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 364  عـدد القـرار
 3/5/2006: يف املؤرخ

 1556/4/2/2003:  عدد   اإلداريلفامل
 

 شهادة –) نعم( التصريح بذلك – شغور العقار –الضريبة احلضرية 
 )ال(إدارية 

 املتعلق بالضريبة احلضـرية،     37‐389 من القانون رقم     15طبقا للمادة   
فإنه جيب على مالكي العقارات اخلاضعني هلذه الضريبة أو أصحاب حق           

النتفاع فيها أن يعلموا إدارة الضرائب املباشرة بكل تغـيري يطـرأ علـى               ا
 .الغرض املخصصة له تلك العقارات أو على ملكيتها

إن عدم إدالء امللزم بتصريح إلدارة الضرائب يؤكد فيه شغور احملـل            
املفروضة عليه الضريبة جيعل الفرض الضرييب صـحيحا وأن الشـهادة           

رض اليت تثبت شـغور احملـل ال تقـوم مقـام            اإلدارية الالحقة على الف   
التصريح املسبق لدى إدارة الضرائب حبصول هذه الواقعة حـىت ميكنهـا            

 .ترتيب األثر عنها
 باسم جاللة امللك

  املداولة طبقا للقانونبعد و
 :يف الشكل 

، من طرف مدير الضـرائب      16/06/2003حيث إن االستئناف املقدم بتاريخ      
 املنازعات القضائية، ضد احلكم الصادر عن احملكمة        تنوب عنه رئيسة مصلحة   

. 67/2002 يف امللف رقم     39/2003 حتت عدد    20/03/2003اإلدارية بوجدة بتاريخ    
 .متوفر على الشروط املطلوبة قانونا لقبوله

  :يف املوضوع 
حيث يستفاد من وثائق امللف واحلكم املستأنف، أنه بناء على مقال مسجل            

، يلتمس من خالله املستأنف عليه السيد مصـطفى حيـىي           27/03/2002بتاريخ  
 56310718إلغاء الضريبة احلضرية املفروضة عليه حتت جدول املكلفني رقـم           

 إىل غاية تاريخ املقال املذكور أعاله خبصـوص عقـاره الكـائن           1993منذ سنة   
بدوار أغماريا بني مدينة بين انصار ومدينة الناضور واملتكون من طابق أرضـي             

ه عدة حمالت معدة لالستعمال املهين والتجاري، موضحا أنه كان شاغرا مـن               ب
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 وأجاب مدير الضرائب بأن املدعي يف شكايته مل ينازع إال يف الضريبة             1993سنة  
، وأن طلبه خبصوص السـنوات      2001 إىل   1996احلضرية املتعلقة بالسنوات من     

ا رفض الـدعوى لعـدم       غري مسبوق بأي تظلم إداري ملتمس      1995 إىل   1993من  
وبعد املناقشة صدر احلكم القاضي بقبول الطلب باستثناء        . ارتكازها على أساس  

 ويف املوضـوع    1994 إىل   1993شقه املتعلق بالطعن الضرييب خبصوص سـنيت        
ببطالن الضريبة املتنازع بشأنها املفروضة على املدعى برسـم السـنوات مـن       

وهو احلكم املستأنف من    . ضرائب الصائر  مع حتميل إدارة ال    2001 إىل غاية    1995
طرف مدير الضرائب مبقال أجاب عنه املستأنف عليه مبـذكرة مؤشـر عليهـا              

 . التمس فيها تأييد احلكم املستأنف31/12/2003بتاريخ 
 : يف أسباب االستئناف

 من  15حيث من مجلة ما يعيب به املستأنف احلكم املستأنف خبرق املادة            
يبة احلضرية، ذلك أن املستأنف عليه مل يوجه اإلعالم إىل          القانون املنظم للضر  

 .إدارة الضرائب قصد إخبارها بشغور احملالت موضوع الضريبة
 املنظم للضريبة احلضرية،    89/37 من القانون رقم     15حيث مبقتضى املادة    

فإنه جيب على مالك العقارات املبنية وغري املبنية اخلاضعة للضريبة احلضرية           
حاب حق االنتفاع فيها أن يعلموا املصلحة احمللية لربط الضـرائب           أو على أص  

املباشرة بكل تغيري يطرأ على الغرض املخصصة له تلـك العقـارات أو علـى               
 .ملكيتها

وحيث مل يثبت من وثائق امللف قيام املستأنف عليه باإلدالء بتصريح مسبق            
. بة املتنازع بشأنها  إلدارة الضرائب يؤكد فيه شغور احملل املفروضة عليه الضري        

 الصادرة عن الـس     21/03/2002وأن احملكمة باعتمادها الشهادة املؤرخة يف       
البلدي ملدينة بين انصار بناء على إفادة عـون السـلطة تكـون قـد خرقـت                 

 السالفة الذكر باعتبار أن الشهادة املـذكورة الـيت جـاءت    15مقتضيات املادة  
ن التصريح أو اإلعالم لدى اإلدارة بشغور       الحقة على الفرض الضرييب ال تغين ع      

مما يكون معه احلكـم املسـتأنف جمانبـا         . احملل حىت ميكنها ترتيب األثر عنه     
 .للصواب وواجب اإللغاء

 هلذه األسباب
 .  قضى الس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف وتصديا برفض الطعن

يخ املـذكور أعـاله      احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتار       صدر وبه
 بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة         العاديةبقاعة اجللسات   

 القسم الثاين السيد مصطفى الـرتاب واملستشـارين         اإلداريةمن رئيس الغرفة    
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عبد الكرمي اهلاشيمي مقررا، احلسن بومرمي، عائشة بن الراضي، حممد          : السادة  
 السيد سابق الشرقاوي ومبساعدة كاتبة الضـبط        دغرب، ومبحضر احملامي العام   

 .السيدة خدجية الرومنجو
 

  الضبط ة    كاتب                      املستشار املقرر         رئيس الغرفة


