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  تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدالت استهالك األصول الثابتة المادية

  
  ،)تشكيل الحكومة (19/7/2005 تاريخ 14953بناًء على المرسوم رقم 

قـانون ضـريبة   ( وتعديالتـه  12/6/1959 تـاريخ  144بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم   
  ،)الدخل

 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا      19/7/1980 تاريخ   27/80 من القانون    2ادة  بناًء على الم  
  لمعدالت اإلستهالكات،

  وبناًء على اقتراح مدير المالية العام،
  

  :يقرر ما يأتي
تحدد معدالت اإلستهالك القصوى والدنيا لألصول الثابتة المادية المبينة أدناه : المادة األولى
  :وفقاً لما يلي

  
معدل اإلستهالك   ابت الخاضع لإلستهالكاألصل الث

  األدنى
معدل اإلستهالك 

  األقصى
األبنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات تجارية وسياحية وخدماتية 

  ...) مستشفيات إلخ– فنادق –مطاعم  – مستودعات – محالت –مكاتب (
2%  5%  

  %10  %3  .فية وصناعيةاألبنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات حر
  %20  %6  .أبنية وإنشاءات معدنية لغايات تجارية أو صناعية

  %20  %6  .أعمال الترميم والديكور والتصليحات الكبرى لألبنية
  %25  %8  .التجهيزات الفنية واآلالت الصناعية ومتمماتها من معدات ولوازم

  %50  %20  األجهزة والبرامج المعلوماتية
  %25  %10  يةالسيارات السياح

  %20  %6  آليات نقل البضائع والركاب
  %10  %5  وسائل النقل البحري
  %25  %20  وسائل النقل الجوي

  %25  %8  األدوات المكتبية واألثاث والمفروشات والبياضات والشراشف والمناشف
األواني الزجاجية واألدوات الفضية في الفنادق والمطاعم والمقاهي 

  صناديقوالبراميل والقناني وال
يعاد جردها 
على أساس 
  سعر التكلفة

يعاد جردها 
على أساس 
  سعر التكلفة

  %20  %8  قوارير الغاز



  
 تعتمد في اإلستهالكات طريقة اإلستهالك النسبي الثابت طيلة المدة الالزمة :المادة الثانية

  .إلستهالك كامل قيمة األصل الثابت
  

حدين األقصى واألدنى المبينين في المادة األولى للمؤسسة أن تختار ما بين ال :الثالثةالمادة 
أعاله، معدل اإلستهالك الذي يتالءم مع أوضاعها شرط أن تودع الدائرة المالية المختصة 

عن األعمال، برنامج اإلستهالكات المهلة المحددة للتصريح السنوي بضريبة الدخل، قبل انتهاء 
ويبقى معدل أو معدالت . الذي اختاره وإال أعتبرت أنها اختارت نسبة اإلستهالك الدنيا

اإلستهالك المختارة ثابتة وإلزامية طول المدة المحددة لتعادل قيمة اإلستهالك مع سعر الكلفة 
 إعادة التخمين في الحاالت ويمكن حساب اإلستهالك على أساس القيمة التي تنتج عن. األصلي

  .التي تسدد عنها الضريبة العائدة لها
  

يمكن استهالك منشآت األبنية المقامة على أرض الغير وفقاً لمعدالت استهالك  :الرابعةالمادة 
تتناسب ومدة عقد اإلشغال أو لمدة تقل عن عقد اإلشغال بسنتين، متى كان التخلي عن هذه 

  .ليمها إلى المالكين عند انتهاء عقد اإلشغال بدون مقابلالمنشآت ناشئاً عن وجوب تس
على المكلفين المعنيين الذين يرغبون في اإلستفادة من هذه المعدالت أن يعلموا الوحدة المالية 

  .المختصة خطياً عن رغبتهم هذه قبل المباشرة باحتساب اإلستهالكات
  

لمادة األولى من هذا القرار على تحسب معدالت اإلستهالك المبينة في ا: خامسةالمادة ال
  .أساس سعر كلفة البناء األصلي من دون ثمن األرض المقام عليها

  
يحق للمؤسسات التي تغير وجهة استعمال األبنية التي تشغلها في فترة أو  :السادسةالمادة 

فترات من الزمن أن تحسب اإلستهالكات في كل فترة من فترات استعمال البناء على أساس 
  .عدل الخاص المنصوص عليه في هذا القرارالم

وتعتبر األبنية التي كانت مستعملة للسكن قبل إشغالها لغايات تجارية أو صناعية أنها استهلكت 
  .سنوياً طيلة المدة التي استعملت فيها كدور للسكن%) 1.5(بمعدل واحد ونصف بالمئة

  
لقرار، في حال اختالف وجهات  تطبق المعدالت المنصوص عليها في هذا ا:السابعةالمادة 

، كما لو كان كل بناء مستقالً عن استعمال األبنية التي تشغلها مؤسسة واحدة أو مشروع واحد
اآلخر، وال يجوز بحال من األحوال أن تضفي صفة أي بناء منها على األبنية األخرى من 

  .أجل تطبيق معدل اإلستهالك



  
المحددة بموجب قرارات سابقة لتاريخ صدور هذا  تلغى معدالت اإلستهالك :ةلثامنالمادة ا

القرار، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على األصول 
الثابتة المادية إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى أرصدة األصول الثابتة كما 

  .31/12/2006هي بتاريخ 


