ر�أي

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

النظام ال�ضريبي المغربي

التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

�إحالة ذاتية رقم /

2012 9

www.ces.ma

ر�أي

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

النظام ال�ضريبي المغربي

التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي

�إحالة ذاتية رقم /

2012 9

ر�أي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

4

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

طبقا للمادة  6من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه و�سيره ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بتاريخ  22دي�سمبر � 2011إبداء ر�أي في �إطار الإحالة الذاتية حول "النظام ال�ضريبي المغربي ،التنمية
االقت�صادية والتما�سك االجتماعي".
في هذا الإطار� ،أ�شرفت اللجنة الدائمة المكلفة بال�ش�ؤون االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية ب�إعداد
تقرير حول هذا المو�ضوع.
وقد �صادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي خالل دورتها الحادية والع�شرين المنعقدة
بتاريخ  29نونبر  2012ب�شبه االجماع على هذا القرير الذي انبثق عنه هذا الر�أي.
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مدخل
يعد بناء دولة ديمقراطية حديثة م�سل�سال انخرطت فيه بالدنا منذ �سنين عديدة ،وي�شهد ت�سري ًعا قو ًيا مع تبني الن�ص الد�ستوري الجديد
ل�سنة  .2011ويمثل �إقرار �سيا�سة �ضريبية عادلة ومن�صفة �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.
تكون تناف�سية المقاوالت ،في االقت�صاد المفتوح ،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.
�إن التما�سك االجتماعي ،ب�صفته عامال من عوامل اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي في عالم متغير ،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.
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 على ذلك د�ستور المملكة .وبعد عدد من جل�سات االن�صات مع مختلف
الأطراف المعنية بالنظام ال�ضريبي ،وممثلين لمختلف الفئات ،وفاعلين اقت�صاديين ،وبعد درا�سة مقارنة �شملت �ست دول ،ا�شتغل
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على �إعداد ت�شخي�ص عام للنظام ،وعلى 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 وناجعة 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 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 .ومن 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،
الذين �أ�صابتهم تداعيات الأزمة التي تع�صف ببلدان �إقامتهم ،فقد �شهدت تحويالتهم بدورها تراجعا �أو جمودا.
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 ،والحفاظ 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.
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 ،وحرية المبادرة،
مع مكون اجتماعي قوي لإعادة التوزيع ت�ضطلع فيه الدولة بن�صيب كبير ب�صفتها حك ًما وطرفا فاعال .فدور الدولة قوي تقليديا في
المغرب ،ب�سبب غياب طبقة وطنية م�ستقلة من الم�ستثمرين الخوا�ص ،وموا�صلة بناء الآليات ال�ضرورية لتمويل وتنظيم اقت�صاد من
نوع اقت�صاد ال�سوق.
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.
�إن �إ�صالح نظام المقا�صة �أ�ضحى �ضروريا وال منا�ص منه ،ويقود االحتمال المطروح ب�إعادة توجيهه �صوب م�ساعدة فئات محددة،
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.
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�س ًيا وا�س ًعا ،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  )TICالق�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.
بقي النظام ال�ضريبي في المغرب ،عمليا ،مجاال لإ�صالحات متوا�صلة ،بحيث يتم �إدخال تجديدات عليه مع كل قانون مالي جديد،
فقد
وذلك بهدف خلق تحفيز اقت�صادي جديد �أو ا�ستجاب ًة لم�شاغل قطاع اقت�صادي معين �أو فئة اجتماعية معينة .ومع مرور الزمنَ ،
النظا ُم �شيئا ف�شيئا من و�ضوحه ،مدعما ب�شكل كبير العقيدة الإدارية التي تحدد ،عبر مذكرات الإدارة العامة لل�ضرائب �أو باقي
من�شوراتها ،الطريقة التي ينبغي �أن ي�ؤ َّول ح�سبها القانون.
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وكثي ًرا 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.
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 .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).
يبلغ �ضغط االقتطاعات ال�ضريبية واالجتماعية  22بالمائة بالن�سبة �إلى الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجور ،و 45بالمائة بالن�سبة
�إلى الأجور العليا .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 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 ،وال �سيما المقاوالت الأكثر �شفافية.
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 – �أنها ال تهم �إال القيمة الم�ضافة من قبل المقاولة� ،إال �أنها تحولت مع الزمن �إلى �ضريبة
على الم�شتريات بالن�سبة لبع�ض الفاعلين االقت�صاديين ،و�إلى �ضريبة على رقم المعامالت بالن�سبة لآخرين.
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 التي المفرو�ض �أن تنتج عن
اال�ستثمار المعني ،والتي يتم ا�ستهالكها تباعا.
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 تترتب على
اال�ستثمار ،كما ترجع الدين الذي يمكن �أن يترتب على اال�ستغالل الجاري .وهكذا 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.
�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 ،و 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.
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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
في المقام الأول ،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 .فهذا 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.
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 الباتنتا (� )patenteأو ال�ضريبة المهنية
( )TPقد جرى االحتفاظ بها رغم �أن طريقة ح�سابها تبقى قابلة للنقا�ش في ما يتعلق 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 وم�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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التو�صيات الرئي�سة من �أجل الإ�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 .ولذلك 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:
.I

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
وا�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 ،وتعميم
التغطية ال�صحية الإجبارية بالن�سبة �إلى الأجراء ونظام 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 عليها اليوم – والتي تجعل
ف�إذا �أ�ضفنا �إلى كل ما ذكرناه َ
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 للتغطية 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.
من البديهي �أن و�ضع نظام للم�ساعدة المبا�شرة محددة الهدف لل�ساكنة المعوزة يجب �أن ي�صاحبه �إيقاف العمل بنظام دعم
إ�صالح لن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،التي يرد الكالم عليها في الفقرة رقم � VIأدناه،
ال�سلع .وال بد �أن يواكب ذلك � ٌ
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.
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.II

توزيع 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 �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 عنها ،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.
في ما يخ�ص ال�ضريبة على الدخل ،ال جدال اليوم في �أن �أ�صحاب المهن الحرة ،ومثلهم التجار والو�سطاء ،وكل 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 �أجل الرفع من القدرة ال�شرائية لأ�صحاب الدخل المتوا�ضعُ ،يقترح الرفع التدريجي من عتبة الإعفاء من ال�ضريبة على
الدخل من � 2.500إلى  4.000درهم �شهريا.
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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.
.III

نظام �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�ضريبة تبدو م�شروعة لمحاربة الم�ضاربة وتعبئة الموارد ال�ضرورية ل�سل�سالت 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 بثالثة تدابير هي كالتالي:
• من �أجل محاربة الم�ضاربة وت�شجيع التعبئة العقارية ال�ضرورية لال�ستثمار ،يتعين التفكير في �إقرار �ضريبة ت�ضامنية على
الميراث غير المنتج ،يحل محل ال�ضريبة على الأرا�ضي الح�ضرية غير المبنية (� )TNBأو يكملها ،مع ن�سب ترتفع بمرور
الزمن� .أما المنع�شون العقاريون فيمكن �أن ُي َق َّر في �ش�أنهم ُ
توقيف �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 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؛
• توحيد طريقة احت�ساب ال�ضريبة على فائ�ض القيمة المترتب على الممتلكات المكت�سبة عن طريق الإرث وال�ضريبة على
فائ�ض القيمة المترتب على الممتلكات المكت�سبة عن طريق الهبة ،وذلك ب�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.
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.IV

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 تحد من قدرتها على اال�ستثمار .ومن �ش�أن مثل هذا الإجراء �أن ي�ضع ح ًّدا نهائيا لم�شكلة "حاجز االرتطام
(� .")buttoirأما �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 .وال 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 ا�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 ،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 .ولذلك 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 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.
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ي�شكو االقت�صاد المغربي من نق�ص في التجديد والمبادرة في مجال البحث والتطوير .و ُيقترح ،على غرار عدد من الدول التي
ت�شجع الأن�شطة المجددة ،العمل على �إر�ساء ا�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.
.V

نظام �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 ،يتعلق
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،
ولل�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 (�أنظر 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 (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 ذلك ،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.
وتمثل محاربة الن�شاط غير المهيكل بوجه عام رهانًا كبيرا ،بحكم �أن الأمر يتعلق بالعمل على �إقرار نوع من الت�صالح ،قدر
الإمكان ،بين المواطن ومفهوم ال�ضريبة .ويقوم هذا العمل �أوال على بيداغوجية �أكثر م�صداقية تتيح تو�ضيح الفائدة من ال�ضريبة،
مما ي�ستدعي القيام بمبادرات توا�صلية ناجعة.
ومن هذا المنظور من المهم �أن يكون النظام ال�ضريبي وا�ضحا قدر الإمكان وهو ما ي�ستدعي اتخاذ تدابير ترمي �إلى التب�سيط،
وتقدير �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 ا�ستراتيجية مت�شاور عليها بين كل الأطراف المعنية.
14

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

.VI

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 45

بالمائة 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 (�صفر بالمائة 7 ،بالمائة 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 (�أنظر الفقرة رقم � Iأعاله) .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.
.VII

نظام �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.
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�أما الطعون �ضد قرارات الإدارة ،و�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.

خال�صة
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.
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 اال�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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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  4.000درهم؛
 .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 ()TVA
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 في �أجل ع�شر �سنوات ،بنظام الق�سيمة �صفر (� ،)coupon zéroأي على �أ�سا�س �أداء الفوائد بعد االنتهاء من �أداء
الدين؛
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	.11الرجوع �إلى نظام الإعفاء ال�ضريبي لال�ستثمارات من 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 �إعفاء
�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).
 .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 تطبيق 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.
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	.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 ،وب�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 ( )TPIوواجبات 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 ()TNB
 .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 وذلك لمكافحة الم�ضاربة وت�شجيع ا�ستغالل العقار لال�ستثمار؛
 .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 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؛

21

ر�أي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

�	.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) و�إنجاز م�شاريعهم في الآجال المحددة؛
� .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؛
	.36التفكير في تطبيق ال�ضريبة 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 141

و 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 بهدف ت�شجيع الترابط بين الجماعات
( )intercommunalitéعلى الخ�صو�ص ،وخلق �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:
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 .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 راب ًطا 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 التحكم المالي الأمثل لأن�شطتها؛
 .46مواكبة هيكلة الم�ستغالت الفالحية التي تبلغ حجما معينا ،من �أجل 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 يتعلق 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 ال 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 ،وو�ضع ت�صور لكيفية
تحمل الأطراف المعنية الم�صاريف المترتبة على ذلك؛
ُّ
 .52تح�سين نوعية الن�صو�ص ،وتطوير العقيدة واالجتهاد الق�ضائيين ،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؛
 .61الق�ضاء على �أ�شكال التجاوز:
• عدم �إبراء الذمة ال�ضريبية للمقاولة �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؛
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 .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 وبعد �أداء ال�ضريبة ،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؛
 .70ت�شجيع 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؛
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 .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)؛
	.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 لدى 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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