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 الس يد الرئيس احملرتم؛

 الس يدات والسادة النواب احملرتمون؛
 

قانون الإطار املتعلق ابلإصالح الرضييب قد مت بداية أ ود التذكري بأ ن مرشوع 

اعداده يف ظل النقاش اجملمتعي الواسع اذلي هيدف اإىل بناء تصور مشرتك حول 

 نظام رضييب جديد، يواكب املس تجدات عىل املس تويني الوطين وادلويل.

 

الاقتصادية وابعتبار ادلور احملوري للمنظومة الرضيبية يف رمس معامل الس ياسة 

فقد مت اس تحضار التوجهيات امللكية السامية، الواردة يف العديد من خطب 

دة سامهت يف بلورة هذا النظام  جاللته واليت تضمنت تعلاميت واحضة وحمد ِّ

 الرضييب اجلديد.

 

و يف هذا الس ياق أ كد جالةل املكل حفظه هللا عىل رهان الترسيع الاقتصادي 

تصاد قوي وتنافيس، من خالل مواصةل حتفزي املبادرة وجناعة املؤسسات لبناء اق 

طالق برامج جديدة من الاستامثر املنتج، وخلق املزيد من فرص  اخلاصة، واإ

جناز ثورة حقيقية ثالثية ال بعاد عىل مس توى  الشغل مؤكدا جاللته عىل اإ

 التبس يط والنجاعة، و التخليق. 
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لكسب رهان التنافس ية. ومن  ومما ل شك فيه فأ ن اجلباايت تعترب جمال خصبا

أ جل مواكبة املؤسسات والرشاكت العاملية، يف رغبهتا يف الاستامثر والاس تقرار 

ابملغرب. فقد أ مر جالةل املكل نرصه هللا ابلنفتاح عىل اخلربات والتجارب 

العاملية، ابعتبار ذكل عامد التقدم الاقتصادي والتمنوي ، مبا يتيحه من اس تفادة 

ع من تنافس ية املقاولت والفاعلني املغاربة معتربا جاللته الانفتاح من فرص الرف

حمفزا جللب الاستامثرات، ونقل املعرفة واخلربة ال جنبية. وهو ادلافع لتحسني 

جودة ومردودية اخلدمات واملرافق، والرفع من مس توى التكوين، وتوفري املزيد 

 من فرص الشغل.

 

بايئ يضطلع بدور هام يف جمال التوزيع العادل وكام ل خيفى عليمك فاإن النظام اجل 

للرثوة وحتمل العبء الرضييب. ويف هذا الس ياق حيظى حتقيق العداةل الاجامتعية 

واجملالية ابهامتم كبري من دلن جالةل املكل حفظه هللا عىل مس توى تقليص 

الفوارق وحتسني اخلدمات الاجامتعية ويعترب هذا احلرص املولوي من أ مه 

 اب اليت اكنت وراء دعوة جاللته اإىل جتديد المنوذج التمنوي الوطين.ال س ب

 

ويف جمال تعزيز الثقة بني الإدارة واملواطنني حث جالةل املكل عىل العمل عىل 

حتسني أ داء الإدارة، وضامن السري السلمي للمؤسسات، مبا يعزز الثقة والطمأ نينة 

 داخل اجملمتع، وبني لك مكوانته.
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 أ يهتا الس يدات والسادة، 

 

ن التقيمي ادلقيق لنظامنا اجلبايئ، كشف عن وجود العديد من الاختاللت  اإ

عادة  والنواقص فامي خيص الفعالية والعداةل حتول دون حتقيق أ هدافه التحفزيية واإ

توزيع ادلخل وتنش يط منوذج التمنية الاقتصادية وحتسني قدرته عىل الادماج 

تطلبات الاس تدامة البيئية. لك هذه النواقص مت تشخيصها الاجامتعي ومواكبة م 

طار رؤية تشاركية لالإصالح الرضييب وللتذكري فقد أ سفر  ومعاجلهتا يف اإ

 تشخيص النظام الرضييب عىل أ مه النواقص والشوائب التالية:

 

كرثة التحفزيات الرضيبية وانعدام وسائل انجعة لتقيميها مما يؤثر سلبا عىل  -

ادلوةل وحيدث رضرا بقواعد املنافسة احلرة كام يتناىف مع مبدأ  خزينة 

 املساواة أ مام الرضيبة،

ضعف تنافس ية املقاوةل خصوصا فامي خيص القطاع الصناعي  -

والتكنولوجيات احلديثة مما يقتيض ختفيض معدلت الرضيبة عىل الرشاكت 

 عىل غرار التوجه املسجل عىل املس توى العاملي، 

 يبة عىل ادلخول املهنية، ضعف مردود الرض  -

النظام الرضييب اخلاص ابملهنيني الصغار معقد ول يتالءم مع القدرات  -

 احملدودة لهذه الفئة من امللزمني،
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اإشاكلية حيادية الرضيبة عىل القمية املضافة وضعف مردودها مع وجود  -

( وضعف الامتثال الرضييب للخاضعني خصوصا butoirحالت املصدم )

 (، crédit chroniqueترصحي ابدلين ادلامئ )فامي خيص ال 

الإكراهات املرتتبة عن الزتام املغرب بتطبيق التوصيات الهادفة اإىل تعديل  -

 ومراجعة ال نظمة الرضيبية اليت تدخل يف حمك »التعامالت الضارة"،

خضوع بعض القطاعات للرضيبة حسب ال سعار العادية رمغ أ هنا تس تفيد  -

 " امحلاية"،    من امتياز" الإحتاكر" و

تطبيق احلد ال دىن للرضيبة من خالل املسامهة ادلنيا يتناىف مع مبدا  -

  ترضيب ال رابح ويثقل اكهل املقاولت اليت ترصح بعجز مربر، 

وجود عدد كبري من الرسوم تثقل اكهل املقاوةل ابلإضافة اإىل عدم اس تقرار  -

 ،النظام الرضييب وتعقيد القواعد الوعائية و املسطرية

اس تفحال ظاهرة الغش والهترب الرضيبيني وعدم الزتام بعض الفئات بأ داء  -

 الواجبات الرضيبية والآاثر السلبية لل نشطة الاقتصادية غري املهيلكة،

وجود اختالل يف التوازن بني حقوق الإدارة وامللزم يؤدي اإىل ضعف  -

تعاقب الامتثال الرضييب، ابلإضافة اإىل عدم اس تقرار الترشيع الرضييب و 

 التعديالت املرتبطة به، 

رمقنة الادارة الرضيبية يتطلب تطوير أ داء العنرص البرشي بصفته أ حد  -

 راكئز جناح الاصالح الرضييب،

 اختاللت وضعف مردودية اجلباايت احمللية،  -
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 الس يدات والسادة، 

 

لقد اعمتدت أ شغال املناظرة الوطنية الثالثة للجباايت عىل مهنجية التشاور 

الواسع واملتعدد املشارب مع خمتلف الفاعلني العموميني والفعاليات الاقتصادية 

والاجامتعية واملهنية وامجلعية وخنبة من اخلرباء وذوي الاختصاص. وخنص 

ارات وامجلاعات الرتابية وال حزاب ابذلكر مهنا الهيئات ادلس تورية والربملان والوز

 167واملنظامت املهنية والنقابية وامجلعيات واملواطنون حيث وصلت مساهامهتا  

 اقرتاحا مكتواب.  

وقد عهد اإىل جلنة علمية، تتبع وتنس يق ال شغال التحضريية للمناظرة ومناقشة  

ة عرش  خمتلف املقرتحات اليت تصدر عن مجموعات العمل املوضوعاتية ال ربع

ذات تركيبة متنوعة واليت قامت بدراسة وحتليل املساهامت اخلطية وبلورة 

 اقرتاحات عىل املس توى العميل والترشيعي.

توصية شلكت القاعدة اليت مت  78وقد خلصت أ شغال هذه املناظرة اإىل تبين 

طار. ومن أ مه هذه التوصيات:  عىل أ ساسها صياغة مرشوع قانون اإ

متويل الس ياسات الاجامتعية، وهتئي الظروف  تعزيز دور الرضيبة يف -

املالمئة لالستامثرات املنتجة للقمية املضافة واليت من شأ هنا تعزيز النس يج 

 الاقتصادي الوطين وحتسني التنافس ية،

مالمئة الترشيعات اليت تؤطر النظام اجلبايئ الوطين مع القواعد واملعايري  -

ة اجلبائية وفقا للزتامات املغرب ادلولية يف جمال احلاكمة اجليدة والس ياس

 عىل الصعيد ادلويل،
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 تعزيز ال من القانوين ووضوح الرؤية دلى املستمثرين، -

مسامهة اجلباية الوطنية واجلباية احمللية يف متويل س ياسات التمنية   -

الاقتصادية والاجامتعية، وخفض العبء اجلبايئ املتحمل من طرف 

الوعاء، وذكل بغية ضامن التوزيع العادل امللزمني تزامنا مع توس يع قاعدة 

 للتحمالت اجلبائية حسب الاماكنيات الفعلية للمواطنني،

حداث نظام جبايئ مبسط ومالمئ للمهنيني ذوي ادلخل احملدود من   - اإ

 التجار واحلرفيني ومقديم اخلدمات،

آاثرها   - ضامن التقائية املقتضيات اجلبائية مع املبادئ العامة اليت يرسي أ

 القانون اجلبايئ وتوافقها مع القواعد احملاس باتية اجلاري هبا العمل، عىل 

التحفزي عىل تنافس ية املقاولت وتعبئة الادخار مع توجهيه حنو القطاعات  -

 املنتجة وذات القمية املضافة،

دماج القطاع غري املهيلك يف الاقتصاد النظايم وتعزيز أ ليات حماربة الغش  - اإ

دماهجا يف املدونة   الرضييب، وتبس يط وترش يد رسوم امجلاعات الرتابية مع اإ

 العامة للرضائب.

منح التحفزيات الرضيبية بعد تقيمي دقيق قبيل أ و بعدي لآاثرها الاجامتعية  -

 والاقتصادية،

طار من الشفافية والوضوح.  - عادة بناء عالقة الثقة مع امللزمني يف اإ  اإ
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 الس يدات والسادة،  

 

لقد مكن تطابق خمرجات املناظرة الوطنية الثالثة للجباايت وتوصيات المنوذج 

التمنوي اجلديد، من بلورة مرشوع متاكمل لإصالح النظام اجلبايئ الوطين، 

وأ هدافه وأ ليات تطبيقه، وحتديد الإجراءات من خالل حتديد مكوانته ومبادئه  

املواكبة لتزنيهل، بصفة متدرجة، ووفق أ ولوايت وطنية حمددة وبرجمة زمنية 

 متدرجة.

 

الإطار ليكون تعبريا صادقا عن -ويف هذا الس ياق، متت صياغة هذا القانون

يت مت الإرادة العامة من أ جل الإصالح، والزتاما جامعيا ابلختيارات والتدابري ال

حتديدها. ومن أ جل ذكل، فاإن مرشوع اإصالح النظام اجلبايئ موضوع هذا 

الإطار هيدف اإىل وضع ال سس واملرتكزات، وحتديد املرجعية اليت - القانون

 تؤطر س ياسة ادلوةل يف جمال الإصالح اجلبايئ.

 

الإطار يف جمال الإصالح -وتمتثل ال هداف ال ساس ية اليت حيددها هذا القانون

 يئ فامي ييل:اجلبا

 

 حتقيق العداةل اجلبائية وضامن مساواة امجليع أ مام الرضيبة. (1

 

لهذا الغرض، تلزتم ادلوةل يف هذا املرشوع بتكريس مبدأ  حيادية الرضيبة عىل 

القمية املضافة لتقومي الاختاللت احلالية املتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أ سعارها 
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رجاعها، خصوصا ابلنس بة لبعض القطاعات احليوية اخلاصة  واحلق يف خصمها واإ

 أ و التابعة لدلوةل.

 

مجليع أ مام الرضيبة، س تعمل ادلوةل عىل ختفيض العبء وهبدف ضامن مساواة ا

اجلبايئ عىل اخلاضعني للرضيبة، وذكل ابعامتد توجه تدرجيي حنو سعر موحد فامي 

خيص الرضيبة عىل الرشاكت طبقا للمامرسات ادلولية الفضىل، وسيمت كذكل 

 التطبيق التدرجيي ملبدأ  فرض الرضيبة عىل ادلخل الإجاميل بشلك تصاعدي فامي

خيص ال شخاص اذلاتيني، مع احلرص ابملوازاة عىل توس يع الوعاء الرضييب وضامن 

 توازن املالية العمومية.

 

دماج القطاع غري املهيلك كهدف اسرتاتيجي  كام مت يف هذا الس ياق الالزتام ابإ

ابلإضافة اإىل تعزيز أ ليات حماربة الغش والهترب الرضيبيني، وذكل من خالل 

رساء نظام جبايئ مبسط وسهل الولوج وتعزيز أ ليات املراقبة وسن جزاءات  اإ

مناس بة للمخالفات املرتكبة و وضع برامج للتحسيس واملواكبة مبشاركة مع مجيع 

 الفاعلني املعنيني.

 

 تعزيز احلقوق والثقة املتبادةل بني امللزمني والإدارة: (2

 

دارة وتعزيز تلزتم ادلوةل يف هذا اجملال عىل ضامن حقوق امللزمني وحقوق الإ 

دارة فامي يتعلق بتفسري  عالقات الثقة بيهنام من خالل تأ طري السلطة التقديرية لالإ

ثبااتت الالزمة.  النصوص اجلبائية وحتديد أ سس فرض الرضيبة وعبء تقدمي الإ
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وستسهر ادلوةل كذكل عىل توضيح وحتسني مقروئية النصوص اجلبائية للحد 

تطبيقها مع الالزتام ابلتوجه حنو التقائية    من الاختالف يف تأ ويلها وضامن حسن

ال حاكم اجلبائية مع القواعد العامة للقانون والقواعد احملاس بتية، علام أ ن الهدف 

لتقائية واملالءمة مع قواعد احلاكمة اجلبائية  املتوىخ ليس هو املطابقة التامة بل الإ

 املعمول هبا دوليا.

 

نوطة ابلهيئات امللكفة ابلطعون الرضيبية كام سيمت العمل عىل تمثني املهام امل 

 وضامن اس تقالليهتا.

 

 تعبئة اكمــل الإماكنــات الرضيبيــة لمتويل الس ياسات العمومية: (3

 

من أ جل تعبئة اكمــل الإماكنــات الرضيبيــة، سيمت العمل عىل توس يع الوعاء 

قتصادي، الرضييب وترش يد التحفزيات اجلبائية بعد تقيمي أ ثرها الاجامتعي والا

عادة توجهيها للقطاعات ذات ال ولوية مع التقيد بتفضيل  كام سيمت احلرص عىل اإ

 اللجوء لدلمع العمويم املبارش لكام أ مكن ذكل.

 

وسيمت كذكل تشجيع املقاولت عىل الاستامثر املنتج للقمية املضافة واحملدث 

كنولوجيات  لفرص الشغل، ل س امي يف القطاعات ذات ال ولوية اكلصناعة والت 

 احلديثة والابتاكر، مع دمع تنافسيهتا عىل الصعيد الوطين وادلويل.
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ومن هجة أ خرى س تحرص ادلوةل عىل تطوير القطاع الثقايف والهنوض ابلقتصاد 

 الاجامتعي وحامية البيئة، ل س امي من خالل اإحداث رضيبة الكربون.

 

عادة هيلكة مجموعات  املقاولت يف أ فق حتسني تنافسيهتا كام سيمت تشجيع اإ

 وحاكمهتا.

 

 اإصالح منظومة الرسوم امجلاعية وش به الرضيبية (4

 

- من أ جل حتقيق التمنية الرتابية وتعزيز العداةل اجملالية، هيدف كذكل هذا القانون

الإطار اإىل اإصالح جباايت امجلاعات الرتابية والرسوم ش به الرضيبية اليت تشلك 

مكوانت النظام اجلبايئ من أ جل تبس يطها وترش يدها مكوان أ ساس يا من 

ومالءمهتا مع جباايت ادلوةل وضامن موارد قارة لفائدهتا مع وضع منط حاكمة 

 مناسب لها.

 

حيث سيمت العمل عىل التجميع التدرجيي للرسوم احمللية املطبقة عىل املمتلاكت 

وجتميع الرسوم ش به   العقارية وتكل املتعلقة ابل نشطة الاقتصادية، وكذا مراجعة

الرضيبية والواجبات والرسوم املس تخلصة لفائدة ادلوةل املنصوص علهيا يف 

 نصوص ترشيعية أ و تنظميية.
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 تعزيز نظام احلاكمة الفعاةل والناجعة (5

 

من أ جل جتويد اخلدمات املقدمة للملزمني س تحرص ادلوةل عىل مواصةل ورش 

ية وتعزيز عالقات التعاون مع رشاكءها حتديث ورمقنة الإدارة ودمع مواردها البرش 

 وتطوير أ ليات التبادل بني نظم املعلومات.

ولتعزيز جناعة وفعالية الإدارة اجلبائية ستسهر ادلوةل عىل تعزيز همام املشورة 

 والإرشاد وحتسني وسائل الإعالم والتواصل مع امللزمني والتقيمي ادلوري ل داهئا.

 

جناز ت  قيمي دوري للآاثر الاجامتعية والاقتصادية للتدابري وس تقوم ادلوةل كذكل ابإ

 اجلبائية وستسهر لهذه الغاية عىل وضع مرصد للجباايت.

 

دراج قمي املواطنة الرضيبية يف املنظومة الوطنية للرتبية  ويقرتح يف ال خري اإ

 والتكوين.

 

شارتمك طوال مسار مناقشات و  شكرا عىل حسن اإصغائمك و سأ بقى رهن اإ

 مداولت هذا املرشوع 

 

 والسالم عليمك و رمحة هللا و براكته 


