دليــل جبــائي
للمغاربة الـمقيمـيــــــن بـالخــــــارج

واجبات التسجيل
بالنسـبة للعقارات المبنية
•إذا اشـتريتم محلات مبنيـة سـواء كانـت معدة للسـكنى أو
لغـرض تجـاري أو مهنـي أو إداري ،فإنكـم تـؤدوا عـن
هـذه العمليـة واجبـات تسـجيل تطبـق بسـعر قـدره .%4
مـن أجـل توفيـر خدمـة مالئمـة وذات جـودة ،تقـوم المديرية
العامـة للضرائـب خلال شـهري يوليـوز وغشـت مـن كل
سـنة باسـتقبالكم بمكاتـب االسـتقبال التابعـة للمديريـات
الجهويـة واإلقليميـة للضرائـب والمتواجـدة فـي جميـع أنحاء
المملكـة.
كمـا تضـع المديريـة العامـة للضرائـب رهـن إشـارتكم مركـز
اإلرشـادات الهاتفيـة التابـع لهـا عبر الرقـم 05 37 27 37 27

وتخضـع كذلـك لنفس سـعر  ،%4عمليات اقتنـاء المحالت
المذكـورة من طرف مؤسسـات االئتمـان والهيئات المعتبرة
فـي حكمهـا والتـي تكون موضوع عمليـات تجارية أو مالية
فـي إطـار عقد «مرابحـة» أو «إجارة منتهيـة بالتمليك» أو
«مشاركة متناقصة».
تسـتفيد كذلـك مـن سـعر  ،%4األراضـي التـي شـيدت
فوقهـا المحلات المشـار اليهـا فـي حـدود خمسـة ()5
أضعـاف مـن المسـاحة اإلجماليـة المغطـاة.
•يخضع لواجبات التسـجيل بسـعر  %3البيع األول للمساكن
االجتماعيـة ،والمسـاكن ذات القيمـة العقاريـة المخفضـة
المقتنـاة مـن طـرف المنعشـين العقارييـن الذاتييـن منهـم أو
الطبيعييـن الذيـن أبرمـوا اتفاقيات مـع الدولة وفق الشـروط
المنصـوص عليـه بالمدونـة العامـة للضرائب.
وتخضـع كذلـك لنفـس سـعر  %3االقتناء األول للمسـاكن
المذكـورة مـن طـرف مؤسسـات االئتمـان والهيئـات
المعتبـرة فـي حكمهـا والتـي تكـون موضـوع عمليـات
تجاريـة أو ماليـة فـي إطـار عقـد « مرابحـة» أو «إجارة
منتهيـة بالتمليـك» أو «مشـاركة متناقصـة».
ويقصـد بالمسـاكن االجتماعيـة كل وحـدة سـكنية تتراوح
مسـاحتها المغطـاة مـا بيـن  50و 80متـر مربـع ،وال
يزيـد ثمـن بيعهـا عـن  250.000درهـم دون احتسـاب
الضريبـة علـى القيمـة المضافـة.
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كمـا يقصـد بالمسـاكن ذات القيمـة العقارية المخفضـة كل وحدة
سـكنية تتـراوح مسـاحتها المغطـاة بيـن خمسـين ( )50وسـتين
( )60متـرا مربعـا وال يزيـد ثمن بيعها عـن  140.000درهم.

الـــــــضريبــة عــلى القيمة المــــــضافـــة
طلب رفع الرهن العقاري بالنسبة لمالكي السكن االجتماعي

•تخضع للواجب النسـبي المحدد في  %1.5التصاريح التي
يدلـي بهـا الموهوب له أو من ينـوب عنه إذا كان مبرما بين
األصـول والفـروع وبيـن األزواج وبيـن اإلخـوة واألخوات
وبيـن الكفيـل والمكفـول فـي إطـار كفالـة تـم إسـنادها مـن
طـرف قاضي شـؤون القاصريـن طبقا الحـكام القانون رقم
 15.01المتعلـق بكفالـة األطفال المهملين.

إذا اقتنيتـم عقـارا من صنف السـكن االجتماعي خصصتموه
للسـكن الرئيسـي لمـدة ال تقـل عـن أربـع سـنوات ،فإنكـم
تسـتفيدون مـن اإلعفـاء مـن أداء الضريبـة علـى القيمـة
المضافـة ،شـريطة أن تقومـوا بتقييـد رهـن رسـمي لفائـدة
الدولـة مـن الرتبـة األولـى أو مـن الرتبـة الثانيـة ،ضمانـا
ألداء الضريبـة علـى القيمـة المضافـة المـؤداة مـن طـرف
الدولـة فـي حالـة اإلخلال بااللتـزام السـالف الذكـر.

•تخضـع لسـعر  %5العقـود واالتفاقـات المتعلقـة باقتنـاء
بعـوض أو بغيـر عـوض ألراضـي غير مبنية أو مشـتملة
علـى بنـاءات مقـرر هدمهـا محفظـة أو غيـر محفظـة أو
لحقـوق عينيـة واقعـة علـى هـذه األراضي.

لـذا بإمكانكـم تقديـم طلـب رفـع الرهـن بعـد السـنة الرابعـة
المواليـة لتاريـخ االقتنـاء لـدى قابـض اإلدارة الضريبيـة
التابـع لهـا موقـع العقارمـع اإلدالء بالوثائـق التاليـة:

بالنسبة لالراضي

كمـا تخضـع لنفـس السـعر  %5المحـررات و االتفاقـات
المتعلقـة باقتنـاء أراض فضـاء أو أراض مشـتملة علـى
بنـاءات مقـرر هدمهـا مـن طـرف مؤسسـات االئتمـان
والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا والتـي تكـون موضـوع
عمليـات تجاريـة أو ماليـة فـي إطـار عقـد «مرابحـة» أو
«إجـارة منتهيـة بالتمليـك» أو «مشـاركة متناقصـة».

•طلـب رفع الرهن؛
•نسـخة من عقد البيع؛
•نسـخة مـن البطاقـة الوطنيـة للتعريـف تحمـل عنـوان
السـكن موضـوع الرهـن أو شـهادة إداريـة تشـير إلـى
المـدة الفعليـة لإلقامـة؛
•نسـخ من إيصاالت األداء لرسـم الخدمات الجماعية.

ملحوظـة :لتفـادي كل غرامـة أو زيـادة ،يجـب أن يتـم
تسـجيل العقـود لـدى مفتـش الضرائـب المكلـف بالتسـجيل
التابـع لـه موقـع العقـار الـذي تـم اقتنـاؤه وذلـك داخـل أجل
ثالثيـن ( )30يومـا ابتـداء مـن تاريـخ إبرامهـا.

واجبات التمبر
للحصـول علـى جـواز السـفر البيومتـري أو تمديـد مـدة
صالحيتـه ،تسـتفيدون مـن اإلعفـاء من واجـب التمبـر لفائدة
أبنائكـم الذيـن يقـل سـنهم عـن  18سـنة المقيميـن بالخـارج.
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المسـاهمة االجتماعيـة للتضامـن المطبقـة
على ما يسـلمه الشـخص لنفسـه مـن مبنى
معد للسـكن الرئيسـي
إذا قمتـم ببنـاء عقـار خصصتمـوه للسـكن الرئيسـي ،وكان
مجمـوع المسـاحة المغطـاة لهـذا السـكن ال يتعـدى 300
متـر مربـع ،فإنكـم تسـتفيدون مـن اإلعفـاء مـن المسـاهمة
االجتماعيـة للتضامـن المطبقـة علـى مـا يسـلمه الشـخص
لنفسـه مـن مبنـى معـد للسـكن الشـخصي.
غيـر أنـه إذا قمتـم ببنـاء وحـدة سـكنية مخصصـة للسـكن
الشـخصي تفـوق مسـاحتها المغطـاة  300متر مربـع ،فإنكم
تخضعـون للمسـاهمة االجتماعيـة للتضامـن المطبقـة علـى
مـا يسـلمه الشـخص لنفسـه مـن مبنـى معد للسـكن الشـخصي
علـى مجمـوع المسـاحة المغطـاة.
الجـدول النسـبي للمسـاهمة االجتماعيـة للتضامـن المترتبة
علـى مـا يسـلمه الشـخص لنفسـه مـن مبنـى معـد للسـكن
الشـخصي.
المساحة المغطاة بالمتر المربع

السعر بالدرهم لكل متر مربع

تساوي أو تقل عن 300

معفاة

من  301إلى 400

60

من  401الى 500

100

ما فوق 500

150

هام:
✓ ✓يقصـد بالوحـدة السـكنية كل عقـار غيـر قابـل للقسـمة
والـذي تـم الحصـول فـي شـأنه علـى رخصـة البنـاء.

التزاماتكـم المتعلقـة بالمسـاكن التي تفوق مسـاحتها المغطاة
 300متـر مربع
اإلقرار السنوي المتعلق بتكلفة البناء
يجـب عليكـم إيـداع إقرار سـنوي 1متعلق بتكلفـة البناء بطريقة
إلكترونيـة قبـل انصـرام شـهر فبرايـر من كل سـنة ،ابتداء من
تاريـخ الشـروع فـي األشـغال إلى غايـة تاريـخ الحصول على
رخصة السـكن.
ويجـب أن يكـون اإلقـرار مشـفوعا ببيـان مفصـل 2يتضمـن
المعلومـات التاليـة:
•مرجـع الفاتـورة أو البيانـات الحسـابية إذا تـم البنـاء فـي
إطـار صفقـة عـن طريـق «المفاتيـح فـي اليـد»؛
•اإلسـم العائلي واإلسـم الشـخصي إذا كان المورد شـخصا
ذاتيـا ،وعنوانـه إذا كان شـخصا اعتباريا؛
•رقم التعريف الضريبي؛
•رقم التعريف الموحد للمقاولة؛
•بيان السلع واألعمال والخدمات؛
•المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
•مبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة؛
• طرق األداء ومراجعه.
هام:
✓ ✓يجب على األشـخاص المعنيين إيداع اإلقرار المودع برسـم
السـنة األولـى التـي تـم فيهـا الشـروع باألشـغال مصحوبـا
بنسـخة مـن الصفقـة المنجـزة عـن طريـق «المفاتيـح فـي
اليـد» أو الشـهادة المسـلمة مـن طـرف مهنـدس معمـاري
مختـص تتضمـن تكلفـة األشـغال التـي تـم تحديدها.
 - 1إقرار تكلفة البناء نموذج ADP112B-19I
 - 2بيان الفاتورات-ملحق بإقرار تكلفة البناء نموذج ADP113B-19I
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✓ ✓يجـب أن يشـمل اإلقـرار السـنوي المتعلـق بتكلفـة البنـاء
المقـدم برسـم السـنوات المواليـة لسـنة الشـروع فـي
األشـغال تفاصيـل التكلفـة التراكميـة لألشـغال.
✓ ✓يجـب أن يشـمل آخـر إقـرار برسـم السـنة التـي تـم فيهـا
الحصـول علـى رخصـة السـكن التكلفـة اإلجماليـة للبنـاء.
✓ ✓إلزاميـة إيـداع التصريـح المتعلـق بتكلفـة البنـاء المرتبطة
بالمسـاهمة االجتماعيـة للتضامـن ،المترتبـة علـى مـا
يسـلمه الشـخص لنفسـه من مبنى معد للسـكن الشـخصي،
علـى عمليـات البنـاء التـي تـم الحصـول فـي شـأنها علـى
رخصـة البنـاء ابتـداء مـن فاتـح ينايـر .2019
اإلقرار المتعلق بالمساهمة االجتماعية للتضامن
يجـب عليكـم إيـداع اإلقـرار المتعلـق بالمسـاهمة االجتماعيـة
للتضامـن ،مـوازاة مـع دفـع مبلـغ المسـاهمة المطابقـة لـدى
قابـض إدارة الضرائـب التابـع لـه موقـع العقار المبنـي ،وذلك
وفـق مطبـوع نموذجـي 3تعـده اإلدارة ،يبين المسـاحة المغطاة
بالمتـر المربـع لكل وحدة سـكنية فردية أو مشـتركة ،مشـفوعا
بالتصميـم ورخصـة السـكن ورخصـة البنـاء ،وكـذا مبلـغ
المسـاهمة.
ويجب أن يودع هذا اإلقرار خالل التسـعين ( )90يوما الموالية
لتاريخ تسـليم رخصة السـكن من لدن السلطة المختصة.

رســـــم الســــــكـــــن
السـكن الخاضع لرسم السكن
يخضع عقاركم سـواء كان سـكنا رئيسـيا أو ثانويا لهذا الرسـم،
ويفـرض رسـم السـكن علـى أسـاس القيمـة الكرائيـة السـنوية
للعقـار ،التـي يتـم تحديدهـا عـن طريـق مراكـز المقارنـة مـن
طـرف لجنـة اإلحصاء ،وتراجع هذه القيمـة الكرائية كل خمس
( )5سـنوات بزيـادة قدرهـا  %2مـن مبلغهـا.
وهكـذا ،وباعتباركـم مغاربـة مقيمون بالخارج ،فإن السـكن
الـذي تتوفـرون عليـه بالمغرب يعتبر سـكنا رئيسـيا ،و بذلك
تسـتفيدون مـن إسـقاط قـدره  %75مـن القيمـة الكرائيـة
حتـى وإن لـم يكـن المسـكن مشـغوال مـن طرفكـم بصفـة
دائمـة أو كان مشـغوال مـن طـرف أبنائكـم أو آبائكـم .وذك
بعـد فتـرة اإلعفـاء الخماسـي المخولـة للعقـارات الجديـدة.
جدول أسـعار رسم السكن
السعر

مبلغ الخصم

أجزاء القيمة الكرائية (بالدرهم)

 0إلى 5000

%0

معفى

 5001إلى 20 000

%10

500

 20 001إلى 40 000

%20

2500

ما زاد على 40 001

%30

6500

هام:

التزاماتكم :

✓ ✓بالنسـبة للمسـاكن المبنيـة بصفـة عرضيـة والتـي ال
تفـوق مسـاحتها المغطـاة  300متر مربـع والمخصصة
للبيـع أو للكـراء ،فإنهـا ال تخضع للمسـاهمة االجتماعية
للتضامـن المترتبـة علـى مـا يسـلمه الشـخص لنفسـه من
مبنـى معـد للسـكن الشـخصي.

اإلقـرار بانتهـاء أشـغال بنـاء المبانـي الجديـدة أو المبانـي
اإلضافية

 - 3مطبوع نموذجي رقم  ADP110B-19Iمتاح عبر www.tax.gov.ma
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إذا قمتـم ببنـاء عقـارات جديـدة أو إضافـات ،يجـب عليكـم
إيـداع اإلقـرارات إلـى غايـة  31ينايـر مـن السـنة المواليـة
النتهـاء األشـغال ،سـواء تعلـق األمـر ببنـاء عقـار جديـد أو
إضافـات.
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اإلقرار بتغيير ملكية العقار أو تغيير الغرض المخصص له
إذا قمتـم بتغييـر ملكيـة العقار أو تغييـر الغرض المخصص،
لـه يجـب عليكـم إيـداع إقراركـم إلـى غاية  31ينايـر ،على
أبعـد تقديـر ،من السـنة المواليـة للتغيير.
اإلقرار بالشغور
إذا كنتـم مالكيـن أو أصحـاب حـق االنتفـاع بعقـار خاضـع
لرسـم السـكن ،وكان هـذا العقـار شـاغرا إمـا بسـبب إدخـال
إصالحـات كبـرى عليـه ،أو بسـبب إعـداده للبيـع أو للكراء،
فإنـه يتعيـن عليكـم أن تدلـوا بالنسـبة لـكل عقـار شـاغر
بإقـرار بالشـغور يـودع خلال شـهر ينايـر مـن السـنة
المواليـة لسـنة الشـغور ،ويشـار فيـه إلـى محتويـات األماكن
الشـاغرة ومـدة الشـغور وأسـبابه ،مـع ضـرورة إثبـات ذلك
بجميـع وسـائل اإلثبـات .ويعتبـر هـذا اإلقـرار بمثابـة طلـب
اإلعفـاء مـن رسـم السـكن بسـبب الشـغور.

• %6.50مـن القيمـة الكرائيـة بالنسـبة للعقـارات الواقعـة
بالمناطـق المحيطـة بالجماعـات الحضرية.
ملحوظـة :يبقـى الخاضعـون لرسـم الخدمـات الجماعيـة
ملزمـون كذلـك بإيـداع نفـس إقـرارات انتهـاء أشـغال
بنـاء المبانـي الجديـدة أو المبانـي اإلضافيـة ،أو تغييـر
ملكيـة العقـار أو الغـرض المخصـص لـه كمـا هو الشـأن
بالنسـبة لرسـم السـكن.
هام :
✓ ✓غيـر أنـه ال يمكنكـم بالنسـبة لرسـم الخدمـات الجماعيـة
االسـتفادة مـن اإلعفـاء لمدة خمس ( )5سـنوات المطبق
فـي مجال رسـم السـكن.

رسـم الخدمات الجماعية
باإلضافـة إلـى رسـم السـكن ،يتعيـن عليكـم أداء رسـم يدعى
«رسـم الخدمـات الجماعيـة» ويطبق علـى الممتلـكات كيفما
كان تخصيصهـا.
غيـر أنـه إذا كان العقـار الـذي تملكونـه مخصصـا للسـكن
الرئيسـي فإنكـم تسـتفيدون مـن نفـس اإلسـقاط المطبـق فـي
مجـال رسـم السـكن المحـدد فـي  %75مـن القيمـة الكرائيـة
السـنوية.
سعر رسـم الخدمات الجماعية
• %10.50مـن القيمـة الكرائية بالنسـبة للعقارات الواقعة
داخـل دوائـر الجماعـات الحضريـة والمراكـز المحـددة
والمحطـات الصيفيـة والشـتوية ومحطـات االستشـفاء
بالميـاه المعدنيـة؛
10
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الضريبـة على الدخل
 - 1معاشـات التقاعـد ذات المصدر األجنبي
إذا اخترتـم اإلقامـة بالمغـرب وكنتـم تتقاضـون معاشـا
للتقاعـد مـن مصـدر أجنبـي ،فإنكـم تسـتفيدون مـن:
•إسـقاط نسـبته  %60أو  %40مـن مبلـغ معاشـكم،
حسـب الحالـة 4؛
•تخفيـض قـدره  %80مـن مبلـغ الضريبـة المسـتحقة
علـى المعـاش اإلجمالـي المحـول إلـى المغـرب.
غيـر أنـه لالسـتفادة مـن هـذا التخفيـض يتعيـن عليكـم القيـام
بتحويـل معاشـكم بصفـة نهائيـة بالدرهم غير القابـل للتحويل
إلـى حسـاب مفتـوح بالمغرب.
كمـا يجـب عليكـم فـي هـذا الصـدد إيـداع اإلقرارالسـنوي
بمجمـوع دخولكـم والمقبوضـة خلال السـنة المنصرمـة
وأداء الضريبـة المسـتحقة قبـل فاتـح مـارس مـن كل سـنة
بطريقـة إلكترونيـة.
ألجـل االسـتفادة مـن التخفيـض المشـار إليـه أعاله،يجـب
علـى الخاضعيـن للضريبـة أن يضيفـوا إلـى اإلقـرار
المذكـور الوثيـقــتين التاليـتيــن :
•شـهادة بدفـع المعاشـات يحررهـا المديـن باإليراد أو أية
وثيقـة أخرى تقـوم مقامها؛
•شـهادة يبيـن فيهـا المبلـغ المقبـوض بعملات أجنبيـة
لحسـاب مسـتحق المعـاش ومقابـل القيمـة بالدرهـم فـي
يـوم التحويـل ،تسـلمها مؤسسـة االئتمـان أو أيـة هيئـة
أخـرى تتدخـل فـي أداء المعاشـات.

 - 2الدخـول العقارية
إذا كنتـم تتوفـرون علـى عقـار وقمتـم بكرائـه أو وضعـه
مجانـا تحـت تصـرف أشـخاص آخريـن غيـر األصـول أو
الفـروع (الوالديـن أو األبنـاء) ،فإنكـم سـتخضعون للضريبة
علـى الدخـل برسـم الدخـول العقاريـة.
يعفـى مـن الضريبـة علـى الدخـل المبلـغ اإلجمالـي السـنوي
للدخـول العقاريـة الـذي ال يتجـاوز  30.000درهم.غيـر
أنـه ال يجـوز الجمـع بيـن هـذا الحـد المعفـى وبيـن اإلعفـاء
الـذي سـبق أن اسـتفاد منه الخاضـع للضريبة برسـم الدخول
األخرى.
أسـعار الضريبة على الدخل برسـم الدخول العقارية
تخضـع الدخـول العقاريـة اإلجماليـة السـنوية الخاضعـة
للضريبـة علـى الدخـل للسـعرين اإلبرائييـن النسـبيين
ا لتا لييـن :
*  %10بالنسـبة للدخـول العقاريـة اإلجماليـة السـنوية
التـي تقـل عـن  120.000درهـم؛
* %15بالنسـبة للدخـول العقاريـة اإلجماليـة السـنوية
التـي تسـاوي أو تفـوق  120.000درهـم.
الــتزاماتــكـــم الجبائيـة بالنسـبة للضريبـة علـى الدخـول
العقاريـة
يجـب عليكـم التصريـح بطريقـة إلكترونيـة قبـل فاتـح مـارس
مـن كل سـنة بمجمـوع دخولكـم العقاريـة المتأتيـة مـن كـراء
عقاراتكـم والمقبوضة خالل السـنة المنصرمة ،واألداءالتلقائي
للضرائـب المفروضـة عليهـا.

 %60 - 4من المبلغ اإلجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن  168.000درهم؛
  %40لما زاد عن ذلك.12
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ويتضمـن هذا اإلقـرار المعلومات التالية:
•االسـم الشـخصي والعائلي لكل مستأجر؛
•موقـع كل عقـار مؤجـر ومحتـواه وكـذا رقـم قيـده فـي
سـجل الخدمـات الجماعيـة؛
•إجمالي مبالغ اإليجار السـنوية؛
•مبلـغ الضريبـة المحجـوزة فـي المنبع المتعلقـة بالدخول
العقاريـة عنـد االقتضاء.
ملحوظـة :فـي حالـة مـا إذا اخترتـم األداء التلقائـي
للضريبـة علـى الدخـل برسـم الدخـول العقاريـة ،يجـب
عليكـم تقديـم طلـب اختيـار األداء التلقائـي المتعلـق
بالعقـار أو مجمـوع العقـارات موضـوع اإليجـار ،لـدى
قابـض إدارة الضرائـب قبـل فاتـح مـارس للسـنة الموالية
للسـنة التـي تـم فيهـا تحصيـل هـذه الدخـول.
ويمكـن تقديـم طلـب االختيـار بطريقـة إلكترونيـة أو وفق
نمـوذج ورقـي لـدى مفتـش الضرائـب التابـع لـه الموطـن
الضريبـي للخاضـع للضريبـة (المالـك للعقـار أوصاحـب
حـق االنتفـاع) .ويخـول تقديـم هـذا الطلب الحق في تسـلم
إيصـال باإليداع.كمـا يجـب تسـليم المكتريـن المعنييـن
نسـخة مـن اإليصـال المذكـور.
 - 3الضريبـة علـى الدخل برسـم األرباح العقارية
إذا قمتـم ببيـع عقـار أو أرض ،فإن الربح المحصل عليه من هذه
العملية يخضع للضريبة على الدخل برسـم األرباح العقارية .
غيـر أنـه يمكنكـم االسـتفادة من اإلعفـاء الكلي من هـذه الضريبة
بالنسـبة للعمليات التالية :
•الربـح المحقـق مـن طـرف كل شـخص يقـوم خلال
السـنة المدنيـة ببيـع عقـارات ال يتجـاوز مجمـوع قيمتهـا
 140.000درهـم؛
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•الربـح المحصـل عليـه مـن تفويـت عقـار أوجـزء مـن
عقـار يشـغله علـى وجـه سـكنى رئيسـية منـذ سـتة ()6
سـنوات علـى األقـل مـن تاريـخ التفويـت المذكـور مـن
طـرف مالكـه أومـن طـرف أعضـاء الشـركات ذات
الغـرض العقـاري المعتبـرة ضريبيـا شـفافة  .غيـر أنـه
تمنـح للخاضـع للضريبـة مـدة أقصاهـا سـنة تبتـدئ مـن
تاريـخ إخلاء المسـكن وذلـك فـي إنتظـار إنجـاز عمليـة
التفويـت.
ويمنـح هـذا اإلعفـاء كذلـك للخاضـع للضريبـة فـي حالـة
تفويـت عقـار أو جـزء مـن عقـار مخصص للسـكن الرئيسـي
تـم اقتنـاؤه فـي إطـار عقـد «إجـارة منتهيـة بالتمليـك».
وتحتسـب مـدة شـغل هـذا العقـار مـن طـرف الخاضـع
للضريبـة كمكتـري ضمـن مـدة السـنة لالسـتفادة مـن هـذا
اإلعفـاء.
ويمنـح نفـس اإلعفاء بالنسـبة لألراضي التي شـيد فوقها المبنى
وذلك في حدود خمسـة ( )5أضعاف مسـاحته المغطاة.
وفـي حالـة مـا إذا قمتـم ببيـع عقاركـم قبـل انقضـاء المـدة
المفروضـة لالسـتفادة مـن اإلعفـاء المخول للسـكن الرئيسـي
يتعيـن عليكـم االلتـزام بالشـروط التاليـة:
•أن يلتـزم الخاضـع للضريبـة بإعـادة اسـتثمار ثمـن البيع
فـي إعـادة شـراء عقـار آخـر موجـه للسـكن الرئيسـي
خلال مـدة ال تتجـاوز سـتة ( ) 6أشـهر مـن تاريـخ
تفويـت أول عقـار موجـه للسـكن الرئيسـي؛
•ال يجـوز للخاضـع للضريبـة أن يطالـب باإلعفـاء
المذكـور أعلاه إال مـرة واحـدة؛
•ال يجـب أن يتجـاوز ثمـن تفويـت العقـار المذكور أربعة
مالييـن  4 000 000درهم.
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•يجـب االحتفـاظ بمبلـغ الضريبـة علـى الدخـل برسـم
الربـح الناتـج عـن تفويـت العقـار السـالف الذكـر
الـذي كان يفتـرض أداؤه ،لـدى الموثـق إلـى غايـة
اقتنـاء عقـار آخـر يخصـص لسـكنى رئيسـية مـن
طـرف الخاضـع للضريبـة؛

كمـا تخضـع لسـعر  %30األربـاح الصافيـة التـي حصلتـم
عليهـا أو المثبتـة بمناسـبة التفويـت األول بعـوض للعقـارات
غيـر المبنيـة المدرجـة فـي المـدار الحضـري ،ابتـداء مـن
فاتـح ينايـر ،2013أو التفويـت بعـوض للحقـوق العينيـة
العقاريـة المتعلقـة بالعقـارات المذكـورة.

•الربـح المحقـق مـن عمليـة البيـع األولـى لمسـكن
اجتماعـي شـغله مالكـه كسـكن رئيسـي لمـدة أربـع ()4
سـنوات ،وتتـراوح مسـاحته المغطـاة مـا بيـن خمسـين
( )50وثمانيـن ( )80متـر مربـع وال يزيـد مجمـوع
قيمتهـا  250.000درهـم دون احتسـاب الضريبـة
علـى القيمـة المضافـة؛

الحـد األدنـى للضريبـة بالنسـبة للضريبـة علـى الدخـل برسـم
األربـاح العقارية

•عمليـات البيـع بـدون عوض(مجانـا) للعقـارات أو
الحقـوق العينيـة العقاريـة التـي تتـم بيـن األصـول
والفـروع (اآلبـاء واألبنـاء) وبيـن األزواج وبيـن
اإلخـوة واألخـوات وكذلـك بيـن الكافـل والمكفـول فـي
إطـار كفالـة تـم إسـنادها بناءعلـى أمر أصـدره القاضي
المكلـف بشـؤون القاصريـن طبقـا ألحـكام القانـون رقـم
 15.01المتعلـق بكفالـة األطفـال المهمليـن؛
•الربـح المحصـل عليـه مـن تفويـت حقـوق مشـاعة مـن
عقـارات فالحيـة خـارج الدوائـر الحضريـة فيمـا بيـن
الشـركاء فـي اإلرث.
األسـعار المطبقـة بالنسـبة للضريبـة علـى الدخـل برسـم
األربـاح العقاريـة
تخضـع لسـعر  %20األربـاح التـي حققتموهـا مـن عمليـة
بيـع عقـارات مبنيـة قبـل انقضاء المـدة التي تخـول اإلعفاء،
دون أن يقـل مبلـغ الضريبـة عـن  %3مـن ثمـن البيـع.
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•إذا قمتـم ببيـع عقـار أو جـزء مـن عقارغيـر خاضـع
لإلعفـاء ،يجـب عليكـم أن تـؤدوا مبلـغ كحـد أدنـى
للضريبـة اليمكـن أن يقـل عـن  %3مـن ثمـن التفويـت
ولـو فـي غيـاب الربـح.
•كمـا يجـب عليكـم أداء حـد أدنـى للضريبـة نسـبته %3
مـن ثمـن البيـع علـى الجـزء الـذي يفـوق مبلـغ أربعـة
مالييـن ( )4 000 000درهـم ،إذا قمتـم ببيع عقار أو
جـزء مـن عقـار يتجـاوز ثمـن تفويتـه المبلـغ المذكـور،
والـذي شـغله مالكه كسـكن رئيسـي خاضـع لإلعفاء من
الضريبـة علـى الدخـل برسـم األربـاح العقاريـة.
إلزاميـة التصريـح باألربـاح العقاريـة وأداء الضريبـة
المتعلقـة بهـا ،عنـد االقتضـاء ،بطريقـة إلكترونيـة
تبعـا إللزاميـة التصريـح وأداء الضريبـة علـى الدخل برسـم
األربـاح العقاريـة بطريقـة إلكترونيـة يجـب عليكم:
•إنجـاز التصريـح المتعلـق بالضريبـة علـى الدخل برسـم
األربـاح العقاريـة بطريقـة إلكترونية؛
•عنـد االقتضـاء ،أداء الضريبـة علـى الدخـل برسـم
األربـاح العقاريـة موضـوع التصريـح تلقائيـا.
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17

إرجـاع الضريبـة علـى القيمـة المضافـة
لألشـخاص الذاتيين غير المقيمين بالنسـبة
للسـلع والمـواد المقتنـاة فـي الداخـل
( .)Détaxe
يسـتطيع األشـخاص الذاتيـون المقيمـون بالخـارج والذيـن
هـم فـي إقامـة وجيـزة اسـترداد الضريبـة علـى القيمـة
المضافـة أي مـا يطلـق عليهـا ( ) Détaxeبالنسـبة للسـلع
والمـواد المقتنـاة داخـل المغـرب عنـد مغادرتهـم التـراب
الوطنـي وذلـك بالنسـبة لـكل شـراء يسـاوي أو يفـوق مبلـغ
ألفـي  2.000درهـم مـع احتسـاب الضريبـة علـى القيمـة
المضافـة.

المضافـة ،ولهـذا الغـرض يتوجـب عليـه مـلء اسـثمارة
«إقـرار بيـع للتصديـر» فـي ثالثـة نسـخ:
•تسـلم للمشـتري النسـخة األصليـة ونسـختان وفاتـورة
الشـراء مفصلـة للمشـتريات مصحوبـة بظـرف خالـص
التمبـر ،حامـل لعنـوان إدارة الضرائـب؛
•يحتفظ البائع بنسـخة واحدة.
ج -المعلومـات الواجـب إدراجهـا :يجـب أن يرفـق اإلقـرار
المذكـور المحـرر فـي أو وفـق مطبـوع معـد مـن طـرف
إدارة الضرائـب ،بفاتـورات مفصلـة للمشـتريات المنجـزة
مختومـة مـن طـرف البائـع ويجـب أن يتضمـن هـذا اإلقرار
البيانـات التاليـة :

ويسـتثنى مـن هذا اإلعفاء المـواد الغذائية (الصلبة والسـائلة)
والتبـغ المعبـأ واألدويـة واألحجـار النفيسـة غيـر المصفقـة
واألسـلحة ووسـائل النقـل ذات االسـتعمال الخـاص ،وكـذا
معـدات تجهيزهـا وتموينهـا ،وجميـع القطـع ذات القيمـة
الثقافيـة.

•اإلسـم الشـخصي والعائلي للمشـتري وجنسـيته وعنوانه
الكامـل ،وكـذا رقم جواز السـفر؛

لالسـتفادة من هذا اإلعفاء يجب توفر الشـروط واإلجراءات
التالية:

•رقـم الحسـاب البنكـي المعتمـد بالنسـبة للمشـتري
بالمغـرب أو بالخـارج وكـذا إسـم البنـك وعنوانهـا؛

أ -بالنسـبة للسـلع :يجـب أن يكـون البيـع بالتقسـيط وليسـت
لـه صبغـة تجاريـة ،منجـز فـي نفس اليـوم وعند نفـس البائع
وأن يسـاوي أو يفـوق مقابـل قيمتـه ألفيـن ( )2.000درهـم
مـع احتسـاب الضريبـة علـى القيمـة المضافـة.

•طبيعـة وكميـة المـواد المبيعة مـع تبيان ثمن الوحدة؛

ويجـب أن تحمـل السـلع المقتنـاة ضمـن أمتعة المشـتري داخل
أجـل ال يتعـدى ثالثـة ( )3أشـهر مـن تاريخ عملية الشـراء.
ب -بالنسـبة للبائـع :يجـب أن يكـون البائع خاضعـا للضريبة
علـى القيمـة المضافـة ،وموافقـا علـى القيـام باإلجـراءات
المتعلقـة بالمبيعـات القابلـة إلرجـاع الضريبـة علـى القيمـة
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•اإلسـم الشـخصي والعائلـي أو اإلسـم التجـاري للبائـع
وعنوانـه وكـذا رقـم تعريفـه الضريبـي وتاريـخ البيـع،

•مبلـغ المبيعـات باعتبـار الضريبـة علـى القيمـة المضافة
مـع بيـان السـعر المطابق؛
•مبلـغ الضريبـة على القيمة المضافـة القابلة لإلرجاع؛
•رقـم الفواتيـر وتوقيعـات البائـع والمشـتري وكـذا ختـم
البائـع.
د -بالنسـبة للمشـتري :يجـب علـى المشـتري الـذي يريـد
االسـتفادة مـن إرجـاع الضريبـة علـى القيمـة المضافـة
المترتبـة علـى اقتنـاء المـواد والسـلع بالداخـل:
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•أن يكـون شـخصا طبيعيـا غيـر مقيـم وتكون مـدة إقامته
وجيـزة بالمغرب؛
•عنـد مغـادرة التـراب الوطنـي ،و قبـل انتهـاء الشـهر
الثالـث بعـد تاريـخ عملية الشـراء ،يجب على المشـتري
أن يتقـدم شـخصيا لمصلحـة الجمـارك للقيـام بإجراءات
إرجـاع الضريبـة علـى القيمـة المضافـة قبـل عمليـة
تسـجيل األمتعـة ،مصحوبـا بجـواز سـفره و السـلع
والفاتـورات مـع اإلقـرار األصلـي ونسـختان منـه.
يجـب علـى المشـتري خلال أجل ثالثيـن ( )30يوما ابتداء
مـن تاريـخ مغادرتـه للتـراب الوطنـي ،إرسـال النسـخة
األصليـة إلـى إدارة الضرائـب واالحتفـاظ بنسـخة واحـدة.
و -بالنسـبة إلجـراءات الجمـارك :يقـوم مكتـب إدارة
الجمـارك بوضع تأشـيرته على اإلقرار األصلي والنسـختان
السـالفتي الذكـر بعـد التأكـد مـن مالئمـة بيانـات الوثائـق
المدلـى بهـا مـع السـلع المـراد نقلها ضمـن أمتعة المشـتري،
ويحتفـظ بنسـخة واحـدة.
إرجاع الضريبة
عنـد اسـتكمال جميع اإلجراءات تقـوم إدارة الضرائب بإرجاع
مبلـغ الضريبـة علـى القيمـة المضافـة تبعـا للبيانـات البنكيـة
المصـرح بهـا فـي اإلقـرار بعـد خصـم مصاريـف التحويل.
المرجـع القانوني السـترداد الضريبة
إرجـاع الضريبـة علـى القيمـة المضافـة إلـى األشـخاص
الذاتييـن غيـر المقيميـن بالنسـبة للسـلع والمـواد المقتنـاة
فـي الداخـل ،منصـوص عليهـا فـي المـادة 92-I -39°
مـن المدونـة العامـة للضرائـب و المادة  26من المرسـوم
رقـم  574.06.2الصـادر فـي  10ذي الحجـة 1427
( 31دجنبـر .)2006
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يعتبـر هـذا الدليـل وثيقـة مبسـطة وال يمكنـه مـن حيـث
التطبيـق أن يحـل محـل النصـوص التشـريعية والتنظيميـة
وكـذا المناشـير والدوريـات الجـاري بهـا العمـل.

