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 مذكرة التقديم

ملداخيل التي تعتمد عليها الجماعات الترابية في تعزيز مواردها تعتبر الجبايات املحلية من بين أهم ا

وتمثل في أغلبها رسوما تفرض على الخدمات وألانشطة املهنية التي يقوم بها ألاشخاص الطبيعيون  املالية،

وأخذا بعين الاعتبار الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها النشاط الاقتصادي للملزم، . واملعنويون 

شر  وضعية العطالة، الجزيية أو الكلية، ححالة من بين الحاتات التي يكون ييها نشاط استحضر امل

يبين و" في حالة الرسم املنهي بواسطة إقرار،   51وهو ما تم بموجب املادة  املؤسسة متوقفا بشكل مؤقت،

ات ووصف الجزء هذا إلاقرار رقم التعريف بالرسم املنهي ووضعية املؤسسة املعنية والتعليالت وإلاثبات

، في حالة الرسم على محال بيع املشروبات، من خالل إدتاء امللزم  96واملادة   " الذي شملته العطالة 

يتضمن إشارة إلى رقم القيد ووضعية املؤسسة املعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصفا "بإقرار 

 . "للجزء الذي شملته العطالة

صر املقتضيات املرتبطة بحالة العطالة في الرسم املنهي بح، 60.74لقد احتفى القانون رقم 

والرسم على محال بيع املشروبات، دون أن تشمل عددا من الرسوم ألاخرى املفروضة على أنشطة 

املؤسسات املعدة لذلك أو النقل العمومي  اقتصادية أخرى أو خدمات من قبيل إلايواء في الفنادق أو

ألاخرى للعطالة املوسمية أو الجزيية حسب طبيعة النشاط ومكانه أو  للمسايرين، التي تكون معرضة هي

لظروف استثنايية أو لقوة قاهرة، ححال العطالة التي سببتها الظريية الاستثنايية التي تعيشها بالدنا 

 . وإلاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة جايحة كورونا

 والتنمية، من تقديم هذا املقترح إلى تتميم القانون رقم وعلى هذا ألاساس، يهدف يريق العدالة 

 تفتح املجال أمام امللزمين بالرسم عنبمقتضيات جديدة،  املتعلق بجبايات الجماعات املحلية 60.79

إلاقامة باملؤسسات السياحية والرسم على النقل العمومي للمسافرين إمكانية تقديم إقرار بالعطالة 

ف الجماعة في أجل محدد، يتسنى معه الحصول على إلاعفاء من الرسم وفق نموذج محدد من طر 

ات التي وهو إجراء تنتفي معه النزاعوالتوقف املرحلي للنشاط ،  املفروض خالل مدة العطالة املحددة

قد تحصل بين امللزمين والجماعة املعنية  ويأخذ بعين الاعتبار، بطريقة قانونية، إلاحراهات التي يتعرض 

لها امللزم دون حاجة للبحث عن حيفيات إثبات أخرى، على غرار ما تم إقراره من مقتضيات مشابهة في 

  .نفس القانون بالنسبة للرسم املنهي والرسم على محال املشروبات 
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املتعلق بجبايات  60.74   مقترح قانون يقض ي بتتميم القانون رقم

 الجماعات املحلية

 

 :املادة ألاولى

املتعلق بجبايات الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  60.74القانون رقم يتمم 

وتتمم أحكام مكرر  10مكرر و 76ادتين بامل( 1770نوفمبر  67) 2611من ذي القعدة  .2في  2.70.2.1

 :على النحو التالي 10املادة 

 إلاقرار بالعطالة : مكررة 04املادة »

أعاله، يتعين على امللزمين أن  1في حالة العطالة الجزئية أو الكلية املنصوص عليها في املادة 

اعة يناير من السنة املوالية، بإقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجم 62يدلوا داخل أجل أقصاه 

التي تقع املؤسسة داخل نطاقها الترابي وفق نموذج معد لذلك، يتضمن وضعية املؤسسة وأسباب 

 . العطالة ومبرراتها ومدتها والجزء الذي شملته العطالة

 التصريح بالتأسيس وإلاقرار  :10املادة »

س عند يتعين على امللزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسي

الشرو  في مزاولة النشاط وإقرارا بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو 

داخل أجل خمسة وأربعين يوما تغيير الشكل القانوني للمؤسسة ويق مطبو  نموذجي تعده إلادارة، 

 . ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحاالت املذكورة

  بالعطالةإلاقرار  :مكررة 10ملادة ا»

في حالة العطالة الجزئية أو الكلية، يتعين على امللزمين بأداء الرسم على النقل العمومي 

يناير من السنة املوالية، بإقرار لدى مصلحة الوعاء  62للمسافرين أن يدلوا داخل أجل أقصاه 

الانطالق وفق  التابعة للجماعة التي يتم الاستغالل داخل نطاقها الترابي أو التي توجد بها نقطة

 . نموذج معد لذلك، يحدد أسباب العطالة ومبرراتها ومدتها

 

 


