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الضــوء  تســليط  التقريــر  حــاول 
واملبــادرات  اإلصاحــات  علــى 
هــذا  يف  بادنــا  اعتمدتهــا  التــي 
أن  إلــى  خلــص  كمــا  املجــال، 
نظامنــا اجلبائــي ال يــزال يعانــي 
القصــور،  أوجــه  مــن  عــدد  مــن 
االمتيــازات  بهيمنــة  ترتبــط 
واســتمرار التفاوتــات االجتماعيــة 

ليــة. واملجا

كمــا وقــف التقريــر علــى مكامــن 
ضعــف أخــرى تتعلــق علــى وجــه 
اخلصــوص بالتركيــز القــوي الــذي 
يســاهم  حيــث  االقتصــاد،  يطبــع 
املقــاوالت  مــن  محــدود  عــدد 
مــن  املائــة  يف   50 بنســبة   )73(
الضريبــة  مداخيــل  إجمالــي 
علــى  وعــاوة  الشــركات.  علــى 
ذلــك، فلمــا كان النظــام اجلبائــي 

قائمــاً أساســا علــى مبــدأ اإلقــرار 
وخاضعــاً للســلطة التقديريــة، فــإن 
مــن شــأنه أن يكــرس غيــاب روح 

الضريبيــة. املواطنــة 

وانطاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يقتــرح التقريــر القيــام بإصــاح عميــق للنظــام اجلبائــي، قائــم علــى تبســيط 
املســاطر وحتريــر الطاقــات الكامنــة للنمــو وإقــرار اإلنصــاف والعدالــة االجتماعيــة.

ومن بن اإلجراءات الرئيسية املقترحة يف هذا الصدد، نذكر ما يلي:

ترســيخ غايــات كل نــوع مــن أنــواع الضرائــب ودورهــا، مــن خــال إرســاء احليــاد التــام للضريبــة علــى القيمــة املضافــة،  	
وتطبيــق الضريبــة علــى الدخــل بطريقــة منصفــة علــى جميــع الدخــول وبشــكل يتناســب مــع قــدرات امللَزمــن علــى 

ــة احملققــة؛ ــج االقتصادي ــى النتائ ــاًء عل ــى الشــركات بشــكل تدريجــي بن ــة عل ــق الضريب املســاهمة، وتطبي

ــدى  	 ــى امل ــة عل ــون إطــار للبرمجــة الضريبي ــاد قان ــي، مــن خــال اعتم ــى اإلصــاح اجلبائ ــي عل ــع القانون ــاء الطاب إضف
الطويــل، مــع احلــرص علــى وضــع أهــداف محــددة واســتحقاقات رئيســية كل ثــاث ســنوات؛  

فــرض ضريبــة علــى الثــروة غيــر املنتجــة )األراضــي غيــر املبنيــة والعقــارات الشــاغرة وغيرهــا( وفــرض ضريبــة إضافيــة  	
علــى الســلع الفاخــرة، وذلــك مــن أجــل توســيع الوعــاء الضريبــي؛

ــى  	 ــة عل ــة إضافي ــق مناصــب الشــغل وفــرض ضريب ــزات بشــرط خل ــازات والتحفي ــح االمتي ــى من ــرة إل ــط اللجــوء بكث رب
ــا؛ ــة بحكــم طبيعته ــي تســتفيد مــن احلماي األنشــطة الت

توصيات املجلس



جلنة القضايا االقتصادية 
واملشاريع االستراتيجية

www.cese.ma

ــى القيمــة املضافــة، لضخهــا يف صنــدوق التضامــن االجتماعــي،  	 ــة عل ــى 4 نقــاط مــن الضريب تخصيــص مــا بــن 2 إل
ــة؛ ــة واملســاعدات االجتماعي ــل التغطي ــذي يكــن اســتخدام مــوارده بشــكل خــاص للمســاهمة يف متوي وال

ــى األســر  	 ــاء عل ــف األعب ــر متكــن مــن تخفي ــة لأُلَس ــة املتوســطة، مــن خــال ســن ضريب ــدرة الشــرائية للطبق دعــم الق
ــي؛ ــل العائل ــات التكف ــار نفق ــن االعتب وتأخــذ بع

دعم االبتكار والبحث والتطوير، السيما من خال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث؛ 	

إعــادة تنظيــم اجلبايــات احملليــة مــن خــال ســن ضريبتــن محليتــن أساســيتن، أوالهمــا تشــمل الرســوم املتعلقــة  	
بالســكن، والثانيــة تَُهــمُّ النشــاط االقتصــادي.

ويقتضــي جنــاح هــذا اإلصــاح اجلبائــي إرســاء ميثــاق ضريبــي قوامــه الثقــة ويرتكــز علــى بنــاء عاقــة متجــددة مــع 
امللزمــن بالضريبــة، ويحــد مــن هوامــش الســلطة التقديريــة لــإدارة الضريبيــة، ويرســخ وضــوح املنظومــة اجلبائيــة 

وســهولة الولــوج إليهــا وقبولهــا مــن لــدن اجلميــع. 


