المادة74 :
قرار وزير
رقم 1/963 :

تاريخ 2004/7/28 :

اﻟﻣوﺿــــوع :ﻳﺗﻌﻠـ ــق ﺑﺈﻋـ ــﺎدة اﻟﻌﻣـ ــﻝ ﺑﻣﻬـ ــﻝ ﻣـ ــرور اﻟـ ــزﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺗﺣﻘـ ــق اﻟـ ــﺿراﺋب واﻟرﺳـ ــوم
وﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ.
إن وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  10057ﺗﺎرﻳﺦ ) 2003/4/17ﺗﺄﻟﻳف اﻟﺣﻛوﻣﺔ(،
ً
ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  583ﺗــﺎرﻳﺦ ) 2004/4/23اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣوازﻧــﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘــﺔ ﻟﻌــﺎم (2004
ﺑﻧـ ً
ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة  46ﻣﻧﻪ،

ـﺎء ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺷروع اﻟﻘـ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣوﺿـ ـ ــوع ﻣوﺿـ ـ ــﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳـ ـ ــذ ﺑﻣوﺟـ ـ ــب اﻟﻣرﺳـ ـ ــوم رﻗـ ـ ــم  14969ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ
ﺑﻧـ ـ ـ ً
 1963/12/30وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ )ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ( ،ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدﺗﻳن  34و  42ﻣﻧﻪ،
ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣرﺳ ــوم اﻹﺷ ــﺗراﻋﻲ رﻗ ــم  144ﺗ ــﺎرﻳﺦ  1959/6/12وﺗﻌدﻳﻼﺗ ــﻪ )ﻗ ــﺎﻧون ﺿـ ـرﻳﺑﺔ اﻟ ــدﺧﻝ(،
ﺑﻧ ـ ً
ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة  111ﻣﻧﻪ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1962/9/17وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ )ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ(،
ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻹﺷﺗراﻋﻲ رﻗم  146ﺗﺎرﻳﺦ  1959/6/12وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ )ﻓرض رﺳم إﻧﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳـﻊ
ً
اﻟﺣﻘوق واﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ( ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدﺗﻳن  2و  24ﻣﻧﻪ،

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم  85/7ﺗـﺎرﻳﺦ  10آب ) 1985اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣوازﻧـﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ ﻟﻌـﺎم (1985
ً
ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة  60ﻣﻧﻪ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم  79/2ﺗـﺎرﻳﺦ ) 1979/3/22اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣوازﻧـﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ ﻟﻌـﺎم ،(1979
ً
وﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة  17ﻣﻧﻪ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺗراح ﻣدﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎم،
ً
وﺑﻌد إﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ )اﻟرأي رﻗم  2004 – 2003/263ﺗﺎرﻳﺦ ،(2004/7/8
ﻳﻘـــرر ﻣﺎ ﻳﺄﺗــﻲ:

اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ :ﻳﺣــدد ﻫــذا اﻟﻘـرار دﻗــﺎﺋق ﺗطﺑﻳــق اﻟﻣــﺎدة  46ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  583ﺗــﺎرﻳﺦ 2004/4/23
)اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻟﻌﺎم . (2004
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺳﻘط ﺑﻣرور اﻟزﻣن إﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن  2004/4/24أﻟﺣق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻳف ﺑﺎﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻌﺎﺋدة
ﻟﻠﺳﻧوات  1999وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ.

اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ :إﻋﺗﺑــﺎ اًر ً◌ ﻣــن  ، 2000/1/1وﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة أﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة  /60/ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم 85/7
ﺗﺎرﻳﺦ ) 1985/8/10اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻟﻌﺎم  (1985اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑـﺎر
اﻹﻧــذار اﻟﻌــﺎم اﻟــذي ﻳــﺻدرﻩ اﻟﻣﺣﺗــﺳب اﻟﻣﺧــﺗص وﻓﻘـﺎً ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة  /11/ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم
اﻹﺷ ــﺗراﻋﻲ رﻗ ــم  147ﺗ ــﺎرﻳﺦ  1959/6/12وﺗﻌدﻳﻼﺗ ــﻪ ﻗﺎطﻌـ ـﺎً ﻟﻣ ــرور اﻟ ــزﻣنٕ ،واﻋﺗﺑ ــﺎرﻩ

ﻛــذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺗﺑﻠﻳــﻎ اﻟﻣﻛﻠﻔــﻳن اﻟﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻹﺿــﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳــﺔ ٕواﻧــذارات اﻟﻣﻼﺣﻘــﺔ اﻟﻔردﻳــﺔ
واﻹﻧذارات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ،ﺗﻌود ﻣﻬـﻝ

ﻣـ ــرور اﻟـ ــزﻣن ﻟﻠـ ــﺳرﻳﺎن وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻷﺣﻛـ ــﺎم اﻟﻣـ ــﺎدﺗﻳن  / 34/و ٕ /42/واﻟـ ــﻰ ﻣـ ــﺷروع اﻟﻘـ ــﺎﻧون

اﻟﻣوﺿـ ـ ــوع ﻣوﺿـ ـ ــﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳـ ـ ــذ ﺑﻣوﺟـ ـ ــب اﻟﻣرﺳـ ـ ــوم رﻗـ ـ ــم  14969ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ 1963/12/30

وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ )ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ( .

اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ :ﻳﺳﻘط ﺑﻣرور اﻟزﻣن اﻟﺣق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻳف ﺑﺎﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ:
تاريخ سقوط الحق
أعمال السنة
2000
2004/12/31
2001
2005/12/31
2002
2006/12/31
ضريبة األمالك المبنية:
تاريخ سقوط الحق
أعمال السنة
2000
2004/12/31
2001
2005/12/31
2002
2006/12/31
وﻳﻘــﺻد ﺑﺗــﺎرﻳﺦ  ،12/31ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺧــص ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳــﻘوط اﻟﺣــق ﺑــﺎﻟﺗﻛﻠﻳف ،ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟــدوام اﻟرﺳــﻣﻲ ﻣــن اﻟﻳــوم

اﻟﻣذﻛور.
ـداء ﻣ ـ ــن
ب-ﺗـ ــﺳري ﺗﺑﺎﻋ ـ ـﺎً ﻋﻠـ ــﻰ أﻋﻣـ ــﺎﻝ ٕواﻳـ ـ ـرادات ﺳـ ــﻧﺔ  2003وﻣـ ــﺎ ﻳﻠﻳﻬـ ــﺎ ﻣﻬ ـ ــﻝ ﻣـ ــرور اﻟـ ــزﻣن إﺑﺗـ ـ ً
.2004/1/1

ج-ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺳم اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ ﺗـﺳري أﺣﻛـﺎم ﻣـرور اﻟـزﻣن ﻣـن ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺑﻠـﻎ اﻟـدواﺋر اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ اﻷﺣﻛـﺎم
اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺻر اﻹرث أو ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟوﺻﻳﺔ أو اﻟﻬﺑـﺔ أو إﻧﺗﻬـﺎء اﻟوﻗـف ﻣـﻊ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣـﺳﺗﻧدات
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻬﺎ .وﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘط.

إﺑﺗداء ﻣن  2000/1/1ﻳﺗم إﺳﺗدراك ﺣق اﻟﺧزﻳﻧﺔ ﻓـﻲ ﻓـرض اﻟـﺿرﻳﺑﺔ أو اﻟرﺳـم عل ى
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
ً
كل ربح أو دخل أو إيراد أو صك يكشفه:
 حكم قضائي. قرار تحكيمي. تحرير تركة. إتفاق رضائي.كما يتم تصحيح كل تكليف يتقرر إبطاله.
وذﻟــك ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ  31ﻛــﺎﻧون اﻷوﻝ ﻣــن اﻟــﺳﻧﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠــﻲ إﻗ ـرار اﻹﺑطــﺎﻝ أو إﻧﻛــﺷﺎف
اﻟرﺑﺢ أو اﻟدﺧﻝ أو اﻹﻳراد أو اﻟﺻك اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻛﻠﻳف.

اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ :ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻓور ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

