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اقبة الجبائية وال كر هذا الميثاق بأهم الحقوق والواجبات المتعلقة بالمريذ
العامة  ةالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المدونل محل يح

 للضرائب.

 وإلدارة الضرائبتتلخص الواجبات والحقوق األساسية للخاضع للضريبة و

المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب خالل مسطرة الفحص فيما 

   يلي:

I - المبادئ األساسية  

 دقية صال افتراض – 1

يفترض في التصاريح والوثائق المحاسبية المودعة لدى إدارة الضرائب أو 

 .وذات مصداقيةالمقدمة لها أن تكون صحيحة 

 بتسهيل عملية المراقبة االلتزام – 2

من أجل التأكد من احترام ، ول لإلدارة حق مراقبة التصريحات الجبائيةيخ

والتهرب  ة الغشومحارب االلتزامات الضريبية من طرف الملزمين

 .الضريبين

 اإلدارة.  تقوم بهاالتي  المراقبة اتتسهيل عمليبن للضريبة والخاضع يلتزم

 ضمان إجراء المراقبة وفق مسطرة قانونية –3

لتصحيح المنصوص عليها اال تمارس المراقبة الجبائية إال في إطار مساطر 

بة مأمورون محلفون في المدونة العامة للضرائب، ويتولى القيام بهذه المراق

 تابعون إلدارة الضرائب.

 الحق في الدفاع طبقا لمسطرة تواجهية – 4

تعتبر مساطر تصحيح أسس الضريبة مساطر تواجهية تضمن للخاضعين 

 للضريبة الحق في الدفاع طوال مراحل المراقبة الجبائية.

 الحق في االستعانة بمستشار يختاره الخاضع للضريبة – 5

يبة الحق في االستعانة بمستشار من اختيارهم لمساندتهم للخاضعين للضر

 صفة وحرية اختيار عدد  ولهم أيضا. بةأثناء عمليات فحص المحاس

 الذين توكل لهم مهمة المساندة. األشخاص
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 الوثائق المحاسبيةالحتفاظ بباااللتزام  – 6

يجب على الخاضعين للضريبة أن يحتفظوا في المحل المفروضة فيه 

، وذلك طوال واألوراق المثبتةة عليهم بجميع الوثائق المحاسبية الضريب

 ( سنوات.10عشر )

ويجب على الخاضعين للضريبة الذين يمسكون محاسبة بطريقة إلكترونية 

على دعامة  السالفة الذكر بالوثائق المحاسبيةخالل نفس المدة أن يحتفظوا 

 إلكترونية. 

على الخاضعين للضريبة إخبار  وفي حالة ضياع الوثائق المحاسبية، يجب

إدارة الضرائب برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الخمسة 

يمدد هذا األجل  .( يوما الموالية للتاريخ الذي الحظوا فيه ضياعها15عشر )

 ( يوما في حالة القوة القاهرة.30إلى ثالثين )

II -  الحقوق والواجبات في بداية عملية الفحص 

 حق في اإلخبار بتاريخ بداية عملية فحص المحاسبةال – 1

للملزمين الحق في اإلخبار بتاريخ بداية عملية فحص المحاسبة وذلك 

للخاضع للضريبة خمسة  تبليغهبواسطة إشعار بالفحص يجب على اإلدارة 

( يوما على األقل قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص. 15عشر )

 البيانات التالية: ويتضمن هذا اإلشعار 

 ؛المحققينورتبة اء الشخصية والعائلية سماأل 

 مدة الفحص؛ 

 المشمولة بالفحص؛ نوعية الضرائب 

 ؛المحدد الفحص في حالة البنود أو العمليات المشمولة بالفحص 

 انطالقا من اليوم السادس عشر  حتسبالذي ي تاريخ بداية عملية الفحص

( أيام عمل ابتداء 5دون تجاوز خمسة )، الموالي لتاريخ تسلم هذا اإلشعار

 من التاريخ المحدد لبداية عملية المراقبة. 

اإلشعار بالتحقيق إلى المعنيين باألمر داخل األجل  تبليغوفي حالة عدم 

 السالف الذكر، فإن مسطرة التصحيح تكون الغية.
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 الحق في اإلعالم بالحقوق والواجبات في مجال المراقبة الضريبية – 2

مجال المراقبة  وواجباتهم فياضعين للضريبة الحق في اإلعالم بحقوقهم للخ

وفي هذا اإلطار، يجب على اإلدارة أن ترفق اإلشعار بالفحص  الضريبية.

 الموجه للخاضع للضريبة بنسخة من هذا الميثاق.

هذا الميثاق إلى الخاضع للضريبة، فإن مسطرة  تبليغعدم  وفي حالة

 التصحيح تكون الغية.

  قانونيةالطرق الالحق في التوصل بتبليغات اإلدارة ب – 3

 والرسائل األخرىيجب على اإلدارة أن تقوم بعملية تبليغ اإلشعار بالفحص 

 من المدونة العامة للضرائب. 219بالطرق المنصوص عليها في المادة 

 البدء في عملية الفحصجل محدد قبل اإلدارة ألالحق في مراعاة  – 4

دارة أن تشرع في عملية فحص المحاسبة إال بعد انتهاء األجل ال يمكن لإل

( يوما الموالية لتاريخ تبليغ اإلشعار 15األدنى المحدد في خمسة عشر )

لي لتاريخ تبليغ ( الموا16بالفحص، أي ابتداء من اليوم السادس عشر )

( أيام عمل ابتداء من التاريخ المحدد 5دون تجاوز خمسة )اإلشعار المذكور، 

 لبداية عملية المراقبة. 

بين تاريخ بدء عملية الفحص في محضر تعده اإلدارة ويوقعه الطرفان، ي

 وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة.

 المحضر المؤرخ بوجه خاص المعلومات التالية: هذا يجب أن يتضمن

  فحص؛ال موضوعاإلسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري للمنشأة 

 ة الفحص؛تاريخ بداية عملي 

 إسم وصفة الموقعين؛ 

 .مراجع اإلشعار بالفحص 
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الوثائق التي تمكن من تبرير و االلتزام بتقديم الوثائق المحاسبية – 5

 سياسة أثمان التحويل

 االلتزام بتقديم الوثائق المحاسبية  - أ

يجب على الخاضعين للضريبة أن يضعوا في التاريخ المحدد للمراقبة 

 واألوراق المثبتة رهن إشارة المفتش المكلف بالمراقبة.الوثائق المحاسبية 

ويجب على الخاضعين للضريبة الذين يمسكون محاسبة بطريقة إلكترونية 

 على دعامة إلكترونية. السالفة الذكر بالوثائق المحاسبية كذلك أن يدلوا 

تقدم الوثائق المحاسبية، بحسب الحالة، في محل الموطن الضريبي أو المقر 

الذاتيين تماعي أو المؤسسة الرئيسية للخاضعين للضريبة من األشخاص االج

المعنيين، إلى أعوان إدارة الضرائب الذين يتحققون من  االعتباريين أو

صحة البيانات المحاسبية واإلقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة 

 ول.ويتأكدون، في عين المكان، من حقيقة وجود األموال المدرجة في األص

فإن المراقبة تشمل جميع  عندما تمسك المحاسبة بواسطة أنظمة معلوماتية،

التي تساهم بصفة مباشرة أو  والمعالجات اإلعالميةالمعلومات والمعطيات 

غير مباشرة في تكوين الحاصالت المحاسبية أو الخاضعة للضريبة وفي 

وبرمجتها معطيات المتعلقة بتحليل ال وكذا الوثائقإعداد اإلقرارات بالضريبة 

 .وتنفيذ المعالجات

عن تقديم الوثائق المحاسبية الالزمة إلجراء  الخاضع للضريبةوإذا امتنع 

التحقيق إلى المحقق أو رفض الخضوع للمراقبة الضريبية، فإن اإلدارة 

 توجه له إشعارين قبل فرض الضريبة بصورة تلقائية.

بة بطريقة إلكترونية الوثائق لم يقدم الخاضع للضريبة الذي يمسك المحاس إذا

 اإلجراءات وفق رسالة إليه المحاسبية على دعامة إلكترونية، وجهت

 للتقيد تدعوه من المدونة العامة للضرائب، 219 المادة في عليها المنصوص

 الرسالة تسلم تاريخ من يوما (15) عشر خمسة أجل داخل بهذا االلتزام

 الغرامة بتطبيق رسالة في هراخبتم إي ،لكذوفي حالة عدم القيام ب .المذكورة

 .من المدونة العامة للضرائبالمكررة  191 المادة المنصوص عليها في

 المنصوص اإلثبات وأوراق المحاسبية الوثائق من جزء تقديم عدم حالة في

 الخاضع يدعى العمل، بها الجاري التشريعية والتنظيمية النصوص في عليها
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من المدونة  219المادة  في منصوص عليهاال اإلجراءات وفق للضريبة

 يوما (30) ثالثين أجل داخل والوثائق األوراق هذه لتقديم العامة للضرائب

 تمديد ويمكن المذكورة، األوراق والوثائق تقديم طلب تاريخ تسلم من ابتداء

 المراقبة. فترة نهاية إلى األجل هذا

 ألول للضريبة الخاضع طرف من الناقصةواألوراق  الوثائق تقديم يمكن ال

 الطعون في الجهوية للنظر اللجنةلتقدير الضريبة و المحلية اللجنة أمام مرة

 بالضريبة. المتعلقة الطعون في للنظر الوطنية واللجنةبالضريبة  المتعلقة

 االلتزام بتقديم الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل -ب

ليات مع منشآت توجد خارج المغرب يجب على المنشآت التي أنجزت عم

 أو يفوق والتيوالتي ترتبط معها بعالقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة 

 على احتساب الضريبة دون به والمصرح المحقق معامالتها رقم يساوي

 اختتام السنة عند الموازنة في المبينة أصولها إجمالي أو المضافة القيمة

الضرائب إلدارة  اإلدالء ،درهم ليون( م50خمسين ) المعنية المحاسبية

الوثائق التي تمكن ب ،بطريقة إلكترونية عند تاريخ بدء عملية فحص المحاسبة

والكيفيات  الالئحةوفق من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها 

 :يلي لما والمتضمنةتنظيمي  بنص عليها المنصوص

 المنشآت أنشطة بجميع المتعلقة المعلومات على يحتوي ييسرئ ملف 

 الممارسة التحويل ألثمان العامة والسياسة تبعية عالقة بينها التي

 ؛العالمي الصعيد على واألنشطة األرباح وتوزيع

 تنجزها التي بالمعامالت الخاصة المعلومات على يحتوي محلي وملف 

 لها التي الذكر السالفة المنشآت مع المحاسبة لفحص الخاضعة المنشأة

 .معها ةتبعي عالقة

 محاسبية فحص سنة خالل جزءا أو كال المذكورة الوثائق تقديم عدم حالة في

المادة  في عليها اإلجراءات المنصوص وفق للضريبة الخاضع يدعى معينة،

 ثالثين داخل أجل الناقصة الوثائق لتقديم من المدونة العامة للضرائب 219

 ئق المذكورة.الوثا تقديم طلب تسلم تاريخ من ابتداء يوما (30)

 بوثائق تدلي األجل أو اذداخل ه المذكورة بالوثائق المنشأة تدلي ال عندما

 المعنية المنشآت بين التبعية عالقة تعتبر خاطئة، أو غير كافية أو ناقصة

 قائمة.
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 غرامة الناقصة، بالوثائق الضرائب إدارة إلى تدلي ال منشأة كل على تطبق

 يمكن ال .بها المدلى غير بالوثائق المعنية العمليات مبلغ من % 0,50 تساوي

 كل عن درهم( 200.000) ألف مائتي عن المذكورة الغرامة مبلغ يقل أن

 .معنية محاسبية سنة

 المعلومات وتبادل حق االطالع – 6

على المعلومات والوثائق التي  االطالعيجوز لإلدارة أن تقدم كتابة طلبات 

ريحات الخاضعين للضريبة. ويمارس من شأنها أن تفيدها في مراقبة تص

على جميع المعلومات الخاصة بالخاضعين للضريبة سواء  االطالعحق 

لك ذاألجنبية وداخل المغرب أو خارجه عبر االتصال بإدارات الضرائب 

 المغرب. لدن من الدولية المبرمة االتفاقات أو بموجب االتفاقيات

والتي  بالمغرب للضريبة عةالخاض آتالمنش من تطلب يجوز لإلدارة أنكما 

ليها في إالمشار  غير تلك المغرب، خارج توجد منشآت مع عملياتأنجزت 

 :يلي بما المتعلقة والوثائق بالمعلومات اإلدالء، باء أعاله-II5- النقطة

 بالمغرب للضريبة الخاضعة المنشأة تربط التي العالقات طبيعة 

 المغرب؛ خارج المتواجدة بالمنشآت

 تسويقها؛ تم التي المنتجات أو المقدمة دماتالخ طبيعة 

 التي والعناصر المنشآت هذه بين المحققة العمليات أثمان تحديد طريقة 

 تثبتها؛

 خارج المتواجدة المنشآت على الضريبة فرض وأسعار أنظمة 

 ب.المغر

من  219 المادة في عليها المنصوص جراءاتاإل وفق المعلومات طلب يتم

ضرائب ال إلدارة اإلدالء المعنية المنشأة على يجب رائب.للضالمدونة العامة 

 لتاريخ الموالية يوما( 30) ثالثين أجل داخل المطلوبة والوثائق بالمعلومات

 .الذكر السالف الطلب تسلم

عندما ال تدلي المنشأة بالوثائق المذكورة داخل هذا األجل أو تدلي بوثائق 

قة التبعية بين المنشآت المعنية ناقصة أو غير كافية أو خاطئة، تعتبر عال

 قائمة.
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إلى  في اإلخبار بتاريخ إرسال طلب الحصول على المعلومات الحق-7

إدارات الضرائب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات أو 

 اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات ألغراض جبائية

صوص عليها في وفق اإلجراءات المن الحق في اإلخبار للضريبة للخاضع

إرسال طلب الحصول على بتاريخ من المدونة العامة للضرائب  219المادة 

إلى إدارات الضرائب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب  المعلومات

وذلك في  ،أو اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات ألغراض جبائية اتفاقيات

 .رسالاإلا ( يوما ابتداء من تاريخ هذ15أجل أقصاه خمسة عشر )

III - الحقوق والواجبات خالل عملية الفحص 

  الخاضع للضريبة محلالحق في الخضوع لعملية الفحص في  -1

تتم عملية الفحص في محل المقر االجتماعي أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة 

لألشخاص المعنويين وفي محل الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية 

ين كما تتم في محل الموطن الضريبي المختار بالنسبة لألشخاص الطبيعي

 بالنسبة للخاضعين للضريبة غير المقيمين في المغرب.

وال يجوز لإلدارة أن تطالب الخاضع للضريبة بإحضار الوثائق المحاسبية 

أو مقتطفات من المحاسبة إلجراء مراقبة عليها في مقر اإلدارة كما ال يجوز 

الت والوثائق المحاسبية األصلية التي تسلم للمفتش المحقق أن يأخذ معه السج

إليه أثناء تواجده في محل الفحص، إال إذا رخص له الخاضع للضريبة 

صراحة بذلك شريطة أن يسلم لهذا األخير إيصاال مفصال بالسجالت 

 والوثائق المسلمة له.

  الحق في الخضوع لعملية الفحص داخل أجل زمني محدد – 2

أشهر بالنسبة ( 3أكثر من ثالثة )محاسبة أن تستغرق ال يمكن لعملية فحص ال

 السنوات برسمبه  المصرح معامالتها رقم مبلغ يقل أو يعادلالتي للمنشآت 

 احتساب دون درهم ونيمل (50) خمسين عن للفحص الخاضعة المحاسبية

بالنسبة للمنشآت التي ( أشهر 6ستة )، وأكثر من المضافة القيمة على الضريبة

 الخاضعة المحاسبية السنوات إحدى برسم به المصرح معامالتهايفوق رقم 

 القيمة على الضريبة احتساب دون درهم مليون (50) خمسون للفحص

 .المضافة
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حسب  ،أشهر (6) ستةأو ( 3) ثالثةوال يدخل في مدة الفحص المحددة في 

 :الحالة، كل توقف ناتج عن

  راقبة؛للمق أو رفض الملزم الخضوع عدم تقديم الوثائ 

  إرسال طلبات الحصول على المعلومات إلى إدارات الضرائب التابعة

أو اتفاقات تمكن من تبادل  للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات

( 180) وثمانين حدود مائة في وذلك ،المعلومات ألغراض جبائية

لى إوتجدر اإلشارة   .المذكورة الطلبات إرسال تاريخ من ابتداء مايو

 .الطلباته ذه إرسالب ينقطع ادمالتقأن 

إذا خضع الملزم لفحص بنود أو عمليات معينة برسم إحدى أو مجموعة من 

المحاسبة برسم  فحصتبعه الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة، تم 

جميع الضرائب والرسوم ولنفس الفترة، فإن مجموع مدتي التدخل األول 

مكن أن تتجاوز مدة الفحص المشار إليها والتدخل الثاني في عين المكان ال ي

 أعاله.

 سلطة اإلدارة التقديرية – 3

تمتلك اإلدارة سلطة إعادة تقدير أسس الضريبة المصرح بها من لدن 

 كانت:إذا الخاضعين للضريبة في إطار عملية الفحص الضريبي 

 تهاقيم في تشكك أن شأنها من المحاسبة تشوبها إخالالت جسيمة 

يترتب عنها نقصان في رقم األعمال أو في الحصيلة يث بح تيةاإلثبا

المفروضة عليها الضريبة أو ال يتمكن من خاللها تبرير الحصيلة 

 ؛المصرح بها

 ؛المصرح به المحاسبة يشوبها نقصان في رقم األعمال 

 من منشأة لها عالقات تبعية بمؤسسات أخرى؛ هاليتحو تم قد األرباح 

 زمت بها أو تحملتها في الخارج المنشآت أهمية بعض النفقات التي الت

 األجنبية المزاولة لنشاط دائم في المغرب غير مثبتة.

 الملزملصالح  الحق في تصحيح األخطاء -4

يمكن للمفتش تصحيح األخطاء واإلغفاالت التي يالحظها أثناء عملية 
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 الفحص والتي من شأنها أن تكون في صالح الملزم.

IV - د نهاية عملية الفحصالحقوق والواجبات عن 

لمحاورة الشفوية ا إلجراءالمحدد  بالتاريخالحق في اإلعالم  – 1

  بتاريخ نهاية عملية الفحصووالتواجهية 

 بالتاريخيتم تبليغ الخاضع للضريبة عبر إشعار  المحاسبة،اختتام فحص قبل 

 سيختتم فيه الذي وبالتاريخلمحاورة الشفوية والتواجهية ا إلجراءالمحدد 

 219وذلك وفق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة  المحاسبة،حص ف

 .من المدونة العامة للضرائب

  وتواجهية شفوية محاورةالحق في  – 2 

وفق  للضريبة لخاضعتوجه اإلدارة دعوة ل ،المحاسبةاختتام فحص قبل 

 من المدونة العامة للضرائب 219اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 وذلك م في مقر اإلدارة الضريبية،ظوتواجهية تن شفوية محاورة إلجراء

 .الجبائي اإلقرار على إدخالهاتعتزم  التي بشأن التصحيحات

 الخاضع للضريبة بها أدلى التي المالحظات االعتبار بعين اإلدارة وتأخذ

 .أساس صحيح إلى تستند أنها اعتبرت إذا المذكورة، المحاورة خالل

 انعقاد المحاورة تاريخ يحدد الضرائب، مفتش فطر من محضر ويحرر

 منه للخاضع نسخة وتسلم ،المحضر على الموقعة واألطراف المذكورة

 .للضريبة

( الفقرة الثالثة) I -220المادتين في عليها المنصوص التبليغ رسالة أن غير

 الوثيقة الوحيدة تظل من المدونة العامة للضرائب( الثانية الفقرة) I -221و

 في وإثبات الشروع المبلغة التصحيحات مبالغ لتحديد عليها يستند يالت

 .الضرائب تصحيح مسطرة

 ضمان احترام مساطر تصحيح أسس الضريبة  –3

إذا ترتب عن مراقبة ضريبية في عين المكان تصحيح ألسس الضريبة، 

يتوجب على اإلدارة أن تطبق حسب الحالة، إما المسطرة العادية لتصحيح 

وإما المسطرة السريعة لتصحيح  220المنصوص عليها في المادة الضرائب 
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 من المدونة العامة للضرائب. 221الضرائب المنصوص عليها في المادة 

حق الخاضع للضريبة في اإلعالم عند غياب تصحيحات ألساس  – 4
 الضريبة

في حالة ما إذا لم يفض الفحص الضريبي إلى أي تصحيح، وجب على 

لخاضع للضريبة بذلك، وفق اإلجراءات المنصوص عليها اإلدارة إطالع ا

 من المدونة العامة للضرائب. 219في المادة 

 ضمان احترام واجب اإلثبات – 5

 عاتق على تقديمها عبء يقع التي اإلثباتات على بناء الضريبة فرض يتم

 في اإلدارة عاتق وعلى إقراراته في المضمنة العناصر يخص ما في الملزم

 .المذكورة اإلقرارات مراقبة عند بها القيام المزمع التصحيحات يخص ما

 سابقة ضمان عدم تغيير أسس الضريبة المعتمدة إثر مراقبة ضريبية – 6

بعد نهاية مراقبة ضريبية يجوز لإلدارة أن تقوم الحقا بفحص جديد 

للحسابات التي سبق فحصها دون أن يترتب على الفحص الجديد، ولو تعلق 

رائب ورسوم أخرى، تغيير أسس فرض الضريبة التي تم اعتمادها األمر بض

 إثر المراقبة األولى.

عندما يتعلق األمر بفحص بنود أو عمليات معينة برسم إحدى أو مجموعة 

من الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة، يجوز لإلدارة أن تقوم الحقا 

لرسوم ولنفس الفترة بدون بمراقبة المحاسبة المعنية برسم جميع الضرائب وا

أن يترتب عن هذه المراقبة زيادة في مبالغ التصحيحات أو المستدركات 

 المعتمدة على إثر المراقبة األولى برسم البنود أو العمليات السالفة الذكر.

 ضمان عدم ممارسة حق المراقبة بالنسبة للفترة المتقادمة – 7

 الفترة المتقادمة. إال أنه استثناءال يمكن لإلدارة أن تراقب حسابات تتعلق ب

 األربعالحاالت لهذا المبدأ، يحق لإلدارة تصحيح أسس فرض الضريبة في 

 التالية: (4)

  في مجال الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، يمتد الحق في
التصحيح إلى السنوات المحاسبية األربع المتقادمة عندما تستنزل مبالغ 

بهذه السنوات من الدخول أو الحاصالت الخاضعة العجز المتعلقة 
 للضريبة برسم سنة محاسبية غير متقادمة؛
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  في حالة توقف نهائي عن مزاولة النشاط متبوع بتصفية، يمكن لإلدارة أن
تمارس حقها في المراقبة طوال فترة التصفية من دون إمكانية االحتجاج 

 صفية؛على اإلدارة بالتقادم بالنسبة لمجموع فترة الت

  في مجال الضريبة على القيمة المضافة، إذا كان الخاضع للضريبة يتوفر
في بداية الفترة أو السنة الغير المتقادمة على دين ضريبي، يحق لإلدارة 

 تصحيح الفترات أو السنوات األربع األخيرة المتقادمة.

 مراقبة صحة في اإلدارة الحق  تملك التأمين، عقود على في مجال الرسم
 استنزال يتم عندما ( سنوات المتقادمة5الخمس )مبالغ المستنزلة خالل ال

 غير مالية سنة عنالمستحق  الرسم من بهذه السنوات المتعلق الرسم دين
 .متقادمة

حيح إال إلى تخفيض أو جميع الحاالت، ال يمكن أن يفضي هذا التصوفي 

أن يترتب عنه  نوال يمك أعاله المذكورين أو العجز ةالضريبي إلغاء الديون

 المتقادمة. ضريبة تكميلية برسم الفترة

V -  الحقوق والواجبات في حالة المسطرة العادية لتصحيح

 الضرائب

تطبق المسطرة العادية لتصحيح أسس فرض الضريبة الناتجة عن التصريح 

أو الفرض التلقائي للضرائب والواجبات والرسوم. ويتعلق األمر بمسطرة 

 ( مراحل وهي كالتالي:5كتابية تواجهية تمتد على خمسة )

 رسالة التبليغ األولى؛ 

 جواب الخاضع للضريبة على رسالة التبليغ األولى؛ 

 تبليغ الثانية؛رسالة ال 

 جواب الخاضع للضريبة على الرسالة الثانية للتبليغ؛ 

 الجهوية للنظر اللجنةأمام أو  اللجنة المحلية لتقدير الضريبة الطعن أمام 

أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون  بالضريبة أو المتعلقة الطعون في

 .المتعلقة بالضريبة، حسب الحالة

 رسالة التبليغ األولىج الفحص ضمن الحق في اإلعالم بنتائ -1

وفقا لإلجراءات المنصوص  ،يجب على اإلدارة أن تبلغ الخاضع للضريبة

باألسس المزمع من المدونة العامة للضرائب،  219عليها في المادة 

اعتمادها بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل 
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مضافة وكذا األسس المزمع والمستدركات المتعلقة بالضريبة على القيمة ال

 والرسم )عن طريق اإلقرار( والتمبر اعتمادها لتصفية واجبات التسجيل

وكذا مبلغ الواجبات التكميلية الناتجة عن األسس  التأمين عقود على

 .التي تلي تاريخ إنهاء المراقبة الضريبية ( أشهر3الثالثة )خالل  ،المذكورة

الذي يتم تبليغه للخاضع  التاريخ ية هوالمراقبة الضريب إنهاءتاريخ يعتبر 

 من المدونة I -212للضريبة برسالة اإلعالم المنصوص عليها في المادة 

 .العامة للضرائب

ويجب أن تكون رسالة تبليغ التصحيحات معللة وأن تنص على حق الملزم 

( يوما ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة 30في الرد داخل أجل ثالثين )

والمعللة إما قبوله أو مالحظاته المفصلة اإلدارة لك إلبالغ المذكورة، وذ

 .فرض الضريبة وحسب فترةلتصحيحات طبيعة ا حسب

ويترتب عن هذه الرسالة انقطاع التقادم وتحديد سقف أسس فرض الضريبة 

رسالة التبليغ  المترتبة عن المراقبة الجبائية في األسس التي تم تبليغها ضمن

  األولى.

 رسالة التبليغ األولى في الجواب على للضريبة ضعالخاحق  -2

يمكن للخاضع للضريبة أن يضمن في جوابه إما قبوله الكلي أو الجزئي أو 

وذلك إما في رسالة مضمونة مع  بها،مالحظاته على األسس التي تم تبليغه 

أو رسالة يودعها لدى مصلحة  اإلدارةإشعار بالتوصل يوجهها إلى 

ي العنوان المبين في رسالة التبليغ األولى داخل أجل الضرائب المعنية، ف

( يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ 30كامل محدد في ثالثين )

 المذكورة.

ويترتب عن دراسة جواب الخاضع للضريبة من لدن اإلدارة إما تخلي كلي 

كلي أو جزئي بالتصحيحات عن التصحيحات التي تم تبليغها أو احتفاظ 

 .ورةالمذك

خارج األجل،  الجوابوفي حالة عدم جواب الخاضع للضريبة أو في حالة 

يتم إصدار الواجبات التكميلية بواسطة جدول تحصيل أو قائمة إيرادات أو 

أمر باالستخالص دون اإلخالل بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في 

 المدونة العامة للضرائب.
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 رسالة التبليغ الثانيةمن الحق في اإلعالم بمالحظات اإلدارة ض -3

أن المالحظات المدلى بها من قبل الخاضع للضريبة ال  اإلدارة تإذا اعتبر

قوم، خالل تأن  اتستند جميعها أو بعضها على أي أساس صحيح، وجب عليه

( يوما من تاريخ تسلم جواب الخاضع للضريبة، 60أجل ال يتجاوز ستين )

من المدونة العامة  219ا في المادة وفقا لإلجراءات المنصوص عليه بتبليغه

الجزئي أو الكلي وكذا بأسس فرض الضريبة  ابأسباب رفضه للضرائب

 رى أنه من الواجب اعتمادها.توالواجبات والرسوم التي 

علم الخاضع للضريبة بأن هذه األسس ستصبح تأن  اإلدارةكما يتعين على 

 أمام ية لتقدير الضريبة أواللجنة المحل أمامنهائية إن لم يقدم طعنا بشأنها 

اللجنة الوطنية  أمام بالضريبة أو المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنة

للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، حسب الحالة، داخل أجل الثالثين 

 ( يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.30)

لخاضع للضريبة داخل أجل على مالحظات ا اإلدارةوفي حالة عدم جواب 

 ( يوما السالف الذكر، فإن مسطرة التصحيح تعتبر الغية.60الستين )

 الثانيةرسالة التبليغ  في الجواب على للضريبة الخاضعحق  -4

يتم إخضاع التصحيحات المقبولة كليا أو جزئيا من لدن الخاضع للضريبة 

  ريبة.شأنها بأية مالحظة فوريا للضوكذا تلك التي لم يدل ب

تأخذ المسطرة مجراها بالنسبة للتصحيحات المقدم فيها طعن من لدن و

الجهوية  اللجنة أمامأو  اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمامالخاضع للضريبة 

اللجنة الوطنية للنظر في  أمام بالضريبة أو المتعلقة الطعون في للنظر

 .الطعون المتعلقة بالضريبة، حسب الحالة

ادتين الم إليها في المشار البطالن السالفة الذكر و حاالت ثارةإ يجوز وال

220- VIII  221و - IV أو  اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام مرة ألول

اللجنة أمام  بالضريبة أو المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنةأمام 

 الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
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VI - لواجبات في حالة تطبيق المسطرة السريعة الحقوق وا

 لتصحيح الضرائب

تطبق المسطرة السريعة لتصحيح اإلقرارات في مجال الضريبة على 

وواجبات  الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة

 في الحاالت التالية: التأمين عقود على والرسم)عن طريق اإلقرار( التمبر 

  للمنشأة جزئي لعناصر األصول المجسدة أو غير المجسدة كلي أو تفويت 

عن مزاولة أو توقف مؤقت  نشاطها،عن مزاولة  كلي أو جزئيأو انقطاع 

نشاطها أو تسوية أو تصفية قضائية أو تغيير شكلها القانوني، إذا كان 

يترتب على ذلك إما إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو 

 ؛معنوي جديدشخص  ما إحداثوإالضريبة على الدخل 

 مغادرة المغرب بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم  الوفاة أو

 مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي بالمغرب؛

 ؛والدينسندات رأس المال  وغيرها منقيم منقولة  تفويت 

 عقارات أو حقوق عينية عقارية. تفويت 

ا، وآثارها وكذا قواعد وتعتبر قواعد التبليغ من حيث مضمونها، وآجاله

الطعن المتبعة في هذه المسطرة مماثلة لتلك المنصوص عليها بالنسبة 

للمسطرة العادية للتصحيح، مع فارق يكمن في كون الضريبة التي قد يتم 

إصدارها تفرض بناء على األسس التي تم تبليغها للخاضع للضريبة ضمن 

 رسالة التبليغ الثانية.

VII- اللجنة )الطعون أمام اللجان  ت في حالةالحقوق والواجبا

 المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنةأو المحلية لتقدير الضريبة 

 أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة(بالضريبة 

التصحيحات واالستدراكات في  ينازعوايمكن للخاضعين للضريبة أن 

اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو انية أمام المبلغة لهم في رسالة التبليغ الث

اللجنة الوطنية للنظر بالضريبة أو  المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنة

 حسب الحالة. ،في الطعون المتعلقة بالضريبة
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 اللجنةأو  اللجنة المحلية لتقدير الضريبةالطعن أمام الحق في تقديم  -1

 بالضريبة  لقةالمتع الطعون في الجهوية للنظر

 الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبةتقديم  – أ

للنظر في الطعون المتعلقة  الجهويةاللجان إلى أن يتم وضع وبصفة انتقالية 

اللجان المحلية لتقدير تستمر  المشار إليها في الفقرة ب( أدناه، بالضريبة

المحاسبة  فحصحاالت في  بالنظر في الطعون المحالة عليها الضريبة

للخاضعين للضريبة الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم المصرح به في حساب 

الحاصالت والتكاليف، عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير المتقادمة 

، طبقا لألحكام التشريعية ( ماليين درهم10موضوع الفحص، عشرة )

 . 2021ديسمبر  31الجاري بها العمل في 

م اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المقدمة من توجه المطالبات بالطعن أما

 الخالف موضوع ويجب أن تحدد اإلدارة،لدن الخاضعين للضريبة إلى 

  .إليها المستند للحجج عرضا وتتضمن

( أشهر لتسليم اللجنة المحلية لتقدير الضريبة 3يحدد أجل أقصاه ثالثة )

ية من طرف المطالبات والوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجه

اإلدارة ابتداء من تاريخ تبليغ اإلدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع 

 للضريبة أمام اللجنة المذكورة. 

الذكر داخل األجل  والوثائق السالفةوفي حالة عدم توجيه المطالبات 

المضروب، ال يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم اإلقرار 

 خاضع للضريبة.بها أو قبولها من لدن ال

 يجب على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، عن طريق كاتبها المقرر أن:

  تخبر الخاضع للضريبة واإلدارة بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده

( يوما وفق اإلجراءات المنصوص عليها في 30بما ال يقل عن ثالثين )

 من المدونة العامة للضرائب. 219المادة 

 التاريخ ( يوما على األقل قبل15اء اللجنة خمسة عشر )تستدعي أعض 

من  219في المادة  عليها المنصوص اإلجراءات وفقلالجتماع  المحدد

 المدونة العامة للضرائب.

ويحدد األجل األقصى المخول للجنة المحلية لتقدير الضريبة للبت في 

اريخ ( شهرا ابتداء من ت12النزاعات المعروضة عليها في اثني عشر )

 تسلمها المطالبات والوثائق من اإلدارة.
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وإذا انصرم األجل المشار إليه أعاله ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة 

مقررها، يشعر الكاتب المقرر األطراف بذلك بواسطة رسالة خالل الشهرين 

( شهرا المذكور، وفق اإلجراءات 12المواليين النصرام أجل اإلثني عشر )

 من المدونة العامة للضرائب. 219عليها في المادة  المنصوص

 والوثائق المذكورةوفي هذه الحالة، يجب على اإلدارة أن توجه المطالبات 

إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل أقصاه 

 شهران، ابتداء من تاريخ تبليغ اإلدارة برسالة اإلشعار.

الذكر من طرف اإلدارة  والوثائق السالفةالمطالبات وفي حالة عدم توجيه 

للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل األجل المذكور، ال 

يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم اإلقرار بها أو قبولها من 

 طرف الخاضع للضريبة.

مفصلة ومعللة، يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة 

ويبلغها مقررو هذه اللجان إلى الطرفين وفق اإلجراءات المنصوص عليها 

( أشهر 4من المدونة العامة للضرائب خالل األربعة ) 219في المادة 

والرسوم  والواجبات تتضمن األسس، ويجب أنالموالية لتاريخ صدورها. 

 بعدم بشأنها صرحت التي الحال التصحيحات اقتضى المعتمدة وإن

 االختصاص.

 بالضريبة المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنةالطعن أمام تقديم  - ب

في فحص  تبالب بالضريبة المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنةتختص 

المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم المصرح به في 

اسبية عن الفترة غير المتقادمة حساب الحاصالت والتكاليف، عن كل سنة مح

 ( ماليين درهم.10موضوع الفحص، عشرة )

 المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنةتوجه المطالبات بالطعن أمام 

 ويجب أن تحدد ،اإلدارةالمقدمة من لدن الخاضعين للضريبة إلى  بالضريبة

  .إليها المستند للحجج عرضا وتتضمن الخالف موضوع

 الطعون في الجهوية للنظر اللجنة( أشهر لتسليم 3أقصاه ثالثة )يحدد أجل 

المطالبات والوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية  بالضريبة المتعلقة

من طرف اإلدارة ابتداء من تاريخ تبليغ اإلدارة بالطعن المقدم من طرف 

 الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة. 

الذكر داخل األجل  والوثائق السالفةلمطالبات وفي حالة عدم توجيه ا

المضروب، ال يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم اإلقرار 

 بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.
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، عن طريق بالضريبة المتعلقة الطعون في الجهوية للنظر اللجنةيجب على 

 كاتبها المقرر أن:

  بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده تخبر الخاضع للضريبة واإلدارة

( يوما وفق اإلجراءات المنصوص عليها في 30بما ال يقل عن ثالثين )

 ؛من المدونة العامة للضرائب 219المادة 

 ( يوما على األقل قبل15تستدعي أعضاء اللجنة خمسة عشر ) التاريخ 

من  219في المادة  عليها المنصوص اإلجراءات وفقلالجتماع  المحدد

 المدونة العامة للضرائب.

 المتعلقة الطعون في الجهوية للنظرويحدد األجل األقصى المخول للجنة 

( شهرا 12في النزاعات المعروضة عليها في اثني عشر ) تللب بالضريبة

 ابتداء من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من اإلدارة.

 في الجهوية للنظر لجنةالوإذا انصرم األجل المشار إليه أعاله ولم تتخذ 

شعر الكاتب المقرر األطراف بذلك مقررها، ي   بالضريبة المتعلقة الطعون

( 12بواسطة رسالة خالل الشهرين المواليين النصرام أجل اإلثني عشر )

من  219شهرا المذكور، وفق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 المدونة العامة للضرائب.

 والوثائق المذكورةلى اإلدارة أن توجه المطالبات وفي هذه الحالة، يجب ع

إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل أقصاه 

 شهران، ابتداء من تاريخ تبليغ اإلدارة برسالة اإلشعار.

الذكر من طرف اإلدارة  والوثائق السالفةوفي حالة عدم توجيه المطالبات 

ي الطعون المتعلقة بالضريبة داخل األجل المذكور، ال للجنة الوطنية للنظر ف

يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم اإلقرار بها أو قبولها من 

 طرف الخاضع للضريبة.

 بالضريبة المتعلقة الطعون في الجهوية للنظريجب أن تكون مقررات اللجان 

وفق اإلجراءات  مفصلة ومعللة، ويبلغها مقررو هذه اللجان إلى الطرفين

من المدونة العامة للضرائب خالل األربعة  219المنصوص عليها في المادة 

 والواجبات تتضمن األسس، ويجب أن( أشهر الموالية لتاريخ صدورها. 4)

 بعدم بشأنها صرحت التي الحال التصحيحات اقتضى والرسوم المعتمدة وإن

 االختصاص.

 في الجهوية للنظر اللجانأمام ن والطعتجدر اإلشارة إلى أن  مالحظة:

من  المكررة 225المادة المحدثة بموجب  ،بالضريبة المتعلقة الطعون

وضع هذه اللجان بعد إال بعد  تقدمأن ال يمكن  ،المدونة العامة للضرائب
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 اختصاصها. ودائرة ارها مقو هاعددحدد صدور النصوص التنظيمية التي ت

  المشار إليها في ية لتقدير الضريبةاللجان المحلوبصفة انتقالية، تستمر 

ه بالنظر في الطعون المحالة عليها، طبقا لألحكام التشريعية عال( أأ الفقرة 

اللجان ، وذلك إلى غاية وضع 2021ديسمبر  31الجاري بها العمل في 

المنصوص عليها في المادة  للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الجهوية

 العامة للضرائب. المكررة من المدونة 225

الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة  الحق في تقديم -2

 بالضريبة

تختص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بالبت في 

 الطعون:

  المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة

العامة للضرائب، أيا كان  من المدونة 216المنصوص عليه في المادة 

 مبلغ رقم األعمال المصرح به؛

 رقم  المتعلقة بفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق

، برسم إحدى والتكاليفأعمالهم المصرح به في حساب الحاصالت 

 ( ماليين درهم؛10السنوات المحاسبية موضوع الفحص، عشرة )

  الجهويةاللجان  أوالمحلية لتقدير الضريبة اللجان التي لم تصدر في شأنها 

مقررات داخل أجل اثني عشر  للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

 ( شهرا.12)

توجه المطالبات بالطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة 

 ويجب أن تحدد اإلدارةبالضريبة المقدمة من لدن الخاضعين للضريبة إلى 

  .إليها المستند للحجج عرضا وتتضمن الخالف موضوع

( أشهر لتسليم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 3يحدد أجل أقصاه ثالثة )

المتعلقة بالضريبة المطالبات والوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية 

من طرف اإلدارة ابتداء من تاريخ تبليغ اإلدارة بالطعن المقدم من طرف 

 أمام اللجنة المذكورة.  الخاضع للضريبة

الذكر داخل األجل  والوثائق السالفةوفي حالة عدم توجيه المطالبات 

المضروب، ال يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم اإلقرار 

 بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.
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يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، عن طريق 

 بها المقرر لدى اللجنة الفرعية أن:كات

  تخبر الخاضع للضريبة واإلدارة بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده

( يوما وفق اإلجراءات المنصوص عليها في 30بما ال يقل عن ثالثين )

 من المدونة العامة للضرائب. 219المادة 

 ( يوما على األقل قبل15تستدعي أعضاء اللجنة خمسة عشر ) تاريخال 

من  219في المادة  عليها المنصوص اإلجراءات وفقلالجتماع  المحدد

 المدونة العامة للضرائب.

ويحدد األجل األقصى المخول للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة 

 ( شهرا12بالضريبة للبت في النزاعات المعروضة عليها في اثني عشر )

 ثائق من اإلدارة.ابتداء من تاريخ تسلمها المطالبات والو

عندما ينصرم األجل المذكور دون أن تتخذ اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 

المتعلقة بالضريبة مقررها، ال يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الخاضع 

للضريبة أو على أساس فرض الضريبة المعتمد من طرف اإلدارة في حالة 

 الفرض التلقائي للضريبة.

عطاء الملزم لموافقته الجزئية على األسس المبلغة من لدن غير أنه في حالة إ

اإلدارة أو في حالة عدم تقديمه لمالحظات على أسباب التصحيح المدخلة من 

طرف اإلدارة، يكون األساس المعتمد إلصدار الضريبة هو األساس الناتج 

 عن تلك الموافقة الجزئية أو أسباب التصحيح المذكور.

 القاضي ويبلغها ومعللة، مفصلة الفرعية اللجان مقررات تكون أن يجب

 الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة اللجنة سير على يشرف الذي

من المدونة  219 المادة في عليها اإلجراءات المنصوص وفق الطرفين إلى

   .المقرر صدور لتاريخ الموالية ( أشهر4األربعة ) خالل العامة للضرائب

الحال  اقتضى إنوالرسوم المعتمدة و والواجبات ،األسسن ويجب أن تتضم

 االختصاص. بعدم اللجنة المذكورة بشأنها صرحت التي التصحيحات

VIII- الحقوق والواجبات في حالة إصدار الواجبات التكميلية 

 بها المتعلقة والغرامات والذعائر والزيادات اإلضافية يتم إصدار الواجبات

 التالية: الفور في الحاالت على
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 البندين في المقررة اآلجال داخل الطعن تقديم عدم أو الجواب عدم I و II  

 ؛من المدونة العامة للضرائب 220المادة  من

 إجراءات خالل الطرفين بين كتابة المبرم الكلي أو الجزئي االتفاق بعد 

 التصحيح؛

 اللجنةمقرر  أو الضريبة لتقدير المحلية اللجنة مقرر صدور عقب 

 الوطنية اللجنة مقرر أو للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة جهويةال

 بالضريبة، حسب الحالة؛ المتعلقة الطعون في للنظر

 والتي الثانية، التبليغ رسالة في بها القيام المزمع للتصحيحات بالنسبة 

 الجهويةاللجان  أو لتقدير الضريبة المحلية اللجان شأنها في صرحت

 الطعون في للنظر الوطنية اللجنة أو المتعلقة بالضريبةللنظر في الطعون 

 اختصاصها؛ بعدم بالضريبة المتعلقة

 شأنها في تقدم لم للتصحيحات أو المستدركات المبلغة التي بالنسبة 

 التصحيح؛ مسطرة خالل للضريبة الخاضع قبل من مالحظات

 إطار  عقب رسالة التبليغ الثانية بالنسبة لعمليات الفحص التي تتم في

من المدونة العامة  221السريعة المشار إليها في المادة  المسطرة

 .للضرائب

IX-  الحقوق والواجبات المتعلقة بالمسطرة القضائية المطبقة

 على إثر تصحيح أسس الضريبة

يجوز لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم في 

الصادرة عن ر الضريبة أو الصادرة عن اللجان المحلية لتقديالمقررات 

اللجنة الصادرة عن  أو للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الجهويةاللجان 

 المتضمنة المقررات وفي للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الوطنية

 ( يوما60) الستين أجل داخل اختصاصها بعدم المذكورة اللجان لتصريح

لجان سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل ال هذه مقررات تبليغ لتاريخ الموالية

 .قانونية أو واقعية

اللجان المحلية لتقدير ال يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام 

اللجنة  أو للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الجهويةاللجان  أو الضريبة

 الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 






