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كماستمرويينشأحيث–الفروقبعضمع–األخرىالقانونيةااللتزاماتباقيشأنشأنهالجبائيااللتزام

التيوضعيةالأوالقانونيالتصرفذلكتعنيوالتيللضريبةالمنشأةالواقعةتسمىواقعةعنويتولدينقضي

أووالتصفيةassietteالوعاءوهيمتتابعة،أساسيةمراحلثالثعبريمروالذيالضريبيالدينعنهاينشأ

منالضريبةدينوينشأ،recouvrementوالتحصيلliquidationالضريبةبربطالبعضيسميهاكما

المرحلةذههوتسمىالضريبيةالمادةويشملللضريبة،المنشئةبالواقعةتنعتالتيمعينةواقعةتحديدخالل

ثم،الضريبةفرضومادةمجالأوللضريبةالخاضعةالعناصرتحددالتياألولىالمرحلةوهيالوعاء،بمرحلة

أولتحصيلابمرحلةانتهاءالضريبة،ربطأوالتصفيةمرحلةوهيالضريبةسعرأومبلغويحددالضريبةتقاس

.الضريبااللتزامينقضيوبهاواستخالصها،الضريبةأداء

بمراحل نشوء االلتزام الجبائي وتصنيفات الضرائ: المبحث الثاني

مراحل نشوء االلتزام الجبائي: المطلب األول



الضريبيالوعاءوتقديرتحديد:األولالفرع

ؤونتهامالدولةمنهتغترفالذيالمنبع»هوأو،«عليهاالضريبةتفرضالتيالمادة»هوالضريبيالوعاء

العملياتمجموعهو("L'assiette)الوعاء،(P.Beltrame)بلترامبييرتعريف،«الضرائببواسطة

.«..تقديرهاوالضريبيةالمادةعنالبحثإلىتهدفالتياإلدارية

أوين،معنشاطأوتصرفأودخلأورأسمال)الضريبةعليهاتفرضالتيالمادةباختياريتعلقالوعاءإذا

ة،الضريبيالمادةدراسةعلىيقتصرالفالوعاءأخرى،جهةمنوجهة،منهذا،(نفسهالشخصهويكونقد

أنكما.الضريبةموضوعالمادةمنالضريبةعليهتفرضالذيالجزءتحديدأيتقديرها،بطرقكذلكيهتمبل

بتشخيصتأخذالتيالحاليةالتشريعاتفيتكفي،الالضريبةعليهاتفرضالتيالمادةمعرفة

Personnalisation)الضريبة de l'impôt)للملزمالتكليفيةالمقدرة،لتحديد.



فياوحكمخصماتكونحيث،الجبائيةاإلدارةبهاتقومالتياألعمالأخطرمنيعدالجبائي،الوعاءتقديرإن

ناحيةمنو،(ممكنةحصيلةألكبرالسعيبمبررات،)الوعاءتقديرفيتبالغأالعليهاناحية،فمن،الوقتنفس

وبالتالي.(المكلفينعلىالجبائيالعبءتخفيفبمبررات)والواقعالحقيقةعنالتقدير،يقلأاليجبأخرى،

اهذبالقيامإلىمضطرةاإلدارةو.امعالمكلفوحقوقالخزينةحقوقحمايةمعادلةفيالتوازنتحققأنعليها

لخزينةاحقوقستضيعوإالالحاالت،منالكثيرفيصحته،منالتحققأوعليهاإلشرافأوبنفسهاالتقدير

.العامة

شريعاتالتجعلمما.والمكلفينالجبائيةاإلدارةبين،الجبائيةالمنازعاتغالبيةالتقدير،عملياتعنوتنشأ

قصائهاإدونولكنالتقدير،عملياتمنالكثيرفيالمباشرالتدخلعناإلدارةإبعاداتجاهفيتتطورالجبائية

:التاليةيباألسالوفقالضريبةوعاءوتقديرتحديدعمليةوتتم.والتدقيقالمراقبةفيدورهاويتمثلبالمطلق



lesالخارجيةالمظاهرمنانطالقاللضريبةالخاضعةالعناصرإحصاءمباشرةالضريبيةاإلدارةتتولى

signes extérieures de richesseةنهايبدايةمنفرنسافيطبقتالتيوالنوافذاألبوابكإحصاء

ورغم.فرنسافيالدخلعلىالضريبةفيهوكماالعيشنمطمؤشراتأو،1925سنةإلىعشرالثامنالقرن

:أنهإالبالملزماالصطداماإلدارةيجنبوسهال،وبسيطايعتبراألسلوب،هذاأن

وأاألشخاصدخلعندقيقةوصحيحةصورةإعطاءفيكافيةغيرالخارجيةالمؤشراتأنإذدقيق؛غير-

.ثرواتهم

دخلعلىيراتبالتغييعتدوال،الضريبةبتشخيصيسمحالألنه؛الجبائيةالعدالةتحقيقعلىيساعدالإنه-

.األفراد

ولمنه،عالتخليتمفلقدالخارجية،المؤشراتاساسعلىالتقديرمنهايعانيالتيالعيوبهذهلخطورةونظرا

إطاريف)بهاالمدلىالتصريحاتصحةمنالتحققاإلدارةفيهاترغبالتيالحاالتفيإالبه،تأخذالدولتعد

.(عموماالضريبيينالتهربوالغشمحاربة

:الخارجية(المظاهر)المؤشراتأسلوب-1



اإلدارةبينعليهاالتفاوضيتمأوالمشرع،يحددها،(Indices)قانونيةقرائنعلىالجبائيةاإلدارةتعتمد

عينالخاضعلىيسريباتفاقالتفاوض؛ويتوج(..مهنياتحادأونقابة،)مهنيتمثيلإطارفيةالجبائي

تقديمالملزمينمنيطلبالإذ؛الجبائيةكاالتفاقيةمعين،اقتصادينشاطأولقطاعوالمنتمينللضريبة،

مساحةالحين،للفبالنسبةمثال)أعمالهمبرقمتتعلقمعلوماتبتقديميكتفونبلدخولهم،عنمفصلةتصريحات

علىفياجزاسعرااإلدارةفتطبق؛(هكذاوالمستعملة،الدقيقةكمياتللخبازين،بالنسبةوالمزروعة،األراضي

.2020الضرائبمدونةمن49–40المادة.الرقمهذا

مناوزادوعليهم،اعتمادهمالمشرعونقلصأنعجبتقريبية،طريقةتبقىذلكمعأنهاإالدقةأكثرتعتبر

داله،استبعليه،أوالخروجيمكنالالذي،"العامالنظام"هوصارالتصريح؛حتىأواإلقرارنظامعلىاعتمادهم

.القانونعليهانصخاصة،حاالتفيإال

:الجزافيالتقديرأسلوب-2



بصورةفيه،يبينمعينة،آجالداخلتصريح،أوإقراربتقديمبالضريبة،شخصياالمكلفيلزمالنظام،هذابمقتضى

ريحالتص"بـيسمىولهذا،الجبائيةاإلدارةلمراقبةيخضعالتصريحوهذا.لديهالضريبةوعاءمقدارمفصلة،

Déclaration")المراقب contrôlée).بتقديمالمكلفغيرآخرشخصيقومالحالةهذهفي:الغيرإقرارأو

قيمةنعيبلغالذيكالمستأجرللضريبة،الخاضعاألصليالمكلفدخلمقدارفيهيحددالجبائيةاإلدارةإلىإقرار

قراراإتقدمالتيالشركةأوللعاملينالمدفوعةاألجورعنإقرارايقدمالذيالعملوربللمالك،يدفعهاالتياألجرة

.الموزعةوالفوائداألرباحعن

.الوعاءلتقديروسيلةأفضلاإلقرارويعتبر-.المواطنةروحيرسخ-:الضريبيالتصريحالمزايامن

.الضريبيبالتحصيلالمتعلقةاإلدارية،النفقاتواألعباءتقليصفياإلقراريساهم-

.الضرائبأنواعحسبالتصريحتقديموقتويختلف

لغشاعلىمشجعايكونقدأنهماكالملزم،علىواقتصاديانفسياعبئايشكلأنهالضريبياإلقرارعيوبومن

.ملزمينالتصريحاتعلىصارمةرقابةممارسةعلىقادرةإدارةهناككانتإذاإالفعااليكونالوبالتالي،.الضريبي

:التصريحأواإلقرارأسلوب-3



تقوموالر،تتوافالتيالمعلوماتعلىبناءالضريبة،وعاءبتقديربمفردهاتقومأنفياإلدارةحقعلىيقوم

الوقتفيتهمإقراراتقديمعنيمتنعونالذينالمكلفينضدعقابي،وكإجراءاستثنائية،حاالتفيإالاإلدارةبه

عندةالمتوفروالمعلوماتالمعطياتعلىبناءالحالة،هذهفيالوعاءويتحدد.مزيفإقرارتقديمأوالمناسب

.اإلقرارموضوعالسنةأوسابقةسنواتأوبسنةيتعلقفيماسواءالملزم،عنالجبائيةاإلدارة

المعنيغتبليبضرورةاإلدارةالمشرع،ألزم(تلقائيةبصورة)المباشرالتقديرأسلوبسلوكقبلأنه،غير

.التوصلختاريمنشهرأجلداخلإقرارهتقديمإلىوتدعوهفعله،األخيرةهذهتنويبماقانونيا،تبليغاباألمر،

وتطلعه،التبليغتاريخمنشهرأجلداخلإقرارهبوضعثانية،مرةتخبرهالدعوة،لتلكيستجبلمإذاحتىو

Taxation)تلقائيةبصورةحقه،فيالضريبةفرضفياعتمادهاالمنويالجديدةاألسسعلى d'office).

حقبلمساسهااحترامها،الجبائيةاإلدارةعلىيجبالتيالجوهريةاإلجراءاتمنالتبليغ،ضمانةتعتبرو

.(التلقائيةبالصورة)الضريبةفرضمسطرةبطالنخرقها،علىالقضاءرتبوقد.الدفاع

:المباشراإلداريالتقديرأسلوب-4



.أولتيتمحاضرات األستاذ إبراهيم : المصدر*



الضريبةتصفية:الثانيالفرع

اإلدارةتحصلهالذيالضريبة،مبلغحسابأيالوعاء،مناقتطاعهيجبالذيالمقدارتحديدمرحلةهي

لتكاليفاخصمبعدالوعاء،علىتطبيقهيجبالذيالسعرتحديدأي:العامةالخزينةإلىتدخلهو،الجبائية

.األداءالواجبالضريبة،مبلغإلىللوصول..واإلعفاءات

الضريبةسعرقتطبيهيالتشريعاتجلفياستعماالاألكثرلكنالضريبةمبلغالحتسابتقنيياتعدةوتوجد

.الضريبةمبلغاحتسابأجلمنالوعاءعلى

.«مبلغ الضريبة، في عالقته بوعاء الضريبة»هو Le taux de l'impôtسعر الضريبة 

بأنهاالضريبةهذهعنيقالوعندئذللضريبة،الخاضعةالمادةقيمةبتغيريتغيرالثابتاالسعرهذايكونقدو

يرتفعيثبحالضريبية،المادةقيمةبتغيريتغيرمتغيرا،السعرهذايكونقدو.(proportionnel)نسبية

.تصاعديةبأنهاالضريبةهذهعنيقالعندئذوبارتفاعها،



le:الثابتالسعرأوالنسبيةالضريبة-1 taux proportionnel stable

الخاضعةالمادةقيمةتغيرتمهماثابتة،ومحددة(معينةبنسب)واحدبسعرتفرضالنسبية،الضريبةإن

ألفمائةأوآالفعشرة)مقدارهبلغمهماالدخلمن،%10بسعرالضريبةتفرضأن:ذلكمثال.للضريبة

.(السنةفي،درهم..مليونأو

علىيقالتطبسهلأنهرغمالدخولبينيميزوالالحقيقةالتكليفيةالمقدرةيراعيالاألسلوبهذاأنغير

.الفنيالمستوى

،(الدخلعلىةكالضريب)للتشخيصالقابلةغيرالضرائبمنالكثيرفيالنسبيالسعرعنالتخليتملذلك

المباشرة،يرغالضرائبفيالنسبيةاألسعارنجدمازلناولكننا.التصاعديالسعربنظامالضريبةمحلهاليحل

من19المادة،(المغربفيالشركاتدخلعلىالضريبةمثل)أيضاالمباشرةالضرائببعضفيو

من(%10)ثابتبسعريفرضالذياالجتماعية،الخدماترسم)المحليةالضرائببعضفيوكذاالمدونة،

علىرضتفالمضافةالقيمةعلىالضريبةذلكعلىومثال.(الحضريةللضريبةالخاضعةاإليجاريةالقيمة

.المستهلكةللكميةتحديدودونتشخيصدومالجميع



التصاعديأو السعر الضريبة -2

L'impôt)التصاعديةالضريبةسميت ou le taux progressif)،المادةقيمةالزديادتبعايتصاعدالسعرألن

.لهاالخاضعة

.بالشرائحالجزئيوالتصاعدبالطبقات؛(اإلجمالي)التصاعد:أهمهامن،متعددةبطرقالتصاعدتحقيقيمكنو

La)بالطبقاتاإلجماليالتصاعد- progressivité globale):

طبقةلكليخصصو،(classes)طبقاتإلى-مثالالثروةأوالدخل-للضريبةالخاضعةالمادةتقسمالنظام،هذافي

إلىينتميالذيالمكلففيدفع.طبقةأعلىإلى،(درهم0)صفرالدخلمنالطبقات،قيمةتزايدمعيتزايدمعين،سعر

لىاألعالحدعندخله،ازدادفإذا.بطبقتهالخاصالسعرهو،(دخلهمجملعلى)واحد،بسعرالضريبةمعينة؛طبقة

.(صعودا)إليهاانتقلالتيالطبقةسعرهوأعلى،لسعربمجمله،يخضعفإنهإليها،ينتميالتيللطبقة

:مثال
السعر المطبق عليها(بالدرهم)حجم الطبقةرقم الطبقة

%50.00010←0من األولى

%80.00020←50.001من الثانية

%120.00030←80.001منالثالثة

%120.00034زاد على ماالرابعة



La)بالشرائحالتصاعد- progressivité par tranches):

شريحةلكلويخصص،(tranches)الشرائحتسمىأجزاءعدةإلى-مثالالدخل–الوعاءيقسمالنظامهذافي

بقدرعارأسلعدةالدخليخضعحيث.الدخلقيمةتزايدمعتصاعدي،بشكلالشرائحسعرويتزايد.الخاصسعرها

منشريحةكلعنالمطلوبةالمبالغبجمعاألداء،الواجبالضريبةمبلغعلىنحصلوشرائح،منيحتويهما

.الوعاءتكّونالتيالشرائح

:الدخلعلىالضريبةحسابجدولالتاليالنحوعلىيحدد.2020الضرائبمدونةمن71المادة:مثال

السعر المطبق عليها(بالدرهم)حجمها أو قيمتهارقم الشريحة

معفاة30.000إلى0من األولى

%50.00010←30.001منالثانية

%60.00020←50.001الثالثة

%80.00030←60.001الرابعة

%180.00034←80.001الخامسة

%38ما زاد السادسة



85000,00سعيد لديه دخل سنوي يقدر ب : تمرين



:درهم(85.000)هوسعيددخلإن

+(رابعةشريحة)20.000(+ثالثةشريحة)10.000(+ثانيةشريحة)20.000(+أولىشريحة)30.000=إلىينقسمأنويمكنه

,(خامسةشريحة)5,000

دخله؟تكّونالتيالشرائحهذهعن،سعيدستؤديفكم

:ستؤديدرهم،(30.000)وحجمهااألولى،الشريحةعن•

.معفاة00,00=0%*30.000

:ستؤديدرهم،(20.000)حجمهاوالثانية،الشريحةعنو*

درهم2000=100/10×20.000

:ستؤديدرهم،(10.000)قيمتهاوالثالثة،الشريحةعنو*

درهم2000=100/20×10.000

:ستؤديدرهم،(20.000)قيمتهاوالرابعة،الشريحةعنو*

.درهم6000=100/30×20.000

:ستؤديدرهم،(5.000)قيمتهاو،الخامسةالشريحةعنو*

.درهم1700=100/34×5.000

:دخلهمنشريحةكلعلىالمستحقةالضريبةمبالغجمعهو،ؤديهيسالذيللضريبة،الكاملالمبلغأما

.درهم11700=1700+6000+2000+2000=هو

.درهم25.500=100/30*85.000:بالطبقاتحسابهاتمإذاأما**



:الضريبةبتشخيصيعرفماأوالجبائيةالعدالةمبدأتحققالتياإلجراءاتبعضإقرارإلىالمشرعيعمدوقد

.درهم30,000القانونفيلإلنسان،االجتماعيةبالوضعيةالعنايةأجلمنوذلكللمعيشةاألدنىالحدبإعفاءوذلك

أوالسعرضتخفيأوالضريبةمادةتخفيضبواسطةإماللملزمالعائليةالتحمالتوضعيةالمشرعيراعيالضريبةاحتسابعند

سنة27حدودفييعملونالالذيناألوالدأوالزوجةعن-درهم2160-أشخاص6حدودفي-درهم360–الضريبةمبلغ

.المتزوجمنأكثرضريبةاألعزبيتحملوبالتاليالمدونة،من74المادة

بفضله،طع،تقتفالدولة:الوطنيةالثروةتوزيعوإعادةالجبائيةالعدالةتحقيقأدواتأهممنيعدةالتصاعديالضريبةمفهومإن

دةإعاعمليةذلكفيمستخدمةاالقتصادي،النظامإلىتعيدهاثمالملزمين،لبعضالحدية،الحاجةعن"الفائضة"األموال

.(وغيرهاالضريبية،واإلعفاءاتاالجتماعية،العامةالمرافقعلىاإلنفاق)مختلفةبطرقتوزيعها،
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المصطفى قريشي: األستاذ

7-المحاضرة 



دارةاإلتتبعهاالتيواإلجراءاتالعملياتمجموعبهويقصدالجبائي،االلتزاممراحلمنمرحلةآخرالضريبةتحصيليعتبر

.لحقهااستيفاءللدولةالعامةالخزينةصندوقإلىالملزمذمةمنالضريبةمبلغأوقيمةنقلفيالضريبية

أسلوبوالمنبع،فيالحجزأسلوب:وهيأساليبثالثةفيحصرهايمكنأنهإالمتعددة،أساليبوفقالضريبةتحصيلويتم

.المباشراألداءأسلوبوأخيراالدوريةالمقدمةاألقساط

:المنبعمنالحجزطريقعنالتحصيل-1

المباشريرغاألداءأيضاويسمىللضريبة،الخاضعةالمادةمصدرمنالضريبةتحصيلإلىالحالةهذهفيالضريبيةاإلدارةتعمد

العامة،ينةالخزإلىوأدائهاالمستحقةالضريبةقيمةبحجزتبعيةأودينعالقةاألصليبالمكلفتربطهثالثاشخصاتلزمبأن

دولةانكسواءالمستخدمالسياقهذافييقومحيثالمنقولة،األموالرؤوسعنالناتجةاألرباحواألجور،الدخلعلىكالضريبة

أوظفاموكانسواءللمستفيدسيؤديالذياألجرأوالراتبمنالضريبةمبلغباقتطاعطبيعيشخصأوآخرمعنويشخصأو

.لضريبياالتهربفرصمنيحدأنهكماالحصيلة،ووفرةتكاليفهوقلةوسرعتهالتحصيلبسهولةاألسلوبهذاويتميزأجيرا،

:تحصيل الضريبة : الفرع الثالث



:الدوريةالمقدمةاألقساطبأسلوباألداءطريقعنالتحصيل-2

السنةاللخدوريةأقساطبدفعبمقتضاهاالمكلفيقومالتيالمقدمةاألقساطأسلوبعلىأحياناالضريبيةاإلدارةتعتمد

تتمأنلىع،السابقةالماليةالسنةعنالمستحقةالضريبةقيمةحسبأوالمتوقعدخلهعنيقدمهلتصريحوفقاالمالية

عنها،يقلمايدفعأوتصفيتهاتمالتيالضريبةقيمةعنيزيدقدماالملزميستردحيثتصفيتهابعدنهائياالضريبةتسوية

.للدولةالعامةالخزينةلمواردبالنسبةالحصيلةبوفرةالطريقةهذهوتتميز

علىمقدمةدفعات(4)أربعفيالجاريةالمحاسبيةالسنةعنالشركاتعلىالضريبةتؤدى:المدونةمن170المادة

يليفيماالسنةهذهوتسمىمختتمة،سنةآخرعنالمستحقةالضريبةمبلغمن25%منهاواحدةكلتساويالحساب

لضرائباإدارةقابضإلىأعالهإليهاالمشارالحسابعلىالمقدمةالدفعاتبأداءتلقائياالشركةتقوم.«المرجعيةالسنة»

تاريخمنرعشوالثانيوالتاسعوالسادسالثالثالشهرانقضاءقبلوذلكبالمغرب،الرئيسيةمؤسستهاأومقرهالهالتابع

.الجاريةالمحاسبيةالسنةافتتاح



:المباشرأوالتلقائياألداءطريقعنالتحصيل-3

أودخلهعنيقدمهالذيالتصريحأواإلقرارخاللمنالعامةالخزينةإلىمباشرةالضريبةمبلغبأداءالملزميقومحيث

.التصريحهذاعلىبناءالضريبةقيمةاحتساباإلدارةوتتولىثروته،

لمباشرةاالضرائببعضسدادفيعليهويعتمدوشيوعا،انتشاراوأكثرهااألداءأساليبأسهلاألسلوبهذاويعتبر

.الدخلعلىوالضريبةالتجاريةغيروالمهنوالصناعيةالتجاريةاألرباحعلىوالضرائبالعقاريةكالضرائب

:المدونةمن176المادة

لدىشهركلمن(20)العشرينقبليودعوا،أنالشهرياإلقرارنظامعليهمالمفروضللضريبةالخاضعينعلىيجب

ريبةالضمبلغنفسهالوقتفييدفعواوأنالسابقالشهرخاللالمنجزأعمالهمبرقمإقراراالضرائب،إدارةقابض

.لهالمطابق



وهيرئيسيةدداتمحعدةخاللمنالضرائبأنواعبينالتمييزويمكنالتقسيممعاييرتنوعحسبالضرائبتصنيفاتوتتعددتتنوع

–فيةالتص–الوعاء–الضريبةبهاتمرالتيالثالثةواألطوارالمراحلخاللمنأوالسعرأوالضريبيةالمادةوحسبالنوعحسب

:النوعحسبتصنيفهاهوتصنيفأهميبقىلكنالتحصيل

الماشرةغيروالضرائبالمباشرةالضرائب:األولالفرع
حيثالمباشرة،يرغوالضرائبالمباشرةالضرائببينالتمييزيتمحيثالضريبيةاألنظمةجميعفيتداوالاألكثرالتصنيفهذايعد

حيناشرةمبغيروتكونثروته،منأيالملزمدخلمنمباشرةالماليالمبلغاقتطاعيتمحينعامةبصفةمباشرةالضريبةتعتبر

.تداولهاأوانتقالهابمناسبة-مالهرأس-ثروتهعلىأوإنفاقهبمناسبةأياستعمالهبمناسبةالدخلعلىتفرض

معاييرةثالثاعتمادتمأنهبيدالنوعين،بينالتمييزمنتمكنوموضوعيةعلميةقواعدوجودلعدمالتصنيفاتأصعبمنويعد

.بينهماللتميز

:الضرائبتصنيفمعايير-1

:اإلداريأوالقانونيالمعيار
أوالقابضإلىالملزمطرفمنمباشربشكلوتدفعاسميةوقوائمجداولخاللمنتحصيلهاحالةفيمباشرةالضريبةتكون

.الضريبيةواإلدارةالملزمبيندائمةعالقاتعلىتقومفهيالمحصل

األمرهوكماقتةومؤعرضيةتصرفاتأووقائعحدوثبمناسبةتقوملكونهابالوساطة،تأديتهايتمالمباشرةغيرالضريبةوبالمقابل

.اإلستهالكضرائبأو(أخرىإلىدولةمنالبضائعانتقال)الجمركيةالضرائبفي

.الغيرلدىالمنبعمنحجزهايمكنلكنمباشرةضريبةالدخلعلىالضريبةأنحيثدقيقغيرمعيارلكنه

الضرائبتصنيف:الثانيالمطلب



:االقتصاديالمعيار
بءعنقلهيالمباشرةغيرأماالغير،إلىنقلهامنيتمكنأندونقانونابهاالملزمالشخصذمةفيتكونالمباشرةالضريبة

وساطةتوجدالالمباشرةالضريبةفيأنبمعنى.الضريبةعليهاالمفروضةللمادةمستهلكالغالبفييكونوالذيالغيرإلىالضريبة

العقاريةيبةالضرمثالفيلكن.المباشرةغيرالضرائبفيالوساطةهذهمثلتقومحينفيالضريبيةواإلدارةاألصليالمكلفبين

أماموننكاإليجارقيمةفيالزيادةطريقعنالمستأجرإلىعبئهانقلاألخيرهذااستطاعإذاأماالمالكيتحملهامباشرةضريبةهي

.مباشرةغيرضريبة

:الضريبيالمعيار
الدخلنفاقإعلىتفرضالتيهيالمباشرةغيروالضريبةالمال،رأسأوالدخلعلىمباشرةتفرضالتيتلكهيالمباشرةالضريبة

وانتقالكةحرعلىتفرضالمباشرةغيرالضريبةأنحينفيالثروةذاتعلىتفرضالمباشرةالضريبةأنأيالمال،رأسانتقالأو

.الثروة

سبيينالنالمستمرينوالدوامالثباتطابعلهاعناصرأومادةعلىمفروضةكانتإذاالمعيارلهذاوفقامباشرةالضريبةفتعتبر

وقائعلىعتفرضالتيتلكمباشرةغيرالضريبةوتعتبر،(الدخلعلىوالضريبةالملكية،علىالمفروضةالعقاريةكالضريبة)

تلكهيرةالمباشالضريبةأنذلكومعنى،(االستهالكعلىالضريبةمثل)الثبات،وعدمبالتقطعتتسموعرضيةمؤقتةوتصرفات

.المالرأسانتقالأوالدخلإنفاقعلىتفرضالتيهيالمباشرةغيرالضريبةوأنالمال،رأسأوالدخلعلىمباشرةتفرضالتي

وغيررباح،واألاألجورقبيلمنوالتكرارباالستقرارتتميزلهاالمنشئةالوقائعكانتحالةفيمباشرةتكونفالضريبةوبالتالي

.منتوجكبيعومؤقتةعرضيةالوقائعتلككانتحالةفيمباشرة

بينللمفاضلةصالحاأساسالتكونالعلميةبالدقةالصحيحةالنتائجإعطاءفيتفلحلموبالتاليالنقدمنيسلملمالسابقةالمعاييركل

عتبرتوهكذاجديد،معياربأياالستعانةعدمإلىالحديثالماليالفقهاتجهولهذاالمباشرة،غيروالضرائبالمباشرةالضرائب

مجاالتفياصاألشختصرفاتعلىتفرضضريبةكلمباشرةغيروتعتبرالدخل،أوالثروةعلىتفرضضريبةكلمباشرةالضريبة

.واإلنفاقواالستهالكالتداول



:المباشرةالضرائبوعيوبمزايا*

.نسبياوالتغيرالتبدلسريعةليستعناصروعلىثابتةماليةمراكزعلىتقعلكونهاالحصيلة،ثبات-:المزايا

.الدفععلىللمكلفينالتكليفيةالقدرةومراعاةالضريبةبتشخيصوذلكالعامة،األعباءتوزيعفيالعدالةتحقق-

.والمراقبينالموظفينحيثمنكبيرةنفقاتوجبايتهافرضهامنتتطلبالألنها:جبايتهافياقتصادية-

.السياسيةحقوقهمممارسةعلىيساعدهمالذياألمرللدولة،العامةالماليةاألعباءالمواطنينمساهمة-

أوزيادةأمامعدالتهاتعديلطريقعنالمشرعإرادةبمحضإنقاصهاأوحصيلتهافيالزيادةيمكنحيثمعدالتهافيمرنةهي-

.القانونيةبالمرونةينعتماوهذانقصانا،

.منهاالتهربمحاولةإلىيدفعهمماعبئهابثقلالمكلفشعور-:العيوب

.الماليةالسنةمنفترةمروربعدإالعادةتصدرالوجداولهاتحددالمبالغهاالنبالتأخرتتميزحصيلتها-

:المباشرةغيرالضرائبوعيوبمزايا*

كماول،والتداواإلستهالكاإلنتاجعملياتعلىتنصبإذمجالها،أونطاقهاالتساعومرونتها،الضريبةهذهحصيلةوفرة-:المزايا

.عبئهابثقلالمكلفيشعرأندوندفعهافيسهلةوهيوأغنياء،فقراءاألشخاصجميععلىتفرضأنها

تتميزأنهاكمابالضريبة،الدولةلحقالمنشئةالواقعةحصولبمجردأيبسرعةالضريبةتحصيليتمإذ:التحصيلفيالسرعة-

.السنةخاللالمستمربتدفقها

.للمكلفينالشخصيةاألوضاعوالالتكليفيةالقدرةتراعيالألنها:عادلةغيرأنها-:العيوب

.تحصيلونفقاتومراقبةتقريرإجراءاتالضريبةهذهتطبيقيتطلب:الجبايةتكاليفارتفاع-



السلبيات اإليجابيات نوع الضريبة

,مدة التحصيلطول-

ضعف المردودية االقتصادية-

مقبولة بشكل سيء من طرف-

المكلف بالضريبة

ثمار ضريبة ال تشجع على االست-

.واالدخار

شخصية حسب قدرة الملزم-

حتصاعدية حسب الدخل أو الرب-

تحصيل سهل ومرن-

مردودية مستقرة وثابتة-

مراقبة سهلة -

بها معروف ومحددة الملزم-

.القيمة

:الضريبة المباشرة

على الدخلالضريبة-

الضريبة على الشركات-

.كبيرةتكاليف-

ضريبة غير عادلة تطبق على-

.الجميع دون أي اعتبارات

.رةمردودية متقلبة وغير مستق-

.ةتحتاج مراقبة متكررة ومستمر

األداءسهولة

.مردودية اقتصادية كبيرة

تحصيل سريع

ضريبة منتجة تساهم في 

.االستثمار

:الضريبة غير المباشرة

على القيمة المضافةالضريبة

التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة



الضرائب-والدخلالثروةعلىفتفرضوالمال،الثروةعلىمباشرةغيرأومباشرةكانتسواءالضرائبتفرض

.-المباشرةغيرالضرائب-واستهالكهوإنفاقهاستعمالهبمناسبةوالمالالثروةعلىكذلكوتفرض،-المباشرة

:المباشرةالضرائبأنواع
.الشركاتودخلالطبيعييناألشخاصدخل:الدخلعلىالضريبة

.المالرأسعلىوالضريبة

:الدخلعلىالضريبة-أ
األمريكية،المتحدةوالوالياتاألوربيةالدولإلىانتقلتثم1799سنةإنجلترافيمرةألولالدخلعلىالضريبةظهرت

فيتحتللالدخعلىالماليةاألهميةأصبحتلقدالثالث،العاملدولالضريبيةاألنظمةجميعفيموقعهاأخذتثمواليابان،

.المباشرةالضرائببيناألولىالمرتبةالحاضرالوقت

.الدخلذلكتحققكلماللضريبةويخضعللشخص،والمتجددةالمنتظمةالمواردمجموعهوالدخل

زمنيةفترةناءأثالمكلفالشخصأوالفردعليهايحصلللتقدير،قابلةأونقديةجديدةثروةكل:بأنهالدخلتعريفويمكن

.الدخلبمصدرمساسدوناستهالكهاويمكنللدوام،قابلأومستمرمصدرومندوريبشكلمعينة

:المباشرةوغيرالمباشرةالضرائبأنواع-2



:الدخلخصائص

.سنةفيعامةبصفةوتحددالزمنية،المدةخاصية-

.بالنقودللتقديرالقابلةأوالتقديرخاصية-

.األجرأوالراتباألسهم،وأرباحالمنزل،كإيجارمنتظمةأوقاتفيالدخلعلىيحصلالفردأنأيالدورية،خاصية-

.معاهماأوالعملأومالرأسالمصدريكونوقدواالستمرارللثباتقابالالدخلمصدرأنأيالمصدر،ثباتخاصية-

حتىامالئماستغالالواستغاللهالمصدرصيانةعلىالعمليجبالدخلعلىللحصولأنهحيثالمصدر،استغاللخاصية-

.اإلنتاجدوريةلهيضمن

منكلفالمعليهايحصلالتياإليراداتمجموععنعبارةهوفاألولالصافي،والدخلاإلجماليالدخلبينالماليالفقهويميز

الدخلعنناتجفهوالصافيالدخلأماالمال،رأسقبلمنتكونالأنشريطةمعينةمتعددةمصادرمنأوواحدمصدر

فيهاصرفالتيالنفقاتوكلواإلندثاراتمصدرهوصيانةإنتاجهنفقاتعنعبارةوهيالدخلتكاليفخصمبعداإلجمالي

.الدخلعلىالحصولسبيل

.األشخاص المعنوية–وضرائب على الشركات -األشخاص الطبيعيون–ضرائب على األفراد : والضريبة على الدخل نوعان



:الطبيعييناألشخاصدخلعلىالضريبة-1

:الدخلعلىالضريبةلفرضأنظمةثالثةوهناك

:النوعيةالضرائبنظام-
وأ-والسنداتاألسهمأرباحضريبة–المالرأسأو-واألجورالمرتباتعلىالضريبة–العمل:مصادرهحسبالدخليقسمحيث

درتهقفيتتمثلمزاياعدملمالنظاموهذا،-والصناعيةالتجاريةاألرباحضريبة–معاوالعملالمالرأسعلىالمختلطةالضريبة

أسعارتطبيقيمكنهإذالضريبيةالعدالةلمبادئويستجيبللضريبةالخاضعالدخلطبيعةحسبالضريبيةاإلجراءاتتكييفعلى

.عليهللحصولالمبذولةالجهودقلةبسببمشددةضريبيةألسعاريخضعالمالرأسفدخلالدخل،مصدرحسبضريبية

كلماتاإلداراكثرتوكلماللتحصيلضريبيةإداراتعدةوجودأوالجهتينمنالحصيلةضعيفكونهعيوبعدةلهالنظامهذالكن

عدةنمفيستفيدنوعية،ضرائبلعدةيخضعمصادرعدةمندخلهعلىيحصلالذيالمكلفأنكماالدولة،نفقاتبالتاليزادت

كونهعادلرغينظامأنهكما.الضريبةمردوديةضعفإلىيفضيعليهالمطبقةالضرائببتعدداإلعفاءاتفتعددشخصيةإعفاءات

.منطقيتبريردونومتابينةمختلفةأسعاريقر

:المختلظةالضرائبنظام-
ليهاعوتفرضالدخولتلكتجمعثمنوعيةضريبةدخلكلعلىويفرضمصادرهاحسبالدخولتقسيميتمالنظامهذاخاللمن

ماليةاداتإيريدرالنظامهذاكونمنوبالرغمتصاعدية،تكميليةوضريبةنوعيةضرائبعلىيحتوينظامفهوتكميليةضريبة

.الضريبيةاإلجراءاتتعقيدمنويزيدالضرائبجبايةنفقاتمنيزيدأنهإالللدولةمهمة

:العامةالضرائبنظام-
:ألنهالضريبةلفرضاألنظمةأفضلأرقىمنيعتبر

.للملزمالحقيقةالتكليفيةللمقدرةوفقاالضريبةيفرض

.األسرةبدخلالضريبةبربطيسمح

.بيقهتطعلىتشرففقطواحدةضريبيةإدارةلوجودنظراالنفقاتوقليلالحصيلةوكثيرالتصاعديةالضريبةمعينسجم

.األسعاردوتوحيالضريبيةالمواردتجميعاإلعفاءاتتعميم:مبادئثالثعلىيقوملكونهالسابقةاألنظمةمشاكلتجاوزوبالتالي



:الشركاتعلىالضريبة-2

عنركاتللشالماليةالذمةفصليمكنالأموال،وشركاتأشخاصشركات:نوعينإلىالضريبيةالناحيةمنالشركاتتنقسم

ألموالاشركاتأماالشركة،ثروةمنيتجزأالجزءالمساهمينثروةتعتبرإذاألشخاص،شركاتفيللمساهمينالماليةالذمة

التيباحاألرأنيعنيممافيها،المساهمينلألفرادالماليةالذمةعنمستقلةماليةذمةلهامعنويةبشخصيةعادةتتمتعفهي

.الضريبيلالقتطاعبدورهاتخضعالشركاتتحققها

دخولأييهافالمساهميندخولعلىالضريبةفرضيتماألولالنوعبينماالثانيالنوعإلىتنصرفالشركاتعلىفالضريبة

.األفراد

الشركاتخولدعلىوالضريبةاألفراددخولعلىالضريبةبينتفصلالتيالتشريعاتجميعتواجهالتياألساسيةوالمشكلة

األفرادخولدعلىثانيةضريبةتطبيقإمكانيةفيتختلفالمقارنةالتشريعاتفإنالشركاتعلىضريبةتطبقحينماهي

ضريبةفيهاتطبقوالدانماركوسويسراوإسبانيااألمريكيةالمتحدةالوالياتمنكلففياألرباح،توزيعبعدالمساهمين

.فيهاالمساهمينعلىاألرباحتوزيعبعداألفرادعلىتفرضأيمزدوجة

لىعالموزعةاألرباحعلىأيالثانيشقهافيمنخفضةلكنهامزدوجةضريبةأيضاتطبيقيتموإنجلترافرنساوفي

ضعتخفإنهاالموزعةاألرباحأماالموزعة،غيرالشركةأرباحعلىإالتفرضالالضريبةفإناليونانفيأماالمساهمين،

.األفرادعلىللضريبة



:المالرأسعلىالضريبة-ب
يمتلكهاتيوالنقداللتقييموالقابلةوالمعنويةالماديةوالمنقولةالعقاريةاألموالمجموعالضريبةنظروجهةمنالمالبرأسيقصد

.إنتاجكلعنعاطلةكانتأولخدماتأوعينيأونقديلدخلمدرةكانتسواءمعينةلحظةفيالشخص

مماللدخل،ومصدراإلنتاجعواملمنأساسيعاملوهوالمالرأسعلىتقعلكونهاانتقاداتالمالرأسعلىالضريبةوتعرف

.االقتصاديةالوضعيةوتدهورالدخولمستوىوانخفاضاإلنتاجنقصانإلىيؤدي

مننقصتالمقابلوفيقيمته،علىتحافظجهةمنالمالرأسعلىمعتدلةبأسعارضرائبفرضإلىتسعىالدولةفإنوبالتالي

منوعنتوفيرأجلمنالدخول،علىإضافةضريبةهيالمالرأسعلىالضريبةاعتباريمكنوبالتاليعنه،الناتجالدخلقيمة

.ءهؤالوغضبنقمةلهاتجلبأنيمكنالتيالكبيرةالدخولعلىالضريبةأسعارفيالزيادةمنوالتهرب،الجبائيةالعدالة

يدرالمالرأسكانإذاخاصةالعملية،الناحيةمنصعبةتبقىالضريبةلفرضكأساسالمالورأسالدخلبينالمفاضلةأنكما

1000قدرهالمالرأسبصددكناإذاذلك،مثال:المالرأسعلىأوالدخلعلىالضريبةفرضبينفرقالأنهإذمنتظما،عائدا

علىضريبةأو%2بسعرالمالرأسأساسعلىالضريبةفرضبينالحالةهذهفيفرقفالدرهم،100بدخالويدردرهم

.درهم20هيالحالتينكلتافيالضريبةحصيلةألن%20بسعردخله

المالرأسعلىتفرضالتيالضرائبأنواع

:المالرأسعلىاالستثنائيةالضريبة-1

الحاالتفيتتمماوغالباالفقراء،واألغنياءبينالماليةالفوارقفيالتقليلإلىتهدفوالمالرأسملكيةعلىبناءوتفرض

.قصيروقتفيالضريبيةحصيلتهابغزارةالضريبةهذهوتتميز.الطبيعيةالكوارثوكالحروباالستثنائية

:المالرأسزيادةعلىالضريبة-2

لىعفيها،دخالالمالكإلدارةيكونوالمنقوال،أوعقاركانسواءالمالرأسقيمةفيتحدثزيادةأيعلىالضريبةهذهتفرض

.االقتصاديةالظروففيالحاصلالتغيرأوتحسينيةظروفبسببجاءتالمالرأسقيمةفيالزيادةتلكأناعتبار

:التركاتضريبة-3

.موالاألملكيةانتقالعلىتفرضالمتوفي،تركةالضريبةهذهوعاءألنالمالرأسضرائبمنالتركاتعلىالضريبةتعتبر



:المباشرةغيرالضرائب
الماللىعأوإنفاقه،بمناسبةأياستعمالهبمناسبةالدخلعلىتفرضجميعهالكنهاوتتنوع،المباشرةغيرالضرائبتتعدد

.تداولوضرائباستهالكأوإنفاقضرائبإلىالضرائبمنالنوعهذاتقسيميمكنوهكذاتداوله،أوانتقالهبمناسبة

:-اإلنفاق–االستهالكضرائب-1
:االنفاقعلىنوعيةوضريبةاإلنفاقعلىعامةضريبةإلىالضرائبهذهوتتنوع

:اإلنفاقعلىالعامةالضريبة-أ
:وتشملالسلعبينتمييزدونالمكلفينفقهمامجموععلىتفرض

نقلونالمنتجيستطيعحيثاإلنتاجمرحلةفيالسلعةعلىالضريبةربطوتعنينهايتهأوبدايتهفيسواء:اإلنتاجعلىالضريبة

المنتجفإنبةالضريفيهاوتحصلتفرضالتيالمرحلةكانتوأياالسلعة،سعرإلىإضافتهاطريقعنالمستهلكينإلىالضريبة

.النهايةفيعبئهايتحملالذيهوالمستهلكأنأيالسلعةثمنإلىمقدارهاويضيفالضريبةبدفعيقومالذيهو

.األخرىالضرائببفرضالمتعلقةاإلجراءاتعنبعيداسهولتها:أهمهامنايجابيةصفاتبعدةاإلنتاجعلىالضرائبوتتصف

وبهذاليامحالمنتجةالسلععلىالضرائبمنالنوعهذايفرضالعادةوفياإلنتاجيةأوعيتهاوكثرةلتعددنظراحصائلهاوغزارة

.الخارجمنوالمستوردةالمنتجةالسلععلىتفرضالتيالجمركيةالضرائبعنتختلف

:المضافةالقيمةعلىالضريبة
عناصرمنكعنصرالتاجرأوالمقاوليتحملهاوالوالخدمات،والسلعالموادبيعثمنمنهايتكونالتيالعناصربينمنتعتبر

ألجزاءوفقايتمةالمضافالقيمةعلىالضريبةوتحصيلالخدمة،أوالسلعةسعرضمنالنهائيالمستهلكإلىعبئهاينقلبلالتكلفة

.والبيععوالتوزياإلنتاجمراحلمنمرحلةكلفيللضريبةالخاضعةالمادةحققتهاالتياإلضافيةالقيمةيهمقسطكلأقساطأو



:اإلنفاقعلىالنوعيةالضريبة-ب
لجمركيةاكالضرائبالخدمات،وبعضالسلعمنمعينةأنواععلىأياالستهالكأواإلنفاقمنأنواعبعضعلىالضريبةتفرض

.الخ...البتروليةوالمنتجاتوالسكرالكحوليةالمشروباتوالصادرات،الوارداتعلى

:السلعمنثالثةأنواعبينالضريبةفرضعندوالتفرقةالتمييزويمكن

غيرنهالككبيرة،وحصيلةمردوديةتوفرحيث،-الغذائيةالمواد-عنهااالستغناءاألفرادبمقدرةليسوالتي:ضروريةسلع*

.الطبقاتهذهإنفاقمنمهماجانباتمثلألنهاعبئهاالفقراءيتحملحيثعادلة،

الضريبةههذوحصيلةمردوديةأنإالمعينةكماليةسلعةاستهالكفيالراغبينإالتصيبالبحيثالعدالةتحقق:كماليةسلع*

.محدودة

تباراتاعبينالتوازنالسلعمنالنوعهذاعلىالضريبةوتحققواسع،نطاقعلىاستعمالهاويتمالشائعةوهي:جاريةسلع*

...والسكرالشاي،الدخانمثلالسلع،هذهعلىالطلبلمرونةنظراالمردودية،أووالحصيلةالعدالة

الجمركية،ولةالدحدودتعبروالتيوالمصدرةالمستوردةالسلععلىتفرضاإلنفاقعلىخاصةضرائبالجمركيةالضرائبوتعتبر

تفرضالتيوهيقيميةتكونأنفإمارئيسييننوعينإلىالوارداتأوالصادراتعلىكانتسواءالجمركيةالضرائبوتنقسم

أساسعلىرضتففهيخاصةنوعيةضرائبأوالسلعة،طبيعةباختالفنسبتهاوتختلفالسلعةقيمةمنمئويةنسبةأساسعلى

.حجمهاأوالسلعةمنمعينةوحدةلكلمعينمبلغ

أودائمةإماوهيالمشرعيقررهاالتياإلعفاءاتباستثناءالسلعكافةعلىتفرضأنهاأيبالعموميةالجمركيةالضرائبوتتصف

أوأخرى،دولةإلىطريقهافيالدولةأرضتجتازالتيالسلع،Transitالعابرةالسلعكحالةاقتصاديةأهدافتحقيققصدمؤقتة

l’admissionالمؤقتالسماح temporaireوالدروباكDrawbackبتسهيلوذلكالوطنيةالصناعةتشجيعهدفها

Lesالحرةوالمناطقتصديرها،وإعادةلتصنيعهاالمصنعةونصفاألوليةالمواداستيراد zones franchesمناطقوهي

.الجمركيةالناحيةمنإقليمهاخارجتعتبرأنهاإالالدولةإقليمداخلمحددة



:التداولعلىالضريبة-2

كالبيعفةالمختلوالمعامالتالقانونية،التصرفاتطريقعنالتداولذلكويتماألفراد،بينالثروةتداولعلىتفرض

وابعطشكلعلىوتحصلالمعامالتطوابعأوالدمغةرسومالتداولضرائبأهمومن.الخ....الملكيةوتسجيلواإليجار

.المعاملةوقيمةلنوعطبقًامحددرسمنظيرحكومية،أختامأووالمستندات،األوراقعلىتستخدم

الذيتالوقفيالمالرأسملكيةانتقالوقتفيتحصلإذالجباية،فيومرونتهابسهولتهاالضرائبهذهوتتميز

.الضريبةمبلغدفععلىقادراالملزمفيهيكون

ركبة،مأوعقارملكيةنقلرسوممثلاألفراد،بينالثروةملكيةنقلعلىوتفرض:التسجيلضرائبأورسومأو

.ملكيتهوتأكيدالنقللتسجيلالدولةخدماتمقابلوتعتبر
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ربياإلطار التطبيقي للنظام الضريبي المغ: الفصل الثاني

المطبقةالضرائبأنواعمختلفوتوضيحبمعالجةالقياميقتضيوتنوعهتطورهامتدادعلىالمغربيالضريبيالنظامدراسةإن

المباشرةالضرائبللضرائب،الكبرىالثالثالتصنيفاتوخاصةالمغربفيبهاالمعمولالضرائبمجموعتدارسخاللمنعمليا،

.لمضافةاالقيمةعلىالضريبةفيأساساوالمتمثلةمباشرةالغيرالضرائبثموالشركات،الدخلعلىالضريبةفيالمتمثلة

الشركاتعلىالضريبة:األولالمبحث
العموميةوالمؤسساتالشركاتتحققهاالتيواألرباحالحاصالتعلىتطبقمباشرةضريبةالشركاتعلىالضريبةتعتبر

معنويةالاألشخاصالضريبةهذهتخصحيثالربح،علىالحصولإلىتهدفبعملياتتقومالتيالمعنويةاألشخاصمنوغيرها

أوموميةعمؤسسةأوشركةشكلالمشروعأوالمقاولةاتخذتإذافيماللضريبةالخاضعشكليحددهتطبيقهامعيارأنذلكفقط،

.المزاولالنشاطنوعيحددهوالالمعنويةاألشخاصمنغيرها

انطالقاتطبيقهافيليشرع،1986دجنبر31فيالصادر24-86رقمالقانونبموجبالشركاتعلىالضريبةأحدثتولقد

ضريبتبينالفصلمبدأتكريسبهيتمبنيويضريبيإصالحإجراءاتجاهفيحاسمةخطوةالقانونهذاويعد.1987سنةمن

العملإقراروالمورد-الضريبةوظيفةتجاوزالمشرعحاولوقدالمعنوية،األشخاصربائحتضريبوبينالذاتييناألشخاصدخول

.االقتصاديينالفاعلينوحثلتنشيطكأداةالضريبةبمنطق

ضريبةالجانبإلىمباشرةضريبةأهمثانياليومتعدوهيللضرائب،العامةالمدونةداخلالشركاتعلىالضريبةإدراجوتم

.أصنافهاعنالنظربقطععليهاتحصلالتيالدخولعلىللضريبةتخضعالشركةبموجبهاأصبحتوالتيالدخل،على

القواعدوكذلكالشركاتعلىللضريبةالخاضعةالدخولأصناف20إلى01منالموادبموجبللضرائبالعامةالمدونةحددتوقد

القيامخاضعةالالشركاتمنالمطلوبةوالماليةاإلداريةااللتزاماتتبيانإلىإضافةالضريبة،هذهوتحصيلوتصفيةبوعاءالخاصة

.الضريبيةاإلدارةاتجاهبها



:الشركاتعلىالضريبةخصائص:األولالمطلب

أموالهاوالشركةذمةتكونبحيثالشركاء،عنمستقلةکهيآتالمعنوييناألشخاصوباقيالشركاتعلىالضريبةتطبق-1

أموالدونالشركةأموالعلىينصبالحجزحاالتفيحتىوالديونهاعنالشركاءيساءلواللديونهاالضامنهيوأصولها

.الشركاء

فإنليوبالتاعرضية،أودوريةبصورةاألرباحتلكحققتسواءبهاالمصرحالشركةأرباحعلىتطبقنتيجة،ضريبةهي-2

impotنتيجةضريبةهيبلجزافيارسماليستالشركاتعلىالضريبة de résultat.

الشركةتقومأنويقتضيالتموينية،والدفعاتالدنياالمساهمةميکانيزماتخاللمنالمسبقالتمويلقاعدةعلىتعتمدضريبة-3

(السابقةنةالس)المرجعيةالسنةأساسعلىالربحإنخفاضأوالعجزحالةفيالدنياالمساهمةاوالشركاتعلىالضريبةبإحتساب

الواجبالفرقيةبتسوللقيامالتصريحوإنجازالمحاسبيةالسنةإختتامإنتظارثمالجاريةالسنةخاللأقساط،أربعشكلعلىودفعها

.الالحقةاألربعالتموينيةالدفعاتاداءعلىالتوقفأوأداؤهإما

لجميعلنسبةبابالمغربإجتماعيمقرعلىالمتوفرةغيرأوالمتوفرةالشركاتعلىتطبقحيثالشركات،علىالضريبةإقليمية-4

فينجزهاتالتيللربحالهادفةالعملياتوكلبهاتقومالتيواألنشطةتملكهاالتياألموالمنالمتأتيةوالدخولواألرباحالحاصالت

.المغرباإلقليميةالحدودداخلوالدخولاألرباحتحقيقبمكانالعبرةأنذلكعرضية،صورةولوالمغرب

.الشفافةالعقاريةللشركاتبالنسبةالمعنويةبالشخصيةيعترفالالضريبيالقانون-5

أجرعلىلالحصوالمسيرالشريكوإمكانيةالذمةاستقاللحيثمنالفردية،للمقاولةخالفاللشركاتبالنسبةالتضريبنظام-6

.تحققهاحالفيفقطاألرباحمنيستفيدالفرديالمقاولأنحينفيذلك،إلىوماوتعويضات

سعرأنحينفيالتكاليف،كلخصمبعدوذلكالشركةحجمحسب%10أو%30الشركاتعلىالضريبةأسعارإمتياز-7

.الخصوماتبعضمنحمع%38إلىيصلقدالدخلعلىالضريبة
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2020المدونة العامة للضرائب 



:الشركاتعلىالضريبةتطبيقونطاقتعريف:الثانيالمطلب

الشركاتعلىالضريبةتعريف:األولىالفقرة
نويينالمعاألشخاصمنوغيرهاالشركات،قبلمنعليهاالمحصلواألرباحالحاصالتمجموععلىالشركاتعلىالضريبةتطبق

حكمها،يفالمعتبرةوالهيئاتوالجمعياتالعمومية،للمؤسساتبالنسبةالحالهوكماالقانون،فيالصفةبهذهعليهمالمنصوص

.الخارجبمقرهايوجدالتيالدوليةالمجموعاتأوالمقيمةغيرللشركاتالتابعةالتنسيقومراكزبالقانون،المحدثةوالصناديق

:الشركاتعلىالضريبةتطبيقنطاق:الثانيةالفقرة
:حاالتلثالثيخضعالشركاتعلىالضريبةتطبيقإن

:اإلجباريالخضوع-أوال
من2المادةفيإجباريبشكلالشركاتعلىللضريبةالخاضعةالشركاتالمغربيالمشرعحدد

:(2)للضرائبالعامةالمدونة

المساهمة،شركاتومنهاللضرائب؛العامةالمدونةمن3المادةفيإليهاالمشارتلكماعداوغرضهاشكلهاكانمهماالشركات-

بينمنضمتكانتإذاالبسيطةالتوصيةوشركاتالتضامنشركاتالمحدودة،المسؤوليةذاتالشركاتباألسهم،التوصيةوشركات

.معنويةأشخاصشركائها

؛ربحعلىللحصولتهدفبعملياتأوباستغالليقومونالذينالمعنوييناألشخاصمنوغيرهاالعموميةالمؤسسات-

.ربحتحقيقورائهامنتهدفبعملياتالجمعياتهذهتقومعندماحكمها؛فيقانوناالمعتبرةوالهيئاتالجمعيات-

للقانونخاضعةاتهيئإلىبتسييرهاوالمعهودالمعنويةبالشخصيةالمتمتعةوالغيرباتفاقيةأوتشريعيبنصالمحدثةالصناديق-

.ييرهابتسالمكلفةالهيئاتباسمالضريبةوتفرض.صريحتشريعيبنصمعفاةالصناديقهذهتكنلمماالخاص،أوالعام

ؤسسةمأوفرعكلالتنسيقبمراكزويراد.بالخارجمقرهايوجددوليةلمجموعةأومقيمةغيرلشركةالتابعةالتنسيقمراكز-

أوالتسييرأواإلدارةمهاموحدهاالمذكورةالمجموعةأوالشركةلفائدةوتزاولبالخارجمقرهايوجددوليةمجموعةأوشركة

.المراقبةأوالتنسيق



:فيهرجعةالاالختياريالخضوع-ثانيا
يكونمهاقياأنأيأشخاصبشركاتيتعلقاألمرأنذلكبذاتهاالشركةباختياريكونالشركاتعلىللضريبةالخضوعأنحيث

حريةهامنحالمغربيفالمشرعوبالتاليالشركاتهذهقيامعلىإذنتطغىالطبيعيفخاصيةبذاته،الشخصمساهمةأساسعلى

:بـاألمرويتعلقالدخلعلىالعامةللضريبةأوالشركاتعلىللضريبةالخضوعبيناالختيار

.المساهمةجمعياتأوالمحاصةوشركاتالبسيطة،التوصيةشركاتوالتضامنشركات

:الذكرالسالفاالختيارإلىتشيرأنأعالهإليهاالمشارالشركاتعلىيجب

النشأة؛حديثةللشركاتبالنسبةالمدونة،من148المادةفيعليهالمنصوصالتصريحفي-

ؤسستهاممقرأوالضريبيموطنهالهاالتابعالضرائبمصلحةإلىطلبفيطلبتقدمنشاطها،تزاولالتيللشركاتوبالنسبة-

.محاسبيةسنةآخراختتامتليالتيأشهرأربعةأجلداخلالرئيسية،

:الشركاتعلىالضريبةمنالمعفاةالشركات-ثالثا
:التاليةالمعنويةاألشخاصمجموعةالشركاتعلىالضريبةتطبيقنطاقمنالمغربيالمشرعاستشني

.لمحاصةاشركاتوكذاطبيعيينأشخاصسوىتضمالالتيبالمغربالمؤسسةالبسيطةالتوصيةوشركاتالتضامنشركات-

؛طبيعيينأشخاصسوىتضمالالتيالفعليةالشركات-

سمينقوالتيالشفافة،العقاريةالشركاتاسمالضريبيالمشرعيطلقوالتيشكلهاكانمهماعقاريغرضذاتالشركات-

أوةالشركأعضاءجلهاأوكلهايشغلهاسكنيةوحدةمنإمامتألفةأصولهاكانتإذااسميةأسهمأومشاركةحصصإلىرأسمالها

تعقارابناءأوبتملكباسمهاالقيامفيينحصرغرضهاكانإذاأخرىجهةومنجهة،منالغايةلهذهمعدةأرضمنوإمابعضهم

فيرفالتصحريةمنبأسمائهمالمعينينأعضائهامنعضوكلتمكينعلىاألساسينظامهاوينصعقاريةمجموعاتأوجماعية

الشركة؛فيلحقوقهالمطابقالعقاريةالمجموعةأوالعقارجزء

.97-13رقمبالقانونتعريفهاتمكمااالقتصاديالنفعذاتالمجموعات-



:الشركاتعلىالضريبةإقليمية-رابعا
المتعلقةاحواألربوالحاصالتالدخوللمجموعبالنسبةبالمغربمقرعلىالمتوفرةغيرأوالمتوفرةالشركاتعلىالضريبةتفرض

لشركاتاوأيضا.عرضيةبصورةولوبالمغربمنجزربحعلىالحصولإلىوالهادفةبه،تقومالذيوالنشاطتملك،التيباألموال

علىالضرائببيتعلقفيماالضريبياالزدواجتجنبإلىتهدفالتيبالمقتضياتعمالبالمغربعليهاالضريبةفرضحقالمخول

.الدخل

المبالغىإلبالنسبة"المقيمةغيرالشركات"المسماةبالمغرب،مقرعلىالمتوفرةغيرالشركاتعلىأيضاالضريبةتفرضإذ

إماتقدمهاخدماتأوتنجزهاأشغاللقاءعليهاتحصلالتيللضرائبالعامةالمدونةمن15المادةفيبيانهاالوارداإلجمالية

لمؤسساتاأوللفروعكانإذامستقلينمعنويينأوطبيعيينأشخاصلحسابوإمابالمغربمؤسساتهاأوبهاخاصةفروعلحساب

.مانشاطافيهتزاولكانتأوبالمغربموطنالذكراآلنفةاألشخاصأو



الشركاتعلىالضريبةمناإلعفاءات:الثالثةالفقرة
بينميزتعندماوشروطها،الشركاتعلىبالضريبةالخاصةاإلعفاءاتللضرائبالعامةالمدونةمن7والمادة6المادةنظمت

مخفضةعاربأسوفرضهاالضريبةمنالمؤقتةواإلعفاءاتدائمةبصفةالمخفضةباألسعاروفرضهاالضريبةمنالدائمةاإلعفاءات

.2020الماليةقانونبمقتضىالمخفضةباألسعارالمخفضالسعراستبدالتمملحوظة.مؤقتةبصفة

دائمةبصفةالمخفضةباألسعاروفرضهاالضريبةمنالدائمةاإلعفاءات:أوال

الدائمةاإلعفاءات-1
:يليفيماأهمهاونجملومؤسسةهيئة34إلىتصلاإلعفاءحاالتمنكبيرةمجموعةوتخصالضريبةمنالكلياإلعفاءتعني

المحددغرضللفقطالمطابقةالعملياتيخصفيماربح،علىللحصولالهادفةغيرحكمهافيقانوناالمعتبرةوالهيئاتالجمعيات-

والهيئاتعياتللجمالمملوكةالخدماتتقديمأوالبيعبمؤسساتيتعلقفيمايطبقالالمذكوراإلعفاءأنعلىاألساسية،أنظمتهافي

الذكر؛اآلنفة

المياهليمستعمجمعيات-السرطان؛داءلمكافحةالثانيالحسنمؤسسة-؛والشرايينالقلبأمراضلمكافحةالوطنيةالعصبة-

أوطتهاأنشلمجموعبالنسبةسلطانابنزايدالشيخمؤسسة-غرضها؛تحقيقأولتسييرهاالضروريةاألنشطةألجلالفالحية

ذاوكعملياتهاأوأنشطتهالمجموعبالنسبةللتضامنالخامسمحمدمؤسسة-؛بهاالمرتبطةالمحتملةالدخولوكذاعملياتها

؛بهاالمرتبطةالمحتملةالدخول

المحتملةلالدخووكذاعملياتهاأوأنشطتهالمجموعبالنسبةوالتكوينللتربيةاالجتماعيةباألعمالللنهوضالسادسمحمدمؤسسة

ولالدخوكذاعملياتهاأوأنشطتهالمجموعبالنسبةوالثقافيةاالجتماعيةالجامعيةلألعمالالوطنيالمكتب-؛بهاالمرتبطة

؛بهاالمرتبطةالمحتملة

والتنظيميةةالتشريعيللنصوصوعملياتهاوسيرهااألساسيةأنظمتهابمطابقةوالمشهودقانوناالمؤسسةواتحاداتهاالتعاونيات-

األوليةالموادجمععلىفقطمرتكزانشاطهايكونأنيجبحيث7المادةفيمحددةشروطوفقاإلعفاءهذاويمنحبها،المعمول

.درهمماليين10أعمالهارقميتجاوزالأنأوتحويلها،دون

بإفران؛األخوينجامعة-المتوسط؛األبيضالبحر-طنجةالخاصةالوكالة-



منخفضةبأسعارللضريبةدائمبفرضالمتبوعةاإلعفاءات-2
الذيأعمالهاملرقالمطابقالضريبةعليهالمفروضةاألساسجزءيخصفيماالفندقية،مؤسساتهاعنالفندقية،المنشآتتتمتع*

:لألسفاروكاالتطريقعنلحسابهاأومباشرةفعليةبصفةالمغربإلىمحولةأجنبيةبعمالتتحقيقهتم

خاللهاأنجزتالتيالمحاسبيةالسنةمنتبتدئمتتاليةسنوات5خمسمدةطوالالشركاتعلىالضريبةمجموعمنباإلعفاء-

أجنبية؛بعمالتاألولىاإليواءعملية

.المدةهذهبعدفيما،2020الضرائبمدونةمن،"ألف-I-19–"المادةفيعليهماالمنصوصبالسعرينالضريبةوبفرض-

وفرضالذكرلفالسااإلعفاءمن؛السياحيالتنشيطمؤسسات-السياحي،لإلنعاشالعقاريةاإلقاماتتدبيرشركـاتكذلكتستفيد*

تحقيقهمتالذيأعمالهالرقمالمطابقالضريبةعليهالمفروضةاألساسلجزءبالنسبةأعاله،إليهماالمشاربالسعرينالضريبة

.األسفاروكاالتطريقعنلحسابهاأومباشرةفعليةبصفةالمغربإلىمحولةأجنبيةبعمالت

التسريعمناطقفيأنشطتهاتزاولالتيوالمنشآت،"البيضاءللدارالماليالقطب"لصفةالمكتسبةالخدماتشركاتتستفيد*

مشروعةوصيانواستغاللوتهيئةإنجازفيالمتدخلةالشركاتوكذاالمتوسطاألبيضالبحر-طنجةالخاصةوالوكالةالصناعي،

لضريبةامجموعمناإلعفاءمنالصناعي،التسريعمناطقفيوالمقامةالمتوسطاألبيضالبحر-طنجةللتنميةالخاصةالمنطقة

لصفةاعلىالحصولفيهاتمالتياألولىالمحاسبيةالسنةمنتبتدئمتتاليةمحاسبيةسنوات5خمسمدةطوالالشركاتعلى

ذلك؛بعدفيما%15النوعيبالسعرالضريبةفرضومنالمذكورة؛



المنبعمنالمحجوزةالضريبةمنالدائمةاإلعفاءات-3

:فيأساساوتتمثلحكمهافيالمعتبرةوالدخولالمشاركةوحصصاألسهمعوائد-أ
ريبةللضخاضعةشركاتقبلمنالحسابفيالمقيدةأواإلشارةرهنالموضوعةأوالمدفوعةالمساهمةعوائدمنوغيرهاالربائح

لىإتقدمأنشريطةالمذكورة،للضريبةوتخضعبالمغرباالجتماعيمقرهايوجدشركاتلفائدةمنهامعفاةأوالشركاتعلى

.كاتالشرعلىبالضريبةتعريفهارقمتتضمنالسنداتبملكيةشهادةالمنتدبةالبنكيةالمؤسسةإلىأوالموزعةالشركة

؛عموميمرفقإلدارةامتيازعلىالحاصلةالشركاتمالرأسالهتالكوالموزعةاألرباحمنالمقتطعةالمبالغ-

؛المنقولةللقيمالجماعيبالتوظيفالمكلفةالهيئاتلدنمنالمقبوضةالربائح-

؛بالمجازفةالمالرأستوظيفهيئاتلدنمنالمقبوضةالربائح-

:إلىالمدفوعةالمماثلةاألخرىوالحاصالتالفوائد-ب
؛03-34رقمبالقانونالمنظمةحكمهافيالمعتبرةوالهيآتاالئتمانمؤسسات-

؛98-10رقمبالقانونالمنظمةللتسنيدالجماعيالتوظيفصناديق-

؛05–41رقمبالقانونالمنظمةللرأسمالالجماعيالتوظيفهيئات-

:برسمالمقيمةغيرشركاتلدنمنالمقبوضةالفوائد-ج
تضمنها؛أوالدولةعليهاتحصلالتيالقروض

للتحويل؛القابلةبالدراهمأوأجنبيةبعمالتالودائع-

سنوات؛10عشرتفوقأوتساويلمدةأجنبيةبعمالتالممنوحةالقروض-

.الحكومةقبلمنعليهامصادقمشاريعإطارفيلالستثماراألوربيالبنكلدنمنأجنبيةبعمالتالممنوحةالقروض-

.الدوليللنقلالمخصصةالطائراتوصيانةوإيجارباستئجارالمرتبطةالمماثلةوالمكافآتاإليجارحقوق-د



:منخفضبسعرللضريبةالدائمالفرض-4
:علىألف-ا–19المادةحسبالتصاعديةاألسعارأو%20نسبة:السعرينأحديطبق

إلىتجاتهامنتبيعالتيأو.األولىالتصديرعمليةخاللهاأنجزتالتيالمحاسبيةالسنةمنابتداءالمصدرة،المنجميةالمنشآت-

.قيمتهارفعبعدبتصديرهاتقوممنشآت

.للضريبةالخاضعةالفالحيةالمستغالت-

.الصناعيالتسريعمناطقداخلالمقامةالمنشآتلفائدةمنتجاتهامنالمبيعاتبرسمالمحققالمنشآتأعمالرقم-

:المؤقتبصفةمنخفضةبأسعاروفرضهاالضريبةمنالمؤقتةاإلعفاءات-باء
الفرضمثالمؤقتةواإلعفاءاتمخفض،بسعرللضريبةالمؤقتبالفرضالمتبوعةاإلعفاءات:حاالتثالثبينالتمييزيمكن

.منخفضبسعرللضريبةالمؤقت

.2020يةالمالقانونبمقتضىالمادةهذهمقتضياتنسخت:منخفضةبأسعارللضريبةالمؤقتبالفرضالمتبوعةاإلعفاءات-1

:المؤقتةاإلعفاءات-2

سنوات10عشرمدةطوالالشركاتعلىالضريبةمجموعمنالهيدروكاربوراتحقولالستغاللامتيازعلىالحاصليعفى-

.لالستغاللامتيازلكلالمنتظماإلنتاجفيالشروعتاريخمنتبتدئمتتالية

بالقانونالمنظمةالمعتمدةالمحاسباتتدبيرمراكزتستغلالتيالشركاتتعفى-

.اعتمادهالتاريخالمواليةسنوات4األربعمدةطوالعملياتهابرسمالشركاتعلىالضريبةمن90-57رقم

الشروعتاريخمنتبتدئالمتتاليةاألولىالمحاسبيةسنوات5الخمسطوالالشركاتعلىالضريبةمنالكلياإلعفاءمنتستفيد-

تنظيمي؛بنصمحددةأنشطةتزاولالتيالصناعيةالشركات-:االستغاللفي

وفقاألنشطة،لهذهالمخصصةالمندمجةالصناعيةالمنصاتخارجأوداخلالخدماتترحيلأنشطةتمارسالتيوالشركات-

.العملبهاالجاريوالتنظيميةالتشريعيةالنصوص



:منخفضةبأسعارللضريبةالمؤقتالفرض-3
لتاريخالمواليةالمتتاليةاألولىالمحاسبيةسنوات5الخمسطوالألف-ا–19المادةفيعليهماالمنصوصالسعرينمنتستفيد*

:استغاللهافيالشروع

يدوي؛عملحصيلةأساساإنتاجهايكونالتيالحرفيةالمنشآت

المهني؛التكوينأوللتعليمالخاصةالمؤسسات

عملياتالبناء،رخصةتاريخمنابتداءسنوات3ثالثأقصاهامدةخاللينجزونالذينمعنويونأشخاصالعقاريونالمنعشون

فيوذلكسريرين،غرفةلكلاإليوائيةالطاقةتتجاوزالغرفة50خمسينمناألقلعلىتتكونجامعيةومبانإقاماتوأحياءبناء

.للتحمالتبدفترمشفوعةالدولةمعمبرمةاتفاقيةإطار

لسنةالمواليةالمحاسبيةالسنةمنابتداءسنوات3طوالالبورصةإلىسنداتهاتدخلالتيالشركاتلفائدةالضريبةمنالتخفيض*

والشركاتنالتأميوإعادةالتأمينومقاوالتاالئتمانمؤسساتأعالهالتخفيضمنتستفيدوال.البورصةأسعارجدولفيتقييدها

.عموميةموافقتسييرفياالمتيازذات

.ثةالحديالتكنولوجيامجالفيالنشأةحديثةالمقاوالترأسمالفيتساهمالتيالمنشآتلفائدةالضريبةمنالتخفيض*

تقديمهاالواجبالوثائقأوتوفرهاالواجبالشروطمنعدد2020الضرائبمدونةمنالسابعةالمادةحددت:اإلعفاءشروط-جيم

.6المادةفيالواردةاإلعفاءاتمختلفمنلالستفادة



أونونيالقاالتصرفأوالحدثتشكلالمنشئة،بالواقعةتعرفمعينةواقعةعلىتقومعموماالضريبيااللتزامنشأةكانتإذا

يجعللكونه،السياقهذاعنيخرجالالشركاتعلىالضريبةفيااللتزامهذانشأةفإنالضريبي،الدينعنهاينشأالتيالوضعية

تليهاثم،الشركاتعلىللضريبةالخاضعةالعناصرتحديدأيالوعاءبتحديدالمتعلقةاإلجراءاتمنلمجموعةتخضعاألخيرةهذه

الوسائلختلفبمالشركاتعلىالضريبةتحصيلمرحلةوأخيراالشركات،علىالضريبةمبلغفيهايحتسبالتيالتصفيةمرحلة

.القانونية

الشركاتعلىالضريبةوعاء:األولالفرع

الضريبةليهاعالمفروضعائداتبينالفرقتساويوالتيالجبائيةالنتيجةعلىبناءإماالشركاتعلىالضريبةوعاءتحديديتم

الشركاتعلىالضريبةأساسيتحددأخرىوبعبارة.والدخولالشركاتلبعضخاصةقواعدعلىبناءأوللخصم،القابلةوالتكاليف

وتحددمحاسبية،ةسنعنالصافيالربحباألساستفيدوالتيالجبائيةبالنتيجةيعرفماعلىبناءللضريبةالخاضعةالحصيلةأو

التيالمكاسبوواألرباحاالستغاللناتجمنالمزاولالنشاطوتطلبهاالشركةتحملتهاالتيالتكاليفمجموعبطرحالجبائيةالنتيجة

بثالثةرتبطيالشركاتعلىالضريبةفيالوعاءهذاتحديدفإنوبالتاليأنجزتها،التيالعملياتمختلفمنالشركةعليهاحصلت

الضريبةفرضأساسوأخيراالمنبعفيالمحجوزةالضريبةفرضأساسثماألساس،هذاطبيعةبتحديدترتبطأساسية،عناصر

.الضرائبمدونةمن16-8المواد.المقيمةغيرالشركاتعلىالجزافية

تنظيم الضريبة على الشركات: المطلب الثالث



الضريبةعليهالمفروضةاألساستحديد:األولالفقرة

:للضريبةالخاضعةالحصيلة:أوال
علىريبةالضعليهالمفروضةاألساسوضعفيعليهاالعتماديتمالذياألولالمظهرباعتبارهاللضريبةالخاضعةالحصيلةتحدد

:التاليةاألساسيةالعناصرمنمجموعةفيالشركات

والتنظيميةريعيةالتشللنصوصطبقاالحال،اقتضىإنتغييرها،بعدمحاسبيةسنةبكلالمتعلقةللضريبةالخاضعةالحصيلةتحدد-

يتطلبهمالتحملهاأوبهاااللتزاموقعالتيالمحاسبيةالسنةفيالتكاليفعلىالعائداتمنزادماباعتباربها،المعمولالجبائية

:بالنسبةالعملبهماالجاريالمحاسبيوالتنظيمللتشريعتطبيقاالضريبةعليهالمفروضةالنشاط

.الشركاتعلىللضريبةالخضوعاختارتالتيالمحاصةوشركاتالبسيطةالتوصيةوشركاتالتضامنلشركات*

.3المادةفيعليهاالمنصوصالشروطفيهاتتوفرتعدلمالتيالشفافةالعقاريةالشركات*

,7المادةفيعليهاالمنصوصللشروطتستجيبالالتيالسكنيةوالجمعياتالتعاونيات

ةالمجموععليهاحصلتالتياألرباحفيحصتهموتشملاالقتصادي،النفعذاتمجموعةفياألعضاءالمعنويوناألشخاص*

.تحملتهاالتيالخسائرأوالمذكورة

:الضريبةعليهاالمفروضةالعائدات:ثانيا
:التالي1رقمالجدولحسبالجاريةالعائداتثمالماليةوالعائداتاالستغاللعائداتمنوتتكون



العائدات المفروض عليها الضريبة على الشركات

العائدات الجارية العائدات المالية عائدات االستغالل

،المستعقراتعائدات تفويت -1

إعانات التوازن؛-2

استردادات من إعانات االستثمار ؛-3

ها العائدات غير الجارية األخرى بما في-4

ا من التخفيضات التي يتم الحصول عليه

اإلدارة فيما يخص الضرائب القابلة 

للخصم؛

توتنقيالاالستيردادات غير الجارية -5

التكاليف؛

عائدات سندات المساهمة وسندات -1

أخرى؛مستعقرة

.مكاسب الصرف2-

الفوائد الجارية وعائدات مالية 3-

أخرى؛

وتنقيالتاستردادات مالية 4-

.التكاليف

رقم األعمال المشتمل على المداخيل -1

ات المكتسبة المتعلقة بالمنتجوالدائنيات

ة المسلمة والخدمات المقدمة واألشغال العقاري

المنجزة؛

تغير مخزونات المنتجات؛-2

منتجة من طرف المنشأة مستعقرات-3

لنفسها؛

إعانات االستغالل؛4-

عائدات استغالل أخرى؛5-

.يفالتكالوتنقيالتاستردادات االستغالل 6-

2020المصدر المدونة العامة للضرائب 



الضريبةعليهاالمفروضةالتكاليف:ثالثا

.للترحيلالقابلالعجزإلىإضافةللخصمقابلةغيروأخرىللخصمقابلةتكاليفمنوتتكون

:للخصمالقابلةالتكاليف-1

.2رقمالجدولحسبجارية،غيروتكاليفماليةوتكاليفلالستغاللتكاليفمنوتتكون

التكاليف المفروض عليها الضريبة على الشركات

تكاليف غير الجارية تكاليف المالية تكاليف االستغالل

لمفوتةاالمستعقراتالقيم الصافية الهتالك -1

التكاليف األخرى غير الجارية ؛-2

المخصصات غير الجارية بما فيها -3

.  التنازليةاالهتالكاتمخصصات 

التكاليف عن الفوائد؛-1

خسائر الصرف؛-2

ى؛التكاليف المالية األخر-3

 .المخصصات المالية-4

ن مواد مشتريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة م-1

و لوازم؛

غالل؛تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه االست-2

الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة بما فيها حصص الضرائب-3

ات؛اإلضافية الصادرة خالل السنة المحاسبية ما عدا الضريبة على الشرك

ة بذلك، تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف االجتماعية المرتبط-3

ن بما فيها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك م

االمتيازات النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة؛

تكاليف االستغالل األخرى؛-4

ومخصصات االهتالكمخصصات االستغالل، المكونة من مخصصات -5

المؤن؛

2020المصدر المدونة العامة للضرائب 



:للخصمالقابلةغيرالتكاليف-2
:التاليةالعناصرفيالشركاتعلىللضريبةالخاضعةالحصيلةمنخصمهايمكنالالتيالتكاليفتنحصر

أوةالتشريعيالنصوصألحكاممخالفاتارتكاببسببالمنشآتتتحملهاالتينوعهاكانمهماوالزياداتوالذعائرالغرامات-

والمخالفاتةالمذكوروالرسومالضرائبدفعوتأخيروالرسومالضرائببوعاءيتعلقفيماالمرتكبةالمخالفاتخصوصاالتنظيمية

األسعار؛أوالصرفومراقبةالمروربتنظيمالمتعلقةوللنصوصبالشغلالخاصللتشريع

كلوعنشهركلعندرهم50000ألفخمسينحدودفيوموردكلعنويومكلعندرهم5000آالفخمسةحدودفيإال-

بشيكمبلغهاتسديديثبتولمالمدونةمنوهاءوباءألف–ا-10"-المادةفيإليهاالمشارالتكاليفعلىالمترتبةالنفقاتمورد،

ديونمعمقاصةأوإلكترونيةوسيلةأوبنكيتحويلأولألداءمغناطيسيةبطريقةأوكمبياالتأوللتظهيرقابلوغيرمسطر

.الشخصنفسعلىمستحقة

.المقتناةبالمستعقراتالمتعلقةاالهتالكاتمخصصات-

ريبةللضالخاضعإسمفيمحررةأخرىإثباتورقةأيةأوصحيحةبفاتورةالمبررةغيروالخدماتواألشغالالمشترياتمبالغ-

.المدونةمن145المادةفيعليهاالمنصوصالمعلوماتتتضمن

تبرع؛طابعتكتسيالتيوالخدماتالمشترياتمبلغ-

الشركات؛تتحملهاالتياالجتماعيالتماسكدعمأجلمنالمساهمةمبلغ-

؛والدخولاألرباحعلىالمترتبةللتضامناالجتماعيةالمساهمةمبلغ-

:للترحيلالقابلالعجز-3
مجموعابالستيعيكفيالالربحكانأوربحهناكيكنلموإذاالموالية،المحاسبيةالسنةربحمنمحاسبيةسنةعجزخصميمكن

تلييالتالرابعةالسنةغايةإلىالمواليةالمحاسبيةالسنواتأرباحمنمنهالباقيأوالعجزخصمترحيلجازبعضهأوالخصم

فيوالداخلةحصحيوجهعلىالمحاسبةفيالمدرجةاالهتالكاتإلىالراجعالعجزباستثناء.العجزفيهاحصلالتيالمحاسبيةالسنة

.أجلبدونترحيلهايمكنالتيللخصمالقابلةالمحاسبيةالسنةتكاليف



:المنبعفيالمحجوزةالضريبةفرضأساس:الثانيةالفقرة
:التاليةوالعوائدالحاصالتالدخلعلىالضريبةأوالشركاتعلىالضريبةبرسمالمنبعفيللحجزتخضع

؛الشركاتأرباحتوزيععلىالمترتبةالعوائدفيوالمتمثلةحكمها،فيالمعتبرةوالدخولالمشاركةوحصصاألسهمعوائد

الثابت؛الدخلذاتالماليةالتوظيفاتحاصالت

.المقيمينغيرالمعنويينأوالذاتييناألشخاصمنالمقبوضةاإلجماليةالمبالغ

:المقيمةغيرالشركاتعلىالضريبةفرضأساس:الثالثةالفقرة
كلإبرامدبعأوبهاالخاصاإلقرارإيداعحينتختار،أنتركيبأوبناءأوأشغالصفقاتمعهاالمبرمةالمقيمةغيرللشركاتيجوز

احتسابدونألف،-ااا–19المادةفيعليهالمنصوص%8بسعرالصفقةمبلغمجموععلىالجزافيةللضريبةالخضوعصفقة،

فيالمحجوزةةالضريبمناإلبراءالشركاتعلىالضريبةدفععلىيترتبحيثالصفقات،مبلغمنالمضافةالقيمةعلىالضريبة

لتشغيلها،قابلةنيةتقأوصناعيةمنشأةأوعقاريلمبنى«اليدفيالمفتاح»طريقعنبالتسليمتتعلقالصفقةكانتإذالكنه.المنبع

لدنمنوالمعداتالموادهذهتوريدأتمسواءالمقامةوالمعداتالمدمجةالموادتكلفةيشملالضريبةعليهالمفروضةاألساسفإن

الجمركيةالرسومالمشروعصاحبدفعأوحدةعلىفاتورةشأنهافيحررتأولحسابهاأوالصفقةمعهاالمبرمةالشركة

.عليهاالمفروضة



الشركاتعلىالضريبةتصفية:الثانيالفرع
عليهايطبقلذياالسعرتحديداألولىبالدرجةالشركاتعلىالضريبةبتصفيةيقصدتحصيلهاوطرقالشركاتعلىالضريبةتصفية

الشركاتطرفمنأداؤهالواجباألدنىالحدأسعارتحديدويتمجهة،منالشركاتوأنواعالدخولنوعيةحسبالمحدد

الضريبةفرضومكانفترة:أوال
ويمكن.شهرا12عشراثنيتتعدىأنيمكنالوالتيمحاسبيةسنةكلخاللالمحققالربحباعتبارالشركاتعلىالضريبةتحسب

تصفيتهاتمتأواألولىالمحاسبيةللسنةبالنسبةالسنةنهايةأونصفأوبدايةبعدتأسستالتيللشركاتبالنسبةالسنةعنتقلأن

االثنيتراتفمنفترةلكلالمؤقتةالنتيجةباعتبارتحسبالضريبةفإنالشركاتمنشركةتصفيةمدةطالتوإذاالسنة،نهايةقبل

التصفية،رةفتخاللالضريبةعليهاالمفروضةاألرباحمجموعيفوقربحوجودللتصفيةالنهائيةالنتيجةأبانتوإذاشهرا،12عشر

الشركـةتستردالعكـسحالةوفي.دفعهـاسبـقالتيوالمبالغالنهائيالضريبةمبلغبينالفرقتساويالمستحقةالضريبةتكملةفإن

.المبالغهذهبعضأوجميـع

مقرهابهيوجدالذيالمكانفيودخولهاوأرباحهاحاصالتهامجموععلىتفرضفإنهاالشركاتعلىالضريبةفرضمكانأما

.بالمغربالرئيسيةمؤسستهاأواالجتماعي

الضريبةأسعار:ثانيا
نصت المدونة العامة للضرائب على مجموعة من األسعار العادية أو النوعية  حسب نوع الدخول والمؤسسات المفروض عليها 

 .كما تم تحديد أسعار الحد األدنى الواجب أداؤه من طرف الشركات. الضريبة



:السعر العادي للضريبة-1
.من المدونة تحتسب الضريبة على الشركات باألسعار التصاعدية19حسب المادة *

السعر (بالدرهم)مبلغ الربح الصافي 

10% 300.000يقل أو يساوي 

20% 1.000.000إلى 300.001من 

31% 1.000.000يفوق 

:بالمتعلقةاالستثناءاتبعضالسابقالسعرعلىوترد

المنشآتبالنسبة20%فييحدددرهم1.000.000مليونالصافيالربحمبلغفيهايفوقالتيالشريحةعلىالمطبقالسعر*

.تسعة9وعددها،6المادةفيخاصبشكلالمنصوص

يفوقأويساويالتيتلكباستثناءصناعيا،نشاطاتزاولالتيللشركاتبالنسبة28%إلى31%منالجدولسعرويخفض*

.درهم100.000.000مليونمائةالصافيربحها

الماديةالمنقولةاألموالتحويلأوتصنيعفييتمثلنشاطكلالصناعيبالنشاطويراد

قاوالتوموالتدبيراإليداعوصندوقالمغربوبنكحكمهافيالمعتبرةوالهيئاتاالئتمانمؤسساتيخصفيما37%وبسعر*

.التأمينوإعادةالتأمين



:السعر النوعي للضريبة-2
15%: يحدد السعر النوعي للضريبة على الشركات في 

.سنوات المحاسبية المعفاة5فيما يخص المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، فيما بعد مدة الخمس -

مية الجاري بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظي" القطب المالي للدار البيضاء"فيما يخص شركات الخدمات المكتسبة لصفة -

.سنوات المحاسبية المعفاة5العمل، فيما بعد مدة الخمس  

:سعر ومبالغ الضريبة الجزافية-3
من المدونة  فيما يخص 16دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من مبلغ الصفقات كما هي محددة في المادة  %8 -

.الشركات غير المقيمة المبرمة معها صفقات األشغال أو البناء أو التركيب والتي اختارت الضريبة الجزافية

أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع 4.
:تحدد أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي

لمعنويين من المبالغ اإلجمالية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المقبوضة من لدن األشخاص الذاتيين أو ا%10 -

؛15غير المقيمين والمبينة في المادة 

حددة  في دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من مبلغ الحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الم%20 -

.14وعائدات شهادات الصكوك المحددة في المادة 14المادة  

.13من مبلغ عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المحددة في المادة %15-



من المدونة144المادة : الحد األدنى للضريبة على الشركات-ثالثا
لى الدخل دفعه يعتبر حدا أدنى للضريبة مبلغ الضريبة الدنيا الذي يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة ع

.ولو في غياب ربح

ية وفقا ألحكام وال يمكن أن يقل مبلغ الضريبة الواجبة على الشركات، باستثناء الشركات غير المقيمة الخاضعة للضريبة الجزاف

.، عن حد أدنى في كل سنة محاسبية، مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققتها الشركة خاللها16المادة 

سعر الحد األدنى للضريبة
:يحدد سعر الحد األدنى للضريبة في

، المصرح بها من االهتالكعندما تكون الحصيلة الجارية، دون احتساب 0,60% غير أنه يرفع هذا السعر إلى  %. 0,50-

.لدن المنشأة سلبية برسم سنتين محاسبيتين متتاليتين، فيما بعد مدة اإلعفاء

؛ الغاز؛ الزبدة؛ المنتجات النفطية: بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد التالية%0,25-

.الزيت؛ السكر؛ الدقيق؛ الماء؛ الكهرباء؛  األدوية

درهم بالنسبة للخاضعين 3000ثالثة آالف :  وال يمكن أن يقل مبلغ الحد األدنى للضريبة حتى في حالة غياب رقم أعمال عن

.درهم بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل1500للضريبة على الشركات؛ وألف وخمسمائة 

:اإلعفاء من الحد األدنى
ستة تعفى الشركات غير الشركات الحاصلة على امتياز تسيير مرفق عمومي من أداء مبلغ الحد األدنى للضريبة طوال ال-

شهرا 60غير أنه يتوقف تطبيق هذا اإلعفاء عند انقضاء الستين. شهرا األولى الموالية لتاريخ بداية استغاللها36والثالثين 

.األولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية



الشركاتعلىالضريبةتحصيل:الثالثالفرع
ةالترابيوالجماعاتالدولةمدينيحملإلىتهدفالتيواإلجراءاتالعملياتمجموععلى-عامةكقاعدة-الضريبةتحصيليحيل

أحكامعنناتجةأوالعملبهاالجاريواألنظمةالقوانينبمقتضىديون،منبذمتهمماتسديدإلىالعموميةوالمؤسساتومجموعاتها

هذهبايةجقصداعتمادهايتمالتيالوسائلمختلفعلىيحيلالشركاتعلىالضريبةفيلكنهاالتفاقات،عنأوالقضاءوقرارات

المنبعيفالحجزطريقعنأوالتلقائي،األداءبواسطةالتحصيلفيالمغربيالمشرعحصرهاوالتيبها،الملزمينذمةمنالضريبة

.الجداولبواسطةالتحصيلأو

paiementالتلقائياألداءطريقعنالتحصيل-1 spontané:
جبائية،الالنتيجةتستخلصثموعائداتهاتكاليفهاكلتتضمنمنتظمةمحاسبةتمسكالشركةأناعتبارعلىالعامةالقاعدةوهو

دونبنفسها،يالضريبنظامهاتدبرالشركةأنيعنيماالعامة،الخزينةإلىتلقائيابدفعهوتقومالمستحقةالضريبةمبلغوتحتسب

عشرالثامنقرنالمنذسميثأدمأكدحيثالتحصيل،نفقاتمنللتخفيفوكوسيلةالحقا،المراقبةفيبحقهاتحتفظالتياإلدارةتدخل

.تكلفةبأقلتحصيلهايتمالتيالضريبةهيالمنشودةالضريبةمزايامنأن

169لمادةافحسباإلكترونياألداءطريقةإلىشيكاتبواسطةأونقداالدفعمنالعضوياألداءميكانيزماتتطورإلىاإلشارةوتجدر

إدارةلدىةالمدونهذهفيعليهاالمنصوصوالدفعاتالضريبةمبلغيؤدواأنللضريبةللخاضعينيمكنللضرائبالعامةالمدونةمن

بالماليةالمكلفللوزيربقرارالمحددةالشروطوفقإلكترونيةبطريقةالضرائب

25%امنهواحدةكلتساويالحسابعلىمقدمةدفعاتأربعفيالجاريةالمحاسبيةالسنةعنالشركاتعلىالضريبةتؤدىحيث

."المرجعيةالسنة"يليفيماالسنةهذهوتسمىمختتمة،سنةآخرعنالمستحقةالضريبةمبلغمن

سستهامؤأومقرهالهالتابعالضرائبإدارةقابضإلىأعالهإليهاالمشارالحسابعلىالمقدمةالدفعاتبأداءتلقائياالشركةتقوم

.الجاريةةالمحاسبيالسنةافتتاحتاريخمنعشروالثانيوالتاسعوالسادسالثالثالشهرانقضاءقبلوذلكبالمغرب،الرئيسية

.الدافعالطرفويوقعهيؤرخهاإلدارةتعدهنموذجيللمطبوعمطابقبإعالمدفعةكلوتشفع



retenueالمنبعمنالحجزطريقعنالتحصيل-2 à la source:
الشخصعوضدوقهالصنوتوريدهاالخزينةلفائدةالمستحقةالضريبيةالمبالغبتحصيلمعينةلمبالغالدافعةأوالمتعاقدةالشركةتقوم

.أيضااإلقراربإلزاميةالحاالتبعضفيمقرونةتكونوقدلفائدتهايسديهاكخدمةمعها،المتعاملالذاتيأوالمعنوي

ظيفاتالتووحاصلتحكمهافيالمعتبرةوالدخولالمشاركةوحصصاألسهمعوائدعلىالمنبعفيالمحجوزةالضريبةتدفعحيث

لشهرمواليالالشهرخاللالمقيمين،غيرالمعنويينأوالذاتييناألشخاصمنالمقبوضةاإلجماليةوالمبالغالثابتالدخلذاتالمالية

أوياالجتماعالمقرأوالضريبيالموطنلهالتابعالضرائبإدارةلقابضالحساب،فيتقييدهاأواإلشارةرهنلوضعهاأواألداء،

.المنبعفيبالحجزالقيامإلزاميةإليهأسندتالذيالمعنويأوالذاتيللشخصبالمغربالرئيسيةالمؤسسة

recouvrementالجدولطريقعنالتحصيل-3 par voie de rôle:
مؤسستهاأومقرهافيهيوجدالذيالمكانلهالتابعالضرائبإدارةلقابضتلقائياالشركةدفععدمحالةفياستثنائيةآليةوهي

بها؛المرتبطةوالزياداتالذعائرالحال،اقتضىإنوكذلك،عليهاالمستحقةالضريبةبالمغرب،الرئيسية

بعدالمحددة،اآلجالفياإلقراروضععدمبسببتلقائياالضريبةفرضحالةهيبالجدولالتحصيلتستوجبالتياألخرىالحاالتأما

كإجراءالجدولطريقعنوإصدارهاتلقائياالضريبةبفرضاإلدارةتقوملمضمونها،امتثالهاوعدمرسالتينبواسطةالشركةإنذار

.زجري

فإنلتاليوباالشركات،محاسبةعلىضريبةمراقبةإجراءإثرعلىبهاالمصرحاألسستصحيحبمسطرةتتعلقالثانيةالحالةأما

اللجنةرارقصدوربعدوغالباالحاالتحسباإلدارة،تصدرهاجداولموضعتكونالتصحيحعنالناتجةالتكميليةالضريبيةالمبالغ

.الضريبيةللطعونالوطنية
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