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 التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات

 2019ماي  04و  03المنعقدة بالصخيرات يوم 

 األساسية ئالمباد -1
 

 الجميع من طرفاحترام القانون بالحرص على الدولة  التزام التأكيد على  -1.1

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية للملزمينالعمل على احترام -1-2
 لقانون لقواعد العامة لقواعد القانون الجبائي مع ا الحرص على مالئمة -1-3

 بهاو  الضريبةأمام  المساواة مبدأترسيخ -4.1
 الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية -5.1

 
 الجبائياإلنصاف  -6.1
 بالنسبة للضريبة على الدخل الدخل العامالتضريب على أساس أترسيخ مبد 
 إدراج العمليات ب الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع األنشطة االقتصادية تطبيق توسيع مجال

 إن اقتضى الحال. 0 لسعرإخضاعها أو إما ضمن خانة اإلعفاءات ،  نطاق التطبيق خارجحاليا  واقعةال
 واإلسقاطات الخصوم و ألسسالمتعلقة با قواعد الوعاء  مالئمةو  توحيد 
  ية القيمة العقار  لزائد الجبائيةالمعالجة  مالئمةو توحيد 

 المعلومة الحصول على الحق في والشفافية  احترام مبدأ -7.1
  قوانين الماليةل امرفق الجباياتإعداد تقرير سنوي حول 
  بما  التناولسهل موحد  يمرجع نص إعدادمع دوري بشكل  ذات الصلة لمعطيات الجبائية والقانونيةانشر

 فيها الدوريات 
  تجميع االجتهادات المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة و نشر

 القضائية في مرجع موحد
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 للملزماألمن القانوني  عزيزت -8.1
  تأطير السلطة التقديرية لإلدارة 
  استقاللية هيئات الطعنتعزيز 
  بإشراك الهيئات   بصفة منتظمةتحيينه و يتم ألثمان العقارية امرجع لوضع إطار قانوني وتنظيمي

 المهنية المختصة
  عمليات المراقبة الجبائية المبرمة إثر الودية لالتفاقاتوضع إطار قانوني 
 المسطرة الخاصة بها. و تطوير اللجوء إلى  االستشارة الضريبية المسبقةتوسيع مجال على  العمل  
 كل عملية فحصعند انتهاء  تواجهيال شفوي والحوار الينص على إلزامية إجراء  يقانون وضع إطار 
  المدونة العامة للضرائب مقتضياتتبسيط وتوضيح إعادة ترتيب و 

 و اإلدارة الملزمحقوق بين  توازن ال ضمان-9.1
  هو واجبات هيبين بوضوح حقوق ميثاق الخاضع للضريبةعداد إ   
 مسطرة وكذا  تقدير رقم المعامالت وإعادةة ستبعاد القيمة اإلثباتية للمحاسبامسطرة ل القانوني تأطيرال

 للضريبة الفرض التلقائي
  في إطار المراقبة الجبائية اإلدارة الجبائية وضع عبء اإلثبات على 

تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة و الحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرات  -10.1
 الحقيقية
 تصاعدية أسعار الضريبة أمبدكريس ت 
  األرباح  المفروضة علىالدخل  والضريبة علىواجبات التسجيل رسم بضريبة تصاعدية  وإحداثمالءمة

 المعفىلشطر األول بالنسبة لسقف التحديد  مع العقارية جميع التفويتاتل بالنسبةالعقارية 

كذا  والضريبة على القيمة المضافة مجال )الغش في  المخالفات الجسيمةعلى  المطبقة تشديد الجزاءات-11.1
 (....فواتير الصوريةبالنسبة لل

 
 العقلنة االقتصادية -2

 عائداته وإعادة توزيعتوسيع الوعاء.1.2
 توسيع الوعاء وتقييم قياس  تحصر آليا 
 بين تخفيف الضغط الجبائي وتمويل التغطية عن توسيع الوعاء ما توزيع المداخيل اإلضافية المترتبة

 ةاالجتماعي مساعداتوال
  بيتكثيف عمليات محاربة الغش الضريبي والتهر 
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 تنافسية المقاوالت إرساء نظام ضريبي يروم تعزيز 2.2
  لضريبة على القيمة المضافةا يةضمان حيادالعمل على 
 توسيع الوعاءموازاة مع فيما يخص الضريبة على الشركات  تدريجي للسعر الهامشيال تخفيضال 
  الحديثة اتالتكنولوجيو لقطاع الصناعي باخاص إحداث سعر 
  االحتكارية والمنظمة أوحمية على القطاعات الم علىاألسعر التطبيق تعميم 
 للتصدير  والمناطق الحرةقطاع التصدير لبالنسبة لألسعار المخفضة المطبقة حاليا  التدريجي  الرفع

 مطابقتها الحقا مع السعر العادي يتم حتى والقطب المالي للدار البيضاء
 2024 سنة في أفق و حذفه بشكل تدريجي لحد األدنى للضريبةاقواعد تصفية  مراجعة 
 النشاط معيار  علىعتمد ياالستثمار برسم  أساس تكلفة علىحاليا  تي تفرضالالضريبة المهنية  تعويض

 االقتصادي
 وتطوير آليات التمويل الذاتي للمقاوالت عزيزت 
 ةاشئالن تدابير من أجل دعم الشركات إحداث (startups)  التطويرالبحث و االبتكار و في مجال 
 تشجيع االدخار الطويل األمد من أجل دعم االستثمارات المنتجة 
  المالية الجديدةالمنتوجات مع  ئيجبانظام الالمالئمة 
  الشركات  مجموعاتنظام جبائي خاص بوضع أسس 

 المحاسبية والقواعد الجبائيةالقواعد  التقائية-2-3

 واحدة الضرائب والرسوم ضمن مدونة  مختلف تجميع-2-4

  شبه الضريبية بهدف دراسة الجدوى من اإلبقاء عليها وفق  المحلية وكذا الرسومجبايات التقييم وعقلنة
 معايير موضوعية

  المدونة العامة للضرائب فيالضريبية  الرسوم شبهو  المحليةجبايات التجميع 

 التحفيزات الجبائية ترشيد-5.2

 اآلثار المرجوةتلك التي لم تحقق  قصد التخلي عن جميع التحفيزات الجبائية تقييم 
 مع تأطيرهاشروط منح التحفيزات الضريبية يحدد مقنن إطار  وضع 
 للتحفيزات الجبائية لتقييم االنعكاسات السوسيواقتصادية مؤسساتية آلية  وضع 
  عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامةإعطاء األولوية للدعم 
  والجمعوي الثقافي  القطاعينإحداث تدابير لتنمية 



 
4 

 والشموليةماسك الت-3

 الضريبة عن طريق الفعالالتوزيع  إعادة-1.3

  بشكل يضمن  المترتبة على الدخول المهنيةالضريبة  من مساهمةلرفع ا عبرتوسيع الوعاء العمل على
 توازنا في بنية الضريبة على الدخل 

 الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا وأشطر أسعار  مراجعة جدول
 والطبقات المتوسطة

  العائلة كوحدة للتضريب مفهومإرساء  شروطدراسة" "(foyer fiscal) 
 أجل مزيد من العدالة االجتماعية والعقلنة االقتصادية إصالح النظام الجبائي المطبق على الممتلكات من 
 الوضعية العقاريةتغيير في العن  القيمة الناتجزائد التضريب في الحد األقصى ل 
  تهدف الى المضاربة  األنشطة التيكذا و إحداث نظام جبائي خاص بالممتلكات الغير المنتجة 
  اإلرثاعتماد القيمة األصلية في حالة تفويت عقارات تم امتالكها عن طريق 

 تدعيم التماسك االجتماعي-3-2
 بالنسبة  10%بالنسبة للمواد األساسية،  0%الضريبة على القيمة المضافة )سعر  مراجعة أسعار

 تطبيقال( وتوضيح قواعد الرفاهكسعر عادي وسعر أعلى بالنسبة لمواد  20%لالستهالك الواسع و 
 المناسب للعملية موضوع التضريب سعر الصحيح لل

 على أساس  التغطية االجتماعية تخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم
 السجل االجتماعي الموحد

 ت المحليةيامراجعة شاملة للجبا-3.3

  الرسم على األراضي غير المبنية كذا  الكرائية والقيمة أساس استبدال الرسوم المحلية المحتسبة على
 التجارية على أساس القيمة  يحتسببرسم عقاري محلي 

 لتنمية الجهويةل خاصة بحماية البيئة و تخصيص عائداتها جبايات خلق 

 األسعار والطرق الجزافية لتحديد الضريبة مراجعة-4.3

  مساهمة مهنية شكل " علىضريبة ب المحدودبالنسبة ألنشطة القرب ذات الدخل تعويض النظام الجزافي
 إن اقتضى الحالتتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني وكذا المساهمة االجتماعية  " موحدة

 سقف وعدد األشخاص والتغطية االجتماعيةالمن حيث لواقع االقتصادي ا معنظام المقاول الذاتي  الئمةم 
  مع المساهمة المهنية الموحدة طابقتهمض الضريبة على القيمة المضافة و سقف فر مراجعة 
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 القطاع غير المهيكل إدماج-5.3

  إدماج القطاع غير المهيكل من أجل  دمجةنوم شاملةوضع سياسة 

 االسقاطات والخصومو  األسسالمتعلقة ب ومالءمة قواعد الوعاء توحيد-6.3

 حذف نظام النتيجة الصافية المبسطة 
  التقليدية المنتوجات المالية مع المنتوجات المالية التشاركية القواعد الجبائية المطبقة علىمالئمة 
 التقاعد التكميلي بين األجراء وغير األجراء المطبقة برسم  خصومات توحيد  ال 

 

 الحكامة الجيدة- 4

 من أجل انخراط أفضل في الضريبة مقاربات جديدة إرساء– 1.4

  بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة كيفما كان نوع الضريبة  حيدمخاطب و تحديد 
 تصنيف المقاوالت من أجل مقاربة بديلة للمراقبة 
 المساعدة الجبائية للدور البيداغوجي المنوط بإدارة الضرائب  في مجالقانوني  وضع إطار 
  وضع دالئل جبائية بالنسبة لكل فئة من الملزمين 
 والتكوينمنظومة التربية  إدراجها فيما في ذلك بالمادة الجبائية  وتعميم نشر 

 مجهودات العصرنة و الرقمنة مواصلة-2.4

  الرأس المال البشري لإلدارة الجبائية طويرت إلىإصالح سياسة الموارد البشرية الرامية 
  البيانات ة )ثالحدي التكنولوجياتاستعمال  نويع مجالو تااللكتروني  الرقمنة والتحولاستكمال مسلسل

 ألنظمة(البيني ل ربط الو  االصطناعي، الذكاء big dataالكبيرة
 من أجل عالقة مبنية على الثقة ينالمرتفق مع تعاملال حسينت العمل على 
  ات قيقتحال ين في مجالالمفتشتخصص اعتماد و  االحترافيةتعزيز 

 لإلدارات ألنظمة المعلوماتيةا بين ةالتوافقي  إرساء علىعمل ال-3.4

 محاربة الرشوة تقوية -4.4

 مجلس وطني لالقتطاعات الضريبية إحداث -45.


