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 25 عـدد  القـرار
 18/1/2006: يف املؤرخ

 2863/4/2/2003:  عدد   اإلداريلفامل
 

  أثر الطعن– قرار اللجنة الوطنية –الضريبة على القيمة املضافة 
األثر الناشر للطعن يف قرار اللجنة الوطنية لتقـدير الضـريبة أمـام             
القضاء اإلداري يتيح للمحكمة أن جتري حتقيقا يف احملاسبة عـن طريـق             

 .خربة للتأكد من مدى صحتها
 لة امللكباسم جال

  املداولة طبقا للقانونبعد و
 :يف الـشكل 

حيث إن االستئناف جاء داخل األجل القانوين ووفـق الشـروط املتطلبـة             
 .قانونا لقبوله

  :يف املوضوع 
حيث قضى احلكم املستأنف بإلغاء الضريبة على القيمة املضافة موضـوع           

وإعادة احتسابها   1994 إىل   1991 خبصوص السنوات من     96األمر بالتحصيل رقم    
 .على أساس اخلربة املنجزة يف موضوع النزاع من طرف اخلبري أحمزون

 : يف أسباب االستئناف 
 : يف السبب األول 

حيث يتمسك املستأنف بأن االستعانة باخلربة يتعارض مع طبيعة القضـية           
ألن أحقية املستأنف عليها يف االستفادة من اخلصوم تتعلـق مبسـائل قانونيـة              

ضمن الصالحيات املخولة للسلطة القضـائية وألنـه خبصـوص مـدى            تدخل  
انتظامية احملاسبة املقدمة فإن كال من اللجنـتني احملليـة والوطنيـة أكـدتا              

 .بواسطة فنيني وجود عدة إخالالت شابت تلك احملاسبة
لكن من جهة حيث إنه ما دامت االستفادة من اخلصوم ما هـي إال تطبيـق                

 الذي ينظمها فإن للخبري القضائي يف إطـار املهمـة           لنصوص القانون الضرييب  
املنوطة به أن يقوم بعملية اخلصوم إذا تبني له من حماسبة املستأنف عليها مـا              
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يستوجبها ويبقى للمحكمة حق مراقبة ما إذا كانت االستفادة املـذكورة جـاءت             
 .مطابقة للقانون أم ال

ر اللجنة الوطنية لتقدير    ومن جهة أخرى حيث إن األثر الناشر للطعن يف قرا         
الضريبة أمام القضاء اإلداري، يتيح للمحكمة أن جتري حتقيقا يف احملاسبة عـن             

 .طريق خربة للتأكد من مدى صحتها
 : السبب الثاين 

حيث يدفع املستأنف بعدم أحقية املستأنف عليها يف منح إعفاءات للزبناء           
قيمـة املضـافة عمـال      لعدم إدالئهم ما يثبت إعفائهم مـن الضـريبة علـى ال           

 من القانون املتعلق بهذه الضـريبة وأن اعتمـاد احملكمـة            8مبقتضيات املادة   
 لـتمكني الشـركة مـن       20/10/1994اإلدارية على شهادة سلمت الحقا بتـاريخ        

اإلعفاء دون مراعاة الشروط الواردة يف املادة املذكورة يؤدي إىل تعطيـل إرادة             
 . املشرع

 ال جيادل يف أن شهادة اإلعفاءات الصـادرة         فستأنلكن حيث إنه ما دام امل     
 . الحقا عن جهة مؤهلة قانونا إلصدارها فإنها تأيت مبفعوهلا كالشهادة السابقة

وحيث يدفع املستأنف أيضا بعدم إدراج اخلصـوم التكميليـة يف حماسـبة             
الشركة ذلك أن احملكمة قبلت خبصم الضريبة على القيمة املضافة ومل تتأكـد             

املسـتأنف  (راج الفواتري املتعلقة باخلصوم املذكورة يف حماسبة الشـركة          من إد 
كما أنها مل تتأكد من عالقة هذه الفواتري بالنشاط املهين للمقاولة ومـن             ) عليها

الوفاء الكلي بقيمتها والتمس إلغاء احلكم املستأنف وكذا احلكم التمهيدي والقول           
 .مبشروعية الضريبة

ى خالف ما يدفع به املستأنف فإنه بـالرجوع إىل          لكن من جهة حيث إنه عل     
اخلربة املنجزة يتجلى بأن اخلبري أشـار يف تقريـره إىل أن اخلصـوم اإلضـافية                

) املستأنف عليها (للضريبة على القيمة املضافة املطالب بها من طرف الشركة          
 .قد أدرجت يف حماسبة هذه األخرية وأخذت من فواتري مثبتة يف حساباتها

ة أخرى حيث إن إغفال املستأنف عليها خصـم الضـريبة علـى             ومن جه 
القيمة املضافة ال حيرمها من املطالبة خبصمها من جديد أمام احملكمـة مـىت              

وأن احلكم املستأنف ملـا اعتـرب    . توافرت شروطها كما هو احلال يف هذه النازلة       
 .ذلك وقضى بها كان صائبا وواجب التأييد
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 هلذه األسباب
 . س األعلى بتأييد احلكم املستأنفقضى ال

وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة اإلدارية القسم الثاين السيد مصطفى الـرتاب واملستشـارين            

يب البوعمري، احلسن بومرمي، عائشة بن الراضي، حممـد دغـرب           بوشع: السادة  
ومبحضر احملامي العام السيد سابق الشرقاوي ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة          

 .خدجية الرومنجو
 

  الضبط ة    كاتب                      املستشار املقرر         رئيس الغرفة


