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الجبائيــة  التدابيــر 
المـــدرجــــــــــــة
فـي قانـون الماليـة

لسنــة 2020
التدابــر الجبائيــة التــي تــم إتخاذهــا يف إطــار قانــون 
املاليــة لســنة 2020 مســتوحاة عــى وجــه الخصــوص 
مــن التوصيــات األساســية الصــادرة عــن املناظــرة 
الوطنيــة حــول الجبايــات املنعقــدة يف شــهر مــاي 

.2019

إىل  الحاجــة  عــى  التوصيــات  أكــدت هــذه  وقــد 
إدخــال إصالحــات عــى النظــام الجبــايئ مــن شــأنها أن 

ــة: ــروف املالمئ ــق الظ تخل
لتحفيز االستثامر ؛ ◆
لتعزيز العدالة الجبائية ؛ ◆
لتحسني الحكامة ؛  ◆
لتكريس عالقة الثقة بني اإلدارة وامللزمني. ◆

I .تدابير خاصة بالضريبة على الشركات

التوجــه التدريجــي ألســعار الضريبــة علــى الشــركات . 1
نحــو ســعر موحــد بالنســبة للشــركات الصناعيــة 
فيمــا يخــص رقــم معامالتهــم المحلــي وحيــن 

التصديــر %28 برســم ســنة 2020 

عــى  للرضيبــة  تخضــع  الصناعيــة  الــركات  كانــت 
الــركات وفــق الســعر الهامــي املحــدد يف %31. ويحــدد 
ــم  ــام يخــص رق ــى للجــدول يف %17,50  في الســعر األق

معامالتهــا املرتبــط بالتصديــر. 
وقد تم إدراج التدبرين اآلتيني:

ــركات  ◆ ــى ال ــة ع ــي للرضيب ــعر الهام ــض الس تخفي
الصناعيــة  الــركات  بالنســبة   28% إىل   31% مــن 
ــك  ــتثناء تل ــي باس ــا املح ــم معامالته ــص رق ــام يخ في
ــون  ــة ملي ــايف مائ ــا الص ــوق ربحه ــاوي أو يف ــي يس الت

درهــم؛  100.000.000
تعريف النشاط الصناعي املؤهل للسعر املخفض. ◆

فــي . 2 المحــدد  األوســط  الســعر  مــن  الرفــع 
20% ســعر  إلــى   17,50%

يتمثل هذا التدبر فيام يي:
ــى  ــة ع ــدول الرضيب ــادي لج ــعر الع ــن الس ــع م 1( الرف

الــركات مــن ســعر %17,50 إىل ســعر %20؛
2( الرفــع مــن الســعر املحــدد ســقفه يف %17,50 إىل 20% 
ــح  ــغ الرب ــا مبل ــوق فيه ــي يف ــق عــى الريحــة الت املطب

الصــايف1.000.000 درهــم بالنســبة للمنشــآت التاليــة:  
املنشآت املصدرة؛ ◆
ــياحي  ◆ ــيط الس ــات التنش ــة ومؤسس ــآت الفندقي املنش

ــة(؛ ــالت أجنبي ــق بعم ــا املحق ــم معامالته ــبة لرق )بالنس
املنشآت املنجمية؛ ◆
املنشآت الحرفية )ملدة 5 سنوات(؛ ◆
املؤسســـات الخاصـــة للتعليـــم أو التكويــن املهنــي )ملــدة  ◆

5 ســنوات(؛
الركات الرياضية؛ ◆
ــان  ◆ ــاء و إقامــات ومب ــاء أحي ــون )بن املنعشــون العقاري

ــة(؛ جامعي
املستغالت الفالحية؛ ◆
الــركات التــي متــارس أنشــطة ترحيــل الخدمــات  ◆

املندمجــة  الصناعيــة  املنصــات  خــارج  أو  داخــل 
ــي  ــالت املح ــم املعام ــطة )رق ــذه األنش ــة له املخصص

بالتصديــر(. والخــاص 

ــق . 3 ــي المطب ــي التفضيل ــام الجبائ ــة  النظ مراجع
علــى الشــركات المكتســبة لصفــة »  القطــب  

ــاء  ــدار البيض ــي لل المال

ــايئ الخــاص بالقطــب  ــة النظــام الجب ــة ضــامن مالءم بغي
املــايل للــدار البيضــاء للمعايــر الدوليــة، مكــن هــذا 
التدبرمــن تخويــل رشكات الخدمــات املكتســبة لصفــة 
ــا  ــم معامالته ــم رق ــاء« برس ــدار البيض ــايل لل ــب امل »القط
ــن  ــر م ــق بالتصدي ــا املتعل ــم معامالته ــذا رق ــي وك املح

االمتيــازات التاليــة:
اإلعفــاء مــن مجمــوع الرضيبــة عــى الــركات طــوال  ◆

ــم  ــي ت ــبية األوىل الت ــنوات محاس ــس )5( س ــدة خم م
ــة املذكــورة؛ ــا الحصــول عــى الصف فيه

تطبيــق ســعر موحــد محــدد يف %15   فيــام بعــد هــذه  ◆
املدة؛

اإلعفــاء الدائــم مــن الرضيبــة عــى الــركات املحجــوزة  ◆
يف املنبــع مــن الربائــح وغرهــا مــن عوائــد املســاهمة 
أو املوضوعــة رهــن اإلشــارة أو  املامثلــة املدفوعــة 
ــركات املكتســبة  ــل ال ــاب مــن قب ــدة يف الحس املقي

ــاء« ؛ ــدار البيض ــايل لل ــب امل ــة  »القط لصف
ــق عــى املقــرات  ◆ ــايئ الخــاص املطب إلغــاء النظــام الجب

الجهويــة أو الدوليــة املكتســبة لصفــة » القطــب املــايل 
ــركات  ــة لل ــب التمثيلي ــذا املكات ــاء « وك ــدار البيض لل
غــر املقيمــة املكتســبة لهــذه الصفــة قصــد مطابقتهــا 
ــركات  ــى ال ــق ع ــادي املطب ــام الع ــد النظ ــع قواع م

ــذات الصفــة؛ املكتســبة ل
منــح رشكات الخدمــات املكتســبة لصفــة »القطــب  ◆

املــايل للــدار البيضــاء« قبــل فاتــح ينايــر 2020  إمكانيــة 
االســتفادة، بشــكل اختيــاري ال رجعــة فيــه، مــن الســعر 
ــن  ــم م ــاء الدائ ــن اإلعف ــدد يف %15 وم ــي املح النوع

ــع.  ــة املحجــوزة يف املنب الرضيب

ــق . 4 ــد المتعل ــن كل بل ــرار ع ــى اإلق ــص عل التنصي
ــركات  ــات الش ــاح مجموع ــي ألرب ــع العالم بالتوزي

ــيات ــددة الجنس متع

مكــن هــذا التدبــر مــن تضمــني القانــون املغــريب للقاعــدة 
الــركات  مجموعــات  تلــزم  التــي  الدوليــة  الجبائيــة 
املتعــددة الجنســيات بإيــداع اإلقــرار املتعلــق بتوزيــع 
ــدة  ــى ح ــد ع ــا يف كل بل ــوم بتحقيقه ــي تق ــاح الت األرب

ــد«. ــن كل بل ــرار ع ــمى بـ«اإلق واملس
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ــم . 6 ــل برس ــى الدخ ــة عل ــع للضريب ــاء الخاض إعف
تفويــت مســكن  عــن  الناتــج  العقــاري  الربــح 
قبــل  الرئيســية  ســكناه  وجــه  علــى  يشــغله 

انصــرام أجــل ســتة ســنوات 

ــار  ــن عق ــزء م ــار أو ج ــت عق ــات تفوي ــاء عملي ــم إعف ت
يشــغله مالكــه عــى وجــه ســكنى رئيســية أو أعضــاء 
الــركات ذات الغــرض العقــاري املعتــرة رضيبيــا شــفافة 
ــروط  ــق ال ــنوات، وف ــت )6( س ــل س ــرام أج ــل ان قب

ــة:  التالي
االلتــزام بإعــادة اســتثامر مثــن التفويــت يف اقتنــاء عقــار  ◆

ــدى  ــل ال يتع ــل أج ــية داخ ــكنى الرئيس ــص للس مخص
ســتة )6( أشــهر مــن تاريــخ تفويــت العقــار األول 

ــية؛ ــكنى الرئيس ــص للس املخص
للخاضــع للرضيبــة االســتفادة مــن هــذا  ◆ ال يجــوز 

اإلعفــاء إال مــرة واحــدة؛
ــور 4.000.000  ◆ ــار املذك ــت العق ــن تفوي ــاوز مث أال يتج

درهــم؛
ــة عــى الدخــل برســم  ◆ ــغ الرضيب يجــب االحتفــاظ مببل

ــر  ــالف الذك ــار الس ــت العق ــن تفوي ــج ع ــح النات الرب
الــذي كان يفــرض أداؤه، لــدى املوثــق إىل غايــة اقتنــاء 

عقــار آخــر يخصــص لســكنى رئيســية.
وبإمــكان الخاضــع للرضيبــة أداء مبلــغ الرضيبــة الســالف 
ــدى قابــض إدارة الرضائــب املختــص واالســتفادة  الذكــر ل
ــواردة  ــروط ال ــرام ال ــد اح ــة عن ــرداد الرضيب ــن اس م

أعــاله.

إعفــاء التفويتــات بغيــر عــوض الواقعــة علــى . 7
المعتــرف  للجمعيــات  العائــدة  الممتلــكات 
لهــا بصفــة المنفعــة العامــة والمســجلة باســم 

أشــخاص ذاتييــن 

عــى  الواقعــة  عــوض  بغــر  التفويتــات  إعفــاء  تــم 
املمتلــكات العائــدة للجمعيــات املعــرف لهــا بصفــة 
ــن  ــني م ــخاص ذاتي ــم أش ــجلة باس ــة واملس ــة العام املنفع

الرضيبــة عــى الدخــل.

الرفــع مــن المبلــغ المســتثمر فــي إطــار مخطط . 8
ــي  ــار ف ــط االدخ ــهم ومخط ــي األس ــار ف االدخ

ــة  المقاول

تــم الرفــع مــن املبلــغ املســتثمر يف إطــار مخطــط االدخــار 
يف األســهم ومخطــط االدخــار يف املقاولــة مــن مبلــغ 

600.000 درهــم إىل مبلــغ 2.000.000 درهــم.

التنصيــص علــى الحيــاد الضريبــي المؤقــت . 9
فيمــا يتعلــق بالضريبــة علــى الدخــل برســم 
األربــاح الناشــئة  عــن رؤوس األمــوال المنقولــة 
بســندات  المســاهمة  بعمليــات  والمتعلقــة 

رأس المــال فــي شــركة قابضــة

تــم  التنصيــص بصفــة دامئــة عــى  اإلرجــاء املؤقــت لفرض 
الرضيبــة عــى األشــخاص الذاتيــني الذيــن يســاهمون 
ــة أو  ــا يف رشك ــي ميلكونه ــال الت ــندات رأس امل ــع س بجمي
عــدة رشكات، يف رشكــة قابضــة مقيمــة خاضعــة للرضيبــة 
عــى الــركات، بالنســبة إىل صــايف زائــد القيمــة الــذي تــم 

تحقيقــه عــى إثــر املســاهمة املذكــورة. 
ــاهمة  ــات املس ــبة لعملي ــات بالنس ــذه املقتضي ــق ه تطب
ــداء  ــزة ابت ــة واملنج ــة قابض ــال يف رشك ــندات رأس امل بس

ــر 2020. ــح يناي ــن فات م

عــى  املطبــق  الجبــايئ  النظــام  مالءمــة  أجــل  مــن 
الخاضعــني للرضيبــة الذيــن أبرمــوا العقــود الســالفة 
الذكــر قبــل فاتــح ينايــر 2015 والذيــن كانــوا يســتفيدون 
ــن  ــذه األقســاط أو االشــراكات م ــكي له ــن الخصــم ال م
صــايف أجورهــم مــع النظــام املطبــق عــى األجــراء الذيــن 
ــة هــذا الخصــم يف حــدود  ــوا يســتفيدون مــن إمكاني كان
%50 ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 2015، تــم تطبيــق ســقف 
ــالفة  ــود الس ــع العق ــى جمي ــدد يف %50 ع ــم املح الخص

ــا. ــخ إبرامه ــن تاري ــر ع ــض النظ ــر بغ الذك

الرفــع مــن نســبة الخصــم الجزافــي المطبــق . 2
ــن  ــة للرياضيي ــة المدفوع ــور اإلجمالي ــم األج برس

المحترفيــن مــن %40 إلــى 50%

التموقــع  متويــل  مــن  املحرفــني  الرياضيــني  لتمكــني 
الجديــد لوضعيتهــم املهنيــة بالنظــر ملســارهم املهنــي 
القصــر )متوســط ســن التقاعــد 35 ســنة( وملواجهــة 
األخطــار البدنيــة املحتملــة املتعلقــة بطبيعــة مامرســتهم 
املهنيــة، تــم رفــع نســبة الخصــم الجــزايف املطبــق برســم 

األجــور اإلجامليــة املدفوعــة لهــم إىل 50%.

مراجعــة حــدود رقــم األعمــال الســنوي المحقق . 3
ــة علــى الدخــل  مــن طــرف الخاضعيــن للضريب
ــام  ــب نظ ــة حس ــم  المهني ــددة دخوله المح

الربــح الجزافــي 

متــت مراجعــة حــدود رقــم األعــامل املحقــق مــن طــرف 
الخاضعــني للرضيبــة عــى الدخــل املحــددة دخولهــم 
املهنيــة حســب نظــام الربــح الجــزايف، عــى غــرار مــا هــو 
ــة،  ــة املضاف ــى القيم ــة ع ــبة للرضيب ــه بالنس ــول ب معم

ــايل: كالت
2.000.000 درهــم عــوض 1.000.000 درهــم، فيــام  ◆

يتعلــق باألنشــطة الصناعيــة والتجاريــة واألنشــطة 
الحرفيــة ومجهــزي ســفن الصيــد البحــري ؛

500.000 درهــم عــوض 250.000 درهــم، فيــام يتعلــق  ◆
مبقدمــي الخدمــات واملهــن الحــرة وغرهــا مــن مصــادر 

الدخــول األخــرى.

ــهري . 4 ــض الش ــق بالتعوي ــاء المتعل ــق اإلعف تطبي
عــن التدريــب، ليشــمل التعويضــات المدفوعــة 
مــن طــرف منشــآت القطــاع الخــاص للمتدربين 

الحاصليــن علــى شــهادة البكالوريــا 

أو  العــايل  التعليــم  خريجــو  املتدربــون  كان  ســابقا، 
ــاع  ــآت القط ــدن منش ــن ل ــني م التكويــن املهنــي املعين
الخــاص يســتفيدون مــن اإلعفــاء املتعلــق بالتعويــض 
الشــهري اإلجــاميل املدفــوع يف حــدود 6.000 درهــم عــن 

التدريــب وذلــك ملــدة 24 شــهرا. 
ــوق  ــباب يف س ــاج الش ــة إدم ــهيل عملي ــل تس ــن أج وم
الشــغل، تــم توســيع نطــاق اإلعفــاء الســالف الذكــر 
لحامــي  املدفــوع  التدريــب  عــن  التعويــض  ليشــمل 

البكالوريــا. شــهادة 

علــى . 5 المطبــق  الجبائــي  النظــام  توضيــح 
ــى  ــص عل ــالل التنصي ــن خ ــة م ــول العقاري الدخ
التحصيــل المســبق لهــذه  الدخــول  كشــرط 
لتطبيــق الضريبــة علــى الدخــل المترتبــة عنهــا 

الرضيبــة  بتطبيــق  املتعلقــة  املقتضيــات  تــم توضيــح 
خــالل  مــن  العقاريــة  الدخــول  برســم  الدخــل  عــى 
ــن  ــول م ــذه الدخ ــبق له ــل املس ــى التحصي ــص ع التنصي
طــرف امللزمــني قبــل إخضاعهــا للرضيبــة، وذلــك لتفــادي 
لجوئهــم إىل املســطرة املنصــوص عليهــا يف املدونــة العامــة 

ــة. ــتيفاء األكري ــدم اس ــة ع ــب يف حال للرضائ

ــددة  ــة املتع ــات املغربي ــرار باملجموع ــذا اإلق ــق ه ويتعل
الجنســيات التــي تقــوم بعمليــات عــى الصعيــد الــدويل، 
والتــي يســاوي أو يفــوق رقــم معامالتهــا اإلجــاميل مثانيــة 
مليــارات ومائــة واثنــني وعريــن مليونــا وخمســامئة 

ألــف )8.122.500.000( درهــم.

مراجعــة النظــام الجبائــي الخــاص بالشــركات . 5
التــي تمــارس أنشــطة ترحيــل الخدمــات داخــل 
المندمجــة  الصناعيــة    المنصــات  خــارج   أو 

المخصصــة لهــذه األنشــطة

كانــت الــركات التــي متــارس أنشــطة ترحيــل الخدمــات 
ــر  ــق بالتصدي ــا املتعل ــم معامالته ــبة لرق ــتفيد ، بالنس تس

ــة: ــازات التالي ــة، مــن االمتي واملحقــق بعمــالت أجنبي
اإلعفــاء مــن مجمــوع الرضيبــة عــى الــركات طــوال  ◆

مــدة خمــس )5( ســنوات متتاليــة تبتــدئ مــن الســنة 
املحاســبية التــي أنجــزت خاللهــا عمليــة التصديــر 

األوىل؛
ــة بســعري الجــدول التصاعــدي املحــدد  ◆ فــرض الرضيب

املــادة  يف  عليــه  املنصــوص   17,50% يف  ســقفه 
I-19-ألــف مــن املدونــة العامــة للرضائــب فيــام بعــد 

ــدة. ــذه امل ه
مكــن هــذا التدبــر مــن اإلبقــاء عــى االمتيــازات  ◆

املخولــة للــركات الســالفة الذكــر دون اإلشــارة إىل 
ــر، رشيطــة  ــق بالتصدي ــامل املحــي أو املتعل ــم األع رق
مزاولــة أنشــطتها داخــل أو خــارج املنصــات الصناعيــة 

ــطة. ــذه األنش ــة له ــة املخصص املندمج
وتتمثل هذه االمتيازات فيام يي :  ◆
ــوال  ◆ ــركات ط ــى ال ــة ع ــن الرضيب ــكي م ــاء ال اإلعف

الخمــس )5( ســنوات املحاســبية األوىل املتتاليــة تبتــدئ 
ــخ الــروع يف االســتغالل؛ مــن تاري

ــة بســعري الجــدول التصاعــدي املحــدد  ◆ فــرض الرضيب
ــف  ــادة I-19أل ــه يف امل ــوص علي ــقفه يف %20 املنص س
ــة العامــة للرضائــب فيــام بعــد هــذه املــدة. مــن املدون

توســيع نطــاق تطبيق النظــام الجبائــي التحفيزي . 6
المجســدة  المســتعقرات  بتحويــل  المتعلــق 
مجموعــات  أعضــاء  بيــن  فيمــا   المنجــزة 
الشــركات ليشــمل العمليــات المتعلقــة بتحويــل 

والماليــة المجســدة  المســتعقرات غيــر 

ــول  ــزي املخ ــام التحفي ــق النظ ــاق تطبي ــيع نط ــم توس ت
لفائــدة إعــادة هيكلــة مجموعــات الــركات ليشــمل، 
ــدة،  ــتعقرات املجس ــل املس ــات تحوي ــة إىل عملي باإلضاف
ــة. ــدة واملالي ــر املجس ــتعقرات غ ــل املس ــات تحوي عملي

II . ــى ــة عل ــة بالضريب ــر خاص تدابي
ــل الدخ

تطبيــق موحــد لنســبة الخصــم المحــددة فــي . 1
%50 بالنســبة لألقســاط أو االشــتراكات المتعلقــة 
ــد  ــل وبع ــة قب ــد المبرم ــن  التقاع ــود تأمي بعق

فاتــح ينايــر 2015

تــم مبوجــب مقتضيــات قانــون املاليــة لســنة 2015 تحديد 
ــود  ــة بعق ــراكات املتعلق ــاط أو االش ــم األقس ــبة خص نس
تأمــني التقاعــد يف %50 مــن صــايف األجــر املفروضــة عليــه 
ــق هــذا  ــز تطبي ــخ دخــول حي ــد تاري ــة مــع تحدي الرضيب

التدبــر يف فاتــح ينايــر 2015.
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إعفــاء . 2 يــروم  الــذي  التدبيــر  مــع  المالءمــة 
معــدات الســقي الصغيــر بالقطــرات ومعــدات 
الســقي بواســطة الــرش مــن الضريبــة علــى 

المضافــة القيمــة 

ــدات  ــرات ومع ــر بالقط ــقي الصغ ــدات الس ــتفيد مع تس
الســقي بواســطة الــرش مــن اإلعفــاء مــن الرضيبــة عــى 
االســتراد، طبقــا  الداخــل وحــني  املضافــة يف  القيمــة 
ألحــكام املــواد I -°5-92 و15°-123 مــن املدونــة العامــة 

ــب. للرضائ
وقصــد ضــامن تخويــل اإلعفــاء حــرا لفائــدة الفالحــني، 
تــم تحديــد الئحــة مفصلــة للمعــدات واملــواد املخصصــة 
ــراءات  ــن إج ــاز وس ــذا االمتي ــن ه ــتفيدة م ــقي املس للس
ــدات،  ــذه املع ــي له ــتعامل الفع ــة االس ــن مراقب ــن م متك
غــر شــهادة االلتــزام، ال ســيام عــر تطبيــق إجــراءات 

ــي. ــص تنظيم ــة تحــدد بن مراقب

القيمــة . 3 علــى  الضريبــة  مــن  اإلعفــاء  نســخ 
المضافــة بالنســبة الســتيراد اللحــوم واألســماك 

للمطاعــم المعــدة 

ــم،  ــدة للمطاع ــرضة واملع ــامك املح ــوم واألس ــت اللح كان
املحــددة خصائصهــا يف البنــود التعريفيــة الجمركيــة تعفى 
مــن الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة حــني االســتراد. غــر 
أن هــذه املحــرضات تبقــى خاضعــة للرضيبــة عــى القيمــة 
املضافــة يف الداخــل وفــق القواعــد العامــة إذا تــم إنتاجهــا 
ــم  ــة أو كانــت مطروحــة بتقدي باســتخدام وســائل صناعي

تجــاري.
ــة  ــة املضاف ــى القيم ــة ع ــام الرضيب ــة نظ ــة مالءم وبغي
املطبــق يف الداخــل مــع النظــام املطبــق حــني االســتراد، 
ــادي  ــعر الع ــر للس ــالفة الذك ــات الس ــاع املنتج ــم إخض ت

ــتراد. ــني االس ــة ح ــة املضاف ــى القيم ــة ع للرضيب

ــة . 4 ــى القيم ــة عل ــة للضريب ــعار الخاص ــخ األس نس
ــة المضاف

كانــت تخضــع عمليــات توريــد وبيــع الخمــور واملروبات 
املمزوجــة بالكحــول غــر املســتهلكة يف نقــاط البيــع 
ــددة يف  ــة املح ــة بالتعريف ــة املضاف ــى القيم ــة ع للرضيب

ــر. ــم للهكتول ــة )100( دره مائ
ــة املحــددة  ــة بالتعريف ــت تخضــع لهــذه الرضيب كــام كان
يف خمســة )5( دراهــم للغــرام مــن الذهــب والبالتــني و بـــ 
0,10 دراهــم للغــرام مــن الفضــة، عمليــات تســليم وبيــع 
املصنوعــات أو الســلع غــر األدوات املركبــة كليــا أو جزئيــا 

مــن الذهــب أو البالتــني أو الفضــة.
وقــد تــم نســخ األســعار الخاصــة للرضيبــة عــى القيمــة 
املضافــة مــن املدونــة العامــة للرضائــب، باعتبــار أن األمــر 
يتعلــق برضيبــة داخليــة عــى االســتهالك تختــص بتدبرهــا 
إدارة الجــامرك والرضائــب غــر املبــارشة، كــام أنهــا تشــكل 
رضيبــة مزدوجــة مــع تطبيــق الرضيبــة بحســب القيمــة، 

املنصــوص عليهــا وفــق قواعــد النظــام العــادي.

القيمــة . 5 الضريبــة علــى  اللقاحــات مــن  إعفــاء 
االســتيراد وحيــن  الداخــل  فــي  المضافــة 

البيــع املتعلقــة باألدويــة وخصوصــا  كانــت عمليــات 
اللقاحــات تخضــع للرضيبــة عــى القيمــة املضافــة بســعر 

ــتراد. ــني االس ــل أو ح ــض %7 يف الداخ مخف
يف إطــار تطويــر القطــاع الصحــي باملغــرب وقصــد ضــامن 
الحصــول عــى اللقاحــات الكافيــة لفائــدة املواطنــني، تــم 
إعفــاء اللقاحــات مــن الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة، يف 

الداخــل وحــني االســتراد.

بهــا يف شــكل أوراق بنكيــة أو املنقــوالت أو العقــارات 
اقتناؤهــا  تــم  التــي  مهنــي  لغــرض  املخصصــة  غــر 
بواســطة هــذه املوجــودات أو برســم الســلفات املدرجــة 
ــتغل  ــاب املس ــركاء أو يف حس ــة لل ــابات الجاري يف الحس
والقــروض املمنوحــة للغــر مــن قبــل األشــخاص الذاتيــني.
ــذايت  ــخص ال ــراء الش ــاهمة، إب ــذه املس ــن ه ــب ع و يرت
املعنــي مــن أداء الرضيبــة عــى الدخــل برســم الســنوات 
ــص  ــن الفح ــر 2020، م ــح يناي ــن فات ــداء م ــة ابت املفتوح
الجبــايئ املتعلــق بتقييــم مجمــوع الدخــل بنــاء عــى 
نفقاتــه يف إطــار فحــص مجمــوع الوضعيــة الرضيبيــة 
للخاضــع للرضيبــة املنصــوص عليــه يف املــادة 216 وذلــك 

ــه.  ــرح ب ــودات امل ــغ املوج ــدود مبل يف ح
ومبوجب تعديل تم:

ــمل  ◆ ــورة لتش ــاهمة املذك ــق املس ــاق تطبي ــيع نط توس
ــذا  ــة وك ــة ســلفا يف حســابات بنكي املوجــودات املودع
ــي  املنقــوالت أو العقــارات غــر مخصصــة لغــرض مهن
التــي تــم اقتناؤهــا بواســطة هــذه املوجــودات أو 
الســلفات املدرجــة يف الحســابات الجاريــة للــركاء أو 
يف حســاب املســتغل والقــروض املمنوحــة للغــر، وذلــك 

ــن امللزمــني؛ ــدد م ــر ع لضــامن انخــراط أك
التأكيــد عــى أن اإلقــرار بالتســوية الطوعيــة يرتــب عنه  ◆

إبــراء الشــخص الــذايت املعنــي مــن أداء الرضيبــة عــى 
الدخــل وكــذا الذعائــر والغرامــات والزيــادات املتعلقــة 
بهــا وذلــك برســم مســطرة مراقبــة مجمــوع الوضعيــة 
الرضيبيــة للملــزم املتعلقــة بالنفقــات املنصــوص عليهــا 
يف املــادة 29 مــن املدونــة العامــة للرضائــب، بالنســبة 
للســنوات املحاســبية املفتوحــة ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 

2020؛
التنصيــص عــى إمكانيــة متديــد األجــل املتعلــق بتطبيق  ◆

ــرة  ــد م ــة للتجدي ــهرين قابل ــدة ش ــذه املســاهمة مل ه
واحــدة.

III . ــى ــة عل ــة بالضريب ــر خاص تدابي
ــة ــة المضاف القيم

المعــدات . 1 تطبيــق ســعر ٪20 علــى بعــض 
المــزدوج  لالســتخدام  القابلــة  الفالحيــة 
)باســتثناء معــدات الســقي الصغيــر( )باســتثناء 

الصغيــر( الســقي  معــدات 

القيمــة  العــادي للرضيبــة عــى  تــم تطبيــق الســعر 
ــي تســتفيد  ــدات الت ــة بالنســبة للمنتوجــات واملع املضاف
ــة  ــة عــى القيمــة املضاف ــاء مــن الرضيب ــا مــن اإلعف حالي
أو مــن الســعر املخفــض لهــذه الرضيبــة املحــدد يف %10، 
يف الداخــل وحــني االســتراد، عندمــا تكــون هــذه املعــدات 
ــه،  ــاء علي ــة. وبن ــة محض ــراض فالحي ــة ألغ ــر مخصص غ
ــى  ــة ع ــعر الرضيب ــق س ــر إىل تطبي ــذا التدب ــدف ه يه
القيمــة املضافــة املحــدد يف 20% عــى املعــدات الفالحيــة 

ــة: التالي
الدفيئات والعنارص الداخلة يف صنعها؛ ◆
املحــركات ذات االحــراق الداخــي الثابــت واملضخات ذات  ◆

املحــور العمــودي واملضخــات اآلليــة املســامة » املضخــات 
املغمــورة « أو » املضخــات العاملــة تحــت املــاء« ؛

محشة – مسلفة )محشاة الرسيم(؛ ◆
الثاقبات. ◆

ــاس . 10 ــن األس ــبته %25 م ــض نس ــق تخفي تطبي
لرقــم  المطابــق  الضريبــة  عليــه  المفروضــة 
األداء  عبــر  تحقيقــه  تــم  الــذي  المعامــالت 
ــن  ــدة الخاضعي ــال، لفائ ــف النق ــطة الهات بواس
ــى الدخــل حســب نظــام النتيجــة  ــة عل للضريب
الصافيــة المبســطة أو نظــام الربــح الجزافــي  

ــن  ــض نســبته %25 م ــق تخفي ــى تطبي ــص ع ــم التنصي ت
األســاس املفروضــة عليــه الرضيبــة املطابق لرقــم املعامالت 
ــم تحقيقــه عــر األداء بواســطة الهاتــف النقــال،  ــذي ت ال
لفائــدة الخاضعــني للرضيبــة عــى الدخــل حســب نظــام 
النتيجــة الصافيــة املبســطة ونظــام الربــح الجــزايف، وذلــك 
ــني  ــجيع امللزم ــذا تش ــد وك ــداول النق ــن ت ــد م ــة الح بغي

ــح برقــم معامالتهــم الحقيقــي. املعنيــني عــى التري

لجميــع . 11 الممنوحــة  العجــز  معاشــات  إعفــاء 
ولخلفهــم  المعنييــن  األشــخاص 

بغيــة ترســيخ مبــدأ العدالــة الجبائيــة وقصــد حاميــة 
مــن  يســتفيدون  الذيــن  للملزمــني  الرائيــة  القــدرة 
ــة لســنة 2020 عــى  ــون املالي معاشــات العجــز، نــص قان
إعفــاء معاشــات العجــز املمنوحــة لجميــع األشــخاص 

املعنيــني ولخلفهــم.

ــغ . 12 ــى المبل ــق عل ــي المطب ــم الجزاف ــع الخص رف
اإلجمالــي الســنوي لمعاشــات للمتقاعديــن 

التــي ال تتجــاوز 0168.00 درهــم 

بهــدف تحســني القــدرة الرائيــة للمتقاعديــن، تــم رفــع 
ــغ اإلجــاميل الســنوي  ــق عــى املبل الخصــم الجــزايف املطب
ــغ  ــاوز مبل ــي ال تتج ــة الت ــرادات العمري للمعاشــات واإلي

168.000 درهــم، مــن %55 إىل 60%.

تغييــر مقتضيات المادتيــن 29 و 216 المتعلقتين . 13
ــة  ــة الضريبي ــوع الوضعي ــص مجم ــطرة فح بمس

للخاضعيــن للضريبــة  

املتعلقــة   216 و   29 املادتــني  مقتضيــات  تجويــد  تــم 
مبســطرة فحــص مجمــوع الوضعيــة الرضيبيــة للخاضعــني 
ــب  ــني إدارة الرضائ ــات ب ــني العالق ــد تحس ــة قص للرضيب

ــم. ــة له ــات املخول ــز الضامن ــني وتعزي وامللزم
ــات  ــغ النفق ــن مبل ــع م ــدد الرف ــذا الص ــم يف ه ــد ت  وق
الــذي يســمح لــإدارة مببــارشة مســطرة مراجعــة الوضعيــة 

ــم. ــن 120.000 إىل 240.000 دره ــزم م ــة للمل الرضيبي

تدبيــر يرمــي إلــى تشــجيع الملزميــن غيــر . 14
النظامييــن للكشــف عــن هويتهــم لــدى إدارة 

ــب  الضرائ

تــم متكــني امللزمــني الذيــن ميارســون أنشــطة غــر نظاميــة، 
والذيــن يقومــون ألول مــرة بالكشــف عــن هويتهــم لــدى 
إدارة الرضائــب، مــن فــرض الرضيبــة عليهــم فقــط برســم 
الدخــول املكتســبة والعمليــات املنجــزة ابتــداء مــن تاريــخ 

تســجيلهم يف جــدول الرســم املهنــي.
ويطبق هذا التدبر من فاتح يناير إىل 31 ديسمر 2020.

الجبائيــة . 15 للوضعيــة  الطوعيــة  التســوية 
للضريبــة للخاضــع 

تــم التنصيــص بصفــة اســتثنائية عــى إحــداث إطــار 
قانــوين خــاص بالتســوية الطوعيــة للوضعيــة الجبائيــة 

الذاتيــني.  لألشــخاص 
ومتنــح هــذه التســوية عــر أداء مســاهمة بســعر 5% 
ــظ  ــاك أو املحتف ــدى األبن ــة ل ــودات املودع ــم املوج برس
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عقــود اقتنــاء أراض مشــتملة عــى بنــاءات مقــرر هدمهــا 
ومرصــدة إلنجــاز بنــاء املؤسســات املذكــورة.

ــر . 3 ــدم اإلدالء أو اإلدالء المتأخ ــن ع ــزاء ع ــداث ج إح
التســجيل  إلجــراء  وجوبــا  الخاضعــة  بالعقــود 

ــا   مجان

العامــة  املدونــة  مــن   184 املــادة  يف  التنصيــص  تــم 
للرضائــب عــى تطبيــق زيــادة قدرهــا %0,5 يف حالــة 
واالتفاقــات  بالعقــود  املتأخــر  اإلدالء  أو  اإلدالء  عــدم 

مجانــا. التســجيل  إلجــراء  وجوبــا  الخاضعــة 
وتخفــض الزيــادة املذكــورة إىل %0.25 يف حالــة اإلدالء 
بالعقــود واالتفاقــات داخــل أجــل ال يتجــاوز ثالثــني )30( 

يومــا مــن التأخــر.
ــا  ــم تصفيته ــورة تت ــادة املذك ــارة إىل أن الزي ــدر اإلش وتج
ــا  ــل مبلغه ــى أال يق ــة ع ــع للرضيب ــاس الخاض ــى األس ع

ــم. ــى 100.000 دره ــد ع ــم وأال يزي ــى 500 دره ع

إعفــاء عقــود اقتنــاء العقــارات مــن طــرف األحزاب . 4
السياســية الضرورية لممارســة نشــاطها 

ــات  ــن واجب ــاء م ــية اإلعف ــزاب السياس ــل األح ــم تخوي ت
ــة  ــارات الرضوري ــاء العق ــود اقتن ــبة لعق ــجيل بالنس التس

ــاطها. ــة نش ملامرس
ويطبــق اإلعفــاء املذكــور ملــدة ســنتني ابتــداء مــن فاتــح 

ــر 2020. يناي

V .تدابير خاصة بواجبات التمبر
ــبي . 1 ــر النس ــب التمب ــق واج ــاق تطبي ــة نط مراجع

ــي 0.25% ــدد ف المح

مــن أجــل األخــذ بعــني االعتبــار الصعوبــات التــي يواجههــا 
التجــار فيــام يخــص اســتخالص واجــب التمــر املحــدد يف 
%0.25 واملطبــق عــى مبيعــات بعــض املنتجــات ذات 
هامــش ربــح ضعيــف أو ذات األمثنــة املقننــة املــؤداة 
نقــدا، تــم توســيع نطــاق اإلعفــاء أو االســتثناء مــن مجــال 
ــدا  ــؤداة نق ــات امل ــمل املبيع ــب ليش ــذا الواج ــق ه تطبي

ــا: اآليت ذكره
املحلــول  ◆ أو  املســال  أو  املضغــوط  الغــاز  مبيعــات 

املنجــزة مــن طــرف بائعــي هــذا املنتــوج؛ 
تجار التبغ بالتقسيط. ◆

المتعلــق . 2 الثابــت  التمبــر  واجــب  تخفيــض 
بالبطاقــة الوطنيــة للتعريــف اإللكترونيــة مــن 
75 درهــم إلــى 50 درهــم عنــد تســليمها أو 
ــال  ــدة األطف ــا لفائ ــر له ــح نظي ــا أو من تجديده
ــرة )12(  ــي عش ــن اثنت ــم ع ــل أعماره ــن تق الذي

ــنة س

تــم تخفيــض واجــب التمــر الثابــت املتعلــق بالبطاقــة 
الوطنيــة للتعريــف اإللكرونيــة مــن 75 درهــم إىل 50 درهــم 
عنــد تســليمها أو تجديدهــا أو منــح نظــر لهــا لفائــدة 
األطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن اثنتــي عــرة )12( ســنة 

ــة. ــة كامل ميالدي

توضيــح مفهــوم الخدمــات المعنيــة بســقف . 12
ــة  ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــن الضريب ــاء م اإلعف

ــم  ــي 500.000 دره ــدد ف المح

قصــد توضيــح مفهــوم الخدمــات املعنيــة بســقف اإلعفــاء 
مــن الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة املحــدد يف 500.000 
درهــم، تــم التنصيــص يف املــادة 91 مــن املدونــة العامــة 
للرضائــب عــى إعفــاء البيــوع والخدمــات التــي ينجزهــا 
ــات  ــي الخدم ــاع ومقدم ــن الصن ــون م ــخاص الذاتي األش
الذيــن يســاوي رقــم أعاملهــم الســنوي أو يقــل عــن 
ــم يف  ــار إليه ــخاص املش ــتثناء األش ــم، باس 500.000 دره

ــم كاآليت: ــة وه ــس املدون ــن نف ــادة I-°12-89 م امل
املحامــون والراجمــة واملوثقــون والعــدول وأعــوان  ◆

القضــاء ؛
املحققــون  ◆ والقائســون  املعامريــون  املهندســون 

واملهندســون القائســون والطبوغرافيــون واملســاحون 
جميــع  يف  والخــراء  واملستشــارون  واملهندســون 

املياديــن؛
البياطرة. ◆

غــر أنــه ميكــن للصنــاع ومقدمــي الخدمــات املشــار 
ــة  ــى القيم ــة ع ــوع للرضيب ــار الخض ــاله اختي ــم أع إليه

املضافــة بطلــب منهــم.

عمليــات . 13 علــى  المترتبــة  العائــدات  إخضــاع 
القيمــة المضافــة  التســنيد للضريبــة علــى 
هــذه  حجــز  عــوض  العامــة  القواعــد  وفــق 

المنبــع  الضريبــة فــي 

ــنيد  ــات التس ــى عملي ــة ع ــدات املرتب ــاع العائ ــم إخض ت
ــة  ــد العام ــق القواع ــة وف ــة املضاف ــى القيم ــة ع للرضيب
يف إطــار نظــام التريــح، عــوض حجــز هــذه الرضيبــة يف 
ــة  ــن املدون ــادة -II 117 م ــا يف امل ــع املنصــوص عليه املنب

ــب. ــة للرضائ العام

المضافــة . 14 القيمــة  علــى  الضريبــة  تطبيــق 
ــركات  ــى المح ــعر %10 عل ــتيراد بس ــد االس عن

البحــري الصيــد  لمراكــب  المخصصــة 

تــم تطبيــق الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة عنــد االســتراد 
ــد  ــب الصي ــة ملراك ــركات املخصص ــى املح ــعر %10 ع بس

البحــري.

IV .تدابير خاصة بواجبات التسجيل
لــدن . 1 مــن  العقــارات  اقتنــاء  عقــود  إعفــاء 

اإليــواء فــي إطــار  إعــادة  المســتفيدين مــن 
ــة  ــي اآليل ــح أو المبان ــدون صفي ــدن ب ــج م برام
للســقوط، تجويــد وتحييــن صياغــة مقتضيات 
الفقــرة II مــن المــادة 129 مــن المدونــة العامــة 

للضرائــب

تــم اإلعفــاء مــن واجبــات التســجيل بالنســبة لعقــود 
ــات  ــن عملي ــتفيدين م ــدن املس ــن ل ــارات م ــاء العق اقتن
ــح أو  ــدون صفي ــدن ب ــج م ــار برام ــواء يف إط ــادة اإلي إع

ــقوط. ــة للس ــاين اآليل املب

واجبــات . 2 اإلعفــاء مــن  نطــاق تطبيــق  توســيع 
ــاء  ــة باقتن ــود المتعلق ــول للعق ــجيل المخ التس
بنــاءات مقــرر هدمهــا  أراض مشــتملة علــى 

ومرصــدة إلنجــاز بنــاء مؤسســات فندقيــة 

واجبــات  مــن  اإلعفــاء  تطبيــق  نطــاق  توســيع  تــم 
األرايض  باقتنــاء  املتعلقــة  للعقــود  املخــول  التســجيل 
ــة، ليشــمل  ــة املخصصــة لتشــييد مؤسســات فندقي العاري

إعفــاء األدويــة المخصصــة لمعالجــة الخصوبــة . 6
ولمعالجــة مــرض التصلــب اللويحــي )تعديــل(

ــاء،  ــم إعف ــرب، ت ــي باملغ ــاع الصح ــر القط ــار تطوي يف إط
ــني  ــل وح ــة يف الداخ ــة املضاف ــى القيم ــة ع ــن الرضيب م
االســتراد، األدويــة املخصصــة ملعالجــة الخصوبــة واألدويــة 

ــب اللويحــي. ملعالجــة ملــرض التصل

التجهيــزات . 7 علــى  الواقعــة  البيــوع  إعفــاء 
المتعلقــة بقوقعــة األذن مــن الضريبــة علــى 

المضافــة  القيمــة 

ــاء  ــم إعف ــرب، ت ــي باملغ ــاع الصح ــر القط ــار تطوي يف إط
البيــوع الواقعــة عــى التجهيــزات املتعلقــة بقوقعــة األذن 
مــن الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة يف الداخــل دون 

ــم. ــق يف الخص الح

توضيــح ســعر الضريبــة علــى القيمــة المضافــة . 8
المطبــق علــى زيــت النخيــل

كانــت الزيــوت الســائلة الغذائيــة تخضــع للرضيبــة عــى 
ــع  ــام تخض ــض %10، بين ــعر املخف ــة بالس ــة املضاف القيم
الدهــون النباتيــة لهــذه الرضيبــة بالســعر العــادي 20%.  
غــر أن زيــت النخيــل تعتــر مــن الدهــون النباتيــة التــي 
تكــون يف شــكل جامــد عنــد درجــة الحــرارة العاديــة ويتــم 
تحويلهــا إىل شــكل ســائل بواســطة عمليــات حراريــة مــن 

أجــل تيســر نقلهــا.
يف هــذا الصــدد، ومــن أجــل توضيــح النظــام املطبــق 
يف مجــال الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة عــى زيــت 
النخيــل، تــم التنصيــص عــى اســتثنائه مــن االســتفادة مــن 
الســعر املخفــض البالــغ %10 يف الداخــل وحــني االســتراد 

ــادي. ــعر الع ــه للس وإخضاع

تطبيــق الســعر المخفــض المحــدد فــي 10% . 9
علــى عمليــات بيــع تذاكــر الولــوج للمتاحــف 

ــرح ــينما والمس ــات الس وقاع

كانــت عمليــات بيــع تذاكــر الولــوج للمتاحــف وقاعــات 
الســينام واملــرح تخضــع للرضيبــة عــى القيمــة املضافــة 

بالســعر العــادي املحــدد يف 20%.
ــعر  ــق الس ــم تطبي ــايف، ت ــاع الثق ــجيع القط ــار تش ويف إط

ــورة. ــات املذك ــى الخدم ــدد يف %10 ع ــض املح املخف

إعفــاء المضخــات المائيــة التــي تعمــل بالطاقــة . 10
المتجــددة  الطاقــات  بــكل  أو  الشمســية 
األخــرى والمســتخدمة فــي القطــاع الفالحــي 
مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة حيــن 

االســتيراد

مــن أجــل تشــجيع اللجــوء الســتعامل الطاقــات املتجــددة 
ــنة  ــة لس ــون املالي ــب قان ــم مبوج ــي، ت ــال الفالح يف املج
2019 إعفــاء املضخــات املائيــة التــي تعمــل بالطاقــة 
األخــرى  املتجــددة  الطاقــات  بــكل  أو  الشمســية 
واملســتخدمة يف القطــاع الفالحــي مــن الرضيبــة عــى 

القيمــة املضافــة يف الداخــل.
ــذه  ــى ه ــق ع ــايئ املطب ــام الجب ــد النظ ــل توحي ــن أج م
املضخــات يف الداخــل وحــني االســتراد، فقــد تــم إعفاؤهــا 

ــة عــى القيمــة املضافــة حــني االســتراد.  مــن الرضيب

تطبيــق ســعر الضريبــة علــى القيمــة المضافــة . 11
علــى المقاهــي بســعر 10 % 

ــى  ــة ع ــة املضاف ــى القيم ــة ع ــق ســعر الرضيب ــم تطبي ت
الخدمــات املقدمــة مــن طــرف املقاهــي بســعر 10% 
عــوض ســعر %20 ، عــى غــرار الخدمــات املقدمــة مــن 

ــم. ــرف املطاع ط
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الشــركات . 6 علــى  الضريبــة  أســعار  مراجعــة 
علــى  المطبقــة  الدخــل  علــى  والضريبــة 

الفالحيــة  المســتغالت 

ــع  ــة تتمت ــة للرضيب ــة الخاضع ــت املســتغالت الفالحي كان
ــركات املحــدد  ــة عــى ال ــق ســعر جــدول الرضيب بتطبي
ســقفه يف %17,50 أو الرضيبــة عــى الدخــل بســعر 20% 
خــالل 5 الســنوات املحاســبية األوىل املتتاليــة، ابتــداء مــن 

الســنة األوىل لفــرض الرضيبــة.
ــتغالت  ــى املس ــة ع ــعار املطبق ــة األس ــل مالءم ــن أج م
الفالحيــة، دون التمييــز بــني رقــم معامالتهــا املنجــز محليــا 

ــة :  ــر اآلتي ــم إدراج التداب ــر، ت ــق بالتصدي أو املتعل
الرفــع مــن ســعر الجــدول التصاعــدي املحــدد ســقفه  ◆

يف 17,50% إىل %20 بالنســبة للمســتغالت الفالحيــة 
ــة؛ ــذه الرضيب الخاضعــة له

الجــدول  ◆ بســعر  الــركات  عــى  الرضيبــة  تطبيــق 
الدخــل  املحــدد ســقفه يف  %20أو الرضيبــة عــى 

دائــم. بشــكل  بســعر 20% 

رأســمال . 7 فــي  المســاهمة  ســقف  مراجعــة 
المقــاوالت حديثــة النشــأة المبتكــرة فــي مجــال 
التكنولوجيــات الحديثــة التــي تخــول الحــق فــي 

ــة ــن الضريب ــض م التخفي

ــر املشــاريع املبتكــرة يف  مــن أجــل تشــجيع خلــق وتطوي
مجــال التكنولوجيــات الحديثــة، تــم مبوجــب املــادة 8 مــن 
 6-IV قانــون املاليــة لســنة 2018 تتميــم مقتضيــات املــواد
وXII-7 وIII-31 وIII-47 مــن املدونــة العامــة للرضائــب 
بهــدف منــح تخفيــض رضيبــي، فيــام يخــص الرضيبــة عى 
الــركات والرضيبــة عــى الدخــل، لفائــدة املنشــآت التــي 
تســاهم يف رأســامل املقــاوالت حديثــة النشــأة املبتكــرة يف 

مجــال التكنولوجيــات الحديثــة.
وقــد تــم يف إطــار قانــون املاليــة لســنة 2020 الرفــع مــن 
ــة  ــاوالت حديث ــامل املق ــاهمة يف رأس ــقف املس ــغ س مبل
النشــأة املبتكــرة يف مجــال التكنولوجيــات الحديثــة التــي 
ــن 200.000  ــة م ــن الرضيب ــض م تخــول الحــق يف التخفي
درهــم إىل 500.000 درهــم لــكل مقاولــة حديثــة النشــأة 
مبتكــرة يف مجــال التكنولوجيــات الحديثــة، وذلــك قصــد 
ــذه  ــر يف ه ــكل أك ــتثامر بش ــى االس ــركات ع ــز ال تحفي

ــة النشــأة. ــاوالت حديث املق

لتبــادل . 8 المنظــم  التشــريعي  اإلطــار  مالءمــة 
المعاييــر  مــع  جبائيــة  ألغــراض  المعلومــات 

الدوليــة

تبعــا ملصادقــة املغــرب عــى اتفاقيــة »املســاعدة اإلداريــة 
ــل 2019  ــخ 17 أبري ــي« بتاري ــال الرضيب ــة يف املج املتبادل
ــلطات  ــني الس ــراف ب ــددة األط ــة متع ــه »لالتفاقي وتوقيع
املتعلقــة  للمعلومــات  اآليل  التبــادل  بغــرض  املختصــة 
بالحســابات املاليــة« بتاريــخ 25 يونيــو 2019، تــم مالءمــة 
اإلطــار التريعــي املغــريب الجــاري بــه العمــل واملتعلــق 
بتبــادل املعلومــات ألغــراض جبائيــة مــع املعايــر الدوليــة.

وقد تم يف هذا اإلطار:
تغيــر وتتميــم أحــكام املــادة 214 مــن املدونــة العامــة  ◆

للرضائــب قصــد إتاحــة تبــادل املعلومــات مــع إدارات 
ــال  ــامن امتث ــل ض ــن أج ــذا م ــة وك ــب األجنبي الرضائ
ــيام  ــر، وال س ــالفة الذك ــر الس ــايئ للمعاي ــا الجب نظامن
معيــار منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة املعــروف 
باســم »املعيــار املوحــد للتريــح » الــذي يعــد املعيــار 
الــدويل املعتمــد فيــام يخــص التبــادل اآليل للمعلومــات 

ــة؛ املتعلقــة بالحســابات املالي

الســامح بتحويــل الحــق يف خصــم الرضيبــة عــى  ◆
ــت  ــي مت ــاء الت ــات االقتن ــى عملي ــة ع ــة املضاف القيم
يف إطــار عقــود »الســلم« و »االســتصناع« للمقتنــني 
ــة  ــة املضاف ــى القيم ــة ع ــني للرضيب ــني الخاضع الفعلي

ــق؛ ــذا الح ــن ه ــاركية م ــاك التش ــتثناء األبن ــع اس م
توســيع نطــاق اإلعفــاء مــن واجبــات التســجيل الــذي  ◆

ــاء  ــة لبن ــاء األرايض املخصص ــود اقتن ــه عق ــتفيد من تس
ــاء  ــود االقتن ــك عق ــمل كذل ــة ليش ــاكن االجتامعي املس
ــداء  ــة ابت ــم يف إطــار عقــود »املرابحــة« املرم ــي تت الت

ــر 2020. ــح يناي ــن فات م
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تم إدراج التغيرات اآلتية:
للرضيبــة  ◆ األدىن  للحــد  الحــايل  الســعر  تخفيــض 

؛  0,50% إىل  مــن0,75%  
ــة املحــدد يف0,60%   ◆ تطبيــق ســعر الحــد األدىن للرضيب

بالنســبة للمقــاوالت التــي تــرح بعجــز بصفــة دامئــة، 
احتســاب  دون  الجاريــة،  الحصيلــة  تكــون  عندمــا 
االهتــالك، املــرح بهــا مــن لــدن املنشــأة ســلبية 
برســم ســنتني محاســبيتني متتاليتــني، بعــد انــرام مــدة 
ــن  ــم م ــادة I-144-جي ــا يف امل ــاء املنصــوص عليه اإلعف

ــب.  ــة للرضائ ــة العام املدون

علــى . 4 المطبــق  الجبائــي  النظــام  مراجعــة 
للتصديــر  الحــرة  المناطــق 

مــن أجــل ضــامن مالءمــة النظــام الجبــايئ للمناطــق الحرة 
للتصديــر مــع املعايــر الدوليــة، تــم تطبيــق ســعر نوعــي 
موحــد محــدد يف %15 بالنســبة للرضيبــة عــى الــركات 
ــق  ــوض تطبي ــل ع ــى الدخ ــة ع ــبة للرضيب و%20 بالنس
الســعر النوعــي املحــدد يف %8,75 بالنســبة للرضيبــة 
ــة  عــى الــركات وتخفيــض قــدره %80 بالنســبة للرضيب
ــآت  ــى املنش ــبية، ع ــنة محاس ــدة 20 س ــل مل ــى الدخ ع
التــي تــزاول نشــاطها يف هــذه املناطــق بعــد انقضــاء مــدة 
االعفــاء الخــاميس، وذلــك دون التمييــز بــني رقــم معامالتها 

ــر. ــق بالتصدي ــا أو املتعل املنجــز محلي
كــام تســتمر االســتفادة مــن االمتيــازات املخولــة للــركات 

املنشــأة ســلفا يف املناطــق الحــرة للتصديــر.
ــر«  ــرة للتصدي ــق الح ــارة »املناط ــتبدال عب ــم اس ــام ت ك
بـــعبارة »مناطــق التريــع الصناعــي« يف املدونــة العامــة 

ــا. ــذة لتطبيقه ــوص املتخ ــذا يف النص ــب وك للرضائ
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كانــت املنشــآت املصــدرة فيــام يخــص رقــم أعاملهــا 
تتمتــع حــني التصديــر مــن االمتيــازات التاليــة:

اإلعفــاء الــكي مــن الرضيبــة عــى الــركات أوالرضيبــة  ◆
ــدئ  ــة تبت ــنوات متتالي ــدة 5س ــوال م ــل ط ــى الدخ ع
ــة  ــا عملي ــزت خالله ــي أنج ــبية الت ــنة املحاس ــن الس م

ــر األوىل؛ التصدي
ــة بســعري الجــدول التصاعــدي املحــدد  ◆ فــرض الرضيب

ــركات  ــى ال ــة ع ــبة للرضيب ــقفه يف %17,50 بالنس س
أو بســعر %20 بالنســبة للرضيبــة عــى الدخــل، فيــام 

بعــد هــذه املــدة.
وقد تم إدراج التغيرات التالية: ◆
نســخ اإلعفــاء الخــاميس الســالف الذكــر املتعلــق برقــم  ◆

املعامــالت املحقــق مــن التصديــر؛
الرفــع مــن ســعر الرضيبــة عــى الــركات مــن 17,50%  ◆

إىل %20، بالنســبة لرقــم األعــامل املذكــور.

VI . تدابيــر خاصــة بالرســم علــى
التأميــن عقــود 

التأميــن . 1 لعمليــات  الجبائــي  النظــام  مالئمــة 
ضــد أخطــار التمويــل عبــر األبنــاك التشــاركية 
مــع مــا يطبــق علــى أخطــار االئتمــان المتعلقــة 

بمنتجــات الماليــة التقليديــة 

املاليــة  ملنتجــات  الجبــايئ  النظــام  مالمئــة  إطــار  يف 
التشــاركية مــع النظــام املطبــق حاليــا عــى منتجــات 
املاليــة التقليديــة، تــم التأكيــد عــى أن عمليــات التأمــني 
ــع  ــاركية تخض ــاك التش ــر األبن ــل ع ــار التموي ــد أخط ض
للرســم عــى عقــود التأمــني بنســبة 14 % عــى غــرار 
عمليــات التأمــني ضــد أخطــار االئتــامن املتعلقــة مبنتجــات 

املاليــة التقليديــة.

VII .تدابير مشتركة
علــى . 1 المطبــق  الجبائــي  النظــام  تحســين 

الرياضيــة الشــركات 

ــادة  ــار إع ــة قطــاع الرياضــة ويف إط ــة عرن ــة مواكب بغي
هيكلــة الجمعيــات واألنديــة الرياضيــة وإنشــاء الــركات 
ــق  ــم 09-30  املتعل ــون رق ــكام القان ــا ألح ــة طبق الرياضي

ــة: ــر التالي ــم إدراج التداب ــة والرياضــة، ت ــة البدني بالربي
ــوال  ◆ ــركات ط ــى ال ــة ع ــن الرضيب ــكي م ــاء ال اإلعف

الخمــس ســنوات املحاســبية األوىل لالســتغالل وتطبيــق 
ــرام  ــد ان ــقفه يف %20 بع ــدد س ــدول املح ــعر الج س

هــذه املــدة؛
لعمليــات  ◆ الرضيبــي  الحيــاد  يضمــن  نظــام  وضــع 

مســاهمة الجمعيــات الرياضيــة بجــزء أو بــكل أصولهــا 
وخصومهــا يف الــركات الرياضيــة، إذا كانــت العنــارص 
املســاهم بهــا مقيــدة يف موازنــة الركــة الرياضيــة 
ــة  ــة اختتامي ــر موازن ــواردة يف آخ ــا ال ــة بقيمته املعني

ــات؛ ــذه العملي ــل ه ــة قب للجمعي
إعفــاء هــذه الــركات مــن الرضيبــة عــى القيمــة  ◆

املضافــة بالنســبة ملجمــوع األنشــطة والعمليــات التــي 
ــر  ــح يناي ــن فات ــدئ م ــنوات تبت ــدة 5 س ــا مل ــوم به تق

2020 إىل غايــة 31 ديســمر 2024؛
ــي تنقــل  ◆ ــات التســجيل للعقــود الت ــاء مــن واجب اإلعف

الرياضيــة لجــزء أو كل  مبوجبهــا هــذه الجمعيــات 
أصولهــا أو خصومهــا إىل الــركات الرياضيــة املذكــورة.

ــل . 2 ــات التموي ــي لمنتوج ــام الضريب ــة النظ مالءم
علــى  المطبــق  النظــام  مــع  التشــاركي 

التقليديــة  البنكيــة  المنتوجــات 

ــاريك  ــل التش ــات التموي ــالق منتوج ــة إط ــار مواكب ايف إط
الجديــدة وضــامن مالءمــة النظــام الرضيبــي املطبــق 
عليهــا مــع مــا هــو مطبــق عــى املنتوجــات البنكيــة 

ــي: ــا ي ــم ادراج م ــة، ت التقليدي
ــى  ◆ ــة ع ــن الرضيب ــاء م ــق اإلعف ــاق تطبي ــيع نط توس

القيمــة املضافــة مــع الحــق يف الخصــم ليشــمل أمــوال 
ــة؛ ــود املرابح ــار عق ــاة يف إط ــتثامر املقتن االس

ــة 10%  ◆ ــة املضاف ــى القيم ــة ع ــعر الرضيب ــق س تطبي
عقــود  إطــار  يف  املنجــزة  التمويــل  عمليــات  عــى 
»ســلم« و »اســتصناع« عــى غــرار الســعر املطبــق عــى 

ــرى؛ ــامن األخ ــوك واالئت ــات البن عملي
توضيــح األســاس املفروضــة عليــه الرضيبــة عــى هــذه  ◆

العمليــات، باإلشــارة إىل أن ســعر%10 يطبــق عــى مبلغ 
هامــش الربــح املحقــق مــن طــرف البنــك التشــاريك؛
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عليهــا يف املدونــة العامــة للرضائــب برســم الســنوات 
ــل ســنة 2019. ــة  قب ــر املتقادم ــة غ املنرم

توضيــح الجهــة المقــررة فــي تعييــن القضــاة . 15
ــون  ــي الطع ــر ف ــة للنظ ــة الوطني ــاء اللجن أعض

ــة  ــة بالضريب المتعلق

ــة  ــن املدون ــادة 226 م ــة امل ــة صياغ ــني ومالءم ــم تحي ت
ــني  ــة املقــررة يف تعي ــام يخــص الجه ــب في العامــة للرضائ
اللجنــة الوطنيــة للنظــر يف الطعــون  القضــاة أعضــاء 
ــاة  ــى أن القض ــص ع ــك بالتنصي ــة، وذل ــة بالرضيب املتعلق
املنتمــني إىل هيئــة القضــاء يعينهــم رئيــس الحكومــة 
عــوض الوزيــر األول باقــراح مــن املجلــس األعــى للســلطة 

ــدل. ــر الع ــوض وزي ــة ع القضائي

وواجبــات  املضافــة  القيمــة  عــى  والرضيبــة  الدخــل 
ــني. ــود التأم ــى عق ــم ع ــذا الرس ــر وك ــجيل والتم التس

إحــداث إمكانيــة التســوية التلقائيــة للوضعيــة . 13
بــاإلدالء  الذيــن يقومــون  للملزميــن  الجبائيــة 

ــي ــي تلقائ ــرار تصحيح بإق

ــم  ــع امللزمــني ومواكبته ــة م ــة الثق يف إطــار تحســني عالق
ــم منحهــم  ــة، ت ــم الجبائي ــة لوضعيته يف التســوية التلقائي
بصفــة انتقاليــة إمكانيــة تســوية وضعيتهــم الجبائيــة 
مــن خــالل اإلدالء بإقــرار تصحيحــي برســم الســنوات 

املحاســبية املختتمــة خــالل 2016 و2017 و2018.
وميكــن أن يشــمل هــذا اإلقــرار الرضيبــة عــى الــركات 
ــة املــرح  ــة عــى الدخــل برســم الدخــول املهني والرضيب
بهــا حســب النتيجــة الصافيــة الحقيقيــة أو النتيجــة 
الصافيــة املبســطة والرضيبــة عــى القيمــة املضافــة وكــذا 
الرضيبــة املحجــوزة يف املنبــع للرضيبــة عــى القيمــة 
املضافــة وللرضيبــة املرتبــة عــى دخــول األجــور وللرضيبة 
املرتبــة عــى عوائــد األســهم وحصــص املشــاركة والدخــول 
املعتــرة يف حكمهــا واملنصــوص عليهــا يف املــواد 116 و117 
و156 و158 مــن املدونــة العامــة للرضائــب، كــام يشــمل 
ــرار والرســم عــى  ــى إق ــاء ع ــؤداة بن ــر امل ــات التم واجب

عقــود التأمــني.
يســتفيد الخاضعــون للرضيبــة الذيــن يدلــون باإلقــرار 
الســالف الذكــر  قبــل فاتــح أكتوبــر 2020 ويؤدون بشــكل 
ــاويتني  ــني متس ــى دفعت ــة ع ــات التكميلي ــايئ الواجب تلق
عــى التــوايل قبــل انــرام شــهري ســبتمر ونوفمــر مــن 
ــات  ــادات والغرام ــايئ للزي ــاء التلق ــن اإللغ ــنة 2020 م س
والذعائــر املنصــوص عليهــا يف املدونــة العامــة للرضائــب. 
ــة  ــن املراقب ــاء م ــن اإلعف ــتفيد م ــك، يس ــة إىل ذل باإلضاف
الجبائيــة بالنســبة لــكل رضيبــة ورســم ولــكل ســنة 
ــت  ــي كان ــر الت ــالفة الذك ــبية الس ــنوات املحاس ــن الس م
موضــوع هــذا اإلقــرار التصحيحــي، الخاضعــون للرضيبــة 
الذيــن يدلــون باإلقــرار التصحيحــي مــع األخــذ بعــني 
االعتبــار املعلومــات واملعطيــات التــي تتوفــر عليهــا إدارة 

ــب. الرضائ
الخاضعــون  املذكــور  اإلعفــاء  مــن  أيضــا  ويســتفيد 
ــة  ــم الرضيبي ــون بتســوية وضعيته ــن يقوم ــة الذي للرضيب
عــى أســاس اتفاقيــة مرمــة بــني إدارة الرضائــب واملنظمــة 

ــا. ــون إليه ــي ينتم ــة الت املهني
 يستثنى من النظام االنتقايل املشار إليه أعاله:

حالــة  ◆ يف  يوجــدون  الذيــن  للرضيبــة  الخاضعــون 
نشــاطهم؛ مزاولــة  عــن  التوقــف 

نشــاطهم  ◆ يزاولــون  الذيــن  للرضيبــة  الخاضعــون 
ــت  ــي كان ــبية الت بالنســبة للســنة أو الســنوات املحاس
موضــوع إحــدى مســاطر املراقبــة املنصــوص عليهــا يف 

املدونــة العامــة للرضائــب.

الجبائيــة . 14 للوضعيــة  التلقائيــة  التســوية 
يقومــوا  لــم  الذيــن  للضريبــة  للخاضعيــن 
الدخــل  بمجمــوع  الســنوي  باإلقــرار  بــاإلدالء 

العقاريــة بالدخــول  المتعلــق 

ميكــن هــذا التدبرالخاضعــني للرضيبــة مــن االدالء بإقــرار 
تلقــايئ بالتســوية ودفــع مســاهمة إبرائيــة تســاوي% 10 
مــن املبلــغ اإلجــاميل للدخــول العقاريــة املكتســبة برســم 

ســنة 2018.
ويســتفيد الخاضعــون للرضيبــة باملقابــل مــن اإلعفــاء مــن 
أداء الرضيبــة عــى الدخــل برســم الدخــول العقاريــة وكــذا 
مــن إلغــاء الزيــادات والغرامــات والذعائــر املنصــوص 

مخالفــة  ◆ عــن  املرتبــة  الجــزاءات  عــى  التنصيــص 
األحــكام املتعلقــة بحــق االطــالع وبإلزاميــة االحتفــاظ 

بالوثائــق املحاســبية املتعلقــة بهــا.

ــى . 9 ــة عل ــن للضريب ــن الخاضعي ــتثناء الملزمي اس
الدخــل تحــت نظــام الربــح الجزافــي أو نظــام 
المقــاول الذاتــي مــن نطــاق تطبيــق مقتضيــات 
145 مــن المدونــة العامــة للضرائــب  المــادة 

المتعلقــة بااللتزامــات المحاســبية

ــذا  ــة للملزمــني وتنفي ــات القانوني ــز الضامن يف إطــار تعزي
لتوصيــات املناظــرة الوطنيــة الثالثــة حــول الجبايــات، تــم 
توضيــح أحــكام املــادة 145 مــن املدونــة العامــة للرضائب 
الخاضعــني  امللزمــني  خضــوع  عــدم  عــى  بالتنصيــص 
ــزايف أو  ــح الج ــام الرب ــى الدخــل حســب نظ ــة ع للرضيب
حســب نظــام املقــاول الــذايت لاللتزامــات املحاســبية 

ــادة. ــذه امل ــا يف ه ــوص عليه املنص

إحــداث إطــار قانونــي ينظــم مســطرة شــفوية . 10
الخاضــع  والملــزم  اإلدارة  بيــن  تواجهيــة 

المحاســبة فحــص  لمســطرة 

ــزم بعــد  ينــص هــذا التدبــر عــى عقــد اجتــامع مــع املل
اختتــام أشــغال فحــص املحاســبة وقبــل تبليــغ هــذا األخــر 
ــه  ــل إطالع ــن أج ــك م ــا وذل ــة عنه ــات املنبثق بالتصحيح
ــى  ــا ع ــش إدخاله ــزم املفت ــي يعت ــات الت ــى التصحيح ع

ــايئ. ــراره الجب إق
وينــص هــذا التدبــر كذلــك عــى إلزاميــة تحريــر محــرض 
مــن طــرف مفتــش الرضائــب تســلم نســخة منــه للخاضــع 
للرضيبــة، يحــدد تاريــخ انعقــاد املحــاورة واألطــراف 

ــه. املوقعــة علي

االستشــارة . 11 طلبــات  تطبيــق  نطــاق  توســيع 
المســبقة الضريبيــة 

ــرات  ــالث م ــادة 234 املكــررة ث ــت تحــر أحــكام امل كان
مــن املدونــة العامــة للرضائــب نطــاق تطبيــق طلــب 

االستشــارة الرضيبيــة املســبقة يف الحــاالت التاليــة:
التــي تهــم مشــاريع  ◆ الركيبــات القانونيــة واملاليــة 

إنجازهــا؛ املزمــع  االســتثامر 
وملجموعــات  ◆ للمنشــآت  الهيكلــة  إعــادة  عمليــات 

املغــرب؛ يف  املقيمــة  الــركات 
ــات املزمــع إنجازهــا بــني منشــآت متواجــدة يف  ◆ العملي

ــر  ــارشة أو غ ــة مب ــة تبعي ــا عالق ــي لديه ــرب والت املغ
ــارشة. مب

للمســتثمرين  القانونيــة  الضامنــات  تعزيــز  وبهــدف 
ــر  ــذا التدب ــع ه ــايئ، وس ــه الجب ــتقرار الفق ــق اس وتحقي
نطــاق طلــب االستشــارة الرضيبيــة املســبقة ليشــمل 
ــات التــي مــن املحتمــل أن تشــكل ترفــا يدخــل  العملي
يف نطــاق التعســف يف اســتعامل الحــق كــام تنــص عليهــا 
مقتضيــات املــادة V 231- مــن املدونــة العامــة للرضائــب.

علــى . 12 المطبــق  الجبائــي  النظــام  مالءمــة 
ــع  ــدة م ــي الجدي ــات التأميــن التكافل منتوج
التأميــن  منتوجــات  علــى  المطبــق  النظــام 

ســيكية  لكال ا

ــتأمني  ــدة للـ ــة انطــالق املنتوجــات الجدي ــار مواكب يف إط
وإعــادة التأمــني التكافــي ومــن أجــل ضــامن الحيــاد 
ــايئ  ــة النظــام الجب ــذه املنتجــات، متــت مالءم ــايئ له الجب
ــى  ــق ع ــع ذاك املطب ــات م ــذه املنتوج ــى ه ــق ع املطب
ــك  ــييك، وذل ــني الكالس ــادة التأم ــني وإع ــات التأم منتوج
فيــام يخــص الرضيبــة عــى الــركات والرضيبــة عــى 


