفة المواد المدمجة
والمعدات من لدن الشركة المبرمة معها الصفقة أو لحسابها أو حررت في شأنها فاتورة على حدة أو دفع صاحب المشروع 

.الرسوم الجمركیة المفروضة علیها

الثالثالباب
الضریبةتصفیة

فترة فرض الضریبة-.17المادة 
الشركات باعتبار الربح المحقق خالل كل سنة محاسبیة والتي ال یمكن أن تتعدى اثني تحسب الضریبة على 

ار)12(عشر .شه
ارت اإلثني  إذا طالت مدة تصفیة شركة من الشركات فإن الضریبة تحسب باعتبار النتیجة المؤقتة لكل فترة من فت

ار المشار إلیها )12(عشر .أدناهII-150في المادة شه
لنتیجة النهائیة للتصفیة وجود ربح یفوق مجموع األرباح المفروضة علیها الضریبة خالل فترة التصفیة، إذا أبانت ا

وفي حالة العكـس تسترد .التي سبـق دفعهـامبالغالالنهائي  وفإن تكملة الضریبة المستحقة تساوي الفرق بین مبلغ الضریبة 
.المبالغهذهالشركـة جمیـع أو بعض 

ن فرض الضریبةمكا-.18المادة 
في المكان الذي یوجد به مقرها تفرض الضریبة على الشركات بالنسبة إلى مجموع حاصالتها وأرباحها ودخولها

.االجتماعي أو مؤسستها الرئیسیة بالمغرب
:في حالة اختیار الخضوع للضریبة على الشركات

أعاله في المكان الذي یوجد فیه مقرها II-2تفرض الضریبة على شركات المحاصة المشار إلیها في المادة -
االجتماعي أو مؤسستها الرئیسیة بالمغرب وذلك في إسم الشریك المؤهل للتصرف بإسم كل شركة من هذه الشركات والذي 

ازمها ؛ یمكنه إل
كانالمذكورة في إسم هذه الشركات وفي المII-2تفرض الضریبة على شركات األشخاص المشار إلیها في المادة -

.الذي یوجد به مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئیسیة

62ـ سعر الضریبة.19المادة 

I.-السعر العادي للضریبة
:یحدد سعر الضریبة على الشركات كما یلي

63؛30%-ألف

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىIII–148المادةإلىباإلحالةII-148المادةإلىاإلحالةتعویضتم61

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالمادةهذهأحكام وتتمیمتغییرتم62
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وبنك المغرب وصندوق اإلیداع والتدبیر والهیئات المعتبرة في حكمها فیما یخص مؤسسات االئتمان 37%-باء
64.ت التأمین ٕواعادة التأمینوشركا

II.-األسعار النوعیة للضریبة
:كما یليعلى الشركات تحدد األسعار النوعیة للضریبة 

:8,75%-ألف

ازول نشـــاطها فـــي المنـــاطق - المحاســـبیة ةســـن)20(ین العشـــ رالحـــرة للتصــدیر طـــوال فیمــا یخـــص المنشـــآت التـــي تــ
؛إلعفاء من مجموع الضریبةمسة لالیة للسنة المحاسبیة الخام والمتتابعة ال

ــدار البیضــاء"شــركات الخــدمات المكتســبة لصــفة فیمــا یخــص - ــا للنصــوص التشــریعیة و "القطــب المــالي لل ، طبق
سـنوات المحاسـبیة المعفـاة المنصـوص علیهـا فـي المـادة )5(التنظیمیة الجاري بها العمل، فیما بعد مدة الخمس 

6)I-"65.أعاله)4°-"باء

:10%-باء

ســـنة )15(طـــوال الخمـــس عشـــرة )OffshoreBanques(ء علـــى اختیـــار، فیمـــا یخـــص البنـــوك الحـــرة بنـــا-
؛الیة لتاریخ الحصول على االعتمادم واألولى المتتالیة ال

ارت الجهویة أو الدولیة المكتسبة لصفة - ، طبقـا للنصـوص التشـریعیة "القطب المـالي للـدار البیضـاء"بالنسبة للمق
بها العمل، ابتداء من السنة المحاسبیة األولى التي تـم فیهـا الحصـول علـى الصـفة المـذكورةالجاري التنظیمیةو
66؛

67؛درهم)300.000(تحقق ربحا جبائیا یساوي أو یقل عن ثالثمائة ألف التيبالنسبة للشركات -

:بالنسبة17،5%-جیم
أعاله؛)2°و1°-"باء"–I(6للمنشآت المنصوص علیها في المادة -°1
أعاله؛)3°-"باء"–I(6للمنشآت الفندقیة المنصوص علیها في المادة -°2
أعاله؛)1°-"دال"–I(6للمنشآت المنجمیة المنصوص علیها في المادة -°3
أعاله؛))أ-1°-"جیم"–IIو2°-"دال"–I(6للمنشآت المنصوص علیها في المادة -°4
أعاله؛))ب–1°-"جیم"–II(6لیها في المادة للمنشآت الحرفیة المنصوص ع-°5
أعاله؛))ج–1°-"جیم"–II(6للمؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المهني المنصوص علیها في المادة -°6
؛أعاله)2°-"جیم"–II(6العقاریین المنصوص علیهم في المادة للمنعشین-°7
68.أعاله)د-1°-"جیم"–II(6لمادة المنصوص علیها في االشركات الریاضیة -°8

69)تنسخ(-دال

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى30%إلى35%خفیض سعرتتم63
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى37%إلى39,6%خفیض سعر تتم64
ارجتم65 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
ارجتم66 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاأحكامإد
ارجتم67 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
ارجتم68 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىلتدبیراأحكام هذاإد
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III.-سعر ومبالغ الضریبة الجزافیة
ازفیة كما یلي :یحدد سعر ومبالغ الضریبة الج

أعاله فیما 16المادة دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة، من مبلغ الصفقات كما هي محددة في 8%-ألف
ازفیةیخص الشركات غیر المقیمة المبرمة .معها صفقات األشغال أو البناء أو التركیب والتي اختارت الضریبة الج

ارء من الضریبة المحجوزة في المنبع المنصوص علیها  یترتب على دفع الضریبة على الشركات بهذا السعر اإلب
؛أعاله4في المادة 
یكي في السنة، بناء على اختیار، مع دوالر أم ر)25.000(خمسة وعشرین ألف مقابل القیمة بالدرهم لمبلغ -.باء

ارئب والرسوم األخرى  ارء من جمیع الض (Offshoreعلى األرباح والدخول بالنسبة للبنوك الحرةالمفروضة اإلب

Banques(؛
ارئب والرسوم دوالر أمریكي في السنة،)500(خمسمائة مقابل القیمة بالدرهم لمبلغ  -.جیم ارء من جمیع الض األخرى مع اإلب

.)Holding Offshore(لمفروضة على األرباح أو الدخول بالنسبة للشركات القابضة الحرةا
IV.-أسعار الضریبة المحجوزة في المنبع

:المحجوزة في المنبع كما یليعلى الشركات تحدد أسعار الضریبة 
)ینسخ(-ألف
فة، المقبوضة من لدن األشخـاص الذاتیین ، دون احتساب الضریبة على القیمة المضاالمبالغ اإلجمالیةمن10%-باء

70أعاله ؛15المادة أو المعـنویین غیر المقیمین والمبینة في 

دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة، من مبلغ الحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل 20%-جیم
.أعاله14في المادة الثابت المبینة 

:الة أن یفصحوا حین قبض هذه الحاصالت عن ما یليیجب على المستفیدین في هذه الح
العنوان التجاري وعنوان المقر االجتماعي أو المؤسسة الرئیسیة ؛-
؛التجاري ورقم التعریف بالضریبة على الشركاتالسجلرقم-

71.عالهأ13من مبلغ عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبینة في المادة 15%-دال

الرابعبابال

الضریبیةاإلقرارات

اإلقرار بالحصیلة المفروضة علیها الضریبة وبرقم األعمال-.20المادة 
I.- یجب على الشركات سواء أكانت خاضعة للضریبة على الشركات أم معفاة منها، باستثناء الشركات غیر المقیمة

ارئب التابع له مقر الشركة االجتماعي أو مؤسستها أن توجه إ72من هذه المادة،IIIوIIالمشار إلیها في  لى مفتش الض
ار على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وذلك خالل الثالثة  ار بحصیلتها الخاضعة للضریبة محر ار الرئیسیة بالمغرب، إق

.لتاریخ اختتام كل سنة محاسبیةالموالیةأشهر )3(

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالسعرهذانسختم69
2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمن I البندبمقتضىالمادةهذهأحكاموتتمیمتغییرتم 70

ارجتم71 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندأحكامبمقتضىالسعرهذاإد
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى)فقطIIالبند عوضIIIوIIبندال(المادةهذهفيالواردةاإلحالةتتمیمتم72
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ارجع المتعلقة باأل ارر الم أدناه ویجب أن یكون 170و169داءات المنجزة عمال بأحكام المادتین یتضمن هذا اإلق
ارق الملحقة المحددة قائمتها بنص تنظیمي .مرفقا باألو

أدناه، II-61في المادة یجب باإلضافة إلى ذلك على الشركات التي یغلب علیها الطابع العقاري المشار إلیها 
اررها المتعلق بالحصیلة المفر و ضة علیها الضریبة القائمة المتضمنة أسماء جمیع حائزي أسهمها أو حصص أن ترفق بإق

.أدناه83في المادةالمشاركة فیها كما هي محددة 
II.- ازفیا عمال قبل ،أن تدليأعاله16ةبأحكام المادیجب على الشركات غیر المقیمة المفروضة علیها الضریبة ج

ارر یتعلق برقم أعمالها یحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ویتضمن، باإلضافة إلى فاتح أبریل من كل سنة، بإق
:عنوانها التجاري، طبیعة نشاطها والمكان الذي توجد فیه مؤسستها الرئیسیة بالمغرب، البیانات التالیة

اإلسم والعنوان التجاري لزبنائها بالمغرب ومهنتهم أو طبیعة نشاطهم وعناوینهم ؛-
صفقة من الصفقات الجاري تنفیذها؛مبلغ كل -
مجموع المبالغ المقبوضة فیما یتعلق بكل صفقة خالل السنة المدنیة السابقة مع التمییز بین التسبیقات المالیة -

والمبالغ المقبوضة المطابقة ألشغال سبق أن كانت محل بیانات حسابیة نهائیة ؛
ارجع المتعلقة بهذا اإلذن؛مجموع المبالغ المحصل في شأنها على إذن بالتح و- یل من مكتب الصرف مع بیان الم
ارجع المتعلقة بدفع الضریبة المستحقة- .الم

ΙΙΙ.- ارر بالحصیلة المفروضة علیها ال تتوفر على مقر بالمغربیجب على الشركات غیر المقیمة، التي ، أن تدلي بإق
ازئد القیمة الناتج عن تفویتات القیم المنق .ولة المحققة بالمغرب، یحرر وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارةالضریبة برسم 

ارر خالل الثالثین  .یوما الموالیة للشهر الذي تمت فیه التفویتات المذكورة)30(یجب أن یودع هذا اإلق

IV-ارر بحصیلة بدون ربح أو بعجز، بیانا یحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده یجب على الشركات أن ترفق بكل إق
اإلدارة وموقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنیة یوضح مصدر العجز أو الحصیلة بدون ربح المصرح بهما، وذلك 

73.المكررة أدناه198المادة تحت طائلة تطبیق أحكام 

الثانيالقسم
الدخلعلىالضریبة

األولالباب
التطبیقنطاق

ـ تعریف.21المادة 
أعاله3والمعنویین المشار إلیهم في المادة لى دخول وأرباح األشخاص الطبیعیین تفرض الضریبة على الدخل ع

.لضریبة على الشركاتالخضوع لوالذین لم یختاروا 

ـ الدخول واألرباح المفروضة علیها الضریبة.22المادة 
:أصناف الدخول واألرباح المعنیة هي

الدخول المهنیة؛-°1
ت الفالحیة ؛الدخول الناتجة عن المستغال-°2

ارجتم73 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندهذاأحكامإد
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األجور والدخول المعتبرة في حكمها ؛-°3
الدخول واألرباح العقاریة؛-°4
.الدخول واألرباح الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة-°5

ـ إقلیمیة الضریبة.23المادة 
I.-یخضع للضریبة على الدخل:

دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي األشخاص الطبیعیون الذین لهم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع1°-
أو األجنبي ؛

األشخاص الطبیعیون الذین لیس لهم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ 2°-
المغربي ؛
األشخاص المتوفرون أو غیر المتوفرین على موطن ضریبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا دخوال یخول حق3°-

.فرض الضریبة علیها للمغرب عمال باتفاقیات تهدف إلى تجنب االزدواج الضریبي فیما یتعلق بالضریبة على الدخل
II.- ار على موطن ضریبي في المغرب حسب مدلول إذا كان له فیه محل هذه المدونةیعتبر الشخص الطبیعي متوف

یوما عن 183لة أو غیر المتصلة لمقامه بالمغرب تزید علىسكنى دائم أو مركز مصالحه االقتصادیة أو كانت المدة المتص
.یوما365كل فترة 

في الخارج متوفرین على موطن ضریبي بالمغرب یعد موظفو الدولة الذین یمارسون مهام وظائفهم أو یكلفون بمأموریة 
.یمون بهإذا كانوا یتمتعون باإلعفاء من الضریبة الشخصیة على الدخل في البلد األجنبي الذي یق

ـ اإلعفاءات.24المادة 
:یعفى من الضریبة على الدخل

ارء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكالء القنصلیون -°1 األجانب فیما یخص دخولهم ذات المنشأ األجنبي السف
ارء وأعضاء السلك الدبلوم اسي والقناصل والوكالء وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي یمثلونها من نفس االمتیاز للسف

.القنصلیین المغاربة
األشخاص المقیمون فیما یخص العوائد المدفوعة إلیهم في مقابل استعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في -°2

.مصنفات أدبیة أو فنیة أو علمیة
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الثانيالباب
الدخلمجموععلىالضریبةفرضأساس

روضة علیه الضریبةـ تحدید مجموع الدخل المف.25المادة 
یتكون مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة من صافي الدخل أو الدخول التي یشملها واحد أو أكثر من أنواع 

ارئي22المادة الدخل المشار إلیها في  .أعاله، باستثناء الدخول واألرباح الخاضعة للضریبة بسعر إب
نفة الذكر على حدى وفق القواعد الخاصة به كما هي مقررة كل نوع من األنواع اآلبالنسبة لیحدد صافي الدخل

.هذه المدونةفي أحكام 
ذات المنشأ األجنبي في مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة على الدخل، دون واألرباحیدرج إجمالي الدخول 

الناتجة عن باستثناء الدخول واألرباحبعده،77إخالل بما تنص علیه االتفاقیات الجبائیة الدولیة واألحكام المقررة في المادة 
ارئیة المنصوص علیها في  -II(-73المادة رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي الخاضعة لألسعار الخاصة االب

.74أدناه173بعده وفق الشروط المحددة في المادة )5°-"واو"و2°-"جیم"

ة المتعلق باألشخاص الطبیعیین الشركاء في بعض الشركات أو األموال ـ تحدید مجموع الدخل الخاضع للضریب.26المادة 
المشاعة

I.- 2°دون إخالل بالخیار المنصوص علیه في المادة-II أعاله، یعتبر الربح الذي تحصل علیه شركة من
مثابة دخل مهني شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة والشركات الفعلیة التي ال تضم سوى األشخاص الطبیعیین، ب

.للشریك الرئیسي وتفرض علیه الضریبة في اسمه

إذا حصل لشركة من الشركات المشار إلیها أعاله عجز استنزل من الدخول المهنیة األخرى للشریك الرئیسي فیها، 
ازفیة أو وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أو نظام النتیجة الصا .فیة المبسطةسواء كانت هذه الدخول مقدرة بصورة ج

II.- إذا كان شخص طبیعي شریكا في مال مشاع أو في شركة محاصة وجب اعتبار نصیبه في نتیجة استغالل
.المال المشاع أو شركة المحاصة لتحدید صافي دخله المهني

ازوله شركة المحاصة یقتصر على نشاط  غیر أنه إذا كان النشاط الذي یمارسه الشركاء في المال المشاع أو ت
ارت لإلیجار،  ارت معـدة لإلیجار أو لم تكـن شركـة المحاصـة تملك إال عقا ارعي أو كان المال المشاع عقا واحد ذي طابع ز

ارعیة أو العقاریةاعتبر نصیب كل شریك من الشركاء في الربح  ارعي أو الدخل العقاري لتحدید دخله أو دخوله الز .الز

دلوا بمحرر رسمي أو عقد مصادق على التوقیعات المذیل بها ینص یجب على الخاضعین للضریبة المعنیین أن ی
وفي حالة عدم اإلدالء بهذه الوثیقة، تفرض الضریبة .على حصة كل واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة

75.باسم الشركاء في المال المشاع أو باسم شركة المحاصة

یه الضریبة المتعلق باألشخاص الذین یتخذون موطنهم الضریبي بالمغرب ـ تحدید مجموع الدخل المفروضة عل.27المادة 
أو ینقطعون عن اتخاذ موطنهم الضریبي به

I.- إذا اتخذ الخاضع للضریبة موطنه الضریبي بالمغرب فإن مجموع دخله المفروضة علیه الضریبة في السنة التي
:استقر خاللها بالمغرب یشمل

دیسمبر من السنة اآلنفة الذكر ؛31ي التي حصل علیها فیما بین فاتح ینایر والدخول ذات المنشأ المغرب-

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادة ولسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذتغییر وتتمیم أحكام تم74
ارجتم75 2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامإد
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ارره بالمغرب إلى - .دیسمبر من السنة نفسها31غایةالدخول ذات المنشأ األجنبي التي حصل علیها من یوم استق
II.-ضة علیه الضریبة في إذا لم یبق للخاضع للضریبة على الدخل موطن ضریبي بالمغرب فإن مجموع دخله المفر و

سنة انتهاء إقامته فیه یشمل الدخول ذات المنشأ المغربي التي حصل علیها في تلك السنة والدخول ذات المنشأ األجنبي التي 
.حصل علیها إلى تاریخ انتهاء إقامته بالمغرب

ـ خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضریبة.28المادة 
:أعاله25المادة الضریبة كما هو محدد في یخصم من مجموع الدخل المفروضة علیه 

I.- 10المادةمبلغ الهبات النقدیة أو العینیة الممنوحة للهیئات المنصوص علیها في)I- أعاله)2°-باء.
II.-وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئیسيمن مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة10%حدود في:

نحها للخاضعین للضریبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات االئتمان والهیآت مبلغ فوائد القروض التي تم-
المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقیام بهذه العملیات ومؤسسات األعمال االجتماعیة التابعة للقطاعین العمومي والشبه 

العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت؛
اربحة، بین الخاضعین للضریبة و مؤسسات االئتمان أو أو مبلغ الربح المعلوم المتفق علی- ه مسبقا في إطار عقد الم

.الهیآت المعتبرة في حكمها
:یتوقف الخصم المذكور

ربقیامالضریبة بطریقة الحجز في المنبع، علىفیما یرجع ألصحاب األجور وما في حكمها المفروضة علیهم -
ارد شهریا بحجز ودفالعمل أو المدین  ارء،ع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى الهیئات المقرضةباإلی ومبلغ أو تكلفة الش

اربحة ؛الربح المعلوم المتفق علیه مسبقا إلى المؤسسات أو الهیئات التي أبرم معها عقد الم
اربحةالقرضفیما یرجع للخاضعین للضریبة اآلخرین على تقدیم نسخة مصادق علیها من عقد - تٕوایصاالأو الم

ارت السحب التي تعدها  ارر .ن والهیآت المعتبرة في حكمهاؤسسات االئتماماألداء أو إشعا ویجب أن ترفق هذه الوثائق باإلق
76.أدناه82السنوي المنصوص علیه في المادة 

سنوات )7(في حالة البناء، یستفید الخاضع للضریبة من خصم الفوائد المذكورة أعاله خالل مدة ال تتجاوز سبع 
.ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة البناء

بعد انقضاء هذه المدة، إذا لم یقم الخاضع للضریبة بإنهاء بناء المسكن المذكور أو لم یخصصه لسكناه الرئیسیة، 
.أدناه)VIII–°8(232و208تتم تسویة وضعیته الجبائیة طبقا ألحكام المادتین 

ستفادة من الخصم المشار إلیه أعاله بالنسبة للفترة المتبقیة التي تبتدئ غیر أن الخاضع للضریبة ال یفقد الحق في اال
من تاریخ انتهاء البناء إلى غایة انتهاء مدة عقد القرض، شریطة تقدیمه الوثائق المثبتة لشغله المسكن المعني كسكنى 

77.رئیسیة

لربح المعلوم المتفق علیه مسبقا في إطار الفوائد أو مبلغ اوفیما یخص المساكن ذات الملكیة المشاعة، فإن خصم مبلغ 
اربحة ضمن الحدود السالفة الذكر یقبل بالنسبة لكل مالك على الشیاع حسب حصته في المسكن الرئیسي .عقد الم

اربحةال یمكن الجمع بین خصم الفوائد  المشار إلیه أعاله و مبلغ الربح المعلوم المتفق علیه مسبقا في إطار عقد الم
78.أدناهII-65وV-59منصوص علیها على التوالي في المادتین والخصوم ال

2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندأحكامضىبمقتا البند هذتغییر وتتمیم أحكام تم76
ارجتم77 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىأحكام التدبیرهذاإد
ارجتم78 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةنمIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
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III.- اركات المتعلقة بعقود 6%في حدود من مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة المذكورة األقساط أو االشت
ت مع شركات والتي سبق أن أبرم79سنوات)8(ثمانيتأمین التقاعد الفردیة أو الجماعیة التي تساوي مدتها ما ال یقل عن

.تأمین مستقرة بالمغرب تدفع إعاناتها إلى المستحقین ابتداء من بلوغهم خمسین سنة كاملة من العمر
إذا كان الخاضع للضریبة ال یتقاضى سوى دخول أجور، فإن بإمكانه خصم مجموع األقساط المطابقة لعقد أو 

ازولة نشاطههاالمحصل علیعقود تأمین تقاعده من صافي أجرته الخاضعة للضریبة وذلك طبقا ألحكامبشكل منتظم خالل م
.أدناه"لفأ" -II-59المادة

غیر أنه في حالة توفر الخاضع للضریبة على دخول أجور وعلى دخول تنتمي إلى أصناف أخرى، یمكنه خصم 
اركاته المطابقة لعقد أو عقود تأمین التقاعد، إما من بشكل المحصل علیها أجرته الخاضعة للضریبةصافيمجموع اشت

ازولة نشاطه 81.من مجموع دخله الخاضع للضریبة%6و إما في حدود 80منتظم خالل م

–II-59المادة فيالمشار إلیه أعاله والخصم المنصوص علیه %6وال یمكن الجمع بین الخصم في حدود 
التقاعد المغربیة المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص والمتعلق بأنظمة التقاعد المقررة في األنظمة األساسیة لهیئات أدناه"ألف"

.التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل في هذا المیدان
ارره بمجموع الدخل المشار إلیه في  یجب على الخاضع للضریبة كي یستفید من الخصم المذكور أن یضیف إلى إق

:أدناه82المادة 
نسخة مشهودا بمطابقتها ألصل العقد؛-
اركاتة بأداء شهاد - وتبین فیها أن المؤمن له اختار خصم األقساط أو أو األقساط تسلمها شركات التأمین المعنیةاالشت

اركات المذكورة 82.االشت

أرس مال فرضت الضریبة على هذا األخیر عن طریق  ارد إلى المستحق في شكل  إذا انتهت مدة العقد ودفع اإلی
المادة ارد المعني باألمر وفق السعر الوارد في الجدول التصاعدي المنصوص علیه في حجز في المنبع یقوم به المدین باإلی

73-Iالمبلغ على مدة ال تتجاوز أربع سنواتتنجیم و40%وبعد طرح نسبة قدرهاأدناه.
ارمة والعالوات المنصوص علیها في  ارد الذي لم ینجز الحجز في المنبع اآلنف الذكر للغ ویخضع المدین باإلی

.أدناه200المادة 
اركاته قبل انتهاء مدة العقد أو قبل بلوغه سن الخمسین أو قبلهما معا، تفرض  عندما یقوم المؤمن له باسترداد اشت

ارد المعني باألمر  وفق السعر الوارد في الجدول الضریبة على مبلغ االسترداد عن طریق حجز في المنبع یقوم به المدین باإلی
المبلغ المسترد على مدة أربع سنوات أو تنجیمبعده، من غیر أي طرح وبعد I-73المادة فيیه التصاعدي المنصوص عل

ازءاتسنوات وذلك دون إخالل بتطبیق الكانت أقل من أربع مدة اإلرجاع الفعلیة إن أعقابعلى 200المادة علیها في المنصوص ج

.أدناه
أرس المال أو المبلغ ال ارد أو  مسترد ألجل تسویة وضعیته الضریبیة باعتبار دخوله األخرى یجب على مستحق اإلی

ارر بمجموع دخله وفق الشروط المنصوص علیها في أن یقدم ،إن وجدت .أدناه82المادةاإلق

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىنواتس8ألى10خفض المدة من تم79
ارجتم80 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهأحكام هذتغییر تم81

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهأحكام هذتغییر وتتمیمتم82
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ـ تقییم نفقات الخاضعین للضریبة عند دراسة مجموع الوضعیة الضریبیة.29المادة 
ارد بالنفقات المشار إلیها في المادة  :درهم في السنة120.000والتي یفوق مبلغها أدناه216ی

ار مربعا وبكل إقامة ثانویة، 150المصاریف المتعلقة باإلقامة الرئیسیة التي تزید مساحتها المغطاة على -°1 مت
:مساحة البناءات في تعریفة المتر مربع كما هي مبینة في الجدول التاليوالمحددة بضرب 

تعریفة المتر المربع المغطاةالمساحة 
اإلقامة الثانویة اإلقامة الرئیسیة

درهم100 ال شيء ار مربعا150جزء المساحة المغطاة إلى غایة  .مت

درهما150 درهما150 اروح بین  ار مربعا و 151جزء المساحة المغطاة المت .متر مربع300مت

درهم200 درهم200 .متر مربع300جزء المساحة المغطاة الذي یزید على 

:المصاریف المتعلقة بتسییر وصیانة عربات نقل األشخاص المحددة في -°2
أحصنة بخاریة؛10درهم في السنة فیما یخص العربات التي ال تفوق قوتها الضریبیة 12.000-
درهم في السنة فیما یخص العربات التي تزید قوتها الضریبیة على ذلك؛24.000-

من ثمن التملك ؛10%ر وصیانة العربات الجویة والبحریة والمحددة بنسبةالمصاریف المتعلقة بتسیی-°3
ارضه الخاصة؛-°4 مبالغ اإلیجار الحقیقیة التي یدفعها الخاضع للضریبة ألغ
ارضات التي یبرمها الخاضع للضریبة لحاجاته غیر -°5 المجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد االقت

؛مهنیةال
ارت غیر معدة لغرض مهنيمجموع-°6 بما في ذلك المبالغ التي یدفعها الخاضع للضریبة ألجل تملك عربات أو عقا

ارت المذكورة لنفسه ؛نفقات تسلیم العقا
أرس المال والدین-°7 83؛عملیات تملك القیم المنقولة وسندات المساهمة وغیرها من سندات 

.أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغیركاءلش رلحسابات الجاریة الالسلفات المدرجة في -°8

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةأحكام هذتغییر وتتمیمتم83
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الثالثالباب
الدخولأنواعمننوعلكلالدخلصافيتحدید

الفرع األول 
الدخول المهنیة

الدخول الخاضعة للضریبة:البند األول

ـ تعریف الدخول المهنیة.30المادة 
:تعد دخوال مهنیة لتطبیق الضریبة على الدخل

ازولة األرباح -°1 :التي یحصل علیها األشخاص الطبیعیون من م
مهنة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة؛)الف
ارضي أو مهنة تجار األمالكالمنعشین العقاریین مهنة )باء .أو مهنة مجزئ األ

ارد في  :هذه المدونةی
بعضا؛األشخاص الذین یصممون ویشیدون بناء أو أبنیة لبیعها كال أو:بالمنعشین العقاریین-
ارضي بتهیئةاألشخاص الذین یقومون :بالمجزئین - للبناء من أجل بیعها جملة واحدة أو جزءا جزءا، وتجهیزها األ

ارضي المذكورة ؛ مهما كانت طریقة تملكهم لأل
ارت مبنیة أو غیر مبنیة تملكوها بعوض أو :بتجار األمالك - ؛على وجه الهبةاألشخاص الذین یبیعون عقا
.أعاله"باء"و"ألف"نة حرة أو مهنة أخرى غیر المهن المنصوص علیها في مه)جیم

ارر وال یشملها أي نوع من أنواع الدخول المشار إلیها -°2 )5°إلى2°من (22الدخول التي تكتسي طابع التك
أعاله؛

طبیعیون الذین لیس لهم أعاله، التي یحصل علیها األشخاص ال15المادة المبالغ اإلجمالیة المشار إلیها في -°3
فيبالمغربمقرهم ال یوجد والذینالشركات غیر الخاضعین للضریبة على ونموطن ضریبي بالمغرب أو األشخاص المعنوی

ازولون علىیتوفرونمعنویین مقابل إنجاز أعمال أو تقدیم خدمات لحساب أشخاص طبیعیین أو موطن ضریبي بالمغرب أو ی
عمال أو الخدمات اآلنفة الذكر ال تـرتبط بـنشاط مؤسسة في المغرب تابعة للشخص الطبیعي أو نشاطا فیه، إذا كانت األ

.المعنوي غیر المقیم بالمغرب
من هذه المادة على األعمال والخدمات التي ینجزها في الخارج شخص طبیعي أو 3°تسري األحكام الواردة في

اب فرع بالمغرب یكون تابعا للشخص الطبیعي أو الشركة أو شركة أو جمعیة غیر خاضعة للضریبة على الشركات لحس
.الجمعیة

84بالسعر المخفضالضریبة وفرضعفاءاتاإلـ.31المادة 

I.-فرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة والدائم من الضریبةاإلعفاء:
:اإلعفاء الدائم-)لفأ
85)ینسخ(-°1

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالمادةأحكام هذهتغییرتم84
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىلفقرةاهذهأحكامنسختم85
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رجب 22بتاریخ 1-61-426المحدثة بالظهیر الشریف رقم المنشآت المقامة في منطقة حرة بمیناء طنجة -°2
.، والمعفاة من الضریبة على الدخل برسم العملیات المنجزة داخل المنطقة المذكورة)1961دیسمبر 30(1381
86:للضریبة بسعر مخفضعة بفرض دائمالمتب واتاإلعفاء)اءب

باإلعفاء من مجموع الضریبة على أعاله)2°و1°-"ءبا"-I(6المنصوص علیها في المادة المنشآت تتمتع -°1
فیما أدناه )7°-"واو"-II(-73بفرض الضریبة بالسعر المنصوص علیه في المادة  و، سنوات)5(طوال مدة خمسالدخل 

.بعد هذه المدة
.عالهأVوIV-7وفق الشروط المنصوص علیها في المادة فرض الضریبة بالسعر المخفض ویمنح هذا اإلعفاء  و

باإلعفاء من مجموع الضریبة على أعاله)3°-"باء"-I(6المنصوص علیها في المادة تتمتع المنشآت الفندقیة-°2
فیما أدناه )7°-"واو" -II(-73بفرض الضریبة بالسعر المنصوص علیه في المادة  و، سنوات)5(طوال مدة خمسالدخل 

.بعد هذه المدة
.أعالهVI-7وفق الشروط المنصوص علیها في المادةیبة بالسعر المخفض فرض الض رویمنح هذا اإلعفاء  و

87:بالسعر المخفضالفرض الدائم للضریبة)جیم

فرض الضریبة منأعاله)1°-"دال"-I(6المنصوص علیها في المادة تستفید المنشآت المنجمیة المصدرة -°1
.دهبع)7°-"واو"-II(73بالسعر المنصوص علیه في المادة 

فرض الضریبة بالسعر المنصوص علیه منأعاله)2°-دال-I(6المنصوص علیها في المادة تستفید المنشآت -°2
.بعده)7°-"واو"-II(73في المادة 

.أعالهVII-7وفق الشروط المنصوص علیها في المادةالفرض الدائم للضریبة بالسعر المخفض ویمنح هذا 
II.- یبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتةالمؤقت من الض راإلعفاء:
مؤقتالمتبوع بتخفیض اإلعفاء)ألف

ازول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدیر من  :تستفید المنشآت التي ت
طوال السنوات الخمس األولى المتتالیة ابتداء من تاریخ الشروع في استغاللها؛الكلياإلعفاء-

.سنة الموالیة)20(عشرین طوال ال80%بنسبة الضریبةتخفیض-

أعاله على العملیات IX–7یطبق كذلك اإلعفاء والتخفیض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 
:المنجزة

بین المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدیر؛-

88.وبین المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدیر مختلفة-

ازول نشاطهاریبة على الدخل وفق شروط القواعد العامة، المنشآت غیر أنه تخضع للض في هذه المناطق في التي ت
.إطار ورش أشغال البناء أو التركیب

الفرض المؤقت للضریبة بالسعر المخفض)باء

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"باء"فقرةأحكام التغییرتم86
2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنالبندبمقتضى"جیم"فقرةأحكام التغییرتم 87

ارجتم88 .2012المالیةللسنة22-12رقمالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىلتدبیراهذاأحكامإد
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)5(طوال الخمس بعده، )7°-واو-II(73یستفید من فرض الضریبة بالسعر المنصوص علیه في المادة –°1
:ت المحاسبیة األولى المتتالیة الموالیة لتاریخ الشروع في االستغاللسنوا

؛أعاله) )أ-1°-"جیم" -II(6المنصوص علیهم في المادة الخاضعون للضریبة-أ"
.أعالهVII-7وفق الشروط المنصوص علیها في المادةالسعر المخفض هذاطبقوی
؛أعاله) )ب-1°-"جیم"-II(6ةالمنصوص علیها في المادالمنشآت الحرفیة-)ب
.أعاله))ج-1°-"جیم"-II(6المنصوص علیها في المادة المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المهني-)ج
)5(ه ،طوال مدة خمس بعد)7°-"واو"-II(73من فرض الضریبة بالسعر المنصوص علیه في المادة ستفیدت-°2

جامعیة منجزة ومبان إقامات ویجار أحیاء إنالمتأتیة مالدخول ل على رخصة السكنى ، سنوات ابتداء من تاریخ الحص و
.أعاله)2°-جیم -II(6المشار إلیهم في المادة المنجزة من طرف المنعشین العقاریین ،وفقا للغرض المعدة له

.أعالهII–7ویمنح هذا الفرض للضریبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 
III.- ه على الخاضعین للضریبة على الدخلدناأ165تطبق مقتضیات المادة.

أساس فرض الضریبة على الدخول المهنیة:البند الثاني

ـ أنظمة تحدید صافي الدخل المهني.32المادة 
I.- المادةوفيبعده37ىإل33المواد یحدد الدخل المهني وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة المنصوص علیه في

.ادناه161
ازولون نشاطهم بصفة فردیة أو في إطار شركة فعلیة أن یختاروا، غیر أن في إمكان الخاضعین للضریبة الذین ی

، الخضوع للضریبة على الدخل إما وفق نظام النتیجة أدناه44و43المادتین وفق الشروط المنصوص علیها بالتتابع في 
ازفي المشار إلیهما في الصافیة المبسطة ٕوا  .أدناه40و38المادتین ما وفق نظام الربح الج

II. ـ یحدد ربح الشركات غیر الخاضعة للضریبة على الشركات:
، فیما یتعلق بشركات التضامن أدناه33المادة ـ وجوبا وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة المنصوص علیه في °1

ت المحاصة؛وشركات التوصیة البسیطة وشركا
نظام النتیجة الصافیة بالنسبة لأدناه ، 41و39المادتین الشروط المنصوص علیها في حسب االختیار و وفقـ°2

ازفي، فیما یتعلق باألموال المشاعة والشركات الفعلیة .المبسطة أو نظام الربح الج
I.-نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة

فیة الحقیقیةـ تحدید النتیجة الصا.33المادة 
I. المحاسبیة للخاضعین للضریبة على الدخل الذین یكون واتالسن،دیسمبر من كل سنة31ـ یجب أن تختتم في

.دخلهم المهني محددا وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة
II. ازد من الحاصالت على تكالیف السنة المحاسبیة ـ تحدد النتیجة الصافیة الحقیقیة لكل سنة محاسبیة، باعتبار ما 

.أعالهI-8المادة وفق نفس الشروط المنصوص علیها في 

ـ الحاصالت المفروضة علیها الضریبة.34المادة 
ارد بالحاصالت المفروضة علیها الضریبة المشار إلیها في  :أعالهII-33المادة ی

I.- ازئد القیمة واألرباح المشار إلیها في ؛أعالهI–9المادة العوائد و
II.-ازولة النشاط على إثر وفاة مستغل المؤسسة وعدم مواصلة الورثة لنشاط الهالك ؛ازئد القیمة الناتج عن االنقطاع عن م
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III.- أعاله2°-30المادة مبلغ الدخول المشار إلیها في.

ـ التكالیف القابلة للخصم.35المادة 
أعاله10المادةأعاله هي التكالیف المشار إلیها في II-33المادة التكالیف القابلة للخصم حسب مدلول أحكام 

.باستثناء الضریبة على الدخل
ال یمكن اعتبـار المبالـغ التي یقتطعهـا مشغـل مؤسسـة فردیة أو الشركاء المسیرون في الشركات الفعلیة وشركات 

.یف المستخدمین القابلة للخصمالمحاصة وشركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة كمقابل لعملهم بمثابة مصا ر
ال یجوز أن تدخل مكافآت الشركاء غیر المسیرین في الشركات المشار إلیها أعاله في التكالیف القابلة للخصم إال 

.إذا صرفت في مقابل خدمات قاموا بأدائها فعال للشركة بوصفهم مأجورین لها

ـ التكالیف غیر القابلة للخصم كال أو بعضا.36المادة 
.أعاله11المادة تخصم من النتیجة الصافیة الحقیقیة التكالیف المشار إلیها في ال

ـ العجز القابل للترحیل.37المادة 
وفقالموالیة المحاسبیةالسنة أو السنوات من الربح المحقق في محاسبیةیمكن أن یخصم العجز الحاصل في سنة 

.أعاله12المادة الشروط المشار إلیها في 
II.ظام النتیجة الصافیة المبسطةـ ن

ـ تحدید النتیجة الصافیة المبسطة.38المادة 
I.-دیسمبر من كل سنة، السنوات المحاسبیة للخاضعین للضریبة على الدخل المحددة دخولهم 31یجب أن تختتم في

.المهنیة عمال بنظام النتیجة الصافیة المبسطة
II.-محاسبیة بعد تصحیحها في البیان المعتمد للمرور من النتیـجة تحدد النتیجة الصافیة المبسطة لكل سنة

ازم بها أو  ازد من الحاصالت على تكالیف السـنة المحـاسبیة التي وقع االلت المحاسبیة إلى النتیجة الصافیة الجبائیة باعتبار ما 
التنظیمیة المعمول بها في المیدان التشریعیة  ولألحكامتحملها لما یتطلبه النشاط المفروضة علیه الضریبة وذلك تطبیقا 

ارعاة األحكام المنصوص علیها في  .أعاله باستثناء المؤن والعجز القابل للترحیلII-11المادة المحاسبي مع م
.أعالهI-8المادة المخـزونات واألشغـال الجاریـة وفق األحكـام الواردة في تقییم ویتم
III.-اركز تدبیر المحاسبات المعتمدة الخاضعة للقانون رقم یستفید الخاضعون للضریبة الذین ینخرطون في م

.15%من أساس الضریبة نسبته تخفیضالسالف الذكر، من 57.90

ـ شروط تطبیق نظام النتیجة الصافیة المبسطة.39المادة 
فق الشروط یطبق نظام النتیجة الصافیة المبسطة بناء على اختیار یعبر عنه الخاضع للضریبة على الدخل  و

ن للضریبة الذین یالخاضعغیر انه ال یسري على.أدناه44و43الشكلیة وفي المواعید المنصوص علیها في المادتین 
یتجاوز رقم أعمالهم السنوي دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب الضریبة على 

:القیمة المضافة
:إذا تعلق األمر باألنشطة التالیةدرهم°1-2.000.000

األنشطة التجاریة؛
األنشطة الصناعیة أو الحرفیة؛ 

مجهز سفن الصید البحري؛
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1°(30درهم إذا تعلق األمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول المشار إلیها في المادة 500.000–°2
89.أعاله))2°و")جیم"–

لصافیة المبسطة ساري المفعول ما لم یتجاوز رقم األعمال المحقق طوال سنتین محاسبیتین یظل اختیار نظام النتیجة ا
.متتابعتین الحدود المقررة أعاله لكل مهنة

III.-نظام الربح الجزافي

تحدید الربح الجزافي-.40المادة 
ازفي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنیة في معامل یخصص لكل مهنة وفق الب یانات الواردة في یحدد الربح الج

.بهذه المدونةالجدول الملحق 
I.-یضاف، إن اقتضى الحال، إلى الربح المحدد بهذه الطریقة:

90:ازئد القیمة والتعویضات التالیة-°1

ازئد القیمة المحقق بمناسبة التخلي للغیر، في أثناء استغالل المؤسسة أو حین انتهاء استغاللها، عن )أ مجموع صافي 
ارضي والمبانيالمجسدة أو غیر المجسدةاألموال  ازولة المهنة باستثناء األ .المخصصة لم
ازئد القیمة الذي تقدره اإلدارة إذا لم تبق األموال )ب ارضي والمباني المجسدة و غیر المجسدةمجموع صافي  غیر األ

مخصصة الستغالل المؤسسة؛
ازول)ج .ة المهنة أو نقل الزبناءالتـعویضات المقـبوضة في مقـابل االنقـطاع عن م

ازد من ثمن الت ازئد القیمة ما ارضي والمباني، یساوي  أو القیمة فویتفیما یخص األموال القابلة لالهتالك غیر األ
:التجاریة على ثمن التكلفة بعد أن تطرح من هذا األخیر

یجة الصافیة المبسطة؛االهتالكات المنجـزة بمقتضى نظام النتیجـة الصافیـة الحقیقیـة أو نظام النت-
ازفي حسب النسب السنویة التالیة- :االهتالكات المفترض إنجازها خالل فترة الخضوع للضریبة وفق نظام الربح الج
فیما یخص المعدات واآلالت واألثاث ؛%10-
.فیما یخص العربات%20-

ارءات التصحیح المنصوص علیها في  ازئد القیمة الذي تعاینه ألجأدناه221و220المادتینتسري إج ل تقدیر 
.اإلدارة

وتدرج اإلعانات والهبات في حساب .الغیراإلعانات المالیة والهـبات المتلقاة من الدولة أو الجماعات المحلیة أو-°2
.السنة التي تم قبضها خاللها

II.-اركز تدبیر المحاسبات المعتمدة الخا 57.90ضعة للقانون رقم یستفید الخاضعون للضریبة المنخرطون في م

.15%المشار إلیه أعاله بتخفیض من األساس المفروضة علیه الضریبة نسبته 

ـ شروط تطبیق نظام الربح الجزافي.41المادة 
ازفي بناء على اختیار یجب أن یعبر عنه الخاضع للضریبة على الدخل وفق الشروط  یطبق نظام الربح الج

:أنه ال یمكن أن یسري علىغیر.أدناه44و43المادتین ها فيالشكلیة وفي المواعید المنصوص علی

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى°2و°1الفقرتینأحكامتغییر تم89
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىهذه الفقرةأحكامتغییر تم90
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ازولون مهنة من المهن أو نشاطا من األنشطة المحددة بنص تنظیمي؛-°1 الخاضعین للضریبة الذین ی
افةالخاضعین للضـریبـة الذیـن یتجـاوز رقـم أعمـالهـم السنــوي أو المقدر للسنة باعتبار الضریبة على القیمة المض-°2

:91

؛أعاله–1°-39درهم إذا تعلق األمر باألنشطة المشار إلیها في المادة 1.000.000)أ
-30درهم إذا تعلق األمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول المشار إلیها في المادة 250.000)ب

.أعاله)2°و"جیم"–°1(
ازفي ساري المفعول مادا م رقم األعمال المحقق لم یتجاوز طوال سنتین متتابعتین یظل اختیار نظام الربح الج

.الحدود المقررة أعاله
وفي حالة العكس، یطبق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة على الدخول المهنیة المحققة ابتداء من فاتح ینایر من 

الخاضع للضریبة عن اختیار نظام النتیجة إال إذا عبر،للسنتین اللتین وقع خاللهما تجاوز الحدود اآلنفة الذكرالموالیةالسنة 
.أدناه44و43المادتینالصافیة المبسطة وفق الشروط الشكلیة وفي المواعید المنصوص علیها في

ـ الربح األدنى.42المادة 
ازفي المنصوص علیه في  المادةال یمكن أن یقل الربح السنوي للخاضعین للضریبة الذین اختاروا نظام الربح الج

الخاضع للضریبة بعد أن یطبق علیها أعاله عن مبلغ القیمة اإلیجاریة السنویة العادیة والحالیة لكل مؤسسة من مؤسسات 40
ارعاة ألهمیة المؤسسة وسمعتها التجاریة ومستوى نشاطها10إلى0,5منمعامل تندرج قیمته  .م

ازئد القیمة والتعویضات واإلعانات المالیة والهبات مع اعتبار تضاف إلى الربح األدنى، إن وجدت، مبالغ 
.أعاله40االهتالكات المنصوص علیها في المادة

یطبق الربح األدنى المحسوب كما هو مبین أعاله دون االلتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحیح أساس فرض 
.أدناه221و220في المادتینالضریبة والمنصوص علیها 

علقة باختیار نظام الربح الجزافي أو نظام النتیجة الصافیة المبسطةـ القواعد المت.البند الثالث

ـ حدود رقم األعمال.43المادة 
ازفي -°1 الصادر عن الخاضعین للضریبة المشار إلیهم فياختیار نظام النتیجة الصافیـة المبسطـة أو نظام الربـح الجـ
أو ثالثة من حدود أرقام األعمـال كسبهم في آن واحد حدان أعاله، الذین یسري على مهنهم أو مصادر 41و39المادتین

:ال یكون مقبوال إالالمقررة فیما یتعلـق بالنظـام الذي اختـاروه،
ازولة كل مهنة من المهن أو نشاط من النشاطات التي یقومون بها، الحد - إذا لم یتجاوز رقم األعمال المحقق في م

المقرر لكل منها ؛
وز مجموع رقم األعمال المحقق في ممارسة المهن أو األنشطة المذكورة الحد المقرر للمهنة أو أو إذا لم یتجا-

ازول بصفة رئیسیة .النشاط الم
ال یجوز للخاضعین للضریبة على الدخل المحددة دخولهم المهنیة وفق نظام النتیجة الصافیة المبسطة أن یختاروا -°2

ازفي إال إذا ظل رقم أع أعاله ؛39المادة مالهم طوال ثالث سنوات متتالیة دون الحد المقرر لمهنتهم في نظام الربح الج
ال یجوز للخاضعین للضریبة على الدخل المحددة نتیجتهم المهنیة وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أن یختاروا -°3

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه المادةأحكام هذتغییر تم91
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ازفي إال إذا ظل رقم أعمالهم متتالیـة دون المحاسبیةطوال ثالث سنـوات نظام النتیجة الصافیة المبسطة أو نظام الربح الج
اردوا اختیار نظام النتیجة الصافیة المبسطة أو في ،أعاله39المادةالحد المقـرر لمهنتهـم في  أعاله إن رغبوا 41المادة إن أ

ازفي .في اختیار نظام الربح الج

جال االختیارآـ.44المادة 
ازفي، أن یجب على الخاضعین للضریبة الذین یریدون اخ تیار نظام النتیجة الصافیة المبسـطة أو نظـام الربح الج

ارئب مضمونةیقدموا طلبا مكتوبا لهذا الغـرض یوجهونـه في رسـالـة  مع إشعار بالتسلم أو یسلمونه مقابل وصل إلى مفتش الض
:التابع له موطنهم الضریبي أو مقر مؤسستهم الرئیسیة وذلك

ازفيبالنسبة الختیار لسنة بدایة النشاطالموالیة من السنة مارسبل فاتحفي حالة بدایة النشاط، ق- نظام الربح الج
عندئذختیار الویسري ا،نظام النتیجة الصافیة المبسطةبالنسبة الختیارلسنة بدایة النشاطالموالیة فاتح أبریل من السنة أو

؛على السنة التي بدأ النشاط خاللها
ارر السنوي بمجموع وفي حالة ممارسة اال- ازولة النشاط، یتم تقدیم طلب االختیار خالل آجال إیداع اإلق ختیار أثناء م

92.أدناه82السابقة والمنصوص علیها في المادة بالسنةالدخل المتعلق 

ـ أساس الضریبة المحجوزة في المنبع.البند الرابع

غیر المقیمینـ المبالغ اإلجمالیة التي یحصل علیها األشخاص .45المادة 
تتكون مما یقبضه أعاله15المادةأعاله، كما تم تعدادها في 3°-30المادة المبالغ اإلجمالیة المشار إلیها في 

األشخاص الطبیعیون أو المعنویون غیر الخاضعین للضریبة على الشركات و الذین لیس لهم موطن ضریبي أو مقر 
الثابت المقبوضة من طرف األشخاص الدخللقروض وغیرها من التوظیفات ذات بالمغرب، باستثناء الفوائد المستحقة على ا

رئیسیة ةلیس لهم موطن ضریبي أو مقر مؤسسالذین الطبیعیین أو المعنویین غیر الخاضعین للضریبة على الشركات 
:بالمغرب والمتعلقة بفوائد

القروض التي تمنح للدولة أو تضمنها الدولة ؛)أ
ارهم القابلة للتحویل؛المبالغ المود)ب عة بالعمالت األجنبیة أو بالد
:المبالغ المودعة بالدرهم والمتأتیة من)ج

عملیات تحویل العملة األجنبیة مباشرة من الخارج نحو المغرب ؛-
ارهم القابلة للتحویل؛قانونا عملیات تحویل مثبتة - من حسابات مفتوحة في المغرب بالعمالت األجنبیة أو بالد
عملیات تحویل بین مؤسسات القرض المعتمدة، والمثبتة بواسطة شهادة تبین مصدرها بالعمالت األجنبیة مسلمة -

من طرف المؤسسة التي قامت بالتحویل المذكور؛
ارق بنكیة في الداخل بعمالت أجنبیة لدى مؤسسات االئتمان المعتمدة إذا كانت مبررة ببیانات - عملیات تفویت أو

یوما ابتداء من تاریخ دخول الشخص الطبیعي )30(المؤسسات المذكورة وذلك داخل أجل أقصاه ثالثون للصرف تعدها 
.المعني باألمر إلى المغرب

.أعاله)وج)تستثنى كذلك الفوائد المرسملة الناتجة عن الودائع المشار إلیها في ب
على إثر عملیات سحب للمبالغ المودعة بالدرهم غیر أنه ال تستفید من هذا االستثناء فوائد المبالغ المعاد دفعها 

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىذه المادةأحكام هتغییر تم92
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المذكورة؛
.سنوات)10(القروض الممنوحة بعمالت أجنبیة لمدة تساوي أو تفوق عشر )د

الثاني الفرع
الدخول الزراعیة

ـ الدخول المفروضة علیها الضریبة.البند األول

ـ تعریف الدخول الزراعیة.46المادة 
ارعیة األرباح ا ارعي غیر خاضع تعد دخوال ز ارعیة أو عن أي نشاط آخر له طابع ز لناتجة عن المستغالت الز

.للرسم المهني
ارض هذه المدونةفي مدلول یعد مستغال زارعیا  ارعة سـواء كان یمـلكها ویستغلها بنفسه أو ، كل من یقوم بزارعة أ قابلة للز

ار لها أو واضعا یده علیه .اكان له فیها حق انتفاع أو كان مستأج

ـ اإلعفاءات.47المادة 
I.-عفاءات دائمةإ

:تعفى من الضریبة على الدخل األرباح الناتجة عن
ار واحدا والمغارس غیر المثمرة المتخذة على سبیل السیاج؛- المغارس الغابویة التي ال تفوق مساحتها هكتا
سائل صناعیة؛بیع الحیوانات الحیة ومنتجات تربیة المواشي التي لم یباشر تحویلها ب و-
ارف الناتج عن الریاح واألمطار- .المغارس الغابویة غیر المثمرة والتي تغرس ألجل الحفاظ على التربة من االنج

II.ـ إعفاء مؤقت
ارعیة كما تم تحدیدها في المادة 2013دیسمبر 31تعفى من الضریبة على الدخل إلى غایة  46الدخول الز

93.أعاله

.األساس المفروضة علیه الضریبة على الدخول الزراعیةـ تحدید.البند الثاني

ـ أنظمة فرض الضریبة على الدخول الزراعیة.48المادة 
I.- ازفي وفق األحكام ارعیة على أساس تقدیر ج یحدد الدخل المفروضة علیه الضریبة الناتج عن المستغالت الز

ارعاة أحكام بعده49المادةالمنصوص علیها في  .أدناه51المادة ومع م
ارعاة أحكام -52المادةأن یختار وفق الشروط المقررة في أدناهIIیجوز للخاضع للضریبة على الدخل، مع م I

.الضریبة باعتبار النتیجة الصافیة الحقیقیة لجمیع مستغالتهعلیهتحدید صافي دخله المفروضة أدناه)ةالثانیالفقرة(
II.-ة الحقیقیةخضع وجوبا لنظام النتیجة الصافیی:

ارعي الوارد )أ ارد والمالك الشركاء في الشیاع الذین یجاوز رقم أعمالهم السنوي المتعلق بالنشاط الز المستغلون األف
أعاله ملیوني درهم ؛46المادةمن الفقرة األولىتعریفه في 

.أعالهII–°1-32المادةفيالشركات غیر الخاضعة للضریبة على الشركات المنصوص علیها)ب
I.ـ نظام الربح الجزافي

2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى2013دیسمبر 31إلى2010دیسمبر 31تمدید اإلعفاء من مت93
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ـ تحدید الربح الجزافي.49المادة 
I.- ارس المنتظمة ومن الربح ارضي المزروعة واألغ ازفي السنوي لكل مستغلة من الربح الناتج عن األ یتكون الربح الج

.الحاصل من األشجار المثمرة والغابویة غیر المنتظمة
ارضي المزروع ازفي المقدر لكل هكتار یساوي الربح الناتج عن األ ارس المنتظمة حاصل ضرب الربح الج ة واألغ

ارضي المزروعة والمغروسة .في مساحة األ
ازفي المقدر لكل شجرة یساوي الربح الناتج عن األشجار المثمرة الغابویة غیر المنتظمة حاصل ضرب الربح الج

ارد تقدیر الربح ال .خاص بهمن نوع من األنواع في عدد أشجار النوع الم
لتطبیق األحكام المشار إلیها أعاله، ال یعتد باألشجار المثمـرة والـغابویة التي لم تبلغ بعد سـن اإلنتاج أو 

.االستغالل المحددة بنص تنظیمي
II.- ارئب، بتقدیر "اللجنة المحلیة على مستوى الجماعة"تقوم لجنة تسمى ارح من إدارة الض كل سنة بناء على اقت

از إلقلیم الواقع في دائرة افي في هكتار أو عن كل نـوع من األشجـار وكل شجـرة فیمـا یخـص، العمالـة أو الربح الج
.اختصاصها

ویقدر الربح المشار إلیه أعاله بالنسبة إلى كل جماعة محلیة على حدة وكذلك، إن اقتضى الحال، بالنسبة إلى 
ارضي الواقعة داخل كل جماعة محلی :ةكل نوع من أنواع األ

ارضي التالیة)أ ازفي للهكتار التمییز بین أنواع األ ارعى في تقدیر الربح الج :ی
ارعیة غیر المسقیة وغیر المغروسة-°1 ارضي الز .األ

ارعات السنویة المألوفة في الجماعة أو العمالة أو اإلقلیم ارضي مخصصة للز وبصرف النظر عن .تعتبر هذه األ
ازرعون في الجماعة الواقع داخلها 40%ااألرض البوار في حدود نسبة أقصاه من مجموع مساحة األرض، إذا كان الم

ارعیة ارضیهم الز .یمارسون تبویر أ
ارعة الخضروات أو -°2 ارعـة األرز أو ز ارعیة المسقیة غیر المغروسة وغیر المخصصة لز ارضي الز األ

ارعة الزهور والنباتات)sous-serre(المزروعات داخل الدفیئات  الروحیة أو العطریة أو لمشاتل األشجار والكروم أو أو لز
ارعة التبغ .لز

ارضي المعنیة على أساس التمییز بین ارعاة حالة األ ازفي بم :یقدر الربح الج
ارضي الواقعة داخل دوائر االستثمار والمسقیة بواسطة سدود لخزن المیاه ؛ ـ األ

ارضي المسقیة بأخذ الماء من طبقات المیاه الج و فیة أو من األنهار ؛ـ األ
ارضي المسقیة األخرى .ـ األ

ارعات المشار إلیها في -°3 ارعیة المسـقیة المخصصة للز ارضي الز ارعة األرز؛ 2°األ أعاله باستثناء ز
ازرع األرز ؛-°4 م
ارضي المسقیة المغروسة بصورة منتظمة ؛-°5 األ
ارضي غیر المسقیة المغروسة بصورة منتظمة-°6 .األ

ازفي عن كل شجرة وكل نوع من أنواع األشجار المثـمرة والــغابویة المغروسة بصورة غیر منتظمة یقد)ب ر الربح الج
:على أساس التمییز بین

ارس المسقیة ؛-°1 األغ
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ارس غیر المسقیة-°2 .األغ

ـ تنظیم وتسییر اللجنة المحلیة على مستوى الجماعة.50المادة 
:تتألف اللجنة المحلیة من

ثل للسلطة المحلیة، رئیسا؛مم-°1
ثالثة ممثلین للفالحین یكونون أعضاء في غرفة الفالحة والمنظمات المهنیة؛-°2
ار-°3 ارئب، كاتبا مقر ارئب یعینه مدیر الض .مفتش للض

ازرة الفالحة  یكون لكل واحد من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقریري ویمكن أن تضیف اللجنة إلیها ممثال لو
.ت استشاريیكون له ص و

یشترط لصحة مداوالت اللجنة أن یحضر اجتماعها األول الرئیس وعضوان من أعضائها یمثل أحدهما وجوبا 
الفالح وذلك بعد استدعاء جمیع أعضائها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، فإن تعادلت األصوات رجح الجانب 

.الذي یكون فیه الرئیس
شر یوما األولى من شهر أكتوبر بدعوة من رئیسها الذي یحدد مكان وتاریخ تجتمع اللجنة خالل الخمسة ع

.االجتماع
ار لالجتماع قبل انفضاض اللجنة ویوجه رئیس اللجنة نسخة منه داخل الثمانیة  یوقع األعضاء الحاضرون محض

ارئب .أیام التالیة إلى رئیس غرفة الفالحة المعنیة ٕوالى مدیر الض

لتي تصیب المحاصیل الزراعیةـ الخسائر ا.51المادة 
ارعیة الخسائر التي تصیب المحاصیل القائمة بسبب البرد والجلید  ازفي للمستغالت الز ارعى في تقدیر الربح الج ت
ارد والجفاف وغیر ذلك من الكوارث غیر المألوفة، على أن یطالب بذلك الخاضع للضریبة  والفیضان والحریق وانتشار الج

ارءات واآلجال المنصوص علیها في المادةالمعني باألمر وفق اإل .أدناه238ج
التعویض عن التأمین لتصحیح صافي الدخل المفروضة بعین االعتباریؤخذإذا كانت الكارثة مضمونة بتأمین،

.علیه الضریبة
II.ـ نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة

ـ شروط اختیار نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة.52المادة 
I.-یجب على الخاضع للضریبة على الدخل الذي یختار نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أن یعبر عن اختیاره:

ارء اإلحصاء المشار إلیه في - 55المادة إما في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم توجه قبل التاریخ المقرر إلج

ارئب التابع له موقع مستغلته ؛بعده إلى مفتش الض
.الة تسلم مقابل وصل إلى المفتش المشار إلیه أعاله خالل فترة اإلحصاءٕواما في رس-

ویتجدد بعد ذلك تلقائیا ما عدا .لهاالموالیتینیظل االختیار المذكور ساري المفعول خالل السنة الجاریة والسنتین 
ارر  ارءات المنصوص علیها أعاله عن عدم رغبته في استم .العمل بهإذا عبر الخاضع للضریبة وفق اإلج

II.-48المادةفیما یخص الخاضعین للضریبة على الدخل المشار إلیهم في-II-أعاله، یطبق نظام النتیجة )أ
.للسنة التي وقع خاللها تجاوز الحد المقرر على السنوات التي تلیهاالموالیةالصافیة الحقیقیة على السنة 

ازفي بناء علىالرجوع ویمكنهم  ارءات المنصوص علیها في البند إلى نظام الربح الج Iطلب یقدمونه وفق اإلج

.أعاله إذا ظل رقم أعمالهم دون الحد المقرر خالل ثالث سنوات متتابعة
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ـ تحدید النتیجة الصافیة الحقیقیة.53المادة 
I.-ارعیة المحدد ربحها وفق نظالسنة،دیسمبر من كل سنة31یجب أن تختتم في امالمحاسبیة للمستغالت الز

.النتیجة الصافیة الحقیقیة
II.-ازد من الحاصالت على تكالیف السنة المحاسبیة تحدد النتیجة الصافیة الحقیقیة لكل سنة محاسبیة، باعتبار ما

.أعالهI-8المادة وذلك وفق نفس الشروط المقررة في 
III.- الضریبة المتعلقة بالدخول لتحدید األساس المفروضة علیه أعاله12و11و10و9الموادتطبق أحكام

ارعیة الخاضعة لنظام النتیجة الصافیة الحقیقیة .الز
ـ التزامات الخاضعین للضریبة على الدخل.البند الثالث

ـ التغییرات الطارئة على نظام فرض الضریبة.54المادة 
I.-ارعي الذي یصیر خاضعا للضریبة على الدخل وفق نظام صافي الرب ح الحقیقي بصورة ال یجوز للمستغل الز

أعاله إال بعد وضع قائمة تتضمن جمیع "او و"ـ10المادة إجباریة أو اختیاریة أن ینجز االهتالكات المنصوص علیها في 
یتضمن في باب األصول القیمة الحالیة لألموال المعنیة وفي باب أوليویعد بیان موازنة .األموال المخصصة لالستغالل

.تیة والدیون المستحقة علیه لألمد الطویل أو القصیرالخصوم رؤوس األموال الذا
ارئب التابع له  ارق المثبتة إلى مفتش الض توجه القائمة المفصلة والبیان األولي المشار إلیهما أعاله مشفوعین باألو

ارم الثالثة أشهر  ارعیة قبل انص .للسنة المحاسبیةالموالیةمكان المستغلة الز
ل المدرجة في األصول على أساس ثمن تملكها مطروحا منه، فیما یتعلق باألموال القابلة تحدد القیم الحالیة لألموا

لالهتالك، عدد األقساط السنویة العادیة لالهتالك المطابق لعدد السنوات والشهور الفاصلة بین تاریخ تملك األموال المعنیة 
.وتاریخ قیدها في البیان األولي

مع بتنسیق دت القیمة الحالیة، وأنجزت االهتالكات على أساس جداول توضع إذا كان ثمن التملك غیر مثبت حد
.الغرف الفالحیة

II.- ازفي والذین كانوا خاضعین ارعیین الخاضعین للضریبة على الدخل وفق نظام الربح الج یجب على المستغلین الز
ازئد القیمة المحصل منذ أقل من أربع سنوات للضریبة وفق نظام صافي الربح الحقیقي أن یدرجوا في ارعي مبالغ  دخلهم الز

ارعیة أو عناصر من األصول سبق أن كانت محل اهتالك وفق نظام صافي الربح الحقیقي ارض ز .علیها من تفویت أ
ازئد القیمة الفرق بین ثمن التفویت وثمن التكلفة بعد أن یطرح من هذا األخیر :یساوي 

ي الربح الحقیقي ؛االهتالك المنجز من قبل وفق نظام صاف)أ
ازفي)ب :اهتالك سنوي محسوب على النحو التالي فیما یخص فترة فرض الضریبة وفق نظام الربح الج

ارضي؛%5- ارت ما عدا األ بالنسبة للعقا
بالنسبة للمعدات واآلالت واألثاث؛%10-
.فیما یخص العربات%20-

ارعى، فیما یخص المغروسات، نسب االهتالك المطبق .ة من قبل لتحدید النتیجة الصافیة الحقیقیةت

ـ اإلقرار باألمالك فیما یتعلق باإلنتاج الفالحي.55المادة 
ارء اإلحصاء  یجب على الخاضعین للضریبة على الدخل أن یقدموا بعد إشعارهم بخمسة عشر یوما قبل تاریخ إج

ارعیة بیاناتالسنوي في الجماعات  ارئب تتضمن مساحة كتابیة أو التابع لها مكان مسـتغالتهم الز شفویة إلى مفتش الض
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ارضیهم المزروعة والمزروعات الموجودة فیها وعدد األشجار المغروسة من كل نوع من األنواع .أ
تحدد طریقة تسییر .تؤازر المفتش لجنة جماعیة تضم ممثال عن عامل اإلقلیم وممثال عن رئیس الغرفة الفالحیة

.مياللجنة المذكورة بنص تنظی
ارره یتضمن رقم التعریف الضریبي المخصص لمستغلته وتاریخ اإلحصاء  یسلم إلى الخاضع للضریبة وصل بإق

ازفي .وبیان األمالك المعتمدة لتقدیر الربح الج
.إذا لم یمثل الخاضع للضریبة على الدخل أمام اللجنة حددت أمالكه باالعتماد على البیانات التي تقدمها اللجنة

المعني إشارة ان من قائمة األمالك المعتمدة تسلم إحداهما إلى السلطة اإلداریة المحلیة قصد وضعها رهن وتحرر نسخت
.أدناه235المادةوال یجوز لهذا األخیر أن ینازع في العناصر المعتمدة إال وفق الشروط المنصوص علیها في .باألمر

الفرع الثالث 
األجور والدخول المعتبرة في حكمها

الدخول المفروضة علیها الضریبة-األولندالب

ـ تحدید األجور والدخول المعتبرة في حكمها.56المادة 
:تعد من قبیل األجور لتطبیق الضریبة على الدخل

المرتبات؛-
التعویضات والمكافآت؛-
األجور؛-
ازفیة المرجعة عن المصاریف وغیرها من المكافآت - الممنوحة لمسیري الشركات؛اإلعانات الخاصة والمبالغ الج
المعاشات؛-
اردات العمریة ؛- اإلی
.المنافع النقدیة أو العینیة الممنوحة زیادة على الدخول المشار إلیها أعاله-

اإلعفاءات-57المادة
:تعفى من الضریبة على الدخل

ازولة وظیفة أو عمل -°1 بشرط إثبـاتها سواء صرفت التعویضات المصروفة لتغطیة المصاریف المدفوعة خالل م
ازفیة .بناء على قوائم تتضمن بیان المصاریف المتعلقة بها أو صرفت بصورة ج

المستفیدین من خصم علىاإلعفاء المذكور ال یسري، فیما یتعلق بأصحاب الدخول المعتبرة بمثابة أجور غیر أن
94؛أدناه)"جیم"و"باء" -I(59المادة أو العمل وفق النسب المنصوص علیها فيالمصاریف المرتبطة بالوظیفة 

التعویضات والمساعدات العائلیة؛-°2
العالوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات في مقابل األعباء العائلیة؛-°3
معاشات العجز الممنوحة للعسكریین ولخلفهم ؛-°4
اردات العمریة واإلعانات المؤقتة الممنوحة للمصابین-°5 بحوادث الشغل ؛اإلی

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهغییرتتم94
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التعویضات الیومیة عن المرض واإلصابة والوالدة ومنـح الوفاة المصروفة وفقا للنصوص التشریعیة -°6
والتنظیمیة المتعلقة بالضمان االجتماعي ؛

:ضمن الحدود المقررة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الفصل عن العمل-°7
ل عن العمل ؛التعویض عن الفص-
التعویض عن المغادرة الطوعیة للعمل ؛-
.جمیع التعویضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل عن العملو-

غیر أن التعویض في حالة الفصل عن العمل یعفى من الضریبة، ضمن الحدود المنصوص علیها في المادة 
11(1424من رجب14بتاریخ 1–03–194تنفیذه الظهیر الشریف رقم الصادرب65.99من القانون رقم 6الفقرة-41

.وذلك في حالة االلتجاء إلى مسطرة الصلحالمتعلق بمدونة الشغل)2003سبتمبر 
النفقة؛-°8
ازة األنظمة المنصوص علیها في -°9 وغیر أدناه )أ-II-59–المادة التقاعد التكمیلي المنخرط فیه بموا

اركاتالقابلة للخصم ألجل تحدید صافي دخل األجر المفروضة علیه الضریبة؛هاشت
اردات-°10 عنمدتها ال تقلعقود الرسملة التي الممنوحة بمقتضى عقود التأمین على الحیاة أو اإلی

95؛سنوات)8(ثمانیة

اركات رواتب التقاعد والضمان االجتماعي؛-°11 حصة أرباب العمل في اشت
رباب العمل في أقساط التأمینات الجماعیة لتغطیة مخاطر المرض والوالدة والزمانة والوفاة؛ حصة أ-°12
ف اإلطعام أو التغذیة المسلمة من لدن المشغلین لمأجوریهم قصد تمكینهم یمبلغ السندات التي تمثل مصا ر-°13

عن كل مأجور وعن كل درهم)20(شرینعمن تسدید مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائیة و ذلك في حدود 
.یوم من أیام العمل

من األجرة 20%ةغیر أن مجموع المصاریف المذكورة ال یجوز بأي حال من األحوال أن یزید على نسب
.اإلجمالیة للمأجور المفروضة علیها الضریبة

ارش البعیدة عن ال یجوز الجمع بین اإلعفاء المذكور والتعویضات عن التغذیة الممنوحة للمأجو ر ین العاملین باألو
أماكن إقامتهم ؛

ارت المتعلقة باالكتتاب في أسهم الشركة أو -°14 الدفعة التكمیلیة التي تتحملها الشركة المشغلة في إطار االختیا
ارر الجمع العام االستثنائي ارئها لفائدة مأجوریها تطبیقا لق .ش

ارد بعبارة  تتحمله الشركة من ثمن السهم والناتج عن الفرق بین قیمة السهم في القسط الذي "الدفعة التكمیلیة"ی
.تاریخ تخصیص االختیار وثمن السهم الذي دفعه المأجور

:غیر أن االستفادة من اإلعفاء تتوقف على الشرطین التالیین
من قیمة السهم في تاریخ تخصیص االختیار؛10%أال تزید الدفعة التكمیلیة على نسبة )أ

ازئد على النسبة المذكورة كما هي محددة أعاله یعتبر تكملة لألجرة خاضعة للضریبة لخالفا و ذلك فإن القسط ال
96.وذلك برسم سنة ممارسة االختیارأدناهI-73المادة الجدول الوارد في بالسعر المحدد في 

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىسنوات 8إلى10تخفیض المدة من تم95
.2008لسنةالمالیةقانوننم8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر تم96
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ترة منع التصرف البالغة ثالث یجب أن تكون األسهم المتملكة إسمیة و أال یتم تفویتها من لدن المأجور قبل ف)ب
97.سنوات ابتداء من تاریخ ممارسة االختیار

ازئد  في هذه الحالة، فإن الفرق بین قیمة السهم في تاریخ ممارسة االختیار وقیمته في تاریخ تخصیص االختیار یعتبر بمثابة 
.وذلك وقت تفویت األسهمقیمة تملك تفرض علیه الضریبة برسم األرباح الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة 

تعتبر الدفعة التكمیلیة المعفاة من الضریبة ، منع التصرف السالفة الذكرفي حالة تفویت األسهم قبل انقضاء فترة 
ارن بمثابة تكملة لألجرة خاضعة للضریبة كما هو مبین في  ازئد قیمة التملك المذكو من هذه المادة دون اإلخالل بتطبیق "أ"و

.أدناه208المادة عن التأخیر المنصوص علیهما فيادةالذعیرة و الزی
98؛غیر أنه في حالة وفاة أو عجز المأجور، ال یعتد باألجل المشار إلیه أعاله

األجور التي یدفعها البنك اإلسالمي للتنمیة لفائدة مستخدمیه؛-°15
2013بین فاتح ینایر ماالذي أنجزدرهم عن التدریب 6.000ودفي حداإلجمالي التعویض الشهري -°16

أو التكوین المهني المعین من لدن منشآت القطاع إلى المتدرب خریج التعلیم العالي المدفوع و2016دیسمبر 31و
99.الخاص

ار قابلة للتجدید لفترة )24(ویمنح اإلعفاء المذكور للمتدرب لمدة أربعة وعشرین ار في )12(اثني عشر شه شه
ٕواذا كان مبلغ التعویض المدفوع یفوق السقف المحدد أعاله، فإن المنشأة والمتدرب یفقدان حق االستفادة .حالة التعیین النهائي

.من اإلعفاء
:یمنح اإلعفاء المشار إلیه أعاله وفق الشروط التالیة

اتشهر بالوكالة الوطنیة إلنعاش الشغل والكفاءأ)6(ستةیجب أن یكون المتدربون مسجلین على األقل منذ )أ
؛السالف الذكر51.99الخاضعة ألحكام القانون رقم 

ال یجوز أن یستفید نفس المتدرب مرتین من اإلعفاء المذكور ؛)ب
ارسیة-°17 ؛المنح الد
100؛درهم سنویا)100.000(الجوائز األدبیة و الفنیة التي ال یفوق مبلغها مائة ألف -°18

فيفي المقاولة،االدخارإلى األجیر في إطار مخطط المشغلةةالمقاولالدفعة التكمیلیة التي تدفعها -°19
.من المبلغ السنوي لألجر الخاضع للضریبة10%حدود 

ارم الشروط المنصوص علیها في المادة  101.أدناهVIII-68غیر أن االستفادة من هذا اإلعفاء تتوقف على احت

ة باألجور والدخول المعتبرة في حكمهاـ األساس المفروضة علیه الضریبة المتعلق.البند الثاني

ـ تحدید الدخل اإلجمالي المفروضة علیه الضریبة.58المادة 
I. ـ حالة عامة:

المبالغ اإلجمالیة المدفوعة برسم الدخول والمنافع منخصمالیحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة ب

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر تم97
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر تم98
.2013من قانون المالیة لسنة 9المادة  و2011ون المالیة لسنة من قان7من المادة Iالبند هذه المقتضیات بموجب أحكامتم تغییر 99

ارج أحكام هذا التدبیر بمقتضى البند 100 .2012من قانون المالیة لسنة المالیة 7من المادة Iتم إد
ارج هذا التدبیر بموجب أحكام البند 101 .2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iتم إد
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:أعاله56المادة المبینة في 
أعاله ؛57بالمادة الضریبة عمال العناصر المعفاة من-
.أدناه59المادة العناصر المشار إلیها في -

.تقیم المنافع العینیة باعتبار قیمتها الحقیقیة
إذا منحت المنافع مقابل مبلغ یحجز من مرتب أو أجرة المستفید وجب خصم المبلغ المحجوز من القیمة الحقیقیة 

.للمنافع العینیة الممنوحة
II.-ت خاصةحاال:

الوهبات)لفأ
:تحجز الضریبة المستحقة على الوهبات في المنبع وفق الشروط التالیة 

إذا تسلم المشغل الوهبات من المتعامل معهم أو تولى جمعها، وجب أن یقوم بحجز الضریبة المستحقة من مجموع -°1
مبلغ الوهبات ومبلغ األجرة التي تضاف إلیها إن اقتضى الحال ؛

ا سلمت الوهبات إلى المستفیدین منها مباشرة من غیر أن یتدخل المشغل في ذلك، قدر المبلغ المفروضة علیه إذ-°2
ارف المحلیة ؛ ازفیة على أساس النسبة المعمول بها عموما وفق األع الضریبة منها بصورة ج

فإن تعذر علیه القیام بذلك إذا أضیفت الوهبات إلى أجرة ثابتة، باشر المشغل الحجز المنصوص علیه أعاله، -°3
لكونه ال یدفع أجرة ثابتة إلى مستخدمه وجب على هذا األخیر أن یسلمه مبلغ الضریبة المستحقة على الوهبات التي قبضها 
ویتعین على المشغل أن یدفع المبلغ المذكور إلى الخزینة في آن واحد مع مبالغ الضریبة المحجوزة المتعلقة بالمبالغ التي 

نفسه إلى مستخدمه؛ دفعها ب
في حالة امتناع المستفید من الوهبات تسلیم المشغل مبلغ الضریبة المستحقة علیها یظل هذا األخیر مسؤوال -°4

شخصیا عن دفع مبلغ الضریبة إلى الخزینة وله أن یرجع على المستخدم المعني السترداد مجموع المبالغ التي یكون قد 
.دفعها

ارضین التجاریین أو تعویضات الجوالین )باء الصناعیینوالممثلین والع
ارضین  تفرض الضریبة عن طریق الحجز في المنبع وفق الشروط المبینة بعده على الجوالین والممثلین والع
التجاریین أو الصناعیین الذین یعملون لحساب واحد أو أكثر من المشغلین المستوطنین أو المستقرین في المغرب وال یقومون 

یة لحسابهم الشخصي ویكافئون إما بالتنازل لهم عن نسبة من حصیلة مبیعاتهم ٕواما بأجرة ثابتة ویرتبطون مع كل بأي عمل
واحد من المشغلین الذین یمثلونهم بعقد مكتوب یتضمن بیان طبیعة البضائع المكلفین ببیعها والجهة التي یجب علیهم أن 

.تنازل لهم عنها من حصیلة مبیعاتهمیقوموا فیها بعملهم وسعر العموالت أو النسب الم
ارءات أدناه)5°-"اي ز"–II(73المادة تحجز الضریبة في المنبع بالسعر المنصوص علیـه في  وفق اإلج

.من هذه المادة"جیم"ین من تاألخی رفقرتینالمقررة في ال
ارض المرتبط بمشغل واحد أن یطلب فرض الضریبة  علیه باألسعار الواردة في غیر أن للجوال أو الممثل أو الع

.أدناهI-73-المادة الجدول المنصوص علیه في 
ارءات  ارض المرتبط بعدد من المشغلین أن یطلب فرض الضریبة علیه وفق اإلج ال یجوز للجوال والممثل والع

ن المشغلین المرتبط أعاله إال فیما یخص المكافآت التي یدفعها إلیه مشغل واحد یختاره من بیالفقرةالمنصوص علیها في 
.بهم

ارئب التابع له المكان المفروضة فیه تالسابقفقرتینیجب أن یودع الطلب المنصوص علیه في ال ین لدى مفتش الض
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ارض .الضریبة على المشغل الذي یعمل لحسابه الجوال أو الممثل أو الع
المكافآت والتعویضات الطارئة أو غیر الطارئة)جیم

الضریبة المستحقة على المكافآت أدناه)1°–"ازي"– II(73المادة فير المنصوص علیه تحجز في المنبع بالسع
أعاله وتدفعها منـشآت أو هیئات إلى 56المادة والتعویضات الطارئة وغیر الطارئة التي تفـرض علیها الضریبة بموجب 

.أشخاص لیسوا من مأجوریها
التي تدفعها مؤسسات تعلیم أو ةالسابقفقرةفي الیضات المشار إلیها أن الضریبة المستحقة على المكافآت والتع وغیر

ینتمون لمستخدمیها الدائمین خاصة إلى األشخاص الذین یقومون فیها بوظیفة التدریس وال أوتأهیل مهني عامة 
.أدناه"الد" -II-73المادة تحجز في المنبع بالسعر المنصوص علیه في 

ین من المبلغ اإلجمالي للمكافآت تالسابقفقرتینفي الامإلیهالمنبع بالسعرین المشار تحجز الضریبة المستحقة في
ویدفع المبلغ أدناهI-156المادة ویباشر الحجز وفق ما هو منصوص علیه في .أي خصموالتعویضات من غیر 

.أدناهI-174المادة المحجوز إلى الخزینة وفق الشروط المقررة في 
أعاله مستحقي المكافآت الوارد "جیم"من ىاألولفقرةفي المنبع بالسعر المنصوص علیه في الال یعفي الحجز

ارر المنصوص علیه في  .أدناه82المادة بیانها فیها من اإلدالء باإلق

ـ الخصوم.59المادة 
الضریبة عمال أعاله باستثناء العناصر المعفاة من56المادة تخصم من المبالغ اإلجمالیة المنصوص علیها في 

:أعاله57المادة بأحكام 
I. ازفیة التالیة :ـ المصاریف المرتبطة بالوظیفة أو العمل مقدرة بالنسب الج
جاوز تعلى أ ال ی،بعده"جیم"و"باء"المشار إلیها فيفیما یتعلق باألشخاص غیر المنتمین إلى الفئات المهنیة 20%)لفأ

102؛درهم30.000ثالثین ألفالمبلغ المخصوم

درهم فیما یخص األشخاص المنتمین 30.000ثالثین ألفجاوز المبلغ المخصومتبالنسب المبینة بعده على أال ی)اءب
:إلى الفئات التالیة 

بالنسبة إلى مستخدمي الكازینوهات واألندیة الذین یتحملون مصاریف التمثیل والسهر أو المصاریف %25-
اررهم التخا .ذ مسكنینالمترتبة على اضط

:بالنسبة إلى %35-
ارئد الذین یعملون باللیل وعمال المناجم ؛* عمال مطابع الج
ارقصي البالیه والفنانین الموسیقیین ورؤساء األجواق* .الفنانین المسرحیین والغنائیین والسینمائیین و

:بالنسبة للمستخدمین المنتمین إلى الفئات المهنیة التالیة %45-
یون والمحررون والمصورون والمدیرون بالصحف؛الصحف-
ارقبون بشركات التأمین على الحیاة والرسملة واالدخار؛ - وكالء العرض للتأمین على الحیاة والمفتشون والم
ارضون التجاریون أو الصناعیون ؛- الجوالون والممثلون والع
ارن التجاري ویدخل في ذلك الربابنة ومستخدمو- ارت المالحون بالطی اردیو واآلالتیون والعاملون في حج ال

ارت والمحركات من أجل تجریب  المالحین بشركات النقل الجوي والربابنة واآلالتیون الذین تستخدمهم مؤسسات صنع الطائ

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةههذأحكامتغییرتم102
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ارن المدني؛ النماذج األولیة والربابنة المدربون باألندیة الجویة ومدارس الطی
.اریة والصید البحريبالنسبة لمالحي المالحة التج40%)یمج

أعاله ال تدرج المنافع النقدیة أو العینیة في الدخل اإلجمالي "ألف"لحساب نسبة الخصم المنصوص علیه في 
.المفروضة علیه الضریبة والمطبقة علیه النسبة المائویة

النسب أعاله، یشمل الدخل اإلجمالي المطبقة علیه"جیم"و"باء"لحساب نسب الخصم المنصوص علیها في 
المائویة المقررة، المبلغ اإلجمالي للمكافآت التي حصل علیها المعنیون باألمر بما في ذلك التعویضات المدفوعة عن 

.مصاریف العمل والخدمة والتنقل واإلعانات األخرى المماثلة باستثناء المنافع النقدیة أو العینیة
II.-عدالمبالغ المحجوزة لتأسیس المعاشات ورواتب التقا

:تطبیقا لما یلي )ألف
دیسمبر 30(1391من ذي القعدة 12الصادر في 11.71نظام المعاشات المدنیة المحدث بالقانون رقم -

؛)1971
دیسمبر 30(1391من ذي القعدة 12الصادر في 13.71نظام المعاشات العسكریة المحدث بالقانون رقم -

؛)1971
الصادر في 1.77.216المعتبر بمثابة قانون رقم قاعد المحدث بالظهیر الشریف النظام الجماعي لمنح رواتب الت-

؛)1977أكتوبر 4(1397من شوال 20
15بتاریخ 1.72.184نظام الضمان االجتماعي الخاضع ألحكام الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم -

؛)1972یولیو 27(1392من جمادى اآلخرة 
المنصوص علیها في األنظمة األساسیة لهیئات التقاعد المغربیة المؤسسة والعاملة وفقا أنظمة التقاعد -

.للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل في هذا المیدان
ارتال(III-28المادة تطبق أحكام  أعاله على أنظمة التقاعد المنصوص علیها في األنظمة )9و8و7و6فق

.تقاعد المغربیة المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل في هذا المیداناألساسیة لهیئات ال
اركات الخاص بتأسیس المعاشات ورواتب التقاعد لدى هیئات التقاعد المشار إلیها أعاله، یجب  إلنجاز خصم االشت

:على المشغل
اركات ودفع مبلغها شهریا إ- لى الهیئات المذكورة ؛أن یقوم بحجز االشت
ارط المأجورین المعنیین- .أن یحتفظ بنسخة مشهود بمطابقتها ألصل عقد أو عقود انخ

من طرف األشخاص األجانب المشتركین فقط في هیئات تقاعد أجنبیة على أن یكون ذلك في حدود نسبة المبالغ )باء
.التابع لها األشخاص المذكورونخدمو المنشآت و اإلدارة المغربیةتالمحجوزة التي یتحملها مس

III. اركات المأجورین المنخرطین في الضمان اركات المدفوعة إلى هیئات االحتیاط االجتماعي وكذا اشت ـ االشت
.لقصیرة األجلبالتعویضات ااالجتماعي من أجل تغطیة النفقات المتعلقة 

IV.الوالدة والعجز والوفاةـ حصة المأجورین في أقساط التأمین الجماعي من مخاطر المرض  و.
V.ارء و مبلغ الربح المعلوم المتفق علیه ـ المبالغ المدفوعة لتسدید أصل وفوائد القروض المحصل علیها أو تكلفة الش

اربحة، أدناه I-°28-92منصوص علیه في المادة من أجل اقتناء مسكن اجتماعي كما هومسبقا في إطار عقد الم
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103.مخصص لسكنى رئیسیة

ارد كل شهر بحجز یشترط  إلنجاز الخصم المنصوص علیه في هذا البند على أن یقوم المشغل أو المدین باإلی
.المبالغ المرجعة من القروض ودفعها إلى هیئات االئتمان المعتمدة

ال یجوز الجمع بین هذا الخصم والخصم الناتج عن حساب صافي الربح المفروضة علیه الضریبة والمنصوص 
.أدناهII-65ةالمادعلیه في 

104ةم الجزافی والخص-.60المادة 

I.- ،اردات العمریة یخصم من أجل تحدید صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة على الدخل المتعلقة بالمعاشات واإلی
ازفي  اردات55%نسبتهتخفیض ج إن اقتضى خصم،المفروضة علیه الضریبة مع 105من المبلغ اإلجمالي للمعاشات واإلی

اركات واألقساط المشار إلیها في الحا .أعاله)IVوIII(59المادةل، االشت
II.- األجور الممنوحة للفنانین:

أو ضمن فرق للحجز في المنبع بالسعر فردیة یخضع المبلغ اإلجمالي لألجور الممنوحة للفنانین العاملین بصورة 
ازفي نسبته إثر تأدناه)4° -"اي ز"–( 73IIالمادةفيالمنصوص علیه  ویصفى حجز الضریبة المذكور 40%.خفیض ج

.أدناهI-174و المادة )ىاألولفقرةال(I-156یؤدى وفق الشروط الـمنصوص علـیها في المادة  و
"III.-للریاضیین المحترفیندفوعةاألجور الم:

وعة للریاضیین المحترفین، یطبق خصم لتحدید صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة على الدخل بالنسبة لألجور المدف
ازفي نسبته  %ج .و ال یمكن الجمع بین هذا الخصم و أي خصم آخر.من المبلغ اإلجمالي لهذه األجور40

ارد بالریاضي المحترف كل ریاضي یمارس مقابل أجر بصفة رئیسیة أو حصریة نشاطا ریاضیا ألجل المشاركة في  ی
ارت ریاضیة 106.منافسات أو تظاه

رع الرابع الف
الدخول واألرباح العقاریة

الدخول واألرباح العقاریة المفروضة علیها الضریبة:البند األول

ـ التعریف بالدخول واألرباح العقاریة.61المادة 
I. ـ تعتبر دخوال عقاریة ألجل تطبیق الضریبة على الدخل، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المهنیة:
:ة عن إیجار ـ الدخول الناشئ)لفأ

ارت المبنیة وغیر المبنیة والبناءات مهما كان نوعها ؛-1 العقا
ارعیة ویدخل في ذلك المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بها-2 ارت الز .العقا

ارعى في ذلكالقیمة اإلیجاریة-)باء ارت والمباني التي یضعها مالكها مجانا رهن تصرف الغیر، على أن ت للعقا
.أدناهIـ62االستثناءات الواردة في المادة 

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكاموتتمیمتغییرتم103
.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمناالبندهذا العنوان بموجبتغییرتم 104

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندأحكامبموجبتالمقتضیاهذهتغییرتم105
ارجتم106 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىبند الهذاأحكامإد
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ارغالتعویضات -)جیم ارت إلى األشخاص الذین یشغلونهاعن اإلف .107المدفوعة من طرف مالكي العقا

II.- األرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة أحكام الضریبة على الدخل تعتبر أرباحا عقاریة لتطبیق:
ارت واقعة بالمغرب أو - ارت المذكورة؛بیع عقا تفویت حقوق عینیة عقاریة متعلقة بالعقا
نزع ملكیة عقار ألجل المنفعة العامة ؛-
ارت أو حقوق عینیة عقاریة؛- المساهمة في شركة بعقا
عملیات التفویت بعوض ألسهم أو تقدیم حصص مشاركة إسمیة صادرة عن شركات ذات غرض عقاري المعتبرة -

أعاله ؛3°-3ضریبیا شفافة وفقا للمادة
عملیات التفویت بعوض أو المشاركة في شركات بأسهم أو حصص مشاركة في شركات یغلب علیها الطابع -

.العقاري
على األقل من 75%بنسبةیتكون إجمالي أصولها الثابتة شركةشركات یغلب علیها الطابع العقاري كل تعتبر

ارت أو سندات مشاركة منلتي تم خاللها التفویت المفروضة علیه الضریبة قیمتها المحددة عند افتتاح السنة المحاسبیة ا عقا
صادرة عن الشركات ذات الغرض العقاري المشار إلیها أعاله أو عن شركـات أخرى یغلب علیها الطابع العقاري، وال تعتبر 

ارت المخصصة من لدن الشركة التي یغلب علیها الطابع العقاري الستغالل ها الصناعي أو التجاري أو الحرفي في ذلك العقا
ازولة مهنة حرة أو إلسكان مستخدمیها المأجورین ؛ أو الفالحي أو لم

ارت أو الحقوق العینیة العقاریة أو األسهم أو حصص المشاركة - المعاوضة المعتبرة بیعا مزدوجا والمتعلقة بالعقا
المنصوص علیها أعاله؛

ارت المشاعة بمدرك وفي ه- ذه الحالة ال تفرض الضریبة إال على الربح المحصل علیه من التفویت قسمة العقا
الجزئي الناتج عنه المدرك المذكور ؛

ارت والحقوق العینیة العقاریة واألسهم أو الحصص المذكورة أعاله- .التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقا
ارد في .المشار إلیها أعالهكل عملیة من العملیات"تفویت"هذا الفرع بلفظة مدلولی

االستثناء من نطاق تطبیق الضریبة-.62المادة 
I.- ارت التي یضعها مالكها مجانا رهن تصرف :تستثنى من نطاق تطبیق الضریبة على الدخل القیمة اإلیجاریة للعقا

ارت المذكورة مخصصة لسكنى المعنیین باألمر؛- أصولهم وفروعهم عندما تكون العقا
ارت الد- ولة والجماعات المحلیة والمستشفیات العامة؛إدا
ارقبة الدولة، - 17بتاریخ 1.59.271بالظهیر الشریف رقم عمال مشاریع اإلسعاف واإلحسان الخاصة الخاضعة لم

؛)1960أبریل 14(1379من شوال 
ارت المذكورة معدة إلیواء مؤسسات - للبر واإلحسان وال الجمعیات المعتبرة ذات منفعة عامة، عندما تكون العقا

.تسعى إلى الحصول على ربح
II.- 73ال تخضع للضریبة بالسعر المنصوص علیه في المادة-II")108،أدناه")حاء"و7°-"ازي"و6°-"واو

األرباح العقاریة التي یحققها األشخاص الطبیعیون أو األشخاص المعنویون غیر الخاضعین للضریبة على الشركات إذا كانت 
.ألرباح مندرجة في صنف الدخول المهنیةهذه ا

ارجتم107 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامإد
.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىدةالماأحكام هذهغییر تتم108
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III.-ال تخضع للضریبة على الدخل برسم األرباح العقاریة:

إلغاء عملیة التفویت المنجز بمقتضى حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به؛-
ارضي لعقار إذا تم هذا الفسخ خالل األربع والعشرین - 109.ألولساعة من التفویت ا)24(فسخ تفویت بالت

اإلعفاءات-.63المادة 
:تعفى من الضریبة 

I.-فیها انتهىلسنة التي لموالیةالدخول الناشئة عن إیجار المباني الجدیدة أو البناءات اإلضافیة طوال السنوات الثالث ال
.ها ؤبنا
II.-ارت ال یت)لفأ مجموع قیمتها جاوز الربح المحصل علیه من لدن كل شخص یقوم خالل السنة المدنیة بتفویت عقا

110.درهم)140.000(مائة وأربعون ألف 

على111سنوات)6(منذ ستة الربح المحصل علیه من تفویت عقار أو جزء عقار یشغله على وجه سكنى رئیسیة )اءب
د فياألقل في تاریخ التفویت المذكور مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضریبیا شفافة وفقا لما و ر

.دناهأ3°-3المادة 
عملیةإنجازقصدأشهر تبتدئ من تاریخ إخالء المسكن تمنح للخاضع للضریبة )6(غیر أن مدة أقصاها ستة 

.التفویت
ارت)5(ویمنح هذا اإلعفاء كذلك لألرض التي شید فوقها البناء في حدود مساحته المغطاة خمس  .م

ارت فالحیة واقعة خارج الدوائر الحضریة فیما بین الشركاء الربح المحصل علیه من تفویت حقوق مشا)یمج عة في عقا
في اإلرث ؛

ازئد ثمن التفویت على تكلفة التملك من لدن  في حالة تفویت الحق یتكون الربح المفروضة علیه الضریبة من 
.الشریك أو الشركاء في اإلرث الذین استفادوا من اإلعفاء

.أدناه65وط المنصوص علیها في المادة تحدد التكلفة المذكورة وفق الش ر
أدناه، و I- °28-92كما هو منصوص علیه في المادة بمناسبة تفویت السكن االجتماعيالربح المحصل علیه)دال

ارعى في على أنسنوات على األقل في تاریخ التفویت المذكور،)4(على وجه سكنى رئیسیة منذ أربع مالكهالذي یشغله  ت
.أعاله2°-30المادة ذلك أحكام

112.أعاله"باء"و یمنح هذا اإلعفاء وفق الشروط المنصوص علیها في

III.التفویتات بغیر عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة بین األصول والفروع وبین األزواج واإلخوة ـ
.واألخوات

یةأساس فرض الضریبة على الدخول واألرباح العقا ر:البند الثاني

ـ تحدید إجمالي الدخل العقاري المفروضة علیه الضریبة.64المادة 
I. ارعاة أحكام المادة ارت المؤجرة، مع م بعده، من مجموع المبلغ 65ـ یتكون إجمالي الدخل العقاري الناشئ عن العقا

ارجتم109 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىا البندهذأحكامإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىدرهما 140.000إلى60.000رفع القیمة من تم110

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىسنوات 6إلى8من خفیض المدةتتم111
ارجتم112 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةبهاتغیی روتم 2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهإد
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تي یجب أن یتحملها عادة ویضاف المبلغ المذكور إلى ما یوضع على كاهل المستأجرین من المصاریف ال.اإلجمالي لألكریة
المالك أو صاحب حق االنتفاع، والسیما منها مصاریف اإلصالحات الكبرى، وتطرح منه التكالیف التي یتحملها المالك 

.لحساب المستأجرین
II. ارت المشار إلیها في المادة ـ یحدد صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة فیما یخص 1°-"ألف"I-(61العقا

113.أعالهIفيمن مبلغ إجمالي الدخل العقاري كما هو محدد40%أعاله بتخفیض نسبة )"یمج"و"اءب"و

III.یساوي صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة والناتج عن األمالك المشار إلیها فيـ
-(61المادة  I"أعاله)2°-"الف:

ارء أو اإلیجار المبین نقدا في العقد ؛- إما مبلغ الك
ارعة الممارسة في الكمیات المنصوص علیها في العقد إذا ٕواما ا- لمبلغ المحصل علیه بضرب متوسط سعر الز

تعلق األمر بأكریة تدفع مبالغها عینا ؛
ازفي المنصوص علیه في المادة - أعاله إذا تعلق األمر بأكریة تدفع مبالغها 49ٕواما جزء الدخل الفالحي الج

.بقسط من الثمار

دید الربح العقاري المفروضة علیه الضریبةتح-.65المادة 
یساوي صافي الربح المفروضة علیه الضریبة الفرق بین ثمن التفویت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاریف 

.التفویت وثمن التملك مضافة إلیه مصاریف التملك
I.-مصاریف التفویت،إن اقتضى الحال،ثمن التفویت مطروحة منه.

لتفوی قیمة التقدیریة المصرح أو یراد بثمن ا لبیع أو ال بها من لدن الطرفین أو أحدهما في المعترف ت ثمن ا
.أدناه224المحددة طبقا للمادة العقد أو القیمة 

ارر الخاضع للضریبة إذا ظهر أن هذا الثمن غیر  ویباشر تصحیح الثمن المعبر عنه في عقد البیع أو في إق
.أدناه224ریخ البیـع وذلك وفق الشـروط المنصـوص علیها في المادة مطابق لقیمة الملك التجاریة في تا

في حالة تفویت عقار أو حق عیني عقاري سبق لإلدارة أن قامت بتصحیح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته في حالة 
افة فإن ثمن التملك تسلیم الشخص العقار لنفسه إما فیما یتعلق بواجبات التسجیل ٕواما فیما یتعلق بالضریبة على القیمة المض

.الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحیحه من لدن اإلدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضریبة الواجبات المستحقة
یؤخذ الثمن المحدد أعاله كثمن تفویت لدى المفوت فیما یتعلق بالضریبة على الشركات والضریبة على الدخل 

.والضریبة على القیمة المضافة
ار السمسرة ومصاریف تحریر العقود الملقاة عادة د بمصاریف التفویت مصاریف اإلعالنات اإلشهاریة ومصاریف ی

ارغ،،على كاهل المفوت 114.المثبتة بصفة قانونیةو كذا التعویضات عن اإلف

ارت المشارك بها في الشركات القیمة الحقیقیة للحقوق التي یحصل علیها في مق ابل تساوي قیمة تفویت العقا
.المشاركة المذكورة

II.- ــد ــك ونفقــات االســتثمار المنجــزة وكــذا الفوائ أو الــربح المعلــوم التــي أداهــا یضــاف إلــى ثمــن التملــك مصــاریف التمل
المؤسســـات المتخصصـــة أو مؤسســـات االئتمـــان والهیـــآت المعتبـــرة فـــي حكمهـــا لـــدنمقابـــل قـــروض ممنوحـــة مـــن إمـــا المفـــوت 

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIبمقتضىالبندهذاأحكامتغییرتم113
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر وتتمیم تم114
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مؤسسات األعمال االجتماعیة التابعـة للقطـاعین العمـومي وشـبه العمـومي أو من لدن ه العملیاتالمرخص لها قانونا بالقیام بهذ
اربحة المبرم مع أو القطاع الخاص وكذا المنشآت مؤسسات االئتمان والهیآت المعتبرة فـي حكمهـا للقیـام ، ٕواما في إطار عقد الم

115.ا أعالهمواالستثمار المشار إلیهأبعملیات التملك 

ارد بم صاریف التملك مصاریف وتكالیف العقد الصحیحة من رسوم تنبر وتسجیل ورسوم مدفوعة إلى المحافظة على ی
وتقیم هذه .األمالك العقاریة ألجل التحفیظ والتقیید وكذا مصاریف السمسرة ومصاریف العقود المتعلقة بتملك العقار المفوت

ازفیا بنسبة  .أثبت الخاضع للضریبة أن المصاریف المذكورة تقدر بمبلغ أعلىمن ثمن التملك ما عدا إذا15%المصاریف ج
ارد بنفقات االستثمار نفقات تجهیز األرض والبناء ٕواعادة البناء والتوسیع والتجدید والتحسین المثبتة بصفة  ی

.قانونیة
لسنة التملك الثمن في المعامل المطابق یعاد تقییم ثمن التملك المضاف إلیه كما هو مبین أعاله بضرب هذا 

1946وفیما یخص السنوات السابقة لسنة .إلى الرقم االستداللي الوطني لتكلفة المعیشةمحسوبا من لدن اإلدارة استنادا 

ازفي نسبته  .عن كل سنة3%یحسب المعامل استنادا إلى سعر ج
الطابع العقاري المشار إلیها فيالشركات التي یغلب علیها تشمل إعادة التقییم كذلك قیمة االكتتاب أو التملك من لدن 

.أعاله فیما یتعلق باألسهم أو حصص الفوائد أو حصص المشاركةII -61المادة 
اإلدارة بتقدیرهما وفق الشروط المنصوص إذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات االستثمار أو هما معا قامت 

.أدناه224علیها في المادة 
ارت وقع تملك :ها عن طریق اإلرث، یمثل ثمن التملك الواجب اعتبارهفي حالة تفویت عقا

ثمن التملك بعوض من طرف الهالك للعقار الذي ورثه المفوت مضافة إلیه مصاریف االستثمار المشار إلیها أعاله -
بما فیها المصاریف المتعلقة بالترمیم والتجهیز أو ثمن تكلفته في حالة بنائه من طرف الهالك؛

ارعاة أحكام المادة إذا تعذر ذأو- ارت، أدناه224لك، ومع م لى الهالك عنإیوم نقل ملكیتها القیمة التجاریة للعقا
116؛طریق اإلرث أو الهبة كما صرح بها الوارث المفوت

في حالة التفویت بغیر عوض، یمثل ثمن التفویت أو التملك الواجب اعتباره القیمة المصرح بها في العقد مع 
ارعاة أحكام ال .أدناه224مادة م

یمثل ثمن .أعالهIII -63عمال بأحكام المادة في حالة تفویت عقار وقع تملكه عن طریق الهبة المعفاة من الضریبة 
:التملك الواجب اعتباره

إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفویت بعوض؛-
بعد آخر تفویت؛ٕواما قیمة العقار التجاریة عند آخر نقل للملكیة عن طریق اإلرث إذا وقع-
.ٕواما ثمن تكلفة العقار إذا سلم الشخص العقار لنفسه-

ارد بثمني التملك والتفویت  ارعاة أحكام المی الثمنان المصرح أو المعترف بهما من أدناه224و208وادمع م
.لدن الطرفین أو أحدهما

ریبة ثمن التفویت مطروحة منه نسبةفي حالة فرض الضریبة بصورة تلقائیة، یساوي األساس المفروضة علیه الض
%20.117

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىا البند أحكام هذتغییر وتتمیم تم115
.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبموجبالمقتضیاتأحكام هذهتغییرتم116
.2012المالیةللسنة22-12رقمالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى20%إلى10رفع النسبة من تم117
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الفرع الخامس 
الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة

الدخول واألرباح المفروضة علیها الضریبة-.البند األول

تعریف الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة-.66المادة 
I.- منقولةتعد دخوال ناشئة عن رؤوس أموال:
.أعاله13حكمها المشار إلیها في المادة عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في )لفأ
إلى األشخاص المدفوعة  وأعاله14المشار إلیها في المادة الحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت)اءب

المقیـدة في أو الموضوعة رهن تصرفهم أو ،ریبة على الشركاتالضالخضوعلم یختاروا الذینالطبیعیین أو المعنویین
.باستثناء الفوائد المترتبة على عملیات االستحفاظ، ن في المغرب على موطن ضریبي أو مقر اجتماعيیتوف رالمحسابهم  و

II.تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولةـ:

أرس ألااألرباح الصافیة السنویة التي حصل علیها -ألف شخاص الطبیعیون من تفویت قیم منقولة وغیرها من سندات 
المال والدین الصادرة عن األشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام أو الخاص والهیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم 

أرس المال بالمجازفة ما عدا :المنقولة وهیئات التوظیف الجماعي للتسنید وهیئات توظیف 

أعاله؛61ركات التي یغلب علیها الطابع العقاري المحددة في المادة ـ الش

.أعاله3°-3المادة ـ الشركات العقاریة الشفافة حسب مدلول

ارد :ی

4بتاریخ 1.93.211من الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 2ـ بالقیم المنقولة القیم المحددة في المادة 

المتعلق ببورصة القیم ؛)1993برسبتم21(1414ربیع اآلخر 

أرس المال جمیع أصناف السندات التي تخول حق ملكیة في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه؛ ـ بسندات 

.ـ بسندات الدین جمیع أصناف السندات التي تخول حق دین عام في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه

اروحة بین تاریخ افتتاح مخطط االدخار الربح الصافي المحقق من طرف األشخاص الطب–باء یعیین خالل الفترة المت
اختتام المخططین وتاریخ استرداد أو سحب األسهم أو السیولة أو تاریخ أو مخطط االدخار في المقاولةفي األسهم 

.المذكورین

ارد الرسملة في تاریخ دلعقبالربح الصافي المحقق، الفرق بین قیمة تصفیة المخطط أو قیمة االسترداد بالنسبة ی
118.إطار المخططین المذكورین منذ افتتاحهماالسحب أو االسترداد ومبلغ الدفعات المنجزة في 

ـ الواقعة المنشئة للضریبة.67المادة 
:للضریبة المنشئةتتمثل الواقعة 

.I-فات المالیة ذات بالنسبة لعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والحاصالت من التوظی
.دفعها إلى المستفید أو وضعها رهن تصرفه أو قیدها في حسابهفيالدخل الثابت

ارجتم118 .2013لسنةیةالمالقانونمن9المادةمنIالبندوتم تغییره ب2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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II.- أرس المال والدین، تتكون الواقعة المنشئةفیما یخص األرباح الناتجة عن تفویت قیم منقولة وغیرها من سندات 
:من للضریبة 

التفویت بعوض أو بغیر عوض؛-
أرس المال والدین؛المقایضة المعتبرة - بیعا مزدوجا لقیم منقولة وغیرها من سندات 
أرس المال والدینفي شركة بقیم منقولة وغیرها من حصة المشاركة- ؛سندات 
أو مخطط االدخار في المقاولةأو السیولة أو اختتام مخطط االدخار في األسهم السنداتاسترداد أو سحب -

ارم المدة 119.."أدناه)VIIIأوVII(68ي المادة المنصوص علیها فقبل انص

ـ اإلعفاءات.68المادة 
:تعفى من الضریبة

I.- أرس المال الهبة بین األصول والفروع وبین األزواج واإلخوة واألخوات فیما یتعلق بالقیم المنقولة وغیرها من سندات 
والدین ؛
II.-أرس المال أو كسر الربح المتعلق بجزء قیمة أو قیم عملیات تالربح والدین فویت القیم المنقولة وغیرها من سندات 

120؛درهم)30.000(ثالثین ألفالمنجزة خالل سنة مدنیة إذا كانت ال تتجاوز حدود

III.-وغیرها من عوائد المساهمة المماثلة لها الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التصدیر الحرة والناتجة الربائح
از و ؛لة داخل المناطق المذكورة إذا كانت مدفوعة ألشخاص غیر مقیمینعن أنشطة م

IV.-؛لألشخاص الطبیعیین أصحاب حسابات االدخار لدى صندوق التوفیر الوطنيالمدفوعةالفوائد
V.-الفوائد المدفوعة لمالك مخطط االدخار للسكن شریطة:

اء مسكن مخصص للسكنى الرئیسیة؛رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور القتناء أو بن-

سـنوات علـى )3(االحتفاظ بالمبلغ اإلجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بها ضمن المخطط السـالف الـذكر لمـدة ثـالث -
األقل ابتداء من تاریخ افتتاح المخطط المذكور؛

ـــدفعات المنجـــزة مـــن طـــرف الخاضـــع للضـــریبة فـــي إطـــار المخطـــط ال- مـــذكور أربعمائـــة ألـــف أن ال یتجـــاوز مبلـــغ ال
.درهم)400.000(

فـي حالـة اإلخــالل بالشـروط الســالفة الـذكر یــتم اختتـام المخطــط و تفـرض الضــریبة علـى الــدخول الناشـئة عنــه وفـق قواعــد 
121.النظام العام

VI.-المدفوعة لمالك مخطط االدخار للتعلیم شریطةالفوائد:

ارســیة و كــذلك أســالك التكــوین رصــد المبــالغ المســتثمرة فــي إطــار المخطــط المــذك و- ارســة بكــل األســالك الد ر لتمویــل الد

ارجتم119 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامإد
30.000إلى درهم28.000ومن 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىدرهم28.000إلى24.000رفع القیمة من تم120

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى

ارج أحكام البندتم121 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىVإد
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المهني بالنسبة لألطفال الذین یعولهم الخاضع للضریبة؛

سـنوات علـى )5(االحتفـاظ بـالمبلغ اإلجمـالي للـدفعات والفوائـد المـذكورة فـي إطـار المخطـط السـالف الـذكر لمـدة خمـس -
األقل، ابتداء من تاریخ افتتاحه؛ 

ــذكر ثالثمائــة ألــف أن ال- ــدفعات المنجــزة مــن طــرف الخاضــع للضــریبة فــي إطــار المخطــط الســالف ال یتجــاوز مبلــغ ال
.درهم لكل طفل)300.000(

في حالة اإلخالل بالشروط السالفة الذكر یتم اختتام المخطـط و تفـرض الضـریبة علـى الـدخول الناشـئة عنـه وفـق قواعـد 
122.النظام العام

VII.-الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة المحققة في إطار مخطط االدخار في األسهم المتكون منواألرباحالدخول:

األسهم وشهادات االستثمار المسعرة في بورصة القیم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي؛-

؛حقوق اإلسناد واالكتتاب المرتبطة باألسهم المذكورة-

ارر في األسهمسندات الهیئات الم- .كلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة التي تستثمر أصولها باستم

ارئها لفائــدة  ارت المتعلقــة باالكتتـاب فـي أســهم الشـركات أو شـ غیـر أنـه تسـتثنى الســندات التـي یـتم تملكهــا فـي إطـار االختیـا
.أعاله14°–57مأجوریها التي تستفید من األحكام المنصوص علیها في المادة 

:تتوقف االستفادة من اإلعفاء السالف الذكر على توفر الشروط التالیة

ــذكر لمــدة خمــس - ــة بهــا فــي المخطــط الســالف ال ــدفعات والعوائــد المرســملة المتعلق ــالمبلغ اإلجمــالي لل ــاظ ب )5(االحتف
سنوات على األقل ابتداء من تاریخ افتتاحه؛

لخاضــــع للضـــریبة فــــي إطـــار المخطــــط المـــذكور ســــتمائة ألــــف أن ال یتجـــاوز مبلــــغ الـــدفعات المنجــــزة مـــن طــــرف ا-
درهم؛)600.000(

ارم الشروط المذكورة أعاله، یتم اختتام المخطـط وتفـرض الضـریبة علـى الـربح الصـافي المحقـق فـي  في حالة عدم احت
فـيالمنصـوص علیهـا أدنـاه دون اإلخـالل بتطبیـق األحكـام )ج-1°-"جـیم"–II(–73إطاره بالسعر المشـار إلیـه فـي المـادة 

123.أدناه198المادة 

VIII.- الـــدخول واألربــــاح الناشــــئة عــــن رؤوس األمــــوال المنقولــــة المحققــــة فـــي إطــــار مخطــــط االدخــــار فــــي المقاولــــة لفائــــدة
:المـأجورین المتكون من

المغربي؛األسهم وشهادات االستثمار المسعرة في بورصة القیم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون -

حقوق اإلسناد واالكتتاب المرتبطة باألسهم المذكورة؛-

ارر في األسهم- .سندات الهیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة التي تستثمر أصولها باستم

ارئها  ارت المتعلقــة باالكتتــاب فــي أســهم الشــركات أو شــ غیــر أنــه تســتثنى الســندات التــي یــتم تملكهــا فــي إطــار االختیــا
.أعاله14°–57فائدة مأجوریها التي استفادت من األحكام المنصوص علیها في المادة ل

ارج أحكام البندتم122 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىVIإد
ارج أحكام البندتم123 .2011سنةلالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىVIIإد
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:تتوقف االستفادة من اإلعفاء السالف الذكر على توفر الشرطین التالیین

ــذكر لمــدة خمــس - ــة بهــا فــي المخطــط الســالف ال ــدفعات والعوائــد المرســملة المتعلق ــالمبلغ اإلجمــالي لل ــاظ ب )5(االحتف
لى األقل ابتداء من تاریخ افتتاحه؛سنوات ع

.درهم)600.000(أن ال یتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور ستمائة ألف -

في حالة اإلخالل بأحد الشرطین المذكورین أعاله، تفرض الضریبة على الربح الصافي المحقق فـي إطـار مخطـط االدخـار 
أدنـاه، دون اإلخــالل بتطبیـق األحكــام المنصـوص علیهــا )ج-1°-"جـیم"–II(73ي المــادة فـي المقاولـة بالســعر المشـار إلیــه فـ

.أدناه198في المادة 

VIIIوVIIوVIوVوتحـدد بموجــب نــص تنظیمـي كیفیــات تطبیــق مخططــات االدخـار المنصــوص علیهــا فــي 

124.السالفة الذكر، ال سیما تلك المتعلقة بالخصائص المالیة والتقنیة

أساس فرض الضریبة على الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة-.لثانيالبند ا

تحدید صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة-.69المادة 
یحدد صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة بخصم العموالت البنكیة ومصاریف التحصیل ومسك الحساب أو 

ارسة من إجمالي الدخول المبینة في  .أعاله14و13المادتین الح

تحدید صافي الربح المفروضة علیه الضریبة-.70المادة 
أعاله استنادا إلى عملیات التفویت المنجزة II-66یحسب الربح الصافي الناتج عن التفویت المشار إلیها في المادة 

:بشأن كل قیمة أو سند ویتكون من الفرق بین

ضى الحال، المصاریف المتحملة بمناسبة هذه العملیة والسیما مصاریف السمسـرة منه، إن اقتمطروحةثمن التفویت -
والعمولة؛

مضافة إلیـه، إن اقتضـى الحـال، المصـاریف المتحملـة بمناسـبة هـذا التملـك والسـیما مصـاریف السمسـرة التملكوثمن -
.والعمولة

ارد بثمني التفویت أرس مال السند باستثناء الفوائد فیما یتعلق بسندات القرض وسندات الدین األخرى، ی والتملك 
.المستحقة وغیر الحال أجلها في تاریخي البیع والتملك المذكورین

في حالة تفویت سندات من نفس الطبیعة وقع تملكها بأثمان مختلفة، یكون ثمن التملك الواجب اعتماده هو معدل 
.تكلفة السندات المذكورة

ازئد القیمة من نفس الطبیعة المحصل علیه خالل السنة یخصم ناقص القیمة الذي وقع تحمله خالل سنة ما من 
.ذاتها

.موالیةیرحل ناقص القیمة المتبقي في نهایة السنة إلى السنة ال
ازئد قیمة غیر كاف لخصم المبلغ بكامله فإن ناقص القیمة أو  ازئد قیمة أو في حالة وجود  وفي حالة عدم وجود 

اربعة الباقي ناقص القیمة یمكن خ ارم السنة ال ازئد القیمة المتعلق بالسنوات التالیة إلى حین انص لسنة حصول موالیةصمه من 
.ناقص القیمة

أرس المال والدین  المعفاة من والتي وقع تملكها عن طریق الهبة في حالة تفویت قیم منقولة وغیرها من سندات 

ارجتم124 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىVIIIالبندأحكام إد
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:التملك الواجب اعتبارهیمثل ثمن ،أعالهI-68المادةالضریبة عمال بأحكام 
إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفویت بعوض؛-

.ٕواما القیمة التجاریة للقیم والسندات المذكورة عند آخر نقل للملكیة عن طریق اإلرث إذا وقع بعد آخر تفویت-

125.من ثمن التفویت15%، تساوي الضریبة نسبة في حالة فرض الضریبة بصورة تلقائیة

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى15%إلى10رفع النسبة من تم125
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عالرابالباب
الدخلعلىالضریبةتصفیة

الفرع األول 
تصفیة الضریبة

المدة المفروضة علیها الضریبة-.71المادة 
.تفرض الضریبة على الدخل كل سنة على مجموع الدخل الذي حصل علیه الخاضع للضریبة خالل السنة السابقة

أعاله، خالل 3°-22شار إلیها في المادة أن الضریبة تفرض، فیما یخص األجور والدخول المعتبرة في حكمها المغیر
ارعاة التسویة .على أساس الدخل اإلجمالي،إن اقتضى الحال،سنة تملكها مع م

مكان فرض الضریبة-.72المادة 
.مكان مؤسسته الرئیسیةتفرض الضریبة في مكان الموطن الضریبي للخاضع للضریبة أو 

.یختار لنفسه موطنا ضریبیا بالمغربأنموطن ضریبيمغرب یتعین على الخاضع للضریبة إذا لم یكن له بال
أر على ارئب بكل تغییر یط مكان المؤسسة الرئیسیة في رسالة أوالموطن الضریبي یجب إخبار إدارة الض
إقرار محرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسلم إلیها مقابل وصل أو بتقدیم 

.لتاریخ التغییرموالیةیوما ال)30(الثالثین داخل 
.في حالة عدم القیام بذلك، تفرض الضریبة على الخاضع لها ویتم تبلیغه في آخر عنوان معروف له

سعر الضریبة-.73المادة 
I.-جدول حساب الضریبة

:یحدد على النحو التالي جدول حساب الضریبة على الدخل
درهم معفاة من الضریبة؛30.000شریحة الدخل إلى غایة -
درهم؛50.000إلى 30.001بالنسبة لشریحة الدخل من%10-
درهم؛60.000إلى50.001بالنسبة لشریحة الدخل من %20–
درهم؛80.000إلى60.001بالنسبة لشریحة الدخل من %30–
درهم؛180.000إلى80.001بالنسبة  لشریحة الدخل من %34–
ازد على ذلكبالن%38- 126.سبة لما 

II.- خاصةأسعار
:یحدد سعر الضریبة على النحو التالي

127)ینسخ(-)لفأ

:10%)اءب
أعاله دون اعتبار الضریبة على القیمة المضافة؛15فیما یخص المبالغ اإلجمالیة المبینة في المادة -°1
128)ینسخ(-°2

.2010لسنة و2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىتغییر جدول الضریبة تم126
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمناالبند بمقتضىه الفقرةأحكام هذم نسخ ت127



60

129)ینسخ(-°3

130)ینسخ(-°4

:فیما یخص15%)جیم
:األرباح الصافیة الناتجة عن -°1
؛المسعرة بالبورصةاألسهمتفویت-)أ
التي تستثمر أصولها باستمرار الهیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولةأسهم أو حصصتفویت-)ب

؛األسهمفي%60في حدود ما ال یقل عن 
قبل المدة مخطط االدخار في المقاولةأوي األسهم أو السیولة من مخطط االدخار فالسنداتاسترداد أو سحب -)ج

.أعاله)VIIIأوVII(68المحددة في المادة 

131.الدخول اإلجمالیة الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي-°2

132.أعاله"ألف"-I-66فیما یخص العوائد المبینة في المادة -°3

إذا،أعاله58عویضات العرضیة أو غیر العرضیة المنصوص علیها في المادة فیما یخص المكافآت والت17) %الد
دفعتها مؤسسات التعلیم أو التكوین المهني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسین ال ینتمون إلى مستخدمیها الدائمین؛

133)ینسخ) (اءهـ

:20) %او و
بالنسبة إلى المستفیدین من األشخاص المعنویین أعاله"باء"-I-66فیما یخص الحاصالت المبینة في المادة -°1

3°-"اي ز"الخاضعین للضریبة على الدخل وكذا األشخاص الطبیعیین غیر الخاضعین للضریبة بالسعر المشار إلیه في 

:ویجب على المستفیدین المذكورین أن یفصحوا حین قبض الفوائد أو الحاصالت الوارد بیانها أعاله عما یلي.أدناه
سم الشخصي والعائلي والعنوان ورقم بطاقة التعریف الوطنیة أو بطاقة األجنبي ؛ـ اال

.ـ رقم القید في سجل الضریبة على الدخل
المنصوص علیه أعاله من حصة الضریبة على الدخل مع الحق 20%تخصم الضریبة المقتطعة بالسعر البالغ 

.في االسترداد
:ن تفویتفیما یخص األرباح الصافیة الناتجة ع-°2

سندات القرض وسندات الدین األخرى؛-
أرس المالاألسهم غیر المسعرة بالبورصة- ؛وغیرها من سندات 
؛غیر تلك المشار إلیها أعالهالمنقولةحصص الهیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم أسهم أو -

134؛لصادرة عن هیئات التوظیف الجماعي للتسنیدتفویت القیم المنقولة افیما یخص األرباح الصافیة الناتجة عن -°3

. 2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمناالبند بمقتضىه الفقرةأحكام هذم نسخ ت 128

2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمناالبند بمقتضىه الفقرةأحكام هذم نسخ ت129
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمناالبند بمقتضىه الفقرةأحكام هذم نسخ ت130
2009واتلسنلالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"جیم"الفقرةأحكامتغییر وتتمیم تم131
.2011و2010و

ارجتم132 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندتضىبمقه الفقرةأحكام هذإد
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةأحكام هذنسخ تم133
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أرس المال بالمجازفة المشار إلیها فیما یخص األرباح الصافیة الناتجة عن تفویت سندات-°4 هیئات توظیف 
؛عالهأIII-7المادةفي

؛عن تفویت رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبيالناتجةاإلجمالیةفیما یخص األرباح-°5
أعالهII-61المادة الصافیة المحصل علیها أو المثبتة المنصوص علیها فيالعقاریة فیما یخص األرباح -°6

ارعاة أحكام،أدناه"حاء"و7°-"ازي"باستثناء تلك المنصوص علیها في  ؛أدناهII-144المادة مع م
31المادةآت المنصوص علیها في فیما یخص الدخول الصافیة الخاضعة للضریبة المنجزة من طرف المنش-°7

)I-"و"جیم"و"باء-II"135؛أعاله")باء

 Banquesالبنــوك الحــرة لمتصــرفيالمدفوعــة اإلجمالیــةفیمــا یخــص أتعــاب الحضــور و التعویضــات األخــرى -°8

Offshore)(التي تدفعها البنـوك الحـرة اإلجمالیةالتعویضات والمكافآت واألجو ركذا و)Banques Offshore( والشـركات
Holding(القابضة الحرة  Offshore(إلى مستخدمیها المأجورین.

ــالمغرب یســتفیدون مــن نفــس النظــام الضــریبي بشــرط أن یثبتــوا أن مقابــل أجــورهم  غیــر أن المســتخدمین المــأجورین المقیمــین ب
136؛بالعملة األجنبیة القابلة للتحویل قد دفع إلى بنك مغربي

ارء الـــذین یشـــغلون مناصـــب عمـــل لحســـاب فیمــا یخـــص المرتبـــ–°9 ات والمكافـــآت واألجـــور اإلجمالیـــة المدفوعــة لألجـــ
، وفــق النصـوص التشـریعیة و التنظیمیـة الجــاري بهـا العمـل، و ذلــك "القطــب المـالي للـدار البیضـاء "الشـركات المكتسـبة لصـفة 

137.سنوات ابتداء من تاریخ تولیهم لمهامهم)5(لمدة أقصاها خمس 

:30%-.اي ز
أعاله"جیم"–58فیما یخص المكافآت والتعویضات العرضیة أو غیر العرضیة المنصوص علیها في المادة -°1

أعاله؛"الد"ال ینتمون لمستخدمي المشغل الدائمین غیر المشار إلیهم في إذا دفعت ألشخاص 
الذین یقومون بأعمال مهنيللرسم الفیما یخص األتعاب والمكافآت المدفوعة إلى األطباء غیر الخاضعین -°2

ارحیة في المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها المنصوص علیها في المادة ؛أدناه157ج
أعاله، فیما "اءب"-I–66فیما یخص الحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت المبینة في المادة-°3

الصافیةالمذكورة وفق نظام النتیجةناء األشخاص الخاضعین للضریبة األشخاص الطبیعیین، باستثیتعلق بالمستفیدین من 
المبسطة ؛الصافیةالحقیقیة أو نظام النتیجة

أعاله الممنوحة للفنانین II-60المادةالمنصوص علیها في)الكاشیهات(فیما یخص المبلغ اإلجمالي لألجور -°4
ازولون عملهم بصورة فردیة أو ضمن فرق ؛ الذین ی

ارضین التجاریین أو الصناعیین المنصوص -°5 فیما یخص التخفیضات واألجور الممنوحة للجوالین والممثلین والع
.أعاله الذین ال یقومون بأي عملیة لحسابهم"باء"–II-58علیها في المادة 

138)ینسخ(-°6

ارت غیر المبنیة المدرجة في بالنسبة لألرباح الصافیة المحصل علیها أو المثبتة بمناسبة التفویت األول ل-°7 لعقا

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى°3و°2الفقرتینأحكامتغییر وتتمیم 134
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمن ارجتم ارتأحكامإد االبندبمقتضى7و6و5و4الفق 135

ارجتم136 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى°8الفقرةأحكام إد
ارجتم137 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى°9الفقرةأحكام إد
2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىهذه الفقرةأحكام نسخ تم138
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ارعاة 2013المدار الحضري، ابتداء من فاتح ینایر  ارت المذكورة مع م ، أو تفویت الحقوق العینیة العقاریة المتعلقة بالعقا
139.أدناهII-144أحكام المادة 

ارت الحضـریة-حاء غیـر المبنیـة أو الحقـوق العینیـة بالنسـبة لألربـاح الصـافیة المحصـل علیهـا أو المثبتـة بمناسـبة تفویـت العقـا
ارعاة أحكام المادة  أدناه، یحدد سعر الضریبة حسب المـدة المنصـرمة مـابین تـاریخ تملـك II-144العقاریة المتعلقة بها، مع م

ارت وتاریخ تفویتها كاآلتي :هذه العقا
سنوات؛)4(إذا كانت هذه المدة تقل عن أربع %20-
سنوات؛)6(سنوات وتقل عن ستة )4(فوق أو تعادل أربع إذا كانت هذه المدة ت%25-
.سنوات)6(إذا كانت هذه المدة تعادل أو تتجاوز ستة %30-
ازع قضائي، فـإن المـدة المنصـرمة مـابین تـاریخ تقـدیم الطعـن وتـاریخ صـدور الحكـم النهـائي إذا كان العقار المعني موضوع ن

140.عالهأال تحتسب في المدة المشار إلیها 

)7°و3°، 2°" (ازي"و)8°و6°و5°و4°و3°و2°" (واو"و"دال"و"جــیم"و"بــاء"االقتطاعــات باألســعار المحــددة فــي بــرئت
141.أعاله من الضریبة على الدخل"حاء"و

الفرع الثاني 
التخفیضات من الضریبة

الخصم عن األعباء العائلیة-.74المادة 
I.- ار لألعباء العائلیة التي یتحملها درهما)360(ثالثمائة وستونیخصم ما قدره من المبلغ السنوي للضریبة اعتبا

.من هذه المادةIIالخاضع للضریبة عن كل شخص یعوله حسب مدلول 
)2160(ألفین ومائة وستین یتجاوزأنیمكنغیر أن مجموع المبالغ المخصومة عن األعباء العائلیة ال 

142.درهما

II.-لخاضع للضریبة هماألشخاص الذین یعولهم ا:
زوجته ؛)لفأ
:أوالده من صلبه وأوالد غیره الذین یأویهم بصورة شرعیة في بیته بشرط)اءب

أال یكون لكل واحد منهم دخل یفوق مجموعه السنوي جزء الدخل المعفى الوارد في جدول حساب الضریبة على -
أعاله ؛I-73الدخل المنصوص علیه في المادة 

غیر أن شرط السن ال یسري على المصابین بعاهة تحول بینهم وبین .سنة)27(سبعا وعشرینسنهم اوزیتجأال-
143.كسب معیشتهم بأنفسهم

ارجتم139 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد
ارجتم140 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىهذه الفقرةأحكامغییر وتتمیم تتم141
المالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىدرهم2.160إلى1.080درهم و حده األقصى من 360إلى180رفع مبلغ الخصم من تم142

.2009لسنة
المادةمنIالبندبمقتضىسنة 27إلى25ومن 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىسنة 25إلى21رفع السن من تم143
.2013لسنةالمالیةقانونمن9
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أرة الخاضعة للضریبة من الخصم  األعباء العائلیة، وذلك فیما یتعلق بزوجها وبأوالدها إذا كانت برسمتستفید الم
.ص علیها أعالهنفقتهم تجب علیها شرعا، وفق الشروط المنص و

ارعى ابتداء من الشهر  أر خالل شهر معین على الوضعیة العائلیة للخاضع للضریبة، یجب أن ی كل تغییر یط
أر فیهموالياألول ال .للشهر الذي ط

شروط تطبیق الخصم من الضریبة عن األعباء العائلیة-.75المادة 
اررین بمجموع الدخل المنصوص علیهما األعباء العائلیة، استنادا إلى البیانابرسم یطبق الخصم  ت الواردة في اإلق

.أدناه85و82في المادتین 
ار أو منتفعا بمعاش وكانت الضریبة المستحقة علیه تحجز في المنبع عمال بأحكام المادة  إذا كان الخاضع للضریبة أجی

.لضریبة المحجوز في المنبعاألعباء العائلیة یستنزل من مبلغ ابرسمأدناه، فإن المبلغ الواجب خصمه 156

تخفیض الضریبة برسم معاشات التقاعد ذات المنشأ األجنبي-.76المادة 
أعاله من أصحاب 23الخاضعون للضریبة المتوفرون في المغرب على موطن ضریبي حسب مدلول المادة

بتخفیض أدناهIII-82المادة معاشات التقاعد ذات المنشأ األجنبي أو خلفهم یتمتعون وفق الشروط المنصوص علیها في
ارهم غیر قابلة للتحویل80%تهنسب .من مبلغ الضریبة المستحقة عن معاشهم والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائیة إلى د

استنزال الضریبة األجنبیة-.77المادة 
خل في البلد الذي نشأت فیه أعاله ضریبة على الد)ةالثالثفقرةال(25إذا فرضت على الدخول المبینة في المادة 

ارئب على الدخل، فإن المبلغ الذي  والذي أبرم المغرب معه اتفاقیة تهدف إلى تجنب االزدواج الضریبي فیما یتعلق بالض
.فرضت علیه هذه الضریبة هو الذي یعتمد لحساب الضریبة المفروضة علیه في المغرب

یثبت الخاضع للضریبة أداءه من الضریبة على الدخل في یستنزل مبلغ الضریبة األجنبیة الذيالحالةفي هذه
.حدود كسر هذه الضریبة المطابق للدخول األجنبیة

إذا كانت الدخول اآلنفة الذكر معفاة من الضریبة في البلد األجنبي الذي نشأت فیه، والذي أبرم المغرب معه 
یبیا برسم الضریبة المستحقة في حالة عدم وجود اإلعفاء، اتفاقیة تهدف إلى تجنب االزدواج الضریبي تمنح بموجبها دینا ض ر

.اعتبر هذا اإلعفاء بمثابة أداء
ارئب  ازل المشار إلیه أعاله على إدالء الخاضع للضریبة بشهادة من إدارة الض في هذه الحالة یتوقف االستن

الدخول الذي كان سیتخذ أساسا لفرض األجنبیة تتضمن بیان سند اإلعفاء القانوني وكیفیة حساب الضریبة األجنبیة ومبلغ
.الضریبة علیه في حالة عدم وجود هذا اإلعفاء
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الخامسالباب
الضریبیةاإلقرارات

اإلقرار بالهویة الضریبیة-.78المادة 
 )5°و4°و3°(22المادةیجب على الخاضعین للضریبة على الدخل المستحقة على الدخول المشار إلیها في

رسالة مضمونة مع إشعار لك الخاضعون للضریبة المعفون منها مؤقتا أن یسلموا مقابل وصل أو یوجهوا في أعاله بما في ذ
ارئب التابع  ار بهویتهم الضریبیة یكون مطابقا لمطبوع بالتسلم إلى مفتش الض ار له موطنهم الضریبي أو مؤسستهم الرئیسیة إق

إما لتاریخ بدایة نشاطهم ٕواما لتاریخ حصولهم ألول مرة على موالیةالیوما)30(نموذجي تعده اإلدارة، وذلك خالل الثالثین 
.دخل من الدخول

اإلقرار بالمرتبات واألجور-.79المادة 
I.-ارت و غیرها یجب على المشغلین التابعین للقطاع الخاص المستوطنین أو المستقرین بالمغرب وعلى اإلدا

ارئب التابع له من األشخاص المعنویین الخاضعین للقانون ال عام أن یسلموا قبل فاتح مارس من كل سنة إلى مفتش الض
ار یتضمن البیانات التالیة فیما یخص كل  ار واحد من موطنهم الضریبي أو مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئیسیة إق

:المستفیدین من مستحقي األجور المؤداة خالل السنة السابقة
نوان ؛اإلسم العائلي والشخصي والع-°1
رقم بطاقة التعریف الوطنیة أو رقم بطاقة اإلقامة فیما یتعلق باألجانب ورقم القید في الصندوق الوطني للضمان -°2

االجتماعي ؛
ازرة المالیة ؛كتبفیما یخص الموظفین المدنیین والعسكریین ؛ رقم التسجیل في م-°3 االداء الرئیسي التابع لو
ت واألجور والمكافآت؛المبلغ اإلجمالي للمرتبا-°4
المبلغ اإلجمالي للتعویضات المؤداة نقدا أو عینا طوال السنة المذكورة ؛-°5
مبلغ التعویضات المدفوعة عن مصاریف المنصب والخدمة ومصاریف التمثیل والتنقل والقیام بمأموریات وغیر -°6

ذلك من المصاریف المهنیة؛
لضریبة ؛مبلغ إجمالي الدخل المفروضة علیه ا-°7
مجموع المبالغ المقتطعة فیما یتعلق بمعاش التقاعد والصندوق الوطني للضمان االجتماعي وهیئات االحتیاط -°8

االجتماعي؛
نسبة المصاریف المهنیة ؛-°9
مبلغ األقساط المقتطعة برسم أصل وفوائد القروض الممنوحة من أجل تملك مساكن اجتماعیة؛-°10
ألعباء العائلیة ؛عدد الخصوم عن ا-°11
مبلغ صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة ؛-°12
مجموع مبالغ الضریبة المحجوزة في المنبع ؛-°13
.المدة المؤدى عنها-°14

ارر عالوة على ذلك ببیان ملحق یتضمن المكافآت والتعویضات العرضیة المشار إلیها في المادة -58یتمم اإلق
لى اإلسم العائلي والشخصي لكل مستحق وعنوانه ومهنته ٕواجمالي المبالغ المدفوعة إلیه ومبلغ أعاله مع اإلشارة إ"جیم"

.الضریبة المحجوزة
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ارر المذكور في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ویسلم عنه وصل .یجب أن یحرر اإلق
II.- ارر یتضمن قائمة المتدربین یجب على المشغل أن یدلي ضمن نفس الشروط واآلجال المقررة أعاله، بإق

.أعاله وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة16°-57المادةالمستفیدین من اإلعفاء المنصوص علیه في
ارر المذكور ما یلي :یجب أن یتضمن اإلق

من هذه المادة؛Iمن 14°و12°و8°و5°و4°و2°و1°المعلومات المشار إلیها في-°1
نسخة من عقد التدریب ؛-°2
.شهادة بالتسجیل في الوكالة الوطنیة إلنعاش الشغل والكفاءات عن كل متدرب مشهود بصحتها بوجه قانوني-°3

.III- ارئها أو یجب على المشغلین الذین یمكنون مأجوریهم ومسیري منشآتهم من اختیار االكتتاب في األسهم أو ش
ارر المشار إلیه في :هذه المادة بیانا یتضمن بالنسبة لكل مستفیدیوزعونها علیهم بالمجان أن یرفقوا باإلق

من هذه المادة؛Iمن البند 2°و1°المعلومات المشار إلیها في -

عدد األسهم المتملكة أو الموزعة بالمجان أو هما معا؛-

تاریخ تخصیص االختیار وتاریخ ممارسته؛-

قیمة األسهم في التاریخین المذكورین أعاله؛-

ثمن تملكها؛-

.مبلغ الدفعة التكمیلیة-

ارمج  ارر المذكور ببیان یتضمن المعلومات السالفة الذكر إذا تعلق األمر بب ویتعین كذلك على المشغلین أن یرفقوا اإلق
ارئها  و توزیع األسهم بالمجان لفائدة مأجوریهم و مسیري منشآتهم الممنوحة من طرف أاختیار االكتتاب في األسهم أو ش

144.ى المقیمة أو غیر المقیمة بالمغربالشركات األخ ر

IV.-ارئهم العاملین دفعة تكمیلیة في إطار مخطط االدخار في المقاولة، أن یجب على المشغلین الذین یدفعون أل ج
ارر المنصوص علیه في هذه المادة ببیان یتضمن بالنسبة لكل مستفید :یرفقوا اإلق

اإلسم العائلي والشخصي وعنوان مالك المخطط ؛-
ارجع المخطط وتاریخ افتتاحه؛- م
مبلغ الدفعة التكمیلیة؛-
145.المبلغ السنوي لألجر الخاضع للضریبة-

اردات-.80المادة  الواجبات المفروضة على المشغلین والمدینین باإلی
ارئب المستحقة في المنبع أن یمسكوا سجال اردات المكلفین بحجز الض خاصا یجب على المشغلین أو المدینین باإلی

ارقبة  ارر المنصوص علیه في أو أیة وثیقة أخرى تقوم مقامه تدرج فیهما جمیع البیانات التي من شأنها أن تیسر م 79المادة اإلق

ارئب متى طلبوا ذلك على مبلغ المكافآت التي علیهم ، ویجب بعده81المادة وأعاله باإلضافة إلى ذلك أن یطلعوا مأموري الض
.اص الذین یتقاضون منهم أجورهم وأن یثبتوا صحة ذلكیدفعونها إلى األشخ

ارجتم144 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىIIIبندأحكام الإد
ارجتم145 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىIVبندأحكام الإد
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اربعة  للسنة التي بوشر فیها الموالیةیجب أن یحتفظ بالوثائق المشار إلیها في الفقرة السابقة إلى نهایة السنة ال
ارئب االطالع علیها في كل وقت وآن متى طلبوا ذلك .حجز الضریبة، كما یجب أن یتاح لمأموري الض

اإلقرار بالمعاشات والتعویضات األخرى المدفوعة في شكل رأس مال أو إیراد-.81المادة 
I.- اردات المستوطنین أو المستقرین بالمغرب أن یقدموا، وفق الشروط واآلجال المنصوص یجب على المدینین باإلی

اردات العمریة الت79علیها في المادة  .ي یقومون بدفعهاأعاله، البیانات المتعلقة بمستحقي المعاشات أو اإلی
II.- ارد االدالء قبل فاتح مارس من كل أرس مال أو إی یجب على شركات التأمین المدینة بالتعویضات على شكل 

ارر یحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ویتضمن بیان جمیع المؤمن لهم الذین قبضوا تعویضات برسم  سنة بإق
ارر في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو .السنة السابقةعقود رسملة أو تأمین على الحیاة خالل سلم یویجب أن یوجه اإلق

ارئب التابع له مكان مقرها االجتماعي .مقابل وصل إلى مفتش الض
ارر المذكور البیانات التالیة :ویتعین أن یتضمن اإلق

ـ إسم المؤمن له العائلي والشخصي وعنوانه ؛°1
لوطنیة أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب؛ـ رقم بطاقة التعریف ا°2
ارجع العقد المبرم °3 ارمه(ـ م ؛)رقم العقد ومدة وتاریخ إب
ـ تاریخ االسترداد إن اقتضى الحال ذلك؛°4
اركات المدفوعة؛°5 ـ مبلغ االشت
ـ المبلغ اإلجمالي للتعویضات المؤداة ؛°6
ـ مبلغ التعویضات الخاضعة للضریبة ؛°7
.غ الضریبة المحجوزة في المنبعـ مبل°8

اإلقرار السنوي بمجموع الدخل-.82المادة 
I.- ارعاة أحكام المادة ، أن یوجهوا في رسالة مضمونة مع أدناه86یجب على الخاضعین للضریبة على الدخل، مع م

ارئب التابع له موطنهم الضریبي أو مؤسستإشعار بالتسلم أو یسلموا مقابل وصل ار بمجموع إلى مفتش الض ار هم الرئیسیة إق
دخلهم خالل السنة السابقة یحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة مع بیان صنف أو أصناف الدخول المتكون منها

:وذلك
ازفي أو الدخول األخرى مارسقبل فاتح - من كل سنة، بالنسبة ألصحاب الدخول المهنیة المحددة حسب نظام الربح الج

؛أو هما معاغیر المهنیة
قبل فاتح أبریل من كل سنة، بالنسبة ألصحاب الدخول المهنیة الخاضعة لنظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أو نظام -

146.النتیجة الصافیة المبسطة

ارر :یجب أن یتضمن اإلق
ـ إسم الخاضع للضریبة العائلي والشخصي وعنوان موطنه الضریبي أو موقع مؤسسته الرئیسیة ؛°1
ازولها؛°2 ـ طبیعة المهنة أو المهن التي ی

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىبندالهذاتغییر أحكام تم146
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المتعلق بها عند االقتضاء؛الرسم المهنيـ موقع المؤسسات التي یستغلها وأرقام قیده في سجل °3
؛العائليدفتر الو رقمأـ رقم بطاقة التعریف الوطنیة أو بطاقة األجنبي °4
ـ رقم التعریف الضریبي المخصص له من قبل اإلدارة ؛°5
.عن اإلقامة االعتیادیةرسم الخدمات الجماعیةرقم القید في سجل ـ°6

ارر، إن اقتضى  الحال ذلك، جمیع البیانات الالزمة لتطبیق زیادة على ما ذكر أعاله، یجب أن یتضمن اإلق
.أدناه74وأعاله28المادتینالخصوم المنصوص علیها في 

ارر بمجموع الدخل بالبیانات التالیةفي حالة حجز الضریبة المستحقة في المنبع یتمم اإل :ق
ـ المبلغ المفروضة علیه الضریبة المحجوزة في المنبع ؛أ

ـ مبلغ الضریبة المحجوز والفترة التي یتعلق بها؛ب
ارد المكلف بحجز الضریبة في المنبع وعنوانه التجاري إن كان شركة وعنوانه ج ـ اإلسم العائلي للمشغل أو المدین باإلی

.تعریفه الضریبيورقم
ارر بالمستندات الملحقة المقررة في  .أو في النصوص المتخذة لتطبیقههذه المدونةیجب أن یشفع اإلق

II.-ارر بمجموع الدخل المعلومات الملحقة باإلق
اررهم بمجموع دخلهم المنصوص علیه  ارت أو أصحاب حق االنتفاع فیها أن یضیفوا إلى إق یجب على مالك العقا

:هذه المادة، ملحقا نموذجیا تعده اإلدارة ویتضمن المعلومات التالیةمنΙفي
إن اقتضى الحال ذلك؛رسم الخدمات الجماعیةـ موقع كل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قیده في سجل °1
ـ اإلسم العائلي والشخصي لكل مستأجر أو عنوانه التجاري إن كان شركة ؛°2
ـ مجموع مبالغ اإلیجار؛°3
هویة شاغل العقار مجانا والمستندات التي تبرر شغله بالمجان؛ـ°4
ـ األماكن التي یشغلها المالك والغرض المخصصة له؛°5
.ـ محتوى األماكن الشاغرة ومبلغ اإلیجار المكتسب فیما بین فاتح ینایر وتاریخ الشغور°6

أر تغییر على الغرض المخصص له عقار خاضع  ارر، في فاتحلرسم السكنإذا ط ینایر من السنة المتعلق بها اإلق
:وجب أن یتضمن الملحق زیادة على ما ذكر

؛رسم السكنـ رقم القید في سجل أ
.ـ تاریخ التغییر الطارئ الذي یجب أن یثبت بصورة قانونیةب
III.- أنأعاله،76التخفیض المنصوص علیه في المادةیجب على الخاضعین للضریبة، ألجل االستفادة من

ارر المشار إلیه في :من هذه المادة الوثیقتین التالیتینIیضیفوا إلى اإلق
ارد أو أیة وثیقة أخرى تقوم مقامها ؛ ـ شهادة بدفع المعاشات یحررها المدین باإلی

ـ شهادة یبین فیها المبلغ بعمالت أجنبیة المقبوض لحساب مستحق المعاش ومقابل القیمة بالدرهم في یوم التحویل 
.أعاله76تسلمها مؤسسة االئتمان أو أیة هیئة أخرى تتدخل في أداء المعاشات المشار إلیها في المادة

.IV- یجب على الخاضعین للضریبة على الدخل برسم دخولهم المهنیة المحددة وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أو
اررهم السنوي بمجموع الدخل ببیان نظام النتیجة الصافیة المبسطة في حالة تسجیل حصیلة بدون رب ح أو بعجز أن یرفقوا إق

یحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة و موقع من لدن الخاضع للضریبة المعني یوضح مصدر العجز أو الحصیلة 
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147.هالمكررة أدنا198بدون ربح المصرح بهما، وذلك تحت طائلة تطبیق أحكام المادة 

ألرباح العقاریةاإلقرار با-.83المادة 
، یجب على المالك أو أصحاب حق االنتفاع فیما یتعلق بتفویت الممتلكات العقاریة أو الحقوق العینیة المرتبطة بها

مع دفع الضریبة المنصوص علیه في المادة ،إن اقتضى الحال،والخاضعین للضریبة أن یسلموا مقابل وصل في نفس الوقت
ار إلى قابض إداأدناه 173 ار ارئب خالل الثالثین رةإق .الموالیة لتاریخ التفویتیوما)30(الض

ارر المنصوص علیه أعاله، یجب أال یدلى به، إذا تعلق  إالاألمر بنزع ملكیة ألجل المنفعة العامة، غیر أن اإلق
148.لتاریخ قبض التعویض عن نزع الملكیةیوما الموالیة)30(خالل الثالثین 

ارر في أو وفق م ارق المثبتة المتعلقة یحرر اإلق طبوع نموذجي تعده اإلدارة ویجب أن یكون مشفوعا بجمیع األو
.بمصاریف التملك ونفقات االستثمار

ارمات 61یجب على الشركات التي یغلب علیها الطابع العقاري كما هي محددة في المادة أعاله، تحت طائلة الغ
ارر بحصیلتها الخاضعة للضریبة المنصوص علیه فيأدناه، أن تضیف إلى ا199المنصوص علیها في المادة 20المادةإلق

-Iأعاله، القائمة اإلسمیة لجمیع مالك أسهمها أو حصص المشاركة فیها عند اختتام كل سنة محاسبیة.
:یلزم أن تحرر القائمة المذكورة في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وأن تتضمن البیانات التالیة

الك السندات العائلي والشخصي وتسمیته أو عنوانه التجاري ؛ـ إسم م°1
ـ العـنوان الشخـصي أو المقـر االجتماعي أو المؤسسة الرئیسیة أو الموطن المعین؛°2
أرس المال ؛°3 ـ عدد السندات المملوكة من 
.ـ القیمة اإلسمیة للسندات°4

ال المنقولة اإلقرار باألرباح الناشئة عن رؤوس األم و-.84المادة 
I.- أرس المال والدین غیر المقیدة یجب على الخاضعین للضریبة الذین یقومون بتفویت قیم منقولة وغیرها من سندات 

ارئب التابع له موطنهم الضریبي مقابل وصل في قابضفي حساب لدى وسطاء مالیین معتمدین، أن یسلموا إلى  إدارة الض
ار س ار جمیع عملیات التفویت المنجزة وذلك قبل فاتح أبریل من السنة التالیة بانویا یتضمن بیاننفس الوقت مع دفع الضریبة إق

.للسنة التي أنجز التفویت فیها
ارق المثبتة المتعلقة  ارر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وأن یكون مشفوعا بجمیع األو یجب أن یحرر اإلق

.بثمن تفویت وتملك السندات المفوتة
II.-174جوز للخاضعین للضریبة المحجوزة في المنبع والمنصوص علیها في المادة ی-II–"ار "اءب ار أن یقدموا إق

جمیع عملیات التفویت المنجزة، بیعتبر بمثابة طلب ألجل التسویة، ٕوان اقتضى الحال، ألجل االسترداد یتضمن بیانا سنویا 
ارر في رس.طوال سنة معینة ارئب التابع له ویجب أن یوجه هذا اإلق موطنهم الة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الض

.موالیةأو یسلم إلیه مقابل وصل قبل فاتح أبریل من السنة الالضریبي
ارر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ویجب أن یكون مشفوعا بالوثائق التي تثبت :یحرر اإلق

طاء المالیین المؤهلین من ماسكي حسابات السندات؛ـ دفعات تحت الحساب منجزة من لدن الوس°1
ـ ناقص القیمة غیر المخصوم من لدن وسطاء مالیین خالل نفس السنة المفروضة فیها الضریبة؛°2

.2012من قانون المالیة لسنة 7من المادة Iبمقتضى البند بندتم إدراج أحكام ھذا ال147
.2008من قانون المالیة لسنة 8من المادة Iبمقتضى البند یوما 30إلى 60تقلیص المدة من تم148
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.ـ تواریخ وأثمان تملك السندات أو معدل التكلفة المبلغ إلى الوسیط المالي المؤهل°3
.III–بالنسبة لكل مالك ، هلین من ماسكي حسابات السندات أن یلخصوایجب على الوسطاء المالیین الم ؤ-)ألف

ارر یحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإل دارة، وأن یوجهوه للسندات، عملیات التفویت التي أنجزها كل سنة، وذلك في إق
ارئب التابع له مقرهم أبریل من قبل فاتح له مقابل وصلأو یسلموهفي رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الض

.لسنة عملیات التفویت المذكورةموالیةالسنة ال
ارر المذكور البیانات التالیة :یجب أن یتضمن اإلق

ـ تسمیة وعنوان الوسیط المالي المؤهل ماسك الحسابات؛°1
ـ إسم المفوت الشخصي والعائلي وعنوانه ؛°2
الخاصة بالمفوت ؛ـ رقم بطاقة التعریف الوطنیة أو بطاقة اإلقامة °3
ـ تسمیة السندات المفوتة ؛°4
ازئد أو ناقص القیمة الناتج عن عملیة التفویت المنجزة خالل السنة°5 .ـ باقي 

أن تـودع قبـل األسـهم أو مخططـات االدخـار فـي المقاولـةیجب على الهیئـات المسـیرة لمخططـات االدخـار فـي )باء
ار یحــرر فــي أ ار ــاتح أبریــل مــن كــل ســنة ، إقــ ــع مــالكي مخططــات ف و وفــق مطبــوع نمــوذجي تعــده اإلدارة و یتضــمن بیــان جمی

.االدخار في األسهم المفتوحة خالل السنة السابقة

ارئب التـابع لـه  ارر فـي رسـالة مضـمونة مـع إشـعار بالتسـلم أو یسـلم مقابـل وصـل إلـى مفـتش الضـ یجب أن یوجه اإلقـ
:ةمكان مقرها االجتماعي، و أن یتضمن البیانات التالی

اإلسم العائلي والشخصي وعنوان مالك مخطط االدخار في األسهم؛-°1

رقم البطاقة الوطنیة للتعریف أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب؛-°2

ارجع المخطط المذكور –°3 ؛)رقمه و مدته وتاریخ افتتاحه(م

ــد الرســملة فــي حالــةاالســتردادقیمــة تصــفیة المخطــط أو قیمــة –°4 ــل انتهــاء المــدة بالنســبة لعق ــام الحاصــل قب االختت
أعاله؛)VIIIوأVII(–68المنصوص علیها في المادة 

مجموع مبالغ الدفعات المنجزة منذ افتتاح المخطط؛–°5

149.مبلغ الضریبة المحجوزة في المنبع–°6

اإلقرار الواجب االدالء به في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة-.85المادة 
I.- یجب على الخاضع للضریبة على الدخل إذا لم یبق له موطن ضریبي بالمغرب أن یوجه، في رسالة مضمونة مع

ارر بمجموع  ارئب التابع له موطنه الضریبي أو مؤسسته الرئیسیة، اإلق إشعار بالتسلم، أو یسلم مقابل وصل إلى مفتش الض
یوما على أبعد )30(اله، وذلك قبل مغادرته المغرب بثالثینأعII-27المادةدخله خالل الفترة المنصوص علیها في

.تقدیر
II.-وجب على المستحقین عنه أن یوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار ،إذا توفي الخاضع للضریبة على الدخل

ارئب التابع له الموطن الضریبي للهالك أو مؤسسته الرئیسیة ار بمجموع بالتسلم، أو یسلموا مقابل وصل إلى مفتش الض ار ، إق
لتاریخ موالیةوذلك داخل الثالثة أشهر الأدناه175المادةمنIالبند من ةاألخی رفقرةدخله عن الفترة المنصوص علیها في ال

ارج أحكام الفقرة تم149 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى"باء"إد



70

.الوفاة
إذا واصل المستحقون عن الهالك الخاضع للضریبة على الدخل النشاط الذي كان یقوم به جاز لهم أن یطلبوا قبل 

ارم األجل ال :مقرر أعالهانص
ال یطالب بأي تسویة فیما یتعلق حالةع المترتبة على الوفاة بمنزلة شركة فعلیة، وفي هذه الاـ أن تعتبر حالة الشی

ازئد القیمة المتعلق باألموال المخصصة الستغالل المؤسسة المهنیة، ویجب حینئذ إضافة جرد لهذه األموال إلى  ب
الطلب المشار إلیه أعاله؛

ارر المتعلق بفترة نشاط الهالك األخیرة إال داخل األجل المنصوص علیه في المادةـ أال یودع .أعاله82اإلق

اإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل-.86المادة 
ارئب المطالبین ب ارر بمجموع دخلهم ما عدا إذا اعتبروا أن الض هاال یلزم األشخاص المنصوص علیهم أدناه بتقدیم اإلق

اردوا االنتفاع بالخصوم المنصوص علیها في المادتین :أعاله74و28مبالغ فیها أو إذا أ
ارعیة ناشئة عن مستغلة واحدة إذا كانوا خاضعین للضریبة وفق 1 ـ الخاضعون للضریبة الذین لیس لهم سوى دخول ز

ازفي؛ النظام الج
ار ـ الخاضعون للضریبة الذین یقتصر دخلهم على أجور یدفع2 ارد واحد یكون مستوطنا أو مستق ها مشغل أو مدین بإی

؛أدناهI-156المادة بمباشرة حجز الضریبة في المنبع كما هو منصوص على ذلك فيبالمغرب وملزما 
الخاضعون للضریبة على الدخل المتوفرون فقط على دخول و أرباح خاضعة للضریبة على الدخل حسب األسعار –°3

ارئیة المنص و 150.أعالهII-73ص علیها في الفقرة األخیرة من المادة اإلب

ارجتم150 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى°3فقرةالأحكامإد
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القسم الثالث
الضریبة على القیمة المضافة

التعریف -.87المادة 
:ضریبة على رقم األعمال تطبق علىالضریبة على القیمة المضافة التي تمثل 

ازولة مهنة العملیات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبیعتها صناعیة أو تجاریة  أو ح ر-°1 فیة أم داخلة في نطاق م
؛حرة

ارد؛-°2 عملیات االستی
إذا أنجزها أشخاص غیر الدولة الالمقاولة سواء قاموا بذلك بصورة أدناه 89ةالعملیات المشار إلیها في الماد-°3

.اعتیادیة أو عرضیة ومهما كان مركزهم القانوني وشكل أو طبیعة العمل الذي یقومون به

فرعي األول القسم ال
نظام الضریبة على القیمة المضافة في الداخل

األولالباب
التطبیقنطاق

الفرع األول
الضریبةإقلیمیة

المبادئ القائم علیها مفهوم اإلقلیمیة-.88المادة 
:تعد العملیة منجزة في المغرب

مغرب ؛مر ببیع عندما ینجز هذا البیع بشروط تسلیم البضاعة في الألإذا تعلق ا-°1
عمال المؤداة أو الخدمات المقدمة ألإذا تعلق األمر بأي عملیة أخرى عندما یتم في المغرب استغالل أو استخدام ا-°2

.أو الحقوق المفوتة أو األشیاء المؤجرة 

الفرع الثاني 
العملیات المفروضة علیها الضریبة

العملیات المفروضة علیها الضریبة وجوبا-.89المادة 
I.-ضع للضریبة على القیمة المضافة تخ:
ارجها أو صنعها أو -°1 العملیات التي یقوم بها المقاولون في الصنع ویكون محلها بیع وتسلیم منتجات تولوا استخ

لیه بذلك؛إتعبئتها بصورة مباشرة أو بواسطة من عهدوا 
:عملیات بیع وتسلیم منتجات على حالها التي یقوم بها -°2
جملة ؛التجار بال)أ

.درهم أو یفوقها)000.000.2(ملیوني التجار الذین یساوي رقم أعمالهم المحقق خالل السنة السابقة )ب
وال یجوز لهؤالء الرجوع على خضوعهم للضریبة على القیمة المضافة إال إذا حققوا رقم أعمال أقل من المبلغ المذكور 

سنوات متتابعة؛)3(طوال ثالث 
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ي یقوم بها التجار المستوردون ویكون محلها بیع وتسلیم منتجات مستوردة على حالها ؛العملیات الت-°3
األعمال العقاریة وعملیات التجزئة واإلنعاش العقاري؛-°4
عملیات التركیب أو الوضع أو اإلصالح أو تهییىء مادة أولیة متلقاة من الغیر ؛-°5
نفسهم ماعدا العملیات ألأعاله التي یقوم بها الخاضعون للضریبة 3°و2°و1°عملیات التسلیم المشار إلیها في -°6

الواقعة على المواد والمنتجات القابلة لالستهالك المستخدمة في عملیة خاضعة للضریبة أو معفاة منها عمال بأحكام المادة 
أدناه؛92

شخص الما یسلمه ملیات المتعلقة بالعأعاله باستثناء 4°ما یسلمه شخص لنفسه من العملیات المشار إلیها في-°7
المشار الیهم في المادة نیأو المعنویالذاتییناألشخاص و المنجز من طرف سكن الشخصيلللنفسه من مبنى مخصص 

151؛أدناه274

عملیات تبادل بضائع أو تفویتها إذا كانت مرتبطة ببیع أصل تجاري وقام بها الخاضعون للضریبة؛-°8
أو البیع أو هما معا إذا وقع البیع على مأكوالت أو مشروبات تستهلك في مكان البیع؛ عملیات االیواء -°9
ارت الواقعة على األماكن المفروشة أو المؤثثة،  وضمنها العناصر غیر المادیة لألصل التجاري وعملیات -°10 اإلیجا

ارءات أو ا لحقوق أو العالمات وتخویل االمتیاز في استغاللها النقل والتخزین والسمسرة ٕوایجار األشیاء أو الخدمات وتفویت الب
خدمات؛الوبوجه عام كل ما یتعلق بتقدیم 

عملیات البنك واالئتمان وعموالت الصرف؛-°11
ازولته مهنة من المهن التالیة-°12 :العملیات التي ینجزها كل شخص طبیعي أو معنوي في نطاق م
ارجمة والموثقون والعدول )أ وأعوان القضاء ؛المحامون والت

ارفیون والمساحون والمهندسون )ب المهندسون المعماریون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغ
ارء في جمیع المیادین؛ والمستشارون والخب

.البیاطرة)ج
II.-ارد في مدلول هذه المادة :ی
:بالمقاولین في الصنع-°1
ارجها أو أتیادیة أو عرضیة األشخاص الذین یمارسون، بصورة اع)أ وبصفة رئیسیة أو تبعیة،  صنع المنتجات أو استخ

تحویلها أو تغییر حالتها، أو یقومون بأعمال مثل التجمیع أو التنسیق أو القطع أو التركیب أو التجزئ أو العرض التجاري، 
و لم یتم بیع المنتجات المحصل علیها سواء كانت العملیات المذكورة تقتضي أو التقتضي استخدام مواد أخرى وسواء تم أ

حاملة عالماتهم أو أسماءهم؛ 
:األشخاص الذین یوكلون إلى غیرهم إنجاز العملیات نفسها)ب

األولیة الالزمة لصنع المنتجات؛ و المواد أإما بتقدیمهم إلى صانع أو حرفي جمیع أو بعض المعدات-
ازمهم باستخدام تقنیات ناتجة عن ب ر- ارئق أو صیغ یملكون ٕواما بإل اءات أو رسوم أو عالمات أو تصامیم أو ط

حق االنتفاع بها؛
:بالتجار الذین یبیعون ما اشتروه على حاله–°2

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهغییر تتم151
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ارمباعتبارهالرسم المهنيبسجل المقیدونكل التجار الباعة بالجملة،- بالجملة؛تجا
.الباعة بالتقسیط-

شخاص الذین یشیدون منشآت عقاریة لفائدة الغیر؛بالمقاولین في األشغال العقاریة، األ–°3
ارد بناؤها؛بالمجزئین،–°4 ارضي الم األشخاص الذین یقومون بأشغال تهیئة أو تجهیز األ
ارت المعدة للبیع أو -°5 بالمنعشین العقاریین، األشخاص الذین یشیدون أو یعملون على تشیید واحد أو أكثر من العقا

.لهم صفة مقاولین في األشغال العقاریةكونتاإلیجار من غیر أن 

العملیات الخاضعة للضریبة بناء على اختیار-.90المادة 
:یمكن أن یختار الخضوع للضریبة على القیمة المضافة بطلب منهم

التجار ومقدمو الخدمات الذین یصدرون مباشرة المنتجات أو األشیاء أو البضائع أو الخدمات فیما یخص رقم -°1
الهم عند التصدیر؛أعم

بعده؛II-°1-91لیهم في المادة إاألشخاص المشار -°2
-"ألف"–I(91غیر المنتجات المبینة في المادة ،األشخاص الذین یبیعون ما اشتروه من منتجات على حالها-°3

.بعده)4°و3°و2°و°1
المادة في ظرف مضمون الوصول إلى االختیار المشار إلیه في الفقرة األولى من هذهطلبیجب أن یوجه 

ارئب التابع لها  ارم أجل ثالثین یوما .الملزم بالضریبةالمصلحة المحلیة للض .من تاریخ إرساله)30(ویسري أثره عند انص
)3(یمكن أن یقع االختیار على جمیع أو بعض البیوع أو الخدمات، ویظل العمل جاریا به طوال مدة  ثالث 

.ى األقلسنوات متتالیة عل

الفرع الثالث 
اإلعفاءات

اإلعفاء دون الحق في الخصم-.91المادة 
:تعفى من الضریبة على القیمة المضافة 

I.–البیوع الواقعة على السلع التالیة غیر المستهلكة في مكان البیع -ألف:
ب المستعملة لصنع أنواع الدقیق الخبز والكسكس والسمید وأنواع الدقیق المستعملة للغذاء البشري وكذا الحب و-°1

.المذكورة والخمائر المستعملة في الخبازة
ارد بالخبز ، كل منتج ال یحتوي على مواد غیر الدقیق والخمیرة والماء والملح ماعدا البیسكوت والبریتزیل  ی

والبیسكوي وغیره من المنتجات المماثلة ؛
.الحلیب -°2

الحلیب الطري المحفوظة أو غیر المحفوظة، المركزة أو غیر المركزة و تعفى من الضریبة أنواع الحلیب وقشدة
أو غیر المحالة والحلیب الخاص بالرضع وكذا الزبدة ذات الصنع التقلیدي غیر المعبأة باستثناء المنتجات األخرى ةالمحال

؛المشتقة من الحلیب
ارد به سكر الشمندر وسكر القصب وأنواع السك-°3 ؛)سكاروز(ر المماثلة السكر الخام، وی
التمور الملففة المنتجة بالمغرب وكذا الزبیب والتین المجفف؛-°4
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أزة–°5 ؛منتجات الصید البحري سواء أكانت طریة أو مجمدة تامة أو مج
اللحم الطري أو المجمد؛–°6
.ات التقلیدیةزیت الزیتون والمنتجات الثانویة المستخرجة من سحق الزیتون المصنوعة من لدن الوحد-°7

152)تنسخ(-.باء

:البیوع الواقعة على-.جیم
ارفین -°1 ارفین المستعملة في صنعها؛الشموع والب الداخلة في صنعها باستثناء الشموع المعدة لغرض تزییني والب
فيالخشب بقشوره أو المقشور أو المربع فقط والفلین في حالته الطبیعیة والحطب في حزم أو الحطب المنشور –°2

شكل قطع صغیرة وفحم الخشب؛
السبیب النباتي؛-°3
اربي ذات الطابع-°4 ؛التقلیدي المصنعة محلیاالز
153.المعادن المستعملة-°5

:العملیات المتعلقة بما یلي-.دال
البیوع الواقعة على المصوغات المصنوعة بالمغرب من المعادن النفیسة؛-°1
ارق والمطبوعات المدموغة التي تصدرها الدولة؛الجالبیوع الواقعة على الطوابع–°2 بائیة واألو
فيهاالخدمات التي تنجزها مختلف شركات التأمین والخاضعة للضریبة على عقود التأمین المنصوص علی-°3

بتدوین )1958دیسمبر 24(1378من جمادى اآلخرة 12الصادر في 2.58.1151الملحق الثاني بالمرسوم رقم 
.مبرمتعلقة بالتالنصوص ال
:عملیة البیع المتعلقة بما یلي -.هاء

ارت والكتب وأعمال التألیف والطبع والتسلیم المرتبطة بها والموسیقى المطبوعة وكذا األسطوانات -°1 ارئد والمنشو الج
ارت والكتب ارصة المستنسخة فیها المنشو .المت

ارت والكتبیشمل اإلعفاء من الضریبة كذلك البیوع الواقعة على نف ارئد والمنشو .ایات طبع الج
؛ال یشمل اإلعفاء حصیلة اإلعالنات

ارت الدوریة وللنشر إذا كان موجها إلى مطبعة من المطابع -°2 ارئد والمنشو ؛الورق المعد لطبع الج
154؛األشرطة الوثائقیة أو التربویة-°3

155تنسخ(-°4 (

156)تنسخ(-°5

II.-°1-زها صغار الصناع و صغار مقدمي الخدمات الذین یساوي رقم أعمالهم السنوي  البیوع والخدمات التي ینج
.أو یقل عنهدرهم000500

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامنسخ تم152
ارجتم153 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهإد
.2012سنةلالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییرتم154
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىفقرةالأحكام هذهنسختم155
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىفقرةالهذهأحكامنسخ تم156
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لهـذه الضـریبة إال همالرجـوع علـى خضـوعلهـمال یجوز غیر أنه إذا أصبح هؤالء خاضعین للضریبة على القیمة المضافة، 
157نوات متتابعة؛س)3(حققوا رقم أعمال أقل من المبلغ المذكور طوال ثالث إذا

ار"یعتبر  :"مقدم خدمات صغیر"أو"صانعا صغی
ازولة صناعة یدویة بصورة أساسیة یقوم بصنع أشیاء من مواد أولیة ویستدر كسبه - كل شخص تنحصر مهنته في م

ارجحا بالنسبة إلى عمل المكنات المحتمل استخدامها؛ من عمله الیدوي الذي یجب أن یظل 
لجون لحساب الغیر ما یسلمه لهم من مواد أولیة؛الصناع الذین یعا-
ارت األجرة؛- مستغلو سیا
.ببیع منتجات ومواد غذائیة قلیلة القیمة أو بتنفیذ خدمات صغیرة،في مكان بسیط التجهیز،كل شخص یقوم-

.ةواألفرنة التقلیدیوكذا الحمامات )دوشات(العملیات التي ینجزها مستغلو الرشاشات العمومیة -°2
III.–العملیات والخدمات المبینة بعده:

158)تنسخ()أ-°1

159)تنسخ()ب

عملیات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن االجتماعي المشار إلیه في المادة -°2
92-Ι-°28بعده.
IV.-°1-ي تكون أنظمتها األساسیة وسیرها العملیات التي تنجزها التعاونیات واتحاداتها المؤسسة بشكل قانوني والت

وعملیاتها مطابقة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي إلیه؛
أدناه؛II-93وتحدد شروط إعفاء التعاونیات بالمادة 

لمنفعة العامة والشركات الخدمات التي تقدمها الجمعیات غیر الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لها بصفة ا-°2
ازولة لنشاطها وفقا ألحكام الظهیر الشریف رقم  التعاضدیة والمؤسسات االجتماعیة للمأجورین ، بشرط أن تكون مؤسسة وم

في شأن النظام األساسي للمعونة المتبادلة  )1963نوفمبر 12(1383من جمادى اآلخرة 24الصادر في 1.57.187
؛مهكما وقع تغییره أو تتمی

غیر أن اإلعفاء ال یطبق على العملیات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الخدماتي التي تنجزها الهیئات 
.السالفة الذكر
V.-العملیات المتعلقة بما یلي:
ارض التي ٕاعملیات الخصم  و-°1 ارق المالیة الصادرة عن الدولة وسندات االقت عادة الخصم والفوائد المترتبة على األو

ارق والسندات المذكورة؛ تضمنها، وكذا مختلف العموالت الممنوحة لقاء توظیف األو
العملیات والفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة من قبل الهیآت المأذون لها في إنجاز هذه -°2

ارحل العملیات المفضیة إلى منح السلفات والقویطبق اإلعفاء على جمیع160،العملیات روض ٕوالى تداول السندات الممثلة م
للقروض السالفة الذكر؛

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىا البندأحكام هذتغییرتم157
.2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند لفقرةه اأحكام هذنسختم 158
.2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند ه الفقرةأحكام هذنسختم 159
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم160
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طلبة التعلیم الخاص أو لفوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات االئتمان والهیآت المعتبرة في حكمها -°3
ارستهم؛ التكوین المهني والمعدة لتمویل د

لطلبة المسجلین بها الذین یتابعون بها الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعلیم الخاص لفائدة التالمیذ وا-°4
ارستهم وذلك فیما یخص االطعام والنقل المدرسي والترفیه .د

VI.-العملیات المتعلقة بما یلي:
لخدمات التي یقدمها األطباء و أطباء األسنان و الدالكون الطبیون ومقومو البصر ومصححو النطق والممرضون ا–°1

ارت التحالیل الطبیة ؛ومستغلو اوالعشابون و القوابل لمصحات أو المؤسسات الصحیة أو العالجیة ومستغلو مختب
البیوع الواقعة على األجهزة الخاصة المعدة للمعاقین، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عملیات الفحص البصري التي –°2

تقوم بها الجمعیات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لفائدة قاصري البصر؛
161)تنسخ(-°3

VII.- الســالف الــذكر، لفائــدة 18-97عملیــات القــرض التــي تقــوم بهــا جمعیــات الســلفات الصــغرى المنظمــة بالقــانون رقــم
2016.162دیسمبر 31إلى غایة اإلعفاءویسري هذا.عمالئها

VIII.– لسالف الذكرا02.84العملیات الضروریة إلنجاز أهداف جمعیات مستغلي المیاه الفالحیة المنظمة بالقانون رقم.
IX.– مجموع األنشطة والعملیات التي ینجزها المكتب الوطني لألعمال الجامعیة واالجتماعیة والثقافیة المحدثة

.السالف الذكر81.00بالقانون رقم 
X.– اركز تدبیر المحاسبات المعتمدة، المحدثة بالقانون رقم السالف 57.90الخدمات التي تقدمها الشركات المسیرة لم

.سنوات ابتداء من تاریخ حصولها على الرخصة)4(لذكر ، لمدة أربع ا

اإلعفاء مع الحق في الخصم-.92المادة 
I.- أدناه101تعفى من الضریبة على القیمة المضافة مع االستفادة من الحق في الخصم المنصوص علیه في المادة

:
.للضریبة ألجل التصدیرالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدن الخاضعین-°1

.یطبق اإلعفاء على آخر بیع أنجز وآخر خدمة قدمت في المغرب ونتج عنهما التصدیر بصورة مباشرة وفوریة
ارد بالخدمة المقدمة ألجل التصدیر :ی

الخدمات المعدة الستغاللها أو استعمالها خارج المغرب؛-
.ؤسسات مقامة بالخارجالخدمات المتعلقة بمنتجات مصدرة والمنجزة لحساب م-

:ویشترط لالستفادة من اإلعفاء المذكور أن یثبت تصدیر
ارق البیع بالجملة والوصوالت الجمركیة أو غیرها من الوثائق - ارق اإلرسال وأو المنتجات ، بتقدیم مستندات النقل وأو

ارفق المنتجات المصدرة ؛ التي ت

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةتضىبمقه الفقرةأحكام هذنسختم161
2012دیسمبر 31ٕوالى غایة 2011من قانون المالیة لسنة 7المادة منIبمقتضى البند 2011دیسمبر 31مدید مدة اإلعفاء إلى غایة تم ت162

.2013من قانون المالیة لسنة 9بمقتضى المادة 2016دیسمبر31غایة31ثم إلى 2012من قانون المالیة لسنة7بمقتضى المادة 
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ار علیها الخدمات ، بتقدیم الفاتورة المحررة في اسم ال- ارق المثبتة للتسدید بالعملة األجنبیة مؤش زبون بالخارج واألو
.بصورة قانونیة من قبل الهیئة المختصة أو أي وثیقة أخرى تقوم مقامها

ارته مرتبة تبعا لتاریخ التصدیر  یجب على مصدر المنتجات إن لم تكن له محاسبة أن یمسك سجال یقید فیه صاد
.تها وأرقامها ونوع المنتجات وقیمتها ووجهتهامع بیان عدد الطرود وعالما

في حالة تصدیر منتجات على ید وسیط بالعمولة، یجب على البائع أن یسلم هذا األخیر فاتورة تتضمن تفاصیل 
وثمن األشیاء أو البضائع المسلمة وكذا بیان اسم وعنوان الشخص الذي تم التسلیم لحسابه إلى الوسیط بالعمولة أو بیان 

.مة الثانیة أو أیة شارة أخرى مماثلة یستخدمها الوسیط لتعیین الشخص المذكورالعال
یجب على الوسیط بالعمولة من جهته أن یمسك سجال مماثال للسجل المنصوص علیه في الفقرة السابقة، ویلزم 

ارمات المست حقة في حالة عدم تصدیر بأن یسلم موكله شهادة صالحة طوال سنة تسلیمها یلتزم فیها بأن یدفع الضریبة والغ
؛البضاعة
.البضائع أواألشیاء الجاریة علیها األنظمة الجمركیة الواقفة -°2

على أنه إذا عرض المستفیدون من األنظمة الجمركیة المذكورة البضائع أو األشیاء لالستهالك، فرضت الضریبة 
.تعلى عملیات بیع وتسلیم المنتجات المصنوعة أو المحولة وكذا النفایا

یشمل اإلعفاء كذلك األعمال التي یقوم بها أشخاص لتهیئ مادة أولیة متلقاة من الغیر؛
.أدوات وشباك الصید المعدة لمحترفي الصید البحري-°3

ارئه بطعم أو صیده أو  ارد بأدوات وشباك الصید البحري جمیع اآلالت والمنتجات المستعملة الجتذاب السمك أو إغ ی
حفظه؛
.األسمدة-°4

ارد باألسمدة المواد ذات األصل المعدني أو الكیماوي أو النباتي أو الحیواني البسیطة أو المخلوطة فیما بینها  ی
.والمستعملة إلخصاب التربة

یشمل اإلعفاء كذلك الخالئط المتركبة من منتجات مبیدة لطفیلیات وعناصر دقیقة وأسمدة إذا كانت هذه األخیرة 
ئط ؛ هي العنصر الغالب في الخال

ارض فالحیة ال غیر-°5 :المنتجات والمعدات التالیة إذا كانت مخصصة ألغ
منتجات الحفاظ على صحة النباتات؛-
ارت؛ - ار الج
الدفیئات والعناصر الداخلة في صنعها؛-
ارق الداخلي الثابت والمضخات ذات المحور العمودي والمضخات اآللیة المسماة  - ضخات الم"المحركات ذات االحت

؛"المضخات العاملة تحت الماء "أو"المغمورة 
ارت العادیة والمزدوجة؛- البدا
رحویة؛المخرطة ال-
مسلفة ؛-محشة -
سویب ؛ال-
؛"رود ویدر "جمسویة الثل و-
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ارت السماد ؛- ناث
ارسمشتل وغارسة للدرنات - ؛واألغ
ارسات ؛الحصادات ال- د
والعلف؛جامعة وحشادة ومكبسة التبن-
ور؛ذالقطات الب-
القطات وشاحنات القصب والشمندر السكري؛-
ارت ال- ار مزمجرة؛المطاطیة  والج
ارثال- لیة ؛اآلاتح
متحركة للسقي؛المحاور ال-
میكانیكیة لرش المبیدات الحشریة الطفیلیة والنباتیة والمواد المماثلة لها؛ الالتاآل-
آلیات الكوفر كروب ؛-
ریث؛المحا-
الحصادات؛-
ور؛ذلبارةذم-
مضادة للصقیع ؛الهوائیة المروحیات ال-
المدافع المضادة للبرد ؛-
آالت قذف البخار المستعملة لمعدات تطهیر التربة؛-
المعدات الخاصة بتناسل النباتات والحیوانات؛  -
؛الحاویات المعدة لخزن األزوت السائل ونقل نطف الحیوانات المجمدة -

Les chisels ; ؛الشیسل-

Les sous-soleurs ; ؛محارث الهدم-

Les cultivateurs à dents ; ؛المساخف-

Les stuple-Plow ; ستوبل (المحارث ذات األسطوانات -
؛)بالو

Les herses ; ؛األمشاط-

Les billonneurs ؛المتالیم-

Les buteuses et Bineuses -ازعقالمكام  و ؛الم

Les rouleaux agricoles tractés ارر- ؛الممالق الفالحیة ذات الج

Les batteuses à poste fixe ؛المدارس ذات المحور الثابت-

Les moissonneuses lieuses -اربط ة؛المحاصد ال
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Les faucheuses rotatives ou alternatives et les 
girofaucheuses

محاش الدوارة أو المحاش ذات ال-
؛الحركة التناوبیة أو المحاش الرحویة

Les râteaux faneurs et les giroandaineurs اربطات الدوارة- ؛المدار المجففة وال

Les ensileuses ؛آالت ملء المخازن-

Les faucheuses conditionneuses ؛القاطعات الموضبة-

Les hacheuses de Paille ؛قاطعات التبن-

Les débroussailleurs ؛مقالع األعشاب الیابسة-

Les tailleuses de haies ؛مقاضب األسیجة-

Les égreneuses ؛مناقض الحبوب-

Les effeuilleuses ارق- ؛معابل األو

Les arracheuses de légumes اروات- ؛قالعات الخض

Les épandeurs de fumier ؛مفارش األسمدة-

Les épandeurs de Lisier ارش األسمدة السائلة- ؛م

Les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres اربطات األحجار- ؛القطات أو 

Le matériel de traite: pots et chariots trayeurs المحالب والحالبات :معدات الحلب-
؛اآللیة

Les salles de traite tractées et les équipements pour 
salles de traite fixes 

ازت - قاعات الحلب المجرورة والتجهی
؛الخاصة بقاعات الحلب الثابتة

Les barattes ؛المماخض-

Les écrémeuses ازت القشدة- ار ؛ف

Les tanks réfrigérants ؛صهاریج التبرید-

Les abreuvoirs automatiques ؛األحواض اآللیة-

Le matériel apicole : machine à gaufrer extracteurs de 
miel et maturateurs

ارص الخالیا وآالت - مكنات دمغ أق
ارج العسل واآلالت المعدة  استخ

؛لتصفیته

Les tarières ؛الثاقبات-

Le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou 
matériel d’irrigation par aspersion

ارت - معدات السقي الصغیر بالقط
؛ومعدات السقي بواسطة الرش

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

ارت سائلة أو على شكل - بولیمی
بة، تستعمل عجائن أو بأشكال صل
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163؛لحفظ الماء داخل األتربة

أموال االستثمار التي یجب أن تقید في حساب لألصول الثابتة وتخول الحق في الخصم المنصوص علیه في –°6
ار)24(أربع وعشرین أدناه، إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة، خالل مدة 101المادة  ابتداء شه

ازولة نشاطهامن تاریخ ا .لشروع في م

ازولة النشاط تاریخ أول عملیة تجاریة والتي تقترن بأول عملیة اقتناء المواد والخدمات ارد بالشروع في م :ماعداوی

مصاریف تأسیس المنشآت؛-

.أشهر)3(والمصاریف األولى الالزمة إلقامة المنشآت في حدود مدة ثالثة-

ار ابتـداء مـن تـاریخ )24(د مشاریعها االسـتثماریة، یسـري أجـل األربـع وعشـرین بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشیی شـه
.تسلیم رخصة البناء

و تعفـــى أمـــوال االســـتثمار المـــذكورة طـــوال مـــدة االقتنـــاء أو البنـــاء، شـــریطة أن تكـــون طلبـــات األشـــریة المعفـــاة مـــن 
ارئب التــابع لهــا الملــزم دا خــل األجــل القــانوني الســالف الــذكر و المحــدد فــي أربــع الضــریبة مودعــة لــدى المصــلحة المحلیــة للضــ

ار)24(وعشرین  164؛شه

الحافالت والشاحنات والسلع التجهیزیة المتصلة بها الواجب تقییدها في حساب لألصول الثابتة والمقتناة من لدن -°7
.أدناه102في المادة منشآت النقل الدولي عبر الطرق شریطة أن تتوفر في هذه المنشآت الشروط المنصوص علیها 

165؛أعاله6°وفق الشروط المنصوص علیها في ویطبق هذا اإلعفاء 

السلع التجهیزیة المعدة للتعلیم الخاص أو التكوین المهني التي یجب أن تقید في حساب األصول الثابتة والمقتناة -°8
ارت  غیر المستخدمة  للنقل المدرسي الجماعي والمعدة من طرف المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المهني باستثناء السیا

.خصیصا لهذا الغرض 

166؛أعاله6°وفق الشروط المنصوص علیها في ویطبق هذا اإلعفاء 

ارة من لدن حاملي شهادات التكوین المهني خالل مدة -°9 (أربع وعشرین السلع التجهیزیة والمعدات واألدوات المشت
ازولة نشاطهم؛ ابتداء من تاریخ الشاشهر)24 روع في م

167؛أعاله6°وفق الشروط المنصوص علیها في ویطبق هذا اإلعفاء 

ارد طبقا التفاقات -°10 ارئب على االستی المعدات التربویة أو العلمیة أو الثقافیة المستوردة معفاة من الرسوم والض
انضم المغرب إلیها عمال بالظهیرین الشریفین رقم التي)(UNESCOمنظمة األمـم المتحدة للتربیــة و العلــوم والثقافــة 

؛)1963أكتوبر 3(1383من جمادى األولى 14بتاریخ 1.60.202و1.60.201
ارن المحدثة بالظهیر الشریف بمثابة قانون رقم -°11 ازت التي تقوم بها جامعة األخوین بإف اقتناء المواد والسلع والتجهی

؛السالف الذكر1.93.227

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتمیم تتم163
ارجتم164 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
.2011لسنةلمالیةاقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر تم165
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر تم166

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر تم167



81

ارة من لدن الجمعیات المهتمة بشؤون األشخاص المعاقین والتي ال ا–°12 لسلع التجهیزیة والمعدات واألدوات المشت
تهدف إلى الحصول على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة یدخل في نطاق المهام الموكولة إلیها بمقتضى أنظمتها 

األساسیة؛
ارة من لدن الهالل األحمر والمعدات واألدوات الالسلع التجهیزیة-°13 لمغربي إذا كان استعمالها من قبله یدخل امشت

في نطاق المهام الموكولة إلیه بمقتضى نظامه األساسي؛
ازت والخــدمات وكــذا تقــدیم الخــدمات مــن طــرف مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض -°14 اقتنــاء المــواد والســلع والتجهیــ

168؛السالف الذكر وفقا للمهام المنوطة بها73.00دثة بالقانون رقم باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین المح

ازت الضروریة لألنشطة التي تقوم به مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان -°15 اقتناء المواد والسلع والتجهی
منوطة بها ؛في إطار المهام الالسالف الذكر1.77.335المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

اریین المحدثة بالظهیر –°16 ارض القلب والش ازت التي تقوم به العصبة الوطنیة لمكافحة أم اقتناء المواد والسلع والتجهی
في إطار المهام المنوطة بها؛ السالف الذكر1.77.334الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

ارة من-°17 :لدنالسلع التجهیزیة والمعدات واألدوات المشت
ازید بن سلطان المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم  -أ السالف الذكر في 1.93.228مؤسسة الشیخ 

إطار المهام المخولة لها؛
ازید المحدثة بالقانون رقم-ب 169؛السالف الذكر، في إطار المهام المخولة لها12.07.مؤسسة الشیخ خلیفة بن 

از-°18 :ت التالیة المستعملة في تنقیة الدم المواد والتجهی
:أجهزة تنقیة الدم باالنتشار الغشائي وأجهزة تصفیة المحالیل والفرز الغشائي المستعملة في تنقیة الدم ولوازمها-

محاجیج شریانیة ووریدیة وصفاقیة ولوازمها بما في ذلك الفتحات المعدة إلدخال األنابیب ٕوابرها ؛ *
إبر الناصور ؛*
وصل المحاجیج ؛*
أغطیة واقیة معقمة؛*
محجاج تنشكوف ؛*
أجسام مضخة لتنقیة وتصفیة الدم؛*
؛أكیاس للتصفیة الصفاقیة*

ازت والمحالیل المستعملة في تنقیة الدم؛- المرك
ازت المستعملة في تصفیة الدم؛- المرك
؛المحالیل للتصفیة الصفاقیة-

واألدویــة Hépatites  B et C)(ألدویــة المضــادة اللتهـاب الكبــد الفیروســي األدویـة المضــادة للســرطان و ا-°19
اریین ومرض السیدا ارض القلب والش ارض السكري والربو وأم 170؛(SIDA)المخصصة لعالج أم

السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي یسلمها األشخاص الطبیعیون أو المعنویون المغاربة أو األجانب على -°20

.2009لسنةیةالمالقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر تم168
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر وتتمیم تم169

.2012لسنةالمالیةالقانونمن7المادةبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییر وتتمیم تم170
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الهبة إلى الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة والجمعیات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تعنى سبیل
باألحوال االجتماعیة والصحیة لألشخاص المعاقین أو الموجودین في وضعیة صعبة؛

ت الدولیة على سبیل الهبة في السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها الحكومات األجنبیة أو المنظما-°21
نطاق التعاون الدولي إلى الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة والجمعیات المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛

السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها حكومة المملكة المغربیة على سبیل الهبة إلى الحكومات -°22
األجنبیة؛
لع والبضائع واألشغال والخدمات التي یمولها االتحاد األوربي بواسطة هبات؛الس-°23
ازت التي یقوم به البنك اإلسالمي للتنمیة تطبیقا للظهیر الشریف  رقم -°24 1.77.4اقتناء المواد والسلع والتجهی

السالف الذكر؛
ارة من لدن وكالة بیت مال-°25 الشریف رقم القدس الشریف تطبیقا للظهیرالسلع المنقولة أو غیر المنقولة المشت

السالف الذكر؛1.99.330
:العملیات واألنشطة التي یقوم بها بنك المغرب فیما یتعلق-°26

ارق المالیة والعمالت وغیرها من القیم والوثائق األمنیة؛- بإصدار النقود وصنع األو
بالخدمات المقدمة للدولة؛-
هدف للحصول على ربح یتعلق بالمهام المسندة إلیه بموجب القوانین واألنظمة وبصفة عامة، بكل نشاط ال ی-

الجاري بها العمل؛
:فیما یتعلق بما یلي)(Banques Offshoreالبنوك الحرة )أ-°27
الفوائد والعموالت عن عملیات القرض وجمیع الخدمات األخرى التي تقوم بها البنوك المذكورة؛ –
عن الودائع والتوظیفات المالیة األخرى المنجزة بعمالت أجنبیة قابلة للتحویل لدى البنوك السالفة الفوائد الناتجة-
الذكر؛

السلع التجهیزیة الجدیدة الالزمة لالستغالل والممتلكة في المغرب من لدن البنوك المذكورة؛-
ازولة نشاط البنوك المذكورة؛- التوریدات الخاصة بالمكتب والالزمة لم
بالعملیات المنجزة من لدن الشركات المذكورة فیما یتعلق)Holding Offshore(القابضة الحرة الشركات -)ب

.لفائدة البنوك الحرة أو لفائدة أشخاص طبیعیین أو معنویین غیر مقیمین ویؤدى عنها بعمالت أجنبیة قابلة للتحویل
حق في الخصم على أساس رقم األعمال المعفى من الضریبة تستفید العملیات المنجزة من لدن الشركات القابضة من ال

وفق الشروط المنصوص علیها في هذه المدونة؛
اروح مســـاحتها المغطـــاة مـــا-°28 )50(خمســـین بـــینعملیـــات تفویـــت المســـاكن االجتماعیـــة المعـــدة للســـكن الرئیســـي التـــي تتـــ

ار مربعا)80(وثمانین  درهم دون احتساب الضـریبة علـى القیمـة )250.000(لفوال یتعدى ثمن بیعها مائتین وخمسین أ171مت
.المضافة

172؛بعدهI-93ویمنح هذا اإلعفاء وفق الشروط المنصوص علیها بالمادة 

ال تتجاوز الطاقة 173غرفة)50(خمسین بناء األحیاء واإلقامات والمباني الجامعیة المتكونة على األقل من -°29

ار مربعا80و50بینالمغطاة ماةمساحتحدید التم 171 .2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند مم100و50، عوض مت
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةهذه الأحكامغییر تتم172
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سنوات ابتداء من تاریخ رخصة )3(زة من لدن المنعشین العقاریین خالل مدة أقصاها ثالث المنجاإلیوائیة لكل غرفة سریرین و
البناء، وذلك في إطار اتفاقیة مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت؛

المتواجد بجماعتي دار بوعزة  ولساسفة من "النسیم"عملیات إنجاز المساكن اإلجتماعیة المتعلقة بمشروع -°30
؛)SONADAC(لشركة الوطنیة للتهیئة الجماعیة طرف ا
في إطار أنشطتها؛"سال الجدیدة"العملیات المنجزة من طرف شركة -°31
ازت األساسیة ذات المنفعة العامة التي ینجزها األشخاص الذاتیون -°32 ترمیم المآثر التاریخیة المرتبة والتجهی

أوالمعنویون؛
اركب البحریة عملیات البیع واإلصالح والت-°33 .حویل المتعلقة بالم

اركب والبواخر والزوارق التي تستطیع بوسائلها الخاصة أن تكون وسیلة للنقل في  اركب البحریة السفن والم ارد بالم ی
البحر وتقوم بمالحة بحریة بصورة رئیسیة؛

اركب المشار إلیها في-°34 ات المالحة والصیادین أعاله إلى شرك33°بیع المنتجات المعدة إلدماجها في الم
المحترفین ومجهزي سفن الصید البحري؛

عملیات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها وكذا عملیات اإلصالح و التعهد والصیانة والتحویل واالستئجار -°35
ارء المتعلقة بمختلف وسائل النقل المذكور؛ والك

ارب الخاضع للضریبةالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التص-°36 .دیر الحرة والواردة من الت
174؛وتبقى العملیات المنجزة داخل هذه المناطق و فیما بینها خارج نطاق تطبیق الضریبة على القیمة المضافة

البحر األبیض المتوسط -الوكالة الخاصة طنجة "مجموع األنشطة والعملیات المنجزة من لدن الشركة المسماة -°37
السالف الذكر؛2.02.644رقمالمرسوم بقانون المحدثة ب
ارة من لدن المنشآت األجنبیة لأالسلع والخدمات الممتلكة –°38 جات السمعیة البصریة والسینمائیة انتإلو المكت

.ونیة بمناسبة تصویر أفالم بالمغربیوالتلف ز
م وتؤدى من حساب بنكي مفتوح دره)5.000(خمسة أالف یطبق اإلعفاء المذكور على كل نفقة تساوي أو تفوق

في اسم المنشآت اآلنفة الذكر بعمالت أجنبیة قابلة للتحویل؛
ارب الوطني وذلك بالنسبة –°39 السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف األشخاص غیر المقیمین عند مغادرتهم الت

ارء یساوي  .ى القیمة المضافةدرهم مع احتساب الضریبة عل)2.000(يو یفوق مبلغ ألفألكل ش
والتبغ المعبأ واألدویة و األحجار النفیسة غیر المصففة )الصلبة والسائلة(یستثنى من هذا اإلعفاء المواد الغذائیة 

واألسلحة ووسائل النقل ذات االستعمال الخاص وكذا معدات تجهیزها وتموینها، وجمیع القطع ذات القیمة الثقافیة؛
ارت  واقتناء السلع والخدم-°40 ن اقتضى الحال من ٕاات من لدن الحاصلین على امتیاز استغالل حقول الهیدروكاربو

وكذا المتعاقدین والمتعاقدین من الباطن معهم تطبیقا لمقتضیات ،لدن كل واحد من الحاصلین علیه إن كان مشتركا  بینهم
ارت ؛السالف الذكر المتعلق بالتنقیب واستغالل حقول الهید ر21.90القانون رقم  وكاربو

خدمات اإلطعام التي تقدمها المنشأة مباشرة إلى مأجوریها ؛-°41
ارت أجرة -°42 العربات الجدیدة التي یتم اقتناؤها من طرف األشخاص الطبیعیین بغرض استغاللها خصیصا كسیا

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىغرفة50إلى250منالغرفعددتخفیضتم173
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىفقرةهذه الكامأحتغییر وتتمیم تتم174
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؛)طاكسي(
175؛عملیات بناء المساجد-°43

ازت والخـدمات المقتنـاة -°44 وكـذا الخـدمات المقدمـة مـن طـرف مؤسسـة محمـد السـادس للنهـوض المواد والسلع والتجهیـ
اریـر 23(1431ربیـع األول 8الصـادر فـي 1.09.200للقیمین الدینیین المحدثة بالظهیر الشریف رقم باألعمال االجتماعیة فب

176؛وفق المهام المنوطة بها)2010

ــاة وكــذا الخــدما-°45 ازت والخــدمات المقتن لنشــر ت المقدمــة مــن طــرف مؤسســة محمــد الســادس المــواد والســلع والتجهیــ
اریــر 23(1431ربیــع األول 8الصــادر فــي 1.09.198المحدثــة بــالظهیر الشــریف رقــم المصــحف الشــریف وفــق)2010فب
177.المهام المنوطة بها

II.-بعثات البضائع واألشغال والخدمات التي تتملكها أو تستفید منها التعفى من الضریبة على القیمة المضافة
ارعى في ذلك التعامل  الدبلوماسیة أو القنصلیة وأعضاؤها المعتمدون بالمغرب المستفیدون من الوضع الدیبلوماسي، على أن ی

.بالمثل
تستفید من اإلعفاء المذكور كذلك المنظمات الدولیة و الجهویة و أعضاؤها المعتمدون بالمغرب والمستفیدون من 

.الوضع الدیبلوماسي

شروط اإلعفاءات-.93المادة 
I.-178شروط إعفاء السكن االجتماعي

ارد بمساحة السكن االجتماعي المعفى من الضریبة على القیمة المضافة طبقا للمادة  أعالهI-°28-92ی
ارت الرئیسیة، على الملحقات التالیة ارن والحج حاض البهو و الحمام أو الم ر:المساحة اإلجمالیة المشتملة، باإلضافة إلى الجد

ارفق  سواء أكانت الملحقات المذكورة داخلة أم غیر داخلة في البناء )السرداب ومغسل الثیاب والمرآب(واألسیجة و الم
.الرئیسي

أز من عقار واحد فإن المساحات تشتمل، باإلضافة إلى مساحة أماكن  ٕواذا تعلق األمر بشقة تؤلف جزءا ال یتج
ازء المشتركة المخصصة للشقة المقصودة المقدر بما ال یقل عنالسكنى كما هي محددة أعاله، على قسم ا .10%ألج

أعالهI-°28-92یؤدى مبلغ الضریبة على القیمة المضافة المتعلق بالسكن االجتماعي المعفى بموجب المادة 
:لفائدة المقتني وفق الشروط التالیة

فيأبرموا اتفاقیة مع الدولةالذینعنویین كانوا أو ذاتییناقتناء المسكن المذكور من المنعشین العقاریین أشخاصا م-1°
؛بعدهXVI–247هذا الشأن، وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

.و عقد البیع النهائي من طرف موثق،إنجاز الوعد بالبیع-2°

ارئب إلى الموثق المبلغ الذي یساوي مبلغ الضریبة على القیمة ا لمضافة المبین في عقد و یدفع قابض إدارة الض
؛البیع والمحرر على أساس وعد بالبیع، باعتباره جزءا من ثمن البیع

ازم المقتني بأن ویشتمل ل ز-3° :ما العقد النهائي على ثمن البیع و مبلغ الضریبة على القیمة المضافة المطابق له وكذا الت

ارجتم175 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبند بمقتضىالتدبیرهذاإد
ارجتم176 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبند بمقتضىالتدبیرهذاإد
ارجتم 177 .2013من قانون المالیة لسنة 9المادة من Iبمقتضى البند التدبیرهذاإد
ارجتم178 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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ارم عقد االقتناء النهائيسن و)4(یخصص السكن االجتماعي لسكناه الرئیسیة لمدة أربع - .ات ابتداء من تاریخ إب
ارئبولهذا الغرض یتعین على المقتني أن یدلي للمنعش العقاري المعني باألمر بشهادة مسلمة من طرف إدارة ال تثبت ض

ارت  عدم خضوعه للضریبة على الدخل بالنسبة للدخول العقاریة ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعیة بالنسبة للعقا
لخاضعة لرسم السكن؛ ا

غیر أنه یمكن ألحد المالكین على الشیاع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعیة اقتناء هذا 
179؛النوع من السكن

یرهن لفائدة الدولة رهنا رسمیا من الرتبة األولى أو من الرتبة الثانیة، ضمانا ألداء الضریبة على القیمة المضافة -
ارمات المنصوص علیها في المادة المؤدا بعده، والتي قد تستحق في حالة IV-191ة من طرف الدولة، وكذا الذعائر والغ

ازم المشار إلیه أعاله .اإلخالل بااللت

ارئب التابع لها موطنه الجبائي بالوثائق التالیة :ولهذا الغرض، یجب على الموثق أن یدلي لقابض إدارة الض

بالبیع؛نسخة من عقد الوعد-

ارئب نسخة من عقد البیع النهائي السالف الذكر؛- ازم بتقدیم لقابض إدارة الض الت
.المتعلق به(R.I.B)شهادة بنكیة تتضمن مقتطف التعریف البنكي -

ارئب بتحریر األمر باألداء باسم الموثق لمبلغ یساوي  وبعد اإلطالع على هذه الوثائق، یقوم قابض إدارة الض
القیمة المضافة المبینة في عقد الوعد بالبیع، وتحویل المبالغ المعینة مع إرسال بیان فردي أو جماعي للموثق الضریبة على

.یتضمن أسماء المستفید أو المستفیدین وكذا المبالغ المتعلقة بهم
ارئب، إال بعد أن یدلي المعني باألمر بالوثائق التي تفید ال یرفع تخصیص الرهن بطلب من قابض إدارة الض

:وتتمثل هذه الوثائق في ما یلي.سنوات)4(مدة أربع لالسكن االجتماعي للسكن الرئیسي 
؛طلب رفع الرهن-
؛نسخة من عقد البیع-
تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة السكنى تشیر إلى المدة الفعلیة نسخة من البطاقة الوطنیة للتعریف-

180؛لإلقامة

.الت األداء لرسم الخدمات الجماعیةنسخ من إیصا-

یوما من تاریخ تحویل المبلغ المشار إلیه في )30(داخل أجل أقصاه ثالثین یجب على الموثق إنجاز العقد النهائي-4
ارء التسجیل داخل األجل القانوني2الفقرة .أعاله و تقدیمه إلج

ارئب رسالة مضمونة الوصول مع و في حالة عدم إنجاز البیع، یجب على الموثق أن یوجه لقاب ض إدارة الض
.إشعار بالتوصل، تفید عدم تحقیق البیع مصحوبة بشیك االسترداد لمبلغ الضریبة على القیمة المضافة

ارئب باستخالص الشیك مع إصدار أمر بإبطال العملیة .و بناء على هذه الرسالة، یقوم قابض إدارة الض
II.-شروط إعفاء التعاونیات

:IV-°1-91التعاونیات من اإلعفاء المنصوص علیه في المادة تستفید
عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد األولیة من عند المنخرطین وتسویقها؛ -

ارجتم 179 .2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند فقرةأحكام هذه الإد
.2013ن قانون المالیة لسنة م9من المادة Iبمقتضى البند فقرةأحكام هذه الغییرتم ت180
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دون احتساب الضریبة على 181درهم)10.000.000(عن عشرة مالیین السنوي اعمالهاأو عندما یقل رقم -
ا یتعلق بتحویل مواد أولیة تم جمعها من عند منخرطیها أو عناصر داخلة القیمة المضافة، إذا كانت تمارس نشاط

ازت ومعدات ووسائل إنتاج مماثلة للتي تستعملها المقاوالت الصناعیة الخاضعة للضریبة  في اإلنتاج بواسطة تجهی
.على الشركات وتسویق المنتجات التي قامت بتحویلها 

النظام الواقف-.94المادة 
I.-ؤذن للمؤسسات المصدرة للمنتجات بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم األعمال الذي أنجزته یمكن أن ی

التصدیر المنجزة أن تتسلم، مع وقف استیفاء الضریبة على القیمة المضافة في بعملیاتخالل السنة المنصرمة فیما یتعلق 
ات الالزمة للعملیات المشار إلیها أعاله التي یمكن أن تخول الداخل، البضائع والمواد األولیة واللفائف غیر المرجعة والخدم

182.أدناه104وما یلیها إلى المادة 101الحق في الخصم واإلرجاع المنصوص علیهما في المادة 

II.- األعمال المحقق خالل رقمیمكن أن یؤذن للمنشآت المصدرة للخدمات بناء على طلب منها وفي حدود مجموع
أن تتسلم مع وقف استیفاء الضریبة على القیمة المضافة في الداخل، ،فیما یتعلق بعملیات التصدیر المنجزةالسنة المنصرمة

هما یالمنتجات والخدمات الالزمة للعملیات المشار إلیها أعاله التي یمكن أن تخول الحق في الخصم واإلرجاع المنصوص عل
.أدناه104وما یلیها إلى المادة 101في المادة 
الصادر في شأن ستفید من هذا النظام المنشآت المصنفة التي تستوفي الشروط المنصوص علیها في المرسوم ت و

183.الضریبة على القیمة المضافةتطبیق 

الثانيالباب
الضریبةبوعاءالمتعلقةالقواعد

الواقعة المنشئة للضریبة-.95المادة 
فة من قبض جمیع أو بعض ثمن البضائع أو األعمال أو تتكون الواقعة المنشئة للضریبة على القیمة المضا

.الخدمات
ار بذلك قبل فاتح ینایر أو خالل  ار ثالثین یوما التالیة لتاریخ الشروع العلى أن الخاضعین للضریبة الذین یقدمون إق

ازولة نشاطهم، یؤذن لهم في أداء الضریبة باعتبار تاریخ مدیونیة الغیر بثمن البضاعة أو العم ل أو الخدمة أي عند في م
وضع الفاتورة  أو قید الدین في المحاسبة ، على أن یخضع للضریبة جزء الثمن المقبوض أو أعمال التسلیم المنجزة قبل 

.تاریخ المدیونیة
لشروط المبینة في الفقرة السابقة،  وفق ایجب على الخاضعین للضریبة تبعا لنظام قبض الثمن الذین یختارون 

اررهم بقائمة نظام المدیونی )30(المدینین إن وجدوا ویؤدوا الضریبة المترتبة على ذلك خالل الثالثیـن الزبناءة، أن یرفقوا إق
ارر اآلنف الذكر إلى المصلحة المحلیة  ارئبیوما التالیة لتاریخ إرسال اإلق .التابعین لهاللض

اصة أو المقایضة أو تعلق األمر بعملیات إذا وقع تسدید أثمان البضائع أو األعمال أو الخدمات بطریقة المق
أعاله، حددت الواقعة المنشئة للضریبة بوقت تسلیم البضائع أو انتهاء األعمال أو تنفیذ 89لیها في المادة إالتسلیم المشار 

.الخدمة

.2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند درهم10.000.000إلى5.000.000من السنوي اعمالاألرقمرفع سقف تم 181
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىا البندهذأحكامتغییرتم182
2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىدا البنهذأحكامتممیمتتم183
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تحدید األساس المفروضة علیه الضریبة-.96المادة 
ارعاة أحكام المادة  مال المفروضة علیه الضریبة أثمان البضائع أو األعمال أو یشمل رقم األع،ادناه100مع م

ارئب المداخیل التبعیة المرتبطة بها وكذا المصاریف والرسوم الخدمات و المترتبة على ذلك ما عدا الضریبة على القیمة والض
.المضافة

:یتكون رقم األعمال 
.من مبلغ البیوع ، فیما یخص البیع-°1

ولو كانت محررة فاتورة في شأنها على ،التسلیم بموطن المشترى فإن مصاریف النقلإذا تعلق األمر ببیع مع
.حدة، ال یمكن أن تستبعد من رقم األعمال المفروضة علیه الضریبة عندما یتحملها البائع

تابعة إذا كانت المنشأة البائعة خاضعة للضریبة والمنشأة المشتریة غیر خاضعة لها أو معفاة منها وكانت إحداهما
لألخرى مهما كان شكلهما القانوني، فإن الضریبة المستحقة على األولى یجب أن تفرض على ثمن البیع الذي تطبقه هذه 

ارءات التطبیق بنص تنظیمياألخیرة أو على قیمة السلعة العادیة في حالة عدم البیع .وتحدد إج
تمارس فیها هذه المنشأة األخرى بصفة مباشرة أو تعتبر تابعة لمنشأة أخرى كل منشأة تتولى تسییرها بالفعل و 

أرس ،بواسطة أشخاص ارجحا في  ارر أو تملك إما قسطا  ٕواما األغلبیة المطلقة لألصوات التي یمكن المالسلطة اتخاذ الق
.التعبیر عنها في جمعیات الشركاء أو المساهمین

:یعتبر  أشخاصا وسطاء
تصرفوها ومدیروها والمأجورون العاملون بها؛مالك المنشأة المسیرة أو مسیروها وم-
أصول وفروع وزوج مالك المنشأة المسیرة ومسیروها ومتصرفوها ومدیروها ؛-
كل منشأة أخرى تابعة للمنشأة المسیرة؛-

من مبلغ بیع البضائع أو المنتجات أو المصنوعات المستوردة، فیما یخص البیوع التي ینجزها التجار المستوردون؛-°2
ارت المتعلقة باألعمال المنجزة، فیما یخص األعمال العقاریة؛-°3 من مبلغ الصفقات أو البیانات الحسابیة أو الفاتو
65المنصوص علیها في المادة من ثمن بیع المبنى مطروحا منه ثمن األرض المقدر استنادا إلى المعامالت -°4

إذا تعلق األمر بعقار معد لغرض غیر البیع فإن األساس المفروضة ، فیما یخص عملیات اإلنعاش العقاري، على أنه أعاله
اربعة التالیة لسنة انتهاء األعمال یقع تعدیل ،علیه الضریبة یكون هو ثمن تكلفة البناء وفي حالة تفویت المبنى قبل السنة ال

 یقل األساس الجدید المفروضة األساس األولي المفروضة علیه الضریبة باعتبار ثمن التفویت ، ویجب في هذه الحالة أال
.علیه الضریبة عن األساس األولي

ارءات المنصوص علیها في المواد  أرت اإلدارة أن من الضروري تقییم ثمن تكلفة البناء في إطار اإلج و220إذا 
یمي ، فإن األساس المفروضة علیه الضریبة یحدد استنادا إلى جدول یحدد بنص تنظأدناه229و228و224و221

باعتبار الرقم االستداللي لتكلفة مختلف العناصر الداخلة في البناء؛
من تكلفة أشغال التهیئة والتجهیز، فیما یخص عملیات التجزئة؛-°5
من الثمن العادي للبضائع أو األعمال أو الخدمات حین إنجاز العملیات فیما یخص المقایضات أو ما یسلمه -°6

الشخص إلى نفسه؛ 
المبلغ اإلجمالي لألتعاب والعموالت وأجور السماسرة أو غیرها من األجور وأثمان اإلیجار، مطروحا منه، إن من -°7

اقتضى الحال، مجموع المصاریف المرتبطة مباشرة بالخدمة إذا أداها مقدم الخدمة لحساب موكله وأرجعها إلیه هذا األخیر 
از أعاله ومن قبل الوسطاء I-°12-89لمادة اولة المهن المبینة فيبكاملها ، فیما یخص العملیات المنجزة في نطاق م
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بالعمولة والسماسرة والوكالء والممثلین وغیرهم من الوسطاء ومؤجري األشیاء أو الخدمات ؛
من مبلغ الفوائد والخصوم واألرباح الناتجة عن الصرف وغیرها من العوائد، فیما یخص العملیات التي ینجزها -°8

ازولو الخصم؛أصحاب ال بنوك والصیارفة وم
من المبلغ اإلجمالي لإلیجار وتدخل فیه القیمة االیجاریة لألماكن غیر المجهزة والتكالیف التي یحملها المؤجرعلى -°9

المستأجر، فیما یخص العملیات التي ینجزها األشخاص الذین یؤجرون أماكن مفروشة أو مؤثثة أو مؤسسات  صناعیة أو 
تجاریة ؛
ارت في شأنها-°10 التي ینجزها المقاولون في العملیاتفیما یخص ،من مجموع المبالغ المقبوضة أو المحررة فاتو

ازولو تهیئة مواد أولیة متلقاة من الغیر والمصلحون مهما كان نوعهم .وضع األشیاء والمركبون وم
ارء كما هو مح/من مبلغ البیوع و-°11 دد في النظام االستثنائي المنصوص علیه أو الفرق بین ثمن البیع وثمن الش

184.المكررة بعده، فیما یخص عملیات بیع وتسلیم السلع المستعملة125في المادة 

تحدید األساس تبعا التفاق سابق-.97المادة 
ازولون في آن واحد أعماال خاضعة للضریبة على القیمة المضافة وأعماال غیر خاضعة  یمكن لألشخاص الذین ی

المبلغ المفروضة علیه الضریبة من بتحدیدعفاة منها أو خاضعة لها بصورة مخالفة، أن یؤذن لهم تبعا التفاق سابق لها أو م
.رقم أعمالهم

الباب الثالث
الضریبةسعر 

السعر العادي-.98المادة 
.20%یحدد السعر العادي للضریبة على القیمة المضافة بنسبة

األسعار المخفضة-.99المادة 
:للضریبة بالسعر المخفضتخضع

:مع الحق في الخصم%7البالغ–°1
:عملیات البیع والتسلیم المتعلقة بالمنتجات المبینة بعده

و كذا خدمات التطهیر المقدمة للمشتركین من طرف الهیئات المكلفة الماء المزودة به شبكات التوزیع العام -
؛بالتطهیر

إیجار عدادي الماء والكهرباء؛-
185)تنسخ(-

186)تنسخ(-

أو بعض عناصرها في تركیب المنتجات هاالصیدلیة والمواد األولیة والمنتجات الداخل مجموعالمنتجات-
الصیدلیة؛ 

ارجتم 184 .2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند تدبیر الاهذإد
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهنسخ تم185
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهنسخ تم186
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.للمنتجات الصیدلیة وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعهاالمرجعةاللفائف غیر –
ارءات المق ر و رة بنص تنظیمي؛یتوقف تطبیق السعر المخفض على القیام باإلج
.والمنتجات والمواد الداخلة في تركیبهاالمدرسیةاألدوات-

ویكون تطبیق السعر المخفض على المنتجات والمواد الداخلة في تركیب األدوات  المدرسیة رهینا باستیفاء 
ارءات المحددة بنص تنظیمي؛ اإلج

ماعدا األغذیة البسیطة مثل الحبوب هامل في صنعالكسب المستعوكذااألغذیة المعدة لتغذیة البهائم والدواجن-
187؛والنفایات واللباب وحثالة الشعیر والتبن

والقند وأشربة السكر "فرجواز"السكر المصفى أو المكتل، ویدخل فیما ذكر السكر المصنوع من نفایات المصافي -
منطبق علیها التعریف أعاله؛الخالص غیر المعطرة وغیر الملونة، ما عدا جمیع المنتجات األخرى غیر ال

ارت السردین؛- مصب
مسحوق الحلیب ؛-
؛)في شكل قطع أو كتل(الصابون المنزلي -
وجمیع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركیب السیارة "السیارة االقتصادیة"السیارة المسماة -

.االقتصادیة المذكورة
یه أعاله على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السیارة االقتصادیة وعلى ویتوقف تطبیق السعر المشار إل

ارءات المحددة بنص تنظیميخدمات تركیبها على ا ؛ستیفاء اإلج
188)تنسخ(-

:مع الحق في الخصم10%البالغ–°2
جزها الفنادق المعدة عملیات بیع السلع الغذائیة أو المشروبات المستهلكة في مكان البیع وعملیات اإلیواء التي تن-

للمسافرین والمطاعم المستغلة فیها والمجموعات العقاریة المعدة لغرض سیاحي؛
عملیات بیع السلع الغذائیة أو المشروبات المستهلكة في عین المكان التي تقوم بها المطاعم؛-
؛خدمات المطعم التي تقدمها مقاوالت الخدمات لمستخدمي المؤسسات المأجورین-
ارت المعدة الستعمالها فنادق أو موتیالت أو قرى لالصطیاف أو المجموعات العقاریة المعدة عم- لیات إیجار العقا

أز من  ارض السیاحة المجهزة كال أو بعضا ، ویدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا ال یتج ألغ
المجموعة السیاحیة ؛

الزیوت السائلة الغذائیة ؛-
؛)المنجمي أو البحري(ملح الطبخ -
األرز المصنع والدقیق وسمید األرز ودقیق النشویات ؛-
العجائن الغذائیة ؛-
189)تنسخ(-

.2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند فقرةالأحكام هذهغییر وتتمیم تم ت187
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهنسخ تم188
.2013من قانون المالیة لسنة 9ن المادة مIبمقتضى البند فقرةالأحكام هذهنسخ تم 189
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ارت الغازیة األخرى- 190؛غاز النفط والهیدروكاربو

191زیوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة-

ارعاة I-°11-89المشار إلیها في المادة عملیات البنوك واالئتمان و كذا عموالت الصرف- أعاله مع م
192؛أعاله91من المادة IIIبالبند 2°اإلعفاء المنصوص علیه في الفقرة 

المعامالت المتعلقة بالقیم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار إلیها في الباب الثالث من الظهیر -
المعتبر بمثابة قانون یتعلق ببورصة )1993سبتمبر 21(1414یع اآلخر رب4بتاریخ 211.93.1الشریف رقم

القیم؛
العملیات المتعلقة باألسهم و حصص المشاركة الصادرة عن الهیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة -

اآلنف الذكر؛1.93.213المشار إلیها في الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 
ازولة )و ج)أ– I- °12-89لعملیات التي ینجزها األشخاص المشار إلیهم في المادة ا- أعاله، في نطاق م

مهنتهم؛
193.الرسم المستحق عن المرور في الطرق السیارة التي تستغلها شركات متمتعة باالمتیاز في ذلك-

:14%البالغ-°3
:الحق في الخصممع)أ

؛أعاله)2°-"ألف"-I(91الصنع التقلیدي المشار إلیها في المادة الزبدة باستثناء الزبدة ذات -
؛والمرغرین والشحوم المذوبة)الحیوانیة أو النباتیة (الشحوم الغذائیة -
؛)معبأ أو غیر معبأ(الشاي -
194)تنسخ(-

عملیات نقل المسافرین والبضائع ؛-
ارجة الناریة المسماة  "ارة النفعیة الخفیفة االقتصادیة السی"العربة السیارة لنقل البضائع المسماة - ارجة "والد الد
.وكذا جمیع المنتجات والمواد الداخلة في صنعهما"االقتصادیة

ارت النفعیة الخفیفة  ویتوقف تطبیق السعر المشار إلیه أعاله على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السیا
ارجات الناریة اال ارءات المحددة بنص تنظیمياالقتصادیة والد ؛قتصادیة على استیفاء اإلج

.والمسخنات الشمسیةربائیةهالكالطاقة-
:من غیر حق في الخصم )ب

ار للعقود التي یقدمها  .حدى مقاوالت التأمینإلالخدمات المؤداة عن كل عون أو وسیط أو سمسار، نظ

األسعار الخاصة-.100المادة 
درهم)100(أعاله، تخضع للضریبة على القیمة المضافة بالتعریفة المحددة بمائة 96استثناء من أحكام المادة

ارجتم190  .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهإد
ارجتم191 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامإد
.2010لسنةالمالیةقانونمن7ادةالممنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامإتغییرتم192
ارجتم193 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى)العقاریةاألشغالمقاوالتعملیات(الفقرةهذهأحكامنسختم194
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.للهكتولتر عملیات تسلیم وبیع الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول التي ال تستهلك في مكان البیع
ارهم)5(بخمسة تخضع للضریبة على القیمة المضافة بالتعریفة المحددة  ارم من الذهب والد ببالتین وللغ

ارم من الفضة ، عملیات تسلیم وبیع جمیع المصنوعات أو السلع غیر ادرهم0،10 دوات المركبة جمیعها أو بعضها من ألللغ
195.الذهب أو البالتین أو الفضة

الرابعالباب
واإلرجاعاتالخصوم

القاعدة العامة-.101المادة 
ا عناصر ثمن عملیة خاضعة للضریبة من الضریبة على القیمة تخصم الضریبة على القیمة المضافة التي تحملته-°1

.المضافة المطبقة على هذه العملیة
یستنزل الخاضعون للضریبة مبلغ الضریبة على القیمة المضافة بصورة إجمالیة ویجب علیهم القیام بتسویة في 

.حاالت ضیاع البضاعة أو إذا كانت العملیة غیر خاضعة بالفعل للضریبة
.اشر التسویة في حالة إتالف عرضي أو اختیاري مبررال تب

ازل جمیع الضریبة الممكن خصمها، رحل باقي -°2 إذا كان مبلغ الضریبة المستحقة فیما یتعلق بفترة ال تكفي الستن
.الضریبة إلى شهر أو ربع السنة الموالي

ارم الشهر الذي یلي شهر وضع المخالصا-°3 ت الجمركیة أو الوفاء الجزئي أو الكلي ینشأ الحق في الخصم عند انص
ارت أو البیانات الحسابیة المحررة في اسم المستفید .بالفاتو

.بعده102غیر أن المهلة المذكورة ال یعمل بها فیما یخص السلع المنصوص علیها في المادة 

نظام السلع القابلة لالستهالك-.102المادة 
.السلع القابلة لالستهالك التي تخول الحق في الخصمیجب أن تقید في حساب األصول الثابتة،

یجب عالوة على ذلك، أن یحتفظ بها طوال فترة الخمس سنوات الموالیة لتاریخ تملكها وأن تخصص إلنجاز عملیات 
.أعاله94و92خاضعة للضریبة على القیمة المضافة أو المعفاة منها عمال بالمادتین 

.ى السلع التجهیزیة المتملكة من لدن المؤسسات الخاصة للتعلیم والتكوین المهنيتطبق األحكام أعاله كذلك عل
إذا لم یحتفظ بالسلعة القابلة للخصم طوال المدة اآلنفة الذكر وكذا إذا خصصت في آن واحد إلنجاز عملیات 

أعاله، ترتب 91المادة خاضعة للضریبة على القیمة المضافة وعملیات خارجة عن نطاق تطبیقها أو معفاة منها بمقتضى
.أدناهII-104على ذلك تسویة الخصم المنجز من قبل وفقا ألحكام الفقرة األخیرة من المادة 

اإلرجاع-.103المادة 
ازل الضریبة، إرجاع ولو جزئي للضریبة المدفوعة عن عملیة معینة، ما إیمكن أن یترتب على عدم ال مكان استن

196:بعده4°و3°و2°و1°عدا في الحاالت المبینة في 

فیما یخص العملیات المنجزة بحكم االستفادة من اإلعفاء أو من النظام الواقف المنصوص علیهما في المادتین -°1
ارءات أعاله إذا كان مبلغ الضریبة المستحقة ال94و92 ازئد وفق الشروط واإلج ازل الضریبة بكاملها یرجع ال یسمح باستن

ارهم ومن 5ىإل4من التعریفةرفعتم195 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىدرهم0’10إلى05،0د
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامتغییرتم196
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197؛تستثنى من هذا اإلرجاع المنشآت المصدرة للمعادن المستعملةو؛المحددة بنص تنظیمي

ازله بمقتضى األحكام ال و-°2 ردة فيافي حالة توقف عن النشاط الخاضع للضریبة، یرجع المبلغ الذي لم یمكن استن
ارءات المحددة بنص تنظیمي؛3°–101المادة  أعاله وذلك وفق الشروط واإلج
ارد أو التملك المحلي للسلع المشار إلیها في تتمتع المنشآت الخ–°3 اضعة للضریبة التي دفعت مبلغها حین اإلستی
ارءات المحددة بنص تنظیمي؛22°-123و المادةI-°6-92المادة  من هذه المدونة بالحق في استرجاعها وفق اإلج

ازلها وذلك تستفید منشآت اإلیجار التمویلي من حق اإلرجاع بالنسبة للضریبة القابل-°4 ة للخصم التي ال یمكن استن
ارءات المحددة بنص تنظیمي 198.وفق اإلج

أعاله داخل أجل ال 4°و3°و2°و1°تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضریبة المنصوص علیها في -°5
199.أشهر من تاریخ إیداع الطلب)3(یتجاوز ثالثة 

ارئب التابع لها المستفید في نهایة كل ربع السنة یجب أن یودع طلب اإلرجاع المذكور لدى المصلحة  المحلیة للض
.المدنیة فیما یتعلق بالعملیات المنجزة خالل ربع السنة أو أرباع السنة المنصرمة

؛یباشر اإلیداع اآلنف الذكر داخل أجل ال یزید على السنة التالیة لربع السنة المطلوب عنه اإلرجاع
عها في حدود مبلغ الضریبة على القیمة المضافة المحسوبة صوریا على أساس رقم تصفى المبالغ الواجب إرجا-°6

ارر في شأنه عن الفترة المعنیة، فیما یتعلق بالعملیات المنجزة مع االستفادة من اإلعفاء ووقف استیفاء  األعمال المقدم اإلق
.أعاله94و92الضریبة المقررین في المادتین 

اإلعفاءات التي تمت االستفادة منها إن ،ل احتساب حدود مبلغ إرجاع الضریبةیؤخذ بعین االعتبار من أج
.أعاله94و92عمال بالمادتین ، اقتضى الحال 

اإلرجاع إذا كان مبلغ الضریبة الواجب إرجاعه أقل من الحدود المعنیة أعاله أمكن استعمال الفرق لتحدید حدود
ارت التالیة .المتعلق بالفترة أو الفت

ارت وزیر المالیة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا تك و ن المبالغ الواجب إرجاعها التي تمت تصفیتها محل مقر
.الغرض ویترتب علیها إعداد أمر باإلرجاع

مبلغ الضریبة القابلة للخصم أو اإلرجاع -.104المادة 
I.- أو اإلرجاعتحدید الحق في الخصم

:یقبل الخصم أو اإلرجاع في حدود
اردات المباشرة؛)أ ارد فیما یخص االستی مبلغ الضریبة الذي یمكن إثبات دفعه حین االستی

ارء أو البیانات الحسابیة فیما یخص األعمال الحرفیة واألشغال )ب ارت الش مبلغ الضریبة المدفوعة المبین في فاتو
والخدمات المنجزة في الداخل لدى الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة ؛

.مبلغ الضریبة المترتبة على ما سلمه الشخص لنفسه من السلع التي تخول الحق في الخصم)ج
فیما یخص الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة الذین یقومون في آن واحد بعملیات خاضعة لها وعملیات 

القابل للخصم أو اإلرجاع بةالضرییضرب مبلغ أعاله،91خارجة عن نطاق تطبیقها أو معفاة منها بمقتضى أحكام المادة 

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكاموتتمیم تغییرتم197
ارجتم198 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامتغییرتم199
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:في معامل تحدد كیفیة حسابه كما یلي
في البسط، مبلغ رقم األعمال الخاضع للضریبة على القیمة المضافة فیما یتعلق بالعملیات المفروضة علیها -

هما في المادتینمع االستفادة من اإلعفاء أو وقف استیفاء الضریبة المنصوص علی،الضریبة بما في ذلك العملیات المنجزة
أعاله؛94و92

مبلغ رقم األعمال المبین في البسط مضافا إلیه مبلغ رقم األعمال الناتج عن عملیات معفاة من ،في المقام-
.أعاله أو خارجة عن نطاق تطبیق الضریبة91الضریبة عمال بالمادة 

ولكنها تشمل س فقط الضریبة المستحقةالمبالغ الواجب اعتمادها لحساب المعامل المشار إلیه أعاله تشمل لی
كذلك الضریبة على القیمة المضافة غیر المستحق أداؤها فیما یتعلق بالعملیات المنجزة مع االستفادة من اإلعفاء أو الوقف 

.أعاله94و92المقررین في المادتین
القیمة المضافة، جاز إذا كانت منشآت تضم قطاعات نشاط منظمة بصورة مخالفة لما یتعلق بالضریبة على

ارئب .تحدید المعامل السنوي للخصم بصفة مستقلة عن كل قطاع بعد موافقة إدارة الض
.یحدد الخاضع للضریبة المعامل المذكور في نهایة كل سنة مدنیة انطالقا من العملیات المنجزة خالل السنة المذكورة

.خالل السنة التالیةیعتمد المعامل اآلنف الذكر لحساب الضریبة الواجب خصمها
فیما یخص المنشآت الجدیدة،  تحدد المنشأة معامل خصم مؤقتا، یطبق إلى نهایة السنة الموالیة لسنة إحداثها 

ارتها المتعلقة باالستغالل أر على المعامل .استنادا إلى تقدی ویعتمد المعامل المذكور نهائیا بالنسبة للفترة المنصرمة إذا لم یط
ارم األجل ، تغییر یزید على العشر بالنظر إلى المعامل المؤقتالمحدد للفترة  في حالة العكس، یجب .المذكورة في تاریخ انص

.بعدهIIفیما یتعلق  باألموال الثابتة، أن تسوى الوضعیة باعتبار المعامل الحقیقي وفق الشروط المنصوص علیها  في البند 
II.-تسویة الخصم المتعلق باألموال الثابتة

التسویة الواجبة على إثر تغیر المعامل-°1
أعاله، وخالل فترة 102ألموال الثابتة المشار إلیها في المادة لفیما یخص األموال المقیدة في حساب إذا تبین

أعالهIخمس سنوات الموالیة لتاریخ تملك األموال المذكورة، أن معامل الخصم المحسوب وفق الشروط المقررة في البند 
نسبة إلى إحدى السنوات الخمس المذكورة یفوق بأكثر من خمسة في المائة المعامل األولي، جاز للمنشآت القیام بخصم بال

ویساوي هذا الخصم خمس الفرق بین الخصم المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهایة السنة المقصودة وبین ،تكمیلي
.من هذه المادةIمبلغ الخصم المنجز وفق الشروط المبینة في البند

إذا تبین فیما یخص نفس األموال و خالل الفترة نفسها، أن المعامل المحدد في نهایة سنة من السنوات یقل بأكثر 
من خمسة في المائة عن المعامل األولي، وجب على المنشآت القیام بإرجاع الضریبة داخل األجل المنصوص علیه في 

.بعده113المادة 

أعاله وبین الخصم Iرجع خمس الفرق بین الخصم المنجز وفق الشروط المبینة في البند یساوي المبلغ الم
.المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهایة السنة المقصودة

التسویة الواجبة لعدم المحافظة على األموال-°2
أعاله، لعدم المحافظة على 102تباشر على النحو التالي التسویة المنصوص علیها في الفقرة األخیرة من المادة 

.األموال القابلة للخصم المقیدة في حساب لألصول الثابتة طوال أجل خمس سنوات
یجب على المستفید من الخصم أن یرجع إلى الخزینة مبلغا یساوي مبلغ الخصم المنجز في المرة األولى فیما 

.أو جزء سنة منصرمة منذ تاریخ تملك األموال المذكورةیتعلق باألموال المشار إلیها أعاله، مطروحا منه خمس عن كل سنة
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هذه التسویة لیست واجبـة فـي حالـة بیـع السـلع التجهیزیـة المنقولـة التـي تطبـق علیهـا الضـریبة علـى القیمـة المضـافة 
200.حسب قواعد النظام العام

ألجلین المقررین في من هذه المادة داخل اIIبالبند 2°و1°یجب أن تباشر التسویة المنصوص علیها في 
.بعده111و110المادتین 

تحسب السنة التي یتم خاللها تملك أو تفویت مال من األموال باعتبارها سنة كاملة ألجل تطبیق أحكام هذه 
.المادة

أو في حالة اندماج أو تغییر للشكل القانوني"في الیدالمفاتیح"الخصم في حالة صفقة بطریقة-.105المادة 
وكان صاحب المشروع یستورد في "المفاتیح في الید"صفقة بطریقة بعقد إلنجازتانكانت منشأتان مرتبطإذا-°1

اسمه جمیع أو بعض التوریدات المنصوص علیها في العقد، كان للمنشأة التي أنجزت العمل الحق في خصم الضریبة على 
.القیمة المضافة المدفوعة في الجمرك

أو تغییر الشكل القانوني لمؤسسة من المؤسسات، فإن الضریبة على 201انقسامأودماج في حالة تمركز أو ان-°2
القیمة المضافة  المؤداة برسم قیم االستغالل تحول إلى المؤسسة الجدیدة الخاضعة للضریبة أو إلى المنشأة الضامة بشرط أن 

.تكون القیم المذكورة مقیدة  في عقد التفویت بمبالغها األصلیة

العملیات المستثناة من الحق في الخصم-.106المادة
I.–تخول الحق في الخصم الضریبة المترتبة على ال:
ارض االستغالل؛-°1 السلع والمنتجات والمواد والخدمات غیر المستخدمة ألغ
ارت والمحال غیر المرتبطة باالستغالل؛-°2 العقا
ارض-°3 النقل العام أو النقل الجماعي لمستخدمي المنشآت؛عربات نقل األشخاص ماعدا المستخدمة منها ألغ
:المنتجات النفطیة غیر المستخدمة كمحروقات أو مواد أولیة أو عناصر صنع ما عدا–°4
ــر الطــرق - ــر الطــرق للمســافرین والبضــائع وكــذا النقــل عب الكــازوال المســتعمل فــي اســتغالل عربــات النقــل العمــومي عب

ین للضریبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة؛للبضائع المنجز من طرف الخاضع
الكازوال المستعمل في استغالل العربات المخصصة للنقل عبر السكك الحدیدیة للمسافرین والبضائع؛-
ارض النقل الجوي- 202.الكازوال والكیروزین المستعمالن ألغ

ارءات تطبیق هذا المقتضى بنص تنظیمي؛ وتحدد إج
تبرع؛الها طابع المشتریات والخدمات التي ل-°5
االستقبال أو التمثیل؛مصاریف القیام بمأموریة أو-°6
أعاله؛)ب-3°-99العملیات المبینة في المادة -°7
.أعاله100عملیات بیع و تسلیم المنتجات والمصنوعات والسلع المشار إلیها في المادة –°8

II.-ــــال أو مــن مبلغهــا ، ال50%ال تخــول الحــق فــي الخصــم إال بنســبة ضــریبة المترتبــة علــى المشــتریات أو األعمـ
درهـم ولـم یثبـت تسـدیدها بشـیك مسـطر وغیـر قابـل للتظهیـر )10.000(الخدمات إذا كان مبلغها یساوي أو یفوق عشرة أالف 

.2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند فقرةأحكام هذه الغییر تم ت200
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةأحكام هذه التمیم تتم201

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىفقرةأحكام هذه الوتتمیم تغییرتم202
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فـسمقاصـة مـع دیـون مسـتحقة علـى نأوإلكترونیـةوسـیلة أوتحویـل بنكـيلـألداء أوأو ورقة تجاریـة أو أي طریقـة مغنطیسـیة 
ارف المعنیـة والمتضـمنة  الشخص، شریطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممضاة بصفة قانونیة من لـدن األطـ

203.قبول مبدأ المقاصة

ارء الحیوانات الحیة والمنتجات الفالحیة غیر المحولة .بید أن شروط التسدید المشار إلیها أعاله ال تطبق على ش

الخامسالباب
الضریبةفرضأنظمة

طریقة اإلدالء باإلقرار-.107المادة 
I.- ازمیة أو اختیاریة في یخضع للضریبة على القیمة المضافة ، األشخاص الذین یقومون بالعملیات الداخلة بصورة إل

.نطاق تطبیقها
ارر الربع س ارر الشهري ٕواما وفقا لنظام اإلق .نويتفرض الضریبة على الخاضعین لها إما وفقا لنظام اإلق

II.-ارت الشهریة أو الربع سنویة المدلى بها ألجل فرض الضریبة ار نجزها أجمیع العملیات التي ،یجب أن تشمل اإلق
.الخاضع للضریبة

ارر-.108المادة  دوریة اإلدالء باإلق
I.-اإلقرار الشهري:

ارر الشهري  :یخضع وجوبا لنظام اإلق
المحقق خالل السنة المنصرمة ملیون وهم المفروضة علیه الضریبة الخاضعون للضریبة الذین یساوي رقم أعمال-
.درهم أو یتجاوزه)1.000.000(
.كل شخص لیست له مؤسسة بالمغرب ویقوم فیه بعملیات خاضعة للضریبة-

II.- اإلقرار الربع سنوي:
ارر الربع سنوي  :یخضع لنظام اإلق

فروضة علیه الضریبة والمحقق خالل السنة المنصرمة عن ملیون الخاضعون للضریبة الذین یقل رقم أعمالهم الم–°1
درهم؛)1.000.000(

ازولون عمال دوریا أو یقومون بعملیات –°2 الخاضعون للضریبة الذین یستغلون مؤسسات موسمیة وكذا الذین ی
عرضیة؛
.الخاضعون للضریبة الجدد فیما یخص السنة المدنیة الجاریة–°3

ارر الشهري31بة المشار إلیهم أعاله، إذا طلبوا ذلك قبل یؤذن للخاضعین للضری .ینایر، أن یختاروا نظام اإلق

السادسالباب
للضریبةالخاضعینواجبات

الفرع األول 

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىاالبندأحكام هذوتتمیم تغییرتم203
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الواجبات المتعلقة باإلقرار
التصریح بالتأسیس-.109المادة 

ارئب التابع لها یجب على كل شخص خاضع للضریبة على القیمة المضافة أن یدلي إلى المصلح ة المحلیة للض
ارر بالتأسیس المنصوص علیه في المادة  .أدناه148باإلق

اإلقرار الشهري-.110المادة 
ارر الشهري أن یودعوا،  من كل )20(قبل العشرین یجب على الخاضعین للضریبة المفروض علیهم نظام اإلق

ارئبشهر  ار برقم األعمال المحق،لدى قابض إدارة الض ار ق خالل الشهر السابق وأن یدفعوا في نفس الوقت الضریبة إق
.المطابقة له

ــذین یــدلون بتصــاریحهم بالطریقــة اإللكترونیــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة  ــاه، 155غیــر أنــه بالنســبة للخاضــعین ال أدن
ارم كل شهر 204.یجب علیهم اإلدالء بهذه التصاریح قبل انص

اإلقرار الربع سنوي-.111المادة 
ارر الربع سنوي أن یودعوا، یجب  من )20(قبل العشرین على الخاضعین للضریبة المفروض علیهم نظام اإلق

ارئبالشهر األول من كل ربع سنة  ار برقم األعمال المحقق خالل الربع سنوي المنصرم وأن یدفعوا لدى قابض إدارة الض ار إق
.في نفس الوقت الضریبة المطابقة له

أدنـاه، یجـب 155عین الـذین یـدلون بتصـاریحهم بالطریقـة اإللكترونیـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة غیر أنه بالنسـبة للخاضـ
ارم الشهر األول من كل ربع سنة 205.علیهم اإلدالء بهذه التصاریح قبل انص

محتوى اإلقرار واألوراق الملحقة-.112المادة 
I.- ارر في مطبوع نموذجي معد من طرف اإلدارة :ویتضمن بوجه خاص ما یليیجب أن یحرر اإلق
هویة الخاضع للضریبة ؛-°1
مجموع مبلغ األعمال المنجزة؛-°2
مبلغ األعمال غیر المفروضة علیها الضریبة ؛-°3
مبلغ األعمال المعفاة من الضریبة ؛-°4
نشاط وكل سعر؛كل مبلغ رقم األعمال المفروضة علیها الضریبة حسب طبیعة -°5
لمستحقة ؛مبلغ الضریبة ا-°6
ازلها عن الفترة السابقة إن اقتضى الحال؛-°7 مبلغ الضریبة التي یمكن استن
:مبلغ الضریبة المخصوم مفصال في بیان إجمالي مع  التمییز بین -°8
:فیما یخص المشتریات غیر األصول الثابتة)أ

الخدمات المقدمة؛-
اردات واألشریة واألعمال الحرفیة- .اإلستی

اردات وافیما )ب شریة وما یسلمه شخص لنفسه وأعمال التركیب والوضع وكذا الخدمات ألیخص األصول الثابتة، االستی

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالمادةهذهأحكامغییرتتم204
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المقدمة أو غیر ذلك من النفقات المدرجة في األصول الثابتة؛
.إن اقتضى الحال ، مبلغ الضریبة غیر المستنزل القابل للترحیل ، مبلغ الضریبة الواجب دفعها أو -°9
II.-ارر المشار إلیه في البند یجب ارت Iأن یرفق اإلق ومن هذه المادة ببیان مفصل للخصم یتضمن مرجع الفاتو

البیان الدقیق للسلع أو الخدمات أو األعمال وقیمتها ومبلغ الضریبة المدرج في الفاتورة و بیان الحساب النهائي وطریقة األداء 
ارجعه 206.وم

اإلقرار بالمعامل-.113المادة 
على الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة الذین یقومون في آن واحد بعملیات خاضعة لها وعملیات یجب

قبل فاتح أبریل بالمصلحة المحلیة أعاله أن یودعوا،91خارجة عن نطاق تطبیقها أو معفاة منها عمال بأحكام المادة 
ارئب التابعین لها ار بالمعامل ،للض ار ار ف)نسبة الخصم(إق ارمحر .ئبي مطبوع معد من طرف إدارة الض
ارر المذكور یتضمن یجب أن  :البیانات التالیةاإلق

الذي یطبقونه خالل السنة الجاریة والعناصر اإلجمالیة 207أعاله104معامل الخصم المنصوص علیه في المادة)أ
المستعملة لتحدید المعامل المذكور؛

ارء أو التكلفة باحتساب الضریبة)ب على القیمة المضافة فیما یخص جمیع األموال المقیدة في حساب ثمن الش
ارء أو ثمن التكلفة المذكور فیما یخص  لألصول الثابتة المتملكة خالل السنة السابقة وكذا مبلغ الضریبة المتعلقة بثمن الش

.المشتریات من الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة

ت و انتهاء عملها وتغییر شكلها القانونياإلقرار بتفویت المنشآ-.114المادة 
أر تغییر على شخص خاضع للضریبة ألي سبب من األسباب أو وقع نقل المنشأة أو انتهى عملها، وجب  إذا ط

ارر المنصوص علیه في المادة  ارر مماثل لإلق .أعاله داخل األجل نفسه 109على الخلف أو المفوت إلیه أن یدلي بإق
یوما )30(خالل الثالثین،أو یتوقف عن استغاللها أن یدلي، تهأریبة یفوت منشیجب على كل خاضع للض

ارر یتضمن البیانات الالزمة لتصفیة الضریبة المستحقة إلى غایة  الموالیة لتاریخ التفویت أو التوقف عن االستغالل ، بإق
وتستوفى .أعاله105ما یلیها إلى المادة  و101التاریخ المذكور ولتسویة الخصوم وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

.الضریبة المستحقة داخل األجل اآلنف الذكر
المدینین ولتسویة الخصوم المنصوص علیها في الفقرة السابقة للزبناءعلى أن أداء الضریبة المستحقة فیما یرجع 

لشكل المنشأة القانوني، بشرط أن یتعهد ال یطالب به، إذا تعلق األمر باندماج أو انقسام أو مساهمة في شركة أو تغییر 
.الكیان أو الكیانات الجدیدة بأداء الضریبة بحسب ما یتم قبضه من المبالغ شیئا فشیئا

واجبات الخاضعین للضریبة غیر المقیمین -.115المادة 
ادیقوم فیه بعملیات خاضعة للضریبة ، أن یعمل على اعتم ویجب على كل شخص لیست له مؤسسة بالمغرب 

ازولین عملهم  ارئب، یلتزم بالتقید بالواجبات المفروضة على الخاضعین للضریبة الم ممثل مستوطن بالمغرب لدى إدارة الض
ارمات المترتبة ،إن اقتضى الحال، إال فإن هذه الضریبة وبالمغرب وبأداء الضریبة على القیمة المضافة المستحقة ، و الغ

.اب الشخص الذي لیست له مؤسسة بالمغرب علیها تستحق على الشخص العمیل لحس

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندالبند بمقتضىاهذأحكامغییرتتم206
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یخضع األشخاص العاملون لحساب الخاضع للضریبة المشار إلیه أعاله إلى الواجبات المنصوص علیها في هذه 
.المدونة

الفرع الثاني 
الواجبات المتعلقة بالحجز في المنبع

دن شركات التأمین لسماسرتهاحجز الضریبة في المنبع من مبلغ العموالت الممنوحة من ل-.116المادة 
إن الضریبة المستحقة عن الخدمات المقدمة من قبل أي وكیل أو ساع أو سمسار، بحكم عقود التأمین التي 

ارت وغیرها من المكافآت الممنوحة من لدن المنشأة ،یبرمها لفائدة إحدى منشآت التأمین تحجز من مبلغ العموالت والسمس
.بها للخزینةالمذكورة التي تعتبر مدینة 

حجز الضریبة في المنبع من الفوائد المدفوعة من قبل مؤسسات االئتمان لحسابها أو لحساب الغیر-.117المادة 
إن الضریبة على القیمة المضافة المستحقة عن الفوائد التي تدفعها مؤسسات االئتمان والهیآت المعتبرة في حكمها 

.ت المذكورة قبضها لحساب الخزینة عن طریق الحجز في المنبعلحسابها أو لحساب الغیر، تتولى المؤسسا
رقمأما الضریبة على القیمة المضافة المستحقة عن العائدات المترتبة على عملیات التسنید المنجزة طبقا للقانون 

208.السالف الذكر، فتتولى المؤسسة المبادرة قبضها لحساب الخزینة عن طریق الحجز في المنبع06-33

ع الثالث الف ر
الواجبات ذات الطابع المحاسبي

القواعد المحاسبیة-.118المادة 
:یجب على كل شخص خاضع للضریبة على القیمة المضافة 

ن یمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحدید رقم األعمال وتقدیر مبلغ الضریبة الذي یخصمه أو یطالب أ-°1
باسترجاعه؛

ازول في آن -°2 واحد أنشطة خاضعة للضریبة بشكل مخالف بالنظر إلى الضریبة على القیمة أن یمسك ، إذا كان ی
المضافة، محاسبة تمكنه من تحدید رقم األعمال الخاضع للضریبة الذي تحققه منشأته وذلك بأن یطبق على كل نشاط من 

.أعاله104و97لمادتین األنشطة المذكورة القواعد الخاصة به مع التقید ، إن اقتضى الحال ، باألحكام الواردة في ا

تحریر الفاتورات-.119المادة 
I.- لى المشترین إیجب على األشخاص الذین یقومون بالعملیات الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة أن یسلموا

ارت .أدناهIII-145محررة وفقا ألحكام المادة منهم أو إلى المتعاملین معهم الخاضعین للضریبة المذكورة فاتو
II.-ارجها في الفاتورة ارت التي یحررها یعتبر ملزما شخصیا بمجرد إد .كل شخص یشیر إلى الضریبة في الفاتو

القسم الفرعي الثاني 
نظام الضریبة على القیمة المضافة حین االستیراد

االختصاص-.120المادة 
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ارئب غیر المباشرة تطبیق الضریبة على القیمة اردتتولى إدارة الجمارك والض طبقا ألحكام هذه المضافة حین االستی
.المدونة

الواقعة المنشئة للضریبة ووعاؤها-.121المادة 
ارد من أداء الرسوم الجمركیة عن البضائع .تتكون الواقعة المنشئة للضریبة على القیمة المضافة حین االستی

.من قیمة البضاعة20%یحدد سعر الضریبة بنسبة
ارلمذكور - :إلىیخفض السع

°1-%7:
أعاله؛1°–99فیما یخص المنتجات الوارد بیانها في المادة –
وكذا األغذیة البسیطة مثل النفایات واللباب وحثالة الشعیر والتبن وقشور الكسبفیما یخص الذرة والشعیر  و-

209؛اجن ولبهائم والدالتغذیةةمعدالالصویا وبقایا وألیاف الذرة وثفل الشمندر الجاف والبرسیم المجفف والنخالة االمكتلة، 

؛"Sorgho à Grains"والذرة البیضاء ذات البذور "Manioc"فیما یخص المنیهوت-
°2-%10:

أعاله؛2°-99فیما یخص المنتجات الوارد بیانها في المادة -
الزیتیة والزیوت النباتیة فیما یخص الزیوت السائلة الغذائیة مصفاة كانت أو غیر مصفاة وكذا البذور والفواكه-

المستعملة لصنع الزیوت السائلة الغدائیة؛
210)تنسخ(-

للسنة 48.09من قانون المالیة رقم 2البند 4العجول المعدة للتسمین المشار إلیها في المادةیخصفیما -
2014.211دیسمبر 31، ویسري تطبیق هذا السعر إلى غایة 2010المالیة 

°3-%14:
.أعاله)أ-3°-99خص المنتجات الوارد بیانها في المادة فیما ی-

القیمة الواجب اعتبارها لتطبیق الضریبة هي القیمة المعتمدة أو المحتمل اعتمادها ألجل وضع وعاء الرسوم 
ارئب المفروضة أو الممكن فرضها على البضائع المستوردة ماعدا الجمركیة مضافا إلیها مبلغ الرسوم عن الدخول والض

.الضریبة على القیمة المضافة نفسها
غیر أن المستوردات من الخمور والمشروبات المركبة على أساس الكحول تخضع زیادة على ذلك للضریبة بتعریفة  

.درهم للهكتولتر)100(مائة 

التصفیة-.122المادة 
لدعاوى ویتم بحثها والحكم فیها تصفى الضریبة وتستوفى وتثبت المخالفات ویعاقب علیها وتجرى المتابعات وتقام ا

.لمیداناالمحاكم المختصة في هذا من لدنكما هو الشأن فیما یتعلق بالرسوم الجمركیة 
ارمات والمصالحات كما هو الشأن فیما یتعلق بالرسوم الجمركیة .توزع حصیلة الغ

.2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند فقرةالهذهأحكاموتتمیم غییرتتم 209
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اإلعفاءات-.123المادة 
ارد  :تعفى من الضریبة على القیمة المضافة حین االستی

أعاله؛)1°-"جیم"3°و2°و1°-"ألف"-I(91البضائع المشار إلیها في المادة  -°1

.الجاریة علیها األنظمة االقتصادیة الجمركیةوالتوریداتوالموادالبضائع -°2
.أعاله122و121في حالة عرض البضاعة لالستهالك تستوفى الضریبة وفق الشروط المحددة في المادتین 

التي لیست لها قیمة تجاریة؛اتالعین-°3

إلى المرسل بحكم االستفادة من نظام اإلرجاع ، على أال یتعلق األمر بمنتجات سبق أن المرجعةالبضائع -°4
استفادت من إرجاع الضریبة حین تصدیرها من المغرب؛

ارت والدوریات -°5 ارئد والمنشو المشار إلیها في الظهیر الشریف الكتب غیر المجلدة أو المجلدة تجلیدا غیر فاخر والج
الموسیقى النشر وكذا شأن قانون الصحافة و ب)1958نوفمبر 15(1378ىــجمادى األول3الصادر في 1.58.378رقم

ارت والكتب؛ ارصة المستنسخة فیها المنشو المطبوعة و األسطوانات المت
ارت الدوریة وكذا للنشر إ-°6 ارئد والمنشو ذا كان موجها إلى مطبعة من المطابع؛الورق المعد لطبع الج
ارت الدعائیة مثل األدلة والمطویات  ولو مصورة ، إذا كانت تهدف أساسا إلى حث الجمهور على زیارة بلد -°7 المنشو

أو جهة أو سوق أو معرض یكتسي طابعا عاما وكانت معدة لتوزیعها بالمجان وغیر متضمنة ألي إعالن تجاري؛
ارت-°8 المعدة لتموین السفن التي تقوم بمالحة في أعالي البحار وأجهزة المالحة الجویة التي تقوم الهیدروكاربو

ارء الحدود باتجاه الخارج إذا كانت معفاة من الرسوم الجمركیة وفق الشروط المحددة في مدونة الجمارك  بمالحة فیما و
ارئب غیر المباشرة المصادق علیها بالظهیر الشریف المعتبر بمث من شوال 25بتاریخ 1.77.339ابة قانون رقم والض

؛)1977أكتوبر 9(1397
السفن مهما كانت حمولتها المستخدمة للصید البحري وأدوات وشباك الصید البحري وبیض القد والطعوم المعدة -°9

لمستخدمة فقط المالحة الجویة المخصصة لمجهزي السفن ومحترفي الصید في أعالي البحار والسفن الصید، وكذا أجهزة
ارب السمك؛   للكشف عن مواقع أس

اركب والبواخر والزوارق التي تستطیع بوسائلها الخاصة أن تكون وسیلة للنقل في -°10 اركب البحریة والسفن والم الم
البحر وتقوم بمالحة بحریة بوجه خاص؛

منتجات الصید البحري المغربي؛-°11
الخیول واألبقار واألغنام وكذا الماعز والجمال والنعام وبیض النعام المعد الحیوانات الحیة األصیلة من أنواع -°12

للحضن؛
ارت البوتسیوم المستخدم للتسمید 31األسمدة المدرجة في الباب -°13 الوضع (من تعریفة الرسوم الجمركیة ونت

ومتعدد فوسفاط )2835.24.10الوضع التعریفي (وفوسفاط البوتسیوم المستخدم للتسمید )2834.21.10التعریفي 
الوضعان التعریفیان (وملحیات الشمندر )2835.39.10الوضع التعریفي(البوتسیوم المستخدم للتسمید 

ارت األخرى )30/2621.00.20 ؛)90/2834.29.10الوضعان التعریفیان (وأنواع النت
امیر في حالة جمس؛اللباب وأنواع البصل والعساقیل والجذور ذات العساقیل والعباقر والجذ-°14
أعاله؛I–°5-92لمنتجات والمعدات المشار إلیها في  المادة ا-°15
الحمص والعدس والفول على حالتها الطبیعیة؛-°16
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الذهب الصافي في سبائك أو قضبان؛-°17
ك المغرب لحسابه النقود المتداولة بصفة قانونیة وكذا جمیع المعادن الثمینة المعدة للعملیات التي ینجزها بن-°18

الخاص؛
السلع والبضائع التي یسلمها األشخاص الطبیعیون أو المعنویون المغاربة أو األجانب على سبیل الهبة إلى –°19

الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة والجمعیات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهتم باألوضاع االجتماعیة 
لمعاقین أو الموجودین في وضعیة صعبة؛والصحیة لألشخاص ا

السلع والبضائع التي تسلمها الحكومات األجنبیة أو المنظمات الدولیة في نطاق التعاون الدولي على وجه الهبة -°20
للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة والجمعیات المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛

ة بالصفقات التي یمولها االتحاد األوربي بواسطة هبات؛المتعلقوالبضائعالسلع -°21
یجب أن تقید في حساب لألصول الثابتة وتخول الحق في الخصم المنصوص علیه في االستثمار التيأموال )أ–°22
ار)24(أربع وعشرین أعاله، إذا استوردها الخاضعون للضریبة خالل مـدة 101المادة  از ومن تاریخ الشروع شه لةفي م
.أعالهI-°6-92، كما تم تعریفه في المادة نشاطهم

ار ابتداء من تـاریخ تسـلیم )24(بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشیید مشاریعها االستثماریة، یسري أجل األربع وعشرین  شه
212؛ةأشهر قابلة للتجدید مرة واحد)6(رخصة البناء مع منح أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة 

)200(السلع التجهیزیة والمعدات واألدوات الضروریة إلنجاز مشاریع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها مائتي )ب
ملیون درهم وذلك في إطار اتفاقیة تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة، خالل مدة 

ار ابتداء من تاریخ )36(ستة وثالثین  ازولة نشاطهاشه 213.أعالهI-°6-92كما تم تعریفه في المادة ، الشروع في م

ازت المذكورة ازء و قطع الغیار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع التجهی ؛ویشمل هذا اإلعفاء أج

ار ابتداء من)36(بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشیید مشاریعها االستثماریة، یسري أجل الستة وثالثین  تاریخ تسلیم شه
214؛أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة)6(رخصة البناء مع منح أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة 

والسلع التجهیزیة المتصلة بها الواجب تقییدها في حساب لألصول الثابتة والمقتناة من لدن والشاحناتالحافالت -°23
.أعاله102ستوفي هذه المنشآت الشروط المنصوص علیها في المادة منشآت النقل الدولي عبر الطرق شریطة أن ت

215؛أعالهI-°6-92وفق الشروط المحددة في المادة ویطبق هذا اإلعفاء 

للتعلیم الخاص أو التكوین المهني الواجب تقییدها في حساب لألصول الثابتة والمقتناة المعدةالسلع التجهیزیة -°24
ارت غیر المستخدمة منها للنقل المدرسي الجماعي من طرف المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المهني باستثناء السیا
.والمعدة خصیصا لهذا الغرض

216؛أعالهI-°6-92وفق الشروط المحددة في المادة ویطبق هذا اإلعفاء 

اردها من لدن حاملي السلع التجهیزیة والمعدات واألدوات الجدیدة أو القدیمة المرخص من طرف اإلدا ر–°25 ة استی

ارجتم212 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةأحكام هذتغییر تم213
ارجتم214 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامإد
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییرتم215
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییرتم216
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ازولة نشاطهم؛)24(أربع وعشرین مدة شهادات التكوین المهني خالل  ار ابتداء من تاریخ الشروع في م شه
217؛أعالهI-°6-92وفق الشروط المحددة في المادة ویطبق هذا اإلعفاء 

(نظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة المعدات التربویة أو العلمیة أو الثقافیة المستوردة في إطار اتفاقات م–°26
UNESCO( من 14بتاریخ  1.60.202رقمو1.60.201التي انضم إلیها المغرب عمال بالظهیرین الشریفین رقم

؛)1963أكتوبر 3(1383جمادى األولى 
ارد –°27 ارالموادعملیات استی ازت التي تقوم بها جامعة األخوین بإف ن المحدثة بالظهیر الشریف بمثابة والسلع والتجهی

؛السالف الذكر1.93.227قانون رقم 
المعدة خصیصا لعرضها في المؤسسات التعلیمیة أو خالل أحادیث أو 218األشرطة الوثائقیة أو التربویة–°28

اردها الحصول على ربح؛  ارت مجانیة بشرط أال یكون الغرض من استی محاض
واألدوات المقتناة من لدن الجمعیات التي ال تهدف إلى الحصول على ربح والمهتمة السلع التجهیزیة والمعدات–°29

بشؤون األشخاص المعاقین إذا كان استعمالها للسلع المذكورة یدخل في نطاق المهام الموكولة إلیها بمقتضى أنظمتها 
؛األساسیة
طرفه فيو المعدة الستعمالها من"ألحمر المغربيالهالل ا"واألدوات المقتناة من لدن التجهیزیة والمعداتالسلع-°30

نطاق المهام الموكولة إلیه بمقتضى أنظمته األساسیة؛
:واألدوات المستوردة من لدنوالمعدات السلع التجهیزیة -°31
ازید بن سلطان المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم -أ السالف الذكر في 1.93.228مؤسسة الشیخ 

ار المهام المنوطة بها؛إط
ازید المحدثة بالقانون رقم -ب 219؛السالف الذكر، في إطار المهام المنوطة بها12.07مؤسسة الشیخ خلیفة بن 

ازت الضروریة لألنشطة التي تقوم بها مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء استیرادعملیات –°32 المواد والسلع والتجهی
السالف الذكر؛1.77.335وطة بها و المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم السرطان في إطار المهام المن

اریین استیرادعملیات –°33 ارض القلب والش ازت التي تقوم بها العصبة الوطنیة لمكافحة أم المواد والسلع والتجهی
إطار المهام المنوطة بها؛فيالسالف الذكر1.77.334المحدثة بالظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

ازت –°34 دیسمبر 31إلى غایة اءویسري هذا اإلعف.لتسییر جمعیات السلفات الصغرىوالمعدات المخصصةالتجهی
220؛2016

ازت -°35 :المستعملة في تنقیة الدمالتالیةالمواد والتجهی
لغشائي المستعملة في تصفیة وتنقیة الدم أجهزة تنقیة الدم باالنتشار الغشائي وأجهزة تصفیة المحالیل والفرز ا-
:ولوازمها

وشریانیة ووریدیة وصفاقیة ولوازمها بما في ذلك الفتحات المعدة إلدخال األنابیب ٕوابرها؛محاجیج كاملة*
إبر الناصور ؛*

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییرتم217
.2012لسنةالمالیةنونقامن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییرتم218
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییرتم219

دیسمبر 31ٕوالى غایة 2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضى 2011دیسمبر 31إلى غایة 2006مدید اإلعفاء من فاتح ینایر تم ت220
.2013من قانون المالیة لسنة 9المادة المادةبمقتضى 2016دیسمبر 31غایة ثم إلى 2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضى2012
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وصل المحاجیج ؛*
أغطیة واقیة ومعقمة؛*
محجاج تنشكوف ؛*
أجسام مضخات تنقیة وتصفیة الدم ؛*
أكیاس التصفیة الصفاقیة ؛*

ازت والمحالیل المستعملة في تنقیة الدم ؛ - المرك
ازت المستعملة في التصفیة الصفاقیة؛ - المرك
المحالیل المستعملة في التصفیة الصفاقیة ؛ -
221)تنسخ(–°36

و األدویة )Hépatites B et C(و األدویة المضادة اللتهاب الكبد الفیروسي األدویة المضادة للسرطان -°37
ارض القلب ارض السكري والربو وأم اریین ومرض السیدا المخصصة لعالج أم 222؛(SIDA)والش

طبقا للظهیر الشریف رقم السلع المنقولة أو غیر المنقولة المستوردة من لدن وكالة بیت مال القدس الشریف –°38
السالف الذكر؛1.99.330

ارد -°39 ازت التي یقوم بها البنك اإلسالمي للتنمیة تطبیقا للظهیر الشریف رقم والسلعالموادعملیات استی والتجهی
اآلنف الذكر؛ 1.77.4
:اللحوم واألسماك المعدة لمؤسسات اإلطعام المحددة في المسمیة الجمركیة كما یلي-°40

اروح وزنها بین - ارما والمعبأ ف150إلى45اللحم المفروم المقدم في شكل فطائر  یت ي أكیاس من البولیتلین غ
اروح بین  ؛21%و17،5%تحتوي على نسبة من الدهون تت

ارت لحم الدجاج المقدمة في شكل فطائر أو حصص مغطاة بمسحوق الخبز المحمص سابقة الطبخ - محض
ارم والمعبأة في كیس من اللدائن؛100ومجمدة ال یزید وزنها على  غ

ارئح السمك المقدمة عل- ارت من ش ارما؛70ى شكل مستطیل یزن المحض غ
ارت ٕوان اقتضى -°41 السلع والخدمات المستوردة من لدن الحاصلین على امتیاز في استغالل حقول الهیدروكاربو

الحال كل أحد من الحاصلین علیه إن كان مشتركا بینهم وكذا المتعاقدین والمتعاقدین من الباطن معهم، تطبیقا لمقتضیات 
ارتال21.90القانون رقم  .سالف الذكر المتعلق بالتنقیب واستغالل حقول الهیدروكاربو

ازتالمعدات –°42 ازء وقطاع الغیار واللوازم الخاصة بها العسكریةواآلالتوالتجهی واألسلحة والذخیرة وكذا أج
ارت المكلفة باألمن العامالمستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني 223؛واإلدا

ازتوالتالمواد والسلع -°43 والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعیة جهی
اریر 23(1431ربیع األول 8الصادر في 1.09.200للقیمین الدینیین المحدثة بالظهیر الشریف رقم  وفق المهام )2010فب

224.المنوطة بها

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهنسخ تم221
.2012ةلسنالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىفقرةالأحكام هذهوتتمیم تغییرتم222

ارجتم 223 .2013من قانون المالیة لسنة 9بمقتضى المادة وتم تتمیمها 2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى الفقرةهذهإد
ارجتم224 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن االبند بمقتضىالفقرةهذهإد
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ازت والخدمات المقتناة من طرف م-°44 المحدثة لنشر المصحف الشریفؤسسة محمد السادس المواد والسلع والتجهی
اری23(1431ربیع األول 8الصادر في 1.09.198بالظهیر الشریف رقم  225.وفق المهام المنوطة بها)2010رفب

القسم الفرعي الثالث 
أحكام مختلفة

إجراءات اإلعفاءات-.124المادة 
I.- 91تحدد اإلعفاءات المنصوص علیها بالمواد)I-"(-92و)2°-"هاءI-°310°و9°و8°و7°و6°و

34°و33°و32°و29°و25°و24°و23°و22°و21°و20°و17°و16°و15°و14°و13°و12°و11°و

29°و27°و25°و24°و23°و)أ-22°(123و)IIو45°و44°و43°و42°و40°و39°و38°و37°و35°و

وقف استیفاء أدناه وكذلكXII–247وأعاله)44°و43°و41°و39°و38°و°34°و33°و32°و31°و30°و
ارءات والشروط المنصوص علیها94الضریبة المنصوص علیه في المادة  في المرسوم المنظم للقسم الثالث أعاله طبقا لإلج

226.والمتعلق بالضریبة على القیمة المضافةمن هذه المدونة 

II.–92دةیمنح اإلعفاء المنصوص علیه في الما–I-°39على شكل استرداد.
ارئب ارءات وتحدد، یمكن تفویض عملیة االسترداد إلى شركة خاصة وذلك في إطار اتفاقیة تبرم مع إدارة الض إج

.أعالهIند هذا اإلعفاء طبقا للمقتضیات المنصوص علیها في المرسوم المشار إلیه في الب

اإلنتقالیةتخصیص حصیلة الضریبة والتدابیر -.125المادة 
I.-ازنیة العامة للدولة وبنسبة ل تحدد في إطار قوانین المالیة ألقعلى ا30%تدرج حصیلة الضریبة في موارد المی

ازنیات الجماعات المحلیة ، بعد أن تخصم من حصیلة الضریبة المستوفاة في الداخل المبالغ المسترجعة  في می
.والمردودة المنصوص علیها في هذه المدونة

II.- یجب على كل شخص أصبح خاضعا للضریبة على القیمة المضافة أن یودع، قبل فاتح مارس من سنة
ارئب التابع لها جردا للمنتجات والمواد األولیة واللفائف الموجودة ضمن مخزوناته ،خضوعه للضریبة، بالمصلحة المحلیة للض

.یةمن السنة السابقة وذلك بصفة استثنائیة و انتقالدسمبر31في
الضریبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح ینایر من السنة الجاریة تخصم من الضریبة المستحقة 

.على عملیات البیع الخاضعة لهذه الضریبة، والمنجزة ابتداء من نفس التاریخ المذكورفي حدود مبلغ البیوع السالفة الذكر
102مضافة المفروضة على السلع المشار إلیها في المادة ال تخول الحق في الخصم الضریبة على القیمة ال

.أعاله والمتملكة قبل فاتح ینایر من السنة الجاریة من لدن الخاضعین للضریبة المشار إلیهم في الفقرة األولى من هذا البند
III.-10%و7%عارالمبالغ التي یقبضها، ابتداء من فاتح ینایر من سنة فرض الضریبة، الخاضعون للضریبة بأس

ارت في شأنها قبل أابتداء من التاریخ المذكور ثمنا لبیوع أو أشغال 20%و14%و و خدمات منجزة كلها ومحررة فاتو
أعاله، للنظام الضریبي الجاري به العمل في تاریخ 95التاریخ المذكور، تخضع بصورة انتقالیة واستثناء من أحكام المادة 

.إنجاز العملیات اآلنفة الذكر
VI.- یجب على الخاضعین للضریبة المعنیین باألحكام السابقة الذین تتكون الواقعة المنشئة للضریبة بالنسبة إلیهم من

ارجتم  .2013من قانون المالیة لسنة 9لمادة من اابمقتضى البند الفقرةهذهإد 225

7المادة و2009لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىبند الأحكام هذاتغییر وتتمیمتم226
.2013من قانون المالیة لسنة 9المادة  و2012لسنةالمالیةقانونمن
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ارئب التابعین لها قائمة تتضمن أسماء  قبض المبالغ أن یوجهوا قبل فاتح مارس من السنة الجاریة إلى المصلحة المحلیة للض
دیسمبر من السنة السابقة مع بیان المبالغ المدین بها كل واحد منهم فیما یتعلق 31المتعامل معهم المدینین إلى تاریخ 

.دیسمبر من السنة المذكورة31بالعملیات الخاضعة لسعر الضریبة على القیمة المضافة المعمول به في 
حسب المبالغ المستحقة ب،تؤدى الضریبة المستحقة على الخاضعین للضریبة فیما یتعلق بالعملیات المشار إلیها أعاله

.المقبوضة شیئا فشیئا
V.- اتفاقیات االستثمار المنصوص علیها في المادة 2007یستمر الملزمون الذین أبرموا مع الدولة قبل فاتح ینایر

أعاله في االستفادة من اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة في الداخل على السلع التجهیزیة )ب-°22-123
ار ابتداء من تاریخ توقیع هذه االتفاقیات)36(ات واألدوات المقتناة خالل مدة ستة وثآلتین والمعد .شه

VI.- یمكن التي الأعاله من إرجاع الضریبة القابلة للخصم4°-103تستفید المنشآت المنصوص علیها في المادة
ازلها والمتعلقة بالعملیات المنجزة ابتداء من فاتح ینایر 2008.227استن

النظام الخاص المطبق على السلع المستعملة-.المكررة125المادة 

96تخضع عملیات بیع وتسلیم السلع المستعملة للضریبة على القیمة المضافة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 
.أعاله

ارد بالسلع المستعملة، السلع المنقولة المجسمة التي یمكن إعادة استعمالها على حالها أ یتعلق األمر .و بعد إصالحهای
ازلت  بالسلع التي قد سبق استعمالها والتي سحبت من دورة االنتاج على إثر عملیة بیع أو تسلیم من طرف المنتج لنفسه وال 

.في حالة تسمح بإعادة استعمالها
:تخضع عملیات بیع وتسلیم السلع المستعملة للنظامین التالیین

I.-نظام القانون العام
أعاله لنظام I-°2–89ملیات بیع وتسلیم السلع المستعملة التي یقوم بها التجار المشار إلیهم في المادة تخضع ع

القانون العام إذا تم اقتناء هذه السلع لدى أشخاص مستعملین للسلع خاضعین للضریبة وملزمین بتطبیق الضریبة على القیمة 
.قولةالمضافة على عملیات بیع السلع التجهیزیة المن

وفي هذه الحالة، یقوم التجار المذكورون باحتساب الضریبة على القیمة المضافة على ثمن البیع وبخصم الضریبة التي 
.أعاله103إلى101تمت فوترتها لهم وكذا تلك التي تحملتها تكالیف االستغالل وذلك طبقا لمقتضیات المواد من 

II.-نظام الهامش
تعریف-1°

على القیمة المضافة عملیات بیع السلع المستعملة من طرف التجار حسب الهامش المحدد في الفرق بین تخضع للضریبة 
ارء بشرط أن یتم اقتناء السلع المذكورة من لدن :ثمن البیع وثمن الش

الخواص؛-
ازولون نشاطا معفى دون الحق في الخصم؛- أشخاص خاضعین للضریبة ی
للضریبة عندما یبیعون سلعا مستثناة من الحق في الخصم؛أشخاص مستعملین للسلع خاضعین -
ازولون نشاطا خارج نطاق تطبیق الضریبة على القیمة المضافة؛- أشخاص غیر خاضعین للضریبة ی
.تجار للسلع المستعملة خاضعین للضریبة حسب نظام الهامش-

األساس المفروضة علیه الضریبة-°2
:بة حسب إحدى الطریقتین التالیتینیحدد األساس المفروضة علیه الضری

ارجتم227 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىبند الهذاأحكام إد
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ارء السلعة المستعملة:كل عملیة على حدة)أ .یحدد األساس المفروضة علیه الضریبة باعتبار الفرق بین ثمن البیع وثمن ش
.یعتبر هذا الفرق مع احتساب الضریبة على القیمة المضافة

ییز األساس المفروضة علیه الضریبة المتعلق بكل عملیة في حالة عدم تمكن تاجر السلع المستعملة من تم:الشمولیة)ب
على حدة، یمكنه أن یختار الشمولیة التي تعتمد احتساب أساس الضریبة لكل شهر أو ربع سنة باعتبار الفرق بین المبلغ 

اس المحصل علیه ویعتبر األس.الكلي للبیوع والمبلغ الكلي للمشتریات من السلع المستعملة والمنجزة خالل الفترة المعنیة
.متضمنا لمبلغ الضریبة على القیمة المضافة

ویقوم تجار .إذا فاق مبلغ المشتریات ، خالل فترة معینة، مبلغ البیوع فإن الفائض یضاف إلى مشتریات الفترة الموالیة
ح ینایر لنفس السنة، دیسمبر والمخزون عند فات31السلع المستعملة بتسویة سنویة و ذلك بإضافة الفرق بین المخزون عند 

ازله إذا كان موجبا .إلى مشتریات الفترة األولى الموالیة إذا كان هذا الفرق سالبا أو باستن
الحق في الخصم-°3

ال یستفید تجار السلع المستعملة الخاضعین للضریبة حسب نظام الهامش من الحق في خصم الضریبة على القیمة 
.رتبة على هذه السلع الحق في الخصم لدى المشتريكما ال تخول الضریبة المت.المضافة
تحریر الفاتورات-°4

ال یمكن لتجار السلع المستعملة الخاضعین للضریبة حسب نظام الهامش إظهار الضریبة على القیمة المضافة على 
ارتهم أو على أي وثیقة تقوم مقامها .فاتو

ارت طابع یتضمن عبارة  مع اإلشارة إلى مقتضیات "ض الضریبة حسب نظام الهامشف ر"ویجب أن یوضع على هذه الفاتو
.هذه المادة

مسك محاسبة مستقلة-°5
یجب على تجار السلع المستعملة الخاضعین للضریبة حسب نظامي القانون العـام أو الهـامش السـالفي الـذكر أن یقومـوا بمسـك 

228.محاسبة مستقلة حسب النظام الضریبي االمطبق

القسم الرابع
التسجیلواجبات 

األولالباب
التطبیقنطاق

ـ التعریف بإجراء التسجیل وآثاره.126المادة 

I.- التعریف بإجراء التسجیل
ارت واالتفاقات وتستوفى بموجبه ضریبة تسمى  ارء تخضع له المحر ."واجب التسجیل"یعتبر التسجیل إج

II.-آثار إجراء التسجیل
ارء التسجیل اكتساب االتفاق سجل "ات العرفیة تاریخا ثابتا عن طریق تسجیلها في سجل یدعى یترتب على إج

ارت"اإلیداع .كما یضمن حفظ المحر
ارف في .یثبت التسجیل تجاه الخزینة وجود المحرر وتاریخه ویعتبر التسجیل صحیحا فیما یخص تعیین األط

.المحرر وتحلیل بنوده، ما لم یثبت خالف ذلك

ارجتم 228 .2013من قانون المالیة لسنة 9من المادة Iبمقتضى البند ه المادة هذأحكامإد
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ارف العقد االستدالل  ارف ال یمكن ألط بنسخة من تسجیل عقد للمطالبة بتنفیذه، وال یعتبر التسجیل بالنسبة لألط
.حجة كاملة، كما ال یعتبر وحده بدایة حجة كتابیة

ـ االتفاقات والمحررات الخاضعة إلجراء التسجیل.127المادة 
I.-التسجیل اإلجباري

ارء وواجبات التسجیل، ولو كانت بسبب ما یشوبها من :عیب شكلي، عدیمة القیمةتخضع وجوبا إلج
توثیقي أو عدلي أو (جمیع االتفاقات، المكتوبة أو الشفویة وكیفما كان شكل المحرر المثبت لها، عرفیا أو رسمیا -ألف

:والمتعلقة بما یلي)عبري، قضائي أو غیر قضائي

:فیما یخصالتفویتات بین األحیاء، بعوض أو بغیر عوض، مثل البیع أو الهبة أو المعاوضة -°1
ارت المذكورة؛)أ ارت، المحفظة أو غیر المحفظة، أو الحقوق العینیة الواقعة على العقا العقا

الملكیة أو حق الرقبة أو حق االنتفاع الواقعة على األصل التجاري أو الزبائن؛)ب
تدرج أسهمها تفویت الحصص في المجموعات ذات النفع االقتصادي و الحصص واألسهم في الشركات التي لم)ج

أو الشركات التي یغلب علیها الطابع العقاري المشار أو حصص المشاركة في الشركات العقاریةوكذا أسهم229ببورصة القیم
.أعالهII-61وفي المادة 3°-3في المادة إلیها، على التوالي، 

ارد الدائم لألموال العقاریة واإلیجار الحكري وكذا اإلی-°2 جار لمدى الحیاة أو لمدة غیر محدودة؛اإلیجار ذي اإلی
أو جزء منه سواء وصف بتخل عن العتبة عقارالتخلي عن حق في اإلیجار أو االستفادة من وعد بإیجار واقع على -°3

ارغ  أو غیر ذلك؛أو بتعویض عن اإلف
ارت وللحقوق -°4 ارء من الباطن للعقا .ل التجاریةالعقاریة أو األص واإلیجار والتخلي عن اإلیجار والك

ارت العرفیة أو الرسمیة المتعلقة بما یلي-باء :جمیع المحر
.رسمي أو اإلنابة فیهإنشاء رهن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدین المضمون برهن -°1

وتخضع العقود المذكورة للتسجیل أیضا ولو أبرمت في بلد أجنبي إذا تم استعمالها من طرف المحافظین على 
عقاریة والرهون ؛األمالك ال

أرس مال وتمدید وحل الشركات أو المجموعات  -°2 ارت المغیرة تأسیس والزیادة في  ذات النفع االقتصادي وكذا جمیع المحر
للعقد أو النظام األساسي؛

230؛تفویت أسهم الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القیم-°3

یة؛قسمة األموال المنقولة أو العقا ر-°4
.الرهن العقاري الحیازي أو رهن األموال العقاریة والتخلي عنها-°5

ارت المبینة بعده والمثبتة للعملیات غیر العملیات المذكورة في ألف وباء أعاله-جیم :المحر
ارت الع-°1 ارت الرسمیة أو العرفیة التي ینجزها الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثیق، وكذا المحر رفیة التي المحر

ارتهم الرسمیة أو التي یلحقونها بها أو یودعونها في محفوظاتهم ؛ یستعملها هؤالء الموثقون أو الموظفون في محر
:المحرارت التي ینجزها العدول والموثقون العبریون والمتعلقة بما یلي  -°2

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذتغییر أحكام تم229
ارجتم230 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةههذأحكام إد
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صكوك إثبات الملكیة؛-
إحصاء التركة؛-
التنازل عن حق الضم في بیع الصفقة؛التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو -
االسترجاع في بیع الثنیا ؛-
ارت ؛- رفع الید عن التعرض فیما یخص العقا
بیع المنقوالت أو األشیاء المنقولة كیفما كان نوعها؛-
هبة المنقوالت؛-
ارفات بالدیون وحواالت الدیون؛ا- ازمات واالعت اللت
الوكاالت كیفما كان نوع الوكالة؛-
ارت ؛- ارء العقا المخالصات عن ش

ارت القضائیة وغیر القضائیة لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا -°3 التي 231،أحكام المحكمیناألحكام القضائیة والمحر
.أو حسب مضمونها، لواجبات التسجیل النسبیةتخضع بحكم طبیعتها 

1335من ذي الحجة 20الظهیر الشریف بتاریخ من وما یلیه 3ـ بیوع المنتجات الغابویة المنجزة بمقتضى الفصل دال

المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغاللها، وكذا البیوع المنجزة من طرف مأموري األمالك المخزنیة أو )1917أكتوبر 10(
.الجمارك
II.-التسجیل االختیاري

ارت غیر المشار إلیها في  ارف العقIیمكن تسجیل المحر .د أو أحدهمأعاله إذا طلب ذلك أط

ـ آجال التسجیل.128المادة 
I.-یوما)30(تخضع للتسجیل وألداء الواجبات داخل أجل ثالثین:

:ابتداء من تاریخ إنشائها-ألف
ارت واالتفاقات الوارد تعدادها بالمادة - ارعاة األحكام المنصوص )"جیم"و"باء"و"ألف"ـI(-127المحر أعاله مع م

بعده ؛IIا البند والبند علیها في باء من هذ
أمالك الدولة أو الجمارك والمشار إلیها في المادة المحاضر المثبتة لبیوع المنتجات الغابویة والبیوع التي ینجزها مأمورو  -

127-)Iأعاله ؛)"دال"ـ
ارت أو األصول التجاریة أو المنقوالت محاضر - ازد العلني للعقا .األخرىالبیع بالم
.من تاریخ تلقي اإلشهاد فیما یخص المحرارت التي ینجزها العدولابتداء -باء
II.-تخضع للتسجیل داخل أجل ثالثة أشهر:

ابتداء من تاریخ وفاة الموصي بالنسبة للتبرعات المعلقة على حدوث الوفاة ؛ -
ارت الصادرة عن مختلف المحاكم- ار .ابتداء من تاریخها بالنسبة لألوامر واألحكام والق

ـ اإلعفاءات.129لمادة ا
:تعفى من واجبات التسجیل

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذتغییر وتتمیم أحكام تم231
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I.-المحررات ذات المنفعة العامة:
ارت المعدة لمقر تمثیلها الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى -°1 االقتناءات التي تنجزها الدول األجنبیة للعقا

رئیس المركز، شریطة المعاملة بالمثل للدولة المغربیة ؛
ارت -°2 ارت والتخلي عن حقوق الماء المبرمة بمقتضى الظهیر الشریف المحر المثبتة لعملیات عقاریة وكذا اإلیجا
؛)1938یولیو13(1357من جمادى األولى 15بتاریخ 
ارت والوثائق المتعلقة بالتحصیل الجبري للدیون العمومیة المنجزة تطبیقا للقانون رقم -°3 بمثابة مدونة 15.97المحر

)2000ماي 3(1421من محرم 28الصادر في 1.00.175ون العمومیة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم تحصیل الدی
؛

ارت والوثائق المنجزة تنفیذا للقانون رقم -°4 المتعلق بنزع الملكیة ألجل المنفعة العامة واالحتالل المؤقت 7.81المحر
.إذا كانت خاضعة للتسجیل)1982ماي 6(1402من رجب 11بتاریخ 1.81.252الظهیر الشریف رقم الصادر بتنفیذه 
II.-المحررات المتعلقة بالجماعات العمومیة:
االقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والهبات واالتفاقات التي تعود علیها بالنفع، وعقود التحبیس -°1

وجمیع أنواع االتفاقات المبرمة بین األحباس والدولة؛
االقتناءات والمعاوضات العقاریة التي تنجزها الجماعات المحلیة والمعدة للتعلیم العمومي واإلسعاف االجتماعي -°2

.والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمیر والبناءات ذات النفع الجماعي
III.-المحررات ذات المنفعة االجتماعیة:

ارت والوثائق المنجزة وفق-°1 )1944فاتح مارس (1363ربیع اآلخر 5ا للظهیر الشریف الصادر في جمیع المحر
ارت المتخذة لتنفیذ الظهیر الشریف المذكور، أو التي  ار ارر الناجمة عن الحرب، وكذا الق بشأن منح التعویضات عن األض

ارحة؛ ستتخذ فیما بعد نتیجة له وذلك شریطة اإلحالة إلیه ص
232)تنسخ( -°2

مة إذا تم اإلشهاد علیها كتابة؛عقود إیجار الخد-°3
233)تنسخ(-°4

234)تنسخ(-°5

ارت الالزمة لتحقیق غرضها فقط من طرف -°6 الجمعیات غیر الهادفة إلى الحصول على ربح والمهتمة عقود اقتناء العقا
المعاقین؛بشؤون األشخاص 

ارت والوثائق والتفویتات التي تعود بالنفع على المؤسسات اآلتیة-°7 بعده والمتعلقة بإحداثها وبنشاطاتها وبحلها المحر
:عند االقتضاء
؛السالف الذكر1.57.009المحدث بموجب الظهیر الشریف رقم التعاون الوطني-
الجمعیات الخیریة التي تتلقى إعانة من التعاون الوطني والسیما جمعیات المكفوفین والمشلولین؛-
الهالل األحمر المغربي؛-

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذأحكامنسخ تم232
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىرةفقالههذأحكامنسخ تم233
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذأحكامنسخ تم234
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اریین المحدثة بموجب الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم العصبة ال- ارض القلب والش وطنیة لمحاربة أم
السالف الذكر؛1.77.334

ازولة نشاطها؛-°8 العقود المتعلقة بعملیات شركة سال الجدیدة وم
بإنجاز مساكن المتعلقة)SONADAC(العقود والعملیات التي تنجزها الشركة الوطنیة للتهیئة الجماعیة -°9

الواقعة بجماعتي دار بوعزة ولیساسفة، والمخصصة إلیواء سكان المدینة القدیمة بالدار "النسیم"اجتماعیة تخص مشاریع 
؛البیضاء

:العقود المتعلقة بنشاط وعملیات-°10
نون رقم السرطان المحدثة بموجب الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قاداءمؤسسة الحسن الثاني لمحاربة-

السالف الذكر؛1.77.335
73-00مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین المحدثة بموجب القانون رقم-

السالف الذكر؛
ازید بن سلطان المحدثة بموجب الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم - السالف 1.93.228مؤسسة الشیخ 

الذكر؛
ازید المحدثة بموجب القانون رقم مؤسسة الش- 235؛السالف الذكر12-07یخ خلیفة بن 

ارء لفائدة الشركاء نتیجة أداء عملیات الجمعیات النقابیة ألرباب األمالك الحضریة، إذا لم یترتب  -°11 علیها أي إث
تعویضات لهم أو الزیادة في محتویات أمالكهم؛

236)تنسخ(-°12

ارء عن طریق اإلیجار الحكري لقطع أرضیة من ملك الدولة مجهزة من طرفها أو من العقود المثبتة للبیع -°13 أو الك
طرف الجماعات المحلیة ومخصصة إلعادة إیواء سكان األحیاء غیر الصحیة أو مدن الصفیح ؛

ارت أو حقوق عینیة عقاریة، المبرمة شفا-°14 ارء من الباطن لعقا هیا؛عقود اإلیجار والتخلي عن اإلیجار والك
ارت والوثائق التي یكون الغرض منها حمایة مكفولي األمة تطبیقا للقانون رقم -°15 المتعلق بمكفولي 33.97المحر

؛)1999أغسطس25(1420من جمادى األولى 13بتاریخ 1.99.191األمة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
ارض فالحیة أو قابلة -°16 ارت المتعلقة بتخصیص أ للفالحة من ملك الدولة الخاص للمستفیدین والمنجزة في المحر

بتمدید )1976دیسمبر 17(1396من ذي الحجة 25الصادر في 1.72.454لمعتبر بمثابة قانون رقم اإطار الظهیر الشریف 
ارضي الفالحیة أو القابلة للفالحة الموزعة قبل التشریع والنظام المتعلقین باإلصالح الزارعي  .1966ولیوی9إلى األ

IV.-المحررات المتعلقة باالستثمار:
237)تنسخ(-°1

االقتناءات المنجزة من طرف المنعشین العقاریین من األشخاص المعنویین أو الطبیعیین الخاضعین لنظام -°2
ارض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة إلنجاز عملیات  ٕواقامات أحیاءبناءالنتیجة الصافیة الحقیقیة أل

238.ومبان جامعیة

ارجتم235 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذأحكامإد
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذأحكامنسخ تم236
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم237
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهتغییرتم238
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ارعاة الشروط المنصوص علیها في المادة  بعده؛ΙΙ-130یمنح اإلعفاء مع م
239)تنسخ(-°3

240)تنسخ(-°4

أرس مال الشركات -°5 19.94الواقعة في مناطق التصدیر الحرة المنصوص علیها بالقانون رقم عقود تأسیس والزیادة في 
.السلف الذكر

ارضي تستفید كذلك من اإلع فاء االقتناءات المنجزة من طرف المقاوالت الواقعة في المناطق الحرة للتصدیر لأل
241؛ستثماریةالضروریة إلنجاز مشاریعها اال

أرس مال البنوك والشركات القابضة الحرة -°6  Banques  et Holding Offshore)(عقود تأسیس والزیادة في 

.السالف الذكرلق بالمناطـق المالیة الحـرة المتع58.90رقمعلیها بالقانون لمنصوص ا
ارت الضروریة  تستفید كذلك من اإلعفاء االقتناءات المنجزة من طرف البنوك والشركات القابضة المذكورة للعقا

ارعاة شرط اإلعفاء المنصوص علیه في المادة إلحداث مقارها و وكاالتها  بعده؛VI -130و فروعها، مع م
الوكالة الخاصة طنجة "بعة لملك الدولة الخاص بكامل الملكیة وبدون عوض، إلى الشركة المسماة نقل األموال التا-°7

والالزمة لها للقیام بمهامها ذات الطابع العام والمحددة قائمتها في االتفاقیة المنصوص علیها في "ـ البحر األبیض المتوسط
.السالف الذكر2.02.644رقممن المرسوم بقانون 2المادة 

البحر األبیض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز ٕواعداد واستغالل -تستفید الوكالة الخاصة طنجة
الحرة المشار إلیها في المادة الخاصة لتنمیة طنجة ـ البحر األبیض المتوسط والمقامة في مناطق التصدیر وصیانة مشروع المنطقة 

242؛أعاله5°لف الذكر، من اإلعفاءات المنصوص علیها في السا2.02.644األولى من المرسوم بقانون رقم 

بعده فیما یخص واجبات التفویت المتعلقة243)10°-"دال"-Ι(133العملیات المنصوص علیها في المادة -°8
:بتحمل الخصوم، إن اقتضى األمر، في الحاالت التالیة

أرس المال، الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي التي تقوم خال)أ ل الثالث سنوات التالیة للتخفیض من 
أرس المال المذكور كال أو بعضا؛ بإعادة تكوین 

اندماج شركات األسهم أو شركات ذات المسؤولیة المحدودة سواء تم االندماج عن طریق الضم أو إحداث شركة )ب
جدیدة؛

أرس مال الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار)ج بورصة القیم، أو طلب إدماجها في جدول الزیادة في 
أرس مال الشركات المذكورة ؛20%األسعار المذكور، بشرط أن تمثل األسهم اآلنفة الذكر ما ال یقل عن من 

244)تنسخ()د

245)تنسخ()هـ

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذأحكامنسخ تم239
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذأحكامنسخ تم240
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهریتغیتم241
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهغییر تتم242
ارجعتتم243 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهغییر م
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهنسختم244
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىةالفق رأحكام هذهنسختم245
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246؛)تنسخ(-°9

أرس المال و التغییر المدخل على األنظمة األساسیةبالتغیرالعقود المتعلقة -°10 أو الضوابط المتعلقة الطارئ على 
1.93.213بتسییر هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة الخاضعة ألحكام الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

اآلنف الذكر؛
أرس المال والتغییر المدخل على األنظمة األساسیة أو الضوابط المتعلقة -°11 العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على 
أرس المال بالمجازفةبتسییر  السالف الذكر؛41.05المحدثة بموجب القانون رقم هیئات توظیف 
السالف الذكر 33.06الخاضعة ألحكام القانون رقم العقود المتعلقة بتأسیس صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید -°12

وبتغییر وتفویت السندات من طرف هذه الصنادیق وباقتناء األصول لغرض االستغالل أو باقتنائها من المؤسسة المبادرة وبإصدار
.ضوابط التسییر وغیرها من العقود المتعلقة بسیر الصنادیق المذكورة وفقا للنصوص التنظیمیة الجاري بها العمل

تستفید كذلك من اإلعفـاء إعادة االقتناء الالحق لألصول العقاریة من طرف المؤسسة المبادرة حسب مدلول القانون رقم 
247؛السالف الذكر، والتي كانت موضوع تفویت سابق لفائدة الصندوق السالف الذكر في إطار عملیة التسنید33.06

248)تنسخ(-°13

249)تنسخ(-°14

250)تنسخ(-°15

251)تنسخ(-°16

وكذاضمانا ألداء واجبات التسجیل الموافق علیها عقود تأسیس الكفالة البنكیة أو إنشاء الرهن المدلى بها أو -°17
ارئب افتكاك الرهن المسلم من  ")باء" -ΙΙ(130المكلف بالتسجیل كما هو منصوص على ذلك في المادة لدن مفتش الض

؛أدناهI-134وفي المادة252بعده
ارن المحدثة بموجب الظهیر الشریف المعتبر بمثابة نالعقود أو األعمال أو العملیات المتعلقة بجامعة األخوی–°18 بإف
السالف الذكر؛1.93.227قمقانون  ر
العقود الناقلة، بدون عوض و بكامـل الملكیة، إلى وكالة تھیئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة  بموجب القانون رقـم -°19

، ألمالك الدولة )2005نوفمبر 23(1426من شوال 20بتاریـخ 1.05.70الصادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 04-16
لتي تفصل عن الملك الغابوي، المحدد قائمتھا بنص تنظیمي والواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة و التي الخاصة واألراضي ا

.تكون ضروریة لھا إلنجاز التھیئات العامة أو ذات المنفعة العامة
253؛عملیات المشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحویل مؤسسة عمومیة إلى شركة مساهمة-°20

الرهن ضمانا ألداء الضریبة على القیمة المضافة المؤداة من طرف الدولة وكذا افتكـاك الـرهن المسـلم عقود إنشاء-°21

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهنسختم246
ارجتم247 .2013ینایرفاتحمنابتداءالمنجزةالعقودعلىویطبق.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمن Iالبندبمقتضىاإلعفاءهذاإد
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهنسختم248
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهنسختم249

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهنسختم250
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهنسختم251

ارجع تم252 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذتغییر م
ارجتم253 .2008لسنةالمالیةانونقمن8المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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ارئب كما هو منصوص على ذلك في المادة  254؛أعالهI–93من لدن قابض إدارة الض

أرس مال الشركات المكتسبة لصفة -°22 منصوص علیها ، ال"القطب المالي للدار البیضاء"عقود التأسیس والزیادة في 
7بتاریخ 1.10.196المتعلق بصفة القطب المالي للدار البیضاء، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 44-10بالقانون رقم 

255.)2010دیسمبر 13(1432محرم 

V.-المحررات المتعلقة بعملیات القرض:
السالف الذكر، 1.63.316فقا للظهیر الشریف رقم العقود المتعلقة بالعملیات التي ینجزها البنك اإلفریقي للتنمیة  و-°1

وكذا االقتناءات المنجزة لفائدته حین یتحمل البنك المذكور وحده وبصفة نهائیة عبء الضریبة ؛
ارت والوثائق المتعلقة بالعملیات المنجزة من طرف البنك اإلسالمي للتنمیة وفروعه، وكذا االقتناءات التي -°2 المحر

ع ؛تعود علیه بالنف
عقود التسبیقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرها الخزینة ؛-°3
ارت المثبتة لعملیات القرض المبرمة بین الخواص ومؤسسات اإلتمان والهیئات المعتبرة في حكمها المنظمة -°4 المحر

ین الخواص وشركات التمویل أو المبرمة بین وكذا عملیات القرض العقاري المبرمة ب.السالف الذكر34-03بالقانون رقم 
العام أو الخاص وبین المنخرطین فیها لتملك المقاوالت ومأجوریها أو بین جمعیات األعمال االجتماعیة للقطاع العام أو شبه 

أو بناء سكناهم الرئیسیة ؛
256)تنسخ(-°5

257)تنسخ(-°6

258)تنسخ(-°7

شروط اإلعفاء-.130المادة 
I.-)259)تنسخ

ΙΙ.- 129یكتسب الحق في اإلعفاء المنصوص علیه في المادة–VΙ-°2 أعاله وفق الشروط التالیة:
یجب على المنعشین العقاریین إنجاز عملیاتهم في إطار اتفاقیة مبرمة مع الدولة و مشفوعة بدفتر للتحمالت -ألف

ال تتجاوز الطاقة 260غرفة)50(خمسین قل من ألجل إنجاز عملیات بناء أحیاء و إقامات و مبان جامعیة تتكون على األ
.سنوات ابتداء من تاریخ رخصة البناء)3(اإلیوائیة لكل غرفة سریرین، و ذلك خالل أجل أقصاه ثالث 

المنصوص علیها في 6%یجب على المنعشین العقاریین، ضمانا ألداء الواجبات المجردة المحتسبة بنسبة -باء
أدناه، 208وΙ-205ه، ٕوان اقتضى الحال، الذعیرة و الزیادات المنصوص علیها في المادتین أدنا"ألف"Ι--133المادة 

ازم المشار إلیه  :أعالهالتي قد تستحق في حالة عدم التقید بااللت
ارئب المكلف بالتسجیل؛- أن یقدم كفالة بنكیة تودع لدى مفتش الض

ارجتم254 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
ارجتم255 .2013ینایرفاتحمنابتداءالمنجزةالعقودعلىویطبق.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمن Iالبندبمقتضىإلعفاءاهذاإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىقرةالفهذهأحكامنسختم256
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم257
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم258
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIبندالبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم259
غرفة بمقتضى 50إلى250ومن 2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىوحدة 250إلى500تخفیض عدد الغرف من تم260

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادة
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رض المقتناة، أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسمیا من الرتبة أو یرهن في عقد االقتناء أو في عقد ملحق به األ-
.األولى، فإن لم یكن ذلك فمن الرتبة الثانیة، عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات االئتمان المعتمدة

ارئب المكلف بالتسجیل المختص إال بعد اإلدالء ، ال ترجع الكفالة البنكیة كما ال یفتك الرهن من طرف مفتش الض
حسب األحوال بصورة مشهود بمطابقتها لألصل من شهادة التسلم الِمؤقت أو شهادة المطابقة المنصوص علیها بالقانون رقم 

ارضي، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 25.90 15بتاریخ 1.92.7المتعلق بالتجزئات و المجموعات السكنیة و تقسیم األ

261.)1992یونیو 17(1412من ذي الحجة 

III.-)262)نسخی

IV.-)263)نسخی

V.- )264)ینسخ

VI.-129الحق في اإلعفاء المنصوص علیه في المادة یكتسب)IV-°6-ارت )الفقرة الثانیة أعاله، شریطة االحتفاظ بالعقا
)10(طوال مدة ال تقل عن عشر (Banques et Holding Offshore)الحرةالمقتناة ضمن أصول البنوك والشركات القابضة

.المتعلق بالمناطق المالیة الحرة58.90من القانون رقم5سنوات ابتداء من تاریخ الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة

الثانيالباب
احتسابهاوكیفیةالواجباتوعاء

ـ األساس الخاضع للضریبة.131المادة 
نتفاع واستغالل األموال المنقولة والعقاریة، من أجل تصفیة الواجبات، تحدد قیمة الملك وحق الرقبة وحق اال

:وبصفة عامة، یحدد أساس الضریبة كما یلي
فیما یخص البیوع وعملیات نقل الملكیة األخرى المنجزة بعوض، في الثمن المعبر عنه والتكالیف التي یمكن أن -°1

.تضاف إلیه
:غیر أن القیمة الخاضعة للضریبة تتكون 

ارت أو أصول بالنسبة القتناء عق- اربحة، في ثمن اقتناء هذه األمالك من طرف مؤسسة تجاریةا في إطار عقد م
265؛االئتمان

266؛)تنسخ(-

ازد - ازیدة، في الثمن المعبر عنه بإضافة التحمالت مع خصم ثمن الم ازد التهور أو الم ارت بم بالنسبة لعملیات بیع العقا
السابق الذي تحمل واجبات التسجیل؛

للتخلي بعوض عن األصول التجاریة، في ثمن السمعة التجاریة والحق في اإلیجار واألشیاء المنقولة بالنسبة-
المرصدة الستغالل هذا األصل والبضائع المخزنة؛

.2008لسنةالمالیةقانونمن8ةالمادمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییر تم261
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم262
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم263
.2012لسنةالمالیةونقانمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم264
ارجتم265 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندأحكامبمقتضىه الفقرةهذأحكامإد
.2010من قانون المالیة لسنة 7من المادة Iالبند بمقتضى الفقرةهذهأحكامنسختم 266



115

.فیما یخص المعاوضات، في قیمة الشيء المعاوض به األكثر قیمة-°2
ارف  بیان القیـمة التجاریة للملكیة الكاملة للعقار، إذا تعلقت المعاوضة بحق رقبة أو حق انتفاع، وجب على األط

بعده؛4°وتقدر قیمة حق الرقبة أو حق االنتفاع وفقا لما هو وارد في
فیما یخص قسمة األموال المنقولة أو العقاریة بین الشركاء في الملك أو اإلرث أو الشركة، كیفما كان نوع القسمة، -°3

ارد قسمت ها؛في المبلغ الصافي لألصول الم
ارف لقیمة األموال -°4 فیما یخص نقل الملكیة بین األحیاء بغیر عوض، في التقدیر المصرح به من قبل األط

.الموهوبة، دون إسقاط التحمالت
:غیر أن األساس الخاضع للضریبة یتكون

إلیجار واألشیاء بالنسبة لنفس العملیات المتعلقة باألصول التجاریة، من قیمة السمعة التجاریة وكذا الحق في ا-
المنقولة المرصدة الستغالل هذا األصل والبضائع المخزنة؛

بالنسبة للتفویتات بغیر عوض، المتعلقة بحق االنتفاع وحق الرقبة، من القیمة المطابقة لكل منهما والمحسوبة على -
:في الجدول التاليأساس القیمة التجاریة للملكیة الكاملة وتبعا لسن صاحب حق االنتفاع، وفق ما هو مبین

قیمة حق الرقبة قیمة حق االنتفاع سن المنتفع

الحصة من الملكیة الكاملة الحصة من الملكیة الكاملة

10/3 10/7 سنة كاملة20أقل من 
10/4 10/6 كاملةسنة30أقل من 
10/5 10/5 سنة كاملة40أقل من 
10/6 10/4 سنة كاملة50أقل من 
10/7 10/3 سنة كاملة60أقل من
10/8 10/2 سنة كاملة70أقل من 
10/9 10/1 سنة كاملة70أكثر من 

إذا تعذر إثبات سن المنتفع بواسطة حالة مدنیة منتظمة، تم إثباته بإشهاد عدلي، عندما یتعلق األمر باتفاق 
.خاضع لخطاب القاضي

ارف  المتعاقدة بموجب تصریح یضمن بالعقد؛في الحاالت األخرى، یحدد سن صاحب حق االنتفاع من لدن األط
ارت المتعلقة بها-°5 ویجب أن تقدر على حدة قیمة كل عقار أو .فیما یخص صكوك إثبات الملكیة، في قیمة العقا

ارت ومساحتها وطبیعتها وموقعها؛ جزء منه وأن تعین بكل دقة حدود تلك العقا
و رهن األصل التجاري، في المبلغ المضمون المتكون من أصل فیما یخص العقود المتعلقة بإنشاء الرهن الرسمي أ-°6

الدین والمصاریف المختلفة والفوائد في حدود سنتین؛
فیما یخص الرهون الحیازیة العقاریة، في الثمن والمبالغ التي أبرمت لضمانها تلك الرهون؛ -°7
یمة الحصة؛فیما یخص حصة المشاركة المجردة في تأسیس الشركات، في مبلغ أو ق-°8
فیما یخص التخلي عن األسهم أو حصص المشاركة في الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي، في -°9

مبلغ القیمة المتداولة، مع خصم المبالغ التي لم تسدد من قیمة السندات غیر المدفوعة بكاملها؛
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قاوالت أو الجماعات المحلیة أو المؤسساتفیما یخص التخلي عن سندات القرض التي تصدرها الشركات أو الم-°10
العامة، في مبلغ القیمة المتداولة؛

ازمات بمبالغ، وغیر ذلك من -°11 فیما یخص الدیون ألجل، وتمدید أجل أداءها وهبتها والتخلي عنها ونقلها وااللت
أرس المال المعبر عنه في العقد والذي یكون موضوعا ل ازمات، في  ها؛العقود المتضمنة اللت

فیما یخص عملیات القرض، في مبلغ القرض؛-°12
ارء المدین -°13 ارء األخرى، في مجموع المبالغ أو رؤوس األموال التي تم إب فیما یخص المخالصات وجمیع عقود اإلب

منها؛
اردات الدائمة والعمریة والمعاشات-°14 أرس المالوهبتها و التخلي عنها ونقلهافیما یخص إنشاء اإلی المؤسس ، في 

أرس.والمتخلى عنه أرسوفي حالة عدم التصریح ب ارد الدائم وعشر )20(مال یعادل عشرین مال، في  ارت )10(مرة اإلی م
ارد العمري أو المعاش، وذلك كیفما كان الثمن المصرح به فیما یخص النقل أو االهتالك؛ اإلی

بمنقوالت والتعویضات من نفس الطبیعة، في المتعلقة فیما یخص كفالة المبالغ والقیم والمنقوالت والضمانات -°15
مبلغ الكفالة أو الضمان أو التعویض؛

األخرى بالبناء واإلصالح والصیانة، وجمیع األشیاء المنقولة الخاصة جار الصنعة والصفقات یفیما یخص إ-°16
سلع غذائیة أو غیرها من األشیاء المنقولة أو القابلة لتقدیر قیمتها، إذا أبرمت بین الخواص، وكانت ال تتضمن بیع بضائع أو 

ه مضافة إلیه التكالیف أو قیمة األشیاء التي یمكن تقدیرها؛عنالمعبروعدا بتسلیمها، في الثمن 
؛ىفیما یخص إحصاء التركات، في إجمالي التركة، ما عدا الفرش والمالبس وأثات بیوت السكن-°17
ع المبالغ أو قیمة األشیاء الموصى بها؛فیما یخص تسلیم الوصیة، في مجم و-°18
ارد الدائم -°19 ارت الحكریة وعقود اإلیجار المبرمة لمدة غیر اتلعقا رلفیما یخص عقود اإلیجار ذات اإلی واإلیجا

أرس ارد أو الثمن السنوي مع إضافة التحمالت؛)20(مال یعادل عشرین محدودة، في  مرة اإلی
أرسفیما یخص عقود اإلیجار لعق-°20 ارت لمدى الحیاة، مهما كان عدد المستفیدین المتعاقبین، في  مال یعادل ا
ارت الثمن مع إضافة التحمالت)10(عشر  .م

ـ تصفیة الضریبة.132المادة 
I.- ازمات تطبق واجبات التسجیل على العقود والتصریحات الخاضعة إجباریا للتسجیل، حسب أسباب االتفاقات وااللت

ارءك.المترتبة عنها اردیا الستیفاء هذا اإلج .ما تخضع لنفس األحكام العقود العرفیة المقدمة إ
II.- إذا كان نفس العقد یتضمن عدة اتفاقات مستمدة من بعضها أو مرتبطة بعضها ببعض، ال یستوفى إال الواجب

.المطبق على االتفاق المستحق علیه األداء األعلى
مستقلة عن بعضها، وجب فرض واجب خاص على كل مقتضى منها غیر أنه إذا تضمن عقد ما عدة مقتضیات 

.بحسب طبیعته
اربحة المشار إلیها في المادة  أعاله، تصفى الواجبات كما هو مشار إلیه في الفقرة 1°-131بالنسبة لعقود الم

II.267األولى من هذا البند 

III.-ارت، فإن الواجب یستوفى عن مجموع إذا كان عقد نقل ملكیة أو حق انتفاع یتضمن في آن واحد منقوال ت وعقا
ارت .الثمن بحسب النسبة المقررة للعقا

ارجتم267 .2009لسنةمالیةالقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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غیر أنه إذا حدد ثمن خاص فیما یرجع لألموال المنقولة، وكانت هذه األخیرة قد تم تحدید قیمتها وبیانها بصورة 
.كافیة في العقد، وجب تطبیق النسبة الخاصة بكل صنف من أصناف تلك األموال

ثالثالالباب
الواجباتتعریفة

268ـ الواجبات النسبیة.133المادة 

I.-النسب المطبقة:
:6%تخضع لنسبة-ألف

ارت واالتفاقات المنصوص علیها في المادة -°1 ؛أعاله))و ب)أ-1°-"ألف"-I(127المحر
ات التي یغلب علیها التخلي، بعوض أو بغیر عوض، عن األسهم أو الحصص في الشركات العقاریة وكذا الشرك-°2

؛أعالهII-61و3°-3الطابع العقاري المشار إلیها على التوالي في المادتین 
ارت، واإلیجار الحكري واإلیجار لمدى الحیاة أو لمدة غیر محدودة المشار إلیها في -°3 ارد الدائم للعقا اإلیجار ذي اإلی
أعاله ؛)2°-"ألف"-I-127(المادة 
أعاله؛)3°-"ألف" -I(127حق في اإلیجار أو االستفادة من وعد بإیجار المشار إلیه في المادة  التخلي عن ال-°4
ارم اآلجال المحددة لذلك ؛-°5 ارت في بیع الثنیا بعد انص ممارسة حق استرجاع العقا
269)نسخی(-°6

:3%تخضع لنسبة-باء
عن األسهـم أو حصص المشاركـة في الشركات التخلي عن الحصص في المجموعات ذات النفع االقتصادي،  و-°1

.من هذه المادة2°-"ألف"-Iغیر المشار إلیها في 
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، یخضع لواجب نقل الملكیة بعوض، حسب طبیعة األموال المعنیة، تخلي الشریك 

أو األسهم الممثلة لألموال المذكورة داخل الذي قدم أمواال عینیة لمجموعة ذات النفع االقتصادي أو لشركة، عن الحصص
سنوات من تاریخ تقدیم األموال المذكورة ؛)4(أجل أربع 

اردات الدائمة والعمریة والمعاشات، وكذا نقلها ؛-°2 التخلي بعوض عن اإلی
270)تنسخ(-°3

271)تنسخ(-°4

ازیدة والبیع ٕواعادة البیع والتخلي واسترجاع المبیع من طرف البا-°5 ئع والصفقات وجمیع العقود األخرى، مدنیة الم
؛كانت أو قضائیة، الناقلة لملكیة األموال المنقولة بعوض أو بغیر عوض

ارت المشار إلیها في المادة -°6 272؛أعاله)2°-"جیم"–I(127صكوك إثبات ملكیة العقا

92فضة كما هي معرفة على التوالي بالمادة البیع األول للمساكن االجتماعیة و المساكن ذات القیمة العقاریة المخ-°7

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىتعریفة الواجباتتغییرتم268
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم269
.2011ةلسنالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم270
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم271
ارجمت272 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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)I-°28( 247أعاله وبالمادة)XII- 273.أدناه)ألف

:1،50%تخضع لنسبة-جیم
ارت ورهون األموال العقاریة ؛-°1 الرهون الحیازیة للعقا
سند لم یتم العقود المتعلقة بإنشاء رهن رسمي أو رهن األصل التجاري، ضمانا لدین حالي أو محتمل، وارد في -°2

ازمات النقدیة المنصوص علیه في  ویخصم الواجب المجرد .بعده5°تسجیله على أساس الواجب النسبي المطبق على االلت
ارف بحقوق الدائن؛ المستخلص من الواجب الذي قد یترتب على العقد المتضمن لالعت

وجمیع األشیاء المنقولة القابلة لتقدیر قیمتها، عقود إیجار الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء واإلصالح والصیانة، -°3
إذا أبرمت بین الخواص وكانت ال تتضمن بیع بضائع أو سلع غذائیة أو غیرها من األشیاء المنقولة، أو وعدا بتسلیمها ما 

منها عقودا بعده، بالنسبة إلى العقود المعتبرة I-°5-135عدا في حالة تطبیق الواجب الثابت المنصوص علیه في المادة 
تجاریة ؛
أعـاله، وكذا التصاریـح )3°و2°و1°ـ"ألف"ـI(127التخلي بغیر عوض عن األموال المشار إلیها في المادة -°4

؛التي یدلـي بهـا الموهـوب له أو من ینوب عنه، إذا كان مبرما بین األصول والفروع وبین األزواج وبین اإلخوة واألخوات
لحات والوعود باألداء وحصر الحسابات وسندات الدین والوكالة في قبض الدین ألجل ونقله وحوالة العقود والمصا-°5

الدین ألجل والتخلي عنه واإلنابة في الوفاء به واإلنابة في الوفاء باألثمان المنصوص علیها في عقد قصد أداء دیون ألجل 
ازء الغیر، إذا لم یكن الدین المتعاقد بشأنه موضوع سند س ارفات بإیداع مبالغ لدى إ ارفات بالدین واالعت بق تسجیله وكذا االعت

ازمات نقدیة من غیر تبرع، ودون أن یمثل  ارت األخرى المتضمنة اللت الخواص وعملیات االئتمان وجمیع العقود أو المحر
ارت لم یسبق تسجیله ازم ثمن نقل ملكیة منقوالت أو عقا .االلت

:لة بیع الشيء المرهون تخضع للواجب بنفس النسبة، في حا
عقود الرهن المبرمة تطبیقا للتشریع الخاص برهن المنتجات الفالحیة والمنتجات المملوكة التحاد المخازن التعاونیة -

والمنتجات المعدنیة وبعض المنتجات والمواد ؛
لمتعلق بمدونة ا15.95من القانون رقم 378و356عقود الرهن والمخالصات المنصوص علیها في المادتین -

؛)1996فاتح أغسطس (1417من ربیـع األول 15بتـاریخ 1.96.83التجارة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
غیر أنه .قسمة األموال المنقولة أو العقاریة بین الشركاء في الملك أو اإلرث أو الشركة، كیفما كان نوع القسمة-°6

ازئد القیمة، فإن الواجبات المستحقة على محتواها تستوفى حسب النسب المقررة لنقل إذا كانت القسمة مشتملة على مدرك أ و 
ازئد القیمة ار لقیمـة كل مـال من األمـوال المشتملـة علیهـا الحصـة موضـوع المـدرك أو  .الملكیة بعوض، اعتبا

ركاء في الشركة لشریك استثناء من أحكام الفقرة السابقة، فإن تخصیص مال متأت من حصة مشاركة أحد الش
آخر على سبیل القسمة، خالل مدة قیام الشركة أو عند حلها، یخضع إلى واجب نقل الملكیة بعوض، حسب طبیعة المال 

ارم أجل أربع  سنوات من تاریخ تقدیم الحصة )4(المسحوب وقیمته في تاریخ السحب المذكور، إذا تم هذا السحب قبل انص
.العینیة إلى الشركة
نفس واجب نقل الملكیة على التخصیص، داخل نفس األجل، لمال متأت من حصة مشاركة أحد األعضاء یفرض 

في مجموعة ذات النفع االقتصادي لعضو آخر، على سبیل القسمة، خالل مدة قیام المجموعة أو عند حلها؛
اردات، الدائمة منها أو العمریة، وكذا المعاشات بعوض ؛-°7 إنشاء اإلی
274)تنسخ(-°8

ارجتم273 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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ارت فالحیة تقع خارج الدائرة الحضریة، مع -°9 عقود نقل الملكیة بین المالكین على الشیاع، لحقوق مشاعة في عقا
ارعاة الشروط المنصوص علیها في المادة  أدناه؛III-134م

.السلع المخزنة المبیعة مع األصل التجاري، إذا كانت موضوع جرد مفصل وتقییم منفصل-°10
275)تنسخ(-°11

:1%تخضع لنسبة-دال
ارض التي تصدرها الشركات أو المقاوالت أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة؛-°1 التخلي عن سندات االقت
الكفاالت المتعلقة بالمبالغ والقیم واألشیاء المنقولة، والضمانات المنقولة وكذا التعویضات من نفس الطبیعة ؛-°2
ارت العدلیة المث-°3 ارت والحقوق المحر بتة لالتفاقات المبرمة في شكل آخر، والتي تتضمن نقل ملكیة بین األحیاء للعقا

ارت من أداء واجب نقل الملكیة في حدود مبلغ الواجبات التي سبق استخالصها ؛.العینیة العقاریة وتعفى هذه المحر
تسلیم الوصایا؛-°4
ینة العامة أداء ثمنها؛الصفقات التي تبرمها الدولة والتي تتحمل الخ ز-°5
التمدید غیر المشروط ألجل أداء دین؛-°6
ارء من المبالغ والقیم المنقولة، -°7 ارت األخرى المتضمنة إب ارءات وجمیع العقود والمحر المخالصات والمقاصات واإلج

ارم اآلجال وكذا استرجاع المبیع في بیع الثنیا داخل اآلجال المقررة إذا تم تقدیم العقد المثبت لالست ر جاع إلى التسجیل قبل انص
المذكورة؛

276)تنسخ(-°8

؛إحصاء التركات-°9
أرس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي أو الزیادة فیه المنجزة عن طریق -10° عملیات تأسیس 

ة بعوض و ذلك حسب حصص مشاركة مجردة جدیدة باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص الخاضعة لواجب نقل الملكی
ار ألهمیة كل عنصر في مجموع الحصص المقدمة للشركة أو المجموعة ذات  طبیعة األموال المتكونة منها الحصص و اعتبا

.النفع االقتصادي
ازئد قیمة ناتج1%تطبق نفس النسبة البالغة  أرس المال عن طریق إدماج احتیاطي أو  عن إعادة تقییم على الزیادة في 

277.ةأصول الشرك

278)تنسخ(-هاء

279:%4یخضع لنسبة -واو

فيوالهیئات المعتبرةأو معنویین، غیر مؤسسات االئتمان ذاتییناقتناء محالت مبنیة من طرف أشخاص -°1

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةحكام هذهأنسختم274
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم275
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم276
ارجتم277 وأالشركاتمالأرسفيالزیادةأوتأسیسعملیاتعلىویطبق2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد

.2009ینایرفاتحمنابتداءالمنجزةاالقتصاديالنفعذاتالمجموعات
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم278
ارجتم279 ماي17منابتداءالمبرمةواالتفاقاتالعقودعلىطبقوی2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد

2012.
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حكمها وبنك المغرب وصندوق اإلیداع والتدبیر وشركات التأمین ٕواعادة التأمین، سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض 
.ي أو إداريتجاري أو مهن

مرات )5(األراضي التي شیدت فوقھا المحالت المشار إلیھا أعاله، في حدود خمس%4تستفید كذلك من نسبة
؛من مساحتھا المغطاة

ارض مشتملة على بناءات مقرر هدمها، ومرصدة إلنجاز عملیات -°2 ارض فضاء أو أ االقتناء بعوض أل
ارعاة الشروط المنصوص علیها في المادة تجزيء أو بناء محالت معدة للسكنى أو لغرض  تجاري أو مهني أو إداري، مع م

134-Iبعده.
II.-الحد األدنى لالستخالص

ارت والتفویتات الخاضعة للواجبات النسبیة 100ال یجوز استیفاء أقل من  درهم فیما یخص تسجیل المحر
النسبة لعقود تأسیـس الشركات أو المجموعات ذات النفع درهم ب1.000ویرفع هذا المبلغ إلى .المنصوص علیها بهذه المادة

أرسمالها .االقتصادي، وكذا الزیادة في 

شروط تطبیق النسب المخفضة-.134المادة 
I.-133المنصوص علیها في المادة 4%یجب ألجل تطبیق النسبة المخفضة البالغة)I-"أن280أعاله،)2°-"واو

ازم المتملك .أو البناء داخل أجل أقصاه سبع سنوات من تاریخ التملكيءبإنجاز عملیات التج زیتضمن عقد التملك الت
التي قد إن اقتضى الحال، الذعیرة والزیادات، یجب على المتملك ضمانا ألداء تكملة واجبات التسجیل المجردة و

ازم المشار إلیه أعاله، أن یدلي كفالة بنكیة  أو یقدم للدولة رهنا رسمیا وفق الشروط تصبح مستحقة إذا لم یتم التقید بااللت
ارءات المنصوص علیها في المادة  .أعاله"باء" -II-130واإلج

ارئب المكلف بالتسجیل المختص إال إذا وقع االدالء، حسب  ال یتم إرجاع الكفالة وافتكاك الرهن من مفتش الض
سكنى أو شهادة المطابقة المنصوص علیها في الحالة، بنسخ مشهود مطابقتها ألصل شهادة التسلم المؤقت أو رخصة ال

ارضي25.90القانون رقم  .المشار إلیه أعاله المتعلق بالتجزءات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم األ
II.-)281)تنسخ

III.- 133المنصوص علیها في المادة 1،50%یشترط لتطبیق النسبة المخفضة المحددة في)I-"9°-"جیم(
سنوات، باستثناء حالة )4(كون قد مضى على تملك الحقوق المشاعة من طرف شریك آخر، أكثر من أربع أعاله، أن ی

.انتقال الحقوق المشاعة من شریك إلى الخلف العام لشریك آخر
في حالة ممارسة حق الشفعة من لدن شریك على الشیاع في مواجهة الغیر، یجوز للشفیع أن یطلب استرداد الفرق 

ارء الحصص المشاعة وبین واجبات التسجیل بالنسبة المخفضة بشرط أن یقدم هذا بین واجبات التسجیل المؤداة عن عقد ش
ارئب المكلف بالتسجیل المختص داخل األجل المنصوص علیه في المادة  .ادناه241األخیر طلبا بذلك إلى مفتش الض

الواجب الثابت -.135المادة 
أو المجموعات ذات الشركاتدرهم، عملیات تأسیس )1.000(ألفبت المحدد في للتسجیل مقابل الواجب الثاتخضع

أرس مالها،النفع االقتصادي أرس المال المكتتب المنجزة عن طریق حصص مشاركة مجردةوالزیادة في  ، عندما ال یتجاوز 
282.درهم)500.000(به مبلغ خمسمائة ألف 

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالمادةهذهأحكامتغییرتم280
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم281
ارجتم282 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمن Iالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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283:درهم)200(مائتي يو تخضع للتسجیل مقابل الواجب الثابت المحدد ف

التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو الصفقة، ویستحق واجب واحد على كل مالك من المالك الشركاء المتنازلین؛-°1
الوصایا والرجوع فیها وجمیع عقود التبرع التي ال تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة؛-°2
ساعة الموالیة للعقود المفسوخة وقدم للتسجیل )24(األربع والعشرین عملیات الفسخ غیر المشروط إذا تمت داخل-°3

داخل األجل نفسه؛
العقود التي ال تتضمن سوى تنفیذ وتكملة ٕوانجاز عقود سبق تسجیلها؛-°4
رالسالف الذك15.95وما یلیهــا من القانون رقـم 6الصفقات واالتفاقات المعتبرة أعماال تجاریة بمقتضى المادة -°5

ارت عرفیة؛ المتعلق بمـدونة التجـارة، المنجــزة أو المبرمة على شكل محر
:أعاله في حالة بیع الشيء المرهون )5°-"جیم"-I(133العقود التالیة ما لم تطبق أحكام المادة -°6

د المخازن التعاونیة عقود الرهن المحررة تطبیقا للتشریع الخاص برهن المنتجات الفالحیة والمنتجات المملوكة التحا*
والمنتجات المعدنیة وبعض المنتجات والمواد ؛

السالف الذكر 15.95من القانون رقم 378و356عقود الرهن والمخالصات المنصوص علیها في المادتین *
المتعلق بمدونة التجارة ؛

ساعة )48(ي واألربعین التصریحات المتعلقة بإعالن المشتري الحقیقي إذا تمت بمحرر رسمي خالل الثمان-°7
ارء شریطة أن یكون هذا العقد نفسه في شكل محرر رسمي وأن یتضمن االحتفاظ بحق إعالن  الموالیة لتاریخ عقد الش

؛المشتري الحقیقي
ارت-°8 ارء من الباطن لعقا ارء و التخلي عن اإلیجار و الك 284؛أو ألصول تجاریةاإلیجار و الك

أرس المال المكتتب به وفقا ألحكام المرسوم الملكي المعتبر تفویت المسكن لعضو في تع-°9 اونیة بعد تسدید مجموع 
المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ؛552.67بمثابة قانون رقم 

ازم أو إبعقود تمدید أو-°10 ارء أو نقل حل الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي التي ال تحتوي على الت
ملكیة أموال منقولة أو عقاریة فیما بین الشركاء أو األعضاء في المجموعات ذات النفع االقتصادي أو غیرهم من األشخاص 

و التي ال یترتب علیها أداء الواجب النسبي؛
أرس مال؛-°11 عقود تأسیس المجموعات ذات النفع االقتصادي بدون 
ارت أو السفن أو الم-°12 اركب أو نقل ملكیتها أو حق االنتفاع بها بعوض، ما عدا نقل الملكیة بعوض بیع الطائ

اركب النزهة بین الخواص؛ للیخوت أو م
المذكورةعقود االئتمان اإلیجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مهني أو للسكن وفسخ العقود-°13

ارف خالل سریان مفعولها وكذا تفویت هذه األماك ارضي األط 285؛ن لفائدة المستأجرین الواردین في العقود السالفة الذكربت

ارعاة أحكام المادة -°14 :أعالهV -°4–129مع م
العقود المتعلقة بعملیات القرض المبرمة بین شركات التمویل والخواص، ٕوانشاء الرهون الرسمیة والرهون الواقعة )أ

؛ورةعلى األصول التجاریة المبرمة لضمان العملیات المذك
؛عقود افتكاك الرهون الرسمیة و الرهون الواقعة على األصول التجاریة)ب

ارجتم283 .2008لسنةالمالیةانونقمن8المادةمنIالبنددرهم بمقتضى300و200و100عوضدرهم200البالغالثابتالواجبإد
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىتغییر وتتمیم أحكام هذه الفقرة تم284

ارجتم285 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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.جمیع العقود األخرى غیر المسماة التي ال یترتب علیها أداء الواجب النسبي-°15

الرابعالباب
التزامات

ـ التزامات األطراف المتعاقدة.136المادة 
I.-ارعاة أحك ارت، مع م بعده یجب اإلدالء في شأن االتفاقات المشار إلیها في المادة IIIامفي حالة عدم وجود محر

127-Iارئب المكلف بالتسجیل، داخل أجل الثالثین "ألف"ـ )30(أعاله بتصریحات مفصلة وتقدیریة تودع لدى مفتش الض
.یوما الموالیة لتاریخ حیازة األموال موضوع االتفاقات المذكورة

II.- ارف الذین یحررون عقدا عرفیا خاضعا للتسجیل بتحریر نظیر منه في ورقة مدموغة تشتمل على نفس یلزم األط
.التوقیعات الموجودة في األصل، ویبقى هذا النظیر مودعا بمكتب التسجیل

إذا لم یحرر هذا النظیر أو إذا تعذر تحریره، وجب تعویضه بنسخة منه مشهود بمطابقتها لألصل من طرف 
ارئب المكلف ارف العقد أو أحدهم ویحتفظ بها في المكتبمفتش الض .بالتسجیل یوقع علیها أط

III.- ارت واالتفاقات المعفاة من واجب التسجیل تطبیقا ألحكام المادة 129تعفى من تقدیمها إلى التسجیل المحر

أعاله التي تسجل )2°ـ"باء"و3°و2°و1°ـ"ألف"ـI(127أعاله، باستثناء ما یتعلق منها بالعملیات المشار إلیها بالمادة 
.بالمجان

286ـ التزامات الموثقین والعدول والقضاة المكلفین بالتوثیق وكتاب الضبط.137المادة 

I.-ازمات الموثقین الت
.یجب على الموثقین أن یضمنوا العقود البیانات والتصاریح التقدیریة الالزمة لتصفیة واجبات التسجیل

ارئب المكلف بالتسجیل وتزویده بالبیانات الالزمة یلزم الموثقون العبریون ب ترجمة عقودهم شفاهیا لمفتش الض
.لتصفیة واجبات التسجیل

ارء تسجیل العقود  یجب على الموثقین أن یقدموا سجالت التحصین إلى المفتش قصد التأشیر علیها واستیفاء إج
287.یحررونها لهذا الغرض، على ضوء النسخ الرسمیة التي وأداء الواجبات في األجل المحدد

ارف العقـد یلزمـون بأداء المبالغ الناقصـة في االستیفـاء والواجبات التكمیلیة المستحقة على إثر واقعة  غیر أن أط
.الحقة

ارف واجبات التسجیل و، إن اقتضى الحال، الذعیرة والزیادات المتعلقة بالعقود العرفیة التي یحررها  یؤدي األط
.الموثقون

یجب على الموثق أن یودع، لدى مكتب التسجیل المختص، نسخة من العقد العرفي الذي قام بتحریره، غیر أنه
.أدناه)الفقرة الثانیة(VI-183تحت طائلة تطبیق قواعد التضامن المنصوص علیها بالمادة 

ازولین مهام التوثیق الذین یحررون عقودا رسمیة مؤسسة ع لى عقود عرفیة غیر یجب على الموثقین والموظفین الم
مسجلة أو مستخلصة منها، أو یقومون بتسلمها من أجل إیداعها بمحفوظاتهم، أن یلحقوا العقود العرفیة اآلنفة الذكر بالعقد 

ارء التسجیل، مع أداء الواجبات المستحقة،الذي یحیل علیها وكذا الذعیرة والزیادات المترتبة على العقود ،وأن یقدموها إلج

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىتغییر وتتمیم أحكام هذه الفقرة تم286
ارجتم287 ماي17منابتداءالمبرمةواالتفاقاتالعقودعلىویطبق2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد

.الرسمیةبالجریدةالمذكورالمالیةقانوننشرتاریخ،2012
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.مذكورةالعرفیة ال
II.-ازمات العدول الت

:یلزم العدول، عند تلقي إشهاد خاضع إجباریا ألداء واجب التسجیل، بما یلي 
ارف المتعاقدة-1 :بإجباریة التسجیل وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل األجل القانونيإخبار األط

التسجیل؛إما بأنفسهم بمكتب التسجیل المختص بالمدن التي بها مكاتب )أ
ازرة العدل المعینین لهذا الغرض)ب اركز و المناطق التي ال تتوفر ، لدى العدل أو الموظف التابع لو بالمدن و الم

؛على هذه المكاتب
288؛أحد العدلین متلقیي اإلشهاد، المكلف لهذا الغرض من طرف المتعاقدینبواسطةأو)ج

.مكتب التسجیل المختص، مرفقا بنسخة منهتحریر العقد بمجرد تلقي اإلشهاد وتوجیهه إلى-2
یجب في حالة أداء واجبات التسجیل لدى العدل أو الموظف المشار إلیهما في الفقرة السابقة، أن تودع العقود 

.وكذا الواجبات المتعلقة بها بمكتب التسجیل المختص وذلك فور تسلم الواجبات المذكورة
ازرة المالیة عمال بالنصوص التشریعیة یخضع العدل والموظف المكلف بتحصیل واج ارقبة و بات التسجیل إلى م

.الجاري بها العمل
یجب على العدول، فیما یتعلق بتملك عقار أو حقـوق عینیة عقـاریـة أو حق رقبة أو حق انتفاع بأصل تجاري أو 

ارجع التسجیل المتعلقة بالتفویت السابق .زبائن، أن یضمنوا العقود التي یحررونها م
ارجع المذكورة بعقد بنقل الملكیة السابق، یجب على العدول اإلشارة إلى ذلك في العقد الخاضع  في حالة عدم وجود الم

.للتسجیل ٕوایداع نسخة من العقد المتعلق بنقل الملكیة السابق بمكتب التسجیل المختص
III.-التزامات القضاة المكلفین بالتوثیق

ارء التسجیل قبل أداء واجبات یمنع على القضاة المكلفین بالت و ثیق الخطاب على عقود خاضعة إجباریا إلج
.ویوجهون بعد الخطاب على العقد نسخة منه إلى مكتب التسجیل المختص.التسجیل المستحقة

IV.-ازمات كتاب الضبط 289الت

ارئب المكلف بالتسجیل الذي یمارس بد ائرة یجب على كتاب الضبط لدى المحاكم أن یوجهوا لمفتش الض
أعاله، نسخة II-128أشهر المنصوص علیه في المادة )3(اختصاصاتهم القضائیة وذلك قبل انقضاء أجل الثالثة 

ارت واألوامر وأحكام المحكمین المثبتة إلحدى التفویتات أواالتفاقات المشار  ار مصادق على مطابقتها لألصل من األحكام والق
.أعالهI-127إلیها في المادة 

ارئب المذكور أعالهكما یجب :علیهم أن یوجهوا لمفتش الض
ارت القضائیة "ألف"–I–128یوما المنصوص علیه في المادة )30(داخل أجل الثالثین - أعاله، أصول المحر

أعاله؛133وغیر القضائیة التي تخضع بحكم طبیعتها أو حسب مضمونها لواجبات التسجیل النسبیة بمقتضى المادة 
یوما من تاریخ تقدیمه، نسخة من المحرر المدلى به لتأیید الطلب، عندما یكون ذلك )30(الثالثین داخل أجل-

ارجع تسجیله127المحرر خاضعا وجوبا لواجبات التسجیل بموجب المادة  .أعاله وال یحمل م

ـ التزامات مفتشي الضرائب المكلفین بالتسجیل.138المادة 

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىتغییر أحكام هذه الفقرة تم288
ارجتم289 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالبندهذاإد
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I.-حات یوما بیوم وبالتتابع بمجرد تقدیمها للتسجیلیجب أن تسجل العقود والتصری.
ارء التسجیل إذا كانت العناصر الالزمة لتصفیة  ارئب المكلفین بالتسجیل أن یؤجلوا القیام بإج ال یجوز لمفتشي الض

أنولهم في حالة العكس .الضریبة مبینة في العقود أو التصریحات، وكانت الواجبات كما تمت تصفیتها، قد سبق أداؤها
ارج نسخ منها مشهود بمطابقتها لألصل .یحتفظوا بالعقود العرفیة أو األصول الفریدة للعقود الرسمیة طوال المدة الالزمة الستخ

أز، إذ ال یمكن أن یسجل جزء من العقد دون الجزء اآلخر ارء التسجیل ال یتج .إج
ارئب المكلف بالتسجیل حصر سجل اإلیداع المشار إ )الفقرة األولى( II–126لیه في المادة یتعین على مفتش الض

.أعاله وتأریخه بالحروف والتوقیع علیه كل یوم
ارئب المكلف بالتسجیل أن یحتفظ بكل عقد یتضمن تخلیا أو تفویتا لعقار إلى حین اإلدالء  كما یتعین على مفتش الض

ارئب والرسوم المستحقة  ارئب تثبت أداء مبلغ الض على العقار المذكور والمتعلقة بالسنة التي بشهادة من مصالح تحصیل الض
.تم فیها نقل الملكیة أو التفویت وكذا بالسنوات السالفة

II.– ارئب المكلفین بالتسجیل أال یسجلوا عقدا غیر متمبر بصفة قانونیة إال بعد أداء الواجبات یجب على مفتشي الض
ارمة المستحقة المنصوص علیها على التوالي بالمادتین  290.مكررة أدناه207و252و الغ

ـ التزامات مشتركة.139المادة 
I.- بصرف النظر عن جمیع األحكام المخالفة، ال یجوز للمحافظ على األمالك العقاریة والرهون أن یتسلم قصد القیام

ارء التحفیظ أو التقیید في السجالت العقاریة أي عقد خاضع إجباریا للتسجیل تطبیقا للمادة  اله، ما لم یتم أعI-127بإج
.تسجیله مسبقا
II.- ازولون مهام التوثیق، والمحافظین على األمالك العقاریة یجب على العدول والموثقین وجمیع األشخاص الذین ی

ارئب المكلفین بالتسجیل، أن یرفضوا تحریر أو تلقي أو تسجیل جمیـع العقـود المثبتـة للعملیـات  والرهون، وكذا مفتشي الض
ارقبة )1963سبتمبر 26(1383جمادى األولى 7الصادر في 1.63.288یها في الظهیـر الشـریف رقـم المشـار إل المتعلق بم

العملیات العقاریة التي یقوم بإنجازها بعض األشخاص، والواقعة على األمالك الفالحیة القرویة، أو المنصوص علیها في 
ارضي بنفس ال1.63.289من الظهیر الشریف رقم 10المادة  تاریخ المتعلق بتحدید الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أ

.االستعمار ما لم تكن تلك العقود المذكورة مشفوعة بالرخصة اإلداریة
III.- ،ارئب المكلفین بالتسجیل یمنع على العدول والموثقین والمحافظین على األمالك العقاریة والرهـون ومفتشـي الض

من القانون 58و1یسجلوا العقود المتعلقة بعملیات البیع أو اإلیجار أو القسمة المشار إلیها بالمادتین أن یحرروا أو یتلقوا أو 
ارت، إذا لم تكن مشفوعة بنسخ 25.90المشار إلیه أعاله رقم  المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقا

:مشهود بمطابقتها ألصل 
من 61و35المؤقت أو بیان اإلذن السابق بالتقسیم المشار إلیهما على التوالي فـي المادتین إما من محضر التسلم -

؛25.90القانـون السـالـف الذكـر رقم 
أو، إن اقتضى الحال، الشهادة المسلمة من رئیس مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة التي تثبت أن العملیة ال -

.ه أعالهتدخل في نطاق القانون المشار إلی
IV.- ازولون مهام التوثیق، أن یحرروا أي عقد یتعلق بتفویت أو تخل عن یحظر على العدول والموثقین وغیرهم ممن ی

ارئب والرسوم المستحقة على العقار  ارئب تثبت أداء مبلغ الض عقار، ما لم تسلم إلیهم شهادة من مصلحة تحصیل الض

ارجتم290 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىاالبندهذاإد
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.لتفویت أو التخلي وبالسنوات السالفةالمذكور والمتعلقة بالسنة التي حصل فیها ا
V.-یمكن أن تسجل العقود العرفیة على السواء في جمیع مكاتب التسجیل.

أعاله، تسجل وجوبا في المكتب التابع له موقع "ألف"-I-127غیر أن االتفاقات المنصوص علیها في المادة 
ارت أو األصول التجاریة أو الزبناء موضوع التفویت .العقا

ارء التسجیل في ٕوا ذا كان نفس االتفاق یتضمن نقل ممتلكات واقعة في دوائر نفوذ مكاتب مختلفة، أمكن القیام بإج
.أي مكتب من هذه المكاتب

تسجل بمكتب التسجیل الواقع في دائرته المقر االجتماعي للشركة أو المجموعة ذات النفع االقتصادي، العقود 
أرس المال أو العرفیة التي تتضمن تأسیس أو تمدی د أو تغییر أو حل شركة أو مجموعة ذات نفع اقتصادي، وكذا الزیادة في 

التخفیض منه، وكذا العقود المتضمنة للتخلي عن أسهم أو حصص مشاركة في الشركات أو حصص المجموعات ذات النفع 
.االقتصادي

.لتابع لها العدل أو الموثقیجب أن تسجل العقود الرسمیة بمكتب التسجیل الواقع في دائرة المحكمة ا
VI.- ازولون مهام التوثیق والعدول والموثقین العبریین وكل شخص ساهم في یتعین على الموثقین والموظفین الذین ی

ارف على أحكام المادة  217المادة  و208و187وكذا المواد 2°ـ"باء"-186تحریر عقد خاضع للتسجیل أن یطلعوا األط

.أدناه
VII.- ارئب المكلفین بالتسجیل والمحافظین على األمالك العقاریة أن یحظر على العدول والموثقین ومفتشي الض

المتعلق بالحد من تقسیم 34.94یحرروا أو یتلقوا أو یسجلوا أو یقیدوا أي عقد یتعلق بعملیة مخالفة لمقتضیات القانون رقم 
ارضي الفالحیة الواقعة داخل  ارضي غیر المسقیة، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم المناطق المسقیة أو تنمیاأل ة األ

.)1995أغسطس 11(1416من ربیع األول 13بتاریخ 1.95.152

الخامسالباب
مختلفةأحكام

ـ وسـائل اإلثبـات.140المادة 
ازمات والعقود، من قانون االلت404ال یمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبیق واجبات التسجیل، وخالفا للمادة 

ازع.أن یقضي بالیمین .وال تقبل شهادة الشهود إال إذا كانت مصحوبة ببدایة حجة كتابیة، وذلك كیفما كانت أهمیة الن

ارئـن التفویــت.141المادة  ـ ق
I.-ارج إسم ا ارت والحقوق العینیة العقاریة ثبوتا كافیا للمطالبة بواجبات التسجیل، إما بإد لحائز یثبت تفویت العقا

، واألداءات التي یقوم بها الحائز المذكور بمقتضى الجداول المشار رسم الخدمات الجماعیةورسم السكنالجدید في جداول 
ارت المعنیة .إلیها، ٕواما عن طریق عقود اإلیجار وغیرها من العقود التي یبرمها، والمثبتة لحقوقه في العقا

التجاریة ثبوتا كافیا للمطالبة بواجبات التسجیل والذعیرة والزیادات، وتثبت االتفاقات المتعلقة بتفویت األصول 
ارت  بأداء الحائز الجدید لكل ضریبة أوواإلعالنات التي تكشف عن وجودها أو ترمي إلى إشهارها للعموم، بجمیع المحر

.الجماعات المحلیة وهیئاتهامترتبة علیه من طرف الدولة أو 
II.-ارت، فـإن جمیـع العقـود واألحكام واالتفاقات ولو بصرف النظر عن المقتضیا ت الخاصة المتعلقة بتحفیظ العقا

اإلعالن عنه أو تغییره، أو والتي یكون موضوعها إنشاء حق عیني على عقار محفظ أو نقله، أو كانت شفاهیة 
الرسم العقاري، محققة إلنشاء انقضاؤه، ومن أجل تطبیق واجبات التسجیل، تعتبر في حد ذاتها واستقالال عن كل تقیید في
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.الحقوق العینیة المذكورة أو نقلها أو التصریح بها أو تغییرها أو انقضائها

ـ بطـالن العقـود الصوریـة.142المادة 
یعتبر باطال وعدیم األثر كل عقد صوري، وكل اتفاق یهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بیع عقار أو أصل تجاري 

اء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في اإلیجار أو وعد بإیجار عقار أو جزء منه، أو مدرك أو تخل عن زبناء، أو إخف
وال یحول البطالن الواقع دون استخالص الضریبة .في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقاریة، أو أصل تجاري أو زبناء

.الواجب أداؤها إلى الخزینة إال إذا حكم به قضائیا

الشفعة لفائدة الدولةـ حق.143المادة 
ارقبة المنصوص علیه في المادة  أدناه، یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص 217بصرف النظر عن حق الم

ارت والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل  الذي یفوض إلیه ذلك أن یمارس، لفائدة الدولة، حق الشفعة على العقا
وض أو بغیر عوض، باستثناء الهبات بین األصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح ملكیة رضائي بین األحیاء، بع

ارت وقت التفویت، وأن أداء الواجبات المفروضة بناء على تقدیر  به أو التصریح التقدیري ال یناسب القیمة التجاریة للعقا
ارضاة .اإلدارة لم یتأت الحصول علیه بالم

ارءات والشروط المنصوص علیها في المادةیمارس حق الشفعة المشار .أدناه218إلیه أعاله وفق اإلج
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القسم الخامس
مقتضیات مشتركة

األولالباب
الشركاتعلىالضریبةبینمشتركةمقتضیات

الدخلعلىوالضریبة
ـ الحد األدنى للضریبة .144المادة 
I. ةالمهنیبرسم الدخوللدخلضریبة على الللضریبة على الشركات ولـ الحد األدنى
ـ تعریفألف

على الخاضعین للضریبة على الشركات أو للضریبة یجبأدنى للضریبة مبلغ الضریبة الدنیا الذي احدیعتبر 
.على الدخل دفعه ولو في غیاب ربح

ةفیابة الج زالمقیمة الخاضعة للضریغیرالشركات باستثناءوال یمكن أن یقل مبلغ الضریبة الواجبة على الشركات،
عن حد أدنى في كل سنة محاسبیة، مهما كانت الحصیلة الخاضعة للضریبة التي حققتها ،أعاله16وفقا ألحكام المادة 

یجب على الخاضعین للضریبة على الدخل وفقا لنظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أو لنظام النتیجة الصافیة .الشركة خاللها
.ا أدنى للضریبة فیما یخص دخولهم المهنیة المتعلقة بالسنة السابقةالمبسطة أن یدفعوا تلقائیا حد

ـ أساس احتساب الحد األدنى للضریبةباء
یتكون أساس احتساب الحد األدنى للضریبة من مبلغ الحاصالت التالیة دون احتساب الضریبة على القیمة 

:المضافة 
أعاله؛)5°و1°-"ألف"–I(9ـا في المادة رقم األعمال وعائدات االستغالل األخرى، المشار إلیه-
؛أعاله)3°و2°و1°–باء –I(9العائدات المالیة المشار إلیها في المادة-
اإلعانات والهبات المتسلمة من الدولة أو الجماعات المحلیة أو الغیر، المدرجة ضمن عائدات االستغالل المشار -

)4°و2°-"جیم"–I(9عاله أو العائدات غیر الجاریة المشار إلیها في المـادة ا)4°-"ألف"–I(9إلیها في المادة 

.أعاله أوهما معا
جیم ـ اإلعفاء من الحد األدنى للضریبة

عمومي من أداء مبلغ الحد األدنى للضریبة كما هو تعفى الشركات غیر الشركات الحاصلة على امتیاز تسییر مرفق -°1
ار األولى الموالیة لتاریخ بدایة استغاللها)36(أعاله طوال الستة والثالثین "فأل"منصوص علیه في  .شه

ار األولى الموالیة لتاریخ تأسیس الشركات المعنیة)60(غیر أنه یتوقف تطبیق هذا اإلعفاء عند انقضاء الستین  .شه
)3(أعاله طوال الثالث "ألف"یعفى الخاضعون للضریبة على الدخل من أداء الحد األدنى المشار إلیه في-°2

.سنوات األولى المحاسبیة الموالیة لتاریخ بدایة نشاطهم المهني
ازولة نفس النشاط بعد التخلي أو التوقف الجزئي أو الكلي، فإن الخاضع للضریبة الذي سبق له  وفي حالة استئناف م

.االستفادة من اإلعفاء المذكور ال یمكنه المطالبة بمدة إعفاء جدیدة
سعر الحد األدنى للضریبة-دال
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.0,50%یحدد سعر الحد األدنى للضریبة في 
:ویحدد هذا السعر في 

:والمتعلقة ببیع المواد التالیة التجاریةالمنشآتللعملیات التي تقوم بها بالنسبة%0,25-
تجات النفطیة؛نالم-
الغاز؛-
الزبدة ؛-
الزیت؛-
السكر؛-
الدقیق؛-
؛الماء-
.الكهرباء-

ازولة من طرف أشخاص خاضعین 1°ـVIـ91و12°ـIـ89للمهن التي تم تعریفها في المواد بالنسبة%6- أعاله الم
.للضریبة على الدخل

درهم بالنسبة للخاضعین )1500(على أنه ال یمكن أن یقل مبلغ الحد األدنى للضریبة عن ألف وخمسمائة 
.ذلك حتى في حالة غیاب رقم أعمالوللضریبة على الشركات، 

خصم الحد األدنى للضریبة-هاء

حاصل فیها عجز والجزء من مبلغ الحد محاسبیةیخصم كل من مبلغ الحد األدنى للضریبة المؤدى عن سنة 
نى معینة، من مبلغ الضریبة الذي یزید على مبلغ الحد األدمحاسبیةاألدنى الذي یفوق مبلغ الضریبة المؤدى عن سنة 

.الموالیة المحاسبیةعن السنة المستحق 

ازل مبلغ الحد األدنى كال أو بعضا، جاز خصم المبلغ  ٕواذا لم یكن هناك فائض أو كان الفائض غیر كاف الستن
المتبقى من الحد األدنى للضریبة من مبلغ الضریبة على الشركات المستحقة أو الضریبة على الدخل المستحقة عن السنوات 

الموالیة إلى غایة السنة الثالثة الموالیة للسنة المحاسبیة الحاصل فیها العجز أو السنة التي جاوز فیها مبلغ الحد ةالمحاسبی
.األدنى المذكور مبلغ الضریبة

یخصم الحد األدنى من مبلغ الضریبة على الدخل، غیر أن الفرق یظل كسبا للخزینة إذا تبین أن الجزء المطابق 
الضریبة على الدخل، بالنظر إلى الدخل اإلجمالي المفروضة علیه الضریبة أقل من مبلغ الحد األدنى للدخل المهني من 

.أعاله"ألف"المحدث بموجب 

ازل عجزها من أرباح دفعتالحاصل لها عجز التي الشركاتوال تفقد  مبلغ الحد األدنى للضریبة الحق في استن
.أعاله37و12مادتین الالسنوات المحاسبیة الموالیة وفقا ألحكام 

II.-الحد األدنى للضریبة على الدخل المتعلقة بالربح العقاري
II-61یجب على الخاضعین للضریبة الذین یقومون بعملیات مفروضة علیها الضریبة والمشار إلیها في المادة 

.من ثمن البیع ولو في غیاب ربح3%أعاله، أداء حد أدنى للضریبة ال یقل عن 
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الثانيابالب
الشركاتعلىللضریبةالخاضعینالتزامات

الدخلعلىوالضریبة
المضافةالقیمةعلىوالضریبة

الفرع األول 
االلتزامات المحاسبیة

مسك المحاسبة-.145المادة 
I.-یح یجب على الخاضعین للضریبة مسك محاسبة طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، بشكل یت

ارقبة المنصوص علیها في المدونة .لإلدارة أن تقوم بالم
II.- یجب على الخاضعین للضریبة أن یعدوا في نهایة كل سنة محاسبیة جرودا مفصلة من حیث الكمیة والقیمة

ه حاجات للبضائع والمنتجات المتنوعة واللفائف وكذا المواد القابلة لالستهالك التي یشترونها لغرض بیعها أو لما تستلزم
.االستغالل
III.- ارت أو بیانات حسابیة مرقمة یجب على الخاضعین للضریبة أن یسلموا إلى المشترین منهم أو إلى زبنائهم فاتو

مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة یثبتون فیها، زیادة على البیانات المعتادة 
:ذات الطابع التجاري 

؛هویة البائع-°1
ارئب وكذا رقم القید في -°2 ؛الرسم المهنيرقم التعریف الضریبي المسلم من المصلحة المحلیة للض
تاریخ العملیة ؛-°3
األسماء الشخصیة والعائلیة للمشترین منهم أو زبنائهم وعناوینهم التجاریة وعناوین مقارهم ؛-°4
الخدمات المقدمة؛یعة أو األشغال المنجزة أو الثمن والكمیة وطبیعة البضائع المب_°5
.فیه وذلك بصورة مستقلةمبلغ الضریبة على القیمة المضافة المطالب بها زیادة على الثمن المشمول-°6

أویعوض عن بیان الضریبة أو ببیان اإلعفاء ،أعاله94و92و91وفیما یخص العملیات المشار إلیها في المواد 
نجزة العملیات بحكمه؛النظام الواقف الم

ارت أو البیانات الحسابیة -°7 ارجع وكیفیة األداء المتعلقة بالفاتو ؛م
.وجمیع المعلومات األخرى المنصوص علیها بأحكام قانونیة-°8

.جاز أن تقوم بطاقة الصندوق مقام الفاتورةإذا تعلق األمر ببیع المنشآت لمنتجات أو بضائع لفائدة الخواص 
:من بطاقة الصندوق على األقل البیانات التالیةیجب أن تتض

تاریخ العملیة ؛-أ
هویة البائع أو مقدم الخدمات؛-ب
المنتوج أو الخدمة ؛طبیعة-ج
.للضریبة على القیمة المضافةإن اقتضى الحال، ،شارةاإلالبیع مع وثمنكمیة -د
IV.-ارت تتضمن المبلغ یجب على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها أن تسلم إلى المعالجین بها فاتو
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:االجمالي لألتعاب والمكافآت األخرى المماثلة التي أداها هؤالء مع بیان 
والتي تدرج في رقم أعمالها الخاضع للضریبة؛أو المؤسسة حصة األتعاب والمكافآت العائدة للمصحة -
ارحیة المنجزة داخل المصحات أو حصة األتعاب والمكافآت العائدة لألطباء مقابل األعمال - الطبیة أو الج

.المؤسسات المذكورة
V.- للرسم یجب على الخاضعین للضریبة الذین یقومون بجوالت لبیع منتجاتهم مباشرة إلى أشخاص خاضعیـن
ارت أو الوثائق القائمة مقامها التي یسلمونها إلى زبنائهم رقم قید الزبناء االمهني،  الرسم لمذكورین في أن یبینوا في الفاتو

.المهني
VI.- 38یجب على الخاضعین للضریبة على الدخل وفق نظام النتیجة الصافیة المبسطة المشار إلیه في المادة

أعاله أن یمسكوا بصورة منتظمة سجل أو سجالت تقید فیها جمیع المبالغ المقبوضة مقابل المبیعات واألشغال والخدمات 
.المستخدمین وتكالیف االستغالل األخرىمصاریففوعة مقابل األشریة  والمنجزة وكذا المبالغ المد

:زیادة على ما ذكر یجب على الخاضعین للضریبة على الدخل 
أن یسلموا إلى المشترین منهم أو إلى زبنائهم الخاضعین للضریبة على الشركات أو للضریبة على القیمة المضافة -°1

ارت أو بیانات حسابیة وفقا أو للضریبة على الدخل فیما یتعلق  بالدخول المهنیة والعاملین في نطاق أنشطتهم المهنیة ، فاتو
سنوات االموالیة لسنة وضعها ؛)10(من هذه المادة، ویحتفظوا بنسخها طوال العشر IIIألحكام 
:أن یعدوا في نهایة كل سنة محاسبیة -°2

طبیعة ما لهم وما علیهم ومرجع ذلك ومبلغه بتفصیل؛ـ قائمة األشخاص المدینین والدائنین لهم، مع بیان 
هتالك التي یشترونها بقصد بیعها سـ قوائم مفصلة للمخزونات من البضائع والمنتجات واللفائف والمواد القابلة لال

ازولة المهنة التي یمارسونها مع بیان كمیتها وقیمتها ؛ أو الستخدامها فیما تستلزمه م
ارئب أن یكون لهم سجل تق-°3 ید فیه أموال االستغالل القابلة لالهتالك، یؤشر علیه رئیس المصلحة المحلیة للض

.وتكون صفحاته مرقمة
یجوز خصم أقساط االهتالك السنویة بشرط أن تقید في السجل المشار إلیه أعاله الذي یجب أن یتضمن ، زیادة 

:نعلى ذلك ، فیما یخص كل عنصر من العناصر القابلة لالهتالك بیا
طبیعته والغرض المخصص له ومكان استخدامه؛-
ارئه أو عقد تملكه ؛- ارجع فاتورة ش م
ثمن تكلفته ؛-
نسبة االهتالك ؛-
مبلغ القسط السنوي المخصوم في نهایة كل سنة محاسبیة ؛-
.قیمة  االهتالك الصافیة بعد كل خصم-

ـ أوراق إثبات النفقات.146المادة 
ارء جم للرسم المهنيیع السلع والخدمات التي یشتریها الخاضع للضریبة من بائع یكون خاضعا یجب إثبات ش

.بفاتورة قانونیة أو أیة ورقة أخرى لها قوة اإلثبات تحرر في اسم المعني باألمر
.أعالهIII-145ویجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها نفس البیانات المذكورة  في المادة 

ـ التزامات المنشآت غیر المقیمة.147مادة ال
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I.- ازول نشاطا دائما بالمغرب أن تمسك بمكان مؤسستها الرئیسیة یجب على المنشآت الموجود مقرها بالخارج والتي ت
.بالمغرب محاسبة لجمیع عملیاتها المنجزة بالمغرب طبقا للتشریع الجاري به العمل

علیهما من طرف المحكمة التجاریة ٕواذا تعذر ذلك مرقمین ومؤشریجب أن یكون السجل الیومي وسجل الجرد
ارئبمایؤشر علیه .من طرف رئیس المصلحة المحلیة للض
II.-ازفیة بالنسبة للضریبة على الشركات أن تمسك :یجب على المنشآت غیر المقیمة التي اختارت الضریبة الج
سجال للمبالغ المقبوضة والمبالغ المحولة ؛-
یتضمن بیان األجور المدفوعة إلى المستخدمین المغاربة واألجانب وضمنها الشغلیؤشر علیه مفتش سجال-

التكالیف االجتماعیة المرتبطة بها ؛
.المخولة للغیر في المغرب أو الخارجالمماثلةسجال لألتعاب والعموالت وأجور السمسرة والمكافآت األخرى -

الفرع الثاني 
ة باإلقراراتااللتزامات المتعلق

ـ التصریح بالتأسیس.148المادة 
.I- یجب على الخاضعین للضریبة سواء كانت مفروضة علیهم الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل

ن أن یوجهوا تصریحا بالتأسیس وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة في رسالة مضمونة مع ییبرسم الدخول المهنیة أو كانوا معف
ارئب التابع لها مقرهم االجتماعي أو وصلتسلم أو یسلموه مقابل إشعار بال مؤسستهم الرئیسیة إلى المصلحة المحلیة للض

:یوما من تاریخ )30(بالمغرب أو موطنهم الضریبي، وذلك داخل أجل ال یزید على ثالثین 
ارر - إذا تعلق األمر بمنشأة غیر مقیمة؛إما التأسیس إذا كان األمر یتعلق بشركة خاضعة للقانون المغربي أو االستق
ٕواما بدایة النشاط إذا تعلق األمر بخاضعین للضریبة أشخاص ذاتیین أو مجموعات أشخاص ذاتیین حائزین على -

.دخول مهنیة
المعلومات الضروریة المتعلقة بفرض الضریبة ،إن اقتضى الحال،باإلضافة إلى ذلك یجب أن یتضمن التصریح

.فة على الخاضعین على القیمة المضا
II.- إذا تعلق األمر بشركة خاضعة للقانون المغربي مفروضة علیها الضریبة على الشركات یجب أن یتضمن
:التصریح
؛االجتماعيالشكل القانوني والعنوان التجاري للشركة ومكان مقرها -°1
الخارج؛، بضى الحالإن اقتواألمكنة التي توجد بها جمیع مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب -°2
رقم هاتف مؤسستها الرئیسیة بالمغرب؛،إن اقتضى الحال،قر الشركة ومهاتفرقم-°3
ازولها كل مؤسسة أو فرع والواردة في التصریح ؛-°4 المهن واألنشطة التي ت
291؛سم المهنيال رفي،ٕوان اقتضى الحال،والصندوق الوطني للضمان االجتماعيأرقم القید في السجل التجاري -°5

األسماء العائلیة والشخصیة لمسیري الشركة أو ممثلیها الذین لهم أهلیة التصرف باسمها وصفاتهم وعناوینهم؛-°6
ارءات تأسیس الشركة -°7 االسم العائلي والشخصي والعنوان التجاري لكل شخص طبیعي أو معنوي تكلف بإج
وعنوانه؛
:رإلى اختیا،إن اقتضى الحال،اإلشارة -°8

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى"البتنتا-نیة الضریبة المه"و"حضریةالضریبةال"علىاإلحالةإلغاءتم291
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أعاله؛II–2الخضوع للضریبة على الشركات فیما یتعلق بالشركات المنصوص علیها في المادة -
.أعاله90في المادة هالمنصوص علیالمضافةالخضوع للضریبة على القیمة -

.نظام األساسي للشركة وبقائمة المساهمین المؤسسین لهاالیجب أن یكون التصریح بالتأسیس مصحوبا ب
III.- إذا تعلق األمر بشركة غیر مقیمة، یجب أن یتضمن التصریح:

العنوان التجاري للشركة والمكان الذي یوجد به مقرها االجتماعي؛-°1
رقم هاتف المؤسسة الرئیسیة بالمغرب ؛،رقم هاتف المقر االجتماعي ٕوان اقتضى الحال-°2
ازولة بكل مؤسسة أو فرع المشار -°3 إلیها في التصریح؛المهن و األنشطة الم
األمكنة التي توجد بها جمیع مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب؛-°4
اإلسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري والمهنة أو النشاط وكذا عنوان الشخص الذاتي أو المعنوي المقیم -°5

ارئب ؛ بالمغرب المعتمد لدى إدارة الض
ازفیة بالنسبة للضریبة تیار الخضوع للضریبة إلى اخ،إن اقتضى الحال،اإلشارة-°6 على الشركات المنصوص الج
.أعاله16في الفقرة األولى من المادةاعلیه
IV.- أخرى خاضعة للضریبة على الدخل ولهم اتومجموعشركاتإذا تعلـق األمر بخاضع للضریبة شخــص ذاتي أو

:یجب أن یتضمن التصریح،دخول مهنیة
الشكل القانوني والعنوان التجاري والمقر ،ي والشخصي والموطن الضریبي، ٕواذا تعلق األمر بشركةاإلسم العائل-°1

االجتماعي ؛
ازولونها؛-°2 طبیعة  األنشطة التي ی
موقع مؤسساتهم ؛-°3
جات األخرى المنت،إن اقتضى الحالأو بواسطة الغیر وطبیـعة المنتجات التي یحصلون علــیها أو یصنعونها بأنفسـهم -°4

التي یتاجرون فیها؛
لمنشآت التي ینتمون إلیها أو التابعة لهم؛واالسم ومقر االعنوان التجاري -°5
.إلى اختیار الخضوع للضریبة على القیمة المضافة،إن اقتضى الحال،اإلشارة-°6

ـ اإلقرار بتحویل المقر االجتماعي أو تغییر اإلقامة.149المادة 
سواء كانت خاضعة للضریبة على الشركات أو للضریبة على الدخل أو للضریبة على القیمة یجب على المنشآت 

ارئب التابع له مكان فرض الضریبة علیه في األصل برسالة مضمونة  مع االمضافة أو معفاة منها أن تشعر مفتش الض
ارر وفق مطب و ع نموذجي تعده اإلدارة في الحاالت إشعار بالتسلم أو تسلیم هذه الرسالة مقابل وصل أو من خالل وضع إق

:التالیة 
تحویل مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئیسیة الموجودة بالمغرب؛-
.تغییر مكان مؤسستها الرئیسیة أو موطنها الضریبي-

ارر خالل أجل الثالثین الملزم یوما الموالیة لتاریخ التحویل أو التغییر، ٕواال تم تبلیغ)30(یجب أن یدلى بهذا اإلق
ارئب .وفرض الضریبة علیه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الض

ـ اإلقرار بتوقف المنشأة عن مزاولة نشاطها أو بیعها أو اندماجها أو انقسامها أوتحویلها .150المادة 
I.-خالل أجل أن یقدموا منهمانیییجب على الخاضعین للضریبة على الشركات أو للضریبة على الدخل أو المعف
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ارت التالیة )45(الخمس واألربعین  :یوما یبتدىء من تاریخ إنجاز أحد التغیی
ارجها من - ازولة نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تغییر لشكلها القانوني یؤدي إلى إخ في حالة توقفها الكلي عن م

ارر المت علق بالحصیلة الخاضعة للضریبة بالنسبة لفترة نطاق الضریبة على الشركات أو إلى إحداث شخص معنوي جدید، اإلق
ارر المتعلق بالسنة المحاسبیة السابقة للفترة المذكورة بالنسبة للمقاوالت الخاضعة ،إن اقتضى الحال،النشاط األخیرة وكذا اإلق

؛للضریبة على الشركات
ازولة نشاط مهني أو التخلي جزئیا أو كلیا عن مؤسسته- كحصة جعلهام أو زبنائهم أو في حالة االنقطاع عن م

ارك في شركة خاضعة للضریبة على الشركات أو غیر خاضعة لها ار ر، اشت للممتلكات وجردالمتعلق بمجموع الدخلاإلق
.مطابقین للمطبوع النموذجي الذي تعده اإلدارة بالنسبة للخاضعین للضریبة على الدخل برسم نشاط مهني

وثیقتین، إذا اقتضى الحال ذلك، نسخة مصادق علیها من عقد تفویت الممتلكات ویتعین علیهم أن یشفعوا بهاتین ال
.المذكورة
II.- ارر بالحصیلة الخاضعة للضریبة ازولة النشاط إلى التصفیة، وجب أن یتضمن اإلق إذا أفضى التوقف الكلي عن م

وكذا طبیعة ومدى "السندیك"لمصفي أو اانبالنسبة لفترة النشاط االخیرة، زیادة على ماذكر، االسم العائلي والشخصي وعن و
.الصالحیات المخولة له

:أن یدلي "السندیك"یجب على المصفي أو 
ارر یتعلق بالنتائج المؤقتة التي 82و20خالل مدة التصفیة وداخل االجل المنصوص علیه في المادتین - أعاله بإق

ار ؛)12(وقع الحصول علیها خالل فترة كل اثني عشر  شه
ارر المتعلق بالنتیجة النهائیة، ویبین في )45(خالل الخمسة واألربعین - یوما الموالیة الختتام عملیات التصفیة، باإلق

ارر المكان المحفوظة فیه الوثائق المحاسبیة للشركة المصفاة .هذا اإلق
III .- ویة أو التصفیة القضائیة تطلب فتح مسطرة التس292مقاولةاستثناء من جمیع األحكام المخالفة، یجب على كل

ار بذلك لدى مصلحة الوعاء الضریبي التابع لها مكان فرض الضریبة ار .أن تقدم إق
ارئب بسقوط الواجبات  ارر المذكور لدى مصلحة الوعاء الضریبي عدم مواجهة إدارة الض ویترتب عن عدم تقدیم اإلق

.لقضائیةالمرتبطة بالفترة السابقة لفتح مسطرة التسویة أو التصفیة ا

ـ اإلقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة للغیر.151المادة 
I.- ازول نشاطا في المغرب منشأةیجب على كل ازفیبمات ،ةفي ذلك الشركات غیر المقیمة التي اختارت الضریبة الج

أو عموالت أو أجور أو للضریبة على الشركات أو للضریبة على الدخل أتعابا للرسم المهنيخاضعین عندما تمنح ألشخاص
ارر یتعلق تحریرمنحت بعد إرجاعاتسمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو تخفیضات أو  ارت، أن تدلي بإق الفاتو

بالمبالغ المدرجة في المحاسبة خالل السنة المحاسبیة السابقة فیما یخص المكافآت اآلنفة الذكر، وذلك في نفس الوقت الذي 
ارت ال ار .أعاله وداخل اآلجال المقررة فیها150و85و82و20منصوص علیها في المواد تدلي فیه باإلق

ارر، الذي یجب أن یسلم عنه وصل، على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ویتضمن فیما یخص  یحرر اإلق
:كل مستفید البیانات التالیة 

االسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري ؛-°1
یعة النشاط والعنوان؛المهنة أو طب-°2

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى"مقاولة"بلفظ"شركة"لفظاستبدالتم292
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؛أو رقم التعریف بالضریبة على الشركات أو بالضریبة على الدخلالرسم المهنيرقم القید في -°3
رقم القید في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛-°4
:مجموع المبالغ المخولة، بحسب كل صنف، برسم-°5

األتعاب ؛-
؛المماثلةاألخرى العموالت وأجور السمسرة والمكافآت -
ارتتحریرالممنوحة بعد اإلرجاعاتالتخفیضات  و- .الفاتو
II.- ارحیة والطبیة ارر سنوي یتعلق باألعمال الج یجب على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها أن تدلي بإق

ارت المنصوص علیها في ، وذلك في نفس الوقت الذي تدلي فیه باللرسم المهنيداخلها األطباء الخاضعون بالتي ینجزها  ار إلق
.أعاله، وداخل اآلجال المقررة فیها150و85و82و20المواد 

ارر الذي یجب أن یسلم عنه وصل، على أو وفق مطبوع  فیما یخص كل طبیب، یتضمننموذجي تعده اإلدارةیحرر اإلق
:البیانات التالیة 

االسم العائلي والشخصي والعنوان المهني ؛-°1
الطبي؛التخصص-°2
رقم التعریف الضریبي ؛-°3
ارحیة التي قام بها الطبیب"K"التعریفة السنویة اإلجمالیة -°4 .لألعمال الطبیة أو الج

III.-ارر سنوي یتعلق باألتعاب و ال تآفاكمیجب على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها أن تدلي بإق
ارت المنصوص علیها في المواد ،للرسم المهنيالمدفوعة لألطباء غیر الخاضعین ار وذلك في نفس الوقت الذي تدلي فیه باإلق

.أعاله، وداخل اآلجال المقررة فیها150و85و82و20
ارر الذي یجب أن یسلم عنه وصل، على أو وفق مطبوع  نموذجي تعده اإلدارة یتضمن فیما یخص كل یحرر اإلق

:طبیب البیانات التالیة
شخصي والعنوان الشخصي ؛اإلسم العائلي وال-°1
التخصص الطبي؛-°2
ازولة العمل و-°3 رقم التعریف الضریبي؛،إن اقتضى الحال،مقر م
ارحیة التي قام بها الطبیب"K"التعرفة السنویة اإلجمالیة -°4 .لألعمال الطبیة أو الج

هاـ اإلقرار بعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكم.152المادة 
I.- یجب على الخاضعین للضریبة الذین یدفعون أو یضعون رهن اإلشارة أو یقیدون في الحساب عوائد األسهم وحصص

أعاله، أن 13المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها و أرباح مؤسسات الشركات غیر المقیمة المنصوص علیها بالمادة 
ارئب التابع یوجهوا قبل فاتح أبریل من كل سنة في رسالة مضمون ة مع إشعار بالتسلم أو یسلموها مقابل وصل إلى مفتش الض

ار على أو وفق مطبوع تعده  ارر بالعوائد المشار إلیها أعاله محر له مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئیسیة بالمغرب اإلق
:اإلدارة یتضمن ما یلي

:هویة الشركة المدینة-°1
اإلسم أو العنوان التجاري؛-
مهنة و طبیعة النشاط؛ال-
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العنوان؛-
293؛المهنيبالرسمأوالشركاتعلىبالضریبةالتعریفرقم-

294؛وعنوانهااألداءفيالمتدخلةالمالیةللهیئةالضریبيالتعریفورقمالتجاريالعنوان–°2

295:باألرقامالضریبةفرضعناصر-°3

الحساب؛فيتقییدهاأوةاإلشا ررهنوضعهاأوالموزعةالعوائددفعتاریخ-
الموزعة؛للعوائداإلجماليالمبلغ-
المنبع؛فيالحجزتاریخ-
اإلعفاء؛حالةفيالقانونيالسندالحال،اقتضىٕوانالمنبعفيالمحجوزةالضریبةمبلغ-

.الضریبيتعریفهمرقمأوعنوانهموالموزعةالعوائدمنالمستفیدینهویة–°4

II.–ارراإیداعیجب دفعحالةفيسندات،حسابلمسكالمؤهلینالمالیینالوسطاءطرفمنأعالهIفيإلیهالمشارإلق
منحسابهمفيتقییدهاأوالمستفیدینإشارةرهنوضعهاأوحكمهافيةالمعتب روالدخولالمشاركةوحصصاألسهمعوائد
296.المذكورینالوسطاءقبل

ن التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابتـ اإلقرار بالحاصالت م.153المادة 
یجب على الخاضعین للضریبة الذین یتولون دفع الحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت المشار 

حـساب أن یوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار الشارة أو یقیدونها في اإلأعاله، أو یضعونها رهن 14إلیها في المادة
ارئب التابع له مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئیسیة بالمغرب قبل فاتح أبریل ابالتسلم أو یسلم و مقابل وصل إلى مفتش الض

ار على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة یتضمن البیانات  ار بالحاصالت المشار إلیها أعاله محر ار من كل سنة إق
.أعاله152المنصوص علیها في المادة 

ر بالمكافآت المدفوعة ألشخاص غیر مقیمیناإلقرا-.154المادة 
ازولون مهنة فیه ویدفعون إلى أشخاص غیر مقیمین  أویجب على الخاضعین للضریبة الذین یقیمون بالمغرب أو ی

ارر المتعلق 15المكافآت المبینة في المادة یضعون رهن إشارتهم أو یقیدون في حساباتهم  أعاله، أو یقدموا حین اإلدالء باإلق
ار یتضمن المعلومات التالیةبال ار 297:حصیلة المفروضة علیها الضریبة أو بمجموع دخلهم، إق

طبیعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضریبة أو المعفاة التي قاموا بدفعها؛-
مبلغ الضریبة المحجوز فیما یتعلق بذلك؛-
.بیان األشخاص الذین دفعت إلیهم المبالغ المستحقة علیها الضریبة-

ارر المذكور أعاله على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، ویوجه في رسالة مضمونة مع إشعار یح ر ر اإلق
ارئب التابع له الموطن الضریبي أو المؤسسة الرئیسیة للشخص الصادر عنه  بالتسلم أو یسلم مقابل وصل إلى مفتش الض

ارر .اإلق

اإلقرار اإللكتروني-.155المادة 

.2013لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبموجب°1فقرةأحكام التتمیمتغییر  وتم293
.2013لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبموجب°2فقرةأحكام التتمیمتغییر  وتم294
.2013لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةنمIالبندبموجب°3فقرةأحكام التتمیم وتغییرتم295
ارجتم296 .2013لسنةالمالیةقانونمن7مادةالمنIالبندبمقتضىا البند هذأحكامإد
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبموجبالفقرةهذهأحكام تغییر تم297
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ارت المنصوص علیها في هذه یجوز للخاضعین للض ار ارئب بطریقة إلیكترونیة باإلق ریبة أن یدلوا إلى إدارة الض
ارر للوزیر المكلف بالمالیة .المدونة وفق الشروط المحددة بق

ارت السالفة الذكر ابتداء من فاتح ینایر  ار ارئب بطریقة إلكترونیة باإلق 2010غیر أنه یجب اإلدالء إلدارة الض

للمنشآت بالنسبة 2011ملیون درهم و ابتداء من فاتح ینایر )100(ت التي یفوق أو یساوي رقم أعمالها مائة بالنسبة للمنشآ
298.ملیون درهم، دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة)50(التي یفوق أو یساوي رقم أعمالها خمسون 

ارت  ار ارءات تكون لإلق :ونیةاإللكترونیة المذكورة نفس اآلثار القانواإلج
ارت المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة والمنصوص علیها في هذه المدونة- ار ؛لإلق
ارءات التسجیل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على الورق- 299.إلج

ارت بطریقة الكترونیة مصح ار وبا وفیما یخص الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة یجب أن یكون اإلدالء باإلق
.بالدفعات المنصوص علیها في هذه المدونة

الفرع الثالث 
االلتزامات  المتعلقة بحجز الضریبة في المنبع

حجز الضریبة في المنبع من طرف أرباب العمل والمدینین باإلیرادات-.156المادة 
I.-ارد المستوطن أو المستقر بالمغرب بحجز الضریبة ال مترتبة عن دخول األجور في یقوم رب العمل أو المدین باإلی

.أعاله، وتحجز الضریبة لحساب الخزینة من كل مبلغ مدفوع56المنبع وفق ما هو منصوص علیه في المادة 
تتولى اإلدارة حجز الضریبة المستحقة على المرتبات العامة من مبالغ هذه المرتبات المفروضة علیها الضریبة 

.التي صدر األمر بصرفها
اردات العمریة التي تحجز في المنبع الضریبة المستحقة على المعاشات التي تصرفها الدولة والمعاشات أو اإلی

ویتولى الحجز .تصرف من صنادیق المحاسبین العمومیین أو یصرفها أشخاص القانون العام أو تصرف لحسابها
.المحاسب الذي یدفع المبالغ االمشار إلیها أعاله إلى مستحقیها

أعاله، الضریبة المستحقة على )1°-"ازي"–II(73بالسعر المنصوص علیه في المادة تحجز في المنبع 
المكافآت والتعویضات الطارئة أو غیر الطارئة التي تكون خاضعة للضریبة، برسم دخول األجور المنصوص علیها في المادة 

ارئها56 .أعاله وتدفعها مؤسسات أو هیئات إلى أشخاص لیسوا من أج
لدخول المشار إلیها في المقطع السابق والتي تدفعها مؤسسات تعلیم أو تأهیل مهني عامة أو خاصة إلى غیر أن ا

األشخاص الذین یقومون فیها بوظیفة التدریس من غیر أن یكونوا من مستخدمیها الدائمین تحجز في المنبع بالسعر 
.أعاله"دال"–II-73المنصوص علیه في المادة 

اربعة و الخامسة من هذه المادة تحجز الضریبة ال مستحقة في المنبع على التعویضات المشار إلیها في الفقرتین ال
ویباشر حجز الضریبة وفق ما تنص علیه الفقرة األولى من .وفق المبلغ اإلجمالي للمكافآت والتعویضات من غیر أي خصم

ارءات المقررة في المادة من هذه المادة ویدفع المبلغ المحجوز إلى الخزینة وفق اإلIالبند  I–174أعاله و المادة 80ج

.أدناه

ارجتم298 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد
ارجتم299 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرهذاإد
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أعاله مستحقي )1°–"ازي"–II(73ال یعفى حجز الضریبة في المنبع بالسعر المنصوص علیه في المادة 
ارر المنصوص علیه في المادة  .أعاله82المكافآت الوارد بیانها فیها من اإلدالء باإلق

II.-ازولین عملهم بصورة فردیة أو ضمن فرق، كما هو یخضع المبلغ اإلجم الي لألجور الممنوحة للفنانین الم
.أعاله)4°-"ازي"–II(73أعاله للحجز في المنبع بالسعر المنصوص علیه في المادة II-60منصوص علیه في المادة 

I–174أعاله و80ي المادتین ویصفى حجز الضریبة المذكور ویؤدى وفق الشروط المنصوص علیها في هذه المادة وف

.أدناه
III.– یقوم أرباب العمل بحجز الضریبة المستحقة في المنبع من مبلغ الوهبات المسلمة من طرف المتعاملین معهم

.أعاله"ألف"–II-58وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 
IV.–ارضین یقوم أرباب العمل بحجز الضریبة في المنبع المستحقة على ا لمكافآت المدفوعة للجوالین والممثلین والع

.أعاله"باء"–II-58التجاریین أو الصناعیین، وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

حجز الضریبة في المنبع من مبلغ األتعاب المؤداة لألطباء غیر الخاضعین للرسم المهني-.157المادة 
في حكمها أن تنجز لحساب الخزینة وفق الشروط المنصوص علیها یجب على المصحات والمؤسسات المعتبرة 

أعاله، حجز مبلغ في المنبع من األتعاب والمكافآت التي تدفعها لألطباء غیر الخاضعین للرسم III-151في المادة 
ارحیة یقومون بها داخل هذه المصحات والمؤسسات .المهني، عن أعمال طبیة أو ج

لمنبع على عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمهاالحجز في ا-.158المادة 
أعاله للضریبة عن طریق حجزها في المنبع لحساب الخزینة من لدن 13تخضع العوائد المشار إلیها في المادة 

تضعها رهن إشارتهم مؤسسات االئتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع العوائد المذكورة للمستفیدین منها أو 
.أو تقیدها في حسابهم

الحجز في المنبع على الحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت-.159المادة 
I.– أعاله للضریبة عن طریق حجزها في المنبع لحساب الخزینة من 14تخضع الحاصالت المشار إلیها في المادة

ن العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع الحاصالت المذكورة للمستفیدین لدن المحاسبین العمومیین وهیئات االئتما
.منها أو تضعها رهن إشارتهم أو تقیدها في حسابهم

II.– ازل الضریبة المحجوزة في المنبع المترتبة عن الحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت یتم استن
.من مبلغ الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل مع الحق في االسترجاعأعاله14المشار إلیها في المادة 

غیر أن الحجز في المنبع المتعلق باألشخاص المتمتعین باإلعفاء الكلي أو المعتبرین خارج مجال تطبیق الضریبة 
.على الشركات ال یخول أي حق في االسترجاع

جمالیة التي یحصل علیها األشخاص الطبیعیون أو المعنویون غیر الحجز في المنبع على المبالغ اإل-.160المادة 
المقیمین

I.– أعاله للضریبة المحجوزة في المنبع لحساب الخزینة من طرف 15تخضع العوائد المشار إلیها في المادة
.ن غیر مقیمینالخاضعین للضریبة الذین یدفعون أو یتوسطون في دفع العوائد المذكورة إلى أشخاص ذاتیین أو معنویی

II.– إذا تم الدفع من طرف شخص غیر مقیم لفائدة شخص طبیعي أو معنوي غیر مقیم، فإن الضریبة تكون مستحقة
.على المنشأة أو المؤسسة الزبونة بالمغرب
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الثالثالباب
عناصرتفویتبمناسبةالمحققأوالمالحظالقیمةزائدعلىالضریبةفرض

المهنيالنشاطمزاولةعنطاعواالنقسحبهاأواألصول
القانونيالشكلتغییرواالندماجو

زائد القیمة المالحظ أو المحقق خالل أو في نهایة االستغالل-.161المادة 
I.-)300)ینسخ

II.-ازولة المهنة أو نقل الزبناء في حكم ازئد القیمة الناتج تدخل التعویضات المقبوضة في مقابل االنقطاع عن م
301.التخلي الخاضع للضریبةعن

III.–أو غیر مجسد من األصول الثابتة دون مقابل نقدي، یجوز لإلدارة أن تقوم في حالة سحب عنصر مجسد
.بتقییمه

ازئد قیمة ناتج عن التخلي مع  ازئد القیمة الناتج، عند االقتضاء، عن عملیة التقییم باعتباره  تفرض الضریبة على 
.خفیضات المنصوص علیها في هذه المادةاألخذ بعین االعتبار الت

.IV–،عنـدما تكـون الموازنـة یمكن إنجاز عملیة تحویل مؤسسة عمومیة إلى شركة مساهمة دون أثر على حصیلتها الجبائیـة
302.للشركةبرسم أول سنة محاسبیةاإلفتتاحیةللمؤسسة المعنیة برسم آخر سنة محاسبیة مطابقة للموازنةاإلختتامیة

النظام الخاص باندماج الشركات-.162المادة 
I.- إذا انــدمجت عــدة شــركات خاضــعة للضــریبة علــى الشــركات فــي شــركة قائمــة، فــإن مــا تحصــل علیــه الشــركة

ازئد القیمـة المتعلـق بمسـاهمتها فـي الشـركة المندمجـة یـدرج فـي الحصـیلة الخاضـعة للضـریبة بالنسـبة  الدامجة من كسب یطابق 
.للشركة المعنیة

II.-ارعــاة الشــروط المبینــة بعــده واســتثناء مــن أحكــام المــادة –ألــف أعــاله، التفــرض )1°"جــیم "–I(9مــع م
ازئد القیمـة الصـافي المحقـق علـى إثـر المسـاهمة بجمیـع عناصـر األصـول الثابتـة  الضریبة على الشركات المندمجة فیما یخص 

الدامجـة أو الشـركة الجدیـدة المتولـدة عـن الشـركات المندمجـة أو سندات المساهمة أو التخلي عن ذلك، بشرط أن تودع الشركة
ارئب التابعة لها الشركة أو الشركات المندمجـة، نسـختین مـن تصـریح كتـابي مشـفوع بالوثـائق التالیـة  لدى المصلحة المحلیة للض

:یوما الموالیة لتاریخ عقد االندماج )30(وذلك خالل أجل الثالثین 

ازئد القیمة المحقق أو ناقص القیمـة المتحمـل بیان یتضمن العناصر -°1 المساهم بـها مع جمیع التفاصیل المتعلقة ب
ازئد القیمة الصافي غیر المفروضة علیه الضریبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة ؛ ارز  مع إب

صـوم مـن جدول یتضمن بالنسبة إلى كل شركة من الشركات المذكورة بیان المخصصات المدرجة فـي بـاب الخ-°2
الموازنة مع اإلشارة إلى ما لم یكن منها موضوع خصم یسمح به القانون الضریبي ؛

:عقد اإلندماج الذي تلتزم فیه الشركة الدامجة أو الشركة المتولدة عن الشركات المندمجة-°3

بأن تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضریبة علیها؛)أ

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىا البندهذأحكامنسختم300
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبنداهذأحكامتغییرتم301
ارجتم302 .2011لسنةالمالیةقانونمن7مادةه بالوتم تغیی ر2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةبمقتضىالبندهذاإد
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ــدمج فــي أرباحهــا الم)ب ــأن ت ــذي حققتــه كــل شــركة مــن الشــركات ب ــد القیمــة الصــافي ال ازئ فروضــة علیهــا الضــریبة 
:المندمجة فیما یتعلق بمساهماتها

ارض مبنیـة -1-ب إما بجمیع سندات المساهمة وعناصـر األصـول الثابتـة إذا كانـت توجـد مـن بـین هـذه العناصـر أ
.وع قیمة األصول الصافیة الثابتة للشركة المعنیةمن مجم75%أو غیر مبنیة تساوي قیمتها المساهم بها أو تجاوز

ازئد القیم،في هذه الحالة 303؛الصافي في نتیجة السنة المحاسبیة األولى المنتهیة بعد االندماجةیعاد إدماج 

.المذكورة%75ٕواما فقط بسندات المساهمة والعناصر القابلة لالهتالك إذا لم یتأت بلوغ نسبـة -2-ب

ازئد القیمة الصافي المشار إلیه أعاله في الحصیلة الخاضـعة للضـریبة بأقسـاط متسـاویة في هذه االحا لة یعاد إدماج 
ارعى القیمة المساهم بهـا للعناصـر المعنیـة بإعـادة اإلدمـاج فـي حسـاب االهتالكـات )10(خالل فترة ال تتجاوز عشر  سنوات وت

ازئد القیمة الالحق ؛  و
ازئــد القیمــة ال)ج مالحــظ أو المحقــق فیمــا بعــد حــین ســحب العناصــر غیــر المعنیــة بإعــادة اإلدمــاج أن تضــیف إلــى 

ــذي ســبق أن حققتــه الشــركة المندمجــة وأجــل فــرض 2-المشــار إلیهــا فــي الفقــرة ب ازئــد القیمــة ال أعــاله أو حــین التخلــي عنهــا، 
.الضریبة علیه

الضریبة وفـق الشـروط المنصـوص أعاله تظل معفاة من )أ-3°–"ألف"المخصصات المنصوص علیها في -باء
.أعاله)2°–"واو"–I(10علیها في المادة 

ــه فــي -جــیم ــم یــودع التصــریح المنصــوص علی ــم یشــفع هــذا التصــریح "ألــف"إذا ل أعــاله داخــل األجــل المقــرر أو ل
ارق الملحقة الالزمة، قامت اإلدارة بتسویة وضعیة الشركة أو الشركات المندمجة وفقا للقواعد  المنصوص علیهـا فـي المـادة باألو

.أدناه221

III.- ــى الشــركة الدامجــة إمــا عــن طریــق التقیــیم ــة مــن الشــركة المدمجــة إل ــا عناصــر المخــزون المحول ــیم اختیاری تق
.بالقیمة األصلیة أو التقییم بثمن السوق

.وتحدد كیفیة تطبیق مقتضیات الفقرة أعاله بمرسوم

.كورة في حساب غیر حساب المخزوناتوال یمكن أن تسجل الحقا العناصر المذ

في حالة عدم التسجیل في حساب المخزونات تفرض الضریبة باسم الشركة الدامجـة علـى العائـد المفتـرض أن ینـتج 
عـن تقیـیم هـذه المخزونـات علـى أسـاس ثمـن السـوق حـین عملیـة اإلدمـاج، وذلـك برسـم السـنة المحاسـبیة التـي تـم خاللهـا تغییـر 

304.أدناه208و186دون اإلخالل بتطبیق الذعیرة والزیادات المنصوص علیها في المادتین الغرض المخصصة له 

الرابعالباب
مختلفةمقتضیات

احتساب اآلجال وسعر الضریبة الجاري به العمل-.163المادة 
I.-احتساب اآلجال

.ه األجل ال یتم احتسابهمن أجل احتساب اآلجال المنصوص علیها في هذه المدونة فإن الیوم الذي یبتدئ من
.وینتهي األجل بانتهاء الیوم األخیر منه

اآلجال المنصوص علیها في هذه المدونة یوم عید أو عطلة تم إرجاء حلول األجل إلى الیوم نهایة إذا صادفت 
.األول من أیام العمل التالیة

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم303
ارجتم304 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالبندهذاأحكامإد
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II.-سعر الضریبة الجاري به العمل
ارئب والواجبات-ألف والرسوم بالسعر الجاري به العمل في تاریخ انتهاء اآلجال المحددة لإلدالء یتم احتساب الض

ارت المنصوص علیها في المواد  ار .في هذه المدونة155و150و128و111و110و85و84و83و82و20باإلق
خ دفع المبالغ إذا تم حجز الضریبة في المنبع، فإن مبلغها یتم احتسابه بالسعر الجاري به العمل في تاری–باء

.المفروضة علیها الضریبة لمستحقیها أو وضعها رهن إشارتهم أو قیدها في حسابهم
III.-كل مقتضى جبائي یجب التنصیص علیه في هذه المدونة.

منح االمتیازات الجبائیة -.164المادة 
I.- ازماتها المتعلقة ، یجب على المنشآت أن في هذه المدونةلالستفادة من اإلعفاءات المنصوص علیها تفي بالت

ارئب والواجبات والرسوم المنصوص علیها  ارت وأداء الض ار 305.في هذه المدونةباإلق

II.- في حالة مخالفة األحكام المنظمة لوعاء الضریبة على الشركات والضریبة على الدخل، یفقد األشخاص
و)2°–"دال"–I(6علیه في المادتین لمنصوصا306السعر المخفضمن المخالفون، بقوة القانون، الحق في االستفادة 

31)I–"ارمة والزیادات المنصوص علیها في المادتین )2°–"جیم .بعده208و184أعاله، دون اإلخالل بتطبیق الغ
ارمة والزیادات المرتبطة بها مباشرة طبقا ألحكام المادة  .أدناهVIII-232تصدر الواجبات التكمیلیة والغ

III.-ازت الجبائیة الممكن الحصول علیها بموجب اتفاقیةیس ، األشخاص الذاتیون و المعنویون الذینتثنى من االمتیا
ازماتهم في إطار اتفاقیة سابقة مبرمة مع الدولة 307.أخلوا بالت

IV.– 6تستثنى الهیئات المستفیدة من اإلعفاء الكلي الدائم المنصوص علیه في المادة-I–"أعاله من"ألف:
على عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصـوص علیـه فـي المـادة 100%تخفیض -

6)I–"أعاله؛)1°-"جیم
ازئد القیمة برسم تفویت القیم المنقولة- 308.ٕواعفاء 

التعامل التفضیلي–.مكررة164المادة 

مة والمصنفین وفق الشروط المحددة بنص تنظیمي أن یمكن للخاضعین للضریبة الذین یوجدون في وضعیة جبائیة سلی
ارئب 309.یستفیدوا فیما یتعلق بملفاتهم من تعامل تفضیلي من لدن إدارة الض

ـ عدم الجمع بین االمتیازات.165المادة 
I.– ازت المخولة للمنشآت المقامة في -I(6الحرة للتصدیر عمال بأحكام المادة المناطقال یجوز الجمع بین االمتیا

أعاله والمادة III-68أعاله والمادة "ألف"–II-31أعاله والمادة "ألف"-II-19أعاله والمادة")ألف"–IIو1°-"جیم"
92-I -36° 129أعاله والمادة-IV -5° أعاله وبین أي امتیاز آخر مقرر بأحكام تشریعیة أخرى تتعلق بالتشجیع على

310.االستثمار

II.-ازت المخولة للبنوك الحرة ال یجوز الجمع ب Offshore(ین االمتیا Banques(الحرةوالشركات القابضةHolding 

.2008لسنةالمالیةقانونمن8دةالمامنIالبندبمقتضىتغییر أحكام هذه الفقرة تم305
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"المخفضالسعر"بعبارة"التخفیض"عبارةاستبدالتم306
ارجتم307 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
ارجتم308 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
ارجتم309 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىمادةالهذهأحكامإد
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاتغییرتم310
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Offshore)( 6عمال بأحكام المادة)I-"و"جیمII-"(19أعاله و المادة )4°و3°–"جیمII- "و"باءIII-"جیم"و"باء("
أعاله وبین IV-°6-129أعاله و المادة ))و ب)أ-I-°27(92و المادة أعاله)8°-"واو" -II(73المادة أعاله  و

311.أي امتیاز آخر مقرر بأحكام تشریعیة أخرى تتعلق بالتشجیع على االستثمار

III.- 19المنصوص علیها في المادتین ال یجوز الجمع بین األسعار-II-"73و"جیم)II–"أعاله وبین )7°-"واو
.تخفیض آخرالمؤن غیر الجاریة أو أي

312.للخاضع للضریبة الحق في اختیار النظام التحفیزي األفضل له و

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاتغییرتم311
ارجتم312 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
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الثانيالجزء
التحصیلقواعد

القسم األول
أحكام مشتركة

األولالباب
واإلجراءاتالقواعد

شروط ٕواجراءات التحصیل-.166المادة 
ارئب والواجبات والرسوم والدیون األخرى التي یتكلف قابض إدارة الض ر ائب بها طبقا للقوانین یتم تحصیل الض

ارءات المنصوص علیها في القانون رقم  الصادر بتنفیذه الظهیر 15-97واألنظمة الجاري بها العمل وفق الشروط واإلج
.بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة)2000ماي 3(1421من محرم 28بتاریخ 1.00.175الشریف رقم

جبر مبلغ الضریبة-.167المادة 
حصیلة الجبائیة والدخل الخاضع للضریبة ورقم األعمال والمبالغ والقیم المعتمدة كأساس لحساب الضریبة تجبر ال

ارهم العشر العلیا، ویجبر مبلغ كل دفعة إلى الدرهم األعلى .أو الرسم إلى الد

الثانيالباب
مختلفةأحكام

امتیاز الخزینة-.168المادة 
ارئب والواجبات والرسوم  والدیون األخرى، تتمتع الخزینة بامتیاز عام على األمتعة وغیرها من لتحصیل الض

المنقوالت التي یملكها الخاضع للضریبة أینما وجدت ویتم تطبیق االمتیاز وفق الشروط المنصوص علیها في القانون رقم 
.السالف الذكر15.97

األداء اإللكتروني–.169المادة 
ارئب لغ الضریبةمبواؤدیللخاضعین للضریبة أن یمكن و الدفعات المنصوص علیها فـي هـذه المدونـة لـذى إدارة الضـ

ارر للوزیر المكلف بالمالیة .بطریقة إلكترونیة وفق الشروط المحددة بق
ارئب ابتــداء مــن فــاتح ینــایر  2010غیـر أنــه یجــب القیــام بــاألداءات الســالفة الــذكر بطریقـة إلكترونیــة لــدى إدارة الضــ

بالنسـبة للمنشـآت 2011ملیـون درهـم و ابتـداء مـن فـاتح ینـایر )100(لتي یفوق أو یساوي رقم أعمالها مائـة بالنسبة للمنشآت ا
313.ملیون درهم، دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة)50(التي یفوق أو یساوي رقم أعمالها خمسون 

.یها في هذه المدونةتكون لإلداءات اإللكترونیة نفس اآلثار القانونیة والدفعات المنصوص عل

القسم الثاني
أحكام خاصة

األولالباب

ارجتم313 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهإد
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الشركاتعلىالضریبةتحصیل
التحصیل عن طریق األداء التلقائي-.170المادة 
I.-دفعات مقدمة على الحساب تساوي كل )4(تؤدى الضریبة على الشركات عن السنة المحاسبیة الجاریة في أربع

".السنة المرجعیة"یبة المستحقة عن آخر سنة مختتمة، وتسمى هذه السنة فیما یلي من مبلغ الض ر25 %واحدة منها
ارئب التابع له قابض إدارةأداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إلیها أعاله إلى تقوم الشركة تلقائیا ب الض

اسع والثاني عشر من تاریخ افتتاح السنة مقرها أو مؤسستها الرئیسیة بالمغرب، وذلك قبل انقضاء الشهر الثالث والسادس والت
.اإلدارة یؤرخه ویوقعه الطرف الدافعتعدهوتشفع كل دفعة بإعالم مطابق للمطبوع نموذجي  .المحاسبیة الجاریة

أعاله)الفقرة األخیرة" (دال"–I-144غیر أنه یجب أداء مبلغ الحد األدنى للضریبة المنصوص علیه في المادة 
ارم الشهر الثالث من تاریخ افتتاح السنة المحاسبیة الجاریةفي دفعة واحدة  314.قبل انص

II.-ار، یحسب مبلغ الدفعات على أساس الضریبة المستحقة )12(إثني عشرٕواذا كانت السنة المرجعیة تقل عن شه
ار)12(عن السنة المذكورة مقیسة إلى اثني عشر  .شه

ار، وجب أن تؤدى عن كل فترة منها تقل عن )12(إثني عشرٕواذا كانت السنة المحاسبیة الجاریة تقل عن  شه
.أشهر أو تساویها دفعة على الحساب تؤدى قبل انقضاء الفترة المعنیة)3(ثالثة 

III.- 144فیما یتعلق بالشركات المعفاة مؤقتا من أداء مبلغ الحد األدنى عمال بالمادة)I–"أعاله)1°-"جیم
أعاله ، تكون السنة المحاسبیة المرجعیة "باء"–I-6الضریبة على الشركات عمال بالمادة والشركات المعفاة من مجموع

.هي آخر سنة محاسبیة طبقت برسمها اإلعفاءات المذكورة
وحینئذ تحدد الدفعات المستحقة عن السنة المحاسبیة الجاریة استنادا إلى مبلغ الضریبة أو مبلغ الحد األدنى اللذین 

.فعهما في حالة عدم اإلعفاءكان یستحق د
IV.- ٕواذا اعتبرت الشركة أن مبلغ دفعة أو دفعات على الحساب متعلقة بسنة محاسبیة یساوي أو یفوق الضریبة التي

ن تكف عن أداء دفعات أخرى، على أن تضع تصریحا بذلك مؤرخا أستكون مستحقة علیها عن السنة المذكورة، جاز لها 
ارئب تعدهنموذجيوعوموقعا یكون مطابقا لمطب التابع له مقرها أو مؤسستها الرئیسیة اإلدارة وتقدمه إلى مفتش الض

.یوما)15(بالمغرب، وذلك قبل تاریخ حلول الدفعة التالیة بخمسة عشر 
ٕواذا استبان عند تصفیة الضریبة وفق ما هو منصوص علیه في الفقرة التالیة أن مبلغ الضریبة المستحقة فعال 

أدناه على مبالغ 208مبلغ الدفعات المؤداة، طبقت الذعیرة والزیادة المنصوص علیهما في المادة %10ثر من یفوق بأك
.الدفعات على الحساب التي لم تؤد في تاریخ حلولها

ارر المشار إلیه في المادة  أعاله، بتصفیة 150والمادة 20تقوم الشركة، قبل انقضاء التاریخ المحدد لإلدالء باإلق
ارعى في ذلك الدفعات على الحساب المؤداة عن تلك السنة، ٕواذا نتج الض ارر وت ریبة المستحقة عن السنة المتعلق بها اإلق

ارر  ازلت مدینة بمبلغ من الضریبة للخزینة وجب علیها أداؤه خالل األجل المحدد لإلدالء باإلق عن التصفیة أن الشركة ما 
.المومأ إلیه أعاله

ازئد الضریبة الذي دفعته من الدفعة االحتیاطیة األولى الحال وفي حالة العكس، تق و ازل  م الشركة تلقائیا باستن
ویرد الباقي المحتمل تلقائیا إلى الشركة من قبل وزیر المالیة أو .أجلها، ٕوان اقتضى الحال، من باقي الدفعات األخرى

.آخر دفعة على الحسابالشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض داخل أجل شهر من تاریخ حلول أجل

ارجتم314 .2010لسنةالمالیةقانونمن7ةالمادمنIالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهإد
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V.-ارئب .یجب على الشركات أن تدفع مبلغ الضریبة على الشركات المستحقة لدى قابض إدارة الض
VI.- استثناء من أحكام البندI ازفیة المنصوص من هذه المادة، تقوم الشركات غیر المقیمة التي اختارت الضریبة الج

ستحقة علیها تلقائیا خالل الشهر الذي یلي قبض كل مبلغ لدى قابض إدارة أعاله بدفع الضریبة الم16علیها في المادة 
ارئب .الض
VII.- ازفیة المستحقة على البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة تلقائیا لدى قابض إدارة یجب أن تدفع الضریبة الج

ارئب التابع له مقر هذه البنوك أو الشركات قبل  .دیسمبر من كل سنة31الض
VIII.– ازئد القیمة الناتج عن تفویتات القیم یجب أن یكون أداء الضریبة المفروضة على الشركات غیر المقیمة برسم 

ارر بالحصیلة المفروضة علیها الضریبة المنصوص علیه في المادة  أعاله III–20المنقولة المحققة بالمغرب مصحوبا باإلق
.أدناه208و184وص علیها في المادتین دون اإلخالل بتطبیق الذعیرة والزیادات المنص

ازئد القیمة المحقق بالسعر المنصوص علیه في المادة  .أعاله"ألف"-I–19وتحتسب الضریبة المفروضة على أساس 
.وتشفع كل دفعة بإعالم مطابق لمطبوع نموذجي تعده اإلدارة یؤرخه ویوقعه الطرف الدافع

ز في المنبعالتحصیل عن طریق الحج-.171المادة 
I.-أعاله، خالل الشهر 15و14و13تدفع الضریبة المحجوزة في المنبع على العوائد المشار إلیها في المواد -ألف

ارئبالحساب، أو تقییدها في شارة اإلالموالي لشهر األداء، أو لوضعها رهن  الموطن الضریبي أو التابع له لقابض إدارة الض
ازمیة الرئیسیة بالمغرب للشخص الذاتي أو المعنوي الذي أسندت إلیه أو المؤسسةالمقر االجتماعي القیام بالحجز في إل

.المنبع
أعاله، یجب دفع الضریبة فیما یخص أداء االمكافآت خالل الشهر II-160في الحالة المشار إلیها في المادة -باء

.الموالي للشهر المحدد في عقد األعمال أو الخدمات
II.-ارفق ك مؤرخة وممضاة من الطرف المؤدي مع البیانات إعالم وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارةل دفع ورقة ی

.أعاله152المنصوص علیها في المادة 

التحصیل عن طریق الجدول-.172المادة 
:طریق الجدولعنتفرض الضریبة على الشركات 

ارئب التابع لقابض إدارةإذا لم تدفع الشركة تلقائیا - له المكان الذي یوجد فیه مقرها أو مؤسستها الرئیسیة الض
؛الذعائر والزیادات المرتبطة بها، إن اقتضى الحالوكذلك، بالمغرب، الضریبة المستحقة علیها 

ارئب وفق ما هو منصوص علیه في - 221و220المواد في حالة فرض الضریبة تلقائیا أو تصحیح مبلغ الض

.دناهأ229و228و222و

الثانيبالبا
الدخلعلىالضریبةتحصیل

ـ التحصیل بواسطة األداء التلقائي.173المادة 
:یدفع بطریقة تلقائیة

اریر من كل سنة؛I-144مبلغ الحد األدنى المنصوص علیه في المادة- أعاله قبل فاتح فب
ة تفویت ممتلكات عقاریة بمناسبعلى البائع والمتعلقة باألرباح المالحظة أو المحققة المستحقةالضریبة -

ارر المنصوص علیه  أرس المال والدین داخل أجل اإلق أو حقوق عینیة مرتبطة بها أو تفویت قیم منقولة وغیرها من سندات 
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ارئب إمال،أعاله84و83في المادتین  :قابض إدارة الض
بموقع العقار موضوع التفویت ؛
 أرس لمفوت القیم المنقولة وغی رالضریبيأو بالموطن .المال والدینها من سندات 

رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي الضریبة المستحقة على الخاضع للضریبة برسم إجمالي أرباح ودخول -
خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم الحصول )5°-"واو"و2°-"جیم"–II(73و25المنصوص علیها في المادتین 

315.شارة المستفید أو قیدها في حسابهعلیها أو وضعها رهن إ

.ویباشر دفع الضریبة بورقة إعالم أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة
.وتشتمل ورقة اإلعالم على ثالث قسیمات تسلم إحداها إلى الطرف الدافع

ه بوثائق فیما یخص أرباح ودخول رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي، یجب أن ترفق ورقة اإلعالم هات
316.إثبات المبالغ المحصل علیها و شهادة من اإلدارة الجبائیة األجنبیة تبین مبلغ الضریبة المدفوع

ـ التحصیل عن طریق الحجز في المنبع و استرداد الضریبة.174المادة 
I.-دخول األجور والدخول المعتبرة في حكمها

ارئب المحجوزة في المنبع المنصوص علی والمتعلقة أعاله157و156ها في المادتین یجب أن تدفع الض
ارد خالل شهر معین إلى  التابع له الموطن الضریبي قابض الخزینةباألداءات المنجزة من طرف المشغلین والمدینین باإلی

.الحجز، وذلك خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم فیه الحجزللشخص أو محل المؤسسة الذي تولى 
ن أو موقع المؤسسة إلى خارج دائرة اختصاص المحصل أو التخلي للغیر عن المؤسسة وفي حالة تحویل الموط

أو انتهاء نشاطها، یجب أن تدفع مبالغ الضریبة المحجوزة خالل الشهر التالي الذي تم فیه تحویل الموطن أو موقع المؤسسة 
.أو التخلي عنها أو انتهاء نشاطها

ارد مبالغ الضریبة المحجوزة خالل الثالثة أشهر ، وجب أن یدفع ورثته أو خلفه ٕواذا توفي رب العمل أو المدین باإلی
.الموالیة لشهر الوفاة

وتشفع كل دفعة بقائمة یؤرخها ویوقعها الجانب الدافع، تتضمن بیان الفترة التـي بوشـر الحجـز خاللهـا ٕواسم 
.الضریبة المحجوزة منهاوعنوان ومهنة الشخص أو الشركة أو الجمعیة والمبالغ المدفوعة ومبلغ
ارت والمحاسبون  العمومیون إلى الخزینة على أبعد تقدیر داخل الشهر وتدفع مبالغ الضریبة التي تحجزها اإلدا
.الموالي للشهر الذي بوشر حجزها خالله، وتشفع كل دفعة ببیان موجز

II.-الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة
عن طریق حجزها في المنبع، باستثناء األرباح رباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة للضریبةتخضع الدخول واأل

.أعالهI -84المشار إلیها في المادة 
دخول رؤوس األموال المنقولة)ألف

مبلغ الضریبة المحجوزة في المنبع المنصوص یجب على األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یتكلفون بجمع 
التابع له المكان الذي یوجد فیه قابض الخزینةأن یدفعوا مبلغ الضریبة المحجوزة إلـى أعاله159و158لیها في المادتین ع

الشهر الموالي للشهر الذي تم خالله دفع العوائد أو وضعها رهن مقرهم االجتماعي أو موطنهم الضریبي وذلك خالل 

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامتغییر تم315
ارجتم316 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالهذهأحكامإد
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.قیدها في الحسابالتصرف أو 
ة بورقة إعالم یؤرخها ویوقعها الطرف الدافع تتضمن بیان الشهر الذي بوشر الحجز خالله ٕواسم وتشفع كل دفع

.الشخص المدین وعنوانه ومهنته ومجموع مبلغ الحاصالت الموزعة وكذا مبلغ الضریبة المطابق لذلك
ن یكونوا قادرین في من هذه المادة أ"ألف"ـIIیجب على األشخاص الطبیعیین أو المعنویین المشار إلیهم في 

ارق اإلعالم المنصوص علیها أعاله .كل وقت على إثبات البیانات الواردة في أو
األرباح الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة-باء

24تحجز الضریبة في المنبع من لدن الوسطاء المالیین المؤهلین لمسك حسابات السندات عمال بأحكام المادة 

علق بإحداث ودیع مركزي وتأسیس نظام عام لقید بعض القیم في الحساب الصادر بتنفیذه الظهیر المت35.96من القانون 
، فیما یخص األرباح الناتجة عن تفویت قیم منقولة )1997ینایر 9(1417من شعبان 29في1–97-246الشریف رقم 

أرس المال والدین المقیدة في حساب سندات لدى الوسطاء الما .لیین المذكورینوغیرها من سندات 
ارئب التابع لها مقرهم لیدفع الوسطاء المذكورین مبلغ الحجز في المنبع خالل الشهر الموالي قابض إدارة الض

317.، وینجز الدفع بورقة إعالم تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارةالتفویتللشهر الذي تم خالله 

تحمل أمر البیع من لدن البائع أو لحسابه مشتملة، حسب یعتمد الحجز في المنبع المشار إلیه أعاله على وثیقة 
طبیعة السندات المبیعة، على السعر وتاریخ التملك، مع كل المصاریف المتعلقة بها أو السعر المتوسط لهذه السندات عندما 

.تشترى بأثمنة مختلفة
الحسابات بحجز الضریبة في المنبع إذا لم یقدم البائع الوثیقة المذكورة أعاله، قام الوسیط المالي المؤهل ماسك

235ثمن البیع والذي یمكن أن تقدم في شأنه مطالبة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة من20%الذي یبلغبالسعر 

318.أدناه

لكن البائع یستفید من حد اإلعفاء .أعالهII-68وال یؤخذ بعین االعتبار حد اإلعفاء المنصوص علیه في المادة 
ارر المشار إلیه في المادة عند ت .من هذه المدونةII-84سلیم اإلق

III.-الدخول اإلجمالیة التي یحصل علیها األشخاص الطبیعیون أو المعنویون غیر المقیمین
أعـاله المؤداة إلى 45یجب أن تدفع الضریبة المحجوزة في المنبع من الدخول اإلجمالیة المشار إلیها في المادة 

التابع له الموطن الضریبي أو المقر االجتماعي أو قابض الخزینةإلىبیعیین أو المعنویین غیر المقیمین،األشخاص الط
.الذي وقعت خالله األداءاتالموالي للشهروذلك خالل الشهر زالمؤسسة الرئیسیة للمنشأة التي باشرت الحج

IV.- المحجوزة في المنبعاسترداد  الضریبة
ارد المشار إذا كان مجموع الم بالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزینة من لدن رب العمل أو المدین باإلی

یتجاوز مبلغ أعالهII-159ةأو األشخاص الطبیعیین و المعنویین المشار إلیهم في المادأعاله156ةإلیهما في الماد
و یجب أن .األخیر یستفید تلقائیا من استرداد للضریبةالضریبة المطابق لمجموع الدخل السنوي للخاضع للضریبة، فإن هذا

ارر بمجموع دخل الخاضع للضریبة المشار المتعلقة بسنة الیتم االسترداد المذكور قبل نهایة  ارر، ویحسب استنادا إلى اإلق اإلق
.أعاله82إلیه في المادة 

لیین المؤهلین ماسكي امن لدن الوسطاء المإذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزینة 
یتجاوز مبلغ الضریبة المطابق للربح السنوي للخاضع هذه المادةمن"باء"–IIحسابات السندات المشار إلیهم في 

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةههذأحكامتغییرتم317
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم318
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ارر باألرباح الناتجة عن رؤوس األموال  للضریبة، فإن هذا األخیر یستفید من استرداد ضریبة محسوبة استنادا إلى اإلق
.أعاله84المادة ولة المشار إلیها في المنق

319و األمر باالستخالصالتحصیل عن طریق الجدول-.175المادة 

I.-تفرض الضریبة على الدخل على الخاضعین للضریبة عن طریق إصدار أمر بتحصیلها:
ارر سنوي بالدخل العام؛ینعندما یكون الخاضعون للضریبة ملزم- بإیداع إق
ارئب التابع له الموطن الضریبي للخاضعین عند عدم أداء الض- ریبة تلقائیا إلى قابض الخزینة أو قابض إدارة الض

للضریبة أو المقر الرئیسي لمؤسستهم بالمغرب أو الموطن الضریبي المختار بالمغرب؛
ي المادة عندما یكون الخاضـعون للضـریبة قاطنین بالمغرب ویحصلون على أجور أو ما في حكمها المشار إلیها ف-

اردات العمومیین أو 56 الخصوصیین القاطنین أو المستقرین بالمغرب أو أعاله من لدن أرباب العمل أو المدینین باإلی
.یتوفرون على مقر خارج المغرب

بالمغرب ویتم تشغیلهم من طرف هیئات دولیة أو بعثات دبلوماسیة أو قنصلیة معتمدة بالمغرب؛قاطنینإذا كانوا -
ارئب كما هو منصوص علیه في المواد في حا- 221و220لة فرض الضریبة بصورة تلقائیة أو تصحیح الض

320.أدناه229و228و223و222و

.على الفور في حالة إذا لم یبق للملزم في المغرب موطن ضریبي أو مؤسسة رئیسیةاصبح مجموع الضریبة مستحقی
جموع الدخل المفروضة علیه الضریبة المحصل علیه خالل الفترة إذا توفي الخاضع للضریبة، تفرض الضریبة على م

.وعند االقتضاء، على الدخل اإلجمالي الخاضع للضریبة للسنة الفارطة،الممتدة من فاتح ینایر إلى تاریخ الوفاة

.II-في المادتین تفرض الضریبة على الدخل برسم األرباح العقاریة بواسطة أمر باالستخالص في الحاالت المشار إلیها
321.أدناه228و224

الثالثالباب
المضافةالقیمةعلىالضریبةتحصیل

التحصیل بأداء تلقائي-.176المادة 
ارر الشهري أن -°1 من كل )20(یودعوا، قبل العشرین یجب على الخاضعین للضریبة المفروض علیهم نظام اإلق

ارئب322شهر ار برقم لدى قابض إدارة الض ار م المنجز خالل الشهر السابق وأن یدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضریبة عمالهأ، إق
.المطابق له

ــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة  ــدلون بتصــاریحهم بالطریقــة اإللكترونی ــر أنــه بالنســبة للخاضــعین الــذین ی أعــاله، 155غی
ار برقم أعمالهم المنجز خالل الشهر ار ارم كل شهر إق السابق وأن یدفعوا في الوقـت نفسـه مبلـغ فیجب علیهم أن یودعوا قبل انص

323؛الضریبة المطابق له

ارر الربع سنوي أن -°2 من )20(یودعوا، قبل العشرین یجب على الخاضعین للضریبة المفروض علیهم نظام اإلق

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىوتتمیم العنوانتغییرتم 319

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىقرةالفهذهأحكامتغییرتم320
ارجتم321 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىهذا البندأحكامإد
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىاألجلتغییرتم322
ارجتم323 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIدالبنبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
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ارئب324الشهر األول من كل ربع سنة ار برقم لدى قابض إدارة الض ار م، وأن عمالهم المنجز خالل ربع السنة المنص رأ، إق
.یدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضریبة المطابق له

ــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة  ــدلون بتصــاریحهم بالطریقــة اإللكترونی ــر أنــه بالنســبة للخاضــعین الــذین ی أعــاله، 155غی
ار برقم أعمالهم المنجـز خـالل ربـع السـنة  ار ارم الشهر األول من كل ربع سنة إق المنصـرمة وأن فیجب علیهم أن یودعوا قبل انص

325.یدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضریبة المطابق له

تحصیل الضریبة عن طریق قائمة اإلیرادات-.177المادة 
ارئب قوائم بشأن استیفاء الضریبة على القیمة المضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة  یحرر مأمورو إدارة الض

ارت طبقا لمقتضیات أعاله أو الضری112و111و110في المادتین  ار بة المفروضة بصورة تلقائیة أو نتیجة لتصحیح اإلق
المذكورة بصیغة التنفیذ من ، وتذیل القوائمهذه المدونةوالذعائر المنصوص علیها في أدناه229و228و221و220المواد 

.لدن الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض

لتحصیل من طرف إدارة الجماركا-.178المادة 
أعاله، تتبع المؤسسات الخاضعة للضریبة المنصوص علیها في 177و111و110استثناء من أحكام المواد 

ارئب غیر المباشرة التي تتولى وضع وعاء الضریبة و100المادة  استیفاءها ودفعها إلى الحساب أعاله إدارة الجمارك والض
.هذه المدونةمن أعاله125مادة المشترك المنصوص علیه في ال

، تستوفي الضریبة من اعاله100فیما یخص عملیات البیع والتسلیم المشار إلیها في البند األول من المادة 
.المنتجین

، تستوفي الضریبة حین اعاله100وفیما یخص عملیات البیع والتسلیم المشار إلیها في البند الثاني من المادة 
.افة إلى الرسوم المتعلقة بالتجریب والضمانختم الحلي باإلض

الرابعالباب
التمبروواجباتالتسجیلواجباتتحصیل

السیاراتعلىالسنویةالخصوصیةوالضریبة
التحصیل طرق-.179المادة 

I.- بواسطة األمر باالستخالصالتحصیل
ارعاة أحكام البندین  باالستخالص، واجبات التسجیل بعده، تثبت و تحصل عن طریق أوامرومع م

ارت .وواجبات التمبر و الضریبة الخصوصیة السنویة على السیا
ارم اآلجال المحددة في المادة  326.أدناه261و254أعاله والمادتین 128تستحق هذه الواجبات بانص

ارم أجل الثالثین واجبات التسجیل یوما ابتداء من تاریخ وضعها موضع التحصیل،)30(غیر أنه، تستحق بانص
أو الناتجة عن أدناه ه220مسطرة تصحیح األساس الخاضع للضریبة، المنصوص علیها في المادة التكمیلیة المترتبة عن 

تدارك النقص في التحصیل أو األخطاء واإلغفاالت الكلیة أو الجزئیة المثبتة في تصفیة واجبات التسجیل المنصوص علیها 
.أدناه232في المادة 

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىاألجلتغییرتم324
ارجتم325 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتدبیرأحكام هذاإد
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم326
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.II-327أخرى لتحصیل واجبات التمبرطرق

ارت الخاضعة  تؤدى واجبات التمبر عن طریق إلصاق تمبر أو عدة تنابر منقولة على العقود و الوثائق والمحر
ارر أو بكل طریقة أخرى تحدد .لها و یمكن كذلك أداؤها عن طریق الورق المدموغ أو بواسطة التأشیرة برسم التمبر أو باإلق

.المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوض له ذلكبمقرر للوزیر 
:غیر أنه

328)نسخت(-

ارمات والزیادات المستحقة برسم - تستخلص بواسطة التأشیرة برسم التمبر الواجبات و إن اقتضى الحال، الذعائر و الغ
ارتأدناه)2°-دال-II(252الرخص و األذون و نظائرها، المشار إلیها بالمادة  المنصوص علیها بالمادة وبرسم المحر

127)I–ار329أعاله،)1°-جیم ت المخالفة لمقتضیات واجبات التمبر ؛و كذا برسم العقود و الوثائق و المحر
ارر واجبات التمبر المستحقة على إعالنات اإلشهار على الشاشة- .تؤدى بناء على إق

.- الخصوصیة السنویة على السیاراتالضریبةتحصیل
ارئب أو المحاسب العمومي المأذون له بصفة قانونیة من لدن إدارة یتم أداء الضریبة لدى قابض إدارة الض

ارئب ارت و .الض كما یمكن أداؤها لدى هیآت أخرى لحساب المحاسب العمومي المختص، السیما وكاالت التأمین على السیا
330.ها نص تنظیميوكاالت برید المغرب، وفق الكیفیات التي یحدد

الخامسالباب
بالتضامنمتعلقةأحكام

التضامن بالنسبة للضریبة على الشركات-.180المادة 
I.- تجاري أو عن جمیع األموال المدرجة في أصول شركة من الشركات، یجوز أن یلزم أصلفي حالة تخل عن

ارر الشركة المتخلیة، بدفع الضریبة المتعلقة باألرباح التي حققتها ه ذه األخیرة طوال السنتین المتخلى له، على غ
لنشاطها السابقتین لتاریخ التخلي، على أال یتجاوز مجموع الضریبة المطلوب من المتخلى له قیمة بیع المحاسبیتین

.العناصر المتخلى عنها
ارم الشهر السادس الموالي للشهر الذي أصبح  غیر أنه تتقادم مطالبة المتخلى له بدفع الضریبة اآلنفة الذكر بانص

أشهر )6(خالل الستة بالتحصیلویترتب على مطالبة المتخلى له من قبل المأمور المكلف .یه للتخلي تاریخ ثابتف
.دیون الدولةبتحصیلالمذكورة، انقطاع التقادم المقرر فیما یتعلق 

II.-ارجها من نطاق الض ریبة على في حالة اندماج الشركة أو انقسامها أو تغییر شكلها القانوني یفضي إلى إخ
جدید، تلزم الشركات الدامجة أو المتولدة عن االندماج أو االنقسام أو تغییر الشكل معنويالشركات أو إلى إحداث شخص 

ارر الشركات المنحلة، جمیع المبالغ المستحقة على هذه األخیرة فیما یتعلق بالضریبة على  القانوني بأن تدفع، على غ
.المترتبة علیهاالشركات وكذا الذعائر والزیادات 

III.- 2یبقى جمیع الشركاء في الشركات المشار إلیها في المادة-IIالضریبة عنعاله، مسؤولون بالتضامن أ
.الذعائر والزیادات المتعلقة بهاعنالمستحقة، وعند االقتضاء، 

ارجتم327 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىوتم تغییره 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندهذاإد
.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامنسختم 328

ارجتم329 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندأحكامبمقتضىالتدبیراهذإد
ارجتم330 .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةتغییره بمقتضىوتم 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىبند الهذاإد
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التضامن بالنسبة للضریبة على الدخل برسم األرباح العقاریة-.181المادة 
ارئب المتملص منها یكون المشتري ارمات المترتبة الذعیرة  ومسؤوال على وجه التضامن مع البائع عن دفع الض والغ

ارف في العقد في میدان  .العقاریةاألرباحعلیها في حالة اإلخفاءات التي یعترف بها األط

التضامن بالنسبة للضریبة على القیمة المضافة-.182المادة 
اضعا للضریبة ألي سبب من األسباب أن یتقید باألحكام المنصوص علیها یجب على الشخص الذي لم یبق خ

.أعاله114بالمادة 
في حالة التخلي عن المحل التجاري، یكون المتخلى له ملزما على وجه التضامن بالضریبة المستحقة عن الفترة 

الشروع في عملیاته بالتصریح وما التي تلي ی)30(الممتدة من فاتح ینایر إلى تاریخ التخلي، وذلك إذا لم یدل خالل ثالثین
.أعاله109بالتأسیس المنصوص علیه في المادة 

ارئب التابع لها بتملك  ویجب على المتخلى له، إذا كان خاضعا للضریبة من قبل أن یخبر المصلحة المحلیة للض
.المحل التجاري داخل األجل المشار إلیه أعاله

331وواجبات التمبر والضریبة الخصوصیة على السیاراتواجبات التسجیلالتضامن بالنسبة ل-.183المادة 

التضامن بالنسبة لواجبات التسجیل-ألف
I.- یتحمل المدینون أوالحائزون الجدد واجبات التسجیل والذعیرة والزیادات المستحقة على العقود التي تتضمن

ارء أو نقل ملكیة أو حق رقبة أو حق انتفاع ل ازما أو إب ارتالت .منقوالت أوعقا
ارف المنتفعون من هذه العقود، إذا لم یشترط ما یخالف ذلك .ویتحملها في باقي العقود األط

ارف المتعاقدة ملزمة على وجه التضامن  ارء التسجیل، جمیع األط بالنسبة للعقود واالتفاقات الخاضعة إجباریا إلج
.سالفة الذكربأداء واجبات التسجیل والذعیرة والزیادات المستحقة ال

II.- ارف المتعاقدة على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بأداء الواجبات تلزم األط
إن اقتضى الحال، الذعیرة و زیادات ،الناتجة عن تصحیح األساس الخاضع لواجبات التسجیل، وكذا الزیادة والتكمیلیة المستحقة 

.أدناه208و4°-"ألف"-186لي، في المادتین التأخیر المنصوص علیها، على التوا
III.- ارضاة أو ثبت قضائیا أن الطبیعة الحقیقیة لعقد أو اتفاق ما قد أخفیت بكیفیة تخول ارف بالم إذا وقع االعت

ارف على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بدفع واجبات  أداء واجبات أقل ارتفاعا، ألزم األط
ار للطبیعة الحقیقیة للعقد أو االتفاق، وكذا الذعیرة والزیادات االتسج فيلمستحقة المقررة على التوالي یل المجردة المصفاة اعتبا

.أدناه208و))ب-2°-"باء("186المادتین 
IV.- اربة في عقد الهبة بین األحیاء، المشار إلیه في المادة ه مبینة أعال)4°ـ"جیم"ـI(133حین تكون صلة الق

ارف، على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بأداء واجبات التسجیل  بكیفیة غیر صحیحة، ألزم األط
اربة الحقیقیة، وكذا الذعیرة والزیادات المقررة في المادتین  .أدناه208و206المجردة المصفاة باعتبار صلة الق

V.-أشهر )3(بق أن یودع بمكتب التسجیل المختص، في أجل الثالثةیسوغ للمالك السابق أو الحائز السا
ارت أو حقوق عینیة  ارم اآلجال المحددة للتسجیل، العقود العرفیة المتضمنة بیع أو تفویت بغیر عوض عقا الموالیة النص

ارئها من الباطنعقاریة أو أصول تجاریة أو زبناء أو المتضمنة إلیجار األموال المذكورة أو التخلي عن إیجارها أو  .ك
ارت األصول التجاریة أو الزبناء، فإن أوٕواذا لم تكن هناك عقود عرفیـة تثبت بیـع أو تفویت بغیر عوض العقا

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىالعنوان تغییرتم331
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.المالك السابق یقدم تصریحا باالتفاقات المبرمة في شأن األموال المذكورة
األجل المذكور، ال یمكن مطالبة البائع أو وبمجرد إیداع العقود أو تقدیم التصریح المشار إلیه في الفقرة أعاله في

.والزیادات المترتبة عن التأخیر في األداءالحائز السابق، في أیة حالة، بأداء الذعیرة 
VI.- ازولون مهام التوثیق، على وجه التضامن مع الخاضع للضریبة، بأداء یلزم العدول والموثقون وغیرهم ممن ی

ارئب والرسوم في حالة اإلخال ازمات المقررة في المادة الض .أعالهIV-139ل بااللت
ازم المنصوص علیه في المادة  یكونون مدینین شخصیا أعاله)الفقرة السادسة(I-137في حالة إخـالل الـموثقین بااللتـ

ارف بالنسبة للوا .جبات فقطبأداء الواجبات، و إن اقتضى الحال، بالذعیرة والزیادات، مع حفظ حقهم في الرجوع على األط
332لواجبات التمبرالتضامن بالنسبة -.باء

ارماتإن اقتضى الحال ، التمبر وواجباتیسأل على وجه التضامن عن أداء  :و الذعیرة والزیاداتالغ
؛جمیع الموقعین فیما یخص العقود الملزمة للجانبین-
ارق والسندات ون والمقترض والمقرض- ؛ن فیما یخص األو
ارق التجاریة القابلة للتداول والقابلاعلىنع والموق- ؛ن لها ون منها أو المظه ر ون لها والمستفید وألو
المرسلون وربابنة السفن أو أصحاب السیارة بالنسبة لسندات شحن البضائع وسندات النقل؛-
؛الدائنون والمدینون فیما یخص المخالصات-
ارت خاضعة وثائق أ وعقودا أومنقولة ورقة عادیةفيالذین حررواصاشخجمیع األ،وبصفة عامة- لواجباتمحر

.التمبر دون إلصاق تنابر
هـذه الواجبـات، تقـع والخـواصوالجماعات المحلیـة أالدولةالمبرمة بینالتمبرواجبات من غیر المعفاة فیما یخص العقود

.ن المقتضیات المخالفةبالرغم موحدهم الخواص على عاتق 
.الورثة أو الموصى لهموالزیادات علىدون الذعائر األصلیةتستحق الواجباتداء،في حالة وفاة المدینین باأل

333التضامن بالنسبة للضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات-.جیم

.الضریبة على مالك السیارةیفرض أداء 
بین یسألون على وجه التضامن المتعاقإلیهمأو المفوتینإلیهفي حالة بیع ناقلة خالل فترة فرض الضریبة، فإن المفوت

.أدناه208عیرة و الزیادات المنصوص علیها في المادة ذعن أداء الضریبة وال

ارجتم332 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى"باء"الفقرةأحكام إد
ارجتم333 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى"جیم"الفقرةأحكام إد
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الثالثالجزء
الجزاءات
القسم األول

جزاءات الوعاء

األولالباب
المشتركةالجزاءات

الفرع األول
الجزاءات المشتركة بین الضریبة على الشركات والضریبة على

ریبة على القیمة المضافة وواجبات التسجیلالدخل والض
اررات المتعلقة بالحصیلة الخاضعة للضریبة وزائد -.184المادة  جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء المتأخر باإلق

القیمة والدخل العام و األرباح العقاریة ورقم األعمال والعقود واالتفاقات
ازئد القیمة والدخل العامبالنسبة لإلق ر15%تطبق زیادة قدرها  واألرباح ار المتعلق بالحصیلة الخاضعة للضریبة و

:والعقود واالتفاقات في الحاالت التالیة األعمال ورقمالعقاریة
ارر  ارر الضریبي أو في حالة إق أو غیر كاف؛ناقص ـ فرض الضریبة بصورة تلقائیة في حالة عدم إیداع اإلق

ارر خارج األجل  المضروب له ؛ـ إیداع اإلق
.ـ عدم اإلیداع أو اإلیداع خارج األجل للعقود واالتفاقات

:السالفة الذكر15%تحتسب زیادة
السنة المحاسبیة؛أعمالرقملدخل عام أو لأولربحالمطابقالضریبة -°1
أو،اآلنفة الذكرأعاله إذا كان یجاوز مبلغ الضریبة المستحقة144ٕواما الحد األدنى المنصوص علیه في المادة -°2

ارر  ارم األجل وجود حصیلة لیس فیها ربح أو حصیلة فیها عجز الناقصإذا تبین من اإلق أو المدلى به بعد انص
؛

ٕوامـا الضریبـة التي وقـع التدلیـس فیها أو التملـص منها أو تعریضها للضیاع؛-°3
ٕواما الواجبات المجردة المستحقة؛-°4
.ي كان من الواجب فرضها والمتعلقة بالدخول واألرباح المعفاةٕواما الواجبات الت-°5

2°و1°درهم في الحاالت المشار إلیها في )500(وال یمكن أن یقل مبلغ الزیادة اآلنفة الذكر على خمسمائة 
.أعاله4°المشار إلیها فيدرهم في الحالة )100(مائة  و5°و3°و

ارر ناقص أو غیر كاف، ال تطبق هذه الزیادة إذا لم یكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة غیر أنه عند كل إق
.تأثـیر على أساس الضریبة أو تحصیلها

الجزاءات عن المخالفات لألحكام المتعلقة بحق االطالع-.185المادة 
ارمة التهدأدناه 214تفرض على المخالفات المتعلقة بحق االطالع المنصوص علیه في المادة  ارمة والغ یدیة الغ

ارءات المنصوص علیها في المادة أدناه،I–191الیومیة المنصوص علیهما في المادة  .أدناه230وفق اإلج
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ارت الدولة والجماعات المحلیة .غیر أن هذه المقتضیات ال تطبق على القضاة المكلفین بالتوثیق وعلى إدا
ارمات التهدیدیة الیومیة عن طریق الجد ارمات والغ اردات أو قائمةول أو تفرض هذه الغ .مر باالستخالصاألاإلی

جزاءات مطبقة في حالة تصحیح أساس الضریبة-.186المادة 
:15%تطبق زیادة بسعر -ألف

ألعمال لسنة محاسبیة ؛اأو رقماألرباحعند تصحیح حصیلة -°1
عند تصحیح حصیلة فیها عجز، ما دام العجز قائما؛-°2
أو تقلیل في المداخیل أو العملیات الخاضعة للضریبة وكل خصم بغیر حق أو على كل إغفال أو نقصان -°3

تحایل یرمي إلى الحصول بغیر موجب على االستفادة من إعفاء أو إرجاع ؛
.ادناه220على النقصان في الثمن أو التقدیر المالحظ في العقود أو االتفاقات عمال بمقتضیات المادة  -°4

:غعلى مبل15%زیادة تحتسب 
الواجبات المترتبة عن هذا التصحیح ؛-
.على كل إعادة إدماج یؤثر على نتیجة فیها عجز-

:100%السالفة الذكر إلى15%زیادةترفع نسبة -باء
إذا ثبت سوء نیة الخاضع للضریبة؛-°1
:في حالة إخفاء-°2

الغ أو تعویضات مقبوضة من طرف المتخلي إما في ثمن أو تكالیف بیع عقار أو أصل تجاري أو زبناء أو في مب)أ
ضة أو قسمة عقاریة، وكذا  وناتج عن معافي اإلیجار أو عن االستفادة من وعد بإیجار عقار أو جزء منه، أو في مدرك عن حق 

ارت المثبتة في العقود أو التصریحات ؛ في مختلف التقدی
ي أو جزئي فیهما یؤدي إلى تصفیة واجبات التسجیل بمبلغ ٕواما للطبیعة الحقیقیة للعقود أو االتفاقات أو إغفال كل)ب

.یقل عن المبلغ الحقیقي الذي كان من الواجب أداءه
درهم، دون )1.000(أعاله مع استیفاء مبلغ أدنى قدره ألف 2°-"باء"المشار إلیها في 100%زیادةتطبق

.أدناه208اإلخالل بتطبیق الذعیرة والزیادة المنصوص علیهما في المادة 

الجزاء المترتب على التملص من أداء الضریبة أو المساعدة على ذلك-.187المادة 
ارمة تساوي  كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف من مبلغ الضریبة المتملص منها على 100%تطبق غ

المذكورة، بصرف النظر أو أشار علیه بخصوص تنفیذ األعمال الخاضع للضریبةإلى التملص من دفع الضریبة، أو ساعد 
.وظیفة عمومیةعن العقوبة التأدیبیة إذا كان یمارس 

الفرع الثاني
الجزاءات المشتركة ما بین الضریبة على الشركات والضریبة
334على الدخل والضریبة على القیمة المضافة و واجبات التمبر

بالتأسیسالجزاء المترتب على مخالفة األحكام المتعلقة بالتصریح-.188المادة 
ارمة قدرها ألف لیتعرض التصریح بالتأسیسالمحددة، ، ال یودع في اآلجال خاضع للضریبةدرهم كل )1.000(غ

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىتغییر العنوان تم334
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ار غیر صحیح148المنصوص علیه في المادة  ار .أعاله أو إق
ارمة عن طریق جدول التحصیل .وتصدر هذه الغ

قة باإلقرار في حالة تغییر مكان فرض الضریبةالجزاء المترتب على المخالفات لألحكام المتعل-.189المادة 
ارمة قدرها خمسمائة لیتعرض مقره بتحویلال یقوم بإشعار اإلدارة الجبائیة خاضع للضریبة درهم كل )500(غ

.أعاله149كما هو منصوص علیه في المادة موطنه الضریبياالجتماعي أو 
ارمة عن طریق جدول التحصیل .وتصدر هذه الغ

الجزاء المترتب على مخالفة األحكام المتعلقة بعملیات البیع عن طریق الجوالت-.190المادة 
ارمة قدرها تطبق بالنسبة، لكل ضریبة على حدة ،على الخاضعین للضریبةمن مبلغ العملیة المنجزة 1%غ

.أعالهV–145ألحكام الواردة في المادة المخالفین ل
ارمة المنصوص علیها في هذ .ه المادة عن طریق إصدار جدول التحصیلوتستوفى الغ

والسكن يبرامج السكن االجتماعبالجزاءات المترتبة على مخالفة األحكام المتعلقة بحق المراقبة  و-.191المادة 
335الجامعیةوالمبانيواألحیاءاإلقامات  والمخصص للطبقة الوسطى

I.-  أعاله، أو 146و145بوتیة المشار إلیها في المادتین الوثائق المحاسبیة والثالخاضعون للضریبةإذا لم یقدم
ارقبة المنصوص علیها في المادة  ارء الم ارمة أدناه 212رفضوا الخضوع إلج درهم)2.000(مبلغها ألفي ، فإنهم یتعرضون لغ

ارمة تهدیدیة قدرها مائة  )1.000(ألفعن كل یوم تأخیر، على أن ال یتجاوز مجموعها درهم)100(ٕوان اقتضى الحال غ
.أدناه229درهم وفق الشروط المقررة في المادة 

اروح مبلغ هذه الللضریبة على الدخل غیر أنه بالنسبة  ارمة من خمسمائة یت .درهم)2.000(إلى ألفي)500(غ
II.– 7في حالة عدم إنجاز وفق الشروط المنصوص علیها في المادة–II ارمج بناء أعاله ، كل أو جزء من ب

االجتماعي أو األحیاء واإلقامات والمباني الجامعیة المنصوص علیها في إطار االتفاقیة المبرمة مع الدولة، واستثناء السكن
ارئب والرسوم والواجبات المستحقة، دون اإلخالل بتطبیق الزیادات  من جمیع األحكام المخالفة، یصدر أمر بتحصیل الض

.أدناه208أعاله و186المادتین والذعیرة المتعلقة بها والمنصوص علیها في 
III.– ارمج بناء السكن االجتماعي المنصوص علیها في إطار االتفاقیة في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من ب

اردات في I-93وI-°28-92المبرمة مع الدولة وفق الشروط المنصوص علیها في المادتین  أعاله، تصدر قائمة باإلی
ارمة تساويحق المنعشین العقاریین تت من مبلغ الضریبة على القیمة المضافة المستحق على رقم المعامالت 15%علق بغ

336.المنجز عند تفویت المساكن االجتماعیة دون االلتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحیح أساس فرض الضریبة

IV.- ارمة تساوي للشروط لمخالفینمن مبلغ الضریبة على القیمة المضافة في حق المستفیدین ا15%تطبق غ
ازءات التأخیر I–93المنصوص علیها في المادة  ابتداء من أدناه و ذلك 208المنصوص علیها في المادة أعاله، وكذا ج

337.المبلغ المذكورالشهر الموالي للشهر الذي تم فیه استالم

V.- 247تطبق على المؤجرین المخالفین للشروط المنصوص علیها في المادة–XVI–"أدناه "المكررةباء
ارمة تساوي  ازءات التأخیر 15%غ المنصوص علیها في من مبلغ الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل مقرونة بج

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىلعنوان تغییر اتم 335

ارجتم336 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
ارجتم337 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
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338.أدناه208المادة 

VI.-247المادةفيعلیهاالمنصوصحق المنعشین العقاریین المخالفین للشروط فيتطبق-XXII  أدناه
ارمة 339.درهم عن كل وحدة سكنیة موضوع المخالفة)7.500(خمسمائة  وة آالفبعتساوي سغ

ـ الجزاءات الجنائیة.192المادة 
I.- ازءات الضریبیة المنصوص علیها في ارمة یتعرض ل، هذه المدونةبصرف النظر عن الج خمسة آالف من غ

أو التملص من ضریبة درهم كل شخص ثبت في حقه قصد اإلفالت من إخضاعه لل)50.000(إلى خمسین ألف )5.000(
:استعمال إحدى الوسائل التالیة،دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغیر حق

ارت صوریة ؛ ـ تسلیم أو تقدیم فاتو
ـ تقدیم تقییدات محاسبیة مزیفة أو صوریة ؛

ارت بصفة متكررة ؛ ـ بیع بدون فاتو
نیا؛ـ إخفاء أو إتالف وثائق المحاسبة المطلوبة قان و

.ـ اختالس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزیادة بصورة تدلیسیة في خصومها قصد افتعال اعسارها
ــوة الشيء )5(في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس  ارمة المذكورة الذي اكتسب قـ سنوات على الحكم بالغ

ارمة المقررة أع .أشهر)3(إلـى ثـالثة واحد اله، بالحبس من شهر المقضي به، یعاقب مرتكب المخالفة، زیادة على الغ
ارءات والشروط المنصوص علیها في المادة  .أدناه231تطبق األحكام أعاله وفق اإلج

II.-ار ودون ارمة تت درهما كل من استعمل 1.200و120ح ما بین اإلخالل بتطبیق عقوبات أشد، یعاقب بغ
.ا أو حاول بیعهاعمدا تنابر منقولة سبق استعمالها أو باعه

.وفي حالة العود یمكن أن ترفع العقوبة إلى الضعف
من أجل البیع أو بیع التنابر المزورة دون اإلخالل بتطبیق عقوبات أشد، یعاقب على صنع التنابر أو التجول بها

اروح ما بأشه)6(أیام إلى ستة )5(مسة بالحبس من خ ارمة تت 340.مدره4.800و1.200ین ر و بغ

ع الثالث الف ر
الجزاءات المشتركة المتعلقة بالضریبة على الشركات والضریبة على الدخل

الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتسویة المعامالت-.193المادة 
ازءات الضریبیة األخرى، فإن كل تسدید یتعلق بمعاملة ویتم بغیر شیك مسطر وغیر قابل  بصرف النظر عن الج

البائعة أو مقدمة تجاري أو أي طریقة إلكترونیة أو مغناطیسیة لألداء أو تحویل بنكي یعرض المنشأة للتظهیر أو سند 
ارمة تساوي من مبلغ المعاملة التي یساوي مبلغها أو یفوق عشرین ألف6%الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغ

341:درهم والمنجزة)20.000(

ضریبة على للوأشخاص خاضعین للضریبة على الدخل أو بین شركة خاضعة للضریبة على الشركاتإما -

ارجتم338 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
ارجتم .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد 339

ارجتم340 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبند أحكام هذاإد
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندىبمقتضه الفقرةأحكام هذتغییر تم341
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ارض نشاطهم المهني؛للالشركات أو  ضریبة على القیمة المضافة یعملون ألغ
ارض نشاط مهنيإما - ارد ال یعملون ألغ .مع أف

لمحولة غیر أن أحكام الفقرة أعاله ال تطبق على المعامالت المتعلقة بالحیوانات الحیة والمنتجات الفالحیة غیر ا
.باستثناء المعامالت المنجزة بین التجار

اررات المتعلقة بالمكافآت المخولة أو المدفوعة للغیر-.194المادة  الجزاءات المترتبة على المخالفات فیما یخص اإلق

I.- 342:إذا15%قدرهازیادةتطبق

ارر المنصوص علیه في المادة - .ى به خارج األجلأعاله أو أدلI–151لم یدل الملزم باإلق
المخولة أو المدفوعة للغیر؛آتعلى مبلغ المكافالزیادةتحتسب هذه 

ارر یشتمل على بیانات غیر كاملة أو إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غیر كافیة- .أدلى الملزم بإق
.على المبالغ الناقصةعلى المبالغ المعنیة بالبیانات الغیر الكامل أو الزیادةتحتسب هذه 

II.-343:إذا15%قدرهازیادةالمصحات أو المؤسسات المعتبرة في حكمها تطبق على

ارر المنصوص علیه فيلم تقدم  - ار خارج األجلII–151المادة اإلق ار .أعاله أو قدمت إق
ارحیة التي قام بها لألعمال ال"K"من القیمة المالیة للتعرفة السنویة اإلجمالیة الزیادةتحتسب هذه  طبیة أو الج

خالل سنة محاسبیة معینة؛للرسم المهنياألطباء الخاضعون 
ارقدمت - ار .أو إذا كانت المبالغ المصرح بها غیر كافیةناقصةیشتمل على بیانات إق

.على المبالغ المعنیة بالبیانات غیر الكاملة أو على المبالغ الناقصةالزیادةتحتسب هذه 
.III-إذا15%ق على المصحات أو المؤسسات المعتبرة في حكمها زیادة نسبتها تطب:
ارر المنصوص علیه في المادة تقدملم - ار خارج األجلأعالهIII-151اإلق ار .أو قدمت إق

أعاله على مبلغ الضریبة المحجوزة في المنبع برسم 184كما هو منصوص علیه في المادة الزیادةتحتسب هذه 
؛للرسم المهنيلمدفوعة لألطباء غیر الخاضعین األتعاب ا
ارر یشتمل على بیانات - .أو إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غیر كافیةناقصةكان اإلق

غیر أو المبالغ الناقصة على الضریبة المحجوزة في المنبع المتعلقة بالمبالغ المعنیة بالبیانات الزیادةتحتسب هذه 
.الكافیة

IV.- المنصوص علیها في الزیاداتال یمكن أن یقل مبلغIوIIوIII درهم)500(أعاله عن خمسمائة.

الجزاءات المترتبة على المخالفات المتعلقة بإقرارات المكافآت المدفوعة لألشخاص غیر المقیمین-.195المادة 
:الذین على الخاضعین للضریبة15%نسبتها زیادة تطبق

اررباإللم یدلوا - ارم األجل المضروب لذلك154المنصوص علیه في المادة ق ارر بعد انص .أعاله أو أدلوا بإق
؛في المنبع على مبلغ الضریبة المحجوزة الزیادةتحتسب هذه 

ارر ال یتضمن مجموع أو بعض المعلومات المشار إلیها في المادة - أعاله، أو إذا كانت المبالغ 154أدلوا بإق
.المدفوعة غیر كافیةالمصرح بها أو 

ازءنسبةتخفیضتم342 .2013لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى15%إلى25منالج
ازءنسبةتخفیضتم343 .2013لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى15%إلى25منالج
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أو على مبلغ الضریبة الناقصةعلى مبلغ الضریبة المحجوزة في المنبع فیما یتعلق بالمعلومات الزیادةتحتسب هذه 
.مدفوعالغیر المصرح به أو غیر 

.درهم)500(خمسمائة عنالزیادةال یمكن أن یقل مبلغ هذه ا

علقة بدخول رؤوس األموال المنقولةالجزاء المترتب على المخالفات المت-.196المادة 
:الذین الخاضعین للضریبةعلى15%تساوي زیادةتطبق

ارر المنصوص علیه في المادتین - ارر خارج األجل153و152لم یدلوا باإلق .أعاله أو أدلوا بإق
ارر به خارج ارر به أو الذي تم اإلق .األجلوتحتسب هذه الزیادة على مبلغ الضریبة الذي لم یقع اإلق

اررأدلواأو- .أو إدا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غیر كافیةناقصةعلى بیانات یشتملبإق
.وتحتسب هذه الزیادة على مبلغ الضریبة المحجوزة في المنبع المطابق للبیانات الناقصة أو للمبالغ غیر الكافیة

344.درهم)500(ال یمكن أن یقل مبلغ هذه الزیادة عن خمسمائة 

الجزاءات المترتبة على مخالفة االلتزامات المفروضة على المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدیر -.197المادة 
وعلى ممونیها

I.- الصنع للمنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدیر والتي لم تدل بالشهادة تامة تفقد المنشآت التي تبیع منتوجات
المنصوص علیهما في المادة السعر المخفضأوأعاله، الحق في االستفادة من اإلعفاء V–7مادة المنصوص علیها في ال

6)I–"208المادة  وأعاله184ةدون اإلخالل بتطبیق الذعیرة و الزیادات المنصوص علیها في المادأعاله)2°-"باء

345.أدناه

II.- المطابق للمنتوجات األعمالصدیر بالنسبة لرقم صة بالتالخاقعام والتفرض الضریبة على المنشآت المقامة في
، وذلك وفق هذه المدونةالصنع المقتناة من طرفها والتي تم توجیهها نحو جهات غیر تلك المنصوص علیها فيالتامة

فيمن الواجبات المستحقة والذعیرة و الزیادات المنصوص علیها 100%قدرهازیادةشروط القواعد العامة مع تطبیق 
.أدناه208المادة  وأعاله184ةالماد
III.-بالبیان اإلجـمالي المنصوص علیه في التي لم تدل المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدیر تطبق على
من المبلغ %25قدرهازیادة،أعاله أو أدلت بهذا البیان خارج اآلجال القانونیة أو غیر كامل أو ناقصV-7المادة 

ارء أو تصدیر المنتجات المطابق .الصنعالتامةلعملیات ش
وال.أدناه208المادة  وأعاله184ةوتطبق باإلضافة هذه الزیادة والذعیرة والزیادات المنصوص علیها في الماد

.درهم)500(عن خمسمائة الزیادةیمكن أن یقل مبلغ هذه 

لقة بالحجز في المنبعالجزاءات المترتبة على مخالفة األحكام المتع-.198المادة 
غیر المقیمةیعد مدینا بالمبالغ غیر المدفوعة، كل شخص طبیعي أو معنوي وكل مؤسسة من مؤسسات الشركات 

نجز حجز جمیعها أو بعضها في المنبع أو لم أمسؤول عنها سواء اللم یدفع تلقائیا إلى الخزینة، داخل اآلجال المقررة، المبالغ 
.ینجز

.أدناه208والزیادات المقررة في المادة الذعیرةغیر المدفوعة وتضاف إلى المبالغ

.2013لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالمادةأحكام هذهتتمیمتغییر  وتم344
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىا البندهذأحكامتغییرتم345
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البیان الذي یوضح مصدر العجز أو الحصیلة بدون ربح المصرح قدیمالجزاء المترتب عن عدم ت-.المكررة198المادة 
346بهما

المشار إلیه في ما بهإذا لم یقدم الخاضع للضریبة البیان الذي یوضح مصدر العجز أو الحصیلة بدون ربح المصرح 
ارءات المنصوص علیها في المادة IV-82وIV-20المادتین  أدناه یطلب 219أعاله، وجب أن توجه له رسالة وفق اإلج

.یوما الموالیة لتاریخ تسلم الرسالة المذكورة)15(إلیه فیها إیداع البیان المذكور داخل أجل خمسة عشر 

ارءات لمذكور داخل األجل المشار إلیه أعاله، أخبرته اإلدارة برسالة إذا لم یقدم الخاضع للضریبة البیان ا وفق اإلج
ارمة مبلغها ألفي 219المنصوص علیها في المادة  .درهم)0002(أدناه بتطبیق غ

ارمة عن طریق الجدول .تطبق هذه الغ

الباب الثاني 
الجزاءات الخاصة

الفرع األول 
على الشركاتالجزاءات الخاصة المتعلقة بالضریبة 

الجزاءات المترتبة على مخالفة االلتزامات المفروضة على الشركات التي یغلب علیها الطابع العقاري-.199المادة 
ارمة مبلغها تطبق  الشركات التي یغلب علیها الطابع العقاري كما هي محددة علىدرهم)10.000(عشرة آالف غ

ارر بنتیجتها الجبائیة داخل األجل المضروب لذلك بالقائمة أعاله التي لم تدل في نفسII–61في المادة  الوقت مع اإلق
83المتضمنة أسماء حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فیها عند اختتام كل سنة محاسبیة والمنصوص علیها في المادة 

اربعة( .أعاله)الفقرة ال
ارمة مبلغها ٕواذا كانت القائمة المدلى بها تشتمل على إغفاالت أو بیانات غیر صحیحة تعرضت الشركات لغ

ارمة المذكورة على درهم عن كل إغفال )200(مائتي  .درهم)5.000(خمسة أالف أو بیان غیر صحیح دون أن یزید مبلغ الغ

الفرع الثاني 
الجزاءات الخاصة المتعلقة بالضریبة على الدخل

لقة باإلقرار باألجور والمرتبات والمعاشات واإلیرادات العمریةالجزاءات المترتبة على مخالفة األحكام المتع-.200المادة 
I.- اردات تلقائیا جمیع أو بعض أعاله174المبالغ المنصوص علیها في المادة إذا لم یدفع المشغلون والمدینون باإلی

منصوص علیها في المادة الالزیادة داخل اآلجال المضروبة لذلك، وجب علیهم أن یدفعوا مع المبالغ المستحقة، الذعیرة و 
.أدناه208

ٕواذا لم تدفع تلقائیا المبالغ المستحقة وجب أن یصدر في شأنها جدول تحصیل قصد التسویة مقرونا بالذعیرة و 
.أدناه208الزیادة المنصوص علیها في المادة ب

208من المادة لثة الثافقرةالكما هو منصوص علیها في زیادة وفیما یتعلق بتحصیل الجدول الصادر، تفرض 

.أدناه
II.- ارر أو أدلي به خارج األجل المحدد في المادتین أعاله، یتعرض أرباب العمل 81و79إذا لم یقع اإلدالء باإلق

اردات  .من مبلغ الضریبة المحجوزة أو التي كان من الواجب حجزها15%نسبتها لزیادةوالمدینون باإلی

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIIالبندبمقتضىالمادةهذهإحداثتم346
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ارر ناقص أو یتضمن من مبلغ الضریبة المحجوزة أو 15%نسبتها زیادة عناصر غیر متطابقة یترتب على كل إق
ارت المنصوص علیها في  ار التي كان من الواجب حجزها والمطابق لإلغفاالت والبیانات الغیر المتطابقة المالحظة في اإلق

.السالفتي الذكر81و79المادتین 
.درهم)500(خمسمائةا أعاله عنوال یمكن أن یقل مبلغ أي من الزیادات ر المنصوص علیه

.ویتم تحصیل الزیادات المشار إلیها أعاله عن طریق الجدول وتعتبر مستحقة في الحال
III.- أعاله16°–75اإلعفاء المنصوص علیها في المادة تتم تسویة وضعیة أرباب العمل الذین ال یلتزمون بشروط

.صحیح أساس فرض الضریبةدون اللجوء إلى المسطرة المتعلقة بتتلقائیا 

الجزاء المترتب عن مخالفة األحكام المتعلقة بالتصریح بهویة الخاضع للضریبة-.201المادة 
4°و3°(22یجب على الخاضعین للضریبة على الدخل المستحقة على الدخول المنصوص علیها في المادة 

ي مقابل وصل، أو یوجهوا، في رسالة مضمونة مع إشعار أعاله، ولو كانوا معفیین مؤقتا من أدائها، أن یسلموا ف)5°و
ارئب التابع له محل  یكون موطنهم الضریبي أو موقع مؤسستهم الرئیسیة تصریحا بهویتهم الجبائیة بالتسلم إلى مفتش الض

خ حصولهم ألول یوما الموالیة لتاریخ بدء نشاطهم أو لتاری)30(مطابقا لمطبوع نموذجي تعده اإلدارة، وذلك خالل الثالثین 
ارمة قدرها  خمسمائة مرة على دخل من الدخول، ویترتب على عدم تقدیم هذا التصریح في األجل المحدد لإلدالء به، أداء غ

.درهم)500(

ارر تشوبه إغفاالت أو یشتمل على بیانات غیر صحیحة-.202المادة  الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بإق
ارمة قدرهالیتعرض ارر بمجموع دخله المنصوص علیه في )500(خمسمائةغ درهم كل خاضع للضریبة أدلى بإق

.أعاله تشوبه إغفاالت أو یشتمل على بیانات غیر صحیحة في العناصر غیر تلك المتعلقة بأساس فرض الضریبة82المادة 

وائد المدفوعة ألشخاص غیر مقیمینالجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بالتصریحات المتضمنة للف-.203المادة 
المتعلق بالفوائد المدفوعة لألشخاص غیر باإلقرارإذا لم تدل مؤسسات االئتمان والهیئات المعتبرة في حكمها 

ارر فیه بیانات غیر كاملة 154المقیمین المنصوص علیه في المادة  أعاله أو أدلت به خارج األجل، أو إذا أدلت المؤسسة بإق
السالفة من مبلغ الضریبة المتعلقة بفوائد الودائع موضوع المخالفات 15%یر متطابقة تتعرض لزیادة بنسبة أو عناصر غ

.ها في حالة عدم اإلعفاء منها ؤوالذي من المفروض أداالذكر

الفرع الثالث 
الجزاءات الخاصة بالضریبة على القیمة المضافة

اررالجزاءات المترتبة عن عدم تقدیم -.204المادة  اإلق
I.- ارر المشار إلیه في المادتین ارم األجل المنصوص علیه، ولم یكن 111و110إذا تم  إیداع اإلق أعاله بعد انص

ارمة قدرها  ازل، یتعرض الخاضع للضریبة لغ .درهم)500(خمسمائة یتضمن ضریبة واجب دفعها أو قابلة لالستن
II.- ارر المنصوص علیه في ازل، أعالIإذا تم إیداع اإلق ارم األجل ولكنه یتضمن ضریبة قابلة لالستن ه بعد انص

.15%وجب تخفیض هذه الضریبة بنسبة
III.- ارر بالمعامل المنصوص علیه في المادة أعاله، خارج األجل القانوني، یتعرض الخاضع 113إذا تم إیداع اإلق

ارمة قدرها  .درهم)500(خمسمائة للضریبة لغ

الفرع الرابع 
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الخاصة بواجبات التسجیلالجزاءات 
الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط اإلعفاءات أو التخفیضات من واجبات التسجیل-.205المادة 
I.-  في حالة عدم اإلنجاز داخل األجل المحدد، لعملیات بناء أحیاء 15%فرض على الخاضعین للضریبة زیادة قدرها

أعاله أو ألشغال التجزئة أو البناء المشار إلیهما في المادة IV–°2 -129لمادة االمشار إلیها في ٕواقامات ومبان جامعیة
133)I–"أعاله347)2°-"واو.

على مبلغ الواجبات المستحقة، دون اإلخالل بتطبیق الذعیرة والزیادات المنصوص علیها في الزیادة تحسب هذه 
.أدناه208المادة 
II.-)348)ینسخ

III.-ارت المشار في حالة التخلي لل ارضي أو العقا )"الفقرة الثانیة"–IV-°6(129إلیها في المادة غیر عن ملكیة األ
فإن واجبات التسجیل تصفى بحسب التعریفة أعاله قبل انقضاء السنة العاشرة الموالیة لتاریخ الحصول على رخصة االعتماد، 

من مبلغها والذعیرة والزیادات %15ادة تساوي أعاله، مع زی"ألف"-I-133الكاملة المنصوص علیها في المادة 
ار 208المنصوص علیهما بالمادة  أو شركة قابضة حرة)Banque Offshore(أدناه، ما لم یكن المتخلى له بنكا ح

)Holding Offshore(.349

IV.- المنصوص علیها في تحتسب زیادة التأخیرIوIIIارم أجل ثالثین بعدأعاله لیة  لتاریخ یوما الموا)30(انص
350.عقد االقتناء

الجزاءات المترتبة عن التدلیس في الهبة-.206المادة 
اربة بین الواهب والموهوب لهم في عقد الهبة بین األحیاء، المشار إلیه في المادة  -I(133حین تكون صلة الق

ارف بأداء الواجبات المست)4°-"جیم" بنسبةیادةزحقة، مضافة إلیها أعاله، مبینة بكیفیة غیر صحیحة، ألزم األط
ارم أجل 208من تلك الواجبات، بصرف النظر عن الذعیرة والزیادات المقررة في المادة %100 أدناه، تحسب بعد انص

.یوما ابتداء من تاریخ عقد الهبة)30(الثالثین 

الجـزاءات المطبقـة فـي حـق الموثقیـن-.207المادة 
ارجع وصل األداءات مبینة فیها تلك الواجبات بكیفیة حرفیة ال یجوز للموثق تسلیم أیة نسخ ة إن لم تكن تتضمن م

ارمة قدرها مائة  .درهم)100(وتامة، وذلك تحت طائلة أداء غ
ارمة قدرها العقد،وال یمكن أن یسلم الموثق أیة نسخة تنفیذیة أو صورة أو نسخة رسمیة قبل تسجیل  ٕواال تعرض لغ

351.درهما عن كل مخالفة250

ازمات المنصوص علیها في المادة  )الفقرة الثالثة(-137یكون الموثقون ملزمون شخصیا عن كل مخالفة لاللت
208أعاله والمادة 184أعاله وذلك بأداء الواجبات المترتبة على العقود وكذا الذعیرة والزیادات المنصوص علیها في المادة 

.بعده

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىلبندا اهذأحكامتغییرتم347
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندهذانسخ أحكام تم348
ارجتم349 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندالبند بمقتضىأحكام هذاإد
ارجع تغییرتم350 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالههذم
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىالمادةأحكام هذهتغییرتم351
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352الفرع الخامس

ت التمبرالجزاءات الخاصة بواجبا
الجزاءات المترتبة على مخالفة طرق أداء واجبات التمبر-.المكررة207المادة 
I.-20(من القسم األول من هذه المدونة ذعیرة قدرها عشرون ،تفرض على كل مخالفة لمقتضیات الكتاب الثالث(

.درهم، ما لم ینص على ذعیرة خاصة
II.-252النسبي المنصوص علیها في المادة إذا تعلق األمر بمخالفة لقواعد التمبر)I-أدناه تحدد )ألف و باء

ارمة في  .درهم)100(من مبلغ الواجبات المجردة المستحقة مع حد أدنى قدره مائة 100%الغ
ال تعدو أن تكون استعماال لتمبر أعالهالمقطعإذا كانت المخالفة المترتبة علیها الذعائر المنصوص علیها في 

.التمبرواجبن التمبر الواجب استعماله، فإن الذعیرة ال تنصب إال على المبلغ الذي لم یؤد عنه أقل قیمة م
III.- 252ونظائرها المنصوص علیها في المادة أو األذونالرخصال تعتبر)II- صالحة وال یمكن )2°-دال

الرخص أو األذون، بدائرة نفوذه أماكن استغالل هذه الواقعةالتمبر بمكتب التسجیل برسم استعمالها إال إذا تم التأشیر علیها 
.هایوما من تاریخ تسلیم)30(الثالثین أجلداخلوذلك

IV.- ارر وبالقائمة، یخضع عدم اإلدالء أو اإلدالء في جمیع الحاالت التي تؤدى فیها واجبات التمبر عن طریق اإلق
ارم األجل المحدد، للذعیرة وا ارر عند انص .من هذه المدونة208و184لزیادة المنصوص علیها في المادتین المتأخر لإلق

V.-درهم، على )1.000(مبلغ الواجبات المجردة المستحقة مع حد أدنى قدره ألف من 100%تفرض ذعیرة تساوي
ارت، أفضى إلى تصفیة واجبات یقل مبلغها عن المبلغ المستحق ار .كل إخفاء أو إغفال كلي أو جزئي في اإلق

VI.- أدناه في محضر وتطبق علیها ذعیرة قدرها 214تثبت كل مخالفة لحق االطالع المنصوص علیه في المادة
وأقصى ما یستوفى خمسمائةیةموالمخالفة درهما عن كل )250(درهم عن المخالفة األولى و مائتین وخمسون )100(مائة 

.درهم عن كل یوم)500(

الثانيالقسم 
لتحصیلالجزاءات المتعلقة با

رائب والواجبات والرسومالجزاءات المترتبة على األداء المتأخر للض-.208المادة 
I.- عن كل شهر أو جزء 0,50%عن الشهر األول من التأخیر و5%و زیادة قدرها 10%تطبق ذعیرة نسبتها

:شهر إضافي من مبلغ
ارم األجل المحدد- ، عن المدة المنصرمة بین تاریخ استحقاق الضریبة ألداءات التلقائیة جمیعها أو بعضها، بعد انص

و تاریخ األداء ؛
ارئب الصادرة - طریق الجدول أو األمر باالستخالص عن المدة المنصرمة بین تاریخ استحقاق الضریبة و عنلض

تاریخ األداء؛
ارئب - اردات عن المدة المنصرمة بین تاریخ اسالصادرةالض تحقاق الضریبة وتاریخ عن طریق الجدول أوقائمة اإلی

ارداتالجدولإصدار .أو قائمة اإلی
واستثناء من األحكام المشار إلیها أعاله فإن الزیادات المشار إلیها في هذه المادة ال تطبق على الفترة التي 

ارجتم352 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفرعالهذاأحكامإد
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ار الفاصلة بین التاریخ الذي قدم فیه الخاضع للضریبة الطعن إلى اللجنة )36(تتجاوز الستة و الثالثین  المحلیة لتقدیر شه
اردات أ دناه225الضریبة المنصوص علیها في المادة  وبین التاریخ الذي یوضع فیه األمر بتحصیل الجدول أو قائمة اإلی

.المتضمن للضریبة التكمیلیة المستحقة موضع التنفیذ
اردات تطبق زیادة قدرها  هر أو جزء شهر عن كل ش0,50%و فیما یتعلق بتحصیل الجدول الصادر أو قائمة اإلی

اردات و تاریخ أداء الضریبة .من التأخیر ینصرم بین فاتح الشهر الذي یلي تاریخ صدور الجدول أو قائمة اإلی
.II- المشار إلیها في البند بالنسبة لواجبات التسجیل تصفى الذعیرة والزیادةIعلى أساس المبلغ األصلي مع أعاله

353.درهم)100(حد أدنى قدره مائة 

III.- ارت، للضریبة بالنسبة الذعیرة و الزیادة داء فرضاألیترتب على كل تأخیر في الخصوصیة السنویة على السیا
.درهم)100(أعاله مع حد أدنى قدره مائة Iالمنصوص علیهما في البند 

ضریبة من مبلغ الضریبة أو جزء ال100%فيت الذعیرة ٕواذا ثبت التأخیر كیفما كانت مدته بموجب محضر حدد
.الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز

ارمة مبلغها ،على الواقیة األمامیة إذا عوین بمحضر)فینییت(الصویرة یترتب على عدم تعلیق  )100(مائة أداء غ
.354درهم

ـ استحقاق الجزاءات.209المادة 
ازءات المنصوص علیها في الجزء الثالث من  اردات أو لمدونةهذه اتصدر الج عن طریق الجدول أو قائمة اإلی

.األمر باالستخالص و تستحق حاال و بدون مسطرة
ارقبة المنصوص علیها في هذه المدونة ، فإن  غیر أنه في حالة تصحیح الوعاء الخاضع للضریبة الناتج عن الم

ازءات الناتجة عن هذا التصحیح تصدر في نفس الوقت مع الواجبات األصلیة .الج

الثانيالكتاب
الجبائیةالمساطر

القسم األول

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبنداأحكام هذتغییرمت353
ارجتم354 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىبند الأحكام هذاإد
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مراقبة الضریبة

األولالباب
المحاسبیةبالوثائقاالحتفاظووجوباإلدارةمراقبةحق

الفرع األول 
أحكام عامة

حق المراقبة–.210المادة 
ارئب و الواجبا ارت والعقود المستعملة لفرض الض ار ارئب اإلق ارقب إدارة الض .ت و الرسومت

لهذه الغایة یجب على الخاضعین للضریبة أشخاصا طبیعیین أو معنویین أن یدلوا بجمیع اإلثباتات الضروریة ویقدموا 
ارئب المتوفرین على األقل على رتبة مفتش مساعد  جمیع الوثائق المحاسبیة إلى المأمورین المحلفین التابعین إلدارة الض

ارقبة الض .ارئبوالمعتمدین للقیام بم
ارق اإلثبات المنصوص علیها ضمن النصوص التشریعیة والتنظیمیة  في حالة عدم تقدیم جزء من الوثائق المحاسبیة وأو
ارءات المنصوص علیها في المادة  الجاري بها العمل خالل فحص سنة محاسبیة معینة، یدعى الخاضع للضریبة وفق اإلج

ارق والوثائق داخل 219 ارق والوثائق )30(أجل ثالثین أدناه لتقدیم هذه األو یوما ابتداء من تاریخ تسلم طلب تقدیم األو
ارقبة .المذكورة، و یمكن تمدید هذا األجل إلى نهایة فترة الم

ارق الناقصة من طرف الخاضع للضریبة ألول مرة أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة  ال یمكن تقدیم الوثائق واألو
355.الطعون المتعلقة بالضریبةواللجنة الوطنیة للنظر في

ارء معاینة یمكن بمقتضاه أن تطلب من الخاضعین للضریبة المذكورین أعاله، تقدیم  لإلدارة الضریبیة كذلك الحق في إج
ارت والدفاتر والسجالت و الوثائق المهنیة المتعلقة بعملیات نتج عنها أو من المفروض أن ینتج عنها تحریر فواتیر، وأن  الفاتو

ازمات الواردة في النصوص تقوم بالمعاینة الفعلیة للعناصر المجسدة لالستغالل، وذلك للكشف عن حاالت اإلخالل بااللت
.التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل

.یمارس حق المعاینة مباشرة بعد تسلیم اإلشعار بها من طرف المأمورین المحلفین المعتمدین المشار إلیهم أعاله
ارئب المكلفین بإنجاز المعاینة و یجب أن یتض من اإلشعار بالمعاینة األسماء الشخصیة والعائلیة لمأموري إدارة الض

.إخبار الخاضع للضریبة بممارسة هذا الحق
یجوز للمأمورین المذكورین أعاله أن یطلبوا الحصول على نسخ منجزة بكل الوسائل وكیفما كانت طریقة تحریر الوثائق 

ارتالمتعلقة بالعمل .یات التي نتج عنها أو من المفروض أن ینتج عنها تحریر الفاتو
:یسلم اإلشعار بالمعاینة مقابل وصل إلى أحد األشخاص التالیة

:بالنسبة لألشخاص الطبیعیین–°1
إما إلى الشخص نفسه؛)أ

ٕواما إلى مستخدمیه؛)ب
.أو إلى كل شخص آخر یشتغل مع الخاضع للضریبة)ج

:أعاله26لشركات والمجموعات المذكورة في المادة بالنسبة ل–°2
إما إلى الشریك الرئیسي؛)أ

ٕواما إلى الممثل القانوني؛ )ب

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالمادةهذهتغییر وتتمیم أحكام تم355
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ٕواما إلى المستخدمین؛)ج
.أو إلى كل شخص آخر یشتغل مع الخاضع للضریبة)د

ام بالتسلیم أن یشیر إلى إذا رفض الشخص الذي استلم اإلشعار بالمعاینة التوقیع على تسلمه، وجب على العون الذي ق
.ذلك في الوصل المشار إلیه اعاله

یمارس حق المعاینة في جمیع محالت الخاضعین للضریبة المعنیین المخصصة لغرض مهني وذلك داخل أوقات العمل 
ازولة النشاط المهني  .القانونیة وخالل ساعات م

ارض على حق المعاینة یتعرض الخاضعون للضریبة ل ازءات المنصوص علیها في المادة في حالة االعت I–191لج

.أعاله
.أیام من أیام العمل، ابتداء من تاریخ تسلیم اإلشعار بها)8(تحدد المعاینة في عین المكان في مدة أقصاها ثمانیة 

ارئب بتحریر إشعار بنهایة العملیة المذكورة یوقعه الطرفان  وتسلم نسخة منه وعند نهایة عملیة المعاینة یقوم أعوان إدارة الض
.للخاضع للضریبة

ارم األجل السابق )30(یحرر محضر باإلخالالت المالحظة في عین المكان خالل الثالثین  یوما الموالیة النص
أیام الموالیة لتاریخ تسلم )8(ذكره، وتسلم نسخة منه إلى الخاضع للضریبة الذي له حق اإلدالء بمالحظاته داخل أجل ثمانیة 

.المحضر
ارقبة ضریبیة، مواجهة الخاضع للضریبة بالبیانات الواردة في محضر المعاینةیمكن .، في إطار م

االحتفاظ بالوثائق المحاسبیة-.211المادة 
یجب على الخاضعین للضریبة وكذا األشخاص الطبیعیین أو المعنویین المكلفین بحجز الضریبة في المنبع أن 

ارت البیع أو بطاقات الصندوق سنوات في المكا)10(یحتفظوا طوال عشر  ن المفروضة فیه الضریبة علیهم بنسخ فاتو
ارئب والسیما السجالت المقیدة فیها  ارقبة الض ارت وكذا الوثائق المحاسبیة الالزمة لم ارق المثبتة للمصروفات واالستثما واألو

لها في هذا السجل والسجل الیومي العملیات و السجل الكبیر وسجل الجرد و الجرود المفصلة إن لم تكن مستنسخة بكام
.وجذاذات الزبناء والموردین و كذا كل وثیقة أخرى واردة في النصوص التشریعیة أو التنظیمیة الجاري بها العمل

إذا ضاعت الوثائق المحاسبیة ألي سبب من األسباب، وجب على الخاضعین للضریبة أن یخبروا بذلك مفتش 
ارئب حسب الحالة التابع له م أو مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئیسیة في رسالة مضمونة حل موطنهم الضریبيالض

.یوما الموالیة للتاریخ الذي الحظوا فیه ضیاعها)15(الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الخمسة عشر 

المحاسبةفحص-.212المادة
I.-الخاضع وجب تبلیغ إشعار بذلك إلىضریبة أو رسم معین،تتعلق بإذا قررت اإلدارة القیام بفحص محاسبة

ارءات المنصوص علیها قبل التاریخ المحدد للشروع  في عملیة الفحص بخمسة أدناه219المادة فيللضریبة وفقا لإلج
.یوما على األقل)15(عشر 

ــالحقوق والواجبــات فــي مجــا ل یجــب أن یكــون هــذا اإلشــعار بــالفحص مرفقــا بمیثــاق الخاضــع للضــریبة الــذي یــذكر ب
ارقبة الجبائیة المنصوص علیها في هذه المدونة .الم

:و یمكن لفحص المحاسبة أن یتعلق

ارئب و الرسوم المتعلقة بالفترة غیر المتقادمة- ؛إما بجمیع الض

ــة واردة فــي التصــریح أو فــي - ــبعض البنــود أو عملیــات معین ارئب أو الرســوم أو ب ٕوامــا بإحــدى أو بمجموعــة مــن الضــ
.ا معا و المتعلقة بكل الفترة غیر المتقادمة أو بجزء منهاملحقاته أو فیهم
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ارئب والرسوم المعنیة أو البنـود والعملیـات  و في جمیع الحاالت، یجب أن یحدد اإلشعار بالفحص فترة الفحص والض
ارقبة 356.المشمولة بالم

أو المؤسسة الرئیسیة تقدم الوثائق المحاسبیة  بحسب الحالة في محل الموطن الضریبي أو المقر االجتماعي 
ارئب الذین یتحققون من صحة  للخاضعین للضریبة من األشخاص الطبیعیین أو المعنویین المعنیین إلى أعوان إدارة الض
ارت التي أدلى بها الخاضعون للضریبة ویتأكدون، في عین المكان، من حقیقة وجود األموال  ار البیانات المحاسبیة واإلق

.المدرجة في األصول 
(Microfiches)كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل اإلعالمیات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفیشات إذا

ارقبة تشمل جمیع المعلومات و المعطیات و المعالجات اإلعالمیة التي تساهم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في  فإن الم
ار ارت بالضریبة و كذا الوثائق المتعلقة بتحلیل المعطیات تكوین الحاصالت المحاسبیة أو الخاضعة للضریبة وفي إعداد اإلق

.و برمجتها و تنفیذ المعالجات 
:وال یمكن بأي حال من األحوال تستغرق عملیة الفحص المشار إلیه أعاله 

ـــي حســـاب )6(أكثـــر مـــن ســـتة - ـــه ف ـــم معامالتهـــا المصـــرح ب ـــغ رق ـــي یعـــادل أو یقـــل مبل أشـــهر بالنســـبة للمنشـــآت الت
ملیون درهم دون احتساب الضـریبة علـى )50(كالیف برسم السنوات المحاسبیة الخاضعة للفحص عن خمسین الحاصالت والت
القیمة المضافة؛

ار بالنسبة للمنشآت التي یفوق مبلغ رقم معامالتها المصرح به في حساب الحاصـالت )12(أكثر من اثني عشر - شه
ملیـون درهـم دون احتسـاب الضـریبة علـى القیمـة )50(فحـص خمسـون والتكالیف برسم إحـدى السـنوات المحاسـبیة الخاضـعة لل

.المضافة

أدناه المتعلقة 229ال یدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبیق المسطرة المنصوص علیها في المادة 
.بعدم تقدیم الوثائق المحاسبیة

ارءات المنصوص علیه أدناه بتاریخ 219ا في المادة یتعین على المفتش أن یشعر الخاضع للضریبة وفقا لإلج
.انتهاء عملیات الفحص

.یجوز للخاضع للضریبة أن یستعین في إطار فحص المحاسبة بمستشار یختاره
-.II ارقبة في عین المكان ارء م :یجب على اإلدارة عقب إج

رض الضریبة؛أدناه في حالة تصحیح أسس ف221المادة أو220أن تطبق المسطرة المنصوص علیها في المادة -

ارءات المنصـوص علیهـا فـي المـادة أن تقوم في حالة العكس، بإطالع  الخاضع للضریبة علـى ذلـك- 219وفقـا لإلجـ

.أدناه

ویجوز لها أن تقوم فیما بعد بفحص جدید للحسابات التي سبق فحصها، من غیر أن یترتب على الفحص الجدید، 
ارئب ورسوم أخرى، تغییر أس ارقبة األولىولو تعلق األمر بض اررها عقب الم .س فرض الضریبة التي وقع إق

ارئب أو الرســـوم المتعلقــة بفتـــرة  عنــدما یتعلــق الفحـــص ببنــود أو عملیـــات معینــة برســـم إحــدى أو مجموعــة مـــن الضــ
ارئب والرسـوم ولـنفس الفتـرة بـدون أن یت ارقبة المحاسبة المعنیة برسم جمیع الض رتـب عـن محددة، یجوز لإلدارة أن تقوم الحقا بم

ارقبة زیادة فـي مبـالغ التصـحیحات أو  ارقبـة األولـى برسـم البنـود أو العملیـات السـالفة المسـتدركاتهذه الم المعتمـدة علـى إثـر الم

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالمادةهذهتغییر وتتمیم أحكام مت356
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و في هذه الحالة، فإن مجموع فترتي التدخل األول و التدخل الثـاني فـي عـین المكـان ال یمكـن أن تتجـاوز فتـرة الفحـص .الذكر
357.من هذه المادةIدالمنصوص علیه في البن

التقدیریةاإلدارةسلطة-.213المادة
I.- إذا شابت حسابات سنة محاسبیة أو فترة لفرض الضریبة إخالالت جسیمة من شأنها أن تشكك في قیمة

.اإلثبات التي تكتسیها المحاسبة جاز لإلدارة أن تحدد أساس فرض الضریبة باعتبار العناصر المتوفرة لدیها
:اإلخالالت الجسیمةویعد من 

اعاله؛145عدم تقدیم محاسبة ممسوكة وفقا ألحكام المادة -°1
انعدام الجرود المقررة في المادة اآلنفة الذكر؛–°2
إخفاء بعض األشریة أو البیوع إذا أثبتت اإلدارة ذلك ؛–°3
الحظة فیما تتضمنه المحاسبة من األخطاء أو اإلغفاالت أو البیانات غیر الصحیحة الجسیمة والمتكررة الم–°4

عملیات؛
ارق اإلثبات الذي یجرد المحاسبة من كل قیمة إثباتیة ؛-°5 انعدام أو
ارج عملیات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع للضریبة لها ؛-°6 عدم إد
ارج عملیات صوریة في المحاسبة-°7 .إد

من اإلخالالت الجسیمة المبینة أعاله ،ال یجوز لإلدارة أن تعید ٕواذا كانت المحاسبة المدلى بها ال یشوبها شيء 
ارر بها .النظر في المحاسبة المذكورة وتعید تقدیر رقم المعامالت إال إذا أثبتت نقصان األرقام التي وقع اإلق

II.- رباح أو خارجه، فإن األبالمغربمباشرة أو غیر مباشرة بمؤسسات توجدتبعیةلمنشأة عالقاتإذا كانت
ارء أو البیع أو تخفیضها ٕواما بأیة وسیلة أخرى،  المحولة بصورة غیر مباشرة إلى هذه األخیرة، إما بالزیادة في أثمان الش

ارر أو إلیهما معاتضاف إلى الحصیلة الخاضعة للضریبة أو رقم المعامالت الواردة في  .اإلق
أرباحعن طریق المقارنة مع باشرة كما هو مبین أعاله، تحدد األرباح المحولة بصورة غیر موللقیام بهذا التصحیح

358.أو عن طریق التقدیر المباشر باالستناد إلى المعلومات المتوفرة لدى اإلدارةالمنشآت المماثلة لها

III.- ازولة لنشاط إذا تبین أن أهمیة بعض النفقات التي التزمت بها أو تحملتها في الخارج المنشآت األجنبیة الم
أو تقدیر أساس فرض الضریبة على المنشآت عن طریق مقارنتها حصر مبلغها ي المغرب غیر مثبتة، جاز لإلدارةدائم ف

.بمنشآت مماثلة لها أو عن طریق التقدیر المباشر باالستناد إلى المعلومات المتوفرة  لدیها
.IV- المنصوص علیها في المادة یتم التصحیح الناتج عن تطبیق أحكام هذه المادة حسب الحالة وفق الشروط

.أعاله221أو220

حق اإلطالع و تبادل المعلومات-214المادة 
I.- ارئب كي تتمكن من الحصول على جمیع المعلومات التي من شأنها أن تفیدها في ربط یجوز إلدارة الض

ارئب و الواجبات و الرسوم المستحقة على الغیر، أن تطلب اإلطالع على ارقبة الض :وم
:األصل أو تسلیم النسخ على حامل  المغناطیسي أو على ورق لما یلي)°1
ارت الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة وكل -أ وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبیة الموجودة في حوزة إدا

ارض على ذلك بحجة كتمان السر المهني؛ ارقبة الدولة دون إمكانیة االعت هیئة خاضعة لم
ارت و -ب السجالت والوثائق التي تفرض مسكها القوانین أو األنظمة الجاري بها العمل و كذا جمیع العقود و المحر

ارجتم357 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةأحكام هذإد
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىا البند هذأحكاموتتمیم تغییرتم358
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ارئب و الواجبات  ازولون نشاطا خاضعا للض السجالت والملفات الموجودة في حوزة األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین ی
.و الرسوم

ازولتها تقدیم غیر أن حق اإلطالع ال یمكن أن یشمل  مجموع الملف فیما یتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم م
.خدمات ذات طابع قانوني أو ضریبي أو محاسبي

.سجالت التضمین التي یمسكها القضاة المكلفین بالتوثیق)°2
یة، یمارس حق اإلطالع بأماكن المقر االجتماعي لألشخاص الطبیعیین والمعنویین المعنیین أو مؤسستهم الرئیس

ارئب .ما عدا إذا قدم المعنیون باألمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إیصال لمأموري إدارة الض
ارئب المحلفین الذین لهم على األقل رتبة مفتش  تقدم المعلومات والوثائق المشار إلیها أعاله إلى مأموري إدارة الض

.مساعد
.أعاله كتابةیجب أن تقدم طلبات اإلطالع المشار إلیها

.II- ارئب التابعة للدول التي أبرمت ارت الض ارئب أن تطلب اإلطالع على المعلومات لدى إدا یجوز إلدارة الض
ارئب على الدخل .مع المغرب اتفاقیات لتفادي ازدواجیة فرض الض

III-ارئب أن تطلببالنسبة من المنشأة للعملیات المحققة مع منشآت توجد خارج المغرب، یمكن إلدارة الض
:الخاضعة للضریبة بالمغرب اإلدالء بالمعلومات والوثائق المتعلقة بما یلي

طبیعة العالقات التي تربط المنشأة الخاضعة للضریبة بالمغرب بالمنشآت المتواجدة خارج المغرب؛-1
طبیعة الخدمات المقدمة أو المنتجات التي تم تسویقها؛-2
ات المحققة بین هذه المنشآت والعناصر التي تثبتها؛طریقة تحدید أثمان العملی–3
.أنظمة وأسعار فرض الضریبة على المنشآت المتواجدة خارج المغرب–4

ارءات المنصوص علیها في المادة  یجب على المنشأة المعنیة اإلدالء إلدارة .أدناه219یتم طلب المعلومات وفق اإلج
ارئب بالمعلومات والوثائق المطلوبة د .یوما الموالیة لتاریخ تسلم الطلب السالف الذكر)30(اخل أجل ثالثین الض

في حالة عدم الجواب على الطلب داخل األجل المشار إلیه أعاله أو عدم توفر الجواب على العناصر المطلوبة 
359.تعتبر عالقة التبعیة بین هذه المنشآت قائمة

IV.- ارئب استعمال المعطیات المحصل علیها بصرف النظر عن جمیع األحكام المخالفة، یمكن لمدیریة الض
ارئب والواجبات والرسومبجمیع الوسائل بغرض القیام بمهامها ارقبة وتحصیل الض .360في مجال وعاء ومنازعة وم

الفرع الثاني 
أحكام خاصة ببعض الضرائب

I.-أحكام خاصة بالضریبة على الدخل

ارعیةمراقبة محتویات األمالك فیما-.215المادة  یتعلق بالدخول الز
I.-ارعیة التي تتكون منها ارقبة محتویات األمالك الز ارعیة لم ارئب أن یزور المستغالت الز .یجوز لمفتش الض

ارفقه أعضاء اللجنة المحلیة على مستوى الجماعة المنصوص علیها في المادة  50ویجب في هذه الحالة أن ی

ارءات المنصوص علیها في المادة أعاله ، وأن یخبر بذلك األعضاء المذكو ر ین والخاضع للضریبة المعني باألمر وفق اإلج
.یوما)30(أدناه قبل تاریخ الزیارة بثالثین 219

ارجتم359 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
ارجتم360 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبندأحكام هذاإد
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II.- ارئب وألعضاء اللجنة بدخول یجب على الخاضع للضریبة العامة على الدخل أن یسمح لمفتش الض
ارعیة في الساعات القانونیة .مستغالته الز

ارقبة أو یعین من ینوب عنه في حضورهاویجب علیه  .أن یحضر عملیة الم
III.- ارقبة، على ما تمت معاینته من محتویات ارء الم إذا وافق الخاضع للضریبة أو من ینوب عنه، بعد إج

ار بذلك، یوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلیة على مستوى الجماعة والخاضع  ارعیة في مستغلته، حرر محض األمالك الز
.للضریبة أو نائبه، وفي هذه الحالة تفرض الضریبة باعتبار العناصر المتفق علیها

و إذا أبدى الخاضع للضریبة أو نائبه مالحظات في شأن جمیع أو بعض ما تمت معاینته في مستغلته، تضمن 
.أدناه221أو المادة 220مالحظاته في المحضر ویسلك المفتش مسطرة التصحیح المنصوص علیها في المادة 

IV.- إذا اعترض الخاضع للضریبة على زیارة مستغلته، حرر محضر بذلك  یوقعه المفتش وأعضاء اللجنة
ویجب على المفتش في هذه الحالة أن یسلم نسخة من المحضر إلى األعضاء المذكورین .المحلیة على مستوى الجماعة

ارئب المستحقة التي ال یمكن أن ینازع فیها إال  .أدناه235المادة وفق الشروط المنصوص علیها فيویفرض الض

فحص مجموع الوضعیة الضریبیة للخاضعین للضریبة–.216المادة 
بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله تقوم اإلدارة بفحص الوضعیة الضریبیة للخاضع للضریبة الذي له موطن ضریبي

ارر والداخلة في نطاق تطبیق المصرح بها أو المفروضة علیها الضریبة تلقائیا أو المستفی دة من اإلعفاء من اإلدالء باإلق
.الضریبة على الدخل

ولها أن تقوم لهذه الغایة بتقییم إجمالي دخله السنوي فیما یخص مجموع أو بعض الفترة غیر المتقادمة، إذا لم یكن 
.اعاله29الدخل المذكور المتعلق  بالفترة المقصودة متناسبا مع نفقاته المحددة بالمادة 
وتبلغ إلى الخاضع .أدناه221لمادةأو ا220تسلك اإلدارة المسطرة المنصوص علیها حسب الحالة في المادة  

ارءات المنصوص علیها في المادة  أدناه عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحیح األساس 219للضریبة وفق اإلج
.السنوي المفروضة علیه الضریبة

خاضع للضریبة أن یثبت في إطار المسطرة المشار إلیها أعاله، موارده بأي وسیلة من وسائل غیر أنه یمكن لل
:اإلثبات وأن یشیر بوجه خاص إلى

؛دخول رؤوس األموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز في المنبع الذي یبرئ من الضریبة-
الدخول المعفاة من الضریبة على الدخل ؛-
ارت ؛حاصالت بیوع المنق و- الت أو العقا
ارض غیر مهنیة ؛- ارضات المبرمة لدى البنوك أو الغیر ألغ االقت
.المبالغ المتأتیة من تحصیل القروض الممنوحة من قبل لفائدة الغیر-

II.-أحكام خاصة بواجبات التسجیل

مراقبة األثمان أو التصریحات التقدیریة-.217المادة 
ار ارت التقدیریة، المعبر عنها في العقود واالتفاقات، موضوع تصحیح من طرف یمكن أن تكون األثمان أو اإلق

ارم العقد أو  ارئب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنها ال تطابق القیمة التجاریة لألمالك المتعلقة بها في تاریخ إب مفتش الض
.االتفاق

.ناهأد220یباشر التصحیح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص علیها في المادة 

حق الشفعة لفائدة الدولة–.218المادة 
Ι.- أشهر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل)6(أعاله في أجل ستة 143یمارس حق الشفعة المنصوص علیه في المادة.
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.غیر أن هذا األجل ال یحسب في حالة نقل الملكیة تحت شرط موقف للتنفیذ، إال ابتداء من یوم تسجیل تحقق هذا الشرط
II.-ارءات المنصوص علیها في المادة مقرربلغ ی :بعده إلى 219الشفعة وفق اإلج

ارف المبینة في العقد أو التصریح بنقل الملكیة، إذا لم یسبق إقامة صك لإلثبات ؛)أ كل طرف من األط
ارت غیر محفظة ؛)ب قاضي التوثیق المختص، إذا حرر عقد نقل الملكیة من طرف العدول وكان یتعلق بعقا
ارت محفظة أو في طور التحفیظ)ج .المحافظ على األمالك العقاریة التابع له موقع األمالك، إذا تعلق األمر بعقا

اربیة لعدة قضاة للتوثیق أو محافظین على  ٕواذا كانت األمالك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع في الدوائر الت
.و موظف یعنیه األمراألمالك العقاریة ،وجب تبلیغ مقرر الشفعة إلى كل قاض أ

وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبلیغ في سجل التضمین الذي یمسكه قاضي التوثیق كما تقید إذا كان األمر 
ارت محفظة أو في طور التحفیظ بالسجالت العقاریة أو تدرج في سجل المحافظة على األمالك العقاریة المعد  یتعلق بعقا

.لهذا الغرض
III.-له المنزوعة منه األمالك خالل الشهر الموالي لتبلیغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القیمة یتسلم المفوت

:التجاریة المثبتة، باإلضافة إلى ما یلي
واجبات التسجیل المؤداة والرسوم التي یكون قد تم دفعها إلى المحافظة على األمالك العقاریة؛-°1
من الثمن المصرح به أو القیمة التجاریة المثبتة ویمثل بصفة )5(%المائة مبلغ یحسب على أساس خمسة في -°2

.إجمالیة تكالیف العقد القانونیة والمصاریف
وفي حالة عدم األداء داخل األجل المعین، یترتب بحكم القانون لفائدة المفوت له المنزوعة منه األمالك، وبمجرد 

ارم األجل المذكور، فوائد محسوبة على أس .اس المقدار القانوني المعمول به في القضایا المدنیةانص
IV.- یترتب على مقرر الشفعة المبلغ في األجل المنصوص علیه في البندΙ أعاله حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة

.منه األمالك فیما یرجع للمنافع والتحمالت الخاصة بالعقد ابتداء من یوم نقل الملكیة
ارت الممارس بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له وتعتبر منعدمة وك أنها لم تكن جمیع الحقوق في العقا

.المنزوعة منه األمالك قبل ممارسة حق الشفعة
ارجها في الدفاتر العقاریة .ویشطب علیها إذا سبق إد

V.- الحساب الخاص باستبدال "تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب الخصوصي للخزینة المسمى
".أمالك الدولة

◌ٍVI.- ازد العلني، وذلك بالرغم من ارت الصادر بشأنها مقرر للشفعة ال یمكن بیعها من جدید إال عن طریق الم إن العقا
.جمیع المقتضیات المخالفة

الثانيالباب
الضریبةأسستصحیحمسطرة

الفرع األول 
أحكام عامة

یغكیفیة التبل–.219المادة 
ارسالته المدلى بها إلى مفتش  ارته أو عقوده أو م ار یتم التبلیغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضریبة في إق
ارئب التابع له مكان فرض الضریبة علیه إما برسالة مضمونة امع إشعار بالتسلم أو بالتسلیم إلیه بواسطة المأمورین  الض

ارئب أو أعوا .ن كتابة الضبط أو المفوضین القضائیین أو بالطریقة اإلداریةالمحلفین التابعین إلدارة الض
ارد تبلیغها إلى المعني باألمر في ظرف مغلق .یجب أن یقوم العون المبلغ بتقدیم الوثیقة الم
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.یثبت التسلیم بشهادة تحرر في نسختین بمطبوع تقدمه اإلدارة وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى المعني باألمر
:ن شهادة التسلیم البیانات التالیةیجب أن تتضم

إسم العون المبلغ وصفته ؛-
تاریخ التبلیغ ؛-
.وتوقیعهالشخص المسلمة إلیه الوثیقة -

ٕواذا لم یستطع أو لم یرد الشخص الذي تسلم التبلیغ توقیع الشهادة، وجب على العون الذي قام بالتسلیم أن یشیر 
ارئب المعني باألمروفي جمیع الحاالت، یوقع.فیها إلى ذلك .العون المذكور الشهادة ویوجهها إلى مفتش الض

ار لعدم العثور على الخاضع للضریبة أو الشخص النائب عنه، وجبت اإلشارة  إذا تعذر القیام بالتسلیم المذكور نظ
.إلى ذلك في الشهادة التي توقع من طرف العون و ترجع إلى المفتش المشار إلیه في الفقرة السابقة

:تعتبر الوثیقة مبلغة بصورة صحیحة
:إذا وقع تسلیمها-°1

فیما یخص األشخاص الطبیعیین إما للشخص المعني ٕواما بموطنه ألقاربه أو مستخدمین عنده أو لكل شخص آخر -
ارم أجل العشرة  یام الموالیة أ)10(یسكن أو یعمل مع الموجهة إلیه الوثیقة أو في حالة رفض تسلم الوثیقة المذكورة، بعد انص

لتاریخ رفض التسلم؛
اعاله إلى الشریك الرئیسي أو ممثلها القانوني أو 26فیما یخص الشركات والهیئات األخرى المشار إلیها في المادة -

مستخدمیها أو أي شخص آخر یعمل مع الخاضع للضریبة الموجهة إلیه الوثیقة أو في حالة رفض تسلم الوثیقة المذكورة، بعد 
ارم .أیام الموالیة لتاریخ رفض التسلم)10(أجل العشرة انص
ارئب عندما یتم توجیه الوثیقة في -°2 إذا تعذر تسلیمها إلى الخاضع للضریبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الض

اریة و رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضین القضائیین أو بالطریقة اإلد
تم إرجاع الوثیقة مذیلة ببیان غیر مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غیر معروف أو غیر تام أو أماكن مغلقة أو 

ارم أجل العشرة  أیام الموالیة )10(خاضع للضریبة غیر معروف بالعنوان، في هذه الحاالت یعتبر الظرف مسلما بعد انص
.مذكورلتاریخ إثبات تعذر تسلیم الظرف ال

المسطرة العادیة لتصحیح الضرائب–.220المادة 
I.-ارئب یمكن ل :تصحیحىإلأن یدعى مفتش الض

فرض الضریبة؛سسأ-
المبالغ المحجوزة برسم الدخول المتكونة من األجور؛-
.األثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنها في العقود واالتفاقات-

ارر الخاضع للضریبة أو رب العمل أو لغ واألثمان المشار إلیها أعالهیمكن أن تكون األسس والمبا ناتجة عن إق
ارد أو ناتجة عن فرض الضریبة بصورة تلقائیة .المدین باإلی

ارءات المنصوص علیها في المادة في هذه الحالة یبلغ المفتش :أعاله219إلى الخاضعین للضریبة وفقا لإلج
م به وطبیعته وتفاصیل مبلغه فیما یخص الضریبة على الشركات أو الضریبة أسباب التصحیح المزمع القیا-

على الدخل أو الضریبة على القیمة المضافة؛
األساس الجدید الواجب اعتماده وعاء لتصفیة واجبات التسجیل وكذا مبلغ الواجبات التكمیلیة الناتجة عن -

.األساس المذكور
.یوما الموالیة لتاریخ تسلم رسالة التبلیغ)30(ل أجل الثالثین و یدعوهم إلى اإلدالء بمالحظاتهم خال

في حالة عدم الجواب داخل األجل المضروب لذلك، یتم وضع الواجبات التكمیلیة موضع التحصیل وال یمكن أن 
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.أدناه235ینازع فیها إال وفقا للشروط المقررة في المادة 
II.-أرى أن جمیعها أو بعضها ال یستند إلى أي مالحظات المعنیین باألالمفتشإذا تلقى مر داخل األجل المضروب و

ارءات )60(أساس صحیح، وجب علیه أن یقوم خالل أجل ال یتجاوز ستین  یوما من تاریخ تسلم الجواب بتبلیغهم، وفقا لإلج
رى من الواجب أعاله، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضریبة الذي ی219المنصوص علیها في المادة 

اعتماده، مع إخبارهم بأن هذا األساس سیصیر نهائیا إن لم یقدموا طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة 
.یوما الموالیة لتاریخ تسلم رسالة التبلیغ الثانیة)30(أدناه، داخل أجل الثالثین 225المنصوص علیها في المادة 

.III- و یسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة الموجهة إلى اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة یتسلم المفتش المطالبات
ارءات المسطرة التواجهیة التي تمكن هذه اللجنة من البت .بإج

أشــهر لتســلیم المطالبــات والوثــائق الســالفة الــذكر مــن طــرف اإلدارة للجنــة المحلیــة لتقــدیر )4(یحــدد أجــل أقصــاه أربعــة 
361.اء من تاریخ تبلیغ اإلدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضریبة أمام اللجنة المذكورةالضریبة، ابتد

IV.- ارت اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة أمام اللجنة الوطنیة للنظر في یجوز للخاضعین للضریبة أو لإلدارة الطعن في مقر
.أدناه226الطعون المتعلقة بالضریبة المنصوص علیها في المادة 

یقدم الخاضع للضریبة طعنه في صورة عریضة توجه إلى اللجنة المذكورة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، 
ارءات  ارئب أو الشخص الذي یفوضه لهذا الغرض ویوجه إلى اللجنة المذكورة وفق اإلج ویقدم طعن اإلدارة من لدن مدیر الض

.أعاله219المنصوص علیها في المادة 
.لخاضعین للضریبة موضوع الخالف وتتضمن عرضا للحجج المستند إلیهاتحدد عریضة ا

یجب أن یقدم طعن الخاضع للضریبة أو اإلدارة أمام اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة داخل 
الطرفین ىالضریبة إلیوما الموالیة بتاریخ الذي وقع فیه تبلیغ مقرر اللجنة المحلیة لتقدیر )60(أجل ال یتجاوز الستین 

362.الذكرالسالفي 

یوما المنصوص علیه أعاله قبوال ضمنیا لمقرر اللجنة المحلیة )60(یعد عدم تقدیم الطعن داخل أجل ستین 
.لتقدیر الضریبة

V.- الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة عندما یرفع إلیها طعن من قبل الخاضعین للضریبة أواللجنةیجب على
:اإلدارة

ارءات المنصوص علیها في المادة - أعاله داخل أجل الثالثین 219أن تخبر الطرف اآلخر بذلك وفق اإلج
یوما الموالیة لتاریخ تسلم الطعن مع تبلیغه نسخة من العریضة المرفوعة إلیها من جهة ؛)30(

ارءات المنصوص علیها في المادة - الوثائق المتعلقة تسلیمهاعالهأ219أن تطلب إلى اإلدارة وفق اإلج
ارءات المسطرة التواجهیة التي تمكن اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة من البت في القضیة المعروضة  بإج

363.یوما الموالیة لتاریخ تسلم الطلب المذكور من جهة أخرى)30(داخل أجل الثالثین ا،علیه

:الفة الذكر داخل األجل المضروب، ال یمكن أن تتجاوز أسس فرض الضریبةوفي حالة عدم توجیه الوثائق الس
ارر بها أو قبولها من لدن المعنیین باألمر إذا قدموا طعنهم داخل األجل القانوني إلى - إما األسس التي تم اإلق

؛اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة
.لمحلیة لتقدیر الضریبة في حالة العكسٕواما األسس التي حددتها اللجنة ا-

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادة و2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىا البند هذأحكاموتتمیم تغییرتم361
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم362
.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم363
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تخبر اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة الطرفین بتاریخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما ال 
ارءات المنصوص علیها في المادة )30(یقل عن ثالثین  .أعاله219یوما وفق اإلج

VI.-ارتحرر ارمات على الفور جداول أو قوائم إی دات أو أوامر باالستخالص لتحصیل الواجبات اإلضافیة والزیادات والغ
ارئب المفروضة  :والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الض

؛من هذه المادةIVوIIوIعند عدم الجواب أو عدم تقدیم الطعن داخل اآلجال المقررة في البنود -
ارءات التصحیح ؛بعد االتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتاب- ة بین الطرفین خالل إج
عقب صدور مقرر اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة ؛-
.بالنسبة للتصحیحات التي لم تقدم في شأنها مالحظات من قبل الخاضع للضریبة خالل مسطرة التصحیح-
VII.-ارت النهائیة الصادرة عن اللجان المحیمكن لیة لتقدیر الضریبة واللجنة الوطنیة للنظر في الطعون الطعن في المقر

.أدناه242المتعلقة بالضریبة أمام المحكمة المختصة وفقا ألحكام المادة 
VIII.-مسطرة التصحیح الغیةتكون:

داخل 364أو هما معامیثاق الخاضع للضریبة أوإلى المعنیین باألمر الفحصفي حالة عدم توجیه اإلشعار ب-
أعاله؛)الفقرة األولى(I-212المنصوص علیه في المادة األجل 

IIجواب المفتش على مالحظات الخاضعین للضریبة داخل األجل المنصوص علیه في البند تبلیغفي حالة عدم -

.أعاله

للنظر وال یجوز إثارة حاالت البطالن المشار إلیها أعاله من لدن الخاضع للضریبة ألول مرة أمام اللجنة الوطنیة
.في الطعون المتعلقة بالضریبة

IX.- هذه المادة في حالة تصحیح أسس الضریبة المفروضة على الشركات التي كانت محل اندماجأحكامتطبق.

المسطرة السریعة لتصحیح الضرائب–.221المادة 
I.- ارئبإذا الحظ مفتش على الدخل والضریبة على ریبةما یستوجب القیام، فیما یتعلق بالضریبة على الشركات والضالض

:القیمة المضافة، بتصحیح
الحصیلة الخاضعة للضریبة عن فترة النشاط األخیرة غیر المشمولة بالتقادم، في حالة تفویت مقاولة أو انقطاع -

ازولة نشاطها  ك إما أو تغییر شكلها القانوني، إذا كان یترتب على ذلوكذا في حالة تسویة أو تصفیة قضائیة لهاعن م
ارجها من نطاق الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل ٕواما إحداث شخص معنوي جدید ؛ إخ

ارت المودعة من قبل الخاضعین للضریبة الذین لم یبق لهم في المغرب موطن- ار رئیسیةضریبي أو مؤسسةاإلق
من قبل ذوي الحقوق للخاضعین للضریبة المتوفین؛

ارت الخاضعین للض- ار أرس المال والدین؛إق ریبة الذین یبیعون قیما منقولة وغیرها من سندات 
اردات الذین ینقطعون عن - ارر بشأنها من طرف المشغلین أو المدینین باإلی المبالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إق

ازولة نشاطهم أو الذین یقومون بتحویل زبنائهم أو تغییر الشكل القانوني لمنشآتهم ؛ م
ارئب المفروضة من قبل، فیما یتعلق بالضریبة على القیمة المضافة، على فترة النشاط األخیرة غیر المشمولة الض-

ازولة نشاطها .بالتقادم في حالة تفویت مقاولة أو انقطاعها عن م
ارءات المنصوص علیها في المادة  أعاله219و في هذه الحاالت یبلغ المفتش إلى الخاضعین للضریبة وفق اإلج

.أسباب التصحیحات المزمع القیام بها وتفاصیل مبلغها واألساس المعتمد لفرض الضریبة
یوما من تاریخ تسلم رسالة التبلیغ لتقدیم جوابهم واإلدالء إن اقتضى )30(یضرب للمعنیین باألمر أجل ثالثین 

.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIندالببمقتضىه الفقرةهذأحكاموتتمیم تغییرتم364
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فرض الضریبة وال یمكن أن ینازع فیها وفي حالة عدم الجواب داخل األجل المضروب لذلك، ت.الحال بما لدیهم من إثباتات
.أدناه235إال وفق األحكام الواردة في المادة 

II.– أرى المفتش أن جمیعها أو بعضها ال یستند إلى أي أساس صحیح إذا قدمت مالحظات داخل األجل المضروب و
ارءات المنصوص علیها في المادة وجب علیه أن ی عاله داخل أجل ال یتجاوز الستین أ219بلغ المعنیین باألمر، وفق اإلج

یوما الموالیة لتاریخ تسلم جواب المعنیین باألمر، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الضریبة المعتمدة )60(
225الضریبة المنصوص علیها في المادة مع إخبارهم بأن لهم أن یطعنوا في األسس المذكورة أمام اللجنة المحلیة لتقدیر 

.یوما الموالیة لتاریخ تسلم رسالة التبلیغ الثانیة)30(داخل أجل الثالثین أدناه
ارئب باعتبار األسس المبلغة إلى الخاضع للضریبة في رسالة التبلیغ الثانیة المذكورة  .یقوم المفتش بفرض الض

ریبة المفروضة إال وفق في حالة عدم تقدیم طعن أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة، ال یمكن أن ینازع في الض
.أدناه235الشروط المنصوص علیها في المادة 

یمارس الطعن أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة واللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة ٕوان 
.هأعال)VIIوVوIVوIII(220اقتضى الحال أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المادة 

III.- ازولة النشاط وتلت ذلك تصفیة، وجب تبلیغ نتیجة فحص المحاسبة إلى المقاولة قبل التوقففي حالة النهائي عن م
ارر النهائي المتعلق بنتیجة التصفیة النهائیة ارم أجل سنة على تاریخ إیداع اإلق 365.انص

الفرع الثاني 
أحكام خاصة

I.-لضریبة على الدخلأحكام خاصة بالضریبة على الشركات وا

تسویة الضریبة المحجوزة في المنبع-.222المادة 
ارر -ألف ارئب ما یستوجب تصحیح مبلغ الضریبة المحجوز في المنبع، سواء كان ناتجا عن إق إذا ال حظ مفتش الض

ارر والمتعلق بما یلي  :أو تسویة بسبب عدم االدالء باإلق
أعاله؛13المعتبرة في حكمها المنصوص علیها في المادة عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول -
أعاله ؛14الحاصالت من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت المنصوص علیها في المادة -
أرس المال والدین الخاضعة للضریبة المحجوزة في المنبع - األرباح الناتجة عن بیع قیم منقولة وغیرها من سندات 

أعاله ؛"باء"--174ي المادة والمنصوص علیها ف
.أعاله15المكافآت المدفوعة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین غیر مقیمین المنصوص علیها في المادة -

و في هذه الحاالت ، یبلغ المفتش إلى الخاضعین للضریبة المكلفین بالحجز في المنبع في رسالة إعالم وفق 
ارءات المنصوص علیها في المادة ارئب على المبالغ المعتمدة219اإلج .أعاله التصحیحات المنجزة ویفرض الض

ارئب المذكورة إال وفق الشروط المنصوص علیها في المادة  .أدناه235ال یجوز أن ینازع في الض
إذا كان لتصحیح النتیجة الخاضعة للضریبة فیما یتعلق بالضریبة على الشركات انعكاس على أساس عوائد –باء
وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، فإن المفتش یبلغ التصحیحات المتعلقة باألساس المذكور إلى األسهم

.أعاله221و220الخاضعین للضریبة وفق الشروط المنصوص علیها في المادتین 

II.-أحكام خاصة بالضریبة على الدخل

بع عن الدخول المتكونة من األجورالتصحیح في حالة الضریبة المحجوزة في المن-.223المادة 

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىا البندهذأحكامتغییرتم365
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في المنبع رب العمل أو المدین هاالمتعلقة بالضریبة التي یحج زاناإلغفاالت وأوجه النقصاألخطاء وال تصحح 
ارد في  ارر بمجموع یعتبر أصحاب الدخول المتكونة من األجور وما اسم باإلی ،دخل المدلى بهالفي حكمها عندما یكون اإلق

اردإن اقتضى الحا .ل، مطابقا للبیانات الواردة في بطاقة أداء األجور التي یسلمها رب العمل أو المدین باإلی

التصحیح فیما یتعلق باألرباح العقاریة-.224المادة 
ارر الخاضع للضریبة المنصوص  ارئب، فیما یتعلق باألرباح العقاریة بعد اإلطالع على إق إذا الحظ مفتش الض

اله، ما یستوجب القیام ببعض التصحیحات أو تقدیر ثمن التملك أو نفقات االستثمار غیر المبررة أو أع83علیه في المادة 
ارءات المنصوص علیها ، هما معا أو القیمة التجاریة لألمالك المبیعة وجب علیه أن یبلغ إلى الخاضع للضریبة، وفقا لإلج

أجل ال یتجاوز بلغ التصحیحات المزمع القیام بها داخلاألساس الجدید المصحح وكذا أسباب وم،أعاله219في المادة 
ارر المذكور366یوما)90(تسعین  .الموالیة لتاریخ إیداع اإلق

فرضیوما الموالیة لتاریخ تسلم التبلیغ موافقته على أساس )30(إذا أبدى الخاضع للضریبة داخل أجل الثالثین 
367.تحصیل الضریبةالضریبة المبلغ إلیه، صدر أمر باالستخالص من أجل

وفي حالة عدم الجواب داخل األجل المضروب لذلك، تفرض الضریبة وال یمكن أن ینازع فیها إال وفق الشروط 
.أدناه235المنصوص علیها في المادة 

أرى المفتش أن یوما المشار إلیه أعاله )30(الثالثین جل أداخل من قبل الخاضع للضریبة إذا قدمت مالحظات  و
ارءات وفقا ألحكام أو بعضها ال یستند إلى أي أساس صحیح، جمیعها  .أعالهII-221المادة وجبت متابعة اإلج

ارف في العقد فرض ضریبة إضافیة داخل أجل التصحیح  ویترتب على اإلخفاءات المعترف بها من لدن األط
.أدناه232المنصوص علیه في المادة 

الفرع الثالث 
اللجان

I.-أحكام مشتركة

اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة-.225المادة 
I.-تحدث اإلدارة لجانا محلیة لتقدیر الضریبة وتحدد مقارها ودائرة اختصاصها.

ارئض الخاضعون للضریبة الكائن مقرهم االجتماعي  تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي یقدمها في شكل ع
.أو مؤسستهم الرئیسیة داخل دائرة اختصاصها

ازعات المعروضة على أنظارها ویجب علیها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي  وتبت اللجان في الن
.ترى أنها تتعلق بتفسیر نصوص تشریعیة أو تنظیمیة

II.-تضم كل لجنة -ألف:
قاضیا، رئیسا؛-°1
ممثال لعامل العمالة أو اإلقلیم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه؛-°2
ارئب-°3 أو ممثله الذي یقوم بمهمة الكاتب المقرر؛رئیس المصلحة المحلیة للض
ازوله الطالب-°4 .ممثال للخاضعین للضریبة یكون تابعا للفرع المهني األكثر تمثیال للنشاط الذي ی

ــة ممثلــي الخاضــعین للضــریبة وممثلــي اإلدارة خمســة عشــر  تــاریخ یومــا علــى األقــل قبــل ال)15(یســتدعي رئــیس اللجن

.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىیوما 90إلى60رفع األجل من تم366
.2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى"ستخالصبلفظ األمر باال"الجدول"استبدال لفظ تم367
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ارءات المنصوص علیها في المادة  368.أعاله219المحدد لالجتماع وفق اإلج

وتبت اللجنة في األمر بصورة صحیحة إذا حضرها ثالثة على األقل من أعضائها من بینهم الرئیس وممثل 
.ه الرئیسوتتداول بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین، فإن تعادلت رجح الجانب الذي یكون فی.الخاضعین للضریبة

وتبت بصورة صحیحة خالل اجتماع ثان بحضور الرئیس وعضوین آخرین فإن تعادلت األصوات رجح الجانب 
.الذي یكون فیه الرئیس

ارت اللجــان یجـب  ، و یبلغهــا مقــررو هــذه اللجــان إلــى الطــرفین مفصـلة ومعللــةالمحلیــة لتقــدیر الضــریبةأن تكــون مقــر
ارءات المنصوص علیها في الم 369.أشهر الموالیة لتاریخ صدورها)4(أعاله خالل األربعة 219ادةوفق اإلج

ار األجل األقصى الذي یجب أن یفصل بین تاریخ تقدیم الطعن وتاریخ صدور )24(ویحدد بأربعة وعشرین  شه
.المقرر المتخذ في شأنه

ها، وجب على المفتش أن ٕواذا انصرم األجل المشار إلیه أعاله ولم تتخذ اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة مقر ر
ارءات المنصوص علیها في المادة  )24(أعاله، بانتهاء أجل األربعة والعشریــن 219یشعر الخاضع للضریبة، وفق اإلج

ار وبإمكانیة تقدیمه لطعن أمام اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة داخل أجل الستین  یوما الموالیة )60(شه
.اإلشعارلتاریخ تسلم 

ارئب باعتبار األسس )60(وفي حالة عدم تقدیم طعن داخل أجل الستین  یوما السالف الذكر، یفرض المفتش الض
.أدناه235وال یجوز أن ینازع فیها إال وفق الشروط المنصوص علیها في المادة .المعتمدة في رسالة التبلیغ الثانیة

:ط التالیة یعین ممثلو الخاضعین للضریبة وفق الشر و-باء
ازولون نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو فالحیا-°1 :فیما یخص الطعون التي تهم الخاضعین للضریبة الذین ی

یعین عامل العمالة أو اإلقلیم المعني باألمر الممثلین الرسمیین ومثل عددهم من الممثلین االحتیاطیین لمدة ثالث 
أعضاء المنظمات المهنیة األكثر تمثیال لفروع النشاط المشار إلیها أعاله، سنوات من بین األشخاص الطبیعیین )3(

المدرجین في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرفة التجارة والصناعة و الخدمات وغرفة الصناعة 
نة التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء أكتوبر من السنة السابقة للس31التقلیدیة وغرفة الفالحة وغرفة الصید البحري قبل 

.المعینین في حظیرة اللجنة المحلیة
ازولون مهنا حرة -°2 :فیما یخص الطعون التي تهم الخاضعین للضریبة الذین ی

یعین عامل العمالة أو اإلقلیم المعني باألمر، الممثلین الرسمیین ومثل عددهم من الممثلین االحتیاطیین لمدة ثالث 
من بین األشخاص الطبیعیین أعضاء المنظمات المهنیة األكثر تمثیال، المدرجین في القوائم التي تقدمها سنوات)3(

أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء المعینین في حظیرة اللجنة 31المنظمات المذكورة قبل 
.المحلیة 

أعاله قبل فاتح ینایر من السنة التي تبتدئ خاللها مهامهم في 2°و1°ویباشر تعیین الممثلین المشار إلیهم في 
أر تأخیر على تعیین الممثلین الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائیا تمدید انتداب الممثلین .حظیرة اللجان المحلیة ٕواذا ط

.أشهر)3(المنتهیة مهامهم لفترة ال تتجاوز ثالثة 
اب الممثلین المنتهیة مهامهم ألي سبب من األسباب أو لم یتأت في فاتح أبریل تعیین الممثلین إذا استحال تمدید انتد-جیم

ارءات المنصوص علیها في المادة  .أعاله219الجدد للخاضعین للضریبة، وجب إخبار الخاضع للضریبة بذلك وفق اإلج
ارئب التابع لها مكان فرض الضریبة، ویجوز للخاضع للضریبة في هذه الحالة أن یقدم إلى رئیس المصلحة المحلی ة للض

یوما الموالیة لتاریخ تسلم الرسالة المذكورة، طلبا یلتمس فیه المثول أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة )30(داخل الثالثین 

ارجتم368 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىه الفقرةأحكام هذإد
ارجتم369 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىه الفقرةأحكام هذإد
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ارئب المذكور من فإن انصرم األجل .مؤلفة فقط من رئیسها وممثل عامل العمالة أو اإلقلیم ورئیس المصلحة المحلیة للض
ازع على اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة المنصوص علیها  غیر أن یقدم أي طلب، عرضت اإلدارة الن

أیام من تاریخ توجیه العریضة )10(بعده وأخبرت بذلك الخاضع للضریبة داخل أجل ال یتجاوز عشرة 226في المادة 
.الهأعIII-220المنصوص علیها في المادة 

یمكن أن تضیف اللجنة إلیها فیما یخص كل قضیة خبیرین اثنین على األكثر تعینهما من بین الموظفین أو -دال
أرت أن .الخاضعین للضریبة ویكون لهما صوت استشاري وتستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضریبة إذا طلب ذلك أو إذا 

.من الالزم االستماع إلیه
ارئب في كلتا الحالتین، تست دعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الخاضع للضریبة و ممثل أو ممثلي إدارة الض

.المعینین من لدن اإلدارة لهذا الغرض
تستمع اللجنة إلى الطرفین كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة 

.ضروریة
ارت اللجان المحلیة ل تقدیر الضریبة الصادرة في القضایا المتعلقة بالضریبة على الدخل برسم تعتبر نهائیة مقر

)50.000(ألفخمسینساوي یقل أو یاألرباح العقاریة وبواجبات التسجیل، إذا كان مبلغ الواجبات األصلیة المترتبة علیها 
370.درهم

ارت الصادرة عن الینازعا للضریبة أن وللخاضعلإلدارةیجوز  لجان المحلیة لتقدیر الضریبة التي قضائیا في المقر
أصبحت نهائیة، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم االختصاص، وذلك وفق 

371.أدناه242الشروط و اآلجال المنصوص علیها في المادة 

اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة-226المادة 
I.-ترفع إلیها الطعون في "اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة"حدث لجنة دائمة تسمى ت ،

ازعات المشار إلیها في المادة  ارت الصادرة عن اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة و الن .أعاله"جیم"–II-225المقر
.یوجد مقرها بالرباطتكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة للوزیر األول  و

ازعات المعروضة علیها، ویجب علیها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق  وتبت في الن
.بتفسیر نصوص تشریعیة أو تنظیمیة

:وتضم اللجنة
ارح من وزیر العدلقضاة)7(سبعة- 372؛منتمین إلى هیئة القضاء یعینهم الوزیر األول باقت

ارح من وزیر المالیة، یكونون حاصلین على تأهیل في میدان )30(ثالثون- موظفا یعینهم الوزیر األول باقت
ارئب أو في المحاسبة أو القانون أو االقتصاد وأن تكون لهم على األقل رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من ساللم  الض

ویلحق الموظفون المذكورون باللجنة ؛.األجور یعادل ذلك
شخص من میدان األعمال یعینهم الوزیر األول لمدة ثالث سنوات بصفتهم ممثلین للخاضعین )100(مائة-

ارء المكلفین بالتجارة والصناعة و الصناعة التقلیدیة والصید البحري والوزیر  ارح مشترك لكل من الوز للضریبة، بناء على اقت
ازولین ویختار هؤالء الممثلون من بین األشخاص .المكلف بالمالیة الطبیعیین أعضاء المنظمات المهنیة األكثر تمثیال الم

نشاطا تجاریا أو صناعیا أو خدماتیا أو حرفیا أو في الصید البحري والمدرجین في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة 
لصید البحري وذلك قبل وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة و غرف الفالحة وغرف ا

ارجتم370 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىرةالفقهذهأحكامإد
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن Iالبندبمقتضىالفقرةأحكام هذهغییرتتم371
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىقضاة 7إلى5رفع عدد القضاة من تم372
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.أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء المعینین في حظیرة اللجنة الوطنیة31
أر تأخیر على تعیین الممثلین الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائیا تمدید انتداب الممثلین المنتهیة  ٕواذا ط

.هرأش)6(مهامهم لفترة ال تتجاوز ستة 
ال یمكن ألي ممثل من ممثلي الخاضعین للضریبة أن یحضر اجتماع اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة 

ازع سبق أن نظر فیه في حظیرة لجنة محلیة لتقدیر الضریبة .بالضریبة عندما یعرض علیها ن
373.تتداول في القضایا المعروضة علیهالجان فرعیة)7(سبعإلىوتنقسم اللجنة 

II.- أرس اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة و یشرف على سیرها قاض یعینه الوزیر األول ی
ارح من وزیر العدل 374.ویحدد التنظیم اإلداري لهذه اللجنة بنص تنظیمي.باقت

.یعینه كل سنةٕواذا تغیب رئیس اللجنة أو حال دون حضوره عائق ناب عنه في القیام بمهامه رئیس لجنة فرعیة 
من Iوتوجه الطعون إلى رئیس اللجنة الذي یعهد ببحثها إلى واحد أو أكثر من الموظفین المشار إلیهم في البند 

.هذه المادة ویوزع الملفات على اللجان الفرعیة
وتجتمع اللجان الفرعیة المذكورة بمسعى من رئیس اللجنة الذي یستدعي  ممثلي الخاضعین للضریبة وفق 

ارءات المنصوص علیها في المادة اإل .یوما)15(أعاله قبل التاریخ المحدد لالجتماع بما ال یقل عن خمسة عشر 219ج
III.- تضم  كل لجنة فرعیة:

قاض، رئیسا؛-
موظفین یعینان بالقرعة من بین الموظفین الذین لم یقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعیة للبت فیه؛-
.من هذه المادةIللخاضعین للضریبة یختارهما رئیس اللجنة من بین الممثلین المشار إلیهم في البند ممثلین-

ار من غیر الموظفین العضوین في اللجنة الفرعیة لحضور اجتماعاتها دون صوت  ویختار رئیس اللجنة كاتبا مقر
.تقریري

ممثل أو ممثلي الخاضع للضریبة وممثل أو تعقد كل لجنة فرعیة العدد الالزم من الجلسات وتستدعي وجوبا
ارءات المنصوص علیها في المادة  ارئب المعینین لهذا الغرض وفق اإلج أعاله وذلك بقصد االستماع 219ممثلي إدارة الض

ویمكن أن تضیف اللجنة .إلیهما كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضروریة
ار أو خبیرین موظفین أو غیر موظفین یكون لهما صوت استشاريالف ر وال یجوز في أي .عیة إلیها فیما یخص كل قضیة خبی

ارتها بحضور ممثل الخاضع للضریبة أو وكیله أو ممثل اإلدارة أو الخبیرین .حال من األحوال أن تتخذ مقر
ن على األقل من بین األعضاء المشار تتداول اللجان الفرعیة بصورة صحیحة بحضور الرئیس وعضوین آخری

375.فإن تعادلت األصوات رجح الجانب الذي یكون فیه الرئیس.من هذه المادةIإلیهم في البند 

ارت اللجان الفرعیة مفصلة ومعللة، ویبلغها القاضي الذي یشرف على سیر اللجنة إلى الطرفین  یجب أن تكون مقر
ارءات المنصوص علیها في المادة .أشهر الموالیة لتاریخ صدور المقرر)6(أعاله خالل الستة 219وفق اإلج

ار األجل األقصى الذي یجب أن یفصل بین تاریخ تقدیم الطعن أمام اللجنة الوطنیة )12(ویحدد بإثنى عشر  شه
.للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة وتاریخ المقرر المتخذ في شأنه

IV.-أعاله ولم تتخذ اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون الضریبیة مقررها، ال عندما ینصرم األجل المشار إلیه
ارر الخاضع للضریبة أو على أساس فرض الضریبة المعتمد من لدن اإلدارة في حالة فرض  یجوز إدخال أي تصحیح على إق

ارر غیر تام ارر أو بسبب إق .الضریبة بصورة تلقائیة بسبب عدم اإلدالء باإلق

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىلجان 7إلى5رفع عدد اللجان منتم373
.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم374
2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامتغییرتم375
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ارئب أو في غیر أنه، في حا لة إعطاء الخاضع للضریبة موافقته الجزئیة على األسس المبلغة من لدن إدارة الض
ارئب هو  حالة عدم تقدیمه لمالحظات على أسباب التصحیح المدخلة من طرف اإلدارة، یكون األساس المعتمد إلصدار الض

.األساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئیة وأسباب التصحیح المذكورة
V.- ارت الصادرة عن اللجنة ارئب المفروضة على إثر المقر یجوز للخاضع للضریبة أن ینازع قضائیا في الض

ارئب المفروضة تلقائیا من لدن اإلدارة، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل  الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة والض
.أدناه242، وذلك وفق الشروط واآلجال المنصوص علیها في المادة التي صرحت اللجنة المذكورة بشأنها بعدم االختصاص

ارت النهائیة الصادرة عن اللجنة المذكورة وفق الشروط واآلجال  یمكن كذلك أن تنازع اإلدارة قضائیا في المقر
.أدناه242المنصوص علیها في المادة 

VI.-جان المحلیة أو اللجنة الوطنیة للنظر فيال یمكن تقدیم الطعن في آن واحد أمام المحاكم و أمام الل
376.الطعون المتعلقة بالضریبة

II.-أحكام خاصة بالضریبة على الدخل

الطعن في مقررات اللجنة المحلیة على مستوى الجماعة-.227المادة 
ارئب أو الشخص الذي یفوض إلیه ذلك لهذا الغرض، أن یطعن ف يیجوز لرئیس الغرفة الفالحیة أو لمدیر الض

ارت اللجنة المحلیة على مستوى الجماعة المنصوص علیها في المادة  أعاله أمام اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون 50مقر
یوما الموالیة لتاریخ تسلم تبلیغ نسخة )60(أعاله وذلك خالل الستین 226المتعلقة بالضریبة المنصوص علیها في المادة 

.المحضر
ارئب المفروضة وفي حالة عدم تقدیم طعن أم ام اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة، فإن الض

ارت اللجنة المحلیة على مستوى الجماعة المشار إلیها أعاله یمكن أن یكون موضوع طعن قضائي وفق  على إثر مقر
.أدناه242الشروط المنصوص علیها في المادة 

الثالثالباب
قائیةتلبصورةالضریبةفرضمسطرة

فرض الضریبة بصورة تلقائیة عن عدم تقدیم اإلقرار بالحصیلة الخاضعة للضریبة أو مجموع الدخل أو -.228المادة 
األرباح أو رقم األعمال أو عدم تقدیم العقود أو االتفاقات

I.- إذا كان الخاضع للضریبة:
:لم یقم داخل اآلجال المحددة بتقدیم -°1

ارر بالحصیلة الخ- أعاله؛150و20اضعة للضریبة المنصوص علیه في المادتین اإلق
ارر بمجموع الدخل المنصوص علیه في المادتین - أعاله؛85و82اإلق
ارر ببیع ممتلكات عقاریة أو حقوق عینیة عقاریة المنصوص علیه في المادة - أعاله؛83اإلق
أرس المال وا- ارر ببیع قیم منقولة وغیرها من سندات  أعاله ؛84لدین المنصوص علیه في المادة اإلق
ارر برقم األعمال المنصوص علیه في المادتین - أعاله؛111و110اإلق
أعاله؛I-127العقود واالتفاقات المنصوص علیها في المادة -

ار غیر تام أو عقدا ال یتضمن العناصر الالزمة لتحدید وعاء الضریبة أو تحصیلها أو-°2 ار تصفیة أو قدم إق

ارجتم376 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالبنداهذأحكامإد
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الواجبات؛
80المادتین أو لم ینجز أو لم یدفع إلى الخزینة المبالغ المحجوزة في المنبع التي یكون مسؤوال عنها وفقا ألحكام-°3

أعاله؛156و
ارءات المنصوص علیها في المادة  أعاله، یطلب إلیه فیها إیداع أو تتمیم 219وجب أن توجه إلیه رسالة وفق اإلج

ارره أو عقده یوما الموالیة لتاریخ )30(أو دفع المبالغ المحجوزة أو التي كان من المفروض حجزها داخل أجل الثالثین إق
.تسلم الرسالة المذكورة

II.-ارره أو عقده أو لم یدفع المبالغ المحجوزة في المنبع المشار إلیها یقمإذا لم الخاضع للضریبة بإیداع أو تتمیم إق
ارءات المنصوص علیها في المادة )30(نأعاله داخل أجل الثالثی أعاله، 219یوما المذكور، أخبرته اإلدارة وفق اإلج

باألسس التي قدرتها والتي على أساسها ستفرض علیه تلقائیا الضریبة أو واجبات التسجیل إذا لم یقم هذا األخیر بإیداع أو 
ارره أو عقده داخل أجل ثان مدته ثالثون  .تاریخ تسلم رسالة اإلخبار المذكورةیوما من)30(تتمیم إق

ارمات والذعائر  ویصدر األمر بتحصیل الواجبات الناتجة عن الضریبة المفروضة تلقائیا وكذا الزیادات والغ
المتعلقة بها في جداول أو قوائم منتجات أو أوامر باالستخالص ال یمكن أن ینازع فیها إال وفق الشروط المنصوص علیها 

.أدناه235المادة في

فرض الضریبة بصورة تلقائیة على مخالفة األحكام المتعلقة بتقدیم الوثائق المحاسبیة وحق المراقبة-.229المادة 
أعاله أو إذا146و145إذا لم یقدم خاضع للضریبة الوثائق المحاسبیة المشار إلیها بحسب الحالة في المادتین 

ارقبة الضریبیة المنصوص علی ارءات المنصوص 212ها في المادة رفض الخضوع للم أعاله وجهت إلیه رسالة وفق اإلج
ازمات القانونیة داخل أجل خمسة عشر 219علیها في المادة  یوما من تاریخ تسلم )15(أعاله، یدعوه فیها للتقید بااللت
.الرسالة المذكورة

دارة الخاضع للضریبة في رسالة تبلیغ إذا لم تقدم الوثائق المحاسبیة داخل األجل المشار إلیه أعاله، أخبرت اإل
ارءات المنصوص علیها في المادة  ارمة المقررة في المادة 219وفق اإلج أعاله وتمنحه أجال I-191أعاله بتطبیق الغ

ازمات المذكورة أو تبریر عدم وجود )15(إضافیا مدته خمسة عشر  یوما من تاریخ تسلم الرسالة المذكورة للتقید بااللت
.محاسبة

إذا لم یقدم الخاضع للضریبة خالل هذا األجل األخیر الوثائق المحاسبیة أو لم یبرر عدم تقدیمها، فرضت علیه 
ارمة التهدیدیة الیومیة المنصوص علیها في المادة  .أعاله I–191الضریبة تلقائیا دون سابق تبلیغ مع تطبیق الغ

.بعده235شروط المنصوص علیها في المادة غیر أنه یمكن المنازعة في الضریبة المذكورة وفق ال

المسطرة المتعلقة بتطبیق الجزاءات على مخالفة حق االطالع-.230المادة 
ازءات المنصوص علیها في229تسلك اإلدارة المسطرة المنصوص علیها في المادة  أعاله من أجل تطبیق الج

.أعالهI-191المادة
ارت الدولة والجماعات المحلیة والقاضي المكلف بالتوثیقغیر أن هذه األحكام ال تطبق على إد .ا

ارر الذي ال یشتمل على بعض البیانات-.المكررة230المادة  377المسطرة المتعلقة بتطبیق الجزاءات في حالة اإلق

ارت المشار إلیها في المواد  ار أعاله للبیانات 154و153و152و151و81و79في حالة عدم تضمین اإلق
ارءات المن صوص علیها في هذه المواد والتي لیس لها أثر على وعاء أو مبلغ الضریبة، وجهت إلى الملزم رسالة وفق اإلج

ارره داخل أجل خمسة عشر 219المنصوص علیها في المادة  یوما الموالیة لتاریخ تسلم الرسالة )15(أعاله لتتمیم إق
.المذكورة

ارجتم377 .2013لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالمادةهذهأحكامإد
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ارره دا ارءات المنصوص ٕواذا لم یتمم الخاضع للضریبة إق خل األجل المشار إلیه، أخبرته اإلدارة بواسطة رسالة وفق اإلج
ازءات المنصوص علیها في المواد 219علیها في المادة  .أعاله200أو196أو195أو194أعاله بتطبیق الج

ازءات المشار إلیها أعاله عن طریق الجدول .تفرض الج

الجزاءات الجنائیة على المخالفات الضریبیةالمسطرة المتعلقة بتطبیق -.231المادة 
ارئب من درجة مفتش 192تثبت المخالفات المنصوص علیها في المادة  ارن بإدارة الض أعاله بمحضر یحرره مأمو

.على األقل ینتدبان خصیصا لهذا الغرض ومحلفین وفقا للتشریع الجاري به العمل
عقوبة الحبس المقررة في المادة المشار إلیها في الفقرة أعاله، ال مهما یكن النظام القانوني للخاضع للضریبة، فإن 

یمكن أن تطبق إال على الشخص الطبیعي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعلیمات منه 
.وبموافقته

ارف في ویتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب األفعال المذكورة أو ساعد  أو أرشد األط
.تنفیذها

ارقبة ضریبیة192ال یمكن إثبات المخالفات المنصوص علیها في المادة  .أعاله إال في إطار م
ازءات المنصوص علیها في المادة  ارمیة إلى تطبیق الج المذكورة، یجب أن یعرضها سلفا وزیر 192إن الشكایة ال

أرسها المالیة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على سبیل االستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضریبیة ی
ارن من القوائم التي تقدمها المنظمات  ارئب وممثلین اثنین للخاضعین للضریبة یختا قاض وتضم ممثلین اثنین إلدارة الض

ارر للوزیر األول.المهنیة األكثر تمثیال .ویعین أعضاء هذه اللجنة بق
أو الشخص الموفض من لدنه لهذا الغرض أن یحیل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكایة یجوز لوزیر المالیة

ازءات الجنائیة المنصوص علیها في المادة  ارمیة إلى تطبیق الج إلى وكیل الملك المختص التابع له مكان اعاله192ال
.ارتكاب المخالفة

.یجب على وكیل الملك أن یحیل الشكایة إلى قاضي التحقیق

الرابعالباب
التقادمآجال

الفرع األول 
أحكام عامة

بآجال التقادممتعلقةأحكام عامة -.232المادة 
.I-یمكن أن تصحح اإلدارة:
أوجه النقصان واألخطاء واإلغفاالت الكلیة أو الجزئیة المالحظة في تحدید أسس فرض الضریبة أو في حساب -أ

ل ؛الضریبة أو الرسم أو واجبات التسجی
ارت الواجب علیه اإلدالء -ب ار ارئب أو الرسوم عندما ال یقوم الخاضع للضریبة بإیداع اإلق اإلغفاالت المتعلقة بالض

بها ؛
ارت التقدیریة المعبر عنها في العقود واالتفاقات-ج ار .أوجه النقصان في الثمن أو اإلق

اربعة التالیةدیس31یمكن أن تباشر اإلدارة التصحیحات المذكورة إلى غایة  :مبر من السنة ال
لسنة اختتام السنة المحاسبیة المعنیة أو السنة التي حصل فیها الخاضع للضریبة على الدخل المفروضة علیه -

أعاله ؛)أ(الضریبة أو التي یستحق الرسم عنها ألجل التسویات المشار إلیها في 
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إثر تسجیل أعاله61المادة ي عقاري كما هو محدد في للسنة التي اكتشفت فیها اإلدارة بیع عقار أو حق عین-
ارر المنصوص علیه في ارر أو على إثر إیداع اإلق أعاله ؛83المادة محرر أو إق

أرس المال أو الدین على إثر تسجیل محرر أو - للسنة التي اكتشفت فیها اإلدارة بیع قیم منقولة وغیرها من سندات 
ارر أو على إثر إیداع اإلق ر .أعاله84المادة ار المنصوص علیه فيإق

II.- عندما تستوفى الضریبة عن طریق الحجز في المنبع، تجوز ممارسة حق التصحیح بالنسبة إلى الشخص
اربعة الموالیة للسنة التي 31الطبیعي أو المعنوي المكلف بإنجاز الحجز أو دفع مبلغه وذلك إلى غایة  دیسمبر من السنة ال

.أن تدفع فیها المبالغ المستحقة إلى الخزینةكان من الواجب 
III.- ارت األربع األخیرة لفرض الضریبة أو السنوات المحاسبیة المتقادمة عندما تستنزل یمكن أن یشمل التصحیح الفت

ارت لفرض الضریبة أو سنوات محاسبیة متقادمة من الدخول  أومبالغ الحجز أو مبالغ الرسوم المؤجل دفعها والمتعلقة بفت
غیر أن التصحیح ال یمكن أن یتجاوز في هذه .الحصائل الخاضعة للضریبة أو الضریبة المستحقة برسم فترة غیر متقادمة

الحالة مجموع مبالغ الحجز ومبالغ الرسم المؤجلة المستنزلة من الحصائل أو الدخول أو الضریبة المستحقة برسم الفترة أو 
.السنة المحاسبیة غیر المتقادمة

IV.- سنوات، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، ابتداء من تاریخ تسجیل العقد أو )4(یسري أجل التقادم المحددة مدته بأربع
.االتفاق

V.- 220ینقطع التقادم بالتبلیغ المنصوص علیه، حسب الحالة،  في المادة–I 221وفي المادة-I وفي المادة
.أعاله)الفقرة األولى(229لمادةاو فيI-228وفي المادة 224ألف وفي المادة -222

VI.-ارم یوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاریخ تقدیم الطعن أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة إلى غایة انص
اللجنة الوطنیة أشهر الموالي لتاریخ تبلیغ المقرر الصادر بصورة نهائیة إما عن اللجنة المذكورة ٕواما عن )3(أجل الثالثة 

.للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة
VII.- یمكن أن تصحح أوجه النقصان في استیفاء الضریبة واألخطاء واإلغفاالت الكلیة أو الجزئیة المالحظة من

ارئب أو الواجبات أو الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص علیه في هذه المادة .لدن اإلدارة في تصفیة وفرض الض
اردات أو األمر باالستخالص موضع التحصیلینقط ارئب أو قائمة اإلی .ع أجل التقادم بوضع جدول الض

VIII.-استثناء من األحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إلیها أعاله:

ین الذعیرة والزیادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعتصدر و تستحق حاال جمیع الواجبات التكمیلیة وكذا -°1
أعاله بالنسبة لجمیع السنوات التي كانت موضع إعفاء أو تخفیض، ΙΙ-164للضریبة المخالفین، المشار إلیهم في المادة 

.ولو تم انقضاء أجل التقادم
ارم أجل عشر  )10(غیر أنه تصدر وتستحق حاال، المبالغ المشار إلیها في الفقرة أعاله من هذا البند قبل انص

378.سنوات

ارمات والذعائر والزیادات المرتبطة بها، المستحقة على الخاضعین للضریبة یجوز -°2 لإلدارة إصدار الضریبة وكذا الغ
سنوات الموالیة للسنة المحددة إلنجاز برنامج بناء )4(أعاله، وذلك خالل األربع ΙΙ-191المخالفین المشار إلیهم في المادة 

.ات ومبان جامعیة موضوع االتفاقیة المبرمة مع الدولة السكن االجتماعي أوعملیة بناء أحیاء ٕواقام
ارف العقد المتعلق بعملیات إستحفاظ السندات -°3 ارض السندات أو التسنیدإذا وقع إخالل أحد أط المشار 379أو إق

حاسبیة أعاله، خالل سنة محاسبیة متقادمة وجب أن تباشر التسویة المتعلقة بذلك في السنة المIII-9إلیها في المادة 

ارجتم378 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهإد
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.أعاله208األولى من الفترة غیر المتقادمة دون اإلخالل بتطبیق الذعیرة والزیادات عن التأخیر المنصوص علیها في المادة 
380)تنسخ(-°4

-"واو"–I(10إذا تقادمت السنة المحاسبیة الواجب أن تدرج في حسابها المؤونة المنصوص علیها في المادة -°5
الحاجة تدعو إلیها أو المكونة بصورة غیر قانونیة، بوشرت التسویة في السنة المحاسبیة األولى من أعاله التي لم تعد)°2

.الفترة غیر المتقادمة
ازولة نشاطها بصفة كلیة وتلت ذلك تصفیة، بوشر تصحیح أسس الضریبة المشار -°6 في حالة توقف مقاولة عن م

من دون إمكانیة االحتجاج بالتقادم على اإلدارة حول مجموع فترة المحاسبة أعاله بعد القیام بفحصIII–221إلیه في المادة 
.التصفیة

إذا تقادمت السنة المحاسبیة التي تم خاللها تغییر الغرض المخصصة له عناصر المخزونات المنصوص علیها -°7
381.ر المتقادمةأعاله، بوشرت التسویة في السنة المحاسبیة األولى من الفترة غیIII–162في المادة 

تصدر و تستحق حاال جمیع الواجبات التكمیلیة وكذا الذعیرة والزیادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعین -°8
أعاله بالنسبة لجمیع السنوات التي كانت موضع االسترجاع، ولو تم ΙΙ-28للضریبة المخالفین المشار إلیهم في المادة 

382.انقضاء أجل التقادم

الواجبات التكمیلیة وكذا الذعیرة والزیادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعین للضریبة المخالفین تلحق-°9
أدناه بالسنة المحاسبیة األولى من XVIIوXV–أعاله و في المادة162لشرط من الشروط المنصوص علیها في المادة 
.الفترة غیر المتقادمة، ولو تم انقضاء أجل التقادم

ازءات المشار إلیها في المادة ی–°10 أعاله، المستحقة على المنعشین العقاریین III–191جوز لإلدارة إصدار الج
سنوات الموالیة للسنة المحددة إلنجاز برنامج بناء السكن االجتماعي موضوع االتفاقیة )4(المخالفین وذلك خالل األربع 

.رمة مع الدولةالمب
ار الحق في استرجا-11° الذعیرة استخالص مبلغع مبلغ الضریبة على القیمة المضافة المؤدى وكذایحل فو

ازءات التأخیر المنصوص علیها في المادة  –92الفین المشار إلیهم في المادة لمستحقة على المستفیدین المخاIV–191وج
I-°2893و–I383أعاله، ولو تم انقضاء أجل التقادم.

ار استحقاق مبلغ ا-°12 ازءات التأخیر یحل فو ارمة و ج لضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل و الغ
باء "–XVI(247أعاله المترتبة على المؤجرین المخالفین المشار إلیهم في المادة  V-191المنصوص علیها في المادة 

384.أدناه و لو انقضى أجل التقادم")المكررة

ارمة المنصوص علاحاالتستحقوتصدر–°13 أعاله و المتعلقة بالمنعشین العقاریین VI-191لیها في المادة غ
أدناه، وذلك بالنسبة لجمیع السنوات المحاسبیة موضوع المخالفة، و لو تم XXII-247المخالفین للشروط الواردة في المادة 

385.انقضاء أجل التقادم

الفرع الثاني 

2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهنسختم380
ارجتم381 ارتأحكام الإد .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةمنIالبندبمقتضى°7و°6و°5فق
ارجتم382 2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهإد

ارجتم383 ارتأحكام الإد .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى°11و°10و°9فق
ارجتم384 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىفقرةالأحكام هذهإد

ارجتم 2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIبندالبمقتضىفقرةالأحكام هذهإد 385
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أحكام خاصة
I.–أحكام خاصة بالضریبة على الدخل

أحكام تتعلق بالودائع بالدراهم لغیر المقیمین-.233ادةالم
ارهم المنصوص علیها في  تتعلق بفترة تزید على األجل المنصوص علیه في أعاله45المادة إذا كانت الودائع بالد

ارقبة مصدر هذه الودائع من لدن اإلدارة یشمل الفترة المذكورة، غیر انه ٕواذII-232المادة  ا لم یقم الطرف أعاله فإن حق م
الدافع بإنجاز أو دفع المبلغ المحجوز في المنبع المستحق عادة عن فوائد الودائع المشار إلیها أعاله، فإن حق التصحیح ال 

اربعة الموالیة للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خاللها المبالغ المستحقة 31یمكن أن یمارس بعد  دیسمبر من السنة ال
.إلى الخزینة

II.–أحكام خاصة بواجبات التسجیل والتمبر

أحكام تتعلق بطلب الواجبات-.234المادة 
I.-على تاریخ العقود المعنیة الحق في طلب أداء واجبات التسجیل سنوات)10(بعد مضي عشر بالتقادمیسقط
ارمة والتمبر :والذعیرة والزیادات المستحقة والغ

؛أو غیر المتنبرةةعن العقود واالتفاقات غیر المسجل-°1
ارت وكذا الطابع -°2 عن اإلخفاءات في الثمن أو التكالیف والمبالغ أو التعویضات والمدركات ومختلف التقدی

ارت أفضت إلى تصفیة واجبات التمبر، یقل مبلغها عن المبلغ المستحقالحقیقي للعقد أو االتفاق ار 386.أو في إق

II.- سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل العقود المعنیة الحق في طلب أداء )10(یسقط بالتقادم في نفس أجل العشر
.واجبات التسجیل والذعیرة و الزیادات التي أصبحت مستحقة عن عدم التقید بشروط اإلعفاء أو التخفیض من الواجبات

III.- إلیه في البند المشارینقطع التقادمI-°1228لمادة من هذه المادة بالتبلیغ المنصوص علیه في ا-Iأعاله.
.من هذه المادة بوضع الواجبات موضع التحصیلIIوالبند I-°2ینقطع التقادم المشار إلیه في البند 

.2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىا البند أحكام هذتغییر وتتمیم تم386
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القسم الثاني 
المنازعات المتعلقة بالضریبة

األولالباب
اإلداریةالمسطرة

الفرع األول 
أحكام عامة متعلقة بالمطالبات ٕواسقاط الضریبة والمقاصة

حق وأجل المطالبة-.235المادة
ارئب والواجبات والرسوم المفروضة  یجب على الخاضعین للضریبة الذین ینازعون في مجموع أو بعض مبلغ الض

ارئب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض  :علیهم أن یوجهوا مطالباتهم إلى مدیر الض
ارم اآلجال المقررة؛أشهر)6(في حالة أداء الضریبة بصورة تلقائیة خالل الستة )أ الموالیة النص

اردات أو أوامر باالستخالص خالل الستة )ب أشهر )6(في حالة فرض ضریبة عن طریق جداول أو قوائم اإلی
.الموالیة للشهر الذي یقع فیه صدور األمر بتحصیلها

ة بعد البحث الذي تقوم یتولى الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض البث في المطالب
.به المصلحة المختصة

ارر الصادر عن اإلدارة أو في حالة عدم جواب هذه األخیرة داخل أجل الستة  )6(إذا لم یقبل الخاضع للضریبة الق
ارءات وفقا ألحكام المادة  .أدناه243أشهر الموالیة لتاریخ المطالبة وجبت متابعة اإلج

الفوري للمبالغ المستحقة ٕوان اقتضى الحال للشروع في مسطرة التحصیل الجبري ال تحول المطالبة دون التحصیل 
ارر أو الحكم ارعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور الق .مع م

إسقاط الضریبة واإلبراء منها وتخفیف مبلغها-.236المادة 
نه لهذا الغرض أن یقرر داخل أجل التقادم یجب على الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لد–°1

ازئدة على المبلغ المستحق أو أن 232المنصوص علیه في المادة  أعاله إسقاط الضریبة جمیعها أو بعضها إذا ثبت أنها 
.األمر یتعلق بضریبة فرضت مرتین أو فرضت بغیر موجب صحیح

ارعاة -°2 ارء أو التخفیف من یجوز له أن یسمح بناء على طلب الخاضع للضریبة وم للظروف المستند إلیها باإلب
ارمات والذعائر المقررة في النصوص التشریعیة الجاري بها العمل .الزیادات والغ

من مبلغ طلب التنابر للموزعین المساعدین المأذون لهم بصفة قانونیة من لدن إدارة %3یمنح تخفیض قدره -°3
ارئب لبیع التنابر المذكورة للعموم 387.الض

المقاصة-.237المادة 
إذا طلب أحد الخاضعین للضریبة إسقاط ضریبة أو تخفیض مبلغها أو استردادها أو إرجاع رسم، جاز لإلدارة

ارء كل مقاصة فیما یتعلق بالضریبة أو الرسم المعني بین  خالل بحث الطلب المذكور أن تفرض على المعني باألمر إج
ازل الخاضع للضریبة مدینا بها بسبب أوجه النقص أو اإلغفاالت غیر المنازع فیها قد الالتياإلسقاط المبرر والرسوم ی

ارئب المفروضة علیه وغیر المتقادمة .المالحظة في تحدید وعاء أو حساب نفس الض

ارجتم387 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةأحكام هذإد
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عندما ینازع الخاضع للضریبة في مبلغ الواجبات المستحقة علیه بسبب نقصان أو إغفال فإن اإلدارة تمنح اإلسقاط 
.أعاله221أو المادة 220ع حسب الحالة في تطبیق المساطر المنصوص علیها في المادة وتش ر

الفرع الثاني 
أحكام خاصة

I.–أحكام خاصة بحق المطالبة فیما یتعلق بالضریبة على الدخل

أجل المطالبة المتعلقة بالخسائر الالحقة بالمحاصیل الزراعیة-.238المادة 
ارئب التابعة له المستغالت یجب أن توجه المطالبات ب ارعیة إلى مفتش الض الخسائر الالحقة بالمحاصیل الز

ارعیة خالل ثالثین  .یوما الموالیة لتاریخ وقوع الكارثة)30(الز
ارعیة إحدى الجماعات، جاز للسلطة المحلیة أو رئیس مجلس الجماعة  إذا شملت الخسائر الالحقة بالمحاصیل الز

.ع الخاضعین للضریبة بالجماعة المنكوبةتقدیم مطالبة في إسم جمی

أجل المطالبة عند عدم استیفاء األكریة-.239المادة 
إذا أثبت الخاضع للضریبة على الدخل بأي وسیلة من وسائل اإلثبات المتوفرة لدیه عدم استیفاء األكریة جاز له 

ارئه منها بشرط أو یوجه عریضته إلى الحصول على تخفیض الضریبة المتعلقة بمبالغ األكریة غیر المستوفاة أو  على إب
ارم أجل التقادم المنصوص علیه في المادة  ارئب أو إلى الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض قبل انص 232مدیر الض

.أعاله
ارء، جاز للخاضع للضریبة أن یرفع القضیة إلى المحاكم وفق الشروط  إذا رفضت اإلدارة طلب التخفیض أو اإلب

.أدناه243لیها في المادة المنصوص ع

II.–أحكام خاصة فیما یتعلق باسترداد الضریبة

االسترداد فیما یتعلق بالضریبة على القیمة المضافة-.240المادة 
اربعة الموالیة للسنة التي تم فیها دفع  ارم السنة ال یتقادم طلب االسترداد الذي یقدمه الخاضعون للضریبة عند انص

.االسترداد في شأنهاالضریبة المقدم طلب
یوجه طلب الخاضعین للضریبة إلى الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي یبث 

ارعاة الطعن المقدم إلى المحاكم .في األمر مع م

االسترداد فیما یتعلق بواجبات التسجیل-.241المادة 
I.- سنوات ابتداء من تاریخ التسجیل)4(غیر حق إذا قدمت داخل أجل أربع بالمستخلصةتقبل طلبات استرداد الواجبات.
II.-قانونا على العقود و االتفاقات التي یقع فیما بعد الرجوع فیها أو فسخها تطبیقا المستخلصةالواجبات ا ترجعل

12(1331رمضان 9فيالصادرمن الظهیر الشریف 585و582و581و260و259و121للفصول 
ازمات والعقودبمثابة قانون )1913أغسطس  .االلت

في حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إبطال بیع بسبب عیوب خفیة وكذلك في جمیع الحاالت التي تقتضي 
اإلبطال، فإن الواجبات المستخلصة على العقد الذي وقع إبطاله أو فسخه أو الحكم بفصله ال ترجع إال إذا صدر اإلبطال 

ارر بالفسخالتصریح أو الفسخ أو  .كتسب قوة الشيء المقضى بهابموجب حكم أو ق
قانونا، یتقادم طلب المستخلصةفي جمیع الحاالت التي ال تمنع فیها أحكام الفقرتین السابقتن إرجاع الواجبات 

.سنوات على یوم التسجیل)4(االسترداد بمضي أربع 
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الثانياببال
القضائیةالمسطرة

مسطرة القضائیة المطبقة على إثر مراقبة الضریبةال–.242المادة 

ارت النهائیـــة للجــان المحلیـــة لتقـــدیر 388یجــوز لـــإلدارة وللخاضــع للضـــریبة أن ینازعــا عـــن طریـــق المحــاكم فـــي المقــر
ارت المتضــمنة لتصــریح اللجــان المــذكورة بعــدم  ــة الوطنیــة للنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالضــریبة وفــي المقــر الضــریبة أو اللجن

ارت هذه اللجان)60(تصاصها داخل أجل الستین اخ .یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ مقر

عـن طریــق المحـاكم داخـل األجـل المنصـوص علیـه أعـاله فــي 389یمكـن كـذلك لـإلدارة وللخاضـع للضـریبة أن تنازعـا
ارت الصـادرة عـن اللجنــة الوطنیـة للنظـر فــي الطعـون المتعلقـة بالضــریبة، سـواء تعلقـت هــذه الم ارت بمسـائل قانونیــة أو المقـر قـر

.واقعیة

ارئب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص كما یمكن أن ینازع عن طریق المحاكم في عملیات تصحیح الض
ارر الصادر عن اللجنة الوطنیة )60(أعاله داخل الستین 224أو221علیها في المادة  یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ الق

390.ة بالضریبةللنظر في الطعون المتعلق

ارقبـة  ارئب والواجبـات والرسـوم المسـتحقة إثـر م بالرغم من جمیع األحكام المخالفة، ال یمكن إیقاف تنفیذ تحصیل الضـ
بمثابــة مدونــة 15-97مــن القــانون رقــم 118ضــریبیة إال بعــد وضــع الضــمانات الكافیــة كمــا هــو منصــوص علیهــا فــي المــادة 

391.تحصیل الدیون العمومیة السالف الذكر

ارء المحاســبیین أو فــي الئحــة  یجـب علــى الخبیــر المعــین مـن طــرف القاضــي أن یكــون مسـجال فــي جــدول هیئــة الخبـ
:وال یمكن له.المحاسبیین المعتمدین

أن یســـتند فـــي خالصـــاته علـــى دفـــوع أو وثـــائق لـــم یـــتم اطـــالع الطـــرف اآلخـــر فـــي الـــدعوى علیهـــا خـــالل المســـطرة -
التواجهیة؛
أریه في م- ارق المقدمة له للتشریع المنظم لهاأن یبدي  392.سائل قانونیة غیر تلك التي تهم مطابقة الوثائق واألو

المسطرة القضائیة المطبقة على إثر مطالبة-.243المادة 
ارر الصادر عن اإلدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن یرفع األمر إلى المحكمة  إذا لم یقبل الخاضع للضریبة الق

ارر المذكور)30(ل الثالثین المختصة داخل أج .یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ الق
أشهر الموالیة لتاریخ المطالبة، جاز كذلك للخاضع للضریبة الطالب رفع )6(إذا لم تجب اإلدارة داخل أجل الستة 

ارم أجل الجواب المشار )30(طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثالثین .إلیه أعالهیوما الموالیة لتاریخ انص

القسم الثالث 
أحكام مختلفة

ارئب و التحكیم-.244المادة  تمثیل مدیریة الض

.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىقرةالفهذهأحكاموتتمیم تغییرتم388
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكاموتتمیم تغییرتم389
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكاموتتمیم تغییرتم390
ارجتم391 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد
ارجتم392 .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد
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:بصرف النظر عن جمیع المقتضیات المخالفة
ارئب أو - ارئب بكیفیة صحیحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمدیر الض تمثل مدیریة الض

؛إن اقتضى الحال، توكیل محامالشخص الذي یعینه لهذا الغرض والذي یمكنه،
ازعات المتعلقة بتطبیق القانون الجبائي أن تكون موضوع- .تحكیمال یمكن لل

حساب اآلجال-.245المادة 
ال یعتبر في الحساب الیوم األول اآلجال المتعلقة بالمساطر المنصوص علیها في هذه المدونة آجال كاملة بحیث

.من األجل ویوم حلول األجل
ارءات والمشار إلیها أعاله یوم عید أو عطلة قانونیة تم إرجاء حلول األجل إلى الیوم إذا صادفت اآلجال المحددة لإلج

.األول من أیام العمل الموالیة

السر المهني-.246المادة 
ازولة مهامه یلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشریع الجنائي الجاري به العمل كل شخص یشارك، بمناسبة م

ارقبتها و استیفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء  ارئب والواجبات والرسوم وم أو اختصاصاته، في تحدید الض
.أعاله226و225و50المواد ياللجان المنصوص علیها ف

ارئب أن یسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو ا لسجالت التي في غیر أنه ال یجوز لمفتشي إدارة الض
حوزتهم ألشخاص غیر المتعاقدین أو الملزمین بالضریبة المعنیین أو خلفهم العام، إال بموجب أمر صادر عن القاضي 

.المختص

دخول حیز التطبیق وأحكام انتقالیة-.247المادة 
I .- ارئب ابتداء من فاتح ینایر .2007تطبق أحكام هذه المدونة العامة للض

.II-20كام المادة تطبق أح–III ازئد القیمة الناتج عن تفویتات القیم المنقولة المنجزة ابتداء من فاتح ینایر أعاله على 
2007.

III.– 63تطبق أحكام المادة-II–"2007أعاله  على التفویتات  المنجزة ابتداء من فاتح ینایر"باء.
IV.– 68تطبق احكام المادة-II2007لى األرباح المنجزة ابتداء من فاتح ینایر المشار إلیها أعاله ع.
V.- 163المادة استثناء من أحكام-IIأعاله:

شركات االئتمان اإلیجاري برسم السنوات المحاسبیة المبتدئةأعاله على"باء"–I–19تطبق مقتضیات المادة -°1
.2007من فاتح ینایر 

المكتسبة ابتداء من فاتح  وخول الخاضعة لجدول حساب الضریبة أعاله على الدI–73تطبق مقتضیات المادة -°2
.2007ینایر 

VI.- 2007أعاله على التفویتات  المنجزة ابتداء من فاتح ینایر 3°–"باء"–133تطبق أحكام المادة.
VII.- نم177و176و175و174و173و172و171و170و169و155و111و110أحكام المواد مناستثناء

، فإن الخاضعین للضریبة على الشركات والضریبة على الدخل والضریبة على القیمة المضافة یستمرون بصورة هذه المدونة
ارئب المستحقة لدى قابض الخزینة العامة للمملكة ، ماعدا الخاضعین للضریبة الذین  ارت ودفع الض ار انتقالیة في إیداع اإلق

ارر للوزیر المك لف بالمالیة یتعین علیهم بموجب ق
ارئب  ارتهم ودفع الضریبة المستحقة لدى قابض إدارة الض ار .إیداع إق

اردات الصادرة  ارر المشار إلیه أعاله  بالجریدة الرسمیة ، تحصیل الجداول وقوائم اإلی یتم ابتداء من تاریخ صدور الق
ارر السالف الذك ارئب بشأن تسویة وضعیة الخاضعین للضریبة المشار إلیهم بموجب الق ر من طرف قابض إدارة الض
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اردات بشأن تسویة وضعیة الخاضعین غیر  بینما یستمر تحصیل الضریبة الصادرة بموجب الجداول وقوائم اإلی
ارر السالف الذكر من طرف القباض التابعین للخزینة العامة للمملكة  .المعنیین بالق

VIII.-ازل المسطرة جاریة في شانها إلى غایة المسطرة وفقا ألحكام هذه المدونة بالنسبةتواصل 31للقضایا التي الت
.2006دیسمبر 

IX.- المكررة -6تطبق أحكام المادةIV 2007دیسمبر 31إلى غایة 2006للسنة المالیة 35–05من قانون المالیة.
X.-133استثناء من أحكام المادة -ألف)I–ارت الكائنة خارج الدوائر أعاله، یطبق على صكوك إثبات الملكیة )ألف للعقا

:، واجب التسجیل مخفض قدره 2007دیسمبر 31ن فاتح ینایر إلى ، لمدة سنة ممة من أجل التحفیظالحضریة والمقا و
ارت أو یعادلهـا ، وأدنـى مـا 5درهما للهكتار أو كسور الهكتار فـي حـدود جـزء المسـاحة الـذي یقـل عـن 25- هكتـا
درهم ؛100یستخلص 

ارت ، وأدنى ما یستخلص 5رهما للهكتار أو كسور الهكتار فیما یخص جزء المساحة الذي یتجاوز د50- هكتا
.درهم200

:یشترط لتطبیق هذا الواجب أن یتضمن صك إثبات الملكیة تصریح المستفید بما یلي 
أن إنشاء  الصك مطلوب في إطار مسطرة التحفیظ ؛ -
ارت المعنیة مطل- وب بصریح العبارة ؛أن تحفیظ العقا
:أن هذه األمالك نفسها لم تكن موضوع-

 أي عقد نقل ملكیة بین األحیاء بعوض أو بغیر عوض لفائدته؛
وال أي دعوى استحقاق عینیة إلى تاریخ إنشاء الصك.

ارت واقعــة بجماعــة  ارت إذا كــان یتعلــق بعقــا یجــب أن یشــفع صــك إثبــات الملكیــة بمســتخرج مــن ســجل إحصــاء العقــا
.حصاة ومحفوظة أمالكهام

ارئب المكلـف بالتسـجیل  إلـى الحفـاظ علـى األمـالك العقاریـة الصـك بعـد تسـجیله وخطـاب القاضـي  یوجه مفتش الض
.علیه

ــة ارفی ــات الطبوغ المســاحة المصــرح بهــا فــي الصــك ، )20/1(عــن مســاحة تفــوق نصــف العشــر إذا كشــفت العملی
ــ ــى أن یثبــت المعنی ــى أســاس الســعر وجــب وقــف مســطرة التحفــیظ إل ــات المســتحقة المحســوبة عل ــة الواجب ون بــاألمر أداء تكمل

.المحدد أعاله 
في حالة اإلدالء بتصاریح غیر صحیحة أو إخفـاء بعـض العناصـر، یتـابع المسـتفید ألداء تكملـة الواجبـات محسـوبة  

مـن مبلــغ 100%ادة تسـاوي  أعـاله ، مضـافة إلیهـا زیـ)ألـف-I(133علـى أسـاس  التعریفـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
.الواجبات المستحقة 

ارضي  الفالحیة  ارت الواقعة بقسم لضم األ ال تطبق أحكام هذا البند على صكوك إثبات الملكیة المتعلقة بالعقا
1.62.105بعضها إلى بعض أو بمنطقة تحفیظ جماعي لألمالك القرویة الخاضعة على التوالي ألحكام الظهیر الشریف رقم 

25(1389جمادى  األولى 10بتاریخ  1.69.174والظهیر الشریف رقم )1962یونیو 30(1382من محرم 27یخ بتا ر
).1969یولیو 

ارر المحـررة فـي إطـار الفصـل 200یفرض واجب تسجیل ثابت مبلغه -باء مـن الظهیـر 6درهم على عقـود االسـتم
المعتبـر بمثابـة قـانون یغیـر بموجبـه المرسـوم الملكـي )1977سبتمبر19(1397شوال 5بتاریخ 1.75.301الشریف رقم 

المتعلـق بتطبیـق نظـام التحفـیظ العقـاري فـي منطقـة )1966أكتـوبر 24(1386رجب 9بتاریخ 114.66بمثابة قانون رقم 
.2007دیسمبر 31الحمایة اإلسبانیة سابقا وذلك لمدة سنة من فاتح ینایر إلى 

XI.–والمتعلقة بتخفیض الضریبة على 2004للسنة المالیة  48-03من قانون المالیة رقم 9م المادة بأحكاالعملیمتد
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2016.393دیسمبر 31الشركات عند ولوجها إلى البورصة إلى غایة 

XII.-یعفى المنعشون العقاریون من أشخاص معنویین أو طبیعیین الخاضعون لنظام النتیجة الصافیة الحقیقیة فیما -.ألف
العقود واألنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز مساكن ذات قیمة عقاریة مخفضة كما هي محددة بعده و الهادفة على یخص

ارئب و الواجبات والرسوم التالیة  394:الخصوص إلى الوقایة و محاربة السكن غیر الالئق، من الض

الضریبة على الشركات ؛-
الضریبة على الدخل ؛-
لمضافة ؛الضریبة على القیمة ا-
.واجبات التسجیل-

اروح مساحتها المغطاة بین خمسین  و ستین )50(یقصد بالسكن ذي القیمة العقاریة المخفضة كل وحدة سكنیة تت
ار مربعا و التي یجب أال یزید ثمن بیعها األول عن )60( 395.درهم)140.000(ألفة و أربعین مائمت

العقاریون السالف ذكرهم الذین یتعهدون في إطار اتفاقیة تبرم مع الدولة یمكن أن یستفید من هذه اإلعفاءات المنعشون 
أو خمسین /سكن بالوسط الحضري و)200(مائتي تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت بإنجاز برنامج بناء مندمج یتكون من

.وفق المعاییر المحددة أعاله396بالوسط القروياسكن)50(

األدنى "الحد )2(ین یقل أو یساوي دخلهم الشهري مرتین الذرئیسیة للمواطنین یجب تخصیص هذه المساكن للسكنى ال
397.شریطة أال یكونوا مالكین لمسكن بالجماعة المعنیةلألجور أو ما یعادله،

ویمكن ألحد المالكین على الشیاع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعیة لقتناء هذا النوع من 
398.السكن

على األكثر من المساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة 10%أنه یمكن للمنعشین العقاریین المذكورین تفویت غیر
المبنیة، بثمن البیع المنصوص علیه أعاله مع تطبیق الضریبة على القیمة المضافة، للمؤجرین أشخاصا معنویین أو ذاتیین 

399.أدناه"باء المكررة"اء وفق الشروط المنصوص علیها في خاضعین لنظام النتیجة الصافیة الحقیقیة لغرض الك ر

400.یجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في میدان التعمیر

.للبناءسنوات یبتدئ من تاریخ الحصول على أول رخصة)5(یجب إنجاز برنامج البناء خالل أجل أقصاه خمس 
عقــاریین المشــار إلــیهم أعــاله إیــداع طلــب رخصــة البنــاء لــدى المصــالح المختصــة خــالل أجــل ال یجــب علــى المنعشــین ال

.و تعتبر االتفاقیة باطلة في حالة اإلخالل بهذا الشرط.أشهر تبتدئ من تاریخ التوقیع على االتفاقیة)6(یتعدى ستة 
اررهم المنصــوص كمــا یتعــین علــیهم أن یقومــوا بمســك محاســبة مســتقلة تتعلــق بكــل برنــامج علــى  حــدة وأن یرفقــوا بــإق

2012دیسمبر31من و2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضى2012دیسمبر31إلى2009دیسمبر31منالتدبیربالعملیدمدتتم393
.2013لسنةالمالیةقانونمن9بمقتضى المادة2016دیسمبر31إلى

ارجتم394 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةبموجبالبند هذاإد
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىفقرةالأحكام هذهتغییرتم395

منIالبندوحدة بالوسط القروي بمقتضى50إلى100بالوسط الحضري ومن وحدة 200إلى500ة من عدد الوحدات السكنیتخفیض تم 396
.2012لسنةالمالیةقانونمن7المادة

ارجتم397 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد

ارجتم .2013لسنة المالیةقانونمن9دةالمامنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد 398

ارجتم .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIبمقتضى البندالفقرةهذهأحكامإد 399

ارجتم400 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد
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:من هذه المدونة150و85و82و20علیه في المواد 
نسخة من االتفاقیة ومن دفتر التحمالت فیما یتعلق بالسنة األولى؛-
؛كذا مبلغ رقم األعمال المطابق لهبیانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج  و-
ارء و رقــم ، عنــد االقتضــاء، یتضــمنبیانــا - عــدد المســاكن المفوتــة لفائــدة المــؤجرین المشــار إلــیهم أعــاله لغــرض الكــ

401.األعمال المطابق لها

:یجب على المنعش العقاريلالستفادة من اإلعفاء من واجبات التسجیل، 
ازمه بإنجاز البرنامج خالل األجل المحدد أعاله؛- أن یضمن عقد االقتناء الت
ارءات المنصوص علیهـا فـي المـادة أن یدلي بكفالة بنكیة أو- II-130یقدم رهنا لفائدة الدولة وفق الشروط واإلج

.من هذه المدونة
في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفـق الشـروط الـواردة فـي االتفاقیـة اآلنفـة الـذكر، یصـدر أمـر 

ارئب والرسوم والواجبات المستحقة دون االلتجـاء إلـى المسـطرة المتعلقـة بتصـحیح أسـاس فـرض الضـریبة و دون بتحصیل الض
ارمات و الزیادات والذعائر المتعلقة بها .اإلخالل بتطبیق الغ

واســتثناء مــن األحكــام المتعلقــة بآجــال التقــادم، یجــوز لــإلدارة الضــریبیة أن تعمــل علــى إصــدار الضــریبة خــالل فتــرة 
.االتفاقیة المبرمة مع الدولةاألربع سنوات الموالیة لسنة إنجاز البرنامج موضوع 

ــاءات المنصــوص علیهــا فــي –.بــاء ــامج "ألــف"تطبــق اإلعف ــات المبرمــة فــي إطــار البرن ــد علــى االتفاقی مــن هــذا البن
اروحة بین فاتح ینایر  2020.402دیسمبر 31و2008السالف الذكر وفقا ألحكام البند المذكور خالل المدة المت

403ذي القیمة العقاریة المخفضةلمؤجري السكن االمتیازات الممنوحة-باء المكررة

أعاله الذین یبرمون اتفاقیة "ألف"المشار إلیهم في الفقرة الخامسة من معنویین أو ذاتیین،، أشخاصا المؤجرونیستفید 
ارء)20(مع الدولة یكون الغرض منها اقتناء عشرین  سكنا ذي القیمة العقاریة المخفضة على األقل قصد تخصیصها للك

سنة على األكثر ابتداء )20(لمدة عشرین على األقل ألجل استعمالها للسكن الرئیسي، من اإلعفاء)8(لمدة ثمان سنوات 
ارم أول عقد لإلیجار :منمن سنة إب

ارء السالف الذكر؛- الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل برسم دخولهم المهنیة المرتبطة بالك

ازئـد القیمـة المحقـق فـي حالـة تفویـت المسـاكن السـالفة الـذكر والضریبة علـى الشـ- ركات أو الضـریبة علـى الـدخل برسـم 
.سنوات المشار إلیها أعاله)8(بعد انقضاء مدة الثماني 

ارم االتفاقیة المذكورة و )12(المساكن المذكورة داخل أجل ال یتجاوز اثني عشر اقتناءیجب  ار ابتداء من تاریخ إب شه
ارء داخل أجل ال یتجاوز ستة تخصیصها  .أشهر ابتداء من تاریخ اقتناء المساكن المذكورة)6(للك

ارء في سبعمائة  .درهم)700(استثناء من جمیع األحكام المخالفة، یحدد المبلغ األقصى للك

ارئب تثبت عدم خضوعه في الجماعة  یتعین على المكتري أن یقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة الض
ارت الخاضعة لرسم  المعنیة للضریبة على الدخل بالنسبة للدخول العقاریة ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعیة بالنسبة للعقا

.السكن

ارء هذا  غیر أنه یمكن ألحد المالكین على الشیاع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعیة اكت

ارجتم .2013لسنةالمالیةقانونمن9ادةالممنIالبندبمقتضىالفقرةهذهأحكامإد 401

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضى2020دیسمبر 31إلى2012دیسمبر 31تمدید اإلعفاء من تم 402

ارجتم .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىباء المكررةالفقرةأحكام إد 403
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.النوع من السكن

.ه الشروط، تعتبر االتفاقیة المذكورة الغیةفي حالة اإلخالل بهذ

ولالستفادة من اإلعفاءات المذكورة، یتعین علـى المـؤجرین السـالفي الـذكر أن یقومـوا بمسـك محاسـبة مسـتقلة تتعلـق 
ارر المنصوص علیه حسـب الحالـة فـي المـادتین  ارء و أن یرفقوا باإلق أعـاله150و85أو المـادتین 82و20بعملیات الك

:ما یلي

نسخة من االتفاقیة و من دفتر التحمالت بالنسبة للسنة األولى؛-

.بیانا یتضمن عدد المساكن المؤجرة و مدة اإلیجار بالنسبة لكل وحدة سكنیة وكذا رقم األعمال المطابق لها-

ارء وفق  دار أمـر المذكورة أعاله، یتم إصـالشروط في حالة عدم تخصیص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للك
باالستخالص قصد تحصیل الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل دون اللجوء إلى مسطرة تصـحیح أسـاس فـرض 

ارمات والذعائر والزیادات المتعلقة بها .الضریبة ودون اإلخالل بتطبیق الغ

دخول حیز التطبیق -جیم

الــذكر الــذین أبرمـوا اتفاقیــة مــع الدولــة خــالل الفتــرة يفســالأعـاله علــى المــؤجرین ال"كــررةبــاء الم"تطبـق أحكــام الفقــرة -1
ــدة مــن تــاریخ نشــر قــانون المالیــة رقــم  ــدة الرســمیة إلــى غایــة 2013للســنة المالیــة 115.12الممت 31فــي الجری

.2020دیسمبر 

"ألـف"لخامسـة مـن المشـار إلیهـا فـي الفقـرة اذات القیمـة العقاریـة المخفضـةتطبق األحكام المتعلقة بتفویت المسـاكن -2
.2013أعاله لفائدة المؤجرین على االتفاقیات المبرمة بین المنعشین العقاریین و الدولة ابتداء من فاتح ینایر

XIII.- 6استثناء من أحـكام المادتین)I-"و2°-"دالII- "165و))أ-1°-"جیم-III أعاله ، تستفید المنشآت
أعاله و ذلك بالنسبة لرقم األعمال المتعلق بعملیات ")ألف"-II(19المادة المصدرة من السعر المنصوص علیه في 

2010.404دیسمبر 31إلى غایة 2008التصدیر المنجزة برسم السنوات المحاسبیة المفتوحة في الفترة ما بین فاتح ینایر 

.XIV-من أحكام المادةاستثناءVII-7  19أعاله، یطبق السعر المنصوص علیه في المادة-II-"أعاله على"جیم
من 17بتاریخ 2-97-876منشآت الصناعة التحویلیة كما هي معرفة في القائمة المغربیة للمهن الصادرة بالمرسوم رقم 

31إلى غایة 2008، وذلك برسم السنوات المحاسبیة المفتوحة في الفترة ما بین فاتح ینایر )1999ینایر 5(1419رمضان 

2010.405دیسمبر 

أعــاله، تضــاف إلــى الســعر ))أ-1°-"جــیم"-IIو2°-"دال"-I(6النســبة للمنشــآت المشــار إلیهــا فــي المــادة و ب
عـن كـل سـنة محاسـبیة مفتوحـة فـي الفتـرة مـا بـین )2،5(أعـاله نقطتـان ونصـف "جیم"-II-19المنصوص علیه في المادة 

و))أ-1°-"جـیم"-IIو2°-"دال"-I(6م المـادتین یـتم بعـده نسـخ أحكـا2015دیسـمبر 31إلى غایـة 2011فاتح ینایر 
7-VII أعاله.

31أعـاله علـى المنشـآت المشـار إلیهـا فـي المــادة )7°-"واو"-II(73یطبـق السـعر المنصـوص علیـه فـي المـادة 

I)-"و2°-"جیمII-"دیسـمبر 31ایـة إلـى غ2008أعـاله برسـم الـدخول المحققـة فـي الفتـرة مـا بـین فـاتح ینـایر )1°-"باء
إلـى2011عـن كـل سـنة خـالل الفتـرة مـا بـین فـاتح ینـایر )2(، و بعد ذلك تضاف إلى السـعر السـالف الـذكر نقطتـان 2010

ارتم404 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةبموجبالبند هذاجإد
ارجتم405 .2008لسنةالمالیةقانونمن8المادةبموجبالبند هذاإد
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أعـاله و نسـخ أحكـام المـادة I-73، و یتم بعده تطبیق جدول األسعار المنصوص علیه في المـادة 2015دیسمبر 31غایة 
31)I-"و2°-"جیمII-"أعاله))1°-"باء.

.XV-ارعاةمع –ألف أعاله، ال تفرض )IIوI(162و9المنصوص علیها بعده، واستثناء من أحكام المادتین الشروطم
على إثر المساهمة بجمیع عناصر ازئد القیمة الصافي المحقق الضریبة على الشركات المندمجة أو المنقسمة فیما یخص 

االندماج أو عن االنقسام لدى أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة المنبثقة عناألصول الثابتة و سندات المساهمة، بشرط
ارئب التابعة لها الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة، نسختین من تصریح كتابي داخل أجل  المصلحة المحلیة للض

406:التالیةیوما الموالیة لتاریخ عقد االندماج أو االنقسام مشفوعا بالوثائق)30(الثالثین 

ازئد القیمة المحقق أو ناقص القیمة -°1 بیان یتضمن العناصر المساهم بـها مع جمیع التفاصیل المتعلقة ب
ازئد القیمة الصافي غیر المفروضة علیه ارز  الضریبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة؛المتحمل مع إب

ات المذكورة بیان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من جدول یتضمن بالنسبة لكل شركة من الشرك-°2
الموازنة مع اإلشارة إلى تلك التي لم تكن موضوع خصم ضریبي؛

:عقد اإلندماج أو االنقسام الذي تلتزم فیه الشركة المنبثقة عن االندماج أو االنقسام بأن-°3

تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضریبة علیها؛)أ

الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة ازئد القیمة الصافي تدمج في أرباحها المفروضة علیها الضریبة )ب
:أو المنقسمة فیما یتعلق بمساهماتها

ارض مبنیة )1-ب إما بجمیع سندات المساهمة وعناصر األصول الثابتة إذا كانت توجد من بین هذه العناصر أ
.من مجموع قیمة األصول الصافیة الثابتة للشركة المعنیة75%المساهم بها أو تتجاوز أو غیر مبنیة تساوي قیمتها 

في نتیجة السنة المحاسبیة األولى المنتهیة بعد االندماج أو ازئد القیمة الصافي وفي هذه الحالة یعاد إدماج 
االنقسام؛

.المذكورة75%ٕواما فقط بالعناصر القابلة لالهتالك إذا لم یتأتى بلوغ نسبـة )2-ب

المحقق برسم المساهمة بالعناصر القابلة لالهتالك في ازئد القیمة الصافي وفي هذه الحالة یعاد إدماج 
ارعى القیمة المساهم .الحصیلة الخاضعة للضریبة بأقساط متساویة على امتداد فترة اهتالك هذه العناصر بها بالنسبةوت

ازئد القیمةللعناصر المعنیة بإعادة اإلدماج في حساب .الالحقاالهتالكات و

ازئد القیمة المالحظ أو المحقق فیما بعد حین سحب العناصر غیر المعنیة بإعادة اإلدماج المشار )ج تضیف إلى 
ازئد القیمة الذي سبق أن حققته الشركة المندمجة أو المنقسمة والذي أجل )2-إلیها في الفقرة ب أعاله أو حین التخلي عنها، 

ضریبة علیه؛فرض ال

أعاله معفاة من الضریبة وفق الشروط )أ-3°–"ألف"تظل المخصصات المنصوص علیها في -.باء
.أعاله)2°-"واو"-I(10المنصوص علیها في المادة 

ازئد القیمة -.جیم تعفى من الضریبة منحة االندماج أو االنقسام المحققة من طرف الشركة الدامجة والمطابقة ل
.مساهمتها في الشركة المندمجة أو المنقسمةالمتعلق ب

ارجتم406 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةبموجبالبند هذاإد
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ازئد القیمة الناتج عن استبدال سندات الشركات المندمجة أو المنقسمة مقابل –.دال ال تفرض الضریبة على 
أعاله، لدى األشخاص "ألف"سندات الشركات الدامجة والمحقق في إطار عملیات االندماج أو االنقسام المشار إلیها في 

.أو المعنویین المساهمین في الشركات المدمجة أو المنقسمة إال عند تفویتها أو سحبهاالذاتیین 

ازئد القیمة على أساس الثمن األصلي لتملك سندات الشركة المندمجة أو المنقسمة قبل استبدالها تبعا  ویحتسب 
.لعملیة اندماج أو انقسام

سام المقتضیات المتعلقة بتقییم عناصر المخزون وفق تطبق على الشركات الدامجة أو المنبثقة عن االنق–.هاء
.أعالهIII-162الشروط المنصوص علیها في المادة 

أعاله فیما )10°-دال–I(133تعفى من واجبات التسجیل العملیات المنصوص علیها في المادة –.واو
سام شركات األسهم أو شركات ذات یخص واجبات التفویت المتعلقة بتحمل الخصوم، إن اقتضى األمر، في حالة انق

.المسؤولیة المحدودة

یقصد بعملیات االنقسام عملیات االنقسام الكلي المفضیة إلى حل الشركة المنقسمة والمساهمة بمجموع –.ازي
.أنشطتها القابلة لالستغالل بشكل مستقل في الشركات الدامجة أو الناتجة عن االنقسام

أعاله، "واو"و"هاء"و"دال"و"جیم"و"باء"و"ألف"ت المنصوص علیها في لالستفادة من المقتضیا-.حاء
:یجب على الشركات الدامجة أن تحترم الشروط التالیة

أن ال تخصم مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قیمة السندات المساهم بها طوال مدة امتالكها من طرف -
الشركة الدامجة المعنیة؛

اركم الوارد في التصریح الجبائي برسم آخر سنة محاسبیة قبل االندماج أو االنقسام من أن ال تخصم العجز ال- مت
.أرباح السنوات المحاسبیة الموالیة

أعاله"حاء"و"ازي"و"واو"و"هاء"و"دال"و"جیم"و"باء"و"ألف"تطبق المقتضیات المنصوص علیها في –.طاء
زة والتي تمت الموافقة علیها بصفة قانونیة من طرف الشركات المعنیة خالل الفترة على عقود االندماج أو االنقسام المنج

2016.407دیسمبر 31إلى غایة 2010من فاتح ینایر الممتدة 

إذا كان عقد االندماج أو االنقسام یتضمن بندا خاصا یرجع أثر االندماج أو االنقسام إلى تاریخ سابق لتاریخ الموافقة 
ة نهائیة ، تضاف الحصیلة الجبائیة المحققة من طرف الشركة المدمجة برسم السنة المحاسبیة التي وقع على هذا العقد بصف

:فیها االندماج أو االنقسام إلى الحصیلة الجبائیة للشركة الدامجة شریطة 

قعت فیها عملیة أن ال یكون تاریخ دخول حیز تنفیذ االندماج أو االنقسام سابقا ألول یوم من السنة المحاسبیة التي  و-
االندماج أو االنقسام؛

.أن ال تخصم الشركة المندمجة من حصیلتها الجبائیة مخصصات االهتالكات المتعلقة بالعناصر المساهم بها-

ازمات المشار إلیها أعاله، فإن اإلدارة تقوم بتسویة وضعیة الشركة أو -.یاء في حالة اإلخالل بأحد الشروط وااللت
.هأعال221أو المنقسمة وفق الشروط المنصوص علیها بالمادة الشركات المندمجة 

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةنمIالبندبمقتضى2016دیسمبر 31إلى2012دیسمبر 31تمدید المدة من تم407
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XVI–408االمتیازات الممنوحة للمنعشین العقاریین-ألف

یعفى المنعشون العقـاریون، سـواء أكـانوا أشـخاص معنـویین أو ذاتیـین، الخاضـعون لنظـام النتیجـة الصـافیة الحقیقیـة 
-I–92قـة بإنجـاز مسـاكن اجتماعیـة كمـا هـي محـددة فـي المـادة فیما یخص جمیع عقودهم وأنشطتهم وكذا الـدخول المتعل

ارئب °28 :التالیةو الواجباتأعاله من الض

الضریبة على الشركات؛-

الضریبة على الدخل؛-

.واجبات التسجیل و التمبر-

برمــة مــع الدولــة المنعشــون العقــاریون الــذین یباشــرون عملیــاتهم فــي إطــار اتفاقیــة مإالال یســتفید مــن هــذا اإلعفــاء 
سـكن اجتمـاعي، )500(خمسـمائة مـا ال یقـل عـنتكون مشفوعة بدفتر للتحمالت و یكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 

.سنوات تبتدئ من تاریخ تسلیم أول رخصة للبناء)5(موزع على فترة أقصاها خمس 

المساكن االجتماعیة المبنیة، بثمن البیع على األكثر من10%غیر أنه یمكن للمنعشین العقاریین المذكورین تفویت 
أعاله مع تطبیق الضریبة على القیمة المضافة، للمؤجرین أشخاصا معنویین أو I-°28-92المنصوص علیه في المادة 

ارء وفق الشروط المنصوص علیها في  409.أدناه"باء المكررة"ذاتیین خاضعین لنظام النتیجة الصافیة الحقیقیة لغرض الك

لى المنعشین العقاریین المشار إلیهم أعاله إیداع طلب رخصة البناء لدى المصـالح المختصـة خـالل أجـل یجب ع
.الشرطو تعتبر االتفاقیة باطلة في حالة اإلخالل بهذا.أشهر تبتدئ من تاریخ التوقیع على االتفاقیة)6(ال یتعدى ستة 

.وقع واحد أو أكثر في مدینة واحدة أو أكثریمكن أن یشمل البرنامج مجموعة من المشاریع موزعة على م

ــایر  ــاتح ین ــداء مــن ف ــاة ابت ارضــي المقتن ــات التســجیل بالنســبة لأل ــى اإلعفــاء مــن واجب وفــق2010یــتم الحصــول عل
.أعاله II-130الشروط المنصوص علیها في المادة 

ین العقـاریین أن یقومـوا بمسـك لالستفادة مـن اإلعفـاء المنصـوص علیـه فـي الفقـرة األولـى أعـاله یتعـین علـى المنعشـ
اررهم المنصـوص علیـه حسـب الحالـة فـي المـواد  أو82و20محاسبة مسـتقلة تتعلـق بكـل برنـامج علـى حـدة وأن یرفقـوا بـإق

:أعاله، ما یلي150و85

نسخة من االتفاقیة ومن دفتر التحمالت بالنسبة للسنة األولى؛-

برنامج وكذا مبلغ رقم األعمال المطابق له؛ بیانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل -

ارء ورقم - بیانا یتضمن، عند االقتضاء، عدد المساكن المفوتة لفائدة المؤجرین المشار إلیهم أعاله لغرض الك
410.األعمال المطابق لها

ارت الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة رقـــم األعمـــال المنجـــز برســـم تفویـــت الم- ار ســـاكن بیانـــا یتضـــمن بالنســـبة إلقـــ
ارئب المخصـمة المتعلقـة بالنفقـات المعتمـدة برسـم بنـاء االجتماعیة و الضـریبة علـى القیمـة المضـافة المطابقـة لـه، وكـذا الضـ

.المساكن المذكورة

ارجتم408 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىبندالهذاإد
ارجتم409 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىه الفقرةأحكام هذإد
ارجتم410 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىه الفقرةأحكام هذإد
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في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفق الشروط الواردة فـي االتفاقیـة اآلنفـة الـذكر، یصـدر أمـر 
ارئب والرسـوم والواجبـات المسـتحقة دون اإللتجـاء إلـى المسـطرة المتعلقـة بتصـحیح أسـاس باالستخالص في شأن ت طبیق الضـ

ارمات والذعائر و الزیادات المتعلقة بها .فرض الضریبة و دون اإلخالل بتطبیق الغ

االمتیازات الممنوحة لمقتني السكن اإلجتماعي–باء

أعـاله مـن أداء مبلـغ الضـریبة علـى القیمـة 92I--°28لمـادة یستفید مقتنو السكن االجتماعي المنصوص علیه في ا
.Iأعاله–93المضافة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

411االمتیازات الممنوحة لمؤجري السكن االجتماعي-باء المكررة

الـذین یبرمـون اتفاقیـة أعـاله"ألـف"المشـار إلـیهم فـي الفقـرة الثالثـة مـن معنـویین أو ذاتیـین،یستفید المـؤجرون، أشخاصـا 
ارء لمـدة ثمـاني )25(مع الدولة یكون الغرض منها اقتنـاء خمسـة و عشـرون  سـكنا اجتماعیـا علـى األقـل قصـد تخصیصـها للكـ

سـنة علـى األكثــر ابتـداء مـن ســنة )20(لمـدة عشــرین علـى األقـل ألجــل اسـتعمالها للسـكن الرئیســي، مـن اإلعفـاء)8(سـنوات 
ارم أول عقد لإلیجار :نمإب

ارء السالف الذكر؛- الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل برسم دخولهم المهنیة المرتبطة بالك

ازئــد القیمــة المحقــق فــي حالــة تفویــت المســاكن الســالفة - والضــریبة علــى الشــركات أو الضــریبة علــى الــدخل برســم 
.سنوات المشار إلیها أعاله)8(الذكر بعد انقضاء مدة الثماني 

ارم االتفاقیــة )12(جــب اقتنــاء المســاكن المــذكورة، داخــل أجــل ال یتجــاوز إثنــى عشــر ی ار ابتــداء مــن تــاریخ إبــ شــه
ارء داخل أجل ال یتجاوز ستة  .أشهر ابتداء من تاریخ اقتناء المساكن المذكورة)6(المذكورة و تخصیصها للك

ارء .درهم)1.200(في ألف و مائتي استثناء من جمیع األحكام المخالفة، یحدد المبلغ األقصى للك

ارئب تثبــت عــدم خضــوعه فــي الجماعــة  یتعــین علــى المكتــري أن یقــدم للمــؤجر شــهادة مســلمة مــن طــرف إدارة الضــ
ارت الخاضــعة  المعنیــة للضــریبة علــى الــدخل بالنســبة للــدخول العقاریــة ورســم الســكن ورســم الخــدمات الجماعیــة بالنســبة للعقــا

.لرسم السكن

ارء هـذا غیر أنه یمكن  ألحد المالكین على الشیاع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعیـة اكتـ
412.النوع من السكن

.في حالة اإلخالل بهذه الشروط، تعتبر االتفاقیة المذكورة الغیة

سـتقلة تتعلـق ولالستفادة من اإلعفاءات المذكورة، یتعین علـى المـؤجرین السـالفي الـذكر أن یقومـوا بمسـك محاسـبة م
ارر المنصوص علیه حسـب الحالـة فـي المـادتین  ارء و أن یرفقوا باإلق أعـاله150و85أو المـادتین 82و20بعملیات الك

:ما یلي

نسخة من االتفاقیة و من دفتر التحمالت بالنسبة للسنة األولى؛-

.یة وكذا رقم األعمال المطابق لهابیانا یتضمن عدد المساكن المؤجرة و مدة اإلیجار بالنسبة لكل وحدة سكن-

ارء وفق  المذكورة أعاله، یتم إصـدار أمـر الشروط في حالة عدم تخصیص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للك

ارجمت411 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىالفقرة باء المكررة أحكام إد
ارجتم .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضىلفقرةههذأحكامإد 412
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باالســتخالص قصــد تحصــیل الضــریبة علــى الشــركات أو الضـــریبة علــى الــدخل دون اللجــوء إلــى مســطرة تصــحیح أســـاس 
ارمات والذعائر والزیادات المتعلقة بهاالضریبة ودون اإلخالل بتطبیق ال .غ

دخول حیز التطبیق -جیم

ارمج السكن االجتماعي المبرمة مع الدولة "ألف"لفقرةاتطبق أحكام )1 من هذا البند على االتفاقیات المتعلقة بب
و ذلك،2020سمبر دی31إلى غایة 2010وفق دفتر التحمالت المشار إلیه أعاله في الفترة الممتدة من فاتح ینایر 

.2010بالنسبة للسنوات المحاسبیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر 

على المبیعات المنجزة و المحصل بشأنها 2010ابتداء من فاتح ینایر ،من هذا البند"باء"تطبق أحكام الفقرة )2
.رخصة السكن ابتداء من نفس التاریخ

یة المتعلقة بالسكن االجتماعي المعد للسكن والمنجز في إطار تبقى ساریة المفعول المقتضیات الجبائ)3
.2010االتفاقیات المبرمة بین الدولة والمنعشین العقاریین قبل فاتح ینایر 

ارم اتفاقیــات مــع الدولــة قصــد 2010دیســمبر 31یمكــن أن یطلــب المنعشــون العقــاریون بصــفة انتقالیــة قبــل )4 إبــ
°28المـادةة، التـي تسـتجیب للتعریـف الـوارد فـيمقتنـي المسـاكن االجتماعیـاسـتفادة -I أعـاله والتـي لـم یكـن برنـامج 92-

، سـواء تـم إنجازهـا بصـورة 2010بنائها موضوع اتفاقیة مسبقة مع الدولة والمسـلمة فـي شـأنها رخصـة بنـاء قبـل فـاتح ینـایر
ازلــت فــي طــور اإلنجــاز، والتــي لــم یــتم بعــد بیعهــا بحلــول هــذا التــاریخ، مــن أداء مبلــغ الضــریبة علــى كلیــة أو جزئیــة أو ال

2010ح ینـایر ـالقیمة المضافة لفائدة مقتني هذه المساكن المذكورة والتي سلمت رخص السكن المتعلقة بها ابتـداء مـن فاتـ

علـى أن یسـاوي أو یفـوق عـدد المسـاكن أعـالهI-93مـن المـادة 4إلـى2ا فـي البنـود مـن ـوفق الشروط المنصوص علیه
.مسكن)100(ئة المعنیة ما

أعــاله علــى المــؤجرین الســالفي الــذكر الــذین أبرمــوا اتفاقیــة مــع الدولــة خــالل "بــاء المكــررة"تطبــق أحكــام الفقــرة )5
دیسـمبر 31فـي الجریـدة الرسـمیة إلـى غایـة 2012للسـنة المالیـة 22-12الفترة الممتدة من تاریخ نشر قانون المالیـة رقـم 

2020.413

أعاله لفائدة "ألف"لقة بتفویت المساكن االجتماعیة المشار إلیها في الفقرة الثالثة من تطبق األحكام المتع)6
2010.414ابتداء من فاتح ینایرلمؤجرین على االتفاقیات المبرمة بین المنعشین العقاریین و الدولة ا

XVII.- ازولون بصورة فردیة أو في شركة فعلیة أو على الشیاع فالذینالذاتیوناألشخاص 2012دیسمبر31ي تاریخ ی
عمال مهنیا خاضعا للضریبة على الدخل حسب نظامي النتیجة الصافیة الحقیقیة أو النتیجة الصافیة المبسطة، ال تفرض 
ازئد القیمة الذي تم تحقیقه على إثر المساهمة بجمیع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في  علیهم الضریبة بالنسبة إلى صافي 

415:التالیةالشروطوفق،2014دیسمبر31و2013ینایرفاتحبینماعلى الشركات یحدثونها شركة خاضعة للضریبة

ارقــب للحصــص یــتم اختیــاره مــن بــین األشــخاص المخــول لهــم ممارســة مهــام - أن یــتم تقیــیم عناصــر المســاهمة مــن قبــل م
ارقبي الحسابات؛ م

.2014سمبردی31و2013ینایرفاتحبینالمذكورةالمساهمةتتمأن-

ارج أحكام هذ413 .2012من قانون المالیة لسنة 7من المادة Iالبند بمقتضى ه الفقرةتم إد
ارج 414 2012من قانون المالیة لسنة 7من المادة Iالبند بمقتضى ه الفقرةأحكام هذتم إد
ارجتم415 المالیةقانونمن9المادة و2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةوتم تغییره ب2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىهذا البندإد

2013لسنة
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تسـجیل ثابـت مبلغـه لواجـبوعالوة على ذلك ال یخضع العقد المحـرر فـي شــأن المسـاهمة بالعناصـر المشـار إلیهـا أعـاله إال 
.درهم)1000(ألف

الشركة المستفیدة من المساهمة لدى مفتش شریطة أن تودع ویكتسب الحق في االستفادة من األحكام السابقة
ارئب التابع له الموطن یوما )60(ستین أجلالضریبي أو المؤسسة الرئیسیة للمنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة داخلالض

ارر یتضمن البیانات التالیة :من تاریخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختین من إق

التعریف الكامل للشركاء أو المساهمین؛-

رقم قیدها في السجل التجاري ورقم تعریفها الضریبي؛ العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة وعنوان مقرها  و-

أرس مال الشركة وحصة كل مساهم فیه- .مبلغ 

ارر المذكور بالوثائق التالیة :ویشفع اإلق

ازئد القیمة المفروضة علیه الضریبة؛- بیان موجز یتضمن جمیع العناصر المتعلقة بصافي 

تتكفل بها هذه األخیرة؛بیان موجز للقیم المحولة إلى الشركة والخصوم التي -

بیان یتعلق بالمخصصات المدرجة في باب الخصوم من موازنة المنشأة التي قامت بالمساهمة مع اإلشارة إلى ما لم -
یكن منها موضوع خصم ضریبي؛

:العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فیه الشركة المستفیدة من المساهمة بأن-

مؤجل فرض الضریبة علیها؛تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات ال)1

ازئـد القیمـة تدمج)2 المحقـق برسـم المسـاهمة بالعناصـر القابلـة لالهـتالكفي أرباحها المفروضة علیها الضریبة صافي 
ارعـى قیمـة المسـاهمة بالعناصـر التـي یشـملها هـذ.مـدة اهـتالك هـذه العناصـرامتـدادفي أقساط متساویة علـى  عنـد اإلدمـاج اوت

ازئد القیمة الكاتتحساب االه .الالحقو

ازئــد القیمــة المالحـظ أو المحقــق ال حقــا بمناســبة سـحب أو تفویــت العناصــر غیـر المعنیــة بإعــادة اإلدمــاج )3 تضـیف 
ازئـد القیمــة الــذي تـم تحقیقــه علـى إثــر عملیــة المسـاهمة، والــذي تــم تـأخیر فــرض الضــریبة )2المنصـوص علیــه فـي  أعــاله إلــى 

.علیه

المخزون المحولة إلـى الشـركة المسـتفیدة مـن المسـاهمة، إمـا عـن طریـق التقیـیم بالقیمـة األصـلیة، تقیم اختیاریا عناصر 
.أو التقییم بثمن السوق

.ال یمكن أن تسجل الحقا العناصر المذكورة في حساب غیر حساب المخزونات

عائـد المفتـرض أن ینـتج عـن وفي حالة عدم القیام بذلك، تفرض الضریبة باسـم الشـركة المسـتفیدة مـن المسـاهمة علـى ال
تقییم المخزونات المذكورة، على أساس ثمن السوق عند إنجـاز عملیـة المسـاهمة، وذلـك برسـم السـنة المحاسـبیة التـي تـم خاللهـا 

.أعاله208و186تغییر الغرض المخصصة له، دون اإلخالل بتطبیق الذعیرة والزیادات المنصوص علیها في المادتین 

ازمـات المشـار إلیهـا أعـاله، تقـوم اإلدارة بتسـویة وضـعیة المنشـأة التـي سـاهمت و في حالة اإلخال ل بأحد الشـروط وااللت
.أعاله221بمجموع عناصر أصولها وخصومها وفق الشروط المنصوص علیها في المادة

.XVIII–ازولینالملزمینعلىالضریبةتفرضال بالكشفمرةألولیقومونوالذینالدخلعلىللضریبةخاضعلنشاطالم
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ارئبإدارةلدىهویتهمعن الدخولأساسعلىإال2013ینایرفاتحمنابتداءالمهنيالرسمجدولفيبالتسجیلالض
416.التاریخهذامنابتداءالمنجزةوالعملیاتالمكتسبة

الصـافیة الحقیقیـة أواختیاریـا بالنسبة للخاضعین للضریبة المشار إلیهم أعاله والمحددة دخولهم المهنیة حسب نظـام النتیجـة 
حسب نظام النتیجة الصافیة المبسطة، یتم تقییم المخزونات التي یمكن أن تتوفر لـدیهم بحیـث تسـفر عنـد بیعهـا أو سـحبها عـن 

%.20هامش ربح إجمالي یتجاوز أو یعادل 

زون الذي تـم تقییمـه طبقـا في حالة خضوع الملزم للضریبة على القیمة المضافة فإن هامش الربح المحقق من بیع المخ
.للشروط السالفة الذكر، یخضع لهذه الضریبة دون الحق في الخصم إلى غایة تصریف المخزون

مـــن أجـــل االســـتفادة مـــن هـــذا التـــدبیر یجـــب علـــى الخاضـــعین للضـــریبة المعنیـــین أن یودعـــوا لـــدى المصـــلحة المحلیـــة 
ــالمخزون بتــا ر ــابعین لهــا جــردا للســلع الموجــودة ب ارئب الت ــة وقیمــة للضــ یخ الكشــف عــن هــویتهم الضــریبیة یتضــمن طبیعــة وكمی

.العناصر المكونة لهذا المخزون

ازت المنصوص علیها في هذه المدونة .یستفید الخاضعون للضریبة الذین تم الكشف عن هویتهم ألول مرة من االمتیا

2014.417دیسمبر31غایةإلى2013ینایرفاتحمنابتداءالبندهذامقتضیاتتطبق

XIX.– اروحة بین فاتح ینایر و المطبعةتستفید الرسمیة للمملكة من اإلعفاء من الضریبة على الشركات خالل المدة المت
2011.418دیسمبر 31

XX.– ــد العمــل بمقتضــیات المــادة ــم V–7یمت ــانون المالیــة رق ــذه الظهیــر 2009للســنة المالیــة 40-08مــن ق الصــادر بتنفی
، بالنســـبة للشـــركات 2013دیســـمبر 31إلـــى غایـــة )2008دیســـمبر 30(1430محـــرم 2اریخ بتـــ1-08-147الشـــریف رقـــم 

:والتي2013القائمة في فاتح ینایر
أرس مالها ما بین فاتح ینایر - ؛بإدخال الغایة2013دیسمبر 31و2013تقوم بزیادة في 
أرس المال المذكور - أرس المال تخفیضا من  ؛2012منذ فاتح ینایر لم تباشر قبل الزیادة في 
أقل 2013یكون رقم أعمالها المحقق عن كل سنة من األربع سنوات المحاسبیة األخیرة المختتمة قبل فاتح ینایر -

419.ملیون درهم دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة)50(من خمسین 

XXI.– ارئبتعفى من كل :والرسومالض
ازب السیاسیة و الضروریة لممارسة نشاطها؛الممتلكات المنقولة و العقاری- ة العائدة لألح

ازبلالتحویالت، بغیر عوض، - .ألصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتیین إلى ملكیة هذه األح

ویطبق اإلعفاء المذكور على عملیات التحویالت المشار إلیها أعاله في غضون السنتین الموالیتین لتاریخ نشر قانون 
المتعلق 29-11من القانون التنظیمي رقم 31، طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة 2012للسنة المالیة 22-12ة رقمالمالی

ازب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم  .)2011أكتوبر 22(1432من ذي القعدة 24بتاریخ 1-11-166باألح

ارجتم416 .2011لسنةالمالیةقانونمن7لمادةابمقتضىهذا البندأحكامإد
.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضى2014دیسمبر31إلى2012دیسمبر31تمدید األجل من تم417
ارجتم418 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىهذا البندأحكامإد
ارجتم419 2013دیسمبر31غایة إلى2012دیسمبر31تمدید األجل من تم و2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىالتدبیرهذاإد

.2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIالبندبمقتضى
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420.بنص تنظیميتحدد شروط و كیفیات تطبیق أحكام هذا البند

XXII.-421االمتیازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى-ألف

الحقیقیة الصافیةالنتیجةذاتیین خاضعین لنظامأومعنویینأشخاصاسواء كانواالعقاریین،المنعشینیجب على 
مائة عنیقلالمابناءبرنامجللتحمالت،ربدفتمشفوعةتكونالدولةمعمبرمةوالذین ینجزون في إطار طلب عروض واتفاقیة

رخصةتسلیم أولتاریخمنتبتدئسنوات)5(أقصاها خمس فترةعلىموزعسكنا كما هو معرف بعده،)150(و خمسین 
للبناء، أن یقوموا بتفویت السكن المذكور للمقتنین الذین یستفیدون من اإلعفاء من واجبات التسجیل والتمبر، وفق الشروط 

:التالیة 

درهم باحتساب الضریبة على القیمة المضافة؛)6000(بیع المتر المربع المغطى ستة آالفیتعدى ثمنیجب أال-1
اروح المساحة المغطاة ما بین ثمانین -2 ار مربعا)120(و مائة و عشرین )80(یجب أن تت .مت

ارد ارنإلىباإلضافةالمشتملةاإلجمالیةالمساحةبالمساحة،ی ارت  الرئیسیة،الجد البهو :التالیةالملحقاتعلىوالحج
ارفق وواألسیجةالمرحاضأووالحمام داخلة أو غیرالمذكورةالملحقاتكانت، سواء)و المرآبالثیابومغسلالسرداب(الم

.الرئیسيالبناءداخلة في

أزالجزءاتؤلفبشقةاألمرتعلقٕواذا كماالسكنىمساحة أماكن، باإلضافة إلىتشتملالمساحاتفإنواحدعقارمنیتج
ازءعلىأعاله،محددةهي ؛% 10عنیقلالبماالمقدرالمعنیةللشقةالمشتركة المخصصة قسم األج
)20.000(ألفالضریبة عشرونلهم الشهري الصافي من دخیتعدىالالذینللمواطنینالمساكنهذهتخصیصیجب-3

ارمابتداءسنوات)4(مدة أربع لالرئیسیةدرهم و رصدها للسكنى .االقتناءعقدمن تاریخ إب
:باألمرالمعنيللمنعش العقاريیدليالمقتني أنعلىیتعینالغرض،ولهذا

درهم؛)20.000(ألفونبشهادة تثبت الدخل الشهري الصافي من الضریبة و الذي یجب ان ال یتعدى عش ر-
ارئببشهادة مسلمة من طرف إدارة- السكنورسمالعقاریةللدخولبالنسبةالدخلعلىخضوعه للضریبةدمعتثبتالض

ارتبالنسبةالخدمات الجماعیةورسم السكن؛لرسمالخاضعةللعقا

غیر أنھ یمكن ألحد المالكین على الشیاع والخاضع بھذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعیة اقتناء ھذا النوع 
.من السكن

ازم المقتني بتقدیمیتضمن عقدیجب أن-4 منالدولةلفائدةرسميرهناقتناء السكن وفق الشروط المشار إلها أعاله ، الت
المنصوص علیها %4المجردة المحتسبة  بنسبة الثانیة، ضمانا ألداء واجبات التسجیل الرتبةمناألولى أوالرتبة

ارمات المنوالذعائرأعاله و كذا)واو–I(133بالمادة  أعاله،208و المادة I-205المادة فيعلیهاصوصالغ
ازمحالةفيتستحققدوالتي .المشار إلیه أعالهاإلخالل بااللت

ارئب المكلف بالتسجیل إال بعد أن یدلي المعني باألمر بالوثائق التي تفید  ال یرفع الرهن من طرف مفتش الض
:وتتمثل هذه الوثائق في ما یلي.نواتس)4(مدة أربع لللسكن الرئیسي المذكورتخصیص السكن 

طلب رفع الرهن؛-
نسخة من عقد البیع؛ -
نسخة من البطاقة الوطنیة للتعریف تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة السكنى تشیر إلى المدة الفعلیة -

لإلقامة؛ 

ارجتم420 .2012لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىالبندأحكام هذاإد
ارجتم .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةبمقتضىالبندهذاأحكامإد 421
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؛نسخ من إیصاالت األداء لرسم الخدمات الجماعیة-
ریین المشار إلیهم أعاله ایداع طلب رخصة البناء لذى المصالح المختصة خالل أجل ال یجب على المنعشین العقا-5

.و تعتبر االتفاقیة باطلة في حالة اإلخالل بهذا الشرط.أشهر یبتدئ  من تاریخ التوقیع على االتفاقیة)6(یتعدى ستة 
دخول حیز التطبیق-باء

:علىالبندهذامن"ألف"الفقرةتطبق أحكام
بالنسبة ذلكو، 2020دیسمبر 31غایةإلى2013ینایرفاتحالممتدة منالدولة خالل الفترةمعالمبرمةتفاقیاتاال-

؛2013ینایرفاتحمنابتداءالمحاسبیة المفتوحةللسنوات
بتداء من ن بشأنها او التي تم الحصول على رخصة السك2013ینایرمن فاتحقتناء المساكن المنجزة ابتداءعقود ا-

.هذا التاریخ

نسخ-.248المادة 
I.- أحكام 2007تنسخ ابتداء من فاتح ینایر:

وتتمیمه كما تم تغییره2005للسنة المالیة 26–04كتاب المساطر الجبائیة المحدث بموجب قانون المالیة رقم -°1
السالف الذكر؛35–05بموجب قانون المالیة رقم 

.السالف الذكر35–05من قانون المالیة رقم 6یل المحدث بموجب المادة كتاب الوعاء والتحص–°2
II.-المنسوخة بموجب البند تطبق المقتضیاتI ارئب والواجبات والرسوم ارقبة وتحصیل الض أعاله على وعاء ومنازعات وم

.2007المتعلقة بالفترة ما قبل فاتح ینایر 
III.– ارجعتعوض أعاله والمضمنة  Iكتاب المساطر الجبائیة المشار إلیهما في البند كتاب الوعاء والتحصیل  وم

ارئب .بنصوص تشریعیة وتنظیمیة باألحكام المقابلة لها بالمدونة العامة للض
IV .- ارئب المنصوص علیها في الكتابین2007تنسخ ابتداء من فاتح ینایر المشار جمیع المقتضیات المتعلقة بالض

.اله والمنصوص علیها في نصوص خاصةأعIإلیهما في البند 
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الكتاب الثالث
422واجبات ورسوم أخرى

القسم األول
واجبات التمبر

الباب األول
نطاق التطبیق

العقود و الوثائق والمحررات الخاضعة -.249المادة 
ارت و الدفاتر و السجالت أو الفها رس المنشأة تخضع لواجبات التمبر، كیفما كان شكلها جمیع العقود و المحر

ارء و بصفة عامة إلثبات واقعة أو عالقة قانونیة ازم أو إب .لتكون سندا أو إلثبات حق أو الت
تخضع لنفس واجب التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة، النسخ و جمیع المستخرجات األخرى بواسطة 

.التصویر، المنشأة لتكون نسخا رسمیة أو مستخرجات أو نسخ

عفاءاتاإل-.250المادة 
من هذه المدونة، 129تعفى من واجبات التمبر العقود و الوثائق المعفاة من واجبات التسجیل بمقتضى المادة 

ارت التالیة  :باإلضافة إلى العقود و الوثائق والمحر
I.-العقود المحررة لمنفعة عامة أو إداریة

و المستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمیة أو شهادات عقود السلطة العمومیة ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي -°1
ارت  ار ارت و الق والسجالت والمستندات ذات الصبغة الداخلیة والمداوالت العقود المذكورة المسلمة لإلدارة العمومیة وأصول المقر

ارت العمومیة؛  لإلدا
ارت والوثائق المتعلقة بالتحصی-°2 ار ارئب والرسوم و كذا المح ل الجبري للدیون العمومیة المنجزة طبقا مخالصات الض

السالف الذكر؛المنظم لقانون تحصیل الدیون العمومیة 15-97ألحكام القانون رقم 
و تحریر رسوم الملكیة وكذا العقود المنصوص علیها في القانون العقاري من أجل أالسجالت المخصصة لتحفیظ -°3

التحفیظ؛
ارسیة الشهادات -°4 ارت المعدة للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان؛و جمیع ال والد ثائق أو المحر
قوائم األثمان والتصامیم والبیانات التفصیلیة وكشوف الحسابات التقدیریة وشهادات مالءة الذمة واألهلیة وجمیع -°5

ازدات العلنیـة ؛ المستندات الملحقة بعروض األثمان بقصد المشاركـة في الم
ازت الممسوكة أو المحررة تنفیذا لمقتضیات الظهیر السجالت -°6 ارت اإلیداع والقوائم والشهادات والنسخ والموج ار ٕواق

ارق )1949یونیو 25(1368من شوال 28الشریف الصادر في  بنشر العقود واالتفاقیات واألحكام فیما یتعلق بالسینما واألو
ارءات المشار إلیها في الظه یر الشریف المذكور والتي تبقى مودعة بالسجل العمومي، شریطة أن المقدمة إلتمام أحد اإلج

ارحة إلى ما أعدت له؛  تشیر هذه المستندات ص
التابعیـن والموظفین ومستخدمي البنك اإلفریقي للتنمیة؛   والمسلمة للعمال والمتصرفین وثائق اإلقامة-°7
؛أو السلطة القضائیة أو أعوان السلطة العمومیةالشهادات الطبیة المسلمة قصد تقدیمها إلدارة عمومیة -°8
ازت السفر الخاصة بأبناء الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، الذین تقل أعمارهم عن ثماني عشرة -°9 :سنة)18(جوا

423.عند تسلیمها أو تمدیدها

ارجتم422 ارئبالعامةبالمدونةالثالثأحكام الكتابإد .2009لسنةالمالیةقانونمن7المادةمن IIIالبندبمقتضىللض
ارجتم423 .2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكام إد



202

II.- المحررات و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومیة
ارت األوامر باألداء وحواال-°1 ت األداء المسحوبة على الصنادیق العمومیة أو على صنادیق األحباس والفاتو

ارت المحررة لدعم هذه األوامر باألداء والحواالت؛ والمذك
جمیع المخالصات المتعلقة بالمبالغ المؤداة بواسطة شیك بنكي أو بریدي أو تحویل بنكي أو بریدي أو بواسطة -°2

ع في حساب جاري بریدي خاص بمحاسب عمومي، شریطة أن ینص فیها على تاریخ العملیة حوالة بریدیة أو بوساطة دف
ارجع السند أو كیفیة األداء والمؤسسة البنكیة أو البریدیة؛  وم

قوائم ودفاتر وسجالت المحاسبة وكذا دفاتر نسخ رسائـل الخواص والتجـار والفالحیــن وغیرهم و محاضر األرقام -°3
.ضاءات لهذه الدفاتر والسجالتالتسلسلیة واإلم

III.- المحررات و الوثائق المتعلقة بالحالة المدنیة
ارت و الوثائق المنشأة أو المدلى بها إلقامة أو تصحیح الحالة المدنیة وكذا النسخ -°1 سجالت الحالة المدنیة والمحر

متعلق بالحالة المدنیة الصادر بتنفیذه الظهیر ال37-99الرسمیة ومستخرجات عقود الحالة المدنیة، تطبیقا للقانون رقم 
؛)2002أكتوبر3(1423رجب من25بتاریخ 1-02-239الشریف رقم 

ارت الالزمة لتأسیس ٕوادارة مجلس العائلة وكذا تسییر الوصایة؛-°2 المحر
ارت التي ینجزها العدول و الموثقون العبریون و المتعلقة باألحوال الشخصیة-°3 .المحر

IV.- العقود و المحررات القضائیة و غیر القضائیة
ارت الشرطة العامة وكذا األحكام الزجریة؛ -°1 ار ارت وق محر
ارت وأصول األحكام القضائیة ونسخها التنفیذیة ونسخها الرسمیة والعقود القضائیة و غیر القضائیة -°2 المقاالت والمذك

ارءات المسطریة المقامة من لدن كتاب الضبط أو الصادرة عن كتاب الضبط التي ال تخضع وجوبا للتسج یل و اإلج
المفوضین القضائیین و كذا السجالت الممسوكة بمختلف أقسام المحاكم؛

ارت-°3 ار المنظم للمحاكم 62-99المجلس األعلى و المجالس الجهویة للحسابات المحدثة بالقانون رقم ومحرراتق
ارت الخازن العام للمملكة  وكذا النسخ المصدقة والنسخ الرسمیة التي یسلمها المجلس األعلى للحسابات أو الخازن المالیة ومقر

؛العام
ارت -°4 المنظم للقانون التجاري  المتعلق 15-95قا ألحكام الكتاب الخامس من القانون رقم یطبتالمنجزةالمحر

.بصعوبات المقاولة
V.- المحررات المتعلقة بعملیات القرض
؛المثبتة لتسبیقات الخزینةالمحرارت-°1
ارق البنكیةالشیكات -°2 والشیكات و الحواالت البریدیة ووصوالت الوفاء الموضوعة علیها وكذا وصوالت الوفاء باألو

.التجاریة القابلة للتداول
VI.- المحررات ذات منفعة اجتماعیة

لوصوالت التي یسلمونها برسم اإلعانات العقود والمستندات ذات الصبغة اإلداریة المسلمة للمعوزین و ا-°1
ارئق والفیضانات وغیرها من الحوادث الفجائیة؛ والتعویضات عن الح

ارق السفر المعدة لصالح الالجئین وعدیمي الجنسیة والرعایا األجانب الذین یثبتون أنهم في حالة یستحیل علیهم -°2 أو
المحدد لشكلیات تطبیق )1957أغسطس29(1377صفر 2فیها أداء الضریبة المقررة بموجب المرسوم الصادر في 

؛1951یولیو 28بجنیف بتاریخ ةاالتفاقیة المتعلقة بنظام الالجئین و الموقع
خالل االحتفاالت المنظمة خصیصا لفائدة المسلمة ،هیب بأریحیة العمومتبعا إلعالن یاالكتتابات مخالصات-°3
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ا أحداث الشغب ، شریطة الحصول على الرخص المنصوص علیها بالقانون و ضحایا الحرب أو منكوبي اآلفات أو ضحای
ارت الجاري بها العمل؛ ار وفق الق

ارق -°4 اتفاقیات الشغل الجماعیة و عقود إجارة الخدمة أو العمل و بطاقات وشهادات العمل ودفاتر المستخدمین وأو
ؤداة لهؤالء المستخدمین؛األداء و جمیع المستندات األخرى المثبتة لسداد األجور الم

التصریح و كذلك القوانین األساسیة وقائمة األشخاص المكلفین باإلدارة أو التسییر المودعة تطبیقا لمقتضیات-°5
المتعلق بالنقابات المهنیة؛الظهیر الشریف

كذلك للفرجة و تذاكر الدخول إلى حفالت التسلیة المنظمة بهدف المصلحة العامة للرعایة أو التضامن و -°6
ارت ذات الصبغة الثقافیة و الریاضیة؛ التظاه

ارت المعدة وفق النصوص المتعلقة بتنظیم وتسییر اإلسعاف الطبي المجاني، و شركات التعاون -°7 العقود والمحر
التعاضدي المصادق علیها بصفة قانونیة أو المعترف بها كمؤسسات لها صبغة النفع العام؛

ارت المنجزة تنفیذا للظهیر الشریف المحاضر والشه-°8 ادات واإلشهادات اللفیفیة و التبلیغات وغیرها من المحر
بشأن حوادث الشغل، كما وقع تعدیله شكال بمقتضى الظهیر )1927یونیو 25(1345من ذي الحجة 25الصادر في 

اریر 6(1382من رمضان 12الشریف بتاریخ  ؛)1963فب
اردات والمنح التي ال یتجاوز مبلغها عشرة آالف العقود و الوثائق الض ر-°9 وریة لتسلم التعویضات والمعاشـات واإلی

درهم و كذا التوكیالت الممنوحة الستیفائها؛)10.000(
الشهادات واإلشهادات اللفیفیة وباقي المستندات المتعلقة بتنفیذ عملیات الصندوق الوطني للتقاعــد والتأمینات؛-°10
اریر فاتح(1346شعبان 9ات اإلداریة المتعلقة بتطبیق الظهیر الشریف الصادر في المستند-°11 بشأن )1928فب

الشركات المغربیة لالحتیاط، كما تم تغییره؛
ارت المتعلقة بشركات أو صنادیق التأمینات التعاضدیة الفالحیة المحدثة طبقا ألحكام  القانون رقم -°12 -99المحر

أكتوبر 3(1423رجب من 25بتاریخ 1-02-238تأمینات الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم التعلق بمدونة الم17
؛)2002
سجالت ودفاتر المخازن العامة وكذا المستخرجات المسلمة منها؛-°13
شهادات الربان و جداول بحارة كل سفینة أو مركب؛-°14
ات التعاضدیة وغیرها من المؤمنین وكذا جمیع العقود التأمین المبرمة من طرف شركات التأمین والشركعقود-°15

ارضاة  ؛التي یكون موضوعها خصیصا تكوین أو تعدیل أو فسخ هذه العقود بالم
.لركابلتذاكر النقل العمومي الحضري -°16

البـاب الثاني
تصفیة وتعریفة الواجبات

تصفیة الواجبات-.251المادة 
:هار على الشاشة علىیصفى واجب التمبر على إعالنات اإلش

لسینمائیة؛االمبلغ اإلجمالي لثمن العرض المدفوع إلى مستغلي قاعات العروض -°1
ارت الذي تقبضه الهیئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بیع الفضاءات -°2 المبلغ اإلجمالي لألتاوى أو الفاتو

.بث اإلعالن على شاشة التلفزیونیاالشهاریة عندما 

تعریفة الواجبات-.252ادةالم
I.- الواجبات النسبیة

:5%تخضع لنسبة -.ألف
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.إعالنات اإلشهار على الشاشة، كیفما كان شكلها و طریقتها-
:0،25%تخضع لنسبة -.باء

ارءات - ارت وقوائم المصاریف والوصوالت واإلب ارءات التي تقید أسفل الفاتو المخالضات الصرفة والمجردة أو اإلب
ارءم .ن مبالغ نقدیة وجمیع السندات المتظمنة لمخالصة أو إب

.II-الواجبات الثابتة
:درهم1.000تخضع لواجب ثابت قدره –.ألف

ارت والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من  ارم1.000محضر التسلم حسب نوع السیا .كیلوغ
:درهم500تخضع لواجب ثابت قدره -.باء

؛و كل تجدید لها18Wسلة بطاقة التسجیل في سل-
ارت المجهزة عجالتها (Véhicules à chenilles)النوع، للناقالت المزنجرة حسبمحضر التسلم - ار و الج

ارت مطاطیة واآلالت الفالحیة ذات الحركة اآللیة التي ال یتأتى لها من حیث تركیبتها أن تتجاوز سرعة  30بإطا

ار في الساعة 424.كیلومت

:درهم300ثابت قدره تخضع لواجب-.جیم
ازت السفر و كل تمدید لها ؛-°1 جوا
صندوق الصید "درهم ترصد لتمویل )100(عن كل سنة من مدة صالحیتها، منه مائة :رخص الصید البري-°2

؛"البري والصید في المیاه الداخلیة
:رخص السیاقة-°3

ارجات الناریة - أو استبدالها أو تسلیم نظائر لها بسبب الرخصةعند تسلیم):jوAالنموذجان (بالنسبة للد
ضیاعها أو تلفها؛

ارت - عند تسلیم أو تمدید صالحیة كل صنف من الرخص المذكورة أو استبدالها أو تسلیم نظائر :بالنسبة للسیا
لها بسبب ضیاعها أو تلفها؛ 

ة اإلیصال بالشروع في االستعمال إیصاالت الشروع في استعمال العربات، المنجزة بعد انتهاء فترة صالحی-°4
.المؤقت

:درهم200تخضع لواجب ثابت قدره -.دال
ارت-°1 ارقبة المتفج ارء وبطاقة م ارت و كل تجدید لها واإلذن لش أو سند المرور المنجزة وفقا /و بطاقة مشتري المتفج

ارت و المنظم ال)1914ینایر 14(1332من صفر 17ألحكام الظهیر الشریف المؤرخ في  ارد و تنقل و بیع المتفج ستی
تحدید شروط إقامة المستودعات؛

رخص و أذون محالت استهالك المشروبات الكحولیة أو الممزوجة بالكحول و نظائرها؛-°2
عن كل :رخص حمل األسلحة الظاهرة أو غیر الظاهرة و رخص حیازة األسلحة و كل تجدید للرخص المذكورة-°3

؛سنة من مدة صالحیتها
دولیة؛السیاقة الرخصة -°4
ارت في السلسلة الشروعوصل -°5 ؛wwفي االستعمال المؤقت للسیا
:تسلممحاضر-°6

ارجتم424 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكام إد
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ارت والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من - ارم1.000السیا عن تسلم كل سیارة منفردة؛:كیلوغ
ارجات ذات المحرك الذي یفوق حجم أسطوانت- ارجات الناریة والد ار مكعبا50هالد عن تسلم كل صنف :سنتیمت

ارجات .من هذه الد
:درهم100تخضع لواجب ثابت قدره -.هاء
ارت والعربات المقطورة التي یتجاوز وزنها مشحونة أكثر من -°1 نظائر لضیاع أو تالشي الوصل بتصریح السیا

ارم؛1.000 كیلوغ
دة للمتوجهین إلى البقاع المقدسة؛و المع“رخص المرور الخاصة”السفر المسماة جوازات-°2
ارجات ذات المحرك الذي یفوق حجم أسطوانته -°3 ارجات الناریة والد اردي للد ار 50محاضر التسلم بشكل انف سنتیمت

مكعبا؛
.كل سنة من مدة صالحیتهاعن:وثائق اإلقامة المتعلقة باألجانب-°4
:درهم75تخضع لواجب ثابت قدره -.واو

.عند تسلیمها أو تجدیدها أو منح نظیر لها:طنیة للتعریف اإللكترونیةالبطاقة ال و-
:درهم50تخضع لواجب ثابت قدره -.زاي
ارت والعربات المقطورة-°1 ؛شهادة الفحص الدوري للسیا
:لضیاع أو تالشي الوصل بتصریحنظائر-°2

ارجات ذات محرك، كیفما كان حجم أسطوانات- ارجات الناریة و الد ها ؛الد
ارت مطاطیة واآلالت الفالحیة ذات الحركة اآللیة التي ال - ارت المجهزة عجالتها بإطا ار الناقالت المزنجرة والج

ار في الساعة30یتأتى لها من حیث تركیبتها أن تتجاوز سرعة  425؛كیلومت

):البطاقة الرمادیة(وصل تصریح بالشروع في استخدام عربة ذات محرك -°3
ارعاة مقتضیات البند الوتفویتتسجیلعن- عربات ذات محرك عن كل حصان بخاري من القوة الجبائیة، مع م

الم أدناه؛
ارم1.000عن العربات المقطورة البالغ حمولتها مشحونة أكثر من - عن كل طن أو جزء من الطن فیما :كیلوغ

یخص مجموع وزنها مشحونة؛
ارجات الناریة التي یفوق حجم أسطوانتها - ار مكعبا125عن الد عن كل حصان بخاري من القوة الجبائیة :سنتیمت

درهم؛100مع حد أدنى لالستخالص قدره 
ارت مطاطیة واآلالت الفالحیة ذات - ارت المجهزة عجالتها بإطا ار عن تسجیل وتفویت الناقالت المزنجرة والج

426؛ار في الساعةكیلومت30الحركة اآللیة التي ال یتأتى لها من حیث تركیبتها أن تتجاوز سرعة 

ارت خاضع للرسم المهني لعربات قصد إعادة بیعها– .كیفما كانت القوة الجبائیة للعربة:اقتناء تاجر سیا
ارد -°4 ارد والتعدیالت المدخلة علیها(سندات االستی ارد وشهادة االستی ازم باالستی والتي )االلت

.درهم2.000تتجاوز قیمتها 
:درهم30هتخضع لواجب ثابت قد ر-.حاء

.عن كل مستخرج یتم تسلیمه:جذاذات القیس الجسماني
:درهم20تخضع لواجب ثابت قدره -.طاء

مهما كانت مدة صالحیتها؛:بطاقات الدخول إلى قاعات اللعب بالمالهــي-°1

.2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى °2الفقرةأحكامتغییر وتتمیم تم425
ارجتم426 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامإد
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شهادات التلقیح المسلمة للمسافرین عند مغادرتهم المغرب؛-°2
عن كل نظیر محدث؛:رف على البضائع موضوع عقد النقل البحريسندات الشحــن المنجزة للتع-°3
عند تسلیمها أو تعویضها؛:الدفاتر البحریة الشخصیة-°4
ارت-°5 عن تسلیم كل نسخة منها؛:محاضر المعاینة المنجزة عند وقوع حوادث مادیة ناتجة عن اصطدام سیا
اردي للناقالت المزنجرة و ا-°6 ارت مطاطیة ومحضر التسلم بشكل انف ارت المجهزة عجالتها بإطا ار اآلالتلج

ار في الساعة30الفالحیة ذات الحركة اآللیة التي ال یتأتى لها من حیث تركیبتها أن تتجاوز سرعة  427؛كیلومت

ارت المشار إلیها في المادة -°7 مختلفأعاله والتي ال تخضع لواجب خاص 249جمیع العقود والوثائق والمحر
428.أو وثیقة محررة بالطریقة اإللكترونیةمستعملةةعن كل ورق

:دراهم5تخضع لواجب ثابت قدره -.یاء
ارق التجاریة القابلة للتداول-°1 ؛األو
؛وثائق السفر المحدثة لفائدة الالجئین ومن ال جنسیة لهم-°2
ارعاة لفائدة ضحایا الزیوت ال:استعمال عربة ذات محرك أو مقطورةوصل الشروع في -°3 مسمومة، مع م

ازي .أعاله3°-مقتضیات البند 
:تخضع لواجب ثابت قدره درهم واحد-.كاف

ارء من السندات أو القیم؛-°1 ارت التي تعتبر مجرد وصل ٕواب المحر
؛القیمالوصوالت التي تثبت إیداع مبالغ نقدیة لدى مؤسسة للقرض أو لدى بورصة-°2
ارق الطریق و الوصوالت والتصاریح وصوالت نقل البضائع أو الطر و-°3 ارت وأو د البریدیة مثل بطاقات السیا

.الحدیدیة أو الطرقوبیانات اإلرسال التي تسلمها المنشآت العامة أو الخاصة للنقل عبر السكك
:تخضع لواجب محدد كما یلي-.الم

ارتعند التسجیل األول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضریبة الخصوصیة السن و 429:یة على السیا

ــوة ــ الجبــــائیةالق
أصناف 
العربات

حصانا 15تساوي أو تفوق حصانا14إلى11من أحصنة10إلى8من أحصنة8أقل من 

درهم20.000درهم10.000درهم4.500درهم2.500المبالغ
الباب الثالث

مقتضیات مختلفة

إبطال التنابر المنقولة -.253المادة 
I.-لهیجب إبطاله فور وضعه على العقد أو الوثیقة أو المحرر الخاضع منقولكل تمبر.

:یتمثل اإلبطال في تقیید ما یلي بالمداد المستعمل عادة على التمبر المنقول
المكان الذي تم فیه اإلبطال؛-
الذي تم فیه اإلبطال؛)الیوم و الشهر و السنة(التاریخ -
لخاضع للضریبة أو ممثلیهم أو أعوان الجمارك فیما یتعلق بنسخ سندات الشحن المقدمة من توقیع المكتتب أو ا-

ارجتم427 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىرةه الفقهذأحكامإد
.2011لسنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىه الفقرةهذأحكامتغییر وتتمیم تم428
.2012ماي 17ابتداء من ھاقیتطبتمو2012من قانون المالیة لسنة 7المادة منIالبند بمقتضىالواجبات تم تغییر 429
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.طرف ربابنة السفن الوافدة من الخارج
و یتم هذا اإلبطال بحیث یظهر جزء من .یجوز إبطال التنابر أیضا بواسطة ختم بمداد كثیف یحمل نفس البیانات

.ء على الورق الذي وضع علیه التمبراإلمضاء أو الختم على التمبر المنقول وج ز
II.-یعتبر غیر متنبر كل عقد أو وثیقة أو محرر:

أو عطل بعد استعماله أو دون تطبیق الشروط المقررة؛ألصق علیه تمبر منقول -
.أو وضع علیه تمبر سبق استعماله-

430مقاوالت أخرىفضاءات اإلشهاریة  ویع الإقرار أصحاب إعالنات اإلشهار والهیئات المكلفة بإدارة أو ب-.254المادة 

.-I ار عن إعالنات اإلشهار المبرمجة في یجب على أصحاب ار إعالنات اإلشهار على الشاشة أن یكتتبوا عن كل شهر إق
ارئب المختص .الشهر الموالي وأن یدفعوا الواجبات المستحقة إلى قابض إدارة الض

ون، یجب على الهیئات المكلفة بتسییر أو بیع الفضاءات فیما یخص إعالنات اإلشهار على شاشة التلفزی
ارت المذكورة)ب-251اإلشهاریة المشار إلیها في المادة  ار .أعاله أن تؤشر على اإلق

ارئب المختص قبل نهایة كل شهر، نسخ قوائم الجرد المتعلقة  تلزم هذه الهیئات بأن توجه إلى قابض إدارة الض
.الل الشهر السابقبإعالنات اإلشهار المنجزة خ

كل یجب على أصحاب اإلعالنات الذین تعاملوا مباشرة مع محطات التلفزیون المحلیة أو الفضائیة أن یدلوا قبل
ارئب ارر یتضمن عدد اإلعالنات و تعاریفها و أن یدفعوا واجب التمبر المطابق إلى قابض إدارة الض .بث بإق

II.-ارر، یجب أداء  الواجبات المستحقة برسم شهر معین للمقاوالت المرخص لها بأداء  وبالنسبة اجبات التمبر بواسطة اإلق
ارئب المختص ارم الشهر الموالي لدى قابض إدارة الض 431.قبل انص

تقدیم سندات الشحن -.255المادة 
اتیتعین على ربابنة السفن أن یقدموا ألعوان اإلدارة الضریبیة و الجمارك سواء عند الدخول أو الخروج سند

ازءات المنصوص علیها في المادة  .أعاله-I-مكررة207الشحن التي یتوجب علیهم حملها تحت طائلة تطبیق الج

التزامات مشتركة-.256المادة 
I.- ارت المركزیة و المحلیة بعدم الضبطیلزم كتاب بعدم القیام بأي عمل و قضاة المحاكم بعدم إصدار أي حكم و اإلدا

ارر أو ارت لم یوضع علیها التمبر بصفة قانونیةاتخاد أي ق .مقرر استنادا إلى عقود أو محر
II.-ها أویمنع على جمیع األشخاص و الشركات و المؤسسات العمومیة أن تستخلص أو تعمل على أن یستخلص لحساب

ارمة المستحلحساب  ارق تجاریة غیر متنبرة و لو لم یستوف مبلغها، تحت طائلة أداء الغ .قة مع مرتكبي المخالفةالغیر أو

بتحریر المحاضر وناألعوان المكلف-.257المادة 
.تثبت المخالفات المتعلقة بواجبات التمبر في محضر ینجزه أعوان اإلدارة الضریبیة و أعوان إدارة الجمارك

المراقبة و المنازعات-.258المادة 
ارقبة و المنازعات و التقادم و التحصیل المت ارءات الم ارءات المطبقة بالنسبة إج علقة بواجبات التمبر هي نفس اإلج

.لواجبات التسجیل

.2010من قانون المالیة لسنة 7من المادة Iالبند بمقتضى تغییر وتتمیم العنوان تم 430
ارجتم431 .2010لسنةالمالیةقانونمن7المادةبمقتضىبند الهذاأحكامإد
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ارر تباشر وفق الشروط المنصوص علیها في  ارقبة وتصحیح واجبات التمبر المؤداة عن طریق اإلق غیر أن، م
.من هذه المدونةأعاله221و220المادتین 



209

القسم الثاني
اتلضریبة الخصوصیة السنویة على السیا را

الباب األول
نطاق التطبیق

السیارات الخاضعة-.259المادة 
ارت المبینة في الفصل تخضع للضریبة ارت، السیا ارر الصادر في 20الخصوصیة السنویة على السیا 8من الق

ارقبة السیر والجوالن والمسجلة في المغرب)1953ینایر 24(1372جمادى األولى  .بشأن م

اإلعفاءات-.260المادة 
:تعفى من الضریبة

العربات المعدة للنقل العمومي لألشخاص؛-°1
ارم؛3000العربات النفعیة التي یزید وزنها مع حمولتها على -°2 كیلوغ
ارت األجرة أو الطاكسیات المرخص لها بوجه قانوني؛-°3 سیا
ارجات الناریة ذات عجلتین المزودة أو غیر المزودة بعربة جانبیة وكذا ا-°4 ارجات الالد اریة بثالث عجالت ذات بخلد

المحرك كیفما كان حجم أسطوانتها؛
اآلالت الخاصة باألشغال العمومیة؛-°5
ارت؛-°6 ار الج
ازت دبلوماسیة-°7 شریطة المعاملة بالمثل للدولة المغربیة؛،العربات التي یتمتع مالكها بامتیا
؛"رالهالل األحم"العربات المملوكة للجمعیة المسماة -°8
العربات المملوكة للتعاون الوطني؛-°9
ارت الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبیع، طوال الفترة -°10 العربات المستعملة التي یشتریها تجار السیا

ارئها إلى تاریخ إعادة بیعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورین و كذا العربات المسجلة الممتدة من تاریخ اشت
؛ 18Wفي سلسلة 

العربات المحجوزة قضائیا؛-°11
علىالمتعلق بمدونة السیر52.05من القانون رقم 81بالمادة ، كما هي معرفة التحففي عدادالعربات-°12

اریر 11(1431من صفر 26بتاریخ 1.10.07الطرق الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم  432؛)2010فب

:المملوكة للدولةالتالیة العربات-°13
ارت اإلسعاف ؛- سیا
ارت المجهزة بالمعدات الصحیة ذات المحرك المثبتة علیها ؛- السیا
ارت المصلحة - ارت التدخل التابعة لإلدارة العامة لألمن الوطني والقوات المساعدة والوقایة المدنیة باستثناء سیا سیا

المغلقة ؛
ارت ال- ارت العسكریة باستثناء سیا .مصلحة المغلقةالسیا

الباب الثاني
تصفیة الضریبة

أجل فرض الضریبة–.261المادة 
دیسمبر من كل سنة ویجب أداء الضریبة في شهر ینایر من كل 31تمتد فترة فرض الضریبة من فاتح ینایر إلى 

ازءات المنصوص علیها في  .أعاله208لمادة اسنة جبائیة، تحت طائلة الج

.2013ینایراتحفمنابتداءهاقیتطبتم  و2012سنةلالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضى°12الفقرةتغییرتم432
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اقالت التي شرع في استعمالها خالل السنة یجب أداء الضریبة خالل الشهر الجاري ابتداء فیما یخص الن،غیر أنه
البطاقة الرمادیة، الذي یثبت بوضع المصالح المختصة التابعة لمركز تسجیل علىمن تاریخ وصل إیداع ملف الحصول

ارت طابعا مؤرخا على  .المذكورالوصل السیا
تي لم تبق خالل فترة فرض الضریبة في وضعیة تخولها االنتفاع باإلعفاء من وكذلك الشأن فیما یخص الناقالت ال

.الضریبة
تظل الضریبة ساریة المفعول بالنسبة إلى الناقلة الخاضعة لها خالل فترة فرض الضریبة ولو في حالة استبدال 

.المالك خالل هذه الفترة
.مجانیة)فینییت(یجوز لمالك الناقالت المعفاة من الضریبة طلب تسلیم صویرة

تعریفة الضریبة-.262المادة 
433:تحدد تعریفة الضریبة كما یلي

أصناف العربات
القوة الجبائیة

8أقل من 

أحصنة
10إلى8من 

أحصنة
14إلى11من 

حصانا
15تساوي أو تفوق 

حصانا
)بالدرهم(نالعربات المستخدم فیها البنزی

350
)بالدرهم(

650
)بالدرهم(

3.000
)بالدرهم(

8.000
7001.5006.00020.000العربات ذات محرك كزوال

ذات"بیكوب"غیر أنه تفرض الضریبة بنفس التعریفة المقررة للعربات المستخدم فیها البنزین على العربات النفعیة 
.محرك كزوال و المملوكة ألشخاص طبیعیین

أداء قسط من الضریبة یعادل أعاله261من المادة ةو الثالثةالثانیالفقرتینالمبینة في یجب في الحاالت 
الحاصل من ضرب الجزء الثاني عشر من الضریبة السنویة الواجب دفعها في عدد األشهر الباقیة، من تاریخ الشروع في 

.دیسمبر الموالي للتاریخ المذكور31استعمال الناقلة بالمغرب أو انتهاء االنتفاع باإلعفاء إلى غایة 
ار كامالأعاله261المادة في جمیع الحاالت المنصوص علیها في  .، یعد كل جزء من الشهر شه

.درهم)100(الصویرة أداء رسم قدره مائة یترتب على تسلیم نظیر
الباب الثالث

إلتزامات

إلتزامات مالكي السیارات-.263المادة 
.األمامیة داخل الناقلةالتي تثبت أداء الضریبة على الواقیةیجب وضع الصویرة

ارت  ال یمكن أن ینجز باسم المتخلى له أي تفویت لناقلة مفروضة علیها الضریبة الخصوصیة السنویة على السیا
.ما لم یثبت سلفا أداء هذه الضریبة عن سنة األداء الجاریة أو اإلعفاء منها

إلتزامات أعوان الجمارك و األمن الوطني-.264المادة 
ارب الوطني قد أدت الضریبة یجب أن ی تأكد أعوان الجمارك واألمن الوطني من أن كل سیارة تغادر الت

.2013ینایرفاتحمنابتداءهاقیتطبتم و2012سنةالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالتعریفة تغییرتم433
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ارت ومن أن الصویرة قد وضعت على الواقیة األمامیة .الخصوصیة السنویة المفروضة على السیا
قلة ال یؤذن في حالة عدم التوفر على الصویرة جاریة صالحیتها أو على ما یثبت اإلعفاء من الضریبة، فإن النا

ارمة المنصوص  ارب الوطني إال بعد أداء الضریبة المذكورة والذعیرة  و الزیادة و الغ لها بأي حال من األحوال في مغادرة الت
.أعاله208علیها في المادة 

اربع الباب ال
مقتضیات مختلفة

األعوان المكلفون بإثبات المخالفات-.265المادة 
.بواسطة محضرالقسماتثبت كل مخالفة لمقتضیات هذ

.القسمبهذا بصفة خاصة بإثبات المخالفات المتعلقةالمفوضوناإلدارة الجبائیةأعوانیكلف
العامة لألمن الوطني و لإلدارةأعوان الجمارك و األعوان التابعون ،هذه المخالفاتكذلك لتحریر محاضر یؤهل

ارقبة السیر نیالمؤهلة عامة كل األعوانو موظفو المیاه و الغابات و بصفالملكيلدركارجال  لتحریر المحاضر المتعلقة بم
.و الجوالن

كیفیات التطبیق -.266المادة 
.یثبت أداء الضریبة عن طریق تسلیم صویرة یحدد شكلها و كیفیات تسلیمها و استعمالها بموجب نص تنظیمي
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القسم الثالث
434ن المترتبة على األرباح والدخولالمساھمة االجتماعیة للتضام

الباب األول
نطاق التطبیق

األشخاص المفروضة علیهم المساهمة–267المادة 
:تحدث مساهمة اجتماعیة للتضامن على األرباح والدخول تتحملها

بصفة دائمة أعاله، باستثناء الشركات المعفاة من الضریبة على الشركات III–2الشركات كما هي محددة في المادة -
ألف أعاله؛–I–6والمشار إلیها في المادة 

أعاله؛)2°و1°(30الذین یحصلون على دخول مهنیة كما هي محددة في المادة األشخاص الذاتیون-
56الذین یحصلون على دخول األجور و الدخول المعتبرة في حكمها كما هي محددة في المادة األشخاص الذاتیون-

أعاله؛
.أعالهI–61الذین یحصلون على الدخول العقاریة كما هي محددة في المادة شخاص الذاتیوناأل-

الباب الثاني
تصفیة المساهمة وأسعارها

التصفیة-.268المادة 
تحتسب المساهمة بالنسبة للشركات على أساس الربح الصافي للسنة المحاسبیة والذي یعادل أو یتجاوز مبلغه خمسة عشر 

.درهم)00000015(ملیون 
تحتسب المساهمة على الدخل أو الدخول الصافیة من الضریبة من مصدر مغربي المشار إلیها وبالنسبة لألشخاص الذاتیین

.درهم)000360(أعاله المكتسبة أو المحققة والتي یعادل مبلغ دخلها أو دخولها ثالثمائة و ستین ألف 267في المادة 

األسعار–.269المادة 
I– أعاله، تحتسب المساهمة حسب األسعار النسبیة التالیة267بالنسبة للشركات المشار إلیها في المادة:

سعر المساهمة)بالدرهم(الصافي مبلغ الربح
%0,5............................................................ملیون25ملیون إلى أقل من 15من 
%1............................................................ملیون 50ل من ملیون إلى أق25من 
%1,5..........................................................ملیون 100ملیون إلى أقل من 50من 
%2..........................................................................ملیون فما فوق100من 

II.-بالنسبة لألشخاص الذاتیین تحتسب المساهمة حسب األسعار النسبیة التالیة:

سعر المساهمة)بالدرهم(مبلغ الدخل أو الدخول الصافیة من الضریبة 
%2.......درهم600.000إلى360.000من 
%4......درهم840.000إلى600.001من 

ازد عن  %6.............رهمد840.000ما 

ارجتم434 .2013سنةلالمالیةقانونمن7المادةمنIالبندبمقتضىالثالثأحكام القسمإد
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الباب الثالث
التزامات

ارر -.270المادة  ازمات المتعلقة باإلق االلت
I.– ارئب التابع له مقرها االجتماعي 267یجب على الشركات المشار إلیها في المادة أعاله أن تودع لدى قابض إدارة الض

ار على أو وفق مطبوع ن ار محر ار موذجي تعده اإلدارة یتضمن مبلغ الربح الصافي المصرح به أو مؤسستها الرئیسیة بالمغرب إق
.أشهر الموالیة لتاریخ اختتام كل سنة محاسبیة)3(ومبلغ المساهمة المطابق له، وذلك خالل الثالثة 

II.– یجب على األشخاص الذاتیین الذین یحصلون على دخول مهنیة أو دخول عقاریة أو علیهما معا أن یودعوا لدى
ار على أو وفق مطبوع نموذجي تعده قابض اإلد ار محر ار ارة الضریبیة التابع له موطنهم الضریبي أو مؤسستهم الرئیسیة ، إق

ارر السنوي بمجموع الدخل )60(اإلدارة، وذلك داخل أجل ستین  یوما ابتداء من تاریخ إصدار الجدول المتعلق باإلق
.أعاله82المنصوص علیه في المادة 

ارر مبلغ الدخول الصافیة من الضریبة ومبلغ المساهمة المطابقة لهایجب أن یتضمن هذا  .اإلق

III.- ار أو دخوال معتبرة في حكمها خاضعة للمساهمة، أن اردات الذین یدفعون أجو یجب على المشغلین والمدینین باإلی
ارئب التابع له موطنهم الضریبي أو مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم ال ار على أو وفق یودعوا لدى مفتش الض ار محر ار رئیسیة إق

ازمنا مع ارت المنصوص علیها على التوالي في المادتین مطبوع نموذجي تعده اإلدارة مت ار .أعاله81و79اإلق

IV.-الذین یحصلون إضافة إلى أجرهم ودخول معتبرة في حكمها على دخول مهنیة أو یجب على األشخاص الذاتیین
ار على عقاریة أو علیهما معا أن ید ار محر ار ارئب التابع له موطنهم الضریبي أو مؤسستهم الرئیسیة إق عوا لدى قابض إدارة الض

.أعالهIIیوما المشار إلیه في البند )60(أو وفق نموذج تعده اإلدارة وذلك داخل أجل الستین 

ارر مبلغ الدخل الصافي من الضریبة ومبلغ المساهمة المطابق ل .هیجب أن یتضمن هذا اإلق

ازمات المتعلقة بالدفع-.271المادة  االلت
I.- ارئب التابع 267یجب على الشركات المشار إلیها في المادة أعاله أن تدفع تلقائیا مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الض

ارر المشار إلیه في المادة  ازمنا مع إیداع اإلق .أعالهI-270له مقرها االجتماعي مت

II.-أعاله، یجب أن یودع مبلغ المساهمة 267شخاص الذاتیین المشار إلیهم في المادة فیما یتعلق باأل:

التابع له موطنهم الضریبي أو مؤسستهم الرئیسیة بالنسبة للدخول المهنیة والعقاریة، لدى قابض اإلدارة الضریبیة-
ارر المنصوص علیه في المادة  أعاله؛270داخل األجل المحدد لإلق

ألجور والدخول المعتبرة في حكمها عن طریق الحجز في المنبع الذي یباشره المشغلون والمدینون بالنسبة لدخول ا-
ارد داخل األجل ووفق الشروط المنصوص علیها في المادة  أعاله؛I-174باإلی

الذي یحصلون إضافة على أجرهم والدخول المعتبرة في حكمه على دخل مهني أو بالنسبة لألشخاص الذاتیین-
ازمناأو علیهما معاعقاري ارر المشار إلیه في المادة مت ارئب التابع له IV-270مع إیداع اإلق أعاله لدى قابض إدارة الض

ارعاة خصم مبلغ المساهمة المحجوز في المنبع من طرف المشغل أو المدین  موطنهم الضریبي أو مؤسستهم الرئیسیة، مع م
ارد برسم دخول األجور والدخول المعتبرة .في حكمهاباإلی
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اربع الباب ال
التحصیل و الجزاءات و المساطر

التحصیل والمراقبة والمنازعات و الجزاءات والتقادم-.272المادة 
ازءات والتقادم المنصوص علیها في هذه المدونة و المتعلقة بالضریبة  ارقبة والمنازعات والج تطبق أحكام التحصیل والم

على المساهمة االجتماعیة للتضامن برسم األرباح الصافیة المحققة من طرف الشركات على الشركات والضریبة على الدخل 
.والدخول المهنیة ودخول األجور والدخول المعتبرة في حكمها والدخول العقاریة التي یحصل علیها األشخاص الذاتیون

مدة التطبیق-.273المادة 
:رباح والدخول علىتطبق المساهمة االجتماعیة للتضامن المترتبة على األ

؛2013المتتالیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر )3(الشركات برسم السنوات المحاسبیة الثالث -
أصحاب الدخول المهنیة ودخول األجور والدخول المعتبرة في حكمها والدخول العقاریة المحققة األشخاص الذاتیون-

.2015دیسمبر 31إلى غایة 2013أو المكتسبة ابتداء من فاتح ینایر 
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القسم الرابع
المساهمة االجتماعیة للتضامن المطبقة على ما یسلمه الشخص

435لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي

الباب األول
نطاق التطبیق

األشخاص الخاضعون للمساهمة-.274المادة 
ما یسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي تحدث مساهمة اجتماعیة للتضامن على العملیات المتعلقة ب

:والمنجز من طرف 
األشخاص الذاتیین الذین یشیدون ألنفسهم مبنى معد للسكن الشخصي؛-
ارد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنیة معدة لسكنهم الشخصي ؛- الشركات المدنیة العقاریة التي یؤسسها أف
ازولة عملها وفق التشریع الجاري به العمل التي تبني وحدات سكنیة معدة للسكن التعاونیات السكنیة المؤسسة  و- الم

الشخصي لفائدة المنخرطین فیها؛
ازولة لعملها وفق التشریع الجاري به العمل والتي یكون هدفها بناء وحدات سكنیة معدة للسكن - الجمعیات المؤسسة والم

.الشخصي ألعضائها
الباب الثاني

سعر واإلعفاءالتصفیة وال

التصفیة والسعر-.275المادة 
یحدد مبلغ المساهمة االجتماعیة للتضامن المترتبة على ما یسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي في 

.درهم عن المتر المربع من المساحة المغطاة لكل وحدة سكنیة)60(ستین 
.ي سلمت في شأنه رخصة للبناءیقصد بالوحدة السكنیة، السكن غیر القابل للقسمة الذ

اإلعفاء-.276المادة 
.متر مربع300تعفى من هذه المساهمة الوحدة السكنیة التي ال تتعدى مساحتها المغطاة 

متر مربع تخضع للمساهمة االجتماعیة للتضامن المترتبة على ما یسلمه الشخص 300كل مساحة مغطاة تفوق 
.لنسبة لمجموع المساحة المغطاةلنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي با

الباب الثالث
االلتزامات

ارر–.277المادة  االلتزامات المتعلقة باإلق
ارئب التابع له موقع المبنى 274یجب على األشخاص المشار إلیهم في المادة  أعاله أن یدلوا لدى قابض إدارة الض

ارر یحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، یبین المساحة المغطاة بالمتر المربع وكذا مبلغ موضوع المساهمة، بإق
.المساهمة المطابقة، مشفوعا برخصة السكن ورخصة البناء التي تبین المساحة المغطاة المبنیة بالمتر المربع

ارر السالف الذكر خالل التسعین   لطةیوما  الموالیة لتاریخ تسلیم رخصة السـكن مـن لـدن السـ)90(یجب أن یودع اإلق
.المختصة

ازمات المتعلقة باألداء-.278المادة  االلت

ارجإتم اربعالقسمأحكامد .2013لسنةالمالیةقانونمن9المادةمنIIIالبندضىبمقتال 435
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ــى مــا یســلمه الشــخص لنفســه مــن مبنــى معــد للســكن  ــة للتضــامن المترتــب عل ــغ المســاهمة االجتماعی ــا مبل ــدفع تلقائی یجــب أن ی
ارر المشار إلیه في الماد ارئب التابع له موقع السكنى المبنیة، مع إیداع اإلق .أعاله277ةالشخصي لدى قابض إدارة الض

اربع الباب ال
التحصیل و الجزاءات و المساطر

التحصیل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم-.279المادة 
ازءات والتقـادم المنصـوص علیهـا فـي هـذه المدونـة علـى المسـاهمة االجتماعیـة  ارقبة والمنازعات والجـ تطبق أحكام التحصیل والم

.الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصيللتضامن المطبقة على ما یسلمه
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للضرائبالعامةبالمدونةاتالملحق

الجزافيالربحلنظامالدخلعلىبالضریبةالمتعلقللضرائبالعامةبالمدونةالملحقالجدول

40بالمادةالوارد

(%)السعر  436إ.ن.م.ق المهنة
30 1121 ح الحیوانات بالمجازرالمقاول في ذب
8 0150 المقاول في زبر الحطب وقطعه
8 3051 المتجر بالجملة في أحشاء الحیوانات وكبدها وأمعائها إلخ
15 3121 المتجر بالتفصیل في األمعاء
10 2381 اركم والبطاریات الكهربائیة صانع الم
40 3941 المقاول في وضع وصیانة اإلعالنات
8 1923 ادن العادیةمصفى المع
10 1920 مصفي ومسترجع ومستأجر المعادن
15 3523 مستأجر السفن
60 4461 صاحب وكالة تجاریة لتشجیع اإلدخار العمومي بعمولة
60 4022 )سمسار(وكیل األعمال 
12 1831 صانع مركمات االسمنت واألجر
12 0612 صانع مركمات الفحم الحجري
10 3041 مركمات الفحم الحجريالمتجر بالجملة في 
10 3041 المتجر بنصف الجملة في مركمات الفحم الحجري
15 3132 المتجر بالتفصیل في مركمات الفحم الحجري
10 2311 صانع أجهزة تولید الطاقة الكهربائیة
12 3023 المتجر في أجهزة تولید الطاقة الكهربائیة
10 3014 المتجر بالجملة في الحلفاء
12 3014 المتجر بنصف الجملة في الحلفاء
12 3115 المتجر بالتفصیل في الحلفاء
10 3014 ملتقط أو جامع أنواع األشنة والفوقس والنباتات العطریة أو الطبیة أو 

الصناعیة المعدة للبیع
8 3122 صاحب متجر للتغدیة العامة
12 2572 صانع الثقاب والشموع
2،5 3046 قاب والشموعالمتجر بالجملة في الث
12 1851 صانع المنتجات من األمینت بما فیها األنابیب

.القائمة المغربیة للنشاطات االقتصادیة436
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12 1171 صانع النشاء وسكر العنب و الغلوتن أو مواد أخرى تشاكلها 
30 0420 المكتري األول أو المكتري الثاني للمناجم أو المقاطع
40 3942 المقاول في نشر اإلعالمات واإلعالنات المختلفة
20 3235 األثریات بائع 
25 0231 مربي النحل
40 4121 مستغل الة أوتوماتیكیة لطبخ وقلي الذرة والزالبیات من اسفنج وغیره
40 3955 مستغل معمل إلصالح أو صیانة األجهزة الكهربائیة أو األجهزة المنزلیة 

...للتدفئة والمطبخ إلخ
12 2300 صانع اآلالت واألجهزة الكهربائیة الضخمة
20 2322 مصلح اآلالت واألجهزة الكهربائیة الضخمة
20 3023 اردیو والتلفزیون المتجر بالجملة في أجهزة وتوابع وأدوات ال
30 3969 اردیو التلفزیون والتوابع الخاصة بالصوت والصورة مكري أجهزة ال
30 4460 مستغل األجهزة الموزعة وأجهزة اللعب أو غیرها من األجهزة التي 

تشاكلها
30 4523 صانع أجهزة وقطع األسنان االصطناعیة
20 4523 المتجر بالتفصیل في أجهزة وقطع األسنان االصطناعیة
30 4523 صانع أجهزة وقطع األسنان االصطناعیة للغیر
20 2400 صانع آالت التصویر والساعات وأدوات التحقیق والبصر
15 3182 المتجر بالتفصیل في األجهزة الصحیة
25 4022 ازء  ازء الشقة أو محالت مختلفة أو عمارة أو أج مستغل الشقة أو أج

ارء العمارة عن طریق تولیة الك
10 3000 مزود السفن
7 0311 مجهز سفن الصید
15 3453 مجهز السفن للمالحة الساحلیة الكبیرة أو الصغیرة
10 2142 صانع الهیاكل المعدنیة للبناء أو للمقاولة
15 2163 األسلحةصانع 
60 3934 القائس الخبیر–المساح 
15 3522 منظم الشحن
12 4611 ازلة األوحال مقاولة الرش والكنس ٕوا
8 3056 المتجر بالجملة في أدوات التدخین
8 3056 المتجر بنصف الجملة في أدوات التدخین
15 3124 المتجر بالتفصیل في أدوات التدخین
10 2731 الصید المائي وأدوات الریاضة والتخییم وغیرها من صانع أدوات القنص  و

األدوات من نفس النوع
10 3074 المتجر بالجملة في أدوات القنص والصید  المائي وأدوات الریاضة 
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والتخییم وغیرها من األدوات من نفس النوع

25 3241 المتجر بالتفصیل في أدوات القنص والصید المائي وأدوات الریاضة 
غیرها من األدوات من نفس النوعوالتخییم  و

12 2571 صانع األنوار االصطناعیة
12 2911 المقاول في األشغال الخاصة باإلسمنت والزفت وغیره من المواد 

المشابهة 
12 4462 مستغل مؤسسة متنقلة للترفیه والتسلیة أو الفرجات 
20 4462 مستغل مؤسسة حضریة للترفیه والتسلیة أو الفرجات 
25 4111 صاحب مأوى

15 3311 ارت مستغل مؤسسة لصیانةالسیا
15 3020 ارت المتجر بالجملة في السیا
25 3187 ارت والقطع المفصولة الخاصة بها المتجر بالتفصیل في توابع السیا
15 3239 ارت المستعملة وتوابعها وقطعها المفصولة المتجر بالتفصیل في السیا
25 0220 جنة وحاضنها ومربي الدواجنمغذي الطیور الدا
40 4454 ارت العمودیة ارت أو الطائ مكري الطائ
10 3460 ارت لنقل المسافرین أو البضائع مستغل الطائ
10 3034 )البالغي(المتجر بالجملة في البوابیج 
12 3034 )البالغي(المتجر بنصف الجملة في البوابیج 
15 3151 )بالغيال(المتجر بالتفصیل في البوابیج 
15 4323 مستغل الحمامات العمومیة والرشاشات
10 2741 صانع المكانس
10 3053 المتجر بالجملة في المكانس
15 3172 المتجر بالتفصیل في المكانس
10 3184 المتجر في الموازین
30 2413 مرسم الموازین
30 4432 مستغل قاعات عمومیة للحفالت
15 2251 لزوارقصانع القوارب أو ا
15 3024 اركب أو الزوارق مشید السفن والم
15 4454 اركب أو الزوارق ذات المحرك واألدوات أو اآلالت  مكري القوارب والم

المعدة لاللعاب أو أنواع الریاضة المائیة
10 3032 المتجر بالجملة في الجوارب والقلنسوات
15 3032 المتجر بنصف الجملة في الجوارب والقلنسوات
20 3145 المتجر بالتفصیل في الجوارب والقلنسوات
15 2413 مستغل قبان عمومي
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30 2413 مستغل قبان أو توماتیكي أو غیره من األجهزة الممثالة
12 2911 المقاول في البناء
15 3172 ازر(صاحب متجر  ...للوازم المنزلیة ولعب األطفال إلخ)با
12 4100 )اسفنج(یات المتجر بالتفصیل في الزالب
8 3013 مصدر الماشیة
8 3013 المتجر في الماشیة
12 1141 مستغل معمل النتاج الزبدة ومشتقات الحلیب
1،5 3013 المتجر بالجملة في الزبدة ومشتقات الحلیب
2،5 3043 المتجر بنصف الجملة في الزبدة ومشتقات الحلیب
5 3113 حلیب المتجر بالتفصیل في الزبدة ومشتقات ال
30 3351 ارت مرمم الحلي والمجوه
20 2711 صانع الحلي غیر األصیل أو األشیاء المبتكرة
25 3222 المتجر بالتفصیل في الحلي
25 3266 المتجر بالتفصیل في الحلي غیر األصیل
10 2711 ارت من المعادن النفیسة للغیر صانع المجوه
50 4210 ارت مكري المجوه
4 4461 أزةالبائع ب ارق الیانصیب مجمعة أو مج الجملة ألو
8 4461 أزة ارق الیانصیب مجمعة أو مج البائع لحسابه الخاص أو بالعمولة ألو
60 4461 أزة ارق الیانصیب المج سمسار في أو
10 1022 صانع البشكیطو أو الحلویات الصلبة والخبز المتبل أو الخبز الخاص 

بالحمیة
10 3051 البشكیطو أو الحلویات الصلبة والخبز المتبل أو المتجر بالجملة في 

الخبز الخاص بالحمیة
12 1022 المتجر بنصف الجملة في البشكیطو أو الحلویات الصلبة والخبز المتبل 

أو الخبز الخاص بالحمیة
15 3123 المتجر بالتفصیل في البشكیطو أو الحلویات الصلبة والخبز المتبل أو 

الخبز الخاص بالحمیة
20 4311 مستغل مؤسسة لغسل البیاضات وتنظیفها وصبغها وكیها بوسائل 

میكانیكیة
12 3020 ارق المتجر بالجملة في الحطب المعد لإلح
12 3132 ارق المتجر بالتفصیل في الحطب المعد لإلح
10 3014 المتجر بالجملة في الخشب
12 3014 المتجر بنصف الجملة في الخشب 
15 3115 لتفصیل في الخشبالمتجر با
10 3014 المتجر بالجملة في الخشب المقطع أو المعد لصنع العربات
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15 3115 المتجر بالتفصیل في أدوات الكیل الخشبیة
25 4100 بائع المشروبات واألغذیة غیر المائعة التي تستهلك في عین المكان
20 1240 صانع المیاه الغازیة ومیاه المائدة والسیرو
15 1721 صانع علب الكاغیط المقوى واألكیاس والصنادیق من الورق إلخ
12 2042 صانع العلب والتلفیفات المعدنیة واألشیاء واألدوات من المعدن غیر 

المنتوجات المتصلة باألواني المعدنیة
4 3013 ازر  )المتجر بالجملة(الج
10 3013 ازر  )المتجر بنصف الجملة(الج
12 3121 ازر  )ر بالتفصیلالمتج(الج
12 3121 ازر  )بالتفصیل الصغیر(الج
8 1662 صانع السدادات من الفلین
8 3014 المتجر بالجملة في السدادات
10 3014 المتجر بنصف الجملة في السدادات
15 3115 المتجر بالتفصیل في السدادات
10 2572 صانع الشموع أو القنادیل
2 3046 أو القنادیلالمتجر بالجملة في الشموع 
5 3046 المتجر بنصف الجملة في الشموع أو القنادیل
10 3161 المتجر بالتفصیل في الشموع أو القنادیل
8 1021 الخباز
20 3211 الكتبي أو بائع الكتب المستعملة بالتفصیل
20 1521 صانع أجهزة الخیل
10 2749 صانع المواد الحیوانیة
8 3013 لمصارینالمتجر بالجملة في ا
12 3013 المتجر بنصف الجملة في المصارین
10 3172 المتجر بالتفصیل في أدوات تزیین الرفوف بالمنازل
25 4100 المتجر في المقانق
12 1365 ازت أو المخرمات صانع المطر
10 3032 ازت أو المخرمات  المتجر بالجملة في المطر
12 3032 ازت  أو المخرماتالمتجر بنصف الجملة في المطر
15 3142 ازت أو المخرمات المتجر بالتفصیل في المطر
15 1365 ازت والمخرومات للغیر صانع المطر
15 1365 نساج األثواب بالذهب أو بالفضة
10 2741 مستغل مؤسسة صناعیة الفرشایات العادیة والناعمة والمكنسات
8 3053 المتجر في الفرشایات بالجملة
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15 3172 في الفرشایات بالتفصیلالمتجر
60 3900 صاحب مكتب االرشادات المختلفة
60 3932 ارجات والتحریات واألبحاث صاحب مكتب للد
30 4432 صاحب مقهى
15 4450 مكري مخادع لالستحمامات البحریة أو النهریة
12 1361 مستغل مصنع لصنع الحبال المضفورة والمنتجات الحبلیة والحبال 

وخیوط القنب
12 2371 صانع الخیوط المعدنیة
30 1172 حماص البن
6 4121 المتجر بالجملة في البن
8 4121 المتجر بنصف الجملة في البن
12 4121 المتجر بالتفصیل في البن
20 4432 مستغل مقهى فیه غناء، موسیقى وفرجة
20 4412 ارئط الفیدیو مكري األجهزة واألشرطة السینمائیة وش
12 3027 المتجر بالجملة في علب الحزم
12 2040 صانع الصنادیق أو علب التلفیف
10 2600 صانع األشیاء من المطاط أو السلولوئید أو مادة البالستیك أو مواد 

.أخرى تشاكلها
15 3040 المتجر والبائع بالجملة ألشیاء من المطاط أو السلولوئید أو مادة 

.البالستیك أو مواد أخرى تشاكلها
12 3055 ناشر البطاقات البریدیة المصورة
10 2730 المتجر بالجملة في البطاقات البریدیة
10 3054 المتجر بالجملة في الكاغیط المقوى
12 3054 المتجر بنصف الجملة في الكاغیط المقوى
15 3212 المتجر بالتفصیل في الكاغیط المقوى 
15 3184 ارئط ال مسموعة واألسطوانات الموسیقیةالمتجر بالتفصیل في الش
30 4110 ارت والشقق المؤثثة مكري الحج
10 2572 صانع الشمعدان من الحدید أو النحاس 
60 3742 الصیرفي
10 1429 ..إلخ..صانع القبعات والقبیعات والشواشي
10 3032 .…إلخ..المتجر بالجملة في القبعات، والقبیعات والشواشي
15 3142 …إلخ…القبعات  و القبیعات، والشواشي المتجر في
8 3041 المتجر بالجملة في الفحم الخشبي
10 3041 المتجر بنصف الجملة في الفحم الخشبي
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10 3132 المتجر بالتفصیل في الفحم الخشبي
10 3040 اربي المتجر بالجملة في الفحم الت
12 3040 اربي المتجر بنصف الجملة في الفحم الت
15 3130 اربي المتجر بالتفصیل في الفحم الت
20 3519 ارغ مقاول في الشحن واإلف
10 1630 مقاول في الهیاكل من الخشب أو الحدید
12 1630 نجار تقلیدي
15 2271 صانع العربات
12 2030 صانع المساخن الضخمة من الحدید أو النحاس
12 2030 صانع المساخن 
10 1531 لمیكانیكیةصانع األحذیة بالطرق ا
10 3030 المتجر بالجملة في األحذیة
15 3030 المتجر بنصف الجملة في األحذیة
20 3151 المتجر بالتفصیل في األحذیة
10 0434 صانع الجیر
3 3181 المتجر بالتفصیل في جیر االسمنت أو الجبس
15 1411 المتجر في المالبس الجاهزة
10 0215 مربى الخیول والبغال
20 0215 صاحب اسطبل لتربیة الخیول وتعلیم الركوب علیها
10 3061 المتجر بالجملة في الخرق
13 3061 المتجر بنصف الجملة في الخرق
15 3233 المتجر بالتفصیل في الخرق
15 1041 صانع الشكالط
10 3051 المتجر بالجملة في الشكالط
20 4410 مستغل مؤسسة سینمائیة
15 4412 ارئط الفیدیوموزع  األشرطة السینمائة وش
30 3173 ارئط الفیدیو المتجر بالتفصیل في األجهزة واألشرطة السینمائیة وش
12 2572 صانع الطالء ومعجون األحذیة 
15 2711 نقاش في المواد المعدنیة
12 2070 صانع المسامیر الدقیقة أو منتوجات متجر األواني المعدنیة وذلك بطرق 

ةمیكانیكی
15 3182 المتجر بالتفصیل في المسامیر
15 2021 المتجر بالتفصیل في الصنادیق المحكمة اإلقفال ، واألثاث المعدني 

...إلخ..
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12 1521 صانع الصنادیق المحكمة اإلقفال
12 1661 صانع الصنادیق الجلدیة
30 4321 حالق للنساء
40 4321 حالق للرجال
60 3081 عالعمیل في البضائ
60 3081 العمیل في تصدیر المنتوجات الصناعة التقلیدیة
40 3081 العمیل في النقل البري والبحري والجوي
40 3081 العمیل ألداء الحقوق الجمركیة وأجور نقل السفن عند الذهاب واإلیاب
10 3051 المتجر بالجملة في المأكوالت والحلویات
25 3123 ت والحلویاتالمتجر بالتفصیل في المأكوال
15 1040 صانع الحلویات بطریقة میكانیكیة
20 1170 ارت الغدائیة صانع المصب
20 1170 صانع المربیات
10 3051 ارت الغذائیة المتجر بالجملة في المصب
10 3051 المتجر بالجملة في المربیات
10 2100 مقاول في البناءات المعدنیة 
12 1620 بطرق میكانیكیةصانع األخشاب المعاكسة
15 1361 صانع الحبال واألسالك المضفورة للبحریة
15 3020 المتجر بالجمل في الحبال
20 3321 اإلسكافي الذي یعمل حسب الطلب
8 3013 المتجر بالجملة في القرون
10 3152 دباغ الجلود ومساحها ودباغ الجلود الرقیقة
15 3161 ارنیقالمتجر بالتفصیل في األلوان وال ب
20 4333 صانع األكالیل والحلل الماعیة
10 4333 صانع األكالیل والحلل الماعیة أو المتجر فیها بالتفصیل
60 3081 سمسار لبیع البهائم
60 3081 عملیات السمسرة في البضائع بالجملة
60 3081 السمسار في جمیع العملیات
45 3081 وكیل في نقل المسافرین 
50 3543 ار بحري في الصرف، في نقل البضائع ومكري السفنسمس
12 3025 المتجر بالجملة في السكاكین
15 3182 المتجر بالتفصیل في السكاكین
40 1431 صاحب دار للخیاطة الرفیعة
40 1430 خیاط بالقیس في دكانه
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12 3144 المتجر بالتفصیل في األغطیة الصوفیة
10 2741 صانع أقالم الرصاص
10 3013 المتجر بالجملة في السبیب
15 3119 المتجر بالتفصیل في السبیب
10 1342 صانع السبیب النباتي بطرق میكانیكیة
8 3033 المتجر بالجملة في الجلود
10 3033 المتجر بنصف الجملة في الجلود
12 3152 المتجر بالتفصیل في الجلود
8 3069 المتجر بالجملة في اآلدم
10 3069 المتجر بنصف الجملة في اآلدم
12 3239 المتجر بالتفصیل في اآلدم
20 4452 صاحب مدرسة للتربیة البدنیة أو الفنون الذوقیة
15 3186 ارجات المتجر بالتفصیل في توابع الد
12 2231 ارجات الناریة  ارجات العادیة ،والد صانع أو مركب الد
10 3026 ارجات ا ارجات الناریة وقطع الغیار، المتجر بالجملة في الد لعادیة ،والد

ارجات الناریة  ارجات العادیة، والد الد
12 3026 ارجات العادیة  وقطع الغیار، وتوابع  المتجر بنصف الجملة في الد

ارجات  الد
15 3189 ارجات ارجات العادیة  وقطع غیار الد المتجر بالتفصیل في الد
12 2911 سمنت أو الموزیكمقاول في التبلیط والرصف باإل
15 2711 نقاش الخشب أو المعدن باألسالك الفضیة أو الذهبیة أو النحاسیة
12 2914 مقاول في تزیین وزخرفة الشقق
15 1652 ....المتجر بالتفصیل في لوازم تزیین وزخرفة الشقق والمتاجر إلخ
12 1311 لباط الجلود
30 3412 مقاول في الترحیل
20 4612 ؤسسة للتطهیر بالوسائل األولیة أو الكیماویةمستغل م
40 2711 قاطع الجواهر واألحجار الدقیقة للغیر
20 3249 ارسة اللغات المتجر بالتفصیل في األسطوانات ومناهج وتوابع د
15 2562 مقطر خالصات النبتات الطبیة وغیرها
10 2562 مقطر العطور
30 3551 نبر إلصالح السفنمستغل أو صاحب امتیاز حوض أو ع
15 3351 مذهب ومفضض المعادن ومركبها
12 2924 ارت المائیة المقاول في جرف الرمال من المم
10 3052 )البائع بالجملة(العقاقیري 
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12 3052 )البائع بنصف الجملة(العقاقیري 
15 3161 )البائع بالتفصیل(العقاقیري 
60 4433 الوكیل لحیازة حقوق التألیف
20 1240 صانع المیاه المعدنیة ومشروبات الحوامض وعصیر الفواكه
8 3051 المتجر بالجملة في المیاه المعدنیة ومشروبات الحوامض وعصیر الفواكه
20 1650 صانع األشیاء الخشبیة وصفائحها وأدوات تأثیث لحسابه الخاص 
20 1650 صانع األشیاء الخشبیة وصفائحها وأدوات تأثیث للغیر
20 4334 كاتب عمومي
25 0215 المقاول في التربیة واستغالل الخیول السباقة
10 1733 الناشر الكتبي
10 1733 ارئد الدوریة ناشر الج
10 1733 ناشر البطاقات البریدیة
20 3351 كهربائي
23 3312 ارت  اختصاصي في كهرباء السیا
30 3330 كهربائي منجز ألعمال الترمیم في البناء
15 3053 المتجر بالجملة في األدوات الكهربائیة الصغیرة
15 2321 صانع األدوات الكهربائیة الصغیرة 
15 3053 المتجر بالجملة في أجهزة الغاز ألدوات الكهربائیة 
15 3172 المتجر بالتفصیل في أجهزة الغاز ألدوات الكهربائیة
15 2000 لفةمعالج الصفائح المعدنیة في قوالب مخت
30 3551 مستغل موضع لخزن البضائع
35 0444 صانع مستحلب الحمر للغیر
10 2512 ارن ومواد أخرى تشاكلها صانع الحمر والزفت والقط
15 1600 ارت الخشبیة أو المعدنیة صانع اإلطا
15 1733 صانع حبور الطباعة وحبور الكتابة
9 3043 فاض على صحة النباتاتالمتجر بالجملة في األسمدة والمنتجات الح
10 3161 المتجر بالتفصیل في األسمدة
15 3551 مستغل مستودع للتبرید
20 3351 ارت المقاول في صیانة القبور في المقب
10 3060 مخرج الحطام من الماء
6 3051 المتجر بالجملة في التوابل
8 3051 المتجر بنصف الجملة في التوابل
10 3122 في التفصیلالعطار المتجر
15 3119 المتجر بالتفصیل في التوابل
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10 3013 المتجر بالجملة في الحلزون
10 2621 صانع النعال وأحدیة الریاضة والخفیات
10 3079 المتجر بالجملة في النعال والخفیات وأحذیة الریاضة
15 3151 المتجر بالتفصیل في النعال والخفیات وأحذیة الریاضة
12 2911 ازتال مقاول في األشغال العازلة للسوائل والغا
20 3081 المقاول في إرسال الطرود 
60 3910 الخبیر في اقتسام وتوزیع وتقییم األمالك
60 3830 الخبیر في تسویة التعویض عن الحوادث في میدان التأمین
60 3910 الخبیر لدى المحاكم
12 2571 ....صانع المفرقعات والفشك إلخ
10 3079 المصدر والمتجر في السلع من مختلف األنواع
15 2571 صانع مطفآت الحریق
15 3046 المتجر بالجملة في مطفآت الحریق
20 3161 المتجر في مطفآت الحریق البائع بالتفصیل
10 1812 صانع األشیاء الخزفیة
10 3079 المتجر بالجملة في المصنوعات الخزفیة
12 3079 الجملة المصنوعات الخزفیةالمتجر بنصف
15 3249 المتجر بالتفصیل في المصنوعات الخزفیة
20 1152 صانع دقیق السمك
1،5 3051 المتجر بالجملة في األدقة والنشا والسمید أو النخالة
2،5 3051 المتجر بنصف الجملة في األدقة والنشا والسمید أو النخالة
5 3123 والنشا والسمید أو النخالةالمتجر بالتفصیل في األدقة
18 3062 المتجر بالجملة في الحدیدیات المستعملة أو المعادن المستعملة األخرى
12 3062 المتجر بنصف الجملة في الحدیدیات المستعملة أو المعادن المستعملة 

األخرى
12 1520 ارق المذهبة المستعملة في المصنوعات الجلدیة صانع األو
15 3152 ارق المذهبة المستعملة في المصنوعات المتج ر بالتفصیل في األو

الجلدیة
12 1722 صانع اللباد أو الورق المقوى المزفت
12 1720 صانع اللباد الغلیظ
20 3479 ارء وعربات تنقل األشخاص المقاول في عجالت الك
12 1312 معید نقل الخیط وحاله ومكببه أو لفافه

15 1312 ونسج الصوف أو الكتان أو القطنمستغل معمل لغزل
12 1361 صانع الشباك للقنص والصید المائي
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15 3249 المتجر في الشباك للقنص والصید المائي بالتفصیل
15 3119 المتجر بالتفصیل في الزهور االصطناعیة أو الطبیعیة أو مغروسات 

التزیین
10 3016 یعیة أو مغروسات المتجر بالجملة في الزهور االصطناعیة أو الطب

التزیین
25 3119 )المتجر(الزهار
10 1921 مستغل مسبك الكحل أو القزدیر أو الرصاص أو الكوبالت أو المنغنیز 

.....أو الزنك أو النحاس أو البرونز أو األلمینیوم إلخ
10 1921 مستغل مسبك االنصهار الثاني
12 3249 المتجر بالتفصیل في الفوالذ المصنوع 
12 2051 حداد
10 4333 مقاول في حفر القبور
12 1364 صانع لوازم الخیاطین
12 3079 المتجر بالجملة في لوازم الخیاطین
15 3212 المتجر بالتفصیل في األدوات المدرسیة
8 3011 المتجر بالجملة في األكالء والتبن
9 3011 المتجر بنصف الجملة في اإلكالء والتبن
10 3119 جر بالتفصیل في األكالء والتبنالمت
15 3033 ارء المتجر بالجملة في الف
40 3152 ارء المتجر بالتفصیل في الف
25 3063 المتجر بالجملة في األلبسة المستعملة
25 3233 المتجر بالتفصیل في األلبسة المستعملة
10 3012 المتجر بالجملة في الفواكه والخضر الطریة
15 3112 التفصیل في الفواكه والخضر الطریةالمتجر ب
10 3012 المتجر بالجملة في الفواكه الجافة والخضر الیابسة
11 3012 المتجر بنصف الجملة في الفواكه الجافة والخضر الیابسة
12 3123 المتجر بالتفصیل في الفواكه الجافة والخضر الیابسة
15 1520 ازت صانع القفا
15 3033 ازت بالجملةالمتجر في القفا
20 3152 ازت بالتفصیل المتجر في القفا
15 3511 ارت مستغل مرآب للسیا
10 3551 ازنة األثاث مستغل لخ

10 1022 صانع الكوفریت
10 3051 المتجر في الكوفریت بالجملة



229

(%)السعر  436إ.ن.م.ق المهنة
10 2511 ازت المضغوطة والمسالة أو المحلولة مستغل مؤسسة لملىء الغا
3،5 2511 في الغاز المضغوط والمسال والمحلولالمتجر بالجملة 

4،5 2511 المتجر بالتفصیل في الغاز المضغوط والمسال والمحلول
70 4022 مدیر شؤون المباني
50 4022 المقاول في تدبیر االستغالالت التجاریة والصناعیة والفالحیة
10 3079 المتجر في الغسول بالجملة
15 3079 ملةالمتجر في الغسول بنصف الج
15 1174 مستغل معمل لصنع جلید التبرید
20 1149 صانع المثلجات من البوز واألشربة 
10 3051 المتجر بالجملة في المثلجات من البوز واألشربة
12 3051 المتجر بنصف الجملة في المثلجات من البوز واألشربة
10 3053 اریا البائع بالجملة المتجر في الم
12 3053 اریا البائع بنصف الجملةالمتجر في الم
15 1821 اریا ووضعها  المقاول في التزوید بالم
15 3172 اریا البائع بالتفصیل المتجر في الم
15 3172 اریا مقطع الم
15 1733 صانع الصوغ أو المواد أخرى تشابهها
8 3011 المتجر بالجملة في بذور االكالء و النباتات الزیتیة و المواد المشابهة

لها
10 3011 المتجر بنصف الجملة في بذور االكالء و النباتات الزیتیة و المواد 

المشابهة لها
5 3011 المتجر بالجملة في الحبوب

7،5 3011 المتجر بنصف الجملة في الحبوب
10 3111 المتجر بالتفصیل في الحبوب
15 2000 نقاش
70 4334 شعاعي معالج تقلیدي أو معالج بالمغناطیس أو 
20 1521 صانع أو بائع الخیول بالجملة
10 4433 مستغل معمل النقش الشمسي
12 3016 المتجر في الحناء البائع بالجملة
15 3016 المتجر في الحناء البائع بنصف الجملة
30 3341 مصلح-ساعاتي
20 3188 ساعاتي متجر بائع بالتفصیل
30 4111 مستغل فندق
30 4111 روش لإلیجار أسبوعیا أو نصف شهري أو شهریافندق مف
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1،5 3051 المتجر بالجملة في الزیت الغذائي
6 3051 المتجر بنصف الجملة في الزیت الغذائي
10 3123 المتجر بالتفصیل  في الزیت الغذائي
10 1152 مستغل مصنع لتصفیة الزیوت
20 1153 صانع الزیوت بالطرق الكیماویة
10 1152 الزیوت بطریقة الضغط المستمرصانع 
25 4021 منعش عقاري
25 2911 مجزئ عقاري
25 4021 ارت أو المضاربات العقاریة األخرى ارء العقا متعاطي بیع و ش
10 5249 المستورد البائع بالجملة
15 5249 المستورد البائع بنصف الجملة
15 5249 المستورد البائع بالتفصیل
20 1731 مطبعة المعدنیة والطابع على الحجر والطابع بواسطة التصویرالطابع بال
12 1352 الطابع على المنسوجات
10 2000 الطابع على المعادن
60 4524 ممرض
60 4524 ممرض اختصاصي في ترویض المفاصل
20 4333 ازت اركب المأتمیة وصاحب وكالة الجنا المقاول صاحب الم
20 2913 ازت الكهربائیةالمقاول في التجهی
15 2913 اررة  المقاول في المنشآت الصحیة ومنشآت التدفئة وتسویة درجة الح

ارفها وصیانة المداخن الصناعیة ومنع انص
10 2421 ارحة صانع األدوات الطبیة وأدوات الج
10 3071 ارحة  المتجر بالجملة في األدوات الطبیة وأدوات الج
20 3181 ارحةالمتجر بالتفصیل في األدوا ت الطبیة وأدوات الج
20 2721 صانع اآلالت الموسیقیة
20 3249 المتجر في اآلالت الموسیقیة الباع بالتفصیل
20 4454 مكري اآلالت الموسیقیة
20 3072 ارفیة  المتجر في األدوات العلمیة واألجهزة الدقیقة واألجهزة الطوبوغ

-بالجملة–والبصریة 
30 4462 ولة ذات الصبغة الریاضیة أو األلعاب المماثلة لهامستغل ألعاب الطا
12 4460 مستغل لأللعاب والتسلیات العمومیة
25 3222 المتجر في المصوغات والجواهر والحلي بالتفصیل 
10 2631 صانع لعب األطفال 
8 3031 المتجر بالجملة في الصوف 
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10 3031 المتجر بنصف الجملة في الصوف 
15 3140 ر بالتفصیل في الصوف المتج
12 3140 المتجر في الصوف المعد للسرد
8 3013 المتجر في اللبن بالجملة
10 3013 المتجر في اللبن بنصف الجملة
10 1141 صانع اللبن معاد تركیبه
12 1912 مستغل مصنع لصنع الحدید أو النحاس األصفر أو مصنع لسبكهما
10 3249 بیح المتجر بالجملة في المصا
15 3249 المتجر بالتفصیل في المصابیح 
15 1641 ملفف وصانع الصنادیق الخشبیة
15 1641 ملفف وصانع ومرسل الصنادیق الخشبیة
15 3112 المتجر بالتفصیل في الخضر الطریة
10 1171 صانع الخمیرة
10 3016 المتجر في الخمیرة بالجملة
15 3119 المتجر في الخمیرة بالتفصیل
12 3211 ارق غیر الناشر الكتبي الو
10 1662 صانع الفلین المجمع أو المحبب
11 3014 المتجر في الفلین بالجملة
11 3014 المتجر في الفلین بنصف الجملة
12 3115 المتجر في الفلین بالتفصیل
10 3016 المتجر في الكتان و القنب بالجملة
12 3016 بنصف الجملةالمتجر في الكتان و القنب 
15 3119 المتجر في الكتان و القنب بالتفصیل
10 1360 صانع األنسجة المعدة لبیاضات المنزل
10 3031 المتجر في األنسجة المعدة لبیاضات المنزل بالجملة
15 3031 المتجر في األنسجة المعدة لبیاضات المنزل بنصف الجملة
18 3142 ات المنزل بالتفصیلالمتجر في األنسجة المعدة لبیاض
12 1653 ارحات و األسرة الخ ارش و الط .…صانع  االفرشة و أدوات الف
8 3053 ارحات و األسرة  ارش و الط المتجر بالجملة في االفرشة و أدوات الف

…الخ
12 3171 ارحات و األسرة  ارش و الط المتجر بالتفصیل في االفرشة و أدوات الف

…الخ
30 3969 لعةمكري كتب المطا
40 3969 ارع ارءات االخت مكري ب
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40 3959 مكري عالمات المصنع و الزبناء
20 3969 مكري األثاث و األشیاء و األواني
40 3513 ارء العربات و عربات الصهریج و صنادیق الشحن لنقل  المقاول في ك

البضائع
40 4012 مكري مؤسسة تجاریة أو صناعیة
20 2431 ارتالصانع و المتجر في ا لنظا
20 3249 ارت و األجهزة البصریة بالتفصیل المتجر في النظا
20 3241 المتجر في أدوات الموسیقى البائع بالتفصیل
20 3954 …مستغل ماكینة لطبع و تصویر التصامیم و الرسوم الخ
15 3084 المتجر بالجملة في آالالت الخیاطة و آالت الثقب و الطرز و الطي و 

المماثلة لهااآلالت األخرى
15 3184 المتجر بالتفصیل في آالالت الخیاطة و آالت الثقب و الطرز و الطي 

و اآلالت األخرى المماثلة لها
25 3962 مستغل اآلالت الفالحیة
25 3024 المتجر في آالالت الفالحیة الكبرى
15 3024 المتجر في آالالت الكاتبة و آالت المحاسبة و صنادیق التسجیل و 

آالت المماثلة لها بالجملة
20 3184 المتجر في آالالت الكاتبة و آالت المحاسبة و صنادیق التسجیل و 

اآلالت المماثلة لها بالتفصیل
40 3963 مكري اآلالت الكاتبة و آالت الحاسوب و الوحدات الكبرى للمعلومیات 

و آالالت الحاسوب الصغرى

15 3184 آالت الحاسوب و المعدات المعلوماتیة المتجر في اآلالت الكاتبة و
بالتفصیل 

12 3184 المتجر في العتاد الصناعي و اآلالت الكبرى و آالالت تحریك األدوات 
12 2911 مقاول قي البناء
40 3100 مستغل مخزن عام
60 3959 المقاول في توفیر الید العاملة
60 4322 مؤسسة تجمیل األیدي و األرجل
15 3522 مقاول في تفریغ البضائع اآلتیة عن طریق البحرال
20 0423 مستغل المالحات
12 1661 المقاول في المصنوعات الرخامیة المعدة للبناء
15 3249 تاجر متجول
5 1151 صانع المرغرین أو المواد األخرى التي تشابهها
5 3051 هاالمتجر بالجملة في  المرغرین أو المواد األخرى التي تشابه
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8 3051 المتجر بنصف الجملة في  المرغرین أو المواد األخرى التي تشابهها
12 3123 المتجر بالتفصیل في  المرغرین أو المواد األخرى التي تشابهها
12 1520 صانع المنتجات من السختیان
12 3152 المتجر بالتفصیل في المنتجات من السختیان
15 1520 یان و االغمدة ولوازم السفرصانع المنتجات من السخت
12 3033 المتجر بالجملة في المنتجات من السختیان و االغمدة ولوازم السفر
15 3033 المتجر بنصف الجملة في المنتجات من السختیان و االغمدة ولوازم 

السفر
20 3152 المتجر بالتفصیل  في المنتجات من السختیان و االغمدة ولوازم السفر
15 4322 …احب مؤسسة ألنواع الدلك الطبي و معالجة التجمیل الخص
12 1653 ارحات صانع الط
5 3022 المتجر بالجملة في مواد البناء
8 3181 المتجر بالتفصیل في مواد البناء
20 2100 مستغل معمل للمیكانیك العام منشئ
30 3313 مستغل معمل للمیكانیك منجز العمال االصالح
12 2912 ل في النجارةمقا و
10 3035 المتجر بالجملة في بضاعة العقادة
12 3035 المتجر بنصف الجملة في بضاعة العقادة
15 3146 المتجر بالتفصیل في بضاعة العقادة
8 3021 المتجر بالجملة في المعادن
10 3021 المتجر بنصف الجملة في المعادن
15 3180 المتجر بالتفصیل في المعادن
15 1300 مستغل معمل لصنع آالت النسیج
12 1651 صانع األثاث
15 3171 المتجر بالتفصیل في األثاث
12 2021 صانع االثاث المعدنیة
12 1800 صانع االرحیة
12 3243 المتجر بالتفصیل في االرحیة
10 3013 المتجر بالجملة في العسل أو شمع العسل
12 3013 ل أو شمع العسلالمتجر بنصف الجملة في العس
15 3113 المتجر بالتفصیل في العسل أو شمع العسل
25 4121 محلبة
15 3411 مقاول في نقل المعادن
20 1900 مستغل معمل لسحق و غسل المعدن بطرق آلیة أو فیزیائیة و كیماویة



234

(%)السعر  436إ.ن.م.ق المهنة
2 3079 المتجر بالجملة في المعادن الخام و المناجم
15 0400 ناجم السطحیةمستغل المناجم او الم
15 3146 ازت المتجر بالتفصیل في النماذج الورقیة للمطر
40 1400 مصمم األزیاء
15 4333 مقاول في الرخام المأتمي
40 4331 مستغل مطحنة للغیر
50 4433 موسیقي
8 1373 منجد
40 3543 صاحب وكالة أو مستأمن البواخر األجنبیة
20 4612 …و المتاجر الخالمقاول في تنظیف الشقق 
20 3249 المتجر بالتفصیل في األشیاء النحاسیة أو المعدنیة
12 3079 المتجر بالجملة في المنتوجات الفنیة أو الطریفة
12 2000 صانع األشیاء من النحاس أو المعدن
12 3249 صانع األشیاء و المعدات من المعدن غیر اللوازم المنزلیة
4 3013 ي البیضالمتجر بالجملة ف
6 3013 المتجر بنصف الجملة في البیض
12 3113 المتجر بالتفصیل في البیض
8 3081 ارنب المتجر المصدر للبیض و الطیور الداجنة أو األ
15 3113 ارنب المتجر في البیض و الطیور الداجنة أو األ
15 3114 المتجر بالتفصیل في الطیور و الحیوانات الصغیرة و األسماك
20 3249 المتجر و البائع بالتفصیل لألدوات البصریة
10 2711 صانع الحلي و المصوغات بمعمل و متجر
25 3071 ارت المتجر في الحلي و المصوغات و المجوه
20 2535 صانع األحزمة و الضمادات و أجهزة تقویم األعضاء
20 3249 مادات المتجر بالتفصیل في أجهزة تقویم األعضاء و األحزمة و الض
25 3079 المتجر بالجملة في العظام
20 0322 مربي المحاریات و الصدفیات
25 3162 …المتجر بالتفصیل في المنتجات من الشعر و الحریر و النیلون الخ

للحالقة
12 2031 مستغل مؤسسة صناعیة الصفائح المعدنیة التي توضع على الطرق و 

تستعمل لإلشهار
15 1712 ارقة بطریقة آلیةمستغل و
10 3054 ارق متجر بالجملة و
12 3054 ارق متجر بنصف الجملة و
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15 3212 ارق متجر بالتفصیل و
15 1712 صانع الورق العادي أو المصقول
12 3054 المتجر بالجملة في الورق العادي أو المصقول
15 3212 المتجر بالتفصیل  في الورق العادي أو المصقول
15 3249 ارنالمتجر ارق المصبوغة المعدة لتزیین الجد بالتفصیل في األو
10 2922 صانع المظالت الهابطة
40 3152 صانع المظالت 
40 4334 ارجات الناریة  ارجات و الد ارت و الد ارسة السیا صاحب حظیرة لحفظ وح
25 4443 الخ…مقاول البساتین و صیانة الحدائق و الشوارع 
10 4443 وانات أو حدیقة تشاهد بمقابلصاحب حظیرة للحی
10 3046 المتجر بالجملة في العطور
15 3046 المتجر بنصف الجملة في العطور
25 3162 المتجر بالتفصیل في العطور
50 4461 صاحب االمتیاز للعملیات الملحقة بریاضة ألعاب القوى وسباق الخیل
60 4461 الریاضیة و الفنیةصاحب االمتیاز للعملیات الملحقة بالنشاطات
12 3022 المتجر بالجملة في القیطان وأسالك الذهب و الفضة لتزیین األثواب
20 3022 المتجر بنصف الجملة في القیطان وأسالك الذهب و الفضة لتزیین 

األثواب
25 3145 المتجر بالتفصیل في القیطان وأسالك الذهب و الفضة لتزیین األثواب
12 1141 ة صناعیة لتعقیم الحلیبمستغل مؤسس

12 1711 صانع عجینة السیلیلوز

12 1015 صانع العجائن الغذائیة

10 3051 المتجر بالجملة في العجائن الغذائیة

12 3051 المتجر بنصف الجملة في العجائن الغذائیة

15 3122 المتجر بالتفصیل في العجائن الغذائیة

12 3051 ةالحلواني الذي یبیع بالجمل

25 3123 الحلواني الذي یبیع بالتفصیل

20 1021 الحلواني صانع المثلجات

8 2911 بالط وقاطع حجر البناء

10 3033 المتجر بالجملة في الجلود
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15 3033 المتجر بنصف الجملة في الجلود

15 3152 المتجر بالتفصیل في الجلود

7 O311 ازد أو مجهز سفن الصید ارسي علیه الم ال

15 1311 مستغل محل الصوف، والقطن، أو التنجید الحریر بطرق آلیة

15 3311 ارت مقاول في الطلي والزجاج، وفي تزیین ووضع اإلشا

15 2914 صباغ البناءات

12 4111 صاحب مطعم عائلي

10 4334 صاحب حظیرة للحیوانات

15 3184 المتجر الذي یبیع بالتفصیل توابع ومعدات الصیدلیة

25 4332 مصور

25 4332 مصور صاحب معمل، یعمل لحسابه

15 4332 ارفي مستغل معمل للتصویر الفوتغ

20 4454 مكري آلة البیانو أو مدوزنها

20 3184 المتجر في أالت البیانو

12 2152 صانع قطع الغیار الخاصة بالحرف، وأجهزة صناعة النسیج وتوابعها

10 2711 زیفةصانع األحجار الكریمة الم

25 3222 المتجر بالتفصیل في األحجار الكریمة المزیفة

10 3181 المتجر بالتفصیل في األحجار والزلیج المستعمل في الموزیك

8 3181 المتجر بالتفصیل في األحجار المعدة للبناء أو الطرق

20 3181 المتجر بالتفصیل في األحجار والرمل والحصى

15 4453 مستغل مسبح

12 2914 مقاول في التسقیف والتبلیط

12 3119 ارس واألشجار والمشاتل المتجر بالتفصیل في األغ

10 1842 صانع الجبس

15 2913 رصاص
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10 3079 المتجر بالجملة في الریش والفوقس

15 3079 المتجر بنصف الجملة في الریش والفوقس

15 3247 المتجر بالتفصیل في الریش والفوقس

10 3026 تجر بالجملة في العجالت المطاطیةالم

12 3026 المتجر بنصف الجملة في العجالت المطاطیة

15 3187 المتجر بالتفصیل في العجالت المطاطیة

15 3187 المتجر بالتفصیل في العجالت المطاطیة المستعملة أو المرممة

15 3114 المتجر بالتفصیل في األسماك

5 3015 سماك الطریة المتجر بالجملة  في األ

20 O331 صانع السمك المملح أو المدخن

10 3015
المتجر بالجملة في السمك المملح أو المنقع في الخل أو الجاف أو 

....إلخ...المدخن 

12 3015
المتجر بنصف الجملة في السمك المملح أو المنقع في الخل أو الجاف 

....إلخ...أو المدخن 

8 3012 في البطاطسالمتجر بالجملة 

10 3012 المتجر بنصف الجملة في ابطاطس

15 3172 المتجر بالتفصیل في الخزف

10 1831 صانع األشیاء الخزفیة والفخاریة

10 3053 المتجر بالجملة في المصنوعات الفخاریة والخزفیة

12 2510 مستغل مؤسسة صناعیة لصناعة المنتوجات الكیماویة

5 3040 الجملة للمنتوجات الكیماویةالمتجر البائع ب

8 3040 المتجر البائع بنصف الجملة للمنتوجات الكیماویة

10 3161 المتجر البائع بالتفصیل للمنتوجات الكیماویة

15 3123 المتجر بالتفصیل للمنتوجات الخاصة بالحمیة

12 3931 مقاول في حفر المناجم بطرق جیوفزیائیة

20 1181
غذیة المركبة أو المنتوجات األخرى لتغذیة صانع الخلیط أو األ

الحیوانات
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20 3051 المتجر بالجملة في الخلیط واألغذیة

15 3123
المتجر بالتفصیل في الخلیط واألغذیة المركبة أو المنتوجات األخرى 

لتغذیة الحیوانات

60 3942 مقاول أو صاحب وكالة لإلشهار

10 3025 اني واألدوات المعدنیةالمتجر بالجملة في أنواع األ و

12,5 3025
المتجر بنصف الجملة في أنواع األواني واألدوات المعدنیة الذي یشغل 

أشخاص10إلى6ما بین 

15 3182
المتجر بالتفصیل في أنواع األواني واألدوات المعدنیة الذي یشغل ما بین 

أشخاص5إلى3

12 4334 صانع أجهزة تبرید المحركات

20 3072
اردیو والكهرباء ال متجر البائع بالجملة لألجهزة وقطع غیار وتوابع أجهزة ال

اردیو الطبیة أو المعالجة بال

20 2352
اردیو والتلفزة وقطع غیارها ومعداتها، وأجهزة  صانع أجهزة استقبال ال

إلكترونیة أخرى 

40 3331 اردیو والتلفزة ، وأجهزة إلكترونیة أخرى مصلح أجهزة ال

15 3524 مرمم القوارب الصغیرة

15 1732 مستغل معمل لتجلید الكتب واألعمال المماثلة

15 3524 مقاول في جر البواخر ذات االندفاع اآللي

12 3351 مستغل معمل اإلصالحات الصناعیة

60 3081
ممثل تجاري صاحب توكیل فرعي أو ضامن للوفاء أو منجز عملیات 

بالجملة

5 3041
ارن والزیت والمواد األخرى التي المتجر بالجملة ارنتج والخمر والقط في ال

تشاكلها

10 3041 ارنتج المتجر بالجملة في ال

15 3041 ارن والزیت ومواد أخرى ارنتج والخمر والقط المتجر بنصف الجملة في ال

15 3161 ارن والزیت ارنتج والخمر والقط المتجر بالتفصیل في ال

10 2050 ارت إلخصانع زنبرك للسیا ر .....ات والشاحنات والمقطو

20 4121 مستغل مطعم

20 4121 صاحب مطعم بالالئحة
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1,5 3016 المتجر بالجملة في األرز

8 4331 مستغل فرن للشواء

12 3152 مكري األكیاس أو المتجر فیها بالتفصیل

12 1521 صانع األكیاس من الثوب

12 1721 ورقصانع األكیاس أو الصنادیق من ال

12 3079 المتجر بالجملة في األكیاس أو الصنادیق من الورق

15 4012
ارسیم واألعیاد  مكري القاعات أو األماكن الخاصة باالجتماعات والم

.والمعارض

60 4524 مولدة

40 4121 صاحب قاعة للشاي

10 1530 صانع النعال

10 3034 المتجر بالجملة في النعال

15 3034 لنعال وبائعها بنصف الجملةالمتجر في ا

20 3151 المتجر في النعال وبائعها بالتفصیل

12 2561 صانع الصابون

1,5 3045 المتجر بالجملة في الصابون

5 3045 المتجر بصف الجملة في الصابون

40 1611 مستغل منشر میكانیكي

12 1611 مستغل منشر میكانیكي لنشر الرخام أو الحجارة

10 3051 متجر بالجملة في الملحال

12 3051 المتجر بصف الجملة في الملح

8 1173 مصفاة الملح

20 1521 ارج  صانع أجهزة الخیل–الس

12 2913 صانع أقفال البناء

12 2913 المقاول في صناعة األقفال أو میكانیكي األقفال

12 2913 الخدمات التلیفونیة
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8 3031 لطبیعي أو االصطناعيالمتجر بالجملة في الحریر ا

10 3031 المتجر بنصف الجملة في الحریر الطبیعي أو االصطناعي

15 3141 المتجر بالتفصیل في الحریر الطبیعي أو االصطناعي

8 1653 صانع األسرة

8 1653 المتجر بالجملة في األسرة

12 3249 المتجر بالتفصیل في األسرة

12 2923 وحفر اآلبارالمقاول في معرفة األعماق

15 2030 مستغل معمل التلحیم

8 1660 صانع المنسوجات من الحلفاء

8 3079 المتجر بالجملة في المنسوجات من الحلفاء

20 2550 ارت الصیدلیة أو البیطریة صانع األدویة الجاهزة أو المحض

20 3044 ارت الصیدلیة أو البی طریةالمتجر بالجملة في األدویة الجاهزة أو المحض

22 3044
ارت الصیدلیة أو  المتجر بنصف الجملة في األدویة الجاهزة أو المحض

البیطریة

25 3160
ارت الصیدلیة أو  المتجر بالتفصیل في األدویة الجاهزة أو المحض

البیطریة

10 4431 المقاول في الفرجات والمهرجانات الفنیة

20 3519 ارت محطة لغسل وصیانة وتشجیم السیا

20 4411 ارفیة منتج األفالم السینماتوغ

0,8 3051 المتجر بالجملة في السكر 

1 3051 المتجر بنصف الجملة في السكر 

1,5 3123 المتجر بالتفصیل في السكر 

12 2321 ارسة والحمایة ضد السرقة صانع اآلالت الكهربائیة الخاصة بالح

12 3023
ارسة والحمایة ضد المتجر بالجملة في اآلالت الكهربائیة الخ اصة بالح

السرقة

40 3959 ارسة والحمایة ضد السرقة المقاول في الح

2 3056 المتجر بالجملة في التبغ
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4 3124 المتجر بالتفصیل في التبغ

40 1430 خیاط بالقیس

10 1531 ارت األحذیة أو قطع أخرى لألحذیة صانع األعقاب ومؤخ

10 1511 مستغل معمل للدباغة

15 3143
المتجر بالتفصیل في األفرشة واألغطیة المصنوعة من الصوف 

والجاللیب ومنتجات صناعة األفرشة

15 3420 المقاول في النقل العمومي على الطرقات

15 3422 المقاول في النقل الحضري

15 3433 ارت األجرة على الطرقات مستغل سیا

15 3432 ارت األجرة الخاصة بالنقل الح ضريمستغل سیا

10 3000 المتجر بالجملة في مختلف البضائع

15 3100 المتجر بالتفصیل في مختلف البضائع

40 3479 ارت مستغل الحبال الجویة والمقاعد الجویة ومقاعد المنحد

12 1369 صانع األكیاس والخیام واألغطیة وقالع السفن

12 3074 ع السفنالمتجر بالجملة في األكیاس والخیام واألغطیة وقال

15 3241 المتجر بالتفصیل في األكیاس والخیام واألغطیة وقالع السفن

12 4454 مكري األكیاس والخیام واألغطیة وقالع السفن

20 4452 ارت أو محالت أو معدات للریاضة أو للفنون الذوقیة مستغل عقا

25 4100 مستغل أماكن للتخییم

12 4452 ارب المقاول في نقل وركم الت

1,5 3051 المتجر بالجملة في الشاي

5 3123 المتجر بالتفصیل في الشاي

20 3249
المتجر بالتفصیل في الطوابع البریدیة المعدة للمجموعات الذي یشغل 

أكثر من شخصین

5 3032 المتجر بالجملة في األنسجة واألثواب

8 3032 المتجر بنصف الجملة في األنسجة واألثواب
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12 3032 ر بالتفصیل في األنسجة واألثواب الرفیعة أو الفاخرةالمتج

20 1350
المقاول في األشغال المتعلقة بصنع أو معالجة األنسجة واألثواب أو 

الخیوط

10 3071
المتجر بالجملة في األنسجة المشمعة أو المبرنقة أو المصنوعة من مادة 

البالستیك

11 3079
شمعة أو المبرنقة أو المصنوعة المتجر بنصف الجملة في األنسجة الم

من مادة البالستیك

12 3142
المتجر بالتفصیل في األنسجة المشمعة أو المبرنقة أو المصنوعة من 

مادة البالستیك

12 3031 المتجر بالجملة في األنسجة المعدة لبیاضات المنزل

15 3031 المتجر بنصف الجملة في األنسجة المعدة لبیاضات المنزل

18 3142 المتجر بالتفصیل في األنسجة المعدة لبیاضات المنزل

23 3311 ارت مصلح هیاكل السیا

15 3184 ارمیل المتجر بتفصیل في الب

12 2032 ارمیل صانع الب

15 3400 ارسالت المقاول في نقل الم

15 3411 ارت المقاول في نقل البضائع بواسطة السیا

25 3423
ارت التي ال تنطلق في أیام المقاول في نقل المسافرین  بواسطة السیا

وساعات محددة

25 3479 ارت  المقاول في نقل المواد من جمیع األصناف بواسطة السیا

15 3450 المقاول في النقل البحري

10 3935
ارفیة والتصویر  المقاول في األعمال الجویة، والذي ینجز األشغال الطبوغ

......إلخ...واإلشهار 

30 2916 لمقاول في أعمال صیانة وترمیم البناءاتا

12 2916 المقاول في البناء واألشغال المختلفة

30 3952 المقاول في الخدمات المتعلقة باالستعالمات التجاریة

15 4332 ارفیة مستغل معمل لألشغال الفوتغ

12 1311 ...إلح...منتقي أو منظف نفایات الصوف والقطن 
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(%)السعر  436إ.ن.م.ق المهنة

10 3053 لة في الساللالمتجر بالجم

12 3053 المتجر بنصف الجملة في السالل

15 3172 المتجر بالتفصیل في السالل

25 3969 ارت مكري العربات والسیا

15 3249 ازد مقاول في البیع بالم

30 3300
ارت واألجهزة واألواني والمعدات  المقاول في فحص ٕواصالح السیا

ازت والتجهی

10 1922 ومواد معدنیة أخرى تشاكله)میكا(الطلقمستغل مؤسسة لمعالجة

10 1821 صانع الزجاج

8 3025 المتاجر بالجملة في المنتجات الزجاجیة

10 3025 المتاجر بنصف الجملة في المنتجات الزجاجیة

12 3182 المتاجر بالتفصیل في المنتجات الزجاجیة

15 3182 البلورالمتجر بالتفصیل في األشیاء الزجاجیة الدقیقة  و

10 1821
مستغل مؤسسة لصنع أو إعداد الزجاجات الوقائیة وأنواع خاصة من 

.....الزجاجات إلخ

6 1400 مستغل مؤسسة لصنع األلسبة الجاهزة

10 3032 المتجر في األلبسة الجاهزة البائع بالجملة

15 3145 المتجر في األلبسة الجاهزة البائع بالتفصیل

8 1130 ...لمملحة أو المدخنة أو المجففة أو المبردة إلخمنتج اللحوم ا

8 3051 المتجر بالجملة في اللحوم المملحة أو المدخنة أو المجففة أو المبردة 

15 3121 المتجر بالتفصیل في اللحوم المملحة أو المدخنة أو المجففة أو المبردة 

10 1173 صانع الخل

10 3051 المتجر بالجملة في الخل

12 3051 المتجر بنصف الجملة في الخل

15 3122 المتجر بالتفصیل في الخل

12 2924
المقاول في بناء ٕواصالح طرق المواصالت وتمدید قنوات المیاه 

والمجاري
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(%)السعر  436إ.ن.م.ق المهنة

12 2250 صانع الخیام

12 3185 المتجر بالتفصیل في العربات المجرورة بواسطة البهائم

12 2732 صانع عربات األطفال

12 3074 المتجر بالجملة في عربات األطفال

8 3013 ارنب والطیور المتجر بالجملة في الدواجن واأل

15 3113 ارنب والطیور المتجر بالتفصیل في الدواجن واأل

15 3314 مستغل معمل لكبرنة المطاط

12 2242 ارت وآالت وعتاد السكك الحدیدیة المقاول في إنشاء أو إصالح مقطو

10 * جملة بصفة عامةالمتجر بال

12 * المتجر بنصف الجملة بصفة عامة

15 * المتجر بالتفصیل بصفة عامة

40 * مقاوالت الخدمات بصفة عامة
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ملحق
علیهاالمنصوصللضرائبالعامةبالمدونةالمتعلقةالتدابیر

2008المالیةللسنة38-07رقمالمالیةبقانون
المدونة العامة للضرائب

8لمادة ا
I.- و19و13و10و7و6و2، أحكام المواد 2008تغیر و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح ینایر

102و))أ–3°و2°(99و94و92و83و73و65و64و63و62و61و57و31و29و28و25

و161و145و144و137و135و134و133و130و129و127و125و124و123و104و103و
من المدونة العامة 247و232و226و224و221و210و205و197و174و173و165و164و162

ارئب المحدثة بموجب المادة  الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 2007للسنة المالیة 43.06من قانون المالیة رقم 5للض
)2006دیسمبر31(1427ذي الحجة 10بتاریخ 1.06.232
II.–نسخ

2006للسنة المالیة 35.05من قانون المالیة رقم 9مقتضیات المادة 2008تنسخ ابتداء من فاتح ینایر 

.المتعلقة بالرسم المفروض على العقود واالتفاقات
III.–دخول حیز التطبیق وأحكام انتقالیة

ارئب على عوائد األسهم وحصص من ا)1°-"جیم"–I(6تطبق مقتضیات المادة -1 لمدونة العامة للض
المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها ذات المصدر األجنبي المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقیدة في حساب 

.2008الشركات ابتداء من فاتح ینایر 
أعاله علىIغییرها بالبند من المدونة السالفة الذكر كما تم ت"جیم"–III–10تطبق مقتضیات المادة -2

.2008المخصصات غیر الجاریة المتعلقة بالمؤن المكونة برسم السنوات المحاسبیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر 
")باء"و"ألف"–I(19من المدونة السالفة الذكر، تطبق أحكام المادة II–163استثناء من أحكام المادة -3

أعاله على السنوات المحاسبیة المفتوحة ابتداء من Iالسالفة الذكر كما تم تغییرها بالبند من المدونة")جیم"–II(و
.2008فاتح ینایر 

من المدونة السالفة الذكر كما تم تغییرها بالبند )2°-"باء"–II(73و"باء"–IV–19تطبق أحكام المادة -4
Iلمعتبرة في حكمها الموزعة من طرف الشركات المقامة أعاله على عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول ا

.2008بالمناطق الحرة للتصدیر ابتداء من فاتح ینایر 
من المدونة السالفة الذكر یستفید المنعشون )7°-"واو"–II(73و"ألف"–I–19استثناء من أحكام المادتین–5

في إطار اتفاقیة مبرمة مع الدولة ابتداء من فاتح ینایر العقاریون أشخاص ذاتیون أو معنویون الذین ینجزون عملیاتهم
-92سكن اجتماعي كما هو محدد في المادة 1500مشفوعة بدفتر للتحمالت الغرض منها إنجاز برنامج بناء 2008

I - °28 سنوات ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة البناء و )5(على فترة أقصاها خمس موزعمن المدونة السالفة الذكر
من الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل الجاري بها %50، من تخفیض بنسبة مخصص للسكن الرئیسي

.2008العمل برسم السنة المحاسبیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر 
.تفرض الضریبة فیما بعد هذه السنة المحاسبیة بالسعر العادي الجاري به العمل

ارئها 14°-57تطبق أحكام المادة -6 من المدونة السالفة الذكر بالنسبة لعملیات االكتتاب في أسهم الشركة أو ش
ارت التي تم تخصیصها ابتداء من فاتح ینایر  .2008على االختیا
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من المدونة السالفة الذكر على التعویضات  المدفوعة ابتداء من فاتح ینایر 65و61تطبق أحكام المادتین -7
2008.
.2008من المدونة السالفة الذكر على عملیات التفویت المنجزة ابتداء من فاتح ینایر 63المادة تطبق أحكام -8
:من المدونة السالفة الذكر)6°-"ازي"و5°-4°-3°-2°-"او و"-II(73تطبق أحكام المادة -9
؛2008اء من فاتح ینایر الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ المغربي المنجزة ابتداألرباحعلى-
أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المدفوعة الدخول الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة  ذات المنشأ األجنبي على-

؛2008ابتداء من فاتح ینایر المستفیدالـمقیدة في حساب 
.2008ایر عملیات تفویت القیم المنقولة ذات المنشأ األجنبي المنجزة ابتداء من فاتح ینعلى-

ابتداء من فاتح الدخول المحققةمن المدونة السالفة الذكر على)7°-"او و"-II(73تطبق أحكام المادة -10
.2008ینایر

ویتات المحققة  من هذه المادة على التفIمن المدونة المذكورة كما تم تغییرها بالبند 83تطبق أحكام المادة -11
.2008ابتداء من فاتح ینایر

Iمن المدونة السالفة الذكر، كما تم تغییرها بالبند 205و135و133و129و127تطبق أحكام المواد –12

ارت واالتفاقات المبرمة ابتداء من فاتح ینایر  .2008من هذه المادة على المحر
:ادة علىمن هذه المIمن المدونة السالفة الذكر كما تم تغییرها بالبند 137تطبق أحكام المادة -13
ارت واألوامر القضائیة وأحكام المحكمین الصادرة ابتداء من فاتح ینایر - ار ؛2008األحكام والق
ارت المدلى بها ابتداء من فاتح ینایر - ارت القضائیة وغیر القضائیة المنجزة والمحر .2008المحر

إلدماج المحققة ابتداء من فاتح من المدونة السالفة الذكر على عملیات اIII–162تطبق أحكام المادة -14
.2008ینایر 

ارقبة التي Iمن المدونة السالفة الذكر كما تم تتمیمها بالبند 210تطبق أحكام المادة -15 أعاله على عملیات الم
.2008تم تبلیغ اإلشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح ینایر 

كر على أسس فرض الضریبة التي تم تبلیغها ابتداء من من المدونة السالفة الذ224تطبق أحكام المادة -16
.2008فاتح ینایر 

IV.– 19تطبق األسعار المنصوص علیها في المادة)I–"ارئب الجاري ")باء"و"ألف من المدونة العامة للض
48-03لیة رقم من قانون الما9على المنشآت المشار إلیها في أحكام المادة 2007بها العمل برسم السنة المحاسبیة 

.من المدونة السالفة الذكرXI-247كما تم تمدید العمل بها بموجب المادة 2004للسنة المالیة 
V.- تظل المقتضیات المنسوخة بموجب البندینIوII ارقبة من هذه المادة ساریة المفعول على وعاء و م

ارئب و الواجبات و الرسوم المتعلقة بال .2008فترة ما قبل فاتح ینایر ومنازعات و تحصیل الض

ات القیمة المخفضةذإعفاءات لفائدة المساكن 
المكررة8المادة 

عفـى مــن جمیــع الواجبــات والمســاهمات واإلتــاوات المحصــلة لفائــدة الدولــة وكــذا واجبــات التقییــد فــي ســجالت المحافظــة ی
ـــذین  ارمج بنـــاء مســـاكن ذات قیمـــة عقاریـــة العقاریـــة برســـم عقـــودهم وأنشـــطتهم ودخـــولهم، المنعشـــون العقـــاریون ال ینجـــزون بـــ

ارءات المنصوص علیها في الفقرة  ار247من المادة XIIمخفضة وفق الشروط واإلج .ئبمن المدونة العامة للض
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ملحق
علیهاالمنصوصللضرائبالعامةبالمدونةالمتعلقةالتدابیر

2009المالیةللسنة40-08المالیةبقانون
للضرائبالمدونة العامة 
7المادة 

.IV-وتدابیر انتقالیةنسخ
:2009ابتداء من فاتح ینایر تنسخ-.ألف

ـــاتح شـــعبان 2المـــادة - ـــاریخ ف ـــر الشـــریف بت ـــدوین النصـــوص التشـــریعیة )1951مـــاي 8(1370مـــن الظهی ـــق بت المتعل
والتنظیمیة المتعلقة بالتسجیل و التمبر؛

المتخـذ )1958دیسـمبر 24(1378مـن جمـادى اآلخـرة 12الصادر في 2.58.1151الكتاب الثاني من المرسوم رقم -
.لتطبیق الظهیر الشریف السالف الذكر

.جمیع المقتضیات المتعلقة بواجبات التمبر المنصوص علیها في نصوص تشریعیة خاصة و-
13(1376ي الحجة ذمن 15المؤرخ في 1.57.211الظهیر الشریف رقم أحكام2010من فاتح ینایر تنسخ ابتداء -باء

ارت)1957یولیوز  .بإحداث ضریبة سنویة خصوصیة على السیا
ارقبة والتحصیل والمنازعة   غیر أن أحكام النصوص المنسوخة بموجب البندین ألف و باء أعاله، تظل مطبقة على والوعاء والم

:فیما یخص 
؛2009واجبات التمبر بالنسبة للفترة ما قبل فاتح ینایر -
ارت بالنسبة للفترة ما قبل ینایر الضریب- .2010ة الخصوصیة السنویة على السیا

الصادر بتنفیذه 2008للسنة المالیة 38-07من قانون المالیة رقم III- 5-8تمتد االستفادة من مقتضیات المادة -جیم
ین المحاسبیتین إلى السنت)2007دیسمبر 27(1428من ذي الحجة 16بتاریخ 1-07-211الظهیر الشریف رقم 

.2008المتتالیتین الموالیتین للسنة المحاسبیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر 
ارئب بنسبة I- °43–92یمنح اإلعفاء المذكور في المادة -دال  على شكل إرجاع ابتداء %50من المدونة العامة للض
.2009فاتح ینایر من 

V.-أسمال بعض الشركاتتخفیض الضریبة في حالة الزیادة في  ر
أرس المــال الشــركات 20%تتمتــع بتخفــیض مــن الضــریبة علــى الشــركات یســاوي نســبة -الــف ــادة المحققــة فــي  ــغ الزی مــن مبل

ــى الشــركات ازالخاضــعة للضــریبة عل ــاتح ینــایر التــي تحقــق ربحــا أو تســجل عجــ ــاتح 2009والقائمــة فــي ف التــي تقــوم مــا بــین ف
أرس مالهابإدخ2010دیسمبر 31و2009ینایر .ال الغایة بزیادة في 

:تتوقف االستفادة من هذا التخفیض على توفر الشروط التالیــة
أرس المال بحصص مشاركة نقدیة أو بدیون مستحقة علیها في حسابات شركاء جاریة؛ - یجب أن تتحقق الزیادة في 
أرس مال الشركة كما تمت الزیادة فیه قد دفع - ؛نة المحاسبیة المعنیةبكامله خالل السأن یكون 
أرس المال المذكور منذ فاتح ینایر - أرس المال تخفیض من  ؛2008أال یكون قد بوشر قبل الزیادة في 
2009یجب أن یكون رقم المعامالت المحقق عن كـل سـنة مـن األربـع سـنوات المحاسـبیة األخیـرة المختتمـة قبـل فـاتح ینـایر -

؛احتساب الضریبة على القیمة المضافةدونملیون درهم)50(أقل من خمسین 
أرس المـال تخفـیض - ازولـة نشـاطها وذلـك أن تأوالمـذكورأرس المـالفـيأال یكون قد تم بعد الزیادة في  توقـف الشـركة عـن م

.س المالأرطوال مدة خمس سنوات من تاریخ اختتام السنة المحاسبیة التي تمت خاللها الزیادة في 
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على مبلغ الضریبة على الشركات المستحق برسم السنة المحاسبیة التي تمت خاللها الزیادة في ویطبق التخفیض المذكور 
الضریبة المقتطعة من المنبع على الحاصالت من ،ستنزل إن اقتضى الحال من المبلغ المذكورتأرس المال بعد أن 

.التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت
أرس المال من مبلغ تخصم الدفعات المقدمة على الحساب ال مدفوعة برسم السنة المحاسبیة التي تمت خاللها الزیادة في 

ازل مبلغ التخفیض من الضریبة  .20%بنسبة الضریبة المستحق بعد استن
ازل الباقي تلقائیا  ٕواذا تبین أن مبلغ الضریبة المستحق برسم السنة غیر كاف إلنجاز مجموع التخفیض من الضریبة یتم استن

.المحاسبیة الموالیةة أو الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة برسم السنة من الدفع
وفي حالة اإلخالل بأحد الشروط السالفة الذكر، یصیر مبلغ التخفیض من الضریبة الذي استفادت منه الشركة مستحقا ویعاد 

ارجه في السنة أرس المال دون اإلخاللالمحاسبیةإد بتطبیق الذعیرة والزیادات المنصوص علیها التي تمت خاللها الزیادة في 
.أعاله208و186في المادتین 

في حسابها مبلغ التخفیض من الضریبة، بوشرت التسویة في السنة المحاسبیة یدرجإذا تقادمت السنة المحاسبیة الواجب أن 
.األولى من الفترة غیر المتقادمة

ارئب ، تخضع للتسجیل مقابل واجب ثابت قدره )10°-دال-I(133استثناء من أحكام المادة -باء من المدونة العامة للض
.اعاله"ألف"س مال الشركات المشار إلیها في أدرهم بنفس الشروط و نفس المدة ، عملیات الزیادة في  ر)1000(الف
VI.-دخول حیز التطبیق

ارئ)1°-باء –I–6(تطبق أحكام المادة –1 أعاله على عملیات Iب كما تم تغییرها بموجب البند من المدونة العامة للض
؛2009تصدیر المعادن المستعملة المحققة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند III–28تطبق أحكام المادة –2 أعاله، على العقود المبرمة Iمن المدونة العامة للض
؛2009ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند 39ام المادة تطبق أحك-3 أعاله، على رقم المعامالت المحقق Iمن المدونة العامة للض
؛2009ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند 41تطبق أحكام المادة -4 أعاله، على رقم المعامالت المحقق Iمن المدونة العامة للض
؛2009یر ابتداء من فاتح ینا

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند 10°–57تطبق أحكام المادة -5 أعاله، على العقود المبرمة Iمن المدونة العامة للض
؛2009ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند "باء"و"ألف"–I–59تطبق أحكام المادة -6 أعاله، علىIمن المدونة العامة للض
؛2009األجور المكتسبة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند II–68تطبق أحكام المادة -7 أعاله، على األرباح المحققة Iمن المدونة العامة للض
؛2009ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجبI–73تطبق أحكام المادة -8 أعاله، على الدخول الخاضعة Iالبند من المدونة العامة للض
؛2009لجدول حساب الضریبة والمكتسبة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند I–74تطبق أحكام المادة -9 أعاله، على الدخول المكتسبة Iمن المدونة العامة للض
؛2009ابتداء من فاتح ینایر 

اربحة المبرمة ابتداء من فاتح ینایر )الفقرة األخیرة-II(132تطبق أحكام المادة -10 ؛2009على عقود الم
ارئب كما تم تغییرها بموجب البند I–161تطبق أحكام المادة -11 ازئد القیمة Iمن المدونة العامة للض أعاله، على 

؛2009المحقق أو المالحظ ابتداء من فاتح ینایر 
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ارئب كما تم تغییرها بموجب البند III–214و213تطبق أحكام المادتین -12 أعاله علىIمن المدونة العامة للض
ارقبة الضریبیة التي تم في شأنها تبلیغ اإلشعار بالفحص ابتداء من فاتح ینایر  ؛2009عملیات الم

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند V–220تطبق أحكام المادة -13 على الطعون المقدمة أعاله،Iمن المدونة العامة للض
؛2009أمام اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تغییرها )الفقرتین الخامسة والسادسة(242وVI–226تطبق أحكام المادتین –14 من المدونة العامة للض
؛2009أمام المحاكم ابتداء فاتح ینایر أعاله، على الطعون المقدمةIوتتمیمها بموجب البند 

ارئب ابتداء من فاتح ینایر –15 تطبق أحكام القسم األول المتعلق بواجبات التمبر من الكتاب الثالث من المدونة العامة للض
؛2009

ارت من الم–16 دونة العامة تطبق أحكام القسم الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالضریبة الخصوصیة السنویة على السیا
ارئب ابتداء من فاتح ینایر  .2010للض

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند )10°-دال-I(133تطبق أحكام المادة –17 أعاله ، على Iمن المدونة العامة للض
ارس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي المنجزة ابتداء من فاتح ین .2009ایر عملیات التاسیس و الزیادة في 

VII.-ارئب"عوض عبارتي ت ارئب"و"مدیریة الض ارئب"بعبارتي "مدیر الض ارئب"و"المدیریة العامة للض "المدیر العام للض
ارئب .في المدونة العامة للض
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ملحق
علیهاالمنصوصللضرائبالعامةبالمدونةبالمدونةالمتعلقةالتدابیر

2010لمالیةاللسنة48-09المالیةبقانون
المدونة العامة للضرائب

7المادة 
II–دخول حیز التطبیق و تدابیر انتقالیة

ارئبI-59تطبق أحكام المادة -1 أعاله على األجور المكتسبة Iكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
؛2010ابتداء من فاتح ینایر 

ارئبII-174و70وII-68وادتطبق أحكام الم-2 أعاله علىIكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
؛2010األرباح المحققة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئبI-73تطبق أحكام المادة -3 أعاله على الدخول الخاضعة Iكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
؛2010تداء من فاتح ینایر لجدول حساب الضریبة و المكتسبة اب

ارئب)2°-"واو"–II(73تطبق أحكام المادة -4 أعاله على أرباح Iكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
أرس المال المحاألسهم غیر المسعرة ؛2010ققة ابتداء من فاتح ینایر و غیرها من سندات 

ارئب)8°-"واو"II-(73تطبق أحكام المادة -5 أتعاب أعاله علىIكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
؛2010المكتسبة ابتداء من فاتح ینایر اإلجمالیة المكافآت واألجورو كذاالحضور و التعویضات األخرى اإلجمالیة

ارئب112وIII-79المادتین تطبق أحكام -6 ارتIها بموجب البند كما تم تغیی ر،من المدونة العامة للض ار أعاله على اإلق
؛2010المودعة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئبمن المدونة I-127ةتطبق أحكام الماد-7 من هذه المادة على Iبالبند و تتمیمها كما تم تغییرها ، العامة للض
ارت واالتفاقات ال ؛2010ة ابتداء من فاتح ینایر منج زالمحر

ارئبI–170تطبق أحكام المادة -8 أعاله على مبالغ الحد األدنى Iكما تم تتمیمها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
؛2010للضریبة المستحقة برسم السنوات المحاسبیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئبII–220تطبق أحكام المادة -9 على الطعون المقدمة أعالهIكما تم تتمیمها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
؛2010أمام اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب، كما تم تتمیمها بموجب البند II–225تطبق أحكام المادة –10 ارت اللجان Iمن المدونة العامة للض أعاله على مقر
؛2010المحلیة لتقدیر الضریبة الصادرة ابتداء فاتح ینایر 

ارئب، كما تم تتمیمها بموجب البند 254أحكام المادة تطبق-11 ارت المودعة Iمن المدونة العامة للض ار أعاله على اإلق
؛2010ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب كما تم تتمیمها بالبند IV–164تطبق مقتضیات المادة -12 :أعاله على Iمن المدونة العامة للض
ول المعتبرة في حكمها المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقیدة في عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخ-

؛2010حساب األشخاص المعنویین المستفیدین ابتداء من فاتح ینایر 
.2010ابتداء من فاتح ینایر ازئد القیمة عن تفویت القیم المنقولة المحقق من قبل األشخاص المعنویین المعنیین-
المقتضیات المتعلقة باألحیاء و اإلقامات و المباني الجامعیة المنصوص علیها في 2011تح ینایر تنسخ ابتداء من فا-13

II-130و)IV-°2(129وI-124و)I-°29(92و)2°-باء-II(31وII–7و)2°-جیم -II(6المواد 

.ائبمن المدونة العامة للض رI-205وII-191و)الفقرة الثانیة-I(134و



251

ارئب و الواجبات والرسوم المتعلقة  ارقبة و منازعات و تحصیل الض و تظل هذه المقتضیات ساریة المفعول على وعاء و م
.2011بالفترة ما قبل فاتح ینایر 

من المدونة العامة )2°-"ألف"–I(31و)27°-"ألف"-I(6أحكام المادتین 2012تنسخ ابتداء من فاتح ینایر -14
ارئب  المتعلقة بإعفاء المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بمیناء طنجة من الضریبة على الشركات و الضریبة على الدخل للض

ارئب، كما تم تغییرها بموجب البند 176و111و110وI–82و44تطبق أحكام المواد -15. Iمن المدونة العامة للض

ارت المودعة ابتداء من فاتح ینای ار .2011رأعاله على اإلق
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ملحق
علیهاالمنصوصللضرائبالعامةبالمدونةالمتعلقةالتدابیر

2011المالیةللسنة43-10المالیةبقانون
المدونة العامة للضرائب

7لمادة ا

.I- و11و8و7و6و4، أحكام المـواد2011تغیر و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح ینایرII-19و25و
و154و133و130و123و121وII–106و100و92و91و84وII–73و68و67و66و65و57

ارئب 252و250و247و242و225و220و212و193و173وIV–161و155 ـــة العامـــة للضـــ مـــن المدون
1.06.232ر بتنفیـذه الظهیـر الشـریف رقـم الصـاد2007للسنة المالیـة 43.06من قانون المالیة رقم 5المحدثة بموجب المادة 

)2006دیسمبر31(1427ذي الحجة 10بتاریخ 

II.– دخول حیز التطبیق
ارئب، كما تم تتمیمها بالبند )3°-"باء"–I(6تطبق أحكام المادة -1 أعاله على جزء األساس Iمن المدونة العامة للض

ي تم تحقیقه بعمالت أجنبیة من طرف شركات تدبیر اإلقامات العقاریة المفروضة علیه الضریبة المطابق لرقم أعمالها الذ
.2011برسم السنوات المحاسبیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر السیاحيلإلنعاش 

ارئب، كما تم تتمیمها بالبند "دال"– II–19تطبق أحكام المادة -2 أعاله على الشركات التي Iمن المدونة العامة للض
درهم دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة برسم )3.000.000(قم أعمال یساوي أو یقل عن ثالثة مالیین تحقق  ر

.2011السنوات المحاسبیة المفتوحة ابتداء من فاتح ینایر 
ارئب كما تم تتمیمها بموجب البند VIوV-68ةتطبق أحكام الماد-3 دأعاله على الفوائIمن المدونة العامة للض

.2011المفتوح ابتداء من فاتح ینایر تعلیماالدخار للمخطط لسكن أو لاالدخار مخطط لمالكيالمدفوعة 
ارئب كما تم تتمیمها بموجب البند VII-68تطبق أحكام المادة -4 أعاله على الدخول واألرباح Iمن المدونة العامة للض

.2011داء من فاتح ینایر االدخار في األسهم المفتوح ابتمخططالمحققة في إطار 
ارئب كما تم تغییرها بموجب البند )ج-1°-"جیم"–II(73تطبق أحكام المادة -5 أعاله علىIمن المدونة العامة للض

االدخار في األسهم المفتوح ابتداء من فاتح مخطط أو السیولة من السنداتاألرباح الصافیة الناتجة عن استرداد أو سحب 
.2011ینایر 

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند )2°-"جیم"–II(73تطبق أحكام المادة -6 أعاله علىIمن المدونة العامة للض
شارة إأو وضعها رهن الحصول علیهاي تم تذات المنشأ األجنبي الالمنقولةرؤوس األموالالناشئة عن الدخول اإلجمالیة 

.2011ایر المستفید أو قیدها في حسابه ابتداء من فاتح ین
ارئب كما تم تغییرها بموجب البند )9°-"واو"–II(73تطبق أحكام المادة -7 أعاله علىIمن المدونة العامة للض

.2011ابتداء من فاتح ینایر المرتبات والمكافآت واألجور اإلجمالیة المكتسبة
ارئب كما تم )باء -III–84تطبق أحكام المادة -8 مخططأعاله علىIتتمیمها بموجب البند من المدونة العامة للض

.2011االدخار في األسهم المفتوح ابتداء من فاتح ینایر 
123وI-°6-92تحتسب مدة اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیها في المادتین -ألف-9
ارئب كما تم تغییرها بموجب البند العامةمن المدونة ))و ب)أ-°22( ار حسب 36أو24أعاله والمحددة في Iللض شه

31الحالة ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة البناء بالنسبة للمنشآت التي تقوم ببناء مشاریعها االستثماریة والتي لم تستنفذ في 
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.المدة المذكورة بما في ذلك اآلجال اإلضافیة2010دیسمبر

ارئب كما تم تغییرها بموجب البند ))و ب)أ-22°(123وI-°6-92تطبق أحكام المادتین -باء من المدونة العامة للض
I ار حسب الحالة، ما في ذلك أجل 36أو24أجل 2010دیسمبر 31أعاله على المنشآت التي لم تستنفذ في شه

.أشهر اإلضافیة)3(الثالثة 

ارئب، كما تم تغییرها و تتم154ةتطبق أحكام الماد-10 ارت المتعلقة أعاله علىIیمها بالبند من المدونة العامة للض ار اإلق
ابتداء من فاتح بالمكافآت المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقیدة في حساب األشخاص غیر المقیمین و المودعة

.2011ینایر 
ارئب، كما تم تتمیمها بالبند )IIوI(212تطبق أحكام المادة -11 ارقبة أعاله عIمن المدونة العامة للض لى عملیات الم

.2011التي تم تبلیغ اإلشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح ینایر 
ارئب، كما تم تتمیمها بالبند III-220تطبق أحكام المادة -12 و الوثائقأعاله على المطالباتIمن المدونة العامة للض

.2011ة ابتداء من فاتح ینایر الموجهة من الخاضعین للضریبة إلى اللجنة المحلیة لتقدیر الضریب
ارئب، كما تم تتمیمها بالبند VIII-220تطبق أحكام المادة -13 ارقبة Iمن المدونة العامة للض أعاله على عملیات الم

.2011التي تم تبلیغ اإلشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح ینایر 
ارئب، كما تم تغییرها و تتمیمها بالبند من المدونة العامة"ألف"–II-225تطبق أحكام المادة -14 أعاله علىIللض

ارت هالطعون المقدمة إلى اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة ه األخیرة التي تم تبلیغها للمعنیین باألمر ابتداء من ذو على مقر
.2011فاتح ینایر 

ارئب، كما تم تغییرها و242تطبق أحكام المادة -15 ارت الصادرة Iتتمیمها بالبند من المدونة العامة للض أعاله على المقر
.2011عن اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة وعن اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة ابتداء من فاتح ینایر

للسنة 48-09من قانون المالیة رقم 7من المادة IIمن البند 13أحكام الفقرة 2011تنسخ ابتداء من فاتح ینایر –16
).2009دیسمبر 30(1431من محرم 13بتاریخ 1.09.243الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 2010المالیة 
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ملحق
علیهاالمنصوصللضرائبالعامةبالمدونةالمتعلقةالتدابیر

2012المالیةللسنة22-12رقمالمالیةبقانون

7لمادة ا
.III– دخول حیز التطبیق

ارئب كما تم تتمیمها بالبند المدونةمن 20أحكام المادة تطبق-1 ارت بالحصیلة الجبائیة Iالعامة للض ار أعاله على اإلق
.2013المودعة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب، كما تم تتمیمها بالبند 18°-57تطبق أحكام المادة -2 أعاله على الجوائز األدبیة والفنیة Iمن المدونة العامة للض
.هذا بالجریدة الرسمیةةمحصلة ابتداء من تاریخ نشر قانون المالیال

ارئب، كما تم تتمیمها بالبند III-60تطبق أحكام المادة -3 أعاله على األجور المدفوعة ابتداء Iمن المدونة العامة للض
.من تاریخ نشر قانون المالیة هذا بالجریدة الرسمیة

ارئب، كما تم تتمیمها بالبند من II-63تطبق أحكام المادة  -4 أعاله على التفویتات المحققة ابتداء Iالمدونة العامة للض
.من تاریخ نشر قانون المالیة هذا بالجریدة الرسمیة

ارئب، كما تم تتمیمها بالبند II-65تطبق أحكام المادة  -5 أعاله على التفویتات المحققة ابتداء Iمن المدونة العامة للض
.نشر قانون المالیة هذا بالجریدة الرسمیةمن تاریخ 

ارئب، كما تم تتمیمها بالبند 70تطبق أحكام المادة -6 أعاله على التفویتات المحققة ابتداء من Iمن المدونة العامة للض
.تاریخ نشر قانون المالیة هذا بالجریدة الرسمیة

ارئب، كما تم82تطبق أحكام المادة -7 ارت السنویةIتتمیمها بالبند من المدونة العامة للض ار بمجموع أعاله على اإلق
.2013ابتداء من فاتح ینایر المودعةالدخل 

ارئب137و133تطبق أحكام المادتین -8 أعاله على العقودIكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
.بالجریدة الرسمیةواالتفاقات المبرمة ابتداء من تاریخ نشر قانون المالیة هذا

ارئب)الم-II(252تطبق أحكام المادة -9 أعاله ابتداء من تاریخ Iكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
.نشر قانون المالیة هذا بالجریدة الرسمیة

ارئب، كما تم تغییرها و تتمیمه262و260تطبق أحكام المادتین –10 أعاله ابتداء من Iا بالبند من المدونة العامة للض
.2013فاتح ینایر 

ار-11 الصادر بتنفیذه الظهیر 2009للسنة المالیة 40-08من قانون المالیة رقم )5وIV-2 (7ألحكام المادة تغیی
–57وIII-28، تطبق أحكام المادتین )2008دیسمبر 30(1430محرم 2بتاریخ 1-08-147الشریف رقم 

اردات المدفوعة ابتداء من فاتح ینایر من المدونة°10 ارئب على اإلی .2012العامة للض

ار ألحكام المادة -12 ، یمتد العمل بمقتضیات 2010للسنة المالیة 48-09من قانون المالیة رقم )II-14(7تغیی
ارئب المتعلقة بإعفا)2°-"ألف"–I(31و)27°-"ألف"–I(6المادتین  ء المنشآت المقامة من المدونة العامة للض

31إلى غایة 2012بالمنطقة الحرة بمیناء طنجة من الضریبة على الشركات والضریبة على الدخل من فاتح ینایر 
.2013دیسمبر 
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ملحق
علیهاالمنصوصللضرائبالعامةبالمدونةالمتعلقةالتدابیر
2013المالیةللسنة115-12رقمالمالیةالمالیةبقانون

9المادة 
IV.– دخول حیز التطبیق

ارئب، كما تم تتمیمها بالبند )1°-"جیم"–I(9تطبق أحكام المادة-1 عملیات على،أعالهIمن المدونة العامة للض
ارض السندات .2013المحققة  ابتداء من فاتح ینایر و التسنید إق

ارئب، كما تم تتم"باء"–II-19تطبق أحكام المادة -2 ألرباح المحققةاعلى،أعالهIیمها بالبند من المدونة العامة للض
.2013ابتداء من فاتح ینایر برسم السنوات المحاسبیة المفتوحة 

ارئب كما تم تتمیمها بالبند "دال"–IV-19تطبق أحكام المادة -3 عوائد األسهم على،أعالهIمن المدونة العامة للض
المستفیدحسابفيالمقیدةأواإلشارةرهنالموضوعةأوالمدفوعةوحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها 

.2013ابتداء من فاتح ینایر 
ارئب، كما تم تتمیمها بالبند 19°-57تطبق أحكام المادة -4 الدفعة التكمیلیة مبلغعلى، أعالهIمن المدونة العامة للض

.2013المفتوح ابتداء من فاتح ینایر مقاولةإلى األجیر في إطار مخطط االدخار في الالمشغلةالمقاولةتدفعهاالتي 
اردات العمریة المكتسبة ابتداء من فاتح I-60تطبق أحكام المادة -5 ارئب على المعاشات واإلی من المدونة العامة للض

.2013ینایر 
ارئب على التفویتات المنجزة ابتداء من فاتح ینایر II-63تطبق أحكام المادة -6 .2013من المدونة العامة للض
ارئبII-65تطبق أحكام المادة -7 على عملیات التفویت عالهأIكما تم تتمیمها بموجب البند ،من المدونة العامة للض

.2013المنجزة ابتداء من فاتح ینایر 
ارئبVIII-68تطبق أحكام المادة -8 على الدخول أعالهIكما تم تتمیمها بموجب البند ،من المدونة العامة للض

.2013ابتداء من فاتح ینایر ةاالدخار في المقاولة المفتوحاتمحققة في إطار مخططواألرباح ال
ارئب)ج-1°-"جیم"–II(73تطبق أحكام المادة -9 علىأعالهIكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض

خار في المقاولة المفتوح ابتداء من األرباح الصافیة الناتجة عن استرداد أو سحب السندات أو السیولة من مخطط االد
.2013فاتح ینایر 

ارئب)3°-"جیم"–II(73تطبق أحكام المادة -10 علىأعالهIكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
فيالمقیدةأواإلشارةرهنالموضوعةأوالمدفوعةحكمهافيالمعتبرةوالدخولالمشاركةوحصصاألسهمعوائد
.2013ابتداء من فاتح ینایر المستفیدین الذاتییناألشخاصابحس

ارئب")حاء"و7°-"ازي"(II-73تطبق أحكام المادة -11 أعالهIكما تم تغییرها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
.2013على عملیات التفویت المنجزة ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب)9°-"واو"–II(73تطبق أحكام المادة -12 علىأعالهIبموجب البند تمیمهاكما تم ت،من المدونة العامة للض
.2013بتداء من فاتح ینایر اجمالیة المكتسبة المرتبات والمكافاءات واألجور اإل

ارئبIV-79تطبق أحكام المادة -13 ارتعلى اإلأعالهIبموجب البند تمیمهاكما تم ت،من المدونة العامة للض ار ق
.2013ء من فاتح ینایر ابتداالمودعة

ارئب96تطبق أحكام المادة -14 ، على عملیات بیع وتسلیم أعالهIكما تم تتمیمها بموجب البند ،من المدونة العامة للض
.2013ابتداء من فاتح ینایر السلع المستعملة المنجزة 
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ارئب)II–°2(104المادة الفقرة الثالثة من حكام أتطبق -15 لمتعلقة بتطبیق الضریبة على القیمة وامن المدونة العامة للض
.2013ابتداء من فاتح ینایر المقتناةالتجهیزیةسلعالمضافة على بیع ال

ارئب)22°وIV-°12(129تطبق أحكام المادة -16 علىأعالهIالبند وتتمیمها بكما تم تغییرها ،من المدونة العامة للض
.2013ابتداء من فاتح ینایر العقود المنجزة 

ارئب، كما تم 152أحكام المادةتطبق -17 ارت المودعة على،أعالهIتتمیمها بالبند تغییرها و من المدونة العامة للض ار اإلق
.2013ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب، كما تم 194تطبق أحكام المادة-18 ارت المودعة على،أعالهIبالبندتغییرها من المدونة العامة للض ار ابتداء من اإلق
.2013فاتح ینایر

ارئب، كما تم 196تطبق أحكام المادة-19 ارت المودعة على،أعالهIتتمیمها بالبند تغییرها و من المدونة العامة للض ار اإلق
.2013ابتداء من فاتح ینایر 

ارئب279إلى274تطبق أحكام المواد -20 ات التي البناء، علىأعالهIIIكما تم تتمیمها بالبند ،من المدونة العامة للض
.2013ابتداء من فاتح ینایر تسلیم رخص السكن في شأنها تم
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فيالصادر2.08.103رقمبالمرسومالمتمم، 1427الحجةذي10فيالصادر2.06.574رقممرسوم
علیهاالمنصوصالمضافةالقیمةعلىالضریبةتطبیقشأنفي)2008أكتوبر30(1429شوال30

للضرائبامةالعالمدونةمنالثالثالقسمفي

الورق المعد للطباعة
1المادة 

من المدونة )2°-هـ–I(91المـــادة علیه في یتوقف اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص 
ارئب ارالعامة للض ارد اشت ، ویتضمن ؤه، على تسلیم رب المطبعة إلى مورده سند طلب تبین فیه كمیة وقیمة حجم الورق الم

ازم  ر .ب المطبعة بأن یقوم مقام المورد في دفع الضریبة إذا لم یستخدم الورق للغرض الذي یبرر إعفاءه من الضریبةالت

ارئب ویجب أن یحرر سند الطلب في ثالث نسخ وان تؤشر علیه المصلحة المحلیة  .التابع لها رب المطبعةللض
ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المس تفیدة من اإلعفاء المقرر أعاله، طابعا یتضمن عبارة ویجب أن تحمل الفاتو

ارئب)2°-هـ–I(91بالمــادةالمضافة عمال بیع معفى من الضریبة على القیمة : " ".من المدونة العامة للض

األجهزة الخاصة بالمعوقین
2المادة 

)تنسخ(

أدوات وشباك الصید البحري
3المادة 

ارئب)I-°3(92ادةلمافيیتوقف اإلعفاء المنصوص علیه على تسلیم المشتري إلى من المدونة العامة للض
.مورده سند طلب یتضمن نوع البضائع واسم ورقم تسجیل السفینة التي هي معدة لها

وتتولى التأشیرة على السند واإلشهاد بصحته مصلحة القید بالقیادة البحریة التابع لها الصیاد أو المجهز الذي یملك 
.سفینةال

ارء أدوات وشباك الصید البحري الوارد بیانها في  المحددة بالمرسوم المشار قائمة الغیر أن سندات الطلب المتعلقة بش
تعفى من التأشیر واإلشهاد اللذین تتوالهما )1999ینایر 5(1419رمضان17بتاریخ 2.98.938أعاله رقمإلیه

.المصلحة المذكورة

أدوات أو شباك الصید على اإلعفاء فیما یخص المنتجات المذكورة التي یصنعها، سواء ویمكن أن یحصل صانع
كان یبیعها لمحترفي الصید البحري مباشرة أو لتجار یشترونها منه قصد بیعها لهؤالء المحترفین، على أن یثبت الغرض 

.الشروط المشار إلیها أعالهالمعدة له بتقدیم سندات محررة وفق

نع لهذه الغایة سجال خاصا یضمنه السندات التي تسلمها مع بیان أرقامها وتواریخها والقیادة البحریة ویمسك الصا
التي أشرت علیها أو شهدت بصحتها وأسماء المشترین محترفي الصید البحري أو التجار الذین یشترون المنتجات قصد بیعها 

.ة هي الثمن الذي یبیع به الصانعیمعلى أن تكون هذه الق،لهم ونوع البضائع وكمیتها وقیمتها

وتجمع القیم المبینة في السجل اآلنف الذكر ویطرح مبلغها من رقم معامالت الصانع المفروضة علیه الضریبة، 
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ارره الشهري ائبللض رویسلم الصانع سندات الطلب بعد جمعها إلى المصلحة المحلیة  وذلك في نفس الوقت الذي یدلي فیه بإق
.ي المتعلق بدفع الضریبة على القیمة المضافة  أو ربع السن و

األشریة المعفاة من الضریبة على القیمة المضافة
فیما یخص أموال االستثمار المزمع إدراجها في األصول الثابتة

4المادة  
I.–ارجها في األصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعین للضریبة .أموال االستثمار المزمع إد

:عفاء في الداخلاإل-ألف
من المدونة )I-°6(92ادةــــفي المیشترط للتمتع باإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیه 

ارئب ارجها في اإفیما یتعلق بسلع االستثمار المزمع العامة للض ، أن یقدم الخاضعون للضریبة طلبا لذلك صول الثابتةألد
.صول الثابتة التي تكون محل استهالكألتتیح قید السلع المذكورة في حساب لویثبتوا مسكهم محاسبة منتظمة 

ارئبإدارةتعده، في مطبوع أعالهیجب أن یحرر الطلب المشار إلیه ارئبمصلحة الویوجه إلىالض المحلیة للض
:مصحوبا بالوثائق التالیةمقره إن تعلق األمر بشركة، ویكون الطلبالتابعة لها المؤسسة الرئیسیة للخاضع للضریبة أو

ارؤها في السوق )أ بیان وصفي من ثالث نسخ یتضمن أسماء وعناوین الموردین ونوع ووجه استخدام السلع المزمع ش
.الداخلیة معفاة من الضریبة على القیمة المضافة وقیمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج فیه

وسعر المحلیة للضرائبمصلحةالالتعریف الذي تخصصھ للموردین رقم ،ن عالوة على ذلكویجب أن یشمل البیا
ومبلغ الضریبة المطلوب اإلعفاء منھا  ؛

ارت)ب .الشكلیة أو مقایسات األشغال في ثالث نسخالفاتو

عفاء نسخ تحتفظ إ، تقوم المدیریة الجھویة الفرعیة للضرائب بتحریر شھادة طلبوبعد االطالع على ھذا ال
منھما إلى مورده  ؛مذكورة بأوالھا وتسلم األخریین إلى المستفید الذي یوجھ نسخةالمصلحة ال

:شریة المذكورة العبارة التالیةألویجب أن تحمل الفاتورات وجمیع الوثائق المتعلقة با
ارئب)I-°6(92عمال بالمادةإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة " ".من المدونة العامة للض

إلعفاء حین االستیرادا)باء
ارد عفاءإیتوقف  ازما یحرر على مطبوع تسلمه اإلدارة یتضمن أصول االستثمار حین االستی على تقدیم المستورد الت

رقم التعریف الضریبي ویتعهد بموجبه أن یقید في حساب األصول الثابتة سلع االستثمار المستوردة والتي تخول الحق في 
ارئب101مادة في الالخصم المنصوص علیه  .من المدونة العامة للض

II.- ارة من لدن حاملي شهادات التكوین المهني وكذا السلع والخدمات المقتناة من السلع التجهیزیة والمعدات واألدوات المشت
ارت وكذا المتعاقدین والمتعاقدین من الباطن معهم .لدن الحاصلین على امتیاز استغالل حقول الهیدروكاربو

یجب على )41°و25°(123و)40°وI-°9(92فادة من اإلعفاءات المنصوص علیها في المادتین ولالست
ارءات المشار إلیها في البند  .من هذه المادةIالمعنیین باألمر أن یقوموا بنفس اإلج

III.–اء الممنوح طبقا لمقتضیات من المدونة السالفة الذكر یعادل اإلعف102ادةتطبیقا لمقتضیات الفقرة األخیرة من الم
دتین محل تسویة وفقا للشروط المحددة في المایمكن أن یكون%100أعاله خصما أولیا بنسبة )I-°6(92المادة 
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.من المدونة المذكورة104و101
والشاحنات والسلع التجهیزیةالحافالت

المتصلة بها المشتراة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق
5ادةالم

123و)I-°7(92المـادة فيیشترط للتمتع باإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیه 
ارئب )°23( ارئب إلى المصلحة المحلیةالضریبة یوجه األشخاص الممكن إعفاؤهم مننأمن المدونة العامة للض للض

ازولة نشاط ال ار في التابعون لها شهادة أو وثیقة أخرى تثبت م نقل الدولي عبر الطرق تسلمها السلطات المختصة وطلبا محر
.اإلدارةتعدهمطبوع أو وفق

:ویجب على المعنیین باألمر أن یدلوا لدعم الطلب المذكور بما یلي
بیان وصفي من ثالث نسخ یتضمن أسماء الموردین وعنوانهم التجاري أو تسمیتهم وعنوانهم وطبیعة السلع المزمع )أ
ار ؤ اردها معفاة من الضریبة على القیمة المضافة وقیمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج ش ها في السوق الداخلیة أو استی
.فیه

:ویجب أن یشمل البیان عالوة على ذلك
رقم التعریف الضریبي للموردین وسعر ومبلغ الضریبة المطلوب اإلعفاء منها؛:فیما یخص األشریة الداخلیة-
میناء تفریغها واسم وعنوان وسیط العبور إن اقتضى الحال ذلك؛:الوارداتفیما یخص -
ارة دون اعتبار )ب ارت الشكلیة أو مقایسات األشغال في ثالث نسخ تتضمن قیمة السلع التجهیزیة المشت الضریبةالفاتو

.وكذا مبلغ الضریبة المطلوب اإلعفاء منها

:وبعد االطالع على هذا الطلب 
ارء معفى من الضریبة على القیمة المضافة في ثالث تقوم اإلدا ر- ة، فیما یخص األشریة الداخلیة  بتحریر شهادة ش

نسخ عن كل مورد؛
.ملف الموردبالمكلفیحتفظ المشتري بنسخة من الشهادة ویسلم نسخة إلى مورده وتوجه النسخة الثالثة إلى المفتش 

ارت وجمیع الوثائق المتعلق ة بالبیوع المنجزة مع االستفادة من اإلعفاء في الداخل طابعا یتضمن ویجب أن تحمل الفاتو
ارئب)I-°7(92بالمادة عمال بیع معفى من الضریبة على القیمة المضافة"البیان التالي  ".من المدونة العامة للض

تحتفظ المصلحة تقوم اإلدارة، فیما یخص الواردات، بتحریر شهادة إعفاء من الضریبة على القیمة في ثالث نسخ -
ارئب غیر المباشرة .بإحداها وتسلم األخریین إلى المستفید المستورد الذي یوجه نسخة منهما إلى إدارة الجمارك والض

السلع التجهیزیة المعدة للتعلیم الخاص 
أو التكوین المهني

6المادة 
123والمادة )I-°8(92لمـادة ایشترط للتمتع باإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیه في 

ارئب )°24( ارئب یوجه األشخاص الممكن إعفاؤهم من الضریبة إلىنأمن المدونة العامة للض المصلحة المحلیة للض
ار في  .اإلدارةتعدهمطبوع أو وفقالتابعون لها طلبا محر

:ویجب على المعنیین باألمر أن یدلوا لدعم الطلب المذكور بما یلي
ن وصفي من ثالث نسخ یتضمن أسماء الموردین وعنوانهم التجاري أو تسمیتهم وعنوانهم وطبیعة السلع بیا)أ
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اردها معفاة من الضریبة على القیمة المضافة وقیمتها بالدرهم واسم الحساب  ارؤها في السوق الداخلیة أو استی المزمع ش
.الذي ستدرج فیه

:ویجب أن یشمل البیان عالوة على ذلك
رقم التعریف الضریبي للموردین وسعر ومبلغ الضریبة المطلوب اإلعفاء منها؛:یخص األشریة الداخلیةفیما -
میناء تفریغها واسم وعنوان وسیط العبور إن اقتضى الحال ذلك؛:فیما یخص الواردات-

ار)ب ارت الشكلیة أو مقایسات األشغال في ثالث نسخ تتضمن قیمة السلع التجهیزیة المشت ة دون اعتبار الفاتو
.وكذا مبلغ الضریبة المطلوب اإلعفاء منهاالضریبة

:وبعد االطالع على هذا الطلب 
ارئب المعنیة تقوم المصلحة- ارء معفى من الضریبة المحلیة للض فیما یخص األشریة الداخلیة  بتحریر شهادة ش

على القیمة المضافة في ثالث نسخ عن كل مورد؛

ملف بالمكلفالشهادة ویسلم نسخة إلى مورده وتوجه النسخة الثالثة إلى  المفتش یحتفظ المشتري بنسخة من
.المورد

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة مع االستفادة من اإلعفاء في الداخل طابعا  ویجب أن تحمل الفاتو
من المدونة العامة )I-°8(92ادةعمال بالمبیع معفى من الضریبة على القیمة المضافة"یتضمن البیان التالي 

ارئب ".للض

ارئب المعنیةتقوم - ، فیما یخص الواردات، بتحریر شهادة إعفاء من الضریبة على القیمة المصلحة المحلیة للض
تحتفظ المصلحة بإحداها وتسلم األخریین إلى المستفید المستورد الذي یوجه نسخة منهما إلى إدارة ،في ثالث نسخالمضافة 

ارئب غیر المباشرة .الجمارك والض

المعدات التربویة أو العلمیة أو الثقافیة المستوردة في إطار
(UNESCO)اتفاقات منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 

7المادة 
ارئب أن)I-°10(92المادة یشترط للتمتع باإلعفاء المنصوص علیه في  توجه من المدونة العامة للض

ارد في الم ارئب المفروضة على االستی ؤسسات المرسلة إلیها المعدات التربویة أو العلمیة  أو الثقافیة المعفاة من الرسوم والض
ارئب التابعة لها طلبا المصلحة المحلیةإلىUNESCO)(إطار اتفاقات منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة  للض

:بما یلي یرفقارة  واإلدتعده مطبوع أو وفقیحرر في 

ار علیها بصفة قانونیة من لدن إدارة الجمارك - ارئب والرسوم مؤش ارد المعدات المذكورة معفاة من الض رخصة استی
ارئب غیر المباشرة؛ والض

.فاتورة شكلیة یحررها التاجر مستورد المعدات المذكورة-

ارئب المحلیةالطلبوبعد االطالع على  ارء معفى المذكور، تحرر مصلحة الض في اسم المؤسسة المقتنیة شهادة ش
الذي یوجه نسخة إلى مورده الذي یحتفظ ين إلى المشت رتیمن الضریبة  في ثالث نسخ تحتفظ المصلحة بإحداها وتسلم األخ ر

.بها دعما لمحاسبته



261

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة مع االستفادة من اإلعفاء بیع "المذكور عبارة ویجب أن تحمل الفاتو
ارئب)I-°10(92المادة بمعفى من الضریبة على القیمة المضافة عمال  ".من المدونة العامة للض

السلع التجهیزیة والمعدات واألدوات المشتراة
من طرف بعض الجمعیات والمؤسسات

8المادة 
I-ارة من لدن الجمعیات ال مهتمة بشؤون األشخاص المعاقین والتي ال تهدف إلى السلع التجهیزیة والمعدات واألدوات المشت

".الهالل األحمر المغربي"الحصول على ربح وكذا من لدن 

)13°وI-°12(92المادة یشترط للتمتع باإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیه في 
ارئب )30°و29°(123والمادة  إلىطلبا بذلك من الضریبة االممكن إعفاؤهیات الجمعوجه تنأمن المدونة العامة للض

ارئب التابعالمصلحة المحلیة .لهاةللض

:المشار إلیه أعاله، بما یليلطلبلادعماإلدالء، الجمعیات المذكورة ویجب على 
نسخة مطابقة للنظام األساسي للجمعیة ؛-
ارت الشكلیة أو المقایسات المتعلقة بالسلع التجهیزیة - ارة في ثالث نسخ تتضمن بیان قیمتها دون اعتبار الفاتو المشت

.الضریبة وكذا مبلغ الضریبة المفروضة علیها
بیان وصفي في ثالث نسخ یتضمن أسماء الموردین وعناوینهم التجاریة أو أسماء شركاتهم وعناوینهم وطبیعة السلع -

ارئها في السوق الداخلیة معفاة من الضریبة والستعماله ا في إطار الغرض المحدد في النظام األساسي المعدة لش
.للجمعیة

:یشمل البیان عالوة على ذلكأنویجب 
رقم تعریف الموردین الضریبي  وقیمة السلع دون اعتبار الضریبة  ومبلغ الضریبة :فیما یخص األشریة الداخلیة-

المطلوب اإلعفاء منها؛
.ان وسیط العبور إن اقتضى الحال ذلكمیناء تفریغها واسم وعن و:فیما یخص الواردات-

:وبعد االطالع على الطلب المذكور
ارء مع اإلعفاء من الضریبة عن كل - تقوم اإلدارة  فیما یخص األشریة الداخلیة  بتحریر ثالث نسخ من شهادة ش

.مورد 

توجه النسخة الثالثة إلى  و.وتحتفظ الجمعیة المستفیدة بنسخة من الشهادة وقائمة السلع وتسلم نسخة إلى موردها
.المفتش المكلف بملف المورد  

وتسلم نسخة من الشهادة إلى المفتش التابع له مقر الجمعیة المستفیدة، والذي یمسك ملف ضریبي في اسم الجمعیة 
.المذكورة

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة مع االستفادة من اإلعفاء ال منصوص علیه أعاله ویجب أن تحمل الفاتو
من المدونة )13°وI-°12(-92بیع معفى من الضریبة على القیمة المضافة في المادة: "طابعا یتضمن البیان التالي 
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ارئب ".العامة للض

ارد معفى من الضریبة  على القیمة المضافة  في ثالث نسخ - تقوم اإلدارة، فیما یخص الواردات، بتحریر شهادة استی
مصلحة بإحداها  وتسلم األخریین إلى الجمعیة  المستوردة التي توجه نسخة منهما إلى إدارة الجمارك تحتفظ ال

ارئب غیر المباشرة  .والض

II.- ارءات المشار إلیها في البند I-92من هذه المادة على اإلعفاءات المنصوص علیها في المادتین Iوتطبق نفس اإلج
39°و38°و33°و32°و31°و27°(-123و)44°و37°و25°و24°و17°و16°و15°و14°و°11(
ازید بن سلطان، )43°و ارئب لفائدة، مؤسسة الشیح  ازیدمن المدونة العامة للض مال تومؤسسة بیومؤسسة الشیخ خلیفة بن 

للتربیة والتكوین القدس، ومؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان، و مؤسسة محمد السادس إلنعاش األعمال االجتماعیة 
اریین و الوكالة الخاصة طنجة  ارض القلب والش والبنك اإلسالمي "البحر األبیض المتوسط"–والعصبة الوطنیة لمحاربة أم

ارن ومؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعیة للقیمین الدینیینللتنمیة وجامعة األخوین  .بإف

الهبات
9المادة  

)23°و22°و21°وI–°20(92المادة فيالضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیه لتطبیق اإلعفاء من
ارئب ارء معفى من الضریبة تؤشر علیه  ، یجب أن یوجه الواهب إلى  مدیریةمن المدونة العامة للض ارئب بالرباط طلب ش الض

ع السلعة أو البضاعة أو األشغال أو الخدمات الجهة المستفیدة من الهبة ویتضمن اسم المورد ورقم تعریفه الضریبي  ون و
ارد تسلیمها أو القیام بها على وجه الهبة وثمنها من غیر اعتبار الضریبة على القیمة المضافة .الم

ارء معفى من  وبعد االطالع على الطلب، تحرر المصلحة المشار إلیها بالفقرة السابقة في اسم المورد شهادة ش
.م إحداهما إلى المورد لیحتفظ بها لدعم محاسبتهالضریبة في نسختین تسل

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المستفیدة من اإلعفاء المقرر أعاله، طابعا یتضمن عبارة  بیع "ویجب أن تحمل الفاتو
92و المادة أ)I-°21(92أو المادة )I-°20(92عمال بالمادة حسب الحالةمعفى من الضریبة على القیمة المضافة

)I-°22( 92أو المادة)I-°23(ارئبم ".ن المدونة العامة للض

األماكن المعدة للسكنى االجتماعیة
واألماكن ذات القیمة العقاریة المخفضة

10المادة 
–I(92یجب أن یكون الطلب المتعلق بإرجاع الضریبة المفروضة على العملیات المنصوص علیها في المادتین 

ارئبXII–247و)°28 ار في مطبوع نموذجي مسلم من اإلدارة لهذا الغرض وأن یودع لدى من المدونة العامة للض محر
ارئب التابع لها المستفید .المصلحة المحلیة للض

.ویجب أن یودع الطلب المذكور داخل أجل سنة ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة السكنى

ارق المثبتة ویلزم األشخاص الذین یقومون بالعملیا ت المشار إلیها أعاله بتقدیم الوثائق التالیة، زیادة على األو
ارئهم السلع والخدمات والمنصوص علیها في المادة  :بعده25لش

نسخة مشهود بمطابقتها ألصل رخصة البناء ومشفوعة بتصمیم البناء؛-
نسخة مشهود بمطابقتها ألصل رخصة السكنى؛-
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.صل عقد البیعنسخة مشهود بمطابقتها أل-

من المدونة اآلنفة الذكر أن یمسكوا )II–°5(89ویجب على المستثمرین العقاریین المشار إلیهم في المادة 
XII–247و)I–°28(92تینالمادفيمحاسبة مستقلة فیما یتعلق بعملیات بناء أماكن معدة للسكنى المنصوص علیها

.من المدونة المذكورة

األحیاء أو اإلقامات أو المبانيعملیات بناء
من لدن المنشآت الخاصةالجامعیة 

11المادة 
من المدونة )I°29-(92في المـــادة یشترط للتمتع باإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیـھ 

ارئب،  أو المباني الجامعیة إلى إلقاماتالذین یقومون بعملیات بناء األحیاء أو االمنعشون العقاریون أن یوجه العامة للض
ار في المصلحة المحلیة ارئب التابعین لها طلب إعفاء من الضریبة محر .اإلدارةتعدهمطبوع أو وفقللض

:الطلب المذكور بالوثائق التالیةیشفعویجب أن 
نسخة مشهود بمطابقتها ألصل رخصة البناء وأخرى لتصمیم البناء؛-
ازرة التعلیم العالي؛نسخة من االتفاقیة الم- برمة بین المستثمر العقاري وو
.نسخة من صفقة األشغال یثبت فیها المبلغ اإلجمالي ومبلغ الضریبة على القیمة المضافة المطلوب اإلعفاء منها-

ارئب المحلیة شهادة إعفاء من الضریبة في ثالث نسخ االطالعوبعد  على الطلب المذكور تحرر مصلحة الض
تین إلى المشتري الذي یوجه نسخة إلى مقاول األشغال المقبول إلنجاز صفقة بناء صلحة بإحداها وتسلم األخرتحتفظ الم

.المنشآت المذكورة

غیر أن األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یسلمون ألنفسهم بناء المنشآت السالفة الذكر یجب علیهم أن 
اررهم برقم األ ار یودعوا في نفس الوقت مع إق عمال فیما یتعلق بتسلیم البناءات المذكورة ألنفسهم طلب إعفاء من الضریبة  محر

.اإلدارةتعدهمطبوع أو وفقفي

ارت أو یجب أن یشفع الطلب المذكور عالوة على نسختي االتفاقیة  ورخصة البناء المشار إلیھما  أعاله بالفاتو
.وصفي یتضمن ملخصا لهاالبیانات الحسابیة التي تثبت تكلفة  البناء وببیان

ارئبمصلحة الالطلب ، تحرر هذاوبعد االطالع على  في اسم المستثمر العقاري شهادة في نسختین المحلیة للض
من 103الحق في االسترجاع المنصوص علیه في المادة لهعملیة التسلیم تقوم اإلدارة بتحریر نموذجها وتخوللإلعفاء من 

للمستفید من إرجاع الضریبة الثانیة المذكورة بالنسخة األولى وتسلم النسخة وتحتفظ المصلحة،هالمشار إلیها أعالالمدونة
.على القیمة المضافة

ترمیم المآثر التاریخیة المرتبة
والتجهیزات األساسیة ذات المنفعة العامة

12المادة 
علق بعملیات ترمیم المآثر التاریخیة یجب على األشخاص الطبیعیین والمعنویین المستفیدین من اإلعفاء فیما یت

ازت األساسیة ذات المنفعة العامة، كما هو منصوص علیه  من المدونة العامة )I-°32(92المادة فيالمرتبة والتجهی
ارئب ارئب مصلحة الأن یوجهوا إلى للض ارء معدات أو المختصة طلبا إلالمحلیة للض رجاع مبلغ الضریبة المدفوع عن ش

ارء المتعلقة بذلك أعمال أو خدم ارت الش ات لدى الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة وأن یكون هذا الطلب مشفوعا بفاتو
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.والمحررة في أسمائهم  

ارئبتعدهمطبوع أو وفقویحرر الطلب المذكور في  .إدارة الض

ارء، یصدر الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص ارت الش الذي ینیبه لهذا الغرض وبعد االطالع على الطلب وفاتو
ار بإرجاع مبلغ الضریبة المدفوع .أم

عملیات البیع واإلصالح والتحویل المتعلقة بالمراكب البحریة
13المادة 

)34°وI)°33-92یشترط لالستفادة من اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص علیه في المادة 
ارئبمن المدونة العامة  ار في أو وفق ، أن یقللض ارئب التابع لها طلبا محر دم الشخص المستفید إلى المصلحة المحلیة للض
.مطبوع تعده اإلدارة

ویجب أن یدعم هذا الطلب بفاتورة شكلیة أو مقایسة محررة من المورد تتضمن نوعیة السلع أو الخدمات المقدمة 
یرة على هذه الفاتورة الشكلیة مصلحة القید بالقیادة البحریة التابع وتتولى التأش.وكذا اسم ورقم تسجیل السفینة التي هي معدة لها
.لها الصیاد أو المجهز الذي یملك السفینة البحریة

ارء معفى من الضریبة على  ارئب بتحریر شهادة ش وبعد اإلطالع على هذا الطلب، تقوم المصلحة المحلیة للض
الشهادة وتسلم نسخة إلى المشتري الذي یسلم نسخة إلى مورده الذي القیمة المضافة في ثالث نسخ، حیث تحتفظ بنسخة من 

.یحتفظ بها دعما لمحاسبته

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة المستفیدة من اإلعفاء المقرر أعاله، طابعا  ویجب أن تحمل الفاتو
من المدونة العامة )34°وI)33-92بیع معفى من الضریبة على القیمة المضافة عمال بالمادة "یتضمن عبارة 

ارئب ".للض

الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي
14المادة 

من المدونة )I-°35(92المــادة بالنقل الدولي المشار إلیه فـيالمرتبطةعفاء الخدمات والعملیات إلالستفادة من 
ارئب .لخدماتییناإلىیتعین على شركات النقل الدولي تسلیم سند طلب العامة للض

ازم الناقل بدفع الضریبة على القیمة المضافة المستحقة إذا لم تستعمل الطلبویجب أن یتضمن سند  إضافة إلى الت
:الخدمات للغرض الذي یبرر إعفاءها من الضریبة ،  المعلومات التالیة

:بالنسبة للنقل الطرقي)°1
ستفید؛الشخصي واسم الشركة التجاري واسم الم وئلي ااالسم الع-
مرجع الرخصة المستغلة ورقم تسجیل وسیلة النقل؛-
طبیعة الخدمة المرغوب فیها؛-
.االسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري أو اسم الخدماتي وكذا عنوانه ورقم تعریفه الضریبي-

:للنقل البحري بالنسبة)°2
االسم التجاري أو عنوان الشركة البحریة؛-
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ارت الالزمة للتعریف بالباخرة؛االسم التجاري ورقم - تسجیل أداة النقل البحري وجنسیتها  وكذا جمیع اإلشا
طبیعة الخدمة المرغوب فیها؛-
.االسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري أو اسم الخدماتي وعنوانه ورقم تعریفه الضریبي-

:الجوي بالنسبة للنقل)°3
ارت الالزمة للتعریف بأداة النقل الجوي؛اسم وجنسیة الشركة الجویة وجمیع اإلشا-
طبیعة الخدمة المرغوب فیها؛-
.االسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري أو اسم الخدماتي وعنوانه ورقم تعریفه الضریبي-

بناء على سند الطلب هذا، یرخص للخدماتي بإنجاز الخدمة المذكورة مع االستفادة من اإلعفاء من الضریبة على 
.قیمة المضافة وینبغي علیه االحتفاظ به لدعم محاسبتهال

ر أعاله طابعا یتضمن  رویجب أن تحمل الفواتیر وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة والمستفیدة من اإلعفاء المق
ارئب)I-°35(92المادة بیع معفى من الضریبة على القیمة المضافة "عبارة  .من المدونة العامة للض

ع والخدمات الالزمة لتصویر األفالم السنیمائیةالسل
15المادة 

ارئب، )I-°38(92في المادة تتوقف االستفادة من اإلعفاء المنصوص علیه  علىمن المدونة العامة للض
ارء معفى من الضریبة صالحة لمجموع مدة تصویر األفالم .الحصول على رخصة ش

ارءات تسلیم الرخصة المذكورة عل :ى النحو التاليوتحدد إج
المادة یجب على المنشآت األجنبیة إلنتاج األفالم السمعیة البصریة أو السینمائیة أو التلفزیونیة المشار إلیها في

92)I-°38(ارئب أن توجه إلى الاآلنفة الذكر ارء معفى من الضریبةمصلحة المحلیة للض .التي تختارها طلب ش

:ليویجب أن یشفع الطلب المذكور بما ی
نسخة مشهود بمطابقتها لرخصة التصویر؛-
.قابلة للتحویلیةشهادة بنكیة تثبت فتح حساب بعمالت أجنب-

ارئب وبعد االطالع على الوثیقتین المذكورتین، تسلم المصلحة  داخل الثماني واألربعین ساعة على المحلیة للض
ارء أو استئجار جمیع السلع یداع الطلب المشار إلیه أعاله رخصة صالحةاإلاألكثر التالیة في  لمجموع مدة التصویر قصد ش

.المذكورةوالخدمات الالزمة إلنجاز األفالم 
:الرخصةهذهویجب أن تتضمن 

اسم الشخص الطبیعي أو الشركة المستفیدة؛-
رقم الحساب البنكي المفتوح بعمالت أجنبیة؛-
.مدة تصویر الفیلم-

:معفاة من الضریبة بما یلي ویلزم موردو السلع والخدمات المذكورة ال
أال یقبلوا األداء إلیهم إال بشیك مسحوب على الحساب البنكي المبین رقمه في الرخصة المسلمة لهذا الغرض من -

لدن المصلحة؛
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ارجع األداء من جهة ورقم وتاریخ الرخصة والمصلحة المحلیة الضریبة التي أشرت - أن یبینوا في نسخة فاتورة البیع م
.المذكورة من جهة أخرىعلى الرخصة

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة مع االستفادة من اإلعفاء من الضریبة على  ویجب أن تحمل الفاتو
)I-°38(92ألحكام المادة بیع معفى من الضریبة على القیمة المضافة وفقا ":القیمة المضافة طابعا یتضمن البیان التالي

ارئبمن المدونة العامة ل ".لض

)طاكسي(العربات الجدیدة المستعملة كسیارات أجرة 
16المادة 

من المدونة )I-°42(92على القیمة المضافة المنصوص علیه في المــادة الضریبةیشترط للتمتع باإلعفاء من 
ارئب ارئالعامة للض .ب التابعین لهاأن یوجه األشخاص الممكن إعفاءهم من الضریبة طلبا إلى المصلحة المحلیة للض

:باألمر أن یدلي لدعم الطلب المذكور بما یلي المعنيویجب على 
ازما - ارالت في أو وفق مطبوع تعده اإلدارة والذي یلتزم فیه بتخصیص العربة موضوع اإلعفاء لغرض استعمالها محر

؛)طاكسي(كسیارة أجرة 
نسخ تتضمن قیمتها دون اعتبار الضریبة وكذا فاتورة شكلیة أو مقایسة محررة من طرف مورد السیارة في ثالث-

.الضریبة المطلوب اإلعفاء منها

ارء معفاة من الضریبة على القیمة المضافة في ثالث ،وبعد االطالع على هذا الطلب تقوم اإلدارة بتحریر شهادة ش
خة ثالثة إلى المفتش المكلف یحتفظ المشتري بنسخة من الشهادة ویسلم نسخة إلى موردیه وتوجه نس.نسخ في اسم المورد

.بملف المورد

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة مع االستفادة من هذا اإلعفاء طابعا یتضمن  ویجب أن تحمل الفاتو
ارئبمن المدونة)I-°42(92بالمــادة بیع معفى من الضریبة على القیمة المضافة عمـال "البیان التالي  ".العامة للض

ارض أخرى وال  یمكن للعربات المستفیدة من اإلعفاء المنصوص علیه أعاله، أن تكون محل تفویت أو استعمال ألغ
ار الموالیة لتاریخ اقتناءها)60(داخل أجل ستین  .شه

ارتهم الضریبیة السنویة المتعلقة  ار ویجب على األشخاص اللذین اقتنوا هذه العربات معفیة من الضریبة أن یرفقوا بإق
:الضریبة على الدخلب

نسخة مطابقة لألصل للبطاقة الرمادیة التي تخص العربة المعنیة باإلعفاء وذلك عن كل سنة محاسبیة خالل )أ
ار اآلنفة الذكر؛)60(مدة الستین  شه

.نسخة من شهادة التأمین المتعلقة بالعربة المذكورة )ب

عملیات بناء المساجد
المكررة16المادة 

بعملیات بناء المساجد، كما هو "شخاص الطبیعیین والمعنویین المستفیدین من اإلعفاء فیما یتعلق یجب على األ
ارئب التابعین I-°43–92منصوص علیه في المادة  ارئب، أن یوجهوا إلى المصلحة المحلیة للض من المدونة العامة للض

أو األشغال أو الخدمات المقتناة لدى الخاضعین للضریبة لها طلبا إلرجاع مبلغ الضریبة المدفوع عن مشتریات مواد البناء 
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ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمیة .على القیمة المضافة وأن یكون هذا الطلب مشفوعا برخصة مسلمة من طرف و

:ویجب أن یكون الطلب المذكور مكتوبا و مشفوعا بالوثائق التالیة
نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من رخصة البناء؛-
ارت األصلیة للمشتریات و األشغال؛- الفاتو
.وعند االقتضاء، نسخة من الصفقة التي رست بموجبها المناقصة على المنشأة-

ار  وبعد اإلطالع على الطلب المذكور، یصدر الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي ینیبه لهذا الغرض أم
.مة اإلجمالیةمن القی%50بإرجاع مبلغ الضریبة المدفوع في حدود 

التجهیزات والمعدات المستوردة من طرف جمعیات السلفات الصغرى
17المادة 

اردها المنصوص علیها في المادة  ارد استی ازت والمعدات الم من )34°(123یتوقف اإلعفاء المتعلق بالتجهی
ازم محرر  ارئب على اإلدالء من طرف جمعیات السلفات الصغرى بالت مطبوع معد من طرف وفقأوفيالمدونة العامة للض

ازت والمعدات اآلنفة الذكر خصیصا في األنشطة المنصوص  اإلدارة یتضمن رقم تعریفها الضریبي تتعهد فیه باستخدام التجهی
.من المدونة السالفة الذكر102علیها في أنظمتها األساسیة، واالحتفاظ بها طوال المدة المشار إلیها في المادة 

ي ینجزها الدبلوماسیوناألشریة الت
18المادة 

من المدونة العامة )(92IIالمادة فيعلیه یشترط للتمتع باإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المنصوص 
ارئب الذین یتمتعون بالصفة الدبلوماسیة إلى ، أن توجه البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة وأعضاؤها المعتمدون بالمغربللض

ار ئب بالرباط، طلبا السترجاع الضریبة المدفوعة على البضائع أو األشغال أو الخدمات التي باعها أو أنجزها أو مدیریة الض
ارء محررة في  ارت الش قدمها لهم أشخاص خاضعون للضریبة على القیمة المضافة، ویجب أن یكون الطلب مشفوعا بفاتو

.اسمهم  

.اإلدارةهتعدمطبوع أو وفقویحرر الطلب اآلنف الذكر في 

ارء، یصدر الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوض إلیه ذلك  ارت الش وبعد االطالع على الطلب وعلى فاتو
ار بإرجاع مبلغ الضریبة المدفوعة .أم

البیوع المنجزة مع وقف الضریبة المستحقة علیها
19المادة 

ارئبالمد ومن)IIوI(94یجب على المؤسسات المبینة في المادة  ، إذا رغبت في إنجاز أشریتھا مع نة العامة للض
:وقف استیفاء الضریبة على القیمة المضافة، أن تستوفي الشروط التالیة

ارئب- ارت وأداء الض ار ازماتها المتعلقة باإلق من 164والواجبات والرسوم المنصوص علیھا في المادة أن تفي بالت
إنف استیفاء الضریبة على القیمة المضافة المطبق على المشتریات أو،لالستفادة من وقالمدونة العامة للضرائب

ارئباقتضي الحال، إرجاع الضریبة ؛وأن تدلي تبعا لذلك بشهادة التصنیف مسلمة من طرف إدارة الض
تبریر رقم األعمال المنجز عند التصدیر برسم السنة المنصرمة؛-

ارئب طلبا على المؤسسات أن توجهیجبوعالوة على ذلك،  محررا في أو وفق مطبوع إلى المصلحة المحلیة للض
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.تعده اإلدارة وأن تمسك محاسبة منتظمة وحسابا للمواد

ارة مع  ویجب أن یتضمن حساب المواد، من جهة، بیان كمیة البضائع والمواد األولیة واللفائف غیر المرجعة المشت
94دمة بالفعل في عملیات الصنع أو التصدیر المشار إلیها في المادة وقف استیفاء الضریبة على القیمة المضافة والمستخ

من المدونة المذكورة، وأن ینص فیه، من جهة أخرى، على كمیة المنتجات المصنوعة أو الموضبة التي وقع بیعها عن طریق 
.التصدیر أو التي تكون مخزونة حین اختتام السنة المحاسبیة

ارق المثبتة لرقم أعمالهم على المیجبوعالوة على ذلك،  ستفیدین من النظام المذكور أن یقدموا دعما لطلباتهم األو
.بعملیات التصدیرالمنجز خالل السنة فیما یتعلق 

المشار إلیه في الفقرة األولى من هذه المادة بقائمة الموردین مع بیان اسم كل واحد منهم الطلبویجب أن یشفع 
ارئب ونوع العملیات وعنوانه التجاري أو اسم شرك ته ومهنته وعنوانه ورقم التعریف الذي تخصصه له المصلحة المحلیة للض

.التي ینجزونها بوصفهم خاضعین للضریبة على القیمة المضافة

ارئب ارقبة في عین المكان بشهادةوتحرر المصلحة المحلیة للض ، بعد فحص الوثائق و،إن اقتضى الحال، الم
ارء معفى من  .على القیمة المضافةةالضریباشت

.وال تكون ھذه الشھادة صالحة إال بالنسبة إلى السنة التي سلمت خاللھا

ارئب بإحدى النسخ وتسلم األخرتین إلى الطالب الذي یوجه إحداهما إلى المورد  وتحتفظ المصلحة المحلیة للض
.لمحاسبتھویحتفظ باألخرى دعما 

لوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة مع وقف استیفاء الضریبة،  طابع ویجب أن یوضع على الفاتورات وجمیع ا
ارئب94بیع مع وقف استیفاء الضریبة على القیمة المضافة عمال بالمادة "یتضمن العبارة التالیة  ".من المدونة العامة للض

المؤسسات التابعة لغیرها
20المادة 
ارئب1°-96المادة وص علیه في ألجل تحدید األساس المفروضة علیه الضریبة المنص .من المدونة العامة للض

یجب على كل مؤسسة خاضعة للضریبة على القیمة المضافة تبیع لمؤسسة تابعة أو متبوعة لها أن تمسك سجال -°1
خاصا عندما تكون المؤسسة  المشتریة غیر خاضعة للضریبة على القیمة المضافة أو معفاة منها، وال تسمح محاسبة 

ارز العناصر المبینة بعده، ویتضمن السجل المذكور ال :مؤسسة البائعة بإب
مبلغ بیوعها المنجزة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة للمؤسسة المشتریة مع بیان موجز للمنتجات :في جزئه األول -

المبیعة ؛
؛امبلغ األثمان التي تبیع بها المؤسسة المشتریة المنتجات نفسه:في جزئه الثاني -

على كل مؤسسة غیر خاضعة للضریبة على القیمة المضافة أو معفاة منها تشتري بصورة  مباشرة أو غیر یجب-°2
ن تمسك سجال خاصا عندما ال تسمح محاسبتها بالحصول مباشرة على أمباشرة من مؤسسة تابعة أو متبوعة لها 

:العناصر المبینة بعده، ویتضمن السجل المذكور
مبلغ أشریتها المنجزة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من المؤسسة البائعة مع بیان موجز :األول في جزئه-

ارة  ؛ للمنتجات المشت
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.مبلغ بیوعها للمنتجات المذكورة:في جزئه الثاني -
تحدید األساس المفروضة علیه الضریبة 
لما یسلمه أشخاص ألنفسهم من مباني

21المادة 
ثمن تكلفة البناء المتخذ یحدد،البند الثاني من المدونة اآلنفة الذكر–4°-96من المادة ثانیة تطبیقا للفقرة  ال

.أساسا لفرض الضریبة على ما ینجزه األشخاص الطبیعیون ألنفسهم من مبان شخصیة استنادا إلى جدول معین

ویتغیر هذا الثمن فیما یتعلق بنفس ویحدد في الجدول المذكور عن كل جهة، الثمن المقدر للمتر المربع المغطى
.المكان رعیا لجودة البناء

ارر الجدول المشار إلیه أعاله الذي یباشر تحیینه باعتبار تطور الرقم االستداللي  ویؤهل وزیر المالیة ألن یحدد بق
.لتكلفة مختلف العناصر الداخلة في البناء

العربات االقتصادیة
22المادة 

99المادةمن )3°و1°(فيوالمنصوص علیه بالتتابع 14%أو7%لسعر المخفض البالغ یشترط لتطبیق ا-°1
ارئب وكذا خدمات تركیبها فیما یتعلق بالمنتجات والمواد الداخلة في صنع السیارة االقتصادیة من المدونة العامة للض

ارجة ذات المحرك االقتصادیة المسماة في هذا وبالمنتجات و المواد الداخلة في صنع العربة النفعیة الخفیفة لنقل البضائع والد
ارئبأن یوجه الصانع إلى "العربات االقتصادیة"المرسوم  ار في المصلحة المحلیة للض مطبوع أو وفقالتابع لها طلبا محر

.دارة وأن یمسك حسابا للمواد  إلاتعده

ارة في المغرب بالسعر ویجب أن یتضمن هذا الحساب من جهة بیان كمیة المنتجات والمواد ال مستوردة أو المشت
المخفض والمستخدمة بالفعل في صنع العربات االقتصادیة وأن ینص فیه من جهة أخرى على عدد العربات االقتصادیة التي 

.وقع بیعها أو التي تكون مخزونة حین اختتام السنة المحاسبیة 

:ذه المادة بالوثائق التالیةویجب أن یشفع الطلب المشار إلیه في الفقرة األولى من ه
بیان وصفي في ثالث نسخ یتضمن أسماء الموردین وعناوینهم التجاریة أو أسماء شركاتهم وعناوینهم وطبیعة ووجه -

ارئها في السوق الداخلیة أو المستوردة بالسعر المخفض وكذا وخدمات التركیب استخدام المنتجات والمواد  المعدة لش
؛درهمكمیتها وقیمتها بال

ارت الشكلیة أو المقایسات في ثالث نسخ - .الفاتو

ارء بالسعر المخفض تتعلق بالمنتجات والمواد تحرر وبعد اإلطالع على الطلب اآلنف الذكر،  اإلدارة شهادات ش
ارة في المغربوخدمات التركیب  .المشت

وخدمات مبلغ األشریة كذامستوردة  وعلى قیمة المنتجات والمواد ال14%أو7%ویطبق السعر المخفض البالغ 
المنجزة في السوق المحلیة في حدود مجموع رقم األعمال الذي تم تحقیقه خالل السنة المنصرمة مع االستفادة من التركیب 

.السعر المخفض المذكور

.غیر أن هذه الحدود ال تطبق فیما یتعلق بالسنة األولى ألعمال صنع العربات االقتصادیة



270

العربات االقتصادیة الذي أنجز أشریة مع دفع الضریبة بأسعار تتجاوز األسعار المطبقة على صانعیستفید -°2
وذلك بعد تقدیم ،العربات المذكورة من استرجاع مبلغ الفرق بین الضریبة المدفوعة بالفعل والضریبة المستحقة بصورة عادیة

.طلب لهذا الغرض

ارق المشار إلیها في المادة ویجب أن یحرر الطلب المذكور ف 25ي مطبوع تسلمه اإلدارة وأن یكون مشفوعا باألو
اردإلأدناه  ارء واالستی .ثبات عملیات الش

:ویلزم، زیادة على ذلك، بتقدیم ما یلي
ارت البیوع المنجزة فیما یتعلق بالعربات االقتصادیة والمستفیدة من السعر المخفض، ملخصة في - نسخ من فاتو

مستقلة  ؛بیانات
ارت البیوع المنجزة إن اقتضى الحال فیما یتعلق بعربات أخرى خاضعة للسعر العادي، ملخصة في - نسخ من فاتو

.بیانات مستقلة  

ارئبویجب أن یودع الطلب المشار إلیه أعاله والوثائق الملحقة به لدى  في نهایة كل المصلحة المحلیة للض
.لعملیات المنجزة خالل ربع أو أرباع السنة المنصرمةربع السنة المدنیة فیما یتعلق با

.ویباشر اإلیداع المذكور داخل أجل ال یزید على السنة التالیة لربع السنة المطلوب إرجاع الضریبة عنه

ویساوي المبلغ المطلوب إرجاعه مجموع مبلغ الضریبة المدفوع في أول األمر فیما یتعلق باألشریة المنجزة 
المعنیة مطروحا منه المبلغ المحدد لألشریة المذكورة غیر المعتبرة فیها الضریبة والمطبق علیه حسب خالل الفترة

.14%أو7%الحالة السعر المخفض البالغ 

ازول أعماال خاضعة ألسعار مختلفة من الضریبة على القیمة المضافة أو إذا لم تكن له  ٕواذا كان الصانع ی
واضحة من التمییز بین العناصر المعدة خصیصا لصنع العربات االقتصادیة والعناصر محاسبة مستقلة تمكن بصورة 

المعدة لصنع عربات أخرى فإن المبلغ الممكن إرجاعه فیما یتعلق بجمیع األشریة یحسب باعتبار نسبة رقم األعمال 
.الخاص بالعربات االقتصادیة بالنظر إلى مجموع رقم األعمال  

ور الممكن إرجاعه یجب أال یزید، في أي حال من األحوال، على مبلغ الضریبة على على أن المبلغ المذك
.14%أو7%القیمة المضافة المستحقة بصورة عادیة فیما یتعلق برقم األعمال الخاضع للسعر المخفض البالغ

ارر من الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي ینیب عنه لهذا ویتم إرجاع مبالغ الضریبة بناء على ق
.رجاعالالغرض ویترتب علیه صدور أمر با

المنتجات والمواد األولیة الداخلة
في صنع األدوات المدرسیة

23المادة 
ارئب،من المدونة العامة1°–99المادة المنصوص علیه في  %7یشترط لالستفادة من السعر المخفض للض

ارء المنتجات والمواد الداخلة ف ي تركیب األدوات المدرسیة أن یوجه الصانعون إلى المصلحة المحلیة فیما یتعلق بعملیات ش
اریر من كل سنة طلبا یتضمن بیان مبلغ أشریتهم المنجزة خالل السنة المنصرمة والتعهد بمسك حساب ائبللض ر قبل فاتح فب

ارؤها بالسعر المخفض المشار إلیه أعاله ارد ش .خاص بالمنتجات الم
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ارئها السعر ویجب أن ینص في هذا ال حساب، من جهة، على كمیة المنتجات والمواد التي أدي عنها عند ش
المخفض للضریبة على القیمة المضافة واستخدمت بالفعل في عملیات صنع األدوات المدرسیة وتبین فیه، من جهة أخرى، 

.المحاسبیةكمیة اللوازم المدرسیة المصنوعة التي تم بیعها أو التي تكون مخزونة في نهایة السنة 

فیما یخص كل مورد شهادة ائبللض رواستنادا إلى الطلب المشار إلیه في الفقرة أعاله تحرر المصلحة المحلیة 
ارء في ثالث نسخ تقتصر صالحیتها على السنة التي سلمت خاللها .ش

ارت وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة بالسعر المخفض للض ریبة على القیمة ویجب أن یوضع على الفاتو
-99ةبیع بتطبیق السعر المخفض للضریبة على القیمة المضافة عمال بالماد: "المضافة طابع یتضمن العبارة التالیة 

ارئب°1 ".من المدونة العامة للض
المنتجات والمواد األولیة التي تدخل في تركیبة لفائف

المنتجات الصیدلیة
24المادة 

من المدونة العامة 1°–99أحكام المادة المنصوص علیه في 7%البالغ لالستفادة من السعر المخفض
ارئب ارء منتجات ومواد تدخل في تركیبة لفائف المنتجات الصیدلیة، للض یجب على المصنعین أن یوجهوا طلبا إلى ، عند ش

ارئب التابعین لها یتضمن اإلشارة إلى مبلغ مشتریاتهم المنجزة خالل ا ازم بمسك المصلحة المحلیة للض لسنة المنصرمة وااللت
ارؤها بالسعر المخفض .حساب للمواد بالنسبة للمنتجات التي سیتم ش

یجب أن یشیر حساب المواد من جهة إلى كمیة المنتجات والمواد المقتناة باالستفادة من السعر المخفض 
لى كمیة المنتجات التامة التصنیع التي تم والمستعملة فعلیا في عملیات تصنیع لفائف المنتجات الصیدلیة، ومن جهة أخرى إ

.بیعها أو المخزنة إلى نهایة السنة المحاسبیة

ارء لكل مورد في  ارئب بناء على الطلب المشار إلیه في الفقرة األولى أعاله شهادة ش وتحرر المصلحة المحلیة للض
.هاثالث نسخ وال تكون هذه الشهادة صالحة إال بالنسبة للسنة التي سلمت خالل

بیع مع "ویجب أن تتضمن الفواتیر وجمیع الوثائق المتعلقة بالبیوع المنجزة باالستفادة من السعر المخفض عبارة 
ارئب1°-99طبقا للمادة تطبیق السعر المخفض للضریبة على القیمة المضافة  ."من المدونة العامة للض

اإلرجاع
25المادة 

I-ارئب في 1°-103المادة علیه في یجب أن یحرر طلب اإلرجاع المنصوص مطبوع أو وفقمن المدونة العامة للض
ارق المثبتة التالیة :تعده اإلدارة ویشفع باألو

ارد التي ینجزها المستفیدون مباشرة وتخول الحق في االسترجاع-°1 ارت :فیما یخص عملیات االستی نسخة من فاتو
ارد ومن مخا ارر باالستی ارء ونسخة من اإلق لصة دفع الضریبة على القیمة المضافة المتعلقة بذلك، وبیان یتضمن عن كل الش

ارئب المستحقة  ارد ورقم وتاریخ المخالصة الجمركیة التي تثبت األداء النهائي للرسوم والض ارر باالستی ارد رقم اإلق عملیة استی
بة على القیمة المضافة والمبلغ المدفوع منها؛عند الدخول واسم وعنوان المورد ونوع البضائع والقیمة المعتمدة لحساب الضری
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ارء السلع والخدمات والتسلیم والصنع واألشغال المنجزة في المغرب-°2 ارت أو :فیما یخص عملیات ش نسخة الفاتو
:البیانات الحسابیة التي تخول الحق في االسترجاع مشفوعة ببیان موجز یتضمن

ارت أو البیانات الحسابی)أ ارجع الفاتو ارئب؛م ة ورقم التعریف الوارد فیها الذي تعینه مصلحة الض
ارت )ب نوع البضائع أو السلع أو الخدمات أو عملیات الصنع أو األشغال ومبلغ البیانات الحسابیة أو الفاتو

ارت أو البیانات الحسابیة إن  اقتضى المتعلقة بذلك وسعر ومبلغ الضریبة على القیمة المضافة الوارد بیانهما في الفاتو
الحال ذلك؛

ارت أو البیانات الحسابیة المذكورة وكیفیة أداء مبالغها  )ج ارجع الفاتو .م

ارء  ارت الش وعالوة على ما ذكر، یجب أن تتضمن البیانات المشار إلیها أعاله في عمود خاص رقم قید فاتو
.من المدونة اآلنفة الذكر118المادة والصنع أو الوثائق الجمركیة التي تقوم مقامها في المحاسبات المقرر مسكها ب

ارد  وتجمع القیم المدرجة في البیانات المذكورة بحسب فئاتها، ویجب أن یكون مبلغها مطابقا لمبلغ عملیات استی
ارت برقم المعامالت الملحقة بطلب اإلرجاع ار ارر أو اإلق ارء السلع والخدمات والتسلیم والصنع واألشغال الواردة في اإلق .وش

یجب على المصدرین، زیادة على ذلك، أن یضیفوا إلى الوثائق المشار إلیها أعاله إعالنات التصدیر المحررة وفقا  و
ارت البیع المحررة في اسم المرسل إلیه في الخارج حاملة كلها تأشیرة المصالح  ارئب ونسخ فاتو لمطبوع تسلمه مدیریة الض

.الجمركیة وملخصة في بیانات خاصة

اص الذین یقومون بعملیات مع التمتع باإلعفاء من الضریبة أو وقف استیفائها كما هو منصوص علیه وعلى األشخ
طلبات اإلرجاع شهادات البیع مع من المدونة المشار إلیها أعاله، أن یضیفوا إلى94و)6°وI-°3(92ادتینالمفي

ارت الت .ي تثبت أن العملیات المذكورة قد أنجزت بالفعل  التمتع باإلعفاء من الضریبة أو وقف استیفائها والفاتو

II.- وفق الشروط ،الذكرمن المدونة اآلنفة 103بالمادة 2یجب أن یحرر طلب اإلرجاع المشار إلیه في الفقرة
ازولة النشاط المنصوص على اإلدالءIمن 2°و1°فيالمنصوص علیها  ارر المتعلق بالتوقف عن م أعاله وأن یشفع باإلق

.من المدونة  المذكورة114من المادة 2به في الفقرة 

.III–وفق الشروط المنصوص من المدونة السالفة الذكر103بالمادة 3°فيأن یحرر طلب اإلرجاع المشار إلیه یجب
المفروضة أعاله، وتصفى المبالغ المطلوب إرجاعها في حدود مبلغ الضریبة على القیمة المضافة Iمن 2°و1°فيعلیها 

ارئب123بالمادة 22°و92بالمادة 6°المشار إلیها في على تملك السلع .من المدونة العامة للض

VI.- ارءات اوفقمن المدونة السالفة الذكر103بالمادة 4°فيیحرر طلب اإلرجاع المشار إلیه أنیجب لمنصوص اإلج
.أعالهIمن 2°و1°علیها في 

تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الذكر، ةمن المدونة السالفVI–125ةطبقا لمقتضیات الماد
ازلها والمستحقة لفائدة الخاضع للضریبة ابتداء من فاتح ینایر  .2008الضریبة على القیمة المضافة التي ال یمكن استن

إرجاع الضریبة على القیمة المضافة
نسبة للسلعإلى األشخاص الذاتیین غیر المقیمین بال
والمواد المقتناة في الداخل

26المادة 
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I.–92دةلالستفادة من اإلعفاء المنصوص علیه في الما–I-°39ارئبمن المدونة .العامة للض

ارءات التالیة :یجب توفر الشروط واإلج
أن یساوي أو یفوق مقابل بالتقسیط ولیس له صبغة تجاریة، منجز في نفس الیوم وعند نفس البائع  والبیعأن یكون )°1

.درهم باعتبار الضریبة على القیمة المضافة)2.000(قیمته ألفین 

ارءات)°2 المتعلقة بالبیوع القابلة إلرجاع یكون البائع خاضعا للضریبة على القیمة المضافة وموافقا على القیام باإلج
:في أربع نسخ"ارر بیع للتصدیرإق"ولهذا الغرض، یتوجب علیه ملء .الضریبة على القیمة المضافة

ارئب؛األصلیةتسلم النسخة - ونسختان إلى المشتري مصحوبة بظرف خالص التمبر، حامل لعنوان إدارة الض
.واحدةبنسخةیحتفظ البائع -

ارت مفصلة  ارئب، بفاتو ارر المذكور، المحرر في أو وفق مطبوع معد من طرف إدارة الض ویجب أن یرفق اإلق
ارر البیانات التالیة.المنجزة مختومة من طرف البائعللمشتریات :ویجب أیضا أن یتضمن هذا اإلق
والعائلي أو االسم التجاري للبائع وعنوانه وكذا رقم تعریفه الضریبي؛الشخصياالسم -
االسم الشخصي والعائلي للمشتري وجنسیته وعنوانه الكامل؛-
بالخارج وكذا اسم البنك؛رقم الحساب البنكي المعتمد بالمغرب أو -
طبیعة وكمیة المواد المبیوعة مع تبیان ثمن الوحدة؛-
مبلغ البیوع باعتبار الضریبة على القیمة المضافة مع بیان السعر المطابق؛ -
مبلغ الضریبة على القیمة المضافة القابلة لإلرجاع؛-
.توقیعات البائع والمشتري-

االستفادة من إرجاع الضریبة على القیمة المضافة المترتبة على اقتناء المواد و یجب على المشتري الذي یرید)°3
ارر  السلع بالداخل أن یكون شخصا طبیعیا غیر مقیم تكون مدة إقامته وجیزة بالمغرب وأن یقدم شخصیا السلع مع اإلق

ارب الوطني،  ارت إلى الجمارك عند مغادرة الت وذلك قبل انتهاء الشهر الثالث بعد األصلي ونسختان منه مصحوبة بالفاتو
ارء .تاریخ عملیة الش

ارر األصلي والنسختان اآلنفة الذكر بعد التأكد من مالئمة )°4 یقوم مكتب إدارة الجمارك بوضع تأشیرته على اإلق
ارد نقلها ضمن أمتعة المشتري، ویحتفظ بنسخة واحدة .بیانات الوثائق المدلى بها مع السلع الم

ارب الوطني، إرسال النسخة األصلیة )30(ى المشتري خالل أجل ثالثین علیجب)°5 یوما ابتداء من تاریخ مغادرته للت
ارئب واالحتفاظ بنسخة واحدة .إلى إدارة الض

ارئب بإرجاع مبلغ الضریبة على القیمة المضافة تبعا )°6 ارءات المشار إلیها أعاله ، تقوم إدارة الض عند استكمال اإلج
اررللبیانات .البنكیة المصرح بها في اإلق

II.– ارءات هذا اإلرجاع في إطار اتفاقیة تبرمها مدیریة في حالة إسناد عملیة اإلرجاع إلى شركة خاصة، تحدد شروط ٕواج
ارئب مع الشركة المخول لها عملیة إرجاع الضریبة على القیمة المضافة .الض
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الحق في خصم الضریبة المترتبة 
ال المستخدمة كوقودعلى مادة الكاز و

27المادة 
-I(106یشترط للتمتع بحق خصم الضریبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إلیه في المادة 

ارئب التابعین لها قبل فاتح )°4 ارئب، أن یودع األشخاص المعنیون لدى المصلحة المحلیة للض من المدونة العامة للض
اریر من كل سنة بیا ار في نسختین یتضمن االسم أو عنوان الشركة أو تسمیتها التجاریة وعنوان المقر ورقم فب نا وصفیا محر

ارت  التعریف الضریبي ومبلغ وحجم مشتریات مادة الكازوال التي تم إنجازها خالل السنة المدنیة المنصرمة وكذا عدد الكیلومت
.التي تم قطعها

تحدید األساس المفروضة علیه الضریبة
28لمادة ا

یتولى الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوض إلیه ذلك، إعطاء الموافقة المسبقة فیما یتعلق بتحدید المبلغ 
ارئب97المفروض علیه الضریبة من رقم أعمال األشخاص المشار إلیهم في المادة  .من المدونة العامة للض

29المادة 
المرسوم 2007ینسخ ویعوض ابتداء من فاتح ینایر هذا المرسوم الذي یسند إلى وزیر المالیة والخوصصة تنفیذ

في شأن تطبیق الضریبة على القیمة المضافة المنصوص )1986مارس 14(1406رجب 3بتاریخ 2.86.99رقم
ارئبIIIالقسم علیها في .من المدونة العامة للض

ینشر هذا المرسوم بالجریدة الرسمیة
........فيبالرباطوحرر 

:االمضاء
وزیر المالیة والخوصصة

فتح اهللا ولعلو
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حكمهافيالمعتبرةوالدخولالمشاركةوحصصاألسهمعوائد-.13المادة 21

الثابتالدخلذاتالمالیةالتوظیفاتحاصالت-.14المادة 21

ازفیةالضریبةفرضأساسالثالثالفرع المقیمةغیرالشركاتعلىالج 22

الضریبةفرضأساستحدید-.16المادة 22

الضریبةتصفیةالثالثالباب 23

الضریبةفرضفترة-.17المادة 23

الضریبةفرضمكان-.18المادة 23

الضریبةسعرـ.19المادة 23

ارر-.20المادة األعمالوبرقمالضریبةعلیهاالمفروضةبالحصیلةاإلق 25

الدخلعلىالضریبةالثانيالقسم 26

األولالباب التطبیقنطاق 26

تعریفـ.21المادة 26

الضریبةعلیهاالمفروضةواألرباحالدخولـ.22المادة 26

الضریبةإقلیمیةـ.23المادة 27

اإلعفاءاتـ.24المادة 27

الثانيالباب الدخلمجموععلىالضریبةفرضأساس 28

الضریبةعلیهالمفروضةالدخلمجموعتحدیدـ.25المادة 28

لمادةا 26 األموالأوالشركاتبعضفيالشركاءالطبیعیینباألشخاصالمتعلقللضریبةالخاضعالدخلمجموعتحدیدـ.
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المشاعة 28

أوبالمغربالضریبيموطنهمیتخذونالذینباألشخاصالمتعلقالضریبةعلیهالمفروضةالدخلمجموعتحدیدـ.27المادة
بهالضریبيموطنهماتخاذعنینقطعون 28

للضریبةالخاضعالدخلمجموعمنخصومـ.28المادة 29

ارسةعندللضریبةالخاضعیننفقاتتقییمـ.29المادة الضریبیةالوضعیةمجموعد 31

الدخولأنواعمننوعلكلالدخلصافيتحدیدالثالثالباب 32

المھنیةالدخولاألولالفرع 32

للضریبةالخاضعةالدخول:األولالبند 32

المهنیةالدخولتعریفـ.30المادة 32

المخفضبالسعرالضریبةوفرضاإلعفاءاتـ.31المادة 32

المهنيالدخلصافيتحدیدأنظمةـ.32المادة 34

الحقیقیةالصافیةالنتیجةتحدیدـ.33المادة 34

الضریبةعلیهاالمفروضةالحاصالتـ.34المادة 34

للخصمالقابلةالتكالیفـ.35المادة 35

بعضاأوكالللخصمالقابلةغیرالتكالیفـ.36المادة 35

للترحیلالقابلالعجزـ.37المادة 35

المبسطةالصافیةتیجةالنتحدیدـ.38المادة 35

المبسطةالصافیةالنتیجةنظامتطبیقشروطـ.39المادة 35

ازفيالربحتحدید-.40المادة الج 36

ازفيالربحنظامتطبیقشروطـ.41المادة الج 36

األدنىالربحـ.42المادة 37

األعمالرقمحدودـ.43المادة 37

االختیارآجالـ.44المادة 38

اربعالبند المنبعفيالمحجوزةالضریبةأساسـ.ال 38

المقیمینغیراألشخاصعلیهایحصلالتياإلجمالیةالمبالغـ.45المادة 38

الثانيالفرع الزراعیةالدخول 39

الضریبةعلیهاالمفروضةالدخولـ.األولالبند 39

ارعیةالدخولتعریفـ.46المادة الز 39

اإلعفاءاتـ.47المادة 39

ارعیةالدخوللىعالضریبةفرضأنظمةـ.48المادة الز 39

ازفيالربحتحدیدـ.49المادة الج 40

الجماعةمستوىعلىالمحلیةاللجنةوتسییرتنظیمـ.50المادة 41

ارعیةالمحاصیلتصیبالتيالخسائرـ.51المادة الز 41

الحقیقیةالصافیةالنتیجةنظاماختیارشروطـ.52المادة 41

الحقیقیةالصافیةالنتیجةتحدیدـ.53المادة 42

ارتـ.54المادة الضریبةفرضنظامعلىالطارئةالتغیی 42

اررـ.55المادة الفالحيباإلنتاجیتعلقفیماباألمالكاإلق 42

الثالثالفرع حكمھافيالمعتبرةوالدخولاألجور 43

حكمهافيالمعتبرةوالدخولاألجورتحدیدـ.56المادة 43

اإلعفاءات-57ادةالم 43
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الضریبةعلیهالمفروضةاإلجماليالدخلتحدیدـ.58المادة 45

الخصومـ.59المادة 47

ازفیةالخصوم-.60المادة الج 49

الرابعالفرع العقاریةواألرباحالدخول 49

الضریبةعلیهاالمفروضةالعقاریةواألرباحدخولال:األولالبند 49

العقاریةواألرباحبالدخولالتعریفـ.61المادة 49

الضریبةتطبیقنطاقمناالستثناء-.62المادة 50

اإلعفاءات-.63المادة 51

العقاریةواألرباحالدخولعلىالضریبةفرضأساس:الثانيالبند 51

الضریبةعلیهالمفروضةالعقاريالدخلإجماليتحدیدـ.64المادة 51

الضریبةعلیهالمفروضةالعقاريالربحتحدید-.65المادة 52

المنقولةاألموالرؤوسعنالناشئةواألرباحالدخولالخامسالفرع 54

الضریبةعلیهاالمفروضةواألرباحالدخول-.األولالبند 54

المنقولةاألموالرؤوسعنالناشئةواألرباحالدخولتعریف-.66المادة 54

للضریبةالمنشئةالواقعةـ.67المادة 54

اإلعفاءاتـ.68المادة 55

.69المادة - الضریبةعلیهمفروضةالالدخلصافيتحدید 57

.70المادة - الضریبةعلیهالمفروضةالربحصافيتحدید 57

اربعالباب الدخلعلىالضریبةتصفیةال 59

الضریبةتصفیةاألولالفرع 59

الضریبةعلیهاالمفروضةالمدة-.71المادة 59

الضریبةفرضمكان-.72المادة 59

الضریبةسعر-.73المادة 59

الضریبةمنالتخفیضاتالثانيالفرع 62

.74المادة - العائلیةاألعباءعنالخصم 62

.75المادة - العائلیةاألعباءعنالضریبةمنالخصمتطبیقشروط 63

.76المادة - األجنبيالمنشأذاتالتقاعدمعاشاتبرسمالضریبةتخفیض 63

.77المادة - ازل األجنبیةالضریبةاستن 63

ارتاإلالخامسالباب ار الضریبیةق 64

ارر-.78المادة الضریبیةبالهویةاإلق 64

ارر-.79المادة واألجوربالمرتباتاإلق 64

.80المادة - ارداتوالمدینینالمشغلینعلىالمفروضةاجباتال و باإلی 65

.81المادة - ارر اردأومالأرسشكلفيالمدفوعةاألخرىوالتعویضاتبالمعاشاتاإلق إی 66

ارر-.82المادة الدخلبمجموعالسنوياإلق 66

ارر-.83المادة العقاریةباألرباحاإلق 68

ارر-.84المادة المنقولةاألموالرؤوسعنالناشئةباألرباحاإلق 68

.85المادة - ارر الوفاةحالةفيأوالمغربمغادرةحالةفيبهاالدالءالواجباإلق 69

ارراإلدالءمناإلعفاء-.86المادة الدخلبمجموعالسنويباإلق 70

الثالثالقسم 71

المضافةالقیمةعلىالضریبة 71
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التعریف-.87المادة 71

الداخلفيالمضافةالقیمةعلىالضریبةنظاماألولالفرعيالقسم 71
التطبیقنطاقاألولالباب 71

الضریبةإقلیمیةاألولالفرع 71

اإلقلیمیةمفهومعلیهاالقائمالمبادئ-.88المادة 71

الضریبةعلیھاالمفروضةالعملیاتالثانيالفرع 71

وجوباالضریبةعلیهاالمفروضةالعملیات-.89المادة 71

اختیارعلىبناءللضریبةالخاضعةالعملیات-.90المادة 73

اإلعفاءاتالثالثالفرع 73

الخصمفيالحقدوناإلعفاء-.91المادة 73

الخصمفيالحقمعاإلعفاء-.92المادة 76

اإلعفاءاتشروط-.93المادة 84

الواقفالنظام-.94المادة 86

الضریبةبوعاءالمتعلقةالقواعدالثانيالباب 86

للضریبةالمنشئةالواقعة-.95المادة 86

الضریبةعلیهالمفروضةاألساستحدید-.96المادة 87

سابقالتفاقتبعااألساستحدید-.97المادة 88

الضریبةسعرالثالثالباب 88

العاديالسعر-.98المادة 88

المخفضةاألسعار-.99المادة 88

الخاصةاألسعار-.100المادة 90

اربعالباب واإلرجاعاتالخصومال 91

العامةالقاعدة-.101المادة 91

لالستهالكالقابلةالسلعنظام-.102المادة 91

اإلرجاع-.103المادة 91

اإلرجاعأوللخصمالقابلةالضریبةمبلغ-.104المادة 92

المفاتیح"بطریقةصفقةحالةفيالخصم-.105المادة القانونيللشكلتغییرأواندماجحالةفيأو"الیدفي 94

الخصمفيالحقمنالمستثناةالعملیات-.106المادة 94

الضریبةفرضأنظمةالخامسالباب 95

ارراإلدالءطریقة-.107المادة باإلق 95

ارراإلدالءةدوری-.108المادة باإلق 95

للضریبةالخاضعینواجباتالسادسالباب 95

باإلقرارالمتعلقةالواجباتاألولالفرع 95

بالتأسیسالتصریح-.109المادة 96

ارر-.110المادة الشهرياإلق 96

ارر-.111المادة سنويالربعاإلق 96

ارراإلمحتوى-.112المادة ارقق الملحقةواألو 96

ارر-.113المادة بالمعاملاإلق 97

ارر-.114المادة القانونيشكلهاوتغییرعملهاانتهاءوالمنشآتبتفویتاإلق 97

المقیمینغیرللضریبةالخاضعینواجبات-.115المادة 97
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المنبعفيبالحجزالمتعلقةالواجباتالثانيالفرع 98

لسماسرتهاالتأمینشركاتلدنمنالممنوحةالعموالتمبلغمنالمنبعفيالضریبةحجز-.116ةالماد 98

الغیرلحسابأولحسابهااالئتمانمؤسساتقبلمنالمدفوعةالفوائدمنالمنبعفيالضریبةحجز-.117المادة 98

المحاسبيالطابعذاتالواجباتالثالثالفرع 98

المحاسبیةالقواعد-.118المادة 98

ارتتحریر-.119المادة الفاتو 98

االستیرادحینالمضافةالقیمةعلىالضریبةنظامالثانيالفرعيالقسم 98
االختصاص-.120المادة 98

ووعاؤهاللضریبةالمنشئةالواقعة-.121ادةالم 99

التصفیة-.122المادة 99

اإلعفاءات-.123المادة 100

مختلفةأحكامالثالثالفرعيالقسم 104
ارءات-.124المادة اإلعفاءاتإج 104

اإلنتقالیةوالتدابیرالضریبةحصیلةتخصیص-.125المادة 104

اربعالقسم التسجیلواجباتال 106

التطبیقنطاقاألولالباب 106

ارءالتعریفـ.126المادة وآثارهالتسجیلبإج 106

ارتاالتفاقاتـ.127المادة ارءالخاضعةوالمحر التسجیلإلج 107

التسجیلآجالـ.128المادة 108

اإلعفاءاتـ.129المادة 108

اإلعفاءشروط-.130المادة 113

I )تنسخ(-. .................................................................................................................................................... 113

احتسابهاوكیفیةالواجباتوعاءالثانيالباب 114

للضریبةالخاضعاألساسـ.131المادة 114

الضریبةتصفیةـ.132المادة 116

اتالواجبتعریفةالثالثالباب 117

النسبیةالواجباتـ.133المادة 117

المخفضةالنسبتطبیقشروط-.134المادة 120

الثابتواجبال-.135المادة 120

اربعالباب ازماتال الت 122

ازماتـ.136المادة ارفالت المتعاقدةاألط 122

ازماتـ.137المادة الضبطوكتاببالتوثیقالمكلفینوالقضاةوالعدولالموثقینالت 122

ازماتـ.138المادة ارئبمفتشيالت بالتسجیلالمكلفینالض 123

ازماتـ.139المادة مشتركةالت 124

الخامسالباب مختلفةأحكام 125

اإلثبـاتوسـائلـ.140المادة 125

ارئـنـ.141المادة یــتالتف وق 125

الصوریـةالعقـودبطـالنـ.142المادة 126

الدولةلفائدةالشفعةحقـ.143المادة 126
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الخامسالقسم 127

مشتركةمقتضیات 127

الدخلعلىوالضریبةالشركاتعلىالضریبةبینمشتركةمقتضیاتاألولالباب 127

للضریبةاألدنىالحدـ.144المادة 127

ازماتالثانيالباب المضافةالقیمةعلىوالضریبةالدخلعلىوالضریبةالشركاتعلىللضریبةالخاضعینالت 129

المحاسبیةااللتزاماتاألولالفرع 129

المحاسبةمسك-.145المادة 129

ارقـ.146المادة نفقاتالإثباتأو 130

ازماتـ.147المادة المقیمةغیرالمنشآتالت 130

باإلقراراتالمتعلقةااللتزاماتالثانيالفرع 131

بالتأسیسالتصریحـ.148المادة 131

اررـ.149المادة اإلقامةتغییرأواالجتماعيالمقربتحویلاإلق 132

اررـ.150المادة ازولةعنالمنشأةبتوقفاإلق أوتحویلهاانقسامهاأواندماجهاأوبیعهاأونشاطهام 132

اررـ.151المادة للغیرالمدفوعةبالمكافآتالمتعلقاإلق 133

اررـ.152المادة حكمهافيالمعتبرةوالدخولالمشاركةوحصصاألسهمبعوائداإلق 134

اررـ.153المادة الثابتالدخلذاتالمالیةالتوظیفاتمنبالحاصالتاإلق 135

ارر-.154المادة مقیمینغیرألشخاصالمدفوعةبالمكافآتاإلق 135

ارر-.155المادة اإللكترونياإلق 135

المنبعفيالضریبةبحجزالمتعلقةااللتزاماتالثالثالفرع 136

ارداتوالمدینینالعملأربابطرفمنالمنبعفيالضریبةحجز-.156المادة باإلی 136

المهنيللرسمالخاضعینغیرلألطباءالمؤداةاألتعابمبلغمنالمنبعفيالضریبةحجز-.157المادة 137

حكمهافيالمعتبرةوالدخولالمشاركةوحصصاألسهمعوائدعلىالمنبعفيالحجز-.158المادة 137

الثابتالدخلذاتالمالیةالتوظیفاتمنالحاصالتعلىالمنبعفيالحجز-.159المادة 137

المقیمینغیرالمعنویونأوالطبیعیوناألشخاصعلیهایحصلالتياإلجمالیةالمبالغعلىالمنبعفيالحجز-.160المادة
137

ازولةعنواالنقطاعسحبهاأواألصولعناصرتفویتبمناسبةالمحققأوالمالحظالقیمةازئدعلىالضریبةفرضالثالثالباب م
القانونيالشكلتغییرواالندماجوالمهنيالنشاط 138

االستغاللنهایةفيأوخاللالمحققأوالمالحظالقیمةازئد-.161المادة 138

الشركاتباندماجالخاصالنظام-.162المادة 138

اربالباب مختلفةمقتضیاتعال 139

العملبهالجاريالضریبةوسعراآلجالاحتساب-.163المادة 139

ازتمنح-.164المادة الجبائیةاالمتیا 140

التفضیليالتعامل–.مكررة164المادة 140

ازتبینالجمععدمـ.165المادة االمتیا 140

التحصیلقواعدالثانيالجزء ........................................................................................................................... 142

األولالقسم 142

مشتركةأحكام 142

ارءاتالقواعداألولالباب واإلج 142

التحصیلارءاتٕواجشروط-.166المادة 142
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الضریبةمبلغجبر-.167المادة 142

لفةمختأحكامالثانيالباب 142

الخزینةامتیاز-.168المادة 142

اإللكترونياألداء–.169المادة 142

الثانيالقسم 142

خاصةأحكام 142

الشركاتعلىالضریبةتحصیلاألولالباب 142

التلقائياألداءطریقعنالتحصیل-.170المادة 143

المنبعفيالحجزطریقعنالتحصیل-.171المادة 144

الجدولطریقعنالتحصیل-.172المادة 144

الدخلعلىالضریبةیلتحصالثانيالباب 144

التلقائياألداءبواسطةالتحصیلـ.173المادة 144

الضریبةاستردادوالمنبعفيالحجزطریقعنالتحصیلـ.174المادة 145

باالستخالصاألمروالجدولطریقعنالتحصیل-.175المادة 147

.II المادتینفيإلیهاالمشارالحاالتفيباالستخالصأمربواسطةالعقاریةاألرباحبرسمالدخلعلىالضریبةتفرض-
.أدناه228و224 147

المضافةالقیمةعلىالضریبةتحصیلالثالثالباب 147

تلقائيبأداءالتحصیل-.176المادة 147

ارداتقائمةطریقعنالضریبةتحصیل-.177المادة اإلی 148

الجماركإدارةطرفمنالتحصیل-.178المادة 148

اربعالباب التمبروواجباتالتسجیلواجباتتحصیلال 148

ارتعلىالسنویةالخصوصیةوالضریبة السیا 148

التحصیلطرق-.179المادة 148

الخامسالباب بالتضامنمتعلقةأحكام 149

الشركاتعلىللضریبةبالنسبةالتضامن-.180المادة 149

العقاریةاألرباحبرسمالدخلعلىللضریبةبالنسبةالتضامن-.181ةالماد 150

المضافةالقیمةعلىللضریبةبالنسبةالتضامن-.182المادة 150

ارتعلىالخصوصیةوالضریبةالتمبروواجباتالتسجیللواجباتبالنسبةالتضامن-.183المادة السیا 150
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