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التبسيط والتسهيل أجل من  

 إصدار شواهد إلكترونية جديدة 
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تسهيل وتبسيط اإلجراءات  وبهدففي إطار نهج استراتيجية تعميم استعمال الخدمات اإللكترونية 
األشرية المعفاة من  :لكترونية جديدة تهمإ شواهدالضريبية، أصدرت المديرية العامة للضرائب 

البيوع المنجزة مع وقف الضريبة المستحقة عليها، واالستفادة من  الضريبة على القيمة المضافة،
 :. ويتعلق األمر ب  % 7السعر المخفض البالغ 

  المتعلقة بأموال االستثمار الثابثة؛األشرية المعفاة من الضريبة شهادة 
  المتعلقة بالسلع التجهيزية المعدة للتعليم األشرية المعفاة من الضريبة شهادة

 الخصوصي أو التكوين المهني؛
  المتعلقة بالحافالت والشاحنات والسلع التجهيزية األشرية المعفاة من الضريبة شهادة

 المشتراة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق؛المتعلقة بها و 
  المتعلقة بالعربات الجديدة المستعملة كسيارات األشرية المعفاة من الضريبة شهادة

 أجرة من طرف األشخاص الطبيعيين؛
  المتعلقة بالسلع التجهيزية والمعدات واألدوات األشرية المعفاة من الضريبة شهادة

 يات والمؤسسات؛المشتراة من طرف بعض الجمع

 



 

 
 
 

  المتعلقة باالقتناء واإلصالح والتحويل المتعلقة األشرية المعفاة من الضريبة شهادة
 بالمراكب البحرية؛

  المتعلقة بالسلع والبضائع واألشخاص والخدمات األشرية المعفاة من الضريبة شهادة
 المقدمة التي تمولها أو تسلمها على شكل هبات؛

  و استئجار السلع والخدمات أالمتعلقة بشراء األشرية المعفاة من الضريبة شهادة
 بمناسبة تصوير أفالم بالمغرب؛

  لمية أو الثقافية الع أوالمعدات التربوية المتعلقة باألشرية المعفاة من الضريبة شهادة
 المستوردة في إطار اتفاقية مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية 

 (UNESCO ؛) 
  المتعلقة بالسلع والخدمات الضرورية في أنشطة األشرية المعفاة من الضريبة شهادة

 التنقيب واستغالل حقول الهيدروكاربورات. 
  البيوع المنجزة مع وقف الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها؛ شهادة 
 ية المتعلقة بالنسبة لألشر  % 7االستفادة من السعر المخفض البالغ  شهادة

 بالمنتجات والمواد األولية الداخلة في صنع األدوات المدرسية؛
  بالنسبة لألشرية المتعلقة  % 7شهادة االستفادة من السعر المخفض البالغ

 بالمنتجات والمواد األولية الداخلة في تركيب لفائف المنتجات الصيدلية.

طلب هذه الشواهد وتتبع طلبهم    SIMPL في خدمات الملزمون المنخرطون يستطيع
 .www.tax.gov.maوالحصول عليها إلكترونيا عبر بوابة المديرية العامة للضرائب 

 

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى االتصال بمركز المعلومات الهاتفي للمديرية و

رسال رسالة على البريد و إأ )خطوط مجمعة( 0537273727العامة للضرائب على الرقم 

        SIMPL@tax.gov.ma:لكتروني التاليإلا
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