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�لنظام �ل�صريبي �لمغربي : �لتنمية �القت�صادية و�لتما�صك �الجتماعي

و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  قرر  و�صيره،  بتنظيمه  �لمتعلق  �لتنظيمي  �لقانون  من   6 للمادة  طبقا 

بتاريخ 22 دي�صمبر 2011 �إبد�ء ر�أي في �إطار �الإحالة �لذ�تية حول "�لنظام �ل�صريبي �لمغربي، �لتنمية 

�القت�صادية و�لتما�صك �الجتماعي".

باإعد�د  �ال�صتر�تيجية  و�لم�صاريع  �القت�صادية  بال�صوؤون  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة  �أ�صرفت  �الإطار،  هذ�  في 

تقرير حول هذ� �لمو�صوع.

وقد �صادقت �لجمعية �لعامة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي خالل دورتها �لحادية و�لع�صرين �لمنعقدة 

بتاريخ 29 نونبر 2012 ب�صبه �الجماع على هذ� �لقرير �لذي �نبثق عنه هذ� �لر�أي.
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 مدخل

يعد بناء دولة ديمقر�طية حديثة م�صل�صال �نخرطت فيه بالدنا منذ �صنين عديدة، وي�صهد ت�صريًعا قوًيا مع تبني �لن�س �لد�صتوري �لجديد 

ل�صنة 2011. ويمثل �إقر�ر �صيا�صة �صريبية عادلة ومن�صفة �أحد �أهم �لعنا�صر �لموؤ�ص�صة للديمقر�طية. وقد عر�س �لد�صتور �لجديد لهذه 

�لم�صاألة في �لف�صلين 39 و75، فاأر�صى ب�صفة و��صحة مبد�أ �لم�صاو�ة �أمام �ل�صريبة، ومنح لممثلي �الأمة د�خل �لبرلمان �ل�صالحية 

�لعامة في مجال �ل�صر�ئب، عبر ت�صويتهم على قانون �لمالية.

تكون تناف�صية �لمقاوالت، في �القت�صاد �لمفتوح، عن�صر� �أ�صا�صا في خلق �لثرو�ت ومنا�صب �ل�صغل. وقد تّم بناء �لنظام �ل�صريبي 

�لمغربي في فترة كانت فيها �لمقاوالت تتمتع بحماية جمركية كبيرة. لذلك من �لمفيد �ليوم، وقد رفعت تلك �لحو�جز، �لت�صاوؤل 

عن قدرة نظامنا �ل�صريبي على �أن يكون عامال م�صجعا لالقت�صاد �لوطني. كما �أنه من �لمهم �لحر�س على �أال تبقى �لنظرة �ل�صائدة 

�إلى �ل�صريبة عبارة عن �إكر�ه، بل عامال من عو�مل �إر�صاء �لر�بط �الجتماعي و�لتعبير عن �لت�صامن.

�إن �لتما�صك �الجتماعي، ب�صفته عامال من عو�مل �ال�صتقر�ر �الجتماعي و�ل�صيا�صي في عالم متغير، ينبغي �أن يكون في قلب 

�الن�صغاالت. يجب �إعادة �لنظر في �لنظام �لمتبع لدينا في خلق �لثرو�ت و�إعادة توزيعها، وفي قدرتنا على تنمية �لطبقة �لمتو�صطة 

و�لرفع من قدرتها �ل�صر�ئية، وذلك بطريقة ت�صمن �لمزيد من �لفعالية، ومن �لعد�لة و�الإن�صاف �الجتماعيين. وال �صك �أن �لنظام 

�ل�صريبي يعد �أحد �أهم مكونات هذه �الآلية، و�أن �أي ت�صخي�س لحالته ولتطوره ينبغي �أن يقا�س بهذ� �لمقيا�س.

وقد قرر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، في �إطار �إحالة ذ�تية، �إطالق عملية تفكير في مو�صوع �لنظام �ل�صريبي ب�صفته ر�فعة 

للتنمية و�أد�ة الإقامة �لعد�لة بين �لمو�طنين، كما ين�س على ذلك د�صتور �لمملكة. وبعد عدد من جل�صات �الن�صات مع مختلف 

�الأطر�ف �لمعنية بالنظام �ل�صريبي، وممثلين لمختلف �لفئات، وفاعلين �قت�صاديين، وبعد در��صة مقارنة �صملت �صت دول، ��صتغل 

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي على �إعد�د ت�صخي�س عام للنظام،  وعلى بلورة �قتر�حات لالإ�صالح. ويب�صط هذ� �لر�أي نتائج هذ� 

�لتحليل، وتجمع تو�صيات �لمجل�س ل�صالح �صيا�صٍة �صريبية �أكثر عدال وناجعة �قت�صاديا.

 ال�سياق العام

ينبغي لكل �إ�صالح هيكلي – و�إ�صالح �لنظام �ل�صريبي �إ�صالح هيكلي هام –�أن يندرج في �لزمن، ولكن �أي�صا �أن ياأخذ بعين 

�العتبار �ل�صياق �لذي يحيط به. و�لتغير�ت �لكبرى �لتي ي�صهدها �لعالم حاليا ت�صائلنا وتدعونا �إلى �إلقاء نظرة نقدية على �لنماذج 

�لتنموية �القت�صادية و�الجتماعية �لجاري بها �لعمل، ولكنها في �الآن ذ�ته تحدد طبيعة �الإ�صالحات ذ�ت �الأولوية.

مع  �لجمركية  �لحو�جز  تفكيك  م�صل�صل  �كتمال  نحو  فيه  ي�صير  �لذي  �لوقت  ففي  بظرفية خا�صة.  يمر  �لمغربي  �القت�صاد  �إن 

�التحاد �الأوربي، �أهم زبون لبالدنا و�أكبر مزوديها و�أول �لم�صتثمرين فيها، ت�صرب �أزمة �قت�صادية خانقة �لدول �الأع�صاء في هذ� 

�التحاد. ومن نتيجة ذلك �أن �لقطاعات �القت�صادية �لمزودة للمغرب بالعمالت �ل�صعبة – �أي �ل�صناعات �لتحويلية �لت�صديرية 

بالخارج،  �لمقيمين  �لمغاربة  �أما  لبالدنا.  �لرئي�صين  �ل�صركاء  من  �لطلب  �نخفا�س  من  تعاني  – �صارت  و�ل�صياحة  و�لفالحة 

�لذين �أ�صابتهم تد�عيات �الأزمة �لتي تع�صف ببلد�ن �إقامتهم، فقد �صهدت تحويالتهم بدورها تر�جعا �أو جمود�.

بذلك تجد �الختيار�ت �القت�صادية و�الجتماعية للبالد نف�صها في مفترق طرق. فالمغرب تبنى خيار �نفتاح �ل�صوق، وهو مطالب 

برفع تحدي �ل�صغل و�ال�صتثمار، و�لحفاظ على �لتناف�صية �لد�خلية و�لخارجية القت�صاده، و�لتحدي �لمتعلق باال�صتعمال �لجيد 

لالإنفاق �لعمومي، و�أخير� �لتحدي �لهام �لمتعلق بالحماية �الجتماعية و�لت�صامن، باعتبارهما عن�صرين رئي�صين من عنا�صر �لتما�صك 

�الجتماعي. ويتعين تحقيق كل هذ� في �صياِق ظرفيٍة �صعبة ال تكاد تترك �أدنى هام�س للمناورة، بل وال تتيح ما يكفي من �لزمن كي 

يجري �مت�صا�س مظاهر �الختالل تدريجيا.
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هكذ� يبدو بو�صوح �أن �إ�صالح �الآليات �لكبرى �لتي تنظم �القت�صاد �لوطني �أ�صحى �صرورة ال منا�س منها، ونعني �لمنظومة �ل�صريبية 

ونظام �لحماية �الجتماعية، ونظام �لمقا�صة ونظام �لت�صامن، ونظام معادلة �الأ�صعار �لجهوي في �إطار �ل�صيا�صة �لجهوية �لجديدة. وهذه 

�الآليات مرتبطة بع�صها ببع�س، الأنها ترتكز جميعها من جهة على مبد�إ �القتطاع )�ل�صر�ئب و�لم�صاهمات �الجتماعية و�لر�صوم( �لذي 

يمثل عبئا تتحمله باالأ�صا�س �الأ�صر و�لن�صيج �القت�صادي، ومن جهة �أخرى على �آليات �إعادة تعيين �لمو�رد و�إعادة توزيعها.

لقد بقيت �لخيار�ت و�لتوجهات �القت�صادية �لكبرى للمغرب ثابتة ال تتغير. يجري بناء �قت�صادنا، منذ ��صتقالل �لبالد، على �أ�صا�س 

قو�عد �قت�صاد �صوق �جتماعي: �قت�صاد ير�هن على �لمبادرة �لخا�صة و�لفردية، ي�صمن في �إطاره حق �لملكية �لخا�صة، وحرية �لمبادرة، 

مع مكون �جتماعي قوي الإعادة �لتوزيع ت�صطلع فيه �لدولة بن�صيب كبير ب�صفتها حكًما وطرفا فاعال. فدور �لدولة قوي تقليديا في 

�لمغرب، ب�صبب غياب طبقة وطنية م�صتقلة من �لم�صتثمرين �لخو��س، ومو��صلة بناء �الآليات �ل�صرورية لتمويل وتنظيم �قت�صاد من 

نوع �قت�صاد �ل�صوق.

يجب �أن ي�صمل �لتفكير �ليوم مجموع �لنظام �لمتبع عندنا في �قتطاع و�إعادة تعيين �لمو�رد، �إذ ال يمكن عزل �لمنظومة �ل�صريبية عن 

نظام �لتغطية �الجتماعية �أو نظام �لمقا�صة. فاالأمر يتعلق ببناء منظومة تحترم �لتوجهات �لليبر�لية �لكبرى للبالد، مع جعل تدخالت 

�لدولة – �لتي �صتبقى حا�صمة لزمن طويل – ت�صب في �صالح خلق ثرو�ت د�خل �لتر�ب �لوطني، وت�صاهم في تطوير �آليات �لت�صامن 

لتحقيق �لفعالية و�لعد�لة و�الإن�صاف في �لمجال �الجتماعي.

تبقى �لحماية �الجتماعية جزئية �إلى حد بعيد، وهناك فئات كبيرة من �ل�صاكنة ال ت�صتفيد من �أي تغطية، وحتى �أ�صكال �لتغطية 

�لموجودة، من قبيل تغطية �لتقاعد، بلغت مرحلة �صار فيها بقاوؤها مهدد�. �أما �صندوق �لمقا�صة فبلغ حد� كبير� من �لت�صخم، و�صار 

يمثل كلفة تفوق مجموع ميز�نيات �لجماعات �لمحلية كاملة. وقد بات جليا، بالنظر �إلى �لوتيرة �لتي �صار عليها نظام �صندوق �لمقا�صة 

هذ� خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة �لمن�صرمة، �أن هذ� �لنظام ال يمكنه �ال�صتمر�ر في �ال�صتغال ح�صب �لمبادئ نف�صها.

�إن �إ�صالح نظام �لمقا�صة �أ�صحى �صروريا وال منا�س منه، ويقود �الحتمال �لمطروح باإعادة توجيهه �صوب م�صاعدة فئات محددة، 

منطقيا، �إلى طرح �إ�صكالية �لحفاظ على �لقدرة �ل�صر�ئية للطبقة �لمتو�صطة، و�لتد�بير و�لو�صائل �ل�صرورية لدعمها. ويمكن �لتو�صل 

بنظام �صريبي مالئم �أو �إ�صالح لنظام �لتعوي�صات �لعائلية، مع �إمكان �إعادة تقييم هذه �الأخيرة في عالقة مع �لمد�خيل. 

هذ� هو �لمنطق �لعام �لذي يجب �أن يتم على �أ�صا�صه ت�صور �الإ�صالح �ل�صريبي �لذي ال ينبغي معالجته كاإ�صالح تقني، بل ب�صفته 

�إ�صالًحا �صيا�صًيا و��صًعا، يمثل جزء� من �لمر�جعة �لعامة الآلياتنا في �لتحفيز �القت�صادي وفي �إعادة �لتوزيع.

 ت�سخي�ص عام للمنظومة ال�سريبية

تمثل �لمد�خيل �ل�صريبية �ليوم �أهم �لمو�رد �لتي تغطي نفقات �لدولة )72 بالمائة في �لمجموع(. وتمثل �ل�صر�ئب غير �لمبا�صرة 

)�ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة TVA و�ل�صريبة �لد�خلية على �ال�صتهالك TIC( �لق�صم �الأكبر منها، مع ن�صيب كبير لل�صريبة على 

�لقيمة �لم�صافة عند �ال�صتير�د )60 بالمائة من مجموع �ل�صريبة �لمح�صلة من هذ� �لنوع(، بما يبين �لثقل �لغالب للم�صتورد�ت في 

�ال�صتهالك.

بقي �لنظام �ل�صريبي في �لمغرب، عمليا، مجاال الإ�صالحات متو��صلة، بحيث يتم �إدخال تجديد�ت عليه مع كل قانون مالي جديد، 

وذلك بهدف خلق تحفيز �قت�صادي جديد �أو ��صتجابًة لم�صاغل قطاع �قت�صادي معين �أو فئة �جتماعية معينة. ومع مرور �لزمن، فقَد 

�لنظاُم �صيئا ف�صيئا من و�صوحه، مدعما ب�صكل كبير �لعقيدة �الإد�رية �لتي تحدد، عبر مذكر�ت �الإد�رة �لعامة لل�صر�ئب �أو باقي 

ل ح�صبها �لقانون.  من�صور�تها، �لطريقة �لتي ينبغي �أن يوؤَوّ
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وكثيًر� ما تلجاأ �ل�صلطة �لحكومية �إلى ��صتعمال �لنظام �ل�صريبي �لمغربي كر�فعة �قت�صادية للتحفيز، �إما على �ال�صتثمار ب�صفة عامة 

)ميثاق �ال�صتثمار في 1995(، و�إما على �ال�صتثمار في مجاالت محددة )كال�صكن �القت�صادي وتحويل �لخدمات وما �إلى ذلك(. 

كما ت�صتفيد بع�س �لقطاعات من �صر�ئب مخففة )ن�صب مخف�صة من �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة على �ل�صركات(، �أو هي معفاة 

منها تماما )كالفالحة(. وال ي�صمح مجموع هذه �لتد�بير – �لتي تقدر كلفتها �الإجمالية بما يناهز 32 مليار درهم – بالقيام بتحليالت 

منتظمة لفعاليتها وال للمفعول �لذي يمكن �أن تحدثه �إذ تعطي �المتياز لقطاع �إنتاجي معين على ح�صاب قطاعات �أخرى.

لما كانت �أغلب �ل�صر�ئب مبنية على مبد�إ �لت�صريح، فاإنها تفتر�س مبادرة �لخا�صعين للنظام �ل�صريبي بالت�صريح )�ل�صريبة على �ل�صركات، 

و�ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، وو�جبات �لت�صجيل و�لتنبر وغير ذلك(. وهناك �صر�ئب ي�صهل �أمر �الإحاطة بها من �أ�صلها، ويجري 

�قتطاعها من �لم�صدر )كال�صريبة على �لدخل �لخا�صة باالأجور، و�ل�صر�ئب على توظيف روؤو�س �الأمو�ل(، على �أ�صا�س ت�صريحي �أي�صا 

من قبل �لهيئات �لمعنية باالقتطاعات )�لم�صغلون و�لبنوك وما �إليها(. وكون �لنظام قائما على �لت�صريح فاإنه ينتج عنه جعل �الإد�رة في 

و�صعية �لمت�صكك حيال د�فع �ل�صريبة. و�لنتيجة �أن �لعالقة بين �الإد�رة �ل�صريبية ود�فعي �ل�صر�ئب كثير� ما يطبعها �لت�صادم.

ال يتوزع �لعبء �ل�صريبي ب�صفة عادلة بين �لفاعلين �القت�صاديين؛ فعبء �ل�صريبة على �ل�صركات تتحمله فئة قليلة من �لمقاوالت 

)حيث توؤدي 2 بالمائة من �لمقاوالت ما قدره 80 بالمائة من مجموع �ل�صريبة على �ل�صركات(، كما �أن �ل�صريبة على �لدخل تعتمد 

باالأ�صا�س على �لمد�خيل في �صكل �أجور في �لقطاعات �لمنظمة )73 بالمائة من مجموع �ل�صر�ئب على �لدخل م�صدره �الأجر�ء(.

يبلغ �صغط �القتطاعات �ل�صريبية و�الجتماعية 22 بالمائة بالن�صبة �إلى �الأجور �لقريبة من �لحد �الأدنى لالأجور، و45 بالمائة بالن�صبة 

�إلى �الأجور �لعليا. وبذلك فاإن �لنظام �ل�صريبي �لمتعلق بمد�خيل �الأجور ال يمكن �الإحاطة به بطريقة �صليمة �إذ� لم توؤخذ فيه 

�القتطاعات �الجتماعية بعين �العتبار.

ل تطبق ال�سريبة على القيمة الم�سافة على جوانب كبيرة من الن�ساط القت�سادي. فالكثير من �سل�سالت الإنتاج والتوزيع يبقى خارج 

مجال �ل�صر�ئب، مما يزيد من ثقل �لعبء �لذي يتحمله �لقطاع �لمهيكل، وال �صيما �لمقاوالت �الأكثر �صفافية.

ي�صتكي �لفاعلون �القت�صاديون كثير� من نظام تدبير �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة. تفتر�س هذه �ل�صريبة كما يدل عليه ��صمها– وهي 

�لتي يوؤديها �لم�صتهلك في نهاية �لمطاف – �أنها ال تهم �إال �لقيمة �لم�صافة من قبل �لمقاولة، �إال �أنها تحولت مع �لزمن �إلى �صريبة 

على �لم�صتريات بالن�صبة لبع�س �لفاعلين �القت�صاديين، و�إلى �صريبة على رقم �لمعامالت بالن�صبة الآخرين.

ترهق �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة كاهل �ال�صتثمار�ت، وخ�صو�صا منها تلك �لتي تقوم بها �لمقاوالت �لعمومية في مجال �لبنيات 

�لتحتية �الأ�صا�س. يقوم هذ� �لجانب �لال-�قت�صادي على عملية ��صتباق لمد�خيل �لدولة في �لم�صتقبل �لتي �لمفرو�س �أن تنتج عن 

�ال�صتثمار �لمعني، و�لتي يتم ��صتهالكها تباعا.

و�لحال �أن �آلية �لتعوي�س �لمحايد تمثل �لمبد�أ �الأ�صا�س �لذي تقوم عليه �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، كما تبين ذلك �لممار�صات 

و�لتجارب �لجارية في �لعديد من �لدول �لتي تقوم باإرجاع دين �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة �لذي من �لممكن �أن تترتب على 

�ال�صتثمار، كما ترجع �لدين �لذي يمكن �أن يترتب على �ال�صتغالل �لجاري. وهكذ� تمثل �إ�صكالية �إرجاع ديون �ل�صريبة على �لقيمة 

�لم�صافة �لرهان �لرئي�س �لذي يتعين �لفوز به ل�صمان حياد هذه �ل�صريبة كما هو �الأمر عليه في دول �أخرى.

�أما �ل�صريبة على �ل�صركات فت�صكو بدورها من تحديد ف�صفا�س لمعاييرها �لح�صابية، مما يخلق لدى د�فع �ل�صر�ئب �رتباكا في �لتاأويل، 

ت�صتغله �إد�رة �ل�صر�ئب بطريقة تكاد تكون منهجية لتقويم �لو�صعية ل�صالحها. فطلبات �لتو�صيح قلما يتلقى �أ�صحابها جو�با و��صحا، 

و�إد�رة �لت�صريع �لجبائي، بحكم �نتمائها �إلى �الإد�رة �لعامة لل�صر�ئب، تتخذ في �لغالب �الأعم موقفا يولي �الأف�صلية لتاأويالت مفت�صي 

ال�سرائب. واإَنّ عمال في اتجاه تو�سيح �سبل تحديد النتيجة الخا�سعة لل�سريبة ح�سب قطاع الن�ساط، كما هو الحال عليه في عدد 

من �لدول، و ن�صر �لقو�عد �لتي تحدد تلك �ل�صبل، يبدو �ليوم �صرورة ال بد منه للو�صول �إلى �إر�صاء عالقة هادئة و�صليمة بين �الإد�رة 

و�لمقاوالت.
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تبين ممار�صة �لمر�قبة �ل�صريبية ومجموع د�فعي �ل�صر�ئب �لخا�صعين لها �أو �لذين خ�صعو� لها، �أنها تتيح تح�صيل �لمد�خيل �ل�صريبية 

في �لمقام �الأول، وهو ما يف�صي �إلى مر�قبة د�فعي �ل�صر�ئب �الأكثر و�صوحا و�صفافية، و�لذين ي�صهل تطبيق �لتقويمات في �صاأنهم 

و�لح�صول بذلك على مد�خيل �إ�صافية. فلي�صت �لمر�قبة موجهة �صوب �لنا�صطين �الأقل �صفافية، �لذين يعملون في �لقطاع غير 

�لمهيكل �أو في �نعد�م لل�صفافية. فهذ� �لنظام ال ي�صجع على �ل�صفافية، بل يدفع د�فعي �ل�صر�ئب، على �لعك�س من ذلك، �إلى 

�لتح�صن في �أن�صطة غير م�صرح بها، لدرجة �أن �لمر�قبة ال ت�صكل نظاما فعاال لمعاقبة �لمتحايلين.

ويمكن �لتعبير عن �النتقاد ذ�ته على م�صتوى نظام �لعقوبات. فاإقر�ر بع�س �لعقوبات �ل�صارمة �إلى حد يجعلها تبدو غير متنا�صبة، هو 

�أمر ال جد�ل في كونه يرمي �إلى محاربة �لت�صريحات �لكاذبة �أو �لناق�صة، �إال �أن �لو�قع يبين �أن د�فعي �ل�صر�ئب �الأف�صل تنظيما هم 

�لذين تقع عليهم مثل هذه �لعقوبات.

�أما �أولئك �لذين ي�صتغلون في �لقطاع غير �لمهيكل، فبحكم كونهم غير مرئيين يجعلهم في ماأمن من كل عقوبة. وبذلك فاإن نظام 

�لعقوبات �لذي ُو�صع لمطاردة �لمتحايلين ذوي �لنيات �ل�صيئة �إنما يطبق على د�فعي �ل�صر�ئب ذوي �لنيات �لح�صنة، ب�صبب �أخطاء 

ب�صيطة غالبا ما ال يكون لها �أي �أثر في مد�خيل �لخزينة.

يفتقر �لنظام �ل�صريبي �لمحلي لالن�صجام و�لفعالية، فهو �إ�صافة �إلى كونه يتاألف من عدد كبير من �لر�صوم و�القتطاعات، فهو ال يمثل 

�صوى جزء من مد�خيل �لجماعات �لتر�بية. ي�صر هذ� �لتعدد �لكبير في �لر�صوم بالفعالية �القت�صادية بل وحتى بمردود �ل�صر�ئب، 

�لذي ي�صبح �صعب �لعد و�لمر�قبة و�لتح�صيل. وياأتي ن�صف مد�خيل �لجماعات �لمحلية من �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، �لتي يتم 

دفع ن�صبة 30 بالمائة منها �إلى �لجماعات. غير �أن معايير �لتوزيع ال ت�صجع �لجماعات �لتي تبذل جهود� لمو�كبة �لم�صتثمرين وخلق 

مقاوالت في مجالها �لتر�بي. وبالتالي فمن �لمنا�صب، في �إطار �صيا�صة �لجهوية، �لتفكير في �آليات تتيح تمكين �لجهات من �لح�صول 

على ق�صم من �لثرو�ت �لتي تنتجها، وربما �أمكن ذلك عن طريق �إعادة تمكينها من جزء من �ل�صريبة على �ل�صركات �أو �ل�صريبة على 

�الأرباح �لعقارية )TPI( �لتي يجري تح�صيلها.

من جهة �أخرى، و�إذ� كان قد تم تحديث �ل�صر�ئب �لرئي�صة، فاإن �قتطاعات �أخرى، مثل �صريبة �لباتنتا )patente( �أو �ل�صريبة �لمهنية 

)TP( قد جرى �الحتفاظ بها رغم �أن طريقة ح�صابها تبقى قابلة للنقا�س في ما يتعلق بالفعالية �القت�صادية، حيث �إنها ُتحت�صب على 

�أ�صا�س قيمة �ال�صتثمار�ت.

ويبقى غياب �لح�س �لمدني �ل�صريبي حا�صر� بقوة في �لبالد، �إما عن طريق �الأن�صطة �لتي تجري جزئيا �أو كليا في �لنطاق غير 

�لمهيكل، و�إما ب�صبب �لتهرب �ل�صريبي �لذي تمار�صه مقاوالت �أو خو��س ال ي�صرحون بكل �أن�صطتهم �أو كل مد�خيلهم. وتمثل 

محاربة غياب �لح�س �لمدني �ل�صريبي هذ� مطلبا ينادي به م�صوؤولو �الإد�رة كما ينادي به د�فعو �ل�صر�ئب �أنف�صهم، �إذ يرون فيه �صببا 

للظلم وم�صدر� للمناف�صة غير �ل�صريفة. وقد تم �لقيام بمحاوالت تجمع بين �لتد�بير �لتحفيزية و�لتد�بير �الإكر�هية، لكن دون �أن ينجم 

عن ذلك لالأ�صف �أي �أثر ملمو�س. فالتد�بير �لتحفيزية �لتي تمر عبر ن�صب مخف�صة في �حت�صاب �ل�صر�ئب على �ل�صركات لي�صت 

فعالة، اإذ اإن م�سكلة الن�ساط غير المهيكل ترتبط اأي�سا وفوق ذلك بال�سريبة على القيمة الم�سافة والأعباء ال�سريبية والجتماعية التي 

تتحملها �الأجور.
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التو�سيات الرئي�سة من اأجل الإ�سالح ال�سريبي

يتعين على كل �إ�صالح للنظام �ل�صريبي �لمغربي �أن يعنى على �الأقل بالهند�صة �لعامة، �لتي ينبغي �أن تبقى قائمة على �ل�صر�ئب 

�لثالث �لكبرى، �أي �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، و�ل�صريبة على �لدخل، و�ل�صريبة على �ل�صركات، وكذ� بالن�صو�س �لتي 

تحدد تفا�صيلها كما تحدد �لممار�صة �ل�صريبية على �أر�س �لو�قع. ولذلك يجب تب�صيط �لر�صوم �لمحلية وجعل �لقاعدة �لتي 

تحت�صب على �أ�صا�صها تلك �لر�صوم قاعدًة من�صجمة. ويمكن تحديد �لمبادئ �لرئي�صة في �لمحاور �لتالية:

   I.    نظام �سريبي مت�سل بقوة مع باقي محاور ال�سيا�سات العمومية، من اأجل اال�ستجابة الأهداف العدالة االجتماعية

لم يعد من �لممكن ف�صل �ل�صيا�صة �ل�صريبية عن باقي �ل�صيا�صات �لعمومية، �لمتعلقة بمو��صيع �لت�صامن ودعم �ل�صاكنة �لمعوزة 

�لمد�خيل  �أكثر من ربع  �ليوم  �لذي ي�صتهلك  �لمقا�صة،  فاإن �صندوق  �لمثال  �لتغطية �الجتماعية. وعلى �صبيل  و��صتر�تيجية 

�ل�صريبية بالبالد، و�لذي يمثل �أحد �أهم �أوجه �الإنفاق لدى �لدولة، يوؤثر ال محالة في �صيا�صة مد�خيلها وفي �صيا�صتها �ل�صريبية. 

كما �أن تمويل مختلف �صناديق �لت�صامن �أو �صناديق تعديل �الأ�صعار من �صاأنه، �إذ� لم يتم �عتباره في مجمله، �أن يف�صي �إلى تعدد 

�القتطاعات و�لر�صوم، مما ُيفقد �لنظام �ل�صريبي �لمغربي ق�صما من و�صوحه ومن قدرته على �ال�صتجابة للتوقعات.

ي�صّح �ل�صيء نف�صه في حق �لتغطية �الجتماعية. ذلك �أن �الإ�صكالية �لتي يطرحها �ليوم نظام �لتقاعد �لذي يزد�د تو�زنه �ختالال 

�ل�صغل، وتعميم  �لتعوي�س عن فقد�ن  �لمثال  �صبيل  – لت�صمل على  �لتغطية �الجتماعية  د�ئرة  وتو�صيع  �لوقت من جهة،  مع 

�لتغطية �ل�صحية �الإجبارية بالن�صبة �إلى �الأجر�ء ونظام �لم�صاعدة �لطبية )RAMED( بالن�صبة �إلى �لفئات �لمعوزة – من جهة 

�أخرى، فاإن كل ذلك يطرح م�صاألة تمويل �لتغطية �ل�صحية من �الأجور وحدها بحدة، م�صتندة �إلى كلفة �لعمل، �أو عبر �لجمع 

بين �القتطاعات �الجتماعية و�ل�صر�ئب.

فاإذ� �أ�صفنا �إلى كل ما ذكرناه �لطلَب �لقوي على �لتغطية �الجتماعية من قبل �ل�صاكنة �لتي ال تتوفر عليها �ليوم – و�لتي تجعل 

من تلك �لتغطية �صرطا للمو�فقة على �أد�ء �ل�صر�ئب – يت�صح جيد� �أن �الإ�صالح �ل�صريبي ينبغي �أن تو�كبه �إعادة �صياغة لنظام 

�لمقا�صة كما هو مطبق حاليا، و�أن يو�كبه منظور للتغطية �الجتماعية بهدف تو�صيعها، في �إطار منطق ي�صمن ��صتمر�رية تمويلها.

�إن من �صاأن �إ�صالح �صندوق �لمقا�صة، وهو �الإ�صالح �لذي �أ�صحى �صروريا، �أن يتيح للدولة �قت�صاد مبالغ هامة، وهو ما �صي�صمح 

مو�رد  توفير  من  يمكن  �أن  �صاأنه  من  �أن  كما  �القت�صادي،  �لن�صيج  كاهل  تثقل  �لتي  �ل�صر�ئب  لبع�س  عميق  باإ�صالح  بالقيام 

لمختلف �صناديق �لت�صامن، دون �ال�صطر�ر في ذلك �إلى �إثقال �القتطاعات �أو تعقيدها.

من �لبديهي �أن و�صع نظام للم�صاعدة �لمبا�صرة محددة �لهدف لل�صاكنة �لمعوزة يجب �أن ي�صاحبه �إيقاف �لعمل بنظام دعم 

�ل�صلع. وال بد �أن يو�كب ذلك �إ�صالٌح لن�صب �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، �لتي يرد �لكالم عليها في �لفقرة رقم VI �أدناه، 

وذلك كي ت�صتطيع �لم�صاعد�ت �لمبا�صرة �لممنوحة �مت�صا�س �لنتائج �لتي �صتترتب على عملية تقويم �الأ�صعار. ويبقى مما ال 

جد�ل فيه �أن �إ�صالح نظام �لمقا�صة ينبغي �أن يكون مو�صوعا لنقا�س وطني مفتوح يرمي �إلى تحديد �ل�صبل �لتي �صيجري وفقها 

هذ� �الإ�صالح، في ما يتعلق بد�ئرة �لفئات �لم�صتهدفة وكذ� �الآليات و�لو�صائل، دون �أن نن�صى �الآثار �لممكنة في �لقدرة �ل�صر�ئية 

للطبقة �لمتو�صطة و�صرورة و�صع �لتد�بير �لالزمة لدعمها.
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II.     توزيع عادل للعبء ال�سريبي، وحماية القدرة ال�سرائية للطبقة المتو�سطة

د�فعي  على  �صريبي  و�صغط  للدولة  مد�خيل  م�صاألة  هو  ما  بقدر  و�إن�صاف  عد�لة  م�صاألة  �ل�صريبية  �لقاعدة  تو�صيع  �أ�صبح  لقد 

�ل�صر�ئب. فرف�س دفع �ل�صر�ئب، �أو على �الأقل �ل�صعور باأنها مرتفعة جد�، ال يعود �إلى مقد�ر �ل�صريبة في حد ذ�تها بقدر ما يعود 

�إلى �ل�صعور باأن �لنا�س ال توؤدي �صر�ئبها بالطريقة ذ�تها، و�أن ق�صمة �الأعباء �ل�صريبية لي�صت عادلة.

ولعل �لقطاع �لذي ي�صهد �أكبر عدد من حاالت �الإح�صا�س بالظلم هو قطاع �لعقار. فبالن�صبة �إلى ممتلكات عقارية مت�صابهة �أو 

موجودة في منطقة و�حدة، ي�صعر �لمو�طنون باأن هناك فرقا في �لمعاملة في ما يتعلق بال�صريبة على �الأرباح �لعقارية وعمليات 

�لتقويم �لخا�صة بو�جبات �لت�صجيل وقيمة �صريبة �ل�صكن �لو�جب �أد�وؤها. ويعمل غياب �ل�صفافية في �لجد�ول �لمطبقة من قبل 

�الإد�رة �ل�صريبية على تغذية ذلك �ل�صعور بالظلم و�نعد�م �لم�صاو�ة. هكذ� نجد �أن �صريبة �ل�صكن، �لتي يختلف مبلغها �ختالفا 

كبير� من منزل �إلى �آخر – حتى �أن بع�س �لنا�س ال يوؤدونها فال يزعجهم �أحد – تغذي كثير� �ل�صعور لدى �لمو�طن باأن هناك 

كيال بمكيالين.

�أ�صا�س قو�عد موحدة.  �إنه من �ل�صروري �لرفع من درجة �صفافية �لممار�صات �ل�صريبية، ومعاملة د�فعي �ل�صر�ئب جميعا على 

فال�صفافية ون�صر �لجد�ول من �صاأنهما �أن يف�صيا �إلى �لتخفيف من هذ� �ل�صعور بالظلم، و�لحد من �لنز�عات وو�صع حد لممار�صات 

�لت�صريحات �لناق�صة و�لف�صاد. �أما في مجال �لعقار فاإن ن�صر جد�ول �حت�صاب �ل�صر�ئب �صيتيح �صريعا تح�صين مردود �ل�صر�ئب. 

فبحكم �أن �لعمليات �لعقارية تتم معالجتها من قبل مهن منظمة مثل مهنة �لموثق، فاإنه من �ل�صهل تكليف �لموثقين بتح�صيل 

�ل�صريبة على �الأرباح �لعقارية مبا�صرة بعد �إتمام عملية �لبيع و�ل�صر�ء، مما �صيجنب د�فع �ل�صريبة م�صقة �لت�صريح، ويوفر على 

�لدولة م�صاريف �لتح�صيل وي�صمن لها مد�خيل مبا�صرة وموؤكدة.

في �إطار �لت�صامن �لوطني، والأ�صباب تتعلق باالإن�صاف و�لم�صاو�ة �أمام �ل�صريبة، يعتبر فر�س نظام �صريبي على �لقطاع �لفالحي 

�صرورة ال منا�س عنها، وخ�صو�صا بالن�صبة �إلى �ل�صيعات �لفالحية �لتي تبلغ حجما معينا. فال�صريبة ينبغي لها �أن ت�صطلع بدور 

ومحفز�  �لقطاع  هذ�  لهيكلة  حامل  بمثابة  تكون  �أن  ينبغي  كما  �إطار خ�صو�صيته.  في  �لفالحي  �لقطاع  تنمية  ل�صالح  مهيِكل 

الإنتاجيته وتناف�صيته. ولذلك فمن �لم�صتعجل �إطالق در��صة معمقة تهدف �إلى �إحد�ث �صريبة فالحية.

في ما يخ�س �ل�صريبة على �لدخل، ال جد�ل �ليوم في �أن �أ�صحاب �لمهن �لحرة، ومثلهم �لتجار و�لو�صطاء، وكل من لهم دخل 

�إ�صافي غير �أجورهم، ال يتحملون �لعبء �ل�صريبي ذ�ته �لذي يتحمله �الأجر�ء. ولذلك ال بد من مجهود يف�صي �إلى تحقيق 

�لتو�زن. وهذ� يقت�صي في �الآن ذ�ته �عتماد مر�قبة �أكثر �صر�مة – تقوم على و�صائل �الإعالميات وعلى عمليات تقاطع �إح�صائية 

– و�تخاذ تد�بير تحفيزية.ومنها على �صبيل �لمثال �ل�صاكنة �لتي ال تتوفر على تغطية �جتماعية. فربُط �اللتز�م �ل�صريبي بتعميم 
�لتغطية �الجتماعية، مع تقريب �أ�ص�س �لح�صاب بع�صها من بع�س، �صيتيح تعميما �أ�صرع و�أي�صر للنظام �ل�صريبي. ومن �لمفيد، 

من �أجل تح�صين �ل�صعور بالم�صاو�ة �أمام �ل�صريبة، �لعمل على تنظيم ون�صر �لمعلومة �لمتعلقة بتوزيع �ل�صر�ئب �لمدفوعة من 

قبل مختلف �لفئات �لمهنية-�الجتماعية.

للطبقات  �ل�صر�ئية  �لقدرة  تاآكل  تفادي  �أجل  من  �لت�صخم،  بن�صب  �لدخل  على  �ل�صريبة  ح�ص�س  ربط  �لمقترح  من  �أنه  كما 

�لمتو�صطة ب�صبب �رتفاع كلفة �لعي�س. كما �أنه من �لمقترح �أن يتم �أخذ �لت�صامن �لعائلي بعين �العتبار في ح�صاب هذه �ل�صريبة. 

و�الأطر�ف  �لفروع  لت�صمل  �لمعالين  �الأ�صخا�س  �القتطاعات ح�صب  من  �لتخفي�س  د�ئرة  تو�صيع  �لممكن  من  �صيكون  هكذ� 

)�الإخوة و�الأخو�ت( �لمعالة، ود�ئما في حدود �صتة �أ�صخا�س. كما �أنه من �لمقترح م�صاعفة ح�ص�س �لتخفي�س �ل�صريبي.

�ل�صريبة على  �لتدريجي من عتبة �الإعفاء من  �لرفع  ُيقترح  �لمتو��صع،  �ل�صر�ئية الأ�صحاب �لدخل  �لقدرة  �لرفع من  �أجل  من 

�لدخل من 2.500 �إلى 4.000 درهم �صهريا.
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كما �أنه من �لممكن �لتفكير في �إطار �صيا�صات �إ�صالح منظومة �لتربية �لوطنية، في �أن ُيقتطع من �لقاعدة �لخا�صعة لل�صريبة على 

�لدخل جزء من �لم�صاريف �لدر��صية بالن�صبة �إلى �الأ�صر �لتي توؤدي عن تمدر�س �أبنائها.

ال يوؤدي �ل�صريبة على �ل�صركات �إال ق�صم �صئيل من �لمقاوالت. وُيقترح بهذ� �ل�صاأن �أن ُيرفع، مع �لزمن، مقد�ر �لحد �الأدنى من 

�لم�صاهمة �لذي ُتلزم به �لمقاوالت ذ�ت �لح�صيلة �ل�صلبية �أو �ل�صعيفة، و�لمحدد حاليا في ن�صبة 0.5 بالمائة. هكذ�، وح�صب 

عدد �ل�صنو�ت �لتي يتم فيها �أد�ء �لحد �الأدنى – على �أن توؤخذ بعين �العتبار �لحالة �لخا�صة �لمتعلقة بالقطاعات ذ�ت �لهام�س 

�لمنظم – يمكن �قتطاع �لن�صب �لتالية:

•    0.5 بالمائة لل�صنو�ت �لخم�س �الأولى؛

•    1 بالمائة �نطالقا من �ل�صنة �ل�صاد�صة و�إلى حدود ع�صر �صنو�ت؛

•    1.5 بالمائة لما فوق ذلك.

III.    نظام �سريبي يتيح محاربة الم�ساربة

تبين �لتجارب �لدولية �أن �ل�صريبة على �لمو�ريث ال تمثل ممار�صة متبعة في عموم �لدول، ومن ثمة فهي مو�صوع للنقا�س و�لجدل. 

من جهة �أخرى، ي�صعب �الإحاطة بمجالها �لح�صابي، الأن �لمو�ريث ال تمثل في نهاية �لمطاف �صوى مجموعة من �لمد�خيل �لتي 

طبقت عليها �ل�صر�ئب م�صبقا، �إ�صافة �إلى �أن �لمو�ريث ت�صتتبع مجموعة من �ل�صر�ئب �لمتعلقة بالعنا�صر �لمختلفة �لتي تكونها )من 

�أرباح �أ�صهم و�أرباح على �الأ�صول ومد�خيل عقارية وفائ�س قيمة عن �الإرث �لمنقول و�لعقار، وغير ذلك(.

من ثمة فاإن توقيع ال�سرائب على المواريث اإ�سافة اإلى ال�سرائب على مداخيلها، ل ينبغي اعتماده اإل بالكثير من الحتياط وبعد 

نقا�صات وطنية و��صعة. غير �أن هذه �ل�صريبة تبدو م�صروعة لمحاربة �لم�صاربة وتعبئة �لمو�رد �ل�صرورية ل�صل�صالت �الإنتاج. وبالتالي، 

فمن �لمنا�صب �لتفكير في �إقر�ر �صريبة على �لممتلكات �لتي ال تخلق ثروة، مثل �لممتلكات �لعقارية غير �لمبنية �أو غير �لم�صتغلة، 

ومحالت �ل�صكن غير �لماأهولة، وكذ� ما يترتب على �رتفاع قيمة �لممتلكات �رتفاعا غير مرتبط با�صتثمار، كاالأر��صي �لتي تدخل في 

�لمجال �لح�صري �أو ت�صتفيد من تغيير في و�صعية �لمناطق. ويو�صى في هذ� �ل�صاأن بثالثة تد�بير هي كالتالي:

•    من �أجل محاربة �لم�صاربة وت�صجيع �لتعبئة �لعقارية �ل�صرورية لال�صتثمار، يتعين �لتفكير في �إقر�ر �صريبة ت�صامنية على 

�لمير�ث غير �لمنتج، يحل محل �ل�صريبة على �الأر��صي �لح�صرية غير �لمبنية )TNB( �أو يكملها، مع ن�صب ترتفع بمرور 

�لزمن. �أما �لمنع�صون �لعقاريون فيمكن �أن ُيَقَرّ في �صاأنهم توقيُف �أد�ء �ل�صريبة على �الأر��صي �لح�صرية غير �لمبنية طيلة 

�صبع �صنو�ت �نطالقا من تاريخ �قتناء �الأر�س. فاإذ� �ن�صرم ذلك �الأجل دون �أن يتم �إنجاز �أي برنامج على تلك �الأر�س، �أو 

�إذ� تم بيعها، يجري تطبيق �ل�صريبة عليها باأثر رجعي؛

�أو �أي تغيير ملمو�س  �إثر ت�صنيفها في �لمجال �لح�صري  •    تطبيق �ل�صريبة د�خل �أجل �صنتين عند تغيير و�صعية �الأر�س 

في و�صعيتها من قبيل �لَمنَطقة )zoning(. ويمكن �أن تحت�صب هذه �ل�صريبة على �أ�صا�س �لقيمة �لمكت�صبة على تلك 

�الأر�س مع تخفي�س قدره 50 بالمائة، علما �أن ذلك �لتخفي�س لي�س �إبر�ئيا؛

•     توحيد طريقة �حت�صاب �ل�صريبة على فائ�س �لقيمة �لمترتب على �لممتلكات �لمكت�صبة عن طريق �الإرث و�ل�صريبة على 

باإلغاء �الإعفاء �لمطبق على فو�ئ�س �لقيمة  فائ�س �لقيمة �لمترتب على �لممتلكات �لمكت�صبة عن طريق �لهبة، وذلك 

�لمتر�كمة حتى وفاة �لمو�صي، ح�صب ما يتيحه نظام �لمير�ث �ليوم؛

•    نقل و�جبات �لت�صجيل عن �لمير�ث و�لهبات �إلى ن�صبة 2 بالمائة؛

•    ترك �لمجال مفتوحا للتفكير و�لت�صاور في منظور �أي تو�صيع محتمل لقاعدة ح�صاب �صريبة �لت�صامن على �لمير�ث غير 

�لمنتج كما هو مقترح �أعاله، وكذ� �إحد�ث �صريبة على �لمو�ريث.
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IV.     نظام �سريبي ي�سجع القطاع االإنتاجي واال�ستثمار

�إن �الإ�صالح �لرئي�س في ما يخ�س �لقطاع �الإنتاجي يتعلق بال�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، �لتي تمثل، كما ر�أينا �آنفا، م�صكال 

�صائكا بالن�صبة �إلى �لن�صيج �الإنتاجي في �لبالد، وعائقا حقيقيا �أمام �ال�صتثمار. لذلك ينبغي �لرجوع �إلى �لمبد�إ �لموؤ�ص�س لهذ� 

�لنوع من �ل�صر�ئب، �أي حيادها بالن�صبة �إلى �لن�صيج �الإنتاجي. هكذ�، و�أيا كانت �صيا�صة فر�س �ل�صر�ئب �لتي تقرها �لدولة، 

فال ينبغي �أن تتحمل �لمقاولة �لمنتجة �صريبة على �لقيمة �لم�صافة �إال على �لقيمة �لتي تخلقها هي. كما �أن �لمقاوالت �لتي 

تحرز ر�صيد� موجبا من �لقيمة �لم�صافة يجب �أن يوؤدى �إليها هذ� �لر�صيد دون �إبطاء، تفاديا لالإ�صر�ر بها ب�صبب م�صاريف مالية 

� نهائيا لم�صكلة "حاجز �الرتطام  ز�ئدة وغير مبررة تحد من قدرتها على �ال�صتثمار. ومن �صاأن مثل هذ� �الإجر�ء �أن ي�صع حًدّ

)buttoir(". �أما �أر�صدة �ل�صر�ئب على �لقيمة �لم�صافة �لمتجمعة حتى �ليوم، في�صتح�صن تحويلها �إلى ديون على �لدولة، توؤدى 

على مدى ع�صر �صنو�ت، دون فو�ئد �إن �أمكن.

يتحمل قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية للتحويل �الأولي �أعباء ثقيلة ب�صبب �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة في منتجاته، وهي �صر�ئب ال 

يمكنه ��صترجاعها. وال يخفى مقد�ر �أهمية هذ� �لقطاع بالن�صبة �إلى �قت�صاد �لبالد. فهو قطاع يخلق فر�س �صغل في �أحو��س قريبة من 

�لتجمعات �لح�صرية، وي�صتجيب لحاجيات �ل�صاكنة �لح�صرية و�لقروية، وبالتالي فاإن تطوره يكت�صي �أهمية ق�صوى لل�صغل و�لتنمية 

�لجهوية. فن�صيب �لمنتجات �لزر�عية �لمحولة بالمغرب يبقى �صعيفا جد� بالمقارنة مع دول تبلغ م�صتوى م�صابها من �لنمو، هذ� 

في حين �أن �لم�صتهلكين ي�صترون �لمزيد من �لمنتجات �لمحولة، �لتي كثير� ما تكون م�صنعة بالخارج، علما �أن قطاع �ل�صناعات 

�لغذ�ئية للتحويل �الأولي يمثل �للبنة �الأ�صا�س �لتي يمكن �أن تقوم عليها ��صتر�تيجية حقيقية لل�صناعات �لغذ�ئية بالبالد. ولكي 

يتمكن هذ� �لقطاع من �لنمو – الذي لم يعد له اليوم من خيار �سوى النهيار اأو التجاه نحو الن�ساط غير المهيكل –يجب �أن 

تجد م�صاألة �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة حال نهائيا، في ��صتقالل عن �لنظام �ل�صريبي �لفالحي. وُيقترح في هذ� �ل�صاأن �أن ُي�صمح 

للمقاوالت �لعاملة في هذ� �لقطاع باأن تقتطع، من مجموع �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة �لمترتبة عليها، قدر� م�صاويا لمبلغ �ل�صريبة 

على �لقيمة �لم�صافة �لتي توؤديها عن م�صترياتها �لفالحية، على �أن ُيحت�صب ذلك على �أ�صا�س �لن�صبة نف�صها �لمطبقة على منتجاتها 

�لنهائية. و�صينعك�س هذ� �القتطاع على �الأ�صعار �نخفا�صا، وتكون �لح�صيلة في �آخر �لمطاف تطبيق �ل�صريبة على �لمنتجات �لنهائية 

في حدود 2 �إلى 5 بالمائة ال غير، دونما حاجة �إلى �إحد�ث ن�صب جديدة لل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة.

من جهة �أخرى، ينبغي �لعمل على �إ�صفاء مزيد من �لو�صوح على �ل�صريبة على �ل�صركات. فبقدر ما هو م�صروع �أن ُيطلب تطبيق 

قو�عد عامة على �لجميع، يبدو من باب �لوهم محو �لخ�صو�صيات �لتي تخت�س بها كل مهنة، باالعتقاد �أن هذ� لن تكون له �أي 

�آثار على �ال�صتثمار. ولذلك ينبغي �لعمل على تقريب �لممار�صات �ل�صريبية من �لممار�صات �القت�صادية لكل قطاع من قطاعات 

اأ�سا�س ما هو معمول به دوليا في هذا المجال. اأما بالن�سبة اإلى القطاعات التي تتوفر على مخططات ح�سابات  الن�ساط، على 

�لتمويل  و�صركات  �لتاأمين  و�صركات  )كالبنوك  مكيفة   )supervision( مر�قبة  مخططات  �أو  نوعية   )plans de compte(

وهيئات �لتوظيف �لجماعي للقيم �لمنقولة )OPCVM( و�لفاعلين في مجال �الت�صاالت و�صركات �لطير�ن وما �إلى ذلك(، فمن 

�ل�صروري �إخ�صاع �لممار�صات �ل�صريبية للقو�عد �لوطنية و�لدولية �لتي تنظمها.

و�أما م�صاعد�ت �لدولة، �لتي تاأتي على �صكل تخفي�صات �أو �إعفاء�ت �صريبية، فيجب �أن تكون من�صفة و�أال يترتب عليها مفعول 

32 مليار�، وي�صتفيد منها، على وجه �لخ�صو�س، �لت�صدير وقطاعا �لفالحة  من قبيل �لريع. وتمثل تلك �لم�صاعد�ت ما قدره 

�لعقار، و4.296 مليون للفالحة(. فحين تتمتع بع�س قطاعات  �لنفقات �ل�صريبية في مجال  و�لعقار )5.413 مليون درهم من 

الن�ساط بدعم زائد، حتى ولو كان ذلك لأ�سباب وجيهة، فاإن الأمر قد يف�سي اإلى اإحداث مفعول طارد يوؤثر �سلبا في ال�ستثمارات 

�لتي من �صاأنها �أن تتوجه مبا�صرة �إلى �لقطاع �لمعني، مما ينجم عنه مفعول فقاعة خطير على �القت�صاد في مجموعه. لذلك 

من �ل�صروري �إر�صاء �آليات �صنوية لتقييم �صيا�صات �لدعم، من �أجل �لتمكن من قيا�س مدى وجاهتها، و�أي�صا �الآثار �لتي يمكن 

�إحد�ثها في �لن�صيج �القت�صادي و�ال�صتثمار على وجه �لعموم.
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ي�صكو �القت�صاد �لمغربي من نق�س في �لتجديد و�لمبادرة في مجال �لبحث و�لتطوير. وُيقترح، على غر�ر عدد من �لدول �لتي 

ت�صجع �الأن�صطة �لمجددة، �لعمل على �إر�صاء ��صتر�تيجية لدعم �لتجديد و�لبحث و�لتطوير، بو��صطة �آليات �لتحفيز عبر �أر�صدة 

�ل�صر�ئب �لمخ�ص�س عائدها للبحث، و�لتي �أبانت عالوة على ذلك عن فعاليتها.

V.   نظام �شريبي يتيح الحد من مجال الن�شاط غير المهيكل

باإلحاح، يتعلق  بقطع �لنظر عن �لقو�عد �ل�صريبية �لتي تنطبق على �لقطاع �الإنتاجي، هناك مطلب حا�صم يطرحه هذ� �لقطاع 

بمحاربة �لمناف�صة غير �ل�صريفة �لتي يعاني منها ب�صبب �لفاعلين �لذين ين�صطون خارج د�ئرة �القت�صاد �لمنظم، �أي في مجال 

الن�ساط غير المهيكل.

في ما يخ�س الن�ساط غير المهيكل، يجب اإعارة المزيد من الهتمام لالأ�سخا�س الذين يتخذون من هذا الن�ساط و�سيلة للبقاء، 

ولل�صل�صالت �لَقبلية �لتي تغذي ن�صاطهم في نف�س �لوقت، الأنه يمثل خطر� حقيقيا على �القت�صاد �لوطني. ويتعلق �الأمر على 

وجه �لخ�صو�س بالم�صتوردين �لذين يدلون بت�صريحات ناق�صة عن �لمنتجات �لم�صتوردة من �أجل تفادي �أد�ء �ل�صريبة على 

ال  حين  لديهم  �لعاملين  يظلمون  �لذين  و�لمنتجين  �صريبة،  كل  من  تفلت  �لتي  �لخفية  �لتوزيع  وم�صار�ت  �لم�صافة،  �لقيمة 

ي�صرحون بهم، فيحرمونهم بذلك من حقهم في �لتغطية �ل�صحية.

و�إن من �صاأن تد�بير للمر�قبة تقوم على تتبع �لعو�مل )�أنظر �لتد�بير 84 و85 و86 �أدناه( �أن تتيح �إحاطًة �أمثل باأن�صطة �لفاعلين 

و�لحد بدرجة ملمو�صة من ممار�صات �لت�صريحات �لناق�صة و�لفو�تير �لناق�صة و�لكاذبة.

غير اأن محاربة الن�ساط غير المهيكل والتهرب ال�سريبي ل يمكن العتماد في �ساأنها على العقوبات وحدها. فالمحيط القت�سادي 

ينبغي له �أن ي�صتنفر ردود �الأفعال من �أجل �نتقال طبيعي لالأن�صطة غير �لمهيكلة �صوب �لد�ئرة �لر�صمية لالقت�صاد �لمنظم. 

ومن �أجل ذلك ال بد من جعل �لميز�ت �لتي تترتب على �لم�صروعية جذ�بة وو��صحة )�نظر على �صبيل �لمثال �القتر�ح رقم VI �أدناه(.

ت�صهد �الإحالة على �لنماذج �لقائمة لدى بع�س �لدول على نجاعة �الأنظمة �لتي تعتمد على قاعدة �صريبية و��صعة قدر �الإمكان، 

د�فع  منها  ي�صتفيد  �لتي  �الجتماعية  �لتغطية  وقاعدة  �ل�صريبية  �لقاعدة  بين  و�لربط  ذلك،  �أمكن  ما  قدر  �صعيفة  ن�صب  تقابلها 

�ل�صر�ئب. ويتعين دعم كل م�صعى يتوخى هذ� �لهدف، بحكم �أنه م�صدر للفعالية �القت�صادية ولمحاربة �أ�صكال �لتهرب �ل�صريبي 

و�صمان �لعد�لة �الجتماعية عبر �إلغاء �لتخفي�صات وغيرها من �المتياز�ت �ل�صريبية �لتي لي�س لها مبرر �قت�صادي وال �جتماعي 

في �الآن نف�صه. كما �أن ذلك يوؤ�ص�س لتعريف حديث لت�صاوي �لمو�طنين �أمام �ل�صريبة.

قدر  الت�سالح،  نوع من  اإقرار  بالعمل على  يتعلق  الأمر  اأن  رهانًا كبيرا، بحكم  بوجه عام  المهيكل  الن�ساط غير  وتمثل محاربة 

�الإمكان، بين �لمو�طن ومفهوم �ل�صريبة. ويقوم هذ� �لعمل �أوال على بيد�غوجية �أكثر م�صد�قية تتيح تو�صيح �لفائدة من �ل�صريبة، 

مما ي�صتدعي �لقيام بمبادر�ت تو��صلية ناجعة.

ومن هذ� �لمنظور من �لمهم �أن يكون �لنظام �ل�صريبي و��صحا قدر �الإمكان وهو ما ي�صتدعي �تخاذ تد�بير ترمي �إلى �لتب�صيط، 

وتقدير �أمثل للعالقة �لتي تربط – متى �أمكن ذلك – بين �ل�صريبة ووظيفتها �أو مو�صوعها.

لذلك فاإنه ال تكون �القتطاعات مفهومة وال مقبولة �إال متى ر�أى �لمعنيون بها جميعا �أنها عادلة و�أنها ال تنت�صب عائقا يحول دون 

تطور �لتناف�صية �لعامة لالقت�صاد. فما من نظام فيه ظلم �إال و�صيدفع بد�فع �ل�صريبة �إلى �القت�صا�س لنف�صه بنف�صه عبر �اللتجاء 

�إلى �الأن�صطة �لخفية. 

وتقترح �لتد�بير �لمف�صلة �أدناه مقاربة �أكثر �صمولية، ويقترح �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �أن تكون هذه �لم�صاألة مو�صوعا 

لنقا�س وطني بهدف بلورة ��صتر�تيجية مت�صاور عليها بين كل �الأطر�ف �لمعنية.
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VI.   نظام �سريبي يتحمل جزءا من تمويل التغطية ال�سحية، من اأجل تفادي زيادة ال�سغط على االأجور وكلفة االأجراء

يبلغ �ل�صغط �ل�صريبي �ليوم ما مقد�ره 22 بالمائة بالن�صبة �إلى �الأجور �لقريبة من �لحد �الأدنى لالأجر، ويرتفع �إلى ما قدره 45 

بالمائة بالن�صبة �إلى �الأجور �لعليا. هذ� في حين �أن تناف�صية �لمقاوالت �لمغربية، في �إطار �قت�صاد مفتوح مثل �قت�صاد �لمغرب 

�ليوم، ترتهن �أي�صا بكلفة �ل�صغل، حتى و�إن لم يكن هذ� هو �لعامل �لوحيد �لذي ينبغي �أخذه بعين �العتبار. و�إذ� �أردنا للمغرب 

�إلى �لعاملين، فاإن من �ل�صروري  �أن يوؤثر ذلك �صلبا في �الأجر �ل�صافي �لمدفوع  �أن يبقى د�خل د�ئرة �لمناف�صة �لدولية دون 

�لعمل على �لحيلولة دون تجاوز �ل�صغط �الجتماعي و�ل�صريبي حدوده �لحالية، مع �لعمل على در��صة و�إحد�ث �صبل �إ�صافية 

لتمويل �لتغطية �الجتماعية.

بذلك، وفي �إطار �الإ�صالحات �لتي تهم �أنظمة �لتقاعد و�الأ�صكال �لجديدة من �لتغطية �ل�صحية، يمكن ��صتعادة �لتو�زن �لمالي، 

عبر تمويل يقوم جزئيا على �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، �لتي يتعين بالتالي �لعمل على �إ�صالحها. ومن ذلك على �صبيل 

�لمثال �أن �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة يجب �إعادة هيكلتها لتنتقل من خم�س ِن�صب �ليوم )�صفر بالمائة، 7 بالمائة و10 بالمائة 

و14 بالمائة و20 بالمائة( �إلى �أربع ن�صب )�صفر بالمائة، و10 بالمائة، و20 بالمائة و30 بالمائة(، مما �صيتيح توفير مو�رد يمكن 

تعيينها لتمويل �لتغطية �ل�صحية وغيرها من �آليات �لت�صامن. ون�صبة 30 بالمائة �لمقترحة �صتعني �ل�صلع �لفاخرة. ويتعين لذلك 

مر�جعة الئحة �لمنتجات من �أجل �إعادة ت�صنيفها ح�صب �ل�صبكة �لجديدة لل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة.

 وبديهي �أن تغيير ن�صب �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة �صتكون له �آثار على �أ�صعار �لمنتجات، وبخا�صة منها �لم�صتفيدة من ن�صب 

�صب بمثيله �لخا�س باإلغاء دعم �ل�صلع، وتعوي�س  مخف�صة. ولذلك فمن �ل�صروري �أن يجري ربط هذ� �الإجر�ء �لخا�س بتقويم �لِنّ

ذلك بنظام للم�صاعد�ت �لمبا�صرة ذ�ت �الأهد�ف �لمحددة )�أنظر �لفقرة رقم I �أعاله(. فال�صريبة �لمخف�صة على �لقيمة �لم�صافة 

يمكن �عتبارها بمثابة م�صاعدة من قبل �لدولة، ينبغي �لتعامل معها مثل غيرها من �لم�صاعد�ت �لتي يقدمها �صندوق �لمقا�صة.

�أن يوفر للدولة مو�رد هامة تتيح  �إن من �صاأن �الإ�صالح �لمتو�زي لل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة مع �إ�صالح �صندوق �لمقا�صة 

تمويل نظام �لم�صاعدة �لمبا�صرة �لموجهة �إلى �لفئات �الأكثر عوز�، وو�صع �لتد�بير �لالزمة للحفاظ على �لقدرة �ل�صر�ئية للطبقات 

�صندوق  �إحد�ث  �صاأن  من  و�إن  �ل�صحية.  �لتغطية  تمويل  من  بجزء  �لمبا�صر  �لتكفل  �أجل  من  �لخ�صو�س  وعلى  �لمتو�صطة، 

مخ�س�س للتغطية الجتماعية، ممول من موارد الدولة، اأن يتيح التكفل باإعادة تقييم، على �سرط الموارد، للتعوي�سات العائلية، 

بما يعطي مزيد� من �لقدرة �ل�صر�ئية لالأ�صر ذ�ت �الأطفال من �لطبقة �لمتو�صطة.

VII.    نظام �شريبي يتيح اإر�شاء مناخ من الثقة بين الإدارة ال�شريبية ودافعي ال�شرائب

�لقو�عد.  �ل�صفافية ومن و�صوح  �أكبر من  قدر�  بال�صرورة  �ل�صر�ئب  ود�فعي  �ل�صر�ئب  �إد�رة  بين  �لثقة  مناخ من  �إر�صاء  يقت�صي 

وبالتالي فاإن ن�صر جد�ول �حت�صاب �ل�صر�ئب في مجال �لعقار، وتو�صيح قو�عد تحديد نتائج �لمقاوالت، و�إمكانية م�صاءلة �الإد�رة 

اإجراءات من �ساأنها الحد من العتباط ال�سريبي  اأو بيع ممتلكات، تمثل كلها  اأو �سراء  الترابية قبل القيام بعمليات ا�ستثمار 

و�إعادة �لثقة.

اأن  الن�ساط المعنية، من �ساأنها  القابلة لأن تطبق عليها ال�سريبة، في ت�ساور مع قطاعات  النتائج  كما اأن تو�سيح قواعد تحديد 

تحد من العتباط ال�سريبي بالن�سبة اإلى المقاولت، والحد من حالت النزاع والإح�سا�س بالظلم. ويمكن القيام بهذا العمل 

على �أ�صا�س در��صات دولية مقارنة، وهو ما �صت�صتفيد منه بالدنا، بال �صك، في مجال و�صوح نظامها �ل�صريبي و�صهولة قر�ءته، مما 

�صيح�صن كثير� من تقييمها في ما يتعلق بمناخ �الأعمال.

من جهة �أخرى فاإن �لجد�ول �لمطبقة على بع�س �ل�صر�ئب غير �صفافة بما يكفي، و�أمرها يترك لتقدير �أعو�ن �ل�صر�ئب، مما يخلق 

�صعور� عاما باأن �لنظام غير من�صف وال عادل.
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�أما �لطعون �صد قر�ر�ت �الإد�رة، و�صلطة �لتقويم �لتي تتمتع بها هذه �الأخيرة، فيجب تاأطيرها بطريقة �أمثل، و�إخ�صاعها لمر�قبة 

هيئات م�صتقلة حتى عن �الإد�رة �ل�صريبية نف�صها. ولذلك فاإن �إ�صالح هيئات �لطعن وتاأطير �صلطة �لت�صوية �لتي تتمتع بها �الإد�رة 

�لعامة لل�صر�ئب، تبدو �ليوم كلها �صبال وجيهة يمكن �تباعها لتح�صين �لمناخ �لعام.

ال يمكن �أن يبقى تاأويل �لن�صو�س و�لقو�نين �ل�صريبية من �صالحية �الإد�رة �لعامة لل�صر�ئب وحدها. لذلك يجب �أن تكون �إد�رة 

�لت�صريع �ل�صريبي ملحقة بوز�رة �لمالية، مما يتيح لها مزيد� من �ال�صتقاللية عن مفت�صي �ل�صر�ئب في �إبد�ء �آر�ئها.

خال�سة

لقد تزود �لمغرب بنظام �صريبي حديث، يبقى في حاجة �إلى �لتح�صين في ما يخ�س �لتطبيق. وترمي �القتر�حات �لو�ردة في 

�لمجل�س  يو�صي  متنا�صقة، لذلك  وتكون مجموعة  �صامال  تمثل منظور�  �لتح�صين. وهي  �لم�صاهمة في هذ�  �لتقرير على  هذ� 

باإلحاح باأال ُينظر �إليها وكاأنها تد�بير م�صتقلة، �أو يمكن �الأخذ ببع�صها وترك �لبع�س �الآخر.

كما ينبغي من جهة �أخرى �لحر�س، في �إطار �الإ�صالح �ل�صريبي، على �لحفاظ للنظام على ب�صاطته، و�لعمل – في �إطار �لبحث 

عن �الإجابة على م�صاكل ظرفية تم�س بتو�زن �لمالية �لعمومية – على تفادي �إفقاده و�صوحه و�صهولة قر�ءته، باإحد�ث �قتطاعات 

متعددة ح�صب �لظروف.

لذلك يجب �لعمل على دعم �لتقييم وماأ�ص�صته، باعتباره �أد�ة من �أدو�ت �تخاذ �لقر�ر �لعمومي. وهو يتاألف من �صقين، �أولهما 

يتعلق بالتقييم �لقبلي �لذي ي�صبق �تخاذ تد�بير جبائية، و�لثاني بالتقييم �لبعدي، �لذي يعنى بقيا�س نتائج تفعيل تلك �لتد�بير 

وما تقت�صيه من قو�نين تنظيمية.

وال يكون الأي مجهود يتوخى �لتقييم �لقبلي للقو�نين �لجبائية معنى �إال �إذ� تاله تقييم بعدي �إجباري. ويجب �أن يتم هذ� �الأخير 

خالل فترة تتر�وح ما بين ثالث �صنو�ت �إلى خم�س �لتي تلي تطبيق �إ�صالح معين للت�صريع �لجبائي، بما يتيح �لتحقق من مدى 

تطابق �لنتائج مع �الأهد�ف �لمر�صومة عند تبني �الإ�صالح �لمعني.

�لعمومية،  للنفقات  و�لبعيد  �لمتو�صط  �لمديين  على  منظورية  �إعطاء  يفتر�س  تنظيمي  بقانون  موؤطرة  �لمالية  قانون  بلورة  تكون 

وخ�صو�صا �لبر�مج �لتي تمتد على مدى �صنو�ت، وكذ� �لم�صاريع �ال�صتر�تيجية )�لف�صل 75 من �لد�صتور(. و�لحال �أن ما ينطبق 

على �لنفقات �لعمومية ينطبق كذلك على �لمد�خيل. وبالتالي يجب �أن يكون هناك قانون للبرمجة �ل�صريبية ي�صطلع بدور في 

تحديد �لتطور �لم�صتقبلي ل�صيا�صتنا �لجبائية، في�صبح بذلك �أد�ة توفر للبرلمان كما لد�فعي �ل�صر�ئب منظوًر� و��صحا ومزيد� من 

�ال�صتقر�ر، مع �لحفاظ على �إمكانية تكييف �لنظام �ل�صريبي في كل وقت مع محيطه �القت�صادي و�الجتماعي.

�إن �لبرمجة �ل�صريبية، م�صنودة بمعرفة �أمثل بممتلكات �لدولة و�لتز�ماتها، هما �صمان نظام �صريبي �أكثر و�صوحا، تكون مر�حل 

تطبيقه و�أهد�فه معروفة معرفة �أف�صل ومقبولة قبوال �أمثل من لدن �لمو�طنين. و�إن من �صاأن مثل هذ� �لنظام �ل�صريبي �أن يتمكن، 

تعوقه تكتالت حرفية وال  �أن  �القت�صادي، دون  و�لمحيط  �لمجتمع  مع  �ن�صجام  في  ويكون  �أي�صر،  بطريقة  �لتطور  �صاعتها، من 

و�صعيات مكت�صبة.
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تف�سيل التدابير المقترحة

ت�صير �لتد�بير �لمقترحة �أدناه في �تجاه �الأهد�ف �لمعلن عنها �آنفا. وهي تد�بير �لتقائية ال تعني، �أو ال تعني �إال قليال، �الن�صغاالت 

�لقطاعية، حتى و�إن كان بع�صها م�صروعا. وهي تهدف �إلى تحديد �الأ�صا�س �لتي ينبغي �أن يقوم عليها �إ�صالح و��صع، ويجب 

بالتالي �أن ينظر �إليها في �صموليتها، تلك هي �ل�صبيل �لوحيدة ل�صمان �ن�صجامها و��صطالعها بدور �لقاطرة �لمن�صود.

)IR( ال�سريبة على الدخل

1.   احت�ساب ح�س�س ال�سريبة على الدخل في ارتباط مع ن�سب الت�سخم، حفاظا على القدرة ال�سرائية للطبقة المتو�سطة؛

و�الأخو�ت(  )�الإخوة  و�الأطر�ف  �لفروع  لت�صمل  �لمعالين  �الأ�صخا�س  ح�صب  �القتطاعات  من  �لتخفي�س  د�ئرة  تو�صيع    .2

�لمعالة، ود�ئما في حدود �صتة �أ�صخا�س؛

3.       رفع ح�صة �لتخفي�س لكل �صخ�س معال من 30 �إلى 60 درهما؛

4.   �لرفع، تدريجيا، من �ل�صريحة �لمعفاة من �ل�صريبة على �لدخل �إلى 4.000 درهم؛

5.  توحيد قاعدة �حت�صاب �ل�صر�ئب �الجتماعية و�لجبائية )وخ�صو�صا �ل�صريبة على �لدخل(، مما يتيح تفادي تعدد �لقو�عد 

بالن�صبة �إلى عمليات �لمر�قبة، ويخلق تحفيز� �أقوى على �لت�صريح، وخ�صو�صا ما يتعلق منه بالتقاعد؛

�لعملة  يتيح �ال�صتفادة من منحة من  نظام  �لدخل، وذلك عبر  �ل�صريبة على  �أد�ء  �لحرة على  �لمهن  �أ�صحاب  ت�صجيع   .6

�ل�صعبة �الإ�صافية يتم �حت�صابها على �أ�صا�س �لدخل �لخا�صع لل�صريبة )20 بالمائة من مجموع �لدخل �لخا�صع لل�صريبة 

�لم�صرح به، في حدود مبلغ �ل�صريبة على �لدخل �لموؤد�ة(؛

تعميم ��صتعمال تقنيات �الإعالم و�الت�صال، مع �لعمل على تحقيق �لربط بين قو�عد معطيات �إد�ر�ت �لدولة وموؤ�ص�صاتها،   .7

وتتبع  �لمر�قبة  مجال  في  �ل�صريبية  لالإد�رة  �لب�صرية  �لو�صائل  من  �لمثلى  و�ال�صتفادة  �ل�صفافية  من  �لمزيد  �أجل  من 

�لتقاطعات.

)TVA( ال�سريبة على القيمة الم�سافة

تمثل �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة �أكثر �ل�صر�ئب مو�صوع ل�صكوى �لفاعلين �القت�صاديين. ويعد �إ�صالح �ل�صريبة على �لقيمة 

�لم�صافة �ليوم �صرورة حيوية الإعادة �لتو�زن لمالية �لمقاولة، و�صمان نمو من�صجم للقطاع �الإنتاجي �لمهيكل، و�إعطاء دفعة 

جديدة لال�صتثمار. و�لتد�بير �لمقترحة بهذ� �ل�صاأن هي �لتالية:

�صمان حياد �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة بالن�صبة �إلى �لمقاولة. ومن �أجل ذلك يجب �لعمل في كل �صهر على �إرجاع   .8

فتدفع  تم تح�صيلها،  �لتي  �لم�صافة  �لقيمة  و�ل�صريبة على  �أد�وؤها  تم  �لتي  �لم�صافة  �لقيمة  �ل�صريبة على  بين  ما  �لفارق 

حدوث  حال  في  �لمقاولة  حيال  نف�صه  بال�صيء  �لدولة  وتقوم  ذمتها،  في  �لفرق  ذلك  كان  �إذ�  للدولة  �لفرق  �لمقاولة 

�لعك�س؛

في حال عدم �إرجاع فارق �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة خالل �ل�صهر �لذي يلي �لت�صريح، تطبق فائدة على �لتاأخر في   .9

�الأد�ء تكون م�صاوية للفائدة �لمطبقة في حال �لتاأخير في �أد�ء �لديون �لتجارية؛

ذمة  في  دين  �إلى   )buttoir "الرتطام� )"حاجز  ب�صبب  �لم�صافة  �لقيمة  �ل�صريبة على  �لمتر�كم من  �لمخزون  تحويل   .10

�لخزينة في �أجل ع�صر �صنو�ت، بنظام �لق�صيمة �صفر )coupon zéro(، �أي على �أ�صا�س �أد�ء �لفو�ئد بعد �النتهاء من �أد�ء 

�لدين؛
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في  �ال�صتثمار  ت�صجيع  �أجل  �لم�صافة، من  �لقيمة  �ل�صريبة على  �ل�صريبي لال�صتثمار�ت من  �الإعفاء  نظام  �إلى  �لرجوع   .11

�لبنيات �لتحتية. وهذ� �الإجر�ء يجب بال�صرورة �أن يرتبط باالإجر�ء رقم 8 �أعاله.

�إعطاء قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية �إمكانية ��صترجاع جزء من �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة �لمح�صلة عبر �آلية الأد�ء �صريبة   .12

�صورية على �لقيمة �لم�صافة على �لمنتجات �لفالحية �لتي يتم �صر�وؤها.

�النتقال �إلى نظام �لن�صبتين من �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة تعطيان �لحق في �ال�صترجاع، �إحد�هما ن�صبة عادية مقد�رها   .13

20 بالمائة، و�الأخرى ن�صبة مخف�صة مقد�رها 10 بالمائة، �إ�صافة �إلى ن�صبة �صفر بالمائة للمنتجات �لتي ت�صتدعي �إعفاء 

�سريبيا والعمل، في ارتباط مع هذا الإجراء، على تخ�سي�س نقطتين من ال�سريبة على القيمة الم�سافة لتمويل التغطية 

�الجتماعية.

�ال�صتهالكية  �ل�صلع  على  تطبق  بالمائة،   30 مقد�رها  مرتفعة جد�،  �لم�صافة  �لقيمة  على  �ل�صريبة  من  ن�صبة  �إقر�ر  �إعادة   .14

�لفاخرة، يمكن تخ�صي�س مد�خيلها، �إ�صافة �إلى نقطتين �ثنتين من �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة ذ�ت ن�صبة 20 بالمائة، 

لتمويل �لم�صاهمات �الجتماعية و/�أو �صناديق دعم �لتما�صك �الجتماعي.

�إعادة �لنظر في مجموع �لمنتجات �لتي توؤدى عنها �ليوم ن�صبة �صفر �أو 7 �أو 10 �أو 14 بالمائة من �ل�صريبة على �لقيمة   .15

�لم�صافة، من �أجل �إعادة ت�صنيفها ح�صب �ل�صبكة �لجديدة. 

)IS( ال�سريبة على ال�سركات

تو�صيح �لن�صو�س �لمتعلقة بتحديد �لنتائج �لمطبقة عليها �ل�صريبة )كالر�صيد ون�صبة �لتر�جع �أو �لخ�صارة و�صعر �لتحويل   .16

prix de transfert وغير ذلك( التي يتعين تحديدها مع مختلف قطاعات الن�ساط؛

في ما يخ�س �لمهن �لمنظمة ح�صب قو�نين و�أنظمة محا�صباتية نوعية، �لعمل على ربط �لممار�صات �ل�صريبية بخ�صو�صيات   .17

مخطط �لح�صاب �لمعني )كالر�صيد و�آجال �ال�صتيفاء وروؤو�س �الأمو�ل �لموظفة وغير ذلك(.

و�صع جدول ت�صاعدي لل�صريبة على �ل�صركات، ي�صتند �إلى �لنتائج �لمطبقة عليها �ل�صريبة:  .18

15 بالمائة حتى حدود مليون؛  •

20 بالمائة من مليون �إلى 10 ماليين؛  •

25 بالمائة من 10 ماليين �إلى 20 مليونا؛  •

30 بالمائة حتى 200 مليون؛  •

35 بالمائة حتى 1000 مليون؛  •

40 بالمائة لما فوق ذلك؛  •

�لتفكير في �إمكانية تخفي�س �لن�صبتين �الأخيرتين بعد مدة �أق�صاها 3 �صنو�ت، ريثما يتم تو�صيع �لقاعدة �ل�صريبية وتعود   .19

مد�خيل �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة �إلى وتيرتها �لعادية، بعد �أن يكون قد تم تطبيق �الإ�صالحات على هذه �ل�صريبة.

مراجعة النظام ال�سريبي الخا�س بالمجموعات، بما ي�سهل تجميع الأن�سطة واإ�سافة روؤو�س اأموال اإلى ن�ساط معين والف�سل   .20

بين �الأن�صطة.
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�لربط، بالن�صبة �إلى �لمجموعات، بين �إمكانية �ال�صتفادة من �لنظام �ل�صريبي �لخا�س بالمجموعات كما هو مقترح �أعاله،   .21

وبين �صرورة �أد�ء �ل�صريبة على �ل�صركات عن �لنتيجة �لمدعمة، علما �أن �لنتائج �لخا�صرة ال يتم تدعيمها بل تحتفظ في 

�لكيان �لقانوني �لذي ت�صجل فيه، وباإمكانية �لتاأجيل كما هو جار به �لعمل حاليا؛

و�صع حد �أدنى للم�صاهمة، ترتفع ن�صبته تدريجيا ح�صب عدد �ل�صنو�ت �لتي كان فيها مبلغ �ل�صريبة �لموؤد�ة م�صاويا للحد   .22

�الأدنى للم�صاهمة، على �أن توؤخذ بعين �العتبار �لحالة �لخا�صة �لمتعلقة بالقطاعات ذ�ت �لهام�س �لمنظم. ويمكن تطبيق 

�لن�صب �لتالية مثال:

0.5 بالمائة لل�صنو�ت �لخم�س �الأولى؛  •

1 بالمائة من �ل�صنة �ل�صاد�صة وحتى حدود ع�صر �صنو�ت؛  •

1.5 بالمائة لما فوق ذلك.  •

ال�سريبة على االأرباح العقارية )TPI( وواجبات الت�سجيل و�سريبة ال�سكن

ن�صر جد�ول للعقار ح�صب �لمدن و�الأحياء و�أنو�ع �لملكيات، وهي جد�ول ينبغي و�صعها بالت�صاور مع �لمهنيين ومر�جعتها   .23

�صنويا؛

�أ�صا�س �لقو�عد نف�صها،  يجب �أن تكون �لن�صب �ل�صريبية �لمطبقة على و�جبات �لت�صجيل و�الأرباح �لعقارية قائمة على   .24

�لم�صتندة �إلى �لجد�ول �لمذكورة؛

يتم �قتطاع �ل�صريبة على �الأرباح �لعقارية من قبل �لموثق �أو �لمحامي �أو �لعدل �لذي ي�صرف على عملية �لبيع؛  .25

�ل�صر�ء من قبل �الإد�رة  �أو  �لبيع  �لم�صبقة على ثمن  �إمكانية �لح�صول على �لم�صادقة  بائعها  �أو  �لملكية  �إعطاء م�صتري   .26

�لجبائية. وفي حال عدم �لح�صول على جو�ب في �أجل مدته �صهر و�حد، يتم تطبيق �لجد�ول �لجاري بها �لعمل دون �أن 

يكون الإد�رة �ل�صر�ئب �لحق في �لطعن في ذلك.

)TNB( ال�شريبة على الميراث و�شريبة الأرا�شي الح�شرية غير المبنية

توحيد طريقة �حت�صاب �ل�صر�ئب على فائ�س �لقيمة بين �الإرث و�لهبة؛  .27

�النتقال بو�جبات �لت�صجيل عن �لمو�ريث و�لهبات �إلى ن�صبة 2 بالمائة؛  .28

�إحد�ث مفهوم �الأغلبية �لموؤهلة )بما ن�صبته 66 بالمائة من �لح�ص�س( من �أجل �إتاحة بيع �أو تثمين ملكية معينة غير قابلة   .29

للتق�صيم، دون �أن ي�صتطيع و�رث من ذوي �الأقلية �العتر��س. وال تنطبق هذه �لقاعدة على �ل�صكن �لرئي�صي �إذ� كانت ال 

تز�ل تقيم به �أرملة معها �أطفال؛

�لتفكير في �إقر�ر �صريبة على �لمير�ث غير �لمنتج، تحل محل �ل�صريبة على �الأر��صي �لح�صرية غير �لمبنية �أو تكملها،   .30

تكون ن�صبها مت�صاعدة مع �لزمن وذلك لمكافحة �لم�صاربة وت�صجيع ��صتغالل �لعقار لال�صتثمار؛

�لمنع�صين  �إلى  بالن�صبة  �صنو�ت،  �صبع  لفترة  �لمبنية  غير  �لح�صرية  �الأر��صي  على  �ل�صريبة  �أد�ء  تعليق  �إمكانية  توفير   .31

تلك  فاإن  �لمعنية  �الأر�س  على  م�صروع  �إنجاز  �الأجل  ذلك  د�خل  تم  فاإذ�  �الأر�س.  �صر�ء  تاريخ  من  �نطالقا  �لعقاريين، 

�أو تمت �إعادة بيع �لعقار، فاإن �ل�صريبة حينها تطبق باأثر  �إنجاز �أي �صيء  �إذ� لم يتم  �ل�صريبة ت�صقط عن �لمنع�س، لكن 

رجعي، مع زيادة فائدة م�صاوية للن�صب �لمعمول بها في �صند�ت �لخزينة؛
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اإحداث مفهوم المنطقة ذات الن�ساط المحدود اأو التي تعاني من �سعوبات، لتجنيب المقاول التعر�س لأ�سرار في حال   .32

�لمعاناة من �صعوبة �قت�صادية )كالحال �ليوم في مر�ك�س وطنجة( و�إنجاز م�صاريعهم في �الآجال �لمحددة؛

�إعطاء �لمقاول �لذي يعاني من �صعوبات �إمكانية �لحق في معاملة مماثلة، لفترة تحدد مدتها باالتفاق مع �الإد�رة �لعامة   .33

لل�صر�ئب؛

م�صاحتها خم�صة  تتجاوز  �لتي  �الأر��صي  قطع  �لمبنية  غير  �لح�صرية  �الأر��صي  لل�صريبة على  ُتخ�صع  �لتي  �لقاعدة  �إلغاء   .34

�أ�صعاف �لم�صاحة �لمبنية، وتعوي�صها بقاعدة تعفي من تلك �ل�صريبة كل ملكية عقارية يقوم فيها بناء. وفي حال وجود 

طلب تق�صيم �أو عزل قطعة من �لملك �الأ�صل، فاإن �لقطعة �لمعزولة يمكن �أن تطبق عليها حينها �ل�صريبة على �الأر��صي 

�لح�صرية غير �لمبنية، مع مر�جعة ت�صمل كل مدة �المتالك �ل�صابقة؛

�لعمل على تحقيق تطبيق وت�صور �أف�صل لل�صريبة على �ل�صكن و�ل�صريبة على �لخدمات �لجماعية بالن�صبة �إلى �لم�صاكن   .35

غير �لماأهولة؛

�لتفكير في تطبيق �ل�صريبة د�خل �أجل �صنتين عند تغيير و�صعية �الأر�س �إثر ت�صنيفها في �لمجال �لح�صري �أو �أي تغيير   .36

ملمو�س في و�صعيتها من قبيل �لَمنَطقة )zoning(. ويمكن �أن تحت�صب هذه �ل�صريبة على �أ�صا�س �لقيمة �لمكت�صبة على 

تلك �الأر�س مع تخفي�س قدره 50 بالمائة، علما �أن ذلك �لتخفي�س لي�س �إبر�ئيا.

القانون ال�سريبي المحلي

يتعين، في �إطار �صيا�صة �لجهوية، مر�جعة �لن�صب �ل�صريبية �لمحلية، عبر �آلية تقوم على ثالثة �أركان، في �حتر�م للف�صلين 141 

و142 من �لد�صتور:

ركن يقوم على خلق ثرو�ت محلية، حيث يتم تحديد ن�صبة متفق عليها من �ل�صريبتين �لكبيرتين )�ل�صريبة على �ل�صركات   •

و�ل�صريبة على �الأرباح �لعقارية( تكافئ �لثروة �لتي يتم خلقها محليا، يعاد �إرجاعها للجماعات �لتي تخلقها؛

لق�صم  توزيع  من  �ليوم  به  معمول  هو  ما  مثل  على  يرتكز  �الأ�صعار،  وتعديل  �لت�صامن  روح  �أ�صا�س  على  قائم  ثان  ركن   •

�لجماعات  بين  �لتر�بط  ت�صجيع  بهدف  وذلك  �لتوزيع،  قو�عد  مر�جعة  مع  �لم�صافة،  �لقيمة  على  �ل�صريبة  مد�خيل  من 

)intercommunalité( على �لخ�صو�س، وخلق �أ�صكال من �لتعاون بين �لجماعات �لمتجاورة، كما ين�س عليه �لف�صل 

144 من �لد�صتور.

�لتاأهيل  )�صندوق  �لد�صتور  في  عليها  �لمن�صو�س  �لجهوي  و�لتعديل  �لت�صامن  �آليات  كذلك  �لركن  هذ�  ي�صمل  �أن  يجب 

�الجتماعي �لمخ�ص�س المت�صا�س �لخ�صارة في مجال �لتنمية �لب�صرية و�لبنيات �لتحتية و�لتجهيز�ت، و�صندوق �لت�صامن 

بين الجهات(، مع تحديد اأنماط تمويل تلك ال�سناديق )عبر اإرجاع ق�سم من ال�سريبة على القيمة الم�سافة اأو غير ذلك من 

الآليات( وكذا اأنماط ا�ستعمالها وتدبيرها.

و�أخير� ركن ثالث، ذو طابع محلي خال�س، ي�صمل ر�صوم �ل�صكن و�لر�صوم �لمهنية، �لموجهة �أ�صا�صا للتجار و�أ�صحاب �لمهن   •

فينبغي  �لف�صاء �لح�صري.  با�صتغالل  �لمرتبطة  �ل�صر�ئب  �ل�صركات، وبع�س  لل�صريبة على  �لخا�صعة  �لحرة و�لحرف غير 

�لعمل على تب�صيط طرق �حت�صاب هذه �ل�صر�ئب �لمحلية، بما يتيح تفادي تعقيد �لت�صريحات وعمليات �لتتبع بالن�صبة 

اإلى الن�سيج الإنتاجي. ويجب اأن تكون القواعد محددة ما اأمكن ذلك، اإما ح�سب الن�ساط )رقم المعامالت(، واإما ح�سب 

�لنتائج )خ�صوع �لنتيجة لل�صريبة على �ل�صركات �أو لل�صريبة على �لدخل(.

وتدخل �القتر�حات �لتالية في هذ� �الإطار:
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تح�صين نظرة �لنا�س �إلى �صريبة �ل�صكن، وذلك عبر توحيد ون�صر �لجد�ول ح�صب �الأحياء، على �أن يوؤخذ بعين �العتبار،   .37

عند �للزوم، معيار �أقدمية �لملكية، من �أجل تفادي �أ�صعار مرتفعة جد� بالن�صبة للبع�س؛

لفائدة  بديل  بتمويل  وتعوي�صها  �ل�صركات،  على  لل�صريبة  �لخا�صعين  �ل�صر�ئب  لد�فعي  بالن�صبة  �لمهنية  �ل�صريبة  �إلغاء   .38

�لجماعات �لمحلية، يمكن �أن يقوم على �أ�صا�س ن�صب �ل�صريبة على �ل�صركات؛

�إحد�ث تمويل يقوم على �ل�صريبة على �ل�صركات و�ل�صريبة على �الأرباح �لعقارية، بما يقيم ر�بًطا بين �لثروة �لتي يتم   .39

خلقها في د�خل �لجماعة و�لمد�خيل �ل�صريبية �لمح�صلة؛

تب�صيط عدد �ل�صر�ئب �لتي تثقل كاهل بع�س �لقطاعات، وخ�صو�صا قطاع �ل�صياحة.  .40

تب�سيط م�ساطر ح�ساب الر�سوم المحلية، لجعلها ترتكز اإما على الن�ساط واإما على النتائج.  .41

النظام ال�شريبي الفالحي

في �إطار �لت�صامن �لوطني، والأ�صباب تتعلق باالإن�صاف و�لم�صاو�ة �أمام �ل�صريبة، يعتبر فر�س نظام �صريبي على �لقطاع �لفالحي 

�صرورة ال منا�س منها، وخ�صو�صا بالن�صبة �إلى �ل�صيعات �لفالحية �لتي تبلغ حجما معينا. فال�صريبة ينبغي لها �أن ت�صطلع بدور 

�أن تكون بمثابة حامل لهيكلة هذ� �لقطاع ومحفز�  �إطار خ�صو�صيته. كما ينبغي  مهيِكل ل�صالح تنمية �لقطاع �لفالحي في 

الإنتاجيته وتناف�صيته. ولذلك فمن �لم�صتعجل �إطالق در��صة معمقة تهدف �إلى �إحد�ث �صريبة فالحية، وتحدد خ�صو�صا على 

�لم�صتوى �لتقني ما يلي:

�لخ�صو�س  على  ي�صمل  ما  وهو  �لفالحي،  �لمجال  في  �لم�صافة  �لقيمة  على  �ل�صريبة  باإقر�ر  �لمتعلقة  �لتقنية  �لجو�نب   .42

�عتبار  �أولى في  مقاربة  )تتمثل  �لم�صافة  �لقيمة  �ل�صريبة على  �عتمادها، وطريقة تح�صيل مد�خيل  ينبغي  �لتي  �لن�صبة 

نقاط الولوج اإلى ال�سوق كاأمكنة لت�سوية ال�سريبة على القيمة الم�سافة، اأو اإقرار �سريبة على القيمة الم�سافة ُتخ�سع لها 

�صل�صالت �لتوزيع(؛

�إعادة �لتو�زن �إلى �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة �لموؤد�ة قبليا وبعديا في هذ� �لقطاع؛  .43

عتبات  و�صع  مع  �لدخل،  �ل�صريبة على  �أو  �ل�صركات  �ل�صريبة على  قبيل  �لفالحين، من  �صريبة على مد�خيل  تطبيق   .44

لالإعفاء، وطرق عملية الحت�صاب ن�صب �ل�صر�ئب في غياب كنا�س ح�صابات فالحي؛

�إحد�ث كنا�س ح�صابات فالحي يتيح للم�صتغالت �لفالحية �لتحكم �لمالي �الأمثل الأن�صطتها؛  .45

مو�كبة هيكلة �لم�صتغالت �لفالحية �لتي تبلغ حجما معينا، من �أجل تحويلها �إلى �صركات؛  .46

�لعمل، �إذ� �أمكن ذلك، على بحث �صبيل �صريبة تقوم على ملكية �الأر�س، مع عدم �حت�صاب �الأر��صي غير �ل�صالحة �أو   .47

�لجرد�ء؛

�لعمل على �أن ي�صير �لخ�صوع للنظام �ل�صريبي و�لتغطية �الجتماعية في تو�ز )�لمر�س، و�لتقاعد، و�الإعانات �لعائلية(.   .48

و�ل�صيء ذ�ته في ما يتعلق باآليات �لدعم في حال حدوث �صعوبات طبيعية )كالجفاف و�لفي�صان و�لَبَرد وغيرها(.

ويجب �أن يكون �لنظام في كل �الأحو�ل مرنا و�صهل �لتفعيل و�لمر�قبة.
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الممار�سات ال�سريبية

49.  �إعادة تنظيم م�صاطر �لطعن:

�للجنة �لجهوية للتقويمات �لتي تقل عن 10 ماليين درهم؛  •

�للجنة �لوطنية للتقويمات �لتي تعادل �أو تفوق 10 ماليين درهم؛  •

مر�جعة تركيبة �للجان بما يجعل �أع�صاءها م�صتقلين عن �الإد�رة �لعامة لل�صر�ئب؛  •

جعل ح�صور خبير محا�صب �إجباريا في �جتماعات �للجان؛  •

تزويد هذه �للجان بميز�نية م�صتقلة ال ترتبط برئي�س �لحكومة؛  •

�لن�صر �الإجباري الآر�ء �للجان وحيثيات �إ�صد�رها لتلك �الآر�ء.  •

تاأطير �صلطة �لت�صوية �لتي يتمتع بها �لمدير �لعام لل�صر�ئب وم�صاعدوه، وذلك عبر تحديد �صيا�صة عامة في مجال تدبير   .50

�لملفات بالتر��صي؛

�لعمل، متى طلب د�فع �ل�صر�ئب ذلك، على تفعيل لجوء �للجان �إلى �ال�صتعانة بالخبر�ت �ل�صرورية، وو�صع ت�صور لكيفية   .51

ل �الأطر�ف �لمعنية �لم�صاريف �لمترتبة على ذلك؛ تحُمّ

تح�صين نوعية �لن�صو�س، وتطوير �لعقيدة و�الجتهاد �لق�صائيين، عبر ن�صر قر�ر�ت �للجان و�لمحاكم؛  .52

�إقر�ر �إجبارية �الجتماعات لهدف �لمر�قبة، بح�صور م�صت�صار د�فع �ل�صر�ئب، بما يتيح �الرتقاء بالعالقة بين �إد�رة �ل�صر�ئب   .53

وبين د�فعي �ل�صر�ئب، عبر تبديد حاالت �صوء �لتفاهم؛

�صرورة �لتبليغ بمجموع �لتقويمات �لمقترحة لكل �لفترة �لمعنية بعملية �لمر�قبة، وذلك في د�خل �أجل �أق�صاه ثالثة   .54

�أ�صهر بعد �لمر�قبة �ل�صريبية �لمنجزة في عين �لمكان؛

تو�صيح ون�صر حدود �لمقارنة �لتي تعتمدها �الإد�رة من �أجل �لحد من حق �لتقدير �لذي تتمتع به �الإد�رة ومن محاوالت   .55

�الإخفاء و�لتكتم من قبل بع�س د�فعي �ل�صر�ئب؛

�إحد�ث محاكم متخ�ص�صة، بكفاء�ت متكيفة مع �لم�صاكل �ل�صريبية في �لمحاكم �الإد�رية، مع �لحر�س على تح�صين   .56

�آجال معالجة �لملفات و�لف�صل فيها؛

تح�صين �آجال تنفيذ �الأحكام �لمنطوق بها؛  .57

تح�صي�س �أعو�ن �الإد�رة بالم�صوؤولية في ما يتعلق بدو�عي �لتقويم �لمبالغ فيها �لتي يبلغ بها د�فعو �ل�صر�ئب، و�لتي يتبين   .58

�أنها ال �أ�صا�س لها؛

�إلحاق �إد�رة �لت�صريع �لجبائي بوز�رة �لمالية.  .59

مطالبة �الإد�رة باحتر�م �اللتز�مات �لتي تقع عليها في ما يتعلق على �لخ�صو�س بالت�صديد و�إرجاع �ل�صر�ئب ومعالجة �ل�صكايات؛  .60

61.  �لق�صاء على �أ�صكال �لتجاوز:

عدم �إبر�ء �لذمة �ل�صريبية للمقاولة �أثناء �لمر�جعة �ل�صريبية؛  •

بالمبالغ  �ل�صركات،  �ل�صريبة على  �أو  �لم�صافة  �لقيمة  �ل�صريبة على  �لح�صم من  �لمترتبة على عمليات  �لمبالغ  مكافاأة   •

�لمتبقية في ذمة �لدولة؛
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62.  تح�صين م�صار�ت �لمر�قبة �لتي يجب �أن تتم بالتقنية �الإعالمية و�أن ت�صتند �إلى م�صاطر لالإ�صعار �لقبلي؛

ت�صديد دور مر�قبة �لجمارك في ما يتعلق باأ�صعار �لمو�د و�ل�صلع �لم�صتوردة، و�إن�صاء خلية لليقظة، مع مهنيين من مختلف   .63

�لقطاعات )دور �لحماية �لجمركية بالن�صبة �إلى �الإنتاج �لوطني(.

64.  مر�جعة �لعقوبات �الإد�رية �لمقررة في حال تقديم ت�صريحات غير �صحيحة:

�إلغاء مبد�أ �الحت�صاب �العتباطي للمبلغ وبعد �أد�ء �ل�صريبة، متى لم يكن �لم�صكل يعني �إال �أخطاء �إد�رية )�الأخطاء في   •

�لت�صريحات(؛

تقديم  في  �لعود  فيها حالة  تتكرر  �لتي  �أو  نا  بِيّ �لتحايل  فيها  يكون  �لتي  �لحاالت  على  �لعقوبات  ت�صديد  على  �لعمل   •

ت�صريحات غير �صحيحة.

تطوير طرق ت�صنيف �لمقاوالت.  .65

اإجراءات ذات طابع عام

66.  �النتقال من نظام �إنفاق جبائي �إلى نظام �إنفاق مو�زنتي �أكثر �صفافية؛

و�صع نظام للقر�س على �ل�صريبة من �أجل �لبحث؛  .67

ربط �لمعالجة بالتغطية �ل�صحية، للتمكن من �الإحاطة ب�صكل �أف�صل بالقاعدة �لجبائية بخ�صو�س �لمهن �لحرة و�لتجار   .68

و�لفالحين؛

رفع عتبة �الإعفاء �ل�صريبي ل�صالح �لتعاونيات �لفالحية �إلى 10 ماليين درهم لرقم �لمعامالت عو�س 5 ماليين درهم   .69

�لمقررة حاليا؛

ت�صجيع �لتعاونيات �لفالحية على ف�صل �أن�صطتها �لتحويلية عن �الأن�صطة �لزر�عية �أو �أن�صطة تجميع �لمنتجات �لزر�عية، من   .70

�أجل تفادي �حت�صاب �ل�صريبة على �أ�صا�س مجمل رقم معامالتها؛

تحليل �لم�صالك بهدف �لتاأكد من حياد �ل�صريبة وت�صجيع �الإنتاج �لوطني )�ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة، مثل �ل�صريبة   .71

�لغابوية، �لتي كانت مطبقة على �لخ�صب �لخام �لم�صتورد لكنها غير مطبقة على �لم�صنوعات �لخ�صبية �لم�صتوردة، مما 

يمثل حيفا في حق منتجي �الأثاث �لمحليين(؛

�إعطاء �لمنتجين �لوطنيين �إمكانية �للجوء �إلى �آليات �الإنتاج عبر �ال�صتير�د، على �أن تخ�صع �لمو�د �لم�صتوردة في �الأق�صى   .72

لل�سروط الجمركية وال�سريبية )ال�سريبة على القيمة الم�سافة( التي تخ�س منتجاتها النهائية؛

تب�صيط نظام �لقبول �لموؤقت.  .73

توحيد �لت�صنيفات بين �لجمارك و�ل�صندوق �لوطني لل�صمان �الجتماعي ومكتب �ل�صرف و�ل�صر�ئب و�لخزينة �لعامة   .74

للمملكة. فالمقاولة �لجيدة ينبغي �أن تعترف كل م�صالح �لدولة بجودتها، فاإذ� تم �الإبالغ عن تورطها في �لتحايل على 

�لقانون، فاإنها تفقد ت�صنيفها لدى �لم�صالح �الأخرى جميعا.

�لتفكير في �لعمل على �أن يكون �لتبادل قائما مع �لنظام �لبنكي، كي ي�صبح �لت�صنيف معيار� من معايير �لتنقيط؛ فالمقاوالت   .75

�لجيدة ينبغي �أن تح�صل على تنقيط جيد و�أن ت�صتفيد بالتالي من تعريفة �أف�صل ومن منحة �أعلى عن �لمخاطر؛

نقل جزء من تمويل �لتغطية �الجتماعية �إلى �ل�صريبة من �أجل تفادي �إثقال كلفة �لعمل �أكثر مما يجب؛  .76
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توحيد �أنظمة �الإعالم في مختلف �لموؤ�ص�صات �لتابعة للدولة، �أي �ل�صر�ئب و�لجمارك و�صندوق �ل�صمان �الجتماعي ومكتب   .77

�ل�صرف و�لخزينة �لعامة للمملكة، مع �عتماد معِرّف وحيد؛

�صمان حياد �ل�صريبة حيال �لوظيفة �لقانونية ل�صاحب �لملكية )�صخ�صا ماديا �أم معنويا(.  .78

اإجراءات تتعلق بمحاربة القطاع غير المهيكل والتهرب ال�سريبي

�لتوفر على مقاربة للمر�قبة ح�صب �لمهن، من �أجل تفادي �ل�صعور بالظلم �لذي ينجم عن عمليات �لمر�قبة محددِة �الأهد�ف؛  .79

و�صع �آلية �صريبية تحفيزية ومالئمة، تتمثل في �لتخفي�س من ن�صب �ل�صريبة على �ل�صركات و/�أو �ل�صريبة على �لدخل،   .80

ل�سالح المقاولت ال�سغيرة جدا، بما يمكن من دفعها اإلى الخروج من دائرة الن�ساط غير المهيكل. ويمكن اأن يتج�سد ذلك 

�لتخفي�س عبر و�صع ن�صب تدريجية الحت�صاب �لن�صب �ل�صريبية في �ل�صريبة على �ل�صركات و�ل�صريبة على �لدخل؛

تب�صيط �لنظام �ل�صريبي بالن�صبة �إلى �لمقاوالت �ل�صغيرة جد� )من ت�صريح وتح�صيل وغيرهما(، مع نظام محا�صباتي مب�صط   .81

يقوم على ك�صوف �لح�صابات �لبنكية؛

معالجة �إ�صكالية �لتغطية �الجتماعية )فال يمكن مطالبة �لنا�س باأد�ء �صر�ئبهم �إال �إذ� ح�صلو� بذلك على مقابل، وخ�صو�صا في   .82

مجال �لتغطية �الجتماعية، ومنها بوجه �أخ�س ما يتعلق بالمر�س و�الإعانات �لعائلية(؛

�لتفكير في جعل �لمقاوالت �لتي هي في طور �لبد�ية �أن ال توؤدي �إال �لم�صاهمة �لمتعلقة باالأجور، وذلك ت�صجيعا للت�صريح؛  .83

تنظيم قطاع �لتوزيع و�إقر�ر �صر�ئب عليه، وخ�صو�صا على تجار �لجملة وم�صتوردو �ل�صلع �لجاهزة؛  .84

و�صع جدول للكلفة مع �لمهنيين �لمعنيين يخ�س �ل�صلع �لم�صتوردة بكميات كبيرة، بما يمكن من �لر�صد �ل�صريع للمتحايلين   .85

�لمحتملين لو�صعهم تحت �لمر�قبة؛

�إر�صاء �صيا�صة �إر�دية لمحاربة �لفو�تير �لمزورة، وذلك عبر �إحد�ث نظام لتقاطعات �لبطاقات بين �لم�صرحين )�لذي �أ�صدر   .86

�لفاتورة، و�لذي يقع عليه �الأد�ء(، وخ�صو�صا في مجال �لبناء و�الأ�صغال �لعمومية. ويمكن �أن يكون هذ� �لنوع من �لمر�قبة 

مو�صوعا لعقد مع �لخو��س، يمكن �أن ي�صمل �أي�صا تجميع �لمعطيات؛

مطالبة �لم�صتوردين باإقامة �لدليل على �صحة �أرقام معامالتهم، وذلك بتقديم فو�تير تت�صمن �لتعريف بالتجار �أو �لمقاوالت   .87

�لتي باعوها �صلعهم. وفي حال عدم كفاية �لت�صريح �أو غيابه، يتم �لتوقيف �لموؤقت الإمكانية �ال�صتير�د بالن�صبة �إلى �لفاعل 

�القت�صادي �لمعني؛

88.  مقارنة �صجالت �لجمارك و�ل�صر�ئب ومكتب �ل�صرف، من �أجل مكافحة �لت�صريحات �لناق�صة لدى �لجمارك عن �ل�صلع 

�لم�صتوردة، وخ�صو�صا عبر مر�قبة قو�نين �ال�صتير�د عبر تحويل �لعمالت؛

89.  دعم فرق �لتفتي�س و�لمر�قبة لالإد�رة �لعامة لل�صر�ئب، وتزويدها بالو�صائل �لمعلوماتية �لمنا�صبة؛

90.  اإن�ساء اإدارة لإدماج الن�ساط غير المهيكل في داخل وزارة المالية، يكون دورها مواكبة ال�سركات التي تختار الدخول في نطاق 

�لقطاع �لمهيكل، و�قتر�ح �إجر�ء�ت لت�صجيع وتاأمين تتبع عمليات �لمر�قبة و�لعقوبات.
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