
 

 ائي مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القض©    ‐ 66  العدد  ‐  2007مارس   اإلصدار الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 

216 ص

 
 386  القرار عدد

 10/5/2006:املؤرخ يف 
 2574/4/2/2004: امللف اإلداري عدد 

 
 البناء –ضريبة  اإلعفاء من ال–الضريبة على القيمة املضافة 

  شروط اإلعفاء–املخصص للسكن 
لقد أخضع املشرع ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء للضريبة على القيمة            

 املنظم هلذه الضريبة، وال يعفى منهـا        30‐85املضافة طبقا للقانون رقم     
إال األشخاص الطبيعيون الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليهـا يف           

س القانون وهي أن ال تزيد املساحة املغطاة بالبنـاء          املادة السابعة من نف   
 مرتا مربعا وأن يكون البناء خمصصا للسـكىن الشخصـية طـوال         240عن  

 .أربع سنوات
إذا كان جزء من احلد األدىن من املساحة املغطاة عبارة عن حمالت            
جتارية فهو مل خيصص للسكن وبالتايل ال يستفيد البناء برمته من اإلعفاء            

 . املذكورالضرييب
 باسم جاللة امللك

  املداولة طبقا للقانونبعد و
 :يف الشكل 

 من طـرف السـيد مـدير        2/11/2004حيث إن االستئناف املرفوع بتاريخ      
   24/6/2004الضرائب ضد احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بأكـادير بتـاريخ            

ـ    6/10/2004 ش املبلـغ إليـه يف        186/2003يف امللف رقـم      روط     مسـتوف للش
 .الشكلية لقبوله

  :يف املوضوع 
أن السـيد مرافـق    حيث يستفاد من أوراق امللف ومن احلكـم املسـتأنف  

 بواسطة حماميه األسـتاذ مصـطفى جنيـب         16/6/2003احلسني تقدم بتاريخ    
سقاط مبقال يعرض فيه أن إدارة الضرائب طالبته بأداء مبالغ عن الضريبة على             

لنفسه من بناء يف القطعة األرضية الكائنـة حبـي    القيمة املضافة عن ما سلمه 
القدس بأكادير ومت حجز رمسه العقاري وحسابه البنكي والـتمس إلغـاء الرسـم        
الضرييب املفروض عليه فأجاب مدير الضرائب ملتمسا عـدم قبـول الـدعوى             
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لعدم إدخال باقي املالكني يف الدعوى وعقب املدعي بأنه ال عالقة له مع هؤالء              
الدعوى بصدور احلكم بإبطال الضريبة على القيمة املضافة املفروضة         وانتهت  

 املدعي وبتحميل الدولة الصائر  فاستأنفه مدير الضـرائب مبقـال بلغـت              ىعل
 الـتمس فيهـا     22/3/2005نسخة منه للمستأنف عليه فأجاب مبذكرة مؤرخة يف         

 .تأييد احلكم املستأنف
 : يف أسباب االستئناف

احلكم املستأنف بتجاوز حـدود طلبـات املـدعى         حيث يعيب املستأنف    
وخرق مقتضيات قانونية وخمالفة االجتهاد القار للغرفة اإلدارية بالس األعلى          
ذلك أن املدعى طالب إعفاءه من الضريبة على القيمة املضافة لكونـه سـكن              

 يف حـني أن  ² م240تتجـاوز   باملبىن ملدة أربع سنوات وألن املساحة املبنيـة ال 
كم املستأنف أثار من تلقاء نفسه مسألة مشروعية الضريبة واعتـرب عمليـة             احل

البناء خارجة عن نطاق تطبيق القانون املتعلق بالضريبة على القيمة املضـافة            
 الـيت   7 من القانون املـذكور واملـادة        4ويف ذلك خرق البند السادس من املادة        

ء احلكم املسـتأنف    نصت على شروط اإلعفاء من الضريبة موضوع النزاع فجا        
 يف  25/02/1999 الصادر بتاريخ    226خمالفا ملا أكده الس األعلى يف قراره عدد       

عملية ما يسلمه الشخص    " الذي ورد فيه بأن      358/5/1/1998امللف اإلداري رقم    
لنفسه املفروضة عليها الضريبة على القيمة املضافة تتحقـق كلمـا اسـتعمل             

والتمس اعتبار مـا سـلمه      .."  صنعه بنفسه  الشخص ولفائدته الشخصية منتوجا   
املدىل به لنفسه من عملية بناء خاضعة للضريبة على القيمة املضـافة وإلغـاء              

 .احلكم املستأنف
حيث صح ما نعاه املستأنف على احلكم املستأنف، ذلك أن املشـرع قـد              
أخضع ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء للضريبة علـى القيمـة املضـافة يف               

 املتعلق بالضريبة املذكورة، وال يعفى منهـا إال         85/30لرابعة من القانون    املادة ا 
األشخاص الطبيعيون الذين تتوفر فيهم الشروط املنصـوص عليهـا يف املـادة             

 م م   240السابعة من نفس القانون وهي أن ال تزيد املساحة املغطاة بالبناء عـن              
 . تاريخ رخصة السكىنوأن يعد البناء للسكىن الشخصية طوال أربع سنوات من

وحيث تبني للمجلس األعلى أن البناء يشتمل على حمالت جتارية، وهي غري            
معدة للسكىن، وملا كان املستأنف عليه قد حصل على رخصـة السـكىن    يف                 

، فقد كانت إدارة الضرائب على حق يف رفضها للفـواتري احملـررة             27/07/1994
دود ما سـلمه لنفسـه بقصـد السـكىن          بعد ذلك التاريخ ومتتيعه باإلعفاء يف ح      

وبإسقاط الضريبة على القيمة املضافة املؤداة بالفواترب السابقة لتـاريخ تسـلم            
رخصة السكىن عندما قامت مبراجعة حتديد الضريبة املفروضة على املستأنف          
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عليه ابتدائيا بتقادم فرض الضريبة ملرور أمد التقادم على تاريخ حصوله علـى             
 . مطالبته بالضريبة التكميليةرخصة السكىن قبل

لكن حيث مل حيدد املستأنف عليه أمد التقادم وتاريخ بداية سريانه والسند            
القانوين له فإن الدفع غري مقبول مما يكون معه احلكم القاضي بغري ذلك جمانبا              

 .للصواب ومن املتعني إلغاؤه

 هلذه األسباب
ـ        ديا بـرفض الطلـب      قضى الس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف وتص

 . وبتحميل رافعه الصائر
 احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله            صدر وبه

 بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة         العاديةبقاعة اجللسات   
القسم الثاين السيد مصطفى الـرتاب واملستشـارين         اإلداريةمن رئيس الغرفة    

 حممد منقار بنيس مقررا، احلسن بومرمي، عائشة بن الراضـي، حممـد             :السادة  
دغرب، ومبحضر احملامي العام السيد سابق الشرقاوي ومبساعدة كاتبة الضـبط           

 .السيدة خدجية الرومنجو
 

  الضبط ة    كاتب                      املستشار املقرر         رئيس الغرفة


