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 مقدمة 

وجود حاجات عامة  ىل اإ  ،مع نشوء اجملمتعات و تعدد احلاجات أ دى التطور املس متر للحياة الإنسانية

جياد  ،مثل الصحة والتعلمي و ال من و ادلفاع قصد اش باع مثل  ،موارد ماليةذلا أ صبح من الالزم عىل ادلوةل اإ

يعترب هذا ادلور من أ مه ف  ،فاكنت ابلتايل الرضيبة أ جنع وس يةل لتوفري هذه املتطلبات العامة ،هذه الرضورايت

ال دوار
1

 يف املقابل . ادلوةل احلارسة ( التغيري اذلي عرفه دور ادلوةل ) ت به واببو اليت  ،اليت تلعهبا الرضيبة 

تحىل هبا والآراء، تعترب العداةل من املبادئ ال ساس ية اليت جيب أ ن ت ابتفاق مجيع النظرايت انه و 

و ابلتايل الرىض و القبول ابلرضيبة   ،يك تكون مالمئة وسلمية، و كذا حىت حتقق النجاعة و الفعاليةالرضيبة 

 ولكن ما معىن العداةل الرضيبية؟  ،نفسها

جابة واحضة عنه، و السبب رجع ي ،عدم طواعية هذا املفهوم ال سايس يف سؤال مل جتد العلوم املالية اإ

رمغ هذا فقد حاول بعض الفقهاء لكن  ،يتوقف عىل القمي والإيديولوجيات السائدة ،لبنية العداةل مكفهوم فلسفي

  ،منصفةالرضيبة مفهنم من ذهب اىل القول أ ن العداةل الرضيبية يه اليت تعمل عىل أ ن تكون  ،تعريفهالقانونيني 

هيي ابلتايل أ داة يمت من خاللها ف  ،العادل جزئهعب ء الرضييب حبيث يتحمل لك واحد بتوزيع ال ربطهاذكل بو 

لتكون التخفيف من التفاوت الاجامتعي والاقتصادي ىف اجملمتع، و  ،النفقات العامة عىل لك امللزمني س مي عئبتق 

و من التعاريف كذكل من   ،العداةل حبسب هذا املفهوم مرتبطة أ ساسا ابلغرض والغاية من فرض الرضيبة

مبا  ،ربطت العداةل ابمللكفني املفهوم اذلي يتحقق عندما يسامه لك اخلاضعني للرضيبة يف تغطية النفقات العامة

يتناسب مع دخل لك مهنم وهذا التعريف هو ال نسب مادامت أ ن جل الترشيعات اجلبائية املطبقة سواء يف 

طريق المنو، تنص من الناحية النظرية عىل الارتباط القامئ بني املردودية  ادلول املتقدمة أ و يف ادلول السائرة يف

 والعداةل اجلبائية وعىل رضورة التوفيق بيهنام.

من ترصحي حقوق الإنسان واملواطن لس نة  13يف الفصل  ا هبذا املفهوم أ صله الرضيبيةد العداةل جت 

لزامية الاقتطاع اجلبايئ حسب القد 1789 ابلنس بة رة التلكيفية للمواطنني، ونفس اليشء اذلي ينص عىل اإ

                                                           
1
 تغيرو يمكن القول ان هذه األدوار ت...ة ما هو اقتصادي و اجتماعي هاما فظهر منهار التي تلعبها الضريبة تطورا الدو عرف 

 بالتوازي مع وظيفة الدولة نفسها 
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ىل دس تور  1962للك ادلساتري املغربية منذ دس تور  أ ن يتحمل امجليع، لك عىل »حيث جيب رضورة  2011اإ

 .يه توس يع نطاق الإنصاف اجلبايئ  ،العداةل الرضيبية  مبصطلح أ خرف«  قدر اس تطاعته التاكليف العمومية

ت مهنا املغر  تظهر جليا ايابتت اليوم العمود الفقري خملتلف الاقتصادانه عىل اعتبار أ ن الرضيبة 

و ما جيعلنا يف تساؤل مس متر حول مظاهر هذه العداةل يف النظام اجلبايئ  ،الامهية الفعلية ملبدأ  العداةل الرضيبية

س ياسات جديدة  نتاجا لتطبيق اليت اكنت حقيقيا نظرا للثغرات الاقتصادية عىل اعتبار  أ هنا أ صبحت حتداي 

  .من اس تقرار هذا املبدأ  و اس متراره يف النظام الرضييب  زعزعت 

  :يه اكلتايل يب عن العديد من التساؤلت وجيعلنا يف موقع اجمل حديثنا عن العداةل الرضيبية 

 مايه أ سس قيام العداةل الرضيبية يف ال نظمة اجلبائية كلك ؟ 

 الرضيبية و ما يه مظاهر حاميته جتاه التعسف يف الترضيب ؟ ما موقع امللزم أ و امللكف يف العداةل 

؟ و ما مجمل الإصالحات اليت ميكن  و من جانب أ خر مايه اختاللت اليت تعرفها  العداةل الرضيبية 

 ؟تكريس هذا املبدأ  ادلس توري اقرتاهحا ل 

 

ىل التصممي الت  ايل:ملالمسة ال جوبة عىل ال س ئةل أ عاله سوف نقسم موضوعنا هذا اإ

 

 الرضيبية العداةل مظاهر: ال ول املبحث

 الرضيبية العداةل مبادئ احرتام: ال ول املطلب

 للملزم اكفية ضامانت حتقيق: الثاين املطلب

 الرضيبية العداةل اختالل: الثاين املبحث

 الرضيبية العداةل اختالل مظاهر: ال ول املطلب

آفاق: الثاين املطلب  رضيبية عداةل أ جل من الرضييب الإصالح أ
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 الرضيبية العداةل مظاهر ꞉املبحث ال ول 

عىل أ ساسها ميكننا احلديث عن عداةل رضيبية حقيقية و بعد قيام هذه ليت هناك العديد من املبادئ ا

تظهر جناعة هذا املبدأ  و  ابلرضيبة و اليت عىل ضوهئا ال خرية ميكننا ان ننظر يف أ وجه امحلاية اليت توفرها للملزم

 .فعاليته

 مبادئ العداةل الرضيبية ꞉املطلب ال ول 

وضع علامء الاقتصاد يف هناية القرن الثامن عرش بعض القواعد اليت جيب توافرها يف الرضيبة حىت 

توصف بأ هنا عادةل، ولكن يالحظ أ ن التطبيق العميل لنظم الرضائب يف معظم ادلول حييد عن هذه القواعد، 

الرضيبية ها العداةل ل ي ع   ويتودل عن ذكل ما يسمى ابلظمل الاجامتعي. من بني هذه املبادئ اليت تقوم 
2

 

فقية مبدأ    -  العداةل ال 

يقتيض معامةل الافراد ذوي الظروف الاقتصادية املامتثةل معامةل رضيبية متساوية   هذا املبدأ    

فيقومون بتسديد رضائب مامتثةل و هو يشلك أ ساسا ملبدأ  العداةل أ مام الرضيبة غري أ ن حتقيق العداةل هبذه 

ماكنية امتثةل حتديدا دد املقصود ابلظروف الاقتصادية املالصورة يقتيض يف البداية حماوةل حتدي قيقا و ذكل عرب اإ

اس تعامل معيار معني مكعيار ادلخل أ و الرثوة أ و الانفاق أ و الاس هتالك و   من خالل قياسها احصائيا و عدداي 

 .الفرد أ و اكل رسةيت ستمت هبا املقارنة اىل جانب حتديد معيار املقارنة حتديد الوحدات اليتطلب أ يضا 

 العمودية  مبدأ  العداةل -

أ نه جيب معامةل الافراد ذوي الظروف الاقتصادية اخملتلفة معامةل رضيبية خمتلفة مفن مه يف  ونعين به

عداةل الاجامتعية و وضع أ فضل جيب أ ن يدفعوا مزيدا من الرضائب و العداةل الرضيبية هبذا تصبح جزءا من ال

عادةرى تصبح أ داة اخ   توزيع ادلخول و الرثوات   لالإ

القواعد اليت عىل أ ساسها جيب فرض الرضيبة مع املبادئ اليت ترتكز علهيا  يف هذا الصدد ميكن ادراج

 العداةل الرضيبية مادام أ ن احرتام هذه القواعد يف فرض الرضيبة س ينتج عنه عداةل رضيبية ل حمال 
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 14الضريبة و النظام الضريبي المغربي " دار النشر و التوزيع ص سعيد جعفري "  
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 الوضوح وادلقة  ꞉قاعدة اليقني  -

يعين أ ن يكون لك فرد عىل بينة مبقدار وميعاد الرضيبة وطريقة جبايهتا بدرجة من ادلقة و ل  مفهوهما

ل من خالل وضوح النظم واملراس مي والتعلاميت والإجراءات والامنذج و الإقرارات.   يمت ذكل اإ

 أ ي أ ن تكون أ حاكم الرضيبة من حيث تعلاميهتا وأ سعارها ومواعيد حتصيلها واحضة للممول وكذكل

جيب أ ن يكون النظام الرضييب واحضًا حبيث يفهمه امجليع دون عناء أ و التباس، وحىت ل تكون نصوصه عرضة 

 للتأ ويل والتفسري من قبل املصلحة الرضيبية أ و من قبل امللكف نفسه.

 قاعدة املالمئة: -

مما جيعل  وتعين حتصيل الرضيبة يف الوقت املناسب للملكفني حىت تكون مناس بة لظروفهم وأ حواهلم

يمت ف .أ ي أ ن يمت املطالبة بدفع الرضيبة يف أ وقات تتالءم مع ظروف امللكفني  معلية دفع الرضيبة سهةل ومقبوةل

لسداد املس تحق علهيم من رضائب. مثال عند حصول امللكف عىل املرتب أ و عند  هلماختيار الوقت املناسب 

انهتاء الس نة املالية ابلنس بة للرشاكت.
3

 

 صاد ) مبدأ  الإنتاجية (:قاعدة الاقت -

ويقصد هبا رضورة أ ن يكون هناك اقتصاد يف نفقات حتصيل الرضيبة حيث تفضل الرضائب القليةل 

 يف نفقات التحصيل عن الرضائب املرتفعة يف نفقات التحصيل.

أ ي أ ن تكون تاكليف حتصيل الرضيبة ضئيةل ابملقارنة حبصيلهتا. حيث جيب أ ن حتصل الرضيبة بأ قل 

ممكنة حبيث ل يضيع عىل ادلوةل جزء ببري من الإيرادات يف سبيل احلصول علهيا. ويصبح ابلتايل فرضها  تاكليف

ضافية و أ مرًا غري منتج من الناحية املالية لدلوةل. ىل فرض رضائب اإ  ليك ل تلجأ  ادلوةل اإ

 قاعدة املرونة: -

ابلعكس,  زاد ادلخل القويم ويقصد هبا أ ن يساعد النظام الرضييب عىل زايدة حصيةل الرضيبة لكام 

 مبعىن أ ن يكون هناك عالقة طردية بني ادلخل القويم وحصيةل الرضائب. 

                                                           
3
:  ادبغد واالقتصاد التجارة كلية طلبة على القيت التي المحاضرات مجموعة:  المالي والتشريع العامة المالية مبادئ هاشم,  الجعفري 

 25ص ,  العظميا نسليما مطبعة
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أ ي أ ن يتكيف النظام الرضييب مع تغري الظروف الاقتصادية فزتيد احلصيةل يف فرتات التضخم 

 وتنخفض يف فرتات الانكامش.

 قاعدة الاس تقرار: -

بنوع من الثبات, حبيث ل تتغري أ حاكمه بصورة متكررة  ويقصد هبا أ ن تتسم أ حاكم النظام الرضييب

أ ي أ ن تتوافر يف أ حاكم  جتعل من الصعب عىل امللكف مالحقة تعديالته وهذا يضعف من قاعدة اليقني.

ل يف حدود ما هو رضوري وحمتي. و أ ن تمتزي  ىل أ خرى اإ الرضيبة نوع من الاس تقرار حبيث ل تتغري من فرتة اإ

 الثبات النس يب.أ حاكهما بنوع من 

قلميية: -  قاعدة الإ

ىل أ قالمي ادلول ال خرى فيخضع للرضيبة لك  مبعىن أ ن يطبق قانون الرضائب داخل الإقلمي وأ ّل يتعداه اإ

 خشص طبيعي أ و معنوي داخل ادلوةل ابعتبارها صاحبة الس يادة عىل أ راضهيا.

 قاعدة الس نوية: -

زمنية مدهتا س نة قد تكون ميالدية أ و  أ ن حياسب املمول عام حصل عليه من دخل وخالل فرتة

عدادها عىل أ ساس س نوي واليت تعترب الرضائب جزء مهنا. )أ ي  ىل مزيانية ادلوةل اليت يمت اإ جهرية ويستند ذكل اإ

 جزء من بنودها(.

 قاعدة التنس يق بني ال هداف: -

عىل يقصد هبا أ ن ل تتعارض أ هداف الرضائب مع بعضها. مثال: أ ن ل تفرض ادلوةل رضائب 

نتاج احمليل.  الصادرات للحصول عىل ال موال ويف نفس الوقت تشجع الإ

ماكنية التطبيق: -  قاعدة اإ

يقصد هبا أ ن تكون الرضيبة ممكن تطبيقها عىل امللكفني من الناحية العملية. حيث ل يبالغ هبا. مثال: 

 فرض رضائب غري مبارشة عىل املزارعني.
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 حتقيق ضامانت اكفية للملزم ꞉املطلب الثاين

  : الضامانت العامة للملزم الرضييبالفقرةال وىل

مزية هذه الضامانت اليت جيب أ ن يمتتع هبا امللزم يه أ هنا جتد مصدرها وأ ساسها يف عدة مواثيق 

دئ مهنا تضمن عدة مبا 1948وقوانني عليا اكدلساتري واملواثيق ادلولية. فالإعالن العاملي حلقوق الإنسان لس نة 

املساواة يف الفرض الرضييب. ومن أ مه الضامانت العامة اليت برس هتا القوانني واملواثيق ادلولية جند ضامانت ذات 

 طابع دس توري وقانوين وأ خرى مرتبطة ابملساطر اجلبائية. 

  أ ول: الضامانت ادلس تورية

  املساواة أ مام ال عباء العامة .1

ن مضمون هذا املبدأ  خيتلف حبسب  النظرايت املتحمكة يف الفرض الرضييب، فهو يرتبط عند اإ

خضاع مجيع امللزمني لسعر رضييب موحد تطبيقا ملبدأ  املساواة  النظرية التقليدية مبعيار حسايب يقتيض رضورة اإ

أ مام القانون، يف حني أ ن النظرايت احلديثة جتاوزت هذا املعيار وربطته برضورة املساواة أ مام الرضيبة أ و ما 

ى ابلرضيبة التصاعديةيسم
4

 اليت تأ خذ بعني الاعتبار اختالف دخول امللزمني.  

ن اكن يبدو ظاهراي أ نه منايف ملبدأ  املساواة أ مام القانون عامة والترشيع  ن نظام الرضيبة التصاعدية واإ اإ

ل أ ن مبدأ  املساواة أ مام القانون الرضييب ليس بقاعدة مطلقة، ذكل أ ن هذا  املبدأ  ل الرضييب ابخلصوص، اإ

5يتناىف ووجود أ نظمة رضيبية متعددة انسجاما مع وجود ملزمني ذو وضعيات خمتلفة
.  

  مراعاة قدرة امللزم عىل ادلفع .2

لقد جاء هذا املبدأ  من أ جل احلد من اس تفحال الظمل اجلبايئ وحتقيق العداةل الرضيبية بني مجيع أ فراد 

من ادلس تور املغريب اذلي ينص:  17ن خالل الفصل الشعب. وقد حظي هذا املبدأ  ابلتأ طري ادلس توري م

"عىل امجليع أ ن يتحمل التاكليف العمومية للقانون وحده الصالحية لإحداهثا وتوزيعها حسب الإجراءات 

                                                           
4
لقانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون المنازعات، محمد أوباسالم موقع مطلب العدالة في النظام ا 

 36ص 2008-2007جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مكناس 
5
 37محمد أوباسالم م.س ص:  
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فعىل املرشع الرضييب أ ن يضع يف حس بانه ال بعاد الاجامتعية   املنصوص علهيا يف هذا ادلس تور" ومن مثة

  ملزم عىل حدة. والاقتصادية والشخصية للك

  اثنيا: الضامانت القانونية

  التفسري الضيق للقانون الرضييب   -1

فراد، يقتيض عدم التوسع يف تفسري نصوصه  ن خطورة القانون الرضييب، وارتباطه ابحلقوق املالية لل  اإ

ابعتبار أ ن القياس يعين تفسري النصوص الرضيبية تفسريا واسعا-أ و القياس عليه 
6

بتفسريه تفسريا  ، والتشبث-

ل بنص عفاء اإ عامل ملبدأ  الرشعية الرضيبية اذلي يقيض بأ نه ل رضيبة ول اإ 7ضيقا اإ
ن اكن تفسري القوانني . فالإ 

ىل الكشف عن الإرادة احلقيقية للمرشع، حفيامن  تباع لك الطرق املمكنة اليت توصل اإ العادية يمت عن طريق اإ

ن هذا املبدأ  يفرض يلتبس أ و يطرأ  مغوض يف النص القانوين من  حيث صياغته التعبريية أ و الترشيعية فاإ

رضورة القيام بتأ ويل النص الرضييب يف الاجتاه اذلي يكون ال صلح وال كرث فائدة للملزم ابعتباره الطرف 

ذن ويف احلاةل اليت يكون فهيا امللزم يف مواهجة الإدارة الرضيبية ومن  ،الضعيف يف العالقة الرضيبية وهكذا اإ

ضامن عداةل أ كرث ينبغي تفسري الرضيبة تفسريا ضيقا أ جل
8

. 

  عدم رجعية القانون الرضييب   -2

مبدأ  عدم رجعية القانون الرضييب من املبادئ ادلس تورية اليت كفلها املرشع محلاية ال فراد وامجلاعات 

عال اليت ارتكبت حبيث أ نه ل يكون ل ي مقتىض قانوين جديد دخل حزي التطبيق أ ي أ ثر عىل الترصف وال ف

رادة ال مة وجيب  4من قبل وذكل تطبيقا للفصل  من ادلس تور املغريب اذلي جاء فيه: القانون أ مسى تعبري عن اإ

 عىل امجليع الامتثال هل وليس للقانون أ ثر رجعي. 

                                                           
6
أنس الشواطي، الضمانات القانونية المخولة للملزمين في منازعات الوعاء الضريبي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام،  

 120، ص: 2008-2007طنجة 
7
إلدارة عبد الصادق األنصاري أزمة التواصل بين الملزم الضريبي واإلدارة الجبائية، محاولة نقدية لفهم وتطوير عالقة الملزم با 

الجبائية في المغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
 269 :، ص2004-2003الدار البيضاء 

8
 269عبد الصادق األنصاري، م.س ص:  
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ل أ ن هذا املبدأ  ترد عليه اس تثناءات يف ميدان القانون الرضييب نظرا خلصوصية هذا القانون من هجة  اإ

هنا  ولعالقته بقوانني املالية من هجة أ خرى. وهكذا فعندما يقوم قانون املالية بتغيري بعض ال سعار الرضيبية فاإ

 تطبق بأ ثر رجعي شأ هنا يف ذكل شأ ن القوانني التفسريية. 

ىل القضاء واسرتداد ما فع بغري حق.اثلثا   : ضامن حق اللجوء اإ

  ضامن اسرتداد ما دفع بغري حق .1

أ ن تقوم الإدارة الرضيبية برد لك املبالغ اليت مت حتصيلها من املمول زايدة عىل مبلغ من البدهييي 

الرضيبة أ و زايدة عىل املبالغ اليت مت حتصيلها حلسا  الرضيبة، وجيب علهيا أ ن تقوم هبذا الرد من تلقاء نفسها 

أ ي حىت ولو مل يطالب ذكل امللزم
9

. عىل أ ن الواقع العميل والنصوص القانونية تفيد بأ ن الاسرتداد ليمت تلقائيا  

ذا مل يتقدم هبا داخل  منا يمت بناء عىل طلب امللزم وهذه املطالبة قد تتقادم ويسقط حقه اإ من طرف الإدارة، واإ

ىل حني انرصام الس نة الرابعة اليت تيل الس نة ا ليت مت فهيا أ داء املبالغ أ جل معني، هذا ال خري اذلي قد يطول اإ

الزائدة
10

ضافية أ و مزدوجة أ و يف غري حملها أ و نتيجة خطأ  مادي ارتكبته الإدارة لكن هذه   ذ أ ثبت أ هنا رضيبة اإ اإ

 .ال خرية ميكهنا أ ن تواجه امللزم بقاعدة املقاصة 

ىل القضاء .2   ضامن حق اللجوء اإ

آليات املنازعة الرضيبية ال خرى  يعترب أ حد الضامانت اليت ميكن أ ن يس تفيد مهنا امللزم يف حاةل فشل أ

ذ ل ميكن للملزم الرضييب اذلي ينازع يف الرضيبة أ ن  وخاصة املنازعة الرضيبية أ مام اللجان اخملتصة والتحكمي، اإ

ل بعد املرور هبذه املراحل، واستنفاذها.   يرفع دعوى أ مام القضاء اإ

ي يطلع به القضاء يف اجال حامية امللزم وحتقيق تجىل يف ذكل ادلور املهم اذلت أ مهية هذه الضامنة و 

ماكنية تصحيح العيو   التوازن بينه وبني الإدارة الرضيبية، واذلي برس ته عرب مجموعة من الضامانت ومهنا اإ

نذار امللزم املدعي بتصحيح  الشلكية للمقال ادلعوى اللرضيبية، حيث يعمل القايض أ ثناء رساين ادلعوى عىل اإ

ذا شاب  ته عيو  شلكية سواء تعلقت ابلصفة أ و بأ داء الرسوم القضائية أ و ابلتوجيه الصحيح لدلعوىمقاهل اإ
11

 . 

                                                           
9
سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية منشورات المجلة المغربية لإلدارة محمد شكيري "القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية نقدية"  

 191 ص: 2004طبعة  49المحلية والتنمية العدد 
10
 من مدونة الضرائب 241و  240المواد  
11
 .267عبد الصادق األنصاري، م.س ص:  



 الرضيبية العداةل
 

 9 

جراءات التبليغ حتت طائةل البطالن، ابعتبارها حسب احملامك  وقد نص القضاء عىل رضورة احرتام اإ

ثرها   .الإدارية من النظام العام يرتتب عن عدم احرتاهما بطالهنا وبطالن القرارات املتخذة عىل اإ

  : الضامانت اخملوةل للملزمني أ مام الإدارة اجلبائيةالثانية فقرةال

بايئ عدة ضامانت للملزم يف مواهجة الإدارة الرضيبية خاصة عندما يثار نزاع جبايئ أ عطى املرشع اجل 

جراءات تصحيح الوعاء الرضييبأ  بيهنام، سواء أ ثناء تقدميه للترصحي أ و يف مسطرة الفرض التلقايئ    .و أ ثناء اإ

  : حامية امللزم أ ثناء معلية الترصحي ويف مسطرة الفرض التلقايئأ ول 

  الضامانت اخملوةل للملزمني أ ثناء تقدمي الترصحيأ ول: 

يعد الترصحي أ و الإقرار أ فضل سبيل ملالحظة وجود املادة الرضيبية وتقديرها ووس يةل من وسائل 

نسان، للتعبري باكمل احلرية عن الرغبة يف تقبل  14تطبيق املبدأ  املنصوص عليه يف املادة  من ميثاق حقوق الإ

لعموميةاملسامهة يف النفقات ا
12

 . 

الترصحي أ و الإقرار ميكن تعريفه عىل أ نه تكل الواقعة ال ولية اليت بواسطهتا يقر امللزم ابملداخيل اليت 

ىل الإدارة الرضيبية أ ثناء املهةل احملددة ذلكل وبشلك  -مرفقا جبميع الواثئق الرضورية -حققها خالل فرتة معينة اإ

دارة الرضيبية معرفة لك عنارص تقد جناز الترصحي من طرف امللزم داخل يتيح لالإ ير أ ساس الفرض الرضييب. واإ

طار عدة  الآجل احملدد بطريقة قانونية ل مينع تدخل الإدارة الرضيبية ملراقبة حصة املعلومات الواردة فيه لكن يف اإ

ىل سقوط نتاجئ ا  ملراقبة. ضامانت مسطرية مينحها القانون للملزم ويؤدي عدم احرتام الإدارة لهذه الضامانت اإ

  اثنيا: الضامانت املمنوحة للملزمني يف حاةل الفرض التلقايئ

دلئه ابالإقرار يف  عندما تفرض الرضيبة عىل امللزم بكيفية تلقائية ، فهذا يشلك جزاءا هل عىل عدم اإ

بة الوقت احملدد قانوان، لكن اليشء اجلديد بعد الإصالح اجلديد هو أ ن الإدارة أ صبحت تشعر اخلاضع للرضي 

شعار أ جال ذلكل مدته  قراره، ومتنحه يف لك اإ يداع اإ يوما، ول  30)املبنية عىل نظام الإقرار( مرتني من أ جل اإ

ليه ذا مل يس تجيب لالإشعارين املوهجني اإ ل اإ وهذا وجه الضامنة القانونية )تفرض عليه الرضيبة يف هذه احلاةل اإ

، يف حني اكن من حق الإدارة قبل الإصالح فرض الرضيبة تلقائيا وبدون ( املمنوحة للملزم يف هذه احلاةل

                                                           
12
 14:أنس الشواطي، م.س ص 

http://srv08.admin.over-blog.com/_tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm?2.4.1.11#_ftn33
http://srv08.admin.over-blog.com/_tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm?2.4.1.11#_ftn33
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شعار سابق.  لزاميا من جانب الإدارة، حبيث يرتتب عىل عدم احرتامه، و اإ جراء اإ الإشعارين املذبورين يشالكن اإ

بطال ال مر ابلتحصيل وما تفرع عنه.  طار مراقبهتا للشلكيات والقواعد الإجرائية ابإ  ترصحي احملمكة يف اإ

دارة الرضائب حول التحديد التلقايئ للرضيبة، أ غلب املنازعات  ويشلك اخلالف القامئ بني امللزم واإ

املعروضة عىل القضاء، ل ن الرضيبة هنا تبىن عىل تقديرات لرمق معامالت امللزم ودخوهل غالبا ما يصفها ابملغالة 

قوم ابلتحديد التلقايئ للرضيبة، وبدون اشرتاك ، وعدم الواقعية، وهذا يشء طبيعي ل ن الإدارة يف هذه احلاةل ت

 امللزم يف حتديد ال ساس املعمتد احتساهبا. 

جراءات تصحيح الوعاء الرضييب    ضامانت امللزم من خالل اإ

عادة النظر من دلن الإدارة يف املبالغ املرصح هبا من دلن امللزم لحتسا   املقصود مبصطلح التصحيح اإ

ىل املسطرة التواهجية )اثنيا( املادة الرضيبية. سواء أ ث   ناء معلية حفص احملاس بة )أ ول( أ و أ ثناء اللجوء اإ

  أ ول: حفص احملاس بة

من املعلوم أ ن لك حق يقابهل الزتام فاملرشع املغريب أ عطى مجموعة من احلقوق والصالحيات لإدارة 

قوق حلمجموعة من الإجراءات ضامان الرضائب لمتكيهنا من مراقبة ال ساس الرضييب ويف املقابل أ لزهما ابحرتام 

شعار  امللزم، عالمه  للملزمويه ضامانت ختص معلية الفحص ذاهتا وهكذا نص عىل رضورة توجيه اإ قصد اإ

 نويك يكجراء معلية الفحص، كام قيد مدة الفحص بأ ن جعلها ل تتعدى س تة أ شهر وأ ن تمت بعني املاكن. ابإ 

بداء أ وجه دفاعه وجحجه قبل أ ن يقدم املفتش احملقق عىل أ ية معلية  مس تعدا للفحص وادلفاع عن حقوقه واإ

 تصحيح. 

 شعار امللزم ابلفحص اجلبايئ لزامية اإ   اإ

جراء مراقبة عىل حساابت امللزم، بأ ن ل  ن املرشع املغريب قد أ وجب عىل الإدارة الرضيبية، عند اإ اإ

خبار امللزم بتارخي تأ خذه عىل حني غرة، وهكذا  ىل رضورة اإ جند أ ن املواد القانونية املنظمة لهذه العملية، تشري اإ

ل اعتربت مسطرة التصحيح لغية  15الرشوع يف املراقبة قبل  لزاميا واإ يوما عىل ال قل ويعترب هذا الإجراء اإ
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13طبقا لنص الفقرة ال وىل من املادة 
ن الهدف من هذه ال خبار هو متكني  .من املدونة العامة للرضائب 212 واإ

عداد حمل لس تقبال  شارة املفتش املراقب، وكذكل اإ عداد الواثئق الالزمة للمراقبة لوضعها رهن اإ امللزم من اإ

ذا ما رغب امللزم يف عدم نقل واثئقه احملاسبية خارج املؤسسة. ويعد هذا الآجال اذلي  املفتش داخل املؤسسة اإ

جراءات املراقبة برمهتا، وهو من ال مور اليت متنح أ عطاه املرشع املغريب  قاعدة أ مرة يرتتب عن خمالفهتا بطالن اإ

 ضامنة هممة لفائدة امللزم. 

 مدة الفحص وماكنه  

من الإزعاج والتعسف تهحامي و ملزم للمن الضامانت ال ساس ية 
14

اذلي يتعرض هل من طرف الإدارة.  

من املدونة العامة للرضائب عىل أ ن مدة معلية الفحص جيب أ ل تس تغرق أ كرث من س تة  212نصت املادة 

آت اليت يعادل أ و يقل مبلغ رمق معامالهتا املرصح به يف حسا  احلاصالت والتاكليف  أ شهر ابلنس بة للمنشأ

يفوق  لليت عرش شهرا برمس الس نوات احملاسبية اخلاضعة للفحص عن مخسني مليون درمه، وأ كرث من اثين

مبلغ رمق معامالهتا املرصح به مخسني مليون درمه، دون احتسا  الرضيبة عىل القمية املضافة
15

 . 

الفحص ترسي يف حمل الإقامة الاعتيادية أ و املقر الاجامتعي أ و املؤسسة الرئيس ية للخاضعني  معليةو 

توجد الواثئق احملاسبية ولك املعطيات القانونية  للرضيبة من ال شخاص الطبيعيني أ و املعنويني املعنيني، حيث

والواقعية ذات الصةل بتحديد الوعاء الرضييب. وذكل داخل أ وقات العمل القانونية وخالل ساعات مزاوةل 

النشاط املهين
16

آخر مككتب احملاسب،  جراء املراقبة يف ماكن أ  .لكن هذا ل مينع التفاق عىل اإ

  ة التواهجيةاثنيا: حامية امللزم يف املسطر 

ذا ما اعزتمت أ ن تقوم بتصحيح ال ساس الرضييب، أ ن تتبع  لقد أ لزم املرشع الرضييب الإدارة الرضيبية اإ

بالغ امللزم عن طريق املراسةل الكتابية. وذكل  مسطرة دقيقة تواهجية يتجسد فهيا ما يسمى ابلتبليغ، أ ي ابإ

                                                           

عين وجب تبليغ إشعار بذلك على الخاضع للضريبة وفقا إذا قررت اإلدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم م 13

  قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر يوما على األقل 219لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 
14
 149:عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة النشر المغربية الدار البيضاء، ص 
15
 دونة العامة للضرائبالم 
16
 147:عبد الغني خالد م.س ص 
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ىل حني غرة فتفرض عليه الرضيبة دون أ ن يمتكن من هبدف حفظ حق امللزم يف الإعالم حىت لتأ خذه الإدارة ع

لزام الرضييب وفق مقدرته التلكيفية  بداء رأ يه يف هذا الفرض أ و دون أ ن يتوفر عىل مساكل تصحيح الإ اإ

احلقيقية
17

 . 

ذا مل يقم املفتش بتبليغ امللزم يف الآجال التصحيحات املزمع القيام هبا تصبح عدمية ال ثر. وهذا ما  واإ

عليه القضاء حيث اعترب يف حمك صادر عن احملمكة الإدارية أ ن عدم احرتام مدير الرضائب املسطرة اس تقر 

لغاء  خالل ابلضامانت اخملوةل للملزم مما يتعني معه اإ التواهجية قبل فرض الرضيبة عىل ال رابح العقارية تلقائيا فيه اإ

ال مر بتحصيلها...
18

  

 ةاملبحث الثاين :اختالل العداةل الرضيبي

ان النظام الرضييب املغريب اجليد جيب ان يتسم بعدة سامت أ ساس ية ,يأ يت عىل رأ سها العداةل أ ي 

ل أ ن أ ي نظام رضييب 19تساوي عبء الرضيبة عىل مجيع دافعي الرضائب ,وحبسب طاقة الفرد عىل ادلفع  .اإ

كل حتاول خمتلف معني يعاين من اختالل حيول دون حتقيقه لهذه العداةل )املطلب الاول (.لكن مع ذ

جياد حلول لضامن حتقيق أ كرب قدر ممكن من العداةل الرضيبية )املطلب الثاين(  الترشيعات الرضيبية اإ

 املطلب الاول :مظاهر اختالل العداةل الرضيبية

الرضائب تلعب عدة ادوار هامة فهيي من هجة احدى الاليات الاساس ية لتحقيق العداةل الاجامتعية 

والرشاحئ الاجامتعية ,حبيث يتحمل الفرد ما خيصه من اعباء عامة مبا يتناسب مع قدرته بني خمتلف الفئات 

التلكفية.كام اهنا تعترب من هجة اخرى من امه العوامل املؤثرة عىل القدرات الاقتصادية والتنافس ية لدلوةل لك 

ومؤثرات ل متكن من حتقيق هذه  هذا يف اطار حتقيق مبدأ  العداةل الرضيبية لكن هذا غالبا ما يتأ ثر بعدة عوامل

 العداةل :

                                                           
17
 26:أنس الشواطئ م.س ص 
18
سنة  6-5أنظر المجلة المغربية للمنازعات القانونية، مطبعة النجاح الجديدة عدد  20/02/2006بتاريخ  293/2005حكم عدد  

 140ص:  2007
19

  3عبد الفتاح الجبالي "السياسة الضريبية والعدالة االجتماعية في مصر "المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية ص  
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  ان النص الترشيعي خاصة يف امليدان الرضييب اذا مل تكن صياغته مضبوطة ودقيقة س نجده يرتك

ثغرات قانونية جتعل امللزم يس تغلها بشلك رسيع ومنظم ,من اجل عدم اداء واجباته الرضيبية .كام 

توى عيشه ونظامه الاجامتعي,بل هناك من يرى يصطدم امللزم امام نصوص جبائية ل تعرب عن مس  

ان النظام الرضييب املغريب متعدد املشار  بدون أ هداف، تربره أ و تعكس مبادئه، ويفتقر اىل تصور 

ل لتحقيق اهداف تقترص عىل  اقتصادي واجامتعي حقيقي. مما جيعلنا امام نظام رضييب ل يسعى اإ

 لزم وظروفه الاقتصادية والاجامتعية .املوازنة املالية والظرفية ,عىل حسا  امل

  لشك ان للرضيبة عدة وظائف اجامتعية كتحقيق العداةل الرضيبية عرب جعل املواطنني يسامهون لك

عادة توزيع ادلخول وال بيد ان اخلاضع 20حسب قدرته يف املسامهة يف تلبية احلاجات العامة ,واإ

 21ن هناك فئات تس تفيد من اعفاءات جبائيةللرضيبة عندما يرى ان الرضيبة حنت عن اهدافها ,وا

فال يعقل أ ن يؤدي ال جري مائة يف املائة من الرضيبة يف حني أ ن هناك دامئة,اكلقطاع الفاليح.

مسؤولني ببارا حصلوا عىل أ راض شاسعة وجيدة مقابل أ مثان زهيدة واجاان ل يؤدون رضائب عن 

،كام يف ال مر رض  للمبدأ  ادلس توري القايض الكبرية اليت يوفروهنا من نشاطهم الفاليح املداخل

برضورة حتمل التاكليف العمومية بشلك يساوي بني املواطنني،خاصة أ ن املغر  يعيش منذ بداية 

ىل ال عباء الإضافية اليت يتطلهبا مسلسل ادلفاع عن الوحدة الرتابية  الس بعينات حاةل حر  ابلنظر اإ

خالل بأ ح د أ مه املبادئ الرضيبية يف العامل بأ رسه وهو املساواة أ مام للبالد،كام أ ن يف هذا الإعفاء اإ

وعوض  اجهلاس تغالل معلية الإعفاء الرضيىب يف غري الهدف اذلي خلقت من  .مما ادى اىل الرضيبة

أ صبح الإعفاء منالرضيبة وس يةل لالغتناء غري ,اىل ان  اس تعامهل يف تشجيع بعض القطاعات

      .املرشوع

                                                           
20

 24خالد علي "العدالة الضريبية "المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية ص 
21

نظام التوقير والحماية وهو نوع من االعفاء الضريبي كان مخصصا لبعض االعيان والزوايا وكانت تصدر هذه االعفاءات في شكل  

 هجرية الذي اصدره موالي الحسن االول لفائدة زاوية ريسون  1883ظهائر كظهير 

لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق مكناس الموسم الجامعي هشام لحرش"النظم الجبائية التفضيلية واشكاالت العدالة الضريبية "رسالة    

 120ص  2007/2008
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 غري املهيلك او الاقتصاد غري الرمسي بشلك ببري يف معلية الهتر  الرضييب نظرا  سامه انشار القطاع

لكونه ل ميسك أ ي وثيقة ,ول يتعامل ابلفاتورة ,ويكون ادلفع نقدا وحتقق ارابحا تفوق بكثري من تكل 

ل يف احملققة دلى الانشطة الاقتصادية املنظمة ,نظرا لقةل التلكفة وجتنب املصاريف العامة اكلتسجي

اللواحئ الرضيبية ,مما س يفوت عىل خزينة ادلوةل مبالغ مالية هممة .الامر اذلي س يحذو هبا اىل تطريب 

فئة اخرى ,واليت غالبا ما تكون الطبقات الفقرية واملتوسطة واليت جندها تشلك القاعدة الواسعة من 

رمس مشابه ,و  16,و رضيبة ورمس مبارش وغري مبارش  20دافعي الرضائب ,حبيث تتحمل اكرث من 

رسام و رضيبة ,وما يزيد من عبء هذه  70رمس حميل ,مبعىن ان هذه الفئة تتحمل اكرث من  38

الرضائب والرسوم وعدم عدالهتا يه كرثة الاقتطاعات غري الرمسية فالبائع املتجول قد تعود عىل رشاء 

 ة املسامة غري مرشوعة    رضا رجال الامن امللكفني مبطاردته بأ داء مقابل حق ممارسة الانشط

 

 افاق الإصالح اجلبايئ من أ جل عداةل رضيبية   :املطلب الثاين

يعرف الاصالح الرضييب بصورة عامة عىل أ نه "معلية تشمل تبس يط للنظام الرضييب القامئ من 

للفقراء والتخفيف خالل تقليل عدد أ سعار الرضيبة وجعلها أ كرث واقعية وتوس يع ال وعية الرضيبية مع استبعاد 

عن اكهلهم بشلك يقلل من املرصوفات الرضيبية ويفعل من النظام الرضييب, وجيعهل أ كرث اتساقا وتناغام مع 

فالنظام اجلبايئ يؤدي وظائف كثرية: وظائف مالية،  ، الاداء ادلاخيل املطلو  والتطورات اخلارجية املتسارعة

ل أ ن الظرفية احلالي ذن للرفع من اقتصادية واجامتعية. اإ ة الصعبة ل حتمتل ختفيضا يف املوارد اجلبائية فال ولوية اإ

هذه املوارد بغية احلد من تفامق العجز العمويم. لكن هذه ال ولوية الظرفية. قد تصطدم ابنتظارات فاعلني كثريين 

منا من هجة أ خرى، مفقتضيات ادلس تور اجلديد  .ولوبيات قوية تبحث عن مزيد من الامتيازات والالزتام اإ

زاةل لك أ شاكل احليف والالمساواة من النظام  مببادئ دوةل احلق والقانون والزتامات احلكومة يقتيض مهنا اإ

 .اجلبايئ املغريب

ماكنيات الإصالح اجلبايئ متعددة وجيب أ ن هتم القوانني املنظمة للامدة اجلبائية والإدارة الرضيبية ف اإ

أ ن هيم كذكل الفاعلني والرشاكء من امللزمني أ شخاص معنويون،  الإصالح جيبفوتدبري النظام اجلبايئ. 
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آخر بتدبري املنظومة  همنيون، أ جراء، أ شخاص طبيعيون والإدارت واملؤسسات العمومية املعنية بشلك أ و أ

صالحات اجملال الرضييب كثرية و متعددة، نقرتح مهنا ما ييل:.اجلبائية  فاإ

ذ ل يعقل أ ن تضل قطاعات وأ نشطة وهجات ترابية مراجعة معيقة لنظام الإعفاءات اجلبائ -* ية. اإ

تس تفيد وابس مترار من الإعفاءات أ و التخفيض الرضييب. نذبر عىل سبيل املثال القطاع الفاليح اذلي يرامك 

أ يضا ل يعقل أ ن تضل مؤسسات رحبية مثل جامعة  .الامتيازات ويس تفيد كذكل من مساعدات أ خرى لدلوةل

يخ زايد غري خاضعة للرضيبة عىل الرشاكت. نفس اليشء ميكن قوهل عن الامتيازات ال خوين ومستشفى الش  

الرضيبية اخلاص ببورصة ادلار البيضاء. لك املؤسسات والهيئات اليت حتقق أ رابحا جيب أ ن ختضع للرضيبة 

عفاء جزيئ طارها القانوين. نفس اليشء ميكن قوهل عن مدينة طنجة اليت تس تفيد من اإ  مل يعد بغض النظر عن اإ

هبا هل مربر ابلنظر للتطور الاقتصادي لهذه املدينة وال وراش العمومية اليت أ طلقت
22

. 

يف نفس النطاق جيب مراجعة بعض القرارات املتخذة واليت ل تتناسب والوضعية احلالية للاملية -*

ىل   300.000ها عن ابلنس بة للرشاكت اليت يقل رحب  ℅10العمومية مثل ختفيض سعر الرضيبة عىل الرشاكت اإ

درمه. نفس اليشء ميكن قوهل عن رفع سقف الإعفاء من الرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل القمية املضافة 

ىل  5.000.000ابلنس بة للتعاونيات من  درمه 10.000.000درمه اإ
23
.  

جراءات قانوين أ و سن "نظام جبايئ" جديد-*  ابلنس بة للرشاكت وامللزمني املهنيني اذلي وضع "اإ

  يرصحون ابس مترار بنتاجئ جبائية سلبية اكلرفع من سعر احلد ال دىن للرضيبة

وضع "نظام جبايئ" جديد ابلنس بة لعدد من املهن احلرة واليت يعترب ممهتنوها من أ كرث امللزمني -*

 .وميةترصحيا للنتاجئ السلبية رمغ اس تفادهتم من امتيازات ورعاية ادلوةل )حامية قانونية، تكوين، صفقات مع

ن هذا القطاع -* آخر جيب أ ن يكون يف صلب الإصالح اجلبايئ املنشود وهو قطاع العقار. اإ قطاع أ

حتول جملموعة من ال س با  لرمز اقتصاد الريع يف املغر  اذلي يطالب امجليع ابجتثاثه. فهو يس تفيد من دمع 

لكن مسامهته اجلبائية تضل ضعيفة ابملقارنة مع رمق معامالته وأ رابحه. كام أ ن  .من الإعفاءات اجلبائيةو ادلوةل 

                                                           
22
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هذا القطاع يفرض عىل املواطنني أ سعارا مرتفعة تس تزنف قدرهتم الرشائية وحتد من الاس هتالك املوجه 

للقطاعات ال خرى
24
.  

اجلبائيني والعمل عىل التكثيف من املراقبة اجلبائية. ومن أ جل هذا جيب الزايدة يف عدد احملققني -*

 .ون للتحقيق اجلبايئغالتخفيف من ال عباء الإدارية ملفتيش الوعاء الرضييب جلعلهم يتفر 

دراج لك الرشاكت واملؤسسات اخلاصة الكربى يف برامج التحقيق اجلبايئ -* يف نفس الس ياق، جيب اإ

ية احلالية والقطاعات اليت مل تتأ ثر املقبةل دون متيزي. نفس اليشء ينطبق عىل القطاعات املس تفيدة من الظرف 

ابل زمة الاقتصادية واملالية العاملية. نذبر مهنا قطاع التوزيع، قطاع العقار، قطاع الطاقة، القطاع املايل، قطاع 

النقل، قطاع مواد البناء، قطاع البناء وال شغال العمومية، املقاولت العمومية، قطاع املواصالت وتكنولوجيا 

، الرشاكت ال جنبية واملتعددة اجلنس يات، الرشاكت واملقاولت املس تفيدة من الطلب العمويم املعلوماتية

 .والاس ترياد  ومقاولت التصدير

هول الغش الرضييب والمتلص الرضييب يف املغر  والعجز الكبري للمزيانية العامة لدلوةل ورضورة حماربة 

وضع خمطط وطين متاكمل حملاربة الغش الرضييب والمتلص  اقتصاد الريع، لك هذه العوامل اجمتعة وأ خرى حتمت

ومن  .الرضييب. يف سبيل ذكل، جيب اختاذ حزمة من الإجراءات القانونية والعملية والتدبريية وكذا التحسيس ية

دارة  جناح هذا اخملطط الوطين يتعني عىل احلكومة أ ن تقدم ادلمع الس يايس واملادي واملعنوي الالزم لالإ أ جل اإ

بيةالرضي 
25
.  

تكثيف التوظيف والرفع من عدد أ عوان ومفتيش املديرية العامة للرضائب. ويف حاةل تعذر ذكل -*

ىل الإدارة  ميكن للحكومة أ ن تعمل عىل تنقيل عدد من موظفي وأ عوان الإدارات وامجلاعات اليت تعرف فائضا اإ

ذ أ ن تزايد عدد امللفات اجلبائية خضاعهم لتكوين دقيق. اإ وهمام الإدارة الرضيبية مل يوازيه الرفع من  الرضيبية مع اإ

وهو عدد مرحش لالخنفاض مع تزايد عدد ال طر  .موظف 4700عدد أ عواهنا وموظفهيا اذلي ظل يراوح 

وهنا تربز كذكل أ مهية التدبري التوقعي للموارد البرشية وكذا  .واملوظفني املقبلني عىل التقاعد يف الس نوات املقبةل

آاثرهرضورة وضع خطة است   .باقية لوقف الزنيف واحلد من أ

                                                           
24
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جنازه.وكام -* حلاح امجليع عىل اإ جناز مرشوع النظام املعلومايت للجديد اذلي تعرث كثريا رمغ اإ الإرساع ابإ

ذا للتدقيق خضاع املرشوع املتعرث اإ واختاذ القرارات املناس بة  اقرتح تقرير اجمللس ال عىل للحساابت، وجب اإ

جنازه   .لإكامل اإ

من املدونة العامة للرضائب عند تنفيذ التحقيقات اجلبائية  29ل املهنجي ملقتضيات الفصل الاس تعام-*

دارة الرضيبية  29خصوصا عندما يتعلق ال مر ابملهن احلرة. والفصل  من مدونة الرضائب يعطي الصالحية لالإ

جراء تقيمي لنفقات اخلاضعني للرضيبة عىل ادلخل عند دراسة مجموع الوضعية  الرضيبية للملزم. وميكن من أ جل اإ

 .أ ن يرتتب بطبيعة احلال عن هذا التقيمي مراجعة الوضعية اجلبائيةللملزم

وضع الإطار القانوين املناسب اذلي حيمت عىل الإدارات العمومية واملؤسسات العمومية تبادل -*

 أ و صعوبة احلصول علهيا. عىل فالإدارة الرضيبية تترضر من نقص املعلومات اخلاصة ابمللزمني .املعلومات فامي بيهنا

دارات واملؤسسات العمومية ال خرى خدمة للصاحل العام  أ هنا ملزمة بدورها مبد املعلومات املتوفرة دلهيا لالإ

طار القوانني املنظمة لهذا ال مر )قانون حامية املعطيات الشخصية مثال وذكل يف اإ
26

 . 

طاع غري املهيلك واذلي يتخذ أ شاكل عديدة. من أ س با  تضخم الهتر  الرضييب يف املغر  جحم الق-*

ن معال يف العمق جيب أ ن ميس هذا القطاع من أ جل ترضيبه وجعهل يسامه يف اجملهود الوطين لتغطية النفقات  اإ

  .العمومية خصوصا مع رمق املعامالت املهم اذلي حيققه

اكن يف السابق )سعر  كام الرفع من سعر الرضيبة عىل القمية املضافة خبصوص املنتجات الفاخرة

%( ولو لفرتة حمددة حىت يتس ىن للاملية العمومية أ ن تس تعيد عافيهتا ولتحقيق عداةل جبائية بترضيب أ كرب 30

27للمنتوجات غري ال سايس
 . 

عفاء القطاع الصحي )أ طباء، مصحات، خمتربات  يف نفس الس ياق جيب مراجعة قرارات أ خرى مثل اإ

التحاليل الطبية( من الرضيبة عىل القمية املضافة. فالهدف املتوىخ من هذا الإجراء مل يتحقق مادامت تعريفات 
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يبية جيب أ ن تتبع وتدقق يف اخلدمات الطبية مل تنخفض بل عرفت ارتفاعا. وهنا جيب القول بأ ن الإدارة الرض 

لك الإعفاءات املمنوحة وتتأ كد من حتقق الهدف الاقتصادي أ و الاجامتعي اذلي سنت من أ جهل
28
.  

الاقتصاد الوطين. هذا  يف نفس الاجتاه، جيب أ ن يؤدي النظام اجلبايئ وظائفه ال خرى كضبط-*

خارج ال نظمة والقوانني وخسائرها معروفة: الزايدة  ال مر ل يتحقق مع ظاهرة املضاربة العقارية اليت تتفامق وتمت

يف ال مثان، الغش الرضييب، الاغتناء الرسيع... لقد أ صبحت املضاربة العقارية همنة مدرة لكثري من الرحب لكن 

بفضل اس تغالهلم للفراغات  الرضيبةمتعاطهيا يوجدون خارج قوامئ امللزمني املهنيني املسجلني دلى الإدارة 

ل ستشلك عائقا ببريا أ مام  وترضبهياية الكثرية. ذلكل وجب حرص هذه الظاهرة والعمل عىل تقنيهنا القانون  واإ

ومن أ جل ذكل ل يكفي تدخل الإدارة الرضيبية بل جيب تدخل لك القطاعات ال خرى  تطور الاقتصاد الوطين

دارة احملافظة   .العقارية، القطاع البنيكاملعنية )السكىن والتعمري، ادلاخلية، امجلاعات احمللية، اإ

دارة الرضيبية معوما ويف مسأ ةل الإعفاء اجلزيئ -* جيب وضع قواعد تنظم السلطة التقديرية اخملوةل لالإ

أ و اللكي من الغرامات والزايدات وفوائد التأ خري وذكل لتحقيق املساواة بني امللزمني وجتنب الشطط يف 

 .دات تكون مرتفعة وتقدر مباليني ادلرامهاس تعامل هذه السلطة علام وأ ن مبالغ هذه الزاي

يف مقابل رضورة حماربة الغش الرضييب ومراجعة الإعفاءات، جيب تطهري النظام اجلبايئ املغريب من -*

حالت الشطط اليت يعرفها. نذبر مهنا اعامتد مذبرات ودورايت الإدارة الرضيبية ملقتضيات مل تأ ت هبا املدونة 

التأ خر يف معاجلة ملفات و دماج مقتضيات ال حاكم القضائية يف الترشيع الرضييب، عدم اإ و العامة للرضائب، 

غيا  اجلس وطين للرضيبة يناقش الس ياسة الرضيبية و املنازعات واسرتجاع الرضيبة عىل القمية املضافة، 

عامتد الفصل او وحيمي امللزم من احامتل الشطط خصوصا مع انفراد الإدارة الرضيبة ابقرتاح النصوص اجلبائية، 

عدم اعامتد الإدارة و من املدونة العامة للرضائب دخال نظراي وليس حقيقيا بوعاء للرضيبة عىل ادلخل  61

الرضيبية عىل أ سس قانونية يف مراجعة الرحب العقاري املرصح به من طرف ابئعي العقارات واملراجعة املهنجية 

دارة الرضيبية، كرثة احلالت اليت تتخذ فهيا القراراو لترصحياهتم،  ت بناءا عىل السلطة التقديرية ملفتيش الإ
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احلجز عىل احلساابت البنكية للملزمني يف مقابل تأ خر ادلوةل املتكرر عن تسديد ادليون اليت بذمهتا حاةل و 

الصفقات العمومية
29

. 

 ةخـــامت

عىل اعتبار أ ن  لقد لحظنا بأ ن املرشع املغريب ظل بعيدا عن املدلول احلقيقي للعداةل اجلبائية،

الهاجس املتحمك عىل مس توى فرض الرضائب والرسوم اكن دامئا هو حتقيق املردودية ولو عىل حسا  حقوق 

 .اخلاضعني للرضيبة

ن مسأ ةل الهنوض ابملوارد اجلبائية، وضبطها يف اجتاه حتقيق التمنية تعترب يف هناية املطاف حقا  حقيقة اإ

ي اس تغالل هذا احلق للقيام ابلزايدة يف العبء اجلبايئ عىل فئات معينة معرتفا به مجليع ادلول، لكن ل ينبغ

وختفيفه عىل فئات أ خرى. فالتمنية بدورها تعترب حقا من حقوق الإنسان يقيض بتوفري لك الضامانت ملامرس ته 

عالن احلق يف التمنية اذلي اعمتدته امجلعية العامة لل مم ليه املادة ال وىل من اإ املتحدة يف  وهذا ما أ شارت اإ

واليت جاء فهيا: " احلق يف التمنية حق من حقوق الإنسان غري قابل للترصف، ومبوجبه حيق  04/12/1986

نسان ومجليع الشعو  املشاركة والاسهام يف حتقيق تمنية اقتصادية، اجامتعية، ثقافية وس ياس ية، والمتتع  للك اإ

عامل مجيع حقوق الإنسا عامل اتماهبذه التمنية اليت ميكن فهيا اإ ن واحلرايت ال ساس ية اإ
30

ن مسأ ةل تشجيع  ، حىت اإ

عفاءات جبائية مل تأ ت أ لكها، ذكل ل ن  بعض املقاولت والرشاكت لإقامة مشاريع استامثرية عن طريق منحها اإ

قامة املشاريع  .تقارير البنك ادلويل ظلت دامئا تصنف املغر  يف مراتب متأ خرة عىل مس توى سهوةل اإ

ليه  .ادلراسات احلديثة بأ نه من الصعب حتقيق التمنية يف غيا  الإنصافوذلكل أ ثبت  وهذا أ يضا ما أ شار اإ

البنك ادلويل يف تقريره عن التمنية يف العامل لس نة 
31

2006. 
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