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ملخـــــــ�ص

مدخل

يعد بناء دولة ديمقراطية حديثة م�سل�سال انخرطت فيه بالدنا منذ �سنين عديدة ،وهو ي�شهد ت�سريعا قويا
مع تبني الن�ص الد�ستوري الجديد ل�سنة  .2011و يمثل �إقرار �سيا�سة �ضريبية عادلة ومن�صفة هو �أحد �أهم
العنا�صر الم�ؤ�س�سة للديمقراطية .وقد عر�ض الد�ستور الجديد لهذه الم�س�ألة في الف�صلين  39و ،75ف�أر�سى
ب�صفة وا�ضحة مبد�أ الم�ساواة �أمام ال�ضريبة ،ومنح لممثلي الأمة داخل البرلمان ال�صالحية العامة في مجال
ال�ضرائب ،عبر ت�صويتهم على قانون المالية.
والنظام ال�ضريبي المغربي هو في الآن ذاته تعبير عن اندماج الدولة في اقت�صاد ال�سوق العالمي ونتيج ٌة لذلك
االندماج .وتاريخ ال�ضرائب بالمغرب هو �إلى حد بعيد تاريخ تطور الإدارة المركزية .فالنظام ال�ضريبي الذي
كان ي�ستند في بادئ الأمر �إلى الأن�ساق التقليدية ،مر بتغيرات مختلفة ،ليعتمد بعد ذلك �أنظمة �أكثر حداثة
خالل القرن الع�شرين ،وينتهي بعد الإ�صالح ال�ضريبي ل�سنة � 1984إلى الهند�سة ال�ضريبية المعروفة اليوم.
ٍ
إ�صالحات تتابعت في القرن الع�شرين وت�سارعت
والنظام ال�ضريبي المغربي الحالي ،الذي يعد ثمرة ل
وتيرتها في الثمانينات والت�سعينات منه ،يمكن اليوم اعتباره ،في هند�سته العامة ،نظاما حديثا �شبيها بالأنظمة
المعتمدة في الدول ذات االقت�صاد المفتوح .غير �أنه ي�شكو رغم ذلك من �أوجه نق�ص كبيرة� ،سواء في ما
تعلق بالممار�سة �أم بتدبير العالقة بين الإدارة ال�ضريبية والمواطنين ،وكذا ب�سبب غياب الح�س المدني
ال�ضريبي ،الذي ينتج عنه �أن عددا من �أ�شكال الن�شاط والعديد ممن ينطبق عليهم النظام ال يزالون غير
خا�ضعين له.
في االقت�صاد المفتوح ،تكون تناف�سية المقاوالت عن�صرا �أ�سا�سا في خلق الثروات ومنا�صب ال�شغل .وقد ّتم
بناء النظام ال�ضريبي المغربي في فترة كانت فيها المقاوالت تتمتع بحماية جمركية كبيرة .لذلك من المفيد
اليوم ،وقد رفعت تلك الحواجز ،الت�سا�ؤل عن قدرة نظامنا ال�ضريبي على �أن يكون عامال م�شجعا لالقت�صاد
الوطني .كما �أنه من المهم الحر�ص على �أال تبقى النظرة ال�سائدة �إلى ال�ضريبة عبارة عن �إكراه  ،بل عامال من
عوامل �إر�ساء الرابط االجتماعي والتعبير عن الت�ضامن.
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�إن التما�سك االجتماعي ،ب�صفته عامال من عوامل اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ،ينبغي �أن يكون في
قلب االن�شغاالت .يجب �إعادة النظر في النظام المتبع لدينا في خلق الثروات و�إعادة توزيعها ،وفي قدرتنا
على تنمية الطبقة المتو�سطة والرفع من قدرتها ال�شرائية ،وذلك بطريقة ت�ضمن المزيد من الفعالية ،ومن
العدالة والإن�صاف االجتماعيين .وال �شك �أن النظام ال�ضريبي يعد �أحد �أهم مكونات هذه الآلية ،و�أن �أي
ت�شخي�ص لحالته ولتطوره ينبغي �أن يقا�س بهذا المقيا�س.
يحتاج االقت�صاد ال�سائر قي طريق التطور �إلى اال�ستقرار ال�سيا�سي وو�ضوح الر�ؤية والقدرة على ا�ستقراء
الم�ستقبل .والظرفية االقت�صادية الراهنة ،مع �آثارها في �أو�ضاع المالية العمومية ،ت�ضع النظام ال�ضريبي تبعا
لذلك ،و�أكثر من �أي وقت م�ضى ،في قلب النقا�ش حول ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية .فهذا النقا�ش ال
يمكن �أن ي�ؤتي �أُكله ويف�ضي �إلى تو�صيات مفيدة �إال على �أ�سا�س ت�شخي�ص �شامل لذلك النظام� ،سواء على
م�ستوى بنيته و�أ�س�سه الت�شريعية �أم في ما يخ�ص تطبيقه وتدبيره اليومي من قبل الإدارة ودافعي ال�ضرائب،
وكذا النظرة �إليه من قبل الأطراف المعنية.
وقد قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،في �إطار �إحالة ذاتية� ،إطالق عملية تفكير في مو�ضوع النظام
ال�ضريبي ب�صفته رافعة للتنمية و�أداة لإقامة العدالة بين المواطنين ،كما ين�ص عليه د�ستور المملكة .وبعد
عدد من جل�سات اال�ستماع مع مختلف الأطراف المعنية بالنظام ال�ضريبي ،وممثلين لمختلف الفئات ،و
فاعلين اقت�صاديين ،وبعد درا�سة مقارنة �شملت �ست دول ،ا�شتغل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على
�إعداد ت�شخي�ص عام للنظام ،ثم على بلورة اقتراحات للإ�صالح .ويب�سط هذا الر�أي نتائج هذا التحليل ،وتجمع
تو�صيات المجل�س ل�صالح �سيا�س ٍة �ضريبية �أكثر عدال و ناجعة اقت�صاديا.
ال�سياق العام

ينبغي لكل �إ�صالح هيكلي – و�إ�صالح النظام ال�ضريبي �إ�صالح هيكلي هام – �أن يندرج في الزمن ،ولكن
�أي�ضا �أن ي�أخذ بعين االعتبار ال�سياق الذي يحيط به .والتغيرات الكبرى التي ي�شهدها العالم حاليا ت�سائلنا
وتدعونا �إلى �إلقاء نظرة نقدية على النماذج التنموية االقت�صادية واالجتماعية الجاري بها العمل ،ولكنها في
الآن ذاته تحدد طبيعة الإ�صالحات ذات الأولوية.
�إن النظام العالمي الجديد �سائر في الت�شكل .فالدول الأوربية والأمريكية ال�شمالية �صارت تنازعها هيمن َتها
االقت�صادية العالمية القوى الجديد ُة المتمثلة في النظم االقت�صادية ال�صاعدة في �آ�سيا .وقد كان من �ش�أن
الأزمة االقت�صادية التي �شهدتها ال�سنوات الأخيرة المن�صرمة �أن �أ�ضعفت �أوربا ،ال�شريك التقليدي للمغرب.
�أما العالم العربي فيمر من جهته بتغيرات ال يمكن بحالٍ تجاه ُلها .في هذا ال�سياق العام يقود المغرب
ا�ستراتيجيته الخا�صة في �إدخال الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وهي �إذ يفعل ذلك يفعله
بعزم وت�صميم ،ولكن ح�سب وتيرته الخا�صة وب�إ�شراك �أكبر عدد ممكن من الفاعلين.
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ونجاح هذه الإ�صالحات يتطلب دعم التما�سك االجتماعي و�إر�ساء مناخ من اال�ستقرار .وينبغي من �أجل
ذلك ُ
العمل على تحقيق تنمية اقت�صادية تتيح خلق ما يكفي من الثروات ل�ضمان تنمية الطبقة الو�سطى ورفع
قدرتها ال�شرائية ،وي�ؤمن في الآن نف�سه تقدم نظام �إعادة التوزيع والت�ضامن .تلك هي الأ�س�س التي يقوم عليها
التما�سك االجتماعي.
�إن االقت�صاد المغربي يمر بظرفية خا�صة .ففي الوقت الذي ي�سير فيه نحو اكتمال م�سل�سل تفكيك الحواجز
الجمركية مع االتحاد الأوربي� ،أهم زبون لبالدنا و�أكبر مزوديها و�أول الم�ستثمرين فيها ،ت�ضرب �أزمة اقت�صادية
خانقة الدول الأع�ضاء في هذا االتحاد .وكان من نتيجة ذلك �أن القطاعات االقت�صادية المزودة للمغرب
بالعمالت ال�صعبة – �أي ال�صناعات التحويلية الت�صديرية والفالحة وال�سياحة – �صارت تعاني من انخفا�ض
الطلب من ال�شركاء الرئي�سين لبالدنا� .أما المغاربة المقيمين بالخارج ،والذين �أ�صابتهم تداعيات الأزمة التي
تع�صف ببلدان �إقامتهم ،فقد �شهدت تحويالتهم بدورها تراجعا �أو جمودا.
وقد �أثر كل هذا في التوازنات الماكرو اقت�صادية للبالد �سلبا ف�أ�ضعفها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن انفتاح
ال�سوق الوطنية ي�شجع كثيرا على اال�ستيراد بكل �أنواعه ،في حين �أن ال�صادرات – ب�سبب نق�ص التنويع
في العر�ض وكذلك ب�سبب نق�ص الدينامية في البلدان الم�ستوردة – تتقدم بوثيرة �أبط�أ بكثير ،با�ستثناء
�صادرات الفو�سفاط ،التي ال تكفي لمعادلة الواردات� .أما فاتورة الطاقة وكذا فاتورة المواد الأولية ،فال تفت�آن
في ت�ضخم ب�سبب االرتفاع العالمي في �أ�سعار المحروقات والمواد الأ�سا�سية .وهذه العوامل مجتمعة تف�ضي
�إلى زيادة عجز الميزان التجاري .فبعد �سنتين �صعبتين بالن�سبة �إلى ال�سياحة� ،صار ميزان الأداءات في �أ�سو�إ
حال ،وذلك رغم تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ،التي بقيت في حدود  5مليارات يورو �سنويا� .أما
اال�ستثمارات الخارجية فت�شهد بدورها جمودا ،مما يزيد من ال�ضغط على احتياطات العملة ال�صعبة التي
ت�سجل انخفا�ضا كبيرا .و�إذا كان االقت�صاد الوطني قد ا�ستطاع خالل ال�سنوات الأخيرة الحفاظ على ن�سبة
نمو تزيد على  4بالمائة ،ف�إن اختالالت الميزان التجاري وميزان الأداءات ،ي�ضاف �إليها عجز الميزانية الذي
يتفاقم باطراد من �أثر عبء �صندوق المقا�صة ،عوامل من �ش�أنها �أن تثقل كاهل محركات االقت�صاد كثيرا في
الم�ستقبل المنظور.
بذلك تجد االختيارات االقت�صادية واالجتماعية للبالد نف�سها في مفترق طرق .فالمغرب تبنى خيار انفتاح
ال�سوق ،وهو مطالب برفع تحدي ال�شغل واال�ستثمار ،و الحفاظ على التناف�سية الداخلية والخارجية القت�صاده،
والتحدي المتعلق باال�ستعمال الجيد للإنفاق العمومي ،و�أخيرا التحدي الهام المتعلق بالحماية االجتماعية
والت�ضامن ،باعتبارهما عن�صرين رئي�سين من عنا�صر التما�سك االجتماعي .ويتعين تحقيق كل هذا في �سياقِ
ظرفي ٍة �صعبة ال تكاد تترك �أدنى هام�ش للمناورة ،بل وال تتيح ما يكفي من الزمن كي يجري امت�صا�ص مظاهر
االختالل تدريجيا.
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هكذا يبدو بو�ضوح �أن �إ�صالح الآليات الكبرى التي تنظم االقت�صاد الوطني �أ�ضحى �ضرورة ال منا�ص منها،
ونعني المنظومة ال�ضريبية ونظام الحماية االجتماعية ونظام المقا�صة ونظام الت�ضامن ونظام معادلة الأ�سعار
الجهوي في �إطار ال�سيا�سة الجهوية الجديدة .وهذه الآليات مرتبطة بع�ضها ببع�ض ،لأنها ترتكز جميعها من
جهة على مبد�إ االقتطاع (ال�ضرائب والم�ساهمات االجتماعية والر�سوم) الذي يمثل عبئا تتحمله بالأ�سا�س
الأ�سر والن�سيج االقت�صادي ،ومن جهة �أخرى على �آليات �إعادة تعيين الموارد و�إعادة توزيعها.
هناك العديد من الت�سا�ؤالت التي ينبغي �أخذها بعين االعتبار في تحديد الإ�صالحات التي يتعين القيام بها:
• •ما هي المعايير التي ينبغي �أن تجري االقتطاعات على �أ�سا�سها ،بما ي�ضمن ت�شجيع تنمية الطبقة الو�سطى
ودعم قدرتها ال�شرائية ،ويتيح في الآن نف�سه لال�ستثمار �أن يزدهر وللن�سيج الإنتاجي �أن يبقى محافظا
على تناف�سيته؟
• •ما ال�سبيل �إلى دعم اال�ستهالك المنزلي ،محرك النمو ،دون �أن يف�ضي ذلك �إلى �إفراط في اال�ستيراد
وتفاقم في عجز الميزان التجاري؟
• •كيف ال�سبيل �إلى تطوير االدخار الوطني ،وخ�صو�صا االدخار طويل المدى ،للحد من تبعية البالد
للأ�سواق المالية الدولية والحد من الدين الخارجي؟
• •كيف يمكن �ضمان الحد الأدنى للعي�ش للمعوزين ،وخ�صو�صا في مجال ال�صحة والتربية ،بكلفة ي�ستطيع
االقت�صاد الوطني تحملها؟
• •ما الطريقة التي ينبغي اتباعها في تعميم التغطية االجتماعية ،دون الإخالل بتوازن ال�صناديق التي
تمولها؟
• •كيف ال�سبيل �إلى �ضمان نظام مالئم لمعادلة الأ�سعار لفائدة الجماعات الترابية الفقيرة ،دون ال�سقوط
في فخ الم�ساعدة الدائمة؟
• •ما الو�سيلة �إلى �ضمان الجاذبية الالزمة لالقت�صاد من �أجل اجتذاب الم�ستثمرين والم�شاريع ،في مناف�سة
�أ�ضحت اليوم عالمية؟
• •و�أخيرا ،ما ال�سبيل �إلى تحقيق كل هذا في احترام لقواعد العدالة والإن�صاف التي ال ُيت�صور من دونها
�أي انخراط دائم في م�شروع الإ�صالح؟
لقد بقيت الخيارات والتوجهات االقت�صادية الكبرى للمغرب ثابتة ال تتغير .يجري بناء اقت�صادنا  ،منذ
ا�ستقالل البالد ،على �أ�سا�س قواعد اقت�صاد �سوق اجتماعي :اقت�صاد يراهن على المبادرة الخا�صة والفردية،
ي�ضمن في �إطاره حق الملكية الخا�صة ،و حرية المبادرة ،مع مكون اجتماعي قوي لإعادة التوزيع ت�ضطلع
فيه الدولة بن�صيب كبير ب�صفتها طرفا فاعال .فدور الدولة قوي تقليديا في المغرب ،ب�سبب غياب طبقة وطنية
م�ستقلة من الم�ستثمرين الخوا�ص ،و موا�صلة بناء الآليات ال�ضرورية لتمويل وتنظيم اقت�صاد من نوع اقت�صاد
ال�سوق.
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بذلك يبقى االقت�صاد مرتبطا بدرجة كبيرة بقرارات واختيارات الدولة ،التي تبقى �أول م�شغل و�أول م�ستثمر
و�أول م�ستهلك في االقت�صاد الوطني .ولي�س هناك قطاع ،حتى في داخل القطاع الخا�ص ،يت�صور نموه دون
التدخل المبا�شر �أو غير المبا�شر من قبل الدولة.في مثل هذا ال�سياق ،يكون للخيارات في مجال توجيه
نفقات الدولة �أثر قوي جدا في الفعالية العامة لالقت�صاد .وفي الو�ضعية الحالية التي يطبعها عجز كبير في
الميزانية ،ف�إن عمليات التحكيم لفائدة الزيادة من العبء ال�ضريبي �أو �إحداث م�ساعدة ل�صالح النفقات
الجارية وفي غير �صالح اال�ستثمار الخا�ص �أو االجتماعي (ال�صحة والتربية والبحث والتطوير) تبقى قوية جدا.
وقد يكون من نتائج ذلك ت�آكل الن�سيج المنتج ،مما يف�ضي في �آخر المطاف �إلى تراجع القدرة ال�شرائية عند
الطبقة المتو�سطة وارتفاع ن�سب البطالة.
يجب �أن ي�شمل التفكير اليوم مجموع النظام المتبع عندنا في اقتطاع و�إعادة تعيين الموارد� ،إذ ال يمكن
عزل المنظومة ال�ضريبية عن نظام التغطية االجتماعية �أو نظام المقا�صة .فالأمر يتعلق ببناء منظومة تحترم
التوجهات الليبرالية الكبرى للبالد ،مع جعل تدخالت الدولة – التي �ستبقى حا�سمة لزمن طويل – ت�صب
في �صالح خلق ثروات داخل التراب الوطني ،وت�ساهم في تطوير �آليات الت�ضامن لتحقيق الفعالية والعدالة
والإن�صاف في المجال االجتماعي.
تبقى الحماية االجتماعية جزئية �إلى حد بعيد ،وهناك فئات كبيرة من ال�ساكنة ال ت�ستفيد من �أي تغطية،
وحتى �أ�شكال التغطية الموجودة ،من قبيل تغطية التقاعد ،بلغت مرحلة �صار فيها بقا�ؤها مهددا� .أما �صندوق
المقا�صة فبلغ حدا كبيرا من الت�ضخم ،و�صار يمثل كلفة تفوق مجموع ميزانيات الجماعات المحلية كاملة.
وقد بات جليا ،بالنظر �إلى الوتيرة التي �سار عليها نظام �صندوق المقا�صة هذا خالل ال�سنوات الأخيرة
المن�صرمة� ،أن هذا النظام ال يمكنه اال�ستمرار في اال�شتغال ح�سب المبادئ نف�سها.
�إذا كان الجميع يتفقون اليوم على �أن هذا النظام لي�س مفيدا �إال بن�سبة جزئية لل�ساكنة المعوزة التي تم �إن�شا�ؤه
في البداية من �أجلها ،ف�إنه في الآن ذاته في طريقه لأن ي�صبح عامال كبيرا من عوامل الإخالل بتوازنات
اقت�صادية هامة .ف�سعر الطاقة الذي يتم الإبقاء عليه في م�ستوى منخف�ض جدا في ما تعلق بغاز البوتان �أو
غاز الطبخ ،ي�ستفيد منه اليوم ،وب�شكل كبير ،القطاع غير المهيكل ،الذي ال يتردد في ا�ستعمال قنينات
الغاز المدعمة ،ا�ستعمالها م�صدرا للطاقة في �أن�شطته الإنتاجية ،م�ستفيدا في ذلك من ميزة تناف�سية غير
م�شروعة ،ناهيك عن �أن تلك الميزة ممولة من ال�ضرائب التي ت�ؤديها القطاعات المهيكلة التي يناف�سها ذلك
القطاع مناف�سة مبا�شرة ...حين ال يعك�س �سعر الطاقة الحقيقة االقت�صادية للبالد ،ف�إن التحكيمات في مجال
اال�ستثمار وتوطين وحدات الإنتاج ت�صبح من جراء ذلك فا�سدة المقايي�س .ف�سعر الطاقة حين يتم �إبقا�ؤه
منخف�ضا بطريقة ا�صطناعية ،ال ي�شجع مفعول القرب ،كما �أنه يعلب �ضد التوطين المحلي لوحدات الت�صنيع
والتحويل ،وخ�صو�صا بالن�سبة �إلى قطاعات مثل قطاع ال�صناعات الغذائية.
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�إن �إ�صالح نظام المقا�صة �أ�ضحى �ضروريا ال منا�ص منه ،ويقود االحتمال المطروح ب�إعادة توجيهه �صوب
م�ساعدة فئات محددة ،يقود منطقيا �إلى طرح �إ�شكالية الحفاظ على القدرة ال�شرائية للطبقة المتو�سطة،
والتدابير والو�سائل ال�ضرورية لدعمها .ويمكن التو�سل بنظام �ضريبي مالئم �أو �إ�صالح لنظام التعوي�ضات
العائلية ،مع �إمكان �إعادة تقييم هذه الأخيرة في عالقة مع المداخيل.
�أما �إعادة تعيين الموارد التي �سيتيحها �إ�صالح �صندوق المقا�صة فيجب �أن تكون مو�ضوعا لنقا�ش وطني،
حيث �إنه �إذا كان ق�سم من تلك الموارد �سيوجه �إلى الحد من عجز الميزانية ،ف�إنه من الهام الحر�ص على �أال
ي�صرف ق�سم هام منها في النفقات الجارية ،بل �أن يتم توجيهه على الخ�صو�ص �إلى تمويل حاجات التغطية
االجتماعية .ولما كان من ال�ضروري �أن تتطور المنظومة ال�ضريبية في ما يخ�ص مكونها المتعلق بالتقاعد من
جهة ،وفي ما يخ�ص من جهة �أخرى مكونها المتعلق بال�صحة ،الذي يتو�سع عبر نظامي التغطية الإجبارية
( )AMOوالم�ساعدة ال�صحية ( – )RAMEDولكن �أي�ضا من حيث مكونوه المتعلق بدعم الت�شغيل ،مع
عملية التفكير الجارية في �إقرار نظام التعوي�ض عن فقدان ال�شغل ( – )IPEف�إنها كذلك فر�صة لتبني خيارات
جريئة ل�صالح تو�سيع تمويل الحماية االجتماعية من موارد �أخرى غير االقتطاعات التي يتم ح�سابها على
�أ�سا�س كلفة العمل.
هذا هو المنطق العام الذي يجب �أن يتم على �أ�سا�سه ت�صور الإ�صالح ال�ضريبي الذي ال ينبغي معالجته
ك�إ�صالح تقني ،بل ب�صفته �إ�صالحا �سيا�سيا وا�سعا ،يمثل جزءا من المراجعة العامة لآلياتنا في التحفيز
االقت�صادي وفي �إعادة التوزيع.
ت�شخي�ص عام للمنظومة ال�ضريبية

تمثل المداخيل ال�ضريبية اليوم �أهم الموارد التي تغطي نفقات الدولة ( 72بالمائة في المجموع) .وتمثل
ال�ضرائب غير المبا�شرة (ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة  TVAوال�ضريبة الداخلية على اال�ستهالك )TIC
الق�سم الأكبر منها ،مع ن�صيب كبير لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة عند اال�ستيراد ( 60بالمائة من مجموع
ال�ضريبة المح�صلة من هذا النوع) ،بما يبين الثقل الغالب للم�ستوردات في اال�ستهالك.
المداخيل ال�ضريبية
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المداخيل الجبائية
ال�ضرائب المبا�شرة
ال�ضريبة على الدخل
ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة المهنية
�ضريبة الم�سكن
التعليات
�ضرائب مبا�شرة �أخرى
ال�ضرائب غير المبا�شرة
()1
�ض.ق.م.
الداخلية
اال�ستيراد
�ضريبة اال�ستهالك الداخليي
التبغ
منتجات الطاقة
غير ذلك
الر�سوم الجمركية
الت�سجيل والتمبر
(1
العائدات الجبائية

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50 639

60 308

81 827

71 734

65 004

69 782

73 414

24 386

28 009

33 312

26 728

26 928

27 525

28 959

24 182

30 013

46 290

42 395

35 114

40 250

41 543

280

278

213

180

205

212

264

78

71

31

29

30

32

39

1 623

1 865

1 885

2 315

2 650

1 681

2 561

90

72

96

87

77

82

48

55 127

67 069

79 943

74 709

86 325

93 717

98 534

39 087

49 730

61 250

55 079

65 193

71 857

76 367

16 587

20 707

25 817

22 484

26 759

27 727

29 810

22 500

29 023

35 433

32 594

38 434

44 130

46 557

16 040

17 339

18 693

19 630

21 132

21 860

22 167

5 617

6 133

6 983

6 865

7 502

7 494

7 500

9 202

10 159

10 639

11 708

12 307

12 943

13 200

1 221

1 047

1 071

1 057

1 323

1 423

1 467

12 344

13 415

13 706

11 830

12 242

10 286

9 913

7 195

9 331

10 175

9 104

9 992

10 571

11 750

125 305

150 123

185 651

167 377

173 563

184 356

193 611

بقي النظام ال�ضريبي في المغرب ،عمليا ،مجاال لإ�صالحات متوا�صلة ،بحيث يتم �إدخال تجديدات عليه مع
كل قانون مالي جديد ،وذلك بهدف خلق تحفيز اقت�صادي جديد �أو ا�ستجاب ًة لم�شاغل قطاع اقت�صادي معين
فقد النظا ُم �شيئا ف�شيئا من و�ضوحه ،مدعما ب�شكل كبير العقيدة
�أو فئة اجتماعية معينة .ومع مرور الزمنَ ،
الإدارية التي تحدد ،عبر مذكرات الإدارة العامة لل�ضرائب �أو باقي من�شوراتها ،الطريقة التي ينبغي �أن ي�ؤ َّول
ح�سبها القانون .وتتم مالحظة هذا الواقع �أثناء المراجعات ال�ضريبية ،حيث �إن الفرق في ت�أويل الن�صو�ص ما
بين الإدارة والفاعلين االقت�صاديين ،حتى �أكثرهم �شفافية ،قد يبلغ عند ذلك ما يعادل �سنوات عديدة من
النتائج .والح�صيلة �أن هناك �إح�سا�سا باالعتباط ال�ضريبي ينت�شر كثير بين المقاوالت والخوا�ص.
و كثيرا ما تلج�أ ال�سلطة الحكومية �إلى ا�ستعمال النظام ال�ضريبي المغربي كرافعة اقت�صادية للتحفيز� ،إما على
اال�ستثمار ب�صفة عامة (ميثاق اال�ستثمار في  ،)1995و�إما على اال�ستثمار في مجاالت محددة (كال�سكن
االقت�صادي وتحويل الخدمات وما �إلى ذلك) .كما ت�ستفيد بع�ض القطاعات من �ضرائب مخففة (ن�سب
مخف�ضة من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة على ال�شركات)� ،أو هي معفاة منها تماما (كالفالحة) .وال ي�سمح
مجموع هذه التدابير – التي تقدر كلفتها الإجمالية بما يناهز  32مليار درهم – بالقيام بتحليالت منتظمة
لفعاليتها وال للمفعول الذي يمكن �أن تحدثه �إذ تعطي االمتياز لقطاع �إنتاجي معين على ح�ساب قطاعات
�أخرى.
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النفقات ال�ضريبية
بماليين الدراهم
تقييم

تقييم

2010

2011

ال�ضريبة

المبلغ

الح�صة

المبلغ

الح�صة

ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة على الدخل
ر�سوم الت�سجيل والتمبر
�ضريبة اال�ستهالك الداخلي
الر�سوم الجمركية
المجموع

تغير

11-10

13 758

46 ,2 %

13 236

41 ,3 %

-3 ,8 %

6 016

20 ,2 %

7 069

22 ,0 %

17 ,5 %

4 216

14 ,1 %

4 326

13 ,5 %

2 ,6 %

3 891

13 ,1 %

5 513

17 ,2 %

41 ,7 %

1 285

4 ,3 %

1 268

4 ,0 %

-1 ,3 %

636

2 ,1 %

664

2 ,1 %

4 ,4 %

29 801

100 ,0 %

32 076

100 ,0 %

7 ,6 %

الم�صدر :متقرير حول النفقات الجبائية ل�سنة 2012

النفقات ال�ضريبية لما كانت �أغلب ال�ضرائب مبنية على مبد�إ الت�صريح ،ف�إنها تفتر�ض مبادرة الخا�ضعين للنظام
ال�ضريبي بالت�صريح (ال�ضريبة على ال�شركات ،وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وواجبات الت�سجيل والتنبر
وغير ذلك) .وهناك �ضرائب ي�سهل �أمر الإحاطة بها من �أ�صلها ،ويجري اقتطاعها من الم�صدر (كال�ضريبة
على الدخل الخا�صة بالأجور ،وال�ضرائب على توظيف ر�ؤو�س الأموال) ،على �أ�سا�س ت�صريحي �أي�ضا من قبل
الهيئات المعنية باالقتطاعات (الم�شغلون والبنوك وما �إليها) .وكون النظام قائما على الت�صريح ف�إنه ينتج عنه
جعل الإدارة في و�ضعية المت�شكك حيال دافع ال�ضريبة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ولما كانت �إدارة ال�ضرائب
تكاد تحتكر وحدها ت�أويل الن�صو�ص ،ف�إنها تتمتع في الواقع ب�سلطة تقويمية تكاد تكون مطلقة ،تلج�أ كثيرا �إلى
ا�ستعمالها ،مما يخلق و�ضعا من الخوف ومن الإح�سا�س بالظلم .والنتيجة �أن العالقة بين الإدارة ال�ضريبية
ودافعي ال�ضرائب كثيرا ما يطبعها الت�صادم.
ال يتوزع العبء ال�ضريبي ب�صفة عادلة بين الفاعلين االقت�صاديين؛ فعبء ال�ضريبة على ال�شركات تتحمله
فئة قليلة من المقاوالت (حيث ت�ؤدي  2بالمائة من المقاوالت ما قدره  80بالمائة من مجموع ال�ضريبة على
ال�شركات) ،كما �أن ال�ضريبة على الدخل تعتمد بالأ�سا�س على المداخيل في �شكل �أجور في القطاعات
المنظمة ( 73بالمائة من مجموع ال�ضرائب على الدخل م�صدره الأجراء).
ويبين التحليل الدقيق �أن ال�ضغط ال�ضريبي الناتج عن ال�ضريبة على الدخل يبقى معتدال بالن�سبة �إلى الأجور
التي تقل عن  10.000درهم �شهريا .وعلى �سبيل المثال ،ف�إن �أجرا قدره  5.000درهم ال تتجاوز ال�ضريبة
الموقعة عليه ن�سبة  4بالمائة تقريبا ،وهي ن�سبة قد تنخف�ض �إلى ما دون ذلك ،حتى حدود  2بالمائة� ،إذا
�أخذنا في االعتبار ما يتم �إ�سقاطه من تلك ال�ضريبة ،في ارتباط على الخ�صو�ص ب�أداء القرو�ض العقارية� .أما
الأجور التي تبلغ  10.000درهم ،فتطبق عليها ن�سبة  10بالمائة تقريبا .والحق �أن ال�شعور بارتفاع ال�ضريبة لدى
�أ�صحاب هذا الم�ستوى من الأجور يعود �إلى الم�ساهمات االجتماعية �أكثر منه �إلى ال�ضريبة في حد ذاتها.
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ف�ضغط االقتطاعات االجتماعية يبلغ  22بالمائة بالن�سبة �إلى الأجور البالغة  5.000درهم ،و  18بالمائة بالن�سبة
�إلى فئة  10.000درهم �شهريا .ويبلغ مجموع ال�ضغط ال�ضريبي واالجتماعي ما قدره  22بالمائة بالن�سبة �إلى
الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجر ،ليرتفع �إلى  44بالمائة بالن�سبة �إلى م�ستويات الدخل المرتفعة.
وبذلك ف�إن النظام ال�ضريبي المتعلق بمداخيل الأجور ال يمكن الإحاطة به بطريقة �سليمة �إذا لم ت�ؤخذ فيه
االقتطاعات االجتماعية بعين االعتبار.

ال�ضغط ال�ضريبي واالجتماعي ح�سب فئات الأجور
الأجر
الإجمالي

ال�صافي
الواجب
�أدا�ؤه

مجموع
الكلفة

ال�ضريبة
%
%
الم�ساهمات على الدخل مجموع
للم�ساهمات  %مجموع
للم�ساهمات ال�ضريبية االقتطاعات
االجتماعية
الواجب االقتطاعات االجتماعية
�أدا�ؤها

2 500,00

2 342,75

3 002,50

659,75

-

659,75

22%

0%

22%

5 500,00

4 998,65

6 605,50

1 451,45

155,41

1 606,86

22%

2%

24%

8 000,00

7 372,22

9 436,00

1 853,40

627,78

2 481,18

20%

7%

26%

8 500,00

7 755,22

9 993,50

1 920,90

744,78

2 665,68

19%

7%

27%

10 000,00

8 868,52

11 666,00

2 123,40

1 131,48

3 254,88

18%

10%

28%

11 000,00

9 603,32

12 781,00

2 258,40

1 396,68

3 655,08

18%

11%

29%

14 000,00

11 705,72

16 126,00

2 663,40

2 294,28

4 957,68

17%

14%

31%

16 666,66

13 483,84

19 099,33

3 023,40

3 182,82

6 206,21

16%

17%

32%

20 000,00

15 632,81

22 816,00

3 473,40

4 367,19

7 840,59

15%

19%

34%

25 000,00

18 770,81

28 391,00

4 148,40

6 229,19

10 377,59

15%

22%

37%

21 908,81 30 000,00

33 966,00

4 823,40

8 091,19

12 914,59

14%

24%

38%

25 674,41 36 000,00

40 656,00

5 633,40

10 325,59

15 958,99

14%

25%

39%

47 012,81 70 000,00

78 566,00

10 223,40

22 987,19

33 210,59

13%

29%

42%

53 288,81 80 000,00

89 716,00

11 573,40

26 711,19

38 284,59

13%

30%

43%

65 840,81 100 000,00

14 273,40 112 016,00

34 159,19

48 432,59

13%

30%

43%

27 773,40 223 516,00 128 600,81 200 000,00

71 399,19

99 172,59

12%

32%

44%

نظرا �إلى الم�ستويات التي تم بلوغها اليوم ،ومن �أجل البقاء في م�ستويات محتملة من كلفة ال�شغل ،ف�إن من
ال�ضروري �أن ين�صب التفكير على �إمكانية تحميل ال�ضريبة ،وبخا�صة ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي لها
القاعدة والمردودية الأكبر ،ق�سما من عبء تمويل التغطية االجتماعية والت�ضامن.
ال تطبق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة على جوانب كبيرة من الن�شاط االقت�صادي .فالكثير من �سل�سالت
الإنتاج والتوزيع يبقى خارج مجال ال�ضرائب ،مما يزيد من ثقل العبء الذي يتحمله القطاع المهيكل ،وتتحمله
ال �سيما المقاوالت الأكثر �شفافية .ومن جانب �آخر ف�إن الجداول المطبقة على بع�ض ال�ضرائب غير �شفافة بما فيه
الكفاية ،وكثيرا ما ُتترك لتقدير �أعوان ال�ضرائب ،وهو ما ينجم عنه �شعور عام بكون النظام غير من�صف وال عادل.
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ي�شتكي الفاعلون االقت�صاديون كثيرا من نظام تدبير ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة .تفتر�ض هذه ال�ضريبة ،
كما يدل عليه ا�سمها – وهي التي ي�ؤديها الم�ستهلك في نهاية المطاف – ال تهم �إال القيمة الم�ضافة من قبل
المقاولة� ،إال �أنها قد تحولت مع الزمن �إلى �ضريبة على الم�شتريات بالن�سبة �إلى بع�ض الفاعلين االقت�صاديين،
و�إلى �ضريبة على رقم المعامالت بالن�سبة لآخرين.
هذا هو الو�ضع في كل القطاعات التي تتمتع المراحل القبلية فيها ب�إعفاء �ضريبي ،وخ�صو�صا منها قطاع ال�صناعات
الغذائية ،الذي يجد نف�سه ،في غياب �ضريبة على القيمة الم�ضافة يتم اقتطاعها ،مجبرا على �أداء �ضريبة على
القيمة الم�ضافة ال فح�سب على القيمة التي يخلقها ،بل وكذلك على القيمة التي يحققها مزودوه .وال�شيء نف�سه
ي�صدق في حق قطاعات �أخرى ،مثل قطاع تربية الدواجن ،حيث ي�ؤدي �أ�صحاب هذا القطاع �ضريبة على القيمة
الم�ضافة عند ال�شراء �أكبر من مثيلتها عند البيع ،وذلك ب�سبب اختالف الن�سب .وينتج عن ذلك دين متخلف
عن ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة يبلغ بالن�سبة �إلى قطاع الدواجن ما يناهز  800مليون درهم ،تبقى كلها على
ح�ساب القيمة الم�ضافة الم�ستقبلية ،فال يمكن بالتالي ا�سترجاعها وال اعتبارها عبئا ُيحمل على محمل الأ�سعار.
هذه الأموال المجمدة تمنع القطاع من اال�ستثمار والتحديث ،مع الإف�ضاء في النهاية �إلى منتجات غير تناف�سية
قيا�سا �إلى المعايير الدولية ،و�إلى قطاع ال يمكنه البقاء �إال �إذا كان محميا بحواجز جمركية قوية.
ترهق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة كاهل اال�ستثمارات ،وخ�صو�صا منها تلك التي تقوم بها المقاوالت
العمومية في مجال البنيات التحتية الأ�سا�س .يقوم هذا الجانب الال-اقت�صادي على عملية ا�ستباق لمداخيل
الدولة في الم�ستقبل ،المفرو�ض �أن تنتج عن اال�ستثمار المعني ،والتي يتم ا�ستهالكها تباعا .وعلى �سبيل
المثال ف�إن ور�ش القطار فائق ال�سرعة الم�ستقبل �سي�ستدعي دفع �ضريبة على القيمة الم�ضافة �إلى الدولة
وتحمل �أعباء
تناهز �ستة مليارات درهم ،مما �سيرغم المكتب الوطني لل�سكك الحديدية على اال�ستدانة ُّ
مالية كبيرة جدا (ما بين  300و 400مليون درهم من الأعباء المالية �سنويا) .وهذا �سينق�ص بطبيعة الحال
كثيرا من قدرة المكتب الوطني لل�سكك الحديدية على اال�ستثمار م�ستقبال ،ولن ت�ستطيع الدولة الح�صول
ب�سبب ذلك على �ضريبة على القيمة الم�ضافة عن تذاكر القطارات لعقود عديدة ،لأنها �ستكون قد ا�ستهلكت
هذه المداخيل م�سبقا .ولن يف�ضي �إعفاء المكتب الوطني لل�سكك الحديدية من هذه ال�ضريبة �سوى �إلى
نقل الم�شكلة �إلى مزودي المكتب ،الذين �سيكون عليهم عندها �أن يعانوا من الأمر نف�سه .ويعود بنا مثال
ثان �إلى الما�ضي ،يتعلق بالطريقة التي جرى بها التعامل مع الفاعل الفائز بالرخ�صة الثانية المتعلقة بالهاتف
المحمول ،والذي ا�ضطر �إلى اال�ستدانة بما يناهز ملياري درهم لأداء مثل هذه ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة،
مما �أثقل كثيرا كاهل قدراته المالية وقدراته اال�ستثمارية.
والحال �أن �آلية التعوي�ض المحايد تمثل المبد�أ الأ�سا�س الذي تقوم عليه ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة،
كما تبين ذلك الممار�سات والتجارب الجارية في العديد من الدول ،التي تقوم ب�إرجاع دين ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة الذي من الممكن �أن يترتب على اال�ستثمار كما ترجع الدين الذي يمكن �أن يترتب على
اال�ستغالل الجاري.
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و هكذا تمثل �إ�شكالية �إرجاع ديون ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الرهان الرئي�س الذي يتعين الفوز به ل�ضمان
حياد هذه ال�ضريبة كما هو الأمر عليه في دول �أخرى ،مما �سيتيح توفير مزيد من المرونة لل�سلطات العمومية
في مجال تحديد ن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،طبقا لل�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية المتبعة،
دون �إثقال ميزانيات المقاوالت التي لي�ست �سوى و�سيط – في ما تعلق با�سترجاع هذه ال�ضريبة – بين
الخزينة العمومية والم�ستهلك النهائي ،ودون تحميل النتائج المالية المترتبة على ذلك للمداخيل ال�ضريبية
الم�ستقبلية.
�أما ال�ضريبة على ال�شركات فت�شكو بدورها من تحديد ف�ضفا�ض لمعاييرها الح�سابية ،مما يخلق لدى دافع
ال�ضرائب ارتباكا في الت�أويل ،ت�ستغله �إدارة ال�ضرائب بطريقة تكاد تكون منهجية لتقويم الو�ضعية ل�صالحها.
فطلبات التو�ضيح قلما يتلقى �أ�صحابها جوابا وا�ضحا ،و�إدارة الت�شريع الجبائي ،بحكم انتمائها �إلى الإدارة
العامة لل�ضرائب ،تتخذ في الغالب الأعم موقفا يولي الأف�ضلية لت�أويالت مفت�شي ال�ضرائب .و� َّإن عمال في
اتجاه تو�ضيح �سبل تحديد النتيجة الخا�ضعة لل�ضريبة ح�سب قطاع الن�شاط ،كما هو الحال عليه في عدد من
الدول ،وكذا ن�شر القواعد التي تحدد تلك ال�سبل ،يبدو اليوم �ضرورة ال بد منه للو�صول �إلى �إر�ساء عالقة
هادئة و�سليمة بين الإدارة والمقاوالت.
تبين ممار�سة المراقبة ال�ضريبية ومجموع دافعي ال�ضرائب الخا�ضعين لها �أو الذين خ�ضعوا لها �أنها تتيح
تح�صيل المداخيل ال�ضريبية ،وهو ما يف�ضي �إلى مراقبة دافعي ال�ضرائب الأكثر و�ضوحا و�شفافية ،والذين
ي�سهل تطبيق التقويمات في �ش�أنهم والح�صول بذلك على مداخيل �إ�ضافية .فلي�ست المراقبة موجهة �صوب
النا�شطين الأقل �شفافية ،الذين يعملون في القطاع غير المهيكل �أو في انعدام لل�شفافية .هذا النظام ال ي�شجع
على ال�شفافية ،بل يدفع دافعي ال�ضرائب ،على العك�س من ذلك� ،إلى التح�صن في �أن�شطة غير م�صرح بها،
لدرجة �أن المراقبة ال ت�شكل نظاما فعاال لمعاقبة المتحايلين.
ويمكن التعبير عن االنتقاد ذاته على م�ستوى نظام العقوبات .ف�إقرار بع�ض العقوبات ال�صارمة �إلى حد يجعلها
تبدو غير متنا�سبة ،هو �أمر ال جدال في كونه يرمي �إلى محاربة الت�صريحات الكاذبة �أو الناق�صة� ،إال �أن الواقع
يبين �أن دافعي ال�ضرائب الأف�ضل تنظيما هم الذين تقع عليهم مثل هذه العقوبات.
�أما �أولئك الذين ي�شتغلون في القطاع غير المهيكل ،فبحكم كونهم غير مرئيين يجعلهم في م�أمن من كل
عقوبة .وبذلك ف�إن نظام العقوبات الذي ُو�ضع لمطاردة المتحايلين ذوي النيات ال�سيئة �إنما يطبق على دافعي
ال�ضرائب ذوي النيات الح�سنة ،ب�سبب �أخطاء ب�سيطة غالبا ما ال يكون لها �أي �أثر في مداخيل الخزينة.
كما �أن نظام العقوبات الجاري به العمل ال ي�شجع على الت�سوية التلقائية للو�ضعيات .فالت�أخير في الت�صريح
والأداء بيوم واحد يترتب عليه تطبيق غرامة مالية مجموعها  30بالمائة ( 15بالمائة عن الت�أخير في الت�صريح،
و 10بالمائة عن الت�أخير في الأداء ،مع زيادة قدرها  5بالمائة) ،في حين ال يترتب على كل �شهر �إ�ضافي من
الت�أخير �سوى زيادة قدرها  0.5بالمائة .والنتيجة �أن الم�صرح الذي يت�أخر يوما واحدا عن الت�صريح ال يبقى
لديه من دافع يدفعه �إلى المبادرة بت�سوية و�ضعيته.
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ال تتطور العقيدة الجبائية عبر االجتهاد القانوني ،و�إنما فقط عبر الت�أويل الذي تعطيه لها �إدارة ال�ضرائب،
التي ال تعمل دائما على ن�شر مجريات تحكيمها .ف�أغلب النزاعات تنتهي �إلى ت�سوية حبية ،ودواعي التقويم
تبقى قائمة ويمكن ا�ستعمالها ثانية في وجه دافع ال�ضرائب نف�سه �أو �آخر غيره ي�شتغل في قطاع م�شابه.
والقطاع الذي ي�شهد �أكبر عدد من النزاعات هو قطاع العقار ،حيث تدفع ظاهرة الأداء غير الم�صرح به (�أو ما
ي�صطلح على ت�سميته "النوار") بالإدارة ال�ضريبية �إلى الت�شكك في كل ت�صريح والإقدام على تقويم العديد
من عمليات البيع وال�شراء ،مما يدفع �أحيانا �أ�صدق دافعي ال�ضرائب نية �إلى ا�ستباق ذلك التقويم والتقدم
بت�صريحات ناق�صة عن عملياتهم .يحدث هذا علما �أن مجرد ن�شر جداول مرجعية في هذا المجال من �ش�أنه
�أن يجعل من ال�سهل الي�سير محاربة هذه الممار�سات ،خ�صو�صا بعد �أن �أ�صبحت عمليات بيع و�شراء العقار
تمر �إجباريا عبر الموثقين ،الذين ي�سهل التحكم فيهم.
يفتقر النظام ال�ضريبي المحلي لالن�سجام والفعالية ،فهو �إ�ضافة �إلى كونه يت�ألف من عدد كبير من الر�سوم
واالقتطاعات ،فهو ال يمثل �سوى جزء من مداخيل الجماعات الترابية .ي�ضر هذا التعدد الكبير في الر�سوم
بالفعالية االقت�صادية بل وحتى بمردود ال�ضرائب ،الذي ي�صبح �صعب العد والمراقبة والتح�صيل .وي�أتي
ن�صف مداخيل الجماعات المحلية من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي يتم دفع ن�سبة  30بالمائة منها
�إلى الجماعات .غير �أن معايير التوزيع ال ت�شجع الجماعات التي تبذل جهودا لمواكبة الم�ستثمرين وخلق
مقاوالت في مجالها الترابي .وبالتالي فمن المنا�سب ،في �إطار �سيا�سة الجهوية ،التفكير في �آليات تتيح
تمكين الجهات من الح�صول على ق�سم من الثروات التي تنتجها ،وربما �أمكن ذلك عن طريق �إعادة تمكينها
من جزء من ال�ضريبة على ال�شركات �أو ال�ضريبة على الأرباح العقارية ( )TPIالتي يجري تح�صيلها.
من جهة �أخرى ،و�إذا كان قد تم تحديث ال�ضرائب الرئي�سة ،ف�إن اقتطاعات �أخرى ،مثل �ضريبة البروز
(� )patenteأو ال�ضريبة المهنية ( )TPقد جرى االحتفاظ بها رغم �أن طريقة ح�سابها تبقى قابلة للنقا�ش في ما
تعلق بالفعالية االقت�صادية ،حيث �إنها ُتحت�سب على �أ�سا�س قيمة اال�ستثمارات.
ويبقى غياب الح�س المدني ال�ضريبي حا�ضرا بقوة في البالد� ،إما عن طريق الأن�شطة التي تجري جزئيا �أو
كليا في النطاق غير المهيكل ،و�إما ب�سبب التهرب ال�ضريبي الذي تمار�سه مقاوالت �أو خوا�ص ال ي�صرحون
بكل �أن�شطتهم �أو كل مداخيلهم .وتمثل محاربة غياب الح�س المدني ال�ضريبي هذا مطلبا ينادي به م�س�ؤولو
الإدارة كما ينادي به دافعو ال�ضرائب �أنف�سهم� ،إذ يرون فيه �سببا للظلم و م�صدرا للمناف�سة غير ال�شريفة .وقد تم
القيام بمحاوالت تجمع بين التدابير التحفيزية والتدابير الإكراهية ،لكن دون �أن ينجم عن ذلك للأ�سف �أي
�أثر ملمو�س .فالتدابير التحفيزية التي تمر عبر ن�سب مخف�ضة في احت�ساب ال�ضرائب على ال�شركات لي�ست
فعالة� ،إذ �إن م�شكلة الن�شاط غير المهيكل ترتبط �أي�ضا وفوق ذلك بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة والأعباء
ال�ضريبية واالجتماعية التي تتحملها الأجور.
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المحاور الرئي�سية للإ�صالح ال�ضريبي

يتعين على كل �إ�صالح للنظام ال�ضريبي المغربي �أن يعنى على الأقل بالهند�سة العامة ،التي ينبغي �أن تبقى
قائمة على ال�ضرائب الثالث الكبرى� ،أي ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وال�ضريبة على الدخل ،وال�ضريبة
على ال�شركات ،وكذا بالن�صو�ص التي تحدد تفا�صيلها كما تحدد الممار�سة ال�ضريبية على �أر�ض الواقع.
و لذلك يجب تب�سيط الر�سوم المحلية وجعل القاعدة التي تحت�سب على �أ�سا�سها تلك الر�سوم قاعد ًة
من�سجمة .ويمكن تحديد المبادئ الرئي�سة في المحاور التالية:
     .1نظام �ضريبي مت�صل بقوة مع باقي محاور ال�سيا�سات العمومية ،من �أجل اال�ستجابة لأهداف
العدالة االجتماعية
لم يعد من الممكن ف�صل ال�سيا�سة ال�ضريبية عن باقي ال�سيا�سات العمومية ،المتعلقة بموا�ضيع الت�ضامن
ودعم ال�ساكنة المعوزة و�إ�ستراتيجية التغطية االجتماعية .وعلى �سبيل المثال ف�إن �صندوق المقا�صة ،الذي
ي�ستهلك اليوم �أكثر من ربع المداخيل ال�ضريبية بالبالد ،والذي يمثل �أحد �أهم �أوجه الإنفاق لدى الدولة،
ي�ؤثر ال محالة في �سيا�سة مداخيلها وفي �سيا�ستها ال�ضريبية .كما �أن تمويل مختلف �صناديق الت�ضامن �أو
�صناديق تعديل الأ�سعار من �ش�أنه� ،إذا لم يتم اعتباره في مجمله� ،أن يف�ضي �إلى تعدد االقتطاعات والر�سوم،
مما ُيفقد النظام ال�ضريبي المغربي ق�سما من و�ضوحه ومن قدرته على اال�ستجابة للتوقعات.
ي�صح ال�شيء نف�سه في حق التغطية االجتماعية .ذلك �أن الإ�شكالية التي يطرحها اليوم نظام التقاعد الذي
ّ
يزداد توازنه اختالال مع الوقت من جهة ،وتو�سيع دائرة التغطية االجتماعية – لت�شمل على �سبيل المثال
التعوي�ض عن فقدان ال�شغل( ،)IPEوتعميم التغطية ال�صحية الإجبارية بالن�سبة �إلى الأجراء( )AMOونظام
الم�ساعدة الطبية ( )RAMEDبالن�سبة �إلى الفئات المعوزة – من جهة �أخرى ،ف�إن كل ذلك يطرح م�س�ألة
تمويل التغطية ال�صحية من الأجور وحدها بحدة ،م�ستندة �إلى كلفة العمل� ،أو عبر الجمع بين االقتطاعات
االجتماعية وال�ضرائب.
الطلب القوي على التغطية االجتماعية من قبل ال�ساكنة التي ال تتوفر لها
ف�إذا �أ�ضفنا �إلى كل ما ذكرناه َ
هذه التغطية اليوم – والتي تجعل من تلك التغطية �شرطا للموافقة على �أداء ال�ضرائب – يت�ضح جيدا �أن
الإ�صالح ال�ضريبي ينبغي �أن تواكبه �إعادة �صياغة لنظام المقا�صة كما هو مطبق حاليا ،و�أن يواكبه منظور
عن التغطية االجتماعية بهدف تو�سيعها ،في �إطار منطق ي�ضمن ا�ستمرارية تمويلها.
�إن من �ش�أن �إ�صالح �صندوق المقا�صة ،وهو الإ�صالح الذي �أ�ضحى �ضروريا� ،أن يتيح للدولة اقت�صاد مبالغ
هامة ،وهو ما �سي�سمح بالقيام ب�إ�صالح عميق لبع�ض ال�ضرائب التي تثقل كاهل الن�سيج االقت�صادي ،كما
�أن من �ش�أنه �أن يمكن من توفير موارد لمختلف �صناديق الت�ضامن ،دون اال�ضطرار في ذلك �إلى �إثقال
االقتطاعات �أو تعقيدها.
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من البديهي �أن و�ضع نظام للم�ساعدة المبا�شرة محددة الهدف لل�ساكنة المعوزة يجب �أن ي�صاحبه �إيقاف
إ�صالح لن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي يرد
العمل بنظام دعم ال�سلع .وال بد �أن يواكب ذلك � ٌ
الكالم عليها في الفقرة رقم � VIأدناه ،وذلك كي ت�ستطيع الم�ساعدات المبا�شرة الممنوحة امت�صا�ص
النتائج التي �ستترتب على عملية تقويم الأ�سعار .ويبقى مما ال جدال فيه �أن �إ�صالح نظام المقا�صة ينبغي
�أن يكون مو�ضوعا لنقا�ش وطني مفتوح يرمي �إلى تحديد ال�سبل التي �سيجري وفقها هذا الإ�صالح ،في ما
يتعلق بدائرة الفئات الم�ستهدفة وكذا الآليات والو�سائل ،دون �أن نن�سى الآثار الممكنة في القدرة ال�شرائية
للطبقة المتو�سطة و�ضرورة و�ضع التدابير الالزمة لدعمها.
     .2توزيع عادل للعبء ال�ضريبي ،وحماية القدرة ال�شرائية للطبقة المتو�سطة
لقد �أ�صبح تو�سيع القاعدة ال�ضريبية م�س�ألة عدالة و�إن�صاف بقدر ما هو م�س�ألة مداخيل للدولة و�ضغط
�ضريبي على دافعي ال�ضرائب .فرف�ض دفع ال�ضرائب� ،أو على الأقل ال�شعور ب�أنها مرتفعة جدا ،ال يعود �إلى
مقدار ال�ضريبة في حد ذاتها بقدر ما يعود �إلى ال�شعور ب�أن النا�س ال ت�ؤدي �ضرائبها بالطريقة ذاتها ،و�أن
ق�سمة الأعباء ال�ضريبية لي�ست عادلة.
ولعل القطاع الذي ي�شهد �أكبر عدد من حاالت الإح�سا�س بالظلم هو قطاع العقار .فبالن�سبة �إلى ممتلكات
عقارية مت�شابهة �أو موجودة في منطقة واحدة ،ي�شعر المواطنون ب�أن هناك فرقا في المعاملة في ما يتعلق
بال�ضريبة على الأرباح العقارية وعمليات التقويم الخا�صة بواجبات الت�سجيل وقيمة �ضريبة ال�سكن الواجب
�أدا�ؤها .ويعمل غياب ال�شفافية في الجداول المطبقة من قبل الإدارة ال�ضريبية على تغذية ذلك ال�شعور
بالظلم وانعدام الم�ساواة .هكذا نجد �أن �ضريبة ال�سكن ،التي يختلف مبلغها اختالفا كبيرا من منزل �إلى
�آخر – حتى �أن بع�ض النا�س ال ي�ؤدونها فال يزعجهم �أحد – تغذي كثيرا ال�شعور لدى المواطن ب�أن هناك
كيال بمكيالين.
�إنه من ال�ضروري الرفع من درجة �شفافية الممار�سات ال�ضريبية ،ومعاملة دافعي ال�ضرائب جميعا على
�أ�سا�س قواعد موحدة .فال�شفافية ون�شر الجداول من �ش�أنهما �أن يف�ضيا �إلى التخفيف من هذا ال�شعور
بالظلم ،والحد من النزاعات وو�ضع حد لممار�سات الت�صريحات الناق�صة والف�ساد� .أما في مجال العقار ف�إن
ن�شر جداول احت�ساب ال�ضرائب �سيتيح �سريعا تح�سين مردود ال�ضرائب .فبحكم �أن العمليات العقارية تتم
معالجتها من قبل مهن منظمة مثل مهنة الموثق ،ف�إنه من ال�سهل تكليف الموثقين بتح�صيل ال�ضريبة على
الأرباح العقارية مبا�شرة بعد �إتمام عملية البيع وال�شراء ،مما �سيجنب دافع ال�ضريبة م�شقة الت�صريح ،ويوفر
على الدولة م�صاريف التح�صيل وي�ضمن لها مداخيل مبا�شرة وم�ؤكدة.
في ما يخ�ص ال�ضريبة على الدخل ،ال جدال اليوم في �أن �أ�صحاب المهن الحرة ،ومثلهم التجار والو�سطاء،
و كل من لهم دخل �إ�ضافي غير �أجورهم ،ال يتحملون العبء ال�ضريبي ذاته الذي يتحمله الأجراء .ولذلك
ال بد من مجهود يف�ضي �إلى تحقيق التوازن .وهذا يقت�ضي في الآن ذاته اعتماد مراقبة �أكثر �صرامة –
تقوم على و�سائل الإعالميات وعلى عمليات تقاطع �إح�صائية – واتخاذ تدابير تحفيزية .ومنها على �سبيل
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المثال ال�ساكنة التي ال تتوفر على تغطية اجتماعيةُ .
فربط االلتزام ال�ضريبي بتعميم التغطية االجتماعية،
مع تقريب �أ�س�س الح�ساب بع�ضها من بع�ض� ،سيتيح تعميما �أ�سرع و�أي�سر للنظام ال�ضريبي .ومن المفيد ،من
�أجل تح�سين ال�شعور بالم�ساواة �أمام ال�ضريبة ،العمل على تنظيم ون�شر المعلومة المتعلقة بتوزيع ال�ضرائب
المدفوعة من قبل مختلف الفئات المهنية-االجتماعية.
كما �أنه من المقترح ربط ح�ص�ص ال�ضريبة على الدخل بن�سب الت�ضخم ،من �أجل تفادي ت�آكل القدرة
ال�شرائية للطبقات المتو�سطة ب�سبب ارتفاع كلفة العي�ش .كما �أنه من المقترح �أن يتم �أخذ الت�ضامن العائلي
بعين االعتبار في ح�ساب هذه ال�ضريبة .هكذا �سيكون من الممكن تو�سيع دائرة التخفي�ض من االقتطاعات
ح�سب الأ�شخا�ص المعالين لت�شمل الفروع والأطراف (الإخوة والأخوات) المعالة ،ودائما في حدود �ستة
�أ�شخا�ص .كما �أنه من المقترح م�ضاعفة ح�ص�ص التخفي�ض ال�ضريبي.
من اجل الرفع من القدرة ال�شرائية لأ�صحاب الدخل المتوا�ضعُ ،يقترح الرفع التدريجي من عتبة الإعفاء
من ال�ضريبة على الدخل من � 2500إلى  4000درهم �شهريا.
كما �أنه من الممكن التفكير في �إطار �سيا�سات �إ�صالح منظومة التربية الوطنية ،في �أن ُيقتطع من القاعدة
الخا�ضعة لل�ضريبة على الدخل جزء من الم�صاريف الدرا�سية بالن�سبة �إلى الأ�سر التي ت�ؤدي عن تمدر�س �أبنائها.
ال ي�ؤدي ال�ضريبة على ال�شركات �إال ق�سم �ضئيل من المقاوالت .و ُيقترح بهذا ال�ش�أن �أن ُيرفع مع الزمن
مقدار الحد الأدنى من الم�ساهمة الذي ُتلزم به المقاوالت ذات الح�صيلة ال�سلبية �أو ال�ضعيفة ،والمحدد
حاليا في ن�سبة  0.5بالمائة .هكذا ،وح�سب عدد ال�سنوات التي يتم فيها �أداء الحد الأدنى – على �أن ت�ؤخذ
بعين االعتبار الحالة الخا�صة المتعلقة بالقطاعات ذات الهام�ش المنظم – يمكن اقتطاع الن�سب التالية:
• • 0.5بالمائة لل�سنوات الخم�س الأولى؛
• • 1بالمائة انطالقا من ال�سنة ال�ساد�سة و�إلى حدود ع�شر �سنوات؛
• • 1.5بالمائة لما فوق ذلك.
     .3نظام �ضريبي يتيح محاربة الم�ضاربة
تبين التجارب الدولية �أن ال�ضريبة على المواريث ال تمثل ممار�سة متبعة في عموم الدول ،ومن ثمة فهي
مو�ضوع للنقا�ش والجدل .من جهة �أخرى ،ي�صعب الإحاطة بمجالها الح�سابي ،لأن المواريث ال تمثل في
نهاية المطاف �سوى مجموعة من المداخيل التي طبقت عليها ال�ضرائب م�سبقا� ،إ�ضافة �إلى �أن المواريث
ت�ستتبع مجموعة من ال�ضرائب المتعلقة بالعنا�صر المختلفة التي تكونها (من �أرباح �أ�سهم و�أرباح على
الأ�صول ومداخيل عقارية وفائ�ض قيمة عن الإرث المنقول والعقار ،وغير ذلك).
من ثمة ف�إن توقيع ال�ضرائب على المواريث �إ�ضافة �إلى ال�ضرائب على مداخيلها ،ال ينبغي اعتماده �إال
بالكثير من االحتياط وبعد نقا�شات وطنية وا�سعة .غير �أن هذه ال�ضريب تبدو م�شروعة لمحاربة الم�ضاربة
وتعبئة الموارد ال�ضرورية ل�سال�سل الإنتاج .وبالتالي ،فمن المنا�سب التفكير في �إقرار �ضريبة على
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الممتلكات التي ال تخلق ثروة ،مثل الممتلكات العقارية غير المبنية �أو غير الم�ستغلة ،ومحالت ال�سكن
غير الم�أهولة ،وكذا ما يترتب على ارتفاع قيمة الممتلكات ارتفاعا غير مرتبط با�ستثمار ،كالأرا�ضي التي
تدخل في المجال الح�ضري �أو ت�ستفيد من تغيير في و�ضعية المناطق .ويو�صى في هذا ال�ش�أن بخم�سة
تدابير هي كالتالي:
• •من �أجل محاربة الم�ضاربة وت�شجيع التعبئة العقارية ال�ضرورية لال�ستثمار ،التفكير في �إقرار �ضريبة
ت�ضامنية على الميراث غير المنتج ،يحل محل ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية ()TNB
توقيف
�أو يكملها ،مع ن�سب ترتفع بمرور الزمن� .أما المنع�شون العقاريون فيمكن �أن ُي َق َّر في �ش�أنهم ُ
�أداء ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية طيلة �سبع �سنوات انطالقا من تاريخ اقتناء الأر�ض.
ف�إذا ان�صرم ذلك الأجل دون �أن يتم �إنجاز �أي برنامج على تلك الأر�ض� ،أو �إذا تم بيعها ،يجري تطبيق
ال�ضريبة عليها ب�أثر رجعي؛
• •تطبيق ال�ضريبة في داخل ال�سنة نف�سها عند تغيير و�ضعية الأر�ض �إثر ت�صنيفها في المجال الح�ضري
�أو �أي تغيير ملمو�س في و�ضعيتها من قبيل ال َم َنطقة ( .)zoningويمكن �أن تحت�سب هذه ال�ضريبة
على �أ�سا�س القيمة المكت�سبة على تلك الأر�ض مع تخفي�ض قدره  50بالمائة ،علما �أن ذلك التخفي�ض
لي�س �إبرائيا؛
• •احت�ساب ال�ضريبة على فائ�ض القيمة المترتب على الممتلكات المكت�سبة عن طريق الإرث ،و�ضريبة
فائ�ض القيمة المترتب على الممتلكات المكت�سبة عن طريق الهبة ،مع �إلغاء الإعفاء المطبق على
فوائ�ض القيمة المتراكمة حتى وفاة المو�صي ،ح�سب ما يتيحه نظام الميراث اليوم؛
• •نقل واجبات الت�سجيل عن الميراث والهبات �إلى ن�سبة  2بالمائة؛
• •ترك المجال مفتوحا للتفكير والت�شاور في منظور �أي تو�سيع محتمل لقاعدة ح�ساب �ضريبة الت�ضامن
على الميراث غير المنتج كما هو مقترح �أعاله ،وكذا �إحداث �ضريبة على المواريث.
     .4نظام �ضريبي ي�شجع القطاع الإنتاجي واال�ستثمار
�إن الإ�صالح الرئي�س في ما يخ�ص القطاع الإنتاجي يتعلق بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي تمثل كما
ر�أينا �آنفا م�شكال �شائكا بالن�سبة �إلى الن�سيج الإنتاجي في البالد ،وعائقا حقيقيا �أمام اال�ستثمار .لذلك
ينبغي الرجوع �إلى المبد�إ الم�ؤ�س�س لهذا النوع من ال�ضرائب� ،أي حيادها بالن�سبة �إلى الن�سيج الإنتاجي.
هكذا ،و�أيا كانت �سيا�سة فر�ض ال�ضرائب التي تقرها الدولة ،فال ينبغي �أن تتحمل المقاولة المنتجة �ضريبة
على القيمة الم�ضافة �إال على القيمة التي تخلقها هي .كما �أن المقاوالت التي تحرز ر�صيدا موجبا من
القيمة الم�ضافة يجب �أن ي�ؤدى �إليها هذا الر�صيد دون �إبطاء ،تفاديا للإ�ضرار بها ب�سبب م�صاريف مالية
زائدة وغير مبررة تحد من قدرتها على اال�ستثمار .ومن �ش�أن مثل هذا الإجراء �أن ي�ضع حدا نهائيا لم�شكلة
"حاجز االرتطام" ( ،)buttoirالذي يفر�ض على المقاولة �أن تتوفر ب�صفة دائمة على ر�صيد من ال�ضريبة
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على القيمة الم�ضافة� .أما �أر�صدة ال�ضرائب على القيمة الم�ضافة المتجمعة حتى اليوم ،في�ستح�سن تحويلها
�إلى ديون على الدولة ،ت�ؤدى على مدى ع�شر �سنوات ،دون فوائد �إن �أمكن.
يتحمل قطاع ال�صناعات الغذائية للتحويل الأولي �أعباء ثقيلة ب�سبب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في
منتجاته ،وهي �ضرائب ال يمكنه ا�سترجاعها .و ال يخفى مقدار �أهمية هذا القطاع بالن�سبة �إلى اقت�صاد
البالد .فهو قطاع يخلق فر�ص �شغل في �أحوا�ض قريبة من التجمعات الح�ضرية ،وي�ستجيب لحاجيات
ال�ساكنة الح�ضرية والقروية ،وبالتالي ف�إن تطوره يكت�سي �أهمية ق�صوى لل�شغل والتنمية الجهوية .فن�صيب
المنتجات الزراعية المحولة بالمغرب يبقى �ضعيفا جدا بالمقارنة مع دول تبلغ م�ستوى م�شابها من النمو،
هذا في حين �أن الم�ستهلكين ي�شترون المزيد من المنتجات المحولة ،التي كثيرا ما تكون م�صنعة
بالخارج ،علما �أن قطاع ال�صناعات الغذائية للتحويل الأولي يمثل اللبنة الأ�سا�س التي يمكن �أن تقوم
عليها �إ�ستراتيجية حقيقية لل�صناعات الغذائية بالبالد .ولكي يتمكن هذا القطاع من النمو – الذي لم يعد
له اليوم من خيار �سوى االنهيار �أو االتجاه نحو الن�شاط غير المهيكل –يجب �أن تجد م�س�ألة ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة حال نهائيا ،في ا�ستقالل عن النظام ال�ضريبي الفالحي .و ُيقترح في هذا ال�ش�أن �أن ُي�سمح
للمقاوالت العاملة في هذا القطاع ب�أن تقتطع ،من مجموع ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المترتبة عليها،
قدرا م�ساويا لمبلغ ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي ت�ؤديها عن م�شترياتها الفالحية ،على �أن ُيحت�سب
ذلك على �أ�سا�س الن�سبة نف�سها المطبقة على منتجاتها النهائية .و�سينعك�س هذا االقتطاع على الأ�سعار
انخفا�ضا ،وتكون الح�صيلة في �آخر المطاف تطبيق ال�ضريبة على المنتجات النهائية في حدود � 2إلى 5
بالمائة ال غير ،دونما حاجة �إلى �إحداث ن�سب جديدة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
من جهة �أخرى ،ينبغي العمل على �إ�ضفاء مزيد من الو�ضوح على ال�ضريبة على ال�شركات .فبقدر ما هو
م�شروع �أن ُيطلب تطبيق قواعد عامة على الجميع ،بقدر ما يبدو من باب الوهم محو الخ�صو�صيات التي
تخت�ص بها كل مهنة ،باالعتقاد �أن هذا لن تكون له �أي �آثار على اال�ستثمار .وبالتالي ينبغي العمل على
تقريب الممار�سات ال�ضريبية من الممار�سات االقت�صادية لكل قطاع من قطاعات الن�شاط ،على �أ�سا�س
ما هو معمول به دوليا في هذا المجال� .أما بالن�سبة �إلى القطاعات التي تتوفر على مخططات ح�سابات
( )plans de compteنوعية �أو مخططات مراقبة ( )supervisionمكيفة (كالبنوك و�شركات الت�أمين
و�شركات التمويل وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( )OPCVMوالفاعلين في مجال االت�صاالت
و�شركات الطيران وما �إلى ذلك) ،فمن ال�ضروري �إخ�ضاع الممار�سات ال�ضريبية للقواعد الوطنية والدولية
التي تنظمها.
و�أما م�ساعدات الدولة ،التي ت�أتي على �شكل تخفي�ضات �أو �إعفاءات �ضريبية ،فيجب �أن تكون من�صفة و�أال
يترتب عليها مفعول من قبيل الريع .وتمثل تلك الم�ساعدات ما قدره  32مليارا ،وي�ستفيد منها ،على وجه
الخ�صو�ص ،الت�صدير وقطاعا الفالحة والعقار ( 5.413مليون درهم من النفقات ال�ضريبية في مجال العقار،
و 4.296مليون للفالحة) .فحين تتمتع بع�ض قطاعات الن�شاط بدعم زائد ،حتى ولو كان ذلك لأ�سباب
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وجيهة ،ف�إن الأمر قد يف�ضي �إلى �إحداث مفعول طارد ي�ؤثر �سلبا في اال�ستثمارات التي من �ش�أنها �أن تتوجه
مبا�شرة �إلى القطاع المعني ،مما ينجم عنه مفعول فقاعة خطير على االقت�صاد في مجموعه .لذلك من
ال�ضروري �إر�ساء �آليات �سنوية لتقييم �سيا�سات الدعم ،من �أجل التمكن من قيا�س مدى وجاهتها ،و �أي�ضا
الآثار التي يمكن �إحداثها في الن�سيج االقت�صادي واال�ستثمار على وجه العموم.
ي�شكو االقت�صاد المغربي من نق�ص في التجديد والمبادرة في مجال البحث والتطوير .و ُيقترح ،على مثال
عدد من الدول التي ت�شجع الأن�شطة المجددة ،العمل على �إر�ساء �إ�ستراتيجية لدعم التجديد والبحث
والتطوير ،بوا�سطة �آليات التحفيز عبر �أر�صدة ال�ضرائب المخ�ص�ص عائدها للبحث ،والتي �أبانت عالوة على
ذلك عن فعاليتها.
     .5نظام �ضريبي يتيح الحد من مجال الن�شاط غير المهيكل
بقطع النظر عن القواعد ال�ضريبية التي تنطبق على القطاع الإنتاجي ،هناك مطلب حا�سم يطرحه هذا
القطاع ب�إلحاح ،هو بطبيعة الحال المطلب المتعلق بمحاربة المناف�سة غير ال�شريفة التي يعاني منها ب�سبب
الفاعلين الذين ين�شطون خارج دائرة االقت�صاد المنظم� ،أي في مجال الن�شاط غير المهيكل.
في ما يخ�ص الن�شاط غير المهيكل ،يجب �إعارة المزيد من االهتمام للأ�شخا�ص الذين يتخذون من هذا
الن�شاط و�سيلة للبقاء ،و لل�سل�سالت القَبلية التي تغذي ن�شاطهم في نف�س الوقت ،لأنه يمثل خطرا حقيقيا
على االقت�صاد الوطني .ويتعلق الأمر على وجه الخ�صو�ص بالم�ستوردين الذين يدلون بت�صريحات ناق�صة
عن المنتجات الم�ستوردة من �أجل تفادي �أداء ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وم�سارات التوزيع الخفية
التي تفلت من كل �ضريبة ،والمنتجين الذين يظلمون العاملين لديهم حين ال ي�صرحون بهم ،فيحرمونهم
بذلك من حقهم في التغطية ال�صحية.
و�إن من �ش�أن تدابير للمراقبة تقوم على تتبع العوامل (انظر التدابير  84و 85و� 86أدناه) �أن تتيح �إحاط ًة �أمثل
ب�أن�شطة الفاعلين والحد بدرجة ملمو�سة من ممار�سات الت�صريحات الناق�صة والفواتير الناق�صة والكاذبة.
غير �أن محاربة الن�شاط غير المهيكل والتهرب ال�ضريبي ال يمكن االعتماد في �ش�أنها على العقوبات
وحدها .فالمحيط االقت�صادي ينبغي له �أن ي�ستنفر ردود الأفعال من �أجل انتقال طبيعي للأن�شطة غير
المهيكلة �صوب الدائرة الر�سمية لالقت�صاد المنظم .ومن �أجل ذلك ال بد من جعل الميزات التي تترتب
على الم�شروعية جذابة ووا�ضحة بما فيه الكفاية (انظر على �سبيل المثال االقتراح رقم � VIأدناه).
ت�شهد الإحالة على النماذج القائمة لدى بع�ض الدول على نجاعة الأنظمة التي تعتمد على قاعدة �ضريبية
وا�سعة قدر الإمكان ،تقابلها ن�سب �ضعيفة قدر ما �أمكن  ،والربط بين القاعدة ال�ضريبية وقاعدة التغطية
االجتماعية التي ي�ستفيد منها دافع ال�ضرائب .ويتعين دعم كل م�سعى يتوخى هذا الهدف ،بحكم �أنه
م�صدر للفعالية االقت�صادية ولمحاربة �أ�شكال التهرب ال�ضريبي و�ضمان العدالة االجتماعية عبر �إلغاء
التخفي�ضات وغيرها من االمتيازات ال�ضريبية التي لي�س لها مبرر اقت�صادي وال اجتماعي في الآن نف�سه.
كما �أن ذلك ي�ؤ�س�س لتعريف حديث لت�ساوي المواطنين �أمام ال�ضريبة.
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وتمثل محاربة الن�شاط غير المهيكل بوجه عام رهانا كبيرا ،بحكم �أن الأمر يتعلق بما لي�س �أقل من العمل
على �إقرار ال�صلح قدر الإمكان بين المواطن ومفهوم ال�ضريبة .وهذا العمل يقوم �أوال على بيداغوجيا �أكثر
م�صداقية تتيح تبيين الفائدة من ال�ضريبة ،مما ي�ستدعي القيام بمبادرات توا�صلية ناجعة.
ومن هذا المنظور فمن المهم �أن يكون النظام ال�ضريبي وا�ضحا قدر الإمكان ،و�ضوحا ال �شك في �أنه
ي�ستدعي اتخاذ تدابير ترمي �إلى التب�سيط ،ولكن �أي�ضا تقديرا �أمثل للعالقة التي تربط – متى �أمكن ذلك
– بين ال�ضريبة ووظيفتها �أو مو�ضوعها.
لذلك ف�إنه ال تكون االقتطاعات مفهومة وال مقبولة �إال متى ر�أى المعنيون بها جميعا �أنها عادلة و�أنها ال
تنت�صب عائقا يحول دون تطور التناف�سية العامة لالقت�صاد .فما من نظام فيه ظلم �إال و�سيدفع بدافع ال�ضريبة
�إلى االقت�صا�ص لنف�سه بنف�سه عبر االلتجاء �إلى الأن�شطة الخفية.
وتقترح التدابير المف�صلة �أدناه مقاربة �أكثر �شمولية ،ويقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن تكون
هذه الم�س�ألة مو�ضوعا لنقا�ش وطني بهدف بلورة �إ�ستراتيجية مت�شاور عليها بين كل الأطراف المعنية.
     .6نظام �ضريبي يتحمل جزءا من تمويل التغطية ال�صحية ،من �أجل تفادي زيادة ال�ضغط على الأجور
وكلفة الأجراء
يبلغ ال�ضغط ال�ضريبي اليوم ما مقداره  22بالمائة بالن�سبة �إلى الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجر،
ويرتفع �إلى ما قدره  45بالمائة بالن�سبة �إلى الأجور العليا .هذا في حين �أن تناف�سية المقاوالت المغربية،
في �إطار اقت�صاد مفتوح مثل اقت�صاد المغرب اليوم ،ترتهن �أي�ضا بكلفة ال�شغل ،حتى و�إن لم يكن هذا هو
العامل الوحيد الذي ينبغي �أخذه بعين االعتبار .و�إذا �أردنا للمغرب �أن يبقى داخل دائرة المناف�سة الدولية
دون �أن ي�ؤثر ذلك �سلبا في الأجر ال�صافي المدفوع �إلى العاملين ،ف�إن من ال�ضروري العمل على الحيلولة
دون تجاوز ال�ضغط االجتماعي وال�ضريبي حدوده الحالية ،مع العمل على درا�سة و�إحداث �سبل �إ�ضافية
لتمويل التغطية االجتماعية.
بذلك ،وفي �إطار الإ�صالحات التي تهم �أنظمة التقاعد والأ�شكال الجديدة من التغطية ال�صحية ،يمكن
ا�ستعادة التوازن المالي ،عبر تمويل يقوم جزئيا على ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي يتعين بالتالي
العمل على �إ�صالحها .ومن ذلك على �سبيل المثال �أن ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة يجب �إعادة هيكلتها
لتنتقل من خم�س نِ�سب اليوم ( 7بالمائة و 10بالمائة و 14بالمائة و 20بالمائة) �إلى �أربع ن�سب (�صفر بالمائة،
و 10بالمائة ،و 20بالمائة و 30بالمائة) ،مما �سيتيح توفير موارد يمكن تعيينها لتمويل التغطية ال�صحية
وغيرها من �آليات الت�ضامن .ون�سبة  30بالمائة المقترحة �ستعني ال�سلع الفاخرة .ويتعين لذلك مراجعة
الئحة المنتجات من �أجل �إعادة ت�صنيفها ح�سب ال�شبكة الجديدة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
وبديهي �أن تغيير ن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �ستكون له �آثار على �أ�سعار المنتجات ،وبخا�صة منها
الم�ستفيدة من ن�سب مخف�ضة .ولذلك فمن ال�ضروري �أن يجري ربط هذا الإجراء الخا�ص بتقويم ال ِّن�سب
بمثيله الخا�ص ب�إلغاء دعم ال�سلع ،وتعوي�ض ذلك بنظام للم�ساعدات المبا�شرة ذات الأهداف المحددة
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(انظر الفقرة رقم � 1أعاله) .فال�ضريبة المخف�ضة على القيمة الم�ضافة يمكن اعتبارها بمثابة م�ساعدة من قبل
الدولة ،ينبغي التعامل معها مثل غيرها من الم�ساعدات التي يقدمها �صندوق المقا�صة.
�إن من �ش�أن الإ�صالح المتوازي لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة مع �إ�صالح �صندوق المقا�صة �أن يوفر للدولة
موارد هامة تتيح تمويل نظام الم�ساعدة المبا�شرة الموجهة �إلى الفئات الأكثر عوزا ،وو�ضع التدابير الالزمة
للحفاظ على القدرة ال�شرائية للطبقات المتو�سطة ،وعلى الخ�صو�ص من �أجل التكفل المبا�شر بجزء من
تمويل التغطية ال�صحية .و�إن من �ش�أن �إحداث �صندوق مخ�ص�ص للتغطية االجتماعية ،ممول من موارد
الدولة� ،أن يتيح التكفل ب�إعادة تقييم ،على �شرط الموارد ،للتعوي�ضات العائلية ،بما يعطي مزيدا من القدرة
ال�شرائية للأ�سر ذات الأطفال من الطبقة المتو�سطة.
     .7نظام �ضريبي يتيح �إر�ساء مناخ من الثقة بين الإدارة ال�ضريبية ودافعي ال�ضرائب
يقت�ضي �إر�ساء مناخ من الثقة بين �إدارة ال�ضرائب ودافعي ال�ضرائب بال�ضرورة قدرا �أكبر من ال�شفافية ومن
و�ضوح القواعد .وبالتالي ف�إن ن�شر جداول احت�ساب ال�ضرائب في مجال العقار ،وتو�ضيح قواعد تحديد
نتائج المقاوالت ،و�إمكانية م�ساءلة الإدارة الترابية قبل القيام بعمليات ا�ستثمار �أو �شراء �أو بيع ممتلكات،
تمثل كلها �إجراءات من �ش�أنها الحد من االعتباط ال�ضريبي و�إعادة الثقة.
كما �أن تو�ضيح قواعد تحديد النتائج القابلة لأن تطبق عليها ال�ضريبة ،في ت�شاور مع قطاعات الن�شاط
المعنية ،من �ش�أنها �أن تحد من االعتباط ال�ضريبي بالن�سبة �إلى المقاوالت ،والحد من حاالت النزاع
والإح�سا�س بالظلم .ويمكن القيام بهذا العمل على �أ�سا�س درا�سات دولية مقارنة  ،وهو ما �ست�ستفيد منه
بالدنا ،بال �شك ،في مجال و�ضوح نظامها ال�ضريبي و�سهولة قراءته ،مما �سيح�سن كثيرا من تقييمها في ما
يتعلق بمناخ الأعمال.
من جهة �أخرى ف�إن الجداول المطبقة على بع�ض ال�ضرائب غير �شفافة بما يكفي ،و�أمرها يترك لتقدير �أعوان
ال�ضرائب ،مما يخلق �شعورا عاما ب�أن النظام غير من�صف وال عادل.
�أما الطعون �ضد قرارات الإدارة ،وكذا �سلطة التقويم التي تتمتع بها هذه الأخيرة ،فيجب ت�أطيرها بطريقة
�أمثل و�إخ�ضاعها لمراقبة هيئات م�ستقلة حتى عن الإدارة ال�ضريبية نف�سها .ولذلك ف�إن �إ�صالح هيئات
الطعن وت�أطير �سلطة الت�سوية التي تتمتع بها الإدارة العامة لل�ضرائب ،تبدو اليوم كلها �سبال وجيهة يمكن
اتباعها لتح�سين المناخ العام.
ال يمكن �أن يبقى ت�أويل الن�صو�ص والقوانين ال�ضريبية من �صالحية الإدارة العامة لل�ضرائب وحدها.
لذلك يجب �أن تكون �إدارة الت�شريع ال�ضريبي ملحقة بوزارة المالية ،مما يتيح لها مزيدا من اال�ستقاللية
عن مفت�شي ال�ضرائب في �إبداء �آرائها.

34

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

تف�صيل التدابير المقترحة

ت�سير التدابير المقترحة �أدناه في اتجاه الأهداف المعلن عنها �آنفا .وهي تدابير التقائية ال تعني� ،أو ال تعني
�إال قليال ،االن�شغاالت القطاعية ،حتى و�إن كان بع�ضها م�شروعا .وهي تهدف �إلى تحديد الأ�سا�س التي
ينبغي �أن يقوم عليها �إ�صالح وا�سع ،ويجب بالتالي �أن ينظر �إليها في �شموليتها ،تلك هي ال�سبيل الوحيدة
ل�ضمان ان�سجامها وا�ضطالعها بدور القاطرة المن�شود.
ال�ضريبة على الدخل IR
 .1احت�ساب ح�ص�ص ال�ضريبة على الدخل في ارتباط مع ن�سب الت�ضخم ،حفاظا على القدرة ال�شرائية
للطبقة المتو�سطة؛
 .2تو�سيع دائرة التخفي�ض من االقتطاعات ح�سب الأ�شخا�ص المعالين لت�شمل الفروع والأطراف (الإخوة
والأخوات) المعالة ،ودائما في حدود �ستة �أ�شخا�ص؛
 .3رفع ح�صة التخفي�ض لكل �شخ�ص معال من � 30إلى  60درهما؛
 .4الرفع تدريجيا من ال�شريحة المعفاة من ال�ضريبة على الدخل �إلى  4000درهم؛
 .5توحيد قاعدة احت�ساب ال�ضرائب االجتماعية والجبائية (وخ�صو�صا ال�ضريبة على الدخل) ،مما يتيح
تفادي تعدد القواعد بالن�سبة �إلى عمليات المراقبة ،ويخلق تحفيزا �أقوى على الت�صريح ،وخ�صو�صا ما
يتعلق منه بالتقاعد؛
 .6ت�شجيع �أ�صحاب المهن الحرة على �أداء ال�ضريبة على الدخل ،وذلك عبر نظام يتيح اال�ستفادة من
منحة من العملة ال�صعبة الإ�ضافية يتم احت�سابها على �أ�سا�س الدخل الخا�ضع لل�ضريبة ( 20بالمائة
من مجموع الدخل الخا�ضع لل�ضريبة الم�صرح به ،في حدود مبلغ ال�ضريبة على الدخل الم�ؤداة)؛
 .7تعميم ا�ستعمال تقنيات الإعالم واالت�صال ،مع العمل على تحقيق الربط بين قواعد معطيات �إدارات
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،من �أجل المزيد من ال�شفافية واال�ستفادة المثلى من الو�سائل الب�شرية للإدارة
ال�ضريبية في مجال المراقبة وتتبع التقاطعات
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
تمثل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أكثر ال�ضرائب مو�ضوع ل�شكوى الفاعلين االقت�صاديين .ويعد �إ�صالح
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة اليوم �ضرورة حيوية لإعادة التوازن لمالية المقاولة ،و�ضمان نمو من�سجم
للقطاع الإنتاجي المهيكل ،و�إعطاء دفعة جديدة لال�ستثمار .والتدابير المقترحة بهذا ال�ش�أن هي التالية:
� .8ضمان حياد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بالن�سبة �إلى المقاولة .ومن �أجل ذلك يجب العمل في كل
�شهر على �إرجاع الفارق ما بين ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تم �أدا�ؤها وال�ضريبة على القيمة
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الم�ضافة التي تم تح�صيلها ،فتدفع المقاولة الفرق للدولة �إذا كان ذلك الفرق في ذمتها ،وتقوم الدولة
بال�شيء نف�سه حيال المقاولة في حال حدوث العك�س.
 .9في حال عدم �إرجاع فارق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة خالل ال�شهر الذي يلي الت�صريح ،تطبق
فائدة على الت�أخر في الأداء تكون م�ساوية للفائدة المطبقة في حال الت�أخير في �أداء الديون التجارية.
 .10تحويل المخزون المتراكم من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ب�سبب "حاجز االرتطام" � buttoirإلى
دين في ذمة الخزينة ب�أجل ع�شر �سنوات ،بنظام الق�سيمة �صفر � ،coupon zéroأي على �أ�سا�س �أداء
الفوائد بعد االنتهاء من �أداء الدين.
 .11الرجوع �إلى نظام الإعفاء ال�ضريبي ال�ستثمارات ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،من �أجل ت�شجيع
اال�ستثمار في البنيات التحتية .وهذا الإجراء يجب بال�ضرورة �أن يرتبط بالإجراء رقم � 8أعاله.
� .12إعطاء قطاع ال�صناعات الغذائية �إمكانية ا�سترجاع جزء من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المح�صلة
عبر �آلية لأداء �ضريبة �صورية على القيمة الم�ضافة على المنتجات الفالحية التي يتم �شرا�ؤها.
 .13االنتقال �إلى نظام الن�سبتين من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة تعطيان الحق في اال�سترجاع� ،إحداهما
ن�سبة عادية مقدارها  20بالمائة ،والأخرى ن�سبة مخف�ضة مقدارها  10بالمائة� ،إ�ضافة �إلى ن�سبة �صفر
بالمائة للمنتجات التي ت�ستدعي غعفاء �ضريبيا والعمل ،في ارتباط مع هذا الإجراء ،على تخ�صي�ص
نقطتين من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة لتمويل التغطية االجتماعية.
� .14إعادة �إقرار ن�سبة من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة مرتفعة جدا ،مقدارها  30بالمائة ،تطبق على ال�سلع
اال�ستهالكية الفاخرة ،يمكن تخ�صي�ص مداخيلها� ،إ�ضافة �إلى نقطتين اثنتين من ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة ذات ن�سبة  20بالمائة ،لتمويل الم�ساهمات االجتماعية و�/أو �صناديق دعم التما�سك االجتماعي.
� .15إعادة النظر في مجموع المنتجات التي ت�ؤدى عنها اليوم ن�سبة �صفر �أو � 7أو � 10أو  14بالمائة من
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،من �أجل �إعادة ت�صنيفها ح�سب ال�شبكة الجديدة.
ال�ضريبة على ال�شركات IS
 .16تو�ضيح الن�صو�ص المتعلقة بتحديد النتائج المطبقة عليها ال�ضريبة (كالر�صيد ون�سبة التراجع �أو
الخ�سارة و�سعر التحويل  prix de transfertوغير ذلك) التي يتعين تحديدها مع مختلف قطاعات
الن�شاط.
 .17في ما يخ�ص المهن المنظمة ح�سب قوانين و�أنظمة محا�سباتية نوعية ،العمل على ربط الممار�سات
ال�ضريبية بخ�صو�صيات مخطط الح�ساب المعني (كالر�صيد و�آجال اال�ستيفاء ور�ؤو�س الأموال
الموظفة وغير ذلك).
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 .18و�ضع جدول ت�صاعدي لل�ضريبة على ال�شركات ،ي�ستند �إلى النتائج المطبقة عليها ال�ضريبة:
• • 15بالمائة حتى حدود مليون
• • 20بالمائة من مليون �إلى  10ماليين
• • 25بالمائة من  10ماليين �إلى  20مليونا
• • 30بالمائة حتى  200مليون
• • 35بالمائة حتى  1000مليون
• • 40بالمائة لما فوق ذلك.
 .19التفكير في �إمكانية تخفي�ض الن�سبتين الأخيرتين بعد مدة �أق�صاها � 3سنوات ،ريثما يتم تو�سيع
القاعدة ال�ضريبية وتعود مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �إلى وتيرتها العادية ،بعد �أن يكون قد
تم تطبق الإ�صالحات على هذه ال�ضريبة.
 .20مراجعة النظام ال�ضريبي الخا�ص بالمجموعات ،بما ي�سهل تجميع الأن�شطة و�إ�ضافة ر�ؤو�س �أموال �إلى
ن�شاط معين والف�صل بين الأن�شطة.
 .21الربط ،بالن�سبة �إلى المجموعات ،بين �إمكانية اال�ستفادة من النظام ال�ضريبي الخا�ص بالمجموعات
كما هو مقترح �أعاله ،وبين �ضرورة �أداء ال�ضريبة على ال�شركات عن النتيجة المدعمة ،علما �أن النتائج
الخا�سرة ال يتم تدعيمها بل تحتفظ في الكيان القانوني الذي ت�سجل فيه،و ب�إمكانية الت�أجيل كما هو
جار به العمل حاليا.
 .22و�ضع حد �أدنى للم�ساهمة ،ترتفع ن�سبته تدريجيا ح�سب عدد ال�سنوات التي كان فيها مبلغ ال�ضريبة
الم�ؤداة م�ساويا للحد الأدنى للم�ساهمة ،على �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار الحالة الخا�صة المتعلقة
بالقطاعات ذات الهام�ش المنظم .ويمكن تطبيق الن�سب التالية مثال:
• • 0.5بالمائة لل�سنوات الخم�س الأولى.
• • 1بالمائة من ال�سنة ال�ساد�سة وحتى حدود ع�شر �سنوات.
• • 1.5بالمائة لما فوق ذلك.
ال�ضريبة على الأرباح العقارية وواجبات الت�سجيل و�ضريبة ال�سكن
 .23ن�شر جداول للعقار ح�سب المدن والأحياء و�أنواع الملكيات ،وهي جداول ينبغي و�ضعها بالت�شاور
مع المهنيين ومراجعتها �سنويا.
 .24يجب �أن تكون الن�سب ال�ضريبية المطبقة على واجبات الت�سجيل والأرباح العقارية قائمة على �أ�سا�س
القواعد نف�سها ،الم�ستندة �إلى الجداول المذكورة.
 .25يتم اقتطاع ال�ضريبة على الأرباح العقارية من قبل الموثق �أو المحامي �أو العدل الذي ي�شرف على
عملية البيع.
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� .26إعطاء م�شتري الملكية �أو بائعها �إمكانية الح�صول على الم�صادقة الم�سبقة على ثمن البيع �أو ال�شراء
من قبل الإدارة الجبائية .وفي حال عدم الح�صول على جواب في �أجل مدته �شهر واحد ،يتم تطبيق
الجداول الجاري بها العمل دون �أن يكون لإدارة ال�ضرائب الحق في الطعن في ذلك.
ال�ضريبة على الميراث و�ضريبة الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية
 .27توحيد طريقة احت�ساب ال�ضرائب على فائ�ض القيمة بين الإرث والهبة.
 .28االنتقال بواجبات الت�سجيل عن المواريث والهبات �إلى ن�سبة  2بالمائة.
� .29إحداث مفهوم الأغلبية الم�ؤهلة (بما ن�سبته  66بالمائة من الح�ص�ص) من �أجل �إتاحة بيع �أو تثمين
ملكية معينة غير قابلة للتق�سيم ،دون �أن ي�ستطيع وارث من ذوي الأقلية االعترا�ض .وال تنطبق هذه
القاعدة على ال�سكن الرئي�سي �إذا كانت ال تزال تقيم به �أرملة معها �أطفال.
 .30التفكير في �إقرار �ضريبة على الميراث غير المنتج ،تحل محل ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير
المبنية �أو تكملها ،تكون ن�سبها مت�صاعدة مع الزمن.
 .31توفير �إمكانية تعليق �أداء ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية لفترة �سبع �سنوات ،بالن�سبة �إلى
المنع�شين العقاريين ،انطالقا من تاريخ �شراء الأر�ض .ف�إذا تم في داخل ذلك الأجل �إنجاز م�شروع
على الأر�ض المعنية ف�إن تلك ال�ضريبة ت�سقط عن المنع�ش ،لكن �إذا لم يتم �إنجاز �أي �شيء �أو تمت
�إعادة بيع العقار ،ف�إن ال�ضريبة حينها تطبق ب�أثر رجعي ،مع زيادة فائدة م�ساوية للن�سب المعمول بها
في �سندات الخزينة.
� .32إحداث مفهوم المنطقة ذات الن�شاط المحدود �أو التي تعاني من �صعوبات ،لتجنيب المقاول التعر�ض
لأ�ضرار في حال المعاناة من �صعوبة اقت�صادية (كالحال اليوم في مراك�ش وطنجة).
� .33إعطاء المقاول الذي يعاني من �صعوبات �إمكانية الحق في معاملة مماثلة ،لفترة تحدد مدتها باالتفاق
مع الإدارة العامة لل�ضرائب.
� .34إلغاء القاعدة التي ُتخ�ضع لل�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية قطع الأرا�ضي التي تتجاوز
م�ساحتها خم�سة �أ�ضعاف الم�ساحة المبنية ،وتعوي�ضها بقاعدة تعفي من تلك ال�ضريبة كل ملكية
عقارية يقوم فيها بناء .وفي حال وجود طلب تق�سيم �أو عزل قطعة من الملك الأ�صل ،ف�إن القطعة
المعزولة يمكن �أن تطبق عليها حينها ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية ،مع مراجعة
ت�شمل كل مدة االمتالك ال�سابقة.
 .35العمل على تحقيق تطبيق وت�صور �أف�ضل لل�ضريبة على ال�سكن وال�ضريبة على الخدمات الجماعية
بالن�سبة �إلى الم�ساكن غير الم�أهولة.
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 .36التفكير في تطبيق ال�ضريبة في داخل �أجل �سنتين عند تغيير و�ضعية الأر�ض �إثر ت�صنيفها في المجال
الح�ضري �أو �أي تغيير ملمو�س في و�ضعيتها من قبيل ال َم َنطقة ( .)zoningويمكن �أن تحت�سب هذه
ال�ضريبة على �أ�سا�س القيمة المكت�سبة على تلك الأر�ض مع تخفي�ض قدره  50بالمائة ،علما �أن ذلك
التخفي�ض لي�س �إبرائيا.
القانون ال�ضريبي المحلي
يتعين ،في �إطار �سيا�سة الجهوية ،مراجعة الن�سب ال�ضريبية المحلية ،عبر �آلية تقوم على ثالثة �أركان ،في
احترام للف�صلين  141و 142من الد�ستور:
• •ركن يقوم على خلق ثروات محلية ،حيث يتم تحديد ن�سبة متفق عليها من ال�ضريبتين الكبيرتين
(ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الأرباح العقارية) تكافئ الثروة التي يتم خلقها محليا ،يعاد
�إرجاعها للجماعات التي تخلقها.
• •ركن ثان قائم على �أ�سا�س روح الت�ضامن وتعديل الأ�سعار ،يرتكز على مثل ما هو معمول به اليوم
من توزيع لق�سم من مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،مع مراجعة قواعد التوزيع ،وذلك على
الخ�صو�ص بهدف ت�شجيع الترابط بين الجماعات ( )intercommunalitéوخلق �أ�شكال من
التعاون بين الجماعات المتجاورة ،كما ين�ص عليه الف�صل  144من الد�ستور.
يجب �أن ي�شمل هذا الركن كذلك �آليات الت�ضامن والتعديل الجهوي المن�صو�ص عليها في الد�ستور
(�صندوق الت�أهيل االجتماعي المخ�ص�ص المت�صا�ص الخ�سارة في مجال التنمية الب�شرية والبنيات
التحتية والتجهيزات ،و�صندوق الت�ضامن بين الجهات) ،مع تحديد �أنماط تمويل تلك ال�صناديق
(عبر �إرجاع ق�سم من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أو غير ذلك من الآليات) وكذا �أنماط ا�ستعمالها
وتدبيرها.
• •و�أخيرا ركن ثالث ،ذو طابع محلي خال�ص ،ي�شمل ر�سوم ال�سكن والر�سوم المهنية ،الموجهة �أ�سا�سا
للتجار و�أ�صحاب المهن الحرة والحرف غير الخا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات ،وبع�ض ال�ضرائب
المرتبطة با�ستغالل الف�ضاء الح�ضري .فينبغي العمل على تب�سيط طرق احت�ساب هذه ال�ضرائب
المحلية ،بما يتيح تفادي تعقيد الت�صريحات وعمليات التتبع بالن�سبة �إلى الن�سيج الإنتاجي .ويجب
�أن تكون القواعد محددة ما �أمكن ذلك� ،إما ح�سب الن�شاط (رقم المعامالت) ،و�إما ح�سب النتائج
(خ�ضوع النتيجة لل�ضريبة على ال�شركات �أو لل�ضريبة على الدخل).
وتدخل االقتراحات التالية في هذا الإطار:
 .37تح�سين نظرة النا�س �إلى �ضريبة ال�سكن ،وذلك عبر توحيد ون�شر الجداول ح�سب الأحياء ،على �أن
ي�ؤخذ بعين االعتبار عند اللزوم معيار �أقدمية الملكية ،من �أجل تفادي �أ�سعار مرتفعة جدا بالن�سبة
للبع�ض.
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� .38إلغاء ال�ضريبة المهنية بالن�سبة لدافعي ال�ضرائب الخا�ضعين لل�ضريبة على ال�شركات ،وتعوي�ضها
بتمويل بديل لفائدة الجماعات المحلية ،يمكن �أن يقوم على �أ�سا�س ن�سب ال�ضريبة على ال�شركات.
� .39إحداث تمويل يقوم على ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الأرباح العقارية ،بما يقيم رابطا بين
الثروة التي يتم خلقها في داخل الجماعة والمداخيل ال�ضريبية المح�صلة.
 .40تب�سيط عدد ال�ضرائب التي تثقل كاهل بع�ض القطاعات ،وخ�صو�صا قطاع ال�سياحة.
 .41تب�سيط م�ساطر ح�ساب الر�سوم المحلية ،لجعلها ترتكز �إما على الن�شاط و�إما على النتائج.
النظام ال�ضريبي الفالحي
في �إطار الت�ضامن الوطني ،ولأ�سباب تتعلق بالإن�صاف والم�ساواة �أمام ال�ضريبة ،يعتبر فر�ض نظام �ضريبي على
القطاع الفالحي �ضرورة ال منا�ص منها ،وخ�صو�صا بالن�سبة �إلى ال�ضيعات الفالحية التي تبلغ حجما معينا.
فال�ضريبة ينبغي لها �أن ت�ضطلع بدور مهيكِ ل ل�صالح تنمية القطاع الفالحي في �إطار خ�صو�صيته .كما ينبغي
�أن تكون بمثابة حامل لهيكلة هذا القطاع ومحفزا لإنتاجيته وتناف�سيته .ولذلك فمن الم�ستعجل �إطالق
درا�سة معمقة تهدف �إلى �إحداث �ضريبة فالحية ،وتحدد خ�صو�صا على الم�ستوى التقني ما يلي:
 .42الجوانب التقنية المتعلقة ب�إقرار ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في المجال الفالحي ،وهو ما ي�شمل
على الخ�صو�ص الن�سبة التي ينبغي اعتمادها ،وطريقة تح�صيل مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
(تتمثل مقاربة �أولى في اعتبار نقاط الولوج �إلى ال�سوق ك�أمكنة لت�سوية ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة،
�أو �إقرار �ضريبة على القيمة الم�ضافة ُتخ�ضع لها �سل�سالت التوزيع).
� .43إعادة التوازن �إلى ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�ؤداة قبليا وبعديا في هذا القطاع؛
 .44تطبيق �ضريبة على مداخيل الفالحين ،من قبيل ال�ضريبة على ال�شركات �أو ال�ضريبة على الدخل،
مع و�ضع عتبات للإعفاء وطرق عملية الحت�ساب ن�سب ال�ضرائب في غياب كنا�ش ح�سابات فالحي.
� .45إحداث كنا�ش ح�سابات فالحي يتيح للم�ستغالت الفالحية تحكما �أمثل في �أن�شطتها.
 .46مواكبة هيكلة الم�ستغالت الفالحية التي تبلغ حجما معينا ،من اجل تحويلها �إلى �شركات.
 .47العمل� ،إذا �أمكن ذلك ،على بحث �سبيل �ضريبة تقوم على ملكية الأر�ض ،مع عدم احت�ساب
الأرا�ضي غير ال�صالحة �أو الجرداء.
 .48العمل على �أن ي�سير الخ�ضوع للنظام ال�ضريبي والتغطية االجتماعية في تواز (المر�ض ،والتقاعد،
والإعانات العائلية) .وال�شيء ذاته في ما تعلق ب�آليات الدعم في حال حدوث �صعوبات طبيعية
(كالجفاف والفي�ضان وال َب َرد وغيرها).
ويجب �أن يكون النظام في كل الأحوال مرنا و�سهل التفعيل والمراقبة.
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الممار�سات ال�ضريبية
� .49إعادة تنظيم م�ساطر الطعن:
• •اللجنة الجهوية للتقويمات التي تقل عن  10ماليين درهم؛
• •اللجنة الوطنية للتقويمات التي تعادل �أو تفوق  10ماليين درهم؛
• •مراجعة تركيبة اللجان بما يجعل �أع�ضاءها م�ستقلين عن الإدارة العامة لل�ضرائب؛
• •جعل ح�ضور خبير محا�سب �إجباريا في اجتماعات اللجان؛
• •تزويد هذه اللجان بميزانية م�ستقلة ترتبط برئي�س الحكومة؛
• •الن�شر الإجباري لآراء اللجان وحيثيات �إ�صدارها لتلك الآراء.
 .50ت�أطير �سلطة الت�سوية التي يتمتع بها المدير العام لل�ضرائب وم�ساعدوه ،وذلك عبر تحديد �سيا�سة عامة
في مجال تدبير الملفات بالترا�ضي.
 .51العمل ،متى طلب دافع ال�ضرائب ذلك ،على تفعيل لجوء اللجان �إلى اال�ستعانة بالخبرات ال�ضرورية،
تحمل الأطراف المعنية الم�صاريف المترتبة على ذلك.
وو�ضع ت�صور لكيفية ُّ
 .52تح�سين نوعية الن�صو�ص ،وتطوير العقيدة واالجتهاد الق�ضائي ،عبر ن�شر قرارات اللجان والمحاكم.
� .53إقرار �إجبارية االجتماعات لهدف المراقبة ،بح�ضور م�ست�شار دافع ال�ضرائب ،بما يتيح االرتقاء بالعالقة
بين �إدارة ال�ضرائب وبين دافعي ال�ضرائب ،عبر تبديد حاالت �سوء التفاهم.
� .54ضرورة التبليغ بمجموع التقويمات المقترحة لكل الفترة المعنية بعملية المراقبة ،وذلك في داخل
�أجل �أق�صاه ثالثة �أ�شهر بعد المراقبة ال�ضريبية المنجزة في عين المكان.
 .55تو�ضيح ون�شر حدود المقارنة التي تعتمدها الإدارة من �أجل الحد من حق التقدير الذي تتمتع به
الإدارة ومن محاوالت الإخفاء والتكتم من قبل بع�ض دافعي ال�ضرائب.
� .56إحداث محاكم متخ�ص�صة ،بكفاءات متكيفة مع الم�شاكل ال�ضريبية في المحاكم الإدارية ،مع
الحر�ص على تح�سين �آجال معالجة الملفات والف�صل فيها.
 .57تح�سين �آجال تنفيذ الأحكام المنطوق بها.
 .58تح�سي�س �أعوان الإدارة بالم�س�ؤولية في ما يتعلق بدواعي التقويم المبالغ فيها التي يبلغ بها دافعو
ال�ضرائب ،والتي يتبين �أنها ال �أ�سا�س لها.
� .59إلحاق �إدارة الت�شريع الجبائي بوزارة المالية.
 .60مطالبة الإدارة باحترام االلتزامات التي تقع عليها في ما يتعلق على الخ�صو�ص بالت�سديد و�إرجاع
ال�ضرائب ومعالجة ال�شكايات.
41

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

 .61الق�ضاء على �أ�شكال التجاوز :
• •عدم �إبراء الذمة ال�ضريبية للمقاولة في �أثناء المراجعة ال�ضريبية.
• •مكاف�أة المبالغ المترتبة على عمليات الح�سم من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أو ال�ضريبة على
ال�شركات ،بالمبالغ المتبقية في ذمة الدولة.
 .62تح�سين م�سارات المراقبة التي يجب �أن تتم بالتقنية الإعالمية و�أن ت�ستند �إلى م�ساطر للإ�شعار
القبلي.
 .63ت�شديد دور مراقبة الجمارك في ما يتعلق ب�أ�سعار المواد وال�سلع الم�ستوردة ،و�إن�شاء خلية لليقظة ،مع
مهنيين من مختلف القطاعات (دور الحماية الجمركية بالن�سبة �إلى الإنتاج الوطني).
 .64مراجعة العقوبات الإدارية المقررة في حال تقديم ت�صريحات غير �صحيحة:
• •�إلغاء مبد�أ االحت�ساب االعتباطي للمبلغ وال�ضريبة قد تم �أدا�ؤها ،متى لم يكن الم�شكل يعني �إال
�أخطاء �إدارية (الأخطاء في الت�صريحات)؛
• •العمل على ت�شديد العقوبات على الحاالت التي يكون فيها التحايل ب ِّينا �أو التي تتكرر فيها حالة
العود في تقديم ت�صريحات غير �صحيحة.
 .65تطوير طرق ت�صنيف المقاوالت.
�إجراءات ذات طابع عام
 .66االنتقال من نظام �إنفاق جبائي �إلى نظام �إنفاق موازنتي �أكثر �شفافية.
 .67و�ضع نظام للقر�ض على ال�ضريبة من �أجل البحث.
 .68ربط المعالجة بالتغطية ال�صحية ،للتمكن من الإحاطة ب�شكل �أف�ضل بالقاعدة الجبائية بخ�صو�ص
المهن الحرة والتجار والفالحين.
 .69رفع عتبة الإعفاء ال�ضريبي ل�صالح التعاونيات الفالحية �إلى  10ماليين درهم لرقم المعامالت عو�ض
 5ماليين درهم المقررة حاليا.
 .70حفز التعاونيات الفالحية على ف�صل �أن�شطتها التحويلية عن الأن�شطة الزراعية �أو �أن�شطة تجميع
المنتجات الزراعية ،من �أجل تفادي احت�ساب ال�ضريبة على �أ�سا�س مجمل رقم معامالتها.
 .71تحليل الم�سالك بهدف الت�أكد من حياد ال�ضريبة وت�شجيع الإنتاج الوطني (ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة ،مثل ال�ضريبة الغابوية ،التي كانت مطبقة على الخ�شب الخام الم�ستورد لكنها غير مطبقة
على الم�صنوعات الخ�شبية الم�ستوردة ،مما يمثل حيفا في حق منتجي الأثاث المحليين).
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� .72إعطاء المنتجين الوطنيين �إمكانية اللجوء �إلى �آليات الإنتاج عبر اال�ستيراد ،على �أن تخ�ضع المواد
الم�ستوردة في الأق�صى لل�شروط الجمركية وال�ضريبية (ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة) التي تخ�ص
منتجاتها النهائية.
 .73تب�سيط نظام القبول الم�ؤقت.
 .74توحيد الت�صنيفات بين الجمارك وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ومكتب ال�صرف وال�ضرائب
والخزينة العامة للمملكة .فالمقاولة الجيدة ينبغي �أن تعترف كل م�صالح الدولة بجودتها  ،ف�إذا تم
الإبالغ عن تورطها في التحايل على القانون ،ف�إنها تفقد ت�صنيفها لدى الم�صالح الأخرى جميعا.
 .75التفكير في العمل على �أن يكون التبادل قائما مع النظام البنكي ،كي ي�صبح الت�صنيف معيارا من
معايير التنقيط .فالمقاوالت الجيدة ينبغي �أن تح�صل على تنقيط جيد و�أن ت�ستفيد بالتالي من تعريفة
�أف�ضل ومن منحة �أعلى عن المخاطر.
 .76نقل جزء من تمويل التغطية االجتماعية �إلى ال�ضريبة من �أجل تفادي �إثقال كلفة العمل �أكثر مما
يجب.
 .77توحيد �أنظمة الإعالم في مختلف الم�ؤ�س�سات التابعة للدولة� ،أي ال�ضرائب والجمارك و�صندوق
ال�ضمان االجتماعي ومكتب ال�صرف والخزينة العامة للمملكة ،مع اعتماد مع ِّرف وحيد.
� .78ضمان حياد ال�ضريبة حيال الوظيفة القانونية ل�صاحب الملكية (�شخ�صا ماديا �أم معنويا).
�إجراءات تتعلق بمحاربة القطاع غير المهيكل والتهرب ال�ضريبي
 .79التوفر على مقاربة للمراقبة ح�سب المهن ،من �أجل تفادي ال�شعور بالظلم الذي ينجم عن عمليات
المراقبة محدد ِة الأهداف.
 .80و�ضع �آلية �ضريبية تحفيزية ومالئمة ،تتمثل في التخفي�ض من ن�سب ال�ضريبة على ال�شركات و/
�أو ال�ضريبة على الدخل ،ل�صالح المقاوالت ال�صغيرة جدا ،بما يمكن من دفعها �إلى الخروج من
دائرة الن�شاط غير المهيكل .ويمكن �أن يتج�سد ذلك التخفي�ض عبر و�ضع ن�سب تدريجية الحت�ساب
الن�سب ال�ضريبية في ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل.
 .81تب�سيط النظام ال�ضريبي بالن�سبة �إلى المقاوالت ال�صغيرة جدا (من ت�صريح وتح�صيل وغيرهما) ،مع
نظام محا�سباتي مب�سط يقوم على ك�شوف الح�سابات البنكية.
 .82معالجة �إ�شكالية التغطية االجتماعية (فال يمكن مطالبة النا�س ب�أداء �ضرائبهم �إال �إذا ح�صلوا بذلك
على مقابل ،وخ�صو�صا في مجال التغطية االجتماعية ،ومنها بوجه �أخ�ص ما يتعلق بالمر�ض والإعانات
العائلية).
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 .83التفكير في جعل المقاوالت التي هي في طور البداية �أن ال ت�ؤدي �إال الم�ساهمة المتعلقة بالأجور،
وذلك ت�شجيعا للت�صريح.
 .84تنظيم قطاع التوزيع و�إقرار �ضرائب عليه ،وخ�صو�صا على تجار الجملة وم�ستوردو ال�سلع الجاهزة.
 .85و�ضع جدول للكلفة مع المهنيين المعنيين يخ�ص ال�سلع الم�ستوردة بكميات كبيرة ،بما يمكن من
الر�صد ال�سريع للمتحايلين المحتملين لو�ضعهم تحت المراقبة.
� .86إر�ساء �سيا�سة �إرادية لمحاربة الفواتير المزورة ،وذلك عبر �إحداث نظام لتقاطعات البطاقات بين
الم�صرحين (الذي �أ�صدر الفاتورة ،والذي يقع عليه الأداء) ،وخ�صو�صا في مجال البناء والأ�شغال
العمومية .ويمكن �أن يكون هذا النوع من المراقبة مو�ضوعا لعقد مع الخوا�ص ،يمكن �أن ي�شمل �أي�ضا
تجميع المعطيات.
 .87مطالبة الم�ستوردين ب�إقامة الدليل على �صحة �أرقام معامالتهم ،وذلك بتقديم فواتير تت�ضمن التعريف
بالتجار �أو المقاوالت التي باعوها �سلعهم .وفي حال عدم كفاية الت�صريح �أو غيابه ،يتم التوقيف
الم�ؤقت لإمكانية اال�ستيراد بالن�سبة �إلى الفاعل االقت�صادي المعني.
 .88مقارنة �سجالت الجمارك وال�ضرائب ومكتب ال�صرف ،من �أجل مكافحة الت�صريحات الناق�صة لد
الجمارك عن ال�سلع الم�ستوردة ،وخ�صو�صا عبر مراقبة قوانين اال�ستيراد عبر تحويل العمالت.
 .89دعم فرق التفتي�ش والمراقبة للإدارة العامة لل�ضرائب ،وتزويدها بالو�سائل المعلوماتية المنا�سبة.
� .90إن�شاء �إدارة لإدماج الن�شاط غير المهيكل في داخل وزارة المالية ،يكون دورها مواكبة ال�شركات التي
تختار الدخول في نطاق القطاع المهيكل ،واقتراح �إجراءات لت�شجيع وت�أمين تتبع عمليات المراقبة
والعقوبات.
خاتمة

لقد تزود المغرب بنظام �ضريبي حديث ،يبقى في حاجة �إلى التح�سين في ما يخ�ص التطبيق .وترمي
االقتراحات الواردة في هذا التقرير على الم�ساهمة في هذا التح�سين .وهي تمثل منظورا �شامال وتكون
مجموعة متنا�سقة ،لذلك يو�صي المجل�س ب�إلحاح ب�أال ُينظر �إليها وك�أنها تدابير م�ستقلة� ،أو يمكن الأخذ
ببع�ضها وترك البع�ض الآخر.
كما ينبغي من جهة �أخرى الحر�ص ،في �إطار الإ�صالح ال�ضريبي ،على الحفاظ للنظام على ب�ساطته ،والعمل
– في �إطار البحث عن الإجابة على م�شاكل ظرفية تم�س بتوازن المالية العمومية – على تفادي �إفقاده
و�ضوحه و�سهولة قراءته ،ب�إحداث اقتطاعات متعددة ح�سب الظروف.
لذلك يجب العمل على دعم التقييم وم�أ�س�سته ،باعتباره �أداة من �أدوات اتخاذ القرار العمومي .وهو يت�ألف
من �شقين� ،أولهما يتعلق بالتقييم القبلي الذي ي�سبق اتخاذ تدابير جبائية ،والثاني بالتقييم البعدي ،الذي
يعنى بقيا�س نتائج تفعيل تلك التدابير وما تقت�ضيه من قوانين تنظيمية.
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وال يكون لأي مجهود يتوخى التقييم القبلي للقوانين الجبائية معنى �إال �إذا تاله تقييم بعدي �إجباري .ويجب
�أن يتم هذا الأخير خالل فترة تتراوح ما بين ثالث �سنوات �إلى خم�س التي تلي تطبيق �إ�صالح معين للت�شريع
الجبائي ،بما يتيح التحقق من مدى تطابق النتائج مع الأهداف المر�سومة عند تبني الإ�صالح المعني.
تكون بلورة قانون المالية م�ؤطرة بقانون تنظيمي يفتر�ض �إعطاء منظورية على المديين المتو�سط والبعيد
للنفقات العمومية ،وخ�صو�صا البرامج التي تمتد على مدى �سنوات ،وكذا الم�شاريع الإ�ستراتيجية (الف�صل
 75من الد�ستور) .والحال �أن ما ينطبق على النفقات العمومية ينطبق كذلك على المداخيل .وبالتالي
يجب �أن يكون هناك قانون للبرمجة ال�ضريبية ي�ضطلع بدور في تحديد التطور الم�ستقبلي ل�سيا�ستنا الجبائية،
في�صبح بذلك �أداة توفر للبرلمان كما لدافعي ال�ضرائب منظو ًرا وا�ضحا ومزيدا من اال�ستقرار ،مع الحفاظ على
�إمكانية تكييف النظام ال�ضريبي في كل وقت مع محيطه االقت�صادي واالجتماعي.
�إن البرمجة ال�ضريبية ،م�سنودة بمعرفة �أمثل بممتلكات الدولة والتزاماتها ،هما �ضمان نظام �ضريبي �أكثر
و�ضوحا ،تكون مراحل تطبيقه و �أهدافه معروفة معرفة �أف�ضل ومقبولة قبوال �أمثل من لدن المواطنين .و�إن من
�ش�أن مثل هذا النظام ال�ضريبي �أن يتمكن� ،ساعتها ،من التطور بطريقة �أي�سر ،ويكون في ان�سجام مع المجتمع
والمحيط االقت�صادي ،دون �أن تعوقه تكتالت حرفية وال و�ضعيات مكت�سبة.
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مقدمة
يعد بناء دولة ديمقراطية حديثة م�سل�سال انخرطت فيه بالدنا منذ �سنين عديدة ،وهو ي�شهد ت�سريعا قويا مع تبني
الن�ص الد�ستوري الجديد ل�سنة  .2011و�إقرار �سيا�سة �ضريبية عادلة ومن�صفة هو �أحد �أهم العنا�صر الم�ؤ�س�سة
للديمقراطية .وقد عر�ض الد�ستور الجديد لهذه الم�س�ألة في الف�صلين  39و ،75ف�أر�سى ب�صفة وا�ضحة مبد�أ
الم�ساواة �أمام ال�ضريبة ،ومنح لممثلي الأمة داخل البرلمان ال�صالحية العامة في مجال ال�ضرائب ،عبر
ت�صويتهم على قانون المالية.
والنظام ال�ضريبي المغربي هو في الآن ذاته تعبير عن اندماج الدولة في اقت�صاد ال�سوق العالمي ونتيج ٌة لذلك
االندماج .وتاريخ ال�ضرائب بالمغرب هو �إلى حد بعيد تاريخ تطور الإدارة المركزية .فالنظام ال�ضريبي الذي كان
ي�ستند في بادئ الأمر �إلى الأن�ساق التقليدية ،مر بتغيرات مختلفة ،ليعتمد بعد ذلك �أنظمة �أكثر حداثة خالل
القرن الع�شرين ،وينتهي بعد الإ�صالح ال�ضريبي ل�سنة � 1984إلى الهند�سة ال�ضريبية المعروفة اليوم.
ٍ
إ�صالحات تتابعت في القرن الع�شرين وت�سارعت وتيرتها
والنظام ال�ضريبي المغربي الحالي ،الذي يعد ثمرة ل
في الثمانينات والت�سعينات منه ،يمكن اليوم اعتباره ،في هند�سته العامة ،نظاما حديثا �شبيها بالأنظمة المعتمدة
في الدول ذات االقت�صاد المفتوح .غير �أنه ي�شكو رغم ذلك من �أوجه نق�ص كبيرة� ،سواء في ما تعلق بالممار�سة
�أم بتدبير العالقة بين الإدارة ال�ضريبية والمواطنين ،وكذا ب�سبب غياب الح�س المدني ال�ضريبي ،الذي ينتج
عنه �أن عددا من �أ�شكال الن�شاط والعديد ممن ينطبق عليهم النظام ال يزالون غير خا�ضعين له.
في االقت�صاد المفتوح ،تكون تناف�سية المقاوالت عن�صرا �أ�سا�سا في خلق الثروات ومنا�صب ال�شغل .والنظام
ال�ضريبي المغربي قد تم بنا�ؤه في فترة كانت فيها المقاوالت تتمتع بحماية جمركية مرتفعة .لذلك فمن
المفيد اليوم ،وقد رفعت تلك الحواجز ،الت�سا�ؤل عن قدرة نظامنا ال�ضريبي على �أن يكون عامال م�شجعا
لالقت�صاد الوطني .كما �أن من المهم الحر�ص على �أال تبقى النظرة ال�سائدة �إلى ال�ضريبة ترى فيها �إكراها
فقط ،بل �أي�ضا عامال من عوامل �إر�ساء الرابط االجتماعي والتعبير عن الت�ضامن.
�إن التما�سك االجتماعي ،ب�صفته عامال من عوامل اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ،ينبغي �أن يكون في
قلب االن�شغاالت .يجب �إعادة النظر في النظام المتبع لدينا في خلق الثروات و�إعادة توزيعها ،وفي قدرتنا
على تنمية الطبقة المتو�سطة والرفع من قدرتها ال�شرائية ،وذلك بطريقة ت�ضمن المزيد من الفعالية ،وت�ضمن
كذلك مزيدا من العدالة والإن�صاف االجتماعيين .وال �شك �أن النظام ال�ضريبي يعد �أحد �أهم مكونات هذه
الآلية ،و�أن �أي ت�شخي�ص لحالته ولتطوره ينبغي �أن يقا�س بهذا المقيا�س.
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ما من �إ�صالح هيكلي – و�إ�صالح النظام ال�ضريبي ال �شك �إ�صالح هيكلي هام – �إال وينبغي له �أن يندرج في
الزمن ،ولكن �أي�ضا �أن ي�أخذ بعين االعتبار ال�سياق الذي يحيط به .والتغيرات الكبرى التي ي�شهدها العالم
حاليا ت�سائلنا وتدعونا �إلى �إلقاء نظرة نقدية على النماذج التنموية االقت�صادية واالجتماعية الجاري بها العمل،
ولكنها في الآن ذاته تحدد طبيعة الإ�صالحات ذات الأولوية.
�إن النظام العالمي الجديد �سائر في الت�شكل .فالدول الأوربية والأمريكية ال�شمالية �صارت تنازعها هيمن َتها
االقت�صادية العالمية القوى الجديد ُة المتمثلة في النظم االقت�صادية ال�صاعدة في �آ�سيا .وقد كان من �ش�أن الأزمة
االقت�صادية التي �شهدتها ال�سنوات الأخيرة المن�صرمة �أن �أ�ضعفت �أوربا ،ال�شريك التقليدي للمغرب� .أما العالم
العربي فيمر من جهته بتغيرات ال يمكن بحالٍ تجاه ُلها .في هذا ال�سياق العام يقود المغرب ا�ستراتيجيته
الخا�صة في �إدخال الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وهي �إذ يفعل ذلك يفعله بعزم وت�صميم،
ولكن ح�سب وتيرته الخا�صة وب�إ�شراك �أكبر عدد ممكن من الفاعلين.
ونجاحهذهالإ�صالحاتيتطلبدعمالتما�سكاالجتماعي و�إر�ساء مناخ من اال�ستقرار .وينبغي من �أجل ذلك ُ
العمل
على تحقيق تنمية اقت�صادية تتيح خلق ما يكفي من الثروات ل�ضمان تنمية الطبقة الو�سطى ورفع قدرتها ال�شرائية،
وي�ؤمن في الآن نف�سه تقدم نظام �إعادة التوزيع والت�ضامن .تلك هي الأ�س�س التي يقوم عليها التما�سك االجتماعي.
�إن االقت�صاد المغربي يمر بظرفية خا�صة .ففي الوقت الذي ي�سير فيه نحو االكتمال م�سل�سل تفكيك الحواجز
الجمركية مع االتحاد الأوربي� ،أهم زبون لبالدنا و�أكبر مزوديها و�أول الم�ستثمرين فيها ،هاهي �أزمة اقت�صادية
خانقة ت�ضرب الدول الأع�ضاء في هذا االتحاد .وكان من نتيجة ذلك �أن القطاعات االقت�صادية المزودة للمغرب
بالعمالت ال�صعبة – �أي ال�صناعات التحويلية الت�صديرية والفالحة وال�سياحة – �صارت تعاني من انخفا�ض
الطلب من ال�شركاء الرئي�سين لبالدنا� .أما المغاربة المقيمون بالخارج ،والذين �أ�صابتهم بدورهم تداعيات الأزمة
التي تع�صف ببلدان �إقامتهم ،فقد �شهدت تحويالتهم بدورها تراجعا �أو جمودا.
وقد �أثر كل هذا في التوازنات الماكرو اقت�صادية للبالد �سلبا ف�أ�ضعفها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن انفتاح ال�سوق
الوطنية ي�شجع كثيرا على اال�ستيراد بكل �أنواعه ،في حين �أن ال�صادرات – ب�سبب نق�ص التنويع في العر�ض
وكذلك ب�سبب نق�ص الدينامية في البلدان الم�ستوردة – تتقدم بوثيرة �أبط�أ بكثير ،با�ستثناء �صادرات الفو�سفاط،
التي ال تكفي لمعادلة الواردات� .أما فاتورة الطاقة وكذا فاتورة المواد الأولية ،فال تفت�آن في ت�ضخم ب�سبب
االرتفاع العالمي في �أ�سعار المحروقات والمواد الأ�سا�سية .وهذه العوامل مجتمعة تف�ضي �إلى زيادة عجز
الميزان التجاري .فبعد �سنتين �صعبتين بالن�سبة �إلى ال�سياحة� ،صار ميزان الأداءات في �أ�سو�إ حال ،وذلك رغم
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ،التي بقيت في حدود  5مليارات يورو �سنويا� .أما اال�ستثمارات الخارجية
فت�شهد بدورها جمودا ،مما يزيد من ال�ضغط على احتياطات العملة ال�صعبة التي ت�سجل انخفا�ضا كبيرا .و�إذا
كان االقت�صاد الوطني قد ا�ستطاع خالل ال�سنوات الأخيرة الحفاظ على ن�سبة نمو تزيد على  4بالمائة ،ف�إن
اختالالت الميزان التجاري وميزان الأداءات ،ي�ضاف �إليها عجز الميزانية الذي يتفاقم باطراد من �أثر عبء
�صندوق المقا�صة ،عوامل من �ش�أنها �أن تثقل كاهل محركات االقت�صاد كثيرا في الم�ستقبل المنظور.
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بذلك تجد االختيارات االقت�صادية واالجتماعية للبالد نف�سها في مفترق طرق .فالمغرب قد تبنى خيار
انفتاح ال�سوق ،وهو مطالب بالتالي برفع تحدي ال�شغل واال�ستثمار ،وتحدي الحفاظ على التناف�سية الداخلية
والخارجية القت�صاده ،والتحدي المتعلق باال�ستعمال الجيد للإنفاق العمومي ،و�أخيرا التحدي الهام المتعلق
بالحماية االجتماعية والت�ضامن ،باعتبارهما عن�صرين رئي�سين من عنا�صر التما�سك االجتماعي .ويتعين
تحقيق كل هذا في �سياقِ ظرفي ٍة �صعبة ال تكاد تترك �أدنى هام�ش للمناورة ،بل وال تتيح حتى ما يكفي من
الزمن كي يجري امت�صا�ص مظاهر االختالل تدريجيا.
هكذا يبدو بو�ضوح �أن �إ�صالح الآليات الكبرى التي تنظم االقت�صاد الوطني �أ�ضحى �ضرورة ال منا�ص منها،
ونعني المنظومة ال�ضريبية ونظام الحماية االجتماعية ونظام المقا�صة ونظام الت�ضامن ونظام معادلة الأ�سعار
الجهوي في �إطار ال�سيا�سة الجهوية الجديدة .وهذه الآليات مرتبطة بع�ضها ببع�ض ،لأنها ترتكز جميعها من
جهة على مبد�إ االقتطاع (ال�ضرائب والم�ساهمات االجتماعية والر�سوم) الذي يمثل عبئا تتحمله بالأ�سا�س
الأ�سر والن�سيج االقت�صادي ،ومن جهة �أخرى على �آليات �إعادة تعيين الموارد و�إعادة توزيعها.
هناك العديد من الت�سا�ؤالت التي ينبغي �أخذها بعين االعتبار في تحديد الإ�صالحات التي يتعين القيام بها:
• •ما هي المعايير التي ينبغي �أن تجري االقتطاعات على �أ�سا�سها ،بما ي�ضمن ت�شجيع تنمية الطبقة الو�سطى
ودعم قدرتها ال�شرائية ،ويتيح في الآن نف�سه لال�ستثمار �أن يزدهر وللن�سيج الإنتاجي �أن يبقى محافظا
على تناف�سيته؟
• •ما ال�سبيل �إلى دعم اال�ستهالك المنزلي ،محرك النمو ،دون �أن يف�ضي ذلك �إلى �إفراط في اال�ستيراد
وتفاقم في عجز الميزان التجاري؟
• •كيف ال�سبيل �إلى تطوير االدخار الوطني ،وخ�صو�صا االدخار طويل المدى ،للحد من تبعية البالد
للأ�سواق المالية الدولية والحد من الدين الخارجي؟
• •كيف يمكن �ضمان الحد الأدنى للعي�ش للمعوزين ،وخ�صو�صا في مجال ال�صحة والتربية ،بكلفة ي�ستطيع
االقت�صاد الوطني تحملها؟
• •ما الطريقة التي ينبغي اتباعها في تعميم التغطية االجتماعية ،دون الإخالل بتوازن ال�صناديق التي
تمولها؟
• •كيف ال�سبيل �إلى �ضمان نظام مالئم لمعادلة الأ�سعار لفائدة الجماعات الترابية الفقيرة ،دون ال�سقوط
في فخ الم�ساعدة الدائمة؟
• •ما الو�سيلة �إلى �ضمان الجاذبية الالزمة لالقت�صاد من �أجل اجتذاب الم�ستثمرين والم�شاريع ،في مناف�سة
�أ�ضحت اليوم عالمية؟
• •و�أخيرا ،ما ال�سبيل �إلى تحقيق كل هذا في احترام لقواعد العدالة والإن�صاف التي ال ُيت�صور من دونها
�أي انخراط دائم في م�شروع الإ�صالح؟
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بقيت الخيارات والتوجهات االقت�صادية الكبرى للمغرب ثابتة ال تتغير .فبناء اقت�صادنا يجري ،منذ ا�ستقالل
البالد ،على �أ�سا�س قواعد اقت�صاد �سوق اجتماعي :اقت�صاد يراهن على المبادرة الخا�صة والفردية ،ي�ضمن
في �إطاره حق الملكية الخا�صة ،وكذا حرية المبادرة ،مع مكون اجتماعي قوي لإعادة التوزيع ت�ضطلع فيه
الدولة بن�صيب كبير ب�صفتها حكما �أو حتى طرفا فاعال .فدور الدولة قوي تقليديا في المغرب ،من اثر غياب
ا�ستقاللية طبقة وطنية من الم�ستثمرين الخوا�ص ،والعمل الذي مازال �ساريا في بناء الآليات ال�ضرورية
لتمويل وتنظيم اقت�صاد من نوع اقت�صاد ال�سوق.
بذلك يبقى االقت�صاد مرتبطا بدرجة كبيرة بقرارات واختيارات الدولة ،التي تبقى �أول م�شغل و�أول م�ستثمر
و�أول م�ستهلك في االقت�صاد الوطني .ولي�س هناك قطاع ،حتى في داخل القطاع الخا�ص ،يت�صور نموه دون
التدخل المبا�شر �أو غير المبا�شر من قبل الدولة .في مثل هذا ال�سياق ،يكون للخيارات في مجال توجيه
نفقات الدولة �أثر قوي جدا في الفعالية العامة لالقت�صاد .وفي الو�ضعية الحالية التي يطبعها عجز كبير في
الميزانية ،ف�إن عمليات التحكيم لفائدة الزيادة من العبء ال�ضريبي �أو �إحداث م�ساعدة ل�صالح النفقات
الجارية وفي غير �صالح اال�ستثمار الخا�ص �أو االجتماعي (ال�صحة والتربية والبحث والتطوير) تبقى قوية جدا.
وقد يكون من نتائج ذلك ت�آكل الن�سيج المنتج ،مما يف�ضي في �آخر المطاف �إلى تراجع القدرة ال�شرائية عند
الطبقة المتو�سطة وارتفاع ن�سب البطالة.
يجب �أن ي�شمل النقا�ش اليوم مجموع النظام المتبع عندنا في اقتطاع و�إعادة تعيين الموارد� ،إذ ال يمكن
عزل المنظومة ال�ضريبية عن نظام التغطية االجتماعية �أو نظام المقا�صة .فالأمر يتعلق ببناء منظومة تحترم
التوجهات الليبرالية الكبرى للبالد ،مع العمل على جعل تدخالت الدولة – التي �ستبقى حا�سمة لزمن
طويل – ت�صب في �صالح خلق ثروات داخل التراب الوطني ،وت�ساهم في تطوير �آليات الت�ضامن بما يرمي
�إلى تحقيق الفعالية والعدالة والإن�صاف في المجال االجتماعي.
فالحماية االجتماعية تبقى جزئية �إلى حد بعيد ،وهناك فئات كبيرة من ال�ساكنة ال ت�ستفيد من �أي تغطية،
وحتى �أ�شكال التغطية الموجودة ،من قبيل تغطية التقاعد ،بلغت مرحلة �صار فيها بقا�ؤها مهددا� .أما �صندوق
المقا�صة فبلغ حدا كبيرا من الت�ضخم ،و�صار يمثل كلفة تفوق مجموع ميزانيات الجماعات المحلية كاملة.
وقد بات جليا ،بالنظر �إلى الوتيرة التي �سار عليها نظام �صندوق المقا�صة هذا خالل ال�سنوات الأخيرة
المن�صرمة� ،أن هذا النظام ال يمكنه اال�ستمرار في اال�شتغال ح�سب المبادئ نف�سها.
�إذا كان الجميع يتفقون اليوم على �أن هذا النظام لي�س مفيدا �إال بن�سبة جزئية لل�ساكنة المعوزة التي تم �إن�شا�ؤه
في البداية من �أجلها ،ف�إنه في الآن ذاته في طريقه لأن ي�صبح عامال كبيرا من عوامل الإخالل بتوازنات
اقت�صادية هامة .ف�سعر الطاقة الذي يتم الإبقاء عليه في م�ستوى منخف�ض جدا في ما تعلق بغاز البوتان �أو
غاز الطبخ ،ي�ستفيد منه اليوم ،وب�شكل كبير ،القطاع غير المهيكل ،الذي ال يتردد في ا�ستعمال قنينات
الغاز المدعمة ،ا�ستعمالها م�صدرا للطاقة في �أن�شطته الإنتاجية ،م�ستفيدا في ذلك من ميزة تناف�سية غير
م�شروعة ،ناهيك عن �أن تلك الميزة ممولة من ال�ضرائب التي ت�ؤديها القطاعات المهيكلة التي يناف�سها ذلك
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القطاع مناف�سة مبا�شرة ...حين ال يعك�س �سعر الطاقة الحقيقة االقت�صادية للبالد ،ف�إن التحكيمات في مجال
اال�ستثمار وتوطين وحدات الإنتاج ت�صبح من جراء ذلك فا�سدة المقايي�س .ف�سعر الطاقة حين يتم �إبقا�ؤه
منخف�ضا بطريقة ا�صطناعية ،ال ي�شجع مفعول القرب ،كما �أنه يعلب �ضد التوطين المحلي لوحدات الت�صنيع
والتحويل ،وخ�صو�صا بالن�سبة �إلى قطاعات مثل قطاع ال�صناعات الغذائية.
�إن �إ�صالح نظام المقا�صة ،وهو الإ�صالح الذي �أ�ضحى �ضروريا ال منا�ص منه ،واالحتمال المطروح ب�إعادة
توجيهه �صوب نظام للم�ساعدة ي�ستهدف فئات محددة ،يقود منطقيا �إلى طرح �إ�شكالية الحفاظ على القدرة
ال�شرائية للطبقة المتو�سطة ،والتدابير والو�سائل ال�ضرورية لدعمها .ويمكن التو�سل �إلى هذا بو�سائل منها
نظام �ضريبي مالئم �أو �إ�صالح لنظام التعوي�ضات العائلية ،مع �إمكان �إعادة تقييم هذه الأخيرة في عالقة مع
المداخيل.
�أما �إعادة تعيين الموارد التي �سيتيحها �إ�صالح �صندوق المقا�صة فيجب �أن تكون مو�ضوعا لنقا�ش وطني،
حيث �إنه �إذا كان ق�سم من تلك الموارد �سيوجه �إلى الحد من عجز الميزانية ،ف�إنه من الهام الحر�ص على �أال
ي�صرف ق�سم هام منها في النفقات الجارية ،بل �أن يتم توجيهه على الخ�صو�ص �إلى تمويل حاجات التغطية
االجتماعية .ولما كان من ال�ضروري �أن تتطور المنظومة ال�ضريبية في ما يخ�ص مكونها المتعلق بالتقاعد من
جهة ،وفي ما يخ�ص من جهة �أخرى مكونها المتعلق بال�صحة ،الذي يتو�سع عبر نظامي التغطية الإجبارية
( )AMOوالم�ساعدة ال�صحية ( – )RAMEDولكن �أي�ضا من حيث مكونوه المتعلق بدعم الت�شغيل ،مع
عملية التفكير الجارية في �إقرار نظام التعوي�ض عن فقدان ال�شغل ( – )IPEف�إنها كذلك فر�صة لتبني خيارات
جريئة ل�صالح تو�سيع تمويل الحماية االجتماعية من موارد �أخرى غير االقتطاعات التي يتم ح�سابها على
�أ�سا�س كلفة العمل.
هذا هو المنطق العام الذي يجب �أن يتم على �أ�سا�سه ت�صور الإ�صالح ال�ضريبي ،هذا الإ�صالح الذي ال ينبغي
�أن تجري معالجته ك�إ�صالح تقني ،بل ب�صفته �إ�صالحا �سيا�سيا وا�سعا ،يمثل جزءا من المراجعة العامة لآلياتنا
في التحفيز االقت�صادي وفي �إعادة التوزيع.
يحتاج االقت�صاد ال�سائر قي طريق التطور �إلى اال�ستقرار ال�سيا�سي وو�ضوح الر�ؤية والقدرة على ا�ستقراء
الم�ستقبل .والظرفية االقت�صادية الراهنة ،مع �آثارها في �أو�ضاع المالية العمومية ،ت�ضع النظام ال�ضريبي تبعا
لذلك ،و�أكثر من �أي وقت م�ضى ،في قلب النقا�ش حول ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية .فهذا النقا�ش ال
يمكن �أن ي�ؤتي �أُكله ويف�ضي �إلى تو�صيات مفيدة �إال على �أ�سا�س ت�شخي�ص �شامل لذلك النظام� ،سواء على
م�ستوى بنيته و�أ�س�سه الت�شريعية �أم في ما يخ�ص تطبيقه وتدبيره اليومي من قبل الإدارة ودافعي ال�ضرائب،
وكذا النظرة �إليه من قبل الأطراف المعنية.
�إن ت�شخي�ص النظام الجبائي عمل �شاق ومعقد ب�سبب تنوع المتدخلين ووجهات نظر كل منهم ،التي غالباً
ما تكون متناق�ضة ومت�ضاربة ،وكذلك ،وعلى وجه الخ�صو�ص ،ب�سبب تعقيد المادة لفرط تقنيتها غالباً.
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يهدف هذا التقرير ،دون �أن ّيدعي ال�شمولية� ،إلى تقديم ت�صور ت�شخي�صي �أولي للنظام الجبائي المغربي
المجمعة من خالل جل�سات اال�ستماع �أو اللقاءات التقنية مع مختلف
باال�ستناد �إلى مختلف وجهات النظر ّ
الأطراف المعنية �سوا ٌء على م�ستوى القطاعين العام والخا�ص� ،أو على م�ستوى المنظمات المهنية �أو
الجمعوية الأكثر تمثي ًال.
هذا العمل هو �أي�ضاً ثمرة �أفكار تقنية م�ستقاة من الممار�سة الجبائية في مظاهرها المتنوعة وال�سيما في
مجال المراقبة ،على م�ستوى قدرتها على ح�شد الموارد وعلى م�ستوى �أعم العالقات بين الإدارة والملزمين
بال�ضريبة.
لقد ّ
مكن اللجوء �إلى عقد مقارنات مرجعية على الم�ستوى الدولي كلما دعت ال�ضرورة وكلما كان ذلك
ممكناً ،من تي�سير العمل التحليلي و�إثرائه وال�سيما من الإفادة من الخبرات المعمول بها في البلدان مو�ضوع
التحليل.
يبرز هذا الت�شخي�ص ،بعد تقديم لمحة تاريخية وتحليل لبنية الإيرادات والنفقات الجبائية ،مجاالت التح�سين
على م�ستوى ال�ضرائب والر�سوم الأ�سا�سية ،على م�ستوى المو�ضوع وال�شكل على حد �سواء.
ومن �ش�أن هذا العمل �أن ّ
ي�شكل �أر�ضية للتفكير من �أجل �صياغة تو�صيات بغي َة الو�صول �إلى نظام جبائي
متما�سك ،وعادل ،ورافعة للتنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية.
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 .Iلمحة تاريخية عن النظام الجبائي المغربي

تاريخ فر�ض ال�ضريبة في المغرب هو �إلى حد كبير تاريخ تطور الإدارة لما قبل الحماية ،و�أثناء الفترة
اال�ستعمارية ثم لما بعد اال�ستقالل .هذه التحوالت و ّلدت ،في النهاية ،جبائي ًة حديثة هي التعبير عن �إرادة
�إدماج االقت�صاد المغربي في الم�سرح العالمي.
.1
حتى في فترة ما قبل الحماية ،جاء ت�أ�سي�س النظام الجبائي نتيجة ل�ضغط الميزانية الناتج عن و�ضعية المالية
عدة مرتبطة بزيادة النفقات وبتقل�ص الإيرادات معاً .فالنفقات الناتجة عن
العامة التي تدهورت لأ�سباب ّ
المواجهات الع�سكرية والمترافقة مع �ضرورة الح�صول على �أ�سلحة حديثة ب�أ�سعار متزايدة �أثقلت بالتدريج
التكاليف العمومية .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن تطور العالقات التجارية بين المغرب وبلدان �أوربا دفعت به �إلى
�إبرام العديد من المعاهدات التي كان من نتيجتها تقلي�ص الأرباح التي كان يمكن جنيها من عمليات
التجارة الدولية .وهكذا ،و�أمام َدين خارجي متزايد ،يبقى المالذ الوحيد هو اللجوء �إلى ال�ضريبة.
قبل الحماية ،كان النظام الجبائي المعمول به يتكون من االقتطاعات الأ�سا�سية التالية:
 1.1الزكاة
بمعناها الحرفي التزكية �أو ال�صدقة ال�شرعية ،كانت وظيفة الزكاة �أو ًال تطهير دخل الم�سلمين و�أموالهم.
هي مبلغ يجب على كل م�سلم منتج �أن يدفعه ،معرباً بذلك عن ت�ضامنه مع الجماعة .وهي الركن الثالث
للإ�سالم بعد ال�شهادة وال�صالة.
في المغرب ،وبالرغم من �أن �أ�صل الزكاة موجود في الن�ص القر�آني ،لم تكن للزكاة �آليات التح�صيل
الق�سري المقام من ق َبل ال�سلطات الإدارية .وهكذا �أدى التخلي عن تح�صيلها �إلى جعل الزكاة ت�صرفاً
طوعياً مح�ض ي�أتيه الم�ؤمنون لتمكين الأ�شخا�ص الم�ستحقين  1لهذه ال�صدقة من ت�أمين احتياجاتهم
الحيوية.
النظام الجبائي قبل الحماية

1

« �إنما ال�صدقات للفقراء والم�ساكين والعاملين عليها والم�ؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي �سبيل اهلل وابن ال�سبيل « .الآية  60من �سورة التوبة،
القر�آن الكريم.
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 2.1ال ُع�شر
كانت الأر�ض الفالحية المنتجة التابعة ل�سلطة الدولة تخ�ضع القتطاع يعادل  10%من غلتها وثمارها .وكان
هذا االقتطاع المنفّذ تحت ا�سم ال ُع�شُ ر نوعاً من الزكاة على الدخل الفالحي.
 3.1الجزية
الجزية �أو «�ضريبة الر�ؤو�س» �ضريبة يدفعها غير الم�سلمين لال�ستفادة من حماية ال�سلطان الم�سلم .وهي
�أي�ضاً �ضريبة مفرو�ضة على المواطنين لتمويل الدفاع عن الوطن وحمايته .فخالفاً العتبار الجزية رمزاً
للخ�ضوع للنظام الإ�سالمي ،ف�إنها في الواقع بديل مالي عن الخدمة الع�سكرية الإلزامية على الم�سلمين.
كانت �ضريبة الر�ؤو�س هذه قد �أدخلت �إلى المغرب من ق َبل �إدري�س بن �إدري�س الذي اجتباها من �أهل
الكتاب (اليهود والن�صارى) .وفي بداية تطبيقها كان المبلغ المحدد من ق َبل الخليفة مفرو�ضاً على كل
�شخ�ص قادر على حمل ال�سالح با�ستثناء الن�ساء والأطفال والم�س ّنين الذين كانوا معفيين منها.
 4.1الخراج
بالمعنى الحرفي ،مح�صول الأر�ض .وهي �ضريبة عقارية على الأرا�ضي التي ي�ستمر غير الم�سلم في
ا�ستغاللها حتى لو �أنها �أ�صبحت �أمالكاً �إ�سالمية .غير �أن ورثة ه�ؤالء المالكين غالباً ما يعتنقون الإ�سالم
فيما بعد .وبما �أن ذلك كان يفل�س الخزينة لو �أعفتهم من هذا الخراج ،فقد انتهى الأمر �إلى عدم تغيير
و�ضعية الأر�ض بتغير مالكها.
يجري تقدير قيمة الخراج عموماً من ق َبل ال�سلطان الذي كان يحدد ح�صة المحا�صيل التي يختار اقت�سامها
معهم .كما يمكن ت�سديد الخراج كذلك بالنقود المتداولة .وكان ال�سلطان الموحدي عبد الم�ؤمن بن
علي قد قرر �إجراء م�سح «تك�سير» لكامل �شمال �أفريقيا واقتطاع ثلث على ح�ساب الجبال والأرا�ضي غير
المنتجة .2
ولدى وقوع الخراج في الإهمال ب�سبب �صعوبات و�ضعة مو�ضع التطبيق ،تم ا�ستبداله تحت الدولة
ال�سعدية في بداية القرن  16ب�ضريبة عقارية �أخرى ،ذات �أ�صل مماثل تقريباً ،هي النائبة� ،ضريبة البدل.
كانت النائبة م�ستحقة على القبائل التي لم تكن ت�ؤدي الخدمة الع�سكرية على مجموع الأرا�ضي المنتجة
التي ت�ستغلها .ومن ثمة ف�إن التمييز الذي جرى به العمل التمييز بين قبائل الكي�ش (قبائل ع�سكرية معفاة
من النائبة) وقبائل النائبة (الخا�ضعة لها) يعود �إلى تلك الفترة .3

L’histoire du Maghreb I, LAROUI Abdellah, Petite collection Maspero, 1976, p.168.
Les finances des collectivités locales au Maroc: essai d'une approche globale des finances locales,
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 5.1الهدية
الهدية هي هبة تهدى لل�سالطين بمنا�سبة االحتفاالت الدينية .و�إذا كانت الهدية تكت�سي في بدايتها
تقدم طواعية من ق َبل القبائل �إلى ال�سلطان ،ف�إن هذه الأخيرة �أ�ضحت �إلزامية في �شكل �إتاوة
�شكل هدايا ّ
�سيادية.
وكان مبلغ ال�ضريبة محدداً م�سبقاً ،وكان يتوجب على القبائل ت�سديده حالما يعطى الإذن للأمناء
با�ستيفائها.
 6.1الحركة ،المونة ،ال�سخرة ،الغرامة والتويزة
الحركة هي التجريدة الم�سلحة التي ُتط َلب من القبيلة من ق َبل ال�سلطان عندما كان يريد القيام بحملة
ع�سكرية .وكان وجهاء القبائل هم الذين ي�شاركون في هذه ال�ضريبة .وكانوا يجهزون �أنف�سهم ب�أنف�سهم،
ويعبئون خدمهم ويتلقون كمكاف�أة جزءاً من الغنيمة .4
المونة تحيلنا على تجهيزات الم�ؤَن التي كانت القبائل تخ�ص�صها لجيو�ش ال�سلطان وم�ساعدي المخزن
�أثناء جوالتهم.
وتمثل ال�سخرة العموالت التي تدفعها القبيلة للموظفين الذين يقيمون على �أرا�ضيها لأي �سبب كان.
والغرامة �أو «�شُ مارة» هي التعوي�ض المالي عن �ضرر �ألحقه �أحد �أفراد قبيلة ما (كحالة التمرد ،ال�سلب �أو
الجريمة المرتكبة على �أر�ضها) .وتنحدر من مبد�أ الم�س�ؤولية الجماعية.
و�أخيراً ،التويزة وهي �ضريبة خدمية كانت ّ
تمكن من �إنجاز تجهيزات ذات نفع م�شترك �أو القيام ب�أعمال
ال�سخرة.
 7.1المك�س
�أ�صدر �سيدي محمد بن عبد اهلل ،منذ بداية حكمه ،مر�سوماً بجباية «المك�س» �أو ال�ضريبة المتنوعة على
عمليات التجارة الداخلية .وكان قد ا�ست�صدر قبل ذلك «فتوى» �أو ا�ست�شارة م�ؤيدة من العلماء  .5وكانت
هذه ال�ضريبة حجر عثرة دائماً بين ال�سلطة والمدن الكبرى .والمعنى الأول للفعل « َم َك َ�س» هو ،في الواقع،
خد َع �شخ�صاً في ال�سوق.
َ
 8.1الترتيب
يندرج الترتيب في �إطار الإ�صالح الجبائي الحديث .وكان هذا الإ�صالح الذي قرره موالي عبد العزيز
يهدف �إلى �إقامة �ضريبة جديدة على الأموال تحل محل النظام القديم القائم على الزكاة ،وال ُع�شُ ر والر�سوم
الأخرى ال�سيادية .ولما كان موالي عبد العزيز خليفة موالي الح�سن الأول الذي �شرع هو نف�سه في
Analyse de la décision fiscale au Maroc, Noureddine Bensouda, 2009, éditions la croisée des chemins, p.119
Le mémorial du Maroc. Laarbi Essakali, Henri Maurin. Editions Nord Organisations, 1985.Tome 4 p.119.
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العديد من محاوالت الإ�صالح الجبائي (تعميم ال�ضريبة ،تحديد مبلغ ال�ضريبة الفالحية الواجب دفعه
على كل قبيلة للحد من حق التقييم الممنوح للعمال مع محاولة �إدخال نوع من التدرجية في ال�ضريبة،
و�إ�صالح �إدارة «الأمانة»).
كان هذا الإ�صالح الجديد المعروف با�سم «الترتيب» يتمثل في �إتباع �سيا�سة جبائية تقوم على العدل
والم�ساواة ،وال تحابي �أي �شخ�ص بامتياز وال ح�صانة من ال�ضرائب المحلية ،التي كان يتمتع بها من ُ
قبل
العديد من الأ�شخا�ص .6
كذلك ،ا�ستهدف الترتيب تطهير المجتمع واالقت�صاد المغربي َين اللذين كانا يعي�شان �أزمة مالية مر ّدها على
وجه الخ�صو�ص عدم اهتمام النا�س بدفع �ضرائبهم.
ومع ذلك ،فقد تم �إقرار الترتيب في ظرفية داخلية خا�صة ،وفي فترة كانت تتزايد فيها ال�ضغوط الفرن�سية
على الحدود ال�شرقية للبلد .وهكذا� ،إذا كان م�شروع الإ�صالح الجبائي قد ن�ش�أ من �ضرورة محلية تخ�ص
المغاربة ،ف�أنه لم ي�سلم من الت�أثيرات الأجنبية ،وال�سيما الفرن�سية والإنجليزية.
في الواقع ،كان للتوقيع على معاهدة الجزيرة الخ�ضراء �سنة � 1906أثر مزدوج على اقت�صاد المغرب :
تقلي�ص المداخيل المتعلقة بر�سوم الجمارك نتيج ًة لإقامة نظام «الباب المفتوح» وتحديد نطاق ال�ضرائب
المقتطعة داخلياً تبعاً لما تم تحديده من �ضرائب في المعاهدة المذكورة.
.2
ات�صفت هذه المرحلة ب�إ�صالح النظام الجبائي نتيج ًة للتدهور التدريجي لمالية المغرب وتفاقم مديونيته.
وهكذا �ستجعل الحماية من ال�ضريبة الأداة الرئي�سية للتدخل االقت�صادي الذي وجد ترجمته في �إقامة
نظام جبائي م�ستوحى من النظام الفرن�سي.
قام هذا النظام بتكري�س مقت�ضيات معاهدة الجزيرة الخ�ضراء ،ومقت�ضيات معاهدة الحماية وتجربة
الممار�سات ال�سابقة.
ت�ضمن نظام ال�ضرائب المبا�شرة بالأ�سا�س الترتيب الذي كان قد تم تعديله �سنة  1915بظهير ينظم هذه
ّ
ال�ضريبة.
و�سوف تجري في �سنة  1918مراجعة ال�ضريبة الح�ضرية القائمة على القيمة الكرائية للأمالك المبنية
الواقعة في المدار الح�ضري كما �أقرتها معاهدة الجزيرة الخ�ضراء .كما تم ت�أ�سي�س �ضريبة ت�سمى �ضريبة
البتانتا  ،7على الأن�شطة ذات الهدف الربحي.
النظام الجبائي �أثناء الحماية

L'impôt agricole au Maroc, "le tertib".Roland Lebel E. Larose, 1925.
7

تجد البتانتا �أ�صلها في الكلمة الالتينية التي تعني �إجازة �أو رخ�صة الممار�سة.
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هذا وقد �أدخلت الحماية ر�سم الم�سكن ،الذي تم فر�ضه على كل �شخ�ص يمتلك م�سكناً في المدن
والمراكز الح�ضرية.
ور�أى االقتطاع من الأجور والرواتب النور ابتدا ًء من �سنة  .1939وت�ستلهم هذه ال�ضريبة �إلى حد كبير من
ال�ضريبة الفرن�سية على الرواتب مع جدولة ت�صاعدية وخ�صم من الأ�سا�س ،مرفوقاً عند االقت�ضاء بخ�صوم
تهم الأطفال المعالين.
كما تم فر�ض ال�ضريبة على �أرباح  8الأن�شطة الخا�ضعة للبتانتا دون �أن يجري �إلغاء البتانتا مع ذلك.
�إلى جانب هذه ال�ضرائب ،هناك الر�سوم الجمركية ،وال�ضرائب الداخلية على �أمتعة اال�ستهالك ،وال�ضريبة
على المعامالت مع �إعفاء تجارة التق�سيط� .أما ر�سوم الت�سجيل والتمبر ،فقد تم �إن�شا�ؤها بظهير  15يوليوز
.1914
وت�ضمنت الجبائية غير المبا�شرة كذلك �ضرائب �أخرى منها ر�سوم الأ�سواق القروية ،ور�سوم الوكاالت
المالية ،ور�سوم الفقراء ،وفح�ص الأوزان والقيا�سات .9
وكان الهدف الأ�سا�سي من كثرة هذه ال�ضرائب غير المبا�شرة ( 4/5من الإيرادات كانت ت�أتي من هذه
ال�ضرائب غير المبا�شرة) تزويد الخزينة العامة و�إنعا�ش تنمية البنيات التحتية الأ�سا�سية .فالغاية من ال�ضريبة
خالل هذه الفترة ،فيما عدا تعبئة الموارد المالية ال�ضرورية ل�سير الدولة ،كانت تهدف �إلى تعبيد الطرق،
ومد ال�سكك الحديد ،وبناء الموانئ ،والربط الجوي ،والكهربة ،التي كانت تخدم تنمية المقاوالت ال�سيما
الأجنبية منها.
و�سوف يجعل ا�ستقالل المغرب من ال�ضريبة و�سيلة للت�ضامن الوطني و�أدا ًة لل�سيا�سة االقت�صادية.
.3
ا�ستقالل المغرب هو حدث كبير �سوف يغير �سير الأحداث .وقد ترافقت �إقامة نظام ملكي د�ستوري بتغ ّير
لفل�سفة ال�ضريبة ،التي �أ�صبحت قائم ًة على الر�ضى ،والت�ضامن والتحفيز االقت�صادي .10
تجد الجبائية المغربية لما بعد اال�ستقالل م�شروعيتها في ن�صو�ص الد�ستور كقانون �أ�سمى يت�ضمن
مقت�ضيات تحدد �أ�س�س االلتزام الجبائي وال�سلطة المخت�صة بفر�ضه .وتن�ص المادة  53من د�ستور  7دجنبر
 1962على �أن البرلمان ي�صوت على القانون المالي بال�شروط المن�صو�ص عليها في الظهير بمثابة قانون
تنظيمي للمالية.
النظام الجبائي غداة اال�ستقالل

8

التي كانت �أول �ضريبة على الأرباح في المغرب التي �ست�صبح ال�ضريبة على الأرباح المهنية ثم بعد ذلك ال�ضريبة الحالية على ال�شركات.
		 L'évolution de la fiscalité marocaine depuis l'instauration du Protectorat: Livre 4: Le sort de la fiscalité dans
l'évolution du Maroc moderne. Jacques Jouannet. Librairie générale de droit et de jurisprudence,1953
Analyse de la décision fiscale au Maroc, Noureddine Bensouda, 2009, éditions la croisée des chemins, p.127.

57

9
10

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

وهكذا ،ي�ضع قانون المالية وي�أذن ،لكل �سنة مدنية ،جميع موارد الدولة وتكاليفها التي ال يمكن تعديلها
خالل ال�سنة �إال بقوانين مالية يطلق عليها «ت�صحيحية».
ت�ضمنت القوانين المالية الم�صادق عليها منذ ال�ستينيات �إلى غاية منت�صف الثمانينيات العديد من
الترتيبات والإ�صالحات.
ففيما يتعلق ب�ضرائب اال�ستهالك ،و�ضع المغرب �صناف ًة وتعريفة جمركية حديثة تخلت عن مقت�ضيات
معاهدة الجزيرة الخ�ضراء (ن�سبة موحدة  ،10%مزيدة ب�ضريبة خا�صة  2,5%وبر�سوم التمبر )0,05%
و�أخ�ضعت المنتجات لأ�سعار تف�ضيلية .11
وفيما يتعلق الر�سوم الداخلية على المواد اال�ستهالكية ،فقد ط ّبقت في البداية على التبغ ،والنبيذ
والم�شروبات الكحولية ،وكذلك على المنتجات البترولية ،ثم جرى تعميمها على المواد اال�ستهالكية
العادية الأخرى كال�سكر ،وال�شاي والقهوة ...
�أ�س�ست ال�ضريبة على رقم الأعمال في  30دجنبر  ،1961ا�ستبدا ًال لل�ضريبة على المعامالت .و�ضمت عدة
ن�سب :فالماء ،والطاقة الكهربائية ،والغاز والمنتجات البترولية كانت تخ�ضع لأ�سعار جبائية تتراوح بين 6
و ،8%والمنتجات ال�صيدالنية ،و�أجهزة ا�ستقبال البث الإذاعي والتلفزي والتجهيزات المدر�سية كانت
بن�سبة  ،8%والزيوت الغذائية بن�سبة  ،9%وبع�ض المنتجات الغذائية ذات اال�ستهالك الوا�سع بن�سبة
 ... 12%مع �إعفاء المنتجات ذات ال�ضرورة الأ�سا�سية كالخبز ،والدقيق ،والحليب ،والمنتجات الزراعية،
والنقل ال�سككي ...
فيما يخ�ص فر�ض ال�ضريبة على ال�شغل ،يتعلق الأمر �أ�سا�ساً بخ�صم جبائي مط ّبق على ال�ساكنة الن�شيطة
العاملة في القطاعين العمومي والخا�ص عن طريق الخ�صم من الأجور والرواتب .وكانت هذه ال�ضريبة تقع
على الأجور ،والتعوي�ضات والإجارة ،والرواتب وجميع االمتيازات النقدية �أو العينية وكذلك المعا�شات
مع �إعفاء الم�صاريف المهنية وخ�صوم ح�سب الو�ضعية العائلية للملزم بال�ضريبة .ويتم احتجاز هذه ال�ضريبة
في المنبع على �أ�سا�س ن�سبة تتراوح بين  6%و.36%
بيد �أن فر�ض ال�ضريبة على المهن الحرة ،وال�صناعية والتجارية كان يجري عن طريق �ضريبة البتانتا وال�ضريبة
على الأرباح المهنية (حلو ًال محل ال�ضريبة على �أرباح الأن�شطة الخا�ضعة للبتانتا) .وكانت �ضريبة البتانتا
تط ّبق على الأ�شخا�ص طبيعيين �أو اعتباريين (مهما تكن جن�سيتهم) الذين يمار�سون مهنة� ،أو �صناعة �أو
تجارة في المغرب.

11

كانت �أمتعة التجهيز والمواد الأولية تخ�ضع ل�ضريبة بن�سب �ضعيفة �إلى حد ما (�أقل من  ،)10%والمنتجات ن�صف الم�صنعة بين  5و،20%
والمنتجات اال�ستهالكية بين  15و 35%والمنتجات غير النافعة من � 50%إلى � .100%أما المنتجات الأخرى التي تعد مناف�سة للمنتجات
المغربية فقد كانت ممنوعة من اال�ستيراد.
58

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

مع ذلك ،وبغية تح�سين الإيرادات الجبائية ،تم كذلك �سنة  1972تبني �ضريبة تكميلية على الدخل
الإجمالي للأ�شخا�ص الطبيعيين المقيمين ح�سب دخلهم الإجمالي وغير المقيمين على مداخيلهم ذات
الم�صدر المغربي مما هو غير خا�ضع لل�ضريبة �أو معفى منها في الخارج.
كما تم كذلك و�ضع العديد من الإ�صالحات الجبائية الهادفة �إلى �إقامة نظام جبائي ي�ساعد على تنمية
الإنتاج واال�ستثمارات .وتعود �أول مدونة لال�ستثمار �إلى �سنة  .1958وقد تم ا�ستكمال هذه الأخيرة بمدونة
 31دجنبر  1960التي كان هدفها الأ�سا�س ت�سهيل خلق المقاوالت وتجهيزها .وهكذا ،منحت ما يلي:
• •تخفي�ض ر�سم الت�سجيل عند التقدمة ك�شركة على �أ�سا�س ب�سيط بمنا�سبة تكوين ر�أ�سمال ال�شركات �أو
زيادته؛
• •الإعفاء الجزئي من �ضريبة البتانتا للم�ستعقرات الجديدة التي �أ�ضيف �إليها فيما بعد الإعفاء الخما�سي
الممنوح لجميع قطاعات الأن�شطة؛
• •الإعفاء من الر�سوم الجمركية المفرو�ضة على �أمتعة التجهيز الجديدة (الذي تو�سع فيما بعد لي�شمل
الأمتعة الم�ستعملة)؛
• •�إمكانية معاينة اال�ستخمادات المت�سارعة للم�ستعقرات الجديدة؛
• •تكوين ر�صيد ل�شراء العتاد الجديد ...
وتمثل التجديد المنجز من �سنة � 1973إلى �سنة  1983في و�ضع امتيازات ح�سب الموقع الجهوي بغية العمل
على ت�شجيع تنمية جهوبة متجان�سة من خالل التمييز بين ثالث �إلى �أربع مناطق جغرافية محددة مع فوارق
في فر�ض ال�ضريبة على الأرباح.
.4
عرف النظام الجبائي المغربي �إ�صالحاً عميقاً منذ منت�صف عقد الثمانينيات .وكانت الغاية المتوخاة من هذا
الإ�صالح و�ضع نظام جبائي حديث ،ومتجان�س و�أكثر مالءمة مع ما هو معمول به على ال�صعيد العالمي .وبذا
اقتربت الجبائية المغربية في هند�ستها ال�شمولية من �أنظمة ال�ضرائب الكبرى المعروفة في العالم الغربي.
في الواقع ،دخل المغرب منذ هذا التاريخ في ور�ش وا�سع لتحديث اقت�صاده ،واالنفتاح على الخارج،
وللتفكيك الجمركي من خالل توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من البلدان �أو المناطق االقت�صادية
المهمة .واليوم ،وقد تقل�صت الر�سوم الجمركية ب�شكل كبيرّ ،
ت�شكل ال�ضريبة الم�صدر الأ�سا�سي للعائدات
التي ت�ستند عليها ميزانية الدولة.
زياد ًة على ذلكّ ،
مكنت هذه المراجعة من توفي �ضمانات �أف�ضل للملزمين بال�ضريبة.
وفي هذا الإطار دائماً ،تب ّنت �إدارة ال�ضرائب ،منذ ب�ضع �سنوات ،ومن �أجل التحديث ،تب�سيط المقت�ضيات
الجبائية وتحقيق االن�سجام فيما بينها.
النظام الجبائي الحديث
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وقد ر�سم هذا الإ�صالح ،الذي �أورد مبادئه القانون الإطار 12رقم  83-3لإ�صالح النظام ال�ضريبي المعتمد من
قبل مجل�س النواب في  20دي�سمبر  1982وال�صادر بمقت�ضى الظهير رقم  38-83-1في � 23أبريل ،1984
لنف�سه الغايات التالية:
• •و�ضع نظام ي�ضمن من جهة توزيعاً �أف�ضل للعبء الجبائي وتو�سيعاً للوعاء وتخفي�ضاً لل�ضرائب ،ومن جهة
�أخرى تعزيزاً لل�ضمانات التي يمنحها القانون للملزمين بال�ضريبة؛
• •ا�ستبدال ال�ضريبة على المنتجات والخدمات بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في �سنة 1986؛
• •�إلغاء ال�ضرائب الفئوية المطبقة ح�سب طبيعة الدخل وا�ستبدالها بال�ضريبة على ال�شركات �سنة 1988
وال�ضريبة العامة على الدخل � 13سنة .1990
بالرغم من الجهود المبذولة في اتجاه التب�سيط وو�ضع نظام تركيبي ،ف�إن التنوعية لم ِ
تختف كل ّية .فقد
خلقت �ضرائب �أخرى ،مثل ال�ضريبة على عوائد الأ�سهم والح�ص�ص في ال�شركات ،ال�ضريبة على حا�صالت
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ،ال�ضريبة على المداخيل المهنية والعقارية المعفاة وال�ضريبة على
�أرباح بيع القيم المنقولة.
و�ست�شهد بداية الت�سعينيات محاولة لعقلنة االمتيازات الجبائية من خالل و�ضع ميثاق لال�ستثمارات في
�سنة  .1996وقد حل هذا الميثاق محل مختلف المدونات القطاعية التي كانت تغطي �سابقاً �أهم الأن�شطة
االقت�صادية في البلد.
لقد تم توجيه االمتيازات الجبائية نحو �أن�شطة ذات �أولوية (الت�صدير) وكذلك نحو جهات محرومة و�أدخلت
في القانون العام (بدون �ضرورة للح�صول على رخ�صة م�سبقة).
لقد كان تنظيم الم�ؤتمر الوطني الأول حول الجبائية في �سنة  1999المنا�سبة للتو�صل �إلى ت�شخي�ص م�شترك
وت�شاوري ب�ش�أن النظام الجبائي ور�سم خريطة طريق ب�صورة جماعية من �أجل تحديث �أكبر للنظام الجبائي
المغربي.
وهكذا� ،شهدنا ابتدا ًء من �سنة  1999تطوراً ّ
مكن من �إدخال تغييرات تك ّر�س المبادئ الموجهة التي حددها
الإ�صالح الجبائي .ولأجل تب�سيط النظام والحد من التنوعية ،تم حذف بع�ض ال�ضرائب (�ضريبة الت�ضامن الوطني،
ال�ضريبة على المداخيل المهنية والعقارية المعفاة) و�أخرى تم دمجها في ال�ضريبة على ال�شركات �أو ال�ضريبة العامة
على الدخل (ال�ضريبة على عائد الأ�سهم والح�ص�ص في ال�شركات ،ال�ضريبة على عائدات التوظيف ذات الدخل
الثابت ،ال�ضريبة على الأرباح العقارية ،وال�ضريبة على �أرباح بيع القيم المنقولة) ،وهذا بالرغم من كون الإبقاء على
�ضرائب بن�سب �إبرائية ال ي�سمح باال�ستجابة تماماً لهدف فر�ض �شامل لل�ضريبة �أكثر �إن�صافاً.
12
13

هذا القانون الإطار الذي يتكون من  28مادة مثل نقطة تحول تاريخية في تطور النظام ال�ضريبي المغربي
على �سبيل المثال ،كان الأ�شخا�ص الطبيعيون خا�ضعين ،ح�سب مداخيلهم� ،إلى العديد من ال�ضرائب والر�سوم :ال�ضريبة الزراعية ،ال�ضريبة
على الأرباح المهنية ،االقتطاع من الأجور والرواتب ،ال�ضريبة الح�ضرية ،ال�ضريبة التكميلية ،ال�ضريبة على الأرباح العقارية ،الم�ساهمة في
الت�ضامن الوطني... ،
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لقد تم �إدخال العديد من الإ�صالحات بوا�سطة قوانين المالية المتعاقبة ما بين �سنتي  2000و  ،2011ترجمت
بو�ضع مجموعة من �إجراءات تب�سيط النظام الجبائي ،وعقلنته وان�سجامه ،والتي كانت نتيجتها:
• •�إ�صالح ر�سوم الت�سجيل �سنة 2004؛
• •البدء في �إ�صالح ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �سنة 2005؛
• •�صياغة كتاب الم�ساطر الجبائية �سنة 2005؛
• •�صياغة كتاب الوعاء والتح�صيل �سنة 2006؛
• •تجميع الن�صو�ص الجبائية في مجلد واحد :المدونة العامة لل�ضرائب ،الذي �صدر �سنة 2007؛
• •دمج ال�ضريبة على العقود واالتفاقيات في ر�سوم الت�سجيل �سنة 2008؛
• •�صياغة المذكرة الدورية ال�شاملة التي ن�شرت �أخيراً �سنة .2011
وفي الوقت الحا�ضر ،هناك ّن�صان ينظمان ال�ضرائب والر�سوم الأ�سا�سية هما:
• •المدونة العامة لل�ضرائب التي تنظم ال�ضريبة على ال�شركات ،وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،ال�ضريبة
على الدخل ،و�ؤ�سوم الت�سجيل ،ور�سوم التمبر والر�سم ال�سنوي الخا�ص بالمركبات؛
• •والقانون رقم  06-47المتعلق بجبائية الجماعات المحلية ،الذي يتمحور حول محو َرين:
 -يخ�ص الأول ال�ضرائب التي تتولى تدبيرها الجماعات المحلية بنف�سها، -ويخ�ص الثاني ال�ضرائب المحلية التي تتولى تدبيرها الإدارة العامة لل�ضرائب لفائدة الجماعاتالمحلية .وتهم هذه ال�ضرائب المحلية �صنفين من الملزمين بال�ضريبة:
 .ال�ضريبة المهنية و�ضريبة الخدمات الجماعية الم�ستحقة على المقاوالت؛
� .ضريبة الم�سكن و�ضريبة الخدمات الجماعية ،الم�ستحقة على الخوا�ص.
وهناك �ضرائب �أو �إتاوات �أو م�ساهمات ما تزال باقية �أو تم خلقها ت�سمح بالقيام بالخ�صوم غير المخ�ص�صة
مبا�شرة في الميزانية العامة للدولة �أو ميزانية الجماعات المحلية (انظر الئحة الخ�صوم الأ�سا�سية في النقطة:
ثانياً� 1.أدناه).
وعلى ال�صعيد الد�ستورى ،يكرر الد�ستور الجديد (د�ستور يوليوز  )2011المبادئ المكر�سة �سابقاً ،وال�سيما:
	•مبد�أ الم�ساواة �أمام ال�ضريبة وما �شابهها:

يعني مبد�أ الم�ساواة في المادة الجبائية ،الذي طرحته المادة � ،39أن ي�ساهم جميع المواطنين في
التكاليف العمومية ،بح�سب قدراتهم ال�ضريبية.
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	•مبد�أ م�ساواة ال�ضريبة:

يعطي مبد�أ م�ساواة ال�ضريبة الم� ّؤكد في المادة  75من د�ستور  2011البرلمان اخت�صا�صاً عاماً في المادة
الجبائية (عن طريق الت�صويت على قانون المالية).
.5
عرف النظام الجبائي المغربي ،منذ القرن التا�سع ع�شر ،تطوراً تحت �ضغط الإكراهات الميزانية ،متاثراً
بالفترة اال�ستعمارية التي ّ
مكنت من ت�أ�سي�س �أولى ال�ضرائب الحديثة وقائماً ،منذ اال�ستقالل ،على القبول،
والت�ضامن والتحفيز االقت�صادي ،لي�صل في الوقت الحا�ضر �إلى نظام حديث يمكن مقارنته بتلك المعمول
بها في البلدان المتطورة ذات االقت�صاد اللبرالي.
خال�صة

62

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

 .IIالبنية العامة للنظام الجبائي المغربي
.1
ال�ضرائب والر�سوم في المغرب م�ضمنة �أ�سا�ساً في المدونة العامة لل�ضرائب ،وفي قانون ال�ضرائب المحلية،
كما �أن ن�صو�صاً �أخرى �شبه جبائية موجودة في ن�صو�ص خا�صة .ال�ضرائب والر�سوم الجبائية و�شبه الجبائية
مدرجة في الالئحة غير الح�صرية المرفقة في الملحق .1
يتبين من هذه الالئحة �أن عدد ال�ضرائب والر�سوم لي�س �شا ّذاً بحد ذاته (تم �إح�صاء حوا َلي � 79ضريبة) .وعلى
�سبيل المقارنة ،ف�إن النظام الجبائي الفرن�سي يت�ضمن �أكثر من  214اقتطاعاً �إجبارياً في �سنة .2008
ومع ذلك ،ف�إن فعالية ونجاعة هذا الكم من الخ�صوم ينبغي الإقرار ب�صحتهما .ف�أغلب الإيرادات الجبائية
في المغرب مت�أتية من ال�ضرائب والر�سوم المن�صو�ص عليها في المدونة العامة لل�ضرائب ( ،)6ومن ر�سوم
الجمارك ومن �ضريبة اال�ستهالك الداخلي ،و�أخيراً من ال�ضريبة المهنية ،و�ضريبة الم�سكن و�ضريبة الخدمات
الجماعية.
يتعين كذلك مالحظة كثرة في �أنواع الإيرادات ،التي يبلغ عددها  ،473من�صو�ص عليها على م�ستوى عدة
دعائم ميزانية ،تغطي الإيرادات الجبائية بر�سم ال�ضرائب والر�سوم الأكثر �شيوعاً وكذلك ال�ضرائب المحلية،
والإتاوات ،والربيحات ،والغرامات ،والأكرية ،الخ.14 ...
هذه ال�ضرائب والر�سوم �إقرارية في غالبيتها (�إقرار تلقائي من جانب الملزم) .كذلك ،ف�إن دفع ال�ضرائب
تلقائي هو الآخر ،با�ستثناء حاالت معينة يكون فيها فر�ض ال�ضريبة عن طريق جدول ال�ضرائب �أو عن طريق
الخ�صم في المنبع.
�إن بنية ال�ضرائب والر�سوم الأ�سا�سية في المغرب وكذلك طريقة الإقرار بها وا�ستيفائها تقترب من بنية نف�س
هذه ال�ضرائب والر�سوم في بع�ض البلدان (تون�س� ،إ�سبانيا ،فرن�سا).
النظام مو�ضوع المالحظة عموماً يت�صف بكونه (� )1إقرارياً مع �أداء تلقائي ( )2يتوفر على حق المراقبة من
طرف الإدارة َبعدياً ( )3يتوفر على �آليات الحجز في المنبع ال�سيما بالن�سبة لل�ضريبة المفرو�ضة على الرواتب
با�ستثناء فرن�سا التي يتم فيها الإقرار بال�ضريبة على الدخل ودفعها من ق َبل الأجير نف�سه.
الئحة ال�ضرائب والر�سوم الأ�سا�سية في المغرب

14

مداخلة الخازن العام للمملكة في غرفة التجارة وال�صانعة الفرن�سية بالمغرب في  20يونيو 2012
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�أخيراً ،ف�إن الإطار الجبائي المعمول به حالياً في المغرب ال ين�ص على فئات معينة من ال�ضرائب والر�سوم
مطبقة في بلدان �أخرى مثل:
• •ال�ضريبة على الإرث (فرن�سا و�إ�سبانيا)؛
• •ال�ضريبة على الأمالك �أو الثروة (فرن�سا و�إ�سبانيا)؛
• •الم�ساهمة االجتماعية المعممة (فرن�سا)؛
• •ال�ضريبة على الم�ساكن الخالية (فرن�سا)؛
• •ال�ضرائب المتعلقة بالبيئة (مثل ال�ضريبة العامة على الأن�شطة المل ٍّوثة بفرن�سا)؛
• •ال�ضريبة على ارتفاع قيمة الأرا�ضي ذات الطبيعة الح�ضرية (�إ�سبانيا)؛
• •ال�ضريبة على المعامالت الم�صرفية والت�أمينية (تركيا) ...
ولكن يبقى مع ذلك �أن الإيرادات الجبائية ّ
ت�شكل المورد الرئي�س لتمويل الميزانية العامة للدولة.
فالإيرادات الجبائية في الحقيقة تمثل  72%من �إيرادات الميزانية العامة في �سنة  .2011وعلى �سبيل المقارنة
تمثل هذه ال�ضريبة بالن�سبة لبع�ض البلدان ما يلي:
البلد

المغرب
تون�س
تركيا
فرن�سا
�إ�سبانيا

 %للإيرادات الجبائية من الميزانية العامة
�سنة 2011

72%
70,90%

�سنة 2010

73%

�سنة 2012

�سنة 2010

87%

�سنة  .2010ال ت�أخذ باالعتبار �إال
الإيرادات الجبائية والميزانية للإدارة
العامة للدولة.
�سنة 2011

46,30%

رومانيا
فنلندا

مالحظة

57,70%
72,90%

سنة 2012

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

المغرب
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يبدو �إذن �أن ح�صة الإيرادات الجبائية العمومية الإجمالية في المغرب قابلة للمقارنة على الم�ستويات
المالحظة في البلدان ذات الجبائية الحديثة �سواء تعلق الأمر ببلدان �صاعدة �أم ببلدان متقدمة.
.2
�سيجري تقديم بنية الإيرادات الجبائية من خالل تطورها الإجمالي وح�سب نوع ال�ضريبة وح�سب م�ستوى
ال�ضغط الجبائي وتطوره.
 1.2تطور الإيرادات الجبائية
تظهر بنية الإيرادات الجبائية في المغرب كما يلي:
بنية الإيرادات الجبائية في المغرب

الإيرادات الجبائية
بماليين الدراهم

ال�ضرائب المبا�شرة
ال�ضريبة على الدخل
ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة المهنية
�ضريبة الم�سكن
التعليات
�ضرائب مبا�شرة �أخرى
ال�ضرائب غير المبا�شرة
()1
�ض.ق.م.
الداخلية
اال�ستيراد
�ضريبة اال�ستهالك الداخليي
التبغ
منتجات الطاقة
غير ذلك
الر�سوم الجمركية
الت�سجيل والتمبر
()1
العائدات الجبائية
عائدات الميزانية العامة
الن�سبة المئوية من العائدات الجبائية

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50 639

60 308

81 827

71 734

65 004

69 782

73 414

24 386

28 009

33 312

26 728

26 928

27 525

28 959

24 182

30 013

46 290

42 395

35 114

40 250

41 543

280

278

213

180

205

212

264

78

71

31

29

30

32

39

1 623

1 865

1 885

2 315

2 650

1 681

2 561

90

72

96

87

77

82

48

55 127

67 069

79 943

74 709

86 325

93 717

98 534

39 087

49 730

61 250

55 079

65 193

71 857

76 367

16 587

20 707

25 817

22 484

26 759

27 727

29 810

22 500

29 023

35 433

32 594

38 434

44 130

46 557

16 040

17 339

18 693

19 630

21 132

21 860

22 167

5 617

6 133

6 983

6 865

7 502

7 494

7 500

9 202

10 159

10 639

11 708

12 307

12 943

13 200

1 221

1 047

1 071

1 057

1 323

1 423

1 467

12 344

13 415

13 706

11 830

12 242

10 286

9 913

7 195

9 331

10 175

9 104

9 992

10 571

11 750

125 305

150 123

185 651

167 377

173 563

184 356

193 611

( )1بما فيها �ض.ق.م .للجماعات المحلية ( 30%من عائدات �ض.ق.م).

الم�صدر:وزارة الإقت�صاد والمالية
226 523

255 962

81%

76%

الم�صدر :مذكرة تقديم القانون المالي ل�سنة

2012

ّ
يمكن تحليل الإيرادات الجبائية من اكت�شاف تطور وا�ضح في الحجم منذ �سنة  ،2006مع نم ّو ا�ستثنائي تم
ت�سجيله �سنة ( 2008لي�صل �إلى  185.651مليون درهم) يجد تف�سيره في �أداء جيد جداً للعائدات الجبائية
التي �أنتجتها ال�ضريبة على ال�شركات ،وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وال�ضريبة على الدخل .فبالإ�ضافة
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�إلى الو�ضع الجيد للن�شاط االقت�صادي ،ف�إن �أداء ال�ضريبة على ال�شركات مر ّده في جزء منه �إلى �إ�صالح ن�سبة
ال�ضريبة التي �أ�صبحت  37%( 30%بالن�سبة للقطاع المالي) التي ترافقت مع تو�سيع قاعدة فر�ض ال�ضريبة
ب�إلغاء التخفي�ضات على زائد قيمة بيع الموجودات الم�ستعقرة والأر�صدة المقننة (الم�ؤونة لأجل اال�ستثمار،
م�ؤونة �إعادة تكوين مناجم المعادن وم�ؤونة �سكنى العاملين) ،في حين �أن �أداء �ض.ق.م .يجد تف�سيره في
�إلغاء بع�ض الإعفاءات وال�سيما على العمليات اال�ستثمارية.
هذا التطور يتعلق كذلك ببنية الإيرادات الجبائية .وهكذا ،في الوقت الذي تعرف فيه ح�صة ال�ضرائب
المبا�شرة في مجموع الإيرادات الجبائية تراجعاً ظاهراً ( 43%في �سنة  2011مقابل  45%في �سنة ،)2006
نجد ح�صة ال�ضرائب غير المبا�شرة في مجموع الإيرادات الجبائية ترتفع من � 38%سنة � 2006إلى 44%
�سنة � .2011أما ح�صة الر�سوم الجمركية ،ف�إنها ت�سجل تراجعاً ،حيث انخف�ضت من � 11%سنة � 2006إلى 6%
�سنة  .2011ويبدو �أن هذه النزعة تت�أكد في �سنة  2012على �أ�سا�س تكهنات العائدات المدرجة في الميزانية.

تطور الإيرادات الجبائية الكلية

2009-2011

بماليين الدراهم

الوصف

2009

2010

2011

ال�ضرائب المبا�شرة
�ض.ق.م .الداخلية
ر�سوم الت�سجيل والتمبر
الزيادات
المجموع ح�سب المديرية العامة لل�ضرائب
الر�سوم الجمركية
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة على الواردات
�ضريبة اال�ستهالك الداخلية
مجموع الإيرادات الجبائية الأخرى
الإيرادات الجبائية الكلية (بما فيها ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة للجماعات المحلية)

69 419

62 354

68 101

22 484

26 759

27 727

9 104

9 992

10 571

2 315

2 650

1 681

103 322

101 755

108 080

11 805

12 269

10 286

32 593

38 436

44 130

19 629

21 135

21 860

64 027

71 840

76 276

167 349

173 595

184 356

بلغت الإيرادات الجبائية الكلية  173,5مليار درهم �سنة  2010بد ًال من  167,3ملياراً �سنة � ،2009أي �أكثر من
 6مليارات درهم من الإيرادات الإ�ضافية .و�سجلت �سنة  2011كذلك الإيرادات �إ�ضافية قيا�ساً ب�سنة 2010
بزيادة  10مليارات درهم لت�صل �إلى  184,3مليار درهم ،بدون �أن تبلغ مع ذلك رقم  185,6مليار درهم التاريخي
الم�سجل �سنة .2008
هذا التطور عزز ح�صة الإيرادات الجبائية العادية التي ارتفعت من � 87,4%سنة � 2009إلى � 88,5%سنة
( 2010دون ح�ساب عائدات الخو�ص�صة).
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ينبغي كذلك مالحظة تف ّوق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الخا�صة بالواردات قيا�ساً بال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة المتعلقة بالداخل ،وهو تف ّوق تعزز بمرور الوقت لكي يمثّل �أكثر من  60%من العائدات الإجمالية
لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة المتوقعة �سنة  .2012ويعك�س هذا الو�ضع النمو الم�ستمر للواردات وبالتالي
الطلب على اال�ستهالك المتجه �أكثر ف�أكثر نحو المنتجات الأجنبية على ح�ساب المنتجات المحلية.
على �سبيل المثال ،ت�ساهم ال�ضرائب غير المبا�شرة في تون�س ،التابعة للنظام الداخلي ،بواقع  56%مقابل
 44%لنظام الواردات.

تطور البنية الجبائية

2009

ال�ضرائب المبا�شرة
ال�ضرائب غير المبا�شرة
الت�سجيل والتمبر
الزيادات
المجموع

2010

2011

41,5%

35,9%

36,9%

51,7%

56,8%

56,4%

5,4%

5,8%

5,7%

1,4%

1,5%

0,9%

100,0%

100,0%

100,0%

ال�ضرائب المبا�شرة
ال�ضرائب غير المبا�شرة
الت�سجيل والتمبر
الزيادات

المالحظ بين �سنتي  2006و،2008
مثلما تمت الإ�شارة �سابقاً ،ات�سمت البنية الجبائية ،خالفاً لل َميل
َ
بزيادة في ح�صة ال�ضرائب غير المبا�شرة قيا�ساً بال�ضرائب المبا�شرة ابتدا ًء من �سنة � .2009إذ ارتفعت ح�صة
ال�ضرائب غير المبا�شرة من � 51,7%سنة � 2009إلى � 56,8%سنة  2010و�إلى � 56,4%سنة .2011
هذا التوزيع المت�سم بتف ّوق ال�ضرائب غير المبا�شرة يتطابق مع الميل المالحظ في بع�ض البلدان المتقدمة
�أو النامية مثل فرن�سا ،وتركيا وتون�س.
ففي فرن�سا ،تمثل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة لوحدها� ،صافي ًة بعد الت�سديدات ،ما يقارب  51,33%من
الإيرادات الجبائية.
وفي تركيا ،تمثل ال�ضرائب غير المبا�شرة  70%من الإيرادات الجبائية ،بينما تغطي ال�ضرائب المبا�شرة ن�سبة
 30%الباقية.
وت�صل ال�ضرائب غير المبا�شرة في تون�س �إلى حوا َلي  60%من الإيرادات الجبائية.
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2.2

تطور ال�ضغط الجبائي

الوصف

2008

2009

2010

الإيرادات الجبائية
• •الناتج الداخلي الإجمالي
(الأ�سعار الجارية)
• •تغ ّير الناتج الداخلي الإجمالي
ال�ضغط الجبائي

185.602

167.349

173.910

688.843

732.449

764.302

11,8%

6,3%

4,3%

26,9%

22,8%

22,8%

ابتد�أ ال�ضغط الجبائي مرحل ًة من االنخفا�ض منتق ًال من � 26,9%سنة � ،2008إلى � 22,8%سنتي
و( 2010باعتبار �أن �سنة  2008كانت �سنة ا�ستثنائية).
وعلى �سبيل المقارنة ،نجد الإيرادات الجبائية قيا�س�أ بالناتج الإجمالي المحلي بالن�سبة للبلدان المقا َرنة
كالتالي:

2009

البلد

المغرب

تون�س

تركيا

فرن�سا

�إ�سبانيا

رومانيا

فنلندا

ال�ضغط الجبائي

22,80%

21,20%

22,00%

42,90%

31,70%

19,10%

42,10%

ال�ضغط الجبائي
فنلندا
رومانيا
�إ�سبانيا
فرن�سا
تركيا
تون�س
المغرب
0%

10%

20%

30%

40%

50%

ال�ضغط الجبائي

يجب مع ذلك تناول المقارنة بين هذه الم�ستويات من ال�ضغط الجبائي بحذر نظراً الختالف مكونات هذه
الأ�سعار من بلد �إلى �آخر .فعلى �سبيل الإ�شارة ،يغطي ال�ضغط الجبائي المع َلن في فرن�سا مجموع االقتطاعات
الإجبارية ،بما في ذلك االقتطاعات االجتماعية.
لهذا ،ف�إن توزيع هذا ال�ضغط الجبائي على مختلف فئات الملزمين بال�ضريبة ي�ستحق تحلي ًال �أكثر عمقاً ب�سبب
تركيز ثقله على عدد محدود غالباً من الخا�ضعين لل�ضريبة وب�سبب وجود �إعفاء �ضريبي على �أن�شطة ت�سهم
ب�صورة مهمة في تكوين الناتج الإجمالي المحلي (المزارعون مث ًال).
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على هذا الأ�سا�س ،من المنا�سب الإ�شارة �إلى �أن  82%من �إيرادات ال�ضريبة على ال�شركات ت�أتي من ح�سن
�أداء بن�سبة  2%من ال�شركات و 73%من عائدات ال�ضريبة على الدخل يتم تح�صيلها من �أجراء القطاعين
العام والخا�ص .كما �أن �ضعف �إ�سهام الأ�شخا�ص الطبيعيين غير الأجراء (التجار ،والمقاولون الممار�سون
ب�شكل فردي ،والمهن الحرة) ملحوظ جداً.
يبدو �أن هذه الخا�صية مرتبطة على م�ستوى التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبلد .ففي تون�س ت�سهم �ضريبة
الدخل على الرواتب بواقع  39%من مجموع ال�ضرائب المبا�شرة ،مقابل  11%للمداخيل الأخرى الخا�ضعة
ل�ضريبة الدخل و 50%لل�ضريبة على ال�شركات .في حين �أن المقاوالت الكبرى في فرن�سا (التي يتجاوز مبلغ
معامالتها دون ح�ساب الر�سوم  400مليون يورو) �سددت  55مليار يورو منها  28,3%ك�ضريبة على القيمة
الم�ضافة (�أي ما يعادل  30%من المجموع الوطني) و  16,7مليار يورو ك�ضريبة على ال�شركات (�أي 40%
من المجموع الوطني).
يقدر ب�أن ح�صة الأ�سر هي حوا َلي  84%ح�صة ال�شركات
�أما في فنلندا ،فمن المبلغ الكلي لل�ضرائب الم�ؤداةَّ ،
حوا َلي .16%
3.2

تطور عدد الملزمين بال�ضريبة

ال�ضريبة

2009

2010

ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
ال�ضريبة المهنية
�ضريبة الم�سكن و�ضريبة الخدمات الجماعية
ال�ضريبة على الدخل:

155 605

169 555

256 730

273 377

953 071

960 271

2 620 296

2 742 409

3 754 459

3 976 935

 �-ضريبة الدخل الت�صريحية -م�ستخدمو القطاع الخا�ص- -موظفو الدولة

734 262

693 556

2 239 261

2 482 543

780 936

800 836
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يب ّين ال�شكل �أعاله زياد ًة في عدد الملزمين بال�ضرائب الخا�ضعين لمختلف ال�ضرائب .وهكذا ،نجد ال�ساكنة
الن�شيطة مك�شفة كما يلي:
• •ارتفع عدد الملزمين (الن�شيطين) بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة من � 256.730سنة � 2009إلى 273.377
�سنة .2010
• •ارتفع عدد المقاوالت (الن�شيطة) الخا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات من � 155.605سنة � 2009إلى
� 169.555سنة .2010
• •ارتفع عدد الملزمين بال�ضريبة الخا�ضعين ل�ضريبة الدخل من � 3.754.459سنة � 2009إلى 3.976.935
�سنة .2010
يب ّين تق�سيم الملزمين بال�ضريبة ح�سب طبيعة ال�ضريبة تف ّوقاً للأ�شخا�ص االعتباريين على م�ستوى ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة ( ،)63%والمقاوالت ال�صغيرة جداً في ما يخ�ص ال�ضريبة على ال�شركات ()78%
وم�ستخدمي القطاع الخا�ص فيما يتعلق بال�ضريبة على الدخل (.)63%
.3

خال�صة

 1.3تب ّين مالمح النظام الجبائي المعمول به في المغرب خ�صائ�ص جبائية حديثة قائمة على �أعمدة
(ال�ضريبة على ال�شركات ،ال�ضريبة على الدخل وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة) معروفة على
نطاق وا�سع وممار�سة في البلدان ذات االقت�صاد الليبرالي.
الخ�صائ�ص الرئي�سية لهذا النظام الجبائي هي كما يلي:
( )iنظام جبائي قائم على الإقرار �أ�سا�ساً :
تفتر�ض غالبية ال�ضرائب معرف ًة في الإقرار من جانب الخا�ضعين لل�ضرائب (ال�ضريبة على ال�شركات،
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،ر�سوم الت�سجيل ،الخ .).وهناك �ضرائب �أخرى ،ت�سهل الإحاطة بها في
الأ�سا�س ،يتم اقتطاعها في المنبع (ال�ضريبة الدخل على الرواتب ،االقتطاعات من التوظيفات المالية)،
وعلى �أ�سا�س �إقراري كذلك من ق َبل منظمات م�س�ؤولة عن االقتطاعات (�أرباب العمل ،الم�صارف،
الخ .).وتبقى ح�صة ال�ضرائب غير المدفوعة تلقائياً والتي تنحدر من الت�سويات ومن فر�ض لل�ضرائب
�صادر عن الإدارة ،يبقى �ضئي ًال.
( )iiنظام جبائي م�ستعمل ب�صورة وا�سعة جداً من ق َبل ال�سلطة الحكومية كو�سيلة لتمويل النفقات العمومية
مع الحر�ص على فاعليته وكذلك كرافعة اقت�صادية للحث :
 -على اال�ستثمار ب�صفة عامة (ميثاق اال�ستثمار ل�سنة )1996؛ -على اال�ستثمار على وجه الخ�صو�ص في هذا القطاع �أو ذاك (ال�سكن االجتماعي ،الت�صدير .الخ).70
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قطاعات معينة ت�ستفيد في الواقع من جبائية مخففة (ن�سب مخف�ضة في ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أو
ال�ضريبة على ال�شركات) �أو معفاة (الفالحة) .وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه التدابير عدة ع�شرات
من مليارات الدراهم ،بدون �أن تتوفر مع ذلك تحليالت وجيهة في مدى فعاليتها.
( )iiiنظام في �إ�صالح دائم :
يجري �إدخال تجديدات بمنا�سبة �إعداد كل قانون مالي� ،ضمن منطق تحفيز اقت�صادي جديد �أو للرد
على مخاوف هذا القطاع االقت�صادي �أو ذاك� ،أو تلك الفئة االجتماعية� ،أو من �أجل تح�سين جودة
القانون المالي بتو�ضيح هذا المقت�ضى �أو ذاك.
وعمق االجتهاد الإداري �إلى حد بعيد.
وبمرور الوقت ،فقد النظام و�ضوحه َّ
 2.3مع ذلك ،يبقى النظام الجبائي قاب ًال للكمال ال�سيما ( )1في توزيع العبء ال�ضريبي و( )2في اتجاه
التب�سيط من �أجل تدبير �أف�ضل وتح�صيل �أف�ضل لل�ضريبة (وجود ن�صو�ص عديدة ولكن لم تثبت
فعاليتها):
( )iال يلقى العبء ال�ضريبي بثقله ب�صورة متوازنة على جميع الفاعلين في الن�شاط االقت�صادي:
• •يبقى عبء ال�ضريبة على ال�شركات متحم ًال من ق َبل �أقلية �صغيرة من المقاوالت� ،أما ال�ضريبة
على الدخل ،فت�ستقر بالأ�سا�س على المداخيل التي ت�أخذ �شكل الرواتب في القطاعات المنظمة.
وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ال تم�س قطاعات كبيرة من الن�شاط االقت�صادي .وتبقى هناك دورات
كاملة للإنتاج �أو للتوزيع خارج نطاق ال�ضرائب ،مثقل ًة بذلك الح�صة التي يتحملها القطاع المنظم،
وعلى الخ�صو�ص المقاوالت الأكثر �شفافية.
( )iiاالت�ساق ،والنجاعة والفاعلية االقت�صادية لبع�ض ال�ضرائب والر�سوم قيا�ساً بمنفعتها الميزانية يجب
قيا�سها و�أخذها بعين االعتبار في �أي �إ�صالح جبائي.
 3.3ف�ض ًال عن ذلك ،فالجبائية المحلية مكونة من عدد كبير من ال�ضرائب والر�سوم ي�صعب تدبيرها
وذات مردودية �ضعيفة .وقد �آن الأوان لتكييف هذا النوع من الجبائية مع الجهوية الجديدة.
وهكذا ينبغي �إعادة �سبكها لحث الجماعات المحلية على البحث بديناميكية عن �إيرادات
ذاتية.
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 .IIIالنفقات الجبائية والإعانات الميزانية
 .1النفقات الجبائية
.1
المقدر �سنة � 2011إلى  32075مليون درهم ،مقابل  29801مليون
ي�صل مبلغ النفقات الجبائية في المغرب ّ
درهم �سنة � ،2010أي بزيادة قدرها .7,6%
وتتمثل بنية النفقات الجبائية في المغرب كالتالي:
بنية النفقات الجبائية

بماليين الدراهم

تقييم

تقييم

2010

2011

تغير

ال�ضريبة

المبلغ

الح�صة

المبلغ

الح�صة

ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة على الدخل
ر�سوم الت�سجيل والتمبر
�ضريبة اال�ستهالك الداخلي
الر�سوم الجمركية
المجموع

13 758

46 ,2 %

13 236

41 ,3 %

-3 ,8 %

6 016

20 ,2 %

7 069

22 ,0 %

17 ,5 %

4 216

14 ,1 %

4 326

13 ,5 %

2 ,6 %

3 891

13 ,1 %

5 513

17 ,2 %

41 ,7 %

1 285

4 ,3 %

1 268

4 ,0 %

-1 ,3 %

11-10

636

2 ,1 %

664

2 ,1 %

4 ,4 %

29 801

100 ,0 %

32 075

100 ,0 %

7 ,6 %

الم�صدر :تقرير حول النفقات الجبائية ل�سنة 2011
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فيما يخ�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي ّ
ت�شكل الح�صة الأكبر من النفقات الجبائية� ،أي ،41,3%
انتقل المبلغ من  13.758مليون درهم �سنة � 2010إلى  13.236مليون درهم �سنة .2011
وقد و�صلت النفقات الجبائية المقدرة على م�ستوى ال�ضريبة على الدخل �إلى مبلغ  4.326مليون درهم �أي
 ،13,5%منها  2.506مليون درهم ل�صالح الأ�سر.
وبخ�صو�ص ال�ضريبة على ال�شركات ،بلغت النفقات الجبائية المقدرة  7.069مليون درهم �سنة � 2011أي
 .22%والجزء الأكبر من هذه النفقات ا�ستفادت منه المقاوالت ( 6.744مليون درهم ،منها 2.666
مليون درهم تتعلق بالم�صدرين).
في �إ�سبانيا ،يمثل مبلغ النفقات الجبائية بر�سم ال�ضريبة على الدخل للأ�شخا�ص الطبيعيين ن�سبة  89%من
مجموع النفقات الجبائية مقابل  11%لل�ضريبة على الدخل لل�شركات.
�أما في فرن�سا ،فتتعلق النفقات الجبائية �أ�سا�ساً بال�ضريبة على الدخل (حوا َلي  ،)50%وال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة وال�ضريبة الداخلية على المنتجات البترولية (حوا َلي  )29%وال�ضريبة على الدخل لل�شركات
(حوا َلي .)12%
في حين تمثل ح�صة النفقات الجبائية في المغرب  18,3%من الإيرادات الجبائية مقابل � 17,4%سنة .2010
�أما ح�صة النفقات الجبائية في الناتج الإجمالي المحلي فهي 3,9%في �سنتي  2010و.2011
مبلغ النفقات الجبائية في فرن�سا هو قراب َة  66مليار يورو ،ويمثل على وجه التقريب  29%من الإيرادات
الجبائية ال�صافية وقراب َة  11%من الناتج الإجمالي المحلي .ويقدر المجل�س الأعلى للح�سابات الفرن�سي �أن
كلفة النفقات الجبائية قد ارتفعت ب�أكثر من  60%بين �سنتي  2004و.2010
في فنلندا ،يبلغ حجم النفقات الجبائية حوا َلي  23مليار يورو يمثل قراب َة  28%من الإيرادات الجبائية
وحوالي  12,7%الناتج الإجمالي المحلي.
وفي �إ�سبانيا ،ي�صل مبلغ النفقات الجبائية �إلى حوا َلي  96مليار يورو يمثل قراب َة  66%من الإيرادات الجبائية
ال�صافية وقرابة  20%من الناتج الإجمالي المحلي.
�أما في تركيا ،فتمثل النفقات الجبائية  11%من الإيرادات الجبائية و 2,43%من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي تون�س ،لي�س هناك في الوقت الحا�ضر �أي تقرير ر�سمي �صادر عن وزارة المالية التون�سية لتقييم النفقات
الجبائية الناتجة عن االمتيازات الجبائية �سارية المفعول .مع ذلك ،تم �إنجاز �أ�شغال حول هذه الم�س�ألة منذ
�سنة  .2007وهناك م�شروع جاري به العمل في تون�س يهدف �إلى و�ضع منهجيات للإدراج في الميزانية على
�أ�سا�س الأهداف ،وبرنامج النفقات العمومية والم�ساءلة المالية ( )PEFAفي طريقه للن�شر وذلك بم�ساعدة
البنك الدولي واالتحاد الأوربي والبنك الأفريقي للتنمية .بيد �أن الم�شروع� ،إلى غاية تاريخه ،ما يزال في
طور التجريب.
و�أخيراً ،ال يتوفر في رومانيا �أي تقرير حول تقييم النفقات الجبائية.
74

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

البلد
الن�سبة المئوية لنفقات
الجبائية قيا�س ًا بالإيرادات
الجبائية

المغرب

تون�س

18,30%

غير متوفر

تركيا

فرن�سا

�إ�سبانيا

رومانيا

11,00%

29,00%

66,00%

غير متوفر

فنلندا
رومانيا
�إ�سبانيا
فرن�سا
تركيا
تون�س
المغرب
0%

فنلندا
28,00%

غير متوفر
الن�سبة المئوية للنفقات
الجبائية قيا�ساً بالإيرادات
الجبائية

20%

40%

80%

60%

.2
الم�ستفيدون الرئي�سيون من النفقات الجبائية في العدد والحجم في المغرب هم المقاوالت ،كما يتبين من
الجدول �أ�سفله :
الم�ستفيدون الرئي�سيون من النفقات الجبائية

		
2010

الم�ستفيدون
المقاوالت
منها  :منع�شون عقاريون
م�صدّ رون
الأ�سر
الم�صالح العمومية
غير ذلك
المجموع

العدد

المبلغ

2011

المبلغ

الح�صة

العدد

الح�صة

173

43,4%

19 154

59,7%

4,0%

3 072

9,6%

3,0%

2 981

9,3%

9 627

30,0%

3 143

9,8%

166

17 091

15

2 591

16

12

2 418

12

103

9 285

110

27,6%

55

3 217

56

14,0%

60

209

60

15,0%

151

0,5%

384

29 801

399

100,0%

32 075

100,0%
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في �سنة  ،2011التدابير اال�ستثنائية التي تم �إح�صا�ؤها ا�ستفادت منها المقاوالت بن�سبة  43,4%والأ�سر بن�سبة
 .27,6%وح�صتهما من حيث المبلغ هي على التوالي  59,7%للمقاوالت و 30%للأ�سر.
في فنلندا ،ت�ستفيد المقاوالت ال�صناعية والتجارية من �أكثر من ثلث النفقات الجبائية .فقطاع ال�سكنى
والبيئة ي�ستفيد من  .20%وتبلغ ح�صة ال�ضمان االجتماعي وقطاع الرعاية ال�صحية  20%كذلك .من
جهة �أخرى 15% ،من النفقات الجبائية هي ذات تطبيق كثير ال�سعة بحيث ال يمكن معها تحديد فئة
العنا�صر االقت�صادية التي ت�ستفيد منها .وتقل ح�صة النقل عن  ،10%بينما تبلغ ح�صة الم�ستفيدين
الآخرين حوا َلي .3%
.3
قطاعات الن�شاط الرئي�سية التي ت�ستفيد من النفقات الجبائية هي كالتالي:

القطاعات الرئي�سية الم�ستفيدة من النفقات الجبائية

بماليين الدراهم
		
2010

قطاعات الأن�شطة
• •الأن�شطة العقارية
• •الفالحة ،ال�صيد البحري
• •الن�شر ،الطبع
• •الكهرباء والغاز
• •الت�صدير
• •�صناعة ال�سيارات وال�صناعة الكيميائية
• •ال�صناعات الغذائية
• •الو�ساطة المالية
• •االحتياط االجتماعي
• •الجهات
• •ال�صحة والأعمال االجتماعية
• •قطاع الموا�صالت
• •الخدمات العمومية
• •ال�سياحة
التدابير العامة بالن�سبة لكل القطاعات
• •القطاعات الأخرى
المجموع

تدابري مدققة تدابري مقيمة

املبلغ

2011

احل�صة

تدابري مدققة

احل�صة

تدابري مقيمة

املبلغ

39

28

4 384

41

10%

33

5 413

16 ,9%

31

20

4 036

31

8%

23

4 296

13,4%

4

3

357

4

1%

3

159

0,5%

4

3

1 097

4

1%

3

1 278

4,0%

12

5

2 421

12

3%

5

3 003

9,4%

5

5

734

5

1%

4

296

0,9%

14

14

2 312

14

4%

14

2 471

7,7%

33

16

1 322

40

10%

29

1 464

4,6%

18

14

3 564

18

5%

14

2 983

9,3%

28

15

1 091

28

7%

18

887

2,8%

53

24

1 253

53

13%

34

2 029

6,3%

20

13

1 212

20

5%

13

1 424

4,4%

14

6

2 045

15

4%

7

1 744

5,4%

3

3

423

4

1%

4

449

1,4%

24

18

2 464

27

7%

20

3 225

10,1%

82

38

1 033

83

21%

47

954

3,0%

384

225

29 801

399

100%

271

32 075

100%

وت�سجل هذه التدابير ،التي يبلغ عددها ،41
يب ّين الجدول �أعاله هيمنة اال�ستثناءات لفائدة الأن�شطة العقاريةّ .
المقدرة �سنة .2011
ارتفاعاً بن�سبة  22,0%وتمثل  16,9%من النفقات الجبائية ّ
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وتبلغ النفقات الجبائية ذات ال�صلة باالتفاقيات المبرمة مع الدولة والمتعلقة بالإعفاء من جميع ال�ضرائب
والر�سوم لفائدة برامج الم�ساكن االجتماعية ال�سارية 1.126 ،مليون درهم ،منها  798مليون درهم بالن�سبة
لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة و 328مليون درهم بالن�سبة لل�ضريبة على ال�شركات.
وتقدر النفقات الجبائية المتعلقة بالفالحة بـ  4,3مليار درهم مغربي وتمثل  13,4%من مجموع النفقات
ّ
الجبائية.
 1.3القطاع الزراعي
1 .1.3
1.1 .1.3

الزراعة في النظام الجبائي المغربي
تعريف الزراعة والن�شاط الزراعي

الزراعة (التعريف الأ�صلي «زراعة الحقول») تعني زراعة التربة وب�صورة �أعم ،مجموع الأ�شغال التي
تح ّول الو�سط لطبيعي لفائدة الإن�سان ،وتتخذ �شكلين متميزين :
زراعة التربة بهدف �إنتاج النباتات :غر�س الأ�شجار ،زراعة الأحراج ،الب�ستنة ،زراعة الأزهار ،زراعة
الكروم ...
الزراعة الحيوانية ،وت�سمى عاد ًة «تربية الحيوانات».
وهكذا يعني الن�شاط الفالحي كل ن�شاط هدفه �إ�ضفاء القيمة على الطبيعة لفائدة الجماعة.
وبمقت�ضى الت�شريع والتقنين الجبائي في المغربّ ،
تت�شكل المداخيل الزراعية من الإرباح المت�أتية من
ا�ستغالل المزارع ومن �أي ن�شاط �آخر ذي طبيعة فالحية غير خا�ضعة لل�ضريبة المهنية.
2.1 .1.3

عر�ض تاريخي

�أن�شئت ال�ضريبة الزراعية في المغرب بالظهير رقم  438-61-1الم�ؤرخ في  22رجب  30( 1381دجنبر
 )1961المن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  2566بتاريخ  30دي�سمبر  .1961وي� ّؤكد هذا الظهير �أن ال�ضريبة
م�ؤ�س�سة على:
• •القدرة على الإنتاج الزراعي وال�شجاري على �أ�سا�س الهكتار من الأرا�ضي (با�ستثناء الأرا�ضي المبنية،
والأرا�ضي التابعة للملك العمومي للدولة ،ومنابت الغابات و�أرا�ضي المرور)
• •القدرة على �إنتاج الأ�شجار المثمرة المتفرقة �أو في مزارع نظامية (مع ا�ستثناء م�ؤقت للمزارع التي لم
تبلغ �سن الإنتاج المحدد ،لكل �صنف ،في المادة  4من نف�س الظهير)
�أ�سا�س فر�ض ال�ضريبة = دخل افترا�ضي  /هكتار  xم�ساحة الأرا�ضي.
• •دخل الما�شية المقرر على الر�أ�س وعلى ال�صنف الحيواني.
كانت ال�ضريبة الفالحية تحت�سب على �أ�سا�س جدول تتابعي يتدرج من � 7%إلى  16%مع دخل �أدنى
قدره  1400درهم.
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وكانت العائدات الجبائية المت�أتية من هذه ال�ضريبة تمثل  10%من المجموع الكلي للعائدات لت�صل
�إلى �أقل من  1%في نهاية ال�سبعينيات.
في �سنة  ،1984وفي �أعقاب �سنوات الجفاف التي �شهدها المغرب ،تم �إعفاء المداخيل الزراعية من
ال�ضريبة الزراعية ،بمقت�ضى الظهير بمثابة قانون رقم  46-84-1الم�ؤرخ في  17جمادى الآخرة 1404
( 21مار�س  )1984المن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  3727بتاريخ � 04أبريل 1984؛
في مادته الأولى ،ي�ؤكد هذا الظهير على �أن المداخيل الفالحية الخا�ضعة لل�ضريبة الزراعية معفاة �إلى
غاية  31دجنبر  2000من جميع ال�ضرائب.
وقد مددت المادة  12من قانون المالية رقم  00-55لل�سنة الميزانية � 2001إعفاءات المداخيل الفالحية
من جميع ال�ضرائب المبا�شرة الحالية والم�ستقبلية� ،إلى غاية  31دجنبر .2010
ومددت المادة  7من قانون المالية رقم  08-40لل�سنة الميزانية  2009هذا الإعفاء �إلى غاية �سنة .2013
هذا ،وقد كررت المدونة العامة لل�ضرائب المن�ش�أة بالمادة  5من قانون المالية رقم  06-43لل�سنة
الميزانية  2007كما تم تعديلها بقوانين المالية لل�سنوات الميزانية � 2008إلى  2011هذه الإعفاءات
في مجال ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل على التوالي على م�ستوى المادتين  6و.47
3.1 .1.3

النظام الجبائي الحالي

بالرغم من كون القطاع الزراعي معفى حتى �سنة  ،2013تت�ضمن المدونة العامة لل�ضرائب مقت�ضيات
تحكم طرائق فر�ض ال�ضريبة على المداخيل الزراعية المتحققة لدى الأ�شخا�ص الطبيعيين بوا�سطة
ال�ضريبة على الدخل ،وتلك المتحققة لدى ال�شركات بوا�سطة ال�ضريبة على ال�شركات.
في ال�ضريبة على الدخل

في ال�ضريبة على الدخل ،نجد طرائق فر�ض ال�ضريبة على المداخيل الفالحية من�صو�صاً عليها في المادة
 46التي ت�ؤكد ب�أن المداخيل الفالحية الخا�ضعة لل�ضريبة هي الأرباح المت�أتية من المزارع الم�ستغلة �أو
من �أي ن�شاط فالحي غير خا�ضع لل�ضريبة المهنية.
وتخ�ضع المداخيل لل�ضريبة ح�سب نظام الربح الجزافي �أو نظام النتيجة ال�صافية الفعلية لمجموع
الم�ستغالت.
النظام الجزافي:
ي�شمل الربح الجزافي ال�سنوي لكل م�ستغلة الربح الناتج عن الأرا�ضي الزراعية والم�شاتل المنتظمة
والربح الناتج عن الأ�شجار المثمرة والغابوية في مزارع غير منتظمة.
ويعادل الربح الناتج عن الأرا�ضي الزراعية والم�شاتل المنتظمة ناتج الربح الجزافي على �أ�سا�س الهكتار
من م�ساحة الأرا�ضي الزراعية والم�شاتل المذكورة.
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يعادل الربح المت�صل بالأ�شجار المثمرة والغابوية في م�شاتل غير منتظمة ناتج الربح الجزافي المحدد
ح�سب ال�صنف وعلى �أ�سا�س الغر�سة ،م�ضروباً في عدد �أغرا�س ال�صنف المعني.
ومن �أجل تطبيق المقت�ضيات الم�شار �إليها �أعاله ،ال تحت�سب الأ�شجار المثمرة والغابوية ما لم تكن
تلكم الأ�شجار قد بلغت مرحلة اال�ستغالل المحددة بالطريق التنظيمي.
تتمتع بالإعفاء من ال�ضريبة على �سبيل الدوام الأرباح المت�أتية من:
• •المغار�س الغابوية التي ال تفوق م�ساحتها هكتاراً واحداً والمغار�س غير المثمرة المتخذة ك�سياج ؛
• •بيع الحيوانات الحية ومنتجات تربية الموا�شي التي لم يبا�شر تحويلها بو�سائل �صناعية؛
• •المغار�س الغابوية غير المثمرة.
نظام النتيجة ال�صافية الحقيقية:
تتحدد النتيجة ال�صافية الحقيقية لكل �سنة مالية على �أ�سا�س فائ�ض المنتجات عن تكاليف ال�سنة
المالية بنف�س ال�شروط المن�صو�ص عليها في  Iمن المادة  8من المدونة العامة لل�ضرائب.
تقفل ال�سنة المالية المحا�سبية التي يتم تحديد ربحها ح�سب نظام النتيجة ال�صافية الحقيقية ،في 31
دجنبر من كل �سنة.
في ال�ضريبة على ال�شركات

تحدد المادة  6من المدونة العامة لل�ضرائب ب�أن المداخيل الزراعية معفاة من ال�ضريبة على ال�شركات
�إلى غاية  31دجنبر .2013
غير �أن الن�شاط الزراعي يخ�ضع لل�ضريبة ،في حالة عدم وجود هذا الإعفاء ،بال�شروط المعمول بها في
القانون العام.
في ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة

تطبق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بمقت�ضى المادة  87من المدونة العامة لل�ضرائب فقط على العمليات
ذات الطبيعة ال�صناعية� ،أو التجارية �أو الحرفية �أو المت�صلة بمهنة حرة ،المنجزة في المغرب ،وعلى
عمليات اال�ستيراد وعمليات الإنعا�ش العقاري .وهذا ما ي�ستثني الأن�شطة الزراعية من نطاق تطبيق
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
كذلك ،تدرج المادة  92من المدونة العامة لل�ضرائب الئحة بالمنتجات وال�سلع المعفاة من ال�ضريبة
معدة لال�ستعمال الزراعي
على القيمة الم�ضافة مع اال�ستفادة من الحق في الخ�صم ب�شرط �أن تكون ّ
على وجه الح�صر.
مدخالت الفالحة ت�ؤدى عنها ال�ضريبة با�ستثناء الإعفاءات المن�صو�ص عليها �صراح ًة في المدونة العامة
لل�ضرائب.
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2.1.3

فر�ض ال�ضريبة على الأمالك العقارية (الزراعية)

ت�ص ّنف دخول الأ�شخا�ص الطبيعيين الناتجة عن كراء الأمالك الزراعية ،بما فيها البنايات والمعدات
الثابتة والمتحركة المت�صلة بها �ضمن المداخيل والأرباح العقارية.
الربح المتحقق من تفويت الحقوق الم�شاعة في العقارات الزراعية ،الكائنة خارج المدار الح�ضري
بين الورثة الم�شت َركين معفى من ال�ضريبة على الدخل .وفي حالة التفويت الالحق يتك ّون الربح
الخا�ضع لل�ضريبة من الفائ�ض من ثمن التفويت عن كلفة ال�شراء من ق َبل الوريث �أو الورثة الم�شتركين
الم�ستفيدين من الإعفاء.
ويكون الدخل ال�صافي للأمالك الزراعية الخا�ضع لل�ضريبة معاد ًال:
�إما لمبلغ الكراء �أو اال�ستزراع المن�صو�ص عليه كنقود في العقد؛
�أو للمبلغ المح�صل عليه من حا�صل �ضرب متو�سط �سعر الزراعة الممار�سة في الكميات المن�صو�ص
عليها في العقد ،في حالة الأكرية الم�ؤداة عينياً؛
�أو لجزء من الدخل الزراعي الجزافي في حالة الكراء مقابل جزء من الغلة.
بذلك ينتج �أنه ،خالفاً للمداخيل الزراعية الناتجة من ا�ستغالل مبا�شر م�ستفيد من الإعفاء ،تخ�ضع
المداخيل العقارية للأمالك العقارية الزراعية لل�ضريبة وال ت�ستفيد من الإعفاء.
3.1.3

النفقات الجبائية للقطاع الزراعي

من �أجل تقييم الك�سب الم�ض ّيع المتعلق ب�إعفاءات القطاع الزراعي ،من ال�ضروري �إعادة ا�ستعرا�ض
النفقات الجبائية.
فالنفقات الجبائية بر�سم �سنتي  2010و 2011كما تظهر في تقرير النفقات الجبائية الملحق بم�شروع قانون
المالية ل�سنة  2012هي كالتالي:
النفقات الجبائية الكلية
بماليين الدراهم

ال�ضريبة

ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة على الدخل
ر�سوم الت�سجيل والتمبر
ر�سوم اال�ستهالك الداخلي
الر�سوم الجمركية
المجموع
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2010

المبلغ

2011
%

المبلغ

%

13 758

46%

13 236

41%

6 016

20%

7 069

22%

4 216

14%

4 326

13%

3 891

13%

5 513

17%

1 285

4%

1 268

4%

636

2%

664

2%

29 802

100%

32 076

100%
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ح�صة الإعفاءات للقطاع الزراعي في النفقات الجبائية مرك ّبة كما يلي:
النفقات الجبائية المتعلقة بالزراعة
بماليين الدراهم

2010

ال�ضريبة

ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة على الدخل
واجبات الت�سجيل والتمبر/ال�ضريبة الخا�صة ال�سنوية
على المركبات ذاتية الحركة
المجموع

2011

المبلغ

%

المبلغ

%

2 197

64%

2 296

65%

244

7%

240

7%

974

29%

962

27%

-

0%

15

0%

3 415

100%

3 513

100%

تمثل النفقات الجبائية المتعلقة بالزراعة  11%من النفقات الجبائية الكلية و 2%من الإيرادات الجبائية
الكلية (بمعزل عن ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة للجماعات المحلية).
1.3.1.3

ال�ضريبة على الدخل

تمثل النفقات الجبائية المتعلقة ب�إعفاءات القطاع الزراعي في ما يخ�ص ال�ضريبة على الدخل  23%من
النفقات الجبائية الكلية لل�ضريبة على الدخل.
ال�ضريبة على الدخل
بماليين الدراهم

التحفيز

�إعفاء �إلى غاية  31دجنبر  2013للأرباح الناتجة عن الم�ستغالت الزراعية وعن �أي ن�شاط
�آخر ذي طبيعة زراعية غير خا�ضع لل�ضريبة المهنية
�إعفاء الربح المتحقق من تفويت الحقوق الم�شاعة للعقارات الزراعية الكائنة خارج
المدارات الح�ضرية بين الورثة الم�شتركين
المجموع
2.3.1.3

2010

2011

974

959

3
974

962

ال�ضريبة على ال�شركات

تمثل النفقات الجبائية المتعلقة ب�إعفاءات القطاع الزراعي في ما يخ�ص ال�ضريبة على ال�شركات �أقل
بقليل من  4%من النفقات الجبائية الكلية لل�ضريبة على ال�شركات.
ال�ضريبة على ال�شركات
التحفيز

بماليين الدراهم

2010

2011

�إعفاء المداخيل الزراعية من ال�ضريبة على ال�شركات حتى  31دجنبر 2013

244

240

المجموع

244

240
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3.3.1.3

ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة

تمثل النفقات الجبائية المتعلقة ب�إعفاءات القطاع الزراعي في ما يخ�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
حوا َلي  16%من النفقات الجبائية الكلية لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
التحفيز

2010

2011

�إعفاء البيع في الداخل وعلى ا�ستيراد الحبوب

104

105

�إعفاء البيع في الداخل وعلى ا�ستيراد التجهيزات ذات اال�ستعمال الزراعي ح�صراً

459

449

بالر�ضع ،وكذلك
�إعفاء البيع في الداخل وعلى ا�ستيراد الألبان ودهون الحليب ،والألبان الخا�صة ّ
الزبدة الم�صنوعة تقليدياً غير المك ّيفة ،با�ستثناء المنتجات الأخرى الم�شتقة من الحليب

247

333

�إعفاء بيع التمور المكيفة المنتجة في المغرب وكذلك العنب المجفف والتين المجفف

31

32

�إعفاء بيع اللحوم الطازجة �أو المجمدة

1 236

1 253

�إعفاء زيت الزيتون ومخلفات �سحق الزيتون المنتجة من ق َبل وحدات تقليدية

66

70

�إعفاء بيع خ�شب الحطب بلحائه �أو منزوع الق�شرة �أو ّ
م�شذب فقط ،والفلين بحالته الطبيعية،
وخ�شب النار �سواء في حزم �أو من�شور بطول قليل وفحم الخ�شب

54

54

المجموع

2 197

2 296

4.1.3

مقارنة مع �أنظمة مرجعية �أجنبية

في فرن�سا ،يتم تحديد الأرباح الزراعية ،التي ت�شكل �إحدى فئات المداخيل المطبقة عليها ال�ضريبة
على الدخل ،ا�ستناداً �إلى قواعد محددة.
يكون تقييم الربح الخا�ضع لل�ضريبة �إما جزافياً �أو حقيقياً ح�سب رقم الأعمال الذي حققته الم�ستغَلة:
• •النظام الجزافي :هذا النظام مخ�ص�ص للم�ستغالت الفردية التي ال يتجاوز متو�سط عائداتها لل�سنتين
ال�سالفتين ،بما فيها ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة 76 300 ،يورو .ويجري تحديده بطرق جماعية
لمختلف المزارعين الذين يمار�سون نف�س نوع الزراعة �أو التربية في الجهة نف�سها؛
• •التقييم الحقيقي :يتم تحديد الربح الزراعي للم�ستغلين الخا�ضعين لنظام حقيقي وفر�ض ال�ضريبة
عليه ح�سب المبادئ العامة المطبقة على المقاوالت ال�صناعية والتجارية ،ولكن مع قواعد خا�صة
اعتباراً لخ�صو�صية الن�شاط الزراعي و�إكراهاته.
من جانب �آخر ،تخ�ضع غالبية العمليات الزراعية لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة .وتخ�ضع المنتجات
الزراعية ل�سعر مخف�ض قدره .7%
و�أخيراً ،ي�ستفيد القطاع الزراعي من م�ساعدات مهمة فرن�سية و�أوربية.
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�إذا كان اال�ستغالل في تركيا يتم بوا�سطة �شركة ،تخ�ضع المداخيل لل�ضريبة على ال�شركات� .أما �إذا كان
يمار�س على �أ�سا�س فردي ،عندها تط ّبق ال�ضريبة على الدخل.
وبا�ستثناء ال�شركات التي لها ن�شاط زراعي والتي يجري فر�ض ال�ضريبة عليها ح�سب مقت�ضيات ال�ضريبة
على ال�شركات� ،إذا لم تكن م�ستغَلة زراعية تتجاوز عتبة معينة وال تتوفر على تجهيزات معينة ،يكون
فر�ض ال�ضريبة عليها جزافياً ويتم عن طريق االقتطاع في المنبع ح�سب �أ�سعار محددة بالقانون.
وفي الحالة المعاك�سة ،يجري فر�ض ال�ضريبة على �أ�سا�س الربح الحقيقي .ومع ذلك ،لدى الخا�ضع
لل�ضريبة دائماً �إمكانية �أن يطلب �إخ�ضاعه للنظام الحقيقي �إذا كان مبدئياً تابعاً للنظام الجزافي.
فيما يخ�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،يكون ال�سعر المطبق �إما � 1%أو  ،8%في حين �أن ال�سعر القانوني
هو  .18%ومع ذلك من المنا�سب مالحظة �أن ت�سليمات المنتجات الزراعية المنجزة من ق َبل الخا�ضعين
لل�ضريبة ممن هم غير خا�ضعين لنظام الأرباح الحقيقية ،معفاة من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
و�أخيراً ي�ستفيد القطاع الزراعي من م�ساعدات من الدولة.
في فنلندا ،توجد مجموعة كبيرة �إلى حد ما من المقت�ضيات الجبائية الخا�صة بالزراعة .وعلى وجه
الخ�صو�ص ،تتحدد جبائية القطاع الزراعي على �أ�سا�س قانون جبائي خا�ص ،هو قانون ال�ضريبة على
الدخل الزراعي.
يجري تحديد المداخيل الزراعية انطالقاً مما تو ّلد من �أرباح حقيقية .وطرائق الح�ساب تختلف �شيئاً ما
عن القواعد المطبقة في �سياقات �أخرى (قانون ال�ضريبة على ال�شركات وقانون ال�ضريبة على الدخل).
المحا�صيل الزراعية خا�ضعة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة .وي�ستفيد القطاع الزراعي من دعم مبا�شر مهم.
في رومانيا ،يجري تحديد المداخيل الزراعية للأ�شخا�ص الطبيعيين ح�سب النظام الجزافي .ويمكن
للمعنيين بالأمر االنتقال �إلى نظام الربح الحقيقي في �أي وقت باختيار فردي .بعد ذلك ي�صبح نظام
الربح الحقيقي �إلزامياً بالن�سبة لل�سنة المالية التالية على ال�سنة المالية التي يكون فيها الدخل الإجمالي
للأن�شطة الزراعية قد تجاوز ما يعادل  100.000يورو.
تخ�ضع المنتجات الزراعية لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة بنا ًء على قواعد وبال�سعر القانوني .و�أخيراً
ي�ستفيد القطاع الزراعي من الم�ساعدات في �إطار ما ُيع َرف بال�سيا�سة الزراعية الم�شتركة ،وال�سيا�سة
الزراعية الوطنية.
في �إ�سبانيا ،وفيما يتعلق بال�ضريبة على الدخل للأ�شخا�ص الطبيعيين ،وبهدف تخفيف الإلزام المكلف
الر�سمي الذي يلقى بثقله على المقاوالت ال�صغرى الزراعية� ،أو مقاوالت تربية الموا�شي� ،أو المقاوالت
الغابوية لتحديد دخلها على �أ�سا�س المعايير المحا�سبية ،و�ضع الت�شريع الإ�سباني منهجية لح�ساب دخلها
تقوم على عنا�صر مو�ضوعية معينة ،ي�سميها القانون عالمات و�أ�سعار ومقايي�س ،ولي�س على تدفقات
حقيقية للإيرادات والنفقات.
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ويكت�سي تطبيق هذا النظام خا�صية طوعية للمهنيين الذين يبلغ دخلهم ال�سنوي  300.000يورو كحد
�أق�صى ومقتنياتهم ال�سنوية ال تتجاوز  300.00يورو .والخا�ضع لل�ضريبة الذي ،مع توفر �شروط تطبيق
النظام المذكور فيه ،ال يرغب في الخ�ضوع لهذا النظام ،يحق له االمتناع عن ذلك.
وكقاعدة عامة ،تخ�ضع المحا�صيل الزراعية لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة ب�سعر مخف�ض قدره .4%
غير �أنه ،وبغية تب�سيط تنفيذ االلتزامات بر�سم هذه ال�ضريبة ،هناك نظام خا�ص لل�ضريبة على القيمة
الم�ضافة يط ّبق على مهن زراعية معينة يمكن لمالكي الم�ستغالت الزراعية� ،أو الغابوية �أو تربية الموا�شي
�أو ال�صيد الخ�ضوع له ،ب�شرط عدم تعلق الأمر ب�شركات ،وتوفر بع�ض ال�شروط.
يعفى المهنيون الذين يختارون هذا النظام من �إلزام تحميل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وت�صفية
ودفع المبلغ المطابق لهذه ال�ضريبة للخزينة العامة ،وذلك بر�سم العمليات المنجزة في �إطار الأن�شطة
الخا�ضعة لهذا النظام .كما يعفون من تقديم الفواتير ذات ال�صلة.
ي�سترد ه�ؤالء المهنيون مبالغ ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تحملوها لدى �شرائهم ال�سلع �أو
الخدمات الم�ستعملة في ممار�سة الأن�شطة الخا�ضعة للنظام ال�سالف ذكره ،مع تلقيهم لتعوي�ض جزافي
ينتج عن تطبيق ن�سبة مئوية على �سعر بيع المحا�صيل الطبيعية الم�س ّلمة من ق َبلهم �أو �سعر الخدمات
التبعية التي ي�ؤدونها.
و�أخيراً ،تدخل �سيا�سة الم�ساعدة والدعم للإنتاج الزراعي في االخت�صا�ص الجماعي وتدرج في ميزانية
االتحاد الأوربي .وهناك �سيا�سة زراعية م�شتركة تن�سق الم�ساعدات الممنوحة للقطاع الزراعي بت�شجيع
الإنتاج الزراعي الغذائي عالي النوعية ،وكذلك الممار�سات الزراعية والبيئية الجيدة.
يخ�ضع قطاع الفالحة وال�صيد البحري بتون�س للجباية الخا�صة التي تتمثل خطوطها العري�ضة فيما يلي:
• •تخ�ضع الم�ستغالت الفالحية وتلك الخا�صة بال�صيد البحري في �إطار �شركة (�شخ�ص اعتباري)
لتخفي�ض معدل ال�ضريبة على ال�شركات ( 10%بد ًال من )30%
• •تخ�ضع دخول الأن�شطة الفالحية الفردية لقواعد معينة لتحديد ال�ضريبة الم�ستحقة (نظام النفقات/
الإيرادات ،نظام التقييم الجزافي والنظام الحقيقي)
من جهة �أخرى ،تخ�ضع المنتجات الفالحية وتلك الخا�صة بال�صيد البحري لل�ضرائب بطريقة الحجز
في المنبع .والواقع �أن هذه المنتجات تخ�ضع ل�ضريبة الحجز في المنبع ب�سعر  2%عند ت�سويقها في
مرحلة البيع بالجملة (المبيعات من المنتجين > تجار الجملة) .تتم عملية الحجز في المنبع من قبل
�أي متدخل في ت�سويق هذه المنتجات في مرحلة البيع بالجملة (خا�صة ،عمالء �أ�سواق البيع بالجملة،
وال�شركات الم�صنعة للعلب الم�صبرة ،و�أي متدخل �آخر) عند �شراء هذه المنتجات من المنتجين.
تقع الفالحة �أي�ضا خارج نطاق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
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يتبين من خالل هذه الممار�سات الدولية ما يلي:
• •يخ�ضع القطاع الزراعي عموما لل�ضريبة ،لكن مع مراعاة خ�صائ�صه المميزة ،وغالبا ما يتم الن�ص على
نظام جزافي �إلى جانب �إتباع نظام النتيجة ال�صافية الحقيقية
• •تخ�ضع المنتجات الزراعية لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة (با�ستثناء تون�س) ،ولكن مع معدالت
منخف�ضة ال تتجاوز 10%
ي�ستفيد القطاع الزراعي من منح و�إعانات مادية هامة.
من ال�ضروري �إجراء درا�سة �شاملة لنظم فر�ض الأرباح على الم�ستغالت الفالحية في هذه البلدان
وغيرها لفهم �أف�ضل الممار�سات.
5.1.3

خاتمة

يجب �أن ي�ستجيب فر�ض ال�ضرائب على المداخيل والأرباح المت�أتية من الأن�شطة الفالحية للأهداف
التالية :
• •�إن�صاف فر�ض ال�ضرائب مقارنة مع غيرها من الخا�ضعين لها؛
• •عائدات ال�ضرائب مقارنة مع الإيرادات ال�ضريبية الواجب ت�سييرها؛
• •تخفيف العبء ال�ضريبي؛
• •�إن�شاء جباية ب�سيطة ومن�سجمة؛
• •خلق مناخ اجتماعي-اقت�صادي ٍ
موات لال�ستثمار يتوافق مع الأهداف التي ر�سمها المغرب في �إطار
مخطط المغرب الأخ�ضر؛
• •النهو�ض بال�شغل في القطاع الزراعي الذي ي�شغل عدداً كبيراً من ال�سكان الن�شطين في المغرب؛
• •تح�سين القدرة التناف�سية للفالحين المغاربة وطنيا ودوليا ،ال�سيما بعد اتفاقات التبادل الحر الذي وقعها
المغرب.
كما يجب �أن تتم مراعاة الخ�صائ�ص المحددة للقطاع الزراعي وتوفير التدابير ذات ال�صلة بما يلي:
• •مو�سمية الن�شاط الفالحي
• •تقلب ال�شركات الزراعية (�إمكانية �إدراج خ�سائر الموا�سم ال�صعبة)...
• •الفرق بين القطاعات الفالحية وم�شكلة تقييم المنتجات الفالحية وال�شجرية
• •التق�سيم الجهوي فيما يخ�ص العائدات والمو�سم الفالحي
• •التفاوت في �إمكانيات الفالحين
• •�أثر ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة (وال�ضرائب الزراعية ب�شكل عام) على قدرة الم�ستهلك ال�شرائية.
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يفتر�ض فر�ض ال�ضرائب على القطاع الزراعي �أن يكون ن�شاط التجار الو�سطاء ،المتدخلين بين الفالح
المنتج والم�ستهلك النهائي ،مدرو�سا تماما .كما �أن ح�صة الو�سطاء من الثمن الذي يدفعه الم�ستهلك
النهائي تتجاوز تلك التي للمنتجين الزراعيين.
في �إطار الت�ضامن الوطني ،ولأ�سباب تتعلق بالإن�صاف والم�ساواة �أمام ال�ضريبة ،يعتبر فر�ض نظام �ضريبي
على القطاع الفالحي �ضرورة ال منا�ص منها ،وخ�صو�صا بالن�سبة �إلى ال�ضيعات الفالحية التي تبلغ حجما
معينا .فال�ضريبة ينبغي لها �أن ت�ضطلع بدور مهيكِ ل ل�صالح تنمية القطاع الفالحي في �إطار خ�صو�صيته .كما
ينبغي �أن تكون بمثابة حامل لهيكلة هذا القطاع ومحفزا لإنتاجيته وتناف�سيته .ولذلك فمن الم�ستعجل
�إطالق درا�سة معمقة تهدف �إلى �إحداث �ضريبة فالحية ،وتحدد خ�صو�صا على الم�ستوى التقني ما يلي:
( )iالجوانب التقنية المتعلقة ب�إقرار ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في المجال الفالحي ،وهو ما ي�شمل
على الخ�صو�ص الن�سبة التي ينبغي اعتمادها ،وطريقة تح�صيل مداخيل ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة (تتمثل مقاربة �أولى في اعتبار نقاط الولوج �إلى ال�سوق ك�أمكنة لت�سوية ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة� ،أو �إقرار �ضريبة على القيمة الم�ضافة ُتخ�ضع لها �سل�سالت التوزيع) .فر�ض �ضريبة القيمة
الم�ضافة على المنتجات الزراعية من المحتمل �أن يقلل من الم�شاكل التي تعاني منها ال�صناعات
الزراعية.
( )iIتطبيق �ضريبة على مداخيل الفالحين ،من قبيل ال�ضريبة على ال�شركات �أو ال�ضريبة على الدخل،
مع و�ضع عتبات للإعفاء وطرق عملية الحت�ساب ن�سب ال�ضرائب في غياب كنا�ش ح�سابات فالحي.
(� )iIIإحداث كنا�ش ح�سابات فالحي يتيح للم�ستغالت الفالحية تحكما �أمثل في �أن�شطتها.
( )ivمواكبة هيكلة الم�ستغالت الفالحية التي تبلغ حجما معينا ،من اجل تحويلها �إلى �شركات.
( )vالعمل� ،إذا �أمكن ذلك ،على بحث �سبيل �ضريبة تقوم على ملكية الأر�ض ،مع عدم احت�ساب
الأرا�ضي غير ال�صالحة �أو الجرداء.
( )viالعمل على �أن ي�سير الخ�ضوع للنظام ال�ضريبي والتغطية االجتماعية في تواز (المر�ض ،والتقاعد،
والإعانات العائلية) .وال�شيء ذاته في ما تعلق ب�آليات الدعم في حال حدوث �صعوبات طبيعية
(كالجفاف والفي�ضان وال َب َرد وغيرها).
كل نظام ل�ضرائب مفرو�ضة على هذا القطاع يجب �أن يكون مرنا و�سهل الإعداد والمراقبة.
 2.3قطاع العقار
ت�شكل اال�ستثناءات ل�صالح الأن�شطة العقارية  10.3%من العدد الإجمالي لحاالت اال�ستثناءات.
هذه التدابير ،وعددها  ،41التي تم تقييمها تجمع  5.413مليون درهم في  2011مقابل  4.438مليون درهم
في عام  ،2010م�سجلة زيادة بن�سبة  .22.0%وهي تمثل  16.9%من النفقات الجبائية المق ّيمة في .2011
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بماليين الدراهم
2010

ال�ضريبة

• •ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
• •ال�ضريبة على ال�شركات
• •ال�ضريبة على الدخل
• •واجبات الت�سجيل والتمبر
المجموع

2011

1290

1 373

469

469

645

790

2 034

2 782

4 438

5 413

تتمثل النفقات الجبائية المتعلقة باالتفاقات المبرمة مع الدولة ذات ال�صلة بالإعفاء من جميع ال�ضرائب
والر�سوم ل�صالح برامج ال�سكن االجتماعي الحالي في  1.126مليون درهم ،منها  798مليون درهم لل�ضريبة
على القيمة الم�ضافة و 328مليون درهم لل�ضريبة على ال�شركات.
ينتج قطاع العقار ت�أثيرات متتالية كبيرة على االقت�صاد الوطني ،با�ستناده �إلى �سيا�سات عامة محددة
الأهداف وم�صحوبة بالنظام البنكي.
ي�ساهم قطاع البناء والأ�شغال العمومية بواقع  6.8%في الناتج المحلي الإجمالي ،ون�سبة  9%من حيث
الت�شغيل.
بين عامي  2010و � ،2011سجلت الوحدات العقارية قيد البناء زيادة قدرها  26%بينما �شكلت المنجزة
منها ارتفاعا بن�سبة .22 %
ارتفعت القرو�ض العقارية �إلى  10%ونما عدد قرو�ض �صندوق ال�ضمان العقاري (� )FOGARIMإلى 23%
خالل نف�س الفترة .ارتفع القر�ض العقاري الجاري بالمغرب �إلى  212مليار درهم في نهاية �شهر مار�س ،ن�سبة
الثلث من القرو�ض الممنوحة �إلى االقت�صاد ذهبت للعقار (�أي .)33%
قد يكون للحوافز في هذا القطاع ت�أثير الحرمان بالن�سبة للقطاعات الإنتاجية الأخرى بما في ذلك ال�صناعية.
في الواقع ،قد يعمد الم�شغلون المنجذبون �إلى هذه الحوافز �إلى تجنب القطاعات ال�صناعية واالنخراط
في قطاع الإنعا�ش العقاري ،مما �سيترتب عنه �إلغاء ت�صنيع الن�سيج االقت�صادي .كما يمكن لأهمية الموارد
المالية التي تم ا�ستيعابها من قبل هذا القطاع في االتجاهين �أن تمار�س نف�س الت�أثير على ندرة الموارد التي
ال تزال متاحة للأن�شطة االقت�صادية الأخرى.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعاني هذه ال�صناعة من القيود الهيكلية ،ال�سيما االفتقار �إلى معرفة ال�صفقات التي
تك ّون القطاع (العتامة) ،وا�ستمرار القطاع غير المنظم و�ضعف �ضبط ال�سوق رغم تدخالت القطاع
العمومي ،ال�سيما �إمكانية الولوج �إلى العقار.
ترمي خطة  2016 -2012لوزارة ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة �إلى تعزيز عر�ض ال�سكن
( 170,000وحدة �سنوياً) ،لتدعيم برنامج مدن بدون �صفيح وتنويع �إنتاج �أكثر جودة للطبقة المتو�سطة
وال�شباب وكل ما يتعلق بالكراء االجتماعي.
87

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

�ساعدت التدابير التي اتخذها قانون المالية  2010ل�صالح ال�سكن االجتماعي على الإحياء الفوري لهذا
القطاع مع كل الآثار الإيجابية المنعك�سة على القطاعات الأخرى .لذلك يبدو �أن �سيا�سة التحفيز قد
حققت نتائج مر�ضية لهذا القطاع.
ومع ذلك ،من ال�ضروري ،ب�شكل دوري ،تقييم �آثار الفوائد التي يتمتع بها هذا القطاع مع مراعاة الأولويات
المتفق عليها لتحديد م�س�ألة ال�ضرائب العقارية والنفقات ال�ضريبية التي تتمتع بها :ال�سكن االجتماعي،
وال�سكن المتو�سط �أو الو�سائل الداعمة للح�صول على الملكية مقابل تطوير ال�ضريبة على الكراء ،ت�شجيع
المنع�ش العقاري و�/أو الم�شتري �أو الم�ست�أجر.
كما ت�ضع ممار�سة �إخفاء جزء من �سعر المعامالت هذا القطاع في �شك دائم ،على الرغم من الجهود
المبذولة لمكافحة هذه الآفة من قبل الموظفين المنظمين ،مما يعك�س انعدام الأمن ال�ضريبي .ولذلك
ينبغي بذل الجهود لتحقيق ما يلي:
• •مكافحة ممار�سة عدم الت�صريح بكامل المبلغ›› ،وغلإقرار بما دون الواقع والفواتير المزورة
• •�إعداد �ساللم بيانية للحد من الإقرار بما دون الواقع من دافعي ال�ضرائب والت�سويات من قبل الإدارة،
مع مراعاة واقع الأ�سواق والظروف الوطنية والإقليمية .بيد �أنه يجب �أال ت�ؤدي هذه ال�ساللم �إلى فر�ض
�ضرائب جزافية تتعار�ض مع مبد�أ فر�ض ال�ضرائب ا�ستناداً �إلى النتيجة ال�صافية الحقيقية.
.4
تتمثل النفقات الجبائية مقارنة مع الإيرادات الجبائية فيما يلي:

الإمكان الجبائي :النفقات مقابل الإيرادات الجبائية

		
2010

التعيين
 ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ال�ضريبة على ال�شركات ال�ضريبة على الدخل حقوق الت�سجيل والتنمبر �ضرائب اال�ستهالك الداخلية الر�سوم الجمركيةالمجموع

الإيرادات
ال�ضريبية

2011

النفقات
ال�ضريبية

ح�صة النفقات
بالإيرادات

الإيرادات
ال�ضريبية املتوقعة

النفقات ال�ضريبية العالقة بني
النفقات/الإيرادات

66 035

13 758

20,8%

66 980

13 236

19,8%

37 163

6 016

16,2%

39 245

7 069

18,0%

24 912

4 216

16,9%

26 790

4 326

16,1%

10 051

3 891

38,7%

10 568

5 513

52,2%

21 135

1 285

6,1%

20 792

1 268

6,1%

12 269

636

5,2%

11 225

664

5,9%

171 565

29 801

17,4%

175 600

32 075

18,3%

وعموما ،عرف تقييم النفقات الجبائية ارتفاعا من حيث الحجم والن�سبة المئوية بين عامي  2010و .2011
بالن�سبة لواجبات الت�سجيل والتمبر ،تمثل النفقات الجبائية  39%من الإيرادات الجبائية في عام 2010
و 52%في .2011
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با�ﻹ �ضافة �إلى ذلك ،في مجال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة (التي تمثل الجزء الأكبر من النفقات الجبائية:
 46في المائة في عام  ،)2010عرف تقرير النفقات الجبائية في الإيرادات الجبائية انخفا�ضا بن�سبة  1في المائة
بين عامي  2010و .2011
.5
في تون�س ،يتكون نظام المزايا الجبائية من الحوافز الجبائية والمالية :
( )iالحوافز الجبائية الرئي�سية :
• •التخفي�ض الكلي �أو الجزئي للمداخيل �أو الأرباح التي يعاد ا�ستثمارها في اكتتاب الر�أ�س المال الأ�صلي
�أو زيادته.
• •التخفي�ض الكلي �أو الجزئي للمداخيل �أو الأرباح المعاد ا�ستثمارها داخل ال�شركة
• •التخفي�ض الكلي �أو الجزئي ،محدود في الزمن ،للمداخيل �أو الأرباح الناجمة عن اال�ستغالل
• •الإعفاء و�/أو تخفي�ض ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�ستحقة على �أموال المعدات الالزمة لتنفيذ
اال�ستثمار
• •الإعفاء من الر�سوم الجمركية وال�ضرائب التي لها ت�أثير معادل الم�ستحقة من ا�ستيراد �أموال المعدات
الالزمة لتنفيذ اال�ستثمار
• •تخفي�ض معدل ال�ضريبة/الإعفاء الم�ؤقت من �ضرائب معينة
• •الخ ...
( )iiالحوافز المالية الرئي�سية :
• •�أق�ساط اال�ستثمار
• •الم�شاركة في تكاليف البنيات التحتية
• •توفير �أو منح الأرا�ضي المطلوبة لتحقيق اال�ستثمار بالدينار الرمزي
• •التكفل الم�ؤقت بم�ساهمة رب العمل بنظام ال�ضمان االجتماعي الإجباري
• •التكفل بالأجور الجزئية والم�ؤقتة (توظيف الخريجين)
• •… الخ.
طبيعة النفقات الجبائية في البلدان التي �شملت الدرا�سة المقارنة

89

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

في رومانيا ،تعتبر الحوافز الجبائية محدودة ،وهي في �شكل �إعفاءات �أو تخفي�ضات جبائية �أو تق�سيط دفع
ال�ضرائب لمدة �أق�صاها � 5سنوات:
( )iحوافز جبائية ل�صالح اال�ستثمار:
• •�إمكانية االهتالك المعجل ( 50في المائة في ال�سنة الأولى) بالن�سبة للمعدات ،المرافق� ،أجهزة
الكمبيوتر ،براءات االختراع
• •�إمكانية اال�ستفادة من خ�صم �إ�ضافي بمقدار  20%للنفقات المخ�ص�صة لأن�شطة البحث والتطوير
• •�إمكانية الإعفاء بالن�سبة للأرباح المعاد ا�ستثمارها
• •خف�ض معدل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �إلى  5%بالن�سبة للم�ساكن في �إطار ال�سيا�سة االجتماعية
• •تخفي�ضات �أو �إعفاءات من ال�ضرائب المحلية لبع�ض اال�ستثمارات في المجمعات ال�صناعية �أو
التكنولوجية
( )iiحوافز جبائية ال�ستهالك الأ�سر المعي�شية:
• •تخفي�ض ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �إلى  5%للح�صول على الم�ساكن (تحت م�ساحة معينة و�سعر
معين)
( )iiiالحوافز ال�ضريبية ل�صالح مداخيل ال�شغل:
• •خ�صم �شخ�صي على الأ�شخا�ص المعالين يطبق على الأجور �أقل من  1,000الي (حوالي  230يورو)
• •تخفي�ض الإ�سهامات في نظم التقاعد االختياري بمبلغ �سنوي قدره  400يورو
• •�إمكانية تق�سيط دفع ال�ضرائب لمدة �أق�صاها � 5سنوات -تنطبق على كل من الأ�شخا�ص االعتباريين
والأ�شخا�ص الطبيعيين.
في فرن�سا ،تتمثل الحوافز ال�ضريبية بال�شكل التالي :
( )iل�صالح اال�ستثمار :
• •قر�ض ال�ضريبة على البحث
• •�إمكانية اال�ستخمادات المعجلة بالن�سبة لأمتعة التجهيزات واال�ستثمارات الفندقية واال�ستخمادات
اال�ستثنائية
• •تخفي�ض ال�ضريبة على الدخل �أو �ضريبة الت�ضامن على الثروة لالكتتاب بر�أ�س المال للمقاوالت
ال�صغيرة والمتو�سطة:
• •خطة التوفير عن طريق الأ�سهم
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• •تخفي�ض ال�ضريبة على الدخل الكتتاب ح�ص�ص �صندوق م�شترك لالهتمام باالبتكار ،والكتتاب
ح�ص�ص �صندوق ا�ستثمار القرب ،والكتتاب ر�أ�س مال ال�شركات من �أجل تمويل الأعمال ال�سينمائية
�أو ال�سمعية الب�صرية ،ف�ضال عن العديد من تخفي�ضات ال�ضريبة على الدخل من �أجل اال�ستثمار في
القطاع العقاري.
( )iiلفائدة ا�ستهالك الأ�سر:
• •قر�ض ال�ضريبة بالن�سبة للنفقات من �أجل جودة محيط ال�سكن الرئي�سي
• •تخفي�ض ال�سعر بـ  7%للأ�شغال في المحالت ال�سكنية
• •قر�ض ال�ضريبة للأجير العامل من المنزل
( )iiiلفائدة عائدات ال�شغل:
• •ق�سط لل�شغل
• •الإعفاء من ال�ضريبة على الدخل بالن�سبة للعمل الإ�ضافي الذي يقوم به الأجراء
يمكن تحليل ما ورد �أعاله من ا�ستنتاج مفاده �أن وجود النفقات الجبائية لي�س عجزا في حد ذاته ،نظراً
لأنها موجودة في جميع البلدان .يبقى الت�سا�ؤل حول فعاليتها على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي.
.6
ي�ستدعي وجود القواعد اال�ستثنائية تقييمها ب�صورة منتظمة من �أجل تحقيق و�ضمان �أهميتها وفاعليتها ،ف�ضال
عن قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة والتي يجب �أن تحدد بو�ضوح قبل اتخاذ �أي تدبير.
يندرج الإعداد ال�سنوي لتقرير النفقات الجبائية في هذا المنطق ،ويعتبر مبادرة ت�ستحق الثناء.
غير �أن المنهجية المعتمدة لتقييم النفقات الجبائية ،في بع�ض النواحي ،م�شكوك فيها .في الواقع� ،إن تقرير
النفقات الجبائية ل�سنة  2011ال�صفحة  52ين�ص على �أنه « :وفقا للتجارب الدولية� ،ستركز التقديرات على
الخ�سائر الجبائية المبا�شرة .وهذا الخيار ال ي�ستثني ،بالطبع� ،إمكانية اللجوء حالة بحالة �إلى تقديرات �أكثر
تطورا ب�إجراء درا�سات محددة.
ت�شمل الأ�ساليب الم�ستخدمة و�ضع تقديرات للخ�سائر في الإيرادات «كل �شيء يجري على قدم الم�ساواة»
بقيا�س الحق لتكلفة االبتعاد عن المعيار» مع افترا�ض �سلوك من�ضبط للوكالء الذين ي�ستفيدون منه ».
ومع ذلك ،لم يثبت �أن �سلوك الملزمين بال�ضريبة والوكالء االقت�صاديين الذين ي�ستفيدون من التدبير الجبائي
ال يت�أثر بحذف مثل هذا التدبير .وتثبت حالة المنع�شين العقاريين فيما يخ�ص �إنتاج ال�سكن االجتماعي
الذي تم �إحيا�ؤه بالتدابير التي اتخذها قانون المالية  ،2010على العك�س من ذلك ،العالقة بين التدبير
التحفيزي و�سلوك دافع ال�ضرائب.
فاعلية النفقات الجبائية
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عالوة على ذلك ،يجب ا�ستكمال تقييم النفقات الجبائية للتدبير التحفيزي بالتقديمات الإيجابية �أو ال�سلبية
لهذا التدبير ،وقدرته على تحقيق الأهداف االقت�صادية و�/أو االجتماعية التي كانت �أ�سا�سا العتماده.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن درا�ستين �أجريتا من قبل المندوبية ال�سامية للتخطيط لمحاكاة ت�أثير بع�ض التدابير على
م�ستوى االقت�صاد الكلي والجزئي :
• •�أثر االقت�صاد الكلي والجزئي عن طريق بع�ض التدابير الم�ستفادة من قوانين المالية  2009و ( 2010زيادة
الحد الأدنى للإعفاء ،خف�ض الحد الأق�صى للمعدل الهام�شي� ،إعادة ت�أهيل �شبكة ال�ضرائب وزيادة
مرتبات موظفي ال�ساللم الدنيا �أو الم�ساوية ل )9بتاريخ  30يونيو  .2010ويت�ضح من نتائج المحاكاة �أن
�أثر هذين التدبيرين نجم عنه زيادة في النمو االقت�صادي وتح�سين القدرة ال�شرائية للأ�سر المعي�شية ،مما
�أدى �أي�ضا �إلى تدهور الميزان التجاري والميزانية .15
• •�أثر التدابير ال�ضريبية على حدوث انخفا�ض في م�ستوى ال�ضريبة على ال�شركات و�إعادة تهيئة ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة اعتبارا من � 14سبتمبر .2010
�شرعت المندوبية ال�سامية للتخطيط ،كجزء من م�ساهمتها في �إ�ضاءة �صنع القرار ،في تقييم �آثار االقت�صاد
الكلي والجزئي المترتبة عن التدبيرين ال�ضريبيين .يتعلق �أحدهما بخف�ض م�ستوى ال�ضريبة على
ال�شركات من � 30%إلى � .25%أما التدبير الآخر فيخ�ص �إعادة تهيئة ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة من
خالل خف�ض معدلها الأعلى من � 20إلى  16%وتوحيد المعدالت الأخرى ( 10% ،7%و  )14%في
معدل واحد حوالي .10%
�أنجزت هذه التقييمات على �أ�سا�س نموذجين و�ضعتهما المندوبية ال�سامية للتخطيط .يتعلق الأول بنموذج
االقت�صاد الكلي ذو الطبيعة النيو-كينزية المنجزة وفق بيانات الح�سابات الوطنية على �أ�سا�س عام 1998
وتتتبع تطور االقت�صاد المغربي خالل الفترة  .2008-1990ويخ�ص الثاني نموذج توازن عام مح�سوب
بمحاكاة جزئية ا�ستناداً �إلى بيانات م�صفوفة المحا�سبة االجتماعية ل�سنة  2007للتوفيق بين بيانات الدرا�سة
اال�ستق�صائية الوطنية على م�ستويات المعي�شة وا�ستهالك الأ�سر المعي�شية في عام  .2007وب�صفة عامة،
ي�سمح التدبيران با�ستئناف الن�شاط االقت�صادي بما لهما من �آثار على العر�ض والطلب ،وتح�سين م�ستويات
المعي�شة للأ�سر .ومع ذلك� ،سيحفز التدبيران تدهور التوازنات االقت�صادية الكلية الداخلية والخارجية.
عالوة على ذلك ،هل يفتقر مفهوم «النفقات ال�ضريبية» �إلى الو�ضوح؟ يتم تعريف النفقات ال�ضريبية بالإ�شارة
�إلى ‹معيار› ذو معالم غير دقيقة في بع�ض الأحيان ،معيار ك�إعفاء بموجب قانون ال�ضرائب .لحل �أوجه عدم
اليقين هذه ،ميزت العديد من البلدان� ،ضمن النفقات ال�ضريبية ،بين الأحكام التي ت�شكل التخفيف
الهيكلي لل�ضرائب وبين تلك التي ت�شكل �أدوات حقيقية لل�سيا�سة العامة.
15

تجري الممار�سة على �أ�سا�س نموذج االقت�صاد الكلي الذي ي�سمح بالقيام بالتنب�ؤات االقت�صادية وتقييم �أثر اختيار ال�سيا�سات العامة في
االقت�صاد الوطني في الأجلين الق�صير والمتو�سط .من خالل الأ�س�س النظرية النيو-كينزية ،يميز هذا النموذج بين �أربعة عوامل اقت�صادية:
الأ�سر المعي�شية ،المقاوالت ،الإدارة العامة وبقية العالم .كما �أنه يميز بين القطاع التجاري والقطاع غير-التجاري.
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وفي الممار�سة الحالية ،ال يقدم تقدير «خ�سائر الإيرادات» الناتج عن �أداة �ضريبية ا�ستثنائية ،عندما يتم توفيره،
�سوى عر�ض محدود للآثار االقت�صادية والمتعلقة بالميزانية لهذا التدبير :ال ي�أخذ هذا التقدير بعين االعتبار
التغييرات في ال�سلوك الناتجة عنه (الآثار التحفيزية) ،وال ت�أثير هذا الإجراء على الإيرادات الأخرى �أو على
م�ستوى الن�شاط.
ينبغي �أن ي�ستكمل تقييم النفقات ال�ضريبية ،رغم كونه معقدا ،بتقييم الآثار الناتجة عن الخطة االقت�صادية
واالجتماعية لكل تدبير تحفيزي.
عالوة على ذلك ،يعتبر جزء من الأدوات المدرجة غير مرقم ،نظراً لل�صعوبات المنهجية� :أو ًال ،ال ت�سمح
البيانات المتاحة بتقدير دقيق لبع�ض الحاالت .وثانيا ،بالن�سبة للأدوات الأخرى ،ا�ضطرت الإدارة �إلى
�إ�صدار العديد من االفترا�ضات التي تجعل التقديرات م�شكوكا فيها.
لذا ،ال يمكن لح�ساب مجموع تكلفة النفقات ال�ضريبية �إال �أن يعطى وفق نظام تقريبي جداً .هذا ما ي�سمح
باعتبار نفقات الميزانية كتدابير تحفيزية بد ًال من �أو بالإ�ضافة �إلى القواعد ال�ضريبية اال�ستثنائية وفقا للظروف
وطبقا لل�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية.
ب� .إعانات الميزانية
ال يتبع نظام �إعانات الميزانية بد ًال من الإ�ستثناءات ال�ضريبية الناتجة عن النفقات ال�ضريبية على نطاق وا�سع
من قبل نظام الحوافز بالمغرب على الرغم من �أن بع�ض التدابير لم تو�ضع في هذا االتجاه .يتعلق الأمر بالأداة
الخا�صة بالمقاوالت المن�ش�أة في المناطق المخ�ص�صة للتجارة خارج المياه الإقليمية ،من �أجل اال�ستفادة من
م�ساهمة الدولة ،بحيث تكون الأعباء الجبائية بر�سم ال�ضريبة على الدخل المخ�صومة من العاملين ال تتجاوز
 20%من كتلة الأجور لهذه ال�شركات� ،أو من التكفل المبا�شر من قبل الدولة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة
المتعلقة بالإ�سكان العام ل�صالح الم�شترين.
تبرز الإ�ستثناءات ال�ضريبية الطابع المعقد للنظام ال�ضريبي .في الواقع ،تغير الأدوات و�ضوح القوانين
ال�ضريبية ويمكن �أن ت�ؤدي �إلى تكاليف تدبير عالية �سواء بالن�سبة للم�ستخدمين �أو �إدارة ال�ضرائب.
ي�ؤدي هذا التعقيد �إلى طرح النقا�ش حول االختيار بين اال�ستثناء �أو الحا�ضنة الجبائية والنفقات الجبائية
الناتجة عن ذلك وبين النظام المبا�شر والم�ستهدف لإعانة الميزانية ،على �أال تكون النفقات الجبائية مو�ضوع
فح�ص �أكثر دقة من نفقات الميزانية.
تطرح التدابير اال�ستثنائية �إح�سا�سا بالظلم بين دافعي ال�ضرائب الذين ال ي�ستفيدون منها ،في حين تتمتع نظم
الإعانات المبا�شرة من ميزة الو�ضوح و�إمكانية المتابعة.
تترجم اال�ستثنائية الجبائية كذلك رهانات �أ�سا�سية :التحكم في الأثر الميزاني لهذه التدابير في �سياق
المالية العمومية المتوتر ب�صورة خا�صة ،هو و�أثر فاعلية هذه التدابير ،و�أثر التب�سيط.
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يجب �أن ت�أخذ �أي محاولة في هذا االتجاه بعين االعتبار القلق من تنفيذ �إجراءات ب�سيطة و�سهلة المنال
لال�ستفادة من الحوافز الجبائية الميزانية وتجنب القيود البيروقراطية ،مما يجعل النظام معقدا وغير متاح
للوكالء االقت�صاديين الذين يتعين �أن ي�ستفيدوا منه �أو لهم الحق فيه .في الواقع يتبين في الممار�سة �أن
العديد من نظم المعونة التي و�ضعت غالباً ما تبقى غير م�ستخدمة ب�سبب تعقيد الإجراءات المطلوبة لإعمالها.
ج .خال�صة
ي�شكل تقرير النفقات الجبائية في ال�سنوات الأخيرة الم�صاحب لعر�ض م�شروع قانون المالية بالبرلمان خطوة
�أ�سا�سية لتح�سين ال�شفافية في عملية اتخاذ القرارات في الم�سائل المتعلقة بالمالية العامة .والهدف من ذلك
�إطالع الم�س�ؤولين المنتخبين والمواطنين على الجهود التي يبذلها المجتمع لتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية المتبعة.
مع ذلك ،ينبغي �أن يكون هذا التقرير �أكثر �صراحة فيما يتعلق بالمنهجية الخا�صة ب�إعداده .كما يجب �أن
يكون التقرير �أكثر �صلة بنوعية المعلومات المقدمة .كما ّ
يمكن الرفع من م�ستوى جميع الآثار الناجمة عن
الحوافز الجبائية من فهم �أف�ضل للمقابل االقت�صادي واالجتماعي لال�ستثناء الممنوح.
�إذا تم ا�ستخدام الحوافز الجبائية في �أي مكان ،ي�صبح التقييم الدوري لأثرها فيما يتعلق بالأهداف المن�شودة
�ضروريا جدا .وي�ؤدي التقدير الأف�ضل للحوافز الممنوحة لمقارنتها �ضد �إعانات الميزانية التي غالباً ما تعتبر
م�ستهدفة ب�شكل �أف�ضل وم�سيطر عليها.
من ال�ضروري جعل نوعية المعلومات المقدمة في التقرير المتعلق بالنفقات الجبائية �أكثر �صلة وكذا �إعداد
�إعانات الميزانية لمزيد من ال�سيطرة على فعاليتها ،كلما كان ذلك ممكناً.
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 .IVالممار�سات الجبائية والعالقات بين الإدارة
والملزم بال�ضريبة

تنعك�س الممار�سة الجبائية والعالقة بين الإدارة والملزم بال�ضريبة ( )1في �إجراء مراقبة ال�ضرائب كنتيجة
طبيعية للنظام ال�ضريبي الت�صريحي و ( )2تظهر على م�ستوى نظام الجزاءات المن�ش�أة و (� )3سواء في انتظارات
دافعي ال�ضرائب �أو الإدارة.
.1
يعتمد النظام الجبائي المغربي على نظام الإقرار .على هذا النحو ،ف�إن الملزمين بال�ضريبة هم الذين يقومون
بالإقرارات ال�ضريبية الخا�صة بهم ،وي�شرعون في ت�صفية ودفع ال�ضريبة على م�س�ؤوليتهم الخا�صة.
ال يمكن لهذا النظام الذي ينطوي بحكم طبيعته على مخاطر حدوث الأخطاء وال�سهو �أن يحد من محاوالت
االحتيال ،ناهيك عن التف�سيرات المختلفة لتنوع حاالت تطبيق الأحكام الجبائية.
وهذا هو ال�سبب ،الذي جعل الم�شرع يمنح �إدارة ال�ضرائب حق التحكم بهذه البيانات .لذا ،ف�إن المراقبة
المالية هي المقابل المنطقي والمو�ضوعي لنظام الإقرار.
يمنح القانون الجبائي �إدارة ال�ضرائب بع�ض الحقوق التي تعتبر طبيعتها ومداها هدفا لت�سهيل المراقبة
الجبائية :
• • حق المراقبة
• •حق الإثبات
• •حق االت�صال
• •حق ال�شفعة
في موازاة ذلك ،تتمتع �إدارة ال�ضرائب �أي�ضا بما يلي:
• •�سلطة تقديرية
• •الحق في مراقبة الأ�سعار والإقرارات التقديرية.
ت�سيير نظام الإقرار
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.2
يمكن للمراقبة الجبائية �أن تتمثل في فخ�ص الح�سابات التي ت�شمل جميع المعامالت المنجزة وجميع
ال�ضرائب التي يخ�ضع لها الملزم بال�ضريبة (المراقبة ال�شاملة) �أو التي تغطي فقط �صفقة� ،أو �ضريبة �أو فترة
زمنية محددة (مراقبة دقيقة .) 16
و�أخيراً ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن الإدارة قد تم�ضي قدما في درا�سة مجموع الحالة الجبائية للملزمين بال�ضريبة
الذين يقع موطنهم الجبائي في المغرب ،بمراعاة مجموع دخلهم المق ّر به ،الخا�ضع لل�ضريبة ر�سميا �أو
يتمتعون ب�إعفاء من الإقرار ويقع �ضمن نطاق ال�ضريبة على الدخل (�إجراء التحقق من الو�ضع ال�شامل للملزم
بال�ضريبة ك�شخ�ص طبيعي).
المراقبة ال�ضريبية

1.2

المراقبة الجبائية بالأرقام

 .1مجموع الملفات المدققة
التعيين

عدد الملفات المدققة

2009

2010

معدل التغيير

1 273

1 344

+5,6%

ازداد عدد الملفات المدققة في عام  2010بن�سبة  5.6%مقارنة بعام .2009
 .2الر�سوم ال�صادرة

ب َاالف الدراهم

التعيين

الر�سوم ال�صادرة

2009

2010

5 811 499

7 312 701

معدل التغيير
+25,8%

 .3توزيع الحقوق ال�صادرة ح�سب نتيجة الإجراء
دافع الإخ�ضاع لل�ضريبة
االتفاقات
الإخ�ضاع لل�ضريبة ر�سميا
قرارات العموالت
المجموع العام

ب َاالف الدراهم

الحقوق ال�صادرة  %مقارنة مع المجموع الحقوق ال�صادرة  %مقارنة مع المجموع  %معدل التغيير
�سنة 2010
�سنة 2009
4 607 511

79,3%

5 315 749

72,7%

+15,4%

463 338

8,0%

1 173 098

16,0%

+153,2%

740 650

12,7%

823 854

11,3%

+11,2%

5 811 499

100,0%

7 312 701

100,0

+25,8%

تمكن المقارنة بين بيانات  2009و  2010من مالحظة ما يلي:
• •تح�سن بقدر  15.4في المائة من الإ�صدارات المتعلقة باالتفاقات؛
• •زيادة كبيرة في الحقوق ال�صادرة عقب الأمر ب�إخ�ضاع ال�ضريبة ر�سميا ( ،)153.2% +و�إلى قرارات لجان
التحكيم (.)11.2% +
16

تنظم المراقبة الفورية من قبل القانون المالي � .2011سيكون من ال�سابق لأوانه �إجراء تقييم له .من حيث الإجراءات و�سبل الطعن ،ف�إنه
يخ�ضع لنف�س القواعد كالمراقبة ال�شاملة.
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 .4توزيع الحقوق الم�ستردة ح�سب نتيجة الإجراء
دافع الإخ�ضاع لل�ضريبة
االتفاقات
الإخ�ضاع لل�ضريبة ر�سميا
قرارات العموالت
المجموع العام

الحقوق ال�صادرة
�سنة 2009

ب َاالف الدراهم

 %قارنة مع المجموع الحقوق ال�صادرة  %قارنة مع المجموع  %معدل التغيير
�سنة 2010
93,7%

4 533 883

97,9%

+9,1%

4 153 940
19 014

0,4%

10 773

0,2%

+43,3%

260 760

5,9%

87 457

1,9%

-66,5%

4 433 714

100,0%

4 632 113

100,0%

+4,5%

مقارنة بالعام � ،2009سجلت الحقوق الم�ستردة بر�سم �سنة  2010تح�سنا بن�سبة  4.5في المائة .ويمكن تف�سير
هذا التح�سن �أ�سا�سا بالبت في الملفات ذات رهان �ضريبي كبير .علما �أن جزءا من االتفاقات التي �أبرمتها
المديرية العامة لل�ضرائب بالن�سبة للحقوق الم�ستردة ترتفع �إلى  97.9في المائة في  2010مقابل  93.7في
المائة في عام .2009
يمثل المبلغ الم�سترد  2.66في المائة من �إجمالي الإيرادات ال�ضريبية.
في �إ�سبانيا� ،أفادت المراقبة ال�ضريبية  6822مليون يورو في عام � 2010أي  4.3في المائة من الإيرادات
ال�ضريبية الإجمالية.
في فنلندا ،يتمثل هذا المبلغ في  280مليون يورو (منها  48مليون يورو ال�شتراكات �أرباب العمل) في عام
 2010وهو �أقل من  1في المائة من الإيرادات ال�ضريبية الإجمالية.
في فرن�سا ،يمثل المبلغ الم�سترد في �إطار المراقبة ال�ضريبية  5159مليون يورو في عام � 2010أو حوالي  2في
المائة من الإيرادات ال�ضريبية.
في رومانيا ،تتراوح الن�سبة المئوية للإيرادات الناتجة عن المراقبة ال�ضريبية مقارنة بالإيرادات ال�ضريبية ذات
المفهوم الدقيق ما بين  5%و  ،10%انظر بين  2%و  5%من الإيرادات ال�ضريبية ذات المفهوم الوا�سع ،بما
في ذلك الم�ساهمات االجتماعية.
في تون�س ،تقدر الإيرادات التي تنتج عن خدمات المراقبة ال�ضريبية (وفقا للإح�صاءات غير الر�سمية) مقارنة
بالإيرادات الإجمالية بحوالي  7.9في المائة .وتقدر �إيرادات المراقبة الم�ستردة نقدا بحوالي .4.5%من
حيث توزيع الإيرادات ح�سب الإجراء المتبع ،يقدر الأداء الودي بحوالي  ،46%وتمثل المنازعات الإدارية
 29%من الإيرادات والمنازعات الق�ضائية .25%
 .5ملخ�ص لن�سب �إيرادات المراقبة ال�ضريبية بالن�سبة لإجمالي الإيرادات
المبلغ الم�سترد تبعا للمراقبة ال�ضريبية
نتيجة الإيرادات ال�ضريبية

المغرب
2,66%

تون�س
تقريبا

4,5%

تركيا
غير متوفرة

فرن�سا
تقريبا

2%

�إ�سبانبا

رومانيا

4,30%

بين  5و10%

فنلندا
�أقل من

1%
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2.2

�إجراء المراقبة ال�ضريبية بالمغرب
�سـبـل الـطـعـن
اتفاق ودي
م�سطرة ق�ضائية

 محاكم �إدارية -محكمة النق�ض -محكمة النق�ض

م�سطرة �إدارية
 لجنة محلية لإخ�ضاع ال�ضريبة -لجنة وطنية للطعن ال�ضريبي

م�سطرة ح�ضورية
 �إ�شعار �أول� -إ�شعار ثان

يتم �إجراء مراجعة الح�سابات كما يلي :
�إ�شعار بالفح�ص: 
ال يمكن �أن تبد�أ المراقبة �إال بعد توجيه �إ�شعار بالفح�ص �إلى الملزم بال�ضريبة ير�سل  15يوما على الأقل
قبل تاريخ البدء في عملية الفح�ص بعين المكان.
�أجل الفح�ص
• •� 12شهرا لل�شركات التي يقدر مبلغ معامالت �أحد ال�سنوات المالية التي تمت مراجعتها ب�أكثر
من  50 000 000درهم ؛
• •� 6أ�شهر في حالة العك�س.
اختتام الفح�ص
يجب على المفت�ش المراقب �إبالغ ال�شركة كتابة بعد اختتام عمليات المراجعة بالموقع.
�أول �إ�شعار
في نهاية عملية المراجعة المحا�سبية ،ت�شعر الإدارة ال�ضريبية دافعي ال�ضرائب ور�ؤ�ساء الت�سوية التي
تقترحها لتقديم الت�صريحات .يجب �أن يكون الإ�شعار مف�صال ومبررا ويقدم لدافعي ال�ضرائب عن طريق
�إ�شعار باال�سترجاع.
جواب عن الإ�شعار الأول
يتوفر دافع ال�ضرائب على  30يوما للرد على الإ�شعار الأول .يبد�أ الأجل من تاريخ ا�ستالم الإ�شعار الأول.
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الإ�شعار الثاني
تتوفر �إدارة ال�ضرائب على  60يوما لإعالم دافعي ال�ضرائب ب�أ�سباب الرف�ض الجزئي �أو الكلي لحجج دافع
ال�ضرائب في الإ�شعار الأول.
الرد على الإ�شعار الثاني :الطعن �أمام اللجنة المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة
تتمثل الإجابة على الإ�شعار الثاني بالطعن �أمام اللجنة المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة �ضد ر�ؤ�ساء الت�سوية التي
تحتفظ بها الإدارة ال�ضريبية .يجب �أن يقع هذا الطعن في غ�ضون  30يوما بعد تاريخ تلقي الإ�شعار الثاني.
يوجه الطعن �أمام اللجنة المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة �إلى المفت�ش الم�س�ؤول على �إحالته �إلى اللجنة م�صحوبا
بتقرير عن ر�ؤ�ساء الت�سوية.
يتم تحديد �أجل �أق�صاه �أربعة �أ�شهر كي تتو�صل الإدارة باال�ستعالمات والوثائق وت�سلمها �إلى اللجنة المحلية
لإخ�ضاع ال�ضريبة اعتبارا من تاريخ الإ�شعار �إلى الإدارة لطعن دافع ال�ضرائب �أمام اللجنة المذكورة.
وتتوفر اللجنة المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة على �أجل � 24شهرا التخاذ القرار.
تبت اللجنة المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة في المنازعات المقدمة �إليها ويجب �أن تعلن �أن الق�ضايا التي تراها
بمثابة تف�سير الأحكام القانونية �أو التنظيمية ال تدخل في دائرة اخت�صا�صها.
تت�ضمن اللجنة المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة :
• •قا�ضيا ورئي�سا
• •ممثال لوالي العمالة �أو الإقليم داخل الوالية الق�ضائية التي يقع بها المقر الرئي�سي للجنة؛
• •رئي�س الم�صلحة المحلية لل�ضرائب �أو ممثله الذي يقوم بدور الأمين المقرر،
• •ممثل دافعي ال�ضرائب ينتمي للفرع المهني الأكثر تمثي ًال للن�شاط الذي يقوم به دافع ال�ضرائب
الملتم�س.
الطعن �أمام اللجنة الوطنية للطعن ال�ضريبي
يجوز لدافع ال�ضرائب والإدارة ال�ضريبية الطعن �أمام اللجنة الوطنية للطعن ال�ضريبي �ضد قرار اللجنة
المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة خالل فترة  60يوما من تاريخ ا�ستالم القرار المذكور.
يقع المقر الرئي�سي للجنة الوطنية للطعن ال�ضريبي في الرباط.
وتتوفر اللجنة الوطنية للطعن ال�ضريبي على �أجل � 12شهرا كي تتخذ القرار.
اللجنة الوطنية للطعن ال�ضريبي:
• • 7ق�ضاة ينتمون �إلى هيئة الق�ضاء ،يعينهم رئي�س الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل؛
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• • 30موظف ،يعينهم رئي�س الوزراء ،بناء على اقتراح وزير المالية ،بعد فر�ض تكوين �ضريبي ،محا�سبي
�أو قانوني �أو اقت�صادي ،ولديهم على الأقل رتبة مفت�ش� ،أو رتبة في نطاق التعوي�ض المعادل .يتم �إعارة
ه�ؤالء الموظفين للجنة؛
• •� 100شخ�ص من عالم الأعمال يعينهم رئي�س الوزراء بناء على اقتراح م�شترك لوزراء التجارة وال�صناعة
وال�صناعة التقليدية ،وال�صيد البحرية ،والوزير المكلف بال�ش�ؤون المالية ،لمدة ثالث �سنوات ،بمثابة
ممثلي دافعي ال�ضرائب .ويتم اختيار ه�ؤالء الممثلين من بين الأ�شخا�ص الماديين �أع�ضاء المنظمات
المهنية الأكثر تمثي ًال الذين يمار�سون �أن�شطة �صناعية ،وتجارية ،وخدمات �أو حرف �أو �صيد بحري ،في
القوائم المقدمة من قبل المنظمات المذكورة ،ور�ؤ�ساء غرف التجارة وال�صناعة والخدمات ،وغرف
ال�صناعة التقليدية وغرف الفالحة وغرف ال�صيد البحري ،قبل � 31أكتوبر من ال�سنة ال�سابقة للتي عين
فيها الأع�ضاء للعمل في اللجنة الوطنية.
تنق�سم اللجنة الوطنية للطعن ال�ضريبي �إلى �سبع لجان فرعية تداولية .وتتكون كل لجنة فرعية مما يلي:
• •رئي�س ،قا�ض
• •موظفان مختاران من الذين لم يدر�سوا الملف المقدم للتداول
• •ممثالن من دافعي ال�ضرائب يختارهما رئي�س اللجنة من بين الممثلين الم�شار �إليهم �أعاله.
• •مقرر �أمين يختاره رئي�س اللجنة لح�ضور اجتماعات اللجنة الفرعية المذكورة �إلى جانب اثنين من
موظفي اللجنة الفرعية دون �صوت للتداول.
وت�صدر الأدوار المت�صلة بالحقوق الإ�ضافية بعد الإ�شعار بالقرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية للطعن
ال�ضريبي.
الطعن �أمام المحكمة الإدارية �ضد قرار اللجنة الوطنية للطعن ال�ضريبي:
يمكن للإدارة ودافع ال�ضريبة الطعن في القرارات النهائية للجنة المحلية لإخ�ضاع ال�ضريبة �أو اللجنة
الوطنية للطعن ال�ضريبي وكذا القرارات المتعلقة باالعتراف بعدم اخت�صا�ص اللجان المذكورة ،من خالل
المحاكم ،و�ضمن �أجل  60يوما من تاريخ الإ�شعار بقرارات اللجان المذكورة.
وهذا الطعن ال يوقف �إجراءات المتابعة المتخذة ال�سترداد الأدوار ال�صادرة .في الممار�سة العملية ،يمكن
النظر في �إدخال التما�س ب�إجراء م�ستعجل للح�صول على �إيقاف المتابعة عن طريق حكم ،في انتظار �صدور
حكم في المو�ضوع طالما تم توفير �ضمانات كافية لتغطية الأدوار ال�صادرة (ال�ضمانات البنكية .)...
� 3.2إجراء المراقبة ال�ضريبية في بع�ض البلدان الأخرى
تتمثل االختالفات في المراقبة والمراجعة المحا�سبية بين المغرب والبلدان الم�شمولة بالدرا�سة فيما
يلي:
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• •مقارنة بفرن�سا :
 -ال يمكن القيام ب�إ�صدار الدور �إال بعد انق�ضاء �أجل جواب دافع ال�ضرائب و�أجل و�ضع اليد من قبلاللجنة الوطنية �أو الإدارية عند االقت�ضاء.
 -تتمثل المرحلة الإدارية في �أجل �سنتين ابتداء من �سنة الأمر با�ستخال�ص مو�ضع التح�صيل �أوا�ستحقاق ال�ضريبة الممنوحة لدافع ال�ضرائب لتوجيه مطالبة �سابقة للإدارة.
تتوفر الإدارة على �أجل � 6أ�شهر (� 3 +أ�شهر محتملة لأجل �إ�ضافي) للإعالم بجوابها المبرر لدافع
ال�ضرائب ،و�إذا كان هناك محل لذلك� ،إ�سقاط ال�ضريبة المنطوق بها .في نهاية هذا الأجل ،عند عدم
ا�ستالم جواب من جانب الإدارة� ،أو عند اال�ستجابة ال�سلبية ،يمكن لدافع ال�ضرائب رفع الدعوى
�إلى المحكمة.
 �-أي منازعات تتعلق بال�ضرائب المبا�شرة �أو �ضرائب مبلغ المعامالت تعد من دائرة اخت�صا�ص المحاكمالإدارية (المحكمة الإدارية ،محكمة اال�ستئناف الإدارية ومجل�س الدولة)� ،أما المنازعات المتعلقة
بر�سوم الت�سجيل ،والم�ساهمات غير المبا�شرة ،و�ضريبة الت�ضامن على الثروة فهي من دائرة اخت�صا�ص
المحاكم الق�ضائية (المحكمة العليا ،محكمة اال�ستئناف ،ومحكمة النق�ض).
 -لحل النزاع وديا يمكن لدافع ال�ضرائب الطعن التدريجي �أو �إيداع الطلب لدى اللجنة الوطنية �أواللجان التابعة لق�سم ال�ضرائب .يتعلق الأمر بفئة هجينة للطعن اال�ست�شاري ،في منت�صف الطريق بين
الطعن الإداري والطعن الق�ضائي .يتر�أ�س اللجنة قا�ض وتت�ألف من كل من ممثلي الإدارة وممثلي
دافعي ال�ضرائب .ال تقوم بالبت في النزاع في المو�ضوع بل ت�صدر �أحكاما تتبعها الإدارة عموما.
عند ا�ستنفاد الطعن وفر�ض ال�ضرائب ،ف�إنه من غير الممكن من حيث المبد�أ التراجع عن مبلغ
ال�ضريبة من �أ�صل .ال يمكن �سوى لل�ضرائب المبا�شرة وكذا العقوبات �أن تكون مو�ضوع طعن مجاني.
 -يتمثل �أجل التقادم فقط في �سنة بالن�سبة لل�ضرائب المحلية .ويمكن تمديد �آجال اال�سترجاع،ال�سيما في حالة �أفعال االحتيال (� 5سنوات) ،و�أن�شطة غام�ضة (� 10سنوات) ،التلب�س ال�ضريبي (10
�سنوات) �أو �إغفاﻻت �أو �أوجه الق�صور التي ك�شفت عنها هيئة ق�ضائية (� 10سنوات).
• •مقارنة بتون�س :
  -وجود نظام للمراجعة الأولية :يتم على �أ�سا�س العنا�صر الواردة في الت�صريحات والعقود والم�ستنداتالخطية المقدمة من قبل دافعي ال�ضرائب �أمام �إدارة ال�ضرائب وكذلك على �أ�سا�س كل الوثائق �أو
المعلومات المتاحة للإدارة.
�إنه �إجراء ال يخ�ضع للإ�شعار (المعلومات) م�سبق لدافع ال�ضرائب �أو �إر�سال �إ�شعار بالمراجعة،
ويجري ذلك في مكاتب الإدارة .كما �أنه ي�سمح للإدارة بمراقبة �صدق الإقرارات ال�ضريبية ،والعقود
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والم�ستندات الخطية المقدمة من الملزمين بال�ضريبة (على �سبيل المثال ،الخ�صوم ،و�إعادة الإدماج،
وقيمة المعامالت العقارية �أو الإرث �إلخ )...وت�صحيح قواعد فر�ض ال�ضرائب في �ضوء المعلومات
الوحيدة والمعلومات المتاحة.
ال حول الفح�ص الأولي دون �إجراء فح�ص معمق.
 -ال يوجد �أجل مفرو�ض على الإدارة ال�ضريبية لال�ستجابة لمعار�ضة دافع ال�ضرائب للإ�شعار الأول؛ -بعد الإ�شعار الثاني ،يتوفر دافع ال�ضرائب على �أجل  15يوما ل�صياغة رده؛ -يتم �إغالق الطعن الإداري بتحليل ا�ستجابة دافع ال�ضرائب للإ�شعار الثاني من الإدارة و�إر�سال القرارالنهائي
 -عند الحفاظ على المراجعة المن�صو�ص عليها في نهاية تبادل المرا�سالت ،ت�صدر الإدارة ‘’�أمراب�إخ�ضاع ال�ضريبة ر�سميا’’ �ضد دافع ال�ضرائب المعني .يتمثل الأمر ب�إخ�ضاع ال�ضريبة ر�سميا في عقد
�إداري موقع من قبل وزير المالية �أو عن طريق نائبه .وبالتالي يتم ا�ستنفاد مرحلة المنازعات الإدارية،
وال يمكن لدافع ال�ضرائب معار�ضة الأمر ب�إخ�ضاع ال�ضريبة ر�سميا �إال عن طريق الطعن �أمام المحاكم
الق�ضائية.
 -مرحلة المنازعات الق�ضائية من الدرجة الأولى :ي�سلم رئي�س المحكمة االبتدائية الذي رفع �إليهالطعن في الأمر ب�إخ�ضاع ال�ضريبة ر�سميا الق�ضية �إلى القا�ضي المقرر الذي يبذل جهده للتوفيق بين
وجهات نظر الإدارة ودافع ال�ضرائب .عندما يتو�صل كل من دافع ال�ضرائب والإدارة �إلى توافق ،يحدد
القا�ضي المقرر �أجال لجعل التوقيع بمح�ضر التوافق �أمرا واقعا .ويتم �إغالق الق�ضية في تقديم من قبل
�أحد الأطراف للأوراق المثبتة لتحقيق التوافق .ال يمكن لمرحلة التوافق �أن تتجاوز ت�سعين يوما من
تاريخ جل�سة الإن�صات الأولى .يجوز لرئي�س المحكمة تمديد هذه الفترة لمدة �أق�صاها ثالثين يوما بناء
على طلب مبرر من القا�ضي المقرر .عند المرور لمرحلة التوافق �أمام المحكمة من الدرجة الأولى،
ال يمكن القيام ب�أي اتفاق �آخر و تبت المحكمة في الق�ضية.
 -يجوز وقف تنفيذ الأمر ب�إخ�ضاع ال�ضريبة ر�سميا (�سند القب�ض) فقط بدفع  20%من مبلغ ال�ضريبةب�أ�صل �أو عن طريق تقديم �ضمانة بنكية لنف�س المبلغ ،وذلك في غ�ضون �ستين يوما من تاريخ الإ�شعار
بالأمر.
يمكن ا�سترداد مبلغ ال�ضريبة مو�ضوع ال�ضمانة البنكية من الم�ؤ�س�سة البنكية بعد انق�ضاء �سنة من
تاريخ الإ�شعار بالأمر ب�إخ�ضاع ال�ضريبة.
ت�ستثنى ال�ضريبة �أ�صل والعقوبات الم�ستحقة الدفع فيما يخ�ص الحجز في المنبع من �إيقاف التنفيذ.
ي�صدر الحكم في الطعون �ضد الأوامر ب�إخ�ضاع ال�ضريبة ر�سميا مو�ضوع وقف التنفيذ في �أجل ال
يتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ عر�ض الق�ضية �أمام المحكمة االبتدائية.
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• •مقارنة ب�إ�سبانيا :
 -من المتوقع �إمكانية انتهاء التفتي�ش بالتو�صل �إلى اتفاق بين دافع ال�ضرائب والإدارة .يتعلق الأمرباتفاق يبرم خالل المرحلة الإدارية ،قبل �أن ينتهي التفتي�ش .ومع ذلك ،عند �إ�صدار الت�صفية ،ال
يمكن �إبرام اتفاق في هذا ال�صدد ،وال خالل المرحلة الإدارية �أو المرحلة الق�ضائية .ويحظر القانون
ال�ضريبي العام �صراحة �إمكانية �إبرام �أي معاملة فيما يتعلق بالديون ال�ضريبية الم�صفاة م�سبقا.
 -المراقبة المنتظمة لل�شركات الكبرى الموجودة على م�ستوى «ق�سم ال�ضرائب للأعمال التجاريةالكبرى».
 -يتم ت�أطير الإرجاع المجاني بموجب قانون.• •مقارنة بتركيا :
 -يجب �أن يتم التحقق من �صحة تقرير التفتي�ش من قبل ثالث مراقبين �ضريبيين لديهم خبرة 10�سنوات في هذه الوظيفة
 -القدرة على التعامل ،ال مع المراقب ،ولكن مبا�شرة مع الإدارة ال�ضريبية حول مقدار الت�سوية والجزاءقبل �أن يتم �صدور هذه القرارات و�إ�شعار دافع ال�ضرائب بها.
 -تتم عملية �إ�صدار الدور عندما تحاط الإدارة ال�ضريبية المخت�صة علما بتقرير المفت�شين وتقرر �إ�شعاردافع ال�ضرائب بالت�سوية .ال يرفق هذا �ضمن �أجل قانوني معين؛
 -يتمثل التقادم في � 5سنوات.• •مقارنة بفنلندا :
 -ينبغي �أو ًال مناق�شة الم�شاكل المطروحة وتو�ضيحها بروح من التعاون بين دافع ال�ضرائب ومراجعيال�ضرائب .يجب على المراجعين �إر�شاد دافع ال�ضرائب لم�ساعدته في حل الم�سائل التي تن�ش�أ خالل
عملية المراجعة.
 -ا�ستناداً �إلى المراقبة ال�ضريبية ،يقوم مراجعو ال�ضرائب ب�إعداد تقرير �أولي لمراجعة الح�ساباتال�ضريبية .يتم �إر�سال التقرير �إلى دافع ال�ضرائب ،الذي لديه خيار تقديم معلومات �إ�ضافية ،ف�ضال
عن وجهة نظره في الم�سائل المثارة عن طريق رد مكتوب .على �أ�سا�س هذه المرا�سالت ،يتم �إعداد
تقرير االفتحا�ص النهائي وتقديمه �إلى مكتب ال�ضرائب المخت�ص بالن�سبة لدافع ال�ضرائب الذي نحن
ب�صدده .لي�ست الإدارة ملزمة ب�آراء وتف�سيرات مراجعي ال�ضرائب.
 -ال توجد �إمكانية للتو�صل �إلى اتفاق ودي؛ -ال توجد �إمكانية للتخفي�ض كما هي .بيد �أن الجزاءات التي تقدمها تكون محددة ( ............على�سبيل المثال� 0 :إلى  10%من ال�ضريبة غير المدفوعة) .من الممكن �أي�ضا �إ�سقاط المتابعات ،على
�سبيل المثال �إذا كانت الإدارة ال�ضريبية ترى �أن الأخطاء المرتكبة كانت قليلة �أو �أن الم�س�ألة معقدة
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للغاية والإجابة عنها غير وا�ضحة.
 -يتمثل التقادم في � 5سنوات.• •مقارنة برومانيا:
 -مبد�أ الوحدة :تتدخل المراقبة المالية مرة واحدة فقط بالن�سبة لنف�س ال�ضريبة خالل نف�س الفترةالخا�ضعة للمراقبة.
 -ال توجد �إمكانية لالتفاق وديا -تتمثل فترة التقادم في � 5سنوات -ال توجد �إمكانية للإرجاع المجاني.ي�سمح تحليل هذه الممار�سات والأنظمة ال�ضريبية الأجنبية بتبين ما يلي:
 �-أن ممار�سات المراقبة لي�ست متجان�سة وتختلف من بلد �إلى �آخر ،على الرغم من االحتفاظ بمبد�أالمناق�شة الح�ضورية في كافة البلدان التي جرت درا�ستها؛
 -من الممكن اللجوء �إلى اتفاق مع الإدارة لت�سوية النزاع في كثير من الأحيان (با�ستثناء فنلنداورومانيا) ولكن اتفاقا من هذا القبيل يجب �أن يتم على م�ستوى �إجراء �ستمكن بوا�سطته �سبل الطعن
الإدارية �أو الق�ضائية وحدها على البت في الق�ضية؛
 -يعتبر مبد�أ الإرجاع المجاني للعقوبات �أي�ضا متغيرا .فهو �إما غير من�صو�ص عليه في بع�ض البلدان �أوغير م�ؤطر بالقانون في البلدان الأخرى.
لذلك ،و ب�شكل عام ،تعتبر عملية الرقابة المالية في المغرب جزءا من الممار�سات الدولية وتحتاج �إلى
�أن ت�ستكمل ب�آلية تنظم االتفاق الودي .لكن تتطلب هذه النتيجة ،التحقق منها في �ضوء تحليل عملي
لمثل هذا الإجراء.
 4.2تحليل م�سطرة المراقبة الجبائية
بادئ ذي بدء ،تتميز العالقة بين الملزم بال�ضريبة و�إدارة ال�ضرائب بب ْون �شا�سع في مواقف الطرفين يجدر
بنا تحديد �أ�صله الذي ال يمكن �أن يقع �إال على م�ستوى:
 �-سلوك الملزمين بال�ضريبة؛ �-سلوك �إدارة ال�ضرائب؛ -و�/أو نوعية القاعدة الجبائية.يف�سر ب�أهمية
وتتميز ت�سوية النزاعات الجبائية بلجوء مكثف �إلى الت�سوية بالترا�ضي ،وهو ما يمكن �أن َّ
الت�صحيحات التي يتم تبليغها في غالب الأحيان وفقدان الثقة في الم�ساطر الإدارية والق�ضائية.
يالحظ كذلك ت�أخر في التطبيق الفعلي لمبد�إ «التطبيق المتزن للقانون ال�ضريبي» ،على كافة الم�ستويات
َ
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ترجم بت�صحيحات
الذي ينعك�س �أ�سا�سا في االنت�شار البطيء لـ «الممار�سات الجيدة» المتعلقة بالمراقبة و ُي َ
تعتبر في غالب الأحيان غير متنا�سبة مع �أداءت الخا�ضع لل�ضريبة ،ويتم التخلي في النهاية عن �أزيد من
ن�صفها عن طريق الم�صالحة.
غالبا ما تكون طرق الطعن المن�صو�ص عليها مخيبة للآمال .فالتعقيد ال يفيد بالفعل �أيا من الفاعلين في
المراقبة ال�ضريبية ويترجِ م العجز عن الو�صول �إلى قرارات مذهبية عميقة وم�ستدامة ،وذلك على الرغم
من �أن قلة المعطيات المتوفرة عن الم�ساطر على م�ستوى اللجان والمحاكم تحول دون �إ�صدار حكم نهائي
عن �سير تلك اللجان.
بيد �أنه من الواجب �أن نالحظ �أن اللجوء �إلى االتفاق بالترا�ضي ال ِّ
يمكن من التوفر على مواقف اجتهادية
ترجم �أي�ضا بالت�صويب الذي يقوم به الخا�ضعون
ثابتة تتيح الفر�صة لتو�ضيح القاعدة ال�ضريبية .وهو ال ُي َ
لل�ضريبة للو�ضعيات مو�ضوع عمليات الت�صحيح المعتمدة بر�سم فترة ما بعد المراقبة.
ُيبرز التحليل العملي لم�سطرة المراقبة ال�ضريبية ،من جهة �أخراى ،عددا من م�سالك عمليات التح�سين،
نذكر من بينها على وجه الخ�صو�ص الرغبة في:
 -جعل اجتماع نهاية المراقبة �إلزاميا ،بح�ضور م�ست�شار الخا�ضع لل�ضريبة ،مما يمكن من تح�سين العالقةبين �إدارة ال�ضرائب والخا�ضعين لل�ضريبة من خالل تذويب حاالت �سوء التفاهم؛
 -ت�أطير �إمكانيات اللجوء �إلى االتفاق بالترا�ضي ت�أطيرا قانونيا؛ �-إ�ضفاء طابع المهنية على عمل اللجان وتمكينها من الو�سائل المالئمة؛ -جعل ح�ضور خبير محا�سبي �إلزاميا في اجتماعات اللجان؛ -تج�سيد لجوء اللجان �إلى الخبرات ال�ضرورية والتن�صي�ص على كيفيات تحمل الم�صاريف من لدنالطرف ْين؛
 -تح�سين جودة الن�صو�ص وبلورة الفقه والق�ضاء من خالل ن�شر قرارات اللجان والمحاكم؛ -تو�ضيح ون�شر عنا�صر المقارنة الم�ستعملة من طرف الإدارة لتقلي�ص حق التقدير الذي تتوفر عليهالإدارة ومحاوالت التمل�ص من طرف الخا�ضعين لل�ضريبة؛
 �-إحداث محاكم مخت�صة ذات اخت�صا�صات مالئمة للم�شاكل ال�ضريبية على م�ستوى المحاكمالإدارية ،مع الحر�ص على تح�سين �آجال معالجة الملفات والبت فيها؛
 -تح�سين �آجال تنفيذ الأحكام ال�صادرة؛ -تح�سي�س موظفي الإدارة بالم�سئولية بخ�صو�ص �صكوك الت�صحيحات المبلغة �إلى الخا�ضعين لل�ضريبةوالتي يت�ضح ب�أنها ت�صحيحات ال �أ�سا�س لها؛
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من المنا�سب الت�أكيد بخ�صو�ص اللجان و�سيرها (اختالالت) ،على النقط التالية:
اللجنة المحلية لتقدير ال�ضريبة
على الم�ستوى العملي ،يتم انتقاد ت�سيير اللجان المحلية لتقدير ال�ضريبة على عدة م�ستويات .فهناك بالفعل:
 -بطء اتخاذها للقرارات؛ -تتميز اجتماعات اللجنة المحلية لتقدير ال�ضريبة بمناق�شات �سطحية لمختلف النقط مو�ضوع النزاع.وهو �أمر ال ِّ
يمكن اللجنة المحلية لتقدير ال�ضريبة من اتخاذ قرارات مبنية على �أ�سا�س؛
 -ال تكون قرارات اللجان المحلية لتقدير ال�ضريبة مع َّللة في غالب الأحيان؛ -ال ِّيمكن ق�صور التكوين التقني لأع�ضائها ،خ�صو�صا في مجال النظام ال�ضريبي والمحا�سبة واالقت�صاد،
من القيام بتقدير �سريع لحجج كل واحد من الطرفين؛
 -تكون �أغلب قرارات اللجنة المحلية لتقدير ال�ضريبة� ،إن لم تكن كلها ،مو�ضوع طعن �أمام اللجنةالوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بال�ضريبة.
اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بال�ضريبة
ال تتوفر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بال�ضريبة على ميزانية وال على لوج�ستيك؛ مما يجعلها
تابعة لوزارة المالية ،ولمديرية ال�ضرائب على وجه الخ�صو�ص في ما يتعلق بالو�سائل الب�شرية والمادية التي
يفر�ضها ت�سييرها  .17وينبغي �أن يتمثل الهدف من الإ�صالح الذي ينبغي �إدخاله على م�ستوى ت�سيير اللجنة
الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بال�ضريبة في ما يلي:
 -تزويد اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بال�ضريبة بو�سائل ب�شرية ومادية في م�ستوى المهامالمنوطة بها؛
 -تزويد هذه اللجنة بميزانية م�ستقلة ترتبط برئي�س الحكومة؛ -تقوية ا�ستقالل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بال�ضريبة لتلعب دورها الحقيقي باعتبارهاحكما؛
 -و�ضْ ع م�ساط َر داخلي ٍة وميثاق �أخالق يوقع عليه بكيفية منتظمة كل ع�ضو من هذه الأخيرة ومنالأع�ضاء الممثلين للخا�ضعين لل�ضريبة على حد �سواء؛
 -تزويد اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بال�ضريبة بالو�سائل ال�ضرورية لن�شر قراراتها ،خ�صو�صاتلك المتعلقة بت�صحيحات نابعة من م�س�ألة مبد�إ من دون �أن تكون م�س�ألة قانون.
»« les voies de recours du contribuable devant les commissions locales de taxation et devant la CNRF

17

«طرق طعن الخا�ضع لل�ضريبة �أمام اللجان المحلية لتقدير ال�ضريبة و �أمام  » la CNRFالمناظرة الوطنية للنظام ال�ضريبي .ال�سيد عز الدين بنمو�سى.
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.3

الجزاءات

 1.3الحالة الراهنة
و�صل مبلغ الزيادات التي تم تح�صيلها بالمغرب �سنة � 2009إلى  2,3مليار درهم و�إلى  2,03مليار درهم
�سنة .2010
تتمثل الجزاءات المط َّبقة في المغرب �أ�سا�سا في ما يلي:
• •تطبق زيادة قدرها  15%بالن�سبة للإقرار المتعلق بالح�صيلة الخا�ضعة لل�ضريبة وزائد القيمة والدخل العام
والأرباح العقارية ورقم المعامالت والعقود واالتفاقات في حاالت فر�ض ال�ضريبة ب�صورة تلقائية في حالة
عدم �إيداع الإقرار ال�ضريبي �أو في حالة �إقرار ناق�ص �أو غير كاف ،و�إيداع الإقرار خارج الأجل المحدد
وعدم الإيداع �أو الإيداع خارج الأجل للعقود واالتفاقات.
• •تطبق زيادة بن�سبة � 25%إذا لم يدل الخا�ضع لل�ضريبة بالإقرار بالمكاف�آت الممنوحة للغير �أو �أدلى به
خارج الأجل المحدد .وتطبق هذه الزيادة كذلك على مبلغ المكاف�آت الممنوحة �أو المدفوعة للغير
عندما يقدم الخا�ضع لل�ضريبة �إقرارا داخل الأجل لكنه يت�ضمن معلومات غير تامة �أو عندما تكون
حت�سب هذه الزيادة على المبالغ المعنية بالبيانات غير
المبالغ الم�صرح بها غير كافية .وفي هذه الحالةُ ،ت َ
التامة �أو على المبالغ الناق�صة.
• •تطبق على كل �إقرار غير تام برواتب �أو يت�ضمن عنا�صر غير متطابقة زياد ٌة بن�سبة  15%من مبلغ ال�ضريبة
المعتمد �أو الذي قد يكون معتمدا ويقابل حاالت الإغفال وعدم الدقة التي َتب َّين وجودها في هذا
الإقرار.
• •عندما يتم الإقرار بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة خارج الأجل القانوني ،لكنه يت�ضمن اعتماد ر�سم،
يخفَّ�ض هذا االعتماد بن�سبة .15%
• •في مجال تح�صيل ال�ضريبة ،تط َّبق ذعيرة بن�سبة  10%وزيادة بن�سة  5%عن ال�شهر الأول من الت�أخير
و 0,50%عن كل �شهر �أو جزء من �شهر �إ�ضافي.
 2.3مقارنات
يمكن تلخي�ص الجزاءات المطبقة في البلدان الأجنبية مو�ضوع الدرا�سة المقارنة على النحو التالي ح�سب
كل بلد:
• •في رومانيا ،يعاقَب على عدم الإقرار وعلى الإقرار غير التام �أو غير الكافي بر�سوم ثابتة .بيد �أنه يعاقب
على عدم الأداء بفوائد ت�أخير تبلغ  0,04%عن كل يوم (�أي  14,4%كل �سنة) .وتتغير ن�سبة الذعيرة
عن الت�أخير ح�سب مدة الت�أخير؛ هكذا ،وفي ما يخ�ص الأداء داخل الثالثين يوما ابتداء من تاريخ حلول
الأجل ،تبلغ الن�سبة  ،0وبخ�صو�ص الأداء داخل الفترة الممتدة من  31و 90يوما ابتداء من تاريخ حلول
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الأجل ،تبلغ ن�سبة الذعائر عن الت�أخير  ،5%وبخ�صو�ص الأداء الذي يتم بعد مرور  90يوما ابتداء من
تاريخ حلول الأجل ،تبلغ ن�سبة الذعائر عن الت�أخير  15%من مبلغ االلتزامات ال�ضريبية التي ُتلغى بالأداء.
• •في فنلندا ،يعاقَب على الإقرارات غير التامة �أو عن عدم الإقرار بر�سوم ثابتة �إذا لم يكن لها ت�أثير على
مبلغ ال�ضريبة.
• •بالن�سبة لمداخيل الأ�شخا�ص الذاتيين التي تتجاوز � 20ألف �أورو ،تقع الزيادة بين  5%و 10%من
الدخل غير الم�صرح به.
• •بالن�سبة للأ�شخا�ص المعنويين� ،إذا كان الإقرار بال�ضريبة غير دقيق بكيفية مهمة ب�سبب �أفعال متعمدة �أو
حاالت تق�صير ج�سيمة �أو �إغفال متعمد من لدن الخا�ضع لل�ضريبة :تتراوح الجزاءات بين  5و 10%من
مبلغ المداخيل غير الم�صرح بها .ويمكن �أن ت�صل العقوبة في الحاالت الأكثر ج�سامة حتى �إلى 30%
من الدخل غير الم�صرح به.
• •في تركيا ،يعاقب على الإقرارات غير التامة �أو عدم الإقرار� ،أ�سا�سا بغرامة تعادل مبلغ ال�ضريبة المتمل�ص
من �أدائها .وفي حاالت الع ْود ،داخل �أجل � 5سنوات ،تتم زيادة الغرامة بـ .50%
• •تبلغ فائدة الت�أخير  1,4%عن كل �شهر ت�أخير .مع التن�صي�ص على �أن �أي �إقرار يترتب عنه غياب فر�ض
ال�ضريبة �أو تقدير منخف�ض لهذه الأخيرة يعتبر �إقرارا غير تام.
• •في �إ�سبانيا ،يمكن �أن تتراوح العقوبات عن عدم الإقرار والإقرار غير التام �أو غير الكافي من � 50%إلى
 ،150%ح�سب ج�سامة الأفعال .مع العلم ب�أن الإقرار غير التام هو كل �إقرار يتم فيه �إخفاء معلومات عن
الإدارة مثل تلك التي ُ
تذكر عمليات ال وجود لها �أو مبالغ مغلوطة �أو ُيغفل كليا �أو جزئيا ذكر عمليات
�أو مداخيل �أو ممتلكات.
• •في فرن�سا ،يترتب عن عدم تقديم �إقرار �أو الت�أخر في تقديمه تطبيق فائدة الت�أخير تبلغ  0,40%كل �شهر
وزيادة تبلغ ن�سبتها:
  10%-في غياب �إنذار ب�إيداع الإقرار �أو عندما يودع الإقرار خالل الثالثين يوما الموالية ال�ستالمالإنذار؛
  40%-عندما ال يتم �إيداع الإقرار خالل الثالثين يوما الموالية ال�ستالم �إنذار؛  80%-في حالة ممار�سة ن�شاط خفي.في مجال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،يترتب عن الأداء المت�أخر تطبيق زيادة تبلغ  5%عالوة على فائدة
الت�أخير.
�أخيراُ ،تع ِّرف المدونة العامة لل�ضرائب الفرن�سية عدم كفاية الإقرار بكونه «حاالت البيانات غير الم�ضبوطة
�أو الإغفال التي تبث وجودها في �إقرار �أو عقد يت�ضمن ذكر عنا�صر يجب اعتمادها بالن�سبة لوعاء ال�ضريبة
�أو ت�صفيتها وكذا ا�سترجاع دين ذي طبيعة جبائية من الدولة تم دفعه بكيفية غير م�ستحقة».
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• •في تون�س ،تتم المعاقبة على عدة �إقرارات بمبالغ جزافية.
ي�ؤدي عدم الإقرار ،داخل الآجال المحددة ،بالمبالغ والأرباح المعفية من ال�ضريبة �أو الخا�ضعة للحجز
في المنبع المحر ِّر من ال�ضريبة� ،إلى تطبيق ذعيرة عن الت�أخير بن�سبة  1%يتم احت�سابها كما لو �أن تلك
المداخيل والأرباح كانت خا�ضعة لل�ضريبة.
ُيع ِّر�ض الت�أخر في �أداء ال�ضريبة لغرامات ت�أخير عن النحو التالي:
 -يترتب عن الت�أخر في �أداء كل ال�ضريبة �أو بع�ضها تطبيق غرامة ت�أخير ُتحت�سب بن�سبة  0,5%من مبلغال�ضريبة عن كل �شهر �أو جزء من �شهر الت�أخير عندما يتم الإبراء من ال�ضريبة الم�ستحقة تلقائيا وبدون
تدخل م�سبق من م�صالح المراقبة ال�ضريبية؛
 ُ -ترفع ن�سبة الغرامة عن الت�أخير الم�شار �إليها �أعاله �إلى  1,25%عندما يتم الوقوف على الت�أخر في �أداءال�ضريبة على �إثر تدخل م�صالح المراقبة ال�ضريبية؛
 -في مجال ال�ضرائب التي ُتحتجز في المنبع ،يعاقب كل �شخ�ص لم َيحتجز ال�ضريبة في المنبع طبقاللت�شريع ال�ضريبي الجاري به العمل �أو احتجز ال�ضريبة بكيفية غير كافية ،بغرامة م�ساوية للمبالغ
المحتجزة التي لم يقم ب�إنجازها �أو �أنجزها بكيفية غير كافية .و ُت�ضا َعف هذه الغرامة في حالة الع ْود
داخل فترة �سنتين؛
 -غرامة التح�صيل :يترتب عن الت�أخر عن �أداء �أي د ْين �ضريبي تم الوقوف عليه في دفاتر جابي المالية(خ�صو�صا في �أعقاب الإقرار بدين �أو تبليغ قرار بتقدير ال�ضريبة تلقائيا �أو قرار حكم) تطبيق غرامة
حت�سب بن�سبة  0,75%عن كل �شهر �أو جزء من �شهر ت�أخير مبلغ �أ�صل الدين.
ت�أخير ُت َ
 3.3التحليل
تم بذل مجهود لإقامة نوع من االن�سجام بين الغرامات مع ن�شر المدونة العامة لل�ضرائب .بيد �أن بع�ض
العقوبات تعتبر ثقيلة للغاية �أو ال تتنا�سب مع المخالفات المرتكبة ومع الأهداف الم�سطرة .وعلى �سبيل
البيان المح�ض نذكر ما يلي:
• •عقوبات عدم الإقرار المحددة في  15%من ال�ضريبة الم�ستحقة نظريا بالن�سبة للمقاوالت المعفاة هي
عقوبات ال تتنا�سب مع المبالغ التي لم ت�ستخل�صها الخزينة العامة.
• •يجب تحديد الغرامات عن عدم تقديم بيانات دون ت�أثير على مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة في غرامات ثابتة
(يتم التن�صي�ص حاليا على عقوبات تبلغ  25%من مبلغ الأتعاب مثال بالن�سبة للإقرار بالأتعاب و15%
بالن�سبة للإقرار بالرواتب والأجور والربيحات والفوائد والح�صيالت الخام).
• •يعتبر فقدان  15%من اعتماد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة نتيجة �إقرار مت�أخر يتميز باعتماد ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة بدون ت�أثير على مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة ،يعتبر كذلك غير تنا�سبي.
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يجب ال�شروع في عملية لإعادة التوازن بين الغاية القمعية (معاقبة ال�سلوكات المتميزة بالغ�ش) والغاية
الردعية (توطيد روح المواطنة ال�ضريبية لكل الخا�ضعين لل�ضريبة) والغاية الميزانية (تح�صيل ال�ضريبة
«المتمل�ص منها» ب�سرعة وفعالية).
يجب تحقيق توازن بين هاج�س حث الخا�ضعين لل�ضريبة على احترام التزاماتهم ال�ضريبية وهاج�س عدم
تهريب جزء من ن�شاط بع�ض المقاوالت �أو ن�شاطها ب�أكمله نحو القطاع غير المهيكل.
ينبغي �صياغة العقوبات تبعا لج�سامة حاالت الإغفال �أو الأفعال التي يتم قمعها.
يجب �إحداث عقوبات مختلفة ح�سب ما �إذا كان الخا�ضع لل�ضريبة قد �سوى و�ضعيته تلقائيا �أو �أن الإدارة
هي التي دفعته �إلى ذلك .ومن المنا�سب �أن يتم ذلك بكيفية ُتقمع معها ب�شدة �أكبر الحاالت التي تب َّين �أنها
حاالت غ�ش �أو ع ْود في الإقرارات المغلوطة.
يمكن كذلك التفكير في التن�صي�ص على حوار ح�ضوري م�سبق تتم فيه دعوة الخا�ضع لل�ضريبة �إلى تكملة
المعلومات الناق�صة بدون ت�أثير مبا�شر على الأ�سا�س الخا�ضع لل�ضريبة وال�ضريبة الم�ستحقة وال يتم تطبيق
العقوبات �إال في الحالة التي ال يقوم فيها هذا الأخير بتكملة �إقراراته داخل �أجل محدد.
.4
تتميز العالقة بين �إدارة ال�ضرائب والخا�ضعين لل�ضريبة بالمنازعة على نطاق وا�سع .ذلك �أن الأمر المتمثل
في كون النظام مبني على الإقرار ي�ضع الإدارة في و�ضعية ريب دائم �إزاء الخا�ضع لل�ضريبة .ويجب الت�أكيد
�أي�ضا على �أن �سلوك بع�ض الخا�ضعين لل�ضريبة في و�ضعية عجز دائمة يغذي هذا الريب وي�ضع الإدارة �أحيانا
في موقف عدواني.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن الأمر المتمثل في توفر �إدارة ال�ضرائب على احتكار لتف�سير الن�صو�ص يكاد يكون تاما،
بل وعلى تو�سع في تطبيقها يخولها �سلطة للتقويم ال حد لها تقريبا ،ت�ستعملها على نطاق وا�سع بما فيه الكفاية،
مما يولد �إح�سا�سا بالخوف وبالجور.
تمثل التحديات والرهانات كما تدركها �إدارة ال�ضرائب  18المغربية على النحو التالي:
• •ت�أمين م�ستوى المداخيل ال�ضريبية؛
• •الم�ساهمة في التنمية االقت�صادية واالجتماعية؛
• •الحر�ص على التطبيق الجيد للقانون؛
• •�ضمان �إن�صاف �ضريبي بين الخا�ضعين لل�ضريبة؛
• •الم�ساهمة في تح�سين روح المواطنة ال�ضريبية.
العالقة بين �إدارة ال�ضرائب والخا�ضع لل�ضريبة

18
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يمكن تجميع انتظارات الخا�ضعين لل�ضريبة تحت ثالثة جوانب .19
• •طلب قوي على تحقيق الإن�صاف :يتم التعبير عن هذا االنتظار المتعلق بالإن�صاف على م�ستويين ب�صفة
خا�صة:
 .1على م�ستوى تحديد �أ�سا�س فر�ض ال�ضريبة في مجال ( )iت�صحيح �أ�سعار البيوعات العقارية ( )iiتقييم
كلفة التكلفة بالن�سبة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة على من يقوم بالت�سليم لنف�سه ،و( )iiiتحديد
المعامالت بالن�سبة للربح الأدنى لل�ضريبة على الدخل المهني ...
 .2على م�ستوى المراقبة ال�ضريبية ل (� )iضمان الم�ساواة في برمجة الملفات التي يجب فح�صها)ii( ،
الحفاظ على حقوق الخا�ضعين لل�ضريبة الذين يكونون قيد القيام بفح�ص المحا�سبة )iii( ،تحفيز
الر�ؤ�ساء الذين يقومون بالت�صحيح وتقلي�ص مدة الفح�ص...
• •جودة �أف�ضل في مجال الخدمة :تهدف انتظارات الخا�ضعين لل�ضريبة من حيث جودة الخدمة �إلى ما يلي:
 .1تح�سين اال�ستقبال؛
 .2تقلي�ص الأجل في التكفل بالطلبات المقدمة في مجال ( )iا�سترداد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة)ii( ،
اال�سترجاع التلقائي لل�ضريبة على ال�شركات ،و( )iiiت�سليم ال�شهادات (و�صل الإبراء ال�ضريبي)...؛
� .3سرعة �أكبر في معالجة ال�شكايات؛
 .4تب�سيط الإجراءات والم�ساطر.
• • �سهولة �أكبر في الولوج �إلى معطيات الت�شريع و�إلى المعلومة.
 .1تقلي�ص عدم ا�ستقرار الت�شريع الناجم عن تواتر التغييرات؛
 .2تب�سيط وتو�ضيح المقت�ضيات ال�ضريبية؛
 .3ت�شجيع ا�ستقرار المذهب ال�ضريبي وتقلي�ص �آجل الرد على الأ�سئلة التي يطرحها الخا�ضعون لل�ضريبة؛
 .4م�ضاعفة �أنماط االت�صال والتوا�صل لجعل القانون في المتناول.
ينبغي �أن ت�أخذ �إدارة ال�ضرائب �أي�ضا بعين االعتبار الممار�سات الجيدة على الم�ستوى الدولي ،خ�صو�صا
بتو�سيع اللجوء �إلى «الأحكام الم�سطرة» تبعا لتو�صيات منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية وبتحديد «�أحكام
م�سطرة» موحدة بالن�سبة لم�ضمونها وبالن�سبة لآجال الرد على حد �سواء .ويجب على الم�صالح ال�ضريبية �أن
تعتمد ،كلما �سمحت الظروف بذلك ،نمط ت�سيير مالئم على نحو �أف�ضل للواقع ومنفتح في غالب الأحيان
نحو الخارج ،وب�صفة خا�صة نحو الخا�ضعين لل�ضريبة.
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�ضمن هذا المنظور ،يمكن التفكير �إذن في تر�سيم وتعميم ممار�سة «الأحكام الم�سطرة» التي تتمثل بالن�سبة
لمقاولة �أو فرد في طلب الموافقة الم�سبقة للإدارة بخ�صو�ص تركيب �أو عملية خا�صة (تمويل موجودات،
اقتناء مقاولة �أو تفويتها )...تت�ضمن ت�أثيرات �ضريبية مهمة .و ُت�شكل هذه الممار�سة التي تمت م�أ�س�ستها في
بع�ض البلدان عامل ا�ستقرار و�أمن �ضريبي مهم بالن�سبة للمقاوالت في �سياق متغ ّير.
و�إذا كان �صحيحا �أن هذه الممار�سة توجد حاليا بالمغرب ،ف�إنه ال يمكننا �سوى �أن نالحظ �أنها تتم بدون �إ�شهار
و�أنها مخ�ص�صة في �أغلب الأحيان للخا�ضعين لل�ضريبة الأف�ضل اطالعا على الأمور.
اعتماد م�سطرة ت�صنيف المقاوالت في قانون المالية ل�سنة  2011هو مبادرة حميدة يجب �أن ت�ساهم بكيفية
مهمة في تح�سين العالقة بين الإدارة والخا�ضعين لل�ضريبة ب�إعطاء الأولوية للمقاوالت الأكثر �شفافية.
فتطبيقها �إذن يكت�سي طابع اال�ستعجال.
من المنا�سب �إذن القيام بتوحيد �شكل الت�صنيف لدى مختلف الإدارات :الجمارك ،المكتب الوطني
لل�ضمان االجتماعي ،مكتب ال�صرف ،الخزينة العامة للمملكة ،ال�سجل التجاري� .إذ يجب �أن تعترف كل
م�صالح الدولة ب�إحدى المقاوالت الجيدة باعتبارها كذلك .و�إذا ما بلغت �إحدى هذه الم�صالح عن حالة
غ�ش من طرف خا�ضع لل�ضريبة ،ف�إنه ال يجوز لهذا الأخير �أن ي�ستمر في التمتع بنف�س الحظوة من لدن
الم�صالح الأخرى .ويقت�ضي هذا الأمر توحيد �شكل �أنظمة الإعالم في مختلف هيئات الدولة.
يمكن التفكير كذلك في التن�صي�ص على تبادل مع النظام البنكي ليكون ب�إمكان الت�صنيف من لدن م�صالح
الدولة �أن يكون معيارا للتنقيط .فالمقاولة الج ّيدة يجب �أن ت�ستفيد من تنقيط �أف�ضل ،و�أن ت�ستفيد بالتالي من
ت�سعيرة �أف�ضل ومن مكاف�أة عن المخاطر تتميز بم�ستوى �أف�ضل.
يمكن كذلك �أن يكون الت�صنيف معيارا للتنقيط في منح ال�صفقات العمومية من خالل منح امتياز �أو نقطة
�إ�ضافية للمقاوالت الم�صنفة لكونها تتوفر على �ضمانات لتح�صيل ال�ضرائب والر�سوم المطبقة على ال�صفقات
المذكورة.
غالبا ما يتم انتقاد مرحلة تح�صيل ال�ضريبة من طرف ُقبا�ض الخزينة و ُقبا�ض �إدارة ال�ضرائب على حد �سواء،
وهي ال تتمكن من ت�سريع تح�صيل المداخيل ال�ضريبية ال�صادرة .وبالفعل ف�إنه لي�س من الالزم ،قبل ال�شروع
في م�سطرة التح�صيل الإجباري ،تقديم �أية حجة على �إر�سال �إ�شعارات بفر�ض ال�ضريبة �إلى الخا�ضعين
لل�ضريبة ،م�شكلة في غالب الأحيان �سببا �أو ذريعة لعدم احترام �آجال الأداء.
ومن المنا�سب ،في هذا الإطار ،درا�سة �أية مبادرة ِّ
تمكن من تح�سين الأمور با�ستعمال تكنولوجيات الإعالم
واالت�صال و�إمكانيات �إخبار الخا�ضعين لل�ضريبة بوجود �سجالت �أو �إ�شعارات بفر�ض ال�ضريبة �صادرة في حقهم.
�سيمكن تحديد تواريخ �إ�صدار ال�سجالت بالن�سبة لكل فئة من فئات ال�ضريبة والر�سم (مثال ،يجب �إ�صدار
�إ�شعارات فر�ض ال�ضريبة على الدخل خالل �شهر مايو و�إ�شعارات ال�ضريبة على ال�سكن خالل �شهر �أبريل،
الخ )...من تثبيت تاريخ �أداء كل واحد من هذه ال�ضرائب والر�سوم بكيفية قانونية.
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.5
تنعك�س ممار�سة النظام ال�ضريبي من خالل عالقة مطبوعة بالنزاع بين الإدارة والخا�ضعين لل�ضريبة ،وهي
عالقة ال ُت ِّي�سر االنخراط في ال�ضريبة وتو�سيع الوعاء ال�ضريبي ،وبالتالي تقلي�ص ال�ضغط ال�ضريبي على
المقاوالت الأكثر تنظيما.
تبين ممار�سة المراقبة ومجموعة الخا�ضعين لل�ضريبة �أو الذين خ�ضعوا لها �أن الهدف من هذه المراقبة يتمثل
�أوال وقبل كل �شيء في جمع المداخيل ال�ضريبية ،مما يف�ضي �إلى مراقبة الخا�ضعين لل�ضريبة المتميزين
بالظهور وال�شفافية ،الذين قد يكون من الأي�سر القيام بين �صفوفهم بت�صحيحات وبتحقيق مداخيل �إ�ضافية.
فالمراقبة ال تتوجه بالفعل نحو الخا�ضعين لل�ضريبة الأقل �شفافية �أو العاملين في ال ُعتمة �أو القطاع غير المهيكل.
التح�صن في �أن�شطة غير م�صرح بها ،فهو
ال ي�شجع هذا النظام على ال�شفافية ،ويدفع الخا�ضعين لل�ضريبة �إلى ُّ
ال يمثل �إذن نظاما فعاال بمثابة و�سيلة لمعاقبة المتمل�صين.
تم �إذن توجيه العديد من االنتقادات �إلى المراقبة ال�ضريبية وطرق الطعن المو�ضوعة التي تعتبر طرقا غير
فعالة ،رهينة بما تراه �إدارة ال�ضرائب وال تتوفر على و�سائل تمكنها من تحمل م�س�ؤوليتها.
تم كذلك توجيه نف�س االنتقادات على م�ستوى نظام العقوبات .ذلك �أن الهدف من و�ضع بع�ض العقوبات
التي تعتبر غير متنا�سبة يتمثل في محاربة الإقرارات المغلوطة والإقرارات غير التامة؛ غير �أن الخا�ضعين
لل�ضريبة الأف�ضل تنظيما هم الذين يجدون �أنف�سهم في الممار�سة عر�ضة لهذه العقوبات� .أما الخا�ضعون
لل�ضريبة العاملون في القطاع غير المهيكل ف�إنهم ال يخ�ضعون لأية عقوبة باعتبار �أنهم غير مرئيين من لدن
�إدارة ال�ضرائب .وهكذا ف�إن نظام العقوبات الذي تم ت�صميمه لمالحقة المتمل�صين ذوي النية ال�سيئة يطبق
في الواقع على الخا�ضعين لل�ضريبة ذوي النية الح�سنة عن �أخطاء �صغيرة بدون ت�أثير في غالب الأحيان على
مداخيل الخزينة.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن هناك العديد من حاالت الت�سوية ت�شكل مو�ضوع طلب تخفي�ض �إكرامي ،وغالبا ما يتبعها
ر�أي بالموافقة جزئيا �أو كليا من لدن الإدارة.
لماذا �إذن التن�صي�ص على عقوبات متبوعة بتخفي�ض كلي �أو جزئي .فمثل هذا النظام ال يقوم �سوى بتنمية
الإح�سا�س بعدم الأمان لدى الخا�ضعين لل�ضريبة ذوي النية الح�سنة وتقوية ال�سلطة التقديرية للإدارة في
�أعين ه�ؤالء الخا�ضعين لل�ضريبة ،مع الزيادة في نف�س الوقت في عبء عمل الإدارة لمعالجة كل هذه الملفات
المتعلقة بالمطالب الإكرامية والمتعلقة بالمنازعات الناجمة عن ذلك.
يقت�ضي تح�سين العالقات بين الإدارة والخا�ضعين لل�ضريبة �أي�ضا ،وبكل ت�أكيد ،احترام القانون من لدن
كل من الطرفين� .إذ يجب على الإدارة احترام االلتزامات التي تقع على كاهلها في مجال عمليات الإرجاع
وا�سترداد ال�ضرائب ومعالجة ال�شكاوى ،ويجب على الخا�ضعين لل�ضريبة �أن ُيبدوا مزيدا من ال�شفافية .و�إذا
لم تكن العالقة مبنية على الثقة ف�إنها �ستقود �إلى التمل�ص والغ�ش والر�شوة.
خال�صة
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   .1ن�شر جداول للعقار ح�سب المدن والأحياء و�أنواع الملكيات ،وهي جداول ينبغي و�ضعها بالت�شاور مع
المهنيين ومراجعتها �سنويا.
�  .2إعطاء م�شتري الملكية �أو بائعها �إمكانية الح�صول على الم�صادقة الم�سبقة على ثمن البيع �أو ال�شراء
من قبل الإدارة الجبائية .وفي حال عدم الح�صول على جواب في �أجل مدته �شهر واحد ،يتم تطبيق
الجداول الجاري بها العمل دون �أن يكون لإدارة ال�ضرائب الحق في الطعن في ذلك.
�   .3إلحاق �إدارة الت�شريع الجبائي بوزارة المالية.
  .4مطالبة الإدارة باحترام االلتزامات التي تقع عليها في ما يتعلق على الخ�صو�ص بالت�سديد و�إرجاع
ال�ضرائب ومعالجة ال�شكايات.
  .5مراجعة العقوبات الإدارية المقررة في حال تقديم ت�صريحات غير �صحيحة ب�إلغاء مبد�أ االحت�ساب
االعتباطي للمبلغ وال�ضريبة قد تم �أدا�ؤها ،متى لم يكن الم�شكل يعني �إال �أخطاء �إدارية (الأخطاء في
الت�صريحات)؛والعمل على ت�شديد العقوبات على الحاالت التي يكون فيها التحايل ب ِّينا �أو التي تتكرر
فيها حالة العود في تقديم ت�صريحات غير �صحيحة.
  .6توحيد الت�صنيفات بين الجمارك وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ومكتب ال�صرف وال�ضرائب
والخزينة العامة للمملكة .فالمقاولة الجيدة ينبغي �أن تعترف كل م�صالح الدولة بجودتها ،ف�إذا تم
الإبالغ عن تورطها في التحايل على القانون ،ف�إنها تفقد ت�صنيفها لدى الم�صالح الأخرى جميعا.
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 .Vتحاليل المكونات الكبرى

ِّ
تمكن درا�سة المقت�ضيات الت�شريعية ِّ
المنظمة لل�ضرائب وال�ضرائب الخا�صة الرئي�سية ،خ�صو�صا على م�ستوى
المدونة العامة لل�ضرائب ،من الوقوف على حاالت عدم ان�سجام �أو لب�س ينبغي رفعها �أو تو�ضيحها لتحقيق
تطبيق �أف�ضل للقاعدة ال�ضريبية ،لم�صلحة الخا�ضعين لل�ضريبة ول�صالح الإدارة على حد �سواء .ونقدم فيما
يلي هذه الو�ضعيات المتعلقة بال�شكل �أو بالم�ضمون بالن�سبة لكل واحد من ال�ضرائب والر�سوم الرئي�سية.
.1
يوجه توزيع التحمل ال�ضريبي على الأ�شخا�ص الذاتيين �أ�صبع االتهام �إلى ظلم معين على ح�ساب �أجراء القطاع
العام و�أجراء القطاع الخا�ص ل�صالح الخا�ضعين الآخرين لل�ضريبة الممار�سين بكيفية م�ستقلة.وتتفاقم هذه
الو�ضعية عندما ن�أخذ بعين االعتبار االقتطاعات االجتماعية التي ال ترخي بثقلها �إال على مدخول العمل.
لم يتم بلوغ الغاية التي ُت ِّ
�شكل وفقها ال�ضريبة على الدخل العام للأ�شخا�ص الذاتيين ب�سبب �إحداث العديد
من االقتطاعات المح ِّررة والحفاظ عليها على �صورة ال�ضرائب الفرعية المعمول بها قبل �إ�صالح الثمانينات.
ويقدم الملحق  2قائمة بمقت�ضيات ومجاالت الإ�صالح فيما يتعلق بال�ضريبة على الدخل.
ُتف َر�ض ال�ضريبة على مداخيل العمل بالمغرب ،مع بع�ض اال�ستثناءات القليلة ،وفق الجدول الت�صاعدي
الوارد بعده .20
ال�ضريبة على الدخل

� 0إلى

�أ�شطر الدخل (بالدرهم)
ال�سنوي
ال�شهري
2.500

� 2.501إلى 4.166,67
� 4.167إلى 5.000
� 5.001إلى 6.666,67
� 6.667إلى 15.000

 15.000وما فوق

20

� 0إلى 30.000

الن�سبة

المبلغ الواجب خ�صمه
ال�سنوي
ال�شهري

معفى

0,00

� 30.001إلى 50.000

0,00

10%

250,00

� 50.001إلى 60.000

20%

666,67

8.000,00

� 60.001إلى 80.000

30%

11.66,67

14.000,00

� 80.001إلى 180.000

34%

1.433,33

17.200,00

 180.001وما فوق

38%

2.033,33

24.400

3.000,00

يمكن �أن نذكر من بين اال�ستثناءات المدر�سين المو�سميين الخا�ضعين لن�سبة  17%المح ِّررة من ال�ضريبة.
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تخ�ضع هذه المداخيل كذلك �إلى االقتطاعات من المنبع في مجال الم�ساهمات االجتماعية.
تفر�ض ال�ضريبة على مداخيل و�أرباح ر�أ�س المال التي يحققها �أ�شخا�ص ذاتيون مقيمون بر�سم مداخيل و�أرباح
من م�صادر مغربية وفق الن�سب التالية : 21
• •  10%بالن�سبة للربيحات؛
• • 15%بالن�سبة لزائد القيم عن تفويت �أ�سهم ال�شركات الم�سومة [بالبور�صة ؛
• • 20%بالن�سبة لزائد القيم عن تفويت �أ�سهم ال�شركات غير الم�سومة [بالبور�صة ؛
• • 20%بالن�سبة لزائد القيم عن تفويت �سندات االقترا�ض و�سندات الديون؛
• • 30%بالن�سبة للفوائد المقبو�ضة؛
• • 20%بالن�سبة للأرباح العقارية (مع م�ساهمة دنيا تبلغ  3%من ثمن البيع).
• •تطبيق الجدول بالن�سبة للمداخيل العقارية.
يتبين مما �سبق �أن ن�سب ال�ضريبة اال�سمية لمداخيل ر�أ�س المال هي عموما �أقل �أهمية من تلك المطبقة
على مداخيل العمل الخا�ضعة لن�سبة هام�شية تبلغ  38%ابتداء من دخل �سنوي خا�ضع لل�ضريبة يتجاوز
 180.000درهم.
تبقى هذه المالحظة في حاجة �إلى �إظهار الفروق الدقيقة لعدة �أ�سباب:
• •�أوال يمكن �أن تت�أتى مكا�سب ر�أ�س المال جزئيا من االدخار (مداخيل العمل) التي �سبق و�أن ُفر�ضت
عليها �ضريبة؛
• •تت�أتى الربيحات ( )dividendesمن �أرباح المقاوالت التي خ�ضعت لل�ضريبة على ال�شركات �سابقا؛
• •وف�ضال عن ذلك ف�إن التحليل قد ال يكون وجيها وموثوقا به �إال مع �أخذ ن�سب فر�ض ال�ضريبة الفعلية
المختلفة عن الن�سب المعلن عنها بعين االعتبار؛ والقاعدة الخا�ضعة لل�ضريبة تكون عموما مختلفة
ح�سب ما �إذا كان الأمر يتعلق بمداخيل العمل �أو بمداخيل ر�أ�س المال مع وجود تخفي�ض �أو خ�صم �أو
ب�سبب الطابع التدريجي لجدول ال�ضريبة على الدخل؛
• •ويمكن �أي�ضا للممار�سة الفعلية لل�ضريبة ،وراء ن�سب وقواعد فر�ض ال�ضريبة المعتمدة� ،أن تفاقم �أو �أن تلطف
هذه المالحظة ح�سب �إمكانيات تحقيق م�ستوى �أمثل المقدمة لكل واحد من الخا�ضعين لل�ضريبة.
 1.1الأ�سعار الفعلية لفر�ض ال�ضريبة
يجب �أن ت�أخذ مقارنة �أكثر وجاهة لفر�ض ال�ضريبة على مداخيل ر�أ�س المال ،مقارنة مع تلك المطبقة على
مداخيل العمل� ،أن ت�أخذ بالأحرى بعين االعتبار ن�سب فر�ض ال�ضريبة الفعلية التي ت�ضرب كل واحدة
من فئات المداخيل.
21

�أنظر التحليل المف�صل في الجزء المتعلق بجبائيات ممتلكات الذمة.
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أ .زائد القيم المنقولة والعقارية
بالن�سبة لزائد القيم ،تم �إ�ضفاء نوع من االن�سجام على ن�سبة ال�ضريبة المفرو�ضة بن�سبة  ،20%ما عدا
بالن�سبة للأ�سهم الم�سومة بالبور�صة التي ت�ستفيد من ن�سبة مخف�ضة تبلغ .15%
عدا زائد القيم العقارية التي ت�ستفيد من تحيين �سعر التكلفة للأخذ بعين االعتبار الت�ضخم و�إمكانية
االحتفاظ بم�صاريف االقتناء بمبلغ جزافي ي�ساوي  15%من �سعر االقتناء ،التي يمكن �أن ت�ؤثر �إذن على
الن�سبة الفعلية لفر�ض ال�ضريبة نحو االنخفا�ض ،وبالن�سبة لزائد القيم المنقولة الأخرى ،تعك�س الن�سب
اال�سمية التي تبلغ  15%و 20%الن�سبة الفعلية لفر�ض ال�ضريبة (انظر �أ�سفله على م�ستوى جبائيات
ممتلكات الذمة تحليال مقارنا �أعمق لفر�ض ال�ضريبة على مختلف زائد القيم).
ب .المداخيل العقارية
يترجِ م ُ
فر�ض ال�ضريبة على المداخيل العقارية بن�سبة جدول ت�صاعدي بعد تخفي�ض بن�سبة َ 40%
فر�ض
�ضريبة بن�سبة �أق�صى هام�شية تبلغ  38%( 22,8%من  .)60%وقد ال يتم بلوغ الن�سبة الفعلية لل�ضريبة
بن�سبة � 20%إال ابتداء من كراء �شهري خام يبلغ  72.500درهم .ويبين الجدول التالي تطور الن�سبة الفعلية
لفر�ض ال�ضريبة على المداخيل العقارية.بالن�سبة لكراء �شهري يتراوح بين  2.500درهم و 200.000درهم.
�إجمالي بلغ الكراء
ال�شهري

�صافي مبلغ الكراء ال�ضريبة على الدخل
واجبة الأداء

مجموع
االقتطاعات

الم�ساهمات
االجتماعية

 %لمجموع
االقتطاعات

2 500,00

2 500,00

-

-

-

0,00%

5 500,00

5 420,00

80,00

-

80,00

1,45%

8 000,00

7 706,00

294,00

-

294,00

3,68%

8 500,00

8 137,00

363,00

-

363,00

4,27%

10 000,00

9 367,00

633,00

-

633,00

6,33%

11 000,00

10 187,00

813,00

-

813,00

7,39%

14 000,00

12 577,00

1 423,00

-

1 423,00

10,16%

16 666,66

14 699,66

1 967,00

-

1 967,00

11,80%

20 000,00

17 353,00

2 647,00

-

2 647,00

13,24%

25 000,00

21 333,00

3 667,00

-

3 667,00

14,67%

30 000,00

25 193,00

4 807,00

-

4 807,00

16,02%

36 000,00

29 825,00

6 175,00

-

6 175,00

17,15%

70 000,00

56 073,00

13 927,00

-

13 927,00

19,90%

72 500,00

58 003,00

14 497,00

-

14 497,00

20,00%

100 000,00

79 233,00

20 767,00

-

20 767,00

20,77%

200 000,00

156 433,00

43 567,00

-

43 567,00

21,78%
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ج .الربيحات ()dividendes

يجب �أن ت�أخذ ن�سبة ال�ضريبة المفرو�ضة على الربيحات ب  10%بعين االعتبار ال�ضريبة على ال�شركات بين
�أيدي ال�شركة التي حققت الربح القابل للتوزيع.
على هذا النحو ،تميل الن�سبة الفعلية لفر�ض ال�ضريبة على الربيحات التي حققها م�ستثمر ب�صفته �شخ�صا
ذاتيا مقيما عبر �شركة نحو  37%بالن�سبة لل�شركات التي يتجاوز رقم معامالتها  3ماليين درهم (ال�ضريبة
على ال�شركات بن�سبة  + 30%حجز بالمنبع لل�ضريبة على ال�شركات بن�سبة 10%على توزيع الربيحات).
وتبلغ هذه الن�سبة  23,5%بالن�سبة لال�ستثمار في ال�شركات التي يقل رقم معامالتها عن  3ماليين درهم
(ال�ضريبة على ال�شركات بن�سبة  + 15%حجز بالمنبع لل�ضريبة على ال�شركات بن�سبة 10%على توزيع
الربيحات).
تقابل الن�سبة الفعلية لفر�ض ال�ضريبة على الربيحات ن�سبة تنا�سبية تبلغ � 37%أو  23,5%ح�سب ن�سبة
ال�ضريبة المفرو�ضة على ال�شركة المو ِّزعة .ويمكن تخفيف هذه الن�سبة ب�سيا�سة التوزيع التي تعتمدها هذه
الأخيرة .وبالفعل ،ف�إن غياب التوزيع يمكن من نقل جزء من هذه ال�ضريبة.
د .الفوائد
في غياب تخفي�ضات �أو خ�صوم مهمة ،تقابل الن�سبة الفعلية لل�ضريبة الن�سبة اال�سمية التي تبلغ .30%
ه .الأجور
بالن�سبة للأجور ،يف�ضي �أخذ ت�صاعدية جدول ال�ضريبة على الدخل والتخفي�ض عن الم�صاريف المهنية
(خ�صم مبلغ ي�ساوي  20%وي�صل �سقفه  2500درهم في ال�شهر من الأجر) بعين االعتبار �إلى ن�سبة �ضريبة
فعلية تقل بكثير عن الن�سبة الهام�شية التي تبلغ  ،38%كما يبين ذلك الجدول الموالي.
الراتب
الخام ال�شهري

118

ال�صافي الواجب
�أدا�ؤه

ال�ضريبة على الدخل
الواجب �أدا�ؤها

الن�سب الفعلية

2 500,00

2 500,00

-

0%

5 500,00

5 286,00

214,00

4%

8 000,00

7 247,00

753,00

9%

8 500,00

7 621,00

879,00

10%

10 000,00

8 713,00

1 287,00

13%

11 000,00

9 441,00

1 559,00

14%

14 000,00

11 523,00

2 477,00

18%

16 666,66

13 283,00

3 383,66

20%

20 000,00

15 383,00

4 617,00

23%
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25 000,00

18 483,00

6 517,00

26%

30 000.00

21 583,00

8 417,00

28%

36 000,00

25 303,00

10 697,00

30%

70 000,00

46 383,00

23 617,00

34%

80 000,00

52 583,00

27 417,00

34%

100 000,00

64 983,00

35 017,00

35%

200 000,00

126 983,00

73 017,00

37%

ي ْمكن تقلي�ص هذه الن�سبة كذلك في الحالة التي ي�ستفيد فيها الأجير من الخ�صوم التي ترخ�صها الدولة،
خ�صو�صا خ�صم الفوائد التي يتحملها القتناء ال�سكن الرئي�سي وخ�صم الم�ساهمات في عقود الت�أمين عن
التقاعد الم�ستعملة عمليا على نطاق وا�سع لأداء الأق�ساط والأنفال الدورية.
منح تعوي�ضات للأجير تعتبر معفاة من ال�ضرائب باعتبارها ا�سترجاعا للم�صاريف التي د َف َعها في ممار�سة
ويالحظ �أن هناك في الواقع
وظيفته �أو عمله هو ذو طبيعة من �ش�أنها كذلك تقلي�ص الن�سبة الفعلية لل�ضريبةَ .
مجموعة من التعوي�ضات الممنوحة معفاة من ال�ضرائب.
وعلى �سبيل البيان ،ف�إن تطبيق جدول ال�ضريبة على الدخل الذي ي�أخذ بعين االعتبار فقط تخفي�ض الر�سم
عن الم�صاريف المهنية ب�صرف النظر عن التحمالت االجتماعية يف�ضي �إلى ن�سبة �ضريبة فعلية تبلغ 20%
بالن�سبة لأجر خام �سنوي ي�ساوي  200.000,00درهم �أي �أجرة �شهرية تبلغ حوالي  16.666,00درهم.
وال تطبق الن�سبة الفعلية التي تبلغ �( 30%أي ما يعادل ن�سبة فر�ض ال�ضريبة على الفوائد) �إال على �أجر �شهري
يبلغ  36.000,00درهم� ،أي دخل �سنوي يبلغ  432.000,00درهم .وال يمكن �أن ينجم مثل هذا الدخل،
على �أ�سا�س ن�سبة مردودية خام تبلغ � ،3,5%إال من دخل يتم توظيفه يبلغ  12.342.857,00درهم.
بالن�سبة للربيحات ،وب�أخذ ن�سبة ال�ضريبة على ال�شركات التي تدخل في نطاق القانون العام وتبلغ  30%بعين
االعتبار ف�إنه ال يمكن اعتبار �أن ال�ضريبة على الأجور �أكبر �إال ابتداء من �أجر �شهري يبلغ 200.000,00
درهم .ودون ذلك تظل ال�ضريبة المفرو�ضة على دخل العمل �أقل من ذلك.
و�إذا ما �أخذنا بعين االعتبار ال�ضريبة على ال�شركات بن�سبة منخف�ضة تبلغ  ،15%ف�إننا قد نحقق التوازن
بالن�سبة لأجر خام �شهري يتجاوز  20.000,00درهم.
ومع ذلك ،ال ت�ؤخذ مداخيل و�أرباح ر�أ�س المال بعين االعتبار في مجال الم�ساهمات االجتماعية.
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و� .أخذ التحمالت االجتماعية بعين االعتبار
يمكن �أن ُتقتطع من الأجور التي يدفعها القطاع الخا�ص الم�ساهمات المت�ضمنة في الجدول الموالي.
تكاليف �أرباب العمل

فئة الخدمات
.1

الإيرادات العائلية

.2

الإيرادات االجتماعية على الأمد الق�صير

.3

الإيرادات االجتماعية على الأمد الطويل

.4

الت�أمين الإلزامي عن المر�ض

.5

التكوين المهني

 -ن�سبة الم�ساهمة- -ال�سقف ال�شهري

تكاليف الأجر

بدون �سقف

-

بدون �سقف

0,67%
 6.000درهم

0,33%
 6.000درهم

1,00%
 6.000درهم

7,93%
 6.000درهم

3,96%
 6.000درهم

11,89%
 6.000درهم

2+1,5%

2%

5,50%

بدون �سقف

بدون �سقف

بدون �سقف

1,60%

0%

1,60%

بدون �سقف

بدون �سقف

6,40%

 -ن�سبة الم�ساهمة -ال�سقف ال�شهري -ن�سبة الم�ساهمة -ال�سقف ال�شهري -ن�سبة الم�ساهمة -ال�سقف ال�شهري -ن�سبة الم�ساهمة- -ال�سقف ال�شهري

المجموع

بدون �سقف

6,40%

قد تكون ال�ضريبة المفرو�ضة على �أجر العمل ،ب�أخذ هذه الم�ساهمات االجتماعية المطبقة على الأجور
بعين االعتبار �أكبر ،نتيجة مراكمة «الم�ساهمات» ال�ضريبية واالجتماعية ،كما يبين ذلك الجدول التالي.
الأجر
الإجمالي

ال�صافي
الواجب
�أدا�ؤه

مجموع
الكلفة

ال�ضريبة
%
%
الم�ساهمات على الدخل مجموع
للم�ساهمات  %مجموع
للم�ساهمات
االجتماعية الواجب االقتطاعات االجتماعية ال�ضريبية االقتطاعات
�أدا�ؤها

2 500,00

2 342,75

3 002,50

659,75

-

659,75

22%

5 500,00

4 998,65

6 605,50

1 451,45

155,41

8 000,00

7 372,22

9 436,00

0%

22%

1 606,86

22%

2%

24%

1 853,40

627,78

2 481,18

20%

7%

26%

8 500,00

7 755,22

9 993,50

1 920,90

744,78

2 665,68

19%

7%

27%

10 000,00

8 868,52

11 666,00

2 123,40

1 131,48

3 254,88

18%

10%

28%

11 000,00

9 603,32

12 781,00

2 258,40

1 396,68

3 655,08

18%

11%

29%

14 000,00

11 705,72

16 126,00

2 663,40

2 294,28

4 957,68

17%

14%

31%

16 666,66

13 483,84

19 099,33

3 023,40

3 182,82

6 206,21

16%

17%

32%

20 000,00

15 632,81

22 816,00

3 473,40

4 367,19

7 840,59

15%

19%

34%

25 000,00

18 770,81

28 391,00

4 148,40

6 229,19

10 377,59

15%

22%

37%
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21 908,81 30 000,00

33 966,00

4 823,40

8 091,19

12 914,59

14%

24%

38%

25 674,41 36 000,00

40 656,00

5 633,40

10 325,59

15 958,99

14%

25%

39%

47 012,81 70 000,00

78 566,00

10 223,40

22 987,19

33 210,59

13%

29%

42%

53 288,81 80 000,00

89 716,00

11 573,40

26 711,19

38 284,59

13%

30%

43%

65 840,81 100 000,00

14 273,40 112 016,00

34 159,19

48 432,59

13%

30%

43%

27 773,40 223 516,00 128 600,81 200 000,00

71 399,19

99 172,59

12%

32%

44%

ملحوظة :ال ي�أخذ هذا الجدول بعين االعتبار �سوى الم�ساهمات االجتماعية الإلزامية المطبقة على �أُجراء
القطاع الخا�ص .ومن �ش�أن �أخذ التقاعد التكميلي بعين االعتبار �أن يثقل �أكثر كلفة االقتطاعات.
و�إذا ما نحن �أخذنا بعين االعتبار التقاعد التكميلي بن�سبة ( 10%من بينها  6%من ح�صة �أرباب العمل
و 4%من ح�صة الأجراء) التي غالبا ما تالحظ في الممار�سة لدى �أجراء القطاع الخا�ص ،خ�صو�صا �أُجراء
المجموعات الكبرى ،ف�إن الن�سبة الفعلية لفر�ض ال�ضريبة قد تكون كما يلي:
الأجر
الإجمالي

ال�صافي
الواجب
�أدا�ؤه

مجموع
الكلفة

ال�ضريبة
%
%
الم�ساهمات على الدخل مجموع
للم�ساهمات  %مجموع
للم�ساهمات
االجتماعية الواجب االقتطاعات االجتماعية ال�ضريبية االقتطاعات
�أدا�ؤها

2 500,00

2 242,75

3 152,50

909,75

-

909,75

29%

0%

29%

5 500,00

4 800,65

6 935,50

2 001,45

133,41

2 134,86

29%

2%

31%

8 000,00

7 468,22

9 916,00

2 653,40

531,78

3 185,18

27%

5%

32%

8 500,00

7 857,22

10 503,50

2 770,90

642,78

3 413,68

26%

6%

33%

10.000,00

9 004,52

12 266,00

3 123,40

995,48

4 118,88

25%

8%

34%

11 000.00

9 752,92

13 441,00

3 358,40

1 247,08

4 605,48

25%

9%

34%

14 000,00

11 896,12

16 966,00

4 063,40

2 103,88

6 167,28

24%

12%

36%

16 666,66

13 710,51

20 099,33

4 690,07

2 956,15

7 646,21

23%

15%

38%

20 000,00

15 936,81

24 016,00

5 473,40

4 063,19

9 536,59

23%

17%

40%

25 000,00

19 150,81

29 891,00

6 648,40

5 849,19

12 497,59

22%

20%

42%

30 000,00

22 364,81

35 766,00

7 823,40

7 635,19

15 458,59

22%

21%

43%

36 000,00

26 221,61

42 816,00

9 233,40

9 778,39

19 011,79

22%

23%

44%

70 000,00

48 076,81

82 766,00

17 223,40

39 146,59 21 923,19

21%

26%

47%

80 000,00

54 504,81

94 516,00

19 573,40

45 068,59 25 495,19

21%

27%

48%

24 273,40 118 016,00

56 912,59 32 639,19

21%

28%

48%

116 132,59 68 359,19

20%

29%

49%

67 360,81 100 000.00

47 773,40 235 516,00 131 640,81 200 000,00

يظهر بو�ضوح ،مع �أخذ الم�ساهمات االجتماعية الإلزامية بعين االعتبار� ،أن فر�ض ال�ضريبة على مداخيل
العمل ت�صبح �أكبر .ويتم بلوغ ن�سبة فر�ض ال�ضريبة المتراكمة بن�سبة  30%ابتداء من �أجر خام �شهري يبلغ
 13.000,00درهم فقط.
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وب�أخذ التقاعد التكميلي بعين االعتبار ،يتم بلوغ ن�سبة  30%هذه تقريبا فقط بالتحمالت االجتماعية
وحدها حتى بالن�سبة للأجور المنخف�ضة.
ال يمكن القيام �إذن بتحليل فر�ض �ضريبة العمل دون �أن ن�أخذ بعين االعتبار وزن التحمالت االجتماعية
التي غالبا ما تكون �أثقل من التحمل ال�ضريبي .وبالفعل ف�إن وزن التحمالت االجتماعية الإلزامية وحدها،
بالن�سبة للأجور الخام التي تقل عن  16.000,00درهم في ال�شهر� ،أثقل من وزن التحمالت ال�ضريبية .وال
ينعك�س الميل �إال ابتداء من دخل �سنوي يبلغ  200.000,00درهم.
�ست�ساهم �أي�ضا الرغبة في اال�ستمرار في �إقامة التحمالت االجتماعية على مداخيل العمل في مفاقمة ثقل
االقتطاعات الإلزامية على العمل ،و�ست�ساهم �إذن في �إغناء الكلفة على نحو �أكبر.
وهناك تجارب �أجنبية مددت حقل االقتطاعات االجتماعية �إلى المداخيل الأخرى غير مداخيل العمل
المعممة في فرن�سا.
مثل حالة الم�ساهمة االجتماعية َّ
يجب التفكير في تمويل التغطية االجتماعية من طرف الجماعة ب�أكملها وذلك بجعلها تدفع جزءا من ال�ضريبة.
خ .تحليل مقارن للن�سب الفعلية لفر�ض ال�ضريبة
يلخ�ص الجدول والر�سم البياني المواليان التطور بالن�سبة لأهمية دخل الن�سب الفعلية لفر�ض ال�ضريبة
على مختلف المداخيل والأرباح.
الدخل �أو الربح
الإجمالي

الأجور مع
الأجور
التحمالت
بدون تحمالت
االجتماعية الإلزامية
اجتماعية

الربيحات

الفوائد

الأكرية

زائد القيمة

2 500,00

0%

22%

37%

30%

0,00%

20%

5 500,00

4%

24%

37%

30%

1,45%

20%

8 000,00

9%

26%

37%

30%

3,68%

20%

8 500,00

10%

27%

37%

30%

4,27%

20%

10 000,00

13%

28%

37%

30%

6,33%

20%

11 000,00

14%

29%

37%

30%

7,39%

20%

14 000,00

18%

31%

37%

30%

10,16%

20%

16 666,66

20%

32%

37%

30%

11,80%

20%

20 000,00

23%

34%

37%

30%

13,24%

20%

25 000,00

26%

37%

37%

30%

14,67%

20%

30 000,00

28%

38%

37%

30%

16,02%

20%

36 000,00

30%

39%

37%

30%

17,15%

20%

70 000,00

34%

42%

37%

30%

19,90%

20%

80 000,00

34%

43%

37%

30%

20,00%

20%

100 000,00

35%

43%

37%

30%

20,77%

20%

200 000,00

37%

44%

37%

30%

21,78%

20%
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50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
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يبرز هذا الجدول والر�سم البياني على وجه الخ�صو�ص �أن:
• •فر�ض ال�ضريبة على المداخيل العقارية هو الأقل؛
• •فر�ض ال�ضريبة على مداخيل العمل يميل �إلى الت�ساوي مع فر�ض ال�ضريبة على الربيحات ،لكن
ابتداء من دخل مرتفع جدا؛
• •�أخذ التحمالت االجتماعية بعين االعتبار يثقل م�ستوى االقتطاعات من الأجور.
2 .1

الممار�سة الجبائية

وراء التحليل المقارن للن�سب الفعلية لل�ضرائب على �أ�سا�س قواعد فر�ض ال�ضريبة المعمول بها ،يجب �أن
تكون هناك ر�ؤية �أ�شمل ت�أخذ كذلك بعين االعتبار الفروق التي يمكن �أن تنجم عن الممار�سات الجبائية
الرامية �إلى بلوغ �أف�ضل النتائج �أو التمل�ص �أو الإقرار بمداخيل �أقل مما هو عليه الأمر في الواقع.
ُيظهر توزيع المداخيل المترتبة عن ال�ضريبة على الدخل بين الأُجراء والخا�ضعين الآخرين لل�ضريبة (انظر
تحليل بنية المداخيل ال�ضريبية) تركز التحمل ال�ضريبي على الأجراء من دون �أن تتم البرهنة مع ذلك
على �أن المداخيل التي تتم جبايتها من الأجراء هي �أكثر �أهمية من المداخيل والأرباح التي يحققها
الخا�ضعون الآخرون لل�ضريبة.
يترتب عن ذلك تفاقم ال�ضغط ال�ضريبي الن�سبي الذي ال ينجم عن القواعد ال�ضريبية و�إنما عن ال�سلوكات
وعن تطبيق تلك القواعد .وقد تمت بالفعل مالحظة �أنه �إذا كانت ال�ضريبة تفر�ض على مداخيل العمل عن
طريق االحتجاز في المنبع التي تحد من �إمكانيات بلوغ �أف�ضل النتائج والتمل�ص ،ف�إن لأ�صحاب المداخيل
الكبرى ،خ�صو�صا المهنيون منهم يتوفرون على مجال وا�سع لتحديد م�ستوى ال�ضريبة المفرو�ضة عليهم.
وهو �أمر ال ينبغي �أن يغيب عنا في �أي تحليل مقارن لل�ضغط ال�ضريبي على مداخيل العمل وعلى
المداخيل الأخرى.
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يتطلب ت�صحيح هذه الو�ضعية اتخاذ �إجراءات عملية تهدف �إلى ما يلي:
• •تو�سيع وعاء ال�ضريبة على الدخل بالقيام ب�أعمال بين �صفوف الخا�ضعين لل�ضريبة المحددين جبائيا
وب�إدماج الخا�ضعين لل�ضريبة العاملين في القطاع غير المهيكل ،في حقل ال�ضريبة؛
• •تو�ضيح النظام ال�ضريبي لمختلف التعوي�ضات الممنوحة وجعله من�سجما مع النظام المطبق لح�ساب
الم�ساهمات االجتماعية مما يتيح تفادي تعدد القواعد بالن�سبة �إلى عمليات المراقبة ،ويخلق تحفيزا
�أقوى على الت�صريح ،وخ�صو�صا ما يتعلق منه بالتقاعد ؛
• •احت�ساب ح�ص�ص ال�ضريبة على الدخل في ارتباط مع ن�سب الت�ضخم ،حفاظا على القدرة ال�شرائية
للطبقة المتو�سطة؛
• •تو�سيع دائرة التخفي�ض من االقتطاعات ح�سب الأ�شخا�ص المعالين لت�شمل الفروع والأطراف (الإخوة
والأخوات) المعالة ،ودائما في حدود �ستة �أ�شخا�ص؛
• •رفع ح�صة التخفي�ض لكل �شخ�ص معال من � 30إلى  60درهما؛
• •الرفع تدريجيا من ال�شريحة المعفاة من ال�ضريبة على الدخل �إلى  4000درهم؛
• •ت�شجيع �أ�صحاب المهن الحرة على �أداء ال�ضريبة على الدخل ،وذلك عبر نظام يتيح اال�ستفادة من منحة
من العملة ال�صعبة الإ�ضافية يتم احت�سابها على �أ�سا�س الدخل الخا�ضع لل�ضريبة ( 20بالمائة من مجموع
الدخل الخا�ضع لل�ضريبة الم�صرح به ،في حدود مبلغ ال�ضريبة على الدخل الم�ؤداة)؛
• •تعميم ا�ستعمال تقنيات الإعالم واالت�صال ،مع العمل على تحقيق الربط بين قواعد معطيات �إدارات
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،من �أجل المزيد من ال�شفافية واال�ستفادة المثلى من الو�سائل الب�شرية للإدارة
ال�ضريبية في مجال المراقبة وتتبع التقاطعات.
.2

ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة

تقوم ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي �أ�صبحت �سارية المفعول بالمغرب �سنة  1986على رقم المعامالت.
وهي �أول �ضريبة جديدة �أحدثها الإ�صالح ال�ضريبي ل�سنة .1984
هي حا�ضرة في كل المعامالت تقريبا ،في كل �شراء وفي كل بيع .وهي ْت�شغل الرتبة الأولى في المداخيل
ال�ضريبية العامة� ،أي � 20,88%سنة  2011مقابل � 22,21%سنة  .2010كما �أنها ْت�شغل الرتبة الأولى على
م�ستوى النفقات ال�ضريبية� ،أي � 41,3%سنة  2011مقابل � 46,2%سنة .2010
تدبير ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بالن�سبة لهيئة ما هو مو�ضوع يمثل خطرمحتمل  ،في بداية الن�شاط ونهايته
على حد �سواء.

124

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

تقوم ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة على المبد�إ المتمثل في �أن لكل مقاولة الحق ،طيلة م�سل�سل ن�شاطها في
انتقا�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تم جمعها في ال�سافلة بخ�صو�ص مبيعاتها ،ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة التي تحملتها بخ�صو�ص م�شترياتها من المواد والخدمات .ولن ُيدفع للخزينة �سوى الر�صيد �إذا كانت
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تم جمعها بال�سافلة تفوق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�ؤداة للمز ِّود
في العالية .وفي الحالة المخالفة ،ت�شكل اعتمادا �إزاء الخزينة يمكن ا�سترداده في بع�ض الحاالت .فال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة تخ�ضع �إذن لمبد�أ الأداء المجز�إ ،بمعنى �أنه لي�س من المفرو�ض في كل خا�ضع لل�ضريبة
�أن ي�ؤدي �سوى ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المتعلقة بقيمته الم�ضافة الخا�صة و�أنها ال ت�شكل �إطالقا �ضريبة
تراكمية.
في فرن�سا ،تم �إدخال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �سنة �( 1954أول �إدخال في �أوروبا) .وفي �سنة 2008
بلغت مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة  21,4%من المداخيل ال�ضريبية الوطنية للبلدان الأع�ضاء في
االتحاد الأوروبي (بما في ذلك الم�ساهمات االجتماعية)� ،أي بزيادة بلغت  12%ابتداء من �سنة .22 1995
فهي تمثل �إذن م�صدرا مهما للدخل في الميزانيات الوطنية ،وهي م�صدر رئي�سي في العديد من البلدان
الأع�ضاء.
يمكن تحليل المقت�ضيات ِّ
المنظمة لهذه ال�ضريبة الخا�صة من تو�ضيح عدد من حاالت البيانات غير
ال�صحيحةُ ،و�ضعت لها قائمة غير �شاملة مرفقة بالملحق .3
يو�ضح هذا التحليل كذلك ( )iغياب حيادها بالن�سبة لبع�ض القطاعات المنتجة التي ال ِّ
تمكن من ا�سترداد
كلفتها بخ�صو�ص الم�ستهلك النهائي و( )iiالت�أثير ال�سلبي لهذه ال�ضريبة الخا�صة على خزينة المقاوالت
ب�سبب الطابع غير التام لقواعد المقا�صة المو�ضوعة.
أ � .ضريبة على القيمة الم�ضافة تلحق جزاءات بالن�سبة للقطاعات المنتجة :حالة ال�صناعة الغذائية
يف�ضي غياب الحياد �إلى و�ضعية تنتمي فيها ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المطبقة في بع�ض القطاعات �إلى
�ضريبة عن القيمة الم�ضافة بخ�صو�ص رقم المعامالت �أكثر من انتمائها �إلى �ضريبة على القيمة الم�ضافة.
وهي حالة قطاع ال�صناعة الغذائية -الفالحية على وجه الخ�صو�ص.
لم يحدد مخطط «بروز» هذا القطاع باعتباره مهنة مهمة في االقت�صاد الوطني وح�سب ،و�إنما باعتباره �أي�ضا
من بين مهن الم�ستقبل التي يتوفر فيها المغرب على مزايا مقارنة متميزة يتع ّين على المغرب �أن يجعل
من �أولوياته ال�سعي �إلى تطويرها.
تكمن الإ�شكالية الحالية على الم�ستوى ال�ضريبي في تفا�ضل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بين
المنتوجات الفالحية والمنتوجات الغذائية -الفالحية .فالفاعل ال�صناعي يتحمل عموما ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة الفالحية (التي ُيفتر�ض �أنها خارج المجال) والقيمة الم�ضافة ال�صناعية.
Taxation trends in the European Union, 2010 Edition, Annex A, Tables 7 and 8.

125

22

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

هذه الو�ضعية هي و�ضعية كل القطاعات التي تعفى عاليتها من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة والتي ت�ضطر،
في غياب �ضريبة على القيمة الم�ضافة قابلة لالنتقا�ص� ،إلى دفع ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة عن قيمها
الم�ضافة ،و�أي�ضا عن القيم الم�ضافة التي حققها مزودوها.
نتيجة لذلك ،ومن �أجل �إنعا�ش �صناعة تحويل المواد الفالحية ،يمكن التفكير في �إرجاع ن�سب ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة المطبقة على ال�صناعات الغذائية -الفالحية �إلى الن�سب الدنيا .ويمكن التفكير
كذلك في بع�ض الآليات التي نذكر من بينها على �سبيل المثال َمنح اعتماد نظري لل�ضريبة على القيمة
الم�ضافة ِّ
يمكن من القيام بانتقا�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي يفتر�ض �أنها تثقل في العالية
المنتوج الفالحي الذي يتم تحويله.
والراجح �أنه �سيكون لهذه المقاربة ت�أثير على �إنعا�ش ال�صناعة الغذائية -الفالحية من خالل الزيادة في
هام�ش ربح رجال ال�صناعة (الذي تمت�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة جز ًء منه في الوقت الحالي)
وبالتالي �سترتفع ،موازاة مع ذلك ،المداخيل ال�ضريبية للدولة (ال�ضريبة على الح�صيالت :ال�ضريبة على
ال�شركات).
يكت�سي كل تخفي�ض لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة على منتوجات ال�صناعة الفالحية طبيعة من �ش�أنها �أن ترفع
الطلب الداخلي و�أن تو�سع �إذن �سوق المنتوجات الغذائية -الفالحية و�أن تكبح تطور القطاع غير المهيكل.
وم�ستويات ن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المعمول بها في بلدان �أخرى ت�ؤكد هذا التحليل.
في فرن�سا ،تخ�ضع المنتوجات الغذائية ل�ضريبة على القيمة الم�ضافة ذات ن�سبة منخف�ضة .ذلك �أنها ُتعتبر
بالفعل بمثابة منتوجات تدخل في نطاق �ضروريات الحياة.
وفي �إ�سبانيا ،تخ�ضع المنتوجات لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة لنف�س ن�سبة المنتوجات الغذائية (ن�سبة
منخف�ضة تبلغ .)7%
ِّ
يمكن وجود �ضريبة على القيمة الم�ضافة بالعالية من تقلي�ص كلفة الإنتاج بوا�سطة ا�سترجاعها ،وهو �أمر ذو
طبيعة من �ش�أنها توفير الظروف المواتية الزدهار القطاع ومحاربة القطاع غير المهيكل .وبالفعل ،ف�إنه من
المنا�سب لكي يكون المنتِج قادرا على ا�سترداد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تحملها في العالية،
�أن يفوتر و�أن ي�صرح ب�ضريبة على القيمة الم�ضافة في ال�سافلة .ولن يكون ب�إمكان مقاولة تعمل في القطاع
غير المهيكل �أن تقوم بمثل هذا اال�سترداد .هكذا ،وكلما كانت هذه ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة القابلة
لال�سترداد مرتفعة� ،إال وكان للمقاولة فائدة في ا�سترجاعها و�إذن في فوترة �ضريبة على القيمة الم�ضافة في
ال�سافلة بالعمل في القطاع المهكيل.
ي�أتي غياب الحياد كذلك من الإعفاءات بدون حق في االنتقا�ص الموجودة منذ �إحداث ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة التي كانت مرفوقة بقائمة للمواد والعمليات التي تعتبر معفاة بدون حق في االنتقا�ص .وال
يمكن لبائع هذه المواد ا�سترداد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المتحملة في العالية التي ت�شكل مكونة
من كلفته.
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ب  .ت�سديد اعتماد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة:
تتمثل �آلية المقا�صة في انتقا�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المتحملة في العالية من ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة التي تم جمعها عن رقم المعامالت .وعندما ُيف�ضي ذلك �إلى وجود اعتماد ،تب ُرز حالتان
في و�ضعية الت�شريع الحالية:
• •اعتماد قابل لال�سترداد :يتعلق الأمر باعتماد ناتج �أ�سا�سا عن �أن الخا�ضع لل�ضريبة ينجز عمليات معفاة
مع الحق في االنتقا�ص.
يبلغ الأجل القانوني المن�صو�ص عليه لال�سترجاع � 3أ�شهر .وعلى الم�ستوى العملي ،تمت مالحظة �آجال
�أطول من ذلك.
للإدارة مقاربات مختلفة لأنها تعتبر اال�سترجاع بمثابة عملية تنطوي على خطر الغ�ش .وبالفعل ف�إن
اال�سترجاع يت�أخر عموما م�سببا كلفة مالية للخا�ضع لل�ضريبة الذي يتحمل على هذا النحو ،جزئيا ،نتائج
�سيا�سات الدولة في مجال الإعفاءات.
• •اعتماد غير قابل لال�سترجاع :تنجم هذه الو�ضعية عموما من تفا�ضل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
(ن�سبة يتم تحملها عن الم�شتريات تفوق الن�سبة المطبقة على رقم المعامالت) .ويظل هذا االعتماد مع
ذلك قابال للنقل بخ�صو�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي يتم جمعها في الم�ستقبل .ومن المعلوم
�أنه �إذا كانت ن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تم تحملها في العالية تفوق ن�سب ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة في ال�سافلة ف�إن االعتماد �سيزيد با�ستمرار .وتترتب عن هذه الو�ضعية كلفة مالية مهمة
بالن�سبة للخا�ضعين لل�ضريبة الذين يعنيهم الأمر.
ما يزال مبلغ ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة غير الم�سترجع وكذا توزيعه على مختلف الخا�ضعين لل�ضريبة
في حاجة �إلى تحديد .وح�سب التقديرات الأولى والمعلومات التي تم جمعها بين �صفوف بع�ض
المقاوالت والم�ؤ�س�سات العمومية والخا�صة ،ف�إن هذا المبلغ قد يقارب � 10إلى  12مليار درهم قد تتحمل
�أغلبيتها الهيئات الم�ستثمرة والفاعلون في الت�صدير.
ال يمكن لإطالق م�شاريع كبرى لال�ستثمارات ،خ�صو�صا على م�ستوى الم�ؤ�س�سات العمومية �إال �أن يرفع
مبلغ اعتماد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة محدِ ثا حاجيات تمويلية بالن�سبة لهذه الم�ؤ�س�سات .وهو ما يجب
�أن يف�ضي �إلى ت�صنيف اعتماد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة هذا �ضمن الدين العمومي الذي غالبا ما
يكون حلول �أجل ا�سترجاعه غير محدد.
وبالفعل ،ف�إن �أهمية هذه اال�ستثمارات ،وبالتالي �أهمية ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تتحملها ،مقارنة
بما يمكن �أن تفرزه ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي يجب جمعها عن القيمة الم�ضافة التي قد تتولد من
هذه اال�ستثمارات ،تقود �إلى و�ضعية اعتماد دائم لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،و�إذن �إلى و�ضعية دين دائم
على الدولة قد ال ي�سترده الم�ستثمر �أبدا .وحالة المكتب الوطني لل�سكك الحديدية بر�ؤيته الإرادوية التي
127

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

تميزه كم�ستثمر مهم للغاية تو�ضح بجالء هذا المو�ضوع لأن ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تحملها عن
ا�ستثماراته قد ال يتم ا�ستردادها في �أفق حوالي قرن من الزمن في ظل الحالة الراهنة للت�شريع.
على م�ستوى تعبئة اعتمادات لتمويل اال�ستثمار ،ي�ؤدي وجود اعتماد لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة غير
قابل لال�سترجاع وغير معترف به كدين على الخزينة العامة� ،إلى مزيد من تعقيد �إمكانيات هذه التعبئة.
حيث يرف�ض مانحو الأموال في غالب الأحيان تمويل هذا الدين الذي هو في ذمة الدولة ويعتبرونه بمثابة
موجودات افترا�ضية ت�ؤثر على البنية المالية للم�ستثمر المقتر�ض.
والحال �أن �آلية المقا�صة المحايدة هي المبد�أ الأ�سا�سي لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة كما تبين ذلك
الممار�سات والتجارب المعمول بها في البلدان التالية:
في فرن�سا ،يمكن ت�سديد اعتماد ال�ضريبة �ضمن ال�شروط التالية:
• •ت�سديد �سنوي :في  31دجنبر� ،شريطة �أن يبلغ اعتماد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة � 150أورو على
الأقل؛
• •ت�سديد ف�صلي (كل ثالثة �أ�شهر) :بالن�سبة للخا�ضعين لل�ضريبة الذين ي�صرحون بال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة كل ثالثة �أ�شهر� ،شريطة �أال يقل اال�سترجاع المطلوب عن � 760أورو؛
• •ت�سديد �شهري :بالن�سبة للخا�ضعين لل�ضريبة الذين ي�صرحون بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �شهريا،
�شريطة �أال يقل اال�سترجاع المطلوب عن � 760أورو؛
• •في �آخر ال�شهر� ،إذا كان اعتماد ال�ضريبة ينتج عن عمليات ت�صدير �أو ت�سليم داخل بلدان االتحاد
الأوربي.
يط َّبق هذا الت�سديد كذلك ،بالن�سبة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي �أثقلت اال�ستثمارات �إذا كان
الن�شاط المزمع القيام به ن�شاطا خا�ضعا لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
تتوفر �إدارة ال�ضرائب على �أجل ال�ستة �أ�شهر التي تعقب تاريخ �إيداع طلب اال�سترجاع للبت فيه .وفي حالة
عدم وجود رد داخل هذا الأجلُ ،يعتبر هذا الطلب مرفو�ضا من طرف الإدارة .ويمكن للخا�ضع لل�ضريبة
�أن يعر�ض الأمر على المحكمة الإدارية لمنازعة هذا الرف�ض.
في �إ�سبانيا ،بافترا�ض �أن ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة لم يتمكن من خ�صم ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
التي تم تحملها خالل فترة الت�صفية وبافترا�ض �أنه قد تبين �أن مبلغ هذه الأخيرة يفوق مبلغ ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة التي تم جمعها خالل نف�س الفترة ،يكون له الحق في:
• •طلب ت�سديد فائ�ض ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تم تحملها ولم يتم خ�صمها (من المنا�سب
طلب هذا الت�سديد كل �شهر �أو عند نهاية كل �سنة) �أو،
• •�إثبات هذا الفرق الواجب ا�سترجاعه كتابة مع المبالغ التي تم جمعها بر�سم فترة الت�صفية الموالية.
128

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

يط َّبق هذا الت�سديد على حد �سواء على ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي �أثقلت نفقات اال�ستغالل وعلى
تلك التي تثقل عمليات اال�ستثمار.
بافترا�ض �أنه وقع االختيار ،عند نهاية فترة الت�صفية ،على ت�سديد فائ�ض مبالغ ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
التي تم تحملها ولم يتم خ�صمها ،تكون �إدارة ال�ضرائب ملزمة بدفعها تلقائيا داخل �أجل �ستة �أ�شهر ابتداء
من تاريخ ان�صرام التقديم الإرادي للت�صفية .و�إذا ان�صرم هذا الأجل من دون �أن تعطي الإدارة الأمر
المقابل بالأداء ،ف�إنه تترتب عن المبلغ الذي ظل ينتظر اال�سترجاع فوائد ت�أخير ابتداء من اليوم الموالي
لتاريخ ان�صرام �أجل �ستة �أ�شهر المذكور �آنفا.
في فنلندا ،يمكن عموما �إرجاع اعتمادات ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي هي في ذمة الدولة �إلى
الملزمين بال�ضريبة �إذا كانت ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المدفوعة في العالية تفوق ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة التي تم جمعها عن مبيعات الخا�ضع لل�ضريبة .و�إذا تجاوزت ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي
تم جمعها عن المبيعات مبلغ ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بالعالي ،يكون الملزم بال�ضريبة ملزما ب�أن ي�ؤدي
للدولة ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
تكون ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة م�ستحقة في العادة على �أ�سا�س �شهري .ومنطلق ا�سترجاع ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة هو ال�شهر الذي تمت فيه معالجة ال�سلطات ال�ضريبية للإقرار بال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة (الذي ي�سمى عادة بالإقرار الدوري بالمداخيل) .وعادة ما يتطلب ذلك ب�ضعة �أ�سابيع.
الي.
في رومانيا ،يتم ت�سديد دين ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �شريطة �أن يتجاوز الر�صيد ال�سلبي ْ 5000
و�إذا كان الر�صيد ال�سلبي لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أقل من  5000الي �أو م�ساويا لها ،يتم نقله لزوما
�إلى الفترة ال�ضريبية الموالية.
ويط َّبق هذا الت�سديد كذلك على ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي �أثقلت اال�ستثمارات.
يبلغ الأجل مبدئيا  45يوما؛ بيد �أنه غالبا ما يتم تجاوز هذا الأجل عمليا .وعالوة على ذلك ،يتم تعليق هذا
الأجل في حالة ال�شروع في مراقبة �ضريبية تتعلق بالعمليات التي يتم نقلها �إلى ك�شف الح�ساب المتعلق
بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
في تون�س ،يتم كذلك الت�سديد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في الحاالت التالية:
• •الحالة الم�ستنتجة من الإقرارات ال�شهرية بال�ضريبة بر�سم ثالثة �أ�شهر متتالية عن دين ال�ضريبة المت�أتي
من اال�ستثمارات المن�صو�ص عليها في مدونة الحث على اال�ستثمارات وا�ستثمارات الت�أهيل المنجزة
في �إطار برنامج الت�أهيل المعتمد من طرف الدولة.
• •�أجل اال�سترداد 30 :يوما ابتداء من تاريخ �إيداع طلب اال�سترداد الم�ستوفي لكل ال�شروط المطلوبة.
• •الحالة الم�ستنتجة من الإقرارات ال�شهرية بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بر�سم �ستة �أ�شهر متتالية في
باقي الحاالت� .أي االعتماد المت�أتي من الن�شاط العادي للمقاولة ،بما في ذلك ا�ستثمارات الإحداث.
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بالن�سبة للمقاوالت التي تخ�ضع ح�ساباتها بكيفية قانونية الفتحا�ص مندوب الح�سابات والم�صادق على
ح�ساباتها بدون تحفظ يم�س وعاء ال�ضريبة ،يتم اال�سترداد عبر �شطرين من �ضمنهما ت�سبيق يبلغ 50%
من الدين بتاريخ �إيداع الطلب وبدون مراقبة م�سبقة .تاريخ اال�سترداد 60 :يوما من تاريخ �إيداع طلب
اال�سترداد الم�ستوفي لكل ال�شروط المطلوبة.
وبالن�سبة لباقي المقاوالت (غير الخا�ضعة قانونا الفتحا�ص مندوب الح�سابات) ،يتم اال�سترداد عبر �شطرين،
من �ضمنهما ت�سبيق يبلغ  15%من الدين بتاريخ �إيداع الطلب وبدون مراقبة م�سبقة .تاريخ اال�سترداد120 :
يوما من تاريخ �إيداع طلب اال�سترداد الم�ستوفي لكل ال�شروط المطلوبة.
يالحظ �إذن �أن �أغلبية البلدان ُترجع اعتماد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الذي يمكن �أن يترتب عن
َ
اال�ستثمار وذاك الذي يمكن �أن يتولد عن اال�ستغالل الجاري على حد �سواء.
الأمر المتمثل في عدم �إرجاع اعتماد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة يترجِ م دينا على الدولة ي�أتي ليندرج
في ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي �ستجمعها الأجيال الالحقة.
تمثل �إ�شكالية �إرجاع اعتمادات ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التحدي الرئي�سي الذي يجب رفعه ل�ضمان
حياد هذه ال�ضريبة ،على غرار ما هو معمول به في البلدان الأخرى .وهو ما �سيمكن من تخويل ال�سلطات
العمومية مزيدا من المرونة في مجال تحديد ن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وفق ال�سيا�سة االقت�صادية
واالجتماعية المعتمدة ،دون �إثقال خزينة المقاوالت التي هي مجرد و�سطاء في مجال تح�صيل هذه
ال�ضريبة ،بين الخزينة العامة والم�ستهلك النهائي ،ودون نقل النتائج المالية �إلى الأجيال القادمة.
يمكن التفكير في القيام بالإجراءات التالية:
• •�ضمان حياد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بالن�سبة للمقاولة ،ولتحقيق ذلك يجب �أن تتم كل �شهر
ت�سوية الر�صيد بين ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�ؤداة وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تم
الر�صيد عندما تتحمله ،وتلتزم الدولة في مقابل ذلك ب�أداء
جمعها .حيث ت�ؤدي المقاولة للدولة
َ
الر�صيد عندما يفيد المقاولة داخل �أجل يحدده القانون ،مع التن�صي�ص على تطبيق �أداء فائدة عن
الت�أخيرات تكون مطابقة للفائدة المحتجزة عن ت�أخيرات الأداء بالن�سبة للديون التجارية.
• •تحويل المخزون المتراكم من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ب�سبب «حاجز االرتطام» � buttoirإلى
دين في ذمة الخزينة ب�أجل ع�شر �سنوات ،بنظام الق�سيمة �صفر � ،coupon zéroأي على �أ�سا�س �أداء
الفوائد بعد االنتهاء من �أداء الدين.0.
• •الرجوع �إلى نظام الإعفاء ال�ضريبي ال�ستثمارات ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،من �أجل ت�شجيع
اال�ستثمار في البنيات التحتية .وهذا الإجراء يجب بال�ضرورة �أن يرتبط بالإجراء الأول �أعاله.
• •�إعطاء قطاع ال�صناعات الغذائية �إمكانية ا�سترجاع جزء من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المح�صلة
عبر �آلية لأداء �ضريبة �صورية على القيمة الم�ضافة على المنتجات الفالحية التي يتم �شرا�ؤها.
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• •االنتقال �إلى نظام الن�سبتين من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة تعطيان الحق في اال�سترجاع� ،إحداهما
ن�سبة عادية مقدارها  20بالمائة ،والأخرى ن�سبة مخف�ضة مقدارها  10بالمائة� ،إ�ضافة �إلى ن�سبة �صفر
بالمائة للمنتجات التي ت�ستدعي غعفاء �ضريبيا والعمل ،في ارتباط مع هذا الإجراء ،على تخ�صي�ص
نقطتين من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة لتمويل التغطية االجتماعية.
• •�إعادة �إقرار ن�سبة من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة مرتفعة جدا ،مقدارها  30بالمائة ،تطبق على ال�سلع
اال�ستهالكية الفاخرة ،يمكن تخ�صي�ص مداخيلها� ،إ�ضافة �إلى نقطتين اثنتين من ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة ذات ن�سبة  20بالمائة ،لتمويل الم�ساهمات االجتماعية و�/أو �صناديق دعم التما�سك االجتماعي.
.3
يجد التحمل ال�ضريبي الناجم عن هذه ال�ضريبة ،بالن�سبة للخا�ضعين لل�ضريبة ،تف�سيره على م�ستوى نِ�سب
فر�ض ال�ضريبة وقواعد الوعاء ال�ضريبي التي ِّ
يمكن ت�ضافرها من تحديد الن�سبة الفعلية لفر�ض ال�ضريبة التي
ت�شكل البارومتر الحقيقي للتحمل ال�ضريبي.
ال�ضريبة على ال�شركات

 1.3ن�سبة فر�ض ال�ضريبة :من �أجل �سلم الت�صاعدي
عند تخفي�ض الن�سبة اال�سمية �سنة  2008الم�صحوبة بحذف التخفي�ضات على القيم الم�ضافة والم�ؤونات
المقننة ،لم تنخف�ض الن�سبة الفعلية لفر�ض ال�ضريبة بال�ضرورة ،بالن�سبة للخا�ضعين لل�ضريبة ،خ�صو�صا
بالن�سبة لل�شركات التي تنجم نتيجتها �أ�سا�سا عن زائد القيم المتعلقة بالتفويت و�/أو تلك التي تلج�أ �إلى
�آليات الم�ؤونات المقننة.
و�ضَ ع قانون المالية ل�سنة  2011ن�سبة منخف�ضة لل�ضريبة على ال�شركات بالن�سبة لل�شركات �صغيرة الحجم
التي ال يتجاوز رقم معامالتها  3مليون درهم .ويبدو �أن هذا الإجراء الذي يهدف �إلى ت�شجيع المقاوالت
ال�صغيرة و�إلى مواكبتها نحو القطاع المهيكل قد �أف�ضى ب�أزيد من � 13.000شركة �إلى الإقرار بنتيجة �ضريبية
ربحية .بيد �أن هناك تخوفا من �أن تقوم بع�ض ال�شركات بتقلي�ص رقم معامالتها �أو الحد منه لتظل �ضمن
ال�شركات التي ت�ستفيد من هذه الن�سبة المنخف�ضة.
ومن المنا�سب ،لال�ستمرار في هذا الطريق المتعلق بتخفي�ض ن�سبة فر�ض ال�ضريبة مع تجنب خطر
ال�سلوكات التدلي�سية الهادفة �إلى الحد من مبلغ رقم المعامالت ،و�ضْ ُع ن�سب تدريجية تبعا لأهمية الربح
ولي�س لأهمية رقم المعامالت.
وبالفعل ،ف�إن الحالة الراهنة التي تعتمِ د معيار رقم المعامالت مع ن�سبة واحدة تنا�سبية ،يمكن �أن تف�ضي
�إلى �إرادة الحد من رقم المعامالت الم�صرح به لتظل ال�شركة في العتبة التي ِّ
تمكن من اال�ستمرار في
اال�ستفادة من الن�سبة المنخف�ضة .ذلك �أن التقيد برقم المعامالت ال ي�شكل المعيار ال�صائب لتقدير
القدرة الربحية لمقاولة ما وبالتالي قدرتها على دفع ال�ضريبة .فال�ضريبة على ال�شركات هي �ضريبة على
الربح ولي�س على رقم المعامالت.
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الن�سب الت�صاعدية المطبقة بكيفية مت�سل�سلة وفق �أهمية الربح هي �أكثر �إن�صافا باعتبار �أنه وحده الربح الذي
يفوق عتبة االنتقال �إلى ن�سبة �أعلى يمكن �أن يخ�ضع لهذه الن�سبة الأعلى.
على م�ستوى ن�سب ال�ضريبة المفرو�ضة ،ال يكون الأمر المتمثل في التن�صي�ص على ن�سب مميزة تبعا لقطاع
الن�شاط من�صفا دائما .فو�ضع جدول ت�صاعدي تبعا لأهمية الربح الذي تم تحقيقه هو �أكثر عدال من ذلك.
ذلك �أنه لي�س من الطبيعي �أن تتحمل �شركة تعمل في قطاع �آخر غير القطاع المالي وتحقق �أرباحا مهمة
�ضريبة على ال�شركات بن�سبة  30%في حين ت�ؤدي �شركة للت�أمين تحقق نتيجة �أقل من ذلك بكثير هذه
ال�ضريبة بن�سبة .37%
ولذلك يو�صى ب:
 .1و�ضع جدول ت�صاعدي لل�ضريبة على ال�شركات ،ي�ستند �إلى النتائج المطبقة عليها ال�ضريبة:
  15-بالمائة حتى حدود مليون درهم  20-بالمائة من مليون �إلى  10ماليين درهم  25-بالمائة من  10ماليين �إلى  20مليونا درهم  30-بالمائة حتى  200مليون درهم  35-بالمائة حتى  1000مليون درهم  40-بالمائة لما فوق ذلك. .2التفكير في �إمكانية تخفي�ض الن�سبتين الأخيرتين بعد مدة �أق�صاها � 3سنوات ،ريثما يتم تو�سيع القاعدة
ال�ضريبية وتعود مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �إلى وتيرتها العادية ،بعد �أن يكون قد تم تطبق
الإ�صالحات على هذه ال�ضريبة.
 2.3قواعد الوعاء ال�ضريبي
يجب �أن يمكن تو�ضيح القاعدة ال�ضريبية ،من جهة �أخرى ،من تقلي�ص الرغبة في التمل�ص ال�ضريبي
وفوارق الت�أويل ل�صالح فعالية �أف�ضل بالن�سبة للخزينة ولتحقيق �أمن �أف�ضل بالن�سبة للخا�ضعين لل�ضريبة.
ومن المنا�سب ف�ضال عن ذلك �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار القواعد المحا�سبية الخا�صة المنظمة لبع�ض
قطاعات الن�شاط التي تتوفر على محا�سبة خا�صة (الم�ؤونات ،مدة اال�ستخماد ،التوظيفات ،الخ.).
تجلى مجهود تقنين الجبائيات المغربية في بع�ض الحاالت بتعميم مفرط للقواعد ال�ضريبية ال ي�أخذ بعين
االعتبار الخ�صو�صيات القطاعية وحجم الخا�ضعين لل�ضريبة .وهو ما يجعل هذه المقت�ضيات ال�ضريبية غير
قابلة للتطبيق في بع�ض الأحيان .ولهذا الغر�ض ف�إن �إلزام التوفر على اللجوء �إلى المحاكم بكيفية ممنهجة
لت�أكيد الخ�صم ال�ضريبي للم�ؤونات من الديون من دون �أخذ �أهمية الدين المعني بعين االعتبار يجعل هذه
القاعدة ال�ضريبية غير قابلة للتطبيق بالن�سبة للديون التي ت�ساوي مبلغا معينا .وهو ما يمثل �إح�سا�سا بعدم
الأمن بالن�سبة للخا�ضعين لل�ضريبة المعنيين.
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و�ضْ ع القواعد ال�ضريبية في �صف واحد مع القواعد المحا�سبية هو �أحد المبادئ المعتمدة عند القيام
بالتقنين .ي�ضاف �إلى ذلك �أن الح�صيلة الخا�ضعة لل�ضريبة لي�ست �شيئا �آخر غير الح�صيلة الخا�ضعة
لل�ضريبة التي �أدخلت عليها بع�ض التعديالت .ومن المهم تقلي�ص الفارق بين هذين المفهومين لمقاربة
القدرة ال�ضريبية للمقاوالت على نحو �أف�ضل ولتحقيق مزيد من الو�ضوح والر�ؤية وال�سالمة بالن�سبة لكافة
الأطراف الم�شاركة.
يقت�ضي تطوير االقت�صاديات و�أدوات مالية جديدة تطور القاعدة ال�ضريبية لمواكبة هذه المنتوجات
الجديدة .فمن المهم �إذن القيام بمجهود لتحيين القاعدة ال�ضريبية في �إطار ر�ؤية �أف�ضل بالن�سبة للفاعلين.
انفتاح االقت�صاد الوطني على الدولي و�أهمية اال�ستثمارات الخارجية بالمغرب و�إرادة �إ�ضفاء الطابع الدولي
على المقاوالت المغربية بتمكينها من اال�ستثمار بالخارج ،كلها �أمور تبرر �إيالء عناية خا�صة لجباية مختلف
التدفقات التي يمكن �أن تت�أتى من ذلك.
يجب �أن ِّ
يمكن القيام بتفاو�ض �أف�ضل حول االتفاقيات ال�ضريبية من ح�صول المغرب على المداخيل
التي تجد فيه �أ�صلها ق�صد تو�سيع الوعاء ال�ضريبي مع الحر�ص على �أن تكون معاييره مطابقة للمعايير
الدولية في هذا المجال.
من �ش�أن احترام مقت�ضيات االتفاقيات ال�ضريبية الموقعة �أن ُيطمئِن ال�شركاء االقت�صاديين و�أن يجنب
التمل�ص ال�ضريبي .وبالفعل ف�إن من �ش�أن القيام بتطبيق جيد لهذه االتفاقيات �أن يجنب� ،أو �أن يقل�ص على
الأقل ،ال�ضرائب المزدوجة لفائدة الخا�ضعين لل�ضريبة .وموازاة مع ذلك ،يجب �أن ِّ
يمكن القيام بمراقبة
فعالة للمعامالت الدولية من تقلي�ص التمل�ص ال�ضريبي.
وعلى �سبيل البيان ،ف�إن من �ش�أن التوقيع على اتفاقيات للتبادل الحر وتخفي�ض الر�سوم الجمركية �أو غيابها
الكلي على تنقل الب�ضائع �أن ي�شجع على الزيادة في فوترة الواردات وبالتالي «ت�صدير» الوعاء ال�ضريبي.
ومن تم �ضرورة �إيالء عناية خا�صة ل�شروط �إبرام تلك المعامالت.
 3.3جبائية المجموعة
ال تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب حاليا على مقت�ضيات خا�صة تمكن من معاملة ال�شركات باعتبارها كائنا
جبائيا واحدا .وعلى العك�س من ذلك ف�إن هدف المقت�ضيات الحالية يتمثل في �إلقاء نظرة تحليلية على
المعامالت داخل المجموعة ق�صد معرفة ما �إذا كانت قد �أُبرمت �ضمن �شروط ال�سوق وتقديم التعديالت
ال�ضرورية عند االقت�ضاء .وتفا�صيل هذه الإجراءات هي كما يلي:
• •حق تقدير الأرباح المنقولة بكيفية مبا�شرة من طرف �شركة مجموعة �إلى �شركة مجموعة �أخرى� ،إما
بطريق الزيادة �أو النق�صان في �أثمان ال�شراء �أو �أثمان البيع� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى .و�إذا كانت هذه هي
الحال ،يتم نقل الأرباح المذكورة �إلى الح�صيلة الخا�ضعة لل�ضريبة الم�صرح بها.
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في الممار�سة ،تتعر�ض الخدمات (الم�ساعدة التقنية �أو غيرها) التي تفوترها ال�شركة الأم لفروعها لإعادة
النظر في مجموعها عند القيام بمراقبة جبائية .وتخ�ضع �أ�سعار النقل هي الأخرى للت�صحيح.
• •تتمثل قاعدة نق�ص الر�سملة في الحد من الخ�صم الجبائي للفوائد المتعلقة بت�سبيقات قام بها �شركا�ؤها
�أو الم�ساهمون فيها.
وبالفعل ف�إن الخ�صم المذكور يخ�ضع ل�شرط ولتحديدين.
• •ال�شرط :يجب �أن يكون ر�أ�س مال ال�شركة للهي�أة المقترِ�ضة محررا بالكامل.
• •التحديد  :1يتم رفع الت�سبيقات المتعلقة بالفوائد القابلة للخ�صم �إلى �سقف مبلغ ر�أ�س مال ال�شركة
للهي�أة المقترِ�ضة .ونقول بعبارة �أخرى ب�أن الفوائد المحت�سبة على مبلغ الت�سبيقات التي تفوق ر�أ�س مال
ال�شركة للهي�أة المقتر�ضة ال تخ�صم جبائيا.
يحدده �سنويا وزير المالية بقرار.
• •التحديد  :2ال يجب �أن يتجاوز �سع ُر الفائدة �سعرا ِّ
وهكذا ف�إن االنتقال عبر ت�سبيقات في الح�ساب الجاري �أو بكيفية �أخرى بدال من ر�أ�س مال ال�شركة هو
�أمر مقبول ،لكن الفوائد التي تنتج عنه ال تخ�صم بالكامل .وهو �أمر يعني �أنه يتم النظر �إلى الجزء غير
المخ�صوم جبائيا على �أنه «ربيحة».
تميل �إدارة ال�ضرائب ،على م�ستوى �سجل �آخر� ،إلى �أن تطلب من ال�شركة التي تف ْوتر الفوائد تطبيق �سعر
فائدة مطابق ل�سعر ال�سوق .و�إذا كان ال�سعر المذكور يفوق ال�سعر الجبائي ف�إنه يترتب عن ذلك فر�ض
المقرِ�ض ،لكنه غير قابل
�ضريبة اقت�صادية مزدوجة (المبلغ الإ�ضافي من الأرباح خا�ضع لل�ضريبة لدى ُ
للخ�صم لدى المقتر�ض).
• •تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب كذلك على تعديل القاعدة التي ينبغي �أن تخ�ضع لل�ضريبة على القيمة
الم�ضافة في حالة التبعية .وبالفعل ،عندما تكون مقاولة بائعة خا�ضعة لل�ضريبة ومقاولة م�شترية غير
خا�ضعة �أو معفية مرتبطتين بالتبعية �إلى بع�ضهما البع�ض ،مهما كان �شكلهما القانوني ،ف�إنه يجب تقعيد
ال�ضريبة التي ت�ستحقها المقاولة البائعة على �سعر البيع المعمول به من لدن المقاولة الم�شترية �أو على
القيمة العادية للممتلك �إن لم يكن هناك بيع.
• •كيفيات تحديد الح�صيلة الخا�ضعة لل�ضريبة لمركز للتن�سيق :تعادل هذه النتيجة  10%من نفقات
الت�سيير ،تن�ضاف �إليها نتيجة العمليات غير الجارية.
بعد التذكير بهذا الأمر ،تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب على مقت�ضى �إيجابي يتمثل في الإعفاء من
االحتجاز في المنبع ل  10%وفي الإفادة من تخفي�ض بن�سبة  100%للربيحات الموزعة من طرف �شركة
خا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات �إلى �شركة �أخرى خا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات .ويطبق هذا التخفي�ض
حتى على الربيحات من �أ�صل �أجنبي التي لم تتحمل �أبدا ال�ضريبة بالمغرب .وفي انتظار و�ضع جبائيات
للمجموعة �أو على الأقل بع�ض المقت�ضيات التي تمكن من الأخذ بعين االعتبار ،جزئيا ،نتائج �شركات
المجموعة ،ينبغي �أخذ العنا�صر التالية بعين االعتبار:
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• •�شروط االختيار (ال�شركات القابلة لالختيار ،الن�سبة المئوية للحيازة المطلوبة ،ال�ضرائب المعنية)...،؛
• •كيفيات االختيار (�إيداع االختيار ،المقبولية وعدم �إمكانية الرجوع)؛
• •العجز الجبائي؛
• •اعتمادات ال�ضرائب.
يب�سط الأعمال و�أن يح�سن نزاهة النظام الجبائي و�أن يقل�ص من
وبالفعل ،ف�إن من �ش�أن هذا النظام �أن ِّ
تكاليف المطابقة ،وذلك ب:
• •تجاهل المعامالت داخل المجموعة؛
• •تجميع العجز واعتمادات ال�ضريبة؛
• •جعل �أداءات ال�ضرائب والإقرارات ال�سنوية بالح�صيلة الخا�ضعة لل�ضريبة في خط واحد؛
• •تعوي�ض عدة التزامات بالترحيل ب�إقرار واحد بالح�صيلة الخا�ضعة لل�ضريبة؛
• •تقلي�ص �إمكانيات التمل�ص ال�ضريبي من خالل الإحداث ونقل العجز.
ِّ
�سيمكن هذا النظام كذلك ،مع وجود ن�سب ت�صاعدية في مجال ال�ضريبة على ال�شركات ،من اال�ستجابة
للخوف من الإحداث من طرف مجموعة تتكون من عدة مقاوالت ،بهدف وحيد يتمثل في اال�ستفادة من
ن�سب ال�ضريبة الأكثر انخفا�ضا.
ولهذا من ال�ضروري:
 .1مراجعة النظام ال�ضريبي الخا�ص بالمجموعات ،بما ي�سهل تجميع الأن�شطة و�إ�ضافة ر�ؤو�س �أموال �إلى
ن�شاط معين والف�صل بين الأن�شطة.
 .2الربط ،بالن�سبة �إلى المجموعات ،بين �إمكانية اال�ستفادة من النظام ال�ضريبي الخا�ص بالمجموعات
كما هو مقترح �أعاله ،وبين �ضرورة �أداء ال�ضريبة على ال�شركات عن النتيجة المدعمة ،علما �أن النتائج
الخا�سرة ال يتم تدعيمها بل تحتفظ في الكيان القانوني الذي ت�سجل فيه،و ب�إمكانية الت�أجيل كما هو
جار به العمل حاليا.
�أخيرا ،ت�ستحق مقت�ضيات �أخرى ِّ
منظمة لل�ضريبة على ال�شركات التو�ضيح على عدة م�ستويات .وتوجد
بالملحق  4قائمة غير �شاملة لهذه المقت�ضيات.
.4
بالرغم من مجهود التحديث المنجز �سنة  2004عند �إ�صالح الن�ص المنظم لر�سوم الت�سجيل ،تظل
المقت�ضيات المنظمة لهذه ال�ضريبة غير دقيقة في الكثير من الحاالت ،بمفاهيم ال يدركها في غالب الأحيان
�سوى المطلعون على الأمور الذين يقل عددهم با�ستمرار .ولذلك ،يعتبر القيام بمراجعة �شاملة لهذا الن�ص
�أمرا �ضروريا.
ر�سوم الت�سجيل ونقط �أخرى م�شتركة بين مختلف ال�ضرائب
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ي�ضاف �إلى ذلك �أن هناك بع�ض المجاالت الأخرى ،وراء هذا المجهود المتعلق بتب�سيط الم�صطلحات
الم�ستعملة ،التي ت�ستحق التو�ضيح ،ومن بينها على وجه الخ�صو�ص ما يلي:
 . 1نطاق التطبيق الترابي
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب مجال التطبيق الترابي لر�سوم الت�سجيل .ونقول بعبارة �أخرى �أنه ال
يتبين من المدونة العامة لل�ضرائب ما �إذا كان يجب �أن تكون الممتلكات مو�ضوع العقود واالتفاقيات واقعة
بالمغرب �أو حتى بالخارج لتكون خا�ضعة لر�سوم الت�سجيل.
يمكن ا�ستخال�ص هذا المجال من المادة  139من المدونة العامة لل�ضرائب التي تعالج االلتزامات الم�شتركة
والتي تحدد مكتب الت�سجيل الذي يجب �أن يتم فيه الإجراء.
 . 2نطاق التطبيق المادي
تم تحرير مجال التطبيق المادي على �شكل �أمثلة ولي�س على �شكل مبد�أ عام و�أمثلة تو�ضيحية.
ال تمكن كيفية العمل هذه من �إدراك مجال التطبيق المعني بكيفية م�ضبوطة ودقيقة.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن المادة  133من المدونة العامة لل�ضرائب تخلق مزيدا من اللب�س لأنها ت�صنف على
م�ستوى مختلف الن�سب اتفاقيات وعقود ال تخ�ضع لزوما لر�سوم الت�سجيل.
�أمثلة:
• •�إذا تم ت�سجيل العقد العرفي لبيع ممتلكات منقولة ،يتم �إخ�ضاعه لن�سبة 3%؛
• •يتم �إخ�ضاع عمليات القر�ض لن�سبة � 1,5%إذا ما تم تقديمها للت�سجيل؛
• •تخ�ضع �سلع المخزون التي تم جردها جردا مف�صال وبتقدير منف�صل والتي بيعت مع الأ�صل التجاري
وكذا �إيجارات ال�صناعة لن�سبة � ،1,5%إذا طلبت الأطراف الت�سجيل.
وبالمثل ،ف�إن المادة  129من المدونة العامة لل�ضرائب تعفي االتفاقيات التي ال توجد �ضمن االتفاقيات
الخا�ضعة للت�سجيل لزوما .وعلى �سبيل المثال ،نذكر ما يلي:
• •العقود المتعلقة بالتح�صيل الق�سري للديون العمومية؛
• •االتفاقيات المبرمة بين الحبو�س والدولة ،من �أية طبيعة كانت؛
• •عقود �إجارة الخدمات� ،إذا تم تحريرها كتابة؛
• •العقود المتعلقة بن�شاط وبعمليات الم�ؤ�س�سات التالية :م�ؤ�س�سة الح�سن الثاني لمحاربة ال�سرطان،
م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لإنعا�ش الأعمال االجتماعية للتكوين -التعليم ،م�ؤ�س�سة ال�شيخ زايد ابن
�سلطان ،م�ؤ�س�سة خليفة ابن زايد؛
• •عقود الكفالة البنكية والرهن المقدمة �ضمانا لأداء ر�سوم الت�سجيل؛
• •عقود جامعة الأخوين ب�إفران و�أن�شطتها �أو عملياتها؛
• •عقود عمليات القر�ض المبرمة بين خوا�ص وم�ؤ�س�سات القر�ض.
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تجدر الإ�شارة �إلى عدم وجود �أية �إحالة �إلى الطابع التوثيقي لهذه االتفاقيات .وهكذا يتم منح الإعفاء حتى
و�إن تم تحرير االتفاقيات بوا�سطة عقود عرفية .المق�صود من �إعفاء هذه االتفاقيات هو وجودها �سلفا في
مجال تطبيق ر�سوم الت�سجيل .والحال �أن المادة  127من المدونة العامة لل�ضرائب ال ت�شير �إليها.
 . 3العالقة بين ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ور�سوم الت�سجيل
ال تقيم المدونة العامة لل�ضرائب رابطة بين تقدير ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة وفر�ض ر�سوم الت�سجيل
عندما يتعلق الأمر بال�ضرائب على المعامالت .وبالفعل ف�إنه من الممكن �أن ُيفهم من غياب مثل هذه
الرابطة �أن االتفاقيات المتعلقة ببع�ض الممتلكات يمكن �أن تخ�ضع لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة ولر�سوم
الت�سجيل (مثال :تفويت بناية من طرف منع�ش عقاري ،تفويت الحق في الكراء )... ،ويتبين مع ذلك
عند قراءة المدونة العامة لل�ضرائب �أن تفويت بع�ض الممتلكات يخ�ضع لر�سوم الت�سجيل ،لكنه يقع خارج
مجال تطبيق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة(مثال :تفويت الحق التجاري والأرا�ضي و�أ�سهم وح�ص�ص
ال�شركة.)...،
يقدم الملحق  5رفقته قائمة بمجاالت التح�سينات التي تم تحديدها في مجال ر�سوم الت�سجيالت وعلى
م�ستوى المقت�ضيات الم�شتركة بين كل ال�ضرائب ،على م�ستوى المدونة العامة لل�ضرائب.
.5

الجبائيات المحلية

تنظم الجبائيات المحلية بقانون ي�سمى القانون المتعلق بجبائيات الجماعات المحلية .وهو يعدد � 17ضريبة
خ�صو�صية موزعة بين الجماعات (� 11ضريبة خ�صو�صية) والعماالت والأقاليم (� 3ضرائب خ�صو�صية)
والجهات (� 3ضرائب خ�صو�صية).
تقوم هذه ال�ضرائب الخ�صو�صية على مخزونات (ال�ضريبة الخا�صة المهنية ،ال�ضريبة الخا�صة على الأرا�ضي
الح�ضرية غير المبنية� )...،أو على تدفقات (ر�سم الإقامة ،ال�ضريبة الخا�صة على ا�ستخراج مواد المقلع.)... ،
ال يتعلق مبلغ هذه االقتطاعات ال�ضريبية تقريبا بدخل الخا�ضعين لل�ضريبة المحلية .وهي ال تت�أثر على نطاق
وا�سع بقدرات الخا�ضعين لل�ضريبة.
تتوفر بع�ض الهيئات المحلية ،بالن�سبة لبع�ض ال�ضرائب الخا�صة ،على حرية تحديد الت�سعيرة في �إطار جدول
يحدده القانون .ويندرج ذلك �ضمن منطق جعل المنتخبين المحليين �أفرادا م�سئولين.
بالن�سبة للتح�صيل ،ت�ستمر �إدارة ال�ضرائب في تدبير وتح�صيل � 3ضرائب خا�صة لح�ساب الجماعات .ويتعلق
الأمر بال�ضريبة الخا�صة المهنية وال�ضريبة الخا�صة على ال�سكن وال�ضريبة الخا�صة عن الخدمات الجماعية.
وبما �أن الجبائيات المحلية هي مادة �سيا�سية ،ف�إن �إ�صالحها يجب �أن يكون مو�ضوع درا�سة معمقة في �إطار
م�شروع الجهوية .ومع ذلك ف�إن المالحظات التالية ت�ستحق التقديم بالن�سبة لل�ضريبة الخا�صة المهنية التي
تمثل ال�ضريبة الخا�صة المحلية الرئي�سية من حيث المداخيل ال�ضريبية.
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هكذا ،ف�إن هذه ال�ضريبة الخا�صة تقوم على الأ�صول الثابتة المادية الم�ستعملة لممار�سة ن�شاط الخا�ضع
لل�ضريبة وبطبيعة الحال ف�إن �سقف هذه القاعدة محدد في  50.000.000درهم بالن�سبة للأ�صول الثابتة
المقتناة �أو الم�أخوذة على �سبيل االئتمان العقاري ،من دون �أن يحدد القانون ما �إذا كان تحديد هذا ال�سقف
مطبقا على الخا�ضع لل�ضريبة في ا�ستقالل عن عدد محددات ال�ضريبة الخا�صة المهنية التي يتوفر عليها �أو
بمحدد ال�ضريبة الخا�صة المهنية .وفي هذه الحالة الأخيرة لن يكون لتحديد �سقف مفعول لأنه قد ال يتم
بلوغ ال�سقف بالن�سبة لكل محدد لل�ضريبة الخا�صة المهنية ،و�ستفر�ض ال�ضريبة �إذا على المقاولة على مجموع
�أ�صولها الثابتة حتى و�إن تجاوز مجموع الكلفة ال�سقف المعفى.
وبالن�سبة للأ�صول الثابتة الم�أخوذة على �سبيل الكراء ،لم يتم التن�صي�ص على تحديد �أي �سقف.
يبدو على هذا النحو �أن ال�ضريبة الخا�صة المهنية تخ�ضع اال�ستثمار ولي�س المداخيل المت�أتية منه لل�ضريبة.
وهي ال ت�شجع الكراء وتقيم �إذا تمييزا ح�سب نمط التمويل وتملك الأ�صول الثابتة الم�ستعملة.
�أخيرا ،ومع �أن الخا�ضع لل�ضريبة مل َزم بتقديم معلومات عن �أهمية الن�شاط اعتبارا لعدد العمال والم�ستخدمين
وغير ذلك من العنا�صر المميزة للن�شاط ،ف�إن �إدارة ال�ضرائب ال ت�ستعمل هذه المعلومات للحاجيات المتعلقة
بتحديد ال�ضريبة الخا�صة.
�أدى الطابع ال�شاذ لهذه ال�ضريبة الخا�صة الذي ي�ضرب اال�ستثمار �إلى اتخاذ عدة �إجراءات لتخفيف كلفته
بوا�سطة �إعفاءات وتحديد �سقوف يتبين �أن تطبيقها العملي �أمر معقد.
يمكن التفكير في درا�سة �إمكانية حذف ال�ضريبة الخا�صة المهنية وا�ستبدالها بتمويل بديل بالن�سبة للجماعات
المحلية يقوم احتماال على ال�ضريبة على ال�شركات .ومن المنا�سب كذلك التن�صي�ص على تب�سيط عدد من
ال�ضرائب الخا�صة التي ترخي بثقلها على بع�ض القطاعات ،خ�صو�صا قطاع ال�سياحة.
نقدم من جهة �أخرى ،في ما يلي ،بع�ض مجاالت التح�سين بر�سم هذه ال�ضريبة المهنية الخا�صة وكذا ال�ضريبة
الخا�صة على ال�سكن:
 . 1القاعدة الخا�ضعة لل�ضريبة في ال�ضريبة الخا�صة المهنية
تب�سيط التحرير وتو�ضيح الم�ضمون .وبالفعل ف�إنه ال يمكن في الوقت الراهن �أن يفهم العنا�صر المت�ضمنة
في القاعدة الخا�ضعة لل�ضريبة �سوى مهني محنك.
ويجب �أي�ضا تفادي ا�ستعمال الم�صطلحات التي يمكن �أن تكون لها معان مختلفة ومتباعدة.
 .2الإعفاءات
المحددة الممنوحة لل�ضريبة الخا�صة المهنية.
يجب منح الإعفاء الخما�سي لبداية الن�شاط باتباع الأرقام ِّ
وبالفعل ،ف�إنه عندما يفتح خا�ضع لل�ضريبة فرعا ،ينبغي �أن ي�ستفيد هذا الفرع من �إعفاء � 5سنوات حتى في
غياب اقتناءات للأ�صول الثابتة (محل مثال).
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يو�صى ب�إ�ضفاء نوع من االن�سجام على الإعفاءات بين المدونة العامة لل�ضرائب والقانون المتعلق بجبائيات
َ
الجماعات المحلية بالن�سبة لبع�ض الخا�ضعين لل�ضريبة (مثال :يعفَى المنع�شون الذين ينجزون 2500
�سكن اجتماعي من ال�ضريبة المهنية الخا�صة ،في حين تعفي المدونة العامة لل�ضرائب من ال�ضريبة على
ال�شركات المنع�شين الذين ينجزون فقط � 500سكن اجتماعي)؛
 .3الإقرار
يجب تحيين المطبوعات لإ�ضافة خطوط ت�أخذ بعين االعتبار العمليات التي قد يقوم بها الخا�ضع لل�ضريبة.
يجب التفكير في دليل تطبيقي بالن�سبة لكل المطبوعات.
�أخيرا ،يجب على الأ�شخا�ص الذين ي�ستفيدون من �إعفاء دائم ،ح�سب ما ين�ص عليه القانون� ،أن يوقعوا كل
�سنة الإقرار بالعنا�صر الخا�ضعة لل�ضريبة .والحال �أنه لي�س من الم�ؤكد �أن هذا االلتزام ُيحت َرم .فمن الالزم
�إذن درا�سة كلفات ومزايا اال�ستمرار في التو�صل بالإقرارات المذكورة بالن�سبة للإدارة.
 .4الإعفاءات في مجال ال�ضريبة على ال�سكن
تتعلق هذه ال�ضريبة الخا�صة على العقارات المبنية والبنايات من �أية طبيعة كانت التي ي�شغلها مالكوها
ب�شكل كلي �أو جزئي على �سبيل ال�سكن.
والحال �أن القانون ُيعفي الأ�شخا�ص المعنويين عن الممتلكات العقارية التي يملكونها .وهذا الإعفاء
متهافت لأن مفهوم ال�سكن ال يمكن �أن ينطبق على �شخ�ص معنوي.
مثال عن هذه الإعفاءات :
 -العقارات التي تمتلكها ( )iالدولة والجماعات المحلية والم�ست�شفيات العمومية )ii( ،الأعمال الخا�صةالمتعلقة بالم�ساعدة والبر والإح�سان الخا�ضعة للدولة )iii( ،الجمعيات المعترف بكونها ذات منفعة
عمومية ،عندما ت�ستقر بالعقارات المذكورة م�ؤ�س�سات خيرية غير ربحية؛
 -العقارات المو�ضوعة مجانا رهن �إ�شارة الدولة؛ -العقارات التي ال تنتج مدخوال المر�صودة ح�صريا للقيام بمختلف ال�شعائر بكيفية جماعية �أو للتعليمالمجاني.
 .5القاعدة الخا�ضعة لل�ضريبة في ال�ضريبة على ال�سكن
تحدد القاعدة تبعا لمتو�سط الأكرية المطبقة بالن�سبة للبنايات المماثلة الواقعة في نف�س الحي.
َّ
لم تقدم الإدارة بن�شر هذا المعطى ل�ضمان �إعالم الجمهور وال�شفافية في تدبير هذه ال�ضريبة الخا�صة.
� .6سبل للتفكير
يجب ن�شر �شبكات القيم الكرائية التي تحددها لجنة الإح�صاء على �أ�سا�س متو�سط �أكرية العقارات
المماثلة في الحي.
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يتعين ،في �إطار �سيا�سة الجهوية ،مراجعة الن�سب ال�ضريبية المحلية ،عبر �آلية تقوم على ثالثة �أركان ،في
احترام للف�صلين  141و 142من الد�ستور:
• •ركن يقوم على خلق ثروات محلية ،حيث يتم تحديد ن�سبة متفق عليها من ال�ضريبتين الكبيرتين
(ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الأرباح العقارية) تكافئ الثروة التي يتم خلقها محليا ،يعاد
�إرجاعها للجماعات التي تخلقها.
ركن ثان قائم على �أ�سا�س روح الت�ضامن وتعديل الأ�سعار ،يرتكز على مثل ما هو معمول به اليوم من
توزيع لق�سم من مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،مع مراجعة قواعد التوزيع ،وذلك على الخ�صو�ص
بهدف ت�شجيع الترابط بين الجماعات  intercommunalitéوخلق �أ�شكال من التعاون بين الجماعات
المتجاورة ،كما ين�ص عليه الف�صل  144من الد�ستور.
يجب �أن ي�شمل هذا الركن كذلك �آليات الت�ضامن والتعديل الجهوي المن�صو�ص عليها في الد�ستور
(�صندوق الت�أهيل االجتماعي المخ�ص�ص المت�صا�ص الخ�سارة في مجال التنمية الب�شرية والبنيات
التحتية والتجهيزات ،و�صندوق الت�ضامن بين الجهات) ،مع تحديد �أنماط تمويل تلك ال�صناديق (عبر
�إرجاع ق�سم من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أو غير ذلك من الآليات) وكذا �أنماط ا�ستعمالها وتدبيرها.
• •و�أخيرا ركن ثالث ،ذو طابع محلي خال�ص ،ي�شمل ر�سوم ال�سكن والر�سوم المهنية ،الموجهة �أ�سا�سا للتجار
و�أ�صحاب المهن الحرة والحرف غير الخا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات ،وبع�ض ال�ضرائب المرتبطة
با�ستغالل الف�ضاء الح�ضري .فينبغي العمل على تب�سيط طرق احت�ساب هذه ال�ضرائب المحلية ،بما
يتيح تفادي تعقيد الت�صريحات وعمليات التتبع بالن�سبة �إلى الن�سيج الإنتاجي .ويجب �أن تكون القواعد
محددة ما �أمكن ذلك� ،إما ح�سب الن�شاط (رقم المعامالت) ،و�إما ح�سب النتائج (خ�ضوع النتيجة
لل�ضريبة على ال�شركات �أو لل�ضريبة على الدخل).
وتدخل االقتراحات التالية في هذا الإطار:
• •تح�سين نظرة النا�س �إلى �ضريبة ال�سكن ،وذلك عبر توحيد ون�شر الجداول ح�سب الأحياء ،على �أن
ي�ؤخذ بعين االعتبار عند اللزوم معيار �أقدمية الملكية ،من �أجل تفادي �أ�سعار مرتفعة جدا بالن�سبة
للبع�ض.
• •�إلغاء ال�ضريبة المهنية بالن�سبة لدافعي ال�ضرائب الخا�ضعين لل�ضريبة على ال�شركات ،وتعوي�ضها بتمويل
بديل لفائدة الجماعات المحلية ،يمكن �أن يقوم على �أ�سا�س ن�سب ال�ضريبة على ال�شركات.
• •�إحداث تمويل يقوم على ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الأرباح العقارية ،بما يقيم رابطا بين
الثروة التي يتم خلقها في داخل الجماعة والمداخيل ال�ضريبية المح�صلة.
• •تب�سيط عدد ال�ضرائب التي تثقل كاهل بع�ض القطاعات ،وخ�صو�صا قطاع ال�سياحة.
• •تب�سيط م�ساطر ح�ساب الر�سوم المحلية ،لجعلها ترتكز �إما على الن�شاط و�إما على النتائج.
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.6

جبائية الأمالك بالذمة

بالرغم من �أن الت�شريع الجبائي ال يت�ضمن ن�صا خا�صا يجمع الجبائيات المطبقة على ممتلكات الذمة ،ف�إن
المدونة العامة لل�ضرائب والجبائيات المحلية تتوفر على �إجراءات تتعلق باقتناء وحيازة ونقل الموجودات
المكونة لممتلكات الذمة.
الممتلكات االقت�صادية للذمة لأ�سرة ما هي نتيجة م�سل�سل تراكم يمكن �أن يتعلق بجيل �أو بعدة �أجيال،
تبعا لأهداف متنوعة :الحماية من التقلبات غير الم�سبقة للمداخيل �أو ال�صحة �أو طول العمر ،تكوين ادخار
م�سبق ال�ستثمار مهني �أو عقاري ،ادخار تح�سبا للتقاعد ،تح�سين م�ستوى العي�ش ،الخ...
على هذا النحو ،تمثل الأمالك ،من وجهة النظر الجبائية مح�صلة مداخيل متراكمة خ�ضعت �سلفا لل�ضريبة.
ومن وجهة النظر الماكرو -اقت�صادية ،تتمثل الخدمة التي يقدمها االدخار المالي للأ�سر في الم�شاركة في
تمويل االقت�صاد .لذلك ،يجب �أن ت�أخذ كل محاولة لإخ�ضاع ممتلكات الذمة هذه باعتبارها «مخزونا» هذا
الواقع بعين االعتبار.
على العك�س من ذلك ،تجد جبائيات الأمالك بالذمة تبريرها في �أن هذه الأخيرة تخلق ثروة ،فعلية �أو دائمة،
تقدم قاعدة يمكن تحديدها لتقعيد االقتطاعات .ويتم اعتماد �إحداث هذه الثروة في �أوقات مختلفة:
• •تخول حيازة ممتلكات ذمة «مدخوال» عينيا ،يمكن �أن ُتفر�ض عليه �ضريبة خا�صة بوا�سطة ال�ضرائب
الخا�صة العقارية؛
• • ُينتج االدخار المنقول والعقاري مداخيل فعلية ت�شكل قاعدة لفر�ض �ضريبة خا�صة؛
• •يخول نقل ممتلك ذمة ،بالبيع �أو على �سبيل التبرع ،مدخوال فعليا للبائع �أو عينيا لمن يقتنيه �أو ي�ستلمه.
وهو �أي�ضا منا�سبة للك�شف عن زيادة قيمة ممتلك الذمة .وهو ما يقدم على هذا النحو قاعدة يمكن
اعتمادها لفر�ض ال�ضريبة.
تهدف مختلف الأوعية الم�ستعملة من �أجل القيام باالقتطاعات على ممتلكات الذمة �إلى الإحاطة بنف�س
الواقع :خلق فعلي �أو محتمل لمداخيل من طرف ممتلكات الذمة.
لكن ،من المهم التمييز بو�ضوح بين تطبيق ال�ضريبة على المداخيل الفعلية التي تدرها ممتلكات الذمة
وتترجم بتدفقات يتم تح�صيلها وتطبيق ال�ضريبة على ممتلكات الذمة باعتبارها مخزونا متراكما بزائد قيمة
َ
كامنة �أو بدونه.
من المنا�سب �أن ن�سجل �أوال غياب فر�ض ال�ضريبة على ممتلكات الذمة ال�شاملة� .إذ تت�شكل جبائيات
ممتلكات الذمة في المغرب من اقتطاعات متنوعة من مختلف الموجودات المنقولة والعقارية المكونة
لها.
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 1.6تقديم الجبائيات على الموجودات المنقولة والعقارية في المغرب
يمكن �أخذ جبائيات الموجودات المنقولة والعقارية في ثالثة �أطوار:
• •وقت اقتناء الموجودات؛
• •خالل حيازة الموجودات؛
• •وقت تفويت الموجودات.
هناك �صنفان من الجبائيات يثقالن الموجودات المنقولة والعقارية:
 .1الجبائيات المحلية :التي تط َّبق خالل حيازة الموجودات .ويتعلق الأمر �أ�سا�سا بال�ضريبة الخا�صة
المهنية وال�ضريبة الخا�صة عن الخدمات الجماعية وال�ضريبة الخا�صة عن ال�سكن وال�ضريبة الخا�صة
على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية؛
 .2الجبائيات التي تنظمها المدونة العامة لل�ضرائب :يتعلق الأمر �أ�سا�سا بال�ضرائب وال�ضرائب الخا�صة
(الر�سوم) التالية:
�أ .وقت االقتناء :ر�سوم الت�سجيل؛
ب .وقت الحيازة :ال�ضريبة على الدخل المطبقة على المداخيل العقارية وال�ضريبة على الدخل
المطبقة على مداخيل ر�ؤو�س الأموال المنقولة؛
ج .وقت التفويت :ال�ضريبة على الدخل المفرو�ضة على الأرباح العقارية وال�ضريبة على الدخل
المفرو�ضة على �أرباح الر�ساميل المنقولة.
يقدم الملحق  ،6على �شكل جدول �شامل ،النظام ال�ضريبي للموجودات المنقولة والعقارية ،وكذا
المداخيل والأرباح المتعلقة بها وفق مختلف الأطوار الم�شار �إليها �أعاله.
 2.6تحليل الجبائية على الأمالك بالذمة
يمكن القيام بتحيين االقتطاعات الموجودة على م�ستوى الجبائيات المحلية وعلى م�ستوى جبائيات
الدولة على حد �سواء.
 .1.2.6الجبائية المحلية
�سيتناول التحليل على هذا الم�ستوى ال�ضرائب الخا�صة الأربع القائمة على الموجودات العقارية� ،أي:
�أ .ال�ضريبة المهنية (الباتانتا)
يتعلق الأمر ،كما �سبق الت�أكيد على ذلك �أعاله ،ب�ضريبة خا�صة «عبثية» تقوم على الموجودات المنتِجة،
وتندرج �إذن �ضد تيار الأهداف الم�سطرة لجبائيات ممتلكات الذمة والمتمثلة في تعبئتها في المدارات
المنتِجة ومحاربة الم�ضاربة .وبما �أنها تقوم على الموجودات المنتِجة ،ف�إنها تقوم با�ستعمال مزدوج مع
ال�ضرائب وال�ضرائب الخا�صة (الر�سوم) المطبقة على المداخيل التي تدرها تلك الموجودات ،خ�صو�صا
مع و�ضع م�ساهمة دنيا عن تلك المداخيل.
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ب .ال�ضريبة على الخدمات الجماعية وال�ضريبة على ال�سكن
يتمثل الهدف الأ�صلي لهاتين ال�ضريبتين الخا�صتين في جمع الموارد ال�ضرورية لتمويل الخدمات
الجماعية (جمع النفايات ال�صلبة� ،إنارة الطرق العمومية .)...،فهي ال ت�شكل اقتطاعات حقيقية من
ممتلكات الذمة.
ت .ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية
يمكن ترتيب هذه ال�ضريبة �ضمن االقتطاعات على ممتلكات الذمة لفائدة الجماعات المحلية .وهي
تتعلق ،كما يدل على ذلك ا�سمها ،بالأرا�ضي غير المبنية الواقعة في المدار الح�ضري.
يحد نمط تح�صيلها القائم على ت�سعيرة تعتمد المتر المربع للأرا�ضي المعنية ،في ا�ستقالل عن قيمة تلك
الأرا�ضي وتطورها وكذا �أقدميتها ،من فعاليتها باعتبارها �أداة تتوخى ال�سرعة في تعبئتها وتثمينها.
 .2.2.6جبائية الدولة
كانت جبائيات الدولة عن الموجودات المنقولة والعقارية مو�ضوع تحليل �أول على م�ستوى النقطة 5
�أعاله ،خ�صو�صا في ما يتعلق بالمداخيل التي تدرها تلك الموجودات .وي�ستحق هذا التحليل تكملته في
هذه المرحلة على م�ستوى النقط التالية:
�أ .زائد القيمة المنقولة وزائد القيمة العقارية
بادئ ذي بدء ،ن�سبة فر�ض ال�ضريبة اال�سمية هي نف�سها بالن�سبة لزائد القيمتين ( )20%مع تحفيز طفيف
لفائدة زائد القيمة على الأ�سهم الم�سومة الخا�ضعة لن�سبة .15%
غير �أنه من المنا�سب �أن ن�سجل ،بالن�سبة لزائد القيمة العقارية� ،أخذ تحيين المبلغ الم�ستثمر بعين االعتبار،
من خالل تطبيق المعامِالت التنظيمية ،وال يرخ�ص بمثل هذا التحيين لح�ساب زائد القيم المنقولة.
عك�سيا ،في الوقت الذي يتم فيه تناول زائد القيم العقارية عملية عملية ،يمكن �إر�صاد زائد القيم ب�إدراج
نواق�ص القيمة الم�سجلة بر�سم عمليات �سابقة تتعلق ب�سندات من نف�س الطبيعة.
ب .الهبة والإرث
يتميز نقل ممتلكات الذمة بت�أثيرات �ضريبية مختلفة ح�سب ما �إذا كان الأمر يتعلق بنقل عن طريق هبة بين
الأحياء �أو عن طرق تركة بوا�سطة الإرث .وهذا الطريق الأخير �أكثر امتيازا؛
• •�أوال ،على م�ستوى ر�سوم الت�سجيل ،لأن الهبة تخ�ضع لن�سبة  ،1,5%في حين يخ�ضع جرد الممتلكات
بعد الوفاة لن�سبة 1%؛
• •وبعد ذلك ،على م�ستوى قيام الحائز الجديد بح�ساب زائد القيمة في حالة التفويت ،لأن الإرث ِّ
يمكن
وقت الوفاة ،في حين تقت�ضي الهبة الإبقاء على �سعر التكلفة هذا
من تحيين �سعر التكلفة �إلى القيم ِة َ
م�ساويا ل�سعر التكلفة الذي تحمله الواهب.
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� 3.6سبل للتفكير
قد يكون من ال�ضروري التفكير في الأهداف التي يجب ت�سطيرها لجبائيات ممتلكات الذمة .وال يمكن
تبرير الم�سلك المتعلق بممتلكات الذمة باعتبارها مخزونا �إال باعتبارات اقت�صادية تهدف �إلى تعبئتها في
الدوائر المنتجة.
ونقول بعبارة �أخرى �إنه ال ينبغي التفكير في �إخ�ضاع ممتلكات الذمة لل�ضريبة بالإ�ضافة �إلى �إخ�ضاع
مداخيلها لل�ضريبة كذلك �إال لمحاربة الم�ضاربة والت�شجيع على تعبئة الموجودات ال�ضرورية لتلك
الم�سارات المنتجة� .إذ يجب �أن ت�ضمن االقتطاعات من ممتلكات الذمة ،في خُ طاطة مثالية� ،أف�ضل �أداء
�ضريبي بتقليل الت�أثيرات ال�سلبية على االقت�صاد ،بل وتوجيه االدخار نحو تمويل التنمية االقت�صادية للبلد،
مع �ضمان توزيع عادل لتوزيع ال�ضريبة ح�سب قدرات الخا�ضعين لل�ضريبة.
بع�ض الت�أمالت ت�ستحق نوعا من التعميق ،ويتعلق الأمر على وجه الخ�صو�ص بما يلي:
• •التن�صي�ص ،من �أجل محاربة الم�ضاربة والت�شجيع على تعبئة العقار ال�ضروري لال�ستثمارات ،على �ضريبة
خا�صة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية ،بن�سب ت�صاعدية في الزمن .وبطبيعة الحال ،ينبغي �أن
ي�أخذ و�ضع مثل هذه التدرجية بعين االعتبار الحالة الخا�صة للمهنيين الذين يتوجب عليهم التوفر على
مخزون على �شكل احتياطي عقاري لت�أمين ا�ستمرارية ا�ستغالل ن�شاطهم.
• • توفير �إمكانية تعليق �أداء ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية لفترة �سبع �سنوات ،بالن�سبة �إلى
المنع�شين العقاريين ،انطالقا من تاريخ �شراء الأر�ض .ف�إذا تم في داخل ذلك الأجل �إنجاز م�شروع على
الأر�ض المعنية ف�إن تلك ال�ضريبة ت�سقط عن المنع�ش ،لكن �إذا لم يتم �إنجاز �أي �شيء �أو تمت �إعادة
بيع العقار ،ف�إن ال�ضريبة حينها تطبق ب�أثر رجعي ،مع زيادة فائدة م�ساوية للن�سب المعمول بها في �سندات
الخزينة.
• •التفكير في �ضريبة خا�صة على الأرا�ضي التي تنتقل من الو�سط القروي �إلى المجال الح�ضري؛
• •يجب �أن تكون الن�سب ال�ضريبية المطبقة على واجبات الت�سجيل والأرباح العقارية قائمة على �أ�سا�س
القواعد نف�سها ،الم�ستندة �إلى جداول و �أن يتم اقتطاع ال�ضريبة على الأرباح العقارية من قبل الموثق �أو
المحامي �أو العدل الذي ي�شرف على عملية البيع.
• •تعميق التفكير بخ�صو�ص �إحداث �ضريبة على الثروة .ويجب �أن ي�أخذ هذا التفكير بعين االعتبار و�سائل
التدبير التي تتوفر عليها الإدارة وفعالية مثل هذه ال�ضريبة من حيث مداخيل الدولة وت�أثيراتها على
الإبعاد من حيث خطر التهرب �أو �إخفاء الممتلكات الخا�ضعة لل�ضريبة� .أفال يجب تر�شيد الإمكانيات
الجبائية التي تمثلها ال�ضرائب الموجودة قبل التفكير في �إحداث �أخرى؛
• •تعميق التفكير بخ�صو�ص ال�ضريبة على التركة بالإرث من خالل المقارنة بالنظام الجبائي للهبات
والأ�شكال الأخرى لنقل ممتلكات الذمة .ومن الممكن �أن يكون التفكير قد تم �سلفا في و�ضع النتائج
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الجبائية للتركة في نف�س �صف النتائج الجبائية للهبة بين الأحياء من خالل تطبيق ر�سم ت�سجيل �إجباري
موحد �أو حتى خا�ضع للمراجعة وباعتماد زائد القيمة الإجمالي في حالة تفويت الحق ُيحت�سب بالن�سبة
ل�سعر التكلفة الأولي ،ولي�س بالن�سبة للقيمة بتاريخ الوفاة كما هو من�صو�ص عليه في الوقت الحالي.
• •االنتقال بواجبات الت�سجيل عن المواريث والهبات �إلى ن�سبة  2بالمائة.
• •�إلغاء القاعدة التي ُتخ�ضع لل�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية قطع الأرا�ضي التي تتجاوز
م�ساحتها خم�سة �أ�ضعاف الم�ساحة المبنية ،وتعوي�ضها بقاعدة تعفي من تلك ال�ضريبة كل ملكية عقارية
يقوم فيها بناء .وفي حال وجود طلب تق�سيم �أو عزل قطعة من الملك الأ�صل ،ف�إن القطعة المعزولة
يمكن �أن تطبق عليها حينها ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية ،مع مراجعة ت�شمل كل مدة
االمتالك ال�سابقة.
• •العمل على تحقيق تطبيق وت�صور �أف�ضل لل�ضريبة على ال�سكن وال�ضريبة على الخدمات الجماعية
بالن�سبة �إلى الم�ساكن غير الم�أهولة.
• •التفكير في تطبيق ال�ضريبة في داخل �أجل �سنتين عند تغيير و�ضعية الأر�ض �إثر ت�صنيفها في المجال
الح�ضري �أو �أي تغيير ملمو�س في و�ضعيتها من قبيل ال َم َنطقة ( .)zoningويمكن �أن تحت�سب هذه
ال�ضريبة على �أ�سا�س القيمة المكت�سبة على تلك الأر�ض مع تخفي�ض قدره  50بالمائة ،علما �أن ذلك
التخفي�ض لي�س �إبرائيا.
وقد يكون من المفيد مواكبة هذه الت�أمالت على الم�ستوى القانوني بتعديالت لقواعد الت�سيير واتخاذ
القرار على م�ستوى الممتلكات المحوزة على ال�شيوع ،خ�صو�صا بو�ضع قرارات ب�أغلبية ال�شركاء في الملك
على ال�شيوع بدال من الإجماع المطلوب حاليا ،مع الحر�ص في نف�س الوقت على الحفاظ على حقوق
ذوي الأقلية الذي لم ي�شاركوا في اتخاذ القرار .كما يمكن �إحداث مفهوم الأغلبية الم�ؤهلة (بما ن�سبته
 66بالمائة من الح�ص�ص) من �أجل �إتاحة بيع �أو تثمين ملكية معينة غير قابلة للتق�سيم ،دون �أن ي�ستطيع
وارث من ذوي الأقلية االعترا�ض .وال تنطبق هذه القاعدة على ال�سكن الرئي�سي �إذا كانت ال تزال تقيم
به �أرملة معها �أطفال.
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 .VIالقطاع غير المهيكل والتمل�ص من ال�ضرائب

.1
غالبا ما يعرف القطاع غير المهيكل �أنه مجموعة من الأن�شطة االقت�صادية الم�شروعة التي تتحقق على هام�ش
الت�شريعات المعمول بها .ويت�ضمن الأن�شطة ال�صغيرة و المقاوالت ذات الربحية ،غالبا الفردية �أو العائلية
 ،ويتميز بعدم الخ�ضوع للإطار ال�ضريبي و القانوني للدولة ،و غياب نظام محا�سبة قانوني ،والأجور الغير
الم�صرح بها الخ ...
�إن �سهولة ولوج القطاع الغير المنظم و تموقعه داخل اقت�صاد ما ،يت�أتى من وجود الخ�صائ�ص التالية:
• •�سهولة الولوج للأن�شطة ؛
• •الملكية العائلية للمقاوالت؛
• •محدودية نطاق العمليات؛
• •ا�ستخدام التقنيات الب�سيطة والعدد المحدود من اليد العاملة؛
• •الم�ؤهالت والمهارات المتح�صل عليها خارج النظام المدر�سي الر�سمي؛
• •توفر �أنواع الأ�سواق المختلفة واالنفتاح على المناف�سة ....
في «المذكرة االقت�صادية» للبنك الدولي و المتعلقة بالمغرب ،يالحظ �أن ح�صة القطاع الغير المهيكل ت�ضم
 45٪من العمالة خارج قطاع الزراعة ،وتمثل حوالي  36٪من الناتج المحلي الخام.
و في هذا ال�سياق خ�ص�ص بحثين في المو�ضوع تم اعتمادهما في التقرير الخم�سيني « درا�سة حول القطاع
الغير المنظم في المغرب »2004-1956 :من قبل مديرية الإح�صاءات �سنتي  1998و 2000حيث �أظهرا
�أن  93٪من الوحدات لأقل من � 10أ�شخا�ص و التي تم م�سحها لم تكن م�سجلة بقوائم ال�ضمان االجتماعي،
و ن�سبة  69٪منها �أي الوحدات ال تكترث لل�ضرائب المهنية ( ال�ضريبة المهنية و ال�ضرائب المحلية) .22
كجزء من الجهود المبذولة لدعم القطاع غير الر�سمي� ،أدخلت تدابير على المدونة العامة لل�ضرائب تحث
على :
• •�إن�شاء معدل �ضريبة مخف�ضة بن�سبة  15٪لل�شركات الخا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات والتي تحقق رقم
معامالت �أقل �أو ي�ساوي  3000000درهم دون احت�ساب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
• •تحديد دافعي ال�ضرائب :الت�شجيع على دافعي ال�ضرائب الجدد و الذين يمار�سون �أن�شطة
الواقع الحالي
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داخل القطاع الغير المنظم لتمكينهم من االندماج في الن�سيج االقت�صادي المنظم.
ويجب دائما الإ�شارة �إلى �أن ت�أثير ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة و التكاليف االجتماعية على الرواتب
هي الأ�سباب الرئي�سية ،ذات الطبع المالي ،لالقت�صاد الغير المنظم.
• •�أي�ضا� ،إن مكافحة هذه الآفة ال يمكن �أن تنح�صر في التدابير ال�ضريبية �أو المتعلقة بالإدارة ال�ضريبية،
ولكن تتطلب تعبئة جميع الإدارات والمواطنين وو�ضع قواعد تحفيزية �إلى جانب التدابير الردعية كما
تبينه التجارب المعرو�ضة في الق�سم  4.3فيما بعد.
.2
يتم تعريف التمل�ص ال�ضريبي على �أنه تحويل غير قانوني للنظام الجبائي لإعاقة ال�سداد الكامل �أو الجزئي
من ال�ضريبة .كما ينطوي على الغ�ش المتعمد والعنا�صر المادية (الإغفال �أو الإبالغ الغير التام ،الخط�أ
المتعمد)...
فيالمقابل،ف�إنالغ�شفيدفعال�ضرائبهوا�ستخدامالثغراتالقانونيةفيالنظامال�ضريبيكهدفللخف�ضمنقيمة
ال�ضريبة المفرو�ضة .يمكن القول �أنه بمعنى وا�سع يقترب من التهرب من ال�ضرائب  ،ولكن ،من الوا�ضح �أنه يتميز
كونه قانوني .و من هذا المنظور ،يتمثل التمل�ص من دفع ال�ضرائب اعتماد ال�سلوك الذي يهدف فقط �إلى تخفي�ض
العبء ال�ضريبي من دافعي ال�ضرائب ،دون هذا ال�سلوك فهوينتهك القانون ويمكن اعتباره كالتهرب ال�ضريبي.
ي�صعب قيا�س مدى التهرب ال�ضريبي� .أي�ضا ،فقد تناولت الدرا�سات وت�أمالت حول النظام ال�ضريبي المغربي
ب�شكل �سطحي تطور عملية التهرب ال�ضريبي� .أظهرت الإح�صاءات الر�سمية في المغرب في عام  2011ب�أن
 115000وحدة تخ�ضع لل�ضريبة على ال�شركات تعلن الخ�سارة ب�صفة متكررة� ،أي  65%من مجموع ال�سكان
الخا�ضعين لل�ضريبة .و بالتالي فهي حالة غير عادية بحيث  2٪من المقاوالت ت�ؤدي  80%من ال�ضريبة على
ال�شركات.
�إن الدرا�سات والمناق�شات حول الغ�ش غالبا ما تحوم حول �أ�سئلة الرقابة والعقوبات ،مع �أنه كان �أولى تحليل
و ح�صر الظاهرة من �أجل اال�ستجابة في ا�ستراتيجية منا�سبة حيث المراقبات و العقوبات تكون �ضرورية و
لكن غير كافية.
التمل�ص والغ�ش ال�ضريبي

.3
يقدر حجم التمل�ص ال�ضريبي في فرن�سا بما بين  2و 2.5%من الناتج المحلي الخام �أي ما بين � 40إلى
 50مليار يورو .وترمي التدابير التي اتخذتها فرن�سا لمحاربة القطاع الغير المهيكل �إلى الحد من التهرب
ال�ضريبي:
• •محاربة المالذات ال�ضريبية :لقد �أن�ش�أ النظام ال�ضريبي بالموازاة جهازا متكامال لمكافحة التهرب
ال�ضريبي الدولي الذي ما فتئ يتنامى ويتطور (تحويالت غير مبا�شرة للأرباح �إلى الخارج ،ونقل
المقارنة بالمرجعيات الأجنبية
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الأ�صول خارج فرن�سا ،و�أرباح ال�شركات المتواجدة في بلد يوفرا نظاما �ضريبيا تف�ضيليا ،والم�ساهمة في
الم�ؤ�س�سات المالية المن�ش�أة في بلدان ذات نظام �ضريبي تف�ضيلي ،و�أتعاب الخدمات الم�سددة في
الخارج)...
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وقعت فرن�سا م�ؤخرا  36معاهدة جديدة للم�ساعدة الإدارية ت�سمح بتبادل المعلومات
من �أجل تعزيز �سيا�سة الردع.
• •تعزيز قدرة �إدارة ال�ضرائب على �إجراء البحث (�إن�شاء ملف المتهربين من ال�ضرائب EVAFISC -
ي�سمح بتجميع معلومات تفيد م�سك بع�ض الأفراد �أو ال�شركات لح�سابات بنكية خارج فرن�سا ،والحق في
االت�صال للح�صول على معلومات من البنوك الفرن�سية ب�ش�أن تحويالت الأموال التي تمت بالخارج .)...
• •التعاون بين م�صالح الدولة من خالل تبادل الملفات والتدابير الم�شتركة على الأر�ض.
• •�إن�شاء �شرطة لل�ضرائب تت�ألف من موظفي ال�ضرائب خ�ضعوا لتدريب وح�صلوا على �صفة �ضباط ق�ضائيين
في مجال ال�ضرائب لمكافحة �أ�شكال الغ�ش الأكثر تعقيدا ،دون الحاجة �إلى �إ�شعار المتهرب المزعوم
م�سبقا.
• •ت�شديد العقوبات الجنائية لتهمة االحتيال ال�ضريبي �إن قانون المالية المعدل ل�سنة  2012يزيد غرامة
 37500يورو �إلى  500000يورو في الحالة العامة و من غرامة  75000يورو �إلى  750000يورو عندما
تحدث عملية االحتيال �أو الت�ساهل خالل و�سيلة البيوع و الم�شتريات بدون فواتير �أو فواتير ال تتعلق
بالعمليات الفعلية.
في هذه الفر�ضياتان ،ت�صل العقوبة ال�سجنية � 5سنوات.
خالل الم�ؤتمر ال�صحفي ليوم  24نوفمبر � ،2008أبرز وزير الميزانية فعالية تنفيذ ا�ستراتيجية الردعية من
خالل الأرقام التالية:
• •�إن مراقبة النظام ال�ضريبي جلبت  16مليار يورو في عام � ،2010أي بزيادة  1مليار يورو عن �سنة 2009؛
• •بلغ عدد الح�سابات الم�صرفية الم�صرح بها في الخارج حوالي  77000في عام  ،2010مقابل 25000
ح�ساب في عام 2007؛
• •قامت خلية الت�سوية ال�ضريبية بت�صحيح و�ضع  4700خا�ضع لل�ضريبة.و هذا يمثل  7مليارات من
الم�ستحقات و  1.2مليار من الحقوق و الغرامات العائدة للدولة.
• •و قد تم و�ضع مراقبة ا�ستثنائية تخ�ص الئحة من  3000من ق�ضية بنك  HSBCلتطبيقها .و من 800
عملية مراقبة ،تم االنتهاء من  ،350و ح�صيلة  160مليون من عائدات ال�ضرائب؛
• •واالحتيال الدائري بالن�سبة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�ضبوطة في الفترة من � 2008إلى2010
ترتفع �إلى ما مجموعه  1مليار يورو .في عام  ،2010وقدمت الإدارة � 29شكاية للتهرب من ال�ضرائب
واالحتيال ال�ضريبي و � 12شكاية للمحر�ضين بهم� .إن النظام الجديد في عام  2011المعروف ب
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 EUROFISCقد �سمح بتبادل �أكثر من
مبادالت  10مليار يورو.
في ا�سبانيا ،التقرير المقدم من قبل مجموعة التحالف التقدمي اال�شتراكي والديمقراطيين في البرلمان
اليوروبي ،بعنوان << >> «�إغالق الفجوة ال�ضريبية اليوروبية» يعتبر �أن االقت�صاد ال�سري في ا�سبانيا
يمثل  240000مليون يورو� ،أو  22.5%من ناتجها المحلي الخام .ويبين غياب التح�صيل ال�ضريبي من قبل
ال�سلطات ال�ضريبية لمبلغ  72مليون يورو.
�إن التدابير المتخذة في هذا ال�صدد هي كما يلي :)1(:من جهة ،تم زيادة ميكانزمات التن�سيق وتبادل المعلومة
بين وكالة ال�ضرائب ومفت�شية ال�شغل ،التي تتبع وزارة ال�شغل )2( ،من ناحية �أخرى ،مجال ال�ضرائب خا�صة،
ف�إن خطة المراقبة ال�ضرائبية والجمركية ،الموافق عليها �سنويا يحدد المبادئ التوجيهية الأ�سا�سية لعمل
وكالة ال�ضرائب :تعزيز التدخالت في الموقع من مفت�شي ال�ضرائب ،وتحليل بيانات ا�ستهالك الطاقة ومراكز
بطائق االئتمان ،التحقيق في م�صادر ال�سلع الم�ستوردة من قبل ال�شركات الغير العاملة �أو الغير الم�صرحة،
والتحقيق في �أن�شطة اال�ستيراد و بيع المنتجات القادمة من �آ�سيا.
في تركيا ،يقدر ن�سبة القطاع غير الر�سمي ما بين  35%-30من الناتج المحلي الخام  .والحكومة التركية
لديها خطة للمكافحة للفترة  2013-2011و خاللها هناك عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها ب�شكل
م�شترك من قبل الوزارات ومجل�س الأ�سواق المالية ،اللجنة الم�صرفية ،والبنك المركزي ،واالتحاد الغرف
التجارية وال�صناعية وكذا اتحاد الموثقين بتركيا .و �ستكون هذه الإجراءات ،تحت �إ�شراف �إدارة الإيرادات،
وتهدف �إلى:
• • ت�سهيل المعلومات عن دافعي ال�ضرائب والإجراءات ال�ضريبية المتبعة.
• •زيادة الموارد الب�شرية (توظيف  1500من المفت�شين) والو�سائل التقنية للمراقبة ال�ضريبية.
• •زيادة العقوبات لل�ضريبة بحيث ت�صبح �أكثر ردعا.
• •تقا�سم قواعد البيانات بين مختلف الإدارات وال�سلطات المهنية.
• •�إطالق حمالت لتطوير المواطنة والمعلومة لدافعي ال�ضرائب في مجال التهرب ال�ضريبي.
وعالوة على ذلك ،توا�صل تركيا جهودها في مجاالت ال�صيرفة داخل اقت�صادها من �أجل توفير تتبع
�أثر التدفقات المالية.
في � 10سنوات ،وهذا يعني من 2002وحتي  ،2012انخف�ضت مكانة القطاع غير المهيكل في االقت�صاد
التركي بن�سبة  .4.7%علما �أن هدف الحكومة هو خف�ض هذه الن�سبة ب  5%في غ�ضون � 10سنوات المقبلة.
في فنلندا ،وفقا لدرا�سة �أعدت للجنة التدقيقات في البرلمان ،يمثل القطاع غير المهيكل في فنلندا ما
بين � 5.5إلى  7.5%من الناتج المحلي الإجمالي .وتقدر الخ�سائر ال�ضريبية بحوالي � 4أو  5مليارات يورو.
45000
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�إن الجهود الكبيرة لمعالجة االقت�صاد ال�سري في ال�سنوات الأخيرة تتمثل في �إن�شاء وحدة مخ�ص�صة
للتحقيقات في االقت�صاد ال�سري الذي ت�أ�س�ست داخل الإدارة ال�ضريبية ،وتم و�ضع نظام للت�صفية الذاتية
لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة في قطاع البناء و�سيتم تح�سين تحديد هوية العاملين في قطاع البناء والت�شييد
في انطالقا من �سنة .2013-2012
في رومانيا و طبقا لبيانات المجل�س ال�ضريبي ،ف�إن الوزن التراكمي للقطاع غير المهيكل في مجال العمل
الخفي(ال�ضريبة على الدخل وا�شتراكات ال�ضمان االجتماعي) وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة قدر بحوالي
 10.3%عن الناتج المحلي الإجمالي في عام  .2010و الق�سمة الم�ضافة الخامة و المتعلقة بالقطاع غير
المهيكل قدرت في عام  2010ب  21.5%من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وفقا للمجل�س ال�ضريبي ،ف�إن ن�سبة «العمال» الغير الم�صرح بهم �ستكون  34٪في عام
 2010و 35.3%في عام � ،2011أي بزيادة قوية بالمقارنة مع ال�سنوات الما�ضية حيث  22.5%في عام .2008
وقدرعدد «العمال» الغير الم�صرح بهم في عام  2011من قبل المجل�س ال�ضريبي ما يقرب من  2مليون
�شخ�ص.
لقداعتمد على و�سيلة فعالة �أدت �إلى �إخراج جزء من القطاع غير الر�سمي في عام ،2005
وهي اعتماد ر�سم �ضريبي موحد بن�سبة ( 16٪لل�ضريبة على الدخل و ال�ضريبة على ال�شركات)
ومع ذلك ،ف�إن القطاع غير المهيكل بالن�سبة ل�سوق ال�شغل ال يزال مرتفعا و خا�صة من حيث الم�ساهمات
االجتماعية التي تظل مرتفعة (م�ساهمات العامل  16٪م�ضاعفة من قبل م�ساهمات �أرباب العمل ب 27.75%
و )38.45%
في تون�س ،ف�إنه من ال�صعب جدا اعطاء تقدير لوزن القطاع غير المهيكل بالن�سبة �إلى الناتج المحلي
الإجمالي �أو فيما يتعلق الإيرادات .الأبحاث الر�سمية المتاحة في هذا البلد هي تلك التي تن�شركل 5
�سنوات من قبل المعهد الوطني للإح�صاء (و كان �آخر ما تم ن�شره حتى الآن في عام  )2007والمتعلق
بالم�شاريع ال�صغيرة  -ذات ال�صلة ،في تون�س ،في القطاع غير الر�سمي .ومع ذلك ،ف�إن هذه التحقيقات على
�أ�سا�س تقنية �أخذ العينات ،والتركيز بدال من ذلك على قدرة هذه ال�شركات على خلق فر�ص عمل وم�ستوى
الأجور  ...الخ .دون االهتمام بالمجال ال�ضريبي ال�ضرائب.
�إن قراءة تلك البحوث ت�سمح ،مع ذلك ،بتكوين ر�ؤية تقريبية لحجم هذا القطاع بالن�سبة للناتج المحلي
االجمالي و الذي يمثل تقريبا  25%ما بين �سنوات  2002و( 2007حجم المقاوالت ال�صغرى دون نظام
محا�سبتي و الأن�شطة الأخرى الغير المهيكلة.
و �إذا علمنا �أن العبء ال�ضريبي في عام  2007كان  ،19.1%يمكننا تقدير الخ�سائر ال�ضريبية �إلى  4.8من
�إجمالي الإيرادات ال�ضريبية.
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ف�إن التدابير ال�ضريبية المعتمدة في هذا ال�صدد هي كالآتي:
• •اجراءات ت�شريعية :لتقييد ا�ستفادة النظام الجزافي (الم�صدر المحوري في عملية الغ�ش ) لل�ضرائب
وت�شجيع دافعي ال�ضرائب على االنخراط في نظام واقعي.
• •يتم اعتماد تدابير رادعة �أي�ضا (العقوبات الجنائية وال�ضريبية) لمكافحة االحتيال والتهرب من دفع
ال�ضرائب.
• •تدابير لمراقبة النظام ال�ضريبي :ر�صد في المواقع ،حيث يقوم موظفي �إدارة ال�ضرائب زياراتهم لتحديد
وتنظيم الأعمال التجارية وال�صناعية ...و الغير الم�صرح بها.
• •التحكم في حركة الب�ضائع على الطرق العامة� :أي �سلعة التي ال يرافقها الفواتير �أو وثيقة معادلة �أخرى
تفر�ض عليها غرامة �ضريبية عقابية.
.4
ي�صعب تحقيق �إعادة اال�ستغالل ال�ضريبي بدون �إدماج القطاع غير المهيكل في المجال ال�ضريبي.
�إن المعركة �ضد هذا القطاع اليمكن تتم فقط عن طريق العقوبات .فالبيئة االقت�صادية يجب �أن تكون محفزة
على �أفعال من �ش�أنها �أن تعمل و ب�شكل طبيعي على نقل الأن�شطة غير المهيكلة نحو المجال المهيكل.
للقيام بذلك ،يجب �أن تكون الحوافز كافية وجذابة ووا�ضحة للقراءة.
�إن الإ�شارة �إلى النماذج القائمة في بع�ض البلدان يدل على و�ضع قاعدة �ضريبية وا�سعة قدر الإمكان مقابل
ن�سب منخف�ضة ممكنة .يجب �أن تدعم �أي خطوة في هذا االتجاه ،والذي هو م�صدر الكفاءة االقت�صادية،
ومكافحة التهرب ال�ضريبي والعدالة االجتماعية عن طريق �إزالة البدالت والمزايا ال�ضريبية التي لي�س
لها مبرر اقت�صادي �أو اجتماعي  .و بالتالي ت�أ�س�س تعريفا حديثا للم�ساواة بين المواطنين �أمام ال�ضرائب.
�إن ت�شجيع الحكومات على مكافحة كل ما هو غير مهيكل يعد �شكوى مع ما له من الآثار غير المبا�شرة على
االقت�صاد المغربي.
فيجب �أن يكون هناك ح�شد من خالل:
• •جهاز �ضريبي تحفيزي ومنا�سب :خفظ معدالت ال�ضريبة على ال�شركات و � /أو ال�ضريبة على الدخل
المهنية ل�صالح المقاوالت ال�صغرى لت�شجيعهم على الخروج من القطاع الغير المهيكل و هذا التخفيظ
يمكن �أن يتحقق من خالل و�ضع معدل ال�ضريبة الت�صاعدية في مجال ال�ضريبة على ال�شركات كما
فيما يتعلق ال�ضريبة على الدخل .
• •جهاز ت�أطيري� :إعادة ت�شكيل �شروط االحت�ساب االعتباطي لل�ضريبة على الدخل و عتبة ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة لتجار التجزئة (حاليا  2مليون درهم)
• •رفع عتبة الإعفاء ال�ضريبي ل�صالح التعاونيات الفالحية �إلى  10ماليين درهم لرقم المعامالت عو�ض 5
التحليل والتو�صيات
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ماليين درهم المقررة حاليا و حفزها على ف�صل �أن�شطتها التحويلية عن الأن�شطة الزراعية �أو �أن�شطة تجميع
المنتجات الزراعية ،من �أجل تفادي احت�ساب ال�ضريبة على �أ�سا�س مجمل رقم معامالتها.
• •تب�سيط النظام ال�ضريبي بالن�سبة �إلى المقاوالت ال�صغيرة جدا (من ت�صريح وتح�صيل وغيرهما) ،مع نظام
محا�سباتي مب�سط يقوم على ك�شوف الح�سابات البنكية.
• •تعزيز ال�ضمانات التي تقدم لدافعي ال�ضرائب؛
• •ا�ستخدام الحوافز ال�ضريبية الم�ؤقتة لجذب دافعي ال�ضرائب في القطاع الغير المهيكل �إلى النظام
ال�ضريبي؛
• •تعزيز �إمكانيات �إدارة ال�ضرائب لتحديد ال�شركات التي تعمل خارج نظام ال�ضرائب؛
• •دعم فرق التفتي�ش والمراقبة للإدارة العامة لل�ضرائب ،وتزويدها بالو�سائل المعلوماتية المنا�سبة؛
• •تح�سين �آليات المراقبة التي يجب �أن تكون معلوماتية ومدعومة بو�سائل للتنبيه؛
• •تعزيز دور مراقبة الجمارك بالن�سبة لأ�سعار المنتجات الم�ستوردة ،و�إن�شاء خلية اليقظة مع المهنيين من
مختلف القطاعات (دور حماية الجمارك للإنتاج الوطني).
• • ت�شجيع المهن الم�ستقلة على دفع ال�ضريبة على الدخل بو�ضع نظام يمكن اال�ستفادة من مبالغ من
العمالت ال�صعبة �إ�ضافية بالتوافق مع الإيرادات الخا�ضعة لل�ضريبة .
• •ا�ستهداف عنا�صر التحكم في قنوات التوزيع والتي تعتبر الم�صدر الرئي�سي للقطاع الغير المهيكل.
• • نهج مقاربة للإ�شراف ح�سب المهنة لتجنب م�شاعر الظلم لماذا (مراقبة �شخ�ص دون الآخرمن نف�س
المهنة )
• •ت�سليط ال�ضوء على ال�ضرائب مقابل االهتمام بالتغطية االجتماعية (فال يمكن مطالبة النا�س ب�أداء
�ضرائبهم �إال �إذا ح�صلوا بذلك على مقابل ،وخ�صو�صا في مجال التغطية االجتماعية ،ومنها بوجه �أخ�ص
ما يتعلق بالمر�ض والإعانات العائلية).
• •التنظيم وفر�ض ال�ضرائب على قطاع التوزيع ،خا�صة تجار الجملة والم�ستوردين من المنتجات النهائية؛
• •و�ضع جداول �أ�سعار التكلفة ،مع المهنيين المعنيين بال�سلع الم�ستوردة بالكمية ،بحيث يمكن ك�شف
ب�سرعة المهربين الأ�سا�سين و و�ضعهم تحت المراقبة.
• •�إر�ساء �سيا�سة �إرادية لمحاربة الفواتير المزورة ،وذلك عبر �إحداث نظام لتقاطعات البطاقات بين
الم�صرحين (الذي �أ�صدر الفاتورة ،والذي يقع عليه الأداء) ،وخ�صو�صا في مجال البناء والأ�شغال
العمومية .ويمكن �أن يكون هذا النوع من المراقبة مو�ضوعا لعقد مع الخوا�ص ،يمكن �أن ي�شمل �أي�ضا
تجميع المعطيات.
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• •مطالبة الم�ستوردين ب�إقامة الدليل على �صحة �أرقام معامالتهم ،وذلك بتقديم فواتير تت�ضمن التعريف
بالتجار �أو المقاوالت التي باعوها �سلعهم .وفي حال عدم كفاية الت�صريح �أو غيابه ،يتم التوقيف الم�ؤقت
لإمكانية اال�ستيراد بالن�سبة �إلى الفاعل االقت�صادي المعني.
• •مقارنة �سجالت الجمارك وال�ضرائب ومكتب ال�صرف ،من �أجل مكافحة الت�صريحات الناق�صة لد
الجمارك عن ال�سلع الم�ستوردة ،وخ�صو�صا عبر مراقبة قوانين اال�ستيراد عبر تحويل العمالت.
• •�إن�شاء �إدارة لإدماج الن�شاط غير المهيكل في داخل وزارة المالية ،يكون دورها مواكبة ال�شركات التي
تختار الدخول في نطاق القطاع المهيكل ،واقتراح �إجراءات لت�شجيع وت�أمين تتبع عمليات المراقبة
والعقوبات.
�إن مكافحة القطاع الغير المهيكل بطريقة �شاملة هي تحد �ضخم بما �أنها عمل توافقي ،قدر الإمكان ،للمواطن
مع مفهوم ال�ضريبة .وهذا العمل ي�ستند في المقام الأول على طريقة تلقين كبيرة معطاءة ت�ساعد على �إبراز
القيمة المقابلة لل�ضرائب.
فهومهم من وجهة النظر هذه ،لأن ي�صبح النظام ال�ضريبي مقروءا .قراءة تمر كبعا عبرتب�سيطات ولكن
كذلك من ترابط جيد للعالقة التي توحد ،عندما يمكن ذلك ،ال�ضريبة بوظيفتها �أو دورها .وبهذا
يمكن للمواطن قادر على قيا�س النجاعة ،تقييم،مراقبة ،وفي الحالة ال�سابقة� ،إعادة توجيه م�صادره.
ولكن االقتطاعات ال يمكن فهمها و قبولها �إال �إذا اعتبرت �صحيحة و ال يمكن اعتبارها عائقا للقدرة التناف�سية
ال�شاملة لالقت�صاد .كل نظام تتخلله حاالت من عدم العدالة �سيقود الخا�ضع لل�ضريبة �أن يفر�ضعدالته بنف�سه
باالنغما�س في �أن�شطة غام�ضة.
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 .VIIملخ�ص التو�صيات والمحاور الرئي�سة
للإ�صالح ال�ضريبي

يتعين على كل �إ�صالح للنظام ال�ضريبي المغربي �أن يعنى على الأقل بالهند�سة العامة ،التي ينبغي �أن تبقى
قائمة على ال�ضرائب الثالث الكبرى� ،أي ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وال�ضريبة على الدخل ،وال�ضريبة
على ال�شركات ،وكذا بالن�صو�ص التي تحدد تفا�صيلها كما تحدد الممار�سة ال�ضريبية على �أر�ض الواقع.
و لذلك يجب تب�سيط الر�سوم المحلية وجعل القاعدة التي تحت�سب على �أ�سا�سها تلك الر�سوم قاعد ًة
من�سجمة .ويمكن تحديد المبادئ الرئي�سة في المحاور التالية:
.1

نظام �ضريبي مت�صل بقوة مع باقي محاور ال�سيا�سات العمومية ،من �أجل
اال�ستجابة لأهداف العدالة االجتماعية

لم يعد من الممكن ف�صل ال�سيا�سة ال�ضريبية عن باقي ال�سيا�سات العمومية ،المتعلقة بموا�ضيع الت�ضامن
ودعم ال�ساكنة المعوزة و�إ�ستراتيجية التغطية االجتماعية .وعلى �سبيل المثال ف�إن �صندوق المقا�صة ،الذي
ي�ستهلك اليوم �أكثر من ربع المداخيل ال�ضريبية بالبالد ،والذي يمثل �أحد �أهم �أوجه الإنفاق لدى الدولة،
ي�ؤثر ال محالة في �سيا�سة مداخيلها وفي �سيا�ستها ال�ضريبية .كما �أن تمويل مختلف �صناديق الت�ضامن �أو
�صناديق تعديل الأ�سعار من �ش�أنه� ،إذا لم يتم اعتباره في مجمله� ،أن يف�ضي �إلى تعدد االقتطاعات والر�سوم،
مما ُيفقد النظام ال�ضريبي المغربي ق�سما من و�ضوحه ومن قدرته على اال�ستجابة للتوقعات.
ي�صح ال�شيء نف�سه في حق التغطية االجتماعية .ذلك �أن الإ�شكالية التي يطرحها اليوم نظام التقاعد الذي
ّ
يزداد توازنه اختالال مع الوقت من جهة ،وتو�سيع دائرة التغطية االجتماعية – لت�شمل على �سبيل المثال
التعوي�ض عن فقدان ال�شغل( ،)IPEوتعميم التغطية ال�صحية الإجبارية بالن�سبة �إلى الأجراء( )AMOونظام
الم�ساعدة الطبية ( )RAMEDبالن�سبة �إلى الفئات المعوزة – من جهة �أخرى ،ف�إن كل ذلك يطرح م�س�ألة
تمويل التغطية ال�صحية من الأجور وحدها بحدة ،م�ستندة �إلى كلفة العمل� ،أو عبر الجمع بين االقتطاعات
االجتماعية وال�ضرائب.
الطلب القوي على التغطية االجتماعية من قبل ال�ساكنة التي ال تتوفر لها
ف�إذا �أ�ضفنا �إلى كل ما ذكرناه َ
هذه التغطية اليوم – والتي تجعل من تلك التغطية �شرطا للموافقة على �أداء ال�ضرائب – يت�ضح جيدا �أن
الإ�صالح ال�ضريبي ينبغي �أن تواكبه �إعادة �صياغة لنظام المقا�صة كما هو مطبق حاليا ،و�أن يواكبه منظور عن
التغطية االجتماعية بهدف تو�سيعها ،في �إطار منطق ي�ضمن ا�ستمرارية تمويلها.
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�إن من �ش�أن �إ�صالح �صندوق المقا�صة ،وهو الإ�صالح الذي �أ�ضحى �ضروريا� ،أن يتيح للدولة اقت�صاد مبالغ
هامة ،وهو ما �سي�سمح بالقيام ب�إ�صالح عميق لبع�ض ال�ضرائب التي تثقل كاهل الن�سيج االقت�صادي ،كما
�أن من �ش�أنه �أن يمكن من توفير موارد لمختلف �صناديق الت�ضامن ،دون اال�ضطرار في ذلك �إلى �إثقال
االقتطاعات �أو تعقيدها.
من البديهي �أن و�ضع نظام للم�ساعدة المبا�شرة محددة الهدف لل�ساكنة المعوزة يجب �أن ي�صاحبه �إيقاف
إ�صالح لن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي يرد
العمل بنظام دعم ال�سلع .وال بد �أن يواكب ذلك � ٌ
الكالم عليها في الفقرة رقم � VIأدناه ،وذلك كي ت�ستطيع الم�ساعدات المبا�شرة الممنوحة امت�صا�ص النتائج
التي �ستترتب على عملية تقويم الأ�سعار .ويبقى مما ال جدال فيه �أن �إ�صالح نظام المقا�صة ينبغي �أن يكون
مو�ضوعا لنقا�ش وطني مفتوح يرمي �إلى تحديد ال�سبل التي �سيجري وفقها هذا الإ�صالح ،في ما يتعلق
بدائرة الفئات الم�ستهدفة وكذا الآليات والو�سائل ،دون �أن نن�سى الآثار الممكنة في القدرة ال�شرائية للطبقة
المتو�سطة و�ضرورة و�ضع التدابير الالزمة لدعمها.
.2
لقد �أ�صبح تو�سيع القاعدة ال�ضريبية م�س�ألة عدالة و�إن�صاف بقدر ما هو م�س�ألة مداخيل للدولة و�ضغط �ضريبي
على دافعي ال�ضرائب .فرف�ض دفع ال�ضرائب� ،أو على الأقل ال�شعور ب�أنها مرتفعة جدا ،ال يعود �إلى مقدار
ال�ضريبة في حد ذاتها بقدر ما يعود �إلى ال�شعور ب�أن النا�س ال ت�ؤدي �ضرائبها بالطريقة ذاتها ،و�أن ق�سمة الأعباء
ال�ضريبية لي�ست عادلة.
ولعل القطاع الذي ي�شهد �أكبر عدد من حاالت الإح�سا�س بالظلم هو قطاع العقار .فبالن�سبة �إلى ممتلكات
عقارية مت�شابهة �أو موجودة في منطقة واحدة ،ي�شعر المواطنون ب�أن هناك فرقا في المعاملة في ما يتعلق بال�ضريبة
على الأرباح العقارية وعمليات التقويم الخا�صة بواجبات الت�سجيل وقيمة �ضريبة ال�سكن الواجب �أدا�ؤها.
ويعمل غياب ال�شفافية في الجداول المطبقة من قبل الإدارة ال�ضريبية على تغذية ذلك ال�شعور بالظلم وانعدام
الم�ساواة .هكذا نجد �أن �ضريبة ال�سكن ،التي يختلف مبلغها اختالفا كبيرا من منزل �إلى �آخر – حتى �أن
بع�ض النا�س ال ي�ؤدونها فال يزعجهم �أحد – تغذي كثيرا ال�شعور لدى المواطن ب�أن هناك كيال بمكيالين.
�إنه من ال�ضروري الرفع من درجة �شفافية الممار�سات ال�ضريبية ،ومعاملة دافعي ال�ضرائب جميعا على �أ�سا�س
قواعد موحدة .فال�شفافية ون�شر الجداول من �ش�أنهما �أن يف�ضيا �إلى التخفيف من هذا ال�شعور بالظلم ،والحد
من النزاعات وو�ضع حد لممار�سات الت�صريحات الناق�صة والف�ساد� .أما في مجال العقار ف�إن ن�شر جداول
احت�ساب ال�ضرائب �سيتيح �سريعا تح�سين مردود ال�ضرائب .فبحكم �أن العمليات العقارية تتم معالجتها
من قبل مهن منظمة مثل مهنة الموثق ،ف�إنه من ال�سهل تكليف الموثقين بتح�صيل ال�ضريبة على الأرباح
العقارية مبا�شرة بعد �إتمام عملية البيع وال�شراء ،مما �سيجنب دافع ال�ضريبة م�شقة الت�صريح ،ويوفر على الدولة
م�صاريف التح�صيل وي�ضمن لها مداخيل مبا�شرة وم�ؤكدة.
توزيع عادل للعبء ال�ضريبي ،وحماية القدرة ال�شرائية للطبقة المتو�سطة
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في ما يخ�ص ال�ضريبة على الدخل ،ال جدال اليوم في �أن �أ�صحاب المهن الحرة ،ومثلهم التجار والو�سطاء،
و كل من لهم دخل �إ�ضافي غير �أجورهم ،ال يتحملون العبء ال�ضريبي ذاته الذي يتحمله الأجراء .ولذلك
ال بد من مجهود يف�ضي �إلى تحقيق التوازن .وهذا يقت�ضي في الآن ذاته اعتماد مراقبة �أكثر �صرامة –
تقوم على و�سائل الإعالميات وعلى عمليات تقاطع �إح�صائية – واتخاذ تدابير تحفيزية .ومنها على �سبيل
المثال ال�ساكنة التي ال تتوفر على تغطية اجتماعيةُ .
فربط االلتزام ال�ضريبي بتعميم التغطية االجتماعية،
مع تقريب �أ�س�س الح�ساب بع�ضها من بع�ض� ،سيتيح تعميما �أ�سرع و�أي�سر للنظام ال�ضريبي .ومن المفيد ،من
�أجل تح�سين ال�شعور بالم�ساواة �أمام ال�ضريبة ،العمل على تنظيم ون�شر المعلومة المتعلقة بتوزيع ال�ضرائب
المدفوعة من قبل مختلف الفئات المهنية-االجتماعية.
كما �أنه من المقترح ربط ح�ص�ص ال�ضريبة على الدخل بن�سب الت�ضخم ،من �أجل تفادي ت�آكل القدرة
ال�شرائية للطبقات المتو�سطة ب�سبب ارتفاع كلفة العي�ش .كما �أنه من المقترح �أن يتم �أخذ الت�ضامن العائلي
بعين االعتبار في ح�ساب هذه ال�ضريبة .هكذا �سيكون من الممكن تو�سيع دائرة التخفي�ض من االقتطاعات
ح�سب الأ�شخا�ص المعالين لت�شمل الفروع والأطراف (الإخوة والأخوات) المعالة ،ودائما في حدود �ستة
�أ�شخا�ص .كما �أنه من المقترح م�ضاعفة ح�ص�ص التخفي�ض ال�ضريبي.
من اجل الرفع من القدرة ال�شرائية لأ�صحاب الدخل المتوا�ضعُ ،يقترح الرفع التدريجي من عتبة الإعفاء من
ال�ضريبة على الدخل من � 2500إلى  4000درهم �شهريا.
كما �أنه من الممكن التفكير في �إطار �سيا�سات �إ�صالح منظومة التربية الوطنية ،في �أن ُيقتطع من القاعدة الخا�ضعة
لل�ضريبة على الدخل جزء من الم�صاريف الدرا�سية بالن�سبة �إلى الأ�سر التي ت�ؤدي عن تمدر�س �أبنائها.
ال ي�ؤدي ال�ضريبة على ال�شركات �إال ق�سم �ضئيل من المقاوالت .و ُيقترح بهذا ال�ش�أن �أن ُيرفع مع الزمن مقدار
الحد الأدنى من الم�ساهمة الذي ُتلزم به المقاوالت ذات الح�صيلة ال�سلبية �أو ال�ضعيفة ،والمحدد حاليا
في ن�سبة  0.5بالمائة .هكذا ،وح�سب عدد ال�سنوات التي يتم فيها �أداء الحد الأدنى – على �أن ت�ؤخذ بعين
االعتبار الحالة الخا�صة المتعلقة بالقطاعات ذات الهام�ش المنظم – يمكن اقتطاع الن�سب التالية:
• • 0.5بالمائة لل�سنوات الخم�س الأولى؛
• • 1بالمائة انطالقا من ال�سنة ال�ساد�سة و�إلى حدود ع�شر �سنوات؛
• • 1.5بالمائة لما فوق ذلك.
.3
تبين التجارب الدولية �أن ال�ضريبة على المواريث ال تمثل ممار�سة متبعة في عموم الدول ،ومن ثمة فهي
مو�ضوع للنقا�ش والجدل .من جهة �أخرى ،ي�صعب الإحاطة بمجالها الح�سابي ،لأن المواريث ال تمثل في
نهاية المطاف �سوى مجموعة من المداخيل التي طبقت عليها ال�ضرائب م�سبقا� ،إ�ضافة �إلى �أن المواريث
ت�ستتبع مجموعة من ال�ضرائب المتعلقة بالعنا�صر المختلفة التي تكونها (من �أرباح �أ�سهم و�أرباح على الأ�صول
ومداخيل عقارية وفائ�ض قيمة عن الإرث المنقول والعقار ،وغير ذلك).
نظام �ضريبي يتيح محاربة الم�ضاربة
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من ثمة ف�إن توقيع ال�ضرائب على المواريث �إ�ضافة �إلى ال�ضرائب على مداخيلها ،ال ينبغي اعتماده �إال بالكثير
من االحتياط وبعد نقا�شات وطنية وا�سعة .غير �أن هذه ال�ضريب تبدو م�شروعة لمحاربة الم�ضاربة وتعبئة
الموارد ال�ضرورية ل�سال�سل الإنتاج .وبالتالي ،فمن المنا�سب التفكير في �إقرار �ضريبة على الممتلكات التي
ال تخلق ثروة ،مثل الممتلكات العقارية غير المبنية �أو غير الم�ستغلة ،ومحالت ال�سكن غير الم�أهولة ،وكذا
ما يترتب على ارتفاع قيمة الممتلكات ارتفاعا غير مرتبط با�ستثمار ،كالأرا�ضي التي تدخل في المجال
الح�ضري �أو ت�ستفيد من تغيير في و�ضعية المناطق .ويو�صى في هذا ال�ش�أن بخم�سة تدابير هي كالتالي:
• •من �أجل محاربة الم�ضاربة وت�شجيع التعبئة العقارية ال�ضرورية لال�ستثمار ،التفكير في �إقرار �ضريبة
ت�ضامنية على الميراث غير المنتج ،يحل محل ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية TNB
توقيف
�أو يكملها ،مع ن�سب ترتفع بمرور الزمن� .أما المنع�شون العقاريون فيمكن �أن ُي َق َّر في �ش�أنهم ُ
�أداء ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية طيلة �سبع �سنوات انطالقا من تاريخ اقتناء الأر�ض.
ف�إذا ان�صرم ذلك الأجل دون �أن يتم �إنجاز �أي برنامج على تلك الأر�ض� ،أو �إذا تم بيعها ،يجري تطبيق
ال�ضريبة عليها ب�أثر رجعي؛
• •تطبيق ال�ضريبة في داخل ال�سنة نف�سها عند تغيير و�ضعية الأر�ض �إثر ت�صنيفها في المجال الح�ضري �أو
�أي تغيير ملمو�س في و�ضعيتها من قبيل ال َم َنطقة ( .)zoningويمكن �أن تحت�سب هذه ال�ضريبة على
�أ�سا�س القيمة المكت�سبة على تلك الأر�ض مع تخفي�ض قدره  50بالمائة ،علما �أن ذلك التخفي�ض لي�س
�إبرائيا؛
• •احت�ساب ال�ضريبة على فائ�ض القيمة المترتب على الممتلكات المكت�سبة عن طريق الإرث ،و�ضريبة
فائ�ض القيمة المترتب على الممتلكات المكت�سبة عن طريق الهبة ،مع �إلغاء الإعفاء المطبق على
فوائ�ض القيمة المتراكمة حتى وفاة المو�صي ،ح�سب ما يتيحه نظام الميراث اليوم؛
• •نقل واجبات الت�سجيل عن الميراث والهبات �إلى ن�سبة  2بالمائة؛
• •ترك المجال مفتوحا للتفكير والت�شاور في منظور �أي تو�سيع محتمل لقاعدة ح�ساب �ضريبة الت�ضامن
على الميراث غير المنتج كما هو مقترح �أعاله ،وكذا �إحداث �ضريبة على المواريث.
.4

نظام �ضريبي ي�شجع القطاع الإنتاجي واال�ستثمار

�إن الإ�صالح الرئي�س في ما يخ�ص القطاع الإنتاجي يتعلق بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي تمثل كما
ر�أينا �آنفا م�شكال �شائكا بالن�سبة �إلى الن�سيج الإنتاجي في البالد ،وعائقا حقيقيا �أمام اال�ستثمار .لذلك ينبغي
الرجوع �إلى المبد�إ الم�ؤ�س�س لهذا النوع من ال�ضرائب� ،أي حيادها بالن�سبة �إلى الن�سيج الإنتاجي .هكذا ،و�أيا
كانت �سيا�سة فر�ض ال�ضرائب التي تقرها الدولة ،فال ينبغي �أن تتحمل المقاولة المنتجة �ضريبة على القيمة
الم�ضافة �إال على القيمة التي تخلقها هي .كما �أن المقاوالت التي تحرز ر�صيدا موجبا من القيمة الم�ضافة
يجب �أن ي�ؤدى �إليها هذا الر�صيد دون �إبطاء ،تفاديا للإ�ضرار بها ب�سبب م�صاريف مالية زائدة وغير مبررة
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تحد من قدرتها على اال�ستثمار .ومن �ش�أن مثل هذا الإجراء �أن ي�ضع حدا نهائيا لم�شكلة «حاجز االرتطام»
( ،)buttoirالذي يفر�ض على المقاولة �أن تتوفر ب�صفة دائمة على ر�صيد من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
�أما �أر�صدة ال�ضرائب على القيمة الم�ضافة المتجمعة حتى اليوم ،في�ستح�سن تحويلها �إلى ديون على الدولة،
ت�ؤدى على مدى ع�شر �سنوات ،دون فوائد �إن �أمكن.
يتحمل قطاع ال�صناعات الغذائية للتحويل الأولي �أعباء ثقيلة ب�سبب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في
منتجاته ،وهي �ضرائب ال يمكنه ا�سترجاعها .و ال يخفى مقدار �أهمية هذا القطاع بالن�سبة �إلى اقت�صاد البالد.
فهو قطاع يخلق فر�ص �شغل في �أحوا�ض قريبة من التجمعات الح�ضرية ،وي�ستجيب لحاجيات ال�ساكنة
الح�ضرية والقروية ،وبالتالي ف�إن تطوره يكت�سي �أهمية ق�صوى لل�شغل والتنمية الجهوية .فن�صيب المنتجات
الزراعية المحولة بالمغرب يبقى �ضعيفا جدا بالمقارنة مع دول تبلغ م�ستوى م�شابها من النمو ،هذا في حين
�أن الم�ستهلكين ي�شترون المزيد من المنتجات المحولة ،التي كثيرا ما تكون م�صنعة بالخارج ،علما �أن قطاع
ال�صناعات الغذائية للتحويل الأولي يمثل اللبنة الأ�سا�س التي يمكن �أن تقوم عليها �إ�ستراتيجية حقيقية
لل�صناعات الغذائية بالبالد .ولكي يتمكن هذا القطاع من النمو – الذي لم يعد له اليوم من خيار �سوى
االنهيار �أو االتجاه نحو الن�شاط غير المهيكل –يجب �أن تجد م�س�ألة ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة حال
نهائيا ،في ا�ستقالل عن النظام ال�ضريبي الفالحي .و ُيقترح في هذا ال�ش�أن �أن ُي�سمح للمقاوالت العاملة في
هذا القطاع ب�أن تقتطع ،من مجموع ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المترتبة عليها ،قدرا م�ساويا لمبلغ ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة التي ت�ؤديها عن م�شترياتها الفالحية ،على �أن ُيحت�سب ذلك على �أ�سا�س الن�سبة نف�سها
المطبقة على منتجاتها النهائية .و�سينعك�س هذا االقتطاع على الأ�سعار انخفا�ضا ،وتكون الح�صيلة في �آخر
المطاف تطبيق ال�ضريبة على المنتجات النهائية في حدود � 2إلى  5بالمائة ال غير ،دونما حاجة �إلى �إحداث
ن�سب جديدة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
من جهة �أخرى ،ينبغي العمل على �إ�ضفاء مزيد من الو�ضوح على ال�ضريبة على ال�شركات .فبقدر ما هو
م�شروع �أن ُيطلب تطبيق قواعد عامة على الجميع ،بقدر ما يبدو من باب الوهم محو الخ�صو�صيات التي
تخت�ص بها كل مهنة ،باالعتقاد �أن هذا لن تكون له �أي �آثار على اال�ستثمار .وبالتالي ينبغي العمل على
تقريب الممار�سات ال�ضريبية من الممار�سات االقت�صادية لكل قطاع من قطاعات الن�شاط ،على �أ�سا�س ما هو
معمول به دوليا في هذا المجال� .أما بالن�سبة �إلى القطاعات التي تتوفر على مخططات ح�سابات (plans de
 )compteنوعية �أو مخططات مراقبة ( )supervisionمكيفة (كالبنوك و�شركات الت�أمين و�شركات التمويل
وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( )OPCVMوالفاعلين في مجال االت�صاالت و�شركات الطيران
وما �إلى ذلك) ،فمن ال�ضروري �إخ�ضاع الممار�سات ال�ضريبية للقواعد الوطنية والدولية التي تنظمها.
و�أما م�ساعدات الدولة ،التي ت�أتي على �شكل تخفي�ضات �أو �إعفاءات �ضريبية ،فيجب �أن تكون من�صفة و�أال
يترتب عليها مفعول من قبيل الريع .وتمثل تلك الم�ساعدات ما قدره  32مليارا ،وي�ستفيد منها ،على وجه
الخ�صو�ص ،الت�صدير وقطاعا الفالحة والعقار ( 5.413مليون درهم من النفقات ال�ضريبية في مجال العقار،
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و 4.296مليون للفالحة) .فحين تتمتع بع�ض قطاعات الن�شاط بدعم زائد ،حتى ولو كان ذلك لأ�سباب
وجيهة ،ف�إن الأمر قد يف�ضي �إلى �إحداث مفعول طارد ي�ؤثر �سلبا في اال�ستثمارات التي من �ش�أنها �أن تتوجه
مبا�شرة �إلى القطاع المعني ،مما ينجم عنه مفعول فقاعة خطير على االقت�صاد في مجموعه .لذلك من
ال�ضروري �إر�ساء �آليات �سنوية لتقييم �سيا�سات الدعم ،من �أجل التمكن من قيا�س مدى وجاهتها ،و �أي�ضا
الآثار التي يمكن �إحداثها في الن�سيج االقت�صادي واال�ستثمار على وجه العموم.
ي�شكو االقت�صاد المغربي من نق�ص في التجديد والمبادرة في مجال البحث والتطوير .و ُيقترح ،على مثال
عدد من الدول التي ت�شجع الأن�شطة المجددة ،العمل على �إر�ساء �إ�ستراتيجية لدعم التجديد والبحث
والتطوير ،بوا�سطة �آليات التحفيز عبر �أر�صدة ال�ضرائب المخ�ص�ص عائدها للبحث ،والتي �أبانت عالوة على
ذلك عن فعاليتها.
.5
بقطع النظر عن القواعد ال�ضريبية التي تنطبق على القطاع الإنتاجي ،هناك مطلب حا�سم يطرحه هذا القطاع
ب�إلحاح ،هو بطبيعة الحال المطلب المتعلق بمحاربة المناف�سة غير ال�شريفة التي يعاني منها ب�سبب الفاعلين
الذين ين�شطون خارج دائرة االقت�صاد المنظم� ،أي في مجال الن�شاط غير المهيكل.
في ما يخ�ص الن�شاط غير المهيكل ،يجب �إعارة المزيد من االهتمام للأ�شخا�ص الذين يتخذون من هذا
الن�شاط و�سيلة للبقاء ،و لل�سل�سالت القَبلية التي تغذي ن�شاطهم في نف�س الوقت ،لأنه يمثل خطرا حقيقيا
على االقت�صاد الوطني .ويتعلق الأمر على وجه الخ�صو�ص بالم�ستوردين الذين يدلون بت�صريحات ناق�صة عن
المنتجات الم�ستوردة من �أجل تفادي �أداء ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وم�سارات التوزيع الخفية التي
تفلت من كل �ضريبة ،والمنتجين الذين يظلمون العاملين لديهم حين ال ي�صرحون بهم ،فيحرمونهم بذلك
من حقهم في التغطية ال�صحية.
و�إن من �ش�أن تدابير للمراقبة تقوم على تتبع العوامل (انظر التدابير  84و 85و� 86أدناه) �أن تتيح �إحاط ًة �أمثل
ب�أن�شطة الفاعلين والحد بدرجة ملمو�سة من ممار�سات الت�صريحات الناق�صة والفواتير الناق�صة والكاذبة.
غير �أن محاربة الن�شاط غير المهيكل والتهرب ال�ضريبي ال يمكن االعتماد في �ش�أنها على العقوبات وحدها.
فالمحيط االقت�صادي ينبغي له �أن ي�ستنفر ردود الأفعال من �أجل انتقال طبيعي للأن�شطة غير المهيكلة �صوب
الدائرة الر�سمية لالقت�صاد المنظم .ومن �أجل ذلك ال بد من جعل الميزات التي تترتب على الم�شروعية
جذابة ووا�ضحة بما فيه الكفاية (انظر على �سبيل المثال االقتراح رقم � VIأدناه).
ت�شهد الإحالة على النماذج القائمة لدى بع�ض الدول على نجاعة الأنظمة التي تعتمد على قاعدة �ضريبية
وا�سعة قدر الإمكان ،تقابلها ن�سب �ضعيفة قدر ما �أمكن  ،والربط بين القاعدة ال�ضريبية وقاعدة التغطية
االجتماعية التي ي�ستفيد منها دافع ال�ضرائب .ويتعين دعم كل م�سعى يتوخى هذا الهدف ،بحكم �أنه م�صدر
للفعالية االقت�صادية ولمحاربة �أ�شكال التهرب ال�ضريبي و�ضمان العدالة االجتماعية عبر �إلغاء التخفي�ضات
نظام �ضريبي يتيح الحد من مجال الن�شاط غير المهيكل
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وغيرها من االمتيازات ال�ضريبية التي لي�س لها مبرر اقت�صادي وال اجتماعي في الآن نف�سه .كما �أن ذلك
ي�ؤ�س�س لتعريف حديث لت�ساوي المواطنين �أمام ال�ضريبة.
وتمثل محاربة الن�شاط غير المهيكل بوجه عام رهانا كبيرا ،بحكم �أن الأمر يتعلق بما لي�س �أقل من العمل
على �إقرار ال�صلح قدر الإمكان بين المواطن ومفهوم ال�ضريبة .وهذا العمل يقوم �أوال على بيداغوجيا �أكثر
م�صداقية تتيح تبيين الفائدة من ال�ضريبة ،مما ي�ستدعي القيام بمبادرات توا�صلية ناجعة.
ومن هذا المنظور فمن المهم �أن يكون النظام ال�ضريبي وا�ضحا قدر الإمكان ،و�ضوحا ال �شك في �أنه ي�ستدعي
اتخاذ تدابير ترمي �إلى التب�سيط ،ولكن �أي�ضا تقديرا �أمثل للعالقة التي تربط – متى �أمكن ذلك – بين
ال�ضريبة ووظيفتها �أو مو�ضوعها.
لذلك ف�إنه ال تكون االقتطاعات مفهومة وال مقبولة �إال متى ر�أى المعنيون بها جميعا �أنها عادلة و�أنها ال
تنت�صب عائقا يحول دون تطور التناف�سية العامة لالقت�صاد .فما من نظام فيه ظلم �إال و�سيدفع بدافع ال�ضريبة
�إلى االقت�صا�ص لنف�سه بنف�سه عبر االلتجاء �إلى الأن�شطة الخفية.
وتقترح التدابير المف�صلة �أدناه مقاربة �أكثر �شمولية ،ويقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن تكون هذه
الم�س�ألة مو�ضوعا لنقا�ش وطني بهدف بلورة �إ�ستراتيجية مت�شاور عليها بين كل الأطراف المعنية.
.6

نظام �ضريبي يتحمل جزءا من تمويل التغطية ال�صحية ،من �أجل تفادي زيادة
ال�ضغط على الأجور وكلفة الأجراء

يبلغ ال�ضغط ال�ضريبي اليوم ما مقداره  22بالمائة بالن�سبة �إلى الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجر ،ويرتفع
�إلى ما قدره  45بالمائة بالن�سبة �إلى الأجور العليا .هذا في حين �أن تناف�سية المقاوالت المغربية ،في �إطار
اقت�صاد مفتوح مثل اقت�صاد المغرب اليوم ،ترتهن �أي�ضا بكلفة ال�شغل ،حتى و�إن لم يكن هذا هو العامل
الوحيد الذي ينبغي �أخذه بعين االعتبار .و�إذا �أردنا للمغرب �أن يبقى داخل دائرة المناف�سة الدولية دون �أن
ي�ؤثر ذلك �سلبا في الأجر ال�صافي المدفوع �إلى العاملين ،ف�إن من ال�ضروري العمل على الحيلولة دون تجاوز
ال�ضغط االجتماعي وال�ضريبي حدوده الحالية ،مع العمل على درا�سة و�إحداث �سبل �إ�ضافية لتمويل التغطية
االجتماعية.
بذلك ،وفي �إطار الإ�صالحات التي تهم �أنظمة التقاعد والأ�شكال الجديدة من التغطية ال�صحية ،يمكن
ا�ستعادة التوازن المالي ،عبر تمويل يقوم جزئيا على ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي يتعين بالتالي العمل
على �إ�صالحها .ومن ذلك على �سبيل المثال �أن ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة يجب �إعادة هيكلتها لتنتقل
من خم�س نِ�سب اليوم ( 7بالمائة و 10بالمائة و 14بالمائة و 20بالمائة) �إلى �أربع ن�سب (�صفر بالمائة ،و10
بالمائة ،و 20بالمائة و 30بالمائة) ،مما �سيتيح توفير موارد يمكن تعيينها لتمويل التغطية ال�صحية وغيرها من
�آليات الت�ضامن .ون�سبة  30بالمائة المقترحة �ستعني ال�سلع الفاخرة .ويتعين لذلك مراجعة الئحة المنتجات
من �أجل �إعادة ت�صنيفها ح�سب ال�شبكة الجديدة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
161

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

وبديهي �أن تغيير ن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �ستكون له �آثار على �أ�سعار المنتجات ،وبخا�صة منها
الم�ستفيدة من ن�سب مخف�ضة .ولذلك فمن ال�ضروري �أن يجري ربط هذا الإجراء الخا�ص بتقويم ال ِّن�سب
بمثيله الخا�ص ب�إلغاء دعم ال�سلع ،وتعوي�ض ذلك بنظام للم�ساعدات المبا�شرة ذات الأهداف المحددة (انظر
الفقرة رقم � 1أعاله) .فال�ضريبة المخف�ضة على القيمة الم�ضافة يمكن اعتبارها بمثابة م�ساعدة من قبل الدولة،
ينبغي التعامل معها مثل غيرها من الم�ساعدات التي يقدمها �صندوق المقا�صة.
�إن من �ش�أن الإ�صالح المتوازي لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة مع �إ�صالح �صندوق المقا�صة �أن يوفر للدولة
موارد هامة تتيح تمويل نظام الم�ساعدة المبا�شرة الموجهة �إلى الفئات الأكثر عوزا ،وو�ضع التدابير الالزمة
للحفاظ على القدرة ال�شرائية للطبقات المتو�سطة ،وعلى الخ�صو�ص من �أجل التكفل المبا�شر بجزء من
تمويل التغطية ال�صحية .و�إن من �ش�أن �إحداث �صندوق مخ�ص�ص للتغطية االجتماعية ،ممول من موارد
الدولة� ،أن يتيح التكفل ب�إعادة تقييم ،على �شرط الموارد ،للتعوي�ضات العائلية ،بما يعطي مزيدا من القدرة
ال�شرائية للأ�سر ذات الأطفال من الطبقة المتو�سطة.
.7
يقت�ضي �إر�ساء مناخ من الثقة بين �إدارة ال�ضرائب ودافعي ال�ضرائب بال�ضرورة قدرا �أكبر من ال�شفافية ومن
و�ضوح القواعد .وبالتالي ف�إن ن�شر جداول احت�ساب ال�ضرائب في مجال العقار ،وتو�ضيح قواعد تحديد نتائج
المقاوالت ،و�إمكانية م�ساءلة الإدارة الترابية قبل القيام بعمليات ا�ستثمار �أو �شراء �أو بيع ممتلكات ،تمثل
كلها �إجراءات من �ش�أنها الحد من االعتباط ال�ضريبي و�إعادة الثقة.
كما �أن تو�ضيح قواعد تحديد النتائج القابلة لأن تطبق عليها ال�ضريبة ،في ت�شاور مع قطاعات الن�شاط المعنية،
من �ش�أنها �أن تحد من االعتباط ال�ضريبي بالن�سبة �إلى المقاوالت ،والحد من حاالت النزاع والإح�سا�س بالظلم.
ويمكن القيام بهذا العمل على �أ�سا�س درا�سات دولية مقارنة  ،وهو ما �ست�ستفيد منه بالدنا ،بال �شك ،في مجال
و�ضوح نظامها ال�ضريبي و�سهولة قراءته ،مما �سيح�سن كثيرا من تقييمها في ما يتعلق بمناخ الأعمال.
من جهة �أخرى ف�إن الجداول المطبقة على بع�ض ال�ضرائب غير �شفافة بما يكفي ،و�أمرها يترك لتقدير �أعوان
ال�ضرائب ،مما يخلق �شعورا عاما ب�أن النظام غير من�صف وال عادل.
�أما الطعون �ضد قرارات الإدارة ،وكذا �سلطة التقويم التي تتمتع بها هذه الأخيرة ،فيجب ت�أطيرها بطريقة �أمثل
و�إخ�ضاعها لمراقبة هيئات م�ستقلة حتى عن الإدارة ال�ضريبية نف�سها .ولذلك ف�إن �إ�صالح هيئات الطعن
وت�أطير �سلطة الت�سوية التي تتمتع بها الإدارة العامة لل�ضرائب ،تبدو اليوم كلها �سبال وجيهة يمكن اتباعها
لتح�سين المناخ العام.
ال يمكن �أن يبقى ت�أويل الن�صو�ص والقوانين ال�ضريبية من �صالحية الإدارة العامة لل�ضرائب وحدها .لذلك
يجب �أن تكون �إدارة الت�شريع ال�ضريبي ملحقة بوزارة المالية ،مما يتيح لها مزيدا من اال�ستقاللية عن مفت�شي
ال�ضرائب في �إبداء �آرائها.
نظام �ضريبي يتيح �إر�ساء مناخ من الثقة بين الإدارة ال�ضريبية ودافعي ال�ضرائب
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الخال�صة العامة

لقد تزود المغرب بنظام �ضريبي حديث ،يبقى في حاجة �إلى التح�سين في ما يخ�ص التطبيق .وترمي
االقتراحات الواردة في هذا التقرير على الم�ساهمة في هذا التح�سين .وهي تمثل منظورا �شامال وتكون
مجموعة متنا�سقة ،لذلك يو�صي المجل�س ب�إلحاح ب�أال ُينظر �إليها وك�أنها تدابير م�ستقلة� ،أو يمكن الأخذ
ببع�ضها وترك البع�ض الآخر.
كما ينبغي من جهة �أخرى الحر�ص ،في �إطار الإ�صالح ال�ضريبي ،على الحفاظ للنظام على ب�ساطته ،والعمل
– في �إطار البحث عن الإجابة على م�شاكل ظرفية تم�س بتوازن المالية العمومية – على تفادي �إفقاده
و�ضوحه و�سهولة قراءته ،ب�إحداث اقتطاعات متعددة ح�سب الظروف.
لذلك يجب العمل على دعم التقييم وم�أ�س�سته ،باعتباره �أداة من �أدوات اتخاذ القرار العمومي .وهو يت�ألف
من �شقين� ،أولهما يتعلق بالتقييم القبلي الذي ي�سبق اتخاذ تدابير جبائية ،والثاني بالتقييم البعدي ،الذي
يعنى بقيا�س نتائج تفعيل تلك التدابير وما تقت�ضيه من قوانين تنظيمية.
وال يكون لأي مجهود يتوخى التقييم القبلي للقوانين الجبائية معنى �إال �إذا تاله تقييم بعدي �إجباري .ويجب
�أن يتم هذا الأخير خالل فترة تتراوح ما بين ثالث �سنوات �إلى خم�س التي تلي تطبيق �إ�صالح معين للت�شريع
الجبائي ،بما يتيح التحقق من مدى تطابق النتائج مع الأهداف المر�سومة عند تبني الإ�صالح المعني.
�إن �إعادة االختبارالدوري للنظام ال�ضريبي تمثل فكرة مهمة� .إنه يمثل بالطبع  ،بالن�سبة لبلد� ،أن يكون له نظام
يتكيف با�ستمرار مع التغيرات االقت�صادية و مجتمع كثيرالتطور االنفتاح .فهو �شرط لتجنب تراكم التدابير
ال�ضريبية المتقادمة ،والتي ت�ساهم �إلى حد كبير جدا في الحفاظ على ت�صور وجود نظام �ضريبي معقد� .إن
النقا�ش ال�ضريبي يجب �أن يعتمد على بيانات موثوق بها وعامة.
تكون بلورة قانون المالية م�ؤطرة بقانون تنظيمي يفتر�ض �إعطاء منظورية على المديين المتو�سط والبعيد
للنفقات العمومية ،وخ�صو�صا البرامج التي تمتد على مدى �سنوات ،وكذا الم�شاريع الإ�ستراتيجية (الف�صل
 75من الد�ستور) .والحال �أن ما ينطبق على النفقات العمومية ينطبق كذلك على المداخيل .وبالتالي يجب
�أن يكون هناك قانون للبرمجة ال�ضريبية ي�ضطلع بدور في تحديد التطور الم�ستقبلي ل�سيا�ستنا الجبائية ،في�صبح
بذلك �أداة توفر للبرلمان كما لدافعي ال�ضرائب منظو ًرا وا�ضحا ومزيدا من اال�ستقرار ،مع الحفاظ على �إمكانية
تكييف النظام ال�ضريبي في كل وقت مع محيطه االقت�صادي واالجتماعي.
�إن البرمجة ال�ضريبية ،م�سنودة بمعرفة �أمثل بممتلكات الدولة والتزاماتها ،هما �ضمان نظام �ضريبي �أكثر
و�ضوحا ،تكون مراحل تطبيقه و �أهدافه معروفة معرفة �أف�ضل ومقبولة قبوال �أمثل من لدن المواطنين .و�إن من
�ش�أن مثل هذا النظام ال�ضريبي �أن يتمكن� ،ساعتها ،من التطور بطريقة �أي�سر ،ويكون في ان�سجام مع المجتمع
والمحيط االقت�صادي ،دون �أن تعوقه تكتالت حرفية وال و�ضعيات مكت�سبة.
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الئحة ال�ضرائب والر�سوم الرئي�سية المعمول بها في المغرب

نوع ال�ضريبة

العدد

ال�ضريبة على ال�شركات
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
ال�ضريبة على الدخل
ر�سوم الت�سجيل
ر�سوم التمبر
ال�ضريبة ال�سنوية الخا�صة على ال�سيارات

6

ر�سوم لفائدة الجماعات الح�ضرية
والقروية
• •ال�ضريبة المهنية
• •�ضريبة ال�سكنى
• •�ضريبة الخدمات الجماعية
• •ر�سم الأرا�ضي الغير مبنية
• •�ضريبة عملية تق�سيم البقع
• •�ضريبة ا�ستهالك الم�شروبات
• •�ضريبة الإقامة
• •ال�ضريبة على المياه المعدنية و المائدة
• •�ضريبة النقل العام للم�سافرين
• •�ضريبة ا�ستغالل المقالع
�ضرائب لفائدة العماالت و الأقاليم
• •�ضريبة رخ�صة القيادة
• •�ضريبة ال�سيارات الخا�ضعة للفح�ص
التقني
• •�ضريبة بيع المنتوجات الغابوية
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المرجع

الن�صو�ص الأ�سا�سية
المدونة العامة
لل�ضرائب

القانون رقم 06-47

النظام ال�ضريبي
للجماعات المحلية
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�ضرائب لفائدة الجهات
• •�ضريبة رخ�صة ال�صيد
• •�ضريبة اال�ستغالالت المنجمية
• •�ضريبة الخدمات الموانئ
الف�صل المعتمد من القانون رقم 89-30

والمكمل بالقانون رقم  06-47المتعلق
بالنظام ال�ضريبي للجماعات المحلية
بالقانون رقم :07-39
• •�ضريبة اهتالك الطريق
• •�ضريبة ت�صحيح الإم�ضاءات و مطابقة
الن�سخ مع الأ�صول
• •ر�سوم الذبح
الر�سم الإ�ضافي للذبح لفائدة الأعمال
الخيرية
• •الر�سوم المح�صلة على الأ�سواق و
�أماكن البيع العمومية
• •�ضريبة المحجز البلدي
• •�ضريبة التوقف بالن�سبة لل�سيارات
المخ�ص�صة للنقل العام للم�سافرين
• •�ضريبة الحالة المدنية
• •م�ساهمة ال�سكان في الم�صاريف
التجهيز و التطوير
• •ر�سوم �سوق الجملة و دالل ال�سمك
• •ر�سوم ا�ستغالل الملك العمومي
الجماعي لال�ستعمال المرتبط بالبناء
• •ر�سوم ا�ستغالل الملك العمومي
الجماعي التجاري �أو ال�صناعي �أو
المهني
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نوع ال�ضريبة

العدد

المرجع

الن�صو�ص الأ�سا�سية

• •ر�سوم ا�ستغالل الملك العمومي
الجماعي ب�أ�شياء منقولة �أو غير منقولة
مرتبطة بممار�سة تجارية �إو �صناعية �أو
مهنة
�أ�سا�سا ر�سوم الإ�ستيراد وال�ضريبة
الداخلية على اال�ستهالك

2

الت�شريعات الجمركية

• •ال�ضريبة على الت�أمينات
• •�ضريبة الرخ�صة المح�صلة على
الم�ؤ�س�سات على ا�ستهالك الم�شروبات
الكحولية �أو الكحول
• •ال�ضريبة ال�سنوية على اللوحات
الأ�شهارية على جانب طرق
الموا�صالت التابعة للدولة
• •�ضريبة تطوير الم�شهد ال�سمعي
الب�صري الوطني
• •ال�ضريبة على الإعالنات المبثوثة
�إذاعيا
• •�ضريبة التفاقية الخا�صة ب�صيد المنتوج
البحري
• •ال�ضريبة على الكا�شير لغائدة الجالية
الإ�سرائلية المغربية
• •ال�ضريبة لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية
من حوادث ال�سير
• •�ضريبة �شبه نظامية لفائدة جمعية
الهالل الأحمر
• •�ضريبة البحث في ال�صيد البحري
لفائدة المعهد الوطني لل�صيد البحري
• •�ضريبة تهيئ المطارات

( 41كم�ؤ�شر)

�ضرائب �أخرى مكملة
للنظام ال�ضريبي
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نوع ال�ضريبة
• •�ضريبة ت�سويق الحبوب و القطاني
• •الريبة الخا�صة على الإ�سمنت
• •ال�ضريبة ال�شبه النظامية لال�ستيراد
لتمويل تطوير االقت�صاد و تفتي�ش
ال�صادرات
• •�ضريبة ت�شحيع المتلقنين في ميدان
الزرابي
• •ال�ضريبة ال�شبه نظامية ل�صناعة الزرابي
• •ال�ضريبة ال�شبه نظامية لفائدة المجل�س
الأخالقي للقيم المنقولة
• •�ضريبة لتنمية التعاون
• •�ضريبة تطوير ال�سياحة
• •ال�ضريبة على ال�سمك؟؟؟
• •ال�ضريبة على �أ�سعار بيع المنتوجات
الغابوية
• •ال�ضريبة على ت�سويق الق�شرة الجافة
لل�شمندر
• •ال�ضريبة على الخ�شب الم�ستورد
• •�ضريبة المحافظة و تنمية ثروات ال�صيد
• •ال�ضريبة المفرو�ضة من قبل الموظفين
الدبلوما�سيين و العاملين بالقن�صليات
من �أجل الأعمال المتعلقة بالمالحة،
التجارة ومختلف ال�شهادات
• •ر�سوم �إقامات ال�سفراء
• •�ضريبة النقل الخا�ص

172

العدد

المرجع

الن�صو�ص الأ�سا�سية

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

نوع ال�ضريبة

العدد

المرجع

الن�صو�ص الأ�سا�سية

• •�ضريبة التفتي�ش ال�صحي للنباتات
والمنتجات الخ�ضراء
• •�ضريبة التفتي�ش ال�صحي للحيوانات
والمنتجات الحيوانية
• •ال�ضريبة لرخ�ص البحوث المنجمية،
رخ�صة اال�ستغالل� ،ضريبة نقل
الملكية
• •�ضريبة مراقبة الأوزان و المقايي�س
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مجاالت التح�سين في مجال ال�ضريبة على الدخل

.1

تدابير عامة

 1.1فئات الدخول
تحدد المدونة العامة لل�ضرائب خم�س فئات من الدخول ،ال تت�ضمن �أنواع الدخول والأرباح التي لها
م�صدر �أجنبي.
من جهة �أخرى ،تن�ص المادة  24من المدونة العامة لل�ضرائب على نوعين من الإعفاء ،يهم �أولهما الهيئة
الدبلوما�سية والقن�صلية ،ويهم الثاني الدخل المترتب على حقوق الت�أليف ،والذي يح�صل عليه الأ�شخا�ص
الماديون المقيمون بالمغرب.
وينطبق هذا الإعفاء الأخير على �أنواع الدخل المهني ،وينبغي بالتالي �أن يت�ضمنه الق�سم الخا�ص بهذه
الأنواع من الدخل (المادة  31من مدونة ال�ضرائب).
 2.1الإقليمية
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب م�صادر الدخل �أو الأرباح .فال�شخ�ص المادي يخ�ضع ،ح�سب محل
�إقامته ،لل�ضريبة على الدخل والأرباح من م�صدر مغربي و�/أو �أجنبي.
� 3.1أنماط تحديد الدخل العام
تميز المدونة العامة لل�ضرائب بين ال�شركات الفعلية ( ،)sociétés de faitو�شركات المحا�صة (sociétés
 )en participationوالملكيات الم�شتركة ( ، )indivisionsمن �أجل تحديد ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص
المترتبة عليهم ال�ضريبة على الدخل ،وكذا نظام احت�ساب ال�ضرائب.
فدخل ال�شركات الفعلية يمثل دخال مهنيا للم�ساهم الرئي�س ،في حين �أن دخل �شركات المحا�صة �أو
الملكيات الم�شتركة يتم توزيعه على الأع�ضاء ،ويطبق عليه النظام ال�ضريبي بطريقة منفردةُ ،كال ح�سب
ح�صته.
كما �أن �شركات المحا�صة تخ�ضع �إجباريا لنظام الناتج ال�صافي الحقيقي ،في حين يمكن لل�شركات
الفعلية والملكيات الم�شتركة �أن تختار الخ�ضوع للنظام ال�ضريبي ح�سب الناتج ال�صافي المب�سط �أو الربح
الجزافي.
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لذلك تن�ص المجونة على ا�ستثناء بالن�سبة �إلى �شركات المحا�صة والملكيات الم�شتركة حين ال تمار�س
�إال ن�شاطا واحدا ذا طبيعة فالحية� ،أو حين ال تمتلك �إال عمارات مخ�ص�صة للإيجار.
هذه الكيانات الثالثة تكاد تكون متطابقة ،مما ال يبرر خ�ضوع كل منها لنمط �ضريبي مختلف.
�أما في ما يخ�ص الملكيات الم�شتركة ،ف�إن احت�ساب ال�ضريبة على الدخل يتم با�سم كل واحد من
الأع�ضاء ،في حين �أنه في مجال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،تحت�سب ال�ضريبة على �أ�سا�س القيمة غير
القابلة للنقل كاملة ،مما يطرح م�شكلة التعريفات ال�ضريبية والتفعيل على �أر�ض الواقع.
 4.1خ�صم المنح المتعلقة بعقود التامين على التقاعد
تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب ،كما عدله قانون المالية ل�سنة  ،2012على �أن الحد الأدنى الذي قدره 8
�سنوات من �أجل اال�ستفادة من تخفي�ض  40بالمائة من م�ساهمات التقاعد ،يطبق على الخدمات انطالقا
من  1يناير � ،2012أيا كان تاريخ �إبرام عقد الت�أمين على التقاعد.
غير �أن المدونة العامة لل�ضرائب لم يتم تغييرها بما يتيح اال�ستفادة من التخفي�ض المذكور في حال ا�سترداد
الم�ساهمات قبل المدة المحددة في العقد� ،إذا كانت مدة � 8سنوات المعينة حدا �أدنى قد تم تجاوزها.
فبدون هذا التعديل ف�إن عقود التامين التي تم �إبرامها قبل  1يناير ( 2009والتي لها مدة محددة مبدئيا في
ع�شر �سنوات �أو �أكثر) لن ت�ستفيد من التدبير الذي جاء به قانون المالية ( 2012تخفي�ض الحد الأدنى �إلى
� 8سنوات) ،الذي �سيبقى غير ذي مفعول بالن�سبة �إلى تلك العقود.
 5.1مدة االحت�ساب ال�ضريبي
ت�ستعمل المادة  71من المدونة العامة لل�ضرائب معيار الدخل العام لتحديد مدة االحت�ساب ال�ضريبي.
ويفهم من هذا �أن الأ�سا�س ال�ضريبي هو اكت�ساب الدخل العام المذكور.
ومعلوم �أن الدخل العام يتكون من �أنواع وفئات من الدخل تنطبق عليها قواعد و�أنماط �ضريبية مختلفة.
وبالتالي ف�إن الأ�سا�س ال�ضريبي يتكون ،في ما يخ�ص دخل ر�ؤو�س الأموال العقارية مثال ،من اال�ستخال�ص
�أو الو�ضع رهن الإ�شارة �أو التقييد في الح�ساب.
.2

الدخل المهني

 1.2نظام الناتج ال�صافي المب�سط (الدخل المهني)
ال يتيح هذا النظام في الواقع تب�سيط �أي التزام �ضريبي .فدافعوا ال�ضرائب المعنيون مطالبون ،في نهاية
ال�سنة المالية ،بتقديم الئحة الأطراف الثالثة الدائنة والمدينة ،وكذا جردا مف�صال للمخزونات من حيث
الكم والقيمة ،واتخاذ �سجل لعمليات التعقير القابلة لال�ستخماد.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ال يتيح هذا النظام خ�صم الأر�صدة وت�أجيل العجز ال�ضريبي.
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 2.2نظام الربح الجزافي
من �أجل تحديد الحد الأدنى من الربح ،يطبق على القيمة الإيجارية ال�سنوية العادية والحالية لكل م�ؤ�س�سة
من دافعي ال�ضرائب معامل تحدد قيمته في � 0.5إلى  ،10ح�سب �أهمية الم�ؤ�س�سة و�أعداد زبائنها وم�ستوى
ن�شاطها.
ال ت�ضع المدونة العامة لل�ضرائب قواعد وا�ضحة تحد من ال�سلطة التقديرية للإدارة ال�ضريبية في تحديد
المعامل المذكور.
 3.2الناتج ال�صافي (الدخل المهني)
ت�صنف الأرباح الخا�صة المح�صلة من قبل �أ�شخا�ص ماديين غير مقيمين �إلى فئتين:
الأرباح الداخلة في تحديد الدخل المهني الخا�ضع لل�ضريبة عند المنبع؛
الأرباح غير الداخلة في تحديد الدخل المهني ،والواقعة بالتالي خارج مجال تطبيق االقتطاع في المنبع
(مثال الأرباح المترتبة على الإيداع بالعملة ال�صعبة).
على م�ستوى الواقع العملي ،ت�شمل هذه الفئة الثانية في الحقيقة الأرباح المعفاة من االقتطاع في المنبع.
.3
تعرف المدونة العامة لل�ضرائب المداخيل الفالحية ب�صفتها المداخيل الناتجة عن الأرباح المح�صلة من
الم�ستغالت الفالحية ومن كل ن�شاط فالحي �آخر غير خا�ضع لل�ضريبة المهنية.
وتعرف المدونة العامة لل�ضرائب الم�ستغالت الفالحية ،لكنها ال تعرف الأن�شطة ذات الطابع الفالحي.
من جهة �أخرى ،ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب الفئة التي تنتمي �إليها الأرباح المح�صلة من كل ن�شاط
ذي طابع فالحي خا�ضع لل�ضريبة :هل هي �أرباح فالحية �أم هل هي مداخيل مهنية؟
المداخيل الفالحية

.4

المداخيل الأجرية

 1.4نقاط غير وا�ضحة
ال تر�سم المدونة العامة لل�ضرائب قواعد وا�ضحة (في ما يخ�ص مبد�أ و�أنماط احت�ساب �سقف الإعفاء)
للإعفاء من التعوي�ضات التي يقدمها الم�شغل لأجرائه.
ال تر�سم المدونة العامة لل�ضرائب قواعد وا�ضحة تتيح التمييز بين المداخيل المهنية من المداخيل الأجرية،
بالن�سبة �إلى الم�ستخدمين المتنقلين والو�سطاء التجاريين وال�صناعيين ،والفنانين (الذين يمار�سون عملهم
منفردين �أو في �إطار مجموعات) ،وكذا الأ�شخا�ص الذين لي�سوا من بين �أجراء المقاوالت.
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�صياغة المادة  59من المدونة العامة لل�ضرائب لي�ست وا�ضحة بما يكفي في ما يخ�ص خ�صم الم�ساهمات
المخ�ص�صة لتكوين معا�شات تقاعد ،التي يقوم بها �أ�شخا�ص من جن�سية �أجنبية .فم�س�ألة خ�صم م�ساهمات
التقاعد الإجبارية التي يدفعها ه�ؤالء الأ�شخا�ص في المغرب تبقى بالتالي مطروحة.
تعفي المدونة العامة لل�ضرائب من ال�ضريبة على الدخل ،في �إطار الحد المعين من قبل قانون ال�شغل،
التعوي�ض عن المغادرة الطوعية .والحال �أن مفهوم المغادرة الطوعية هذا ،الذي ال يحدده قانون ال�شغل،
ال تحدده كذلك المدونة العامة لل�ضرائب.
 2.4مظاهر تنافر وغياب ات�ساق
تعفي المدونة العامة لل�ضرائب من ال�ضريبة على الدخل المترتبة على المداخيل الأجرية ،تحت �شروط
معينة ،المنح الدرا�سية والجوائز الأدبية والفنية .ومعلوم �أن هذين العن�صرين لي�سا حتى مت�ضمنين في
مجال تعريف المداخيل الأجرية و�شبه الأجرية (المادة  56من المدونة العامة لل�ضرائب).
من جهة �أخرى ،وحتى على افترا�ض �إمكانية �إ�ضافتها على م�ستوى تعريف المداخيل الأجرية و�شبه
الأجرية ،ف�إنها ال تقوم على �أي عالقة �شغل حالية �أو ما�ضية ،وال على عالقة بين الم�شغل والأجير ،وال
تمثل �أجرا عن خدمات مقدمة.
ترتب المعا�شات الغذائية والمعا�شات مدى الحياة في فئة المداخيل الأجرية و�شبه الأجرية ،في حين
�أنها لي�ست متح�صلة من �أي عالقة �شغل حالية �أو ما�ضية ،وال على عالقة بين الم�شغل والأجير ،وال تمثل
�أجرا عن خدمات مقدمة .وال�شيء نف�سه ينطبق على خدمات التقاعد التكميلي وخدمات عقود الت�أمين
على الحياة وعقود الر�سملة.
من جانب �آخر ،ف�إن الم�ساعدات الم�ؤقتة المقدمة �إلى �ضحايا حوادث ال�شغل معفاة من ال�ضريبة على
الدخل ،في حين �أنه كان ينبغي لها �أن تقع خارج نطاق تطبيق ال�ضريبة على الدخل ،بحكم �أنها عبارة عن
مبالغ يتم تقديمها كتعوي�ض يرمي �إلى جبر �ضرر ج�سدي نتج عنه عجز دائم ،جزئي �أو كامل.
في ما تعلق بالتعوي�ضات عن الطرد ،وبما �أنها تمثل جبرا ل�ضرر لحق بالمعني بالأمر ،فينبغي لها مبدئيا �أن
تقع خارج مجال تطبيق ال�ضريبة على الدخل ،و�إن كان من ذلك ا�ستثناء فيطبق على الق�سم الزائد عن
الحد المعين من قبل قانون ال�شغل .و الحال �أن المدونة العامة لل�ضرائب يجعلها داخلة في مجال تطبيق
ال�ضريبة على الدخل ،ولكن مع �إعفائها داخل الحدود المعينة من قبل قانون ال�شغل.
تجبر المادة  83من المدونة العامة لل�ضرائب ال�شركات التي يتركز معظم ن�شاطها في مجال العقار على
و�ضع الئحة م�ساهميها �أو �شركائها في �آن واحد مع الإقرار بالنتيجة الجبائية .والحال �أن المادة  83تعر�ض
لم�س�ألة الت�صاريح العقارية .وبالتالي ف�إن هذا الإلزام ينبغي �أن ت�شمله الفقرات المنظمة للت�صاريح التي
تلزم ال�شركات بتقديمها.
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 3.4خيارات الأ�سهم
يتجاهل النظام ال�ضريبي المتعلق بخيارات الأ�سهم  ،كما تر�سمه المدونة العامة لل�ضرائب ،الحقيقة
االقت�صادية لتجمعات ال�شركات ،بما �أنه ال ينطبق �إال على م�شغل مع �أجراءه.
كما �أن المدونة العامة لل�ضرائب ال تتناول ب�صراحة نظام خيارات الأ�سهم الأجنبية.
و�أخيرا ،ف�إن المدونة العامة لل�ضرائب تلزم كل �شركة م�ستخدمة للأجراء ،التي ي�ستفيد �أجرا�ؤها �أو م�سيروها
من خيارات الأ�سهم مخولة من قبل �شركات �أخرى ،مقيمة �أو غير مقيمة بالمغرب ،بو�ضع ت�صريح مطابق
للت�صريح الذي كانت �ستدلي به لو �أنها هي التي خولت م�ستخدميها خيارات الأ�سهم .وهذا الإلزام غير
مبرر اقت�صاديا ،بحكم �أن الأجر المعني لي�س م�ؤ ًّدى من قبل ال�شركة الم�ستخدمة للأجير.
 4.4الأ�سا�س الجبائي ()fait générateur
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب الأ�سا�س الجبائي لل�ضرائب على المداخيل الأجرية و�شبه الأجرية ،غير
�أن ما يفهم من المادة  156من المدونة العامة لل�ضرائب هو �أن االقتطاع من المنبع ي�صبح واجبا حين �أداء
الأجور والمداخيل �شبه الأجرية.
()stock-option

.5
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب الأ�سا�س الجبائي لل�ضرائب على المداخيل العقارية.
المداخيل العقارية

.6
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب الوثائق الالزم الإدالء بها لتبرير احتالل م�سكن معين ك�سكن رئي�سي
لمدة � 8أعوام على الأقل (�أو �أربعة �أعوام �إذا كان الأمر متعلقا ب�سكن اجتماعي) من �أجل اال�ستفادة من
الإعفاء عن الربح المح�صل.
الأرباح العقارية

.7

�أرباح ر�ؤو�س الأموال المنقولة

 1.7مجال التطبيق
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب الكيانات الم�صدرة لل�سندات التي يجب �أن تكون مقيمة �أو غير مقيمة
بالمغرب.
 2.7القاعدة الجبائية
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب ب�صراحة �سعر ال�شراء الذي يجب البناء عليه في حال انتقال �أمالك
منقولة يتم اكت�سابها عن طريق الإرث ،وذلك رغم �أن الإدارة ال�ضريبية تقيم ح�سابها على �أ�سا�س القيمة
يوم الوفاة ،تماما كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلى القيم غير المنقولة.
من جهة �أخرى ،ال تع ِّرف المدونة مفهوم طبيعة ال�سندات.
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 3.7الإعفاء
تعفي المادة  68من المدونة العامة لل�ضرائب من ال�ضريبة على الدخل الأرباح وغيرها من نتاج الم�ساهمات
الموزعة من قبل ال�شركات الم�ستقرة في مناطق الت�صدير الحرة والمح�صلة من �أن�شطة ممار�سة في تلك
المناطق ،حين يتم �صرفها لح�ساب �أ�شخا�ص غير مقيمين ،على حين �أن المادة  6من المدونة العامة
لل�ضرائب تعفي الأرباح وغيرها من نتاج الم�ساهمات ،التي يتم �صرفها �أو و�ضعها رهن الإ�شارة �أو ت�سجيلها
في ح�ساب غير المقيمين ،والمح�صلة من �أن�شطة تمار�سها ال�شركات الم�ستقرة في مناطق الت�صدير الحرة.
هذان المادتان ينبغي التوفيق بينهما.
 4.7ا�ستنزال نق�ص القيمة ()imputation des moins values
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب ما �إذا كان من الممكن �أن يتم نقل نق�ص القيمة المترتب على ال�سندات
الم�سجلة في ح�ساب لدى و�سطاء ماليين ،من قبل ه�ؤالء خالل ال�سنة نف�سها وح�سب �أي نظام ،و�/أو
خالل ال�سنوات التالية.

182

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

الملحق :3

مجاالت التح�سين في مجال ال�ضريبة على ال�شركات

183

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

184

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

مجاالت التح�سين في مجال ال�ضريبة على ال�شركات

.1

الأ�شخا�ص الخا�ضعون لل�ضريبة

ت�صنف المدونة العامة لل�ضرائب بين الأ�شخا�ص الخا�ضعين لل�ضريبة ،ال�صناديق التي يتم �إن�شا�ؤها عبر
الطريق الت�شريعية �أو بناء على اتفاقات ،والتي ال تتمتع بال�شخ�صية المعنوية والتي يوكل �أمر تدبيرها �إلى
م�ؤ�س�سات خا�ضعة للقانون العام �أو الخا�ص ،حين ال تكون هذه ال�صناديق معفاة �صراحة بموجب تدبير ذي
طبيعة ت�شريعية.
هذا المقت�ضى ي�ستدعي المالحظات التالية:
يفهم من الإحالة على "تدبير ذي طبيعة ت�شريعية" �أن الإعفاء يمكن �أن تن�ص عليه ن�صو�ص �أخرى غير
المدونة العامة لل�ضرائب ،ومعلوم �أن المادة  163من المدونة العامة لل�ضرائب تن�ص على �أن التدابير ال�ضريبية
ال تتخذها �إال المدونة العامة لل�ضرائب.
وبالتالي ،ف�إن الإحالة يجب �أن تكون فقط على المدونة العامة لل�ضرائب وعلى المادة  6منها؛
يفهم من المقت�ضى �أن ال�صناديق الوحيدة الخا�ضعة لل�ضريبة هي التي لي�ست معفاة �إعفاء �صريحا .وبالتالي
فال�صناديق المعفاة ال تمثل �أ�شخا�صا خا�ضعين لل�ضريبة ،وال تنطبق عليها بالتالي مقت�ضيات المدونة العامة
لل�ضرائب (خارج المجال) .و�إذا اتبعنا هذا التحليل ،ف�إن ال�صناديق الم�شتركة للتوظيف ( )FCPو�صناديق
التوظيف الجماعي للت�سنيد ( )FPCTو �صناديق توظيف الأموال بالمجازفة ( )FPCRلي�ست ملزمة باحترام
�أي التزام ت�صريحي في مجال ال�ضريبة على ال�شركات.
والحال �أنه يبدو �أن المدونة العامة لل�ضرائب ت�شملها في فقراتها الأخرى المتعلقة بااللتزامات الت�صريحية.
وال�صناديق المعنية تخ�ضع في الواقع لتلك االلتزامات.
.2

ال�ضريبة على االقتطاع من المنبع

تن�ص المادة  13من المدونة العامة لل�ضرائب على ال�ضريبة على االقتطاع من المنبع على الأرباح المح�صلة
من الأن�شطة الممار�سة خارج مناطق الت�صدير الحرة ،وهي المادة التي تحدد الأرباح الخا�ضعة لل�ضريبة ،في
حين �أن ال�ضريبة من�صو�ص عليها �سابقا في المادة الرابعة من المدونة نف�سها.
من جهة �أخرى ف�إن فر�ض هذه ال�ضريبة متناق�ض مع الإعفاء العام المن�صو�ص عليه في المادة  6من المدونة
العامة لل�ضرائب بالن�سبة �إلى كل الأرباح الموزعة من قبل ال�شركات الم�ستقرة في المناطق المذكورة.
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.3
تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب على تطبيق ن�سبة  0.25بالمائة على العمليات التي تقوم بها المقاوالت
التجارية في بيع بع�ض المنتجات ،وذلك دون �أي تعريف يحدد مفهوم المقاوالت التجارية.
ويفهم من هذا �أن المقاوالت ال�صناعية لي�ست معنية بهذه الن�سبة المخف�ضة.
والحال �أنه على م�ستوى الممار�سة ،يبدو �أن الإدارة ال�ضريبية تخ�ص المقاوالت ال�صناعية �أي�ضا بتلك الن�سبة
المخف�ضة.
الحد الأدنى للم�ساهمة

.4

طريقة احت�ساب فترة الإعفاء من ال�ضريبة على ال�شركات

طريقة احت�ساب فترة الإعفاء الخما�سية بالن�سبة �إلى المقاوالت الم�صدرة والمقاوالت التي تبيع منتجات
�إلى �شركات م�ستقرة في مناطق الت�صدير لي�ست وا�ضحة .فا�ستعمال لفظتي "�سنة" و"�سنة مالية" يخلق نوعا
من االلتبا�س.
من جانب �آخر ،تن�ص المذكر الدورية بالتدقيق على �أن فترة الإعفاء الخما�سية بالن�سبة �إلى المقاوالت
الفندقية هي � 60شهرا ،غير �أنها لي�ست على الدرجة نف�سها من الدقة في ما تعلق بالمناطق الم�صدرة
والمقاوالت التي تبيع منتجات �إلى �شركات م�ستقرة في مناطق الت�صدير ،علما �أن �صياغة ن�ص المدونة العامة
لل�ضرائب واحدة.
.5

طرق احت�ساب ال�ضريبة على ال�شركات باعتبار الإعفاء والخ�صم ال�ضريبي

طرق احت�ساب ال�ضريبة على ال�شركات في وجود �إعفاء �أو ن�سبة �ضريبية مخف�ضة لي�ست وا�ضحة على
الم�ستوى العملي ،وذلك في غياب تحديد ت�شريعي على م�ستوى المدونة العامة لل�ضرائب.
.6

الإقرارات

ُيفهم من �صياغة المدونة العامة لل�ضرائب في مجاالت:
الإقرار ب�أرباح الم�ستندات وح�ص�ص الم�شاركة والدخول المعتبرة في حكمها،
والإقرار بالأجور المدفوعة لأ�شخا�ص غير مقيمين،
والإقرار ب�أرباح اال�ستثمارات ذات الدخل الثابت،
�أن كل �شخ�ص يتدخل في دفع الأرباح والأجور المذكورة ملزم بدفع تلك الت�صاريح� ،أي )1( :الكيان الذي
يوزع الأرباح �أو يتحمل كلفة المواد الخام �أو الفوائد )2( ،البنك الذي يقوم بالدفع (تحويل المال) الفعلي
للمبالغ المعنية.
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هذه الطريقة في العمل ت�شتمل �أحيانا على مخاطر بالن�سبة �إلى �أحد هذين الكيانين ،لكونه ال يتوفر على
مجموع المعلومات التي ينبغي �أن يت�ضمنها الإقرار.
ف�إذا �أخذنا مثال �شركة مدرجة في �سوق القيم ،تفو�ض �إلى بنك معين م�س�ؤولية �صرف (تحويل) �أرباح
�إلى حاملي الأ�سهم ،ف�إن �شهادات ملكية الأ�سهم ،المفرو�ض �أن ترافق الإقرار ب�أرباح تلك الأ�سهم ،ي�سلمها
الم�ستفيدون �إلى البنك ال �إلى ال�شركة المدرجة في �سوق القيم .وبالتالي ف�إن ال�شركة لن ت�ستطيع �إرفاق
الإقرار ب�شهادات ملكية الأ�سهم ،بما �أنها مرفقة بالإقرار الذي ي�ضعه البنك.
من جهة �أخرى� ،إذا فو�ضت �شركة معينة لأحد البنوك مهمة خ�صم االقتطاع من المنبع على المواد الخام،
ف�إن ال�شركة المعنية لن تكون حينها متوفرة على �أرقام توا�صيل �أداء الخ�صم �إلى الخزينة ،مما �سيجعل �إقرارها
يعامل على �أ�سا�س �أنه غير مكتمل �إذ تنق�صه بع�ض المعلومات.
يو�صى بالتالي بتو�ضيح هذه المقت�ضيات.
.7

طرق ا�ستنزال ال�ضرائب المقتطعة من المنبع في الخارج

ال تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب على طرق ال�ستنزال ال�ضرائب المقتطعة من المنبع في الخارج ،وخ�صو�صا
بالن�سبة �إلى البلدان المتعاقدة.
.8
تعطي المادة  161من المدونة العامة لل�ضرائب ،الذي يعالج م�س�ألة ال�ضريبة على فوائ�ض القيمة المالحظة
�أو المحققة ،حيادا �ضريبيا في ما تعلق بالنتيجة ال�ضريبية بالن�سبة �إلى عمليات تحويل م�ؤ�س�سة عمومية �إلى
�شركة مجهولة اال�سم ،حين تكون الح�صيلة عند �إغالق �آخر �سنة محا�سبية للم�ؤ�س�سة المعنية مطابقة لح�صيلة
افتتاح ال�سنة المحا�سبية الأولى لل�شركة مجهولة اال�سم.
يفهم من هذا �أنه بالن�سبة �إلى التحويالت الأخرى لي�س هناك من حياد �ضريبي (بمعنى �أن فوائ�ض القيمة
الكامنة ت�صبح خا�ضعة لل�ضريبة مبا�شرة بعد التحويل).
والحال �أن تحليل المادة  ،150التي تعالج من بين ما تعالجه م�س�ألة الإقرار بالنتيجة ال�ضريبية في حال
التحويل ،يبين �أن و�ضع الإقرار ال يكون �إلزاميا �إال حين ينجم عن التحويل الإق�صاء من مجال تطيق ال�ضريبة
على ال�شركات �أو �إحداث �شخ�صية معنوية جديدة.
يو�صى بتو�ضيح النظام ال�ضريبي المتعلق بتحويل ال�صبغة القانونية لل�شركات.
ال�ضريبة على فائ�ض القيمة في حال التحويل
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.9

النظام الخا�ص لعمليات االندماج

 1.9الن�سبة بين القيمة العينية للأرا�ضي والقيمة ال�صافية المحا�سبية للمال الم�ستعقر
ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب التاريخ الذي ينبغي �أن يتم فيه ح�ساب الن�سبة بين القيمة العينية
للأرا�ضي والقيمة ال�صافية المحا�سبية للمال الم�ستعقر.
من جانب �آخر ،يتم قيا�س تلك الن�سبة على �أ�سا�س عن�صرين غير متجان�سين ،هما القيمة العينية والقيمة
ال�صافية المحا�سبية.
 2.9فائ�ض القيمة عن القيمة العينية للمخزون
ال تتيح المادة  162من المدونة العامة لل�ضرائب الح�سم النهائي في م�س�ألة فر�ض ال�ضريبة با�سم فائ�ض
القيمة المتحقق في حال �إ�ضافة مخزون �إلى قيمة ال�سوق.
ف�إدخال هذا المقت�ضى على م�ستوى المادة التي تعالج النظام الخا�ص بعمليات الإدماج يوحي ب�أن
ال�ضرائب على فائ�ض القيمة المتحقق على المخزون يتم نقلها �إلى ال�شركة الممت�صة �أو الناتجة عن
ي�صدقه:
االندماج ،وهو التحليل الذي ِّ
)1الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة ،التي تن�ص على �ضريبة ذات �أثر رجعي (مع تطبيق عقوبات)
في حال تغيير التعيين المحا�سبي للمخزون المقدم .وطبيعي �أن هذا المقت�ضى ذي الأثر الرجعي ال
يمكن ت�صوره �إذا كان احت�ساب ال�ضرائب قد جرى عند االندماج.
)2المر�سوم التطبيقي ،الذي يفر�ض الإدالء بمعلومات حول المخزون المقدم (من حيث طبيعته
وكميته وقيمته الأ�صل وغير ذلك) .فهذه المعلومات ال يمكن ت�صورها �إال في حال لم يتعر�ض
المخزون لإلزام �ضريبي �أثناء االندماج.
.10

حاالت التكرار

 1.10الجمعيات والتنظيمات المعتبرة في حكمها
تعفي المدونة العامة لل�ضرائب من ال�ضريبة على ال�شركات ،في �إطار مبد�إ عام ،الجمعيات والتنظيمات
المعتبرة في حكمها التي ال ت�سعى �إلى الربح المادي ،وذلك فقط في ما تعلق بالعمليات المطابقة
لو�ضعيتها القانونية.
من جهة �أخرى ،تن�ص المدونة على �إعفاءات نوعية من ال�ضريبة على ال�شركات لفائدة الئحة من
الم�ؤ�س�سات والرابطات المذكورة ا�سميا ،في حين �أن هذه الأخيرة م�شمولة م�سبقا بتعبير "التنظيمات
المعتبرة في حكم الجمعيات" .كما �أن المذكرة الدورية تذكرها في �إطار تعريف التنظيمات المعتبرة في
حكم الجمعيات.
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� 2.10سندات الم�ساهمة ( )titres de participationوالأ�صل الثابت ()actif immobilisé

في �إطار المادة  162من المدونة العامة لل�ضرائب ،يتم التمييز بين �سندات الم�ساهمة وعنا�صر والأ�صل الثابت.
والحال �أن �سندات الم�ساهمة تلك هي بالفعل عنا�صر من الأ�صل الثابت.
 3.10االحتياطات التي يجري توزيعها
في غياب تعريف نوعي على م�ستوى المدونة العامة لل�ضرائب ،يتداخل تعبير "االحتياطات التي يجري
توزيعها" من حيث المعنى مع تعبير الأرباح.
 4.10الأرباح الموزعة من قبل ال�شركات الم�ستقرة في مناطق الت�صدير الحرة
يتداخل تعديل المادة  13من المدونة العامة لل�ضرائب ،التي تتحدث عن "الأرباح وباقي نتاج
المحا�ص�صات المعتبرة في حكمها ،التي يجري توزيعها من قبل ال�شركات الم�ستقرة في مناطق الت�صدير
الحرة" مع الفقرة الأولى التي تن�ص على " 1-الناتج المتح�صل من توزيع الأرباح من قبل ال�شركات
الخا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات"...
 5.10قابلية خ�صم الفوائد على �سندات ال�صندوق
تتداخل �شروط قابلية خ�صم الفوائد على �سندات ال�صندوق مع ال�شروط العامة لقابلية خ�صم الأعباء
المالية.
.11

مقت�ضيات متعلقة بالوعاء ال�ضريبي

 1.11مخ�ص�صات اال�ستخماد ()dotations aux amortissements

تتيح المدونة العامة لل�ضرائب خ�صم الم�صاريف المترتبة على مخ�ص�صات اال�ستخماد  ،في حدود ن�سب
مقبولة ح�سب العادات المتبعة في كل مهنة �أو �صناعة �أو فرع من فروع الن�شاط.
�أما على م�ستوى الممار�سة ف�إن الإدارة الجبائية تعتمد ،في �إطار عمليات المراقبة ال�ضريبية ،الن�سب التي
حددتها في المذكرة الدورية.
 2.11قاعدة احت�ساب اال�ستخماد
تتمثل قاعدة احت�ساب اال�ستخماد  ،بالن�سبة للأ�صول العقارية المقتناة بثمن محرر بالعملة الأجنبية ،في
القيمة المقابلة بالدرهم المغربي في تاريخ تحرير الفاتورة.
هذا المقت�ضى يتنافى مع القانون العام للتوحيد المحا�سبي  ،CGNCالذي ين�ص على �أن قيمة الدخول
للأ�صول العقارية المقتناة بعمالت �أجنبية يتم ح�سابها بالتحويل �إلى الدرهم على �أ�سا�س �سعر تبادل
العمالت في يوم الدخول.
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في حال دفع مقدم ثمن �أو ت�سبيق ،ف�إن قيمتها بالعملة الأجنبية ت�ستقطع من ال�سعر المتفق عليه .وت�ساوي
قيمة الدخول بالدرهم مجموع:
القيمة المقابلة بالدرهم لدفعات الم�سبقة محولة ح�سب �سعر ال�صرف ليوم �أدائها؛
القيمة المقابلة بالدرهم للقيمة بالعملة الأجنبية للمبلغ المتبقي في تاريخ الدخول ،على �أ�سا�س قيمة �سعر
ال�صرف في ذلك التاريخ.
 3.11المدخرات المطبقة في القطاع البنكي وقطاع الت�أمينات
تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب ،رغم القوانين الخا�صة المطبقة على البنوك و�شركات الت�أمين ،على قواعد
عامة لخ�صم المدخرات.
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الملحق :4

مجاالت التطوير في مجال �ضريبة القيمة الم�ضافة
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مجاالت التطوير في مجال �ضريبة القيمة الم�ضافة

.1

نطاق تطبيق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة

وي�شمل نطاق التطبيق العمليات ذات الطبيعة ال�صناعية والتجارية والحرفية �أو تنتج عن ممار�سة مهنة حرة
ت�صنع في المغرب وعمليات اال�ستيراد.
وهذه ال�صياغة غير دقيقة في كل من المدى الإقليمي كما على م�ستوى النطاق المادي.
 1.1االمتداد الترابي
�إن الفكرة المفهومة هي ا�ستعمال �أو ا�ستغالل الخدمات في المغرب.
من الوا�ضح �أنه من ال�صعب جدا �أن نفهم ونحدد نطاق هذه الفكرة ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بالخدمات
التي تعني الأ�شخا�ص المقيمين وغيرالمقيمين.
وتترجم هذه ال�صعوبة في �إمكانية حدوث تهرب �ضريبي و�أن ت�صبح �إدارة ال�ضرائب تطالب بر�سوم ال �أ�سا�س
لها.
و �سيكون مهما �أن تجمع الخدمات في ت�صنيفين �أو �أكثر (فئة الخدمات المترجمة ماديا وفئة الخدمات غير
المترجمة ماديا) و�أن تتخذ معايير وا�ضحة (مثل :ال�ضريبة في المغرب على الخدمات المترجمة جغرافيا
في المغرب)
 2.1االمتداد المادي
في �سجل العمليات الخا�ضعة لل�ضريبة ينبغي �أن نالحظ:
• • وجود التكرار .في الواقع ،بع�ض الفقرات تذكر خدمات (مثال� :إ�صالح ،وال�سكن ،واالئتمان)... ،
في حين فقرة �أخرى تذكر �أن �أي عر�ض لخدمات كما ذكر يعتبر داخل نطاق ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة؛
• • �إذا كانت ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة هي �ضريبة على �أ�سا�س العمليات بغ�ض النظر عمن يقوم
بها ،يمكن �أن نالحظ �أن النطاق قد حدد  ،في جملة �أمور ،من خالل الإ�شارة �إلى الأفراد (مثل:
تجار الجملة والم�ستوردين والتجار الذين يفوق رقم معامالتهم �أو ي�ساوي ( )DH 2.000.000وهذه
الطريقة لخلق تعار�ض لما هو خا�ضع لل�ضريبة :العمل� ،أوال�شخ�ص الذي قام به �أو المجموعة المتكونة
من الإثنين؛
193

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

• • في �سجل العمليات التي تقع خارج نطاق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه �إذا
كان المنطق النقي�ض من ذلك ،يبدو �أن تجارة التجزئة والزراعة والأعمال المدنية ت�صير كلها خارج
نطاق تطبيق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة،هذان القطاعين الأخيرين بعيدان كل البعد عن �أن يكون
مفهومان ب�شكل وا�ضح  .في الواقع ،ال الأعمال المدنية و ال الن�شاط الزراعي تم تعريفهم من قبل
المدونة العامة لل�ضرائب.
• • وفيما يتعلق بالزراعة ،يطرح �س�ؤال لمعرفة �إلى �أي مدى �ستبقى دائما خارج نطاق فر�ض ال�ضريبة.
ي�أتي التعار�ض من �أن بع�ض المنتجات الزراعية معفاة تحديدا ودون خ�صم (ال�سكر الخام ،الحبوب
الم�ستخدمة في �صناعة �أنواع الدقيق لال�ستهالك الب�شري ،والمنتجات البحرية الطازجة ،المجمدة،
الكلية �أوالمجزئة ،اللحوم الطازجة �أو المجمدة ،وزيت الزيتون وم�شتقات �سحق الزيتون التي تنتجها
الوحدات التقليدية  ،والألياف النباتية)� .إذا كانت الزراعة �أو المنتجات الزراعية خارج نطاق ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة،
لماذا نحن بحاجة لترقب مزيد من الإعفاءات لبع�ض المنتجات.
وفيما يتعلق بالأعمال المدنية ،لي�س من ال�سهل في كثير من الأحيان مالحظة الفرق مع الأعمال التجارية
الخا�ضعة لل�ضريبة .فعلى �سبيل المثال �إم عمليات الكراء المفرو�شة تخ�ضع لل�ضريبة و الغير المفرو�شة
لي�ست في النطاق ال�ضريبي وهي م�صدر لدعوى.
�أما فيما يتعلق بالن�سبة لعمليات البيع بالتجزئة ،يكمن ال�س�ؤال في �صعوبة تقبل م�ستوى 2.000.000
درهم .في الواقع ،وكمفعل للقانون العام هو تح�صيل وغالبية تجار التجزئة خا�ضعون لل�ضريبة على الدخل
في �إطار الربحية الجزافية ،ف�إنه لي�س من ال�سهل �أن يك�شف عن هذا الم�ستوى مع حماية كافية  .وهذا
يمكن �أن ي�ؤدي �إلى �إ�ضعاف بع�ض التجار الذين انك�شفوا بالن�سبة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أمام
�أولئك الذين لم يقوموا بذلك بعد .
 3.1االمتداد ال�شخ�صي
تجدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض الجمعيات تقوم ب�أعمال خا�ضعة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة وحيث هم معفيون
منها (مثال� :إيداع الأموال في البنك ،و�شراء �سندات الخزينة) وكذلك ،الهيئات العامة (مثال:البلديات)
تقوم بمعامالت خا�ضعة لل�ضريبة (مثال :اال�ستثمار و الإعالن ل�صالح الجهات الراعية لأن�شطتها)...
هذه الهيئات يجب عليهم العمل بنظام مح�ساباتي مطابق للإجراءات المعمول بها وتقديم �إعالنات
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،مع �أن ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة قد اقتطعت من الم�صدر ،علما �أنه في
الواقع و ب�صفة عامة ال بتم و�ضع تلك الإعالنات.
يجب �أن يتو�صل �إلى حل وا�ضح لهذا المو�ضوع� :إما االبقاء على االلتزام بو�ضع �إقرارات ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة وفر�ض عقوبات في حال انتهاك ذلك� ،أو توفير ا�ستثناء �صريح في هذا ال�ش�أن.
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هذه الآلية لأداء ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة عن طريق الخ�صم من الم�صدر ي�شكل عقبة �أمام مبد�أ الدفع
على �أق�ساط الذي على ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أن تطيع .في الواقع ،فالخا�ضع لل�ضريبة على القيمة
الم�ضافة ال يمكنه ا�سترداد ال�ضريبة المتحملة في ظل غياب �ضريبة على القيمة الم�ضافة تم اقتطاعها من
الم�صدرمن قبل طرف ثالث.
 4.1الإعفاءات دون الحق في الخ�صم
تحتوي المدونة العامة لل�ضرائب على � 34سطر للإعفاءات من دون حق في الخ�صم .وت�ضم هذه الالئحة
ال�سلع الأ�سا�سية المنحدرة من الزراعة (الحبوب ،الحليب ،ال�سكر الخام ،التمور المعلبة و المنتجة
بالمغرب والزبيب والتين المجفف ،والمنتجات البحرية واللحوم وزيت الزيتون ،والألياف النباتية،
والخ�شب) ،والخدمات الطبية ،وال�صحف والمن�شورات المماثلة ،والمعادن الثمينة ،والطوابع ،والفوائد
المفوترة على الدولة والطلبة.
وغالبا تعرف هذه الإعفاءات بالهدايا الم�سمومة بحيث ال ت�سمح لدافعي ال�ضرائب ال�سترداد �ضريبة القيمة
الم�ضافة و التي تدخل بالتالي تلقائيا �ضمن �سعرالتكلفة .مما يجعل دافع ال�ضريبة م�ضطرا لزيادة ثمن البيع
للحفاظ على نف�س الم�ستوى من هام�ش الربح عندما ت�سمح له ظروف ال�سوق.
 5.1الإعفاءات مع الخ�صم
تحتوي المدونة العامة لل�ضرائب على � 45سطر للإعفاءات مع حق الخ�صم .على م�ستوى هذه الفئة ،و�ضع
الم�شرع على عاتق الدولة التكلفة المالية لهذه الإعفاءات في �شكل الت�سديدات.
بع�ض المالحظات ت�ستحق �أن تذكر على م�ستوى بع�ض الإعفاءات:
بالن�سبة ل�سلع التجهيز :يجب تحديد مفهوم ،لبداية الأ�شغال ،بطريقة ب�سيطة تمنع �إلتبا�س الفهم (مثل:
الت�سجيل على م�ستوى ال�ضريبة المهنية)� .إن التعريف الجديد يظل غير تام بالن�سبة للتدقيقات التي �أتى
بها قانون المالية ل�سنة .2011
و�أخيرا ،ف�إن الفقرة التي تعفي الحافالت وال�شاحنات وال�سلع التجارية ذات ال�صلة و التي يظهر �أنه ح�صلت
عليها �شركات النقل الدولي عبر الطرق تلعب دورا مزدوجا مع القاعدة العامة التي تنطبق على جميع �سلع
التجهيز التي ح�صل عليها دافعو ال�ضرائب.
�إن م�س�ألة الإعفاء الجزئي من ال�ضريبة للخا�ضعين لها لم يبث فيه ب�شكل وا�ضح من قبل المدونة العامة
لل�ضرائب.وفي الواقع ،كان عليهم �أن ي�ستفيدوا من الإعفاء ال�ضريبي على م�ستوى ن�سبة اال�سترداد.
بالن�سبة للمنتجات الموردة وعرو�ض الخدمات المقدمة في المناطق الحرة للت�صدير :لم تتطرق المدونة
للإعفاء على م�ستوى �أي �إجراء بينما المر�سوم يحث على احترام �شروط الت�صدير حيث يتوقع الإعفاء
على م�ستوى فقرة �أخرى مختلفة .
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ومن جانب �آخر ،من غير الممكن لمزود الخدمات الموجود في التراب الخا�ضع للمناطق الحرة للت�صدير،
�أن يحدد ،في الوقت الذي يقدم فيه خدمة معينة� ،أين �ستتم اال�ستفادة (مث ًال :المركبات وال�شاحنات)
بالن�سبة لل�شركات الأجنبية القاب�ضة  :تمنح اال�ستفادة من حق الخ�صم تنا�سبيا مع رقم المعامالت المعفى.
ولكن المدونة العامة لل�ضرائب ال تعرف هذه الفكرة المتعلقة برقم المعامالت من ناحية ،و تعاقب هذه
ال�شركات القاب�ضة عندما تقوم بفوترة ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة حيث ال يمكنها ا�سترداد هذه ال�ضريبة
المتحملة من قبل.
�إن المدونة العامة لل�ضرائب لم ت�أخذ الاعتبار الإعفاء الذي ي�ستفيد البنك الإفريقي للتنمية و ال�شركة
المالية الدولية منها بموجب قوانين �أخرى.
�إن المدونة العامة لل�ضرائب تدرج عملية بيع ال�سكن االجتماعي في الإعفاءات ال�ضريبية من ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة.و لكن ،ال يق�صد هنا الإعفاء بما �أن على المقاول �أن يقوم بدفع ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
بل يق�صد هنا ،بالفعل ،بمعيار تحمل تكلفة ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المذكورة من قبل الدولة.
.2
�إن معدل القانون العام ي�صل �إلى  .20%و بالمقابل تتوقع المدونة العامة لل�ضرائب ن�سب مخفظة من 14%
و 10%و 7%و  ( 0%على العمليات الغير الخا�ضعة لل�ضرائب).
�إن توزيع المنتجات على مختلف الن�سب ال يخ�ضع لمعايير محددة و متجان�سة و على �سبيل المثال:
• •معلبات ال�سردين ،والحليب المجفف ،و�صابون الغ�سيل لأعمال البيت( على �شكل قطع �أو �أ�شكال
�أخرى) تخ�ضع لن�سبة  7%في حين �أن الزيوت ال�سائلة الغذائية ،وملح الطعام (ال�صخري �أو البحري)،
والأرز المطحون ودقيق و�سميدالأرزو دقيق الن�شا ،والمعكرونة الغذائية تخ�ضع كلها لن�سبة ..10%
• •بالن�سبة لل�سيارة االقت�صاديةف�إن الن�سبة هي  ،7%في حين �أن المركبات الخفيفة االقت�صاديةو الدراجات
النارية االقت�صادية تخ�ضع لن�سبة �ضريبة قدرها .14%
• •�أعمال المحاماة ،و الترجمة الفورية ،وحاجب المحكمة ،تخ�ضع لن�سبة  10%في حين �أن ن�سبة غيرها
من المهن الحرة و الخبراء ومن �أي نوع تخ�ضع لن�سبة .20%
• •القهوة في �شكلها (الطبيعي �أوالمحم�ص)،و بدائل البن والقهوة �سريعة التح�ضير تخ�ضع لل�ضريبة بن�سبة
 ،20%في حين �أن �ضريبة ال�شاي (المفرق �أو المعب�أ) حددت في .14%
• •يتم فر�ض �ضرائب على �أنواع المربى ،و الفواكه وع�صير الفواكه الموجهة ل�صناعة المربى بن�سبة ،20%
في حين الزبدة والدهون الغذائية (حيوانية �أو نباتية) ،وال�سمن النباتي ،وتخ�ضع لن�سبة  .14%مع عدم
ن�سيان �أن هذه المنتجات نح�صل عليها من تحويل المواد الأولية المعفية من ال�ضرائب .مما يجعل ن�سبة
 20%مرتفعة.
�سعر ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
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.3
�إن الحق في ا�سترداد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أمر �أ�سا�سي ل�ضمان حياد ال�ضريبة لل�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة� .إن مدى ما يمكن ا�سترداده يعتبر عامال مهما ،ولكن يجب �أم ب�ؤخذ غي االعتبار متى و كيف �سيتم
خ�صم ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
و لكي تكون محايدة ،ف�إن ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المفرو�ضة على ال�سلع والخدمات الم�ستخدمة في
�إطارالأن�شطة االقت�صادية الخا�ضعة لل�ضريبة يجب �أن تكون م�ستردة ب�شكل كامل.
�إن ارتكازنظام على التح�صيل كمحفزللقانون العام ،بحيث ت�صبح ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المفوترة
ومعلنة في �شهرتح�صيلها بينما ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المدفوعة للموردين ال يمكن ا�ستردادها �إال
بحلول ال�شهر التالي لعملية الدفع .و هذه ال�ضريبة ي�ستردها الخا�ضع لها و هي �أي ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة �أعلنت من قبل المورد ال�شهر ال�سابق.
ومع ذلك،و حتى لو�أن الإحالة المبا�شرة بين ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المتحملة من قبل ة الريبة على
القيمة الم�ضافة المح�صلة ت�ؤ�س�س القاعدة،ة الموازنة هي و�سيلة تطبيقية الحتياجات الإعالن ال�ضريبي،
ف�إن الخا�ضع لل�ضريبة يجب �أن يطبق ن�سبة موحدة ل�سترداد على مجموع الم�شتريات ،مع �إمكانية �إلحاق
الم�شتريات بعمليات محددة جدا.ف�إن تطبيق الن�سبتين يتطلب اتفاقا م�سبقا.
فمن الم�ستح�سن �أن يحدد بو�ضوح على م�ستوى المدونة العامة لل�ضرائب انه ب�إمكان ال�شركة �أن تطبق قاعدة
الإلحاق المبا�شر كلما كان ذلك ممكنا وتطبيق الن�سبة كلما كان للم�شتريات ا�ستخدامات مختلطة.
قواعد خ�صم

.4
�إن عمليات المتعلقة بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة من المنبع و من الم�صب يتم نقلها على مطبوع خا�ص
منجز من قبل الإحارة ال�ضريبية .هناك فترتين دوريتين للإعالن محددتين :ال�شهرية و الف�صلية من ثالثة
�أ�شهر و ذلك ح�سب رقم المعامالت و طبيعة الن�شاط .
ويتم الإعالن بطريقة مادية �أو �إلكترونية وذلك ارتباطابرقم المعامالت المحقق.
على هذا النحو ،ينبغي ت�سجيل المالحظات التالية:
• •�إن رقم المعامالت في حال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة يختلف عنه في حال ال�ضريبة على ال�شركات
.وبالفعل  ،ف�إن الأول ي�ضم جميع العمليات الخا�ضعة لل�ضريبة ،المعفية و الخارجة عن نطاق تطبيق
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة  ،بغ�ض النظر عن الت�صنيف المحا�سبتي.
• •وكذا بالن�سبة لو�ضع ن�سبة الخ�صم ،ف�إن رقم المعامالت المقدم يكون م�سموعا في مجال ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة و لي�س ب�شكله في مجال المحا�سبة.
وهذا التدقيق ال بد �أن يو�ضح في المدونة العامة لل�ضرائب لتجنب التف�سيرات المتباينة.
الإقرار
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• •يجب �أن يتم تحديث المطبوع لتوقع �أ�سطر ت�أخذ في االعتبار العمليات الم�ضافة في نطاق تطبيق ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة و على �سبيل المثال،ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�أخودة من المنبع على الفوائد
من قبل م�ؤ�س�سات القر�ض  ،ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�أخوذة من المنبع من �شركات الت�أمين على
العمولة التي تعود لوكيل �أو و�سيط ،دفع ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة على الم�ستحقات المتخلى عنها.... ،
في الواقع ،حاليا ووقت �إعداد �إقرار ن�سبة ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وال�ضرائب على القيمة الم�ضافة
لمح�صلة من المنبع �إما تكون من�سية �إما م�ضافة في حين �أن الأ�سطرالمتعلقة بها ال تظهر على م�ستوى
�إقرارات ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة لأ�شخا�ص المعنيين.
وبالمثل ،عندما يتعلق الأمر بملئ الإقرار بهذه ال�ضريبة توجد بع�ض العمليات ال تدخل في نطاق ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة ،والتي يجب �أن تقر(مثل :الفائدة على �سندات الخزينة)و غيرها من العمليات التي
تعتبر خارج النطاق كذلك و لم يتم الإقرار بها على �سبيل المثال العائدات من بيع �أ�صول الثابتة و�أرباح
الأ�سهم في ال�شركة غير قاب�ضة).
�إن �إقرار ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة يجب �أن يو�ضع من قبل الأ�ضخا�ص الذين يقومون بعمليات معفاة
دون حق التخفيظ ( الجمعيات بالن�سبة للأعمال التي تقوم بها ،م�ستغلي �سيارات الأجرة ،الأطباء .)...،وفي
الواقع ،ف�إن كلف الت�سيير لهاته الإقرارات يجب �أن تح�سب و �أن تقارن مع االمتيازات الممنوحة ( �إمكانيات
القيام باقتطاعات.)...،
و كذلك ,لي�س من الم�ؤكد �أن كل ه�ؤالء الأ�شخا�ص �سيقومون يو�ضع تلك التقارير.
.5
طبقا للمدونة العامة لل�ضرائب ،ف�إن كل خا�ضع لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة يجب عليه م�سك محا�سبة
مطابقة لقواعد المحا�سبة المعتمدة ،و هذا بغ�ض النظر عن حجم �أعماله.
و هذا �سيف�ضي �أن يحمل الخا�ضعين "ال�صغا"ر كلفة م�ساوية لكلفة الخا�ضعين "الكبار" ،بينما يخ�ضع
�أوالئك الخا�ضعين ال�صغار ،ي�صفة عامة ،ل�ضريبة على الدخل ( فئة المداخيل المهنية) محددة ح�سب
الربح الجزافي.
و بالتالي ،ف�إن الخ�ضوع لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة يحمل كلفة �إدارية �أكثر ثقال كما في مجال ال�ضريبة
على الدخل .ف�أ�صبح من ال�ضروري تن�سيق و تب�سيط الواجبات الإدارية على م�ستوى مختلف ال�ضرائب.
�إن نظاما مب�سطا لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة �سيقود �إلى تخفي�ض التكاليف العملية بالن�سبة للخا�ضعين
وكذا بالن�سبو للإدارة ال�ضريبية .و الحالة المعاك�سة �ستكون قا�سية خا�صة بالن�سبة للخا�ضعين ال�صغار الذين
ال يمتلكون الخبرة لمعالجة الثواعد المعقدة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة.
م�سك المحا�سبة من قبل الخا�ضعين ال�صغار لل�ضريبة
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.6
�إن المدونة العامة لل�ضرائب ال تتوقع تعريفات بالن�سبة للمفردات التي يمكن �أن تحتمل معان مختلفة ح�سب
الإحالة الم�ستعملة( مدونة التجارة ،حقوق الواجبات و العقود .)...،و كذلك ،نف�س التعاريف يجب �أن
ت�ستعمل على م�ستوى مختلف �أجزاء المدونة (ال�ضريبة على ال�شركات ،ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة،
ال�ضريبة على الدخل ،ر�سوم الت�سجيل).
هذه التعاريف يمكن �أن ت�ضاف على م�ستوى المدونة العامة لل�ضرائب �أو مر�سوم في نف�س ال�سياق  .كما �أن
تحيينها البد �أن يح�صل للأخذ باالعتبار تطور الأعمال.
من جهة �أخرى ،ف�إن ا�ستعمال الألفاظ التي تت�شابه يخلق ارتباكا .و على �سبيل المثال:
• •مواد التجهيز ،المواد و الأدوات.
• •الأعمال و تزويد الخدمات.
• •المواد و ال�سلع.
• •الأموال ،المادية و ال�سلع.
• •الأموال الثابتة و المنقولة.
�إدخال التعاريف و مالءمتها

.7
�إن المدونة العامة لل�ضرائب توجب على كل �شخ�ص ،مقيم بالخارج و لي�س له م�ؤ�س�سة بالمغرب ،التي تقوم
ب�أعمال خا�ضعة لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة المغربية �أن يعتكد ممثال له يقطن بالمغرب و الذي يتكلف
ب�أن يمتثل للواجبات ال�ضريبة في مجال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة( التعريفي ال�ضريبي ،و�ضع الإقرارات
ال�شهرية لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة و�أدا�ؤها ،و �إذا كان ذلك منا�سبا ،ال�ضريبة ،طلب �إنهاء ال�ضريبة في حال
التوقف عن الن�شاط).
�إذا لم يتم تعيين ممثل �ضريبي في المغرب ،ف�إن الزبون المغربي ي�صبح الممثل ،افترا�ضا ،للمزود الأجنبي،
و هذا بالن�سبة للعمليات التي ينجز معه.
و يترتب عن هذه القاعدة تكلفة �إدارية �إ�ضافية بالن�سبة للزبون المغربي و الذي يمكن �أن يتوفر على عدة
مزودين �أجانب.
�أم الحالة يمكنها �أن تكون �أكثر ارتباكا بالن�سبة للإدارة ال�ضريبية عندما يتوفر المزود الأجنبي على عدة زبائن
بالمغرب ،و بالتالي لديه عدة تعريفات �ضريبية بعدد الزبناء المغاربة.
يجب �أن يعمل على تب�سيط هذه الإجراء .مما �سي�سمح لدافع ال�ضرائب القيام بواجبات الإقرارو الأداء.
بالفعل ،ف�إن �صعوبة الإجراء الحالي من طبعه �أن يقود بع�ض دافعي ال�ضرائب �إلى تحكيم بين الكلفة
المحتملة لخطورة في حال خرق القانون و كلفة الإجراء المفرو�ض من �أجل الإمتثال
توطين المزودين الأجانب
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الملحق :5

مجاالت التح�سين الم�شتركة بين ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة وال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل
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مجاالت التح�سين الم�شتركة بين ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة وال�ضريبة
على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل

.1
تن�ص المادة  163على �أن كل مقت�ضى �ضريبي يجب التن�صي�ص عليه في هذه المدونة .وهذا ي�ستدعي
المالحظات التالية:
هذا المقت�ضى من�صو�ص عليه في المادة ( 163المتعلقة بالمقت�ضيات الم�شتركة) ،على حين �أن �أهميته
الق�صوى تبرر جعله بين الفقرات التقديمية للقانون العام لل�ضرائب؛
عنوان المادة "( 163احت�ساب الآجال و�سعر ال�ضريبة الجاري به العمل") ال يتيح لقارئ القانون المعني �أن
يفهم �أن مقت�ضى بهذه الأهمية قد يكون مدرجا في المادة �إياها؛
ال تو�ضح المدونة العامة لل�ضرائب مدى مفعول هذا المقت�ضى ،وبمعنى �آخر هل هو متعلق بمنطوق المدونة
العامة لل�ضرائب نف�سه� ،أم هل يتعلق فقط باالمتيازات وقواعد احت�ساب ال�ضرائب حين ال تكون هذه
من�صو�صا عليها في مكان �آخر من ن�ص القانون؟
ف�إذا اعتبرنا الت�أويل الأول ،ف�إن هذا يفتر�ض �أن تعرف المدونة العامة لل�ضرائب كل الألفاظ والمنطوقات التي
ت�ستعملها ،من �أجل تفادي كل �إحالة على ن�ص �آخر من المدونة .والحال �أن كثيرا من الألفاظ والمنطوقات
التي ت�ستعملها المدونة العامة لل�ضرائب غير مع َّرفة من قبلها ،بل �إن بع�ضها غير معرف ب�أي ن�ص قانوني �آخر
(مثال لفظة "مقاولة").
�أما �إذا اعتمدنا الت�أويل الثاني ،ف�إن المقت�ضى �إياه لن يعمل �إال متى منح ن�ص �آخر من القانون امتيازا .وعلى
عك�س ذلك فال يمكن الرجوع �إلى الن�صو�ص القانونية الأخرى في ما تعلق بالألفاظ غير المعرفة من قبل
المدونة العامة لل�ضرائب.
توجد المادة  163في الق�سم الخام�س من الكتاب الأول ،الذي يعنى بالمقت�ضيات الم�شتركة بين ال�ضريبة
على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ور�سوم الت�سجيل .والحال �أنه من
المفرو�ض فيه �أن ينطبق كذلك على حقوق التنبر وال�ضريبة الخا�صة ال�سنوية المطبقة على ال�سيارات.
ا�ستقاللية مقت�ضيات المدونة العامة لل�ضرائب
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.2
هناك الكثير من عناوين المدونة العامة لل�ضرائب التي ال تعبر بال�ضرورة عن محتواها ،ومنها على �سبيل
المثال:
• •تحمل المادة  163عنوان "احت�ساب الآجال و�سعر ال�ضريبة الجاري به العمل" ،في حين �أنها ت�شتمل
على مقت�ضى رئي�سي يتعلق با�ستقاللية القانون الجبائي ،ونعني :كل مقت�ضى �ضريبي يجب التن�صي�ص
عليه في هذه المدونة ؛
• •تحمل المادة  139عنوان "التزامات م�شتركة" في مجال الت�سجيل ،في حين �أنها تتحدث �أي�ضا عن
المكتب الذي يجب �أن يتم فيه ت�سجيل المحررات واالتفاقات؛
• •تحمل المادة  83عنوان "الإقرار بالأرباح العقارية" ،في حين �أنها تعنى كذلك ب�إلزام ال�شركات التي
يغلب عليها الطابع العقاري ب�أن ت�ضيف �إلى الإقرار القائمة اال�سمية لجميع مالك �أ�سهمها �أو ح�ص�ص
الم�شاركة فيها.
من جهة �أخرى ،تطرح عناوين بع�ض �أبواب المدونة العامة لل�ضرائب الم�شكلة نف�سها .وعلى �سبيل المثال
ف�إن الباب الخام�س منها يحمل عنوان "الإقرارات ال�ضريبية" ،في حين يت�ضمن هذا الباب المادة  ،80التي
تتناول الواجب المفرو�ض على الم�شغلين )1 :ب�أن يم�سكوا �سجال خا�صا بالأجور لغاية حاجات المراقبة،
و  )2ب�أن ُيطلعوا م�أموري ال�ضرائب كل المعلومات المطلوبة بهذا ال�ش�أن.
كما �أن المادة الرابعة على م�ستوى الجزء المخ�ص�ص لل�ضريبة على الدخل تحمل عنوان "الحا�صالت
الخا�ضعة لل�ضريبة المحجوزة في المنبع" ،في حين �أنها ت�شمل فقرة واحدة فح�سب تحدد طبيعة الحا�صالت
الخا�ضعة لتلك ال�ضريبة.
عناوين ال تعبر بال�ضرورة عن المحتوى

.3

تدقيقات تخ�ص المداخيل والأرباح غير الخا�ضعة لل�ضريبة في المغرب
بمقت�ضى االتفاقات ال�ضريبية

ال تحدد المدونة العامة لل�ضرائب النظام الجبائي الذي يجب تطبيقه على خدمات الت�صدير التي تخ�ضع،
بموجب االتفاقات ال�ضريبية ،لل�ضريبة في الخارج فقط (حال الخدمات المقدمة �إلى كيانات م�ستقرة في
بلدان المغرب العربي ،والتي تكت�سي �صفة م�ستحقات).
.4
ال تن�ص المدونة العامة لل�ضرائب على قواعد للت�صحيح التناظري في حال مراقبة جبائية.
الت�صحيح التناظري
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.5
تن�ص المادة  163على �أن كل مقت�ضى جبائي يجب التن�صي�ص عليه في هذه المدونة ،والحال �أن المدونة ال
تقدم تعريفات لبع�ض الألفاظ� ،أو تقدم تعريفات غير دقيقة.
ففي ما يخ�ص غياب التعريف ،ف�إن المدونة العامة لل�ضرائب ال تعرف:
• •رقم المعامالت الحرة لل�شركات القاب�ضة الحرة ،وكذا خدماتها المعفاة من ال�ضرائب.
فالمدونة العامة لل�ضرائب تعفي من االقتطاع من المنبع الأرباح الموزعة من قبل ال�شركات القاب�ضة
الحرة على م�ساهميها ،وكذا ح�صة رقم المعامالت الحرة المقابل للخدمات المعفاة من ال�ضرائب.
• •ا�ستغالل وا�ستعمال خدمة بالمغرب �أو بالخارج ،من �أجل تبرير �إخ�ضاعها لل�ضريبة المغربية على القيمة
الم�ضافة وللربح على امتيازات الت�صدير.
فا�ستغالل الخدمات يعرف بكونه كل عملية م�ستغلة �أو م�ستعملة في الخارج .كما �أن �إقليمية الخدمات
في ما تعلق بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة رهينة با�ستغاللها �أو ا�ستعمالها في المغرب.
ولما كان اللفظان "م�ستعملة" و"م�ستغلة" غير معرفين ،ف�إن الربح عن امتيازات الت�صدير كثيرا ما يتم
ت�أويله بطرق مختلفة متباعدة.
من جانب �آخر ،تف�ضي تلك الت�أويالت �إلى فر�ض ال�ضريبة في المغرب على الخدمة �سواء �أكان مكان تقديمها
المغرب �أم الخارج (مثال التكوين الذي يجري في المغرب من قبل كيان مغربي ل�صالح م�ستخدمي �شركة
غير مقيمة ،والتكوين الذي يجري في الخارج على يد كيان غير مقيم ل�صالح م�ستخدمي كيان مغربي،
وواجب االحتياط الأدنى المتعلق ب�شركة مغربية �سواء �أكانت مفوترة من قبل �شركة غير مقيمة �أم �شركة
مقيمة بالمغرب �أو العك�س) .وهذا يف�ضي بمعنى من المعاني �إلى �أقلمة "عالمية" لل�ضريبة المغربية على
القيمة الم�ضافة.
• •لفظة "مقاولة".
• •لفظة "الهبة" المعتمدة لتبرير عدم الخ�صم ال�ضريبي على الم�شتريات والخدمات التي تكت�سي طابع
تبرع.
• •تعبير "ن�شاط دائم" لل�شركات الموجود مقرها بالخارج الذي ت�ستعمله المدونة العامة لل�ضرائب لمطالبة
هذه ال�شركات ب�أن تم�سك محا�سبة لجميع عملياتها المنجزة بالمغرب .ويالحظ بهذا ال�صدد �أن المدونة
ال تتناول العواقب التي يمكن �أن تنتج عن ذلك ،كما �أنها على م�ستوى الإقليمية (المادة  )5ت�ستعمل
لفظة "م�ؤ�س�سات" ،وت�ستبدل بها لفظة "فروع".
• •مفهوم �إحداث �شخ�صية معنوية جديد في حال التحويل .فهذا المفهوم �أ�سا�سي لمعرفة ما �إذا كان من
الالزم الإدالء ب�إقرار بالتوقف عن الن�شاط.
غياب تعريفات �أو وجود تعريفات غير دقيقة
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• •تعبير "التوزيعات المعتبرة خفية من الناحية الجبائية" .ف�إذا كانت المدونة العامة لل�ضرائب تفر�ض
التوزيعات المعتبرة خفية من الناحية الجبائية ،والناتجة عن ت�صحيح الأ�س�س المفرو�ضة عليها ال�ضريبة
في ما يخ�ص ال�شركات الخا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات ،ورغم غياب �أي تعريف لتلك التوزيعات
الخفية ،ف�إن الإدارة الجبائية تفر�ض بع�ض الت�صحيحات �أثناء المراقبة الجبائية.
• •تعبير "الم�ؤ�س�سة الرئي�سية" ،الذي ت�ستعمله المدونة �إلى جانب تعبير "المقر االجتماعي".
�أما في ما يخ�ص التعريفات غير الدقيقة ،ف�إن المدونة العامة لل�ضرائب تعتمد تعبيري "الو�ضع رهن الإ�شارة"
و"التقييد في الح�ساب" ب�صفتهما من بين الحا�صالت الخا�ضعة لل�ضريبة المحجوزة في المنبع .غير �أن
تعريفها لي�س وا�ضحا بما يكفي.
.6
تعطي المدونة العامة لل�شغل ،على م�ستوى �أجزائها المختلفة ،تعريفات مختلفة للفظة الواحدة ،وذلك ح�سب
طبيعة ال�ضريبة .وهكذا:
ت�ستعمل المدونة لفظة "المجزئين" في مجال ال�ضريبة على الدخل للداللة على الأ�شخا�ص الذين يقومون
بتهيئة الأرا�ضي وتجهيزها للبناء من �أجل بيعها جملة واحدة �أو جزءا جزءا ،مهما كانت طريقة تملكهم
للأرا�ضي المذكورة ،في حين �أنها في مجال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة تعني بتلك اللفظة كل �شخ�ص
يقوم ب�أعمال تهيئة الأرا�ضي �أو تجهيزها للبناء.
يفهم من التعريف في مجال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أنه حتى حين يقوم �شخ�ص بتهيئة �أرا�ض للبيع
دون �أن تكون تلك الأرا�ضي موجهة للبيع ،ف�إنه تجري معاملته ب�صفته من المجزئين.
تعبير "منع�ش عقاري" ي�شير في مجال ال�ضريبة على الدخل �إلى كل �شخ�ص يقوم �أو ي�أمر بالقيام ببناء عمارة
�أو عدد من العمارات بهدف بيعها كليا �أو جزئيا ،على حين ي�شير هذا التعبير ،في مجال ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة� ،إلى كل �شخ�ص ال يتوفر على �صفة مقاول في الأ�شغال العقارية يقوم �أو ي�أمر بالقيام ببناء عمارة �أو
عدد من العمارات المعدة للبيع �أو الإيجار.
في مجال ال�ضريبة على ال�شركات ،ي�شير تعبير "رقم المعامالت" �إلى ذلك الرقم بالمعنى المحا�سبي ،على
حين ي�شير ذلك التعبير في مجال ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �إلى كل العمليات الداخلة في مجال تطبيق
هذه ال�ضريبة� ،أيا كان الت�صنيف المحا�سبي.
يجد هذا النوع من غياب االن�سجام تف�سيره في كون المدونة العامة لل�ضرائب هي نتيجة للجمع بين عدد
من الن�صو�ص القديمة المنظمة لل�ضرائب والر�سوم ،.وهو تحليل ي�صدقه كون حقوق التنبر وال�ضريبة الخا�صة
بال�سيارات مدرجة في الكتاب الثالث من المدونة ،على حين كان من المفرو�ض �أن تدرج في الكتاب
الأول الذي يتناول قواعد الوعاء والتح�صيل .بل �إن بع�ض المقت�ضيات المتعلقة بها من�صو�ص عليها في
وجود تعريفات مختلفة

206

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

الكتاب الأول (كالتح�صيل والت�ضامن والعقوبات) .وهذا كله ال يي�سر الفهم ،بحكم �أن المقت�ضيات النهائية
مثل الت�ضامن والتح�صيل ال ينبغي لها �أن ت�سبق مجال التطبيق والتعريفة وغير ذلك من مقت�ضيات تعريف
ال�ضريبة �أو الر�سم.
.7
ال تعطي المدونة العامة لل�ضرائب تعريفا لم�صدر الدخل الذي تفر�ض عليه ال�ضريبة .وهذه النقطة مف�صلة
على م�ستوى ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل وحقوق الت�سجيل.
تعريف م�صدر الدخل

.8
ت�شمل المدونة العامة لل�ضرائب عددا من �أوجه غياب االن�سجام ،منها على �سبيل المثال:
مظاهر من عدم االن�سجام

 1.8غياب االن�سجام على م�ستوى الم�ضمون
• •تتحدث المادة  13من المدونة عن "الأرباح الموزعة من قبل ال�شركات غير المقيمة" ،في حين �أن
مفهوم "التوزيع" ال يمكن �أن ينطبق على م�ؤ�س�سة ال تتمتع بال�شخ�صية المعنوية وال تمثال امتدادا للمقر
االجتماعي.
• •ت�صنف المادة  14من المدونة الكفاالت النقدية والديون الم�ضمونة برهن ر�سمي والديون المف�ضلة
بامتياز ،ت�صنفها بين �صكوك االقترا�ض ،على حين يتعلق الأمر بديون غير مج�سدة ب�سندات.
• •ت�سرد المادة  15المبالغ المقبو�ضة من الأ�شخا�ص غير المقيمين ،الخا�ضعة للحجز في المنبع ح�سب
طبيعتها ،لكنه ينهي ال�سرد بتعبير عام �إذ يتحدث عن "المكاف�آت عن الخدمات المختلفة الم�ستعملة
بالمغرب �أو المقدمة من لدن �أ�شخا�ص غير مقيمين.
هنا يطرح ال�س�ؤال حول الفائدة من �سرد �أمثلة عن المداخيل الخا�ضعة لل�ضريبة لالنتهاء بتعبير عام.
• •ال�ضريبة الجزافية الم�ستحقة على البنوك الحرة وال�شركات القاب�ضة الحرة خالل الخم�س ع�شرة �سنة
الأولى �إبرائية من جميع ال�ضرائب �أو الر�سوم الأخرى المفرو�ضة على الأرباح �أو الدخول.
والحال �أن ال�ضريبة ،بما �أنها جزافية ،تحرر من ال�ضريبة على النتيجة النهائية� .أما الحجز في المنبع
على الأرباح الموزعة ،ف�إن الأمر يتعلق ب�ضريبة تخ�ص الم�ستفيد (حامل الأ�سهم) ال البنوك ال�شركات
القاب�ضة الحرة المذكورة ،التي كل ما ي�ؤول �إليها من دور هو القيام باالقتطاع المترتب على ذلك.
وبالتالي ف�إن تعبير "�إبرائية من جميع ال�ضرائب والر�سوم الأخرى المفرو�ضة على الأرباح �أو الدخول" ال
معنى له في هذا ال�سياق.
وب�صفة فرعية ،ف�إن الأرباح الموزعة على الم�ساهمين من قبل تلك الكيانات معفاة من الحجز في المنبع
بمقت�ضى الف�صل  6من المدونة.
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ال يغطي الإعفاء من ال�ضريبة على ال�شركات كل �أنواع التعاونيات التي يمكن تكوينها .ومن ذلك مثال �أن
التعاونيات ال�سكنية غير معنية بذلك الإعفاء .كما �أن التعاونيات التي تكتفي بتجهيز (دون �أي �شكل من
التحويل) المواد المجمعة من لدى المنخرطين قبل ت�سويقها ،والتي ال ي�شملها الإعفاء.
االمتياز ال�ضريبي الممنوح لل�شركات القاب�ضة الحرة م�شروط ب�أن تكون عملياتها لفائدة بنوك حرة �أو
�أ�شخا�ص ماديين �أو معنويين غير مقيمين ،وبعمالت �أجنبية قابلة للتحويل .والحال �أن القانون المنظم
لل�شركات القاب�ضة الحرة ي�سمح لهذه ال�شركات بالقيام بحرية بعملياتها لفائدة غير المقيمين وال�شركات
الحرة (عو�ض البنوك الحرة) على الخ�صو�ص .فال يمكن لأي عملية مع المقيمين لأن تنجز �إال في ان�سجام
مع القواعد والتنظيمات الجاري بها العمل.
بتعبير �آخر ،ال تمنح المدونة العامة لل�ضرائب االمتياز الجبائي حين تقوم �شركة قاب�ضة حرة بعملياتها مع
�شركة قاب�ضة حرة �أخرى .وهذا غير من�سجم تماما ،بحكم �أن مقت�ضيات المدونة ت�شمل هنا بمعنى من
المعاني عمليات يبيحها القانون في الأ�سواق المالية الحرة.
ت�صنف المادة  9من المدونة العامة لل�ضرائب �إعانات المعا�شات مع عائدات تفويت الم�ستعقرات
(العائدات غير الجارية) ،على حين �أن تلك العمليات يمكنها �أن تولد نوعين من العائدات ،هما الفوائد
وفوائ�ض القيمة عند تفويت ال�سندات (وفوائ�ض القيمة تلك يمكن ت�صنيفها بين العائدات المالية �أو بين
العائدات غير الجارية).
من جانب �آخر ،ال تعالج الفقرة الأخيرة من المادة � 9إال فوائ�ض القيمة في حال التخلي� .أما الفوائد فال
تتناولها المدونة بكيفية �صريحة.
الم�ؤ�س�سات الم�ستفيدة من الإعفاء التام والدائم من ال�ضريبة على ال�شركات ح�سب المادة � 1 - 6ألف من
المدونة ،مق�صاة من اال�ستفادة:
من �إعفاء بن�سبة  100بالمائة عن عوائد الأ�سهم وح�ص�ص الم�شاركة والدخول المعتبرة في حكمها ح�سب
المادة 6-جيم -1من المدونة؛
ومن �إعفاء فوائ�ض القيمة عن تفويت القيم المنقولة.
هذا المقت�ضى مدرج في المادة  ،164المنظمة لمنح االمتيازات الجبائية .والحال �أن هذا المقت�ضى يمثل
في الواقع �إلغاء المتياز جبائي.
من جانب �آخر ،و�إذا كان ال بد من الإبقاء على هذا الإلغاء ،فمن الأن�سب �أن ُيدرج في المادة  6من
المدونة ،التي تتناول الإعفاءات من ال�ضريبة على ال�شركات.
و�أخيرا ،ف�إن �إلغاء االمتياز يتناق�ض مع الروح الأ�صل للإعفاء .ف�إذا �أخذنا على �سبيل المثال حال م�ؤ�س�سات
برامج اال�ستثمار الجماعي  ،OPCVMحيث يتكون الناتج بالأ�سا�س من الأرباح وفوائ�ض القيمة والفوائد .ف�إذا
لم يتم الإبقاء على الإعفاء التام ال يبقى هناك من مبرر للمرور عبر تلك الطرق المعروفة بكونها �شفافة جبائيا.
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فال�شركات غير المقيمة تتمتع ،ح�سب المادة  ،6بالإعفاء من ال�ضريبة على ال�شركات عن فوائ�ض القيمة
المحققة من عمليات تفويت قيم منقولة مدرجة في بور�صة القيم بالمغرب ،با�ستثناء تلك الناتجة عن
تفويت �صكوك الملكية �إلى �شركات يغلب عليها الطابع العقاري .والحال �أن المادة  164من المدونة العامة
لل�ضرائب تلغي هذا الإعفاء.
وهذا يخلق التبا�سا بحكم �أنه ال يعود من الأكيد ،والحال هذه� ،أن كل �إعفاء تن�ص عليه مادة معينة من
المدونة قابل بالفعل للتطبيق.
تجبر المادة  145من المدونة العامة لل�ضرائب الخا�ضعين لل�ضريبة على �أن ي�سلموا �إلى الم�شترين منهم �أو
�إلى زبائنهم فاتورات يثبتون فيها من بين ما يثبتون مراجع وكيفية .والحال �أن هاتين المعلومتين ال تكونان
متوفرتين عند تحرير الفاتورة متى تعلق الأمر ببيع عن طريق القر�ض .كما �أنه �إذا تم الأداء نقدا فال توجد
هناك مراجع يمكن �إثباتها على الفاتورة.
المادة  161من المدونة هي مادة لإقرار ال�ضريبة ،في حين �أنها تمنح امتيازا جبائيا ينبغي له �أن ُيدرج في
مادة �أخرى تتناول تلك االمتيازات.
 2.8غياب االن�سجام في ترتيب المواد
تتناول المدونة الإعفاءات من ال�ضريبة على ال�شركات في مادتها ال�ساد�سة ،على حين �أن الأرباح والعوائد
المعنية ال يتم تعريفها �إال في المواد  13و 14و 15من المدونة.
من جهة �أخرى ف�إن المقت�ضيات النهائية المتعلقة بحقوق التنبر وال�ضريبة ال�سنوية الخا�صة المطبقة على
ال�سيارات مدرجة قبل مقت�ضيات التطبيق (انظر �أعاله).
.9

ا�ستعمال بع�ض الألفاظ في محل �أخرى

ت�ستعمل المدونة العامة لل�ضرائب �ألفاظا مختلفة للداللة على معنى واحد ،ومن ذلك مثال �أن:
• •المادة  6ت�ستعمل �ألفاظا �أو تعبيرات مختلفة للإ�شارة �إلى �شيء واحد .فهي ت�ستعمل مثال  :العوائد
والأرباح والعوائد وعوائد الأ�سهم والأرباح وعوائد ح�ص�ص الم�شاركة.
من جانب �آخر ،ت�ستعمل المدونة لفظة واحدة للداللة على �أ�شياء مختلفة .ومن ذلك �أن "القرو�ض التي
تح�صل عليها الدولة" ت�شير �إلى الت�سبيقات وعمليات �شراء �سندات الخزينة (قرو�ض تج�سدها �صكوك
دين) ،على حين �أن القرو�ض المقدمة من قبل م�ؤ�س�سات القرو�ض ال ت�شمل �شراء �صكوك االقترا�ض
(من �سندات و�صكوك اقترا�ض قابلة للتداول و�إعانات المعا�شات ).
• •تعبيرا "المتعاقدين" و"المتعاقدين من الباطن معهم" ي�ستعمالن للدالة على �شيء واحد.
• •تعبير "قابل للخ�ضوع لل�ضريبة" ي�ستعمل للداللة على "خا�ضع لل�ضريبة".
• •لفظة "مقاولة" ت�ستعمل للداللة على معنى "�شركة".
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تف�صيل التدابير المقترحة
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تف�صيل التدابير المقترحة

ت�سير التدابير المقترحة �أدناه في اتجاه الأهداف المعلن عنها �آنفا .وهي تدابير التقائية ال تعني� ،أو ال تعني
�إال قليال ،االن�شغاالت القطاعية ،حتى و�إن كان بع�ضها م�شروعا .وهي تهدف �إلى تحديد الأ�سا�س التي ينبغي
�أن يقوم عليها �إ�صالح وا�سع ،ويجب بالتالي �أن ينظر �إليها في �شموليتها ،تلك هي ال�سبيل الوحيدة ل�ضمان
ان�سجامها وا�ضطالعها بدور القاطرة المن�شود.
ال�ضريبة على الدخل IR

 .1احت�ساب ح�ص�ص ال�ضريبة على الدخل في ارتباط مع ن�سب الت�ضخم ،حفاظا على القدرة ال�شرائية
للطبقة المتو�سطة؛
 .2تو�سيع دائرة التخفي�ض من االقتطاعات ح�سب الأ�شخا�ص المعالين لت�شمل الفروع والأطراف
(الإخوة والأخوات) المعالة ،ودائما في حدود �ستة �أ�شخا�ص؛
 .3رفع ح�صة التخفي�ض لكل �شخ�ص معال من � 30إلى  60درهما؛
 .4الرفع تدريجيا من ال�شريحة المعفاة من ال�ضريبة على الدخل �إلى  4000درهم؛
 .5توحيد قاعدة احت�ساب ال�ضرائب االجتماعية والجبائية (وخ�صو�صا ال�ضريبة على الدخل) ،مما يتيح
تفادي تعدد القواعد بالن�سبة �إلى عمليات المراقبة ،ويخلق تحفيزا �أقوى على الت�صريح ،وخ�صو�صا
ما يتعلق منه بالتقاعد؛
 .6ت�شجيع �أ�صحاب المهن الحرة على �أداء ال�ضريبة على الدخل ،وذلك عبر نظام يتيح اال�ستفادة من
منحة من العملة ال�صعبة الإ�ضافية يتم احت�سابها على �أ�سا�س الدخل الخا�ضع لل�ضريبة ( 20بالمائة
من مجموع الدخل الخا�ضع لل�ضريبة الم�صرح به ،في حدود مبلغ ال�ضريبة على الدخل الم�ؤداة)؛
 .7تعميم ا�ستعمال تقنيات الإعالم واالت�صال ،مع العمل على تحقيق الربط بين قواعد معطيات �إدارات
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،من �أجل المزيد من ال�شفافية واال�ستفادة المثلى من الو�سائل الب�شرية للإدارة
ال�ضريبية في مجال المراقبة وتتبع التقاطعات
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ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة:
تمثل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أكثر ال�ضرائب مو�ضوع ل�شكوى الفاعلين االقت�صاديين .ويعد �إ�صالح
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة اليوم �ضرورة حيوية لإعادة التوازن لمالية المقاولة ،و�ضمان نمو من�سجم
للقطاع الإنتاجي المهيكل ،و�إعطاء دفعة جديدة لال�ستثمار .والتدابير المقترحة بهذا ال�ش�أن هي التالية:
� .8ضمان حياد ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بالن�سبة �إلى المقاولة .ومن �أجل ذلك يجب العمل في كل
�شهر على �إرجاع الفارق ما بين ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة التي تم �أدا�ؤها وال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة التي تم تح�صيلها ،فتدفع المقاولة الفرق للدولة �إذا كان ذلك الفرق في ذمتها ،وتقوم الدولة
بال�شيء نف�سه حيال المقاولة في حال حدوث العك�س.
 .9في حال عدم �إرجاع فارق ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة خالل ال�شهر الذي يلي الت�صريح ،تطبق
فائدة على الت�أخر في الأداء تكون م�ساوية للفائدة المطبقة في حال الت�أخير في �أداء الديون التجارية.
 .10تحويل المخزون المتراكم من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ب�سبب "حاجز االرتطام" � buttoirإلى
دين في ذمة الخزينة ب�أجل ع�شر �سنوات ،بنظام الق�سيمة �صفر � ،coupon zéroأي على �أ�سا�س �أداء
الفوائد بعد االنتهاء من �أداء الدين.
 .11الرجوع �إلى نظام الإعفاء ال�ضريبي ال�ستثمارات ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،من �أجل ت�شجيع
اال�ستثمار في البنيات التحتية .وهذا الإجراء يجب بال�ضرورة �أن يرتبط بالإجراء رقم � 8أعاله.
� .12إعطاء قطاع ال�صناعات الغذائية �إمكانية ا�سترجاع جزء من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة المح�صلة
عبر �آلية لأداء �ضريبة �صورية على القيمة الم�ضافة على المنتجات الفالحية التي يتم �شرا�ؤها.
 .13االنتقال �إلى نظام الن�سبتين من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة تعطيان الحق في اال�سترجاع� ،إحداهما
ن�سبة عادية مقدارها  20بالمائة ،والأخرى ن�سبة مخف�ضة مقدارها  10بالمائة� ،إ�ضافة �إلى ن�سبة �صفر
بالمائة للمنتجات التي ت�ستدعي غعفاء �ضريبيا والعمل ،في ارتباط مع هذا الإجراء ،على تخ�صي�ص
نقطتين من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة لتمويل التغطية االجتماعية.
� .14إعادة �إقرار ن�سبة من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة مرتفعة جدا ،مقدارها  30بالمائة ،تطبق على
ال�سلع اال�ستهالكية الفاخرة ،يمكن تخ�صي�ص مداخيلها� ،إ�ضافة �إلى نقطتين اثنتين من ال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة ذات ن�سبة  20بالمائة ،لتمويل الم�ساهمات االجتماعية و�/أو �صناديق دعم التما�سك
االجتماعي.
� .15إعادة النظر في مجموع المنتجات التي ت�ؤدى عنها اليوم ن�سبة �صفر �أو � 7أو � 10أو  14بالمائة من
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،من �أجل �إعادة ت�صنيفها ح�سب ال�شبكة الجديدة.
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ال�ضريبة على ال�شركات IS

 .16تو�ضيح الن�صو�ص المتعلقة بتحديد النتائج المطبقة عليها ال�ضريبة (كالر�صيد ون�سبة التراجع �أو
الخ�سارة و�سعر التحويل  prix de transfertوغير ذلك) التي يتعين تحديدها مع مختلف قطاعات
الن�شاط.
 .17في ما يخ�ص المهن المنظمة ح�سب قوانين و�أنظمة محا�سباتية نوعية ،العمل على ربط الممار�سات
ال�ضريبية بخ�صو�صيات مخطط الح�ساب المعني (كالر�صيد و�آجال اال�ستيفاء ور�ؤو�س الأموال
الموظفة وغير ذلك).
 .18و�ضع جدول ت�صاعدي لل�ضريبة على ال�شركات ،ي�ستند �إلى النتائج المطبقة عليها ال�ضريبة:
• • 15بالمائة حتى حدود مليون
• • 20بالمائة من مليون �إلى  10ماليين
• • 25بالمائة من  10ماليين �إلى  20مليونا
• • 30بالمائة حتى  200مليون
• • 35بالمائة حتى  1000مليون
• • 40بالمائة لما فوق ذلك.
 .19التفكير في �إمكانية تخفي�ض الن�سبتين الأخيرتين بعد مدة �أق�صاها � 3سنوات ،ريثما يتم تو�سيع
القاعدة ال�ضريبية وتعود مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �إلى وتيرتها العادية ،بعد �أن يكون قد
تم تطبق الإ�صالحات على هذه ال�ضريبة.
 .20مراجعة النظام ال�ضريبي الخا�ص بالمجموعات ،بما ي�سهل تجميع الأن�شطة و�إ�ضافة ر�ؤو�س �أموال �إلى
ن�شاط معين والف�صل بين الأن�شطة.
 .21الربط ،بالن�سبة �إلى المجموعات ،بين �إمكانية اال�ستفادة من النظام ال�ضريبي الخا�ص بالمجموعات
كما هو مقترح �أعاله ،وبين �ضرورة �أداء ال�ضريبة على ال�شركات عن النتيجة المدعمة ،علما �أن النتائج
الخا�سرة ال يتم تدعيمها بل تحتفظ في الكيان القانوني الذي ت�سجل فيه،و ب�إمكانية الت�أجيل كما هو
جار به العمل حاليا.
 .22و�ضع حد �أدنى للم�ساهمة ،ترتفع ن�سبته تدريجيا ح�سب عدد ال�سنوات التي كان فيها مبلغ ال�ضريبة
الم�ؤداة م�ساويا للحد الأدنى للم�ساهمة ،على �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار الحالة الخا�صة المتعلقة
بالقطاعات ذات الهام�ش المنظم .ويمكن تطبيق الن�سب التالية مثال:
• • 0.5بالمائة لل�سنوات الخم�س الأولى.
• • 1بالمائة من ال�سنة ال�ساد�سة وحتى حدود ع�شر �سنوات.
• • 1.5بالمائة لما فوق ذلك.
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ال�ضريبة على الأرباح العقارية وواجبات الت�سجيل و�ضريبة ال�سكن

 .23ن�شر جداول للعقار ح�سب المدن والأحياء و�أنواع الملكيات ،وهي جداول ينبغي و�ضعها بالت�شاور
مع المهنيين ومراجعتها �سنويا.
 .24يجب �أن تكون الن�سب ال�ضريبية المطبقة على واجبات الت�سجيل والأرباح العقارية قائمة على �أ�سا�س
القواعد نف�سها ،الم�ستندة �إلى الجداول المذكورة.
 .25يتم اقتطاع ال�ضريبة على الأرباح العقارية من قبل الموثق �أو المحامي �أو العدل الذي ي�شرف على
عملية البيع.
� .26إعطاء م�شتري الملكية �أو بائعها �إمكانية الح�صول على الم�صادقة الم�سبقة على ثمن البيع �أو ال�شراء
من قبل الإدارة الجبائية .وفي حال عدم الح�صول على جواب في �أجل مدته �شهر واحد ،يتم تطبيق
الجداول الجاري بها العمل دون �أن يكون لإدارة ال�ضرائب الحق في الطعن في ذلك.
ال�ضريبة على الميراث و�ضريبة الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية

 .27توحيد طريقة احت�ساب ال�ضرائب على فائ�ض القيمة بين الإرث والهبة.
 .28االنتقال بواجبات الت�سجيل عن المواريث والهبات �إلى ن�سبة  2بالمائة.
� .29إحداث مفهوم الأغلبية الم�ؤهلة (بما ن�سبته  66بالمائة من الح�ص�ص) من �أجل �إتاحة بيع �أو تثمين
ملكية معينة غير قابلة للتق�سيم ،دون �أن ي�ستطيع وارث من ذوي الأقلية االعترا�ض .وال تنطبق هذه
القاعدة على ال�سكن الرئي�سي �إذا كانت ال تزال تقيم به �أرملة معها �أطفال.
 .30التفكير في �إقرار �ضريبة على الميراث غير المنتج ،تحل محل ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير
المبنية �أو تكملها ،تكون ن�سبها مت�صاعدة مع الزمن.
 .31توفير �إمكانية تعليق �أداء ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية لفترة �سبع �سنوات ،بالن�سبة �إلى
المنع�شين العقاريين ،انطالقا من تاريخ �شراء الأر�ض .ف�إذا تم في داخل ذلك الأجل �إنجاز م�شروع
على الأر�ض المعنية ف�إن تلك ال�ضريبة ت�سقط عن المنع�ش ،لكن �إذا لم يتم �إنجاز �أي �شيء �أو تمت
�إعادة بيع العقار ،ف�إن ال�ضريبة حينها تطبق ب�أثر رجعي ،مع زيادة فائدة م�ساوية للن�سب المعمول بها
في �سندات الخزينة.
� .32إحداث مفهوم المنطقة ذات الن�شاط المحدود �أو التي تعاني من �صعوبات ،لتجنيب المقاول التعر�ض
لأ�ضرار في حال المعاناة من �صعوبة اقت�صادية (كالحال اليوم في مراك�ش وطنجة).
� .33إعطاء المقاول الذي يعاني من �صعوبات �إمكانية الحق في معاملة مماثلة ،لفترة تحدد مدتها باالتفاق
مع الإدارة العامة لل�ضرائب.
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� .34إلغاء القاعدة التي ُتخ�ضع لل�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية قطع الأرا�ضي التي تتجاوز
م�ساحتها خم�سة �أ�ضعاف الم�ساحة المبنية ،وتعوي�ضها بقاعدة تعفي من تلك ال�ضريبة كل ملكية
عقارية يقوم فيها بناء .وفي حال وجود طلب تق�سيم �أو عزل قطعة من الملك الأ�صل ،ف�إن القطعة
المعزولة يمكن �أن تطبق عليها حينها ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية ،مع مراجعة
ت�شمل كل مدة االمتالك ال�سابقة.
 .35العمل على تحقيق تطبيق وت�صور �أف�ضل لل�ضريبة على ال�سكن وال�ضريبة على الخدمات الجماعية
بالن�سبة �إلى الم�ساكن غير الم�أهولة.
 .36التفكير في تطبيق ال�ضريبة في داخل �أجل �سنتين عند تغيير و�ضعية الأر�ض �إثر ت�صنيفها في المجال
الح�ضري �أو �أي تغيير ملمو�س في و�ضعيتها من قبيل ال َم َنطقة ( .)zoningويمكن �أن تحت�سب هذه
ال�ضريبة على �أ�سا�س القيمة المكت�سبة على تلك الأر�ض مع تخفي�ض قدره  50بالمائة ،علما �أن ذلك
التخفي�ض لي�س �إبرائيا.
القانون ال�ضريبي المحلي

يتعين ،في �إطار �سيا�سة الجهوية ،مراجعة الن�سب ال�ضريبية المحلية ،عبر �آلية تقوم على ثالثة �أركان ،في
احترام للف�صلين  141و 142من الد�ستور:
ركن يقوم على خلق ثروات محلية ،حيث يتم تحديد ن�سبة متفق عليها من ال�ضريبتين الكبيرتين (ال�ضريبة
على ال�شركات وال�ضريبة على الأرباح العقارية) تكافئ الثروة التي يتم خلقها محليا ،يعاد �إرجاعها
للجماعات التي تخلقها.
ركن ثان قائم على �أ�سا�س روح الت�ضامن وتعديل الأ�سعار ،يرتكز على مثل ما هو معمول به اليوم من
توزيع لق�سم من مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،مع مراجعة قواعد التوزيع ،وذلك على الخ�صو�ص
بهدف ت�شجيع الترابط بين الجماعات  intercommunalitéوخلق �أ�شكال من التعاون بين الجماعات
المتجاورة ،كما ين�ص عليه الف�صل  144من الد�ستور.
يجب �أن ي�شمل هذا الركن كذلك �آليات الت�ضامن والتعديل الجهوي المن�صو�ص عليها في الد�ستور
(�صندوق الت�أهيل االجتماعي المخ�ص�ص المت�صا�ص الخ�سارة في مجال التنمية الب�شرية والبنيات التحتية
والتجهيزات ،و�صندوق الت�ضامن بين الجهات) ،مع تحديد �أنماط تمويل تلك ال�صناديق (عبر �إرجاع ق�سم
من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أو غير ذلك من الآليات) وكذا �أنماط ا�ستعمالها وتدبيرها.
و�أخيرا ركن ثالث ،ذو طابع محلي خال�ص ،ي�شمل ر�سوم ال�سكن والر�سوم المهنية ،الموجهة �أ�سا�سا
للتجار و�أ�صحاب المهن الحرة والحرف غير الخا�ضعة لل�ضريبة على ال�شركات ،وبع�ض ال�ضرائب المرتبطة
با�ستغالل الف�ضاء الح�ضري .فينبغي العمل على تب�سيط طرق احت�ساب هذه ال�ضرائب المحلية ،بما يتيح
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تفادي تعقيد الت�صريحات وعمليات التتبع بالن�سبة �إلى الن�سيج الإنتاجي .ويجب �أن تكون القواعد محددة
ما �أمكن ذلك� ،إما ح�سب الن�شاط (رقم المعامالت) ،و�إما ح�سب النتائج (خ�ضوع النتيجة لل�ضريبة على
ال�شركات �أو لل�ضريبة على الدخل).
وتدخل االقتراحات التالية في هذا الإطار:
 .37تح�سين نظرة النا�س �إلى �ضريبة ال�سكن ،وذلك عبر توحيد ون�شر الجداول ح�سب الأحياء ،على �أن
ي�ؤخذ بعين االعتبار عند اللزوم معيار �أقدمية الملكية ،من �أجل تفادي �أ�سعار مرتفعة جدا بالن�سبة
للبع�ض.
� .38إلغاء ال�ضريبة المهنية بالن�سبة لدافعي ال�ضرائب الخا�ضعين لل�ضريبة على ال�شركات ،وتعوي�ضها
بتمويل بديل لفائدة الجماعات المحلية ،يمكن �أن يقوم على �أ�سا�س ن�سب ال�ضريبة على ال�شركات.
� .39إحداث تمويل يقوم على ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الأرباح العقارية ،بما يقيم رابطا بين
الثروة التي يتم خلقها في داخل الجماعة والمداخيل ال�ضريبية المح�صلة.
 .40تب�سيط عدد ال�ضرائب التي تثقل كاهل بع�ض القطاعات ،وخ�صو�صا قطاع ال�سياحة.
 .41تب�سيط م�ساطر ح�ساب الر�سوم المحلية ،لجعلها ترتكز �إما على الن�شاط و�إما على النتائج.
النظام ال�ضريبي الفالحي

في �إطار الت�ضامن الوطني ،ولأ�سباب تتعلق بالإن�صاف والم�ساواة �أمام ال�ضريبة ،يعتبر فر�ض نظام �ضريبي على
القطاع الفالحي �ضرورة ال منا�ص منها ،وخ�صو�صا بالن�سبة �إلى ال�ضيعات الفالحية التي تبلغ حجما معينا.
فال�ضريبة ينبغي لها �أن ت�ضطلع بدور مهيكِ ل ل�صالح تنمية القطاع الفالحي في �إطار خ�صو�صيته .كما ينبغي
�أن تكون بمثابة حامل لهيكلة هذا القطاع ومحفزا لإنتاجيته وتناف�سيته .ولذلك فمن الم�ستعجل �إطالق
درا�سة معمقة تهدف �إلى �إحداث �ضريبة فالحية ،وتحدد خ�صو�صا على الم�ستوى التقني ما يلي:
 .42الجوانب التقنية المتعلقة ب�إقرار ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في المجال الفالحي ،وهو ما ي�شمل
على الخ�صو�ص الن�سبة التي ينبغي اعتمادها ،وطريقة تح�صيل مداخيل ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
(تتمثل مقاربة �أولى في اعتبار نقاط الولوج �إلى ال�سوق ك�أمكنة لت�سوية ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة،
�أو �إقرار �ضريبة على القيمة الم�ضافة ُتخ�ضع لها �سل�سالت التوزيع).
� .43إعادة التوازن �إلى ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة الم�ؤداة قبليا وبعديا في هذا القطاع؛
 .44تطبيق �ضريبة على مداخيل الفالحين ،من قبيل ال�ضريبة على ال�شركات �أو ال�ضريبة على الدخل،
مع و�ضع عتبات للإعفاء وطرق عملية الحت�ساب ن�سب ال�ضرائب في غياب كنا�ش ح�سابات فالحي.
� .45إحداث كنا�ش ح�سابات فالحي يتيح للم�ستغالت الفالحية تحكما �أمثل في �أن�شطتها.
 .46مواكبة هيكلة الم�ستغالت الفالحية التي تبلغ حجما معينا ،من اجل تحويلها �إلى �شركات.
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 .47العمل� ،إذا �أمكن ذلك ،على بحث �سبيل �ضريبة تقوم على ملكية الأر�ض ،مع عدم احت�ساب
الأرا�ضي غير ال�صالحة �أو الجرداء.
 .48العمل على �أن ي�سير الخ�ضوع للنظام ال�ضريبي والتغطية االجتماعية في تواز (المر�ض ،والتقاعد،
والإعانات العائلية) .وال�شيء ذاته في ما تعلق ب�آليات الدعم في حال حدوث �صعوبات طبيعية
(كالجفاف والفي�ضان وال َب َرد وغيرها).
ويجب �أن يكون النظام في كل الأحوال مرنا و�سهل التفعيل والمراقبة.
الممار�سات ال�ضريبية

� .49إعادة تنظيم م�ساطر الطعن:
• •اللجنة الجهوية للتقويمات التي تقل عن  10ماليين درهم؛
• •اللجنة الوطنية للتقويمات التي تعادل �أو تفوق  10ماليين درهم؛
• •مراجعة تركيبة اللجان بما يجعل �أع�ضاءها م�ستقلين عن الإدارة العامة لل�ضرائب؛
• •جعل ح�ضور خبير محا�سب �إجباريا في اجتماعات اللجان؛
• •تزويد هذه اللجان بميزانية م�ستقلة ترتبط برئي�س الحكومة؛
• •الن�شر الإجباري لآراء اللجان وحيثيات �إ�صدارها لتلك الآراء.
 .50ت�أطير �سلطة الت�سوية التي يتمتع بها المدير العام لل�ضرائب وم�ساعدوه ،وذلك عبر تحديد �سيا�سة عامة
في مجال تدبير الملفات بالترا�ضي.
 .51العمل ،متى طلب دافع ال�ضرائب ذلك ،على تفعيل لجوء اللجان �إلى اال�ستعانة بالخبرات ال�ضرورية،
تحمل الأطراف المعنية الم�صاريف المترتبة على ذلك.
وو�ضع ت�صور لكيفية ُّ
 .52تح�سين نوعية الن�صو�ص ،وتطوير العقيدة واالجتهاد الق�ضائي ،عبر ن�شر قرارات اللجان والمحاكم.
� .53إقرار �إجبارية االجتماعات لهدف المراقبة ،بح�ضور م�ست�شار دافع ال�ضرائب ،بما يتيح االرتقاء بالعالقة
بين �إدارة ال�ضرائب وبين دافعي ال�ضرائب ،عبر تبديد حاالت �سوء التفاهم.
� .54ضرورة التبليغ بمجموع التقويمات المقترحة لكل الفترة المعنية بعملية المراقبة ،وذلك في داخل
�أجل �أق�صاه ثالثة �أ�شهر بعد المراقبة ال�ضريبية المنجزة في عين المكان.
 .55تو�ضيح ون�شر حدود المقارنة التي تعتمدها الإدارة من �أجل الحد من حق التقدير الذي تتمتع به
الإدارة ومن محاوالت الإخفاء والتكتم من قبل بع�ض دافعي ال�ضرائب.
� .56إحداث محاكم متخ�ص�صة ،بكفاءات متكيفة مع الم�شاكل ال�ضريبية في المحاكم الإدارية ،مع
الحر�ص على تح�سين �آجال معالجة الملفات والف�صل فيها.
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 .57تح�سين �آجال تنفيذ الأحكام المنطوق بها.
 .58تح�سي�س �أعوان الإدارة بالم�س�ؤولية في ما يتعلق بدواعي التقويم المبالغ فيها التي يبلغ بها دافعو
ال�ضرائب ،والتي يتبين �أنها ال �أ�سا�س لها.
� .59إلحاق �إدارة الت�شريع الجبائي بوزارة المالية.
 .60مطالبة الإدارة باحترام االلتزامات التي تقع عليها في ما يتعلق على الخ�صو�ص بالت�سديد و�إرجاع
ال�ضرائب ومعالجة ال�شكايات.
 .61الق�ضاء على �أ�شكال التجاوز :
• •عدم �إبراء الذمة ال�ضريبية للمقاولة في �أثناء المراجعة ال�ضريبية.
• •مكاف�أة المبالغ المترتبة على عمليات الح�سم من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة �أو ال�ضريبة على
ال�شركات ،بالمبالغ المتبقية في ذمة الدولة.
 .62تح�سين م�سارات المراقبة التي يجب �أن تتم بالتقنية الإعالمية و�أن ت�ستند �إلى م�ساطر للإ�شعار
القبلي.
 .63ت�شديد دور مراقبة الجمارك في ما يتعلق ب�أ�سعار المواد وال�سلع الم�ستوردة ،و�إن�شاء خلية لليقظة ،مع
مهنيين من مختلف القطاعات (دور الحماية الجمركية بالن�سبة �إلى الإنتاج الوطني).
 .64مراجعة العقوبات الإدارية المقررة في حال تقديم ت�صريحات غير �صحيحة:
• •�إلغاء مبد�أ االحت�ساب االعتباطي للمبلغ وال�ضريبة قد تم �أدا�ؤها ،متى لم يكن الم�شكل يعني �إال
�أخطاء �إدارية (الأخطاء في الت�صريحات)؛
• •العمل على ت�شديد العقوبات على الحاالت التي يكون فيها التحايل ب ِّينا �أو التي تتكرر فيها حالة
العود في تقديم ت�صريحات غير �صحيحة.
 .65تطوير طرق ت�صنيف المقاوالت.
�إجراءات ذات طابع عام

 .66االنتقال من نظام �إنفاق جبائي �إلى نظام �إنفاق موازنتي �أكثر �شفافية.
 .67و�ضع نظام للقر�ض على ال�ضريبة من �أجل البحث.
 .68ربط المعالجة بالتغطية ال�صحية ،للتمكن من الإحاطة ب�شكل �أف�ضل بالقاعدة الجبائية بخ�صو�ص
المهن الحرة والتجار والفالحين.
 .69رفع عتبة الإعفاء ال�ضريبي ل�صالح التعاونيات الفالحية �إلى  10ماليين درهم لرقم المعامالت عو�ض
 5ماليين درهم المقررة حاليا.
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 .70حفز التعاونيات الفالحية على ف�صل �أن�شطتها التحويلية عن الأن�شطة الزراعية �أو �أن�شطة تجميع
المنتجات الزراعية ،من �أجل تفادي احت�ساب ال�ضريبة على �أ�سا�س مجمل رقم معامالتها.
 .71تحليل الم�سالك بهدف الت�أكد من حياد ال�ضريبة وت�شجيع الإنتاج الوطني (ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة ،مثل ال�ضريبة الغابوية ،التي كانت مطبقة على الخ�شب الخام الم�ستورد لكنها غير مطبقة
على الم�صنوعات الخ�شبية الم�ستوردة ،مما يمثل حيفا في حق منتجي الأثاث المحليين).
� .72إعطاء المنتجين الوطنيين �إمكانية اللجوء �إلى �آليات الإنتاج عبر اال�ستيراد ،على �أن تخ�ضع المواد
الم�ستوردة في الأق�صى لل�شروط الجمركية وال�ضريبية (ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة) التي تخ�ص
منتجاتها النهائية.
 .73تب�سيط نظام القبول الم�ؤقت.
 .74توحيد الت�صنيفات بين الجمارك وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ومكتب ال�صرف وال�ضرائب
والخزينة العامة للمملكة .فالمقاولة الجيدة ينبغي �أن تعترف كل م�صالح الدولة بجودتها  ،ف�إذا تم
الإبالغ عن تورطها في التحايل على القانون ،ف�إنها تفقد ت�صنيفها لدى الم�صالح الأخرى جميعا.
 .75التفكير في العمل على �أن يكون التبادل قائما مع النظام البنكي ،كي ي�صبح الت�صنيف معيارا من
معايير التنقيط .فالمقاوالت الجيدة ينبغي �أن تح�صل على تنقيط جيد و�أن ت�ستفيد بالتالي من تعريفة
�أف�ضل ومن منحة �أعلى عن المخاطر.
 .76نقل جزء من تمويل التغطية االجتماعية �إلى ال�ضريبة من �أجل تفادي �إثقال كلفة العمل �أكثر مما
يجب.
 .77توحيد �أنظمة الإعالم في مختلف الم�ؤ�س�سات التابعة للدولة� ،أي ال�ضرائب والجمارك و�صندوق
ال�ضمان االجتماعي ومكتب ال�صرف والخزينة العامة للمملكة ،مع اعتماد مع ِّرف وحيد.
� .78ضمان حياد ال�ضريبة حيال الوظيفة القانونية ل�صاحب الملكية (�شخ�صا ماديا �أم معنويا).
�إجراءات تتعلق بمحاربة القطاع غير المهيكل والتهرب ال�ضريبي

 .79التوفر على مقاربة للمراقبة ح�سب المهن ،من �أجل تفادي ال�شعور بالظلم الذي ينجم عن عمليات
المراقبة محدد ِة الأهداف.
 .80و�ضع �آلية �ضريبية تحفيزية ومالئمة ،تتمثل في التخفي�ض من ن�سب ال�ضريبة على ال�شركات و/
�أو ال�ضريبة على الدخل ،ل�صالح المقاوالت ال�صغيرة جدا ،بما يمكن من دفعها �إلى الخروج من
دائرة الن�شاط غير المهيكل .ويمكن �أن يتج�سد ذلك التخفي�ض عبر و�ضع ن�سب تدريجية الحت�ساب
الن�سب ال�ضريبية في ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل.
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 .81تب�سيط النظام ال�ضريبي بالن�سبة �إلى المقاوالت ال�صغيرة جدا (من ت�صريح وتح�صيل وغيرهما) ،مع
نظام محا�سباتي مب�سط يقوم على ك�شوف الح�سابات البنكية.
 .82معالجة �إ�شكالية التغطية االجتماعية (فال يمكن مطالبة النا�س ب�أداء �ضرائبهم �إال �إذا ح�صلوا بذلك
على مقابل ،وخ�صو�صا في مجال التغطية االجتماعية ،ومنها بوجه �أخ�ص ما يتعلق بالمر�ض والإعانات
العائلية).
 .83التفكير في جعل المقاوالت التي هي في طور البداية �أن ال ت�ؤدي �إال الم�ساهمة المتعلقة بالأجور،
وذلك ت�شجيعا للت�صريح.
 .84تنظيم قطاع التوزيع و�إقرار �ضرائب عليه ،وخ�صو�صا على تجار الجملة وم�ستوردو ال�سلع الجاهزة.
 .85و�ضع جدول للكلفة مع المهنيين المعنيين يخ�ص ال�سلع الم�ستوردة بكميات كبيرة ،بما يمكن من
الر�صد ال�سريع للمتحايلين المحتملين لو�ضعهم تحت المراقبة.
� .86إر�ساء �سيا�سة �إرادية لمحاربة الفواتير المزورة ،وذلك عبر �إحداث نظام لتقاطعات البطاقات بين
الم�صرحين (الذي �أ�صدر الفاتورة ،والذي يقع عليه الأداء) ،وخ�صو�صا في مجال البناء والأ�شغال
العمومية .ويمكن �أن يكون هذا النوع من المراقبة مو�ضوعا لعقد مع الخوا�ص ،يمكن �أن ي�شمل �أي�ضا
تجميع المعطيات.
 .87مطالبة الم�ستوردين ب�إقامة الدليل على �صحة �أرقام معامالتهم ،وذلك بتقديم فواتير تت�ضمن التعريف
بالتجار �أو المقاوالت التي باعوها �سلعهم .وفي حال عدم كفاية الت�صريح �أو غيابه ،يتم التوقيف
الم�ؤقت لإمكانية اال�ستيراد بالن�سبة �إلى الفاعل االقت�صادي المعني.
 .88مقارنة �سجالت الجمارك وال�ضرائب ومكتب ال�صرف ،من �أجل مكافحة الت�صريحات الناق�صة لد
الجمارك عن ال�سلع الم�ستوردة ،وخ�صو�صا عبر مراقبة قوانين اال�ستيراد عبر تحويل العمالت.
 .89دعم فرق التفتي�ش والمراقبة للإدارة العامة لل�ضرائب ،وتزويدها بالو�سائل المعلوماتية المنا�سبة.
� .90إن�شاء �إدارة لإدماج الن�شاط غير المهيكل في داخل وزارة المالية ،يكون دورها مواكبة ال�شركات التي
تختار الدخول في نطاق القطاع المهيكل ،واقتراح �إجراءات لت�شجيع وت�أمين تتبع عمليات المراقبة
والعقوبات.
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�سعر ال�ضريبة الخا�ص بالتوظيفات المنقولة والعقارية

واجبات التحفيظ العقاري  -واجبات الت�سجيل

تخ�ضع الم�شتريات المذكورة لواجبات المحافظة العقارية بن�سبة .1%
يخ�ضع �شراء الأمالك العقارية لواجبات الت�سجيل بن�سبة .6%
ترتفع هذه الن�سبة �إلى  %4في الحاالت التالية:
• •�شراء محالت مبنية من لدن �أ�شخا�ص ذاتيين �أو معنويين خالف م�ؤ�س�سات القرو�ض وما �شابهها من
هيئات ،وبنك المغرب ،و�صندوق الإيداع والتدبير ،و �شركات الت�أمين و �إعادة الت�أمين� ،سوا ًء خ�ص�صت
تلك المحالت لل�سكن �أو التجارة �أو لال�ستخدام المهني �أو الإداري.
كما ت�ستفيد من واجبات ت�سجيل ن�سبتها  4%الأرا�ضي التي �شيدت عليها المحالت ال�سالف ذكرها
في حدود  5مرات الم�ساحة المغطاة.
• •ال�شراء ،بعقد رمزي ،للأرا�ضي الخالء �أو الأرا�ضي التي �شيدت عليها مبان مخ�ص�صة للهدم والمباني
المحتفظ بها لتق�سيمها �إلى بقع �أر�ضية �أو لبناء محالت لغر�ض ال�سكن �أو التجارة �أو لأغرا�ض المهنية
�أو الإدارية ب�شرط ( )iالقيام بهذه العمليات في مدة ال تتجاوز � 7سنوات و( )iiمنح �ضمانة مالية �أو رهن
لفائدة الدولة.
ت�ؤدى هذه الواجبات بغ�ض النظر عن �صفة الم�شتري �أو محل �إقامته
�شراء ال�سندات  -الت�سجيل

يخ�ضع تفويت الأ�سهم و الح�ص�ص الم�شاركة الخا�صة بال�شركات العقارية و ال�شركات التي يغلب عليها
الطابع العقاري لواجبات ت�سجيل ن�سبتها .6%
يخ�ضع تفويت ح�ص�ص الم�شاركة في التجمعات ذات المنفعة االقت�صادية �أو الأ�سهم �أو ح�ص�ص الم�شاركة
في �شركات �أخرى غير ال�شركات العقارية وال�شركات التي يغلب عليها الطابع العقاري لواجبات ت�سجيل
ن�سبتها .3%
ال يخ�ضع تفويت الأ�سهم الم�سعرة في البور�صة لإجراءات الت�سجيل� ،إال �إذا ُن َّ�ص على ذلك كتابة.
هذه الواجبات ت�ؤدى بغ�ض النظر عن �صفة الم�شتري �أو محل �إقامته.
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تخ�صي�ص المباني  -الجبائية المحلية

� .1ضريبة ال�سكن
تحدد ن�سبة ال�ضريبة على ال�سكن ا�ستناداً �إلى �سلم ت�صاعدي يطبق على ال�سومة الكرائية للم�ساكن
الم�ستغلة ك�سكن رئي�سي �أو ثانوي من قبل المالك� ،أو �شركائهم �أو �آبائهم �أو �أبنائهم.
ال�سومة الكرائية ال�سنوية

الن�سبة

5000 - 1

0%

20000 - 5001

10%

40000 - 20001

20%

�أكثر من

40001

30%

يالحظ �أن من الممكن تطبيق خ�صم ن�سبته  75%على ال�سومة الكرائية المعتمدة لح�ساب �ضريبة ال�سكن
عندما يكون الملك م�ستعم ًال ك�سكن رئي�سي.
يطبق هذا الخ�صم �أي�ضاً على ال�سومة الكرائية للمبنى الم�ستعمل ك�سكن رئي�سي من قبل:
ال�شريك �أو الأباء �أو الأبناء المنحدرين من الدرجة الأولى.
المغاربة المقيمين في الخارج بالن�سبة لل�سكن الذي يحتفظون به ك�سكن رئي�سي في المغرب ،م�ستغل
مجانا من قبل ال�شريك �أو الآباء �أو الأبناء من الدرجة الأولى.
ت�ستفيد المباني الجديدة التي ي�شيدها �أ�شخا�ص ال�ستغاللها ك�سكن رئي�سي من �إعفاء م�ؤقت من ال�ضريبة
على ال�سكن طوال مدته � 5سنوات تلي �سنة انتهاء الأ�شغال.
� .2ضريبة الخدمات الجماعية
تحدد ن�سب �ضريبة الخدمات الجماعية كما يلي:
• • 10.50%من ال�سومة الكرائية بالن�سبة للأمالك الواقعة داخل مدار الجماعات الح�ضرية والمراكز
المعرفة والم�صطافات ال�صيفية و ال�شتوية و ال�صحية.
• • 6.50%من ال�سومة الكرائية المذكورة بالن�سبة للأمالك الواقعة في المناطق المحيطة بالجماعات
الح�ضرية.
�أ .ال�سكنى
ال ت�ؤدى �إال �ضريبة الخدمات الجماعية .وتحدد ن�سب هذه ال�ضريبة على نحو ما هو من�صو�ص عليه �أدناه:
• •10.50%من ال�سومة الكرائية بالن�سبة للأمالك الواقعة داخل مدار الجماعات الح�ضرية والمراكز
المعرفة والم�صطافات ال�صيفية وال�شتوية وال�صحية.
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• • 6.50%من ال�سومة الكرائية المذكورة بالن�سبة للأمالك الواقعة في المناطق المحيطة بالجماعات
الح�ضرية.
ب .الكراء غير المجهز
تخ�ضع الأ�صول المهنية المملوكة لل�شركات لل�ضريبة المهنية و�ضريبة الخدمات الجماعية .ويختلف
الأ�سا�س الخا�ضع لل�ضريبة بح�سب ما �إذا كانت هذه الأ�صول مملوكة ملكية تامة �أو م�ؤجرة.
ج .الأ�صول المهنية
تخ�ص ال�ضريبة على الأرا�ضي غير المبنية الأرا�ضي الموجودة داخل نطاق الجماعات الح�ضرية و المراكز
المعرفة التي لها وثائق ح�ضرية ،وت�ستثنى من ذلك الأرا�ضي غير المبنية المخ�ص�صة لال�ستغالل المهني
�أو الفالحي �أياً كانت طبيعتها ،وذلك في حدود )( 5مرات م�ساحة الأرا�ضي الم�ستغلة.
وتعفى الأرا�ضي من ال�ضريبة على الأرا�ضي غير المبنية لمدة � 3سنوات ابتدا ًء من الأول من يناير من
ال�سنة التي تلي �سنة الح�صول على رخ�صة التق�سيم �أو البناء .و في حال وجود رخ�صة التهيئة �أو التطوير،
ت�صبح هذه المدة � 3سنوات بالن�سبة للم�ساحة التي تقل على  30هكتارا ،و� 5سنوات بالن�سبة للم�ساحة
التي تتراوح بين  30هكتارا و  100هتكار ،و � 7سنوات بالن�سبة للم�ساحة التي تفوق  100هكتار.
وتبلغ ن�سبة هذه ال�ضريبة:
• •من � 4إلى  20درهم/للمتر المربع بالن�سبة للمناطق المخ�ص�صة للعمارات
من � 2إلى  12درهم /للمتر المربع بالن�سبة للمناطق المخ�ص�صة للفيالت وال�سكن الم�ستقل وغير ذلك من
المناطق.
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الأ�شخا�ص المعنويون

 .2العقار م�سجل في �سجل الأ�صول المهنية:
تعد دخول الكراء دخو ًال مهني ًة خا�ضعة لل�ضريبة
على الدخل ح�سب ل�سلم المعمول به .ويكون
الأ�سا�س الخا�ضع لل�ضريبة هو الفرق بين دخول
الكراء والتكاليف المرتبطة به (تكاليف االهتالك
وال�صيانة).....

يخ�ضع ل�ضريبة ت�صاعدية  1على الدخل مع تخفي�ض
ن�سبته  40%و وي�ستفيد من الإعفاء خالل ال�سنوات
الثالث التي تلي انتهاء الأ�شغال بالعقار.

 .1العقار غير م�سجل في �سجل الأ�صول المهنية:

غير مقيمين

د .الأرا�ضي غير المبنية

نف�س النظام الذي ي�سري
على المقيمين ،مع مراعاة
االتفاقيات ال�ضريبية
المتعلقة بعدم االزدواج
ال�ضريبي.

مقيمون

تندرج دخول الكراء �ضمن عوائد ال�شركة وتخ�ضع لل�ضريبة
على ال�شركات بالن�سبة العادية البالغة � 15%( 30%إذا كان
رقم الأعمال المحقق يعادل �أو يفوق  3 000 000درهم)
يكون الأ�سا�س الخا�ضع لل�ضريبة هو الفرق بين العوائد
الخا�ضعة لل�ضريبة والتكاليف القابلة للخ�صم.

 .2الأ�شخا�ص المعنويون الخا�ضعون لل�ضريبة على
ال�شركات

 .1الأ�شخا�ص المعنويون الخا�ضعون لل�ضريبة على الدخل
نف�س النظام بالن�سبة للأ�شخا�ص الذاتيين الم�سجلين
للعقار �ضمن �أ�صولهم المهنية.

غير مقيمين

الأ�شخا�ص الذاتيون

كراء المباني (ال�ضريبة على الدخل/ال�ضريبة على ال�شركات)

نف�س النظام الذي يطبق
على المقيمين ،مع مراعاة
االتفاقيات ال�ضريبية
المتعلقة بعدم االزدواج
ال�ضريبي.

مقيمون
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38%

34%

30%

20%

24 400,00

17 200,00

14 000,00

8 000,00

180 001

�أو �أكثر

80 001 – 180 000

60 001 – 80 000

50 001 – 60 000

30 001 – 50 000

3 000,00

0

ال�ضريبة ال�سنوية

 .1عدم حجز ال�ضريبة في المنبع،
�شريطة الإدالء لل�شركة الموزعة �أو
الم�ؤ�س�سة البنكية المفو�ضة ب�شهادة
ملكية ال�سندات الم�ضمن فيها رقم
التعريف لل�ضريبة على ال�شركات.
 .2حجز ال�ضريبة في المنبع بن�سبة
 10%فيما يخ�ص ال�شركات
الخا�ضعة لل�ضريبة على الدخل

حجز ال�ضريبة في المنبع بن�سبة
� ، 10%إال في حال وجود
مقت�ضيات اتفاقية بين المغرب
و بلد �إقامة الم�ستفيد

10%

0 – 30 000

24

المبلغ القابل للخ�صم

الن�سبة
معفاة

حجز ال�ضريبة في المنبع بن�سبة � ،10%إال في
حال وجود مقت�ضيات اتفاقية بين المغرب وبلد
�إقامة الم�ستفيد.

غير مقيمين

الأ�شخا�ص المعنويون

مقيمون

مقيمون

حجز ال�ضريبة في المنبع بن�سبة �أ .الأ�سهم وح�ص�ص
( 10%مبرئ من ال�ضريبة على الم�شاركة وما �شابهها
الدخل)

الأ�شخا�ص الذاتيون
غير مقيمين

دخول ر�ؤو�س الأموال المنقولة (�سعر ال�ضريبة)
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حجز ال�ضريبة في المنبع بن�سبة ،10%
مع مراعاة الإعفاءات التي ين�ص عليها
القانون ،وما لم توجد مقت�ضيات اتفاقية بين
المغرب و بلد �إقامة الم�ستفيد.

غير مقيمين

مقيمون

ي�ضاف �إلى ذلك خ�صم ال�ضريبة
المحجوزة في المنبع بن�سبة 20%
(يرحل �إلى اال�شتراك في ال�ضريبة
مع حق ا�سترداده) ،ما عدا
بالن�سبة لل�شركات الخارجة عن
النطاق ال�ضريبي �أو المعفاة.

يعامل معاملة اال�ستثمار ذي
الدخل الثابت الخا�ضع لل�ضريبة
ح�سب �شروط القانون العام.

الأ�شخا�ص المعنويون

 30% .2للأ�شخا�ص الذاتيين
الآخرين (خال�ص من ال�ضريبة
على الدخل)

 20% .1بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذاتيين الخا�ضعين لل�ضريبة
على الدخل ح�سب الدخل
ال�صافي الحقيقي و الدخل
ال�صافي المب�سط( ال تبرئ من
ال�ضريبة على الدخل)

الأ�شخا�ص الذاتيون
مقيمون
حجز ال�ضريبة في المنبع
بن�سبة  10%بر�سم ال�ضريبة
على الدخل ،مع مراعاة
الإعفاءات التي ين�ص عليها
القانون ،وما لم تكن هنالك
مقت�ضيات اتفاقية بين المغرب
و بلد �إقامة الم�ستفيد.

غير مقيمين

دخول ر�ؤو�س الأموال المنقولة (�سعر ال�ضريبة)

ب .اال�ستثمارات
ذات الدخول الثابتة

230

النظام ال�ضريبي المغربي :التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

نف�س النظام الذي يطبق على
المقيمين ،مع مراعاة االتفاقات
ال�ضريبية المتعلقة بعدم
االزدواج ال�ضريبي.

غير مقيمين

يكون الأ�سا�س الخا�ضع لل�ضريبة هو الفرق بين
العوائد الخا�ضعة لل�ضريبة والتكاليف القابلة
للخ�صم.

تعد زوائد القيمة المحققة جزءاً من عوائد ال�شركة
و تخ�ضع لل�ضريبة على ال�شركات بن�سبة عادية
مقدارها � 15%( 30%إذا كان رقم الأعمال المحقق
ي�ساوي على الأكثر  3 000 000درهم).

 .2الأ�شخا�ص المعنويون الخا�ضعون لل�ضريبة على
ال�شركات

نف�س النظام المطبق على الأ�شخا�ص الذاتيين
الم�سجلين للعقار �ضمن �أ�صولهم المهنية.

 .1الأ�شخا�ص المعنويون الخا�ضعون لل�ضريبة على
الدخل

نف�س النظام الذي يطبق
على المقيمين مع مراعاة
االتفاقات ال�ضريبية
المتعلقة بعدم االزدواج
ال�ضريبي.

الأ�شخا�ص المعنويون

مقيمون

غير مقيمين

القيمة الم�ضافة للبيع خا�ضعة لل�ضريبة في فئة
الدخول المهنية بالن�سب المعمول بها في
ال�سلم الت�صاعدي

 .2العقار م�سجل في الأ�صول المهنية:

يطبق الإعفاء المذكور على القطعة الأر�ضية
التي ت�شمل البناية في حدود � 5أ�ضعاف
الم�ساحة المغطاة.

ويعفى الربح المح�صل من بيع عقار �أو جزء
من عقار ا�ستغل مالكه ك�سكن رئي�سي لمدة
ال تقل عن ثمان �سنوات وقت بيع العقار.
ويمنح ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �ستة �أ�شهر
اعتبارا�ص من تاريخ �شغور ال�سكن لإنجاز
عملية البيع.

ويكون هذا الربح العقاري م�ساويا ل�سعر البيع
منقو�ص منه ال�سعر الحالي لل�شراء.

يخ�ضع الربح العقاري لل�ضريبة على الدخل
بن�سبة  20%على �أال تقل قيمة ال�ضريبة عن
 3%من �سعر البيع.

 .1العقار غير م�سجل في الأ�صول المهنية:

الأ�شخا�ص الذاتيون
مقيمون

تفويت العقارات (ال�ضريبة على الدخل/ال�ضريبة على ال�شركات)

تفويت
العقار

231

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

� .2أما الأ�سهم غير الم�سعرة
فتخ�ضع لن�سب ال�ضريبة
على ال�شركات المن�صو�ص
عليها في القانون العام
البالغة  ،30%ما لم تكن
ثمة مقت�ضيات تن�ص على
خالف ذلك في االتفاقيات
ال�ضريبية.

� .1إعفاء الأ�سهم الم�سعرة
ببور�صة القيم بالدارالبي�ضاء
 ،با�ستثناء �أ�سهم ال�شركات
التي يغلب عليها الطابع
العقاري.

غير مقيمين

مقيمون
ال�ضريبة على ال�شركات المن�صو�ص عليها في
القانون العام

الأ�شخا�ص المعنويون

نف�س النظام الذي يطبق
على المقيمين مع مراعاة
االتفاقيات ال�ضريبية
المتعلقة بعدم االزدواج
ال�ضريبي.

غير مقيمين

بيع الأ�صول المنقولة (�سعر ال�ضريبة)

� .3إذا كانت ال�سندات م�سجلة �ضمن الأ�صول
المهنية :تطبق ال�ضريبة على الدخل ح�سب
�سلم الن�سب.

� .2إذا كانت ال�سندات غير م�سعرة في البور�صة،
يودع البائع �إقراره ال�سنوي في �أجل �أق�صاه 31
مار�س من ال�سنة التالية .وتبلغ ن�سبة ال�ضريبة
على الدخل ( 20%هذه الن�سبة تطبق كذلك
على ح�ص�ص هيئة التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة ،عدا الح�ص�ص الم�شار �إليها في
الفقرة � 1أعاله.

�إقرار اختياري على �سبيل الت�سوية؛ ويحتفظ
البائع ب�صالحية �إيداع �إقرار لدى �إدارة
ال�ضرائب لال�ستفادة من �سقف الإعفاء البالغ
 30000درهم.

� .1إذا كانت ال�سندات م�سعرة في البور�صة،تحجز �أ .الأ�سهم
وح�ص�ص
ال�ضريبة في المنبع بن�سبة  (15%تطبق هذه
الم�شاركة
الن�سبة �أي�ضاً على ح�ص�ص هيئة التوظيف
وما �شابهها
الجماعي للقيم المنقولة والم�ستثمرة �سنداته
ا�ستثماراً م�ستمراً بن�سبة ق�صوى ال تقل على
)60%

الأ�شخا�ص الذاتيون
مقيمون
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� .2أما اال�ستثمارات الأخرى
ذات الدخل الثابت فتخ�ضع
لل�ضريبة على ال�شركات
ح�سب الن�سبة العادية
(� ،)30%إال في حال وجود
مقت�ضيات تن�ص على
خالف ذلك في االتفاقيات
ال�ضريبية.

 .1الإعفاء من واجبات بور�صة
القيم بالدار البي�ضاء.

غير مقيمين

مقيمون
ال�ضريبة على ال�شركات المن�صو�ص عليها في
القانون العام

الأ�شخا�ص المعنويون

نف�س النظام الذي يطبق
على المقيمين ،مع مراعاة
االتفاقيات ال�ضريبية
المتعلقة بعدم االزدواج
ال�ضريبي.

غير مقيمين

بيع الأ�صول المنقولة (�سعر ال�ضريبة)

ب.اال�ستثمارات
 .1غير مرتبطة ب�أ�صل مهني20% :
ذات الدخل
 .2مرتبطة ب�أ�صل مهني :تفر�ض ال�ضريبة على
الثابت
الدخل ح�سب �سلم الن�سب.

الأ�شخا�ص الذاتيون
مقيمون
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الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية
فئة الخبراء
•
•
•
•
•
•

�أحمد رحو
خليدة عزبان
طريق �أكيزول
ف�ؤاد ابن ال�صديق
لح�سن والحاج
محمد الب�شير الرا�شدي

فئة النقابات
•
•
•
•
•
•

جامع المعت�صم
عبد العزيز �إوي
عالل بنلعربي
لطيفة بنواكريم
محمد علوي
نجاة �سيمو

فئة الهيئات و الجمعيات المهنية
•
•
•
•
•
•
•
•

�أحمد �أبوه
�أحمد �أعيا�ش
العربي بلعربي
بو�شعيب بن حميدة
عبد الكريم فوطاط
علي غنام
كمال الدين فاهر
موالي عبد اهلل العلوي الإ�سماعيلي

فئة الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجاالت االقت�صاد االجتماعي والعمل الجمعوي
•
•
•
•
•

طارق ال�سجلما�سي
عبد الحميد الجمري
كريمة مكيكة
محمد بن �شعبون
محمد مو�ستغفر

فئة ال�شخ�صيات المعينة بال�صفة
•
•
•

�أحمد التجاني الحليمي العلمي
عثمان بنجلون
محمد العلوي العبدالوي
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