ﻧﺸﺮة معلومات ضريبية أساسية

ﻗﻄﺎع التعليم (دور الحضانة ومؤسسات التعليم ما قبل األساسي والمدارس)

 .1ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر؟
	-دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ/اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ األﺳﺎﺳﻲ
	-اﻟﻤﺪارس

 .2ﻫﻞ ُتفرض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟
كال .ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ واﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌفى.
أ.

ب.

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ
ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻮرﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮفأ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ ،ﻳﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اآلتية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ:
-

ﺗﻮرﻳـﺪ اﻟﺴـﻠﻊ واﻟـﺨﺪﻣﺎت إذا ﻛﺎن اﻟـﺘﻮرﻳﺪ متعلقًا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣﺔ تعليمية خاضعة ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ؛ و

-

ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﻮاد اﻟﻘﺮاءة اﻟـﻤﻄبـﻮﻋﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﻤـﻨﻬﺎج دراﺳـﻲ ﻣﻌـﺘـﺮف ﺑﻪ.

		

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﻤﻌﻔﺎة
ﺗﻌﻔﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬـﻢ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ.

ج.

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ للنسبة األساسية

	تطبق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة األساسية على التوريدات اآلتية دون حصر:
-

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛

-

اﻟــﺰي اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ واألجـﻬـﺰة اإللكترونية و األطعمة و المشروبات؛

-

اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ مباشرة ﺑﻤﻨﻬﺎج دراﺳﻲ؛

-

األﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﻼﻣـﻨـﻬـﺠﻴـﺔ اإلﺿﺎﻓـﻴـﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ؛

-

ﺗﻮرﻳﺪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ؛ و

-

اﻟﺴﻠﻊ/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻤﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

 .3ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؟
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ وﺗﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ األﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،
ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ توريداتها الخاضعة للضريبة واستيراداتها ﻗﺪ ﺟﺎوزت ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ شهرًا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺠﺎوز ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻳﻮﻣًا اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اإللزامي البالغ  375,000درﻫﻢ.
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إذا ﻣﺎ ﺟﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ توريداتها الخاضعة للضريبة واستيراداتها أو
ﻧﻔﻘﺎﺗها اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ شهرًا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺠﺎوز ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮمًا اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري البالغ
 187,500درﻫﻢ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ (أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،)%5
ﻓﻟﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ التسجيل.

 .4ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ؟
ﻧﻌﻢ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ إﺻﺪار ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ األﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ.
ﻳﺠﻮز إﺻﺪار ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮرﻳﺪات إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻠﻢ أو ﻣﺘﻠﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ أو إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻘﺪم
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ال يجاوز  10,000درهم.
واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺠﻮز ﻋﺪم إﺻﺪار ﻓﺎﺗﻮرة ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮرﻳﺪ خاضعًا بالكامل لنسبة الصفر
ﻣﻊ ذﻟﻚ،
ً
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺳﺠﻼت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذلك اﻟﺘﻮرﻳﺪ.

ﻧﺸﺮة معلومات ضريبية أساسية

ﻗﻄﺎع التعليم (دور الحضانة ومؤسسات التعليم ما قبل األساسي والمدارس)
	.5هل ُﻳﺴﻤﺢ لألﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟتعليم ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت؟
ﻧﻌﻢ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم فقط ﺗﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ و/أو ﺗﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ األﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺧﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﺜﻞ:
	-ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ؛ و
	-ﺷﺮاء أو إﻳﺠﺎر أو إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪم أيضًا ﺗﻮرﻳﺪات ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ المدخالت
ستكون قابلة للخصم.

 .6ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع التعليم
أ.

تقوم مؤسسة تعليمية بتقديم أنشطة المنهجية إضافية ولكنها تتعلق بالكامل بالمنهاج الدراسي ،فهل
ستخضع مثل هذه األنشطة لضريبة القيمة المضافة؟
ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻮرﻳﺪ األﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اإلضافية ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ دون أﻳﺔ رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ.
أما في حال تم فرض رسم ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.

ب.

ﻫﻞ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪات ﻣﻦ أجهزة اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؟
ﻧﻌﻢ ،ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪات ﻣﻦ أجهزة اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .وﻳﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
األﻣﻮال ﻣﻦ أجهزة اﻟﺒﻴﻊ.

توفر مؤسسة تعليمية خدمات نقل الطالب من وإلى المؤسسة ،فهل تخضع هذه الخدمات لضريبة القيمة
ج.
المضافة؟
	ﻛﻼُ .تعفى ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ والمؤسسة التعليمية ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
د.

ﻫﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻮرﻳﺪات األﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻒ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻤـﻀﺎﻓـﺔ؟ وما هي المعاملة
الضريبية المطبقة على القسائم الشرائية؟
ﻧﻌﻢ .ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻮرﻳﺪات األﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻒ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻳﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اإلسمية ﻟﻬﺎ (أو أﻗﻞ) ألﻏﺮاض ﺿﺮﻳـﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،
وﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ أﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﺳـﺘﺮداد ﻗﻴـﻤـﺔ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.

هـ.

ﻫﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؟
ﻧﻌﻢ ،ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﺳﻮاء ﺗﻢ توريده ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺠﺰء
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أم ﻻ.

