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 الذين ينفذون  المتعهدينعمالتحديد تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة أل
   وسائر أشخاص القانون العام لصالح اإلدارات العامةأشغاالً

  
الضريبة على   (14/12/2001 تاريخ   379رقم   قانونال من   22المادة  ن  الفقرة األولى م  تنص  

  , تسليم المال أو تقديم الخدمةبتاريخلضريبة ا تستحق هعلى أن, )القيمة المضافة
، تاريخ تسليم المـال أو تقـديم الخدمـة         قبل   ، أو جزئيا   إذا كان قد جرى قبض الثمن، كلّياً       أما

  ,على أساس المبلغ المقبوضوذلك ،  القبض بتاريخالضريبةفتستحق 
أما إذا اصدر الخاضع للضريبة فاتورة، قبل تسليم األموال أو تقديم الخـدمات وقبـل قـبض                 

   ."  الفاتورةفتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الثمن،
  

اآللية على  و,  العامة والتعهدات المقاوالتقطاع  طبيعة العمل في    ع على   بعد اإلطال نه  أوحيث  
سائر أشخاص القانون العام والسـيما منهـا        و  العامة داراتاإل مع    القطاع التي تحكم عمل هذا   

فقـد تبـين أن     ,  البلديات اتالمستقلة والبلديات واتحاد   المصالحالعامة و والمؤسسات  اإلدارات  
تقوم بمطابقة األشغال المنجزة مع الشروط الواردة في العقد القائم          من األشغال   الجهة المستفيدة   

األمر الذي يؤدي في بعض     , السيما لناحية السعر أو الكمية أو المواصفات      , بينها وبين المتعهد  
   ,وتأخير في دفع مستحقات المتعهدين اتفوكشاألحيان إلى حصول تعديالت على ال

  
الـضريبة علـى     تاريخ استحقاق لجهة تحديد   دين  لمتعهاونظراً لاللتباس الحاصل لدى     
  , األعمالالقيمة المضافة بالنسبة لهذا النوع من 

  



  :نرى ما يلي,        لذلك
  

  :أوالً
  تستحق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لكشوفات المتعهدين الذين ينفذون أشـغاالً                 

والمؤسـسات   والسـيما منهـا اإلدارات       لصالح اإلدارات العامة وسائر أشخاص القانون العام      
 البلديات عند توقيع الكشف من قبل آخر جهـة          اتالعامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاد    

تكون هي المخّولة إعطاء الموافقة النهائية على الكشف قبل أن يصار إلى إرساله للدفع من قبل                
  .الجهة المعنية بالدفع

  
  : ثانياً

معنية بالدفع بإعالم المتعهد المستفيد من الكشوفات بتاريخ هـذه الموافقـة            تقوم الجهة ال         
 من  38كي يستطيع إصدار فاتورة مطابقة ألحكام المادة        , المذكورة في البند أوالً أعاله    النهائية  
  .وبالتالي تستحق الضريبة على القيمة المضافة بهذا التاريخ, مة بقيمة األشغال المسلّالقانون
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