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  الباب الثاني

 الرسم المهني

   مجال التطبيق- لالفرع األو

   األشخاص واألنشطة الخاضعة للرسم-5المادة 

  .يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا

المعهود والصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية وتخضع كذلك لهذا الرسم 

  .ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها. بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص

  . المهن الملحقة بهذا القانونة قائمطبقاتوتصنف األنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى 

   اإلعفاءات والتخفيضات-6ادة الم

I-اإلعفاءات والتخفيضات الدائمة  

   اإلعفاءات الدائمة- ألف 

  : الكليالدائميستفيد من اإلعفاء 

   األشخاص الذين ال تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية؛-  °1

كان أو متجر ومناولة ونقل المحصوالت والغلل  المستغلون الفالحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي د-  °2

المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات 

  .المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية

يا يتعلق بعمليات بيع و شراء الحيوانات الحية أو  ويستثنى من هذا اإلعفاء األشخاص الذين يزاولون نشاطا مهن

  تسمينها أو جميع هذه العمليات؛

 المنظمة ،  جمعيات مستعملي المياه الفالحية ألجل األنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها- °3

 ديسمبر 21 ( 1411 جمادى اآلخرة 3 بتاريخ 1.87.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02 .84بالقانون رقم 

  ؛ )1990
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 العمليات  فقط  الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص- °4

غير أن هذا اإلعفاء ال يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة . غرض المحدد في أنظمتها األساسيةللالمطابقة 

  ؛  للجمعيات أو الهيئات المذكورة

 العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم – °5

  ؛ )1977 أكتوبر 9 ( 1397 من شوال 25 بتاريخ 1.77.334

 رقم قانون بمثابة المعتبر الشريف بالظهير المحدثة السرطان داء لمكافحة الثاني الحسن مؤسسة – °6

    ؛)1977أكتوبر 9( 1397 شوال من  25 ريخبتا 1.77.335

  ؛ أنشطتها لمجموع بالنسبة للتضامن الخامس محمد مؤسسة ـ °7

 بتاريخ 1.93.228 رقم قانون بمثابة المعتبر الشريف بالظهير المحدثة سلطان ابن زايد الشيخ مؤسسة ـ °8

  ؛ أنشطتها لمجموع بالنسبة) 1993سبتمبر 10( 1414 األول ربيع من 22

 73.00 رقم بالقانون المحدثة والتكوين للتربية االجتماعية باألعمال للنهوض السادس محمد مؤسسة ـ °9

) 2001 أغسطس فاتح( 1422 األولى جمادى من 11 بتاريخ 1.01.197 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر

  ؛ أنشطتها لمجموع بالنسبة

 بتنفيذه الصادر 81.00 رقم بالقانون المحدث والثقافية االجتماعية الجامعية لألعمال الوطني المكتب ـ °10

  أنشطته؛ لمجموع بالنسبة) 2001 أغسطس 30(1422 اآلخرة جمادى 10 بتاريخ 1.01.205 رقم الشريف الظهير

 بالنسبة للمحالت المخصصة لتدريس  المهني التكوينالمؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو – °11

 ؛ وإقامتهم التالميذ

 ربيع اآلخر   3 بتاريخ 1-93-227خوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم عة األجام-°12

  بالنسبة لمجموع أنشطتها؛ ) 1993 سبتمبر 20( 1414

 للنصوص وعملياتها وسيرها األساسية أنظمتها بمطابقة والمشهود قانونا المؤسسة واتحاداتها التعاونيات ـ °13

  :إليه تنتمي الذي الصنف على المطبقة بها المعمول يميةوالتنظ التشريعية

 وتسويقها؛ بها المنخرطين لدى األولية المواد جمع في أنشطتها تنحصر عندما ـ 

 المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون  درهم،)2.000.000 (ينوملي عن السنوي أعمالها رقم يقل عندما أو ـ

 بواسطة االنتاج في داخلة صرعنا أو منخرطيها لدى جمعها تم أولية مواد ويلبتح يتعلق نشاطا تزاول كانت إذا

 الشركات، على للضريبة الخاضعة الصناعية المنشآت تستعمله لما مماثلة أخرى إنتاج ووسائل ومعدات تجهيزات

   ؛بتحويلها قامت التي المنتجات وتسويق

قطع الوراق واأل المخصصة لصنع  واألدواتوالمعدات والبنايات بنك المغرب بالنسبة لألراضي - °14

  ؛دية النق

 شوال 5 بتاريخ 1.77.4 رقم الشريف الظهير بنشرها الصادر لالتفاقية وفقا للتنمية اإلسالمي البنك - °15

 ؛) 1977سبتمبر 19 (1397

 12 (1383 اآلخرة جمادى من 24 بتاريخ 1.63.316 رقم الشريف للظهير وفقا للتنمية اإلفريقي البنك - °16

  للتنمية؛ اإلفريقي البنك بإحداث المتعلق االتفاق على بالمصادقة) 1963 نوفمبر

 1382 رـصف نـم 16 خــبتاري 1.62.145 مــرق الشريف رـللظهي وفقا الدولية المالية الشركة -°17
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 ؛ الدولية المالية الشركة إلى المغرب انضمام على بالمصادقة) 1962يوليو 19(

 1.99.330 رقم الشريف الظهير بنشره الصادر المقر التفاق طبقا الشريف القدس مال يتب وكالة ـ °18

  ؛) 2000 ماي 15 (1421 صفر من 11 بتاريخ

المنظمة ) (Holdings Offshoreوالشركات القابضة الحرة ) (Banques Offshoreالبنوك الحرة  – °19

 21 بتاريخ 1.91.131لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالمناطق المالية الحرة ا58.90بالقانون رقم 

 لعقارات التي تشغلها مقارها أو وكاالتها؛لبالنسبة ) 1992 فبراير 26 ( 1412من شعبان 

 رقم قانون بمثابة المعتبر الشريف بالظهير المنظمة المنقولة للقيم الجماعي بالتوظيف المكلفة الهيئات - °20

 غرضها إطار في األنشطة المنجزة يخص فيما) 1993سبتمبر 21 (1414اآلخر ربيع 4 بتاريخ 1.93.213

 القانوني؛

رقم  الشريف الظهير بتنفيذه الصادر 10.98 رقم بالقانون المنظمة للتسنيد الجماعي التوظيف صناديق -°21

 إطار في األنشطة المنجزة يخص فيما) 1999 أغسطس 25( 1420 األولى جمادى من 13 بتاريخ 1.99.193

   القانوني؛ غرضها

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 41-05المنظمة بالقانون رقم  بالمجازفة المال رأس توظيف هيئات - °22

 غرضها إطار في األنشطة المنجزة يخص فيما )2006 فبراير 14 (1427 من محرم 15 بتاريخ 1.06.13رقم 

  ؛المدونة العامة للضرائب  منIII – 7ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة  القانوني

 مشاريع يخص فيما اجتماعية مساكن إنجاز بةبالنسبة لألنشطة المتعلق الجماعية للتهيئة الوطنية الشركة - °23

 ؛ بالدارالبيضاء القديمة بالمدينة القاطنين إسكان إعادة إلى الهادفة "ليساسفة "و "بوعزة ارد "بجماعتي الواقعة "النسيم"

 ؛ أنشطتها لمجموع بالنسبة "الجديدة سال  "ةشرك - °24

 في محددة هي كما االجتماعية المساكن بإنجاز المرتبطة أنشطتهم لمجموع بالنسبة العقاريون المنعشون - °25

 تكون الدولة مع مبرمة اتفاقية إطار في عملياتهم ينجزونمن المدونة العامة للضرائب والذين  I-°28-92 المادة

  أقصاها فترة على موزع اجتماعي سكن 2500 بناء برنامج إنجاز منها الغرض ويكون للتحمالت بدفتر مشفوعة

  . البناء رخصة تسليم تاريخ من ابتداء سنوات) 5( خمس

  ؛من المدونة العامة للضرائب II ـ 7 المادة في عليها المنصوص الشروط وفق اإلعفاء هذا يمنح

سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، ) 3( أقصاها ثالث ة خالل مد المنعشون العقاريون الذين ينجزون– °26

تتجاوز الطاقة اإليوائية  غرفة ال) 500(عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على األقل من خمسمائة 

  .، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحمالت لكل غرفةسريرين

   من المدونة العامة للضرائب؛II – 7فيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ويمنح هذا التخ

 6.95 رقم بالقانون المحدثة المملكة شمال وأقاليم لعماالت واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالة - °27

 بالنسبة) 1995 سطسأغ 16 (1416اآلخر ربيع من 18 بتاريخ 1.95.155 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر

 ؛ أنشطتها لمجموع

 رقم بقانون بالمرسوم المحدثة المملكة جنوب ألقاليم واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالة - °28

 ؛ أنشطتها لمجموع بالنسبة) 2002سبتمبر 10( 1423 رجب 2 بتاريخ 2.02.645

 المحدثة بالقانون رقم للمملكة الشرقية الجهة وأقاليم لعمالة واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالة - °29
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بالنسبة ) 2006 فبراير 14 (1427 من محرم 15 بتاريخ 1.06.53 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 05-12

  ؛لمجموع أنشطتها 

ر الشريف رقم  الصادر بتنفيذه الظهي16.04 وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم – °30

  ؛بالنسبة لمجموع أنشطتها) 2005 نوفمبر 23( 1426شوال   من20  بتاريخ1.05.70

استغالل حقول  و امتيازأاألشخاص الذاتيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث  – °31

لها الصادر ات واستغالر المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربو21.90ات المنظمة بالقانون رقم رالهيدروكاربو

  ؛)1992فاتح أبريل  ( 1412 من رمضان 27 بتاريخ 1.91.118بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 الملزمون الذي يقومون باستثمارات خاضعة للرسم بالنسبة للقيمة اإليجارية المتعلقة بثمن التكلفة الذي - °32

 :يفوق

 ضافة بالنسبة لألراضي والبنايات وتهيئتهامليون درهم دون احتساب الضربية على القيمة الم) 100( مائة -

 ؛1998ابتداء من فاتح يوليوز  والمعدات واألدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع

لألراضي والبنايات وتهيئتها مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة ) 50( خمسين -

 . 2001 من فاتح يناير ابتداء  و الخدمات إنتاج السلعناة من طرف منشآتتالمقوالمعدات واألدوات 

 المستفيدة من إعفاء دائم أو مؤقت وكذا العناصر غير األموال غير أنه ال يدخل في تحديد السقف المذكور

  الخاضعة للرسم؛

  :   الملزمون بالنسبة للقيمة اإليجارية للمستعقرات المستعملة كوسيلة للنقل واالتصال فيما يخص-°33

   معدات النقل؛-

   قنوات التزويد والتوزيع العمومي للماء الصالح للشرب أو صرف المياه العادمة؛-

   الكهرباء وشبكات االتصال؛ع خطوط نقل وتوزي-

   الطرق السيارة والسكك الحديدية؛-

  الملزمون الخاضعون للرسم المهني بالنسبة للمحالت المخصصة لمصالح الجمارك والشرطة والصحة- °34

  ؛عموميوكل محل مخصص لمرفق 

 22 بتاريخ 1.61.426 الشركات المقامة في المنطقة الحرة بميناء طنجة المحدثة بالظهير الشريف رقم – °35

 .برسم العمليات المنجزة داخل المنطقة المذكورة) 1961 ديسمبر 30 ( 1381من رجب 

   التخفيض الدائم–باء 

 نشاطا رئيسيا ناجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولو  أو مقريستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي

  .هذا النشاطل بالنسبة من الرسم %50 اإلقليم المذكور من تخفيض نسبته ذوفبدائرة ن

II -اإلعفاءات المؤقتة  

  :يستفيد من اإلعفاء الكلي المؤقت

  .ن سنة الشروع في مزاولة هذا النشاطسنوات ابتداء م) 5( كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس -°1

 : إحداثهمال يعتبر نشاطا جديدا ت

  النشاط المهني؛لتغيير مستغ -
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 .نقل النشاط -

 عن نفس المدة على األراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني اإلضافية كويطبق اإلعفاء المذكور كذل

  . ل بطريقة مباشرة أو عن طريق االئتمان اإليجاريوالمعدات واألدوات الجديدة المقتناة خالل االستغال

  :غير أن هذا اإلعفاء ال يطبق على

 التي ال يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة إلنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو مؤسسات المنشآت -

  خدمات؛

  وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير؛ ة في حكمهار مؤسسة اإلئتمان والهيئات المعتب-

 من القانون رقم 291 مقاوالت التأمين وإعادة التأمين باستثناء  وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة -

   بمثابة مدونة التأمينات؛99-17

  . والوكاالت العقارية-

 19- 94مزاولة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طبقا ألحكام القانون رقم ب المقاوالت المرخص لها - °2

 1415 من شعبان 24 بتاريخ 1-95-1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المناطق الحرة للتصديرالمتعلق ب

 من 3سنة األولى لالستغالل برسم األنشطة المشار إليها في المادة ) 15(، طيلة الخمسة عشر )1995 يناير 26(

   السالف الذكر؛ 19 – 94القانون رقم 

بيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغالل  البحر األ– الوكالة الخاصة طنجة – °3

 البحر الألبيض المتوسط والمقامة في المناطق الحرة للتصدير –وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة 

، )2002 سبتمبر 20 (1423 رجب 2بتاريخ  2.02.644المشار إليها في المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 

 .سنة األولى لالستغالل) 15(طيلة الخمسة عشر 

  أساس فرض الرسم–الفرع الثاني 

   تحديد القيمة اإليجارية-7المادة 

 - I يفرض الرسم المهني على القيمة اإليجارية السنوية اإلجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل

يداع وجميع المحالت واألماكن والمراكز المعدة لمزاولة األنشطة والمصانع والسقائف والمرائب واألوراش وأماكن اإل

  .المهنية الخاضعة للرسم

تحدد القيمة اإليجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود اإليجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو 

  . القانونذا ه دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح المنصوص عليها في،التقييم المباشر

، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة وجميع األنشطة المهنية األخرى المؤسسات الصناعيةفيما يخص 

إلنتاجها بما في ذلك األمالك المكتراة  اإليجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية

  . أو المقتناة عن طريق اإلئتمان اإليجاري

 من ثمن تكلفة األراضي والمباني 3%وال يمكن بأي حال من األحوال أن تقل القيمة اإليجارية المذكورة عن 

  .والتجهيزات والمعدات واألدوات

 ة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري ، تحدد القيمة اإليجارية على أساس سعر تكلفةبالنسبة لألمالك المكتراة أو المقتنا

  . في حالة رفع خيار الشراءحتى ائتمان إيجاريأول عقدة هذه األمالك المبين في 

  .  النشاط المهني الرئيسيسعر طبقة الملزم الذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية باعتبار يفرض الرسم على

عندما يزاول عدة أشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة، باعتبار 

  .ة اإليجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحلالقيم
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II – أحكام  بالنسبة للمؤسسات الفندقية، واستثناء منIأساس الحتساب ك المعتبرة اإليجاريةمة ي أعاله، تحدد الق

 والمعدات معامالت حسب ثمن التكلفة االجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني الرسم بتطبيق

 من لدنواألدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو

  . المكتري

  : تحدد هذه المعامالت كما يلي

   درهم؛3.000.000 إذا كان ثمن التكلفة أقل من % 2 -

  درهم؛ 6.000.000 درهم وأقل من 3.000.000 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 1,50% -

  درهم؛12.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق % 1,25 -

 . درهم12.000.000 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 1% -

  . الرسمذاال يجوز الجمع بين هذه المعامالت المخفضة وبين أي تخفيض آخر من ه

  

   تصفية الرسم –الفرع الثالث 

  مكان وفترة فرض الرسم-8دة الما

ويتعين على .  الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسمنيفرض الرسم المهني في المكا

  .شآت مهنية تحديد موطن ضريبي مناألشخاص الذين ال يتوفرون على محال أو

  .يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار االحوال الموجودة في شهر يناير

 أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من طرف الملزمين الذين غير

  . اليمكن أن تزاول عملياتهم بحكم طبيعتها إال في فترة معينة من السنة

ح يناير من يخضع الملزمون الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني جديد بعد شهر يناير للرسم المهني ابتداء من فات

  .أعاله -II-°1 6السنة الموالية لسنة انصرام اإلعفاء الخماسي المنصوص عليه في المادة 

 االستغالل و بعد شهر يناير عن طريق اقتناء أراضي ليفرض الرسم على االستثمارات اإلضافية المنجزة خال

 فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام ومباني كيفما كان نوعها و إضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من

  .أعاله -II-°1 6اإلعفاء الخماسي المنصوص عليه في المادة 

 بعين االعتبار إال ابتداء من فاتح يناير من السنة ذكل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير ال يؤخ

  . الموالية

  . السنة الموالية لسنة اقتنائهان شهر يناير إال ابتداء من فاتح يناير مخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد تال

في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خالل السنة، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إال إذا كان إغالق المؤسسات 

ي هذه الحالة، تترتب فو وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو اإلفراغ  عنناتجاوالمتاجر والدكاكين والورشات 

  .الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري

في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبراء من الرسم 

  . أدناه15المهني طبقا لمقتضيات المادة 

  السعر والحد األدنى للرسم– 9المادة 

I-سعر فرض الرسم   

  :دد سعرالرسم المهني المطبق على القيمة اإليجارية كما يلييح
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  ؛%10) ................. 3ط (3 الطبقة -

  ؛%20).................. 2ط (2 الطبقة -

  .%30)...................1ط (1الطبقة -

II- للرسمىالحد األدن   

عن  بعده)  ب– I -° 2 (10يهم في المادة مشار إلالالملزمين  المستحق على ميجب أال يقل الحد األدنى للرس

  : التاليةالمبالغ

  

  الجماعات القروية  الجماعات الحضرية  الطبقات

   درهم100   درهم300  )3ط (3 الطبقة

   درهم200   درهم600  )2ط (2 الطبقة

   درهم400   درهم1200  )1ط (1 الطبقة

  

   األداء واالبراء من الرسم-10المادة 

I-أداء الرسم   

  ستخالص عن طريق الجدول اال-°1

  .يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول

   األداء المسبق-°2

  :  الرسم المهني مسبقايقوم بأداء

  ؛  كتابةن ذلكن الذين يطلبوو الملزم- أ

برسم للضريبة على الدخل الوكالء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين  -ب

نشاطهم بمحل  يزاولون الذين ال ملزمونالباعة المتجولون في الطرق العمومية والول المعتبرة في حكمها األجور والدخو

 جميع الذين عامةالصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة  وأالتجارة إقامتهم واألشخاص الذين يزاولون 

 المنصوص عليه ى يؤدون الحد األدنوالرسم المهني، اب الحتسالتي يمكن أن تكون أساساالمحالت يزاولون مهنة خارج 

  .أعاله -II 9في المادة 

ويجب على األشخاص المذكورين أعاله أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخصي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف 

بطلب من الملزم صورة بطاقة ال إدارة الضرائب قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد األداء المسبق للرسم، وتحمل هذه

  ؛ لهةفوتوغرافي

 ويتم تحصيله المستحق الرسمفرض يوفي هذه الحالة .  نشاطهم في األسواق القرويةن الملزمون الذين يزاولو-ج 

  . القباضاتأعوانمن طرف 

II-اإلبراء من الرسم المهني   

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

  ع عائد الرسم المهني توزي- 11المادة 

  :يوزع عائد الرسم المهني كما يلي
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   لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛%80-

  . لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها%10-

  جامعاتها بنص تنظيمي؛ ويتم تحديد توزيع هذا العائد على هذه الغرف و

  .التدبير لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف %10-

   واجبات الملزمين-الفرع الرابع 

  التسجيل في جدول الرسم المهني - 12المادة 

الرسم المهني لدى المصلحة المحلية جدول  بالتسجيل في إقراريجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع 

 يوما التي )30(  ثالثونمقره االجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه هاللضرائب التابع ل

  . مطبوع نموذجي تعده اإلدارةوفقتلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، وذلك 

  .وبناء على هذا اإلقرار يسلم لكل ملزم رقم تعريفي

   اإلقرار بالعناصر الخاضعة للرسم- 13المادة 

على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة األراضي يتعين 

  و التجهيزات والتهييئات والمعدات واألدوات تاريخ اقتناءها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به ووالمباني

  .لموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط يناير من السنة ا31ثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 

 اإلدالء بإقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو هؤالء الملزمينكما يجب على 

  . يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات31النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه 

وترسل أوتودع مقابل وصل لدى المصلحة .  اإلقرارات على أو حسب مطبوع نموذجي تعده اإلدارةتحرر هذه

  .المحلية للضرائب التابع لها المقر االجتماعي أو المؤسسة أو الموطن الضريبي

   إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل-14المادة 

  .داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهمتعريفهم بالرسم إشهار رقم  للرسم على الخاضعين يتعين

 . عليهاإلطالع يسهل فيهبصورة واضحة في مكان ويجب تعليق هذا اإلعالن 

أعاله اإلدالء بالوثائق المثبتة لتسجيلهم في الرسم المهني  -I-°2 10يتعين على الملزمين المنصوص عليهم في المادة 

  .وأعوان التحصيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العموميةكلما طلب منهم ذلك مفتشو الضرائب 

  سسةؤإقرار عطالة الم -15المادة 

 أعاله، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى 8في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 

 31رئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره االجتماعي أو مؤسسته ال

 يبين هذا اإلقرار رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية ،يناير من السنة الموالية لسنة العطالة

  .والتعليالت واإلثباتات ووصف الجزء الذي شملته العطالة

  . موضوع استغالل منفصل تشكل التيويقصد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق المؤسسة

  إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة -16المادة 

أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يجب على الملزمين المعنيين وضع إقرار أو نقله  هأو توقفالنشاط في حالة تفويت 

جتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك داخل لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهم اال

  . يوما من تاريخ وقوع إحدى الحاالت المنصوص عليها سابقا) 45(أجل خمسة وأربعون 

أشهر تبتدىء من تاريخ ) 3(وفي حالة وفاة الملزم يصبح أجل إيداع اإلقرار من طرف ذوي الحقوق هو ثالثة 

  .الوفاة
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الحقوق في ممارسة نشاط الهالك، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك ضمن اإلقرار وفي حالة استمرار ذوي 

  .المنصوص عليه سابقا لكي يتم إصدار الرسم على الشياع

  

  المعاينة و اإلحصاء -الفرع الخامس

   اإلحصاء- 17المادة 

  .ن الرسم المهنييتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة م

  . أدناه32وتقوم بهذه العملية لجنة اإلحصاء المنصوص عليها بالمادة 

  :مفتش الضرائب بما يلي أثناء عمليات اإلحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار

  طبيعة النشاط المهني المزاول؛-

  ألخرى المميزة للنشاط؛أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر ا-

  الموقع والقيمة اإليجارية للمحالت المستغلة والغرض المخصصة له؛-

  .وجميع المعلومات األخرى الضرورية لتحديد القيمة اإليجارية-

  

   المعاينة -18المادة 

خصصة يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل األوقات القانونية للعمل زيارة المحالت الم

لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد 

  .أساس الرسم المهني

  

  


