نشرة معلومات ضريبية أساسية
ﻗــﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

 .1ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر؟
	-اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
	-ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

 .2ﻫﻞ ُتفرض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ؟
ال .بعض التوريدات التي يقدمها هذا القطاع ستكون خاضعة للضريبة بنسبة الصفر و البعض معفى منها.
أ.

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ
يخضع توريد ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن:
-

تكون مؤسسة التعليم العالي ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،أو أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻣﻦ  %50ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ
اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو المحلية (“مؤسسة مؤهلة”)؛ و

	ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ ومؤسسة التعليم العالي معترفًا ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.باستثناء بعض الحاالت ،يمكن للمؤسسة المؤهلة تطبيق نسبة الصفر على اآلتي:
	ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠقًا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ الصفر؛ و	ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﻮاد اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أو اإللكترونية اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻨﻬﺎج دراﺳﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ.ب.

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﻤﻌﻔﺎة

	ﺗﻌـﻔـﻰ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻧﻘـﻞ اﻟﻄﻼب ﻣـﻦ ﻣـﻨﺎزﻟـﻬـﻢ إﻟـﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ مؤسسة التعليم العالي واﻟﻌﻜﺲ.
ج.

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ األﺳﺎﺳﻴﺔ
ُتطبق ﺿﺮﻳـﺒﺔ اﻟـﻘﻴـﻤـﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ األﺳﺎﺳـﻴـﺔ دون ﺣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اآلتي:
-

اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ لمؤسسة التعليم العالي؛

-

األﺟﻬﺰة اإلﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واألﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت؛

-

اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ مباشرة ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ؛

-

األﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ؛

	ﺗﻮرﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ؛	ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻘﺎﻋﺎت؛-

اﻟﺪورات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المختصة؛ و

-

الثياب التي يجب ارتداؤها كمعاطف المختبرات ،سواء تم تقديمها من خالل مؤسسة التعليم العالي كجزء من توريد
الخدمات التعليمية أم ال.

 .3ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ العالي اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؟
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم العالي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم فقط ﺑﺘﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ و/أو ﺗﻮرﻳﺪات 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 األﻟﺰاﻣﻲ البالغ  375,000درﻫﻢ.
ﻳﺠﻮز ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم العالي 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 ﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴم العالي ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ (أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،)%5ﻓﻟﻬﺎ 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 وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺳﺠﻼت
ﻣﻊ ذﻟﻚ،
ً
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذلك اﻟﺘﻮرﻳﺪ.

نشرة معلومات ضريبية أساسية
ﻗــﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

 .5ﻫﻞ ُيسمح لألﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟتعليم العالي ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت؟
ﻧﻌﻢ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم العالي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم فقط ﺗﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ وﺗﻮرﻳﺪات 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 ﻤﺆسسة اﻟﺘﻌﻠﻴم العالي ﺗﻘﺪم أيضًا ﺗﻮرﻳﺪات ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺨﺼﻢ.

 .6ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ العالي
أ.

عال ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أنشطة ﻻﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻘﻮم مؤسسة تعليم
ٍ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه األنشطة
ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؟

	ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻮرﻳﺪ األنشطة اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 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.
عال خدمات نقل الطالب من وإلى المؤسسة،
ج	.توفر مؤسسة تعليم
ٍ
فهل ستخضع هذه الخدمات لضريبة القيمة المضافة؟
الُ .تعفى ﺧﺪﻣـﺎت ﻧﻘـﻞ اﻟﻄﻼب ﻣـﻦ ﻣـﻨﺎزﻟـﻬﻢ إﻟـﻰ مؤسسة التعليم
العالي واﻟـﻌﻜﺲ ﻣـﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
د	.هل تخضع ﺗﻮرﻳﺪات األﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻒ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
بنعم فما هي المعاملة الضريبية
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؟ إذا ﻛﺎﻧت االجابة
َ
المطبقة على القسائم الشرائية؟
نعم .تخضع توريدات األطعمة والمشروبات في المقصف لضريبة القيمة
المضافة .يتم تجاهل توريد القسائم الشرائية النقدية بمقابل يساوي
القيمة اإلسمية لهذه القسيمة (أو أقل) ألغراض ضريبة القيمة المضافة،
وال ينشأ االلتزام الضريبي إال عند استخدام قيمة القسيمة الشرائية.
عال رحالت ميدانية لطالبها مقابل رسوم
هـ	.توفر مؤسسة تعليم
ٍ
اضافية ،هل من الممكن تطبيق نسبة الصفر على التوريد؟
من أجل تطبيق نسبة الصفر على الرحالت الميدانية يجب أن ينطبق عليها
الشرطان اآلتيان:
-

أن ترتبط الرحالت الميدانية مباشرة بالمنهاج الدراسي ؛ و
أال تكون الرحالت الميدانبة ترفيهية في اغلبها.

في حال عدم انطباق كل من الشرطين أعاله على الرحلة الميدانية،
فستخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة األساسية بنسبة .%5

و.

عال ﺑﻔﺮض رﺳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴم
ٍ
ﻃﻠﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ فعليًا بها،
ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ؟

	ﻻ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ األﺳﺎﺳﻴﺔ  %5ﻋﻠﻰ رﺳﻮم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وذﻟﻚ ألن
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ملتحقًا ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴم العالي ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
ز.

ﻣﺎ هي اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﺎﺣﺎت وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات في
مؤسسة تعليمية؟

	ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﺎﺣﺎت وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ مؤسسات التعليم العالي
ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
عال بإجراء أبحاث ﻟﺠﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻔﺮض
ح	.تقوم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴم
ٍ
رسمًا ﻟﻘﺎء تزويد ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت .ﻫﻞ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺘﻮرﻳﺪات ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ القيمة المضافة؟
نعم ،تخضع خدمات األبحاث التي تقوم بها ﻣﺆﺳﺴﺔ التعليم العالي
لجهات خارجية لضريبة القيمة المضافة بنسبة .%5

