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  الباب الثالث

  رسم السكن

   مجال التطبيق- الفرع األول

   العناصر الخاضعة للرسم-19المادة 

على اختالف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو العقارات المبنية والمباني يفرض رسم السكن سنويا على 

بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا 

 ويدخل في ذلك األراضي المقامة عليها العقارات والمباني اآلنفة الذكر واألراضي المتصلة بها كالساحات ،لهم

  .تابعة لها مباشرة الممرات والحدائق إذا كانتو

 لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين  تابعةفي حالة وجود أراضيو

  . المساحة المغطاة لمجموع المبانيمرات) 5(االعتبار في تقدير القيمة اإليجارية في حدود خمس 

  ن للرسم األشخاص الخاضعو- 20المادة 

يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق االنتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالك أو 

  .منهصاحب حق االنتفاع 

  . إذا كان مالك األرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا األخير

م يطلبوا فرضها بصورة مستقلة على كل وحدة  في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما ل

  .سكنية تشكل سكنا مستقال

  :لهذه الغاية، يجب أن يدلي المعنيون باألمر بما يلي
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  عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛-

ه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع، مع بيان اسم كل شخص من األشخاص ئعقد مصادق على إمضا-

  .الذين يشغلونه

  .ركة يترتب عليها انهاء حالة الشياعت المنصوص عليها في الفقرة أعاله في حالة تسوية األحكام تطبق 

يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق األمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من 

  . المدونة العامة للضرائبمن)  أ- 3°-  3 المادة ألحكامالضريبة على الشركات، طبقا 

يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة 

 .من المدونة العامة للضرائب)  ب-  3 °- 3مستقلة إذا تعلق األمر بالشركات العقارية المشار إليها في المادة 

  المجال الترابي لفرض الرسم -21لمادة ا

  :يطبق هذا الرسم داخل

   دوائر الجماعات الحضرية؛-

 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه 12-90 القانون رقم بأحكام المناطق المحيطة بهذه الجماعات كما هي محددة -

  ؛) 1992 يونيو 17 (1412ن ذي الحجة  م15 بتاريخ 1.92.31الشريف رقم  الظهير

  ؛بنص تنظيميالمراكز المحددة المعينة  -

ومحطات االستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم الشتوية الصيفية ومحطات  ال-

 .بنص تنظيمي

  ات اإلعفاءات والتخفيض-  22لمادة ا

I –اإلعفاءات والتخفيضات الدائمة   

  اإلعفاءات الدائمة-ألف

 :تستفيد من اإلعفاء الكلي الدائم

 ملكية؛اإلقامات ال-  °1

 : العقارات التي تملكها-  °2

  ة؛ومي الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العم-

   مشاريع اإلسعاف واإلحسان الخاضعة لمراقبة الدولة؛ -

 الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية وال تهدف إلى -

  ؛تحقيق ربح

  عدا األوقاف العائلية؛ األوقاف ما– °3

  أعاله؛2° العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في -°4

 العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين -°5

 مثل في هذا المجال؛بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بال

 العقارات المستعملة كمحالت للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس -°6

  من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعالقات الدبلوماسية؛23البعثة طبقا للمادة 

ماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء  العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلو-°7

 بعثاتها المعتمدين بالمغرب؛
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 العقارات التي ال تدر دخال والمخصصة فقط إلقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة -°8

  . مية الجاري بها العملأو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظي

   التخفيض الدائم-باء

  . من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا50%يطبق تخفيض قدره 

II-اإلعفاء المؤقت  

) 5( خالل الخمس التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي تستفيد من اإلعفاء المؤقت المباني الجديدة

  .لتي تم خاللها انتهاء أشغال بنائهاسنوات الموالية للسنة ا

   أساس فرض الرسم- الفرع الثاني

   تحديد القيمة اإليجارية-  23لمادة ا

حصاء إلجنة امن طرف ل طريق المقارنة عن  للعقارات المقدرةيجاريةإللقيمة اأساس اعلى رسم السكن فرض ي

  .أدناه 32المنصوص عليها في المادة 

  . المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحيمبالغ أكريةية باعتبار متوسط يتم تحديد هذه القيمة اإليجار

 يدفع إيجارا لباقي المالك على ،واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنىإذا كان 

. ستغل للمسكنالشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة اإليجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن الم

  .ويخضع مبلغ هذا اإليجار للضريبة على الدخل

  .%2سنوات بزيادة نسبتها ) 5(وتتم مراجعة القيمة اإليجارية كل خمس 

   اإلسقاط المتعلق بالسكن الرئيسي-  24لمادة ا

 . من القيمة اإليجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا أو منتفعا75%يطبق إسقاط بنسبة 

  :ذا اإلسقاط على القيمة اإليجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرفو يطبق كذلك ه

   الزوج أو األصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة األولى؛-

  من المدونة العامة للضرائب؛)  ب– 3°- 3 أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة -

  ي يشغلونه كسكن رئيسي؛ المالك على الشياع بالنسبة للعقار الذ-

 المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا -

  .أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة األولى

  .ال يجوز الجمع بين هذا اإلسقاط وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم

   تصفية الرسم-  الثالثالفرع

   مكان و فترة فرض الرسم- 25المادة 

تها واألغراض المخصصة لها في تاريخ امكون مع مراعاة الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسمفرض ي

يفرض رسم السكن المتعلق به على  ، ألي سبب من األسباب، عقار خالل سنة معينةإال أنه إذا لم يتم إحصاء. اإلحصاء

  .ساس آخر رسم تم إصدارهأ

معدنية، فرض عليه الرسم ولو كان ال ياهمالمحطة استشفاء ببإذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو 

  . أدناه31 والمادة II-26 المادة في أحكام الشروط المنصوص عليها وفقوال يمكن إثبات الشغور إال . غير مشغول

  شغور العقار والملكية تغيير - 26المادة 

I-يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية،عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية : 
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   أدناه؛30 إما بناء على اإلقرار المنصوص عليه بالمادة -

   من المدونة العامة للضرائب؛82 إما بناء على اإلقرار بالدخل اإلجمالي المنصوص عليه بالمادة -

  . أدناه32إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة اإلحصاء المنصوص عليها في المادة -

II- عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو كبيرةإذا كان المحل شاغرا عند تاريخ اإلحصاء إما إلدخال إصالحات 

  .سنة الشغوربالنسبة ل يفرض الرسم ،إيجاره

 31ء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين إال أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبرا

  . أدناه161و

 جاز للجنة اإلحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق ،إذا كان الشغور محل شك

 إلى المصلحة يتعين على الملزم الحضورو.  أدناه من أجل إثبات الشغور152 المنصوص عليها في المادة اإلجراءات

يوما ) 30(المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خالل أجل الثالثين 

  .الموالية لتاريخ تسلم االستدعاء

  :  وال سيما المتاحة للملزمويثبت الشغور بجميع وسائل اإلثبات

تي توجد عليها األماكن أو ترحيل جميع المنقوالت أو وجود الحالة ال:  إذا تعلق األمر بمحال في طور اإلصالح-

  .الهيئات الحرفية المكلفة باإلصالح داخلها

  .إزالة عدادي الماء والكهرباء:  إذا تعلق األمر بمحال في طور التخصيص لغرض من األغراض-

  سعر الرسم- 27المادة 

  :يحدد سعر الرسم كما يلي

  

  رسمسعر ال  السنوية القيمة اإليجارية

  معفى   درهم5000 إلى 0من 

  10%   درهم20.000 إلى 5001من 

  2O%   درهم40.000 إلى 20.001من 

  30%   درهم فما فوق40.001

  

   أداء الرسم واإلبراء منه-28المادة 

  .يفرض الرسم عن طريق الجداول

 . درهم)100( مائة  يقل مبلغه عنالرسم الذيال يتم إصدار 

  الرسم  توزيع عائد -29 المادة 

  : الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يليعائديوزع 

   لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛%90-

  . لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير%10-

   واجبات الملزمين-الفرع الرابع 

  يير ملكية العقار أو الغرض المخصص له إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغ- 30المادة 

  :يجب على المالك أو المنتفعين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة
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   بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات؛-

  . بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له-

 يناير من السنة الموالية لسنة 31 تعده اإلدارة، و تودع قبل  مطبوع نموذجي أو علىتحرر هذه اإلقرارات وفق

  وإناألشغال أو التغيير  مبرراتو  وتاريخنوعهاالنتهاء من األشغال أو التغيير مع اإلشارة إلى مكونات العقار و

  .اقتضى الحال هوية المالك الجديد

   اإلقرار بالشغور -31المادة 

  .نيين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغورعيتعين على المالك أو المنتفعين الم

 مطبوع نموذجي تعده اإلدارة خالل شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور  أو علىيحرر هذا اإلقرار وفق

  .ثباتمع اإلشارة إلى مكونات المحالت الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل اإل

  .ويعتبر هذا اإلقرار بمثابة طلب إبراء من الرسم

   اإلحصاء-الفرع الخامس

   عمليات اإلحصاء-32المادة 

  .السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم لرسمالخاضعة  للعقاراتشامل  إحصاء يتم سنويا إجراء

  .ت بقرار من عامل العمالة أو اإلقليم سنوا)6 (تقوم بعملية اإلحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست

  : تضم اللجنة وجوبا

   إدارة الضرائب؛ من مفتش للضرائب باقتراح-

  .رئيس المجلس الجماعيمن  باقتراح ة ممثل عن المصالح الجبائية للجماع-

  .ويمكن أن تنقسم اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما تتطلبه األعمال المنوطة بها

  .لجماعةل  المصالح الجبائية عنم كل لجنة فرعية موظفا من إدارة الضرائب وممثالضويجب أن ت

 قبل بداية هذه العملية، وذلك بواسطة  على األقل يوما)30 (يتم إشعار الملزمين بتاريخ ابتداء عملية اإلحصاء ثالثين

  .الملصقات والنشر في الجرائد و غير ذلك من وسائل اإلعالن المستعلمة محليا

  .يتم إحصاء العقارات في كل زنقة حسب ترتيب موقعها

  :جنة عند االنتهاء من عملية اإلحصاء أن تنجزليجب على ال

  ؛وتسليم نسخة ألعضائها  محضر انتهاء عملية اإلحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة-

  .جارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحيي جداول القيم اإل-

  


