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 إحداث إطار جبائي ينظم التوقف المؤقت عن مزاولة نشاط المنشآت

 

 جديد ضريبي إطار من نشاطها، مواصلة من تمنعها مؤقتة صعوبات تواجه التي نشآتالم تستفيد
 .للنشاط المؤقت وقفتالبلهم  يسمح،  2018 سنةل المالية قانون قرهأ محفز

 ؟مؤقت عن مزاولة النشاطبالتوقف ال من يمكنه إيداع اإلقرار

للمؤسسات سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على بالنسبة هذا اإلطار  طبقي
وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المحددة الدخل برسم دخولها المهنية 

 .المبسطة، أو المعفاة منها

 مؤقت عن مزاولة النشاطبالتوقف ال إيداع اإلقرارمسطرة 

-ADC400 رقم نموذج بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط وفق إيداع اإلقرار يجب على المقاولة
18I   (www.tax.gov.ma)،   المبررة للتوقف المؤقت للنشاط سباباأل إعطاءمع.  

 .هااإلقرار خالل الشهر الذي يلي تاريخ اختتام آخر سنة محاسبية لنشاطهذا إيداع ويجب 

 لتوقف المؤقت عن مزاولة النشاطالمحددة لالفترة 

( محاسبيتين 2برسم فترة سنتين) بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط إيداع اإلقرار لمقاوالتل يمكن
 قابلة للتجديد لسنة محاسبية واحدة.

 .2018 يناير حاسبية المفتوحة ابتداء من فاتحالم السنوات على النظام هذا يطبق

 بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط إيداع اإلقرار الممنوحة عند االمتيازات

أداء المبلغ  بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط من إيداع اإلقرار علىعملت  التي الشركات تعفى
 .بالتوقفالمعنية  السنوات برسم للضريبة المستحقاألدنى 



في السنة  فقط إيداع إقرار واحد ،ة المضافةالخاضعة للضريبة على القيم لمنشآتعلى ا بيجكما 
 ، برقم األعمال المتعلق بالسنة المنصرمة اإلقرار فيما يخص للضريبة على القيمة المضافةبالنسبة 

 ، ودفع الضريبة المطابقة لها إن اقتضى الحال.وذلك قبل نهاية شهر يناير من كل سنة

رار في إيداع إقراراتها الجبائية المنصوص عليها عالوة على ذلك يتعين على المنشآت المعنية االستم
 في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية.

   النشاط استئناف
 برسالة اإلدارة شعارإ عليها جبستو ي ،لتوقفالمتعلقة با الفترة خالل نشاطهال المنشأة في حالة استئناف

 اشهر  عدىتي ال جلأ غضون في)  ADC410F-18I    ) www.tax.gov.maنموذج  إعالم
وفق شروط  المعنيةالمحاسبية  لسنةا برسم الجبائية وضعيتها تسويةو  النشاط استئناف تاريخ من ابتداء

 .القانون العام
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