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 بالغ صحفي
2019لسنة على المركبات الخصوصية السنوية جديد الضريبة   

    

 

 

ثالثة  2019 سنةقانون المالية ل أقر ،2019يناير  فاتحبأنه اعتباًرا من  الملزمينإلى علم المديرية العامة للضرائب تنهي 
 السنوية على المركبات.الخصوصية إجراءات تتعلق بالضريبة 

  رامكيلوغ 3000يقل أو يساوي مجموع وزنها  تيإعفاء العربات المستعملة في النقل المزدوج ال .1
مع الحمولة أو الحد  يقل أو يساوي مجموع وزنها تيالعربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التعفى 

 على المركبات. الخصوصية السنويةمن الضريبة  كيلوغرام 3000 األقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة

 كيلوغرام 9000وزنها  موعيتجاوز مجللمركبات التي بالنسبة ين تمتساوي دفعتينعلى  األداء .2
أداء  ،كيلوغرام 9 000يتجاوز مجموع وزنها  مع الحمولة أو الحد األقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة التي  للمركباتيجوز 

األولى قبل انصرام شهر فبراير و الثانية قبل  تؤدىعلى دفعتين متساويتين  الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات
 انصرام شهر غشت من كل سنة.

ي جزءا من الضريبة بالنسبة أن تؤديجب ف ، خالل النصف األول من السنةالشروع في استعمالها بالنسبة للمركبات التي يتم 
  : على دفعتين للفترة المتبقية من السنة

 يوما الموالية لتاريخ وصل ايداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية؛( 30الثالثين ) الدفعة األولى خالل 
 الدفعة الثانية في نهاية شهر غشت من نفس السنة على أبعد تقدير. 

الضريبة دفعة  ىأن تؤدخالل النصف الثاني من السنة ، يجب الشروع في استعمالها التي تم  للمركباتبالنسبة غير أنه  
.البطاقة الرمادية ملف الحصول على وصل إيداعاريخ والية لتالميوًما  30 خاللواحدة   
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 (X44لعربات الرباعية الدفع )لضريبة الخصوصية السنوية على اتعريفة ا .3
لضريبة مستعملة ألغراض مهنية لالكيلوغرام و  3000 يفوق مجموع وزنها( التي X44العربات الرباعية الدفع )تخضع 

 للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن. الخصوصية السنوية على المركبات

 لضريبة الخصوصية السنوية على المركبات( غير المستعملة ألغراض مهنية خاضعة لX44وتبقى العربات الرباعية الدفع )
 وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.

 

 للضرائب العامة للمديرية الهاتفي المعلومات بمركز االتصال يرجى المعلومات من المزيد على وللحصول
 : التالي اإللكتروني البريد على رسالة بعث أومجمعة(  خطوط( 0537273727 الرقم على

SIMPL@tax.gov.ma. 
 


