
 

 مذكرة تقديم 

 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويليتعمق مشروع مرسوم 

 

، الصادر بتنفيذه الظهير 5148لمسنة المالية  411-47من قانون المالية رقم  9المادة أحكام  بموجب
مدونة بال خامسباب تم إحدات  (،5147دجنبر  57) 4769 ربيع األول فاتحبتاريخ  4.47.498الشريف رقم 

 . مسطرة االتفاق المسبق حول أثمان التحويليتعمق ب ،كما وقع تغييرها وتتميمها ،العامة لمضرائب

 وقد تم إدراج مادتين جديدتين بالباب المذكور :

هذا  كيفيات إبرام كذا السالف الذكر و نطاق تطبيق االتفاقالتي تحدد  المكررة 567 ةالماد -
 ؛بنص تنظيمي االتفاق

بطالن االتفاق المخولة لممقاوالت و شروط  ضماناتالتي تحدد ال المكررة مرتين 567المادة و  -
 المذكور.

إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة تطبيق مسطرة  يحدد كيفياتمشروع مرسوم وفي هذا الصدد تم إعداد 
 .التحويل

 و ينص مشروع المرسوم المذكور عمى مايمي:

 ؛مسبق حول أثمنة التحويلالتفاق االإبرام مضمون الطمب المتعمق ب -

 ترفق مع الطمب المذكور؛ أن الوثائق التي يجب -

 العناصر التي يجب أن يتضمنها االتفاق؛ -

 العناصر التي يجب أن يتضمنها التقرير المعد لتتبع هذا االتفاق.  -



 
بتحديد كيفيات إبرام   ....... ).......( صادر في.......  رقم مرسوممشروع 

 اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل
 

 رئيس الحكومة
من قانون المالية رقم  5لمضرائب المحدثة بموجب المادة  المدونة العامةبناء عمى 

 26606747، الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم 7662لمسنة المالية  60-34
(، كما وقع تغييرىا وتتميميا 7660دجنبر  42) 2372ذي الحجة  26بتاريخ 

 المكررة مرتين منيا، 743المكررة و 743والسيما المادتين 
 

 في مجمس الحكومة المنعقد بتاريخ ....... ).......(وبعد المداولة 
 

 :ما يمي رسم 
 

، المكررة من المدونة العامة لمضرائب 743تطبيقا ألحكام المادة  -المادة األولى 
التي ليا عالقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج  المنشآةيتعين عمى 

حول طريقة تحديد أثمنة العمميات المغرب و التي ترغب في إبرام اتفاق مسبق 
المنجزة مع ىذه المنشآت و كذا العناصر التي تبررىا، أن تودع طمبا بذلك بمقر إدارة 

 الضرائب قبل افتتاح أول سنة محاسبية معنية بيذا االتفاق.
يمكن لممنشأة قبل إيداع طمبيا أن تقوم  خالل اجتماع أولي مع  -المادة الثانية 
راسة الشروط التي سيتم بموجبيا إبرام االتفاق وال سيما نوع وطبيعة إدارة الضرائب بد

المعمومات الضرورية لدراسة سياسة أثمنة التحويل والجدول الزمني لالجتماعات 
 المتوقع عقدىا وكذا المسائل المتعمقة بكيفيات إبرام االتفاق.

لى أعاله داخل يجب أن يقدم الطمب المشار إليو في المادة األو  –المادة الثالثة 
أجل ال يقل عن ستة أشير قبل افتتاح أول سنة محاسبية من الفترة المعنية بالطمب 

 المذكور.
 يجب أن يوضح الطمب المذكور ال سيما ما يمي: -المادة الرابعة 

 التي ليا عالقة مع المنشأة صاحبة الطمب؛المنشآت الشريكة  -
 العمميات موضوع االتفاق المسبق؛ -

 
 
 
 
 

 المممكة المغربية
 وزارة االقتصاد و المالية

 
 
 
 

 وقعو بالعطف:
 وزير االقتصاد و المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 

 

                      

 

 
 

 



 المعنية باالتفاق المسبق؛  الفترة  -
 الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل والعناصر األساسية المعتمدة في ذلك. -

يجب أن يرفق الطمب المشار إليو في المادة الرابعة أعاله،  -المادة الخامسة 
من دراسة طمب االتفاق المسبق ال سيما إدارة الضرائب بالوثائق الضرورية لتمكين 

 المتعمقة بما يمي: الوثائق
 اإلطار العام لألنشطة المزاولة من لدن المنشآت الشريكة الذي يوضح : -2     

الييكمة التنظيمية لمجموع المنشآت الشريكة و العالقات القانونية التي تربطيا وكذا  -
 توزيع رأسمال ىذه المنشآت؛

 االستراتيجية التوقعية لممنشآت الشريكة؛ -
بالسنوات المحاسبية األربع  ة و الجبائية لممنشآت الشريكة المتعمقةالوثائق المالي -

 ؛مصادق عمييا من لدن السمطات المختصة األخيرة 
 المعايير المحاسبية المطبقة من لدن المنشآت الشريكة والتي ليا أثر مباشر عمى -

 الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل؛
 نشاط المنشآت الشريكة. -

تبيان إجمالي لموظائف المزاولة ولألصول المستعممة ولممخاطر المتحممة  -2     
 من لدن المنشآت الشريكة؛

 تبيان مفصل لألصول غير المجسدة التي تممكيا المنشآت الشريكة ؛ -3     
تبيان السوق االقتصادي ومجاالت اشتغال المنشآت الشريكة، وكذا مجموع  -4     

 المعامالت المتحكم فييا؛
 اتفاقات التعاقدية بين المنشآت الشريكة؛ -5     
 اتفاقات توزيع التكاليف بين المنشآت الشريكة؛ -6     
االتفاقات المسبقة حول أثمنة التحويل المبرمة بين المنشآة صاحبة الطمب  -7     

أخرى وكذا االستشارات الجبائية الصادرة من طرف ىذه السمطات  ةوسمطات أجنبي
 أة صاحبة الطمب؛بشأن المنش

تحديد ودراسة واختيار معايير المقارنة، وكذا مبرراتيا والتعديالت المحتممة  -8     
 بشأنيا؛
الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل وتفصيل الفرضيات األساسية  -9     

 المعتمدة في ذلك، وكذا شروط مالئمتيا.
 ضافية أخرى تعتبرىا مفيدة.يمكن لممنشأة دعم طمبيا بكل معمومة أو وثيقة إ

 

 
 
 
 
 
 
 
 



كذلك أن تدعو المنشأة صاحبة الطمب لموافاتيا بالمعطيات  الضرائبيمكن لإلدارة 
اإلضافية المتعمقة بالوثائق السالفة الذكر من أجل تمكينيا من دراسة الطريقة موضوع 

 الطمب..
لمعنية، في حالة الموافقة عمى مضامين االتفاق من لدن األطراف ا -المادة السادسة

 ما يمي: االتفاق خصوصا جب أن يتضمن ىذاي
 الفترة المشمولة باالتفاق وتاريخ دخولو حيز التنفيذ ؛ -   
 وصف دقيق لمعمميات موضوع االتفاق؛ -   
 وصف الطريقة المعتمدة لتحديد أثمنة التحويل؛ -   
ي التقرير آلية تتبع االتفاق و كذا المعمومات و البيانات الواجب تضمينيا ف -   

 بعده؛ 2السنوي المشار إليو في المادة 
 الفرضيات األساسية المعتمدة لتحديد أثمنة التحويل؛ -
 شروط مراجعة أو فسخ االتفاق. -

 
أعاله سنويا لدى  4تقرير التتبع المشار إليو في المادة يجب إيداع  -المادة السابعة
 يجب أن يتضمن خصوصا ما يمي:، والذي إدارة الضرائب

 ؛االتفاق المسبققائمة مفصمة الحتساب أثمنة التحويل الواردة في  -   
 قائمة جرد التعديالت المحتمل إدخاليا عمى شروط االشتغال المتعمقة -   

 المشار إلييا في االتفاق المسبق؛ بالمعامالت 
الييكمة التنظيمية لمجموع المنشآت الشريكة و العالقات القانونية نسخة من  -   
 ي تربطيا وكذا توزيع رأسمال ىذه المنشآت؛الت
 التقرير السنوي ألنشطة المنشآت الشريكة. نسخة من -   
 

الذي ينشر مرسوم تنفيذ ىذا الوزير االقتصاد و المالية إلى سند ي -المادة الخامسة
 في الجريدة الرسمية.

 
 ....... ).......(  وحرر بالرباط في                    

 
 ومةرئيس الحك

 
 


